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  * أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة* 
  *ا هو دين اهللا ؟ م* 

  * هتمام املؤمن بدين اهللا* 
 *ارتباط احلجين  بالد*  

 *الموالية املؤمن لإلمام عليه الس *  
 *فس يف يوم الغدير وقفة مع الن*  

  * الوالية والرباءة* 
 *من صفات الشطلب العلم  :  املؤمناب*  

 *مشس وقمر: ة قصرية قص *  
  

يخ الشأشكناينّد حمم  

 هذا الكتاب يهدى وال يباع
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  بعة األوىلالطّ
   م٢٠١١ـ ــ هـ ١٤٣٢

  

  الوجيهت طباعة الكتاب على نفقة احملسنمتّ
احلاج  

  صاحب أمحد الرشيد
  )أبو عمار ( 

   اهللا تعاىلحفظه
  

 الشيخ مؤلفاتمن يرغب باملسامهة يف طباعة 
يرجى االتصال  اانزيع جمووالتحممد أشكناين 

  مبنسق اللّجنة اإلعالمية ـــ هاتف رقم
   )٠٠٩٦٥ ـــ ٩٧٢٩٩١٩٩( 

  

- ٢ -  
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

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

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

  تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

   وآِل محمٍداللَّهم صلِّ علَى محمٍد
  

  
  

  
- ٣ -  
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   :د أشكناينّيخ حممة الشوقع ديوانيم
  

www.alashkanani.com  
  

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

  43757 دولة الكويت
Mohammad H. Ashkanani  

 
BAYAN – P.O.BOX 66691 

 
 STATE OF KUWAIT  43757 

  

  :ف للمؤلّالربيد اإللكتروين 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :ة وجلاا يوانيللدالربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  
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)١(  
  

    العاملني وصلّاحلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
ا بعــد اآلخــر ،  هم الــسالم واحــد تــأيت مواليــد املعــصومني علــي       

وحنـــاول االســـتفادة مـــن مواليـــدهم بـــأن جنـــدد الـــذكرى ونـــرتبط  
 ميثِّلـــون ديـــن اهللا تعـــاىل ،   لـــيهم الـــسالم بالـــدين أكثـــر ألـــم ع  

ــا فنت وقبــــسا يف ، ريقنا ـة يف طـــــوشعلــــ، خــــذهم نرباســــا يف حياتنــ
نه مسريتنا ، وبذلك نقترب إىل اهللا عز وجل عندما نطبق ما يبينو   

فاطمـــة ســـيدة نــساء العـــاملني  لنــا مـــن أحكـــام ديــن اهللا تعـــاىل ، و  
للرجـال املـؤمنني وللنـساء املؤمنـات         وضـحت    ليها الـسالم  الزهراء ع 

، ا وـ ملحيومـا هـي األفكـار الـيت     ،  ونعيـش ي وكيـف  ون ،كونـ يكيـف  
   .ني صاحلني مؤمنواكوني إليها حىت ونرغبيوما هي األشياء اليت 

                                                        
مبناسبة مولد سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليهـا          ألقي هذا املوضوع     )١(

مسجد اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الـشريف يف منطقـة            يف  السالم  
  . م ٢٠٠١ / ٩ / ٦ املوافق هـ ١٤٢٢ مجادى الثانية ١٨ريخ  بتاالرقعي

  

- ٥ -  
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  أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . ٦
  

، ال عليهــا الــسالم     ذكــرت فــضائل كــثرية لــسيدة نــساء العــاملني  
أريد أن أذكر هذه الفضائل ، بل أريد أن أسـتفيد يف هـذه املناسـبة            

الـسالم لتـصحيح أفكارنـا ،    الزهـراء عليهـا   سيدة نساء العاملني   من  
ملـها مل نأخـذها مـن أهـل البيـت علـيهم         كثري مـن األفكـار الـيت حن       

السالم ، سأضرب مثاال واحدا ، وقس على ذلك كثريا مـن األمـور           
  .اليت حنملها ونرغب فيها 

    عندما يريـد الـشاب أن يتقـدم للـزواج يـشترط أن تكـون زوجتـه           
وهذا األب املـؤمن يـشترط علـى الـشاب املتقـدم أن يتـرك            فة ،   موظّ
، والشاب يوافـق  بل بعد االنتهاء من الدراسة ف يف املستق  تتوظّ ابنته

    هـذه فكـرة مـن    د ألنه حيمل نفس الفكرة  على طلب األب بال ترد ،
ــها املؤمنــون واملؤمنــات األفكــار املوجــودة يف جمتم  ، إىل عنــا ، وحيمل

غري ذلك من األفكار الـيت حنملـها ، هـذه األفكـار مـن أيـن أتـت ؟         
ها من أهل البيـت علـيهم   ما هي مصدرها ؟ هل هذه األفكار أخذنا  

  استوردناها من الغرب ؟أا يف واقعها أفكار السالم أو 
    هذا مثـال مـن األمثلـة ، أريـد أن أحتـدث يف هـذه املناسـبة عـن           
هذا املثال وغري ذلـك مـن األمثلـة الكـثرية الـيت ميكـن أن نـسردها           

  .واحدا بعد اآلخر 
  ذهـ المـا السـهـليء عراـزهـالفـاطـمـة ن ـد مـفيـتـف نسـيـك: ؤال ـس
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مستقاة تكون  حبيث ناح أفكاركيف ميكن لنا أن نصح واملناسبة ؟
ليهـا  خـذن الزهـراء ع    النـساء يت  و لـيهم الـسالم   من أهـل البيـت ع     

 ليها السالمعخذون الزهراء  والرجال أيضا يت قدوة هلن  السالم
  ؟قدوة من أجل تربية بنام 

  :واب ـاجل
البـاقر عليــه  اإلمــام عـن      أبـدأ اجلـواب مبقدمــة صـغرية ، يــروى    

مرضـت   : قال علـي بـن احلـسني عليهمـا الـسالم     : قال أنه  السالم  
: مـا تـشتهي ؟ فقلـت    : فقال يل أيب عليه الـسالم    ،  مرضا شديدا   

  ."ره يل ي ما يدب  رب أقترح على اهللا   أشتهي أن أكون ممن ال    " 
اهللا عليـه ،   أحسنت ، ضـاهيت إبـراهيم اخلليـل صـلوات     : فقال يل   

ال " : هــل مــن حاجــة ؟ فقــال  : حيــث قــال جربئيــل عليــه الــسالم  
  . )١(  "حسيب اهللا ونعم الوكيل أقترح على ريب ، بل

  

  ماذا نستفيد من هذه الرواية ؟: سؤال 
رغبـات املـؤمن ال   اء ، ولكـن      اإلنسان يرغب إىل كـثري مـن األشـي     

أن تكـون يف تناسـق مـع رغبـات اهللا تعـاىل ، ورغبـات اهللا تعـاىل          بد 
  ، فاملؤمن يرغب بكل ما يريده عز وجلمنا ا يريده عز وجل ـهي م

                                                        
  .٢٤ ح ٢٠٨ ص ٧٨حبار األنوار ج  )١(
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  أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨
  

تـــسري مـــع اإلرادة    أن ال بـــد، فـــاإلرادة التكوينيـــة لإلنـــسان   منـــه 
ــل إرادتــه التكوين   يــة مــع إرادة اهللا التــشريعية هللا تعــاىل ، فمــن جيع

ــشريعية  ــا التـ ـــه سيـــ فمتامـ ــان   ـصإنـ ــال وإىل اإلميـ ــة الكمـ ل إىل حالـ
ــا       ــع م ــسري بتناســق م ــا حنــن املــؤمنني اآلن ت ــل رغباتن ــل ، فه الكام

 لى اهللا عليــه وآلــهيريــده اهللا عــز وجــل ومــع رغبــات رســول اهللا صــ  
وهل رغبات املؤمنـات تـسري مـع    ؟  ليهم السالمع رغبات األئمة ع   وم

  رغبات سيدة نساء العاملني اليت هي سيدة املؤمنات ؟
  :    ويأيت هنا السؤال التايل 

  ؟بشكل عام وخاصة املرأة املؤمنة للمرأة  وظيفةما هي أعظم 
  :اجلواب 

     سـة  مهندسة أو طبيبـة أو      يأيت اجلواب مباشرة بأن تكون مدر .
ــة  أن تربــ، ولكــن أعظــم وظيفــة للمــرأة املؤمنــة   . .  ي أوالدهــا تربي

صـــاحلة حبيـــث يكونـــون يف املـــستقبل مـــن املـــؤمنني الــــصاحلني ،       
 أجنبــت لنــا اإلمــامني احلــسن واحلــسني     ليهــا الــسالم فــالزهراء ع

أعظم مهنة للمرأة يف زماننا  ، فلماذا تركت النساء     ليهما السالم ع
أقــل شـــأنا   العظيمـــة إىل مهــن أخــرى   وانــصرفت عــن هــذه املهنــة    

عـن تربيــة  شـيئا  يت ال يعـرفن  وتركـت األوالد بأيـدي اخلادمـات الـالّ    
  األوالد ؟
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة 
  

  : ويقال هنا
   ال تعمل بوظيفة خارج البيت ؟املرأة أن قصدهل ت    

  

  :اجلواب 
، ولــــيس يف الواقــــع العملــــي   غبــــات  مــــي يف عــــامل الر أوال كال    

  :فسؤايل هو ، اخلارجي 
عليهـا   الزهـراء  هل املـرأة اآلن ترغـب أن تكـون مثـل فاطمـة               

  أو ال ؟السالم 
  

ــة           ــة ، هــل ترغــب املــرأة املؤمن ــاج إىل إجاب هــذا أول ســؤال حيت
 الــيتعليهـا الـسالم    نـساء العــاملني  إىل مـا ترغـب إليــه سـيدة   اليـوم  
:  قالت  خري للمرأة ؟يءأي ش: النيب صلى اهللا عليه وآله   سأهلا  

: فـضـمـهـا إلـيـه ، وقـال  . "ل ــا رجـراهـال وال يــرى رجـأن ال ت" 
   ؟)١( "ذرية بعضها من بعض " 

  

كانت متارس املهمة العظيمـة      ليها السالم     سيدة نساء العاملني ع   
ــركهم طــوال   ــا ومل تت ــة أوالده ــدي اخلادمــات دون   يف تربي ــوم بأي  الي

  إشراف منها ودون أن تعرف كيف تريب اخلادمة أوالدها ؟
  ارجـة خـفـيـب إىل وظـرغـت تـ كانـلـيـهـا الـسـالمراء عـزهـل الــه    

                                                        
  .٨٤ ص ٤٣حبار األنوار ج  )١(
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  أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠
  

 نة من املال تـستلمه يف زل وتترك أعظم وظيفة هلا من أجل حف        ـاملن
  آخر الشهر ؟

  

ت فاطمــة عليهــا :  وان اهللا عليــهاحملمــدي رضــســلمان    قــال  ــ كان
عري ، وعلـى عمـود   امها رحـى تطحـن ـا الـش       جالسة قـد  السالم  

ر مـن اجلـوع ،   واحلسني يف ناحية الـدار يتـضو  ، الرحى دم سائل  
خلادمة أي ا(   كفّاك وهذه فضةتربيا بنت رسول اهللا د: فقلت  

ــا لطحـــن الـــشعري بـــالرحى ؟   ــاذا ال تـــستعينني ـ ، ) موجـــودة فلمـ
ت  ــ ــه   : " فقال ــه وآل ــون أوصــاين رســول اهللا صــلى اهللا علي أن تك

  . )١("  . . .اخلدمة هلا يوما ، فكان أمس يوم خدمتها ، 
  

كانـت  هكـذا  كان الدم على الرحى مـن يـدها عليهـا الـسالم ، و              
ادمتــها ال أن  لعمــل بينــها وبــني خ  اتقــسم   ليهــا الــسالم الزهــراء ع

 مـن الـصباح إىل منتـصف    ى هذه املـسكينة عليوميا تترك كل العمل   
لى اهللا بوصـية الـنيب صـ   نتعامل مع اخلادمـة  اآلن الليل ، فهل حنن   

  ؟ ليهم السالم وطريقة أهل البيت ععليه وآله
  

قاضـى علـي   ت: قـال  اهللا عن أبيه عليهما الـسالم       عن أيب عبد      و
  ضىـقـة ، فـيف اخلدمه ـه وآلـول اهللا صلى اهللا عليـة إىل رسـمـاطـوف

                                                        
  .٣٣ ح ٢٨ ص ٤٣حبار األنوار ج  )١(
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داخــل تكــون املـرأة  مهمــة أي ( علـى فاطمــة خبدمـة مــا دون البـاب    
ــه    ) البيــت  ــي مبــا خلف ــى عل ــضى عل ــة أي ( ، وق ــل مهم ــون الرج تك

فال يعلم ما داخلين من " : فقالت فاطمة : ل ، قا ) خارج البيت   
ـ ي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه        اِئفَـ كْور إال اهللا بإِ   رالسل حتم

  . )١( "رقاب الرجال 
  

 مــن خدمتــها داخــل ليهــا الــسالموهكــذا كــان ســرور الزهــراء ع    
ــل خــارج البيــت     ــوق  ، البيــت وعــدم خروجهــا للعم ــل أيــن حق ومل تق

وأيــن املــرأة نــصف   ؟ اة بــني الرجــل واملــرأة   وأيــن املــساو  ؟ املــرأة 
املؤمنــة  املــرأة كـون وملــاذا نــصف اتمـع معطــل ؟ فهــل ت ؟ اتمـع  

رور بعـدم خروجهـا مـن البيـت إال للـضرورة أو أن      سيف قمة الـ   اليوم  
  العكس هو الصحيح ؟

  

    املرأة اليوم تكون يف الوظيفة ـارا ، وعـصرا نائمـة ، ويف الليـل        
وقـت  يـت بـسيارا الـيت تكـون حتـت قـدميها يف أي       خترج خـارج الب  
  .، واخلادمة تقوم بكل شؤون البيت واألوالد تريد أن خترج 

هل ترغبني أيتـها  ، األمر األول كالمنا يف عامل الرغبات      :     إذن  
  ذهــن هـيـبـا تـمـك ـلـيـهـا الـسـالمراء عـزهـل الـثـوين مـة أن تكـنـؤمـامل

                                                        
  .١ ح ٨١ ص ٤٣حبار األنوار ج  )١(
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سـيدة  ؟ وهل ترغب أيها املؤمن أن تكون بناتك مثـل    الروايات أو ال    
  ؟أو ال  ليها السالم عنساء العاملني

يف عامل الرغبات ال أحد يستطيع أن جيربك على رغبـة معينـة ،           
 عليهـا  عـاملني  الرغبـة باختـاذ سـيدة نـساء ال     يف رغباتك ، و فأنت حر

  .مفقودة اليوم بني النساء والرجال السالم قدوة 
ــأ     ــع  نـ ــامل الواقـ ــي يت اآلن إىل عـ ــة  العملـ ــا أن رغبـ ــد أن أثبتنـ بعـ

داخــل البيــت تتــوىل     هــي أن تكــون املــرأة   ليهــا الــسالم  الزهــراء ع
يف ة نـ وأن متارس أعظم مهتربية صاحلة ،    أوالدها  شؤونه ، وتريب    

  . وللمرأة املؤمنة بشكل خاص بشكل عام للمرأةالتاريخ 
    يف عــامل الواقــع اآلن نــرى أن املــرأة ترغــب يف أن تكــون موظفــة  
تعمـل خـارج البيـت مــن أجـل قليـل مـن املــال تـستلمه يف كـل شــهر ،         

ت املــرأة ، نعـم إذا اضـطر  ا يــعــن املـرأة احملتاجـة ماد  الكـالم لـيس   
 يف الناحيـة  إىل العمل لظروفها املاديـة الـصعبة فـال كـالم لنـا معهـا         

العمليــة ، ولكــن كالمنــا معهــا يف عــامل الرغبــات ، فمــع اضــطرارها  
 ليهـا الـسالم  للعمل خارج البيت هل ترغب أن تكون مثـل الزهـراء ع       

أغلـب  بأن تبقى يف البيت وتشعر باالضطرار بالعمـل خـارج البيـت ،         
زوج يكفـيهم بـل   النساء املوظفات ال حيتجن إىل املال ألن معـاش الـ       

  .مبعاشه الشهري ائل و ععدة عيل أن يهنيزيد وميك
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    املــرأة اليــوم تعمــل مــن أجــل العمــل واملــال فقــط ال مــن أجــل         
  !، تقول ماذا أفعل يف البيت سأشعر بالضيق ؟احلاجة 

عليهـا  اء العـاملني  نـس سـيدة  موقـع  هذا هـو واقعنـا اليـوم ، فـأين             
ما يدور يف أذهاننا من أفكار ويف رغباتنا ويف واقعنـا  يف كل   السالم  
   ؟العملي

عليهـا الـسالم   اليوم تتخذ سيدة نساء العاملني املؤمنة هل املرأة       
  قدوة يف أفكارها ورغباا وأعماهلا ؟

ــساء املؤمنـــات  إن      ــوم ال معظـــم النـ ــذياليـ ــراء عنتخـ ــا  الزهـ ليهـ
ــ الـــسالم ــان ال يف عملـــهنســـيدة هلـ  ، إن الـــشخص ن وال يف رغبـ

   ؟ليها السالميكون قدوة ملن يقتدي به ، فأين االقتداء بفاطمة ع
ــ     ــايل إىل ذهــن الــسامع والقــارئ كإشــكال علــى   سؤال يــأيت ال الت

ث املتحد:  
    تمع حيتاج إىل بعض الوظائف مثل الطبيبة واملدرسة ، إن ا
ضات  املريـ ؤنانسا فتذهب نو يف بي نساءالعل  جن أن   املرادفهل  

  للعالج عند األطب بناتنا للتعلّتذهب وجال اء الر سـني  م عنـد املدر
  الرجال ؟
  :اجلواب 

  عاملثانيا يف م الرغبات ، وـعالأوال يف : ع يف عاملني ـ يقكالمال    
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أن ، أوال نثبــت أن أعظــم وظيفــة للمــرأة    العملــي اخلــارجي الواقــع 
وأن املـــرأة املؤمنـــة ترغـــب أن تكـــون مثـــل يـــة ألوالدهـــا تكـــون مرب ،

ــسالم    ــم ، وثانيــا الزهــراء عليهــا ال ــز وجــل  أن اهللا يقينــا نعل مل ع
ا يف هذا الكون من دون حكم شرعي ، أي عمـل يريـد أن    يترك شيئ 

 حتـت أحـد األحكـام اخلمـسة مـن الوجـوب        يقوم بـه اإلنـسان ينـدرج      
  .واالستحباب واإلباحة والكراهة واحلرمة 

  

: مسعتـه يقـول    :اهللا عليه السالم قـال  عن أيب عبدعن محاد      
  . )١( " إال وفيه كتاب أو سنة يءما من ش" 

  

 شــيء إن رغبــات اإلنــسان بيــده وال ميكــن أن جيــربه أحــد علــى      
ليهـا   ترغـب أن تكـون مثـل الزهـراء ع    وميـ من رغباته ، فهل املرأة ال    

يـة ألوالدهـا ألن اهللا    يف كل شيء ، ومـن األشـياء كوـا مرب           السالم
  جعل هذه املهنة أعظم مهنة للمرأة ؟

  

ــوثا     ــأا لث ــع ن ــمن، اخلــارجي يت إىل الواق ــل مل  عل ــز وج  أن اهللا ع
اتمـــع حكمـــا شـــرعيا ، لـــه يتـــرك شـــيئا مـــن األشـــياء إال وجعـــل 

ذه الوظــائف كالطبيبــة واملدرســة ، ولكــن هــل املــرأة    إىل هــحباجــة 
  ل تفكر أن هناك حكما شرعيا وأا علىـهن وظيفة ـاليت تبحث ع

                                                        
  .٤ ح ٥٩ ص ١أصول الكايف ج  )١(
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  أساس هذا احلكم الشرعي تتحرك أو لرغبتها إىل املال ؟
اء مــن الواجبــات ، والواجبــات اهللا عــز وجــل جعــل بعــض األشــي     

  :على نوعني 
  :ة يِنيالواجبات العـــ ١

مثـل الـصالة   بنفـسه ،  مبعىن أنـه جيـب أن يـأيت بـه كـل إنـسان            
  .الواجبة على كل فرد فرد من الناس 

  :ة ياِئفَالواجبات الِكـــ ٢
، مبعىن أنه إذا قام به بعض األفراد سقط عـن الـبعض اآلخـر             

إذا صـلى عليـه شـخص واحـد فـإن التكليـف       ة على امليت   مثل الصال 
  .يسقط عن باقي املكلفني 

القـسم الثــاين أي   اتمــع تعتـرب مـن   يت حيتاجهـا الوظـائف الـ  و    
الواجبات الكفائية اليت إذا قام ا العدد الكايف فإا سـاقطة عـن        

ــذي يقــع   بــاقي النــاس  ، واملؤمنــة الــيت تكــون ملتفتــة إىل تكليفهــا ال
ــمن  ــات    ضـ ــن الواجبـ ــة مـ ــذه الوظيفـ ــول إن هـ ــسة تقـ ــام اخلمـ األحكـ

الكفائيــة ، فأنــا أتقــدم هلــذه الوظيفــة حــىت أتقــرب إىل اهللا ــا ،    
  .فأتقدم لوظيفة الطبيبة أو املدرسة قربة إىل اهللا تعاىل 

ة ووجــود مدرســة مــن الواجبــات الكفائيــة ،  يبــ    نعــم إن وجــود طب
  نـا مـهـني ألنـتـني الوظيفـاتـدى هـى إحـلـعللحـصـول م دـقـة تـفاملؤمن
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الواجبــات الكفائيــة ، وتتقــرب بــذلك إىل اهللا عــز وجــل مــن خــالل   
هذا العمل ، فنيتها تكـون التقـرب إىل اهللا عـز وجـل ، ولكـن أسـأل             

ممِ ن ذا التفكري   ن أن هناك حكما شـرعيا حلركتـه   و الناس يفكر
 وأنـه يتقـرب إىل اهللا عـز    وأن هذه الوظائف من الواجبات الكفائيـة     

 ناحيـة املاديــة املـرأة يف ال الرجـل و  تفكــري  ؟ أال يـصب تـه فوظيوجـل ب 
ا التقرب إىل املـال ال التقـرب   م فتكون نيته افتوظّي أن   انريديحينما  

   ؟إىل اهللا عز وجل
ــرأة     الرجــل  ــسأوامل ــدر علي   :  نالاآلن ي ــيت ت ــة ال ــا هــي املهن ــا م ن

   منصبا بني الناس ؟أمواال أكثر وتعطينا
  . اجلواب الطب أو اهلندسة مافيأتيه    
وال يف أن تكــون مــع  تكــون رغبتــها أم علــى وظيفــةقــدهــل مــن ت    

ــها مــع   وخــرللأــا جمبــورة  حتــس أوالدهــا و ــل خــارج بيت ج إىل العم
ن هــذه الوظيفــة مــن الواجبــات  وأوجــود رغبتــها يف كوــا يف البيــت  

ـــذه الرغبــــأو أن هـــالكفائيـــة  ــل إن ـة ال توجـ د عنـــد املـــرأة أصـــال بـ
األصــل اآلن هــو الرغبــة يف الوجــود خــارج البيــت وتــرك األوالد بيــد   

سـيدة نـساء    اتلـيس هـذا هـو واقعنـا البعيـد عـن رغبـ       اخلادمات ؟ أ 
   ؟ليها السالمالزهراء عالعاملني فاطمة 

  :لتايل اسؤال الهنا ويأيت 
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 برغبـات النـاس عنـدما خيرجـون إىل العمـل وقـد       كوما علم     
  يكونون من املتقر     تـهم  بني بوظـائفهم إىل اهللا عـز وجـل وتكـون ني

  كذلك ؟
  :اجلواب 

اهللا عــز وا إىل أســأل هــل فعــال يفكــر النــاس هكــذا بــأن يتقربــ       
  ؟وأن هذه الوظائف من الواجبات الكفائية وجل بوظائفهم 

       ذه الطريقـة إال األوحـدي مـن املـؤمنني       ال أظن أن أحدا يفكر 
ين يف هــذا درانــيكــون مــن ال إىل هــذا املوضــوع والــذي الــذي يلتفــت

   .الزمان
وثانيا لو كانت املرأة تتقرب إىل اهللا عـز وجـل ـذه    ، هذا أوال      
ــرعي   الوظ ــري شـ ــذهب إىل مكـــان عملـــها حبجـــاب غـ ــاذا تـ يفـــة فلمـ

ـا ذاهبـة إىل   جة بكامل زينتـها     ومتربهـل تتقـرب إىل   ،  هاعرسـ كأ
  اهللا بذلك أيضا ؟

وثالثا لو قيـل بـأن وظيفـة الطـب أو التـدريس معاشـها أقـل فهـل                     
عليهـا   أخـرى تـدر  تبقى املرأة يف هذه الوظيفة أو تبحث عن وظيفـة      

  ماال أكثر ؟
ورابعا املرأة مسؤولة عن تربية أوالدها فإذا كانت ال تـساهم يف       

  هل تتقرب إىل اهللا بذلك أيضا ؟تربيتهم ف
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               تمـع العـدد الكـايف مـن الطبيبـات واملدرسـات  وخامسا لو بلغ ا
تقــدم إىل هــاتني الــوظيفتني ألــا مـــن     ف املــرأة عــن ال  فهــل تتوقّــ  

  الواجبات الكفائية ؟
على الوظائف ينتظرون الـدور ، ومعـىن ذلـك      اآلن  الذين قدموا       

     تمع قد اكتفى ببعض الوظائف ، واملفـروض أن يقـدموا علـى  أن ا
الوظائف اليت حيتاجها اتمع من باب الواجب الكفائي ، ولكن ال      

نــة تريـــد هـــذه  دمت علــى وظيفـــة معي ر هكــذا ، الـــيت قـــ أحــد يفكّـــ 
  .الوظيفة حىت لو اكتفي اتمع ، والبطالة املقنعة اليوم معروفة 

ضح ومن خالل اإلجابة الدقيقة سيتـ ،     لنجيب على هذه األسئلة   
ــر أفعالنــا وحنــن يف الواقــع غــري         ــا نطــرح تربيــرات فقــط لتربي أنن

ل فعــل مــن حكــم يف كــلــه ملتفــتني إىل أن اهللا عــز وجــل لــه دخــل و 
  دى حـىت نتخـذ قراراتنـا كمـا     أفعالنا وأن اهللا عز وجل مل يتركنا س

 ــل ال بـــد ــشتهياتنا ، بـ ــا ومـ ــا حنـــب حـــسب رغباتنـ  أن تكـــون رغباتنـ
ــل البيـــت عمـــع متوافقـــة مـــع أحكـــام اهللا تعـــاىل و  لـــيهم رغبـــات أهـ

ألن رغبــام  ليهــا الــسالمالزهــراء عســيدتنا ومــع رغبــات  الــسالم
  .ن أحكام اهللا عز وجل وعن دينه تعاىل ر ع تعبليهم السالمع

ت إىل كـل األمـور كمـا يريـدها أهـل البيـ      هكـذا  ن  هل نظرتنـا اآل       
   أو حسب رغباتنا ومشتهياتنا ؟ليهم السالمع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أعظم وظيفة للمرأة املؤمنة 
  

اهللا عليــه الــنيب صــلى     هـل األفكــار الــيت حنملــها أخــذناها مــن  
   ؟ليهم السالم عهبيتوآله ومن أهل 

واألخــت واألخ هـذه الـشابة وهـذا األب وهـذه األم     و    هـذا الـشاب   
هل يفكرون ذه الطريقة بأن يأخذوا أحكام كل ما يريدون القيـام     

رغباتنــا ومــشتهياتنا هــي  أن  أو لــيهم الــسالمبــه مــن أهــل البيــت ع 
  ؟اليت حتركنا لنقوم بكثري من األفعال 

لــيهم لنراجـع أنفــسنا حــىت نكــون فعــال مــن أتبــاع أهــل البيــت ع      
ــة    الــسالم ــق رغب ــا الزهــراء عســيدتنا ، فــإذا اســتطعنا أن حنقّ ليه
 هـي أفـضل فـضيلة هلـا ،     ليهـا الـسالم    فإن حتقيق رغبتها ع    السالم

   ـ وأعظم من كل الفضائل الغيبير هلـا ، وإذا اسـتطعنا أن   كَذْة اليت ت
 ليهــا الــسالمأنفـسنا أعظــم فــضيلة للزهـراء ع  نغيـر أنفــسنا فتغــيري  

  .يف كتبهم ناهيك عن الفضائل األخرى اليت يذكرها املؤلفون 
  :من هذه الفضائل مثال و

قــال رســول : قــال  عــن أيب عبــداهللا عــن آبائــه علــيهم الــسالم     
قبل أن م عليها السال نور فاطمة قِلخ" : اهللا صلى اهللا عليه وآله 

يلَــخيــا نــيب اهللا  : فقــال بعــض النــاس    . "لــسماء رض وا األق !
يـا  : قـالوا   . "ة فاطمة حوراء إنـسي " : فليست هي إنسية ؟ فقال  

  خلقها اهللا عز وجل" : ة ؟ قال وكيف هي حوراء إنسي! نيب اهللا 
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فلما خلق اهللا عـز  ، رواح إذ كانت األنوره قبل أن خيلق آدم   من  
وأيـن كانـت   ! يـا نـيب اهللا    : قيـل   .  "وجل آدم عرضـت علـى آدم        

يـا  :  قـالوا   ."ة حتت ساق العرش قَّكانت يف ح" : فاطمة ؟ قال  
هليل قديس والتسبيح والتالت" : فما كان طعامها ؟ قال ! نيب اهللا 

جين من صلبه وأحب حميد ، فلما خلق اهللا عز وجل آدم وأخروالت
احة يف اجلنة وأتاين اهللا عز وجل أن خيرجها من صليب جعلها تفّ

الـسالم عليـك ورمحـة اهللا    : ل يل  فقـا ا جربئيـل عليـه الـسالم        
ــييب  : قلــت ! بركاتــه يــا حممــد  و ك الــسالم ورمحــة اهللا حب ــ وعلي

منه : قلت . ك السالم ؤك يقرإن رب! يا حممد :  فقال .جربئيل 
إن هــذه تفاحــة ! يــا حممــد : قــال .  ه يعــود الــسالمالــسالم وإليــ

ــة     ــك مــن اجلن ها إىل فأخــذا وضــممت . أهــداها اهللا عــز وجــل إلي
ففلقتـها  . يقـول اهللا جـل جاللـه كُلْهـا     ! يـا حممـد   : قـال   . صدري  

مــا لــك ال ! يــا حممــد : فقــال . فرأيــت نــورا ســاطعا وفزعــت منــه 
رة يف الـسماء وهـي يف   ور للمنـصو تأكل ، كُلْها وال ختف فإن ذلك الن   

 يف الـسماء  تيمومل سـ ! حبـييب جربئيـل   : قلـت  . رض فاطمـة  األ
رض فاطمـــة يــت يف األ مس:  قــال  رض فاطمــة ؟ املنــصورة ويف األ 

 وهـي ،  أعـداؤها عـن حبـها    مطِـ وفُ، ا فطمت شـيعتها مـن النـار     أل
 ﴿: ل ــز وجـول اهللا عـك قـورة ، وذلـصـنـملاء اـمـسـيف ال 
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 ﴾ )٢(" يعين نصر فاطمة حملبيها ،  )١( .  
 ، هـذه  ليهـا الـسالم  الزهـراء ع سـيدتنا      هذه فضيلة من فـضائل      

 ، ليهــا الــسالمء عالفــضيلة تــدخل الــسرور يف قلوبنــا مبقــام الزهــرا 
 ال تريـد منـا فقـط أن نـسمع الفـضائل        ليها الـسالم  ولكن الزهراء ع  

  ليهـا  ر نفوسنا ، وتغيري نفوسنا أعظم فضيلة للزهراء ع  دون أن تتغي
ــسالم ــصح و ، الـ ــتطعنا أن نـ ــذه   إذا اسـ ــون هـ ــث تكـ ــا حبيـ ح أفكارنـ

 فــإن هــذه أعظــم  لــيهم الــسالماألفكــار مــأخوذة مــن أهــل البيــت ع 
  .ثل هذه املناسبات استفادة من م

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

  
  

  
  
  

                                                        
  .٥ - ٤: الروم  )١(
  .٣ ح ٤ ص ٤٣وار ج حبار األن )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  

  
)١(  

  

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم     
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
حـدى املؤمنـات تقـول إـا تعـرف          أبدأ املوضوع بقصة واقعيـة ، إ   

ــة ،       ــة ثالث ــارة مؤمن ــة قامــت بزي ــة الثاني مؤمنــة أخــرى ، هــذه املؤمن
ــألوىل أــا عنــدما     فــدخلت بيتــها اجلديــد ، املؤمنــة الثانيــة تــروي ل
دخلــت هــذا البيــت اجلديــد انبــهرت مبــا فيــه ، وكعــادة الكــويتيني         
عنــدما يـــشترون بيتــا جديـــدا فـــإن كــل ضـــيف يــدخل هـــذا البيـــت     

ذونه يف جولة داخله ، فـدخلت إىل غرفـة فقالـت مـا أحلـى هـذا        يأخ
األثاث ، واملؤمنة الثالثة تقول للثانية إن هـذه غرفـة ابـنيت ، فتقـول             
املؤمنــة الثانيــة إــا قالــت يف قلبــها إذا كانــت هــذه غرفــة البنــت         

  بييت األم ، فتقول إنين رأيت البيت كله ، ورجعت إىل فكيف بغرفة
                                                        

خطبة اجلمعة يف مسجد اإلمام املهدي عجل اهللا        ذا املوضوع يف    ـألقي ه  )١(
 املوافق  هــ  ١٤٢٢ مجادى الثانية  ٥ فرجه الشريف يف منطقة الرقعي بتـاريخ     

  . م ٢٠٠١ / ٨ / ٢٤
- ٢٢ - 
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  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو دين اهللا ؟ 
  

ــل أثــاثهم مــع أن      ــين ال أســتطيع أن أشــتري مث مهمومــة مغمومــة ألن
   .األثاث املوجود عندي أثاث فاخر

ــأثّأن هــذه املؤمنــة ــتم تبــين     هــذه قــصة واقعيــة   ر ألــا ال  وتت
ــض املــؤمنني ، هــ    ل هــذه تــستطيع أن تــشتري أثاثــا كمــا يف بيــوت بع

ر عن حالة إميانية ؟احلالة النفسية تعب  
ــاس إذا فــام      ــدنيا   الن ــحي شــيء مــن هــذه ال  ، وكــم مــن  ونزن

 ــيت تفــو ــحي وال ونهتمــي يف اآلخــرة وال ماألشــياء ال  ؛ مــع أن ونزن
  .والشيء الدنيوي زائل ال يبقى ، الشيء األخروي هو اخلالد 

ال حنــزن علـى هــذه      أريـد أن أتكلـم عــن ديـن اهللا مــا هـو حـىت      
شتري الدنيا الفانية كمـا حزنـت هـذه املؤمنـة ألـا ال تـستطيع أن تـ          

  .أثاثا كما يف بيوت اآلخرين 
ــة النفــسية   ــة وغريهــا مــن املــؤمنني        هــذه احلال عنــد هــذه املؤمن

ــىت  ال تعبـــر عـــن حالـــة إميانيـــة  واملؤمنـــات  ــا هـــو ديـــن اهللا حـ ، فمـ
نستطيع أن نكون متدينني باللسان فقط ؟نني فعال ال متدي  

ــون           ــدين فكيــف يك ــسان مت ــه إن ــسانه إن ــول اإلنــسان بل حينمــا يق
  دينا ؟ وما هو معىن التدين ؟مت

عـن نفـسه   قـول  لة املوجودة يف هذا اإلنـسان حـىت ي  ما هي احلا      و
  إنه متدين ؟
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  :ين  للدغوي اللّاملعىن
ــ ــد  يد    التـ ــن الـ ــشتق مـ ــد ،ين ن مـ ــو والـ ــة ين هـ ــضوع الطاعـ واخلـ

ودانـه أذلّـه واسـتعبده ، واملـدين     ،   واالنقيـاد  لّوالـذّ  تباعواالوالعبادة  
  . )١(وخضعت له  أطعته وعبدته ِدنت هللالعبد ، و

  

تبـاع   واالالطاعـة العبـادة و دين هـو  يتبني من املعىن اللغوي أن الـ      
هــو طاعــة اهللا اهللا ديــن معــىن  ، فمــن هــذا املعــىن يكــون  واالنقيــاد

، يف كـل شـيء   ن هو من يطيع اهللا  ، واملتدي  هللاواالنقياد    اهللا اتباعو
ــع اهللا ويت ن هــو ، فاملتــدييف كــل شــيء   هللا نقــادوي، يف كــل شــيء  ب

يف يــه مــا يريــده اهللا تعــاىل منــه يف كــل شــيء يؤد  كــل الــذي يلتــزم ب
عــيش نفــسية ورغباتــه ومــشتهياته حــىت ال ي حياتــه حــىت يف أمــوره ال 

ــؤمنني واملؤ      ــة ، وكــم مــن امل ــك املؤمن ــيت عاشــتها تل ــة ال ــات احلال من
ــة ، ي   ــذه املؤمن ــة ه ــشون حال ــدنيا وحي نبــهريعي ا بــل وــبون ــذه ال

  .ا وعشقي
  

  ما هو دين اهللا تعاىل ؟: سؤال 
  :اجلواب 

                                                        
 ١٨ ، تاج العروس للزبيـدي ج       ٢١١٧ ص   ٥اح للجوهري ج    ـالصح )١(

  .٢١٤ص 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو دين اهللا ؟ 
  

 ديـن اهللا مـا هـو   منها     لنقرأ بعض الروايات ، وحناول أن نفهم         
  :عز وجل 

  

ال يشغلك طلـب دنيـاك   " : ل اق عبداهللا عليه السالم     أيب    عن  
فإن طالب الدنيا رمبا أدرك ورمبا فاتته فهلك ؛ عن طلب دينك 
  . )١( "مبا فاته منها 

  

نـشغل بطلـب الـدنيا عـن طلـب الـدين ، ال تقـل إنـه ال يوجــد             ال ت
، أنا مشغول طـوال اليـوم ، يف الـصباح أنـا        عندك وقت لتعلّم دينك     

ل يف الـــوزارة ، والعـــصر عنـــدي شـــغل إضـــايف يف مكـــتيب      ـيف العمـــ
 ى وينــام ، ويقــوم كــل يــوم اخلــاص ، ويرجــع إىل بيتــه تعبــان فيتعــش
ذه الطريقــة ، مثــل هـــذا   ــ بــنفس األعمــال ، وتكــون دورة حياتـــه    
  الشخص كيف ميكن له أن يتعلّم دينه ؟

  

ر وطلــب الــدين بــسبب طلــب أمــ     ومعــىن الروايــة أن الــذي يتــرك 
وحيصل عليها فإنه يهلك ، فال هـو     ايدركهميكنه أن    الاليت  الدنيا  

 ألــا زائلــة ، وال حيــصل علــى اآلخــرة ألنــه مل  حيــصل علــى الــدنيا
  .لدارين فيكون قد خسر ايطلبها ، 

  

  إذا كانوور ، ـة أمـالثـه يف ثـلـعـن جـل ميكـز وجـن اهللا عــديإن     
                                                        

  .١٥ ح ٢١٤ ص ١نوار ج حبار األ )١(
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 الشخص يعرف هذه األمور الثالثة ويعمل ـا فهـو إنـسان متـدين ،        
  : ات جمموعتتمثل بثالثوهي 

  

  :اموعة األوىل 
ل األحكـــام جمموعــة مـــن األوامـــر والنـــواهي ، وهـــي الـــيت متثّـــ     

ــيت تتكفّــالفقهيــة الــشرعية  ــذلك  ال ل بالعمــل اخلــارجي لإلنــسان ، ل
ــة    ــل ببيــان األعمــال  مســي الكتــاب باســم الرســالة العملي ألــا تتكفّ

ــة النفــسية      ــة ، وال تــتكلم عــن الناحي الروحيــة والعاطفيــة  واخلارجي
ذا أديـت الـصالة ـذه الكيفيـة املعينـة        والباطنية لإلنـسان ، تقـول إ      

ــالتك     ــك إن صـ ــول لـ ــة ال تقـ ــالة العمليـ ــحيحة ، الرسـ فـــصالتك صـ
مقبولة بل تقول عملك صـحيح أو باطـل ، لكـن هـل هـو مقبـول مـن             

  .قبل اهللا أو ال فهذا يتكفل به شيء آخر يف الدين 
 أن بنـا قـد أحـب   اإن يل : يب عبداهللا عليه الـسالم  ألقال رجل      

فقـال  :  قـال  .ا ال يعنيـه  ال يـسألك عمـ    ،   عن حالل وحـرام      يسألك
 أفـضل مـن احلـالل    يءن شوهل يسأل الناس ع   " :  ليه السالم ع

  . )١( "واحلرام ؟ 
  

     "ا ال يعنيه عم"  :وهـذه الروايـةه ـاج إليـه وال حيتـأي ال يهم ،  
                                                        

  .٩ ح ٢١٣ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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مـن احلـالل واحلـرام ، فمـن     العمليـة    األحكام الشرعية    تتحدث عن 
يسأل عن احلالل واحلرام ويـسأل عـن أشـياء ال مـه فقـد سـأل          ال

ا ال يعنيه وال حيتاجه عم.  
  

  :اموعة الثانية 
ــيت تتكفــل بعقائــد اإلنــسان ،        جم موعــة مــن األمــور العقائديــة ال

العقائـد  مـن  يتفـرع عليهـا   ما ل الدين ، و ل أصو وهي يف أساسها متثّ   
  .، وأصل األصول هو التوحيد الفرعية األخرى 

  

  :اموعة الثالثة 
ــل الــداخلي           جم ــيت تتكفــل بالعم ــة ال موعــة مــن األمــور األخالقي

  .لإلنسان الباطين النفسي 
ــرف هـــ     ــد أن يعـ ــدين أوال ال بـ ــؤمن املتـ ــسان املـ ــور ـ    واإلنـ ذه األمـ

ــون مــن       الثالثــة ، وثان ــدين يتكّ ــه ، فال ــل ب ــه ويعم ــا تعلّم ــق م ــا يطب ي
ــى املــؤمن أن يهــتم ــذه اجلوانــب      العقائــد واألخــالق والفقــه ، وعل
الثالثــة الــيت يتركــب منــها الــدين حــىت يــستطيع أن يكــون مؤمنــا        
متـدينا ، فـيفهم أمــور الـدين ، وإذا فهــم وعلـم فبعــد ذلـك يعمــل ،      

 وأمـا إذا كـان   ؛نـين متـدين   إ: وبعد العمل بعلمه يـستطيع أن يقـول         
  ذا ملـع املصلّني فهـة مـه سيئـ وأخالقـد يصـلييأيت إىل املسجمثـال 
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  من فهم الـدين بكـل جوانبـه حـىت    يستكمل حقيقة اإلميان ، فال بد  
  .ا ميكن له أن يعترب نفسه مؤمنا متدين

ال يـستكمل  " : قـال  عن أيب عبداهللا عن أبيـه عليهمـا الـسالم          
ه يف التفقّـ : ميـان حـىت يكـون فيـه خـصال ثـالث         د حقيقـة اإل   ـعب

  . )١( "رب على الرزايا وحسن التقدير يف املعيشة ، والص، الدين 
ــ     ــشـالتقـ ــاه ة ـدير يف املعيـ ــرك اإلمعنـ ــتري ولـــزوم   تـ ــراف والتقـ سـ

ــل  عيـــشة املأي جعـــل، الوســـط  ،  بقـــدر معلـــوم يوافـــق الـــشرع والعقـ
  .الرزايا مجع الرزيئة وهي املصيبة و

التفقّــه يف الــدين ال يعــين فقــط األحكــام الــشرعية العمليــة ،       و    
ــه أي اجلوانــب الثالثــة ،     ــىن فهــم الــدين بكــل جوانب ال وفالفقــه مبع

ــستكمل عبــد حقيقــة اإلميــان حــىت يفهــم     ــدين كــل جوانــب ي  مــن ال
ــام العقا ــة ،    األحك ــة واألحكــام العملي ــة واألحكــام األخالقي إذا فــئدي

إنــين إنــسان : فهمهــا اإلنــسان وعمــل ــا حينئــذ يــستطيع أن يقــول  
  .ومؤمن حقيقي مؤمن متدين 

تيت بشاب ألو " : م عليهما السالقال أبو عبداهللا و أبو جعفر     
   .)٢(  "بتهده ألمن شباب الشيعة ال يتفقّ

                                                        
  .١١ ح ٢١٣ ص ١حبار األنوار ج  )١(
  .١٦ ح ٢١٤املصدر السابق ص  )٢(
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  . )١( "ألوجعته ال يتفقّه يف الدين " : ويف رواية أخرى     
  

ليــه اإلمــام عيقــول الـشاب الــذي ال حيــاول أن يفهــم أمـور دينــه       
كلمة من ) الضرب (  مهفْ، وي ويؤمله   ويوجعه   هإنه يؤدب عنه   السالم

 بفهــم لــيهم الــسالماملقــدار يهــتم األئمــة ع، وإىل هــذا ) أوجعتــه ( 
 يريــدون مــن شــيعتهم وأتبــاعهم أن  لــيهم الــسالمالــدين ، األئمــة ع

ــور دينـــ يتعلّ ــوا أمـ ــم   مـ ــة هلـ ــم األئمـ ــوا فعـــال هـ ــىت يكونـ ــم وهم حـ  هـ
املأمومون هلم ، فاملأموم حقّا يأخذ من إمامه األمور اليت يريـد أن      

 فـال ميكـن   ه الـسالم ليإذا مل يأخذ أموره من اإلمام ع    ويقوم ا ،    
له أن يعتربه إماما له وأن يعترب نفـسه متـدينا ومؤمنـا حـق اإلميـان       

  .وتابعا لإلمام عليه السالم 
  

هوا يف ديـن اهللا وال  تفقّ" : ل اق عبداهللا عليه السالم     أيب    عن  
ه يف دين اهللا مل ينظر اهللا إليه فإنه من مل يتفقّ؛ تكونوا أعرابا  

يوم القيامة ومل يز٢( " له عمال ك( .  
  

اهللا عــز وجــل يــوم    ال ينظــر إليــه      اإلنــسان بــدون فهــم الــدين    
  طـب وساخـه غاضـه سبحانـن أنـناية عـه كـر إليـة ، وال ينظـيامـقـال

                                                        
  .١٧ ح ٢١٤ ص ١حبار األنوار ج  )١(
  .١٨املصدر السابق ح  )٢(
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   نـه ال ينظـر إليـه ،     الغـضب فإ عليه ألن الذي يغضب على أحـد أشـد
فهــو كنايــة عــن غــضب اهللا وعــدم رضــاه عــن هــذا الــشخص ، وال     
يزكي له عمال أي ال يقبل منه عمال ، فمن ال يتفقّـه يف أمـور دينـه            

  .فإن اهللا ال يكون راضيا عنه وال يقبل منه عمال 
  

هوا يف دين اهللا ، تفقّ" : قال عليه السالم  عن اإلمام الكاظمو    
اح البصرية ، ومتام العبادة ، و السبب إىل املنازل فإن الفقه مفت

الرفيعة ، والرتب اجلليلة يف الدين والدنيا ، وفـضل الفقيـه علـى     
ه يف دينـه مل  العابد كفضل الشمس على الكواكب ، ومن مل يتفقّـ  

  . )١( "يرض اهللا له عمال 
  

 مل يـرض " أي  "مل يزك له عمال "     وهذه الرواية تبين معىن   
، وتوضــح نتــائج فهــم الــدين يف الــدنيا واآلخــرة ، فهــم   "لــه عمــال 

الــدين يفــتح بــصرية اإلنــسان ، فــريى األمــور بــشكل أوضــح وأفــضل  
، وأن العبـادة عنـده تكـون    ألنه يعرف حكم اهللا تعاىل يف كـل أمـوره       

ألن الــصالة يقبــل اهللا عــز وجــل منــها بقــدر مــا   تامــة غــري ناقــصة 
 ناقـــصا أو، فيكـــون ثــواب الــصالة تامــا    يقبــل العبــد بقلبــه عليهــا     
  يف الصالة ينشغـل الشخص كان إذا ـ، فحبسب إقبـال القلـب عليها 

                                                        
  .١٣ ح ٢٤٧ ص ١٠حبار األنوار ج  )١(
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بفكره يف األمور الدنيوية كما هـو حـال املؤمنـة الـيت ذكرـا سـابقا             
ر ما يقبل بقلبـه عليهـا ، وأيـضا فهـم     فإن اهللا يقبل من العبادة بقد     

ــة يف اآلخــــرة       ــازل الرفيعــ ــيلة للوصــــول إىل املنــ ــون وســ ــدين يكــ الــ
ــة  ــى   والــدرجات العاليــة يف اجلن  ، مث تبــين الروايــة فــضل الفقيــه عل

  .العابد وأنه كفضل الشمس على باقي الكواكب 
العقائــد واألخــالق : عنــدنا اجلوانــب الثالثــة مــن الــدين  :     إذن 
 ، والدين يتكون من هذه األمور الثالثـة ، واملـؤمن هـو الـذي             والعمل

ــرف      ــة ، يع ــة والعملي ــة واألخالقي ــشرعية العقائدي ــام ال يعــرف األحك
عقائـد الــدين حــىت ال يـدخل يف كفــر وشــرك وهـو ال يعلــم ، وتكــون    
ــال      ــأيت باألعمـ ــرة ، ويـ ــن اآلخـ ــدنيا عـ ــشغل بالـ ــة ال تنـ ــسه مؤمنـ نفـ

تعامل بأخالق مع النـاس مـن ناحيـة    وي، املطلوبة منه كعبادة فردية  
  .خارجية 

  

  :الدين الذي يريده اهللا تعاىل 
    نأيت اآلن إىل بعض اآليات الكرميـة الـيت توضـح مـا هـو الـدين            

   :الذي يريده اهللا عز وجل 
    ﴿  ﴾ )١(.   

                                                        
  .١٩: آل عمران  )١(
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.  

    ﴿ 
 ﴾ )٢( .  

  

ا هـذا الـدين       هذا هـو اإلسـالم جبوانبـه الثالثـة ، اهللا يريـد منـ       
ب مــن هــذه األمــور الثالثــة ، هــذا هــو اإلســالم ملــن يريــد أن    املركّــ

يكون مسلما متدينا ، يأخذ الدين جبوانبه الثالثة ، هذا هو الـدين      
  . جلالذي يرضاه اهللا عز و

 

  :إسالم الوجه هللا تعاىل 
    ﴿ 

﴾  )٣(.   
 ، إن اهللا يكــون راضــيا عنــه  هــذا الــدين فــ  الــشخص     إذا أخــذ 

  المـإسـ، ف إىل اهللا أنـه متـجـهىن ـعـمـبه هللا ـهـم وجـلـد أسـون قـويك
                                                        

  .٨٣: آل عمران  )١(
  .٨٥ : آل عمران )٢(
  .١٢٥: النساء  )٣(
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الوجه هللا كناية عن االجتاه إىل اهللا ، واإلنسان املتجه إىل شـخص          
فـت إىل اهللا يف  منتبه له ، فاإلنسان امللتآخر مبعىن أنه ملتفت إليه      

سـلم وجهـه هللا ، ومعـىن ذلـك أنـه ينظـر         نه قد أ  أعماله نقول عنه إ   
ــر ،   ــيء آخـ ــر إىل شـ ــط ، وال ينظـ ــه  فإىل اهللا فقـ ــشتهياته ورغباتـ مـ

جيعلـها علـى طـرف ، يــرى فقـط مـا يريــده اهللا حـىت يكـون مــسلما        
جـه  ، ومن يريد أن يتوجهه هللا ، هذا هو اإلسالم الذي يريده اهللا         

ــه أن يأ  ــل العقائــد واألخــالق واأل  إليــه تعــاىل علي ــيت مــالعخــذ بك  ال
  .يريدها اهللا من اإلنسان ، ويلتزم عمليا ا 

 

  :إخالص الدين هللا تعاىل 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
ــاه إىل اهللا ، واملطلـــوبهللا     يوجـــد إســـالم الوجـــه   ــضا واالجتـ  أيـ

ــث إ   ــدين هللا حبي ــد شــيئا آخــر ،   إخــالص هــذا ال ن اإلنــسان ال يري
يريد اهللا فقط ، يريد أن يكـون اهللا راضـيا عنـه ، فـإذا رضـي اهللا          

، فمـن يريـد أن يكـون اهللا    عن العبد فإن معىن ذلـك قبـول أعمالـه        
  هـة ال أنـه الثالثـبـانن جبوـذا الديـذ هـأخـد أن يـال بـه فـنـا عـيـراض

                                                        
  .١٤٦: النساء  )١(
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  .أحيانا يأخذ بالدين وأحيانا يأخذ برغباته ومشتهياته 
  

  :عدم الشرك باهللا تعاىل 
   ﴿  ﴾ )١(.   

        جـه      إقامة الوجه مثل إسـالم الوجـه ، تقـيم وجهـك للـدين أي تت
هلـذا الــدين ، فــإذا التفــت الـشخص إىل شــيء آخــر غــري اهللا فإنــه    
ــون       ــاطن مــشركا ، ولكــن ظــاهرا يك ــع واحلقيقــة والب يعتــرب يف الواق

ال ينظــر إىل ظـاهر األعمـال بـل ينظــر إىل    عـز وجـل   مؤمنـا ، واهللا  
 ؟ ملــاذا ذهــب إىل ماا يــؤدي الــصالة ؟ ملــاذا صــ ، ملــاذواقــع العمــل 

   للزيارة ؟احلج ؟ ملاذا ذهب
اهللا إليـه ، وهـذا   ينظـر  أيت ـذه األعمـال    يـ      السبب الذي جعلـه   

 ــالــسبب هــو الن ي ــل اخلــارجي  ة ، فــاهللا ينظــر إىل ني ــك ال إىل العم ت
  .لوحده 
ـــ    عـــ ــا األ" : ام الـــصادق عليـــه الـــسالم قـــال ـن اإلمـ ــال إمنـ عمـ

  . )٢( "النيات ب
  رـن خيـة املؤمـني" : قـال ه ـصلى اهللا عليه وآلول اهللا ـعن رس    و

                                                        
  .١٠٥: يونس  )١(
  .٣٢ ح ٢١٠ ص ٦٧ ج األنوار  حبار)٢(
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 من عمله ، و كل عامل يعمـل علـى      ة الكافر شر  ـوني،  ه  ـن عمل ـم
١( "ته ني( .  

ــ:     إذن  وال إلنــسان حينمــا يــؤدي أي عمــل  ة ااهللا ينظــر إىل ني ،
  .ينظر إىل العمل اخلارجي فقط 

  

  :ويوجد نوعان من الشرك     
  :نظري الشرك الـــ ١

 إىلبالعبـادة  ه جـ ووهو أن يعتقـد بأنـه يوجـد شـريك مـع اهللا فيت          
، فيعبـد شـيئا   النظري بالشرك  الشرك اسمى هذي ، وهذا الشريك 

إذا اجتـــه اإلنـــسان إىل و ، آخـــر مـــع اهللا ، فعنـــده شـــريك مـــع اهللا 
ــه يعتــرب األصــنام        ــىت تقربــه زلفــى إىل اهللا فإن ــادة األصــنام ح عب

، فهــو مــن ناحيــة نظريــة يعتقــد بوجــود شــريك مــع  شـريكة مــع اهللا  
  .اهللا ، وانطالقا من نظريته يعبد األصنام من ناحية عملية 

  :عملي الشرك لـــ ا٢
أخــذ ريــة ، ولكنــه ي نظمــن ناحيــةوهــو أن يعتقــد اإلنــسان بــاهللا     

، فتطبيق كالم غـري اهللا يعتـرب عبـادة     غريه من ناحية عملية      كالم
  ، وذلك بأن يكونة ال يكون عابدا هللا ـة عمليـن ناحيـ، فملغري اهللا 

                                                        
  .٢ ح ٨٤ ص ٢الكايف ج  )١(
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  ما هو دين اهللا ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
  

ــث العمــل ، فيأخــذ بكــالم     غــريه تعــاىل ،  مطيعــا لغــري اهللا مــن حي
اهللا مــن بــ عتقــدغــريه تعــاىل ، فــاملؤمن الظــاهري ي ويلتــزم بأحكــام 

الناحيـة النظريـة ، ولكنـه مـن الناحيـة العمليـة يطيـع الــشيطان ، أو        
يطيع شهواته ويـسري علـى أساسـها يف حياتـه ، وتكـون حياتـه قائمـة              

  . على رغباته وأهوائه
ثـاث هـل اهللا       فتلك املؤمنـة عنـدما حتـزن لعـدم حـصوهلا علـى أ       

يريد من املؤمن أن تكون له هذه النفسية وأن ينـشغل بالـدنيا ـذه            
  الكيفية وأن حيزن على أمر دنيوي زائل ؟

 اهللا من املؤمن ، اهللا يريـد مـن املـؤمن       ها    هذه النفسية ال يريد   
  .أن حيزن لفقد شيء من اآلخرة ألا هي احلياة الباقية 

نسان عابدا هللا ، ولكن من ناحية من ناحية ميكن أن يكون اإل     ف    
  .عملية قد يعبد اإلنسان شهواته ورغباته 

  

   :يقول تعاىل 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

  خذ اإلنسان هـواه إهلـا مـن دون اهللا ، فيحـزن علـى          ميكن أن يت
  داـون عابـ يكوـة ، فهـه الدنيويـه ومشتهياتـاتـه على رغبـولـدم حصـع

                                                        
  .٤٣: الفرقان  )١(
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  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو دين اهللا ؟ 
  

هـل يريـد   : لرغباته وهواه ولكنه ال يشعر ، لو كان عابدا هللا لـسأل    
اهللا مين أن أحزن لعدم حصويل علـى جـزء مـن الـدنيا كاألثـاث أو         

نــا بيتــه أن أحــزن ألن فالمــين الــسيارة أو البيــت ؟ وهــل يريــد اهللا 
  أفضل من بييت أو ال ؟

ملـاذا ال      اهللا يريد منه أن حيزن على فقده لشيء مـن اآلخـرة ،      
  !يوجد تنافس بني الناس على أمور اآلخرة ؟

، كـل شـخص       نعم يف األمور الدنيويـة يوجـد تنـافس بـني النـاس        
ــل بيتــه أفــضل مــن بيــوت اآلخــرين حــىت يــشار إليــه     حيــاول أن جيع

ب فيـه املثـل بـأن بيتـه أفـضل بيـت يف البلـد ، وهنـاك          رضبالبنان ويـ  
أنواع األحجار الـيت يوجـدها اإلنـسان يومـا بعـد يـوم ، وكـل شـخص          

 ن مِـ نيتابع هذه التطورات يف كيفية بنـاء البيـت الـدنيوي ، ولكـن مـ        
 النـاس حيـاول   ن مِـ نالناس حيزن على فقد شيء مـن اآلخـرة ؟ مـ     

  أن يبين بيته األخروي ؟
ـــ    الب إذا عمــل عمــال  ـه ، فـــان بنفــسـه اإلنــسـروي يبنيـــت األخـــي

وقبلــه اهللا فــإن اإلنـــسان يــبين طابوقــة يف بيتـــه األخــروي ، ولكـــن      
الناس بشكل عام يلتفتـون إىل األمـور الدنيويـة ويغفلـون عـن األمـور          

  .األخروية 
  اـع اهللا شيئـد مـد يعبـا قـريـا ظاهـانـن إميـان املؤمـسـاإلن:     إذن 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ما هو دين اهللا ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨
  

آخر من ناحية عملية ، فيكون مشركا عمليا ، ويـوم القيامـة حيـشر       
مع املـشركني يف دائـرة الـشرك والـذين يكونـون يف مثـل حالتـه ال يف             
دائــرة املــؤمنني احلقيقــيني ، فيكــون مــشركا مــن ناحيــة عمليــة وهــو  

  . إىل ذلك ويظن أنه إنسان مؤمن كامل اإلميان غري ملتفت
    إذا كانت حياة اإلنسان قائمة على ما يريد اهللا عز وجـل فهـذا       

  ــدي ــا مت ــون مؤمن ــد اهللا   اإلنــسان يك ــذي يعب ــسان ال ــا ، واإلن نا حقيقي
ويعبد يف نفس الوقت ما يشتهي فإنه يكون مشركا من ناحية عمليـة   

  .يعبد اهللا كان من ناحية نظرية يقول إنه وإن 
أثناء صـالته يفكـر   يف ، ولكنه   " اهللا أكرب   : " يف الصالة يقول        

يف األثاث ويف احلجر األردين وغري ذلـك مـن األمـور الدنيويـة الـيت           
حيـزن علـى فوــا منـه ، فكــره يكـون منــشغال يف األمـور الدنيويــة ،      

هـل نيتـه كانـت خالـصة     ؛ " اهللا أكرب   : " حينما قال   الشخص  هذا  
  أثناء أداء العبادة ؟ هل فعال يعترب اهللا أكرب من كل شيء ؟هللا 

يريد منه أثناء العبادة أن يتوجـه إليـه سـبحانه ال       عز وجل       اهللا  
اهللا : " أن ينشغل بفكره يف أمور دنيوية ، فيقـول يف بدايـة الـصالة      

عنـده  ، ولكـن  " اهللا أكـرب   : " ، وينتهي من الـصالة ويقـول        " أكرب  
 لــيس أكــرب ، بــل األمــور الدنيويــة أكــرب ؛ ألن اهللا لــو   اهللايف الواقــع 

  ورـل باألمـغـشـنـاذا يـمـلـه إىل اهللا ، فـبـلـقـه بــجده التـنـر عـبـكان أك
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  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو دين اهللا ؟ 
  

افـل  الدنيوية عـن الـتفكري بـاهللا ، فهـو أشـرك يف عبـادة اهللا وهـو غ            
عــن ذلــك ، يظــن أنــه حيــسن صــنعا ، ولكنــه يف الواقــع قــد أشــرك   

  .باهللا بأهوائه اليت يعبدها ويتخذها إهلا 
  :تعاىل اهللا يقول 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

يقول عنه إنه مؤمن ، ولكنه يف نفس الوقت يكـون    عز وجل   اهللا      
ــون     مــش ــول إن أكثــر املــؤمنني يكون  ، فــإذا مــشركنيركا ، واآليــة تق

جــه إىل ه إىل اهللا فقــط وال نتالتفتنــا أننــا نــؤمن بــاهللا فقــط ونتوجــ 
األمور الدنيويــة ؟ ملــاذا فلمـاذا يــشغل اإلنـسان نفــسه بـ   شـيء آخــر ،  

  ينشغل الفكر باألمور الدنيوية ؟
بيــت ، ولكــن ر ببنــاء     نعـم خــذ مــن الـدنيا مقــدار حاجتــك ، فكّـ   

   يف بناء البيت ؟هع سنتني من عمرضيملاذا ي
يهـدم   وهأيت بعد شهر مـن سـكن  ي    وبعد هذا التعب خالل سنتني    

مع أنه انتهى من البنـاء قبـل أشـهر     بين شيئا آخر    ي ل جزءا من بيته  
، عــل ركنــا منــه لألثــاث الغــريب وركنــا لألثــاث العــريب   وجيقليلــة ، 

  تألنه خرج يشتغلون يف هذا البيت االاك عم أن هنـة ترىد سنـوبع
                                                        

  .١٠٦: يوسف  )١(
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  ما هو دين اهللا ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

جديـد  ) ديكـور  ( أو  طريقة جديدة يف كيفية البنـاء أو حجـر جديـد      
وهو يريد أن جيعلـه يف بيتـه ، قـد تكـون الرغبـة منـه أو مـن زوجتـه          

 يتابع التطورات اليت تطـرأ  فهو، اليت تعيش نفس رغباته وتوجهاته      
بناء البيوت ، ولكنه ال يفكـر أن هنـاك تطـورات يف بنـاء          كيفية  على  

البيت األخروي ، فينشغل بـاألمور الدنيويـة وينـسى األمـور األخرويـة       
  .اخلالدة 

  :اخلالصة 
 ــو ــدين متك ــام         ال ــة وأحك ــام أخالقي ــة وأحك ــام عقائدي ن مــن أحك

     نعمليـة ، ومـن يريـد أن يكـون متـدي ـذه األحكـام    ا ال بـد أن يأخـذ 
أنـا إنـسان مـؤمن متـدين     : الثالثة حىت يستطيع أن يقول بكل يقني     

ال تـــشغلين األمـــور الدنيويـــة عـــن آخـــريت ، نعـــم آخـــذ مـــن الـــدنيا   
حاجايت الضرورية فقط ، آخذ أكلي وشريب وأسكن يف بيت ، لكـن          

ن اهللا  ، ال أعبد بـييت مـن دو  هذا البيت ال جيعلين عابدا لغري اهللا     
إىل اهللا حىت ال أكون مشركا مـن  كلها  جه بأعمايل   بل أت سبحانه ،   

ــع املــشركني مــن       ــوم القيامــة م ــد أن أحــشر ي ــة ، ال أري ــة عملي ناحي
 ، هـم  لـيهم الـسالم  ناحية عملية ، وأريد أن أحشر مع أهل البيت ع   

ــة ، فــإذا اســتطعنا أن      ــيش بطريقــة معين ــا أن نع ــدون من ــذين يري ال
 ذـم نأخـم وشيعتهم ، وإذا لـن أتباعهـقة فنحن مذه الطريـنعيش  
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  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو دين اهللا ؟ 
  

نكــون مـن أتبـاعهم باللـسان والقــول    ورغبـام  بـأوامرهم ونـواهيهم   
  .دون القلب والعمل 

 حقيقـة ،  لـيهم الـسالم  من أتباع أهـل البيـت ع  تعاىل     جعلنا اهللا   
أن نكــون مــؤمنني حقيقــيني حــىت ال حنــشر يــوم القيامــة مــع غــري    و

   .ليهم السالمأهل البيت ع
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم و    

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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)١(  
  

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

ــاىل       ــول تعــ  ﴿: يقــ





 ﴾ )٢(.   

 ﴿ والشاهد للموضوع هو      
 ﴾.   

                                                        
ألقي هذا املوضوع مبناسبة وفاة أم البنني رضوان اهللا عليهـا يف حـسينية               )١(

 مجادى الثانية  ١٢بتاريخ   فرجه الشريف مبنطقة مبارك الكبري       احلجة عجل اهللا  
 . م ٢٠٠١ / ٨ / ٣١ املوافق هـ ١٤٢٢

   .٢٤: التوبة  )٢(
- ٤٢ - 
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فاطمـة بنـت حـزام بـن خالـد      هـي  رضـوان اهللا عليهـا     أم البنني       
 قصتها ، وعادة يـدور احلـديث   ، وكثريا ما نسمع   بن ربيعة الكالبية    

  . يف قصتها عن كيفية اختيار الزوجة الصاحلة
  

بــن أيب ه الــسالم قــال ألخيــه عقيــل  أن أمــري املــؤمنني عليــيرو    
نظـر إىل  ا" : عاملـا بأنـساب العـرب وأخبـارهم         ابةوكـان نـس   طالب  

.  "فتلـد يل غالمـا فارسـا         امرأة وقد ولدا الفحـول ألتزوجهـا      
أشــجع  فإنـه لــيس يف العـرب  ؛ تــزوج أم البـنني الكالبيــة  : فقـال لـه   

   .)١(من آبائها 
  

ع ، بـل أريـد أن أحتـدث عـن         ال أريد أن أحتدث عن هذا املوضو   
اهتمام املؤمن بـدين اهللا ، ونـستفيد هـذه االسـتفادة مـن أم البـنني         

ليـه الـسالم    ، لنقـرأ شـيئا عـن اإلمـام احلـسني ع          وان اهللا عليها  رض
ــا نـــستفيده مـــن أم البـــنني  مث أدخـــل في ــاس ، مـ ــا هـــم العبـ وأوالدهـ

ــذين استــشهدوا يف كــربالء مــع اإلمــام   وعبــداهللا  وجعفــر وعثمــان ال
   .ليه السالماحلسني ع

  

   :وان اهللا عليهيقول العالمة السي رض
  :ال بشري بن حذمل ـة ، قـن كربال طالبني املدينـم انفصلوا مـث    

                                                        
  .١٩٦ ص ١٢قاموس الرجال للشيخ حممد تقي التستري ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  اهتمام املؤمن بدين اهللا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
  

  رحلـه ، فلما قربنا منها نزل علي بن احلسني عليهما السالم فحطّ 
رحـم اهللا أبـاك   ! يـا بـشري   : وضرب فـسطاطه وأنـزل نـساءه وقـال       
بلــى يــا ابــن :  منــه ؟ قلــت يءلقـد كــان شــاعرا فهــل تقــدر علــى شــ 

 . أبـا عبـداهللا   عفادخل املدينة وان: قال . إين لشاعر  ! رسول اهللا   
ــة    : قــال بــشري   فلمــا ، فركبــت فرســي وركــضت حــىت دخلــت املدين

 وآلــه رفعــت صــويت بالبكــاء    بلغــت مــسجد الــنيب صــلى اهللا عليــه    
  :وأنشأت أقول 

  

  ها ِبمكُ لَقام ال مبِرثْ يلَهأَيا     
  ارردي ِمِعمدأَ فَنيس احلُلَِتقُ

  جرض مالَءبركَ ِبهن ِممساِجل    
أْوالرِمس نهناِةلى القَ عي دار  

  

أخواتـه قـد   اتـه و هـذا علـي بـن احلـسني مـع عم      : مث قلت   : قال      
فكم مكانـه ،  عرألوا بفنائكم ، وأنا رسوله إليكم    وا بساحتكم ونز  حلّ

      فما بقيـت يف املدينـة خمـدبـة إال بـرزن مـن خـدورهن ،     رة وال حمج
   فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم وال يوما أمعلى املـسلمني منـه ،   ر 

 . . .)١( .  
                                                        

  .١٤٧ ص ٤٥حبار األنوار ج  )١(
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 وتـشيعها  ويـستفاد مـن إمياـا    : قال املامقاين يف تنقيح املقـال           
مـن  [ األربعـة   من أن بشر بـن حـذمل بعـد وروده املدينـة نعـى إليهـا            

 حتـت اخلـضراء   أوالدي ومـن   عت نياط قليب ،   قطّ: قالت  ] أوالدها  
  .احلسني عليه السالم  اهللاكلهم فداء أليب عبد

ووينـها    ،عليـه الـسالم   إن علقتها باحلسني ليس إال إلمامتـه        ف    
 عليـه  إن سـلم احلـسني   على نفسها موت مثل هؤالء األشبال األربعـة    

رفيعـة ، وإين أعتربهـا لـذلك     السالم يكشف عـن مرتبـة يف الديانـة     
  . انتهى .الثقات  من احلسان إن مل نعتربها من

   :أم البننيموقف االستفادة من 
 علــى األوالد ، فــأم البــنني قــدمت لــيهم الــسالم األئمــة عتقــدمي    

ولنـصرة هـذا   أبناءها األربعة لنصرة اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم             
ــدمي ا  ــدين ، وتق ــام احلــسني ال ــسالم ع إلم ــه ال ــا  لي ــى أوالده مــن  عل

احملافظـة  علـيهم الـسالم   معانيه االهتمام بالدين الـذي أراد األئمـة      
ــه ونـــشره يف العـــامل ، ومعيـــ    شة ذلـــك يف كـــل حلظـــة ، وجعـــل    عليـ

قــدمت رضــوان اهللا عليهـا  ، فـأم البـنني   إمكاناتـك يف خدمـة الــدين   
  .أبناءها األربعة لنصرة الدين بسبب اهتمامها بدين اهللا 

وأن هــذا الــدين مقــدم  هــل تفكــر ــذه الطريقــة  !    أيهــا املــؤمن 
  يءـشل ـى كـون علـم مقدليـهـم الـسـالمة عـمـيء وأن األئـى كل شـعل
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  ؟حىت على أوالدنا 
ــهــل !     أيهــا املــؤمن   ــوم  ال تتعــدى البيــت واألكــل وا كاهتمامات لن

  ؟اهتمام بأمور اإلسالم واملسلمني والزوجة واألوالد وال يوجد 
ونــك أو أــم ال يهم املــسلمني بفقــراء هــل ــتم!      أيهــا املــؤمن 

  أوالده فقط ؟زوجته و مسؤول عن رجلبشيء ألنك تعتقد أن ال
 ، ولكـن هـذا ال يـشكل    لـيهم الـسالم  حنن نعتقـد بأهـل البيـت ع           

حمور حياة املؤمنني اليوم ، فلدينا حماور أخرى مـن األمـور املاديـة      
  ــتم ــل ــدور حوهلــا ، فه ــة ن ــدين كمــا اهتمــ الدنيوي ت أم البــنني  بال

 بـه وأثبتـت ذلـك بتقـدميها أبناءهـا األربعـة فـداءً        اهللا عليها   نضوار
ن  ال عـ ليـه الـسالم  وكان سـؤاهلا عـن اإلمـام احلـسني ع        هلذا الدين   
  أوالدها ؟

صــول الــدين مــن ناحيــة        حنــن نعتقـــد باإلمامـــة كأصـــل مــن أ    
إىل أي حد حنـن فعلنـا هـذا األمـر     من ناحية عملية   نظرية ، ولكن    

ــث إالنظــري  ــا تنــصبغ باإلمامــة ويكــون عنــدنا اهتمــام    حبي ن حياتن
   كبري باإلمامة ألا أصل من أصول الدين ؟

 مل مهـوم الرسـالة ؟  حن نيرسالينعيش اآلن كمؤمنني   حنن  هل      
 ألن ون مــستعد حنــن   الرســالة فــإىل أي حــد  مــل هــم  حن اوإذا كنــ

  اون أن نقدم أوالدندـل حنن مستعـه الدين ؟ذا ـهي يف سبيل ضحن
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 أن نقـدم جـزءا مـن أموالنـا     نوهـل حنـن مـستعد   يف سبيل الـدين ؟    
ا لنصرة الدين ونشره يف العامل ؟شهري  

ــؤمن   ــا امل ــت مــستعد  !     أيه ــصار   هــل أن اإلمــام  ألن تكــون مــن أن
   ؟ليه السالماحلسني ع

عليـــه احلـــسني اإلمـــام يف معـــسكر اآلن  تكـــون ذلـــك أنمعـــىن و    
ــدو الــسالم  ــل الع ــوتقات املــصاعب ول  وتتحم ــسيف ، اجلــراح وحــد  ال

عليه السالم م أوالدك لنصرة اإلمام وتقد.  
ــضحية أو ال وأنــــه مــــستعدوالــــشخص يعــــرف نفــــسه      ؛ ألن  للتــ

 فاصــل زمــين ك، حنــن وإن كــان هنــا علــى نفــسه بــصرية اإلنــسان
 ، ولكــن هــذا ال مينــع أن  ليــه الــسالمبــني اإلمــام احلــسني عبيننــا و

؛ " يـا ليتنـا كنـا معكـم     " : حينما نقـول  فو بقلوبنا إىل كربالء ،      
ال يقــصد منــه التفــوه بكلمــات ، بــل هــل هــو حقيقــة يعــيش كأنــه يف    

  ليه السالم ؟معسكر اإلمام احلسني ع
أن نعــيش الفاصــل الــزمين ال جيعــل فاصــال لرغباتنــا وال مينــع      

ــك الزمــان ؟ فهــل   مــستعدون اآلن ألن نكــون يف حنــن بقلوبنــا يف ذل
ــه الــسالم احلــسني عاإلمــام معــسكر  ــلي ل الــصعاب يف ســبيل   ونتحم

اإلمـام  الدين ؟ ولو كنا يف ذلك الزمـان فهـل نقـدم أوالدنـا لنـصرة              
  رةـون على نصـمِدـقْاء ال يـم جبنـهـ أو جنعلـلـيـه الـسـالمني عـسـحـال
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  الدين والتضحية خوفا من القتل أو األسر ؟
     ــه عاحلــسني اإلمــام ا ألن تكــون مــن أنــصار  إذا كنــت مــستعد لي

ل اهللا عجـ  ألن تكون من أنصار اإلمـام املهـدي    فأنت مستعد  السالم
 اآلن توضــح لنفــسك إذا كنــت أن حياتــكإىل ، ولكــن التفــت  فرجـه 

  .ستكون من أنصاره أو ال 
كيف تفكر بـأمورك ؟ هـل تفكـر بنـصرة الـدين ؟      كيف تعيش ؟      

 يف حيز النظريـة  ذ فكرة نصرة الدين ؟ وهل الفكرة تظلّوكيف تنفّ 
هل تـريب أوالدك ليكونـوا مـن    تقل إىل حيز العمل والتطبيق ؟     وال تن 

كــر باملـــستقبل احلقيقـــي ألوالدك أو  األنــصار يف املـــستقبل ؟ هـــل تف 
ــ ــا أو  تفكـــر باملـــستقبل املؤقّـ ــا أو طبيبـ ــدك بـــأن يكـــون مهندسـ ت لولـ

هــل يف يــوم كلمــت ولــدك بــأن يكــون مــن أنــصار  ؟. . . سـا أو  مدر 
  ل اهللا فرجه ؟اإلمام املهدي عج

لكنـه لـيس   و،   يف املستقبل القريب ألوالدهم    يصبالناس       تفكري
يكـون   ، قـد يكـون الـشخص محـاال ولكنـه      هلمهو املستقبل احلقيقي  

   .ل اهللا فرجهمن أنصار اإلمام املهدي عج
ــ     ــث يكونــون مــن أنــصار   ي أوالدك كيــف ترب تربيــة صــحيحة حبي

  ؟ ل اهللا فرجهاملهدي عجاإلمام 
  ك أنـمنعـز وجــل د اهللا ـريـف يـيـرت كـكّـل فـه! ن ـؤمـا املـهـأي    
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ـ   ؟ وهل فكرت املؤمنة كيف ي    أوالدك يتربي ريد منـها الـدين أن ترب
  بناا ؟

ــة          ــى تلبيــة احلاجــات املادي ــة عل ــري النــاس يف التربي يتمحــور تفك
مع أن أحيانا إعطاء بعض احلاجات املادية خـالف صـاحل        ألوالدهم  

  .الولد 
لى اهللا عليــه صــوالرســول عــز وجــل ي هــل يريــد اهللا روا معــفكّــ    
أن تكـون أفـضل    مـن بنـات املـؤمنني     ليهم السالم عوأهل البيت    وآله

 أو أي طبيبــة  بيــت أو أن تكــون مهندســة أو   مهنــة للبنــت هــي ربــة   
  وظيفة أخرى ؟

 بتربيــة ة بيــت وــتمة للمــرأة أن تكــون ربــ مــا هــي أعظــم مهمــ     
 ختـرج للعمـل وتتـرك تربيـة األوالد بيـد      أوالدها التربيـة الـصاحلة أو    

   ال تعرف شيئا عن أسس التربية ؟اخلادمة اليت
نعم تعـرف كيـف تعطـيهم األكـل والـشرب وأن تلبـسهم املالبـس                 

هـو املطلـوب مـن    فقـط  النظيفة ، ولكن هل األكل والشرب واللبـاس      
ــِل  ــِقبـ ـــز وجــــاهللا عـ ــلوالـــدين أو تربيـــة ن اـل مـ ــاءسونفـ ــي  األبنـ  هـ
مــن أيــن تــأيت اخلادمــة بتربيــة الــنفس وهــي ال تعــرف    ووبــة ؟املطل

  شيئا عن اإلسالم ؟
  نـوا مـونـة أوالده ليكـيـربـن تـة عـامـيـوم القـب يـاسـان حمـسـاإلن    
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  .ر الدين  ومن أنصال اهللا فرجهاملهدي عجاإلمام أنصار 
ــل      ــساناإلمــام املهــدي عليــه الــسالم حيــدد   ظهــور قب يف أي  اإلن

ــون ،  ــد أن يكـ ــسكر يريـ ــسكر معـ ــسالم   معـ ــه الـ ــه عليـ ــام زمانـ  أو إمـ
   .املعسكر اآلخر

 وال يوجد حيـاد  ،دائرة احلق ، ودائرة الباطل      : هناك دائرتان       
، فــأي املعـــسكرين  ، ومــع الظهــور ال يوجـــد جمــال للحيــاد     بينــهما  
  ؟ختتار 

 فإن معـىن ذلـك   اإلمام املهدي عليه السالمإذا اخترت معسكر        
، وأنـت  عليه الـسالم  احلسني اإلمام  أنصار   مثلأنك تريد أن تكون     

فهـل لـديك   عليـه الـسالم   احلـسني  اإلمام  أصحاب صقد قرأت قص 
  ؟العملي لكي تكون من األنصار االستعداد االستعداد النفسي و

 كانــت مـن أنـصار اإلمـام احلــسني    اهللا عليهـا  رضـوان أم البـنني      
   .ليه السالم عدمت أبناءها األربعة لنصرته ألا قليه السالمع

الع علـى نفـسك    النفسي أنت تعرفه ألن عنـدك االطّـ     كستعدادا    
ي نفـسه خـالل سـنوات    إلنسان على نفسه بصرية ، واإلنـسان يربـ   فل

 كاســتعداد ، وعليــه الــسالم عمــره علــى االســتعداد لنــصرة إمامــه     
العملي تعرفه من عملك اخلـارجي ، فمـاذا فعلـت يف الـسابق ومـاذا         

  ؟ونصرة إمامك  كدينخلدمة وماذا تريد أن تفعل تفعل اآلن 
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هذان مقياسان نفسي وعملي لتعرف أنـك سـتكون مـن األنـصار                 
  ك لن تكون ؟أو أن
وهــو يف اإلنــسان الــذي يــذهب إىل العمــل صــباحا وينــام الظهــر      

ر عمـن يريـد أن يكـون مـن     يف املساء ، هـذه احليـاة ال تعبـ         الديوانية  
 ، حيتــاج املــؤمن إىل اســتعداد ليــه الــسالمأنـصار اإلمــام احلــسني ع 

ــي حــىت يكــون مــستعدا للتــضحية يف أي   ويــؤ نفــسي واســتعداد عمل
 أن  ، وظهوره يكـون فجـأة ، فـال بـد       ليه السالم مام ع وقت يظهر اإل  

  .إمامه عليه السالم لظهور يكون اإلنسان مستعدا يف كل حلظة 
ــة         ــه املاديـ ــدود حاجاتـ ــر اآلن يف حـ ــن يفكـ ــة مـ ــط الدنيويـ ال فقـ

ألن ليس عنده اسـتعداد نفـسي   يستطيع أن يصل إىل درجة األنصار       
  .وعملي لكي يكون من األنصار 

أيهـا  ف، املـسلمني  اآلن نعيش هجمة شرسـة علـى اإلسـالم       حنن      
  يف مقابل هذه اهلجمة ؟ تماذا فعل! املؤمن 

حظـة ، ولكـن بعـد    يف نفـس الل  ـا   تأثّر  ويرى الصور يف التلفاز         ي
ــتفكري يف خدمــة الــدين  انتــهاء اخلــرب هــل ي  فكــر يف ؟ هــل يعــيش ال

د انتهاء اخلـرب  اإلسالم واملسلمني أو أنه جمرد تأثّر حلظي يزول بع    
 يف مقابــل هــذه اهلجمــة بثـواين ؟ مــاذا قــدم كــل فــرد مـن املــؤمنني  

   أعداء الدين ؟ِلبمن ِقالشرسة 
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       ــاز يــسأل عــن  هــذا الــشخص مبجــرد مــا ينتــهي اخلــرب يف الت لف
ــتفكري  ــل الـ ــشائه ، كيـــف ينتقـ ــزن إىل  عـ ــن اخلـــرب احملـ ــرة مـ  مباشـ

ــى أن التـــ  ــدة  الـــتفكري بالعـــشاء ؟ أال يـــدل علـ أثر كـــان للحظـــة واحـ
  ر مباشرة بعد انتهاء اخلرب ؟وانتهى التأثّ

ن يكون مـستمرا حـىت يهيـئ املـؤمن نفـسه لنـصرة        أ ر ال بد  التأثّ    
،  هدينـ ه ومهوم أتباع دينليه السالم ، املؤمن حيمل مهوم       اإلمام ع 
يعيــشه يف كــل  ال بــد أن  هتمــام بالــدين ، وهــذا االهتمــام    وعنــده ا

  ــتم ــىت يـــصريوا مهـ ــذا االهتمـــام إىل أوالده حـ ــل هـ ني حلظـــة ، وينقـ
  .مثله بالدين 

يف حتصيل األمور املاديـة فقـط    ال يزال  الشخصإذا كان تفكري      
ــ اآلن مل  حلــدهــوف نــصار ، وهــذا يــشكل مــشكلة   صل إىل درجــة األي

، اإلنــسان الــذي يفكــر   ليــه الــسالم عإلمــاماحــني ظهــور  هكــبرية لــ
 يف ليـه الـسالم  احلـسني ع اإلمـام   باملاديات فقط لو انتقل إىل عصر       

  أي معسكر يكون ؟
مــن املــستحيل أن يكــون يف نــصرة      لــو انتقــل إىل ذلــك الزمــان ف 

   .ليه السالماحلسني عاإلمام 
ليـه  قد يكـون مثـل ذلـك الـشخص الـذي قـال لإلمـام احلـسني ع                  
  ليه السالم قـال بـأن احلسني عم جواده ، واإلماالم إنـه سيقدمالس
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ال حاجة عنـده للجـواد ألنـه حيتـاج إىل أنـصار ال إىل خيـول ، مـاذا             
  ! باجلواد إذا مل يكن معه أنصار ؟ليه السالميفعل اإلمام ع

  

 أن يعـيش هـذه   ال بـد فـ ا أراد الشخص أن يكون من األنـصار     إذ    
احلالة النفسية والعملية قبـل الظهـور ، وبعـد الظهـور ال يـستطيع أن            
ــؤمن إذا مل يكــن        ــاك مــشكلة للم ــسه فجــأة ، وهن ــر اإلنــسان نف يغي

ئا قبل الظهور متهي.  
  

 :تعاىل اهللا يقول 

    ﴿ 


 ﴾ )١(.   
  

ث عن عصر الظهور ، إذا ظهـر اإلمـام   تتحدالكرمية هذه اآلية       
ــل ،   ليــه الــسالمع  ال ينفــع نفــسا إمياــا إذا مل تكــن آمنــت مــن قب

قبــل الظهــور فإنــه ال ميكــن أن يــصري  حقيقيــا فــإذا مل يكــن مؤمنــا 
ــا مؤمنــا  كــسب يف إمياــا خــريا ،  إذا مل تبعــد الظهــور ، أو  حقيقي

  و متهيئـان ؟ هل هـذا اإلميـش هـف يعيـيـه كـ ولكنو مؤمن ،ـم هـنع
                                                        

  .١٥٨: األنعام  )١(
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  ؟عليه السالم للظهور حىت يكون من املستعدين لنصرة اإلمام 
  .ذا كان قد كسب يف إميانه خريا فهذا يكون مستعدا للظهور     إ

  ه كسب يف إميانه خريا ؟ماذا يعين أن: سؤال 
  :اجلواب 

عــن زرارة ومحـــران وحممـــد بــن مـــسلم عـــن أيب جعفـــر وأىب       
 ﴿: عليهما السالم يف قوله      عبداهللا

﴾   ،  غـرب وخـروج الدابـة      من امل  الشمس طلوع" : قال
والدل يكوـجخان ، والريءمث جت ميانل اإلـا ومل يعمل عمن مصر 

  . )١( "اآليات فال ينفعه إميانه 
 ﴿: عــن أيب بــصري عــن أحــدمها عليهمــا الــسالم يف قولــه  و    

﴾  ، العاصي املؤمن " : عليه السالم قال
يف  بينه وبني إميانه كثرة ذنوبه وقلة حـسناته فلـم يكـسب           حالت

  . )٢( "إميانه خريا 
ــشخص إذا كــان      ــتفكري     ال ــده ال ــط وعن ــة فق ــور املادي ــيش األم يع

  ذاـار ، وهـن األنصـون مـا ألن يكـئـيـون متهـال يكـور فـادي يف األمـامل
                                                        

  .١٣ ح ٣١٢ ص ٦حبار األنوار ج  )١(
  .٣٢ ص ٦٤املصدر السابق ج  )٢(
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ــد الظهــور ، وإذا     ــه مــشكلة بع ــدما   كــان يــسبب ل ــا فعن ــريه مادي تفك
وكيــف : أول ســؤال يطرحــه يقــول عليــه الــسالم فــإن يظهــر اإلمــام 

  ؟نعرف أن هذا هو اإلمام 
وال الع علـى أمـور الـدين    ألن لـيس عنـده اطّـ          يسأل هذا الـسؤال     

ــ ــذا هــو إمــام       يع ــور وال يعــرف أن ه ــة الظه رف أي شــيء عــن كيفي
وال يوجــد فقــط  ، فمــدار تفكــريه يف األمــور الدنيويــة   الزمــان أو ال 

عنده اهتمام بالدين ، نعـم هـو مـؤمن ظـاهرا ، ولكنـه يف الواقـع ال               
  .وال يعمل األعمال املترتبة على اإلميان يعيش هذا اإلميان 

قبــل الظهــور ال  الرجــل الــذي ال يكــون ملتزمــا بأحكــام الــدين          
 حـني الظهـور ، مـثال   اإلمام عليه الـسالم  أنصار نتوقع أن يكون من     

 ال يهتم من أين يكـسب املـال وأيـن ينفقـه ، وهـذا املقيـاس          إذا كان 
، اإلنـسان  مقياس عملي ملعرفة أنه سيكون من األنصار أو لن يكون       

يعمـل  فالذي يكـون تفكـريه يف كـسب املـال فقـط أكثـر مـن حاجتـه ،           
، ويكـسب األمـوال الكـثرية أكثـر     عصرا ومساء صباحا وعنده مكتب  

ــشخص ي    ــذا ال ــثري ممــا حيتاجــه ، ه ــه وهــو    بك رجــع مــساء إىل بيت
يف األمــور الدينيــة ، طــوال اليــوم فكــره  يفكــر ميكــن أن متعــب فهــل 

يكـون مـستعدا للـتفكري    ميكـن أن  مشغول باألمور املاديـة فهـل ذهنـه       
  بأمور الدين ؟
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 ، ولكنـه يكـون مـن    ن شخص مثلههذا من باب املثال ، وقد يكو      
 ، ولكـن مـن الـصعب علـى اإلنــسان إذا     أنـصار اإلمـام عليـه الـسالم    

كان يفكر طوال اليوم باألمور املاديـة فجـأة يف املـساء يفكـر بـاألمور        
الدينية ، هذا ليس مستحيال ، ولكنه صعب ألنه استهلك طاقتـه يف          

ة إىل حالـة  النهار والليل ، فمن الـصعب االنتقـال الفجـائي مـن حالـ             
أخرى ، نعم قد يكون هناك أناس استثنائيني ، ولكـن االسـتثنائيون        

  .ألنه حيتاج إىل جماهدة ليعيش ذه الكيفية االستثنائية نادرون 
املرأة اليت ال تكون ملتزمة بأحكام الدين قبـل الظهـور ال نتوقـع              

 املــرأة الــيت ال ــتم   أن تكــون مــن األنــصار حــني الظهــور ، مــثال     
لباس بناا احلجاب الشرعي ال نتوقع أن تكـون مـن األنـصار ألن     بإ

ــذنب حالــة غــري إميانيــة ، وهــذا املقيــاس مقيــاس     اإلصــرار علــى ال
  .عملي ملعرفة أا ستكون من األنصار أو لن تكون 

ومقـاييس عمليـة يـستطيع اإلنـسان      روحية  هناك مقاييس نفسية        
و ال ، أم البـنني الـيت   من خالهلا معرفة أنـه سـيكون مـن األنـصار أ        

بنـات  رضـوان اهللا عليهـا    ا لنصرة الدين ، لو كان هلا    قدمت أبناءه 
تلبــسهن احلجــاب الــشرعي ، جتعــل مــا عنــدها خلدمــة  حتمــا كانــت 

  الدين ، هل املؤمنون اليوم يعيشون ذه الكيفية ؟
  ه ،ـا ازداد اخلطر على دينـده كلمـال بيـا ازداد املـمـان كلـسـاإلن    
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والوجدان هو الدليل ، األغنياء بشكل عام ال يهتمون بالـدين إال مـا         
ال يلتفـت  كـان  ندر منهم ؛ فاألموال تـنقص مـن إميـان اإلنـسان إذا         

 لصرف األمـوال ، واإلنـسان   اإىل كيفية صرفها ، الدين وضع حدود     
  أن     لــيس حــر جيعــل األمــوال يف   ا متامــا يف صــرف أموالــه ، ال بــد

ــل ، ولــو مل يلتــزم باملــصارف        ــصارف الــيت يريــدها اهللا عــز وج امل
دة له من ِقاحملدفإن إميانه ينقص تدرجييا عز وجل  اهللا ِلب.  

  :اخلالصـة 
ــة أــا جعلــت أبناءهــا يف            ــستفيد مــن أم البــنني يف هــذه الليل ن

علنــا لنــصرة الــدين ؟ هــل عنــدنا االهتمــام  خدمــة الــدين ، فمــاذا ف
بالــدين أو أن اهتمامنــا يــدور حــول حاجاتنــا املاديــة فقــط ؟  الكــايف 

وهل فكرنا يف كيفية تربية أوالدنا لكي يكونوا من أنصار الدين بعـد      
ــرة إىل       ــل الفك ــصار ؟ فننق ــا حنــن مــن األن أن نثبــت يف أنفــسنا أنن

ــست   ــصار يف املـ ــن األنـ ــوا مـ ــأن يكونـ ــا بـ ــهيأوالدنـ ــذا يتـ ؤون قبل ، وهكـ
  ل اهللا فرجـــه أ األنــصار لظهــور اإلمـــام عجــ   للظهــور ، وهكــذا يتـــهي

   .الشريف
 كانــت ختــرج رضــوان اهللا عليهــا ، ألم البــنني اأبياتــ    وأنقــل هنــا 

إىل البقيــع تنــدب أوالدهــا فيجتمــع النــاس لــسماع ندبتــها ، ومــن        
  :رثائها 
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   البنني أمال تدعوين ويِك    
  نـريـعـوث الـيـلـي بـرونــذكّـت

    كانت بنونَ يل أدمع ى  
  واليوم أصبحت وال من بنني

  ىبرـور الـسـل نـثـة مـعـأرب    
  قد واصلوا املوت بقطع الوتني

  تنازع اخلرصان أشالءهم    
  هم أمسى صريعا طعنيفكلّ

  يا ليت شعري أكما أخربوا    
  نـيـع الوتـا قطيـاسـبـأن عـب

  

    السالم على أم البنني رضوان اهللا عليها ، وحشرها اهللا تعـاىل     
  .مع سيدا سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم و    
  .لطاهرين حممد وآله الطيبني ا
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)١(  

  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 




 ﴾ )٢(.   
    ــيت ت ــاملواضــيع ال ــوي  حرطْ  حتتــاج إىل أذن واعيــة ، وهــي ال حتت

ن هـذا  بـي أريـد أن  أعلى كلمات جوفاء ، بل من خالل هذه الكلمات  
  ارـد ، وإذا صـيـكل جـشـن بـيدـذا الـون هـنـؤمـم املـهـىت يفـن حـيدـال

                                                        
خطبة اجلمعة يف مسجد اإلمام احلسن عليه السالم        ألقي هذا املوضوع يف      )١(

 . م ٢٠٠٢/  ٢ / ١٥ املوافق هـ ١٤٢٢  ذو احلجة٢ بتاريخ مبنطقة بيان
   .٢٧: احلج  )٢(
  

- ٥٩ - 
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إم يستطيعون أن يعملـوا بـشكل أفـضل ، واإلنـسان          عندهم العلم ف  
     ب على العلم ، ومـن ال  اجلاهل ال يستطيع أن يعمل ، فكل عمل يترت

ــع يف إشــكاالت كــثرية وخاصــة      يتحــر ــه يق ــم فإن ــى أســاس العل ك عل
 ــيت ال بــد  املرافــق منــها مــن احملافظــة عليهــا ، و حقــوق اآلخــرين ال

اليت ـــ كمواقف السيارات ـــ ة العامِضوعمن أجل مجيع الناس ت .  
  

أيــام يف أريــد أن أتكلــم عــن فلــسفة احلــج ، نعــيش هــذه األيــام       
  :كما قالت اآلية الكرمية احلج ، هذه األيام نريد أن نستفيد منها 

    ﴿ ﴾.   
  

ــاك ســورة باســم       ــادة مــن بــني   )  احلــج( وهن ــة هــذه العب ألمهي
 أن نـستفيد مـن هـذه العبـادة اسـتفادة صـحيحة        ، فـال بـد   العبادات

   ك إىل اهللا عــز وجــل ، فنحتــاج إىل معرفـــة    حــىت ميكــن أن نتحــر
هــذا ملــاذا و؟ فلــسفة احلــج ، ملــاذا فــرض اهللا هــذه العبــادة علينــا    

  الكبري على احلج ؟التركيز 
  

     ف هــذه الفلــسفة ،  أن يعــراملــؤمن قبــل ذهابــه إىل احلــج ال بــد
 نقــول فائــدة احلــج وغــرض  ةالفلــسفة غــري مقبولــ نــت كلمــة وإذا كا
 سـة ال بـد  قبل الذهاب إىل تلك األماكن املقد  و،  ومنافع احلج   احلج  
  اـادة وغريهـذه العبـة إىل هـرة الصحيحـن النظـد املؤمـون عنـأن تك
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ات بل إىل كل الدين ، إذا استطاع أن يعـرف هـذا الـدين     من العباد 
معرفة صحيحة وبعد ذلك عمل ذا الدين بواسطة علمه ومعرفتـه      

  .ان هو الذي يكون مؤمنا متدينا فهذا اإلنس
     الـدين منـه ، مث يعمـل    ن هو الـذي يعلـم مـا يريـد     اإلنسان املتدي 

ن خيتـرع بعـض   ذا العلم ، هو الذي يأخـذ بكـل أجـزاء الـدين ال أ       
، فاإلنــسان  " أنــا متــدين   : " األشــياء جيعلــها يف الــدين مث يقــول     

املتدي                ن ن هو انعكـاس للـدين ، فـإذا رأينـا مثـل هـذا اإلنـسان املتـدي
ــد أن نــصل إىل التــ     ــه ، نري ــاس لدين ــه انعك ــا نقــول إن عمل ن ديفإنن

اهري ، نعـم الـدين يعطـي بعـض املظـاهر ،        ن الظّـ  دياحلقيقي ال التـ   
ن ، لكـن تركيـز الـدين علـى     نة وشـكل معـي   املتدين له هيئة معي  مثال

ــيكن     ــس املظهــر ، فل ــل نف ــبس  لاملظهــر ال مــن أج ــة ويل إلنــسان حلي
ــط ،     ــده مــسباح ، هــذا مظهــر فق ــى  وخامتــا وبي ــدين ال يركــز عل ال

املظاهر فقط ، بل يريد أن يـصل إىل بـواطن األشـياء حبيـث تكـون         
املـؤمن إنـسانا صـاحلا    كان فإذا مظاهر اإلنسان انعكاسا لبواطنه ،      

ســـوف تظهـــر عليـــه هـــذه املظـــاهر ، بـــدون تكلّـــف فبـــشكل طبيعـــي 
واملظهر لوحده ال يعبر عن بـاطن اإلنـسان ، بـل بـاطن اإلنـسان إذا          

يؤدي إىل إتيانه باملظاهر ، فاملظهر ال يعـرب عـن       فإنه  كان صحيحا   
  .سان الباطن ، ولكن الباطن هو الذي يعطي املظهر اإلمياين لإلن
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عبــادة مل تــأِت مبعــزل عــن العبــادات األخــرى ، وهــذه       كاحلــج     
ها تـأيت ضـمن منـهج الـدين ، فـاحلج       العبادات وكذلك املعامالت كلّ   

والعبــادات أجــزاء مــن الــدين ، فــإذا قلنــا إن  ، جــزء مــن العبــادات 
، وضـمن هـذه الـدائرة توجـد دوائـر      كـبرية   عبارة عن دائـرة     الدين  

ــصيام ، ودائــرة    فــصــغرية ،  دائرة متثــل الــصالة ، ودائــرة ثانيــة لل
ثالثة للحج ، إىل آخر أجزاء الدين ، فالغرض مـن احلـج أو فلـسفة      

 د أن يفهــم  أن تفهـم كجــزء مـن أجــزاء العبـادة ، وال بــ   احلـج ال بــد
أن تكون عندنا النظرة العامة هلـذا   دبال احلج كجزء من الدين ، و 

الدين ، والنظرة العامة للعبادات ، ومن خالل هـذه النظـرة العامـة      
  .نستطيع أن نفهم غرض احلج 

 أغـراض مترتبـة عليهـا ، فلكـل عبـادة       هلـا العبادات بـشكل عـام          
بعــضها واملنـافع  ، وهـذه الفوائـد واألغــراض   ومنفعــة فائـدة وغـرض   

ـــيـدن ــضها أخروـويـ ــة وبعـ ــوة ، ـيـ ــن  ـعضبـ ــان مـ ــا النوعـ ــادات هلـ  العبـ
ــل    الفوائــد ، وبعــض العبــادات ال تترتــب عليهــا أي فائــدة دنيويــة ، ب

هـذا الـدين ديـن كامـل ، وهـذه      وتوجد هلا الفائدة األخروية فقط ،   
األغراض سـواء كانـت دنيويـة أم أخرويـة يـأيت الـبعض ويركـز علـى           

ــل عــن الفوائــد األخر    ــط ، ويغف ــة فق ــة ، ويكــون  األغــراض الدنيوي وي
  ل أو ذاكـمـعـذا الـة على هـبـرتـتـة املـويـيـدنـدة الـائـفـن الـؤال عـسـال
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ــ ــثال الــصالة رياضــة ، والــصيام   لالعم ، " رجيــيم " ختــسيس و ، م
  .ء العبادات الدنيوية فقط من ورافيكون النظر إىل الفوائد 

الدين كامل يغطي كل جماالت احلياة ، أنت تفكـر بـشيء معـني             
هناك حكم شرعي هلذا التفكري ، تريد أن تقول قوال معينا هنـاك       ف

حكم شرعي هلـذا القـول ، تريـد أن تقـوم بعمـل معـني هنـاك حكـم               
ــل فكــ ـذا العمـــرعي هلـــشــ ــل ـرة وكــل قــ ـل ، فك ــه حكــم  ول وكــل فع  ل

  . فيه شرعي ، وللدين رأي
ــاة ،         ــدين يغطــي كــل جمــاالت احلي ــة ،   وال ــاك جمــاالت فردي هن

 ــ مجيــع النــاس ، وهنــاك جمــاالت اجتماعيــة ختــصة اســتغالل كيفي
مواقف املـسجد هنـاك حكـم شـرعي هلـا ، أنـت اآلن يف جلوسـك يف           
املسجد له حكم شرعي ، بعض اإلخوان الـذين يتكلمـون يف املـسجد            

شون علـى اآلخـرين هنـاك حكـم      حكـم شـرعي ، إذا كـانوا يـشو        مهل
 يـــة حكـــم شـــرعي ، كيفاهلـــ إىل املـــسجد كلـــو دخيـــةشـــرعي ، كيف

ـــ أكرمكم اهللا ـــ هلا حكم شرعي ، وهذا شيء ام  إىل احلم  كلودخ
  .صغري جدا 

الـدين مل يهمـل حـىت األمـور التفـصيلية الـصغرية الـيت ال يهــتم            
علـى هللا عـز   ا اإلنسان ، فهذا الدين الكامـل يـأيت ضـمن هـدف أ       

  :تعاىل واهلدف األعلى هللا عز وجل يفهم من قوله وجل ، 
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﴿  ﴾ )١(.  

       إذا كـان اهلـدف    واإلنـس هـو العبـادة ، فـ       اهلدف من خلق اجلن
مـن أجـل   كـامال  يؤتيك برناجمـا ومنـهجا   عز وجل هو العبادة فاهللا  

ن لك الطـرق الـيت توصـلك    يبيعز وجل اهللا وحتقيق هذا اهلدف ،     
ي بك إىل اهلدف مـن العبـادة ، وهـذه الطـرق الـيت تـؤدي إىل               وتؤد

ــادة اهللا  ــل  عب ــذا هــو      عــز وج ــل ــا فه إذا علــم ــا اإلنــسان وعم
ن ، فاملتدين ال ميكن أن يكون جاهال مبـسائل الـدين        اإلنسان املتدي 

مــه ، فاإلنــسان العــامل   وأحكامــه ، وإذا علــم فإنــه ســيعمل مبــا تعلّ    
نا بالدين والعامل به يكون متدي.  

  

      يف الـنفس  ق  أن تتحقّهذه العبادات ومنها احلج هلا آثار ال بد ،
نـه يكـون   دة فإقت هذه اآلثار يف اإلنسان الذي يقـوم بالعبـا      إذا حتقّ و

بدون حتقيق آثار العبادة يف النفس تكـون  قد استفاد من العبادة ، و   
ك اإلنــسان ، وال حتــرفقــط هــذه العبــادة عبــارة عــن أقــوال وأفعــال  

 بـال فائـدة لإلنـسان ، ومـع      وأفعاالإىل اهللا عز وجل ، فتكون أقواال    
 مقبولـة عنــد اهللا العبــادة تكـون  يف الــنفس ق آثـار هــذه العبـادة   حتقّـ 

   ال تكون مقبولةالعبادة فإنإنسان كافر إذا صلى ال ـ، مثل ـز وجـع
                                                        

  .٥٦: الذاريات  )١(
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كان ق آثار هذه العبادة يف نفسه ، فإذا  ألنه ال يستطيع أن حيقّ    منه  
ة هللا ي قربـ أصـلّ : " ال يـستطيع أن يقـول   إنـه  فتعـاىل  ال يعتقد باهللا   

ي أقــواال  ، نعــم يــؤد ســبحانه ألنــه ال يــؤمن بوجــود اهللا   ؛ " تعــاىل 
  .وأفعاال ال قيمة هلا وال توصله إىل شيء 

  

 أن تكـون  ال بـد فـ املؤمن إذا أراد أن يستفيد من هـذه العبـادات         
عنــده نظــرة عامــة للــدين ونظــرة عامــة للعبــادات ويعــرف آثــار كــل    

ذه اآلثار والفوائد يف نفـسه ،  عبادة عبادة حىت يسعى إىل حتقيق ه 
وهذه اآلثـار والفوائـد مـذكورة يف اآليـات والروايـات ، ولكـن املـشكلة           

 ، شخص يـصلي  ليهم السالملع على روايات أهل البيت ع   أننا ال نطّ  
ولكنه ال يعرف الفائدة املترتبة على الصالة ، ما هي الفوائـد الـيت        

يت يريـدها اهللا  د الـ يريدها اهللا من عبادة الصيام ؟ ما هـي الفوائـ     
  من عبادة احلج ؟

  

ــذهب ن هــذا املــؤمن أتــرى      ــه ال  ي يف كــل ســنة إىل احلــج ، ولكن
د تعـب  يف نفـسه ، فيكـون الـذهاب إىل احلـج جمـر        احلـج   ق آثار   حيقّ

  :يقول اإلمام الصادق عليه السالم ، لذلك وصرف مايل بدين 
     "١( " احلجيج وأقلّ جيجما أكثر الض(.   

                                                        
  .١ ح ١٢٣ ص ٢٤حبار األنوار ج  )١(
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نعـم أصــوات كـثرية يف احلــج ، ولكـن كــم مـن هــؤالء يــستفيدون         
  !؟من ذهام إىل احلج 

  

ــة إىل    : إذن      ــرة عامــ ــدين ، ونظــ ــة إىل الــ ــرة عامــ ــاك نظــ هنــ
العبــادات ، وإذا أخــذ اإلنــسان بكــل أجــزاء الــدين فإنــه ال يعــيش         

  .اقض يف حياته التن
  

 اجعـل أعمـايل وأورادي   اللهم" : كميل بن زياد نقرأ    يف دعاء       
   .)١( "ا ا واحدها وردكلّ

  

، ومـن يـسري يف اجتـاه واحـد ال     وطريـق واحـد   باجتـاه واحـد       أي 
يوجــد عنــده تنــاقض ، مــثال يف احلــج كمــا ينقــل بعــض اإلخــوان أن   

ــذي  هــذا الــشخصن معهــم أوراق اللعــب ، اج يأخــذوبعــض احلجــ ال
، "  قربـة هللا تعــاىل  مِرأحـ : " يقـول  أتعـب نفـسه وذهـب إىل احلــج    

  ق اللعب قربة هللا تعاىل أيضا ؟فهل يلعب بور
ــادة   الــشخص هــذا     مثــل  ــل بعب ــضا يف حياتــه ، يعم ــيش تناق ، يع

ــذا يــذهب إىل        ــض احملرمــات ، فه ــادة يرتكــب بع ولكــن ضــمن العب
ق آثار احلج يف نفـسه ، يعـيش   قّولكنه ال حيإىل بلده ،   احلج ويرجع   

  هـتـركـحون ـتكن ــؤمـض ، املـاقـنـتـش الـيـعـن ال يــؤمـض ، واملـاقـنـتـال
                                                        

  .٨٤٩ للشيخ الطوسي ص مصباح املتهجد )١(
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حبساب ، يرى ماذا يريد اهللا منه فيأيت ـذا العمـل ، فـيعلم مبـا             
العبادة ، قبول ق شروط العبادات ، وحيقّ  داء  أيريده اهللا من خالل     

 ، وقـد  تـك بعـد انتهائـه مـن العبـادة قبلـت منـك عباد      لـه  اهللا يقول  ف
يقول اهللا له كما يف بعض الروايات أن الشخص ينتهي من الـصالة          

  .وأن الصالة تلف ويرمي ا يف وجه املصلي 
  

ــال         ــه ق ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ــا أســ " . . . : عــن ال  قروأم
 وب الثّـ فلَـ كمـا ي  فلَفصالته ت،  من صالته  قِرس فالذي ي  الناِس
  . )١( . . . " فيضرب ا وجهه ، قِلاخلَ

  

ن مــن الـصالة ملــا  إ" : قـال  عـن الـنيب صـلى اهللا عليــه وآلـه     و    
قْينصفهالُب  لَوثلثها وربعها ومخسها إىل العشر ، وإن منها ملا يف 

 لَكما يالثّ ف ِل اخلَ وبا ق وجه صاحبها ، وإمنا لك من   فيضرب
  . )٢( "صالتك ما أقبلت عليه بقلبك 

  

 اإلتيـان يعين أن هذه الـصالة غـري مقبولـة ، فلـيس اهلـدف هـو             
يـذهب شـخص   هـذه العبـادة ، قـد    اهللا قبل  بالعبادة ، بل املهم أن ي     

  آخـرص ـخـب شـد يذهـه ، وقـه اهللا منـدة ويقبلـة واحرـج مـإىل احل
                                                        

  .٢٥٧ ص ٨١حبار األنوار ج  )١(
  .٥٩ ح ٢٦٠املصدر السابق ص  )٢(
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  ارتباط احلج بالدين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨
  

م القيامة يـأيت وجيـد أن ملفّـه     ولكن يو ،  سنوات وسنوات إىل احلج     
، نعـم  يف نفـسه  ق شـروط وآثـار احلـج     من احلـج ألنـه مل حيقّـ        خايل

     أن حنـافظ علـى   حنافظ على الكمية ، ولكن يف نفـس الوقـت ال بـد 
ــال ـــكيفيـ ــة  ـة ، فالكميـ ــذلك الكيفيـ ــو  ة مطلوبـــة وكـ ــم هـ ، ولكـــن األهـ

  .الكيفية 
 العبـادة مـع   ِتذَ بـشكل متكامـل وأخِـ   ذَهـذا الـدين إذا أخِـ   : إذن     

ــادة حتقّــ     ــذه العب ــدين فــإن ه ــة أجــزاء ال ق اهلــدف ، فــإذا كــان  بقي
ــذه      ــاة اهللا فهـ ــاىل ومرضـ ــادة اهللا تعـ ــول إىل عبـ ــو الوصـ ــدف هـ اهلـ

ئرة الدين ال مبعزل عـن األجـزاء األخـرى يف    العبادة تؤخذ ضمن دا 
الــدين حـــىت ال يعـــيش اإلنــسان التنـــاقض يف حياتـــه ، واإلنـــسان ال   
خيتــرع أشــياء وجيعلــها ضــمن الــدين ، فاإلنــسان املتــدين هــو الــذي  

، فأجزاء الدين مترابطة يعلم ذا الدين ويأخذ بكل أجزاء الدين      
  .مع بعضها البعض 

ومــن " . . . : أنــه قــال  عليــه وآلــه  رســول اهللا صــلى اهللا    عـن 
دون الـسماء إىل أن   خبل بزكاته وأدى صالته فصالته حمبوسـة     

ة اهــا جعلـت كأحــسن األفـراس مطيــ  ن أدإفـ ، جييـئ حـني زكاتــه   
ومل  ن خبل بزكاتـه إ، ف. . . فحملتها إىل ساق العرش      لصالته

ـا أِمـهيؤدـالة فَـ بالصرردـفَّه ولُـيـ إلتـ كتـلَما يـ الثّفـِل اخلَوبمـ ثق  
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ما تصنع ـذا دون  ! يا عبداهللا   : ويقال له   ،  ا وجهه    يضرب
  . )١(  " . . .هذا ؟

 ﴿: عنــها يقــول اهللا العبــادات هلــا أهــداف ، مــثال الــصالة      
 ﴾ )٢(.   

  

 عــن الفحــشاء واملنكــر  ههــنشــخص الــصالة ولكــن مل ت أدى إذا     
 عــن الفحــشاء واملنكــر  تنهــه مــن الــصالة ، وإذا مل دِفتسفهــو مل يــ

 اهللا ألن اهللا يــرى الــنفس هــل تــأثرت  ِلبــفإــا غــري مقبولــة مــن قِ 
ــل   فــإذا حتقّــذه العبــادة أو ال ،  قــت اآلثــار يف نفــسه فــإن اهللا يقب

اهللا ال ينظر إىل األقـوال واألفعـال فقـط ، بـل ينظـر      والعبادة منه ،  
ــأثر      ــادة ، فــإذا ت ــأثرت ــذه العب إىل نفــس اإلنــسان وإىل أي حــد ت
بنسبة عشرة باملائة فـإن صـالته تكـون مقبولـة ـذه النـسبة ، وإذا             

صـالته تقبـل بـنفس النـسبة ،      تأثرت نفسه بنسبة مائـة باملائـة فـإن    
ينظـر إىل نفـسه هـل ينتـهي عـن احملرمـات ، إذا         أن  اإلنـسان   وعلى  

 ِدقْــكانــت عنــده هــذه احلالــة فإنــه حينمــا يعلــى الــصالة يعلــم أن م 
  اءـحشـن الفـى عـهـنـيت تـالة الـذه الصـة ، وهـون مقبولـالته ستكـص

                                                        
  .٤٦ ح ١٨٧ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
  .٤٥: العنكبوت  )٢(
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  .واملنكر هلا عالقة بالدين 
  

ــاقر عــن أيب جعفــر       ــه الــسالم قــال  الب ــود  " : علي ــصالة عم ال
إذا ثبت العمود ثبتت األوتاد  الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط

  . )١( "وال طنب  طناب ، وإذا مال العمود وانكسر مل يثبت وتدواأل
  

الــصالة عمــود " :  الــسالم أنـه قــال   عليــهأمــري املـؤمنني عـن      و
ت ن صحإل ما ينظر اهللا فيه من عمل ابن آدم ، فوهي أو،  الدين

 حظّ مل ينظر له يف عمل ، وال ن مل تصحإنظر يف باقي عمله ، و
  . )٢( "سالم ملن ترك الصالة يف اإل

  

 الصالة عمود الدين ، ": قال  النيب صلى اهللا عليه وآله عنو    
   .)٣( "فقد هدم الدين فمن تركها 

  

إن الـصالة عمـود الـدين ، نعـم الـصالة عبـادة ولكنـها مرتبطـة             
ــ ـــن أتــى بالــص ـن ، مـــبالدي ــه إن بــاقي عباداتــه ـت فـــالة وقبل وأعمال

  . قبل ما سواها تتقبل ، فالصالة كعبادة هي عمود الدين إذا قبل
  

  :يقول اهللا عنها الصيام مثال     
                                                        

 .احلبل :  الطنب  .٣٦ ح ٢١٨ ص ٧٩حبار األنوار ج  )١(
 .اهلامش ،  ٧٩ج املصدر السابق  )٢(
  .٢٠٦ ص ١٠يد ج شرح ج البالغة البن أيب احلد )٣(
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

ــهر          ــة شـ ــوى ، اإلنـــسان يف ايـ ــو التقـ ــن الـــصيام هـ اهلـــدف مـ
ــري يف نفـــسهال يـــرى كـــان ان إذا ـــضرمـــ  حالـــة التقـــوى فـــصيامه غـ

، فقـط  مقبول ، الصيام ليس هدفه اإلمساك عن الطعام والشراب         
ــ: " ول ـفيقـــ ــا صـد هللا أنــــاحلمـ ، ولكـــن أي " ذه الـــسنة ـ يف هـــتـمـ

  !صيام ؟
الـدين ، يقـول اهللا   هـذا  جـزء مـن   ألنـه  بالـدين    رتبط    الصيام مـ  

  :تعاىل 
    ﴿  ﴾ )٢(.   
الــصيام مــرتبط ــذا الــدين ألن قبــول األعمــال الــيت يؤديهــا            

 ــون مترت ــسان يكـ ــان    اإلنـ ــسه ، وإذا كـ ــوى يف نفـ ــة التقـ ــى حالـ ــا علـ بـ
ــي اهللا يف ســـر ــة  تـــه ه وخلوااإلنـــسان ال يراعـ فـــال توجـــد عنـــده حالـ

 حينمـا ال يـراه  ذا يفعـل ؟  مـا التقوى ، عندما يكون لوحـده يف البيـت    
  هل توجد عنده حالة التقوى أو ال ؟الناس 

                                                        
  .١٨٣: البقرة  )١(
  .٢٧: املائدة  )٢(
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 عنــده حالــة التقــوى فأعمالــه تكــون مقبولــة ، واإلنــسان كــان إذا     
 ، هذا األمر الباطين يعلـم يعلم بنفسه وأن عنده حالة التقوى أو ال     

، خيـاف اهللا يف الــسر  اإلنـسان بـه ألن اإلنـسان علـى نفـسه بـصرية       
  والعلن أو ال ؟

ــه فوائــد ، وهــذه الفوائــد تترتــ   : إذن      ــاحلــج ل  احلــج ذَب إذا أِخ
احلـج هدفـه ، فاإلنـسان    ذه الطريقة حيقّق ضمن منهج الدين ، و    

يستطيع أن حيقق آثار احلج إذا أخذه ضمن برنـامج الـدين وضـمن      
دائرة الدين ، وأمـا إذا نظرنـا إىل احلـج بـشكل منفـصل عـن بـاقي            

ق آثاره يف النفس ، فيمكن لإلنسان الـذي     أجزاء الدين فإنه ال حيقّ    
ال يــصلي أن يـــذهب إىل احلـــج ، ال يــصوم ويـــذهب إىل احلـــج ، ال   

الصغار صـوموا ولـيس    ويذهب إىل احلج ، كما نقول لألوالد    خيمس
 حــىت يتعــودوا علــى الــصيام ، هــو ال يــصلي ولكنــه  تكلــيفهم الــصيام

 يف شــهر ةيــصوم ، وقــد يكــون هنــاك كبــار يف الــسن يعــرف الــصال   
  .رمضان فقط ، وبعد شهر رمضان ال عالقة له بالصالة 

 بــاألجزاء  احلــج يؤخــذ كمنــهج مــن منــاهج الــدين لــه ارتبــاط          
ــثال       ــزاء األخــرى ، م ــشكل منفــصل عــن األج األخــرى ، وال يؤخــذ ب

     ينتهي من كـل املـواد الدراسـية    أن الطالب املوجود يف اجلامعة ال بد  
  لـن حيصـدة فلـادة واحـه مـادة ، وإذا كان تنقصـشهـذ الـأخـىت يـح
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ــى شــهادة الــدين         ــى الــشهادة ، كــذلك مــن يريــد أن حيــصل عل عل
    ويكون إنـسانا متـدي    أن يأخـذ بكـل أجـزاء الـدين كمـا هـو        نا فـال بـد 

حال الطالب اجلامعي ، املؤمن املتدين هـو الـذي يـأيت يـوم القيامـة         
   ــص ــى ال ــور عل ــه شــهادة العب ــساطة   ويعطون ــست بالب راط ، واألمــر لي

 سـوف  مـوايل وأنـه   شـيعي  ، فيقـول إنـه  اس   النـ  بعـض رها  اليت يتصو 
  .بواسطة الوالية سري على الصراط بسرعة الربق ي

هذا الدين فيه الكثري من األمور ، وهـذه األمـور ال بـد أن يعلـم            
 ــا حــىت يــستحق ــا املــؤمن ويعمــلصــفة لقــب املــؤمن احلقيقــي و 

  .اإلميان احلقيقي 
  :اخلالصة 
ــ    عبــادة  ــهـ أن نعــدـاحلــج ال ب  بــاألجزاء األخــرى مــن  ارف عالقت

ــمن     ــشكل خـــاص ضـ ــج بـ ــن احلـ ــستفيد مـ ــن أن نـ ــىت ميكـ ــدين حـ الـ
  .وضمن منهج الدين العبادات األخرى 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم و    
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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 )١(  
  

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

  :احلمد هللا على إكمال الدين وإمتام النعمة ، يقول اهللا تعاىل     
﴿ 

﴾  )٢(.  

 يف هـذه املناســبات الـيت متــر   :يف البدايـة أســأل بعـض األســئلة       
؟فينار علينا سنة بعد أخرى ماذا نستفيد منها ؟ وماذا يتغي   

     ر من فترة ألخرى ، قد متتداإلنسان يتغي  للحظات ، وقـد متتـد  
 تاملاضية ؟ هـل أنـ  ما هو الفرق بني هذه السنة والسنة    لسنوات ، ف  

 كيف هذه السنة صورة ونسخة كربون عن السنة املاضية أو أن نفس     
  ت إىلـ اقتربـكث إنـة حبيـة املاضيـن السنـرت عة تغيـسنـذه الـيف ه

                                                        
 بتاريخ مبناسبة عيد الغدير يف لقاء مع األهل مبنطقة بيان    ألقي هذا املوضوع     )١(

 . م ٢٠٠١ / ٣ / ١٤ املوافق  هـ١٤٢١ ذو احلجة ١٨
   .٥٥: املائدة  )٢(
  

- ٧٤ - 
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 يـرى النـاس هـذا    وهـل ؟  كرشعر بتغيـ تـ  تاهللا تعاىل أكثر ؟ هل أن     
 وال تغيــرت تغيــرت أو مل أنــكفكـر يف  ت أصــال ال كنــ أو أكالـتغري فيــ 

ر أو ال ت أن كيهمر ؟تتغيتغي  
فمـا هـي الفائـدة    ، وهو العيد األكرب    الغدير   عيد يف   يومحنن ال     

 مـن عيـد   اليت ميكـن أن نأخـذها مـن يـوم الواليـة ؟ ومـاذا نـستفيد          
  والية أمري املؤمنني عليه السالم ؟ النعمة بمتام الدين وإكمالإ

اإلنــسان عنــده الكــثري مــن األفكــار ، بعــض هــذه األفكــار عبــارة      
      كـالربق ،  هنذّالـ  يف عن خواطر ختطر يف ذهنه وتنتـهي حيـث متـر 

ــهي ، و   ــة مث تنت ــرة معين ــضها تبقــى لفت ــضها تتحــول إىل  لكــن وبع بع
العقائد تعبر ال تزول بسرعة ، وهذه  حبيث  عقائد راسخة يف نفسه     

مـــن أمـــور ، وعلـــى أســـاس هـــذه األفكـــار  اإلنـــسان عمـــا يـــؤمن بـــه 
   ك يف العقائديــة تــصدر أقــوال اإلنــسان وأفعالــه ، فكــل إنــسان يتحــر

حياته على أساس معتقَداته وما يؤمن بـه ، وهـذه املعتقَـدات عبـارة          
را عليهـا  ِصعن مبـادئ ال يتنـازل اإلنـسان عنـها بـسهولة بـل يظـل مـ         

ن أجـل إثباــا ويـرفض األدلـة الــيت تقـام علـى تفنيــدها      وجيـادل مـ  
  .وإثبات ما خيالفها 

ين الـذي يـدعي أنـه    ن من الدبعض هذه العقائد يكتسبها اإلنسا      
  عـ، وإذا راجن اتمع ـومن الناس ـها يكتسبها مـه ، وبعضـ بنـؤمي
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اإلنــسان نفــسه ســيجد أن معظــم مــا يعتقــد بــه اكتــسبه مــن النــاس  
احملــيطني بــه ومــن اتمــع الــذي يعــيش فيــه ومــن وســائل اإلعــالم   

 الـذي هـو معـشوق    التلفـاز اليت يطَّلـع عليهـا ويتابعهـا وخاصـة جهـاز          
يف سبيل متابعـة الـربامج املـشوقة     أمامه  الناس ، ويضيعون أوقام     

 اليت تعر ض فيه واليت جتذب انتباههم وتِخل  سـدإىل ِلب عقوهلم وت
ــون ــا      أذهــام  ــيت يؤمن ــد ال ــار والعقائ ــثري مــن األفك ــذه الك ، وه
تقــوم علــى يكتــسبوا مــن وســائل اإلعــالم هــي الــيت  الــيت األفكــار 

أساســها حيــام ومــا يتفوهــون بــه مــن أقــوال ومــا يقومــون بــه مــن   
الــيت يكتــسبها مــن اتمــع ومــن   أعمــال ، وكــثري مــن هــذه األفكــار

ــدين    وســائل اإلعــالم   ينــسبها الــشخص إىل الــدين ومــا هــي مــن ال
  .، فينسبها إىل الدين ويظن أا من الدين بشيء 

عــن دليلــه واهــا عــن الفكــرة الــيت يتبنولــو ســئل هــذا الــشخص      
 سـاكتا ألنـه ال    إىل الدين فإنه يظـلّ ه الفكرة على نسبة هذ  الشرعي  
ــه  ــةميكنـ ــدليل عل إقامـ ــاالـ ــه  يهـ ــد ، ودليلـ ــون الوحيـ ــاس يفعلـ أن النـ

ــدين       ــه مــن ال ــيس دليل ــاس ، ول ــه الن ــون ، فدليل ــاس يقول هــو ، والن
ــسب  ــوهم ن ــدين هأفكــارة كــثري مــن  يت ــا مبــادؤ   إىل ال ه ، وتقــوم عليه

ه إىل بـ ت معـه إىل آخـر حياتـه إذا مل ين     ، ويظل هذا الـوهم    وعقائده  
  .أا ليست من الدين 
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ــدين شــخص آخــر و     شــريفة أو روايــة كرميــة آيــة  قــد جيــد يف ال
ه يف هذا اال لعدم ختصص حسب فهمه القاصر     شيئا منها  يفهم

          ث بـالفكرة أكثـر ، وهنـا    ويظن بأنه وجد الـدليل علـى فكرتـه فيتـشب
ــد بأنــه    ــد  تكمــن اخلطــورة ألنــه يعتق ــه التمــس    ق ــا يــربر ل ك وجــد م

بفكرته ، وتكمن هنا صعوبة إقناعه بأنه فهـم الـدين بـشكل خـاطئ          
  .وأن فكرته خاطئة وليست من الدين كما يعتقد 

اليت تقوم على أفكار شخصية ليـست  وعلى أساس هذه العقائد        
تقوم حياة هذا اإلنسان ، وقد يكون الكـثري   من الدين على أساسها     

ألنـه  ه خمالفا للدين وليست ضمن ما يدعو الـدين إليـه    مما يقوم ب  
، وال أقـصد الواجبـات واحملرمـات فقـط ، بـل هنـاك          يعيش األوهام   

  ــد ــدين ال ب ــى املــؤمن أن يعرفــه حــىت تكــون   اجتــاه عــام هلــذا ال  عل
مجيع أعماله متناسـقة مـع الـدين سـواء الواجبـات أم احملرمـات أم               

ــات   ــستحبات أم املباحـ ــات أم املـ ــو   املكروهـ ــور هـ ــذه األمـ ــم هـ ، وأهـ
املباحـات ، فـاملؤمن مــاذا خيتـار مـن هــذه املباحـات ومـاذا يتــرك ؟       

 قربـة إىل اهللا  املباحـات بعـض  هل يأخذ كـل مـا هـو مبـاح أو يتـرك              
ئـــرة إىل دايـــدخل تعــاىل ألـــا تـــؤثر علــى دينـــه تـــدرجييا وجتعلــه    

  املكروهات بل حىت احملرمات ؟
  اـذا مـن ، وهـذا الديـع هـيتناسق م أن دـن ال بـؤمـار املـإن اختي    
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ــه  اإلشــارة أود ــد    إلي ــستفيد مــن هــذا العي ــوم الغــدير ، فمــاذا ن يف ي
الذي هو العيد األكرب ؟ ماذا أراد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             

مــان بعــد  يف ذاك الز املــسلمنيع كــلّأن يبلِّغــه إىل النــاس وقــد مجــ 
ــ ــج ؟ ـموسـ ــم احلـ ـــمـ ــه  ـاذا أراد منهـ ــؤمنني عليـ ــري املـ ــة أمـ م يف واليـ

الـسالم ؟ وكيــف يتعامـل املــؤمن مـع الواليــة ؟ وكيـف يــرتبط بواليــة     
  اإلمام عليه السالم ؟ وماذا تعين واليته عليه السالم للمؤمن ؟

ــ     ـــإن الواليـ ـــة أمـ ـــر متبـ ــهـادل بـــني اإلمـ ــؤمن ام عليـ  الـــسالم واملـ
  :، فإن والية اإلمام عليه السالم تبينها الرواية التالية املأموم 

 ﴿: عن اإلمام أيب جعفر الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل         


﴾  )فخرج : قال  ، )١
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه حــني أتتــه عزمــة مــن اهللا يف يــوم   

 مــا مقُـ وأمـر بـشجرات فَ  ، شـديد احلـر فنـودي يف النـاس فــاجتمعوا     
ــهن ــش حتت ــوا( وك  مــن ال ــشأي أزال ــال ، ) وك  ال يــا أيهــا  " : مث ق

اهللا : وا ـقالــ . "ن أنفــسكم ؟ ـكم أوىل بكــم مــ ولــين مــ !اسالنــ
  من كنت مواله فهذا علي" : فقال صلى اهللا عليه وآله . ورسوله 

                                                        
  .٦٧: املائدة  )١(
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، وانصر من نصره ،  من عاداه عاِدو،  من وااله هم واِلمواله ، اللّ
   .)١() ثالث مرات (  "واخذل من خذله 

  

ــه  ة أمــري املــؤمننيوهكــذا يظهــر أن واليــ      ــين أن  عليــه الــسالم تع
 التـصرف يف  لـه حـق  أي أوىل من النفس ، فله الوالية علـى األنفـس    

وت ، وبالتـايل فمـا كـان    املـ س حىت لـو وصـل األمـر إىل درجـة           ونفال
بقاعـدة  والتـصرف فيـه   الواليـة عليـه    حـق الدرجـة فلـه   أقل من هذه   

  .وية األول
  

ــي عليــه الــسالم ، ومنــه        هــذه هــي الواليــة احملفوظــة لإلمــام عل
تسري إىل بقية األئمة عليهم السالم حىت تصل إىل سيدنا وموالنـا     
اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف ، فهو أوىل بـاملؤمنني        

ــة هــو أوىل ــم ممــا هــو أقــل مــن    مــن أنفــسهم ، وبقاعــ  دة األولوي
ــؤمن مــن         ــا ميلكــه امل ــه الــسالم كــل م ــشمل واليتــه علي ــنفس ، فت ال

، فكل ما يقع حتت يد اإلنسان لإلمام عليـه      النفس والنفيس واملال    
احملفوظــة لإلمــام  الــسالم حــق التــصرف فيــه ، وهــذه هــي الواليــة    

  . املهدي عجل اهللا فرجه الشريف
  

  دـكذلك توجعلى املؤمن ة لإلمام عليه السالم ـاليد وـوكما توج    
                                                        

   .٥٢ ح ١٧١ ص ٣٧ج األنوار  حبار )١(
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 ، فـاملؤمنون يوالـون اإلمـام   والية للمؤمن جتـاه اإلمـام عليـه الـسالم          
تبينـها الروايـات   املؤمن لإلمـام عليـه الـسالم       والية  وعليه السالم ،    

  :التالية 
  

 أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه    عن اإلمام البـاقر عليـه الـسالم          
كم من بعدي ، فإن أطعتموه هذا ولي" : قال حني دنا موته وسلم  

  . )١(  ". . .رشدمت ، 
  

إن ! يـا بريـدة   " : وعن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه قـال            
ا وليكم بعدي فأِحعليا فإنعلي بفْما يل ما عيؤ٢(  "رم( .  

  

وعـن اإلمــام الـصادق عليــه الـسالم عــن أبيـه عــن آبائـه علــيهم          
ــال   ــوم    : الـــسالم قـ ــه ذات يـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ــول اهللا صـ ــال رسـ قـ

هذا احلديث موجه إلينـا أيـضا       ( !معاشر أصحايب   " : ألصحابه  
إن اهللا جــلّ  ) ال فقــط إىل أصــحاب الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه      

فهو وليكم ، الية علي بن أيب طالب واالقتداء به جالله يأمركم بو
وا ، إن وإمامكم من بعدي ، ال ختالفوه فتكفروا ، وال تفارقوه فتضلّ

  هـن أحبـاق ، فمـان والنفـا بني اإلميـل عليا علَمـه جعـلّ جاللـاهللا ج
                                                        

  .٦٨ ح ٨٣ ص ٢٥ج األنوار  حبار )١(
  .٨٥ ح ٢٠١ ص ٣٧ ج ملصدر السابق ا)٢(
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 كان مؤمنا ، ومن أبغضه كان منافقا ، إن اهللا جلّ جاللـه جعـل        
  . )١( . . .عليا وصيي ومنار اهلدى بعدي ، 

  

: قولـه تعـاىل    هـيب صـلى اهللا عليـه وآلـ   ـنـ ـى الـلـزل عـا ن ـدمـنـعو    
﴿  ﴾ )ا م! يا رسول اهللا :  قالوا  ،)٢

    ا أحق منا بأنفسنا ؟ فقال صلى اهللا عليـه  هذه الوالية اليت أنتم 
مسعنا : فقلنا .  "السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم " : وآله 

  . )٣(. . . وأطعنا 
  

      ــي ن أن املطلــوب مــن املــؤمن حــىت يكــون   مــن هــذه الروايــات يتب
ديا بـه ،  وأن يكـون مقتـ  عليـه الـسالم     مواليا إلمامه أن يطيع اإلمام      

 أن يهتـدي باإلمـام   من يريـد أن يهتـدي فـال بـد    و، فهو منار اهلدى    
 ونكــره ، ، وكــذلك علينـا الــسمع والطاعـة فيمــا حنـب   عليـه الـسالم   

وكرهـه كـذلك ،   عليـه الـسالم    اإلنـسان يكـون مـداره اإلمـام      فحب ،
  ـ   فهـذا احلـبا وبغـضا هللا عـز وجـل ، مـاذا حتــب      والـبغض يكـون حب

  ؟عليه السالم ذا الذي حتبه هل أخذته من اإلمام أيها املؤمن ؟ ه
                                                        

  .١٥ ح ٩٧ ص ٣٨ج األنوار  حبار )١(
  .٦: األحزاب  )٢(
  .١٢٧ ص ٣٧ج األنوار  حبار )٣(
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  أو ال ؟عليه السالم وهل ما تكرهه أخذته من اإلمام 
 فـال بـد  عليـه الـسالم   إذا أراد اإلنسان أن يكـون مواليـا لإلمـام          

، عليـه الـسالم   ة مـن اإلمـام املعـصوم     هـا مـأخوذ   أن تكون أعماله كلّ   
عليه الـسالم ، فـإذا أردت   ل من األعمال يقف اإلمام فخلف كل عم 

    ن فــال بــدتــرى هــذا العمــل مثــل الزجــاج     أن  أن تقــوم بعمــل معــي
إذا كنـت مواليـا   عليـه الـسالم ، و   الشفاف الذي يقـف خلفـه اإلمـام         

الـسؤال  م اإلمـام عليـه الـسال   أن تـسأل    عليه السالم فال بد     لإلمام  
هل تريد مين أن أرتكب هذا العمل أو ال ؟ هـل ترضـى أن      : التايل  

  أقوم ذا العمل أو ال ؟
على اإلنسان أن يراجع أفكاره حىت يرى أن هذه األفكار      : إذن      
املعـصوم أو  اإلمـام  وذة مـن  ـكار مأخـ  ـل هي أفـ   ـه ه ـودة يف ذهن  ـاملوج

 مــن اإلمــام أو ال ؟ ال ؟ هــذه العقائــد الــيت يعتقــد ــا هــل أخــذها  
  عصوم أو ال ؟هذا العمل الذي يقوم به هل أخذه من امل

يراجـــع أمـــوره حـــىت ال يعـــيش التنـــاقض يف أفكـــاره وعقائــــده           
ق فيهـا ،  وأعماله ، فبعض األعمال يأخـذها مـن اإلمـام فتجـده يـدقّ       

  .ويتغاضى عنها وبعض األعمال ال يأخذها من املعصوم 
ال يل أحــد املــؤمنني إنــه مســع هــذه     ـقــ: اال ـرب لكــم مثــ  ـأضــ    

  دـه يوجـن إنـذا املؤمـول هـد املصريني ، يقـن أحـه مـسـفـنـة بـصـقـال
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مصري يذبح الدجاج ، يف يوم من األيام جاء إليه شخص وقـال لـه    
ل املـصري حاضـر ، فقـال املـشتري     أريد أن تـذبح يل دجاجـة ، فقـا     

ــاءً  ــي الدجاجـــة مـ  ولكـــن بـــشرط أن تذحبـــه كمـــا أقـــول لـــك ، تعطـ
ــها علـــى األرض ال يف احملقـــان وتـــ   ــا إىل القبلـــة وجتعلـ ي مسوتوجههـ

عليها مث تذحبها وأنا أنظر إليك خـالل هـذه العمليـة ، انظـروا إىل       
يوجـد   ، فقـال املـصري حاضـر ال     ةة ذبـح الدجاجـ    التفصيل يف كيفيـ   

 ، مث شخصذا ، ففعـل مـا أراد منـه هـذا الـ       عندي مـانع مـن كـل هـ        
يقول هذا املصري بأن ابنـة هـذا الـشخص نزلـت مـن الـسيارة وإذا          
ــذا     ــالنظر إىل هـ ــس قـــصرية ، وقمـــت بـ ــسة مالبـ ــافرة والبـ ــي سـ هـ
ــدقيقات يف ذبــح        ــذه الت ــديك كــل ه ــت ل ــت لــه إذا كان ــشخص وقل ال

ق بني األمرين ؟ ألـيس   فلماذا ابنتك سافرة ؟ ما هو الفر  ةالدجاج
  لبس احلجاب واجبا ؟

ــدقيق يف   شخصوهكــذا فهــذا الــ      ــز وت  لديــه عقيــدة معينــة وتركي
املـستحبات مـع أنـه يـستطيع     تفاصـيل   علـى  مع التركيـز ذبح الدجاج  

ذهب أهـل البيـت علـيهم    تـابع ملـ  أن يشتري من مكان آخر فيه ذابح     
وز أن تأكـل مـن   جيـ إنه السالم ، بل إنه كما تقول املسائل الشرعية         

ذبائح املـسلمني مـن غـري أن تـسأل وحتمـل أفعـاهلم علـى الـصحة ،          
  هـع أن ابنتـذا األمر ذه الطريقة الدقيقة مـفلماذا التركيز على ه
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اذا يأخـذ  سافرة واحلجاب واجب ، فلماذا الفصل بني األعمـال ؟ ملـ     
كيفية الـذبح مـن اإلمـام عليـه الـسالم وال يأخـذ احلجـاب الـشرعي              

  م ؟ وما هو الفرق بني الواجبات ؟من اإلمام عليه السال
قد يركز على بعض املستحبات تركيزا كبريا ، مثال يف الـصالة        

يصلي مع كل املستحبات أو حيضر صالة اجلماعة يف املسجد يوميـا   
والـصالة يف املـسجد   نه يترك بعض الواجبات مع أ ويف كل الفرائض    

 مــام عليــه الـــسالم   يف العمــل األول يأخـــذه مــن اإل  ، فهــو مــستحبة  
 طريقـة ملاذا هـذه ال ه من املعصوم ؟   فلماذا يف العمل الثاين ال يأخذ     

  ية يف النظر إىل أجزاء الدين ؟التجزيئ
، كـون مواليـا لـه    عليه السالم ي العمل األول من اإلمام     إذا أخذ     

عليــه  مواليــا لــه سي لــهــومــن اإلمــام فأخــذ العمــل الثــاين يوإذا مل 
  .السالم 
والية أمري املؤمنني عليه السالم يف هذا اليوم ال تـشمل مثـل       إن  

وال يأخــذ عليــه الــسالم هــذا املــؤمن الــذي يأخــذ شــيئا مــن اإلمــام   
  ﴿: الكرميـة  آخر منه ، فيكون مـن مـصاديق اآليـة        شيئا  

 ﴾ )١(.   
                                                        

  .٨٥: البقرة  )١(
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وال عليــه الــسالم ملــاذا يــؤمن بأخــذ بعــض األعمــال مــن اإلمــام       
  ؟عليه السالم يأخذ بعض األعمال األخرى منه 

ن يف ذهنه فكرة معينة أخـذها وصـارت     هو يكون ذا الشكل أل        
 ، والفكـرة الثانيـة مل يأخـذها      ةعنده عقيدة يف كيفية ذبـح الدجاجـ       

فـصارت عنـده عقيـدة أخـرى ولكـن عقيـدة         عليه السالم   من اإلمام   
، وعلـى كـل عقيـدة يترتـب العمـل اخلـارجي املناسـب           ليست شـرعية    

 مــن هلــدليإن  الــدليل علــى الــذبح يقــول لــك  عــنإذا ســألته و، هلــا 
إنـه   يقـول  ته الدليل على سفور ابنعنه  تسألإذا  الرسالة العملية ، و   

 مع أن الدليل على وجوب لبس احلجـاب موجـود يف   ؛لك دليال   ميال  
نفس الرسالة العمليـة الـيت أخـذ منـها كيفيـة الـذبح ، فكيـف يأخـذ            

  ؟آخر  ئاشيئا من الرسالة العملية ويترك شي
رنا يف يوم الوالية ويوم العيـد األكـرب    أن نراجع أفكاال بد : إذن      

 أو لــيس مــام عليــه الــسالمى اإلنــسان أنــه مــوايل فعــال لإلحـىت يــر 
مبوايل ، وقد تكون كثري من األفكار املوجودة عنـدنا والعقائـد الـيت         
تسري على أساسها حياتنا أفكارا ليست والئيـة وليـست منطلقـة مـن        

 هـذا اليـوم ،   نا حنتفل يفالوالية ، ففي الواقع ال نكون موالني مع أن     
الدين وإمتـام النعمـة قـد يكـون     قول احلمد هللا على إكمال   نعندما  و

  ذاـون هـد يكـن قـل ولكـارج مكتمـن يف اخلـم الديـا ، نعـ ناقصـنـادين
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 وهـذا الـدين   ناليـست تامـة عنـد    ناقـصا ، فالنعمـة       نانفسأالدين يف   
ــريى أن   و ، لــدينانــاقص  يف مثــل هــذا اليــوم يراجــع املــؤمن نفــسه ل

 أو ال مام عليـه الـسالم  عنده أو ال ، هل هو يوايل اإل    الوالية مكتملة   
  ه ؟يوالي

  

كلـوا  أال فـال تت "  : لى اهللا عليه وآله أنه قال  رسول اهللا ص   عن    
من فرائض اهللا وقضاء حقوق وا ما بعدهاعلى الوالية وحدها وأد 

ان األعمال وينقصان فإما اللذان يتم؛ اإلخوان واستعمال التقية 
   .)١(  "ما

  

قــضاء ، وواجبــة الكالــصالة  فــرائض اهللا تعــاىل هــي الواجبــات     
، أو املـستحبات األكيـدة   حقوق اإلخوان املؤمنني وهـو مـن الواجبـات       

  .عند الشخص وبه يتم الدين وبه ينقص 
  

 :يقول اهللا تعاىل و

    ﴿  ﴾ )٢(.   
كنا عنـد أيب  : ويف رواية أخرى عن عيسى بن أيب منصور قال      

  الـن طلحة فقـور وعبداهللا بـعبداهللا عليه السالم أنا وابن أيب يعف
                                                        

  . ٥٧ ص ٨٣ج األنوار حبار  )١(
  .١٠: احلجرات  )٢(
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 خـصال مـن    سـت !يا ابن أيب يعفـور   " : عليه السالم ابتداء منه     
 أي يــوم  (  فيـه كـان بـني يــدي اهللا عـز وجـل وعـن ميـني اهللا       كـن

: وما هي جعلـت فـداك ؟ قـال     : قال ابن أيب يعفور     .  ") القيامة  
 "حيباملرء املسلم ألخيه ما حيب ويكره املرء املسلم ،  أهله  ألعز

 أن أوالدك ال بدلزوجتك وه أي ما حتب(  أهله  ما يكره ألعزألخيه
فبكى ابـن أيب يعفـور     . "ويناصحه الوالية    )ملؤمنني  ميع ا ه جل حتب
) هذا املؤمن الذي يبكي لروايـة واحـدة مـن إمامـه عليـه الـسالم           ( 

 إذا !يــا ابــن أيب يعفــور " : ؟ قــال الواليــة كيــف يناصــحه : وقـال  
وفرحـه فرحـه إن هـو فـرح ،     ، ه ه مهّزلة فهم ـكان منه بتلك املن   

 حلزنه إن هو حزن ، فإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه هحزن
ثـالث  " : مث قال أبو عبداهللا عليه الـسالم  :  قال .  "وإال دعا له 

ــم  ــا  ، لك ــالث لن ــضلنا ، وأن : وث ــوا ف ــ أن تعرف وا أعقابنــا ، ؤتط
 يـدي اهللا عـز وجـل     وتنتظروا عاقبتنا ، فمن كان هكذا كان بني       

 يءميني اهللا ، فأما الـذي بـني يـدي اهللا عـز وجـل فيستـض                وعن
الذي عن ميني اهللا فلو أم    بنورهم من هو أسفل منهم ، وأما      

فقال  . "يراهم من دوم مل يهنه العيش مما يرى من فضلهم 
يا " : ماهلم ال يروم وهم عن ميني اهللا ؟ قال : ابن أيب يعفور  

  ثـديـك حـغـلـا بـ أمور اهللا ،ـنـون بـوبـجـحـم مـهـإن  !ورـفن أيب يعـبا
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عـن ميـني    إن هللا خلقا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان يقول  
وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ من الشمس ، اهللا وبني يدي اهللا 

ــضاحية ــارزة ( ال ــسائل  فيــسأل ) أي الب : مــن هــؤالء ؟ فيقــال  : ال
١( " وا يف اهللاهؤالء الذين حتاب( .  

تفـرح لفرحـه    أن مـؤمن مـن املـؤمنني فـال بـد     فرح أو حـزن    إذا      
ا لإلمـــام عليـــه ة أنـــت تكـــون وليــــذه الطريقــــه ، ــــزن حلزنــــحتـــو

تاجــا إذا رأيـت مؤمنـا حم  وم ، وتكـون الواليـة كاملــة عنـدك ،    الـسال 
ــري هـــذه        ــك ، وبغـ ــب منـ ــه بـــدون أن يطلـ ــضي حاجتـ ــك أن تقـ فعليـ

ا لإلمـام عليـه   وال تكون وليـ الطريقة يكون هذا الدين ناقصا عندك    
  .السالم 

  

  :ة ـاخلالص
على املـؤمن يف هـذه املناسـبة أن يراجـع األفكـار املوجـودة عنـده             

 لريى هل أخـذها مـن اإلمـام عليـه الـسالم أو ال ، ويراجـع العقائـد               
 ، ليــه الــسالم أو الاملوجــودة عنــده لــريى هــل أخــذها مــن اإلمــام ع 
الـيت يـؤمن   عقائد الويراجع األعمال اليت يقوم ا واليت تقوم على    

   أو الليه السالم اإلمام عهناسق مع ما يريدـتـل تـهأا رى ـيـ لبـهـا
                                                        

  .١٢٧ ح ١٣٢ ص ٢٧ج األنوار  حبار )١(
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  .تتناسق 
راجعوا هذه األفكار اليت تقوم حياتكم عليها حـىت تكـون     : إذن      

 ، وبـدون  ليهم السالمأفكارا وعقائد منطلقة من والية أهل البيت ع  
 بــأن تكــون العقائــد لـيهم الــسالم االعتمـاد علــى واليــة أهــل البيــت ع 

     عي الوالية ففـي الواقـع ال يكـون   مأخوذة منهم فاإلنسان وإن كان يد 
ليه السالما لإلمام عولي.  

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا أيب القاسم و    
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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)١(  

  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
 نــسري مــع ركــب رســول اهللا  حنــنخرجنــا مــن أيــام احلــج وهــا      
لى  ونـصل إىل غـدير خـم ، فيقـول الـنيب صــ     لى اهللا عليـه وآلـه ،  صـ 

ألــست أوىل بكــم مــن  " :  للمــسلمني وحنــن معهــم  اهللا عليــه وآلــه
مـن كنـت   ف" :  فيقول !بلى يا رسول اهللا    : فنقول   . "أنفسكم ؟   

 رص وان عاداهن م وعاِد واالهن م واِلمهعلي مواله ، اللَّهذا مواله ف
منن صرهلْذُ واخم نلَذَ خ٢(  "ه( .  

                                                        
ألقي هذا املوضوع مبناسبة عيد الغدير يف مسجد اإلمام املهدي عجـل اهللا      )١(

 املوافـق  هــ  ١٤٢٠  ذو احلجة  ١٨ بتاريخ   تعاىل فرجه الشريف مبنطقة الرقعي    
 . م ٢٠٠٠/  ٣ / ٢٣

  . ٣٨٧ ص ٢١حبار األنوار ج  )٢(
 مناشدة أمري املؤمنني عليه     ١١٨ ص   ١   وذكر أمحد بن حنبل يف مسنده ج        

  اللهم: " ن غدير خم ، وقول النيب صلى اهللا عليه وآله ـم يف الرحبة عالسال
  

- ٩٠ -  
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  ٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وقفة مع النفس يف يوم الغدير 
  

مــن أنـت أوىل بنـا   !  يـا رسـول اهللا    بلـى :قـال املـسلمون ونقـول        
   ."مواله  ليمن كنت مواله فهذا عف" : فيقول . أنفسنا 

                                                                                                           
 ، وذكر "  من عاداه     من وااله وعادِ   من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم والِ       

بـن  ا حادثة الغدير عن الرباء بن عازب ، ونقل قول عمر            ٢٨١ ص   ٤يف ج   
ىل كـل مـؤمن     هنيئا يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت مو       : " اب  ـاخلط

  ." ومؤمنة 
:  ، مث قال     ١٠٤ ص   ٩ع الزوائد ج    ـدة يف جمم  ـر اهليثمي املناش  ـ   وذك

رواه أمحد ورجالـه    : " وذكرها بسند آخر وقال     ، " ورجال أمحد ثقات    " 
  " .رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة 

 حادثة الغدير عن    ١٠٩ ص   ٣   وذكر احلاكم النيسابوري يف مستدركه ج       
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل       : " يد بن أرقم ، وقال احلاكم       ز

  .، وذكرها يف بعض األجزاء األخرى " خيرجاه بطوله 
ابن أيب شيبة الكويف يف     بن اخلطاب ذكرها       وذكر حادثة الغدير وقول عمر      

   .٥٠٣ ص ٧املصنف ج 
 وبعـض   ١٣٢ ص   ٥   وذكر املناشدة النـسائي يف الـسنن الكـربى ج           

 ،  ٩٦لصفحات األخرى ، ويف خصائص أمري املؤمنني عليـه الـسالم ص             ا
  . ، ويف بعض الصفحات األخرى ١٠٠

ابن  ، وذكرها    ٤٢٨ ص   ١ مسنده ج     املوصلي يف     وذكر املناشدة أبو يعلى   
  . ٣٧٦ ص ١٥حبان يف صحيحه ج 

 .   وذكر حادثة الغدير واملناشدة غريها من املصادر السنية 
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 ؛" بلى : " وحنن نوايل هذا الويل ، ولكن اإلنسان قبل أن يقول       
نـك أوىل يب مـن   يف معىن الوالية ، ماذا يعـين قـول إ  ال بد أن يفكر  

  ؟ني نفسي يا رسول اهللا وأوىل يب من نفسي يا أمري املؤمن
ا ، وحنـن يف هــذ ! " بلـى يـا رســول اهللا   " : حنـن نقـول معهــم       

الزمــان ننطــق ــذه الكلمــات ، ولكــن علينــا أن نــدرك معــاين هــذه   
الكلمات حىت ننطق ا وحنن مقتنعون ا ، مـاذا تعـين املـواالة ؟         

؟ليه السالما ألمري املؤمنني عوكيف يكون اإلنسان ولي   
كلمــات الــنيب ، أن جنــسد كلمــات الواليــة يف يــوم الغــدير علينــا     
 ، كلمـات  ليـه الـسالم  كلمـات أمـري املـؤمنني ع    ، لى اهللا عليه وآله ص

ــلينــا أن جنــس  ، علــيهم الــسالم أهــل البيــت ع  ــا دها عملي ا يف حياتن
ــة     ــدرك معــىن كلم ــىت ن ــا رســول اهللا   " ح ــدون هــذا  و، " ! بلــى ي ب

يقـل اإلنـسان   ل التجسيد العملـي هـذه الكلمـات جوفـاء ال قيمـة هلـا ،         
مــن ناحيــة لكنــه و؛ " ! بلــى يــا رســول اهللا  " : مــن اآلن إىل الغــد 

عمليفما قيمة هذا القول ؟د هذه الكلمات ة ال جيس ،!  
؟ وكيف يكون اإلنـسان وليـا   ، علينا أن ندرك معىن الوالية    : إذن    

  ؟ وماذا يترتب على إميانه بالوالية ؟وكيف يكون مؤمنا بالوالية 
. . . " : ل ا قـ ليـه الـسالم أنـه   عاإلمـام الـصادق    رواية عـن    يف    

  اـنـو لـا فهـيـاصـن كان هللا عـ ، وما ويلّـو لنـهـا فـن كان هللا مطيعـم
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  . )١( "وال تنال واليتنا إال بالعمل والورع ، عدو 
: ل اقـ أنـه   ليـه الـسالم  ادق عـالـص اإلمـام ن ـرى ع ـة أخ ـويف رواي     
شيعتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء واألمانة وأهل الزهـد   " 

   .)٢(  "وجيتنبون كل حمرم. . . والعبادة 
يف كتـاب لـه إىل عثمـان ابـن       ليـه الـسالم   ويقول أمري املؤمنني ع       

إىل وليمـة قـوم   حنيف وهو عامله على البـصرة وقـد بلغـه أنـه دعـي          
أال وإن إمـامكم قـد اكتفـى مـن     . . . " : من أهلها فمضى إليها   

ــق ، وطمريــه مهــا     الطمــر هــو  ( دنيــاه بطمريــه  اإلزار الثــوب اخلَِل
، ، ومن طعمه بقرصيه ، أال وإنكم ال تقدرون على ذلك ) والرداء 

  . )٣( ". . . ، ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة وسداد 
 ليـه الـسالم  ي يريد أن يكون مواليـا ألمـري املـؤمنني ع      املؤمن الذ     

ال بــد د هــذه الــصفات فيــه ، أن يكــون ورعــا أي جمتنبــا       أن جيــس
أن يسلك طريـق  و ، ذا سدادللمحرمات ، جمتهدا يف عبادته عفيفا   

  .االستقامة يف دينه ويف قوله وعمله 
  ـه نفسعـن حىت يراجـان املؤمـة لإلنسـذه املناسبات تعترب وقفـه    

                                                        
  .٣ ح ٧٤  ص٢الكايف ج  )١(
  .٢٦ ح ٤١ ص ٣ج للشيخ احلر العاملي وسائل الشيعة  )٢(
  .٧٠ ص ٣ج البالغة بشرح الشيخ حممد عبده ج  )٣(
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 ، هــل هــو لــيهم الــسالمد تعــاليم أهــل البيــت عريى كــم هــو جيــسلــ
  جسيد أو ال ؟ة هذا التمن ناحية عملياآلن يعيش 

 فليحمــد اهللا لـيهم الـسالم  إذا كـان يعـيش تعـاليم أهـل البيـت ع         
را فليبـدأ  وإذا كـان مقـص  ، منـه سـبحانه   زيـد  على ذلـك وليطلـب امل     

جيـدد  و ، ليه السالممن هذا اليوم ، جيدد الوالية ألمري املؤمنني ع     
 يف هــذا ليــه الــسالمجيــدد البيعــة لــه ع و ، ليــه الــسالمالعهــد لــه ع

أتـوب إىل اهللا عـز وجـل حـىت أسـري يف طريقـك       : " اليوم ، ويقـول     
علـى الــصراط املـستقيم الــذي   ، أريـد أن أســري  ! يـا أمـري املــؤمنني   

، فهـذه املناسـبات حنتـاج فيهـا إىل وقفـة      " يؤدي إىل اهللا عز وجل     
بلـى يـا رسـول    " : لتصحيح املسرية حىت يبـدأ اإلنـسان اآلن ويقـول        

  .وهو يدرك معىن هذه الكلمة ؛ " ! اهللا 
ــت           ــل البي ــوم جيــدد العهــد أله ــذا الي ــل ه ــؤمن يف مث اإلنــسان امل

أريـد أن أسـري علـى طـريقكم ، أريـد أن       : " يقـول    ،   ليهم السالم ع
د ، أريـد أن أسـري   اسـد ذا عـا جمتهـدا عفيفـا       وِرمؤمنا  أكون إنسانا   

 معكـم يف  رشيف هذا الطريق الذي يـؤدي يب إىل اهللا ، أريـد أن أحـ      
ــة   ــتكم يف اجلنـ ــل ألن    ،" درجـ ــاج إىل عمـ ــدعاء حيتـ ــذا الـ ــن هـ  ولكـ

أنـا  : " اإلنـسان عنـدما يقـول    واليتهم ال تنال إال بالعمـل والـورع ، ف          
  ول إىلـم تتحـذه الكلمات إذا لـ، ه" أنا موايل ، أنا شيعي ، مؤمن 
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إنـين  : " عمل هي كلمـات ال قيمـة هلـا ، ـرد أن الـشخص يقـول               
مـاء الكـوثر بكـل    مـن  ب أيظن أنه يوم القيامة سوف يشر   ؛  " شيعي  

ــة      ــة عملي ــل حــىت يكــون مــن ناحي ــاج إىل عم ســهولة أو أن هــذا حيت
  ليه السالم ؟مواليا ألمري املؤمنني ع

حنتاج إىل تـصحيح مـسريتنا ، ويف كـل مناسـبة نـستطيع      : إذن      
من مسريتنا اح جزءأن نصح .  

ــة   ــد أن أشــري يف هــذه الليل ــة       أري ــض األعــراف االجتماعي  إىل بع
  .ح مسريتنا  نعيشها حىت نستطيع أن نصحاليت
ــان        ــع عرفــ ــل جمتمــ ــون يف كــ ــروض أن يكــ ــن املفــ ــرأ: مــ ف اعــ

 ة غـري إميانيـة  ف اجتماعيـ اعرأو املؤمنني ،    صخت ة إمياني ةاجتماعي
ــون بالواليــة    لغــري املــؤمنني   ــد، وهــم الــذين ال يؤمن  أن يظهــر وال ب

 أن  ، وال بــدة بــني املــؤمنني وغــري املــؤمنني الفــرق مــن ناحيــة عمليــ 
ينمــا يالحظــون اس هــذا الفــرق بــني العــرفني ، فهــم ح يالحــظ النــ

ــؤمنني يقولــ     ــصادر مــن امل ــاعي ال ــرف االجتم ــم : "  ونالع ــذ، نع  هه
لـيهم   سـرية أهـل البيـت ع   ههـذ  ، ليـه الـسالم   سرية أمري املـؤمنني ع    

 أن يأخـذ بـاألعراف    ، فاملؤمن الذي يعتقـد بالواليـة ال بـد    "السالم  
 اإلميانية ، هذه األعراف اإلميانيـة املنطلقـة مـن تعـاليم        االجتماعية

   يف روايامليهم السالمت عـل البيـ ، أهليهم السالمت عـل البيـأه
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الكثرية اليت تعد باآلالف بينوا كيـف يكـون اإلنـسان مؤمنـا ، وكيـف          
ــا   يكـــون ــراف أعرافـ ــون األعـ ــا ، وكيـــف تكـ ــا إميانيـ ــع جمتمعـ  اتمـ

إميانيـة ، ولكـن علـى اإلنـسان املـؤمن أن يطّلـع علـى القـرآن الكـرمي          
 حـىت يـستطيع أن يـستخرج هـذه     ليهم الـسالم  وروايات أهل البيت ع   

 رع ، حنــن كمــؤمنني نعــيش كــثريا مــن   األعــراف املنطلقــة مــن الــش
، هـذه األعـراف الـيت أخـذناها       األعراف االجتماعية لغـري املـؤمنني       

مــن شــجرة الكفــر والــضالل واالحنــراف والفــسق ، ونعــيش هــذه        
م األعـــراف نقـــدأحيانـــا األعــراف ونظـــن أـــا أعـــراف إميانيــة ، و  

 أن نقـدم الــشرع  يف مقــام التعـارض ال بــد واملنحرفـة علــى الـشرع ،   
ــة  ،    ــري اإلمياني ــى األعــراف غ ــري املــؤمنني ع  عل ــد أم ــذا يري ــه هك لي

 أن نقـدم الـشرع   لـيهم الـسالم   ، وهكـذا يريـد أهـل البيـت ع       مالسال
  .على األعراف االجتماعية من األشجار غري اإلميانية 

أوال ال بد أن نعرف األعراف االجتماعيـة اإلميانيـة ، ومـسؤولية                
الـيت  الكـثرية  املؤمن أن يسعى ملعرفة الشرع ، لذلك تأيت الروايـات     

ك دون العلـم ال يـستطيع أن يتحـر    على طلـب العلـم ، املـؤمن بـ     حتثّ
، العلم يعطـي املـؤمن البـصرية يف حتركـه ، عنـدما       حتركا صحيحا   

  ِدقْيريد أن يم    مـا هـو حكـم الـشرع     : " ن يـسأل أوال   على عمـل معـي
  تـل البيـم أهـو حكـا هـ ومليه السالمو حكم أمري املؤمنني عـا هـوم
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حىت يبدأ بتطبيـق هـذا احلكـم ويتـرك األعـراف         ليهم السالم ؟ ؛   ع
  .االجتماعية املنحرفة اليت ال تعرب عن رأي الشرع 

  

من هذه األعراف االجتماعية غري اإلميانية قضية غالء املهـور ،       
الـشاب يريـد أن يتــزوج فتبـدأ الطلبـات ، نريــد مهـرا وقـدره مخــسة       

ــرف   آال ــذا العـ ــشرة آالف ، نـــسأل هـ ف دينـــار ، والـــبعض يطلـــب عـ
 يريـدون  لـيهم الـسالم  االجتماعي من أيـن أتـى ؟ هـل أهـل البيـت ع             

هذا العرف أو ال يريدون ؟ ملاذا طلب املهور ـذه الـصورة الكـبرية            
  رها ؟اليت ال يستطيع الشاب أن يوفّ

  

 فـال  ملـيهم الـسال  إذا أردنا العرف االجتماعي من أهل البيت ع      
بدم وأقواهلم أن نراجع روايا.   

  

فأما شؤم " . . .  : ليه السالميف رواية عن اإلمام الصادق ع       
  . )١( . . . "املرأة فكثرة مهرها 

  .شؤم للمرأة أن تكون كثرية املهر     
  

بركـة املـرأة قلـة     مـن   "  : عن أحـدهم عليـه الـسالم      ويف رواية       
  . )٢( ". . . مهرها 

                                                        
  .٥١ ح ٥٦٧ ص ٥الكايف ج  )١(
  .٤٣٦٠ ح ٣٨٧ ص ٣ ج من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق )٢(
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 فر ، فلمـاذا نعـارض عـ   لـيهم الـسالم   هكذا يريد أهـل البيـت ع          
ــيهم الــسالم أهــل البيــت ع  ــري    ل ــة غ ــيش أعرافــا اجتماعي ــاذا نع  ؟ مل

ة من الكتاب الكرمي والسنة الشريفة ؟مستمد  
دير نبـدأ بتـصحيح مـسريتنا ،    يف مثل هـذه املناسـبات كعيـد الغـ             

نغير األعراف االجتماعيـة املنحرفـة الـيت نعيـشها ، ونـأيت بـأعراف         
بلــى يــا " : ، عنــدما نقــول ة مــن الكتــاب والـسنة  تمدساجتماعيـة مــ 
رع علــى حياتنــا ، أن نطبــق الــشمعنــاه أننــا نريــد  ؛ " ! رســول اهللا 

لنـا خنـالف   ، ولكـن بأعما " ! بلى يـا رسـول اهللا   " : نا نقول   تنألسب
، هــذا مثــال مــن األمثلــة ، وطبــق  صــلى اهللا عليــه وآلــه رســول اهللا 

  .على كل مثال اجتماعي 
ــا      ــري !بلـــى يـــا رســـول اهللا : " لنـــدرك معـــىن قولنـ  بلـــى يـــا أمـ

 نريـد أن نكـون مـن املـوالني واألتبـاع      ! بلى يا أهل البيـت    !املؤمنني  
 ، " اهللا فرجـه  للكم ، نريد أن نكون من أنصار اإلمام املهدي عجـ    

ــصاره  : " ونقـــول  ــن أنـ ــا مـ ــهم اجعلنـ ــون  " اللـ ــن أن يكـ ــل ميكـ ، وهـ
اإلنسان من أنصاره إذا أخذ بأعراف اجتماعية غـري إميانيـة وغـري            

من يريد أن يكـون مـن    ليهم السالم دة لتعاليم أهل البيت ع    جمس ، 
االجتماعيـة   أن يأخذ األعـراف   ال بد ل اهللا فرجه  أنصار احلجة عج  

  يش عيداد هذه التعاليم يف حياته حىت يعب والسنة وجيسمن الكتا
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 بعد انتـهاء موسـم   لى اهللا عليه وآلهالغدير ويسري يف ركب النيب ص    
  .احلج 

  

  :اخلالصـة 
يهــا فنحاسـب  لهـذه املناسـبات حنتــاج إليهـا حـىت نقــف وقفـات          

 ــصح ــسنا ، فنـــ ــا ،  أنفـــ ــستمدوح مـــــسريتنا يف حياتنـــ ــراف نـــ  األعـــ
: االجتماعية من الكتاب والسنة حىت فعال من ناحيـة عمليـة نقـول            

 حنــن اآلن موالــون ! بلــى يــا أمــري املــؤمنني !بلــى يــا رســول اهللا " 
، فاإلميان لـيس عبـارة عـن    " لكم متِبعون لكم متخذونكم قدوة لنا  

اإلنـسان بكلمـات فقـط ، بـل ال بـد      ي أن ينطـق  ال يكفـ لقلقة لسان ،   
  .ل اإلميان والكالم إىل عمل  حيوأن

 إقــرار باللــسان ، هــواإلميــان "  : ليــه الــسالمعــن الــصادق ع    
   .)١(  ". . .  القلب ، وعمل باألركانبوعقد 
 مــن العمــل ــا حــىت يكــون اإلنــسان مؤمنــا  كــان الــدين ال بــد    أر
مـع عـدم   اإلميـان اللـساين واإلميـان القلـيب     ، وأما أن نكتفـي ب    فعال  
عملي ففي الواقـع لـيس اإلنـسان مؤمنـا فعـال إذا مل           الميان  اإل وجود

  رافـالح األعـن إصـ مدـال بـد اجلوانـب الثـالثـة يف حـيـاتـه ، وسـجـي
                                                        

  .٢٨ ح ٧٣ ص ٦٦حبار األنوار ج  )١(
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ــيت نعيــشها أعــراف    االجتماعيــة املن حرفــة ، وكــثري مــن األعــراف ال
    مـن تـصحيح املـسرية يف هـذه املناسـبة حـىت       غري إميانية ، فـال بـد 

لى اهللا عليــه نكــون فعــال مــن الــسائرين علــى طريــق رســول اهللا صــ  
 :، وبالتايل نقول كما يقول اهللا عليه السالم  وأمري املؤمنني وآله

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  .فيكون اإلسالم دينا وطريقا لنا يف حياتنا من ناحية عملية     
دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.   

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣: املائدة  )١(
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)١(  
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.   

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 

 ﴾ )٢(.   
من فـروع الـدين    اللتان مها   عن الوالية والرباءة    سيكون   يحديث    

ــذلك ، العــشرة  ــدل ــع حبــ    ال ب ــه ال جيتم ــا ألن ــز عليهم ان  مــن التركي
  .يف قلب واحد لشيئني متضادين 

 املــسلمني لى اهللا عليــه وآلــهصــاهللا يف يــوم الغــدير ســأل رســول     
!  هللابلى يا رسـول ا : ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ قالوا      :   قائال
   :قائال ليه السالم يد علي على اهللا عليه وآله صهللاول اـع رسـفرف

                                                        
مبناسبة عيد الغدير يف مقر دورة الواليـة يف منطقـة           ا املوضوع   ألقي هذ  )١(

 . م ٢٠٠٢/  ٣ / ٨ املوافق هـ ١٤٢٢  ذو احلجة٢٣ بتاريخ مبارك الكبري
   .٢٥٦: البقرة  )٢(
  

- ١٠١ - 
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  وعاِد واالهن م واِلمه ، اللَّالهو ميِلعا ذَه فَالهو متن كُنمفَ"     
منعاداه وان صرم نن صرهلْذُ واخم نلَذَ خ١(  "ه( .  

لى اهللا عليـه  مقطع من كالم رسول اهللا صعن سيكون  احلديث      
يـأيت الـسؤال   ف؛ " اللَّهم واِل مـن وااله  " :  ، وهذا املقطع هو     وآله

  :التايل 
 أن يكون الذي يستحقو ليهم السالم ألئمة ع من هو املوايل ل       

   عز وجل مواليا له ؟هللا
  :اجلواب 

ــوم القيامــة ال يغــادر          ــذي ســوف يعطــى لإلنــسان يف ي ــاب ال الكت
  :كما يقول اهللا تعاىل صغرية وال كبرية إال أحصاها 

    ﴿ 


 ﴾ )٢(.   
      ألشـياء   األشياء الصغرية والكبرية ، اإىل أن يلتفت  املؤمن ال بد

  ن العقائد اليت يؤمنـ أن تكون منطلقة مدـاليت يرتكبها املؤمن ال ب
                                                        

  .٣٨٧ ص ٢١حبار األنوار ج  )١(
  .٤٩: الكهف  )٢(
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ا ، اإلنـسان قـد ال يلتفـت إىل أنـه يرتكـب بعـض األمـور الـصغرية              
 أن  بـد أعمـال اإلنـسان ال  الـيت يـؤمن ـا ،     وهو غافـل عـن العقائـد    

   ـا ، فالعقائـد هـي    عي أنه يتكون منطلقة من العقائد اليت يد ؤمن
اليت تلَّواألعمال عند املؤمن د .  

أضرب مثـاال بـسيطا ال يلتفـت إليـه النـاس ، األعمـال الـصغرية               
  ــاس حينمــا يؤد ــيت يقــوم ــا الن وــا ال يلتفتــون إىل عقائــدهم ،  ال

شـعار  مـن جهـة   : أو رمزان شعاران تالحظون على بعض السيارات    
،  "يا قائم آل حممـد  "  مثل ليهم السالمل أهل البيت عورمز ميثّ 

ل أعـداء   ميثّـ ا ورمزاعلى نفس السيارة شعارمن جهة أخرى ترون   و
ــل البيــت ع    ــيهم الــسالم اإلســالم وأعــداء أه أو  أو صــورة مطــرب  ل

  .مثال ل ممثّ
 ملالــك مـاذا يعــين وضــع شـعارين متــضادين علــى سـيارة واحــدة       

ــل الــشعارين علــى ســيارته   واحــد ؟ بأهــل فعــال يــؤمن  هــل مــن جيع
 لـيهم الـسالم  يعترب مواليا ألهل البيت ع ؟ هل   ليهم السالم البيت ع 

 لـيهم الـسالم  ويكون داخال يف دائرة املؤمنني املوالني ألهـل البيـت ع          
 ال لـيهم الـسالم   أليس مـن يـوايل أهـل البيـت ع     أو أنه خارج عنها ؟    

أ  بدمـن جيعـل الـشعارين علـى سـيارته هـل        ؟    من أعـدائهم    أن يترب
  يعـتـرب نـفـسـه إنسـانـا مؤمـنـا موالـيـا ألهـل الـبـيـت عليهـم السـالم ؟
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ين ؟وكيف ميكن اجلمع يف قلب واحد بني الشيئني املتضاد  
ــشخص      ــيت يريــد   دأن حيــ  بــدالال ــدخلأد الــدائرة ال   فيهــان ي

   والدوائر ال تتداخل ألن احلـق  يوم القيامة  اجني  حىت يكون من الن ،
  ــد ــان ، وال ب ــدوائر    والباطــل ال جيتمع  مــن معرفــة مواصــفات كــل ال

وال خيرج اختيار دائرة احلق عن علم ومعرفة     للشخص  حىت ميكن   
ــشعر ،    ــدون أن ي ــدوائر األخــرى ب ــم مواصــفات كــل   فــإىل ال أوال يعل

الـدائرة  خيتـار  دائرة من الدوائر ومنها دائرة اإلميان ، وبعد ذلـك          
، ال أن اإلنسان يقوم بأعمال    ها عن علم ومعرفة واقتناع    اليت يريد 

يــأيت تــارة أخــرى يــأيت بعمــل يــدل علــى إميانــه ، و تــارة ة ، متــضاد
هـذا   بعمل آخر يدل على عدم إميانه ، هذا التنـاقض الـذي يعيـشه        

، وال ميكـن  ة يف قلبـه  ال يلتفت إليه ، هناك عقائد متضاد      الشخص  
    ةأن يكــون يف قلــب املــؤمن عقائــد متــضادأن تكــون عنــده   ، ال بــد 

هلذه العقائد احلقة االعقائد صافية حىت تكون أعماله مثار .  
  

بعـض الروايـات الـشريفة ، وهـي تغنينـا عـن الكــالم       هنـا  ونقـرأ      
  :الكثري 

  

  : من عالمات اإلميانالوالية والرباءة  :أوال 
  و عبداهللاـال أبـق: ال ـائي قـدرك أيب علي الطـن مـر بـمـن عـع    
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اهللا ورسـوله أعلـم   : ميان أوثق ؟ فقالوا  عرى اإل  أي: عليه السالم   
ــه   قــال  : فقــال. . .  ــه وآل ق " : رســول اهللا صــلى اهللا علي ــ إن أوث

ــرى اإل ــبغض يف اهللا   ع وتــوايل ويل اهللا ، ميــان احلــب يف اهللا وال
  . )١( "وتعادي عدو اهللا 

          أن يلتفـت  الوالية والرباءة مـن عالمـات اإلميـان ، املـؤمن ال بـد 
ــ ـــإىل أن وضـ ــى سـع شعـ ـــارين علـ ـــيـ ــن  : دة ـارة واحـ ــر عـ ــعار يعبـ شـ

، ال يدل على االعتقـاد  ر آخر يعبر عن أعداء الدين  وشعا،  اإلميان  
، هــو عنــده مــواالة ، ولكــن ال يوجــد عنــده   باألئمــة علــيهم الــسالم  

    ــد ــدين ، واإلميــان ال ب ــرباءة مــن أعــداء ال ــذان   ال ــه ه ــوفر في  أن يت
بدون الرباءة ال تعبـر  لوحدها  الوالية  والوالية والرباءة ،    : اجلانبان  

  .عن اإلميان 
  

  :وجوب الوالية والرباءة : ثانيا 
 حــب" : الــصادق عليــه الــسالم قــال اإلمــام عمــش عــن  األ    عـن 

أولياء اهللا واجب ، والوالية هلم واجبة ، والـرباءة مـن أعـدائهم             
  . )٢( ". . . واجبة ، 

                                                        
  .١٣ ح ٥٦ ص ٢٧  جحبار األنوار )١(
  .٢  ح٥٢املصدر السابق ص  )٢(
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ــذلك وضــعتا ضــمن   يوجــد وجــوب للواليــة       ، ووجــوب للــرباءة ، ل
  .لوجوما فروع الدين 

الوالية والرباءة مـن عالمـات اإلميـان ، وجيـب علـى مـن       : إذن      
يريـــد أن يـــدخل يف دائـــرة اإلميـــان أن يكـــون مواليـــا ألوليـــاء اهللا       

، فتكـون عنـده الواليـة    ومعاديا ألعداء اهللا ال أن خيلط بـني األوراق      
  .بدون الرباءة 

  

  :دخول اجلنة الوالية والرباءة شرطان ل: ا ثالث
عـشر مـن   " : عليـه الـسالم قـال     البـاقر   أيب جعفر   اإلمام  عن      

شـهادة أن ال إلـه إال اهللا ،   : وجل ن دخل اجلنـة    اهللا عز ىلق
، عز وجل قرار مبا جاء من عند اهللا  واإلوأن حممدا رسول اهللا ،

وحـج  ، ر رمـضان   ـ شهـ  ومـوصـ ،  اء الزكـاة    ـوإيتـ ،  الة  ـام الص ـوإق
واجتناب ، والرباءة من أعداء اهللا ، ولياء اهللا والوالية أل، البيت 

  . )١( "كل مسكر 
دون الرباءة ال ميكن لإلنسان أن يـدخل اجلنـة ،    واسطة الوالية   ب   

الواليـة  :  أن يكـون عنـده اجلانبـان    ل اجلنـة فـال بـد     وومن يريـد دخـ    
  . ال يتربأ من أعدائهملكن و ،والرباءة ، ال أنه حيب أولياء اهللا 

                                                        
  .٣٩ ح ١٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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  :قبول األعمال الوالية والرباءة شرطان ل: رابعا 
قال يل رسـول اهللا صـلى    :  السالم قال    ؤمنني عليه عن أمري امل      

ت مـوىل املـؤ  ! يـا علـي   . . . " : اهللا عليـه وآلـه    منني واحلجــة أنــ
ك ، واستوجب بعدي على الناس أمجعني ، استوجب اجلنة من توالّ

والذي بعثين بالنبوة واصطفاين ! يا علي دخول النار من عاداك ، 
 ذلك منه لَِبعلى مجيع الربية لو أن عبدا عبد اهللا ألف عام ما قُ

ــة األ ك ووالي ــ ــدك  إال بواليت ــة مــن ول ك ال ت، ئم ــ ــقْوإن واليت ال  إلُب
ئمة مـن ولـدك ، بـذلك أخـربين     لرباءة من أعدائك وأعداء األ   با

أي (  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر ، جربئيل عليه السالم    
  . )١( ") يكفر بالوالية 

  

عنــده واليــة بــدون بــراءة ، مــن  كــان عمــل اإلنــسان ال يقبــل إذا     
ــون منطلقــة مــن الواليــة        ــوم بأعمــال كــثرية وأعمالــه ال تك ألهــل يق

فــإن مــن أعــدائهم علــيهم الــسالم  والــرباءة علــيهم الــسالم البيــت 
أعماله ال تكون مقبولـة ، فعلـى اإلنـسان أن يلتفـت إىل أن هـذا ويل          
ــاء اهللا   مـــن أوليـــاء اهللا وذاك عـــدو مـــن أعـــداء اهللا ، فيتـــوىل أوليـ

  .ويتربأ من أعداء اهللا 
                                                        

  .٢٢ ح ٦٣ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
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  أ منه ؟من توايل ومن تترب: خامسا 
     وإمنا  ،  عرب التاريخ   د املصاديق   لن حند د املفهـوم العـام ،   حنـد

   ص من هو املصداق الذي ينطبق عليه املفهوم    وعلى املؤمن أن يشخ
  .العام 
قــال : ا عليــه الــسالم ـرضـــ الب إيلـتـــك: ال ـي قـــطـــزنـبـن الـعـ     

ه أن ال يكـون بينـه وبـني اهللا    مـن سـر  " : م أبو جعفر عليـه الـسال   
 حممد ويربأ  آلَحجاب حىت ينظر إىل اهللا وينظر اهللا إليه فليتولّ

مام منهم ، فانه إذا كان كـذلك نظـر اهللا   من عدوهم ويأمت باإل  
  . )١( "إليه ونظر إىل اهللا 

  

    هــذه الروايــة حتــدلى أ منــه ، والــنيب صــد مــن نــوايل ومــن نتــرب
 أنـه قـد عـين     حينمـا يقـول بالواليـة والـرباءة فـال بـد       وآلـه  اهللا عليه 

من تتوىل ومن تتربأ منه ، جعل بيدك مقياسا للتحديد ، األمـور ال          
تكـون بـشكل فوضـوي عـشوائي ، فاإلنـسان ال يتـوىل مـن يريـد هـو ،          

         أن ويتربأ ممن يريد هو ، فإذا كان مسلما أو مؤمنا مواليا فال بـد 
، وأعــداء أهــل البيــت علــيهم الــسالم هــم   يتــربأ مــن أعــداء الــدين  

  .أعداء الدين 
                                                        

  .٢ ح ٥١ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
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  :خروج عن الدين  عليهم السالممواالة عدو أهل البيت : سادسا 
عــن هــشام بــن ســامل عــن الــصادق جعفــر بــن حممــد عليهمــا          

ــا " : الــسالم قــال  ــمــن جــالس لن ــ  عائبــا قالي أي (  اا أو مــدح لن
ا  أو واىل لنا عدوا أو قطع لنا واصالًأو واصل لنا قاطع) مبغضا 

   ا فقـد كفـر بالـذي أنـزل الـسبع املثـاين والقـرآن            أو عادى لنا ولي
  . )١( "العظيم 

  

 أن يلتفت إليها حينمـا   فيجب على املؤمن  قويمضموا  روايات      
  .خذ موقفا من أي أحد تيريد أن يقوم بأي عمل أو ي

  

  :ال جيتمع اإلسالم مع تويل اإلمام اجلائر : سابعا 
 ﴿ :عـــن أيب عبـــد اهللا عليـــه الـــسالم يف قولـــه تعـــاىل      


 ﴾ )إمنـا " : قال عليه السالم  ، )٢ 

وا كل إمام فلما أن تولّ، سالم عىن بذلك أم كانوا على نور اإل
  الم إىلـسور اإلـن نـاه مـم إيـهـتـواليـوا بـرجـ خن اهللاـس مـيـر لـائـج

                                                        
  .٤ ح ٥٢ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
  .٢٥٧: البقرة  )٢(
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 ولئك أصحابأف، هللا هلم النار مع الكفار فأوجب ا، ظلمات الكفر 
  . )١( "هم فيها خالدون  النار
 فرعـون ألنـه   ظامل ، مثال ال حيبجائر ال يوجد تويل ألي إمام        

  وال واحلاضــر  يف املاضـي   احلكـام الظــاملني إمـام جـائر ، وال حيــب ،
حلكام الظاملني الـذي مـضوا    أن يتربأ منهم حينما يقرأ قصص ا        بد

  .فكل من يكون حاكما ظاملا جيب أن نتربأ منه ، عرب التاريخ 
  

  :اختبار ملعرفة الشخص نفسه : ثامنا 
وحمــب ألهــل خيتــرب اإلنــسان نفــسه لــريى أنــه مــوايل      ال بــد أن 

ـــب وال    ـــس مبحـ ــسـالم أو ليـ ـــم الـ ـــت عليهـ ــوايل البيـ ــيهم مـ ــم علـ هلـ
ح وضــت، مـن أعـداء الـدين     لـيس مبتــربئ  وأنـه متـربئ أو  الـسالم ،  

 لـيهم الـسالم   عالـسابقة ، ويعطينـا األئمـة    من خالل الروايات    ذلك  
  .ملعرفة ذلك مقياسا 

دخلـت علــى أمـري املــؤمنني علــي   : عـن حبــيش بـن املعتمــر قــال       
السالم عليك يا أمري املؤمنني : ابن أيب طالب عليه السالم فقلت       

يـا  "  : أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم     قال  . . . ورمحة اهللا وبركاته    
  ه ،ـن قلبـض فليمتحـا أم مبغـ لنبـم أحمـ أن يعلهرن سـم! ش ـحبي

                                                        
  .٣٦٩ ص ٨حبار األنوار ج  )١(
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ا لنا ا لنا فليس مببغض لنا ، وإن كان يبغض ولين كان حيب وليإف
  . )١( ". . . فليس مبحب لنا ، 

  

ــم          ــيت يعتقــد ــا ، واإلنــسان يعل ــرى العقائــد ال ميــتحن قلبــه وي
بنفسه ، يراجع العقائد لريى أن أعمالـه منطلقـة مـن هـذه العقائـد          

  .أو أن أعماله منطلقة من عقائد أخرى 
  

ــام ع       ــا يبــين اإلم ــسالم وهن  أهــل  لنــا مقياســا ، ال حيــب  ليــه ال
لـيهم   حيب من يـوايل أهـل البيـت ع      ، بل فقط   ليهم السالم البيت ع 
ــسـالم ــال ـــ ، فامل ـــوايل أله ــسالم ت عـل البي ـــم ال  جيــب عليــك أن  ليه

كانت  ه ، إذا    حتب   أخـاه  توجد خالفات بني املؤمنني واملؤمن ال حيـب 
أن يكــون قلبــه ممتلئــا حبــب املــؤمنني  املــؤمن فتلــك مــشكلة ، ال بــد 

مـا املـبغض ألحـد    ، وأمهما كان حجم اخلالف املوجود بينه وبينهم         
املــؤمنني فــال يكــون عنــده ذرة مــن احلــب جتــاه أهــل البيــت علــيهم    

   .السالم
  

 ، وال لـيهم الـسالم  ال يوجد حـب للمـبغض ألهـل البيـت ع     : إذن      
 ، وأمـا املؤمنـون فيجـب أن    لـيهم الـسالم   ي للمبغض هلم ع   يوجد تولّ 

ـم باحلـه إليهـنتوجةبـ ، وق واملودنحرفا ، اإلنسان شخصا مد حيب  
                                                        

  .٦ ح ٥٣ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
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 ال بـد حـد املـؤمنني لوجـود خالفـات معـه ،      ويف نفس الوقـت يعـادي أ   
  .املهم أن نلتفت إىل هذا األمر 

  

إن فالنــا يــواليكم إال أنــه : لــصادق عليــه الــسالم إلمــام اقيــل ل    
ى عهيهات كذب من اد" :  فقال .م يضعف عن الرباءة من عدوك

حمب١( "أ من عدونا تنا ومل يترب( .  
  

    مــن يــدعي أنــه إنــسان مــوايل بــدون الــرباءة فهــذا يف الواقــع ال    
يكون حمبا ألهـل البيـت علـيهم الـسالم ، وإذا مل يكـن حمبـا ألهـل             
ــذي ال     البيــت علــيهم الــسالم فهــو لــيس مــن شــيعتهم ، الــشخص ال

اء أهل البيـت علـيهم الـسالم حيـشر يـوم القيامـة مـع        يتربأ من أعد  
  .أعداء أهل البيت عليهم السالم 

  

    ال بد أن يلتفت اإلنـسان يف حركتـه ويف أي عمـل يقـوم بـه حـىت               
األعمــال الــصغرية ألن هــذا الكتــاب ال يغــادر صــغرية وال كــبرية إال   
أحــصاها ، يــأيت يــوم القيامــة وقــد وضــع يف الــدنيا علــى ســيارته         

شــعارا ميثــل أهــل البيــت علــيهم الــسالم ، وشــعارا آخــر   : ين شــعار
ميثـل أعــداء أهــل البيـت علــيهم الــسالم وأعـداء هــذا الــدين ، وقــد     
  جيعـل على بيتـه بعـض الشعـارات والرموز ، وقـد جيعـل يف ديوانيتـه

                                                        
  .١٨ ح ٥٨ ص ٢٧حبار األنوار ج  )١(
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أن هـــذا الـــشعار الـــذي إىل  أن يلتفـــت ارات ، فـــال بـــدبعــض الـــشع 
جيعله يف بيته شعار ينطلق من عقائـده ، العقائـد عنـد اإلنـسان إذا        
كانت حقّة فإنه يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك ، اإلنسان لـيس حـرا      

عـز  يف اختيار ما يريد ومـا ال يريـد إذا كـان يعتـرب نفـسه عبـدا هللا           
  .وجل 
 أن يعــــرف ال بـــد فــــ دائــــرة اإلميـــان   يفخلمـــن يريــــد أن يـــد      

مواصـفات دائــرة اإلميــان حــىت بالتـايل خيتــار علــى أســاس صــفات    
    الدائرة ، فدائرة اإلميان ختتصوتتمي  دائـرة  نـة ،  ز مبواصـفات معي

ــان تكـــون متميـــ   زة عـــن الـــدوائر األخـــرى ، املـــؤمن ال يـــأيت     اإلميـ
ة قائـد احلقّـ  باألعمال املتناقضة ، إذا كانت األعمال منطلقة من الع        

 ألن عمــال منــها يكــون فــإن األعمــال ال تتنــاقض ، واألعمــال تتــضاد 
ة ، وعمــال آخــر يكــون منطلقــا مــن عقائــد   منطلقــا مــن عقائــد حقّــ 

باطلــة ، فيقــع التــضاد بينــهما ، ولكــن كيــف ميكــن اجتمــاع العقائــد  
ة يف قلب واحد ؟املتضاد!  

   ــــ  احلق والباطـل   ـــ من حيثتان      إذا اجتمعت العقيدتان املتضاد
يف قلــب واحــد فــإن جممــوع العقائــد يف قلــب هــذا اإلنــسان يكــون          
عقيــــدة باطلــــة ، احلــــق والباطــــل ال جيتمعــــان وال خيتلطـــــان وال      

  ن اليـذـلـت الـزيـاء والـل املـثـل مـر بـكـاء والسـل املـثـان ، ال مـميتزج
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ــط املــاء والزيــت فإمــا بعــد فتــرة    ميتزجــان ، حــىت لــو حاولــت خل
 ــتم قليلــة ينفــصالن ويطفــو الزيــت علــى املــاء ، ال بــدأن نلتفــت و 

 الواليــة والــرباءة مــن فــروع الــدين ، وفــروع الــدين   ألنــذا األمــر 
جيب على اإلنسان االلتزام ـا حـىت يكـون إنـسانا مؤمنـا بـاحلق ال         

ــل ، ف إنـــس ــط بـــني احلـــق والباطـ نلتفـــت إىل أمهيـــة الواليـــة لانا خيلـ
  .والرباءة 

دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.   
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)١(  
  

ى العاملني وصلّ    احلمد هللا ربدنا أيب القاسم  اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.   

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
   ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

   ﴿  ﴾ )٣(.   
اب املؤمن ، وهـي صـفة   ن صفات الشـة مـأريد أن أتكلم عن صف      

  .طلب العلم 
                                                        

بتـاريخ  يف خطبـة اجلمعة يف خميـم دورة الوالية        ذا املوضوع   ـألقي ه  )١(
 . م ٢٠٠٢/  ٢ / ٨ املوافق هـ ١٤٢٢  ذو القعدة٢٥

  .١١: اادلة  )٢(
   .٦: سبأ  )٣(
  

- ١١٥ - 
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن  . . . . . . . . . . . . . .  ١١٦
  

ــدا    عــ ــال   ن أيب عب ــه الــسالم ق ــست " : هللا علي  أن أرى حــبأل
فـإن مل  ، مـا  إما عاملا أو متعلّ: الشاب منكم إال غاديا يف حالني      

ط يفعل فر ،فإن فرط ضيع أمث ، وإن أمث سكن النار ع ، فإن ضي
  . )١( "والذي بعث حممدا باحلق 

  

  :مقدمــة 
          أم ا أم عجـــوزاكــل إنــسان ســواء كـــان رجــال أم امــرأة ، شــاب 

 طفــال ، بطبيعــة احلــال الطفــل ال يوجــد عليــه تكليــف ،   مراهقــا أم
كـل إنـسان   ، لكن بعض الروايات تبين تكليف الوالدين جتاه الطفـل        

ن ، فأنــت كــشاب عليــك تكليــف معــني ، والتكليــف  ه تكليــف معــييــلع
اهللا يريــد مــثال نــا ، يريــد منــك شــيئا معي عــز وجــل معنــاه أن اهللا 

عينــة ، اهللا يريــد منــك أن تقــوم بأعمــال  منــك أن تعــيش بطريقــة م
  معينة ، هذا التكليف كيف نستطيع أن نعرفه ؟

نرجــع إىل القـــرآن الكــرمي والـــسنة الــشريفة ، فعنـــدنا القـــرآن        
ــل البيــت ع   ــات أه ــسالم ورواي ــيهم ال ــات يبينــان   ل  ، والقــرآن والرواي

ــسان لــو ينظــر     ــسان ، أي إن ــرأ الروايــات   يفتكليــف اإلن ــرآن ويق  الق
  ة ،ـنـيـعـال املـمـض األعـعـه بـنـوب مـلـطـن مـؤمـمـان الـسـرى أن اإلنـي

                                                        
  .٢٢ ح ١٧٠ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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  ١١٧. . . . . . . . . . . . . .  طلب العلم : من صفات الشاب املؤمن 
  

  . املؤمن باعتبار أنكم شباب عن الشابسيكون وحديثنا 
  

:  أنه قـال  ليه السالمالصادق عجعفر  ن اإلمام   عالرواية  قرأنا      
إما عاملا :  منكم إال غاديا يف حالني حب أن أرى الشابألست " 

  . ". . . ما أو متعلّ
  

     ــشاب ــم ال     مــن صــفات  ال ــذا العل ــم ، ه ــب العل ــه يطل ــؤمن أن  امل
يقصد منه العلم الدنيوي ، اإلنسان حيب مـثال أن يكـون مهندسـا ،       
ــم       ــاك عل ــاس ، لكــن هن ــع الن ــى مجي ــيس مفروضــا عل ــم ل هــذا العل

ــوب مــن   ــم املوجــود يف     مطل ــة ال تقــصد العل ــع النــاس ، والرواي مجي
املدارس ، نعم هو مطلوب ، ولكن هناك علم واجب على كل مسلم     

  .ومسلمة 
  

طلـب العلـم   " :  صـلى اهللا عليـه وآلـه     عـن رسـول اهللا    يف رواية       
  . )١( "فريضة على كل مسلم ومسلمة 

  

صــلى  قــال رســول اهللا: عــن أيب عبــد اهللا عليــه الــسالم قــال     و
طلب العلم فريضة على كل مسلم ، أال إن اهللا "  : اهللا عليه وآله

  . )٢( "حيب بغاة العلم 
                                                        

  .١٧ ح ٢٤٩ ص ١٧مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج  )١(
 .طالب العلم :  بغاة العلم  .١ ح ٣٠ ص ١الكايف ج  )٢(
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن  . . . . . . . . . . . . . .  ١١٨
  

      هناك علم مطلوب من كل إنسان مؤمن ، وخاصالـذي  ة الشاب 
م ، العلـم املوجـود   يكون بكل قوتـه ويـستطيع أن يـسعى يف طلـب العلـ           

ــود يف    ــؤمن املوجـ ــن اإلنـــسان ، والطالـــب املـ ــوب مـ يف املـــدارس مطلـ
  أن حياول أن يكون من الطلبة األوائل حىت يقال بـأن     املدرسة ال بد 

ــه مــن أتبــاع أهــل البيــت ع      ــيهم هــذا الــشاب صــار مــن األوائــل ألن ل
 أن يـتقن عملـه    ، اإلنسان الذي يكون بيده عمل معين ال بـد    السالم

ــشاب   ن يؤدوأ ــه ، فال ــوب من  املــؤمن يف املدرســة  يــه حــسبما هــو مطل
، أن يكــون مــن األوائــل وال يكــون مــن الطلبــة املهِملــني  منــه مطلــوب 

   املؤمن ال يكون إنسان مِمـال ، يـدخل املدرسـة ويبـذل جهـده ليكـون       ه
من األوائل حىت يقال هذا جعفري مؤمن ، املؤمن يتقن عمله الذي  

أكمل وجه ويأيت به علىيه يؤد .  
  

  :لنستفيد منها الشريفة بعض الروايات هنا نقرأ و
ا مـن  لو وجدت شـاب " : قال  اإلمام الكاظم عليه السالم         عن   

١( "ه لضربته ضربة بالسيف ان الشيعة ال يتفقّشب( .  
     الـسيف ، هـو ال يريـد     املـستوي مـن  طرفال السيف بل بـ  ال حبد 

   .علم ذه األمهية الكبريةوهذه كناية عن أن طلب القتله ، 
                                                        

  .١٩٤٥ حتت رقم ١٤٠١ ص ٢ميزان احلكمة ج  )١(
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . .  طلب العلم : من صفات الشاب املؤمن 
  

 مـن  تيـت بـشاب  ألـو  " : قـال  ام البـاقر عليـه الـسالم      اإلمـ     عن  
  . )١( "بته ألد] ين يف الد[ ه شباب الشيعة ال يتفقّ

  

يف  ألمهيتــه    اإلنــسان املــؤمن وخاصــة الــشاب يتفقّــه يف ديــن اهللا  
 دصقْــالفقــه املــسائل الــشرعية فقــط ، بــل يوال يقْــصد مــن ، حياتــه 

منه فهم الدين ، وجـزء مـن فهـم الـدين أن يـتعلم املـؤمن األحكـام              
م ائد ويــــتعلّـم العقـــــة ويتعلّـــ ـم األحكـــام الفقهيــــ ـرعية ، فيتعلّـــــالـــش 

ــق  األخــالق  ــدين نطل ــم ال ــذي يفه ــه يف الــدين ،    ، وال ــه فقي ــه أن  علي
 تعلّــم هــذا الــدين ، الــشاب املــؤمن إمــا أن يكــون  علــى شــدة وجــدفت

مــن املــؤمن أن يتفقّـــه يف    بوإمــا أن يكــون متعلِّمــا ، واملطلــو    عاملــا  
الدين ، هذا تكليف عليه ، فالتكليف الشرعي على املؤمن أن يـتعلم      

  .دينه 
  

ـــ حيــاولون أن            ــزاهم اهللا خــريا ــ ـــ ج ــذا املخــيم اإلخــوان ــ يف ه
ــها   يعلمــوكم  ــضرورية يف الــدين حنــاول أن نتعمل ديــنكم ، األشــياء ال

ــتعلم      ــذا ن ــديوانيات ، وهك مــن املــساجد واحلــسينيات واملخيمــات وال
معامل ديننا ، فالشاب املؤمن حياول أن يكون طالبـا للعلـم حـىت لـو           

  ع شيئاـه ، إذا مسـم دينـم معالـم أن يفهــاملهة ، ـس العمامـبـلـم يـل
                                                        

  .١٩٤٥ حتت رقم ١٤٠١ ص ٢ميزان احلكمة ج  )١(
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن  . . . . . . .   . . . . . . .١٢٠
  

يعــرف أنـــه مـــن معـــامل الـــدين أو ال ، ويـــستطيع أن يقـــيم األشـــياء   
ويعطيهــا قيمتــها ، الفقيــه يف الــدين هــو الــذي يــتعلم معــامل دينــه ،   

ــثال امل ــدس الكهربــــا مــ ـــ   ئيهنــ ــال ختصـ ــا يــــتكلم يف جمــ صه  حينمــ
هنـدس ، واملهنـدس   ص ال يفهـم مـا يقولـه امل    غري املتخـص  فالشخص

صه ألنـه يفهـم يف هـذا التخـصص ،     الكهربائي فقيه يف جمال ختصـ  
الفقه يف أي جمال يعطي اإلنسان نـورا وبـصرية فيـستطيع أن يفهـم           

ــال ، و  ــذا اـ ــل    هـ ــف يعمـ ــم كيـ ــرف ويفهـ ــائي يعـ ــدس الكهربـ املهنـ
الكهرباء ، وغري املتخـصص ال يفهـم مـا يقولـه املتخـصص ، كـذلك           

فيقــول مــثال عــرف األشــياء املوجــودة يف الــدين ،  الفقيــه يف الــدين ي
ــذا املخــيم       ــت موجــود اآلن يف ه ــل كــذا ، أن ــسان أن يفع تكليــف اإلن

فعنــدما توجــد حماضــرة تكليفــك أن تــستمع  فعليــك تكليــف معــين ، 
إليهــا ، تــستيقظ صــباحا قبــل الــصالة ، ويوجــد برنــامج معــني بعــد  

لربنــامج صــالة الــصبح ، وبعــد صــالة الظهــر يوجــد درس ، هــذا ا   
  . املعين ال بد أن تلتزم به

ة اهللا عــز وجــل جعــل لــك برناجمــا     ـاة الدنيويـــكــذلك يف احليــ     
معينا ، خالل أسبوع أنت يف مدرسة املخيم ، وخالل السنة أنـت يف        
مدرسة احلياة ، أو ما يـسمى مبـسرح احليـاة ، أنـت تعـيش يف هـذه             

  ظـك أن تستيقـد منـ يرية ، اهللاـاء معينـك أشيـوب منـاة واملطلـاحلي
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  ١٢١. . . . . . . . . . . . . .  طلب العلم : من صفات الشاب املؤمن 
  

صباحا لتـصلي صـالة الـصبح ، اهللا يريـد منـك أن تـسعى يف طلـب             
ــة      ــه تكــاليف معين ــزوج علي ــسان املت ــل ، اإلن ــذهب إىل العم ــرزق فت ال

ههم ، فعليـه تكـاليف معينـة جتـا    جتاه زوجته ، إذا كـان عنـده أوالد       
 تكــاليف معينــة جتــاه الوالــدين ، مــثال بعــض الــشباب  ماألوالد علـيه 

غري امللتزم إذا طلبت منه والدته شيئا يقـول هلـا أف ، هـذا القـول           
خالف تكليفه ، املطلوب من األبناء طاعة الوالدين يف غـري معـصية     

إذا طلــب األبــوين مــن االبــن أن ال يــصلي فتكليفــه أن يــصلي   اهللا ، 
وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلـالق ، وأمـا   ، فه بالصالة ألن اهللا كل 

إذا طلبــا منــه شــراء شــيء مــن اجلمعيــة فتكليفــه أن يــذهب لــشراء   
تكليفــه أن هــذا الــشيء ، ال يقــول ال يوجــد عنــدي مــزاج للــذهاب ،  

يكون مطيعـا للوالـدين ، إذا قـاال لـه ال تـسهر يف الليـل تكليفـه عـدم          
 املـؤمن   وخاصـة الـشاب  ن األبنـاء ة الوالدين مطلوبة مـ السهر ، طاع 

  .الذي يعتقد بأن اهللا عز وجل كلّفه ذا التكليف 
  أن نعــرف تكاليفنــا يف حياتنــا ، كــل شــخص ال بــد ال بــد: إذن     

 مـاذا  ؟أن يسأل عن تكليفه يف أي موقف يصادفه ، مـا هـو واجـيب        
  يريد اهللا مين أن أفعل ؟

فقيهــا يف دينــه ، فيعــرف رف تكاليفــه يكــون ـإذا اســتطاع أن يعــ    
  لىول صـا يريد الرسـه ومـد اهللا منـا يريـه أي مـد الدين منـا يريـم
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن  . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٢
  

ــه  ــه وآل ــة ع   اهللا علي ــا يريــد األئم ــه وم ــسالم  من ــيهم ال  منــه ، وإذا ل
الفقيــه  دينــه ، اســتطاع أن يعــرف مــا يريدونــه منــه يكــون فقيهــا يف 

ليس له عمر معين وليس بالـضرورة أن يـدرس يف احلـوزات سـنوات      
ــاملعىن      ــه بـ ــه فقيـ ــق عليـ ــوزة يطلـ ــدرس يف احلـ ــن يـ ــم مـ ــة ، نعـ طويلـ
االصــطالحي ، ولكــن املعــىن اللغــوي للفقــه هــو الفهــم ، فمــن يفهــم  
الدين يكون فقيها فيه حسب املعىن اللغـوي ، قـد جتـد شـابا صـغري         

م دينه ويعرف تكاليفه ، هـذا الـشاب يطلـق عليـه     ولكنه يفه السن ، 
  .فقيه يف الدين 

  

اجلاهــل صــغري وإن " : قــال  عليــه الــسالم     عـن أمــري املــؤمنني 
كان شيخا ، والعامل كبري وإن كان ح١( "ا ثًد( .  

  

ابا صــغريا ، واإلنــسان جاهــل  ـو كــان شــ ـاإلنــسان عــامل حــىت لــ      
نـة ، يـستطيع    معيد بسن مقيالعامل غريحىت لو كان شيخا كبريا ،       

الــشاب أن يكــون عاملــا بدينــه ، الــشاب الــذي يــتعلم دينــه يعكــس         
ــون      ــاء اهللا يكونـ ــا شـ ــشباب مـ ــض الـ ــدين ، وبعـ ــذا الـ ــصرفاته ـ بتـ
ــسلوكهم ،      ــنني بـ ــون رزيـ ــارهم ، ويكونـ ــن أعمـ ــرب مـ ــصرفام أكـ بتـ

  ا ،ـشـون طائـا ، وال يكـنـون رزيـن أن يكـؤمـاب املـشـن الـوب مـلـطـامل
                                                        

 .الشاب :  احلدث  .٨٥ ح ١٨٣ ص ١حبار األنوار ج  )١(
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وميكن للشاب أن يستفيد من العلماء ومن الـشباب اآلخـرين الـذين       
الـدورات  الـديوانيات األسـبوعية و  عندهم اطالع على معامل الدين ،      

، ومطلـوب مـن   الصيفية واملخيمات الربيعية تساهم يف تعليم الـدين   
  .أن خيتلط باملؤمنني اآلخرين ليتعلم دينه الشاب 

  

!  اكد فِـ تلْـ ِعج: عليه الـسالم   الصادق   عبداهللا   يب    قال رجل أل  
   ف إىل أحـد مـن إخوانـه    رجل عرف هذا األمر لزم بيته ومل يتعـر. 

   .)١(  "!؟ه هذا يف دينه كيف يتفقّ" : عليه السالم فقال 
  

بالعلمـــاء وال بإخوانـــه  مـــؤمن ال خيـــرج مـــن بيتـــه وال خيـــتلط         
م دينـه ، املـؤمن    يقول بأنه كيف يـتعلّ ليه السالم املؤمنني ، اإلمام ع   

م معامل الدين من خالل االختالط بـاملؤمنني ، وإذا مل خيـتلط        يتعلّ
 أحد ، يبتعد م دينه ، لكن ال خيتلط بكل باملؤمنني فال ميكن له تعلّ    

شة البذيئــة ، عــن أصــدقاء الــسوء ألــم يــستعملون الكلمــات الفاحــ  
   أصدقاء السوء يكون السب  تم فيمـا بينـهم أمـرا عاديـا ، تـرى          والـش

  اآلخر بل ويتهمـه حـىت يف عـرض أمـه وأختـه ،         أم   أن أحدهم يسب
واآلخــر ال يــرد عليــه ألنــه اعتــاد علــى تبــادل الــسب والــشتم ، مثــل    

  مكم وابتعدوا عنهم ، اختر الصديق الذي يعلّـؤالء ال ختتلطوا ـه
                                                        

  .٩ ح ٣١ ص ١الكايف ج  )١(
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن . . . . . . . . . . . . .   . ١٢٤
  

دينك ، اختر من الشبان الرزينني أصـحاب األخـالق العاليـة ، مثـل       
   خذه صـديقا ، وأمـا الـشبان الفاسـقني املنحـرفني         هذا يستحق أن تت

     ـ هؤالء ال ختـالطوهم ألن الـصديق يي صـديقه ويـتعلم مـن أقوالـه     ِدع
ــار   ــه ، اختي ــة دقيقــة ، يت  وأفعال ــون بطريق ــصديق  الــصديق يك خــذ ال

  .الذي يرشده وينصحه ويعلمه 
الكمال كل الكمـال  " : قال عليه السالم  الباقر ن أيب جعفر     ع

فقّالت١( "وتقدير املعيشة ، رب على النائبة ه يف الدين ، والص( .  
اإلنسان الذي يبحث عـن الكمـال ال بـد أن يتفقـه يف دينـه ، إذا           

ــرف ــؤدي تك   عـ ــدما يـ ــه ، وعنـ ــرف تكاليفـ ــدين يعـ ــرك  ا الـ ــه يتحـ ليفـ
  .تدرجييا إىل الكمال 

  

  :لنأخذ مثاال عن الشاب املؤمن كيف يكون     
روي أنه دخل أبو حنيفة املدينة ومعـه عبـداهللا بـن مـسلم فقـال               
إن ههنا جعفر بن حممد من علمـاء آل حممـد   ! حنيفة  يا أبا: له  

فلمـا أتيــا إذا  . يــه نقتـبس منـه علمـا    علـيهم الـسالم فاذهـب بنـا إل    
مهـــا جبماعـــة مـــن شـــيعته ينتظـــرون خروجـــه أو دخـــوهلم عليـــه ،  

  ه ،ـة لـاس هيبـام النـقـ فثٌدـالم حـرج غـك إذ خـذلـم كـا هـمـنـيـفب
                                                        

  .٤ ح ٣٢ ص ١الكايف ج  )١(
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هـذا  : مـن هـذا ؟ قـال    ! م بـن مـسل   ا يـا : فالتفت أبو حنيفة فقـال      
  !همـ : قـال  . ه بـني يـدي شـيعته    جبهنـ واهللا أل :  قال   .موسى ابنه   

مث التفـت إىل موســى  . ه فعلنــواهللا أل:  قـال  .لـن تقـدر علــى ذلـك    
أين يضع الغريب حاجته يف بلدتكم  ! يا غالم   : عليه السالم فقال    

ــال   ــذه ؟ ق ــوارى خلــف اجلــدار ، ويتــوقّ  " : ه  ، ى أعــني اجلــار يت
ـــار ، ومـــسقط الثمـــار ، وال يـــستقبل القبلـــة وال     وشـــطوط األ

ممن ! يا غالم :  مث قال  ."يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث شاء 
إما أن تكون من : ال ختلو من ثالث ! يا شيخ " : املعصية ؟ قال 

 فليس للحكـيم أن يأخـذ عبـده مبـا مل     يءاهللا وليس من العبد ش    
 أقـوى الـشريكني   د ومـن اهللا واهللا يفعله ، وإما أن تكون من العبـ  

صغر بذنبه ، وإما أن كرب أن يأخذ الشريك األ    فليس للشريك األ  
 وإن شـاء  اإن شـاء عفـ  ـ فـ يءن اهللا شـ ـس مـ ـد وليـ  ـن العب ـتكون م 
 فــوه  مِقــلْأة كأمنــا  ـة سكتـــا حنيفـــت أبــ ـفأصابــ : الـقــ.  "عاقــب 
رسول اهللا د والض ألأمل أقل لك ال تتعر: فقلت له   :  قال   .احلجر  

   .)١( ؟صلى اهللا عليه وآله 
  

  ال للشاب املؤمن العامل الصغري السن ،ـ مثليه السالمام عـاإلم    
                                                        

  .٣٣ ح ٢٧ ص ٥حبار األنوار ج  )١(
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 ، الـشاب الـذي   أن نكـون مثلـهم     فال بد عليهم السالم   هؤالء أئمتنا   
 الكتــب عــن هــذا اإلمــام الــشاب ،   يريــد أن يعــرف تكليفــه يقــرأ يف  

   عليـه بــل ويلقمـه احلجــر ،   يـسأله الـسائل فيــستطيع أن جييبـه ويــرد 
  .يها الشاب تستطيع أن تكون كذلك وأنت أ

 الـشيعة ،  ديعملون ويطرحون املؤلّفات والكتـب ضـ     أعداء الشيعة       
ــديك      ــشباب املــؤمنني يف دينــهم ، إذا كــان ل حيــاولون أن يــشككوا ال

ــك      الع وعـاطــ ــاب في ــؤثر الكت ــى شــبهام وال ي ــرد عل ــك ال ــم ميكن ل
سلبيا ، وكـثري مـن األكاذيـب واالفتـراءات تقرؤوـا يف الكتـب الـيت              

ــا  يوزوينقلــون القـــصص الكاذبــة عــن الـــشيعة وخاصــة عـــن     عو ،
هم النـاس  يلـ إالعلماء ، وهدفهم تشويه صور العلمـاء حـىت ال يرجـع      

وايـات ضـعيفة وموضــوعة ،   يف أمـورهم ، والروايـات الـيت ينقلوـا ر    
واملوضـوعة  ال بد أن نراجع أسـناد الروايـات ، والروايـات الـضعيفة             و

حيـاولون  هـم  ال يأخذ ا العلماء حىت لـو كانـت يف كتـب الـشيعة ، ف      
وا الع لــريدتـشكيك الـشباب يف دينـهم ، والــشباب الـذين لـديهم اطّـ      

  .على شبهات هذه الكتب 
        وأنـه هـو   ا قصة عبداهللا بن سـبأ مثال من القضايا اليت ينقلو 

ــأتون  ــس التــــشيع ، ويــ ــذي أســ ــذه  الــ  بــــبعض القــــصص ، ولكــــن هــ
الشـخصيأـن سبـاب عبداهللا بـوا كتـة هلا ، وراجعـة ال حقيقة خرافي  
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هللا وأســـاطري أخـــرى لـــسماحة الـــسيد مرتـــضى العـــسكري حفظـــه ا 
    ن أن هــذه الشتعــاىل حيــث بــي ــ خــصية مــن خــالل الــدليل    ة خرافي

 عـــن هـــذه    كـــل الكتــــب التارخييـــة الـــيت كتبـــت    عالعلمـــي ، وراجـــ 
 الشخـصية ، وتــول إىل أن أول شـخص تكلــم عـن هــذه الشخــصية   ص

  ة ،ـيـصـخـشـذه الـق هـذي اختلـال )١( يـمـيـمـتـر الـمـن عـف بـيـو سـه
                                                        

   :١٥١ ص ٤لهيثمي ج لجممع الزوائد  )١(
   .وهو ضعيف، وفيه سيف بن عمر التميمي     

   :٢٤٩ ص ١٠لمباركفوري ج لحتفة األحوذي 
، عمـدة يف التـاريخ   ،  ضعيف يف احلديث. . . سيف بن عمر التميمي      

  .أفحش ابن حبان القول فيه 
   :٤٧٦ ص ١ لذهيب جلالكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة 

  .فه ابن معني وغريه ضع. . .  سيف بن عمر التميمي -٢٢٢٤    
   :٤٠٨ ص ١بن حجر ج التقريب التهذيب 

عمـدة يف   ،  ضعيف احلـديث    . . .  سيف بن عمر التميمي      - ٢٧٣٢    
  .ابن حبان القول فيه  أفحش، التاريخ 

  : ٢٥٩ ص ٤بن حجر ج الذيب التهذيب 
وقال أبو   .فليس خري منه    : مرة   وقال.  احلديث   ضعيف: قال ابن معني        

لـيس  : داود  وقال أبو .متروك احلديث يشبه حديثه حديث الواقدي   : حامت  
بعـض  : وقال ابـن عـدي       .ضعيف  : وقال النسائي والدارقطين     . يءبش

يـروي  : ل ابن حبـان     وقا .وعامتها منكرة مل يتابع عليها       أحاديثه مشهورة 
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن . . . . . . .   . . . . . . . ١٢٨
  

وهنــاك شخــصيات كــثرية اختلقهــا هــذا الــشخص ، وهنــاك كتــب        
منـها مخـسون ومائـة صـحايب      حفظـه اهللا ،     العسكري  أخرى للسيد   

خمتلق ، حىت لو وجـد يف مـصادرنا ذكـر لعبـداهللا بـن سـبأ ، ولكـن          
لنظـر يف صـحتها   كان دور العلماء جتميع كل الروايات ال حتقيقها وا   

   يف كتابه حبار األنواروان اهللا عليهوضعفها ، العالمة السي رض
                                                                                                           

بقية : قلت  . وقالوا أنه كان يضع احلديث      :  قال. ت  ثبااملوضوعات عن األ  
وقـال   .متروك : عن الدارقطين  وقال الربقاين،  كالم ابن حبان ام بالزندقة      

  .وهو يف الرواية ساقط ، هم بالزندقة ات: احلاكم 
  : ١٦١ ص ١١لذهيب ج لتاريخ اإلسالم 

 .عيف احلديث   ض: قال حيىي بن معني     ،  سيف بن عمر التميمي األسيدي          
: وقال ابن حبـان   .ليس بشيء : وقال أبو داوود    . متروك  : وقال أبو حامت    
سيف بن عمر الضيب حيدث عنه      : وروى عباس عن حيىي قال       .ام بالزندقة   

سيف بن عمر الضيب    : وقال احلاكم    .وكذا قال النسائي     .احملاريب ، ضعيف    
وروى ابن حبان بإسناد إنـه       .م بالزندقة ، وهو ساقط يف رواية احلديث         ا

  .كان يضع احلديث 
   :٣٩ ص ١٦لصفدي ج لالوايف بالوفيات 

روى عن طائفة كثرية من ااهيل      . . . سيف بن عمر التميمي األسدي          
وقال أبـو  . متروك : وقال أبو حامت . ضعيف  : قال ابن معني    . واألخباريني  

وروي أنه كان يـضع     ،  لزندقة  ام با : وقال ابن حبان    . ليس بشيء   : داود  
 .األحاديث 
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كان هدفه مجع كل الروايات اليت تنقل ، ويترك تـصحيح وتـضعيف     
سنة الروايات للعلماء الذي يأتون بعده ، كذلك بعض علمـاء أهـل الـ        

، كانوا حياولون مجع كل رواية تنقل حىت لـو كانـت الروايـة ضـعيفة      
حــىت فيمــا يعتربونــه مــن الــصحاح الــستة جتــد هنــاك روايــات غــري  
مقبولة ، كان اهلدف مجع الروايات بدون النظر إىل صحتها وعدم      

ــل الرو    ــع كـ ــشيعة أن جيمـ ــن الـ ــن لـــشخص مـ ــحتها ، وميكـ ــات اصـ يـ
وحيـاججهم ـا ، ولكـن هـذه     ا ويطبعهـ الضعيفة يف كتب أهل السنة  

الروايات ضعيفة عنـد علمـائهم فـال ميكـن االسـتدالل ـا علـيهم ،              
ــن     ــسلم ، وميكـ ــاري ومـ ــة البخـ ــحاحهم وخاصـ ــع إىل صـ ــن نرجـ ولكـ
ــحيحة حـــسب    ــات صـ ــا روايـ ــاؤهم بأـ ــول علمـ ــا يقـ حماججتـــهم مبـ
مبــانيهم ، ميكــن أن نثبــت مــن كتبــهم أن األئمــة اثنــا عــشر ، وهــم  

كمـا يف كتـاب ينـابيع املـودة للقنـدوزي احلنفـي           مذكورون بأمسـائهم    
، وميكــن لنــا أن نــستدل  لــيهم الــسالم ذكــر أمســاء األئمــة ع حيــث 

ــات       ــي مــن الرواي ــل اإلســالم احلقيق ــذي ميث ــذهبنا ال ــى صــحة م عل
قــوا مــرادهم ، بــل علــى ، ولكــن هيهــات أن حيقّالــصحيحة عنــدهم 

هـودهم  العكس جند أن التشيع ينتشر أكثـر وأكثـر يف العـامل رغـم ج     
  النــاس عــن التــشيع ، وانتــشار التــشيع يف العــامل       اجلبــارة يف صــد 

  .يزيدهم حنقا وغضبا 
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  طلب العلم: من صفات الشاب املؤمن  . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٠
  

   :ةـاخلالص
       والـشاب  دينـه  معامل لعا على   أن يكون مطّ   الشاب املؤمن ال بد ،

ــون    ــدين يكـ ــم بالـ ــده علـ ــون عنـ ــذي يكـ ــه ، و الـ ــا يف دينـ ــن فقيهـ ميكـ
 مــن العلمــاء ومــن املــساجد واحلــسينيات ومــن الــشباب       ادةســتفالا

  .هذا الدين معامل موكم الذين يستطيعون أن يعلّ
دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.   
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ة قصريةقص  
  

 
  

كانــت متــشي يف صــحراء قاحلــة وأرض جمدبــة ، خيــام ســوداء       
    متناثرة هنا وهناك ، الس     ـدة بـالغيوم الـسة ملبوداء ذات ماء مكفهر

 من بصيص نور ، كانت بالكاد تـرى  برق ورعد ، األجواء مظلمة إالّ 
حينمــا واألشــواك طريقهــا ، كانــت تتعثّــر كــثريا باألحجــار واحلــصى 

ي ـا  ريق وال تعرف إىل أيـن تـؤد  الطّكانت متشي ، كانت ال تعرف   
ها علـى طريقهـا لتـصل إىل غايتـها ،     ، أرادت من يـدلّ    وأين منتهاها   

يت مسعــت ــا كــثريا ، قريــة وارفــة فغايتـها الوصــول إىل القريــة الّــ 
الل ، ذات بيــوت جتــري مــن حتتــها    ة األشــجار ، كــثرية الظّــ  ملتفّــ

      ار ، فيها ما لذّ وطاب من أنواع النوالطّعيم ،األ  د بـألوان  يور تغـر
 يبـة ، ومـساملون إىل   بون إىل أقصى درجـات الطّ األحلان ، وأهلها طي

ــأقـــصى درجـــات الـــس ــازون ـــدوئهم الّـ ه منـــب ذي يتعجـــالم ، ميتـ
 اس ، بـل ذين يكظمون الغيظ ويعفون عن النـ الكثريون ، فهم من الّ   

  رفـعـن ال يـمـض مـعـبـاب الـصـرا ألعـيـثـال مـاتـدوءا قــون هـكـد يــق
  

- ١٣١ -  
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  مشس وقمر: قصة قصرية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٢
  

الم يف حياته اهلدوء واالستقرار والس.  
    فجأة رأت نورا يزداد شيئا فشيئا ، كانت تبحـث عـن مـصدره ،        

 املكـان ، بـدأت تـرى طريقهـا ، رأت العجـب              وانتشر الن ور حـىت عـم
  العجاب ، حتو  ا إىل أرض ذات خـضرة ومـاء ،     لت الصحراء تدرجيي

الـصخور واحلـصى الـيت    بـني  ة مـن    بدأت األشجار املثمرة تنمو فجـأ     
، بدأت تسمع أصوات الطّيور وتغريـد العـصافري ، رأت     ها  كانت تطؤ 

ــاح ، انــشرحت نفــسها ، أحــس اجلنــات ومــا فيهــا مــن نعــيم    ت بارتي
أمامهـا زاهـرا بعـد أن    وسعادة مل تعرفهـا مـن قبـل ، رأت املـستقبل           

  .كانت يائسة من حياا ومستقبلها 
        ور ، رأت شـيئا يبـزغ       نظرت حوهلا لتعرف من أين يأيت هذا الن

  .ثه شيئا يف األفق ، نظرت إليه ، بدأت حتدفشيئا 
  من أنت ؟: سألته 
  أنا مشس واهب احلياة ، ومن أنِت ؟: أجاب 
  .أنا قمر : قالت 
  ؟يف هذه الصحراء القاحلة ماذا تفعلني : سأهلا 
ــا ، وأنتظــر جميئــ   : قالــت ــنري ك بفــارغ الــص رمــاين القــدر هن رب لت

 ــس ــي إىل ال ــدي إىل    طريق ــك وأنــت تأخــذ بي ــا حلمــت ب عادة ، فلطامل
السة عادة األبدي.  
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  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مشس وقمر : قصة قصرية 
  

يس أمـرا سـهال ، واحملافظـة    عادة لـ   احلـصول علـى الـس      ولكـن : قال  
عادة أصعب وأصعب ، هل تقدرين على ذلك ؟على الس  

  ! أستطيع  ،نعم: قالت 
 ما تقول هـل هـي كلمـات نطقـت ـا        مشس لريى أنّ      نظر إليها   

عادة ؟ وهــل ميكنــها احملافظــة ا تريــد الــسأو هــي واقعهــا ، هــل حقــ 
  على بقاء مشس معها ؟

 بنورهـا املـنعكس   س ، وبـدأت تـشع     ور مـن مشـ        بدأت تكتسب النـ   
ــان      ــنعكس املك ــا امل ــأل نوره ــيعم   مــن مشــس ، وم ــا ل ــشر نوره ، وانت

  .البقاع 
ت أــا ميكنــها االســتغناء عــن نــور     بنورهــا وظنــ قمــر     اغتــرت 

  .مشس 
، وهــذا أنــا مل أســتفد منــك شــيئا : نظــرت إىل مشــس ، قالــت لــه 

  .النور نوري أنا وليس نورك 
ور يف كـل  أال تـرى النـ  : سـتغراب ، وسـأل نفـسه       نظر مشس إليها با   

مكان ؟ أال ترى البساتني حوهلا ؟ أال ترى اخلضرة يف كـل مكـان ؟      
  يور املغردة ؟أال تسمع أصوات الطّ

  !يا هلا من مغرورة 
ب نظر إليها مشس بتعج.  
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  مشس وقمر: قصة قصرية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٤
  

األزهـر  نـوري  مـن   شـعاعا  وسـأترك  !ا وداعـ : احـدة  قال هلا كلمة و   
  .أمانة عندك 

ا مــن حــول ور ينــسحب تــدرجيي    بــدأ مشــس بــالغروب ، وبــدأ النــ 
  الم ، بـدأ الظّـ  شـيئًا فـشيئًا    نورها املنعكس مـن مشـس      قمر ، وخف

يـور  الطّاختفـت  . . . ل وبذّالـ البـساتني ب بـدأت  . . . ا  ـهـولـم ح ـخيي
  . حوهلا ماتت األشجار. . . 

    ابق ، بدأت تطـأ األشـواك ، ورجعـت           رجعت قمر إىل مشيها الس
ماء تـسيل مـن   ات والـد ات ومـر خور ، وسـقطت مـر  رهـا بالـص  إىل تعثّ

  .ت حوهلا تبحث عن مشس قدميها ويديها ، بدأت تتلفّ
ماذا فعلت بنفسي ؟ مب نفعين غـروري ؟ لقـد   : م نفسها   أخذت تكلّ 

امي ومستقبلي ، أين أنـت يـا مشـس    يخسرت الكثري ، لقد خسرت أ 
من جديد ؟حيايت ؟ هل ستشرق علي   

  !ولكن ال جميب . . . 
ــوت إالّ. . .  ــوات الروال صـ ــة    أصـ ــف اهلائجـ ــة والعواصـ ــاح العاتيـ يـ

  !القادمة من بعيد 
   بنفسي ؟ماذا فعلت: م نفسها بدأت تكلّ

  !  لقد دمرت حيايت ، يا ويلي 
  نا حمتاجة إليك ؟  ملاذا تركتين يا مشسي وأ
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  ١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مشس وقمر : قصة قصرية 
  

     هــول الــذي بنتــه  بـدأت الــدموع تنــهمر مــن عينيهـا ملــصريها ا
  !بيديها لنفسها 

   من جديد ؟ علييهل يشرق مشس: سألت نفسها 
  !أصوات الرياح جوابا . . . ومل تسمع إالّ 
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  :صدر للمؤلف 
  .ايف جتديد قطر الندى البن هشام ـــ القطر الش١
  .ـــ خالصة احللقة األوىل ٢
  .ـــ قسمان ـــ خالصة احللقة الثانية ٣
  .ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة الثانية ـــ جزءان ٤
  .األصول ـــ توضيح احللقة الثالثة ـــ اجلزء األول ـــ دروس يف علم ٥
  .ـــ الروضة الندية يف توضيح اللمعة الدمشقية ـــ اجلزء األول ٦
  .الفقه املبسط ـــ العبادات ـــ ٧
  . أجزاء مقاالت إميانية ـــ صدر منها سبعةـــ  ٨
  .ـــ الصراع بني احلق والباطل ٩

  :قريبا 
  .ديد قطر الندى ـــ الطبعة الثانية ـــ القطر الشايف جت١
  .ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة األوىل ٢
  .ـــ خالصة احللقة األوىل ـــ الطبعة الثانية ٣
  . ـــ الطبعة الثانية ـــ خالصة احللقة الثانية ـــ القسم األول٤
  .ة  ـــ الطبعة الثانيـــ خالصة احللقة الثانية ـــ القسم الثاين٢
  .ـــ الروضة الندية يف توضيح اللمعة الدمشقية ـــ اجلزء الثاين ٤
  .ـــ مقاالت إميانية ـــ اجلزء التاسع ٥
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