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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
اللَّهم كُن ِلوِليك الحجِة ابِن الحسِن 
صلَواتك علَيِه وعلَى آباِئِه ِفي هِذِه 

 وِليا وحاِفظًا الساعِة وِفي كُلِّ ساعِة
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 

  تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
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   :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(  

  
ــيدنا أيب   ــلّى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ

  .القاسم حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطّاهرين 
: قـــال اهللا تعــــاىل يف كتابـــه الكــرمي  

 
 )٢(.  

  :مقدمـة 
ـــو الــ    ــسـان املــؤمن هـ ـــاد إىل طاعـــة اهللا عــز   ـإن اإلن ذي ينق

ل يف كـل مـــا يريـده اهللا تعــاىل ، فـإذا أمـره اهللا بـشيء أخـذ بــه         ـوجـ 
صلى اهللا عليـه   به ، ففي تعاملنا مع اهللا عز وجل ومع رسولهوإن مل يقتنع   

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

  . م ١٩٩٩  /٨ / ٢٧ املوافق هـ ١٤٢٠ مجادى األوىل ١٦
: اختلط ومنه التـشاجر واملـشاجرة ، حرجـا    :  ، شجر  ٦٥:  النسـاء   )٢(

  .ضيقًـا 
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ال نقول إن هـذا األمـر اقتنعـت بـه وذاك        عليهم السالم  ومع أئمة اهلدى  وآله    
ــاىل مث     ــة اهللا تع ــى املــؤمن طاع ــأوال جيــب عل ــع بـــه ، ف األمـــر مل أقتن
ثانيـا يتفكـر يف هــذا الـشيء الـذي أمــره اهللا عــز وجـل بـه لـريى مـا             

فوائد املترتبة على هذا األمــر ، قـد يـصل إىل بعـض الفوائـد ،      هي ال 
ـــد أسبــــاب       ـــع توجــ ـــم يف الواقـ ـــدة ، نعـ ـــى أي فـائـ ــصــل إل ـــد ال ي وقــ

ــسمى     ــل ت ــباب والعل ــذه األس ــاىل ، ه ــام اهللا تع ـــل ألحك مالكــات " وعل
 ، فــاهللا عــز وجــل عنــدما أصــدر هــذا احلكــم جعــل لــه         "األحكــام 

ــسـدة ،  ــصلحـة أو مف ــب    م ــائج تترت ـــد ونت ـــات وفوائ ــضـا غاي ـــد أي  وتوج
أي  "ِحكَـــم األحكـــام " علـــى هــــذه األحكـــام ، هـــذه الغايـــات تـــسمى 

  .احلكمة منها 
 املــالك هــو العلــة والــسبب ، واحلكمــة هــي النتيجــة       :إذن 

  .والفائدة 
قـــد يــصـل املــؤمن مـــن خـــالل التفـــكر إىل املـــالك واحلكمــة  

ـــد ال  ــم اهللا أو قـ ـــن وراء حكْـ ـــول  مـ ـــدم الوصـ ــيء ، وعـ ــصـل إىل شـ  يـ
ــة      ــؤمن تظــل ثابت ــد امل ــة عن ــة ، فالطاع ــده الطاع ــزع عن ــا ال يزع إليهم
حىت لـو مل يعـرف املالك واحلكمة مـن األحكـام اإلهليـة ، ويكفـي أن          
تكون هناك فائدة واحدة مـن أوامـر اهللا تعـاىل ، وهـذه الفائـدة هـي        

  .ي فائدة أخرى متييز املطيع من غري املطيع ، وال حنتاج إىل أ
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وأضــرب مثـــاال للفوائــد املترتبــة علــى أعمــال احلــج ، فقــد       
يــسأل شــخص مــا هــي الفوائــد املترتبــة علــى أعمــال احلــج كــالطواف  
ــات    ــصفا واملـــروة والوقـــوف علـــى عرفـ حـــول الكعبـــة والـــسعي بـــني الـ

  واإلفاضة إىل املشعر احلرام ورمي اجلمرات واملبيت يف مىن ؟
ــو     ــه ل ــك أن ــى ذل ــاجلواب عل ــدة  ف ــدة الوحي ــد إال الفائ مل توج

ــت      ــع لكان ــن غــري املطي ــاىل م ــع هللا تع ــسان املطي ــز اإلن ــي متيي ــيت ه ال
 :كافيــة ، إن اهللا ســبحانه يف اآليــة الــسابقة يقــول      

 
 )١(. 

هــذه اآليـة الكرميــة تـربط بـني اإلميــان والتـسليم ، فــاملؤمن      
تـسليما مطلقـا ، وتـذكر     صلى اهللا عليه وآله هو الذي يسلِّم حبكـم رسـول اهللا   
  :اآلية الكرمية نوعني من التسليم 

  :التسليم الظاهري : النوع األول 
  : الـذي يـستفـاد مـن قولـه تعـاىل      وهــو التـسـليم  

   ،         جــه املتخاصمــانفحـني املـشـاجرة واملنــازعة يت

                                                        
   .٦٥:  النساء )١(
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ــه إىل رســـول اهللا ــه وآل ــلى اهللا علي ــهما ، وهــذا أمــر ظــاهري   ص لــيحكم بين
  .خارجي 

  

  :التسليم الباطين : النوع الثاين 
:ولـه تعـاىل ـمـن قتفـاد ـوهـو التسـليم الذي يس
  صلى اهللا عليه  ، أي حينما حيكـم رسـول اهللا

بينـهما ال جيـد املتخاصـمان يف أنفـسهما ضـيقا مـن حكـم رســول         وآلـه 
حينمــا خيـــالف احلكــم هوامهـــا ومــشتهياما      صــلى اهللا عليــه وآلــه   اهللا

ــ ــا ، م ــم   ورغبام ــة وحك ــضية إىل احملكم ــسان يف ق ــب اإلن ثال إذا ذه
القاضــي خبــالف مـــا يريــد فإنـــه خيـــرج إىل خـــارج احملكمــة ويــتكلم  
عـن القـاضي بأنـه ال يفهـم يف القـضاء وأنـه مـن املفـروض أن حيكـم          
حبكم آخــر ألن احلـق إىل جانبـه ، مـع أنـه قـد يكـون حكـم القاضـي             

ــ ـــالف مــ ـهـــو حك ــن احلـــكم خ ــشـتهي أن  م الــشـرع ولك ــان حيــب وي ـا ك
يكــون ، فهــذا الــشخص مل يــسلِّم تــسليما باطنيــا نفــسيا بــاحلكم وإن   

  .كان عنده تسليم ظاهري حينما ذهب إىل احملكمة 
  

التــــسليم  :  يوجــــد يف اآليــــة نوعــــان مــــن التــــسليم     :إذن 
ــو املهـــم ألن       ــاطين هـ ــسليم البـ ــاطين ، والتـ ــسليم البـ ــاهري والتـ الظـ

  .ا من التسليم الباطين التسليم الظاهري يكون ناجت
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ــن     ــذي يبحــث ع ــرى إىل مثــال احلــج ، إن ال ــرة أخ ــع م لنرج
الفوائــد املترتبــة علــى أوامــر اهللا تعــاىل كــاحلج وغــريه مــن العبــادات  
ــؤاله ــذا     ــون س ــة ، ويك ــد الدنيوي ــن الفوائ ــامالت إمنــا يبحــث ع واملع

مـا هـي الفائـدة الدنيويـة ألعمـال احلـج ؟ ومـا هـي الفائـدة             : الشكل  
ــة للوضــوء ؟ ومــا هــي الفائــدة الدنيويــة للــصالة ؟ وهكــذا ،       الد نيوي

ــي        ــذه ه ــأن ه ــايل ب ــع بالت ــىت يقتن ــدنيا ح ــصب يف نطــاق ال ــتفكريه ي ف
الفائـدة املرجوة هلـذه العبادة أو املعاملـة ، فـإذا مل يـصل إىل فائـدة             
ــشريع هــذه         ــضيق مــن ت ــه يــشعر بال ــن أي حكــم فإن ــة معينــة م دنيوي

ــادة ، ويتــساءل   ــذه العبــادة ؟ وملــاذا ال     : العب ــاذا شــرع اهللا ه إذن مل
ــصـالة بوضـــوء أو بــدون         ـــا الفـــرق بــني ال ــصلي بــدون وضـــوء ؟ وم ن
وضـــوء ؟ ، فيبــذل قــصارى جهــده ليــصل إىل أي فائــدة ولــو كانــت        
بعيـدة جـدا ، فمثـال يقـول إن هــدف الوضــوء هــو النظافــة ، فيقــال        

ملـاذا  : ياسـك ، ويتـساءل   إن الغسل أفضل مـن الوضـوء علـى مق     : له  
  صالة الصبح ركعتان وصالة الظهر أربع ركعات ؟

ــن قــد ال يــصل إىل أي       ــؤمن أن يتفكــر ، ولك ــم حيــاول امل نع
ــاس      ــى مقي ــدمني يف الوضــوء ؟ ، فعل ــاذا متــسح الق ـــال مل نتيجـــة ، مث
ذاك الشخص يكـون غـسل القـدمني أفـضل مـن مـسحهما ألن الغـسل             

يـا ليـت   : " ـح ، فقــد يقــول الـشـخص    يتم بـه النظافـة خبـالف املسـ   
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رع هــــذه العبـــادة بطـــريقة أخـــرى لكــان أفـــضل وأمت    ـلـــو أن اهللا شــ  
ملـاذا يـتم ذبـح    : ، وقـد يسأل سؤاال عن أضحية يـوم العيـد         " وأكمل  

ماليــني األضــاحي سنـــويا مث ترمــى كلــها بــدون االســتفادة منــها ؟        
ـــاج بعــــد رجوعـــه إىل بلـــده   ويـــوزع اللحـــم علـــى وملــــاذا ال يـــذبح احلـ

ــذهن    ــسؤال خيطــر يف ال ــىن ؟ ، وهــذا ال ــدل أن يــذبح يف م الفقــراء ب
عنـدما يرى هـذه األضاحي ألنه يـرى أن هـذه األمـوال الكـثرية تهـدر           
بال فـائدة ، وهذا ما حدث فعال مـع أحـد املـسلمني الغـربيني عنـدما         
ــذحبها       ــده وي ــريجع إىل بل ــه س ــال بأن ــذبح األضــحية ، وق ــض أن ي رف

ـــا ـــال   هنـ ـــكذا بـ ـــدل أن ترمــــى هـ ـــراء بـ ـــا علـــى الفقــ ك ويـــوزع حلمـهـ
قـــول بــأن هـــذا حـــكم    ـاستفـــادة ، وهـــكذا يكــون تفكيـــره بـــدل أن ي    

ــه   ــول ل ــرعي ، فنق ــود    : ش ــشرعي لوج ــم ال ــق احلك ــع اهللا وطب أوال أط
مالك وحكمـة يعلمهـا اهللا وحـده ، مث أيهـا املـسلم أنـت أهـدرت هـذه             

ة لالسـتفادة  ـنـ ـريقة معيـل ، ملـاذا ال تفكـر بطـ   اللحـوم ال اهللا عـز وجـ   
دورك هو التفكري ـدة ؟ ، فـدون فائ ـدل أن ترمى ب   ـوم ب ـمن هذه اللح  

  .يف كيفية االستفادة من هذه اللحوم كبناء مصنع لتعليب اللحم 
 هكــذا حيــاول أن يــصل بعقلــه إىل الفوائــد الدنيويــة      :إذن 

ئـدة معينـة حتـصل عنـده     ألحكام اهللا عز وجل ، وإذا مل يصل إىل فا   
حـالة مـن التردد النفسي من قبول هـذا احلكـم ، وقـد يـأيت بـاحلكم         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١١ -    

ــساءل       ــه يظــل يت ــضيق ألن ــردد وال ــة الت ــده حال ــن تظــل عن ــاذا : ولك مل
فـرض اهللا هـذه العبــادة ؟ ، فيـأيت ـا بــدون اقتنـاع ، ومعـىن ذلــك       

ــسليم ال     ــسلِّم الت ـــه ال ي ــسـليم الظـــاهري ولكن ــسـلِّم الت ـــه ي ــاطين ، أن ب
ــد أن حيــصل عنــده         ــة الكرميــة إن املــؤمن ال ب ــا مــن خــالل اآلي وقلن
التسـليمان الظـاهري والباطين ، ويف الواقـع مثـل هـذا اإلنـسان الـذي         

صـل عنـــده حالـــة التــردد مل يــسلِّم تـــسليما كــامال ألن التـــسليم     ـــ حت
مركَّب مـن جزأين وهـو قـد أتى جبـزء واحـد فقـط ومل يـأت بـاجلزء        

  . ومعىن ذلك أنه مل يأت بالتسليم أصال الثاين ،
ــ:إذن  ــسليم   ـ املؤمـــ ــا ، والتـــ ــسليما باطنيـــ ــسـلِّم أوال تـــ ن يـــ

  .الظاهري يأيت كنتيجة طبيعية هلذا التسليم الباطين 
أنـا غـري مقتنعـة    : "  نسمع بعض النـساء يقلـن       :مثال آخر   

ــبس  " باحلجـــاب  ــا أن تلـ ــبس احلجـــاب أصـــال وإمـ ــا أـــا ال تلـ ، فإمـ
ــيت ال     حجـــابا غ ــوم وال ــشرة الي ــات املنت ــذه احلجاب ــا ه ــرعي كم ـــر ش ي

تستر جسـم املرأة ، بل على العكس مـن ذلـك فإـا تـربز مفاتنـها ،       
ــون النيــة        ــب واملهــم أن تك ــول إن اإلميــان يف القل ــرأة تق ــذه امل ــل ه مث
صافية ، هذه املرأة مل تسلِّم تسليما هلـذا احلكـم الـشرعي ، فأصـال        

ان ألن اإلميــان يترتـب عـليـــه التـســليم ، فـإذا         ال يوجــد عنــدها إميــ   
ال يوجـــــد تــــسـليم فمعنـــــاه أنــــه ال يوجــــد إميــــان ألن التــــسليم الزم  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٢ -    

لإلميـان ، فهـذه الـمرأة غيـر مقتنعـة باحلـكم الـشرعي فغـري مـسلِّمة         
بـه فغري مؤمنة به فغري مؤمنة مبـن صـدر منـه وهـو اهللا عـز وجـل ،         

ــل  فــاحلكم الــشرعي ال يكــون قا ئمــا علــى االقتنــاع وعــدم االقتنــاع ، ب
  .جيب اإلتيان باحلكم الشرعي حىت لو مل يكن هناك اقتناع به 

ــيين   ــشيخ الكل ــا ال ــة ذكره ــه  يف رواي ــى اهللا مقام ــناده عــن   أعل بإس
لـو أن قومـا   "  : عليـه الـسالم   قــال أبـو عبـداهللا     : عبداهللا الكـاهلي قـــال      

الة وآتوا الزكاة وحجوا البيت ده ال شريك له وأقاموا الصعبـدوا اهللا وح
صلى اهللا عليه  وصاموا شهر رمضان مث قالوا لشيء صنعه اهللا وصنع رسوله 

أي يتمنـون  (  مل صنع هكذا وكذا ؟ ولو صنع خالف الذي صـنع    :  وآله
أن لو فعـل اهللا هـذا الـشيء بطريقـة أخـرى غـري الطريقـة املفروضـة             

أي ( بـذلك مـشركني    أو وجدوا ذلـك يف قلـوم لكـانوا    )لكان أفضل  
 : ، مث تال هذه اآلية )حيصل يف قلوم حالة التردد     

 
)١("  .عليه السالمل أبـو عبـداهللا مث قـا : 

   .)٢( "عليكم بالتسليم " 

                                                        
   .٦٥:  النساء )١(
   .٢ ح ٣٩٠ ص ١الكايف ج  )٢(
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أوال الْتــِزم بــاحلكم الــشرعي واقْتِنــع بــه وســلِّم ، مث      : إذن 
ثانيا إذا كنت تريد أن تفكّر ففكّـر ، فقـد تـصل إىل بعـض الفوائـد ،          
ــن اهللا      ــيس حجــة يف دي ــريك ل ــالل تفك ـــن خ ـــه م ــصـل إلي ـــا ت ــن م ولك

م باحلكم اإلهلـي حـىت لـو مل تـصل إىل فائـدة      تعاىل ، فعليك أن تسلِّ   
  .معينة 

  

  :التزام املؤمن باألحكام الشرعية 
ــز       ــده اهللا ع ـــزام مبــا يري ــى االلت ـــاته عل ــيم حي ــؤمن يق إن امل
ــسليم       ــع الت ــل رضــا وم ـــن بك ـــه املؤم ــإذا أراد اهللا شيئـــا فعل ـــل ، ف وج

  .التام ، وإذا كره اهللا شيئا تركه املؤمن كذلك 
ــسالم ن اإلمــام الــصادقيف روايــة عــ ــه ال إنــا ال نعــد  " :قــال  علي

  . )١(. . . " الرجـل مؤمنا حىت يكون جبميع أمرنا متبعا مِريدا ، 
ــن هــذه الروايــة يتــضح أن املــؤمن هــو الــذي يتبــع مجيــع         م

ــسالمأوامــر األئمـــة   ، وأمــا مـن ال يتبــع مجيــع أوامــرهم أو يتبــع   علــيهم ال
ــرك ا  ــرهم ويت ــض أوام ــاملؤمن    بع ــا ، ف ــون مؤمن ــال يك ــر ف ــبعض اآلخ ل

احلقيقــي لــيس فقـــط مـــن يقــول إنــه مــؤمن ، بــل هــو مــن يتبــع أهــل    
  .يف كل ما يريدون  عليهم السالم البيت

                                                        
   .١٣ ح ٧٨ ص ٢الكايف ج  )١(
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ــام      ــزام باألحك ــل االلت ــز وج ــده اهللا ع ــزام مبــا يري ــن االلت وم
الشرعية ، وهو نـوع مـن االلتـزام املطلـوب مـن املـؤمن ، فـاملؤمن هـو              

ــل   ــزم بك ــن يلت ــذا     م ــم أن ه ــإذا عل ــشرعية ، ف ــسائل ال ــن امل ــسألة م م
ــرام أو      ــه ح ــم أن ــه ، وإذا عل ــل ب ــه يعم ــستحب فإن ــب أو م ــشيء واج ال

ــان      ــؤمن طريق ــام امل ــاح فأم ــا املب ــه ، وأم ـــه يترك ــروه فإن ــاح : مك فاملب
ذي ال نفـع فيـه والذي يكون عبثــا وهلــوا ولغــوا يتـركــه ألن املؤمــن          ـال

 نـــه ومـــا ال ينفـــع آخـــرته بــل قـــد يــضر      ال يدخـــل فيمــا ال فـــائدة م  
بآخرتـــه ألنـــه هلـــو وعبــث ، وأمـــا املبـــاح الــذي فيــــه نفــــع وفـــائدة         
فيأخذه ، وميكن حتويل املباح مـن النـوع الثـاين إىل مـستحب ، ففـي            
ــه        ــد ل ــان يوج ــستحب إذا ك ــاح إىل م ــل املب ــن حتوي ــوارد ميك ــض امل بع

ـــرب    ـــروي ، مثـــال شـ ـــدف أخ ــدة وغــرض وه ــل  فائ ــل عم ـــاء واألك الـم
مبـــاح ، ولكـــن لــــو أن املؤمــــن يــــأكل ويـــشــرب ليتقـــوى مــــا عــــلى    
ــل       ـــل ، فهــذا العم ـــز وج ــرب إىل اهللا ع ـــة التق ـــود ني ـــع وج ـــادة م العب
ــات ميكــن        ـــاك بعــض املباح ـــل مــسـتحب ، فهن ــاح يتحــول إىل عم املب

بـل  حتويلهـا إىل مسـتحبات ، ولكـن التحويـل لـيس مبـزاج الـشخص ،        
ال بـد مـن وجود دليـل شرعي علـى أن هـذا املبـاح ميكـن حتويلـه إىل          
مــستحب ، فاملباحــات الـــيت فيهــا نفــع لآلخـــرة ميكــن حتويلـــها إىل      
مـستحبات ، وينقـل عـن بعـض العلمـاء أنـه مل يفعـل مباحـا يف حياتــه         
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ــه إىل        ــع آخرتـ ــا ينفـ ــول مـ ــه وحـ ــع آخرتـ ــا ال ينفـ ــرك مـ ــه تـ ــها ألنـ كلـ
  .مستحبات 

  

ــا:إذن  قـــسم ميكـــن  : ح ميكـــن تقـــسيمه إىل قـــسمني    املبـ
حتويلــه إىل مــستحب لوجـــود نفـــع أخــروي فيـــه فيعملــه املــؤمن قربــة    
ــا       ــرب عبث ــر يعت ــسم آخ ــه ، وق ـــن إميان ـــل انطـــالقا م ـــز وج إىل اهللا ع

  .ولغوا فيتركه املؤمن قربة إىل اهللا انطالقا من إميانه أيضا 
  

إن " : قـال  الـسالم   عليه   يف رواية عن اإلمام أيب احلـسن الرضـا        
مـا ِللَِّعـِب   : فقـال  . اذهـب بنـا لنلعـب     : عليه السالم الصبيان قالوا ليحىي    

  . )١( "خِلقْنا 
ــاك     ــل هن ــذه الــدنيا ، ب ــب يف ه ــدف اإلنــسان أن يلع فلــيس ه

ــاىل     ــول اهللا تع ــسان ، يق ــق اإلن ــن خل ــدف م : ه
 )٢(.   

  

فمـــن خـــالل املبــاح الـــذي ال فائــدة فيــه ال يكــون اإلنـــسان       
عـابدا هللا تعـاىل ، واملـؤمن حيــاول يف كـل حلظـة أن يكـون عابـدا هللا        
عـز وجــل ، ولكـي يكـون عابـدا هللا تعـاىل يف كـل حلظـة فـإن اإلنـسان           

                                                        
   .٤٠٨ ص ٦ جممع البيان للشيخ الطربسي قدس سره ج )١(
   .٥٦:  الذاريات )٢(
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ــيم حيــ   ـــن يق ــسان ال    ـاملؤم ــشرعية ، واإلن ــام ال ــاس األحك ــى أس اته عل
ــا إال  ــون مؤمن ــه إىل اهللا   يك ــيت حترك ــشرعية ال ــام ال ــااللتزام باألحك ب

تعــاىل ، لــذلك جيــب علينــا أن نؤســس حياتنــا علــى أســاس األحكــام   
  .اإلهلية 

بــالطبع إن كـــل مـــا نقــوم بـــه ال بـــد أن يكــون منطلقـــا مـــن    
، هـم   علـيهم الـسالم   وبأهـل بيتـه   صلى اهللا عليه وآلهإمياننـا باهللا تعـاىل وبرسـوله    

ــل   ــاس احلــق والباط ــا   مقي ــصحيح واخلــاطئ وم ــصواب واخلطــأ وال وال
ينبغــي فعلــه ومــا ينبغــي تركــه ، فهــم مــصادر األحكــام واألوامـــر ،         
ــون     ــسليم ال يكـ ــدون التـ ــان ، وبـ ــن اإلميـ ــم مـ ــسليم هلـ ــهم والتـ وطاعتـ

  .اإلنسان مؤمنا حق اإلميان 
اإلميـان لـه   " :  أنـه قـال   عليـه الـسالم   يف رواية عن أمري املؤمنني 

 علـى اهللا ، وتفـويض األمـر إىل اهللا ، والرضــا    التوكـل : أركـان أربعـة   
  . )١(" بقضاء اهللا ، والتسليم ألمر اهللا عز وجل 

ــان اإلي  ـــن أرك ــس ـفم ـــان الت ــدون  ـم ــاىل ، وب ــر اهللا تع ليم ألوام
هذا الركن ال يوجد إميان مثل البناء الـذي يقـوم علـى أربعـة أعمـدة          

 األعمـدة  إذا أزلت منه عمـودا فـإن البنـاء سـينهدم ولـن يـصمد علـى          
  .األخرى 

                                                        
   .٢ ح ٤٧ ص ٢الكايف ج  )١(
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  :دور األحكام الشرعية يف حياة املؤمن 
: يقول اهللا تعاىل  

 )ــ)١ ــد أن  ـ ، إن مـ ــرب إىل اهللا تعـــاىل ال بـ ن يريـــد أن يتقـ
ــبحانه     ــه س ــه إلي بقَرــيت ت ـــائل ال ـــذ بالوس ــل   يأخ ــل جع ــز وج ــاهللا ع ، ف

ــه        ــؤمن أن يتحــرك إلي ــستطيع امل ــا ي ــن خالهل ــيت م ــائل ال ــض الوس بع
ــىت   ـــريق حيتــــاج إىل وســـيلة حتركـــه حـ تعــــاىل ، كالـــسـائر علـــى الطـ
يقتـرب إىل املكـان الــذي يريـد أن يــصل إليـه مثـل الــسيارة الـيت هــي       

  .عبارة عن وسيلة نقل يأخذ ا اإلنسان ليصل إىل هدفه 
ــائل التحــ  ــن وس ــام   وم ــل األحك ــز وج ــرب إىل اهللا ع رك والتق

ــز      ــى صــراط اهللا ع ـــام عل ـــن إىل األم ـــحرك املؤم ــشـرعية ، فهــي ت ال
وجـــل الـــذي هـــو الـــصراط املـــستقيم ، وبـــدون االلتـــزام باألحكـــام        
الـــشرعيـة ال يتقــــدم املؤمــــن بـــل يتراجـــع يف حركتـــه علـــى الـــصراط  

 ســيكون مـرتــاحا   ويبتعــد عـن اهللا تعــاىل ، وال يتــوهم الـشـخص أنـه    
ــسه       ــرب نف ــه يعت ــساب ــرد أن ــال ح ــة ب ـــيدخل اجلن ـــه س ـــره وأن يف قب

لوحـدها ال تكفـي وليـست كلمـة سـحرية      " شيعي  " شيعيا ، فإن كلمة     
ــا     ــبس حجاب ــيت تل ــسافرة أو ال ــاملرأة ال ــة ، ف ــدعي إىل اجلن ــدخول امل ل

                                                        
   .٣٥:  املائدة )١(
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ــال حـــساب ، بـــل إن    ـــا ســـتدخل اجلنـــة بـ ـــرعي ال تظــــن أـ غيــــر شـ
 سـيكون أشــد مــن غيـرهــا ألـا نـسبت نفـسها ألهـل البيـت                حسـاا
، فهي تتوهم أا ستدخل اجلنـة بـال حـساب ، فلـيس شـيعيا         عليهم السالم 

مـن يرتكب املعــاصي والذنــوب وهــو يدعــي أنــه شـيعي ومـن املُـوالني            
  . عليهم السالم ألهل البيت

  

ــاج إىل     ــان حيت ــتطرادا وإن ك ــا اس ــر نقطــة هن ــل يف ذك  وأدخ
حبث مـستقل ، وهـي أن اإلنـسان املـسيحي املـشرك واإلنـسان الكـافر         
مهــا حبــسـب ظاهرمهـــا مــشـرك وكـافر ، ولكــن قــد يــدخالن اجلنــة    
ـــر إذا كــان قـــد ســعى للوصــول    ألن عـــدل اهللا يــسعهمـا ، فهـــذا الكاف
إلـى احلـق ولـم يـصـل بـسـبب القـصـور فـإن عــدل اهللا يـشمـله ، فهــو            

العـدل  " آلمـن بـه ، وأرجـو مـنكم مراجعـة كتـاب         لـو وصل إىل احلـق      
  . رضوان اهللا عليه للشيخ مرتضى املطهري" اإلهلي 

  

ــشيعي "  كلمــة :إذن  ــواب   " ال ــتح أب ــحرية تف ــست كلمــة س لي
اجلنان ملـن ينطـق ـا فيـدخل إليهـا بـال حـساب ، فمـن يتحـدى اهللا            
عز وجـل باملعاصـي ال ميكـن أن يكـون شـيعيا ، وبالتـايل ال ميكـن أن              

  .يدخل اجلنة 
  

ــسالم يف روايـــة قيـــل لإلمــام أيب عبــداهللا الــصادق  ــه ال إن  : علي
   اِليــكوــون باملعاصــي ويقولــون    )أي مـــن شــيعتك  ( قومـــا مـــن ملُمي
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أي نرجــو دخـــول اجلنـة واحلــصول علـى شــفاعة أهـل البيــت     (  نرجــو 
ذبوا ، ليـسوا  كـ  " : عليه الـسالم  فقال) .  فيكفي أننـــا شيعة هلم      عليهم السالم 

أي يعيـشون األوهـام   ( لنا مبواٍل ، أولئك قـوم ترجحـت ـم األمـاين          
، من رجا شيئا عمل لـه ، ومـن خـاف مـن      )واألمنيات بدخول اجلنة   

  . )١(" شيء هرب منه 
ــارة دربــه       ــؤمن هــو إن ــشرعية يف حيــاة امل ــام ال إن دور األحك

 يف طريـق  حىت يصل إىل لقاء اهللا عز وجـل ، كاإلنـسان الـذي يـسري            
مظلم فإنه حيتـاج إىل إضـاءة ونـور ليبـصر طريقـه حـىت ال يـصطدم           
ــق ، وهكــذا األحكــام الــشرعية       ــات والعقبــات ويــضل يف الطري باملعوق
فإــا تعطــي النــور الــذي يــضيء الطريــق للمــؤمن يف حتركــه علــى         

  .الصراط املستقيم باجتاه اهللا عز وجل 
أقتطــع منهـــا    الـسالم عليــه يف روايــة طويلــة عــن أميــر املؤمنــني     

 ، )أي منهاج اإلسالم ( فاإلميان منهاجه " . . .  :هـذا املقطع قال 
الفقـه مبعــىن فهــم اإلســالم    ( والصاحلات مناره ، والفقه مصابيحه  

وال يقصد به خصوص األحكام الـشرعية ، فالفقـه يـنري درب املـؤمن          
ملـوت غايتـه ،    ، وا)أي ساحة الـسباق  (  ، والدنيا مضماره )وطريقه  

ــه ،     ــه ، والتقــوى عدت ــار نقمت ــبقَته ، والن ــه ، واجلنــة س والقيامــة حلبت
                                                        

   .٦ ح ٦٨ ص ٢الكايف ج  )١(
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 فرسانه ، فباإلميـان يـستدل علـى     )ويف نسخة واملؤمنون    ( واحملسنون  
أي أن (  الصاحلات ، وبالصاحلات يعمر الفقه ، وبالفقه يرهب املوت   

تختم الـدنيا ، وبالـدنيا   ، وباملوت  )من يفهم الدين خياف من املوت     
القيامة ، وبالقيامة تزلَـف اجلنـة ، واجلنـة     )ويف نسخة حتوز   (  جتوز

   .)١( "حسرة أهل النار ، والنار موعظة املتقني ، والتقوى سنخ اإلميان 
  

ــة       ــدين معرفـ ــِم الـ ـــن فَهـ ـــن ، وِمـ ـــم الديـ ـــو فهـ ـــه هـ إن الفقـ
ــه يف   ــن تعلّمهــا فإن ــشرعية ألن م ــام ال ــرب ،  األحك ــشكل أك ــدين ب هــم ال

فـإذا التـزم ـذه األحكـام فإنــه سـيتحرك علـى الـصراط املــستقيم ،        
  .وأما من ال يلتزم ا فإنه ال يتحرك على الصراط 

  

  :اخلالصـة 
 املؤمن هـو الذي يطيـع أوامـر اهللا عـز وجـل ويبتعـد عـن        -١

  .نواهيه حىت لو مل يقتنع ا 
ــه الــشرع -٢ ــز وجــل يف أحكام ــة أوال  طـــاعة اهللا ع ية مطلوب

  .مث املطلوب ثانيا التفكر يف هذه األحكام 
ــن    -٣ ــع م ــة املطي ــو معرف ــاىل ه ــام اهللا تع ـــن أحك ــدف م  اهل

  .غري املطيع ، وهذا اهلدف لوحده كاف يف تشريع األحكام 
                                                        

  .األصل واألساس : السنخ  . ١ ح ٤٩ ص ٢الكايف ج  )١(
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الظـــاهري والبـــاطين ،   :  يوجـــد نوعـــان مـــن التـــسليم    -٤
  .مثرة له والتسليم الظاهري يترتب على التسليم الباطين ونتيجة و

  . املؤمن يلتزم باألحكام الشرعية يف حياته -٥
٦-    كــر ــيت تحـ ــائل الـ ــن الوسـ ــرب مـ ــشـرعية تعتـ ــام الـ  األحكـ

  .املؤمن باجتاه اهللا تعاىل 
ــل   -٧ ــشرعية أوال مث يعم ــتعلم األحكــام ال ــو الــذي ي املــؤمن ه

ا ، وبدون التعلم والعمـل ال يـستطيع اإلنـسان أن يطلـق علـى نفـسه             
  " .من املؤ" لقب 

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     
  .القاسم حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  

ــيدنا أيب   ــلى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ
  .القاسم حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 

 :قـال اهللا تعـاىل يف كتـابه الكرمي   


)٢( .  

  :مقدمـة 
ـــ     ــسمى ب ــا ي ــاك م ــابقا إن هن ــا س  يف "شــجرة اإلميــان  " قلن

 ، والــشجرة اإلميانيــة هلــا مثــار خمتلفــة ،  "شجـــرة الكفــر " مقـــابل 
ــإذن     ــني ب ــل ح ــها ك ــيت تــؤيت أكل ــشجـرة الثـــابتة يف األرض وال وهــي ال

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

  . م ١٩٩٩ / ٩ / ٣ املوافق هـ ١٤٢٠ مجادى األوىل ٢٣
   .٦٧ – ٦٦:  الزخرف )٢(
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ة ة ومهيـ را ، وأما شـجرة الكفـر فلـيس هلـا قـرار وهلـا مثـار خياليـ             
ـــار فاســ ـوث ــذ    ـم ــىت نأخ ــا ح ــد أن نعرفهم ــشجرتان ال ب ــان ال دة ، وهات

كفـر ، وسـنبدأ باقتطـاف    مثار شـجرة اإلميـان ونتـرك مثـار شـجرة ال       
 ، كيـف  "الـصداقة اإلميانيـة   " مثار شـجرة اإلميـان ، ونبـدأ بثمـرة           

  يكون األصدقاء املؤمنون فيما بني بعضهم البعض ؟
  :     نسأل يف البداية 

  هل يوجد لإلسالم رأي ونظرة يف الصداقة ؟
  

  :اجلـواب 
        ا مـن األمـور إال وبـين نعـم بالتأكيـد ألن ديننـا مل يتـرك أمـر

رأيـه فيـه ، فلــو خطـر يف ذهـن املــؤمن أي فكـرة ورجـع إىل الروايــات       
 شـاملة  علـيهم الـسالم  لوجـد جوابـا عمـا فكّر فيــه ، فروايــات أهـل البيـت         

لكـل شـيء ، وتـــرى يف الروايــات نظــرة الـدين يف كــل أمـر ، وتتعجــب      
 ، ومـا  علـيهم الـسالم  من بعض األشياء الصغرية اليت يـشري إليهـا األئمـة            

ده من أشياء يف رواياتنـا ال جتـدها يف روايـات املـذاهب األخـرى ،         جت
ــول     ــشهاد رس ــدهم ينتــهي باست ــشرعي عن ــصـر النـــص ال وذلــك ألن ع

، وأمـا عنـدنا حنـن الـشيعة اإلماميـة االثـين عـشرية             صلى اهللا عليه وآلـه    اهللا  
عجل اهللا تعـاىل فرجـه   فيستمر عصر النص إىل الغيبة الكربى لإلمام املهـدي     

  . فالشري
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ــن      ــستغين ع ــستطيع أن ي ــة ال ي ــه الدنيوي ــسان يف حيات إن اإلن
ه اجتمـاعي بطبعـه ، فهـو حيتـاج إىل اآلخـرين كمـا          ـالنـاس متاما ألنـ   

أن اآلخــرين حيتــاجون إليــه ، فاحلاجــة متبادلــة بينــهم ، فهــو حيتــاج  
إىل مـن يعينــه يف أمــوره الدنيويــة ، وكــذلك حيتــاج إىل مــن يعينــه يف   

ــة ، ف ــيت   أمــوره األخروي ــة وال ــوره املادي ــضاء أم ــدنيا إىل ق ــاج يف ال يحت
ــذه       ــضاء ه ــى ق ــرون عل ــساعده اآلخ ــرين ، في ــن اآلخ حيــصل عليهــا م
احلـــوائج ، وكـــذلك حيتــــاج املؤمـــن يف طــــريق الـهــــدى إىل شــــخص   
ـــل ، وهــــذا هـــو املهـــم لإلنـــسان   يعينــــه يف حركتــــه إىل اهللا عــــز وجـ

  .املؤمـن 
ن تقـضى ، ولكــن مــن الــصعب  ن أـإن القـضـايـا املـاديـــة ميكــ 

أن حيـصل علــى شــخص مــؤمن أمـني يــساعده علــى هــذا التحــرك يف    
ق اهلـــدى ، فلـــو وجــــد املؤمـــن شـخــصا ـــذه املواصــفات لكــان  ـطـريــ

ـــدر       ـــمني ال يقَ ـــز ث ـــر بكن ـــا ، ولظف ـــاة الدني ـــذه احلي ــم املغــنم يف ه ِنع
ـــا      ـــرات الدني ـــو مـــن خي ــصـاحل ه ــصـديق ال ـــن ، فال ــضـل مـــن  بثم  وأف

الدنيـــا ومـــا فيهـــا ، وكــذلك الزوجـــة الــصاحلة خــري مــن الــدنيا ومــا   
فيهـا ، فإذا وجـد املؤمــن الزوجــة الـصاحلـة والـصـديق الـصـاحل فهـو             
ال حيتـــاج إىل أي شـــخص آخـــر يف حياتـــه ، ولنبـــدأ املوضـــوع ضـــمن  

  :النقاط التالية 
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  ما هي الصداقة ؟: النقطة األوىل 
ــي أن  ــصداقة هـ ــا ،    إن الـ ــديقا وعونـ ــا صـ ــصا مـ ــذ شخـ  تتخـ

ــن     ــشتقة م ــا م ــث جنــد أ ــصداقة حي ــة ال ــذ كلم ــصدق " ولنأخ ، " ال
وهــذا يعــين أن عالقــة الــصداقة قائمــة علــى الــصدق املتبــادل بــني        
ــستمر ،    الطــرفني ، إن العالقــات القائمــة علــى الكــذب ال ميكــن أن ت
فبمجرد أن يكتشف الـشخص أن الطـرف اآلخـر قـد كـذب ولـو كذبـة           

  .حدة فال ميكن أن يثق به مرة أخرى ، فيقوم بقطع عالقته به وا
إن املطلــــوب يف الــــصداقة أن تكــــون الثقــــة متبادلــــة بــــني      
ــذه      ــستمر ه ــىت ت ــصدق ح ــى ال ــة عل ــة قائم ــون العالق الطــرفني وأن تك
العالقة ، وكل طـرف ال بـد أن يكـون حريـصا علـى اسـتمرار العالقـة             

هـو مـن صـدقَك أي مـن     وإال فإا ستنقطع بكـل سـهولة ، فالـصديق            
ــوب يف     ــط ، إذن املطل ــدقَك فق ـــن ص ــا ال م ـــك دائم ــون صـــادقا مع يك

  .الصداقة أن تكون قائمة على الصدق املتبادل بني الطرفني 
  كيف ختتار الصديق ؟: النقطة الثانية 

وتحفَّـظ مـن   " :  أنـه قـال    عليه السالم يف رواية عن أمري املؤمنني      
أي ال يساويه  (  األمني يف الناس ال يعادله شيءخليلك إال األمني فإن

   .)١( ") شيء مبعىن أنه ال يقدر بثمن 
                                                        

   .١٠ ص ١٢شرح ابن أيب احلديد ج ب ج البالغة )١(
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فــال بــد أن يكــون املــؤمن حريــصا يف اختيــار الــصديق ، فــال  
ــذا     ــدقِّق يف أمـــر هـ ــل ال بـــد أن يـ ــديقا لـــه ، بـ ــخص صـ جيعـــل أي شـ

ــشخ ــسان األمــني      ـال ـــار اإلن ـــاره صحيحـــا ، فيخت ــون اختي ــىت يك ص ح
  .صادق حىت يكَون معه عالقة الصداقة الثقة ال

  ملاذا هذا التدقيق يف اختيار الصديق ؟:      وقد يسأَل 
فــاجلواب هـــو أن اإلنــسان يتــأثر دائمــا مبــن حولــه ، فــإذا        
ــرهم ،     ــذين خيــالطهم ويعاش ــه يتــأثر بال ــان فإن ــسان يف مك عــاش اإلن

عــادة نعــم املطلــوب أن يكــون قويــا ، ولكنــه إذا عــاش يف مكــان فإنــه   
جيـاري الوضع املوجود ، طبيعة وضـعف اإلنـسان يظهـر هنـا فيجـاري          
النــاس يف أمــورهم ، فــال بــد أن يكــون اختيــاره صــحيحا ، فيختــار        
الصديق الصـاحل ألن الصـديق يتأثـر بـصديقه ، فـإذا عاشــر شخـصا             
ــيئا بــسيطا ، املهــم أنــه يوجــد          ــو كــان ش ــه شــيئا ول ــه يكتــسب من فإن

ــال التــأثر بــه ، فهــو     سيكتــسب مــن األصــدقاء بعــض الــصفات     احتم
ــن       ــع م ــآلف م ــادة يت ــسان ع ــسيئة ، واإلن ــصفـات ال ــض ال احلــسـنة وبع
يكـون علـى شــاكلته وضـمن اجتاهــه ، فـإذا كـان عنــده بعـض األفكــار       

ن حيملــون نفــس أفكــاره ، فــإذا كــان الــشخص      ـفإنـــه يتجـــه إىل مــ  
ــن املتــدينني ، وإذا كــا       ــرى أن أصــدقاءه يكونــون م ــدينا فإنــك ت ن مت

منحرفا فـإن أصـدقاءه يكونـون مثلـه ، فيميـل اإلنـسان إىل مـن يكـون          
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ـــع ،    ـــور علــى أشـــكاهلا تق ـــه ، والطيـ علــى شـاكلتـــه ونفــسـيتـه واتـجـاه
ــسية       ــث النفـ ــن حيـ ــه مـ ــبا لـ ــراه مناسـ ــن يـ ــث عمـ ــخص يبحـ ــل شـ فكـ

  .والشخصية 
املـرء علـى   " :  أنـه قـال   صلى اهللا عليه وآلـه يف رواية عن رسول اهللا      

  . )١( "ه فلينظر أحدكم من يخاِلل دين خليل
ــانظر إىل أصــدقائه    ــشخص ف ــرف صــفات ال إذا أردت أن تع
ومـــن يعـــرفهم ومـــن لـــه عالقـــة ـــم ، فتـــسأل عنـــهم حـــىت تعـــرف  
ــد البنــت يــستطيع أن         ــاب للــزواج فــإن وال صــفام ، فــإذا تقــدم ش

 تــهم ، يــذهب إىل هــؤالء األصــدقاء للــسؤال عنــه ولــريى مــا هــي نوعي
ــا  ــذهب إىل مكـ ــن    ويـ ــه ، فمـ ــيطني بـ ــخاص احملـ ــريى األشـ ــه لـ ن عملـ

م يـــــسـتطيع أن يعــــــرف صفـاتــــــه احلـــــسنـة أو الـــــسيئة ألن ـخالهلـــــ
  .األصدقاء عادة يكونون من نفس االجتاه 

ــخاص ،     :إذن  ــن أشـ ــه مـ ــن حولـ ــا مبـ ــأثر دائمـ ــسان يتـ  اإلنـ
وكــذلك فــإن كــل مـــن الطـــرفني يؤثـــر بالطـــرف اآلخـــر ، فــاعرف          

ذا الـشخص الـذي تريـد أن تـسأل     صـفات الـصديق تعـرف مـن هـو هـ      
نـــــه ، فهمـــــا عـــــادة يكونـــــان مـــــن نفــــس االجتــــاه والشخــــصية        ـع

  .واالهتمامات 
                                                        

   .١٢ ح ١٩٢ ص ٧١ حبار األنوار ج )١(
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لنرجــع مــرة أخــرى إىل الروايــة الــيت تتحــدث عــن الــصديق  
األمــني ألنــه ال يعادلــه شــيء ، فهــو ســيكون أمينــا معــك دائمــا ، ولــن  

ــة مــ      ــه صــفة األمان ــوفر في ــن تت ــك ، فم ــىت يف غيبت ــدا ح ــك أب ن خيون
املستحيل أن يضرك بـشيء ، فهـو دائمـا يكـون خـريا لـك سـواء كنـت           
حاضـرا أم غائبـا ، وإذا بحـت لـه بـسر مـن األسـرار فإنـه سـيحفظه               
وال ينشر ما يعرفه عنك من أسرار ، وهذا هـو الـصديق الـذي جيـب      
أن تبحث عنه بني الناس حىت تظفر بـه ، والـذي سـيكون خـري عـون        

 مـشتقة مـن اخللّـة مبعـىن     "اخلليـل  " لمة إن كلك لدنياك وآخرتك ،  
ــضي حاجـــة صـــديقه ســـواء كانـــت    احلاجـــة ، فاخلليـــل هـــو الـــذي يقـ

  .احلاجة دنيوية أم أخروية 
  

 عليــك أن تبحــث عــن الــصديق األمــني الثقــة صــاحب  :إذن 
  .الدين الذي يكون إنسانا صاحلا لتسايره يف حياتك 

  

  ما هي حقوق وواجبات الصديق ؟: النقطة الثالثة 
 أنـه  عليـه الـسالم  يف رواية عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب      

يف : ال يكـون الـصـديق صديقــا حـىت حيفــظ أخـاه يف ثـالث        " : قـال  
  . )١( "وغيبته ووفاته  )أي مصيبته (  نكبته

                                                        
   .٢٨ ح ١٦٣ ص ٧١ حبار األنوار ج )١(
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توجــد بــني األصــدقاء واجبــات وحقــوق متبادلــة مــن أجــل أن  
 األمثلـة مـن   تستمر هذه العالقة بينهم ، وهـذه الروايـة ذكـرت بعـض        

ــاج إليهــا       ــيت حيت ــرى ال ــور األخ ــض األم ــاك بع ــصديق ، وهن ــوق ال حق
الشخص يف صداقته ، وحقـوق الـصديق تعتـرب واجبـات علـى الطـرف         

ــل حـــ  ـــر ألن لكـ ــي حقّـــ   ـاآلخـ ــإذا أردت أن تعطـ ــه ، فـ ــا يقابلـ ا ق واجبـ
لـشخص فهــذا احلــق يكـون واجبــا عليــك ، وعلـى الــشخص أن يعطــي    

ـــل أن يطـــ  ـــرين قبـ ـــوق اآلخـ ـــات  حـقـ ــيت هــــي واجبـ ـــه الـ ـالبهم حبقوقـ
ــوق        ــل إعطــاء حق ــه قب ــب حبقوق ــادة يطال ــسان ع ــن اإلن عليهـــم ، ولك
ــسـان    ــل إنـ ـــو أن كـ ــسـهولـة ، فلـ ـــم بـ ـــم حقـوقهـ ـــرين ، وال يعطيهـ اآلخـ
يعـطي حقـوق اآلخـرين قبـل املطالبة حبقوقـه ملـا كانـت هنـاك حاجـة           

قائمــة علـــى  للمحـــاكم وملـــا حـــدثت مــشـاكل بــني النـــاس ، واحليــاة      
ــاس دون أن    ــشخص مــن الن ــصح أن يأخــذ ال ــذ ، فــال ي العطــاء واألخ
ــط فـــإن مثـــل هـــذا    ــيئا ، وإذا كانـــت طريقتـــه األخـــذ فقـ ــيهم شـ يعطـ
ــن يريــد أن         ــل م ــه ، فك ــوال حيات ــه أصــدقاء ط ــون ل ــن يك ــشخص ل ال
يكتسب صداقته يرى أنه إنسـان أنـاين حيـب نفـسـه فقـط ، لـذلك ال          

  .يستمر معه 
 اإلنـسـان أوال أن يــؤدي واجباتـه مث ثانيـا      ينبـغي عـلى :إذن  

  .يطالب اآلخرين بأداء واجبام 
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إن الروايــــة الـــسابقة ذكـــرت أن الـــصديق تعرفـــه يف وقـــت      
ــد مثــل يقــول      ـــة واملــصيبـة ، ويوج ــصديق وقــت الــضيق   " النكب ، " ال

وهذا املثل صحيح ، فإذا احتجـت إىل حاجـة وذهبـت إىل أصـدقائك       
ــك ســتجد أن الــبعض م   نــهم يعتــذر ، قــد حتتــاج إليــه يف قــضية      فإن

ــإم     ــيال فـ ــغ املطلـــوب قلـ ــدين ولـــو كـــان املبلـ ـــبيل الـ ـــة علـــى سـ ماديـ
ـــدون   ـيعتــــذرون إل ـــارة أو قـــسـيمة يريـ ـــك بـــأن عـليهــــم أقـــسـاط سيـ يـ

ــل     ــغ الـــذي تريـــده قليـ ـــع أن املبلـ ـــة مـ ـــذار واهيـ ــأيت بأعـ ـــاءها ، ويـ بنـ
ــتجد   ــال مقابـــل ، وسـ ــهم يـــستطيع أن يعطيـــه إيـــاك بـ أن الـــبعض منـ

مــسـتعد أن يعـــطيك مـــا تريــد حــىت لـــو كانــت حيـــاته تتأثـــر ـــذا         
العطـاء ، ولكــن عـليـك باملقـابـل أن تكـون أنـت أيـضـا مـمــن يـســاهم        
ــط ، فالـــصديق   ــهم فقـ ــوائج أصـــدقائك ال أن تطلـــب منـ يف قـــضاء حـ
ــسـاعـدة مــــادية أم       ــت املـ ــصيبتـه ســــواء كانـ ـــه يف مـ ــسـاعـد صـديقـ يـ

   ."يف نكبته " وية ، وهذا هو املثال األول وهو معنـ
 ، فــإذا غــاب اإلنــسان عــن "يف غيبتــه " واملثــال الثــاين هــو 

صديقـه فال يتكلم عنه وهو غائـب ، فقـد يكـون مبجـرد مـا أن يغيـب         
ــذا       ــل هـ ــه ، إن مثـ ــار عيوبـ ــه وإظهـ ــالتكلم عنـ ــدأ بـ ــه يبـ ـــه فإنـ صديقـ

ــصاحلني ،   ــن األصــدقاء ال ــون م ــع أن يك ــه أن الــشخص ال ينف ــل علي  ب
  .يدافع عنه إذا أراد أحد أن يغتابه 
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 ، فـإذا مــات الــصديق فــإن  "يف وفاتــه " واملثـال الثالــث هــو  
الـــصديق ال ينـــسـاه ، فيقــــوم ببعــــض األعمــــال ويعطـــي الـــصدقات       
للفقـــراء ويقــرأ القــرآن الكــرمي وقــد جيعــل لــه صــدقة جاريــة وجيعـــل  

ينـسى صـديقه حـىت    الثواب له ، وهذا هـو الـصديق الـصاحل الـذي ال      
بعـــد مماتـــه ، فهـــذه العالقـــة تظـــل مــستمرة حـــىت لــــو مــــات أحــــد    
الطـرفــني ، فيقــف مــع أهلــه حـــني وفاتــه ويدعــو لــه بعـد مماتــه وال       

  .ينساه بأعمال اخلري 
  ما هي فوائد الصداقة ؟: النقطة الرابعة 

ــة ،     ــضاء احلــوائج املادي ــها ق ــة من ــد دنيوي ــدة فوائ ــصديق ع لل
حاجـة معينـة فإنـك تبحـث عـن صـديق مـن أصـدقائك         فـإذا احتجـت   

ليقــضي لــك هــذه احلاجــة ، وأحيانــا قــد حتتــاج إىل شــخص تتحــدث  
ــستمع      ــذي ي ــسيا ، فتلجــأ إىل صــديقك ال ــاح نف ــىت ترت ـــط ح ـــه فق إلي
ــة ،    إليــك ويرحيــك مــن مهومــك ، وكــذلك هنــاك عــدة فوائــد أخروي

 ولكـــن فــاملؤمن يلجـــأ إىل مـــن يعينــه يف قــضاء حوائجــه الدنيويــة ،       
األهم مـن ذلك احلوائج األخرويـة فيحتـاج إىل مـن يـساعده عليهـا ،           

  :وتوجد عدة فوائد للصديق ، منها 
  :الفائدة األوىل 

  : صلى اهللا عليه وآله     من الفوائد األخروية هو قول رسول اهللا 
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   .)١( "املؤمن مرآة ألخيه املؤمن " 
، كـــذلك فـــإن      فكمـــا أن املـــرآة تعكـــس لـــك صـــورتك اخلارجيـــة 

الــصديق مــرآة تعكــس لــك صــورتك الداخليــة أي صــفاتك النفــسية ،  
ــن      ــضيق مـ ــصول الـ ــدم حـ ــصـارحة وعـ ـــاب املـ ـــا بـ ــتح بينهمـ ــإذا انفـ فـ
التــصارح فــإن الــصديق يــستطيع أن يــدلّك علــى عيوبــك وعلــى كيفيــة  
إصــالحها ، وهـــذا هـــو الــصـديق الــصـاحل األمــني الــذي يبــين لـــك         

 أجــل إصـالحهــا ال مـن أجـل تعـيريك        عيوبك وصفــاتك الـسيئـة مــن      
ـا ، ويــدلك علــى طريــق اخلـري والــصالح والفــالح ، فعليــك اختيــار    
ــك       ــرآة صــافية تظهــر عيوب ــون م ــذي يك ــصادق ال ــصاحل ال ــصديق ال ال
وحماسنك كمـا هـي بـال زيـادة أو نقـصان ، فـإذا ارتكبـت خطـأ فهـو                
ــضاء      ــى ق ــك عل ــن إصــالحه ، فيعين ــف ميك ــك خطــأك وكي سيوضــح ل

ــة ،    حوائجــ ــضاء حوائجــك الدنيوي ــى ق ــساعدك عل ــا ي ــة كم ك األخروي
فإذا نقـدك شــخص بـشيء فتقَبـل منــه هـذا النقـد ، فـِنعم الـصديق               
هـو الذي ينقـدك ويوجهك ويبين لـك الـصفات الـسيئة حـىت تـتخلص       
ــة       ــدك حال ــدرجييا أي حتــصل عن ــل ت ــز وج ــرب إىل اهللا ع ــها وتقت من

لـصديق خيتـار صـديقه عـادة إذا كـان      الكمـال ، وكمـا مـر سابقا أن ا   
ــه     ــن يتــآلف مع ــآلف معــه ، وم ـــار مـــن يت ـــس اجتـاهـــه أي خيت مـــن نف

                                                        
   .٢٩ ح ٢٣٣ ص ٧١ حبار األنوار ج )١(
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يكون على نفـس شـاكلته ، فـصديقك يريـك مـن أنـت ، فـإذا ارتكبـت          
      خطـأ فهـو الذي يقول لك إنك خمــطئ يف هــذا األمـر ، لـذلك ال بـد 

ــصارحة وعــدم الــضيق   ــصداقة قائمــة علــى امل ــن أن تكــون عالقــة ال  م
  :املصارحة من الطرفني ، يقول اهللا تعاىل 


 )١(.   

إن العالقــة بــني املــؤمنني تكــون قائمــة علــى األمــر بــاملعروف  
يكون املـؤمن مـرآة أخيـه املـؤمن ،      والنهي عن املنكر ، وذا الطريق       

ــح     ـــريق يف التناصــ ـــذا الطــ ــهم هــ ـــا بينــ ــدقاء فيمــ ــع األصــ ــإذا اتبــ فــ
واملــصارحة فــإن النتيجــة الــيت يــصلون إليهــا تكــون حــصول املــؤمن         
ــصعد إىل    ــؤمن تــدرجييا وي ــة الكمــال ، فيتكامــل امل تــدرجييا علــى حال

ـز وجـــل الدرجـــات العليـــا علــى ســــلّم التكامـــل ويقتـــرب إىل اهللا عــ      
ــرة       ــا وصــالحا ويف اآلخ ــدنيا إميان ــزداد يف ال ــد خطــوة ، في خطــوة بع

  .حيصل على درجات اجلنة العالية 
فهنيئـا للمـؤمن الـذي حيـصل علـى الـصديق املخلـص األمــني        
الثقـــة الـــذي يوجهـــه ويعينـــه يف طـــريق اهللا عـــز وجــل ، ولكــن وجــود  

                                                        
   .٧١:  التوبة )١(
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ـــا    ـــادرا م ــت األمحـــر ، فن ــصـديق كالكربي ـــذا ال ـــلى مثـــل ه  حتــصـل ع
ــىت      ــا ح ــاس حبثــا دقيق ــني الن ــه ب ــؤمن أن يبحــث عن ــى امل ـــه ، فعل مثل

  .حيصل على مثل هذا اإلنسان الصاحل 
  . الفائدة األوىل هي أن الصديق مرآة لصديقه :إذن 

  

  :الفائدة الثانية 
  

إن املـــؤمن حيتــــاج إىل شـــخص أمــــني يستـــشريه يف أمــــوره    
ــن املــشاكل   ــاج إىل ومــشاكله ، وال خيلــو أي إنــسان م واهلمــوم ، فيحت

استشـارة اآلخـريـن للوصول إىل احلـل النـاجع ملـشكلته وإىل مـا يكـون        
فيـــه الــصـالح لـــه ، فــإذا احتـــاج إىل االستــشارة فإنــه يـــستطيع أن        
ــشورة      ــه باملـ ــل عليـ ــن يبخـ ــذي لـ ــني الـ ــصديق األمـ ــذا الـ ــع إىل هـ يرجـ
الــــصادقة وإعطــــاء الــــرأي املناســــب واحلــــل النــــاجع ، ويــــشترط يف  

ديـق املشـيــر الذي يريـد أن يعـطي احللـول النـاجعـة أن يكـون ذا       الصـ
ــرف      ــن ال يعـ ــع إىل مـ ــه ، وال يرجـ ـــن آرائـ ــسـتفـاد مـ ـــح ليـ ـــل راجـ عقـ

  .مصلحة نفسه فضال عن مصاحل اآلخرين 
  

وال " . . . :  أنـه قـال   صلى اهللا عليـه وآلـه  يف رواية عن رسول اهللا    
   .)١( . . . "ندم من استشار 

                                                        
   .١٣٦ أمايل الشيخ الطوسي قدس سره ص )١(
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أعقـل النـاس مـن    " :  أنـه قـال     عليه الـسالم   املـؤمنني    وعـن أمـري  
  . )١(" أطاع العقالء 

أي أول ( فأوهلـا  " :  أنـه قـال    عليه الـسالم  وعن اإلمـام الـصادق      
ــ) شـاورة ـــامل ذي تــشـاوره عاقـــال ، والثانيــة أن يكــون حــرا  ـأن يكــون ال

  . )٢( . . . "متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا 
 هنا ثـالث صـفات ملـن تـشاوره ،       عليه السالم ام الصادق   ذكر اإلم 

ــشره       ــدين فاست ــل املت ــصديق العاق ــى ال ــتطعت أن حتــصـل عل ــإذا اس ف
ــذه      ــا ـ ـــاورت أشخاصـ ــإذا شـ ـــرأي ، فـ ـــك بالـ ـــل عليـ ـــن يبخـ ـــه لـ فإنـ
الصفـات فإنك بال شـك ستصـل إىل الــرأي األصـوب واحلـل األفـضل         

ـــل مـــ   ــصـلحتك يف حـ ـــه مـ ـــا فيـ ــضيتك وإىل مـ ــصديق لقـ شـكلتك ، فالـ
  .صادق يف نصيحته لك ويريد مصلحتك يف مجيع أمورك 

  :انتهاء الصداقات يوم القيامة إال بني املتقني : النقطة اخلامسة 
ــوم    ــع يف يــ ــودة يف الــــدنيا تنقطــ ــات املوجــ ـــع العالقــ إن مجيــ
القيامــة ويــذهب كــل شــخص يف طريقــه إال العالقــات القائمــة بــني        

ــه اهللا  ــت لوج ــؤمنني إن كان ــز    امل ــون هللا ع ــيت تك ــة ال ــاىل ، فالعالق  تع
ومـا كانـت لغـري اهللا فإـا تكـون إعانـة علـى        " وجل تبقى وال تفىن ،   

                                                        
   .١١٧ الواسطي ص  عيون احلكم واملواعظ لعلي بن حممد الليثي)١(
   .٤ ح ٢٥٣ ص ٨٨ حبار األنوار ج )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٣٦ -    

ـــد  الـــسيد  كمــــا يقــــول العــــالمة "الـــشـقـاء الـدائــــم والعــــذاب اخلـالـ
   ."امليزان يف تفسري القرآن "  يف كتابه قدس سرهالطبـاطبائي 

 بـني النــاس إال بــني  إن عالقـة الــصداقة تنتـهي يــوم القيامــة  
: املـتقني ، يقــول اهللا تعــاىل  

 )١(.   
فهــذه العالقــة تنقطـــع يــوم القيامــة وتبقـــى فقــط عالقـــات      

ة إىل اهللا تعـــاىل ، فمــا كـــان هللا  ـاملــتقني ألن عالقــام قائمـــة قربــ   
ــان لغــ   ــا ك ــى ، وم ــصداقة    يبق ــة ال ــن عالق ــإذا مل تك ــىن ، ف ري اهللا يف

ــا تـــؤدي إىل الـــشقاء والعـــذاب ،   قائمـــة علـــى اإلميـــان والتقـــوى فإـ
فأصـدقاء الــسوء كــل منــهم يــدل اآلخـر علــى طريــق الفــسق والفــساد    
والـــضـالل واالحنــــراف والفجــــور ، وأمــــا عالقـــة املـــؤمنني فتكـــون       

وفيهــا اهلدايــة بطريقــة أخــرى فيهــا املناصــحة علــى اخلــري والــصالح  
  .واحلق والفالح 

:      يقـول اهللا تعـاىل حكايـة عـن الظـاملني يـوم القيامـة        
)٢(.   

                                                        
   .٦٧ – ٦٦:  الزخرف )١(
   .٢٩ – ٢٨:  الفرقان )٢(
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ـــذ هـــذا الـــشخص صـــديقا    ــتين مل أختــ ـــا ليـ ـــول يـ فهــــذا يقــ
ــيال يل  ــببا يف     وخلـ ــصديق سـ ـــان الـ ــضـالل ، فكـ ـــلين يف الـ ـــه أدخـ ألنـ

  .ضاللة واحنراف صديقه 
  

: ويقول اهللا تعاىل حكاية عنهم أيضا   
 )١(.   

  

ــع أصــدقاء     ــات صــداقة م ــه عالق ــت ل ــسان وإن كان فهــذا اإلن
ـــوم القيـا    ــسـوء يف الدنيـــا إال أنـــه يف ي ـــخص يتبـــرأ مــن     ال مـــة كــل ش

ـــك       ـــده يف ذل ـــه ال جي ـــم ولكن ــصـديق احلـمي ـــن ال ـــحث ع ـــر ، فيب اآلخ
اليــوم ، لــذلك ال بــد أن نكــون حريــصني يف اختيــار الــصديق الــصاحل   
ــن     ــا يف اآلخـــرة ، ونبتعـــد عـ ــى أمـــور الـــدنيا وينفعنـ ــا علـ الـــذي يعيننـ

ــ ـــد الـ ــقاءً ـالـــصديق الفاسـ ــا شـ ـــا يف الـــدنيا ويكـــون لنـ  يف ذي ال ينفعنـ
  .اآلخرة 

  

ــهعـــن رســــول اهللا  ــه وآل إذا كــان يـــوم " :  أنـــه قـــال صــلى اهللا علي
القيامـة انقطعت األرحام وقلَّت األنساب وذهبت األخوة إال األخـوة يف       

   .)٢(" اهللا 

                                                        
   .١٠١ – ١٠٠:  الشعراء )١(
   .١٢١ ص ١٨الطباطبائي قدس سره ج السيد  تفسري امليزان للعالمة )٢(
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عليـه  ويف اخلتام أقرأ علـى مـسامعكم مـا قالـه أمـري املـؤمنني          

يعِظمـه يف عـيين ِصـغر    كان يل فيما مضى أخ يف اهللا ، وكان   "  : السالم
الدنيـا يف عينـه ، وكان خارجـا من سلطان بطنه ، فـال يـشتهي مـا ال            
  ــدإذا وجــد ، وكــان أكثــر دهــره صــامتا ، فــإن قــال ب كِْثــروال ي ، ِجــدي

ــع غليــلَ الــسائلني )أي كفَّهــم عــن القــول ( القــائلني  أي أزال (  ، ونقَ
 فإن جاء اِجلـد فهـو ليـثُ غـاٍب      ، وكان ضعيفا مستضعفا ،     )عطشهم  
، وال يدِلي حبجة حىت يأيت قاضـيا ،   )أي ثعبان الوادي   (  وِصلُّ وادٍ 

وكان ال يلوم أحدا على ما جيد العذر يف مثلـه حـىت يـسمع اعتـذاره ،      
وكان ال يشكو وجعا إال عند برِئه ، وكان يفعل ما يقول ، وال يقول ما ال 

ب على الكالم لـم يغلَب على السكوت ، وكان على يفعـل ، وكان إذا غُِل
أي (  ما يـسمع أَحـرص منـه علـى أن يـتكلم ، وكـان إذا بدهـه أمـران         

نظر أيهما أقرب إىل اهلوى فخالفه ، فعليكم  )فاجأه أو باغته أمران 
ذه اخلالئق فالزمـوها وتنـافسوا فيهـا ، فإن لـم تسـتطيعوها فاعلموا 

  . )١( "لقليل خري من ترك الكثري أن أخذ ا
  .     وفقنا اهللا تعاىل مجيعا إىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة 

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     
  .القاسم حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين 

                                                        
   .٤٩ ح ٣١٤ ص ٦٤ حبار األنوار ج )١(
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 )١(  
  

ــلى اهللا ــاملني وصـ ــيدنا أيب احلمـــد هللا رب العـ  علـــى سـ
  .القاسم حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 

  

 :قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
 )٢( .  

  

 املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب       نعيش هـذه األيــام مولـد أمـري       
 ، مولـد  صلى اهللا عليه وآلـه  ، مـولــد اإلمـام واخلـليـفـة بعـد رسول اهللا      عليه السالم 

منبع النـور واهلدايـة ، يِكـلُّ اللـسان ويعجـز البيـان عـن اإلحاطـة بكـل           
ــسالمجوانــب حيــاة أمــري املــؤمنني   ــه ال  وبكــل جوانــب شخــصيته ، وال  علي

   ؟عليه السالم؟ ومن أين يبدأ باحلديث عنه يعرف املرء كيف يبدأ 
                                                        

جلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ    وع يف خطبـة ا   ـ ألقي هـذا املوض   )١(
  . م ١٩٩٩ / ١٠ / ٢٢ املوافق هـ ١٤٢٠ رجب ١٣

   .٣٥:  يونس )٢(
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ــن أن نبــ  ــه  ـولكــن ميك ــا بــدأت حيات ــسالمدأ كم ــه ال ــدأ علي  ، فلنب
  .مبولده ، بل ميكن أن نبدأ قبل مولده منذ أن كان يف بطن أمه 

  

رضـوان   قـال لفاطمة بنت أسـد  عليه السالمفقـد رِوي أن أبـا طـالب      

سـر األصنــام فخفـت أن   ــ رأيتــه يك  ": ا  صـبي  عليه السالم  وكـان علـي      اهللا عليها 
  ." يعلم بذلك كبار قريش 

  

يا عجبا ، أخربك بأعجب من هذا ، إين اجتزت " : فقالت 
باملوضع الذي كانـت أصـنامهم فيـه منـصوبة وعِلـي يف بطـين ، فوضـع          
رجـليـه يف جـويف شـديدا ال يتـركـين أن أقْرب مـن ذلـك املوضـع الـذي      

   .)١( "منا كنت أطوف بالبيت لعبادة اهللا ال لألصنام فيه ، وإ
  

هذا هـو اإلمـام الـذي يكـون يف بطـن أمـه ويعلـم مبـا يقـع يف           
اخلارج ، بل ميكن أن نبدأ قبل ذلك بفتـرة طويلـة ، ففـي روايـة عـن         

  : أنه قال عليه السالماإلمام أيب عبداهللا الصادق 
 "    ره مبولـد  إن فـاطمة بنت أسـد جـاءت إىل أيب طالـب لتبـش

اصربي سبتا آتيِك أُبشرِك مبثله :  ، فقال أبو طالب صلى اهللا عليه وآلهالنيب 
   .)٢(" إال النبوة 

                                                        
   .٥ ح ١٨ ص ٤٢ حبار األنوار ج )١(
السبت ثالثون سنة ، وكـان بـني         . ٥ ح   ٦ ص   ٣٥ املصدر السابق ج     )٢(

  .الرسول صلى اهللا عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم ثالثون سنة 
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بــل ميكــن أن نبــدأ قبــل ذلــك بقــرون طويلــة ، فقــد كانــت        
عليـه  قبل خلـق سـيدنا وأبينـا آدم     وسلم  صلى اهللا عليه وآلهبدايتـه مـع رسـول اهللا   

  : أنه قال صلى اهللا عليه وآلهرسول اهللا  ، ففي رواية عن السالم
كنت وعِلي نورا قبـل أن يخلَق آدم ، فجعلنا اُهللا يف صلْبــِه ، " 

وانتقل النور يف أصالب طاهرة وأرحام مطهرة نـسالً عـن نـسل حـىت          
ــداملطلب ، فانقــسـم النــور قــسـمني    ــلْب عب قــسـم يف صــلب  : وصـــل ص

 ، وقسـم آخر يف صلب أيب طالب فخـرج وِصـيي      عبداهللا ووِجدت منـه  
  . )١("  منه عليه السالمعلي 

 أنـه  عليهمـا الـسالم  وعـن اإلمـام علي بن احلـسـني زيـن العابـدين     
  :قال 

إن اهللا خلق حممدا وعليا والطيبني مـن ذريتـهما مـن نـور             " 
  . )٢( "عظمته ، وأقامهم أشباحا قبل املخلوقات 

ـون عــن الزمــان الــذي كـان قبـل مولـده        ولكن حديثنـا لن يك   
 ، فهـذا لــه حمــل آخــر ، بـل ســأتكلم عـن مولـد اإلمـام األول            عليه السالم 

، فلنبـدأ بقـصته الـيت رويـت عـن كيفيـة        صلى اهللا عليـه وآلـه   بعد رسول اهللا    
  .والدته مث حناول أن نستفيد من هذه القصة 

                                                        
   .٨٩ – ٨٨ مناقب ابن املغازيل الشافعي ص )١(
   .٢٤ ح ٣٣٦ ص ٥٧ ج  األنوارحبار )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٤٢ -    

ــال    ــب ق ــن قعن ــد ب ــن يزي ــاس   : ع ــع العب ــن كنــت جالــسا م اب
عبـداملطلب وفريـق مــن عبــدالعزى بـإزاء بيـت اهللا احلـرام إذ أقبلـت         

وكانت حاملة به لتسعة أشهر  عليه السالمفاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني 
رب إين مؤمنة بك ومبا جاء من عندك : وقد أخذها الطّلق ، فقالت 

أنه بىن من رسـل وكتب ، وإنـي مصدقَةٌ بكالم جدي إبراهيم اخلليل و
البيت العتيـق ، فبحق الذي بىن هـذا البيـت وحبــق املولــود الــذي يف             

  .بطين لـما يسرت علَي والديت 
فرأينـا البيـت وقـد انفتـح عن ظهره ،  :قـال يزيـد بن قعـنب 

ودخلت فاطمة فيـه وغابـت عـن أبـصارنا والتـزق احلـائط ، فَرمنـا أن         
 فـلم ينفتـح ، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اهللا ينفتـح لنـا قفـل البـاب

مث  عليه الـسالم عـز وجـل ، مث خـرجـت بعـد الرابـع وبيدها أمـري املـؤمنني     
إين فُضلْت على من تقدمين من النساء ألن آسية بنت مزاحم : قالت 

ــد اهللا فيــه إال        بعا يف موضــع ال حيــب أن يــدت اهللا عــز وجــل ِســر عب
م بنـت عمــران  ـ ، وإن مريـ )ـا كانـت يف بيـت فرعـون     أل( اضـطرارا  

هزت النخلة اليابسة بيدها حىت أكلت منها رطَبا جِنيا ، وإين دخلت   
بيت اهللا احلرام فأكلت من مثار اجلنة وأوراقها ، فلما أردت أن أخرج 

يا فاطمة سميِه عِليا فهو عِلي ، واهللا العلـي األعلـى   : هتف يب هاتف    
إين شققت امسه من امسي ، وأدبته بأديب ، ووقفتـه علـى        : " يقول  

غامض علمي ، وهـو الذي يكسـر األصنام يف بييت ، وهو الـذي يـؤذّن         
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فوق ظهـر بييت ، ويقدسـين وميجـدين ، فطـوىب ملـن أحبـه وأطاعـه ،        
  . )١( وويل ملن أبغضه وعصاه

ة مـن اهللا عـز    اقتـرن بكرامـ  عليه الـسالم  إن مولد أمـري املـؤمنني       
 رضـوان اهللا عليهـا  وجل ، وهذه الكرامة كرامة أيضا ألمه فاطمة بنت أسـد        

 ، وهـذه الكرامـة   عليـه الـسالم  إثباتا إلمياا باهللا عز وجل ، وكرامة لـه        
وم القيامــة حيــث إن الــشق املوجــود يف جــدار الكعبــة مــا   ـباقيــة إىل يــ

لــدين مهمــا جــرت زال باقيـــا إىل هـــذا اليـــوم ، وسيــسـتمر إىل يــوم ا 
  .من حماوالت لطمس هذا األثر 

  :    فلنسأل أنفسنا 
ما هو اهلدف من هذه الكرامة ؟ ملاذا أراد اهللا عز وجل أن 

دون غـريه مـن    عليـه الـسالم   جيعل الكرامـة يف مولـد علـي بـن أيب طالـب           
  ؟ عليهم السالم األنبياء واألوصياء

  :اجلـواب 
رامــات كلــها تـــصب يف   ن الكـإن هـــذه الكرامـــة وغريهـــا مـــ   

ــة أمــري املــؤمنني   ــسالماجتــاه إثبــات إمام ــه ال ــات  علي  ال لشخــصه بــل إلثب
 وملـن  عليـه الـسالم  شخصيته كإمـام ، وهذا الدليل يكون ملن هو يف زمانه       

يــأيت مــن بعــده إىل يــوم القيامــة ألن مــسألة اإلمامــة مــن املــسائل         
                                                        

   .١١ ح ٨ ص ٣٥ حبار األنوار ج )١(
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ـا مـن أصـول    املستمرة إىل يوم الدين ، ومن املسائل املهمـة جـدا أل      
ـــذه     ـــا ، هـ ــشـري إليهـ ــيت تـ ــشـواهد الـ ــض الـ ـــاج إىل بعـ ــدين ، فتحتـ الـ

ــيت تفــ   ـــة ال ــون هــذا     ـاإلمام ــدنيا واآلخــرة ، فيك ــني النــاس يف ال رق ب
 حيتــاج إىل بعــض   عليــه الــسالم  مؤمنــا وذاك لــيس مبــؤمن ، فاإلمــام    

ـــه وتوضحهـــا للمؤمـــن        ــى إمامت ــيت تــشهـد عل ــشـواهد ال ــات وال اإلثبات
من باإلمامــة وللمعانــد الــذي يــرفض اإلمامــة إلقامــة احلجــة  الــذي يــؤ

 حيتـاجون إىل املعـاجز الـيت    علـيهم الـسالم  على اجلميع ، كما أن األنبيـاء    
تــشهد بنبــوم وتقـــيم احلجــة علـــى النــاس حـــىت ال يــأيت شـــخص      
ويدعي أنه مل يكن على اطّالع وعلم بنبـوة هـذا الـشخص أو بإمامـة             

  .ذاك اإلنسان 
 علـيهم الـسالم  ن االلتفـات إىل أن قيمـة األنبيـاء واألئمـة       وال بد م  

ليست يف وجـود هــذه املعـاجز والكرامـات ، بـل إن قيمـة الـنيب تكـون            
يف نبوتـه ، وقيمـة اإلمـام يف إمامتــه ، وبالنـسبـة لــوالدة اإلمـام عــلي            

  ، وإمنـا   عليـه الـسالم    يف الكعبــة فـإن الكعبــة لــم تـشرف اإلمـام                عليه الـسالم  
 هو الذي شـرف الكعبـة بوالدتـه فيهـا ألن مقـام اإلمـام           عليه السالم اإلمام  
عليـه   أعظم من مقـام الكعبـة ، ويف روايـة عـن اإلمـام الـصادق             عليه السالم 

   .)١( "املؤمن أعظم حرمة من الكعبة "  : أنه قال السالم
                                                        

   .٣٥ ح ٧١ ص ٦٤ حبار األنوار ج )١(
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   ؟عليه السالم     فكيف بإمام الناس وأمري املؤمنني 
ـــز وال ـــلى النبـــوة واإلمامـــة ،     إن املعاجـ كرامــــات ال تــــدل عـ

ــوال   " ال تــدل " وقولنــا  مبعــىن أنــه لــوال الــدليل ملــا وِجــد املــدلول أي ل
وجــود املعجــزة والكرامـــة ملــا وِجــدت النبـــوة واإلمامــة ، فــال نعتـــرب       
املعجـــزات والكرامـــات دليـــال ألنـــه إذا كــان ال يوجــد دليــل فإنــه ال        

إن املعجزة والكرامـة تكـشفان عـن النبـوة      يوجـد مدلول ، وإمنا نقول      
واإلمامـة ، وهنا ال بد مــن التفرقـة بـني الـدليل والكاشـف ، فالـدليل             
إذا مل يوجـد فال توجـد نبـوة وإمامـة ، وأمـا الكاشـف سـواء وجـد أم          
مل يوجد فإن النبـوة واإلمامـة موجودتـان ال تنتفيـان ، فـسواء وِجـدت           

ــد فــــ   ــة أم مل توجــ ــزة والكرامــ ــؤالء  املعجــ ــة هلــ ــة ثابتــ النبوة واإلمامــ
ــم     ــام أم مل نعل ــيب أو ذاك إم ــأن هــذا ن ــا ب ــسواء علمن األشــخاص ، ف
ــة يف     بــذلك فــإن النبــوة واإلمامــة ثابتــة هلمــا ، فِعلْمنــا لــيس لــه دخال
ثبوت النبوة واإلمامة ، إن علمنا يكـشف عـن وجـود الـنيب واإلمـام ال       

ـــا     ــالنيب يظـــل نبي ـــودمها ، ف ــى وج ـــدل عل ـــه ي ــا  أن ــام يظــل إمام واإلم
سـواء علـم بـه النـاس أم مل يعلمـوا وسـواء أتـى بـاملعجزة أو الكرامـة        

  .أم مل يأِت ا 
ــوة       ــن النب ــشف ع ــو الك ــة ه ــن املعجــزة والكرام ــدف م إن اهل
ــذا نــيب وذاك إمــام ،         ــاس بــأن ه ــة وإقامــة احلجــة علــى الن واإلمام
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تقـوم احلجـة   فيؤمن مـا اإلنسان عن اقتنـاع أو يرفـضهما عنـادا ، ف        
ــنيب وال      ــوة ال ــار نب ــا إنك ــن هلم ــذلك ال ميك ــد ، وب ــؤمن واملعان ــى امل عل
إمامة اإلمام ، لـذلك ال ميكـن إنكـار إمامـة أمـري املـؤمنني علـي ابـن              

  . لوجود الشواهد الكثرية اليت تشهد بذلك عليه السالمأيب طالب 
  :    فيأيت هنا السؤال التايل 

حبيث تكون  عليه السالم ليوهل هناك شواهد قامت على إمامة ع
حجـة على املؤمـن واملعانـد فيؤمن من يؤمن عن بينة ويكفر من يكفر    

  عن بينة ؟
  :اجلـواب 

نعــم قطعــا ، فــال بــد مــن إقامــة احلجــة علــى مجيــع النــاس   
  :حىت ميكن هللا عز وجل فيما بعد أن حياسبهم ، يقول اهللا تعاىل 

)١(.   
ــسالم     إن اهلـــدف مــن بعــث الرســل  ــيهم ال  هــو إقامــة احلجــة علــى عل

العبـــاد ، فيهتـــدي مـــن يهتـــدي ويــضـلّ مــن يــضلّ بعــد إقامــة احلجــة    
  :عليه ، يقول اهللا تعاىل 

)٢(.   
                                                        

   .١٥:  اإلسراء )١(
   .٤٢:  األنفال )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٤٧ -    

ــد:ذن إ ــوة الــنيب       ال ب ــى نب ــواهد واضــحة عل ــود ش ــن وج  م
 ، فمـن يريــد أن يهتـدي يـستطيع أن يأخــذ     عليهمـا الـسالم  وإمامــة اإلمـام   

ــن النبــوة واإلمامــة ، فيــؤمن ــا أو         ــذه الــشواهد الــيت تكــشف ع
  .يرفضها بعد إقامة احلجة عليه 

 عليـه الـسالم  إن الكتب مملوءة ـذه الـشواهد علـى إمامـة علـي            
ـــ ــل      س ــب أه ــي كت ــسنة ، فف ــق ال ــن طري ــشيعـة أم ع ـــريق ال ـــن ط واء ع

الــسنة يوجــد كــثري مــن الــشواهد الــيت تكــشف عــن إمامتــه وخالفتــه   
 رغــم وجـود كثيــر مــن احملــاوالت للقـضـاء علـى كـل       عليه السالمووصـايته  

 بـصلة حـىت أن الرجـل كـان يقْتـل علـى       عليه الـسالم ما ميت لإلمـام علـي     
 حىت لو مل يكـن فعـال مــن الـشيعة ،     عليه السالميعة علي مـة أنـه من ش  

ــانوا     ــة كـ ــذه الطريقـ ــاربون ، وـ ــشيعة يحـ ــان الـ ــة كـ ــذه الدرجـ إىل هـ
ــسالمد حــورب أهــل البيــت ـيعاملـــون ، ولقــ ــيهم ال  وشــيعتهم حماربــة ال عل

هــوادة فيهــا مبختلــف الطــرق ســواء بالقتــل أم التعــذيب أم النفــي أم   
غم مـن هـذه الـسنوات الطويلـة مـن الظـالم       التشريد ، ولكن على الر  

 علـيهم الـسالم  فإن هـذا النور شع وانتشر التشيع وازداد أتباع أهـل البيـت      
ــوة     ــى ق ــدل عل ــذا ي ــشـرق والغــرب ، وه ـــاع األرض يف ال ــف بق يف خمتل

 يـسيـر وفـق عقـل اإلنـسان     عليهم السالم هـذا الدين ألن مذهب أهـل البيت       
ــة ا  ــضايا العقليـ ــالف القـ ــذاهب   وال خيـ ــان واملـ ــالف األديـ ــة خبـ لقطعيـ
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ــل    ــضها العقـ ــيت يرفـ ــضايا الـ ــيت تـــشتمل علـــى بعـــض القـ األخــــرى الـ
القطعي ، والدين واملذهب هنـا بنفس املعىن ألن مـذهب أهـل البيـت            

ــسالم ــيهم ال ــذاهب   عل ــان وامل ــا األدي ــي ، وأم ــالمي احلقيق ــدين اإلس  هــو ال
 منبـع اهلـدى   األخـرى فهي بعيـدة عـن دين الـحق ألــا ال تأخـذ مـن     

ــل    ومــن املــصدر احلقيقــي لإلســالم ، واملــصدر الوحيــد للــدين هــو أه
   .عليهم السالمالبيت 

  

ــى     :إذن  ــد وال حتــصى عل ــدا ال تع ــثرية ج ــواهد ك ــاك ش  هن
 وأنــه الوصـي واإلمــام واخلليفــة والـوارث والـويل         عليه الـسالم  إمامـة علـي    

 وانتـهاء حبـديث   )١(لـدار   بـدءاً حبـديث ا  صلى اهللا عليه وآلـه    بعـد رسـول اهللا      
ــات  )٢(الغــــدير  ــات وتعــــابري خمتلفــــة يف هــــذه الروايــ  ، وتوجــــد كلمــ

 عليـه الـسالم  والشـواهـد تثبت إمامـة أميــر املـؤمنني علـي بـن أيب طــالب            
  .وأنه احلجة على مجيع الناس 

  

د أن عرفنـا اآلن أن اإلمامـة ثابتـة لعلـي بـن أيب طالــب      ـعـ ـوب
  :تايل  نسأل السؤال العليه السالم

                                                        
 ٢ ، وتاريخ الطربي ج ١٥٩ و  ١١١ ص   ١ راجع مسند أمحد بن حنبل ج        )١(

 ، وتاريخ أيب الفداء عماد      ٢٤ ص   ٢ ، والكامل البن األثري ج       ٦٤ – ٦٣ص  
   .٣٩٠ ، وتفسري عالء الدين البغدادي ص ٤٠ ص ٣الدين الدمشقي ج 

   .١٥٧ – ١٥٢ ص ١ راجع كتاب الغدير للعالمة األميين قدس سره ج )٢(
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  جتاه دين اهللا عز وجل ؟ عليه السالم ما هو دور اإلمام
  :اجلـواب 

ـــام  ــسالم إن دور اإلم ــه ال ــا   علي ــشره ، وكلم ــدين ون ــظ ال ــو حف  ه
 فـإم يـستغلوا لنـشر الـدين ، إن       عليهم الـسالم  أتيحت الفرصة لألئمـة     
ــان فيـــ   ــذي كـ ــت الـ ــة   ـالوقـ ــة إىل الدولـ ــة األمويـ ــن الدولـ ــال مـ ه االنتقـ

 فاسـتغل  علـيهم الـسالم  ف فيه الضغط على شـيعة أهـل البيـت          العباسية خ 
 تلـك الفتـرة مـن أجـل نـشر هـذا         عليهما الـسالم  اإلمامان البـاقر والـصادق      

 ، ولـو  عليـه الـسالم  املذهب ، فيأيت ألف راٍو يقولون مسعنا مـن الـصادق         
ــام أيب      ــن اإلم ــات ع ــرأيتم أن أكثــر الرواي ــات ل ــب الرواي ــون كت تراجع

 ألن هـذه الفتـرة كانـت مناسـبة لنـشر هـذا       عليه الـسالم عبـداهللا الـصادق     
 هـذا  عليهم الـسالم املذهب الذي ميثِّل دين احلق واهلدى ، فيحفظ األئمة    

عليـه  الدين حىت لو استلزم التضحية بالدم كمـا فعـل اإلمـام احلـسني          

 ، واهلـدف مــن حفــظ ونـشـر الـدين هـو هدايـة النـاس إىل اهللا                     السالم
 املطلـــوب بـــأمر اهللا تعـــاىل ، إن اإلمـــام     عـــز وجـــل وإيـــصاهلم إىل   

 قـدم نفـسه ضـحية مـن أجـل أن يهـدي هـؤالء النـاس             عليه السالم احلسني  
  .الذين حاربوه والذين قاتلوه 

ــام      ــوفر يف اإلم ــد أن تت ــال ب ــة ف ــو اهلداي ــم ه ــان دوره وإذا ك
           مواصفات معينة حىت يستطيع أن يهـدي النـاس إىل احلـق ، فـال بـد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٥٠ -    

ــو أوال مه ــون ه ــرين ،    أن يك ــة اآلخ ــام داي ــه القي ــن ل ــىت ميك ــديا ح ت
  :يقول اهللا تعاىل 

  


)١(.   

  .اإلسالمي  هو حفظ ونشر الدين عليه السالم دور اإلمام :إذن 
 فهنا يأيت يف الذهن السؤال عليه السالم    وإذا كان هـذا هو دور اإلمام      

  ما هو دورك أنت أيها اإلنسان املؤمن ؟: التايل 
 قـدم نفـسه ضـحية هلـذا الـدين ،      عليه السالمإن اإلمـام احلـسني     

ــوف      ــدين س ــذا ال ــدين ؟ ، ه ــذا ال ــدمت هل ــاذا ق ــؤمن م ــت أيهــا امل فأن
ــيوصــلك إىل اجل ــشر هــذا      ـن ــظ وتن ــل أن حتف ــت مــن أج ــاذا فعل ة فم

ــع       ــو يف الواق ــدين ه ــدوره جتــاه ال ــوم ب ــذي يق ــؤمن ال ــدين ؟ ، إن امل ال
  :يقدم لنفسه خريا حىت يستطيع أن يصل إىل اجلنة ، والسؤال هو 

  

  ما هو الدور املطلوب من املؤمن جتاه الدين ؟
  

  :اجلـواب 
 حـىت نعـرف   لـسالم عليـه ا لنأخذ مقطعا من كالم أمري املؤمنني    

  :عليه السالم دورنا جتاه هذا الدين ، يقول 
                                                        

   .٣٥:  يونس )١(
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أال وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، " 
أي الثوب اخلَِلق البايل (  أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بِطمريِه

أي قرصــني مــن (  ، ومــن طُعِمـِه بقُرصــيهِ  )وهـو هنــا اإلزار والــرداء  
 ، أال وإنكم ال تقدرون على ذلك )مـا اللذان يفطـر ما    ـ، وه اخلبـز  

 ختــتلف عــن مـسؤوليتنا ، ولكـن هنـاك      عليه السالم ألن مسؤولية اإلمـام    ( 
، ولكن أعينـوين   )مسـؤولية مطلـوبة منك أيهـا املؤمن ، وهي ما يلي         

أي (  بورع واجتهاد وعفة وسداد ، فواهللا ما كنــزت مـن دنيـاكم ِتبـرا     
 ، وال ادخرت من غنائمها وفرا ، وال أعددت لبايل ثويب طمرا )هبا ذ
   .)١( ..."، وال حزت من أرضها شربا  )أي ال أملك ثيابا جديدة ( 

 يف هـذه الـدنيا لديـه الثـوب البـايل         عليه الـسالم  إن أمري املؤمنني    
ــق املكــون مــن اإلزار والــرداء ، ولــه قرصــان فقــط يفطــر مــا ،    اخلَِل

عليـه  هـا املؤمنون لـن تـستطيعوا أن تعيـشوا كمـا عـاش اإلمـام           ـفأنتم أي 

ــسالم ــة      ال ــهاد والعف ــورع واالجت ــي ال ــيكم ه ــسؤولية عل ــاك م ــن هن  ، ولك
 علـيهم الـسالم  والسداد ، وإذا أردت أن تكون شيعيا من أتباع أهـل البيـت       

فال بـد أن تتوفـر فيـك هـذه الـصفات ، تـستطيعون أن تكونـوا ورعـني           
خافــون اهللا عــز وجــل يف الـسر والعلـن ، وتـستطيعون       يف ديــن اهللا فت 

ــوى  ـأن تكونــوا مـــن املــتقني الــ  ـــون بتقـــواهم ويظهــر أثــر التق ذين يعمل
                                                        

   .٢٠٥ ص ١٦ ج البالغة البن أيب احلديد ج )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٥٢ -    

على أعماهلــم ، وتـستطيعون أن توجـدوا فـيكم االجتـهاد يف ديـن اهللا        
ـــادية   ـــالكم العبــ ــى أعمــ ـــون علــ ــصـالة –تعــــــاىل ، فتحافظــ  يف – كالــ

ــستطيعون أن ت  ـــا ، وتـ ــوا    أوقاـ ــأن تكفّـ ــة بـ ــسـكم العفـ ـــدوا يف أنفـ وجـ
ــل ،        ــز وج ــم اهللا ع ــها لك ــيت بين ــات ال ــن احملرم ــدوا ع ــسكم وتبتع أنف
وتستطيعون أن توجــدوا فـيكم الـسداد أي تكونـون مـستقيمني يف ديـن           
اهللا تعـاىل ، هـــذه الـصفـات مــن الـورع واالجتــهاد والعفـة والــسداد ال     

ــ ــىت يكــ  ـب ــسان ح ـــودة يف اإلن ــون موج ــا  د أن تك ــا تابع ــا حقيقي ون مؤمن
 ومــن  عليـه الـسالم   ومــن املقتــدين بأميــر املؤمنــني        عليهم الـسالم  ألهل البيـت    

املستـضيئني بنـور علمـه ، وبـدون هـذه الـصفات فـإن هـذا اإلنــسان ال         
 ، واإلمـام  عليه الـسالم يكون مؤمنـا وال يكون شيعيـا مـن أتباع أهل البيـت          

 ال عليـه الـسالم  ك ، ففيـه إعانـة لإلمـام     يقـول أعينـوين بـذل    عليه الـسالم  علي  
ــصفات        ــصف ــذه ال ــاملؤمن املت ــدين ، ف ــذا ال ــة هل ــل إعان لشخــصه ب
ســـيحفظ هـــذا الـــدين وينـــشره ألنـــه ســـيكون مـــن مـــصاديق الروايـــة  

  : أنه قال عليه السالمالواردة عن اإلمام أيب عبداهللا الصادق 
عليك بتقـوى اهللا والـورع واالجتـهاد وصـدق احلـديث وأداء          " 

األمانة وحسن اخللق وحسن اجلوار ، وكونـوا دعـاة إىل أنفـسكم بغـري        
   .)١(. . . " ألسنتكم ، وكونوا زينا وال تكونوا شينا 

                                                        
   .٩ ح ٢٩٩ ص ٦٧ر ج  حبار األنوا)١(
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  : أنه قال عليه السالم     وعن أيب عبداهللا 
كونــوا دعـــاة للنـــاس بغيـــر ألــسـنتكم لــريوا مــنكم الــورع        " 

   .)١( "واالجتهاد والصالة واخلري فإن ذلك داعية 
ــان األئمــة  :إذن  ــسالم هكــذا ك ــيهم ال ــيعتهم  عل ــذا هــم ش  ، وهك

ــيعة اللــسان والقــول ، الــشيعة        ــون شــيعة القلــب والعمــل ال ش احلقيقي
الذين هم مستعدون للتـضحية بأنفـسهم يف سـبيل اهللا عـز وجـل ، ال           
الشيعـة الذين ال يريدون أن يـضحوا بأبـسط شـيء يف سـبيل الـدين ،          

  .شيعتهم املخلصني املهتدين داهم جعلنا اهللا وإياكم من 
واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     

  .القاسم حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين 
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .١٣ ح ٣٠٣ ص ٦٧ حبار األنوار ج )١(
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 )١(  

  
ــيدنا أيب   ــلى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ

  .الطيبني الطاهرين القاسم حممد وأهل بيته 
  

: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكـرمي   
 )٢(.   

  

  :مقدمــــــة 
  

اهلـدى وسـفينة    يـوم مولـد مـصباح    صلى اهللا عليه وآله         يوم مولد الـنيب     
النجـاة ، يـوم بدايــة انتـشار اهلــدى والـدين علــى األرض ، يـوم ظهــر      

                                                        
 ألقي هذا املوضوع يف مسجد اإلمام املهدي عجل اهللا فرجـه يف منطقـة               )١(

 م   ٢٠٠٠ / ٦ / ١٩ املوافـق    هــ  ١٤٢١ ربيـع األول     ١٧الرقعي بتـاريخ   
 .مبناسبة مولد النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .٣٣:  التوبة )٢(
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 ، صـلى اهللا عليـه وآلـه   فيه احلق وزهق الباطل ، يوم مولد الرسـول األعظـم     
       ــثرية متــر ـــات ، منـــاسبات ك ـــذه املنـاسب ــسـتفيد مـــن ه حنـــاول أن ن

ــسؤ   ال علينــا ، حنــاول أن نتقــرب ــا إىل اهللا عــز وجــل ، فنطــرح ال
  :التايل 

ماذا نستفيد من هذه املناسبات حينمـا نـأيت إىل املـسجد أو     
احلسينية ونستمـع إىل بعض الكلمات والقصائد واألناشيد واملواعظ ؟   

  هل تشعر بتغير يف نفسك حني اخلروج من املسجد أو ال ؟
  

أنـه   صـلى اهللا عليـه وآلـه   نسمع قصصـا كثيـرة عن حياة رسـول اهللا        
ا ، مـاذا تـشعر حينمـا تـسمع هـذه القـصة أو تلـك ؟         فعـل كــذا أو كـذ     

ــذا الرســول عظــيم ؟ ، ولكــن هــل         ــسرور وتقــول إن ه ــل تــشعر بال ه
ــك ؟ هـــل يكفـــي أن تـــشعر   الـــشعور بالـــسرور هـــو املطلـــوب فقـــط منـ

 هــو عظـيم أو أن املطلـوب    صـلى اهللا عليـه وآلـه      بالسـرور وتقـول إن رسـولنـا     
  أكثر من ذلك ؟ 

  

يمـا بعـد وأنـه كيـف نـستفيد مـن         سأجيب عن هـذا الـسؤال ف      
علـيهم   وعـن األئمـة   صلى اهللا عليه وآلـه القصـص اليت نسمعهـا عن رسـول اهللا     

   ؟السالم
  

 وحنـاول االسـتفادة مـن    صلى اهللا عليه وآلهولنبدأ بقصة مولد الـنيب     
  : أنه قال عليه السالمهذه املناسبة ، يف رواية عن اإلمام الصادق 
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 صلى اهللا عليه وآلهها صبيحة ولد النيب وأصبحت األصنام كل" . . . 
ليس منهـا صنم إال وهو منكـب علـى وجهـه ، وارجتـس يف تلـك الليلـة         
إيوان كسـرى ، وسقطت منه أربع عشرة شرفة ، وغاضت حبرية ساوة ، 
وفـاض وادي السمـاوة ، ومخدت نـريان فــارس ومل ختمــد قبـل ذلـك          

ة يف املنــام إبـال صـعابا تقـود     بألف عـام ، ورأى املؤبذان يف تلك الليلـ    
خيـال عرابا قــد قطعت دجـلـة وانـسـربت يف بالدهـم ، وانقـصم طـاق         
امللك كســرى مـن وسطـه ، واخنرقت عليه دجلة العوراء ، وانتـشر يف       
تلك الليلة نور من قبل احلجاز مث استطار حىت بلغ املشرق ، ومل يبق 

نكوسـا ، وامللـك مخرسـا ال    سـرير مللك من ملـوك الدنيــا إال أصــبح م     
يتكلم يومه ذلك ، وانتِزع ملْك الكهنـة وبطَـلَ ِسـحر السحـرة ، ومل تبق 

   .)١(. . . " كاهنة يف العرب إال حِجبت عن صاحبها 
  

 ، صــلى اهللا عليــه وآلــههـذه هـي املعــاجز الـيت واكبــت مولـد الــنيب     
ــزل إيــوا     ــاب األصــنام علــى وجوههــا ، وتزل ن كــسرى ، ونــضوب  انكب

                                                        
اضطرب وتزلزل حـىت    : ارجتس   . ٩ ح   ٢٥٧ ص   ١٥ر ج    حبـار األنوا  )١(

منطقـة يف   : ساوة  . قلّ ونضب   : غـاض املاء   . مسع منـه الصوت الشديد     
موضع بـني الكوفـة     : السمـاوة  .  كم عـن قم املقدسة      ٥٥إيران تبعـد   

دجلـة  . دخـل   : انسرب  . فقيه الفرس وحاكم اوس     : املؤبذان  . والشام  
قد أغلق جزءا من دجلة وبىن عليها بنـاء فـسميت           كان كسرى   : العـوراء  

 .العوراء 
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ــس   ــضـان وادي ال ـــاوة ، وفي ــريان اــوس   ـحبــرية س مـاوة ، ومخــود ن
 ، صلى اهللا عليه وآلـه وإىل غري ذلك مـن املعـاجز اليت أحاطت مبولـد الـنيب       

ــون إن       ــاجز ؟ أال تقول ــذه املع ــل ه ــسمعون مبث ــدما ت ـــون عن ـــاذا تقول م
ــهصــلى اهللا علز شــاهدة علـى مقــام الــنيب األكـرم   ـهــذه املعاجــ   ؟ أال يــه وآل

  تقولون إن هذه املعاجز عظيمة وال يوجد أعظم منها ؟
ولكن أقـول إنه توجد معجزة أعظم مـن كـل هـذه املعـاجز ،             

ــز    ـمعجـــزة ال ت ــدها اهللا ع ـــز أوج ــك املعاج ـــد فوقهـــا معجـــزة ، تل وج
 هـي أصـعب مـن    صلى اهللا عليه وآلهوجل ، ولكن هناك معجـزة أخـرى للـنيب          

ــال ، ف ــار   حتريــك اجلب ــن حتويــل جمــاري األ ــي وقتنــا احلــايل ميك ف
ونقـل الصخـور الكبرية من مكـان إىل آخـر ، وإزالـة الغابـات يف أيـام              
معـــدودة ، وميكــن ختليـــة البحـــار مـــن مياههـــا ونقلــها إىل أمــاكن        
ــاجز ، واآلن       ــذه املع ــل ه ــن ك ــد معجــزة أعظــم م ــن توج ــرى ، ولك أخ

  تسألون ما هي ؟ 
 املـسلمني يف عهـودهم األوىل مث   ولنبـدأ مبقدمـة مـن قـصص   
ــهأبــين لكــم املعجــزة الكــربى للــنيب   ــه وآل ــلى اهللا علي  اســتفادة مــن هــذه ص

  .القصص 
      أوال لنقـارن بــني حيــاة النـاس قبــل اإلســالم وبعـده ، كــثريا مــا    
تسمعون عـن احلالـة االجتماعيـة للعـرب قبـل اإلسـالم وبعـده ، كانـت           
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ــان   ــض ، ك ــى بع ــضها عل ــل تغــري بع ــان  القبائ ــشرا ، ك ــات منت  وأد البن
ــضعفاء ، ويلخـــ  ــضعاف للـ ــضعفني ، واستـ ـــلب مـــن املستـ ص يوجــــد سـ

 حالتـهم الـيت كانـت قبـل اإلسـالم      مـا رضـوان اهللا عليه جعفر بـن أيب طالـب      
  :حينما هاجر املسلمون إىل احلبشة 

ــشـة    ـــأل النجـــاشي املهـــاجرين إىل احلب ــدين  : س ــا هــذا ال م
 تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من الذي قـد فارقتم فيه قومكم ومل   

  هذه امللل ؟ 
! أيهـا امللـك   " :  فقـال لـه   رضوان اهللا عليه  فكان الذي كلّمه جعفـر      

كنا قوما أهـل جاهليـة ، نعبـد األصـنام ونأكـل امليتـة ونـأيت الفـواحش          
ونقطع األرحام ونسيء اجلوار ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنـا علـى           

ـا رســوال منـا نعــرف نـسبه وصـدقه وأمانتــه     ذلـك حـىت بعـث اهللا إلينــ   
وعفافه ، فـدعانا إىل اهللا لنوحـده ونعبـده وخنلـع مـا كنـا نعبـد حنـن              
وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ، وأمرنا بصدق احلديث وأداء       
األمانة وصلة الرحم وحـسـن اجلــوار والكـف عــن احملـــارم والـدماء ،          

 وأكل مال اليتيم وقذف احملـصنات ،  وانا عن الفواحش وقول الزور   
وأمرنـــا أن نعبـــد اهللا وحـــده وال نــشـرك بــه شــيئا ، وأمرنــا بالــصالة   

 ، فصدقناه وآمنا بـه - فعدد عليه أمور اإلسالم -والزكاة والصيام   
واتبعنـاه على ما جاء به مـن اهللا ، فعبدنا اهللا وحـده فلـم نـشرك بـه       

نـا ، وأحللنـا مـا أحــلّ لنـا ، فعـدا علينـا      شيئـا ، وحرمنـا مـا حرم علي     
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قومنـا ، فعذّبونا وافتتنونا عـن ديننـا لريدونـا إىل عبـادة األوثـان مـن             
عبـادة اهللا تعــاىل وأن نـستـحلّ مــا كنـا نـسـتحلّ مـن اخلبائـث ، فلمـا               
قهرونـا وظلمونا وضـيقوا علينـا وحـالوا بيننـا وبـني ديننـا خرجنـا إىل              

لـى مــن ســواك ورغبنــا يف جــوارك ورجــونا أن ال       بالدك واخترناك ع 
   .)١(" نظْلَم عندك أيها امللك 

صـلى اهللا عليـه   هـذه كانت حالة الناس قبل اإلسالم ، جاء النيب   

 واستطــاع أن يغيـر هــذه احلالـة إىل حالـة أفـضل ، فخـرج كــثريا        وآلـه 
لنـاس مـن   مـن النمـاذج اليت يقْتـدى ـا ، اسـتطاع أن يرفـع هـؤالء ا        

ــى      ــهم ، فتخــرج عل ــر نفوس ــتطاع أن يغي ــايل ، اس احلــضيض إىل األع
  . بعض النماذج صلى اهللا عليه وآلهيديه 

لنقـــرأ بعـــض الروايـــات عـــن هـــؤالء النمـــاذج حـــىت نــستفيد  
  .من هذه املناسبة 
  :أبو ذر الغفاري 

صلى اهللا عليـه   قـال رســول اهللا  :  قـال   عليه السالم عن اإلمـام الصـادق    

من هم : قالوا . " إن اهللا تبـارك وتعاىل أمرين حبب أربعة " : وآلـه 
مث سكت ثـم  . "علي بن أيب طـالب منهـم  " : يا رسـول اهللا ؟ قـال      

مـن  : قـالوا   . "إن اهللا تبـارك وتعـاىل أمـرين حبــب أربعـة     " : قـال  
                                                        

  .١٥٠ - ١٤٩ ص ١ سرية ابن هشام ج )١(
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اد بـن األسـود   علي بن أيب طالـب واملقـد  " : هم يا رسول اهللا ؟ قال    
   .)١( "وأبو  ذر الغفاري وسلمان الفارسي 

مــا أظلّـت اخلـضـراء وال أقلّـت     " : صـلى اهللا عليـه وآلـه       قـال الـنيب    
   .)٢( "الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر 

 ، حنـن  صلى اهللا عليه وآلـه  هـؤالء منـاذج مـن الذين خرجهم النيب       
 ، بل عـن هـؤالء الـذين هـم مثلنـا ،        معليهم السال ال نتكلم عـن املعصـومني     

 قـالوا إن  عليهم الـسالم ال خيتلفون عنا بشيء ، إذا تكلمنا عن املعـصومني    
ــتكلم عــن       ــهم ، فلن ــصل إىل مكانت ــستطيع أن ن ــصومون ال ن ــؤالء مع ه

ـــاديني الـــ   ـــاس العـ ــتطاعوا أن يـــصعدوا إىل    ـالنـ ــا واسـ ذين هــــم مثلنـ
اىل بأعمــاهلم ، فــصاروا يــة وتقربــوا إىل اهللا تعــالدرجــات الكمــال الع

 ، ولنأخـذ بعـض النمـاذج    صلى اهللا عليـه وآلـه   مبنـزلة قريبة مـن رسـول اهللا        
  .األخرى 

  :بالل بن رباح 
ــالال إذا محيـــت الظهـــرية ،    كـــان أميـــة بـــن خلـــف خيـــرج بـ
فيطرحــه علــى ظهــره يف بطحــاء مكــة مث يــأمر بالــصخرة العظيمــة        

ال هكذا حىت متـوت  ال واهللا ال تز" : فتوضع على صدره مث يقول له       
                                                        

  .١٠ ح ٣٢١ ص ٢٢ حبار األنوار ج )١(
   .١٩ ح ١١١ ص ٢٣ املصدر السابق ج )٢(
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ـــزى   ـــالت والعـ ـــك   . "أو تكفـــر مبحمـــد وتعبـــد الـ ـــول وهـــو يف ذل فيق
   .)١( "أحد أحد " : البـالء 

  

  :عمار بن ياسر 
 مـر بعمـار وأهلـه وهـم     صلى اهللا عليه وآلـه   عن جـابر أن رسـول اهللا        

   .)٢( "أبشروا آل عمار فإن موعدكم اجلنة " : يعذَّبون يف اهللا فقال 
  

 توفيـت مسيـة أم   صلى اهللا عليـه وآلـه   ويف السنة اخلامسة من نبوته      
ــت ممــن        ــة وكان ــلمت مبك ــن املغــرية ، أس ــة ب ــوالة أيب حذيف ـــار م عم
ــها        ــو جهــل فطعن ــر ــا أب ــل ، فم ــم تفع ــها فل ـــن دين ـــع ع تعــذَّب لترج

   .)٣(فماتت وكانت عجوزا كبرية ، فهي أول شهيدة يف اإلسالم 
  

إن عمـارا ملـيء إميانـا    " . . . : لى اهللا عليه وآله صقـال رسـول اهللا      
   .)٤( "من قرنه إىل قدمه ، واختلط اإلميان بلحمه ودمه 

تقتلـك الفئـة   ! وحيـك يـا ابـن مسيـة     " : صلى اهللا عليـه وآلـه   وقــال   
   .)٥( "الباغية 

                                                        
   .١٤٠ ص ١ سرية ابن هشام ج )١(
   .٣٨ ح ٢١٠ ص ١٨ حبار األنوار ج )٢(
   .٢٤١ ص ١٨ املصدر السابق ج )٣(
   .٣٥ ص ١٩ املصدر السابق ج )٤(
   .٨٥ ح ٣٥٤ ص ٢٢ املصدر السابق ج )٥(
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ويح عمار ، يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه  " : صلى اهللا عليه وآله     وقال  
   .)١( "إىل النار 

ــن ي:إذن  ـــار بـ ــل   ـ عمـ ــق والباطـ ــني احلـ ـــارقا بـ ــان فـ ـــر كـ اسـ
  .وعالمة على احلق ومعلما من معامل طريق اهلدى 

  :املقداد بن األسود 
إمنا منــزلة املقـداد ابـن    " :  قال عليه السالمعن اإلمام الصادق  

   .)٢( "األسود يف هذه األمة كمنـزلة ألف يف القرآن ال يلزق ا شيء 
  :ن سنان صهيب ب

هــل : كـان صـهيب شـيخا كـبريا ذا متـاع ، فقـال للمـشركني        
أنـا شـيخ كـبري ال يـضركم     : مـا هـو ؟ قـال    : فقـالوا  لكم إىل خيــر ؟      

منكم كنت أو مـن عدوكم ، وقـد تكلمـت بكالم أكـره أن أنــزل عنـه ،      
   .)٣( ففعلوا فهل لكم أن تأخذوا مايل وتذروين وديين ؟

الواليـةُ للمـؤمنني    " . . . : قال السالمعليه  وعن اإلمام الصادق    
واجبـةٌ مثـل سـلمان     صلى اهللا عليه وآلهالذين مل يغيروا ومل يبدلوا بعد نبيهم         

الفارسي وأيب ذر الغفاري واملقداد بن األسود الكندي وعمار بن ياسر 

                                                        
   .٣٧٨ ح ٢٢ ص ٣٣ حبار األنوار ج )١(
   .٦ ح ٤٣٩ ص ٢٢ املصدر السابق ج )٢(
   .٨٤ ح ٣٥٣ ص ٢٢ املصدر السابق ج )٣(
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وجـابر بـن عبــداهللا األنـصـاري وحذيفـة بـن اليمـان وأيب اهليـثم ابـن          
بن حنيف وأيب أيوب األنصاري وعبـداهللا بـن الـصامت    التيهان وسهل  

ــصامت وخزميــة بــن ثابــت ذي الــشهادتني وأيب ســعيد     ــادة بــن ال وعب
ــة ألتبــاعهم        ــهم ، والوالي ــل فعل ـــن حنــا حنــوهم وفعــل مث اخلــدري وم

  . )١(" واملقتدين م وداهم واجبة 
  

ــا ،     ــيت مسعناه ــات ال ــصص والرواي ــذه الق ــا ه ــد أن قرأن وبع
  :كثرية مثل هذه القصص ، نسأل السؤال التايل وهناك مناذج 

  

هل تـستطيع مـن هـذه القـصص أن تـستنتج املعجـزة الكـربى           
  ؟ صلى اهللا عليه وآله للنيب

  

لـيس فقـط سـقوط إيـوان كـسرى أو نـضوب حبـرية سـاوة أو         
فيضان وادي السماوة ، بل هناك معجزة أعظـم مـن هـذه املعـاجز ،         

  فما هي هذه املعجزة ؟
  

 الكــربى هـي تغـيري الــنفس البـشرية الـذي هــو     هـذه املعجـزة  
من أصـعب األمـور ، حـاول أن تغيـر نفـس إنـسان واحـد ، وكـثريا مـا                
حيـاول بعـض األشــخاص أن يقنـع اآلخـرين بــبعض القـضايا مـع أــا       
ــهم ، أمل   قـــضايا بـــسيطة فـــال يـــستطيع أن يقنـــع شخـــصا واحـــدا منـ

                                                        
   .١ ح ٢٢٧ ص ١٠ حبار األنوار ج )١(
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تغيـر مـع أن   س إنـسـان إىل أمـر تـراه حـسنا فلـم ي     ـرب أن تغير نف  ـجت
  ما تطلبه منه أمر بسيط جدا ؟

 غيـر النفـوس مـن الباطـل إىل احلـق ،        صلى اهللا عليه وآلـه    إن النيب   
ــة    ومــن الــضالل إىل اهلــدى ، وهدايــة اآلخــرين صــعبة جــدا ، اهلداي
ــا ،    ليــست مــن األمــور الــسهلة البــسيطة ، حــاول أن ــدي شخــصا م

يـــون ميكــن أن يقتنــع    صـل علــى واحـــد باملل ـــ يع أن حتـبالكــاد تــسـتط 
بفكـرة واحـدة مــن أفكـارك ، أليــست هدايـة شـخص أصــعب مـن كــل       

  تلك املعاجز ؟
ــصاعب واآلالم يف    ــك امل كيــف حتمــل املــسلمون األوائــل كــل تل

  سبيل نصرة هذا الدين ؟
 أحـدث ثــورة  صــلى اهللا عليــه وآلـه لقـد حتملـوا كـل ذلـك ألن الـنيب      

ســهم مــن الــضعف إىل ومعجــزة يف نفوســهم ، واســتطاع أن يغيــر نفو 
ــان صــاروا       ــك الزم ــانوا يف ذل ــذين ك ــضعفون ال ــد واملست ــوة ، العبي الق

 ، أعـداد  صلى اهللا عليه وآلـه أقوياء واستطاعوا أن ينتصروا يف غـزوات الـنيب      
قليلـة جــدا واجهـوا املــشركني األقويـاء املــدججني مبختلـف األســلحة ،     

تطـــاعوا حتمــل ولكـن مـــع ذلـــك استطـــاعوا أن ينتـصـروا عليهـــم ، اس  
ــوق      ــصدور ووضــعهم ف ــى ال ــن وضــع احلجــارة عل ــذاب م ــواع الع ــل أن ك

  .الرمال امللتهبة حتت حرارة الشمس احلارقة وغري ذلك 
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 أال صـلى اهللا عليـه وآلـه   واآلن بعد أن عرفنا املعجزة الكربى للنيب    
ــؤمن واملؤمنــة ،        ــأيت إليـــك أيهــا امل ــشـرية ، ن ــي تغــيري الــنفس الب وه

رضـوان اهللا   وعـن أصـحام   عليهم السالم  عن أهـل البيـت       نسمع هذه القصص  

ــيهم ! ، هــم فــازوا وهــم ســيدخلون اجلنــة ، ولكــن أنــت أيهــا املــؤمن    عل
ــشعر      ــي أن ي ــل يكف ــصص ؟ ه ــذه الق ــني مســاع ه ــسرور ح ــي بال أتكتف

   ؟عليهم السالماملؤمن بالسعادة حينما يسمع القصص عن أهل البيت 
 قـام  صلى اهللا عليـه وآلـه  اهللا إن اإلنسان الكافر لو مسـع أن رسـول        

بعمـل مـن أعمــال اخلـري جتــاه الـضعفاء فـإن هــذا الكـافر ســيقول إن       
ــط ،      ــسعادة فق ــؤمن بال ــشعر امل ــي أن ي ــال يكف ــل عظــيم ، ف ــذا العم ه
ــذه     ــاذا اســـتفدمت مـــن هـ ــك ، مـ ــر مـــن ذلـ املطلـــوب مـــن املـــؤمن أكثـ

 نفوســهم  آلـه صلى اهللا عليـه و املنـاسبـات ؟ هـل أنتـم مـن الـذين غيـر النبـي       
صـلى اهللا  أم أن نفـوسهم ثابتـة ال تتغيـر وال تتكامـل ؟ هــل أدخــل الـنيب       

 اهلـدى إىل قلبـك ؟ هـل حياتـك وطريقـة معيـشتك اليـوم تعبـر                   عليه وآله 
عــن اهلــدى الــذي دخــل إىل قلبــك أو أن اهلــدى مــا زال يتــرنح علــى   

  لسانك ومل يدخل إىل قلبك ؟
 تغيـر نفــسك فقـد حقّقــت يف   إذا اســتطعت أن! أيهـا املـؤمن   

نفـسك املعجـزة الكــربى ، فيكـون لـك دور يف حتقيــق هـذه املعجــزة ،      
ــق    وإذا اســتطعت بعــد حتقيــق اهلدايــة يف نفــسك أن تــسعى إىل حتقي
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اهلداية يف قلوب اآلخرين فقد صنعت املعجزة الـيت هـي أصـعب مـن             
   .صلى اهللا عليه وآلهاملعاجز الكونية اليت رافقت والدة النيب 

وإذا حقّقـت اهلدايــة يف قلبــك فــإن الواليــة تكــون لــك واجبــة   
كمـا يف الروايــة الــسابقة ، وتكـون مــن األتبــاع واملقتـدين بأهــل البيــت    

  : وداهم ، وتكون قد حقّقت اآلية السابقة عليهم السالم


)١(.   
ــشر      ــتطعت أن تن ــك ، واس ــة يف قلب ــت اهلداي ــد حقّق ــون ق فتك

  .اهلداية يف قلوب اآلخرين 
ــبة ال       ــذه املناس ــن ه ــستفيدها م ــيت ن ــتفادة ال ــي االس ــذه ه ه

 صـلى اهللا عليـه وآلـه   فقط أن نسمع ذه املعـاجز الـيت رافقـت مولـد الـنيب         
 املعـاجز حـدثت وانتـهت ، ولكـن هـذه املعجـزة           ونشعر بالسرور ، تلك   

ــتفادة     ـــذه االس ـــتفدت ه ـــإذا اس ـــة ، ف ـــوم القيـام ـــة إىل ي الكبـــرى باقي
ــإن      ــال وإال ف ــذا االحتف ــن ه ــة وم ــذه الكلم ــن ه ــشيء م ــت ب ــد خرج فق
الـشخص حــضـر جبــسده إىل هــذا املكـان ، ولكــن قلبــه مل يتحــرك ،   

  . اليت تغير نفوسها وال شك أننا سنحاول أن نكون من الفئة األوىل

                                                        
   .٣٣:  التوبة )١(
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ــسنا ألن اهللا ال    ــيري أنفـ ــاكم إىل تغـ ــا اهللا وإيـ ــام وفّقنـ       ويف اخلتـ
يغير ما بقـوم حـىت يغيـروا مـا بأنفـسهم ، فـإذا تغيـرت نفوسـنا فـإن                
وضــع املـــؤمنني سيتحــسن إىل األفـــضل وال يظــل ثابتـــا علــى الوضـــع     

ــايل الـــ ــن اإلميـــان ، فهـــو إميـــان ـاحلـ ــا عـ ــوط ذي ال يعبـــر متامـ  خملـ
ب كـــثرية ، نـــسـأل اهللا إصـــالحها إذا حنـــن حتركنـــا حلـــل      ـبـــشوائ

ــذه      ــن هــ ــستفيد مــ ــاول أن نــ ــثرية ، وحنــ ــة الكــ ــشاكلنا االجتماعيــ مــ
ــى      ــائرين عل ــا س ــون يف حياتن ــشوائب ، ونك ــذه ال ـــة ه ـــات إلزال املنـاسب

ــسالمخــط أهــل البيــت  ــيهم ال  ومهتــدين ــداهم ، ونكــون مثــل ســلمان  عل
ــداد  ــار وأيب ذر واملق ــة   وعم ــذه املرتب ــصل إىل ه ــتطعنا أن ن  ، وإذا اس

عجـل اهللا فرجـه   ن أنـصار اإلمـام املهـدي    ـني ألن نكون مـ    ـفإننـا نكـون مـؤهل  

، وبدون حتقيق هـذا التغـيري يف الـنفس ال يـستطيع الـشخص أن        الشريف  
   .عجل اهللا تعاىل فرجه الشريفيصل إىل درجة أنصاره 

يدنا أيب واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســ    
  .القاسم حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٦٨ -    

  
  

  
)١(  

  
ــيدنا أيب   ــلى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ

  .القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين 
: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي     

)٢(.   
       ها قد أقبل شـهر رمـضان املبـارك ، شـهر الرمحـة واملغفـرة ،          
ـــات ملــــن عـــرف كيـــف يـــستغل هـــذا الـــشهر   شهــــر الـــسبـاق إىل اجلنـ
للدخـــول إىل جنــة اهللا الواســعة واحلــصول علــى رضــا اهللا تعــاىل ،       

ــة ، وإمنــا    شهـــر  ــة املختلف ــتفكري يف األطعم ــاىل لل ـــم يفرضـــه اهللا تع ل
ــه تعــاىل     ــو قول ــين وه ــه هــدف مع ــن ورائ ، : كــان م

                                                        
 شـعبان  ٢٤معة يف منطقة مبارك الكبري يف  ألقي هذا املوضوع يف خطبة اجل    )١(

  . م ١٩٩٩ / ١٢ / ٣ املوافق هـ ١٤٢٠
   .١٨٣:  البقرة )٢(
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ــو       ــؤمن ه ــارك ، وامل ــشهر املب ــدف ال ــو ه ـــه ه ـــوى واحلــصـول علي فالتق
  .الذي يعرف كيف يصل إىل حالة التقوى يف هذا الشهر الفضيل 

  

ذه األيـــام وجــود اإلعالنـــات الكــثرية الـــيت   تالحظــون يف هـــ  
تــدعو إىل االســتعداد لــشهر رمــضان املبــارك ، ولكــن كلــها تــدعو إىل  
األسواق الرمضانية واالستعداد باألطعمة املختلفـة واألكـالت اخلاصـة          
هلــذا الــشهر الفــضيل ، وتـــرى النــاس يركــضون إىل هــذه األســـواق       

 ولكن هـل مسعـتم بأحـد    لالستعـداد هلـذا الشهر باألطعمة املتنوعة ،    
ــا هــو االســتعداد        ـــوب هلــذا الــشـهر ؟ فم ـــو إىل االستعـــداد املطل يدع

  الذي يريده اهللا عز وجل هلذا الشهر ؟
  

تفكــري النــاس كلـــه يــصب يف اجتــاه الطعــام فقــط ، مــاذا        
سنعد لإلفطـار ؟ ومـاذا سـنعد للـسحور ؟ ، أحاديـث النـساء يف هـذه        

وكميـة األمــوال الـيت تـصرف يف هــذا    األيـام تـصب يف هــذا االجتـاه ،    
ــهر        ــة األش ــن بقي ــر م ــهر ، فهــي أكث ــة األش ــصـرف يف بقي ــشهـر ال ت ال
ــشراب       ـــام وال ـــرة يف الطع ـــوال الكثي ـــذه األم ــدر ه هـــاذا ت ــثري ، فلم بك
فقط ؟ هل اهللا عـز وجـل فـرض هـذا الـشهر مـن أجـل اإلسـراف يف               

ــة و     ــسان بالتخمـ ــصاب اإلنـ ــل أن يـ ــن أجـ ــه مـ ــل فرضـ ــام ؟ هـ ال الطعـ
يستطيع احلركـة بعـد اإلفطـار والسحـور بل ال يستطيع أن يتنفّس من      
كثــرة الطعــام ؟ ، فيظــل اإلنــسان يأكــل زيــادة عمــا تتحمــل معدتــه         
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ــدى     ــشهر ال يتع ــذا ال ــاس يف ه ــتفكري الن ــهار ، ف ــصيام الن ــتعدادا ل اس
سحــور  . . . فطــور  . . . اإلفطـار والسـحـور والطعــام والـشـراب ،        

سحور ، وهـذا ديدـم طــوال اليـوم ، فهـل هكـذا         . . . فطور. . . 
يكون االستعـداد لشهـر رمضـان الفضيل املبـارك الـذي هـو شـهر اهللا           

  عز وجل ؟
  

 يف اسـتقبال هـذا   صـلى اهللا عليـه وآلـه    لنقرأ شيئا من خطبة النيب      
  : ، وحناول أن نستفيد من هذه اخلطبة )١(الشهر 

  

 عـن  عليـه الـسالم  إلمـام الرضـا    عـن ا قدس سره روى الشيخ الصدوق    
 صـلى اهللا عليـه وآلـه    إن رسـول اهللا :  قـال  عليهم الـسالم آبائه عن أمري املـؤمنني    

  :خطبنا ذات يوم فقال 
  

 
  

 موجـه للنـاس يف   صـلى اهللا عليـه وآلـه   هذا اخلطاب من رسول اهللا     
ـتقبل ، ولــم يقــل   املـاضي ومـوجـه لـكـم أيضـا وموجـه للنــاس يف املـس          

 أيهــا املؤمنــون ، بـل قـال أيهـا النـاس ، فهـذا اخلطـاب                    صلى اهللا عليـه وآلـه     
 صــلى اهللا عليــه وآلــهموجــه يل ولـك ولفـــالن ولفــالن ، فانتبهــوا ملـــا يقولـه      

   .صلى اهللا عليه وآلهونفّذوا ما يريده 

                                                        
  . راجع مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي قدس سره )١(
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الــشهر هــو شــهر اهللا تعــاىل ، شــهر منــسوب إليــه ،  إن هــذا 

فكيــف يــتم التعـــامل مـــع مـــا هـــو منــسوب إىل اهللا ؟ ، إن مــا ينــسب  
مـــــة اهللا ، وال بـــــد أن تكــــون املعاملـــــة ـإىل اهللا يكـــون عظيمـــــا كعظ 

معاملــــة خاصــــة ملــــا ينـــسـب إىل اهللا تعــــاىل ال فقـــط باالســـتعداد       
 ، هـــو منــسـوب إىل اهللا ، وهـــو   بالطعـــام ، القـــرآن هـــو كتـــاب اهللا    

كتاـــب عظيـــم ألنـــه منــسـوب إىل العظيـــم ، فــال بـــد أن تكــون لــــه         
ــدة أو أي كتــاب       ـــرآن معاملــة اجلري ـــة خاصـــة ، وال يعـــامل الق معامل
آخــر ، فهــذا الــشهر ال بـد أن تكــون لــه معاملـة خاصــة ألنــه منــسوب     

مبـاذا أقبـل    :  عليـه وآلـه  صـلى اهللا إىل اهللا عـز وجـل ، ونـسـأل رســول اهللا        
  : صلى اهللا عليه وآلهشهر اهللا ؟ ، فيجيب 

  

 
إن اإلنـسان املـؤمن يــستطيع احلـصول علــى الربكـة والرمحــة     
واملغفــــرة إذا تعـامـــل مــــع هــــذا الــشهـر تعـــامال صحيحـــا واتخــــذه       

 ، وهــذه األمــور الثالثـة ال تـأيت عــن      وسيلـة إىل هـذه األمـور الثالثـة    
ــ ــا يــدخل       ـطري ــط دون م ــبطن فق ــام مبــا يــدخل ال ــتفكري واالهتم ق ال

القلب ، فكِّر مبا يدخل يف القلب حـىت تـستطيع أن تـستفيد مـن هـذا           
  .الشهر املبارك 
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      إن هــذه األفــضلية هــي أفــضلية واقعيــة مبعــىن أن هــذا الفــضل  
موجـــود فعـــال هلــــذا الــشهر وأليامـــه ولياليــه وســـاعاته ، نعــم هـــذا      

وجـــود يف اخلــارج ، ولكــن لــيس كــل شــخص يــستطيع أن       ـالفــضـل م
ــضلي ــق هـــذه األفـ ــودة يف  حيقّـ ــات املـــذياع موجـ ــثال موجـ ــسه ، مـ ة لنفـ

  اخلـارج ، ولكن مىت حتصـل على هـذه املوجـات ؟
حتــــصـل عليهــــا إذا جعــــلت مؤشــــر املذيــــاع علـــى املوجـــة       
ــذه      ــع هـ ــب مـ ــه لتتناسـ ــؤمن موجتـ ــرك املـ ــد أن حيـ ــال بـ ــبة ، فـ املناسـ
ــضلية يف     ــذه األفـ ــق هـ ــستطيع أن حتقّـ ــسبها ، فتـ ــىت يكتـ ــضلية حـ األفـ

ن يهـتم باحلـصول علـى حالـة التقـوى هـو الـذي حيقّـق         نفسك ، إن مـ  
ــن حيقّقهــا ،      ــط فل ــام فق ــن يهــتم بالطع ــا م ــسه ، وأم ــضلية يف نف األف
ــضان     ــأيت رم ــضان ويــذهب وي ــأيت شــهر رم ــه ي ــى ذلــك أن والــدليل عل
التايل وتـأيت رمـضانات وتـذهب وحـال النـاس علـى مـا هـي عليـه مل               

   ــا ــام ورغبـ ـــواهلم واهتمامـ ـــن أحـ ـــيء مـ ـــر شـ ــاهلم ، يتغيـ م وأعمـ
فيــدخل أحــدهم إىل شــهر رمــضان وخيــرج منــه وهــو هــو مل يتغيــر ،  
فال حيصـل على حـالة التقـوى ، فيمـر الـشخص يف هـذا الـشهر وهـو          
ــال ، وقـــــد يــــشعـر بــــاجلوع   مل يــــشعـر ال باجلـــــوع وال بالعطـــــش أصــ
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املصطنع ، فالشخص الذي ميـأل معدتـه بالطعـام ال ميكـن أن يـشعر              
نـهار ، وتـسمع الكـثري مـن النـاس يقولـون احلمـد هللا          وع خالل ال  ـباجل

مل نــشعر بــاجلوع والعطــش يف هــذا الــشهر ، فلنــسأله ملــاذا مل تــشعر  
ــشعر       ــىت ال ت ــسحور ح ــت يف الفطــور وال ــاذا أكل ــاجلوع والعطــش ؟ م ب

  باجلوع والعطش ؟
ــت يف     ــيت دخل ــة ال ــربة املختلف ــة واألش ــن األطعم ــتتعجب م وس

، ولنسأله مـاذا أديـت مـن    ! لعطش ؟معدتـه ، فكيف يشعـر باجلوع وا  
أعمــال يف هــذا الــشهر ؟ ، وســيجيبك أنــه مل يفعــل شــيئا زائــدا عــن   
بقيـة األشهـر ، نعم طعام وشراب زائـد وعمـل نـاقص ، إن الـشخص         

  .الذي ميأل معدته بالطعام سوف يقوم إىل الصالة متثاقال 
  

 
أنت ضيف عنـد اهللا عـز وجـل يف هـذا الـشهر ، ولكـن كيـف         
يتعامـــل الـــضيف مـــع الـمـــضيف ؟ وكيـــف يتـــصرف الـــضيف يف بيـــت  
املُضيف ؟ ، يتصرف بتصرف خاص وبقيـود خاصـة ، وال يكـون حـرا          

هـذا الـشهر   يف حركته يف بيت املُضيف ، اهللا عز وجل يريد منـك يف       
ــذا      ــشراب يف ه ــام وال ــراب ، الطع ــام وش ــط طع ــة ، ال فق ــياء معين أش
الشهر شيء جانيب ال يهتم بـه ، فـال بـد أن تتعامـل مـع هـذا الـشهر            
ــستطيع أن    ــايل ت ــك ضــيف يف ضــيافة اهللا ، وبالت تعــامال صــحيحا ألن
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ــلء        ــق م ــن طري ــأيت ع ــة ال ت ــذه الكرام ــة اهللا ، ه ــى كرام حتــصـل عل
  . والشراب ، بل تأيت عن طريق املعدة بالطعام




 

ولكن ليس كـل أحـد يـستطيع أن حيـصل علـى هـذه األمـور ،                
عــام حــىت أصــيب بالتخمــة هــذا مــن      فــذاك الــذي مــأل بطنــه بالط   

ــسـتحي ــون أنفـامل ــه     ـل أن تك ــادة ، وعمل ــه عب ــون نوم ــسـبيحا ويك ـــه ت اس
ــروطا        ــال ش ــول األعم ــوال ألن لقب ــون مقب ــط ال يك ــل فق ــو األك ــذي ه ال
معينــة ال بـــد مـــن حتقيقهــا ليكــون العمــل مقبـوال ، والــدعاء املنطلــق    

 للـدعاء شـروطا لكـي    مـن املعدة اململوءة حتمـا ال يكـون مـستجابا ألن       
ــون      ــام وال يكـ ــريه يف الطعـ ــون تفكـ ــدعاء يكـ ــاء الـ ــو أثنـ ــستجاب ، هـ يـ
متوجهـا إىل اهللا تعــاىل ، مثـل هـذا الـدعاء ال يكـون مـستجابا ، اهللا           

أو " لعلّنا نأكل أكثـر  " ، وهذا يقول   عـز وجـل يقـول    
  " .لعلّنا نتخم " 

  

 
ــشهر العظــيم ؟ وعلــى       ــسأل اهللا يف هــذا ال ــاذا تريــد أن ت م

ــضيل ؟ هـــل جتعـــل كـــل   ـمـــ اذا تريـــد أن حتـــصل يف هـــذا الـــشهر الفـ
طلباتك طلبـات دنيويـة زائلـة أم جتعلـها طلبـات خالـدة باقيـة ؟ فهـل               
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 ، فـــإذا كـــان يوجـــد تـــسأل اهللا الـــشيء الزائـــل أم الـــشيء الـــدائم ؟
للشخص دعاء مستجاب فلمـاذا جيعلـه يف أمـر زائـل ؟ ، ففـي حلظـة        
قـد يكون متوجها وحمقِّقـا لـشروط اسـتجابة الـدعاء فمـن املمكـن أن          
ــل     ــوي زائ ــستجاب يف شــيء دني ــل دعــاءه امل ــيارة مــثال ، فجع يطلــب س

  بدل أن جيعله يف شيء أخروي دائم ، إذن فماذا نسأل اهللا ربنا ؟
  

 
      نريــد التوفيــق للــصيام احلقيقــي الــذي حنــصل فيــه علــى حالــة   
التقـــوى ال الـــصيام الظـــاهري واجلـــوع الظـــاهري وانتظـــار الفطـــور       
ــهاء القيـــود الـــيت تفْـــرض علـــى    ــهاء الـــشهر وانتظـــار انتـ وانتظـــار انتـ

الل النـــهار ، ونريــد التوفيـــق  ىت يرجـــع إىل حريتــــه خـــ  ـاإلنــسـان حـــ 
ــشهر العظــيم ال       ــذا ال ــن اهللا العظــيم يف ه ــاب العظــيم م ــتالوة الكت ل
قــراءة كلمــات القـــرآن الكــرمي فقـــط ، فالــشخص قـــد يقــرأ ألفـــاظ      
القـرآن ، ولكن ذهنـه مشغول بأمور أخرى ، وإمنـا نريـد تعلّـم مـا يف          

ل القــرآن مـــن أجــل العمـــل ، ملعرفــة مـــا يريــده اهللا تعـــاىل مــن أجـــ     
هـــا املؤمـــن ، هكـــذا تكــون قــراءة القــرآن      ـالتطبيــق علــى حيـــاتك أي  

ـــوب أن ختتـــم القــ    ــرمي ، لــيس املطل ــدبر ، فــالبعض  ـرآن بـــالك دون ت
خيتم القرآن يف هذا الشهر عدة مـرات ، ولكـن دون تفكّـر وتـدبر يف           
معـاين اآليـات ، فال يسـتفيد مـن القـرآن يف تغـيري حياتـه ، وبعـد أن            
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ماذا اسـتفدت مـن القـرآن ؟ ، وإذا مل      : رآن اسـأل نفسك    ختتم القـ 
يــذكر الــشخص مــا اســتفاده مــن القــرآن فهــو يف الواقــع مل يتــدبر يف   
آيــــات القــــرآن ، واخلتمـــة كانــــت ختمـــة لـــسانية ال ختمـــة قلبيــــة ،       
ــسان       ــذا الل ــة ، ه ــة قلبي ــرآن ختم ــؤمن أن خيــتم الق ــن امل ــوب م واملطل

 قلبـك حــىت تـستطيع أن تعمــل   طريـق إىل القلـب ، فتحقــق القـرآن يف   
بعد هذا الشهر مبا قرأته مـن القـرآن ، فالكلمـات وحركـة اللـسان ال        
حتـــرك املؤمــــن إىل اهللا تعــــاىل ، وإمنــــا العــــلم والعمـــل واإلميـــان       
ـــاىل واحلــصول     ـــاء اهللا تع ـــن إىل لق ــيت حتـــرك املؤم ـــي ال ـــوى ه والتق

ــك إىل ا    ــك حيركان ــك وعمل ــل ، فقلب ــز وج ــى رضــاه ع ــاىل ، عل هللا تع
فاللـسـان قــد يلهــج بذكــر اهللا عــز وجــل ، ولكـن مــع غفلـة اإلنـسان           
ــون     ــد أن يك ــسان ال ب ــها ، فالل ــه ال يــستفيد من ــذكر فإن ــات ال عــن كلم
معبـرا عمـا يف القلـب ، فاملهـم أن يكون القــلب يف حالـة الـذكر حـىت           

يتحـــرك لـــو مل يتحـــرك اللــسـان ، فهـــذا يكــون ذاكــرا هللا ال الــذي        
  .لسانه فقط دون قلبه 

  

 
إن املغفرة ال حيصل عليها اإلنسان بـسهولة ، فلـيس مبجـرد         
دخــول الــشهر يقــول الــشخص حــصلت علــى املغفــرة ، هنــاك شــروط   

ر اإلنـسان ، فاإلنـسان    للمغفـرة ، فمـن شروطها التوبة الـصادقة وتغيـ        
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     ــىن ذلــك أنــه مل ي ــذي يتــوب يتغيــر ، وإذا مل يتغيــر فمع  توبــة بتــال
ــود       ــن وج ــد م ـــر ، وال ب ـــي التغي ـــة ه ــة صـــادقة ، فنتيجـــة التوب حقيقي
مثــرة عمليــة مترتبـة علـى التوبـة ، فهنـاك بعـض األشـياء كـان يقـوم           

بـد أن  ا الـشخص قبـل دخـول الـشهر ، وإذا خـرج مـن الـشهر فـال          
يتخلّـى عـن هـذه األشـياء ، فـإذا كــان يعـيش نفـس احلالـة قبـل وبعــد          
ــروط       ــق ش ــن حتقي ــد م ــال ب ــشهـر ، ف ـــن ال ــسـتفد م ــشهـر فهـــو مل ي ال
التوبـــة واملغفـــرة حــىت حيــصل عليهمــا ، فــاملغفرة مــن اهللا حيــصل        
عليهــا اإلنــسـان إذا حتــرك هــو إىل اهللا تعــاىل ، وأمــا مــن يظــن أنــه   

ــشهر   ــذا ال ــد هــذا     إذا صــام ه ــر بع ــط ومل يتغي ــصطنع فق ــاجلوع امل  ب
الشهـر وأنه سيحصل على املغفرة فهـو إنـسان خيـايل يعـيش يف عـامل        
ــذه     ــروط لتحــصيلها ، فَحقِّــق ه ــا ش ــام ، فــاملغفرة هل اخليــاالت واألوه
           ـبالشروط يف نفسك حـىت حتـصل علـى املغفـرة مـن اهللا تعـاىل ، فت

  .إىل اهللا يتوب اهللا عليك 
  

 
ال بــد أن تــشعر بــاجلوع والعطــش ، فقلِّــل مــن أكلــك يف هــذا  
ــأكلون يف      ــر ممــا ي ــشهر أكث ــذا ال ــأكلون يف ه ــاس ي ــن الن ــشهر ، ولك ال
األشهـر األخـرى ، وهــذا اجلــوع والعطــش لـه هـدف أخـروي ، وهـذا              

لعبـادات ، وهــو ربطــك باآلخــرة أكثـر ، فالعبـادات      هـو الـهدف مـن ا   
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مل تشرع ألهداف دنيوية ، وإمنـا شـرعت كوسـائل للتحـرك حنـو اهللا         
عـــز وجــل وحنــو اآلخــرة ، هــذا اجلــوع والعطــش اللــذان حيــصالن         
ــروض أن      ــشراب ، املف ــام وال ــبطن بالطع ــت ال متــأل ال ــدك إذا كن عن

ـــوم احلــساب ،   ـــوع بي ــذَكِّرك اجل ــه    ي ــاجلوع والعطــش فإن ــعر ب ــإذا ش  ف
ــة    ــة ، وإذا شــعر جبــوع يــوم القيام يــشعـر جبـــوع وعطـــش يــوم القيام
فإنــه سيعمـــل حـىت يــصـل إىل يــوم القيامــة سـاملا ، يــوم طويـل يقــف      
فيـه اإلنسان بني يدي اهللا للحـساب ، يـوم طويـل يـشعر اإلنـسان فيـه         

وع والعطـش  باجلـوع والعطـش والتعــب ، جــوع وعطــش ال يقـاس بـاجل      
يف الدنيـا ، فيوجد ربط لإلنسان بيـوم القيامـة عـن طريـق العبـادة ،              
ــه       ــه بأعمالـ ـــن لـ ــستعـد املؤمـ ــىت يـ ـــوم حـ ــك اليـ ــسـاب ذلـ ــاذكروا حـ فـ
الصاحلـة فيصـل إليه ساملا ، هـذا التـذكّر الـذي يـدفع املؤمــن للعمــل          
واحلركــة باجتــاه اهللا ألنـه يــستفيد مـن هــذه العبـادات ، فالتــذكر لــه     

ـــه     ن ــل خطــوة فإن ــسان اهللا يف ك ــذكر اإلن ــة ، وإذا ت تيجــة ومثــرة عملي
يستطيع أن يغير سلوكه ، فمـا يريـده اهللا تعــاىل يقــوم بـه اإلنـسان ،         

  .وما يكرهه تعاىل يبتعد عنه ، فيتذكر اهللا تعاىل يف أعماله 
  

 
ــشهر ،  ال تفكّــر بنفــسك فقـــط  ــك مـــاذا تأكــل يف هـــذا ال وأن

فكّر بإخـوانك املؤمنني مـن الفقـراء واملـساكني هنـا ويف العـامل كلـه ،          
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ــسفـرة       ـــك الـ ــت أمامـ ـــة وأنـ ـــلى اللقمـ ــصـلون عـ ـــراء ال حيـ ــاك فقـ هنـ
ـــاك أنــ  ـــدودة ، هن ــدقع وال حيــصلون   ـاملم ــر امل ــة الفق ــشون حال اس يعي

ــك يف الد   ـــوة ل ـــم إخ ـــة اإلفطـــار وه ــى لقـم ــسك  عل ـــن ، ال تفكّـــر بنف ي
فقـط ، املؤمن يهتم بإخوانـه ومبـن حولـه ، ويهـتم بـاملؤمنني الفقـراء               
يف البلـدان األخـرى ، أنت أيها املـؤمن مـاذا قـدمت هلـؤالء ؟ ، ال بـد        
أن يعــيش املــؤمن مــشاعرهم وخيــدمهم ويقــدم هلــم مــا يــستطيع ،        

ــش الف  ــش أن يـــذَكِّراك جبـــوع وعطـ ــراء املفـــروض يف اجلـــوع والعطـ قـ
ــي      ــا يرم ــسان هن ــسنة ، اإلن ــوال ال ــوع والعطــش ط ــشون اجل ــذين يعي ال
الطعـام يف سـلة القمامـة ومـؤمن يف مكــان آخـر ال حيـصل علـى لقمــة        
واحـــدة خــالل اليـــوم ، فلــو أن الــشخص أعطـــى جــزءا ممــا عنـــده       
ــضا ،     ــصل ذاك علــى حاجتــه أي ــه مــن الطعــام وح حلــصل علــى حاجت

جلـوع ، فـاملؤمن احلقيقـي    فهـذا يـسلم مـن التخمـة وذاك يـسلم مـن ا           
ــدعو املــؤمنني إىل       ــده ، ت ــيش لوح ــاآلخرين ، ال يع ــشعر ب ــذي ي ــو ال ه
وليمــة ، هـــذا جيـــد ، ولكـــن فكِّــر بـــاملؤمنني اآلخـــرين املوجـــودين يف   
ــذلك    البلــدان األخــرى والــذين ال حيــصلون علــى الطعــام والــوالئم ، ل

ـــول اهللا  ــه يركِّــز رس ــه وآل ــلى اهللا علي ــة يف  ص ــذه الناحي ــى ه ــه وأن عل  خطبت
ش لوحــده ، فكِّــر يف اآلخــرين ، إذا كنــت تريــد أن     ـسـان ال يعيـــــاإلن

تكون مؤمنا حقيقيا فكِّر بـالفقراء الـذين ال تربطـك فـيهم رابطـة إال           
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 وهـو  عليـه الـسالم  األخـوة يف الـدين ، وهــذا قــول إمامــك أمـري املـؤمنني            
  ) :قول وأنت تستطيع أن تقول نفس هذا ال( يقول يف ج البالغة 

  

ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفّى هـذا العـسل ولبـاب         " 
هذا القمح ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبين هواي ويقودين 
جشعي إىل ختير األطعمة ، ولعلّ يف احلجاز أو باليمامة من ال طمع له 
يف القرص وال عهد له بالشبع ، أَوأَِبيـت مبطانـا وحـويل بطـون غرثـى           

وحسبك عارا أن تبيت ببطنة : باد حرى ؟ أو أكون كما قال القائل وأك
وحولك أكباد حتن إىل القد ؟ أأقنع مـن نفـسي بـأن يقـال هـذا أمـري         

وأنـت تقـول أأقنـع مـن نفـسي بـأن يقـال إين مـؤمن شـيعي              ( املؤمنني  
 ؟ ، وهذا إمامـك يـتكلم فمـاذا فعلـت     عليهم السالمعلى مذهب أهل البيت   

وال أشاركههم يف مكـاره الـدهر أو أكـون أسـوة هلـم يف       ) لتقتدي به ؟  
جشوبة العيش ؟ ، فما خِلقْت ليشغلين أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة 
مهّهـا علفهـا ، أو املرسلة شغلها تقممها ، تكترش من أعالفهـا وتلـهو        
عما يراد ا ، أو أترك سدى أو أمهل عابثا أو أجر حبل الضاللة أو 

هنـاك يـوم للحـساب ، وال يتـرك اإلنــسان      ( "ريـق املتاهـة   أعتـسف ط 
ــشاء ،     ــة مــا تريــد ، وتفعــل مــا ت كالبهيمــة بــال حــساب ، تأكــل البهيم
ولكـن أنــت أيهــا اإلنــسان حماســب وال يتركــك اهللا عــز وجــل ســدى ،   

   ) .عليه السالمهذه كلمات إمامك أمري املؤمنني 
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هـي برنـامج لـك أيهـا      صلى اهللا عليه وآلـه هـذه اخلطبـة لرسـول اهللا   
ــاتيح    ــضان املبـــارك ، وراجـــع تتمـــة اخلطبـــة يف مفـ املـــؤمن لـــشهر رمـ

ــا     ـاجل ــسري كم ــيني ن ــؤمنني حقيق ــون م ــىت نك ــل ح ـــد أن نعم ـــان ، نري ن
 ، فرمسـوا لنـا منـهاجا ال بـد أن     صـلى اهللا عليـه وآلـه   يريد منــا رسـول اهللا    

، وبـذلك   علـيهم الـسالم  نأخذ به حىت نكون أتباعا حقيقـيني ألهـل البيـت      
  .حنصل على رضا اهللا تعاىل 

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     
 .القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  القسم األول

  
ــيدنا أيب   ــلى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ

  .القاسم حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 
: ال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي     ق

)٢(.   
  

ــة       ــهر الربك ــل ، ش ــز وج ــهر اهللا ع ــارك ش ــضان املب ــهر رم ش
 الشهور ، وأيامـه أفـضل   والرمحة واملغفرة ، شهر هو عند اهللا أفضل     

ــهر      ــساعات ، ش ــضل ال ــاعاته أف ــايل ، وس ــضل اللي ــه أف ــام ، وليالي األي
ــهر    التقـــرب إىل اهللا عـــز وجـــل واحلـــصول علـــى ثوابـــه العظـــيم ، شـ

                                                        
 ألقي هذا املوضوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ غـرة               )١(

  . م ١٩٩٩ / ١٢ / ١٠ املوافق هـ ١٤٢٠شهر رمضان 
   .١٨٣:  البقرة )٢(
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التقـــوى واخلـــوف مـــن اهللا تعـــاىل ، شـــهر فـــرض اهللا صـــيامه علـــى   
املـسلمني كمــا فرضـه علــى أهـل الــديانات الـسابقة ، ولــيس هـو أمــرا      

سثًا جديدا مدحت.  
يف هــذا اليــوم ســأحتدث عــن فقــرة مــن هــذه اآليــة الكرميــة  

، حـىت نعـرف مـا هـو التقــوى ،     : وهـي قولـه تعـاىل    
  .وبالتايل نستطيع أن حنصل عليه يف هذا الشهر املبارك 

ـــة  ــلّ " إن كلم ــنفهم مــن     " لع ــستعمل للترجــي ، ف يف اللغــة ت
الصوم هو احلـصول علـى التقـوى ، ففـرض اهللا       هـذه اآليـة أن هدف     

ــن مــن         ــوى ، ولك ــى التق ــل أن حتــصلوا عل ــن أج ــصيام م ــل ال ــز وج ع
املالحـظ أن ليـس كل مـن صـام يـصيـر متقيــا ، والدليــل عــلى ذلـك        
ــيء ،     ــو مل يتغيـــر فيـــه شـ ــا هـ ــال املـــسلمني كمـ ــهي وحـ أن الـــشهر ينتـ

حلــصول التقــوى ، فالـصيـام ليـــس هــو العلـــة التامـة والــسبب الوحيـد     
فلـو كان علـة تامة وسببا وحيـدا حلـصلت حالـة التقـوى لكـل صـائم ،           
وألنـــه ليــــس علـــة تامــــة لذلــــك قـــال اهللا تعــــاىل مبـــا معــــىن اآليـــة     

، " صوموا برجـاء أن حتـصل يف نفوسـكم حالـة التقـوى      : " الكرميـة  
ال مبجــرد أنكــم تـــصومون حتــصل عنــدكم حالـــة التقــوى ، فريجـــى      

ــصـول ح ــصيام     حـ ــن الـ ــستفيد مـ ــذي يـ ــصائم الـ ــد الـ ــوى عنـ ــة التقـ الـ
ــسه ،     ــذه احلالــة يف نف ــسعى إلجيــاد ه ــة والــذي ي لتحــصيل هــذه احلال
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فيوجــد للتقــوى شــروط ومقــدمات معينــة ، فعلــى الــصائم أن يــوفّر        
ــذه       ــوفري هـ ــدون تـ ـــه ، وبـ ــصـل عليـ ـــوى ليحـ ـــات التقـ ـــروط ومقدمـ شـ

  .التقوى الشروط من املستحيل أن حيصل الصائم على حالة 
كـم مـن   " :  أنـه قـال   صـلى اهللا عليـه وآلـه    يف رواية عن رسول اهللا      

   .)١( "صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش 
ــاجلوع والعطــش يف     ــشعرون إال ب ــن ال ي ــصومون ولك ــثريون ي ك
ــدى     ــام ال تتع ــط ، وكلم ــشراب فق ــام وال ــشهر ، مهّهــم الطع ــذا ال ه

ــدد    ــاذا أع ـــد يف الفطــور ؟ وم ـــاذا يوج ــسان حالــه   م ــسحور ؟ ، ل مت لل
يقــــول إنــــه يــشـعـر باجلـــوع والعطـــش وإن مل يقـــل بلــسـانه ذلـــك ،        
ــدمات حــىت       ــشروط واملق ــذه ال ـــد أن نتحـــرك لتحــصيل ه ـــذلك ال ب ل
نكون مـن املـتقني ، ومــن الـذين حيقّقــون حـالــة التقــوى يف نفوسـهم           

ايــة  يف هــذا الــشهر الفــضيل ، وحيــدث عنــدنا تغيــر ملحــوظ مــع       
  .الشهر املبارك حىت نكون من مصاديق هذه اآلية الكرمية 

ــد أن    ــن يريـ ــضان ملـ ــهر رمـ ــودة يف شـ ــوى موجـ إن حالـــة التقـ
يـستفيد مـن هـذا الـشهر لتحـصيل التقـوى ، وإذا حـصل عنـد املــؤمن         
تغيـر ملحــوظ يف آخــر الــشهر فهــذا املــؤمن قــد اســتفاد مــن الــشهر ،   

ـــه     ــسـه يــرى أن وضع ــني نف ـــه وب ــالطبع بين ــه قــد    ب ـــر ، وحالت ـــد تغي  ق
                                                        

   .٢٤ ح ٢٩٤ ص ٩٦ حبار األنوار ج )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٨٥ -    

ــول         ــل دخ ــه قب ــصل علي ــد ح ــن ق ــيء مل يك ــى ش ــصـل عل ـــرت ، وح تغي
الشهـر ، هـذا اإلنسـان الذي يشعر بتغيـر ملحـوظ يف حياتـه يف ايـة       

 عنـدما حيقّـق التقـوى يف    الشهر يكون مـن مـصاديق       
  .نفسه 

  :ونتناول املوضوع ضمن النقاط التالية 
  :تعريف التقوى : النقطة األوىل 

التقــوى هــو ملكــة نفــسانية تــدعو اإلنــسان إىل العمــل بــأوامر  
ــشية مــن        ــا وخ ـــه خوف ـــاد عـــن نواهي ـــه واالبتع ـــاء ثواب ـــاىل رج اهللا تع
عقابـه ، واإلنسان بينه وبـني نفـسه يـستطيع أن يـشعر بوجـود التقـوى         

ــف يــ     ــسان كي ــين أن اإلن ــوف نب ــوده ، وس ــدم وج ــده أو ع ستطيع أن عن
  .حيصل على التقوى ويستشعر حالة التقوى يف نفسه 

ــ ــى   ـإن اخلطـ ــب علـ ــه جيـ ــي أنـ ــوى هـ ــصيل التقـ وة األوىل لتحـ
املؤمن طلـب العلـم ملعرفـة أوامـر اهللا ونواهيـه حـىت يـصل إىل طاعـة            
اهللا ســبحانه ، وبـــدون العلــم واملعرفـــة مبـــا يريــده اهللا تعـــاىل يظـــل    

     ط وال يعـرف كيف يتحرك للحـصول علـى التقـوى ، بـل       اإلنسـان يتخب
  .يتحرك حتركا عشوائيا ، والتحرك العشوائي ال يوصل إىل نتيجة 

 أول خطـوة للمؤمن مـن أجـل أن حيـصل علـى التقـوى        :إذن  
هــي أن يطلــب العلــم بــأوامر اهللا ونواهيــه ، فــيعلم بالواجبــات ليقــوم   
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ــم    ــده العل ــن عن ــد عنهـــا ، وإذا مل يك ــات ليبتع ــايف ـــا ، وباحملرم  الك
فقــد خيــرج مــن واجــب ويــدخل يف حمــرم وهــو ال يــدرك ذلــك لعــدم   

  .علمه مبواضع الوجوب واحلرمة 
  

ــسالمعــن اإلمــام الــصادق  ــه ال وبــاب التقــوى " . . . :  قــال علي
، ودليـل اخلـشية التعظـيم هللا      ) أي اخلوف مـن اهللا تعـاىل         ( اخلشية

لوقوف والورع والتمسك بتخليص طاعتـه وأوامره ، واخلوف واحلذر وا      
ودليـل اخلـشية هـو العلـم ، فالـدخول       ( عـن حمارمـه ، ودليلهـا العلـم  

ــل ،    إىل التقــوى يكــون عــن طريــق اخلــشية واخلــوف مــن اهللا عــز وج
واخلوف مـن اهللا تعاىل ال حيـصل عليــه املـؤمن إال عـن طريـق العلـم          
ــه أن يتحــرك وال     ــن ل ــم ميك ــه ، وــذا العل ــاىل ونواهي ــأوامر اهللا تع ب

( : ، قال اهللا تعـاىل  )خبط يف حتركه  يت
(  ")١( .  

  

إن العبــاد العلمـــاء هـــم فقــط الـــذين خيـــشون اهللا تعـــاىل ،   
ــؤمن   " إمنـــا " وكلمـــة  تعتــرب مــن صــيغ احلــصر ، ومعــىن اآليــة أن امل

لـشهر كمـا دخـل    غري العامل ال خيشى اهللا ، لـذلك خيـرج مـن هـذا ا          
فيه ، بـل قـد تكـون حالتـه أسـوأ ألنـه فقـط فكَّـر يف األكـل والـشرب ،                 

                                                        
   .١٤ ح ٦٨ ص ٧٠ حبار األنوار ج )١(
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فحالته بعـد اية الشهر تكون أسـوأ ألنـه بـدل أن حيـصل علـى ملكـة        
ــن       ــشراب ، فخــرج م ــام وال ــتفكري بالطع ــة ال ــى ملك ــصل عل ــوى ح التق
الشهـر وهو يرغب إىل الطعام بدل أن يوجد عنـده حـاجز عـن طلـب           

اب الكـثري ، فهـذا الــشهر صـار عـامال سـلبيا يف حيــاة      الطعـام والـشر  
هـذا املؤمـن مع أنه ينبغي له أن يـستفيد منـه بطريقـة إجيابيـة حـىت           

  .يبتعد عن الدنيا ويشعر بتعلّق أقل بالدنيا بعد اية الشهر 
أن ال " :  عـن تفـسري التقـوى فقـال     عليه السالم      سئل اإلمام الـصادق     
   .)١( " وال يراك حيث اك يفقدك اهللا حيث أمرك ،

إن اهللا عـز وجل حيب أن يـرى املـؤمن يف مـواطن أمـره وأن          
ــف      ــوى تعري ــف للتق ــسري والتعري ــذا التف ــه ، وه ــواطن ي ــراه يف م ال ي
ــأوامر اهللا واالبتعـــاد عـــن    بالنتيجـــة ، فنتيجـــة التقـــوى هـــي العمـــل بـ

اهللا نواهيـه ، فاإلنسـان الذي تكون عنـده حالـة التقـوى يعمـل بـأوامر          
  فـــرعتعــــاىل ويبتعـــد عـــن نـــواهي اهللا عـــز وجـــل ، وميكـــن لنـــا أن ن
األشيـاء بنتائجها ، وتـارة ميكـن أن نعـرف األشـياء بأسـباا ، وهنـا           
نتيجـة التقــوى هــي العمــل بـاألوامر وتــرك النــواهي ، وقلنــا ســابقا يف    
ــل      ــدعوه إىل العم ــسان ت ــد اإلن ــسانية عن ــة نف ــا ملك ــوى إ ــف التق تعري

  .وامر اهللا واالبتعاد عن نواهيه عز وجل بأ
                                                        

   .٨ ح ٢٨٥ ص ٧٠ حبار األنوار ج )١(
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  :عاقبة املتقني : النقطة الثانية 
هــذا املتقــي علــى مــاذا حيــصل ؟ ، فــإذا عرفنــا مــا حيــصل   
عليـه املتقي فإن ذلك يكون دافعـا لنـا للـسعي إىل مـا حيـصل عليـه ،             
ــصلي     ــسان مؤمنــا ي ــي أن يكــون اإلن ــاذا التقــوى ؟ أال يكف قــد يقــال ومل

ــصوم وحيــج وي ــب   وي ــشاء دون أن يرتك ــا ي ــل م ــصدق مث يفع خمــس ويت
حمرمـا ، فيكتفي بفعـل الواجبـات وتـرك احملرمـات وفعـل املباحـات ،       

  فلماذا جيب أن يكون املؤمن متقيا ؟ ما هو الداعي للتقوى ؟
  

  :اجلواب 
قبـــل اإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال لنبـــين أوال مكانـــة املتقـــي  

أمهيــة التقــوى ، وبــذلك ميكــن     وجــزاءه يــوم القيامــة حــىت نعــرف      
ــة     ــات القرآني ــض اآلي ــا بع ـــرأ مع ــسابق ، ولنق ــسـؤال ال ــى ال اجلــواب عل
اليت تبين منـزلة املتقني ومكانتـهم يــوم القيامـة حـىت يعـرف املـؤمن            
ــذي       ــزاء ال ــو اجل ــا ه ــوى وم ــة التق ــى حال ــداعي للحــصول عل ــو ال ــا ه م

  :حيصل عليه املتقي ، يقول تعاىل 


)١(.   

                                                        
   .٣٥:  الرعد )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٨٩ -    

)١(.   




)٢(.   


)٣(.   


)٤(.   

  

ــة      ــثرية الــيت تتحــدث عــن عاقب ــن اآليــات الك       إىل غــري ذلــك م
ــتقني وأن ل ــت    ـامل ــعة ، فهــل عرف ــات الواس ـــم واجلن ـــزاء العظي هـــم اجل

ــة ؟ أال ترغــب باحلــصول     ـاآلن م ـــوم القيام ــهم ي ــتقني ومكانت ـــزلة امل ن
ــك        ــا ل ــات دافع ــذه اآلي ــل ه ــة ؟ أال جتع ــوم القيام ــة ي ــذه املكان ــى ه عل

                                                        
   .٤٦ - ٤٥:  احلجر )١(
   .٣٢ - ٣١:  النحل )٢(
   .٥٥ - ٥٤:  القمر )٣(
   .٤٤ - ٤١:  املرسالت )٤(
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ول علـى التقـوى يف هـذا الـشهر املبـارك ؟ ،       للتحرك مـن أجـل احلـص      
ــشكل       ــيتحرك ب ــه س ــه فإن ــسعى إلي ــذي ي ــدف ال ــسان اهل وإذا رأى اإلن
ــرى     ــسنة فنـ ــصف الـ ــوائز يف منتـ ــد جـ ــثال توجـ ــة مـ ــرب ، يف املدرسـ أكـ
الطالــب يــسعى للحــصول علــى اجلــائزة ، هــذه اجلــائزة قيمتــها قليلــة  

ــات ا    ــسعى الطالــب للوصــول إليهــا ، فكيــف باجلن ــك ي ــعة ومــع ذل لواس
ــس  ــيت ال يـ ــون    ـالـ ــدف يكـ ـــذا اهلـ ــصورها ؟ ، فهـ ــسـان أن يتـ تطيع اإلنـ

حمركــا ودافعـــا لإلنــسان املــؤمن لكــي يــسعى للحــصول علــى حالــة          
  .التقوى يف شهر رمضان املبارك 

  : أنه قال عليه السالم     يف رواية عن اإلمام أيب عبداهللا الصادق 
 أال وإن التقوى :إن أمري املؤمنني خطب الناس فقال فيها " 

ـــا ذُلُـــل  ــسيره اإلنــسان      ( مطاي كــب ويرــذي ي ـــوان الــذليل ال أي كاحلي
األزمـة هـي احلبـل    (  حِمـلَ عليهـا أهلُهـا وأُعطُوا أِزمتها) كيفما يشاء  

فَـأوردتهم اجلَنـــةَ وفُِتحـت لَهــم أبوابهـا ووجــدوا    ) حـــول رقبــة الدابـــة   
ها وطيب١( "ها وقيل هلم ادخلوها بسالم آمنني رحي(.   

القيامـة  " :  قـال  عليـه الـسالم  وعن اإلمام أيب عبداهللا الصادق  
   .)٢( "عرس املتقني 

                                                        
   .١٤٥ح  ١٨٣ ص ٨ حبار األنوار ج )١(
   .٧ ح ١٧٦ ص ٧ املصدر السابق ج )٢(
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 توجد آيات وروايـات كـثرية تبـين جـزاء اإلنـسان املتقـي ،            :     إذن  
فهـــذه اآليـــات والروايـــات تــشكِّل دافعـــا للمــؤمن لكــي حيــصل علــى          

ــوى ال ف ــذا     التق ــن يف ه ــسنة ، ولك ــوال ال ــل ط ــضان ب ــهر رم ــط يف ش ق
الـشهر يــستطيع أن حيـصل علــى التقـوى بــشكل أكـرب بــسبب االمتنــاع     
ــستطيع أن     ــؤمن ي ــياء ، إن امل ــن األش ــشرب وغريمهــا م ــل وال عــن األك

  .جيعل هذا الشهر مفتاحا للجنة إذا حصل على حالة التقوى 
  :خري الزاد التقوى :النقطة الثالثة 

ــئل أي ــن لإلنــسان      إذا س ــضل شــيء ميك ــو أف ــخص مــا ه  ش
احلصول عليه يف الدنيا ؟ ، فـإن اجلـواب يـأيت سـريعا بأنـه هـو املـال          
الكــثري الــذي حيــل عقــد الــدنيا ومــصاعبها ، املــال والبيــت الواســع         

  .والسيارة الفخمة وغري ذلك من األشياء الدنيوية 
ــذي ال      ــافر ال ــسان الك ــن اإلن ــه م ــواب نتوقع ــذا اجل إن مثــل ه

ــؤمن  ــؤمنني    يـ ــض املـ ــن بعـ ــضا مـ ــسمعه أيـ ــن نـ ــرة ، ولكـ ـــود اآلخـ بوجـ
باإلميــان الظــاهري ، هـــذا املؤمـــن باإلميـــان الظــاهري يكــون غــافال   
ــاده       ــون اعتقـ ــعيفا ، ويكـ ــده ضـ ـــاد عنـ ــون االعتقـ ـــرة ، ويكـ ـــن اآلخـ عـ

رد حركــة لــسانية ال تعبــر عــن اعتقــاده احلقيقــي ، فلــو  ـباآلخـــرة جمــ
ن جوابـه خيتلـف عـن هـذا اجلـواب ،       كان معتقـدا حقيقة باآلخرة لكا    

ـــق االعت   ـــة ح ـــد باإلمـام ــان يعتق ـــو ك ــن   ـل ــف ع ـــوابه خيتل ــان ج ـــاد لك ق
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فإنـه يأخـذ    علـيهم الـسالم  جواب الكـافر ، مـن يعتقـد بإمامـة أهـل البيـت           
 ال أن يـأيت بـاجلواب مـن اعتقاداتـه اخلاصـة       عليهم الـسالم  اجلـواب منـهم     

 علـيهم الـسالم  امـة أهـل البيـت    ومن اعتقادات الكافرين ، فمـن يعتقـد بإم   
فإنـه ينتظر اجلواب منـهم وال يتعجـل باإلجابـة علـى األسـئلة إن كـان          

مـا هـو    : علـيهم الـسالم  ال يعرف جـوام ، فلنتوجـه ـذا الـسؤال إلـيهم       
  : كما يلي عليهم السالمأفضل زاد يف هذه الدنيا ؟ ، ويأيت اجلواب منهم 

وخـري الغـىن غـىن    " . . . : ال  قـ صلى اهللا عليه وآله   عن رسول اهللا    
   .)١(. . . " النفس ، وخري الزاد التقوى ، 

تزود من الدنيا فإن " . . . :  قال  عليهم السالم وعن أحد األئمة    
   .)٢( "خري ما تزودت منها التقوى 

ــواب     ــذ اجل ــد أن تأخ ــال ب ــا ف ــيعيا حقيقي ــون ش        إذا أردت أن تك
تنـع ـذا اجلـواب ، ال فقـط بلـسانه يقـول        وتقعليهم السالممـن أهل البيت  

ــشخص  ــوى " ال ــوءا حبــب     " التق ــه ممل ــون قلب ــس الوقــت يك ، ويف نف
الدنيـــا ، بــل ال بــد أن ينــبض القلــب بــالتقوى واخلــوف واخلــشية مــن   

ــن الكلمــات الــيت ينطــق ــا  " التقــوى " اهللا تعــاىل ، وتكــون كلمــة  م
  .القلب ويعمل ا اجلوارح 

                                                        
   .٢ ح ٢١٠ ص ٢١ حبار األنوار ج )١(
   .١ ح ١٠٦ ص ١٠ املصدر السابق ج )٢(
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أهــل القبــور عــن خــري زاد الــدنيا ، إن  ولْنأخــذ اجلــواب مــن 
اإلنسـان عندمـا ميـوت فإنـه تنكشـف لــه حقــائق الدنيــا ويعلـم ـا ،          
ــن     ــثري مـ ــن كـ ــون غـــافال عـ ــون يف الـــدنيا يكـ ـــا يكـ إن اإلنـــسـان عندمـ
ــى      ــع علـ ــا ويطّلـ ــم ـ ــات ويعلـ ـــد املمـ ــستيقـظ عنـ ـــه يـ ـــاء ، ولكنـ األشيـ

ــتيقاظ واالنت   ــع االس ــاذا ينف ــن م ــوات  حقائقهــا ، ولك ــوت وف ــد امل ــاه بع ب
األوان ؟ ، لـذلك حيـاول املـؤمن أن يكـون منتبـها مـستيقظا يف الــدنيا       

عليـه  لكي ال يأيت يوم القيامة وهو من الغـافلني ، فعـن أمـري املـؤمنني           

   .)١( "الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا " :  قال السالم
  :ئق      وإليكم ما يقوله أهل القبور الذين انكشفت هلم احلقا

 حينمـا رجـع مـن صـفّني فأشـرف      عليه الـسالم  عن أمري املـؤمنني     
يا أهل الـديار املوِحـشة ، واحملـال    " : على القبور بظاهر الكوفة قال   

املقِفرة والقبـور املظلمة ، يـا أهـل التربـة ، يـا أهـل الغربـة ، يـا أهـل            
 الوحـدة ، يا أهـل الوحشـة ، أنتـم لنـا فـرط ســابق ، وحنـن لكـم تبـع      

     تِكنيتعـب اإلنـسان يف بنـاء بيتـه مث يـأيت      (  الحق ، أما الدور فقد س
الورثة ويبيعـون البيـت ويتقـامسون املــال بينـهم ، فلمـاذا هـذا التعـب                
يف بنــاء البيــت وغيـــره سيــسكن فيـــه أو يبيعـــه ؟ ، نعـــم يــبين املــؤمن  
ــى     ــثرية عل ــوال الك ــصرف األم ـــه وال ي ـــدر حاجت ــون بق ــذي يك ــت ال البي

                                                        
   .١٨ ح ٤٢ ص ٤ حبار األنوار ج )١(
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، وأمـا األزواج فقـد نِكحـت ، وأمـا     ) ء ال حيتاجها واقعا يف بيتـه    أشيا
  تمفالـشخص يتعـب يف مجـع املـال وال يقـوم بعمـل        ( األموال فقد قُس

شـيء لــه يف حياتـه مــن أجــل آخرتـه ويتــرك املـال ألوالده مــن بعــده ،     
وأوالده قــد يذكرونــه وقــد ال يذكرونــه بعــد مماتــه ، بــدل أن يــستفيد  

، )  لعمــل خــريات لـه تبقـى صـدقة جاريــة لـه بعـد مماتــه       مــن املــال  
  هذا خرب ما عندنا فما خرب ما عندكم ؟

حابه فقــال   ــو أُِذنَ هلــم يف الكــالم  : مث التفــت إىل أصــ أمــا ل
   .)١( "ألخربوكم أن خري الزاد التقوى 

 خري الـزاد يف الـدنيا هـو التقـوى ، وأفـضل مـا حيـصل           :        إذن  
ــا يف   عليــه املــؤمن مــن ا لــدنيا هــو التقــوى ألنــه بــالتقوى يعــيش مرتاح

ـــرة ، فـــاملؤمن املتقـــي يـــشعر بالراحـــة ألنـــه يرضـــى    الدنيــــا ويف اآلخـ
ــذلك إىل    بقــضاء اهللا يف الــدنيا ويــصرب علــى بالئهــا ، بــل ويتقــرب ب

ة الــدنيا واآلخــرة ، وأمــا اإلنـــسان    ـاهللا ، فيعطيــه اهللا باملقابــل راحــ   
وعلــى ملــذّات الــدنيا وعلــى احليــاة  الــذي يــسعى للحــصول علــى املــال  

، مـــن  ! الدنيويــــة املرفّهـــة فقــــط أتظـــن أنــــه مرتــــاح يف حياتــــه ؟      
ــذي ال يــرتبط       ـــاه ، فاإلنــسـان ال ــون مرتاحـــا يف دني ــسـتحيـل أن يك امل

  .باهللا ال يشعر بالراحة يف الدنيا ، وتكون عاقبته وخيمة يف اآلخرة 
                                                        

   .٤٨٨ ح ٦١٩ ص ٣٢ حبار األنوار ج )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٩٥ -    

ويعلَـم  " . . . :  أنـه قـال   لـسالم عليه ا      يف رواية عن اإلمام الصادق      
   .)١( . . . "أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين ، 

وهكذا املؤمن يشعر بالراحـة يف الـدنيا ألنـه ال يهمـه شـيء ،         
كان فقريا أو غنيا ، حصـل علـى املــال الكـثري أو مل حيـصل ، حـصل        

 أي مكــان طـــاملا أن اهللا ت واســـع أو ال ، فاملؤمـــن يــسـكن يفـعلــى بيــ
  .عز وجل يكون راضيا عنه ، وهو يسعى لرضا اهللا تعاىل 

  

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     
  .القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .٥ ح ١٦٥ ص ٨٠ حبار األنوار ج )١(
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 )١(  
  القسم الثاين

  
ــيدنا أيب   ــلى اهللا علـــى سـ ــاملني وصـ احلمـــد هللا رب العـ

  .لقاسم حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين ا
: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي     

)٢(.   
نكمــل يف هــذا اليــوم موضــوع األســبوع املاضــي وأن التقــوى       

ــالل الفقـــرة الـــيت تقـــول  مثــــرة ا ، لـــصيام مـــن خـ
ــا قلتـــه يف األســـبوع املاضـــي إن كلمـــة   تـــستعمل " لعـــلّ " وخالصـــة مـ

ــسان      ــد اإلن ــوى عن ــة التق ــصول حال ــصيام ح ــن ال ــى م ــي ، فريج للترج
                                                        

منطقة مبارك الكبري بتـاريخ    ألقي هـذا املوضـوع يف خطبـة اجلمعة يف         )١(
  . م ١٩٩٩ / ١٢ / ١٧ املوافق هـ ١٤٢٠ من شهر رمضان ٨
   .١٨٣:  البقرة )٢(
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املؤمن ، هـذه احلالة مطلوبـة مـن الـصيام ، ولكـن املالحـظ أن لـيس           
ــصـوم حيــصـل علــ    ــسـان ي ــل إن ـــى ذلــك أن    ك ـــل عل ـــوى ، والدلي ى التق

حالتــه قبــل الــدخول إىل الــشهر تكــون نفــس حالتــه بعــد خروجــه مــن  
ــدم حــصول         ــل علــى ع ــدم التغيــر دلي ــه ال تتغيــر ، فع ــشهر ، فحالت ال

ـــذا اإلن سـان ، مث قلنـــا إن تعريـــف التقـــوى هـــو أن ــــالتقــــوى عنــــد هـ
اهللا واالبتعـاد  التقوى ملكة نفسانية تـدعو اإلنـسان إىل العمـل بـأوامر         

عــن نواهيــه ، مث ذكرنــا بعــض اآليــات القرآنيــة الــيت تبــين عاقبــة         
املتقني ، وهـذه اآليات تكـون دافعـا للمـؤمن للحـصول علـى التقـوى يف             
ــا أن      ــشريفة ، وذكرن ــات ال ــض الرواي ــضا بع ــا أي ــشهر ، وذكرن ــذا ال ه
ــضل مــا حيــصل عليــه         ــو التقــوى ، وأف ــذه الــدنيا ه ـــر الــزاد يف ه خي

  .يف الدنيا هو التقوى املؤمن 
  :واآلن ندخل يف تتمة املوضوع 

  :أولياء اهللا ورسوله : النقطة الرابعة 
 ؟ ، إن املـؤمن  صـلى اهللا عليـه وآلـه         من هم أولياء اهللا تعاىل ورسـوله        

، ومـن يكـون    صلى اهللا عليه وآلـه يسعى ألن يكون وليا هللا عز وجـل ولرسـوله       
ة ، واملتقــون هـــم فقــط أوليـــاء اهللا   وليــا هلمــا فـــسينجو يــوم القيامـــ   

ورســـوله ، وغـــري املـــتقني ال ميكـــن هلـــم حتـــصيل مكانـــة أوليـــاء اهللا  
  .صلى اهللا عليه وآله ورسوله 
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  :     يقـول تعـاىل 


 )١(.   
  

ــصيغة  ــاؤه إال املتقـــون " هـــذه الـ ــصر ، " إن أوليـ ــيغة للحـ صـ
ــىن هـــو ل   ــون املع ـــم فقــط     ـفيك ــتقني ، فاملتقـــون ه ـــس أوليـــاؤه إال امل ي

ــتقني      ــاىل ، وغــري امل ــت اهللا تع ــو بي ــسجد احلــرام وه ــاء امل ــسوا أولي لي
أوليـــاء بيــت اهللا عـــز وجـــل ، ومـــن يكــون وليـــا لبـــيت اهللا عـــز وجــل   

  .فإنه يكون وليا هللا تعاىل 
  

ــوى    ــى التق ــضان وال حيــصل عل ــدخل إىل شــهر رم إن الــذي ي
فبعـــد ايـــة الــشهـر ال حيــصـل عـــلى مكانـــة أوليــاء اهللا تعــاىل وال        

  .يدخل يف دائرة أولياء اهللا عز وجل 
  

 كل حلظـة مـن حياتـه ال بـد أن يكـون متقيـا ،       إن اإلنسان يف  
هـــر رمــضـان هــذه الــصفة ال بــد أن تكــون بــارزة واضــحة  ـولكــن يف ش

ألنـه ميتنــع عــن الطعـام والــشراب وغــري ذلـك مــن األشــياء باختيــاره     
طاعـة لألمر اإلهلي ، واحلالة اليت تكـون عـن طريـق االختيـار تؤهلـه          

  .ألن ميتنع عن كل احملرمات 
                                                        

   .٣٤:  األنفال )١(
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  :تعاىل      يقول 



)١(.   

  

      هذه اآلية الكرميـة تبـين أن أوليـاء اهللا هـم املؤمنـون املتقـون ،            
وهلــم جـــزاء وهـــو أنـــه ال خـــوف علـــيهم وال هـــم حيزنـــون يف الـــدنيا   
واآلخـرة ، وأن هـذا هــو الفـوز العظــيم الـذي ال فــوز بعـده ، فيحــصل      
ــا حيــصل      ــضل م ــرة ، وأف ــدنيا واآلخ ــان يف ال ــى األم ــي عل ــؤمن املتق امل

  .ان هو األمان والعيش باطمئنان عليه اإلنس
  

 عليـه الـسالم  مسعـت أبـا عبـداهللا     : عن أيب عبيدة احلذاء قـال       
يا :  مكة قام على الصفا فقال صلى اهللا عليه وآلهملا فتح رسول اهللا " : يقول 

إين رسـول اهللا إلـيكم ، وإين شـفيق    ! بين هاشم يا بـين عبـداملطلب       
اهللا مـا أوليـائي مـنكم وال مـن     عليكم ، ال تقولوا إن حممـدا منـا ، فـو        

، أال فال أعرفكم تأتوين يوم القيامة حتملون الدنيا  غريكم إال املتقون
   .)٢( . . . "على رقابكم ويأيت الناس حيملون اآلخرة ، 

                                                        
   .٦٣ - ٦٢:  يونس )١(
   .٢٥ ح ٣٥٩ ص ٨ حبار األنوار ج )٢(
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مـا أوليـائي مـنكم وال    "  : صلى اهللا عليه وآلـه        ودليلنا من الرواية قوله   
ليـسوا   صلى اهللا عليـه وآلـه  يـاء رسـول اهللا ـل ، إن أو"مـن غريكـم إال املتقـون  

من شعب معين ، قـد يكونون مـن العـرب أو مـن غـري العـرب ، فمـن            
فـال بـد أن يكـون     صلى اهللا عليه وآلـه يريـد أن يكون وليـا هللا تعـاىل ولرسـوله   

مــن املــتقني ، ولــيس مهمــا مــا هــي جنــسيته وإىل أي قوميــة ينتمــي ،  
ــاملهـــم أن يكـــون الــويل  ــا  ـمـــن املتق ني ، لــذلك فإنـــه ليـــس مبجـــرد م

فمعــىن ذلـك أنــه ويل مـن أوليــاء اهللا   " شـيعي  " يقـول الـشخص إنــه   
  .ورسوله ، نعم إذا كان متقيا فإنه حيصل على هذه املنـزلة 

       وهكــذا إذا أردت أن تكـــون وليـــا هللا ورســـوله فأمـــام اإلنـــسان  
 حالـة التقـوى ، وال   طريق واحـد ، وهو طريق التقـوى واحلـصول علـى           

يوجـــد طريـــق آخـــر للوصـــول إىل مرتبــة أوليــاء اهللا تعــاىل ومكانــة        
 علـيهم الـسالم  ومنــزلة أوليـاء أهـل البيـت       صلى اهللا عليـه وآلـه     أوليـاء رسـول اهللا      

   .عجل اهللا تعاىل فرجه الشريفودرجة أنصار احلجة 
  

  :التقوى شرط قبول األعمال : النقطة اخلامسة 
سلم يقـوم بكـثري مـن األعمـال العباديـة وغـري العباديـة ،               إن امل 

ولكــن يوجــد لقبــول كــل هــذه األعمــال مــن اهللا شــرط وهــو التقــوى ،   
ــه ألن       ــاىل أعمال ــل اهللا تع ــسان ال يقب ــد اإلن ــوى عن ــود التق ــدون وج وب
املتقي يـؤدي كـل أعمالـه تقربـا إىل اهللا تعـاىل وال يعملـه بنيـة أخـرى              
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حـدا كالريـاء أو للوصـول إىل أمـر دنيـوي مـن      وال يشرك بعبـادة ربه أ  
وراء أعمالـــه كــأن يعرفـــه النــاس ويــشتهر بينــهم ، فــال يلتفــت إىل        
ــون قــد         ــه يك ــاًء فإن ــصلي ري ــل ، فمــن ي ــني أداء العم ــاس ح ــود الن وج

  .أشرك ذه الصالة شريكا مع اهللا ، فصالته ال تكون مقبولة 
  

ــي فإنــ   ــه متق ــرف أن ــشخص أن يع ــصلي        وإذا أراد ال ــان ي ه إذا ك
ــاس ، فـــإذا كـــان اهتمامـــه    ــام النـ لوحـــده يف غرفـــة وكـــان يـــصلي أمـ
ــده       ــصلي لوح ــا ي ــه ــا حينم ــن اهتمام ــاس أكثــر م ــام الن ــصالته أم ب
فمعىن ذلك أنـه يهتم بأن يراه النــاس وهـو يعبـد اهللا حـىت ميـدحوه          
ــا       ــاس أو حينم ــام الن ــي أم ــد ، وصــالة املتق ــسان عاب ــه إن ــشتهر بأن وي

ــون ل ـــده ـيكـ ــت إىل   وحـ ــط وال يلتفـ ــت إىل اهللا فقـ ــه ملتفـ ــر ألنـ ال تتغيـ
ــذا      ــوفّر ه ــدون ت ــبحانه ، وب ــع اهللا س ــريكا م ــل ش ــىت ال جيع ــاس ح الن
الشـرط ال يقبل اهللا أعمال اإلنـسان مهمـا كانـت جـسامتها وعظمتـها         
حىت لو صـرف علـى مـشروع ماليـني الـدنانري ليحـصل علـى الـسمعة              

ذا جعــل هـذا العمـل خالـصا      وعلى االسـم الالمــع أمــام النــاس ، فـإ          
ــصدق     ــان العمــل صــغريا كالت ــذا العمــل ســواء ك هللا فــإن اهللا يتقبــل ه

 ، ولكـن  عليـه الـسالم  خبامت ال قيمـة ماديـة له كما حصل ألمـري املـؤمنني    
ــان       ــا ، أم ك ــصغري عظيم ــل ال ــذا العم ــت ه ــرب إىل اهللا جعل ــة التق ني

ــاملؤمن    ـــرا يقـــدر مبـــاليني الــدنانري ، ف ــت إىل العمـــل كبي املتقــي ملتف
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اهللا ، وألنـه ملتفت فحينمـا يـؤدي أي عمـل سـواء كـان عمـال عبــاديا           
أو غري عبادي فإنـه يتقـرب ـذه األعمـال إىل اهللا ، وال تكـون عنـده         
ـــل     ــسعى ألن يقب ــه ، إن املــؤمن ي ــاىل عمل ــرى ، فيتقبــل اهللا تع نيــة أخ

مــال ال بــد أن اهللا كـل أعمالــه الــيت يقــوم ــا ، ولكــن قبـل أداء األع   
  .حيصل على التقوى ليصل إىل قبول اهللا ألعماله 

  

دليـــل علـــى أن قبــــول األعمــــال مـــشـروط بـــالتقوى قولـــه  ـوال
: تعاىل 

)١(.   
  

صـيغة حـصر مثـل    " إمنا يتقبل اهللا مـن املـتقني   " إن صيغة   
ــتقني  "  ــل اهللا  " ال يتقبــل اهللا إال مــن امل ــد وهــو يتقب ، فمعنامهــا واح

  .من املتقني فقط وفقط ، وال يتقبل من غري املتقني 
  

ألن اهللا ال " . . . :  أنـه قـال   صلى اهللا عليـه وآلـه  عن رسـول اهللا    و
   .)٢(" يتقبل إال من املتقني 

ــاذا ال    :إذن  ــال فلمـ ــول األعمـ ــرطا لقبـ ــوى شـ ــان التقـ  إذا كـ
ــه     ــسه ألن ــا يف نف ــوى وإجياده ــة التق ــى حال ــؤمن للحــصول عل ــسعى امل ي

                                                        
   .٢٧:  املائدة )١(
   .٢٠ ح ٣٣٥ ص ٩ حبار األنوار ج )٢(
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ـذه الدرجة من األمهية ؟ ، فإذا حصل علـى الـشرط فإنـه حيـصل           
ــى       ــه ال حيــصل عل ــشرط فإن ــى ال ــشروط ، وإذا ال حيــصل عل ــى امل عل

  .املشروط 
  

ــى رضــا      ــسعى ألن حيــصل عل ــة ي ــه الدنيوي ــسان يف وظيفت      إن اإلن
ــسعى     ــه أن ي ــذلك علي ــدرجات الوظيفيــة ، ك ــصعد يف ال ــىت ي رئيــسه ح
للحصـول علـى رضــا مــواله عــز وجـل حـىت يـصعد يف درجـات اجلنـة             

بــني الــدنيا واآلخــرة حيــث ال ميكــن قيــاس  مــع وجــود الفــارق الكــبري  
ــرى مــن         ــرة ؟ وأيــن الث ــدنيا مــن اآلخ ـــرة ، فــأين ال ـــا إىل اآلخ الدني
ــاس مـــع الفـــارق ، ولكـــن مـــن بـــاب تقريـــب   الثّريـــا ؟ ، فالقيـــاس قيـ
ــه      ــدر علي ــه ي ــبريا ألن ــا ك ــه اهتمام ـــم بوظيفت ــسـان يهت ــصـورة ، فاإلن ال

ــأيت إليهـــ   ــى الـــصـالة يـ ـــه إذا أتـ ـــال ، ولكنـ ــا ال  املـ ــع أـ ا بتكاســـل مـ
تستغرق إال دقائق معدودة ، فتـأيت إىل ذهنـه أفكـار كـثرية ، وينتقـل         
مـن فكـرة إىل أخـرى كما ينتقل الطري من غـصن إىل غـصن آخـر ،          
ــالته يف    ـــون الـــشـخص قـــد فكّـــر يف أثنـــاء صـ ويف ايــــة الـــصـالة يكـ

  .ثالثني أو أربعني موضوعا من املواضيع الدنيوية 
  

نسان يهتم ـذه الـدنيا الزائلـة ـذا املقـدار الكـبري ، وال                 إن اإل 
ــسان إذا     ــعة ، إن اإلنـ ــات الواسـ ــة واجلنـ ــرة الدائمـ ـــد اآلخـ ــتم بفقـ يهـ
قدمت لـه هدية بسيطة فإنه يفـرح ويـدخل الـسرور إىل قلبـه ، ولكـن            
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ــراه غــري مهــتم        ــسماوات واألرض ن ــة عرضــها ال ــه جن ــال ل ـــا يق حينم
تــم اهتمــاما بـسـيطا ، وعندمــا يقــال لـه       وكأنـه لن يفقـد شيئــا أو يه  

نـار جهنــم نـراه ال يبـايل بـذلـك وكأن اخلطـاب ليـس موجهــا إليــه ،        
وكأنـه قـد ضمـن اجلنـة وأن أبـواب اجلنان مفتوحـة لـه حينمـا يـدعي             

" مـسلم  "  ، إن كلمـة  عليهم الـسالم أنه مؤمن شيعي على خط أهل البيت     
لوحـــدها ال تكفـــي لـــدخول اإلنـــسان إىل " ي شـــيع" أو " مـــؤمن " أو 

اجلنـة ، فهناك مسؤوليات مترتبة على النطـق ـذه الكلمـات ، تريـد           
نـــا شيعيـــا فـــال بـــد أن حتــصـل علــى حالــة التقــوى ،       ـأن تكــون مؤم

وتكون مؤمنـا متقيـا فتحـصـل علـى اجلنــة ، وأمـا يف اهلويـة فـاملكتوب          
ــو  ــسلم " ه ــيعي " أو " م ــك ال" ش ــاس ،  ويعامل ــذا األس ــى ه ــاس عل ن

فالفاسق املنحـرف يعاملـه النـاس علـى أنـه مـسلم مـع أنـه بعيـد عـن                 
  .تعاليم اإلسالم 

اخلطـاب  ! ( معاشـر النـاس   " :  قـال  صلى اهللا عليه وآلـه     عن رسول اهللا  
أي خــذوا (  التقــوى التقــوى )موجــه جلميــع النــاس مبــا فــيهم حنــن  

   .)١(  "، احذروا الساعة) بالتقوى ومتسكوا به 
 بــني التقــوى صــلى اهللا عليــه وآلــهيف هـذه الروايــة ربـط رســول اهللا   

ــه       ــة فإن ــوم القيام ــن ي ـــن خيـــاف م ـــة ألن م ـــوم القيام ـــن ي واحلـــذر م
                                                        

   .٢٧٥ ص ٧٠ حبار األنوار ج )١(
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ــا مـــن اهللا ألن اهللا شـــديد العقـــاب ونـــار جهـــنم    ــا خائفـ يـــصري متقيـ
عذاا شـديد ال ميكن حتمله ، فعـذاب جهـنم ال يقـاس بـأي عـذاب            

نـسان لـو وِضـع عــود كربيـت علـى يـده لـضج بالــصراخ        دنيـوي ، إن اإل 
وألحـس باألمل عـدة أيـام ، فكيـف ال خيـاف إذا مسـع بنـار جهـنم ؟                

  وكيف ميكن أن يصرب على عذاب جهنم ؟
       وإليك روايـة تبين كيف يكـون عـذاب النـار ، عـن اإلمـام علـي             

هـذا   ( فـس حممـد بيـده   والـذي ن " :  قـال  صلى اهللا عليه وآله   أن النيب    عليه السالم 
 ال يكـون كقـسم   صلى اهللا عليه وآلـه ، وقسمه  صلى اهللا عليه وآله   قسم مـن رسـول اهللا     

لو أن قطرة من الزقّوم قطـرت علـى جبـال األرض    ) أي شخص آخر   
، ) أي لَمــا حتملتــه  ( لــساخت إىل أسفـــل ســبع أرضــني ولَمــا أطاقتــه 
 أن مقماعا واحدا مما فكيف مبن هو شرابه ؟ ، والذي نفسي بيده لو

ذكره اهللا يف كتابـه وضـع علـى جبـال األرض لـساخت إىل أسـفل سـبع           
   .)١("أرضني ولَما أطاقته ، فكيف مبن يقع عليه يوم القيامة يف النار ؟ 

ــرق     ــوم ختتـ ــن الزقـ ــرة مـ ــف أن قطـ ــصور كيـ ــن أن نتـ ال ميكـ
ــات أن       ــذه الكلم ــسمع ه ــا ي ــؤمن مبجــرد م ــاملفروض أن امل األرض ، ف

ىل نفسه وخياف ، فستون أو سـبعون سـنة هـي عمـر اإلنـسان       يلتفت إ 
ــا ،   ـــك يذهــــب إىل مـــسـتقره ، هـــذه روايـــة واحـــدة قرأناهـ وبعــــد ذلـ

                                                        
   .٦١ ح ٣٠٢ ص ٨حبار األنوار ج  )١(
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وهنـاك الكـثري مــن اآليـات والروايــات الـيت تتحـدث عــن نعـيم اجلنــة       
وعذاب النـار ، ولعلّنـا نوفَّـق يف أسبــوع مـن األسـابيع القادمـة لقـراءة        

  :منها الرواية التالية بعض هذه الروايات ، 
يـا  : قلـت لـه   :  قـال  عليه السالمعن أيب بصري عن أيب عبـداهللا    

ـــول اهللا   ــن رس ــسـا   ! اب ـــد ق ـــي ق ــإن قلب ــال . خــوفِْني ف ــا  " : فق ــا أب ي
صلى اهللا عليه  إن جربئيل جاء إىل النيبـة ، فـلـاة الطويـعـد للحيـتـاس! مـد ـحم

 ء وهو متبسم ، فقال رسول اهللاوهو قاطب وقد كان قبل ذلك جيي وآله
قد ! يا حممد : فقال . جئتين اليوم قاطبا ! يا جربئيل :  صلى اهللا عليه وآله

يا : وما منافخ النار يا جربئيل ؟ فقال : فقال . وِضعت منافخ النار 
ىت     ! حممــد   إن اهللا عـــز وجــل أمـــر بالنـار فــنفخ عليهـا ألــف عـام حــ

 عـام حىت امحرت ، مث نفخ عليها ألف عام ابيضت ، مث نفخ عليهـا ألف
حىت اسودت فهي سوداء مظلمة ، لو أن قطرة من الضريع قطرت يف 
شراب أهـل الدنيـا ملات أهلهـا مــن نتنـها ، ولـو أن حلقـة واحـدة مـن             
السلسلـة اليت طوهلـا سـبعون ذراعـا وضـعت على الدنيا لذابت الدنيا      

 سـرابيـل أهـل النار علق بـني الـسماء   من حرها ، ولو أن سـربـاال مـن   
صلى فـبكى رســول اهللا : قــال . واألرض لـمـات أهـل الـدنيــا مــن ريــحـه 

إن : وبـكـى جربئيــل ، فـبعــث اهللا إليـهمــا ملكــا فقــال هلمــا             اهللا عليه وآله  
ا قـد أمـنتكما أن تذنبـا ذنبـا أعـذبكم: ربكما يـقـرؤكمـا السـالم ويقـول 

 صـلى اهللا عليـه وآلـه     فما رأى رسـول اهللا    : عليه السالم  فقال أبو عبداهللا  . عـليه  
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 إن أهل النار يعظمون النـار ،   :مث قال   . د ذلك   ـجربئيـل متبسما بع  
وإن أهل اجلنة يعظمون اجلنة والنعيم ، وإن جهنم إذا دخلوها هـووا        

مع احلديـد  فيها مسرية سبعني عاما ، فإذا بلغوا أعالهـا قمعـوا مبقـا         

: وأعيدوا يف دركها فهذه حاهلم ، وهو قول اهللا عز وجل 
 )مث  )١ ،

عليـه  قال أبو عبداهللا " . تبدل جلودهـم غيـر اجللود اليت كانت عليهم      

  . )٢( حسيب حسيب: قلت  "حسبك ؟ "  : السالم
ــن اإلمـــام       ــة عـ ــول األعمـــال ، يف روايـ ــرط قبـ ــع إىل شـ نرجـ

إن قليــل العمـل مـع التقـوى خـري مـن        " . . . :  قـال   عليه السالم الصـادق  
   .)٣( . . . "كثري بال تقوى 

هذه الرواية تبين أن مدار القبول لـيس علـى كثـرة العمـل أو       
تقـوى ، فقليـل العمـل مـع التقـوى خـري مـن          قلّته ، وإمنـا املدار على ال     

ــوب      ــوى مطل ــع التق ــل م ــثري العم ــك أن ك ــىن ذل ــوى ، ومع ــال تق كــثري ب
أيضا ألن املدار مـدار التقـوى سـواء كـان العمـل قلـيال أم كـثريا ، إن               
كــل عمــل لــيس قائمــا علــى التقــوى ونيــة التقــرب إىل اهللا تعــاىل فهــو  

                                                        
   .٢٢:  احلج )١(
   .١ ح ٢٨٠ ص ٨ حبار األنوار ج )٢(
   .٧ ح ١٠٤ ص ٧٠ املصدر السابق ج )٣(
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ـــل ، وســيكون هبــا   ــة  غيـــر مقبـــول عنـــده عـــز وج ًء منثــورا يــوم القيام
ــل ألنــه إذا مل         ــى هــذا العم ــره عل ــسان كــل عم ـــو صـــرف اإلن ــىت ل ح
ــل هــذا         ـــل لـــن يقب ــإن اهللا عـــز وج ـــه إىل اهللا تعـــاىل ف ـــرب بعمل يتق
العمـــل ، وقـــد يتــصـدق مؤمـــن بــشـق متــرة فيحــصل علــى اجلنــة ومــا  

ب إىل اهللا فيهـا ، واملؤمـن املتقـي يكـون ملتفتــا دائمــا إىل نيــة التقـر         
ــيت يؤدي ــرفض   ـيف األعمـــال ال ــة ، وال ي ــا تكــون مقبول ــذلك فإ هـــا ، ل

اهللا تعـاىل عمـال تقـرب العبد به إليـه عـز وجـل وكانـت نيتـه خالـصة        
  .له وحده ال شريك له 

  

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب     
  .القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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