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  لرِحيِمِبسِم اِهللا الرحمِن ا
  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد

اللَّهم كُن ِلوِليك الحجِة ابِن الحسِن 
صلَواتك علَيِه وعلَى آباِئِه ِفي هِذِه 
الساعِة وِفي كُلِّ ساعِة وِليا وحاِفظًا 

ا حنيعِليالً ودا واِصرنا وقَاِئدى وت
  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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 العـــاملني وصـــلى اهللا علـــى ســـيدنا أيب    احلمـــد هللا رب

  .القاسم حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 
  

، هــذه   عليــه الــسالم نعــيش يف هــذا اليــوم مولــد اإلمــام احلــسن      
 ، مــن علـيهم الـسالم  املناسـبات حنـاول مـن خالهلـا االرتبـاط بأهـل البيـت        

 ، سالمعلـيهم الـ  خالل هذه املناسبات حيدث عنـدنا االرتبـاط بأهـل البيـت      
وحناول أن نستفيد منهم يف تقوية هـذا االرتبـاط ، إذا ارتبطنـا بأهـل             

 فمعىن ذلك أننــا نـرتبط بـاهللا تعـاىل أكثـر ، فنحـاول         عليهم السالم البيت  
ــت     ــل البي ــربط أه ــبة ل ــذه املناس ــن ه ــستفيد م ــسالمأن ن ــيهم ال ــياء عل  باألش

أهــل املوجـودة حولنــا ، كيفيـة معيــشتنا وحياتنـا جيــب أن نأخـذها مــن     
 ، عليـه الـسالم   ، أوال أذكر رواية عن والدة اإلمام احلسن عليهم الـسالم  البيت  

                                                        
 من شـهر    ١٥ ألقي هذا املوضوع يف لقاء مع األهل يف منطقة العدان بتاريخ             )١(

 م مبناسبة مولد اإلمـام احلـسن    ١٩٩٩ / ١٢ / ٢٤ املوافق   هـ ١٤٢٠رمضان  
  .عليه السالم 
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ــهم        ــاس ومن ــض الن ــه بع ــشيء يفعل ــوالدة ب ــذه ال ــط ه ــاول أن أرب مث أح
  .بعض املؤمنني 

  

:  قـال  عليهما السالمعن زيـد بن عـلي عـن أبيـه علي بن احلسني   
! سـمِه   : عليـه الـسالم  علي  قالت لعليهما السالم لَما ولدت فاطمة احلسن     " 

صلى اهللا فجاء رسول اهللا . ما كنت ألسبق بامسه رسول اهللا : فقـال 

وه يف أمل أكم أن تلفّ:  فأخرج إليـه يف خرقة صفراء ، فقال عليه وآله
خرقـة صفـراء ؟ ، مث رمى ا وأخذ خرقة بيضاء فلفّـه فيهـا ، مث       

. ما كنت ألسبقك بامسه : فقال هل مسيته ؟  : عليه السالمقـال لعـلي 
فأوحى . ومـا كنت ألسـبق بامسـه ريب عز وجل  : صلى اهللا عليه وآلهفقـال 

اهللا تبـارك وتعــاىل إىل جــربئيل أنــه قــد ولـد حملمـد ابـن فـاهبط               
إن عليـا منـك مبنــزلة هـارون مـن      : فاقرأه السالم وهنئه وقـل لـه    

 فهنأه مـن  عليه الـسالم يل فهبط جربئ. موسى فسمه باسم ابن هارون   
إن اهللا تبـارك وتعـاىل يـأمرك أن تـسميه      : ال  ـاهللا عـز وجــل مث قـ      

: قـال  . شـرب  : ومـا كـان امسـه ؟ قـال     : باسم ابن هارون ، قـال   
   .)١(" فسماه احلسن . سمِه احلسن : قال . لساين عريب 

  

 اهللا عـز   كانـت مـن ِقبـل   عليـه الـسالم  تـسمية اإلمـام احلـسن    :        إذن 
ــام      ــسمية اإلم ــة أن ت ــذه الرواي ــشاة هل ــرى م ــة أخ ــد رواي ــل ، وتوج وج

                                                        
   .٣ ح ٢٣٨ ص ٤٣ حبار األنوار للعالمة السي قدس سره ج )١(
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كانت أيضا من ِقبل اهللا عـز وجـل ، وهـذا يـدل علـى       عليه الـسالم  احلسني  
  . حىت بأمسائهم عليهم السالمعظيم اهتمام اهللا عز وجل بأهل البيت 

 الـسالم عليـه         ذه املناسبة الـيت حنتفـل ـا مبولـد اإلمـام احلـسن           
د منهــــا بربـــط هـــذا املوضـــوع مبوضــوع االحتفـــال    ـحنـــاول أن نــستفي  

بأعيــاد املــيالد ، قلنـــا ســابقا إنــه توجـــد شــجرتان إحــدامها شـــجرة       
ــسان       ــها اإلن ــيت يفعل ــياء ال ـــر ، واألش ـــرى شجـــرة الكف اإلميــان ، واألخ
املؤمن يأخذها دائما من شـجرة اإلميـان ، هـذه الـشجرة الـيت أصـلها       

 ، إن أقوالنـا وأفعالنـا ال   علـيهم الـسالم  ، وهي تتمثّـل بأهــل البيـت      التوحيـد  
 ، وبذلـك نـسـتطيع أن نرتبــط   عليهم السالمبد أن نأخذها من أهـل البيت  

ــاول أن     ــة ، حنـ ــار خمتلفـ ــا مثـ ــشجرة هلـ ــذه الـ ــان ، وهـ ــشـجرة اإلميـ بـ
نــستفيد مــن هــذه الــشجرة حــىت نأخــذ الثمــار املختلفــة منــها ، فنبــدأ   

لثمار اإلميانية حبيث نربط هذه الـشجرة باألفعـال الـيت      بذكـر بعض ا  
نقـوم ـا ، إن كثريا مـن األفكـار الـيت يـؤمن ـا النـاس يف الواقـع ال             
ــر     ــن شــجرة الكف ــذون هــذه األفكــار م ــجرة اإلميــان ، يأخ تعبــر عــن ش
ويظنون بأا من شجرة اإلميـان ، فنـأيت إىل هـذه املناسـبة ونـسميها          

، نريــد أن نــربط هــذا     " عليــه الــسالم  ام احلــسن  احتفــال مبولــد اإلمــ   " 
املوضــــوع باالحـتـفـــال بأعـيـــاد مـيـــالد األبـــناء ، ونـحـــاول أن نـــرى مـــا  

 ــذه االحتفــاالت الــيت تقــام مبناســبة علـيهم الــسالم هــــو رأي أهــل البيــت 
  :أعياد ميالد األبناء ، وأول ما يأيت يف الذهن اإلشكال التايل 
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 ؟ وما هو عليهم الـسالم ن االحتفاالت مبواليد أهل البيت      ملاذا تقيمو 
وبـني االحتفـال مبولـد     علـيهم الـسالم  الفرق بني االحتفال مبواليد األئمة     

ابين ؟ فهل من حقّكم أن حتتفلوا م وليس من حقّنـا أن حنتفـل            
  بأبنائنا فذاك عيد ميالد وهذا عيد ميالد ؟

  :اجلواب 
ــاهللا    ــذكّرنا ب ــا ي ــل م ــل         إن ك ــاط بأه ــه ، واالرتب ــذ ب ــل نأخ ــز وج ع

 يذكّرنا باهللا عز وجل ألم اللسان النـاطق لـه تعـاىل    عليهم الـسالم البيت  
واملعبرون عن إرادة اهللا ، وهم أبـواب اهللا وأمنـاء الـرمحن ، فكـل مـا        

 يكـون مـستحبا ومطلوبـا ألنـه ارتبـاط بـاهللا عـز            علـيهم الـسالم   يربطنا م   
 تعـاىل مطلـوب للمـؤمن ، فكلمـا ارتبطنـا بأهـل        وجـل ، واالرتبـاط باهللا   

  . أكثر ارتبطنا باهللا عز وجل أكثر عليهم السالمالبيت 
ــال مبواليــد أهــل البيــت      يكــون مــستحبا ألنــه   علــيهم الــسالم     إن االحتف

ــن      ــدهم م ـــال مبوالي ــون االحتف ـــاىل ، فيك ـــا إىل اهللا تع ـــا ويقربن يربطن
  .باب االستحباب 

سؤال التــايل الـذي يطرحـه بعــض أتبـاع أهـل البيــت          وهنـا يـأيت الـ   
   :عليهم السالم

      وملاذا ال حنتفل مبواليد أبنائنا ألنه إن مل يكن مـستحبا فهـو         
  على األقل مباح ؟

  :اجلواب 
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 لنعـرف كيــف  علـيهم الــسالم نطـرح هـذا الــسؤال علـى أهــل البيـت     
ــات حــ     ــض الرواي ــا إىل بع ــاج هن ــذا املوضــوع ، وحنت ىت ينظــرون إىل ه

 إىل االحتفـال مبـيالد الـشخص ، وبـذلك     عليهم الـسالم نرى كيف ينظرون    
يـــد األبنــاء ، وهــذه العـــادة    ـنــستطيع أن نقـــرر ملـــاذا ال حنتفـــل مبوال    

ــرض فيــه اإلميــان     ــؤمنني ، هــذا املــؤمن يفت ــني بعــض امل جاريــة حــىت ب
ــاالت     ــيم االحتف ــك يق ــسينيات ، ومــع ذل ــساجد واحل ــن رواد امل ويكــون م

ــب ــرى    مبناس ــجرة اإلميــان لن ــاول أن ننظــر إىل ش ــيالد أبنائــه ، حن ة م
 مـاذا يقولـون يف هـذا املوضـوع ،     علـيهم الـسالم  ماذا تقول لنا وأهـل البيـت       

اإلنسـان املؤمن كل ما يعـرض لـه يف حياتـه ال بـد أن يـسأل أول سـؤال           
وهو ما هو تكليفي الشرعي يف هذا الـشيء ؟ ومـا هـو رأي أهـل البيـت        

ــيهم الــسالم  هـــذا املوضـــوع ؟ ، وبالتـــايل يفعــل هــذا الــشيء أو يتــرك   يفعل
هـذا الشيء حىت لو كان أمـرا مباحـا ، فلـو قلنـا إن االحتفـال مبواليـد        
ــات ، وإمنــا       ــل املباح ــل ك ــؤمن ال يفع ــسان امل ــن اإلن ــاح ، ولك ــاء مب األبن
يأخـذ املباحـات اليت من خالهلـا يرتبــط بـاهللا تعــاىل أكثـر ، واملـؤمن           

حياتــه يف املباحـات ، وتعلمـون أن الكـثري مـن املـؤمنني الـذين        ال يضيع   
ــل البيــت        ــيهم اتبــاع أه ــرض فــيهم اإلميــان ويفتــرض ف  علــيهم الــسالم يفت

، " عيـد املـيالد   " يقيمـون االحتفـاالت مبواليـد أبنائهم ويـسمون ذلـك        
  فكيف جيب علينا أن ننظر إىل هذا األمر ؟

  :تالية يأيت احلديث عن ذلك ضمن النقاط ال
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ــيهم الــسالم       يقولـون أنــتم حتتفلــون مبواليــد أهــل البيـت     فلمــاذا ال عل

  حنتفل حنن بعيد ميالد أبنائنا ؟
  :اجلواب 

 وبــني ابنـك قيــاس مــع  علـيهم الـسالم  إن القيـاس بــني أهـل البيــت   
يس مـن بــاب االحتفــال بأعيــاد  الفـارق ألنــه يف الواقــع هـذا االجتمــاع لــ  

ــت   ــل البي ــسالم مــيالد أه ــيهم ال ــذا   عل ــاطئ ، وإمنــا ه ــوان خ ــالعنوان عن  ، ف
ــيهم االحـتـفــال واالجتمــاع مـن بــاب تذاكـــر أمــرهم وإحيــاء ذكــرهم         عل

ــيهم  ، وهــو ذكــر هللا تعــاىل ألنــه يــؤدي إىل ارتبــاط أكبــر ـم         الـسالم  عل

 باهللا عـز وجـل ، وفيـه تقـرب هللا عـز       ، وبالتايل هو ارتباط أكرب   السالم
ـــواب       ـــرتب الث ــسـتحب لت ـــاسبات م ـــاع ـــذه املن ــذلك فاالجتم ـــل ، ل وج
عليـــه ، وأمــا االحتفــال مبواليــد األبنــاء فإنــه لــيس مــستحبا وال يترتــب  
عليـه الثـواب حـىت نـدعو إليـه ، فـال بـد مـن تـصحيح العنـوان حـىت ال            

هو االحتفـال بتـذاكر أمـر أهـل     يأيت هذا اإلشكال ، فالعنوان الصحيح    
ــت  ــسالم البي ــيهم ال ــرهم  عل ــاء ذك ــسالم  وإحي ــيهم ال ــاىل ،  عل ــر هللا تع ــو ذك  ، وه

فالعنوانــان خمتلفــان ، هــذا العنــوان هــو العنــوان الظــاهري ، ولكــن يف  
الواقع ال نريـد ظـاهر هـذا العنـوان ، وإمنـا هـو عنـوان ظـاهري لـشيء            

ــسالم آخـــر وهــــو ارتبــاط بأهـــل البيـــت     ، فيكــون هـــذا االجتمـــاع  علــيهم الـ
   .عليهم السالممستحبا ألنه ذكر هلم وإحياء ألمرهم 
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دخلـت علـى الـصادق جعفـر     :       يف رواية عـن خيثمـة اجلعفـي قـال        
أبلـغ موالينـا الـسالم وأوصـهم     " : فقـال  . . . عليهما السالم  ابن حممد   

ن قـوى اهللا ، وأن يعـود غنيهـم فقريهـم ، وقـويهم ضـعيفهم ، وأ            ـبت
يعود صـحيحهم مريـضهم ، وأن يـشهد حـيهم جنـازة ميتـهم ، وأن             
يتالقوا يف بيوم ، وإن لقاء بعضهم بعضا حياة ألمرنا ، رحم اهللا 

إنا ال نغين عـنكم مـن اهللا شـيئا إال    ! عبدا أحيا أمرنا ، يا خيثمة    
نـال إال بالورع ، وإن أشـد النـاس حــسـرة    ـبالعمـل ، إن واليتنـا ال ت     

   .)١( "م القيامة من وصف عدال مث خالفه إىل غريه يـو
  

ــوم ، وإن ( :      إن الفقــرة الــيت نريــدها هــي   وأن يتالقــوا يف بي
 وال ،) لقاء بعضهم بعضا حياة ألمرنا ، رحم اهللا عبدا أحيا أمرنا 

ــوا يف املــــساجد أو يف      ــيمكن أن يتالقــ ــصوصية للبيــــوت ، فــ ــد خــ توجــ
 يكـون مـن بـاب لقـاء بعـضهم بعـضا ألن          احلسينيات ، فتالقي املؤمنني   

 ، فـرحم اهللا عبـدا أحيـا    عليهم السالملقاء املؤمنني حياة ألمر أهل البيت   
 ، وهـذا هـو العنـوان    علـيهم الـسالم  أمرهم ، وهذا االجتماع إحياء ألمرهم      

ــ ـــو   ـاحلقي ـــوان ه ــيس العن ـــوب ، ول ــيالد  " قي املطل ــد امل ـــال بعي " االحتف
ق ، واالسـتحباب يــأيت مـن هـذه اجلهــة ألن    حـىت يـأيت اإلشــكال الـساب   

هدف االجتمـاع هدف أخـروي ، وأمـا االحتفــال مبواليــد األبنــاء فإنـه           

                                                        
   .٢ ح ٣٤٣ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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ال يوجــد فيـــه استحبـــاب ، فهدفــه هـــدف دنيـــوي ، وهـذه العــادة أتــت    
من الغـرب ، وهـو تقليد أعمى ملـا يفعلـه الغربيـون مـع أبنـائهم ، وهنـا        

 مـع مـا يـأيت مـن الغـرب ، وجيـب النظـر         ال بد مـن احلـذر يف التعامـل        
ــجرة     ــدنا شـ ــد عنـ ــه توجـ ــحيحة ألنـ ـــرة صـ ــربيني نظـ ــلوكيات الغـ إىل سـ
ــا مثـــار   اإلميـــان يف مقابـــل شـــجرة الكفـــر ، إن الـــشجرة اإلميانيـــة هلـ
حقيقيــة ، وشــجرة الكفــر هلــا مثــار ومهيــة خياليــة ، وهــي عبــارة عــن   

  :ىل سراب ، فكل أعمال الكافرين عبارة عن سراب ، يقول تعا



)١(.   

ــراب   ــن ســ ــاس عبــــارة عــ ــا للنــ ـــا ينتجوــ ــها فكــــل مــ  ، ومنــ
املخترعـــات احلديثـــة ، فكيــف نتعـــامل مـــع املخترعـــات احلديثــة ؟ ، ال  

 ـذه املخترعـات ، وال بـد أن    علـيهم الـسالم  بـد أن نعرف رأي أهـل البيـت     
نربط هـذه املخترعـات بعقائد الغرب ولـيس مفـصوال عـن عقائـدهم ،           

ــؤمن يــ      ـــريبا ، وامل ــت تق ــل بي ــت إىل ك ــيت دخل ــضائيـات ال ـــا الف أيت منه
هــــذه احملطــــات إىل بيتـــه ، ولكنــــه جيـــب أن يراقــــب أبنـــاءه مــــاذا     ـب

ــتفادة مـــن الفـــضائيات بتوجيههـــا إىل       ــشاهدون ، نعـــم ميكـــن االسـ يـ
                                                        

   .٣٩:  النور )١(
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ــه      ــون غريزتـ ــذي تكـ ــشاب الـ ــدين ، الـ ـــه الـ ـــق عليـ ــذي يوافـ ـــاه الـ االجتـ
اجلنـسية طاغيـة إذا تركنــاه بـال رقابــة فإنـه يتجــه إىل احملطـات الــيت      

ــة تــ   ــورا حمرم ــرض أم ــب أن   تع ــسلوكيات الغــربيني جي ــه ، ف ثري غريزت
ننظـر إليها حبذر ، جيب أن حنلِّلها بدقـة حـىت نعـرف كيـف ينظـرون       
ــلوكيات   إىل األشـــياء ، ونظـــرم جيـــب أن ال تكـــون عنـــدنا ، ومـــن سـ

  :الغربيني االحتفال بأعياد ميالد أبنائهم ، فاسأل نفسك 
  ملاذا حيتفل الغربيون بأعياد مواليد أبنائهم ؟

  :اجلواب 
ــذه العقائــد     ــة ، ه ــى عقائــد معين ــة عل      إن ســلوكيات الغــربيني قائم
تعتـرب مـن شـجرة الكفـر ، فهـي عقائـد دنيويـة حبتـة ، إـم يعتقـدون           
بأن احلياة الـدنيا فقـط هـي املوجـودة وأنـه ال توجـد حيـاة أخـرى بعـد                  

هـــم بألــسنتهم يقولــون إــم مــسيحيون ، ولكــن يف       ـهـــذه احليـــاة ، ف  
 ، فهــم ال يعتقــدون بوجــود عليــه الــسالمقــع ال يعتقــدون بعقائــد املــسيح الوا

اآلخـرة ، فأعمـاهلم ال تــدل علـى االعتقــاد بـاهللا وال االعتقـاد بـالنبوة          
وال االعتقـاد باملعـاد ، وال يعتقـدون بوجــود حـساب يف عـامل آخـر علـى            

 املـوت ،  مـا يفعلونــه يف الدنيــا ، ويعتقــدون بـأن احليـاة تنتـهي مبجـرد             
ــام    ــشعروا بالــسعادة التامــة الكاملــة يف حي لــذلك فهـــم يريـــدون أن ي
ــو    ــام حــىت ل ــهوام وحتقيــق رغب ــسـعون إىل إفــراغ ش القــصـرية ، في
ــا      ــراف والزنـ ــساد واالحنـ ــشـر الفـ ــذلك انتـ ــة ، لـ ـــرق حمرمـ ــت بطـ كانـ
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ــاهلم      ــإن احتف ــك ف ــل ذل ــن أج ــهم ، م ــور واملخــدرات بين ــواط واخلم والل
الد مرتبــط ذه العقيـدة الدنيويـة ، فهـم خيترعـون طرقـا         بأعيـاد املي 

ــسعـادة يف الدنيـــا ، وهــذه الوســائل تعبــر    ووســـائل خمتلفـــة للــشعـور بال
عـــن التعلّـــق بالـــدنيا فقـــط ، وال يكـــون هلـــا مـــردود أخـــروي ألـــم ال  
يعتقـدون باآلخــرة ، مــن هــذه الطــرق االحتفـال بأعيـاد املـيالد الـذي             

ــق مــن  هــذا االرتبــاط القــوي باحليــاة الــدنيا وعــدم االعتقــاد   هــو منطل
ــائهم ألن     ــوب أبن ــال الــسرور يف قل ــاولون إدخ ــرة ، فهــم حي بوجــود اآلخ
هـــذه العقيـــدة تنتقـــل إىل أوالدهــم ، فيحاولـــون إشــعارهم بالــسعادة       
ــى        ــبين عل ــهم م ــط ، فعمل ــدنيا فق ــم ال ــاهلم ، فهمه ــصابوا ب ــىت ال ي ح

ود اآلخـرة ، واملخترعـات احلديثـة مرتبطـة     االعتقـاد بالدنيـا وعدم وجــ   
ــاء     ـب ــة ال عن ــعيدة مرفَّه ـــاة س ــشـوا حي ــدون أن يعي ـــدة ، فريي ـــذه العقي ه

ــون جــاهزا        ــل شــيء يك ــضغط األزرار وك ــتجلس يف مكانــك وت ــا ، ف فيه
أمـامك ، إذن مــا يـأيت مـن الغـرب ال بــد مـن التعــامل معـه حبــذر ،           

 يعـرف املـؤمن كيـف يتعامـل معـه       قـد يضر اإلميـان باهللا تعـاىل إذا مل      
تعــامال صــحيحا ، ويــضر عالقتــه بــاآلخرة ألن هــذه األشــياء تــربط        
ــف     ــرف كيـ ــرة إذا مل يعـ ــن اآلخـ ـــال عـ ـــله غافـ ـــا وجتعـ اإلنـــسـان بالدنيـ
ــى    ـــا إىل اهللا تعـــاىل وإىل اآلخـــرة ، وعقائـــد الغـــرب مبنيـــة علـ يوجههـ

ــش     ــذه ال ــر ، وه ــجرة الكف ــى ش ــة عل ــاهلم مبني ــر ، وأعم ــتج الكف جرة تن
مثــارا كـــثرية ، وهــذه الثمـــار الناجتــة مـــن شــجرة الكفـــر تنتقـــل إىل     
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املـسلمني الـذين ال يفكِّـرون بـأن هـذه الثمـار مرتبطـة بعقائـد الغـرب ،          
ــض اجلزئيـــات ال كـــل األعمـــال ، ولكـــن هـــذه    قـــد يأخـــذ املـــسلمون بعـ
اجلزئيات هلا جـذور تنتـهي إىل شـجرة الكفـر ، فـال بـد قبـل أخـذ أي             

 هــذه األشيـــاء علـى الــدين احلـق ، وهــو الـدين الــذي     شـيء أن نعــرض 
 ، علـيهم الـسالم   مث انتقـل إىل أهـل البيـت    صلى اهللا عليـه وآلـه  أتى به رسول اهللا     

فنأخــــذ األحكـــام اإلهليـــة منـــهم ، واملـــؤمن ال بـــد أن يعـــرض مفـــردة  
ــسالم مفـــردة علـــيهم    ليقولـــوا لنــــا مــــاذا نأخـــذ ومـــاذا نتـــرك ،   علــيهم الـ

ربيني مبيـالد أبنـائهم ليس مفصوال عـن عقائـدهم ، فـال          واحتفـال الغ 
  .بد أن نرجع إىل جذور اعتقادام 

ن بــاهللا تعــاىل ال يكــون نظــره إىل الــدنيا فقــط  ـان املؤمـــ     إن اإلنــس
ــن      ــالطريق عـ ــشغل بـ ــسان ال ينـ ــرة ، واإلنـ ــق إىل اآلخـ ــدنيا طريـ ألن الـ

إنـه ال يهـتم   اهلدف الذي يريد الوصول إليـه ، كمـن يريـد أن يـسافر ف            
بتزيني الطريـق ، نعـم يريـد طريقـا ممهـدا حبيـث يوصـله إىل املدينـة           
ــؤمن للوصــول إىل اآلخــرة       ــستغلها امل ــدنيا ي ــذلك ال ـــا ، وك ــيت يريده ال
ــن        ــه غــافال ع ــيت جتعل ــياء ال ــبعض األش ــشغل ب ــإذا ان ــاملا غامنــا ، ف س
ــشغل      ــيت ت ــياء ال ــذه األش ــن ه ــدف ، وم ــصل إىل اهل ــن ي ــه ل اآلخــرة فإن

ــسلمون    اإلنـــسا ــون ، واملـ ــه الغربيـ ــا ينتجـ ــه ومـ ــا يعملـ ــرة مـ ــن اآلخـ ن عـ
واملؤمنون يأخذون نتاج الغـرب بـال تفكـري ، وال يربطـون هـذه األشـياء            
ــا     ــدنيا ، وأم ـــاط بال ـــالد ارتب ـــاد املي ـــاهلم بأعي ـــائد الغــرب ، فاحتف بعق
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نظـر املــؤمن فإنــه يكــون دائمــا إىل اآلخــرة ألنــه حيــاول احلــصول علــى   
يقـة ، ومنهـا االجتماع من أجـل تذاكر أمر أهـل البيـت     الثـواب بكل طر  

ــسالم  ــيهم ال ــون ف  عل ــاألجنيب ال يك ــشـبه ب ــو    ـ ، والت ــل ه ـــا ، ب ــواب قطع ـــه ث ي
  .حمـرم إذا قصد الشخص هذا التشبه وأراد أن يكون مثلهم 

الغربيــــون حيتفلــــون بأعيــــاد مــــيالد األبنــــاء ألــــم      : إذن 
ــس    ــط ، فمقايي ــدنيا فق ــون ــذه ال ــافرة ،   مرتبط ــة ك ــاييس دنيوي هم مق

وأمـا املؤمن فهدفه األول واألخـري هـو آخرتـه ، وال يوجـد عنـده هـدف             
آخر ، وأمـا هـذه الـدنيا الفانيـة فهـي وسـيلة إىل اآلخـرة وليـست غايـة               

  :بنفسها ، يقول اهللا تعاىل 


 )١(.   
  

ــة ،       ــياء ــذه الطريق ــرى األش ــذي ي ــؤمن ال ــسان امل ــذا اإلن هك
 متروكـة علـى األرفـف ،    علـيهم الـسالم  اآليات القرآنية وروايات أهـل البيـت        

 ليعرفـوا مـاذا   علـيهم الـسالم  املؤمنون اليـوم ال يقـرؤون روايـات أهـل البيـت          
ــسالميريــد أهــل البيــت  ــيهم ال ــا   منــهم عل حــىت يكــون أحــدهم إنــسانا مؤمن

معتقـدا بإمامتـهم ، كـثري مـن األشـياء يأخـذها املؤمنـون وهـم غـافلون          
  .عن إميام 

                                                        
   .١٩:  اإلسراء )١(
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إن املؤمن ال يأخذ أموره مـن أتبـاع األديـان األخـرى املنحرفـة          
ــت     ــل البي ــده أه ــؤمن عن ــهم ، امل ــع ملّت ــيهم الــسالم وال يتب ــصدر  عل ــم امل  ، ه

ــا ، ومـــن هـــذ  ــيت يقـــوم ـ ــياء الـ ــاليهود  لألشـ ه األمـــور أن ال يتـــشبه بـ
ــل قـــصات الـــشعر        ــشبه ـــم حـــرام ، مثـ ــصارى والكفـــار ألن التـ والنـ
واللبـاس املعين ، ترى إنسـانا يدعي أنـه مؤمــن وهــو يلـبس مـا يـسمى        

وله قصة شـعر تـشبه أحـد املمـثّلني أو املغـنني الغـربيني            " الشورت  " بـ  
لباس ، أيـن هـذا الـشكل مـن     الفسقة ، وقد يذهب إىل املسجد ذا ال    

املــسجد ؟ ، فيــذهب إىل املـــسجد ــذه الطريقــة الـــيت ال تعبــر عـــن      
اإلميــان واالعتقــاد باإلمامــة ، هــذا مثــال مــن األمثلــة ، وتوجــد هنــاك   
أمـور كثرية يف حيـاة الناس ال تعبـر عـن اإلميـان ، فالتـشبه ـم غـري            

ــاهلم غــري صــحيح    ــارهم وأعم ــدهم يف أفك ــائز ، وتقلي ــارهم ج  ألن أفك
قـائمـــة عـــلى تــــلك العقـــائد الكافـــرة ، فـــال نتــشـبه ــم يف طريقــــة       
ــن طريقتــهم يف        ــة ع ــون خمتلف ــا ال بــد أن تك ــة حياتن ـــا ، فطريق حياتن
احلياة ، ال بد أن تكون كيفية حياتنـا معبـرة عـن اإلميـان بـاهللا تعـاىل            

 يريــد مـــن  وانعكاســا لإلميـــان بــالنبوة واإلمامـــة واملعــاد ، اهللا تعـــاىل   
املسـلمني أن يكونـوا متـميزين عـن أتبــاع الديانــات األخــرى ، فاملـسلم           
ــلوكيام       ــم وس ــرين يف آرائه ــد اآلخ ــو ال يقلِّ ــزة ، فه ــه شخــصية متمي ل
وتـصرفام يف هــذه الـدنيا ، فلقــد بـين لــه دينـه كــل مـا حيتاجــه مــن      

، وكـل مـا   أمـور ، وديننا ليس ناقصا حىت نكمله مـن األديـان األخـرى            
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تريده موجـود يف هذا الدين ، من أصـغر شـيء ككيفيـة دخـول احلمـام        
وكيفية اجللـوس فيه ، وجتد روايات عن كيفيـة دخـول احلمـام برجلـك      
اليسـرى مثـال ، إذا كانت األمـور الصغرية قـد بينتـها الروايـات فكيـف        

اج باألمـــور الكبيـــرة ؟ ، فكــل شــيء موجـــود يف الروايـــات ، ولكــن حنتــ  
إىل البحث يف هـذه الكنـوز حىت نستخرج الآللئ مـن تلـك الروايـات ،          

ــسي     ـــة ال ــدات للعالم ــشـرة جمل ـــوار ذو املائـــة وع ــره حبـــار األن ــدس س  ق
مثال جزء بسيط من الكنوز العظيمـة املوجـودة عنـد أتبـاع أهـل البيـت           

يم  ، ولكن حيتـاج املؤمن إىل مراجعــة هــذه الكنــوز حـىت يقـ      عليهم السالم 
  .حياتـه على أساس هذا الدين 

وال " . . . :  أنـه قـال   صلى اهللا عليـه وآلـه  يف رواية عن رسول اهللا  
   .)١( "تشبهوا باليهود 

ــاليهود وال      ــشبهوا ب ــال تت ــال األوضــح ، ف ــاب املث ــن ب ــا م ــود هن      اليه
  .بالنصارى وال باوس وال بغريهم ، فال نتشبه باألقوام اآلخرين 

من أحـب قومـا حـِشر    " :  قال صلى اهللا عليه وآله ل اهللا   وعن رسو 
   .)٢( "معهم ، ومن أحب عمل قوم أُشرك يف عملهم 

ــإذا       ــه ، ف ــر فلينتب ــل الكف ــب أله ــسلم ذرة ح ــد امل ــان عن إذا ك
ــؤمنني       ــا للم ـــون موجه ـــد أن يك ــب ال ب ـــم ، احل ــِشـر معه ـــا ح ــب قوم أح

                                                        
   .١٠ ح ١٧٦ ص ٧٣ حبار األنوار ج )١(
   .٦٢ ح ١٣٠ ص ٦٥ املصدر السابق ج )٢(
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ربيني املــشركني الكفــرة ، وإذا   فقـــط ، احلــب ال يوجهـــه املؤمـــن للغـــ     
ــب        ــم وحياس ــشر معه ــه سيح ــك أن ــىن ذل ــه ، مع ـــاهلم فلينتب ــب أعم حي
معهـــم ، ففـــي يــــوم القيامــــة يقــــال لــــه اذهـــب إىل هــــؤالء اليهـــود         

  .والنصارى الذين قلّدم وأحببت أعماهلم 
  

 عليـه الـسالم  أتيـت أمـري املـؤمنني    :       يف رواية عـن نـوف البكـايل قـال        
الـسالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني      : رحبة مـسجد الكوفـة فقلـت        وهو يف   

وعليـك الــسالم يـا نـوف ورمحــة اهللا    : فقـال  . ورمحـة اهللا وبركاتـه   
، " . . . : عظـين ، فقـال   ! يا أمري املـؤمنني    :  فقلت لـه    .وبركاته  
إن سـرك أن تكـون معـي يـوم القيامـة فـال تكـن للظـاملني         ! يا نوف   

حبنا كان معنا يوم القيامـة ، ولـو أن رجـال    من أ! معينا ، يا نوف     
   .)١(. . . " أحب حجرا حلشره اهللا معه ، 

  

ــة مــن       ــه االجتماعي ــذ عاداتــه وأعراف ــسلم أن ال يأخ ــى امل        إن عل
اليهـــود والنـــصارى وغريهـــم ألن منطلقـــام دنيويـــة حبتـــة ، فهـــم ال  

ه يكـون  يؤمنون بوجـود اآلخـرة أصـال ، وأمـا املـؤمن احلقيقـي فـإن مهّـ         
يف اآلخــرة ، ونظـــره دائمــا باجتـــاه اآلخــرة ، وعملـــه يــصب يف اجتـــاه     

 يدخلون إىل بيتـه ويـسألونه   رضوان اهللا عليـه اآلخرة ، مثال سلمان احملمدي  
أرسـلته إىل بـييت يف العـامل اآلخـر ،     : أين متاعك ؟ فيقول مبا معنـاه        

                                                        
   .٩ ح ٣٨٢ ص ٧٤ حبار األنوار ج )١(
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يف طريقنـا ، فـال   هكذا يكون اإلنسـان املؤمن ، وهــؤالء ميثِّلــون أنـوارا          
بـد أن نأخذ ذه األنوار حىت نـصل إىل املكـان الـذي نريـد أن نحـشر        

   .عليهم السالمفيه مع حممد وآل حممد 
أنــتم حتتفلــون مبواليــد أهــل البيــت  :       نرجــع إىل الــسؤال الــسابق 

   فلماذا ال حنتفل مبواليد أبنائنا ؟عليهم السالم
ملــاذا  : ، وأنــا أســألكم باملقابــل          وقــد أجبنــا عــن هــذا الــسؤال     

تريــــدون أن حتتفلــــوا مبواليــــد أبنــــائكم ؟ ومــــا هــــو املــــربر والــــسبب  
  .لالحتفال مبواليد األبناء ؟ ، فنأيت إىل النقطة الثانية 

 
جييــب ألن ابــين كــرب ســنة عــن العــام املاضــي ، ويف كــل مــرة  

عن العام الذي قبله فإننـا حنتفـل بـذلك ، فعمـره زاد سـنة       يكرب سنة   
ــبة بلوغــه      ــل مبناس ــرى أحتف ــنة أخ ــرور س ــد م ــام املاضــي ، وبع ــن الع ع

  .سنتني من عمره 
هــل : أســأل ســؤاال . . أخــيت املؤمنــة . . ولكـن أخــي املــؤمن  

صحيح أننا نكـرب يف كـل عـام أو أننـا نـصغر يف كـل عـام ؟ هـل العمـر                
  أنه ينقص ؟يزداد يف كل سنة أو 

ــم    ــون آراؤكــ ــىت تكــ ــحيحة حــ ــرة صــ ــور نظــ انظــــروا إىل األمــ
ــر      ــب إن عم ــدما جيي ــصـحيح ، عن ــتفكري ال ــى ال ـــة عل ــصرفاتكم قائم وت
ابنــه زاد نقـــول ال ، إن عمـــره مل يــزدد بــل نقـــص ، عليــك إثبــات أنــه   
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زاد ، وال يوجـد عندك دليل علـى زيـادة عمـره ، وأنـا سـأعطيك دلـيال         
ــص ، و   ــره نق ــى أن عم ــريا صــحيحا ،    عل ــر تفك ــدليل ، أوال فكِّ ــك ال إلي

وبعـد التفكري الصـحيح نسـتطيـع أن جنيب بـأن هــذا اجلــواب صــحيح      
  .أو خاطئ ونصل إىل اجلواب الصحيح 

  

ــيش       ــه أن يع ــدرا ل ــون مق ـــد يك ـــا يول ـــك عندم  ســنة ٦٠إن ابن
 سنة ، فهـو مل يكـرب سـنة بـل نقـص      ٥٩مثـال ، وبعـد سنة يكون عمره       

 سـنة ، فعمـر اإلنـسان    ٥٠ـة ، وبعد عشر سنوات يكون عمره     عمـره سن 
إىل نقصان وليس إىل زيــادة ، وهـو يقـول إن االحتفـال يقـام مبناسـبة         
زيادة عمـره ، أقـول لـه انتبـه إن عمـره يـنقص ، واإلنـسان يقتـرب إىل        
ايته يوما بعد يوم ويصغر عمـره ال أنـه يكـرب ، فهـذا االحتفـال لـيس         

يالد ، بــل هــو احتفـال بــاالقتراب مـن القــرب ، فيكــون   احتفـاال بعيــد املـ  
ــده    ــيالد ، فهــو يــشعر بالــسعادة ألن ول احتفــاال بعيــد الوفــاة ال بعيــد امل

  .كرب ، مع أن املفروض أن حيزن ألن ابنه نقص عمره 
  

إنكـم يف ممـر   ! يـا أبـا ذر   : "  قـال  صلى اهللا عليه وآلهعن النيب  
أعمــال حمفــوظة ، واملــوت يـأيت     و الليـل والنهـار يف آجـال منقوصـة 

بغتـة ، ومن يزرع خريا يوشـك أن حيـصد خـريا ، ومـن يـزرع شـرا          
   .)١( "يوشك أن حيصد ندامة ، ولكل زارع مثل ما زرع 

                                                        
  .أعمار :  ، آجال ٣ ح ٧٣ ص ٧٤ حبار األنوار ج )١(
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 علـيهم الـسالم  فنحن يف أعمار منقوصة ، هكذا ينظر أهـل البيـت           
ــال     ــاذا االحتفـ ــادة ، فلمـ ــصان ال إىل زيـ ــسان إىل نقـ ــر اإلنـ إىل أن عمـ

  !ليد األبناء ؟مبوا
 يــشكو إليــه حالــه عليهمــا الــسالمجــاء رجــل إىل علــي بــن احلــسني 

مسكني ابن آدم ، له يف كل يوم ثالث مصائب "  : عليه السالمفقـال لـه 
ال يعترب بواحـدة منهــن ، ولــو اعتبــر لــهانت عليــه املـصائب وأمـر           

إن  ( الدنيـا ، فأما املـصيبة األوىل فـاليوم الـذي يـنقص مـن عمـره            
 مـصيبة  عليـه الـسالم  اليوم الذي يـنقص مـن عمـر اإلنـسان يعتـربه اإلمـام               

وهـو حيتفــل ــذه املـصيبة الــيت حلّــت بولــده ، فـإذا كــان نقــصان يــوم     
 يومـا ؟ ،  ٣٦٥واحد مـن العمـر مـصيبة علـى اإلنـسان فكيـف بنقـصان             

وإن : قــال . ) نظـــرة إىل العمـــر مـن مثـــار شجـــرة اإلميــان  ـوهــذه ال 
فالتاجر مثال (  يف ماله اغتم به ، والدرهم يخلَف عنه     ناله نقصان 

، والعمـر ال يــرده  ) قد خيسـر مالـه ، ولكن يكسب املـال مـرة أخـرى     
شيء ، والثانيـة أنـه يسـتويف رزقه ، فإن كان حالال حوِسـب عليـه ،          

ـــه  ـــوِقب علي ــس ( وإن كــان حرامـــا ع ــر  ـإذا كــان اإلن ان يريــد مــاال أكث
ــفلـــيكن ــري   ـ لـ ــه أن حـــسابه ســـوف يطـــول ، الفقـ ه ذلـــك ، ولكـــن لينتبـ

مــصيبته هينــة ألن ال مــال لـــه ، والغــين حماســب حــىت إذا كــان مالــه   
مــن حـــالل ، ويف روايــة يــسـأل اإلنـسـان عــن مخـس ، منــها مالـه مــن      

: قيـل  . والثالثة أعظم من ذلك : قال . ) أين اكتسبـه وفيم أنفقـه   
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 يـوم ميسي إال وقـد دنا من اآلخرة مرحلة مـا من:  قـال ومـا هي ؟
اإلنـسان ال يـدري أنـه إذا أصـبح     ( ال يدري على اجلنة أم على النار      

هـل يبقى إىل الليل أم ال ، وأنــه إذا أمـسى هـل يبقـى إىل الـصباح أم       
ال ، فـإن عزرائيــل حتــت اخلدمـة ال ميــل مــن عملـه ، فــإذا أتــى األمــر     

فـإن عزرائيـل علـى أمت االسـتعداد     اإلهلي بقبض روح فالن من الناس       
ان أنـــه اآلن يف عنفــوان شــبابه ، فكــم ـيذ األمـــر ، وال يغتــر اإلنــسـلتنفــ

بـاب ماتــوا ومل يكونــوا يتوقّعــون أن ميوتـوا ، فاإلنـسان ال بـد       ـن الـش ـمـ 
ــع املــوت يف كــل حلظــة ، وهــذه املــصيبة أعظــم مــن املــصائب         أن يتوقّ

يكـون ابن آدم اليـوم الـذي يلــد مــن    أكرب مـا : وقـال . ) السـابقـة  
   .)١( "أمـه 

  

ــره إىل     : إذن  ــد ، وعمـ ــا يولـ ــسان حينمـ ــون اإلنـ ــا يكـ ــرب مـ أكـ
  .نقصان يوما بعد يوم 

  

       وهنـاك نقــاط أخــرى ميكــن حبثهــا أتركهــا إىل جمــاالت أخــرى   
  .وفرصة ثانية يف املستقبل إن شاء اهللا تعاىل 

  

 
ــت    ــل البي ــط أه ــد خ ــيوج ــسالمعل ــرف  يهم ال  يف طــرف ، ويف الط

اآلخر توجـد كـل األديـان واملـذاهب األخـرى الـيت ختـالف مـذهب أهـل            
                                                        

   .٢٠ ح ١٦٠ ص ٧٥ حبار األنوار ج )١(
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ــسالم ت ـالبيــ   ، فــإذا أراد اإلنـــسـان أن يكــون مؤمنـــا فــال بـــد أن    علــيهم الـ
 ، فيـسأهلم دائمـا   عليهم السالميعرض مـا يريد أن يفعلـه على أهـل البيت  

واب منـهم ويطبقـه علـى نفـسه     عن نظرم إىل األشيـاء ، ويأخــذ اجلـ   
وعلى حياته ، كـثري مـن األفكـار واالعتقـادات واألعـراف املوجـودة بـني         
املسلمني أفكار وعقائـد وأعـراف كـافرة يأخـذها املـسلمون مـن شـجرة              

ــى أهــل البيــت   ــيهم الــسالمالكفــر ، فــاملؤمن ال بــد أن يعــرض دينــه عل  ، عل
ذا الفعـل ، وإذا مل يوافـق    يقوم ـ عليهم السالموبعد أن يوافق أهل البيت  

ــيهم الــسالم أهـــل البيـــت    فإنــــه يتـــرك هــذا الفعـــل ، ومقـــاييس الغـــرب  علـ
ــاييس كافـــرة ، ومــا يقدمــه الغــرب للمــسلمني ال بــد مــن التعامــل         مق

  .احلِذر معه 
ـــذ دينـــ  ـــن ال يأخـ ــربيني   ـإن املؤمـ ــن الغـ ــلوكياته مـ ه وآراءه وسـ

ـــة فقـــط وال ي    ــسهم مقــاييس دنيوي ــذين مقايي نظـــرون إىل اآلخــرة ،  ال
ــالنيب      ــد ب ــاىل ويعتق ــاهللا تع ــد ب ــذي يعتق ــؤمن ال ـــا امل ــه وأم ــه وآل  صــلى اهللا علي

ويعتقـــد باإلمامـــة ويعتقـــد باملعـــاد فـــإن مقاييـــسه تكـــون خمتلفـــة عـــن   
 ، لـذلك فـإن   عليهم الـسالم مقاييس الغرب ألنه يأخذ مبقاييس أهل البيت    

ـــه وس  ـــه وكالم ــاره وأقـوال ـــهـآراءه وأفك ــة  لوكيات ــون خمتلف ــصـرفاته تك  وت
عن كل أتباع الديانات واملذاهب األخـرى ألن نظـر املـؤمن يكـون دائمـا        

ـــا نظــ  ــط ،   ـإىل اآلخـــرة ، وأم ــدنيا فق ــون إىل ال ــه يك ــؤمن فإن ر غــري امل
ومن يريد أن ينجو يوم القيامـة فعليـه أن يأخـذ بـدين اهللا تعـاىل عـن               
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ــت    ــق أهــل البي ــذا   علــيهم الــسالم طري الطريــق ال ميكــن   فقــط ، وبــدون ه
لإلنسـان أن حيصل على النجاة يف يـوم احلـساب ، واملـؤمن مـن أتبـاع              

 ال بــد أن يكـون متميـزا عـن اآلخـرين البعيـدين       علـيهم الـسالم  ت ـأهـل البيـ  
  : ، وإليك هذه الرواية عليهم السالمعن أهل البيت 

  

كنـت عنـد أيب عبـداهللا    : عن علي بن أيب زيد عن أبيه قـال       
ــسال  ــه ال ــن       معلي ــرب م ـــه وق ــب ب ــي فرح ـــداهللا القم ــن عب ــسى ب ـــل عي  فدخ

 ــــ  وال كرامة ـــيا عيسى بن عبداهللا ليس منا " : جملسه ، مث قال  
من كان يف مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان يف ذلك املصر أحد 

   .)١( "أورع منه 
  

ــخص إذا  : إذن  ــضل شـ اإلنـــسان الـــشيعي ال بـــد أن يكـــون أفـ
ــاش يف مكــان ، يكــون    خمتلفــا عــن اآلخــرين ، ال يكــون كمــا يكــون      ع

الناس ، ال يقول حـشر مـع النـاس عيـد ، كـن فـوق النـاس حـىت تـرى                  
  .األشياء بطريقة خمتلفة عنهم 

  

ــه النــاس حنــن نفعلــه ، ال نلْــبس بناتنــا مــا    لــيس كــل مــا يفعل
يلبس النـاس بنام ، ليس من الضرورة أنـه إذا نزلـت أزيـاء جديـدة         

ــد أن   ــسوق فـــال بـ ــت هـــذه   يف الـ ــة "  تلـــبس البنـ ، فالبنطـــال " املوضـ
والقميص الضيق ليس لباسـا شـرعيا ، طريقــة حجـاب املـرأة وضـحها        

                                                        
   .١٠ ح ٧٨ ص ٢الكايف للشيخ الكليين قدس سره ج  )١(
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 ، فأهل عليهم السالم ، فديننا نأخـذه من أهـل البيت عليهم السالمأهـل البيت 
ــيهم الـسالم البيـت    هــم املثــال والقـدوة ، إذا أرادت املــرأة أن تكــون مثــل  عل

 فـال بـد أن تنظـر إليهـا     عليهـا الـسالم  ملني فاطمـة الزهـراء   سيدة نساء العا  
 علـيهم الـسالم  وتقلّدهـا حىت تكون فعـال من األتباع احلقيقيني ألهل البيـت    

ــسالمحـــىت حتـــشـر معهـــم  ــيهم الـ ــسالم ، وقــــد متـــسـكت الزهـــراء علـ ــا الـ  عليهـ
حبجاا الشرعي ، فكيف تقـول املرأة إـا شـيعية وتكـون سـافرة ؟ ،          

ان والــسفـور واحلجـــاب غــري الــشرعي ووضــع املــساحيق علــى        فاإلميـــ
  .الوجه مع وجود الرجال األجانب ال يلتقيان 

  

أي شـيء  " : عليها الـسالم   لفاطمة صلى اهللا عليه وآله      يف رواية قال النيب   
   .)١( "أن ال ترى رجال وال يراها رجل " : قالت " خري للمرأة ؟ 

  

ــي  ــت  إذا أراد الــشخص أن يأخــذ قل ــن أهــل البي ال مــن دينــه م
ــسالم ــيهم ال ــا ،   عل ــذا الــدين يكــون طينــا ال دين  وقلــيال مــن غريهــم فــإن ه

 مث صـلى اهللا عليـه وآلـه   فالدين هو الدين اخلالص الـذي جـاء بـه رسـول اهللا      
ــب      ــن أيب طال ــي ب ــؤمنني عل ــري امل ــل إىل أم ــة عليــه الــسالم انتق  مث إىل بقي

اخللط فـإن الـدين ال يكـون دينـا      ، وإذا أراد الشخص   عليهم السالم األئمة  
ــشخص أن    ــثرية ، وإذا أراد الـ ــا بـــشوائب كـ ـــا خملوطـ ــل دينـ ــصا بـ خالـ

  .خيلط بني شجرة اإلميان وشجرة الكفر فال يكون مؤمنا حقيقيا 
                                                        

   .٧ ح ٨٤ ص ٤٣ حبار األنوار ج )١(
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ــذين      ــصاحلني ال ــؤمنني ال ــن امل ــون م ــاكم ألن نك ــا اهللا وإي وفّقن
شر  حقيقـة ، وبـذلك سـوف حنـ    علـيهم الـسالم   يكونون من أتباع أهل البيت      

  .معهم يوم القيامة ونكون من الفائزين 
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سـيدنا أيب القاسـم     
  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

  

ــايل     وصــلنا  ــن لي ــهينا م ــارك وانت ــضان املب ــهر رم ــة ش إىل اي
القدر الـيت يقـدر اهللا تعـاىل لكـل شـخص فيهـا مـا يكـون لـه يف الـسنة                
مـــن خـــري أو شــــر أو مـــضرة أو منفعــــة أو رزق أو أجـــل ، فيتــــساءل     
ــأكون إىل     ــسنة القادمــة ؟ هــل س ــدري يــا تــرى يف ال اإلنــسـان مــا هــو ق

ن ليــــايل القـــدر لبنـــاء   خيــــر أم ال ؟ هــــل اســـتطعت أن أستفيــــد مـــ    
  مستقبلي خالل السنة القادمة إىل شهر رمضان القادم ؟

  

ــدر     ــايل القـ ــستقبله ، يف ليـ ــسان مـ ــبين اإلنـ ــدر يـ ــايل القـ يف ليـ
ذا القــدر أتــى مــن نفــس    ـعندمـــا يقــدر اهللا عــز وجــل شــيئا فــإن هــ      

ــت      ــسان أن ــا اإلن ــدرك أيه ــل ؟ ، فق ــاذا فع ــايل م ــذه اللي ــسان ، يف ه اإلن
                                                        

 ألقي هـذا املوضـوع يف خطبـة اجلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ             )١(
 . م ٢٠٠٠ / ١ / ٧ املوافق هـ ١٤٢٠ رمضان ٢٩
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ــسـك  ــطة يف   تبنيـــه بنف ــت الواس ـــدر ، ولكــن أن ـــز وجــل يق ، نعــم اهللا ع
بنـــاء مــستقبلك ، فاإلنــسان هــو الــذي يــبين قــدره ، فــإذا اســتفاد مــن  
ــيكون إىل       ــدره س ــستقبله فق ــاء م ــضـان يف بن ـــر رم ـــدر يف شه ــايل الق لي
خــري ، وأمـــا اإلنــسان الــذي ضــيع هــذه الليــايل فــإن قــدره ســيكون إىل  

شـر.   
ــك  فالقــدر أنــت تبن: إذن  ــل يفــرض علي ــه ال أن اهللا عــز وج ي

قدرا معينا ، لذلك طلب اهللا عـز وجـل مـن اإلنـسان أن يقـوم بأعمـال         
معينـة يف هـذه الليايل حىت يـستطيع أن يـبين قـدره بنفـسه ، علـى كـل        

  .حال بيان هذا األمر حيتاج إىل موضوع خاص 
ــى العيــد ،           هــذه هــي ايــة شــهر رمــضان ، وحنــن مقــدمون عل

 هـي نظـــرتك أيهــا املــؤمن إىل العيــد ؟ ومـاذا يعــين العيـد لــك ؟      فمــا 
ــاب         ــبس الثي ــط ل ــين فق ــد يع ــل العي ــد ؟ ه ــن العي ــك ع ــو مفهوم ــا ه وم
اجلديــدة وتبــــادل الزيـــارات مـــع األهـــل واألصــــدقاء ؟ هــل هـــذا هـــو     
مفهــوم العيــد أم ال بــد أن نلتفـت إىل بعــض األمــور الـيت مــن خالهلــا    

ــد  ــن العي ــستفيد م ــاىل  ميكــن أن ن ــرك إىل اهللا تع ــها لنتح  وال نغفــل عن
ونستفيد من العيــد كوسـيلة للتقـرب إىل اهللا والـدخول إىل جنـات اهللا         
اخلالدة ؟ ، فكما كان شـهر رمـضان وسـيلة للتحـرك إىل اهللا تعـاىل ،          
وكمـا كانـت ليـايل القـدر وســيلة للتحـرك إىل اهللا تعـاىل ، كـذلك فــإن        

  . وجل أكثر العيد وسيلة لالقتراب إىل اهللا عز
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  :ويأيت املوضوع ضمن النقاط التالية 
 
 دخـال يـوم   عليهمـا الـسالم  أن اإلمامني احلسن واحلسني    :       يف رواية   

! يـا جـداه   :  فقاال صلى اهللا عليه وآلـه عيد إىل حجرة جدمها رسول اهللا  
 العـرب بـألوان اللبـاس ، ولبـسوا     اليـوم يوم العيـد وقــد تـزين أوالد       

. جديد الثياب ، وليس لنا ثوب جديـد ، وقـد توجهنـا لـذلك إليـك         
 حاهلما وبكـى ، ومل يكـن عنـده يف البيـت     صلى اهللا عليه وآله  فتأمل النيب   

ثياب يليق ما وال رأى أن مينعهما فيكسر خاطرمهـا ، فـدعا ربـه      
 عليـه الـسالم  فنـزل جربئيـل    . اجرب قلبهما وقلب أمهما     ! إهلي  : وقال  

 وقال صلى اهللا عليه وآلهومعـه حلّتان بيضاوان مـن حلل اجلنة ، فسر النيب 
خـذا أثوابـا خاطهـا خيـاط     ! يـا ســيدي شبــاب أهــل اجلنـة       : هلما  

   .)١( . . .القدرة على قدر طولكما 
  

   ماذا نستفيد من هذه الرواية ؟:نسأل 
  

  :اجلواب 
  

لــوب يف العيــد حــىت يــدخل الــسرور يف  إن اللبــاس اجلديــد مط
ــ ــذا    ـقل ــل وضــعنا يف ه ــن ه ــون ، ولك ــضا يفرح ــار أي ـــال ، الكب وب األطف

ـــو هكـــذا ؟ أي هـــل يـــشعر األطفـــال بالـــسعادة ألـــم لبـــسوا    البلـــد هـ
                                                        

  .٤٥ ح ٢٤٥ ص ٤٤ حبار األنوار ج )١(
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ــى      ــصل عل ــا حن ــا صــغارا كن ــا كن ــد ؟ ، حينم ــدة يف العي ــس اجلدي املالب
 األضـحى ،  مالبس جديـدة مرتني يف السنة ، يف عيـد الفطـر ويف عيـد     

وكنـا خـالل الـسنة نتنـاوب علـى الدشداشـتني اللـتني حـصلنا عليهمـا ،           
ــوم ثوبــ   ــل ي ــسـون يف ك ــا يلب ــا   ـإن أوالدن ــل دائم ــدا ، جتــد أن الطف ا جدي

عليه ثيـاب جديـدة ، وعنـدما حيـصل علـى ثيـاب العيـد ال يفـرق عنـده               
شــيء ، فــال يــشـعرون بتلــك الــسعادة املطلوبــة مــن العيــد ألن لباســهم   

العيـد وبعـد العيـد ال خيتلفـان ، نعـم يـشعرون بالعيـد ولكـن لــيس         ل ـقبـ 
  .كما كنا يف السابق 

  

ــيء     ــل ش ــى ك ــصل عل ــك حي ــل طفل ــة األوالد ال جتع ــاب تربي ــن ب      وم
يريــده ، دع طفلـــك يـــشعر باحلرمـــان يف بعــض األوقـــات حـــىت يـــشعر   
باآلخـرين احملرومني ، مثـال عندمــا تأخــذه إىل حمــل األلعـاب وتقـول         

ـــه ــضـرورة أن حيــصل الطفــل علــى كــل     ـ اختــر مـــا تريـــد ، ليــ   ل س بال
اختـراع جديــد ينــزل يف الــسوق ، إذا مل حيــس باحلرمـان وهــو صــغري    
ــط     ــأي شــخص آخــر ، فق ــرب ألنــه ال يفكــر ب لــن يــشـعر بــالفقراء إذا ك

  .يفكر بنفسه ويعيش األنانية 
  

يف هـذا اليـوم ال بـد أن تفكِّـر بأطفـال الفقـراء        ! أخي املـؤمن    
أيتــامهم حينمـــا تــشتري ثيابــا جديـــدة ألطفالــك ، اشــتر هلــم كمـــا        و

تــشـتري ألطفـــالك ، وأدخــل علــى أهــل بيــت مــن الفقــراء الــسرور ،         
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ــ ــز وجــل ،       ـوبذل ــد للتقــرب إىل اهللا ع ــتفدت مــن العي ــون قـــد اس ك تك
   .)١(: وتكون قد طبقت اآلية الكرمية اليت تقول 

  

إن اهللا عز وجـل فـرض زكـاة الفطـرة مـن أجـل هـذا ، ولكـن           
اإلنسـان املؤمن ال يدفع زكاة الفطـرة واخلمـس فقـط ، بـل يـدفع أكثـر            

: من ذلك ، يف رواية عن اآلية الكرمية 
 )ــ، عــن اإلمــام الــصادق  )٢ ــه ال ــال سالمعلي . . . :  ق

فاحلق املعلـوم من غيـر الزكاة وهـو شيء يفرضـه الرجل على نفسه 
يف مالـه ، جيـب عليــه أن يفرضــه علـى قــدر طاقتـه وسـعة مالـه ،               
فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شـاء يف كـل يـوم وإن شـاء يف كـل       

   .)٣( . . .مجعة وإن شاء يف كل شهر 
  

ــل    ــاة املفروضــة ب ــيس الزك ــذا ل ــى   إن ه ــرض عل ــؤمن يف  إن امل
ــهر ،   ــــنف ـــوع أو يف كـــل شـ ـــوم أو يف كـــل أسبـ ــل يـ ــصـدق يف كـ سـه أن يتـ

ــراء ، ال      ــى الفق ــصدق عل ــه للت ــن معاش ــسبة م ــزءا ون ــؤمن ج ـــل امل فيجع
تفكــر أن املــال يــذهب إىل الفقــري ، املــال يرجــع إليــك ألن ثــواب هــذا   

 مـن هـذا   املـال يرجـع إليك ، وثواب هذا املقدار القليل من املـال أكثـر          
                                                        

   .١٠:  احلجرات )١(
   .٢٥ - ٢٤:  املعارج )٢(
   .٨ ح ٤٩٨ ص ٣الكايف ج  )٣(
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املقـدار بأضعاف مـضاعفة ، أنـت تـشتري العافيـة بالـصدقة ، ال فقـط           
ص يتـصدق حينمـا يـصبح مريـضا ، بـل يـشتري العافيـة قبـل             ـأن الشخ 

ــه     ـأن ي ــاء ينفعان ــام الرخ ــاؤه يف أي ـــن صــدقته ودع ــضـا ، واملؤم ـــع مري ق
  .حني وقوع البالء 

يــدعو يف روايـة مبــا معناهــا أنــه إذا وقـع الــبالء فــإن اإلنــسان   
فال يستجاب لـه ، تقول املالئكـة إن هـذا صـوت جديـد مل نـسمعه مـن        
قبـل ، وإذا كان اإلنسان يـدعو يف أيـام الرخـاء فـإذا وقـع الـبالء تقـول         

  .املالئكة نعم هذا صوت كنا نسمعه دائما من قبل ، فيستجاب له 
ــصادق   ــام ال ــن اإلم ــسالم ع ــه ال ــال علي ــدعاء  :  ق ــدم يف ال ــن تق م

. نـزل بـه البـالء ، وقـالت املالئكة صوت معـروف     استجيب لـه إذا    
ومل حيجب عن السمـاء ، ومـن مل يتقـدم يف الدعاء مل يستجب لـه       

   .)١( إذا نزل به البالء ، وقالت املالئكة إن ذا الصوت ال نعرفه
إذا دعا العبد يف البالء ومل يدع :  أيضـا قال عليه السالموعنـه 

وته وقالوا هذا صوت غريب أين كنـت  يف الرخاء حجبت املالئكة ص   
   .)٢( قبل اليوم

يف أيــام العيــد ال بــد أن نفكــر بأطفــال الفقــراء ، هــذا  : إذن 
الفقــري ال يـــستطيع أن يــشتري ثيابـــا جديــدة ألطفالـــه ، ال بــد علينـــا     

                                                        
   .١ ح ٤٧٢ ص ٢الكايف ج  )١(
   .١٠ ح ٣٨٢ ص ٩٠ حبار األنوار ج )٢(
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كمؤمنني أن نعيش مشاعر اآلخرين ، يوجد يف العـامل اليـوم كـثري مـن          
ــشردة واملهجــ   ــرية امل ــط   العوائــل الفق ــر ــم ، ال فق ــد أن نفك رة ، ال ب

نلــبس أوالدنــا الثيـــاب اجلديـــدة ، كمــا تــشتري لطفلــك اشــتر بعــض         
ــراء ، ـــذه الطريقـــة تكـــون        ـــاب لتـــدخل الـــسرور يف قلـــوب الفقـ الثيـ
اســتفدت مــن العيــد ، بــذلك نكــون مــن مــصاديق اآليــة الــسابقة ، هــل  

ن يـشعروا  تشعر ذه األخوة وأن عنـدك إخـوة مـؤمنني ال يـستطيعون أ        
  بالسعادة يف يوم العيد ؟

اجعل مشاعرك مع املؤمنني ، ال يعـيش اإلنـسان لوحـده أنانيـا       
ـــه ، فقــــط يفكـــر بزوجتــــه وأوالده ، يـــصـرف علـــى الزوجـــة       يف حياتـ
ــه ، اآلن     ــه وأبي ــن أم ــقاء م ــه األش ــر بإخوان ــد ال يفك ــط ، وق واألوالد فق

ــدر     ــى ق ــه عل ــري ومعاش ــده أخ فق ــون عن ــد يك ــذا ، ق ــه ، وضــعنا هك  حال
عندما يـذهب إىل الـسوق ال يفكـر أن عنـده أبنـاء أخ ال يـستطيعون أن           
يلبــسوا ثيابــا جديــدة يف العيــد ، فهــل مثــل هــذا اإلنــسان يــصدق عليــه   

  ؟" مؤمن " كلمة 
ــدين     ــه يف ال ــات إخوان ــشعر حباج ــذي ال ي ــؤمن ال ــسان امل        إن اإلن

 حقيقــة لطبــق ن الفعـــل ، لـــو كــان مؤمنــاـن اللــسـان ال مؤمـــيكــون مؤمــ
هـذه اآليـات والروايــات ، حنـن حنفــظ كـثريا مــن اآليـات والروايــات ،      
ولكــن مقــدار العمــل أقــل بكــثري ممــا حنفظــه ، شــخص عمــره أربعــون  
ــه ال تعبــر     ــسينيات نــرى أن حيات ــساجد واحل ــثال حيــضر إىل امل ســـنة م
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عن هـذا اإليـمان الذي يفترض أن يكـون يف قلبــه ، يعـيش حياتـه كمـا           
ــيش ــيء    يعـ ــه شـ ـــد يف حياتـ ــهم ، ال يوجـ ـــه وبينـ ـــرق بينـ ـــرون ال فـ  اآلخـ

خيتـــلف عــن اآلخــرين مــن املــذاهب واألديــان األخــرى ، فهــذا اإلميــان  
مـاذا قدم له ؟ ما هـو قيمـة اإلميـان ؟ هـل اإلميـان أن يقـول اإلنـسان            
  بلسانه أنا مؤمن أو أن اإلميان له مثار خارجية تظهر على املؤمن ؟

  . يفكر املؤمن بالفقراء وأوالد الفقراء ال بد أن: إذن 
 مل يكن ميلـك شـيئا لكـي يلـبس     صلى اهللا عليه وآله    وهذا رسولك األكرم   

ــصل  عليهمــا الــسالماحلــسنني   ثيابــا جديــدة ، يبكــي ألنــه ال يــستطيع أن حي
 صـلى اهللا عليـه وآلـه    ، هـذا رسـول اهللا   عليهمـا الـسالم  على ثوب جديـد لإلمـامني    

 العــادي ؟ ، حتمـا حــزن اإلنــسان العـادي يكــون أكــرب   سـانـــفكيـف باإلن 
صـلى   ، هكذا كانت حيـاة رسـول اهللا   صلى اهللا عليه وآلـه من حـزن رسول اهللا   

   .عليهما السالم ، مل يكن عنده بالبيت شيء حىت يلبس اإلمامني اهللا عليه وآله  
ل  ، إن هـذه األمـوا  صـلى اهللا عليـه وآلـه          حناول أن نتأسى برسـول اهللا       

صـلى اهللا   ، مل يكـن  صـلى اهللا عليـه وآلـه   املوجـودة يف يدك مل تكن بيـد رسـولك   

 غنيا مباله ، كان يأكل يف اليـوم قبـضة مـن متـر ، القبـضة كـم        عليه وآلـه  
عليـه  مترة فيهـا ؟ ، عـشرة تقريبـا ، وهكـذا كانـت حيـاة أمـري املـؤمنني            

 الـذي   عليـه وآلـه  صـلى اهللا  ، نـسأل لـو كانـت هـذه األمـوال بيـد الرسـول         السالم
 سـيفعل ـا ؟   صلى اهللا عليه وآلهتتخذه أسوة وقدوة فماذا تظن أن الرسول   

هــل ســـيفكر بنفـــسه وأوالده فقـــط أم أنـــه ســـيجعل جـــزءا منـــه ألوالد   
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 سيفكر بأوالد املسلمني قبـل أن يفكـر   صلى اهللا عليه وآلـه املسلمني ؟ ، النيب   
ــدم     ــراء أوال ، يق ــشاعر الفق ــيش م ــأوالده ، يع ــه   ب ــان ب ــو ك ــرين ول اآلخ

خصاصة أي الفقـر الـشديد ، مـن صـفات املـؤمن أنـه يفكـر بـاآلخرين             
حـىت لـو كـان يعـيش الفقـر ، وال يقـول أنـا فقـري أفكـر بنفـسي فقـط ،            

، أوال فكّر : واآلية تقول 
دك وليس العكس ، وبـذلك نكـون معبـرين عـن      باآلخـرين مث فكّـر بأوال   

   .صلى اهللا عليه وآلهحياة رسول اهللا 
ــيهم  وأئمتــك صــلى اهللا عليـه وآلـه  اجعــل نظـــرك دائمـا إىل رســولك    عل

 يقومـون  علـيهم الـسالم   ، وبذلك تكـون مـن املتـبعني هلـم ، وإذا كـانوا        السالم
ـــني     ـبأع ـــن املتبع ــون م ــال نك ـــا ف ــت إليه ــن ال نلتف ـــال حن ــم  م ــم ، فه  هل

األئمـــة وحنــن املــأمومون ، فــال بــد أن نتبــع حركــام وأفعــاهلم حــىت  
ــشاة        ــة م ــا الظاهري ــون حياتن ــا أن تك ــبعني ، وأم ــن املت ــال م ــون فع نك

 كمؤمنني ـم  عليهم السالمحلياة اآلخرين فهذا معناه أننا مل نرتبط م  
منا نكـون مـسلمي    ، وإعليهم السالموال نكون من األتباع احلقيقيني لألئمة     

ال تـصدق  " األئمـة  " اللسـان ال مسـلمي اجلنان فعال وحقيقـة ، فكلمـة     
" مــأمومون  " نـــا ، وحنــن ال تــصـدق علينــا كلمــة     ـعلــيهم بالنــسبــة ل 

ألـم يعيشون يف واٍد وحنـن نعـيش يف واٍد آخـر ، حياتنـا اآلن ال تعبـر         
 حيـاولون ، ولكـن   عن االتبـاع متامــا ، نعـم هنــاك كثيــر مـن اإلخــوان            

ــثري مـــ  ـــد يكـــون الكـ ــم   ـقـ ــؤمنني مـــن الغـــافلني ، يغفلـــون عـــن أـ ن املـ
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م أئمـــة جيــب اتبـــاعهم ، فنعــيش العيــد ولكــن نغفــل  ـمــأمومون وأن هلــ
 علـيهم الـسالم  عـن مفهــوم العيــد وجوانـب العيـد ، كيـف يريـد أهـل البيـت           

  هذا اليوم منا ؟
قــراء كمــا نفكـــر   النقطــة األوىل أننــا نفكــر بــأوالد الف    : إذن 

  .بأوالدنا ، بل هم مقدمون على أوالدنا 
 

ــاء ،     ــواو إىل ي ــت ال ــن يعــود عــودا ، قلب ــن العــود م ــشتق م      الِعيــد م
  ؟" العود " فماذا نفهم من كلمة 

ــوم العيــد ،        ــد اهللا تعــاىل يف ي ــرة عوائ ــود يعــين كث ــون إن الع      يقول
ــن      عو ــوم مـ ــذا اليـ ـــه اهللا يف هـ ـــا يعطيـ ـــات أي مـ ــي املُعطَيـ ـــد اهللا هـ ائـ

الرمحة والربكة واخلري ، وقـد يعـين عـود الـسرور إىل القلـوب ، ولكـن       
األفضـل أن نقـول إن معنـاه العــودة إىل اهللا تعـاىل ، إن املـؤمن حينمـا      
ــستفيد       ــدر ، وي ــايل الق ــأيت لي ــون صــائما مث ت ــضان يك ــهر رم ــدخل ش ي

يقتــرب إىل اهللا عـــز وجــل ، فــإذا انتــهى مـــن شــهر رمــضان        منهـــا ل
ــو        ــذا ه ــه ، وه ــرب من ــع إىل اهللا واقت ــاد ورج ــد ع ــو ق ــد فه ـــل العي ودخ

وم العيــد ، واملــؤمن ال بــد أن يــشعر ــذا االقتــراب بعــد ايــة        ـمفهــ
الشهر ، يـدخل إىل الـشهر حبالـة ، وخيـرج مـن الـشهر حبالـة أخـرى              

هللا تعـــاىل ، ويــشـعر بأنـــه قــد عــاد جديــدة ، حيــس بأنـــه اقتــرب إىل ا 
ــث        ــاره حي ــياء باختي ــن األش ــثريا م ــرك ك ــد ت ــه ق ــل ألن ــز وج إىل اهللا ع
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ــة احليــاة        ــن زين ــثريا م ــرك ك ــل ، ت ــه مل يفع ــها ولكن ــتطاع أن يرتكب اس
الدنيا وامللهيات اليت تلهيه عن ذكـر اهللا تعـاىل ، فينتـهي هـذا الـشهر            

ل ويرجــع إليــه ويقتــرب ويـدخل العيــد ، فيعــود املــؤمن إىل اهللا عـز وجــ  
منــه تعــاىل ، هــذا هــو مفهــوم العيــد وهــو العــودة إىل اهللا عــز وجــل ،   
ــز   ـــود إىل اهللا عـ ـــدار اســـتطعت أن تعـ واآلن راجـــع نفـــسـك إىل أي مقـ
  وجل ؟ هل استفدت من هذه الليايل يف االقتراب إىل اهللا تعاىل ؟

ــن    ــي أمـــور خارجيـــة ظاهريـــة مـ ــا اللبـــاس والزيـــارات فهـ وأمـ
عيـد وهـو مطلوب ، ولكنـه مطلـوب مـع األمـر البـاطين الـذي           مظـاهر ال 

هــو عــود ورجــوع إىل اهللا تعــاىل ، فمــا قيمــة اللبــاس اجلديــد إذا كــان  
اإلنـــسان قـــد ضـــيع ليـــايل القـــدر يف اخليمـــات الرمـــضانية والـــسهرات  
احملرمـة ويف األكـل والـشرب ومتابعـة بـرامج التلفـاز إىل الفجـر ؟ فمــا        

ـــد هلــذا ـفائـــدة الع ــا   ي ــدر املباركــة ؟ وم ــسان الــذي ضــيع ليــايل الق اإلن
  قيمة العيد له إال اللباس اجلديد وزيارة األهل فقط ؟

ــشون         يعـــيش هـــذا الـــشخص ظـــواهر األمـــور ، وأكثـــر النـــاس يعيـ
ــصالة     ــن الـ ــول انتـــهيت مـ ــن العبـــادات ، يقـ ــىت مـ ــياء حـ ـــواهر األشـ ظـ

ج كمـا هـو   وانتهيت من الـصيـام وانتـهيت مـن احلــج ، يرجــع مـن احلــ            
هـو ، احلـج الـذي يـستـفيد منــه املـؤمن يف مغفـرة مـا تقـدم مـن ذنبـه              
ومــا تــأخر ، حيــصل علــى هــذه املغفــرة إذا هــو غيــر نفــسه ، وأمــا إذا  
ــي عــن    يرجــع وتكــون حياتــه كمــا كانــت قبــل الــذهاب إىل احلــج والتخل
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ــا ينــــزع        ــرداء فقــــط ، وأول مـ ــبس اإلزار والـ ـــا ، فهــــو يلـ ـــة الدنيـ زينـ
ــس ــدنيا ،     اإلن ــن ال ــت ع ــا ختلّي ــا ريب أن ــول ي ــه يق ــه كأن ــج ثياب ـان يف احل

ــب    ــالغين يكـــون إىل جانـ ـــراء ، فـ ـــا يعيــــش الفقـ ـــج كمـ فيعــــيش يف احلـ
ــيش     ــو الغــين ، يع ــري وأيهمــا ه ـــا هــو الفق ــدري أيـــا منهم الفقـــري ، ال ت
ــشهر      ــذا ال ــد ه ــدنيا ، فبع ــن ال ــت ع ــا ريب ختلّي ــول ي ــضان ويق ــهر رم ش

ــه و  ــسان بين ــىت   يعــيش اإلن ــد ح ــة العي ــستحب أن يقــوم ليل ــه ، وي بــني رب
اذا اســـتفدت مـــن شـــهر رمـــضان ـحياســـب نفـــسـه ، ويـــسأل نفـــسه مـــ 

  املبارك ؟ هل استفدت شيئا أم أنه يف الشهر كله كنت أمام التلفاز ؟
       إن الربامج واألفالم واملسلـسالت الـيت جتعـل يف شـهر رمـضان              

ــالت املوجــ    ــة ، واألك ــام العادي ــن األي ــر م ــهر  أكث ــات يف ش ودة يف اجلمعي
ــا        ــيش حياتن ــا نع ــك أنن ــىن ذل ــة ، ومع ــام العادي ــن األي ــر م ــضان أكث رم
ــن     ــة م ــر خــالف احلكم ـــا بالــدنيا أكث ـــاء تذكرنـــا وتربطن ونرتبـــط بأشي
شـهر رمـضان ، اهلـدف مـن شـهر رمـضان هـو أن تبتعـد عـن الـدنيا ،           
ــدنيا ،      ــك بال ــضان تربط ــهر رم ــشهـا يف ش ــيت تعي ـــاء ال ــل األشي ــن ك ولك
قليــل مــن النــاس يــستطيعون أن يبتعــدوا عــن هــذه القيــود االجتماعيــة   
القويـة ، كـم بيـت مـن املـؤمنني يكـون علـى مائـدة إفطـارهم قليـل مــن           
ــضانية       ــالت الرمـ ــذه األكـ ــدا ، فهـ ــيلني جـ ــون قلـ ــد يكونـ ــام ؟ ، قـ الطعـ
بأنواعهـا املختلفـة من الطعـام والـشراب واملائـدة مملـوءة ، وقـد يكـون           

ــرة   ــراد األس ــدد أف ــن أول     ع ــسفرة ممــدودة م ــدا وجتــد أن ال ــيال ج  قل
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ــاهر    ــى أن النـــاس يعيـــشون مظـ ــا ، وهـــذا يـــدل علـ ـــة إىل آخرهـ الغرفـ
الــشهـر فقـــط ، صــيام ظــاهري وامتنــاع عــن األكــل والــشرب ظــاهرا ،  
فــال يعيــشون هــذا االمتنــاع نفــسيا وباطنيــا ، فبمجــرد مــا حيــني وقــت   

 فيأكــل عــشرة اإلفطـار جنــد اهلجــوم العـسكري علــى األكــل والـشرب ،   
ــسوائل قبــل أن        ــن ال ــشرب مخــسة أصــناف م ــن الطعــام وي أصــناف م
يذهب لصالة املغرب ، ولكنـه إذا أكـل ال يـستطيع أن يتحـرك ، ويظـل         
فتـرة طويلة أمام التلفاز ويشاهد حـىت األفـالم املخصـصة لألطفـال ،             
وينتظـــر إىل أن خيـــف ضغـــط األكــل علــى معدتـــه حــىت يــستطيع أن       

، وبعـد ذلك يأيت الـشاي العـادي وشـاي الليمـون وشـاي        يقـوم للصـالة   
ــصطنع     ــوع مـ ــذا ، جـ ــا اآلن هكـ ــني ، فحياتنـ ــاي الدارسـ ــران وشـ الزعفـ
وعطــش مــصطنع ، فنقْــِدم علــى الطعــام وحنــن ال نــشعر بــاجلوع ، وال  
نتوقف إذا شبعنـا مع أنـه يف الروايـة أن من صفـات املؤمـن أنه يتوقف       

  .عن األكل قبل أن يشبع 
حنـن قـوم ال نأكـل    :  أنـه قـال   صلى اهللا عليـه وآلـه    روي عن رسول اهللا     

   .)١( حىت جنوع ، وإذا أكلنا ال نشبع
ــشخص ال    ــث إن ال ــف حبي ــئ بالطعــام وال نق ــن منتل ولكــن حن
ــل إىل      ــذا ، ادخ ــام هك ــشكل ع ــؤمنني ب ــاة امل ــنفس ، وحي ــستطيع أن يت ي

                                                        
 سنن النيب صلى اهللا عليه وآله للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي قدس سره              )١(

   .١ ح ٢٢٦ ص - صاحب امليزان يف تفسري القرآن -
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دة ، فــأين بيـت أحــد املــؤمنني وقــت اإلفطــار جتـد هــذه الــسفرة املمــدو   
ــه وآلــهالتـــأسي برســـول اهللا  ــه الــسالم وبأميـــر املؤمنـــني صــلى اهللا علي  حينمــا علي

ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف القرص وال عهد : يقـول 
  ؟ )١( له بالشبع ، أو أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى

، علـيهم الـسالم   باع لألئمـة  حنن اآلن حياتنا ال تعبر عن االت     :        إذن  
ــيهم الـسالم لنحــاول أن نعــيش كمــا كــان يعــيش أهــل البيــت    ، ال تقُــلْ إن عل

زماننا غري زمام ، أنـت تـستطيع أن تكـون أمـة يف هـذا الزمـان كمـا         
 عليـه الـسالم   أمـة يف زمانـه ، الـنيب إبـراهيم     عليه السالم كان سيدنا إبراهيم    

ـــده ومل ي  ــان لوح ـــاين ـك ـــل إن زم ــان مــ  ق ــان   ـ غــري زم ــي ، ك ــان قبل ن ك
ــذا    ـمؤم ــد يف هـ ـــن الوحيـ ــون املؤمـ ــسـتطيع أن تكـ ــت تـ ـــده ، وأنـ ـــا لوحـ نـ

ــد يف       ــؤمن الوحي ــون امل ــب يف أن تك ــا الغري ــذلك ، وم ــن ك ـــان ، فك الزم
زمانك ؟ ، ال نقـول ال جتعل يف بيتك شـيئا ، نقـول اجعـل ولكـن اجعـل          

ــا    ــا ك ــصري كم ــى احل ــس عل ــول اجل ــك ، ال نق ــدار حاجت ــك مبق نوا يف ذل
الزمـان ، نعم اشـتر السجادة ولكن الـسـجادة البـسيطة ، مـن خالهلـا           

ــه وآلــه  حتــاول أن تــرتبط برســـول اهللا     ، فنـــستفيد مــن شـــهر  صــلى اهللا عليـ
رمـضان هــذه االستفــادات ونقْــِدم علـى يــوم العيــد وقـد عـدنا ورجعنــا        

  .إىل اهللا عز وجل 
                                                        

ملؤمنني علي بن أيب طالب عليه الـسالم مجـع           ج البالغة خلطب اإلمام أمري ا      )١(
  .الشريف الرضي قدس سره 
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ذا الــشهر هــذا الــشخص الــذي ســهر باألعمــال احملرمــة يف هــ 
يـد ال يكـون عيــدا لــه بـل يكـون مـصيبة عليــه ألنــه ابتعـد عـن              ـيـوم الع 

اهللا عـز وجل ، نعم ظاهريـا هـو يـوم عيـد ، ولكـن باطنيـا لـيس عيـدا          
  .له ألنه مل يقترب من اهللا تعاىل يف هذا الشهر الفضيل 

  

إمنا هو عيد :  أنـه قال عليه الـسالم يف روايـة عـن أمـري املؤمنني   
ن قبل اهللا صيامه وشكر قيامه ، وكل يوم ال يعصى اهللا فيه فهـو      مل

   .)١( يوم عيد
  

ــؤمن  : إذن  ــا امل ــو    ! أيه ــه اهللا ه ــصي في ــذي ال تع ــوم ال إن الي
يـوم عيـد لك ، فكن حريـصـا علـى ذلـك ، فيـستطيع املـؤمن أن يعـيش          

يـــدا ، ويــأيت إىل شــهر رمــضان ويــصل إىل يــوم عيــد       ـيف كــل يـــوم ع 
ــصي    الفطــر في ــة ، واملــؤمن ال يع ــن األيــام العادي ــدا أكــرب م ــون لــه عي ك

متعمدا ، فيعيش العيد يف كل يوم مـن أيـام حياتـه ، ففـي ايـة اليـوم          
ــة العيــد حياســب نفــسه        ــع إىل اهللا ألنــه حياســب نفــسه ، ويف ليل يرج

  أيضا ، فيسأل نفسه ماذا استفدت من هذا الشهر ؟
  

ــس   ــدد الفوائــد ألن اإلن ــسـتطيع أن يع ــصرية  وي ــسه ب ــى نف ان عل
ــضان إذا مل   ــىت القيـــام يف ليـــايل شـــهر رمـ ــى معـــاذيره ، وحـ ولــــو ألقـ
ــه ،    ــه ال ينفـــع اإلنـــسان وال يـــستفيد منـ ــيريا يف الـــنفس فإنـ يحـــِدث تغـ

                                                        
  .٥ ح ١٣٦ ص ٨٨ حبار األنوار ج )١(
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فــالقرآن الكــرمي واألدعيــة عبــارة عــن كلمــات ، وميكــن للــشخص أن       
خيــتم القــرآن ، ولكــن بعــد أن خيــتم يــسأل نفــسه مــاذا اســتفدت مــن   

 ؟ مـا هـو التغيـر الـذي حـدث يف حيـايت بتـأثري القـرآن ؟ ، إذا         القرآن
مل يتغير شـيء يف حياتـه فهـذه اخلتمـة ال قيمـة هلـا ألـا لقلقـة لـسان              
ــات إىل    ــدخل الكلم ــاين ، ومل ت ــن املع ــتفادة م ــات دون االس وقــراءة كلم
ــن      ــهي م ــي ، ينت ــه وظلّــت كمــا ه ــر حيات ــسان ، فلــم تتغي ــذا اإلن قلــب ه

ـــرآ  ـــراءة الق ــستفيد     ق ــادات وال ي ــن العب ــهي م ــه ، وينت ــستفيد من ن وال ي
منــها ألن حياتــه اخلارجيــة مل تتــأثر وال تعبــر عــن هــذه االســتفادات ،   
فحياتـــه قبـــل اخلتمـــة مثــــل حياتــه بعــد اخلتمـــة ، حياتــه قبــل شـــهر        
رمضـان مثـل حياته بعد شهر رمـضان ، فهـذا اإلنـسان مل يـستفد مـن           

  .الشهر املبارك 
تنـــا ال بـــد أن تتغيـــر ، اآلن أكلـــك ال بـــد أن يكـــون  حيا: إذن 

ــروض أن      ــشهر ، املفـ ــك إىل الـ ــل دخولـ ــان قبـ ــا كـ ــف عمـ ــشكل خمتلـ بـ
ــى      ــصر عل ــضان ، اآلن ال تقت ــهر رم ــا ازدادت يف ش ــزداد كم ــك ت عبادت
ــضان    ــضان ، ال إن شــهر رم ــهى شــهر رم ــة ، فتقــول انت الــصالة الواجب

ــودك علــى االجتــاه إىل اهللا      ــارة عــن برنــامج يع ــاىل مــن خــالل   عب تع
العبادة ، فإذا كنـت قـد تعـودت علـى بعـض األعمـال يف ليـايل اإلحيـاء                 
ــت     ــل ولكــن ال تقطعهــا ، إذا كن ــو تكــون اآلن بــشكل أق اســتمر عليهــا ول
ــن        ــل لك ــهر يف متــام اللي ــك اس ـــول ل ـــايل اآلن ال نق ــك اللي ــسـهر يف تل ت
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لتغيـر  اجعـل وقتـا من الليل لالجتـاه إىل اهللا عـز وجـل ، إذا الحظـت ا            
يف نفسك فإن يوم العيد يكون عيدا لـك ، وتـستمر علـى برنـامج شـهر           
رمضان خالل الـسنة ، فـشهر رمـضان والـصالة واحلـج جتعلـك تتغيـر                

  .ويف كل يوم تكتسب شيئا جديدا 
  

مـن اسـتوى يومـاه فهـو     :  أنـه قـال   عليـه الـسالم        عن اإلمـام الـصادق      
مغبوط ، ومن كان آخر مغبـون ، ومن كان آخـر يوميه خريمها فهو 

يوميه شرمها فهـو ملعـون ، ومـن مل يـر الزيـادة يف نفـسه فهـو إىل           
   .)١( النقصان ، ومن كان إىل النقصان فاملوت خري له من احلياة

  

ال بــد أن تكــون أيــام املــؤمن غــري متــساوية ، دائمــا يتقــدم يف   
ــوم إىل اهللا ،    ــا بعـــد يـ ـــز وجـــل ، فيقتـــرب يومـ ـــجاه اهللا عـ ـــه باتـ حياتـ

ــن       ف ــر م ــوم إىل اهللا أكث ــذا الي ــرب يف ه ــه اقت ــاألمس ألن ــيس ك ـــوم ل الي
  .األمس ، فنستفيد هذه االستفادات 

  

 خياطـب الـراوي وامسـه    عليـه الـسالم  يف رواية عـن اإلمـام البـاقر     
ـــار يقـــول   ـــا عبــداهللا : عبــداهللا بــن دين ــد للمــسلمني  ! ي مـــا مـــن عي

.  حـزن ى اهللا عليه وآلهصلأضحى وال فطـر إال وهـو يتجدد فيه آلل حممـد 
   .)٢( هم يف يد غريهمألم يرون حقّ: فلم ؟ قال : قلت 

                                                        
   .٥ ح ٣٧٦ ص ١١حلر العاملي قدس سره ج لشيخ ا وسائل الشيعة ل)١(
   .٣ ح ١٣٥ ص ٨٨ حبار األنوار ج )٢(
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ــه إن أيــام العيــد أيــام حــزن أيــضا لرســول اهللا    ، صــلى اهللا عليــه وآل
يرجـع املؤمن إىل اهللا عز وجل ، ولكن يعـيش أيـضا أحـزان آل حممـد        

رت علـى   ألن حقهم يف يد غريهم ، هـذه املآسـي الـيت مـ      صلى اهللا عليه وآله   
ـــل البيــ  ــسالم ت ـأه ــيهم ال ــم    عل ــضا ، فه ــد أي ــوم العي ــشها يف ي ـــد أن نعي  ال ب

ظُِلموا ، وحنن ال بد أن نشعر ـذا الظلـم الـذي وقـع علـيهم ومـا زال        
  .واقعا على أتباعهم إىل اليوم 

إذا كنــت ال تــشعر بــالظلم فراجــع إميانــك ، إذا  !        أيهــا املــؤمن 
ـدك وتعيش حياة أنت مرتـاح فيهـا وال تـشعر      كانت األمـوال جتري يف ي    

بــالظلم فراجـــع إميانـــك ، هـــذه األمــوال الــيت جتــري يف اليــد ال قيمــة  
 اآلن غائـب  عجـل اهللا فرجـه  هلـا ، ال بـد أن يشعر اإلنسان بالظلم ، إمامك     

ألنك أنـت أيهـا املـؤمن مل تتـهيأ لظهـوره ، لـو كـان يوجـد مـن املـؤمنني              
 ، عجـل اهللا فرجـه   يف سـبيل اهللا لظهـر اإلمـام      من هـم مـستعدون للتـضحية      

فهنــاك نقــص فينــا ، جيــب علينــا أن نعــاجل الــنقص فينــا حــىت يظهــر   
 ، اآلن أنـت تعـيش مظلومـا ، هـل تـشعر ـذا الظلـم        عجل اهللا فرجهاإلمام  

الواقــع عليــك ؟ ، إذا قلــت ال أشــعر بــالظلم فأنــت مل تــرتبط بإمامــك  
صـلى اهللا عليـه   ش أحـزان رسـول اهللا   الغائب ، ال بد أن حتس بـالظلم وتعـي    

 ، عليـه الــسالم  ، وسـم اإلمــام احلــسن  عليـه الــسالم  ، قُِتـــلَ أميــر املؤمنـــني  وآلـه 
ــه الــسالم وذُِبــح اإلمــام احلــسني  ــيهم الــسالم، وســار بقيــة األئمــة علي  بــنفس عل

  .الطريقة وعلى نفس املنهاج 
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 عليه السالمبيه  بعد قتل أعليهما السالمخطب اإلمام احلسن بن علي 
 صـلى اهللا عليـه وآلـه   لقد حدثين حبييب جدي رسول اهللا   : فقال يف خطبته    

أن األمر ميلكه اثنـا عشـر إمامـا من أهل بيته وصفوته ، ما منا إال 
   .)١( مقتول أو مسموم

  

ــد     ــوم العي ــنس يف ي ــزان ، وال ت ــذه األح ــد ه ــوم العي ــيش يف ي تع
آلن إنـسان مظلـوم وال بـد أن تـشعر      ، أنـت ا   عجـل اهللا فرجـه    إمامك الغائب   

ذا الظلم ، ارتبط بإمام زمانـك يف هـذا اليـوم ، ال تـنس أنـه غائـب          
ــل        ــن أج ــالظهور م ــه ب ــأذن ل ــاىل مل ي ــزان ألن اهللا تع ــيش األح ــه يع وأن

 عجــل اهللا فرجــهنـصرة احلــق ، فأنــت جيـب أن تنــصر احلــق ليظهــر اإلمـام    
   .عجل اهللا فرجهوتعد نفسك لظهور اإلمام 

  

 عليـه الـسالم  دخلـت علـى أيب عبـداهللا    :  سدير الصرييف قـال   عن
:  قلـت  ومل يـا سـدير ؟  : فقـال . واهللا مـا يسـعك القعـود : فقلت لـه   

ــصارك   ـــك وأن ـــك وشيعت ـــرة موالي ــال . . . لكث ــا ســدير  : فق وكــم ! ي
:  قلـت  مائــة ألـف ؟  : قــال  . مائــة ألــف   :  قلـت عـسى أن يكونـوا ؟   

نعـم ونـصف الـدنيا    :  قلت مائيت ألف ؟  : قـال  . ف  نعـم ، ومـائيت أل   
ــى     . . .  ــىت صــرنا إىل أرض محــراء ونظــر إىل غــالم يرع ــسرنا ح ف

ــا ســـدير -واهللا : جـــداء فقـــال  ــو كــان يل شــيعة بعــدد هــذه  - ي  ل
                                                        

   .١٨ ح ٢١٧ ص ٧٢ حبار األنوار ج )١(
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ونزلنـا وصـلّينا فلمـا فرغنـا مـن الـصالة       . اجلداء ما وسعين القعـود    
   .)١(ر عطفت على اجلداء فعددا فإذا هي سبعة عش

 يريـد هـذا العـدد مـن األنـصار حـىت       عليه الـسالم يعين أن اإلمام    
ــصار احلجــة     ــم أن أن ــن نعل ــسيف ، وحن ــوم بال ــل اهللا فرجــه يق  ثالمثائــة عج

ـــر اجلنـــود ، فأنـــت جيـــب أن يكـــون ســـعيك   ــــوثالثــــة ع ـــدا غيـ شـر قائـ
ــن اجلنــود ،        ــديا م ــون جن ــأن تك ــع ب ــادة وال تقن ــام الق للوصــول إىل مق

   .عجل اهللا فرجهن اإلمام وبذلك تقترب م
ــاط     : إذن  ــاول االرتب ــزان وحن ــذه األح ــذكر ه ــد ن ــوم العي يف ي
 من خـالل الرجـوع إىل اهللا عـز وجـل واالرتبـاط      عليهم السالمبأهل البيت   
 ، فهذه االستفادات نستفيدها من يـوم العيـد   صلى اهللا عليه وآلهبرسول اهللا  

ــت إ   ــل ، نلتف ــارات بــني األه ــد وزي ــاس جدي ــب ال فقــط لب ــذا اجلان ىل ه
  .حىت يكون العيد وسيلة لالقتراب إىل اهللا تعاىل 

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

  
  
  

                                                        
   .٤ ح ٢٤٢ ص ٢الكايف ج  )١(
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 )١(  
  

      احلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم  
  .طيبني الطاهرين حممد وأهل بيته ال

: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  


 )٢(.   
  

احلجــاب " ن املوضــوع ويقــال إننــا مسعنــا عــن  قــد يتعجــب مــ
وأنـــه يكــون بكيفيـــة وطريقــة معينــة ، ولكننــا ألول مــرة       " اإلســالمي 
، فهـل هنـاك شـيء يـسمى باحلجـاب       " احلجاب اإلمياين   " نسمع عن   

ــف عـــن احلجـــاب         ــصود منـــه ؟ وهـــل خيتلـ ــاين ، ومــــا هـــو املقـ اإلميـ
  اإلسالمي ؟

                                                        
 ربيـع الثـاين   ١٩ ألقي هذا املوضوع يف حماضرة يف منطقة الرميثية بتـاريخ       )١(

  . م ١٩٩٨ / ٨ / ١١ املوافق هـ ١٤١٩
   .٥٩:  األحزاب )٢(
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ــد مــ    ــدخول يف املوضــوع ال ب ــل ال ــة ضــرورية         قب ــد مبقدم ن التمهي
ــوع ، إن     ــل يف املوضـ ــىت أدخـ ــصار حـ ــا باختـ ــابقا ، وأذكرهـ ــا سـ ذكرـ
اإلميـان مترابط األجـزاء ، فنأخذ كل األجـزاء ، وهـذه األجـزاء متثّـل             
شجرة اإلميان ، ويف تعاملنا مـع اهللا عـز وجـل ال نقـول إن هـذا األمـر         

ينـا طاعـة اهللا يف   اقتنعت بـه ، وذاك األمـر مل أقتنع به ، بـل جيـب عل          
كل أمر يأمرنا بـه حـىت لـو مل نعـرف املـصلحة مـن وراء هـذا األمـر ،               

  .هذا األساس ال بد أن يكون بأيدينا حىت ندخل يف املوضوع 
حنـن نــسمع بعــض األقـوال مــن كــثري مـن النــساء ، مــن هــذه     

أنــا غــري مقتنعــة باحلجــاب ، أو احلجــاب مينعنــا مــن حريــة  : األقـوال  
ــدم ــة ، أو عن ــنيت   احلرك ــب ، أو إن اب ــسوف أحتج ــج ف ــب إىل احل ا أذه

 ســنة فـسـتتحجب ، أو   ١٨صـغرية على احلـجــاب فـإذا صــار عـمــرها           
دع ابــنيت تــستأنس باحليــاة وبعــد ذلــك تتحجــب ، إىل غــري ذلــك مــن   
األقوال ، والعجيـب أن بعـض هـذه األقـوال نـسمعها مـن نـساء يفْتـرض           

ــى ذ    ــيهن اإلميــان ألن ظــاهرهن يــدل عل ــذه املؤمنــة تلــبس    ف لــك ، فه
ــالزهراء     ــة ب ــا مقتدي ــول بأ ــشرعي وتق ــسالم احلجــاب ال ــا ال  وحتــضر عليه

  .املساجد واحلسينيات 
ــن مثــار      ــرة م ــرض احلجــاب كثم ــبحانه ف ــن إن اهللا س ــول هل       فنق
ــذ ــذه       ــا أن تأخ ــشجرة اإلميــان عليه ــؤمن ب ــن ت ــجرة اإلميــان ، فم ش

 بـــشجرة اإلميـــان ، فـــاهللا الثمـــرة وإال فهـــي يف الواقـــع ليـــست مقتنعـــة
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ســـبحانه مل جيعـــل احلجـــاب عرضــة لالقتنـــاع ولعـــدم االقتنـــاع ، ومل   
ــبس احلجــاب        ــبس احلجــاب ، فل ــروط ل ــن ش ــرطا م ــاع ش ــل االقتن جيع
ــصالة واجبــة        ــا ، فال ــصالة واجبــة عليه ــا أن ال ــى املــرأة كم ــب عل واج
شـرعا واحلجاب أيضـا واجب شرعا ، فلمـاذا تقبـل الـسافرة بالـصالة         

 تقبـــل باحلجــاب ؟ وملــاذا ال تقــول هــذه املــرأة إــا ال تــصلي ألــا   وال
ــصالة    ــا أن الـ ــاحلج ؟ ، فكمـ ــصيام أو بـ ــصالة أو بالـ ــري مقتنعـــة بالـ غـ
ليــست خاضــعة لالقتنــاع وعــدم االقتنــاع كــذلك احلجــاب غــري خاضــع   
ــل بــشكل متجــزئ حبيــث        ــاع ، واإلميــان ال يقب ـــاع وعـــدم االقتن لالقتن

ـــزءا و   ــشـخص جـ ـــذ الـ ـــمان متـــرابط    يأخـ ـــر ، فاإليـ ـــزءا آخـ ـــرك جـ يتـ
ــت احلــج ؟        ــضمن حياــا إىل وق ــستطيع أن ت ــن الــيت ت ـــزاء ، وم األج
ــوف      ــرأة س ــذه امل ــج ؟ ، ه ــل احل ــت قب ــصريها إذا مات ــيكون م ــاذا س وم
حتشر يوم القيامـة وهـي خمالفـة ألمـر مـن أوامـر اهللا تعـاىل ، فمـاذا           

  سيكون املصري ؟
اجــب آخــر ، فهــو لــيس  إن احلجــاب واجــب غــري معلَّــق علــى و 

ــج     ــى احلــج حــىت تقــول هــذه املــرأة إنــه بعــد ذهاــا إىل احل معلَّقــا عل
ــب        ــة جي ــنوات هجري ــسع س ــرأة ت ــغ امل ـــوف تتحجــب ، مبجــرد أن تبل س

  .عليها لبس احلجاب ، وجيب على األب واألم أن يلبساها احلجاب 
ــا الــذي يكــون        ــرابط ال يتجــزأ ، فــاملؤمن حق       إن اإلميــان كــل مت

ـــد ــذي    عن ــو ال ــذب ه ــزل املتذب ـــردد املتزل ـــمان ال اإلميـــان املت ــق اإلي ه ح
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يقبـــل كــل أوامــــر اهللا ، ويبتعـــد عـــن كـــل نــواهي اهللا ، فاإليــــمان يف      
ـــ أي أعمــال اجلــوارح ـــــن األعمــال اخلارجيــة ـارة عـــس عبـــواقعـــه ليــ  ــ

اليت نؤديهـا ، وإمنـا ينظـر اهللا عـز وجـل إىل قلـب اإلنـسان ونفـسه أو              
ـا يسـمى بالصورة الداخلية لإلنسان ، فهـذه الـنفس لـو كانـت مؤمنـة         م

  .فإـا بشكل طبيعي تنتج منهـا هذه األعمال اإلميانية 
  

ــواقعي      ــان الـ ــى اإلميـ ــدل علـ ــارجي ال يـ ــل اخلـ ــرد العمـ إن جمـ
احلقيقــي ، اإلميــان ال بــد أن يكــون منطلقــا مــن القلــب ومــن داخــل         

أيت األعمــــال اخلارجيــــة الــنفس ، هـــذا هـــو اإلميـــان ، وبعــد ذلـــك تـــ  
املتـرتبـة على اإلميان القـلــيب ، فاملؤمــن يكـون أوال قلبــه مؤمنــا بـاهللا             
ــج     ــصيام واحل ــصـالة وال ــن العبــادات كال ــة م ــال اخلارجي مث تــأيت األعم
ــة       ـــال اخلارجي ـــذه األعم ــؤمن ، وه ــوم ــا امل ــيت يق ـــالت ال ـــن املعام وم

  : تعاىل تكون ناجتة من اإلميان القليب ، يقول اهللا
  





 )١(.  

                                                        
   .٢٦ - ٢٤:  إبراهيم )١(
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 يف امليـزان يف تفـسري   قدس سـره يقول السيد العالمة الطباطبائي   
ــسابقة  ــة ال ــت أو   : " اآلي ــق الثاب ــاد احل ــي االعتق ــة ه ــشجرة الطيب إن ال

ــول  ــد أو الق ــجرة التوحي ــتقامة   ش ــه ، فاالس ــتقامة علي ــة واالس  بالوحداني
عليه هـو حق القول الذي له أصـل ثابـت حمفـوظ عـن كـل تغـري وزوال            
وبطالن وهـو اهللا عـز امسـه ولـه فـروع مـن عقائد حقة وأخالق زاكية 

  " .وأعمال صاحلة 
ــها     ــشجرة ، ميثلـ ــل الـ ــق مثـ ــان احلـ ــق واإلميـ ــاد احلـ إن االعتقـ

ــشجرة الــ   ــرمي بال ــرآن الك ــة يف    الق ــذور ثابت ــا ج ــت وهل ــا أصــل ثاب يت هل
األرض وهلــا فــروع تتجــه إىل الــسماء ، وهــذه الفــروع هلــا مثــار ونتــاج   

  .طيب ينتج من اجلذر الذي هو أصل ثابت يف األرض 
إن مــن متكّــن اإلميــان مــن قلبــه وكــان اإلميــان ثابتــا يف قلبــه   
ــي نتاجـــا هلـــذا   ــأيت بـــشكل طبيعـ فالنتـــاج الطيـــب والثمـــار الـــصاحلة تـ

ـــام    اإل ـــج البالغـــة يقـــول اإلم  ــي خطبـــة املــتقني يف ميـــان ، لــذلك فف
 ، "اخلري منه مـأمول والـشر منـه مـأمون     "  إن املؤمن عليه الـسالم علي  

  .ألنه ال يتوقع أن يأيت الشر من املؤمن بل دائما يتوقع منه اخلري 
هــذه الــشجرة اإلميانيــة الــيت أصــلها ثابــت وفرعهــا يف  : إذن 
 الثمــار الطيبــة يف كــل حــني بــإذن رــا ، هــذه الــشجرة  الــسماء وتــؤيت

ــون ع  ــروض أن تك ـــة املف ــق اإلميــان   ـاإلمياني ــؤمن ح ــذي ي ـــن ال ـــد املؤم ن
بــاهللا تعــاىل ، وال يكــون املــؤمن مؤمنــا إال بعــد اإلميــان ــذه الــشجرة   
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اإلميانية ، ويف مقابلها توجد شجرة الكفر الـيت لـيس هلـا أصـل ثابـت           
اجتثت مـن فـوق األرض وإن كـان يظَـن أن هلـا       وليس هلا قرار بل هي      

جذورا ثابتـة يف األرض ، هـذه الـشجرة اإلميانيـة ال بـد أن تكـون عنـد           
ــؤمن     ــسلّم هــذا امل ــد أن يــؤمن ــذه الــشجرة سي اإلنــسان املــؤمن ، وبع
بشـكل طبيعي بأوامـر اهللا ويبتعـد عن نـواهي اهللا ال بـشكل مـصطنع ،            

ــة ألن اإل  ــالٌ خارجي ــسه ،   فتنــتج أعم ــخ يف نف ــه مترس ميــان ثابــت يف قلب
هـذا املؤمن الذي يؤمن ـذه الشجرة ذه الكيفية هـذا الـذي حيـشر        
يــوم القيامــة لـه نــور يـسعى بــني يديـه ، هــذا املـؤمن هــو الـذي حيــشر       

  .على هذه الصورة وعلى هذا االعتقاد احلق 
ــد علـــى املـــؤمن أوال أن تكـــون هـــذه الـــشجرة اإلميانيـــة       ال بـ

نده ، وهـذه الـشجرة ال تـأيت إىل املـؤمن مـن دون علـم ، ال         موجودة ع 
بد أن يعرف هـذه الـشجرة كيـف هـي ومـا هـي الثمـار املوجـودة عليهـا               
ــن      ــذ م ــل فقــد يأخ ــى جه ــذي يــسري عل ــؤمن ال ــذها ، وأمــا امل حــىت يأخ

فر ويظـن أـا مـن شـجرة اإلميـان ، فمـن يـتمكن اإلميـان           ـشـجرة الكـ  
ــاس العلــم ال حتــصل   ــى أس ــسلّم  مــن قلبــه عل ــة التــردد بــل ي عنــده حال

بــأوامر اهللا تعــاىل ، وأمــا الــذي عنــده إميــان نــاقص فــال يعــرف مثــار  
شـجرة اإلميـان املطلوبة منه كمؤمن ، فهـذه الـشجرة إذا تـوفرت عنـد      
املؤمن فإنه سـيكون منقـادا ومطيعـا هللا ويـسلم بكـل مـا يـأيت مـن اهللا          

   .تعاىل ، كل األوامر يأخذها ، وكل النواهي يتركها
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وأما قول تلـك املـرأة إنـين إذا اقتنعـت أحتجـب أو إذا ذهبـت         
ــة       ــشجرة اإلمياني ــل يف ال ــود خل ــى وج ــدل عل ــه ي ــج أحتجــب فإن إىل احل

 وأـا شـيعية ،   علـيهم الـسالم  عندها ، هي تدعي أا مواليـة ألهـل البيـت            
ــجرة  " شـــيعية " فيقــــال عنـــها  ولكنـــها ليـــست ملتزمـــة بثمـــرة مـــن شـ

د أن تؤخـذ ككـل ال كجـزء ، الـشجرة إذا أخــذ     اإلميـان ، الـشجرة ال بـ   
بعـض أجزائهـا فـإن هـذا اإلنــسان واقعـا ال يـؤمن بـاهللا حـق اإلميــان ،         
نعـم يؤمــن ببعــض األجــزاء الـيت تكـون لـصـاحله ، فيأخـذ مـن الـدين           
مبا ال يضر دنيـاه ، فالـذي ال يـؤمن بكـل مثـار هـذه الـشجرة يريـد أن             

ــى حــسـب رغبـــاته وأهوا  ئــه ، فهــو يريــد أن يأخــذ مــن  يــسير الــدين عل
هـذه الشجـرة مبا ال يضـر دنياه ، فإذا أضر بدنياه تـرك هـذه الثمـرة          
املعينــة الــيت مــن املفــروض أن يــؤمن ــا ، فــإذا هــذه املــرأة الــشيعية   
املواليـة أخذت بثمـار هذه الشجرة املتجهـة إىل اهللا عـز وجـل بواسـطة      

  .بشكل طبيعي حركة املؤمن فإا تأخذ باحلجاب اإلمياين 
ــم    ــالمي ، نع ــول احلجــاب اإلس أقــول احلجــاب اإلميــاين وال أق
ــى الـــرأس ،    ــاش توضـــع علـ احلجـــاب اإلســـالمي هـــو قطعـــة مـــن القمـ
ويشترط يف لباس املتحجبـة أن ال يكـون ملفتـا ألعـني الرجـال وال يـثري         
ــالمي       ــي احلجــاب اإلس ــشروط ، فف ــن ال ــك م ـــر ذل ــشهـوة وغي ــيهم ال ف

ــر إىل املظهــر اخلــ   ــب هــذه املــرأة ،     ينظَ ارجي وال ينظَــر إىل داخــل قل
  .وحنن نريد أن ننطلق من داخل النفس إىل األعمال اخلارجية 
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ــول  ــؤمن  : أق ــذه الــشجرة اإلميانيــة يف    ! أيهــا امل أوال رســخ ه
نفــسـك ، وبعـــد ذلــك حتـــرك ، وســـوف تــرى أنــك تقبــل كــل العبــادات  

ــشكل    ــة بـ ـــر اإلهليـ ــل األوامـ ـــامالت وكـ ــل املعـ ــت  وكـ ــك آمنـ ــي ألنـ  طبيعـ
بالــشجرة وبثمــار الــشجرة اإلميانيــة ، فــاملؤمن هــو الــذي يطيــع اهللا        
ــشكوك يف     ــامال ، ولــن تــدخل ال ـــه ســـبحانه تــسليما ك وينقـــاد ويــسـلّم ل
قلبـه ، ولن يقـول إن أوامــر اهللا تـدور مـدار االقتنـاع وعـدم االقتنـاع ،          

  .بل يكون مطيعا هللا عز وجل طاعة تامة 
لــيت تـــؤمن بالــشجرة اإلميانيـــة تكــون مطيعـــة هللا    إن املــرأة ا 

تعــاىل وتلــبس احلجــاب الــشرعي الــذي يريــده اهللا عــز وجــل ، ولــن         
ف احلجابـــات الــيت يرمسهـــا أعــوان الــشيطان ليخرجــوا      ـتــركض خلــ 

ـــروا    ـــا ويظهـ ـــرها ورقبتهـ ـــزءا مــــن شعـ ـــرزوا جـ ـــا ويبـ املـــرأة مـــن دينهـ
ــة   ــس ملونـ ــيقة أو مالبـ ــس ضـ ــبس مالبـ ـــاتنها ، وتلـ ــذير إىل مفـ  ، وحتـ

املؤمنــات الــاليت يلبــسن بنـــان هــذه احلجابــات اليــوم ، جتـــد األم       
ملتزمة باحلجـاب الشرعي ، ولكن ابنتها اليت تـسري معهـا تلـبس تلـك           

ن مثـــار شــجرة الكفــر ال مــن مثــار شــجرة      ـاحلجابـــات الــيت هــي مــ   
ــن مثــار      ــو مثــرة م ــرأة ه ــاتن امل ــربز مف ــذي ي اإلميــان ، إن احلجــاب ال

فر ، إن احلجاب الشرعي جزء من الـشجرة اإلميانيـة الـيت       شجرة الك 
أرادهــا اهللا تعـــاىل ، وهـــو فـــرع مــن فروعهــا الــيت تكــون يف الــسماء ،   
وهو من مثار وأُكُل هذه الشجرة اإلميانية ، وإذا آمنـت املـرأة بـشجرة      
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   سلْــبجه إىل احلجــاب اإلميــاين بــشكل طبيعــي ، فتــا ســتتاإلميــان فإ
ــس     احلجـــاب وتلْــ  ــنفس ، نف ــن ال ــت م ــا انطلق ــا احلجــاب أل بس ابنته

آمنــت بــاهللا فأخــذت أوامــر اهللا عــز وجــل ، ومــن أوامــر اهللا احلجــاب  
كمــصداق ألوامـــر اهللا تعـــاىل ، وننظــر أيــضا إىل املــصاديق األخــرى       

  .اليت تكون من مثار الشجرة اإلميانية ونأخذها 
  

وايـــات ال بـــد علـــى املـــؤمن أن يراجـــع اآليـــات الكرميـــة والر     
الــشريفة الــيت حتــدد لنــا مثــار شــجرة اإلميــان ومثــار شــجرة الكفــر ،  
فيجب على املؤمن أن يتعلم ويعلـم ، لـذلك تـأيت الروايـات الـيت حتـث         
ـــل ،        ــى جه ــصيـرة ال عل ــى ب ــؤمن عل ــسـري امل ــىت ي ـــلم ح ــب الع ــى طل عل
فيأخـــذ باخلطـــأ واالشــتباه مثــرة مــن شــجرة الكفــر وجيعلــها ضــمن         

  . جاهل بأن هذه الثمرة من شجرة الكفر شجرة اإلميان ألنه
  

 
ــىن     ــه مبع ــك عــن رعيت ــو الــستر واملَنــع ، واحتجــب املل       احلجــاب ه

   .)١(أم ال يرونه ، واألعمى يسمى حمجوبا ألنه ال يرى شيئا 
       من هذا املعـىن اللغـوي للحجـاب نـأيت إىل املعـىن االصـطالحي            

ن املعــىن اللغــوي أن حجــاب املــرأة يكــون مانعــا وحــاجزا  لــه ، نفهــم مــ
  بينها وبني شيء آخر ، فما هو هذا الشيء اآلخر ؟

                                                        
  " .حجب " لسان العرب البن منظور حتت كلمة  )١(
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ــل أن      ــن أج ــرأة م ــسها امل ــاش تلب ــن القم ــة م إن احلجــاب قطع
يكــون مانعــا بينــها وبــني الرجــال ، فاحلجــاب شــرع مــن أجــل أن متنــع  

لكـن هـل احلجـاب    املرأةُ الرجـالَ من رؤية شعرها وبدا ومفاتنـها ، و      
هـو هـذا فقـط ؟ هـل معــىن ذلـك أن املـرأة ختـتلط بالرجـال األجانــب         
ــن غــري ضــرورة      ــد م ــم يف أي موضــوع تري ــدث معه ــاءت وتتح ــا ش كيفم
ومتــزح وتـــضحك معهـــم بكلمـــات معــسولة بـــال حـــساب ؟ هـــل قطعـــة    
القمـــاش علــى رأسهـــا هــو احلجــاب الــشرعي املطلــوب ؟ هــل املــرأة         

  ماش على رأسها فقط ؟املؤمنة هي اليت تضع قطعة ق
بـــالطبع ال ، إن قطعـــة القمـــاش لوحـــدها ال تـــسمى حجابـــا      
ــل     ــى رأس امــرأة منحرفــة فه شــرعيا ، فلــو وضــعنا قطعــة القمــاش عل

  نقول عنها إا متحجبة باحلجاب الشرعي ؟
ال ، ألن احلجــاب لــيس قطعــة مــن القمــاش فقــط ، فــاملرأة       

ــام تأخــذ ــذا األمــر الظــاهري ، ولألســف فــإن املــسلم   ني يربــون بن
على قطعـة القمـاش ولكن ال يربون علـى الـشجرة اإلميانيـة ، وتـرى         

 ســـنة أو أكثـــر ، فقطعـــة ١٣البنـــت تلعـــب مـــع األوالد حـــىت لـــو بلغـــت  
القمــاش هـــي الفـــارق بينــها وبـــني الولـــد ، وتكــرب وتتعـــود علـــى هـــذه     
ــة       ــتحياء ، فقطع ــل دون اس ــال كرج ــم الرج ــا تكل ــة ، فتجــد أ الطريق

ــساء       الق ــن الن ــرى م ــن ن ــرعيا ، فم ــا ش ــسمى حجاب ــدها ال ت ــاش لوح م
فــإن هــذا " محجبـة  " حينمـا تلــبس قطعـة قمــاش ونطلــق عليهـا كلمــة    
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ــجرة       ــن ش ــة م ــست منطلق ــصفة لي ــسميتها ــذه ال ــاطئ ألن ت ــول خ الق
  .اإلميـان 

إن املطلـوب من املرأة أكثـر مـن قطعـة القمـاش ألن احلجـاب             
كـون أمـرا ظاهريـا كغـريه مـن العبـادات       إذا نظر إليه كقطعـة قمـاش ي       

اليت تعتبـر أعمـاال ظاهرية خارجية إذا نظر إليهـا كحركـات وأقـوال ،            
واحلجــاب يعتبــر مــن شــجرة اإلميــان ، وال ميكــن النظــر إىل احلجــاب  
ـــار الـــشـجرة ، فكمـــا أن بـــاقي األمـــور    ــصـول عـــن بـــاقي مثـ كأمــــر مفـ

ن منطلقــا مــن   منطلقــة مــن أســاس الــشجرة ، كــذلك احلجــاب يكــو      
ــذ      ــك نأخـ ــد ذلـ ــشجرة وبعـ ــذ الـ ــأوال نأخـ ــان ، فـ ــجرة اإلميـ ـــاس شـ أسـ
مـصاديق الـشجرة ، فاألســاس هـو اإلميـان ، وكــل الثمـار منطلقـة مــن       
شـيء واحـد هـو جـذور هـذه الـشجرة ، والـذي يـؤمن ـذه الــشجرة ال          
يأخــذ مثــرة دون مثــرة ، فــإذا قالــت روايــة إن هــذه مثــرة مــن شــجرة  

يــة أخــرى وذكــرت أن هــذه مثــرة أخــرى مـــن       اإلميـــان ، وجــاءت روا  
شـــجرة اإلميـــان فــال بــد أن نقبــل الثمــرتني وال نأخــذ مثــرة واحــدة         
ــدها       ـــا ــا وال أري ــسـت مقتنع ــة ل ـــرة الثاني ـــول إن الثم ـــا ، وال نق منهم

  .ألا تضر بدنياي 
وكـذلك احلجــاب لـه ارتبــاط ببـاقي مثــار الـشجرة ألــا كلــها     

أن الــشجرة تكــرب وترتفــع وتتجــه إىل     تــسري يف اجتــاه واحــد ، فكمــا    
ــو     ــد وه ــشجرة هلــا اجتــاه واح ــياء يف ال ــإن مجيــع األش ــذلك ف ــى ك األعل
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الـــسري باجتـــاه اهللا تعـــاىل علـــى طريـــق الكمـــال ملالقـــاة اهللا تعـــاىل ،  
  :واملؤمن يف مسريه باجتاه اهللا تعاىل يبحث عن الكمال ، يقول تعاىل 

 )١( .  
  

ــنحن منثّــل اإلميــان     ــن اإلميــان ، ف ــة ع ــشجرة كناي ــذه ال إن ه
بالشجرة من أجـل تقريـب الـصورة إىل الـذهن ، فـنفهم هـذه الـصورة          
املاديـة حىت يتوضح لنا معـىن اإلميـان ، وهـذه األفـرع الـيت تتجـه إىل           

 تعـاىل ، وهــذه األعمـال الظاهريــة   الـسماء معناهــا أـا تتجــه إىل اهللا  
ــن اهللا      ــة عـ ــسماء كنايـ ــاىل ، والـ ــرب إىل اهللا تعـ ــة التقـ ــاج إىل نيـ حتتـ

  .سبحانه ، ويف الواقع اهللا سبحانه موجود يف كل مكان 
  

ــرب هــذه الــشجرة وتتجــه األفــرع إىل الــسماء ألن املــؤمن       وتك
ــشجرة     ــذ ــذه ال ــه أخ ــا أن ــة    -طامل ــشجرة ني ــذه ال ــدى مثــرات ه  وإح

ــر ــال  القـ ــع األعمـ ــاىل يف مجيـ ــرب إىل اهللا  -ىب إىل اهللا تعـ ــه يتقـ  فإنـ
تعـاىل بكل عمل يقـوم بـه حـىت املباحـات ، املـؤمن ال يـضيع أعمالـه يف          
املباحـات ، يسـتطيع أن يتقـرب بـبعض املباحـات إىل اهللا تعـاىل ، نعـم         
بعـض املباحـات قــد ال ميكـن حتويلـها إىل مــستحبات ، قـد أمـشي مــن       

 وهنا ال ميكن أن أقول إنين أتقـرب ـذا املـشي إىل     هنـا إىل هنـاك ،   
ــضاء      ــستحب كق ــر م ــشي أم ــن امل ــدف م ــان اهل ــتحبابا إال إذا ك اهللا اس

                                                        
   .٦: نشقاق  اال)١(
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حاجـة أحــد املــؤمنني أو الــسري إىل املــسجد الــذي وردت فيــه روايــة أن   
ــاح إىل       ــشي املب ــب امل ــواب ، فينقل ــن الث ــدار م ــذا مق ــا ك ــوة فيه ــل خط ك

املـؤمن ال يـضيع عمـره يف املباحـات     مستحب لوجود الغاية املـستحبة ، و   
ليـأيت يـوم القيامـة وال ثــواب لديـه ، بـل كــل أعمالـه تكـون موجهــة إىل        

  .اهللا عز وجل 
ــن هـــذه األعمـــال        ــال خارجيـــة كـــثرية ، ولكـ ــم قـــام بأعمـ نعـ
اخلارجية ال قيمـة هلـا إذا مل تكـن منطلقـة مـن الـنفس املؤمنـة ، نعـم            

 نفـسك فعـال معتقـدة ـذا     قد يقول أصلي قربة هللا تعاىل ، ولكن هـل  
ــالل       ــشخص خ ــإن ال ــذلك ف ــسان ؟ ، ل ــة ل ــه جمــرد لقلق ــاد أو أن االعتق
ــادة       ــا هللا ــذه العب ــان متقرب ــثالثني موضــوعا ، إذا ك ــر ب صــالته يفك
ــا إىل أن      ــان ملتفتـ ــو كـ ــرى ؟ ، لـ ــور أخـ ــه إىل أمـ ــشتت ذهنـ ــاذا يتـ فلمـ

ال الصالة من مثار شـجرة اإلميان فـال بـد أن يلتفـت إىل أن الـصالة           
ــصالة عمـــل    ـــا ، فالـ ـــه عليهـ ــا يقْـــِدم اإلنـــسـان بقلبـ ـــدر مـ ـــل إال بقـ تقبـ
خـارجي ، والصيـام عمـل خارجي ، واحلج عمل خـارجي ، وقيمـة هـذه        
األعمال تكـون بقـدر مـا يقْـِدم اإلنـسان بقلبـه عليهـا مبعـىن أنـه يلتفـت            

ــ ــت إىل     ـإىل أن ه ــو ملتف ــصلي وه ــجرة اإلميــان ، في ــن ش ــادة م ذه العب
ــ ــك ، ف ــسان    ذل ــن اإلن ــإذا آم ــشـرق والغــرب ، ف ـــه إىل ال ــذهب ذهن ال ي

ـذه الشجرة فإنه ال يأخذ شيئا منها ويتـرك شـيئا آخـر ، فـال يأخـذ            
أو يترك حبـسب مـا يوافـق أهـواءه ورغباتـه ودنيـاه ، بـل يأخـذ ويتـرك              
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حسـبما يريـد اهللا عـز وجل ، لذلك ال ميكـن أن تكـون املـرأة متحجبـة      
ة ألن الصالة أيضا مـن مثـار الـشجرة اإلميانيـة ،     وتكون تاركـة للصـال  

: والشجرة تؤخذ ككل ال بشكل متجـزئ ، يقـول اهللا تعـاىل        
 )١( . 

  

ــرأة املتحجبــة حبجــاب اهللا تعــاىل ال بــد أن تكــون مــصلّية            إن امل
ل مثار شـجرة اإلميـان ، ومـن الثمـار مـثال      أيضـا ، وال بـد أن تأخذ بك   

ـــد ، فأيــ  ــدنيا     ـالزه ــن ال ـــذون م ــذين يأخ ــن ال ـــوم ؟ أي ـــدون الي ن الزاه
ــدر      ــدنيا ال بق ــن ال ــذون م ــإم يأخ ــاس ف ــا الن ــهم ؟ ، وأم ـــدر حاجت بق

قـــة حاجــــتهم بـــل بقــــدر مــــا يـــسـتطيعون ، ونقــــول قلوبنـــا ليـــست متعلّ 
 يف الــدنيا ومــع ذلــك نقــول    بالدنيـــا ، نعــم نغــوص يف الــدنيا ونتغلغــل    

أن : قلوبنـــا ليــسـت متعلقـــة بالدنيـــا ، أال يوجــد تنــاقض بــني قــولني        
ــست     ــول إنــين ل ــدر مــا أســتطيع وأن يق ــذ مــن الــدنيا بق يقـــول إنــين آخ

أنــين آخــذ مــن الدنيــا بقــدر      " متعلقـا بالدنيـا ؟ ، والقـول األول وهـو  
 اإلميـان تقــول لــك  لـيس مــن شــجرة اإلميـان ، فــشجرة  " مــا أســتطيع  

خـذ من الدنيا بقدر حاجتك فقط ال أكثر مـن ذلـك ، إذا كنـت تريـد             
أن تكون إنسانا مؤمنا فخذ مـن الـدنيا بقـدر حاجتـك ال أكثـر ، تلـبس         
ــدر      ــيارة بق ــشتري س ــك ، وت ــدر حاجت ــك بق ــبين بيت ــك ، وت ــدر حاجت بق

                                                        
   .٨٥:  البقرة )١(
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ــستعمل إال     ــة طوابــق وال ي ــا مــن أربع ــون البيــت مكون حاجتــك ، فقــد يك
ــول وال    طابقـــ ــا احلـ ــدور عليهـ ــس يـ ــشخص مالبـ ــشتري الـ ـــدا ، يـ ـا واحـ

يلبسهـا ألنه ال حيتاجهـا أو يـستعملها اسـتعماال مـصطنعا حـىت يتـهرب           
مــن اخلمــس ، قــد يلبــسها مــرة واحــدة ، ولكــن هــذه ليــست حاجــة          
ــاس       ــى أس ــسري عل ــس ، ن ــه اخلم ــع علي ــوب يف الواق ــذا الث ــة ، فه حقيقي

د عنــدنا جــوع مــصطنع ، يقــدم  احلاجــات املــصطنعة ، نأكــل ألنــه يوجــ 
ــة ،       ــألوان األطعم ــذّ ب ــد أن يلت ــه يري ــا ألن ــيس جائع ــو ل ــام وه ــى الطع عل
نـشرب ألنـه يوجـد عنـدنا عطـش مـصطنع ، نلـبس حلاجـة مــصطنعة ،         

  .نأخذ من شجرة الكفر ونظن أننا مؤمنون 
  

ال بد أن نراجـع حياتنـا لنـرى أوال هـل أننـا فعـال نـؤمن ـذه            
انيـــا نــتعلم لنعـــرف مثــار هــذه الــشجرة ألن       انية ، وثـالــشـجرة اإلميــ 

أعــوان الــشيطان عنــدما يقــدمون شــيئا ال يقدمونــه بعنــوان أنــه مــن         
رة الكفــر بـل بعنــوان أنــه مـن شـجرة اإلميـان ، ويلبـسونه غطـاء              ـشـج

عض الروايـــات ويـــستغلوا ـون إىل بــ ـرة اإلميــان ، وقـــد يأتـــ ـمــن شجـــ 
  :ة لترسيخ مثار شجرة الكفر ، مثال يف رواي

  

إن اهللا حيـب إذا  " :  أنـه قـال    صـلى اهللا عليـه وآلـه      عن رسول اهللا    
   .)١(. . . " أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه 

                                                        
   .١٥٨ح  ١٥٩ ص ٧٤ حبار األنوار ج )١(
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يقولون حـسب هـذه الروايـة إن اهللا عـز وجـل حيـب أن يظْهـر             
ــىت      ــاخرة ح ــة ف ــا بطريق ــبين بيت ــد أن ت ــال ب ــده ، ف ــى عب ــه عل أثــر نعمت

ــبس    ــك ، وتل ــة اهللا علي ــر نعم ــر أث ــيارة   يظه ــب س ــاخرا ، وترك ــا ف  لباس
مرفّهــة ، وتــصرف األمــوال الكــثرية مــن أجــل إظهــار نعمــة اهللا عليــك   

ام النـاس ، أال يفـسرون الروايـة ـذا التفـسري ؟ ، ولكـن هـل هـذا          ـأم
  هو التفسري الصحيح ؟

بالطبع ال ، هذا تلبيس لثمار شـجرة الكفـر برقيقـة مـن مثـار       
ثمــار مــع آيــة كرميــة أو روايــة شــجرة اإلميــان ، شــجرة الكفــر تقــدم ال

ــار بــشكل جــذّاب ملفــت للنظــر ، مــا هــو أثــر     شــريفة حــىت تظهــر الثم
  النعمة الذي ال بد أن يظهر على العبد ؟

د أن نعــرف أوال أن الـــدين اإلســالمي ال يــدعو إىل الـــدنيا    ـ      ال بــ 
         ظِْهــرأبــدا ، ال ميكــن أن تــأيت روايــة وتقــول أيهــا املــؤمن جيــب أن ت

خرين ، وراجعوا اآليات والروايـات الـيت تتحـدث عـن الـدنيا            دنياك لآل 
واآلخـــرة وتقـــارن بينــهما ، فــال ميكــن أن تــأيت روايــة تــدعو النــاس        
للتعلّــق بالــدنيا ، فــال بــد أن نفــسر هــذه الروايــات تفــسريا صــحيحا ،   

ول إىل التفسـري الـصـحيح لظهـور أثـر النعمـة علـى العبـد ال بـد                ـوللوص
ــات ا ــل ،   أن نراجــع الرواي ــشكر اهللا عــز وج ــق النعمــة أن ت ألخــرى ، ح

ــاك       ــاكرا هللا ألن اهللا أعط ــون ش ــك أن تك ــة علي ــر النعم ــور أث إذن فظه
ــم      فْهــذا ت ــرين ، وهك ــام اآلخ ــة أم ــذه النعم ــر ه ــة ال أن تظه ــذه النعم ه
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ــرأ      ــم ، فيق ــل العل ــسأل أه ــتعلم وال ن ــا ال ن ــاطئ ألنن ــشكل خ ــات ب الرواي
قــد تقـرؤون مثـل هـذه الروايـات       الشخص الروايـة ويفهم مــا يريــد ، و        

  .يف اجلرائد وقد تسمعوا على املنابر وتفسر بالتفسري الدنيوي 
  

  :     ومن الروايات اليت تفسر تفسريا خاطئا 
إن اهللا مجيـل حيـب   " :  أنه قـال  عليه الـسالم عن أمري املؤمنني  

   .)١( . . . "اجلمال ، 
  

ــل ، وت    ــشكل مجي ــر ب ــد أن تظه ــال ال ب ــيال ،         فيق ــا مج ــبس لباس ل
وتبين بيتـك بطريقـة مجيلـة ملفتـة لألنظـار ، وتركـب سـيارة مجيلـة ،              
ــذه الروايــات ــذا التفــسري اخلــاطئ ؟ ، هــذا         ــذا تفــسر ه ــيس هك أل

  .التفسري يتناسب مع شجرة الكفر 
  

علينــا أوال أن نعــرف مثــار شــجرة اإلميــان ، ال أن نأخــذ      :      إذن 
غالفـا مـن شـجرة اإلميـان ، ويف     مثرة مـن شـجرة الكفـر وجنعـل هلـا            

  .الواقع يوجد يف داخل هذا الغالف اإلمياين مثرة من شجرة الكفر 
  

ــشكل       ــه بـ ــر إليـ ــاين ال ينظـ ــاب اإلميـ ــي أن احلجـ ــة هـ والنتيجـ
مفـصول عـن أُكُــل الـشجرة اإلميانيــة والثمـار األخــرى لـشجرة اإلميــان      
 ألــا كلــها تكــون منطلقــة مــن الــنفس املؤمنــة ، مــن الــشجرة الــيت        
ــخ      ــد أن تترس ــل ال ب ــسبة للرج ــذلك بالن ــرأة ، وك ــس امل ـــخت يف نف ترس

                                                        
   .٣ ح ٢٩٨ ص ٦٧ حبار األنوار ج )١(
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هـذه الشجرة يف نفسه حىت حيصل علـى الثمـار اخلاصـة بـه أو الثمـار         
  .املشتركة بينه وبني املرأة 

 
إن احلجــاب مبعــىن احلــاجز أي أنــه يــضع حــاجزا بــني املــرأة  

ــع     وال ــو منـ ــاب هـ ــدف احلجـ ــل هـ ــط بـ ــة فقـ ــب ، ال الرؤيـ ــال األجانـ رجـ
االختالط بني الرجال والنساء ، كاجللوس علـى سـفرة واحـدة واملـزاح       
ــن العــم أو أخــي         ــة أو ابنــة العــم أو اب ــع زوجـــة األخ أو أخــت الزوج م
ــل     ــرم ب ــسه حم ــتالط يف نف ــشهوات ، ال ألن االخ ـــر ال ــشـكل يثي ــزوج ب ال

 انتــشـار الفــسـاد واحلـــرام بــني اجلنــسني ،     ألنـــه يــؤدي تدرجييـــّا إىل  
ودليــل ذلــك الوجـــدان ، فــنحن نــرى أن اتمعـــات الــيت ينتــشر فيهــا  
االختالط أكثر نرى أن الفساد منتشر فيهـا بـشكل أكـرب ، فـاالختالط          
من العوامل املسـاعدة علـى انتـشار الفـساد ، وانتـشار الفـساد يتناسـب        

  .طرديا مع انتشار االختالط 
 ولــو قارنــا بــني جمتمعنــا احلاضــر وجمتمعنــا الــسابق لرأينــا هــذا       

ــشر       ــدما انت ــد ، وعن ــره إال معان ــشمس ال ينك ــرق واضــحا وضــوح ال الف
االختالط انتـشر الفـساد ، لـذلك فـإن احلجـاب هدفـه منـع االخـتالط              

كيـف تكـون املـرأة متحجبـة وهـي      : احملرم بني اجلنسني ، وأسأل هنـا        
ــب    ــال األجان ــهوام حبركاــا    متــازح الرج ــثري ش ــم وت ــضحك معه وت

ــرأة        ــن امل ــرق ع ــا ال تفت ــة أم أ ــة حمجب ــي حقيق ــل ه وضــحكاا ؟ ه
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ــد      ــتالط حبـ ــم االخـ ــها ؟ ، نعـ ــى رأسـ ــاش علـ ــة قمـ ــسافرة إال بقطعـ الـ
  .الضرورة هـو املطلـوب 

وقــد يــأيت شــخص ويــستدل بــأن االخــتالط موجــود يف الــسوق  
ــت ال    ــرأة الــيت يف الــسوق أن تــتكلم معهــا ، وإذا وصــل  مــثال ، ولكــن امل

 إىل املــزاح وإثــارة  - حــىت لــو كــان يف الــسوق    -االخــتالط بالنــساء  
  .الشهوات فهذا هو احملرم 

  

 
ــاجزا     ــون ح ــسابق ، فاحلجــاب يك ــن ال ــرب م ــة أك ــصعد درج ولن
 لرؤيــة الرجــال األجانــب للمــرأة ومينــع االخــتالط بينــهما ، ولكــن هــذا 
ــل خــارجي ، وهــذا العمــل اخلــارجي ال بــد أن يكــون منطلقــا مــن         عم

س املؤمنــة ، وأكثــر مــن ذلـك فـإن احلجـــاب يكـون مانعــا للمــرأة       ـالنفـ 
ـــرأة إىل      ـــفتت امل ـــو الت ـــات ل ـــول يف احملرم ـــوب والدخ ــاب الذن ـــن ارتك ع

ذت مثــرة مــن مثـــار شـــجرة اإليـــمان وأن الدافـــع هلــا هــو        ـأـــا أخــ 
ــا واع ــن    إميا ــرز م ــإذا مل حتت ـــا ، ف ـــل يراه ـــز وج ـــادها وأن اهللا ع تق

الذنـوب فإن اهللا تعـاىل يراهـا باحلالــة الـيت ترتكـب فيهـا الـذنوب مـع         
  .أا تلبس اللباس الشرعي 

وهـــذا الكــالم يوجــه أيــضا للرجــل الــذي يــدعي أنــه مــؤمن         
 متــدين ، ولكــن يف اخللــوات مــاذا يفعــل ؟ ، وهــو املهــم أن اإلنــسان يف  
ــصنع     ــام النـــاس قـــد يتـ ــل ال أمـــام النـــاس ؟ ، فأمـ ــاذا يفعـ ـــه مـ خلواتـ
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ــل اهللا        ــأن جيع ـــة ب ــأيت األدعي ــذلك ت ـــال ، ل ــن األفع ـــرا م ــسـان كثي اإلن
ــا اهللا       ــدعاء خماطب ــا يف ال ــن ظــاهره كم ــريا م ــؤمن خ ــاطن امل ــاىل ب تع

   .)١( "واجعل سريريت خريا من عالنييت : " تعاىل 
  

ــجرة ـاحلجــــاب مــــإن املــــرأة إذا التفتــــت إىل أن  ن مثــــار شــ
اإلميــان فإــا ســتفعل الواجبــات ولــن ترتكــب الــذنوب واحملرمـــات ،        
ــه لـــن   ـــل أيـــضـا إذا التفـــت إىل الـــشـجرة اإلميانيــــة فإنـ وكـــذلك الرجـ

ق مــن اإليـــمان بــاهللا عـــز وجــل ، فهــذا      ـيرتكــب الذنـــوب ألنـــه انطـلــ   
  .بات اإلميان يكون حاجزا عن ارتكاب الذنوب ويدعوه إىل فعل الواج

  

ــق هــو االعتقــاد احلــق واإلميــان احلــق فــإن املــرأة          إذا كــان املنطل
ــا ســتأخذ        ــي فإ ــشـكل طبيع ـــماين ب ــذت باحلجـــاب اإلي ـــا أخ ـــا أ كم
بباقي مثـار الشجرة بشكل طبيعي أيـضا ، وبالتـايل ستـسعى إىل رضـا          
ـــا يــسخط اهللا تعــاىل ،         ـــه وتتجنــب كــل م ـــاىل يف كــل مـــا تعمل اهللا تع

نـــة عاملــة بالواجبــات تاركــة للمحرمــات ، بــل  ـن هـــذه املــرأة املؤمفتكــو
إــا أكثــر مـــن ذلــك فإــا ســـتأخذ باملــستحبات وتتــرك املكروهـــات       
كنتيجـة طبيعيـة العتقادها وإمياا بـاهللا تعـاىل ، وتلتفـت إىل شــجرة        
الكفـر الــيت هلــا مثــار تغلّــف بغــالف إميــاين وتتــرك هــذه الثمــار الــيت   

  .رة الكفر تنتمي إىل شج
                                                        

   .٧٣٠ مصباح املتهجد للشيخ الطوسي قدس سره ص )١(
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ــالم          ــسلمات باإلس ــساء امل ــثريا مــن الن ــاملالحظ أن ك ــوم ف وأمــا الي
الظـــاهري اللــسـاين يلبــسـن احلجــاب ، ولكــن لــيس احلجــاب الــشرعي   
ألن إحــداهن كمثــال هلــن تظهــر جــزءا مــن شــعرها ورقبتــها ، وتلــبس   
ــضع     ــال ، وتـ ــار الرجـ ــة ألنظـ ــألوان ملفتـ ــشة بـ ــضيقة املزركـ ــس الـ املالبـ

ن يكــون احلجــاب حــاجزا هلــا عــن      املــساحيق علــى وجههــا ، فبــدل أ   
الرجل األجنيب ، نرى العكس مـن ذلـك فإنـه جـاذب للرجـال ، وهـذه               
األعمــال كلــها مــن احملرمــات ، فأعماهلــا ال تعبــر عــن شــجرة اإلميــان  
ــر       ــجرة الكف ــى ش ــات عل ــيش وتقت ــي تع ــل ه ــة ، ب ــا مؤمن ــت أ وإن ادع

  ! والفسق ، وتأخذ بثمار شجرة الكفر ، فكيف تدعي اإلميان ؟
    إذا أرادت املــرأة أن تكــون مؤمنـــة حــق اإلميـــان فعليهــا أن تأخـــذ     
باحلجـاب اإلميـاين كفـرع مـن فــروع شـجرة اإلميـان ، وأخـذ احلجــاب        
يكــــون منطـلقــــا مــــن إميـانــــها بـــاهللا تعــــاىل واعتقــــادها بالـــشـجرة        

ن أن تكــون املــرأة مؤمنــة حـــق اإليــمان إال بأخــذ    ـاإلميانيــة ، وال ميـكــ 
  .ار الشجرة اإلميانية كل مث

وأوجــه نـــصيحة إىل كــل أب وأم أن يلبـــسا ابنتــهما احلجـــاب    
الشـرعي عندما تبلغ تسع سنوات هجرية قمرية حـىت تنـشأ عليـه منـذ      

ر ال أن تلْــبس األم ابنتــها حجابــا غــري شــرعي كمــا هــو حاصــل   ـالــصـغ
ــربت      ــك إذا ك ــات ذل ــن هيه ــربت ، ولك ــتلبس إذا ك ــا س ــول إ اآلن وتق

  .لن ولن تلبس احلجاب الشرعي فإا 
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ن بالتـــشيع فـــإن التـــشيع لـــه متطلبـــات     ـإن اإلنـــسـان إذا آمـــ 
ــان       ــذكرها الروايتـ ــا تـ ــات مـ ــذه املتطلبـ ــها هـ ــات ، ومنـ ــذكرها الروايـ تـ

  :التاليتان 
 عليـه الـسالم  كنت عند أيب عبداهللا : عن حممد بن عجالن قال   

: ل  قـا كيف مـن خلّفـت مـن إخوانـك ؟    : فدخل رجل فسلّم ، فـسأله   
كيف عيادة أغنيـائهم علـى    : فقال له   . فأحسن الثناء وزكى وأطرى     

ـــرائهم ؟ ـــال فقـ ـــة :  فقـ ـــال . قليلـ ــشـاهدة أغنيـــائهم   : قـ ف مـ ــ وكيـ
فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم يف : قال . قليلـة :  قـال   لفقرائهم ؟ 

. إنك لتذكر أخـالقا قَلَّ ما هـي فـيمن عنـدنا     :  فقـال   ذات أيديهم ؟  
  !؟ )١( فكيف تزعم هؤالء أم شيعة: ل فقا: قال 

جعلـت   : عليـه الـسالم  قلـت أليب جعفـر   : عن أيب إمساعيـل قـال    
ـــر    ـــا كثي ــشيعـة عندن ــداك إن ال ـــال . ف ــين علــى   : فق ف الغ ــ ـــل يعط ه

. ال :  فقلت الفقـري ؟ وهـل يتجـاوز احملسن عن املسيء ويتواسون ؟
  . )٢( ليس هؤالء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا: فقال 

هـذا القــول كـبري ، ال فقـط نقـرأ الروايـة أو نـسمعها ، بـل ال              
:  قـد يقــول عنــا اليــوم    عليه السالمبـد أن نطبقهـا على أنفسنـا ، اإلمـام      

ــشيعة  "  ــستم ب ــتم ل ــشيعي    " أن ــسان ال ــو اإلن ــن ه ــرف م ، فيجــب أن نع
                                                        

   .١٠ ح ١٧٣ ص ٢الكايف ج  )١(
   .١١ املصدر السابق ح )٢(
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ــى    ــا علـ ـــات وتطبيقهـ ـــة الروايـ ـــد مـــن مـراجعـ ــي ، ال بـ واملـــؤمن احلقيقـ
ا ، وقــد ال جنــد مــصاديق هــذه الروايــات يف أنفــسنا ، فكيــف        أنفــسن

ــسالمة وموالـــون ألهـــل البيـــت ـنـــدعي أننـــا شيعـــ ــيهم الـ  وأننـــا معتقـــدون علـ
  باإلمامة ؟

ــراص       ــث يف األق ــن البح ــجرة اإلميــان ، وميك ــوا مثــار ش راجع
ــيعي " الكومبيوتريــة عــن كلمــة  ــؤمن " واشــتقاقاا ، وكــذلك " ش " امل

ــب  واشــتقاقاا ، اســتخر ج صــفات الــشيعي وصــفات املــؤمن ، وال تراق
  اآلخرين بل انظر إىل نفسك ، هل أنت مطبق للتشيع واإلميان ؟

ــا      ــا كم ــبين بيوتن ــاذا ن ــشيع واإلميــان مل ــدعي الت ــذين ن ــن ال حن
يــبين الــسـين الــذي ال يعتقـــد باإلمامـــة كأصــل مــن أصــول الــدين ،         

بـاهللا سـبحانه ،   ونعيش كما يعيش املسيحي واليهودي بل حـىت الكـافر        
ــاد      ــا االعتق ــاذا أعطان ــام فم ــة حي ــا كطريق ــة حياتن ــت طريق ــإذا كان ف
باإلمـامــة ؟ ، مــــن نـاحيـــة نظـريـــة نؤمــن باإلمـامـــة ، ولكـــن املطلـــوب   

  .هـو الناحية العملية املترتبة على االعتقاد القليب 
ـــي التـــشـيع والـــ  ــيت تـدعـ ـــرأة الـ ـــاب ـإن املـ ـــس احلجـ يت مل تلبـ

ــاب   أصــــال ــبس ابنتـــها احلجـ ــشرعي أو مل تلْـ ــبس احلجـــاب الـ  أو مل تلْـ
 فتقـول  عليهـا الـسالم  الشرعي تأيت يـوم القيامــة وتقــابل فاطمــة الزهــراء           

ــسالم ـــا عليهــا ال ــيعية ؟ فتقــول  :  هل ــسأهلا . نعــم : أأنــت ش ــسالمفت ــا ال  : عليه
  ! احلجاب بالطريقة الشرعية ؟- أو تلْبسي -وملاذا مل تلْبسي 
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ــراء     ــستطيع أن جتيــب الزه ــاذا ت  ؟ أال تــستحي عليهــا الــسالم فبم
 ؟ عليهـا الـسالم   وهي تدعي أا حتـب سـيدة نـساء العـاملني      عليها السالم منها  

  ماذا ستفعل هذه املرأة يف يوم احلسرة والندامة ؟
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .رين حممد وأهل بيته الطيبني الطاه
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 )١(  

  
      احلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم  

  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 
  

ــان الــسؤال عــن العمــل الفــردي والعمــل اجلمــاعي       أيهمــا : ك
  العمل الفردي أو العمل اجلماعي ؟: أفضل 

  

ـــن هــــ  ـــذا          مـ ـــا إن هـ ـــة إذا قـلن ــضـل " ذه اجلمـل ـــن ذاك " أف م
فـــال بــد أن يكــون لــدينا مقيــاس كمــا يف امليــزان حينمــا نقــول إن هــذا  
أثقل من ذاك ، فـال بـد مـن وجـود مقيـاس لتـرجيح شـيء علـى شـيء             
آخـر ، األفــضـليـة حتتــاج إىل مقـيـــاس وميــزان حــىت نقــول إن العمـــل     

" أفـضل  " جلماعي أو العمـل اجلمـاعي      من العمل ا  " أفضل  " الفـردي  
  .من العمل الفردي 

                                                        
 مجـادى األوىل  ١٧ ألقي هذا املوضوع يف حماضرة يف منطقة األمحدي بتاريخ      )١(

  .م ١٩٩٨ / ٩ / ٨املوافق هـ  ١٤١٩
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دد هــذا املقيــاس ، فلــيس مــن الــصحيح  ـعلينــا أوال أن حنــ:      إذن 
ــ ــين     ـأن نق ــن دون أن نب ــر م ــل اآلخ ــن العم ــضل م ــل أف ــذا العم ول إن ه

ــي أن    ــى ذاك ، فاملهمــة األوىل ه ســبب اختيـــار وتقــدمي هــذا العمــل عل
د املقياس الذي به نفضل عمال على آخر حند.  

نبــدأ بتحديــد املقيــاس مث نطبــق هــذا املقيــاس علــى العمــل        
الفردي والعمل اجلماعي لتحديـد أيهمـا أفـضل ، ونـستطيع أن نتنـاقش       

  .يف تطبيق هذا املقياس على العمل 
حينمـا يؤدي اإلنسـان أي عمل فإنـه تترتـب عليـه ثـالث نتـائج          

  :هي 
  :النتيجة اخلارجية : النتيجة األوىل 

إنسان يبين مسجدا فترى املسجد يف اخلـارج ، إنـسان يـصلي            
ــك     ــشباب فإن ــيم دورة صــيفية لل ــا تق ـــه يف اخلــارج ، حينم ــرى صالت فت
تــرى أثــر الــدورة يف اخلــارج ، تــرى الــشباب املــشاركني ، وحتــدد عــدد  

  .األساتذة ، وحتدد املنهج الذي تريد تدريسه هلم 
تيجـــة اخلارجيــة امللموســـة ،  أول نتيجــة ألي عمـــل هــو الن  :       إذن 

  .وهي نتيجة دنيوية 
  :النتيجة الداخلية القلبية النفسية : النتيجة الثانية 

ــسان      ــة ، إن اإلن ــذه النتيجــة ــذه الكيفي ــرف ه ــن أن نع وميك
ــدث لــدى         ــا ، فتح ــا إجياب ــلبا وإم ــا س ــا إم ــيت يؤديه ــال ال ــأثر باألعم يت
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ســلبيا وإمــا تــأثرا اإلنــسان تــأثر نفــسي بالعمــل الــذي يؤديــه إمــا تــأثرا  
ــايب    ــأثر اإلجي ــى الت ــق عل ــا ، ولنطل ــل" إجيابي ــز  " التكام باجتــاه اهللا ع

ــل ، ونطلــق علــى التــأثر الــسليب      ، فيوجــد تكامــل أو  " التــسافل " وج
تـــسافل ، حنـــن اآلن ال ننـــاقش كيـــف يتـــأثر بالعمـــل ، نريـــد أن نـــرى  
ــل     ــى العمـ ــق علـ ــأيت لنطبـ ـــائج أوال مث نـ ــدد النتـ ـــط ، لنحـ ـــائج فقـ  النتـ

  .الفردي والعمل اجلماعي لنرى كيفية التأثر باألعمال 
ـــل يؤديــه اإلنــسان ،      ـه: إذن  ــسي مـــن أي عم ـــاك تـأثـــر نفـ ن

مثال أنت تصـلي فـال بــد أن تتــأثر بالـصـالة ، إنـسـان يـشـرب اخلمــر         
فال بـد أن يتـأثر بعملــه ، فالـصالة مـع االلتفـات إىل نيـة التقـرب إىل             

ــدث   ــدث   اهللا عـــز وجـــل حي ــرب اخلمــر حي ــسان تكــامال ، وش عنــد اإلن
عنـد اإلنسـان تسافال ، اإلنسان الذي يبين مـسجدا علـى حـسابه فـإن             
ذلــك حيــدث تأثـــرا عنـــده ، فــإذا بنـــاه هللا تعـــاىل فهـــو يتكامــل ، وإذا  
بنـاه للنــاس ريــاء فهــو يتـسافل ، ونـرى هنـا أن العمـل واحـد ، فتكــون          

التـأثر النفـسي خمتلـف مـن شـخص      النتيجة اخلارجية واحـدة ، ولكـن        
  .آلخـر 

  :النتيجة األخروية : النتيجة الثالثة 
ــا الثـــواب والعقـــاب ، فاإلنـــسان   النتيجـــة األخرويـــة يقـــصد ـ
عنــدما يقـــوم بعمــل حيـــصل علــى ثـــواب ، وإنــسان يقـــوم بعمــل آخـــر      

  .فيحصل على ذنب وعقاب 
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ى النتيجة األخروية مترتبة على ماذا ؟ هل هي مترتبة علـ        : سؤال  
  النتيجة اخلارجية أو على النتيجة الداخلية النفسية ؟

  :اجلواب 
ــى النتيجــة        ــة عل ــة مبني ــأن النتيجــة األخروي ــول ب ــن الق ال ميك

ـــة ف ــصل    ـاخلارجي ــصلي حي ــا أن ي ــسـان مبجــرد م ــىن أن اإلن ـــط ، مبع ق
واب حــىت لـــو مل يكــن ملتفتــا مـــدة أدائـــه إىل صــالته ، وأن       ـعلــى ثــ 

 علـى ثـواب حـىت لـو كانـت نيتـه الريــاء ،       إنـسانا يـبين مـسجدا حيـصل    
ولكـن نقـول إن اإلنـسان عنـدما يـؤدي أي عمـل فإنـه يتـأثر بـه سـلبا أو           
إجيابا ، وعلـى أسـاس هـذا التـأثر النفـسي إمـا أن حيـصل علـى ثـواب             
ــى     ــصل عل ــا أن حي ــاىل ، وإم ــة هللا تع ــل قرب ــا وأدى العم ــأثر إجياب إذا ت

  . تعاىل عقاب إذا تأثر سلبا وأدى العمل لغري اهللا
ــة    ــاك حرك ــدنيا يتجــه إىل اجتــاه معــين ، هن إن اإلنــسان يف ال
لإلنسان ، وهي إمـا حركة تكامل وإما حركـة تـسافل ، فمـا هـو هـدف          

  اإلنسان ؟
روض أن يكـــون هـــدف اإلنـــسان هـــدفا واحـــدا وهـــو اهللا  ـاملفـــ

ــصلي      ــول ن ــذلك نق ــاىل ، ل ــى رضــا اهللا تع ــصول عل ـــه احل ــاىل ، هدف تع
ــص ـــة إىل اهللا ونـ ـــاىل ،   قربـ ـــة هللا تعـ ـــج قربـ ـــة هللا تعـــاىل وحنـ ـوم قربـ

ــز     ـــرب مــن اهللا ع ـــركة لإلنــسـان حــىت يقت ـــه توجـــد ح ومعــىن ذلــك أن
وجـل ، واحلركة تكون باجتـاه اهللا تعـاىل ، فغايـة اإلنـسان أن يـصل يف              
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: النهاية إىل اهللا عز وجل ، يقول تعاىل     
)١(.   

  

ــة     ــب ألن احلركـ ــدح وتعـ ــا كـ ــة فيهـ ــسان حركـ ــد اإلنـ ــد عنـ توجـ
ــد أن       ــد ، نري ــذل جه ــب وب ــال تع ــة ب ــد حرك ــال توج ــب ، ف ــستلزم التع ت
نتحــرك إىل اهللا عـز وجــل فـال بــد مـن وجـود وســيلة إمـا أن تقــدمين       
ــه إىل    ــسان يف حركت ــاج اإلن ــف ، فيحت ــؤخرين إىل اخلل ــام أو ت  إىل األم
ــاج إىل       ــك حتت ــدح إىل اهللا فإن ــد ك ــه يوج ــا أن ــال ، فطامل ــيلة لالنتق وس
ــائل   وســـائل تتحـــرك بواســـطتها إىل الغايـــة ، فـــال بـــد مـــن وجـــود وسـ
للتحــرك ، واهللا عــز وجــل حيــدد لــك وســائل احلركــة ، فيقــول لــك إن  
هذه الوسيلة تقدمك ، والوسـيلة األخـرى تـؤخرك ، إذا صـلى اإلنـسان         

يتأخر ، فعنـدنا وسـائل علـى الطريـق حتركنـا إىل      يتقـدم ، وإذا سـرق    
  .األمام أو إىل اخللف 

  

ــة     ــدود كالرصــيف ، الغاي ـــاج إىل ح ـــريق حيت ــإن الط ــذلك ف وك
من احلـدود أن ال ختــرج مـن الطريـق إىل خارجـه ، إذا أراد اإلنـسان           
أن يتجـه إىل اهللا تعـاىل فهناك رصيف حيـده مـن اخلـروج ، يقـول لـه            

ــارج عــ   ــت اآلن خ ــضا يف نفــس     أن ــه ، وأي ــع إلي ــق ، انتبــه وارج ن الطري
الطريــق هنــاك تنبيــه آخــر ، فــإذا رجــع إىل اخللــف فإنــه يوجــد إنــذار  

                                                        
   .٦: اق نشق اال)١(
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يقـول لـه انتبه أنـت اآلن تتـسافل وال بـد أن تتقـدم إىل األمـام ، وهـذه          
  .صورة تقريبية للحركة على الطريق باجتاه اهللا تعاىل 

د وســـائل  يوجـــد هـــدف وهـــو اهللا عـــز وجـــل ، وتوجـــ     : إذن 
حيددهـا اهللا عز وجل بأا حتـرك اإلنـسان علـى الطريـق إىل األمـام           
أو إىل اخللــف ، وعندنـــا حـــدود للطـــريق متنــع اإلنــسـان عــن اخلـــروج   
مـــن الطريــق إىل غايــات أخــرى ، ألنــه مبجــرد مــا أن خيــرج اإلنــسان   
خـــارج الطـــريق فمعــىن ذلــك أن لــه غايــة أخــرى غــري اهللا تعــاىل ،         

  . احنراف وضالل فيكون عنده
ــة     ــرى أن النتيجـ ــائل نـ ــدف والوسـ ــائج واهلـ ــة النتـ ــد معرفـ وبعـ
األخروية هي املهمـة ، فاإلنـسان املـؤمن حيـاول أن حيـصل دائمـا علـى              
الثــواب يف مجيــع أعمالـه ، لــذلك حيـاول أن جيعــل أعمالـه كلــها قربــة     
ــواب ،     ــى الث ــصل عل ــايل حي ــل ، وبالت ــز وج ــبيل اهللا ع ــاىل ويف س هللا تع

ــسـا ــرب إىل     واإلن ــدائما يتق ــات ، ف ـــه يف املباح ــضيع حيات ـــن ال ي ن املؤم
  .اهللا تعاىل باألعمال اليت يؤديها 

إن النتيجـــة األخرويـــة هـــي املهمـــة لإلنـــسان الـــذي يعـــيش يف  
الدنيـا ألن الدنيـا عبـارة عـن ممــر إىل اآلخــرة ، فاإلنـسـان ال يعيــش           

ا ممــر ينقلــك إىل   يف الــدنيا خالــدا وال تكــون الــدنيا هدفــه ، فالــدني      
ــت       ــل البي ــن أه ــة ع ــات التالي ــأيت الرواي ــذلك ت ــرة ، ل ــيهم الــسالم اآلخ  ، عل

   :عليهم السالمالروايات الشريفة اليت هي كنوز أهل البيت 
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   .)١( "الدنيا مزرعة اآلخرة " : أنه قال عليهم السالم     عن أحدهم 
 ممـر واآلخـرة   الـدنيا " :  أنـه قـال   صلى اهللا عليـه وآلـه       وعن رسول اهللا    

   .)٢( "مقر 
دار الـدنيا دار زوال ودار اآلخـرة   "  : عليـه الـسالم  وعن اإلمـام الصـادق  

   .)٣( "دار قرار 
  

ــد أن يتعلّــ    ــان يري ــة ، إذا ك ــا قيم ــيس هل ــدنيا ل ــدنيا إن ال ق بال
ــى    ــق بــاآلخرة فــال بــد أن يتخل فإنــه خيــسر اآلخــرة ، وإذا أراد أن يتعل

ذا املعـىن أن اإلنسـان املؤمـن يفرغ قلبه عن  عن الدنيـا ، ويف روايـة ـ     
  .الدنيا ليفرغ قلبه لآلخرة ، وذلك حىت يتحرك إىل اآلخرة 

  

ســألته عــن :  قــال عليــه الـسالم عـن أيب عيينــة عــن أيب عبـداهللا   
 : عليه السالمقال .  )٤(: قـول اهللا عز وجل 

عليـه  قـال  " . لسـليم الذي يلقـى ربه وليس فيه أحد سـواه     القلـب ا " 

وكـل قلـب فيــه شــرك أو شــك فهــو ســاقط وإمنــا أرادوا           "  : السالم
   .)٥(" الزهد يف الدنيا لتفرغ قلوم لآلخرة 

                                                        
   .٣١٣ ص ١ نور الرباهني للسيد نعمة اهللا اجلزائري قدس سره ج )١(
   .٢٨٩ األمايل للشيخ الصدوق قدس سره ص )٢(
   .٣٧٧ حتف العقول البن شعبة احلراين قدس سره ص )٣(
   .٨٩:  الشعراء )٤(
   .٥ ح ١٦ ص ٢الكايف ج  )٥(
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ــواب     ــار أــا حتــدد الث ــها باعتب ــسية تــأيت أمهيت والنتيجــة النف
ى النتيجـة اخلارجيـة ألنـه    والعقـاب ، والنتيجة النفسيـة تكون مبنية علـ     

يوجـد لإلنـسان تكامـل أو تـسافل مترتـب علـى العمـل اخلـارجي ، فـإذا          
  .تكامل حصل على الثواب ، وإذا تسافل حصل على العقاب 

ــسية ،     : إذن  ــة النفـ ــى النتيجـ ــة علـ ــة مترتبـ ــة األخرويـ النتيجـ
ــى النتيجــة اخلارجيــة ، فاإلنــسان حينمــا    والنتيجــة النفــسية مترتبــة عل

م بعمــــل فإنــــه يتأثـــر نفـــسيا ، وبالتـــايل حيــصل علـــى الثـــواب أو   يقـــو 
قــاب ، وكـــل عمــل يقـــوم بـــه اإلنـسـان يتأثـــر بــه حــىت يف جملــسـنا     ـالع

اآلن ، كل أسـبوع جتتمعون فـال بــد أن يوجـد تـأثر ، فـأنتم تـستفيدون            
ــن    مــن هــذه اجللــسات للتحــرك إىل اهللا عــز وجــل ، فاجللــسات نــوع م

  .كن أن يستفيد منها احلاضر يف التكامل الوسائل اليت مي
 

ــل       ــردي والعم ــل الف ــى العم ــائج عل ــذه النت ــق ه ــأيت لنطب اآلن ن
اجلماعي ، العمل الفردي والعمـل اجلمـاعي وسـيلتان للتحـرك إىل اهللا        

إلنــسان وقــد  عـــز وجـــل ، مـــن خـــالل العمـــل الفـــردي قـــد يتكامــل ا       
ــدفا       ــل ه ــز وج ــون اهللا ع ــال يك ــدود ف ـــارج احل ـــد خيـــرج خ ــسافـل وق يت
وغايــة لــه ، وكــذلك مـــن خـــالل العمـــل اجلمـــاعي قـــد يتكامــل وقــد         
يتــسافـل وقـــد خيـــرج خـــارج احلـــدود فــال يكــون اهللا عـــز وجـــل هــو         

  .اهلدف والغاية 
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ــردي    ــل الف ــال العم ــذا عمــل    : ومث ــده ، وه ــصلي لوح إنــسان ي
ي ونتيجـة خارجية ، وهـو يتـأثر نفـسيا ، فـإذا كانـت صـالته هللا        خـارج

ــصالة فإنــه حيــصل    تعـــاىل وتأثـــر إجيابيـــا وتكامــل مــن خــالل أدائــه لل
علــى الثــــواب ، وإذا صـــلى ريـــاء فإنـــه يتـــأثر ســلبيا ويتـــسافل وتكـــون    
صالتـــه باطلــة غــري مقبولــة عنــد اهللا فيحــصل علــى العقــاب إذا مل        

  .يقض هذه الصالة 
لنــسبة للعمــل اجلمــاعي بــنفس الطريقــة ، مجاعــة يقومــون  وبا

بعمــل معــين ، حتــدث عنــدهم نتيجــة خارجيــة ، مــثال يقيمــون دورة        
ــاعي      ــل اجلم ــذا العم ــشاركني يف ه ــن امل ــد م ــل واح ــشباب ، ك صــيفية لل
يتأثــــر بالعمـــــل ، أحــــد املـــشاركني يدخـــــل يف العمــــل تقربــــا إىل اهللا   

ر يـشارك يف الـدورة حـىت    فيتكامل وحيصل على الثواب ، وشـخص آخـ        
ــى العقــاب ألنــه قــام ــذا العمــل    يعــرف ويــشتهر فيتــسافل وحيــصل عل
ــن      ــدة ولكـ ــة واحـ ــة اخلارجيـ ــد والنتيجـ ــارجي واحـ ــل اخلـ ـــاًء ، فالعمـ ريـ
اختـلفت النيات فاختلفت النتيجـة النفسية من شـخص آلخـر ، وترتـب          

ــتالف النتيجــة األخرويــة مــن فــ   ــى اخــتالف النتيجــة النفــسية اخ رد عل
ــخص       ــرك إىل اهللا ، وش ــيلة للتح ــن الوس ـــاد م ــشـخص استف ـــر ، ف آلخ

  .آخر مل يستفد من الوسيلة فتسافل وابتعد عن اهللا عز وجل 
ــضل مـــن   ال شـــك أن النتيجـــة اخلارجيـــة للعمـــل اجلمـــاعي أفـ
النتيجـة اخلارجيـة للعمل الفردي ، والتـأثري اخلـارجي للعمـل اجلمـاعي      
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مل الفـردي ، فكلمـا ازداد عـدد األفـراد        أكرب مـن التأثري اخلـارجي للع    
املــشاركني يف العمــل اجلمــاعي فــإن التــأثري يف اخلــارج يكــون أكــرب ،        
ــأثريه اخلــارجي      ــخص ت ــا مائــة ش ــشارك فيه ــيت ي ــصيفيـة ال ــدورة ال فال
أكرب مـن الـدورة الـصيفية الـيت يـشارك فيهـا عـشرة أشـخاص ، فمـن            

ــضل مـــ   ن العمـــل حيـــث النتيجـــة اخلارجيـــة يكـــون العمـــل اجلمـــاعي أفـ
  :الفردي ، هذا هو املقياس األول ، ولكن نسأل 

  هل النتيجة اخلارجية هي النتيجة اليت يطلبها املؤمن ؟
  :اجلواب 

ال ، ليس املطلوب هو القيام بـدورة صـيفية ومجـع أكـرب عـدد              
ممكن مـن األشـخاص فقـط ، بـل املطلــوب أكـرب مــن هـذا ، املطلـوب        

يجــة النفـسية ، املقيـاس اإلميـاين لـيس       هـو النتيجــة الثانيــة وهـي النت       
هـو النتيجـة اخلارجيـة فقـط دون النظـر إىل النتيجـة الثانيـة والنتيجــة        

  .الثالثة 
ــا غــري املــؤمنني ، فالنــاس       إن النتيجـــة اخلارجيــة ينظــر إليه

ـــن حيــث النتيجــة اخلارجيــة       ـغ ـــال م ـــني ينظـــرون إىل األعم ـــر املؤمن ي
ظـيم ألنـه اختـرع الطـائرة ، وذاك     فقـط ، فيقولون إن هـذا اإلنـسان ع     

ـــوتر ، لـــذلك يقــــال إن الـــشعب اليابـــاين   عظـــيم ألنــــه اختـــرع الكومبيـ
عظيـم ألـم متخصـصون يف األجهـزة اإللكترونيـة ، ومنـدح اليابـانيني         
مــن أجــل ذلــك ، ومنــدح األمــريكيني ألــم ســيطروا علــى العــامل مــن   
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يـة أـم اسـتطاعوا    خـالل النظـام الدويل اجلديـد ، هـذه نتيجـة خارج         
ـــو املطلــوب عنــد اهللا         ـــل هـــذا ه ـــامل ، ولكــن ه ــسيطروا علــى الع أن ي

  تعـاىل ؟ وكيف جيب أن ينظر املؤمن إىل األمور ؟
ــشت يف       ــو ع ــاىل ، ل ــِل اهللا تع ــن ِقب ــوب م ـــو املطل ـــذا ه ــيس ه ل
عـــامل فيـــه كومبيــوتر أو لــيس فيـــه كومبيــوتر ، مـــا هـــو الفــرق بــني          

  ان املؤمن ؟العاملني عند اإلنس
ال توجــد عنــدنا روايــات تــدعو إىل االختراعــات وإىل تطــوير      

 يـدعون إىل ذلـك   علـيهم الـسالم  احلياة املادية ، ومل يكن أئمـة أهـل البيـت       
ائج خارجيــة ، والنتيجــة اخلارجيــة لوحــدها ال قيمــة  ـألن هـــذه كلــها نتــ

ــس ،    ــام الكومبيــوتر أو ال جيل ــس اإلنــسان أم ــيس مهمــا أن جيل هلــا ، ل
ـــام ا ــسالم إلم ــه ال ــأن جيــ علي ــتم ب ــى   ـ ال يه ــصري أو عل ــى ح ــسـان عل لس اإلن

 يركّـزون  علـيهم الـسالم  سجاد ألن ال فرق عنده بني األمرين ، كـان األئمـة         
على شيء أكـرب مـن هـذا ألن هـذه هـي احليـاة الـدنيا الزائلـة ، وعنـد             
ــى    ــى حــصري أو اجللــوس عل اهللا تعــاىل ال يوجــد فــرق بــني اجللــوس عل

هــم أنــت مـاذا تقــدم هللا عــز وجــل سـواء كنــت تــصلي علــى    سـجاد ، امل 
  حصري أم على سجاد ؟

ــا إىل صــالتك      ــت ملتفت ــصالة إذا كن ــى ثــواب ال ــت حتــصل عل       أن
ــن       ــات ع ــد رواي ــم توج ــجاد ، نع ــى س ــصري أم عل ــى ح ــواء صــليت عل س
الــصالة علــى التربــة احلــسينية وأن الــسجود عليهــا خيتــرق احلجـــب        
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ــور إىل األرضــني الــ   ــسبع وين ــل أن   )١(سبع ال ــن أج ــيس م ــذا ل ــن ه  ، لك
التربـة احلــسينية شــيء مـادي ، هــذه التربــة مرتبطـة بــأمر ديــين وهــو     

  .اإلمامة اليت هي أصل من أصول الدين 
ــضل    : إذن  ــاعي أف ــل اجلم ــة العم ــث النتيجــة اخلارجي ـــن حي م

  .من العمل الفردي 
نـــأيت إىل النتيجـــــة الثانيـــــة وهـــي النتيجـــــة النفــــسـية عنــــد   

ــسـان ــوم     اإلن ــد أن تق ــه ال ب ـــة ألن ــى النتيجـــة اخلارجي ـــة عل ــي مترتب  وه
بعمــل معــين حــىت تتــأثر ، والــتفكري أيــضا عمــل حــىت لــو مل تقــم بــأي  
ــى       ــق عل ــذي ينطب ـــام ال ــه الع ــل عنوان ــن العم ــصد م ــضلي ، فيق ــد ع جه

 أنـه  عليـه الـسالم  الفعـل وعلى غيــره ، مثــال يف روايــة عــن أميــر املـؤمنني           
   .)٢(" ة خري من عبادة سبعني سنة تفكر ساع" : قال 

                                                        
 ص  ٥ قدس سره ج      يف هامش مستمسك العروة الوثقى للسيد حمسن احلكيم        )١(

كـان  : يف رواية الشيخ قدس سره يف املصباح عن معاوية بن عمار قال          : ٥١١
أليب عبداهللا عليـه السالم خريطة ديبـاج صفراء فيها تربة أيب عبـداهللا عليـه              
السـالم ، فكان إذا حضرته الصالة صبه على سجادته وسجد عليه ، مث قـال               

 أيب عبداهللا عليه السالم ختـرق احلجـب         إن السجود على تربة   : " عليه السالم   
، وحنوه مرسل الطربسي قدس سره يف مكارم األخالق ، ويف مرسـل             " السبع  

السجود على طني قرب احلسني عليه الـسالم        : " الفقيه عن الصادق عليه السالم      
  " .ينور إىل األرضني السبع 

   .٧٩ ص ١ نور الرباهني للسيد نعمة اهللا اجلزائري قدس سره ج )٢(
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  :ونسأل هنا 
من حيث النتيجـة النفـسية أيهمـا أفـضل العمـل الفـردي أو        

  العمل اجلماعي ؟
  :اجلواب 

مــن حيــث النتيجــة النفــسية إذا اســتفدت مــن العمــل الفــردي  
أكثر من العمل اجلماعي فإن العمل الفردي يكـون بالنـسبة لـك أفـضل         

ــاعي ، وإذا اســ   ــل اجلم ــن العم ــن   م ــر م ــاعي أكث ــل اجلم ــن العم تفدت م
ـــل الفــ  ــن     ـالعم ــضل م ــك أف ــسبة ل ــون بالن ــاعي يك ــل اجلم ــإن العم ردي ف

العمل الفردي ، فال يوجد جواب واحد يشمل مجيـع النـاس مـن حيـث        
  .النتيجة الداخلية القلبية النفسية 

ــؤمن يف التحــرك إىل اهللا      ــها امل ــستفيد من ــيت ي ــائل ال إن الوس
بة لـــه ، هـــذه هـــي القاعـــدة العامـــة ، عــــز وجـــل هـــي األفـــضل بالنـــس

ــاين يكــون        ــضل ، وللمــؤمن الث ــردي أف ــون العمــل الف ــؤمن األول يك فللم
  .العمل اجلماعي أفضل 

مــن حيــث النتيجــة النفــسية ال يفَــضل شــيء علــى آخــر  : إذن 
جلميع الناس إال بقدر االسـتفادة منـها مـن الفـرد يف احلركـة إىل اهللا       

امـل يكـون هـو األفـضل بالنـسبة لـك ،       تعاىل ، فمـا يـساعدك علـى التك    
  .وما يكون أفضل لك قد ال يكون أفضل لشخص آخر 

  :ومن حيث النتيجة الثالثة نسأل 
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من حيث النتيجة األخروية أيهمـا أفـضل العمـل الفـردي أو       
  العمل اجلماعي ؟

  :اجلواب 
ــسية ،      ــى النتيجــة النف ــة عل ــة مترتب ــا أن النتيجــة األخروي طامل

 د النتيجــة األخرويــة فــاألمر يفتــرق مــن إنــسان  والنتيجـة النفــسية تــدح
آلخـــر ، فــإذا اســـتفاد مــن العمــل الفــردي أكثــر يكــون ثــواب العمــل          
الفردي أكثر ، وبـذلك يكـون العمـل الفـردي أفـضل بالنـسبة لـه ، وإذا             
ــضل    ـــاعي أكثـــر يكـــون العمـــل اجلمـــاعي أفـ ـــل اجلمـ ـــتفاد مـــن العمـ اسـ

ــستفيد     ــيت ي ــيلة ال ــه ، فالوس ــسبة ل ــث النتيجــة    بالن ــن حي ــر م ــها أكث من
  .النفسية تكون أفـضل أيضا من حيث النتيجة األخروية بالنسبة له 

 
بعــد أن انتــهينا مــن حتديــد النتــائج نــأيت لنقــارن بــني العمــل   
الفـردي والعمـل اجلماعي ، مثـال إنسـان يـصلي لوحـده يف مكـان مغلـق          

ــر  ـــد ي ـــذا اإلنال أح ــاه ، ه ــل   ـ ــز وج ــت إىل اهللا ع ــسـتطيع أن يلتف سـان ي
أكثر من اإلنسان املوجود يف مكان ويكـون فيـه أنـاس آخـرين كاملـسجد           

ـــوس الـــشيطان لإلنـــسان      ــثال ، ففـــي املـــسجـد يوسـ إن النـــاس : " مـ
يراقبونـك وال بــد أن تــؤدي الـصـالة بـدقــة ليـقــال عنــك إنــك مؤمــن          

ــش  " صـــاحل  ــك ال ـــل ذل ــال    ، مث ــسجد فق ــصلي يف امل ــان ي ــذي ك ـخص ال
ـــه  ـــه : " بعـــض النــــاس خلفـ ـــا أحـــسـن صالتـ ، فقطـــع صـــالته ! " مـ
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ــضا  : " والتفـــت إلـــيهم وقـــال  ، إن " وأزيـــدكم ، أنـــا اليـــوم صـــائم أيـ
اإلنـــسان يتـــأثر مبـــن حولـــه ، والـــشيطان جيـــد منفـــذا للـــدخول إىل        

ــشخص    ـــول هلــذا ال ـــاس ، فيق ـــاط بـــه الن ــت ال: " الــشـخص إذا أح تف
  .، بدل أن يلتفت إىل صالته " إىل الناس 

فمـن هـذه اجلهـة خمـاطر العمـل اجلمـاعي أكثـر مـن خمـاطر          
ــني ، فيعرفــه        ــل مع ــة يف عم ــترك مــع مجاع ــإذا اش ــردي ، ف ــل الف العم
ـــع        ـــل ، فم ـــذا العـم ـــة يف ه ـــذه اجلـماع ـــن ه ـــود ضـم ـــه مـوج ـــاس أن الن

 فرصــتك يف هــذه هــي: " وجـــود النــاس يــأيت الــشيطان ويوســوس لــه  
تــستطيع : " ، فيعطيـه الـشيطان حــب الـشهرة ، ويقـول لـه      " رة ـالـشـه 

ــى امـــوعة تأمـــر وتنــهى كمــا تريــد   ـأن تكــون رئ ــه " يــسـا عل ، فيعطي
حب الرئاسة ، والرئاسة عمل يريح النفس بأن جيلـس الـشخص يـأمر        

  .وينهى أفراد اموعة 
لعمـل الفــردي ،        إن خمـاطر العمـل اجلمــاعي أكثـر مـن خمــاطر ا    

ــ ــثال إذا كــان اإلنــسان       ـنع ــن العمـــل الفـــردي ، م م هنـــاك خماطـــر م
لوحده ال يراه أحد قد يتكاسـل يف صـالته ، وهـذا خطـر علـى نفـسه ،               

مــــل اجلمــــاعي يكـــون اخلطــــر علـــى اتمــــع ، فيـــأيت       ـولكـــن يف الع
ــب الرئاســــة أو الطعـــن يف        ـــاب حـــب الـــشـهرة أو حـ ــشيطان مـــن بـ الـ

ــ ـــاآلخ ــه ،    رين ، ف ـــن مبــن حول ــن أن يطع ـــن املمك ــسـان فم ــرز اإلن إذا ب
، " إن عملنـا أفضـل من عمل كـل اجلماعـات األخـرى         : " مثـال يقـول   
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فيحاول أن يبـرز عمـل مجاعتـه ويطعــن يف عمـل اجلماعـات األخـرى ،         
أو مــن بــاب حــب املــدح ، فرييــد أن يــسمع مــدح اآلخــرين لــه ، فيقــال  

، ويــستغل " العمــل اإلسـالمي يف بلــده  إنــه مـسؤول عــن  : " عنـه مــثال  
هذه املـسؤولية إلبـراز عـضالته علـى غـريه ، فيـأمر هـذا بعمـل وينـهى                
ذاك عن عمـل آخـر ويرفـع صوتـه على الثــالث ويـصـرخ علـى الرابـع ،           
ــى الــسـاحة ، فرييـــد أن تكــون مجاعتــه   أو مــن بــاب حــب الــسـيطرة عل

أخـرى ، وهكـذا تـأيت    هي املسـيطرة على الساحة وال يريد أي مجاعـة      
  .خماطر كثرية من العمل اجلماعي 

وترون بأنـه ال يكفـي أن نقـول إن العمـل اجلمـاعي أفـضل مـن             
العمل الفـردي ، نعـم هـو أفـضل مـن حيـث النتيجـة اخلارجيـة ، ولكـن               
ــروض أن ال نغفــل عــن املخــاطر املترتبــة علــى العمــل اجلمــاعي ،        املف

ــد أن ي  ــم  واإلنــسان إذا أراد أن يتحــرك فــال ب ــى أســاس العل تحــرك عل
ـــإذا ق  ـــة ، ف ــوالـمـعـرف ــسـأل     ـ ـــد أن يــ ـــال ب ـــد ف ـــل جـي ـــذا العـم ـال إن ه

ملـاذا  : " ، أو ليس جيـدا فيـسأل نفـسه      " ملاذا هـو جيـد ؟     : " نفـسـه  
ــو لــيس جبيـــد ؟    ، فــال بـــد أن يــدرس الواقــع حــىت يــستطيع أن      " ه

ـــل في     ـــل أن يتكام ــن أج ـــة م ـــذه الوسيل ــن ه ــسـتفيد م ــن اهللا  ي ـــرب م قت
  .تعاىل وال يتسافل فيبتعد عن اهللا عز وجل 

  :   ومع هذه املخاطر املترتبة على العمل اجلماعي نسأل 
  هل ميكن أن نتغلب على هذه املخاطر أو ال ؟
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وهل الذي يعمل ضـمن مجاعـة مـن اجلماعـات يـستطيع أن       
  يتالىف هذه املخاطر أو ال ؟

  :اجلواب 
ــا  ــب عليه ــستطيع أن يتغل ــل ،   نعــم ي ــز وج ــاهللا ع ــرتبط ب  بــأن ي

فيلتفــت إىل أن اهللا ال حيــب لــه أن يكــون رئيــسا مــن أجــل أن يــأمر        
  :وينهى ويظهر سيطرته على اآلخرين فقط ، وإليك بعض الروايات 

  

مــن طـلــب الرئـاســة    " :  قــال    عـليــه الـسـالم   عـن أبــي عبــداهللا      
  . )١( "هلـك 

  

 عليـه الـسالم  عبداهللا مسعت أبا : وعن عبد اهللا بن مسكان قال      
إياكم وهـؤالء الرؤسـاء الذين يترأّسون ، فواهللا ما خفقت " : يقـول 

   .)٢(" النعال خلف رجل إال هلك وأهلك 
  

ملعـون مـن ترأّس ، ملعـون مـن "  : عليه السالمقـال أبـو عبـداهللا 
   .)٣( "هم ا ، ملعون من حدث ا نفسه 

  

عليــه قـــال لـــي أبـــو عبـــداهللا : ال وعـــن أيب محـــزة الثمـــايل قـــ

   .)٤( . . . "إياك والرئاسة ، "  : السالم
                                                        

   .٢ ح ٢٩٧ ص ٢الكايف ج  )١(
   .٣ املصدر السابق ح )٢(
   .٤ ح ٢٩٨ املصدر السابق ص )٣(
   .٥ املصدر السابق ح )٤(
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إن اهللا تعــاىل ال يريــد منــك أن حتــب الرئاســة ، فابتعــد عــن  
  !حب الرئاسة ، بأي حق يصدر هذا الشخص األوامر لآلخرين ؟

ــين      ــيت تبـ ــة الـ ــات األخالقيـ ــذه الروايـ ــر إىل هـ ــد أن ننظـ ال بـ
من ، فاإلنـــسان جيـــب عليــه أن يـــتعلم حـــىت  ان املــؤ ـأخـــالقيات اإلنـــس 

يعرف ما هـو اإلميـان ومـا هـي الـشجرة اإلميانيـة ومـا هـي مثـار هـذه               
ــا علــى        ــأيت ثانيــا ويطبقه ــرف الثمــار ي ــشجرة ، وإذا اســتطاع أن يع ال
نفسه ، فيأخذ الثمرة بعـد الثمـرة ، ويكـبح مجـاح نفـسه ، وبعـد ذلـك            

  " .ي اآلن حان وقت دخول العمل اجلماع: " يقال له 
ــذه      ــوفر ه ــدم ت ــع ع ــشروط ، وم ــن ب ــاعي ولك ــل اجلم ــم للعم نع

، ومـن الـشروط أن   " ال تدخل العمـل اجلمـاعي      : " الشـروط يقـال له    
ــل ال     ــاىل وللتكام ــرك باجتــاه اهللا تع ــاعي للتح ــن العمــل اجلم يــستفيد م
للتسافل ، فاإلنسان املـؤمن الـذي يـدخل العمـل اجلمـاعي املفـروض أن          

ــى النتيجــة   ــز عل ــف     ال يرك ــبين أل ــم أن ي ــيس امله ــط ، فل ــة فق  اخلارجي
مسجد يف العامل بـل املهـم أنـه بـىن ألـف مـسجد يف العـامل بـأي نيـة ؟             

  هل بنية القرىب إىل اهللا أم بنية التقرب إىل الناس ؟
ــل أو      ــا أن يتكام ــثال فإم ــسجدا م ــبين م ــدما ي ــشخص عن إن ال
 يتــسـافل ، وقـــد يعمــل أعمــال خيــرة كــثرية كــأن يتــصدق علــى ألــف         
مـسـكني ، ولكـن مــا قيمــة هــذا العمـل إذا مل تكـن النيـة هـي التقـرب           

  إىل اهللا تعاىل ؟
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إن النتيجـــة النفــــسية الداخليـــة القلبيــــة هـــي املطلوبــــة مــــن    
األعمــال ، فــنعم للعمــل اجلمــاعي وثوابـه كــثري ولكــن ــذه الــشروط ،    
ــون يف     ــون أهــال ألن يك ـــع ، ولكنـــه ال يك ـــل نفــسـه يف موق فهـــو قـــد جيع

ـــذا املوقـــ  ــه     ـهـ ــى أمراضـ ــسيطر علـ ــستطع أن يـ ــد اآلن مل يـ ـــه حلـ ع ألنـ
ــادهم       ــاس أو أف ــد الن ــدل أن يفي ــل وب ــدخل يف عم ــة ، ف ــسية القلبي النف
فائــدة ظاهريــة بــدل ذلــك أضــر بآخرتــه ، نعــم قــد يــدخل الــبعض يف   
العمل اجلماعي ويـستفيدون منـه ولكـن هـذا الـشخص حـصل لـه ضـرر          

اب حيـصل علـى العقـاب الشـتراكه     بآخرته ، وبدل أن حيصل على الثـو    
  .يف عمل تسافل بواسطته بدل أن يتكامل باجتاه اهللا تعاىل 

د أوال أن يتغلــــب علـــى أمراضــــه الروحيــــة  ـإن اإلنـــسان ال بــــ 
القلبيـة بأخـذ العـالج مــن هـذا الـدين الـذي وضــع العـالج لكـل مــرض         
نفسي روحـي قلـيب ، وميكـن لنـا مراجعـة أصـول الكـايف اجلـزء الثـاين               

ـن هـو املؤمن حقيقة ، وقـد يـرى أن كـثريا مـن صـفات املـؤمن            لنرى م 
ليــست متــوفرة يف نفــسه ، فقــد يقــول الــشخص إنــه مــؤمن ولكنــه ال        
يعرف حـدود اإلميـان ، فكثري مـن الروايـات تقـول اإلميـان هـو كـذا أو          
املؤمن يكون كذا ، فبمراجعة هـذه الروايـات قـد يـرى أنـه يفتقـد هـذه                

ها فـال بـد أن يبتعـد عـن العمـل اجلمـاعي       الـصفات ، فـإذا كـان يفتقـد    
    ــذي يؤه ــستوى ال ــغ إىل امل ــه مل يبل ــردي ألن ــل الف ــى العم ــصر عل ــه ويقت ل

  .للدخول يف العمل اجلماعي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٩١ -    

إن املشـاكل واخلالفـات اليت تنشـأ بني اجلماعات تكون نتيجة    
ـــدخــــل ـــص غـول شخـ ـــر مـيـ ـــعـل يف الـؤهـ ـــل اجلـمـ ــخاص ـمـ اعي ، فاألشـ

ــوا العمــ   ــذين دخل ــذا    ال ــؤهلني للوصــول إىل ه ــوا م ــاعي ومل يكون ل اجلم
ــدار      ــوا إىل مقـ ــط ومل يلتفتـ ــة فقـ ــائج اخلارجيـ ــوا إىل النتـ ــع التفتـ املوقـ
ــى      ــا عل ــا مترتب ــا أو عقاب ــاك ثواب ــل وأن هن ــسي ــذا العم ــأثرهم النف ت
النتيجــة النفــسية ، دخلــوا فتــسافلوا ، فبــدؤوا يغتــابون املــؤمنني ، وقــد   

 العلمــاء واملراجــع ، اجلماعــات هــي     يــصل ــم األمــر إىل الطعــن يف    
  .املسؤولة عن كل ذلك 

       هنــاك مــشاكل واقعــة أمامنــا ، فــال بــد أن حنلــل هــذه املــشاكل  
حتليال صحيحا ، وبعد ذلك حناول أن نعـاجل ، مـن املمكـن أن تـدخل             
ــل ال أن     ــد أن تتكامـ ــك تريـ ــت إىل أنـ ــن التفـ ــاعي ولكـ ــل اجلمـ إىل العمـ

جلمـاعي يـضر آخرتـك فابتعـد ، وال تـدخل      تتسافل ، فإذا كان العمـل ا    
، " ادخـل معـي يف العمـل    : " حيـاًء إىل العمـل ألن صديقك يقـول لـك    

ــصل إىل املـــستوى    تـــستطيع أن تقـــول بأنـــك إنـــسان غـــري مؤهـــل ومل تـ
اإلميــاين املطلــوب للــدخول يف العمــل اجلمــاعي ألنــك إذا دخلــت فإنــك  

أن يوقـف نفـسه   تضـر نفسك وتضر غريك ، مـثال شـخص ال يـستطيع          
عــن الــتكلم عــن اآلخــرين ال بــد أن يعتــذر بأنــه ســيغتاب اآلخــرين إذا   
ــل يف العمــل ، أو أنــه ســيطعن بــاآلخرين ، أو أنــه حيــب أن يكــون        دخ

  .رئيسا ، أو حيب مدح اآلخرين له أو غري ذلك من األعذار 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٩٢ -    

ــه   ـــغ املـــستوى اإلميـــاين املطلـــوب نقـــول لـ إن الـــشـخص إذا بلـ
ــاعي   ــل اجلم ــل العم ــاد   ادخ ــظ وإرش ــل يف جمــال وع ــت ادخ ــك الوق ، ذل

ــدم      ــع ع ــة م ــاألمراض القلبي ــئ ب ــت ممتل ــاس وأن ــد الن ــاس ، ال ترش الن
حماولتـك عــالج نفــسـك ، يــدخل مثـــل هـــذا الــشـخص إلرشــاد النــاس   
ــه ال ينبغــي أن       ــاء إن ــول العلم ــذلك يق ــيهم ، ل ــرأّس عل ـــل أن يت ـــن أج م

 يكـون قـد كـبح مجـاح     يتقـدم العاِلم إلمامة صالة اجلماعة إال بعـد أن       
نفــسـه وســيطر عليهـــا ، فـإذا وقـــف أمــام املــصـلّني كإمــام ورأى بعـــد      
ذلــك أعـــداد املــصـلّني الغفيـــرة خلفـــه ودخلــه العجــب فإنــه ال يكــون         
مؤهـال للوقـوف يف هذا املكان كإمـام ألنـه لـيس مكانـه ، فليتـرك هـذا            

ــذا املوقــع وال يــ       ــؤهال للوقــوف يف ه ــن يكــون م ــان مل دِخل يف نفــسه املك
  .الغرور والكرب 

وينقَــل عــن أحــد العلمــاء أنــه كــان يــصلي ومســع يف اخللــف        
ـــول  ــصا يقـ ــا اهللا : " شـخـ ــا اهللا يـ ــن  " يـ ــل أن يقـــوم مـ ـــره قبـ ؛ لينتظـ

أنـت  : " الركوع ، وكان الصـوت من بعيـد فبــدأ الـشيطان يوسـوس لـه         
تــايل مل ، وهــذا العـامل يف اليـوم ال  " خلفـك اليـوم كــثري مـن الـصفوف     

ــىن       ــاب ــذا املع ــك فأج ــن ذل ــألوه ع ــسجد ، س ــأِت إىل امل ــست : " ي ل
مؤهال هلذا املقـام ألنـه قـد دخلـين العجـب مـن كثـرة عـدد املـصلني ،                
واملفروض ممن يقف يف هــذا املكـان أن ال يدخــل يف قلبـه العجـب وال              

  .، فتخلّى عن إمامة الصالة يف املسجد " غريه من األمراض 
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ألشـخاص مثــل هـذا العـاِلم مـستعد أن يتخلـى      ولكن كم مـن ا  
  عن موقعه ألنه ليس مؤهال ألخذ هذا املوقع ؟

فلــو كــان الــشخص رئيــسا علــى مجاعــة يف أي مكــان كانـــت        
اعـة ، قد يكـون املكـان مـسجدا أو حـسينية أو مؤسـسة أو مجعيـة            ـاجلم

إىل آخـر األمـاكن ، فهل هو مستعد أن . . . أو مجاعـة يف منطقـة أو      
  خلى عن مركزه يف هذا املكان لشخص آخر ؟يت

ــصا هللا    ــى ، هــذا العــاِلم كــان خمل أقــول مــن الــصعب أن يتخل
قـال للنـاس إنــه قـد دخلـه العجـب ، وال يهمـه أن يبتعـد عنـه النـاس             ـف

ه التفـت إىل نفـسه وأن فيـه هـذا املـرض      ـوال يـصلّـون خلفــه ، املهـم أنـ    
ـاس حبالـه ، ولكـن كـثريا    وال بـد أن يعــاجل نفـسـه حـىت لــو عــرف النـ       

ــرف       ــه يعـ ــع أنـ ــيهم مـ ــراض فـ ـــود أمـ ــون بوجـ ــاديني ال يعترفـ ـــن القيـ مـ
بوجـودها فيـه ، وإذا نصحتـه ال يقبل منـك النـصيحة ، فيـستهزئ بـك      

مـن أنـت حـىت تنـصحين فأنـا الـرئيس الفـالين وأنـت           : " ويقول مثال   
ــغري ؟   ـــخص صـ ــسه فـــوق     " شـ ــرى نفـ ــه يـ ــستهزئ بـــاآلخرين ألنـ ، فيـ

ن ، وقــد يـأيت شــاب صــغري ويكـون مـن ناحيـة إميانيـة أفــضل         اآلخــري 
مـن هـذا القيـادي ، وقـد يكون هــذا الـشـاب املؤمــن مـؤهال ألن يكـون            

  .يف هذا املوقع ، وهذا القيادي الكبري ال يكون كذلك 
تــب وميكــن معرفــة األمــراض النفــسية وعالجهــا مبراجعــة الك 

  .الثاين الكايف اجلزء األخالقية والروائية مثل 
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مـا أخلـص العبـد    " : قـال  عليـه الـسالم   يف رواية عـن أيب جعفـر        
مـا أمجـل عبـد    " :  ، أو قـال  "اإلميـان باهللا عـز وجل أربعني يومـا       

ذكر اهللا عز وجل أربعني يوما إال زهـده اهللا عـز وجـل يف الـدنيا ،              
وبـصـره داءهـا ودواءهــا ، فأثـبــت احلـكـمــة يف قـلبــه وأنـطــق ــا                

   .)١( "لسـانـه 
  

مـن عـرف نفـسه فقـد     " :  أنه قـال  صلى اهللا عليه وآلهوعن النيب   
عرف ربـه ، مث عليـك مـن العلـم مبـا ال يـصح العمـل إال بـه ، وهـو           

   .)٢( "اإلخالص 
  

ــه الــسالموعــن أمــري املــؤمنني  آفــة العمــل تــرك " :  أنــه قــال علي
   .)٣( "اإلخالص 

  

ال يكون العبد عابـدا  " :  أنه قال  المعليه الس         وعن اإلمام الباقر    
: هللا حق عبـادته حىت ينقـطع عن اخللق كله إليه ، فحينئـذ يقـول            

   .)٤( "هذا خالص يل فيتقبله بكرمه 
  

و أن تلتفــت إىل أنــك تــؤدي كــل األعمــال قربــة ـ       إن اإلخــالص هــ
هللا تعــــاىل وال تـلتـفــــت إىل شــــيء آخــــر ، والـذهــــب اخلـالــــص هــــو       

                                                        
   .٦ ح ١٦ ص ٢الكايف ج  )١(
   .٢٢ ح ٣٢ ص ٢ حبار األنوار ج )٢(
   .٨٥ ص ١ الشيخ حممد الريشهري ج - ميزان احلكمة )٣(
   .١٨٠٥ ص ٣ املصدر السابق ج )٤(
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ذهــب الــذي لــيس فيـــه شائبـــة ، واإلميـــان اخلــالص هــو الــذي لــيس   الـ
فيــــه شـائبـــة ، فاإلخـــالص يـــأيت مـــن التقـــرب بـــكل عمـــل إىل اهللا        
تعـاىل ، فأي عمـل يؤديه اإلنـسان ال بـد أن يـسأل نفـسه قبـل أن يقـوم             

ماذا يريـد اهللا عـز وجـل مـين يف هـذا العمـل ؟ هـل يريـد اهللا            : " به  
  " . أو أقف أو أرجع أو أترك ؟ مين أن أحترك

  

وهنا يأيت علم اإلنـسان باألحكـام الـشرعية ، فـاملؤمن حيتـاج          
إىل علم ليتحـرك ، وال ميكن أن يكون عنـده بـصرية بـال علـم ، فـإذا            
ــص اإلميــان فــال بــد أن يكــون عنــده العلــم الكــايف ،    كــان يريــد أن خيل

  .والعلم نور يرى به اإلنسان األشياء بصورة أوضح 
  

ن الطبيـــب الـــذي عنـــده علـــم أكثـــر باألبـــدان يـــستطيع أن       إ
يشخص األمـراض البدنيـة بصورة أفضل ، واإلنـسان الـذي عنـده علـم       
ــراض      ــشخص األم ــستطيع أن ي ــم باإلميــان ي ــده العل ــالقلوب وعن ــر ب أكث

  .املعنوية النفسية ويعطي العالج هلذه األمراض 
  

عــز وجـــل  إن املــؤمن ال بــد أن يــذكّر نفـــسه دائمــا بــأن اهللا      
يراقبـه يف كــل حلظــة ، اإلنـسان يعــيش يف غفــالت ، وقـد يعــيش طــوال    

  :عمره يف غفلة ، لذلك تأيت الرواية 
  

   .)١( "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا "  : صلى اهللا عليه وآله    عن النيب 
                                                        

   .١٣٤ ص ٥٠ار األنوار ج  حب)١(
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      إن اإلنــسان إذا مــات اســتيقظ وانتبــه ، وذلــك أن اإلنــسان إذا      
ــائق األشيــ   ــرى حق ـــات ي ــصورة واضــحة    م ــياء ب ــده األش ـاء ، وتكــون عن

ــرى     ـــوال ، ويـ ـــة لألمـ ـــة احلقيقيـ ـــرف القيمـ ـــا ويعـ ــرى الدنيـ ـــا ، يـ متامـ
  .اآلخـرة ، وتنفتح بصريته ، فتصري عنده احلقائق مكشوفة 

ــاىل ،    ــور اهللا تع ــرى بن ــص هللا فإنــه ي ــؤمن إذا أخل اإلنــسان امل
ى العـالج ،  ومعىن ذلـك أنـه ـذا العلـم يـستطيع أن يـرى املـرض ويـر           

ثـل الطبيب الذي يدرس عــلم الطـب يعـرف أن هـذا املـرض البـدين               ـم
ــذا املــرض         ــؤمن يعــرف أن ه ــذلك اإلنــسان امل ــذه األعــراض ، ك ــه ه ل
ــه     ــىن ذلــك أن ــثال إذا أحــب املــدح فمع ــذه األعــراض ، م الروحــي لــه ه

ــيهم عنــده مـرض حـب املـدح ويعـرف العــالج مـن روايـات أهـل البيـت           عل

 وجل يبصره داءهـا ودواءهـا ، اهللا سـبحانه يهيـئ لـه       ، فاهللا عز الـسالم 
املقــدمات ملعرفــة األشــياء بــالطرق الطبيعيــة ، والطريــق الغــييب طريــق  

  .استثنائي ال يأيت إىل اإلنسان إال إذا أخلص هللا تعاىل 
ــأثريه   : إذن  ــة ت ــن ناحيــة النتيجــة اخلارجي ــاعي م العمــل اجلم

ــستطي    ــسية ت ــة النتيجــة النف ــن ناحي ــبري ، وم ــن   ك ــل م ــضا أن تتكام ع أي
الل العمل اجلمـاعي بـصورة أكـرب مـن العمـل الفـردي إذا اسـتطعت                ـخ

أن تــستفيد مــن هــذه الوســيلة ، فــإذا اهتــدى مــن العمــل ألــف شــخص  
فتــستطيع أن حتــصل علــى ثــواب مبقــدار األلــف شــخص ، يقــول الــنيب  

   :عليه السالم لإلمام علي صلى اهللا عليه وآله
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 اهللا على يـديك رجـال خـري لـك     وأمي اهللا لئن يهدي  " ... 
  . )١(. . . " مما طلعت عليه الشمس وغربت ، 

  

       هذا بالنسبة لشخص واحـد فكيـف يكـون الثـواب بالنـسبة أللـف         
  شخص ؟

  

ــى ثــواب أكــرب إذا اســتفدت مــن    حتمــا تــستطيع أن حتــصل عل
ــل      ــذا العمـ ــن وراء هـ ــد مـ ــك ال تريـ ــشرط أنـ ــل بـ ــيلة للتكامـ ــذه الوسـ هـ

 فقـــط وفقــط ، ال تريــد شــيئا غــري ذلــك ، تــدخل       اجلمـــاعي إال اهللا
ــاىل ، ال تريــد أن        ــدين تقربــا إىل اهللا تع ــة ال ــت تريــد خدم ــل وأن العم

ــإذا  " أحــسنت : " يقــول لــك أحــد  ، حــىت هــذه الكلمــة ال تريــدها ، ف
كانـت هـذه الـكلـمــة هـي الـيت حتــركين فمــعىن ذلـك أن عمــلي ليــس            

ن أحـد جـزاًء وال شـكورا ، فـإذا     هللا ، فلو كان عملي هللا فـال أنتظـر مـ     
ــاك أنـــاس    ــا الـــداعي إذا كـــان هنـ كنـــت تلتفـــت إىل أن اهللا يـــراك فمـ

  آخرون يرونك أو ال يرونك ؟
  

       اإلنسان ال بد أن يـصل إىل هـذا املـستوى وهـو أالَّ يهـتم بنظـرة             
اآلخـرين ، فقط يرى اهللا عز وجل ، فإذا التفـت إىل هـذا األمـر هنـا           

، لكــن هــذه املرتبــة   " ادخــل إىل العمــل اجلمــاعي   اآلن : " يقــال لــه  
  .حتتاج إىل جهاد وجهد عظيمني حىت يصل اإلنسان إليها 

                                                        
   .٣ ح ٣٦١ ص ٢١ حبار األنوار ج )١(
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      الفـرد الـذي يريـد أن يتحـرك ضـمن العمـل اجلمـاعي ال بـد مـن          
ــن أن      ــة ال ميك ــصفات اإلمياني ــذه ال ــه ، وه ــة في ــصفات اإلمياني ــوفر ال ت

ونــدور ونرجــع مــرة    يكــسبها بكــل ســهولة ، فيحتــاج أوال إىل العلــم ،      
ــاس    ــى أس ــؤمن ال ميكــن أن يتحــرك عل أخــرى إىل العلــم ، اإلنــسان امل
اجلهـل ، ال بـد أن يتعلم أوال حـىت يتحـرك ، بـدون العلـم ال ميكـن أن            
يتحرك ألنه سيدخل يف جمـاالت يقـف لـه الـشيطان باملرصـاد ويقـذف               
يف قلبــه بعــض األمــور ، فــإذا مل يلتفــت إىل أن هــذه الوســاوس مـــن        

يطان فإنـه يظن أا وحـي وإلــهام مـن اهللا عـز وجـل ، فهـو حتمـا           الش
ن الطريـــق إذا مل يلتفـــت إىل أن الثمـــرة الـــيت حيـــصل ـســــينحرف عـــ

عليها هـل هـي مـن شـجرة اهللا أو مـن شـجرة الـشيطان ، مـن شـجرة             
اإلميـان أو مـن شــجرة الكفـر ، فاإلنـسان ال بــد أوالً أن يعـرف شــجرة      

لكفر ومثارها مث بعد ذلـك يتحـرك ، فـإذا        اإلميـان وثـمارها وشـجرة ا   
وجــد أمامــه مثــرة حــىت لــو كانــت مغطــاة بقــشرة مــن شــجرة اإلميــان  

رف أـــا مــن شـــجرة الكفـــر فريميهــا ، فيأخــذ مــن مثــار        ـفإنـــه يعــ 
ــرك      ــن أن يتحـ ــتعلم ال ميكـ ــدون الـ ــر ، وبـ ــار الكفـ ــرك مثـ ــان ويتـ اإلميـ

 بــد أن اإلنــسان حتركــا صــحيحا ، فالــذي يــدخل العمــل اجلمــاعي ال      
ــراض      ــرف األم ــىت يع ــتعلم ح ــد أن ي ــرك ، ال ب ــرف اهللا أوال مث يتح يع
النفسـية اليت ميكن أن يصاب ا العامـل يف العمـل اجلمـاعي ويعـرف             

ــه        ــول ل ــشيطان ويق ــه ال ـــا يـــأيت إلي ـــال مبجـــرد م ــالج ، مث قــد : " الع
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؛ فيدخل يف قلبـه الـسرور ، املفـروض أن يلتفـت إىل          " مدحـك النـاس   
دأ اآلن فيــه مـرض ال بــد مـن عالجــه ، وهـذا االنتبــاه يكــون    أنـه قــد بـ  

على مـدار الـساعة ويف كـل حلظـة ، فيوجـد عنـده جـرس داخلـي يقـول          
، مثـل اجلـرس املوجـود يف الـسيارة والـذي يـصدر       " انتبـه اآلن   : " لـه  

 كيلــومترا ، فبمجــرد مــا يــصادف شــيئا ١٢٠صــوتا إذا تعــدت الــسرعة 
انتبـه  : " رس داخلـي يـدق ويقـول لـه     من شجرة الكفر يكـون عنـده جـ       

لقــد دخلــت مرحلــة اخلطــر ، خرجــت خــارج احلــدود أو أنــك        ! اآلن 
، فيعـــاجل نفـــسه " تــسافلت ، انتبـــه وارجـــع إىل الطريـــق مـــرة أخـــرى  

ــال ،     ــذه األعم ــن خــالل ه ــال ويتكامــل م ــستفيد مــن األعم ويتقــدم ، وي
  :يقول تعاىل عن املؤمنني املتقني 


 )١( .  

  

 
إذا قلنا بأن شيئا أفضل من شـيء فـال بـد مـن وجـود ميـزان          
ومقياس ، وهذا املقياس هو أن نلتفـت إىل أن لكـل عمـل توجـد ثـالث              

جيـة ونـرى هـذه النتيجـة يف     النتيجـة األوىل هـي النتيجـة اخلار   : نتـائج  
اخلــارج ، والنتيجــة الثانيــة هــي النتيجــة النفــسية القلبيــة وهــي مقــدار   

                                                        
   .٢٠١:  األعراف )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٠٠ -    

ــي        ــة ه ــلبا ، والنتيجــة الثالث ــا س ــا وإم ــا إجياب ــل إم ــسان بالعم ــأثر اإلن ت
ــى      ــة ال علـ ــسية القلبيـ ــة النفـ ــى النتيجـ ــة علـ ــة املترتبـ ـــة األخرويـ النتيجـ

ــبب للن   ــة سـ ــة اخلارجيـ ــة ، والنتيجـ ــة اخلارجيـ ــسية ،  النتيجـ ــة النفـ تيجـ
والنتيجـــة النفــسـية ســبب للنتيجــة األخرويــة ، مث طبقنــا ذلــك علــى         
العمـل اجلماعي والعمـل الفردي ، فمن حيث النتيجة اخلارجيـة العمـل           
اجلماعي أفضل من العمـل الفـردي ، ومـن حيـث النتيجـة النفـسية قـد          
ــون        ــد يك ــضل ، وق ــو األف ــؤمنني ه ــن امل ـــن م ـــردي ملؤم ـــل الف ــون العم يك

لعمــل اجلمــاعي ملــؤمن آخــر هــو األفــضل ، والنتيجــة األخرويــة تترتــب   ا
علــى النتيجــة النفـــسية املترتبــة علـــى العمــل الفـــردي أو علــى العمـــل      
ــاعي ،       ــل اجلم ــن العم ــتج م ــثرية تن ــد خمــاطر ك ــا توج ــاعي ، وقلن اجلم
واملؤمـن ال بـد أن يلتفت إىل هذه املخاطر حىت يستطيع أن يـدخل إىل    

  .تفيد منها يف تكامله باجتاه اهللا تعاىل العمل اجلماعي ويس
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  

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

  

ــذ     ــرب ، يأخ ــسان يك ــذا اإلن ــيعيني ، ه ــوين ش ــن أب ــد م       شــخص يول
بعض األشيـاء من أبويـه ، يبدأ يصلي على أسـاس مـذهب أهـل البيـت         

ــسالم  ــيهم ال ــصل إىل     عل ــرب في ــوه ، ويك ــه أب ــا يقول ــا مل ــادات وفق ــؤدي العب  ، ي
ــه       ــسانه إن ــول بل ــؤمن ويق ـــه م ــدعي أن ـــو ي ـــوغ ، فه ـــد البل ـــا بع ـــوغ وم البل

هـل  : ن ، ولكن ال بـد أن يقف وقفــة ليـسأل ويعـرف نفـسه          شيعي مؤم 
  أنا مؤمن حقيقة ؟

  

هذا السؤال ال بد أن يطرحه كـل إنـسان مـؤمن ، فيقـف هـذه        
مــا هــو   : الوقفـــة ، ذاك اإلنــسـان الــذي يــدعي أنــه مهنــدس نــسأله       

الدليـل على أنك مهـندس ؟ ، فيـذكر دليلــه فيقـول مـثال إنـه درس يف         
                                                        

 شـوال   ١٨ ألقي هذا املوضوع يف حماضرة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ             )١(
  . م ٢٠٠٠ / ١ / ٢٥ املوافق هـ ١٤٢٠
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ــال ،   اجلامعــة الفالنيــة  وأخــذ الــشهادة منــها ، فيثبــت أنــه مهنــدس فع
ــنفس الطريقــة ، وهــذا الــشخص        ــب أيــضا يثبــت نفــسه ب وذاك الطبي
ــؤمن      ــه م ــسه أن ــت ــا لنف ــهادة يثب ــاج إىل ش ــؤمن ، فيحت ــه م ــدعي أن ي
حقيقـة ، فال بـد من وجود ميزان ومقيـاس أعـرف مـن خاللـه وأثبـت            

  .من أو ال لنفسي أوال قبل أن أثبت لآلخرين أنين فعال مؤ
       حنن نؤدي كـثريا مـن األعمـال العباديـة ، مـثال شـخص يـذهب         
يف كـــل ســـنة إىل احلـــج ويـــؤدي الـــصالة مـــع النوافـــل ويـــؤدي الـــصيام  
الواجب واملستحب ، ولكن هل جمرد أداء هـذه األعمـال العباديـة تـدل           

ـــذا اإلن  ــى أن ه ــعل ــسي   ـ ــرف لنف ـــاج أن أع ـــال ؟ ، فأحت ـــن فع سـان مؤم
حقّـــا أو ال ، فهـــذا املؤمـــن نــسأله مــا هــو الــدليل علــى        أنــين مــؤمن  
  إميانك ؟

ــيهم الـسالم يقـول مــثال إنـين أؤمــن بأهــل البيـت      وأؤمــن بوجــود عل
أئمــة اثــين عــشـر ، فهـــذا دليـــل علــى إميــاين ، ونــسأل مــا هــو الــدليل   
علـــى إميانـــك باألئمـــة االثـــين عـــشر ؟ ، فيجيـــب مـــثال أنـــه ورد يف        

روايـات تـذكر أمســاءهم ، وأنـا تبعـا للروايــات     الروايـات أـم أئمــة وال  
أؤمـن ــم ، إذن فأنــا مـؤمن ، ولكــن مــا نريــده هـو أكثــر مــن ذلــك ،     
نريــد شواهـــد مـــن خالهلــا أســتطيع أن أعــرف أنــين مــؤمن فعــال ،         
ــل     ــين أن املــؤمن يفع ــة باألشــياء الــيت تب ــد عنــدي قائم مبعــىن أنــه توج

إىل آخـر األشـياء الـيت ال بـد     األمـر األول واألمر الثاين واألمر الثالـث       
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ــر     ــاين واألم ــر الث ــر األول واألم ــرك األم ــؤمن يت ــؤمن ، وامل ــها امل أن يفعل
ــؤمن ، فــاملؤمن        ـــد أن يتركـــها امل ـــاء الــيت ال ب ـــالث إىل آخـــر األشي الث
ــياء ،       ــن األش ــرى م ــة أخ ــرك جمموع ــور ، ويت ــن األم ــة م ـــل جمموع يفع

ــدا فقــ     ــيال واح ــدا ودل ــرا واح ــر أم ــؤمن ذك ــذا امل ــؤمن  وه ــه ي ــو أن ط وه
  .باإلمامة ، إذن فهو مؤمن 

والنتيجــة هــي أنــه حنتــاج إىل ميــزان ومقيــاس لكــي يقــيس        
اإلنسـان نفسـه بنفِسه ، ويرى من خالل هـذا امليـزان أنـه مـؤمن أو ال             
ويكتـشف أنـه فعــال مـؤمن أو ال ، مثـل ذاك الــشخص الـذي يقـول عــن       

حيتـــاج إىل مــــيزان  سـه إنــــه مــسـيـحي أو يـهــــودي أو كافـــر فإنــــه   ـــ نف
ــد ذاتــه ال         ــدعي أو ال ، الكــالم يف ح ـــه كـــما ي ـــن خـاللـــه أن ـــرف م يع
يعكــس شـــيئا ، اإلنـــسان يــستطيع أن يـــدعي مـــا يــشاء ، فكـــل إنـــسان    
يسـتطيع أن يـدعي أنــه يعتـقـد باعـتقــاد مـعيــن ، ولكـن املطلــوب منــه              

ي يثـبت يل أنين فـعـال أن يعـرف الدلـيـل على هـذا االعـتـقاد ، مـا الـذ
  مؤمن ؟
  :اجلواب 

ــات الكرميــة     ــوع إىل اآلي ــق الرج ــن طري ــك ع ــة ذل ــن معرف ميك
والروايات الـشريفة ، توجـد آيـات وروايـات كـثرية تتحـدث عـن صـفات            
املؤمنني ، فالكالم حبد ذاته ال يعـرب عـن شـيء ، بـل ال بـد أن تتـوفر            

  .ن يف الشخص صفات املؤمنني حىت يقول عن نفسه إنه مؤم
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  : أنه قال عليه السالم    وقد روي عن أمري املؤمنني 
لو كان اإلميان كالما مل ينــزل فيـه صـوم وال صـالة وال          " 

   .)١( "حالل وال حرام 
  

إن اإلميان ليس عبارة عـن كلمـات تقـال ، بـل حنتـاج إىل أن            
نعـرف أوال مــا هـي العالمــات الــيت تـدل علــى أن هـذا اإلنــسان مــؤمن     

مـاذا قـال   :  ، فنـسأل  علـيهم الـسالم  أنـك تـؤمن بأهـل البيـت     فعال ، تقـول     
   يف اإلميان ؟عليهم السالمأهل البيت 

  

، قولــه إنــه ال يــدري " ال أدري : " قــد جييــب هــذا الــشخص 
 عن هذا األمر املهم يـدلّ علـى شـيء ،    عليهم السالممـا يقولـه أهـل البيت  

المــات  فهــو يــدعي أنــه مــؤمن وال يعــرف يف نفــس الوقــت مــا هــي ع        
ــيهم الــسالم اإلميــــان ، فاعتقــــاده بأهــــل البيــــت  ــيس علـ  اعتقـــاد نظـــري ولـ

ــل أن      ـاعت ــاملؤمن قب ـــلي ، ف ـــاد عم ـــويل ال اعتق ـــاد ق ـــا ، اعتق ـــادا فعلي ق
يقـول عـن نفـسه إنـه مـؤمن ال بـد أن يعـرف مـا هـي عالمـات اإلميـان            
ــزان     ــاس هـــذا امليـ ــى أسـ ــايل علـ ــا ، وبالتـ ــسان مؤمنـ وكيـــف يكـــون اإلنـ

  " .لست مبؤمن " أو " أنا مؤمن : " اس يستطيع أن يقول واملقي
  

؛ نقـول إن اهلـدف لـيس    " أنـا مـؤمن   : "         نـأيت إىل مــن يقـول    
هو مراقبـة اآلخـرين بـل اهلـدف أن يعـرف كـل شـخص نفـسه ، أسـأل                

                                                        
   .٢ ح ٣٣ ص ٢الكايف ج  )١(
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نفـسي السؤال السابق فهل أستطيع أن أجيـب علـى الـسؤال بـيين وبـني          
  نفسي أو ال أستطيع ؟

ال نــدري مــاذا يريــد أهــل البيــت  : " ظــم النــاس قــد جييبــون       مع
 أن تؤمن باهللا عز عليهم السالم، يريد أهل البيت "  مـن املؤمن    عليهم السالم 

وجــل ، ولكــن مـــا هــي عالمـــات اإلميــان بــاهللا تعـــاىل ؟ كيــف يكـــون       
اإلنـسان مؤمنــا بأصــل التوحيــد ؟ ، هنـاك متطلبــات تترتــب علــى هــذا    

ــى االعتقـــاد بأصـــل  االعتقــــاد ، هـــل تعـــرف ــياء الـــيت تترتـــب علـ  األشـ
  التوحيد ؟

ــون    ــد يقول ــؤمنني ق ــن امل ــثريا م ــدري : " إن ك ــم ال " ال ن ، وه
ــسالميــدرون ألــم مل يراجعــوا روايــات أهــل البيــت   ــيهم ال  حــىت يعرفــوا عل

ـــات ، يقــــرؤون القــــرآن ولكنــــهم ال يتــــأملون يف اآليــــات   هـــــذه العالمــ
ــضان  ريفـة ، حيـــاول أن ينتـــهي أحـــدـالـــش هم مـــن ختمـــة يف شـــهر رمـ

ــات     ــة آيـ ــي املـــؤمن معرفـ ــسريعة ال تعطـ ــريعة ، والقـــراءة الـ بقـــراءة سـ
القـرآن الكـرمي ، لـو أن املـؤمن عــرف آيـة واحـدة حـق معرفتـها أفــضل         

  .من أن يقرأ كل القرآن بلقلقة اللسان دون أن يعرف معاين اآليات 
ــع إىل  : إذن  ــات اإلميـــان ، ونرجـ ال بـــد أن نعـــرف أوال عالمـ

 الـذين يبينـون   علـيهم الـسالم  صـادر العلم الذين نعتقـد بإمامتـهم ، فهـم        ـم
لنا هذه العالمات ، واإلنسان الـذي تتـوفر فيـه هـذه الـصفات يـستطيع          
ــه صــفات       ــوفر في ــذي تت ــسان ال ــؤمن ، واإلن ــه م ــسه إن ــن نف ــول ع أن يق
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معينـة يستطيع أن يقول عـن نفـسه إنـه متقـي ، واإلنـسان الـذي تتـوفر               
ت معينـة يــستطيع أن يقـول عــن نفـسه إنــه عـادل ، وهكــذا ،     فيـه صــفا 

فكل صـفة مـن الـصفات هلـا عالمـات معينـة ، واإلنـسان مبعرفـة هـذه             
  .العالمات يستطيع أن يعرف مقدار إميانه ومرتبة إميانه 

إن كل مرتبة مـن اإلميـان هلـا عالمـات معينـة ، وأهـل البيـت             
ن وأن كـل درجـة إميانيـة هلـا      بينوا أن هنـاك درجـات لإلميـا       عليهم السالم 

ــذه       ــه هـ ــوفرت فيـ ــشخص إذا تـ ــستطيع الـ ــث يـ ــة حبيـ ــفات معينـ مواصـ
املواصفات أن يقـول إنــه اآلن يف الدرجــة األوىل أو يف الدرجــة الثانيــة      

وهكــذا ، فــال بــد أن يعــرف . . . أو يف الدرجــة الثالثــة أو يف الدرجــة 
 ومـن هـو املـؤمن ،    املؤمن اآليـات والروايات الـيت تتحـدث عـن اإلميـان     

ــنوات وال       ــدة مخــس س ــث م ــذا البح ــل ه ــى مث ــشخص عل ــشتغل ال ــد ي ق
ينتهي منـه ، نريـد أن تتكون عنـدنا صـورة كاملـة عـن اإلنـسان املـؤمن           
مـن هـو ، واهلــدف مـن البحــث هـو جتـسيد هــذه الـصفات يف نفــسي ،       

، وأمـا جمـرد   " إنـين مـؤمن    : " وبالتـايل أسـتطيع أن أقول بكل يقـني        
بأنين مؤمن فهذا جمـرد كـالم ال يوصـل اإلنـسان إىل شـيء ،           االدعاء  

فاإلميان لـه شروط معينة ، ومـع تـوفر الـشروط يـستطيع الـشخص أن              
يقول عن نفسه إنه مؤمن ، وبـدون تـوفر هـذه الـشروط يكـون اإلميـان               
إميـانا لسـانيا ال يعبـر عـن شيء ، فهـي كلمــات تقـال ، والكـالم سـهل          

  .و تعب ال يوجد فيه أي جهد أ
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حنتــاج إىل معرفــة عالمــات اإلميــان ، ونقــرأ بعــض الروايــات  
الــيت مـــن خالهلــا نــستطيع أن نقــف علــى بعــض األمــور الــيت تبــين         
 اعتقـاد اإلنسـان كيف يكون ، هـذا االعتقاد الذي جيـب أن يكـون عنـد           

سـان عـــن اقتنـــاع ، ال يكفـــي أن يـــرث اإلنــسان هــذه العقائــد مــن   ـــاإلن
مـا هـو الـدليل علـى     : " ، تـسأله  " أنا أعتقد باإلمامـة  " : أبيه ويقول  
ـــة ؟  ــب " اإلمامـ ــل  " ال أدري : " ؛ فيجيـ ــشيء ال دليـ ـــو اعتقـــد بـ ، فهـ

ــن أن       ــا ميك ــادا ركيك ـــون اعتق ـــل يك ــال دلي ــشـيء ب ـــاد ب ـــه ، واالعتق علي
يــزول بكـل سـهولة إال أن يكـون عــن تعـصب ، فيتمـسك باالعتقـاد عــن        

ـــل ،   ـــن دلي ــصب ال ع ــه    تع ــاع فإن ــن اقتن ـــون ع ــذي يك ـــاد ال ـــا االعتق وأم
ــذا     ــس ه ــن نف ــزول ع ــزل وال ي ــن أن يتزل ــخا ال ميك ــادا راس يكـــون اعتق
اإلنــسان ، ولكــن املــشكلة أن معظــم عقائــدنا تكــون علــى ســطح املــاء ،  
ــى ســطح املــاء يكــون متحركــا ، ولكــن إذا كــان لــه أصــل     ومــا يكــون عل

ــال يتحــرك و   ــاة مــثال ف ــه ،  ثابــت حتــت املـــاء مبرس يظــل ثابتــا يف مكان
نـريد أن نثبت هـذه العقائد مبرساة حبيـث ال تـزول بـسهولة ، ونعتقـد         

؛ فــال  " إنــين مؤمــن   : " بكل االعتقـادات عـن دليـل ، فعـنـدما أقــول       
؛ فــال  " إنـين شـيعي   : " بـد أن أدرك مـعىن اإلميـان ، وعندمـا أقـول         

: س قـوال فقـط ، وعنـدما أقـول     بد أن أدرك معىن التشيع ، التشيع لـي     
؛ فـال بـد أن أعـرف بدقـة معـىن       " علـيهم الـسالم  إنين أوايل أهل البيت   " 

   .عليهم السالمالقول بواليتهم 
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ــراوي   ــول ال ــة يق ــداهللا  :      يف رواي ــت أليب عب ــسالم قل ــه ال ــين  : علي أوقف
 شهــادة أن ال إلـه إال اهللا  "  : عليـه الـسالم   قــال   ـف! مـان  ـعلى حـدود اإلي  

وأن حممدا رسول اهللا ، واإلقرار مبا جاء به من عند اهللا ، وصالة 
اخلمـس وأداء الزكاة وصـوم شهـر رمضان وحج البيت ، ووالية ولينا 

   .)١( "وعداوة عدونا والدخول مع الصادقني 
  

       هـذه رواية من الروايـات الـيت تبـين حـدود اإلميـان ، احلـد هـو             
ن ، يف جانــب يقــع اإلميــان ، ويف اجلانــب اآلخــر  مـــا يفــصـل بــني أمـــري

ــع فيــه اإلميــان         ــع الالإميـــان وعــدم اإلميــان ، يف اجلانــب الــذي يق يق
توجـد الشهـادة بأصـل التوحيد ، والـشهادة بـالنبوة ، واإلقـرار بكـل مـا         

ــنيب   ــه ال ـــاء ب ــه ج ــه وآل ــض   صــلى اهللا علي ــذكر بع ــاىل ، مث ي ــد اهللا تع ــن عن  م
ــصالة ا  ــاد  األمثلــة منــها ال ــصوم واحلــج ، مث االعتق خلمــس والزكــاة وال

بأصـل اإلمامة ، مث ذكر فرعا من فروع الـدين وهـو تـولّي أهـل البيـت              
 والتربي مـن أعدائهم ، وهذه الرواية حتتاج إىل شـرح يـأيت       عليهم السالم 

  .يف وقت آخر إن شاء اهللا تعاىل 
  

كــل املــسلمني يــشهدون بــأن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول  
ــي   ــشهادة لعلـ ــضيفـون الـ ـــون يـ ــسالماهللا ، واملؤمنـ ــه الـ ــه ويل اهللا ، عليـ  بأنـ

م يــصلّـون ويــصومـون وحيجــون ، وكــثري مــن املــؤمنني يــذهبون يف  ـوكلهـ 
                                                        

   .٢ ح ١٨ ص ٢الكايف ج  )١(
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كـل سـنة إىل احلـج والعمـرة ، ولكـن هـذا أخـذ بظـاهر الروايـة ، هــذه          
ــذي    املظــاهر العباديــة حبــد ذاــا ال تعبــر عــن اإلميــان ، فاإلنــسان ال

 حركات ويتلفّـظ ببعض األقــوال حركاتـه وألفاظـه حبـد ذاـا ال            يؤدي
ــن عقيــدة         ــت تعبــر ع ــات واألقــوال إذا كان ــن اإلميــان ، احلرك ــر ع تعب
موجـودة عنــد اإلنـسـان فهـذا يكـون دلـيال علـى اإلميـان ، ففـي الواقـع                
هـــو رجـــوع إىل جـــذر العبـــادة ، اإلنــسان يتجــه إىل عبــادة اهللا ألنــه        

ــاهللا  ـــن بـ ــا     يؤمـ ــسـانيا وحتركـ ــا لـ ـــط حتركـ ـــس فقـ ـــان ، ليـ ـــق اإلميـ  حـ
؛ يلتفــت إىل  )١( : جــوارحيا ، عنـدما يقـول    

  .معاين هذه الكلمات ليس فقط لقلقة لسان لآليات القرآنية 
  

ــا " : نريــد أن نأخـــذ مـــن الروايـــة هـــذه العبـــارة   واليـــة ولينـ
ــداوة عدو ـــا وع ـــول "ن ــا ويلّ اهللا  " :  ، نق ـــد أن علي ــؤمن "أشه  ، ون

ــربي ،      ــولّي وت ــده ت ــشخص عن ــذا ال ــك أن ه ــىن ذل ــة ، مع بأصــل اإلمام
ــذا       ــاة هـ ــأيت إىل حيـ ـــداء اهللا ، نـ ـــن أعـ ــربأ مـ ـــاء اهللا ويتـ ــولّى أوليـ يتـ
ــسان الــذي يقــول إنــه مــؤمن وأن عنــده مــن فــروع الــدين التــولّي          اإلن

ياة هـذا الـشخص تعبـر عـن هـذا االعتقـاد ،      والتربي ، املفروض أن ح 
فإذا كانـت طريقـة احليـاة واملعيـشة ال تعبـر عـن هـذه العقيـدة فمعـىن                
ــل      ــشخص ، ب ــذا ال ــس ه ــست متجــذّرة يف نف ــدة لي ــذه العقي ــك أن ه ذل

                                                        
   .٥:  الفاحتة )١(
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يكون قولـه جمرد ادعـاء ، فهـو يـؤمن بأصـل اإلمامـة ، ولكـن يف نفـس              
ــي حيــاة تعبــ   ــاة الــيت يعيــشها ه ــسان  الوقــت هــذه احلي ــن حيــاة اإلن ر ع

ــول إن        ــول يق ــة الق ــن ناحي ــشها ، م ــيت يعي ــشة ال ـــة املعي الغــريب بطريق
ــذا      ــده ه ـــد عن ـــل ال يوج ـــن نـاحيـــة الفع ــن م ـــربي ، ولك ـــولّي وت عنـــده ت

 مـن ناحيـة القـول ،    علـيهم الـسالم  األمر ، يف الواقع هـو يتـولّى أهـل البيـت             
 التــولّي ، بــل حياتــه ولكـن مـــن ناحيـــة العمـــل حياتــه ال تعبـر عــن هــذا  

ــي       ــشها ، وه ــرى يعي ــة أخ ــن إمام ــشها ، وع ــرى يعي ــة أخ ــن والي ــر ع تعب
إمامة الغـرب لـه ، مبعـىن إمامـة أئمـة الكفـر لـه بطريقـة احليـاة الـيت            
يعيشها ، فهو يعـيش إمـامتني ، إمامـة لـسانية وهـي إمامـة أهـل البيـت             

  . ، ولكن يف واقعه هناك إمامة أخرى يعيشها عليهم السالم
 هذا اإلعجاب الـذي يوجـد عنـد الـبعض بـدول الغـرب إىل             إن

ـــد أــ  ــهار    ـح ــذا اإلعجــاب واالنب ــات الغــربيني ، ه ــهرون باختراع م ينب
ملــاذا حيــدث عنــد هــؤالء ؟ ، هــذه الكلمــات األجنبيــة الــيت ينطــق ــا   
ــن ملـــاذا        ــسـيطة ، ولك ـــة ب ـــا هــي أمثل ـــات إىل معانيه ــال التف ــشباب ب ال

ــات األج  ــبعض الكلم ـــق ب ــل   ننط ــا ؟ ه ــص يف لغتن ــود نق ــل لوج ــة ؟ ه نبي
  لنقصان يف لغة القرآن الكرمي ؟

ــر    ــا يعــيش اإلنــسان الغــريب ، ونفك نريــد أن نعــيش حياتنــا كم
بالوظيفة والبيت والـسيارة والبيجـر والنقـال واملخترعـات األخـرى ، لـو           

 كانوا يف هذا الزمان هل يكون تفكريهـم كمـا    عليهم السالم أن أهـل البيت    
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 علـيهم الـسالم  م أئمــة وحنـن مأمومــون ، هـل سيعيـشون        ـ ؟ ، هـ    نفكر اآلن 
  كما نعيش اآلن ؟

 أئمـة لنـا ، واملـأموم   عليهم السالمحنن نقـول إننـا مأمومون وهـم    
عليـه  ال بد أن يتبـع اإلمـام ، اجعـل هـذا املعـاش الـشهري يف يـد اإلمـام               

يـصل إىل   هــذا املبلـغ الـذي قـد     عليـه الـسالم   ، كيف يـصرف اإلمــام     الـسالم 
ــصف       ــل إىل ن ــشهر ب ــر ال ــؤمن إىل آخ ــذا امل ــهريا ؟ ، وه ــار ش ــف دين أل

  !الشهر ليس بيده دينار من هذا املبلغ ، يف أي شيء صرفه ؟
ــن    : إذن  ــون ، ولك ــا مؤمن ــدعي أنن ــن ن ــاء حن ــث االدع ــن حي م

طريقــة معيــشتنا ال تعبــر عــن هــذا اإلميــان ، بــل عنــدنا إمامــة أخــرى   
جيــب أن تكــون عنــدنا ، فنــتمىن حيــاة      تدخـــل وتــزيح اإلمامــة الــيت     

ــا       ــيت يتمناهـ ــائل الـ ــى الوسـ ــصل علـ ـــد أن حنـ ــربيني ، نريـ ـــاة الغـ كحيـ
  ما هو اخلري عند الكثريين ؟: اإلنسان الكافر ، أسأل 

هو أن حيـصل علـى وظيفـة جيـدة ومعـاش جيـد وبيـت جيـد ،            
   ؟عليهم السالمما هو اخلري عند أهل البيت : ولكن نسأل 

   :عليهم السالمات لنرى معىن اخلري عند أهل البيت   لنراجع الرواي
:  عن اخلري مـا هـو ؟ فقـال    عليه السالم     يف رواية سئل أمري املؤمنني      

ليس اخليـر أن يكثـر مـالك وولدك ، ولكن اخلري أن يكثر علمك ، " 
ويعظم حلمك ، وأن تباهي الناس بعبادة ربك ، فإن أحسنت محدت 

ري يف الــدنيا إال لــرجلني اهللا ، وإن أسـأت اســتغف  : رت اهللا ، وال خــ
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رجـل أذنب ذنوبا فهـو يتداركها بالتوبـة ، ورجل يسارع يف اخلريات ، 
   .)١( "وال يقل عمل مع التقوى وكيف يقلّ ما يتقبل ؟ 

  

ــت   ــل البي ــسالم إن أه ــيهم ال ــرى للخــري ،   عل ــاييس أخ ــون مق  يطرح
 علـيهم الـسالم  هـل البيـت   فإذا كنـا ال نعـرف هـذه املقـاييس الـيت يريـدها أ          

حبيــث جنعلــها ميزانــا لنــا وميكــن لنــا مــن خالهلــا أن نعــرف أننــا          
مؤمنــون أو ال ، مــن ناحيــة نظريــة قــد نقــول شــيئا ، ولكــن مــن ناحيــة   

  .عملية قد نعيش بطريقة أخرى 
  

 يعـيش الزهـد ، وكـان أهـل البيـت      صلى اهللا عليـه وآلـه         كان رسول اهللا   
ــسالم ــيهم ال ــشون العل ــد ؟ ،    يعي ــدنا إنــسان زاه ــل يوجــد اآلن عن زهــد ، فه

وطبعــا تــأيت املفــاهيم اخلاطئــة يف الزهــد ، منــها أن الزهــد هـــو أن        
متلـك كل شـيء وال ميلكـك أي شـيء ، ولنـأت إىل التطبيـق ، جنـد أن          
هــذا الــشخص ــذا املفهــوم اخلــاطئ يــسعى للحــصول علــى كــل شــيء  

يع أن أتركــه بكــل  أنـــا بيـــدي كــل شــيء وأســتط    : " يـــوي ، ويقـــول  ـدن
  !، إذن ملاذا ال تترك بعض هذه األشياء الدنيوية ؟" سهولة 

  

حنـن نعـيش املفـاهيم اخلاطئـة ، املفـروض أن ال نأخـذ روايـة        
واحـدة فقـط وحناول أن نفسرها ، هنـاك روايـات كـثرية تتحـدث عـن        
ــو      ــا ه ــسرها كم ــدة ويف ـــة واح ــأيت إىل رواي ــخص ي ـــس املوضـــوع ، ش نف

                                                        
   .٦٢ ح ٣٨ ص ٦ار األنوار ج  حب)١(
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  ، اآليات القرآنية تفسر بعـضها عليهم الـسالم ريد أهل البيت يريد ال كما ي 
بعـــضا ، والروايـــات أيــــضا تفـــسر بعـــضها بعــــضا ، تفـــسري الروايــــة      

  .وتوضيحها موجود يف الروايات األخرى 
ـــل البيـــ  ــسالم ت ـإن أهـ ــيهم الـ ــا    علـ ــدنيا مـ ــن الـ ــذون مـ ــانوا يأخـ  كـ

رضـوان اهللا   حيتاجون ، وهكذا ربوا شيعتهم احلقيقيني ، سـلمان احملمـدي       

ــو    ـ معليــه ـــة مــن اإلميــان ، ه ــسـان املــؤمن وهـــو ذو مرتبـــة عالي ثـــال اإلن
ــول إن      ــة ، تق ــة العالي ــذه املرتب ــه وصــل إىل ه ــادي ولكن ــسان ع ــا إن مثلن

ــسالماإلمـــام  ــه الـ ــة   عليـ ــه وطريقـ ــول إىل مرتبتـ ــستطيع الوصـ ــصوم ال نـ  معـ
ــة   ــع إىل أصــحاب األئم ــسالممعيــشته ، أقـــول نرج ــيهم ال ــم  واملقــرعل بني هل

  كيف كانوا يعيشون ؟
ــلمان     ــة ، ســ ــهم اإلميانيــ ــصل إىل مرتبتــ ــن أن نــ ــؤالء ميكــ هــ

:  يدخـلـون عـليـه وهـو يـبكي بكـاء شـديدا ويقـول رضوان اهللا عليـه احملـمـدي  
 ـذا املتاع الكثري املوجود صلى اهللا عليـه وآلهأسـتحي أن أقابل رسـول اهللا " 

ت سلمــان ؟ ، الـراوي يقــول كـان يف بيتـه      ، مـاذا كـان يف بي" يف بييت  
أي ماعـــون لألكـــل ، " جـفنـــة " أي إبـريـــق للتطـهيـــر ، و" مـطـهـــرة " 

ــياء   " إجانـــة " و ــذه األشـ ــه هـ ــي بيتـ ــس ، ففـ ــشت لـــتطهري املالبـ أي طـ
 ــذا صـلى اهللا عليـه وآلـه   الثالثـة ، ويقـول إنـه يـستحي أن يقابـل رسـول اهللا       

 احملمــدي املــؤمن الــذي وصــل إىل هــذه     املتــاع الكــثري ، هــذا ســلمان   
  .املرتبة اإلميانية العالية ، هذه هي املقاييس الصحيحة 
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وروي أن سعد بن أيب وقاص دخـل علـى سـلمان يعـوده فبكـى              
ما يبكيـك يـا أبـا عبـداهللا ؟ تـويف رسـول اهللا       : سلمان ، فقال له سعد  

ــوض     ـــه احل ـــرد علي ـــك راض وت ـــو عن ــلمان  . وه ــال س ــا إين ال: فق  أم
صـلى  أبكي جزعـا مـن املوت وال حرصـا علـى الـدنيا ، ولكـن رسـول اهللا          

، " لـيكن بلغـة أحـدكم كـزاد الراكـب      " :  عهد إلينا فقـال     اهللا عليه وآله  
   .)١(وإمنا حوله إجانة وجفنة ومطهرة . وحويل هذه األوساد 

        املفروض أن ال نفـسر الروايـات كمـا نـشتهي ، ال بـد أن نعـيش         
عليـه   ، ال أقـول متامـا ألن اإلمـام علـي     علـيهم الـسالم  يعيش األئمـة  كما كان  

أال وإن إمـامكم قـد اكتفـى مـن دنيـاه بطمريـه ومـن           " :  يقول   السالم
طعمـه بقرصيه ، أال وإنكم ال تقـدرون علـى ذلـك ، ولكـن أعينـوين        

   .)٢( "بورع واجتهاد وعفة وسداد 
أهــل البيــت وهــذه األمــور األربعــة ممكنــة لنــا ، لنراجــع حيــاة  

 معىن اإلميان وكيف يكون عليهم السالم ونراجع الروايات ، بينوا عليهم السالم 
  .اإلنسان املؤمن ، ذه الطريقة نكون فعال من املؤمنني 

عرفنـا أن املؤمن ال يعيش إمامـة قوليـة ونظريـة فقـط ، نريـد         
ــى املــؤمن        ــل ، فيتأس ــل وفع ـــة النظريــة إىل عم ـــذه اإلمام ــول ه أن تتح

 أسـوة حـسنة ،   صلى اهللا عليه وآلـه  ، ويتخذ رسول اهللا عليهم السالمأهل البيت  ب
                                                        

   .١٤ ح ٣٨١ ص ٢٢ حبار األنوار ج )١(
   .٦٨٦ ح ٤٧٣ ص ٣٣ املصدر السابق ج )٢(
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: يقول اهللا تعاىل    
 )١( .  

  

 اآلخـر ال بـد أن حيـول هـذا الرجـاء      إن من يرجـو اهللا واليـوم    
 ، واختاذه قـدوة هو أمر صلى اهللا عليه وآلهإىل عمـل ، فيتأسى برسـول اهللا 

  .عملي ال نظري ، هذا الرجاء يكون رجاًء يؤدي إىل عمل 
  

لنقـرأ بعــض الروايـات األخــرى الـيت نــستطيع مـن خالهلــا أن     
  :نفهم هذه املعاين أيضا 

  

واإلميـان  " :  قـال  عليـه الـسالم   الـصادق   عن اإلمام أيب عبـداهللا    
دعـوى ال جيـوز إال ببينـة ، وبينتـه عمله ونيته ، فإذا اتفقـا فالعبـد        
عنـد اهللا مؤمـن ، والكفر موجـود بكل جهة من هذه اجلهات الثالث 
من نية أو قول أو عمل ، واألحكام جتري على القول والعمل ، فمـا        

ن باإلميان وجيري عليه أحكـام املـؤمنني    ر مـن يشهـد له املؤمنو    ـأكث
وهو عند اهللا كافر ، وقد أصـاب مـن أجـرى عليـه أحكـام املـؤمنني        

   .)٢( "بظاهر قوله وعمله 
  

إن البينــة يف الفقــه الــشاهدان العــادالن ، وهنــا أيــضا حنتــاج  
ــ ــن      ـإىل شـاه ــر ع ــة تعب ــة ، الني ــل والني ــى اإلميــان ، ومهــا العم دين عل

                                                        
   .٢١:  األحزاب )١(
   .٨ ح ٣٩ ص ٢الكايف ج  )٢(
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 عند اإلنـسان ، فعنـدما يقـوم بالعمـل متقربـا إىل         وجود عقيدة راسخة  
اهللا عز وجل فمعىن ذلك أنـه ملتفـت إىل أصـل التوحيـد ، فـإذا اتفـق               
العمل والنية فهذا اإلنسان يكون عنـد اهللا مؤمنـا ألن العمـل يعبـر عـن          
عقيـــدة هـــذا اإلنــسـان أي العقيـــدة بأصــل التوحيــد ، فيتقــرب ــذا        

  .يتوافق العمل مع النية العمل إىل اهللا تعاىل ، ف
  

نعم املهـم لـدينا احلكـم الظـاهري مـن القـول والعمـل ، نأخـذ            
النـاس بظـاهرهم مــن القـول والعمـل فــنحكم علـيهم بـأم مؤمنــون ،       
ــخص      ــل ش ــل ك ــرين ، ب ــاس اآلخ ـــل قي ـــن أج ــسـت م ــسنا لي ــن مقايي ولك
يأخذ هـذه املقاييس ليقيس نفسه ـا ألن كـل شـخص يعلـم مـا يوجـد            

  . )١( :  ، يقول تعاىل يف نفسه
  

إن املقيــاس يكــون لقيــاس نفــسي ال لقيــاس اآلخــرين ، فــال       
ــا       ــول إن فالن ــرين ، فنق ــى اآلخ ــق عل ــل التطبي ــن أج ــات م ــتعلم الرواي ن
زاهــد وفالنــا لــيس بزاهــد ، فالنــا مــؤمن وفالنــا كــافر ، بــل إن هــذه   

ــست   املقــاييس والروايــات  ــين مــؤمن أو ل ــرف نفــسي أن ــن أجــل أن أع م
ــيس     ــؤمن أو ل ــرف أنــه م ــضا مــسؤوليته أن يع ــل شــخص أي مبــؤمن ، وك
ــه     ــيهم باإلميــان وجتــري علي مبــؤمن ، فكــثري ممــن حيكــم املؤمنــون عل

  .أحكام املؤمنني هم يف الواقع عند اهللا من الكافرين 
                                                        

   .١٤:  القيامة )١(
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      نعـم والــصحيح أن جتـري علــى النــاس األحكـام علــى ظــواهرهم    
ــة     ــو أــا موافق ــرف نيتــه ه ــل شــخص يع ــل ، ولكــن ك مــن القـــول والعم
لعمله أو ال ، ونية الشخص املقابـل ال تعرفهـا ، فتـراه يـصلّي ، ولكنـك            
ــسـتطيع احلكــم        ــصلّي ريـــاء ، ال ن ـــة هللا أو ي ـــه يــصـلّي قرب ــرف أن ال تع
عليـه ، ولكن عندمـا أقـف وأصـلّي أمــام النـاس أعلـم مـا هـي نـييت ؟              

ــى نفــسي ،   هـــل هــي  هللا أو هلـــؤالء النــاس ؟ ، فأنــا عنــدي بــصرية عل
ــاملؤمن        ــسه ، ف ــؤون نف ــأحوال وش ــم ب ــسان يعل ــييت ، واإلن ــم بن ــا أعل فأن
احلقيقي يتفق عنـده النية مع العمـل ، فيـؤدي العمـل بنيـة التقـرب إىل         

أصـــلّي قربـــة هللا  : " اهللا عـــز وجـــل ، فيـقـــف للـــصـالة وهـــو يقـــول      
هـو يعلـم أنـه يــصلّي فعـال قربـة هللا تعـاىل ، أي سـواء كــان        ، " تعــاىل  

يوجـــد حولـــه نـــاس أم مل يوجـــد أحـــد فهـــو يـــصلّي قربـــة هللا تعـــاىل ،  
  .فتتوافق النية مع العمل 

سـان نفــسـه ألن اإلميـــان عليــه دليــل وشــاهد مــن ـــلرياجـع اإلن 
ــال إىل اهللا أو ال     ــرب ــذه األعم ــل هــو يتق ــريى نيتــه ه نيــة وعمــل ، ف

ــرب ،  ــه     يتق ــل عمل ــة ه ــود الني ــع وج ــه م ــرى عمل ــه ، وي ــرف نيت ـــو يع وه
جيــري علــى أحكــام اهللا تعــاىل أو هــذا العمــل اخترعــه مــن جيبــه ،         
فاإلنــسـان ال خيـــترع صــالة مــن عنــده ، بــل هنــاك صــالة مفروضــة ،  
وهــو يؤديهــا بنيــة التقــرب إىل اهللا عــز وجــل ، فالــشاهدان مهــا النيــة   

  .والعمـل 
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هــذه الروايــات وحنــاول أن نــربط  حنتــاج إىل أن نراجــع مثــل 
بـني هـذه الروايـات وواقعنـا العملـي الفعلـي ، كيـف حنـن نعـيش ؟ هــل          

 أو أننــا نريـد أن نعـيش    علـيهم الـسالم  نعيش فعـال كمــا يريــد أهــل البيـت           
  كما يعيش ذلك اإلنسان الكافر يف الغرب ؟

  

ــسيارة    ــيارة كـ ــا كبيـــت اإلنـــسان الكـــافر ، ونريـــد سـ نريـــد بيتـ
كــافر ، ونريــد طريقــة احليــاة كمــا يعــيش اإلنــسان الكــافر ،  اإلنــسان ال

وهكذا نريب أوالدنا كمـا هم يربون أوالدهـم ، ونلـبس أوالدنـا مالبـس         
كما هم يلبسون أوالدهم ، هـذه البنـت املـسلمة تلـبس كمـا تلـبس تلـك            
ــل ،      ــز وج ــاهللا ع ــؤمن ب ــسلمة ت ــا م ــول إ ـــذه تق ــت يف الغــرب ، وه البن

ة باهللا سـبحانه ، اآلن كـثري مـن البنـات الـاليت          وتلك تقـول إا كافـر   
يدعني التشيع إما أن سافرات وإمـا يلبـسن حجابـات غـري شـرعية ،          

، وتـذهب  " أنـا شـيعية شـيعية شـيعية       : " هذه البنت تكرب وهي تقـول       
ــافرة ،       ــي س ــيعية وه ــا ش ــول إ ــسينيات ، وتظــل تق ــرم إىل احل يف حم

بـــاءة وتـــدخل احلـــسينية ،   وعندمــــا تـــذهب إىل احلـــسينية تلـــبس الع   
  .وعندما خترج من احلسينية تنـزع العباءة ، وتعترب نفسها شيعية 

  

فـواهللا  " . . . :  قـال   عليـه الـسالم   عن اإلمام أيب جعفر الباقر      
   .)١( . . . "ما شيعتنا إال من اتقى اهللا وأطاعه ، 

                                                        
   .٣ ح ٧٤ ص ٢الكايف ج  )١(
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يعـين اإلنــسان الـشيعي هــو فقـط اإلنــسان املتقـي املطيــع هللا ،     
  .تقي وغري املطيع هللا ال يكون شيعيا وال يكون مؤمنا وغري امل

  

ولنأخـــذ روايـــة أخــرى تبـــين بعـــض عالمــات اإلميـــان ، عـــن    
اإلميـان أن يطـاع اهللا   " :  قـال  عليـه الـسالم  اإلمام أيب عبداهللا الـصادق   

   .)١( "فال يعصى 
  

ــس  ــرف نف ــسان يع ــع ، إذا   ـواإلن ــيس مبطي ــع هللا أو ل ــه مطي ه أن
ن ، ـهـــذا يــستحق أن يلقّـب باســم املؤمــ ـي اهللا فعــص ـعـــا وال يـيطكـان م 

وأمـا ذلك اإلنسان الذي يؤخر صـالته مـن غـري عـذر ويـصلي بتكاسـل        
  !كيف يصدق عليه أنه مؤمن ؟

  

ــم     ــة وه ــم القم ــسينيات ه ــساجد واحل ــون رواد امل ــروض أن يك       املف
القــدوة للنــاس ، تــدخل بيــوت كــثري منــهم فتــرى أــا ال تعبــر عــن          

ريــد أن تــدخل بيتــا ملــؤمن حبيــث يعبــر بيتــه عــن إميانــه ،   اإلميــان ، ت
  !ولكن أين جتد مثل هذا املؤمن ؟

  

هناك أصـل مـن أصـول الـدين هـو املعـاد ، وأوالدنـا حيفظـون              
ــول      ــذه األصـ ــاين هـ ــدركون معـ ــهم ال يـ ــسة ، ولكنـ ــدين اخلمـ ــول الـ أصـ
اخلمسة ، وحنن الكبار حنفظ أيضا هذه األصـول اخلمـسة ، ولكـن ال          

  يها ، االعتقاد باملعاد ماذا يعين ؟نعرف معان
                                                        

   .٣ ح ٣٣ ص ٢الكايف ج  )١(
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ــين أنـــك تعتقـــد بوجـــود يـــوم للحـــساب ،   االعتقـــاد باملعـــاد يعـ
ــه       ــب في حاســذي ي ــوم ال ــود الي ــد بوج ــار ، وتعتق ــة ون ــود جن ــد بوج وتعتق
اإلنــسان علــى كــل شــيء ، فـــإذا كــان اإلنــسان يعتقــد بوجــود حـــاكم         

ــي    ــلوكه وتــصرفاته ؟ هــل يع ــيء فكيــف يكــون س ــى كــل ش ش يحاِســبه عل
ــ ــد بأصــل      ـبنف ــذي ال يعتق ــسان ال ــك اإلن ــشهـا ذل ــيت يعي ـــة ال س الطريق

  املعاد ؟
  

ــة      ــار يف طريقـ ــاة الكفـ ــا وحيـ ــني حياتنـ ــرق بـ ــد فـ واآلن ال يوجـ
املعيشـة ، نأكل كمـا يأكلون ، ونعيش كمـا يعيـشون ، فـأين ذهـب أصـل         
ــة ؟ وأيــن أصــل         ـــوة ؟ وأيــن أصـــل اإلمام ـــد ؟ وأيــن أصـــل النب التوحي

  املعـاد ؟
  

ـــزل إىل   إذ ــوم مــا سين ــاملوت وأنــه يف ي ــسان يعتقــد ب ا كــان اإلن
صـلى اهللا عليـه   القبـر ويحاسب على كل شيء ، ويف الروايـة عن رسول اهللا         

 ، فهــل سيتــصرف كمــا   )١( "كفــى بــاملوت واعظــا   " :  أنــه قــال  وآلــه
  يتصرف اآلن ويسلك كما يسلك اآلن ويعيش كما يعيش اآلن ؟

  

بعــد شــهر سأحاســبك : "  لــه اعــط شخــصا مائــة دينــار وقــل 
، أال يــصري " علــى هـــذه املائـــة دينـــار كــل فلـــس منــها أيــن تــصرفه ؟  

إذا صـــرفت هـــذا املبلـــغ يف : " هــــذا اإلنـــسـان حــــذرا ؟ ، وتقـــول لـــه 
                                                        

   .٣٥٧٦ ص ٤ ميزان احلكمة ج )١(
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أعمـال اخلري فأنا أعطيك مقابل كـل دينـار ألـف دينـار ، وإذا صـرفت       
ا اإلنـسان كيـف   ، هـذ " املبلغ يف املعاصي فسأنزل عليك أنـواع العـذاب      

  سيكون تصرفه ذا املبلغ ؟
  

عــال يؤمــن بـأن هــذا املعــطي إنـسان قـوي يـستطيع          ـإذا كان ف  
أن ينفّـذ مـا يقـول ألـن جيعـل لنفـسه قائمـة مبـصاريف هـذا املبلــغ ؟ ،          
وبعــد ذلـك يقــدم هــذه القائمــة إىل املعطـي احملاسـب ليقـبض مقابــل         

: ز وجـل  كل دينار ألف دينار ، وهكذا يقول اهللا عـ     


 )١(.   
  

 ، وهـذا عمـل خـري فيـه     فيوجد ثواب يف كـل حبـة مـن الـسنبلة     
ثــواب ــذا القــدر ، ويف مقابــل كــل معــصية كــذا مــن العقــاب ، هنــاك  

  .حيات وعقارب تأيت يف القرب ، هذه احليات تعبر عن عمل اإلنسان 
  

:  حملمـد بـن أيب بكـر    عليه الـسالم       روي أنه فيما كتب أمري املؤمنني     
: انه واعلموا أن املعيشة الضنك اليت قال اهللا سبح" 

 )لَّطُ على الكافـر يف قربه  )٢سهي عـذاب القبـر ، وأنـه ي ،
                                                        

   .٢٦١:  البقرة )١(
   .١٢٤:  طه )٢(
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حيات تسـعة وتسعني تنينا عظام ينـهش حلمـه حـىت يبعـث ، لـو أن             
   .)١( "تنينا منها نفخ يف األرض ما أنبتت الزرع ريعها أبدا 

  

مــرور الكــرام ال تــؤثر نــسمع مثــل هــذه الروايــات ومنــر عليهــا  
ــيئا ،      ــسمع ش ــا مل ن ــة كأنن ـــا العادي ـــع إىل حياتن ــسنا شيئـــا ، ونرج بأنف
فــإذا كنـــا نعتقـــد أن هنـــاك إهلـــا موجـــودا ، وهــذا اإللــه ســوف نرجــع   

 ، )٢( : إليـه ، وقد بين لنا الطريق ، يقـول تعـاىل           
  .فال بد أن نأخذ حذرنا 

  

ن اهللا تعـــاىل أن الطريـــق األول يـــؤدي بـــك إىل اجلنـــة ،     بـــي
والطريــق الثــاين يــؤدي بــك إىل النــار ، ووضــع عالمــات يف الطريـــق        
حبيـث يعلــم اإلنــسان أنــه ميــشي يف طريــق اجلنــة أو يف طريــق النــار ،   
وهــذا اإلنــسان ميــشي متعمــدا يف طريــق النــار ويعلــم علمــا نظريــا أنــه   

 هـذا الطريـق ويـدعي يف نفـس     ميشي إىل جهنم ، ومـع هـذا ميـشي يف       
الوقـت أنـــه مؤمـــن وأنـــه شــيعي ، جتـده فاســقا منحرفــا شــاربا للخمــر    
ومع ذلك يقول إنه شيعي ، ولكن املـشكلة ليـست فقـط يف املنحـرفني ،        
ــا مل      ــشكلة أنن ــسينيات ، امل ــساجد واحل ــن رواد امل ــا حن ــشكلة فين ــل امل ب

رأ القـرآن فقـط حركـات     ، ونقـ علـيهم الـسالم  نطّلع على روايات أهل البيت     
                                                        

   .٤٩١ ص ١ مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي ج )١(
   .١٠:  البلد )٢(
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لـسان ومنــر علـى اآليــات مــرور مـن ال يبــايل خبامتتـه ، يف روايــة عــن     
وإذا مـررت بآيـة فيهـا    " . . . :  أنــه قــال   عليـه الـسالم  اإلمـام الصـادق   

ذكر اجلنة فقف عندها وسل اهللا اجلنة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر 
   .)١( "النار فقف عندها وتعوذ باهللا من النار 

  

ــس     ــل يف نفـ ــن تعمـ ـــة ، ولكـ ــك اجلنـ ـــو اهللا أن يرزقـ ــم تدعـ نعـ
الوقـت حىت حتصل على اجلنة ، ولكن هناك شـيء أكـرب مـن اجلنـة ،        

: وهو رضا اهللا تعاىل ، وهـو الفـوز العظـيم ، يقـول تعـاىل            


 )٢( .  
  

ــ ا هـــي عالمـــات اإلميـــان ، والروايـــات  ـعلينـــا أوال أن نعلـــم مـ
ــوة املــؤمنني        ـــن اإلخ ـــوب م ــن املطل ـــات ، ولك ـــذه العالم ــين ه ــثرية تب ك

ذه الروايــات ، واملــشكلة ـذين يظهـــر عليهـــم اإلميـــان أن يراجعـــوا هــ الــ
هــي عــدم القــراءة ، فــال الكبــار وال الــصغار يقــرؤون ، فــنحن إمياننــا   
نظري غري متجذِّر ، وإذا كان متجذّرا فهـو متجـذّر بـشكل مـصطنع ال             
بشـكل واقعي حقيقي ، ال يوجد عندنا اطالع علـى روايـات أهـل البيـت         

 ، ونقرأ اآليـات  عليهم السالم ، فاملطلـوب أن نطّلـع على روايام سالمعليهم ال 
                                                        

   .٤ ح ٨٦٢ ص ٤ وسائل الشيعة ج )١(
   .٧٢:  التوبة )٢(
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والروايـات بتـدبر ومتعن ، خـذ آية واحدة وروايـة واحـدة يوميـا ومتعـن      
وتدبر ـا وحـاول أن ترسخ هذه العالمـة يف نفـسك حـىت تـستطيع أن           

ــول  ــي   : " تق ــيعي حقيق ــؤمن ش ــا م ــا  " أن ــى اآلي ــع عل ـــد أن نطّل ت ، ال ب
  .والروايات اليت تتحدث عن اإلميان وعن عالمات اإلنسان املؤمن 

  

ــداهللا     ــا عب ــل أب ــأل رج ــراوي س ــال ال ــة ق ــسالم يف رواي ــه ال ــن علي  ع
ـــالم واإلميــان مــ  ــم    ـاإلس ــأله فل ــه ، مث س ــم جيب ــهما ؟ ، فل ــرق بين ا الف

جيبه ، مث التقيا يف الطريـق وقـد أزف مـن الرجـل الرحيـل ، فقـال لـه         
. نعم : فقـال  . "كأنه قد أزف منك رحيل "  : يه السالمعلأبـو عبـداهللا 

فلقيـه فسـأله عــن اإلســالم واإلميـان       . "فالقين يف البيت    " : فقـال  
اإلسالم هو الظاهر الذي عليه النـاس  " : ما الفـرق بينهما ؟ فقال  

ــده      ــدا عب ــه وأن حمم ـــده ال شــريك ل ـــه إال اهللا وح ـــادة أن ال إل شه
ـــاء الزكــاة وحــج البيــت وصــيام شــهر  ورســـوله وإقـــام ا ــصـالة وإيت ل

اإلميان معرفة هذا األمر " : وقـال  . "رمضـان ، فهذا هو اإلسالم 
م يعـرف هـذا األمر كـان مـسلما وكـان     ـمـع هـذا ، فـإن أقـر ـا ول      

   .)١( "ضاال 
  

      معرفــة هــذا األمــر أي معرفــة اإلمامــة ، فعنــدنا أصــل اإلمامــة ،  
ــق ا  ـــد تنطب ــط ،     وق ــسان فق ــة بالل ــؤمن باإلمام ــا ن ــا إذا كن ـــة علين لرواي

                                                        
   .٤ ح ٢٤ ص ٢الكايف ج  )١(
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ولكـن حــني الفعـــل والعمــل نتخـــذ إمامـــة أئمــة الكفــر ، عنــدما نعجــب     
ــا       ــا كم ــب حياتن ــشون ، ونرت ــا يعي ــيش كم ــاول أن نع ــدما حن ــم ، وعن

ــصـيـر أن ـــا  ـيريــــدون ، ونـ ـــون ، فعقائدنـ ـــا هــــم دنيويـ ـــا دنيـــويني كمـ اسـ
ؤثّـر يف أنفسنا أي تأثيــر ، ونقــرأ عـن حيـاة رسـول      عقـائـد نظريـة مل ت 

 كأمور نظريـة مـن أجـل املعلومـات فقـط ال مـن أجـل        صلى اهللا عليه وآله   اهللا  
التطبيق ألن التطبيق صعب وهـذا الـدين مـتني ، والقابــض علـى دينــه         

  .كالقابـض على اجلمر 
إذا كنــت تريــد أن تــشعر باملعانــاة مــن الــدين فهكــذا يكــون        

ن املتـدين ، ال بــد أن يـشعر املـؤمن باملعانـاة يف حياتـه ، إذا مل          اإلنسـا
ــده أي    ــهلة وال توجــد عن ــى أن حياتــه س ــاة وحيمــد اهللا عل يــشعر باملعان

  مشكلة يف حياته ، هذا القول ماذا يعين ؟
معنــاه أن هــذا اإلنــسان فعــال وواقعــا لــيس مبتــدين ، لــو كــان   

ــون حيا   ــن تكـ ـــاة ، مـ ــشعـر باملعانـ ـــا لـ ــه  متدينـ ــسرية فحياتـ ــهلة يـ ــه سـ تـ
           الدنيويـة سـهلـة ، ومقيـاسـه هـو الدنيـا ، مـن كـان عنــده ديـن فـال بـد 

م منتـــشـر يف العـــامل ، ـــرد أن حياتـــه ـأن يـــشعـر باملعانــــاة ، فالظلـــ
سهلـــة ال يهمــه مــن كــان مظلومــا يف العــامل ، كــم مــن املــسلمني اليــوم   

  يوم يف العامل ؟مظلومون يف العامل ؟ كم من الشيعة مظلومون ال
نــرى صــور املظلــومني علــى التلفــاز ولكــن قلوبنــا ال تتحــرك        

ـــزوالن   ـجتاه ـــلني جتـــاههم مث ي ــشـعر حبـــزن وأســـى قلي هـــم بــشيء ، ن
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بعـد فتــرة وجيـزة ، ولكـن أمل تفكـر بـأن جـزءا مـن معاشـك الـشهري              
 أنـه قـال   صـلى اهللا عليـه وآلـه   فيه حق لآلخرين ؟ ، يف رواية عـن رسـول اهللا      

مـا آمـن باهللا واليـوم اآلخــر مـن بـات شـبعانا وجـاره          " : حابه  ألص
   .)١( . . . "جائع ، 

  

ــو      ــائع ، وه ــاره ج ــبعانا وج ــسان ش ــون اإلن إن اإلميــان أن ال يك
يــرى يف التلفـــاز أن هنــاك كـــثريا مــن املـــسلمني املظلــومني يف العـــامل     
ــشيع      ــدعي الت ــذي ي ــسان ال ــذا اإلن ــت ه ــس الوق ــر ، ويف نف ــشون الفق يعي

ذهب ملدة أسبوعني أو شهر يف الصيف يف سـفر للترفيـه عـن نفـسه ،           ي
ويـصـرف آالف الدنانيــر يف هــذه الـسـفرة ، فـإذا كـان يعـيش اإلميــان         
فلمـاذا ال يفكر ـؤالء اجلائعـني ؟ ، إذا كـان نظــره أن يعيــش مرفَّهـا         
ـــل هـــذ      ـــط ، ه ــسـرور يف قـلــــوب أوالده فـق ـــل الـ ـــه وأن يــدخ ا يف حـيـات

  فعال إنسان مؤمن ؟ هل اإلنسان املؤمن يعيش لنفسه فقط ؟
  

: يقول تعاىل عن املؤمنني     
)٢(.   

  

     كـم مــن األشــخاص يتأمــل يف هــذه اآليــة الكرميــة ويعمــل ــا ؟ ،   
  رـقش الفـيـعـ كان يه إذاـن أنـات املؤمـفـن صـان ومـات اإلميـالمـن عـم

                                                        
   .٤٨٨ ص ١ ميزان احلكمة ج )١(
   .٩:  احلشر )٢(
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ــن الدرجــة         ــذا إميــان م ــى نفــسـه ، وه ــدم غيـــره عل ــشـديد فإنـــه يقَ ال
العاليـــة ، وهـــذه الدرجـــة حيـــاول أن يــصـل إليهـــا املــؤمن ، ملــاذا نقــول  

 ؟ أال تريـد أن تـصل إىل   رضـوان اهللا علـيهم  أبـو ذر وسـلمان واملقـداد وعمـار     
فـــإذا قـلـــت نعـــم ؛ فــإن  تلــك املرتبـــة ؟ ، تقـــول نعــم أريـــد أن أصــل ،  

 أال صلى اهللا عليه وآلههـذا يتطلّب منك عمـال ، لـو كنت يف عهد رسول اهللا   
  تريد أن تكون أبا ذر أو سلمان أو املقداد أو عمار ؟

  

ـــد ذلــ  ــد تري ــق والباطــل    ـبالتأكي ــني احل ـــا ب ــون فارق ــىت تك ك ح
 حيث تقتلـك الفئـة الباغيـة ، عمـار كـان مقياسـا مـن مقـاييس احلـق ،             
ــأن       ــك ب ــق ، وذل ــا للح ــون مقياس ــان أن تك ــذا الزم ــستطيع يف ه ــت ت وأن

 ، وتعيــش أصـل اإلمامـة    صلى اهللا عليـه وآلـه  تكون متأسـيا فعـال برسـول اهللا    
ـــذا ال ـــاتك يف هـ ــذاك   ـيف حيـ ـــل اإلمامـــة مل يكـــن فقـــط لـ ـــان ، أصـ زمـ

 موجــود عجــل اهللا فرجــهالزمـان ، بــل هلـــذا الزمـــان أيـــضا ، إمــام زمانـــك  
ــا  نــــولك ـه غــــائب ، وحنـــن نعتقــــد ـــذه العقيـــدة ، ونعتقـــد أن أعمالنـ

  .تعرض عليه على أقل التقادير يف ليلة القدر 
  

، علـيهم الـسالم   هناك روايـات تقـول بعـرض األعمـال علـى األئمـة             
أمــا علمــت أنــا " :  أنــه قــال عليــه الــسالممنهـــا مـــا عـــن اإلمـــام الرضـــا 

   .)١( "ال شيعتنا صباحا ومساًء ؟ معاشر األئمة تعرض علينا أعم
                                                        

   .١٣ ح ٩٨ ص ٤٩ حبار األنوار ج )١(
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، أال عجـل اهللا فرجـه   إن أعمالك تعرض خـالل اليـوم علـى إمامـك      
هـو رضـا اهللا   عجل اهللا فرجه حتب أن يكون إمامـك راضيا عنك ؟ ، رضاه     

تعـــاىل ، حنــن اليـــوم نعيـــش هـــذا اإلميــان بــشكل نظــري ، وواقعنــا         
  .العملي قد ال يعبر عن هذا اإلميان 

 علينــا أوال أن يكــون عنــدنا علــم ومعرفــة مبــا يريــده أهــل البيــت        
ــسالم ــيهم ال ــم إىل   عل  ، ويكونــون هــم فعـــال األئمـــة لنـــا ، وحنــول هــذا العل

 ، صـلى اهللا عليـه وآلـه   عمـل ، ذه الطريقة نكـون مـن املتأسـني برسـول اهللا          
 وــذه الطريقــة نكــون مــأمومني ويكونــون أئمــة لنــا ونكــون تــابعني هلــم 
ونـسـري خلفهـم ونعـيش بـنفس الطريقـة الـيت كـانوا يعيـشون ، ال نقـول          
كُـلْ كـسرة خبـز مـع امللـح واجعلـها يف جـراب مغلـق ، بـل نقـول اقتـصر            
على مــا هــو حـد الـضرورة ، علـى احلاجـة الـيت حتتاجهـا فعـال ، كـم            

  من األشياء املوجودة يف بيوتنا نستطيع أن نستغين عنها ؟
 باملائــة مــن األشــياء ، حنــن جنعــل أشــياء        قــد تــصل إىل ســبعني

كثيـرة يف بيوتنا دون حاجـة فعلية هلا ، كـم مـن التحـف جيعلـها الـذي           
يدعي التشـيع يف بيتــه ؟ ، وكـثري مـن األشـياء الزينيـة جيعلـها يف بيتـه         

صـار زينـة ، وخيطـه الـبعض مبـاء      " يـا قـائم آل حممـد       " حىت شـعار    
  يرضى عن ذلك ؟ عليه السالممن ذهب ، هل اإلمام 

جيعـل املؤمن آية قرآنية زينة يف بيتـه ، اسـأله عـن هـذه اآليـة       
؛ مــع أنـــه يــرى هـــذه اآليــة كــل يــوم  " ال أدري : " مـــا هــي ؟ ، يقـــول 
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ـــة عـملـــدة مخــس ـــا ـشـر عـ ـــام ـــ مثـــال ــ ــــ ــة ،  ـ أمام ــرآن زين ه ، جعــل الق
ــل  ــد   " وجع ــائم آل حمم ــا ق ــا أن الكفــار    " ي ــة ، كم زينــة ، جمــرد زين

ن أيـضا بيوتنــا بأشــياء ،     يزيم بأشـياء ، حنــن املـسلمني نــزينـون بيــو
ـــا تــ    ــن الفـــرق أن أشياءن ــياءهم تــدل علــى     ـولك ــى الديـــن ، وأش دل عل

ــواقنا ، ولكــن جيعلــون فيهــا آيــات         ـــا ، التحــف تبــاع حــىت يف أس الدني
 أو أمسـاء أهـل   صـلى اهللا عليـه وآلـه   قرآنية أو روايـات شـريفة أو اسـم الـنيب         

  . ، وكلها زينة ، أشياء زائدة ال حنتاجها يف البيت م السالمعليهالبيت 
نعـم جتعـل آيـة قرآنيــة يف بيتـك ويف كـل يــوم تقـف أمـام هــذه        
اآلية وتقرؤها وتتأمل يف معناها ، هـذا هـو املطلـوب ، فمـا الفـرق بـني            
الزينـة اليت جيعلهــا الكفــار يف بيـوم والزينـة الـيت يـضعها املؤمنـون                

  يف بيوم ؟
فـرق ، هـذا زينــة وذاك زينـة ، مـال يــصرف علـى شــيء ال      ال 

قيمـة لـه عنـد هذا اإلنسان حىت لو كانت آيـة قرآنيـة ، جمـرد زخرفـة         
ــستطيع    ــف تقرؤهــا ، وال ت ــة متداخلــة ال تعــرف كي فقــط ، وآيــات قرآني
ــدأ اآليــة وأيــن         ــاين ، وال تعــرف أيــن تب ـــز احلـــرف األول مــن الث متيي

ــذ  ــول إن هـ ــع ذلـــك نقـ ــي  تنتـــهي ، ومـ ــذا هـ ــن التـــدين ، هكـ ا يعبـــر عـ
  .مقاييسنا ، كلها مقاييس خاطئة 

ــيهم نفهـم اإلميــان كمـا حنــن نريــد ال كمـا يريــد أهـل البيــت      عل

ــسالم  ــذه     الـ ــان ، هـ ــن اإلميـ ـــة عـ ـــرة خاطئـ ـــس كثيـ ـــا مقاييـ ــن لدينـ ، حنـ
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املقـاييس حتتـاج إىل ثــورة حـىت نـصل إىل فهــم املقـاييس الــصحيحة ،      
ة والعلـم ـا نـستطيع أن نقـول بكـل قـوة          وبعد فهم املقـاييس الـصحيح     

ــل      ــدة أوال وكعم ــيش اإلميــان كعقي ــال نع ـــا فع ـــون ، إنن ـــال مؤمن ـــا فع إنن
ــؤمن    ــول إىل عمـــل ، نـ ــذه العقيـــدة تتحـ ـــد ونقتنـــع ، وهـ ـــا ، فنعتقـ ثانيـ
ــب علــى العقيــدة ،         ــدرك العمــل الــذي يترت بأصــول الــدين وفروعــه ون

  . عليها أثر عملي والعقيدة ال تظل يف القلب بدون أن يترتب
 ونـــدرس هـــذه  علـــيهم الـــسالم  فنرجـــع إىل روايـــات أهـــل البيـــت    

  .الروايات حىت بالتايل نصري من املؤمنني احلقيقيني 
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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  ٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتفال بأعياد امليالد  
  

  ٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم العيد 
  

  ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلجاب اإلمياين  
  

  ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . العمل الفردي والعمل اجلماعي  
  

  ١٠١ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .من عالمات اإلميان 
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