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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
اللَّهم كُن ِلوِليك الحجِة ابِن الحسِن 

لَى آبعِه ولَيع كاتلَوِذِه صاِئِه ِفي ه
الساعِة وِفي كُلِّ ساعِة وِليا وحاِفظًا 
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 

  تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

آِل مٍد ومحلَى ملِّ عص مٍداللَّهمح  
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  :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(  
  

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم     
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 

  

 ﴿: قـــــال اهللا تعـــــاىل يف كتابـــــه الكـــــرمي      

﴾ )٢(.   
  

هنــاك هــدف مــن خلــق الــسماوات واألرض ، هنــاك هــدف مــن       
مل خيلق هذا الكون عبثـا بـال هـدف ،    تعاىل خلق هذا الكون ، اهللا   

إذا قلنـا إن اهللا خلــق الكــون عبثـا فــال يكــون هـذا اخلــالق حكيمــا ،    
ومن صفات اخلـالق أنـه حكـيم ، واإلنـسان احلكـيم ال يقـوم بأفعـال              

حكيما فأفعاله سبحانه ال تكون عز وجل إذا كان اهللا    بال هدف ، ف   
  دف من خلق هذا الكون ، وهناك هدفـاك هـدف ، إذن هنـال هـب

                                                        
 املوافـق   هــ  ١٤٢٠ شوال   ٢٤ ألقي هذا املوضوع يف خميم الوالية بتاريخ         )١(

  . م ٢٠٠٠ / ١ / ٣١
   .١١٥: املؤمنون  )٢(

  

- ٥ - 
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  الشاب املؤمن إنسان هادف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

من خلق كل ما يوجد يف هـذا الكـون ، واإلنـسان جـزء مـن الكـون ،            
  :نسان ، فيأيت السؤال التايل فهناك هدف من وراء خلق اإل

  ما هو اهلدف من خلق هذا الكون ومن خلقك أيها اإلنسان ؟    
  :اجلواب 

 ﴿: تأيت هذه اآلية الكرميـة  هنا      

 ﴾ )١(.   

          وهذه الالم تسمى الم العلة أو الم التعليل ، يعـين خلقـت اجلـن 
  واإلنس ملاذا ؟

خلقتهم من أجـل أن يعبـدوين ، إذن هنـاك        فيأيت اجلواب بأين   
هــدف مــن خلقــك أيهــا اإلنــسان ، وهــو عبــادة اهللا عــز وجــل ، اهللا  

،  " ن أجــل أن تعبــدينخلقتــك مــ" : هــو اخلــالق وهــو يقــول تعــاىل 
ــاة الــدنيا      ــسان يف هــذه احلي ــأيت دور اإلنــسان ، اإلن ال القــصرية في

اهلـدف مـن خلقـك أيهـا     " : ف ، اهللا عز وجل يقـول     يعيش بال هد  
، فاإلنسان يف هذه احلياة الدنيا له أهـداف ،  " اإلنسان أن تعبدين    

 ق أهدافـه مـع هـدف اهللا تعـاىل ، فـإذا كـان اهلـدف         فال بدأن ينس 
   أن يكون له هذا اهلدف ، فأنت أيهاو عبادة اهللا فاإلنسان ال بدـه

                                                        
  .٥٦: الذاريات  )١(
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  ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشاب املؤمن إنسان هادف 
  

   أن يكون هدفك أيضا هـو هـذا اهلـدف ، وهـو         اإلنسان املؤمن ال بد 
ــون عابــدا هللا وأن تعــيش هــذه العبــادة ، وأنــت أيهــا الــشاب        أن تك

ــش عابثــا ـدف يف حياتـــذا اهلـــد هـــد أن جتــسـن تريـــاملؤمــ ك ، ال تِع
اهللا مـن خـالل حياتـك ، تعـيش     بال هدف ، تريد أن جتسد عبـادة          

، فأفعالــك إذن ال تكــون تعــاىل دا هللا ـدف بــأن تكــون عابـــذا اهلـــهــ
       أن تلتفـت إىل أن هـذا   بال هدف ، إذا أردت أن تفعل شيئا فال بـد 

        ا ، وحياتك ال بدأن الشيء ال يكون بال هدف ، ال يكون األمر عبثي 
هـداف مـاذا   تعبر عـن هـذا اهلـدف ، الـشباب الـذين يعيـشون بـال أ        

  يفعلون ؟
ــدارس          ــام م ــذهبون أم ــا تالحظــون ، ي ــشوارع كم ــسكّعون يف ال يت

ــشهوية ،      ــور ال ــض األم ــط بع ــدفهم فق ــدف ، ه ــال ه ــم ب ــات أل البن
يعيشون الشهوانية ، أوقام تضيع بال هدف ، وأمـا الـشاب املـؤمن      

تعـاىل  فإنه ال يعـيش ـذه الطريقـة ، حيـاول أن جيـسد عبـادة اهللا            
فسه ، وهذه العبادة تتجسد أيضا يف حياته العاديـة ، كـل شـيء         يف ن 

الـشاب املـؤمن ال   ، يفعله اإلنسان يستطيع أن جيسد عبادة اهللا فيه   
 ال يـؤذي ، يعيش بال هدف ، ال نـراه يتـسكّع يف الـشوارع بـال هـدف       

عباد اهللا وال ينظـر إىل أعـراض النـاس ، هـذه األشـياء ليـست مـن          
  . صفات اإلنسان املؤمن
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  الشاب املؤمن إنسان هادف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨
  

أنت أيها الـشاب املـؤمن تعـيش حيـاة هادفـة ، حيـاة فيهـا              : إذن     
ــا ، ال    ــأيت إىل املخــيم هلــدف ، ال تــأيت إىل املخــيم عبث أهــداف ، ت

ــأيت ــط ، يف قــصة حيــ    ت ــل اللعــب فق ــا  مــن أج  مــا عليهىي بــن زكري
  . نلعب  هلم:له الصبيان ا قال السالم عندم

  

   ؟ليه السالم عىيماذا أجاب حي    
  

قال هذه العبارة وهو صغري السن ولكنـه نـيب ، وأقـوال األنبيـاء            
 : ليـه الـسالم   حناول أن جنسدها يف حياتنا ، قال عليهم السالم ع
  . )١( "ما ِللَِّعِب خِلقْنا " 

  

 خنلـق مـن أجـل أن نلعـب يف     هذا الطفـل الـصغري يقـول إننـا مل             
هذه احلياة الـدنيا ، إذن الـشاب املـؤمن ال يعـيش بـال هـدف ، فمـا           
للّعب خِلق ، أنت خِلقْت يف هذه الدنيا من أجل هدف معين ال عبثـا    
بال هدف ، وهدفك ال بد أن يـسري مـع هـدف اهللا تعـاىل ، الـشاب         

ــا ير     ــدفا معين ــده ه ــته ألن عن ــتم بدراس ــؤمن جيــب أن يه غــب أن امل
يصل إليه ، الشاب املؤمن جيب أن يكون من األوائـل يف مدرسـته ال         
أنه ال يهتم بدراسته ، الـشاب املـؤمن قـدوة يف مدرسـته ، وقـدوة يف       

  ون مضرباـن يكـرين ، املؤمـدوة لآلخـاول أن يكون قـه ، فيحـجمتمع
                                                        

  .٣٦ ح ١٨٥ ص ١٤حبار األنوار ج  )١(
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشاب املؤمن إنسان هادف 
  

للمثـل ، ويــشار إليــه بالبنــان ، ويقـال هــذا هــو املــؤمن ، يف املدرســة    
ــان عنــده قــدرات أن يكــون مــن         ــون مــن األوائــل ، بــالطبع إذا ك يك

  .األوائل 
  

أحيانا اإلنسان ذهنه ال يـساعده علـى أن يكـون مـن املتفـوقني ،                
هذا يكون معذورا ، يوجد قصور فيه ، فحافظته وذاكرته ضـعيفة ،          

ىت لو كانت ذهنيته ذه الكيفية فإنه يـسعى ، والـذي لديـه     لكن ح و
قدرات جيب أن تظهر قدراته يف اخلـارج ، فيكـون مـضربا للمثـل يف         

ــة   ــه يف املدرس ــون  ، دراســته ويف أخالق ــدارس يكون هنــاك أوالد يف امل
  .دائما من املشاغبني ، واملؤمن ال يكون مشاغبا 

  

ــش: إذن      ـــالـ ــداف م ـاب املؤمـ ــده أهـ ــيش هـــذا   ن عنـ ــة ، ويعـ عينـ
ج ، فتكــون مثــل اهلــدف ، وحيــاول أن جيــسد هــذا اهلــدف يف اخلــار

، وإمنا خلقنا  "ما ِللَِّعِب خِلقْنا " : الذي يقول ليه السالم  ع حيىي
اول أن حنقّــــق هــــذه حنــــألهـــداف نريــــد أن حنقّقهــــا ، فنـــسعى و  

 األهداف ، ال نعيش حياة عبثية وغري هادفة ، فأيها الـشاب املـؤمن      
ِعــش هــذا اهلــدف ، وحــاول أن جتــسد عبــادة اهللا علــى األرض ،       

عليــه وأنــت إنــسان تــؤمن بوجــود إمــام معــصوم لــك ، وهــذا اإلمــام   
  .يراقبك ، فتكون إنسانا هادفا السالم 
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  الشاب املؤمن إنسان هادف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
  

 هـدف ، واألفعـال الـيت    اإلنسان اهلادف ال يقوم بأفعـال بـال        إن  
ا ، وال يظـن أـا   ـهـ ـيـلـب عـاسـ ـحـدف يـال هـ ـان بـ  ـســ ا اإلن ـهـ ـوم ب ـقـي

  .بال حساب ، فاإلنسان يحاسب على كل عمل عبثي 
  

الشاب الذي يقف أمام مدارس البنات هل يظن أنه ال يحاسب             
على هذا العمل ؟ هل النظر إىل أعراض النـاس يكـون بـال حـساب       

  ؟اهللا عز وجل عند 
  

نأخذ املثال التايل من إحدى الروايات ، مثال شـاب يـرى طـريا             
ــذا الطــري       ــى ه ــاص عل ــق الرص ــسدس ويطل ــذ امل ــشجر فيأخ ــى ال عل
هكذا بـال سـبب ، فقـط يريـد أن جيـرب مـسدسه ، هـذا الطـري أال          

  حياسب هذا الشاب يوم القيامة ؟
  

خص ، يقـــول ـلــش ذا اـب هــــامة وحياســ ـوم القيــــيــأيت الطـــري يــ      
  " .قتلين هذا الشخص بال هدف ! يا رب : " الطري 

  

ــنيب صــ        ــة عــن ال ــه يف رواي مــن قتــل  " :  قــال لى اهللا عليــه وآل
يـا  : ا جاء يوم القيامة يعج إىل اهللا تعاىل ، يقـول    ـورا عبث ـعصف
  بإن هذا قـتلين عبثـا ، مل ينتفـع يب ومل يـدعين فآكـل مـن             ! ر

  . )١( "حشارة األرض 
                                                        

 .حشرات :  حشارة  .٤ ص ٦١حبار األنوار ج  )١(
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  ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشاب املؤمن إنسان هادف  
  

مـن  " : ل ا قـ لى اهللا عليـه وآلـه   ويف رواية أخـرى عـن الـنيب صـ             
: قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش يقول 

 بلْ هذا فيم قتلين من غري منفعة ! ر١( "س( .  
  

 ، وهذا املثال طَبقْه يف كل شـيء ال فقـط يف        هذا مثال للعصفور      
ه إذا كـان  ـب عليـ ـان يحاسـ ـه اإلنـس ـوم بـ ـقـ ـل يـعـ ـل فـور ، فكـ ـصفــ الع

بال هدف ، يقتل الطري لألكل نعـم ، وأمـا مـن أجـل اللعـب والعبـث          
  .فهذا اإلنسان حماسب على أفعاله 

  

 مـن غـري  ة يـ عبثوم بأفعال ت إىل أنه ال يق   ـ أن يلتف  دـن ال ب  ـاملؤم    
ملـاذا  : ل القيـام بـه يـسأل نفـسه     بـ هدف ، إذا أراد القيام بشيء فق 

  أفعل هذا الشيء ؟
  

جييب على نفسه بأنه يقوم ـذا الفعـل هلـذا الـسبب ، ويكـون              و
سببه معقوال ، قد تقول إنين أريد أن ألعب الكرة ، نقول نعم العـب      

  الكرة ، ولكن ملاذا ؟
  

ــ     ـــمث ـــال تري ــسـد أن تق ـــوي نف ــدف  ـك وتق ــذا ه ــضالتك ، ه وي ع
ــاذا ال      ــه فلم ــد أن حتقّق ــذا اهلــدف وتري ــدك ه ــان عن جيــد ، وإذا ك

  تعبر عن األخالق اإلميانية أثناء اللعب ؟
                                                        

  .٣٤ ح ٢٧٠ ص ٦١حبار األنوار ج  )١(
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  الشاب املؤمن إنسان هادف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
  

هلـدف ،   ، فهـو إذن ال حيقّـق هـذا ا     هصراخ وسب وشتم إلخوانـ        
ــى ،    ــو أن يــأيت بأهــداف كــثرية يف املرم صــار عنــده هــدف آخــر وه
ــل ال حيقّــق هــذا         ــسانيا ، ولكنــه أثنــاء العم ــون اهلــدف هــدفا ل فيك
اهلدف ، فال بد أن يضع الشاب لنفسه هدفا معينا وحيقق اهلـدف    

ــسانا هادفــا ،    ــىت يكــون إن ــالل فعلــه ح ــا إذا قــال ــدف  مــن خ وأم
ــه مل  ــين ولكن ــمع ي ســر ال     لتحع ــدفا آخ ــه ه ــإن ل ــذا اهلــدف ف ــق ه قي

  .يصرح به 
  

لعب الكرة ال بـد أن يعبـر عـن األخـالق اإلميانيـة الـيت نتعلّمهـا                  
 عليــه الــسالم حينمــا حىيكــون لعــب الكــرة لعبــا هادفــا ، فــي حــىت ي
 يقـصد اللعـب الـذي يـشغل عـن ذكـر       ؛ "نـا  قِْل خِبعِـ لَّما ِل" : يقول  
ــاىل اهللا  ــذي تع ــب ال ــا اللع ــاهللا  ، وأم ــذكّر ب ــل   ي ــز وج ــا  ع ــون لعب فيك

اهلادف ، فاللعـب  غري  ال يقصد اللعب ليه السالم عىيهادفا ، وحي 
تــارة يكــون هادفــا وتــارة أخــرى ال يكــون هادفــا ، وحنــن نريــد مــن   

  .خالل اللعب أن حنقّق هدفا معينا 
  

 هناك ألعاب يف البيت كألعـاب الكومبيـوتر فـال بـد أن        تإذا كان     
دفا معينــا ال أن تــضيع الوقــت فقــط ، تــضييع     جتعــل يف ذهنــك هــ  

  الوقت ليس هدفا صحيحا ، ماذا تريد أن حتقق من اللعب ؟
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أريــد أن أرفّــه عــن نفــسي قلــيال حــىت أســتطيع أن أؤدي أعمــاال      
الــشاب يكــون مــا أن أحــسن بنفــسية أحــسن ، هــذا هــدف جيــد ، وأ 

وينتقل من حمطة إىل حمطـة ومـن   والنهار أمام التلفاز طوال الليل    
لعب إىل لعب فهذا مضيعة للوقت ، هذا الـشاب يكـون بـال هـدف ،         

ك هــدفا معينــا نفــسإذا كنــت تريــد أن تلعــب فالعــب ، ولكــن حــدد ل
معقوال ، واجعل هذا اللعب يف طريق حتقيق هـذا اهلـدف وال تـضيع      

  .املؤمن اإلنسان تضييع الوقت ليس من صفات وقتك ، 
لعبك أيها الشاب يكـون هلـدف معـين ، وتريـد أن حتقـق           : إذن      

ـــلـالل الـن خـــدف مـــهــــذا الـهــ ــا تـمـــب كـعـــالـب ، فـع ـــاء ، ولـشـ ن ـك
حدد الوقت ، وال جتعل كـل وقتـك للعـب ألن اهللا عـز وجـل يحاِسـب        

ــس ـــاإلن ـــان ع ـــلى الوق ـــت ب ــلـل ع ــيء ، واهللا لى ك ــل   ش ــز وج ــيس ع ل
  :يقول تعاىل ، غافال 

    ﴿  ﴾ )١( .  
  

ــت مــسؤول عــن            ــك ، واملالئكــة يــسجلون ، وأن ــل عــن فعل ال يغف
ت الوقت ، وعمرك أنت مسؤول عنـه ، وحياسـب اإلنـسان علـى الوقـ             

  .فيم ضيعه 
                                                        

  .٢٥٥: البقرة  )١(
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ال تـزول  " : أنـه قـال    لى اهللا عليـه وآلـه  يف رواية عن الـنيب صـ          
 اعـن عمـره فيمـ   : ىت يسأل عن أربع ـة ح ـوم القيام ـد ي ـا عب ـقدم

 أنفقه ، اه ، وعن ماله من أين كسبه وفيمبال أاأفناه ، وشبابه فيم
  . )١( "وعن حبنا أهل البيت 

 أفناه ، وعمره يعـين وقتـه ، أيـن    افيسأل اإلنسان عن عمره فيم       
  ضيعت هذا الوقت ؟ وفيم جعلته ؟

فيجيب جعلت عمـري كلـه يف اللعـب ، دخـل وقـت الـصالة وأنـت             
  هل تؤخر الصالة إىل ما بعد اللعب ؟، تلعب 
  وقت الصالة ماذا تفعل ؟هناك فيلم يف التلفاز ودخل     
هذا األمر ال يعبر عن إميان اإلنسان مـع أن هـذا الـشاب يقـول              

  !إنه مؤمن ، أال يهتم املؤمن بالصالة ؟
ملتزمـــون بالوقـــت ، ولكـــن االختبـــار لكـــم أنـــتم اآلن يف املخـــيم     

عندما ترجعون إىل بيوتكم ، هذا الـشاب مـاذا تعلّـم مـن املخـيم ؟              

 ﴿: يقول تعاىل  ، تزم بصالته ؟  هل تعلّم أن يل   
 ﴾ )٢( .  

                                                        
  .١ ح ٢٥٨ ص ٧حبار األنوار ج  )١(
  .١٠٣: النساء  )٢(
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واملؤمن ال يؤخر الصالة بـال سـبب وبـال عـذر ، يـصلي الـصالة               
 أن يلتفـت إىل نفـسه   الة بال سبب فال بـد يف وقتها ، فإذا أخر الص 

م ويراجع إميانه ، فالشاب مسؤول عن كل دقيقة أين جيعلها ، يـتعلّ      
ــع إىل     ــدما يرج ــين ، وعن ــياء يف املخــيم ضــمن نظــام مع ــض األش بع
بيته كيف ينسق وقته ؟ وما هو الربنامج الذي يضعه لنفسه ويـسري     

   ؟هعلى أساس
  

يف حياتــه ، وأمــا إذا مــن األشــياء م هــذا هــو املــؤمن الــذي يــتعلّ     
 مــن هــذه دِفتسعــاد إىل بيتــه ورجــع كمــا كــان يف الــسابق فهــو مل يــ 

املخيمــات ، فاإلنــسان مــسؤول عــن عمــره فــيم أفنــاه ، فالوقــت أيــن  
  جتعله ؟

  

مـا هـو هـديف مـن وراء هـذا      : اسأل نفسك قبـل القيـام بالعمـل            
  الفعل الذي أريد أن أقوم به ؟

  

 أن تنـسق  جتعل العمل يف سبيل هذا اهلـدف ، وال بـد   بد أن   ال  و    
أهــدافك مــع أهــداف اهللا تعــاىل ، فــاهللا عــز وجــل مل خيلــق الكــون   
عبثـا ، فهنــاك هـدف مــن خلـق هــذا الكـون ، وأنــت جتعـل أهــدافك      

سـبحانه ، كمـا يف   متناسقة مـع أهـداف اهللا تعـاىل ومـع عبـادة اهللا           
  :قوله تعاىل 
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    ﴿  ﴾ )١(.   
فمن خالل كـل فعـل تقـوم بـه تـستطيع أن جتعلـه عبـادة هللا إذا              

كان اهلدف هدفا حسنا ، العبادة ليست الصالة والصيام فقـط بـل      
العبـادة أمشـل مـن الـصالة والـصيام ، العبـادة تكـون يف كـل خطـوة          
ختطوهــا ، اآلن يف جلــستك أنــت عابــد هللا ألنــك تــسمع كلمــات مــن  
ــق اهلــدف      ــادة اهللا ، فتحق ــن عب ــر ع ــت اآلن تعب ــبحانه ، فأن اهللا س
الــذي جعلــه اهللا مــن وراء هــذا اخللــق ، وهــو أن تكــون عابــدا هللا ،  

  :األخرى الكرمية لنقرأ بعض اآليات و
    ﴿  ﴾ )٢(.   

    ﴿  ﴾ )٣(.   
ــا  : إذن      ــسماوات واألرض لعب ــق ال ــبحانه مل خيل ــاك ، اهللا س هن

  .هدف ال بد أن تعيشه 
  

 أنت اآلن يف عصر الغيبـة الكـربى مـا هـو    : نسأل السؤال التايل      
  هدفك ؟ إىل أين تريد أن تصل أيها املؤمن ؟

                                                        
  .٥٦: الذاريات  )١(
  .١٦: األنبياء  )٢(
  .٣٨: الدخان  )٣(
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 ، ذاك ل اهللا فرجـه تريد أن حتصل على رضا إمام زمانك عج          
ليـــه الــشاب املتــسكّع يف الــشوارع هــل حيــصل علــى رضــا اإلمــام ع        

 يقف أمام مـدارس البنـات   حتما ال ، ذاك الشاب الذي ،  ؟ السالم
حتمـا ال ، واإلمــام   ،  ؟ليـه الـسالم  هـل حيـصل علـى رضـا اإلمـام ع     

ــه ع ــال ت  جــل اهللا فرج ــحيفة األعم ــل حلظــة ألن ص ــراه يف ك ــ ي عرض 
 كمـا يف بعـض الروايـات أو يف ليلـة االثـنني كمـا       عليه صباحا ومـساءً   

يف بعــض الروايــات األخــرى أو يف كــل ليلــة مخــيس كمــا يف بعــض         
ــات األخـــرى ،      الروا ــا يف بعـــض الروايـ ــايل القـــدر كمـ ــات أو يف ليـ يـ

ــفــصحيفة أعمــال كــل شــخص تعرجــل اهللا  علــى إمــام الزمــان عض
  . أعمال الناس يف كل حلظة ليه السالمويرى ع،  فرجه

  

ــشاب          ــا ال ــذا اهلــدف أيه ــك ه ــل ل ــان أن جتع ــذا الزم ــد يف ه تري
 ، اهللا فرجـه ل املؤمن وهـو أن تكـون مـن أنـصار اإلمـام املهـدي عجـ           

  . أن تسعى لتحقيق هذا اهلدف ال بدو
  

ــدي ع       إن  ــام امله ــصار اإلم ــن أن ــون م ــن ال يك ــسالم م ــه ال ــل لي  قب
ال يكـون مــن أنــصاره بعـد الظهــور ، فالــشخص إذا مل   فإنــه الظهـور  

يكن مؤمنا قبل الظهور فبعد الظهور ال يكون مؤمنـا بـل يكـون عـدوا       
  . يكون لديه  ألن هذا اهلدف الليه السالملإلمام ع
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 ﴿ :يقول تعاىل   


 ﴾ )١(.   
ة ـال تكــون مؤمنـــور فـــل الظهـــنة قبـــؤمـــس مـفـــن النـفـإذا مل تكــ     

ــام      ــداء اإلم ــيكون ضــمن أع ــشخص س ــذا ال ــل ه ــور ألن مث ــد الظه بع
 أن حنــاول جتـسيد هــذا اهلــدف يف   ، فـال بــد ليــه الــسالمي عاملهـد 

حياتنا ، أفعالك ال بـد أن تـصب يف اجتـاه هـذا اهلـدف ، إذا أردت           
عمـرك  ال تـضيع   فـ ليـه الـسالم  أن تكون من أنصار اإلمام املهـدي ع     

سدى بال هدف ، تكون إنسانا هادفا ، وأنـصار اإلمـام يكونـون مـن          
ن أوقام يف ال شـيء وبـال هـدف ،    الناس اهلادفني الذي ال يضيعو   

  .ال يعبثون بأشياء لآلخرين ، وال يتبعون أعراض الناس 
الشخص الذي يتجه للمخدرات هو إنـسان بـال هـدف ، لـو كـان             

عنــده هــدف معــين مــا كــان يــضع نفــسه يف هــذه احلالــة ، يريــد أن   
ينسى مشاكله ، هل حل املشاكل تكون ذه الكيفيـة ؟ هـل اإلنـسان         

رب من مشاكله أو يواجه املشاكل وحيـاول وضـع احللـول املناسـبة          يه
  هلا ؟

                                                        
  .١٥٨: األنعام  )١(
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اإلنسان املؤمن يواجه املشكلة وحيلّها ، اهللا عز وجل جعل دينـه          
كامال ، والـدين طـرح احللـول جلميـع املـشاكل ، فيفكّـر ويطلـب مـن             

إذا كـان ال يـستطيع   و تعاىل أن يعطيه احلل املناسـب للمـشكلة ،    اهللا
أن حيل املشكلة بنفـسه يـسأل مـن هـو أكثـر خـربة منـه وأكـرب سـنا                  
ــد أن        ــذي يري ــشاب ال ــا ال ــه ، وأم ــن غــري أهل ــه أو م ــن أهل ــه ، م من
يهرب من مشاكله عن طريق املخدرات فهذا ليس حال للمشاكل بل      

ل ، فصار عنـده مـشكلة أخـرى وهـي     زيادة مشكلة أخرى فوق املشاك 
باإلضــافة إىل املـــشاكل الــيت كـــان   ، واإلدمــان علــى هـــذه الــسموم    

  .مشكلة أكرب اآلن يعيشها لديه 
  

ــى الــشاب أن يواجــه املــشاكل وحيــاول أن حيلــها ال أن  : إذن      عل
  .يهرب من مواجهتها 

  

، اتقـوا اهللا  ! أيهـا النـاس   "  : ليه الـسالم يقول اإلمام علي ع     
س ِركامرؤ عبثا فيلهو ، وال ت ِلقى فيلغو فما خ١( "د( .  

  

ــدون ، ومعــىن            ــهوا كمــا يري ــىت يل ــاس عبثــا ح ــق اهللا الن مل خيل
مبختلـف الطــرق ومبختلــف  تعــاىل يلـهون أــم يلـهون عــن ذكـر اهللا    

  ةـذه الوسيلـفهعـز وجـل ر اهللا ـن ذكـك عـة تلهيـائل ، أي وسيلـالوس
                                                        

  .١١٢ ح ١٢٤ ص ٧٠ار األنوار ج حب )١(
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الوســيلة الــيت تــذكّرك بــاهللا تكــون يف ســـبيل اهللا ،      وتكــون هلــوا ،   
فاللعبة تستطيع أن جتعلها يف سبيل اهللا وتستطيع أن جتعلـها ملهيـة         
عـن ذكــر اهللا ، فتلتفـت إىل األلعــاب الــيت تلعبـها ، ال تــضيع وقتــك    

هـدف ، هــذا الـشاب يف عــصر الغيبـة الكــربى    يف هـذه األلعـاب بــال   
جـل  يعيش هذا اهلدف ، وهو أن يكـون مـن أنـصار اإلمـام املهـدي ع       

   .اهللا تعاىل فرجه الشريف
  

  :قد تسأل 
  

  هل أسعى إىل الوظيفة األفضل ؟وهل أسعى إىل الشهادة ؟     
  

  :اجلواب 
  

ــن           ــة ، ولك ــشهادة وإىل الوظيف ــسعى إىل ال ــك أن ت ــن ل ــم ميك نع
أن الـشهادة ال تلـهيك عـن ذكـر اهللا ، والوظيفـة اجليـدة       إىل فـت  الت

ــا كـــبريا املفـــروض أن ال تلـــهيك عـــن ذكـــر اهللا   الـــيت تعطيـــك راتبـ
، وهذا املال اجليد الذي تكسبه ال جتعلـه يلـهيك عـن ذكـر        سبحانه  

، فالشهادة اليت تلهي اإلنسان عـن ذكـر اهللا ال تكـون    عز وجل   اهللا  
  .تعاىل يف سبيل اهللا 

  

  :أل نفسك هذا السؤال اس
  

  ملاذا يريد اإلنسان أن حيصل على راتب أكرب ؟    
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ــشتري            ــدما ت ــشركات عن ــض ال ــل بع ــن قب ــوزع م ــوائز ت ــاك ج هن
بضائع منها ، مثال مائة ألف دينـار أو سـيارة ، ليـسأل كـل شـخص            

  اذا أشتري هذه البضاعة ؟مل: نفسه 
  

ترى صورة هذا الـشخص الـذي ربـح هـذا املبلـغ الكـبري ، مـاذا                  
  تقول حينما ترى صورته ؟

  

  ." كون أنا الفائز ال هو يا ليت أ: " تقول     
  

  :أسأل 
  

ماذا تريـد أن تفعـل   وملاذا تريد أن حتصل على هذا املبلغ ؟        
  ذا املال الكبري ؟

  

ب بأنه أريد أن أوسع بييت ، أريـد أن أشـتري سـيارة          يأيت اجلوا     
جديــدة وغــري ذلــك ، ونــرى أــا كلــها مطالــب دنيويــة ، مائــة ألــف  
دينار ذهبت على مطالب دنيوية زائلة ، فهذا املال صار نقمـة علـى           
هذا اإلنسان ومل تصر نعمـة ، وهـو يظـن أنـه حيـسن صـنعا ، يـأيت            

ــ ــوم القيام ـــي ــفحة ـة وإذا صحيف ــه ص ــضاء خة أعمال ــل   بي ــن ك ــة م الي
  أعطيتك مائة ألف دينار أين وضعتها ؟:  له عمل ، يقول اهللا

ــى          ــيت وعل ــى زوج ــياريت وعل ــى س ــييت وعل ــى ب ــرفتها عل ــول ص يق
  .أوالدي 
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  سبيل اهللا ؟ملاذا مل جتعل جزءا منها يف : فيسأل اهللا تعاىل     
وســبل اهللا خمتلفــة ، كــم مــن رِحــٍم حيتــاج إىل جــزء مــن هــذا       
ــ ــم مــ ـاملبل ـــغ ؟ ك ـــن األق ــذا   ـارب الفق ــن ه ــزء م ــاجون إىل ج راء حيت
ــ ــم مــ ـاملبل ــؤمنني الفقــ ـغ ؟ ك ـــن امل ــذا  ـراء حيت ــن ه ــزء م اجون إىل ج

مـاذا فعـل    املبلغ ؟ ملاذا مل تفكّر م وأنت بيدك مائة ألف دينار ؟     
  ملبلغ ؟ذا ا

  

ال شيء ، ويأيت يوم القيامة وهو مل حيـصل علـى أي ثـواب مـن            
ــستلمه     ــوال ، الراتــب الــذي ي ــف دينــار ، فــضاعت األم هــذه املائــة أل

ل ا ؟ ماذا جعـل يف صـحيفة   الشخص طوال مخسني سنة ماذا فع 
  ؟ هأعمال

  

ــيء ، الراتـــ      ــِرفـب كلــــال شـ ت ـة وزالــــور الدنيويــــ يف األمـــه صـ
 أنه ميكن جعـل الراتـب يف أمـر دنيـوي يـصب      إىل   ، ولنلتفت    وانتهت

، وهــذا حتــصل علــى عــز وجــل ويف طريــق اهللا تعــاىل يف ســبيل اهللا 
  .ثواب منه 

  

الكـاد علـى عيالـه    " : عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه      يف رواية       
   .)١( "كااهد يف سبيل اهللا 

                                                        
  .٥٩ ح ١٣ ص ١٠٠حبار األنوار ج  )١(
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فهــذا األمــر الــدنيوي تــارة تــستطيع أن جتعلــه يف ســبيل اهللا ،           
وتارة أخرى تستطيع أن جتعله يف غري سبيل اهللا ، فـاألمر الـدنيوي         

  .وسيلة فقط 
  

هذه األهداف الـيت ظاهرهـا دنيويـة تـستطيع أن جتعلـها            : إذن      
  .أهدافا أخروية 

  

واهللا : يب عبـداهللا الـصادق عليـه الـسالم        رجـل أل  قال      يف رواية   
حتـب  " : فقال عليـه الـسالم    . إنا لنطلب الدنيـا وحنب أن نؤتاها       

أعود ا على نفسي وعيايل وأصل : قال  . "أن تصنع ـا ماذا ؟ 
لـيس هـذا   " : فقال عليه السالم  . ا وأتصدق ا وأحج وأعتمر      

  . )١( "طلب الدنيا ، هذا طلب اآلخرة 
  

هــو حــب للمــال ، ولكــن يريــد أن جيعــل املــال يف ســبيل اهللا ،            
فيحصل على الثـواب ، مثـل هـذا اإلنـسان الـذي يـسعى إىل أهـداف            
ــاه اآلخـــرة هـــو يف الواقـــع يتجـــه إىل أهـــداف    ــصب يف اجتـ دنيويـــة تـ
أخروية ال أهداف دنيوية ، وأما اإلنسان الذي يريد أن حيصل علـى    

ــد    ــه يف ال ــن أجــل أن جيعل ــال م ــه دنيويــة ،    امل ــون أهداف نيا فقــط تك
  . ألا ال تصب يف اجتاه اآلخرة وتنتهي أهدافه الدنيوية

                                                        
  .١٠ ح ٧٢ ص ٥الكايف ج  )١(
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  ﴿ :تعاىل اهللا  يقول      
 ﴾ )١(.   

  

فالتقوى متصلة مع هدف املؤمن ، اهلـدف الـذي يعيـشه املـؤمن               
يعبر عن حالة التقوى إذا كانت التقوى موجودة عنـده ، فمـن يكـون      
متقيــا يكــون نظــره إىل يــوم القيامــة ، فيكــون مؤمنــا بأصــل املعــاد ،  
، ويــؤمن بأصــل املعــاد إميانــا عمليــا ، ويعتقــد بــه اعتقــادا عمليــا         

ــصرفاته ،     ــه وت ــى أفعال ــاد يظهــر عل ــذا اإلميــان واالعتق مبعــىن أن ه
اإلنــسان الــذي يعــيش أهــدافا دنيويــة فقــط معيــشته ال تعبــر عــن         
ــت        ــدين ، إذا كن ــول ال ــن أص ــل م ــذا أص ــاد ، وه ــوم املع ــاد بي االعتق

مـاذا فعلـت مـن أجـل أن تـصل إىل ذلـك اليـوم            فتعتقد ذا األصل    
  ؟ ﴾  ﴿: واهللا عز وجل يقول 

  

تعـيش يف حياتـك الدنيويـة ، ولكـن توجـد عنـدك أهـداف        : إذن     
أخروية ، تنظر إىل مـا تريـد أن تقدمـه يـوم القيامـة حـىت تـستطيع           

ع بـه أذن  مسأن حتصل على النعيم اخلالد واجلنة اليت نعيمها مل تـ     
ـومل تـصـا تتـمـني ، مهـ عرتطيع أنـال تسفإنـك ة ـيم اجلنـعن نـر عو  

                                                        
  .١٨: احلشر  )١(
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تـصل إىل حقيقـة النعـيم هنـاك ، مــن نعـيم اجلنـة أن الطـري يطــري        
فتتمىن طريا مشويا فينـزل هذا الطري مشويا على مائـدتك ، تأكـل        

طـري مـرة أخـرى ، هـل     هذا الطري وتنتهي من األكـل وهـذا الطـري ي        
  تستطيع أن تتصور هذا النعيم ؟

  

تأكل الطري واهللا عـز وجـل يكـسوه بـاللحم والـريش مـرة أخـرى               
ويطــري ثانيــة ، هــذا هــو نعــيم اجلنــة ، يف اجلنــة مــا تتمنــاه حتــصل   

ه ، وأمــا يف الــدنيا مــا تتمنــاه قــد حتــصل عليــه وقــد ال حتــصل   ـعليــ
ذلك املكان حىت حيـصل علـى   عليه ، فاإلنسان حياول أن يصل إىل       

ــيم الـــ  ــيم مـــضمون    ذالنعـ ــاك النعـ ــصوره ، وهنـ ــستطيع أن يتـ ي ال يـ
ــص ــصـاحلـ ــى جائـــ ـول ، حتـ ــدخول يف   ـل علـ ــاج للـ ــدة وال حتتـ زة مؤكّـ

القرعــة ، فـــإذا حـــصلت علــى حالـــة التقـــوى وصــار عنـــدك هـــدف    
ــروي  ــك   أخ ــن عمل ــواب م ــى الث ــك حتــصل عل ــا إن اهلــدف فإن ، وقلن

  .االجتاه فإنه يصري هدفا أخرويا الدنيوي إذا صب يف ذلك 
  

ــسان مل: إذن      ــهو عــن ذكــر اهللا ، وال     اإلن ــا حــىت يل  يخلَــق عبث
يترك سدى فيلغـو كمـا يـشاء ، فـاهللا مل يتركـك سـدى ، بـل خلقـك             
هلــدف ، وأنــت حماســب ، فــإذا كــان اإلنــسان حماســبا فلمــاذا ال       

  حاِسبه ،ىل من يي تصرفاته وينتبه إىل ما يفعل ألنه سيأيت إـيراع
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 ﴿  هـذا احملاسـب  ألن؛ وهذا احملاِسب ال يغفل عن شـيء      
 ﴾ )؟)١   

           إذا جعلنــا آلــة تــصوير متــشي مــع اإلنــسان دائمــا إىل أي حــد
   أمام الناس ؟هوه صورتكون حِذرا حىت ال تتشي

ــل         ــسان يف ك ــب كــل إن ــاملني تراق ــصوير مــن رب الع ــة ت وهنــاك آل
حلظة ، وهذه األفالم تعرض عليـك يـوم القيامـة ، تقـول ال يـا ريب          
مل أفعل هذا الشيء ، يقول لك حلظة فيـضغط الـزر علـى الفـيلم ،             

  فتعرض الصورة ، فهل تستطيع اآلن أن تنكر ؟
ــيه      ــشهد عل ــوم   يــوم ت ــذا اللــسان ينطــق ي ــديهم ، ه م أرجلــهم وأي

ول يــا ريب مل  ـانك وتريــد أن تقــ ـك لــس ـة ، حتــاول أن متــس ـالقيامــ
أفعل ، ولكن اللسان ينطق ، تريد أن تعض لسانك لتـسكته ، ولكنـه        

  .ال يسكت ، فيبدأ بالكالم 
الرجل تتكلم ، فإذا ارتكب اإلنـسان حمرمـا بيـده       واليد تتكلم ،        

، وإذا مشى إىل مكان حيـرم عليـه فـإن      كلم يوم القيامة    فإن يده تت  
ــه   ــشهد علي ــه ت ــد يظــن أنرجل ــن   ، ق ــاك م ــن هن ــراه ، ولك ــد ي  ال أح

  يراقبه ، فاهللا عز وجل يراقبك يف كل حلظة ، وآلة التصوير متشي
                                                        

  .٢٥٥: البقرة  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشاب املؤمن إنسان هادف 
  

ــعرت بو   ــا ، إذا ش ــك دائم ــة     مع ــدك حال ــة حتــصل عن ــذه اآلل ــود ه ج
   .سلوككتراعي تصرفاتك وتنتبه إىل التقوى ، ف

 ﴿: أنـت أيهــا الــشاب املــؤمن يقــول اهللا لــك  : إذن     
 ﴾ )١(.   

  

ــل اهللا      ــز وج ــك ع ــا ، وإمنــا خلق ــك عبث ــين ، مل خيلق  هلــدف مع
وهو أنك سترجع إليه يف آخر املطاف ، وسيكون هنـاك حـساب ، ال        

، تعـاىل  ال تترك عبثا ، خِلقْـت مـن أجـل عبـادة اهللا     وتترك سدى ،  
 ــد ــال بـ ــها اهللا يف     فـ ــيت جعلـ ــائل الـ ــادة بالوسـ ــذه العبـ ــسد هـ  أن تجـ

    يارة  أن ال تنقلـب إىل أهـداف ، فالـس   طريقك ، هذه الوسـائل ال بـد
صري يـ النقّـال ال  والبيجر ال يكـون هـدفا لـك ،    وال تكون هدفا لك ،   

ـــه ـــدف ـــك ، فـا ل ـــه ـــذه كله ـــا وس ـــائل ، إذا ك ف ـاتــاج إىل هـنت حتت
ر أمام اآلخرين ـاخـفـتـل أن تـن أجـ ما إذا كان ـره ، وأم  ـتـاشـال ف ـنقّ

ــول   فــال تــشتره  ــده بيجــر ، يق ــدائي ويكــون عن ــل الطفــل يف االبت ، مث
ديقه اتصل يب الساعة الرابعة عصرا ، ويذهب يف هـذه الـساعة     لص

للجلوس بني والديه وإخوانه ، ويرنّ البيجر فيقـول لوالديـه صـديقي        
  ريـص الكبـروض أن الشخـيء ، واملفـذا الشـر ـل يب ، يتفاخـتصـي

                                                        
  .١١٥: املؤمنون  )١(
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مثل الطفـل ، فالطفـل يعبـث ويلـهو ، ولكـن الكـبري ال نتوقـع             ال يكون 
منه أن يلهو كما يلـهو الطفـل ، الطفـل يلعـب باأللعـاب بـال هـدف ،                
ــال ،      ــار األطف ــل أفك ــارك مث ــن أفك ــبري ال تك ــسان الك ــا اإلن ــن أيه ولك

  .تريد البيجر والنقّال مثل الطفل من أجل التفاخر أمام اآلخرين 
     أي إىل يش األهــداف ، وإذا كــان حيتــاج    أن يعــاإلنــسان ال بــد

ــاج    ــن حيتـ ــا ، وإذا مل يكـ ــصل عليهـ ــيلة فليحـ ــيلة  إىل وسـ ــذه الوسـ هـ
املعينـــة فـــاملفروض أن ال يـــشتريها ، فهـــذا الـــشاب الـــذي يكـــون يف  

  املدرسة الثانوية مثال ملاذا حيتاج النقال ؟
ــرج          ــات ، اآلن خي ــة البن ــستعمله يف مغازل ــشباب ي ــن ال ــبعض م ال

  بمن يتصل ؟فسة من املدر
وهو من أول ما خيرج من املدرسة إىل أن يصل إىل البيت وهـو       

  .يتكلم بالنقّال ، فمثل هذا الشاب يعيش بال هدف 
وترى شعره بطريقة خاصة كعش الطري ، وال يبقى إال أن يـأيت           

 غريبـة ، وبعـض   طري لكي يبيض على رأسه ، وتـرى قـصات عجيبـة        
ــشعر تـــ  ــصات الـ ــسه ،    ،كِحضقـ ــت لنفـ ــذا الـــشاب ال يلتفـ ــن هـ  ولكـ

وأوالدنا الصغار يضحكون عليهم من غرابة هذه القصات املـستوردة   
من الغرب ، فأحدهم جيعل يف شـعره ممـرات كالـشوارع ، لـو تـضع          

  نرات ، وهكذا بعض الشباب الذيـذه املمـورا ملشى يف هـصرصفيـه 
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ــدهم      ــشون وعن ــؤمن يعي ــشباب امل ــن ال ــدف ، ولك ــدهم ه ــون عن ال يك
  .أهداف معينة 

وأنت شاب مؤمن ، فال بد أن تعيش أهدافا معينة ، وأنـت اآلن         
يف عصر الغيبة الكـربى فـال بـد أن تعـيش هـدفا وهـو أن تكـون مـن           

، وـــذه  ل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف   أنــصار اإلمــام املهــدي عجــ    
ــها ،     ــوة من ــدافها املرج ــة أه ــات اإلمياني ــذه املخيم ــة حتقّــق ه الطريق

  .وتدرجيا نصل إىل حتقيق هذه األهداف 
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم     

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  

هللا على سيدنا أيب القاسم احلمد هللا رب العاملني وصلى ا    
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 

    عنـدما نقـول إننـا مؤمنـون يكـون لكـل شـخص تـصور معـين عـن           
ما معىن اإلميان ؟ ما معـىن  : معىن اإلميان ، فنبدأ ذا السؤال   

  أنين مؤمن ؟
     أن يكون واضحا عند اإلنـسان ،      اجلواب على هذا السؤال ال بد 

يعـرف معـىن اإلميـان ، مثــل    ؛ فــال بـد أن  نـه مـؤمن   فحينمـا يقـول إ  
ــاهللا ، ذاك  داإلنــسان الكــافر بــاهللا عنــ  ه تــصور واضــح عــن الكفــر ب

يعرف ما يؤمن بـه ،  ؛ الشخص الذي يقول عن نفسه إنه رأمسايل       
وكذلك ذاك الذي يقول عن نفسه إنه علماين ، أو الـذي يقـول إنـه            

ب الـذي يتبنــاه ،  شـيوعي ، كـل واحـد منـهم عنـده تـصور عـن املـذه        
  ك تصور واضح عن معىن اإلميان ؟دفأنت ـــ أيها املؤمن ـــ هل عن

                                                        
 هــ  ١٤٢١ ربيـع الثـاين      ١٦ألقي هذا املوضوع يف منطقة هدية بتاريخ         )١(

  . م ٢٠٠٠ / ٧ / ١٨املوافق 
  

- ٣٠ - 
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    إذا صــار هــذا التــصور واضــحا حينــذاك تــستطيع أن تقــول عــن  
ري نفسك إنك مؤمن ، وأما إذا كان عند الشخص أفكـار جمملـة غـ           

ــا       ــؤمن ال يكــون مؤمن ــه م ــا يقــول إن ألن يف الواقــع واضــحة ، فحينم
 فإميانـه  نقاط اإلميان غري واضحة عنده ،وأفكاره ليست واضحة ،    
هنـاك أفكـار يكـون قـد مسعهـا مـن املنـرب أو         يكون إميانا ضـبابيا ،      

من والديه أو من أصدقائه ، ولكن هذه األفكار قد تكون خمتلطة ،     
نيـــة خالــصة ، هنــاك بعـــض االعتقــادات الـــيت    وليــست أفكــارا إميا  

يعتقـد ــا اإلنــسان ، وهــذه االعتقـادات يف الواقــع قــد تكــون خليطــا    
ــ ــن أفكـــار دخيـــ ـمـــن اإلميـ ـــان ومـ ــى اإلميـ ــصـلة علـ ــا ـان ، فـ ار إميانـ

خملوطــا ، واإلميــان املخلــوط بعقائــد أخــرى ال يكــون إميانــا تامــا        
  .خالصا كامال 

  

  ؟ وما معىن أنك إنسان مؤمن ؟ما معىن اإلميان  :سأل أواآلن 
    قــد جيــاب بــأن اإلميــان هـــو العمــل بالواجبــات واالبتعــاد عـــن        
املعاصي ، وقد جياب بإضافة املستحبات إىل ما يعمل به ، وإضافة         

ــ ـــاملكروه ـــات إىل م ـــا يبتع ــاهللا    ـد عن ــه اإلميــان ب ــد جيــاب بأن ه ، وق
مــن لــسانه و مــن أِمــن النــاس ـن هـــاب بــأن املؤمـــد جيـــ، وقــاىل ـتعــ

  .ويده 
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ــة  ــصاديق   كلــها     هــذه األجوب ــض م ــحيحة ، وهــي تعبــر عــن بع ص
ــي       ــىن اإلميــان ، وه ــيت تعطــي مع ــياء ال ــض األش ــي بع اإلميــان ، وه

ـــ هعاىل ـتـــ ان بـــاهللا  ـان ، اإلميـــــن اإلميـــ ـزاء مـــ ـأجـــ  اس ، ـو األســــــ
وهــذا األســاس يتفــرع عليــه كــل      د هــو أســاس اإلميــان ،    ـالتوحيــ ف

، واألخــــالق األشــــياء األخــــرى مــــن العقائــــد واألحكــــام الــــشرعية 
ـــواإلميــ ــاهللا وم ـــان ب ـــا يتبع ـــه ه ــب  ـو ب ــو اجلان ــذا ه اب العقائــد ، وه

األول ، والعمـــل بالواجبــــات واملــــستحبات واالبتعـــاد عــــن املعاصــــي   
رعية ، وهـذا هـو اجلانـب الثـاين ،     واملكروهات هو باب األحكام الش  

  .وهناك اجلانب الثالث وهو باب األخالق 
  

عــن مــثال يف روايــة ، والروايــات تــأيت بــبعض مــصاديق اإلميــان     
اإلميـان أن  " : اإلمام أيب عبداهللا الصادق عليـه الـسالم أنـه قـال      

   .)١( "ال يعصى فيطاع اهللا 
  

ــاس اإل        ــه اإلميــان ، وأس ــصداق يعطي ــذا م ــاد   ه ــو االعتق ميــان ه
وهـــو األســـاس األول ، والعقائـــد األخـــرى حـــىت أصـــول  بالتوحيـــد ، 

الدين غري التوحيد هي يف الواقع فروع ألساس التوحيد ، فاإلنـسان          
  اىل يتفرع منه االعتقادـوده تعـن بوجـل وآمـز وجـد باهللا عـإذا اعتق

                                                        
  .٥٣ ح ٢٩٢ ص ٦٥حبار األنوار ج  )١(
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بعث األنبياء عليهم السالم ، ويعتقد باألئمـة     تعاىل  بالنبوة ألن اهللا    
ــسالم ع ــيهم ال ــنيب عل ــسالم  ألن ال ــه ال ــده ،   لي ــن بع ــة م ــين األئم  يع

ويعتقد بوجود يوم للحساب ألن اهللا عـادل غـري ظـامل ، فـال بـد أن        
 وتـأيت ، فهذه العقائد تـأيت متفرعـة مـن التوحيـد        حياسب الناس ،    

ــوب       ــاس واملطل ــق الن ــل خل ــز وج ــاهللا ع ــشرعية ، ف ــام ال ــضا األحك أي
طاعـة  ويتركوا بعض األشياء األخـرى   منهم أن يفعلوا بعض األشياء      

  .هللا عز وجل 
ــ: إذن      ـــكــــل أمــ ـــور الديــ ــاد  ـن يف الواقــ ع متفرعــــة عــــن االعتقــ

بالتوحيد ، فالتوحيد هو األصل الوحيد ، واألصول الثانية هي فـروع       
 وليست أصوال يف واقعهـا ، فاالعتقـاد بـالنبوة فـرع االعتقـاد         للتوحيد

بالتوحيـــد ، واالعتقـــاد باإلمامـــة فـــرع االعتقـــاد بالتوحيـــد ، وفـــروع  
  .د ـا للتوحيـا فروعـر أيضـالدين تعتب

ــذه      ــشون ه ــن اإلميــان ، ويعي ــثرية ع ــصورات ك ــدهم ت ــاس عن     الن
ــصورات      ــذه التـ ــذهن وهـ ــات يف الـ ــود املعلومـ ــصورات ، وجـ ــيت التـ الـ

يعيشها اإلنسان جمرد وجودها يف الذهن ال جيعل اإلنسان مؤمنـا ،        
إذا كانــت توجــد يف الــذهن كــثري مــن األفكــار فــإن جمــرد وجــود          
األفكار يف الذهن ال جيعل اإلنـسان مؤمنـا ، هـذه التـصورات إذا مل          

  ةـالـذه احلـة ، ويف هـنيـورات ذهـصـل تـظـا تـهـإنـل فـمـب إىل عـلـقـتن
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وجودهــا كعــدم وجودهــا ، فــإذا كــان اإلنــسان يعتقــد بعقيــدة معينــة  
، وإذا مل يكـن  يسعى لتحقيق هذه العقيدة يف اخلارج  أن  ال بد فإنه  

ــىن    ــارج فمع ــه يف اخل ــق عقيدت ــسعى لتحقي ــك ي ــذي  ذل ــاده ال أن اعتق
ــتكلم بــ  ـــي ـــو جمـــه ه ــسـرد حرك ـــة ل ــع غــري   ـان ، وق ــون يف الواق د يك

  .ويدعيه معتقد مبا يتقول به 
    مثال إنـسان حيـصل علـى قـسيمة ويريـد أن يـبين بيتـا لـه يكـون               

ــه الوصــول إىل حتقيــق    فيقــدم علــى  البيــت يف اخلــارج ،  هــذا هدف
للحـصول  قسيمة وحياول أن جيمع املـال ويقـدم علـى بنـك التـسليف         

أن يـشتري سـيارة يفكـر مـن أيـن يـأيت باملـال ،        ، يريـد  على قـرض    
ــسعى       ــة ي ــك ، وــذه الطريق ــن البن ــرض م ــى ق ــصول عل ــدم للح يتق

  .ه ـة يف ذهندوـلتحقيق الفكرة املوج
    الناس عادة يعيشون يف عامل التصورات ، وحىت اإلنسان املـادي    

 يف الواقـع  هيف ذهنه كثري من األشياء اليت يريد أن حيقّقهـا ، ولكنـ        
صل إىل حتقيق كل شيء يريده ، وكذلك اإلنسان املـؤمن حيمـل        ال ي 

كـثريا مــن التــصورات ، ولكــن كــم هـي النــسبة مــن هــذه التــصورات    
  ؟يسعى إىل حتقيقها 

حيمل أفكارا إميانية ، ولكـن هنـاك ظـروف اجتماعيـة ووسوسـة            
  تراهفحتول بينه وبني حتقيق تصوراته ، ان ـة الشيطـس ووسوسـالنف
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حيمل تصورات ، وحيمل تـصورات مناقـضة هلـذه التـصورات ، فـإذا           
     أن التـصورات اإلميانيـة هـي الـيت      كان إنسانا مؤمنا حقيقة فـال بـد

تنتصر ويسعى إىل حتقيق هذه العقائد اإلميانية اليت يعتقـد ـا يف    
اس يعيشون يف عامل التصورات وعـامل اخليـال ،     اخلارج ، وأغلب الن   

ــثال يتــصدق بــصدقة ويبــدأ ببنــاء قــصور لــه يف اجلنــة ، ويــصلي         م
ويقول احلمد هللا لقد صلّيت ، ويقوم بكثري من األعمال ، ولكن قـد       
ال يــأيت بكــل شــروط هــذه األعمــال ، فهــذا العمــل وإن كــان ظــاهره  

ترتـب علـى شـروط     هلذا العمل معز وجل الصحة ، ولكن قبول اهللا      
ــد  أعمالــه مقبولــة عنــد اهللا   ىت تكــونحــ أن حيقّقهــا الــشخص  ال ب
  .تعاىل 

      ــن هــذه التــصورات ال بــد ــم تكــون عنــدنا تــصورات ، ولك  أن     نع
حنوهلــا إىل تــصورات راســخة يف أنفــسنا أوال ، فــإذا ترســخت هــذه  
التصورات يف أنفسنا فإا بشكل طبيعي ينـتج منـها األعمـال ، مثـل        

جرة اليت تضرب جذورها يف األرض فإا تنمو ، الشجرة اليت     الش
مل تضرب جذورها يف األرض فإـا بأقـل هبـة ريـح مـن املمكـن أن               

ا اإلنـسان إذا مل ترسـخ يف نفـسه            لَقْت ع ، هذه العقائد اليت يعتقد
عـامل التــصورات واخليـال ، وهــذه العقائـد قــد تــزول    يف فإنـه يعــيش  

  دا للتنازل عنـون مستعـفيكا ، ـرا دنيويـان أمـا يرى اإلنسـرد مـمبج
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ــع ذلــك         ــيعة ، وم ــون حنــن ش ــن النــاس يقول ــم م ــد ، ك ــذه العقائ ه
ــشربون اخلمــر ويفجــرون ، ونظــل       ــسرقون وخيتلــسون ويكــذبون وي ي

ن إليه أنه شيعي ، فيقولـون  لناس ينظرو انقول عنهم إم شيعة ، و     
  انظروا ماذا يفعل الشيعي ، فهل هذا يف واقعه شيعي ؟

لـيس شـيعيا ، لـو تـسأله هـل تعتقـد         يف واقعـه    هو ذه الـصفات         
باإلمامة ؟ ، جييبك نعم أعتقد ، ولكن عملـه علـى خـالف اعتقـاده          
ا باإلمامة ، يف الواقع ال يعتقد باإلمامة ، لـو كـان يعتقـد باإلمامـة ملـ      

  .تعد عن املعاصي وأتى بالواجبات قام ذه املعاصي ، الب
    حنن ندرس يف الدورات كـثريا مـن املـسائل العقائديـة والفقهيـة         
واألخالقية ، جيب علينـا أن حنـول هـذه األفكـار إىل عمـل ، إذا مل        

  .تتحول إىل عمل فهذه األفكار تظلّ يف عامل التصور وعامل اخليال 
التــصور وهــذا نطــق يقولــون عنــدنا تــصور وتــصديق ،      يف علــم امل

ــصديق ،   ــصديق الـــذي يعيـــشه اإلنـــسان ال بـــد أن حيولـــه إىل تـ والتـ
هــذه التــصورات ال بــد أن حنوهلــا إىل    وينقــسم إىل ظــن ويقــني ،   

تصديقات يقينية ، يعين اإلنـسان يعتقـد فعـال بوجـود اهللا ، ويعتقـد         
ــة ،   ــوم  يقينــا بــالنبوة ، ويعتقــد فعــال باإلمام ويعتقــد يقينــا بوجــود ي

أن للحساب ، ويعتقد بوجود حـساب يف القـرب يف عـامل الـربزخ ، لـو        
  لوكياتهـه وسـروض أن أفعالـاملففوت ـه سيمـة بأنـان يفكر حلظـاإلنس
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، ولكـن إىل أي حـد   تتحسن ، مع أن كل شخص يقول بأنه سـيموت          
هو يعتقد بـذلك ، لـو كـان فعـال يعتقـد بـذلك ملـاذا ال يكـون إنـسانا               

  صاحلا ؟ ملاذا يظلّ يرتكب املعاصي ؟
ــرب         ـــزل إىل الق ــه سين ــر بأن ــان يفك ــو ك ــل ــاف ، ف املفروض أن خي

مــع ذلــك تــرى أنــه يــضحك ،  ويــذهب إىل املقــربة لــدفن قريــب لــه  
اآلن  امليـت ينـزل يف قـربه ،    وميزح مع من حوله وكأنه ال يـرى هـذا        

ــوم أو      ــد ي ــه بع ــسان أن ــاف اإلن ــف ال خي ــرب فكي ــخص إىل الق ــزل ش ن
  يومني أو سنة أو سنتني سوف يدفَن يف نفس املقربة ؟

، املفروض أن خيـاف  فـ  راسـخة عنـده      كانـت لو أن هذه العقيدة         
  فلماذا ال خياف ؟

عيفة غـري  معىن ذلك أن عقيدته بوجود يوم للحساب عقيدة ضـ             
مترسخة يف النفس ، واإلنسان املؤمن ال بد أن يرسـخ هـذه العقائـد       

  .يف نفسه 
مــن أجـل ترســيخ عقيــدة  هــو وجـود مخــس صــلوات يف اليـوم   إن     

التوحيـد ، نقـول أصـلي قربـة هللا تعـاىل ، وأصـوم قربـة هللا ، وأحــج        
 ر اإلنسان نفسه أنه يقوم بالعمل قربة هللا ، ومعىن   فيذكّقربة هللا ،    

القربة هللا أنه يقترب إىل اهللا أكثر يوما بعد يوم ، ويف الواقـع نـرى      
  حركة لسان فقط ال" قربة هللا " د ، كالمه ـل يبتعـترب بـه ال يقـأن
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ــسان لوحــدها ال حيــصل    ــسان ، وحركــة الل ــع هــذا اإلن  تعبــر عــن واق
، ولكـن هـل   " قربة هللا " اإلنسان على ثواب منها ، قد يقول كثريا         

  واقعه يتقرب ذا العمل إىل اهللا أو ال ؟يف هو 
يعيش يف عامل التـصور أنـه يـصلي قربـة هللا ، ويف عـامل التـصور            

يـــصوم قربـــة هللا ، ولكنـــه يف الواقـــع هـــو يبتعـــد عـــن اهللا بارتكـــاب  
ت إىل هـذه النقطـة وهـي أن حيـول     املعاصي ، املـؤمن ال بـد أن يلتفـ    

، إذا حتولــت إىل تــصديقات هــذه التــصورات إىل تــصديقات يقينيــة 
كلــها تـأيت بــشكل  واألعمــال اإلميانيـة  يقينيـة فـإن مــصاديق اإلميـان    

ــف    ــدون تكلّ ــي ب ــن     ـكنتيجــطبيع ــده م ــخا عن ــون راس ــا يك ــة مل ة طبيعي
ر عقائد ، اإلنسان عنـده شـجرة راسـخة ، هـذه الـشجرة سـوف تثمـ           

  .يف كل يوم بإذن ربها 
ــثال  ــه قــم       إ    م ــول ل ــن يق ــصالة ال حيتــاج إىل م ــت ال ــان وق ذا ح

للصالة ألن هذه العقيدة راسخة عنـده ، فهـو بنفـسه يقـوم للـصالة          
وال حيتاج إىل من يدفعه إىل الصالة دفعا ، لو كان يـشاهد التلفـاز    
 فإنــه بنفــسه يطفــئ اجلهــاز ويقــوم إىل الــصالة وال داعــي ألن يــأيت 
أبوه ويأمره بإغالق اجلهاز ، فهو مل يترسخ اإلميـان يف نفـسه حـىت         
اآلن ، هــذا بالنــسبة للــشاب يف أول الطريــق ، ولكــن اإلنــسان الــذي  

  !بلغ ستني سنة ملاذا ال يصلي ؟
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ــد هــذه ا        ــسان بع ــروض أن اإلن ــن ادعــاء    املف ــة م ــسنوات الطويل ل
ــل    اإلميــان املفــروض أن الــصالة ال متثّــل مــشكلة عنــده بعــد أن وص

ألنـه تعـود علـى الـصالة سـتني سـنة ، فلمـاذا بعـض             إىل هذا العمر    
ــوا         ــا زال ــى املخــدرات وم ــدمنني عل ــوا م ــا زال ــر م ــذا العم ــغ ه ــن بل م

  لصيام ؟اتاركني للصالة و
  

ــذ       ــن هـ ــال ، ولكـ ــون بأعمـ ــثريون يقومـ ــال الالكـ ــؤثّر يف ه األعمـ  تـ
 ليسوا مبؤمنني وإن كـانوا يـدعون اإلميـان ،    نفوسهم ، يف الواقع هم 

ــون   ــد أن نك ــدعنيحنــن ال نري ــؤمنني  م ــون م ــد أن نك  لإلميــان ، نري
  .فعال حىت تثمر الشجرة اإلميانية املوجودة عندنا وحقّا 

  

ـــ    يف روايــ ـــة ع ــداهللا ام ـن اإلم ــسالمالــصادق عأيب عب ــه ال ــ لي ه أن
عمـال إال مبعرفـة ، وال معرفـة إال    عز وجـل  ال يقبل اهللا  " : قال  

  . )١( "بعمل 
  

 أن تعـرف  ال بـد ف    العمل يتطلب قبله علما ، تريد أن تأيت بعمل  
إذا كنـت  كيف يريد اهللا عز وجل منك أن تؤدي هذا العمل ، مـثال       

 أن تعـرف كيفيـة الـصالة ، وتريـد أن تـصوم       ال بد فتريد أن تصلي    
  ل إالـام وشروطه وتروكاته ، فال عمـة الصيـرف كيفيـ أن تعدـال بـف

                                                        
  .٢ ح ٢٠٦  ص١حبار األنوار ج  )١(
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مــثال شــخص تعلّــم كيفيــة الــصالة ، مبعرفــة ، وال معرفــة إال بعمــل 
  .املعرفة تتطلّب عمال ففلماذا ال يصلي ، 

فمــن عــرف " : قــائال  ليــه الــسالمق عالــصادكمــل اإلمــام     مث ي
   ."دلّته املعرفة على العمل ، ومن مل يعمل فال معرفة له 

        أن     شـخص عنـده علـم وعنـده تـصورات ، هـذه التـصورات ال بـد 
تدفعه إىل العمـل ، إذا مل يعمـل فهـذه التـصورات هـي جمـرد خيـال         

ــش ــول     ه ، ـيعي ــة ، ال يق ــده معرف ــد عن ــل ال توج ــن مل يعم  أنــا: " فم
 أن يكــون امل ال بــدـه ، العـــل بعلمـــن يعمـــو مـــ، العــامل هــ " عــامل 

  .امل ـس بعـو ليـعامال ، وإذا مل يكن عامال فه
ــد اهللا          ــه عن ــة ل ــم ال قيم ــذا العل ــه فه ــسان بعلم ــل اإلن إذا مل يعم

ــه ال   تعــاىل ،  ــل الرســالة العمليــة ، ولكن ــأيت شــخص ويعــرف ك قــد ي
 الواقع هذه املعرفة ال قيمـة هلـا ،   يقوم باألعمال املوجودة فيها ففي    

ــم ال     ــذا العل ــن ه ــا ، ولك ــسان ويكرره ــا اإلن ــات حيفظه جمــرد معلوم
ــل      ــل ، ب ــة اجلاه ــل ، يعامــل معامل ــز وج ــد اهللا ع ــة عن ــه قيم توجــد ل
ــشيء ومل      ــم ب ــسان إذا عل ــل ، اإلن ــن اجلاه ــد م ــسابه أش ــالعكس ح ب

ــه ح    ــل علي ــه ، اجلاه ــه سيحاســب ألن احلجــة قائمــة علي جــة يعمــل ب
ـــاجلهـــ ـــل ، ولكـــن العـ ـــامل عليـ ـــه حجـ ــب حماســـبة ، فلم ـة العـ يحاسـ

  .العلماء 
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لـيهم  ويف رواية أخرى عن اإلمام الـصادق عـن أبيـه عـن علـي ع                 
ه ال يذوق املرء من حقيقة اإلميان حىت يكون فيـ " :  قال   السالم

والصرب على املصائب ، وحسن الفقه يف الدين ،    : ثالث خصال   
   .)١( "التقدير يف املعاش 

  

    اإلنسان ال يبلغ حقيقة اإلميان إال أن يكون متعلّما ، يكون عنـده     
فقه يف الدين ال فقـط األحكـام الـشرعية ، الفقـه بـاملعىن العـام أي               

أنـا  : " أن يقـول  يشمل مجيع أمور الدين ، فاإلنسان ال يـستطيع    ما  
حينذاك يستطيع أن يقـول عـن   فم م ، وإذا تعلّ إال أن يتعلّ  ؛  " مؤمن  

نفــسه إنــه مــؤمن ، فــاملؤمن ال يكــون جــاهال ألنــه يريــد أن يعمــل         
ــ ــد     ، هبإميان ــال ب ــه العمــل ، ف ــب علي ــرف هــذا  واإلميــان يترت  أن يع

العمل ، وهذا العمل يأخذه من الدين ، فال بد أن يكـون متفقِّهـا يف       
لدين ، ال نقول أن يصري عاملا جمتهـدا مرجعـا ، ولكـن حيتـاج إىل      ا

بعض املعلومات اليت حتركه باجتاه اهللا تعاىل ، هناك أمـور واجبـة           
علـى اإلنــسان أن يتعلّمهـا ، إذا مل يــتعلّم كيفيـة الــصالة ال يــستطيع    
أن يصلي بشكل صحيح ، ترى أشخاصا كبارا يف السن ال يتوضـؤون    

  اذا مل يتعلّم كيفيةـح ، فلمـكل صحيـون بشـ ال يصلّح أوـكل صحيـبش
                                                        

  .٤ ح ٢١٠ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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، هو مل يسأل ، واملفـروض علـى اإلنـسان    ؟  الوضوء وكيفية الصالة    
ــسأل ، املــؤمن ال خيتــرع مــن عنــده طريقــة وضــوء جديــدة أو        أن ي

ــدة ، املــ   ــالة جدي ــة ص ــي    كيفي ــذه ه ــدين ، وه ــزم حبــدود ال ؤمن يلت
  .الصفة األوىل لإلنسان املؤمن 

ــصائب ،       ــى امل ــصرب عل ــي ال ــؤمن ه ــسان امل ــة لإلن ــصفة الثاني     وال
والصفة الثالثة هي التقـدير يف املعـاش ، والتقـدير يف املعـاش معنـاه        

 كـثري ،  هـا تـساهل  أن يصرف مبقدار ، وحياتنا اليت نعيشها اآلن في    
نــاس انقلبــت إىل حيــاة ماديــة حــىت النــاس الــذين  جتــد أن حيــاة ال

ــيهم اإلميــان ،   ــهم الكــبري يفتــرض ف ــزيني  حرص ــى ت ــى املــال وعل عل
ــذي       ــؤمن ال ــسان امل ــىت اإلن ــرى ح ــة ، ت ــضايا املادي ــى الق ــوت وعل البي
يذهب إىل املساجد يهتم ذه األمور أيضا ، وكم مـن املـال الكـثري            

موسـم الـسفر تـرى    يصرفه اإلنـسان خـالل الـسنة ، ويف الـصيف يف          
أنه يسافر إىل بعض البلدان اليت قد يرتكب فيها املعاصـي ، وعلـى         
أقــل التقــادير بعــض الــصلوات تفوتــه ، وبعــض املــسافرين تفــوم       
صالة الصبح إذا كان موعد طائرم قبل وقت الصالة ، وبعـضهم    

ــت الــسفر طــويال      ــوم صــالة الظهــر إذا كــان وق ويــستحيي أن  تف
اهللا كـــرمي ســــوف أقــــضي هــــذه  : "  ويقــــول يـــصلي يف الطــــائرة ، 

  ؛ معناه" الة ـضي الصـوف أقـس: " ه ـ، وقول" د ـا بعـوات فيمـالصل
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، ويـصر علـى ارتكـاب املعـصية ،      بتـرك الـصالة      يرتكب حمرمـا     أنه
  .اجبات واإلنسان جيب أن حيافظ على الو

  

ــخص    وأ      ــصرفها ، ش ــالغ ي ــن املب ــم م ــضا ك ــهر   ي ــدة ش ــسافر مل  ي
يـصرف علـى أقـل التقـادير مخـسة آالف دينـار ، وكـم مـن املـؤمنني          

 أن يوازن بني األمور املختلفة ، يـصرف  الفقراء بيننا ، املؤمن ال بد 
علـى بيتـه آالف الـدنانري ، وعنـدما تطلـب منـه صـدقة يعطيـك ربــع         

ويعتقـد بأصـول الـدين    تعـاىل  يعتقـد بـاهللا   إذا كـان   دينار ، اإلنـسان     
ــة  و ــال بــديعــيش النظــرة األخروي ــسان  ف ــل اإلن ــه ، مث  أن تتغيــر حيات

الذي يقال له بأنه سوف يعيش لفتـرة مؤقتـة ونعطيـك مليـون دينـار            
  فماذا تفعل ا ؟ هل يفكر ببناء قصر ؟

  

 بأعمــال يبقــى أثرهــا يف  حتمــا ال ، ســيفكر بــاآلخرة ، ســيقوم        
اآلخرة ، ال يفرق عند اهللا تعـاىل أن اإلنـسان يعـيش سـنة أو يعـيش       

 كـان يـدعو قومـه تـسعمائة ومخـسني      ليـه الـسالم  مائة سـنة ، نـوح ع     
عاما ، ويقال إنه عاش ألفني ومخسمائة سنة ، يف آخر حياتـه كـان       

  كم عشت ؟: جالسا يف ظل شجرة وسئل 
  

نها ، ـت عـــ ـرة وقمــــذه الـــشجـل هــــت يف ظـــ ـا جلـــسـمــــال كـقـــ    
  ت ،ـميال حمـالة ه ـإنـوات فـنـه السـدت بـما امتـهـذا مـكـان هـسـواإلن
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مـدة حياتنــا ؟ ، سـتون أو ســبعون سـنة ، ومــن األربعــني     وحنـن كــم 
ــب ، مبــاذ    ــضغط والقل ــسكري وال ــن ال ــراض م ــدأ األم ــنة تب ــأ س ا يهن

  اإلنسان يف حياته القصرية ؟
    ال يبلغ حقيقة اإلميان إال من تكون فيه هـذه الـصفات الثالثـة ،     
ــن أراد أن      ــؤمنني ، فم ــفات امل ــين ص ــات تب ــن الرواي ــثري م ــاك ك وهن

ــ ــس ـيق ــن نف ـــول ع ــصفات يف    ـه إن ــذه ال ــد أن جيــسد ه ــال ب ــؤمن ف ه م
  .نفسه 

د أن نـسعى لتحقيــق  عرفنـا اآلن ثــالث خـصال للمــؤمن ، فـال بــ       
ــه ،     ــة ل ــم ال قيم ــسنا ، وإذا مل نــسع فهــذا العل ــصال يف أنف هــذه اخل
جمـــرد معلومـــات حنفظهـــا ونكررهـــا يف اـــالس ، كـــم مـــن هـــذه  

 فهـل حنـن   ؟الروايات حنققها يف أنفسنا حىت حنصل على الثـواب        
  معتقدون مبا نقول أو ال ؟ وهل حنن عاملون ذه األمور أو ال ؟

ال  جمرد حفظها وتكرارها فـال يـؤدي إىل شـيء ، اإلنـسان        وأما    
 حيول هذه املعلومات إىل عمل حىت تكون هـذه     بد أن يلتفت إىل أن    

ــة إىل اهللا تعــاىل ،   وأمــا إذا ظلّــت يف املعلومــات يف طريــق اهللا وقرب
حيز العلم أي يف حيـز التـصورات فاإلنـسان ال حيـصل علـى ثـواب ،               

 سيحاسب لوجود هـذه املعلومـات يف ذهنـه      بل على العكس من ذلك    
  .واليت مل حيوهلا إىل عمل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معىن اإلميان 
  

  ما هي أفضل نعمة حيصل عليها اإلنسان ؟: لو سألنا 
ــه       ــسان أن ــة يظــن اإلن ــضل نعم ــال ، أف ــريعا امل ــأيت س ــواب ي     واجل

ــو املــ   ــا ه ــك ــذا    حيــصل عليه ــوف جييب ــخص وس ــأل أي ش ال ، اس
ــواب  ــل أو    اجل ــة أو العق ــا العافي ــخاص بأ ــض األش ــب بع ــد جيي ، وق

احلكمة أو األمان أو اإلميان أو الوالية أو العلم النـافع ، وهـذه كلـها        
ــضل   ــصاديق لألف ــواب أئمــ    ، م ــو ج ــذا ه ــل ه ــن ه ــت   ةولك ــل البي أه

أل اإلمـام  حنـن نعتقـد باإلمامـة ، فيجـب أن نـس        ،   ؟عليهم السالم   
  ما هي أفضل نعمة ؟ : ليه السالمع

  

ما هـو رأي الـدين يف   : اإلنسان املؤمن قبل أن يفعل شيئا يسأل      
ال جييب عن سؤاله بنفسه لنفـسه جبـواب معـين ،     ،   هذه املسألة ؟  

مـاذا يقـول   عليـه الـسالم     اإلمام الذي يعتقد به ، اإلمـام       أوال يسأل 
  خبصوص هذه املسألة ؟

  

لــيهم  عــن آبائــه عليــه الــسالمايــة عــن اإلمــام العــسكري ع    يف رو
ما أنعم اهللا "   :لى اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا ص:  قال السالم

بعد اإلميان باهللا أفضل من العلم بكتاب اهللا عز وجل على عبد  
  . )١( "ومعرفة تأويله 

                                                        
  .٣٤ ح ٢١٧ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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ــد   :     إذن  ــضل نعمــة بع ــرآين هــو أف ــاب اهللا والعلــم الق العلــم بكت
اإلميان باهللا عز وجل ، وكذلك فرعـه العلـم الروائـي ، وهـو أفـضل        

، اإلميـان  ألن اإلميان بدون علم ال يستطيع اإلنسان أن يتحـرك بـه           
جناح للطريان واحلركة ، وحيتاج إىل جنـاح ثـان للطـريان ، وبـدون         

، وبـدون العلـم اإلنـسان    ين ال يستطيع اإلنسان أن يطـري      اجلناح الثا 
   .تعاىلخيطئ الطريق وال يستطيع الوصول إىل اجلنة وثواب اهللا 

ومـن جعـل اهللا   " : قائال  ليه السالم    ويكمل اإلمام العسكري ع   
مث ظـن أن أحـدا مل   ) أي مـن العلـم بالكتـاب     ( له من ذلك حظّا  

   ."فُضلَ عليه فقد حقَّر نعم اهللا عليه يفْعلْ به ما فُِعلَ به وقد 
    اإلنسان يكون عنده علـم بالكتـاب فـإذا رأى شخـصا عنـده مـال             

؛ فقـد حقَّـر   " إن نعمـة هـذا الـشخص أفـضل مـن نعمـيت            : " وقال  
نعمة اهللا عليه ، اإلنـسان العـامل ال يقـارن نفـسه مـع اإلنـسان الـذي           

ضل من هذا املـال بكـثري ،   عنده املال ، قيمة العلم املوجود عنده أف     
ويعــيش األمــور املاديــة ولكــن اإلنــسان يعــيش عــادة عــامل التــصورات  

  .فيظن أن املال أفضل من العلم 
لو قمت بتخيري الناس بني العلم واملال ماذا خيتارون ؟ ، حتما           

خيتارون املال ، خيرهم بني ألف دينار وحفظ القرآن ، سيقول لـك     
  ري مهم ، ولكن املال مهم ،ـرأه غـرآن إذا مل أقـف والقـين األلـاعط
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وإذا شخص قال لـك القـرآن فـارفع قيمـة املـال ، قـل لـه مائـة ألـف             
ــك ،   دينـــار يف مقابـــل أن تكـــون كـــل روايـــات حبـــار األنـــوار يف ذهنـ

، ألـيس هـذا   " وار لـك واعطـين املـال    دع حبـار األنـ  : " سيقول لك   
  صحيحا ؟

النــاس هكــذا يعيــشون ، وال أقــول اســأل املنحــرفني ، بــل اســأل       
من يفترض فيهم اإلميان ، ومن خيتار املال على العلم فإنـه حيقّـر     
نعمة العلم ، فـال بـد مـن احلـرص علـى طلـب العلـم ، املقارنـة بـني             

 والعامل ال يقارن نفسه مبـن  العلم واملال مقارنة بينهما فارق كبري ،  
ميلك ماال ، املـال ال قيمـة لـه عنـد اهللا عـز وجـل ، ولكـن العلـم لـه            
قيمــة كــبرية عنــد اهللا تعــاىل ، املهــم أن اإلنــسان حينمــا يــأيت يــوم   
القيامة مـاذا يكـون عنـده ؟ اإلنـسان العـامل علـى مـاذا حيـصل يـوم             

اذا حيـصل  القيامة ؟ واإلنسان الذي ميلـك األمـوال الطائلـة علـى مـ          
  يوم القيامة ؟

ــول اهللا صــ        ــع رس ــشر م حــامل ي ــسان الع ــه اإلن ــه وآل  ، لى اهللا علي
، نعـــم إذا كـــان صـــاحب وكـــذلك اإلنـــسان إذا كـــان يـــسعى للـــتعلّم 

األموال متقربا إىل اهللا تعاىل بأمواله فإنه يصعد ، ولكـن ال يـصعد        
ات ـا  إىل درجة العامل ، وإذا كان مسرفا بأموالـه وارتكـب احملرمـ      

  .اذ باهللا ـه يكون يف جهنم والعيـفإن
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ــصورات       ــصورات اخلاطئــــة ، هــــذه التــ حنــــن نعــــيش بعــــض التــ
تـصورات منحرفــة موجـودة عنــدنا ، وهـذه التــصورات أخـذناها مــن     

ــسأل   ــاس ، وال ن ــن الن ــ: اتمــع وم ــاذا يري ــت عم ــل البي ــيهم د أه ل
   منا ؟السالم

ــشتهياته ، الــشيء الــذي حيبــه            ــسان يــسري علــى أهوائــه وم اإلن
حياول أن حيصل عليه حىت لو كان يكلّفه املال الكثري ، وقد يرغـب    
ــصف     ــن ن ــساطها أكثــر م ــستعد أن يــدفع ألق ــة ، وهــو م بــسيارة معين

ي معاشه الشهري حـىت لـو كـان عنـده زوجـة وأوالد ، شـخص يـشتر            
بيتا وجيعل على نفسه قرضا بقيمة مائيت ألـف دينـار مـثال ، كيـف          

  هل مثل هذا اإلنسان عاقل ؟ ميكن له تسديد هذا املبلغ الكبري ؟
هــو يفكــر أنــه قــد حيــدث حــدثا سياســيا معينــا ويــسقطون هــذه       

ــديون عنــه   ــسان ، وال ــدار أقــل ، فيكــون     اإلن يــستطيع أن يعــيش مبق
ستطيع أن يشِرك الفقراء يف بعـض هـذه   عنده تقدير يف املعاش ، وي    

األموال ، فيحصل على الثواب األخروي بـدل أن يـصرف املـال علـى         
، ويـأيت يــوم القيامــة وهـو ال ميلــك شــيئا ،   الزائلــة األمـور الدنيويــة  

لـو كنـت   : " ، فيقال له " يا ريب أنا شيعي أؤمن بالوالية    : " يقول  
ــي " اش تــؤمن بالواليــة لكــان عنــدك تقــدير يف املعــ  ، هــل اإلمــام عل

  ر مبجرد ما يراهـوض الكوثـا على حـون واقفـ حينما يكليه السالمع
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يعطيه كأسا من املاء ؟ ، ال ، ليس األمر ذه الطريقـة ، هنـاك ال         
وتظهــر حقيقتــه ، يــرى ينظَـر إىل اهلويــة ، هنــاك ينكــشف اإلنـسان   

اهللا عــز وجــل حقيقــة اإلنــسان ، قــد يقــول اإلنــسان عــن نفــسه إنــه   
  .مؤمن ، ولكنه يف واقعه قد يكون ثعلبا أو ذئبا أو خنـزيرا 

  

ور يف ـاء ؟ ، تـــرون الــــص ـن الغــــرية علـــى النــــس ـال اآلن أيـــ ـ    مثـــ 
اجلرائد ، هذا املؤمن تراه يف اجلريدة مع ابنتـه الـيت حـصلت علـى        

ياز ، وانظر إىل حجاـا غـري الـشرعي واألصـباغ علـى وجههـا               االمت
  !واألب واقف جبنبها وهو يدعي أنه مؤمن شيعي ، أين الغرية ؟

اإلنـسان الـذي ال توجـد عنـده غـرية علـى بناتـه يف يـوم القيامــة             
  على أي صورة يحشر ؟

  

ــى           ــر عل ــذي ميك ــسان ال ـــزير ، اإلن ــورة اخلن ــى ص ــشر عل حــد ي ق
 حيــشر علــى صــورة الثعلــب ، وهنــاك بعــض الــصور تكــون        النــاس

حىت يصري مسخا وتكون صورة القرد أمجـل مـن    خليطا من الصور    
  ا على أن تكون صورتهـون حريصـ أن يكدـان ال بـاإلنس،  )١(ه ـصورت

                                                        
كان معاذ بن جبـل   : عن الرباء بن عازب قال      :  ٨٩ ص   ٧حبار األنوار ج     )١(

جالسا قريبا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف مرتل أيب أيوب األنصاري ،           
 ﴿ :هللا تعاىل أرأيت قول ا! يا رسول اهللا : فقال معاذ 
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  معىن اإلميان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠
  

ويحـشر يـوم القيامـة علـى صـورة إنـسان ،       الداخلية صورة إنـسان ،      
والـصفات القلبيـة النفـسية    ومن الصعب أن يكـون اإلنـسان إنـسانا ،         

  .تعبر عن حقيقة هذا اإلنسان تنقلب يوم القيامة إىل صور 
  

  :اخلالصـة 
ــصورات       ــامل التــ ــيش عــ ــط ال نعــ ــدفقــ ــذه  ، وال بــ ــول هــ  أن نحــ

دي اليقينيـات فإنـه بـشكل    التصورات إىل يقينيات ، فإذا صـارت عنـ   
ــل ، وإذا مل حيـــول هـــذه       ــذه اليقينيـــات إىل عمـ ــي تتحـــول هـ طبيعـ
اليقينيــات إىل عمــل فهــذه التــصورات تكــون مثــل عــدم التــصورات ،   

  .كأنه ال يوجد شيء منها 
    لقـد تعلّمنــا يف هــذه الليلـة بعــض األشــياء ، وال بـد مــن الــتفكري    

  ىتـل حـمـات إىل عـومـذه املعلـول هـ، وحور ـن أمـة مـيلـا طُِرح اللـمـب
                                                                                                           

﴾    مث أرسل عينيه   " . سألت عن عظيم من األمر      ! يا معاذ   : " ؟ فقال
تحشر عشرة أصناف من أميت أشتاتا قد ميزهم اهللا تعـاىل مـن             : " مث قال   

صورة املسلمني وبدل صورهم ، فبعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على            
  . . . " .اخلنازير ، 

وروي عن رسول اهللا صـلى  :  ٥ ص ٢احلكمة املتعالية لصدر الدين الشريازي ج     
يحشر بعض الناس على صورة حيسن عندها القردة        : " اهللا عليه وآله أنه قال      

 " .واخلنازير 
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  ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معىن اإلميان 
  

تــستطيع أن تقـــول عـــن نفـــسك إنـــك مـــؤمن ، وإذا بقينـــا يف عـــامل   
ال قيمــة هلــا عنــد اهللا عــز وجــل ،  " مــؤمن " التــصورات فــإن كلمــة 

، " أنـــا مـــؤمن : " ىل الغــد  يــستطيع اإلنـــسان أن يقــول مـــن اآلن إ  
، وحيـــشر يـــوم القيامـــة " أنـــا مــؤمن  : " ول ـوينــِزل يف القـــرب ويقـــ 

، بـل ال يـستطيع أن   " اسكت : " ، فيقال له " أنا مؤمن : " ويقول  
ينطق ذه الكلمة ، وبعـض األشـخاص علـى فـراش املـوت يريـد أن             

ــول  ــه إال اهللا : " يق ــذنوب ال  ؛ " ال إل ــود ال ــستطيع لوج ــال ي ــثرية ف ك
؛ " أنـا شـيعي   : "  ، فال يظن أنه مبجرد ما يقول هاليت تعقد لسان 

اإلنـسان  ن أبواب اجلنان مفتوحة له ، ليس ذه السهولة حيـصل          فإ
على اجلنـة ، بـل ال بـد أن يكـون الـشيعي عـامال ، ومـن الـصعب أن            
يدخل اإلنـسان اجلنـة بـال عمـل أو بعمـل بـسيط ال يؤهلـه ألن يـصل               

ــى  إىل املقـــام العـــا يل يف اجلنـــة ، واهللا ســـبحانه ال يـــوزع اجلنـــة علـ
  .الناس كأوراق اليانصيب 

يطرحـه  وأول سؤال اإلنسان املؤمن ال بد أن يتعلّم هذه األمور ،      
مـاذا يريـد اهللا تعـاىل    : هـو   على نفسه حىت تبدأ االنطالقة األوىل       
  مين يف هذه املسألة ويف تلك القضية ؟

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

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

 ﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي           


 ﴾ )٢(.   
ــول اهللا صــ   ــأل رس ــم س ــه     يف غــدير خ ــه وآل ــسلمني لى اهللا علي  امل

بلى يا رسول : قالوا  . "ى بكم من أنفسكم ؟ لَ أوتسألَ"  : الئقا
ــهـذا ع واله فَ مــتنـ  كُنمــ"  : لى اهللا عليــه وآلـه فقـال صـ  . اهللا   يِل

مواله ، اللهم واِل منوااله ، وعاِد م نعاداه ، وان صرم نن صه ، ر
لْذُواخم نلَذَ خ٣(  "ه( .  

                                                        
ألقي هذا املوضوع يف مسجد النقي مبنطقة الدمسة مبناسبة عيـد الغـدير              )١(

 . م ٢٠٠٠ / ٣ / ٢٥ املوافق هـ ١٤٢٠ ذو احلجة ٢٠بتاريخ 
  .٦٧: املائدة  )٢(
  . ٣٩٠ - ٣٨٧ ص ٢١حبار األنوار ج  )٣(

- ٥٢ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٥٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عالقة املؤمن باملال 
  

بلـى يــا رســول اهللا ، أنـت أوىل بنــا مــن   : "     وحنـن أيــضا نقــول  
  " .علي أوىل بنا من أنفسنا وكذلك أنفسنا ، 

 ﴿:      مث نزلت اآلية الكرمية  
 ﴾ )١(.   

    وحنن نريد أيضا أن يكْمل لنا الدين وتـتم علينـا هـذه النعمـة ،      
ولكن إكمال الدين وإمتـام النعمـة ال يـأيت عـن طريـق الكلمـات ، ال            

  . يف حياتنا ليه السالمبد أن نجسد حياة أمري املؤمنني ع
كمـال الـدين   " :  قـال  ليه الـسالم     يف رواية عن اإلمام الرضا ع 

  . )٢( "واليتنا والرباءة من عدونا 
أهل واليتنا من  خيرج" :  قال ليه السالم    وعن أمري املؤمنني ع

قبورهم يوم القيامـة مـشرقة وجـوههم قـرت أعينـهم قـد أعطـوا               
  . )٣( "األمان خياف الناس وال خيافون 

 ؟ ، لنقـل      ولكن أهل الوالية هل يكونون عن طريق الكـالم فقـط      
  لـن هـ ، ولكليـهم السـالمت عــل البيـون ألهـوالـا مـنـة وإنـيعـا شـنـإن

                                                        
  .٣: املائدة  )١(
  .١٩ ح ٥٨ ص ٢٧حبار األنوار ج  )٢(
  .١١٠ ص ٢٧حبار األنوار ج  )٣(
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  عالقة املؤمن باملال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٤
  

 ليه الـسالم ذه الكلمات حىت يأيت أمري املؤمنني ع     اإلنسان  يكتفي  
تفـضل  : "  بـساطة   لـه بكـل  ليـه الـسالم  على حوض الكوثر ويقـول ع     

  " .هذا الكأس من ماء الكوثر ، تفضل إىل اجلنة 
    نريد أن نستفيد مـن هـذه املناسـبات حـىت جنـدد البيعـة ألمـري              

ــؤمنني ع ــسالم امل ــه ال ــت     لي ــل البي ــرتبط بأه ــه ، ون ــة ل  وجنــدد الوالي
 ارتباطا عمليا ال ارتباطا قوليا لسانيا كالميا فقـط ،   ليهم السالم ع

ن ال يظـن أنـه سـيدخل إىل اجلنـة بكـل بـساطة إذا مل           فمؤمن اللـسا  
  .يتحول هذا القول إىل عمل ، فيكون مؤمن العمل أيضا 

ال يأيت عن طريـق     ليهم السالم االرتباط العملي بأهل البيت ع        و
اآلراء الشخــصية واتبــاع أهــواء الــنفس ، بــل علــى املــؤمن أن يعــرف  

لـيهم  ت أهـل البيـت ع  هذا الـدين أوال ، يأخـذ هـذا الـدين مـن كلمـا            
ــسالم ــذه الكلمــات علــى       ال ــذا الــدين يطبــق ه  ، وبعــد أن يعــرف ه

حياته ، فاملؤمن ال يتحرك بال علم ومعرفة ، لذلك تـأيت الروايـات        
اليت حتثّ على طلب العلم ، ال فقط من يريـد أن يكـون متخصـصا         
يف العلـوم الدينيـة ويريـد أن يكـون فقيهـا ، بـل حـىت املـؤمن العــادي         

يتحـرك إىل اهللا عـز   ج إىل مقدار من العلـم حـىت يـستطيع أن         حيتا
وجل ، فيـأيت املـؤمن أوال ويـتعلّم ، ومـن خـالل هـذا العلـم يـستطيع           

  أن حيدد عالقاته باألشياء املوجودة حوله ، كل شيء يف هذه الدنيا
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  ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عالقة املؤمن باملال 
  

مـع الـشيء إمنــا    ، وحتديـد العالقـة    معـه مـن حتديـد العالقـة   ال بـد  
لـيهم   أوال من الكتاب الكرمي ، وثانيـا مـن سـنة أهـل البيـت ع          نأخذه

  . ، فنحدد هذه العالقات السالم
 أن يـسأل  املؤمن الذي يريد أن يتحرك يف حياته العمليـة ال بـد   و    

ز وجل مني ؟ ماذا يريد اهللا ع: نفسه قبل أن يقِْدم على أي شيء    
مـع هـذا الـشيء الـذي     وما هي العالقة الـيت حـددها اهللا عـز وجـل         

  أريد أن آخذه أو أريد أن أتركه ؟
ــذه العالقــة حيــددها اهللا عــز وجــل ، وحيــددها أهــل البيــت            ه

من هذه العالقات عالقة اإلنـسان باملـال كمـصداق    ،  ليهم السالم ع
ــن املــصاديق الظــاهرة الواضــحة هلــذه الــدني      ا ، ال بــد أن حيــدد  م

املؤمن عالقته باملـال ، هـذه العالقـة ال بـد أن يأخـذها مـن الكتـاب           
إذا مل يكن متحركـا علـى أسـاس     والسنة وإال فإن حياة هذا املؤمن       
 سـتكون حيـاة دنيويـة     لـيهم الـسالم   معرفة العالقة من أهل البيـت ع      

ــا   ــا دنيويـــا ال دينيـ ــى ســـيتحرك ع، خالـــصة ويكـــون حتركـــه حتركـ لـ
ــواء الشخــصية وا   ــاس األه ــاتأس ــت إىل أن  لرغب ــسية ، وال يلتف  النف

  .هذا املال هو مسؤول عنه وحماسب عليه 
ــى الــدنيا ،       وضــعنا احلــايل اآلن وضــع مــادي ، ينكــب النــاس عل

  ةـاهيـر مبـكيـدون التفـا ميكن بـر مـثـا أكـنهـذوا مـأخـون أن يـحاولـوي
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  عالقة املؤمن باملال . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .٥٦
  

ــة     ــن بداي ــتفكري اإلنــسان م ــل ، ف ــدها اهللا عــز وج ــيت يري العالقــة ال
إىل الليل حىت أثناء صالته كل تفكريه يف األمـور      استيقاظه صباحا   

لـو كـان عنـده علـى سـبيل املثـال قـسيمة يظـل يفكـر ملــدة          ، الدنيويـة  
يمة حىت يف صـالته يفكـر أي   سنتني حىت ينتهي من بناء هذه القس     

نوع من الرخـام جيعـل يف بيتـه ، وهـذا مثـال واضـح جـدا ، وهنـاك              
ــر       ــوي ، يفك ــري دني ــريه تفك ــسجد وتفك ــذهب إىل امل ــثرية ، ي ــة ك أمثل
ــة األثــاث ، وإىل غــري ذلــك مــن املــصاديق الكــثرية للــدنيا ،        بنوعي

اتـه  فحياة اإلنـسان ـذه الطريقـة حيـاة دنيويـة ألنـه مل حيـدد عالق        
ــإذا حتــددت      ــشتهي ، ف ــا ي ــاس م ــى أس ــل عل ــدين ، ب ــاس ال ــى أس عل
ــذا        ــني ه ــرق ب ــاك ف ــون هن ــشتهي ال يك ــا ي ــاس م ــى أس ــات عل العالق
اإلنسان الذي يدعي اإلميان وبـني ذاك اإلنـسان الكـافر الـذي يريـد       
ــرق      ــة ال ف ــذه اجله ــن ه ــستطيع ، م ــا ي ــدر م ــدنيا بق ــن ال ــذ م أن يأخ

ــري     ــة ألم ــدعي الوالي ــو ي ــهما ، ه ــؤمنني عبين ــسالم امل ــه ال ــن لي  ، ولك
ــاد       ــع االعتق ــي الواق ــدين ، فف ــاس ال ــى أس ــة عل ــون مبني ــه ال تك حيات
يكــون باللــسان ، هــذا االعتقــاد مل يــدخل إىل القلــب ، ومل تظهــر       
آثاره العملية ، حياتنا احلالية ال ختتلـف عـن حيـاة اإلنـسان الغـريب         

وتنـا هنـاك   وعن حياة اإلنسان الكافر ، بل قـد يكـون أكثـر ، مثـل بي       
  ع ذلك نقول إننا سوف ندخل اجلنة وهؤالءـا ، ومـون عليهـال حيصل
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  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عالقة املؤمن باملال 
  

، مـن ناحيـة عمليـة حنـن وهـم سـواء ، مـن        !! سوف يدخلون النار  
 عـز  اآلن يفكر أن يبين بيتا قربة هللا تعاىل ؟ بأي طريقة يريد اهللا        

  وجل أن يكون بيتك ؟
 موجـودا يف هـذا الزمـان    لى اهللا عليه وآلـه لو كان رسول اهللا ص     

  أمثل هذه البيوت اليت نبنيها اآلن ؟ كيف كان يبين بيته ؟
بــالطبع ال ، نريــد أن نأخــذ عالقتنــا بالــدنيا مــن أهــل البيــت            

ية ألمـري   ، يف يوم الوالية ويف يوم جتديد البيعة والوالليهم السالم ع
يف  نريد أن نقف وقفـة حماسـبة مـع الـنفس ،       ليه السالم املؤمنني ع 

ــبات  ــف هــذه املناس ــسه ،   يق ــا نف ــة حياســب فيه ــؤمن وقف اإلنــسان امل
 يف ليـه الـسالم  يقول إىل أي مدى أنا جسدت حياة أمـري املـؤمنني ع        

نفــسي ؟ هــل فعــال حــددت عالقــايت باألشــياء علــى أســاس مــذهب   
 أو على أساس مـذهب أهـل الكفـر الـذين      مليهم السال عأهل البيت   

  نأخذ منهم األشياء بال تفكري ؟
مبجرد ما يطرحون اختراعـا جديـدا يف الـسوق نـرى أننـا نلـهف             

لـيهم  للحصول على هـذا االختـراع بـدون الـتفكري بـأن أهـل البيـت ع            
ال يرضـون ، فعلـى املـؤمن أن حيـدد       يرضون ذا الشيء أو السالم

، وعلى أساس حتديد هـذه   أن يتحرك يف حياته     هذه العالقات قبل  
  .العالقة تقوم حياته العملية 
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  عالقة املؤمن باملال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٨
  

 تعرضـِت  يبأ! يـا دنيـا   "  : ليـه الـسالم      يقول أمـري املـؤمنني ع     
 حينـِك ، أجلـك قـصري ،    نَي ، ال حـا  ِري، غُري غَ  ؟  وِإلَي تشوقِْت   

وعيشك حقري ، وقليلك حساب ، وكـثريك عقـاب ، فقـد طلّقتـِك      
  . )١( "ثالثا ال رجعة يل إليِك ، آه من بعد الطريق وقلّة الزاد 

  

 يتحــدث ، هــو إمامنــا وحنــن  ليــه الــسالم    هــذا أمــري املــؤمنني ع
  ؟ املأمومون ، إىل أي حد طبقنا هذه الرواية فقط على حياتنا

  

 كان زاهـدا يف حياتـه ،   لى اهللا عليه وآله   نقول إن رسول اهللا ص        
ولكـن هـل حنـن     كان زاهدا يف حياته ،   ليه السالم وأمري املؤمنني ع  

طبقنا الزهد يف حياتنـا أو أننـا نلـهث خلـف هـذه الـدنيا بـال تفكـري            
  أنه ماذا يريد اهللا عز وجل منا ؟يف 

  

ــذه العال       ــذ ه ــؤمن يأخ ــسان امل ــت ع  اإلن ــل البي ــن أه ــات م ــيهم ق ل
 ، وحيـدد عالقاتــه باألشـياء مــن خـالل روايــات أهـل البيــت     الـسالم 

  .يذمون الدنيا عليهم السالم فهم  ، ليهم السالمع
  

دار الدنيا إن ! يا موسى   "  : تعاىلل اهللا   ا    يف حديث قدسي ق   
  . )٢( "ملعونة ، ملعون ما فيها إال ما كان يل عقوبة ، وجعلتها 

                                                        
  .٢٥١ ص ٣٣حبار األنوار ج  )١(
  .١٢١ ص ٧٠حبار األنوار ج  )٢(
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  ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ة املؤمن باملال عالق
  

    هكذا جيب أن ننظر إىل الدنيا ، ويف رواية أخـرى يـشبه رسـول          
، واإلنــسان إذا أراد أن  )١( الــدنيا جبيفــة لى اهللا عليــه وآلــهاهللا صـ 

ــل مـــ  ـــن اجليـيأكـ ــل إال اضطـــ ـفـ ــورارا ، ـة ال يأكـ ـــيأخـ ـــذ مـ در ـنها قـ
، ولكن حنن ال نعترب الـدنيا جيفـة ، فننكـب علـى هـذه             )٢(ة  ـجاحلا

ال بــد مــن الرجــوع إىل الكتــاب الكــرمي والــسنة الــشريفة  فــالــدنيا ، 
  .لتحديد هذه العالقات 

  

 ﴿: تعاىل اهللا     يقول 


 ﴾ )٣(.   
                                                        

، وتوجد روايـات     باح الشريعة املنسوب لإلمام الصادق عليه السالم      مص )١(
ة للسيد حمسن األمني    عمثلها عن أمري املؤمنني عليه السالم ، راجع أعيان الشي         

 . ١٠٨ ص ١٢ ، وشرح إحقاق احلق للسيد املرعشي ج ٣٤٧ ص ١ج 
ء  عن األنبيـا   اثتحدمعن أمري املؤمنني ع      : ١١١ ص   ٧٠حبار األنوار ج     )٢(

وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كامليتة اليت ال حيل ألحد         : " واألصفياء والصاحلني   
أن يشبع منها إال يف حال الضرورة إليها ، وأكلوا منها بقدر ما أبقـى هلـم                 

 " .زلة اجليفة اليت اشتد نتنها ـالنفس وأمسك الروح ، وجعلوها مبن
  .٩: املنافقون  )٣(
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  عالقة املؤمن باملال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٠
  

ــا يف    ــر اهللا تعــاىل ، تفكرين ــهينا عــن ذك     اآلن أموالنــا وأوالدنــا تل
ــا يف األوالد فقــط ، م  ــى  املــال فقــط ، تفكرين ــه يــصرف عل عاشــنا كل

ــام     ــان اإلم ــدين ، إذا ك ــة واألوالد ، ال نفكّــر ــذا ال ــوت والزوج البي
 قـدم دمـه إلحيـاء هـذا الـدين وبقائـه فيتوجـه             ليه السالم احلسني ع 

  ماذا قدمنا هلذا الدين ؟: إلينا السؤال التايل 
أخــذت املعــاش الــشهري وصــرفته كلّــه ومل أجعــل يف حــسايب يف      

  . شيئا يوم القيامة

   .)١( ﴾  ﴿:     يقول تعاىل 
    ما هو نصيب اإلنسان مـن الـدنيا ؟ ، النـاس يفـسرون النـصيب          
بأنـه خــذ مــن الـدنيا بقــدر مــا تــستطيع ، هـذه اآليــة ال تفــسر ــذه     
الطريقة ، النصيب يف الدنيا هو ما يبقى لـه أثـر يف اآلخـرة ، فـإذا             

ــبيل اهللا   أردت  ــد أن جتعــل هــذا املــال يف س نــصيبك مــن الــدنيا ال ب
ــاىل   ــة هللا تع ــرة   قرب ــك يف اآلخ ــصيبا ل ــه ن ــىت جتعل ــصيبك يف ، ح ون

  .اآلخرة هو نصيبك من الدنيا 
ــل البيــت ع   ــا يريــده أه ــو أن نلتفــت إىل م ــيهم     أقــرأ روايــة وأرج ل

  . يف حتديد العالقات مع املال السالم
                                                        

  .٧٧: القصص  )١(
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  ٦١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .عالقة املؤمن باملال 
  

 ليه السالمعالصادق قال أبو عبداهللا : ان بن تغلب قال   ـ    عن أب 
أترى اهللا أعطى من أعطى من كرامته عليه أو منع من منع " : 

ال يظن اإلنسان أنه إذا حصل على مـال أكثـر        ( من هوان به عليه   
ــه    ــك أن اهللا راٍض عن ــىن ذل ، ال ، ولكــن املــال مــال اهللا    ؟) فمع

، وجـوز هلـم أن    ) أمانة عنـد اإلنـسان       ( يضعه عند الرجل ودائع   
ــأكلوا قــصدا ــة    ( ي ــصد عكــس اإلســراف ، فيأكــل بقــدر احلاج ) الق

ويشربوا قصدا ويلبسوا قـصدا وينكحـوا قـصدا ويركبـوا قـصدا ،            
 ويعودوا مبا سوى ذلك على فقراء املؤمنني ، ويلموا به شعثهم ،         

فمن فعل ذلك كان ما يأكل حالال ويشرب حـالال ويركـب حـالال          
وال  " : مث قال ." ، وما عدا ذلك كان عليه حراما وينكح حالال 

تسرفوا إنه ال حيب املسرفني ، أترى اهللا ائتمن رجال علـى مـال       
ــه فر     ــم وجيزي ــشرة آالف دره ــشتري فرســا بع ــه أن ي ــول ل  ســاخ

  . )١( "بعشرين درهم ؟ 
  

ملال جيوز له أن يأخذ منه بقدر حاجتـه ، ومـا يزيـد إمنـا               هذا ا 
ــيء يكفـــي أن يـــشتريه هـــو مـــن حـــق الفقـــراء ،  وإذا احتـــاج إىل شـ

  ه أكثر من ذلك ألن حاجتهـرف عليـوز أن يصـال جيـال فـار مثـبدين
                                                        

  .١٣ ص ٢العياشي ج تفسري  )١(
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  عالقة املؤمن باملال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٢
  

إذا كان البيت الذي يقضي حاجته بقيمـة معينـة      ور ،   تقْضى بالدينا 
فإذا صـرف لـشرائه أكثـر مـن ذلـك فـال يكـون عليـه حـالال كمـا يف            

  .الرواية ، وال يكون من حقّه بل من حق الفقراء 
 ينظـرون إىل املـال ، تأخـذ    ليهم السالم     هكذا كان أهل البيت ع    

ل مـن حقـوق   من املال مقدار احلاجة ، وما يزيد لـيس مـن حقّـك بـ         
ألننـا  اآلخرين ، الفقراء املوجودون يف العامل حنـن مـسؤولون عنـهم       

ل اإلمام املهدي عجـ ،  ليهم السالمنقول إننا من أتباع أهل البيت ع 
ــه  ــاىل فرج ــذلك    اهللا تع ــىت ل ــى األرض ح ــدل عل ــشر الع ــد أن ين  يري

  .الكافر ، حىت الفقري الكافر حيصل على حقّه اإلنسان 
إن اهللا فـرض يف  " :  ليـه الـسالم  ري املؤمنني ععن أم    يف رواية  

ويف  ( ما جاع فقري إال مبا منـع أموال األغنياء أقوات الفقراء ، ف  
  . )١( "، واهللا تعاىل سائلهم عن ذلك غين )  "متع مبا " نسخة 

يف املـال      فالغين الذي مينع املال أو يتمتع بأكثر من حاجته هذا       
ن فقري ومن حقوق الفقراء ، ويـوم القيامـة ال       الواقع هو حاجة إنسا   

 حـساب  أن احلساب سهل يسري ، بـل يف حـالل الـدنيا     يظن اإلنسان   
  . )٢(عن اإلمام علي عليه السالم كما يف رواية  عقاب اويف حرامه

                                                        
  .٢٥ ح ١٦ ص ٦وسائل الشيعة ج  )١(
  .٨٨ ح ٢٣ ص ٧٥حبار األنوار ج  )٢(
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  ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عالقة املؤمن باملال 
  

يامة ويـسأل اإلنـسان عـن كـل فلـس فلـس             تطول الوقفات يوم الق   
يصرفه ، فال بد أن يلتفت اإلنـسان إىل حتديـد العالقـة مـع أموالـه            
كمثال بارز للدنيا ، وحيدد العالقات مع كل األشياء املوجـودة حولـه     

  . ورغباا ال أن اإلنسان يتبع أهواء النفس
  :اخلالصـة 

ــري     ــع أم ــد م ــد أن جنــدد العه ــوم نري ــذا الي ــؤمنني ع    يف ه ــه  امل لي
ــسالم ــات      ال ــل كلم ــل بتحوي ــات ، ب ــون بالكلم ــد ال يك ــد العه  ، وجتدي

ــي ع  إىل لــيهم الــسالم وكلمــات أهــل البيــت عليــه الــسالماإلمــام عل
واقع عملي ، وبدون حتويل الكلمات إىل واقـع عملـي ال نكـون أتباعـا         

  وإن كنـا نـدعي ذلـك ، فـال بـد     ليهم السالمحقيقيني ألهل البيت ع   
اللتفات إىل ذلك وحتديد عالقاتنا مع كـل األشـياء حولنـا مـن         من ا 

: ول بكـل يقـني   ـىت نقـ ـ حـ المـليهم الـس ت عـل البيـات أه ـالل رواي ـخ
 ومـن أتبـاعهم   لـيهم الـسالم   ألهـل البيـت ع  ون موالةنا اآلن شيع  إن" 

ــم  ــدي      " وأودائه ــام امله ــصار اإلم ــن أن ــون م ــل ألن نك ــذلك نتأه ، وب
 سـلوك هـذا الطريـق ال يظـن اإلنـسان أنـه        ، وبدونل اهللا فرجه  عج

بكل سهولة يكون من األنصار ، اإلنسان الـذي ينكـب علـى الـدنيا ال           
 عـن ذكـر اهللا   تـهي قـام العظـيم ، اإلنـسان الـذي يل    يصل إىل هذا امل  

ـذه األمـمن االلتفات إىلوال ال يصل إىل مقام األنصار ، فال بد   
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 ل اهللا فرجـه هذه النقاط املهمة حىت بالتايل نصري من أنصاره عج   
 ، ل اهللا فرجـــهويـــئ األرضـــية لـــه ، وبالتـــايل يظهـــر اإلمـــام عجـــ 

  ، إىل مىت ؟وبدون هذا الطريق سيظل اإلمام غائبا 
ــام ع        ــوم فاإلمـ ــذلك اليـ ــهيأ لـ ــا مل نتـ ــا أننـ ــدري ، فطاملـ ــه لال نـ يـ

  . يظل غائبا إىل ما شاء اهللا السالم
    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  

  
    احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاســم      

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
  

 ﴿:     قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  


 ﴾ )٢(.   
  

:  للمـسلمني  لى اهللا عليـه وآلـه  ذا اليوم قال رسـول اهللا صـ  ـ    يف ه 
  .بلى يا رسول اهللا : قالوا .  "ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ " 

  

، ولكـن هـل   " بلـى يـا رسـول اهللا    " :     وحنن أيضا بدورنا نقـول     
  !كفي ؟هذه الكلمات وهكذا فقط أن اإلنسان يقول 

                                                        
ذا املوضوع مبناسبة عيد الغدير يف حسينية بـاب احلـوائج يف            ـألقي ه  )١(

 . م ٢٠٠٠ / ٣ / ٢٥ املوافق  هـ١٤٢٠ ذو احلجة ٢٣منطقة القرين بتاريخ 
   .٦٧: املائدة  )٢(

- ٦٥ - 
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 وليا ؟ ما معـىن أنـه   ليه السالم    ما معىن اتخاذ أمري املؤمنني ع    
  أوىل بنا من أنفسنا ؟ كيف تكون هذه الوالية ؟

  

 مل ينطق ذه الكلمات جزافا ،  لى اهللا عليه وآله       رسول اهللا ص  
اتخذوا عليـا إمامـا ؛    : وآلهلى اهللا عليه  ملاذا مل يقل رسول اهللا ص     

، " الواليـة  "  بكلمـة  لى اهللا عليه وآلهويكتفي بذلك ؟ ، بل نطق ص      
لى اهللا عليــه فمـاذا تعـين هـذه الكلمـة ؟ وملـاذا نطـق رسـول اهللا صـ        

   ذه الكلمة دون الكلمات األخرى ؟وآله
  

، أوال نعـرف معـىن الواليـة ،        هناك مـسؤولية جتـاه هـذه الواليـة         
 ذلك نطبق املعاين املتفرعة على هذه الكلمـة ، لنقـرأ بعـض        مث بعد 

ــاين ،      ــض املع ــستخرج بع ــستطيع أن ن ــن خالهلــا ن ــيت م ــات ال الرواي
منها أن اإلنسان كيف يكون مسؤوال ، أريد أن أتكلم هذه الليلة عـن   
مسؤولية اإلنسان املؤمن جتاه الوالية ، هذه املـسؤولية كـبرية جـدا ،      

يعرف مدى معاين هذه الكلمات حىت يكـون فعـال      اإلنسان ال بد أن     
   .ليه السالموليا ألمري املؤمنني ع

  

كلّكـم راٍع  " :  أنـه قـال   لى اهللا عليه وآله    يف رواية عن النيب ص    
  . )١( "وكلّكم مسؤول عن رعيته 

                                                        
  .٣٨ ص ٧٢نوار ج حبار األ )١(
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 ن يكون مسؤوال ، وهذه املـسؤولية هلـا عـدة أنـواع ال بـد             كل إنسا 
مـا هـي مـسؤولية اإلنـسان املـؤمن  وخاصـة يف هـذا        فمن معرفتـها ،    

  اليوم الذي هو يوم الوالية ؟
حنــن " :  يقــول ليــه الــسالم    يف روايــة عــن أيب جعفــر البــاقر ع 

 . . لى اهللا عليه وآلهواهللا األوصياء اخللفاء من بعد رسول اهللا ص
وحنن شجرة النبوة ومنبت الرمحة ومعـدن احلكمـة ومـصابيح       . 

العلم وموضع الرسالة وخمتلف املالئكة وموضع سـر اهللا ووديعـة      
ليهم الوديعة هي األمانة ، فأهل البيت ع( اهللا جل امسه يف عباده 

 مـسؤولية  نـا  هم أمانـة بأيـدينا ، وهـذا معنـاه أنـه توجـد علي              السالم
األكرب ، وعهده املـسؤول عنـه ، فمـن وىف    ، وحرم اهللا   ) جتاههم  

ن األمسـاء احلـسىن الـيت ال    حن. . . بعهدنا فقد وىف بعهد اهللا    
  . )١( ". . . يقبل اهللا من العباد عمال إال مبعرفتنا 

 ، لـيهم الـسالم      فهناك مسؤولية جتاه هذا العهد وجتاه األئمـة ع     
 نقـول  عنـدما  معـىن النطـق بالـشهادتني ، ف    قبل هذا نرجع قليال إىل    
وأن حممدا رسـول اهللا وأن عليـا ويل اهللا ؛    أشهد أن ال إله إال اهللا       

 ، وهـذه ليـست فقـط    ليه الـسالم توجد الشهادة الثالثة بوالية علي ع  
  الكلماتة هذه الكلمات ، ـة خلفيـمعرفمـن  دـكلمات تنطَق ، بل ال ب

                                                        
  .٧ ح ٤ ص ٢٥حبار األنوار ج  )١(
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ا بري عمــ ـها تعـــات يف واقعـــب ، الكلمـــد أن تعبــر عمــا يف القلــ  ـال بــ
يوجد يف قلب اإلنسان ، اللسان عندما يتحـرك إمنـا هـو تعـبري عـن            

يف القلــب ،  أوال املعــاين املوجــودة يف القلــب ، فهــذه املعــاين تكــون       
  .لقلبية وبعد ذلك يتكلّم اإلنسان معبرا عن هذه املعاين ا

ــول        ــاء ، فتق ــشرب امل ــد أن ت ــدما تري ــثال عن ــاء : " م ــد م  ؛" أري
فأنت تعبـر عـن إرادتـك لـشرب املـاء ، وتعبـر عـن املعـاين القلبيـة ،           
ــب ، مث ثانيــا تعبــر عــن هــذه         ــأوال تكــون املعــاين موجــودة يف القل ف

  .املعاين بالكلمات 
ــه إال اهللا ؛ فهــذا م و    ــهد أن ال إل ــول أش ــد  عنــدما أق ــه يوج ــاه أن عن

، وعنـدما أقـول أشـهد أن حممـدا رسـول      تعـاىل  عندي اعتقاد بـاهللا     
اد بـالنبوة ، وعنـدما أقـول    ـاعتقـ عنـدي د ـاهللا ؛ فهذا معناه أنه يوج    

ــاه أنـــه يوجـــد عنـــدي اعتقـــاد   أشـــهد أن عليـــا ويل اهللا ؛ فهـــذا معنـ
  وما معىن الوالية ؟: بالوالية ، فإذا سألنا أي شخص 

، فالكلمـات الـيت ينطـق ـا اإلنـسان ال      " ال أدري  " :قد يقول      
مــا معــىن : عنــدما يعتقــد بالتوحيــد نــسأل بــد أن يعــرف معانيهــا ، 

  ما هي متطلَّبات التوحيد ؟التوحيد ؟ و
ــالنبوة نـــسأل       ــي النبـــوة ؟ و : وعنـــدما يتـــشهد بـ ــا هـ ــي مـ ــا هـ مـ

  متطلَّبات النبوة ؟
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مــا معــىن  :  نــسأل ليــه الــسالم وعنــدما يتــشهد بواليــة علــي ع       
  الوالية ؟ وما هي متطلّبات الوالية ؟

موحـدا معتقـدا بـالنبوة    املعاين واملتطلّبات يكون هذه وإذا عرف      
  .اعتقادا حقيقيا ومعتقدا باإلمامة 

 ن معــاين الكلمـــات الـــيت يريـــد أن   أوال أن يعـــرف اإلنـــسا    ال بــد
ينطــق ــا ، ويعــرف املــسؤولية املتفرعــة عليهــا ، وبعــد ذلــك ينطــق   

ــتكلم  ــد  وي ــع اإلميــان ال ب ــي الواق ــودا يف  ــا ، فف ــون موج  أوال أن يك
  .القلب ، وبعد ذلك يعبر اإلنسان عن هذا اإلميان 

طـق      وهكذا نرى أن هناك اعتقادا يف رتبـة سـابقة علـى رتبـة الن        
ــ ـــبالكلمـ ــى ال ـات ، وهنـ ــة علـ ــسؤولية متفرعـ ــشهادات  اك مـ ــق بالـ نطـ
  .ة ـد الواليـاه عهـة جتـندنا مسؤوليـ ، وعالثـالث

   .)١( ﴾ ﴿:     يقول تعاىل 
 ، ليـه الـسالم      يف رواية أن هذا العهد هـو واليـة أمـري املـؤمنني ع        

عا هذا من باب املصداق وإال فهنـاك عهـود ومـسؤوليات كـثرية ،           بط
وهـو املـصداق األهـم    والرواية تريد أن تذكر مـصداقا واحـدا للعهـد            

  .واألبرز 
                                                        

  .٣٤: اإلسراء  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  مسؤولية املؤمن جتاه الوالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٠
  

  ما هو هذا العهد حىت نقول بوجود مسؤولية ؟: نسأل 
  

  :اجلواب 
 مـا ليهالـصادق ع عـن أبيـه   البـاقر  موسى بن جعفر     يف رواية عن   

 ﴿: يف قــول اهللا عــز وجــل  الــسالم
﴾ ، 

 على الناس يف هللا عليه وآلهلى االعهد ما أخذ النيب ص" : قـال   
مودتنا وطاعة أمري املؤمنني أن ال خيالفوه وال يتقدموه وال يقطعوا 

 ، جل وعـز رمحه ، وأعلمهم أم مسؤولون عنه وعن كتاب اهللا          
  . )١( " . . .وأما القسطاس فهو اإلمام ، 

  

 وجتـاه  ليـه الـسالم       فهناك مسؤولية جتاه طاعة أمـري املـؤمنني ع        
الكتـاب  :  الكرمي ، وبعبارة خمتصرة املسؤولية جتـاه الـثقلني     القرآن

   .ليهم السالموأهل البيت ع
  

 ؟ وما معىن ليه السالمكيف تكون مواليا ألمري املؤمنني ع: سؤال 
  أنه أوىل بك من نفسك ؟

  

  :اجلواب 
                                                        

  .١ ح ١٨٧ ص ٢٤حبار األنوار ج  )١(
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 يكون مقدما علـى نفـسك ،   ليه السالم ين أن أمري املؤمنني ع        يع
   ــد ــال ب ــرك بــشيء ف ــسك ، فــإذا أم ــى نف ــل شــيء عل  أن تقدمــه يف ك

ــا لـــه ، وإذا مل يطـــع الـــشخص اإلمـــام يف كـــل أوامـــره    تكـــون مطيعـ
ــسه ،      ــة يف نفـ ــسدا للواليـ ــون جمـ ــه ال يكـ ــك أنـ ــىن ذلـ ــان إذا فمعـ كـ

 فال يكون جمـسدا   السالمليهالشخص ال يبتعد عن نواهي اإلمام ع  
ــام ع    ــة اإلم ــين طاع ــة تع ــسه ، فالوالي ــة يف نف ــسالم لإلمام ــه ال  يف لي

ــة ، وبــذلك       ــشخص جمــسدا للوالي ــون ال ــىت يك ــواهي ح ــر والن األوام
 أوىل بك من نفسك ، فتقدمه علـى نفـسك ،   ليه السالميكون هو ع 
 م على ما يشتهي اإلنـسان ، اإلنـسان يـشتهي كـثري    قَفكلماته تا مـن  د

األشـياء ، ولكــن إذا رأى أن مـا يــشتهي حمـرم فإنــه يتركـه ، ويــرى     
  .واجب فيفعله الشيء أن هذا 

    اإلنسان املؤمن إذا أراد أن يتحـرك فإنـه يفعـل مـا ينبغـي ال مـا            
ــسري      ــاملؤمن ال ي ــشتهي ، ف ــا ال ي ــا ال ينبغــي ال م ــرك م ــشتهي ، ويت ي

 فعلـه ، وإذا مل  على أسـاس الـشهوات والرغبـات ، فـإذا أحـب شـيئا          
ـــحيبــ ــزم ــا إذا    ـه ال يفعل ــد أن يلت ــر ال ب ــاك أوام ــول ال ، هن ه ، نق

ــا ، وإذا قـــال بأنـــه ال يريـــد أن يكـــون   أراد اإلنـــسان أن يكـــون مؤمنـ
ــون    ــن إذا أراد الــشخص أن يك ــت وشــأنك ، ولك ــول لــه أن مؤمنــا فنق

  رـاألوامـبزم ـتـد أن يلـال بـن ؛ فـؤمـ مهـه إنـسـن نفـعول ـقـا ويمـؤمـنـ
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ــن  ــد ع ــط ينطــق     ويبتع ــا ال فق ــسانا مؤمن ــون إن ــذا يك ــواهي ، وهك الن
  ." أنا مؤمن : " بكلمات ويقول 

 ومبتعدا عن نواهي ليه السالم    وإذا كان ملتزما بأوامر اإلمام ع 
 ذلـك أنــه اتخـذه وليـا وإمامـا لـه حــىت       فمعـىن ليـه الـسالم  اإلمـام ع 

ــام    ــأموم هلــذا اإلم ــال هــو امل ــوم يــوم الغــدير  و، يكــون فع يف هــذا الي
 ، وهذا يعين أننا نريـد  ليه السالمنقول حنن نبايع أمري املؤمنني ع    

وإماما ، وهـذا معنـاه أنـين مـأموم لـه ، وهـذا معنـاه            أن نتخذه وليا    
 وأنتـهي عـن نواهيـه    ليه الـسالم عأنين أريد أن ألتزم بأوامر اإلمام      

، وإذا كان الشخص غري ملتزم بالـدين فمعـىن ذلـك أنـه يف الواقـع       
ــيس مبــؤمن أو   ــؤمنني ع   ضــعيفل ليــه  اإلميــان ، ومل يتخــذ أمــري امل

 وليا وإماما له ، ومعىن ذلـك أنـه يف الواقـع ال يعتقـد بأصـل       السالم
ــسان ال     ــذا اإلن ــدين ه ــزام ــذا ال ــدون االلت ــة ، فب ــن أن اإلمام  ميك

يــعبــيعيا  ت ــسانا ش ــه    ور إن ــعارا يعلِّق ــيس ش ــدين ل ــا ، فال ــا حقيقي موالي
  .اإلنسان على رقبته ، وإمنا الدين التزام باألوامر والنواهي 

ومل " الــويل "  اســتعمل كلمــة لى اهللا عليــه وآلــه    ورســول اهللا صــ
" الويل " يف يوم الغدير ، وذلك ألن كلمة     " اإلمام  " يستعمل كلمة   

ــى نفــسك ،  " اإلمــام " أقــوى مــن كلمــة  ، الــويل هــو مــن تقدمــه عل
 ، هِبعتأيهما أقوى يف التعبري ؟فواإلمام هو من ت  
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، " اتباعك إيـاه  " أقوى يف التعبري من     " تقدميه على نفسك        " 
ماعة أنت تتبع اإلمام ، ولكـن ال تقدمـه علـى نفـسك ،     يف صالة اجل  

ــن      ــويل م ــن ال ــط ، ولك ــصالة فق ــرة ال ــه يف فت ــا ل ــون مأموم ــت تك فأن
يكون أوىل بك من نفسك ، فإذا أراد الـويل شـيئا فـال بـد أن تـأيت         
ــى     ــه علـ ــا تـــشتهي ، فتقدمـ ــالف مـ ــى خـ ــان علـ ــشيء وإن كـ ـــذا الـ

مـا يـشتهي ، بـل ينظـر     مشتهياتك ورغباتـك ، واملـؤمن ال ينظـر إىل       
لى اهللا عليـه  إىل أحكام اهللا تعـاىل الـيت أتـت عـن طريـق الـنيب صـ          

ــده األئمــة ع وآلــه ــيهم الــسالم ومــن بع ــون  ويلتــزم ــا ل ، وهكــذا يك
   .ليه السالممواليا ألمري املؤمنني ع

  

فمـاذا   أوامـر ونـواهي     ليه الـسالم  إذا كان عند اإلمام ع    : سؤال  
  يكون دور املؤمن ؟

  

ــد أوال  :اجلــواب  ــد    ال ب ــىت بع ــواهي ح ــر والن ــذه األوام ــرف ه أن يع
      ا ، وبذلك يكون إنسانا مؤمنا ، فاملؤمن ال بد أوال أن ذلك يلتزم 

ــا ــذه األحكــام ،   ــدويكــون عارف ــؤمن ال ب ــم  امل ــا للعل  أن يكــون طالب
حىت يعرف أحكام الـدين ، وبعـد ذلـك يأخـذ بـاألوامر وينتـهي عـن          

  لىـعأو  )١(ة ـلم ومسلمـعلى كل مسة ـريضلم فـلب العـالنواهي ، فط
                                                        

  .٥٤ ح ١٧٧ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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 ، هذه الفريـضة الـيت ال بـد أن يقـوم      اتروايالكما يف    )١(كل مؤمن   
  .ا املؤمن ، أي يكون واجبا على املؤمن 

  

  . )٢( " اللحد اطلبوا العلم من املهد إىل" :     ويف رواية 
  

وهذا العلم ليس هو العلم املوجود يف املـدارس ، العلـم املطلـوب            
هــو العلــم الــذي يــدِخلُك إىل اجلنــة ، وتــصل عــن طريقــه إىل رضــا   
اهللا عز وجل ، وهذا هو العلم املطلوب ، ومن العلوم املطلوبة العلم       

م ـا ،  ، فيعـرف أوال هـذه األحكـام وثانيـا يلتـز         باألحكام الـشرعية    
وأيــضا مــن العلــوم املطلوبــة العلــم بالعقائــد ، وبــشكل عــام العلــم         
املطلوب هو العلم بأمور الدين عامة من العقائد والفقه واألخالق ،         
فكل ما يقربـك إىل اهللا تعـاىل ويبعـدك عـن النـار والـشيطان يكـون             
علما مطلوبـا ، فـإذا عرفـت هـذه العلـوم فإنـك تـستطيع أن تتحـرك             

عـاىل حتركــا صــحيحا ، واإلنـسان املــؤمن ال يكــون جــاهال   إىل اهللا ت
ــى        ــرك عل ــده اهللا ويتح ــا يري ــرف م ــل ، فيع ــز وج ــده اهللا ع مبــا يري

ــم  ــستطيع أن   أســاس العل ــه ي ــذه األحكــام فإن ــؤمن ه ، وإذا عــرف امل
  ه الشرعي يف كل شيء ، ومعرفة التكليف يكون متفرعاـدد تكليفـحي

                                                        
  .٢١٨ ص ٢موسوعة العقائد اإلسالمية للسيد حممد الريشهري ج  )١(
  .١١٢ ص ٤أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني ج  )٢(
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على العلم بالـدين ، واإلنـسان ال يـستطيع أن يقـول إن هـذا تكليفـي               
ــش ــسألـالـ ــ : ـهرعي ؛ فنـ ــن عرفـــ ـومـ ـــن أيـ ـــت أن هـ ــك ـذا هـ و تكليفـ

  ؟الشرعي 
  

ــو         ــذا ه ــو يقــول إن ه ــض األشــخاص وه ــن بع ــا نــسمع م كــثريا م
  ي من أين أتيت به ؟وتكليفك الشرع: تكليفي الشرعي ، فنسأل 

  

ــس     ـــاإلنـ ـــان ال يقـ ـــول جزافـ ـــا وبـ ــذا  ـدون أي دليـ ــرعي إن هـ ل شـ
 أن يكون من اهللا عـز وجـل ، ومعـىن ذلـك     تكليفي ، فالتكليف ال بد 

وحـىت يعلـم مـا يريـده اهللا ال     أن هذا املـتكلم يعلـم مـا يريـده اهللا ،      
   لـسالم لـيهم ا  على أوامر ونواهي أهـل البيـت ع    طَِّلعاًبد أن يكون م ، 

ــدون االطّــالع ال يــستطيع اإلنــسان     أن يعــرف تكليفــه الــشرعي ،   فب
ــشرعي ،     ــي ال ــذا تكليف ــول إن ه ــن يق ــأله ففم ــت ــذا   : اس ــن أتي م

  التكليف ؟ وبأي دليل تقول إن هذا هو تكليفك الشرعي ؟
  

التكليف الشرعي ليس مشّاعـة تعلِّـق عليهـا مـا تـشاء ، ومـن                إن  
  ــد ــد أن يتحــرك ال ب ــة ، وقــد      أن يري ــه الــشرعي حقيق يعــرف تكليف

ــشتهيام    ــاس مـ ــى أسـ ــخاص علـ ــض األشـ ــرك بعـ ــام يتحـ ، ورغبـ
تكليفهم هو ولكنهم يريدون أن يتاجروا ببضاعتهم فيقولون إن هذا     

  .رعي ـالش
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 وجتـاه أهـل البيـت    ليـه الـسالم  ع    هذه هي املسؤولية جتاه اإلمام     
ــسالمع ــدين ،    تي ، ولــيهم ال ــذا ال ــسؤولية جتــاه ه ــك امل ــى ذل ــرع عل ف

اإلنسان املؤمن يكون مسؤوال عن هذا الدين ، وال يستطيع أن يقـول        
املؤمن إنين لست مسؤوال عنه ، واإلنـسان الـذي يعتقـد ـذا الـدين         

ه ، فـإذا كـان   يعين أنه يتخذ هذا الدين طريقا ومنهاجا له يف حيات      
طريقا فمعىن ذلك أن حياته تبنى على أساس هذا الدين ، وبذلك   
يكون إنسانا متدينا ومؤمنا ، اإلنسان املتدين هو الذي يلتزم بـأمور          
الدين ، وبدون االلتزام ال نستطيع أن نقول عنـه إنـه مـؤمن بالـدين         
و ومتدين ، املتدين لـيس هـو فقـط مـن يـذهب إىل املـسجد ، بـل هـ                
، من يلتزم بأوامر الدين ونواهيـه يف كـل صـغرية وكـبرية يف حياتـه          

فمـسؤولية اإلنــسان املـؤمن جتــاه الــدين أنـه إذا أراد أن يقــوم بعمــل    
  ما هو رأي الدين يف هذا العمل ؟: معين فأول سؤال له هو 

ــل         ــن يقــوم بالعم ــيس املــؤمن م ــسانا متــدينا ، ول وهكــذا يكــون إن
لعمـل الـذي يقـوم بـه ، وقـد يتبـين فيمـا بعـد         وبعد ذلك يسأل عـن ا     

أنه قد ارتكب حراما ، فاملتـدين هـو مـن يـسأل قبـل أن يـضع قدمـه         
  هل جيوز يل أن أضع قدمي هنا أو ال جيوز ؟: يف أي موضع 

فيسأل أوال قبل القيام بالعمل ، ووسائل االتصاالت اليـوم سـهلة               
  انـىن اإلنسـ ، وإذا بةـني سنـل مخسـما كانت قبـت كـرية ، وليسـيس
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حياته على أساس الدين فهو إنسان متدين ، والدين ليس هو فقـط   
حلية أو حجابا إسالميا ، فال يكفي أن يضع الرجل حلية فقط وأن         

ــط ويقــوالن عــن أنفــ       ــبس املــرأة حجابــا إســالميا فق سهما إمــا تل
، فالشكل مبا هو شكل ال يعبر عـن التـدين ، الـشكل الـذي      متدينان  

يكـون منطلقـا مـن القلــب هـو الـذي يعبـر عــن التـدين ، وهـو يعطــي         
للشكل قيمة ، اللحية إذا كانت بسبب أنه إنسان معتقد هلـا قيمـة ،           
واحلجاب إذا كان على رأس املؤمنة املعتقدة يكـون لـه قيمـة ، وأمـا             

ط مع كون تصرفات املرأة بعيدة عن الدين فال ـكل فقـاب كش ـاحلج
قيمة له ، وهذا الرجل الذي لـه حليـة وبيـده مـسباح ويلـبس اخلـامت           
هـذه األمـور الــشكلية عنـده ال قيمـة هلــا إذا مل تكـن معبـرة عمــا يف       

  .القلب 
    فــاملؤمن املتــدين هــو الــذي يلتـــزم بــأوامر الــدين ويبتعــد عـــن        

ن مـسؤوال عــن إنقـاذ نفــسه يـوم القيامــة ، وهـذا هــو     نواهيـه ، ويكــو 
الذي يفوز باجلنة ، واجلنة ال تدرك بالكلمات ، فقد يقـول اإلنـسان           

  أنا أحب أن أدخل اجلنة ، فهل كلماته تدخله إىل اجلنة ؟
ال ، دخول اجلنة ال يأيت عن طريق احلب والرغبـة إىل اجلنـة ،        

 أن يعمل لـدخول   النار فال بدفمن يريد أن يدخل اجلنة ويبتعد عن 
  ونـ أن يكدـال بـة فـنـجـد الـريـن يـمو ، ارـنـن الـاد عـعـتـة واالبـنـجـال
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عامال للوصول إىل اجلنة ، ومن يريد أن حيصل على نسبة ممتازة     
   أيف املدرسـة فـال بـد  ن يـدرس ويِعــت بة ـه للحـصول علـى النــس  ب نفـس

ــ ب ال حيــصل الطالــب علــى نــسبة مرتفعــة ،     ـة ، وبــدون التعــ ـالعالي
كذلك توجد شهادات يف يوم القيامة ، اإلنسان الذي أتعب نفسه يف       
الدنيا حيـصل علـى نـسبة عاليـة يف اآلخـرة ، وكلمـا أراد أن حيـصل             

    ويتعلّم أكثر حىت  أكثر ويتعبأكثر  أن يعمل على نسبة أعلى فال بد
ــة    ــة ، واجلنـ ــات اجلنـــة العاليـ ــصل إىل درجـ ــرك ويـ يـــستطيع أن يتحـ
ــر       ــخص آخ ــاب ، وش ــد الب ــون عن ــشخص يك ــات ، ف ــن درج ــارة ع عب

 ، ودرجـات اجلنـة خمتلفـة    لى اهللا عليـه وآلـه  يكون مع رسول اهللا ص  
، وملاذا يقنع اإلنسان بـاجللوس عنـد بـاب اجلنـة وال يريـد أن يكـون          

ــول اهللا  ــع رس ــم ــه  ص ــه وآل ــسان يف   لى اهللا علي ــع اإلن ــاذا ال يقن  ؟ ومل
الدنيا بالـشيء القليـل ويقنـع يف اآلخـرة بالـشيء اليـسري مـع الفـارق             

  الكبري بني النعيم املؤقت والنعيم الدائم ؟
هو يريد يف الدنيا أفضل وظيفة وأعلى معاش شـهري ويريـد أن           

ــنفس     ــر بـ ــاذا ال يفكـ ــديرا ، فلمـ ــسم أو مـ ــيس قـ ــون رئـ ــة يكـ الطريقـ
  خبصوص اآلخرة وأنه توجد درجات خمتلفة يف اجلنة ؟

لى اهللا عليه با من رسول اهللا صكون مقر يكذلك يف اآلخرة قد         
   يف الدرجة السفلى ، وأيضا النعيم خمتلف يفيكون بعيدا ، أو وآلـه
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ب اإلنـسان نفـسه يف هـذه الـدنيا     عِـ ترجات املختلفـة ، فبقـدر مـا ي     الد
، فــاملؤمن مــسؤول عــن إنقــاذ    يــستطيع أن ينقــذ نفــسه يف اآلخــرة    

  .نفسه 
  

:     وكذلك اإلنسان املؤمن مسؤول عن إنقـاذ أهلـه ، يقـول تعـاىل       

﴿ 


 ﴾ )١(.   
  

، يف     هذه املـسؤوليات كلـها مـستمدة مـن املـسؤولية جتـاه الواليـة             
ار ، ولكـن ال نعـرف مبـاذا خنـرج يف     االحتفاالت هناك كلمات وأشـع    

هذا اليوم ، اعرف بأنـك مبجـرد نطقـك بأنـك ويل ألمـري املـؤمنني               
ــذه الكلمــة عــد ليــه الــسالمع ــى ه ــن ة مــسؤوليات ال بــد يترتــب عل  م

معرفتــها ، فــصار اآلن عنــدنا مــسؤولية جتــاه الــنفس ، ومــسؤولية        
قاذ أمـه  جتاه األهل ، فاملؤمن مسؤول عن إنقاذ أهله أيضا ، عن إن  

ــه وأخواتــه ، وإنقــاذ       ــه وأوالده ، وإنقــاذ إخوان ــه ، وإنقــاذ زوجت وأبي
  د أن يفكرـارب ، فال بـر األقـه ، وإىل آخـه وخالتـه وعمتـه وخالـعم

                                                        
  .٦: التحرمي  )١(
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ــذ أه     ــستطيع أن ينق ــف ي ــه كي ــوم بأن ــذا الي ــؤمن يف ه ــه ، امل ــدما ل عن
 ــذه االحتفــاالت خيـرج مــن مكــان االحتفــال ال بــد أن تتــأثر نفــسه 

لــيهم يفكـر كيـف ينقـذ نفـسه ، وكيـف ينقـذ أهلـه ، وأهـل البيـت ع         ف
ــا الطريـــق ، الـــسالم ــرؤون   وضـــحوا لنـ ولكـــن املـــؤمنني اليـــوم ال يقـ

 فيها كل شيء حيتاجـه  ليهم السالمالروايات ، روايات أهل البيت ع   
ــىت  ــسان ، ح ــات ،   اإلن ــودة يف الرواي ــصورها موج ــغرية ال تت ــور ص  أم

  ولكن أين الذين يقرؤون الروايات ؟
ــإن          ــذلك ف ــات ، ل ــى الرواي ــون عل ــوم يطّلع ــؤمنني الي ــن امل ــل م قلي

حياة املؤمنني اليوم ال تقوم على أساس الدين ، وإمنا علـى أسـاس           
يف ، ومـشكلتنا اليـوم يف بلـدنا هـي كثـرة املــال      والرغبـات  املـشتهيات  

يصرفون هذه األموال يف احليـاة الـدنيا وتـذهب    هم  أيدي الناس ، و   
ــف     ــذا املــال يف الــدنيا ، ويق ــرة ، وينتــهي أثــر ه بــال أي أثــر يف اآلخ

  .عند هذا احلد ، هذا املال الذي سوف يكون حماسبا عليه 
ــأوامره      ــزم ب ــأن يلت ــدين ب ــذا ال ــسؤولية جتــاه ه ــاك م ــذلك هن     وك

ــذلك ا  ــه ، وك ــرك نواهي ــذا    ويت ــظ ه ــن حف ــسؤول ع ــؤمن م ــسان امل إلن
ــظ     ــوال حتفــ ــا أن األمــ ــة ، كمــ ــال القادمــ ــه إىل األجيــ ــدين ونقلــ الــ

 أن حيفــظ كاحتيـاطي لألجيــال القادمــة ، كــذلك هــذا الــدين ال بــد 
  زمـلتـي ال يـالـحـل الـيـجـة ، إذا كان الـادمـقـال الـيـى األجـل إلــقـنـوي
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  بالدين فمن حيفظ هذا الدين وينقله إىل األجيال القادمة ؟
سنصل إىل نقطـة وينتـهي الـدين ، فمـسؤولية كـل إنـسان مـؤمن                 

 يف ذلــك لى اهللا عليـه وآلــه أن حيفـظ الــدين كمـا أن رســول اهللا صــ  
ليـا  اليوم مجع عشرات األلوف مـن املـسلمني ليقـول هلـم فقـط إن ع          

يف ذلـك  ـذه الطريقـة    وليكم ، مجـع هـؤالء املـسلمني         ليه السالم ع
كم إن ولـي  لى اهللا عليـه وآلـه  صـ اليوم احلار جدا مـن أجـل أن يقـول     

 ، فهل تنتهي القضية وتقف عند هذا احلـد أو أن       ليه السالم علي ع 
 ويل للمسلمني وأن هـذا القـول ال بـد أن    ليه السالماملراد أن عليا ع 

   جيل إىل جيل ؟ينتقل من
وصل إىل جيلنا احلايل ، وال بـد أن نكـون مـسؤولني عـن رعايـة                  

وحفـظ هــذا الــدين حــىت ينتقـل إىل اجليــل التــايل ، واجليــل الثــاين    
مسؤول عن حفظ ونقل هذا الدين إىل اجليل الثالث ، وهكذا حـىت       

ل يوجــد أنـصار للحجــة عجــ إنـه  يـستمر هــذا الـدين ، فعنــدما نقــول   
  الء األنصار من أين يأتون ؟ هؤاهللا فرجه

ال بــد أن يكــون هنــاك حفــظ للــدين حــىت يــصل إلــيهم ويكونــون      
ــدي عجــ   ــام امله ــصارا لإلم ــهأن ــى   ل اهللا فرج ــسؤولية عل ــاك م  ، فهن

وهنـاك مـسؤولية جتــاه نـشر هــذا    ، املـؤمن جتـاه حفــظ هـذا الــدين    
  .الدين بني غري املسلمني ، واملؤمن عليه هذه املسؤولية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  مسؤولية املؤمن جتاه الوالية . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .٨٢
  

  : هناك مسؤولية جتاه املؤمنني ، يقول تعاىل     

﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

املقدار يكون مع املؤمنني أنـك تـأمرهم بـاملعروف وتنـهاهم         هذا      
ــسؤولية ، و   ــذه م ــر ، ه ــن املنك ــسؤولية  هع ــاك م ــرى ن جتــاه غــري  أخ

ــام املهــدي ع  ــر جــل اهللا فرجــهاملــؤمنني وغــري املــسلمني ، واإلم  يظه
ــوم     ــافر املظل ــسان الك ــك اإلن ــذ ذل ــىت ينق ــون  ح ــيت يك ــاكن ال يف األم

ــا   ــا فيه ــام عجــ ، مظلوم ــهل اهللا فرفاإلم ــسان   ج ــىت يف اإلن ــر ح  يفك
 عنــدما بكــى وقــال إـــم    ليــه الـــسالم اإلمــام احلــسني ع  الكــافر ،  

كان حيمل مـسؤولية الـتفكري بأعدائـه الـذين     ؛ يدخلون النار بسبيب    
ــن اإلنــسان الكــافر ،        ــون مــسؤوال حــىت ع ــه ، فــاملؤمن يك أرادوا قتل

  .فيحاول أن ينقذه من النار ويدخله إىل اجلنة 
  

ــأيت إىل ا ــري          ون ــت أم ــك والي ــا أن ــه طامل ــي أن ــرية وه لنقطــة األخ
 فهذه الواليـة تنتقـل مـن إمـام إىل إمـام حـىت         ليه السالم املؤمنني ع 

  .الشريف  ل اهللا فرجهتصل إىل اإلمام املهدي عج
                                                        

  .٧١: التوبة  )١(
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 الزمــان ، تريــد أن تكــون هنــاك مــسؤولية جتــاه إمامــك يف هــذا    
املؤمن يف هذا اليوم أنـه يراجـع نفـسه لـريى         من أنصاره ، مسؤولية   

أو ال ، فـإذا  الـشريف   ل اهللا فرجهأنه من أنصار اإلمام املهدي عج  
مل يكــن مــن األنــصار فليعاهــد اآلن ويبــدأ ، وإذا كــان فليحمــد اهللا   

  .على ذلك 
  

 ، فيمهـد   اهللا فرجهلجتاه التمهيد لظهوره عجمسؤولية وهناك      
ــدين ،     ــا ــذا ال ــون ملتزم ــأن يك ــام عجــ  ب ــد لإلم ــذا ميه ل اهللا وهك

الدعاء ال يعجل بالفرج وإن كان   فإن   بالدين ، بدون االلتزام     فرجه
يقول اللهم عجل فرجـه ، جمـرد الكلمـات ال تعجـل بـالفرج ، وإمنـا            

مـن  العمل هو الذي يعجـل بـالفرج ، إذا كـان ملتزمـا بالـدين وكـان               
فإنـــه ؛ " اللـــهم عجـــل يف فـــرج موالنـــا : " أنـــصاره فيـــدعو ويقـــول 

يستجاب له ألن هذه الكلمات تكون نابعة من القلب ويريـد فعـال أن     
 ، والـدعاء إذا مل يكــن منطلقــا مــن  ل اهللا فرجــهيظهـر اإلمــام عجــ 

  .القلب فإنه ال يستجاب 
  

ــسا   :     إذن  ــدير ، واإلنـ ــوم الغـ ــددة يف يـ ــسؤوليات متعـ ــاك مـ ن هنـ
 جتـاه الواليـة يـستطيع أن حيـدد     تهاملؤمن من خـالل معرفـة مـسؤولي       

  وهكذا يكون فعال إنسانا مؤمنا متدينا ملتزمااملسؤوليات األخرى ، 
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ــسان      ــو اإلن ــذا ه ــل ، ه ــز وج ــواهي اهللا ع ــن ن ــدا ع ــأوامر اهللا مبتع ب
  .ملؤمن املطلوب يف يوم الغدير ا

    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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    احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاســم      
  .بني الطاهرين حممد وآله الطي

 يف اخلــامس عــشر ليــه الــسالم    مبناســبة مولــد اإلمــام احلــسن ع
ــضان يف   ــبعض  الثالثـــة سنة الـــمـــن شـــهر رمـ ــن اهلجـــرة أتكلـــم بـ مـ

  .الكلمات النافعة يل ولكم 
ما هو اهلدف من مساع القـصص عـن       :     أبدأ املوضوع بسؤال    

   ؟ليهم السالماألئمة ع
ــصومني ع    اإلنـــسان الكـــافر عنـــدما يـــسمع عـــن  ــاة املعـ ــيهم  حيـ لـ

 يعجب بقصصهم ويقول نعم هذا إنسان جيد طيب رحـيم ،        السالم
ــاف ،   ــة األوص ــأيت ببقي ــة ع   وي ــصص األئم ــن ق ــل اهلــدف م ــيهم فه ل

ــسان الكــافر   الــسالم ــا يتعامــل اإلن ــل معهــا كم ــه يعجــب و أن نتعام أن
   ونقول إن فعله فعل جيد ؟ليه السالمبشخصية املعصوم ع

                                                        
ة الرميثية بتـاريخ    ـل يف منطق  ـاء مع األه  ـذا املوضوع يف لق   ـألقي ه  )١(

  . م ٢٠٠٠ / ١٢ / ١٣ املوافق هـ ١٤٢١ رمضان ١٨
- ٨٥ - 
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يكــون هــدفنا الــسماع فقـط ، نــستمع إىل هــذه القــصص      وهكـذا  
كما نسمع أي قصة أخـرى كليلـى والـذئب أو الـسندباد أو ألـف ليلـة             

 كمـا نتعامـل مـع القـصص     ليهم الـسالم وليلة ، فنتعامل مع األئمة ع     
ا يتعامـل املـؤمن مـع األئمـة     األخرى اليت تروي األساطري ، هل هكذ     

   ؟ليهم السالمع
    إذا كنا نعجب بقصصهم فقط كما نشاهد فيلمـا هنـديا فنتـأثر            
ونبكي أو فيلما فكاهيا فنضحك فهـل هـذا هـو املقـدار املطلـوب مـن        

لــيهم أو أن املـؤمن يتعامـل مـع عمـل األئمـة ع      لـيهم الـسالم  األئمـة ع 
   حىت يطبق هذا العمل على حياته ؟السالم

 حجـة وأننـا   ليه السالم   يقال يف أصول الفقه إن عمل املعصوم ع       
 ، ففعـل  ليهم السالمنستنبط أحكاما شرعية من عمل املعصومني ع     

ر دلـيال شـرعيا يـستنبط منـه     املعصوم وقوله وتقريره حجـة أي يعتبـ     
ــرعية ، أحكــام ــصومني ع  ش ــع املع ــل م ــا أن نتعام ــسالمفعلين ــيهم ال  ل

فعندما نسمع هذه القـصص حنـاول أن      م ،   بأم جمسدون لإلسال  
جنسد حيام يف حياتنا احلالية ، حيـام ليـست للماضـي فقـط ،         
حيام متتـد إىل آخـر الزمـان ، وهـذه القـصص ال بـد أن نتخـذها         

  :نسأل فقدوة لنا ، 
   ؟ليه السالمما هو دور اإلمام ع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٨٧ . . . . . . . . . . . السالم االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه 
  

 هو قيادة النـاس إىل اآلخـرة ، وهدايـة    ليه السالم    دور اإلمام ع 
ــام ع   ــذا هــو دور اإلم ــدخلوا اجلنــة ، ه ــسالمالنــاس حــىت ي  ، ليــه ال

ليس دور اإلمام قيادة الناس من أجل الدنيا ، بـل قيـادم باجتـاه          
  ، وذلـك  إىل جنـات اهللا تعـاىل    اآلخرة حىت يكونوا مؤهلني للوصـول     

 يف حيــام ، فمــن  لــيهم الــسالم عنــدما جيــسدون حيــاة األئمــة ع   
 يكـون مأمومـا كمـا    ليه الـسالم يسري على خطوات اإلمام املعصوم ع     

ــام      ــع إم ــسق م ــة ين ــالة اجلماع ــأموم يف ص ــة ، فامل ــالة اجلماع يف ص
اجلماعـة ، ومـن ال ينـسق مـع إمـام اجلماعـة تكـون صـالته باطلـة ،          

 ليـه الـسالم  ى خطـى اإلمـام املعـصوم ع    فإذا كان اإلنـسان يـسري علـ       
مبـا معناهـا   نقول عنه إنه مأموم ، لذلك تأيت الروايات الـيت تقـول     

لو أن اإلنسان قام بـني الـركن واملقـام وصـلى الـدهر وصـام الـدهر                
   .)١( بدون الوالية هعمله ال ينفعفإن 

                                                        
قال لنا علـي  : الثمايل قال أيب محزة عن  : ١٠ ح ٢٢٩ ص ٩٦حبار األنوار ج    )١(

إن أفضل البقاع ما بني الـركن       . . . " : بن احلسني زين العابدين عليهما السالم       
واملقام ، ولو أن رجال عمر ما عمر نوح يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما يـصوم   

  ."   اهللا بغري واليتنا مل ينفعه ذلك شيئاىويقوم الليل يف ذلك املوضع مث لقالنهار 
عن أيب جعفـر عليـه    : ٤٣٤ ص ١ السيد الربوجردي ج -جامع أحاديث الشيعة  

لو أن عبدا عبد اهللا بني الركن واملقام حىت تنقطع أوصاله          و. . . " : الم أنه قال    الس
  ."  وهو ال يدين اهللا حببنا وواليتنا أهل البيت ما قبل اهللا منه
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ــام ع      العمـــل  ــع اإلمـ ــسان مـ ــسق اإلنـ ــاطال إذا مل ينـ ــون بـ ــه يكـ ليـ
هو أن الشيء الذي يريد أن يقِْدم عليـه  " ينسق  "  ، ومعىن    السالم

  ؟يف هذا الشيء الشرعي ما هو تكليفي : ال بد أن يسأل 
  

 لى اهللا عليـه وآلــه هنـاك أحكـام شـرعية نأخـذها مـن الـنيب صـ           
هـذه األحكـام الـشرعية تـسري معنـا منـذ        ، ولـيهم الـسالم  واألئمـة ع 

ــب     ــربه ويحاسـ ــسان إىل قـ ــصل اإلنـ ــاة ، وإىل أن يـ ــوالدة إىل الوفـ الـ
ــسأل  ــك تكل   : وي ــد علي ــه يوج ــر أن ــت تفك ــل كن ــه ــرعي أو ال ؟ ي ف ش

عندما قمت ذا العمل هل سألت ما هو تكليفك الشرعي أو أنـك        و
  ؟ أقدمت على هذا العمل بدون تفكري ألنك تشتهي هذا العمل

  

 ، يعين أنـك مل تعـرف   ليه السالممل تسأل ما هو رأي اإلمام ع        
  ذهـام يف هـذا اإلمـك أن هـىن ذلـعـ ، ومـلـيـه الـسـالمك عـامـرأي إم

                                                                                                           
والذي نفس حممد بيده    " : قال صلى اهللا عليه وآله      :  ٣١٤ ص   ٣٦حبار األنوار ج    

ني الركن واملقام مث أتـاين جاحـدا       لو أن رجال عبد اهللا ألف عام مث ألف عام ما ب           
  ."  لواليتهم ألكبه اهللا يف النار كائنا من كان

روى جعفـر   : قال ابن أيب احلديد يف شرح النـهج         :  ٧٥ ص   ٦٥حبار األنوار ج    
من أحبين  " : قال علي عليه السالم     : األمحر عن مسلم األعور عن حبة العرين قال         

، وقمت الليل كله ، مث قتلت بني الصفا         أما إنك لو صمت الدهر كله       ،  كان معي   
 ملا بعثك اهللا إال مع هواك ، بالغا ما بلغ ، إن            - أو قال بني الركن واملقام       -واملروة  

 ." يف جنة ففي جنة وإن يف نار ففي نار 
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حيـاة  فإذا كانـت  ، وأنت لست مأموما له  اللحظة مل يكن إماما لك      
اإلنسان كلها تسري على حسب مشتهياته بدون أن يسأل عن تكليفـه    

ــع الــشرعي هــذا  ــة   يف الواق ــا أنــه يف صــالة اجلماع لــيس مبــأموم كم
  .املصلي تبطل صالته ألنه ليس مبأموم 

  

اإلنـــسان يـــستطيع أن يتخـــذ أحـــد إمـــامني ، هـــل يريـــد اإلمـــام      
ي ميلــك أمــوال  إمامــا لــه أو يريــد قــارون الــذليــه الــسالماحلــسن ع

  الدنيا إماما له ؟
  

طبعا اجلواب ال يكـون باللـسان ، بـل عمـل اإلنـسان يفـصح عمـا                 
أو مالكا لـه  يف قلبه ، هل تريد أن متلك مال الدنيا كما كان قارون     

ــؤمنني ع   ــري امل ــال أم ــا ق ــيش كم ــد أن تع ــسالمأنــك تري ــه ال ــذلك لي  ل
ــك    ــال أحب ــذي ق ــشخص ال ــسالم   ال ــه ال ــال علي ــد" : ، ق  للفقــر أِع

  ؟ )١( "جلبابا 
  

 ، لـيهم الـسالم  كلنا نقول بألسنتنا بأننـا نريـد أن نتبـع األئمـة ع         
  ولكن الواقع العملي عن ماذا يعبر ؟

  

    عقائد اإلنسان اليت يعتقـد ـا تظهـر علـى أعمالـه ، اللـسان ال            
  ان يدعي كثريا من األشياء ، كثرياـائده متاما ، اإلنسـن عقـيعبر ع

                                                        
  .٣٣ ح ٨٧ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
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هـل واقعـه العملـي يعبـر عـن هـذا       ما يقول أنا كذا وأنا كذا ، ولكـن    
  ؟أو ال االعتقاد 

ــا       ــرك دائم ــسان يتح ــاس اإلن ــى أس ــسان  عل ــذلك اإلن عقائــده ، ف
وكه وإن املنكب على الدنيا يف واقعه يظهر انكبابه على الدنيا يف سـل   

كــان يــدعي أنــه يــؤمن بالقيامــة واحلــساب ، لــو كــان يــؤمن بيــوم          
  احلساب فلماذا يرتكب احملرمات ؟

يف الواقع هو ال يعتقد باملعاد ، لو كان يعتقد باملعـاد خلـاف اهللا            
  .حسابه عز وجل خلاف تعاىل و

    إن اجلواب املطلوب مـن اإلنـسان هـو اجلـواب العملـي ، فأعمـال            
تعبر عن عقائده ، واإلنسان إذا كـان خمتـارا فإنـه يتحـرك      اإلنسان  

علــى أســاس العقائــد الــيت يعتقــد ــا ، وقــول اللــسان ال يكفــي ،        
واإلنــسان يــستطيع أن يراقــب نفــسه لــريى أن عملــه مطــابق للقــرآن  

  . أو ال ليهم السالمالكرمي ولكلمات أهل البيت ع
 هعـرض نفـس  ليال فأن يـرى أنـه مـؤمن أو       يريد   اإلنسان   كانإذا      

نظر إىل املواصفات اليت يذكرها القـرآن للمـؤمنني      ليعلى القرآن ،    
فــإذا كانــت هــذه املواصــفات موجــودة فيــه فهــو مــؤمن ، وإذا كانــت   
ــيس مبــؤمن ، وعليــه أن         ــه فهــو ل ــست موجــودة في ــذه الــصفات لي ه

  اتـفـين صـيت تبـات الـروايـك الـوكذله ، ـسـدها يف نفـعى لتجسيـيس
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ــة ع   ــا األئم ــيت طرحه ــصفات ال ــؤمنني ، وال ــسالمامل ــيهم ال ــا ، ل  عملي
ــى ذلــك ، لفــإذا كانــت هــذه الــصفات موجــودة فينــا ف  نحمــد اهللا عل

  .وإذا مل تكن موجودة فينا فعلينا أن نسعى لتجسيدها فينا 
ــسالم    اإلمــام ع ــل   هــليــه ال ــى لإلنــسان املــؤمن ، املث و املثــل األعل

األعلى هو من تريد أن تكون مثله ، تريد أن تشبه من يف حياتك ؟      
  تريد أن تصل إىل مكانة من يف حياتك ؟

ملــاذا تريــد أن تكــون    : مــثال أريــد أن أكــون مهندســا ، نــسأل          
  تريد أن تصبح طبيبا ؟وملاذا مهندسا ؟ 

 عليــه اإلنــسان بدقّــة ، ملــاذا يريــد هــذا الــسؤال ال بــد أن جييــب    
  اإلنسان أن يعمل ؟ وملاذا تلك الوظيفة املعينة ؟

     مــن أجــل احلــصول علــى منــصب دنيــوي ، يــدرس ويب نفــسه ِعــت
سنوات طويلة من أجل احلصول على هـذا املنـصب الـذي يـدر عليـه           

  !مبلغا كبريا ، ماذا تريد أن تفعل ذا املبلغ ؟
ابـــل هنـــاك منـــصب أخـــروي ، فلمـــاذا ال ـــتم  ونقـــول لـــه باملق    

مبنصبك األخروي وأن تكون جالـسا يـوم القيامـة بـصف رسـول اهللا        
   ؟لى اهللا عليه وآلهص

بـون أنفـسهم   ِعتالنـاس كـثريا ، يعملـون وي   يـسعى  من أجل الدنيا        
  ل اآلخرة اليت هي احلياة اخلالدة ال ترى منـن أجـكثريا ، ولكن م
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الناس العمل الكـايف هلـا ، فالـصالة ال يطيـل فيهـا مـع أنـه يـستطيع             
ــل    ــل الطف ــر ، مث ــا أكث ــل فيه ــال   أن يطي ــيلم لألطف ــاك ف ــان هن إذا ك

يريد أن يشاهده فإنه يـسرع يف صـالته كأنـه الـربق ، هـذا بالنـسبة        
ــاك   ــبري هن ــسبة للك ــل ، وبالن ــر اهللا ، يف   للطف ــن ذك ــه ع ــياء تلهي  أش

ــهما ، ولكــن        ــرق بين ــل ال ف ــل الطف ــون مث ــبري يك ــسان الك ــع اإلن الواق
الطفل تلهيه أشياء صغرية ، وهـذا الكـبري تلهيـه أشـياء أكـرب ، مـن        

  .حيث املقياس مها متشاان 
 يهتمـون ـذا الـدين ، وحيملـون هـم      لـيهم الـسالم      كان األئمة ع 

سالم ينتـصر ، لـذلك كـانوا يـدخلون احلـروب      الدين ، يهمهم أن اإل  
 هـل  لـيهم الـسالم  ، هذا املقدار من االهتمام عند األئمة عالضارية  

  يوجد عندك أيضا أيها املؤمن ؟
إىل أي حد حيمل هم هذا الـدين أو أن فكـره مـن الـصباح إىل                 

  املساء مشغول باألمور الدنيوية ؟
 هـل ـتم ـذا    ؟ا الدين ال يفكر أنه كيف ميكن أن ينتصر هذ     

ــاح وأوالدك مرتـــاحون وال   ــك مرتـ ــا أنـ ــك طاملـ الـــدين أو أنـــه ال يهمـ
  يهمك ما حيصل هلذا الدين وال ما حيصل للمسلمني يف العامل ؟

ــذي        ــشاهد املــسلمني ال ــرى يف التلفــاز م ــال  ني تحــرك ت يقْتلــون ف
  ظيا ويفـحرك حلـا تتـهـره فإنـت مشاعـهم ، وإذا حتركـره معـشاعـم
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حلظته فقط ، وبعـد حلظـات ينتـهي هـذا التـأثّر ، ملـاذا ينتـهي هـذا                 
  التأثّر ؟

إذا كـان التـأثر   ألن التأثّر عاطفي كمـا يتـأثّر بـالفيلم اهلنـدي ،              
الليـل ـذا األمـر    ر آخـ  فـاملفروض أن هـذا اإلنـسان يفكـر إىل         ياقاب

  أستطيع أن أقدم هلذا الدين ؟ماذا : ويسأل نفسه 
لــيهم  يقــدم دمـه ، وأهــل البيـت ع  ليــه الـسالم     اإلمـام احلـسني ع  

ــسالم ــاذا     ال ـــ م ــؤمن ــ ــا امل ـــ أيه ــت ــ ــسبون ويــذْبحون ، وأن لُــون ويقَتي 
  قَدمت هلذا الدين ؟ هل حتمل هم هذا الدين ؟

 كـان يتفاعـل مـع أحـداث العـامل ، عنـدما           ليه السالم وم ع املعص    
ليــه يتــأذّى إنــسان مستــضعف يف الــشرق أو يف الغــرب كــان اإلمــام ع 

أي طريقة يـستطيع حـىت لـو أدى    ب يتأذّى وحياول أن ينصره  السالم
ــى هــذا الــدين وعلــى أوضــاع    بــه إىل احلــروب مــن أجــل احلفــاظ عل

  .املسلمني 
  :ونسأل السؤال التايل 

ــؤمن         ــأل امل ــل س ــسطني ه ــيت جتــري اآلن يف فل ــداث ال ــذه األح  ه
  :نفسه 

ما هو دوري جتاه هذه األحداث ؟ ماذا يريد منـي الـدين ؟ مـا             
  هو املقدار الذي أستطيع أن أقدمه هلؤالء املسلمني ؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه السالم . . . . . . . . . . .  ٩٤
  

فعــل شــيئا ، هــذا اجلــواب لــيس أســتطيع أن أ ال جييــب بأنــهقــد     
لإلنـسان املــؤمن ، اإلنــسان املــؤمن يعـرف تكليفــه ، فهــو إىل مقــدار   

  .هلؤالء شيئا معين يستطيع أن يقدم 
، حنن الذين نقوي  املسلمني بأموال املسلمني     رب يقاتل اآلن الغ     

 أعــداء الــدين ، عنــدما نــشتري البــضائع الغربيــة حنــن نقــويهم ،       
وتقويـة أعــداء الــدين ال جيـوز للمــؤمن ، شــراء البـضائع مــن أعــداء    
ــديل يف        ــد ب ــه يوج ــا أن ــؤمن طامل ــى امل ــرام عل ــرام ح ــرام ح ــدين ح ال
السوق هلذه البضائع ، نعم إذا كان هناك دواء نادر مـثال ال ميكـن       
حتصيله إال منهم ففي هذه احلالة جيوز الشراء منهم فقط ، وأمـا          

ــيت يوجــد هلــا     ــضائع ال ــؤمن أن يــشتريها ،     الب ــال جيــوز للم بــديل ف
ــسان    ــان اإلنـ ــزة إذا كـ ــذه األجهـ ــت ، هـ ــودة يف البيـ كـــاألجهزة املوجـ
يــشتريها وهنــاك بــدائل هلــا يف الــسوق فــال جيــوز لــه أن يــشتريها ،   
ــم مــن        ــن ك ــذه البــضائع ، ولك ــترى ه ــب حمرمــا إذا اش ــين يرتك يع

لــيت  اذه البــضائع ـوة إىل مقاطعــة هــ ـاملــؤمنني يتجــاوبون مــع الدعــ   
  ؟يوجد هلا بدائل يف السوق 

 كـثرية  غربيـة التجاوب قليل ، تـذهب إىل املـسجد وإذا سـيارات           
موجودة يف مواقف املسجد ، فلماذا يشتري املؤمنون هذه الـسيارات      

  ؟الغربية 
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منـون أن يقـدموه للمـسلمني يف العـامل ،     هذا املقدار يـستطيع املؤ        
النتهى العـدو وامنحـى مـن الوجـود بعـد      لو أن املسلمني يبدؤون اآلن   

مخــس ســنوات ، ولكــن ألننــا ال نقــوم بتكليفنــا فهــذه الدولــة العــدوة  
باقية ، وحياربون املسلمني بأموال املسلمني ، إذا كنا نريد أن نرفـع   

ــعار  ــدو"ش ــوت للع ــد أن يكــ  "  امل ــال ب ــط  ف ــي ، ال فق ــا دور عمل ون لن
ــزهم ،    ــي يه ــم ، املوقــف العمل ــعارات ، الــشعار ال يهمه صــرخات وش
ــا البــضائع فــإن املــصانع هنــاك تتعطّــل والبطالــة تــزداد        إذا قاطعن
ــيهم ،     ــضاء عل ــساهم يف الق ــستطيع أن ن ــة ن ــدهم ، ــذه الطريق عن

ك ل حنـن ال نتمـس  ـذا األقـ ـا ميكـن ، وهـ  ـل مـ  ـل اإلميان وأق  ـذا أق ـوه
  .به 

 إمامـا لنـا وأن نتعامـل    ليـه الـسالم       هل نريد أن يكـون احلـسن ع       
   لإلسالم ؟ين كمجسدليهم السالممع قصص األئمة ع

ــسالماإلمــام ع     ــه ال ــن أن   لي ــد م  ميثّــل اإلســالم وجيــسده ، وال ب
ــا ، ولنأخــ  ــام  جنــسد قصــصهم يف حياتن ــن اإلم ــصص ع ــض الق ذ بع

 حنــن مــستعدون أن نطبــق  لنــرى إىل أي حــدليــه الــسالماحلــسن ع
 حجـة علينــا ،  لــيهم الـسالم حيـام علـى حياتنــا ، أعمـال األئمـة ع    

فعلهم يستنبط منه احلكم الـشرعي ، فكـل عمـل يقـوم بـه املعـصوم             
  . دليل على أن هذا العمل خاص به حجة علينا إال إذا كان هناك
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  ن عليه السالماالستفادة من مولد اإلمام احلس . . . . . . . . . . .  ٩٦
  

إن احلـسن بـن   " : قـال  أنـه   ليـه الـسالم      عن اإلمام الـصادق ع    
د النــاس يف زمانــه وأزهــدهم   ـالم كــان أعبــ ـا الــسـعلــي عليهمــ 

  . )١( "وأفضلهم 
هل تريد أن تكون أعبـد النـاس يف هـذا        :     نسأل اإلنسان املؤمن    

هـل  الزمان ؟ هل تريـد أن تكـون أزهـد النـاس يف زماننـا احلـايل ؟        
  تريد أن تكون أفضل الناس ؟
أعبــد النــاس وأزهــدهم وأفــضلهم مــن     إذا كنــت تريــد أن تكــون 

  .فال بد أن تعمل للوصول إىل هذه املكانة 
: نفس الرواية السابقة يقول اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم             ويف  

  . "وكان إذا ذكر املوت بكى ، وإذا ذكر القرب بكى " 
ــا   ــسمع ب ــا       وحنــن اآلن ن ــأثّر ، وإذا كن ــالقرب وال نت ــسمع ب ملوت ون

ــأثّر فالتــأثّر يكــون تــأثّرا حلظيــا فقــط ، وحنــن نــضحك عنــدما         نت
  .خنرج من باب احلسينية أو من باب املسجد 

 مباله كلّه مرتني ، وتـصدق    ليه السالم     وتصدق اإلمام احلسن ع   
   .)٢( بنصف ماله ثالث مرات

                                                        
  .١ ح ٣٣١ ص ٤٣حبار األنوار ج  )١(
 ،  ٩١ ص   ٧اموع حمليي الدين النووي ج      ،   ٣٣٩ ص   ٤٣حبار األنوار ج     )٢(

 . ١٣ ص ٢، أسد الغابة البن األثري ج  ٣٣١ ص ٤السنن الكربى للبيهقي ج 
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  ٩٧ . . . . . . . . . . . السالم ن عليه االستفادة من مولد اإلمام احلس
  

: يقـول  ، حىت اإلنسان الكافر يقول ذلك ، نسان عظيم   هذا اإل     
ــصدق بكــلّ مالــه ، و   ــاذا لكــن عنــدكم إنــسان عظــيم كــان يت حنــن م

  نستفيد ؟
  

نعم نعجب ذه الشخـصية ، ولكـن هـل اإلنـسان املـؤمن يكتفـي                   
 أو أنــه  ليــه الــسالم احلــسن عفقــط بــأن يعجــب بشخــصية اإلمــام     

  حياول أن يقلّده ؟
  

ــل      ــل مالــك ، ه ــصدق بك ــول بــأن تت ــرت مــرة أن      حنــن ال نق  فكّ
   واحد ؟تتصدق مبعاش شهر

  

ــسرية أن      و ــب ال ــسن ع روت كت ــام احل ــسالم اإلم ــه ال ــى  لي ــر عل  م
ــز     ــى األرض كُــسيرات مــن اخلب ــراء قــد وضــعوا عل مجاعــة مــن الفق

فـدعوه ملـشاركتهم    الطريق وهم يأكلون منها     كانوا قد التقطوها من   
إن اهللا ال حيـب  " : دعوم قـائال  عليه السالم يف أكلها ، فأجاب  

  . )١( "املتكبرين 
  

    تـارة قــد ال يأكـل اإلنــسان هـذا اخلبــز امللـتقَط مــن األرض ألنــه     
غري نظيف ، ولكن تـارة ال يـستجيب دعـوم ألنـه يـشعر أنـه أعلـى                

  .نده مال أكثر ، فيحس بالكرب على الفقراء منهم مكانة ألن ع
                                                        

 . مركز املصطفى -بعض صفات اإلمام احلسن عليه السالم  )١(
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  االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه السالم . . . . . . . . . . .  ٩٨
  

ــز غــري         ــم أن اخلب ــت تعل ــك إذا كن ــرم ألن ــر األول غــري حم واألم
  ــضر ــث ي ــف حبي ــنظي ــام   ب ــن اإلم ــه ، ولك ــك أكل ــال جيــوز ل صحتك ف

ــسن ع ــسالماحل ــه ال ــان  لي ــذاك ــم أن ه ــد  يعل ــم ق ــف أل ــز نظي  اخلب
مجعــوه اآلن ، فــإذا مل يقبــل فإنــه حيــس بأنــه متكبــر ، واملــؤمن إذا  

ألن كــان حيــس بــالتكبر جتــاه بعــض النــاس فعليــه أن ينتبــه لنفــسه   
        ر يوم القيامة حيشر على حجـم الـذّريكـون يـوم القيامـة    ،  )١(املتكب

  .حبجم النملة يطأه الناس 
إن املتكبرين يجعلونَ " : السالم قال     عن اإلمام الصادق عليه 

   .)٢( "يف صور الذّر يتوطَّؤهم الناس حىت يفرغ اهللا من احلساب 
ــرة ،         إن  ــدنيا يتجــسد يف اآلخ ــسان يف ال ــه اإلن ــذي يعمل ــل ال العم

اإلنسان املتكبر يف الدنيا يكون يوم القيامة حبجم النملة ، اإلنـسان      
ال بالطرق احملرمة يحشر يوم القيامة   الذي يسعى للحصول على امل    

ــى صــورة معينــة ، واإلنــسان الــذي ال يغــار علــى زوجتــه وبناتــه         عل
وعرضه يحـشر هنـاك علـى صـورة اِخلنزيـر مـثال ، فكـل صـفة مـن             
ــها ، فالــصفات الــيت ميلكهــا        ــصفات يحــشر اإلنــسان علــى أساس ال

  سدـة فإا تتجـات صاحلـت الصفـاك ، إذا كانـسد هنـ تتجـاناإلنس
                                                        

)١(  صغار النمل : الذّر. 
  .٧٩ ح ٢٠١ ص ٧ حبار األنوار ج )٢(
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  ٩٩ . . . . . . . . . . . السالم االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه 
  

ــا تتجــسد بــصورة       ئة فإــي ــفات س ــت ص ــاحلة ، وإذا كان ــصورة ص ب
  .إلنسان إىل الصفات املوجودة فيه سيئة ، فال بد أن ينتبه ا

ــل ل    و ــسن ع قي ــام احل ــسالمإلم ــه ال ــرد  :  لي ــراك ال ت ــيء ن ألي ش
ـــة ؟ ف    ـــنت علــى فاق ــائال وإن ك ــس وفيــه ، ائل ـإين هللا ســ" : ال ـق

تعاىل راغب ، وأنا أستحيي أن أكون سائال وأرد سائال ، وإن اهللا 
أن يفيض نعمـه علـي ، وعودتـه أن أفـيض        ، عودين   عودين عادة   

، فأخـشى إن  ) أي يكـون واسـطة هلـذه الـنعم        ( نعمه على النـاس   
  . )١( "ادة قطعت العادة أن مينعين الع

    أنــا أســأل اهللا تعــاىل ، وهنــاك مــن يــسألين ألتــصدق عليــه ،        
فأستحيي أن أكون سـائال وأرد سـائال ، واملـؤمن ال يقـول أخـاف أن            

عـود نفـسك علـى الـصدقة ، واهللا عـز وجـل ال       أفتقر إذا تصدقت ،  
يتــرك اإلنــسان الــذي يتــصدق ، هــذا قــانون إهلــي طبيعــي تكــويين ،  

  .لذي يتصدق ال يفتقر ، وهذا شيء مجرب اإلنسان ا
    هذه القصة أيضا إلنسان عظـيم ، إىل أي حـد حنـن مـستعدون          

  أن نفعل هكذا ؟
 ويتحــدث قلـــيال عـــن اجلهـــاد ،  ليـــه الـــسالم    مث يــأيت اإلمـــام ع 

  ن اجلهاد ،ـوع مـذا نـن ، هـداء الديـائع أعـع بضـول نقاطـندما نقـع
                                                        

 . مركز املصطفى –م بعض صفات اإلمام احلسن عليه السال )١(
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  االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه السالم . .   . . . . . . . .١٠٠
  

فيه جماهدة ألن اإلنسان يرغب ببعض البـضائع ، ولكنـه ال يـشتري      
  .التصدق باملال جهاد وكذلك  تعاىل ، هذه البضائع قربة هللا

أمـا بعـد فـإن اهللا كتـب       "  : ليه الـسالم      يقول اإلمام احلسن ع   
من املؤمنني ال ألهل اجلهاد اجلهاد على خلقه ومساه كرها مث ق   

اصــربوا إن اهللا مــع الــصابرين ، فلــستم أيهــا النــاس نــائلني مــا  
  . )١( "حتبون إال بالصرب على ما تكرهون 

ال بـد مـن وجـود حالـة     فـ     إذا كنت تريد أن حتصل علـى الثـواب           
ـــاهدة عـمجـــال ـــن ــان اإلنـدك ، إذا ك ــشـسـ ـــان ال ي ـــعر حبال هاد ـة اجل
صل على ثواب ، اإلنـسان يـصطرب علـى الـصالة ،      ال ميكن أن حي   ـف

جياهـــد نفـــسه بـــأن يطيـــل فإنـــه فـــإذا كـــان ملتفتـــا أثنـــاء الـــصالة  
بالـــصالة ، اإلنـــسان الـــذي يـــسرع يف صـــالته مـــن أجـــل أن ينتـــهي  
بسرعة هذا ال يظـن أنـه حيـصل علـى ثـواب الـصالة ، وهـو حيـصل            

   .)٢( عليهابقلبه على ثواب الصالة بقدر ما يقبل 
جهـاد أعـداء اإلسـالم واجـب علـى املـسلمني ، فهنـاك جهــاد            إن 

  اإلنسانوهاد باملال وهناك جهاد بطرق أخرى ، ـاك جـس وهنـبالنف
                                                        

  .٥٦٨ ص ١ج قدس سره أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني  )١(
إن  : " عن علي بن احلسني عليه السالم : ٢٨ ح ٦٦ ص  ٤٦حبار األنوار ج     )٢(

 " .العبد ال يقبل من صالته إال ما أقبل عليه منها بقلبه 
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  ١٠١ . . . . . . . . . . السالم االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه 
  

؟ ، بــأي مقــدار أســتطيع أن أجاهــد أعــداء اإلســالم  : يــسأل نفــسه 
دمـه اهـدة العـدو ، وعلمـاء اإلسـالم هـم        وهذا املقدار هـو مـا يق      

والـذي ال يعـرف ال بـد أن يـستفيت ،     الذين حيـددون هـذا املقـدار ،     
اآلن وســـائل االتـــصاالت متيـــسرة للجميـــع ، وارجـــع إىل مرجعـــك       
واسأله عن تكليفك الشرعي حـىت حيـدد لـك تكليفـك ، وال بـد مـن        

ــشاكل املــ     ــلّ م ــسعى حل ــامل ، ون ــداث الع ــع أح ــل م ــدر التفاع ؤمنني بق
  .املستطاع 

  

بـأمور املـسلمني ويهـتم ـذا الـدين يـأيت       يهـتم       وإذا كان املسلم    
 ويقـول لـه القـول التـايل ، وهـذا القـول         ليـه الـسالم   اإلمام احلسن ع  

: عليـه الـسالم   لـه  ول ـايل ، يقـ   ـا احل ـان إىل زمانن  ـرب الزم ـجيري ع 
والوفـاء  صدقتم رمحكم اهللا ، مـا زلـت أعـرفكم بـصدق النيـة       " 

  . )١( "والقبول واملودة الصحيحة ، فجزاكم اهللا خريا 
  

أنـا أحـب أهـل    : "     وهذه املودة ليـست مـودة قوليـة فقـط فيقـول          
، بل مودة عمليـة ، وهـل نريـد أن يقـول لنـا         " البيت عليهم السالم    

ــسن ع  ــام احل ــسالم اإلم ــه ال أو ال ؛  "صــدقتم رمحكــم اهللا  "  : لي
  نريد ؟

                                                        
  .٥٦٨ ص ١أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني قدس سره ج  )١(
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  االستفادة من مولد اإلمام احلسن عليه السالم . . . . . .   . . . .١٠٢
  

حتما نريد ، ولكـن هـذه اإلرادة متمحـورة حـول العمـل ، وبـدون                
   ."رمحكم اهللا صدقتم " :  ال يقول ليه السالمالعمل اإلمام ع

وهذا هو يوم مولـده ، يف  ،   ليه السالم     هذا هو اإلمام احلسن ع    
  .سد عمله يف حياتنا يوم مولده حناول أن جن

  :ـة ـاخلالص
لـــيهم     خالصــة املوضـــوع هــي أن التعامـــل مـــع قــصص األئمـــة ع   

 أن يكــون تعــامال صــحيحا ، ال نتعامــل مــع قصــصهم   ال بــدالــسالم
ــك ــينمائي ،    م ــيلم س ــرى وف ــصة أخ ــع أي ق ــسان م ــل أي إن ــل ا يتعام ب

يتعامل معهم على أساس أم جمسدون هلذا الدين ، وحنن نريـد      
ــن    أن ــا نريــد أن نكــون م ــدين ، ومعــىن ذلــك أنن  نكــون مــن أتبــاع ال

 ، فدورهم هـو قيـادة النـاس باجتـاه اآلخـرة       ليهم السالم أتباعهم ع 
وجنات اخللود الـيت جتـري مـن حتتـها األـار ، تلـك اجلنـات الـيت           
هي للناس املؤمنني الصاحلني ، فدورهم هو قيادة النـاس ، ودورنـا       

لـــيهم ا أن نكــون أتباعــا ألهــل البيــت ع    هــو أن نتــبعهم ، وإذا أردنــ   
 فهذه هي حيام ، حياة الزهـد ، وحيـاة التواضـع ، وحيـاة         السالم

ــى   العمــل يف ســبيل اهللا ، ال يعيــشون األنانيــة ، وال تكــون حيــام عل
ــا   ــاس األن ــين مــا     أس ــيت وأوالدي وال يهم ــا وزوج ــتفكري فقــط بأن وال

  ؤالءـد هـل نريـن ، فهـلديون باـوا يهتمـهم كانـم ، فـالـل يف العـصـحي
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ــعني ع  ــدين املتواضـ ــاس الزاهـ ــسالم النـ ــيهم الـ ــذ  لـ ــد أن نتخـ  أو نريـ
  ا ؟ـة لنـفرعون وهامان وقارون أئم

  أن يكون اإلنسان ، إذا كـان يريـد أن يـؤمن باألئمـة             هكذا ال بد 
 ـا فقـط ، فقـط             أ فال بدـا ال إميانـا نظرين يكون إميانه إميانـا عملي

ــن     ــيس م ــدين عــشرة ، أل ــول الــدين مخــسة وفــروع ال حيفــظ أن أص
  فروع الدين الوالية والرباءة ؟

 فلمـاذا تـوايل أعـداء    ليهم الـسالم فإذا كنت توايل أهل البيت ع      
  ! يف نفس الوقت ؟ليهم السالمأهل البيت ع

ــي      ــول ال أوال ــشكل نظــري   قــد يق ــواليهم ب ــد ال ت ــول نعــم ق هم ، نق
عـيش كاإلنـسان   يريـد أن  يولكن تواليهم بشكل عملي ، مـثال عنـدما       

ــتري      ــثال أش ــول م ــه ، يق ــام ل ــو اإلم ــافر ه ــك الك ــون ذل الكــافر ، فيك
ألـا أفـضل البـضائع ومـن     ؛  فقط هذه البضائع وال أشتري غريهـا        

ــيالنيا أو ه    ــرى س ــدما ي ــاس ، وعن ــضل الن ــم أف ــا ه ــو  أنتجه ــديا فه ن
يتكبـر علـيهم ، ومـن هـو عـدوه يكـون حمترمـا عنـده ، هـذا الــشعور          
عملي ، ملاذا عدو اإلسالم يكون حمترما عنده ؟ وملاذا يعطيه هـذه        

  املكانة ؟
ذا هـــو إمـــام بالنـــسبة هلـــ    ألن اآلن عـــدو اإلســـالم واملـــسلمني        
  د أنـيرـو يـهـر ، فـعـدون أن يشـه بـام لـو إمـه، ه ـثالـوألمص ـخـالش
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م ، وحيـاة النـاس   هتكون حياته مثل حيام ، وطريقته مثـل طريقتـ       
باإلمامـة ، االعتقـاد باإلمامـة    اعتقـادهم   العملية اليـوم ال تعبـر عـن         

اآلن اعتقاد نظـري لـساين قـويل فقـط ، مـن ناحيـة عمليـة حنـن ال          
 ، التجـسيد حيتـاج إىل عمـل ، ال       ليهم السالم سد حياة األئمة ع   جن
خذهم قـدوة عمليـة لنـا ، والقـدوة النظريـة لوحـدها ال         بدمن أن نت 

ملـــاذا : أل اإلنــسان يـــوم القيامـــة  ستــدِخل اإلنـــسان إىل اجلنـــة ، يـــ 
  اشتريت هذه السيارة من عدو اإلسالم واملسلمني ؟ مباذا جييب ؟

 أكـن أعلـم بوجـود فتـوى بتحـرمي هـذه البـضائع ،          مل: قد يقول       
ملاذا مل تسأل ؟ ألـيس تكليفـك الـشرعي هـو الرجـوع إىل      : يقال له   

العلمــاء الـــذين هــم حمـــور اإلســـالم ؟ ملــاذا مل ترجـــع إىل مرجـــع    
  التقليد ؟

دا للمرجـع إذا  أنت تكون مقلِّالتقليد هو تقليد عملي ال نظري ،         
بكـالم املرجـع يف الواقـع    الـذي ال يلتـزم   التزمت بكالمه ، واإلنـسان    

  ؟وماذا تعرف عنه : أنا أقلّد فالنا ، اسأله : ليس مقلِّدا ، يقول 
مــاذا تعــرف مــن   : ه ـا ، اسألـــه شيئـــرف عنــ ـال أعــ: جييبــك     

  فتاواه ؟
ال أعرف عنها شيئا ، وهذا العمل حمرم عنـد مرجـع   : جييبك      

  تقليدك فلماذا تقوم به ؟
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 جمـسدون لإلسـالم ، وكـانوا حيملـون     لـيهم الـسالم  األئمـة ع إن     
ــسان    ــامل كلّــه ، واإلن ــدين ، وحيــاولون أن ينــشروه يف الع هــم هــذا ال

  ـذه الطريقـة ،     املؤمن ال بد ويـسعى يف نـشر هـذا الـدين      أن يكـون
وبأي وسيلة يقدر عليها ، وال يكلف اهللا نفسا إال      حبسب استطاعته   

وسعها ، واملقدار الذي يقدر عليه هو الواجب عليه ، نعـم أكثـر مـن      
ــل الــسالح اآلن ، ولكــن        ــيس مطلوبــا منــك ، ال حتم ــذا املقــدار ل ه
ــدر عليـــه ، وإذا       ــذا املقـــدار تقـ ــاطع البـــضائع ، وهـ ــستطيع أن تقـ تـ

تـزداد البطالـة ، وميكـن     تقـف و  هناك  املصانع  فإن  قاطعت البضائع   
أن تــزول هــذه الدولــة خــالل ســنوات ، ولكــن تفكرينــا لألســف ال        
يتعدى أقدامنا ، تفكرينا فقط أن حنصل على هذه السيارة املعينـة          

 أن حناربـه  جيبأو على هذا اجلهاز املعين ، كل من حيارب الدين  
  .مبختلف الطرق 

اهللا تعـاىل فرجـه   ل     وحنن لدينا إمام غائب يف هذا الزمان عج        
ــرى   الــشريف  ، وذلــك اإلنــسان مــن املــذاهب األخــرى واألديــان األخ

فلمـاذا حياتنـا حنـن الـذين عنـدنا إمـام       ، ليس له مثل هذا اإلمـام   
معصوم تتشابه من ناحية عمليـة مـع حيـاة الـذين ال يوجـد عنـدهم               
مثل إمامنا املعصوم ؟ هذه العقيدة ماذا قدمت يل ؟ هـذه العقيـدة     

  رت يب ؟ماذا أثّ
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العقيدة اليت ال تـؤثّر يف اإلنـسان يف الواقـع ال توجـد يف قلـب                إن  
ــب حتــرك اإلنــسان ، فكمــا أن  اإلنــسان ،  فالعقيــدة املوجــودة يف القل

ى اإلنسان تكون عنده عقيدة يف احلصول علـى منـصب دنيـوي ويـسع          
لتحقيق هذه العقيدة عمليا فلماذا ال يـسعى باجتـاه حتقيـق عقيدتـه       
ــات     ــاد واعتقــاده بوجــود جن ــي اعتقــاده بيــوم املع الــيت يــؤمن ــا وه

  جتري من حتتها األار ؟
إن عمــل النــاس ال يتوافــق مــع تلــك العقيــدة ، فهــذه العقيــدة            

ارة عن عباآلن  تترسخ حىت اآلن ، وهي   اضعيفة جدا يف قلوم ومل    
حركة لسانية ال تقدم وال تؤخر ، فـال بـد أن تتحـرك هـذه العقيـدة           
مــن اللــسان وتــدخل إىل القلــب حــىت يتحــرك اإلنــسان علــى أســاس  
هذه العقيدة ، فتكون حياته العملية معبرة عـن العقائـد الـيت يـؤمن        
ا ، وهذه العقائد موجودة يف الكتـاب والـسنة ، واإلنـسان الـذي ال             

 العقائد عليه أن يتعلّمها حىت يعمل ، وإذا مل يتعلّم فإنـه        يعلم ذه 
ــيتخب ط يف عملــه ويــسري علــى غــري هــدى ، ويــوم القيامــة يــأيت       س

عين ال أسقيك مـن مـاء   بعيدا  اذهب   ليه السالم عفيقول له اإلمام    
الكوثر ألنك مل تكن من أتباعي يف الـدنيا ، أنـت كنـت تقـول أصـول          

ت مـن ناحيـة عمليـة مل تكـن معتقـدا      الدين وفروع الدين ، ولكـن أنـ     
  اىل ، ومل تكن معتقدا بالنبوة ، ومل تكن معتقدا باإلمامة ،ـباهللا تع
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ومل تكن معتقدا باملعاد ، لو كنت تعتقد باملعـاد ملـا كنـت تنـام الليـل        
عن اآلخـرة واملعـاد وكـأن املعـاد غـري      خوفا ، فلماذا نغمض الطرف      

  موجود ونتعامل مع الدنيا تعامل الكافرين حذو النعل بالنعل ؟
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          و    

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  

  
 هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاســم         احلمـد 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 

﴿:      قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي  


 ﴾ )٢(.    
    سأحتدث عن اإلمامة ، والبحث يف اإلمامة حبث واسع ، لـذلك     

كمـــا تعلمـــون أن ســأتناول نقطـــة صــغرية جـــدا يف حبـــر اإلمامــة ،    
اإلمامة أصل من أصـول الـدين ، ووجودهـا كأصـل معنـاه أن الـدين               

  ون دينا ناقصا ،ـد اهللا ، بل يكـن عنـا مـة ال يكون دينـدون اإلمامـب
                                                        

ـ  ـوع يف خطب  ـذا املوض ـألقي ه  )١( ة يف حـسينية األمحـدي      ـة اجلمع
 . م ٢٠٠١ / ٣ / ٢ املوافق هـ ١٤٢١ة ـ ذو احلج٧اريخ ـبت
   .٧٣: األنبياء  )٢(

- ١٠٨ - 
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 فاإلمامــة جنــاح مــن أجنحــة الــدين ، فــإذا أراد اإلنــسان أن يطــري  
    ـذا اجلنـاح وإال فإنـه ال ميكنـه     إىل اهللا عز وجل فال بد أن يأخذ 

  .الطريان 
ــس   ــذي يــدخل اإلن ــي البــاب ال ــز ان منــه إىل اهللا     إن اإلمامــة ه ع

 يأخذ اإلنسان أحكام دينه وكـل مـا   ليه السالم ، فمن اإلمام ع   وجل
يتـصل ـذا الـدين سـواء كــان صـغريا أم كـبريا حـىت كيفيـة دخــول         
ــذها      ــصغرية نأخ ــشرعية ال ــسألة ال ــذه امل ــة ، ه ــتم بكرام ــام وأن احلم

   .ليه السالمأيضا من اإلمام ع
  هذه املسألة الصغرية ؟وملاذا نطرح مثل :     قد يقول شخص 

اجلــواب أن اهللا تعــاىل مل يتــرك أمــرا حــىت لــو كــان صــغريا إال     و
وبـين أحكامـه ، إن اهللا خلـق اخللـق مجيعـا ، فمـا دام أنـه خــالقهم        
فمعىن ذلك أنـه مـسؤول عنـهم ، فـاهللا عـز وجـل يـدير هـذا الكـون                  

 مـصاحل اخللـق ، فـال جنـد نقـصا يف الكـون ، فكـل          عمبا يتناسـب مـ    
  .موضوع يف موضعه املناسب شيء 

  :يقول اهللا تعاىل 
    ﴿  ﴾ )١(.   

                                                        
  .٧: السجدة  )١(
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    فــالكون ــذه الــصورة املوجـــودة اآلن يعتــرب أفــضل خلـــق ، وال      
ك ، وحينمـا خلـق اهللا عـز    ميكن أن يكون هناك خلق أفضل من ذلـ   

أراد أن يوضح هلـم مـا يريـد منـهم ، فبعـث إلـيهم          وجل هذا اخللق    
ولكـي  ، روا هلم أحكـام اهللا تعـاىل     ِهظْ حىت ي  ليهم السالم األنبياء ع 

ال يقولوا كيف أن اهللا حياسبنا وهو مل يبين ما يريد منـا ، فأرسـل           
ــيح احلـــق مـــن ال  باطـــل ، إلـــيهم األنبيـــاء الـــذين كـــان دورهـــم توضـ

فيبينــون معــامل طريـــق احلــق ومعــامل طريـــق الباطــل ، وخلـــق اهللا      
اإلنــسان حــرا يف اختيــاره ، فإمــا أن خيتــار طريــق احلــق وإمــا أن        

  .خيتار طريق الباطل 
 بــين اهللا لى اهللا عليــه وآلــهوبعـد أن وصــل الــدور إىل الــنيب صـ      

وجعـل  تعاىل بواسطته أحكـام هـذا الـدين ، وجعلـه خـامت األنبيـاء ،               
لــيهم دينــه خــامت األديــان ، وانقطعــت بــه سلــسلة الرســل واألنبيــاء ع 

  . السالم
 بدأت سلسلة أخـرى مـن األئمـة     لى اهللا عليه وآله   وبعد وفاته ص      

 ألن لى اهللا عليـه وآلـه  الذين يعينون بالنص من ِقبـِل رسـول اهللا صـ        
 اهللا خيتــارهم ، وال يتـــرك عـــز وجـــل اختيـــار األئمـــة إىل النـــاس ، 
فالنــــاس بطبيعتــــهم ناقــــصون ، يــــصيبون وخيطــــؤون ، ولــــو أرادوا  

  اروا الناقص مثلهم ، وال ميكن أن خيتاروا املعصوم ،ـار الختـاالختي
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فالناس بطبيعتهم مييلون إىل األهواء النفسية والرغبات الدنيويـة ،       
  .ون اختيارهم على هذا األساس وسيك
ــوحي           ــث ينقطــع ال ــشرية حي ــن أدوار الب ــر م ــدأ دور آخ ــذا ب وهك

اإلهلي ، وتنقطع سلسلة األنبياء وتبدأ سلسلة أخرى حـىت ال تنقطـع    
ــام اهللا تعــاىل ، فاألنبيــاء واألئمــة ع    ــيهم الــسالم أحك  هــم أبــواب  ل

مــن اهللا تعــاىل ، وال يوجــد بــاب آخــر غريهــم ، فمــن دخــل  أحكــام 
هذا الباب فسيصل إىل أحكـام اهللا ، ومـن سـلك طريقـا آخـر فإنـه           
سـيكون ضـاال ، ولـن يقبـل اهللا عمــال إال مـن الـشخص الـذي يأخــذ        
ــك       ــا ذلـ ــاس ، وأمـ ــه النـ ــاىل ليطيعـ ــدده اهللا تعـ ــن حيـ ــام ممـ األحكـ
اإلنــسان الــذي يــسلك طريقــا آخــر فإنــه ســوف خيتــرع أحكامــا مــن   

ــا   ــام إىل اهللا تع ــذه األحك ــسب ه ــسه وين ــة  نف ــام املخترع ىل ، فاألحك
ليست من أحكـام اهللا عـز وجـل ، وليـست صـادرة مـن اهللا بـل هـي          

  .من صنع البشر 
إن . . . " :  قــال ليــه الــسالم    يف روايــة عــن اإلمــام الــصادق ع

اهللا عز وجل أخرب العباد بطريق اهلـدى وشـرع هلـم فيهـا املنـار       
 أبواـا  إنه من أتـى البيـوت مـن   . . .  ،وأخربهم كيف يسلكون  

، وصلَ اُهللا  فقد اهتدى ، ومن أخذ يف غريها سلك طريق الردى
  ةـ ، وطاعهـه وآلـليـلى اهللا عـول اهللا صـة رسـره بطاعـةَ ويلِّ أمـطاع
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  اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين . . . . . . . . . . ١١٢
  

ــعِ  ولهـرســ  اَهللا وال بطاعتــه ، فمــن تــرك طاعــة والة األمــر مل يِط
وا صتــواقْ. . . رســولَه ، وهــو اإلقــرار مبــا نــزل مــن عنــد اهللا ،  

وا لُِمكْتسوا من وراء احلجب اآلثار تسِمتالطريق بالتماس املنار ، والْ
كم دين١( "كم وتؤمنوا باهللا رب( .  

. . . " :  قـال  ليه السالم    ويف رواية أخرى عن اإلمام الباقر ع      
 قام ليله وصام اره وتصدق جبميع مالـه وحـج     أما لو أن رجال   

مجيع دهره ومل يعرف والية ويلّ اهللا فيواليه ويكون مجيع أعماله 
وال كان من حق يف ثوابه عز وجل بداللته إليه ما كان له على اهللا 

ــه اهللا  " : مث قــال  . "أهــل اإلميــان  أولئــك احملــسن منــهم يدخل
  . )٢( "اجلنة بفضل رمحته 

. . . " : ليــه الــسالم  روايــة أخــرى عــن اإلمــام الــصادق ع     ويف
ــون  ــواألرض ال تك ــة   ـإال بإم ــات ميت ــه م ــرف إمام ام ، ومــن ال يع

 ـــ جاهلية ، وأحوج ما تكون إىل ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه
 تنـ لقـد كُ : وانقطعت عنك الـدنيا تقـول    ـــ  وأهوى بيده إىل حلقه     

  . )٣( "على أمر حسن 
                                                        

  .٣ ح ٤٧ ص ٢أصول الكايف ج  )١(
  .٥ ح ١٨ ص ٢ ج نفس املصدر )٢(
  .٦ ح ١٩ ص ٢ ج نفس املصدر )٣(
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  ١١٣. . . . . . . . . . ليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين اإلمام ع
  

ــة ع   ــا غــري طريــق األئم ــسلك طريق ــسالم    إن مــن ي ــيهم ال ــه ل  فإن
يكون ضاال ولن يقبل اهللا تعاىل أعماله مهما بذل من ماله وطاقتـه        
وجهده ومهما صلّى وصام وحـج وأتـى بـه مـن عبـادات ، إن كـل مـا             

ند اهللا تعاىل إال أن يكون عن طريـق اإلمـام   يفعله ال يكون مقبوال ع  
 ألنـه إذا سـلك طريقـا آخـر فإنـه يكـون ضـاال        ليه الـسالم املعصوم ع 

  .ولن يصل إىل مرضاة اهللا تعاىل ولن يصل إىل مقامات اجلنة 
  

ــة ع ــا اآلن أن األئم ــسالم     عرفن ــيهم ال ــاىل ،  ل ــواب اهللا تع ــم أب  ه
نـون هلـذه األحكـام ،    ، وهـم املبي  عـز وجـل     ومنهم نأخذ أحكام اهللا     

  :فتأيت األسئلة التالية إليك أيها املؤمن 
  

 منــك ؟ مــاذا ليــه الــسالمهــل اطّلعــت علــى مــا يريــده اإلمــام ع     
  ؟تعاىل فرجه الشريف  ل اهللايريد منك إمام الزمان عج

  

هــل ســألت نفــسك هــذا الــسؤال ؟ هــل حاولــت أن تعــرف دورك      
  دورك يف هذا الزمان ؟ومهمتك يف احلياة الدنيا ؟ ما هو 

  

هـــل هـــو الـــذي حيـــدد دورك ، عليـــه الـــسالم      اإلمـــام املعـــصوم
  خيترع اإلنسان أحكاما مل ينزل اهللا ا من سلطان ؟

  

علينــا أن حنــدد دورنــا يف هــذا الزمــان ، فهــل حاولنــا أن نــصل      
  إىل معرفة دورنا ؟
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  ط بني أجزاء الديناإلمام عليه السالم هو الراب . . . . . . . . . . ١١٤
  

القـابض علـى دينـه    " : وروي عن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه             
   .)١( "كالقابض على اجلمر 

  

  فهل تشعر أيها املؤمن أنك قابض على اجلمر ؟    
  

معــىن هــذه الروايــة أن اإلنــسان املــؤمن ســوف يعــاين بــسبب            و
ــة   ــؤمن باألئمـ ــه يـ ــا أنـ ــه ، فطاملـ ــدين وباعتقاداتـ ــيهم  عمتـــسكه بالـ لـ

 فال بد أن يعاين ، حىت لو كان املؤمن مالكا ألمـوال قـارون       السالم
يعاين ، ولكن عادة صاحب املال الكثري ال يشعر بـأي   ال بد أن    فإنه  

ــاة  ــروا إىل   معانـ ــسرية ، انظـ ــهلة يـ ــون سـ ــوره تكـ ــل إن أمـ ــض ، بـ بعـ
 ال يعـــانون أي معانـــاة هـــماألغنيــاء الـــذي يعتـــربون مـــن الـــشيعة ،  

   ذه العقيدة مع أن الرواية تقـول إن القـابض علـى        بسبب متسكهم
  دينه كالقابض على اجلمر ، فلماذا ال يشعر باملعاناة ؟

  

ــسعى يف         ــدين وال ي ــذا ال ــم ه ــل ه ــه ال حيم ــاة ألن ــشعر باملعان ال ي
أمور الدين ، فـال حتـصل لـه أي مـضايقة ، فمـن ال يـشعر باملعانـاة           

ميانـه ، هــذه األمــوال  بـسبب متــسكه بدينــه عليـه أن يراجــع دينــه وإ  
زائلة ال تبقى إىل يوم القيامة ، دورنا يف هذا الزمان ويف كل زمـان        

  لـون كـن ، وال يكـوم الديـل مهـن ، وحنمـذا الديـل هـم حبمـأن ت
                                                        

  .٣٣٨ ص ٨ املباركفوري ج –حوذي حتفة األ )١(
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  ١١٥. . . . . . . . . . اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين 
  

ل ن لديه إمـام غائـب عجـ   أ كريه يف حتصيل املال فقط وهو يدعي   تف
  .الشريف  اهللا تعاىل فرجه

هل يطّلع املعتقـدون باإلمامـة علـى       :     ونسأل أيضا بعض األسئلة     
   ؟ليهم السالمروايات أهل البيت ع

ــسك       ــع نف ــة ع   : راج ــات األئم ــن رواي ــة م ــم رواي ــسالم ك ــيهم ال  ل
قرأا حلد اآلن ؟ هل حاولت أن تقـرأ كتـب الروايـات حـىت تعـرف            

؟ ماذا يريد منك أهـل البيـت   عليه السالم  ا يريد منك إمامك     ماذ
 وأنت املعتقد بإمامتهم ؟ هل حاول املؤمن أن يعـرف       ليهم السالم ع

حــىت ال يأخــذ أهــل البيــت علــيهم الــسالم دينــه مــن خــالل روايــات 
من مكان آخر وحىت ال يتبـع أهـواءه النفـسية بـل يأخـذ الـدين         دينه  

  ؟ ليه السالمعمن إمامه 
هل يف تعاملنا مع بعضنا البعض نأخذ كيفيـة التعامـل مـن أهـل                 

ــت ع ــسالم البي ــيهم ال ــواء    ل ــاس األه ــى أس ــوم عل ــا تق  أم أن عالقاتن
  النفسية وعلى أساس العواطف ؟

ه ونـــ يغتابم مؤمنـــا آخـــر فـــإوا إذا مل حيبـــنياملـــؤمن    إن بعـــض 
لـيهم   مـن أهـل البيـت ع   وا ، ومل ينطلقـ م مـن عاطفتـه   وا انطلق مأل

 م أـ ون يـدع م عنه وهـ ون الذين حيرمون الغيبة ، بل يتكلّم     السالم
  . ، وهكذا يف سائر احملرمات ونمؤمن
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  اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين . . . . . . . . . . ١١٦
  

ــنيب صــ     إن  ــنة ال ــهس ــه وآل ــا  لى اهللا علي ــوم بينن ــودة الي مل ،  مفق
 فـنحن ال ننظــر إىل أن هـذا الــدين   يبـق منــها إال بعـض الطقــوس ،  

تـشمل كــل جوانــب حياتنــا ،  عبـارة عــن كتلــة واحـدة ، وهــذه الكتلــة   
فالــدين اليــوم عبــارة عــن طقــوس مــن صــالة وصــيام وحــج وبعــض   
ــك ، هـــذه        ــر مـــن ذلـ ــامالت ال أكثـ ــرى وبعـــض املعـ ــادات األخـ العبـ
العبــادات اجلزئيــة واملعــامالت اجلزئيــة ال رابــط بينــها ، فــال يوجــد  

ال بــد مــن و بــني الــصالة والــصيام ، وبــني الــصيام واحلــج ،  تــرابط
ــامالت    ــادات واملع ــها ، جيــب أن ال ننظــر إىل العب ــرابط بين وجــود ال

ــة ـبالنظــ ــون  رة التجزيئي ـــث يك ــصال  حبي ــزء منف ــل ج ــن اجلــزء  ك  ع
  .اآلخر 

ال بــد مــن وجــود خــيط يــربط بــني كــل العبــادات واملعــامالت             
ــات     ــن حب ــون م ــذي يتك ــسباح ال ــيط   كامل ــسبب اخل ــن ب ــة ، ولك متفرق

الرابط بني هذه احلبات تصري هذه احلبات املتفرقة مسباحا ، لـوال   
وجود اخلـيط الـرابط النفـرط املـسباح وصـارت حبـات متفرقـة هنـا            

ــاك ،  ــصيام    وهن ــة ، وال ــن حب ــارة ع ــصالة عب ــسباح ، ال ــدين كامل وال
جـزاء  عبارة عن حبة أخرى ، فال بد من وجود خيط يربط بـني األ       

ــ ـــن ، فمـــن الديـــة مـــاملتفرق د املــسباح ال بــد أن يأخــذ بكــل    ـن يري
  .حباته ، ومن يريد الدين فال بد أن يأخذ بكل أجزائه 
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  ١١٧. . . . . . . . . . اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين 
  

 كـل جوانـب الـدين ، فمـن     االكتاب الكـرمي والـسنة الـشريفة بينـ            
الكتـاب والـسنة ال فقـط يتمـسك     كل ين فال بد أن يتمسك ب    أراد الد 

ــق     ــاجلزء املتعلّـ ــسك بـ ــسنة ، ال يتمـ ــاب والـ ــن الكتـ ــسيط مـ ــزء بـ جبـ
بالعبادات فقط ، دين اهللا أوسع من الطقوس اليت نؤديها ، ونطلـق   
ــن       ــهي عـ ــصالة النـ ــرة الـ ــرة ، فثمـ ــدون مثـ ــا بـ ــا ألـ ــا طقوسـ عليهـ

ى ، ومثرة احلج التخلّي عـن   الفحشاء واملنكر ، ومثرة الصيام التقو     
الدنيا واالجتاه إىل اآلخرة ، وحنن اآلن يف أيـام احلـج ، ومـع عـدم           
إنتــاج هــذه الثمــار تنقلــب العبــادات إىل طقــوس وحركــات وأفعــال        

  .وأقوال فقط ، هذه احلركات ال تنِتج مثارا 

 ﴿: عنـــدما يقـــول اهللا تعـــاىل     
 ﴾ )١(.   

  .فمعىن ذلك أنه يريد منا هذه النتيجة املترتبة على الصالة     

 ﴿: عندما يقول اهللا تعاىل     و
 ﴾ )٢(.   

                                                        
  .٤٥: العنكبوت  )١(
  .١٨٣: البقرة  )٢(
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  ه السالم هو الرابط بني أجزاء الديناإلمام علي . . . . . . . . . . ١١٨
  

إذا أقـام املـؤمن   ومعىن ذلك أنه عز وجل يريـد التقـوى منـا ،                ف
ــا    ــال وأقـــوال ، وأداهـ ــن حركـــات وأفعـ ــشروطها املاديـــة مـ صـــالته بـ
ــشروطها      ــا بــ ــه ، وأداهــ ــشوع والتوجــ ــن اخلــ ــة مــ ــشروطها املعنويــ بــ

العبـادة تنـِتج   االرتباطية مع األجزاء األخرى من الدين ، مثـل هـذه           
الثمار ، الكثري من الناس يصلّون ، ولكـن صـالم ال تنـهاهم عـن             

يـصرون علـى املعاصـي ، ومعـىن ذلـك أـم مل       والفحشاء واملنكـر ،    
ــط ،      ــوال فق ــات وأق ــلّوا حبرك ــل ص ــة ، ب ــق اإلقام ــصالة ح ــوا ال يقيم

  .عبارة عن طقوس فقط ال أكثر من ذلك 
ــاط بالـــصيام ،  ــا     الـــصالة هلـــا ارتبـ ــاط بـــاحلج ، وهلـ وهلـــا ارتبـ

ــصالة       ــامالت ، ال ــل املع ــاط بك ــادات ، وهلــا ارتب ــة العب ــاط ببقي ارتب
  .املفصولة عن األجزاء األخرى من الدين صالة بال مثر 

    اجلانب العبادي واجلانب املعاملي يشمالن كل جوانـب احليـاة ال    
ليـة   املـذكورة يف الرسـالة العمليـة ، الرسـالة العم    األحكـام فقط هـذه   

كما هـي اآلن تعـاجل جانبـا مـن الـدين فقـط ال كـل جوانـب الـدين ،              
 ، لـيهم الـسالم  بقية أجزاء الدين موجـودة يف روايـات أهـل البيـت ع       

فكما أن اإلنـسان يـتعلّم أحكـام الـصالة والـصيام فـال بـد أن يـتعلّم              
األجزاء األخرى اليت يستطيع أن يطّلع عليها يف روايات أهـل البيـت         

  ة ،ـنـاب والسـتـودة يف الكـوجـن مـديـزاء الـ ، فكل أجمالـم السـليهع
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  ١١٩. . . . . . . . . . اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين 
  

ــى   ولكــن املــشكلة اآلن أننــا قــد نقــرأ القــرآن الكــرمي ، وقــد نطّلــع عل
 ، ولكـن لـيس كـل املـؤمنني      لـيهم الـسالم   بعض روايات أهل البيـت ع     

ــى   ــون علـ ــام عيطّلعـ ــسالم روايـ ــيهم الـ ــشغولون   ، لـ ــاس مـ اآلن النـ
ــى      ــصلوا عل ــال ، إذا ح ــى م ــصلوا عل ــون إذا ح ــم يفرح ــدنياهم ، ك ب
مائة دينار هديـة كـم يـشعرون بالـسعادة منـها ، ولكـن قـل لـه تعـال             

  .يقول لك أنا يف غىن عن هذه الرواية ؛ تعلّم رواية واحدة 
بتفاصــيلها حـــىت      إن دورنــا أن نعــرف الــسنة النبويــة الــشريفة      

نأخذ بدين كامل ال فقط أن نؤدي بعض الطقـوس ، هـذه الطقـوس       
  .اليت ال تنِتج الثمار وال تنِتج حركة عند اإلنسان 

 كثري من املـؤمنني يـذهبون إىل احلـج يف كـل     : على سبيل املثال        
 ، جتــد إمــا أن بنــام ســنة ، ولكــن تعــال انظــر إىل بنــات بعــضهم 

ن يتحجنب حبجاب غري شـرعي وهـو املكـون مـن         ـا أ ـرات وإم ـساف
ــذي ال     " البنطــال "  ــصغري ال ــون ال ــضيق واحلجــاب املل ــيص ال والقم

إىل احلـج ،  يف كـل سـنة   يستر شعورهن ، مع أن هذا املؤمن يـذهب    
  فلماذا يصر على ارتكاب هذه املعصية ؟

نعم يـذهبون إىل احلـج ، ولكنـهم ال يتغيـرون ، ال تنـتج عنـدهم            
ر احلج ، ال ينظرون إىل احلـج بأنـه مـرتبط بالواجبـات األخـرى            مثا

  رامـوس ، إحـقـطـج كـحـر إىل الــظـنـل يـاصي ، بـعـات واملـرمـاحملـوب
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  اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين . . . . . . . . . . ١٢٠
  

، فينظــر . . . وطــواف وســعي بــني الــصفا واملــروة ومبيــت يف مــىن  
جزئيات متفرقة ، ال عالقة هلذا اجلزء ببقيـة  عمال متفرقة ،    إىل أ 

ــج ،    األجــزاء مــن العبــادات واملعــامالت ، فيــذهب كــل ســنة إىل احل
ــضجيج وأقــلّ " ولكــن  ــر ال ــن ة ـكمــا يف الروايــ " احلجــيج مــا أكث ع

كم من هؤالء يقبل اهللا عز وجـل   ،   )١(اإلمام الصادق عليه السالم     
  ؟" يك يك اللهم لببل: " حجهم عندما يقول 

  

؛ ألن اإلنـــسان " ك يدعيـــك وال ســـال لب: " قـــد يـــرد اهللا عليـــه     
الذي يصر على ارتكاب املعاصـي ال يتقبـل اهللا أعمالـه ، ففـي اآليـة        

   .)٢(  ﴾ ﴿: الكرمية 
  

اإلنـسان يتعجـب   وبل أعماله ، إذا كان إنسانا متقيا فإن اهللا يتق     
ــا يف      ــه ، جتــد أ ــى بنات ــالغرية عل ــشعر ب ــل ال ي ــذا الرج ــف أن ه كي
السيارة معه وهي سافرة وال يشعر بأي غرية عندما ينظـر الرجـال           
ــوم       ــشرة اليـ ــات املنتـ ــذه احلجابـ ــه ، هـ ــال زوجتـ ــذلك حـ ــا ، وكـ إليهـ
حجابــات غـــري شـــرعية ، فهـــؤالء الـــذين يـــذهبون إىل احلـــج ـــذه   

  .ية كأم مل يذهبوا ، أتعبوا أنفسهم فقط الكيف
                                                        

  .٣٠ ح ١٨١ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
  .٢٧: املائدة  )٢(
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  ١٢١. . . . . . . . . . اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين 
  

كما  "كم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش " و    
ــه وآلــه  يف الروايــة  ــلى اهللا علي ــن الــنيب ص ــوى  )١(ع ــة التق ؛ ألن حال

يعطـشون فقـط ، يتعبـون يف احلـج     غري موجودة عندهم ، جيوعـون و   
  .فقط ال أكثر من ذلك ، فيؤدي طقوسا فقط 

  

    هــؤالء غفلــوا عــن ارتبــاط احلــج بالعبــادات واألعمــال األخــرى ،  
ينظرون إىل احلج مبعـزل عـن العبـادات واملعـامالت ، ومبعـزل عـن               

  .أجزاء الدين 
  

ذا ملـا     هذا املؤمن الذي يذهب إىل احلـج ملـاذا ال يـصل رمحـه ؟          
ــنة ؟ ملــاذا يقــاطع عمــه    ــذ أو خالــه يقــاطع أخــاه منــذ عــشرين س من

  ثالثني سنة ؟
  

وقد يقـاطع بعـض أقاربـه لعـدة سـنوات ، مـع أن احلـج واجـب ،                   
وكــذلك صــلة األرحــام واجبــة ، فهــو يريــد أن ينتقــي مــن الــدين مــا  
ــلة        ــن ص ــواه ، ولك ــه وه ــع عاطفت ــب م ــج يتناس ــواءه ، احل ــب أه يناس

 هواه ، فيأخذ باحلج ، ويترك صلة األرحـام ،    الرحم ال تتناسب مع   
من يريد أن يكون متدينا ال بد أن يأخذ بكـل الواجبـات ويتـرك كـل           

  ه ينتقي ، فيأخذ ما يناسب أهواءه ، ويتركـط أنـات ، ال فقـاحملرم
                                                        

  .٢٤ ح ٢٩٤ ص ٩٣حبار األنوار ج  )١(
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  اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين . . . . . . . . . . ١٢٢
  

ه ، اإلنسان املؤمن هو الـذي يعـرف الواجبـات      ما ال يناسب مشتهيات   
   .ليهم السالمواحملرمات من أهل البيت ع

ــزاء    ــوس منفــصلة عــن أج     علينــا أن ال ننظــر إىل العبــادات كطق
ــزاء     ــذي يــربط بــني أج ــد أن نعــرف اخلــيط ال الــدين األخــرى ، ال ب
الــدين ، هــذا اخلــيط هـــو اإلمامــة ، إذا ارتــبط اإلنــسان ارتباطـــا       

 هنا سـوف ينـِتج    ليهم السالم إلمامة وبأئمة أهل البيت ع    صحيحا با 
 لـسانيا فقـط ، يقـول    اهذه الثمار ، وهـذا االرتبـاط ال يكـون ارتباطـ         

ــسانه ،        ــك بل ــرر ذل ــشرة ويك ــدين ع ــروع ال ــدين مخــسة وف ــول ال أص
واإلمامــة إحــدى هـــذه األصــول ، علينــا أن ننظـــر إىل كــل جوانـــب      

  .الدين 
 مفقــودة بيننــا اليــوم ،   عليــه وآلــه  لى اهللا ســنة رســول اهللا صــ      

أمورنـا ال تقــوم علــى الكتــاب والــسنة متامـا ، ننتقــي مــن الــدين مــا    
ــه    ــسجد لــيس في ــبنا ، احلــضور إىل امل ــرك مــا ال يناس يناســبنا ، ونت

  .معاناة ، ولكن التصدق يف سبيل اهللا فيه معاناة 
  :اخلالصـة 

  .بال إمامة ـــ اإلمامة أصل من أصول الدين ، وال يوجد دين ١    
 هو الباب الذي يدخل منـه اإلنـسان إىل   ليه السالم ـــ اإلمام ع  ٢    

  .اهللا عز وجل 
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  ١٢٣. . . . . . . . . . اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين 
  

ـــ اهللا تعاىل جعل لكل شيء حكما معينا ، وهذا احلكم املعـين    ٣    
   .ليه السالميؤخذ من اإلمام ع

  

 حىت ليهم السالماألئمة عجعل  بعث اهللا عز وجل األنبياء و   ـــ ٤    
  .يبينوا احلق والباطل 

  

ـــ أعطى اهللا تعـاىل اإلنـسان حريـة االختيـار بـأن خيتـار احلـق          ٥    
  .ويترك الباطل 

  

  . يكون بالنص ليه السالمـــ تعيني اإلمام ع٦    
  

 فإنه يكـون   السالمليهـــ من يسلك طريقا غري طريق اإلمام ع ٧    
  .ضاالّ 

  

  .ال بد من االطّالع على الكتاب الكرمي والسنة الشريفة ـــ  ٨    
  

ادات ـــ السنة النبوية مفقودة بيننا اليـوم ألننـا ننظـر إىل العبـ             ٩    
، والرابط بـني أجـزاء الـدين     ألخرى  كأجزاء مفصولة عن األجزاء ا    

  .هو اإلمام عليه السالم 
  

  :إذن 
ا اآلن أن نربط بني كـل مـا نقـوم بـه ، أجـزاء الـدين تكـون             دورن

مرتبطة ببعضها البعض ، وال ننظـر إىل العبـادات كطقـوس فقـط ،          
  زاءـكل أجـرى وبـالت األخـامـادات واملعـبـالعـا بـهـطـن ربـد مـل ال بـب
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  اإلمام عليه السالم هو الرابط بني أجزاء الدين . . . . . . . . . . ١٢٤
  

ىت تنــتج الثمــار املطلوبــة وإال فــإن اإلنــسان ســيأيت يــوم       الــدين حــ 
ــياء ــذه     ــة إذا مل ينظــر إىل األش ــحيفته خالي ــة وجيــد أن ص القيام

  .الكيفية 
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          و    

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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  قصة قصرية
  

 
  

يوم كنت سـائرا يف طريقـي إىل املنـزل ، فجـأة رأيـت نـورا             ذات  
ــتقر    ــدرجييا إىل األرض إىل أن اس ــرب ت ــور يقت ــدأ الن يف الــسماء ، ب

فـضائية غريبـة الـشكل تظهـر ،     عليها ، انطفـأ النـور ، وإذا مبركبـة      
ــذتين الر ــد لــساين ،      أخ ــة ، انعق ــاب املركب ــتح ب ــوف ، انف ــة واخل هب

نفاسـي ، بــدأ العــرق يتــصبب مــن  اتـسعت حدقــة عــيين ، تــسارعت أ 
  .جبيين ، نزل ركاب غرباء الشكل ، نظروا إيل ، أشاروا علي 

  .السالم عليك : قال أحدهم 
 دمل أستطع الر.  

  .أعاد السالم مرة أخرى 
  .ال ختف ، حنن ال نريد أن نؤذيك : قال 

  .وعليكم السالم : هنا اطمأننت وتنفّست الصعداء ، فقلت 
ــالوا  ــن : قـ ــن مـ ــاذ    حنـ ــا إىل األرض إلنقـ ــد جئنـ ــر ، وقـ ــب آخـ  كوكـ

البــشرية مــن الــويالت واملآســي الــيت متــر ــا ، وقــد أرســلنا ملكنــا   
  اـح لنـوضـر ليـشـن البـدا مـد واحـريـا نـننـة ، ولكـمـذه املهـاز هـجـإلن

  

- ١٢٥ -  
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  األعور الدجال: قصة قصرية  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٦
  

 ما جيري على األرض ، وقد اخترناك هلذه املهمة ، لـذلك        تفاصيل
  .منك أن تدخل املركبة ملناقشة املسألة نرجو 

  

إن هذه املركبة عبارة عن مركبة الزمن ، وقـد     : دخلت ، قالوا        
جئنـا مــن املاضــي ، ونريــد أن نــذهب إىل املــستقبل لتــرى األحــداث   

  .بأم عينيك 
  

ــشة ، قلــت يف ن      ــسي أخــذتين الده ــيت  : ف ــزمن ال ــذه مركبــة ال ه
  .نسمع ا يف القصص اخليالية ، إا حقيقة 

  

  إىل أي زمن تريد أن تذهب ؟: قالوا 
  

حتيــرت ومل أدِر أي زمــان أختــار ، وهنــا خطــرت يف ذهــين فكــرة ،  
إىل زمـان املـسيح   : لقد مسعنا كـثريا عـن املـسيح الـدجال ، فقلـت          

  .الدجال 
  

  .ذلك سهل وهين : قالوا 
  

ــة ،    ــتعلت األنــوار املختلفــة بــألوان زاهي     أقفلــوا بــاب املركبــة ، اش
مسعــت أصــواتا غريبــة ، بــدأت املركبــة تــدور ، تكلمــوا فيمــا بينــهم   

  .بكلمات غريبة ، وبعدها مل أدرك شيئا إذ أنين أحسست بدوار 
  

  .لقد وصلنا : وبعد حلظات قالوا 
  

  .زلنا     انطفأت األنوار ، انفتح باب املركبة ، ن
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  .هذا زمان املسيح الدجال : قالوا 
  

  .ت حويل ألرى كيف يكون هذا الزمان فّلتبدأت أ
  

  .أريد أن تكون يل القدرة على رؤية حقائق األشياء : قلت 
  

  . آخر فوافقوا على ذلك ، وبدؤوا ينقلونين من مكان إىل
  

ِنعـم الزمـان   : قلت يف نفـسي  رأيت املساجد الكثرية املزخرفة ،      
  .هذا الزمان 

  

وِنعـم  : رأيت املـصلّني مـزدمحني يف املـساجد ، فقلـت يف نفـسي             
  .العباد هؤالء 

  

نظــرت إىل قلـــوم ، أخـــذتين الدهـــشة ، قلـــوب ســـوداء ، كـــل      
 بأخيـه ، فتعجبـت مـن    منهم يلعن أخاه ، كـل منـهم يريـد أن يطعـن     

  ! !عجبا : أمرهم ، وقلت 
  

مث نقلـــين الغربـــاء إىل مكـــان آخـــر مـــن العـــامل ، آثـــار الـــدمار      
  .واخلراب يف كل مكان ، رجال قُتلُوا ، نساء رملَت ، أبناء يتموا 

  

رأيــت حكــام الــدول ، ملبــسهم أفخــر اللبــاس ، ِحيــك مــن قــوت      
يـــت قلـــوم فـــإذا هـــي قلـــوب الـــذئاب ،      الفقـــراء واملـــساكني ، رأ 

ن فـــسادهم  ـاس عــــدث النـــ ـن اِجليـــف ، يتحـــ ـا أنـــنت مـــ ـورائحتهـــ
  .، يقدمون الفساد إىل الناس بعناوين خالّبة ورذائلهم 
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  .عت ا أذن رأيت قصورا فخمة ، مل تر مثلها عني وال مس    
مــررت بوســائل اإلعــالم فــإذا املعــازف تــضرب والِقيــانُ تغنــي ،       

  .ويضلَّل الناس 
  

مـررت بالــسجون فـإذا تتنــاهى إىل مسعـي منــها أصـوات ترتيــل         
الفــــساد يف اخلــــارج ، وداخــــل ! عجبـــا  : القـــرآن الكــــرمي ، قلــــت  

  !السجون يقبع املؤمنون 
  

ىل مكان آخر ، رأيـت طـائرات تطـري      وفجأة انطلق يب الغرباء إ        
  .وشاحنات تسري 

  

، إـا دولـة شـنت حربــا علـى دولـة أخـرى أصـغر منــها        : قـالوا      
  .وهكذا يف هذا الزمان القوي يأكل الضعيف ، إا شريعة الغاب 

  

ــور ،        ورأيــت حــشودا تــأيت مــن أمــاكن بعيــدة ، يقودهــا رجــل أع
ــرى يف جبه   ــيمىن ممــسوحة ، واألخ ــه ال ــع ،   عين ــور الم ــضيء بن ــه ت ت

  .مكتوب فوق عينيه كافر 
  

  من هذا ؟: قلت 
  

  أال تعرفه ؟: قالوا 
  

  .ال : قلت 
  

  أمل تطلب أن تأيت إىل زمانه ؟: قالوا 
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  من هو ؟: قلت 
  

  .ور ودجال أال يكفي أن تعرفه من لقبه ، إنه أع: قالوا 
  

رأيته قادما جبيشه ، يتكلم واآلخرون يطيعونـه ، جيعلـون احلـق             
  .واآلخرون يتبعونه باطال ، والباطل حقّا ، يسري إىل اجلحيم 

  

ماذا حدث للناس ؟ أال يرون أنه مكتوب بني عينيـه كـافر ؟         : قلت  
  أال يرون اجلحيم ؟

  

، ويطــري يف األعــور الــدجال رجــل خيــوض البحــار  : أجــاب الغربــاء 
ــام      ــدم الطعـ ــيء ، يقَـ ــه شـ ــصعب عليـ ــر ، وال يـ ــِزل املطـ ــواء ، ينـ اهلـ
للفقـراء ، ولــه أعـوان مــن الوعـاظ يقومــون بـدور اإلعــالم ، يقولــون     
لألبيض أسود فيصدقهم الناس ، ويقولون لألعور مبـصرا فيتـبعهم           
الناس ، أال ترى أنه يخِرج الطعام يف زمـن القحـط ؟ ، فهـو يـصنع       

 مث يأيت بالطعام ، فيظن الناس أنه املنقـذ ، يـصنع احلـروب        اجلوع
مث يأيت بالسالم ، لـه مـن األنـصار الكـثريون حيكمـون هـذه الـديار             
 يوطّئون له ، صحيح أنه يـدمر الـبالد ، لكنـه يـأيت إلصـالح الـدمار       

  . على يد األعوان الظلمة وتعمري املكان بعقود طويلة اآلجال
  

ون ويتكلمـــون إىل حـــد مل أســـتطع معـــه    وأخـــذ الغربـــاء يـــسرد      
  .التحمل 
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  .ال أريد أن أعيش يف هذا الزمن ، أرِجعوين إىل زماين : قلت 
ـــ ــ: وا قالـ ـــعـ ــ، دث ؟ ـم تتحـ ـــلقـ ــك اآلن يف  ـد تعطّلـ ــا ، إنـ ت مركبتنـ

  .من زمانك طرفة عني زمانك ، فنحن مل نتحرك 
  .اعتصر قليب باألمل واحلزن 

أمـا هلـذه املـشاكل مـن حـلّ ؟ ألـن ينتـهي هـذا الزمـان ؟ إن          : قلـت  
  .بطن األرض خري لنا من ظهرها 

 مـن يـوم    هلذا الزمان من اية ، وال بـد ال حتزن ، فال بد   : قالوا  
ــ ــالقلم ، وال بـــدـقـ ــطَّ بـ   للحـــق أن للـــشمس أن تظهـــر ، وال بـــدد خـ

  .ينتصر ، وسينتشر السالم واألمن والطمأنينة 
مهما فعل األعور الدجال فإنه يبقى أعور ودجـاال ،   : قلت يف نفسي    

  .ومهما فعل فإن صوت احلق سيعلو ، إنه وعد إهلي 
عداء وتنفّست الص. . .  
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