
  
  
  

 
  

  ابعساجلزء ال
  

  * الل الض اهلدى وخطّخطّ* 
  * مواصفات دائرة اإلميان* 

  *اإلميان نية وعمل * 
 *ة املؤمن خري من عملهني*   

  * اجلهاد يف سبيل اهللا* 
 *اك األخضر: ة قصرية قصبالعصفورة وصاحب الش *  

  
  

يخ الشأشكنايند حمم  

 هذا الكتاب يهدى وال يباع
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  بعة األوىلالطّ
   م٢٠١٠ هـ  ـ ١٤٣١

  
  
  

متت طباعة الكتاب على نفقة احملسنة الوجيهة 
  احلاجة

  كلثم حسن الفيلي
  حفظها اهللا تعاىل

  
  

  
- ٢ -  
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

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

اتلَوِذِه صاِئِه ِفي هلَى آبعِه ولَيع ك
الساعِة وِفي كُلِّ ساعِة وِليا وحاِفظًا 
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 

  تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

   علَى محمٍد وآِل محمٍداللَّهم صلِّ
  

  
  

  
- ٣ -  
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   :د أشكناينيخ حممة الشوقع ديوانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان املراسلة 
د حسني أشكناينحمم  
  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان

  43757 دولة الكويت
Mohammad H. Ashkanani  

 
BAYAN – P.O.BOX 66691 

 
 STATE OF KUWAIT  43757 

  

  :للمؤلف لكتروين الربيد اإل
mohashk14@hotmail.com  

  

  :ة وجلاا للديوانيالربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  
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)١(  

  

    العاملني وصلّاحلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطيبني الطاهرين حمم.  

  :تابه الكرمي يقول اهللا تعاىل يف ك
    ﴿ 


 ﴾ )٢(.   

  : لطرح مثل هذا املوضوع ن    يوجد طريقا
  :ل ريق األوالطّ
     أن يأيت الشيفواعد واألسس اليت اسـتند إليهـا   ق القخص ويطب 

  ،معني تـسملل اـل إليهـيت يتوصـة الـة النهائيـتيجطي النـوع ويعـوضـامل
                                                        

 ذو احلجـة   ٨ بتـاريخ    ة مبنطقة األمحدي  ـديواني ألقي هذا املوضوع يف      )١(
  . م ٢٠٠١ / ٣ / ٣ املوافق هـ ١٤٢١

   .٣٦: النحل  )٢(
- ٥ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  هلدى وخط الضاللخط ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

عني مــن غــري أن يبــين  صــل إىل نتيجــة معينــة ويوصــلها للمــستم فيتو
ــل املوضــوع      ــا ال القواعــد واألســس الــيت اســتند إليهــا يف حتلي ، وهن

معون يف اســتخالص النتيجــة ، بــل يكــون دورهــم دور   تسيــشترك املــ
   فتكـون النتيجـة   مع تسك املـ املتلقي ، وهذا الدور دور سليب ال حيـر ،

  . وتقدم للمستمع جاهزة
  :الطريق الثاين 

ح القواعــد واألسـس الـيت اسـتند إليهـا         أن يأيت الشخص ويوضـ        
مع أو أنــه يوضــح   تسعلــى املــ يف حتليلــه للموضــوع ويتــرك التطبيــق    

مع للوصـول إىل  تسعلـى املوضـوع ويـستعني باملـ    القواعد تطبيق كيفية  
 القواعــد مــن خـالل تطبيــق مع تسالنتيجـة الــيت يريــدها ، فيـصل املــ  

معون هنـا  تس ، ويـشترك املـ   احملاضـر إىل نفس النتيجة اليت يريدها 
وهــــذا ك ، ويكــــون دورهــــم دور املــــشـاِر، يف اســــتخالص النتيجــــة 

ــ ــعريق يـالطـ ـــلِّّـ ـــمتسم املـ ـــع كيفيـ ــري يف املواـة التفكـ ــة ، ـضيـ ع املختلفـ
ــ ـــوبذلـ ـــك ينمـ ــستمكريـو تفـ ــعـ املـ ـــ ويتعلـ ـــم كيفيـ ـــة تطبيـ د ـق القواعـ

معني علـى  تس، وهذا ينفع يف تربية امل  اليت يبينها احملاضر     واألسس
يكـون  بـل   دائمـا ،  نييكون دورهم دور املتلقّ   التفكري واملشاركة ال أن     

يف اســــتخالص  علــــى املــــشاركة ا قائمــــا إجيابيــــاع دورـمتسدور املــــ
  .النتائج 
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خط اهلدى وخط الضالل 
  

  أي الطريقني هو األفضل ؟: ـؤال س
  :اجلـواب 

ــك      ــضل ألنـــه يعطـــي لل بـــال شـ مع تسمـــالطريـــق الثـــاين هـــو األفـ
 املوضــوع الـــذي  يف حتليــل القواعــد واألســس الــيت ميكــن تطبيقهــا      

 أي موضـوع آخـر لـه عالقـة ـذا املوضـوع ، بـل            حتليليناقش هنا و  
ع أخـرى  ميكن االستفادة من بعض القواعد يف تطبيقها على مواضي        

ك عقــل الـــسامع  ، وكــذلك فإنــه حيــر   غــري متعلقــة ــذا املوضــوع     
استخالص النتيجة الـيت يـراد الوصـول إليهـا ، فيكـون          للمشاركة يف   

 الطريـق الثـاين   النتيجة ، لذلك فـإن الوصول إىل مع شريكا يف   تسامل
   .ا املوضوعهذطرح  يف هو املختار

رح لتناول هذا ما هي القواعد واألسس اليت ميكن أن تط: سؤال 
  ؟واستخالص النتائج فيه املوضوع 
  :اجلواب 

 مــن مقدمــة لتوضـــيح   املوضـــوع ال بــد حتليــل  ول يف ـل الدخــ ـقبــ     
من خـالل القواعـد واألسـس الـيت يبينـها         كيفية التفكري يف املوضوع     

  :، وتكون ضمن النقاط التالية الدين 
  :النقطة األوىل 

  ذانـهوة ، ـيـانـسـخ اإلنـاريـة تـدايـذ بـنـان مدـمتـان مـطّـد خـوجـي    
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  خط اهلدى وخط الضالل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨
  

اخلطــان مهــا خــط اهلــدى وخــط الــضالل ، ويوجــد صــراع متبــادل   
 ــى مــر ــى    بينــهما عل ــاريخ ، وكــل خــط منــهما حيــاول القــضاء عل  الت

ــصارعا  اخلــط اآلخــر   ــان مت ــان ، وهــذان اخلطــان متوازي ، ن ال يلتقي
 للقضـاء علـى خـط اهلـدى ألن    ةولكن خط الضالل يسلك كل طريق  

الغاية عندهم تربر الوسيلة ، وخط اهلدى يـسلك الطـرق الـشرعيـة         
ــضالل ألن الغايــة ال تــربر الوســيلة عنــدهم ،     للقــضـاء علــى خــط ال

  ــد ــال بـ ــة فـ ــدهم نبيلـ ــة عنـ ــا أن الغايـ ــضا  فكمـ ــيلة أيـ ــون الوسـ  أن تكـ
ويـسعى إليــه  ة واهلـدف الــذي يـراد الوصـول إليــه    متناسـبة مـع الغايــ  

على الشخص أوال أن حيدد انتماءه ، هل هـو ينتمـي   و،  خط اهلدى   
   خط اهلدى أو إىل خط الضالل ؟إىل
     د اخلط الذي يريـد االنتمـاء إليـه فإنـه بعـد ذلـك عليـه        فإذا حد

ــزم ــا هــذا اخلــط ال أن يــأيت   كــل أن يلتــزم ب االلتزامــات الــيت يلت
وشـيئا مـن خـط    اهلـدى  خـط  ني اخلطني فيأخذ شـيئا مــن     ب وخيلط

كون الشخص مذبذبا فال هو ينتمي إىل هـؤالء وال إىل     وي ،   ضاللال
أن مـن ال ينتمـي   نقطة مهمـة وهـي   هؤالء ، وال بد من االلتفات إىل    

إىل خط اهلدى فهو حتما من خط الضالل ألنه ال يوجد حيـاد بني         
  اخلطني تعـين أن هـذا الـشخص   ، وعملية اخللط بنياحلق والباطل  

   أندـدى ال بـط اهلــن خـون مـي يكـالل ، ولكـط الضــمي إىل خـتـين
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  ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خط اهلدى وخط الضالل 
  

يلتزم بكل التزامات خط اهلـدى وإال يكـون منتميـا خلـط الـضالل ،       
 أن ني اخلطــني ال بــدوال يوجــد حيــاد بــني اخلطــني ، ويف الــصراع بــ 

حيــدأن ختتــار د الــشخص انتمــاءه وال يقــف موقــف املتفــرج ، ال بــد 
ــسكر    ــار معـ ــا أن ختتـ ــسكرين ، إمـ ــد املعـ ــق وإأحـ ــار  احلـ ــا أن ختتـ مـ

  .معسكر الباطل 
متدينا وتارة أخـرى جتـده فاسـقا ،      تارة يكون    اشخصقد ترى   و    

ــال حليــة ، و       إىل كمــا أنــه يــستمع  مــرة يــضع اللحيــة ومــرة يكــون ب
ات فإنـــه يــستمع إىل األغــاين ، وكمــا أنــه يــأيت إىل املــسجد   طميــاللّ

للصالة فإنه يـذهب إىل البحـر يتـابع النـسـاء بـالنظرات احملرمــة ،        
ــذا فإنـوهكــ ـــ ــس  ــه خيل ــاءه  تطـط بــني اخلطــني وال ت يع أن حتــدد انتم

ألن د هويتـــه وانتمـــاءه هـــو بنفـــسه ال يــستطيع أن حيـــد بدقــة ، بـــل  
ورغباتـه  ة عنده ويسري على أساس مزاجه ومشتهياته  األمور خمتلط 

  .وأهوائه 
ــة        ــياء واألئمـ ــاء والرســـل واألوصـ ـــط اهلـــدى يتمثـــل باألنبيـ إن خـ

   وا بأنفـسهم مـن أجــل بقــاء هـذا اخلــط     علـيهم الـسالم الـذين ضــح
 ونفــيس ولــو بإعطــاء الــدم حـىت لــو اســتلزم بقــاؤه تقــدمي كـل غــايل  
كمـا فعـل اإلمـام احلـسني     ط وتقدمي النفس يف سبيل حفظ هذا اخلـ  

  .عليه السالم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


   خط اهلدى وخط الضالل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
  

ــ     ــط اهلـــدى  ل ويتمثّـ ــل اهللا فرجـــه    خـ ــام املهـــدي عجـ اآلن باإلمـ
ــضالل فإنــه        ــا خــط ال ــصاره املخلــصني ، وأم ــشريف وبأتباعــه وأن ال

ل أتباعــه مــن الفاســقني    وكـــــــ  لعنــه اهللا تعــاىل  ـــــ  ل بــإبليس  يتمثّــ
ل اآلن يف كل مـن   ، ويتمثّ واملنافقني  واملنحرفني والظاملني والكافرين    

حيارب الدين اإلسالمي وإن كانت الشعارات الـيت حيملـها شـعارات       
إســالمية ، ولكنــها جمــرد شــعارات ال أكثــر ألــم ال يــستطيعون أن   

ـــ      ــرة ، لـــذلك فـــإم حيملـ ــاربوا املـــسلمني احلقيقـــيني مباشـ ون حيـ
        ن تنطلـي  ج الـذي ذّالشعارات الدينيـة مــن أجـل خـداع البـسطاء والـس

  .عليهم احليل واألكاذيب 
وقد جنحـوا يف ذلـك إىل أبعــد احلــدود حـىت أـم قــد وضـعوا             

ــات الكــثرية املرويــ  ــه    الرواي ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ــسان ال ــى ل ة عل
  ىت الـم حـكـي احلـرسـى كـلـم عـهـائـم وبقـودهـر وجـريـلتب )١(وسـلـم 

                                                        
: ه قال   ـوعة على النيب صلى اهللا عليه وآله أن       ـا يف الروايات املوض   ـكم )١(

صحيح " . تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع           " 
   .٢٠ ص ٦سلم ج م
ذ خليفة اهللا يف األرض فالزمه وإن ك جسمك وأخـذ           ـفإن رأيت يومئ  " 

   .٤٠٣ ص ٥مسند أمحد بن حنبل ج " . مالك 
سـنن  " . إن كان هللا خليفة يف األرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه            " 

  .٣٠٠ ص ٢أيب داود ج 
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  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خط اهلدى وخط الضالل 
  

ـــي ـــور عليـث ــون ـمـم املــسلـه ـــواويظلّ ـــ عل ــدـاب املــسلمـى رق عون ني ، وي
 ــم ال يــستطيعون أن يــصرــم مــسلمون ألم منــافقون أو أحوا بــأ

  . كافرون
 عي أنـه مـن خـط    يـد  حـىت صـار مــن   ونالكـثري م وقد اخندع      

اهلدى مساندا خلط الضالل وهو حيسب أنه حيـسن صـنعا مـع أنـه       
ولكنه ال يشعر بذلك ألنـه سـاذج تنطلـي عليـه     ،  يقوي خط الضالل    

ــة         ــن محل ــه م ــدين وأن ــذين يفهمــون ال ــن ال ــه م ــل وهــو يظــن أن احلي
، بـل وينظـر إىل   ، ويعتـرب نفـسه مـسلما متـدينا       اإلسالم بال منازع    

احلقيقيني بأم من خـط الـضالل ويـرميهم بالـشـرك          أتباع اهلدى   
ــه ال حيــارب أعــداء      ــال هـــوادة مــع أن ـــاق وحيــارم ب والفــسق والنف

بــل جتــد أنـــه يعــني أعــداء الــدين ، الـدين احلقيقــيني ــذه الكيفيــة  
ــ ــصاحلني ، وقــد  أنــه و يظــن ـن وهـــة الديـــعلــى محل مــن املــؤمنني ال

   التاريخ ؟ل هؤالء األشخاص عربهل يوجد مث: تقول 
ــاريخ مثــل اخلــوارج  نعــم ،     الــذين كــانوا يقتلــون   )١( مثلــهم يف الت

  مـم ثـتهون أجنـ ويقتلـيـاتاء احلبلـسـنـون الـطــرون بـقـبـني ويـمـلـسـامل
                                                        

واليا لعلي علـى    ومر م عبداهللا بن خباب بن األرت        " : يقول التاريخ    )١(
بعـض تلك البالد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عـن             

   .٢١٨ ص ١٩اموع حمليي الدين النووي ج " . ولد 
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مـرة الـيت سـقطت مـن     يناقشون بأنه هل جيوز أن يأكل املرء من الث 
  . الشجرة إذا كانت الشجرة يف مزرعة ملكا لغريهم

إن من املهـم أن يفكـر الـشخص ـذين اخلطـني دائمـا وحيـاول              
أن يأخذ بطريقة خط اهلدى يف التفكري باألشياء الـيت توجـد حولـه      

مها على أساس تقيـيم هـذا اخلـط ، وبـذلك يكـون سـائرا علـى             ويقي
ل يطرح كـثريا مـن األشـياء يف زماننـا ،     ، وخط الضال  هذا الطريق   

ــضالل ، فكيــف   مــثال االختراعــات احلديثــة كلّ  ــاج خــط ال هــا مــن إنت
نتعامل مع األشياء اليت يطرحهـا خـط الـضالل ؟ كيـف نفكـر ـذه          

  األشياء ؟ ماذا نأخذ منها ؟ وماذا نترك ؟
نقيم األشياء بنـاء علـى تقيـيم خـط اهلـدى لألشـياء ،       ال بد أن      

خذنا بااللتزامات اليت يطرحها خط اهلدى حينئذ نكـون مـن       فإذا أ 
ون اإلنــسان ســائرا علــى  املنــتمني خلــط اهلــدى ، وــذه الكيفيــة يكــ  

  .خط اهلدى 
  :ويأيت السؤال التايل     

                                                                                                           
واهللا لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا فأخـذوه        : "     قال اخلوارج البن خباب     

ـ            ت خنـل مـواقر    فكتفوه مث أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم حىت نزلوا حت
بغـري  : فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف ا يف فمه فقال أحـدهم           

  .٦٠ ص ٤تاريخ الطربي ج " . فلفظها وألقاها من فمه . حلها وبغري مثن 
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  خط هدى وخط ضالل ؟أنه يوجد جيب التفكري بملاذا     
  :اجلواب 

ــتفكري ــذا األمــر دائمــا ليكــون         ــه ال ــن خــط   علي ــه م ــدا أن متأك
   ــون مــؤه مــستعدا مــن أجــل أن يــصري مــن     ال واهلــدى ، وبــذلك يك

ــصار اإلمــام املهــدي عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف     ، واإلمــام أن
عجــل اهللا فرجــه ال يقبــل شخــصا مــن خــط الــضالل وال شخــصا        

 ، يريد أناسا ميتازون بالصفاء ، ويكونون أتباعا    خيلط بني اخلطني  
قبـل أن يظهـر ، واإلمـام عجــل اهللا فرجـه هـو الـذي ميثــل       وأنـصارا  

ــدى اآلن   ــط اهلـ ــار ، خـ ــشخص وإذا صـ ــه   الـ ــدى فإنـ ــط اهلـ ــن خـ مـ
مع األمور اليت يطرحها خط الـضالل ، وال يثـق      بكل حذر   سيتعامل  

ت دينيــة ، بــل بـاخلط املقابــل مهمــا طــرح مـــن أمـــور مغلفــة بــشعارا  
ينظر إىل حقيقة الدعوات اليت يطلقها خط الـضالل بـدون القـشور      

مـن  الدينيـة الـيت هـي عبـارة عـن غـالف خـارجي فقـط            والشعارات  
  .أجل خداع الناس 

ــاك خطـــ :     إذن  ــداهنـ ــن ن ممتـ ــسانية ،  ان مـ ــاريخ اإلنـ ــة تـ بدايـ
وهذان اخلطان مستمران إىل ظهور اإلمام املهدي عجـل اهللا تعـاىل      

 هــل يريــد أن يكــون مــن ه الــشريف ، وعلــى اإلنــسان أن خيتـار فرجـ 
  .خط اهلدى أو من خط الضالل 
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  :النقطة الثانية 
 اإن أطروحات خط الـضالل تتناسـب مـع كـل طريقـة يكـون فيهـ              

ما الشباب منـهم ،    سي اإلضالل واإلفساد جلميع طبقات اتمع وال     
ات مثيليــل باألغــاين والــرقص واألفــالم اخلليعــة والت وغالبــا مــا تتمثّــ

ــال فائــدة وجتعــل الــشخص      ــضيع الوقــت ب التافهــة والــربامج الــيت ت
ــزه وشــهواته  فاســدا ال هــم ، وتفكــريه كلــه يــدور   لــه إال إشــباع غرائ

حول الغرائز والشهوات ، وهناك ختطـيط شـيطاين جلـذب الـشباب         
، وهنــاك قنــوات فــضائية خاصــة إلضــالل  خاصــة املــسلمني منــهم  و

  .الشباب وإفسادهم 
 وإن كانت مغلّفة بشعارات دينيـة     أطروحات خط الضالل  :     إذن  

ولكـن يف واقعهـا يكـون هـدفها إضـالل طبقـة الـشباب الـذين علــيهم         
  .يف البلدان املختلفة وخاصة اإلسالمية منها املعتمد 

  :النقطة الثالثة 
  ؟هل ال بد مـن بديـل يف مقـابل خط الضالل  : سؤال

بـديل لكـل مـا يقـوم بـه خـط         هـل ال بـد مـن        :     بعبارة أخرى   
  ؟من أعمال الضالل 

        ن فهل ال بدمن الـتفكري ببـديل   إذا قام خط الضالل بعمل معي 
  مقابل ؟ هل كل عمل من خط الضالل ال بد من وجود بديل مقابل
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  ؟له يف خط اهلدى 
  :اجلواب 

ال ، ليس بالضرورة أن يكون لكل عمل مـن خـط الـضالل بـديل              
ن لألغــاين مــثال بــديل مــن خــط اهلــدى ، فلــيس بالــضرورة أن يكــو 

ــالميةمثــــل األ ــات  ناشــــيد اإلســ ــيس مــــع املوســــيقى أو اللطميــ ، فلــ
مــع األغــاين يطــرب حــىت الــشاب الــذي بالــضرورة أن نفكــر ببــديل 

جنعــل لــه بــديال ليطــرب مــع األناشــيد اإلســالمية الــيت تــصاحبه        
ــشكل   ــال ملـ ــيس حـ ــذا لـ ــيقى ، وهـ ــتماع إىلاملوسـ ــاين ألن ة االسـ  األغـ

شاب  إسالمية تطرب أيضا ، فالطفـل والـ   ااألناشيد اليت يطلق عليه   
 خـط  ، إن طريقـة اللحن هو املؤثر م   ال يستمعان إىل الكلمات بل      

ــضالل يف النظــر إىل األشــياء       ـــة خــط ال ــن طريق اهلــدى خمتلفــة ع
حيث يوجـد يف خـط اهلـدى كـثري مـن األشـياء الـيت ال        والتفكري ا  

توجد يف خـط الـضالل ، وهـذه األشـياء تكـون أشـياء هادفـة يهـدف              
، ووجود أناشيد مع املوسـيقى ال  منها أتباع خط احلق أهدافا إهلية     

 بل بـالعكس قـد جتـذب الطفـل والـشاب      حيقق هذا اهلدف اإلهلي ،  
إىل األغاين وينكسر عنده حاجز حرمة االستماع إىل األغاين حـىت    
وإن قلنــا بإباحــة بعــض األناشــيد ، فاملبــاح الــذي يكــون يف مقابــل        

  ذهـا أن هـنـمـو سلّـذا لـ، هرم ــحـان إىل املـسـ اإلنجرـد يـم قرـحـمـال
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  .األناشيد مباحة 
لكـل عمـل يقـوم    ديـين  ليس من الضرورة أن نفكر ببديل     :     إذن  

  .به خط الضالل 
  :النقطة الرابعة 

ــن  ـــن خالهلــا جــذب          ميك ــن م ــض األســاليب الــيت ميك طــرح بع
ــضالل وأن ت خـــط اهلـــدى بـــدون أن الـــشاب إىل دخلـــه إىل خـــط الـ

ها خـط  ط الـضالل ألن هـذه األسـاليب قـد يـستغلّ     يرتبط الشاب خبـ   
الضالل أيضا يف جذب الشباب ، فتكـون األسـاليب سـيفا ذا حـدين           
حيث ميكن أن تكون طاغية وتشغل الشاب عن خط اهلـدى وتدخلـه       

، ويظل هـذا األسـلوب ضـمن    يف خط الضالل بدون أن يشعر بذلك     
       ن وال يزيـد عـن هـذا احلــدا زاد  ، وإذخـط اهلـدى ولكـن حبـد معــي

 ــا   عــن هــذا احلــد ــب إىل شــيء طــاغي ، وإذا صــار شــيئا طاغي  ينقل
  .يصري من خط الضالل 

ميكـن أن تكـون وسـيلة    اليت كرة القدم  على ذلك دورات    ل  امثك    
، ويـتعلم الـشاب   جلذب الشاب إىل خط اهلدى إذا مل تصر طاغيـة   

، وميكـن أن  التعامل األخالقي مع باقي الشباب الذين يلعـب معهـم           
ن الـشاب يهـتم   إ خط الضالل إذا صارت طاغيـة حبيـث       له إىل تدخ
  نـ مايضيع كثريوة ة والعامليـيات احمللّـملبارية اـاما كبريا مبتابعـاهتم
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، وجيلــس أمــام التلفــاز يف متابعــة املباريــات ،     وقتــه فيمــا ال ينفــع   
ظ نتـائج املباريـات يف الـسنوات املاضـية كلـها حـىت قبـل تـاريخ          وحيف

مولــده ، حــىت لــو قلنــا بأنــه مبــاح ، ولكــن املــؤمن ال يــضيع وقتــه يف  
املباحـات ، واملباحـات قــد تـشغل اإلنــسان عـن املهــام العظيمـة الــيت      
ــضيعة للوقــت       ــى كاهــل املنتمــي خلــط اهلــدى ، واملباحــات م تقــع عل

ي حيفظ نتائج املباريـات املختلفـة قـد ال    واجلهد والتفكري ، هذا الذ   
حيفــظ شــيئا مــن القــرآن الكــرمي وال يعــرف مــسألة شــرعية عــن          
الوضوء أو الصالة ، فيضيع من يده شيئا من معـامل خـط اهلـدى ،       
هذا الوقت الـذي يـضيعه أمـام التلفـاز يف متابعـة املباريـات يـستطيع         

ـــه شــيئا مـــم فيـــأن يتعلــ أو مــن رمي القــرآن الكــمــن م دينــه ـن معال
ــ ـــ، نعـــاب ـكتـ ـــم هـ ــا أو  ـو مبـ ــيئا واجبـ ــد شـ ــن يف مقابلـــه يفقـ اح ولكـ

  .مستحبا ، نعم هو ارتكب مباحا ولكنه فقد شيئا من خط اهلدى 
  

     ر الـصالة عـن وقتـها إذا كـان         هذا الذي يتابع املباريات أال يـؤخ
 مـثال يف أول وقـت الـصالة أو يقـضي الـصالة إذا          ةالنهائياملباريات  

بالـصالة ؟  واستخفاف ها يف وقتها ؟ أال تعترب هذه استهانة      مل يصلّ 
  أمل يترك واجبا أو مستحبا من أجل هذا املباح ؟

  

  الـالة فضـني بالصـتهينـن املسـث عدـي تتحـتـات الـروايـرأ الـ    واق
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  . )١( عن تاركي الصالة
______________________________________  

   :١٣١ ح ١١٤ ص ١ النوري ج للمحدثمستدرك الوسائل ) ١(
 من أحسن صالته حـىت يراهـا النـاس        : صلى اهللا عليه وآله      النيب    عن  

   .وأساءها حني خيلو فتلك استهانة استهان ا ربه
   :٥ ح ٢ ص ٤٧لعالمة السي ج لحبار األنوار 

اهللا عليه السالم   يها بأيب عبد   أم محيدة أعز   دخلت على : يب بصري قال    عن أ     
اهللا عليـه    لو رأيت أبا عبـد      !يا أبا حممد  : ت  وبكيت لبكائها مث قال    فبكت

عوا يل كل من بـيين    مجا: فتح عينيه مث قال      ،   السالم عند املوت لرأيت عجبا    
: فنظر إليهم مث قال     : قالت  . إال مجعناه    فلم نترك أحدا  :  قالت   .وبينه قرابة   
   .تنا ال تنال مستخفا بالصالةإن شفاع

   :٤٧ ح ٢٢٤ ص ٧٩حبار األنوار ج 
ال يرد   ليس مين من استخف بصالته    :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله            عن

   . احلوض ال واهللايعل
   :٣٩ح  ٢١ ص ٨٠حبار األنوار ج 

يـا  :  عليه وآله فقالت     صلى اهللا أباها   أا سألت عن سيدة النساء فاطمة         
يا فاطمة من ـاون      : ما ملن اون بصالته من الرجال والنساء ؟ قال            !أبتاه

منها يف دار    ست: بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهللا خبمس عشرة خصلة          
خرج مـن   الدنيا ، وثالث عند موته ، وثالث يف قربه ، وثالث يف القيامة إذا 

 فاألوىل يرفع اهللا الربكة من عمـره ،     : صيبه يف دار الدنيا     فأما اللوايت ت  ،  قربه  
 ويرفع اهللا الربكة من رزقه ، وميحو اهللا عز وجل سيماء الصاحلني من وجهه ،              

  ه ال يوجر عليه ، وال يرتفع دعاؤه إىل السماء ، والسادسةـوكل عمل يعمل
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_____________________________________________________________________  

فأوالهن أنـه  : وأما اللوايت تصيبه عند موته ، حظ يف دعاء الصاحلني      ليس له 
ت عطشانا ، فلو سقي مـن       جائعا ، والثالثة ميو    ميوت ذليال ، والثانية ميوت    
فأوالهن يوكل اهللا به    : وأما اللوايت تصيبه يف قربه      ،  أار الدنيا مل يرو عطشه      

والثانية يضيق عليه قربه ، والثالثة تكون الظلمـة يف           ه يف قربه ،   ـملكا يزعج 
فأوالهن أن يوكـل    : وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه          ،  قربه  
يسحبه على وجهه واخلاليق ينظرون إليه ، والثانية حياسب حسابا      به ملكا    اهللا

  .والثالثة ال ينظر اهللا إليه وال يزكيه وله عذاب أليم  شديدا ،
  

   :٢٢ ص ٨٠حبار األنوار ج 
ال تنال شفاعيت غدا من أخر الصالة        : صلى اهللا عليه وآله   رسول اهللا   عن      

  .املفروضة بعد وقتها 
  

   :٤٠ ح ٢٢ ص ٨٠حبار األنوار ج 
عند : شيعتنا عند ثالث     امتحنوا:  السالم قال    ماعن جعفر بن حممد عليه        

هلـا  حفظهم  مواقيت الصلوات كيف حمافظتهم عليها ، وعند أسرارهم كيف    
  .مواسام إلخوام فيها وإىل أمواهلم كيف ، عن عدونا 

  

   :٤٣ ح ٢٣ ص ٨٠حبار األنوار ج 
مـشتغال بـاحلرب      السالم يوما يف حرب صفني      عليه أمري املؤمنني كان      

يا : عباس   وهو مع ذلك بني الصفني يراقب الشمس ، فقال له ابن          ،  والقتال  
لـه    فقال .أنظر إىل الزوال حىت نصلي      : قال   ما هذا الفعل ؟       !أمري املؤمنني 
.  عندنا لشغال بالقتال عن الـصالة        وهل هذا وقت صالة ؟ إن     : ابن عباس   
  ومل:  قال .تلهم ؟ إمنا نقاتلهم على الصالة ا نقاـعلى م: سالم فقال عليه ال
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ــة     ــن حبــدود معين ــها ، ولك ــستفاد من ــن أن ي ــم األســاليب ميك      نع
 ها فاإلنـسان  ، وإذا خرجـت عـن حـد   ى عـن هـذا احلـد    غـ طىت ال ت  ح

  وـل وهو ال يشعر وهو يظن أنه يفعل املباح وهقد يدخل خط الضال
_____________________________________________________________________  

  .قط حىت ليلة اهلرير  يترك صالة الليل
  

   :٤٦ ح ٢٥ ص ٨٠حبار األنوار ج 
ن إف، العبد الصالة   إن أول ما حياسب به    : عن أيب جعفر عليه السالم قال           
صـاحبها   ت قبل ما سواها ، إن الصالة إذا ارتفعت يف وقتها رجعت إىل            قبل

 حفظتين حفظك اهللا ، وإذا ارتفعـت يف غـري         : وهي بيضاء مشرقة ، تقول      
: وقتها بغري حدودها رجعت إىل صاحبها وهي سـوداء مظلمـة ، تقـول               

   .ضيعك اهللا ضيعتين
  

   :٢٣ ح ١٤ ص ٨٠حبار األنوار ج 
ن مـن ضـيع   إف ال تضيعوا صالتكم: اهللا عليه وآله   رسول اهللا صلى        عن  

مـع   صالته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقا على اهللا أن يدخله النـار             
نة نبيه صلى اهللا عليـه      ن مل حيافظ على صالته وأداء س      ـاملنافقني ، فالويل مل   

   .وآله
  

   :٢١ ح ١٣ ص ٨٠حبار األنوار ج 
س عمل أحب إىل اهللا عز وجـل مـن          لي: عن أمري املؤمنني عليه السالم          

وجل ذم  ن اهللا عز  إ من أمور الدنيا ، ف     يءن أوقاا ش  الصالة ، فال يشغلنكم ع    
يعين أـم  ،  ) ٥: املاعون (  ﴾  ﴿ :أقواما فقال   

  .بأوقاا  غافلون استهانوا
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  :يظن أنه حيسن صنعا كما يف اآلية الكرمية 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
ــتفادة   ــن االسـ ــثال ميكـ ــن      مـ ــساد ، وميكـ ــوتر يف الفـ ــن الكومبيـ مـ

 يـستفاد منـها   االستفادة منه يف خدمة الدين ، فاملخترعات احلديثة      
  .ظل يف خط اهلدى يف إطار الدين حىت ت

  :النقطة اخلامسة 
  :كيفية النظر إىل احلاكم الظامل تطرحها الرواية التالية 

 دخلـت علـى أيب احلـسن   : عن صفوان بن مهـران اجلمـال قـال           
كـل شـيء منـك حـسن     ! يـا صـفوان   : األول عليـه الـسالم فقـال يل    

جعلــت فــداك ، أي شــيء ؟ : قلــت . ا واحــدا ـال شيئـــا خـــمجيــل مــ
: قلـت   . ـــ  يعـين هـارون ـ  ـــ إكراؤك مجالك من هذا الرجـل ـ      : قال  

واهللا مـا أكريته أشـرا وال بطـرا وال للـصيد وال للـهو ، ولكـن أكريتـه          
ولكن أبعـث  ،  ، وال أتواله بنفسي ــيق مكة ـ يعين طرــهلذا الطريق ـ  
: أيقع كـراك علـيهم ؟ قلـت    ! يا صفوان   : فقال يل   . معه غلماين   

  أحتب بقاءهم حىت خيرج: فقال يل : ال ـق. داك ـت فـم ، جعلـنع
                                                        

  .١٠٤ – ١٠٣: الكهف  )١(
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 بقـاءهم فهـو منـهم ، ومــن      حبفمن أ : قال  . نعم  : كراك ؟ قلت    
فـذهبت وبعـت مجـايل    : قــال صـفوان   . كان منـهم فهــو ورد النــار        

ــ ـــعـ ــ. رها ـن آخـ ـــفبلـ ـــغ ذلـ ـــال يل ـك إىل هـ ــدعاين فقـ ــا : ارون فـ يـ
وِلـم ؟  : فقـال  . نعـم  : قلـت  . بلغـين أنـك بعـت مجالـك       ! صفوان  
: فقــال . أنــا شــيخ كــبري وإن الغلمــان ال يقــوون باألعمــال   : فقلــت 

هيهات هيهات إين ألعلم من أشار عليك ـذا ، أشـار عليـك ـذا          
دع : فقــال . مــا يل وملوسـى بـن جعفـر    : قلـت  . موسـى بـن جعفـر    

   .)١(هذا عنك ، فواهللا لوال حسن صحبتك لقتلتك 
  

ــد طــرح هــذه القواعــد واألســس أتــرك للــسامع الــتفكري يف            وبع
 دائما من احملاضـر  ، وال ننتظر من حوله شياءكيفية التعامل مع اال 

أن يقـدم لنــا النتــائج جــاهزة ، فعلـى املــؤمن أن يفكــر أيــضا ليــصل    
ــن    ــضل مـ ــاس أفـ ــائج ، ووضـــع القواعـــد بأيـــدي النـ بنفـــسه إىل النتـ

مــع القواعــد تــستطيع أن  يجــة ألن املواضــيع ال تنتــهي ، و إعطــاء النت
تعرف كيفية التعامل مع األشياء املوجـودة حولـك ، وخاصـة الروايـة         

 تأمل فيهـا جيـدا ، وال تقـل حـشر مـع النـاس عيـد ، ـرد           ةاألخري
  وخاصة الشباب الذين يبحثون عادةه فأنت تفعله ـاس يفعلونـأن الن

                                                        
   .٣٤ ح ٣٧٦ ص ٧٢ ج  األنوارحبار )١(
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  .عن اللهو 
ر أنك تريد أن تكون من أنصار اإلمام املهـدي        فكّ  !أيها الشاب     

اهللا فرجه ، تريد أن تكون مثل سلمان احملمدي أو أيب ذر أو     عجل  
ــداد أو عمــار ، هــل شــخص مثــل ســلمان احملمــدي لــو كــان يف         املق

  زماننا يضيع وقته ويذهب إىل األماكن اللهوية ؟
    هؤالء أناس مثلكم ، وهم أمثلة أنصار اإلمام املهدي عجـل اهللا     

هذا لـيس مـن املمكـن    فرجه ، اإلنسان الذي يبحث عن اللهو دائما         
ــب منــه أن خيــدم الــدين ، اإلمــام املهــدي عجــ    ل اهللا فرجــهأن تطل

       أن ينظـر إىل النـاس اآلن ويريـد أن ينتقـي منـهم األنـصار ، وال بـد 
 إليك ، فإذا ظهر فإنه ليه السالم تريب نفسك حىت ينظر اإلمام ع     

يقول لفـالن أنـت مـن أنـصاري ، ويقـول لفـالن أنـت مـن أنـصاري ،            
أن تعمــل علــى نفــسك جبــد حــىت تــصري مــن أنــصار اإلمــام  وال بــد 

ــسالم احلــسني ع ــان ، الــذ  ليــه ال ــون مــن أنــصار    يف هــذا الزم ي يك
 يف هذا الزمان يكون مـن أنـصار اإلمـام     اإلمام املهدي عليه السالم   

 لـو كـان يف ذلـك الزمـان ، الـذي يـضيع وقتـه        ليـه الـسالم   احلسني ع 
اإلنــسان ال كـان  ار ، إذا فيمـا ال ينفـع ال ميكـن أن يكـون مـن األنـص      

 الدين فال ميكن أن يكون مـن يعيش أهداف اإلسالم وال حيمل هم  
  .األنصار 
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يـأيت    الذي يستيقظ من الصباح ويذهب إىل العمل مث         الشخص
وحياتـه تـسري علـى    ، يـة  ى وينام ويف املساء يـذهب إىل الديوان     ويتغد

هذا املنوال الروتيين وال يفكر بالدين وكيفية نشره يف العامل ، مثـل      
ال ميكن أن يكون من األنصار ، الـذي يريـد أن يكـون    الشخص  هذا  

 ــد ــصار ال ب ــن األن ــدين   أن حيمــل هــم م ــم و هــذا ال ــل نــشره ه يف ك
ميكن فقط فال وهلوه ه بطنه  وأما اإلنسان الذي مهّ   ،  أرجاء العامل   

  بالـدين يكـون مـن األنـصار ، وال     أن يكون من األنصار ، الذي يهـتم 
، ويف القـرآن الكـرمي أن أكثـر النـاس     تفعل شيئا ألن الناس يفعلونه   

رائــزهم وشــهوام ، فــال تنظــر ، أكثــر النــاس يتبعــون غال يعقلــون 
إىل أكثر الناس بـل انظـر إىل تلـك القلـة املؤمنـة ، وعـادة املؤمنـون             

ذه القلة املؤمنـة ، وال     احلقيقي ون يكونون قليلني ، حاول أن تقتدي
  .تقتدي بأكثر الناس الذين يتبعون أهواءهم 

ــد ــ    وال بـ ــستطيع أن     أن حنـ ــىت نـ ــياء حـ ــع األشـ ــل مـ ذر يف التعامـ
ــن أن يكـــون       جن ــدى ، وهكـــذا ميكـ ــمن خـــط اهلـ ــها مجيعهـــا ضـ علـ

  ، وال متــر ل اهللا فرجــه مــن أنــصار اإلمــام املهــدي عجــ     الــشخص  
عليكم األشياء بكل سهولة ، ونكون من األشخاص الـذين ينخـدعون      

ننظـر إىل حقيقـة الـشيء حـىت ميكـن لنـا       ال بد أن بالشعارات ، بل    
  دـيـون بـ أن يكدـذا ال بـل هـبـن قـا ، ولكـحـيـحـا صـه تقييمـمـيـقـأن ن
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   ـ  اإلنسان علـم التقيـيم وكيفيقيـيم ، وال بـد أن يكـون عنـده علـم      ة الت
      م األشياء ، فال بدمن طلب العلم الـذي  ديين حىت يستطيع أن يقي 

يوضح الطريق لإلنسان ويعرف كيف يكون من خط اهلـدى وال يقـع        
  .يف خط الضالل وال ينخدع بالشعارات 

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

  

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

حتتاج إىل التعامـل معهـا جبديـة ألن االهتمـام      الدينية  املواضيع      
 املهمة لإلنسان ، وكلمـا فهـم اإلنـسان دينـه أكثـر         بالدين من األمور  

استطاع أن يتقرب إىل اهللا عز وجل ذا الفهم ، فمن ازداد علمه       
فإنــه يــستطيع أن يعمــل بــصورة أفــضل ، هــذا الــدين ســيدخلك إىل   
اجلنة ، فكما أن اإلنسان الذي يريد أن حيصل على الوظيفـة جتـده       

 إذا أراد أن يكون مهندسـا  ايهتم بطلب العلم الدنيوي اهتماما كبري    
أو طبيبـا حــىت حيـصل علــى أعلـى املناصــب الدنيويـة ، كــذلك فهــم     
ــستطيع أن     ــة ، ويـ ــب أخرويـ ــسان مناصـ ــي اإلنـ ــدين يعطـ ــيع الـ مواضـ

  بـاصـل على املنـصـيحـل ، فـز وجــم إىل اهللا عــلـعـذا الـهـرب بــقـتـي
                                                        

ـ  ذا املوضوع يف ـألقي ه  )١( سن عليـه  خطبة اجلمعة يف مسجد اإلمـام احل
 املوافـق  هـ ١٤٢٢ مجادى األوىل ٢١ ة بيـان بتـاريخـالسـالم يف منطق 

  . م ٢٠٠١ / ٨ / ١٠
- ٢٦ - 
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ــ ـــالعاليـ ــامل   رة ـة يف اآلخـ ــن معـ ــدث عـ ــرح تتحـ ــيع الـــيت تطـ ، املواضـ
ــم كيـــف ميكننـــا أن نكـــون مـــن املـــؤمنني   اإلميـــان ، حنـــاول أن نفهـ
الصاحلني الـذين يـستطيعون أن يـصعدوا إىل درجـات اجلنـة العاليـة        

 حــول ســتدور  رضــوان مــن اهللا أكــرب ، واملواضــيعوأن حيــصلوا علــى
ــفات اإلميـــ  ــف نكـــون مـــن املـــؤمنني      مواصـ ان ومعـــامل اإلميـــان وكيـ

  .الصاحلني 
منها دائـرة اإلميـان ودائـرة    ، عدة دوائر الدنيا توجد يف احلياة       

الكفر ودائرة الفسق ودائـرة النفـاق ودائـرة الـشرك وغريهـا ، وكـل         
دائرة من هـذه الـدوائر هلـا مواصـفات معينـة ، فكـل دائـرة تتـصف            

  تار املوقع الذي يريـده ،   اإلنسان أن خي علىبصفات معينة ، فال بد
 أن يكــون مؤمنــا أو كــافرا أو فاســقا أو منافقــا أو خيتــاربنفــسه هــو 

مــشركا ، فاإلنــسان هــو الــذي حيــدد الــدائرة الــيت يريــدها وحيــدد   
يف ماذا يريـد أن يكـون   و  دائرة يريد أن يكون ؟يف أي موقعه فيها ،    
  ؟هذه الدائرة 

 أن يكــون يف إحــدى  واإلنــسان ال بــدهنــاك عــدة دوائــر ،: إذن     
ــة       ــدوائر ، ومهم ــل ال ــون خــارج ك ــستطيع أن يك ــدوائر ، وال ي هــذه ال
اإلنسان يف احلياة الدنيا أن خيتـار إحـدى هـذه الـدوائر ، وأن يـضع         

  رـيـرة غـار دائـان خيتـسـد أن اإلنـقـتـاره ، وال أعـيـتـا باخـهـه فيـسـنف
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دائــرة اإلميـــان ألنــه يعلـــم أن هنـــاك حيــاة أخـــرى وأن اهللا تعـــاىل    
، وال بـد أن يكـون دقيقـا    أعماهلم عقائدهم وسيحاسب الناس على  

أمــل  و، يف اختيــار هــذه الــدائرة ، فــنحن نريــد أن نكــون مــؤمنني       
 فيهـا مـن الـنعم    اإلنسان أن يصل يف احلياة األخرى إىل اجلنة اليت    

  .اليت ال حتصى 
واآلن أنــت أمــام إحــدى هـــذه الــدوائر ، ولكــن قبــل أن خيتـــار           

   حـىت   أن يعرف صفات كل دائرة من الدوائر    اإلنسان إحداها ال بد
ــد شــيعيا فإنــه يكــون      ــم ويقــني ال أن اإلنــسان ألنــه وِل ــار عــن عل خيت

، وِلـد بوذيـا يكـون بوذيـا     ؛ وألنه يكون سنيا ؛ وألنه وِلد سنيا شيعيا  
ــار      ــدوائر حــىت يــستطيع أن خيت ــدرس هــذه ال ــد أن ي ــل ال ب إذا و، ب

صف مبواصفات هذه الـدائرة حـىت    أن يتختار دائرة معينة فال بد    ا
  . أنه ضمن هذه الدائرة يصدق عليه

 أن اإلنــسان الــذي يريــد أن يــدخل ضــمن دائــرة اإلميــان ال بــد     و
ال عليــه أن ة ألن هلــا صــفات معينـة ، فــأو يعـرف حــدود هــذه الـدائر  

 ومــا يعــرف صــفات دائــرة اإلميــان ، فمــا هــي مواصــفات اإلميــان ؟ 
  هي صفات اإلنسان املؤمن ؟

عـــن علـــم وبعـــد االطـــالع علــــى     إذا دخـــل يف هـــذه الـــدائرة        و
  ولـتطيع أن يقـه يسـفإنن ـات املؤمـة صفـرفـعـرة ومـات الدائـفـمواص
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صف مبواصـفات اإلميـان ،   أنـا إنـسان مـؤمن ، أنـا أتـ         : " بكل يقني   
أن ، فيــدخل إىل هــذه الــدائرة بعــد " صف بــصفات املــؤمنني أنــا أتــ

لصفات موجودة فيـه  يرى أن هذه اوجيسد هذه الصفات يف نفسه ،  
ألين  ، ال أنـــا مـــؤمن: " ثقـــة يـــستطيع أن يقـــول بكـــل اآلن ، فهنـــا 

  ." صرت مؤمنا شيعيا وِلدت من أبوين شيعيني 
ــا املــــؤمن أن تعــــرف أو: إذن      ال مواصــــفات هــــذه مهمتــــك أيهــ

ــة   ــدوائر املختلف ــصحيحة    مث ختال ــا هــي ال ــدائرة الــيت تراه ــار ال  ، ت
حنتــاج إىل وقفــة مراجعــة للــنفس ، كــل إنــسان يراجــع نفــسه حــىت   

ــفات ا  ــرى أن مواصــ ــفات   يــ ــه أو ال ، وأن صــ ــسدة فيــ ــان متجــ إلميــ
ــشريفة     ــات ال متجــسدة املــؤمنني املــذكورة يف القــرآن الكــرمي والرواي

فيحمد اهللا علـى ذلـك وحيـاول    فيه فإذا كانت متجسدة ، أو ال  فيه  
أن حيصل على صـفات أكثـر ، فيحتـاج اإلنـسان إىل مراجعـة نفـسه          

  .حىت يرى أن هذه الصفات موجودة فيه أو ال 
  :وجه له السؤال التايل تيقول إنه مؤمن يمن 

من ؟ هل حاولت أن ترجع صفات اإلنسان املؤهل تعلم ما هي      
  أنا مؤمن ؟: إىل نفسك قبل أن تقول 

ــا هــي مواصــفات اإلميــان ؟ ومــا هــي صــفات           ــو ســئلت م اآلن ل
  أن جتيب على هذه األسئلة أو ال ؟املؤمن ؟ هل تستطيع 
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    قد يقول إنه ال يوجد عنده تفصيل عن صفات املـؤمنني ، ولكـن        
ــصفات العامــة حــىت   ولكــن يعــرف صــفات إمجاليــة عامــة ،    هــذه ال

يجــب عليـــه أن يعــرف تفاصـــيل   إلنــسان غـــري الــشيعي يعرفهـــا ، ف  ا
إلميـان عـن الـدوائر    صفات املؤمنني ألن هذه الصفات متيز دائـرة ا       

ــول  ــرى ، قــ ــه إال اهللا " األخــ ــذاهب  " ال إلــ ــل املــ ــشترك بــــني كــ مــ
مشترك بني كـل  " أشهد أن حممدا رسول اهللا     " اإلسالمية ، وقول    

الـدوائر اإلسـالمية ، فكـل املــذاهب اإلسـالمية تعتقـد ـذه العقائــد       
ولكن هناك صفات متيز املؤمن عن غري املؤمن ، فإذا   الضرورية ،   

  !إلنسان مؤمنا فكيف يؤمن بشيء جيهله كان ا
ــئل ـص ال يـــسـإذا كـــان الـــشخ     ــذه األسـ ــب علـــى هـ ة تطيع أن جييـ

يـؤمن بـشيء   اإلنـسان  إذا كـان  فكيف يقـول عـن نفـسه إنـه مـؤمن ،          
فإنه إذا سئل عن هذا الشيء فاملفروض أنـه يعـرف مـا يـؤمن بـه ،         

وهـذا  فإذا قال ال أعرف عنه شيئا فكيف يؤمن بشيء ال يعلم بـه ،     
عنــه كمــا إذا قــال اإلنــسان أنــا أعتقــد بــشيء معــني فتــأيت وتــسأله    

  بـشيء يعتقـد  شيئا ، فهل ميكن لإلنسان أن فيقول لك ال أعلم عنه 
  ؟ال يعلم عنه شيئا جمهول عنده 

ــأو: إذن      ــفات   كال عليـ ــان وصـ ــرة اإلميـ ــفات دائـ ــة مواصـ  معرفـ
  كـ وتضع رجلذه الدائرةـك تأيت وتدخل يف هـد ذلـىت بعـاملؤمنني ح
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  .أنا مؤمن : بكل ثقة ومعرفة فيها وتقول 
ــق           ــاك صــفات تتعل ــدائرة اإلميــان عــدة مواصــفات ، هن توجــد ل

ــرد ، فالــدين يبــين صــفات اإلنــسان       ــسان املــؤمن كف املــؤمن ، باإلن
  ا هي صفات املؤمن ؟م: يأيت السؤال التايل ف

ــاول موضــوعا آخــر       ــستطيع أن نتن ــسان    وون ــة هــذا اإلن هــو عالق
ــاملؤمنني اآلخــرين ضــمن   ا ــؤمن ب ــرة مل ــأيت الــسؤال  ، فاإلميــان دائ ي

  ن باملؤمنني اآلخرين ؟ما هي عالقة املؤم: التايل 
هـو عالقـة املـؤمن بالـدوائر     وونستطيع أن نتناول موضـوعا ثالثـا         

 أن يتعامــل املــؤمن معهــم   م مــن األقــوام ال بــد  فكــل قــو ، األخــرى 
ة التعامل مع كل فرقة مـن  ، وقد بين الدين لنا كيفي     بطريقة معينة   

كيـف يتعامـل املـؤمن مـع األنــاس     : يـأيت الـسؤال التـايل    ، فالفـرق  
  ر الكفر والفسق والنفاق والشرك ؟املوجودين ضمن دوائ

 حـىت  نيصفات املـؤمن ال على اإلنسان املؤمن أن يعرف أو    :إذن      
ــا يعــرف كيفيــ    ــصفات يف نفــسه ، وثاني ة العالقــة مــع  جيــسد هــذه ال

ــرف      ــا يعـ ــان ، وثالثـ ــرة اإلميـ ــمن دائـ ــؤمنني ضـ ــاس املـ ــالالنـ  ةعالقـ
  .بالدوائر األخرى وكيف يتعامل مع الناس اآلخرين غري املؤمنني 

  :ميكن طرح ثالثة مواضيع : إذن     
  .كفرد صفات املؤمن معرفة ـــ ١
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  .ضمن دائرة اإلميان  باملؤمنني ة املؤمنمعرفة كيفية عالقـــ ٢
  .بغري املؤمنني من الدوائر األخرى ة املؤمن معرفة كيفية عالقـــ ٣

 أن ، فـال بـد    بكـل تفاصـيلها   هذه اجلوانب الثالثـة بينـها الـدين             
ــستطيع أن يتحــرك يف حياتــه        ــام اإلنــسان حــىت ي ــون واضــحة أم تك

  :فيأيت السؤال التايل ،  باجتاه اهللا صحيحاكا  حترويةالدني
  ولكن من أين يأيت العلم ذه اجلوانب الثالثة ؟    

  :اجلواب 
وعلـــى ، يرجـــع اإلنـــسان إىل الكتـــاب الكـــرمي والـــسنة الـــشريفة     

دور املـؤمن حـىت   ووانب الثالثة ، له معرفة هذه اجل ا ميكن   مأساسه
    أن يكون له اطالع على القرآن الكرمي والسنة    يكون لديه علم ال بد 

  .الشريفة 
ال عـن  ل العقائـد الواجبـة أو  وإن اإلنسان يصل إىل اإلميـان بأصـ        

ــق  ــلالطريـ ــشرع ،    عقـ ــق الـ ــن طريـ ــذ عـ ــع لألخـ ــك يرجـ ــد ذلـ  ، وبعـ
ــب الثالثــ     ــرف تفاصــيل هــذه اجلوان ــستطيع أن يع ــن الــشرع  في ، ة م

، ومعرفــة االســتدالل علــى أصــول الــدين يكــون أوال اســتدالال عقليــا   
تفاصيل أصول الدين وفـروع الـدين يكـون باالسـتدالل الـشرعي مـن             

  .الكتاب الكرمي والسنة الشريفة 
  انـسـات اإلنـو صفـط وهـقـب األول فـانـاول اجلـنـتـي لنـأتـواآلن ن    
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نريــد أن نعــرف صــفات املــؤمن  بــشيء مــن اإلجيــاز ، كفــرد املــؤمن 
ال ضــمن دائــرة  موجــودون فعــ بكــل ثقــة ويقــني   حــىت نــضمن أننــا   
ــاإلميــان ، وبعــد أن   ــدأ    ي ضمن أنــه موجــود داخــل دائــرة اإلميــان تب

ــه    ــمن دائرتـ ــرين ضـ ــاملؤمنني اآلخـ ــه بـ ــون عالقتـ  ، معرفـــة كيـــف تكـ
  .ومعرفة كيف تكون عالقته باألشخاص يف الدوائر األخرى 

 ،  املـؤمن ألمور اليت متيز املؤمن عن غـري نأيت اآلن إىل بعض ا        
ــصاديق      ــصري م فنعــرف صــفات املــؤمن وكيــف يكــون املــؤمن حــىت ن

ــصفات  ــا يف وجنـــسدها يف أنفـــسنا هلـــذه الـ ــضع أرجلنـ ــايل نـ ، وبالتـ
  .دائرة اإلميان بكل ثقة ويقني 

مهمتنا اآلن أن نعرف صفات املـؤمنني حـىت نلتـزم ـذه      : إذن      
الــصفات وجنــسدها يف أنفــسنا ، وبالتـــايل نــستطيع أن نقــول عـــن      

ال نكون من املـؤمنني الـضعفاء   و،  أنفسنا بكل ثقة إننا اآلن مؤمنون       
ــد يــدخل يف         ــرة اإلميــان ، وق ــل شــبهة خيرجــون مــن دائ ــذين ألق ال

قد يقوم ببعض األعمال اليت تكون من  وم ،دائرة أخرى وهو ال يعل   
صــفات الكــافرين أو املنــافقني أو املــشركني ألنــه ال يعــرف مــا مييــز  
ــدوائر       ــزات ال ــم ممي ــدوائر األخــرى ، وال يعل ــن ال ــرة اإلميــان ع دائ

فمهمتنـا  ، األخرى ، فيقع يف الدوائر األخرى وهو يتوهم أنه مـؤمن       
  ي صفاتـا هـفمم ا ، ات اإلنسان املؤمن حىت نلتزـرف صفـأن نع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  مواصفات دائرة اإلميان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤
  

  اإلنسان املؤمن ؟
ونتناول يف هذا املوضوع بعض صفات املؤمنني اليت من خالهلـا        

ن هـذه  نرى هـل أن هـذه الـصفات تتجـسد فينـا أو أننـا مبتعـدون عـ          
ــصفات ،  ــوه  قــد نال ــن ال ــيش نوعــا م ــرة   مع ــا يف دائ ــث نظــن أنن  حي

قـد يكـون   وة ، اإلميان ، ولكن يف الواقـع قـد ال نكـون يف هـذه الـدائر      
أنه وال يعرف ، اإلنسان ضمن الدوائر األخرى ولكنه ال يدرك ذلك     

  : ، يقول اهللا تعاىل داخل يف إحدى الدوائر األخرى
﴿ 

﴾  )١(.   
ــري     ــال   إن اخلاسـ ــون اآلن بأعمـ ــم يقومـ ــون أـ ــرة يظنـ ن يف اآلخـ

ــن هــذا جمــرد أوهــام    ــاالت ، اإلنــسان إذا كــان ال  حــسنة ، ولك وخي
 ، ولكنـه يف الواقـع   يعلم فإنـه ال يـستطيع أن يعمـل ، يظـن أنـه يعمـل         

ــوهم أنــه         ــة خاســرا وهــو يت ــأيت يــوم القيام ــن اخلاســرين ، ي هــو م
  .حيسن صنعا 

ــوم القيامــة فــإن اهللا عــز وجــل ســوف             ــأيت اإلنــسان ي ــدما ي عن
  واقعه وعن أموره وكيف كان يعيشقلبه ون ـان عـذا اإلنسـف هلـيكش

                                                        
   .١٠٤ – ١٠٣:  الكهف )١(
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 وبأي اعتقاد كان يعتقد وما هي العقائد اليت كان يعتقد ا فعال ،    
هـذا ال يكفـي ألن يكـون    ؛ إن قول اإلنسان بلسانه إنه إنـسان مـؤمن         

ــة ،     ــه إىل اجلنـ ــدخل بـ ــي أن يـ ــه وال يكفـ ــيا عنـ ــل راضـ ــز وجـ اهللا عـ
ة يـوم القيامـ    اإلنسان إىل اجلنة ، يف   فمجرد حركة اللسان ال تدِخلُ    

سوف يكشف اهللا عز وجل عن قلـب اإلنـسان ، وسـوف يكـشف عـن           
قلبــه ال العقائــد الــيت كــان  العقائــد احلقيقيــة الــيت كــان يعتقــد ــا  

، هل هذا اإلنسان كان يعتقـد بـاهللا حـق االعتقـاد     ينطق ا بلسانه  
   يقول بلسانه إنه مؤمن باهللا ؟أو أنه فقط

  

عــز كــر وجــود اهللا مبــصيبة قــد يناإلنــسان مــثال حينمــا يــصاب     
 ، فهــذه العقيـدة بأنــه ال يــؤمن بـاهللا حــق اإلميـان تكــون عنــده    وجـل 

ــتالء      اتعقيــدة راســخة ، وتظهــر هــذه العقيــدة عنــد املــصائب واالب
لـو  : " ، قـد يقـول   هـذا اإلنـسان يفـشل يف االمتحـان         ووالتمحيص ،   

، وهذا الكـالم جيـري علـى    " أن اهللا موجود ملا أصبت ذا البالء      
ــسان الــ  ــه ينكــر وجــود اهللا    ل ــول اهللا بعض وهــو غــري ملتفــت أن ، يق

   .)١(  ﴾ ﴿: تعاىل 
  قد يقول أنا أؤمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهآخر وإنسان     

                                                        
  . ١٠٦:  يوسف )١(
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، ولكنه إذا واجهته مـشكلة وكـان يعلـم بـاحلكم الـشرعي فـال       وسلم  
يأخذ ذا احلكم اإلهلي الذي ورد عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            
، وآله ، فهو بلسانه يقول إنـه يعتقـد بالرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه        

وبـاحلكم الـشرعي ،   ولكنه من ناحية عملية ال يلتزم ـذا االعتقـاد      
  !قاد برسول اهللا ؟أين االعتف

 ﴿ :يقول اهللا تعاىل     
﴾  )١(.   

  .حكام الشرعية     فال يؤمنون حىت يكون عندهم التسليم باأل
 يقول إنه يؤمن بأن اهللا عادل ال يظلـم فـإذا وقـع        شخص ثالث و    

يف مــشكلة فإنــه يقــول إن اهللا قــد ظلمــين مبــا جــرى علــي ، فهــو يف  
  .سبحانه عقيدته الواقعية ال يؤمن بعدل اهللا 

وكذلك قد ال يؤمن باإلمامـة حقيقـة ، مـثال لـو ورد عـن األئمـة                   
بــني اختيــارين اإلنــسان ياء فحينمــا يقــع علــيهم الــسالم بعــض األشــ

وبني طاعة أمـر واجـب أو تـرك حمـرم     ورغباته الدنيوية  بني شهوته   
ورد مــن اإلمــام عليــه الــسالم فهنــا مــن ناحيــة عمليــة هــو ال يعتقــد  

  هـوم عليـام املعصـإلما أراده اـذ مبـه حني العمل مل يأخـة ألنـباإلمام
                                                        

  .٦٥: النساء  )١(
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  .السالم منه 
فهــو بلــسانه يقــول أنــا أعتقــد بــاهللا وأنــا أعتقــد بعــدل اهللا وأنــا       

ولكنــه مــن ، أعتقـد بــالنيب وأنــا أعتقــد باإلمــام وأنــا أعتقــد باملعــاد   
ــة قــد ال يكــون هــذا اإلنــسان معتقــدا حــق االعتقــاد وال      ناحيــة عملي

  .لبه يكون االعتقاد راسخا يف ق
  

 ﴿: ويف رواية يف قوله تعاىل     


﴾ )عن ورد  ، )١
ومـن قـرأ القـرآن مـن هـذه      " : قـال  أنه أمري املؤمنني عليه السالم     

  . )٢( "األمة مث دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات اهللا هزوا 
    معىن ذلك أنه مل يكن يعمل بالقرآن وبأحكام القـرآن ، ومعنـاه       

  إذا اإلنــسان ال أنــه اســتهزأ بــاحلكم اإلهلــي ، فمــن ناحيــة عمليــة      
ــصومني    ــات املعـ ــرآن وروايـ ــات القـ ــزم بآيـ ــد   يلتـ ــسالم فقـ ــيهم الـ  علـ

  دـقـا يعتـمـل بـمـعـم ال يـشيء ثـد بـقـتـعإنـه يـول ـقـزوا ، يـم هـاختذه
                                                        

  .٢٣١: البقرة  )١(
من  ( ٢٥٥ ص   ٢نقال عن تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي قدس سره ج           )٢(

 ) .فقهي املعجم القرص 
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  .االعتقاد من األحكام والقوانني  وبلوازم
يف يــوم يحــشر الــذي ال يعتقــد حــق االعتقــاد ن مثــل هــذا اإلنــسا    

افرين الـذين ال يعتقـدون   على غري اإلميان ، حيـشر مـع الكـ    القيامة  
حـىت يتأكـد أن   ومهتمـا وجـادا   على اإلنسان أن يكون حذرا      وباهللا ،   

يف حتولت عنده إىل عقائـد راسـخة   اليت ينطق ا قد     هذه العقائد   
قـط مل تـدخل إىل القلـب ، فحـني     ال أن تكـون عقائـد لـسانية ف   قلبـه  

قـد ينكـر وجـود    يظهر إميان اإلنسان ،   والتمحيص  والبالء  املصائب  
اهللا أو ينكـــر عـــدل اهللا أو ينكـــر النبـــوة أو ينكـــر اإلمامـــة أو ينكـــر  
املعـاد ، فقـد ال يكــون واقعـا معتقــدا ـذه األشــياء وإن كـان بلــسانه      

  .يقول إنه معتقد 
 بأيـدي النــاس ، هـذا بــالء عظــيم       ومـن االبــتالءات وجـود املــال  

ال نقلب إىل نقمة ، اإلنـسان   اإلنسان يف بلدنا ، نعمة املال قد ت    على
لـريى هـل أنـه يـصرف هـذه األمـوال كمـا يريـد         يراجـع نفـسه   بد أن  

 وكمـا يريـد   لى اهللا عليـه وآلـه  وكمـا يريـد الرسـول صـ       اهللا عز وجـل   
مــع األمــوال  ، معرفــة كيفيــة تعامــل اإلنــسان  لــيهم الــسالماألئمــة ع

الــيت بيــده أمــر مهــم ، ضــمن دائــرة اإلميــان ال بــد أن يكــون عنــد     
اإلنسان علـم عـن كيفيـة التعامـل مـع األمـوال والـنعم وإال فـإن هـذه           

  دون أنـار بـنـات يف الـمـلـم وظـقـة إىل نـامـيـقـوم الـب يـوال تنقلـاألم
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  .يدرك 
علــى اإلنــسان أن يكــون حــذرا يف حتركــه حــىت ال خيــرج   : إذن     

  .من دائرة اإلميان ويدخل إىل إحدى الدوائر األخرى 
إن التعامل مع الـدين ال بـد أن يكـون حبـذر واهتمـام ، فالـدين                 

 ل يف كــل لــيس هامــشيا يف حيــاة اإلنــسان ، الــدين لــه واقعيــة ويتــدخ
ــاة اإلنــسان ،   حركــة يف كــليف وشــيء  ــدين شــيء  حي ال تظنــوا أن ال

، فكما أن اإلنسان يأكل ويشرب وينام   هامشي بل هو شيء أساسي      
ــاج إىل ديــن يبــين لــه طريقــة احليــاة     ويعــيش يف مــسكن كــذلك حيت

 لُِخد، هــذا هــو الــدين الــذي يــوكيــف يعــيش يف هــذه احليــاة الــدنيا 
إذا مل يعمـل   إىل النـار  هلُـ ِخدأو يإذا عمـل بـه ،       إىل اجلنـة     اإلنسان

، فكم على اإلنسان أن يبذل من جهد حىت يعرف دينـه ومعـامل         به  
        ـ دينه حىت يستطيع أن يتعامل مع الـدين باهتمـام وجداإلنـسان  ة ي ،

الــذي يريــد أن يكــون مهندســا يــدرس مخــس ســنوات يف اجلامعــة       
ليصل إىل هذا املنصب الدنيوي ، والطبيب يـدرس سـنوات وسـنوات      

ص يف جــزء مـــن أجـــزاء اجلــسم ، فلمـــاذا يف األمـــور    يتخـــصحــىت 
الدينية يوجد عند الناس المباالة وعدم اهتمام مع أن الدين وراءه       

، ومنـصب أخـروي حبيـث يـستطيع املـؤمن       نتيجة إما جنة وإمـا نـار        
  ،ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ـذا الدين أن جيلس مـبواسطة ه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  مواصفات دائرة اإلميان. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

، بـل  والـصوم واحلـج فقـط      يبـين لنـا كيفيـة أداء الـصالة        الدين ال و
 ــدخ ــدين يت ــسان    إن هــذا ال ــاة اإلن ــبرية يف حي ، ل يف كــل صــغرية وك

جلوسـك يف املـسجد يوجـد لـه حكــم شـرعي ، أي عمـل تقـوم بـه لــه         
يفيــة بنــاء حكــم شــرعي ، أي تفكــري تفكــر بــه لــه حكــم شــرعي ، ك  

ــه حكــم شــرعي ، شــراء       ــك هلــا حكــم شــرعي ، شــراء األثــاث ل بيت
السيارة له حكـم شـرعي ، حجـاب بناتـك لـه حكـم شـرعي ، كيفيـة           
معيشتك هلا حكم شرعي ، كيفية بناء املـسجد هلـا حكـم شـرعي ،          
هل اهللا عز وجل يرضـى أن يكـون بنـاء املـسجد ـذه الكيفيـة أو ال        

  يرضى ؟
الـصغرية  حكام كل جوانب حياتك مـن األمـور       هذا الدين يبين أ   

 أوال أن  ، فإذا أراد اإلنسان أن يكـون مؤمنـا حقيقيـا ال بـد        والكبرية
يعلــم أحكــام هــذا الــدين ويعــرف كيــف يتعامــل مــع هــذه األحكــام ،   
أحكـــام الـــدين مخـــسة هـــي الواجـــب واملـــستحب واحلـــرام واملكـــروه  

ان املـؤمن يتـرك   واملباح ، وهناك أحكام فـوق هـذه األحكـام ، اإلنـس       
بعض املباحات قربـة إىل اهللا تعـاىل حـىت يـستطيع أن حيـصل علـى           

      ــيس شــيئا هامــشي ــة ، فهــذا الــدين ل ــدرجات العاليــة يف اجلن ا يف ال
علـى اإلنـسان لكــي يكـون مؤمنـا حقيقيـا أن يــتعلم      حيـاة اإلنـسان ، و  

  دـه ، وبعـذه الصفات يف نفسـد هـم جيسـد التعلـ، وبعمعامل اإلميان 
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أنــا مــؤمن ، ال : جتــسيد الــصفات يف نفــسه يــستطيع أن يقــول اآلن  
  ِلــفقـط ألن اإلنـسان ود  أنـا مــؤمن ، إذا  : ني يقـول   مـن أبـوين شــيعي

  :التايل كنت مؤمنا فيتوجه إليك السؤال 
  ما هي معامل اإلميان ؟    
ــ    إ ـــذا كنـــت تعلـ ـــم وتعمـ ــؤمن  ـل وتطبـ ــامل اإلميـــان فأنـــت مـ ق معـ

حقيقي ، نعم يكون التعامل مع الناس على أسـاس الظـاهر ، ولكـن       
اهللا عـز وجــل يــرى واقــع اإلنــسان ويتعامــل مــع النــاس علــى أســاس   

 رســول اهللا ألن اهللا ينظــر إىل قلــوبكم كمــا يف روايــة عــن    واقعهــم 
رك وتعاىل ال ينظر إىل صوركم إن اهللا تبا" : صلى اهللا عليه وآله 

 . )١( "وال إىل أموالكم ، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم 
    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
  

  
  
  
                                                        

  .٨٨ ص ٧٤حبار األنوار ج  )١(
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)١(  
  

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

    جيـب علـى املـؤمن أن يعـرف صـفات املـؤمنني حـىت يـستطيع أن         
جيسد هذه الصفات يف نفسه ، فيحتاج إىل العلم حىت يعـرف هـذه        

 أن يعـرف األشـياء الـيت جيـب علـى       الصفات أو ال ، وبعد ذلك ال بد
 نتيجـة  املؤمن أن يقوم ـا ، هـذا العلـم الـذي يكتـسبه تترتـب عليـه         

ــ ــع    عملي ة ، املــؤمن حيــاول أن حيــصل علــى درجــات اجلنــة ، وال يقن
بالدرجات الدنيا منها ، املؤمن يف هذا الزمان حياول أن يكـون مـن      
أنصار اإلمـام املهـدي عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الـشريف ، فـإذا أراد            

الوصــول إىل هــذا املقــام فــال بــدد فيــه صــفات املــؤمنني ،  أن جيــس
ــم   وأنــصار اإلمــام  املهــدي عليــه الــسالم أنــاس علمــاء ، عنــدهم عل

  ـنـهـم إمـامـهـم عـلـيـهد مـريـاذا يـون مـرفـعـن ، يـديـى الـلـالع عــواط
                                                        

ألقي هذا املوضوع يف مسجد اإلمام احلسن عليه الـسالم مبنطقـة بيـان      )١(
  . م ٢٠٠١ / ٨ / ١١ املوافق هـ ١٤٢٢ مجادى األوىل ٢٢بتاريخ 

- ٤٢ - 
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  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلميان نية وعمل 
  

  . إىل علماء عاملني بعلمهم السالم ، واإلمام عليه السالم حيتاج
  

 مــن ال بــدوصــفات املــؤمنني ملعرفــة مواصــفات دائــرة اإلميــان  و    
، وبعـد ذلــك نــستطيع  الرجـوع إىل القــرآن الكـرمي والــسنة الــشريفة   

، نريـد أن نعـرف جوانـب    أن نعمل وجنسد هذه الصفات يف أنفسنا         
اإلميـان حـىت نـدخل إىل دائـرة اإلميــان عـن بـصرية ومعرفـة وعلــم        

 اإلميــان وحنـن يف الواقــع ال توجــد  ال أن نقــول إننـا يف دائــرة ويقـني  
عندنا املعرفة الكافيـة ـذه الـدائرة ، فـال يكفـي أن يقـول اإلنـسان              

، القول اللساين ال قيمة له وال تترتب عليه نتيجـة  بلسانه إنه مؤمن    
  .، بل إن اإلميان عمل ال قول فقط عملية 

  

مـا  لو كان اإلميان كال  " : قال    عليه السالم  أمري املؤمنني عن      
   .)١( "زل فيه صوم وال صالة وال حالل وال حرام ـمل ين

  

 رع اهللا تعـــاىل األحكـــامشـــا ط ملــــو كـــان كالمـــا فقــــاإلميـــان لـــ    
 ارةـة عبـرام إذ أن األحكام الشرعي ـالل وح ـن واجب وح  ـالشرعية م 

اإلنسان يقـول  ، وعن أعمال يقوم ا اإلنسان ، فاإلميان قول وفعل     
وتطبيـق خـارجي ،    ولكـن هـذا حيتـاج إىل عمـل     بلسانه إنـه مـؤمن ،     

  مـالـس يف عـيـ لاإلميـان، فـقـط  ـاتن نظريـارة عـس عبـان ليـواإلمي
                                                        

   .٢ ح ٣٣ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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  اإلميان نية وعمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٤
  

  .العملي النظريات دون عامل التطبيق 
ربين عــن اإلميــان أال ختــ: ســئل اإلمــام الــصادق عليــه الــسالم     

ه ، اإلميـان عمـل كلّـ   " : أقول هو وعمل أم قـول بـال عمـل ؟ فقـال       
  . )١( . . . "والقول بعض ذلك العمل ، 

قـول اإلنـسان بلـسانه إنـه     عمـل  اله ، ومن   اإلميان عمل كلّ  :     إذن  
الــذي ينطـق بــه  ، ولكـن هــذا القـول   ؛ ألن القــول عمـل أيــضا  مـؤمن  

اسا ملا يف قلب اإلنـسان ألنـه لـو مل يكـن      أن يكون انعكال بد اإلنسان  
إذا كـان ال يوجـد توافـق بـني     ، وانعكاسا ملا يف قلبه فإنه يكون كذبا      
كاذبـا ، فاإلنــسان إذا  يف الواقـع  القـول والقلـب فهـذا اإلنــسان يكـون     

 ملـا يعتقـد ففـي الواقـع     ا آخـر خمالفـ  بشيء مث يقول شيئا كان يعتقد   
نفسه ويعرف أنه يكـذب أو أنـه   ، واإلنسان أعلم ب هذا إنسان كاذب    

، وحنن ال حنكم على الناس أم صادقون أو  يصدق حينما يتكلم    
ظـواهرهم ، لكـن   أسـاس  كاذبون ، وتعاملنـا مـع النـاس يكـون علـى          

  :، يقول اهللا تعاىل اإلنسان بنفسه يعلم مبا يوجد يف قلبه 
  

    ﴿ ﴾  )٢(.   
                                                        

  .١ ح ٣٣ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
  .١٥ – ١٤: القيامة  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلميان نية وعمل 
  

والتطبيــق اهلـدف مـن هــذه املواضـيع لـيس مراقبــة اآلخـرين      إن     
 هــو مراقبــة اإلنــسان لنفــسه لــريى أن     بــل اهلــدف منــها  ، علــيهم 

ــودة   ــؤمنني موجـ ــفات املـ ــل   صـ ــودة ، وال دخـ ــري موجـ ــه أو غـ ــك فيـ لـ
  .باآلخرين 

:  أنه يف دائرة اإلميان ميكن أن نتناول ثالثة جوانـب       مر سابقا 
أوال اإلنسان املـؤمن كفـرد ، فهـو حيـاول أن يعـرف صـفات املـؤمنني          
ــاملؤمنني       ــؤمن بـ ــة املـ ــا عالقـ ــدائرة ، وثانيـ ــذه الـ ــدخل يف هـ ــىت يـ حـ
ــا عالقــــة املــــؤمن   اآلخــــرين املوجــــودين يف دائــــرة اإلميــــان ، وثالثــ

اص اآلخــرين املوجــودين يف الــدوائر األخــرى مــن الكــافرين  باألشــخ
والفاسقني واملنافقني واملـشركني وغريهـم ، وحنـن اآلن نبحـث عـن          
مواصفات اإلنـسان املـؤمن كفـرد ، مـا هـي الـصفات الـيت جيـب أن               

  تكون موجودة فيه ؟
        ال أن يكون قلبه مؤمنا ومعتقدا بـاهللا     إن املطلوب من اإلنسان أو

ــا مـــن هـــذا اإلميـــان القلـــيب  مث يـــأيت ب ، واإلميـــان األفعـــال انطالقـ
إذا كان اإلنسان معتقدا بقلبه باهللا فإن آثار   فالقليب هو األساس ،     

  .هذا االعتقاد تظهر يف اخلارج على تصرفاته وسلوكه 
: العمل من اإلميان ؟ قـال   :     سئل اإلمام الصادق عليه السالم      

  نـــأي م(  هــنـل مــمــعــل ، والــمـعـن إال بوــان ال يكـــمــم ، اإليـــعـن" 
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  اإلميان نية وعمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٦
  

  . )١( "، وال يثبت اإلميان إال بعمل  )ان ـاإلمي
  

 أن يعطــي نتيجــة خارجيــة وهــو العمـــل ،     ال بــد اإلميــان  :     إذن 
كان ، وإذا والعمل جزء من اإلميان   ،   بالعمل فقط    تحقّقيواإلميان  

، وبـدون عمـل اإلميـان ال    ال يوجد عمل فإنـه ال يوجـد إميـان أصـال          
 واألمر الباطين لـه ميان أمر معنوي باطين قليب ، ، إن اإل  وجود له   

ــسان يكــون        ــب اإلن ــا يــستقر يف قل ــه ، وم ــة تــدل علي مظــاهر خارجي
        ن اعتقـادا  ه كـا  يف قلبـ اعتقادا ، فـإذا اقتنـع اإلنـسان بـشيء واسـتقر

من يكون عنده إميان باهللا تعاىل فإنه يقـوم    ووإميانا ذا الشيء ،     
 ، وهـذا العمـل يـؤدي إىل      هميانـ إ ظاهرية تكون منطلقة مـن       بأعمال

، وتثبيتــــه ورســـوخه يف القلــــب  زيـــادة إميانـــه واعتقــــاده واقتناعـــه    
فاإلميــان يــؤدي إىل العمــل ، وهــذا العمــل يــؤدي إىل زيــادة اإلميــان   

قراره يف القلب أكثر من السابق ، فاإلميـان يـؤدي إىل العمـل ،       واست
، وهــذا وانتقالــه إىل درجــة أعلــى والعمــل يــؤدي إىل زيــادة اإلميــان 

، أعلـى درجـة مـن العمـل األول     اإلميان الثاين يؤدي إىل عمل ثـاين       
اإلميـان الثـاين يكـون    و، يف إميانه ويف أعمالـه  وهكذا يتكامل املؤمن  

  إلميان األول ، والعمل الثاين يكون أعلى درجة منأعلى درجة من ا
                                                        

  .٣ ح ٣٨ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلميان نية وعمل 
  

  :التالية ، وهنا تأيت الرواية العمل األول 
يوماه  من استوى" :  عليه السالم أنه قال      اإلمام الصادق عن      

ا فهو مغبوط ، ومن كان فهو مغبون ، ومن كان آخر يوميه خريمه
 الزيـادة يف نفـسه   رم يـن لـون ، ومـو ملع ـا فه ـمهشر هـر يومي ـآخ

النقـصان فـاملوت خـري لـه مـن       فهو إىل النقصان ، ومن كان إىل   
  . )١( "احلياة 

  

املؤمن ال يوجد عنده تساوي يف األيام ، ففي كـل يـوم يـزداد      إن      
وهكـذا حيـصل   د معـين ،  إميانا ويزداد عمـال ، وال يقتـصر علـى حـ          

ــوم ،    ــا بعـــد يـ التكامـــل يف اإلميـــان والعمـــل عنـــد املـــؤمن بـــاهللا يومـ
فـاملؤمن ال يقـف عنـد حـد معـين بـل يتـصاعد إىل اهللا عـز وجــل يف         

ــصعد درجــة بعــد درجــة   كــل حلظــة   ، وال يقتنــع املــؤمن بدرجــة  ، وي
اإلنــسان يف األمـور الدنيويــة ال يكتفــي حبــد  أن ، نــرى يقـف عنــدها  

ن ، وحياول أن حيصل على الشيء األفضل ، حيـاول أن حيـصل       معي
حيــاول أن حيــصل علــى راتــب أكــرب ، وعلـى منــصب دنيــوي أعلــى ،  

ــون     ــة ، ويكونـ ــور األخرويـ ــون إىل األمـ ــاس ال يلتفتـ ــام النـ ــشكل عـ وبـ
  ابـد بـس عنـي أن أجلـفـول يكـقـة ، يـرويـور األخــن األمـن عـيـلـافـغ

                                                        
  .٥ ح ٣٧٦ ص ١١لحر العاملي ج ل وسائل الشيعة )١(
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  اإلميان نية وعمل. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . ٤٨
  

 اجلنـة ، ملــاذا يف األمــور الدنيويـة ال يقــول أحــصل علـى شــيء وأقــف   
  !؟عنده 
يف ويتنــازل ال يقـف وتفكــريه يف األمــور الدنيويـة مــستمر دائــم ،       

نظره يكون  املؤمنو، واملعاد األمور األخروية وكأنه ال وجود لآلخرة      
  .ألنه يتكامل على يف األمور األخروية دائما إىل األ
األعمــال الــيت فرضــها اهللا تعــاىل عليــه ،   يــؤدي املــؤمن     وهكــذا 

ويبتعد عـن احملرمـات الـيت طلـب اهللا تعـاىل منـه أن يبتعـد عنـها ،             
فـإن هـذا اإلنـسان يطلـق     والتـزم باألحكـام الـشرعية    فإذا فعل ذلك    

، وبـدون  " ملـؤمن  ا" ، ويكون مصداقا من مصاديق   " مؤمن  " عليه  
ــن       ــون الــشخص م ــه ال يك ــن نواهي ــاد ع ــأوامر اهللا واالبتع ــزام ب االلت
ــق      ــه أنــه مــؤمن ظــاهري ويطل ــصدق علي ــل ي املــؤمنني احلقيقــيني ، ب

، ولكن مسلم ظاهري ألن املسلم احلقيقي هو عليه أيضا أنه مسلم     
، ونتعامـل معـه علـى أنـه     املؤمن احلقيقي وال خيتلف يف الواقـع عنـه           

  .واهللا يعلم إذا كان هو مؤمنا حقيقيا أو ظاهريا مؤمن ، 
    مثال بعض النساء السافرات يقلن إن اإلميان يف القلـب ، تقـول           
يكفي أن قليب يؤمن باهللا ، فالرد عليها أنه لو كان يف قلبـها إميـان        
لكانت تلتزم بأوامر اهللا وتبتعد عن نواهيه ، اليت تؤمن بـاهللا تعلـم    

  جاب واجب ، فكيف جترؤ علىعلم أن احلأن هذا حكم شرعي ، وت
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  اهللا عز وجل ؟معصية 
  

ــو كــا      عــصياا معنــاه أنــ  ن يوجــد ه ال يوجــد إميــان يف قلبــها ، ل
اهللا اللتزمـت بـأوامر اهللا ، وألـا مل تلتـزم بـأوامر      يف قلبـها   إميان  

  .فمعىن ذلك أا واقعا ال تؤمن باهللا عز وجل ىل تعا
  

اإلميـان أن يطـاع اهللا   " :  قـال       عن أيب عبداهللا عليـه الـسالم      
  . )١( "فال يعصى 

    وهـذا تعريــف لإلميـان أنــه طاعــة اهللا وعـدم معــصيته ، فالــذي    
يكــون مطيعــا هللا مبتعـــدا عــن املعاصـــي فهــذا الـــذي يكــون مؤمنـــا      

  .حقيقيا 
  

ــسالم   عــن أيب     ــه ال ــداهللا علي ــال  عب واإلميــان هــو  " . . . : ق
اإلميـان مركـب   (  اإلقرار باللسان وعقد يف القلب وعمل باألركـان     

ــض ،   )مــن هــذه األمــور الثالثــة   ــضه مــن بع . . . ، واإلميــان بع
د كـبرية مـن كبـائر     فإذا أتى العب  . . . فاإلسالم قبل اإلميان ،     

ملؤمن ال يستهني باملعاصي ا(  من صغائر املعاصي هاملعاصي أو غري
ــصية اهللا وهــو يعتقــد   حــىت الــصغرية منــها   ، فكيــف جيــرؤ علــى مع

  انـمـن اإليـا مـارجـا كان خـهـنـ علّـز وجـى اهللا عـيت ـال) باهللا ؟ 
                                                        

  .٣ ح ٣٣ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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 مـسلـو مـــه( ه اسم اإلسالم ـيا علـساقطا عنه اسم اإلميان ، وثابت
، فإن تاب واستغفر عاد إىل  )ظاهري ، ولكنه ليس مؤمنا حقيقيا 

دار اإلميان ، وال خيرجه إىل الكفـر إال اجلحـود واالسـتحالل أن       
أي ( يقول للحالل هذا حرام ، وللحرام هذا حالل ، ودان بذلك 

اس آرائـه   ، مثال يتخذ مواقف من اآلخـرين علـى أسـ    جيعله دينا له  
الشخــصية ، ويقــول إن هــذا هــو رأي الــدين ، فعنــده حــالل وحــرام  

ــ ــاىل ، وإذا    انخاصـ ــرعهما اهللا تعـ ــذان شـ ــرام اللـ ــالل واحلـ  ال احلـ
كـم فقـل ال أعلـم وال    سألك شخص عـن مـسألة وكنـت ال تعـرف احل         

ــك الشخــصي  ــون خارجــا مــن اإلســالم    ) تفــيت برأي ــدها يك ، فعن
ضـع لنفـسه مـسائل    ن جاحـدا وو إذا كـا  ( واإلميان داخال يف الكفر     

شرعية خاصة ويقوم بالعمل على أساسها فهذا يف الواقع خارج مـن   
زلة من دخل احلرم ـ، وكان مبن )دين اهللا وداخل يف دائرة الكفر      

مث دخل الكعبة وأحدث يف الكعبة حدثا فأخرج عـن الكعبـة وعـن       
  . )١( "احلرم فضربت عنقه وصار إىل النار 

  

كمة ، فعندما يقول  كما يف احمل  يناجة إىل شاهد      إن اإلميان حب  
  .ل عن الدليل على أنه مؤمن سأفإنه ي؛  مؤمن هالشخص إن

                                                        
  .١ ح ٢٧ ص ٢ أصول الكايف ج )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلميان نية وعمل 
  

واإلميان دعوى ال " . . . :  قال عن أيب عبداهللا عليه السالم    
ــة   ــ( جيــوز إال ببين ــه   )شاهدين أي ب ــه ونيت ــه عمل املــرأة ( ، وبينت

بـل  ، السافرة تقول اإلميان موجـود يف القلـب ، فيقـال هلـا ال يكفـي           
ارجي اخلــ عمــل  القلــيب ، و الميــان  اإل: ال بــد مــن وجــود شــاهدين     

ترتـب علـى اإلميــان القلـيب ، والعمــل هـو لــبس احلجـاب الــشرعي      امل
ــد   ــوم يف بلـ ــشرة اليـ ــات املنتـ ــب ، واحلجابـ ــات  الواجـ ــست حجابـ نا ليـ

الـضيق والقمــيص  " البنطلــون " شـرعية ، البنــت الـيت بلغــت تلـبس    
القصري وتظهر مفاتنها وتلبس احلجاب القصري الذي يظهر الـشعر       
من خلفه ، حجاا ليس حجابـا شـرعيا ، واألب مـسؤول وحماسـب       
عن إلباس بناته احلجاب الـشرعي ، فـالتفتوا أيهـا املؤمنـون ، فـإذا           

ؤمنا باهللا فهو مسؤول عن تربية أوالده ، واإلميـان ال   كان اإلنسان م  
أن يظهر أثره يف اخلارج       بد     أن خيـتلفن عـن   ، فبنـات املـؤمن ال بـد 

ــام ال  بنــات غــري املــؤمن   ــض املــؤمنني بن ــرى أن بع ــن اآلن ن  ، ولك
ــشرعي ، بـــل يـــأيت  ــري  يلبـــسن احلجـــاب الـ ــذا احلجـــاب غـ ــن ـ  ـ

ذهبون إىل احلـج والعمـرة    الشرعي إىل املسجد ، وبعـض املـؤمنني يـ         
والزيــارة يف كــل ســنة ، ولكــن نــرى أن حجــاب بنــام لــيس حجابــا  
شرعيا ، فاإلتيان إىل املسجد والذهاب إىل احلج والعمـرة والزيـارة     

  ذه األعمال ، فاإلميانـن هـر مـاثليـس هلا قيمة إذا مل تكن هناك آ
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     أن يظهـر علـى اإلنـسان الـذي     يف القلب ويكون له أثر خارجي ال بـد 
يـدعي اإلميـان ، حجـاب البنـات الـشرعي وحـسن تربيـة األوالد مــن        

      أن يـرى  آثار اإلميان ، واإلنسان الذي يدخل إىل بيـت املـؤمن ال بـد 
 تظهـر يف  آثار اإلميان يف جوانب البيت ، ولكن اليوم آثار اإلميـان ال  

عـز  بيوت املؤمنني إذ أا ال ختتلف عن بيـوت غـري املـؤمنني ، اهللا            
يريد بيت املؤمن بطريقة معينة ، مـن يكـون يف دائـرة اإلميـان        وجل  
ــد ــيس يف    ال ب ــه ل ــزم فإن ــزم بالتزامــات اإلميــان ، وإذا مل يلت  أن يلت

، وإذا قيــل بــأن اإلميــان ال  دائــرة اإلميــان بــل هــو يف دائــرة أخــرى  
ال دخل له معنـاه أنـه ال يوجـد    خل له يف كيفية بناء البيت ، فيقال   د

         أن نلتفـت إىل أن  حكم هللا مع أن هللا يف كـل شـيء حكمـا ، فـال بـد 
أهـل البيـت علـيهم الـسالم حكمــه     ذكــر كـل عمـل يقـوم بـه اإلنـسان      

الشرعي ، وال يوجد عمل بال حكم شـرعي حـىت األفكـار الـيت متـر          
يرضـى منـك أن تفكـر    عز وجل  ، اهللا يف الذهن هلا أحكام شرعية    

ذا األمر ، وال يريد منك أن تفكر بذاك األمر ، لـو أراد اإلنـسان       
أن يفكر بامرأة بطريقة معينة يقال له ال تفكر ـا ألنـه يـؤثر علـى           
ــدين لــه دخــل حــىت يف األفكــار فبطريــق أوىل      ــك ، فــإذا كــان ال قلب

عــز ي ، اهللا يتــدخل يف أعمــال اإلنــسان ، كــل عمــل لــه حكــم شــرع   
  يريد أن تكون حياتنا بطريقة معينة تعبر عن دائرة اإلميان ،وجـل 
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وال تكــون مثـــل حيـــاة األشـــخاص املوجـــودين يف الـــدوائر األخـــرى ،  
    ــد ــرة اإلميــان هلــا مواصــفات خاصــة ، هــذه املواصــفات ال ب  أن دائ

( ، فإذا اتفقا  )تتجسد يف اإلنسان حىت يكون ضمن هذه الدائرة       
فالعبـد عنـد اهللا مـؤمن ، والكفـر موجـود بكـل        )أي النية والعمل  

من نية أو قول أو عمل ، واألحكام : جهة من هذه اجلهات الثالث 
ــون     ــه املؤمن ــى القــول والعمــل ، فمــا أكثــر مــن يــشهد ل جتــري عل

ظاهره ( ه أحكام املؤمنني وهو عند اهللا كافر باإلميان وجيري علي
، فهـو ظـاهرا يف دائـرة اإلميـان ،     أنه مؤمن ، ولكنه يف الواقع كافر   

ولكنه يف الواقع هـو يف دائـرة الكفـر ، ويف يـوم القيامـة حيـشر علـى           
، وقد أصاب من أجـرى عليـه أحكـام املـؤمنني      )أساس أنه كافر  

اس يكــون علــى أســـاس   فالتعامــل مــع النــ   ( بظــاهر قولــه وعملــه    
  . )١( " )ظواهرهم ، وأما الباطن فهو موكول إىل اهللا عز وجل 

  

 لريى هل هو مـؤمن      إن من يدعي اإلميان عليه أن يراجع نفسه      
اإلميـــان حباجـــة إىل شـــاهدين ودلـــيلني ، الـــشاهد وحقيقــة أو ال ،  

األول هــو النيــة ، وذلــك بــأن تكــون النيــة هــي التقــرب إىل اهللا عــز  
  ن أنـتطيع املؤمـب يسرـقة التـ، ونير ـيء آخـى شـر إلـظـنـل وال يـجو

                                                        
  .٨ ح ٣٩ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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 يــه حــىت عنــدما يــذهب إىل الــسوق ميكنــه   جيعلــها يف كــل عمــل يؤد
تاجهــا جعــل مــا يــشتريه قربــة هللا تعــاىل ، فيأخــذ األشــياء الــيت حي  

ــف ــستطيع أن جي  قـ ــرب ، يـ ــة التقـ ــات إىل نيـ ــع االلتفـ ــرا ط مـ ــل شـ ء عـ
 هــو والـسيارة قربــة هللا تعــاىل عنــدما يــشتريها علــى أســاس حاجتــه  

ــل شــيء يف بيتــه قربــة هللا       مل تفــت إىل نيتــه ، يــستطيع أن جيعــل ك
ــز وجــل فيمــا يــ      ــاىل إذا راعــى أحكــام اهللا ع ، شتري مــن أثــاث  تع

ــة واخلــش   و ــصالة بــنفس الكيفي ــؤدي ال وع ســواء كــان يوجــد  املــؤمن ي
ألن نظـر املـؤمن يكـون إىل اهللا تعـاىل وال ينظـر      ؛ حوله أناس أم ال  

 يكــونأدى العمــل تقربــا إلــيهم إىل النــاس ألنــه لــو نظــر إلــيهم بــأن 
نظــر إىل اهللا يف نفــس الوقــت فإنــه يكــون بــذلك قـــد       إذا ريــاء ، و 

  .شرك يف عمله فيبطل عمله وال يقبل اهللا العمل الباطل أ
الـــشاهد الثــاين فهـــو العمــل ، وذلـــك بــأن تكـــون أعمالـــه    وأمــا      

، فــاهللا حيــدد لــه أعمــاال معينــة وبطريقــة  موافقــة ملــا أمــره اهللا بــه 
، وال خيترع أعماال من عنده ويقول أنا أتقرب ـذه األعمـال    معينة  

      ـ قْإىل اهللا ، فهذه األعمال ال تـا اهللا ومل ينـ    لُب ـا مل يـأمرزل ـ أل
، واألعمــال الــيت يريــدها اهللا تقربــه إىل اهللا عــز  ا اهللا ــا ســلطان

ــصراط املــستقيم ، و وجــل ، فــال خيــرج  اهللا حيــدد  املــؤمن خــارج ال
  راطـذا الصـري على هـن يسـان املؤمـان ، واإلنسـطريقا معينا لإلنس
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يأخــذ أعمالـه مــن اهللا ويتقــرب ــذه األعمــال إىل  وهـو ملتفــت أنــه  
 معينــة ، وإذا أخــذ اإلنــسان ــذه  ، اهللا جعــل يف الــدين أشــياًءاهللا 

األشــياء فإنــه يكــون مؤمنــا ، مــثال شــخص يريــد أن خيتــرع ركعــتني  
قبل دخول وقت صالة الظهر ويتقرب ما إىل اهللا ، يقـال لـه اهللا         

ه اإلنـسان مـن أعمـال ال    ومـا خيترعـ  ، جعل صلوات معينـة  عز وجل   
  .ميكن التقرب ا إىل اهللا 

نيـــة القربـــة إىل اهللا ، : الـــشاهدان علـــى اإلميـــان مهـــا :     إذن 
  .واألعمال اليت يريدها اهللا عز وجل 

بــني وانــسجام     ويف اإلنــسان املــؤمن يكــون هنــاك توافــق وتناســب 
 إليـه   بـه  العمل من اهللا تعـاىل ويتقـرب  النية والعمل ، فاملؤمن يأخذ    

عــز وجــل ، وال تكــون أعمالــه مــن اهللا ونيتــه ليــست هللا ، وال تكــون   
نيتــه هللا وأعمالــه ليــست مــن اهللا ، بــل إن األعمــال تكــون مــن اهللا    

هنا أربعـة  ووإىل اهللا ، وهذا هو املؤمن الذي تتوافق أعماله ونيته ،   
  :احتماالت 

ـــ ١     ــل الــشخص  أن يكــون العمــل مــن اهللا وإىل اهللا   ــ الــذي ، مث
  .يصلي صالة الظهر ويتقرب ا إىل اهللا 

، مثــل الــشخص   أن يكــون العمــل مــن اهللا ولــيس إىل اهللا     ـــــ ٢    
  .الذي يصلي رياء ، فالصالة من اهللا ، ولكن النية ليست هللا 
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  اإلميان نية وعمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٦
  

ـــ ٣     ــن اهللا وإىل اهللا أن يكــون العمــل لــيس ــ ــرع   م ــل أن خيت ، مث
 ويريـــد أن يتقـــرب ـــا إىل اهللا ، هـــذه    ة خاصـــة الـــشخص صـــال 

  .الصالة ال تكون صحيحة وال مقبولة من اهللا ألا بدعة 
، مثل الشخص أن يكون العمل ليس من اهللا وليس إىل اهللا      ـــ  ٤    

  .يبتدع صالة ويصليها رياء 
 باالحتمال األول ، فيكون عملـه    هو الذي يأخذ  احلقيقي      واملؤمن  

  .يتقرب ذا العمل إىل اهللا منطلقا من حكم اهللا ، و
النيـة  : يوجد الكفر يف هـذه اجلوانـب الثالثـة    تقول الرواية إنه        و

والقول والفعل ، فمـن ال تكـون نيتـه هللا عـز وجـل فإنـه يكـون كـافرا             
ضـوح  ، وهناك من يقول بكل صـراحة وو مع أنه مؤمن ظاهرا  واقعا  

إنه كافر ال يـؤمن بوجـود اهللا تعـاىل ، وهنـاك مـن يقـول إنـه يـؤمن               
ــن اهللا       ــه ال يأخــذ األحكــام م ــا يقــوم بالعمــل فإن ــه حينم بــاهللا ولكن

  :تعاىل بل إنه يأخذها من مصادر أخرى ، يقول تعاىل 
﴿ ﴾  )١(.   

﴿  ﴾ )٢(.   
                                                        

  .٤٤: املائدة  )١(
  .٤٥: املائدة  )٢(
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  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلميان نية وعمل 
  

﴿ ﴾  )١(.   
 يأخذ األحكـام مـن اهللا يكـون داخـال يف دائـرة          اإلنسان الذي ال      

الكافرين ودائرة الظاملني ودائـرة الفاسـقني ؛ مـع أنـه يف الـدنيا قـد             
  .يكون مؤمنا ، ولكنه يوم القيامة حيشر على حقيقته وباطنه 

 أن نطّلــع علــى املواصــفات الــيت تطرحهــا اآليــات      ال بــد:     إذن 
ــات الكرميــــة  ــىت نــــستطيعالــــشريفة والروايــ  أن نكــــون مــــؤمنني حــ

ــوم القيامــة مــع املــؤمنني احلقيقــيني      ، ويتفاجــأ حقيقــيني وحنــشر ي
اإلنسان أنه يف يوم القيامة يكون حمشورا مع الكافرين أو املنـافقني       

  .أو الفاسقني أو الظاملني 
    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
  
  
  
  
  

                                                        
  .٤٧:  املائدة )١(
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  )١( القسم األول
  

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

    ما زلنا يف حدود دائرة اإلميـان ، كـان احلـديث الـسابق عـن أن        
ملــؤمن أن نيــة النبــين كيــف اإلميــان نيــة وعمــل ، اآلن نترقّــى قلــيال  
حنـاول أن نفهـم معـىن أن    وخري من عمله كما يف بعض الروايات ،     

  .ؤمن خري من عمله نية امل
        ن أوال مكانـة اإلنـسان املـؤمن عنـد اهللا     قبـل البـدء باملوضـوع أبـي

 يريــد أن يكــون يف دائــرة اإلميــان يريــد أن حيــصل    مــنعــز وجــل ،
 نسعى للحصول على هذه املكانة واملنـزلة ، وحنن مهمتنا مجيعا أن    

  ،ان ـمـرة اإليـ دائيف ـيـنلـخادكـون مــن الـنى ـتـحة ـذه املنـزلــى هـلـع
                                                        

 اإلمام احلسن عليه السالم مبنطقـة بيـان  يف مسجد ذا املوضوع ـألقي ه  )١(
  . م ٢٠٠١ / ٨ / ١٣ املوافق  هـ١٤٢٢ مجادى األوىل ٢٤بتاريخ 

- ٥٨ - 
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  ٥٩. . . . . . . . . . . . . .  نية املؤمن خري من عمله ـــ القسم األول 
  

 حلصول على تلك املكانـة الـيت ال يـضاهيها مكانـة ، وعلـى       ا اولوحن
  .زلة ـزلة اليت ال يدانيها منـتلك املن

وما " . . . : عليه السالم قال الباقر     يف رواية عن أيب جعفر  
خلَق اهللا عز وجل خلقا أكرم على اهللا عز وجل مـن املـؤمن ألن        
املالئكــة خــدام املــؤمنني ، وأن جــوار اهللا للمــؤمنني ، وأن اجلنــة  

   .)١( . . . "للمؤمنني ، 
: لـسالم قـال   عليـه ا الـصادق      ويف رواية أخرى عن أيب عبـداهللا    

ما خلقت : إن فيما أوحى اهللا عز وجل إىل موسى بن عمران " 
   .)٢( . . . "خلقا أحب إيل من عبدي املؤمن 

: عليـه الـسالم قـال    الـصادق  اهللا ن أيب عبـد ـعة  ـثالثة  ـ    ويف رواي 
حرمة رسول اهللا صلى اهللا : وجل يف بالده مخس حرم  هللا عز" 

صلى اهللا عليه وآله ، وحرمة كتاب وحرمة آل الرسول ، عليه وآله 
  . )٣( "وجل ، وحرمة كعبة اهللا ، وحرمة املؤمن  اهللا عز

كـان أبـو عبـداهللا    : عن احلـسن بـن عطيـة قـال     رابعة ويف رواية      
  ثـديـح: اد البصري ه عبـال لـا ، فقـفه السالم واقفا على الصـعلي

                                                        
 . ٢ ح ٣٣ ص ٢  أصول الكايف ج)١(
 . ٧ ح ٦٠ ص ٢  جاملصدر السابق )٢(
 . ٤ ح ١٨٦ص ٢٤ ج  حبار األنوار)٣(
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   من عمله ـــ القسم األولنية املؤمن خري . . . . . . . . . . . . . .  ٦٠
  

حرمـة املـؤمن   : قلـت  : قـال   . "ومـا هـو ؟   " : قـال   . يروى عنك   
قد قلت ذلـك ، إن املـؤمن   " : قال . أعظم من حرمة هذه البنية  

فنظرت إىل اجلبال قد :  قال ." لو قال هلذه اجلبال أقبلي أقبلت 
  . )١( " ِكدِرأعلى رسلك إين مل " : بلت فقال هلا أق

  

مكانـة عظيمـة ،   يات يتبين أن مكانة املؤمن امن هذه الرو: ذن  إ   
 اهللا ، وأحب اخللـق إىل اهللا ، وحرمـة املـؤمن        فهو أكرم اخللق على   

جيــب هــذه هــي مكانــة املــؤمن ، فكيــف  أعظــم مــن حرمــة الكعبــة ، 
وجـود هـذه املكانـة العظيمـة     املؤمن مـع  اإلنسان نتعامل مع   علينا أن   

  له ؟
  

 املوضوع الثاين مـن حبـث دائـرة اإلميـان ، وهـو        وهذا يبحث يف      
، وهذا البحث يأيت يف حمل بيان كيف تكون العالقات بني املؤمنني     

ــ ـــآخـ ــصيل فيـــ ـر مـ ـــع التفـ ــات   ـه مـ ــرآن الكـــرمي والروايـ ــالل القـ ن خـ
ـــن هـــــوم ال تعبــــر عـــــاة املــــؤمنني اليـــــوحيــــ، الــــشريفة  ات ـذه اآليــ
نني ليـــست كمــا هـــي  متامــا ، بـــشكل عــام عالقـــة املــؤم   والروايــات  
 روايــات أهــل البيــت علــيهم الــسالم ، فــسنة رســول اهللا   مــذكورة يف

  ه اليوم مفقودة بني املؤمنني ، وذلك لقلة اطّالعـصلى اهللا عليه وآل
                                                        

  .٩٥ ح ٨٩ ص ٤٧ ج  حبار األنوار)١(
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  ٦١. . . . . . . . . . . . . .  نية املؤمن خري من عمله ـــ القسم األول 
  

ني هــم الــذين   املــؤمنني علــى هــذه الروايــات ، والقليــل مــن املــؤمن      
يقرؤون ، جند أن أكثر أوقات املؤمنني اليوم ضائعة بال فائـدة ، ال          

 ميكن يوجد اهتمام بالدين ، هذا الدين حيتاج إىل بذل جهد حىت     
  .العالية درجاا حيصل على ىل اجلنة ولإلنسان أن يصل إ

  

ي تتحـدث عنـه   ذن هو املـؤمن الـ    م :ويأيت هنا السؤال التايل         
عنـد اهللا تعـاىل   العظيمـة  املكانـة   لـذي يكـون لـه هـذه     الروايات وا 

  والذي تكون حرمته أعظم من حرمة الكعبة ؟ وما هي صفاته ؟
  :اجلواب 

ــسانه      ــن أن يقــول اإلنــسان بل ــل هــذه املكانــة ال ميك     مــن أجــل ني
إنه مؤمن فيقال له حصلت على هذه املنـزلة ، ال بد أن تكـون    فقط  

 حـىت ميكنـه احلـصول علـى هـذه      هناك صفات خاصة هلذا اإلنسان 
  .املكانة العظيمة 

  

ِإنـا ال  " : عليه الـسالم قـال   الصادق يف رواية عن أيب عبداهللا      
بعا مالرجل مؤمنا حىت يكون جبميع أمرنا مت يدا ، أال وإن ِرنعد

دوا من اتنوا به يرمحكم اهللا ، وكبباع أمرنا وإرادته الورع ، فتزي
   .)١( "عشكم اهللا ين) به ( أعداءنا 

                                                        
  .١٣ ح ٧٨ ص ٢  أصول الكايف ج)١(
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  نية املؤمن خري من عمله ـــ القسم األول . . . . . . . . . . . . . .  ٦٢
  

يأخـذ بكـل مـا يريـده     الكامل  أي أن املؤمن     " :جبميع أمرنا   "     
األئمــة علــيهم الــسالم ويعمــل ــا مجيعــا ، جيــب عليــه أن يكــون         

، كـامال   أحكام الدين وعامال ا حىت يكـون مؤمنـا     ملتزما جبميع   
وإذا كان خيالف مع علمه باحلكم الشرعي فهذا اإلنـسان عنـد اهللا         

، واملؤمنـون علـى   وال ينـال هـذه املكانـة العظيمـة      كـامال   ليس مؤمنـا    
، نعـم التعامـل بيننـا يكـون علـى الظـاهر ،       درجات متفاوتة خمتلفـة     

وكالمنا يف اإلنسان الـذي حيـشر يـوم القيامـة وأنـه علـى أي صـورة                
أن يـصل يـوم القيامـة إىل هـذه املكانـة       املؤمن  د اإلنسان   يكون ، يري  
  .اليت تكون للمؤمن الكامل العظيمة 

بـع أمــرهم  أهـل البيـت علـيهم الـسالم يريـدون منـا أن نت      : إذن     
 كيـف يكـون ؟   سالمعليهم الـ ولكن اتباع أمرهم وأن نريد أمرهم ،    

ارجي هل األئمة عليهم الـسالم يريـدون مـن املـؤمن أداء العمـل اخلـ       
أو أم يريـدون شـيئا وراء   كالصالة والصيام واحلج واخلمس    فقط  

ويكـون مطلــب األئمــة علـيهم الــسالم هـو مــا يكــون    العمـل اخلــارجي  
 هـل يطلبـون العمـل اخلـارجي فقـط يف حالـة           ؟وراء العمل اخلارجي    

إلنـسان ولكــن ال  كـون القلـب منــشغال بـاألمور الدنيويـة فقــد يـصلي ا     
ويف هل هذا الشخص ينـال ثـواب الـصالة     يف صالته ؟  عنده  خشوع  
  فإن هو" . . . : عـن اإلمام الرضـا عليه السالم أنـه قـال الرواية 
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  ٦٣. . . . . . . . . . . . . .  نية املؤمن خري من عمله ـــ القسم األول 
  

أقبل على صالته بكلّه رفعت صالته كاملة ، وإن سها فيها حبديث 
ما سها وغفل ، ورفع من صالته ما النفس نقص من صالته بقدر 

   ؟)١( "أقبل عليه منها ، وال يعطي اهللا القلب الغافل شيئا 
  

    هناك صفات أخرى خلف هذه الواجبات ، وال ميكن أن يقتصر     
املــؤمن علــى العبــادات الظاهريــة فقــط ، بــل هنــاك أمــور ال بــد أن    

لـيت  ا مـن األمـور  أمر ، وتسري يف خط واحد مع العبادات الظاهرية         
 عبارة عـن النيـة ألن نيـة املـؤمن خـري         يريدها األئمة عليهم السالم   

  .من عمله 
  

ال " :  قـال  اإلمام زين العابدين عليه الـسالم أنـه       يف رواية عن    
  . )٢( "عمل إال بنية 

  

 سـواء كـان مؤمنـا أم كـافرا أم فاسـقا         ـــبشكل عام       إن اإلنسان   
ــ ال ميكــن أن . . . أم منافقــا أم  يــؤدي أي عمــل مــن األعمــال إال  ـ

بقصد وهـدف ودافـع وسـبب وغايـة يريـد أن يـصل إليهـا مـن خـالل            
، حــىت   يقــوم بــهعمــلأي ، فاإلنــسان يقــصد شــيئا مــن وراء  عملــه 

  دـصـده قـع عنـه يف الواقـدف فإنـال هـل بـوم بعمـه يقـن أنـذي يظـال
                                                        

  .١٤١فقه الرضا لعلي بن بابويه ص  )١(
  .١ ح ٨٤ ص ٢  الكايف ج)٢(
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ــو قــصده      هوهــدف وهــو أنــ   ــدة ، فه ــال فائ ــضيع الوقــت ب ــد أن ي  يري
ــضييع الوقــت   ــصد  ، فت ــصده هــو الالق ــون   ، ق ــه اإلنــسان يك ــا يفعل م

، وهذا القصد هـو النيـة ، فالنيـة معناهـا     ودافع دائما بقصد وغاية   
القـصد واهلــدف والغايــة الــيت يريــد أن يــصل إليهــا اإلنــسان حينمــا   

  .عمل من األعمال سواء كان العمل صغريا أم كبريا يؤدي أي 
  

ــا " :     وعـــن اإلمـــام الـــصادق عليـــه الـــسالم قـــال  ــال األإمنـ عمـ
  . "بالنيات 

إمنــا مــن أدوات احلــصر أي أن األعمــال تكــون بالنيــات فقــط ،       
  .فال يوجد عمل بال نية 

  

 لكـلّ و" :     ويواصل اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم كالمـه فيقـول           
ن خالص النية يف كل حركة وسكون  للعبد موال بد، مرئ ما نوى ا
   . "غافالنه إذا مل يكن هذا املعىن يكون أل

  

حركاتــه  كــل  يف هللا نيتــه  خلــوص  اإلنــسان الــذي ال يلتفــت إىل       
أي يغفـل عـن ذكـر اهللا ويـؤدي األعمـال      وسكناته يكون من الغافلني     

  .ألهداف أخرى  قربة هللا ، وإمنا ال
  

والغافلون قد وصفهم  " :  اإلمام الصادق عليه السالم      قال مث     
  :وقال ،   ﴾ ﴿ :ال ـقـاىل فـعـاهللا ت
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﴿ ﴾  )٢("  )١( .  
  

مل يقـل  ، و مـن األنعـام   الذي يغفل عن ذكر اهللا يكـون أضـلّ   إن      
 ولكـلّ " : قـال  بـل  ، " ولكل امرئ ما عمل " : اإلمام عليه السالم  

د األعمـال ال فقـط األعمـال    النية هـي الـيت حتـد    ،  "امرئ ما نوى    
النيـة مهمـة يف نظـر اهللا عـز وجـل ، إن      اخلارجية مبا هي أعمـال ،    

نفـسه ، فـإذا كـان عمـال     اخلـارجي  ن دائما إىل العمل    الناس ينظرو 
اآلن مـثال يـرى املــسلمون أن   ا قـالوا إن هـذا اإلنـسان عظـيم ،     كـبري 

  ــشعوب املتقدمــة صــناعي ، مــثال ا هــي أفــضل الــشعوب وأعظمهــا    ال
        فيعجبـون  مهم الـصناعي    الشعب الياباين شعب عظـيم بـسبب تقـد ،

خــذوم قــدوة بــل ويتن صــناعات للنــاس ، ـونه مـــمــا يقدـم ومبـــــ
، فنظر الناس دائمـا يكـون إىل األعمـال اخلارجيـة ، فـاملخترع            هلم  

، ولكــن يف ديننــا الــذي هــو ديــن اهللا تعــاىل ال ينظــر  إنــسان عظــيم 
اهللا عز وجل إىل العمل فقط ، فالعمل مبا هـو عمـل لـيس لـه قيمـة       

 الــيت أدت إىلاإلنــسان نيــة  تعــاىل ، وإمنــا ينظــر اهللا إىل عنـد اهللا 
  أساسفاهللا ينظر إىل دف والدافع ، ـد واهلـل ، أي القصـأداء العم

                                                        
  .١٧٩: األعراف  )١(
  .٣٢ ح ٢١٠ ص ٦٧ ج األنوار  حبار)٢(
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  ، ما هو منطلَق هذا العمل ؟ ملاذا قام ذا العمل ؟انطالق العمل 
  

ــثال شــخص يــبين مــسجدا     ــا عظــيم ،    ،     م هــذا العمــل يف نظرن
عظــيم عنــد أيـضا ، ولكــن هــل هـذا اإلنــسان    اإلنــسان عظــيم وهـذا 

  اهللا عز وجل أو ال ؟
  

    حنن نتعامل مـع ظـاهره ، ولكـن اهللا يعلـم بباطنـه ونيتـه وقلبـه             
  .حينما بىن املسجد وقصده ودافعه 

  

ـ منطلقـه التقـرب   ــ سواء كان صغريا أم كبريا    ــإذا كان العمل ـ       
عظيمـا  ا العمل يكـون  فإن هذ شريك   بالإىل اهللا وخلوص النية هللا      

قـد يكـون العمـل صـغريا جـدا وال قيمـة لـه عنـد           مقبوال عند اهللا ،     و
ــاس  ــن اهللا ي، الن ــسـ هــلُـِخــدولك ــسبب هــذا   إىل ان ـذا اإلن اجلنــة ب

  .العمل البسيط 
  

ــة يف      ــه قــال     رواي ــه أن ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ت " : عــن ال ــ رأي
عها عـن ظهـر الطريـق كانـت       قط ب يف اجلنة يف شجرة    رجال يتقلّ 

  . )١( "تؤذي املسلمني 
  

  نـم ن زحزحـم"  : الـه قـه أنـه وآلـيـلـى اهللا عـلـي صـن النبـعو    
                                                        

حممـد مهـدي   للـشيخ  جامع السعادات هذه الرواية والرواية التالية من      )١(
  .١٦٧ ص ٢النراقي ج 
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طريق املسلمني شيئا يؤذيهم كتب اهللا له به حسنة أوجب له ا  
  . "اجلنة 
ن فمـ " . . . : قـال   )١(وسـلم   رسول اهللا صلى اهللا عليه عن      و

ل اهللا وعزل حجرا عن طريق املسلمني أو ر اهللا ومحد اهللا وهلّكب
. . . شوكة أو عزل عظما أو أمر مبعروف أو ى عن منكر  عزل

   .)٢(  "أمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
فاســتحق دخــول ىل شـوكة بــإخالص هللا تعـا  أزال الــشخص هـذا      

  .اجلنة مع أن إزالة الشوكة أمر قد ال يلتفت إليه كثريون لصغره 
  

  :ل اقد يق
ن هذا العمـل بـسيط وال حيتـاج إىل جهـد كـبري وميكـن للطفـل             إ

  أن يفعله فلماذا يكون الثمن هو اجلنة ؟
  

  :اجلواب 
ــ    إ ــد  من اهللا تعـــاىل ال ينظـــر إىل كَـ ــل وحجمـــه وقيمتـــه عنـ  العمـ

ل وأسـاس انطـالق العمـل ، فــإذا     العمــِفيـ  ، بـل ينظـر إىل كَ  النـاس 
  ن اهللاـا مـب الرضـلـوطة هللا ـادقـصـة الـن النيـل منطلقا مـكان العم

                                                        
 ) .وآله ( كما يف املصدر بدون  )١(
 . ١٠٦٧٣ ح ٢٠٩ ص ٦لنسائي ج لالكربى  السنن )٢(
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 ، فقيمــة العمــل لــيس بقيمــة كــان العمــل مقبــوال مهمــا كــان صــغريا   
ــم ال ــة املوجــودة خلــف       حج ــق العمــل والني عمــل اخلــارجي بــل مبنطلَ

، فـال عمــل يكــون  العمـل ، وهــذه قاعـدة تكــون بيــد اإلنـسان املــؤمن    
جـر يف  تعاىل وطاعته حبيث يترتب عليـه األ حمسوبا من عبادة اهللا    

ــه وجهــه     إاالخــرة  ــصد ب ــه التقــرب إىل اهللا تعــاىل ويق ــراد ب ال مــا ي
  .ص من عقابه إىل ثوابه أو اخلالسبحانه والتوصل 

  

 فيمـا دعـا   يكـون القـصد امتثـال أمـر اهللا تعـاىل        : بعبارة أخرى       
جـر عليـه ، وإمنـا يكـون أجـرهم علـى حـسب        عباده إليه ووعدهم األ 

  .منازهلم اإلميانية ونيام الصادقة اخلالصة هللا تعاىل 
  

  :النية أساس العمل 
ــة "  :أنــه قــال  ليــه الــسالم  عأمــري املــؤمنني    يف روايــة عــن  الني

  . )١( "أساس العمل 
قـال رسـول اهللا   : عليه الـسالم قـال   اهللا     ويف رواية عن أيب عبد    

ة الكـافر  ونيـ ، ة املؤمن خري من عملـه   ني" : صلى اهللا عليه وآله     
  . )٢( "شر من عمله ، و كل عامل يعمل على نيته 

                                                        
  .٣٤١٠ ص ٤مد الريشهري ج ميزان احلكمة للشيخ حم )١(
  .٢ ح ٨٤ ص ٢الكايف ج  )٢(
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ة وقــصد ، واألعمــال اخلارجيــة تكــون  هنــاك لإلنــسان نيــ:     إذن 
    ته ، هذه النية هي اليت تبعث األعمال متولِّدة من قصد اإلنسان وني

 املـؤمنني عليـه   ويف الروايـة عـن أمـري   ، وتظِْهر األعمال يف اخلـارج ،      
   .)١( "األعمال مثار النيات " : السالم 

ــن     و ــة تكــون صــاحلة ، والعمــل    إذا كانــت ال فس صــاحلة فــإن الني
عمـال  ن األ يعمـل مبـا يتناسـب مـع نيتـه أل       كل عامـل  يكون صاحلا ، و   

تكون منطلقة من النية ، وهذه النية تكون منبعثـة مـن احلالـة الـىت          
نفس علـى  إذا كانـت الـ  و ، خالقواألالنفس من العقائد  ا  اتصفت  

ــةالعقائــد احل ــها   ة الراســخة اخــالق احلــسن  واألقّ ــىت ال تتخلــف عن ل
 فبتلـك الـشاكلة واحلالـة    خالـدا  يف الـدنيا  يعمـال الـصاحلة لـو بقـ    األ

وإن كانــت الــنفس علــى خــالف ذلــك      ، اســتحق اخللــود يف اجلنــة   
بالعقائــد غــري   صف اإلنــسان الــذي يتــ  و، اســتحق اخللــود يف النــار   

جتده تارة يقـوم بالعمـل قربـة هللا        الراسخة واألخالق غري    الراسخة
  .، وتارة أخرى يعمل ال قربة هللا تعاىل عز وجل ت هللا إذا التف

 ﴿: الكرمية ويف اآلية      
 

                                                        
  .٣٤١٠ ص ٤حممد الريشهري ج لشيخ ميزان احلكمة ل )١(
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﴾  )١(.   
يعــين يــذكرون اهللا يف كــل أحــواهلم ، واإلنــسان ال خيلــو مــن            

إحــدى احلـــاالت الـــثالث ، إمـــا أن يكــون قائمـــا وإمـــا قاعـــدا وإمـــا    
ــل حلظــة ، وهــذا    ــذكر اهللا يف ك ــضطجعا ، في ــسان الــذي   م  هــو اإلن

يلتفـت إىل نيتـه يف كــل حلظـة ، وأعمالــه تتناسـب مــع نيتـه ، وتكــون      
توقـع مـن اإلنـسان امللتفـت إىل نيتـه أن      ، وال ندائمـا  أعماله صـاحلة    

يصدر منه عمل سيئ ألنه ملتفت إىل أنـه حتـت رقابـة اهللا دائمـا ،             
ــا إىل وجــود اهللا ، فيتــذكر اهللا     وحينمــا يــؤدي أي عمــل يكــون ملتفت

  .يقوم بالعمل احلسن الصاحل وعز وجل 
إمنا خلد أهل " : قال     يف رواية عن أيب عبد اهللا عليه السالم 

ن نيـام كانـت يف الـدنيا أن لـو خلـدوا فيهـا أن          النار يف النار أل   
ــدا  ــصوا اهللا أب ــرد اإلشــكال املعــروف وهــو  (  يع ــا ي ــاذا وهن يكــون  مل

و كانوا خالـدين يف الـدنيا   اجلواب أم ل، و؟ الكافر خالدا يف النار    
ن نيـام   وإمنـا خلـد أهـل اجلنـة يف اجلنـة أل         ،) لعصوا اهللا أبدا    

دا ، فبالنيـات  كانت يف الدنيا أن لو بقوا فيهـا أن يطيعـوا اهللا أبـ      
 ﴿ :اىل ـه تعـال قولـمث ت ." خلد هؤالء وهؤالء  

                                                        
  .١٩١: آل عمران  )١(
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 ﴾ )١(  . قال : "ته على ني" )٢( .  
ام     أهل اجلنة خيلـدون يف اجلنـة ال علـى أعمـاهلم بـل علـى نيـ             

  .الصاحلة 
  

مسعـــت أبـــا : ثمــان املـــرادي قــال   بـــن عيف روايــة عـــن فــضل   و    
 : اهللا عليه وآلـه قال رسول اهللا صلى  : عبداهللا عليه السالم يقول     

 " . . .فإن هو مل يعملها كتب اهللا ،  العبد باحلسنة فيعملها يهم
را ، ـشـه عـب اهللا لـتـا كـهـو عملـوإن ه، ه ـتـيـن نـسـحـة بـنـسـه حـل

 . . ." )٣(.   
  

لحـــسن نيتـــه ف    اإلنــسان املـــؤمن إذا أراد أن يقـــوم بعمــل صـــاحل   
  .طيه اهللا الثواب على نيته ورغبته يف أداء األعمال الصاحلة يع

ــصادق عليــه الــسالم  أيب عبــداهللا  عــن اإلمــاميف روايــة و     ــه ال أن
ن سالمة نية الصادقة صاحب القلب السليم أل صاحب ال " : قال  

، القلب من هواجس احملذورات بتخليص النية هللا يف االمور كلها 
  ﴿ :وجل  قال اهللا عز 

                                                        
  .٨٤: اإلسراء  )١(
  .٥ ح ٨٥ ص ٢الكايف ج أصول  )٢(
  .٤ ح ٤٢٩ ص ٢ ج املصدر السابق )٣(
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 ﴾ " )١( .  
: يف رواية عن أيب عبداهللا عليه السالم يف قول اهللا عز وجـل   و    

﴿  ﴾ )لـيس يعـين    " : ال   قـ  ، )٢
أكثر عمال ولكن أصوبكم عمال ، وإمنا اإلصابة خشية اهللا والنية 

اإلبقاء على العمل حىت خيلص " : مث قال .  "الصادقة واحلسنة 
أشد من العمل ، والعمل اخلالص الذي ال تريد أن حيمدك عليه     

ز وجل ، والنية أفضل من العمـل ، أال وإن النيـة        ـد إال اهللا ع   ـأح
 ﴿ : عــز وجــل مث تــال قولـه   ."عمــل هـي ال 

 ﴾ )٣(  . يعين " : قالته على ني" )٤( .  
ــرة العمــل        ــن ينظــر إىل  ، إن اهللا عــز وجــل ال ينظــر إىل كث ولك

النية ، وهذه الرواية تريد أن تقـول أيـضا إن اإلنـسان قـد يـدخل يف           
اإلبقاء على العمل حىت خيلص  ولكن   عمل وهو خملص هللا تعاىل ،     

  راءاتـض اإلغـه بعـد تأيت لـمل ق أدائه للع، فأثناءن العمل ـد مـأش
                                                        

  .٨٩ – ٨٨: الشعراء ،  ٣٢ ح ٢١٠ ص ٦٧حبار األنوار ج  )١(
  .٢: امللك  )٢(
  .٨٤: اإلسراء  )٣(
  .٥ ح ٨٥ ص ٢الكايف ج أصول  )٤(
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ال لو دخـل  مثسمعة فيزول إخالصه الكامل هللا ،   ال والشهرة وال  كامل
 حوله بعض األشخاص فقـد يـصلي    كانالصالة خملصا و  يف  شخص  
حـىت يقولـوا عنـه إنـه مـؤمن صـاحل        بغرض لفت أنظارهم إليـه    رياًء

مهـتم بــصالته ، بــدأ بالعمــل خملـصا ، ولكــن أثنــاء أداء العمــل قــد    
تتغير نيته وال حيافظ على  اإلخالص ، وإذا دخل الريـاء يف العمـل         

، ة ، فال هي صالة صحيحة وال هي صـالة مقبولـ     فإن العمل يبطل    
لذلك فإن احملافظة على النية اخلالصة هللا أشد وأصعب مـن نفـس    
العمــل ألن القيــام بعمليــة الــصالة مــثال ال حتتــاج إىل جهــد كــبري ،  
ــاج إىل جهــد كــبري حــىت      ــصة حتت ولكــن احملافظــة علــى النيــة اخلال
ميكن لإلنسان أن خيلـص النيـة هللا إخالصـا تامـا حبيـث ال يـدخل               

، والــشيطان حينمــا تــصلي يقــف تعــاىل يف قلبــه شــيء آخــر مــع اهللا 
إىل جنبـك ويبـدأ بالوسوسـة وإلقــاء الـصور يف ذهنـك حـىت يــشغلك       
ويلهيك عن صالتك ، وكم من الصور خيطرها الشيطان يف ذهنك       
، أثناء الصالة مع أنـك قبـل الـصالة كنـت غـافال عـن هـذه الـصور          

واملؤمن هو الذي خيلص عمله هللا إخالصا كـامال ، وتوجـد طريقـة            
عرفة أن العمـل خـالص هللا ، وذلـك عـن طريـق االختبـار ، فيـسأل            مل

لــو كنــت لوحــدي يف الغرفــة هــل أهــتم : املــؤمن نفــسه هــذا الــسؤال 
  ويلـاص حـد أشخـا يوجـه حينمـة اليت أهتم بـس الدرجـل بنفـبالعم
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  ؟لى عملي لعون عويطّ
ــى نفـــسه بـــصرية ، وإذا كـــان           ــسان يعلـــم بنفـــسه ألن علـ واإلنـ

اجلواب أنه ال يفـرق عنـده سـواء كـان النـاس موجـودين حولـه أم ال         
         ا ألن مـع وجـود   فإنه يكون خملصا يف عمله ، ولكـن هـذا صـعب جـد

الناس حول الشخص يبدأ الـشيطان بالوسوسـة ، وإذا أراد اإلنـسان      
اوس حيتاج إىل جماهدة كبرية حىت يـصل    أن يتخلى عن هذه الوس    

طيع أن يــتخلص مــن يــستحبيــث  ىل مرحلــة عظيمــة ودرجــة عاليــة إ
  .وسوسة الشيطان 

ئا وال يـستطيع أن يكـبح   اإلنـسان الـذي ال يكـون متـهي      فـإن   لذلك      
شهوات نفـسه ال يـدخل يف األعمـال االجتماعيـة ألنـه بـدل أن يـصري         

ة بـني املـؤمنني ، جتـد أن    صاحلا سيفسد ، اآلن توجـد مـشاكل واقعـ    
ويغتابـه حـىت أن النميمـة منتـشرة     مؤمنا يعـادي مؤمنـا ويطعـن فيـه       

ألم مل يقومـوا  املؤمنني العاملني يف الساحة بعض  بينهم حىت بني    
    كهم ، فهـذا الـشخص حلــد   بتربيـة أنفـسهم تربيــة تتناسـب مـع حتــر

          ال لـدعوة النـاس إىل   اآلن مل ينتصر على شـيطانه حـىت يكـون مـؤه
ــاد     ــادة نفــسه ال إىل عب ــه دعــوة إىل عب ــادة اهللا ، ســتكون دعوت ة عب

 تــاج إىل موضــوع مــستقلّاهللا عـز وجــل ، واملــشاكل بــني املــؤمنني حت 
  .حىت تتم معاجلة هذه املشاكل من خالل اآليات والروايات 
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فظــة علــى خلــوص العمــل هللا صــعب جــدا خاصــة مــع            إن احملا
مـن يريـد أن يـدخل يف عمـل اجتمـاعي توجـد أمامـه          وجود الناس ،    

كثري من اإلغراءات ، يكفـي أن النـاس يـشريون إليـه وحيـصل علـى               
عملــه الــشهرة ، والــشيطان يــدخل مــن خــالل هــذا البــاب ، فيكــون   

اعيـة ال بـد   من يدخل يف األعمـال االجتم قربة للشهرة ال قربة هللا ،   
ــع وجــود      إن يلتفــت  ــة هللا خاصــة م ــن خلــوص الني ــد ع ــىت ال يبتع ح

  .أناس حوله يصفقون له 
هل العمل ف    إن النية أفضل من العمل بل إن النية هي العمل ، 

  ارجي هو املهم ؟اخل
  :اجلواب 

ألن اهللا ال ينظر إىل العمل نفسه وإمنا ينظر إىل قلب مـن    ،  ال      
عامــل ، العمــل اخلــارجي بذاتــه لــيس لــه قيمــة    ونيــة الى العمــل أد ،

عمــل ومــا هــو الــدافع ألداء    ى الملــاذا أدالــدافع للعمــل هــو املهــم ،    
   ما هو هدفك وغايتك من العمل ؟العمل ؟

اهللا ينظــر إن بــل ، ا هــذا هــو املهــم ، فلــيس حجــم العمــل مهمــ     
، ويقول لـه اهللا إن نيتـك هـي عملـك ولـيس        إىل نية من أدى العمل      

إن ن كانت نيته وغايته خالـصة هللا فـ    ، فإ لعمل اخلارجي هو عملك     ا
  غري اهللا ـــ سواء كانه األجر والثواب ، وإن كانت ألي هدف آخر ـل
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ال حيــصل علــى  ـفــن اهللا ـــــ ـال عـــ كــان مــستق شـــريكا مـــع اهللا أم 
  .اب الثو
 اهللا عليـه الـسالم  مسعـت أبـا عبـد   : عـن علـي بـن سـامل ، قـال          

أنا خري شـريك ، مـن أشـرك معـي     " : قال اهللا عز وجـل  : يقول  
  . )١(" ما كان يل خالصا   أقبله إالغريي يف عمل مل

: اهللا عليـه الـسالم ، قـال    عـن هـشام بـن سـامل عـن أيب عبـد          و
فمن عمل يل ولغريي فهو  أنا خري شريك ،" : يقول اهللا عز وجل 

  . )٢( "ملن عمله غريي 
ــل اهللا : إذن      ــز وجــ ــر إىل عــ ــارجي وال إىل ال ينظــ ــل اخلــ العمــ
  .اخلارجي تبة على العمل ج اخلارجية املترائالنت

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

  
  
  

                                                        
  .٩ ح ٤٤ ص ١وسائل الشيعة للحر العاملي ج  )١(
  .٧ ح ٥٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
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  )١(القسم الثاين 
  

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

    مر سابقا أن نية املؤمن خـري مـن عملـه ، وأن اهللا عـز وجـل ال         
ينظر إىل األعمال فقط ، وإمنا ينظر إىل نية اإلنسان حينما يـؤدي        

  .ون على النية ال على نفس العمل ز يكالعمل ، فالتركي
عليــه الــسالم يف الــصادق أيب عبــداهللا مث طرحنــا الروايــة عــن     

 ، )٢( ﴾  ﴿: قول اهللا عـز وجـل     
ــر عمــال ولكــن أصــوبكم عمــال ، وإمنــا     " : قــال  ــين أكث ــيس يع ل

عليــه مث قــال .  "ة اإلصــابة خــشية اهللا والنيــة الــصادقة واحلــسن 
  ل ،ــمـن العــ مدــص أشـلـى خيـتـل حـى العمـلـاء عـقـاإلب" : الم ـالس

                                                        
 السالم مبنطقـة بيـان  يف مسجد اإلمام احلسن عليه ذا املوضوع ـألقي ه  )١(

 . م ٢٠٠١ / ٨ / ١٥ املوافق  هـ١٤٢٢ مجادى األوىل ٢٦بتاريخ 
   .٢: امللك  )٢(

- ٧٧ -  
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ز ـد إال اهللا عـوالعمل اخلالص الذي ال تريد أن حيمدك عليه أح   
 مث  ."ن النية هـي العمـل   وجل ، والنية أفضل من العمل ، أال وإ  

.  )١( ﴾  ﴿ : لـز وجـ  ـعه  ـال قول ـت
  . )٢( "ته على نييعين " : ال ـق

  

ــرة العمــل      ــد أن تقــول إن اهللا ال ينظــر إىل كث ــة تري     هــذه الرواي
وكميتــه بــل ينظــر إىل النيــة الــيت دفعــت إىل أداء العمــل ، فالــدافع   

مـثال لـو كـان يـصلي والـصالة واجبـة ، ولكـن         العمل هو املهـم ،    إىل
إذا دخل فيها الرياء أي مل تكن هللا فهـذه الـصالة تكـون باطلـة مـع         
أا واجبـة ، فـالنظر ال يكـون إىل العمـل اخلـارجي فقـط ، بـل اهللا            
ــه ؟      ــه حينمــا أدى العمــل مــاذا كانــت نيت ــة اإلنــسان أن ينظــر إىل ني

 العمــل ؟ مــا هــو اهلــدف الــذي يريــده مــن  مـاذا أراد مــن وراء هــذا 
  أداء العمل ؟

  .العمل اخلارجي مبا هو عمل خارجي ليس مهما :     إذن 
  

    مث قالت الروايـة إن النيـة هـي العمـل ، أريـد أن أبـين معـىن أن            
  .النية هي العمل ال أن العمل اخلارجي هو العمل 

                                                        
  .٨٤: اإلسراء  )١(
  .٥ ح ٨٥ ص ٢أصول الكايف ج  )٢(
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ج ائالنتــالعمــل اخلــارجي وال إىل ال ينظــر إىل عــز وجــل اهللا إن     
ــة املتر ــى العمــل   اخلارجي ــة عل  العلــة وإمنــا ينظــر إىل اخلــارجي ، تب

ت إىل أداء هــذا العمــل ، وهــذا مــا يعــرب الداخليــة النفــسية الــيت أد
عــز كانـت هللا  عنـه بالنيـة والقــصد والـدافع إىل العمـل ، فالنيــة إذا     

ى الروايـة  فهي أفضل من كل نتائج العمل اخلارجية ، بـل تترقّـ   وجل  
، مـثال لـو أن شخـصا    إىل أكثر من ذلك فتقول إن النية هي العمـل      

ــؤمنني     ــن املـ ــاروا مـ ــدين ، وهـــؤالء صـ هـــدى ألـــف شـــخص هلـــذا الـ
ن هدفـه  عندما هـداهم إىل هـذا الـدين مل يكـ    الصاحلني ، لكن هو    

ــصا هللا ، النتيجــة   ــف شــخص     خال ــة أل ــه هــو هداي ــة لعمل ، اخلارجي
ولكن نيته مل تكن هللا ، قد تكون ألجل الشهرة والسمعة ، مثل هـذا   
الشخص ال حيصل على ثواب مع أن عمله عمـل عظـيم ، ولكـن ألن        
نيتـه مل تكـن خالـصة هللا فـال حيــصل علـى أي ثـواب مـن وراء هــذا        

 العلـــة العمــل ، فـــالنظر ال يكــون إىل العمـــل اخلــارجي ، وإمنـــا إىل   
النفسية الـيت أدت إىل العمـل ، وهـي نيـة أداء العمـل ، فعلـة العمـل              

     ل العمـل ، وإذا مل تكـن خالـصة هللا      إذا كانت خالصة هللا فاهللا يتقب
مهما كان كبريا ومهما كـان اجلهـد املبـذول    فإن اهللا ال يتقبل العمل  

، فــالثواب يكــون مترتبــا علــى نيــة اإلنــسان ال علــى العمــل  لتحــصيله 
  .ارجي اخل
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ــا يوجــد احتمــاالن       ــة هــي العمــل   وهن ــىن أن الني ، فيوجــد يف مع
  :معنيان لشرح الرواية 

  :االحتمال األول 
، فالعمــل  طاملــا أن العمــل اخلــارجي يكــون منطلقــا مــن النيــة            

ــب علــى النيــة  اخلــارجي هــو نتيجــة للنيــة   ، فالنيــة هــي الــيت  ومترت
حتدد حدود هـذا العمـل ألن الـشخص يقـصد العمـل ، فتكـون النيـة                

ب العمـل ، والعمـل نتيجـة    هي العمل ـذا املعـىن ألن النيـة هـي سـب           
فنقـول النيـة هـي العمـل ،      باسـم النتيجـة   وقد يسمى الـشيء للنية ،   

  . باسم السبب فنقول العمل هو النية وقد يسمى الشيء
  

  :  يسمى باسم النتيجة شيءمثال لتوضيح كيف أن ال
عليـه الـسالم    اهللاأبـا عبـد  عن هشام بن احلكم أن رجـال سـأل           

. . . نعـم ،  " : عـن اهللا تبـارك وتعـاىل لـه رضـى وسـخط ؟ قـال        
  . )١( . . . "فرضاه ثوابه وسخطه عقابه 

  

ــق علــ " رضــا اهللا هــو ثــواب اهللا  " روايــة أن اليف      ــا أطل ى ، فهن
ـــ اسم النتيجـة   ـــ وهو رضا اهللا ـــالسبب والعلة   ـــ  وهـي ثـواب اهللا   ـ  ـ

  وـا اهللا هـ، فنقول رضل ـز وجـا اهللا عـب على رضـواب مترتـألن الث
                                                        

  .٣ ح ٢٠معاين األخبار ص  )١(
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 معناه من خالل ثواب اهللا ، وحنن هنا مل نعرف رضا اهللا بل بينا        
نتيجتــه ألن نتيجــة رضــا اهللا هــو ثــواب اهللا ، فأطلقنــا علــى الــشيء  
اســم النتيجــة ، وميكــن أن نطلــق علــى الــشيء اســم الــسبب فنقــول   
رضا اهللا هـو طاعـة اهللا ألن طاعـة العبـد لربـه هـو سـبب للحـصول              

  .على رضا اهللا ، فأطلقنا على الشيء اسم السبب 
ــن     ويف الروايـــة  ــعـ ــري املـ ــال  عليـــه الـــسالم ؤمننيأمـ إن اهللا : قـ

   .)١( . . . "أخفى رضاه يف طاعته "  :أخفى أربعة يف أربعة 
  

ويف مقامنا النية هي العمل ، فأطلقنا على الشيء اسم النتيجـة       
ألن العمل مترتب على النية ، وميكـن أن نقـول إن العمـل هـي النيـة        

بب للعمـل ،  من باب إطـالق اسـم الـسبب علـى الـشيء ألن النيـة سـ          
ــارة باســم النتيجــة ،       ــسبب وت ــارة باســم ال ــشيء ت فــيمكن تــسمية ال

  .وهذا يبحث يف علم البالغة 
  

  :االحتمال الثاين 
، وأما العمـل  لإلنسان احلقيقي العمل النية هي العمل املطلوب و        

ــه أصــال     ــسه   اخلــارجي فــال ينظــر اهللا إلي ــه قيمــة بنف ــيس ل ، ألن ل
ل هو من تكون نيتهامنية ، فاإلنسان العة من الوإمنا قيمته مستمد  

                                                        
  .٦ ح ٨٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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، فكـأن  املطلوب من اإلنـسان نيتـه ال عملـه اخلـارجي     خالصة هللا ، و  
الرواية تريد أن تقـول إن جمـال العمـل احلقيقـي املطلـوب هـو نيتـك         

ارجي ، وإمنـا ينظـر إىل نيـة اإلنـسان     فـاهللا ال ينظـر إىل العمـل اخلـ    
، فاعمل على أن تكون نيتـك خالـصة هللا ، والنيـة     أثناء أدائه للعمل    

، ، فاال احلقيقي للعمل هو نيـة اإلنـسان   ذا املعىن تكون عمال   
مقبـوال مـن اهللا   تعمل على أن يكون العمل اخلارجي    أا  لنية  ودور ا 

أي عمـل قبـل القيـام بـه ال بـد      ، ف لوجه اهللا    ةخالصألن النية تكون    
أن تلتفت إىل نيتك ودافعـك هلـذا العمـل ليتقبـل اهللا عملـك ، ومـن           

، فالروايـة تريـد أن   هنا تأيت أمهية النية يف حركة اإلنـسان وعملـه           
 لإلنـسان ،  باطنية واحلركة اليتلفت نظرنا إىل أمهية العمل الداخل 

اهللا ، ويكــون  هــو املقيــاس وهــو الــذي ينظــر إليــه   بــاطينفالعمــل ال
احلساب والثـواب والعقـاب مترتبـا علـى العمـل الـداخلي لإلنـسان أو          

  .يكون مترتبا على العمل اخلارجي ، وال ما يسمى بالنية 
ل ببيــان تتكفّــللمراجــع حفظهــم اهللا تعــاىل الرســالة العمليــة     إن 

األعمال اخلارجية لإلنسان وال تتكلم عـن النيـة ، نعـم تقـول إنـه يف          
ل الرسـائل  ة النيـة ال تتكفّـ   توجد حاجة للنية ، ولكـن ماهيـ   الواجبات

العمليـة ببياــا ألن جمــال الرســائل العمليــة هــو األعمــال اخلارجيــة   
  ،م األخالق ويبين األعمال الباطنية لإلنسان ـ، ويأيت علالظاهرية 
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كتفاء بدراسـة الرسـالة العمليـة ال يكفـي حلركـة اإلنـسان باجتـاه         واال
ــاىل  ــى ســلّم التكامــل   اهللا تع ــد أن تــسري الرســالة العمليــة    عل ، ال ب

جنبـا إىل جنــب مــع علــم األخــالق ، فعلــم األخــالق يتنــاول احلركــة   
 ، الداخلية الباطنية لإلنسان ، وهو اـال احلقيقـي لعمـل اإلنـسان            

  .مقياس األعمال وليس حجم العمل اخلارجي والعمل الباطين هو 
  

ــصادق    يف روايــة عــن أيب عبــداهللا    إن " : قــال عليــه الــسالم ال
يا رب ارزقين حىت أفعل كذا وكـذا   : العبد املؤمن الفقري ليقول     

 منه بصدق من الرب ووجوه اخلري ، فإذا علم اهللا عز وجل ذلك  
عملـه ، إن اهللا  جر مثـل مـا يكتـب لـه لـو       نية كتب اهللا له من األ     

  . )١( "واسع كرمي 
  

ــك شــيئا ، يــدعو اهللا أن يرزقــه ليقــوم        هــذا إنــسان فقــري ال ميل
بأعمـال الـرب ، اهللا يعطيــه ثوابـا علــى نيتـه ورغبتـه مــع أنـه مل يقــم       
ــب علــى نيــة اإلنــسان ورغباتــه ،    بــأي عمــل خــارجي ، فــالثواب مترت

  ا إىل اهللا تعـاىل  رغباتـه ويوجههـ   أن يلتفت اإلنسان إىل   اآلن ال بد ، 
حىت الرغبـة عليهـا ثـواب ، فـإالم ترغـب ومـاذا تريـد ؟ هـل ترغـب            

  ل على الثواب إذا مل تكن قادرا علىـال الصاحلة لتحصـبأداء األعم
                                                        

  .٣ ح ٨٥ ص ٢الكايف ج أصول  )١(
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  اإلتيان ذه األعمال ؟
ى املــال ليــبين مــسجدا مــع صــدق      شــخص يرغــب باحلــصول علــ 

يف صـحيفة  ووإذا عنده ثواب بناء مسجد ،  يوم القيامة   نيته ، يأيت    
أعماله ثواب أعمال صاحلة كثرية مل يأِت ـا يف اخلـارج ، فيعطيـه         
اهللا الثــواب علــى رغباتــه ألنــه كــان صــادق النيــة حينمــا رغــب يف        

  .سجد املبناء األعمال الصاحلة ومنها 
ولكـن عمـل وحركـة داخـل نفـس      ،  هي عمل وحركة     النية:     إذن  
  .وباطنه اإلنسان 

  

النيــة الــصاحلة "  : ليــه الــسالمعأمــري املــؤمنني عــن     يف روايــة 
  . )١( "أحد العملني 

  

  :يوجد عند اإلنسان نوعان من العمل : إذن 
  .إىل حجمه ومقداره اهللا عمل خارجي ال ينظر ـــ ١    
ـــ ٢     ــي  ــ ــاطين عمــل داخل ــسان  يفب وهــو املعــرب عنــه   ،  نفــس اإلن

  .بالنية ، وهو املهم عند اهللا تعاىل 
  

    واآلن بعد معرفـة أن النيـة هـي املهمـة يف نظـر اهللا تعـاىل يـأيت            
  :السؤال التايل 

                                                        
  .٣٤١٥ ص ٤حممد الريشهري ج لشيخ ة لميزان احلكم )١(
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  جي ؟هل معىن ذلك أننا ال تم بالعمل اخلار
األعمال اخلارجية ويقول أهم شـيء رغبـايت       الشخص  هل يهمل       

ــصالة فلمــاذا أصــلي ؟    ونــييت ؟  ــة بال تكفــي أال مــا دام عنــدي رغب
  ؟الرغبة للحصول على الثواب 

ــى         إن  ــادرا علـ ــان قـ ــسان إذا كـ ــم ألن اإلنـ ــارجي مهـ ــل اخلـ العمـ
ــط ، نعــم      ــة فق ــان بالعمــل اخلــارجي فــاهللا ال ينظــر إىل الرغب  اإلتي
الــشخص الــذي ال يكــون قــادرا علــى اإلتيــان بالعمــل اخلــارجي ألنــه   

إىل اهللا عــز وجــل نظــر ي، هنــا أو لوجــود املــانع لــيس حتــت قدرتــه 
رغباته ألن هذه الرغبات صاحلة ، وهو لـو كـان قـادرا علـى اإلتيـان          

  .ألنه إنسان صاحل بالعمل اخلارجي ألتى به 
  :اجلواب 

ن بـشرط ، إن العمـل اخلـارجي      نعم تم بالعمـل اخلـارجي ولكـ           
مهم وله قيمة إذا كـان منطلقـا مـن نيـة التقـرب إىل اهللا ، فالعمـل             
العظيم هو العمل املنطلق من النية الـصادقة اخلالـصة هللا وإن كـان     
العمل صـغريا مـن حيـث الظـاهر ، وإن مل تكـن ـذه النيـة فإنـه ال            

 هـذا  قيمة له عند اهللا تعاىل ، لنفرض أن شخـصا يـبين مـسجدا ،         
مـن  سب ظاهره ، ولكن مـىت حيـصل   العمل اخلارجي عمل عظيم ح    

   على ثواب ؟بىن املسجد
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    حيــصل علــى ثــواب إذا كانــت نيتــه وقــصده ودافعــه هــو التقــرب   
ا علــى إىل اهللا ، فيحــصل علــى ثــواب بنــاء املــسجد ، وحيــصل أيــض 

ثواب هداية الناس الذين يهتـدون بواسـطة هـذا املـسجد ، وحيـصل           
علــى ثــواب كــل خــري مــن املــسجد ، فيكــون الثــواب مــستمرا مــا دام  
هذا املسجد باقيا ، بل له ثواب إىل يوم القيامة مـن النـاس الـذين          
اهتدوا والذين سامهوا يف هداية اآلخـرين والـذين انتقلـت هدايتـهم       

ــم وأوالد ــذا تـــ إىل أوالدهـ ــم ، وهكـ ــوم   أوالدهـ ــسلة إىل يـ ستمر السلـ
ــاء     والقيامــة ،  ــن بن ــواب املــستمر م ــى الث هكــذا حيــصل اإلنــسان عل

، وبنـاء  مسجد ، ولكـن الثـواب مـشروط بالنيـة اخلالـصة هللا تعـاىل             
ب جيــري عليــه حــىت بعــد املــسجد مــن الــصدقات اجلاريــة ألن الثــوا

ــوت مـــن بنـــاه   ــسجد دوره مـــستمر يف هدايـــة النـــاس   مـ  إىل  ألن املـ
عشرات السنني بل مئات السنني ، وقد يؤول املسجد إىل اخلـراب ،   
ولكن هداية الناس مستمرة بسبب من كان حاضرا يف هذا املسجد     
ألن مـــن يهتــــدي بـــسبب هــــذا املـــسجد تنتقــــل هدايتــــه إىل أوالده    

، وقـد يكـون بعـض هـؤالء     وأحفاده وأحفاد أحفـاده إىل يـوم القيامـة     
 ، ل اهللا تعاىل فرجه الـشريف املهدي عجاألحفاد من أنصار اإلمام    

بعـض  فيحصل من بـىن املـسجد علـى الثـواب ألنـه سـاهم يف تكـوين          
  هؤالء األنصار ، ويأتيه الثواب يف قربه يف عامل الربزخ ، وكذلك يف
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ل خـارجي عظـيم بـشرط أن تكـون     ، وبنـاء املـسجد عمـ     يوم القيامـة    
  .نيته خالصة هللا تعاىل 

  

  :ال خري يف الصدقة إال مع النية 
  :يأيت هنا السؤال التايل 

      ما هو الدليل على أن العمل اخلارجي لوحده ال قيمة له ؟
   :اجلواب 

ال " : أنــه قــال  لى اهللا عليــه وآلــهعــن رســول اهللا صــ     يف روايــة 
وال يف املال ، وال يف نظر إال مع اخلربة ، ل خري يف قول إال مع الفع

وال يف العفة إال مـع  ، وال يف الصدق إال مع الوفاء ، إال مع اجلود  
، وال يف احلياة إال مع الصحة ، وال يف الصدقة إال مع النية ، الورع 

  . )١( "من والسرور وال يف الوطن إال مع األ
  

 الـصدقة ال يوجـد ثـواب      :"ال خري يف الصدقة إال مع النية        "     
ــة ا  ــع النيـ ــا إال مـ ــري يف  عليهـ ــدة جتـ ــذه قاعـ ــصادقة هللا ، وهـ ــل لـ  كـ

ال مـن بـاب املثـال    يف الروايـة  األعمال ال فقـط الـصدقة ، والـصدقة          
، فـال خـري يف الـصالة إال مـع النيـة ،        أن الرواية خمتصة بالصدقة     

  عـ إال مدـاء املسجـة ، وال خري يف بنـع النيـام إال مـوال خري يف الصي
                                                        

  .٤٤٢مكارم األخالق للشيخ الطربسي ص  )١(
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  .النية 
  :النية داعية اإلنسان إىل العمل 

فعــال ، فمـن فعــل فعــال  يـة هــي داعيــة االنـسان إىل مجيــع األ      الن
، ومل يعقد قلبه على ذلك مل يقبل اهللا منه عمـال إال بـصدق النيـة      

 ــد ــذلك ال ب ــأي عمــل نلتفــت إىل أن      أنل ــام ب ــا حــني القي  نلتفــت أنن
ــال قربــة        ــبعض األعم ــوم الرجــل ب ــد يق ــصة هللا ، ق ــا خال ــون نيتن تك
لزوجته ، ألن الزوجة تريد البيت بشكل معني فالرجل يقـوم بـشراء         

ف آالف الــدنانري ، وقــد األثــاث الــيت تريــدها الزوجــة ولــو كــان يكلّــ 
زيـارة مـع أنـه ال توجـد     تسحب الزوجة زوجها إىل العمرة واحلـج وال    

عنده رغبة بالذهاب ، ألن زوجته تريد منه هو يذهب ، ألن زوجتـه    
تريد هو يفعل ، وقد يقاطع والديه وإخوانه تقربا إىل زوجتـه ، وإذا   
ذهب الرجل إىل العمرة أو الزيارة بدون النية اخلالصة هللا فإنـه ال     
ــي    ــا اليـــوم الزوجـــة هـ ــام جمتمعنـ ــصل علـــى ثـــواب ، وبـــشكل عـ حيـ

واملفـروض أن الـزوج هـو الـذي يـسير األمـور يف بيتـه          ،  املتحكمة بـه    
حبكم قيمومته ، والقيمومة هي إدارة شؤون البيـت ، الزوجـة اليـوم       
هـي الــيت حتـدد وقــت زيـارة الــزوج لوالديـه وأهلــه وأرحامـه ، وهــي      
    لْـِبسـا تا ، إذا كانت األم صاحلة فإد كيفية لباس بنااليت حتد

  هاـإن بناتـة فـرعي ، وإذا كانت األم غري صاحلـاب الشـبناا احلج
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ــسن احلجــاب الــشرعي    ــسيئة  ال يلب مــع أنــك تــرى األب   بتربيتــها ال
مؤمنــا متــدينا حــسب ظــاهره ، ولكنــه تــرك قيمومتــه وإدارة شــؤون    

ــع أن   ــه مـ ــت لزوجتـ ــدا ،    البيـ ــرورية جـ ــه ضـ ــل يف بيتـ ــة الرجـ قيمومـ
ونفترض أنه ميارس قيمومته بنية التقـرب إىل اهللا حـىت ال يتحـول          

ويـسيئ اسـتغالل القيمومــة الـيت جعلــها    إىل ديكتـاتور ظـامل يف بيتــه   
  .اهللا له ، ولكنها مشروطة بعدم استغالهلا استغالال سيئا 

ــد       ــصة هللا ، ولكــن ق ــسان خال ــون نيــة اإلن ــد تك ــدع بعــض      وق يبت
مـثال  األحكام الشرعية وهو يظن أنـه ميكـن التقـرب ـا إىل اهللا ،      

وم الــساعة الرابعــة عــصرا ، ويــشرع هــذا     ـالة يف كــل يــ ـيبتــدع صــ 
احلكم ، نيته خالـصة هللا ، ولكـن اهللا ال يتقبـل هـذا العمـل مـع أنـه                
يريد أن يتقرب إىل اهللا اتني الركعتني ، وهاتان الركعتـان ابتـداع    

ــصة ال بــد مــن وجــود حكــم    اع منــه ، واختــر فمــع وجــود النيــة اخلال
احلكـم الـشرعي إىل   واسـطة  شرعه اهللا تعـاىل ، فاإلنـسان يتقـرب ب         

العمــل اهللا ، ويف كــثري مــن األحيــان يقــول بعــض األشــخاص هــذا       
حـرام ، وال يلتفتـون إىل أن هـذا العمـل هـل هـو           العمل  حالل وذاك   

  . احلكم أو مل يشرع ا وأن الدين شرع هذاحالل أو حرام حقّ
مع نية التقـرب إىل اهللا يـشترط أن يكـون العمـل شـرعيا         :     إذن  

  .قد شرعه اهللا ، وال بد من وجود دليل شرعي على مشروعيته 
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  :ويأيت هنا السؤال التايل 
  ما هو شرط النية ؟    

  :جلواب ا
  : إصابة احلكم اإلهلي هوالنية     شرط 

ال " : أنــه قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه  عــن     يف روايــة 
قول إال بعمل ، وال قول وال عمل إال بنية ، وال قول وال عمل وال نية 

  . )١( "إال بإصابة السنة 
  .    إصابة السنة أي إصابة احلكم الشرعي 

  

مـا العبـادة ؟   : عليه السالم الصادق اهللا بو عبدسئل أ ويف رواية      
. حسن النية بالطاعة من الوجوه اليت يطاع اهللا منها ، " : قال 
. ."  )٢(.   

  

، فلكي يـستطيع التقـرب إىل اهللا   عز وجل     يوجد وجه طاعة هللا   
ــم الــشخص أن هــذا العمــل مــشروع أو غــري مــشرو   ال بــد ع ،  أن يعل

طيع أن يتقـرب ـذا العمـل إىل اهللا    يـست وبعد أن يعلم بأنه مـشروع   
  برـتطيع أن يتقـال يسـروع فـل مشـه عمـم أنـلـ، وإذا ال يععـز وجـل 

                                                        
  .٩ ح ٧٠ ص ١أصول الكايف ج  )١(
  .٤ ح ٨٣ ص ٢ ج املصدر السابق )٢(
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عز وجـل  ن أن يتقرب إىل اهللا بعمل غري مشروع إىل اهللا ، وال ميك   
  .ة يشرعبأعمال غري 

  ا من العمل ؟ة خرييكيف تكون الن :ؤال س
  :اجلواب 

ــد الـــشحام قـــال   ــن زيـ ــدقلـــت أل:     يف روايـــة عـ ــه اهللا عيب عبـ ليـ
  ."نيـة املـؤمن خـري مـن عملــه     " : ين مسعتـك تقـول   إ: الـسالم  

ن العمـل رمبـا كـان    أل" : ن النية خريا من العمل ؟ قال      فكيف تكو 
 تعاىل على ياملني ، فيعطالنية خالصة لرب الع للمخلوقني ، ورياًء
: ليه السالم اهللا عقال أبو عبد  .  "ا ال يعطي على العمل    ـة م ـالني
ن العبد لينوي من اره أن يصلي بالليـل فتغلبـه عينـه فينـام      إ" 

فيثبـت اهللا لـه صـالته ويكتـب نفـسه تـسبيحا وجيعـل نومـه عليــه         
  . )١( "صدقة 

نيـة  " : ان يقـول  نـه كـ  ليـه الـسالم أ  عـن أيب جعفـر ع       ويف رواية   
نه ينوي من اخلري ما ال يدركه ، وذلك أل، املؤمن أفضل من عمله 

وذلك أل،  من عمله ونية الكافر شرويأمل من ن الكافر ينوي الشر 
٢( " ما ال يدركه الشر( .  

                                                        
  .١ ح ٥٢٤ ص ٢علل الشرائع للشيخ الصدوق ج  )١(
  .٢ ح ٥٢٤ ص ٢ ج املصدر السابق )٢(
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 من هو الذي يلتفـت  لنية الصادقة ؟  هو صاحب ا   من: سؤال  
  إىل أن تكون نيته دائما هللا ؟

  :اجلواب 
ــصادق  روي      ــام الـ ــن اإلمـ ــه الـــسالم عـ ــال عليـ ــه قـ . . . " : أنـ

فكذلك ال يقوم الدين إال بالنية الصادقة ، وال تثبت النية الصادقة 
  . )١( "إال بالعقل 

ــصادقة هــو اإلنــسان العاقــل ، وهــو ع    ــه      صــاحب النيــة ال اقــل ألن
يكــون دائمــا ملتفتــا إىل اهللا ، وبــذلك تكــون نيتــه دائمــا هللا ، اآليــة   

 ﴿: الــيت تقــول 


﴾  )٢( .  
ــا       ــا اإلنـــسان العاقـــل يعلـــم بوجـــود اهللا ، فيكـــون ملتفتـ إىل دائمـ

، ، ويتذكر اهللا عز وجل يف كل احلاالت اليت يكـون فيهـا     وجود اهللا   
  ويف جمتمعنا من هو العاقل ؟

  وـال ، فمن ميلك ماال أكثر هـو صاحب املـ    اآلن صاحب العقل ه
                                                        

  .١٥٣ ص ١حبار األنوار ج  )١(
  .١٩١: ران آل عم )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٩٣. . . . . . . . . . . . . . املؤمن خري من عمله ـــ القسم الثاين نية 
  

، والدليل أن الناس يستمعون إىل صـاحب املـال      عند الناس   األعقل  
وجـد تعـاريف   معون إىل الفقري ، ويف الروايات ت   حينما يتكلم وال يست   

يف اآلن أخرى للعاقل ال حسب نظر الناس بل حسب نظر الـدين ، و       
ــصب هـــو العاقـــل  اتمـــع صـــا ، وهـــذا حب الـــشهادة وصـــاحب املنـ

  .خمالف ملا يتبناه الدين 
  

  :قبول صاحل العمل مع صالح النية 
ال يكمــل "  : ليــه الــسالم أنــه قــال  عأمــري املــؤمنني يف روايــة عــن 

  . )١( "صاحل العمل إال بصاحل النية 
    حىت لـو كـان العمـل صـاحلا فإنـه ال يكـون كـامال وال مقبـوال إال               

صدق النيـة ، ودورنـا أن نلتفـت إىل نياتنـا حينمـا نـؤدي األعمـال ،          ب
وال يكون التركيز على العمـل اخلـارجي فقـط ، بـل ننظـر دائمـا إىل        

  .نيتنا وباطننا حني أداء العمل ، والثواب مترتب على النية 
ال بد أن يلتفت اإلنسان إىل نيته ، وأن األعمال حـىت لـو        :     إذن  

  .كن أن تقبل إال بالنية الصاحلة كانت صاحلة فال مي
  

  :صاحب النية الصادقة خارج عن سلطان إبليس 
  هـت إىل نيتـفـتـذي يلـان الـسـاإلنمـن نـتـائـج الـنـيـة الصادقـة أن     

                                                        
  .٣٤٢٠ ص ٤ج للشيح حممد الريشهري ميزان احلكمة  )١(
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 ملتفـت إىل وجـود اهللا ،   يكون خارجا عن سيطرة إبليس ألنـه   دائما  
إلبليس أن جيـد طريقـا لـه إىل نفـس هـذا اإلنـسان ، وال             فال ميكن 

يستطيع إبليس أن يؤثر عليه ألنـه ملتفـت إىل باطنـه ونفـسه ، ومـن            
لــو التفــت   ويلتفــت إىل اهللا فــإن إبلــيس ال جيــد لــه منفــذا إليــه ،       

  .ته اإلنسان إىل اهللا دائما ملا استطاع إبليس أن يؤثر عليه بوسوس
  

قال " : عليه السالم أنه قال الصادق اهللا    يف رواية عن أيب عبد   
ليس يل فيهن حيلة وسائر النـاس يف     ] أشياء  [ مخسة  : إبليس  

من اعتصم باهللا عن نية صادقة واتكل عليه يف مجيـع     : قبضيت  
خيه املؤمن موره ، ومن كثر تسبيحه يف ليله واره ، ومن رضي ألأ

 ومن مل جيزع على املصيبة حني تصيبه ، ومن مبا يرضاه لنفسه ،
  . )١( "رضي مبا قسم اهللا له ومل يهتم لرزقه 

  

  :قبول السامع لكالم من طابق كالمه نيته 
    من نتـائج النيـة الـصادقة أن املـستمع إىل املـتكلم صـاحب النيـة          

يف باطنـه  الصادقة يتأثر بكالمه ألن كالمه مطابق لنيته وملا يعتقـد      
، وأمـا  ، فالكالم الذي خيرج من القلب يدخل إىل القلـب       من أمور   

  إذا خـالـف الكالم نيـة املتكلم فـإن السامع ال يتأثر بكالمـه ، وهـذا
                                                        

  .٣٧ ح ٢٨٥اخلصال للشيخ الصدوق ص  )١(
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  .من األمور الغيبية املتعلقة بالنية 
 ليه السالم أنـه ععلي بن أيب طالب  أمري املؤمنني عن      يف رواية   

إذا طابق الكالم نية املتكلم قبله السامع وإذا خالف نيته " : قال 
   . )١(" مل يقع موقعه 

  :النية مرحلة وسطى بني العلم والعمل 
    النية متثّل املرحلة الوسـطى بـني العلـم والعمـل ، فعلـى اإلنـسان            

ينوي اإلتيان به ، مث يـأيت    ، مثال أن يعلم ما يريد أن يقدم عليه أو
  .من ِقبِل اهللا تعاىل العمل املشروع ب

ال عمـل  " :  قـال  ليـه الـسالم أنـه    عأمـري املـؤمنني  عن      يف رواية   
  . )٢( "ملن ال نية له ، وال نية ملن ال علم له 

   :ؤمن اآلندور امل
لـيكن  " : قـال  أنه  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله   عن    يف رواية   

  . )٣(  "كل كل شئ نية حىت يف النوم واألك يفل
    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
                                                        

  .١٣١عيون احلكم واملواعظ لعلي بن حممد الليثي الواسطي ص  )١(
  .٥٣٩املصدر السابق ص  )٢(
  .٩٠ ح ٣٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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)١(  

  

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

  

  : يف كتابه الكرمي يقول اهللا تعاىل
  

    ﴿ 


 ﴾ )٢(.   

    ﴿ 
 ﴾ )٣(.   

                                                        
 مسجد اإلمـام احلـسن عليـه    خطبة اجلمعة يفذا املوضوع يف ـألقي ه  )١(

ـ هـ ١٤٢٢  مجادى األوىل٢٨اريخ ـ بتالسـالم يف منطقة بيـان  ق ـ املواف
 . م ٢٠٠١ / ٨ / ١٧

  .١١ – ١٠: الصف  )٢(
   .١٥: احلجرات  )٣(

- ٩٦ - 
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للجنــة بــاب " : قـال  أنــه رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلـه       عـن  
يقــال لــه بــاب ااهــدين ، ميــضون إليــه فــإذا هــو مفتــوح وهــم  

ب ـم ،  واملالئكـة ترحـ  ، واجلمـع يف املوقـف   ،  دون سيوفهم   متقلّ
ا ه وحمقًا يف معيشت يف نفسه وفقرلبسه اهللا ذالأفمن ترك اجلهاد 

أميت بسنابك خيلها و مراكز يف دينه ، إن اهللا تبارك وتعاىل أعز 
  . )١( "رماحها 

  

ن إأمـا بعـد فـ   " : قـال  مري املـؤمنني عليـه الـسالم    خطبة أل    ويف  
وهـو  ، اجلهاد باب من أبواب اجلنة ، فتحه اهللا خلاصـة أوليائـه         

ة ، فمن تركـه   الوثيقهتنوج، لباس التقوى ، ودرع اهللا احلصينة   
  . )٢(  ". . . ومشلة البالء ، لّلبسه اهللا ثوب الذّأرغبة عنه 

اجلهاد واليت تتحدث عن اجلهاد ،    والروايات  هذه بعض اآليات        
  :لغويا د ه أوال لبيان معىن اجلُنأيتد ، فهمشتق من اجلُ

  

ــ: د هـــد واجلَهـــاجلُ     ــ: هـــد اجلُ. اقة ـالطّـ ــند هـــواجلَ. اقة ـالطّـ  مـ
: د هـ واجلُ. مـر ، أي ابلـغ غايتـك      ك يف هـذا األ    دهـ  ج دهاج: قولك  
  لُـجد الرـهوج .ه وبالغ ـ فيـد يف كذا ، أي جد الرجلُهوج. ة ـاملشقّ

                                                        
  .٢ ح ١٠ ص ١٥حبار األنوار ج  )١(
 . ٢ح  ٧ص  ٩٧ج املصدر السابق  )٢(
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. لبة رض الـص األ:  ــــ  ـــ بـالفتح اد هواجلَ. ة فهو جمهود ، من املشقّ 
بذل : جاهد واالجتهاد والت. هادا وجاهد يف سبيل اهللا جماهدة وجِ     

الوهود س١(ع وا( .   
 أن يـشعر اإلنـسان   ال بد، فة وبذل الوسع اجلهد هو املشقّ:    إذن  

ة نفسية وبدنيـة حـىت يكـون جماهـدا يف سـبيل اهللا ، وهـذا ال               مبشقّ
احلـرب ، بـل هنـاك أنـواع أخـرى مـن       يقتصر على اجلهاد يف ساحة      

اجلهاد ميكن للمؤمن أن يؤديها ويأيت ا ال فقط يف ساحة احلرب         
  .بل يف أي مكان يكون فيه املؤمن 

  

  :أنواع اجلهاد 
  :هناك نوعان من اجلهاد     
  :اجلهاد البدين ـــ ١

  . أعداء الدين ة املعركة عندما يتقدم املؤمن حملاربةيف ساح    
  :اد النفسي اجلهـــ ٢

ــنفس       ــاد ال ــات ،    وهــو جه ــز ورغب  ، فــالنفس هلــا شــهوات وغرائ
عو عنــدما تــدعــز وجــل بعــض هــذه الرغبــات تعــارض أحكــام اهللا  و

  هذا النوع من الرغبات حيتاج إىلالنفس إىل ارتكاب احملرمات ، و
                                                        

  .٤٦٠ ص ٢صحاح اجلوهري ج  )١(
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ىت يستطيع املؤمن أن يقاوم نفسه الـيت تـدعوه إىل ارتكـاب      جهاد ح 
واألخـذ مـن حطامهـا ، والـشيطان باملرصـاد         احلرام والتعلق بالدنيا    

ــاب      ــدعوه إىل ارتكـ ــسوء تـ ــارة بالـ ــسه األمـ ــسان ، ونفـ ــوس لإلنـ يوسـ
  .احملرمات 

ــن اجلهــاد   : إذن      ــاك نوعــان م ــاد   : هن ــدين ، واجله ــاد الب اجله
  .النفسي 

  

نا احلايل هناك هجمة شرسة على اإلسالم واملسلمني ،    يف واقع    و
 ال بـد أو أمـاكن أخـرى   األحداث اليت جتـري يف لبنـان أو فلـسطني         و

ــن لإلنــسان أن يكــون      لإلنــسان املــؤمن أن يتفاعــل معهــا ، فــال ميك
ــلبيا   ــا حيـــدث لمؤمنـــا ويف نفـــس الوقـــت يكـــون سـ ــالم جتـــاه مـ إلسـ

  .اث األحدهذه فاعل مع املؤمن يتو، ملسلمني وا
  

عليه السالم أن الـنيب صـلى   الصادق اهللا  دعن أيب عب      يف رواية   
 بـأمور املـسلمني فلـيس    من أصـبح ال يهـتم  " : اهللا عليه وآله قال   

فلـم جيبـه فلـيس    ؛ ومن مسع رجال ينادي يـا للمـسلمني     ،   منهم
  . )١( "مبسلم 

  نـرج عاـذا خـهفني ـنـني واملؤمـلمـدث للمسـا حيـمـ بمـن ال يهتـم    
                                                        

  .٥ ح ١٦٤ ص ٢ل الكايف ج أصو )١(
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 أن يتفاعـل املـؤمن مـع هـذه     دائرة اإلسالم ودائرة اإلميان ، فال بد 
األحداث حوله حىت يستطيع أن يقدم شيئا هلـذا الـدين ، وباملقابـل        

ـــهـــ ــضا ، يعطيـــه اجلنـــة يف مقابـــل هـــذه ـذا الديـ  ن يعطيـــه شـــيئا أيـ
اخلدمة ، فهنـاك خـدمات متبادلـة بـني الـدين واملـؤمن ، واملـؤمن ال           

 بنفـــسه وزوجتـــه  ال يهـــتملبيا ، وال يكـــون أنانيـــا ، املـــؤمنيكـــون ســـ
ــضيقة ، وكأنــه     ــصر علــى هــذه الــدائرة ال وأوالده وبيتــه فقــط ، ويقت
جاء إىل الدنيا ليهتم ذه العائلة الـصغرية فقـط ، وكأنـه ال يوجـد           

، واملـؤمن ال يكـون   وأوالد املـسلمني  سـالم واملـسلمني   له دور جتـاه اإل   
أنانيا ، فال يفكر بالنطاق الـضيق فقـط وينـسى هـذا العـامل الكـبري         
مبا فيه من مشاكل ، اإلنسان الذي يفكر بنطاقه الضيق فقط هـذا      

     يكون سـ عي أنـه فيمـا بعـد    اإلنسان إميانـه نـاقص ، وال ميكـن أن يـد
سالم ، أنصار اإلمام املهـدي عليـه     من أنصار اإلمام املهدي عليه ال     

يتفــاعلون مــع األحــداث الــيت جتــري يف العــامل ، ال يكونــون  الــسالم 
أنانيني يعيشون ألنفسهم فقط ، يشبع وينام يف آخـر الليـل وكأنـه ال            

  .توجد مسؤوليات جتاه هذا الدين وجتاه املسلمني 
          تـصر   أن ين    من يريد أن يكـون جماهـدا يف سـبيل اهللا أوال ال بـد

علـى شــيطانه ، وميـارس جهــاد الــنفس ، فـإذا اســتطاع أن ميــارس    
  داءـد األعـا ألن جياهـك يكون متهيئـد ذلـن اجلهاد بعـوع مـنـذا الـه
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جهادا بدنيا خارجيا ، فاإلنسان ينطلـق أوال مـن جهـاد الـنفس وهـو        
اجلهاد األكرب ، وبعد ذلـك ينتقـل إىل اجلهـاد اخلـارجي وهـو جهـاد          
ــن ال يــستطيع أن ينتــصر علــى        األعــداء وهــو اجلهــاد األصــغر ، فم
شـيطانه ال يكــون متــهيئا لالنتــصار اخلــارجي ، فــأوال يوجــد انتــصار   

، وبعـــد ذلـــك حيـــصل علـــى االنتـــصار اخلـــارجي      داخلـــي بـــاطين  
ي يرتكـب احملرمـات ويعـصي    ال نتوقع مـن اإلنـسان الـذ      والظاهري ،   

اهللا أن يستطيع مقاومة العدو واالنتـصار علـى األعـداء يف اخلـارج ،         
  .ثانيا هناك جهاد خارجي وفأوال يوجد جهاد نفسي ، 

،  املـؤمن شرعية على وظيفة جهاد األعداء اجلهاد اخلارجي أي       
فكما أن املؤمن يقاوم شـيطانه ويقـاوم نفـسه ، كـذلك يقـاوم العـدو             

ف تكليفا شـرعيا أن جياهـد العـدو ،    رجي ، اإلنسان املؤمن مكلّ    اخلا
      ـ  وال جيوز له أن يكون سـلبيا وكـأن مـا حيـدث للمـسلمني لـيس      ا أناني

من شأنه ، واألعداء يريدون أن ميحقوا هذا الدين يف نفس املـسلم      
   ــد ــسلمني ، وال ب ــع امل ــى مجي ــضوا عل ــؤمن هــذه   وأن يق  أن يواجــه امل

ين وعلى املسلمني ، ال يفـرق أعـداء الـدين     احلرب الشرسة على الد   
بني السنة والشيعة ، بل حياربون مجيع املسلمني بال استثناء ، فـال       
بــد أن يــئ أنفــسنا هلــذا التكليــف الــشرعي والوظيفــة الـــشرعية        

  .وخاصة اآلن يف زماننا 
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  :وميكن أن حندد الوظيفة الشرعية بعدة نقاط     
  :النقطة األوىل 

هـاد النفـسي بـأن    اجلأن يكون هناك جهاد نفـسي جتـاه العـدو ،           
ة وميــل ة وحمبــمــود أعــداء الــدين ، وأن ال توجــد تــشعر بكــره جتــاه

 ال ختلـــف الطـــرق ، وباملقابـــل قلـــيب جتـــاههم ، هـــم حياربونـــك مب
   .هيشعر املسلم حبب جتاه أعدائ

  

  :يقول اهللا تعاىل 
﴿ 





 ﴾ )١( .  

  

لّـدهم يف  ، وال يقوال يعجـب ـم   ،  ين  املؤمن ال يـواد أعـداء الـد           
شعر املــؤمن ال يــ، ال يوجــد حــب جتــاه الــشيطان األكــرب ،  أعمــاهلم 

  مـاليـوم ب املسلمون ـل يعجـمبيل قليب جتاه الشيطان األكرب ، فه
                                                        

  .٢٢: اادلة  )١(
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  وبأفعاهلم ؟
  

ــن ي     ــسه فــإن هــذا احلــب       م ــه أن يراجــع نف ــب بأفعــاهلم علي عج
جتاههم خيرجه من دائرة اإلميان إىل دوائر أخرى ، اجلهاد األول      
هو عدم وجود احلب جتاه أعداء الدين وعدم اإلعجاب بأفعـاهلم ،        
ــات      ــون املخترعـ ــم خيترعـ ــيم ألـ ــعب عظـ ــم شـ ــهم إـ ــال عنـ ال يقـ

  .احلديثة ويقدموا للمسلمني 
  

  :نية النقطة الثا
، واجلهـاد اخلـارجي تـارة    جلهـاد اخلـارجي   املطلوب من املـؤمن ا      

يكون يف ساحة احلـرب ، وتـارة أخـرى ميكـن لنـا وحنـن يف أماكننـا           
يف بالدنــا أن جناهــد الــشيطان األكــرب ومــن يقــف معــه ، علــى أقــل  

مـن سـيارات وأجهـزة ومـأكوالت ،     التقادير يقاطع املـسلم بـضائعهم       
، فمن حياربون الدين جيب علـى   ودة يف السوق    أخذ البدائل املوج  يو

املسلمني مقاطعة بضائعهم ، وهذا أقل ما ميكن ، ويتجـه املـسلمون        
إىل البدائل ، فلماذا اإلصرار على أن تكـون الـسيارة مـن الـشيطان             

  األكرب ؟ ملاذا اإلصرار على أن تكون األجهزة يف البيت منهم ؟
  أعـداء الــدين وال يــشتري      املفـروض أن اإلنــسان املـسلم ال حيــب 

  ربـذه حـهـم فـائعهـني بضـلمـع املسـيـمـع جـاطـو قـم ، لـهـن بضائعـم
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 اقتصادية عليهم ، سيشعرون باخلسائر ، اإلنسان الذي يشتري مـن   
ذه األمـوال توجـه حملاربتـك    ألن هبضائعهم يساهم يف قتل املسلمني    

ــى شاشــة         ــا تــراه عل ــشعر بــاحلزن واألســى مل ــسلم ، فكمــا ت ــا امل أيه
أن يتفاعـل املـسلم مـع مـا حيـدث        التلفاز أن املـسلمني يقْتلـون ال بـد        

ــن يف      ــان اجلرحيــة ، ولك ــة ويف لبن ــسطني احملتل ــى املــسلمني يف فل عل
 ا يف قتل هؤالء املسلمني عنـ نفس الوقت قد تساهم ماددما تـشتري  ي

ــساهم    ــه أنـــت تـ ــار تدفعـ ــل دينـ ــداء ، فكـ ــضائع األعـ ــد بـ ــل أحـ يف قتـ
ــذه املــسؤولية ، عليــك مــسؤولية جتــاه  املــسلمني ، ال بــد أن تــشعر 

ــشخص إىل أنــه يريــد ســيارة        ــدين وجتــاه املــسلمني ، ال ينظــر ال ال
ــل       ــساهم يف قتـ ــسيارة يـ ــذه الـ ــراء هـ ــطة شـ ــاخرة ، وبواسـ ــة فـ فخمـ

 املسؤولية امللقاة علـى عاتقـه ، املـؤمن    املسلمني وهو غري ملتفت إىل   
ال يكــون ســاذجا ال يلتفــت إىل ذلــك ، ال بــد أن يــشعر باملــسؤولية       
عليــه ، والبــدائل موجــودة يف الــسوق حــىت لــو كــان هنــاك إغــراء يف   

 غيـار ، املفـروض أنـك كمـؤمن ال تغـرى      ر قطـع ال   سعر البضاعة وتوفّ  
ل ولكــن اعتــربه يف ــذه الطريقــة ، قــد تــدفع أكثــر يف شــراء البــدي   

خدمــة الــدين والــدفاع عــن املــسلمني والقيــام بوظيفتــك الــشرعية ،   
 ، والنــاس يــدفعون كــثريا مــن األمــوال مــن أجــل  باملــالوهـذا جهــاد  

  تـر أعلى فأنـال بسعـتري بديـا تشـ، وحينمال نفـع فيـه يء ـشراء ـش
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، وكــم مــن املــؤمنني يــشترون    جتاهــد ــذا املقــدار يف ســبيل اهللا    
سيارات مـن األعـداء ويـأتون بواسـطتها إىل املـسجد ، ملـاذا يـشتري            

  هذه السيارة ؟ أال تشعر أيها املؤمن باملسؤولية جتاه دينك ؟
  

ــذه املــسؤولية ال أن اإلنــسان يعــيش األنانيــة      ال بــد أن تــشعروا 
  .ريد أن يشعر باجلو البارد أثناء قيادة السيارة وأنه ي

  

  :النقطة الثالثة 
 ينهداجلهاد املايل عن طريق التربع باملال ودعم ا     ااملطلوب      
مادتوجـد مـسؤولية علـى اإلنـسان جتـاه األمـوال املوجـودة حتـت            ا  ي ،

   أن يتربع املؤمن جبزء من هذه األموال ، اجعل نـسبة   يده ، فال بد 
 شهر مـن معاشـك خلدمـة الـدين ، وكـم مـن الثـواب اجلزيـل               يف كل 

الذي يكسبه اإلنسان حينما يتـربع جبـزء بـسيط مـن مالـه ، بـذلك             
خيدم دينه ، اهللا يعطيك املال وجيعله يف يـدك ، لكنـك لـست حـرا             
تصرف املال كمـا تريـد وترغـب ، اهللا جيعـل املـال يف يـدك أمانـة ،              

ــصرفك ــذا املــال   تكــون حــرا يفوال ــك   ت ــك املــال وجيعــل ل ، يعطي
حـدودا يف صــرفه ، لـذلك حياســبك اهللا يـوم القيامــة علـى األمــوال     

  .اليت تكون حتت يدك 
  رــيـل ألمـيـق: ال ـالم قـسـه الـيـلـاهللا عدـبـي عـن أبـع    فـي روايــة 
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 حالهلــا الــدنيا" : فقـال  . عظنـا وأوجــز   : يـه الــسالم علاملـؤمنني  
   .)١( . . . "، حساب وحرامها عقاب 

  

 حـساب مـن   ا األموال اليت تصرفها يف احلـالل يوجـد عليهـ        حىت
يف شـراء احلـالل أنـت حماسـب عليـه ، فأنـت لـست         اهللا عز وجل ،     

ـــحـــرـــا ، امللكيـــة املوجـــودة عنـــدك لألمـــوال ليـــست ملكية ، ة حقيقي
الك احلقيقي هو الذي يكون له مطلق التصرف بأموالـه ، ولكنـك         امل

 علـى أنـك   لـيس عنـدك مطلـق التـصرف ـذه األمـوال ، وهـذا يـدلّ        
ــك احلقيقــي للمــال ،   اهللا أعطــاك املــال أمانــة يف يــدك ،  لــست املال

  األا ب فأنت لست حرتـك االعتباريـة ، اهللا   موال اليت تكون حتت ملكي
نة هلـا ، أنـت ال تـستطيع أن    صارف معيأعطاك األموال وجعل لك م   

تشتري ما تشاء ، وأن تفعل ـا مـا تـشاء ، ال جيـوز لـك أن حتـرق            
     األموال وتقول أنـا حـر         أنـت مـسؤول   ا  ، فيقـال لـك أنـت لـست حـر ،

ة صــرف املــال ، لــذلك حياســبك اهللا علــى املــال املوجــود   عــن كيفيــ
   ــوال احلــساب لقلنــا أنــت حــر ــك مقيــ ي ، فحربيــدك ، ول دة وليــست ت

 ا يف أموالــك ، مطلقــة ، ووجــود احلــساب دليــل علــى أنــك لــست حــر
  ل إىلـندما تدخـب ، عـ وترغبـاء وحتـشـا تـال ميكن أن تشتري مـف

                                                        
  .٢٣ ح ٤٥٩ ص ٢ أصول الكايف ج )١(
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ك اجلمعية التعاونية أنت مسؤول عما تشتري ، فاهللا عز وجـل يـسأل        
يــوم القيامــة ملــاذا اشــتريت هــذا الــشيء وذاك الــشيء ، وال بــد أن   
ــين        ــشيء ألن ــا ريب اشــتريت هــذا ال ــأنين ي ــن اآلن ب ــد اجلــواب م تع

ــه  ــاء ،     ، احتجت ــه جمــرد ادع ــك حتتاجــه حقيقــة أو أن ــم أن واهللا يعل
تلبس بيتك بالرخام أو احلجـر األردين أنـت مـسؤول ، ال تظـن بـأن         

  .ال حساب فعالك يف الدنيا تكون بأ
     ال بد           دها  أن تفكر جيدا جبعـل األمـوال يف املـصارف الـيت حيـد

، يف اهللا عـز وجـل ، ومـن املـصارف خدمـة الـدين وخدمـة املــؤمنني        
بعـــض الروايــــات أن اإلنــــسان يــــصرف هــــذه األمــــوال يف حاجاتــــه  
الضرورية فقـط ، وهـي الـيت حيتاجهـا فعـال ال حاجـات اصـطناعية          

ــياء هـــو خيترعهـــا ، اإلنـــسان يـــ ــثريا مـــن األشـ ستطيع أن يـــشتري كـ
ويدعي أنه حيتاجها ، ولكـن يف الواقـع لـو يراجـع نفـسه جيـد أنـه ال            

ئـدة يف بيتـه ، وكـم يـسرف     ا ، بل هذه األشياء تكون زا    حيتاجها حقّ 
جيعلـها يف  ، يبذّر من األموال يف شراء أشـياء ال حيتاجهـا       اإلنسان و 

  .البيت ال حلاجة واقعية بل حلاجة مصطنعة 
ة يأخـــذ منــها حاجتـــه ويرجـــع ببــاقي األمـــوال علـــى   ـويف الروايــ     

ا شعثهم فقراء املؤمنني يلم .  
  :ه السالم ـيـاهللا علدـبـو عـال أبـق: ال ــب قــلـغـن تــان بــن أبــع    
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طى من كرامته عليه ومنع من منع من أع أترى اهللا أعطى من" 
اهللا يضعه عند الرجل ودايع ،  هوان به عليه ؟ ال ، ولكن املال مال

وجوز هلم أن يأكلوا قصدا ويلبسواا ويشربوا قصد ا وينكحوا قصد
قصدويعودوا مبا سوى ذلك على فقراء املؤمنني، ا ا ويركبوا قصد 
يأكـل حـالال ويـشرب    وا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كـان مـا           ويلم 

  ."وينكح حالال ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما  حالال ويركب
املـسرفني ، أتـرى اهللا ائـتمن     ال تـسرفوا إنـه ال حيـب   " : مث قال   

   درهـم ،   ل لـه أن يـشتري فرسـا بعـشرة آالف       رجال على مال خو
وال تسرفوا إنه " :  وقال  .. . .وجيزيه فرس بعشرين درمها ، 

   .)١( "رفني ال حيب املس
  

واآلن الدابة هـي الـسيارة ، إذا كانـت حاجـة اإلنـسان يف سـيارة            
بقيمـــة أربعـــة آالف دينـــار مـــثال ويـــشتري ســـيارة بقيمـــة مخـــسة        
ــى      وعــشرين ألــف دينــار فالبــاقي يعتــرب إســرافا ، وهــو حماســب عل
ــاج شــيئا واشــترى         ــذي صــرفه ، فــإذا كــان حيت إســرافه بالزائــد ال

يحاسبه ، اإلنسان س ، اهللا   مسؤول عنه  هوبقيمة أعلى من حاجته ف    
  ألنـه يعيـش حـالـةسيارته ل ـدره أثنـاء قيادتـهيريد أن يرفع صالـذي 

                                                        
  .٦ ح ٣٠٥ ص ٧٢حبار األنوار ج  )١(
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ال يظــن أنـه غـري حماســب   العجـب بنفـسه والكــرب علـى عبـاد اهللا ؛     
 علــى كــل شــيء ، وهــو مــسؤول عــن  ان حماســبـ، اإلنــسعلــى ذلــك 

 مـسؤولية اإلنــسان  حنتـاج إىل موضـوع مــستقل حـىت تتـضح    املـال ، و 
 ا بــأن يــسافر وأن املــؤمن جتــاه األمــوال الــيت حتــت يــده ، لــيس حــر

ســفر للــسياحة شــهر واحــد يف يف مــثال  آالف دينــار يــصرف مخــسة
ــنفس   ــاك   والتــرويح عــن ال ــا وتعــرف أن هن ، إذا كنــت إنــسانا مؤمن

 تقــــدم هلــــؤالء  يف ســــبيل اهللا فأنـــت مــــسؤول عــــن مـــا  نجماهـــدي 
ــصفّ  ــط ن ــصفيق ال يقــدم هلــم شــيئا ،    ااهــدين ال فق ق هلــم ، الت

يشعر حبزن عندما يرى الصور اليت يعرضـها التلفـاز ، ولكـن هـذا             
 ، وال يبقى هـذا التـأثر   احلزن يتالشى بعد قليل ، تأثر حلظي فقط      

ــصيف يـــسافر يف نفـــسه بـــل ــزول بـــسرعة ، ويف الـ ــصرف آالف  يـ  ويـ
ــأثره حينمــا رأى صــور     ــن ت ــة للمــسلمني ، أي الــدنانري يف دولــة معادي

 )وناســة  (شعر ــذه املــسؤولية ؟ هــل مــن أجــل  أال يــااهــدين ؟
   الدول ؟أوالده فقط يذهب إىل هذه

 أوالد أوالده ويوجـد ) وناسـة  ( يصرف األموال الطائلة يف سبيل          
ــأم ــراءة والكتابــــ يــ ــون القــ ــدنا ون ال يعرفــ ــذهبون إىل ، ة يف بلــ ال يــ

املدارس ألن آباءهم ال يستطيعون دفع األقـساط ، وهـو بكـل سـهولة        
  ناة ، كلّـ حلظينـانري يف سـفـرة واحـدة مـن أجـل لـذّةع آالف الدـدفـي
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 يف بلدنا ويف البلدان األخـرى ، إذا  مسؤولون عن املؤمنني املوجودين 
كلنا مسؤولون عنـهم ، الفقـراء يوجـدون ألننـا ال      فكان هناك فقراء    

نؤدي حقـوق أموالنـا ، شـخص واحـد يـصرف عـشرة آالف دينـار يف          
الــشهر يف ســـفرة واحـــدة ، وتـــستطيع أن جتمـــع كـــل األمـــوال الـــيت   
يــصرفها مجيــع النــاس يف ســفر ال حاجــة لــه ، لــو مجعتــها لــصارت   

 حيتـاج فقـط   ي ، والولـد األمـ   ماليني الـدنانري بـل مليـارات الـدنانري        
ــائتني ومخــسني دينــارا يف الــسنة حــىت يــذهب إىل املدرســة ، أال       مل

  تشعر مبسؤولية جتاه أوالد املؤمنني املشتركني معك يف الدين ؟
ــاك فقــراء يف بلــدنا ال حيــصلون علــى قــوت يــومهم ومؤونــة            هن

   املؤمن مبسؤولية جتاههم ؟سنتهم ، أال تشعر أيها
    حينمــا تــشتري ألوالدك مالبــس جديــدة أال يــأيت أوالد الفقــراء  

  إىل ذهنك ؟
    لــو أن ولــده اشــتهى شــيئا فهــو مــستعد أن يــذهب إىل الــسوق يف  

  .نفس اللحظة ليشتري لولده ما يشتهي حىت ال يتكدر خاطر الولد 
ــوال الــيت حتــ    :     إذن  ــاك مــسؤولية جتــاه األم ــدك هن وجتــاه ت ي

  .الدين وجتاه املؤمنني 
 أن يوجــد املـؤمن الـذي يريـد أن جياهــد أعـداء الـدين ال بـد      إن     

  قط أنه حينما جيمعون التربعاتعنده دافع ذايت اهدم ، ال ف
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مــسؤول حــىت مــع عــدم وجــود  تــربع بــشيء للمجاهــدين ، أنــت هــو ي
الدافع اخلـارجي ، ال بـد أن يكـون عنـدك دافـع داخلـي جتـاه الـدين           

 حــىت يكـون هنـاك ضـمان الســتمرارية    أعـداء الـدين  وجتـاه حماربـة   
ااهــدة ، هــل قبــل أن تنــام يف الليــل تفكــر ــؤالء ااهــدين أو    

 األوضــاع احمليطــة العــني وأنــت يف راحــة تامــة ؟ يف ظــلّ تنــام قريــر 
ملــسلمني كيــف ميكــن أن تكــون مرتاحــا ؟ كيــف ميكــن أن تكــون        با

  سعيدا وهناك أطفال يقتلون ؟
    بـأوالده عليـه أن يهـتم بـأوالد املـسلمني ،          كما أن الشخص يهـتم 

ختيــل أنــك لــو كنــت فلــسطينيا أو لبنانيــا أو مــن أي جنــسية أخــرى   
  ملاذا ال حيس العرب بنا ؟: مستضعفة وأنت يف وضعهم أال تقول 

  اجعل نفسك يف مكام واشعر مبشاعرهم ، ولكن ألنـك ولـدت           
يف هــذا النعــيم ال يعــين ذلــك أنــك خــايل مــن املــسؤولية ، هــؤالء        
ــك أن جتاهــد باملــال ، أنــت يف يــدك     جياهــدون بأنفــسهم وأنــت علي

 ؟ أجتعلـه يف بيـت   خري كثري ، ولكن يف أي شـيء جتعـل هـذا اخلـري            
  لباس لألوالد فقط ؟هة وطعام كثري لذيذ ورفخم وسيارة فا

     تـستطيع أن تكـون مـن    ذه األشياء الزائلـة ،  ى هوالتفكري ال يتعد
ااهـدين يف ســبيل اهللا ، تـستطيع أن تــدخل مـن بــاب ااهــدين    

  لـك ، بـال بكل أموالـقـال ، وال يـاد باملـهـق اجلـن طريـة عـنـي اجلـف
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  اجلهاد يف سبيل اهللا .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢
  

       جبزء قليل من مالـك جتعلـه يف سـبيل اهللا ، والـد  افع الـذايت ال بـد 
ــع     ــدعو جلمـ ــصا يـ ــر شخـ ــؤمن ، ال تنتظـ ــد املـ ــودا عنـ ــون موجـ أن يكـ
التربعات ، ميكنك أن جتعـل نـسبة مـن معاشـك الـشهري يف سـبيل               

م أن يوجــد عنــدك الــدافع  اهللا ، ومنــه دعــم ااهــدين ، مــن املهــ 
 أن تفكــر باملــسلمني ، املــؤمن ال ينــسى األمــور   نــت ال بــد، أالــذايت 

، املـؤمن يتــذكر اهللا  قـة بدينــه ، املـؤمن ال يكـون غــافال    ة املتعلّاملهمـ 
عز وجل دائما حىت يكون مؤمنا كامال ، وذاكرا ملـا يريـد منـه اهللا            

  .ال يغفل عن مسؤولياته طرفة عني و، عز وجل 
عنـده  د وجـ يان مؤمنـا بقـضية و   بنفـسه إذا كـ    يتحـرك   املؤمن  إن      

ــاجاخلي جلهــاد األعــداء ، و الــدافع الــد  إىل الــدافع اخلــارجي  ال حيت
هـو  لضمان االسـتمرارية  من اآلخرين حىت يتحرك ، ودور اآلخرين       

، جبمـع التربعـات   إجياد الـدافع الـداخلي ال فقـط العمـل اخلـارجي           
  .وإذا مل يوجد الدافع الداخلي فإن التحرك يكون مؤقتا 

بــسبب املــال املوجــود بأيــدينا ، فقــد هــي مــسؤوليتنا الكــبرية  إن    
ــاد      ــها جهـ ــة ، منـ ــسؤوليات معينـ ــا مـ ــل معهـ ــال وجعـ ــا اهللا املـ أعطانـ
ــصارفها ، جــزء      األعــداء ــذا املــال ، فــاهللا يعطــي املــال وحيــدد م
منها على النفس واألوالد ، وجزء منـها للمـسلمني الفقـراء ، وجـزء         

  . هو جزء من مسؤولية املؤمن منها للدفاع عن الدين الذي
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اته يكــون متــهيئا ألن يكــون مــن أنــصار     مــن يقــوم مبــسؤولي  إن     
 ، اإلنـسان الـسليب واإلنـسان األنـاين     ل اهللا فرجه  اإلمام املهدي عج  

 ، أنـصار اإلمـام   لـسالم  ميكن أن يكون مـن أنـصار اإلمـام عليـه ا            ال
ــسالم ع ــه ال ــدلي ــد   يق ــم يف ســبيل اهللا ، ويق ــا  مون أرواحه ــل م مون ك

ميلكون يف سبيل اهللا ، فهـل اسـتطعت أيهـا املـؤمن أن يـئ نفـسك            
  ؟مع إمام زمانك هلذه املهام العظيمة 

  

ــط           ــه وأوالده فقـ ــه وزوجتـ ــل بيتـ ــن أجـ ــيش مـ ــذي يعـ ــسان الـ اإلنـ
بـل علـى    ، اإلمـام عليـه الـسالم    أن يصل إىل درجة أنـصار       يستحيل

، وأقل شيء أن ينكـر أنـه    العكس قد يقف ضد اإلمام عليه السالم      
ألـم  إمـامهم  ظهور  من الناس سينقلبون عند      ، وكثري زمانه   إمام

ومــن  : م امللقــاة علــى عــواتقهم ، ســيقولون     اال يعرفــون مــسؤولي  
   ؟الزمانإمام يقول إن هذا هو 

  

ون متهيئا قبـل الظهـور للجهـاد يف سـبيل         الدين يريد منك أن تك    
  .موالك ، ال أن تتهيأ بعد الظهور اهللا بنفسك وأ

  

  :يقول تعاىل 
    ﴿ 
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  اجلهاد يف سبيل اهللا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
  

 ﴾ )١(.   

                                                        
   .١٥٨: األنعام  )١(

  :بعض الروايات يف اآلية 
يف تفسري العياشي عن زرارة ومحران وحممد بن مسلم عن أيب جعفـر وأىب            

 يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفـسا          : (عليهما السالم يف قوله      عبداهللا
الشمس من املغرب وخروج الدابـة والـدخان ،          طلوع" : قال  ،  ) إمياا  
 اآليات فال ينفعـه     يءمث جت  ميانل اإل ـا ومل يعمل عم   ل يكون مصر  ـوالرج
  ." إميانه 

أو كـسبت يف    ( : وفيه عن أيب بصري عن أحدمها عليهما السالم يف قوله              
املؤمن العاصي حالت بينه وبني إميانه كثرة ذنوبه وقلة         " : قال  ،   ) خريا إمياا

  ." يف إميانه خريا  حسناته فلم يكسب
ويف تفسري القمي حدثين أيب عن صفوان عن ابن مسكان عن أيب جعفـر                 

إذا " : قـال   ،  اآليـة   ) يوم يأيت بعض آيات ربك      : ( يف قوله    عليه السالم 
   " .من آمن يف ذلك اليوم ال ينفعه إميانه طلعت الشمس من مغرا فكل

 بن سليمان العـامري عـن أيب   اهللالربهان عن الربقي بإسناده عن عبد وىف ا    
ما زالت األرض إال وهللا فيها حجة يعرف فيهـا          " : عليه السالم قال     اهللاعبد

سبيل اهللا ، وال تنقطع احلجـة مـن األرض إال            احلالل واحلرام ، ويدعو إىل    
وأغلق باب التوبـة مل ينفـع    فإذا رفعت احلجة، ما قبل يوم القيامة  أربعني يو 

شرار خلـق    نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أن ترفع احلجة ، وأولئك من            
 ." اهللا ، وهم الذين تقوم عليهم القيامة 
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 ـ        ال بدكنـه أن جياهـد يف سـبيل    ا حـىت مي  أن يكـون مؤمنـا حقيقي
  .إمام زمانه ظهور وقت اهللا مع 

هيئا تـ من يعـرف دوره جتـاه املـال ويقـوم ـذا الـدور يكـون م            إن      
 ألن أنـصاره هــم  ليـه الـسالم  ن يكـون مـن أنـصار اإلمـام املهـدي ع     أل

لــدين مبــا يــستطيعون ، وال يكــون مــن     الــذين يــدافعون عــن هــذا ا   
    ا غـري مهـتم مبـا حيـصل هلـذا الـدين وغـري            األنصار من يكون سـلبي

مـا  من ال يعرف تكليفه الشرعي فيمبال بشؤون اإلسالم واملسلمني و   
يواجهه املسلمون من حرب على دينهم ، فمـن حيـارب دينـك جيـب           

ــف الطــرق      ــه مبختل ــا حماربت ــسلمني مجيع ــى امل ــم حياربوننــ ، عل ا ه
ــرق    ــف الطـ ــارم مبختلـ ــرق ، وحنـ ــون  مبختلـــف الطـ ــالطبع تكـ ، وبـ

ــسوا     ــم ليـ ــضائعهم أوال ألـ ــة بـ ــسلمية مبقاطعـ ــالطرق الـ ــة بـ املقاومـ
ــل        ــوي قت ــدخل يف حــرب مــع املــسلمني وهــو ين ــن ي ــم م حــربيني ، نع

ــاحلرب     ــون ب ــام يواجه ــدمري ممتلك ــسلمني وت  وهــذه مــسؤولية  ،امل
رف الفرق بني الكافر احلريب عليك أيها املؤمن ، ولكن ال بد أن تع    

والكافر غري احلريب ، ال كما يفعل اإلرهابيون الـذين يقومـون بقتـل      
الكــافر غــري احلــريب ، والــدين اإلســالمي هــو ديــن الــسالم ال ديــن  

  .اإلرهاب والقتل العشوائي 
  عـمل مجيـة تشـرب عقائديـحالصهاينـة ود ـهـيـع الـرب مـحـال    إن 
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  اجلهاد يف سبيل اهللا. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ١١٦
  

ــسلمني ال ــاك     املـ ــط ، وهنـ ــرب فقـ ــود والعـ ــني اليهـ ــة بـ ــرب طائفيـ حـ
 بـني اليهـود والفلــسطينيني   حماولـة جلعـل هـذه احلـرب شـأنا داخليـا      

  .آلخرين ذه احلرب لمسلمني والعرب ا لشأنوال 
، مبختلف الطرق ال توجد عزة للمسلمني إال باجلهاد        ويف اخلتام   
د  أن حيـد  لكل مؤمنحسب استطاعته ، فال بدجياهد  وكل شخص   

مــــن حـــىت ال يكـــون   ويـــؤدي تكليفـــه ثانيـــا    اســـتطاعته أوال  دائـــرة  
   .ينقصرامل

    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم 
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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مأنينـة ،   يسوده اهلدوء والطّذيالّيور  الطّنعيش يف جمتمع    حنن      
، يعـيش علـى سـفح    " م األكـرب  املعلِّـ " سـيدي   هـو   ولنا حـاكم عـادل      

ويعطينـا  ، أعلى جبل يف مكاننا ، يراقبنا لريى كيف يـسري اتمـع         
ــر والت ــبة األوامـ ــات املناسـ ــلّوجيهـ ــشاكل امل حلـ ــع   املـ ــة يف جمتمـ ختلفـ

هـو  ، " واملعلّمـات  ن واملعلِّمـ " ، وحنن جمموعة نـشكّل طبقـة     يورالطّ
على كـثري  وأعطانا من األسرار اخلافية  ذي قام بتعليمنا وتدريبنا     الّ

،  ِهلـِـ ببقــة املختــارة مــن قِ   ، فــنحن الطّ مــن أفــراد جمتمــع الطيــور   
 نـستقبل  ودورنـا أن ، الطيـور  يت تـدير أمـور جمتمـع      وحنن أياديـه الّـ    

 اةـاعب احليـ ـة مصـريان ومواجهة الطّـونعلّمها كيفيغرية الصور  ـيالطّ
ـفكوالتورـم الطيـها ، ومعظـيت تواجهاكل الّـ املشلّـح يف حـحيري الص  

  
- ١١٧ -  
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ــ ــستفيد مــن خرب  الّ ــا ايت نــستقبلها ال ت ــل تريــد أن   تن يف التعلــيم ، ب
ريان ، وتـسقط يف املهالـك   م ألف باء الطّ بآرائها قبل أن تتعلّ تستقلّ

يـور تـستفيد    مـن الطّ ة ، وقليل  ات مواجهة احليا  م أجبدي قبل أن تتعلّ  
ــ منــا دائمــا وال   هــا حتتــاج إىل خــربة املعلّ  ا وتعــرف أنمــني يف حيا

نتـهي دورة تعليمهـا   ، وعنـدما ت تنا يف هـذه احليـاة    اتستغين عن خرب  
، وقــد  مــشاكلها املختلفــة ة حــلّ ترجــع إلينــا وتــسألنا عــن كيفيــتظـلّ 

فات إذا تــوفّرت فيـــه الـــص الـــبعض منـــها " م األكــرب  املعلّـــ" ينتقــي  
  .واملعلّمات مني ليدخل يف طبقة املعلّاملناسبة 

ــن       ــالة مـ ــلتين رسـ ــيدي وصـ ــ" سـ ــرب املعلّـ ــتدخل  " م األكـ ــه سـ أنـ
ي أن موعيت اليت أشرف عليها ، وطلب من  إىل جم صغرية  عصفورة  

    فقـد عاشـت بـني    هـا جديـدة علـى احليـاة         أرعاها رعاية خاصـة ألن ،
 وهي كانت قد اكتسبت اللّـ ، ون ة اللّطيور رمادي  ت ون األبـيض وأحـس

، بـل  وأرادت أن تعـيش بـني طيـور مـن نفـس لوـا          ،  بغربتها بينهم   
غــب مـا زال الز و، نــه أرادت أن تعـيش مـع أحــد املعلِّمـني لتـستفيد م    

ــصغري علـــى جـــسدهاألبـــيض  ــض ريـــشها ا الـ ــا وانتثـــر بعـ ، وجناحهـ
ــسور ، ويوجــد  ــا   مك ــه   حتــت جناحه ــاين من ــق تع  ، كــثرياجــرح عمي

ــب املعلّـــ  ــا الطّـــ    فطلـ ــسي علـــى تعليمهـ ــرب اإلشـــراف بنفـ ريان م األكـ
  ،د ـعـا بـمـات فيـمن املعلّـلتكون مها ـة مواهبـاة وتنميـة احليـهـواجـوم
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فــصورا ســتكون مجيلــة بألواــا املتناســقة ، وهلــا صــوت مجيــل        
 وِررالغــتكمــن يف ة  ، ولكــن مــشكلتها الرئيــسياهلــادئ املطــركــصوت 
والعوالِكبنفسها   ِبجِرب والغِبض ي ذواإلصرار على رأيهـا الـ    ريع  الس

ــ ــحيح هتعتقـــد بأنـ ــ صـ ــن بـــدليل ، وتعتقـــد أنا دائمـ ــا يف وإن مل يكـ هـ
مــني  املعلّمــصافوإذا اســتطاعت القــضاء علــى  ق علــيهم بــل تتفــو ،

 ويكـون هلـا دور  ،   مبعونيت ستدخل إىل طبقة املعلِّمات    فاتهذه الص 
  .يور الصغرية يف جمتمع الطيور بتربية الطّكبري 

أو يت تنجـو  الّـ ة لقلّـ هـل ميكـن أن تكـون مـن ا       : م األكـرب    سألت املعلّ 
   يف املهالك ؟تسقطيت الكثرة الّمن 

ــال يل  ــك أن تبـــ : فقـ ــدك ، وســـ تكليفـ ــن  رى النتذل جهـ ــة ، ولـ تيجـ
  .بعد  ها ، وستعرف بنفسك فيماعليك علأط

تيجة املعتادة     ولكين توقعت الن.  
ة وتعطيهـا  هل ميكن أن تعفيين من هـذه املهمـ  : م األكرب  قلت للمعلّ 
   اآلخرين ؟منيألحد املعلّ

  .ة  اختيارك هلذه املهملقد متّال ، : قال 
يت ميكــن يل معرفــة ة الــصعبة الّــ اختيــاري هلــذه املهمــمل متّ: قلـت  

نتيجتها قبل الدين قد رأيت مثلها كثريا ؟خول فيها ألن  
  نيـملـّي املعـفي ـا هـر ممـبـة أكـدرجـبك ـيـات فـفـود صـوجـل: ال ـقـف
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ــبور تتحمـــ     ــصدر صـ ــت واســـع الـ ــرين ، فأنـ ــثرياآلخـ ا وال تفقـــد ل كـ
خص  أحلك املصاعب ، أنـت الـش  أعصابك وال خترج عن هدوئك يف 

  .ة سب هلذه املهماألن
ــت  ــم ســي : قل ــؤد   ، دي نع ــان ي ــا حتــت أمــرك وإن ك ــوع فأن ي إىل وق
الضرر علي.   

ــك كــلّ  ختــف مــن األضــرار ،  ال: قــال  ــا ســأدفع عن  ضــرر ، وال فأن
ختشة  من شيء فأنت حتت رعاييت اخلاص.  
  .دي نعم سي: قلت 
     كنت أنثر احلب  يور لتأكل منها ، اكي األخضر وتأيت الطّ    على شب

 ألن يت أنثرهـا ال ة وتذهب إذ ال يعجبـها احلبـوب الّـ   بعضها تقف مر 
احلبز فاسد بل ألنها ال متيالن دوع اجلي.   

    ذات يوم يف الصباح الباكر وكانت السماء متطر بغزارة مسعت         
طريٍ صوت  فجـاء إىل ذهـين كـالم    واحلزن ه من األمل  يتأو ، دي سـي

ــ"  اك وإذا يب أجــد عــصفورة ب، فأســرعت إىل الــش" م األكــرب املعلّ
  ا بكل رفق وحنان وضـممتها إىل  صغرية كما وصفها سيدي ، أخذ

ك بعـد شـعورها   هـا بـدأت تتحـر   فء ، رأيـت أن ري ألشـعرها بالـد   صد
بالد      ت إليها الربعينني فيهمـا  وح ، نظرت إيلّفء واحلنان ، لقد رد 

ـت أنظـيل ، كنـراف باجلمـكر واالعتـاالمتنان والشد يفر إليها ويترد  
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تيجـة ،  م األكرب أن قـم بتكليفـك وال شـأن لـك بالن         ين كالم املعلّ  ذه
 كنــت أتــساءل يــا تــرى مــا هــي الن دي تيجــة ؟ مــاذا خيفــي عــين ســي

  م األكرب ؟املعلّ
مل يكن عليدي  إال طاعة سي.  

ــ    جعلــت للعــصفورة قفــصوســائل الراحــة  كــلّا جعلــت فيــه ا خاص
   لـى تعليمهـا ، بـدأت    دي أن أشـرف بنفـسي عليهـا وع   كما أمـرين سـي

 العــصفورة تــسترد  ــ  عافيتــها بعــد أن رعيتــها أيامــ ا وأيام ت ا ، ومــر
اعـة  ام واألسابيع وبدأت بتعليمها وتدريبها ، كان يظهر منها الطّ  األي

ــة يف أخــذ تعليمــايت  ــى مــا أقــول وإن   يف البداي ، وكانــت تــوافقين عل
 يف ذهـين  ، ومـر كان يبدو منها يف بعض األحيان معارضة ملـا أقـول       

 شـخص يقـوم بتكليفـه    يور أمثاهلا ، ولكـن كـلّ      وعشرات الطّ  تعشرا
ــن قبــل املعلّــ    ــى عاتقــه م ــى   امللقــى عل م األكــرب ، كانــت تــشكرين عل

ــا ســتظلّ ة هلــا وأنرعــاييت اخلاصــ  ــد ولــن تفــارقين    معــي إىله  األب
  . حيايت هلا ترذَتساعدين فيما بعد يف وظيفيت اليت نتخدمين ول

ت تنعتين بعـدم  ام بدأت معارضتها يل تزداد ، بدأاألي    مع مرور   
 مـا  تَقـد قَـرأ  هـا أيـضا   ، وتقـول إن   العلم وعدم الفهم وعدم اخلـربة       

 ا كــثريقــرأت عليــه مــن كتــب ، ولكــن ال ميكــن أن تكــون قــد  تعــلَاطَّ
  ديـا عنـّكثيـرا مم نّإا ـهـول لـه ، وال أستطيع أن أقـلعت عليمما اطّ
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ا وسـائل أخـرى   من علم مل أكتسبه من بطون الكتـب ، فهنـاك دائمـ     
فمـا أخـذناه مـن    خيفى على أمثال هذه العصفورة املغـرورة   م  علّللت ،

  دي املعلّــم األكــرب ال ميكــن ملثــل هــذه العــصفورة أن      علــم مــن ســي
ذي عنــدها  بــالعلم القليــل الّــبجــوالع ورريــصيبها الغــ، بــدأ تتخيلــه 
يف علمها وفهمها منيها أفضل من املعلّوترى أن .  

إحـدى  ريان مـن  تريد الطّـ قررت أن تتركين و    ويف يوم قالت إا  
ة هـا ليـست مـستعد   ، فقلـت هلـا إن   ي  دون مساعدة منـ   العالية   اجلبال

يـاح عاتيـة   ، فالره ال توجد لديها اخلربة الكافية لـذلك        وأن ريانللطّ
ت ة كـثرية ، ولكنـها أصـر   ارات اهلوائيـ  يـ ، والت على سفح هذا اجلبـل      

ــد كعادــا ، فَــ   ــد أن   تبهذَعلــى مــا تري ــا خلفهــا أري  إىل اجلبــل وأن
أثنيها عمها واصلت املسري ا تفكر به ، ولكن.  
و    لَصت         إىل سـفح اجلبـل وأنـا أكـر  وأرجوهـا أن ال تطـري   ر ر وأكـر

دي العلـم واخلـربة الكافيـة    نـ ، وهي تقول ال شأن لك يب فعا  لوحده
  للطريان ، وأصر ت وأنا أنظر إليها حبرقة قلب من احلـزن    ت وأصر

        علـى   كـثريةً ا مغـرورةً على ما سيصيبها بعد قليل ، لقد رأيـت طيـور 
تيجة واحدة سفح هذا اجلبل وكانت الن.  

  . ال تطريي لوحدك فلم حين الوقت:  عاٍل صحت بصوٍت
  نـة مـقـها واثـ أنرِهـظْلتها ـ بنفسٍبـجوع ٍربرور وِكـ بغنظرت إيلّ    
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واد  مع بعض الـس ماديون الراللّ ر إىل، وبدأ لون ريشها يتغيها  ـنفس
  .املنتشر هنا وهناك على جسمها 

طـارت قلـيال   . . . ة ها بقـو  ـك جناحيـ  رـدأت حتـ  ـب. . .  تزـفَـقَ    
  .ح العاتية جترفها ايالربدأت . . . 
ذي أنــت الّــ . . . بب فيمــا جيــري علــيأنــت الــس: بغــضب  تصــرخ

  .جعلتين يف هذا املوقف 
ــ ، فكمــا قــال ســي بوأنــا أنظــر إليهــا بكــل هــدوء وتعجــ       ين دي إن

  .أحلك الظروف أحتفظ دوئي وال أفقد أعصايب يف 
     ـ إىل آخر حلظة وهي ال تعترف خبطئها ، جرفها التي ار اهلـوائي 

بدأت تصرخ بـصوت خافـت حـىت ال يظهـر ضـعفها ، بـدأت           القوي ،
توج  بغضب هامات ه يل االتجرفها الت ،ار ، سقطت يف اهلاوية وأنـا  ي

 ا ملا أصـاا ، اختفـت يف   أشعر حبزن شديد عليها وقليب يعتصر أملً      
التي ابتعدت قليال قلـيال وأنـا أرى علـى وجههـا اإلصـرار      ار اهلوائي ، 
ها ال تريد أن تعترف خبطئها  ألنم وتأسـف علـى   هـا كانـت تتـألّ   مع أن

م األكــرب ،  املعلّــ دي ســي  كــالم رت، وتــذكّ عــدم االســتماع لكالمــي   
، وكنـت أعلـم أـا ستـشعر      احزنر فطّتي قليبياح و أدراج الر  تبهذَ

دم علــى مــا أصــاا وعلــى غرورهــا وغــضبها ، ولكــن ســاعة        نــبال
ع إىل الوراء ـن ال ترجـمالزـا مكس، رجعت إىل بييت حزينبـ القلور  
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  .اا ـا أصـعلى م
و ـ لـ !ينة ن مـسك ـ مـ ِكـا لَـ ـيـ  : " ختيلـها ا أـوأنـ بدأت أكلّم نفـسي       

 مـن جبـل أعلـى مـن     ِترطِـ ريان ولَة الطّـ قليال لعلّمتـك كيفيـ    انتظرت
     ريان يف متك الطّـ ة ، بل لعلّهذا اجلبل مهما كانت تيارات اهلواء قوي

بــها  جوعغرورهــا ولكــن  ، ديدة الــشواألعاصــري  العاتيــة العواصــف 
هـا مـا زالـت تلـومين علـى مـا        عليهـا ، وأعلـم يقينـا أن    بنفسها قـضيا  

هـا  لعرفـت أن وراجعت نفسها  إىل نفسها تدث هلا ، ولكن لو التفت ح
  ." ، لقد فشلت يف االبتالء  كانت هي اجلانية على نفسها

ــ" : مــني الكبــار  أحــد املعلّهقالــتــذكرت مــا و     مند لَــخهــ الع جب 
لَهك"  .  

  .  "هلَقْ عكِلم يم لَهبض غَكِلم يم لَنم" : آخر وقال     
لقــد : م األكــرب يقــول فيهــا  وصــلتين رســالة مــن املعلّــ بعــد يــوم     

     هامـك  تيجـة ليـست بيـدك ، قـم مب    قمت بتكليفك ، فال حتزن ، والن
اكك طيـور   عـن عملـك ، وسـتأيت إىل شـب      انَوتـ يور وال ت  يف تعليم الطّ  

  .غريها ، فقم بواجبك 
 طـري عنـد   م األكـرب مسعـت صـوت    املعلّأ رسالة    وحينما كنت أقر 

 فقمــت لتلبيـــة نــداء الواجــب ، رأيــت عـــصفورة     األخــضر  اكي شــب ،
  .ب وجناحها مكسور ـغصغرية عليها الزأخرى 
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 ــس ــنظــرت إىل ال ــماء وتنفّ ــوأطلقــت ز است عميقً ــن صــدري  ةًرفْ ،  م
  ! ؟ نوع ستكوننيمن أي: وتساءلت 

لتحـصل علـى   م األكـرب  قـم بتكليفـك كمـا أمـرك املعلّـ        : لت لنفسي   ق
 صــاحب األســتاذأنــا ألــست هــا حنــن نعــود مــن جديــد ،   و، رضــاه 

الش؟اك األخضر ب!!  
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  :ف صدر للمؤلّ
١دى البن هشام ـــ القطر الشايف جتديد قطر الن.  
  .ـــ خالصة احللقة األوىل ٢
  .ـــ خالصة احللقة الثانية القسم األول والثاين ٣
   .جزءانثانية ـــ ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة ال٤
  .ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة الثالثة ـــ اجلزء األول ٥
  .ـــ الروضة الندية يف توضيح اللمعة الدمشقية ـــ اجلزء األول ٦
  .الفقه املبسط ـــ العبادات ـــ ٧
  .مقاالت إميانية ـــ صدر منها ستة أجزاء ـــ ٨
  

  :قريبا 
١دى ايف ـــ القطر الشـــ الطبعة الثانية جتديد قطر الن.  
  .ـــ الطبعة الثانية ـــ خالصة احللقة األوىل ٢
  .ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة األوىل ٣
   .للمعة الدمشقية ـــ اجلزء الثاينـــ الروضة الندية يف توضيح ا٤
   .مقاالت إميانية ـــ اجلزء الثامنـــ ٥
  

- ١٢٧ - 
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