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  ىالطبعة األول
   م٢٠٠٥ ـ  هـ ١٤٢٦
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

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

ِليِة واعِفي كُلِّ سِة واعاِفظًا السحا و
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 
تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها 

  طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
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   :وقع ديوانية الشيخ حممد أشكناينم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان املراسلة 
  حممد حسني أشكناين

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف الربيد اإللكتروين 
mohashk14@hotmail.com  

  

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

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

:     قـال اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي  



 )٢(.   

ـــال    ــسـالم ق ـــليه ال ـــبداهللا ع ـــن أيب ع ــا وأيب  " :     وع خرجــت أن
فسلّم  ، ذات يـوم فإذا هـو بأناس من أصحابنا بني املنرب والقرب

ـــال   ـــهم مث قـ ــم ،   : عليـ ــم وأرواحكـ ب رحيكـ ــ ـــا واهللا إين ُألِحـ أمـ
   .)٣( . . . "فأعينوين على ذلك بورع واجتهاد ، 

                                                        
 هــ  ١٤٢٠ شـوال  ١٧يخ  ألقي هذا املوضوع يف خميم بدر الكربى بتـار         )١(

  . م ٢٠٠٠ / ١ / ٢٤املوافق 
   .١٤:  الصف )٢(
   .٨١ ح ١٠٨ ص ٢٧ حبار األنوار ج )٣(
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مـن مـات مـنكم علـى     " : م قـال     وعن أيب عبـداهللا عليـه الـسال    
هذا األمر منتظرا له كان كمن كان يف فسطاط القائم عجل اهللا 

   .)١( "تعاىل فرجه 
  

سـان املؤمــــن يتحـــرك يف حياتـــه باجتـــاه اهللا تعـــاىل ،     ــــ    إن اإلن
ــون نظــ  ــل ، وكــل مــا يقــع يف طريقــه      ـويك ره دائمــا إىل اهللا عــز وج

صل علــى رضــا اهللا   جيعلــه يف هــذا االجتــاه حــىت يــستطيع أن حيــ      
تعـــاىل ، وهكـــذا يكــون اإلنــسـان املؤمـــن دائمـــا ، ولــوال أنــه يكــون         
ــه     ــيء يف ســبيل اهللا ، ولــوال إميان ــا جعــل كــل ش ملتفتــا إىل إميانــه مل
ألخذته األهـواء وجرتـه الـشهوات بعيـدا عـن طريـق اهللا عـز وجـل ،          
ــون مـــن       ـــا إىل إميانــــه وال يكـ ـــا دائمـ ــون املؤمــــن ملتفتـ ـــذا يكـ  وهكـ

  .الغافـلني 
  

ــبيل اهللا تعــاىل اخلــروج    ــن جعلــها يف س ـــاء الــيت ميك     ومــن األشي
إىل الــرب يف املخيمــات الربيعيــة ، فــاخلروج إىل الــرب يقــع يف طريــق  
ــسؤال    ــا الـ ــبيل اهللا ، فنـــسأل هنـ ــستطيع أن جيعلـــه يف سـ املـــؤمن فيـ

  :التايل 
  

    كيف ميكن جعل هـذه املخيمـات يف طريـق اهللا حـىت حنـصل          
  على الثواب ؟

                                                        
   .١٥ ح ١٢٥ ص ٥٢ حبار األنوار ج )١(
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   هـذا مـا جيـب أن تفكّـروا بـه حـىت ال يـضيع عملكـم وتعـبكم بـال           
ثــواب ، وتــذهب جهــودكم أدراج الريــاح ، وتكــون نتيجــة هــذا العمــل  

: هباًء منثورا كمـا يقـول اهللا تعـاىل     
 )١(.   

  

لـــذلك علينـــا أن نفكـــر يف أنـــه كيـــف ميكـــن أن جنعـــل هـــذه             
  املخيمات يف سبيل اهللا ؟

  

  :اجلواب 
ــات إىل      ــاىل بااللتف ــبيل اهللا تع ــه يف س ــن جعل ــل ميك ــذا العم    إن ه

  :النقاط التالية 
  

  :النقطة األوىل 
   إن وســائل إضــالل الــشباب كــثرية ال تعــد وال تحــصى ، وكــل مــا   

ــا مـــ ـي ـــد اآلن حولنـ ــل    وجـ ــاء حبائـ ــل إلقـ ــن أجـ ــِنعت مـ ــائل صـ ن وسـ
الــشيطان علــى الــشباب ، فهــم اجليــل املهــم بالنــسبة هلــؤالء الــذين   
ميــشون علــى طريــق الكفــر ، حيــاولون عــن طريــق هــذه الوســائل         
إدخال الشباب يف خط الـضالل ، والوسـائل الـيت يـصنعوا وسـائل        

 ة جتـــذب الـــشباب وجتعلـــهم ينـــشدون إليهـــا ، اجلـــس أمـــام ـجـذّابـــ
التلفــاز وســترى أن هنــاك شــيئا جيــذبك لرؤيــة هــذا الفــيلم ، تظــل   

                                                        
   .٢٣:  الفرقان )١(
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ســاعات طويلــة أمـــام األفــالم ألن هــذا الفـــيلم يــصنعونه بطريقـــة      
ــن      ــاز ، م ــذا اجله ــشد وينجــذب إىل ه ــشاب ين ــذا ال ــل ه ــة جتع معين
خــالل هــذا الفــيلم يــستطيعون أن جيعلــوا فيــه بعــض القــضايا الــيت  

  .تضل الشباب 
  

ـــة هــذ :إذن      ه املخيمــات ال بــد أن تكــون عمــال يف مقابــل      إقام
خــــط الـــضـالل ، وذلـــك بالتفــــكري يف إدخــــال هــــؤالء الـــشباب إىل  
ــد أن    ـــذه املخيمـــات ال بـ ــدى ، فالقـــائمون علـــى هـ ـــط اهلـ دائـــرة خـ
يفكروا بأن اهلدف األول من إقامـة املخيمـات هـو هدايـة الـشباب ،           

ــى امل   ــائم عل ــا ، فالق ــائمني عليه ــس الق ــد أن أوال هدايــة نف خــيم ال ب
يكون مهتديا ، ويزداد هــدى يف هــذه املخيمـات ، مث هدايـة اإلخـوة            

ــشـاركني ول ــسان ،    ـامل ــاة اإلن ــدين يف حي ــة ال ـــارهم إىل أمهي ـــت أنظ ف
فــال بــد أن يالحــظ املــشتركون يف املخيمــات أن هــذا الــدين لــه أثــر  

  .جيد يف حياة اإلنسان أثناء إقامتهم يف الرب 
  

ــن أ  ــة عـ ــال       يف روايـ ــسالم قـ ــه الـ ــداهللا عليـ ــري  : يب عبـ ــال أمـ قـ
بعـــثين رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلـــه  : املــؤمنني عليـــه الــسـالم 
ـــك " . . . : إلـــى اليمـــن وقـــال لـــي  ـــى يـدي لـئـــن يـهـــدي اهللا عـل

   .)١( . . . "رجـال خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت 
                                                        

   .٣ ح ٣٦١ ص ٢١ حبار األنوار ج )١(
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ــدنيا      إن هدايـــة إنــسان واحـــد لــه هــذا الثــواب   أي أفــضل مــن ال
ومـا فيها ، فإذا كنت تـسـتطيع مـن خـالل هـذه املخيمـات أن ـدي        
كــثريا مــن الــشباب حبيــث يــدخلون يف خــط اهلــدى يف مقابــل خــط   
الـضالل فـإن هــذا الـذي يكــون هاديـا هلـم يف هــذا الطريـق حيــصل       

  .على الثواب الكثري 
النقطـــة األوىل هـــي أن اهلـــدف مـــن إقامـــة هـــذه      : النتيجـــة     

ــائمني عليهــا ، ونفتــرض أــم مــن         ــات هــو زيــادة هــدى الق املخيم
ن وإال كيـــف يقومــــون علـــى هـــذه املخيمـــات ؟ ، مث إدخـــال  ـاملهتـديـــ

  .هؤالء الشباب املشتركني إىل خط اهلدى 
  :النقطة الثانية 

    إن مثــــل هـــذه املخيمـــات تـــذَكِّر خبيـــام اإلمـــام أيب عبـــداهللا       
       أوالده وقُِتـلَ     احلسني عليـه الـسالم حينمـا ذُبـح مـتنـساؤه وي تـبيوس 

ــه      ـأصح ــسني عليـ ــام احلـ ـــاب اإلمـ ــم اآلن أصحـ ـــوا أنكـ ـــه ، فتخيلـ ابـ
ــضحية       ــشون الت ــذلك تعي ــربالء ، وب ــام ك ــشون أي ــم تعي ــسالم وأنك ال

إننــا مــستعدون للتــضحية   : " والفــداء ، كــأن لــسان حــالكم يقــول     
ن عــن ديــن بأنفـسنا يف ســبيل اهللا ، حنـن جنــود اإلســالم واملـدافعو   

ــد أن    اهللا ، حنــن أنــصار احلــسني عليــه الــسالم ، حنــن الــذين نري
، تـستطيع أن تتخيـل أنـك    " نقاتل أعـداء اهللا ونرفـع لــواء اإلسـالم        

  .من أنصار اهللا عز وجل من خالل هذه املخيمات 
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وهذا ،  :     يقول اهللا تعاىل    

أمر ، 
 )١(.   

ــصار اهللا ، حنــن      ــي اهللا فــنحن أن ــك داع يــول لَب ــستطيع أن تق     ت
ــسالم ، تــستطي   ــه ال ــام احلــسني علي ــك يف أنــصار اإلم ــل أن ع أن تتخي

  .تلك املخيمات مع إحاطة األعداء بك 
انيـــة هــي أنــك تــستطيع أن تكــون مــن      ـالنقطـــة الث: النتيجـــة     

  .أنصار اإلمام احلسني عليه السالم من خالل هذه املخيمات 
  :النقطة الثالثة 

ــسالم     ــه الـ ــسني عليـ ــام احلـ ــصار اإلمـ ــم أنـ ــوا إنكـ     وبعـــد أن تقولـ
ــضحية ــضا  ومـــــستعدون للتـــ ــبيل اهللا تقولـــــون أيـــ ــن : "  يف ســـ حنـــ

ــن        ــون م ــىت نك ــك ح ــان عجــل اهللا فرج ــا صــاحب الزم ــارك ي بانتظ
أنـــصارك وأعوانـــك والـــذابني عنـــك واملـــسارعني إليـــك يف قـــضاء       
حوائجـك واحملامني عنك واملقاتلني حتـت لوائـك واملستـشهدين بـني           

، فتخيلـــوا أنكــم اآلن يف خيـــام اإلمــام املهـــدي عجـــل اهللا   " يــديك  
ــط       ـــة خـ ــدى ومقاتلـ ــق واهلـ ــصـرة احلـ ـــره لنـ ــرين أوامـ ــه منتظـ فرجـ
ــن        ــون م ــذلك تكون ــامل ، وب ــذا الع ــدل يف ه ــسود الع ــىت ي ــضالل ح ال

                                                        
   .١٤:  الصف )١(
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ــم األنبيــاء علــيهم الــسالم يف حتقيــق دولــة    املــشاركني يف حتقيــق حل
ــذلك       ــامل ، وب ــاء الع ــل أرج ــدل يف ك ــشر الع ــيت تن ــة ال ــة العاملي العدال

  .تكونون من الفائزين 
  

إمـا أن يكـون مـع اإلمـام املهـدي عليـه       : نسان بني أمـرين        إن اإل 
السالم وإمـا أن يكون ضـده ، وال يوجـد حيـاد بـني األمـرين ألنـه ال             
يوجــد حيــاد بـــني احلــق والباطــل ، وال يـــستطيع أي أحــد أن يقـــف      

وقـــف احليـــاد وعـــدم االحنيـــاز ، يف وقــت الظهـــور يكــون اإلنــسان   ـم
 وإمـــا ضــد ، األمـــر متعلِّــق بـــاحلق   إمــــا مــع : بــني هــــذه األمـــرين   

: والباطـل وال وسـط بينـهما ، سينقـسم هـذا العـامل إىل معــسكرين       
معسكر احلق يف جهة ، ومعسكر الباطـل يف جهـة أخـرى ، واإلنـسان      
حــر يف أن خيتـــار أي معـــسكر يريـــد ، ولكـــن حنـــن ال نـــشك أنكـــم   
ــم     ــة الظل ــواء احلــق ملقاتل ــون حتــت ل ــسكر احلــق وتكون ــتختارون مع س

  :لضالل والباطل ، يف رواية عن أيب عبداهللا عليه السالم قال وا
  

مـن مـات منكم عـلى هـذا األمـر منتظـرا لـه كان كمن كان "     
   .)١( "يف فسطاط القائم عجل اهللا تعاىل فرجه 

  

ــام   : إذن      ــا مبخيمـــات اإلمـ ــستطيع أن نربطهـ هـــذه املخيمـــات نـ
  .املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه 

                                                        
   .١٥ ح ١٢٥ ص ٥٢ حبار األنوار ج )١(
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ــد ونقــول       نرفــ ـــاء العه ـــاء مـــن دع ـــنا بالدع ــهم إن " : ـع أيدي الل
حال بـيين وبينـه املـوت الـذي جعلتـه علـى عبـادك حتمـا مقـضيا              
فأخرجين من قربي مؤتزرا كفـين شـاهرا سـيفي جمـردا قنـايت             

   .)١( "ملبيا دعوة الداعي يف احلاضر والبادي 
  

 املخيـمــات كـأنكم   النقـطـة الثـالثـة هي أنكم يف هــذه  : النتيجـة      
يف معسـكر اإلمـام احلسني عليه السالم ويف معـسكر اإلمـام املهـدي          

  .عجل اهللا فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه 
  

  :النقطة الرابعة 
ــن هــذه        ــن أن نــستفيدها م ــد واســتفادات ميك ــاك عــدة فوائ     هن
املخيمــات ، منــها التخلــي عــن بعــض األمــور الدنيويــة واالبتعــاد عــن  

ــدة     ـاملدي ــيش لع ــستطيع أن يع ــشخص ي ــى أن ال ـــل عل ـــذا دلي ـــة ، وه ن
أيام بدون الوسـائل احلديثـة الـيت يـستعملها يوميـا ، ودليـل علـى أن           
ــست     ــات ليـ ــي حاجـ ــا هـ ــستعملها يوميـ ــيت نـ ـــياء الـ ـــن األشـ ـــريا مـ كثـ

ــا ، بـــل علـــى   ـض ـــاة اإلنـــسان بتركهـ ـــأثر حيـ روريــــة لإلنـــسـان وال تتـ
 وهـي أنـه ميكـن االسـتغناء عـن        العكس ميكن استفادة هـذه الفائدة    

ــستغين    ــثري مــن األشــياء يــستطيع أن ي األشــياء غــري الــضرورية ، فك
ــأنتم هنــــا مــــدة أســــبوعني مل تـــشاهـدوا   عــــنها ملـــدة أســـبوعني ، فـ

                                                        
   .١١١ ح ٩٦ ص ٥٣ حبار األنوار ج )١(
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، لقــد تــركتم   . . . التلفــاز وال لعبــتم األلعــاب اإللكترونيــة وال وال    
  .كثريا من األشياء غري الضرورية 

ــذ  ــذه         إن التغــيري ال ــه ه ــذا املخــيم يعطي ــسان يف ه ــشه اإلن ي يعي
ــؤمن      ــسان املـ ــة لإلنـ ــن التربيـ ــوع مـ ــات نـ ــذه املخيمـ ـــتفادة ، فهـ االسـ
يكتـشف مــن خالهلــا هـذه الفائــدة ، ولكــن الفائـدة تــتم إذا اســتمر    
ــيت ال      ــياء ال ــن األش ــثري م ــن ك ــه ع ــتغناء يف حيات ــى االس ــسان عل اإلن

ــات ، فاإل   ــهاء مــن املخيم ــد االنت ــىت بع ــن  حيتاجـــها ح ــسان يأخــذ م ن
ـــو األشـــياء         ـــا حيتــــاجه هـ ـــاجه فــــقط ، ومـ ـــيا مــــا حيتـ ـــذه الدنـ هـ
ــضرورية ، ولكـــن يف بيوتنـــا توجـــد كـــثري مـــن األشـــياء الـــيت ال        الـ
حنتاجهــــا كــــضرورة مــــن ضــــروريات احليــــاة ، فاالســــتفادة الــــيت  
يــستفيدها الــشخص مــن املخيمــات أنــه يتــرك هــذه األشــياء غــري        

تري األشـياء غـري الـضرورية ؟ ، فهـو     الضـروريـة ، فأصـال ملـاذا يـش   
ــا ويأخـــذ منـــها مبقـــدار    ــيت ال حيتاجهـ ــياء الـ ال بــــد أن يتـــرك األشـ

  .الضرورة 
   وهــذا مثــل اإلنــسان الــذي يــصوم يف شــهر رمــضان فإنــه يــستفيد  
نفـس هـذه االستفادة حيث يظهر مـن صـيامه أنـه ميكـن االسـتغناء              

ــ ــهر رمــ     ـع ــل ش ــا قب ــود عليه ــيت تع ــياء ال ـــض األش ــأيت ن بع ضان ، ي
ــور     ــض األم ــرك بع ــشراب ويت ــام وال ــن الطع ــصائم م الــشهر ويقلّــل ال
احملرمة عليه خالل ار شهر رمـضان ، فيتعـود خـالل شـهر كامـل           
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عـلى تـرك هـذه األشـياء ، ولـيس مـن الـصحيح أن اإلنـسان مبجـرد              
ـــو     ـــيا ، فه ـــرة أخـــرى إىل الدن ـــرجع م ــضـان ي ـــر رمـ ـــهي شـه ـــا ينـت م

ــرك ب  ــود أن يت ــون    تع ــشهر يك ــذا ال ــشهر ، وه ــياء خــالل ال ــض األش ع
بــرناجما لــه لتــصحيح حياتـه بعــد انتـهاء الــشهر ، فاالسـتفادة هــي      

  .أنه ميكن أن يستغين يف حياته عن بعض األشياء 
ـــه إذا      ــدة فإن ـــذه امل ـــذا املخــيم يف ه ـــدخل إىل ه ـــن ي ـــك م     وكذل

تفادة تبقـى  رجـع إىل بيتـه فيما بعـد فال بـد أن يفكـر أن هـذه االسـ         
ــا      ــة ، يتركه ــياء الدنيوي ــض األش ــن بع ــتغناء ع ــن االس ــه ميك ـــه وأن مع

ــ ــع إىل     ـألـ ــصحيح أن يرجـ ــن الـ ــيس مـ ــه ، فلـ ــرورية لـ ــست ضـ ا ليـ
امللهيات اليت كانت تلهيـه قبــل الـدخول إىل املخـيم ، وبعـد الـدخول          
ــىت    إىل املخــيم مــن املفـــروض أن هـــذه االســـتفادات تــستمر معــه ح

ملخــيم ، فيتـرك األشــياء غــري الــضرورية الــيت ال  بعـد االنتــهاء مــن ا 
حيتاجها اإلنسـان ، ويأخـذ الـضروريات الـيت حيتاجهـا ويتـرك غـري           
الضروريات قربـة إىل اهللا تعـاىل ، فيحـصل علـى ثـواب ، فاإلنـسان            
إذا تـــرك الــشيء قربـــة إىل اهللا فإنـــه حيــصـل علــى ثــواب مــن اهللا  

ــا فــإن اهللا    ــرا دنيوي ــرك أم ــل ، إذا ت ــز وج ــل  ع ــه باملقاب ــاىل يعطي  تع
  .ثوابا يف اآلخرة 

النقطـــة الرابعـــة هــي أنـه ميكــن للــشاب أن يــستفيد  : النتيجــة      
مـن املخيمات ، وواحدة مـن االسـتفادات هـي أن اإلنـسان ميكـن لـه         
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ــة إىل اهللا    ــضرورية يف الـــدنيا قربـ ــري الـ ــياء غـ أن يتخلـــى عـــن األشـ
  .تعاىل 

  :النقطة اخلامسة 
ــد امل  ــن فوائ ــام ،        م ــزام والنظ ــم االلت ــضا تعلّ ــة أي ــات الربيعي خيم

توجـد هنــاك بـرامج هلــذه املخيمـات ، بــرامج يـشعر املــشترك منــها     
ــاك    ــات للنــوم وأوقــات لالســتيقاظ ، هن بــبعض التقييــد ، هنــاك أوق
ــرامج     ــاك بـ ــدروس ، هنـ ــرات والـ ــات للمحاضـ ــصالة وأوقـ ــات للـ أوقـ

ربامج تعلّــــم للترفيـــــه والتـــــسـلية وبـــــرامج للمــــسابقات ، فهــــذه الــــ
ــام ، ويــتعلّم أن        ــه ، يــتعلّم النظ ــشترك االلتــزام مبــا يفْــرض علي امل
يــربمج حياتــه ، وهــذه الفائــدة ال بــد أن تبقــى مــع اإلنــسان بعـــد         
االنتهـاء مـن املخيـمات ، فـإذا انتــهى املخـيم ورجــع إىل بيتــه عليـه            
أن يضع لنفسه برناجما يلتـزم بـه ، فيقـسم الربنـامج علـى يومـه ،             

ــن أهـــ  ـــو    ـولكـ ـــاجمه هـ ــسـان يف برنـ ـــله اإلنـ ـــد أن جيـعـ ـــيء ال بـ م شـ
القـــراءة ، شـــباب اليـــوم ال يقـــرؤون ، فــال بـــد أن جيعــل الـــشاب        
ــا خـــالل يومـــه   القـــراءة ضـــمن برناجمـــه ، ال بـــد أن خيـــصص وقتـ
للقـراءة ، ال نقول قراءة اجلرائـد ، اإلنـسان يـضيع كـثريا مـن وقتـه         

 الــشباب أول مــا يــذهب إىل صــفحة    بقــراءة اجلرائــد ، كــثري مــن   
الرياضـة ، يظـل نصف سـاعة أو أكثـر يف قـراءة صـفحة الرياضـة ،          
ــرأ      ــة اق ــراءة صــفحة الرياض ــت بق ــضييع الوق ــدل ت ــشـاب ب ـــول لل فأق
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شـيئا آخر ينفعك ، عليكم بـالقراءة واكتـساب العلـم ، القـراءة مـن            
سب الوســائل املهمـــة الــيت يــسـتطيع اإلنــسـان مـــن خالهلــا أن يكتــ       

العـلم ويتعلّم دينـه ، وبالتـايل يـستطيع اإلنـسان بعـد اكتـساب العلـم             
أن يتحــرك إىل اهللا تعـــاىل حبركـــة ســريعة ألن العلـــم وســـيلة مـــن   
وسائل التقرب إىل اهللا حيـث إن العلـم يعطـي اإلنـسان البـصرية يف            
ــة صــحيحة ،       ــياء بطريق ــرى األش ــه ي ــىن أن ــه ، مبع ــه ويف حركت حيات

ألشـياء تقييمـا صـحيحا ، فعلـى الـشاب أن جيعـل        يستطيع أن يقَيم ا   
ــن       ــون إذا مل يك ــن يكتب ــاء مل ــب ، العلم ــراءة الكت ــه لق ــن وقت ــزءا م ج
هنـاك قراء ، تتعلّم الدين مـن خـالل القـراءة ، نعـم الـسمع وسـيلة          
مــن وســائل الــتعلّم ، ولكــن القــراءة أيــضا وســيلة مهمــة مــن وســائل  

  .ينية املتوفّرة التعلّم ، فعليه أن يطّلع على الكتب الد
 النقطة اخلامسة هي أن الفائـدة مـن هـذه املخيمـات          :النتيجة      

هي أن الشاب يتعلّم االلتـزام والنظـام يف هـذه املخيمـات ، ويـستمر           
ــسه     ــضع لنفـ ــأن يـ ــات بـ ــهاء املخيمـ ــام بعـــد انتـ ــزام والنظـ هـــذا االلتـ
برناجما معينا يسري عليـه ، وضـمن الربنـامج يـضع القـراءة كجـزء          

  . هذا الربنامج مهم من
  :النقطة السادسة 

    مـن الفوائــد أيــضا الــتعلّم علــى اإلدارة مــن ِقبــل املــشرفني علــى   
ــام       ــاولون القي ــامج وحي ــضعون الربن ــدما ي ــم عن ــات ، فه ــذه املخيم ه
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ــة اإلدارة ،    ــا يتعلمــــون كيفيــ ــاط الربنــــامج والتقيــــد ــ بتنفيــــذ نقــ
ــهم إلدارة أع    ــيت تؤهل ــة ال ــسبون اخلــربة اإلداري ــن   ويكت ــرب م ــال أك م

إدارة املخيم ، يتعلمون كيفيـة إدارة مـسجد أو حـسينية ، بـل وإدارة      
اتـمع ، حنن حباجــة إىل مـؤمنني قـادرين علـى اإلدارة ، ولـيكن            
ــة    يف أذهــان القــائمني علــى املخــيم أــم يريــدون الوصــول إىل درج
أنصـار اإلمـام املهدي عجـل اهللا فرجـه ، وأنـصار اإلمـام عجـل اهللا        

ــ ــد ظهــوره ، فعلــى       فرج ــع اإلميــاين بع ــذين يــديرون اتم ه هــم ال
  .املشرفني أن يكون هذا األمر حتت نظرهم 

ــشباب للــدخول       ــض ال ــشرفون بع ــار امل ــك خيت ــافة إىل ذل     وباإلض
ــدير     ــستقبلية ت ــوادر م ـــا ك ــون لديـن ــىت تتك ـــهم يف إدارة املخـــيم ح مع

ــدوم ،    ــسان ال ي ــستقبل ، فاإلن ــال يف امل ــذه األعم ــل ه ــك  مث ــد ذل  وبع
يأيت مكانـه أناس آخرون يديرون هـذه األعمـال ، فـال بـد أن نفكـر         

ــسـتق بل وأن نعــــرف بأننـــا مـــسؤولون عـــن املـــستقبل وال نفكـــر      ـباملـ
بأنفـسنا فقــط ، نريـد أن خنطّــط للمـستقبل ، وبــذلك يـستمر ســيل     
املؤمـــنني الكــوادر ، وال تنقطــع مثــل هــذه األعمــال عــن اتمــع ،        

لظهـــور اإلمـــام املهـــدي عجـــل اهللا فرجـــه بتـــوفري  ونريـــد أن منهـــد 
ــذلك    ــادرين علــى اإلدارة يف املــستقبل ، وب األنــصار الــذين يكونــون ق
يـــسـتمر ــــر أنـــصـار احلجــــة عجـــل اهللا فرجـــه ، وهـــذا نـــوع مـــن  

  .التمهيد لظهوره عجل اهللا فرجه الشريف 
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 النقطة السادسة هي اكتـساب املـشرفني علـى املخـيم     :النتيجة      
ــد ــة   الق ــى اإلدارة حلاج ــادرة عل ــوادر الق ــى اإلدارة وختــريج الك رة عل

ــوره عجــل اهللا        ــد ظه ــدي وبع ــام امله ــور اإلم ــل ظه ــيهم قب ــع إل اتم
  .فرجه 

  :النقطة السابعة 
ــى هــذه        ــائمني عل ــى عــاتق الق ــاة عل ــسؤولية كــبرية ملق ــد م     توج
ــذه     ــشتركني ، وه ــن امل ــم م ــدوة لغريه ــوا ق ــي أن يكون ــات ، وه املخيم

ة إضافيـة عـليهم ألـم وضــعوا أنفــسهم يف هــذا املوضـع ،              مسـؤولي
أي موضع القـدوة واملـسؤولية ، واملـسؤولية تكـون علـى حـسب املكانـة        
واملوقع ، فال بــد أن يكونـوا مـؤهلني هلــذا املوقــع ، ومـن ال جيـد يف         
نفــسه األهليــة إلدارة هــذه املخيمــات فــال بــد أن ينــسحب ويتــرك        

ــة ،   ال لآلخــرين ، هــ ـاــ ــصل إىل األهلي ــىت ي ــرن ح ــه أن يتم و علي
فإذا مل يكن يف اإلدارة يف هـذه الـسنة فـيمكن لـه أن يكـون فيهـا يف             
السنة القادمة ، فيترك اال لـشخص قـادر علـى حتمـل املـسؤولية       

نـــده األهليــة وإمكانيــة اإلدارة ال أن جيعــل نفــسه يف      ـوملــن تكــون ع 
مــات ، املــشتركون الــصغار يف موقــع القــدوة ويــشوه صــورة هــذه املخي

السـن يكون نظرهم على القـائمني وتكـون أعينـهم علـى املـشرفني ،            
فبمجـرد مـا يرتكب املشرف خطأ معينا فـإن هـذا الـصغري يتــعلّم ،         
مثـال إذا كـان املـشـرف مــن املـدخنني فـإن هـذا الطفـل ينظـر إليـه                
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ــتعلّم منــه ويــربر فعلــه بــأن املــشرف يقــوم ــذا العمــل         ، فعلــى وي
املـــشرف مـــسؤولية إضـــافية ، وعليـــه أن يتـــرك الـــصفات الــــسيئة       
ــى       ــصغري ، علـ ــا الـ ــن أن يتعلمهـ ــن املمكـ ــيت مـ ــسيئة الـ ــادات الـ والعـ
ــصرفاته ، ويراقــب أفعالــه وســلوكه ،       ــشرف أن يكــون حــِذرا يف ت امل
نريـــد مــــن القـــائمني أن تكــــون عنـــدهم روح القــــدوة واإلحــــساس    

  .باملسؤولية 
ــسي  ــادات ال ــن الع ــزح        م ــشرف مي ــان امل ــزاح ، فــإذا ك ــرة امل ئة كث

كثــريا مــع اآلخــرين فهــذا الطفــل يـتعلم املــزاح الــذي ال داعــي لــه ،    
ــحاك     ـــل إضـ ـــن أجـ ـــرفة مـ ــشـخص بطـ ــتكلم الـ ـــد يـ ـــا قـ ـــعم أحيـانـ نـ
ــد أن       ــزاح ، فــال ب ــى امل ــة عل ــه قائم ــون حيات ــن ال تك اآلخــرين ، ولك

ــوكهم و    ــن مل ــى دي ــاس عل ــك ، والن ــشـرف إىل ذل ــت امل ــائمني يلتف الق
  .على أمورهم 

    وكـــذلك مــــن األمـــور املهمــــة هـــي أن املــــسؤول يكـــون ملتزمــــا     
ــشتركون      ــتعلم امل ــىت ي ــصبح ح ــصالة ال ــوم ل ــو أوال يق ــامج ، ه بالربن

ــصفـة م  ـــذه ال ــصالة    ـه ــون ل ــصغار يقوم ــا وال ــو نائم ــان ه ـــه ، إذا ك ن
ــسؤوال ؟   ــون م ــف يك ــل فكي ــو الــذي    ! اللي ــشرف وه ــو امل ــسؤول ه ، امل

ـــنظّم املكــ  ــي ــو    ـان وال ـــل اآلخـــرين ، ه ــسـتيقظا قب ـــائما م ــون ق ذي يك
الذي تكون لـه الصدارة يف مجيـع األمـور ، هــذا املـسؤول ال بـد أوال            
أن يلتـــزم بالربنــــامج املوجــــود يف هــــذه املخيمــــات مث يطلــــب مــــن  
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اآلخــرين االلتــزام ، ال بــد أن يكــون قــدوة لآلخــرين ، ال نريــد أن      
بية ، نريـد أن نـصل إىل النتـائج    ننتج مـن هـذه املخيمـات نتـائج سـل          

  .اإلجيابية من هذه املخيمات 
ــدة وإال فــإن     ــائج اجلي ــشباب النت ــؤالء ال ــو أن نعلّــم ه     واهلــدف ه
إقامة هـذه املخيمات تكـون خــالف الغـرض واهلـدف مـن إقامتـها ،         
فيكون عـدم إقامة هذه املخيمـات أفـضل مـن إقامتـها إذا كنـا نعلّـم            

  . السيئة هؤالء الشباب العادات
ــذه        ــن هـ ــتفادا مـ ــن اسـ ــيت ميكـ ــد الـ ــض الفوائـ ــي بعـ ــذه هـ     هـ
ــم      ــة تعلّـ ــات إميانيـ ــون خميمـ ــروض أن تكـ ــن املفـ ــيت مـ ــات الـ املخيمـ
اإلنـسان اإلميــان واهلــدى ، ولكــن حتقيــق هــذه الفوائــد حباجــة إىل   
مهّــة وعمــل وعــزم وحــزم حــىت ميكــن الوصــول إىل حتقيــق هــذه         

  .الفوائد 
ــا اهللا ــام وفقن ــسلمني      ويف اخلت ــالم وامل ــه خــري اإلس ــا في ــاكم مل  وإي

والوصـول إىل حتقيــق هــذه األهـداف الــيت نريــدها مـن خــالل هــذه    
  .املخيمات 

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

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

ــيم ،       ــذا املخـ ــؤمن يف هـ ــشباب املـ ــوم إىل الـ ــديث اليـ ــه احلـ     أوجـ
الشـاب مبجرد أن يبلغ أي يصـل إىل مخس عشرة سـنة قمريـة مـن         
عـمره أو تظهر عـليه عالمـات البلـوغ مثـل ظهـور الـشارب واللحيـة ،         

ــال ـــلغ ي ــ ــرد أن يبـ ــاهللا   شـاب مبجـ ــشرعي ، فـ ــف الـ ــه التكليـ ـــدأ عليـ بـ
ــذا       ــل ه ــر ، قب ــذا العم ــن ه ــشاب م ــسابه لل ــدأ ح ــاىل يب ــبحانه وتع س
العمر ال يكون اإلنسـان مكَلَّفًا ، بالطبــع إذا بلـغ الـشاب قبـل مخـس          
عشرة سنة مـن عمـره يبـدأ احلـساب عليـه أيـضا ، يف هـذه املرحلـة             

ــون الــشاب قــد دخــل مرحلــة الرجولــة ، فيجــب أن تظهــر        عليــه يك
ــى     ــسؤولية علـ ــسؤولية ، وأول مـ ــه املـ ــدأ عليـ ــة ، تبـ ـــالمات الرجولـ عـ

  .الشاب أن خيتار الطريق الصحيح 
                                                        

 املوافق  هــ  ١٤٢٠ شوال   ١٢ ألقي هـذا املوضوع يف خميم الوالية بتاريخ         )١(
  . م ٢٠٠٠ / ١ / ١٩
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    إن الــشاب إذا كــان مولــودا مــن أبــوين شــيعيني يــصري شــيعيا        
ـــنيا       ــصـري سـ ـــنيني يـ ـــوين سـ ـــن أبـ ـــودا مـ ــان مولـ ـــة ، وإذا كـ بالوراثـ

ــصري     ــافرين يـ ــوين كـ ـــن أبـ ـــولودا مـ ــان مـ ـــة ، وإذا كـ ــافرا بالوراثـ  كـ
بالوراثــة ، ولكــن لــيس مــن الــصحيح أن يــرث اإلنــسان عقائــده مــن   

ــن      ـأب ــث ع ــة البح ــدأ رحل ـــليه أن يب ــب ع ـــغ جي ــشـاب إذا بل ـــه ، فال وي
  .احلق 

ــدأ بــسؤال نفــسه    أي ديــن أختــار ؟ وأي طريــق أســلك ؟ ،    :     يب
س ـرد أن يكـون أيب شــيعيا فــال بــد أن أكـون شـيعيا ، ال بـد            ـيـل

ملــاذا أيب شـــيعي ؟ وملـــاذا صـــديقي ســـين ؟ ، فتبـــدأ      : أن يـــسـأل 
أي طريــق يريــده اهللا  : رحلـــة البـــحث عـــن طريــق احلــق ، يــسأل      

  تعاىل ؟ ملاذا أعتقد أن علي بن أيب طالب إمام معصوم ؟
    هـذه األســئلة ال بــد أن ختطــر يف ذهـن الــشاب حــىت إذا اختــار   

ـذه األسـئلة ألنـه    طريق احلق يكون قد اختاره عـن قناعـة ، فيبـدأ      
ــه      ــن أبوي ــا م ــيت ورثه ــده وال ــودة عن ــدات املوج ــع املعتق ــد أن يراج يري
ــهر    ومــن أجــداده ، ملــاذا أصــلي ــذه الطريقــة ؟ ملــاذا أصــوم يف ش
ــر هـــذه       ــرام ؟ ، إىل آخـ ــج إىل بيـــت اهللا احلـ ــاذا أحـ ــضان ؟ ملـ رمـ
األسئلـة اليت ختطر يف ذهن الشـاب مبجرد مـا يبلـغ ، ملـاذا أعتقـد             

ـــون إن هنـــاك رســـوال امســـه حممـــد  بوجـــود ا هللا ســـبحانه ؟ ، يقولـ
صـلى اهللا عـليه وآلـه فهــل هــو حقيقــة موجـود أو أنـه أسـطورة مـن          
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األســـاطري ؟ ، فتبـــدأ رحلــــة البحـــث عــــند هــــذا الـــشاب ، يبـــدأ        
  أي طريق هو طريق احلق ؟: بالتساؤل 

ــه وإىل     ــساجد وإىل أبي ــة امل ــذهب ــا إىل أئم ــساؤالت ي ــذه الت     ه
صدقائـه ويطلب الدليــل علـى إجابـام ، فمـا هـو الـدليل علـى أن                أ

علــي بــن أيب طالــب هــو اإلمــام بعــد الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه   
حىت يقتنـع بـاجلواب عـن طريـق الـدليل ؟ ، وبعـد ذلـك يتخـذ هـذه            

ــزل ، ال مبجــرد أن تطــرح      ـالعق ــصبح راســـخة ال تتزل ـــدة حبيــث ت ي
أهــل البيـت علـيهم الــسالم   عليـه شـبهة يتـرك هــذا الـشيعي مـذهب      

ـــه مل يتـــسـاءل ومل يعتقـــد عـــن   ويذهــــب إىل املذاهــــب األخــــرى ألنـ
ــة    ـقن ــون متزلزل ـــه تك ـــه ، فعقيدت ـــن أبوي ـــدة ع ـــه ورث العقي اعـــة وألن

غري راسخة ، وال بـد أن ينقـل هـذه التـساؤالت إىل مـن يـستطيع أن        
ــى هــ    ــستطيع أن جييــب عل ــوه مطّلعــا عارفــا ي ــان أب ذا جييبــه ، إذا ك

ملاذا علي بـن أيب طالـب هـو اإلمـام بعـد      : الشاب ، وأول سؤال هو   
الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه ؟ مــن يقــول إن اإلمــام املهــدي عليــه   
الــسـالم حـــي اآلن ؟ ومـــا هــــو الدليـــل عــــلى ذلـــك ؟ ، قـــد يقـــول     

  .، فيبدأ البحث عن اجلواب مع الدليل " ال أدري : " الشـاب 
ــسـأل  ـــل اهللا :      يـ ــى اجلـــواب    هـ ــصل علـ ـــود أو ال ؟ ، فيحـ موجـ
ــو   ــايل وه ــشيء     : الت ــرى ال ــن صــانع ، ي ــه م ــد ل ــصنوع ال ب ــل م أن ك

مــن الــذي رمــاه ؟ ، فكـل شــيء ال      : املرمي عـلى األرض فيتسـاءل     
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ـــع ، ويـتــــسـاءل   ـــه مــــن صـانـ ـــلق الـــسـماوات  : بــــد لـ ـــذي خـ مــــن الـ
ــ ـــو ـواألرض ؟ ، واجلــ ــسما  : واب هــ ــت الــ ــوة خلقــ ــاك قــ وات أن هنــ

ــم    ــا اس ــق عليه ــوة يطل ــذه الق ــل ، ويف  " اهللا " واألرض ، وه ــز وج ع
ــذه القــوة امســا آخــر ، ففــي اللغــة     ــون علــى ه اللغــات األخــرى يطلق
ــم أن     ــة ، امله ــسية هلــم كلم ــة ، ويف اللغــة الفرن اإلجنليزيــة هلــم كلم
ـــد     ــصـيـر عـن ــسمـاوات واألرض ، فيـ ــيت خـــلقت ال ــي ال ـــوة ه هنــاك ق

ألصل مـن أصـول الـدين وهـو أصـل التوحيـد ،         الشـاب اعتقاد ذا ا   
ـــألك       ـــخص وس ــى ش ـــو أت ـــناعة ، ول ـــن ق ـــاد ع ــون االعتق ــاذا : ويك مل

: تؤمـن بوجـود اهللا ؟ ، فاجلواب ســهل وهــو أنــه يوجــد دليـل وهـو            
  .أن لكل مصنوع صانعا ولكل خملوق خالقا 

مــا هــو الـدليل علــى النبــوة ؟ ، نـسمع أن هنــاك أنبيــاء   :    ويـسأل  
ــ ــو    فم ــسيط ه ــواب ب ـــوم ؟ ، واجل ـــلى نب ـــل ع ـــو الدلي أن اهللا : ـا ه

ــون ،    ــن املــستحيل أن يتــركهم جهــالء ال يعلم خلــق هــذا اخللــق ، وم
فيبعث إليهم األنبيـاء عــليهم الـسالم أســاتذة لتعلـيمهم ، فاألنبيـاء              
علــيهم الــسالم جــاؤوا لتعلــيم البــشر ألن البــشر ال يعلمــون ، فــصار  

  .األصل الثاين من أصول الدين وهو أصل النبوة عندنا االعتقاد ب
ــسأل  ــة ؟ ، واجلــواب هــو      :     وي ــو الــدليل علــى اإلمام أن : مــا ه

ــاج إىل        ــل حنت ــاء ، فه ــو خــامت األنبي ــه ه ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ال
ـــه     ـــيب صـــلى اهللا عـلي ـــد الن ــشـر بـع ـــليم البـ ـــون بتـع أشـخـــاص يـقـوم
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هنـــاك أســـئلة ال يـــستطيع أن وآلــــه ؟ ، نعـــم النـــاس حيتـــاجون ألن 
ــى     ــب عل ــستطيع أن جيي ــام ، وغــري اإلمــام ال ي ــا إال اإلم جييــب عليه
ــيم     ــوم بتعل ــن يق ــاج إىل م ــادير ، فنحت ــل التق ــى أق ــئلة عل ــض األس بع
البشر بعـد الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه ألنـه خـامت األنبيـاء ، فـصار            

  .عندنا الدليل على اإلمامة 
ى وجــود اإلمــام بعــد الــنيب صــلى     وإذا كــان هــذا هــو الــدليل علــ

ملاذا علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم هـو       : اهللا عليه وآله فنسأل     
اإلمــام ألنــه ميكــن أن يكــون شــخص آخــر هــو اإلمــام كمــا يقــول          
أصـحاب املــذاهب األخـرى الــذين يقولـون بوجــود خلفـاء بعــد الــنيب     

  صلى اهللا عليه وآله ؟
هــم علـى وجـود إمــام       وهنـا نراجـع الروايــات ، حنـن متفقـون مع    

بعـــد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه ، ال يوجـــد اخــتالف بيننــا علــى   
هـــذه املــسألـة ، ولكــن االختـــالف بيننـــا يف تـــعيني شــخص اإلمــام ،  

: مـن هـو اإلمـام بعـد الـنيب صــلى اهللا عليـه وآلـه ؟ ، هـم يقولـون        
ل ذلـك ،  مـن هـو اخلليفة بعد الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه ؟ ، ولنقـ      

ــسـأل  ــام     : فنـ ــذا اإلمـ ــين هـ ــه يعـ ـــليه وآلـ ـــلى اهللا عـ ــنيب صـ ـــل الـ هـ
  واخلليفة للناس أو أنه يتركهم ليختاروا من يريدون ؟

   فيـأيت اجلــواب بكـل ســهولة أنـه ال بــد مـن أن يعــين الـنيب صــلى      
اهللا عليــه وآلــه هــذا اإلمــام واخلليفــة ، وال يتــرك اإلمــام الختيــار        
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 ، فــيمكن أن خيتــاروا شخــصا آخــر ،    النــاس ألن النــاس خيطئــون  
  .فيأيت النيب صلى اهللا عليه وآله ويعين اإلمام الذي يأيت بعده 

  

ومــا هــو الـدليل عــلى تعـيني علـي ابـن        :     ويـأيت الـسـؤال التــايل    
أيب طالب عـليه السالم كإمـام ؟ ، وللحـصول علـى اجلـواب نراجـع           

 ، هــذا احلــديث كتـب املــسلمني سـنة وشــيعة ، وجنـد حــديث الغـدير    
من األحاديث املتواترة اليت رواها مائـة وعـشرة مـن صـحابة الـنيب        
صــلى اهللا عليــه وآلــه نقــال عــن كتــب أهــل الــسنة ، منــهم أبــو بكــر   
وعمر بن اخلطاب وخالد بـن الوليـد وغريهـم مـن الـصحابة الكبـار           

   .)١(املعروفني 
  

ه     وتعرفــون حــديث الغــدير حيــث رفــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــ  
وآلـــه يـــد علــي بــن أيب طالــب عليــه الــسالم وســأل صــلى اهللا عليــه  

: قـالوا   . "ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ " : وآلـه الناس قائال    
ــا رســـول اهللا   ــه  ! . بلــى ي ــه وآل ــال صــلى اهللا علي مــن كنــت " : فق

مــواله فعــلي مــواله ، اللــهم واِل مــن وااله ، وعــاِد مــن عــاداه ،       
   .)٢( "واخذل من خذله وانصر من نصره ، 

                                                        
 حيـث يـذكر رواة   ١٤ ص   ١ راجع كتاب الغدير للعالمة األمـيين ج         )١(

  .حديث الغدير من الصحابة 
 ،  ١١٩ ،   ١١٨ ،   ٨٤ ص   ١ راجـع مسـند أمحـد بن حنبــل ج         )٢(

 ،  ٤١٩ ص   ٥ ، ج    ٣٧٢ ،   ٣٧٠ ،   ٣٦٨،   ٢٨١ ص   ٤ ، ج    ١٥٢
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ــ    وكــــان أول س ـــه   ـــ ـــليه وآلــ ـــلى اهللا عــ ـــول اهللا صــ ـــن رســ ـؤال مــ
 ، يعـين أنـا مقَـدم    "ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ " : للمسلمني  

ــول يف      ــاىل يق ــسكم ، واهللا تع ــن أنف ــم م ــصرف بك ــيكم وأوىل بالت عل
 ، مث قـــال )١( : كتابــه الكـرمي   

   ."من كنت مواله فعلي مواله " : النـيب صلى اهللا عليه وآله 
ــسالم أوىل    ــب عليــــه الــ ــىن أن علــــي بــــن أيب طالــ     فيكــــون املعــ
ــا      ــون إمام ــه يك ــك أن ــىن ذل ــسهم ، ومع ــن أنف ــاملؤمنني م ــصرف ب بالت
علــيهم ، ويكــون مقَــدما علــيهم ، فــصار عنــدنا دليــل علــى تعــيني         

  .خص اإلمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ش
ومـن يقــول إنــه يوجـد اثنــا عــشر إمامــا   :     ويـأيت الــسؤال التــايل  

  بعد النيب صلى اهللا عليه وآله ؟
    هنـاك بعــض املــذاهب مــن الــشيعة يقولــون بوجــود ســتة أئمــة أو   
سـبعة أئمـة ، وهناك مـن يقـف على اإلمــام الـصـادق عليـه الـسالم        

لـى اإلمـام الكـاظم عليـه الــسالم ، فمـا هـو الـدليل علـى وجــود         أو ع
  اثين عشر إماما بعد النيب صلى اهللا عليه وآله ؟

                                                                                                           
 ، ١١٦ ، ١١٠ ، ١٠٩ ص ٣مسـتدرك احلـاكم علـى الـصحيحني ج    

 ، الـسنن    ١٠٨ - ١٠٤ ص   ٩ ، جممع الزوائد للـهيثمي ج        ٥٣٣ ،   ٣٧١
   .١٣٤ ص ٥الكربى للنسائي ج 

   .٦:  األحزاب )١(
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    نرجع إىل الروايـات ، روي عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه أنـه         
 "أمـريا  "  أو "يكون بـعدي اثنا عشر إماما " : قـال بـمـا مـعـنـاه    

 ومعـين ذلـك أن العـدد متفـق     ، )١(" خليفة كلهم مـن قـريش    " أو  
عليه بني الفريقني سنة وشيعة ، وهذا هـو الـدليل علـى وجـود اثـين            

  .عشر إماما بعد النيب صلى اهللا عليه وآله 
ومـــن يقـــول إن اإلمـــام احلـــسن عليـــه  :     ويـــأيت الـــسؤال التـــايل 

  السالم هو اإلمام بعد اإلمام علي عليه السالم ؟
ـام الـــسابق يعـــين اإلمـــام الالحـــق ، قــــال إن اإلمــــ    يف اجلـــواب ي

ــيني         ــى تع ــسنة عل ــل ال ــب أه ــن كت ــل م ــد دلي ـــذا ، يوج ـــن ه ــر م وأكث
ينـابيع املـودة   " أمساء األئمة علـيهم الـسالم ، يوجـد كتـاب باسـم            

الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي       ، ومؤلفه  "لذوي القرىب   
ـــ ١٢٩٤ - ١٢٢٠ ( احلنفـــي ــروي أمســـاء األئمــــة    )٢()  هـ  حيـــث يـ

                                                        
 ، ٤ - ٣ ص ٦ ، صـحيح مـسلم ج   ١٢٧ ص   ٨ صحيح البخاري ج     )١(

 ص ٢ ، سـنن أيب داود ج   ١٠٨ - ٨٦ ص   ٥بـل ج    مسـند أمحد بن حن   
 ، مـسـتدرك احلـاكم علـى        ٣٤٠ ص   ٣ ، سـنن الترمـذي ج       ٣٠٩

   .٦١٨ - ٦١٧ ص ٣الصحيحني ج 
   :١٧ ص ١ج " ينابيع املودة لذوي القرىب "  يف مقدمة كتاب )٢(

نكتفي مبا ذكره مساحة السيد حممد مهـدي الـسيد          :     التعريف باملؤلف   
ه اهللا خريا يف مقدمته على الطبعة السابقة فيما خيـص           حسـن اخلرسان جزا  

هو العامل العابد الورع البارع التقـي الـشيخ         : حياة املؤلف ، قال مساحته      
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سليمـان بن إبراهيم املعـروف خبواجـه كالن بـن حممــد معـروف            

بن إبراهيم بن حممد معروف ابن الـشيخ الـسيد          " بابا خواجه     "    املشتهر ب 
 ، ورقـى     ه ١٢٢٠حلسيين القندوزي البلخي ، ولد يف سـنة         ترسون البايف ا  

مراقي العلـوم واآلداب يف بلخ ، وأكمـل التحـصيل ببخـارى ، ونـال           
اإلجازات مـن أعالمها ، وسافر إىل البالد األفغانية واهلنديـة ، وصـاحب             
كبار مشايخ الطريقة ، فكمل يف مقامات السلوك ، وتفقه يف الـدين لينـذر       

وأقام ا زمانـا ينـشر العلـم        " قندوز  "  إليهم ، فعاد إىل      قومـه إذا رجع  
واآلداب ، وبىن ا جامعـا وخانقاها ومدرسـة ، وأراد الـسفر إىل بـالد          
الروم حيث كان يرغب يف اسـتيطان مكة وجمـاورة البيــت احلـرام ،             
فبـدا لـه أن ينصب مبكانـه حممد صالح فيكون يف مـسند اإلرشــاد             

مد مريزا خواجه بن موالنا خواجـه كـالن ، وألمـر            خلفـا عن أخيه حم   
التدريس العامل األفضـل مال عوض إذ كان هذا قد بز أقرانه مـن تالميـذ               
املترجم لـه ونال شـرف اإلجـازة منـه ، وهـاجر الشيخ املترجم لـه            

 مستصحبا معه من تالميـذه حنـوا مـن             ه ١٢٦٩يف سـنة   " قندوز  " من  
ب والسلوك ، وكان سفره عن طريق إيـران         ثالمثائة شـخص من أهل الطل    

 فأكرم وايل بغــداد مثـواه ، وأعـز             ه ١٢٧٠فجاء إىل بغـداد يف سنة      
أصحاب الفضائل قدومه فأخذوا عنه وارتووا من منري علومه مث عـزم علـى              

 وكان طريقه على املوصل وديـار       - األستانة   -التوجه إىل دار اخلالفة العلية      
هذه البلدان أطال املكث ورمبا كان ذلك أكثـر  بكر وأورفـة وحلب ، ويف      

من ثالث سنني حىت إذا وصل إىل قونية أقام ا ثالث سنني وستة أشـهر ،                
ويف مـدة مكثه ا اسـتنسخ بنفسـه الفتوحـات املكيـة والفـصوص            

بـن  اوالنصوص من النسخ اليت كانت خبط مؤلفها الشيخ األكرب حميي الدين            
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النفـائس حمفوظـة بدار الكتـب الكائنـة يف        عريب احلامتي ، وكانت تلك      

مقـربة الشـيخ الكبري العارف صـدر الدين القونـوي ، ويف شـهر ذي             
 خرج من قونية متوجها حنو دار اخلالفة ، وملـا              ه ١٢٧٧احلجـة من سنة    

حل ا مشلته عواطف السلطان عبدالعزيز فنال من األلطـاف الـسنية مـن              
 -كما يقــول بعــض مترمجيــه         -احلضـرة العليـة السلطانيـة    

وبينـما كان متهيئا للعزمية على اخلروج حنو بيت اهللا احلرام صـدر األمـر              
العـايل من جـانب السلطان بتعيينه مبسند مشيخة تكيـة الـشيخ مـراد             

 فامتثـل األمــر وباشـر    - وموقعها خـارج باب أدرنـة    -البخـاري  
يث وتفسري ، وكـان ال      بالوظيفـة فقام باإلرشـاد ونشر العلـوم من حد      

خيلو يف أيامه تلك من تأليف الكتب والرسائل ، ومل يصل إلينا مـن تأليفـه               
) ينـابيع املـودة     ( سوى أمساء ثالثة منها وهي اليت أشار إليها يف كتابه هذا            

  :وهي 
  . أمجع الفوائد -١
  . مشرق األكوان -٢
  .ليفه  ينابيع املودة ، وهذا هو الوحيد الذي وصل إلينا من تأ-٣

    وكان الشيخ سليمان هذا من أعالم احلنفيـة يف الفـروع ، وأسـاطني              
النقشبندية يف الطريقـة ، وقد كتب ولده وخليفته الشيخ سـيد عبـدالقادر     
أفندي إىل بعض األفاضل الذين ترمجوه أن والـده كـان حنفـي املـذهب        

نقـف  نقشبندي املشـرب ، كمـا أنه ينتسب إىل الساللة احلسينية ، ومل            
على تفصيل نسبـه ومدى صحة دعواه ، تـويف يف القـسطنطينية يف يـوم              

 ودفن يف مقربتـه اخلاصـة يف           ه ١٢٩٤اخلميس سـادس شهر شعبان سنة      
  .خانقاه املرادية 
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 ، وهـــذا احلـــديث مـــن كـتـــب أهـــل      )١(عـــليهم الــسـالم بالتـــرتيب   
الـــسـنة ، فـــصار عنـــدنا الـــدليل علـــى وجـــود اثـــين عـــشر إمامــــا         

  .بأمسائهم ، وهذا هو الدليل على أصل اإلمامة 
                                                        

   :٢٨٢ - ٢٨١ ص ٣ ينابيع املودة لذوي القرىب للقندوزي احلنفي ج )١(
  :ر بأمسائهم     الباب السادس والسبعون يف بيان األئمة االثين عش

بسنده عن جماهد ، عن ابن عبـاس رضـي اهللا           :     ويف فرائـد السمطني    
أسـألك عـن    ! يا حممد   : قدم يهودي يقال له نعثل ، فقال        : عنهما قـال   

أشـياء تلجلج يف صـدري منـذ حني ، فإن أجبتين عنها أسـلمت علـى       
 عـن   صدقت ، فـأخربين   : قال  ! . . . سل يا أبا عمارة     : قـال  . يديك  

وصيك من هو ؟ فما من نيب إال وله وصي ، وإن نبينا موسى بـن عمـران                  
إن وصيي علي بن أيب طالـب ، وبعـده          : فقـال  . أوصى يوشع بن نون     

يـا  : قـال   . سبطاي احلسن واحلسني ، تتلوه تسعة أئمة من صلب احلسني           
إذا مضى احلسني فابنه علي ، فإذا مـضى علـي          : فسمهم يل ؟ قال     ! حممد  
نه حممد ، فإذا مضى حممد فابنه جعفر ، فإذا مضى جعفر فابنه موسـى ،                فاب

فإذا مضى موسى فابنـه علي ، فإذا مضى علي فابنـه حممد ، فإذا مـضى               
حممد فابنـه علي ، فإذا مضى علي فابنه احلسن ، فإذا مضى احلسن فابنـه                

  .احلجة حممد املهدي ، فهؤالء اثنا عشر 
   :٢٨٥ - ٢٨٣ ص ٣ القندوزي ج - ينابيع املودة لذوي القرىب

    ويف املناقب عن واثلة بن األسقع بن قرخاب ، عن جـابر بـن عبـداهللا          
دخل جنـدل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسـول          : األنصاري قـال   

أخربين عما ليس هللا ، وعما ليس عنـد         ! يا حممـد   : ، فقـال   ) ص  ( اهللا  
 أخـربين يـا رسـول اهللا عـن    :  قـال مث. . . اهللا ، وعما ال يعلمه اهللا ؟       
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ــذا الــسؤال   ــة ؟ ،   :     مث نــسأل ه ــوم قيام ــه يوجــد ي ــن يقــول إن وم
ظاملـا ؟ ، حتمـا   واجلواب أيضا بسيط ، هـل اخلـالق يكـون عـادال أو             

                                                                                                           
قـال  . أوصيائي االثنا عـشر     : قـال  . أوصيائك من بعـدك ألمتسك م      

. مسهـم يل    ! يا رسول اهللا    : وقال  . هكذا وجدناهم يف التوراة     : جنـدل  
أوهلم سيد األوصياء أبو األئمة علي ، مث ابنـاه احلـسن واحلـسني ،     : فقال  

اهلني ، فإذا ولد علي بن احلـسني زيـن   فاستمسك م وال يغرنك جهل اجل   
. العابدين يقضي اهللا عليك ، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لنب تـشربه               

وجـدنا يف التوراة ويف كتب األنبياء عليهم الـسالم إيليـا      : فقـال جندل   
وشـربا وشبريا ، فهذه اسـم علي واحلسـن واحلـسـني ، فمـن بعـد              

 إذا انقضت مدة احلسني فاإلمام ابنـه علـي          :احلسني ؟ وما أساميهم ؟ قال       
ويلقب بزين العـابدين ، فبعـده ابنـه حممد يلقب بالباقر ، فبعـده ابنـه              
جعفـر يدعى بالصـادق ، فبعده ابنـه موسى يدعى بالكـاظم ، فبعـده             
ابنـه علي يدعى بالرضـا ، فبعـده ابنه حممد يدعى بـالتقي والزكـي ،              

ي واهلادي ، فبعـده ابنـه احلـسن يـدعى           فبعـده ابنـه علي يدعى بالنق    
بالعسكري ، فبعده ابنه حممد يدعى باملهدي والقائم واحلجـة ، فيغيـب مث              
خيرج ، فإذا خرج ميأل األرض قسـطا وعدال كما ملئت جـورا وظلمـا ،               
طوىب للصابرين يف غيبته ، طوىب للمقيمني على حمبتـهم ، أولئـك الـذين               

 : وصـفهم اهللا يف كتابـه وقـال 
: ، مث قال تعاىل  ) ٣ - ٢: البقرة ( 

 )  ادلةاحلمـد هللا الـذي وفقـين    : فقـال جندل  ) . ٢٢: ا
  .مبعرفتهم 
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ـــادال ، ال     ـــون عـ ـــد أن يكـ ــالق ال بـ ـــذا اخلـ ـــلم ، هـ ـــادل ال يظـ اهللا عـ
حيتـــاج إىل أن يظــــلم ألنــــه القــــوي والنـــاس هـــم الـــضعفاء ، فـــال   
ــه    ــصادق عليـ ــام الـ ــدعاء عـــن اإلمـ ــم ، ويف الـ ــاج إىل أن يظلمهـ حيتـ

  :السالم أنه قال 
  

ك وإمنـا حيتـــاج إىل الظلــم الــضعيف وقـد تعاليــت عــ      "  ن ذلــ
   .)١( "سـيدي علوا كبريا 

  

ــادال غــري ظــامل       ــان اهللا ع ــم ، فــإذا ك ــاج إىل الظل ــوي ال حيت    الق
نــــاك أنـاســــا صـاحلــــون وآخــــرين منحرفـــون     ـم تــــرون أن هـوأنـتـــ

فاســـقون ، فـــإذا كـــان اخلـــالق عـــادال فهـــل جيعـــل مـــصري اإلنـــسان  
  الصاحل مثل مصري اإلنسان املنحرف ؟

  

ـــو   ــواب هـ ــبة    "  ال : "    اجلـ ــوم حملاسـ ــود يـ ــن وجـ ــد مـ ، إذن ال بـ
النــاس ، اإلنــسان الــصاحل يأخــذ جــزاءه ويعــيش يف نعــيم وســعادة ،  

ــواإلن ـــقاء     ــ ـــون يف شـ ـــزاءه ويكـ ـــذ جـ ـــد أن يأخـ ـــرف ال بـ سـان املنـحـ
ــوم      ــسميه ي ــاس ، ون ــبة الن ــوم حملاس ــود ي ــن وج ــد م ــذاب ، فــال ب وع

  .املعاد أو يوم القيامة أو يوم اجلزاء 
  

نــرى أن األدلــة قــد قامــت علــى أصــول الــدين اخلمــسة ،   :     إذن
  .وهذه هي األدلة املختلفة عرضناها بصورة خمتصرة جدا 

                                                        
   .٤٥ ح ٣٢٩ ص ٨٧ األنوار ج  حبار)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٣٤ -    

ــذا يعتقـــد الــشـاب بأصـــول الديـــن عــن قناعــة عــن طريــق            وهك
ــن       ــثريا مـ ــع كـ ــو مسـ ــىت لـ ـــتزلزل حـ ـــخا ال يـ ـــادا راسـ ـــل اعتقـ الدليـ

ــون   ــد اإلنــسان ال تك ــد أن العقائــد عن ــل الــشبهات ، وال ب  موروثــة ، ب
ــد     ــدة ، فالعقائـ ــسـميها عقيـ ــىت نـ ـــاع حـ ـــائد باقتنـ ـــذه العقـ ـــذ هـ يأخـ
املوروثـة ال تسمى عقائد ، العقيـدة معناهـا أن القلـب يعقـد عليهـا ،         
ــشاب بأصــول        ــع ال ــدة ، فيقتن ـــذه العقي ـــلى ه ـــال ع ــربط حب ــك ت كأن

  .الدين بواسطة الدليل 
  :    مث يأيت السؤال التايل 
  ـلى فـروع الديـن ؟مـا هـي األدلـة ع

والـدليل بـسيط أيــضا ، اهللا الـذي خلــق اخللـق هــل يطلـب منــهم         
  بعض األشياء أو ال يطلب ؟

ــب منــهم أشــياء معينــة ، منــها    ــب منــهم ، فطل     حتمــا ســوف يطل
الصـالة بطريقة معينـة ، والصيام بطريقة معينـة ، واحلـج بطريقـة            

 طريقـة معينـة ، ومعـىن ذلــك    معينــة ، قـد يقـال إننـا ال حنتـاج إىل     
ــة      ــضا طريق ــون أي ــة األخــرى تك ــة أخــرى ، والطريق ــد طريق ــه توج أن
معينــة ، فــال بــد مــن وجــود طريقــة معينــة ، فجــاءت العبــادات ،         

  .وجاءت فروع الدين املختلفة من صالة وصيام وحج وغريها 
    وهكــذا صــار عنــدنا أصــول ديــن عــن قناعــة ، وفــروع ديــن عــن   

ـــول وهـــذه الفـــروع بقـــوة  قناعــــة ، وا ـــذه األصـ لـــشـاب إذا عــــرف هـ
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وقناعة واعتقاد فإن هذا الـشاب حتمـا سـيكون مـن الـصاحلني ولـن               
ينحــرف ، وإذا رأى إنــسـانا مـــنحرفا فإنـــه يــشمئز منــه ، وإذا رأى  
ــرف      ــشاب املنح ــه ألن ال ــشمئز من ــه ي ــابا منحرفــا فإن ــة ش يف املدرس

ــشاب    ــدف ، وال ــه ه ــيس ل ــائع ل ـــاب ض ــن ش ـــبارة ع ــيش  ع ــؤمن يع  امل
هدفا معينا ، يريد أن يـصل إىل يـوم القيامـة ويـدخل إىل جنـة اهللا       
ــرف إىل عــذاب       ــشاب املنح ــشر مــع ذاك ال حــد أن ي ــاىل ، ال يري تع
جهـــنم والعيــــاذ بـــاهللا ، الـــشـاب املؤمــــن ال يعــــيش بــــال أهـــداف ،  
الــشاب املــؤمن ال يقــول عنــدي وقــت فــراغ ال أدري مــاذا أفعــل بــه ،  

ملؤمن عنـده أهـداف يريـد أن حيقِّقهـا ، يريـد أن يـصل إىل         الشاب ا 
ــسه   ـأه ــسأل نف ــدنيا ، ي ــىت يف ال ــصلون  : دافـــه ح ــاذا اآلخــرون حي مل

ــدخلون إىل     ــاذا اآلخــرون ي ــا ؟ مل ــصل عليه ــا ال أح ــهادات وأن ــى ش عل
  اجلامعة وأنا ال أدخل ؟

ــار    ــؤمنني ، إذا صـ ــاس وخدمـــة املـ ــشـهادة خلدمـــة النـ ـــذ الـ     يأخـ
 املــؤمنني ، وإذا صــار مهندســا خيــدم املــؤمنني ، يف      طبيبــا خيــدم  

موقعــه يــستطيع أن خيــدم املــؤمنني ، فالــشاب املــؤمن ال يعــيش بــال  
ــ ــدف ، هدفــه فقــط أن      ـأه ــرف يعــيش بــال ه داف ، اإلنــسان املنح

ــن طريــق احلــرام ، ولكــن         ـــو كــان ع ـــا حــىت ل ــع يف هـــذه الدني يتمت
ــشاب املــؤمن ال يكــون كــذلك ، الــشاب الــذي يعت      قــد بوجــود اهللا  ال

وبوجود النيب وبوجـود اإلمـام وبوجـود يـوم احلـساب هـذا الـشاب ال           
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ــصالة     ــهواته ، ال ــف ش ــدف ، ال ينجــر خل ــال ه ــائعا ب ــابا ض يكــون ش
ــها وال ســـيما صـــالة       ــادات يؤديهـــا يف وقتـ ــصلّيها يف وقتـــها ، العبـ يـ
ــستيقظ لــصالة الــصبح إذا مل       ــان مؤمنــا ي ــصـبح ، الــشاب إذا ك ال

ـــاك موانــ  ــع   تكــن هن ــىت م ــه ح ــدم انتباه ــد ال يــستيقظ لع ــم ق ـع ، نع
ــب     ــصالة ، حيـ ـــرك الـ ـــد تـ ــن ال يتعمـ ــسـاعة ، ولكـ ـــرس الـ ــع جـ وضـ
ــاس ،   ــا يف وقتـــها ، الـــصالة مواقيـــت للنـ الـــصـالة وحيـــب أن يؤديهـ
ــشاب املــؤمن ، ال يتــرك عباداتــه ، وال        ـــذا الوقـــت يلـــتزم بـــه ال وه

  .يؤجل الصالة لغري سبب 
ـــد ب:     إذن  هــــذه العقائــــد املوجــــودة عــــندنا عــــن طريـــق      ـتعتقـ

القناعـــة ، الـــشيعي ال خيـــاف مـــن مناقـــشة اآلخـــرين ، املـــذاهب       
األخـرى حترم املناقشـة حـىت يف أصــول الـدين ، يقولــون ألتباعــهم       

ــشيعي   ـال تـناقــــش ـــدث ألن الـ ـــذا حيـ ـــلبكم ، وهـ ـــه يغـ ــشـيعي ألنـ وا الـ
ــون    ــد تك ــا اآلخــرون ق ــة ، وأم ــن قناع ـــد ع ــدهم موروثــة ،  اعتق  عقائ

فيحذِّرون أتباعـهم مـن مناقـشة الـشـيعي ألنــه يغلبـهم يف النقـاش ،        
ابتعدوا عن الشـيعي ألن الشـيعي يعتقــد بقناعـة ، وعنـده أدلـة علـى        

  .كل شيء ، وحديث اآلخرين يكون دائما عن اإلمامة 
ــو     ــا ه ــسالم ؟ وم ــه ال ـــلي علي ــام ع ـــدون باإلم ــاذا تعتق ـــون مل     يقول

ــدل ــاذا     ال ــه ؟ ومل ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ــد ال ــة بع ــه خليف ــى أن يل عل
  تقولون أشهد أن عليا ويل اهللا ؟
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    واجلـواب يوجــد عنـد الــشيعي ، والـشيعي الــذي يكـون مــن أتبــاع     
أهـل البيـت علــيهم الـسالم يــأيت باألجوبـة مـن القــرآن كمـا علّمهــم       

  .أئمتهم عليهم السالم 
  

:     يقـول اهللا تعـاىل   
 )١(.   

  

ــه     ــي علي ــاء اهللا ، واإلمــام عل ــن أولي ــون وليــا م ــي يك    فــاملؤمن املتق
السالم باتفـاق الفـريقني مـن الـشيعة والـسنة كـان بـال شـك مؤمنـا               

  .ه السالم وليا من أولياء اهللا تعاىل متقيا ، فيكون علي
  

    وهكذا نرى أنـه توجـد أدلـة على كـل شـيء يطرحـه الـشيعة إمـا            
ــن       ــثري مـ ــشريفة ، وكـ ــات الـ ــن الروايـ ــا مـ ــرمي وإمـ ــرآن الكـ ــن القـ مـ

  .الروايات اليت تثبت عقائد الشيعة موجودة يف كتب أهل السنة 
  

ــرأ     ــع وأن يق ــسأل وأن يطَِّل ــه أن ي ــشاب علي ــة      وال ــراءة مهم ، والق
جـدا للــشاب ، وأتعجــب مــن الـشاب الــذي ال يقــرأ ، ال أقــول قــراءة    
اجلرائـد فقـط ، وأتعجــب مـن الـشاب الــذي ال يـتعلّم دينـه ، هنــاك       
بعـض الكتـب املبـسطة يف العقائـد وأصـول الـدين ، والكتـب املبـسطة         
يف فــروع الــدين ، الــشاب عليــه أن يــتعلّم املــسائل الــشرعية ، وهــذا   
ــوا إىل    ــغ ، فالـــشباب علـــيهم أن يتجهـ ــا يبلـ ــب عليـــه مبجـــرد مـ واجـ

                                                        
   .٦٣ - ٦٢:  يونس )١(
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القــراءة ، هنـــاك بعـــض املـــؤلفني كتبـــوا يف املـــسائل اخلالفيـــة بـــني   
السنة والـشيعة ، وبينـوا األدلـة عليهـا ، ولـو كـان الـشاب يطّلـع علـى             
هـذه األدلـة مـا كـان ينحـرف ، ملـاذا بعـض الـشباب الـذين يتـسمون           

   ؟بالشيعة يكونون منحرفني
    امســــه شــــيعي ولكنــــه منحـــرف ، وهــــذا االســـم ال يدِخلُـــه إىل  

فإنــه ســـيدخل  " شــــيعي " اجلنـــة ، ال يظـــن بأنـــه إذا كـــان امســه    
  .اجلنـة بال حساب ، هناك حساب شديد له 

ــال     ــه ق ــسالم أن ــه ال ــاقر علي ــام الب ــن اإلم ــة ع " . . . :     يف رواي
   .)١( . . . "ه فواهللا ما شيعتنا إال من اتقى اهللا وأطاع

ــشـي ــن    ـ    الـ ــإذا مل يكـ ـــا هللا ، فـ ـــا مطيعـ ــون متقيـ ـــد أن يكـ عي ال بـ
مطــــيعا هللا فهـــذا لـــيس بـــشيعي ، امســـه فقـــط شـــيعي ، ماركـــة        
ــه أي نتيجــة ألن اهللا      ــشيعي ال يعطي ــم ال ـــة ، واس ــات التجاري كاملارك
عــز وجــل يف يــوم القيامــة يكــشف عــن قلــب هــذا اإلنــسان فــريى          

يف قلبـه ، فـإذا كـان اإلنـسان شـيعيا باالسـم وكـان          العقائد املوجودة   
  .منحرفا فإن مصريه إىل جهنم وال يدخل إىل اجلنة 

كونـوا  ! معاشر الـشيعة   " :     يقول اإلمام الصادق عليه السالم      
   .)٢( "زينا لنا ، وال تكونوا علينا شينا 

                                                        
   .٣ ح ٧٤ ص ٢الكايف ج  )١(
   .١٧ ح ٤٨٤ أمايل الشيخ الصدوق ص )٢(
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   هـذا املنحــرف يقـال عنــه إنـه شــيعي ولكنـه يــشوه التـشيع ، فــإذا      
ــ ـــليهم الـــسالم ونـــشرفهم ونظهـــر   أردنـ ـــة عـ ـــا لألئمـ ـا أن نكـــون زينـ

  .التشيع بصورة صحيحة فعلينا أن نلتزم بأقواهلم ونعمل ا 
    ويف روايــة عــن اإلمــام الــصادق عليــه الــسالم أنــه أوصــى بعــض   

   .)١( "كونوا لنا دعاة صامتني " : شيعته فقال هلم 
عي بتـــصرفاتك تظهـــر     ومعــىن الروايـــة أنــه أيهـــا اإلنـــسان الــشي   

  .التشيع ، تكون صاحلا بني الناس ومعروفا بينهم بصالحك 
ــة ،     :    إذن  ــن قناع ــد ع ــد بالعقائ ــد أن يعتق ــشيعي ال ب ــسان ال اإلن

ويطبــق هـــذه العقائـــد مـــن أصـــول الديـــن ، ويطبــق فــروع الــدين         
ويلتــزم ــا حــىت يكــون إنــسانا مؤمنــا صــاحلا ، فاســأل أوال واقتنــع  

اعتقـد حـىت تكــون العقيـدة راسـخة ال تتزلـزل وال تــزول      وبعـد ذلـك   
  .بسهولة 

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

  
  
  

                                                        
   .١٤٥٢ ح ٥٠٦ ص ٣ شرح األخبار للقاضي النعمان املغريب ج )١(
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 )١(  
  

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

  

  :بداية أسأل السؤال التايل يف ال
  

  ما معىن القدوة ؟
  

  :اجلواب 
  

   إن الــشخص الــذي تريــد أن تقلِّــده وأن تكــون مثلــه حبيــث تكــون   
ــك مثــل فــالن ، وحتــاول أن    ـصـــورة م ــك إن ــاس عن ـــول الن ـــه ، ويق ن

تــصل إىل منـــزلته ، هــذا الــشخص الــذي يكــون ــذه املواصــفات        
 ، أي يقتدي به وحياول أن يكون  يعترب بالنسـبة هلـذا اإلنسـان قدوة    

  .مثله وصورة عنه 
  

  ملاذا حيتاج اإلنسان إىل القدوة ؟: السؤال الثاين 
                                                        

 هــ  ١٤٢١ شـوال    ٢٤ ألقي هـذا املوضـوع يف خميم الوالية بتـاريخ          )١(
  . م ٢٠٠١ / ١ / ١٩املوافق 
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  :اجلواب 
ــى        اإلنــسان بطبيعتــه ينظــر دائمــا إىل الــشخص الــذي يكــون أعل
ــاول أن     ــإذا حـ ــدرجات ، فـ ــصعـد يف الـ ـــا أن يـ ــاول دائمـ ـــه ، وحيـ منـ

: ـن يوجـد هنـاك ، فيقـول    يصعـد ينظـر دائـما إىل األعـلى لـريى مـ       
ــسان  " أريــد أن أصــري مثــل فــالن  "  ــور الدنيويــة اإلن ، حــىت يف األم
ـــلى شـــهادة يقـــول  ـالـــ أريـــد أن أكـــون : " ذي حيـــاول أن حيـــصـل عـ

ــل فــالن   ــورا مث ــا مثــل فــالن  " أو " دكت ــون  " مهندس ــسان يك ، فاإلن
دائــــما يف حركــــة تـــصاعـدية ، طبعــــا يف نظــــره اخلــــاص أنــــه يف       

 ، ويف الواقـــع قـــد يكـــون يف تـــسافل ، ففـــي نظـــره أن هـــذه  تــصاعـد 
املكانة وهذه الدرجـة تعتـرب تـصاعدا بالنـسبة لـه ، وكـذا مـن ينظـر            

، فطبيعـــة  " أريـــد أن أكـــون مثـــل فـــالن    : " ول ـقـــ ـإىل األعلـــى وي
سان هــي أنــه حيــاول دائمــا أن يتــدرج يف الــدرجات حــىت يــصل   ـــاإلن

ــا ، فــريى شخــص   ــيت يتمناه ـــزلة ال ــذه  إىل املن ــى رأس ه ــا عل ا معين
، وإذا صـار مثـل فـالن    " أريـد أن أصـري مثلـه    : " الدرجة ، ويقول    

ــون أيــض   ـــينه تك ــر ، فيتخــذ    ـفع ــاول أن يــصعد أكث ــى وحي ا إىل األعل
قدوة ثانية وحياول أن يـصري مثلـه ، وتـدرجييا كلمـا صـعد اإلنـسان               

: ـقــول  إلـى درجــة حيـاول أن يــرى مــن هـو أعـلـى مـنـه درجـة ، وي        
ـــون مـث "  ـــد أن أكـ ـــه ـأريـ ـــما إىل   " لـ ـــر دائـ ــسـان ينظـ ـــذا اإلنـ ، وهكـ

ـــون يف الناحـيـــ   ـــارة يكـ ـــدوة تـ ـــدوة ، والقـ ــسان  ـالقـ ــة كاإلنـ ة اإلجيابيـ
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ــر    ــون يف الناحيــة الــسلبية ، فاإلنــسان ينظ املــؤمن ، وتــارة أخــرى يك
  .إىل الغين الفالين مثال وحياول أن يكون غنيا مثله 

نــــسان يوجــــد يف طبيعتــــه وفطرتــــه اختــــاذ القــــدوة ،  اإل:     إذن 
ــة       ــصل إىل مكان ــاول أن ي ــاس وحي ــض الن ــل بع ــون مث ــاول أن يك وحي
ــة إىل       ــة ، فاحلاجـ ــخص أو جمموعـ ــدوة شـ ــون القـ ــد يكـ ـــؤالء ، قـ هـ

اجــة طبيعيــة ، واإلنـسان بفطرتـه حيتـاج إىل مـن يقتـدي         ـالقـدوة ح 
  .به ويكون مثله 
  ن املؤمن ؟من هو قدوة اإلنسا: السؤال الثالث 

  :اجلواب 
ويـــة حيـــاول أن يكــون   ـ    إن اإلنـــسـان الـدنـيـــوي يتخـــذ قـــدوة دني   

مثـله ، حـىت اإلنـسان املنحـرف توجـد يف ذهنـه صـورة معينـة متثّـل               
القـــدوة بالنـــسبة لـــه ، ويريــــد أن يكـــون يف احنرافـــه مثـــل ذلــــك       

ـــرف الفاســ  ــد أن     ـاملنح ــسه صــديقا منحرفــا يري ــو يتخــذ لنف ق ، فه
ــون  ـــميك ــد أن     ـثـل ــا ، ويري ــؤمن يتخــذ صــديقا مؤمن ــسـان امل ه ، واإلن

يكون مثـل هـذا الصديق ، فاإلنسان يتخذ دائما قدوة ، والقدوة قـد    
  .يكون قدوة فاسدة وقد يكون قدوة صاحلة 

    وقـدوة اإلنـسـان املؤمــن هــو رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ،            
: ل أمـيـر املـؤمـنـني عـليه الـسـالم  وفـي روايـة يف نـهـج البـالغـة يـقـو   

ك    "  ك يف األسـوة ، فَتــأس بنبيــ ولقـد كــان يف رسـول اهللا كــاٍف لــ
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األطـهـر األطـيـب صـلى اهللا عـلـيـه وآلـه فـإن فـيه أسـوة ملن تـأسى 
وأحب العباد إىل اهللا تعاىل املتأسي بنبيه صلى اهللا عليـه        . . . 

   .)١( . ". . وآله واملقتص ألثره 
ــؤمن هــ  :     إذن  ــسان امل ـــدوة اإلنـ ــه   ـق ــول اهللا صــلى اهللا علي و رس

: وآله ، يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكـرمي   


 )٢(.   
  هل النيب صلى اهللا عليه وآله يقتدي بأحد أو ال يقتدي ؟: ؤال س

  :اجلواب 
    النـــيب صـــلى اهللا عـــليه وآلـــه يقتـــدي بــاهللا عـــز وجــل ، ويقـــول  

: اهللا تعاىل لـه متحـدثا عـن األنبيـاء علـيهم الـسالم             
 )٣(.   

خـطـــاب للــنيب صــلى اهللا عـــليه وآلـــه ، واهللا عــز وجـــل           هـــذا  
ـــلب منـــه االقتـــداء ـــدى األنبيـــاء الـــسابقني علـــيهم الـــسالم ،    يطـ
فاألنبيـــاء الـــسابقون علـــيهم الـــسالم كـــانوا مهتـــدين ، ورســـول اهللا  

                                                        
   .١٣٦ ح ٢٨٤ ص ١٦ حبار األنوار ج )١(
   .٢١:  األحزاب )٢(
   .٩٠:  األنعام )٣(
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ــسان أن      ــن اإلن ــوب م ــدي ــداهم ، واملطل ــه يقت ــه وآل صــلى اهللا علي
  .هتدين يقتدي باملهتدين ، وال يقتدي بغري امل

وبعـد النيب صلى اهللا عليه وآلـه من هو القدوة لإلنسان : سـؤال 
  املؤمن ؟
  :اجلواب 

    القـدوة هـم أهـل البيـت علـيهم الـسالم ، ويف روايـة عـن اإلمـام          
ــال    ــسالم ق ــه ال ــاظم علي ــأمري  " : الك ويل برســول اهللا أســوة ، وب

   .)١( . . . "املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني ، 
 اإلمــام الالحــق يكــون اإلمــام الــسابق بالنــسبة لــه أســوة ،             إن

أهــل " : فيقتــدي بــه ، وعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه قــال  
بـيـيت يـفـرقـون بـني احلـق والبـاطـل ، وهم األئمـة الـذين يقْتـدى    

   .)٢( "م 
ــه     ــول اهللا صــلى اهللا علي ــد رس ــسـالم بع ـــليهم ال ــت ع ـــل البي     فأه

ــه هــم   الــذين يكونــون قــدوة ، وهــم الــذين يفرقــون بــني احلــق       وآل
ــديا    ــلكه اإلنـــسان كـــان مهتـ ــذي إذا سـ ــم الطريـــق الـ ـــل ، وهـ والباطـ
ـــا      ـــاال ومتبعـ ـــون ضـ ـــهم يكـ ــسـلك طـريقـ ـــق ، وإذا مل يـ ـــا للحـ ومتبعـ

  .للباطـل 
                                                        

   .٤٥ ح ٢٦ ص ٤٩ حبار األنوار ج )١(
   .٨ ح ٢٠٠ ص ٢٨ ج املصدر السابق )٢(
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املثــل  "  قــد تطــرح مبــصطلح آخــر ، وهــو     "القــدوة "     وكلمـــة 
ــى  ــ ، فاإلن"األعل ــذي يتـ ــى   سـان ال ــى هــذا املثــل األعل خـــذ مثـــال أعل

يكون قدوة لـه ، وبنفس التعـبري أهـل البيـت علـيهم الـسالم يكونـون        
  .القدوة ، كذلك يكونون املثل األعلى لإلنسان املؤمن 

  

ــال      ــه ق ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ـــن ال ـــة ع ــا أهــل  " :     يف رواي إن
ل األعلى ، فنحن كلمـة التقوى ، وسبيل اهلدى ، واملث. . . البيت 

   .)١( "واحلجة العظمى ، والعروة الوثقى 
  

ي " :     ويف روايـــة عنــه صــلى اهللا عليــه وآلــه قــال   ــ أنــت ! يــا عل
حجة اهللا ، وأنت باب اهللا ، وأنت الطريق إىل اهللا ، وأنت النبأ          

   .)٢( "العظيم ، وأنت الصراط املستقيم ، وأنت املثل األعلى 
  

الــسالم هــم القــدوة واملثــل األعلــى     أهــل البيــت علــيهم   :     إذن 
  .لإلنسان املؤمن 

  

    وحيثّ القـرآن الكرمي عـلى اتخـاذ األنبيـاء عـليهم السالم قـدوة  
: ، يقول اهللا تعاىل  


                                                        

احلجة أو الصفة وما يتمثّل     :  ، املثـل    ٨٥ ح   ٣٧٦ ص   ١٦ حبار األنوار ج     )١(
  .به ويضرب من األمثال 

   .١١ ح ٤ ص ٣٦ ج املصدر السابق )٢(
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 )١(.   

ــسالم ،     ــيهم الـ ــسابقني علـ ــاء الـ ــر إىل األنبيـ ــن ننظـ ــذلك حنـ     كـ
هيم عليــه الــسالم أبــو األنبيــاء يعتبــر مــثال أعلــى لنــا ،  ســيدنا إبــرا

: " ننظر إليه ونقتدي به ، فكما أنه قال لقومـه     
  "       ـم ، فـإذا ؛ كـذلك حنـن أيـضا نتمثّـل

: ـائنــا نقــول لــه    ا مـن ال يـؤمـن بـاهللا حـىت لـو كـان مـن أقـرب        ـرأيـنـ
  .، فنحن نتربأ من الذين كفروا " حنن برآء منك " 

كيف نتخـذ أهل البيـت علـيهم الـسالم قـدوة لنـا ؟ هـل          : سـؤال  
قـول اإلنسان إنـه يقتـدي بأهـل البيـت علـيهم الـسالم         ـيكفي أن ي  

ولكـن عـــندما ننظـــر إىل أعمالـــه جنـــد أنـــه بعيــد عنــهم علــيهم   
  السالم ؟
  :اجلواب 

أنــا أتبــع أهــل البيـــت    : "    ال يكفــي أن يقــول الــشخص بلــسانه      
، ولكــن مــن ناحيــة " علـيهم الــسالم ، وأنــا مــن أتبـاعهم وشــيعتهم   

ـــا ـــم علـــيهم   ـــد ال يكـــون مقتديـ ـــه فإنــــه قـ عمليــــة إذا نظرنــــا إليـ
السالم ، فال يكفي أن يقول اإلنسان بلـسانه إنـه متبـع ألهـل البيـت            

                                                        
  .جحدنا دينكم وأنكرنا معبودكم :  ، كفرنا بكم ٤:  املمتحنة )١(
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بــد أن يعبــر مــن ناحيــة عمليــة عــن االتبــاع  علــيهم الــسالم ، بــل ال 
واالقتـداء ، فـال يكفــي أن يقـول اإلنــسان إنـه شــيعي ، ولكـن عنــدما      
ــاس باحلــسـىن ،       ـــع الن ـــل م ـــد ال يتعام ـــه ق ـــه فإن ـــر إىل أعـمال نـنـظ

ــس  ــون لـ ـــال يكـ ــات    ـمـثـ ــسـتعمل الكلمـ ــشتيمـة ويـ ـــلى الـ ـــعودا عـ انـه متـ
ــاس ال    ــع الن ــه م ـــة ، ويف تعامل ــاألخالق ، وال يهــتم   القبيح ــل ب يتعام

بـصالتـه يف أول الوقـت ، وال يهـتم بعباداتــه ، وال يهـتم بـأوامر اهللا       
تعـاىل ، ففــي الواقـع مثــل هـذا اإلنــسان ال يكـون متبعــا ألهـل البيــت      

  .عليهم السالم 
  

ــا      ــؤخر ، وإمنـ ــدم وال يـ ــي ال يقـ ــاع كالمـ ــويل اتبـ ــاع القـ     إن االتبـ
كـون متبعـا ألهـل البيـت علـيهم الـسالم       اإلنسـان الشيعي هـو الـذي ي    

  .بأفعاله 
  

ــا      ــدين عليهم ــن العاب ــن احلــسني زي ــي ب ــام عل ــن اإلم ــة ع     يف رواي
أال وإن أبغـض النـاس إىل اهللا عـز وجـل    " . . . : السـالم قــال   

   .)١( "من يقتدي بسنة إمام وال يقتدي بأعماله 
  

البيـت علـيهم   أنا أقتدي بـسنة أهـل   : " من يقول بلسانه   :     إذن  
ــسالم  ــن     " ال ــذا م ــسنتهم فه ــدي ب ــة ال يقت ــة عملي ــن ناحي ــن م ، ولك

أبغـــض النـــاس إىل اهللا عـــز وجـــل ، والـــذي ال يعبـــر بأعمالـــه عـــن  
                                                        

   .٤ ح ٢٠٧ ص ١ حبار األنوار ج )١(
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تـشيعه فإن اهللا تعـاىل يبغــضه ، ويكـون مكروهـا مبغوضـا عنـد اهللا         
عــز وجــل ، ويــوم القيامـــة حياســـبه اهللا علــى أنــه مل يقتــِد بأعمــال   

ـليهم الــسالم ، فــال بــد أن يهــتم اإلنــسان بــأن يكــون  أهـــل البيــت عــ
مـــن ناحيـــة عمليــة متبعــا ألهــل البيــت علــيهم الــسالم ، اإلنــسان         

، بـل  " أنــا مقــتدي وأنــا مهتـدي     : " املؤمـن ال يقـول بلسانـه فقــط   
ــلوكه       ــه وسـ ــى أعمالـ ــداء علـ ــداء واالهتـ ــذا االقتـ ــر هـ ــد أن يظهـ ال بـ

ا اإلنــسان هــو فعــال مــؤمن    وتــصرفاته العمليــة حــىت نقــول إن هــذ    
ــسالم ، أهــل البيــت علــيهم الــسالم         ــشرف أهــل البيــت علــيهم ال ي
ـــه وســــلوكه       ـــنهم بأعـمالــ ـــر عــ ـــذي يعبــ ــشـيعي الــ ـــرون إىل الــ ينظــ
وتصرفاتـه ، فإذا مل يعبر عـن أهــل البيـت علـيهم الـسالم بأعمالـه       
فإنــه يكــون مبغوضــا عنــد اهللا ســبحانه ، ومــن يكــون مبغوضــا عنــد   

ــون    اهللا ــصريه يك ــبغض شخــصا فم ــدما ي ــسري ، واهللا عن ــسابه ع  فح
إىل النـار ــــ والعيــاذ بـاهللا ـــــ ، واإلنـسان الـذي يكــون مبغوضـا عنــد       
اهللا ال يـدخل اجلنــة ، إذا كــان اهللا عــز وجـل يبغــضه فكيــف يــدخل   

  !إىل اجلنة ؟
    مــثال إذا كنــت ال حتــب شخــصا فــال حتــب أن يكــون يف بيتــك ،  

 النـاس إىل اهللا مـن يقـول إنـه يقتـدي بأهـل         بنفس الطريقـة أبغـض    
البيت علـيهم الـسالم ، ولكنـه مـن ناحيـة عمليـة ال يقتـدي ـداهم             

  .وال يهتدي بسريم وسنتهم 
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  هل ميكن لإلنسان املؤمن أن يكون قدوة لآلخرين ؟: سؤال 
  :اجلواب 

    نعم ميكن ذلـك ، املؤمــن يـسـتطيع أن يكـون قــدوة ملـن حولـه ،             
  . من اإلنسان املؤمن أن يكون قدوة لآلخرين بل املطلوب

ــال    ـــنني عليـــه الـــسالم قـ ـــري املؤمـ ـــة عــــن أمـ " . . . :     يف روايـ
   .)١( . . . "واجعل نفسك أسوة لقريب املسلمني وبعيدهم 

ــون       ــن يك ــوة لآلخــرين ، مل ــون أس ــؤمن أن يك ــن امل ــوب م     إن املطل
ؤمــن ال بـد أن يكـون    داخـل بيتـه وملن يكـون خــارج بيتــه ، فـاألب امل            

يف بيتـه قدوة ألبنائـه ، واألم املؤمنـة ال بـد أن تكـون يف بيتـها قـدوة             
ــت     ــه ، واألخـ ــدوة إلخوتـ ــون قـ ــد أن يكـ ــؤمن ال بـ ــا ، واألخ املـ ألبنائهـ
ــان       ــؤمن إذا ك ــسان امل ــدوة ألخواــا ، اإلن ــون ق ــد أن تك ــة ال ب املؤمن

نــاس  مهتــديا ومقتــديا بــسرية أهــل البيــت علــيهم الــسالم فــإن ال        
ــه ويقولــون    ــرون إلي ــري   : " ينظ ــذا شــيعي جعف ، واألب املــؤمن " ه

ــا ، واألخ    أبنــاؤه ينظــرون إليــه ، واألم املؤمنــة أبناؤهــا ينظــرون إليه
ــة أخواــا ينظــرون        ــرون إليــه ، واألخــت املؤمن ـــن إخوانــه ينظ املؤم
إليها ، فـدائما حيـاولون أن يقلّـدوا هـذا األب وهـذه األم وهـذا األخ           

ــ ـــذه األخــ ــان يكــــ وهــ ـــن يف أي مكــ ــسـان املـؤمــ ــدوة ــت ، فاإلنـــ ون قــ
لآلخـرين ، املوظف يف وظيفتـه يكـون قـدوة لآلخـرين عنـدما يلتـزم             

                                                        
   .٧٢٠ ح ٥٥٠ ص ٣٣ حبار األنوار ج )١(
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بوظيفتـه ويؤدي أعمالــه ، فـإذا كـان الـشخص مـن املـوظفني الـذين            
خيرجــون أثنــاء عملــهم الرمســي فهــذا ال يكــون قــدوة ، ال بــد أن        

تـزم بعملـه ، هـو قـد وقّـع       يلتزم حىت يقولوا بأن اإلنسان الـشيعي مل       
ــزم ــذا      ــد أن يلت ــيت يعمــل ــا ، فــال ب ــة ال ــني اجله ــه وب عقــدا بين
العقـد ، إذا كان خيرج من وظيفتــه بـال إذن فــال جيـوز لـه لوجـود             
العقـد بني الطـرفني ، وبذلك ال تتـشوه مسعـة الـشيعة ، فـال بـد أن          

  .يكون املؤمن ملتزما بوظيفته 
ــ ــذي ير ـ    ه ــون قــدوة لآلخــرين ال بــد أن     ذا اإلنــسان ال يــد أن يك

تكون فيه بعض املميزات ، فليس كـل إنـسان يـصري قـدوة لآلخـرين            
ويتخـذه اآلخـرون قـدوة ، إذا قـال إنـه يريـد أن يكـون قـدوة ، نقـول           

ــ! اصــرب : " لـــه  ـــإذا كن ــون   ـت تري ــد أن تك ــدوة فــال ب د أن تكــون ق
تكـون قـدوة   فيك بعـض الصفات ، بدون هـذه الـصفات ال ميكـن أن        

ــك ستــشوه مسعــة الــدين ، فــأوال وفِّــر يف نفــسك الــصفات        وإال فإن
، " احلــسنة وبعــد ذلــك قــل للنــاس تعــالوا قلِّــدوين ألين قــدوة لكــم   

اإلنــسان قــد ال يقــول بلــسانه ذلــك ، ولكــن يقــول ذلــك بأفعالــه ،        
فاإلنسـان بأفعاله يـصري قـدوة لآلخـرين ، فـإذا وفَّـر هـذه الـصفات           

لك نقول إن هـذا الـشخص يـستحق أن يكـون قـدوة        يف نفسه فعند ذ   
ويكــون أهــال ألن يــصري قــدوة ، وأمــا اإلنــسان الــذي يكــون منحرفــا  

هـــو باحنرافـــه يكــون قــدوة للمنحــرفني ، ولكــن اإلنــسان املــؤمن        ـف
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ــصري قــ  ــون    ـدوة لآلخـــي ــد أن يك ــن يري ـــان ، فم ــه باإلمي رين بالتزام
ــا بد    ــون أوال ملتزمـ ــد أن يكـ ــال بـ ــؤمنني فـ ــدوة للمـ ــه ،  قـ ــه وإميانـ ينـ

قلِّـدوا هـذا الـشخص ، واتخـذوا هـذا        : " ونسـتطيع أن نقول للناس     
ــدوة  ــشخص ق ــدرجات ،   " ال ــين صــعوده يف ال ــان يع ــه باإلمي ، التزام

ــى فــريى ذاك       ــر إىل األعل ــة املنخفــضة ينظ ــون يف الدرج ــذي يك فال
أريــد أن أكــون مثــل ذلــك اإلنــسان الــذي      : " ص ، فيقـــول  ـالــشـخ

ـــ   ، وحيـــاول أن يـــصل إىل   " ذه الـــصـفات احلــــسنة  تتـــوفّر فـيــــه هـ
ــون يف      ــد أن يك ــدوة لآلخــرين ال ب ــون ق ــد أن يك ــن يري ـــه ، فم منـزلت
ــه      ــرون يف أقوالـ ــده اآلخـ ــىت يقلِّـ ــا حـ ــة العليـ ـــزلة يف الدرجـ ـــذه املنـ هـ

عالـــه ، فهــل ميكــن لإلنــسـان املؤمـــن أن يكــون قــدوة أو ال ؟ ،       ـوأف
  " .نعم ، يستطيع أن يكون قدوة : " نقول 

ــون      ــذي يك ــؤمن ال ــسان امل ــذا اإلن ــون يف ه ــيت تك ــصفات ال ــن ال     م
ا بدينــه ، اإلنـسان كيـف يلتـزم بـدين      ـقـدوة لآلخـرين أن يكون عـامل   

  !ال يعرف عنه شيئا ؟
    أوال ادرس هـذا الدين واعرف هـذا الـدين وبعـد ذلـك تـستطيع              
 أن تكـون عاملــا فيقلِّــدك النــاس ، ال بــد أن يكــون عنــدك علــم حــىت  
ــوف       ــا سـ ــم دائمـ ــم ، فهـ ــدوة هلـ ــذوك قـ ــاس ويتخـ ــك النـ ــع إليـ يرجـ
يسألونك عن املسائل الشرعية والعقائديـة واألخالقيـة ، فـال بـد أن             

ــ ــن أن يكــون      ـتتوفّ ــدين ال ميك ــزام بال ــة ، وااللت ــك صــفات معين ر في
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دون العـــلم ـــذا الديـــن ، فحــىت تلتــزم بالــدين ال بــد أن تعــرف   ـبــ
ذا الـدين فـإن الناحيـة العلميـة عنـدك      هذا الـدين ، فـإذا علمـت ـ       

ويبقـــى أن تطبـــق هــــذا الديــــن عــــلى حياتــــك ، فـــالعلم مطلـــوب       
ــلإلن ـــن بــ  ـ ـــن ، املؤم ــه   ـسـان املؤم ــسري ألن ــستطيع أن ي ــم ال ي دون عل

يكــون أعــرج ال يــستطيع الــسري ، واملــؤمن عنــده العلــم مــن ناحيــة ،   
تـاج إىل  ومـن ناحيـة أخـرى عنـده العمـل ، فحـىت يـسري اإلنـسان حي        

  .علم وإىل عمل أي اجلانب التطبيقي للعلم الذي تعلّمه 
تعلَّمـوا العلـم   " :     روي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قـال          

يرفـع اهللا بـه أقوامـا جيعلـهم يف اخلـري          . . . فإن تعلّمـه حـسنة    
        غَـبرهم ، وتآثـار سـبقْتأعمـالُهم ، وت ـقمرـم ، ت ىـدقْتأئمة ي 

ــسحوم بأجـــنحتهم يف صــالم ؛ ألن   املالئكـــةُ يف ِخلَّــِتهم ، ميـ
   .)١( . . . "العلم حياة القلوب ونور األبصار من العمى 

ـــتدى      ـــة يقْ ـــوا أئم ـــؤالء إىل أن يكون ــصـل ه ـــلم ي ـــريق الع ـــن ط     فع
م ، فــاهللا عــز وجــل جيعــل بعــض النــاس أئمــة ، فاملعــصومون       ـبـهــ

ن أئمـة ، وكـذلك اإلنـسان املـؤمن الـذي يقتـدي        عليهم السالم يكونو  
" املثـل األعلـى  "و" القـدوة "ا أيـضا ، فكلمـة   ـبـه اآلخـرون يكـون إمـامـ   

ـــام " و كلــها مــصطلحات ملعــىن واحــد ، فأنــت مــن تريــد أن       " اإلم
تقلِّده ويكـون قـدوة لـك فمعـىن ذلـك أنـه إمـام لـك ، واإلمـام الـذي            

                                                        
   .٧ ح ١٦٦ ص ١ حبار األنوار ج )١(
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 العلـــم ، فاإلنـــسان يتخـــذ د أن يكـــون عنـــدهـريــــد أن تتخــــذه ال بــــت
األعلـم منـه ليكـون قـدوة لــه ، فيـصري إمامـا بالنـسبة لـه ، والنــاس         

ال هــــؤالء وحيـــاولون اتبـــاع أفعـــاهلم ، وحـــىت     ـينظــــرون إىل أعمـــ 
املالئكة ينظـرون إليهم وميـسحوم بأجنحتـهم يف صـالم ، هـذا        

بـصار  هـو مكانـة اإلنـسان املـؤمن ال فقـط يف الـدنيا ، والعلـم نـور األ       
ــ ــصرية يف     ـم ــده ب ــون عن ــم يك ــده عل ــذي عن ــسان ال ــى ألن اإلن ن العم

أمــوره حــىت يف األمـــور الدنيويــة يــستطيع أن يفكـــر بــشكل صـــحيح      
ــري ،     ــدون تفكـ ــشوائي بـ ــشكل عـ ــسري بـ ــة وال يـ ــياء بدقـ فيختـــار األشـ

شـاب الــذي يريـــد أن تكــون حركتــه حركــة صــحيحة ال بــد أن       ـــفال
حولـه ، فيقتـدون بـه وينظـرون     يتعلّم حىت يفيد نفسه ويفيـد الـذين         

  .إىل أعماله فيقتدون ا ، هكذا يكون اإلنسان املؤمن 
  :النظر إىل أوضاع املؤمنني اليوم 

   نأيت اآلن للنظـر إىل حالنـا ، هـل اآلن حـال املـؤمنني نقـول عنـه            
إنـه حال يبشـر خبري ؟ هل هناك اجتاه عـام عنـد النـاس املـؤمنني       

اإلنسان املـؤمن ويـرون أنـه ملتـزم بدينـه        حبيث إن النـاس يقتدون ب    
  التزاما كامال أو أن حالنا اليوم ال يبشر خبري ؟

  :اجلواب 
ــ ــة ، النـــاس      ـ    توجـ ــة قليلـ ــها درجـ ــن االلتـــزام ، ولكنـ ــة مـ د درجـ

املؤمنــون اآلن نــسبة قليلــة منــهم ملتزمــون بالــدين التزامــا كــامال ،   
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دين ، وننظـر  ننظـر إىل حال الرجـال كم مـن الرجـال ملتزمـون بالـ      
إىل حــال الـــشباب كـــم مـــن الــشباب ملتزمـــون ، وننظـــر إىل حـــال   
ــبرية مــن         ــدين ، نــسبة ك ــات يلتــزمن ــذا ال ــم مــن البن ـــات ك البن
البنــات حجابــام ليــست حجابــات شــرعية ، فهــن يلبــسن املالبــس  
الضيقـة واحلجابات امللونة القصرية الـيت ال تغطـي الـشعر ، تـذهب           

لــبس حجابـا شــرعيا ، ولكـن تــرى ابنتــها   إىل اجلمعيـة تــرى امـرأة ت  
معـها ولكنـها ال تلـبس احلجـاب الـشرعي ، تـرى األب املـؤمن وتـرى              
أن أبنـاءه غري مــلتزمني ، فـشبابنا ال بـد أن يلتزمـوا ـذا الـدين ،        

  .احلال املوجـود اليوم ال يبشر خبري ، وااللتزام قليل بني املؤمنني 
بيــت علــيهم الــسالم بــالقول      هــم يقولـــون نقتــدي بــسرية أهــل ال 

واللــسان ، ولكــن مــن ناحيــة عمليــة ال يلتزمــون ، اســأل املــرأة الــيت  
نعـم  : " ، تقـول  " هـل أنـت شـيعية ؟    : " تلبس حجابا غري شرعي   

، تقـول مـع أـا ــذه    " مبـن تقتـدين ؟   : " ، اسـأهلا  " أنـا شـيعية   
  " .أقتدي بالزهراء عليها السالم : " املالبس غـري الشرعية 

ــازل    ـــدف ويغـ ـــواق بــــال هـ ـــدور يف األسـ ـــذي يـ ـــأل الـــشـاب الـ     اسـ
: ، اسـألــه  " أنــا شـيــعي   : " ، يـجيـبـك   " مـن أنـت ؟    : " الـنـسـاء  

ـــتدي ؟  "  ــك  " مبــن تق ــول ل ــه   : " ، فيق ــؤمنني علي ــأمري امل ــدي ب أقت
، وهـــل أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم كــان يغــازل النــساء   " الــسـالم 

ــذي يقــ  ــتنت   وهــو ال ــىت ال يف ــشابة ح ــرأة ال ــسالم علــى امل ــدم ال ول بع
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ــول   )١(املــؤمن ؟  ــه يق ــسانه شــيئا ، وبأفعال ــول بل ــذا الــشاب يق  ، وهك
  .شيئا آخر 

  

    قـد تــرى الـشاب يف املــسجد واحلـسينية ولكــن بعـد اخلــروج مــن     
املدرسـة أين تـراه ؟ وليلـة اجلمعـة أيــن يكـون ؟ ، مثـل هـذا الـشاب       

ر عن التشيع ال يعب.  
  

ــد     ــذين ال يوج ــدينني ال ــشباب املت ــن ال ــاك م ــد هللا هن    نعــم ، احلم
عندهم هذه األمور ، ولكن كثريا مـن الـشباب حيـاولون اجلمـع بـني         
ــري   الـــدين والـــدنيا وبـــني اإلميـــان واالحنـــراف ، واجلمـــع بينـــهما غـ
ممكــن ، اإلنـــسان إمــا أن يكـــون مؤمنـــا وإمــا أن يكـــون منحرفـــا ،    

ألمــــرين ، اإلنــسان ال بــد أن يلتــزم ـــذا    ويــسـتحيل اجلمـــع بــني ا   
  .الدين بطريقة عملية 

  

يــــة النظريــــة لوحــــدها ال تعــــطي التــــزاما لإلنـــسـان      ـ    إن الناح
ــوا بالـــدين حـــىت نقـــول إن هـــذا   املـــؤمن ، الـــشباب ال بـــد أن يلتزمـ
ــذي يكـــون        ــشاب الـ ــشيع ، الـ ــذلك ال يـــشوه التـ ــيعي ، وبـ ــشاب شـ الـ

ـــنا ،  ــشـوه مسعت ــرون   منحرفــا ي ــد ال ينظ ــزم ق ـــن امللت ــسـان املؤم  اإلن
                                                        

عن أيب عبداهللا عليـه الـسـالم     : ١٦ ح   ٣٣٥ ص   ٤٠ حبار األنوار ج     )١(
 أمري املؤمنني عليـه السـالم يسلّم على النساء ، وكـان           وكان: . . . قال  

أختوف أن يعجـبين صـوا      " : يكره أن يسلّم على الشـابة منهن ويقـول        
   ."فيدخل علي أكثر مما أطلب من األجر 
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إليــــه ، ولكـــن ذاك الـــشـاب املنحــــرف يـــشـوه الـــسمعة ، فالنــــاس      
  .ينظرون إىل الشاب املنحرف وجيعلونه املقياس 

  :اخلالصة 
ــه     ــت علي ــل البي ــدين ويتخــذ أه ــزم ــذا ال ــد أن يلت     اإلنــسان ال ب

ــرين ، ويف     ــدوة لآلخـ ــون قـ ــو يكـ ــذلك هـ ــدوة ، وكـ ــسـالم قـ ــة الـ  اآليـ
ــة  ــدي النــاس   )١( : الكرمي  ، يريــد أن يقت

  .املتقون به 
    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .٧٤:  الفرقان )١(
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 )١(  

  
د هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاســم         احلمـ 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
اللَّهم كُن ِلوِليك احلُجِة ابـِن احلَـسِن صـلَواتك علَيـِه وعلَـى                 " 

اِصرنا وقَاِئداِفظًا وحا وِليِة واعِفي كُلِّ سِة واعِذِه الساِئِه ِفي ها آب
  " .ودِليالً وعينا حتى تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً 

  :ة ـمقدم
    إن اإلمام املهدي عجـل اهللا فرجـه إمـام العـصر والزمـان ، هـو             
اإلمــام والقائــد الوحيــد لــك أيهــا املــؤمن ، وال إمــام آخــر لــك ، هــو  

و الــذي تعتقــد أنــه قــد نــص الــذي جيــب اتباعـــه والــسري خلفـــه ، هــ
عليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه عـن جربيـل عـن اهللا تعـاىل ،            

                                                        
 ألقي هـذا املوضوع يف خطبـة اجلمعـة يف منطقـة مبارك الكبري بتاريخ            )١(

 م مبناسبة مولد اإلمام املهدي   ١٩٩٩ / ١١ / ١٩ املوافق   هــ  ١٤٢٠ شعبان   ١٠
  .عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٥٨ -    

ــة      ــا وخليف ــاره إمام ــصبه واختي ـــه ون ــصـيب يف تعيين ـــد ن ــن ألح ومل يك
على النـاس ، هـو الـذي جيـب علـى النـاس معرفتـه واالعتقـاد بـه ،               

  .هذا هو اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه وجعلنا من أنصاره 
 توجـد مواضيع كثرية ميكـن طرحهـا حـول إمـام العـصر والزمـان           

ــه     ــن والدت ــدءا م ــضيته ب ــب ق ــف جوان ــاول خمتل ــه تتن عجــل اهللا فرج
ــن     ــا م ــري فيه ــا جي ــربى وم ــصـغرى مث غـــيبته الك ـــه ال ـــرورا بغيبت وم
أمور مث ظهوره وحكمه عليـه الـسالم مث مـا حيـدث بعـد ظهـوره إىل          

ــني   ــا بـ ــسالم ، ومـ ــه الـ ــشهاده عليـ ــد  حـــني استـ ــاوين توجـ ــذه العنـ  هـ
  .مواضيع كثرية ميكن طرحها وتناوهلا من جوانب خمتلفة 

ــايل    ــوع الت ــوم املوض ــذا الي ــرح يف ه ــد أن أط ــسؤولية :    وأري ــو م وه
فمــا اإلنـسان املــؤمن أمــام إمــام عــصره وزمانــه عجــل اهللا فرجــه ،   

  هي املسؤولية املطلوبة من املؤمن أمام إمام زمانه عليه السالم ؟
سـان املؤمـــن ال بـــد أن يفكــر ــذا الــسؤال وجييــب عليــه       ـــن    اإل

  :إجابة دقيقة ، ويأيت هذا البحث ضمن األسئلة التالية 
مـن أيـن تــأيت هــذه املـسؤولية ؟ ومـن يقـول إن         : السـؤال األول   

  علينا هذه املسؤولية ؟
  :اجلواب 

    إن هذه املسؤولية تـأيت مـن االعتقـاد بـأن املهـدي عليـه الـسالم             
ــه ،    ـــد رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآل هـــو اإلمـــام الثـــاين عـــشر بع
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ـــك يف ه ــوأنــــه إمـامـ ـــا  ــ ـــه إمامـ ـذا الزمــــان ، وأن اهللا تعــــاىل فرضـ
عـليك ، وجتب طاعتـه يف كـل مـا يريـده منـك أيهـا املـؤمن ، وجيـب             

ــل مــ   ـــن ك ـــاد ع ــب    ـاالبتع ــن ح ــران ع ــه وبغــضه يعب ا يبغــضه ألن حب 
  .وبغض اهللا تعاىل 

  

  إن اإلمـام املهــدي عليــه الــسالم هـو خــامت األئمــة كمــا أن رســول     
ــسلـة      ـــة سل ــو اي ــاء ، فه ــو خــامت األنبي ــه ه ــه وآل اهللا صــلى اهللا علي
األئمـــة علـــيهم الــسالم ، وهـــو الــذي ســـوف حيقــق حلـــم األنبيــــاء     
ـــط    ــط اهلـــدى ، وخـ ـــبقوه والـــذين ميثِّلـــون خـ ـــاء الـــذين سـ واألوصيـ

واألوصـــياء والــصـاحلني عـــلى مـــر التــاريخ ،  الـهـــدى ميثِّـــل األنبيـــاء 
ـــاملني       ــل الظ ــذي ميثِّ ــضالل ال ــد خــط ال ــذا اخلــط يوج ــل ه ويف مقاب
وأتبـاع الظـاملني وحــواشي الظــاملني وبطانــة الظـاملني وكـل مـن سـار            

  .يف ركب الظاملني 
  

   إن حلـــم خـــط اهلـــدى هـــو حتقيـــق اهلـــدى علـــى وجـــه األرض ،  
: ظـلم ، لذلــك تــأيت الـروايــة الـيت تقــول      وتـحقيق العـدل وإزالـة ال  

 ؛ ألن )١( "فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئـت ظلمـا وجـورا             " 
                                                        

 عـن  ٣٨٦٥٣ ، ويف كنـز العمال ح ٣ ح   ٢٦٨ ص   ٣ حبار األنوار ج     )١(
أبشروا باملهدي ، رجل من قريش مـن عتـريت ، خيـرج يف              " ) : ص  ( النيب  

 كما ملئـت ظلمـا      اختـالف من النـاس وزلزال فيمأل األرض قسطا وعدال       
) ص (  عن الـنيب  ٤٢٣ ص ٣، ويف الكامل لعبداهللا بن عدي ج        . "وجورا  
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حتقيـق العــدل هـو حلـم األنبيـاء علـيهم الـسالم علـى مـر التـاريخ ،           
  .ومل يتحقّق ذلك احللم إىل هذا اليوم 

ــا حــىت       :     إذن  ــيس إنــسانا عادي ــه الــسالم ل ــام املهــدي علي اإلم
ــل هــو ميثِّــل    يقــ ــان موجــودا أم ال ، ب ــتم بــه ك ــشخص أنــا ال أه ول ال

سلـــسلة طويلـــة جـــدا متتـــد لقـــرون طويلـــة ، وهـــي سلـــسلة األنبيـــاء  
  .واألوصياء عليهم السالم 

ــد       ــادك بالقائ ــن اعتق ـــأيت م ـــ ت ـــن ــ ــا املؤم ـــ أيه ــسـؤوليتك ــ     إن م
 الذي هو هذا اإلمام ، وليس اعتقادا بشخـصه اخلـاص الـذي ميثِّـل          

ط ، وإذا كـــان القائـــد ـــذه املواصـــفات فـــإن مـــسؤولية  ـنفـــسـه فقـــ
املـؤمن تكــون كــبرية جــدا حبيــث تتناسـب مــع عظمــة هــذا القائــد ،    
وهــــذا القائــــد عــــظيم ألنــــه ميثِّـــل سلـــسلـة طويلـــة مـــن األنبيـــاء         
واألوصـياء والـصاحلني ، فتكـون مـسـؤولية اإلنـسـان املـؤمن متناسـبة         

 وتوجـد مـسؤولية يف حتقيـق يـوم العدالـة         مع هذه السلسلة الطويلة ،    
ــد     ــذي يعتق ــؤمن ال ــى امل ــه الــسالم وعل ــام علي ــى اإلم علــى األرض عل
ـــذا اإلمـــام ، وذلــك ألن هــذا القائــد سيــسعى إىل حتقيــق يــوم        
العدل بواسطة أنصاره ، هـؤالء األنـصار الـذين سـيقاتلون بـني يـدي             

ــدم      ــاتلون حتــت لوائــه ، ويق ــه الــسالم ، ويق ــام علي ون أنفــسهم اإلم
                                                                                                           

ليبعثن اهللا من عتريت رجال أفرق الثنايا أجال اجلبهـة ميـأل األرض        " : أنه قـال   
  ." عدال كما ملئت جورا ، يفيض املال فيضا 
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ضــحايا مـــن أجـــل قائــدهم يف هـــذا الطريـــق ، فــال بـــد هلـــم مـــن     
االستعداد ويئة النفس حىت ميكن هلـم أن يـضحوا يف سـبيل هـذا        

  .الدين 
  

ــسؤولية ؟ ،      :     إذن  ــذه املـ ــأيت هـ ــن تـ ــن أيـ ــو مـ ــسؤال األول هـ الـ
واجلواب هـو أا تأيت من اعتقـادك ـذا اإلمـام الـذي ميثّـل خـط            

ــدا   دى يف مقابـــلـاهلـــ ــبرية جـ ــضالل ، فتكـــون املـــسؤولية كـ ــط الـ  خـ
  .وليست خفيفة على اإلنسان املؤمن 

  

ما هي هذه املسؤولية اليت حيملها املـؤمن حـىت    : السؤال الثاين   
  يستطيع أن ينجزها وحيقّقها ؟

  

  :اجلواب 
  

ــى     ــد أوال عل ــد ، فــال ب ــة القائ ــع عظم ــب م ــسؤولية تتناس     هــذه امل
ــسؤول  ــشعر ــذه امل ــؤمن أن ي ــور   امل ــل ظه ــسعي قب ــه ال ــا علي ية ، وثاني

إمامـــه عليـــه الـــسالم لتحقيـــق العـــدل علـــى األرض باملقـــدار الـــذي  
يسـتطيع ، وحياتـه وطريقة معيشته ال بـد أن تعبـر عـن هـذا الـسعي          
ــاول أن      ــدين وحي ــم ال ــل ه ــد حيم ــا أن القائ ــدل ، فكم ــق الع يف حتقي

، كـذلك  حيقّق هـذا الدين عـلى األرض والـذي هـو ديـن اهللا تعـاىل        
جيب على املـؤمن أن حيمـل هـم دينـه حبيـث حيقّـق هـذا الـدين يف             

ا بــأوالده  حياتـــه ويــسعى يف حتقيقــه يف حيــاة اآلخــرين أيــضا بــدءً       
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: وأهله ، يقول تعاىل    
 )١(.   

  

    فاإلنسان يبدأ أوال بنفـسه مث بأهلـه مث ينتقـل إىل حتقيـق ذلـك          
ــسالم       ــه ال ــام علي ــرفهم ، اإلم ــذين ال يع ــىت ال ــاة اآلخــرين ح يف حي
ــسوا مبــسلمني ، فلنحــاول أن        ــدل حــىت للــذين لي ــر وحيقّــق الع يظه

  .حنقق هذا الدين يف حياة اآلخرين 
  

ــط      إن املؤمـــ ـن حيمــــل هـــم اهتــــداء اآلخــــرين إىل الـــدين ال فقـ
ـــول  ـــدي  : " يـق ــا أهت ـــول  " أن ــل يق ــل  : " ، ب ــدي مث أنق ــا أهت أوال أن

؛ ألن يف هدايتـه لآلخـرين هـذا األمـر      " هـذه اهلدايـة إىل اآلخرين     
يرجع إليه ، فكلما هـدى إنـسانا إىل اإلميـان حيـصل علـى الثـواب ،          

ــردو   ــدا ، وامل ــيم ج ــواب عظ ــا    والث ــط أن فالن ــو ال فق ــه ه ــيكون ل د س
اهتــدى ، بــل ســيكون الثــواب اجلزيــل لــه ، ثــواب ال ميكــن تــصور         

  .مقداره 
  

   عن رسـول اهللا صلى اهللا عليـه وآلــه خماطبـا اإلمـام علـي عليـه               
وأمي اهللا لـئن يهـدي اهللا علـى    " : السالم حينما بعثـه إىل الـيمن     

   .)٢( "يديك رجال خري لك مما طلعت عليه الشمس 
                                                        

   .٦:  التحرمي )١(
   .١٩ ح ٣٤ ص ١٠٠ حبار األنوار ج )٢(
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ــت     ــه خــري ممــا طلع ــخص واحــد ، وهدايت     هــذه نتيجــة هدايــة ش
ــن      ــسان م ــه اإلن ــصل علي ــذي حي ــواب ال ــو الث ــذا ه ــشمس ، ه ــه ال علي
هدايـة شـخص واحـد ، كــل خـريات األرض يف مقابـل هدايـة إنــسان       
ــخص       ــن ش ــر م ــدى أكث ــسان إذا ه ـــليه اإلن ــصـل ع ــم حي ـــد ، فك واح

  واحد ؟
 الـسـعي لتحقيـق هـذا الـدين     مسـؤوليتك أيها املؤمــن هـي    :     إذن  

يف نفـــسك أوال مث يف نفـــوس اآلخـــرين ، وهكـــذا نكـــون قـــد حـــددنا  
  .املسؤولية 

مـا هي املواصفات الـيت ال بـد أن تكون متوفّـرة : السـؤال الثـالث 
  يف اإلنسان املؤمن حىت ميكن له حتمل هذه املسؤولية ؟

  :اجلواب 
ــذه املــ     ــل ه ــؤهال حلم ــون م ــخص يك ــل ش ــيس ك ــيس     ل سؤولية ، ول

ــسؤولية ، أوال      ــل امل ــستعد حلم ــه م ــول إن ــأن يق ــالم ب ـــر جمـــرد ك األم
ــة       ــرك هلدايـ ــك حتـ ـــد ذلـ ــفات وبعـ ـــض املواصـ ــسـك بعـ ــق يف نفـ حقّـ
اآلخرين حىت ال تكون سببا يف ضـالل اآلخـرين ، وكـل مـؤمن عليـه            
ــسعى ،    ــى املـــؤمن أن يـ ــب علـ ــسؤولية ، فيجـ ــل هـــذه املـ وجـــوب حتمـ

 أنـه مـؤمن فـال بـد أن يـسعى لتحقيـق هـذا        اإلنـسان إذا كـان يـدعي   
األمر ، ولكـن لـيس كـل مـؤمن حيـق لـه أن يتحـرك هـذا التحـرك ،               
ــى حتمــل        ــدرة عل ــدمات الق ــوفّر يف نفــسه مق ــذي ي ــؤمن ال فــذلك امل
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ة هـــو الــذي يــسـتطيع أن يتحــرك هـــذا التحــرك ، فــأوال        ـاملــسـؤولي
ولية ، وال ق مقـدمات املـسـؤولية حـىت يكـون أهـال لتحمـل املـسؤ             ـحيقّ

  .بد أوال أن يكون مهتديا حىت يستطيع أن يهدي اآلخرين 
    اإلنـــسان إذا كـــان منحرفـــا ال يـــستطيع أن يهـــدي اآلخـــرين ،      
فاملرأة اليت ال تلبس احلجـاب بشكل صـحيح هـل تقـول للنـساء بـأن          
ــك       ــد ذلـ ــة ، وبعـ ــون مهتديـ ــد أوال أن تكـ ــال بـ ــاب ، فـ ــسن احلجـ يلبـ

تــنهى عــن املنكـر ، فاإلنـسان هـو أوال      تسـتطيع أن تأمـر بـاملعروف و  
ــسؤولية ،      ــذه امل ــل ه ــستطيع أن يتحم ــىت ي ــديا ح ــون مهت ــد أن يك ال ب

ورا لـهـدايـــة اآلخـريـــن ، وأمـــا إذا لـــم يـكـــن عـنـــده نـــور   ـفـيـكـــون نـــ
فــــال يــستطيع أن يــضيء الطريــق لآلخــرين ، بــل علــى العكــس مــن   

  .د أن يكون مهتديا ذلك فإن النتيجة تكون عكسية ، فأوال ال ب
ــم واملعرفــة مبــا يريــد أن يهــدي       وثانيــا ال بــد أن يكــون عنــده العل
ــون معــه        ــد أن يك ــي بــل ال ب ــده ال يكف ــه ، اإلميــان لوح اآلخــرين إلي

م ، إىل مـــاذا يريـــد أن يهــدي النــاس ؟ مــاذا يريــد أن حيقــق  ـالعـلــ
من خالل اهلداية ؟ ما الـذي يريـد أن يهـدي النـاس إليـه ؟ ، وإذا              

  .مل يكن عنده العلم فإنه سيفِْسد بدل أن يصِلح 
ـــال     ـــه ق ـــه أن ــه وآل ـــول اهللا صــلى اهللا علي ــن رس ــن " :     روي ع م

   .)١( "عمل على غري علم كان ما يفِْسد أكثر مما يصِلح 
                                                        

   .١ ح ١٥٢ ص ٧٧ر األنوار ج  حبا)١(
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م ، وقبــل أن يــأمر اإلنــسان غـــريه    ـ    فــأوال اهلدايـــة وثانيـــا العـلـــ   
ــشيء     ــذا ال ــد أن حيقــق ه ــشيء ال ب ــون القــدوة    ب ــىت يك يف نفــسه ح

ــصادق       ــداهللا ال ــو عب ــام أب ـــول اإلم ـــندما يق ــصاحلـة لآلخـــرين ، ع ال
 ، فمعـىن ذلـك   )١( "كونــوا لنـا دعـاة صـامتني         " : عـليـه الـسـالم    

ـتطيع أن تكـــون داعــــية مـــن دون كـــالم ، فمـــن خـــالل      ـأنــــك تـــس 
ــده      ــه يقلِّ ــد أن يفعل ــاِلم مبــا يري ــدي الع ــسان املهت ــذا اإلن ــصرفات ه ت

  .لناس بال أي كالم صادر منه ا
  

:     يقول تعاىل 
 )٢(.   

                                                        
 : ١٤٥٢ ح ٥٠٦ ص ٣ القاضي النعمان املغـريب ج       - شـرح األخبار    )١(

كونوا لنـا   " : عن أيب عبد اهللا عليه السالم أنه أوصى بعض شيعته فقال هلم             
تعملـون  " : وكيف ذلك يا ابن رسول اهللا ؟ قال         : قالوا   . "دعـاة صامتني   

وتنتهون عما يناكم عنه ومعاصـيه ، فـإذا رأى      مبا أمرناكم به من طاعة اهللا ،        
الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه ، أشهد لقد مسعـت أيب                

شيعتنا فيما مضى خري من كان ، إن كان إمام مـسجد يف             : عليه السالم يقول    
احلي كان منهم ، وإن كان مؤذن يف القبيلـة كان منهم ، وإن كـان موضـع                

انة كان منهم ، وإن كان عامل يقصد إليه النـاس لدينـهم ومـصاحل               وديعة وأم 
أمـورهم كان منهم ، فكونوا أنتم كذلك ، حببونا إىل الناس ، وال تبغـضونا               

   ."إليهم 
   .٤٤:  البقرة )٢(
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   ــالرب ــاس بـ ــأمر النـ ـــد أن يـ ــذي يريـ ــسـان الـ ـــذا اإلنـ ــين أن هـ      يعـ
ــسـان غـــري عا   ـــذا إن ــسـه ه ــسى نف ــسانا غــري   وينـ ــان إن ـــل ، فــإذا ك ق

ــسى     ــت ين ــس الوق ــالرب ويف نف ــاس ب ــأمر الن ــد أن ي ــف يري ـــل فكي عاق
ــدين ،   ! نفــسه ؟ ــدعو اآلخــرين إىل هــذا ال ، نــسي نفــسه وأراد أن ي

  .ينجو اآلخرون وهو يكون ضاال 
ــديا ، والـــصفة      ــون مهتـ ــصفة األوىل أن يكـ ــي أن الـ ــة هـ     والنتيجـ

الثالثـة أن يكــون متقيـا يف أعمالــه   الثانيــة أن يكـون عاملــا ، والـصفـة    
مراقبـا هللا تعاىل يف أعمالـه حـىت يـؤدي كـل أعمالـه تقربـا إىل اهللا          
ــاًء    تعــاىل ال ملــصلحة خاصــة ترجــع إليــه وإال ســتكون كــل أعمالــه هب

  .منثورا بال فائدة 
ب علــى كــل مــؤمن أن حيمــل هــذه املــسؤولية ، ولكــن  ـجيــ:     إذن 

يـــق ال بـــد أن يـــوفّر يف نفــــسه    مـــن يريـــد أن يـــسري يف هـــذا الطر    
ة حــىت يكــون أهــال لتحمــل هــذه املــسؤولية ، فــإذا   ـمواصــفات خاصــ

كــان أهــال لــذلك يكــون بالتــايل مــن أنــصار اإلمــام املهــدي عليــه          
السـالم ، وأمـا جمرد القول بأنه مـؤمن فهـذا ال جيعلـه مـن أنـصار           

  .اإلمام عليه السالم 
ه أن يــوفّر حاجاتــه       إن اإلنــسان الــذي مهّــه الــدنيا فقــط ومهّــ     

ــط ،     ــة واألوالد فقــ ـــات الزوجــ ـــر حاجــ ـــط وأن يوفّــ ــصيـة فقــ الشخــ
ــاإلن ــــ ــه أن   ـسـان الـ ــذي ال يهمـ ــسـان الـ ـــراء ، اإلنـ ــر بالفقـ ذي ال يفكّـ
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ينتشـر هذا الدين على األرض ، اإلنسان الـذي ال يهـتم مبـا جيـري           
على املسلمني يف العامل ، مثل هـذا اإلنـسان ال يكـون حـامال هلمـوم              

ذا اإلنــسان ال ميكـــن أن يكــون مـــن   ـســـالم واملــسلمني ، مثـــل هــ   اإل
  .أنصار احلجة عجل اهللا فرجه الشريف 

ــال     ــسالم ق ــه ال ــصادق علي ــام ال ـــن اإلم ـــة ع ــن مل " :     يف رواي م
   .)١( "يهتم بأمور املسلمني فليس مبسلم 

مــشتقة مـــن اهلـــم واحلــزن والغـــم ، يعـــين أن   " يهـــتم "     كلمــة  
 حيمــل اهلــم والقلــق واحلــزن علــى أمــور املــسلمني  اإلنــسـان الــذي ال

ــه     ــصاعـب هــذا ال يــصدق علي ــصـائب وم ـــليهم مـــن م ـــري ع ومـــا جي
  " .املؤمن " فضال عن " املسلم " اسم 

ــوائجهم ،     ــضاء حـ ــسعى يف قـ ــسلمني يـ ــم املـ ـــل هـ ــذي حيمـ     إن الـ
ويتـابع أخبـارهم ، وحياول أن ينـصرهم بقـدر مـا يـستطيع ، وـذه              

ــسالم يف    الطري ـــليه الـ ـــدي عـ ـــام املهـ ــساعـد اإلمـ ــسـتطيع أن يـ ـــة يـ قـ
مهمتـه ، اإلمـام عـليه السـالم حيمـل هـم اإلسـالم ، واملـؤمن الـذي          
ــه    ــون مــن أنــصار احلجــة علي ال حيمــل هــم اإلســالم ال ميكــن أن يك
ــه     ــدي علي ــام امله ــوان اإلم ــن أع ــون م ــستحيل أن يك ــن امل الــسالم ، م

 مــن أنــصار اإلمــام عليــه الــسالم ومــن  الــسالم ، إذا أراد أن يكــون
ــد أن      ــالم فــال ب ــواء اإلس ــذي يرفعــون ل ــن ال ــدين وم ـــذا ال أنــصـار ه

                                                        
   .١١٩ ح ٣٣٨ ص ٧٤ حبار األنوار ج )١(
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ــل وال        ــى جب ــه عل ــده كأن ــيش لوح ــط يع ــسـلمني ال فق ـــور امل ــتم بأم يه
ــسه       ــد نف ــه الوحي ــه ، ومهّ ــاجني حول ــراء واحملت ــن الفق ــد م ــد أح يوج

ــذا ،      ــو ه ــان ه ــدود اإلمي ــأن ح ــط وك ــه فق ــه وأوالده وبيت ــذا وزوجت ه
ــذي       ــصار ، ال ــن األن ــون م ــدين ال يك ــم ال ــل ه ــذي ال حيم ــسان ال اإلن
ــه       ــصار احلجــة علي ــة أن ــصل إىل درج ــذي ي ــو ال ــدين ه ــم ال ــل ه حيم
ــون        ــذي يك ــو ال ــذا ه ــسالم فه ــه ال ــام علي ــر اإلم ــسالم ، فــإذا ظه ال
ــه بعــد أن        ــابقا ال أن ــه متــهيئ س ــصار ألن ــون مــن األن ــهيئا ألن يك مت

: ، نقـول  " وسـأكون مـستعدا للقتـال       سأيأ  : " يظهر اإلمام يقول    
ال ، إذا مل تتـهيأ مــن الـسابق فاإلمــام عليـه الـسالم ال ميكــن أن      " 

  .، فالتهيؤ ال بد أن يكون يؤا سابقا " يقبلك ضمن جيشه 
    إذا كان اإلنـسان ال حيمـل هـم النـاس وحيمـل فقـط هـم نفـسه              

نـه سـيكون مـن    وزوجته وأوالده مثل هذا يعـيش األوهـام واخليـاالت أ     
ــك      ــصل إىل تلـ ـــه سيـ ـــن أنـ ــسـالم ، ال يظـ ـــه الـ ـــة عليـ ــصـار احلجـ أنـ
ــذا إذا مل     ــا ، ه ــصور فيلم ــه ي ــال كأن ــامل اخلي ــيش يف ع ــة ، يع الدرج
ينقلـب للقتــال ضــد اإلمـام عليــه الــسالم ، الـذي يكــون مهّــه الــدنيا     
ــا بعــدة         ــه الــسالم ، طبع ــام علي ــال ضــد اإلم ــد ينقلــب للقت ــط ق فق

نسـان يربر لنفـسه ، إذا ظهـر اإلمـام عليـه الـسالم         تربيرات ألن اإل  
ـــال   ـــول مث ــصر ؟    : " يق ــام الع ــو إم ــذا ه ــول إن ه ــن يق ــدأ " وم ، يب
ومــن يقــول : " وة األوىل والتربيــر األول ، ويقــول مــثال ـــذه اخلطــ 
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ــسيف ؟ ، ال ،      ــدم وال ـــال وال ــسـري بالقت ـــوف ي ـــدي س ـــام امله إن اإلم
   ٍع لإلمامـة  هـذا ليس هـو اإلمـام ، هذا مويقـول كـل هـذا ألنـه     " د ،

ــود       ــم مفق ــسـالم ، العل ـــه ال ـــام عـلي ـــوال اإلم ــى أح ـــا عل ـــس مطّـلع لي
عنـده ، فال يعلم ماذا سيفعل اإلمـام عليـه الـسالم حينمـا يظهـر ،              

هــذا مثــل الــذي ظهــر ســابقا يف مكــة ومل يكــن اإلمــام         : " يقــول 
ــدي  ــضم    " امله ــم سين ــن ثَ ــار ، وم ــدأ باإلنك ــداء  ، فيب ــب األع إىل رك

ــدري    الــذين حيــاربون اإلمــام وهــو ال يــشعر ويظــن أنــه مــؤمن ، ال ي
ـــو ي ــذي     ـوه ــسان ال ــستحيل أن اإلن ــن امل ــنعا ، م ص ــِسن حـــه ي ـــن أن ظ

ينكب على أمـور الـدنيا ويهـتم فقـط بـأموره الدنيويـة أن يـصري مـن             
ـــاه حــــينما يظهـــر اإلمـــام عليـــه   األنـــصـار ألنــــه ســــيخاف عــــلى دنيـ

  .سالم ال
:    يقول تعاىل 

 )١(.   
 عليـه الـسالم       هذه اآلية تتحدث عن وقـت ظهـور اإلمـام املهـدي          

 ، فهــي آيــة مــستقبلية ، فحــني الظهــور  )٢(كمــا يقــول بعــض العلمــاء  
                                                        

   .١٥٨:  األنعام )١(
   :٤٦ ح ٣٤ ص ٦حبار األنوار ج  )٢(

أخربين عن التوبـة إىل     : ـرايب إيل النيب صلى اهللا عليه وآله فقال             أتى أع 
إن باا مفتوح البـن آدم ال يـسد   : مىت تقبل ؟ فقـال صلى اهللا عليه وآله   
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: حىت تطلع الشمس من مغرا ، وذلك قولـه         
 وهي طلوع الشمس من ، 

مغرـا ، 
.   

   :١٨ ح ٢٧٤اخلصال للشيخ الصدوق ص 
سأل رجـل أبـا   :  غياث عن أيب عبداهللا عليه السالم قال          عن حفص بن  

عبداهللا عليـه السالم عن حروب أمري املؤمنني عليه السالم ، وكان الـسائل             
إن اهللا عز وجل بعـث حممـدا   : من حمبينا ، فقال له أبو عبداهللا عليه السالم       

تـضع  ثالثة منها شاهرة ال تغمد إىل أن        : صلى اهللا عليه وآله خبمسة أسياف       
احلرب أوزارهـا ، ولن تضـع احلرب أوزارها حىت تطلع الـشمس مـن             
مغرا ، فإذا طلعت الشمس من مغرا آمن الناس كلهم يف ذلـك اليـوم ،                
فيومئـذ ال ينفع نفسـا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياـا               

  . . . .خريا ، 
   :١٩٢ ص ١مسند أمحد بن حنبل ج 

ال تنقطع اهلجـرة  : ي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال            عن ابن السعد  
فقال معـاوية و عبدالرمحن بن عوف وعبـداهللا بـن          . ما دام العدو يقاتل     

إن اهلجرة خـصلتان ،     : عمرو بن العاص إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
إحدامها أن جـر السـيئات ، واألخـرى أن اجر إىل اهللا ورســوله ،         

قطع اهلجرة ما تقبلت التوبـة ، وال تزال التوبة مقبولة حـىت تطلـع              وال تن 
الشمس من املغـرب ، فإذا طلعت طبع على كل قلب مبا فيه وكفى النـاس         

  .العمل 
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اإلنــسـان الــذي مل يـــؤمن حــق اإلميــان هـــذا اإلميــان الظـــاهري ال      
ـــه يف ذلـــ  ــان     ـينفعـ ــو اإلميـ ـــس هـ ـــوب ليـ ـــان املطلـ ـــوم ، واإلميـ ك اليـ

ــيب      ــان القلـ ــو اإلميـ ــي وهـ ــان احلقيقـ ــوب اإلميـ ــل املطلـ ــساين ، بـ اللــ
تظهــر آثــاره علــى اإلنــسان ، فمــن صــار اإلميـــان       ان الــذي  ـواإلميــ 

                                                                                                           
   :٧٧كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص 

    عـن النـزال بن سربة عـن أمري املؤمنني عليـه الـسالم يف حـديث             
ال تسألوين عما يكون بعد هـذا       : دجال ويقول يف آخره     يذكر فيـه أمر ال   

قال الرتال بـن  . فإنه عهد إيل حبيبـي عليه السالم أن ال أخرب به غري عتريت      
ما عىن أمري املؤمنني ـذا القـول ؟   : فقلت لصعصعة بن صوحان   : سـربة  

إن الذي يصلي عيسى بن مرمي خلفه هـو         ! يا ابن سربة    : فقـال صعصعة   
عشر من العتـرة ، التاسع من ولد احلسني بن علي عليهما الـسالم             الثـاين  

وهـو الشمس الطالعـة من مغرا ، يظهر عند الركن واملقـام ، فيطهـر              
األرض ويضع امليزان بالقسـط فال يظلم أحد أحدا ، فأخرب أمـري املـؤمنني     
 عليه السـالم أن حبيبه رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه عهد إليـه أن ال              

  .خيرب مبا يكون بعد ذلك غري عترته األئمة 
   :٩١ ح ١٠١اإلمامة والتبصرة البن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق ص 

عن علي بن رئاب عن أيب عبداهللا عليه السالم أنه قال يف قـول اهللا عـز                     
: وجـل  

    اآليات هم األئمة ، واآلية املنتظرة هو القائم عليـه الـسالم            :  ، فقال
فيومئذ ال ينفع نفسـا إمياا مل تكن آمنت من قبـل قيامـه بالـسيف وإن               

  .آمنت مبن تقدمه من آبائه عليهم السالم 
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ــسلمني كنتيجــة طبيعيــة        ــأمور امل ــذي يهــتم ب ــو ال ــه فه ــخا يف قلب راس
ــا       ــدر مـ ــؤمنني بقـ ــوائج املـ ــضاء حـ ــسعى يف قـ ــخ ، ويـ ـــه الراسـ إلميانـ

  .يستطيع ، وحيمل هم الدين 
  

ــي الــــ :     إذن  ـــن احلقيقــ ــفات  ـاملؤمــ ــسه مواصــ ـــد يف نفــ ذي يوجــ
ــة  ــصل إىل درج ــصار سي ــذه    األن ــاد ه ــة بإجي ــصار كنتيجــة طبيعي  األن

  .الصفات يف نفسه 
  

هل اإلمام عجـل اهللا فرجـه الـشريف يعلـم مـن         : السؤال الرابع   
  يكون من أنصاره أو ال يعلم ؟

  

  :اجلواب 
ــول اهللا       ــذلك ، ورس ــم ب ــده العل ــسالم عن ــه ال ــام علي ــم ، اإلم     نع

ــالع ع    ــسالم عنــدهم اط ــيهم ال ــه واألئمــة عل ــه وآل ــى صــلى اهللا علي ل
ــومهم     ــون يف ي ــيعتهم ، مــاذا يفعل ــع النــاس مبــا فــيهم ش أحــوال مجي

  .وليلتهم 
  

ــاىل   ــول تع :     يق
 )١(.   

  

ــان    ــسريه التبي ــدس ســره يف تف ــشيخ الطوســي ق روي يف :    يقــول ال
 الـنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه يف كــل  اخلـرب أن األعمــال تعــرض علــى 

                                                        
   .١٠٥:  التوبة )١(
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اثنني ومخيس فيعلمها ، وكذلك تعرض على األئمـة علـيهم الـسالم          
   .)١( : فيعرفوا ، وهم املعنيون بقوله 

  

ــى :     وعــن أيب عبــداهللا عليــه الــسالم قــال   ــرض األعمــال عل عت
اد كـل صـباح ،   رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أعمال العبـ      

 :أبرارها وفجارها فاحذروها ، وهو قول اهللا عز وجل        
 .  ٢(وسكت(.   

  

ــه     ــسالم أن ــه ال ــداهللا علي ــن أيب عب ـــات كثـــرية ، فع ـــاك رواي     وهن
ي يف كــل مخـــيس ، فــإذا كــان   " : قـــال  ــ ـــرض عل إن األعمـــال تع

كملت ، فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول اهلـالل أ
   .)٣( "اهللا صلى اهللا عليه وآله وعلى علي عليه السالم 

  

ي " :     وعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه أنــه قــال   ــ ! يــا عل
ــأفرح بــصاحل أعمــاهلم       ــرض يف كــل مجعــة ف عـــال شــيعتك ت أعم

ئك يتنـزهون قل لشيعتك وأحبا! يا علي . . . وأستغفر لسيئام 
   .)٤( "عن األعمال اليت يعملها عدوهم 
                                                        

    .٢٨ ح ٣٢٩ ص ٥ حبار األنوار ج )١(
   .٣ ح ١٣١ ص ١٧ ج املصدر السابق )٢(
   .٢٩ ح ٣٤٣ ص ٢٣ج  املصدر السابق )٣(
   .٨٥ ح ٤١ ص ٦٥ج  املصدر السابق )٤(
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    أي ال تقلّــدوا األعـداء الـذين ليــسوا عــلى خطكـم ، ال تقلّــدوهم      
  .يف أعماهلم 

رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وإمـــام الزمـــان عليـــه  :     إذن 
ــشيعة      ــام ال ــون إذا ق ــؤمن ، يفرح ــا امل ــك أيه ــان بأعمال ــسالم يعلم ال

ــ ــم يرتكبـــون الـــسيئات  بأعمـــال طيبـــة صـ احلة ، وحيزنـــون إذا رأوهـ
واحملرمات ، فإمـام الزمان عليه الـسالم يراقبـك ــــ أيهـا املـؤمن ــــ          
يف كـــل لـحظــــة ، يعــــرف مــــن أنـــت ومــــا هــــو دينــــك ومــــا هـــي         
اهتمامـاتك ، ويعـرف إذا كنت أهــال ألن تكـون مـن أنـصاره أو ال ،           

ــواء    ــات س ــن رغب ــك م ــد يف قلب ـــا يوج ــم م ــة  ويعل ــات دنيوي ــت رغب كان
فقط أم أنك حتمل هم هذا الـدين ومهـوم املـسلمني ، فاحـذر فـإن          
ــه ،       ــرك كل ــراك خــالل عم ــو ي ــك وه ــسالم علي ــه ال ــام علي ــني اإلم ع
وسيكون معك إذا كنت معه ، وسـيكون معـك يـوم املمـات ويف القـرب           
ويف عـامل الربزخ ويف يـوم القيامـة ليِعـينك علـى أهــواهلا كمــا كنـت         

الدنيـــا مِعينـــا لــه يف مهمتــه ، فقــدم لإلمــام شــيئا ليقــدم لــك         يف 
ــان     ــا إذا ك ــا ، وأم ــزاء عظيم ــك اهللا ج ــثرية وليجزي ــياء ك ــام أش اإلم
ــة ،      ــا فاني ــدنيا أل ــى ال ــصل عل ــن حي ــط فل ــدنيا فق اإلنــسان مهّــه ال

  .وسيخسر اآلخرة مع أا الباقية 
ــا الـــس :     إذن  ــصل إىل الدرجـــة الـــيت جت   ـعلينـ علنـــا عي حـــىت نـ

ار اإلمــام املهـدي عليـه الـسالم ، وهــي    ـن أنـص ـمـؤهلني ألن نكـون مـ   
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مة عظيمة على اإلنسان املـؤمن ، وال يكـون مهّـه فقـط احلـصول        ـهـم
ــى       ــصول علـ ــه احلـ ــون اهتمامـ ــر ، وال يكـ ــال وبيجـ ــيارة ونقـ ــى سـ علـ

هـــذه القـــضايـا  ـالفــضـائيات يف بـيتـــه ، ال يكـــون اهتـمــــام املؤمـــن ب    
ن مهمتـه عظيمـة بقـدر هـذا اإلمـام العظـيم ،       فقـط ، اإلنسـان املؤم 

ــد أن       ــا ، وال ب ــوات أرجلن ــدى خط ــث ال تتع ــا حبي ــون نظراتن فــال تك
  .تكون نظرتنا إىل البعيد 

ــه      ــل اهللا فرجـ ــصاره عجـ ــن أنـ ــون مـ ــاكم ألن نكـ ــا اهللا وإيـ     وفقنـ
الـشريف وأن يــساعدنا يف محــل مــسؤولية هــذا الــدين ومحــل مهــوم   

  .كون من أعوانه عليه السالم املسلمني املستضعفني حىت ن
   واحلمد اهللا رب العاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم       

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  

  
    احلمد اهللا رب العاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم        

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
يف مثل هذه املناسـبات مـا الـذي نـستفيده ؟ ، املفـروض أن كـل                

شــخص جييــب علــى نفــسه عــن الفائــدة مــن هــذه املناســبات ســواء   
ـــا وضـــوحا       ـــد أن يكــون واضح ـــات ، واجلــواب ال ب ـــد أم الوفي املوالي

  .تاما لكل فرد فرد ِمنا 
    مــن املمكــن أن يقــال إن االســتفادة هــي االرتبــاط أكثــر بأهــل        

عليهم السالم ، فنرتبط ارتباطا أكرب ـم علـيهم الـسالم ،       البيت  
هذا االرتبـاط األكـرب ـم ال بـد أن يكـون لـه مـردود ونتيجـة تظهـر           

  .على حياة اإلنسان 
                                                        

 هــ  ١٤٢١ مجـادى الثانيـة   ٢٢ ألقي هذا املوضوع يف لقاء مع األهل يف    )١(
 م يف منطقة الرميثية مبناسبة مولـد سـيدة نـساء          ٢٠٠٠ / ٩ / ٢٠املوافق  

  .لزهراء عليها السالم العاملني فاطمة ا
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هـل اهللا عـز وجـل خلـق اإلنـسان بـدون        :     أسأل السؤال التايل    
  هدف أو أنه يوجد هدف من وراء خلقه ؟

  

  :اجلواب 
  

ن يـقـــول اإلنـــسـان إنـــه مـخـلـــوق عـبـثـــا هـــكذا  ـن املــسـتـحيـل أـــ    م
ــدف ، فــال بــ  ـــال ه ــسان ،   ـب ــق اإلن ــن خل ــدف م ــاك ه ــون هن د أن يك

: واآليــة التاليـــة تبــين هــذا اهلــدف وهــي قولــه تعــاىل   
 )١(.   

  

ــصل إىل عب  :     إذن  ــسان أن ي ــق اإلن ــدف خل ــاىل ،  ه ــة اهللا تع ودي
والعبـادة ال تعين الصالة والـصيام واحلـج فقـط ، فـال بـد أن يكـون         
ــق    ــة ، فـــاهللا خلـ ــصل إىل حقيقـــة العبوديـ اإلنـــسان عابـــدا هللا وأن يـ

  .اإلنسان من أجل العبادة 
  

  من أين يأخذ اإلنسان هذه العبادة ؟: سؤال 
  

  :اجلواب 
  

جــل ، وحنـــن ال      يأخــذ اإلنــسان كيفيـــة العبــادة مــن اهللا عـــز و    
ــنيب    نــستطيع أن نأخــذ مباشــرة مــن اهللا ســبحانه ، فيــأيت الــدور لل
ــه    صــلى اهللا عليــه وآلـــه ، فيكــون عـــندنا ارتبـــاط بــه صــلى اهللا علي
وآلـــه ، ومــن بـعـــد الــنيب صــلى اهللا عليـــه وآلـــه يــأيت دور األئمــة         

                                                        
   .٥٦:  الذاريات )١(
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عليهم السالم ، فهم أئمة وحنـن مـأمومون ، واإلمـام هـو الــمتبع ،           
ـــمتِبع ، فاإلن و ـــو الـ ـــوم هـ ــاملأمـ ــا  ــ ــا إذا كـــان تابعـ ـــون مأمومـ سـان يكـ

ــول      ــستطيع أن نق ـــام فـــال ن ـــا لإلم ــن تابع ـــا إذا مل يك ـــام ، وأم لإلم
عـــنه إنـــه مأمـــوم ، لــذلك فالــشـخص إذا كــان يتِبــع أهـــل البيـــت         
عـليهم السالم فهو شيعي ، وإذا مل يكـن متِبعـا ألهـل البيـت علـيهم        

ــسالم ــسانه      ال ــول بل ــذي يق ــسان ال ــيعيا ، واإلن ــيس ش ــو ل ــا : "  فه أن
؛ فهذا ال يكفي ألننا ننظر إىل أعمالـه هـل أـا تعبـر عـن            " شيعي  

التـشيع أو ال ، فــإذا كانـت أعمالــه ال تعبـر عــن التـشيع فهــذا القــول     
اللسـاين ال يدخلـه إىل اجلنة ، ال بد أن يكـون هنـاك مـردود عملـي             

كـون هـذا الـشخص شـيعيا حقيقيـا ، فيـأيت       يترتب على قوله حـىت ي     
  :السؤال التايل 

  من هو الشيعي احلقيقي ؟
  :اجلواب 

    الــشـيعي احلقـــيقي هـــو الـــذي يكــون فعــال متبعــا ألهــل البيــت         
  كيف يكون االتباع ؟: عليهم السالم ، ولكن نسأل 

اإلنــسان يف كــل شــيء يريــد أن     :     االتبــاع يكــون ــذه الكيفيــة    
ــه ال ــيعمل ــسه  ـ ب ــسأل نف ــين ؟    : د أن ي ــل م ــز وج ــد اهللا ع ــاذا يري م

ــد      ــاذا يري ــين ؟ وم ــه م ــه وآل ــول اهللا صــلى اهللا علي ــد رس ــاذا يري وم
  األئمة عليهم السالم مين ؟
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    مــثال إذا كنــت أريــد أن أشــتري شــيئا بــسيطا مثــل الــساعة ،         
ــسالم     ــيهم ال ــت عل ــل البي ــأل أه ــيت    : " فأس ــساعة ال ــوع ال ــو ن ــا ه م

ــ ــين أن أشـ ، وال يقـــال إن أهـــل البيـــت علـــيهم  " تريها ؟ يريـــدون مـ
ــت     ــساعة ، فيقــال إن أهــل البي الــسالم لــيس هلــم دخــل يف شــراء ال

مـاذا  : عليهم السالم هلم دخل يف ذلك ، فـال بـد أن يـسأل نفـسه         
ــضية    ــضية األوىل ويف القـ ــيهم الـــسالم يف القـ يريـــد أهـــل البيـــت علـ

 البيـت علـيهم   ، ال بـد أن يعـرف رأي أهـل   . . . الثانية ويف القضية  
الــسالم يف القــضايا حــىت يكــون شــيعيا ، وأمــا اإلنــسان الــذي يفعــل  
ــع       ــذا يف الواق ــسالم فه ــيهم ال ــة عل ــوع إىل األئم ــدون الرج ــياء ب األش
ــساين ، اإلنــسان الــشيعي         ــو شــيعي ل ــا ، نعــم ه ــيس شــيعيا حقيقي ل

مــاذا يريــد أهــل البيــت علــيهم     : العـــملي هــو الــذي يــسأل دائمــا     
  السالم مين ؟

هــل يريـد منــا أهـل البيــت علــيهم   : اآلن نفـرش الــسفرة فنـسأل      
  السالم أن حنتفل مبواليدهم ذه الطريقة أو بطريقة أخرى ؟

    هـــذا الــسـؤال ال بـــد أن نــسـأله ألنفـــسنا وجنيــب عليــه جوابــا        
ــذا    ــسأل نفـــسك هـ ــشـتري أي شـــيء ال بـــد أن تـ ـــندما تـ ـــا ، عـ دقيقـ

ــة مــ  ــدما تــذهب إىل اجلمعي ــد  الــسؤال ، وعن ــشتري ؟ مــاذا يري اذا ت
أهل البيت عليهم السالم مـين أن أشـتري مـن اجلمعيـة ؟ ، عنـدما       
ــسيارة     ــا هــي ال ـــن مالبــس ؟ م ـــاذا أشـــتري م أذهـــب إىل الــسـوق م
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ـد أهــل البيـــت عـليــهم الـسـالم مــين أن أشـتريهــا ؟ مــا        ــ الـيت يـري 
   ؟هـو البيت الذي يريد مين أهل البيت عليهم السالم أن أشتريه

ــسان ، واآلن      ــه اإلن ــيء يعمل ــل ش ــك ك ــى ذل ــس عل ــة وِق ــذه أمثل     ه
هــل أنــا فعــال متبــع ألهــل البيــت علــيهم  : يــسأل كــل شــخص نفــسه 

  السالم أو ال ؟
  

:     يقول اهللا تعاىل 
 )١(.   

  

ــه ؟ ، ال        هـــل أنـــا فعـــال مقتـــٍد برســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآل
تقـــل إن الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه مل يكــن رســوال لنــا ، رســول   
اهللا صــلى اهللا عليـــه وآلــــه بعثــــه اهللا تعـــاىل ليعلّمنــــا مــــن خــــالل   

ــسال  ـــل البيـــت علـــيهم الـ ـــه ، أهـ ــانوا  حياتـ ــام كـ م مـــن خـــالل حيـ
ـــوننا ، فــ  ــل    ـيعلّم ــد أن يفع ــشيعي ال ب ــام ، ال ـــدرس حي ـــد أن ن ال ب

هـذا ، ال بـد أن يدرس حياة أهـل البيت علـيهم الـسالم حـىت يـرى         
  .أم عليهم السالم كيف كانوا يعيشون 

  

ــه    ـــان ال يوجــــد فيــ ـــا ، الزمــ ـــري زماننــ ـــام غــ ـــل إن زمــ     ال تقــ
ة عـــن قطـــع ، النـــاس هـــم الـــذين يتغيـــرون ،  اختــــالف ألنـــه عبـــار

واألحــداث الــيت تقـــع يف األزمنــة هــي أحـــداث مــن النــاس ال مـــن       
                                                        

   .٢١:  األحزاب )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٨١ -    

ــر ،     ــان ال يتغيـ ــول إن الزمـ ــر ، نقـ ــان يتغيـ ــال إن الزمـ ــان ، يقـ الزمـ
ــرون يف   ــاس يتغيـ ــن النـ ــان الثـــاين ، ولكـ ــس الزمـ  فالزمـــان األول نفـ

ر أفكــارهم فيقومـــون بأعمــال كــثرية بــدون الرجــوع  ـاألزمنـــة ، تتـغيــ
ــه     ــذ دينـ ــؤمن يأخـ ــسان املـ ــسالم ، واإلنـ ــيهم الـ ــت علـ ـــل البيـ إىل أهـ
وحـيـاتــــه مــــن أهــــل الـبـيــــت عـلـيــــهم الـــسـالم ، وإذا مل يـرجــــع       
اإلنسـان إىل أهـل البيـت عليهم الـسالم يف األعمـال الـيت يقـوم ـا       

ـول عــن نفـسه إنــه شـيعي وإنــه متـدين وإنــه مــؤمن    فـال يــصح أن يقـ  
  .بأهل البيت عليهم السالم ومؤمن خبط اإلمامة 

   هـذا الكالم موجه للرجــل وموجـه للمـرأة ، فالرسـول صـلى اهللا              
عليــه وآلــه أســوة وقــدوة للرجــال ، وفاطمــة الزهــراء عليهــا الــسالم   

 قــدوة فهــؤالء اء ، وطاملــا أن اإلنــسان حيتــاج دائمــا إىل ـقـــدوة للنــس
ــاعهم ، نعــم ال يــستطيع اإلنــسان أن        ــم القــدوة ، وال بــد مــن اتب ه
يصـل إىل منـزلتهم مهما حــاول ، ولكـن عــلى أقـل التقـادير حيـاول           

، " أحـاول : "، بـل يقـول   " ال أقدر علـى ذلـك  : "أن يصل ، ال يقول     
ـــزلة  ـفــ ـــام يف من ــان اإلم ــصل   % ١٠٠إذا ك ــستطيع أن ي ــسان ي فاإلن

ــسـبة  ــذهب ، فــإذا     % ٢٠إىل ن ـــأيت وت ـــبات ت ـــذه املناس ـــال ، وه مث
، فبعــد املناســبة ال بــد أن  % ٢٠كـان املــؤمن قبــل املناســبة بنـسبة   

حـىت يكـون هنـاك تغيـر عنـده ، ولـيس اهلـدف         % ٢١يكون بنـسبة    
ــأن يأخ ــا ال   ــ ــد ذاـ ــات حبـ ــط ، املعلومـ ـــومات فقـ ــشـخص معلـ ـذ الـ
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ــسان ويقــ     ــتعلّم اإلن ــا ي ــسان ، مهم ــه إذا مل  حتــرك اإلن ــب فإن رأ الكت
تؤثـر املعلـومات يف حياتـه فهـو مل يـستفد مـن هـذه املعلومـات ، نعـم          

  .حفظ بعض الكلمات واأللفاظ 
  

ــه قــال    أفــضل " :     يف روايــة عــن الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه أن
خدجية بنـت خويلـد ، وفاطمـة بنـت حممـد ،      : نساء اجلنة أربع    

   .)١( " امرأة فرعون ومرمي بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم
  

ــه      ــا حيتاج ــل م ــون ك ــون ويبين ــسالم يطرح ــيهم ال ــت عل ــل البي     أه
اإلنــسان ، يف كيفيــة تربيــة األوالد ، ويف كيفيــة معيــشة الــزوج مـــع       
ــالعكس ، هنـــاك قـــوانني يف    ـــة الزوجـــة للـــزوج وبـ ـــة ، ومعاملـ الزوجـ

ن حتكــم هــذه العالقــة ، إذا تعــاون كــل األطــراف مــن أجــل        ـالديــ
ــا   تطبيــق هــذ ــعيدة وتنــتج أناس ــة تكــون س ــوانني فاحليــاة الزوجي ه الق

ــتج       ــا تن ــادة م ــصاحلة ع ــرة ال ــرة ، واألس ــذه األس ــمن ه صــاحلني ض
  .أناسا صاحلني 

  

ــيء        ــل ش ــسالم يف ك ــا ال ــراء عليه ــاة الزه ـــة حي ـــدأ بدراس ـــو نب     ل
ــا جانبـــان   ــإن هلـ جانـــب إنـــساين عـــام للرجـــل واملـــرأة ،  : تفعلـــه فـ

دوا مـن الزهـراء عليهـا الـسالم يف هـذا       ويستطيع الرجـال أن يستفي   
  .اجلانب ، وهناك جانب خاص للمرأة 

                                                        
   .١٣٣ ح ١٧٨ ص ٨ حبار األنوار ج )١(
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    لنأخـــذ بعـــض األمثلـــة مـــن حيـــاة الزهـــراء عليهـــا الـــسالم ،        
 وصــلت واإلنــسان ال بــد أن يــرى واملــرأة ال بــد أن تــرى إىل أي حــد 

من هـذه األمور اليت قامـت ـا الزهـراء عليهـا الـسالم ، فالرجــل            
حـد وصـلت ، وبناتـه إىل أي حـد وصـلن ، وهـو       يرى زوجتـه إىل أي   

ــت        ــل البي ــاة أه ــن حي ــاك م ــصص ، هن ــذه الق ــن ه ــضا م ــستفيد أي ي
علــيهم الــسالم نتــاج ، وهــذا النتــاج نأخــذه ونطبقــه علــى حياتنــا        

ـــؤمنني ، وإذا كـنــ  ــصـري م ــا فــال    ـون ــى حياتن ـــه عل ا نأخـــذه وال نطبق
لـــيهم نكــون مــؤمنني واقعــا ، اإلنــسان الـــذي يــؤمن بأهــل البيــت ع       

الم ال بـد أن تكون حياتــه قائمـة علـى مـا يقولونـه ومـا يقومـون          ـالس
  .به 

ــم     ، )١(    مــثال مهــر الزهــراء عليهــا الــسالم كــان مخــسمائة دره
ملـاذا هـذه القيمـة بالــذات ؟ بيـت الزهـراء عليهـا الــسالم       : فنـسأل  

  كيف كان ؟ ماذا كان يوجد يف بيت الزهراء عليها السالم ؟
صص أهــل البيــت علــيهم الــسالم ، ولنحــاول أن      لنــستفد مــن قــ

  .نصل إىل هذه املراتب العالية اليت جعلهم اهللا تعاىل فيها 
ــون      ــث حنــاول أن نك ــة حبي ـــة معين ـــيتنا بطريق ــون ب ـــد أن يك     نري
مثـل أهـل البيـت عـليهم السالم ، ال نقـول بـنفس الطريقـة متامـا ،           

نـضع ترابـا يف بيوتنـا ،    ال نقول إذا كانت أرضية بيتهم مـن التـراب           
                                                        

   .١١ ح ٨ ص ١٥ وسائل الشيعة ج )١(
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هناك مقـدار معين ميكن القيام بـه ، هنـاك حاجـة كانـت موجـودة             
يف زمام تتناسب مع زمـام ، واحلاجـات تتغيـر حـسب الزمـان ،         
ولكن احلاجة تظل حاجة ، فننظـر إىل احلاجـات الـيت تتناسـب مـع           

ن هـذه احلاجـة املفـروض مـن اإلنـسان املـؤمن أن      ـزمانـنا ، وأكثر م   
  . يأخذه ، وهناك مقدار معين يعبر عن احلاجة ال

  

ــسالم     ــا ال ــراء عليه ــت الزه ـــد يف بي ــان يوج ـــاذا ك ـــرأ م  ، )١(    لنق
ــ ــا   ـكــان يوج ــسرير ؟ هــل كم ــف كــان ال ــرير ، ولكــن كي د يف بيتــها س

  يفعل الناس اآلن ؟
                                                        

 ١٢٩ ص   ٣ راجع القصة يف مناقب آل أيب طالب البن شهرآشـوب ج             )١(
: . . . نقـال عن أمايل الشيخ الطوسي ، قـال الـصادق عليـه الـسالم              

أي حجـر   ( الدراهم يف حجــره     ) أي علي عليـه السالم     ( وسـكب  
فأعطى منها قبضة كانت ثالثـة وسـتني أو   ) رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله    

ستة وستني إىل أم أمين ملتاع البيت ، وقبضة إىل أمساء بنت عميس للطيـب ،           
وقبضـة إىل أم سلمة للطعام ، وأنفذ عمارا وأبا بكر وبـالال البتيـاع مـا       

حها ، وكان مما اشتروه قميص بسبعة دراهم ، ومخار بأربعـة دراهـم ،     يصل
وقطيفة سوداء خيربية أو سرير مزمل بشريط ، وفراشان من خـيش مـصر              
حشـو أحدمها ليف وحشو اآلخر من جز الغنم ، وأربع مرافـق مـن أدم               
الطايف حشوها إذخر ، وستر من صوف ، وحصري هجري ، ورحاء اليد ،               

 وخمضب من حناس ، وقعب للنب ، وشن للماء ، ومطهـرة             وسقاء من أدم ،   
  .مزفتة ، وجرة خضراء ، وكيزان خزف 
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ــط    ــشتري ديباجــة فق ــرأة اآلن عروســا فإــا ت    مــثال إذا كانــت امل
  .ر دون النظر إىل باقي األثاث مبائيت دينار أو أكث

  

    وكـــان يف بيتـــها عليهـــا الـــسالم فراشـــان مـــن اخلـــيش ، هنـــاك  
مقدار حـسب احلاجـة يـستطيع اإلنـسان أن جيعلـه يف بيتـه ، فـراش              
ــة دينــار ، وهنــاك         ــاك فــراش مبائ ــشرة دنــانري ، وهن ــد يكــون بع ق
ــصر      ــسان أن يقت ــستطيع اإلن ــات ي ــاك حاج ــار ، هن ــألف دين فــراش ب

ى احلـد األدىن ، ففـي بيتــها فراشـان مـن اخلـيش أحـدمها       فـيها عل 
حمــشو بليــف ، واآلخــر حمــشو بــصوف الغــنم ، وأربعــة مــساند مــن   
اجللــد حــشوها مــن نبــات طيـــب الرائحــة ، وســتر مــن الـــصوف ،        
ــن حنــاس ،      ــشت م ــشعري ، وط ــح وال ــن القم ــى لطح ــصري ، ورح وح

وقربـة مـاء ،   ومطهـرة ـــ أي إبريق ـــ ، وجرة ، و كـوز مـن خـزف ،          
  .وإناء للنب ، وكوب للماء ، هذا هو بيت الزهراء عليها السالم 

  

ا احلاجــات قــد تتغيــر مــن زمــان آلخــر ، بــدل مــا نــستعمل   ـ    طبعــ
اآلن جـــرة للـمــــاء نـــسـتعمل الـــربادة الكـهربـائيـــة ، ولكـــن الـــربادة    

  أنـواع ، فما النوع الذي يشتريه اإلنسان ؟
                                                                                                           

  .ونطع من أدم ، وعباء قطراين ، وقربة ماء :     ويف رواية 
وكان من جتهيز علي داره انتشار رمل لـني ،          :     وهب بن وهب القرشي     

خمـدة  ونصب خشبة من حايط إىل حايط للثياب ، وبسط إهاب كـبش ، و   
  .ليف 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٨٦ -    

ــذه ا  ــن ه ــتعلّم م ــيهم       ن ــت عل ــل البي ــن أه ــستفيد م ــبات أن ن ملناس
ــارا ، وهنــاك        ــسان بعــشرين دين ــشتريها اإلن ــتارة قــد ي ــسالم ، س ال
ســتارة مبائــة دينــار أو مــائيت دينــار ، اهلــدف مــن الــضوء أن يــنري   

ــان ، ف هـــو وســـيلة إلضــاءة املكــان ، فيــضع الــشخص شــيئا وال       ـاملك
فيــضع مقــدارا هـــدف اإلنـــارة ، يكــون اهلـــدف هــو الزينــة ، ـيكــون ال

ــاءة ،     ــو اإلض ــد هلــا حاجــة ، اهلــدف ه ــى زينــة ال يوج ــال عل مــن امل
  .ولكن ينقلب اهلدف إىل زينة ، والوسائل تنقلب إىل أهداف 

سـان حيتــــاج إىل ســــيارة لتكــــون وســــيلة للنقـــل ، فتـــصري      ــــ    إن
، " الكـشخة  " اية للظهـور مبظهـر معـين وهـو مـا نـسميه          ـالسيارة غ 

ــو  ــت هدفــه أن يك ــدف   البي ــب إىل ه ــسان ، فينقل ــواء اإلن ــا إلي ن مكان
ـــة     ـــورا فخمـ ـــه أمـ ـــل يف بيتـ ـــوت ، فيجعـ ـــنافس يف البيـ ـــر والتـ التفاخـ
ــسان ، فــإذا      ــد اإلن ــداف عن ــب إىل أه ــائل تنقل ــذه الوس مترفـــة ، وه
صارت الوســائل أهـدافا فـإن اإلنـسان ال يكـون عابـدا هللا تعـاىل وال             

 بــل يكـون متبعـا ألهوائــه   ا ألهـل البيــت علـيهم الـسالم ،   ـيكـون متبعـ  
ألن األهــواء جتعلـــه يرغـــب يف كثـــري مــن األشــياء ، فيكــون احملــرك   
هــو اهلــوى ، وال يكــون احملــرك هــو التقــرب إىل اهللا وال اتبــاع أهــل   

  .البيت عليهم السالم 
    ونــأيت إىل بيــت الزهـــراء عـــليها الــسالم مــرة أخــرى ، مــاذا        

  يوجد يف بيتها ؟
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ــول الرو ــة    تق ــل ،     : اي ــت بالرم ــسالم أرض البي ــه ال ــي علي ــشر عل ون
ونصب عليه السالم خشبة توضع عليها الثياب ، وبسط عليه السالم      

  .جلد كبش وخمدة من الليف 
ــن     ــي ، واحلــد األدىن م ــيت كانــت يف املاض ــات ال ــي احلاج    هــذه ه

ــيهم الــسالم يأخــذوا ، الزهــراء       ـاحل ـــات كــان أهـــل البيــت عل اج
كــان بإمكاــا أن جتعــل بيتــها أفخــم ممــا كــان ،        عليهــا الــسالم   

ولكنهم عليهم السالم مل يكونــوا يـسـريون علـى أهـوائهم ورغبـام       
ــل      ــسالم أن يفع ــه ال ــؤمنني علي ــري امل ــان أم ــان بإمك ــشتهيام ، ك وم

   :)١(أكثر من هذا ولكنه مل يفعل ، يقول عليه السالم 
عـسل ولبـاب   ولو شئت الهتديت الطريق إىل مـصفّى هـذا ال   "     

    يستطيع عليه السالم أن يفعل كـل      ( هذا القمح ونسائج هذا القز
هــذا لــو أراد ، مل يكــن اإلمــام عليــه الــسالم فقــريا ، كــان عنــده        

الرغبـة موجودة عنـد  ( ولكن هيهـات أن يغـلبين هواي ،  ) أراضي  
اإلمام عـليه السالم واهلوى موجـود عنـده ، هنـاك رغبـات موجـودة         

ــام ع  ــد اإلم ــا     عن ــن مطيع ــن مل يك ــدنيا ، ولك ــذه ال ــسالم يف ه ــه ال لي
هلــواه ، يــستطيع أن يــصل إىل مــصفّى العــسل ويلــبس أفخــم الثيــاب  

ــياء ، يقـــول عليـــه الـــسالم    ــضل األشـ ــن : " وجيعـــل يف بيتـــه أفـ ولكـ
، مل يكــن اهلـوى والرغبــات تــسيره ، مث  " هيهـات أن يغلــبين هـواي   

                                                        
   .٢٨٦ ص ١٦ شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج )١(
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 جـشعي إىل ختيـر   ويقـودين : ) يقـول أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم      
يــستطيع أن جيعــل أمامــه ســفرة ممــدودة وجيعــل عليهــا   ( األطعمـة 

ولعـلّ يف احلجـاز أو اليمامـة مـن ال طمـع يف      ، ) خمتلـف األطعمـة   
اإلنـــسان املـــؤمن يعـــيش مـــشاعر  ( القـــرص وال عهـــد لـــه بالـــشبع

اآلخــرين ، وهــذه قاعــدة إميانيــة ، ال يعــيش األنانيــة ، بــل يــشعر        
؛ ألن أهــل  " ال شــغل يل بــالفقري  : " ، ال يقــول  باإلنــسان الفقــري  

البيت عليهم الـسالم كـان هلـم شـغل بـالفقراء ، وهـذا العمـل لـيس             
ــام      ــه اهتم ــي ل ــؤمن احلقيق ــسالم ، امل ــيهم ال ــت عل ــل البي خاصــا بأه

 أوأبيـت مبطـانا وحـويل بطـون غـرثى وأكبـاد حرى ؟، ) بالفقـراء 
ــا ال اإلنـــسان ينـــام شـــبعان وهـــو يعلـــم أن هنـــ (  اك يف العـــامل أناسـ

ــصلـون عـــلى الطـعـــام ، وأنتـــم تـــروم يف التلفـــاز جلـــد عـــلى        حيـ
عـظم ، كُلْ ولكن اجعل فكـرك مـع هـؤالء الفقـراء ، لـو فكّـر ـؤالء          
النــسـدت شـــهيته عـــن الطعـــام ، ويفكــر أيــضا بــالفقراء الــذين ال       

سـريى  مأوى هلم وال طعـام عــندهم ، فيعـيش مـشاعر اآلخـرين ، و        
ــك اهللا  ـأن نظ رتــــه إىل األشيــــاء تتغيـــر وحياتـــه تتغيـــر ، ملـــاذا خلقـ

ــسالم    ــؤمنني عليـــه الـ ــري املـ ــب أمـ ــت : ) تعـــاىل ؟ ، جييـ ــا خِلقْـ فمـ
هنـاك   ( ليشغلين أكـل الطيبـات كالبهيمـة املربوطـة مهّهـا علفهـا            

أناس يعيشـون من أجل أن يـأكلوا ، وهنـاك أنـاس يـأكلون مـن أجـل        
ا مـا هـو   ا خِلقْنـا فقـط مـن أجــل أن نفكـر بـأن غـد       أن يعـيشـوا ، فم   
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طعـام الغداء وما هو طعــام العـشاء ، مث يتـابع أمـري املـؤمنني عليـه            
ــا يــراد ــا  : ) الــسالم  ــذا  ( تكتــرش مــن أعالفهــا وتلــهو عم هك

ــون      ــسان ال يك ــروض أن اإلن ــر ، واملف ــشرب وجتت ــل وت ــات تأك احليوان
مـا يريــد اهللا عـز وجــل منــه ،   كـذلك ، ال ينــشغل باألطعمـة ويلــهو ع  

 ، وينـشغل عــن  فيلهــو عـن   
ــط ،      ــة فق ــاألمور الدنيوي ــشغـول ب ــره م ــسـالم ألن فك ـــليه ال ـــه ع إمام
فإذا كان فكره كذلك فإنه يلـهو وينـشغل تفكـريه فقـط ـذه األمـور           

حــىت أثنــاء الــصالة والــصيام واحلــج  الدنيويــة ويغفـــل عـــن اآلخـــرة  
ر باألمــور الدنيويـة ، واهللا تعـاىل ال يقبـل مـن اإلنـسان العبــادة       ـيفكـ 

ــاال كــثرية       ــؤدي أعم ــسان ي ــا ، اإلن ــه عليه ــسان بقلب ـــل اإلن إال أن يقب
ــن أي     ـــة م ـــه خالي ــرى أن صحيفت ـــة وي ـــوم القيام ـــأيت ي ـــد ي ـــه ق ولكن

ـــادة مل يكـــن مقـــبال ب  ـــاء العبـ ــا ، فأثنـــاء عمــــل ألنـــه أثنـ قلبـــه عليهـ
ــه خــالل       ــك ألن ــصـل ذل ـــة ، وحي ــضـايا دنيوي ـــر بق ــان يفك ــصـالة ك ال
ــصالة      ــأيت إىل ال ــدما ي ــة وعن ـــور الدنيوي ــشغـال باألم ــون من ــوم يك الي

  .يكون تفكريه ما زال مشغوال ذه األمور الدنيوية 
  

:    نرجـع إىل سيدة نساء العـاملني فاطمـة الزهـراء عليهـا الـسالم       
ها السالم تطحن الشعري بـالرحى بيـدها ، وتـصنع اخلبـز           كانت علي 

  .وتكنس البيت بنفسها 
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    يف روايـــة أن الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه دخـــل علـــى ابنتـــه   
ـــالم اهللا عليــ   ـــة س ــالرحى ، وعليهــا    ـفاطم ــن ب ــي وتطح ها وهــي تبك

كساء مـن اجللـد ، فلمـا رآهـا الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه بكـى ،              
ــول اهللا   ــو رس ــذا ه ــي    ه ــذه ه ــه وه ــه وآل ــشر صــلى اهللا علي ــيد الب س

: سـيدة نسـاء العـاملني عـليها السالم ، فقــال صـلى اهللا عليـه وآلـه          
   .)١( "جترعي مرارة الدنيا حلالوة اآلخرة ! يا فاطمة " 

                                                        
  : ٦ حممد بن مهام اإلسكايف ص -كتاب التمحيص  )١(

     يف اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وآله رأى فاطمة الزهراء عليها الـسالم              
وعليها كساء من أجلة اإلبل وهي تطحن بيديها وترضع ولـدها ، فـدمعت      

تعجلي مـرارة الـدنيا   ! يا بنتاه : "  صلى اهللا عليه وآله فقال   عينا رسول اهللا  
احلمـد هللا علـى نعمائـه ،    ! يا رسول اهللا   : " فقالت  " . حبالوة اآلخـرة   

: فأنزل اهللا سـبحانه     " . والشـكر هللا على آالئـه        
.   

  : ٥٤ ابن شعبة احلراين ص -حتف العقول 
يـا  : " وىف احلديث أنه قـال صلى اهللا عليه وآله لفاطمة عليها الـسالم        

  " .جترعي مرارة الدنيا حلالوة اآلخرة ! فاطمة 
  : ١٢٠ ص ٣ ابن شهرآشوب ج -مناقب آل أيب طالب 

تفسـري الثعليب عن جعفر بن حممد ، وتفـسري القـشريي عـن جـابر                   
وآله فاطمة وعليها كساء من أجلـة       األنصاري أنه رأى النيب صلى اهللا عليه        

اإلبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها فدمعت عينا رسـول اهللا صـلى اهللا            
" . تعجلي مرارة الدنيا حبـالوة اآلخـرة        ! يا بنتـاه   : " عليه وآلـه فقال    
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" . احلمد هللا على نعمائه والشكر هللا على آالئـه          ! يا رسول اهللا    : " فقالت  

   .: فأنزل اهللا 
   :٤٢٢ ص ١٢ املتقي اهلندي ج -كرت العمال 

 عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رأى علـى               -٣٥٤٧٥    
! يـا فاطمـة     : " فاطمـة كساء من أوبار اإلبل وهي تطحن فبكى وقال          

ونزلت " . اصربي على مرارة الدنيا لنعيم اآلخرة غدا        
.   

   :٣٨٢ ص ١٠ الشيخ الطربسي ج -تفسري جممع البيان 
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه     : عن الصادق عليه السالم قـال          

وسلم على فاطمة عليها السالم وعليها كساء من ثلة اإلبل ، وهي تطحـن               
 صلى اهللا عليـه وآلـه       بيدهـا وترضع ولدهـا ، فدمعت عينـا رسول اهللا       

تعجلي مرارة الدنيا حبالوة اآلخـرة ،       ! يا بنتاه   : " وسـلم ملا أبصرها فقال     
   .: فقد أنزل اهللا علي 
   :٤٤٥ ص ٢ احلاكم احلسكاين ج -شواهد التنـزيل 

ـ        -١١٠٩     سن البـصري    أخربنـا أبو احلسن الشريازي أخربنـا أبو احل
حدثنا جعفر بـن    : ) قال  ( حدثنـا حممد بن يونس حدثنا محاد بن عيسى         

دخل رسول اهللا على فاطمة وعليها كساء من        : حممد عن أبيه عن جابر قال       
تعجلي مرارة الدنيا بنعـيم     ! يا فاطمة   : " جلد اإلبل ، فلما رآها بكى وقال        

   .: فأنزل اهللا تعاىل " . غدا ) اجلنة ( اآلخرة 
تـسع  ) ثالث مائـة و     (  حدثنا عبداهللا بن يوسف إمالء سنة        -١١١٠    

وتسعني حدثنـا أبو قتيبة سلم بن الفضـل اآلدمي مبكة حـدثنا الكـدميي             

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ٩٢ -    

                                                                                                           
دخل النيب صـلى اهللا     : حدثنا محاد اجلهين عن جعفر عن أبيه عن جابر قال           

 وعليها كساء من جلد اإلبل وهي تطحن ، فـدمعت           عليه وآله على فاطمة   
: قـال   " . تعجلي مرارة الدنيا حلالوة اآلخرة      ! يا فاطمة   : " عيناه فقـال   

   .: فأنزل اهللا 
ورواه أيضا السـيوطي يف مسـند جـابر مـن     :     ويف هـامش الكتاب    
عن ابـن الل وابـن      ) و  : (  قـال   ٣٣١ ص   ٢كتـاب مجع اجلوامع ج     

إن رسـول اهللا صـلى اهللا   : ) قال ( مردويه وابن النجار والديلمي عن جابر  
عليـه وسلم رأى على فاطمـة كساء من أوبار اإلبل وهي تطحن فبكـى             

" . اصربي على مرارة الدنيا لنعيم اآلخـرة غـدا          ! يا فاطمـة   : " وقـال  
  . : ونزلت 

   :٣٦١ ص ٦ جالل الدين السيوطي ج -الدر املنثور 
وأخرج العسكري يف املواعظ وابن مردويه وابن الل وابن النجـار عـن                 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فاطمـة          : جـابر بن عبداهللا قال     
 وهي تطحن بالرحـى وعليها كسـاء من محلـة اإلبـل ، فلمــا نظـر        

تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم اآلخـرة       ! يا فاطمـة   : " إليهـا قـال   
   .: فأنزل اهللا " . غدا 

   :٤٦٠ ص ٥ الشوكاين ج -فتح القدير 
وأخرج العسكري يف املواعظ وابن مردويه وابن النجار عن جـابر بـن                 

هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على فاطمـة وهـي   دخل رسول ا  : عبداهللا قال   
يـا  : " تطحن بالرحى وعليها كساء من جلد اإلبل ، فلما نظر إليها قـال              

  ) .اآلية السابقة ( فأنزل اهللا " . تعجلي مرارة الدنيا بنعيم اآلخرة ! فاطمة 
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ــواب يف       ــاك ث ــل هن ــن يف املقاب ــدنيا ، ولك ــب يف ال ــاك تع ــم هن     نع
ــن     ــثري م ــن ك ــسه ع ــع نف ــد مين ــسان ق ــس  اآلخــرة ، اإلن ــياء وحي األش

مبرارة ، مثال جيعل يف بيته ما حيتاجـه فقـط ، الـنفس ترغـب إىل             
ــسه إىل    أشــياء أكثــر ، وكلمــا حيــصل اإلنــسان علــى شــيء ترغــب نف
أشيـاء أكــثر وال تقــف عــند حـد معـين ، لـذلك ال ميـأل عـيين ابـن                
ــشبع      ــه ال ي ــوت ألن ـــندما مي ـــنتهي ع ـــه ت ــراب أي أن رغبات آدم إال الت

ا ، فاإلنــسان يريــد ألن الــنفس ــوى وترغــب ال ألن اهللا  مـــن الــدني
  .عز وجل يرغب ويريد 

ــيدة       ــوم ــا س ــيت تق ـــاء ال ـــتأثر ـــذه األشي ــت ت ـــد أن     إىل أي ح
ــاس   نـــسـاء العــــاملني عــــليها الـــسـالم ، هـــل نقـــيم حياتنـــا علـــى أسـ
ــن أهــل        ــدون ع ــأمومون أم حنــن بعي ــال م ـــل حنــن فع ـــهم ؟ ه حيات

  الم حيث إننا ال نفكر م وال مبا يريدون منا ؟البيت عليهم الس
    نعـم نقـول حنـب أهـل البيــت علـيهم الـسالم ، ولكـن مـاذا فعــل         
أهــل البيــت علــيهم الــسالم ؟ ، ال علــم لنــا بــذلك ، لــو كــانوا معنــا   
ــدري ،     ــدين ؟ ، ال ن ــد منــا ال ـــاذا يري ـــون ؟ ال نـــدري ، م مـــاذا يفعل

عـا ـذا الـدين وـذا املــذهب     ألنـه ولـد شـيعيا صـار شــيعيا ال اقتنا    
الذي ميثل الدين اإلسالمي الـصحيح ، لـو ولـد سـنيا لـصار سـنيا ،          
ولو ولـد يهوديـا لـصـار يهوديــا ، ولـو ولـد مـسيحيا لـصار مـسيحيا ،              

  .ولو ولد بوذيا لصار بوذيا 
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تقاضى علي وفاطمة إىل رسول اهللا صـلى اهللا   : )١(    يف روايـة   
أي مــا هــو دور الرجــل املؤمــن يف بيتــه ؟      (  عليه وآلـه يف اخلدمـة    

ــها ؟     ــة يف بيت ــرأة املؤمن ــسؤولية امل ــي م ـــا ه ــضى الرســول  ) وم ، فق
صلى اهللا عليه وآله على فاطمـة عليهـا الـسالم خبدمـة مـا دون         

، وقـضى علـى   ) أي مهمة املرأة املؤمنة تكون داخل البيت      ( الباب
الرجل املؤمن تكـون  أي مهمة ( علي عليه السالم مبا خلف الباب     

  ) .خارج البيت 
ــؤمن       ــل امل ــت ، ودور الرج ــون داخــل البي ــة يك ــرأة املؤمن     فــدور امل
يكون خارج البيـت ، وهـذا كـالم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ،         

  هل أوضاعنا اليوم هي هكذا أو ال ؟
    املـــرأة اآلن مبجـــرد مـــا تنتـــهي مـــن املدرســـة الثانويـــة تفكـــر         

ـــة اجلام ــة ،     بالدراسـ ـــل يف وظيفـ ـــد أن تعمـ ــك تريـ ـــد ذلـ ـــة ، وبعـ عيـ
فتفكري املـرأة الـشيعية اليـوم لـيس كمـا يريـد رسـول اهللا صـلى اهللا               
عليــه وآلــه ، حياتنــا اليــوم ال تعبــر عــن حيــاة أهــل البيــت علــيهم         
السالم ، وسبب ذلـك أننـا ال نعـرف مـاذا يريـد أهـل البيـت علـيهم          

ــع علــى رو     ــسالم منــا ، ال نقــرأ وال نطّل ــل البيــت علــيهم    ال ايــات أه
السـالم ، فنحن شيعة باالسـم فقـط ، فكيـف يكـون اإلنـسان شـيعيا         
ــف     ــه ؟ وكي ــيهم الــسالم من ــل البيــت عل ــد أه ــم مــاذا يري وهــو ال يعل

                                                        
   .١ ح ٨١ ص ٤٣ حبار األنوار ج )١(
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يلتـــزم اإلنــسـان بــشيء جمـــهول عـــنده ؟ ، فيلتــزم بــشيء خيـــايل        
ومهـي ، وهـل تقبـل املـرأة اليــوم جـواب فاطمـة عليهـا الـسالم علــى         

   اهللا صلى اهللا عليه وآله أو ال ؟كالم رسول
ــسالم    ــا ال ــة عليه ــت فاطم ــن   " :     فقال ــين م ــا دخل ــم م ــال يعلَ ف

  ." السرور إال اهللا بإكفائي رسولُ اهللا تحملَ رقاِب الرجال 
    أي دخلــين مــن الــسرور مــا ال يوصــف ومــا ال حــد لــه ، ومقــدار  

مـن أن الرسـول   هـذا السرور يعلمه اهللا فقط ، وهـذا الـسرور نـاتج        
صــلى اهللا عليــه وآلــه كفــاين اخلــروج خــارج البيــت حــىت ال أخــتلط   
ــرأة اآلن     ــد ام ــذلك ؟ هــل توج ــرأة تقبــل ب ــل هنــاك ام بالرجــال ، ه
حيــصل عنــدها ســرور بــذلك ؟ هــل هنــاك امــرأة تقبــل بينــها وبــني   
ـــط بالرجـــال وال   ـــارج البيــــت حـــىت ال ختتلـ نفـــسـها أن ال ختـــرج خـ

جد عند أي امرأة رغبـة حقيقيـة بـأن تكـون        يراها الرجـال ؟ هـل يو    
مثل سيدة نساء العاملني عليهـا الـسالم ؟ وهـل تقبـل أي امـرأة بـأن           

  ال خترج من البيت إال للضرورة ؟
    هــذا هــو كــالم ســيد البــشـر صـلى اهللا عليـه وآلـــه ، وهـذا هــو       
ــوم     ــسـالم ، ولنقـــس حياتنــا الي ــسـاء العــاملني عـــليها ال قــول ســـيدة ن

  .اة أهل البيت عليهم السالم على حي
ــسالم أن     ــه ال ــي علي ــن اإلمــام عل ــصة أخــرى ، روي  ع     لنأخــذ ق
ــدما        ــى عن ــر الرح ــن أث ــا أصــاا م ــكت م ــسالم ش ــا ال ــة عليه فاطم
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ـــاء   ـــه مــــن اإلمـ ــأتى الـــنيب صـــلى اهللا عــــليه وآلـ تطحـــن الـــشـعري فـ
فأرادت فاطمة عـليها السالم خادمــة فقــال الـنيب صـلى اهللا عــليه          

ــ ــسالم   وآل ــا ال ــة عليهم ــي وفاطم ــا خــريا ممــ  " : ه لعل ــا أُعلِّمكُم ا أن
ــألتمانيه  ــي     ( "سـ ــذه هـ ـــة ، هـ ـــن اخلادمـ ــضـل مـ ــيء أفـ ـــاك شـ هنـ

مقاييـس رسـول اهللا صلى اهللا عــليه وآلــه ، وهـي مقـاييس أخرويــة       
ــة ؟     ــن اخلادم ــشيء األفــضل م ــو ال ــا ه ـــة ، فم ـــس دنيوي ، ) ال مقايي

إذا أخذمتا مضاجعكما فكبرا  " : لـه  قال النيب صلى اهللا عليه وآ     
وهـذه  ( أربعا وثالثني وسبحا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني

، " ) تسبيحـة الزهـراء عليهـا الـسالم    " هي التسبيحـة اليت تسمى  
   .)١( "فهو خري لكما من خادم خيدمكما 

  

ــسالم       ــا ال ــراء عليه ــسبيحة الزه ــاس ؟ ، ت ــذا املقي ــده ه ــن عن     م
ل من وجود خادمـة ختـدم يف البيـت ، تفكرينـا تفكـري دنيـوي ،          أفض

نريـد أن نرتـاح باملقدار الذي نـستطيع ، املـرأة تريـد أن ترتـاح مـن            
شــغل البيــت ، ملــاذا تريــد ذلــك ؟ ، ال تريــد مــن ذلــك أن تتفــرغ         
للعبادة ، بل تريد مـن ذلـك أن ختـرج إىل خـارج البيـت ، فاهلـدف            

                                                        
 ٤ ، صحيح البخـاري ج     ٤٩ص ذخائر العقىب ألمحد بن عبداهللا الطربي        )١(

 ١ ، مسـند أمحد بـن حنبـل ج          ٨٤ ص ٨ ، صحيح مسـلم ج    ٢٠٨ص
 ١٥ ، صحيح ابـن حبـان ج         ١٦ ، مسند أيب داود الطيالسي ص      ١٣٦ص
   .١٣٨ ص٢ ، ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ج٣٦٣ص
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ـــراء علي   ـــوي ، والزه ــدف دني ــن أجــل     ه ــة م ــد خادم ــا الــسالم تري ه
هـدف أخـــروي ، فيوجـــد فـــرق بــني هـــدف الزهـــراء عليهــا الــسالم   
ــت        ــة ، إذا تعب ــن اخلادم ــوم م ــرأة الي ــدف امل ــني ه ـــة وب ـــن اخلادم م

  .املرأة يف بيتها فإن اهللا عز وجل يقدم هلا شيئا مقابل ذلك 
كنـت عنــد فاطمــة عليهــا  :  قالــت )١(    عـن أمســاء بنـت عمــيس   

ـالم إذ دخــل عــليها الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلــه ويف عنقهـا         الس
ال بأس أن تلبـس املرأة الذهـب بـل قـد يـستحب     ( قالدة من ذهب 

ال تغتـري بقـول   ! يـا بنيـة   : " ، فقـال هلـا   ) هلا أن تتزين بشيء  
، وعليـك  ) فيعطونـك مكانـة ومنــزلة     ( الناس فاطمة بنت حممـد  

ــذهب   ( لبــاس اجلبــابرة  للزهــراء عليهــا الــسالم لبــاس    قــالدة ال
د أن تكـــون كحيــــاة أفقـــر إنــــسان يف   ـها ال بــــــاجلبـــابرة ألن حيـاتـــ  

ــت     ــسالم فعل ــا ال ــون أن الزهــراء عليه ــاذا تظن ــة ، م اجلزيــرة العربي
، فقطّعتــها ) عنــدما مسعــت قــول الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه ؟  

مبجـــرد مـــا مسعــت كــالم      ( الزهـــراء عليهــا الــسالم لــساعتها    
ـــول ـــالدة مــــن عنقهـــا      الرسـ ـــليه وآلــــه أخرجــــت القـ  صـــلى اهللا عـ

ـــة   ) وقطّعـتهـــا   ـــة مؤمنـ ـــترت بالثـــمن رقبـ ـــها ليـومـــها واشـ وباعـتـ
ـــها ــل    (  ، وأعتقت ـــوف جتع ــن س ـــا ، ولك ـــع ذهبه ــن أن تبي ــرأة ميك امل

                                                        
 ٤٣  ، حبار األنـوار ج     ٥١ ذخـائر العقىب ألمحـد بن عبداهللا الطربي ص         )١(

   .٢  ح٨١ ص
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قيمـــة الذهـــب لقــضايـا دنيويــــة أخــرى ، فانتقلــت مــن الـــدنيا إىل       
ـــا ، بــ  ــشـتري أث ـالدني ـــب ت ـــيئا ،   دل الذه ــر ش ــم يتغي ـــها ، فل اثـــا لبيت

ولكـن الزهــراء عليهــا الـسالم تـصرفت ــذا املـال مبـا يرضــي اهللا       
تعاىل ، فسألت ما هـو أفـضل عمـل أقـوم بـه لريضـى اهللا عـين ؟ ،           
ــل ، اآلن لــو باعــت          ــة أفــضل عم ــان كــان عتــق رقب ــي ذلــك الزم فف

 لقــال الزوجــة ذهبهـــا وتــصـدقت بالثـــمن الســـتنكر زوجـــها عملــها ، 
ــا  ــا    : " هلـ ــل ظهورنـ ــيت تثقـ ــثرية الـ ــروض الكـ ــال للقـ ــي املـ ، " اجعلـ

ــيش يف      ــط ، نع ــدنيا فق ــدفنا ال ــة ، ه ــاييس دنيوي ــاييس اآلن مق فاملق
الدنيـا للدنيا ونريد اجلنة بـال مقابـل وبـال تعـب ، وكـأن اهللا تعـاىل            

ــغ عمــل الزهــراء عليهــا الــسالم  ) ســيقدم لنــا اجلنــة جمانــا  ، وبل
   .اهللا عليه وآله فسر بذلكرسول اهللا صلى 

ــا      ــراء عليهـ ــة الزهـ ـــه لفاطمـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ــنيب صـ ـــال الـ     وقـ
   .)١( "جترعي مرارة الدنيا حلالوة اآلخرة " : السالم 

ــاد    ــأي جهـ ــأيت بـ ــب وال يـ ــأي تعـ     إن الـــشـخص الـــذي ال يـــشعر بـ
ـــس يف الدن ــون مهّــه       ـللنف ــة ، مــن يك ـــه ســيدخل اجلن ـــا ال يظــن أن ي

قط ال يظـن أنـه سيـصل إىل اجلنـة ، املفـروض أن اإلنـسان             الدنيا ف 
ال يعيش يف الدنيا كاحليوانـات يأكـل وينـام وكأنـه ال توجـد عليـه أي             

  .مسؤولية 
                                                        

)١(٩٢ - ٩٠ت املصادر سابقا ص  مر.   
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ــة     ــت فاطم ــى بي ــتارا عل ــه س ــه وآل ــول اهللا صــلى اهللا علي    ورأى رس
ــع        ــن فــضة ، فرج ـــ م ــواران ــ ـــ أي س ــان ــ ــا قُلْب ــسالم وعليه ــا ال عليه

 عـليه وآلـه ، فلــما رأت فاطمــة ذلــك ظنـت أنــه      الرسـول صـلى اهللا  
مل يدخل عليها ملـا رأى ، فهتكـت الـستر ونزعـت القلـبني وأرسـلتهما         

اذهـب ـذا   ! يا فـالن  " : إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وقال  
 وسوارين من )١(إىل بين فـالن فاشتر لفاطـمة قالدة من عـصب 

ب أن يـذِْهبوا طيبــاِتهم يف  فــإن هـؤالء أهــل بـييت وال أحــ   )٢(عـاج  
   .)٣( "حيام الدنيا 

  

ــصب أو     ـــن ع ــشـيء م ــان ب ـــو ك ــىت ل ـــرأة ح ــسـتحب للم     التزيـــن م
ــضا أن ال       ــا أي ــه لن ــه موج ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ــالم ال ـــاج ، وك ع

  .نذِْهب طيباتنا يف حياتنا الدنيا بل نترك طيباتنا آلخرتنا 
                                                        

 بفـتح   -العصب   : ٢٤٥ ص   ٣ النهاية يف غريب احلديث البن األثري ج         )١(
 وهي أطناب مفاصل احليوانات ، وهو شيء مدور ، فيحتمل أـم             -الصاد  

كانوا يأخذون عصب بعـض احليوانات الطاهرة فيقطّعونه وجيعلونـه شـبه       
 ، وذكر بعض أهل اليمن أن العـصب        اخلرز ، فإذا يبس ينخذون منه القالئد      

  .سن دابة حبرية تسمى فرس فرعون يتخذ منه اخلرز 
  .ناب الفيل :  العاج )٢(
 ٤٣  ، حبـار األنـوار ج      ٥١  ذخائر العقىب ألمحد بن عبداهللا الطربي ص       )٣(

 ٢ ، سـنن أيب داود ج     ٢٧٥ ص ٥ ، مسند أمحد بن حنبـل ج       ١٠ ح ٨٩ص
   .٢٩١ص
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ــوان اهللا ع  ــدي رض ــلمان احملم ــسألونه     س ــه ي ــك ؟ ،  : لي ــن متاع أي
ــا ،   : فيقــول  ــدا فيه ــيت ســيكون خال ــدار ال ــه إىل دار أخــرى ، ال بعثت
ــ ــسيل     ـواملوجـ ــشت لغـ ــل وطـ ــة لألكـ ــدي آنيـ ــلمان احملمـ ــت سـ ود يف بيـ

ــس وإبــ  ــتطهري ـاملالب ــلمان  )١(ريق لل ــول س ــو  :  ، ويق ــاعي وه ــذا مت ه
كــثري وأســـتحي أن أقابـــل رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلـــه ــذا        

  .ملتـاع الكثري ا
    إذن ماذا نقول حنـن مبـا يوجـد يف بيوتنـا ؟ ، لـو نـسأل سـلمان         

ــه  ــا ؟ ،   : رضــوان اهللا علي ــود يف بيوتن ــول عــن األثــاث املوج ــاذا تق م
ألجـاب بــأن بيــوتكم بيــوت اجلبــابرة ، أذهبــتم طيبــاتكم يف حيــاتكم   

ــدنيا     ـالـدن ــط بالـ ـــكرون فقـ ـــرة ؟ ، تفـ ــرون باآلخـ ــاذا ال تفكـ ـــا ، ملـ يـ
يـــة ، والــتفكري بــاآلخرة هــو املهــم ألن هــذا البيــت يــدوم لــه         ـانالف

ثالثني أو أربعـني سـنة ال أكثـر مـن ذلـك ، ومبجـرد مـا ميـوت يبيـع              
أوالده هـــذا البيـــت ويأخـــذ كــل واحـــد منـــهم نــصيبه مــن املــرياث ،   
وقــد أتعــب نفــسه وضــيع عــدة ســنوات يف بنــاء هــذا البيــت ، هنــاك   

يـسكنوا فيـه ألـم مـاتوا قبـل ذلـك ،       أشـخاص بنوا بيتا ، ولكن مل  
ــم أنــه ســيموت هــل كــان يــبين بيتــه ؟  ، وهــو يعلــم أنــه ! لــو كــان يعل

ــد    ــروى أن عزرائيــل دخــل علــى أح ســيموت إن عــاجال أو آجــال ، وي
أريــد أن أقــبض روحــك ، فقــال  : األنبيــاء علــيهم الــسالم وقــال لــه  

                                                        
   .١٤  ح٣٨١ ص ٢٢ حبار األنوار ج )١(
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ــنيب عـــليه الــسـالم ــــ مبــا معنـــاه ــــ        مل اعطـــين فرصــة ألنــك  : ال
ــال      ــي ، قـ ــبض روحـ ــأيت لقـ ــد أن تـ ــك تريـ ــى أنـ ــة علـ ـــين عالمـ تعطـ

ــك عالمـــات ، أيـــن أبـــوك ؟ أيـــن جـــدك ؟ أيـــن   : عزرائيـــل  أعطيتـ
  ؟. . . جدتك ؟ أين خالك ؟ أين 

   إذا مــات لإلنــسان أحــد أقربائــه فــإن هــذا عالمــة علــى أن دوره  
أيت ، اإلنــسـان الــذي ســـيموت ال بــد أن يفكــر مــاذا يريــد أن       ـسـيــ

ــشيء      يأخـــذ آل ــدنيا ال ــن ال ــة ، خــذ م ـــة زائل ـــور الدنيوي ـــه ، األم خرت
الذي حتتاجـه لتسيري أمورك الدنيويـة ال أكثـر مـن ذلـك ، الكـشخة         
أين توصـلك ؟ ، إذا ركـبت السـيارة الفخمة علـى مـاذا حتـصل ؟ ،            
وإذا سكنت أفضل بيت يف منطقتك فمـاذا بعـد ذلـك ؟ ، فالـسيارة             

ـــت    ــذي يلف ـــت ال ــور   الفاخـــرة والبي ــها أم ــار واألثــاث الفخــم كل األنظ
ــا يف     ــد أن نــذِْهب طيباتن ــدمار واخلــراب ، ال نري ــصريها ال ــة وم زائل
حياتنــا الــدنيا ، ال بــد أن نتــرك شــيئا لآلخــرة ، فهــو إن عــاجال أو  
ــن اكتــسبه وفــيم     ــه مــن أي ــينتقل إىل القــرب ويــسأل عــن مال آجــال س

س فلـس ، مـاذا   أنفقـه ، ويسـأل عن كل شيء ، سيـسأل عـن كـل فلـ     
  .ال شيء : قدمت آلخرتك ؟ ، اجلواب 

    االرتبــاط بأهــل البيــت علــيهم الــسالم ومعرفــة جوانــب حيــام   
أمـر مهــم ، وجوانــب حيــام ال بـد أن نطبقهــا علــى حياتنــا ، فهــل    
ــاذا      ــسالم ؟ م ــيهم ال ــت عل ــل البي ــن أه ــدون م ــون أم بعي حنــن قريب
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 آلخرتنـا ؟ ، كـل حياتنـا    نعمـل يف حياتـنا ؟ مـاذا نقدم خالل اليـوم       
تـــضيع يف الـــتفكري بـــاألمور الدنيويـــة حـــىت أثنـــاء الـــصالة نفكـــر        
بالقضايـا الدنيويـة ، وبذلك ال حيـصل اإلنـسان علـى ثـواب الـصالة              
ــصل      ــادة ، وال حي ــع العب ــسان م ــل اإلن ــى تفاع ــب عل ألن الثــواب مترت

ه عـــلى الثـــواب مبجـــرد أدائـــها ، يتفاعـــل مـــع الــصالة فتــتغري حياتــ 
إىل غايـة الــصالة الــيت هـي االنتــهاء عــن الفحـشاء واملنكــر ، يقــول    

   .)١( : تعاىل 
  

ـــنهى عـــن الفحـــشاء واملنكـــر هـــذه ليـــست    ـــيت ال تـ     والـــصـالة الـ
بصالة ، هي جمـرد حركـات وأقـوال كمـا يـأيت اإلنـسان بـأي أقـوال             

أخـرى ، اإلنـسان يـصلي ولكـن ذهنـه يف مكـان آخـر ، حـىت            وأفعـال  
يف هــذه الــدقائق اخلمــس ال يتفــرغ لعبــادة اهللا ويكــون قلبــه مــشغوال  
ــور     ــن األمـ ــه مـ ــرغ قلبـ ــد أن يفـ ــسان ال بـ ــة ، واإلنـ ــضايا الدنيويـ بالقـ
الدنيوية حىت يستطيع أن يعبـد اهللا تعـاىل ، وإذا كـان يـشغل نفـسه              

ــه ال يـــ   ــة فإنـ ـــور الدنيويـ ــاء   باألمـ ــه أثنـ ــى التوجـ ــصول علـ ستطيع احلـ
الصالة ، التفرغ ال يعين أنه خالل اليـوم والليلـة يـصلي فقـط ، بـل            
ــل      ــه أه ــد من ــاذا يري ــادة إذا عــرف م ــصري عب ــها ت ــسان كل حيــاة اإلن
البيــت علــيهم الــسالم خــالل اليــوم والليلــة ، فيطبــق مــا يريــدون         

                                                        
   .٤٥:  العنكبوت )١(
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ـــردات حي   ــل مـفـ ـــاىل يف كـ ـــدا هللا تعـ ـــون عـابـ ـــه ، ـفيكـ ــة اتـ يف اليقظـ
والنــوم ، يف األكــل والـشرب ، يف البيــع والـشراء ، ويف كــل مـا يعمــل     
يكــون مطبقــا ملــا يريــده أهــل البيــت علــيهم الــسالم ، مــثال يــشتري   
ــسان      ــة اإلن ــاس ألن حاج ــشتري الن ــثري ممــا ي ــل بك ــشتري أق ــن ي ولك
تقْضى ـذا القليل ، يـستطيع أن يكتفـي بربـع مـا يـصرفه النـاس ،          

ألــف دينــار ويف آخــر الــشهر ال يوجــد عنــده شــيء ،  شــخص معاشــه 
  .ويستطيع أن يعيش بربع هذا املبلغ يف الشهر 

    هــذه هــي فاطمــة الزهــراء عليهــا الــسالم ، مــن يريــد أن يكــون  
مثلـها يتبعها فـيما تقول وتفعـل ، املـرأة الـيت تريـد أن تكـون مؤمنـة              

ا ، وإذا حقيقيــة هـــذه ســـيدة نـــساء العــاملني عليهـــا الـــسالم أمامهـــ  
ــشفع هلــا الزهــراء        ــوم القيامــة ت ــاة الدنيويــة فــإن ي ــها يف احلي اتبعت
عـليها الـسـالم ، وإذا مل تتبعهـا يف الـدنيا فـالزهراء عليهـا الـسالم            

  .هناك تقول إا ال تعرفها 
   وأنت أيها الرجـل يسألك اإلمام علـي عليـه الـسالم يـوم القيامـة              

يف الـدنيا ؟ ، فـإذا كنـت متبعـا     عن اتباعك له ، فهل أنـت متبـع لـه         
ــك   ــول ل ـــا فيق ــوثر ، وإذا مل   : لـــه يف الدني ــاء الك ــن م ــقيك م أنــا أس

تكـــن متبعـــا فإنـــه ال يـــسقيك مـــن مـــاء الكـــوثر ، احليـــاة األخرويـــة  
ــاس للح ــدنيا      ـانعك ــا يف ال ــسـان متعلِّق ــان اإلن ـــة ، فــإذا ك ـــاة الدنيوي ي

 م يف اآلخرة بأهل البيت عليهم السالم فإنه يكون متعلِّقا.  
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ــاط     ــيعتها كالتق ــوم القيامــة ش ــتقط ي ــا الــسالم تل     والزهــراء عليه
ــرديء     ــني احلــب ال ــن ب ــد م ــب اجلي ــري للح ــاط  )١(الط ــذا االلتق  ، وه

ــش  ــون لل ــستحق     ـيك ــا ال ي ــون متبع ــذي ال يك ــشخص ال ــع ، وال يعي املتب
ــيعيا بلـــسانه ،  " الـــشيعي " اســـم  ، فالـــشيعي احلقيقـــي ال يكـــون شـ

ـــيعي اللـــ  ان ال يظــن أنـــه ســـيدخل اجلنــة باهلويــة ، قــد يكــون       ـسش
  .شيعيا باالسم ولكن أعماله ال تعبر عن التشيع 

    يف هـذه املناســبات نــرتبط بأهــل البيـت علــيهم الــسالم ارتباطــا   
عـــمليا حبيــث يــسـتفيد املــؤمن بعــض االســتفادات بينــه وبــني اهللا        

آلخــرين ، فاإلنــسان تعـــاىل ، وال شـــغل لـــه بــاآلخرين ، وال يراقــب ا 
هـو الـذي يتغير ، وتغيره ال يكـون متوقّفـا علـى تغيـر اآلخـرين حـىت            
لـــو كــانوا أقـــرب النـــاس لــه ، وعلــى أســاس تغيــره يغيــر حياتــه مبــا  
تعلّــم مــن أهـــل البيـــت علــيهم الــسالم ، وال بــد أن نقــرأ عــن حيــاة  

 نغيـــر أهـــل البيـــت عـليـــهم الــسـالم ونطّـــلع عـــلى روايـــام حــىت        
ــام      ــون حي ــىت تك ــام ح ــروا حي ــد أن يغي ــون ال ب ـــنا ، واملؤمن حيات

ــيري  ـمعبـــرة عـــ ــاليم أهــــل البيـــت علـــيهم الـــسالم ، وبـــدون تغـ ن تعـ
اإلنــسان حياتــه ال يــستطيع أن يقــول عــن نفــسه إنــه شــيعي ، فنغيــر  
ــىت      ــات ح ـــذه املعلوم ـــن ه ــسـتفيد م ـــبات ، ون ـــذه املناس ـــنا يف ه حيات

ـــنا  ــاة   نغيـــر حياتـ ــق يف احليـ ــصل علـــى التوفيـ ــذلك حنـ العمليـــة ، وبـ
                                                        

   .٥٢ ص ٨ حبار األنوار ج )١(
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العلميـة والعملية ، والناس يقـصدون مـن التوفيـق يف احليـاة العلميـة        
احلـصول علــى الـشهادة ، ومــن التوفيــق يف احليـاة العمليــة احلــصول    
عـــلى الـوظـيـفـــة ، وأمــا الـمـؤمـــن فـــإن تـوفـيـقـــه يف احلـــياة العـلمـــية  

مـــات مـــن أهـــل البيـــت علـــيهم الـــسالم ،  هــــو احلـــصول علـــى املعلو
ـــاة العمليــــة هـــو تغـــيري حياتـــه ـــذه املعلومـــات ،  ـوتوفيقــــه يف احل يـ

ــ ــاة     ـوبذل ــع احلي ــا م ــا ، وأم ــدرجات العلي ــصعد يف ال ــسـتطيع أن ي ك ي
اليت يعيشها املؤمن اللـساين اآلن فـال يكـون بإمكانـه أن يحـشر مـع             

ــستطيع     ـــه وال يـ ـــليه وآلـ ــلى اهللا عـ ـــول اهللا صـ ــى  رسـ ــصل علـ أن حيـ
  .شفاعة أهل البيت عليهم السالم 

  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم        
  .حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 
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)١(  
  

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

:     قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي 


 )٢(.   
   شـهر رمضان املبارك شهر تنــزل فيـه بركـات اهللا علـى عبـاده ،           

 صشـهر ت          حفْـتالـنريان وت فيــه أبـواب لَـقغشـهر ت ، فيه الشياطني فَد
فيـــه أبــــواب اجلــــنان ، شــــهر رمحـــة اهللا تعـــاىل وشـــهر االســـتغفار   
وقبـول األعمال ، شهر خاص بـاهللا تعـاىل ومنـسوب إليـه سـبحانه ،           
شـــهر العتـــق حيــث يعتـــق اهللا فيـــه رقـــاب عـــباده مــن النــار ، شــهر   

                                                        
 رمـضان  ٤ ألقي هذا املوضوع يف حماضرة يف منطقة األمحـدي بتـاريخ       )١(

  . م ٢٠٠٠ / ١٢ / ٢املوافق هـ  ١٤٢١
   .١٨٣:  البقرة )٢(
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يــث تكثــر فيــه الـصدقات ، شــهر تغــيري الــنفس مــن   ربيـع الفقــراء ح 
  .عاداا وإخراجها من أسرها للعروج يف ملكوت اهللا عز وجل 

   يف هـذا الشهر الفضيل من املمكـن أن نتحـدث عـن عـدة جوانـب        
ــأت إىل جــــانب واحــــد وهـــو موضـــوع   ــيري " وعــــدة مواضـــيع ، لنـ تغـ

  :، ويأيت املوضوع ضمن األسئلة التالية " النفس 
  هل ميكن لإلنسان أن يغير نفسه أو ال ميكن ؟: ؤال األول الس

  :اجلواب 
    نعـــم ، يـــستطيع اإلنـــسان أن يغيـــر نفـــسه ، وإذا كـــان اإلنـــسان  

  !يستطيع أن يغير نفسه فلماذا ال يتغير الناس ؟
ــة ،      ــة ثابت ــاة رتيب ــام حي ــشكل ع ــاس ب ــم الن ـــاة معظ ـــد أن حي     جت

ــع   ــرون م ــاس يتغي ــن الن ــيال م ــى تغــيري  جتــد قل ــادر عل ــسان ق  أن اإلن
نفسـه ، بالتأكيد يستطيع اإلنـسان أن يغيـر نفـسـه وينتقـل مـن حـال            
ــه ال    ــا بوضـــعه فإنـ ـــك ، ولكـــن إذا كـــان قانعـ ـــال إذا أراد ذلـ إىل حـ
يــسعى إىل تغــيري نفــسه ، اهللا تعــاىل جعــل هــذه القــدرة لإلنــسان ،  

  ــصاعـدي ــسـه ت ــسـان نف ــر اإلن ـــة  وإذا غي ـــليه حال ـــلق ع ــل ، ا نط التكام
 ـــازلي ــة التــسافل ، فــالتغيري إمــا أن     ـا نطوإذا غـــير تن ـــليه حال لـــق ع

يكون إجيابيا ، فيأيت التكامل والتسافل ا وإما أن يكون سلبي.  
ــستطيع أن   :إذن      ــسان ي ــو أن اإلن ــسؤال األول ه ــى ال  اجلــواب عل

  .يغير نفسه 
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  إىل ماذا يغير اإلنسان نفسه ؟: السؤال الثاين 
  

   :اجلواب
  

ــرح الــسؤال       ــسن واألفــضل ، فنط ــسه إىل األح ــسان نف ــر اإلن يغي    
  ما هو هذا األحسن واألفضل ؟: التايل 

  

مـا هـو هـذا األفـضل     :     وأطرح هذا السؤال على كـل أحـد وهـو      
  الذي تبحث عنه ؟

  

وظيفـة جيـدة وراتـب جيـد وبيـت جيـد ،         :    ويأيت اجلـواب سـريعا      
  !ل عام ؟وهل يوجد غري هذا عند الناس بشك

  

   معىن ذلـك أن املقاييس مقـاييس ماديــة ، عنـدما نقـول إن هـذا           
  الشخص حتسن وضعه فما معىن ذلك ؟

  

ــاه أنــه صــعد إىل درجــة أعلــى يف وظيفتــه أو أن راتبــه زاد           معن
حــىت لــو كانــت الناحيــة العباديــة عنــده صــفرا ، قــد يكــون تاركــا          

ننـا نعـيش مقـاييس    للصـالة ، ومع ذلـك نقول إن وضـعه حتـسن ؛ أل   
ــست       ــاس ، ولي ــني الن ــوم ب ــشرة الي ــي املنت ــاييس ه ــذه املق ــة ، ه مادي

  .املقاييس مقاييس إهلية روحانية 
  

مفهـوم النــاس عــن األفــضل واألحـسن هــو احلــصول علــى   : إذن    
وظيفـة جيـدة وراتب جيد وبيت جيد وسـيارة جديـدة إىل آخـر هـذه       

  .األمور املادية 
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اع أهل البيت عليهم السالم تكـون ـذه      هل املقاييس عند أتب      
الطريقــة بــأن يعيــشوا املقــاييس املاديــة أو أن املقــاييس املوجــودة  

  عندهم ال بد أن تكون خمتلفة عن األناس اآلخرين ؟
    إذا كان اإلنسان يدعي أنه شـيعي مـن أتبـاع أهـل البيـت علـيهم             

ول السـالم فاملفروض أن يعيش مقاييس من هـذا املـذهب الـذي يقـ            
ــيش هــ   ـــاذا نع ـــه ، فلم ــع ب ـــه مقتن ــاذا ال  ـإن ــة ؟ ومل ــاييس املادي ذه املق

تكون مقاييسنا مقاييس إهلية نأخـذها مـن مـصادرها وهـي الكتـاب              
  الكرمي والسنة الشريفة ؟

ــول   ــيعي  : "     جمــرد الق ــين ش ــؤمن ،  " إن ــسان امل ــي لإلن ؛ ال يكف
ــن       ــيء م ــده ش ــون عن ــة فيك ــاييس مادي ــيش مق ــيعيا ويع ــان ش  فــإذا ك
ــر ،    ـــض ألن كالمـــه شـــيء ولكـــن فعلـــه يـــدل علـــى شـــيء آخـ التناقـ
ــيش مقــاييس        ــذي يع ــسان ال ــن اإلن ــؤمن ، ولك ــه م ـــول إن ــالكالم يق ب
ماديــة فقــط ال يكــون مؤمنــا حقيقــة ، لــو كــان مؤمنــا حقيقيــا ألخــذ  
هـذه املقاييس من أهل البيـت علـيهم الـسالم ، فمـن يـدعي التـشيع         

ن أهـــل البيــت علــيهم الــسالم ،    عـــليه أوال أن يأخـــذ املقاييـــس مــ   
وثانيــا يطبــق هــذه املقــاييس علــى نفــسه حــىت تكــون عنــده النظريــة  
وتطبيق النظريـة ، يأخـذ النظريات مـن أهـل البيـت علـيهم الـسالم        

ا يف حياتـــه ، ولكــن حنــن اآلن يف واقعنــا نعــيش النظريــة      ـهــويطبق
ال فقط ، نؤمن بكثري مـن األشـياء ، ولكـن مـن ناحيـة عمليـة حنـن          
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نطبــق كــثريا مــن هــذه األشــياء ، نعــم نطبــق يف حــدود العبـــادات         
الظاهريـــة ، ولكـــن ال نعـــيش حقيقـــة العبوديـــة ، نتمـــسك بالـــصالة  
والصيـام الظاهـريني ، نعم ظاهـرا حنـن نـصلي كحركـات وأقـوال ،      
ولكــن ال نعــيش حقيقــة الــصالة ، نعــم نــصوم ومنــسك عــن الطعــام  

صوم ، نعـم قـد نـشعر بـاجلوع     والـشراب ، ولكـن ال نعـيش حقيقـة الـ     
احلمـد هللا مل نــشعر بــاجلوع  : " والعطــش ، ونــسمع النـاس يقولــون   

  ، ملاذا مل يشعر باجلوع ؟" يف شهر رمضان 
   إذا مل يــشعر بــاجلوع معــىن ذلــك أنــه كــان يأكــل كــثريا ، تــذهب  
إىل اجلمعيـة التعاونية يف أول شهر رمـضان ال حتـصل علـى عربـة ،          

  هر اجلوع أو شهر األكل ؟هل هذا الشهر هو ش
    يعيــشون الـــصيام الظـــاهري فقـــط ، وانظـــر إىل الـــسفرة وقـــت  
اإلفطـار ، ال يعيــشون حقيقــة الــصيام مـع أن هــذا هــو املطلــوب مــن    

  .الصائم 
    املؤمـــن الــــذي يؤمــــن باألئمــــة علـــيهم الـــسالم إميانـــا حقيقيـــا   

ــايي     ــسب املقـ ــضل حـ ــسن واألفـ ــسـه إىل األحـ ـــير نفـ ــاول أن يغـ س حيـ
ــذه      ــذ هـ ــسالم ، فيأخـ ــيهم الـ ــت علـ ـــل البيـ ـــد أهـ ـــما يريـ ـــة كـ اإلهليـ
املقــاييس والنظريــات منــهم مث يطبقهـــا علــى حياتــه ، وهــذه هـــي       
أمهيـة االرتبـاط بني العـلم والعمـل ، اإلنـسـان يعلـم أوال مث يعمــل ،          

ـــول   ــي أن يق ــسالم    : " ال يكف ــيهم ال ــت عل ــل البي ـــن بأه ــا أؤم ، " أن
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ــد أهــل البيــت علــيهم الــسالم ؟ ،      ومــ: فــإذا ســألته   اذا يوجــد عن
ــسالم   " ال أدري : " جييـــب  ــت علــيهم ال ــي نظــرة أهــل البي ، مـــا ه

ــصيام وإىل    ــرم علــيهم الــسالم إىل ال إىل الــصالة ؟ ومــا هــي نظ
ــن      ــثريا مـ ــام كـ ــذكرون يف روايـ ــسالم يـ ــيهم الـ ــم علـ ــج ؟ ، هـ احلـ

  !األشياء ، ولكن أين ذلك اإلنسان املؤمن الذي يقرأ ؟
ــا      ــشغول دائم ــؤمن م ــراء ، امل ــن الق ــادر م ــادر الن ــد إال الن     ال يوج
ــواق ،      ــديوانيات واألســـ ــة والـــ ــارات العائليـــ ــت يف الزيـــ ــارج البيـــ خـــ
الــديوانيات النافعـــة ال بـــأس ــــا ، ولكــن املـــؤمن حيتـــاج أن يقـــرأ   
ويطّلــع بنفــسه علــى بعــض األمــور ، ينظــر إىل كتــب الروايــات حــىت   

ــل البيــ   ــد أه ــاذا يري ــرف م ــذه   يع ــه ، فيأخــذ ه ــسالم من ــيهم ال ت عل
ــسان    ــه إن هــذا إن ــذلك نقــول عن ــسدها يف حياتــه ، وب املقــاييس وجي

كونـوا  " : شـيعي بتـصرفاته ، يقـول اإلمـام الصـادق عــليه الـسـالم        
   .)١( "لنا دعاةً صامتني 

   إذا كنا نأخـذ املقاييس الدنيويـة عـن األحـسن فهـذا يعتـرب فهمـا            
نكــون غافـــلني عـــن اآلخـــرة عنــدما نقــيس النــاس  ويـــا حبتـــا ، وـدني

علـــى أســــاس املقـــاييس املاديــــة وال ننظـــر إىل الناحيـــة الروحيـــة       
ــن اهللا     ــه م ــون مقــام قرب ــذي يك ــسن هـــو ال ــسـان األح عنــدهم ، اإلن

ر ، املفـــروض أن تكــون النظــرة هكــذا ، فتغــيري اإلنــسان نفــسه  ـأكثــ
                                                        

   .١٤٥٢ ح ٥٠٦ ص ٣ القاضي النعمان املغريب ج - شرح األخبار )١(
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ــا  ــاه أنـــه أقـــرب درجـــة إىل اهللا تعـ ىل ، هـــذا هـــو إىل األحـــسن معنـ
  األحسن ، فمن هو األفضل عند اهللا تعاىل ؟

  

    األفضل إليـه تعـاىل مـن يكـون أقـرب إليـه عـز وجـل ومـن يكـون                
أكثـر إميانـا وأكثـر تقـوى ال مـن يكـون أكثــر مــاال أو مجـاال ، ال بـد       
ــسنا     ــر أنف ــد أن نغي ــسـن واألفــضـل ، نري ـــنا إىل األح ــر نظرت أن تتغي

  . املقام األقرب إىل اهللا تعاىل إىل هذه الدرجة إىل
  

 ، هنــاك هــدف مــن :     اآليــة الكرميــة تقــول 
الــصيام وهــو أن اإلنــسان يــصل إىل درجــة التقــوى ، أن خيــاف اهللا  
ــاس ، فيعــيش يف       ـــام الن ـــن يتظاهـــر أم ـــط يف العل ــسـر ، ال فق يف ال

  الغرفة لوحده ؟حال السر بينه وبني اهللا ، ماذا يفعل يف 
  

ــل يف    ــاذا تفعـ ـــر اإلنـــسـان املـــؤمن املتقـــي ، قـــل يل مـ ـــا يظهـ     هنـ
الغرفـة لوحـدك أقل لـك مـستواك اإلميـاين ، عنـدما يكـون اإلنـسان        
لوحـده مب يفكّر ، قـد ال يرتكب حمرمـات ، ولكـن ذهنـه بـأي شـيء            
مشغـول ، قل يل مب تفكر أقـل لك مـن أنـت ، مـا هـي األفكـار الـيت        

 يف ذهنك عـندما تكـون لوحـدك ، إذا كـان إنـسانا مؤمنـا فـإن            تأيت
أفكــاره إميانيــة ، وأمــا إذا كــان تفكــريه فقــط يف الــسيارة والوظيفــة  
وغــري ذلــك فــإن هــذه قــضايا دنيويــة ، نعــم هــذه وســائل حيــاول أن  

  .حيصل عليها ، ولكن ال جيعل جلّ اهتمامه يف هذه القضايا 
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دينــار ويظـل يفكـر يف األمـوال مـع          قـد يكون معاشـه مثــال ألــف        
ــه     ــو وزوجت ــشة بــه ، ه ــشر عوائــل املعي ــستطيع ع ــغ قــد ي أن هــذا املبل
يعمـــالن وقـــد حيـــصالن علـــى ألفـــي دينـــار وآخـــر الـــشهر ال يوجـــد  
عنـدهم شــيء ، وإذا طلبـت منــه تربعـا لــشهر رمـضان ولــو مبقــدار     
ــادم        ــشهر الق ــادم ، وال ــاش الق ــر املع ــك انتظ ــول ل ــانري يق ــشرة دن ع

  .الدعاء فيه ألنه سينسى املوضوع نسألك 
ــاىل ،     ــرب إىل اهللا تع ـــزلة األفــضل واألق ــصل إىل املن ــد أن ن     نري
فــإذا تغيــرت النفـــس باجتــاه اهللا تعـــاىل حنــصـل علــى مقــام أقــرب  
ــسنا         ــر أنف ــشهر نغي ــذا ال ــوم يف ه ـــد ي ـــا بع ــشـهر ، يوم ـــذا ال ـــد ه بع

ع أن نقــول إننــا قــد باجتــاه اهللا تعــاىل ، وإذا غـــيرنا أنفــسنا نــستطي
ــرب    ــسن واألفــضل ، فنقت ــضـلى والوضــع األح ـــة الف وصــلنا إىل احلال

  .من اهللا تعاىل تدرجييا خالل هذا الشهر 
ــان     ــر ، إذا ك ــسان قــد تغي ــروض أن اإلن ــهر رمــضان املف     وبعــد ش
ــاه أنــه مل        ــر ، وإذا مل يتغيــر فمعن ــه مل يتغي ــا فمعنــاه أن ــعه ثابت وض

مقدار التغير هـو الـذي حيـدد مقـام هـذا      يستفد من هذا الشهر ، ف   
اإلنسـان عـند اهللا تعاىل ، نعم أسـقط تكليفـه الـشرعي ، ولكـن قـد           
ــذا       ــل ه ــة مبــا قب ــر مقارن ــشهر أكث ــذا ال ــل يف ه ــه باألك ــون ارتباط يك
الشهر ألنـه خـالل النـهار كـان يفكـر بـالفطور ، وبعـد الفطـور يفكـر           

ان قبــل الــشهر ، بالــسحور ، فــصار ارتباطــه باملاديــات أكثــر ممــا كــ 
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وصـار عنـده حالـة تــسافل وهـو ال يـشعر ــا ، فمـن يـرتبط بالــدنيا        
ــة     ــسافل ، وتظهـــر حالـ ـــة تـ ـــنده حالـ ـــه حتـــدث عـ ـــر فإنـ ـــادة أكثـ واملـ

  .التسافل على تفكريه وكالمه وسلوكه 
ــ: إذن      ــا إىل   ـستيــ ــسه ، وأن يغيرهــ ــر نفــ ــسان أن يغيــ طيع اإلنــ

قـاييس اإلهليـة الـيت نأخـذها       األحسن ليس باملقاييس املادية بـل بامل      
  .من الكتاب والسنة عن طريق أهل البيت عليهم السالم 

هل ترغب يف دخول اجلنة ؟ وهل تريد أن تعيش : السـؤال الثالث 
  نعيم اآلخرة املذكور يف القرآن الكرمي ؟

  :اجلواب 
    ال يوجــد أحــد يقــول إنــه ال يرغــب يف دخــول اجلنــة وال يريــد أن  

رة ، كـثري مــن اآليـات الكرميـة تتحـدث عـن نعــيم      يعـيش نعـيم اآلخـ   
ــات     ــل هــذه اآلي ــات ، ولكــن مــع ك ــصـل إىل مئــات اآلي اجلنـــة ، قـــد ت

ان إن هــــذه هــي اجلنـــة نـــرى أن أكثـــر النـــاس  ـول لإلنـــسـالــيت تقـــ 
غــافلون ، ملــاذا هــم غــافلون ؟ ، اســأهلم أال تؤمنــون بوجــود هــذه       

ــسعى   ــاذا ال ت ــؤمن ، إذن مل ــم ن ــون نع ــى اجلنــة ؟ ، يقول ــصول عل  للح
  اجلنة ؟

م يعيــشون حـــب الــدنيا وعبــادة الــدنيا فيغفلــون  ـعـون ألـــ    ال يــس
تان ال جتتمعـان يف قلـب واحـد ،    ا واآلخرة ضـر  ـعن اآلخـرة ، والدني   

مع من البعض أم يريدون اجلمـع بـني الـدنيا واآلخـرة مـع      ـوقد تس 
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ــدنيا    ــد أن حنـــصل علـــى الـ ــضدين ال جيتمعـــان ، يقولـــون نريـ أن الـ
  خرة معا فما املانع عن ذلك ؟واآل

    نقــول يوجــد مــانع ، فإنــه مبجــرد مــا ينــصب تفكــري اإلنــسان يف  
اجتاه الدنيا فإنـه يغفل عـن اآلخـرة بـنفس املقـدار ، اإلنـسان الـذي        
ــنفس      ــود اآلخــرة ب ــن وج ــل ع ــة يغف ــياء الدنيوي ــره إىل األش ــه فك يوج

  .املقدار 
، " . . . : م قـال     يف روايـة عن علي بن احلسني عليهمـا الـسال          

واهللا ما الدنيا واآلخـرة إال ككفـيت ميـزان ، فأيهمـا رجـح ذهـب          
   .)١( . . . "باآلخر ، 

ــإن الكفـــة األخـــرى   ـــة ونزلـــت الكفــــة فـ     فـــإذا زاد الــــوزن يف جهـ
تصعـد بنفس املقدار ، إن مـن يعـيش املقـاييس الدنيويـة ال يـستطيع          

آلخـرة ، حنـن نقـول إننـا     أن يتحرك باجتاه اآلخـرة ألنه يغفل عـن ا  
مؤمنون باهللا عز وجـل وبـالنيب صـلى اهللا عليـه وآلــه وبأهـل البيـت         
عليهم السالم وباملعـاد ، ولكن ملـاذا ال نـسـعى بـنفس املقـدار الـذي              

  نتقول به ؟
: ، مـن جييـب   " هـل ترغـب يف دخــول اجلنــة ؟     : "     إذا سـألنا   

اقال ، نـــأيت إىل ؛ نتركـــه علـــى طـــرف ألنـــه لـــيس عـــ" ال أرغـــب " 
ــسأله    ــول إنــه يرغــب ن هــل اإلنــسان مبجــرد أن  : الــشخص الــذي يق

                                                        
   .١٠ ح ٢٠٤ص  ٥ تفسري نور الثقلني ج )١(
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ــطة      ــة بواسـ ــدخل اجلنـ ــسان يـ ــل اإلنـ ــة ؟ هـ ــدخل إىل اجلنـ ــب يـ يرغـ
  الرغبات ؟

ــل    ــون مهندســا ه ــه وكــان يرغــب أن يك ــس شــخص يف بيت     إذا جل
حيــصل علــى شــهادة اهلندســة مبجــرد الرغبــة ؟ هــل يــستطيع أن        

  بالتفكري والتصورات والرغبات فقط ؟حيصل على وظيفة عالية 
   بالطبع ال ، تريـد أن تـدخل إىل اجلنـة بالرغبـة ، نقـول ال ميكـن           
ذلـك ، األمــاين ال تـدخل اإلنــسان إىل اجلنـة ، ال بــد علـى اإلنــسان     
ــت عنــد        ــدخل اجلنــة أن ال يرغــب فقــط ، إذا كان ــذي يريــد أن ي ال

ــرك مبقــدار قــوة هــذه       ــسـان رغـــبة فــال بـــد أن يتح  الرغبــة يف اإلن
نفــسـه ، ذاك الــشـخص الــذي يريـــد أن حيــصـل علــى الــشهادة كــم   
مـن اللـيايل يسـهر وكم يدرس حـىت حيـصـل عــليها ، حنـن نرغــب          

  يف دخول اجلنة ، فلماذا ال يكون العمل مبقدار هذه الرغبة ؟
    معـــىن ذلـــك أن هــــذه الرغبـــة ضـــعيفة يف الـــنفس ، اإلنـــسان       

ـــوة الر  ــسـب ق ــى ح ــة   يتحــرك عل ــت الرغب ــنفس ، فــإذا كان غبــة يف ال
قويـة فإنـه يتحرك مبقـدار هـذه القـوة ، وإذا كانـت ضـعيفة فإنـه ال           

دعـــي أن عـــنده رغـــبة وكأنــه ســوف يعطــى اجلنــة   ـيتحـــرك ، نعـــم ي
على أسـاس رغبته النفسية بدون عمـل وبـدون مقابـل ، فـإذا كانـت              

اس هـذه  الرغبـة موجودة عند اإلنسان فال بـد أن يتحـرك علـى أسـ         
ــل       ــة بك ــدخل إىل اجلن ــد أن ن ــم نري ــسه ، نع ــخة يف نف ــة الراس الرغب
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ـــوة فـأيـــن         ـــذه الـق ــالم بكـــل ه ــان الك ـــوة ، فـــإذا ك ـــكل ق ـــد وب تـأكـي
  .عـملـك ؟ ، ليكن عملك مبستوى قولك 

  

أيها اإلنـسان الـذي ترغـب أن تـدخل إىل اجلنـة         : السؤال الرابع   
  جلنة ؟ماذا فعلت وماذا قدمت لكي تدخل إىل ا

  

  :اجلواب 
  

    ال بـــد أن تقـــدم شـــيئا وتفعـــل أشـــياء لكـــي تـــدخل إىل اجلنـــة ،  
واإلنـسان الــذي ال يقـدم شــيئا ال يظـن بــأن الـشفاعة حيــصل عليهــا     
ــول      ــسـان يقـ ـــين أن اإلنـ ــشفاعـة ال تعـ ــسهلـة ، الـ ـــة الـ ـــذه الطريقـ ـ

  " .ادخل إىل اجلنة : " ، فيقال له " أنا شيعي : " بلسانه 
  

شفاعة ليــست ــذه الطريقــة ، الــشفاعة األخرويــة تعبــر عــن       الــ
ــيهم       ــت عل ــل البي ــة بأه ــق حقيق ــسان املتعلّ ــة ، فاإلن ــشفاعة الدنيوي ال
الــسالم يف الــدنيا حيــصل علــى شــفاعتهم يف اآلخــرة ، فالــشفاعة       
ــسكا ــم يف     ــان متم ــة ، فــإذا ك ــشفاعة الدنيوي ــاس لل األخرويــة انعك

ــه يف اآلخــ    ــشفعون ل ــدنيا فــإم ي ــات  ال ــض الرواي  أن )١(رة ، ويف بع
                                                        

  : ١٦ ح ٣٨ ص ٨حبار األنوار ج  )١(
  " .وإن املؤمن ليشفع يف مثل ربيعة ومضر : "     عن أيب جعفر عليه السالم 

  : ٤٣ ح ٧٢ ص ٦٤حبار األنوار ج 
ال تزهدوا يف فقراء شيعتنا فإن الفقـري        : " عن أيب عبداهللا عليـه السالم          

  " .ومضر منهم ليشفع يوم القيامة يف مثل ربيعة 
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املؤمـن يشفع يف مثـل ربيعة ومضر ، يـشفع هلـم ألنـه يوجـد ارتبـاط              
بينــه وبينــهم يف الــدنيا حيــث يأخـــذون منــه بعــض مــسائل الـــدين        
ــل    ويــسـتفيدون مــن املعلومـــات الــيت يعطيهــا ، وهــذه االســتفادة تنتق

ــه      ــاطهم ب ــؤثر األول ، والرتب ــو امل ــون ه ــل ، ويك ــل إىل جي ــن جي  يف م
ــ ــم يف  ـالـــدنيا هـ ــاط يـــنعكس يف اآلخـــرة فيكـــون شـــفيعا هلـ ذا االرتبـ

اآلخــرة ، ولــيس املعــىن أن املــؤمن يــشفع جلميــع املــؤمنني بــال أي        
ــة املوجــودة        ــن العالق ــأيت م ــدنيا ، فالــشفاعة ت ــهم يف ال ــاط بين ارتب
ــل     ــل إىل جيـ ــن جيـ ــستمرة مـ ــة املـ ــذه العالقـ ـــا ، وهـ ــهم يف الدنيـ بينـ

الشفاعة بـني هـذا املـؤمن وبـني الـذين      تنعكس يف اآلخرة على شكل    
اســتفادوا منــه مث نقلــوا هــذه االســتفادة إىل اآلخــرين مــن اجليــل        
ــذا إىل     ـــالث ، وهك ـــل الث ـــوها إىل اجلي ـــاين نقل ـــل الث الثـــاين ، واجلي

  .يوم القيامة كل جيل ينقلها إىل اجليل الذي يليه 
  

ــسالم ا     ــيهم ال ــت عل ــل البي ــسان بأه ــاط اإلن ــدار ارتب ــا    ومبق رتباط
حقيقيـا يف الدنيـا يكون هلـذا االرتبـاط انعكـاس يـوم القيامـة فيقـال        

ــه  ــة  : " لـ ــل إىل اجلنـ ــضل ادخـ ــاط  " اآلن تفـ ــذا االرتبـ ــدون هـ ، وبـ
احلقيقــي يف الــدنيا فــإن االرتبــاط القــويل اللــساين لوحــده ال يــدِخل   
                                                                                                           

  : ١٤٧٦ ص ٢ميزان احلكمة ج 
يف املؤمنني من يـشفع يف مثـل   : " عن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله            

  " .ربيعة ومضر ، وأقل املؤمنني شفاعة من يشفع لثالثني إنسانا 
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اإلنـسان إىل اجلنــة ، فأنــت أيهـا املــؤمن مــاذا فعلـت ؟ وهــذا الفعــل    
  وم به من أين أتيت به ؟الذي تق

    أنــت تقـــوم بـــبعض األعمـــال فهــل أهـــل البيـــت علـــيهم الـــسالم    
يقولــون ـــذا الفعـــل أو أننـــا خنتـــرع بعـــض األحكـــام ونـــسري علـــى   

  أساسها ؟
سـان مـستند ودليـل علـى مـا يقـوم بـه       ــ     ال بـد أن يكـون عنــد اإلن      

عيا من أعمـال ، يرجـع إىل الرسالـة العمليـة فيجـد فيهـا حكمـا شـر         
ــن       ــص ع ــل الفح ــن أه ــان م ــات إن ك ــن الرواي ــة م ــع إىل رواي أو يرج
ــة وإمـــا ســـنة        ــة أو يرجـــع إىل آيـــة قرآنيـ ــات فيأخـــذ بالروايـ الروايـ
املعصوم عليـه الـسالم ، والترتيـب بـالعكس بطبيعـة احلـال فالبحـث              
يبدأ بالقرآن مث السنة ومنـها الروايـات إن كـان جمتهـدا ، وإن كـان       

العمليــة ، وال ميكــن أن يعمــل حبكــم مــن  مقلِّــدا يبحــث يف الرســالة 
  .اختراعه ألن االختراع يكون إدخال شيء يف الدين 

    اإلنسـان عندما يدعي أنه مـؤمن فهـذه األعمـال الـيت يقـوم ـا           
ال بـد أن يكون هلا مستند شــرعي مـن الكتـاب أو الـسنة ، اإلنـسان              

ــصوراته اخلا    ــصوراته اخلاصــة ، ت ــن ت ــون م ــياء تك ــد بأش صــة ال يعتق
ديـن جديــد وهــو يقـول إنــين مــؤمن أي أؤمـن بــدين موجــود ، فهــذه     
األفعـال اليت يقوم ا ال بـد أن تكـون مـن الكتـاب والـسنة بطريقـة               
ــة غــري      ــات ، أو بطريق ــص يف الرواي ــدا يفح ــان جمته ــرة إذا ك مباش
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ــرة عــن طريــق العلمــاء ، واإلنــسان املــؤمن ال خيتــرع بنفــسه        مباش
  .حكما جديدا ودينا جديدا 

  :سأل هنا بعض األسئلة ون
هل طريقة احليـاة الـيت نعيـشها اآلن تعبـر عـن مـذهب أهـل                  

البيت عـليهم السـالم ؟ هل بوضـعنا احلـايل نعبـر عـن اعتقادنـا       
  بأهل البيت عليهم السالم ؟

؛ " أنا شيعي مؤمن جعفـري مـن أتبـاع أهـل البيـت        : "   من يقـول   
  .ى حياته ال بد أن يكون هناك انعكاس العتقاده عل

هــل تعتـرب نفــسك مثــاال لإلنــسان الــشيعي يف  :    نـسأل كــل شــيعي  
  هذا الزمان ؟

   اإلنسان يعرف نفسه ، كل شخص منـا يـذهب إىل البيـت ويفكـر             
هـــل أنـــه ميثّـــل ذاك اإلنـــسان اجلعفـــري الـــشيعي املطلـــوب يف هـــذا  

  الزمان أو أن حياته ال ختتلف عن حياة اآلخرين ؟
ـــ   إن بيوتنــ ــف   ا ال ختتل ــشتنا ال ختتل ــوت اآلخــرين ، ومعي ــن بي ف ع

ــا     عــن معيــشـة اآلخـــرين ، فهــل هــو فعــال يعتــرب نفــسه شــيعيا إمامي
  اثين عشريا ؟

ــده     ــون عنـ ــد أن يكـ ــه ال بـ ــب عليـ ــسؤال إذا أراد أن جييـ ــذا الـ     هـ
مـستند مـن الكتـاب أو الـسنة ، هـل األمـور الـيت يعتقـد ـا أخــذها          

  ع بعض األشياء ؟من مصادرها الصحيحة أو أنه كان خيتر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٢١ -    

ــك       هــل إمــام الزمــان عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف راٍض عن
ــان       ــذا املكـ ــان ويف هـ ــذا الزمـ ــيش اآلن يف هـ ــت تعـ ــؤمن وأنـ ــا املـ أيهـ

  بوضعك احلايل ؟
   هل عندك اهتمامات باآلخرة ؟ هـل عنـدك اهتمـام ـذا الـدين       
أو أنـه غري مهم ؟ هـل عنـدك اهتمـام يف أن يـصل هـذا الـدين إىل          

ــط   غا ــسان فقـ ــا أو أن اإلنـ ــل وإىل أمريكـ ــا وإىل الربازيـ ــات أفريقيـ بـ
يعيش وحده ويكون اهتمامه منـصبا فقـط علـى بيتـه الـصغري ؟ هـل          

  يهمك أن ينتشر هذا الدين يف العامل أو ال يهمك ؟
    إذا كـــان مؤمنـــا حقيقيـــا فـــاملفروض أن يهـــتم ـــذا األمـــر ألن  

ن يف العــامل ، فــإذا مهمـــة اإلمـــام عجــل اهللا فرجــه نــشر هــذا الــدي 
ــان املؤمــ  ــن    ـك ــصاره ، وإذا مل يك ــن أن ــون م ــه يك ــذلك فإن ــا ب ن مهتم

ــام عجــل اهللا       ــه ، اإلم ــن أعوان ــون م ــن يك ــذلك فل ــام ب ــده االهتم عن
فرجـــه مــاذا يريــد مــن شــخص ال يهــتم بــأمر هــذا الــدين ألنــه لــن   
يقـوم مبساعدة اإلمام عجـل اهللا فرجـه يف مهمتـه ، إذا كـان عنـده            

  .إلمام عجل اهللا فرجه يهتم به اهتمام فإن ا
   أيهمــا تقــدم حــني التعــارض بــني الــدنيا واآلخــرة ؟ ، اجلمــع بــني  
ــدم     ــل تق ــهما ، ه ــارض بين ــث يوجــد تع ــستحيل حي الــدنيا واآلخــرة م
الدنيـا على اآلخـرة حني التعـارض وتتـنازل عــن مقــدار مــن دينـك          

  يف سبيل هذه الدنيا ؟
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ــسان يــؤخر صــالته بــ :مثــال      ــوي   إن ــل أمــر دني ــبب مــن أج ال س
بسـيط ، يؤخـر الصالة بأعذار واهيـة ، فيقـدم هـذا األمـر الـدنيوي       
ــات    ــذا مقيــاس وعالمــة مــن عالم البــسيط علــى الــصالة ، طبعــا ه
ــين     ــة تب ــصالة ، الــصالة عالم ــتم بال ــه إىل أي مقــدار يه اإلميــان أن

 ، وهــي عمــود الــدين )١(مـــان الــشـخص ، فالــصالة عمــود الــدين  ـإي
الذي يهتم بالصالة يهـتم ببقيـة األشـياء ، فمـن يؤجـل الـصالة          ألن  

بــال عــذر إىل أي حــد يهــتم بالــصالة ؟ وإىل أي حــد يهــتم ــذا        
الدين ؟ ، مثـل هـذا اإلنـسان هـل تـستطيع أن تطلـب منـه أن ينـشر               

صـالة يف العــامل ؟ هــل تــستطيع أن تطلــب منــه أن ينــشر هــذا        ـــال
ــالطبع ال ، اإل   ــامل ؟ ، ب ــدين يف الع ــم   ال ــل ه ــد حيم ــسان إىل أي ح ن

هــذا الــدين ؟ إىل أي حــد هــو مــستعد أن يــضحي يف ســبيل هـــذا        
الـدين ؟ ، اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم قـدم دمـه يف سـبيل حفــظ         
ــدين ؟ ،       ــذا ال ــبيل ه ــدمت يف س ــاذا ق ــؤمن م ــا امل ــدين ، أيه ـــذا ال ه

  .تقول له تربع بعشرة دنانري ؛ يقول لك ال أستطيع 
  

م مجـع تربعـات لعمـل مـن األعمـال فكنـا نطلـب         ـيتـ    يف وقت كـان     
ــشهر ،   ـمــ ــشرة دنــانري يف ال ــا نبــدأ بع ن بعــض اإلخـــوة التــربع ، وكن

                                                        
   :١٠ ح ٣٣٢ ص ٦٥حبار األنوار ج  )١(

ـ : " . . .    عن أيب جعفر الباقر عليه السالم   لى اهللا عليـه  إن رسول اهللا ص
  " .الصالة عمود دينكم : وآله قال 
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فــإذا قـــال ال أســـتطيع قلنـــا مخــسـة دنــانري ، فــإذا قــال ال أســتطيع   
قلنــا دينــار ، إىل أن وصــلنا إىل مخــسني فلــسا ، ومل حنــصل حــىت  

لنـاس يكـون الـتفكري    على هـذا اخلمـسـني فلـسـا يف الـشهر ، بعـض ا       
الـــدنيوي املـــادي مـــسيطرا علـــيهم حـــىت أنـــه ال يـــستطيع أن يتـــربع   

  .مببالغ بسيطة جدا 
  

ـــد أنــــت مــــسـتع  :     إذن  ـــدم يف ســــبيل هــــذا   ـإىل أي حـ د أن تقـ
الديـن ؟ ، قـد يقـول شـخص أنـا أقـدم حيـايت ، فـأقول إن اإلنـسان            

 ، يعرف أنه مستعد )١( يعـرف نفسـه ، 
ــيس        ــر ل ــستعد ، األم ــه غــري م ــدين أو أن ــذا ال ــبيل ه ــضحية يف س للت
بالكالم بل بينـه وبني نفسـه يعرف ذلـك ، إذا كـان عنـده اسـتعداد          
حقيقـي فهـذا هـو الـذي يكــون مـن أنـصار اإلمـام املهـدي عجــل اهللا         

غ زهيــد جــدا يف  رجـــه ، وأمـــا الــذي ال يــسـتطيع أن يتـــربع مببلـــ     ـف
ســبيل هــذا الــدين فــال يــستطيع أن يــصل إىل درجــة أنــصار احلجــة   

  .عجل اهللا فرجه 
  

ــني     ــه وب ــا بين ــشخص عليه ــب ال ــاج إىل أن جيي ــئلة حتت ــذه األس     ه
نفــسه حــىت يعــرف مقــدار إميانــه ، هــل هــو مــؤمن أو لــيس مبــؤمن  
ــه أو      ـــان داخــل يف قلب ـــل أن اإلمي ـــه ؟ وه ـــة إميان ــم درج ـــال ؟ وك فع

                                                        
   .١٤:  القيامة )١(
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ـــواف وم حلــ ـــلى ح ـــد اآلن ع ــب ؟ ،   ـ ــدخل إىل القل ــا ي ــه ومل شارف قلب
  .ومن املمكن أنه بأقل شيء دنيوي يتنازل عن هذا الدين 

    حنتـاج إىل وقفـة للمحاسـبة يف هــذا الـشهر ، واملـؤمن ال بــد أن      
يقـف مثـل هـذه الوقفـات للمحاســبة حـىت يـستطيع أن يغيـر نفــسه ،        

ي اثنا عـشري مـن أتبـاع أهـل     حىت يرى أنه فعال إنسان شيعي إمام    
ــة       ــذه املرتب ــصل إىل ه ــه حلــد اآلن مل ي ــسالم أو أن ــيهم ال ــت عل البي

  " .إنين شيعي جعفري : " اليت تؤهله ألن يقول 
ــد أن     ــذلك جت ــهال ، ل ــا س ــرا هين ــيس أم ـــس ل ـــري النف ـــبعا تغي     ط
ــسه    ــستطيع أن يغيـــر نفـ ــرون ألن اإلنـــسان ال يـ ــاس ال يتغيـ أكثـــر النـ

ياة كثري مـن النـاس هكـذا ، إنـسان تعرفـه منـذ عـشر           بسهولة ، وح  
ــط     ــر ، فق ــشخص الــسابق مل يتغي ــس ال ــرى أنــه نف ســنوات ، واآلن ت
عمــره ازداد ودب الــشيب يف حليتــه ، وأمــا أفكــاره وطريقــة حياتــه       

م تتغيـر ، وإذا مل تتغيـر حياتــه الظاهريــة فمعـىن ذلـك       ـفهي هي لـ   
ان أفعالــه اخلارجيــة تعبــر    أن حياتــه الباطنيــة مل تتغيــر ألن اإلنــس   

ــسان إذا مل    ــة الباطنيــة ، فاإلن ــه القلبيــة الداخلي دائمــا عــن معتقدات
ــه     ـــاره فأفعال ــان يتـــحرك باختي ـــر وك ـــورا علــى أم ــا وجمب يكــن مكره
تعبــر عــن اعتقاداتــه ، واألمــور الظاهريــة تعبــر عــن اعتقــادات هــذا  

ــس ــى قــصر      ـاإلن ــصل عل ــره فقــط أن حي ــون يف فك ــثال مــن يك  ان ، م
يعـيش فيــه مـا هــي عقيدتـه ؟ ، عنــده ارتبـاط بالــدنيا ال بــاآلخرة ،     
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ــالين ،     ـع ــشكل الف ــت بال ــى بي ــصل عل ـــد أن حي ـــه ال ب ـــة أن ـــده أمني ن
  .وهذا ارتباط دنيوي 

ــيري    ــك اجلبـــال ، ولكـــن تغـ ــن حتريـ ــيري الـــنفس أصـــعب مـ    إن تغـ
ــذا التغــيري ، فــإذا     ــة يف ه ــي الرغب ــة ، وه ــاج إىل مقدم ـــس حيت النف

ــد  ــان يوج ــر     ك ــستطيع أن يغي ــه ي ــة يف التغــيري فإن ــسان رغب ــد اإلن  عن
ــر        ــه أن يغي ــن ل ــة فــال ميك ــذه الرغب ــده ه ــد عن ــسه ، وإذا ال توج نف

  نفسه ، فهل توجد عندك رغبة يف تغيري نفسك أيها املؤمن ؟
   إذا كانــت توجــد رغبــة عنــد الــشخص يف التغــيري فــإن مثــل هــذه   

وجــد عنــده رغبــة يف    املواضــيع الــيت نطرحهـــا تنفعــه ، والــذي ال ت    
تغيري نفسـه فمهما حيضر من مـساجد ومـن حـسينيات ويـسمع مـن         
ــشخص       ــيئا ، ال ــسمع ش ــه مل ي ــسمع وخيــرج وكأن ــه ي ــرات فإن حماض
الــذي حيــضر إىل املـــساجد واحلــسينيات ـــدف تغــيري نفـــسه إىل     
ــذا      ــل ه ــاىل مث ــن اهللا تع ــرب م ـــزلة األق ــسن واألفــضل وإىل املن األح

  .واحلسينيات الشخص يستفيد من املساجد 
ــوم    ــضـر إىل املـــسجد يـ ـــه وحيـ ـــه معـ ــأيت ببناتـ ــصا يـ ـــرى شـخـ     تـ
اجلمعــة ، ولكنــك تــرى أن بناتــه يلبــسن البنطــال والقمــيص الــضيق  
واحلجابــات غــري الــشرعيـة ، إذا كــان مؤمنــا وحيــضـر إىل املــسجـد  
ـدف تغيري النفس فلماذا ال يريـد أن يغيـر نفـس ابنتـه ؟ ، وهـذه         

ــضـر   ـــت حتـ ــذه     البنـ ــى هـ ـــل علـ ـــة وتظـ ـــذه الطريقـ ــسجـد بـهـ إىل املـ
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الطريقة ، فال تـستفيد هـذه البنـت مـن املـسجد ، وال يـستفيد األب         
أيـضا مـن املـسجد مــع أنـك تـرى آثـار الــشيب عليـه ، وقـد يكــون يف         

  !املساجد مدة عشرين سنة أو أكثر ، أين تغيري النفس ؟
  

الــنفس معنــاه     ال يوجــد تغــيري للــنفس ، فعــدم وجــود التغــيري يف  
ــسجد    ــشـخص إىل املـ ــضـر الـ ــسجـد ، حيـ ـــن املـ ـــتفادة مـ ـــدم االسـ عـ

ـــول ـوي ــواب  : " ق ــى الث ــصلت عل ــب   " ح ــه إن الثــواب مترت ــال ل ، فيق
ــى تغــيري النفـــس ال علــى احلــضور فقــط ، إذا كــان اإلنــسان ال        عل
تتغير نفـسـه فـال حيـصـل علـى ثـواب بـل يظـل يف مرتبتـه ودرجتـه ،              

ــ ــو مغبــون    : " ا ة مبــا معناهــ ـويف رواي ــاه فه ــساوى يوم  ، )١(" مــن ت
ــواب ، جمــرد احلــضور إىل        ــه ال حيــصل علــى ث ــذي تتــساوى أيام ال
املسجد ال يعين احلصول على الثـواب ، وإمنـا األثـر القلـيب املترتـب          

  .على احلضور إىل املسجد هو الذي يترتب عليه الثواب 
  

ــون نافعــة ملــن يريــد أ   ــر ،    هــذه املواضــيع الــيت نطرحهــا تك ن يتغي
وأمـــا مـــن يكــون راضيـــا بوضعـــه احلــايل فهــذا ال يــستفيد مــن مثــل  
ــنفس      ــن تغــيري ال ــاء ع ــاء واخلطب ــم العلم ــا تكل ــيع ، مهم ــذه املواض ه

                                                        
   :٥ ح ٣٢٧ ص ٧٥حبار األنوار ج  )١(

من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن       : "     عن اإلمـام الكاظم عليـه السالم      
كان آخـر يوميه شرمها فهو ملعون ، ومن مل يعرف الزيادة يف نفسه فهـو يف              

  " . نقصان فاملوت خري له من احلياة نقصان ، ومن كان إىل
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فهــذا الــشخص ال يــستفيد مــن هــذه املواضــيع ، واإلنــسان ال بــد أن  
  :جييب بدقة عن السؤال التايل وهو 

  

واألحـسـن يف هــذا الـشـهر       هـل يريد أن يغير نفسـه إىل األفـضـل     
أو ال يريـد ؟ ، فإذا كان يريــد أن يغيـر نفـسه فهـذا الـذي يـستطيع             

  .أن يستفيد من هذا الشهر 
  

ــسالم   )١(    ويف روايـــة   عـــن جـــابر عــن أيب جعفــر البــاقر عليــه ال
ي مــن ينتحــل التــشيع! يــا جـــابر " : قـــال يل : قــال  أي  ( أيكتفــ

أن يقـول  ) ايات تـأيت إلينـا عـرب الزمـان     يدعي التشيع ، وهـذه الرو   
حببنا أهـل البيت ، فواهللا مـا شيعتنا إال من اتقى اهللا وأطاعه ، 

اإلمام عـليه السالم يذكر هنا  ( ـــ! وما كانوا يعرفونَ ـــ يا جابر 
بعــــض عالمــــات اإلنـــسـان املؤمــــن ، وكـــل شــــخص ينظـــر اآلن إىل  

ــسـأل   ــسـه وي ــذه الــصفات م  : نف ــريى أنــه    هــل ه ــودة فيــه أو ال ل وج
  ) .شيعي أو ليس بشيعي ؟ 

  

ــا جــابر    ـــ ي ـــ إال بالتواضـــع والتخــشـع  !     ومــا كــانوا يعرفــون ـ ـ
واألمانـــة وكثــرة ذكــر اهللا والــصوم والــصالة والــرب بالوالـــدين       
والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة والـغـارمني واأليـتام        

قرآن وكف األلـسن عن الناس إال من   وصـدق احلـديـث وتـالوة ال   
                                                        

   .٤ ح ٩٧ ص ٦٧ حبار األنوار ج )١(
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هذه بعض عالمات  ( "خري ، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء        
املــؤمن ، وتوجــد روايــات كــثرية تبــين عالمــات اإلنــسان املــؤمن ،         
واإلنــسان ينظــر لــريى أن هــذه العالمــات موجــودة فيــه أو ال ، مث       

ا نعـرف  مـ ! يا ابـن رسـول اهللا   : فقلت : ) يقول جابر األنصاري  
   .أحدا ذه الصفة

  

ولنأت إىل زماننا ، وقـد يكـون أشـد مـن ذلـك الزمـان ، أنـت                 ( 
تنظـــر إىل نفـــسك ، وحتـــب أن النـــاس أيـــضا تكـــون فـــيهم هـــذه        

ــص ــاس   ـالــ ــرى أن النــ ــن تــ ــضل ، ولكــ ـــهم أفــ ــون وضعــ فـات وأن يكــ
مشغولون ذه الدنيا ، تريـد أن حتـصل علـى إنـسان مـؤمن حيـصل         

ــه مـــودة ،    ــك وبينـ ــل ، حتـــضر    بينـ ــد إال القليـــل القليـ ــن ال جتـ ولكـ
الــديوانيات فتــرى أن أحــاديثهم دنيويــة إمــا عــن البيــت وإمــا عــن        

ـــن     ـــا ع ــة وإم ـــن الوظيف ـــا ع ــسيمة وإم ــي  . . . الق ــؤمن احلقيق ، وامل
   ) .)١(نادر كالكربيت األمحر كما يف الروايات 

  

 ال تــذهنب بـك املــذاهب ، ! يـا جـابر   " :     فقـال عليـه الــسالم   
حسـب الرجـل أن يقـول أحـب عليـا وأتـوالّه مث ال يكـون مـع ذلـك               

ــاال  ــؤمنني    ( ! فع ــري امل ــب أم ــه حي ــشخص إن ــول ال ــي أن يق ــل يكف فه
                                                        

   :٣ ح ١٥٩ ص ٦٤حبار األنوار ج  )١(
املؤمنة أعز من املؤمن ، واملؤمن أعز مـن         : "     عن أيب عبداهللا عليه السالم      

  ! " .الكربيت األمحر ، فمن رأى منكم الكربيت األمحر ؟
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ــاال     ــامال فع ــون ع ــو ال يك ــسالم وه ـــه ال ب  ) علي ــ ــال إين أح ــو ق ، فل
رسول اهللا فرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله خـري مـن علـي عليـه           

ـه وال يعمل بـسنته مــا نفعـه حبـه إيـاه      السـالم ، مث ال يتبع سريت  
فإذا ال يأخذ بـسرية رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه فهـذا          ( شيئا

، فاتقـوا اهللا واعملوا ملـا عنـد اهللا ، لـيس بـني        ) احلـب ال ينفعـه    
اهللا وبني أحد قرابة ، أحـب العبـاد إىل اهللا عـز وجـل وأكـرمهم           

سان املتقـي املطيـع هـو الـذي     فاإلن ( عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته  
  ) .حيبه اهللا عز وجل 

ـــابر      ـــا جـ ــاىل إال  ! يـ ـــارك وتعـ ـــرب إىل اهللا تبـ ـــا يتقَـ واهللا مـ
بالطاعـة ، ومـا معنـا بـراءة مــن النــار وال عــلى اهللا ألحـد مــن        
حجـة ، مـن كان هللا مطيعـا فهو لنا ويلّ ، ومن كان عاصيا فهـو    

 إنــه شــيعي ويف نفــس الوقــت يعــصي اهللا ، مــن  ال يقــول ( لنــا عــدو
ــسالم      ــيهم ال ــت عل ــل البي ـــدو أله ـــو ع ــصي اهللا ه ، ومــا تنــال  ) يع

   ." واليتنا إال بالعمل والورع
واالســتثناء بعـــد النفــي يفيـــد احلــصـر أي أن هـــذا الطريــق            ( 

فقط هـو الـذي يوصـل إىل واليـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم ، فعـن           
تقوى فقـط يـستطيع اإلنـسان أن حيـصل علـى واليـة       طـريق العمل وال  

ــق     ــن طري ــهم ع ــى واليت ــصل عل ــسالم ، وال حي ــيهم ال ــت عل أهــل البي
  ) .اللسان والقول فقط 
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ــو ويل هللا     ــا هللا فه ــان مطيع ــن ك ــات ، فم ــن الرواي ــة م ــذه رواي     ه
ولرسـوله صلى اهللا عليـه وآلــه وألهـل البيـت علـيهم الـسالم ، ومـن         

س وليــا ال هللا تعـاىل وال لرســوله صــلى اهللا  كـان عاصــيا هللا فهـو لــي  
ـل البيـــت عليـــهم الــسـالم ، وال يظـــن اإلنــسـان  ـــعـلـيـــه وآلـــه وال أله

هــذا مـاء الكـوثر اشــرب     : " أنـه يــأيت يــوم القيـامــة ويقـولــون لــه        
، ـــذه الطريقـــة الــسهلة ــرد أنــه يقــول إنــه مــن أتبــاع   ! " منـــه 

م ، فـال بـد أن نلتفـت إىل أنفـسنا حـىت ال      أهـل البيـت عليهم السال  
نأيت إىل ذلك اليوم الذي 

)١(.   
  

  :اخلالصــة 
   شـهر رمــضان هـو شــهر تغـيري الــنفس إىل األحـسن الــذي يريــده     

ـــز وجــ  ــن    اهللا ع ــة ، ولك ـــس الدنيوي ــسـب املقايي ــسن ح ـل ال إىل األحـ
ــنفس     ـق ــة يف تغــيري ال ــسان الرغب ــد اإلن ــون عن ــد أن تك ــك ال ب ـــل ذل ب

حىت يستطيع أن يغير نفـسه ويـدخل إىل اجلنـة ألن اجلنـة ال تـدرك         
ــون      ــن يك ــو م ــي ه ــشيعي احلقيق ــات ، وال ــاين والرغب ــق األم ــن طري ع

ــصفات ا   ــسـدا للــ ـــا وجمــ ـــا هللا ومتقيــ ــات   مطيعــ ــذكرها اآليــ ــيت تــ لــ
ــذي يكــون        ــو ال ــذا ه ــؤمن ، وه ــسان امل ــات اإلن ــن عالم ــات ع والرواي

                                                        
   .١٥٨:  األنعام )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


- ١٣١ -    

هــل تريــد   : شـيعيا حـقيقيا ال شـيعيا لـسانيـا قوليــا فقــط ، ونـسأل        
  أن تكون مثـال اإلنسـان الشيعي احلقيقي يف هذا الزمان ؟

  

؛ فـــال بـــد أن تـــسعى إىل جتـــسيد هـــذه " نعـــم : "     فــإذا قلـــت  
ت املذكـورة يف اآليات والروايات يف نفسك حىت تكون بالتايل         الصفـا

  .شيعيا حقيقيا 
  

:   ويف اخلتام يقول اهللا تعاىل 
 )ــسان وضــعه الــداخلي فــإن وضــعه      )١  ، فــإذا غيــر اإلن

 إذا ســــعيت إىل تغـــيري أوضـــاع النــــاس   اخلـــارجي يتغيـــر بـــالتبع ،   
اخلارجيـة فإن هـذا السعي قد ال ينـِتج ، مـثال هـذه البنـت الـسافرة       
ألبـــسهـا احلجـــــاب ، ولكــــن إذا مل تكــــن مقتنعـــــة فإـــــا ســــتترك  

ـــاب ب ـــد فـاحلجـ ــس    ـعـ ـــعينا أوال يف نفـ ــون سـ ـــد أن يكـ ــال بـ ـــرة ، فـ تـ
ن هــذه األمــور اإلنــسـان ، فــإذا اســتطعنا أن نغيــر نفــس اإلنــسان فــإ 

اخلارجيـة كلهـا انعكاس هلـذا األمــر الـداخلي ، فهـدف العلمـاء هـو              
الْبــسن : " الـسـعـي أوال إلــى تـغـيــري نــفوس النـاس ، نقـول للنـساء        

، ولكــن نبــين ملــاذا جيــب أن تلــبس املــرأة احلجـــاب ،       " احلجــاب  
نـــسـعى أوال إىل تغــــيري أنفــــس النـــاس رجـــاال ونـــساء ، وبالتـــايل       

ــس ــدفنا     ن ــان ه ــا إذا ك ــة ، وأم ــاهر اخلارجي ــذه املظ ــر ه تطيع أن نغي
                                                        

   .١١: د  الرع)١(
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فقـــط الـــسعي إىل تغـــيري األمـــور الظاهريـــة دون األمـــر الـــداخلي       
النفــسي القلــيب فــإن األمــور الظاهريــة ميكــن أن تــزول بعــد فتــرة ،  
ــس النــاس        ــد ثابتــة يف أنف ــا النفـــس وصــارت العقائ ــن إذا غيرن ولك

ل طبيعـــي وكنتيجـــة طبيعيـــة   فهـــذه األمـــور اخلارجيـــة تتغيـــر بـــشك    
  .لالعتقاد الداخلي عند اإلنسان 

  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم        
  .حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 
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  ٥ . . . . . . . . . . . . . . . . .فوائد املخيمات الربيعية 
  

  ٢١. . . . . . . . . . . . . . من عن احلق حبث الشاب املؤ
  

  ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القدوة 
  

  ٥٧. . . . . .  مسؤولية املؤمن أمام املهدي عجل اهللا فرجه 
  

  ٧٦. . . . . . . . . .  االستفادة من الزهراء عليها السالم 
  

  ١٠٦. . . . . . . .  . . . . . . رمضـان شـهر تغيري النفس 
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  :صدر للمؤلف 
  .ـــ القطر الشايف جتديد قطر الندى البن هشام ١    
  .ـــ خالصة احللقة األوىل ٢    
  .ـــ خالصة احللقة الثانية ـــ القسم األول والثاين ٣    
ـ اجلزء األول ٤     ـ توضيح احللقة الثالثة ــ ـ دروس يف علم األصول ــ   .ــ
  .مقاالت إميانية ـــ صدر منها أربعة أجزاء ـــ ٥    

  
  :قريبا 

  .ـــ الفقه املبسط ١    
ـ اجلزء األول ٢     ـ توضيح احللقة الثانية ــ ـ دروس يف علم األصول ــ   .ــ
  .ـــ الروضة الندية يف شرح اللمعة الدمشقية ـــ اجلزء األول ٣    
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