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  محمد أشكنانيالشيخ 

 هذا الكتاب يهدى وال يباع
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  الطبعة األولى

   م٢٠٠٢ هـ  ـ ١٤٢٢
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ب يهدى وال يباعهذا الكتا
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
ِلو كُن مِن اللَّهسِن الحِة ابجالح كِلي

صلَواتك علَيِه وعلَى آباِئِه ِفي هِذِه 
الساعِة وِفي كُلِّ ساعِة وِليا وحاِفظًا 
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 
تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها 

  طَِويالً
ي ِتكمحِبراِحِمينالر محا أَر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٤ -    

   :وقع ديوانية الشيخ حممد أشكناينم
  

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  

  

  :للديوانية وجلاا الربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  
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 )١(  

  
الحمدهللا رب العالمين وصلّى اهللا علـى سـيدنا         

  .ل بيته الطيبين الطّاهرين أبي القاسم محمد وعلى أه
: يقول اهللا تعالى في كتابه الكريم        


)٢(.  

  :مقدمـة 
ألعزاء أن يتحملوا قلـيال ألن      أرجو من اإلخوة ا   

اآليات الكريمة والروايات الشريفة التي نقرأها قد تكـون        
ثقيلة على النفس ، فنحتاج إلى صبر وتحمل لمثل هـذه           

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري             )١(

  . م ١٩٩٩ – ٩ – ٢٤ هـ املوافق ١٤٢٠ مجادى الثانية ١٥بتاريخ 
   .٤٥:  الكهف )٢(
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المواضيع ألن حياتنا التي نعيشها اآلن ال تعبر عن هـذه        
اآليات والروايات ، قد تكون بعض اآليـات والروايـات       

يقرأ الشخص القرآن الكـريم     تسمعونها ألول مرة ، نعم      
ولكن قد تكون القراءة مجرد ألفاظ يتلوها ، فيحتـاج أن           
يتعامل مع المعـاني ، فتحملوا الروايـات التـي تبـين           

  .صفات اإلنسان المؤمن وكيف يتعامل مع الحياة الدنيا 
أبدأ الموضوع بسؤال ، ومن هذا السؤال نـدخل         

  :إلى موضوعنا ، هذا السؤال هو 
يأخذ اإلنـسان المـؤمن نظرتـه إلـى       من أين   

األشياء ؟ ومـا هي األشياء التي يعتقد ويقتنـع بهـا           
  وعلى أساسها يِقيم حياته ويقَيم األشياء ؟

إن النظر إلى الحياة الدنيوية واألخروية وكيفيـة        
التعامل الصحيح معهما نظرة من النظرات التي ينظـر         

ـ          ذا التعامـل   بها المؤمن إلى األشياء ، هذه النظـرة وه
نأخذهما من الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، فاهللا تعـالى          

في رواية عـن يبين لنا كيف نتعامل مع الدنيا واآلخرة ،    
إن المـؤمن لـم     . . . :أنـه قال   عليه السالم أمير المؤمنين 

 .)١(. . .يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربه فأخذه ،  
                                                        

   .١ ح ٤٥ ص ٢الكايف ج  )١(
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 الـذي يأخـذ دينـه        المؤمن الحقيقي هو   :إذن  
ووجهات نظـره وطريقة معيشته من ربه تعـالى ، وال          
يترك مجـاال لآلراء الشخصية لتـأخذ محال لهـا فـي          
حيـاته ، فاآلراء الشخصيـة ال يدِخلُها فـي وجهـات          
نظره ، فما يريده اهللا يقتنع به ، وما يريده اهللا هو رأيـه              

لـرأي الـذي   أيضا ، فيقتنع بدين اهللا ، فهـذا الدين هو ا      
يتّخذه ويتبنّاه ، فحياته تسير كما يريـدها اهللا ، ويحـاول          
المؤمن أن يصل إلى المستوى الذي يؤهلـه ألن يكـون           
مذَكِّرا باهللا ، فهو يذَكِّر اآلخرين باهللا ألنه استطــاع أن           
يذوب في اهللا وصارت حيـاته كلها مرآة لهـذا الـدين           

  . تعالى بحيث من يراه يراه عاكسا لما يريده اهللا
. . . :  قـال    عليه السالم  أبي عبداهللا في رواية عن    

   .)١(. . . فإن خياركم الذين إذا نُِظر إليهم ذُِكر اهللا ، 
كيف يكون شكل هذا المؤمن بحيـث       : ونسـأل  

إن مـن ينظر إليه يتذكّر اهللا عـز وجـل ؟ ، فبمجـرد       
رؤيته والنظر إلى حياته ينتقل الـشخص الـذي يـراه           

إلى ذكر اهللا تعالى ، فيكون هذا المؤمن واسـطة         مباشرة  
  .لهذا الشخص لالنتقال إلى اهللا تعالى 

                                                        
   .٢٩ ح ٨٠ ص ٧٢ ج  األنوارحبار )١(
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ويظهر مـن الرواية أنه ال بد أن يكون هنـاك          
فـرق بين اإلنسـان المـؤمن واإلنـسـان غيـــر         

  :المؤمن ، فنسـأل هنا سؤاال وهـو 
هل طريقة حياتنا ومعيشتنا اآلن تُـذَكِّرنا نحـن        

   عن أن تُذَكِّر اآلخرين ؟باهللا تعالى فضال
إننا نعيش حياة مادية بحتة ، حياتنـا ال تـذكّرنا           
باهللا تعالى فكيف نكون نحن المذَكِّرين لآلخـرين بـاهللا          
تعـالى ؟ وهل حياتنا اليوم تعبـر عـن اإليمـان بـاهللا        
واإليمان باآلخرة واإليمان بالجنة والنار أو أن اإليمـان         

اء األخرى الموجودة حولنـا     اليوم صار عندنا مثل األشي    
  فال يؤثر اإليمان فينا بشيء وال يحركنا إلى شيء ؟

إن أفكارنا اليوم ليست إيمانية ، وأفعالنا ليـست         
إيمانية ، واختياراتنا لألشياء ليست إيمانية ، بـل تقـوم           
كلهـا على األهواء الشخصية ، فالـشيء الـذي نحبـه          

يـات إذا   نحاول الحصول عليه ، وهـذه اآليـات والروا        
أرادت أن تمس حياتنـا فإننا نجعلها على الـرف ، بـل        
نحن ال نحـاول أن نَطَِّلع على هـذه الروايـات ، وإذا            
اطَّلعنـا عليهـا فإننـا ال نحــاول أن نطبقهـا علـى           

  .حياتنا ، هذا هو حالنا اليوم مع األسف الشديد 
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 يجب أن نعطي أهمية لإليمان باهللا تعـالى ،          :      إذن  
لها قيمة ، وقيمتها بمقدار العمل الـذي        " اإليمان  " لمة  فك

نقوم به ال بمقدار حركة اللسان ، هذا اللفظ ال يكون لـه             
قيمـة إال إذا كان معبرا عن واقع اإلنـسان ، فاإليمـان      
ليس مثـل األثـاث الموجود حولنا ، فالناس يتعـاملون         
مـع اإليمان كالكرسي متـى مـا احتـاجوه للجلـوس           

ملوه ، وهكذا اإليمـان أحيانا نحتاجه فنذكره ، فإذا         استع
أردنـا الذهـاب إلى المسجد فإننا نحتاج إلـى اإليمـان          
هناك ، ولكن في األشياء األخرى فـي حياتنـا نـركن            
اإليمـان على طرف كالكرسي ، فمثال إذا أراد شخص          
أن يبني بيتا فإنه ال يسأل ما هي الطريقة اإليمانيـة فـي    

إذا أراد أن يختار شيئا في حياتـه كالـسيارة        البناء ؟ ، و   
واألثاث وغيرها أو أراد أن يختار زوجة فإنه ال يـسأل           

  ما هو رأي الدين في هذه المسألة ؟
إن اإليمـان يجـب أن يكـون هـو المــدير        
لحياتنا ، إيماننـا باهللا ال بد أن يدير حياتنا في األمـور             

باتجـاه اهللا سـبحانه     التي نختارها ونفعلها ويوجه حياتنا      
وتعالى ، إن اإليمـان هو الغطاء لحياتنا ، فكل ما نقـوم     
بـه في حياتنـا من عمل ال بد أن يكون لإليمـان دور            
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فيـه ، فالمؤمن إنسـان هــادف ال يقــوم بأعمـال           
عبثية ، واإلنسان الهادف له هدف معين يحاول الـسعي          

 عـز   لتحصيله والوصول إليه ، وهدف المؤمن هـو اهللا        
وجل ، فال بد أن تكون أعماله كلها تـصب فـي هـذا              
االتجـاه ، وإال مـا هي فـائدة اإليمان باهللا تعـالى ؟ ،           
قد يقول شخص إنه مؤمن ولكن بعض أفعالـه ال تـدل            
على إيمانه ، نعم يذهب إلى المسجد والحسينية ، ولكـن           
بعض األعمال التي يقوم بها ال تدل على إيمانه ، حينمـا     

   هذا اإلنسان مؤمن فماذا يعني ذلك ؟نقول إن
ال :  أنه قـال  عليه السالم أبي عبداهللافي رواية عن  

تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء قـد           
اعتـاده ، فلو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظـروا إلـى            

   .)١( صدق حديثه وأداء أمانته
 هناك أشياء تُعبر عـن اإليمـان ، وهـي     :إذن  

مات لإليمان ، فطول الركوع والسجود بحد ذاتـه ال          عال
يعبر عن اإليمان ألن هذا الشخص منذ البلـوغ أو قبلـه     
وهو يصلي فقد اعتاد على الصالة ، فقد يـصلي ولكـن           
ذهنه ليس في الصالة وإنما يفكر في أشـياء أخـرى ،             

                                                        
   .١٠ ح ٨ ص ٦٨ ج  األنوارحبار )١(
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ولكن المقيـاس الصحيح يكـون بـالنظر إلـى وجـود        
ث وأداء األمانـة ألنهمـا      عالمات اإليمان كصدق الحدي   

يعبران عن اإليمان ويعكسان اإليمان ، نعم الذهاب إلـى          
المسجد قـد يعبر عن اإليمان ، ولكنـه لـيس المعبـر            
الحقيقي ، بل هناك عالمات وأمارات أخرى تدل علـى          

  .اإليمان وتعبر عنه بشكل حقيقي 
نقول الحمدهللا أن كل المـؤمنين يـذهبون إلـى          

م توجد مشاكل وخالفات بين المـؤمنين ؟ ،         المسـاجد فلِ 
إن نفس الذهاب إلى المسجد ال يعبـر عـن اإليمـان ،             
ومجرد الذهاب إلى الحسينية في محرم وصفر ال يعبـر          
عن اإليمان إال بقدر ما يتأثّر المـؤمن نفـسيا بالمـسجد     
والحسينية ، مثال يخرج من المسجد وهو يعيش خالفـا          

 قاطع أخاه مدة عشر سـنوات       مع أخيـه ، فقد يكون قد     
ولم يره خالل هذه المدة ، ابن العم ال يعرف ابن عمـه             
ألنه خـالل سنوات طويلة لـم يره فال يعـرف شـكله           
اآلن ، االبن ال يبر والديه أو يقاطعهما ويعقّهمـا وهـو            
يحضـر إلى المسجد والحسينية ، فالمـسجد ال بـد أن           

يمانه علـى   يكون له تأثير على من يحضره حتى يظهر إ        
 رسـول اهللا  سلوكه ، فأين اإليمان مع أنه في رواية عن          
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ال يحّل للمؤمن أن يهجـر أخـاه        :  أنه قال    صلى اهللا عليه وآله   
   ؟)١( فوق ثالث

 اإليمان هو موجه ومدبر ومـدير حيـاة         :إذن  
المؤمن ، وإذا لم يكن اإليمان يدير حياة اإلنـسان فـإن            

  .إيمانه ناقص 
  :خالصة المقدمة 

إن المؤمن يأخذ دينـه ونظرتـه إلـى الـدنيا           
وطريقة معيشته وإدارة حياته من اهللا عز وجـل حتـى           
يصـل إلى الدرجة التي تجعله مذَكِّرا لآلخـرين بـاهللا          

 وكمـا كـان     صلى اهللا عليه وآله   تعالى ، كما كان رسول اهللا       
 عندما يراهم المؤمن ، فيتذكر اهللا عـز         عليهم السالم األئمة  

  .م كانوا يعيشون كما يريد اهللا عز وجل وجل ألنه
  

  :بعض اآليات التي تتحدث عن الدنيا 
اآلن نأتي إلى استعراض بعض اآليات القرآنيـة        
التي تتحدث عن الدنيا ، ونحاول الوصول إلـى معرفـة         
الدنيا واآلخرة ، وإذا عرفنا قيمة الـدنيا واآلخـرة فـإن       

 الباقية ، ونريد    المؤمن ال يقدم الدنيا الزائلة على اآلخرة      

                                                        
   .١٤ ح ١٨٩ ص ٧٢ ج  األنوارحبار )١(
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 أي نظـرة اهللا عـز       –هنا أن نرى نظرة القرآن الكريم       
 إلى الدنيا ، كيف يرى اهللا تعالى هـذه الـدنيا ؟             –وجل  

ولماذا خلق اهللا هذه الدنيا ؟ ، وبالتالي نعطي هذه الـدنيا            
القيمة التي تستحقها وال نرفعها إلى درجة أعلـى مـن           

ياس ، فالمتعارف   درجتها ، فال تكون هذه الدنيا هي المق       
اآلن بين النـاس أن من عنده دنيا أكثر هو األفـضل ،            
من يملك رصيدا أكبر في البنك هو المقدم على غيـره ،            
أليست هكذا هي نظرتنا اآلن حتى بين من يفْتَـرض أن           
يكونوا مؤمنين ؟ ، لـو عرفنـا شخـصا رثّ الثيـاب             
 وسيارته قديمة ويسكن باألجارة وأثـاث بيتـه قـديم أال          
يحتقره الناس ؟ أال ترى في الطريق أن من لديه سـيارة            
أكبر ومن آخر طراز يحتَرم من ِقبِل اآلخرين وأن مـن           
لديه سيارة قديمة ال يعطونه قيمة ؟ ما هو الفـرق بـين             
الغني والفقير عند اهللا عز وجل ؟ لمـاذا يحتَقَـر هـذا             
اإلنسـان الفقير حتى لو كان من أفـضل النـاس دينـا            

مانا ؟ ، إننـا ال نعلم بواقـع اإلنـسان الغريـب وال             وإي
بقيمته عند اهللا عز وجل ، قد يكون أفضل عند اهللا منـك          
أيها المحتَِقر ، صـارت المقـاييس التـي نعيـشها اآلن         
مقاييس كافرة ال تعبر عن الشجرة اإليمانية التي تحـدثنا          
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عنها سابقا ، بل أخذنا بثمار شجرة الكفر ونحن نـدعي           
ننا مؤمنون ، نعيش مقاييس كافرة وحياتنا تقـوم علـى           أ

هـذه المقاييس ونظن أنها هي عين اإليمـان ، ونظـل           
نقول نحن مؤمنون رغم أخذنا بثمار شجرة الكفر وعـدم        

  .األخذ بثمار شجرة اإليمان 
نريد أن نطرح بعض اآليـات الكريمـة حتـى          
نستخرج منها المعاني ، وهذه المعاني ليست مـن أجـل          

ظ ، بل معاٍن من أجل العمل ، اإلنسان يـستطيع أن            الحف
يحفظ التفسير كله ، ولكن ما قيمة حفظ التفـسير إذا لـم          
يكن لهذا الحفظ انعكاسا على أعماله ولم يكن مؤديا إلـى       
نتيجة وهي تَغَير هذا اإلنسان ؟ ، فاإلنسان إذا اكتـسب            
علمـا فالمفروض أن يغَير حياته على أساس هذا العلـم          
إذا كان مقتنعا به ، العلم ليس للحفظ فقط بل للحفظ مـع             
العمل ، فنأخذ العلم للعمل ، فالعلم ال بد أن يـؤدي إلـى     

  .العمل وإال فال قيمة لهذا العلم 
ولنأت اآلن إلى هـذه اآليات القرآنية الكريمـة        
التي تتحدث عن الدنيـا ، ويتّضح منهـا قيمـة الـدنيا            

وبالتالي نـستطيع أن نعـرف      واآلخرة عند اهللا تعالى ،      
  :كيف نتعامل مع كل منهما التعامل الصحيح 
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  :اآليـة األولـى 
:يقـول اهللا تعالى       

)١( . 

إن الحيـاة الدنيا تكون لإلنسان الكافر زينـة ،         
زينت الحياة الدنيا في عينيه فإنه يتعلق بهذه الـدنيا          فإذا تَ 

ويريد أن يأخذ من هذه الزينـة أكثـر ، فيـسعى إلـى              
تحصيلها واألخذ بهـا واالزدياد منهـا ، ونتيجـة هـذا           
التعلق أنه يبدأ بالسخرية من المؤمنين واالستهزاء بهـم         
ألن المؤمن الحقيقي ال يتعلق بالدنيـا ، بل يأخـذ مـن            

 بقدر حاجته فقط ، فاإلنسان الذي تزينت في عينـه           الدنيا
الدنيـا يتعجب مـن المؤمن أنه لماذا ال ينكـب علـى           
الدنيا ؟ ، فإذا دخل بيت المـؤمن يـرى أثاثـا بـسيطا              
فيتعجب منه ، ويقول له مثال في أي زمان تعيش فـنحن          
في القرن الحادي والعشرين ال في العصر الحجري ؟ ،          

هم فخمة فاخرة فلمـاذا ال تجـاريهم        كل الناس اآلن بيوت   
وتقتصر على األثاث البسيط ؟ لماذا تكتفـي بمـصابيح          
النيون وال تضع الثريات الغاليـة ؟ ، ويتعجب لمـاذا ال           

                                                        
  .٢١٢: البقرة  )١(
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يبني بيتا مثل بيوت اآلخرين ؟ ولماذا ال يسافر في كـل            
صيف إلى الدول الغربية ؟ ولمـاذا ال يركـب سـيارة            

  بسيط وأثاثه قليل ؟كسيارته الفخمة ؟ ولماذا بيته 
إن هـذا التعجب والسخرية والتـساؤل قـد ال         
يكون باللسـان وال يعبر بألفـاظ ، بل قد يكون حـديثا           
مـع النفس ، ويشعر في نفسه باسـتهزاء تجـاه هـذا            
اإلنسان المؤمن حتى لو لم يصرح بلسانه ، فيـشعر أن           
هـذا المؤمن أقل شأنا منه ومن اآلخـرين وأنـه هـو            

منزلة ، وهذا الشعور النفسي يمكـن أن نطلـق          األعظم  
عليه سخرية ، إن هـذا التفكير الذي يفكر بـه يعتبـر            
سخرية ألنه يرى الناس حسب القيمة المادية ، فيعـيش           

  .حالة االستهزاء من المؤمنين الحقيقيين 
إن المؤمن الحقيقي يعيش ضـمن هـذه الحيـاة          

حاجة الواقعيـة  المادية ولكنه ال يأخذ من الدنيا إال بقدر ال  
له ، وال يأخذ على أساس الحاجات المصطنعة ، بيـوت           
مثل القصور وكأن اإلنسان خالد في الحيـاة الـدنيا وال           

  يفكر بالموت ، فأين اإليمان بالمعاد وبالجنة والنار ؟
 الحياة الدنيا تكون زينة لإلنسان الكـافر ،         :إذن  

ا في  وال تكون كذلك في عين المؤمن ، ومن تتزين الدني         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٧ -    

عينيه عليـه أن يراجع إيمانه حتـى ال يعـيش حالـة            
السخرية من المؤمن الحقيقي لمجرد أنه ال يملك سـيارة          

  .فاخرة أو بيتا فخما أو أثاثا غاليا 
  

  :اآليـة الثانيـة 
: يقول اهللا تعالى    


)١(.  

          غْتَـرن العالقة بين مـن يهذه اآلية الكريمة تبي
بالحيـاة الدنيا وبين من يتخذ دينه لهوا ولعبـا ، فالـذي          

 الـدنيا ،    يتخذ الدين لهـوا ولعبا فإنه يغتر بهذه الحيـاة        
توجد عالقة طردية بينهمـا كمـا يـدرس فـي علـم             
الرياضيات ، إذا اغتر اإلنسـان بالحياة الـدنيا فإنـه ال           
يهتم بدينه ، مثـال نرى أنه عندما يصلي تكون صـالته           
سريعة كنقر الغراب ألنه يريد أن ينتهي مـن الـصالة           
حتى يرجع بسرعة إلى أموره الدنيوية ، ينتظـر فيلمـا           

عن طريق المحطات الفضائية في الموعد المعين ،        معينا  
                                                        

  ٥١:  األعراف )١(
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يريد أن يسرع إلى األلعاب التي يتلهفّ للعبهـا بـأجهزة       
األلعاب ، يريـد أن يسرع إلى تزيين بيتـه ألن عنـده            
موعد مع المقاول ، يريد أن يذهب إلى محالت األثـاث           
لتغيير أثاث بيته التي مر عليها سنة كاملـة ، يريـد أن             

هاز جديد نزل في الـسوق اآلن ، نـزل          يذهب لشراء ج  
اختراع جديد فـال بد أن يكـون أول مـن يأخـذ هـذا       
االختراع الجديد حتى يتفاخر على الناس ألنـه الوحيـد          
الذي يملك مثل هذا الجهاز ، الناس يعيشون اآلن بهـذه           
الطريقـة ، انكباب على الوسائل الحديثة ، نعم اجعلهـا          

كن ذلك ، ولكـن مـن       في طريق اهللا تعـالى إن كان يم      
الذي يفكر باهللا تعـالى حينمـا يـشتري أي جهـاز ؟ ،             
يعيشون حياتهم الدنيوية كما يعيش ذلك اإلنسان الكـافر         
في الغرب ، الفرق فقـط أنهـم يـصلّون ويـصومون            
ويحجون ويزورون ، أليست حيـاة المـؤمنين صـارت    

  هكذا اليوم ؟
نعم آخذ من الـدنيا كـل       : " قـد يقول المؤمن    

، هـذا تبريـر     "  ، ولكن قلبي ليس متعلقـا بالدنيا        شيء
فقط ، والرد عليه سهل وهو أن قولك فيه تناقض ألنـك            
تقول آخذ كل شيء وقلبي غير متعلق بشيء ، إذا كـان            
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قلبك غير متعلق بشيء فلماذا تريد أن تحصل على كـل           
شيء ؟ ، إن الذي ال يتعلّق بالدنيا ال يأخذ من الـدنيا إال              

وال يسعى إلى تحـصيل األشـياء التـي ال          بقدر حاجته   
يحتاجها في حيـاته من أجـل أن يتفـاخر بهـا علـى             
اآلخرين ، إن اهللا عز وجل هو الذي يحدد لك ما تأخـذ             

  .من هذه الدنيا وما تترك 
إني آخذ من الـدنيا     : " إن المؤمن الحقيقي يقول     

بقدر حاجتي دون حب لهذا الشيء الـذي آخـذه ودون           
ه يجب علي أن آكل وأشـرب ألعـيش ،          تعلّق بـه ألن  

وأريد أن أعيش ألعبد اهللا عز وجـل ، وأتـرك مـا ال              
أحتـاج قربة إلى اهللا تعـالى ألحـصل علـى رضـاه            
ويجزيني على ذلك الثواب الجزيل والجنـة الواسـعة ،          
فهناك مقابل أخروي لتنازلني عن الدنيا ، فأتنازل عـن          

 وجل عنـي    الدنيا من أجل اآلخرة حتى ال يغفل اهللا عز        
وينساني يوم القيامة كما نسيته في الدنيا ونسيت مـا أراد      
مني تأديتـه ، إن اهللا عز وجل خلقنـا وخلـق الـدنيا              
واآلخرة وقال لنا خذوا من الدنيا بهذا المقـدار المعـين           
الذي تحتاجونه حتى تصلوا إلى اآلخرة فائزين حـائزين         
 على رضـاه وجنته ، ولكن الناس الـذين ينـسون اهللا          
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تعالى ينكبون على الدنيا وكأنـه ال وجـود لآلخـرة ،            
وسيأتون في يوم الحسرة وهم يتحـسرون علـى عـدم           

  " .أخذهم بما أراده اهللا تعالى 
نكتفي بهذا المقدار من الحديث في هـذا القـسم          
ونكمل فيما بعد ، ولكـن تحملـوا مثـل هـذه اآليـات              

ة علـى   والروايات الثقيلة على النفس ، ولكنها ليست ثقيل       
نفس المؤمن الحقيقي ، ولنتعاون معا حتى نـصل إلـى           

  .الكمال وإلى اهللا تعالى 
والحمدهللا رب العالمين وصلّى اهللا على سـيدنا        

 .أبي القاسم محمد وعلى آله الطّيبين الطّاهرين 
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لمين وصلّى اهللا علـى سـيدنا       الحمدهللا رب العا  

  .أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطّيبين الطّاهرين 
  :مقدمـة 

كيف ينظر المؤمن إلى الدنيا ؟ ، وبالتالي كيـف          
يتعامل مـع الدنيا وكيف تكون حركته إلى اآلخـرة ؟ ،           

 كانــوا يعيـشون بطريقـة       عليهم السالم إن أهـل البيت    
 وتخلّوا عنهـا مـن أجـل أن    معينة ، زهدوا في الدنيـا 

  .يتّجهوا إلى اآلخرة وإلى اهللا تعالى 
قلنا نريد أن نستكشف رأي اهللا عز وجـل مـن           

 مـن  علـيهم الـسالم  القرآن الكريم ورأي أهــل البيـت        
الروايات حتى نعرف كيف كانوا ينظرون إلـى الحيـاة          

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري             )١(

  . م ١٩٩٩ – ١٠ – ١ هـ املوافق ١٤٢٠ مجادى الثانية ٢٢بتاريخ 
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الدنيـا ، فهم األئمـة ونحن المأمومون ، فالمؤمن الذي         
 علـيهم الـسالم   إنه شيعي يقتدي بأهل البيت يقول عن نفسه  

عليهم يجب أن يأخذ طريقة وكيفية التعامل مع الدنيا منهم          

 ، فيتعـامل مع الدنيـا بنفس الطريقة التي كـانوا          السالم
يتعاملون بها معها حتى نكون فعال من المقتدين بآثـارهم     

   .عليهم السالموالسائرين على خطاهم 
 عن الدنيا فال يقْـصد أن       عندما نقول إننا نتخلّى   

اإلنسان ال يأكل وال يشرب ويذهب للعيش فوق سـفوح          
الجبـال أو في خيمة في الصحراء بحيث ال يرى أحـدا           
وال يختلط بالناس ، بل المقصود أن هناك حدودا معينـة           
للتعامل مع الدنيا ، فاألكل والشرب واللبـاس والـسكن          

ن ، ولكـن   وغيرها من الضروريات يحتاج إليها اإلنـسا      
إلى أي حد يأخذ منها جميعا ؟ ، فال يتخلى تماما بمعنـى     
أنه يلبس مالبس مرقَّعة ، ال نقصد هذا ، بل المقـصود            
أنه يأخذ من الدنيا بالحدود التي حددها اهللا عز وجـل ،            
فتأكل وتشـرب وتلبس وتسكن بمقـدار معـين ، هـذا           
المقـدار المـعين نريــد أن نستكـشفه مـن اآليـات      
والروايات ، مـا هو المقدار الذي يريدني اهللا عز وجل          
أن آخذ من الدنيا ؟ مـا هو المقدار الذي يريده اهللا عـز             
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وجـل مني أن آكله وأشربه وألبسه ؟ كيـف يريـد اهللا            
تعالى مني أن أسكن ؟ ، ونحن عنـدنا أمثلة هـم أهـل             

 ، فحياتهم تعتبر مثاال لنا ، فنحن نقـول          عليهم السالم البيت  
اللهـم اجعـل   . . .  : عليه السالم اإلمام الحسيني زيـارة  ف

محياي محيا محمد وآل محمد ، ومماتي ممات محمـد وآل           
   .)١(. . . محمد ، 

 كان يحيا ويعـيش     صلى اهللا عليه وآله   إن رسول اهللا    
بطـريقة معينة ، وكانت الزهراء سيدة نـساء العـالمين    

هل حياة المـؤمنين   تعيش بطـريقة معينة ، ف  عليها الـسالم  
 ؟  صلى اهللا عليه وآلـه    اآلن تعبر عن طريقة حياة رسول اهللا        
   ؟عليها السالمهل المرأة المؤمنة اآلن تقتدي بالزهراء 

نقول نعم بألسنتنا ، ولكن من حيث العمل نحـن          
 ، فلنحـاول أن     علـيهم الـسالم   لسنـا متَّبعين تماما لهـم      

فكـار التـي    نستكشف كيف كانوا يعيشون ؟ وما هي األ       
طرحوها علينا حتى نقتدي بهم فيها ونكون بالتالي مـن          

  المؤمنين بهم والسائرين على دربهم ؟
قلنا إن اإلنسان المؤمن يأخذ طريقـة المعيـشة         
ووجهات النظـر واآلراء واألفكار التي يؤمن بها مـن         

                                                        
   .١ ح ٢٩١ ص ٩٨ ج  األنوارحبار )١(
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القـرآن الكريم والسنة الشريفة ، هذه األفكار تعبر عـن        
 التي ال يوجد فيها خطأ ،   يهم الـسالم  علكلمات المعصومين   

صلى اهللا عليه   ماذا يريد اهللا تعالى منّا ؟ وماذا يريد الرسول          

 منّا ؟ ، فلنحـاول      عليهم السالم  منّا ؟ وماذا يريد األئمة       وآله
أن نعرف نظرتهم إلى الدنيا واآلخرة ، ثم نطبقها علـى           

  .حياتنا ونعيش بالطريقة التي يريدونها منّا 
 بعض اآليات القرآنيـة ،  القسم األول طرحت في 

وكانت بدايتنا من القرآن الكريم ثم سننتقل إلـى بعـض           
الروايات الشريفة ، وهذه الروايات نحـاول أن نفهمهـا          
فهما صحيحا حتى نكون من الـشيعة الحقيقيـين ومـن           

 ، وأقـرأ اآلن     عليهم الـسالم  األتباع الحقيقيين ألهل البيت     
ى تتمة لآليات التي قرأتهـا      بعض اآليات الشريفة األخر   

  :سابقا 
  

  :اآليـة الثالثـة 
: يقول اهللا تعالى  

)١( . 

                                                        
   .٣٨:  التوبة )١(
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إن : إن اآلية الكريمة تريد أن توضح مـا يلـي     
ن يأخذ من الـدنيا علـى حـساب         المؤمـن ال يرضى أ   

آخرته فإن الدنيا وكل ما فيها ليست شيئا بالقيـاس إلـى            
اآلخرة ، فهي تعتبر مثل قطرة ماء بالقياس إلى المحـيط       
الواسع ، فإذا كان اإلنسان يريد أن يضيع آخرتـه مـن            
أجـل الدنيا فكأنه حينما يكون عطشانا يأخذ قطرة مـاء          

ط ، فاإلنـسان ال     مع أنـه يمكن أن يصل إلـى المحـي        
يحصل على كل الدنيـا بل يحصل على جـزء صـغير           
جدا منها ، فاآلية الكريمة تريد أن تقول إن كـل الـدنيا             
بالنسبة إلى اآلخرة متاع وشيء هين وبـسيط ، فكيـف           
يأخذ اإلنسان هذا الجزء الصغير مـن الـدنيا ويتـرك           
اآلخرة ؟ ، إن المؤمن يعيش هم آخـرته ألنه ال يـدري        
أنه سينجو في يوم القيـامة ويـدخل الجنــة أو أنـه            

 ، وهـذا الهم يكون دائمـا       – والعياذ باهللا    –سيدخل النار   
: قـال  عليـه الـسالم     أمير المؤمنينمعه ، ففي رواية عن    

   .)١( . . .المؤمن ِبشْره في وجهه ، وحزنُه في قلبه ، 
إن المؤمن يعيش هذا الحزن ألنه ال يدري أنـه          

 عمل عمـال معينا فهل يقبله اهللا عز وجـل أو ال ؟ ،    إذا
                                                        

   .٣٧ ح ٣٠٥ ص ٦٤ ج  األنوارحبار )١(
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ال يدري أنه إذا دخل إلى القبـر هـل سـيتعرض إلـى      
ضغطة القبر أم أن اهللا سيحاسبه حـسابا يـسيرا ؟ ، ال             
يدري أنـه إذا وصل إلى يوم القيامة هل سـيكون مـن            
أهل الجنة أو من أهل النار ؟ ، فهو يعيش هـم اآلخـرة         

مدرسة يحمل هم االمتحان النهائي ،      مثـل الطالب في ال   
هـذا االمتحان الذي ليس له قيمة بالنسبة إلى اآلخـرة ،           
فسواء نجح هـذا الطالب في المدرسة أم لم ينجح فـال           
فرق إال من حيث الحصول علـى المراتـب الدنيويـة           
ووظيفة أعلى ومـال أكثر ، فيسهر الليــالي ليـدرس          

لبة األوائل فتـراه    ويبذل أقصى جهده ، وإذا كان من الط       
من أول السنة يدرس بمعـدل ست ساعات يوميا حتـى          
يحصل على نسبة عالية آخر السنة ليدخل كلية الهندسـة          
أو الطب مثـال ، فكل هذه الجهود يبذلها الطالـب مـن            
أجل أمر دنيوي زائل ، فلماذا ال يبذل اإلنسان ربع هـذا            

م الجهد مـن أجل اآلخرة والخلود فـي الجنـة والنعـي          
األبدي ؟ ، إن الشخص إذا حمل هم الدنيا فإنـه يـسعى             
للحصول على وظيفة بمرتب عال ، فيظل يفكر ما هـي           
النسبة التي سيحصل عليها ؟ ومـا هـي الكليـة التـي             
سيدخلها ؟ ومـا هي الوظيفة التـي سيحـصل عليهـا           
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مستقبال ؟ وهل سيحصل على منصب عاٍل أو ال ؟ ومـا          
، فمن أجل هـذا األمـر       هـو المرتب الذي سيعطى ؟      

الدنيـوي الزائل يظل يفكر ليل نهار فيه ، وأما النعـيم           
الدائم والمرتبة العاليـة في الجنـة فإنه غافـل عنـه ال         
يعطيه أقل قدر من األهمية ويتنازل بكل سهولة عنـه ،           
            األخروي ، إن المؤمن يحمـل هـم فال يعيش ذلك الهم

نـاجين أم ال ،     اآلخـرة ألنه ال يدري هل سيكون من ال       
: يقـول اهللا تعالى    

)١(.  

إن اإلنسان إذا حمل هم اآلخرة فكيف يمكـن أن          
 يشعر بالسعادة في هـذه الدنيا ؟ ، إذا حمل هذا الهم فال           
يوجد شيء في هـذه الدنيا يسعده ، نعم يبتسم في وجوه           
اآلخرين ولكن قلبـه حزين كمـا في الرواية الـسابقة ،         
يعيش بظاهره في الدنيـا ولكن قلبه مشغول بشيء آخر         
أعظم مـن هذه الدنيا ، وهنـاك روايات بما معناها أن           
المؤمن يعيش بظاهره بين الناس ولكن قلبه معلَّق بـالمأل   

لى أي في عالم آخـر وهو عالم اآلخرة ألنهـا دار           األع
                                                        

   .١٨٥:  آل عمران )١(
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استقراره ، وأما الدنيا فهي دار ممره إلى العالم اآلخر ،           
وصـحبوا  :  قال عليه الـسالم أمير المؤمنين  ففي رواية عن    

   .)١( . . .الدنيا بأبدان أرواحها معلَّقة بالمأل األعلى ، 
إن المؤمن ال يعيش همـوم الـدنيا فقـط ، وال           

 تفكيره كله في األمور الدنيوية فقط كالتفكير فـي          يجعل
، والتـي   . . . وظيفـة وبيت وسيارة وزوجة وأوالد و     

كلها أمـور مادية بسيطة ، نعم هـذه الوسـائل تقـرب            
  .المؤمن إلى اهللا عز وجل إذا جعلها في سبيله تعالى 

إن اإليمـان درجـات تتفاوت من مؤمن إلـى        
ـ       ى المـؤمن المثـالي   آخـر ، ونحن نريد أن نـصل إل

صـلى اهللا   الحقيقي ، وأفضل صورة للمؤمن هو رسول اهللا         

 ، ونحن نحـاول     عليهم السالم  ، ومـن بعده األئمة      عليه وآله 
أن نصل إلى تلك الصورة الكاملة الموجودة عند رسـول      

 حتى نأتي يوم القيامـة ونُحـشَر مـع    صلى اهللا عليه وآله اهللا  
 صلى اهللا عليه وآلـه    يأتي الرسول    ، و  صلى اهللا عليه وآله   الرسول  

ويبحث هناك عن المؤمنين الذين كانوا يـسيرون علـى          
نهجه وكانوا يتخذونه قدوة وأسوة فيجِلـسهم بجـواره ،          

  .وهذا ليس شيئا خياليا ، بل حقيقة ثابتة ال شك فيها 
                                                        

   .١٧ ح ١٦١ ص ٦٧ ج  األنوارحبار )١(
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 يعيش المؤمن في الدنيا بظاهره ، ولكـن         :إذن  
ه الـدنيا ، هـذه      باطنـه مشغول بأمر آخر أعظم من هذ      

الدنيا تعتبر طريقا وممرا وجسرا فقـط إلـى اآلخـرة ،         
واإلنسـان ال يهتم بالجسر إال بمقدار العبـور عليـه ،           
فكيف يرضى المؤمن أن يضيع ذلك النعيم الـدائم بهـذه    

  الدنيا الزائلة بل بجزء قليل جدا من هذه الدنيا الزائلة ؟
الدنيا بالنـسبة   إن هـذه اآلية الكريمة تبين قيمة       

إلى اآلخرة ، بل ال يصح أن نقول قيمة الـدنيا ألنـه ال              
  .توجد قيمة لها نسبةً إلى اآلخرة 

  

  :اآليـة الرابعـة 
ــالى  ـــول اهللا تع : يق





)١(.   

                                                        
   .٩ – ٧:  يونس )١(
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إن الذي يرضى بهـذه الحياة الدنيوية ويطمـئن        
بها ويركن إليها ويسعى فيها كأنه خالد وكأنه ال وجـود           
لآلخرة مثل هـذا اإلنسان يكون غافال عـن ذكـر اهللا            
تعـالى ، نعم يصلي ولكن حين الصالة يفكّـر بـأمور           
الدنيا ، هو صلى ولكنه لم يِقم الصالة ألنه تلفّظ بألفـاظ            

حركات ولكنه أثنـاء صالته لم يـذكر اهللا عـز          وأتى ب 
  .وجل ، نعم صالته صحيحة ولكنها غير مقبولة 

 أنـه   صلى اهللا عليه وآلـه     رسول اهللا في رواية عـن    
إن من الصالة لما يقبل نصفها أو ثلثهـا أو ربعهـا            : قال  

وخمسها إلى العشر ، وإن منها لما يلَفّ كما يلَـفّ الثـوب             
هـا وجـه صاحبها ، وإنمــا لـك مـن          الخَِلق فيضرب ب  

   .صالتك ما أقبلت عليه بقلبك
مـا  :  أنه قال    عليه السالم  أبي عبداهللا الصادق  وعن  

لك مـن صالتك إال مـا أقبلت عليـه ، فإن َأوهمها كلَّهـا            
   .)١(أو غَفََل عن أدائها لُفَّت فضِرب بها وجه صاحبها 

ـ        ا تُقِْبـل  إن اهللا تعالى يقبل من صالتك بمقدار م
بقلبك عليهـا ، فبمقدار ما يلتفت اإلنسان إلـى الـصالة           
فبهذا المقدار يقبل اهللا الصالة ، فإذا كان ذهنه مـشغوال           

                                                        
   .٥٩ ح ٢٦٠ ص ٨١ ج  األنوارحبار الروايتان من )١(
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باألمور الدنيوية في جزء من الـصالة فـإن اهللا يقبـل            
صالته في األجزاء األخرى ، فال يظن اإلنسان أنـه إذا           

ـ          ه ،  أدى حركات وأقوال الصالة فإن الجنة مـضمونة ل
اإلنسـان بنفسه يعلم كم المقدار الذي أقبـل بـه علـى            
صالته ألن اإلنسان ملتفت إلى نفسه أثناء القيـام بـأي           
عمل ، فقد يظهر بمظهر الخشوع أمام اآلخرين مع أنـه           
في الواقع قد ال يكون مقبال بقلبه على الـصالة ، فهـذه             
الصـالة تقبل بمقدار مـا يذكر اهللا تعالى فعـال أثنـاء           

ها ، فهذا اإلنسان الذي يفكر في الدنيا دائما ويحـاول           أدائ
أن يحصل على األشياء الدنيوية المختلفة يكـون غـافال          
عن ذكر اهللا تعالى حتى أثناء الـصالة ، وهـذا نتيجـة             

  .طبيعية لتعلّقه بالدنيا 
إن اإلنسان الذي يكون نومـه عبـادة وأنفاسـه          

ن كـل  تسبيحا أثناء صيامه ليس ذلك اإلنسان الذي يكـو        
تفكيره منصبا على األشياء الدنيوية فقـط ، فهـو أثنـاء      
صيـامه كل تفكيره يكون بالطعام والـشراب ، فالـذي          
نومه عبادة وأنفاسه تسبيح هو المؤمن الذي يذكر اهللا عز          
وجل خالل يومه ، فإذا نام كان نومه عبادة ، فليس كـل            
إنسان يحصل على هذه المرتبة مـن العبـادة ، يقـول            
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أثنـاء صـيامك مـاذا     : "  صمت ولكن نسألـه     الحمدهللا
، إذا كان خالل الليل والنهار يـشاهد بـرامج          " فعلت ؟   

التلفـاز فقط وال يوجد عنده وقـت لـذكر اهللا تعـالى ،        
يصلّي ويسرع لالنتهـاء من الصالة بسرعة ثم يرجـع         
إلى تتمة البرامج التلفزيونية ، فهو طوال اليوم أمام هـذا       

 صيامه مقبول ، نقول له انتبـه فـإن    الجهـاز ويظن أن  
أكثر الناس ليس لهم من صيامهم إال الجوع والعطش كما         

كم من  :  أنه قال    صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا في رواية عن    
   .)١(صائم ليس له من صيامه إال الجوع والعطش 

فهو يظن أنه إذا صام وجلـس تحـت المكيـف        
عـام وشـرب    وشـاهد برامج التلفاز وأكل أنـواع الط      

أصناف الشراب في وقت اإلفطار فإن صيامه مقبـول ،          
ال فإن األمر ال يكون هكذا ، إن اإلنسان إذا أتى بمظاهر            
العبادات فإن ذلك ال يعني أن هذه العبادات مقبولة عنـد           
اهللا عز وجل ، فصحة العبادة ال تعني قبول العبادة مـن            

  .اهللا تعالى 
ألنه أتـى  نعم صالته صحيحة من ناحية شرعية  

بأجزائها وشرائطها ، ولكن كم مقدار قبول اهللا لها فهـو           
                                                        

   .٢٤ ح ٢٩٤ ص ٩٣ ج  األنوارحبار )١(
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يعرف ألنه إذا كان ذاكرا هللا تعالى أثناء أدائها فـإن اهللا            
تعالى يقبل منها تلك النسبة ، فقد يـأتي اإلنـسان يـوم             
القيامـة وينظر إلى صحيفة أعماله فال يجد شـيئا مـن           

 ألنه  –ثال   مدة سبعين سنة م    –الصلوات التي كان يؤديها     
لم يكن مقبـال بقلبه على الصالة ، فأثناء الصالة كـان           

، " أيـن عبـادتي ؟      : " يفكر باألمور الدنيوية ، فيسأل      
ال يوجد لك عبادة أصال ألنك لم تكن تعبـد          : " فيقال له   

، فـال بـد أن      " اهللا بل كنت تعبـد مشتهياتك ورغباتك       
ـ         ول العبـادة  يلتفت المؤمن حتى تُقْبل العبادة منـه ، وقب

مشروط بشـروط معينة ، وبدون تحقيق هذه الـشروط         
فإن العبادة ال تُقْبل ، فمن يغفل عن اهللا تعالى فـي هـذه          
الدنيـا فإن اهللا يغفل عنه في اآلخـرة ، وهـذه نتيجـة             
طبيعية ، فإذا كان اإلنسان ال يفكر باهللا في الدنيا فكيـف            

امة ؟ ، إذا    يريد من اهللا عز وجل أن يفكر به في يوم القي          
كان اإلنسان مـن الغافلين فكيف يريـد أن يـذكره اهللا           

  تعالى في اآلخرة ؟
إذا كانت حياة اإلنسان قائمة على الغفلة عن ذكر         
اهللا ويعمل في الدنيا وينغمس فـي مـشتهياته ولهواتهـا           
ومتـاعها ويرضى بها كأنه خالد فيها ثم يموت وينتقـل          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٣٤ -    

فمثل هذا اإلنـسان  مـن هـذه الدنيا بعد سنوات معدودة     
ال يريـد أن يلقى اهللا تعالى ، فاهللا عز وجل يقـول فـي    

: اآلية الكريمـة   
)إن الذي يرضى بالحياة الـدنيا ال يريـد أن         )١ ، 

 يلقى اهللا تعالى ألنه يعلم بأعماله السيئة ، فقـد رضـي           
    َألْهفحتمـا  " هل تريـد لقــاء اهللا ؟        : " بالدنيـا ، اس ،

، وذلك ألنه يخـاف     " ال ، ال أريد لقـاء اهللا       : " سيقول  
من ذلك اليوم حتى أن المؤمن يخـاف من ذلـك اليـوم          
ألنـه ال يدري أن أعمـاله قُِبلَت أم ال ، فهذا الـذي ال             

لى ،  يريـد أن يلقى اهللا يعلم وضعه فيخاف من اهللا تعـا          
فذلك اإلنسان الفاسق المنحرف حتما يخاف من لقـاء اهللا          
تعالى ألنه يعرف أنه ال يوجد عنده شيء حسن ليقدمـه           

  .إلى اهللا عز وجل 
 فاآليـة الكريمة تقول إن ذلـك اإلنـسان         :إذن  

الذي يرضى بالدنيا ويقنع بها ال يرجو لقاء اهللا تعـالى ،            
ن اهللا سينـساه    وإذا كان غافال عـن ذكر اهللا تعالى فـإ        

ويغفل عنه ولن يذكره يوم القيامة ، فمن يغفل عـن اهللا            
                                                        

   .٧:  يونس )١(
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فإن اهللا يغفل عنـه ، ومن يذكر اهللا فـإن اهللا يـذكره ،              
ولكن اإلنسان الذي آمن وعمل الصالحات وكـان عمـل    
الصالحات عنده مترتبا على إيمانـه وكنتيجـة طبيعيـة          

ه يعطيـه   إليمانه فهذا هو الذي يهديه ربه بإيمانه ، فإيمان        
طريقـا في حياته وهداية في مسيره ، هذا الذي يعطيـه           
اهللا جنات تجري من تحتها األنهار ، وال يظن اإلنـسان           

فـإن طريـق الجنـة      " شيعي  " أنه بمجرد أن يقول إنه      
مفروشة بالورد والرياحين ، فالجنة ال يحصلها باالسـم         

  .فقط ، فالمؤمن يجب أن يعمل أكثر من غيره 
، ولكـن قـد   " مؤمن " يقول إنه إن الشخص قد    

ترى أن حياته قائمة على الغفلة عن ذكـر اهللا تعـالى ،             
فإنه يعمل كأنه خالد في الدنيا مع أن اإلنـسان سـيموت           
وينتقل من هذه الدنيا خالل بضع سنين ، فمـن يرضـى        
بالدنيـا فإنه ال يريد أن يلقى اهللا تعـالى ألنـه يعـرف             

  . عز وجل وضعه فيخاف من اهللا ومن حساب اهللا
  

  :اآليـة الخامسـة 
:يقول اهللا تعـالى   
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)١(.  

في هذه اآلية الكريمة يخاطب اهللا سبحانه نبيـه         
، ولكنـه في الواقـع يريــد عــز   صلى اهللا عليه وآلــه   

إيـاك  " وجل أن يخاطب المسلمين كما في المثل القائـل      
: كريمـة  ، وقد ورد في اآلية ال" أعني واسمعي يا جارة     

)فهل )٢ ، 
 يحتـاج إلى مثـل هـذا األمـر    صلى اهللا عليه وآلــه   النبي  

والنهي ؟ ، بالطبع ال ، بل المخاطـب فـي اآليـة هـم          
 صلى اهللا عليه وآلـه    المسلمون ، فاهللا عـز وجل يقول للنبي        

ن يكون مع المؤمنين الحقيقيين الـذين يـدعون ربهـم           أ
ويريدون وجه اهللا تعالى في أمورهم ، يطلـب اهللا عـز            
وجل منه أن ال يرفع بصره عـنهم ألنهـم هـم الـذين             
يذَكِّرون باهللا ، ويكون نظره دائما إليهم ال النظـر إلـى            
أشكالهم بل إلى أعمالهم فإن صورة المؤمن ال تختلـف           

نظر إليهم أي انظر إلى أعمـالهم ، وال    عن اآلخرين ، فا   
                                                        

   .٢٨:  الكهف )١(
   .١:  األحزاب )٢(
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تنظر إلى اآلخرين الذين يتعلّقون بالـدنيا ألن أعمـالهم          
ستغفلك عن ذكر اهللا ، فال تلتفت إلى أهل الـدنيا الـذين             
يطلبون زينتها عن طريق النظر إلى بيوتهم وقـصورهم         
التي يعيشون فيهـا وحياتهم التي تعبر عن الغفلة عـن          

 هؤالء هي الخسارة في اآلخـرة ، إن     ذكر اهللا ألن نتيجة   
الشخـص إذا نظـر إلى سيـارة فارهـة فإن قلبــه         
يهفو للحصول على مثل هـذه الـسيارة ، وإذا انـشغل            
بالنظر إلى األمور الدنيوية فإنه حتما سينشغل عن ذكـر          
اهللا عـز وجل ، فأي مصداق من مـصاديق الـدنيا إذا            

هللا ويغفـل عـن     التفت إليه اإلنسان فإنه مباشرة ينسى ا      
ذكره تعالى ، فبقدر ما يذكر الدنيا فإنه بـنفس المقـدار            
يغفل عن ذكر اهللا ، ونتيجة ذلك خسران اآلخرة بـنفس           

  .المقدار 
فمثـال ذلك اإلنسـان الفقير الذي يمـر علـى         
منطقة فيهـا بيوت كبيرة جدا ومزينة بأفضل زينـة أال          

أنـه فقيـر ال    ، مع   " يا ليت لي مثل هذا البيت       : " يقول  
يمكنـه الحصـول على مثلها فيظل يتمنـى ، وحتـى          
الغني لو مر على بيت أفضل مـن بيتـه فإنـه يتمنـى              
الحصول عليه مع أنه قد يكون مالكا لعدة بيوت ، فـإذا            

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٣٨ -    

التفت بهـذه الطـريقة فإنه يغفل عن ذكر اهللا تعـالى ،           
هو في اللحظة التي يتمـنى أن يحصل فيها علـى هـذا        

 فإنه يغفل عـن     –ي هـذا المصداق من الدنيا       أ –البيت  
ذكر اهللا ، فالمؤمن في هذه اللحظة ال بد أن يلتفت إلـى             

، فيلتفـت إلـى     " وما قيمة هذه الدنيا ؟      : " نفسه ويقول   
ذكـر اهللا تعالى وإلى أن بيوت الدنيا ال تـساوي شـيئا            
نسبةً إلى قصور الجنة ، فيعيش هذا الغني وذلك الفقيـر           

ما يعيش اإلنسان الكافر الـذي يرغـب أن         برغباتهما ك 
يحصل في الدنيا على كل شيء ، وهذا المـؤمن الـذي            
يغفل عن ذكر اهللا تعالى يرغب أن يحصل علـى بيـت            
بالمواصفات والمميزات التي يرغب بها الكافر الـذي ال         

  .يؤمن باهللا تعالى 
 أنه كـان    عليه السالم  أمير المؤمنين في رواية عن    

 أخلص هللا العبادة والدعاء ، ولم يـشغل         طوبى لمن : يقول  
قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر اهللا بما تسمع أذنـاه ،              

   .)١( ولم يحزن صدره بما ُأعِطي غيره
هذا اإلنسان الذي يمر على هذه البيوت الفخمـة         

يا ليت لـي مثـل   : " ينشغل قلبـه بما ترى عيناه فيقول    
                                                        

   .٣ ح ١٦ ص ٢الكايف ج  )١(
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يحصل على كل شـيء     ، ويظل يتمنّى أن     " هـذا البيت   
في الدنيـا ، وهـكذا يعيش اإلنسان في الدنيا برغباتـه          

  .وأمنياته التي ال تنتهي 
 أيها المؤمن دورك أن ال تـرتبط بالـدنيا          :إذن  

بهذه الطريقة ، نعم تأخذ من الدنيا بقدر حاجتك ، ولكـن            
ال ترتبـط وال تشغل تفكيرك بهـا حتـى تكـون مـن             

  .ت وفي كل حال الذاكرين هللا تعالى في كل وق
والحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا        

 .أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
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الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا علـى سـيدنا         

  .ين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهر
  :مقدمـة 

أدخـل في تتمة الموضوع السابق ، مـا زلنـا          
نعيش في رحاب القرآن الكريم ، وقـد تناولنـا بعـض            
اآليات القرآنية التي تتحدث عن الدنيا واآلخـرة حتـى          
نعرف نظرة القرآن التي هي نظرة اهللا عز وجـل إلـى            
الحياة الدنيوية والحياة األخروية ، وبالتالي نـستطيع أن         

يـا قيمتها واآلخرة قيمتها كما يريـد اهللا عـز     نعطي الدن 
وجل ، وبذلك نتعامل مع الدنيا ومع اآلخرة حسبما يريـد   

  .اهللا تعالى ، وأذكر اآلن بعض اآليات القرآنية األخرى 
                                                        

 خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري          ألقي هـذا املوضوع يف    )١(
  . م ١٩٩٩ – ١٠ – ٨هـ ، املوافق ١٤٢٠مجادى الثانية ٢٩بتاريخ 
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  :اآليـة السادسـة 
: يقـول اهللا تعالى    


)١(.   

تريد اآلية الكريمة أن تقول اضـرب للمنكبـين         
على زينة الدنيا والمعرضين عن ذكر اهللا تعالى مـثال ،           
وهذا المثل هو أن الحياة الدنيا مثل مـاء المطـر الـذي     

ات األرض ، وهذا النبـات يخـضر        ينزل ويختلط به نب   
ويظهـر بأفضل مظهر ، ولكنه بعد ذلك يـصفر ويقـع           
على األرض ويصبح هشيما مكـسورا بحيـث تحركـه          
الرياح معها وتقطعه ِقطَعا ِقطَعا ، هذا مثَُل الحياة الـدنيا           

  .نبات يخضر ثم يصفر ويموت وينتهي 
وهكذا مصير الحياة الدنيا تنتهي ولن يبقى لهـا         

ثر ، فكيف يتعلق اإلنسان بالحياة الدنيا الفانيـة الزائلـة           أ
التي تمتد لسنوات معدودة والتي ال استقرار لها ؟ ، فـي            
هذه السنوات القليلة تجده ينكب على زينة الدنيا ويتعلـق          
بهـا ويتمنى أن يصل عمره إلى ألف سـنة ، فيتعلـق            

                                                        
   .٤٥:  الكهف )١(
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بشيء زائل ويترك تلك الحياة الخالدة مـن أجـل هـذه            
وات القليلة ، فكيف يرضى بأن يعيش فـي الـشيء           السن

  !الزائل ويترك الحياة الدائمة األبدية ؟
لـو قلنا لشخص إننا نعطيك الدنيا ومـا فيهـا ،     
وكل ما تتمنّاه تحصل عليه فيها ولكن تعيش لمـدة سـنة    
واحدة في هذا النعيم ، وبعد هذه السنة ستُحرم من كـل            

ونقول لشخص آخـر    شيء وتعيش فقيرا ال تملك شيئا ،        
إنك تعيش لمدة سنة فقيرا ال تملك شـيئا ، وبعـد ذلـك              
  تعيش في حياة خالدة ونعيم دائم ، فماذا يختار اإلنسان ؟

حتما سيختار األمر الثاني بأن يعيش فقرا قلـيال         
ولكن بعد ذلك يعيش غنيا في خلود أبـدي ، فاإلنـسان            

   .العاقل يختار الحياة الثانية ويترك الحياة األولى
 – حسب اآلية الكريمـة  – هذه الحياة الدنيا     :إذن  

             ن ثـم يـصفرفي موسم معـي حياة مثل النبات يخضر
ويموت وتذروه الرياح ، وهكذا الحياة الدنيا ، نعم نحـن           
نرى أثر األشجار واخضرارها واصفرارها ألنه يـستمر       
لفصل واحد ، ولكن الحياة الدنيا تستمر فصول متعـددة          

 المترتّب ألنها تطول قلـيال ، وظهـور         فال نرى األثـر  
  .األثر لكي يرى يحتاج إلى وقت قصير 
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  :اآليـة السابعـة 
: يقول اهللا تعالى    

)١(.   
من هو العاقل ؟: ه أوال بالسؤال التالي    أتوج  

وجه هذا السؤال إلى الناس ، مقـاييس النـاس          
اليوم تقول إن من يملك ماالً أكثر هـو أفـضل النـاس             
وأعقل الناس ، الذي يملك دنيا أكثر هو األعقـل ، هـذا           
اإلنسان الذي عنده مال أكثر إذا تكلـم بكلمـة تـرى أن     

ى صورته فـي الـصحف      الناس يتوجهون إليه ، قد تر     
والمجالت ، وتتناقل أخبـاره وكاالت األنباء مع أنه قـد          
ال يملك أي ميزة أخـرى وال يـسوى فلـسا واحـدا ،             
فلمجرد أنـه يملك هذه األمـوال يلتفـت إليـه النـاس            
ويهتمون بأخباره كسفره وشراء بيت جديـد لـه وعيـد           
ميالده ومثل هذه األمور التافهة ، وقد ال يعـرف كيـف         

ركِّب جملة واحـدة تامة وال يملك أي علم أو ثقافـة ،            ي
وأما اإلنسـان الفقير فلو كان من أفضل عباد اهللا علـى           
األرض فلمجرد أنـه فقير لو كان يتكلم بكلمـات مـن           

                                                        
   .٦٠:  القصص )١(
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، ! " اسـكت   : " ذهب في أي مجلس فإنـه يقـال لـه         
ما الذي أجلسك إلى جانب هذا الغنـي ألن         : " ويقال له   

  " . ؟ هذا ليس مكانك
إن هذا الغني له مكانة فـي الـدنيا ألن النـاس            
يعتبرونه مـن أعقل الناس مع أن قيمته بقيمة مالبـسه          
ألنه هـو ال يسوى شيئا ، المقاييس اآلن هـي هكـذا ،             
فذاك الذي لديه سيارة فخمة تراه محترما في الـشارع ،           
وأمـا الفقير الذي يملك سيارة قديمـة فيـشعر النـاس           

 حينما يسير أمامهم في الـشارع ، فهـذا          باحتقار تجاهه 
الفقير يعتبرونه ذليال حقيــرا رذيـال ، وذاك الغنـي           

عليـه  يعتبرونه عـزيزا محترما ، لذلك في قصـة نوح         

:  كانوا يقولون لـه     السالم


)مع أنهم كانوا مــن المـؤمنين وقيمـتهم    )١ ، 
الواقعية عند اهللا عز وجل قيمـة عالية جدا ، فهم كانوا           
حقراء في نظرهم ألنهم كانوا من الفقراء مع أن العكـس   
هـو الصحيح والمقاييس الحقيقيـة والقيمـة الواقعيـة       

                                                        
   .٢٧:  هود )١(
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خص تظهر يوم القيامة ، فمقاييس النـاس اليـوم          لكل ش 
تقول إن اإلنسان الغني بماله هو أعقل النـاس وأفـضل           
النـاس ، وأمـا مقاييس اآلخرة فتقول إن أعقل النـاس          

  .هو اإلنسان الغني بدينه 
إننا نعيش اليوم مقاييس دنيوية غيـر إيمانيـة ،          
ا مقاييس لم نأخذها مـن شجرة اإليمان ، وإنما أخـذناه         

مـن شجرة الكفر ، اإلنسان الكافر هو الذي يحـاول أن           
يحصل على أكبر قدر من الدنيا ألن في اعتقاده أنـه ال            
وجود لعالم آخـر بعد الموت ، فإذا كان اإلنسان يعتقـد           
أنـه يعيش فقط في هذه الحياة الـدنيا وأنـه ال وجـود             
لآلخرة فإنـه يحاول الحصول على أكبـر قـدر مـن            

نيـا ، أموال أكثر وزينة أكثـر وتفـاخر         األشياء في الد  
أكثر ، فهو انطالقا من هذه العقيدة يتعامـل مـع الـدنيا          
كهدف نهائي ، فيعيش الدنيـا فقط وينكـب عليهـا وال           

  .يعتقد بوجود عالم آخر بعد الموت 
وأما المؤمن فهو الذي يعتقـد بوجـود اآلخـرة          
ويتعامل مع الدنيا على أساس هـذه العقيـدة ، فيتمـسك        
باآلخرة ال بالدنيا ، وعنده أن الدنيا عبارة عـن وسـيلة            
وطريق وجسـر إلى اآلخرة ، واآلخـرة هـي الهـدف        
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النهائي والغرض األول واألخير ، فإذا كـان اإلنـسان          
يعتقد حقيقةً بوجود اآلخرة فكيف يعتقد بـشيء زائـل ؟           
وكيف يتعامل مع الدنيا كهدف ال كوسيلة ؟ ، نعـم قـد             

عتقد بوجود يوم القيامة ووجـود جنـة        يقول بلسانه إنه ي   
ونار ، ولكن حينما ترى أعماله وسلوكه تجـد أنهـا ال            
تعبر عـن هـذا االعتقاد ، والمسلمون اليوم يعيـشون         
هكذا ، يقولون إنهم يعتقدون بوجـود اآلخـرة ، ولكـن           
حياتهم تعبر عن التمسك بالدنيا وعدم االستعداد للتخلّـي         

كافر يعيش باعتقاد أنه ال وجـود       عنها ، فذاك اإلنسان ال    
لآلخـرة فينكب على الدنيا ، والمسلمون اليوم يقولـون         
إنهم يعتقدون بوجود اآلخرة ولكن حياتهم تعبر عن عدم         
االعتقاد باآلخرة ، فيعيشون بنفس الطريقة التي يعـيش         
بهـا الكافر ، ويقومون بنفس األعمال التي يقـوم بهـا           

 مـن حيـث العمـل مـع أن       الكافر ، ال اختالف بينهما    
االعتقاد والعمل وجهان لعملة واحدة ، فإذا كان اإلنسان          
يعتقـد بشيء حقيقـة فال بد أن يعمـل علـى أسـاس            
اعتقـاده ، فيتلفظون بهـذا االعتقاد ولكن في الواقع لو         
كانوا معتقدين باآلخـرة لما تمـسكوا بالـدنيا وبزينتهـا      

ن ال بد أن يعطيه     وكأنهم خالدون فيها ، إن اعتقاد المؤم      
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عمال ، والعمل ال بد أن يكون متناسبا مع اعتقـاده ، ال             
أن يتقول باعتقاد ولكن عمله يكون مغـايرا العتقـاده ،           
فاعتقاده أنه يؤمن بوجود المعاد ولكن عمله يعبـر عـن        
اعتقـاد بهذه الحياة الـدنيا وأنـه ال وجـود لآلخـرة ،         

عيش فـي الـدنيا     فالمؤمن إذا كان معتقدا باآلخرة فإنه ي      
وقلبه معلَّق بالعالم اآلخر ، فيأخذ منها بالمقـدار الـذي           
يجعله يحيا ، واألشياء الزائدة عـن حاجتـه المعيـشية           
يجعلها في رصيده في اآلخرة ، كم يحرص اإلنـسان أن       
يكون لـه رصيد في البنك في الدنيا ، ولكـن لمـاذا ال             

عـالى  يكون عنده هذا الحرص برصيد اآلخرة ؟ ، واهللا ت         
يقول له تنازل عن بعض األشياء في الدنيا من أجـل أن            
تكون خالدا في النعيم في اآلخرة ، فيزهد المـؤمن فـي            
الدنيا ، وال يعني الزهد أنه يترك كل شيء ، بل يعنـي             
أنـه يأخذ ما يحتاجه فقط دون أن يتعلق بمـا يأخـذ ،             

  !فلماذا يغفل المؤمن عن الترابط بين االعتقاد والعمل ؟
:  أنه قال    عليه السالم  اإلمام الصادق  رواية عن    في

حـرام على قلوبكم أن تعرف حالوة اإليمـان حتـى          . . . 
   .)١( تزهد في الدنيا

                                                        
   .٢ ح ١٢٨ ص ٢الكايف ج  )١(
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إن اإلنسان الذي يزهد في الدنيا يعـيش حـالوة       
اإليمان ، يعني أنه يشعر بعبادته ، فـإذا أراد أن يقـف             
 للصالة فإنه يشعر بحالوة الصالة ، وأمـا اليـوم فـإن           
الشخص يريد أن ينتهي مــن الـصالة بـسرعة ، إن            
اإلنسان الذي يشعر بلذة الطعام يحاول أن يبقـى علـى           
المائدة أطول مدة ممكنة حتـى يلتـذّ بالطعـام أكثـر ،             
واإلنسان الذي يلتذ بإيمانه يحاول أن يقف مـع اهللا عـز         
وجل أطول مـدة ممكنة وال يمّل من مناجاة اهللا تعـالى           

ان الذي يشعر بلذّة الطعـام ، حياتنـا         كما هو حال اإلنس   
سريعة وصالتنا سريعة وصيامنا نشتكي منه ونسأل من        

، إذا  " متى يحين وقت اإلفطـار ؟       : " أول وقت الفجر    
كان اإلنسان يشعر بلذّة الصيام ألن فيه قربـة إلـى اهللا            
تعـالى فإنه يحب أن يظل صائما ألن فيـه طاعـة هللا             

ـ       ن اإلفطـار فيفكـر فـي    تعالى ، اآلن ينتهي الصائم م
السحور ، وينتهي من السحور فيفكر فـي إفطـاراليوم          
التـالي ، ويظل طوال اليوم يفكر فـي األكـل فقـط ،             
ويضع على المائدة أطعمة مختلفة كثيرة مع أن الـصائم          
ال يستطيع أن يأكل إال كمية قليلة ، وآخر المطـاف أن            

، كيـف  هذا الطعام كله في القمامة ، هكذا حياتنا اليـوم       
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؟ ، حيـاة الرسـول   صلى اهللا عليه وآله كانت حياة رسول اهللا  
 كانت تعبر عن الزهد في الدنيا ، ولكـن  صلى اهللا عليه وآلـه    

هل حياتنا اليوم تعبر عن الزهد أو أننا متعلّقـون بهـذه            
الدنيـا ونريد أن نحصل على كل شـيء منهـا ؟ ، إن             

 بد أن نلتفت أكثـر  حياتنا اليوم ال تعبر عن اإليمان ، فال      
إلى أنفسنا ألنه حرام على قلوبنـا أن تعـرف حـالوة             

  .اإليمـان حتى نزهد بالدنيا 
 هذه اآلية الكريمة تريد أن تقول إن كـل          :إذن  

الدنيـا ال شيء بالنسبة إلى اآلخـرة مـع أن اإلنـسان            
يحصل على شيء قليل من الدنيا ، والعاقل هـو الـذي            

 أجل الحصول على الخلـود      يزهد بهذه الدنيا الزائلة من    
في اآلخرة ، فالمؤمن الحقيقي هو الذي تكـون أعمالـه           
كلّها موجهة إلى اهللا عز وجل ، فيتنـازل عـن بعـض             
األشياء في الدنيا قربة إلى اهللا تعالى حتى يحصل علـى           
الخلود في جنّات النعيم ، اهللا تعالى يعطيك أشياء كثيـرة           

ألشياء في سـبيل    في الدنيا ويقول لك تنازل عن بعض ا       
أن أعطيك شيئا أكبر ، أعطيك الخلود في النعيم األبـدي         
الذي ال زوال له ، وبذلك يحصل المؤمن على الجنّـات           
التي تجري مـن تحتها األنهار ، وال يظن اإلنسان أنـه           
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إذا قـال بلسـانه آالف المـرات إنـه يعتقد بـاآلخرة         
ل إلـى   فإنه يحصـل على الجنة ، إن الكلمات ال تُـدخِ         

الجنة ، بل االعتقاد الصحيح والعمـل المترتـب علـى           
  .االعتقاد الصحيح يدِخالِن اإلنسان إلى الجنات 

  

  :اآليـة الثامنـة 
: يقول اهللا تعالى  

)١(.  

  ؟ معنى ما: نسأل هذا السؤال 
خذ نـصيبك   :    إن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو        

من الدنيا ، فهذه األموال الكثيرة نصيبك ، وهذه السيارة           
الفاخرة نصيبك ، وهذا البيت الفخم نصيبك ، وكـل مـا            
تحصل عليه في الدنيا فهو نصيبك ، هـذا هـو الفهـم             

متبادر مـن اآلية الكريمة ، ولكن هـذا الفهـم          الساذج ال 
  .ليس فهما صحيحا وال هو مراد اآلية الكريمة 

إن هذه اآلية الكريمة تريد أن تقول إن اهللا عـز           
وجل يرزقك في الدنيا ، ويعطيك ويؤتيـك كثيـرا مـن            

                                                        
   .٧٧:  القصص )١(
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األشيـاء ، وطالمـا أن الدنيا ممر إلى اآلخرة فتكـون          
وغيرها ممـرا إلـى     كل مصـاديق الدنيـا من األموال      

الخلـود ، فكل ما يحصل عليه المؤمن في الدنيا يجعلـه       
في طـريق الوصول والحصول علـى الجنـة ، فهـذه           
األمور الزائلة في يد اإلنسان يجعلها كلها فـي طريـق           
الدار الخـالدة الدائمة ، وال تنس أن تجعل نصيبك مـن           
هـذه الدنيـا وما رزقك اهللا تعالى منهـا فـي طريـق            

خرة ، ونصيبك الحقيقي من الدنيا هو ما تجعلـه فـي        اآل
  .طريق اآلخرة 

 معنـاه أن جـزء   و
األموال الذي تجعله في طريق اآلخـرة هـو نـصيبك           
الحقيقي مـن الدنيا ، فالنصيب الذي يكون باقيا لك هـو           

ـ    ذه ما تجعله في طريق اآلخرة ، وأما ما تصرفه فـي ه
الدنيا من غير أن يكون له أثر في اآلخـرة فهـو لـيس          
نصيبا لك ، فنصيب اإلنسان يكون بقدر ما يجعلـه فـي            
طريق اآلخرة ، فالذي يبقى له أثر لآلخـرة فقـط هـو             
نصيب اإلنسان ، إن اإلنسان يقول كـل أمـوالي هـي            

ال ، إن نـصيبك     : نصيبي رزقي حاللي ، فيقول اهللا له        
آلخرة ، وما تصرفه في الدنيا مـن        من الدنيا ما تجعله ل    
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غيـر التقرب إلى اهللا تعـالى فهو ليس نـصيبك مـن           
الدنيا ، واإلنسان يستطيع أن يجعل مـا يـصرفه علـى            
أوالده وحياته في سبيل اهللا تعالى ، ففـي روايـة عـن             

عيالـه   الكاد علـى : "  أنه قال صلى اهللا عليه وآلـه   رسول اهللا 
 ، ولكـن يـصرف بمقـدار        )١( " كالمجاهد في سبيل اهللا   

معقول ال أن كل ما يريده الطفل فـإن األب مـستعد أن             
يشتريه له ولو صرف آالف الدنانير مـع أن اإلنـسان           
الفقير ال يحصل على قوت يومه ، فهذا اإلنـسان الـذي          
يصرف من أجل متعة أوالده آالف الدنانير مـستعد أن          
 يذهب في سفر إلى الدول الغربية لكي يـدخل الـسرور          
على أوالده ، ماليين الدنانير تصرف في الصيف علـى          
السفـر إلى الدول الغربية ، هل هؤالء الذين يـسافرون          
في الصيف فكّروا في الفقراء الذين ال يحـصلون علـى          
لقمة يأكلونها وينامون هم وأوالدهم بال عشاء فـي كـل           

  ليلة ؟ هل هؤالء يعيشون اليوم حياة إيمانية ؟
دنيا هو مـا تجعلـه فـي         نصيبك مـن ال   :إذن  

طريق اآلخرة ، وهذا هو النصيب الذي يبقـى ويظهـر           
أثره في اآلخرة ، وأما ما تصرفه في الدنيا فـي سـبيل             

                                                        
   .١٣ ح ٣٢٤ ص ٩٣ ج  األنوارحبار )١(
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المتع الفـانية والمشتهيات والرغبات فال يكون نـصيبا         
لك ، بل هو شيء زائل تفقده وال يبقى لك ، ومـا يبقـى     

ـ            ول إن  لك في اآلخرة هو نصيبك من الدنيا ، فاآليـة تق
نصيب اإلنسان في الدنيا هو ما يحصل على أثر له فـي            

  .اآلخـرة 
 ولكن السفر مباح ولم أرتكب حرامـا        :قد تقول   

  .إذا أخذت أوالدي في سفر إلى الدول الغربية 
 تريد أن تسافر سافر ، ولكن ماذا تحصل         :فأقول  

عليـه في يوم القيامة مقابل هـذا الـسفر ؟ ، إنـك ال              
ي اآلخـرة ، نعم صـرفت فـي        تحصـل على شيء ف   

المباح ، وكان مـن الممكن أن تصـرفه في الواجبـات          
والمستحبات ، فيأتي يـوم القيامة وال نصيب لـه مـن           
الدنيـا ألنـه صرفهـا في ال شـيء ، شـيء معـدوم       
زائـل ، متعة قليلة وتزول ، فيتمتع متعة لحظيـة آنيـة      

  .ويفقد في مقابل ذلك متعة أبدية خالدة 
 اإلنسان الذي يصرف ماله في هذه الـدنيا         :إذن  

فقط دون أن يبقى لهذا المال أثر في اآلخـرة هـذا فـي     
الواقع ال نصيب له أصال ألنه فقد نصيبه من الدنيا فـي            

  .الدنيـا 
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 : قـدس سـره    العالمة الطباطبائي يقول   
     أي ال تترك ما قسم اهللا لك ورزقك من 

الدنيـا تـرك المنسي ، واعمـل فيــه آلخرتـك ألن          
حقيقـة نصيب اإلنسـان من الدنيا هو مـا يعمـل بـه            

   .)١(آلخرته ، فهو الذي يبقى له 
 نصيب اإلنسان من الدنيا هو ما يكون لـه      :إذن  

أثر أخروي ، وما ال يكون له أثر أخروي فهـو لـيس             
  .نصيبه مـن الدنيـا 

  

  :اآليـة التاسعـة 
: اهللا تعالى  يقـول  

)٢(.   
إن هذه اآلية الكريمـة تريـد أن تبـين القيمـة            

عـب  الحقيقية للدنيا واآلخرة ، فالدنيا عبارة عن لهـو ول         
فقط وفقط ، واللهو هو ما يلهي اإلنسان ويـشغله عـن            
االهتمام باألمور المهمة ، وتسمى الدنيا لهوا ألنها تلهـي    

                                                        
   .٧٦ ص ١٦ تفسري امليزان ج )١(
   .٦٤: لعنكبوت  ا)٢(
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اإلنسان عن ذكر اهللا تعالى وعن ذكر اآلخرة ، فيعـيش           
في الحياة الدنيا وينسى اآلخرة ، فالحياة الـدنيا تـشغل            
اإلنسان عن االهتمام بالمعـاد ، فيهـتم بزينـة الـدنيا            

زخارفها فيغفل عن اآلخرة بما فيها مـن نعـيم دائـم            و
  .وخلـود أبدي 

إن الحياة الدنيا لَِعب مثل لَِعب األطفـال حيـث          
يعيش الطفل مع ألعابه أهدافا خيالية وسـعادة وهميـة ال    
حقيقة لها ، فيعيش في عالم الخيال واألوهام ، ويختـرع           
قصصا تحدث بين ألعابه ، وبعد أن يعـيش فتـرة مـن             

قت بخيـاالته وأوهامه يمّل مـن اللعب ويرجع إلـى         الو
واقعه ، وهكذا الحياة الدنيا يعيش اإلنسان فيهـا أهـدافا           
خيالية وهمية ، وهكذا مـن يتعلّق بالدنيا فإنـه يعـيش           
أوهاما وسرابا كالطفل ، فيشعر بالسعادة والسرور فيهـا         
خالل لحظات قليلة ، وهذه السعادة التي يشعر بها مثـل           

األطفـال وخيـاالتهم ، وقد يكون الشخص رجـال     لعب  
شيخا أو امرأة عجوزا ولكنه يعيش أوهاما وخياالت أنـه      
يسعد ويستأنس في الدنيا ، وبعد فترة قليلـة يفقـد هـذه             
السعادة ، مثال ترى الشخص يسافر في الـصيف لمـدة           
شهـر ، وخالل الشهر يشعر بالـسعادة ، ولكـن بعـد            
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لسعادة ويشعر مرة أخـرى     رجوعه من السفر يفقد هذه ا     
بالملل والتعب والضيق النفسي ، فيستمتع اإلنـسان فـي          
الدنيا لحظات قليلة ، ولكنه سيموت في النهايـة ويبـدأ            
الحساب عند اهللا تعالى ، فيحاسبه اهللا تعالى على كل مـا        
فعلـه في الدنيا ، فهذه الحياة التي عاشها بـسعادة هـي           

ابـل ذلـك الـسعادة      حيـاة مؤقتـة ، ولكنه يفقد في مق      
الخالدة ، فيعيش أوهاما وخياالت ، واألوهام والخيـاالت         
ال تُدِخُل اإلنسـان إلى الجنة ، فلنلتفت إلى أن اإلنـسان           
في هذه الدنيا يعيش أوهاما وخياالت كما يعيش الطفـل          

  .مع ألعابـه 
مثال لو اشترى شخص سيارة جديدة فإنه يـشعر        

، " يشعر بهذه الـسعادة ؟      لماذا  : " بسعادة كبيرة ، أسأل     
يشعر بها ألنه حصل على هذه السيارة ، ولكن ما قيمـة            
السيارة الجديدة ؟ ، إن الهـدف مـن الـسيارة هـو أن              
توصلك إلى األماكن البعيدة التي تريد أن تذهب إليهـا ،           
هي وسيلة للوصول إلى هدف وليست هي بحـد ذاتهـا           

 فتـراه   هدفا ، ولكن يشتري السيارة كهدف ال كوسيلة ،        
يرفـع صدره إذا ركب سيارة غالية السعر ، فهو يريـد           

إني أملك ما ال تملكـون ، وأنـا         : " أن يقـول للنـاس    
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، فتنقلـب الوسـائل إلـى       " أرفـع منكم بدرجات كثيرة     
  .أهداف ، وينشغل اإلنسان بالوسيلة ويغفل عن الهدف 

          إن اإلنسـان المؤمـن ال بـد أن يحمـل هـم
 الذي ال يحمل هم اآلخرة ليس مؤمنا        اآلخرة ، واإلنسان  

وال يعيش لذّة اإليمـان ، نعم يدعي أنـه مؤمن ، ومن           
يحمل هم اآلخرة فإنه يسعى للحصول علـى رضـا اهللا           
تعالى والوصول إلى الجنات ، وإذا أراد الحصول علـى          
الجنـات فال بد أن يتنازل عن شيء مـن هـذه الحيـاة      

  .الدنيويـة 
الدنيا بأوهام وخياالت فـإن      من يعيش في     :إذن  

األوهـام ال تُوِصلُه إلى الجنة ، وأما من يلتفت إلـى أن            
هـذه الدنيا لهو ولعب فقط وأن اآلخرة هي الباقية فإنـه           
سيسعى باتجـاه اآلخـرة ويستغل الدنيا مـن أجـل أن          
يصـل إلى الجنـة والحصول على رضـوان مـن اهللا          

يعيش في الـدنيا    تعالى ، وهذا هو المؤمن الحقيقي الذي        
ولكنه يحمل هم اآلخرة ألنه يعتقد بالمعاد كأصـل مـن           

  .أصـول الدين 
والحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا        

 .أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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)١(  

  
 سـيدنا   الحمدهللا رب العـالمين وصلى اهللا على     
  .أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

  

  :مقدمـة 
أخذنا بعـض اآليـات القرآنيـة ، وحاولنـا أن           
نستكشف من خالل هذه اآليات كيف ننظر إلـى الحيـاة           
الدنيوية والحياة األخروية ، ليس هدف القـرآن الكـريم          
القـراءة والتالوة والترتيل والتجويد فقط ، أي التعامـل         

ـاظ القرآن الكريم ، بل إن القرآن الكريم يـسير          مع ألف 
مع حياتنا ، إننا إذا لم نستفد مـن القـرآن فـي حياتنـا             
المعيشية فإن هـذا القـرآن يصير لغوا وال فائدة منـه          

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري             )١(

  . م ١٩٩٩ – ١٠ – ١٥ هـ املوافق ١٤٢٠ رجب ٦بتاريخ 
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وال أثـر له ، إن القـرآن الكريم لـه دور كبيـر فـي              
حياتنا ، فنحن نستطيع أن نستفيد مـن اآليات القرآنيـة          

ا كيف تكون حياتنا ؟ وكيف نتعامل مـع         في أمور ، منه   
الدنيـا ؟ ، إن القرآن الكريم لم ينزله اهللا تعـالى عبثـا             
ولغـوا ، وإنمـا أنزلـه اهللا تعـالى لهـدف وغـرض          
وهـو الهدايـة ، فهدايـة الناس هـو هـدف القـرآن           
الكريم ، فإذا كان الهدف هـو هذا فـال بـد أن تكـون              

 ، ونحن اآلن نقــرأ  هنـاك آيـات كثيرة ترتبط بحياتنا   
اآليـات ولكننـا ال نربـط بينها وبـين حياتنـا التـي           
نعيشها ، فهذا القرآن نتعامل معه كأي كتاب آخر ، نعـم          
نقـرأ منه بعض اآليات خالل اليوم ، وهذا فعـل مـن            
يداوم على قـراءة القرآن الكريم ، وقد يكـون معظـم           

عيـشون  الناس أصال ال يلتفتون حتى إلى القراءة ألنهم ي        
اآلن في انشغال دائم ، فال يوجد عندهم حتى وقت قليـل          
لقراءة القرآن ، ومن العيب أن الشاب الـشيعي ال يـتقن     
قراءة القرآن الكريم ، ويمكن أن نقدم القـرآن لـبعض           
الشبـاب وسوف نجد أن الكثير مـنهم يخطئـون فـي           

 اهتمـوا بـالقرآن     عليهم الـسالم  القـراءة ، إن أهل البيت      
 ال علـيهم الـسالم   ، ومن العيب أن أتباع أهل البيت         الكريم
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يتقنون قراءة القرآن فضال عن أخذ المعـاني القرآنيـة          
 لم يتركـوا    عليهم السالم  ، إن أهـل البيت      عليهم السالم منهم  

هذا القرآن بل فـسروه وبينـوا معانيـه ، ولقـد وردت       
 فـي تفـسير     عليهم السالم روايات كثيرة عن أهـل البيت      

  .ت القرآن الكريم واالعتماد عليه آيا
  

  :رجـوع إلى تتمـة الموضـوع 
ونأتي اآلن إلى بعض اآليـات القرآنيـة التـي          
تتحدث عن الدنيـا واآلخرة ، ونربطهـا بحياتنـا التـي     

  :نعيشها ، من هذه اآليات 
  

  :اآليـة العاشـرة 
 :يقول اهللا تعـالى       
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 )١(.   

  :إن هذه اآليات الكريمة تطرح النقاط التالية 
  

  :النقطـة األولـى 
اآلية الكريمة تريد أن تقـول إن أكثـر النـاس           
ينظرون إلى ظاهر الحياة الدنيا أي األشـياء الخارجيـة          
الظاهرية ، فأعينهم ال تتعدى الظاهر ، فزينـة الحيـاة            

الظاهريـة مـن هـذه الحيـاة     الدنيا وزخارفها واألمور   
الدنيوية يحـاول الـشخص مـنهم أن يحـصل عليهـا           
بمختلف الطرق حتى لو كانت الطرق محرمة ، فيعكـف       
على الدنيـا ويخلد إليها وال يلتفت إلى مـا وراء هـذه            
الدنيا من الحياة األخروية ، فيغفل عن األمور الدنيويـة          

 اهللا  التي تكون خيرا له ونفعا آلخرته ، فيغفـل عـن أن           
تعالى خلق هذه الدنيا من أجل أن تكون جسرا وطريقـا           

                                                        
   .١٦ – ٦:  الروم )١(
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إلى اآلخـرة ، واإلنسان بدل أن يأخـذ هـذا الطريـق            
وسيلـة إلى بلوغ اآلخرة بدل ذلك تصير هذه الوسـيلة          
هدفا ، فيحاول أن يبقى ويقيم في هذا الطريق ، يعـيش            
وكأنه خالد في هذا الطريق مع أنـه يـدرك أن حياتـه             

 تتعدى المائة سنة على أكثر التقادير وقـد         قصيرة جدا ال  
  .تزداد قليال 

إن المؤمن هو من يتخذ الطريق وسيلة وجـسرا         
إلى اآلخرة ، فهناك هدف وهناك وسيلة للوصـول إلـى          
هذا الهدف ، فلماذا يغفل اإلنسان عن الهدف مـع أنـه            

 أنه ال بقاء له فـي       عليه السالم يدرك منذ أن وِجد أبونا آدم       
نيا ؟ ، ومع ذلك فهو يبني ويعمر وكأنه خالـد           هـذه الد 

  .فيها وال نهاية لها 
 النقطـة األولى التـي تطرحهـا اآليـة         :إذن  

الكريمة هي أن أغلب الناس يلتفتون دائما إلى المظـاهر          
الخارجية للدنيا ويغفلون عن أن هناك هدفا آخـر وراء          

  .هذه الدنيا ، وأن هذه الدنيا طريق وجسر إلى اآلخرة 
  

  :النقطـة الثانيـة 
اآلية الكريمة تدعو اإلنسان إلى التفكر في خلـق   
السماوات واألرض ، وأنها خلقت بالحق بمعنى أنها لـم          
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تخلق عبثا ولغوا ولهوا ، وإنما خلقـت لغايـة وهـدف            
وغرض وراء هذه الدنيا ، فهناك أهداف أخرى جعلهـا          

جـل  اهللا تعالى خلف هذه الدنيا ، فهذه الدنيا ستنتهي في أ          
محدد ومـدة معينة ولن تكون باقية إلى األبد ، فتـدعو           
اآلية الكريمة إلى التفكّر في السماوات واألرض ، هـذا          
مـن جهـة ، ومن جهة أخرى تدعو إلى التفكـر فـي            
النفس ، فلماذا تدعو إلى التفكر في النفس ؟ ومـا هـي             

  عالقة التفكر بالنفس بوجود هذه الدنيا ؟
إن اآليـة تريد أن تقـول إن اإلنـسان الـذي           
ينغمس في الدنيـا وينشغل بها يغفل عن نفسه وينـساها          
وال يلتفت إليهـا ، فاآلية تريد أن تـربط بـين نـسيان             
اإلنسـان لنفسـه واإلنشغال بالدنيــا ، فاإلنـسان إذا         
انشغل بالدنيـا فإنـه ال يفكر إال بكيفية الحصول علـى          

ـا ، فيغفل عن نفسه وعـن وجـود   أكبـر قدر من الدني   
اآلخـرة ، فاآليـة تريـد أن تقول أيها اإلنـسان انتبـه       
إلى نفسـك وال تغفل عنهـا حينما تسعى إلى معيـشتك          
ألن هذه الدنيا بل هذا الكون لم يخلقه اهللا تعـالى عبثـا             
ولغـوا ولعبـا كلعب األطفـال ، بـل خلقــه لغايـة           

دك في الـدنيا    أخـرى ، فال تغفل عن نفسك وعن وجو       
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ألن هناك هدفا آخر وحياة أخرى خالدة بعد هذه الحيـاة           
  .الزائلة المنتهيـة 

وتقول اآلية ولكن أكثر النـاس يكفـرون بيـوم          
القيامة ، نعم يقولون بألسنتهم إنهـم يؤمنـون بالمعـاد           
وبوجود جنة ونار وحساب ونعيم وعذاب ، نعم يـدعون          

دين ، هذا مـن     أنهم يؤمنون بالمعاد كأصل من أصول ال      
حيث االعتقاد ، ولكن حينما يعملون يغفلون عن وجـود          
اآلخرة ، نعم يؤمنون بوجود جنة ونار ، ولكـن حينمـا            
نأتي إلى أعمالهم فإننا نرى أنهم يعملون وكأنهم خالدون         
في الدنيا وكأن اآلخرة ال وجود لها أصال ، فمن حيـث            

  .ساب العمل ال وجود عندهم ليوم القيامة وال ليوم الح
وأكثر مـن ذلك فـإن اإلنـسان ال يفكـر أنـه        
سيموت في يوم ما ، قل ألي شخص إنك سـتموت اآلن            

، " ال تُفَول علـي     " أو  " فأل اهللا وال فألك     : " فسيقـول  
مع أن الموت حقيقة ، فكأنه يظن أنه سيكون خالدا مـع            

 ،  عليـه الـسالم   أن هذه الحقيقة موجودة منذ زمن أبينا آدم         
ائما هناك أناس حولنـا يموتـون ، ونحـضر          ونحيا ود 

الفواتح ونغفل عـن الموت ، وترى البعض يـضحكون         
في الفواتح مـع أنهم حضروا في مكان من الممكـن أن           
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احضروا جنـازة   : " يعلِّقوا الفتـة في اليوم التالي تقول       
، هـذا الفـالن الذي كـان يـضحك اآلن فـي           " فالن  

المفـروض أن   الفاتحة ، فهو حضـر في مكـان كـان          
يتذكر فيه أنه سيموت في يوم ما ، وقد يكون موته فـي             
اليوم التالي ، ولكنه غافل عن نفسه وأنه سيموت خـالل           
سنوات معدودة بل خالل دقائق معدودة ، وحتى اإلنسان         

ه يعتقد أن القبـر نهايتـه ،        ـالذي يظن أنـه سيموت فإن    
ال يوجد شيء بعـد هـذا       ـفيظن أنـه بمجرد أن يموت ف     

لقبر ، فال يتعدى ذهنه حدود القبر وكأن النهاية توجد في           ا
نى أن شخـصا يبلـغ اآلن       ـا مع ـط ، وإال فم   ـالقبر فق 

ثمانين سنة مثال ويسير بواسطة العكاز وسـائقه يوصـله          
بالسيارة إلى باب البورصة ؟ ، تجد أنه لحد اآلن يلهـث             
خلف المال ويتابع أخبار المال واألسهم ، هل مثـل هـذا            

ان يعتقد بوجود اآلخرة ؟ هل يعتقد أنـه سـيموت           ـساإلن
قريبا ؟ ، فهذا اإلنسان الذي يبلغ هذا المقدار من العمر لحد 
اآلن يسعى إلى حطام الدنيا وجمع األموال وتـزيين بيتـه       

ان في هذا العمـر ال بـد أن يـستعد           ـوزخرفتها ، اإلنس  
ال فـإن المفـروض أن      ـللموت ، بدل أن يفكر بجمع الم      

آلخـرته ، ماذا تفعل بالمال في عمـر الثمـانين          د  ـيستع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٦٦ -    

وأنت على أعتاب القبر ؟ ، هذه األمـوال سـتنتقل إلـى             
  !الورثة فأنت ما الذي حصلت عليه ؟

 أنـه   صلى اهللا عليه وآلـه     رسول اهللا في رواية عـن    
أبناء األربعين زرع قد دنا حصاده ، أبناء الخمسين ماذا          : قال  

 الستين هلموا إلى الحساب ال عذر لكم قدمتم وماذا أخّرتم ، أبناء    
   .)١( ، أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموتى

نعم لـو أن اإلنسان يريد أن يجمع المـال مـن           
أجل أن يخدم الدين ويساعد المـؤمنين نقـول إن هـذا            

  .صحيح وهذا اإلنسان يعمل لآلخرة ال للدنيا 
 ألبي عبداهللا الـصادق   في روايـة أن رجال قال      

. واهللا إنّا لنطلب الدنيـا ونحـب أن نؤتاهـا        : ه السالم علي
أعـود  :  قال   تحب أن تصنع بهـا ماذا ؟      : عليه السالم فقال  

بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بهـا وأحـج       
ليس هذا طلب الـدنيا ، هـذا         : عليه السالم فقال  . وأعتمر  

   .)٢(طلب اآلخرة 
إلـى  إن المـال تـارة يكون وسيلة للوصـول        

هدف ، وتارة أخرى يكون نفس المـال هـدفا ، فيريـد             
                                                        

   .١٢ ح ٣٩٠ ص ٧٠ ج  األنوارحبار )١(
   .١٠ ح ٧٢ ص ٥ الكايف ج )٢(
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الشخص أن يحصل على المـال من أجل نفس المـال ،           
من أجل أن يصرف على األشياء الدنيوية فـال يحـصل         
على ثواب ، نعم اصرف على نفسك بمقـدار ولكـن ال            
تَنْس أخـاك المؤمن الذي قد تكون حالتـه أسـوء مـن           

هه مـسؤولية ، اهللا عـز       حالتك ، هـذا المال يوجد تجا     
وجل يعطي اإلنسـان ماال ولكنه يحاسبه بعـد ذلـك ،           

إن هـذا مـالي     : " وليس من الصحيح أن يقول اإلنسان       
وحـاللي ورزقي ، فأنا أتصرف به كما يحلو لي حتـى           

ال ، هناك حـساب     : " ، فنقول له    " لو أردت أن أحرقه     
  " .في هذا المال 

 أنـه   ليه السالم ع أمير المؤمنين في روايـة عـن    
إن الدنيا في حاللها حـساب وفـي حرامهـا       . . . : قـال  
   .)١(عقاب 

إن المـال الذي بـين يـديك فيــه مـسؤولية      
وحساب ، هذا الزوج وهذه الزوجة اللذان يبلغ معاشـهما   
ألف دينار أو ألفي دينار أو أكثر من ذلك فـي الـشهر              

هما الواحد نرى أنهما قبل نهاية الـشهر ال يوجـد بأيـدي     
شيء منـه ، في أي شيء صرفا هذا المـال ؟ ، فـي              

                                                        
   .٥٨ ح ٢٧٦ ص ٤٢ ج  األنوارحبار )١(
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أشيـاء دنيوية ال قيمـة لهـا ، كل سنة يغيـر بعـض            
النـاس أثـاث البيت ، كل بضع سـنوات يـتم تغييـر            
السيـارة وهكذا ، يتعب الشخص لمدة سنتين فـي بنـاء      
بيت وبعـد ذلك يريد أن يبيع البيـت ليـشتري قـسيمة            

أتعب نفسه في بنـاء البيـت       أخرى حتى يبنيها ، فلماذا      
، وهكذا يشغل اإلنسـان ماله ووقتـه وجهـده         ! األول ؟ 

بهـذه األمور الدنيوية ويغفل عن وجود اآلخرة ، فهـل          
مثل هـذا اإلنسان نستطيع أن نقول عنـه إنـه يفكّـر             

  باآلخـرة ؟
وهنا أريد أن ألفت نظركم إلى نقطة هامة وهـي     

 فالنا بنى بيتـا     أن ال تنظر اآلن إلى اآلخرين وتقول إن       
وإن فالنـا فعل كذا وكذا ، أقول ال تنظر إلى اآلخـرين           
بل انظر إلى ما تفعله أنت في هذه الدنيا وكيف تتعامـل            

  معهـا ؟
 النقطة الثانية هي أن اآلية الكريمة تـدعو         :إذن  

إلى التفكّر في السمـاوات واألرض وأن هنـاك هـدفا          
لـنفس ألن   وراء هذا الخلق ، وتدعو إلى التفكـر فـي ا          

اإلنسان إذا انشغل باألمور الدنيوية فإنه يغفل عن نفـسه          
  .وال يلتفت إليها ويغفل عن اآلخرة وينساها 
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  :النقطـة الثالثـة 
اآلية الكريمة تريد أن تقول إن البشرية عاشـت         
على هـذه األرض سنين طويلة ، وقد جاء أقـوام مـن            

ـ           م اليـوم  قبلكم كانوا أكثر منكم ماال وأكثر قوة ، فأين ه
حيث ال يوجـد لهم ذكر إال في التاريخ وفـي بطـون            
الكتب ؟ ، الفراعنة كانوا في مصر ، وكذا فـي بابـل ،           
وكذا في آشور ، هؤالء الناس الذين أتوا سـابقا كـانوا            
يعتقدون أنهم خالدون في الدنيا فعمروا األرض وبنوهـا         
بأحسن زينـة أكثر من وقتنا الحالي ، ولكـن أصـبحت       

ارا فقط ، هذه اآلثار التي تدل على أنهـم كـانوا            اليوم آث 
موجودين في هذا المكان في يوم ما ، أين هـم اليـوم ؟          
ماذا كان مصيرهم بعد أن كفروا باهللا سـبحانه وكـذّبوا           
بآياته ؟ أنتم ماذا تملكون اليوم نسبة إلـيهم ؟ ، تملكـون          
شيئا قليال بالمقارنة مع األقوام الـسابقين ، ومـع ذلـك            

ن بهـذه الحياة الـدنيا ، فلمـاذا تـسيرون علـى          تتعلّقو
طريقتهم في الحياة وتريـدون أن تعيـشوا كمـا كـانوا          
يعيشون ؟ ، وسيأتي عليكم الدور ، فأين ستكونون بعـد           
سنـوات معدودة ؟ ، ستكونون مثلهم وستكون بيـوتكم          
آثارا لمن يأتي بعدكم ، فهم صاروا مجرد أسـماء فـي            
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ذلك أيضا ، كان في يـوم       التـاريخ ، وأنتم ستصيرون ك    
ما توجد دولة في هذا المكان تسمى باسم كـذا ، الـدول           

  ليست خالدة ودائمة إلى األبد بل إنها متغيرة ، يقول اهللا 
  .)١(: تعالى 

أنتم لم تأخذوا العبرة ممن قبلكم ، وسيأتي مـن          
يأخذون العبرة منكم ، فيعيـشون كمـا        بعدكم أقـوام ال    

عشتم وسيكونون آثـارا لمن يأتي بعدهم ، وهكذا يـأتي          
كل قوم وال يأخذون العبرة ممن قبلهم ، وهكذا إلـى أن            
يصلوا جميعا إلى اهللا تعالى ويبدأ الحساب ، ويأخذ كـل           
شخص نصيبه ، فإن كان من المؤمنين الصالحين الـذين      

ادا قلبيا وقوليا وعمليا فهـؤالء      اعتقدوا بيوم القيامة اعتق   
يحصلون على قصـور الجنة وبساتينها ورضوان مـن        
اهللا أكبر ، وأما الذين كفروا بلقاء اآلخرة عمال وسـلوكا           
وإن كانوا يقولون بألسنتهم إنهم يعتقدون بوجود اآلخـرة         
فهـؤالء لن يحصلوا على الجنة ألن الكـالم لوحـده ال           

، فهم لم يكونـوا يعتقـدون       يدِخل الشخص إلى الجنـة     
بالجنة حقيقة فكيف يدخلونها ؟ ، فقـد كـان اعتقـادهم            

                                                        
   .١٤٠:  آل عمران )١(
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الخلـود في الدنيا أو انتهاء حياتهم فـي القبـر وأن ال             
وجـود للحساب والعقاب ، فوفّاهم اهللا تعـالى جـزاءهم     
الذي يستحقّونـه ، واهللا ال يظلم أحدا شـيئا ولـو كـان        

  .مثقـال ذرة 
" شـيعي  " لمجرد أن اسمه وال يظن اإلنسان أنه  

فإنـه سيدخُل إلى الجنة بال حساب ، على العكس مـن           
ذلك فإن مسؤولية الشيعي أكثر من غيره ألنه يقول إنـه           

 ، فـال يظـن   علـيهم الـسالم  مـن أتبـاع أهـل البيـت     
إن أميـر   : " الشخص أنـه إذا تلفّـظ بكلمـات وقـال          

، فإنـه   "  إمـامي    عليه السالم المؤمنين علي بن أبي طالب      
سيدخُل إلى الجنـة ، قسيم الجنة والنار ال ينظـر إلـى            
جواز سفرك أو إلى جنسيتك بل ينظـر إلـى صـحيفة            
أعمـالك ، ماذا قدمت في هذه الـصحيفة ؟ ومـا هـي             
أعمالك ؟ هـل أعمـالك تتناسب مع اعتقـادك باألئمـة       

 أو أن اعتقادك في جهة والعمـل فـي جهـة            عليهم السالم 
الممكن أن هذا المؤمن لم يتعلّم المـسائل        أخرى ؟ ، من     

الشرعيـة حتى يستطيع أن يعمل ، فكيف يعمل بـدون          
تعلـم المسـائل الشرعية ؟ وكيف يكون مؤمنـا بـاهللا          

 علـيهم الـسالم    وباألئمة   صلى اهللا عليه وآله   تعالى وبالرسـول   
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وهو ال يعرف ترتيب أسمائهم على أقل التقادير ؟ وهـل           
، فإن هـذا االعتقـاد     " أعتقـد   " :يظن أنـه إذا قـال     

كاٍف ؟ ، فنقول إن هذا االعتقاد لوحده غير كاٍف بـل ال             
بد أن يكون معه عمل ، فاالعتقاد والعمل وجهان لعملـة           

وأيـن  : " ، فنسأله " أعتقد : " واحدة ، فإذا قال الشخص    
، إذن  " الوجه الثاني وهـو أثر االعتقاد وهو العمـل ؟          

ع االعتقاد ، فاالعتقاد بال عمـل ال        فال بد مـن العمل م    
قيمة له ، والعمل بال اعتقـاد ال قيمة لـه ، فـإذا كـان      
اإلنسان يعتقد بوجود اآلخرة فال بد من أن يكون عملـه           
متناسبا مع هذا االعتقاد ، ال أنه يعتقد بوجـود اآلخـرة            
ولكن أعمـاله كلهـا تصب في اتجـاه الدنيـا وكأنـه         

أميـر  تلك الرواية التي رِويت عن      خالد فيها ، وهنا تأتي      
اعمـل  " : فيها  عليه السالم      والتي يقول    عليه السالم  المؤمنين

 ، فيأخذ الشخص بهـذا الجـزء        "لدنياك كأنك تعيش أبدا     
واعمـل  " :  فيه   عليه السالم ويترك الجزء الثاني الذي يقول      

   .)١( "آلخرتك كأنك تموت غدا 
نيا بما يـصب  إن على اإلنسان العمل في هذه الد      

في اتجاه اآلخرة حتى يحصل على نصيب فـي اآلخـرة    
                                                        

   .٦ ح ١٣٩ ص ٤٤ ج  األنوارحبار )١(
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ألن هـذه الدنيـا زائلة ال تبقى ، فمهما تعلّق اإلنـسان           
بهـذه الدنيـا فإنهـا إلى زوال ونهايـة مهمـا طـال          
الزمـن ، فمـاذا يبقى له ؟ ، إن العمل الـصالح هـو             
الباقي ، فالثواب المترتب على هذا العمل الـصالح هـو           

ـاقي ، وما عدا ذلك فهو إلى بوار ، فيأتي اإلنـسان            الب
يوم القيامة ويتحسر أنه في الدنيا لم يكن من العـاملين ،            

 ، ولكـن ال     "يوم الحـسرة    " لذلك يسمى يوم القيامة بـ      
:رجـوع مـن ذلك اليوم ، فيقول اهللا تعـالى          

:لمـن يقـول     
 )١(        قّ لكـلويوفّي اهللا تعـالى الجزاء المستح ،

شخص ، فمن يستحق الجنة يأخذها بجهده وعرقـه مـع    
رحمة اهللا تعالى ، ومن يستحق النار يدخل فيها ، ومـن            
عمل في الدنيا من أجل الدنيا فال يظن أنه سوف يـصل            

ـ        ذا اإلنسان الـذي    إلى الجنـة ، بل من المستحيل أن ه
                                                        

:  قوله تعاىل    )١(


  ١٠٠ – ٩٩: املؤمنون.   
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عمـل بكل جهـده مـن أجل اآلخرة وذلك الذي عمـل          
مـن أجل الدنيا وانكب عليها يكـون مـصيرهما نفـس     

  " .شيعي " الشيء يوم القيامة لمجرد أن اسم كلٍّ منهما 
 فاألسماء التي تُطْلَق علـى المـسميات ال         :إذن  

قبـه  قيمة لها ، وال ينظر اهللا تعالى إلى اسم الشخص أو ل  
أو نسبـه ، بل ينظر عز وجل إلى اعتقاداتـه وأعمالـه        

  .معا ، فاالعتقاد والعمل وجهان لعملة واحدة 
والحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا        

  .أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
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 )١(  
  

الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا علـى سـيدنا         
  .أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين 

ما زلنا في الحديث عن النظرة اإليمانيـة إلـى          
الدنيا واآلخرة ، وتناولنا بعض اآليـات القرآنيـة التـي           
تتحدث عن هذا الموضوع ، وهناك أيـضا جملـة مـن          

ول بعـض   اآليـات نتناولها اليوم ، وبعـد ذلـك نتنـا         
الروايات التي تتحدث عن الدنيا واآلخـرة ، مـن هـذه            

  :اآليات 
   :١١اآليـة 

 :قوله تعالى   
 )٢(.   

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري             )١(

  . م ١٩٩٩ – ١٠ – ٢٩ هـ املوافق ١٤٢٠ رجب ٢٠بتاريخ 
   .٣٣:  لقمان )٢(
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إن للدنيا بريقًا من الصعب على اإلنـسان أن ال          
فيهـا مـن    يلتفت إليه ، للدنيا قوة تجذب اإلنسان إلى ما          

زينة وزخرف ألن ما في هذه الدنيا يتناسب مع أهـواء           
النفـس ومشتهياتها ورغباتها ، واإلنـسـان الـضعيف        
الذي ال يعيش اآلخـرة كهدف ينجذب إلى متاع الـدنيا          
وما فيها من زينة ، فاإلنسان الـذي ال يعـيش اإليمـان       
كمنهج وطـريق لحيـاته تراه ينغمس في لهوات الـدنيا         

، فتغر الدنيا هذا اإلنسان وتجذبه إلى ما فيهـا          وشهواتها  
  .ألنه غفل عن اإليمان باهللا واإليمان باآلخرة 

إن أكثر النـاس يعيشون اإليمـان كتـصورات        
ذهنيـة فقـط ، بمعنى أن اإليمـان عنـدهم عبــارة         
عن صـورة ذهنيـة ، ففي أذهـانهم يوجــد شـيء          

النبـوة  ، فيتـصور اهللا ويتـصور       " اإليمـان  " اسمـه  
ويتصور اإلمامة ويتصور المعـاد ويتـصور العقائـد          
ويتصـور أصول الدين ويتصور العبـادات ويتـصور       
اآلخـرة ويتصـور الجنة والنار ويتصور أنـه دخـل         
الجنة وأنه حصل على نعيمها ، كلها تـصورات ، هـذه         
األمور تظل في حيز التصورات إذا لم تنتقل إلى واقـع           

  .عمـلي 
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ـ     هـذا التلفـاز مـع      : ذلك  وأضرب مثــاال ل
الفضائيات الموجودة في كل بيت تقريبا له بريق يجـذب          
اإلنسان ، فينتقل من محطة إلى أخرى ليتـابع البـرامج           
واألفالم المختلفة التي تناسب الشهوات ، هـذه األفـالم          
التي تُرسم بطريقـة شيطانية جهنّمية تجذب اإلنـسان ،         

ما خليعا فإنـه حتمـا      لو أن اإلنسان رأى اآلن أمامه فيل      
سينظر ، ولكن من الذي ينظر ؟ ، الذي ينظر هو الـذي          
يغفل في هـذه اللحظة عن إيمانه إن كان مؤمنا ، وأمـا            
إن كان منحرفا فال يغفل عـن شـيء ألن هـذه هـي             
طبيعتـه ، فينجذب الغافل عن إيمانه إلـى هـذا الفـيلم           

ـ           رى ويتردد بين أن يغلق التلفاز أو ينتقل إلى محطة أخ
نظيفة ، ولكن اإلنسان المؤمن الذي يذكر اهللا تعالى فـي           
هـذه اللحظة تراه ينتقل إلى محطة أخـرى مباشـرة أو         

، مـن   ! يغلق الجهاز ، ولكن أين هذا المؤمن القـوي ؟         
النادر أن يكون اإلنسان بهذه القوة بحيث يـستطيع أن ال           
ينجذب إلى هـذا البريق ، وهذا مجـرب وانظـر إلـى       

ذه األفالم تتالءم مع مشتهيات النفس حتى لـو      نفسك ، فه  
يكن الفيلم فيلما خليعا ، فالفيلم النظيـف أيـضا يرسـم            
بطريقة معينة حتى تنجذب إليه ، الفيلم النظيـف يجـوز          
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النظر إليه ، ولكن هل هذه الرؤية تتناسـب مـع اتجـاه          
اإليمان ومع شخصية اإلنسان المؤمن ؟ ، فأنت كإنـسان        

قتك ساعتين أو ثالث من أجل رؤيـة        مؤمن تضيع من و   
هذا الفيلم بدل أن تجعله في عمل آخر يدر عليـك نفعـا             
آلخرتك ، قس وقت الصالة التي ال تستغرق إال دقـائق           
معدودة مع الوقت الذي تضيعه أمام التلفاز ، تجد أنـه ال   
يمكن المقارنة ألن الوقتين ال تستطيع أن تجعـل نـسبة           

صالة فيه جنـة ونـار ، وذاك        معقولة بينهما ، ووقت ال    
عبث ال يوجد فيه فائدة أو يوجد فيه ذنب ، فهذه األفـالم      
تتالءم مع أهواء النفس ، وهـذا الجهـاز وغيـره مـن         
األجهـزة واقعـا يلـهي اإلنـسـان عـن ذكــر اهللا          
تعـالى ، فإذا كنت ترى فيلما نظيفا فأنت خـالل هـذا            

ـ   ي هـذا  الوقت بال شك تلتهي عن ذكره تعالى ، أصال ف
في ذهنــك ، ال     " اهللا  " الوقت ال يوجد شـيء اسمـه      

" إيمان بـاآلخرة  " وال " إيمـان باهللا  " يوجد في ذهنـك    
عجل ، هل تعتقد أن اإلمام المهدي       " إيمان باإلمامة   " وال  

 عندمـا يظهـر سـيجلس أمــام      اهللا تعـاىل فرجـه الشريف   
 للوقـت   هـذا التلفاز ويرى هذه األفالم التي هي مضيعة       

 طريقا لـك    عليهم السالم بال فائدة ؟ ، إذا كنت تتّخذ األئمة         
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فال بد أن تقتدي بهم وإال كيف يقول الـشخص بإمامـة            
هـذا  " ، نعم يعـيش أن  ! إنسـان ولكنـه ال يقتدي به ؟  

في عالم التصور فقط ، وما أسـهل التـصور ،       " إمـام  
فيستطيع اإلنسان أن يتصور مـا يريـد ، يـستطيع أن            

ر اآلن أنـه على سـطح القمـر وأنـه اختـرق            يتصو
السماوات السبع واألرضين السبع ، ولكن ما قيمة مثـل          
هذه التصورات وما هي نتائجهـا ؟ ، مـن الممكـن أن             
يتصور اإلنسان أنـه مؤمن باهللا تعالى ، فما الفرق بـين    
أن يتصور أنه اآلن على سطح القمر أو أنه مـؤمن بـه       

تـصورات عبـارة عـن      تعالى ؟ ، إنهـا تصورات وال     
سـراب ، يستطيع أن يتخيل أنه اآلن في الجنة ويتـنعم           
في ملذّاتها ، فتظل هذه األشياء في عالم التـصور إال إذا     
حولها إلى واقع عملي بحيث يعيش اإليمان مـن حيـث           
العمل كمنهاج لحياته ، وهـذه التـصورات ال توصـل           

ال اإلنسـان إلى أي مكان ، فال توصله إلـى الجنـة ،             
علـيهم  يكفي أن تتصور أنك شيعي من أتباع أهل البيـت           

 جـالس علـى     عليه السالم  ، وتتصور أن اإلمام عليا       السالم
تفـضل  : " الحوض بانتظارك حتى تأتي إليه ويقول لك        

عليـه  ، اإلمام علـي     " اشرب من ماء الكوثر ماء الخلود       
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 في هـذه اللحظة قد يرفض هذا الـشخص الـذي           السالم
نـه شيـعي وال يلتـزم بتبعـات ومـسؤوليات         يدعي أ 

التشيع ، وإن شـاء اهللا تعالى سـأتناول فـي مواضـيع       
قادمة الروايات التي تتحدث عن صفات الـشيعي وأنـه          
كيف يجب أن يكون حتى نقارن بين أنفسنا ومـا تبينـه            

  .الروايات من صفات للشيعة الحقيقيين 
ال لقد جعل اهللا عز وجل في هذه الدنيا ملـذّات           

تعـد وال تحصى ، وهذه الملذّات تعتبـر قـوة جاذبـة            
لإلنسان ، وهناك في النفس توجد الشهوات التـي تـدفع           
اإلنسان إلى هذه الملذات ، وهـذه قـوة دافعـة باتجـاه            
الملذات ، فالملذات بنفسها قــوة جاذبـة ، والـشهوات     

  .النفسية قوة دافعة باتجاه الملذات 
 اإلنـسان أريـد أن      أيهـا : " ثم يقول اهللا تعالى     

أختبرك ألرى هل تسير خلف شهواتك أو أنـك تجاهـد           
نفسك حتى ال تنجذب إلى هـذه الملـذات والمـشتهيات           

، وطبعا فإن اهللا عز وجل ال يقول هذا الكـالم           " الكثيرة  
وأعطيك أيها اإلنـسان    : " بدون مقابل ، يقول اهللا تعالى       

من هـذه   مقابال لهذا الجهاد النفسي ، أعطيك شيئا أكبر         
المجاهدة ، تتنازل عن شيء بسيط فـي الـدنيا ولكنـي            
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أعطيك شيئـا أكبر في اآلخرة ، أعطيك الجنـة التـي           
تجري مـن تحتها األنهار ، أعطيك الخلود في الجنـان          
مع أنك جاهدت نفسك لسنوات معـدودة ، فـثمن هـذه            
المجاهدة ثمن أعظم من نفس الجهاد ، بل أعطيك شـيئا           

، " طيك رضاي عنك أيها اإلنـسان       أكبر من الجنة ، أع    
  :رضا اهللا عز وجل أعظم من الجنة ، يقول اهللا تعالى 




)إن رضا )١ ، 
  .اهللا عز وجل هو الفوز العظيم وليس الجنات 

إني لو رضيت عن عبـدي      : " ويقول اهللا تعالى    
فال أرد له طلبا وأستجيب له دعاءه وأغنيه عـن النـاس    

، ترفع يدك بالدعاء فال يردك تعـالى        " فال يحتاج ألحد    
 لماذا ال يستجاب دعاؤنا ؟ ، ألن نفوسنا مهتمـة           خائبا ، 

بالدنيـا فقط ، إيماننـا باهللا عـز وجـل عبـارة عـن             
تصورات ، فهل يستجيب اهللا تعالى لمن يؤمن بـه فـي            
عـالم التصـور فقـط ؟ ، فإذا كان اإليمان بـاهللا فـي          

                                                        
   .٧٢:  التوبة )١(
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عـالم التصور فلتكن استجابة الدعاء في عالم التـصور         
  .أيضـا 

:  أنه قال    عليه السالم  إلمام الصادق افي رواية عن    
تفرغ لعبادتي أمأل قلبـك     ! يا ابن آدم    : في التوراة مكتوب    

أي ال أجعلك أنت وطلبك بل       ( غنًى ، وال َأِكلُك إلى طلبك     
أي  ( ، وعلَي أن أسد فاقتـك ) أنا الذي أقضي لك طلباتك   

وفـا  ، وأمأل قلبك خ   ) إذا أصابك الفقر فأنا أسد هذا الفقر        
ألنك  ( منّي ، وإال تَفَرغ لعبـادتي أمـأل قلبك شغال بالدنيا        

، ثـم ال    ) ال تتّجه إلي فقلبك سيمتلئ بالمطالب الدنيويـة         
أتركك أنت وطلبـك ، قـد        ( أسد فاقتك وَأِكلُك إلى طلبك    

يكون لإلنسـان ماليين مـن الدنانير ولكن مـع ذلـك          
ك من أمـوال    يعيش حـالة الفقـر ، اإلنسـان مهما يمل      

إذا لم يكن قنوعـا فهـو فقيـر ألنه يـسعى للحـصول      
على أمـوال أكثر ، الفقيـر القنوع يستطيع أن يعـيش          
بسعادة أكثـر من ذلك الغني ، إن الفقير المؤمن يعـيش           
بسعادة أكثر من ذلك الغني غير المؤمن ، وهـذا لـيس            
أمرا نظريا بل هو أمر واقعي وجداني ال يحتـاج إلـى            

   .)١() دليل إثبات و
                                                        

   .١ ح ٨٣ ص ٢الكايف ج  )١(
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إن اهللا عز وجل جعل الدنيا دار بالء وامتحـان          
ليرى أن هذا اإلنسان هل يسير خلف مـشتهياته أو أنـه            
يجـاهد نفسـه للحصـول على الدرجات العليـا فـي         
الجنة ، فيتنازل عن الشيء اليسير القليـل فـي مقابـل            

  .الثواب العظيم واألجر الجزيل 
: يقول اهللا تعالى    

)١(.   
إن الغرض من جعل الموت والحياة في الـدنيا          
هو من أجل ابتالئك وامتحانك أيها اإلنسان ، أنـت اآلن           
في مدرسة الحيـاة التي يوجد فيها امتحانات فـي كـل           

لتي يوجـد   لحظة ال كالمدرسة التي يدرس فيها أبناؤنا وا       
فيهـا امتحانات شهرية وامتحان آخـر الـسنة ، فأنـت          
تعيش امتحـانًا واختبارا وبالء في كـل لحظـة ، اآلن           
وأنت جالس هنا تعيش نوعا من االمتحـان ، ينظـر اهللا          
تعـالى إليك اآلن ليرى أنك تذكره أو ال تـذكره ، هـل            
أنت غافل عـن اهللا فيكتبك اهللا مـن الغـافلين أو أنـك            

 هللا فيكتبك اهللا مـن الذاكرين ؟ ، فاإلنسان يوجـد           ذاكر
                                                        

   .٢:  امللك )١(
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لديـه عداد يعمـل ، فكلمـا ذكــر اهللا تحـرك هـذا           
العداد ، وكلمـا غفل عن اهللا توقّف العـداد ، فاإلنـسان    
اآلن تحت اختبار ، فإذا مات أعطاه اهللا جـزاءه ، فـإن             
كان قد عمـل األعمـال الصالحة مع نية التقرب إلـى          

لى فله الجنة ، وإذا كان قـد عمـل األعمـال            اهللا تعـا 
الصـالحة بدون نية التقرب إلى اهللا فال يحـصل علـى           
نتيجـة ، إن األعمال الصالحة بـدون نيـة التقـرب ال           
يحصل اإلنسان منها على ثواب ، إن اهللا تعـالى ينظـر            
إلى نيـة اإلنسان وأنه لماذا يؤدي هـذا العمل ؟ ، هـذا       

الخارجي لـيس لـه قيمـة إال    هـو المهم ، إن العمـل     
بمقدار النية المقترنة بهذا العمل حتى يحـصل اإلنـسان          

  .على ثواب ونتيجة أخروية 
 خالصة هـذه اآليـة الكريمـة أن هـذه         :إذن  

الدنيـا لها بريق تغر اإلنسان وتسحبه باتجاههـا ، فـإذا    
كان اإلنسـان مؤمنا فإنـه يـستطيع أن يتوقـف عـن            

يق ، وأما اإلنسان الـذي يغفـل       االنجذاب إلى هـذا البر   
عـن إيمـانه فتجذبه هـذه الدنيــا بـسهولة ويظـل          
اإليمان عنده عبارة عن تصورات ذهنية وال ينقلب إلـى          

  .واقـع عملي 
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   :١٢اآليـة 
: يقول اهللا تعالى       





)١(.   
إن هـذه اآلية الكريمة تريد أن تبـين أن كـل           
الحياة الدنيا متاع وسعادة ، ولكنها سعادة مؤقّتـة ، وأن           
الدار اآلخرة هي مقر اإلنسان ودار االسـتقرار والبقـاء         
األبدي ال البقاء المؤقّت الذي يـزول بـسرعة ، فاآليـة     

الدنيا التـي هـي   تعطي مقارنة بين الدنيا واآلخرة ، بين   
متاع مؤقّت وبين اآلخرة التـي هـي دار االسـتقرار ،            

كيف يأخذ اإلنسان المتاع القليـل ويتـرك دار         : فنسأل  
االستقرار ؟ كيف يمكن لإلنـسـان أن يختـار خيمـة           
صغيرة ويترك القصر الكبير والجنة التـي فيهـا مـن           
الملذات التي لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر علـى            

                                                        
   .٤٠ – ٣٨:  غافر )١(
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 ؟ ، فالدنيا زائلة واآلخرة دائمـة ، واإلنـسان           ذهن بشر 
العاقل هو الذي يختار الدائم على الزائل ، وأمـا الـذي            
يختار القليل على الكثير والزائل على الدائم ودار الفنـاء          
على دار االستقرار فإنـه ال يكون عاقال ، ال تنظـروا           
إلى أنـه طبيب أو مهندس أو أن له منـصبا اجتماعيـا            

ير إدارة أو رئيس قسم أو غير ذلك ، هـذا إذا            كبيرا كمد 
كان كذلك فإنه ليس بعاقل حسب المقـاييس اإليمانيـة ،           
ذلك الطبيب أو المهندس المنحرف ليس بعاقـل ، نعـم           
قيمته في الدنيا بحسب شهادته الجامعيـة ، ولكـن فـي            

  .اآلخرة هذه الشهادة الجامعية ليس لها أي قيمة 
 أيها اإلنسان اختـر     : "إن اآليـة الكريمة تقول     

، ثم تبـين اآليـة      " تلك الدار الباقيـة على الدار الزائلة       
كيفية كسب تلك الدار الخالدة ، وذلك أوال عـن طريـق            
اإليمان باهللا تعالى ، ثم ثانيا عن طريق العمل الـصالح            
المترتب على اإليمان والذي هو نتيجة وثمـرة طبيعيـة          

 ال يكون ناتجـا مـن       لإليمان ، وأما العمل الصالح الذي     
اإليمان ومن التقرب إلى اهللا تعالى فال قيمـة لـه فـي             
اآلخرة ، فاألعمال التي يلتفت فيها اإلنـسان إلـى نيـة            
القربى يحصل منها على ثواب ، وأمـا إذا أدى بعـض            
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األعمـال الصالحـة بدون نيـة القربى إلى اهللا تعـالى         
 فال يحصـل منهـا على ثواب ، مثـل ذلـك اإلنـسان          
الكافـر الذي ال يؤمـن باهللا تعـالى فإنه يؤدي كثيـرا          
مـن األعمـال الصالحة ، فقد يساعد الفقراء ويـسعى         
في قضـاء حوائج اآلخرين ويفعـل ويفعـل ، ولكنـه           
باعتبـار أنـه ال يؤمـن باهللا تعـالى فإنه ال يحـصل          
على ثواب في اآلخـرة ، نعم قد يعطيه تعـالى ثوابـا             

عـدل اهللا تعـالى ، فاإلنـسان الـذي     دنيويا ، وهذا من   
يعمـل الصالحات حتى لو كان كافرا فـإن اهللا تعـالى           
يعطيه في المقابل شيئا ، فيعطيه في الدنيا شـيئا مقابـل            

  .هـذه األعمال الصالحة 
إن العمل الصالح الذي يكون ناتجا من اإليمـان         
ومن نيـة التقـرب إلى اهللا تعـالى هذا العمل الـصالح          

تيجـة أخرويـة ، فبـدون نيــة التقـرب      يكون لـه ن  
إلى اهللا ال يحصـل اإلنسـان على ثواب حتى لو كـان           

، إن األعمال التي ال تكون منطلقة مـن         " مؤمن  " اسمه  
التقـوى ال تُقْبل ، فقبول األعمـال مـشروط بـالتقوى           
والخوف مـن اهللا تعـالى والرجاء منه عـز وجـل ،           

: يقول تعالى 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٨٨ -    


)١(.   

ن تدل على الحصر ، بمعنـى أ      " ِإنَّما  " إن كلمة   
اهللا يتقبل العمل مـن اإلنسان المتّقي فقـط وفقـط ، وال          
يقبله من غير المتّقي ، فحين أداء العمـل إذا لـم يكـن              
الشخص يتقرب به إلى اهللا تعالى فإنه ال يحـصل علـى          
ثواب ، فقبـول العمل يختلف عن صحة العمل ، فمـثال           
لو كان شخص يصلي وكانت صالته تامة كاملـة مـن           

الشرائط فإن صالته صحيحة ، ولكـن       حيث األجـزاء و  
مـع ذلك قد تكون هذه الصالة مرفوضة وغير مقبولـة          
عند اهللا تعالى مع أنها صحيحة ، كمـا لـو أدى هـذه               
الصالة الصحيحة أمام الناس رياء ، فهـو يهـتم بـأداء            
صالته أمام الناس ولكنه إذا كان لوحده في البيت فإنـه           

لك حتـى يقـول     يؤدي صالته بسرعة البرق ، ويفعل ذ      
  .الناس عنه إنه مؤمن صالح 

إن صحة العمل تختلف عـن قبـول العمـل ،           
وشـروط صحة العمل غير شروط قبول العمـل ، واهللا          

                                                        
   .٢٧:  املائدة )١(
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عـز وجل يتقبل األعمال من اإلنسان المـؤمن المتّقـي          
الذي يؤدي العمل انطالقا من إيمانه وتقـواه ، فتكـون           

 يتقبـل  مهمـة المؤمن أن يحصل على حالة التقوى حتى    
اهللا عمله ، وال يوجد لقبول العمل طريق آخر بديل عـن        
التقوى ، فاهللا تعالى ال يقبل العمل إال من المتّقـي ، وال             

فـإن كـل   " شـيعي  " يظن أن الشخـص إذا كان اسمه  
أعماله تكون مقبولة ويكون مغفور الذنوب ما تقدم منهـا          
وما تأخّر ، األمر ليس كذلك ، والطريـق الوحيـد هـو     
طريق التقوى والخشية من اهللا وااللتفات إلـى اهللا حـين     
أداء العمل ، فالمؤمن يحاول أن يعرف التكـاليف التـي           
يتَّقي بها من عذاب اهللا تعالى ، فيعرف أوامر اهللا تعـالى       
فيعمل بها ، ويعرف نواهي اهللا عز وجل فيبتعد عنهـا ،            
واهللا تعـالى يحب بعض األشيـاء فيأتي بهـا المـؤمن          

لو لم تكن واجبة ، واهللا تعالى يكره بعض األشـياء         حتى  
فيبتعد عنهـا المؤمن حتـى لـو لـم تكـن محرمـة ،           
والمباحـات ينتقي المؤمن منها ما يقربه إلـى اهللا عـز           
وجل ، فالمباحات كثيرة ليس لها حصر ، وقـد تـضيع            
حياة المؤمن كلها في المباحات ، فيأتي يوم القيامـة وإذا           

األعمال ، فالمؤمن ال بـد أن يـشعر       صحيفته خالية من    
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برقابة اهللا تعالى في كل لحظة لحظة وفي كـل خطـوة            
يخطوها وكأن هناك آلة تصوير مركّبة فـوق رأسـه ،           
ويرى أنـه مراقَـب دائمـا ، تـرى مـثال أن بعـض             
األشخاص إذا كانوا أمام الناس فإنهم ال يقومون بـبعض          

ي الـذي ال    األعمال خوفا أو حياء منهم ، ولكنه أمام الح        
يموت وال ينام وال يسهو يعصي ، فكيـف يعـصي اهللا            

  وهو تحت رقابة اهللا ؟
 أنـه   عليه السالم  أبي عبداهللا الصادق  في رواية عن    

خَِف اهللا كأنك تراه ، فإن كنت ال تراه فإنـه يـراك ،            : قال  
فإن شككت أنه يراك فقد كفرت ، وإن أيقنت أنه يـراك ثـم           

   .)١(" أهون الناظرين إليك بارزته بالمعصية فقد جعلته 
إن كثيرا من الناس يرتكبون المعاصي وهم فـي      
حضـرة اهللا عز وجل ، فهم يعلمون أن اهللا يراهم فـي            
كل لحظـة ، ولكنهم يغفلون عـن وجـود اهللا ، وبكـل        
سهولة يرتكبون المعاصي ، ولكن اهللا تعـالى ال يغفـل           

ـ           ل ،  عنهم ، فكل أعمالهم مسجلة عليهم عند اهللا عز وج
وهذه األفالم التي تصورها آلة اهللا تعالى تُعرض علـيهم          
يوم القيامة ، وقد ينكرون أنهم فعلوا هـذه المعاصـي ،            

                                                        
   .١١ ح ٣٢٣ ص ٥ ج  األنوارارحب )١(
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فيرى الفيلم الذي صور معصيته بكل تفاصيلها ، فكيـف          
  يمكن لإلنسان أن ينكر معاصيه ؟

ــا أن ال نجعــل اهللا تعــالى أهــون :إذن   علين
معنا طفل في الغرفة لمـا      الناظرين إلينا ، فنحن لو كان       

قمنا ببعض التصرفات ، ولكن إذا كان اإلنسان لوحـده          
في مكان فانظر إليه كيف يقوم ببعض األعمال التـي ال           
تدل في الواقع على اإليمـان باهللا تعالى ، فـال بـد أن             
يلتفت اإلنسـان إلى إيمانـه ، واإليمـان لـيس كالمـا          

ى يكون فعـال    فقـط ، بل واقع عملي يعيشه اإلنسان حت       
  .من المؤمنين والمعتقدين باهللا تعالى 

والحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا        
  .أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
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 )١(  

  
الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا علـى سـيدنا         

  .مد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أبي القاسم مح
ما زلنا في رحاب القرآن الكريم في موضـوع         
النظرة اإليمانية إلى الدنيا واآلخرة ، وصلنا إلـى هـذه           

  :اآلية الكريمة 





)٢(.  

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبـارك الكـبري             )١(

  .م ١٩٩٩ – ١١ -٢٦ هـ املوافق ١٤٢٠ شعبان ١٧بتاريخ 
   .٤٠ – ٣٨:  غافر )٢(
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في شرح هذه اآلية الكريمة قلنا إنهـا تريـد أن           
تقول إن الحياة الدنيا متاع قليل وإن اآلخـرة هـي دار            
استقرار اإلنسان بشكل نهائي ، فكيف يختـار اإلنـسان          
المتـاع القليـل ويترك الحيـاة الخالدة ؟ ، ثـم بينـت           
اآليـة أن ذلك يحصل عـن طريق اإليمـان أوال ثـم          

الصـالح الذي يكون ناتجا من اإليمـان       ثانيـا العمـل   
ومـن التقرب إلى اهللا تعـالى ، فاألعمال التي يتقـرب          
بها اإلنسان إلى اهللا عز وجل يحصل منها على ثـواب ،         
وأمـا األعمـال التي ال يكون فيها نيـة القربـى فـال            
يحصل اإلنسـان منها على أي ثواب ، فالعمل الـصالح          

ـان ال قيمة له ، فمع وجـود   الذي ال يكون نتاجـا لإليم    
نيـة القربى التي تكون منطلقة من التقوى ومن خـشية          
اهللا تعالى يكون العمل مقبوال ، وقرأنا هذه اآليـة التـي            
تتحدث عن ابني آدم حيث يقول اهللا تعالى حكايـة عـن            

 ، فقبول األعمـال    )١( : هابيل  
روط بالتقـوى ، فبدون التقوى ال تتوقّع أن يقبـل          مشـ

  .اهللا أعمالك أيها المؤمن 

                                                        
   .٢٧:  املائدة )١(
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وأشرنـا إلى نقطـة هامـة وهـي أن صـحة         
العمل ال تعني قبـول العمل ، فاإلنسان قد يراعي كـل           
شروط العمل فيكون عملـه صحيحا ، ولكـن هـذا ال           
يعني بالضرورة أن العمل ال بد أن يكون مقبوال ، فقـد            

 تعـالى هذا العمل ، كما إذا صلى الـشخص          يرفض اهللا 
رياء ، نعم صالته من حيث األجزاء صـحيحة ولكنهـا           

: غير مقبـولة ، وفي اآليـة الكريمة  
    ا "  ، قلنـا إن كلمةتفيد الحصر بمعنـى أن  " ِإنَّم

العمـل ، فـاهللا     هـذا الطريق هو الطريق الوحيد لقبول       
يتقبل العمل مـن اإلنسان المتّقي فقـط ، وأمـا غيـر            
المتَّقي فال يتقبل اهللا تعالى عمله ، هذا خالصة ما قلنـاه            

  .في اآلية الكريمة 
 الطريق الوحيد لقبول األعمال أن يعـيش        :إذن  

اإلنسان المؤمن حالة التقوى ، وبـدون هـذه الحالـة ال        
  .تعالى أعماله التي يقوم بها يتوقع المؤمن أن يتقبل اهللا 

وأنقل هنا رواية طويلة نقتطع منها مقطعا تبـين         
عليـه   اإلمام الـصادق  أن األعمال تُقْبل من المتّقين ، عن        

فإن من اتَّبع هواه وأعجب برأيه كان       . . .  : أنه قال    السالم
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كرجل سمعتُ غُثَاء الناس تعظّمه وتصفه ، فأحببت لقـاءه          
ي ألنظر مقداره ومحلّـه ، فرأيتـه فـي          من حيث ال يعرفن   

موضع قد أحدق به خلق من غثاء العامة ، فوقفت منتبـذًا            
عنهم مغشيا بلثام أنظر إليه وإليهم ، فما يـزال يـراوغهم            
حتى خـالف طريقهم وفارقهم ولم يقر ، فتفرقـت العـوام           
             عنـه لحوائجهم ، وتبعته أقتفي أثره ، فلم يلبـث أن مـر

أي مـن   ( أخذ من دكّانه رغيفين مـسارقة       بخباز فتغفّله ف  
 ، فتعجبت منه ، ثـم       )خلف صاحب الدكان دون أن يراه       

هذا من باب حسن الظـن      ( لعلّه معاملة   : قلت في نفسي    
ثم مر من بعده     . )وحمل فعل المسلم على سبعين محمال       

بصـاحب رمـان ، فمـا زال بـه حتى تغفّله فأخـذ مـن            
 فتعجبت منـه ، ثـم قلـت فـي          عنده رمانتين مسـارقة ،   

وما حاجتـه إذًا إلـى      : ثم أقول   . لعلّـه معاملـة   : نفسي  
ثم لم أزل أتبعه حتـى مـر بمـريض فوضـع            . المسارقة  

الرغيفين والرمانتين بين يديـه ، ومـضى وتبعتـه حتـى          
! يا عبـد اهللا     : استقـر في بقعـة من صحراء ، فقلت له         

قيتك ، لكني رأيـت     لقـد سمعت بـك وأحـببت لقـاءك فل     
منك ما شغـل قلبي ، وإني سـائلك عنه ليزول بـه شـغل         

رأيتـك مـررت بخبـاز      : ما هو ؟ ، قلـت       : قـال  . قلبي  
وسرقت منه رغيفين ، ثم بصاحب الرمـان فـسرقت منـه            
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قبل كل شيء حدثني من أنـت ؟ ،        : فقـال لي   . رمانتين  
 عليه وآلـه    صلى اهللا  رجل مـن ولِْد آدم من أمة محمد      : قلت  
رجل من أهـل    : حدثني ممن أنت ؟ ، قلت       : قـال  .  وسلّم

أيـن  : قــال  .  صلى اهللا عليـه وآلـه وسلّم    بيت رسـول اهللا    
لعلّـك جعفــر بـن      : قـال  . المدينـة  : بلدك ؟ ، قلت     

. محمد بن علي بن الحسين بن عـلي بن أبي طــالب            
 فمـا ينفعك شرفُ أصـلك مـع      : قـال لي   . بلى  : قلت  

جهلك بما شُرفْتَ به وتَرِكك علم جدك وأبيك لئال تنكر مـا           
: وما هو ؟ ، قـال       : قلت  . يجب أن يحمد ويمدح فاعلُه      

  :وما الذي جهلـت ؟ ، قـال : قلت . القرآن كتاب اهللا 
 :قول اهللا عز وجل    

)ـا سـرقت    ، )١وإني لم
الرغيفين كانت سيئتين ، ولما سرقت الرمـانتين كانـت          
سيئتين ، فهـذه أربع سيئـات ، فلمــا تـصدقت بكـل          
واحد منها كانت أربعين حسنة ، فـانتقص مـن أربعـين           

ـ : قلت  . حسنة أربع سيئات بقي لي ست وثالثون         ك ثكلت
أمك ، أنت الجاهل بكتاب اهللا ، أما سمعت اهللا عز وجـل             

                                                        
   .١٦٠:  األنعام )١(
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، إنـك لمـا سـرقت     ؟ : يقول  
الرغيفين كانت سيئتين ، ولما سـرقت الرمـانتين كانـت           
سيئتين ، ولما دفعتهما إلى غيـر صـاحبهما بغيـر أمـر             

ات إلى أربع سـيئات ،      صاحبهما كنت إنما أضفت أربع سيئ     
ولم تضـف أربعيـن حسنة إلى أربـع سـيئات ، فجعـل            

   .)٢( فانصرفت وتركته )١(يالحيني 
إن مهمة اإلنسان المؤمن أن يحصل على حالـة         
التقوى حتى يتقبل اهللا تعـالى أعماله ألنـه إذا حـصل           
على التقـوى فإنـه بطبيعة الحال يؤدي األعمال قربـة         

  ون نية القربى ال يحصل اإلنسان إلى اهللا تعالى ، وبد
: على أي ثواب ، يقـول اهللا تعالى        

)واآلخرة عند اهللا أي الجنة ستكون للمتقين )٣ ، . 

ما تريد أن تقوله اآلية الكريمة هو أنـه ال    : إذن  
بد أن نحاول الحصول على حالة التقوى ، هـذه الحالـة        

بارة عن الخوف من اهللا تعالى ، ال فقط في العلـن   هي ع 
                                                        

  .خياصمين ويلومين ويعنفين :  يالحيين )١(
   .٢٣ ح ٢٣٨ ص ٤٧  ج األنوارحبار )٢(
   .٣٥:  الزخرف )٣(
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أمام الناس ، ولكن عندما يكون اإلنسان في غرفته لوحده          
فماذا يفعل ؟ وبم يفكر ؟ ، حالة التقوى تظهر في الـسر             
ال في العلن ، اإلنسـان أمام الناس يمكـن أن يتـصنّع            
كثيرا مـن األشياء ، ولكن عندما يكـون لوحـده أمـام      

ال وأمامه القنوات الفضائية المختلفـة مـاذا        التلفـاز مث 
يشاهد من برامج التلفاز وهو لوحده ؟ ، فهو أمام النـاس   
ال يجعل الموجة على بعض المحطات المعينة ، ولكـن          

  عندما يكون لوحده ماذا يفعل في خلواته ؟
  

  :الدنيـا واآلخـرة في الروايـات 
انتهينا إلى هنا من ذكر بعض اآليـات القرآنيـة         

لتي تدور حـول الموضوع ، واآلن ننتقل إلـى ذكـر           ا
بعض الروايـات لنرى أيضا ماذا تقـول عـن الـدنيا           
واآلخرة ، والروايات كثيرة ، ولكننـا سـنقرأ بعـضها           

 ؟ علـيهم الـسالم  ونحاول أن نعرف ماذا أراد أهل البيـت       
 منّا أن نكون كمـؤمنين ؟   عليهم الـسالم  وكيف أراد األئمة    

لى الدنيا واآلخرة ؟ وكيف يتعامـل  وكيف ينظر المؤمن إ   
المؤمن تعامال صحيحا مـع الـدنيا واآلخـرة ؟ ، هـذا      
التعامل الصحيح الذي يؤهلـه ألن يكون مـن أنـصار          
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 ، فيتعامل تعامال صـحيحا      عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف    الحجة  
فيكون من المؤهلين الذين يصلون إلـى هـذه المرتبـة           

 مع الـدنيا كمـا يتعامـل     الشريفة ، وأما إذا كان يتعامل     
الناس ويعمل كمـا يعمل الناس ويرغب كمـا يرغـب          
الناس فال يتوقع أن يكون مؤمنـا لمجرد أنه يقول عـن           

  " .مؤمن " نفسه إنـه 
  :    ومن هذه الروايات 

اإلمـام   عـن أبيـه      اإلمام أبي الحسن الرضا   عن  
رِفع إلـى رسـول اهللا      :  أنه قال    عليهما السالم  موسى الكاظم 

من القـوم ؟  :  قوم في بعض غزواته ، فقال صلى اهللا عليه وآله   
ومـا بلـغ مـن     : قـال   . مؤمنون يا رسول اهللا     : فقـالوا  

أي مـا هو المستوى الـذي بلغتمـوه حتـى     ( إيمانكم ؟   
وذكروا بعـض   (  قالوا   )تصفوا أنفسكم بهـذه الصفة ؟      

الصبر عند البالء ، والشكر عنـد الرخـاء ،           : )العالمات  
 : صـلى اهللا عليـه وآلـه      فقال رسول اهللا    . رضـا بالقضاء   وال

حلمـاء علماء ، كادوا مـن الفقه أن يكونوا أنبيـاء ، إن            
كنتم كمـا تصفون فال تبنوا ما ال تسكنون ، وال تجمعوا ما            

   .)١(ال تأكلون ، واتقوا اهللا الذي إليه تُرجعون 
                                                        

   .٤ ح ٤٨ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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في كيفية التعامل الصحيح مع الدنيا واآلخـرة ال      
 ،  علـيهم الـسالم   د أن نرجع إلى روايات أهل البيـت         بـ

وبشكل عام نرى في الروايات التركيز على أن المـؤمن          
ال يهتم بالدنيا وال يتعلّق بها وال يشغل قلبه بـأي شـيء           

صـلى  منها ، ومنها هذه الرواية التي تقول بأن رسول اهللا           

طلب مـن هؤالء الذين يدعون أنهم مؤمنون      اهللا عليه وآلـه   
ن يبينوا إلى أي درجة بلغ مستوى إيمانهم وأن يعطـوه           أ

عالمات تدل على بلوغ هذه الدرجة ، فـذكروا بعـض           
   ."الصبر عند البالء " العالمات ، منها 

 ، إذا   "الصبر عند البالء    " لنحاول أن نفهم معني     
وقع البالء فإن اإلنسان المؤمن يكـون صـبورا وغيـر     

لماذا فعلـت   : " يقول  ساخط على اهللا عـز وجل ، وال        
، ألنه يعلم أن هذا الـبالء مـن اهللا          " بي هذا يا ربي ؟      

تعالى حتى يختبره ، يريد اهللا عز وجل أن يمتحن هـذا            
، يريد أن يرى صـبر      " مؤمن  " اإلنسان الذي يقول إنه     
معنـاه  " الصبـر عنـد البالء    " هـذا اإلنسـان ، إذن     

أنا مـؤمن ،     " :عدم السخط على اهللا تعالى ، فال يقول         
فمـا الذي عملته في دنياي حتى يجعلني اهللا فـي هـذا            

، واإلنسان ال بد أن يلتفت إلى أن مثل هـذا           " البـالء ؟   
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القول يدل على السخط على اهللا عز وجل وعدم الـصبر          
  .عند البالء 

 ،  "الـشكر عنـد الرخـاء       " والعالمة الثانية هي    
 حتى لـو كـان      فالمنِعم يستحقّ أن يشْكَر على إنعـامه     

المنِعم إنسانا ، من يحسن إليك بشيء فينبغي أن تتوجـه           
           المخلــوق فقـد شَـكَر شْكُرإليـه بالشـكر ، فمـن ي
الخالق ، فإذا قـدم إنسـان إليك إحسـانا صغيرا فإنـك         

، فكيف باهللا الـذي أنعـم علـى         " شُكْرا  : " تقـول له   
عادون ؟ ، لـو     اإلنسان بالنعم الكثيرة التي ال يحصيها ال      

نظر اإلنسان إلى كل ما يوجد حوله فإنه يرى كل شـيء     
نعمة عليه من اهللا عز وجل ، فال بد أن يتوجه بالـشكر             

  .إلى اهللا إلنعامه عليه بهذه النّعم الكثيرة التي ال عد لها 
 صلى اهللا عليه وآله وسـلّم      رسول اهللا في رواية عـن    

دقوا في غير سـرف     كلوا واشربوا والبسوا وتص   : أنه قال   
   .)١(وال بخْل ، إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن اهللا جميـل     : عليه الـسالم   أمير المؤمنين ويقول  
   .)٢(يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

                                                        
   .١ ح ٢٠٧ ص ٧٣ ج  األنوارحبار )١(
   .٣ ح ٢٩٨ ص ٧٩ج صدر السابق  امل)٢(
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ماذا يمكن أن نفهـم مـن هـاتين         : أسأل هنا   
  الروايتين ؟
  :الجـواب 

 تعالى يريد أن يظْهـر      ألول وهلـة نفهم أن اهللا    
أثر نعمِته على عبده ، ومعنى ذلك أنه ال بد أن يصرف            
اإلنسـان األموال التي في يده في كل زينة حتى يظهـر          
أن عنده نعمة من اهللا تعالى ، هـذا هـوالفهم الخـاطئ             
المتبادر إلى أذهان أكثر النـاس ، إن اهللا جميـل يحـب       

ك حتـى يـرى     الجمـال فال بد أن يظهر أثر الخير علي       
الناس أنك صاحب نعمة ، فتصرف المال في كل شـيء           
تريده حتى تحصل على ما تشتهيه من الـدنيا ، فتبنـي            
البيت وتزينـه بمختلف الزينة ، وتلبس أحـسن الثيـاب          
ولـو كان غالي الـثمن ، وتـشتري أغلـى سـيارة ،             
وتصرف المال في كل ما تحب في الدنيـا كما تـشتهي           

الجمال ، فال بد أن تظهر جمـيال ،         ألن اهللا جميل يحب     
  .هذا هو الفهم الخاطئ المتبادر من الروايتين 

وألفت انتباهكم هنـا إلى نقطة هامة وهي أنـه         
ليس مـن الصحيح أن يقـرأ الشخـص رواية واحـدة         
فقط ويحاول أن يفهم كل الدين من هـذه الروايـة ، إن             
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روايـات  الرواية الواحدة ال تبين تمام الدين ، بـل إن ال          
تفسـر بعضها بعضا ، فال بـد أن نرجـع إلـى بقيـة              
الروايـات حتى نرى شـرح هـذه الرواية المعينـة ،         
إن الروايات بشكل عام تسير في اتجـاه معـين ، هـذا             
االتجاه ال بد أن نعرفه أوال حتى إذا أتت رواية تخـالف            

ه ،  هذا االتجاه فال بد أن نَُؤولَها لتتناسب مع هذا االتجـا          
فنعرف أوال اتجـاه الدين وأن الروايات إلى أي شـيء          

 لهـم اتجـاه     عليهم السالم تريـد أن تشير ، إن أهل البيت        
 يريدون منّا أن نعـيش بطريقـة        عليهم السالم معين ، فهم    

معينة ، وبعد معرفة هذا االتجـاه نأتي ونفـسر جميـع           
أهـل  الروايات على أساس هذا الفهم لالتجاه العام عنـد          

 ، وعندنا روايات كثيـرة واردة عـنهم         عليهم السالم البيت  
 تذم الدنيـا وتدعو إلى الزهـد وإلـى تـرك           عليهم السالم 

  .الزينة 
إذا أردنا أن نأتي إلى الرواية السابقة نـرى أن          
الشخص الذي يقرأها يقول إنها تدعو إلى التعلّق بالـدنيا          

هـذه الروايـة ،     وإظهار الزينة ، هذا هو الفهم اَألوِلي ل       
ولكن نقـول إن هـذا الفهم ال يتناسب مع اتجـاه أهـل            

إن اهللا "  ، فال بد أن نفسر هذه المقاطع     عليهم الـسالم  البيت  
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إن اهللا يحب أن يظْهر أثر نعمتـه        "  و   "جميل يحب الجمال    
 علـيهم الـسالم    بما يتالءم مع اتجاه أهل البيت        "على عبده   

 األخرى ، فتوجـد روايـات       وبما يتناسب مع الروايات   
           ـمفْهالدنيا وتدعو إلى الزهد ، وهذه الرواية ي كثيرة تذم
منها الشخص غير المطَِّلِع على االتجاه العام أنها تـدعو          
إلى إظهار الدنيا ، فنجد أن هنـاك تعارضـا بـالنظرة            
البدِوية بين الروايات ، فال بد أن نوفِّق بـين الروايـات            

ول وهلة أنها متعارضـة ، فـإذا فـسرنا          التي يبـدو أل  
الرواية بهذا التفسير الخاطئ فإن هذا التفسير يتعـارض         

 ، فـال بـد أن   عليهم الـسالم مع مـا يريده منّا أهل البيت      
نرجع إلى الروايات األخرى التي تفسر وتبـين معنـى          
الرواية السابقـة ، ولنقرأ بعض الروايات التـي علـى          

 المراد من إظهار أثر النعمة علـى    ما هو أساسها يتّضح   
  العبد ؟ وما هو الجمال الذي يحبه اهللا تعالى ؟

  :    وإليك الروايات التالية 
 فـي إزار    عليـه الـسالم    أميـر المـؤمنين  عوتب  
   .يقْتَِدي به المؤمن ويخْشَع له القلب: مرقوع ، فقال 
جـودةُ الثّيـاِب     : عليه السالم  عيسى بن مريم  وقال  

  ) .أي يؤدي إلى تكبر في القلب  ( يالء القلِبخُ
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مـن تـرك     : صلى اهللا عليه وآله وسلّم     رسول اهللا وقال  
زينـة هللا ووضع ثيابـا حسنة تواضعا هللا وابتغاء وجهـه          

أي مقاما مـن    ( كان حقا على اهللا أن يدخله عبقري الجنة         
   .)١() مقامات الجنة 

مـا لكـم     : عليـه الـسالم    نـبي اهللا عيسى  وقـال  
تأتوني وعليكم ثيـاب الرهبـان وقلـوبكم قلـوب الـذئاب            

   .)٢( الضواري
وقابـل النعمـة     : صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا وقال  

بالشكر ، فإن من كَفَرها سـِلبها ، ومـن شَـكَرها امتَـرى          
   .)٣( مزيدهـا

شـكر  :  قال عليه الـسالم   أبي عبداهللا الصادق  وعن  
   .)٤(رم النعمة اجتناب المحا

شكر كـل  :  أنه قال   عليه السالم  أمير المؤمنين وعن  
   .)٥(نعمة الورع عن محارم اهللا 

                                                        
   .١ ح ٢٠٧ ص ٧٣ ج  األنوارحبار الروايات الثالثة من )١(
   .١ ح ٢٠٨ ص ٧٣ ج صدر السابق امل)٢(
   .١٥ ح ٣٢٤ ص ٩ ج صدر السابق امل)٣(
   .٢٩ ح ٤٠ ص ٧١ ج صدر السابق امل)٤(
   .٨٦ ح ٥٥ ص ٧١ ج صدر السابق امل)٥(
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وأمـا  . . . :  قال   صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا وعن  
   .)١(المال فإن المخرج منه شكر النعمة وأداء حقّه 

النعمـة  :  أنه قـال     عليه السالم  اإلمام الحسن وعن  
انت نعمـة ، فإن كُِفـرتْ صـارت      محنـة ، فإن شُِكـرتْ ك    

   .)٢( نقمة
مـن هـذه الروايات يتبين أن أثر النعمة الـذي         
ال بد أن يظهـر على المؤمن هو شكر اهللا تعالى علـى            
هـذه النعمة وعدم صرفها فـي المحرمـات وإعطـاء          
الحقوق التي عليها من الخمس والزكاة وصلة األرحـام         

  .والصدقات وغير ذلك 
نعمة هـو شكر اهللا تعالى ، ولـيس         أثر ال  :إذن  

أثر النعمة هو صرف المال بشكل أكبر علـى األمـور           
الدنيوية وعلى إظهار الدنيا لآلخرين ، هذا مـا نستـشفّه     

  .من الروايات الشريفة 
إن الدين يدعو إلى التالؤم والتناسب بين ظـاهر         
اإلنسـان وباطنه ، بين المظهر والمخبـر ، فـالمؤمن          

ى ظاهره وعلى أعمالـه الخارجيـة ،        يظهر إيمانـه عل  
                                                        

   .٧ ح ٦٢ ص ٧٢ ج  األنوارحبار )١(
   .٧ ح ١١٣ ص ٧٨ ج  األنوارحبار )٢(
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وليس مـن الصحيح أن اإلنسان يلبس لباسا يظهر منـه          
أنه زاهد ، ومع ذلك عندما يكون بعيدا عن أعين النـاس      

  .فإنه ينكب على الدنيا ألن الناس ال يرونه 
إن المؤمن الحقيقي يعيش حالـة الـصدق بـين          
الظـاهر والباطن ، فباطنه وظـاهره متناسـقان ، فمـا       
يظهر على ظاهره يكون أثرا لباطنه ، فهـو ال يعـيش            
حالة النفاق وهو أن يظِْهر خالف ما يبِطن ، إن ظـاهر            
المؤمن ال يكون مخالفا لباطنه ، المؤمن صادق مـع اهللا           
وصـادق مع نفسه وصادق مع النـاس ، ال ينـافق وال           
يمكـر وال يخدع ليوهم النـاس بأنـه مـن المـؤمنين            

 ال يحرك لسانه بالتـسبيحات ريـاء        الصالحين ، فمثـال  
ليظن الناس أنه من الذاكرين هللا تعـالى ، وهـو يهـتم             
بصالتـه سـواء كان أمام الناس أم كان فـي غرفتـه           
لوحده ، وال يهتم بوجود الناس حولـه بحيـث يظِْهـر            
اهتمامـه بصالته أمامهم أكثر من اهتمامه بهـا حينمـا          

ته إذا كـان    يكون وحيـدا ، فال يكون كسوال في صـال        
  .وحده بعيدا عن أعين الناس 

والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا   
  .أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٠٨ -    

  
  
  

 
  

  
الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا علـى سـيدنا         

  .بين الطاهرين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطي
ذكرنـا في القسم السابق من الموضوع روايـة        

اإلمـام موسـى    عن أبيـه   اإلمام أبي الحسن الرضا   عـن  
صـلى اهللا   رِفع إلى رسـول اهللا      :  أنه قال    عليهما السالم  الكاظم

مـن القـوم ؟ ،      :  قـوم في بعض غزواته ، فقال        عليه وآله 
بلـغ مـن   ومـا   : قـال   . مؤمنون يا رسـول اهللا     : فقالوا  

الصبر عند الـبالء ، والـشكر عنـد         : إيمانكم ؟ ، قالـوا     
صـلى اهللا   فقال رسول اهللا    . الرخـاء ، والرضـا بالقضـاء     

حلمـاء علمـاء ، كادوا من الفقـه أن يكونـوا           : عليه وآله 
أنبياء ، إن كنتم كما تصفون فال تبنوا ما ال تـسكنون ، وال             

   .)١(ذي إليه تُرجعون تجمعوا ما ال تأكلون ، واتقوا اهللا ال
                                                        

   .٤ ح ٤٨ ص ٢الكايف ج  )١(
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  :رجوع إلى تتمة الرواية السابقة 
إن القـوم في الرواية السابقة ذكـروا عالمـة         

 ، "الرضـا بقـضاء اهللا   " أخـرى تدل على إيمانهم وهي  
ومعنـاه عدم السخط على اهللا تعالى ، ثم يقول الرسـول        

  إنهم إذا كانوا كمـا يدعون أنهم مؤمنون  صلى اهللا عليه وآلـه    
فإنه يوجه إليهم نصيحة ، وهذه النصيحة موجهة إلـيهم          
وإلى كل من يدعي أنه من المؤمنين في الماضي أو في           

ال تبنـوا مـا ال      " وقتنا الحالي أو في المستقبل ، وهـي         
، وهذا القول يحتـاج  " تسكنون ، وال تجمعوا ما ال تأكلون       

إلى فهم صحيح ألن أول سؤال يخطر في الـذهن عنـد            
أين يسكن اإلنسان إذن ومـاذا      : ع هذا المقطع هو     سما

  يأكل وماذا يلبس إلى غير ذلك ؟
  :    ويأتي الجواب من خالل رواية أخرى 

قـال  :  قـال   عليه السالم  أبي إبراهيم الكاظم  عـن  
جزى اهللا الدنيا عنّي مذمة بعد رغيفين من         : رمحه اهللا أبو ذر   

 ، وبعـد شـملتي      الشعيـر أتغدى بأحدهما وأتعشّى باآلخر    
   .)١(الصوف أتَّزر بإحداهما وأتردى باألخرى 

                                                        
   .١٧ ح ١٣٤ ص ٢الكايف ج  )١(
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إن المطلوب في أمور المعيشة أن يأخذ اإلنسان        
حاجته فقط ، فالمسكن والطعام والملبس ووسـيلة النقـل    
وغيـر ذلك من األشياء المطلوبة كلهـا ممـا يقـضي           
اإلنسان بها حاجته في الدنيا ، فاإلنسان يحتاج إلى بنـاء           

يتَّقي به البرد والحر ، ويحتاج إلى طعـام ليـسد     للسكن ل 
بها رمقه وجوعه ، ويحتاج إلى ملبس ليستر عورتـه ،           
ويحتاج إلى سيارة لينتقل بها من مكـان إلـى آخـر ،             
فالمسكن والملبس والطعام والسيارة وغير ذلـك كلهـا          
وسائل لقضاء الحاجات الضرورية لإلنسان في الـدنيا ،         

حد ذاتها ، فإذا انقلبت الوسـائل       وليست هي أهدافـا في     
إلى أهداف اهتم بها اإلنسان وبذل جهده وماله في سـبيل   
هـذه األهـداف ، فيهتم بتزيين بيتـه مـع أن الزينـة           
          ، ليس لهـا دور في وقايـة اإلنسـان من البرد والحر
فيزين اإلنسـان بيتـه مـن أجل الزينة فقط ، فيجعـل          

لفة وينـافس فيهـا اآلخـرين       المخت" الديكورات  " فيـه  
ليفتخر عليهم بأن بنـاءه أفضل مـن بنـائهم ، ويهـتم            
بالحصول على ما لذّ وطاب من األطعمة ويهـتم بطـبخ     
ألوان األطعمة مع عدم حاجته إلى كل ذلك وخاصة فـي       
شهـر رمضان ، هذا الشهر الفـضيل الـذي ال بـد أن     
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يشعر فيـه المسلم بالجوع ، وبدل ذلـك فإنـه يـشعر            
تخمة ، ويزداد وزنه خالل هـذا الـشهر الفـضيل ،            بال

ويرمي األكل الكثيـر في سلة القمامة ، ومع ذلك يقـال           
إن هذا الشهر شهر البركة والخير والثواب والحـصول         

 بلـبس   – وال سيما المرأة     –على الجنة ، ويهتم اإلنسان      
أفضل الثياب وبالموديالت المختلفة ، فقد يكون للمـرأة          

ون ثوبا في وقت واحـد ، وتغيـر هـذه           على األقل ثالث  
            األثواب في كل شهر ، وقد يكون لها عـشرون حـذاء

حذاء خاصا ، ويكـون عنـدها       " موديل  " حيث إن لكل    
مجموعة مـن الحقائب اليدوية بألوان وأشكال مختلفة ،        
ويهتم الشخـص بالحصـول على أغلى وسـيلة نقـل          

خذها هدفا فـي    ليتفاخر على اآلخرين ، ويهتم بالدنيا ويتّ      
حياته ثم يأتي ويقول إنه مؤمن باهللا وبالنبوة وباإلمامـة           
والمعـاد ، هل من يفعل كل هذا يكون مؤمنا حقيقـة أو            
أن هـذا اإليمان عبارة عن تصور في ذهنـه فقـط ؟ ،          
وأما أعماله فال تعبر عن إيمان واعتقـاد ، إن اإلنـسان            

ش الكـافر   الذي يريد أن يعيش في هـذه الدنيا كما يعـي         
الذي ال يؤمن باهللا وال بالنبوة وال باإلمامة وال بالمعاد ،           
كيف يمكن أن يقـول عن نفسه إنـه مـؤمن حقيقـي ؟          
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وكيف يدعي أنه مسلم أسلم نفسه هللا تعالى وسـلَّم بمـا            
  يريده اهللا عز وجل ؟

إن من ينكب على الدنيا بهذه الـصورة ينـشغل          
 يريد أن يكـسب مـن       قلبه بالدنيـا ويتعلّق بها ، إن من      

الدنيا من أجل الدنيا ال من أجل اآلخرة حيـث يريـد أن           
يبني البنـاء الفخم وأن يلتذّ بـأنواع األطعمـة ويلـبس           
الثياب الفاخرة ، وهذا هـو همـه فقـط فـي الـدنيا ،              
ويصرف هـذه األموال الكثيرة على أموره الدنيويـة ،         

  ماذا يجني من هذه األمور ؟
سـتزول وهـو سـيموت ،       إن الحيـاة الـدنيا     

وسينتقل هـذا البناء إلى ورثته ، فهـو سـيبني بيتـا ال        
يسكنه ألنه ليس خالدا في الدنيا ، فإن كان مؤمنـا بـاهللا             
وبالمعـاد فإنه يستطيع أن يبنـي بيتـا بقـدر حاجتـه            
ويصرف باقي األموال في أعمال الخير التـي سـيظهر          
أثرها في يوم الحساب ، وبذلك يحـصل علـى الثـواب       
الجزيل وعلى البيت الذي سيسكنه خالدا فيه والذي لـن          
يزول ، وأمـا األمور الدنيوية فإنها كلها زائلـة إال مـا            
يبقى أثره يوم القيامة ، فالدنيا جسر إلى اآلخرة وليـست           

  .المكان الذي يبقى فيه إلى األبـد 
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إن المؤمن حريص على آخرته ال على دنيـاه ،          
رة فهو الذي ينكـب علـى       وأما اإلنسان الغافل عن اآلخ    

الدنيـا ، ويبني فيها البنـاء الفخم الذي لن يسكنه إلـى           
األبد ، ويتّخذ ألوان األطعمة التي يأكلها وتنتهـي لـذّتها           
خالل ثوان معدودة ، ويتّخذ األلبسة التي تكفي مجموعة         
من النـاس ، ويشتري ما ال يحتاج ، وأما المؤمن فهـو            

ه ، فيتّخذ البنـاء بالمقـدار       من يأخذ من الدنيا قدر حاجت     
الذي يقيه الحر والبرد ويعطيه األمان فقط ال أكثر مـن           
ذلك ، وال يهتم بتزيين بيته بالزينة التي تلهيه عن ذكـر            
اآلخرة ، وال يضع أمواله وجهده في شيء ال ينفعه فـي            

  .آخرتـه 
وانظر حولك ترى الناس مهتمين بهذه الـدنيا ،         

ث يريد أن يجمع أكبر قـدر       والكل يلهث خلف المال حي    
ممكن ، وهدفه من المال هو الحصول على دنيا أكثـر ،            
وأحاديثهم تدور حول الدنيا وما فيها وهم غـافلون عـن        
آخرتهم ، ومع ذلك يدعون أنهم مؤمنون باهللا ومؤمنـون          
باآلخـرة ومؤمنون باإلمامـة ومؤمنون بوجـود جنـة        

فهم يتعاملون مـع   ونار ، ولكن أفعالهم ال تؤيد أقوالهم ،         
  !الدنيا كأنهم خالدون فيها ، فهل هم مؤمنون حقا ؟
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نعم إن مـن يجمع المال مـن أجـل أن يبنـي            
آخرته هذا ال يعمل لدنياه وإن كان مظهره يـدل علـى            
جمع المـال ، ولكن أتسـاءل كم من األشـخاص مثـل    

، إنهم نادرون جدا ، ولكن بإمكانك أيها المـؤمن          ! هذا ؟ 
ن هؤالء النوادر ، وهم عباد الرحمن الـذين         أن تكون م  

  .يمشون على األرض هونا والذين ينيرون ألهل السماء 
إن :  قال عليه الـسالم   اإلمام الصادق في رواية عن    

المؤمن ليزهر نـوره ألهل السماء كما تزهر نجوم السماء         
   .)١( ألهل األرض

فالتفتوا أيها المؤمنون إلـى آخـرتكم حتـى ال          
فهذه الدنيا ال تقدم لكم شيئا ، فهي تقدم لكـم           تخسروها ،   

  .السراب ألن الدنيا بأسرها سراب ال قيمة له 
 أن  صلى اهللا عليه وآلـه    وفي آخر الرواية يقول النبي      

اتقـوا اهللا تعالى ألنكم سترجعون إليه ليحاسـبكم علـى          
المال الذي صرفتموه في الدنيا ، فهذه األمـوال والـنعم           

  .سب عليها التي في يدك ستحا
:  قال صلى اهللا عليه وآلـه  رسول اهللافي رواية عـن    

عـن  : ال يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسَأل عن أربـع            
                                                        

   .٥ ح ١٧٠ ص ٢الكايف ج  )١(
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جسده فيما أباله ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله ممـا             
   .)١( اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت

يـن  فيسَأل اإلنسان عـن األموال التي بيده من أ       
أتى بها ؟ أمن طريق حالل أم من طريق حرام ؟ وفـيم             

  أنفقه في الحالل أم الحرام ؟
وإليك هذه الرواية التي تبين قيمة الدنيا عنـد اهللا        

مـر  :  قال   عليه السالم  أبي عبداهللا الصادق  عز وجل ، عن     
 ملقـى علـى     )٢(ِبجدٍي َأسـك     صلى اهللا عليه وآله   رسـول اهللا   
: كم يساوي هذا ؟ فقـالوا       :  فقـال ألصحابه    .مزبلة ميتا   

صـلى اهللا عليـه     فقال النبي   . لعلّه لو كان حيا لم يساِو درهما        
والذي نفسي بيده للدنيـا أهون على اهللا مـن هـذا           : وآله  

   .)٣( الجدي على أهله
ورواية أخرى تبين قيمة الدنيا عند رسـول اهللا         

 عليـه الـسالم    الصـادقأبي عبداهللا ، فعـن صلى اهللا عليه وآله   
وهو محزون ، فأتاه ملَك  صلى اهللا عليه وآلـه خرج النبي  : قال  

هـذه  ! يـا محمـد     : ومعـه مفاتيح خزائن األرض ، فقال       

                                                        
   .١١ ح ٢٦١ ص ٧ ج  األنوارحبار )١(
  .مقطوع األذنني : أسك . ولد املاعز يف السنة األوىل :  اجلدي )٢(
   .٩ ح ١٢٩ ص ٢الكايف ج  )٣(
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افتح منها ما شئت    : مفاتيح خزائن األرض ، يقول لك ربك        
صـلى اهللا   فقال رسول اهللا    . من غير أن تنقص شيئـا عندي       

 من ال دار له ، ولها يجمع من ال عقـل            الدنيا دار : عليه وآله   
والذي بعثك بالحق نبيا لقد سـمعت هـذا   : فقال الملَك  . له  

الكالم من ملَك يقوله في الـسماء الرابعـة حـين ُأعِطيـتُ      
   .)١(المفاتيح 

وهذه الرواية تصب في نفس اتجـاه الروايـات         
السابقة ، فإن الدنيا دار من ال دار له في اآلخرة ، ولهـا       
يجمع مـن ال عقل له ألن العاقل يدرك أنـه سـيموت            
فلماذا يجمع األموال الكثيرة التي تكفـي آلالف األسـر          
المحتاجـة ؟ ، نعم إن اإلنسان يجمـع المـال لقـضاء            
حوائجه وأموره المعيشية ، ولكن أن يجمع الماليين مـن     
الدنانير ويسعى إلى المزيد من الماليين فمـن أجـل أي           

عتم عن أشخاص يملكون مليـارات      شيء ؟ ، وحتما سم    
الدوالرات وهم على أعتاب القبر ، وما زالوا يجمعـون          
المزيد ، ويندمون كثيرا إذا خسروا شيئا بسيطا من هـذه        
األموال مع أنه قد بلغ التسعين من عمره مثال ، فلمـاذا            
يجمع المال ؟ هل هذا عاقل مع أنه يعلم علم اليقين أنـه             

                                                        
   .٨ ح ١٢٩ ص ٢الكايف ج  )١(
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ن مثل هؤالء ينعتهم القـرآن      قد ال يرى شمس الغد ؟ ، إ       
  :الكريم بأنهم أضّل من الحيوانات ، يقول اهللا تعـالى 




)١(.  

  :    ويقول تعالى 


)٢(.  
  :    ويقول تعالى 


)٣(.   

 أيهـا المؤمـن ال تتّخذ هذه الدنيا نهايـة         :إذن  
لك ، وال تتّخذها هدفـا لك بحيث إن كل تفكيـرك فـي             

                                                        
   .١٧٩:  األعراف )١(
   .٤٤:  الفرقان )٢(
   .١٢:  حممد )٣(
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الليل والنهار يصب في اتجاه الـدنيا وكأنـه ال وجـود            
ذ الدنيا وسيلة إلى اآلخرة وال تجعـل الـدنيا         لآلخرة ، خ  

هدفا لك حتى تستطيع أن تدخل الجنة وإال فإن اإلنـسان           
يأتي إلى اآلخرة وهو ال يملك شيئا ألنه ضيع كـل مـا             
عنده في هذه الدنيا الفانية فخسر الدنيا ألنه لـيس خالـدا      

  .فيها ، وخسر اآلخرة ألنه لم يعمل لها 
صلى اهللا على سـيدنا     والحمدهللا رب العالمين و   

  .أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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