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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

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

صلَواتك علَيِه وعلَى آباِئِه ِفي هِذِه الساعِة 
وِفي كُلِّ ساعِة وِليا وحاِفظًا وقَاِئدا 

 كضأَر هِكنسى تتا حنيعِليالً ودا واِصرنو
  طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً

اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  
ٍداللَّهمحآِل مٍد ومحلَى ملِّ عص م  

  
  
  
  
  
  

- ٣ -  
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   :وقع ديوانية الشيخ حممد أشكناينم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان املراسلة 
  حممد حسني أشكناين

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف لربيد اإللكتروين ا
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية وجلاا الربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  

  
  

- ٤ -  
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  )١( القسم األول

  

احلمـد هللا رب العــاملني وصــلّى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم      
 .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 

 ﴿ :يقــول اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي     
 ﴾ )٢( .  
مبناســبة األحــداث الــيت جتــري يف بــالد املــسلمني ســوف يكــون        

ــحــديثي عــن   احلــق والباطــل ، واحلــديث ســوف يبــين    بــني صراع ال
أن نـتكلم عـن   فقـط   مثـل هـذه املواضـيع ال     األطر العامة للـتفكري يف    

يقـع  يف واقعـه  املصداق املوجود اليوم وننسى أن ما حيدث اليوم هـو    
  وتأيتليه السالم آدم عأبينا زمان ن ـة مممتدطويلة ن سلسلة ـضم

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

 . م ٢٠٠٦ / ٧ / ٢٨ املوافق هـ ١٤٢٧ رجب ٢يف منطقة بيان بتاريخ 
  .اضمحلّ : زهق  . ٨١: اإلسراء  )٢(
  

- ٥ - 
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، ومـا   ل اهللا فرجـه عجـ اإلمام املهدي  انزمإىل تستمر و إىل زماننا 
حيدث اليوم هو مصداق من مصاديق هذه السلسلة يف الصراع بـني     

  .احلق والباطل 
ــون          ــى املــسلمني املفــروض أن ال يك يف األحــداث الــيت جتــري عل

ة وتنتـهي ،  ا فقط وتكون نتيجـة فـورة عاطفيـ        عاطفيتفاعال  التفاعل  
  ل ليكـون الـشخص مـع احلـق دائمـا       من معرفة احلق والباطبل ال بد
ــ أمــرا   الباطــل دائمــا ، وال يكــون األمــر    وضــدا فقــط كمــن   عاطفي

بعـد ايـة   العـاطفي  وينتـهي التـأثر   حزينا يتأثر يشاهد فيلما هنديا   
  .دائم صراع مستمر الفيلم ، فالصراع بني احلق والباطل 

،  بني احلـق والباطـل   على مر التاريخ كان يوجد صراع مستمر         و
 ل اهللا فرجــهاملهــدي عجــ اإلمــام وهــذا الــصراع مــستمر إىل ظهــور   

  :، يقول تعاىل حيث ينتصر احلق على الباطل انتصارا أخريا 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــيس وأبينــا آدم ع       ــستمرليــه الــسالمبــدأ الــصراع بــني إبل   ، وسي
من الكافرين والفاسقني  حربه على احلق بتجييش أتباعه       إبليس يف 

  : يقول القرآن الكرمي حكاية عن إبليس ،واملنافقني 
                                                

  .٢٤: الشورى  )١(
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  ٧  . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم األولالصراع بني احلق والباطل
  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

دور إبليس هو أنه يزين للناس وحياول أن يغويهم ، مث كـان         إن  
  :يقول تعاىل بني قابيل وهابيل ، الصراع 

  

    ﴿  ﴾ )٢(.   
  

اقي األنبياء والطغاة املوجودين يف زمام    مث كان الصراع بني ب        
ويف كـــل زمـــان  وفرعـــون ، ليـــه الـــسالمإىل أن وصـــل إىل موســـى ع

هـم  دون ، هـؤالء الفراعنـة املتعـد     يوجد موسى وفرعـون بـل فراعنـة         
  . الذين جياون احلق بكل قواهم

  

﴿ 


 ﴾ )٣(.   
  

  ح أبناءهمالعذاب ، يذبون أنه يسوم املؤمنني سوء ـرية فرعـوس    
                                                

   .٣٩: احلجر  )١(
  .٣٠: املائدة  )٢(
  .٤٩: البقرة  )٣(
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  .النساء يقتلون  اآلن ولكن،  حياتءهم نساويبقي 
تكليـف املـؤمن أن   إذا كان يوجد يف كل زمان موسـى وفرعـون ف   ف    
ليـه   ، وموسـى ع زمانـه ز من هو موسى عصره ومن هم فراعنـة      ميي

ينتبـه  علـى املـؤمن أن   لباطـل ، و لرمز احلق ، وفرعون    ل   ميثّ السالم
ق ، فيطلق على ف نفسه بشعارات احل إىل أن فرعون الزمان قد يغلّ     

وغـري ذلـك   " الـوطين  " أو " ااهـد  " أو " املؤمن " نفسه عنوان   
ن ويق علــى موسـى الزمـان عنــا  لِـ طْيفرعــون الزمـان  مـن األلقـاب ، و  

" اخلـائن  " أو " الكـاهن  " أو " الشاعر " أو " انون  " من قبيل   
  .وغري ذلك من الكلمات واملصطلحات 

 هــذا حيــث حيــشد الباطــل حــشوده   إىل يومنــاالــصراع مــستمرو    
ــ ـــمـ ـــن الكفـ ـــار واملنـ ــف  ـافقني وحياربـ ــؤمنني مبختلـ ــسلمني واملـ ون املـ

ودور العبــادة بالقتــل والتــشريد واإلرهــاب وهــدم املــساجد  ، الطــرق 
ــة   ــك مــن الوســائل  واملــساكن واإلبــادة واملقــابر اجلماعي إىل غــري ذل

ــولكــن ال بــد ، الــيت تكــون مــن مــصاديق ســوء العــذاب    م أن  أن نعل
ت مهمـا طـال الـزمن ، ولكـن     انتصار مؤقّـ على احلق انتصار الباطل  

، للباطـل جولـة وللحـق دولــة    إن املهـم مـن ينتـصر بـاألخري ، ويقـال      
ــل جولــة واحــدة يف هــذا الــصراع ،      ومهمــا انتــصر الباطــل فإنــه ميث

  .كون هناك دولة للحق تولكن يف النهاية س
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  ٩  . . . . . . . . . . . . . . ل ـــ القسـم األوالصراع بني احلق والباطل
  

صـولة الباطـل   " : أنه قـال   ليه السالم أمري املؤمنني ع  عن ي    رو
ساعة ، وصولة احلق١( "اعة  إىل الس(.   

  

صولة الباطل عبارة عن ساعة يف عمـر الـزمن ، ولكـن دولـة         إن  
ل اهللا فرجــه باقيــة إىل قيــام الــساعة ألن اإلمــام املهــدي عجــ احلــق 
  .هر ويقضي على الباطل مبختلف مصاديقه سيظ

  

ــت           ــهوا وبقي ــد انت ــابرة والظــاملني ق ــرى أن اجلب ــاريخ لت راجــع الت
، يقـال كـان   أحاديـث  عبـارة عـن   ن وسرية الصاحلني ، وصـار الظـامل   

 ، وكـان  ليـه الـسالم  يوجد شـخص امسـه فرعـون يف زمـان موسـى ع      
ء األنبيـاء  بقيت أمسـا لكن ، ويوجد هتلر ، وكان يوجد فالن وفالن      

  :اسأل نفسك والصاحلني ، واألوصياء والشهداء 
  

ــارون ؟         أ ــان ؟ أيــن ق ــن يــن فرعــون ؟ أيــن منــرود ؟ أيــن هام أي
  أين أبو جهل ؟ أين أبو هلب ؟  السامري ؟

  :يقول تعاىل ، إىل يوم الدين قتهم اللعنات من الناس حل    لقد 
  

   ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

                                                
 .االستطالة : الصولة  . ٧٤  ص١خزانة األدب لألزراري ج  )١(
  .١٩: سبأ  )٢(
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اآلن يف العـــامل توجـــد ســـرية الـــصاحلني ، كلمـــة ال إلـــه إال اهللا      
ة يف كــل بقــاع العــامل ، وكلمــة الظــاملني     حممــد رســول اهللا موجــود  

لــيهم وبقيــت ســرية الــصاحلني مــن األنبيــاء واألوصــياء ع     انتــهت ، 
ــسالم ــنيب صــ  ال ــه  ، بقــي اســم ال ــه وآل ــت أمســاء  لى اهللا علي  وذهب

بـن  اأعدائه من الكفار واملشركني ، وبقـي اسـم أمـري املـؤمنني علـي         
يـــاح ،  وذهبــت أمســاء أعدائــه أدراج الر   ليــه الــسالم  أيب طالــب ع 
 ، ليهــا الــسالمفاطمــة الزهــراء عســيدة نــساء العــاملني  وبقــي اســم 

وبقي اسـم احلـسن واحلـسني والتـسعة املعـصومني مـن ولـد احلـسني              
الـسيد  آية اهللا العظمـى   ، وبقي اسم الشهيد السعيد      ليهم السالم ع

مزبلـة  يف ه ذهب اسـم عـدو  سـوف يـ  و قدس سره حممد باقر الصدر    
ــاريخ ، وبقــي اســم اإلمــام   ــيين الت ــزوره   قــدس ســره  اخلم شــاخما ي

اه إىل غــري رجعــة ودفــن ذلــيال يف غــري  ـم الــشـب اســـاملاليــني وذهــ
 ، ء الصاحلني ، ويف مقابلهم أعداء الـدين  بلده ، وهكذا راجع أمسا    

 مل يبـق   ممـزق  قهم اهللا كلّجتد أن أعداءهم صاروا أحاديث ومز ،
بقيــت ، وهلــم إال ذكــر بــسيط هلــم حيــث يقــال كــان فــالن موجــودا  

  .يف العامل أمساء الصاحلني منارا للناس 
 ، يف الظلـم من املؤسـف أن الباطـل جيـد لـه أعوانـا يـساعدونه             و    
  اـا وإمـنـلـا عـمي إمـالـد عـيـأيـم تـلـظـد الــيـأيـرى أن تـا نـنـانـي زمـوف
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  ١١ . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم األولالصراع بني احلق والباطل
  

مـع أنـه يف نفـس    العـامل  كـل بقـاع   لسكوت ، نرى انتـشار الظلـم يف     با
،  العـامل  أرجـاء الوقت جند أن كلمـة التوحيـد أيـضا مرتفعـة يف كـل            

مـصداق للروايـة الـيت تقـول بـأن اإلمـام املهـدي        هـو   ما حيـدث اآلن     
ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما "  جل اهللا فرجه الشريفع

  . )١( "وجورا 
  

، األرض اآلن مملـوءة   األمل الذي يبقى يف قلوب املـؤمنني   هذا     
أخبــار شــاهدة مـا تــشاهدونه يف الفــضائيات مـن   بـالظلم واجلــور ، و 

الظلم واقــع فــ، انتــشار الظلــم يف العــامل ال فقــط يف منطقتنــا   علــى 
 جتـاه مـا   ني دوريوجـد للمـؤمن  فهـل  على املسلم وعلى غـري املـسلم ،       

  ؟ هلم دور أو ليسحيدث اليوم يف العامل 
  

كون بدينــهم ويعرفــون مــن أســباب النــصر أن املــؤمنني يتمــس     إن 
ك املؤمنـون   أن يتمـس ، فـأوال ال بـد  تكليفهم فيقومـون ـذا التكليـف     

     أن يعرفوا دينـهم ، لـذلك تـأيت الروايـات     بدينهم ، وقبل هذا ال بد 
  . )٢( "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " : اليت تقول 

  

  ه ،ـك بدينـن التمسـون مـتكـــ ر ـىت ينتصـحـــ ن ـؤمـة املـالقـانط    
                                                

  .٣ ح ٢٦٨ ص ٣حبار األنوار ج  )١(
  .٥٤ ح ١٧٧ ص ١حبار األنوار ج  )٢(
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ك بالدين يفـرض علـى املـؤمن أن يكـون عارفـا بدينـه ال أنـه            والتمس 
ــم الكــايف     يــؤمن بــشيء  ــإذا صــار عنــد املــؤمنني العل ــه ، ف  جمهــول ل

يشخــصوا تكلــيفهم ، وبعــد تــشخيص التكليــف   يــستطيعون أنفــإم 
  .يقومون بأداء هذا التكليف 

مبختلــف الطــرق ، تكــون مــساندة املــؤمنني اــاني للعــدو  إن     
   م املتـصدون ، فهـم جياهـدون بأنفـسهم    بالدعم املعنوي واملادي أل

مواهلم ،  بـأ اجياهـدو  أن ال بـد ، وبـاقي املـؤمنني   وأرواحهم وأهليهم  
وعلـى نفــس   قـدار ال يـؤثر علــى الـشخص   واجلهـاد باملـال ال يكــون مب  

 الشخص بثقله على ، اجلهاد باملال معناه دفع مقدار يشعر    اإلنسان  
ل الــشيطان ملنعــه مــن دفــع  ة ، ويتــدخ حبيــث يــشعر بااهــدنفــسه

هـو يقـاوم الـشيطان ويـدفع املـال ، ويـصعد مـن درجـة         و ،  هذا املـال  
بااهـدة  املـؤمن  ة إميانيـة أعلـى ، وإذا مل يـشعر    إميانية إىل درجـ  

فمعـىن ذلــك أن املقـدار املــدفوع قليـل ال يــؤثر يف    حينمـا يـدفع املــال   
  .صعوده إىل اهللا تعاىل 

هـل يـستطيع أن يلغـي     يف هـذه الـسنة     أن يـسافر  مثال مـن يريـد          
حـىت يـساهم   ه أموالـه لـدعم ااهـدين يف سـبيل اهللا       ويوجسفرته  

ــيش     يف الــدفاع ــى نفــسه ويع  عــن الــدين ويــشعر بثقــل هــذا املــال عل
  ااهدة ؟
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السفر حبد ذاته فيه شعور بلذّة وسـعادة يف الـنفس ، ولكـن             إن  
يف املقابل هذا املقدار الذي يدفعه يف السفر هل يستطيع أن يوجهـه     

 دعم ااهـدين علـى أن يـشعر بالـسعادة أكثـر مـن سـعادته يف          إىل
  السفر ؟

  

ـــ إذا فعــل املــؤمن هــذا       أي أن يلغــي ســفرته ويــدفع هــذا املــال   ــ
 بنــصرة دينــه  ه علــى شــدة اهتمامــ  هــذا يــدلّ فــإن ـــــ للمجاهــدين 

ة يـ ونصرة املؤمنني ال أن يتفاعل مع األحداث بـربود أو بفـورة عاطف      
ع مببلـغ زهيـد مـن املـال وانتـهى       تـرب ية أو أنـه     تزول بعد مدة قـصري    

هيــد يــدفع شعر براحــة الــضمري ، ويف مقابــل هــذا املبلــغ الزيــدوره و
آالف الدنانري يف السفر إىل البلـدان املعاديـة لإلسـالم ، فهـو يـدفع           
دينارا للمجاهدين ، ويف مقابل الدينار يدفع ألف دينار أثناء سـفره      

ــإيإىل بلـــد معـــاد ن كـــان الـــدينار يـــشتري رصاصـــة   للمـــسلمني ، فـ
ــل     ــة لقتـ ــراء قنبلـ ــساهم يف شـ ــار يـ ــاأللف دينـ ــه بـ للمجاهـــدين ، فإنـ

  !!والقذيفة ؟ما قيمة الرصاصة يف مقابل القنبلة فاملسلمني ، 
  

مـن أصـبح   " : عن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قـال  يف رواية      
   .)١( " يهتم بأمور املسلمني فليس مبسلم ال

                                                
  .١١٦ ح ٣٣٧ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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 معناه أنه من أول ما يستيقظ مـن النـوم يف الـصباح          "أصبح  "     
 يعــيش هــذا اهلــم ،  يوميــا ال أنــه يف حلظــة  وهــذا االهتمــام مــستمر 

وينتـهى األمـر ، ااهــدون اآلن هلـم أكثــر مـن عــشرين سـنة وهــم      
  آلن شعر املؤمنون بأمهية التربع ؟يقاتلون العدو فلماذا ا

  

     اجلهــاد مــستمر  ــذي  وحيتــاج إىل دعــم مــستمر تــربع اآلن ي ، ال
  ع ؟تربحىت يملاذا حيتاج إىل دافع خارجي 

  

ال بـد أن توضـع الــصناديق يف املـساجد واحلــسينيات حـىت يــأيت         
عنــد املــؤمن ملــاذا ال يكــون ع مبقــدار مــن املــال ، هــذا املــؤمن ويتــرب

عـات لـدعم    من أجل أن يبحث هو يف كيفية توصيل الترب     ع ذايت داف
   ؟هؤالء ااهدين

  

        اهدين حيمل هـماملؤمن الذي يكون عنده دافع ذايت لدعم ا 
  ؟ يشعر م وأم يف مواجهة العدو املؤمنهؤالء ااهدين ، هل 

  

هذا ااهد الذي يظل يف حفرة لعدة أيام ال يتحرك من هـذه         
ـــحلفـــرة ، هـــا ـــل تعيـ ــذا  ـش هـ ــذي يعيـــشه هـ ــشعور النفـــسي الـ ذا الـ

ااهـد أو أن الــشخص يتـربع بعــشرين دينـارا وحياتــه تكـون حيــاة     
طبيعية كما كـان يعـيش قبـل وقـوع هـذه األحـداث وال يعـيش التـأذّي           

  ؟النفسي 
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 أن يكــون منطلقــا مــن نفــس اإلنــسان ومــن   ربع باملــال ال بــدالتــ    
 ال واالهتمـام   اهلـم هـذا ، ال ينتـهي يف حلظـات      يـومي   ال اهلـم قلبه ،   

ل اهللا فرجـه  عج احلجةيعيشه املؤمن طوال حياته إىل ظهور    أن   بد 
حىت يكون املؤمن من أعوانه وأنـصاره حقيقـة وهـو يف عـصر الغيبـة            

ال بــالكــربى ، هــذا اهلــم يــستمر إىل يــوم انتــصار احلــق علــى   أن د
 حــىت يكـــون   احلجــة عليـــه الــسالم  الباطــل والــذي ســـيكون بظهــور   

، هـذا  ا قبـل يـوم الظهـور    ا ومن أعوانه حقّالشخص من أنصاره حقّ   
الد    ا عم ال بـد أن يكـون مـستمر وال بـد ،    ع  مـن تفكـري املـؤمن بـالترب

ــة الـــسابقة      ــون مـــصداقا للروايـ ــشهري حـــىت يكـ اهـــدين ألن االـ
دفع اآلن عـشرة دنـانري ويـشعر    يـ ون يف جهادهم ال فقط أنـه    مستمر
أن املهمينتهي عنده ة انتهت ، وهذا اهلم .  
ــم    إن  ــة الكـــربى   األول اهلـ ــصر الغيبـ ــو يف عـ ــههـ ــه  أن إمامـ عليـ

 أن يكــون مــن أنــصاره يف هــذا العــصر ،   غائــب وأنــه ال بــد الــسالم 
 ليـه الـسالم   دام أن اإلمـام ع واملؤمن هو الـذي ميهـد للظهـور ، ومـا       

مل يظهر حلد اآلن فمعىن ذلك أن املؤمنني مقصرون ، لـو كـان كـل        
املؤمنني متمسكني بدينهم ويعرفون تكليفهم ويقومون ـذا التكليـف      

ا حنــن ، هــذا اجلــيش   ، فالتقــصري منــليــه الــسالملظهــر اإلمــام ع
  شـيـار وجـصـة ألنرـغـصـورة مـدو صـعـل الـاتـقـذي يـري اآلن الـغـصـال
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 ، كيـف يكـون شــعور املـؤمن جتـاه هــذا     ليـه الــسالم اإلمـام املهـدي ع  
  اجليش ؟

حنن نعيش يف أماكن مكيفة ، وقلت لـبعض املـؤمنني أن جيـرب            
ــا إىل البيـــت أن    ــل متجهـ ــن العمـ ــرج مـ ــا خيـ ــق املكيـــف حينمـ يف يغلـ

ــسيارة  ل هــذه النــصف ســاعة وتكــون يف    ، هــل تــستطيع أن تتحمــ  ال
تــصرخ علــى زوجتــك ال وضــعك الطبيعــي حبيــث ترجــع إىل البيــت و 

  ؟وأوالدك 
ــها ، وااهـــدون اليـــوم تحمجـــرب أن تهـــذه النـــصف ســـاعة      لـ

يقاتلون أكثر من عشرين سنة يف تلك اجلبهة ، أو أنـك تـستطيع أن        
  .اليوم على قبضة من التمر وتكتفي ا تعيش خالل 
 أن تعـاين قبــل  ال بـد فـ تريـد أن متهـد نفـسك للظهـور         إذا كنـت  

الظهــور ، هــذه املعانــاة النفــسية مطلوبــة مــن اإلنــسان املــؤمن حــىت   
ميـان احلقيقـي حـىت    اإلاإلنسان ، وهكذا يعيش يكون متهيئا للظهور   

درت معايـشنا ، فـإذا    لعقـا علـى ألـسنتنا حنوطـه مـا       ال يكون الدين  
حمصنا بالبالء قل الدي١(ون انون واملؤمنون احلقيقي( .  

                                                
: ني عليه السالم    يقول اإلمـام احلس   : ٣٨٣ ص   ٤٤حبـار األنـوار ج     )١(

حيوطونه ما درت معايـشهم ،      الناس عبيد الدنيا ، والدين لعق على ألسنتهم         " 
  ."فإذا حمصوا بالبالء قلّ الديانون 
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نـه مـؤمن حقيقـي أو    و اختبـار للمـؤمن لـريى أ      ـا حيدث اآلن ه   ـم    
ــده دافــع ذايتّ ، ال  ــدعم ااهــدين   وأن الــدافع عن ــاج  أول ــه حيت  أن

ره بــالظلم الواقـع علــى املــؤمنني وهــو ضــمنهم ،  دائمـا إىل مــن يــذكّ 
  !الواقع عليه ؟بالظلم اإلنسان كيف ال يشعر 

لى اهللا هــذا الظلــم موجــود علــى املــؤمنني منــذ وفــاة الــنيب صــ       
 ، وسيــستمر إىل أن يظهـــر اهللا احلــق علـــى يــد اإلمـــام    عليــه وآلـــه 
  . ل اهللا فرجهاملهدي عج

ي ذا املقدار وإن شاء اهللا أكمل يف األسـبوع القـادم حـىت      أكتف    
ــدنا اخللفيــ  ــة احلــق    تكــون عن ــشخيص الباطــل ومعرف ــة يف ت ة الفكري

الباطل حىت نكون دائما مع احلق ضد .  
      ك احلجـة بـن احلـسن صـلواتك عليـه وعلـى آبائـه         اللهم كن لولي

ا ودلـيال  ا وحافظـا وقائـدا وناصـر   يف هذه الساعة ويف كـل سـاعة وليـ     
     عه فيهـا طـويال ، اللـهم انـصر       وعينا حىت تسكنه أرضك طوعا ومتت

اإلسالم وأهلـه ، واخـذل الكفـر والنفـاق وأهلـه ، اللـهم اجعلنـا مـن              
  .أعوانه وأنصاره قبل ظهوره حىت نكون يف جيشه بعد ظهوره 

واحلمد هللا رب العاملني وصـلّى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم           
 .يبني الطّاهرين حممد وآله الطّ
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  )١( القسم الثاين

  
احلمـد هللا رب العــاملني وصــلّى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم      

 .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 
 ﴿ :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي      


 ﴾ )٢( .  

ة العامـــة  الفكريـــِرطُـــيف األســـبوع املاضـــي كـــان الكـــالم عـــن اُأل    
راع بــني احلــق والباطــل حــىت ميكننــا الــتفكري تفكــريا صــحيحا  للــص

  .مقابل أعداء الدين فيما جيري من أحداث على املسلمني يف 
                                                

مسجد اإلمام احلسن عليه السالم     خطبة اجلمعة يف    ألقي هذا املوضوع يف      )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ٤ املوافق هـ ١٤٢٧ رجب ٩يف منطقة بيان بتاريخ 

   .٨ – ٧: حممد  )٢(
  

- ١٨ - 
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خالصـة مــا قلتــه يف األســبوع املاضــي أن املفــروض فيمــا جيــري       
    ـ ر تأثّأثّمن أحداث أن ال يكون التا مؤقّرا عاطفي  راع بـني  تـا ألن الـص

 ، ل اهللا فرجـه عجـ احلق والباطـل صـراع مـستمر إىل ظهـور احلجـة         
ت ، ويف النهاية سينتصر احلق علـى    وأن انتصار الباطل انتصار مؤقّ    

الباطل ، وهذا هو األمل الذي يعيشه املؤمنون مهما فعل املبطلـون ،   
وقلت إن من أسباب النـصر أن املـؤمنني يقومـون بتكلـيفهم املطلـوب       

ــهم ، وأن  ــسمنـ ــاني للعـــ ـمـ ــؤمنني اـ ــون دو ـاندة املـ ــف تكـ مبختلـ
ــدون     ــؤمنني جياهـ ــاقي املـ ــدون بأنفـــسهم ، وبـ ــم جياهـ ــرق ، فهـ الطـ

بثقله  يشعر ادفع مقدارأن املؤمن ي بأمواهلم ، واجلهاد باملال معناه      
، هـذا الـشعور بااهـدة ينقـل      حبيث يـشعر بااهـدة       على نفسه 

، وقلـت أيـضا إن    من درجة إميانية إىل درجـة إميانيـة أعلـى      املؤمن
ـــ وأعلم أن هـذا صـعب   السنة يلغي سفرته من يريد السفر يف هذه    

ومـساعدة احملتـاجني   ه أمواله لدعم ااهـدين     ويوجعلى النفس ـــ    
يف كـل   اذاتيـ  أن يكـون دافعـا   افع عنـد املـؤمن ال بـد     وأن الد ،  هناك  

فعل يقوم به ومنه دعم ااهدين حبيث ال حيتاج دائمـا إىل دافـع    
 ن يقوم ا ، واملـؤمن ال بـد   خارجي لتذكريه باخلريات اليت ميكن أ     

أن ينطلق انطالقا ذاتيا يف أداء تكليفـه ويف األعمـال الـيت يؤديهـا ،             
  .قلته يف األسبوع املاضي  هذا ما
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  : املوضوع ةكملت
ذكـرت عـدم   احـة ،  مبختلـف الطـرق املت  تكـون   حماربة العـدو        إن  

السفر إىل بلـدام ألن الـسفر إىل البلـد املعـادي لإلسـالم يـساهم          
ــضا   ــه ، ومــن الطــرق أي ــصنعوا   يف تقويت ــضائع الــيت ي ــة الب  مقاطع

وأخـــذ البـــدائل املوجـــودة يف الـــسوق ، وهـــذا ال حيتـــاج إىل دافـــع        
خــارجي ، بــل إن املــؤمن احلقيقــي حيمــل هــذا الــشعور جتــاه عــدوه    

 يـساهم بتقويـة أعــداء الـدين ، وأسـتغرب أنـه كيــف      والبـدافع ذايت  
يعتـرب بعـض املـؤمنني هـذه الدولــة مـن الـدول املعاديـة لإلسـالم بــل         
ــضائع هـــذه الدولـــة   ــك يـــشترون بـ هـــي الـــشيطان األكـــرب ، ومـــع ذلـ
ــل      ــى قتـ ــون علـ ــسلمني مث يبكـ ــل املـ ــدو وقتـ ــة العـ ــسامهون يف تقويـ ويـ

  !املسلمني 
  أال يساهم شراء بضائعهم يف تقويتهم ؟

 الــسيارات واألجهــزة الكهربائيــة واملــشروبات   هــذه البــضائعمــن    
الغازيــة واأللبــسة ، وخاصــة مــع وجــود البــدائل يف الــسوق ، كيـــف        
ــصار اإلمــام املهــدي عجــل اهللا        ــشخص أن يكــون مــن أن ــستطيع ال ي
فرجه وهو ال ميكـن لـه االسـتغناء عـن املـشروبات الغازيـة أو ركـوب             

لبـــسة الـــيت يـــصنعوا أو أكـــل   األشـــراءســـيارة مـــن صـــناعتهم أو 
  الطعام من احملالت واملطاعم اليت هي ملك هلم ؟
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  هل الشعارات هي اليت تسقط العدو ؟
ــن اآلن إىل الـــصباح        ــل مـ ــوت هلـــم  : " لنقـ ــاذا تنـــتج  " املـ ، مـ

  الشعارات بدون عمل ؟
ــدأ مــن اآلن       ــضائعهم    بأخــذ لنب ــة ب ــسنا مبقاطع ــى أنف العهــد عل

ــات ،   وعـــدم شـــرائها ، وهـــذا تكليـــف علـــى مجيـــع املـــؤمنني واملؤمنـ
       ا ، لـو أن املـؤمنني قـاطعوا    وسترون النتـائج خـالل مـدة قـصرية جـد

قــدس هــذه البــضائع منــذ اليــوم الــذي أصــدر فيــه اإلمــام اخلمــيين  
ــضائعهم قبــل عــشرين   ســره  ــة ب ــا  حكمــه مبقاطع ــا لرأين  ســنة تقريب

النتائج اليوم ، ملاذا ال يلتزم املؤمنـون مبـا يـصدره مراجـع الـدين ؟       
  !ملاذا هذا التساهل يف هذا األمر ؟

 هـــو الناحيـــة       إن أهـــم شـــيء عنـــد الـــدول املعاديـــة لإلســـالم     
االقتـصادية ، وهـذه الدولـة قائمــة علـى الـشركات ، لـو اســتطعنا أن       

ن هذه الدولة تزول ، بـدل أن نـدفع   نضعف هذه الشركات فتأكّدوا أ   
اآلن تربعــــات بقيمــــة عــــشرة دنــــانري أو عــــشرين دينــــارا قــــاطعوا  
البــضائع ، وســنرى النتــائج علــى هــذه الدولــة وعلــى الــدول األخــرى  

  .اليت تعادي اإلسالم واملسلمني ، وخذوا هذا األمر جبدية 
ــوة          ــد اإلخـ ــرة فأحـ ــذ فتـ ــضائع منـ ــة البـ ــو إىل مقاطعـ ــت أدعـ كنـ
  ا مسع هذهـرد مـة ، مبجـك الدولـن تلـارة مـك سيـمنني كان ميلاملؤ
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الكلمة ذهب وباع سيارته واشترى سيارة أخرى ، هذه حالة إميانية     
موجودة عند هذا املؤمن ، فحينما يركـب هـذه الـسيارة مـن الدولـة         

اديــة لإلســـالم ال بـــد أن يكــون عنـــده شـــعور داخلــي بـــأن هـــذه    املع
البضاعة من هذه الدولة املعادية ، املفـروض أن ال يغريـك الـسعر ،     
ال بد أن يكون عنـدنا هـذا الـشعور حـىت نـستطيع أن حنـارم كمـا           
حياربوننــا ال أنــه فقــط نطلــق الــشعارات ، والــشعارات ال تنــتج أي       

  .قارن هلذه الشعارات شيء ، بل ال بد من العمل امل
 أن يعرف تكليفـه الـشرعي يف أي حـدث حيـدث         املؤمن ال بد      إن  

ــل        ــام ، ب ــدنا مخــسة أحك ــه ، وعن ــِدم علي ــد أن يقْ ويف كــل عمــل يري
هناك جانب أعلى من األحكام اخلمسة ، وهـو اجلانـب األخالقـي ،          
وهناك جانب أعلى ، وهو اجلانـب العقائـدي ، فعقائـد اإلنـسان أوال      

 علم األخالق مث األحكام الفقهية ، وتركيزنـا اآلن علـى األحكـام        مث
حينمـا  القلبيـة  الفقهية فقط وال ننظر إىل حركـة اإلنـسان الباطنيـة         

يقــوم بــأي عمــل ، واملــؤمن إذا مل يعــرف تكليفــه الــشرعي فعليــه أن  
   ه         يرجع إىل العلماء ليبينـوا لـه تكليفـه ال أن العاطفـة والكلمـات جتـر

آخر ، إذا كـان هنـاك إعـالم وإعـالن مبحاربـة العـدو       من عمل إىل   
 ع ، وإذا بعــد مــدــر   هــو يتــشج ــهى اإلعــالن هــو يفت ــزمن انت ة مــن ال

  ة القلب تكون موجودة عند املؤمن ، هذاـروض أن حرقـويربد ، املف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٢٣  . . . . . . . . . . . . .ثاين  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

بــة املــسلمني ، واملفـروض أنــه بــنفس املقــدار  العـدو مــستمر يف حمار 
اإلنسان املؤمن ال يفتر يف حماربته ألعـداء الـدين ، وال يعتمـد علـى           
الـدافع اخلــارجي ، فـإذا كــان يوجـد إعــالن للتـربع تــربع مببلـغ مــن      
ــضا ال يــسعى يف إيــصال     املــال ، وإذا مل يــدع أحــد إىل شــيء هــو أي

 قــــضية اجلهــــاد ومــــساندة   ني ، املفــــروض أناملــــال إىل املــــستحقّ 
اهدين مستمرة يف قلب املؤمن ، هم جياهدون بأنفسهم ، وأنت ا

يوجد عليك تكليف جتاههم ، هم باعوا الـدنيا ومـا فيهـا ، واملـؤمن          
عليه أن يتربع مبقدار شهري حىت يعيش حالة ااهـدة ، اإلنـسان      

ر عنـده  يدفع دينارا ال يشعر بشيء ، نعم كلما زاد املبلغ صـا   عندما  
اليت تصعد اإلنسان مـن  هي شعور أكرب بااهدة ، هذه ااهدة      
  .درجة إميانية إىل درجة إميانية أعلى 

  وما معىن تكليفه ؟
تكليفــه معنــاه مــاذا يريــد منــه اهللا عــز وجــل ؟ هــل يريــد منــه        

الفعــل أو التــرك ؟ هــل الفعــل أفــضل أو التــرك أفــضل ؟ وإذا وجــد   
  م على الفعل اآلخر ؟ويكون املقدفعالن فأيهما أفضل 

ومــا تــأثريي أنــا لوحــدي إذا قاطعــت ألن النــاس ال  : قــد تقــول     
  يقاطعون ؟

  وبـرعي املطلـه الشـفـوم بتكليـقـن يـؤمـك أن املـلى ذلـواب عـاجل    
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 ه أن يقـوم بـاقي النـاس بتكلـيفهم    ن لوحده ، وال يهممنه حىت لو كا   
أو ال يقومون ، هو يصلّي حىت لو مل يصلّ أحد مـن النـاس ، ولـيس     
من مسؤوليتك أم يقومون بتكليفهم أو ال يقومـون ، مـثال لـو كـان             

   تمعات الغربيفإنه يصلي ، ولـيس  الوحيد ة وهو املسلم   يف إحدى ا
ــو    ــه ال يق ــشرعية أن ــاس ال يقومــون   مــن احلجــج ال ــه ألن الن م بتكليف

قاطعة البضائع وال شأن لـه بالنـاس ،   مببتكليفهم ، هو عليه تكليف  
هو يقـوم ـذا التكليـف ولـو كـان لوحـده ، هـو إذا قـام بتكليفـه ومل             

ســـيدنا يقــم النــاس بتكلـــيفهم فإنــه يـــصري أمــة لوحــده كمـــا كــان       
  :إبراهيم عليه السالم أمة لوحده ، يقول تعاىل 

  

   ﴿  ﴾ )١( .  
  

كـان إبـراهيم عليـه الــسالم لوحـده عابـدا هللا يف ذلـك الزمــان ،          
واهللا عــز وجــل اعتــربه أمــة ، اعتــربه كأنــه جمموعــة مــن النــاس ،    

 تـستطيع أن تقـول بـأن    واإلنسان يوم القيامة يحشر فردا ، هناك ال     
كمـا يقـال   الناس مل يقوموا بتكليفهم وأنـا معهـم مل أقـم بتكليفـي ،       

: شر مع الناس عيد ، ويف روايـة يقـول اإلمـام عليـه الـسالم        إن احل 
   ."وهل احلشر إىل جهنم عيد ؟ " 

                                                
  .١٢٠: النحل  )١(
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 حينمـــا يقـــوم بتكليفــه ال ينظـــر إىل النتيجـــة اخلارجيـــة      املــؤمن 
املترتبة عليه ، لـيس مـن املهـم أن يكـون القيـام بتكليفـك لـه نتيجـة               
خارجية ويكون له تأثري خارجي ، املهم هو التـأثري الـداخلي القلـيب         
الباطين الروحي ، هذا هو املهم ، أنت حينما تقـوم بتكليفـك تكـون        

 ، لنفرض أن مجيـع النـاس يتـأخرون وال    قد تقدمت إىل اهللا خطوة 
م لوحـدك ، إذا          يتقدالنـاس  كـان  مون إىل اهللا عز وجـل ، أنـت تقـد

ــل     ــوم بالعمـ ــا تقـ ــك ، وحينمـ ــم بتكليفـ ــت قـ ــيفهم أنـ ــون بتكلـ ال يقومـ
النتيجة اخلارجية قد تتحقّق وقـد ال تتحقّـق والعمـل يكـون قربـة هللا           

ــة ألن تعــاىل ، واملــؤمن لــيس مــسؤوال عــن حتقيــق النتيجــة ا    خلارجي
ق النتيجة اخلارجية هلا عوامل كثرية ، هو أحد هذه العوامـل ،     حتقّ

والعوامــل األخــرى ليــست بيــده ، ومــن العوامــل أن بــاقي املــؤمنني        
يقومون بتكليفهم ، وهو غري حماسب على النتيجة اخلارجيـة وغـري           
ــيفهم ، املهــم أن يقــوم هــو      حماســب علــى عــدم قيــام املــؤمنني بتكل

ثل اإلنسان الذي يدعو ، حينما يدعو يقوم بعبـادة ، قـد       بتكليفه ، م  
ه خارجــا ، يتحقــق الــدعاء خارجــا ، فيــستجيب اهللا للــدعاء وحيققّــ  

وقد ال تتحقق النتيجـة اخلارجيـة ، املهـم أن تقـوم بعبـادة الـدعاء ،           
ثواب الدعاء حمفوظ لك ، ويوم القيامة حتصل علـى ثـواب الـدعاء         

  ونـه يكـل بنفسـا ، العمـيـة يف الدنـيـارجة اخلـيجـق النتـقّـوإن مل تتح
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ــذه     ــة ، وهـ ــة اخلارجيـ ــق النتيجـ ــو مل تتحقـ ــىت لـ ــاىل حـ قربـــة هللا تعـ
ـــالنقطــ ـــت إليهـــ أن نلتفــدـة ال ب ـــا حين ــؤدـما ن ــشرعيـي تكاليفن ة ـا ال

ق أو ال نظـــر إىل أن األمـــر اخلـــارجي يتحقّـــ    دون الها ـث نؤديـــ ـحيـــ 
  .ق يتحقّ

  

 املهم أنت أين تكون ؟ وما هي درجـة إميانـك ؟      يف نصرة احلق        
  وهل تصعد إىل درجة إميانية أعلى أو ال ؟

  

قــد يفــوز اآلخــرون ويــدخلون اجلنــة وتكــون أنــت اخلاســر ، مــن        
 ــ  املهــم أن ينتــصر احلــقــ ، ولكــن األهــم أن تكــون أنــت مم صر ن ين

احلق    نعم نتمىن أن ينتصر احلـق ،    يب ؟  ، ولكـن هـل انتـصر احلـق 
 أو ال ؟ هــل اهللا عــز وجــل انتــصر يب وكنــت  هــل أنــا نــصرت احلــق 
؟واسطة يف نصرة احلق   

  

     سينتصر ، وهناك دائرة أنـصار اإلمـام املهـدي عجـل       نعم احلق 
     املهدي عليه الـسالم اهللا فرجه الشريف ، ودائرة أخرى هي ضد  ، 

واإلنسان خيتار بنفسه يف أي دائرة يكون ، واملهم أن اإلنسان يكـون     
من أنصار احلق.   

  

اللـهم  : قـل  " : عليـه الـسالم قـال    اإلمـام البـاقر     عـن       يف رواية   
ـِسأوعلَ عيف رزقي  ي ،ـوامدِفواغْ،  يل يف عمري دواجعلين،  يل ذنيب ر  
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  . )١( "يب غريي  وال تستبدل، ممن تنتصر به لدينك 
احلـق ، بـل يـدعو    ينتـصر  أن فقط فاملؤمن حينما يدعو ال يدعو          

أن يكــون هــو مــن أنــصار احلــق ، وإذا مل يكــن هنــاك أنــصار للحــق  
ــستبدل ــم قومــا غريهــم لينــصروا احلــق ، وهــذا مــن       ــإن اهللا ي ف

د أنــصارا لــسنن اإلهليــة ، فــإذا مل يوجــد أنــصار للحــق فــاهللا يوجـِـ  ا
، وهو " قانون االستبدال " للحق ويستبدل م غريهم ، ويسمى بـ     

من السة يف الكون نن اإلهلي.  
  

  :يقول تعاىل 
  

  ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

  

  ﴿  ﴾ )٣(.   
  

ــع        إن  ــن املراجــ ــوى مــ ــن الفتــ ــسأل عــ ــبعض يــ ــم اهللا الــ حفظهــ
و عــدم الــسفر للمجاهــدين أو مقاطعــة البــضائع أع ربخبــصوص التــ

  ا الـض القضايـيف بعه ـواب أنـ، فاجلدين ـلـة لـاديـمعـدان الـلـبـإىل ال
                                                

  .٢٧ ح ٥٨٩ ص ٢الكايف ج  )١(
  .٣٩: التوبة  )٢(
  .٣٨: حممد  )٣(
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 قواعد عامة بأيدينا ال حنتاج فيهـا  حتتاج إىل فتوى خاصة ، هناك   
ــوى املرجـــع   ــؤ  إىل فتـ ــد املـــصداق ، واملـ من دوره أن حيـــدد يف حتديـ

فاع عـن بيـضة اإلسـالم ،     الـد  املصاديق ، مـن هـذه القواعـد العامـة         
والدفاع عن املؤمنني ، وحماربة أعداء الـدين ، كلـها عنـاوين عامـة             

 املـؤمن يعمل ا املؤمن يف مثل هذه األحداث ، و    يفيت ا الفقهاء و   
يق ، وال حيتـاج إىل فتـوى خاصـة يف حتديـد املـصاد     د املـصاديق    حيد

  .ألن املصاديق ال تنتهي 
يف مـــصداق وب ـوبة بالوجــــوى مكتــــد فتــــه ال توجــــولنفـــرض أنـــ    

ــل      معــين  ــى أق ــين أن الوجــوب غــري موجــود ، عل ، ولكــن هــذا ال يع
التقادير االستحباب موجود ، يوجد اسـتحباب يف مـساعدة املـؤمنني       

ب مــن هرتــ، وال يكــون حبثنــا عــن الفتــوى لل بــشكل عــام احملتــاجني 
  .ملسؤولية ا

مــثال أحــد املــؤمنني كــان يــسأل عــن الفتــوى بوجــوب مقاطعــة            
  البضائع ، فسألته هل هم أعداء للدين ؟

فأجاب نعم ، فقلت بأنك قد أجبت عـن سـؤالك ، وجوابـك هـو             
الفتوى اليت تبحث عنها ألن املرجع يعطيك القاعدة العامـة ، وأنـت    

وجـــوب حماربــة أعـــداء  اديق ، والقاعــدة العامـــة هــي   ـد املـــصدـحتــ 
  .، وكل مؤمن حيدد املصاديق اليت تكون هلذا املفهوم العام الدين 
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    ـــا ســـابقا ، وهـــي أن يلغـــي  أريـــد أن أحتـــدث عـــن نقطـــة ذكر
مـثال زيـارة   املؤمن سفرته ويـدفع املـال للمجاهـدين ، الـبعض يقـول            

ــضا عمــل مــستحب ، فلمــاذا ألغــي ســفريت      اإلمــام عليــه الــسالم أي
  وأترك املستحب وأدفع املال للمجاهدين ؟

  

هــذا الــسؤال ســأجيب عليــه ليلتفــت اإلخــوة املــؤمنني إىل كيفيــة       
يفيـدهم يف مـسريهم   هـذا  تقييم األعمال وكيفية اختيار األعمال ، و 

  .إىل اهللا تعاىل 
  

ملؤمن األعمال اليت تساهم أكثر يف مـسريه باجتـاه        كيف خيتار ا      
  ــي ــار عمـــل معـ ن اهللا تعـــاىل ويـــستطيع التقـــرب إىل اهللا أكثـــر باختيـ

  ر ؟ـل آخـوترك عم
  

ما هي القاعدة واملقياس الذي على أساسه خيتار املؤمن العمل           
  األول وال خيتار العمل الثاين ؟

  

ى أن زيـارة اإلمـام   نعم النفس قد ترغب إىل عمل معـين ، فـري            
عليه السالم عمل مـستحب أو أن العمـرة يف رجـب عمـل مـستحب ،       
ولكن هل هذا العمـل مقـدم أو دعـم ااهـدين ومـساعدة املـؤمنني         

  يكون مقدما ؟احملتاجني 
  

  ؟أي األعمال هي اليت تقدم     
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وكيف يستطيع املؤمن أن خيتار األعمـال الـيت تـساهم يف حركتـه          
  باجتاه اهللا عز وجل ؟

  .هذا ما سيتم ذكره يف األسبوع القادم     
واحلمد هللا رب العاملني وصـلّى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم           

 .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 
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  )١( القسم الثالث

  
احلمـد هللا رب العــاملني وصــلّى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم      

 .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 
 ﴿ :    يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي   




 ﴾ )٢(.   
مبناسبة األحداث اليت جتري على بالد املـسلمني كـان احلـديث          
  أنـماضي بـوع الـبـت يف األسـلـل ، قـاطـبـق والـني احلـراع بـصـن الـع

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

 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ١١ املوافق هـ ١٤٢٧ رجب ١٦يف منطقة بيان بتاريخ 
   .١١١: التوبة  )٢(
  

- ٣١ - 
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ــدو   ــة العـ ــون حماربـ ــرق ،  تكـ ــف الطـ ــسفر إىل  مبختلـ ــدم الـ ــها عـ منـ
ا ، وهـذا األمـر ال   منها مقاطعة البـضائع الـيت يـصنعو     ام ، و  بلد
بــدــ أن يؤخــذ جبدة وأن تكــون هنــاك دعــوة بــني املــؤمنني ملقاطعــة  ي

  .البضائع وخاصة املتصدين 
بعض اإلخـوة املتـصدين قـد تكـون عنـده سـيارة مـن إحـدى دول                

            ة عوالعدو ويف نفس الوقـت يـدعو إىل مقاطعـة بـضائعهم ، هـذه الـد
 ــضائع ،  لــن يكــون هلــا صــدى ، فــأوال ال بــد  أن يقــاطع الــشخص الب

 سـواء الـسيارات   هموبعد ذلك يستطيع أن يدعو إىل مقاطعة بـضائع    
ــشركات الــيت     ــة أم األكــل مــن مطــاعمهم أم ال أم املــشروبات الغازي

خلوطـــة بـــدماء املـــسلمني إىل آخـــر هـــذه الـــشركات  املتبيـــع القهـــوة 
  .املعروفة 

     أن حن  وال بد  ال أن تكون عنـدنا  مل هذا األمر على حممل اجلد 
لفترة بسيطة مث تنتهي ونرجع إىل وضعنا املعتـاد ، ال     فورة عاطفية   

ل اهللا ون هــذه احلالــة مــستمرة إىل ظهــور احلجــة عجــ      ـ أن تكــ دـبــ
 ، وهـــذا تكليـــف علــــى مجيـــع املـــسلمني حـــىت ال يــــشاركوا      فرجـــه 

  .ويسامهوا بقتل املسلمني 
      أن يعـرف تكليفـه الـشرعي يف كـل مـا حيـدث مـن           واملؤمن ال بد 
  ط نتيجة عاطفةـب فقـون يف القلـرعي ال يكـف الشـوادث ، والتكليـح
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وتنتهي ، بل ال بد من حتويل هذه العاطفـة القلبيـة إىل عمـل         مؤقّتة  
ــي   حــىت يكــون املــؤمن م  ــدون اختــاذ املوقــف العمل ؤمنــا حقيقيــا ، وب

واالقتــصار علــى الــشعارات واملــسريات واملظــاهرات فإنــه ال ميكــن       
وال تكون عنـدنا نتيجـة إذا مل تتحـول الـشعارات إىل     ،  هزمية العدو   

، وال يكون الـشخص مؤمنـا حقيقيـا إال بتحويـل الـشعارات إىل            عمل  
ــا كانـــت هـــذه املـــسريات موجـــودة ان عمـــل  ــن  ، وحينمـ ظـــروا كـــم مـ

السيارات املوجـودة كانـت مـن تلـك الدولـة الـيت حتـارب املـسلمني ،             
ــس      ــة ويف نف ــأتون إىل مظــاهرة ضــد هــذه الدول هــؤالء األشــخاص ي
الوقت يشترون ويركبون السيارات اليت تصنعها تلك الدولـة ، وهـذا       

  .تناقض يف الفعل 
 اإلنسان حينما يـأيت إىل مكـان مـن أجـل هـدف معـين مث يقـوم               

ــاقض يف موقفــه ، ويقــال إن     بعمــل منــاقض هلــذا اهلــدف ، هــذا تن
    أن نلتفـت إىل  العاقل ال ينقض الغرض الذي يأيت من أجله ، ال بد 

  .أن ال نعيش يف حياتنا نوعا من التناقض 
ــم مـــ      ـــكـ ــستطيعـن املؤمنـ ــن املـــشروبات   ـني ال يـ ــتغناء عـ ون االسـ

يات هــذه املــشروبات  يف الفــواتح والعــزاء ويف احلــسينة ، تــرىالغازيــ
الغازية توزع على املعزين ، واملؤمنون يشربون وكأنـه مل يكونـوا قبـل         

  .حلظات يف املسرية ضد هذه الدولة 
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اإلميـان  " :  عـن اإلميـان فقـال    ليه السالمسئل أمري املؤمنني ع     
  . )١( "ة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان معرف

  

ــاك : اإلميـــان لـــه ثالثـــة أركـــان      إن  أوال املعرفـــة القلبيـــة ، وهنـ
، ولكــن األهــم هــو العمــل بالواجبــات ،     باللــسان  شــعارات نطلقهــا  

ــصنا أن      ــإذا شخ مبعرفــة التكليــف أوال مث العمــل ــذا التكليــف ، ف
 أن يكــون عنــدنا الم فــال بــدهــذه الدولــة مــن الــدول املعاديــة لإلســ 

  هذه الدولة ، لو أن املـؤمنني قـاموا بتكلـيفهم قبـل     موقف عملي ضد 
عشرين سـنة حينمـا دعـا اإلمـام اخلمـيين رضـوان اهللا تعـاىل عليـه             

   ا نرى اآلن النتيجـة ، ولكـن ــــ لألسـف ــــ       إىل مقاطعة بضائعهم لكن
م وبـني اهللا  املؤمنون مل يقوموا بتكلـيفهم ، نعـم هلـم حـسام بينـه          

عــز وجــل ، واآلن لنبــدأ حــىت يقطــف املؤمنــون مثــار هــذه املقاطعــة   
بعد عشر سـنوات ال أن تكـون األوضـاع كمـا هـي اآلن ، وإذا حـددنا         

 ق هذا التكليف ، لنترك الرغبات الشخـصية  التكليف فال بدأن نطب 
واإلغــراءات الــيت تقــدمها الــشركات ، مقاومــة الرغبــات الشخــصية   

ة هللا تعــاىل ، ــذه الطريقــة يــصعد املــؤمن يف درجــات  جنعلــها قربــ
  .اإلميان 

                                                
  .٥٠ ص ٤ج البالغة شرح حممد عبده ج  )١(
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وصــلنا يف األســبوع املاضــي إىل هــذه النقطــة ، وهــي أن يلغــي           
ــدين و  ــدفعوا املــــال للمجاهــ ــفرهم ويــ ــوائج لاملؤمنــــون ســ ــضاء حــ قــ

ــسوري احملتــاجني ، أحــد   ــه يوجــد يف   العلمــاء ال ني اتــصل يب وقــال إن
  سوريا اآلن مائة وعشرون ألف مهاجر لبناين ، من يتكفّل م ؟

  

 أن  ، ال بـد )١(كمـا يف روايـة     املؤمن للمؤمن كاجلسد الواحـد        إن  
ر لـو أنــه  ن حباجــات هـؤالء املــؤمنني املهـاجرين ، تــصو  يقـوم املؤمنـو  

ا يف دنا معــاش شــهري حينمــا كنــ  كنــا يف أيــام األزمــة ومل يكــن عنــ  
قـول بـأم ملـاذا ال    نلوم املـؤمنني اآلخـرين و  ن اخلارج ، حينذاك كنا  

  يساعدوننا ؟
اجعــل نفــسك يف مكــان هــذا املــؤمن الــذي فقــد كــل مــا ميلــك ،      

ــؤمنني أن       ــط ، دور املـ ــديها فقـ ــيت يرتـ ــسه الـ ــضهم مبالبـ ــرج بعـ خـ
مـن  ه حينمـا خيـرج   يتكاتفوا ، املؤمن حيمل هـم أخيـه املـؤمن ويعيلـ            

وحنن واحلمد هللا نعيش يف هذا اجلو املكيـف    ،  بيته وال ميلك شيئا     
  رـعـشـك ال نـع ذلـه ، ومـل وجـمـلى أكـراف عـة واإلسـيـاشـا مـورنـوأم

                                                
املؤمن أخو املـؤمن    " : مسعت أبا عبداهللا عليه السالم      : ري قال   عن أيب بص   )١(

كاجلسد الواحد ، إن اشتكى شيئا منه وجـد أمل ذلـك يف سـائر جـسده ،                  
وأرواحهما من روح واحدة ، وإن روح املؤمن ألشد اتصاال بـروح اهللا مـن               

  .٢٥ ح ١٤٨ ص ٥٨حبار األنوار ج  . "اتصال شعاع الشمس ا 
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 املعــاش الــشهريجــزء مــن ــؤالء ، املفــروض أن تقلّــل الطعــام ، و 
تبعثه إليهم ال أن اإلنسان يعيش بوضعه االعتيادي مع وجود الوضـع      

  .احلرج للمؤمنني املهاجرين هناك 
 أو الـذهاب إىل  ليه السالمالبعض يقول مثال إن زيارة اإلمام ع      

العمرة عمل مستحب ، فلماذا ألغي سفريت وأترك املـستحب وأدفـع        
  جني ؟املال للمجاهدين واحملتا

قلت يف األسبوع املاضي بأن هـذا الـسؤال سـأجيب عليـه ليلتفـت               
ــة تقيــيم األعمــال ، كيــف خيتــار املــؤمن        اإلخــوة املؤمنــون إىل كيفي
األعمــال الــيت تــساهم أكثــر يف مــسريه باجتــاه اهللا تعــاىل ويــستطيع  

ب إىل اهللا أكثر باختيار عمل معني وترك عمل آخر ؟التقر  
 يكــون بيـــد املــؤمن حـــىت ال تكــون أعمالـــه    حنتــاج إىل مقيـــاس     

  عشوائية بل ال بدِدقْ قبل أن يم    م على أيعمل أن يعـرف ملـاذا يقـد 
  هذا العمل ويؤخر العمل اآلخر ؟

     ــا املــؤمن ، وال يقــصد  إن الواجبــات الــشرعية ال بــد أن يــأيت 
ــن الواجبـــ  ــال العباديـــ اتمـ ــة    األعمـ ــصالة واجبـ ــصوصة ، فالـ ة املخـ

، فقــط واجــب ، ولكــن الواجبــات يف اإلســالم ليــست هــذه  والــصيام 
نعم هذه عبادات فردية ، وأحيانا قد تكون بصورة مجاعية كـصالة        

  مـاء يف رسائلهـرها الفقهـرى ال يذكـات أخـاك واجبـنـة ، وهـاجلماع
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 اخلاصة بالقـضايا االجتماعيـة ، كتبنـا الفقهيـة كتـب           العملية ، وهي  
ــضايا الــــسياسية والقــــضايا      ــصة ، القــــضايا االجتماعيــــة والقــ ناقــ
ــة بتفــصيالا ،      ــسائل يف الرســالة العملي ــصادية ال تتناوهلــا امل االقت
وهذه حتتـاج إىل كتابـات مـن الفقهـاء حـىت يعـرف املـؤمن واجباتـه               

  . الفردية اخلاصة فقط العباداتأن يعرف االجتماعية ال 
ــل        ــار بـــني املـــستحبات وإن كانـــت كـ اإلنـــسان املـــؤمن كيـــف خيتـ

 ك املؤمن إىل اهللا عز وجل ؟ وكيف خيتار منـها مـا      املستحبات حتر
كه أسرع إىل رضا اهللا تعاىل ؟حير  
ال بد أن نلتفت إىل أن العمل ال يكون مـستحبا إال بنيـة التقـرب            

ة التقــرب العمــل اخلــارجي عمــل مبــاح ،   إىل اهللا تعــاىل ، بــدون نيــ 
وأنت بقلبك تستطيع أن حتول هذا العمل املباح إىل مستحب حينما      

 ة خالصة هللا تعاىل وال      تكون النريد من وراء هذا العمل أي شيء  تي
  .اهللا فقط ، هكذا يكون العمل مستحبا إال آخر 
الـصة  املؤمن يريد أن خيتـار مـن بـني املـستحبات وتكـون نيتـه خ                

هللا تعــاىل وال يريــد أي شــيء إال احلــصول علــى رضــا اهللا ، رغباتــه  
ة الشخصية يركنها على طرف ، إذا دخلت الرغبة الشخصية مع نيـ   

التـ         قرب فإن هذا العمل ال يكون خالصا هللا ، تكون فيه نية الت ب قـر
  انـون اإلنسـة يكـذه احلالـس ، يف هـب إىل النفرـقـة التـيـإىل اهللا ون
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لتفت إليه ن أن مشركا يف هذا العمل ، هذا ال بد.  
  

كذلك املباحات ، كيف خيتار اإلنسان مـن بـني املباحـات ليكـون               
ا إىل اهللا ؟املباح حمر كا له باجتاه اهللا تعاىل وليقترب  

  

يعمـل بـبعض املباحـات قربـة هللا تعـاىل ، ويتـرك بعــض       فـاملؤمن      
ــه مــن األعمــال      ــة هللا تعــاىل ، فــاملؤمن تكــون اختيارات املباحــات قرب

ة يف يـــل وإن كانـــت هنـــاك حر ـز وجــــا اهللا عــــاس رضــــعلـــى أســـ 
  ــات يوج ــن املباحــ ــات ، ولكــ ــبعض   املباحــ ــؤمن إىل اهللا ، فــ ــا املــ ههــ

ض املباحات يتركها قربة املباحات يفعلها قربة إىل اهللا تعاىل ، وبع        
  .إىل اهللا تعاىل 

  

ة جـدا ، وهـي أن اإلنـسان كيـف خيتـار          هذه النقطة مهمـ   : إذن      
     ـا إىل اهللا تعـاىل ، وهـذا شـيء     األعمال الـيت يـستطيع أن يتقـر ب

حىت ال تكـون أعمـال املـؤمن علـى أسـاس رغباتـه الشخـصية ،              مهم 
   ــى أســاس العــشوائية يف العمــل ، وهــذه الن ــا اإلطــار  وعل قطــة تعطين

الفكـــريــ العـــام ــ واخللفيـ ــال  ة العامـــة الفكريـ ــار بـــني األعمـ ة لالختيـ
املختلفة ، واألحداث اليت جتـري اليـوم علـى املـسلمني مـصداق مـن            

 ة االختيار بني األعمـال ، فهـل خيتـار الزيـارة أو دعـم      مصاديق كيفي
  ااهدين ؟ هل خيتار العمرة أو قضاء حوائج احملتاجني ؟
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 أن خيتـار بـني   لـه حيتاج املؤمن إىل مقياس ومعيار حىت ميكـن              
عرب الزمان واملكان ، ولكن  قد ختتلف املصاديق    األعمال املختلفة ،    

هذا املقياس يظل بيد املؤمن حىت يعرف كيف خيتـار بـني األعمـال            
  .تلفة املخ

  

ــض الروايــات مث أدخــل يف ذكــر املــسألة إمجــاال            ــدأ بــذكر بع أب
  :وبشكل خمتصر ، وتفصيل هذا املوضوع حيتاج إىل جمال آخر 

  

: قـال  أنـه  علـيهم الـسالم   هم أحدرفعه إىل  عن ابن أيب عمري       
ا مـن بعـض ،   صالة مـن بعـض ، وبعـضكم أكثـر حجـ      بعضكم أكثر " 

 وبعضكم أكثـر صـياما مـن بعـض ،     وبعضكم أكثر صدقة من بعض ، 
  . )١( "وأفضلكم أفضلكم معرفة 

  

املعرفـة مقدمـة علـى األعمـال ، العلـم الـذي حيتاجـه املــؤمن            إن 
      ــضل مــن العمــل اخلــارجي ، والعمــل اخلــارجي حبــد يف التحــرك أف
ذاته ال حيرك اإلنسان املؤمن إال أن يعرف كيـف يـستفيد مـن هـذه          

ة عــن وســائل حركــة للتقــرب إىل اهللا عــز  األعمــال ، األعمــال عبــار
وجــل ، واإلنـــسان الــذي ال يعـــرف كيـــف يــستعمل الـــسيارة فإنـــه ال    

  كـذلـه ، كـيـول إلـوصـد الــريـذي يـان الـول إىل املكـوصـع الـيـطـتـسـي
                                                

  .٣٨ ح ١٤ ص ٣ار ج حبار األنو )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ثالث ـــ القسـم ال الصراع بني احلق والباطل . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

 هأيت ـا لتحركـ  يـ  أن يعـرف املـؤمن كيـف     بـد العبادات واألعمـال ال   
ال يــــستطيع قيــــادة اجلاهــــل بالقيــــادة إىل اهللا تعــــاىل ، فاإلنــــسان 

ة الــسيارة ، كــذلك اإلنــسان الــذي ال توجــد عنــده معرفــة يف كيفيــ       
االستفادة من هذه الوسائل للتحرك إىل اهللا عـز وجـل ال ميكـن أن      

 )١( ملعـراج املـؤمن  يستفيد مـن الـصالة الـيت هـي عبـارة عـن وسـيلة         
 ﴿ أي وسيلة للوصول إىل اهللا تعاىل ، وهذه الصالة هي الـيت       

 ﴾ )٢( أن نـصل إىل هـذه النتيجـة ،     ، وال بـد 
  . )٣( ﴾  ﴿الصيام هدفه و
  

إىل  يعرف املؤمن كيفية االستفادة من الصيام للوصـول           وإذا مل 
 وصـيامه ال يكـون   هالتقـوى فإنـه يـدخل يف شـهر رمـضان وخيـرج منـ       

مقبوال عند اهللا تعاىل ، نعـم هنـاك أعمـال كـثرية يقـوم ـا خـالل            
ة االســـتفادة مـــن هـــذه شـــهر رمـــضان ، ولكـــن إذا مل يعـــرف كيفيـــ

 كمـا هـي اآلن ، واملؤمنـون    دوا أن أوضـاع املـؤمنني تظـلّ    األعمال تأكّـ  
  مرـر حمـام إىل شهـيصـج إىل الـن احلـم مـواسـذه املـون يف هـلـدخـي

                                                
 .ليست رواية ، وإمنا هي من أقوال العلماء " الصالة معراج املؤمن "  )١(
  .٤٥: العنكبوت  )٢(
  .١٨٣: البقرة  )٣(
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تتغيــر ، وال تتغيــر ألننــا ال نعــرف   كمــا هــي هــي الوأوضــاعهم تظــلّ
ــ ــؤمن يــدخل إىل      كيفي ــال املختلفــة ، امل ة االســتفادة مــن هــذه األعم

نعـم مسـع بعـض الكلمـات وذرف بعـض الـدموع        احلسينية وخيـرج ،     
رى أنــه تــوانتــهت املــسألة ، ومبجــرد مــا خيــرج مــن بــاب احلــسينية  

يضحك مع صاحبه ، ويضحك ألنه كان عنده تأثر عاطفي مؤقّـت ،    
وهــذا التــأثر العــاطفي املؤقّــت مل يتحــول إىل برنــامج عمــل عنــده ،   

ــضية فظـــلّ ــهت القـ ــرة وذرف الـــدموع وانتـ ــهى  يف احلـــسينية فتـ  وانتـ
 أن يكــون مــستمرا واألثــر انتــهى عنــده مــع أن األثــر ال بــد ، املوســم 

ــا      إىل ظهــور احلجــة عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف ، مهمــا قرأن
دعاء الفـرج فـإن هـذا الـدعاء ال ميكـن أن يتحقّـق إال بعـد أن نغيـر          

  :أنفسنا ، واهللا تعاىل يقول 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــة          ــر وإال كيــف ميكــن لدول ــة ال تتغي ــة رتيب وأوضــاع املــؤمنني ثابت
  فيها عدة ماليني أن يتغلّبوا على مليار مسلم ؟

  

هذا معنـاه أن املـسلمني ضـعفاء مـع أـم يـدخلون يف كـثري مـن                
   حىت التربع اآلن وحىت هذااـدون منهـم ال يستفيـادات ، ولكنهـالعب

                                                
  .١١: الرعد  )١(
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احلزن القليب علـى أوضـاع املـسلمني يف لبنـان ويف األمـاكن األخـرى           
يف العامل هـو تـأثّر حلظـي يـزول بعـد فتـرة قليلـة ، وال يـزول حينمـا              

ج عمـل لإلنـسان املـؤمن ، كـل     يتحول هذا التأثر العاطفي إىل برنام  
مؤمن على حدة ال بد أن تتغير أوضاعه ويستمر هـذا التغيـر ، وإذا    
مل يستمر يرجع بعد فتـرة إىل وضـعه الـسابق الـذي كـان عليـه قبـل         

 على وضعنا الثابت الرتيب ، وإذا ظللنا علـى     هذه األحداث ، ونظلّ   
 وال ال نـــستطيع أن ننتـــصر علـــى أعـــداء الـــدين فإننـــا هـــذا الوضـــع 

ــوم      ــسان مــسؤول عــن تكليفــه ي ــا ، واإلن ــستطيع أن نــشخص تكليفن ن
القيامة ، وال يظن أنـه إذا كانـت أوضـاعه ثابتـة فإنـه لـيس مـسؤوال              
يــوم القيامـــة ، فهنـــاك حــساب علـــى كـــل مــؤمن مـــؤمن ، وحيـــشر    

  .ب على األعمال اليت قام ا ـة وحياسـوم القيامـردا يـان فـاإلنس
  

م معرفة ، والعلـم مطلـوب قبـل    ؤمنني أفضله أفضل امل  :النتيجة      
  .العمل 

  

ــه الـــسالم قـــال      و ــؤمنني" . . . : عـــن أيب عبـــداهللا عليـ  إن املـ
بعضهم أفضل من بعض ، وبعضهم أكثر صالة من بعض ، وبعضهم 

  . )١( "وهي الدرجات  ، أنفذ بصرية من بعض
                                                

  .٧ ح ١٦٨ ص ٦٦ جحبار األنوار  )١(
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ــا         ــستطيع أن يـــصل إليهـ ــة الـــيت يـ ــدرجات املختلفـ ــي الـ وهـــذه هـ
املـراد   ، " ةري وبعضهم أنفـذ بـص   ": عليه السالم   قوله  املؤمنون ، و  

ــيب  ةريبالبــص ــان يف رأســه    البــصر القل ــه عين الروحــي ، فاإلنــسان ل
، والــروح هلــا   )١(البــدين اجلــسدي ، وكــذلك لــه عينــان يف روحــه      

مــا تريــد أن تقــدم علــى األعمــال فتعــرف كيــف تــوازن  البــصرية حين
بــني األعمــال وكيــف ختتــار األعمــال ، وهــذه البــصرية تنــتج حينمــا   
يكون عند اإلنسان العلم واملعرفة ، وعلـى أسـاس العلـم يـستطيع أن       

  .خيتار بني األعمال 
العلمـي ،  النظـري  انـب  اجل  يفمدرجـا إن املؤمنني يتفاوتون يف         
صالة من بعض ، وبعضكم أكثر  بعضكم أكثر"  : سالمليه القوله عو

ا من بعـض ، وبعـضكم أكثـر صـدقة مـن بعـض ، وبعـضكم أكثـر              حج
ــض    ــن بع ــاوت  إشــارة ؛ "صــياما م ــؤمنني يف إىل تف  يف مدرجــاامل

، فـدرجات املـؤمنني خمتلفـة يف اجلانـب العلمـي ويف            انب العملـي  اجل
  صى يفـ األقدـل إىل احلـصـ ي أندــان ال بـسـلي ، واإلنـعمـب الـجانـال

                                                
ما من عبد إال ويف وجهه عينان يبصر ما         " : عن النيب صلى اهللا عليه وآله        )١(

 الدنيا ، وعينان يف قلبه يبصر ما أمر اآلخرة ، فإذا أراد بعبد خـريا فـتح                أمر
.  "عينيه اللتني يف قلبه فأبصر ما ما وعده بالغيب ، فآمن بالغيب على الغيـب    

  .٢٦٠٤ ص ٣ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري ج 
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        أن يـصل إىل  اجلانب العلمي كما هو املعصوم عليه السالم ، وال بد 
ــب العملـــي ، واجلانـــب العملـــي يـــصل إليـــه  احلـــد  األقـــصى يف اجلانـ

إلنــسان املــؤمن مــن ناحيــة  املعــصوم ويــصل إليــه املؤمنــون أيــضا ، وا 
ــؤدي       ــصمة حينمـــا يـ ــة العـ ــستطيع أن يـــصل إىل درجـ ــة يـ كـــل عمليـ

ة ال يـستطيع  احملرمـات ، نعـم مـن ناحيـة قلبيـ      كـل   الواجبات ويتـرك    
  ة أن يــصل إىل درجـــة العـــصمة ألن هنــاك جـــذورا وأمراضـــا نفـــسي

ة عنـــد مجيــــع النـــاس إال املعـــصوم عليـــه الــــسالم ،     ة قلبيـــ روحيـــ 
  .د عنده أي مرض قليب روحي نفسي فاملعصوم ال يوج

األفضل بني املؤمنني هو من يكون أفضل من ناحية علميـة ،           إن  
يـا إىل  كون العلـم مؤد أن يوهو من يكون أكثر معرفة ، ولكن بشرط    

ــل  ــد  ، العمـ ــا ال بـ ــاألكثر علمـ ــات   فـ ــال ، املعلومـ ــر عمـ ــون أكثـ  أن يكـ
 هلــا ، قيمـــة  املوجــودة يف الــذهن إذا مل تتحــول إىل عمـــل ال قيمــة    

العلم بقيمة العمل ، اإلنسان حينما يقـوم باألعمـال إذا حقّـق نـسبة             
مــن املعلومــات املوجــودة يف ذهنــه معنــاه ذلــك أن املعلومــات  %  ١٠

مـن هــذه  %  ٩٠فقـط ، ونــسبة  %  ١٠املوجـودة عنــده هـي بنــسبة   
املعلومـات ال قيمـة هلـا عنــد اهللا عـز وجـل ، بــل علـى العكـس تكــون        

ــاـذه املعلومـــهــ ــك معلومــات مل    ـت حج ــوم القيامــة ألنــه ميل ة عليــه ي
  .يعمل ا 
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 إىل الـدرجات يف    إشـارة  ؛ "وهـي الـدرجات     "  : ليه السالم عوقوله  
  :قوله تعاىل 

  

    ﴿  ﴾ )١( .  
  

   تالحظون أن املوضوع حيتـاج إىل ربطـه بوضـعنا احلـايل ، وقلـت              
: إن هذه مقدمة حىت نـصل إىل موضـوعنا ألنـه قـد يـسأل شـخص             

  ؟املوضوع إىل أين سيصل هذا 
  

ــال ، وأذكــر           ــار األعم ــة مقيــاس اختي هــدفنا الوصــول إىل معرف
 األعمال ، وهـذا االخـتالف   الروايات اليت تبين اختالف املؤمنني يف  

على أي أساس يكون ال فقط أن الرواية تريـد أن تقـول إن املـؤمنني      
  ؟خمتلفون يف األعمال 

ــاذا هـــذا االخـــتالف بـــني املـــؤمنني يف  : بـــل ال بـــد أن نـــسأل      ملـ
ا األعمال اليت يؤد؟و  

يكون بعـض  ملاذا : ن يتبيجيب عليه حىت    أريد أن   السؤال أ هذا      
  ؟ أفضل من بعض نياملؤمن

      عود مـن درجـة       إن درجات اإلميان خمتلفة ، وحياول املؤمن الص
  يـوده فـعـي صـم فـاهـسـيت تـالال ـمـن األعـار مـتـخـيـرى ، فـى أخـإل

                                                
  .١٦٣: آل عمران  )١(
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عوده مــن درجــة إىل الــدرجات ، يأخــذ الوســائل الــيت تــساهم يف صــ 
أخرى ، ال فقط أن املؤمن يتربع باملـال للمجاهـدين ، ولكـن التـربع         

ث ِدحـ ة ، العمـل اخلـارجي إذا مل ي  ث عنده حركة قلبي  ِدحيبد أن   ال  
ة فـإن العمـل اخلـارجي ال ميكـن االسـتفادة         عند اإلنسان حركة قلبيـ    

     رجـة إىل  ة يـصعد اإلنـسان مـن د   منه ، وإذا أحدث عنده حركة قلبي
أخرى حىت يكون هذا العمل مثمرا لإلنسان يف يوم القيامة ، وهـذا    
ــاج إىل صــعوبة وجماهــدة كمــن     الــصعود مــن درجــة إىل أخــرى حيت

  م فإنـه حيتـاج إىل بـذل جهـد ، إذا أراد أن ينتقـل علـى           لّيصعد الـس
م من الدرجة األوىل إىل الدرجة الثانيـة فإنـه حيتـاج إىل جهـد       لّالس

راد أن يقفز من الدرجـة األوىل إىل الدرجـة الرابعـة       بسيط ، وإذا أ   
فإنه حيتاج إىل جهـد عـضلي أكـرب ، كـذلك بـدون جماهـدة الـنفس          

ة ، ة اإلميانيــ مــن املــستحيل أن يــصعد املــؤمن يف الــدرجات املعنويــ     
         يـه ال ينقلـك   فإذا مل تشعر بصعوبة وجماهـدة فـإن العمـل الـذي تؤد

م ، ونـرى  لّ كمـن يـصعد الـس   من الدرجة األدىن إىل الدرجـة األعلـى     
يف الروايات اختالف املـؤمنني يف األعمـال ، واملفـروض أن اخـتالف           
ــا ال يكـــون علـــى أســـاس مـــن العـــشوائية وبـــدون    األعمـــال واختيارهـ

    مقياس أو على أساس الر غبـات الش ة ، هـل اإلنـسان يريـد أن    خـصي
  معهللا أو خيتار األعمال اليت تتناسب ايقوم بالعمل الذي فيه رضا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٤٧  . . . . . . . . . . . . .ثالث  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

رغباتــه الشخـــصية وإن كــان عمـــال واجبـــا أو مــستحبا مـــن ناحيـــة    
  ؟خارجية 

واملستحب اخلارجي على أسـاس مـا   اخلارجي  خيتار الواجب  قد    
  .تشتهي النفس وما ترغب إليه النفس 

الة يف احلركـة إىل اهللا ، وبعـضهم   البعض يستفيد أكثر من الـص     
يستفيد من الصيام أكثر يف التقرب إىل اهللا ، والبعض يستفيد من       

         أن احلج أكثر ، والبعض يستفيد من الصدقات أكثر ، وهكذا ال بـد 
يعــرف املــؤمن األعمــال الــيت تــساهم أكثــر يف حركتــه وانتقالــه مــن    

 معرفــــة الدرجـــة األدىن إىل الدرجــــة األعلـــى ، وهــــذا حيتـــاج إىل   
 ــد ــاملؤمن ال بـ ــسبقة ، فـ ــم يف كيفيـــ  مـ ــده علـ ــون عنـ ــار  أن يكـ ة اختيـ

  .األعمال اليت تساهم يف حركته بشكل أسرع 
نظـره إىل  يكـون  د أن يـشتري سـيارة   يـ كمـا أن اإلنـسان الـذي ير       

سيارة معينة ، وخيتار سيارة معينة ألنه يعلـم أن هـذه الـسيارة هلـا             
فإنـه  حينمـا يريـد أن خيتـار العمـل     مواصفات معينة ، كذلك املؤمن   

خيتـار العمـل الـذي يكـون فيــه جماهـدة أكـرب ، ويـستطيع أن يعــرف        
العمل الذي يكون فيه جماهدة أكرب ألن عنده علما ومعرفة مـسبقة       
باألعمال اليت تساهم يف حركته وصعوده يف درجـات اإلميـان درجـة          

   أخرى ،ة ، وحيتاج إىل ااهدة لالنتقال من درجة إىلـد درجـبع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ثالث ـــ القسـم ال الصراع بني احلق والباطل . . . . . . . . . . . . . ٤٨
  

          أن يكـون فيـه جماهـدة    والعمل الـذي يـساهم يف حركتـه أكثـر ال بـد 
 أن يكون على أساس العلم ألن العلم هـو الـذي    ، والعمل ال بد    أكرب

  .ر خؤ يم وأيهادقَبصرية يف معرفة أي األعمال ياليعطي املؤمن 
      العاملني وصـلّ واحلمد هللا رب   دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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  )١( القسم الرابع

  

     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

 ﴿ :    يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
﴾ )٢( .  

مــا زال احلــديث يف صــراع احلــق والباطــل ، انتــهت اجلولــة يف           
ــ ــهما ،    الـ ــصراع بينـ ــِه الـ ــن مل ينتـ ــل ، ولكـ ــق والباطـ ــني احلـ صراع بـ

ــهما مــستمر إىل ظهــور احلجــة عجــ    ، وال ل اهللا فرجــهفالــصراع بين
   ــهى دوره ، بــل دوره مــستمر ــهت وانت  يف يظــن املــؤمن أن املــشكلة انت

  ذا الصراع يف عصر الغيبة الكربى إىل وقت الظهور حينما ينتهيـه
                                                

د اإلمام احلسن عليه السالم     مسجخطبة اجلمعة يف     هذا املوضوع يف     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ١٨ املوافق هـ ١٤٢٧ رجب ٢٣يف منطقة بيان بتاريخ 

   .٢٤٩: البقرة  )٢(
  

- ٤٩ - 
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الصراع بانتصار احلق على الباطل انتصارا أبديا ، فال ننـسى هـذه        
   النقطة وهي أن الصراع مستمر  يف هـذا الـصراع    وأن دورنـا مـستمر 

ائم بني احلق والباطل ، واملفروض بعد انتهاء هذه اجلولـة أن ال        الد
ا عليها قبل هذه اجلولـة ، بـل ال      اليت كن  نرجع إىل حياتنا الروتينية   

 بـد       يـل   أن نعـيش حالـة االسـتنفار مـا دام العـدو موجـودا وحيـاول الن
ــى اإلســالم مهمــا كانــت صــورة العــدو ،      ــضاء عل مــن املــسلمني والق
فعدونا الرئيسي هو الشيطان األكرب وأعداؤنا الفرعيون هـم أتباعـه       

ناسـك احلـج يوجـد رمـي     من الشياطني الصغار ، وال ننسى أنه يف م    
ــل        ــل ق ــس ب ــز إىل شــياطني اجلــن واإلن ــثالث الــيت ترم اجلمــرات ال

مة ونرجع إىل موضوعنا شياطني اإلنس واجلن ، هذه مقد.  
ة تقييم األعمال اليت يريد أن يأيت ا املـؤمن ،   صلنا إىل كيفي     و

  كيف خيتار املؤمن عمال معينا ويترك عمال آخر ؟
لى درجات إميانية خمتلفة يف اجلانب العلمـي  قلت بأن املؤمنني ع    

ــا      ــضلهم علمـ ــو أفـ ــؤمنني هـ ــضل املـ ــن أفـ ــي ، ولكـ ــب العملـ ويف اجلانـ
 ألنه بالعلم يـصعد  ؛ومعرفة كما يف رواية قرأا يف األسبوع املاضي  

املؤمن يف الدرجات ، ويقصد بالعلم العلم الـذي يعمـل بـه املـؤمن ال       
ــب  املعلومــات املخزونــة يف ذهنــه ، فقيمــة   العلــم بقيمــة العمــل املترت

  .ه ـعلي
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 ﴿ :تعـاىل  اهللا يقول      
 ﴾ )١(.   

  

ــم           ــوا العل ــذين أوت ــع ال ــوا درجــة ، ويرف ــذين آمن أي يرفــع اهللا ال
درجــات ، فاإلنــسان املــؤمن يــصعد درجــة ، ولكــن بواســطة العلــم        
يــستطيع أن يــصعد الــدرجات ، وهــذا هــو العلــم الــذي يترتــب عليــه   
العمل ، فاملطلوب من املؤمن العمـل ، ولكـن العمـل املـشروط بـالعلم         

  . اجلهل ال العمل املترتب على
اإلنسان الذي يعمل على أسـاس اجلهـل يتخـبط يف عملـه وال              إن  

يستطيع أن يأيت بالعمل بالكيفية الصحيحة ، وهناك مناذج ، مثال         
ــين كنــت أقــوم     شــخص كــان يــصلي ســنوات طويلــة ، واآلن يــسأل أن
ــبعض    ــحيحة أو ال ، فـ بالـــصالة بالكيفيـــة التاليـــة فهـــل صـــاليت صـ

 باطلـة ، فطـوال عـشرين سـنة مـثال هـذا        األجوبة تأيت بأن صالتك   
  .املؤمن يصلي ، ولكن تبين أن صلواته كلها باطلة 

      أنـه كـان يغتـسل مـع أنـه      ليلـة البارحـة     اء سأل   أحد األبناء األعز
     سبب من أسباب الغسل ، فهو يريـد أن    مل يكن جمنبا وال عنده أي 

  ذاـه اسـلى أسـلي عـو يصـا ، وهـل أيضـسـوي الغـنـه يـنـف ولكـنظّـيت
                                                

  .١١: اادلة  )١(
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الغــسل الــذي ال يغــين عــن الوضــوء ملــدة ســنتني أو ثــالث ، وكــان        
  .اجلواب أنه يعيد هذه الصلوات ألنه صالها بال طهارة 

  

ة وهكذا اإلنسان الذي ال يتعلّم من املمكـن أن يـأيت يـوم القيامـ                
ة الــصحيحة  خاليــة ألنــه مل يــتعلّم الكيفيــ هوجيــد أن صــحيفة أعمالــ

ألداء األعمال ، فيكتشف أن أعماله باطلـة ، وإذا مل تكـن صـحيحة          
فحتما ال تكون مقبولة ألن اهللا عز وجـل يريـد مـن املـؤمن أن يـأيت              

ة خمصوصة ال أن يأيت بالعبادة على أي وجه كان بالعمل بكيفي.  
  

تـربط بــني العلـم والعمــل وتـذكر بــأن    قة بعـد ذلــك      واآليـة الــساب 
اهللا خــبري مبــا تعملــون ، فــاملطلوب هــو العمــل ، ولكــن علــى أســاس   

ــم  ــى أســاس اجلهــل ، فمــن     ؛العل  ألن املــؤمن ال ميكــن أن يعمــل عل
    ط يف عمله وال ميكن أن يـأيت بالعمـل    يعمل على أساس اجلهل يتخب

   .على وجهه الصحيح
  

مقـرون  العلـم  "  : ني عليه السالم أنـه قـال      روي عن أمري املؤمن   
فـإن أجابـه وإال   بالعمـل ،   هتـف يم عمـل ، والعلـم      ـن عل ـل ، فم  ـبالعم

   .)١( "عنه ارحتل 
  

  إنـل ، فـعمـؤدي إىل الـل ويـعمـو إىل الـدعـم يـلـعـىن أن الـعـمـوال    
                                                

   .٣٦٦ ح ٨٥ ص ٤ج البالغة شرح الشيخ حممد عبده ج  )١(
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 أجــاب العمــلُ العلــم فهــو املطلــوب ، وإن مل يِجــِب العمــلُ العلــم فــإن  
العلـــم يرحتــــل أي يــــذهب وال قيمــــة لـــه ، فكأنــــه غــــري موجــــود ،   

ل إىل عمـل فـإن وجودهـا كعـدمها ،     ة إذا مل تتحوهنيفاملعلومات الذّ 
ــه ال      ــة ولكن ــل مــسائل الرســالة العملي ــظ ك لنفــرض أن شخــصا حيف

ــإن  لمــيع ــه ألن     ــا ف ــة كمعلومــات ال قيمــة ل ــظ الرســالة العملي حف
املطلوب من الرسالة العملية أن يأيت اإلنسان باألعمال اليت تترتـب      

  .على هذه املعلومات 
قلت إن درجات اإلميـان خمتلفـة ، وحيـاول املـؤمن الـصعود مـن             

ــى ، والـــصعود حيتـــاج إىل       ــة إميانيـــة أعلـ ــة إميانيـــة إىل درجـ درجـ
 وجهاد النفس ، فيختار من األعمال ما يساهم جماهدة وبذل جهد  

يف صعوده يف الدرجات ، وبـدون جماهـدة الـنفس مـن املـستحيل أن              
يصعد املـؤمن يف الـدرجات ، فـإذا كـان ال يـشعر بـصعوبة حـني أداء          
ــتالف    ــستطيع اإلنـــسان الـــصعود ، واخـ العمـــل فمـــن املـــستحيل أن يـ

  ــال واختيارهـــا ال بـــد س وهـــو  أن يكـــون علـــى أســـاس مقيـــا   األعمـ
ااهدة ال علـى أسـاس الرغبـة الشخـصية ، وإذا أراد اإلنـسان أن        

  يكون إنسانا إهلي  منـه   أن يـرى مـاذا يريـد اهللا عـز وجـل      ا فال بـد ،
فيأيت بالعمل دون النظر إىل أنـه يرغـب يف أداء هـذا العمـل لوجـود       

  اك خيط رفيع بني األمرين ، ترغبـه ، نعم هنـة لـة شخصيـمصلح
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إىل ما يرغب إليـه اهللا عـز وجـل ، وتبتعـد عمـا يريـد اهللا منـك أن           
تبتعد عنه ، هذا هو املؤمن ، ال تنظر إىل رغباتك الشخصية وأنك         
حتب هذا العمل لوجود فائدة شخصية ، نعم حتـب هـذا العمـل ألن        

نــك أن تــأيت ــذا العمــل ، فتــأيت بــه دون      اهللا عــز وجــل يريــد م  
 يؤدتـ النظر إىل املصاحل الشخصية املترتبـة علـى هـذا العمـل حـىت              

  .العمل بنية خالصة هللا عز وجل 
    إن دور املؤمن أن يشخص األعمال اليت تساهم يف حركته أكثـر     
ــاد    ــة جبهـ ــون مقترنـ ــذه األعمـــال تكـ ــدرجات ، وهـ ويف صـــعوده يف الـ

ــنفس ، ويف الر ــض املــؤمنني أكثــرهم      ال ــا تقــول بــأن بع وايــات حينم
    ا ال يكـون االختيـار واالخـتالف علـى أسـاس         صالة أو صياما أو حج

 الرغبة الشخصية ، بل األكثري     ص ة لعمـل يـأيت مـن أن املـؤمن يـشخ
هو الذي يـساهم يف صـعوده يف الـدرجات    ـــ مثال ـــ أن أداءه للنوافل  

ــساهم يف انتق   ــذي ي ــصيام هــو ال ــه مــن درجــة إىل درجــة    أو أن ال ال
أعلى أو أن الصدقة هي اليت تساهم يف حركتـه يف الـدرجات ، فـال       

ــد ــساهم يف حركتــه أكثــر       ب ــال الــيت ت ــشخيص املــؤمن لألعم  مــن ت
  .وصعوده يف الدرجات اإلميانية 

      وكيـــف يــــستطيع املــــؤمن أن يـــشخاألعمــــال تــــساهم يف ص أي 
  ؟أكثر حركته 
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    هنا حيتاج إىل العلم ، اإلنسان بدون علم ومعرفـة ال ميكنـه أن       
ك حتريتحــر   ــد ــز وجــل ، ال ب ــا صــحيحا إىل اهللا ع  أن يرجــع إىل ك

     األعمــال أفــضل مـــن   القــرآن الكــرمي والــسنة الــشريفة ليعــرف أي 
  .األعمال األخرى 

أن ثـواب صـالة اجلماعـة ثـواب     ــــ  مـثال  ــــ  ى قد يكون بنظره ير     
 ثوابــا مــن صـــالة   عظــيم ، وأن االســتماع إىل خطبــة اجلمعــة أقــلّ     

ون اجلماعــة ، ولكــن العكــس صــحيح ، ونــرى بعــض املــؤمنني يــصلّ      
صالة الظهر وخيرجون مـن املـسجد وال ينتظـرون السـتماع اخلطبـة       

نــسان أو لــصالة العــصر ، االســتماع هلــذه الكلمــات الــيت تعطــي اإل    
  كه ثوابه أكثر مـن ثـواب صـالة اجلماعـة ومـن احلـج          بصرية يف حتر

ــض الروايــات     ومــن بــاقي األعمــال العباديــة ، وســوف أذكــر لكــم بع
  .اليت تبين الفرق بني األعمال 

          ــال ، فــال بــد ــيم األعم ــاييس خاطئــة يف تقي ــدينا مق  أن حنــن ل
، فـاملؤمن  يكون تقييمنا من خـالل القـرآن الكـرمي والـسنة الـشريفة         

      ص األعمـال الـيت   حيتاج إىل العلـم واملعرفـة حـىت يـستطيع أن يـشخ
تساهم يف حركته إىل اهللا عز وجل ، وبدون العلم سوف يتخبط يف         
حركته ، فتـارة يتكامـل ، وتـارة أخـرى يتـسافل ، يـأيت يـوم القيامـة             

  اتـه يف الدرجـن أنـو كان يظـور ، هـما كان يتصـس كـه ليـأنـويرى ب
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يتبـين لـه أن كـثريا مـن األعمـال الـيت كـان          ولكـن   اإلميانية العليـا ،     
ــاره لألعمـــال مل يكـــن علـــى   يؤديهـــا كانـــت أعمـــاال باطلـــة وأن اختيـ

 هأساس صحيح وعلى أساس ما يريده اهللا عـز وجـل ، فيكتـشف أنـ     
 مل يــشعر بــذلك ، فيحــسب أنــه حيــسن صــنعا ،      قــد تــسافل وهــو  

ن أنه كان خمطئا ، فبالعلم يستطيع أن يشخص هذه األعمـال          تبييو
    ــة أي ــؤمن بــصرية يف معرف ــذي يعطــي امل ــم هــو ال ــال ألن العل  األعم

قَــيدــم وأيهــا يؤــاج   خ ر ، ولنجعــل هــذا املقيــاس بأيــدينا ، وهــو احتي
     ص األعمال اليت تـساهم يف  املؤمن إىل العلم حىت يستطيع أن يشخ

  .إىل اهللا عز وجل حركته 
ا نأيت اآلن إىل املقارنة بني بعض األعمال ليكـون التطبيـق عمليـ             

  :وال نقتصر على الناحية النظرية 
هل السفر إىل دولة معادية لإلسالم تساهم يف حركة املـؤمن أو       
ع باملال للمجاهدين واحملتاجني ؟الترب  

  :اجلواب 
    ع باملال للمجاهدين فيه حركة ألن فيـه جماهـدة ،   بالبديهة الترب

ــسفر بــشكل عــام ال      ــة لإلســالم وال ــدول املعادي ــسفر إىل هــذه ال وال
ــنفس وال   ــرويح للـ ــه إال تـ ــييوجـــد فيـ ــؤمن ، وال  ِتنـ ــد املـ ــة عنـ ج حركـ

  ط ،ـر فقـفـل السـن أجـر مـافـيسكان  إذا رويـاـأخن ـمؤمـد الـتفيـيس
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ــشعر مبتعـــة خـــالل أســـبوعني أو شـــهر ويـــصرف مئـــات أو آالف       يـ
ــدة     ــي الفائـ ــا هـ ــد ، مـ ــع إىل البلـ ــدنانري مث يرجـ ــةالـ  الـــيت األخرويـ

  اكتسبها من هذا السفر ؟
ــ     ـــال توجـ ــةدة ـد أي فائـ ــىت  أخرويـ ــدة حـ ــشعر بااهـ ــه مل يـ  ألنـ

ع بـه للمجاهـدين واحملتـاجني     باملقابل لو أن هذا املـال يتـرب   يصعد ، 
 للــنفس ألن الــشيطان ســوف يتــدخل االكتــسب حركــة نفــسية وجهــاد

ويقــول لــه ال تــدفع هــذا املــال للمجاهــدين واحملتــاجني بــل اجعلــه        
لنفــسك ، ففيــه جماهــدة ، وطاملــا أنــه يوجــد فيــه جماهــدة فمعــىن   

  . ذلك أنه سيصعد يف الدرجات اإلميانية
ــؤمن          و ــع املـ ــببا يف تراجـ ــدول سـ ــذه الـ ــسفر إىل هـ ــون الـ ــد يكـ قـ

وتسافله يف حركته ، مثال من يكون يف سفر طويـل قـد يتـرك بعـض          
ــض األشــخاص إذا كــان يف الطــائرة خيجــل أن     الــصلوات ، مــثال بع
يصلي مـع أن الـصالة واجبـة ، تركـه للـصالة متعمـدا وقولـه أقـضي            

ي هــاون يــؤد الواجــب ، هــذا التفيمــا بعــد معنــاه أنــه متــهاون يف أداء
        مـة إىل  إىل التسافل يف الدرجات اإلميانية ، وقد ينظر نظرات حمر

       كلّهـا  مـا مـن أطعمتـهم ، هـذه       نسائهم هناك أو يتنـاول طعامـا حمر
ــد   ــسان يف الـ ــسافل اإلنـ ــساهم يف تـ ــة ، ال فقـــط أن  رتـ جات اإلميانيـ

  ه وينـزلان يقف يف حركته بل من املمكن أن يتسافل يف حركتـاإلنس
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ــدرجات ، ودرجــة اإلنــسان يف       ــصعد يف ال ــدال مــن أن ي ــه ب يف درجات
ــدنيا ، فاإلنــسان بنفــسه      ــه اإلميانيــة يف ال ــة علــى درجت اجلنــة مترتب

د أيــى   حيـــد ــات اجلنـــة مترتبـــة علـ  درجـــة يريـــد يف اآلخـــرة ، درجـ
ركتك يف الـدنيا ، يف الـدنيا تـصل إىل درجـة إميانيـة معينـة ، ويف            ح

ــدنيا    اآلخـــرة حتـــصل علـــى الدرجـــة املقابلـــة للدرجـــة الدنيويـــة ، الـ
هنـاك حتـصد ، العمـل    وواآلخرة وجهان لعملة واحدة ، هنا تعمـل ،   

  .الذي تؤديه يف الدنيا مثرته ونتاجه حتصل عليه يف اآلخرة 
ــأيت اآلن للمقارنــة       أو ليــه الــسالمبــني زيــارة اإلمــام الرضــا ع ن

الــذهاب إىل العمــرة وبــني التــربع للمجاهــدين واحملتــاجني ، أيهمــا    
  ختتار ؟

الــبعض يقــول أختــار الزيــارة والعمــرة كمــا هــو اآلن حاصــل ،            
ــبعض  ــل وال ــدعم ااهــدين      القلي ــه ل ــال أتــربع ب ــد يقــول هــذا امل ق

  واحملتاجني ، أيهما فيه جماهدة أكثر ؟
حتما التربع للمجاهدين واحملتـاجني فيـه جماهـدة نفـسية أكـرب              

       ع ، الـسفر فيـه راحـة    ألن الشيطان يأيت لإلنـسان ويقـول لـه ال تتـرب
قَللنفس ومتعة للقلب ، والتربع فيه جماهدة ، فأيهما يم املؤمن ؟د  

هاب نعم زيارة اإلمام الرضا عليه السالم أمـر مـستحب ، والـذّ          
  رة أمر مستحب ، ولكن حينما يرى اإلنسان أن حمتاجا الـإىل العم
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م ؟يوجد عنده سكن وال مأكل فالدين أيهما يقد  
    م دعم احملتاج ألن الزيارة ـــ وإن كانت زيارة لإلمام         الدين يقد

ـ فيهــا تــرويح للــنفس أيــضا ، واملــؤمن عــادة  الرضــا عليــه الــسالم ــــ
خيتار الزيارة أو العمرة ، وهذا ما يكون على أساس العادة أو على     

ــا تــذكر   أســاس التركيــز علــى هــذه األعمــال العباديــة الفرديــة وأل
  كثريا يف األحاديث وال يطَـ تق إىل املواضـيع االجتماعيـة الـيت يكـون     ر

 ويظـن املـؤمن أن    اهللا عز وجـل    إىلا يف حركة املؤمن     تركها مضر ،
ولكـن ال  العمرة أو الزيارة أفـضل مـن بعـض األعمـال االجتماعيـة ،           

بعض األعمـال الـيت يكـون هلـا جنبـة اجتماعيـة       بد لنا أن نعرف أن  
تكون مقدمة على األعمال الفردية ، وسوف أذكر لكم بعض األمثلة  

  .من الروايات 
ســـنويا ، ولكنـــه يف نفـــس مــثال جتـــد مؤمنـــا يـــذهب إىل احلــج       

الوقت يكون مقاطعا ألحد أرحامه مع أن صلة الرحم واجبـة واحلـج      
مستحب ، فهو يركز على احلـج والعمـرة ويغفـل عـن صـلة الـرحم ،         

على املستحب ويترك الواجب ؟فلماذا يصر   
وهــذا التركيــز يكــون علــى احلــج ألنــه كــثريا مــا يــذكر أن احلــج      

ــج ثوابـــ  ــستحب وأن للحـ ــامـ ــلة  ا عظيمـ ــى صـ ــز علـ ــتم التركيـ  ، وال يـ
  ن وقد يترك يف نفس الوقتن على عمل معيـاد املؤمـام ، فيعتـاألرح
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ــب يف نفــس الوقــت بعــض املعاصــي         عمــال آخــر واجبــا ، وقــد يرتك
  .با من العمل اآلخر واحملرمات ، ويتوهم أن هذا العمل أكثر ثوا

  :قول تمثل هذا اإلنسان ال يوجد له اجتاه واحد ، حينما    
  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

اه ، هـذا االجتـ  فقـط  معناه أن اجتاهك يكون إىل اهللا عز وجـل           
الواحــد هــو املطلــوب مــن اإلنــسان املــؤمن حــىت تكــون أعمالــه علــى    
أساس وجهة اهللا عز وجل ال أنه تارة يكـون علـى أسـاس مـا يريـده           

وتارة أخـرى علـى أسـاس مـا يريـد هـو حـسب مـشتهياته              تعاىل  اهللا  
  .ورغباته الشخصية 

تــرون أن القـــضايا االجتماعيــة ال يوجـــد هلــا بـــاب يف الرســـالة        
لكـن بعـض   واملعـامالت ،  كتاب كتاب العبادات ويوجد   نعم   العملية ، 

     ــا يف الرســـالة العمليـــة ، يـــتم ــضايا االجتماعيـــة ال يركّـــز عليهـ  القـ
التركيز على األعمال العبادية الفردية فقـط مثـل الـصالة والـصيام             
ــارة ، والقـــضايا االجتماعيـــة مهملـــة عـــادة ،   واحلـــج والعمـــرة والزيـ

  واـدون أن يأتـة اليت يريـل االجتماعيـائـسن املـون عـسألـاس ال يـوالن
                                                

  .٧٩: األنعام  )١(
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ا مع أن القضايا االجتماعية هلـا أحكـام شـرعية أيـضا ، نعـم إذا       
 إىل املرجــع يأتيــه اجلــواب ، ولكــن التفــصيل كمــا يف  أرســل اســتفتاًء
قــضايا االجتماعيــة ،  لــيس موجــودا يف ال ــــ ـمــثال ـــــ بــاب الــصالة  
 ويظــن أن األعمــال العباديــة االجتماعيــة ليــست بتلــك فيغفـل املــؤمن 

ــادات    ــا هــي العب ــة كم ــات جنــد    القيم ــه يف الرواي ــة مــع أن أن  الفردي
قضاء حاجة املـؤمن أو إطعامـه أو كـسوته لـه ثـواب أكثـر مـن بعـض          

يـــات ،  العبـــادات الفرديـــة ، وســـوف أقـــرأ لكـــم بعـــض هـــذه الروا      
ن أياألعمــال هــي األهــم ، فحينمــا يتــزاحم عمــالن  والروايــات تبــي 

قَأيهما نم ؟د  
  

     ن األعمال األولَالروايات تبيقدمي حينما يتزاحم عمـالن ،  ى بالت
فاألهمقَ يم على املهمولنأخذ بعض األمثلة د ، :  

  

ملـؤمن ؟   املؤمن على اما حق: الرضا عليه السالم    اإلمام  سئل      
ومــن قــضى ملــؤمن حاجــة كــان أفــضل مــن صــيامه    " . . . : فقــال 

  . )١(  . . . "احلرام واعتكافه يف املسجد
  

قضاء حاجة املؤمن أفـضل مـن الـصيام        نرى يف هذه الرواية أن     
   التركيز على العمرةاآلن يتملكن د احلرام ، وـواالعتكاف يف املسج

                                                
 . ٢٣٢ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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 والزيارة ، وقضاء حوائج املؤمنني مهمل ، وبعض الفقراء موجـودون    
    يف بلدنا ، وبعض األوالد منهم أمم يون ال يذهبون إىل املدارس أل

إىل ال ميلكــون القــسط الــشهري ، إذا كنــت باخليــار بــني أن تــذهب  
  هما ختتار ؟لعمرة وبني أن تقضي حاجة املؤمن أيا
  

الـذهاب إىل العمـرة مـع أن قـضاء حاجـة         املؤمنـون   عادة خيتـار        
هذا املؤمن ثوابه أكثر مـن ذهابـك إىل العمـرة ، ولكـن ألن الـنفس              

  ع للمحتاج فيه جهاد للـنفس فاإلنـسان بطبيعتـه     ترغب للعمرة والترب
خيتار العمل السهل ويترك العمل الـذي فيـه جماهـدة مـع أن العمـل            

ه جماهدة هو الذي يساهم يف صعود اإلنـسان يف الـدرجات        الذي في 
  .اإلميانية 

  

املشي يف حاجة " . . . : احلسن عليه السالم قال اإلمام  عن    و
ـــا خـىت يقــضيهـن حـــاملؤمــ ــ رـي ـــم ـــهـكاف شـن اعت ـــن متتـري ني يف ـابع
ــس ــو احلــسن    ."د احلــرام بــصيامها  ـجـامل عليــه املاضــي  مث قــال أب

  . )١(  "ن اعتكاف الدهروم" : السالم 
  

اإلنــسان لــو يعتكــف طــوال حياتــه يف املــسجد احلــرام ال حيــصل       
  لـارون العمـوم خيتـون اليـن ، واملؤمنـة املؤمـاجـاء حـضـواب قـعلى ث

                                                
  .٢٣٥ص  ٧١ حبار األنوار ج )١(
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  . املؤمنني السهل على النفس ويتركون قضاء حوائج
ــه الــسالم عــن أمــري املــؤمنني ع     و ــإين مسعــت  : . . . قــال  لي ف

صـالح ذات الـبني أفـضل    " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه يقـول        
  . )١( . . . " ، من عامة الصالة والصيام

اإلصالح بني املؤمنني املختلفني أفضل وأكثر ثوابا من نوافـل      إن  
صـلى النوافـل وصـام طـوال حياتـه ،      الصالة والصيام املـستحب إذا    

اآلن كم من املؤمنني تعرف أن بينهم خالفا ومع ذلـك ال تـسعى يف         
  اإلصالح بينهم مع أنه أكثر ثوابا من عامة الصالة والصيام ؟

ــضاء          ــون ق ــب ويهمل ــصيام يف شــهر رج ــون يتجهــون لل اآلن املؤمن
ــه حـــسب        ــتلفني منـــهم ألنـ ــني املخـ ــؤمنني أو اإلصـــالح بـ ــوائج املـ حـ

  .تصورهم أن العمل العبادي الفردي هو املقدم على باقي األعمال 
قال رسـول اهللا  : أنه قال   عليه السالم    أمري املؤمنني روي عن       و

  . )٢(  . . "والصدقة أفضل من الصيام" . . : صلى اهللا عليه وآله 
صدقة درهم أفضل من " : عليه السالم قال  أيب عبداهللاعن     و

  . )٣( "صيام يوم 
                                                

  .٥١ ح ٢٤٨ ص ٤٢حبار األنوار ج  )١(
  .١٩ ص ٨٩حبار األنوار ج  )٢(
 . ٣٢ ح ١٠٢ ص ٩٤حبار األنوار ج  )٣(
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  .الصدقة القليلة أفضل من صيام يوم ميتد لعدة ساعات     إن 
قضاء حاجة املؤمن خري " : عن أيب عبداهللا عليه السالم قال     و
  ." محالن ألف فرس يف سبيل اهللا عز وجل ، وعتق ألف نسمة  من
ما من مـؤمن ميـشي ألخيـه يف حاجـة إال     "  :عليه السالم وقال      

 ا عنه سيئة ، ورفـع لـه ـا    حسنة ، وحطّ كتب اهللا له بكل خطوة    
ج اهللا عنه ج عن أخيه املؤمن كربة إال فروما من مؤمن يفر، درجة 

اآلخرة ، وما من مـؤمن يعـني مظلومـا إال كـان ذلـك          كربة من كرب  
  . )١(  "املسجد احلرام تكافه يفأفضل من صيام شهر واع

هذه جمموعة من الروايات الـيت تـساعد املـؤمن علـى تـشخيص               
باجتاه  األعمال تساهم يف حركته وصعوده يف الدرجات اإلميانية       أي

  .اهللا تعاىل 
      العاملني وصـلّ واحلمد هللا رب   دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  
  
  

                                                
  .١١١ ح ٤٧لحسني بن سعيد ص لكتاب املؤمن  )١(
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  )١( القسم اخلامس

  
     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  

 ﴿ :يقـــول اهللا تعـــاىل يف كتابـــه الكـــرمي        


 ﴾ )٢(.   
  

      إىل ظهــور قلــت إن الــصراع بــني احلــق والباطــل صــراع مــستمر 
ار  أن نعـيش حالـة االسـتنف    ، وال بـد    ل اهللا فرجـه   اإلمام املهدي عجـ   

صون باإلسالم واملسلمني الدائم طاملا أن أعداء الدين مترب.  
                                                

مسجد اإلمام احلسن عليه السالم     خطبة اجلمعة يف     هذا املوضوع يف     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ٢٥ املوافق هـ ١٤٢٧ رجب ٣٠يف منطقة بيان بتاريخ 

   .١٢: األنفال  )٢(
  

- ٦٥ - 
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 ، ودائــرة دائــرة أنــصار اإلمــام عليــه الــسالم:  دائرتــان وتوجــد    
 لحياد بني احلـق ثالثة ل ، وال توجد دائرة   ليه السالم أعداء اإلمام ع  

ــار أن يكــون يف دائــرة األنــصار أو     والباطــل ، والــشخص بنفــسه خيت
خارج دائرة األنصار ، وإذا اختار دائرة األنصار فـال بـد أن جيـسد      

ــدائرة يف نفــسه جتــسيدا عمليــ   ــهــذه ال ا فقــط ، فــال يقــول  ا ال قولي
 أن حيول  ؛ ويكتفي ، بل ال بد"اللهم اجعلين من أنصاره " : فقط 

عـــاملون ال اإلمــام عليـــه الــسالم   مــل ، فأنـــصار  هــذا القـــول إىل ع 
ار ـرة أنــصـن دائـــل حــىت يكــون ضمــ ـعــاملون فقــط ، نعــم علــم وعمــ 

 ، فوجـوده يف دائـرة األنـصار يتطلـب     ـل اهللا فرجهاملهدي عجاإلمام  
  .منه عمال ال قوال فقط 

قلــت يف األســبوع املاضــي إن املــؤمن حيــاول الــصعود مــن درجــة       
لى ، وبدون جهـاد الـنفس ال ميكـن للمـؤمن أن     إميانية إىل درجة أع  

وجــد تيــصعد يف الــدرجات ، وعلــى املــؤمن أن خيتــار األعمــال الــيت   
فيها جماهدة أكرب ألا تساهم أكثر يف صـعوده ، وكيـف ميكـن لـه           

  أن يعرف األعمال اليت تساهم يف صعوده ؟
إن األعمـــال الـــيت تـــساهم أكثــــر يف حركـــة املـــؤمن نرجــــع يف          

ــها إ ــان    معرفتـ ــا يبينـ ــشريفة ألمـ ــات الـ ــرمي والروايـ ــرآن الكـ ىل القـ
  ة بنيـارنـر ، وباملقـبـا أكـاـر أو عقـثـا أكـواـون ثـال اليت يكـمـاألع
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 دد األولويـات يف اختيـار األعمـال الـيت    حيـ ستطيع أن  يـ هذه األعمـال    
ر تكـــون ثـــتــساهم يف حركتـــه أكثــر ، والعمـــل الــذي يكـــون ثوابــه أك    

  .ااهدة فيها أكرب 
قرأت بعـض الروايـات الـيت بينـت ثـواب بعـض األعمـال كقـضاء                

حاجــة املــؤمن وأنــه أكثــر ثوابــا مــن الــصيام واالعتكــاف يف املــسجد    
احلــرام ، واإلصــالح بــني املــؤمنني املخــتلفني ثوابــه أكــرب مــن عامــة   

هـا ،  يها اإلنسان خالل حياتـه كلّ ة والصيام املستحبة اليت يؤد   الصال
  .والصدقة أفضل من الصيام 

هذه هـي املقارنـات بـني األعمـال املختلفـة حـىت إذا كـان هنـاك                 
    قَتزاحم بني عملني يعرف أيهما يمثال م ، د ا وهـو  لو كان اجلو حـار
بـــني صـــالح لإلب منـــه أن يـــسعى لَـــطْيريـــد أن يـــصوم ويف النـــهار ي

صيام مــع وجــوده يف البيــت أو  : شخــصني خمــتلفني أيهمــا خيتــار   ــ ال
   يف اإلصالح بني املؤمنني ؟يسعاإلفطار وال

النفس عادة تتوق إىل الصيام مع أنه حسب املقـاييس الـشرعية            
اإلصــالح بــني املــؤمنني املخــتلفني ثوابــه أكثــر مــن الــصيام يف حــال    

 ــهما ، فــال بــد ــزاحم بين ف هــذه املقارنــات بــني األعمــال   أن نعــرالت
   ــؤد ــد أن ي ــى أي أســاس  حــىت يعــرف املــؤمن حينمــا يري ي عمــال عل

  .خيتار األعمال اليت يريد أن يؤديها 
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ــة    اهــذ     ــأيت اآلن لتكمل  خالصــة مــا قلتــه يف األســبوع املاضــي ، ن
  :نأيت للتطبيق ، فأسأل و املوضوع ،

  

هل كل زيارة يقوم ا املـؤمن إىل املـشاهد املـشرفة وكـل عمـرة              
  تكون مقبولة بدون شروط أو أن لقبول األعمال شروطا معينة ؟

  :اجلواب 
كل زيارة وكـل عمـرة وحـج مـستحبني تكـون         ليس  من املعلوم أن        

ة شـــروطا مقبولـــة عنـــد اهللا عـــز وجـــل ألن لقبـــول الزيـــارة والعمـــر 
 يف فرصة أخرى أحتدث عن شـروط  أذكرها يف موضوع آخر ، ولعلّ 

قبول األعمال بتفصيالا ، ومنـها شـروط قبـول الزيـارة ، فـاملؤمن            
ــارة املعـــصوم ع   ــذهب لزيـ ــد أن يـ ــا يريـ ــه الـــسالم حينمـ ــي  ليـ ــا هـ  مـ

 أن يوفّرها قبل الذهاب وأثناء وجوده يف احلـرم  الشروط اليت ال بد 
  ؟ من الزيارة الشريف وبعد رجوعه

رت فإن الزيارة تكون مقبولة مـن اهللا عـز   هذه الشروط إذا توفّ       
 تكـون  ليـه الـسالم  وجل ، فليس كل من يذهب إىل زيارة املعـصوم ع     

ر زيارته مقبولة ، فهو إذا أراد أن تكون زيارته مقبولة فعليه أن يـوفّ       
  .شروط قبول الزيارة 

     ــرب ــل التـ ــاومني قلـــت هـ ــسفر للمقـ ــال الـ ــه ع مبـ ــاجني فيـ  أو احملتـ
   الزيارة والعمرة ؟جماهدة أكرب أو
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    ألنـه ال يوجـد فيـه    ربع باملـال للمحتـاجني فيـه جماهـدة أكـ          الترب 
      ع مردود دنيوي للشخص ، فمتعة السفر ال حيصل عليها حينما يترب

ع باخلفـاء حبيـث ال يعلـم بـه أحـد ، بـل       إذا كان التـرب باملال خاصة   
حيــصل علــى متعــة أخــرى إذا كــان يف درجــة إميانيــة عاليــة ، وهــي   
سعادة الروح ، فالروح تعيش السعادة عندما خيتار الشخص العمـل     
الذي فيه جماهـدة ألن الـروح تـصعد مـن درجـة إميانيـة إىل درجـة             

ة ،  الـــسعادة الروحيـــأعلــى ، ولكـــن لغفلـــة اإلنـــسان ال يـــشعر ـــذه 
ة ذّفاإلنسان طاملا أن هدفه فقط هـذا اجلـسد ويكـون حبثـه عـن اللّـ       

 ـــ اجلــسدية ، ولكـــن كلمـــا صـــعد ة فإنـــه يغفـــل عـــن الــسعادة الروحي
      قَــاإلنـسان يف الـدرجات اإلميانيـة فإنــه يـشعر بـسعادة الـروح ، ويم د

وم سعادة الروح على لذّة البدن ، وهذه الدرجة اإلميانيـة تـنعكس يـ        
القيامــة إىل راحــة يف عـــامل الــربزخ ودرجـــة يف اجلنــة ، فالـــسعادة     

  .الروحية هلا مردود يف الربزخ والقيامة 
ليـه  الشخص الذي خيتـار الـسفر إىل زيـارة اإلمـام الرضـا ع            إن  
 هل خيتاره على أساس أنه يرغب يف السفر أو علـى أسـاس        السالم

   ؟ز وجل إىل اهللا عأنه يرغب إىل زيارة إمامه فقط ألن فيه تقربا
ــرين       ــني األمـ ــرق بـ ــدار والفـ ــشعر   مبقـ ــارة يـ ــسان تـ ــعرة ، اإلنـ شـ

   ، وتارةليه السالمبالسعادة يف السفر فيذهب إىل زيارة املعصوم ع
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ــ ــون زيارتـــ ـأخـ ــه عـرى تكـ ــسالم ه إىل إمامـ ــه الـ ــذا ليـ ــل  ألن هـ العمـ
 ألن اهللا عـز وجـل   ليـه الـسالم  مستحب ، فريغب يف زيارة اإلمـام ع    

  .عليه السالم حيب زيارة املؤمن للمعصوم 
   :وأسأل هنا

 ليـه الـسالم  هل مـساعدة مـؤمن حمتـاج أوىل أو زيـارة اإلمـام ع          
زاحم بني العملني ؟عند الت  

ــ     ــرة  ول دعــــم ااهــــدين ـهــ إعانــــة احملتــــاجني تقــــدم أو العمــ
  ملستحبة ؟ا

    يف حالة التعارض بني واجب ومستحبقَ أيهما يم ؟د  
  . نقدم الواجب     حتما

ويف حالة التعـارض بـني املـستحب واملـستحب األكثـر ثوابـا أيهمـا             
قَيم ؟د  

            م املـستحب األكثـر ثوابـا ، وهنـا     نقدم األهم علـى املهـم ، فنقـد
 العملـني  ني األعمـال ليعـرف أي  حيتاج املؤمن إىل معرفة املقارنات ب    

علــى األقــل ثوابــا إذا م العمــل األكثــر ثوابــا هــو األكثــر ثوابــا ، فيقــد
  .حصل التزاحم بينهما 

ــام ع       ــان اإلم ــو ك ــسالم ل ــه ال ــلي ــان يوجــد    حي ــه وك ا وأردت زيارت
  ليه السالممؤمنون ال حيصلون على طعامهم هل تعتقد أن اإلمام ع
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  يريد منك زيارته أو إطعام اجلائع ؟
 هــل مهــا نيوإذا أردت أن تــذهب إىل العمــرة أو احلــج املــستحب     

  مقدمان أو إطعام اجلائع وكسوة العريان ودعم ااهدين ؟
أال تريــد أن ينتــصر دينــك وقــد خــرج اإلميــان كلُّــه أمــام الكفــر      
  لشرك والنفاق كلِّه كما هو اآلن وضعنا احلايل ؟وا

هؤالء الثلة من املؤمنني لو أم هِزموا ـــ ال مسح اهللا ــــ معنـاه        
هزمية دينك ، أترضى زمية دينك وقد كنـت قـادرا علـى نـصرته       

  لو وجهت مالك الوجهة املطلوبة كما هو تكليفك ؟
    لــسفر بتربيــر أنــه مبــاح  جهــون إىل النفــرض أن كــل املــؤمنني يت

 وينـهزم هـذا   نيويتركون مساندة ااهدين أال ينهزم هـؤالء املـؤمن    
  الدين ؟

      ــين أن املــؤمن يــأيت بــه ، ال بــد  أن ــرد أن العمــل مبــاح ال يع
ــع عمــل آخــر        ــزاحم م ــاح هــل يت ــرى أن هــذا العمــل املب واجــب أو ي

م العمل اآلخر مستحب ، فيقد.  
ع هـو فـإن اآلخـرين    ص يظن أنه لو مل يتـرب املشكلة أن الشخ      إن  

يتربــم يكــسبون عــون ، ويكفــي تــربعهم ، وهــذه النظــرة خاطئــة أل
ــل يكتــسب صــفة نفــسية      الثــواب وهــذا املــؤمن ال يكــسب الثــواب ، ب

  وهي عدم املباالة ملا حيدث للدين وللمؤمنني ، فتكليف املؤمنسيئة 
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أن يسعى للحصول على الثواب ، وال يكتفي بـأن غـريه مـن املـؤمنني          
ون العمل يؤد.  

  

 اجلماعة هـو  ممثال إذا حدثت فوضى يف املسجد ليس فقط إما        
 ي للفوضـى ،  املسؤول عما حيدث ، كل املصلني مسؤولون عن التصد

نــة ال  ا حــدثت مــشكلة معي  ال بــد أن يلتفتــوا أن علــيهم تكليفــا ، إذ    
 هــذه املــشكلة ، علــى كــل  نــه ال دخــل لــه يف حــلّ إيقــول كــل شــخص 

مــؤمن تكليــف أن يــسعى حلــل املــشكلة ، نعــم تتفــاوت املــسؤولية مــن  
املأموم إىل اإلمام ، مسؤولية إمام اجلماعة تكون أكرب ، ولكن هذا         

  املــشاكل الــيت حتــدث يف    حــلّ  ة النــاس يف  ال يعــين انتفــاء مــسؤولي
 املــشاكل تعتــرب ي النــاس عــن مــسؤوليتهم جتــاه حــلّتمــع ، فتخلّــا

 هـذه احلالـة   عندهالشخص كان نظرة خاطئة منهم ، وتدرجييا إذا     
 مـشكلة حتـدث   ة هـي عـدم املبـاالة ، فـأي      يصل إىل حالة نفسي   فإنه  

يقول بأنه ليس من شغلي ، فال يبايل مبا حيـدث هلـذا الـدين ومبـا      
مـن أصـبح ال   "  ، فيـصري مـن مـصاديق      حيدث للمـؤمنني واملـسلمني    

   .)١( "يهتم بأمور املسلمني فليس مبسلم 
  

  ة إىل أن يصل إىل مرحلة الالمباالة ، والة تدرجييـذه احلالـوه    
                                                

  .١١٦ ح ٣٣٧ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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صل حـروب أن حتـ ه أن يكون هناك صراع بني احلق والباطل أو  يهم 
بني املؤمنني والكافرين ، وهـذه احلالـة ليـست صـحية عنـد اإلنـسان         
ــدرجات بواســـطة املبـــاالة يتـــسافل       ــؤمن ، بـــدل أن يـــصعد يف الـ املـ

  .بواسطة الالمباالة 
إذا كان السفر على أساس الرغبة الشخصية ألنه يشعر باملتعـة            
ــاس فهـــذا   يف ــض النـ ــا هـــو عنـــد بعـ  الـــسفر ألن هوايتـــه الـــسفر كمـ
الختيـار يكـون علـى أسـاس هــوى الـنفس ورغبتـها ، وإذا كـان علــى        ا

أساس أن فيه قربة هللا تعـاىل فلمـاذا يكـون وجـود بعـض النـساء يف        
  !السوق أكثر من وجودهن يف احلرم ؟

وكيف تكون هذه الزيارة قربة هللا ويكون وقـت الـسوق أكثـر مـن            
  !وقت احلرم ؟

ياحية أكثـــر مـــن   والرجـــال كـــذلك وجـــودهم يف األمـــاكن الـــس        
ــه     ــارة ألن زوجت وجــودهم يف احلــرم ، وإذا كــان الرجــل يــسافر للزي
ترغــب بــذلك أال يكــون ســفره قربــة لزوجتــه ال قربــة هللا تعــاىل وال   

نيب بيـت اهللا احلـرام وقـرب الـ     وال زيـارة     ليه الـسالم  زيارة لإلمام ع  
  ! ؟لى اهللا عليه وآلهص

تـه   نفـسه يـرى أن ني  قد يقول بلسانه قربة هللا ، ولكن لو يراجـع          
  ب إليها ، هذه أمثلة ، وجيب أن والتقرته إسكات زوجاحلقيقية هي
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ة اإلنـسان وهـو   نلتفت إىل هذه األشياء الصغرية اليت قد تؤثر يف نيـ  
م أنــه قربــة هللا ، ولكــن لــو غــري ملتفــت ، يتــوهتــه جيــد أن راجــع ني

نيته ليست خالصة هللا ، فهناك أشياء أخـرى تكـون داخلـة مـع هـذه        
النية ، فيوجد شرك يف النية ، ومع وجود الـشرك يف النيـة ال يكـون        

ي هذا العمل خالصا يف نيته هللا تعاىل حينما يؤد.  
 ألنـه  ليـه الـسالم  نعم هناك من يسافر يريد حقا زيارة إمامه ع      

 يف ليـه الـسالم  ودليل ذلك أنه يكـون مطيعـا إلمامـه ع   حيب إمامه ،    
  .أوامره ونواهيه قبل أن يذهب لزيارته 

 ، ليـه الــسالم أة لزيـارة املعــصوم ع ته مهيــنفـسي تكــون مثـل هـذا       
 قبـل زيارتـه ، وهـذا شـرط مـن         ليـه الـسالم   فيكون مطيعا لإلمـام ع    

  مــن يكــونليـه الــسالم  ، كيـف يــزور اإلمــام ع ةزيــارالشـروط قبــول  
  عاصيا له أو ال يهتم بأمور املسلمني ؟

يقـول اإلمـام   عليـه الـسالم   أال خياف أنـه إذا سـلم علـى اإلمـام          
  ؟" ال سالم عليك : " له عليه السالم 

، " وعلـــيكم الـــسالم : "  يقـــول للمطيـــع ليـــه الـــسالماإلمـــام ع    
ليـــه  يعــرف هــذا الزائـــر ، يعــرف اإلمــام ع    ليــه الـــسالم واإلمــام ع 
 أن ليــه الــسالم عاصــي وال يريــد أن يتــوب ، ويعــرف ع  أنــهالــسالم

  ده أن يستمر على معصيتهـع إىل بلـه إذا رجـه أنـتر يف نيـذا الزائـه
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ــ ــستمر    أيـ ــوي أن يـ ــي وينـ ــب املعاصـ ــذي يرتكـ ــصية ، فالـ ا كانـــت املعـ
  !زيارته مقبولة ؟باملعاصي هل تكون 

ليـه  من شروط قبول الزيارة أن الشخص يكون مطيعا لإلمـام ع       
ة الـيت يكـون فيهـا الطاعـة ، وأيـضا        فـسي  ، ويـذهب ـذه الن      السالم

 تــه أن يــستمر بالطاعــات ، هــذا  حينمــا يكــون يف احلــرم الــشريف ني
اإلنسان تكون زيارته مقبولة ، أما اإلنسان العاصي والـذي ينـوي أن        

مر يف املعـصية هـذا ال تكـون زيارتـه مقبولـة عنـد اهللا عـز وجـل              يست
ته خالصة هللا تعاىل ألنه حينما يذهب إىل الزيارة ال تكون ني.  

هـو الـروح ال البـدن ، والـروح     عليـه الـسالم    إن من يزور اإلمام         
ــسواد ، لكــن اإلنــسان        ــون ســوداء أو فيهــا شــيء مــن ال العاصــية تك

ــضاء مــ    ليــه الــسالمنرية صــافية ، واإلمــام عاملطيــع تكــون روحــه بي
 أن حيــرص علــى يــرى هــذه الــروح ويعــرف حالتــها ، والزائــر ال بــد 

 ، ليـه الـسالم  طهارة روحه ، فروح املـؤمن هـي الـيت تـزور اإلمـام ع        
ل بـ قْت مـن بعـد فَ  ليه الـسالم وقد يكون املؤمن يف بلده ويزور إمامه ع   

  .زيارته 
ــــ   الطوسـي رضـوان اهللا عليـه    وأظـن أنـه الـشيخ   ــــ  أحد العلمـاء       

ــان موجــودا يف النجــف األشــرف وكــان مــشغوال بــالعلم والتــأليف        ك
   فصعد علىليه السالمنني عـري املؤمـ أمرزم يـرة لـس ، وفتـوالتدري
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 ، فجــاءه" دي ومــوالي ســيالم عليــك يــا الــس: " يته وقــال ـســطح بــ
  " .وعليك السالم : " اجلواب 

من حىت لو كان  ليه السالمهذا هو املؤمن الذي يزور اإلمام ع          
ــب ــام ود ، ع ــسالم  اإلم ــردعليــه ال ــام ع  ي ليــه  عليــه اجلــواب ألن اإلم

 يعلــم أن عــدم زيــارة الــشيخ الطوســي لــه يف حرمــه لوجــود    الــسالم
ى أن طلبه للعلـم وكتاباتـه أهـم مـن     مشاغل تشغله ، وهذا العامل رأ    

، فكـان يـزوره مـن    الـشريف   يف احلـرم  ليـه الـسالم   زيارة املعصوم ع  
بع  د ، وقد م األهم  على املهم     هاب إىل  مـن الـذّ   ، وطلـب العلـم أهـم

الزيارة ، وطلب العلم ثوابه أكثر من ثواب الزيارة وأكثـر مـن ثـواب       
 رنــة بــني األعمــال حــىت  ني ، وهــذه هــي املقااحلــج والعمــرة املــستحب

   حينما يريد أن يقدم على عمـل معـني ،   خيتار اإلنسان العمل األهم 
ــ ــه    ـ أن يعــدـفــال ب رف ثــواب كــل عمــل ، وثــواب العلــم معــروف ال أن

  كم من الناس يطلبون العلم ؟فخايف ، 
ة قليلة من الناس يطلبـون العلـم مـع أن طالـب العلـم يـستغفر         ثلّ    

لـسماء وتفـرش املالئكـة أجنحتـها لـه ، هـذا       له حيتان املـاء وطيـور ا    
ثوابه العظيم ، واآلن كـم مـن املـؤمنني يطلبـون العلـم ال نقـول علـى                

 ص ليكون جمتهـدا بـل حـىت لـو كـان علـى حنـو اهلوايـة               حنو التخص
  بأن يعرف معامل دينه ؟
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العمـــل مقبـــوال عنـــد اهللا ال بـــد أن يكـــون     حـــىت يكـــون   :إذن     
تــه متامــا ، وال يكــون عنــده شــرك يف النيــة ،  اإلنــسان خملــصا يف ني

 وال يل مع هذه النية شـيئا آخـر ، العمـل اخلـالص لوجـه اهللا هـو        ِخد
الــذي يكــون مقبــوال عنــد اهللا عــز وجــل ، وال يرغــب يف عملــه شــيئا   

الــة يكـون العمــل مقبـوال ، أمــا إذا   آخـر إال اهللا تعــاىل ، يف هـذه احل  
أشــرك يف هــذا العمــل فإنــه ال يكــون مقبــوال ، فــاإلخالص يف النيــة    

أن يلتفت إليه املؤمن شيء مطلوب ال بد .  
ومــن املــستغرب أنــه يف الوقــت الــذي كــان ااهــدون حيــاربون        

  بعـض النـاس يـسافرون هـو وزوجتـه وأوالده      كـان   احملتـل  هـذا العـدو
عة واللذة وهناك آالف من املـؤمنني قـد فقـدوا بيـوم ،     ويشعر باملت 

وال يوجــد عنــدهم طعــام يأكلونـــه ، وال ميكنــهم تــوفري ضـــروريات      
  ؟املعيشة ، كيف يكون اإلنسان مؤمنا وال يشعر ؤالء املؤمنني 

     واملناظر تعر  ات ، وقد متّ  ض يف الفضائي   رة  تقـدير البيـوت املـدم
ــام  مبائـــة ومخـــسني ألـــف بيـــت ،   ــسكنون يف اخليـ ــؤمنني يـ وآالف املـ

ذي يدعي اإلميان أن يسافر وهو يرى هذا لّلالصغرية ، كيف ميكن   
  !الوضع الرهيب ؟

  اإلميان املوجود عند اإلنسان ما هو دوره ؟    
  ذه األحداث واالبتالءاتـان يف هـل اإلميـان إذا كان ال يفَعـاإلنس    
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  فمىت يظهر إميان اإلنسان ؟
ــسـان بقيــاس  ليقــ     ــة   ـوم اإلن ــه يف أي درجــة إمياني نفــسه لــريى أن

  أو العليا ؟اآلن ، هل هو يف الدرجة اإلميانية السفلى 
 يهتم بأمور املـسلمني فلـيس    القد يكون من مصاديق من أصبح           

ي ال يهـتم بـأمور املـسلمني مـن املمكـن أن      مبسلم واقعـا ، وهـذا الـذ      
حيشر يوم القيامة وهو غـري مـسلم ألنـه مل يهـتم بـأمور املـسلمني ،          
نعــم اآلن إســالمه إســالم ظــاهري وإميانــه إميــان ظــاهري ، ولكــن   
ــاس   ــز وجـــل ال يتعامـــل مـــع اإلنـــسان علـــى أسـ يـــوم القيامـــة اهللا عـ

يف الروايـة  اإلميان الظاهري ، حيشر اإلنسان هناك علـى واقعـه ، و          
ــدنيا       ــؤمنني يف الـ ــون مـ ــاس يكونـ ــن النـ ــم مـ ــىن كـ ــذا املعـ ــدنا ـ عنـ

      أن ينظـر إىل واقعـه   وحيـشرون يـوم القيامـة كفـارا ، اإلنـسان ال بـد 
  .وحقيقته 

ــي ،    ــب عملـ ــب نظـــري وجانـ ــأمور املـــسلمني لـــه جانـ     االهتمـــام بـ
واجلانب العملي يكون ناجتـا مـن اجلانـب النظـري إذا كـان اجلانـب               

ــده هــذه   اســخا مــستقر النظــري ر ــب اإلنــسان ، إذا كانــت عن ا يف قل
  .الصفة فإنه يهتم من ناحية عملية بأمور املسلمني 

ــ     ــا     ـهن ــون إــم خــالل هــذه األحــداث م ــض املــؤمنني يقول اك بع
   حينماتمرـكل مسـيبكون بشكانوا و، وم ـون األكل والنـوا يستطيعـكان
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يــرون هــذه املنــاظر املفجعــة للقلــب ، وأثنــاء تنــاوهلم الطعــام إذا        
ات الصور كانت نفسه ال ترغب بالطعام عرضت الفضائي.  

  

ــه خــالل             ــة وهــي أن كــم مــن املــؤمنني صــارت عنــده هــذه احلال
  ؟األحداث كان يعيش هذا الشعور 

  

       أن يكو  وهذا الشعور ال بد  ا ال أنه خالل هذه األحداث  ن مستمر
ــهي ، هــذه احلالــة ال بــد يمث فقــط  ــة  نت ــستمر ويعــيش اآلن حال  أن ت

االستنفار ألن احلرب مل تنته ، نعم اجلولـة انتـهت ، ولكـن الـصراع           
مــستمر بــني احلــق والباطــل ، وجهــاد الــنفس مطلــوب مــن اإلنــسان    

 ملقارنـات بـني    أن يعـرف ا حىت يصعد يف الدرجات اإلميانية ، وال بد
م عمال على آخر األعمال املختلفة ليقد.  

  

وإذا مل ينـتج اجلانــب العملـي فمعــىن ذلـك أن اجلانــب النظــري        
ك عمليـا ،  ر اإلنـسان باحلـدث يتحـر   غري موجود أصال ، فبقـدر تـأثّ       

مار وتــشريد ر اإلنــسان مبــا يــرى مــن صــور القتــل والــد كيــف ال يتــأثّ
  !ول ااورة ؟املؤمنني واملهاجرين إىل الد

  

              م لـه مـع   لو كان هذا الـشخص املهـاجر مـن أرحامـك مـاذا تقـد
 ة اإلميانية أهم من ربـاط الـرحم ألن املـؤمنني إخـوة     أن رباط األخو

  كما يقول القرآن الكرمي ؟
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 للــصعود مــن درجــة إميانيــة إىل    جهــاد الــنفس مطلــوب  : إذن     
درجــة أعلــى ، وبـــدون ااهــدة ال ميكـــن الــصعود يف الـــدرجات ،     
واختيار األعمال يكون على أساس ااهـدة ، فاألعمـال الـيت فيهـا         
       ــريــإذا خ ــدرجات ، ف ــصعد يف ال ــا املــؤمن لي ــر خيتاره جماهــدة أكث

ع باملـال  رب أو العمـرة وبـني التـ     ليه السالم املؤمن بني زيارة اإلمام ع    
  للمجاهدين ، أي العملني فيه جماهدة للنفس أكثر ؟

     حتما الترب  ب ع للمجاهدين ، فيختار املؤمن هذا العمل ألنه يـسب
له حركة أكثر باجتاه اهللا تعـاىل ألنـه يقربـه إىل اهللا تعـاىل أكثـر ،              

 أو يذهب إىل العمرة فليفعـل  ليه السالموإذا أراد أن يزور اإلمام ع   
ع بنفس املقدار من املال لـدعم ااهـدين حـىت     ولكن ليترب ذلك ،   

ــك ااهــدة ، ويــستفيد مــن الزيــارة والعمــرة ومــن دعــم    يــشعر بتل
  .ااهدين يف نفس الوقت 

 ﴿:     يقول اهللا تعاىل 
 ﴾ )١( .  

  

        من أجـل نيـل الـرب ال بـد     أن ينفـق املـؤمن ممـا حيـب  فر  ، والـس
ـس ، والراحـه النفـمما حتبعـة ترغب إليها النفس ، فاملؤمنة والد  

                                                
  .٩٢: آل عمران  )١(
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 ألن فيــه جماهــدة وجهــادا  ينفــق ممــا حيــب ألنــه يــسبب حركــة لــه   
  . )١( للنفس ، وجهاد النفس مطلوب للصعود يف الدرجات اإلميانية

      العاملني وصـلّ واحلمد هللا رب   دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  
  

_______________________________________________________  

  :روايات بعض ال )١(
صـلى اهللا    عن النيب :  ١١٧ ص   ٢مد مهدي النراقي ج     حملمع السعادات   جا

ثالث جنـان يف   من أطعم ثالثة نفر من املسلمني أطعمه اهللا من : " عليه وآله 
خترج يف جنـة     الفردوس ، وجنة عدن ، وطوىب شجرة      : ملكوت السماوات   

  " .عدن غرسها ربنا بيده 
   ."وجبت له اجلنة  ع مؤمنامن أشب " :عليه السالم الصادق عن اإلمام 

من أطعم مؤمنا حىت يشبعه مل يدر أحـد         : " عن اإلمام الصادق عليه السالم      
خلق اهللا ما له من األجر يف اآلخرة ، ال ملك مقرب وال نيب مرسل ، إال                  من

  " .العاملني  اهللا رب
من أحب  : " صلى اهللا عليه وآله      عن النيب  : ١١٨ ص   ٢جامع السعادات ج    

   ."إشباع جوعة املؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه  :ل إىل اهللا تعاىل األعما
من أطعم الطعام أخاه املؤمن حىت يـشبعه ،         " : صلى اهللا عليه وآله      عن النيب 

ده اهللا من النار سبع خنادق ، ما بني كـل خنـدقني             يرويه ، بع   وسقاه حىت 
   ."مسرية مخسمائة عام 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_______________________________________________________  

قـال أبـو    : عن ابن أيب يعفور قال       : ٤٣ ح   ٣٨٢ ص   ٦٦حبار األنوار ج    
النـاس ،    الـصفح عـن   : يطيقهن الناس   ثالث ال   " : عبداهللا عليه السالم    

  ." ومواساة األخ أخاه يف ماله ، وذكر اهللا كثريا 
قال رسـول اهللا    : عن أيب قالبة قال      : ٤٤ ح   ٣٨٢ ص   ٦٦حبار األنوار ج    

عه سـبعون   بيته يطلب علما شي    ومن خرج من  " . . . : صلى اهللا عليه وآله     
بيل اهللا كتـب اهللا لـه   درمها يف س ومن أعطى. . . ألف ملك يستغفرون له   

كتب اهللا له أجـر   سبعمائة حسنة ، ومن أماط عن طريق املسلمني ما يؤذيهم    
مـن   قراءة أربع مائة آية كل حرف منها بعشر حسنات ، ومن لقي عـشرة             

م عليهم كتب اهللا له عتق رقبة ، ومن أطعم مؤمنا لقمة أطعمـه        املسلمني فسلّ 
 ماء سقاه اهللا من الرحيق املختـوم ،         من مثار اجلنة ، ومن سقاه شربة من        اهللا

ثوبا كساه اهللا من اإلستربق واحلرير وصلى عليه املالئكة ما بقـي   ومن كساه 
  ." سلك  يف ذلك الثوب
عن ابن علوان عن جعفر عـن أبيـه    : ٩٠ ح   ٣٨٢ ص   ٧١حبار األنوار ج    

 من أطعم مؤمنـا " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       : السالم قال    ماعليه
سقاه من ظمأ سقاه اهللا من الرحيق         اهللا من مثار اجلنة ، ومن      همن جوع أطعم  

عز وجل ما دام على ذلـك        املختوم ، ومن كساه ثوبا مل يزل يف ضمان اهللا         
املؤمن خري مـن     املؤمن من ذلك الثوب هدبة أو سلك ، واهللا لقضاء حاجة          

   .)ته مخل الثوب وطر: اهلدبة (  ." صيام شهر واعتكافه 
عن إبراهيم بن عمر اليمـاين عـن أيب    : ١٧ ح   ٢٠ ص   ٧٢حبار األنوار ج    

  مظلوما إال كان أفضل من مؤمن يعني مؤمنا ما" : ه السالم قال ـعبداهللا علي
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .   
_______________________________________________________  

ينصر أخاه وهـو     من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام ، وما من مؤمن          
خيذل أخاه   يقدر على نصرته إال نصره اهللا يف الدنيا واآلخرة ، وما من مؤمن            

  ." وهو يقدر على نصرته إال خذله يف الدنيا واآلخرة 
مـا حـق    : الرضا عليه السالم    اإلمام  سئل  :  ٢٣٢ ص   ٧١حبار األنوار ج    

من حق املؤمن على املؤمن املـودة لـه يف           إن" : املؤمن على املؤمن ؟ فقال      
 ءعلى من ظلمـه ، وإن كـان يف     صدره ، واملواساة له يف ماله ، والنصرة له        

ىل قـربه ، وال     إ له بنصيبه ، وإذا مات فالزيـارة       للمسلمني وكان غائبا أخذ   
 ه وال يغشه وال خيونه وال خيذله وال يغتابه وال يكذبه ، وال يقول لـه               ـيظلم
أف   ، فقـد  ؛ فليس بينهما والية ، وإذا قال له أنت عدوي ؛  فإذا قال له أف
ميان يف قلبه كما ينماث امللـح يف        صاحبه ، وإذا امه امناث اإل      ر أحدمها كفّ

فضل من عتق رقبة ، ومن سقى مؤمنا من ظمأ          ومن أطعم مؤمنا كان أ     ،املاء  
 كـساه اهللا مـن      يمن الرحيق املختوم ، ومن كسى مؤمنا من عر         سقاه اهللا 

ومن أقرض مؤمنا قرضا يريد به وجه اهللا عـز وجـل            ،   سندس وحرير اجلنة  
ج عن مؤمن كربـة  يه إليه ، ومن فر    حىت يؤد  حسب له ذلك حبساب الصدقة    

من كرب اآلخرة ، ومن قـضى ملـؤمن           كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه     
وإمنا املؤمن مبرتلـة  ، احلرام  حاجة كان أفضل من صيامه واعتكافه يف املسجد   

: وقـال    وإن أبا جعفر الباقر عليه السالم استقبل الكعبة       ،  الساق من اجلسد    
   احلمد هللا الذي كر واهللا ،   مك ، وجعلك مثابة للناس وأمنا     فك وعظّ مك وشر

 من أعظم حرمة منك ، ولقد دخل عليه رجل من أهل اجلبل فسلم            حلرمة املؤ 
   أخيكأوصيك بتقوى اهللا وبر: فقال . أوصين : عليه ، فقال له عند الوداع 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  
_______________________________________________________  

 عنـك    لنفسك ، وإن سألك فأعطه ، وإن كف        فأحبب له ما حتب   ،   املؤمن
ن وجد عليك فـال     إه عضدا ، ف   ك ، وكن ل   فإنه ال ميلّ   فاعرض عليه ، ال متله    

، فه  غاب فاحفظه يف غيبته ، وإن شهد فاكن        نإ سخيمته ، ف   تفارقه حىت تسلّ  
ـ        وزره وأكرمه ، والطف به ، فإنه      ،  واعضده   ك رمنك وأنـت منـه ، وفط

  ." ألخيك املؤمن وإدخال السرور عليه أفضل من الصيام وأعظم أجرا 
قلـت أليب احلـسن     : نصر بن قابوس قال      : ٢٣٥ص   ٧١حبار األنوار ج    

يه أنه أتاه آت فاستعان به عل      ]احلسني  [ املاضي عليه السالم بلغين عن أبيك       
السالم على حاجة ، فذكر له أنه معتكف ، فأتى احلسن عليه السالم فذكر له       

مـن   أما علم أن املشي يف حاجة املؤمن حىت يقـضيها خـري      " : ذلك فقال   
مث قال أبو احلسن    " . اعتكاف شهرين متتابعني يف املسجد احلرام بصيامها ؟         

  ." ومن اعتكاف الدهر " : عليه السالم 
الـصادق عليـه   اإلمــام  ال ـق : ٦٧ح  ٣١١ ص ٧١ج ر األنوار  ـاحب

  " .وال خيذله  املؤمن أخو املؤمن وعينه ودليله ، ال خيونه" : السالم 
  " .املؤمن بركة على املؤمن " : وقال عليه السالم 
بيته مؤمنني فيطعمهما شـبعهما إال   ما من مؤمن يدخل: " وقال عليه السالم   

مؤمنا يلتمس به وجه     ا من مؤمن يقرض   كان ذلك أفضل من عتق نسمة ، وم       
ألخيـه يف    اهللا إال حسب اهللا له أجره حبساب الصدقة ، وما من مؤمن ميشي            

ـا   حاجة إال كتب اهللا له بكل خطوة حسنة ، وحط عنه سيئة ، ورفع لـه       
درجة ، وزيد بعد ذلك عشر حسنات ، وشفع يف عشر حاجات ، وما مـن                

  ولك مثل: ه بظهر الغيب إال وكل اهللا به ملكا يقول ـألخي وـن يدعـمؤم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٨٥ . . . . . . . . . . . . امس  ـــ القسـم اخلالصراع بني احلق والباطل
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_______________________________________________________  

ج اهللا عنه كربه من كـرب  ج عن أخيه كربة إال فر   يفر ؤمن وما من م   ،ذلك  
مؤمنا مظلوما إال كان له أفضل من صيام شـهر   وما من مؤمن يعني ،  اآلخرة  

وهو يقـدر علـى     [ مؤمن ينصر أخاه     واعتكافه يف املسجد احلرام ، وما من      
  ." إال نصره اهللا يف الدنيا واآلخرة ] نصرته 
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  )١( القسم السادس

  أنصار الباطل يف العصر احلديث
  القسم األول

  
     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

 ﴿ :    يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 



 ﴾ )٢( .  

  ومـم اليـل ، أتكلـق والباطـحـراع بني الـصـث يف الـديـا زال احلـم    
                                                

مسجد اإلمام احلسن عليه السالم     خطبة اجلمعة يف     هذا املوضوع يف     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١ املوافق هـ ١٤٢٧  شعبان٧يف منطقة بيان بتاريخ 

   .١٣ – ١٢ : آل عمران )٢(
  

- ٨٦ - 
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عــن أنــصار الباطــل يف العــصر احلــديث حــىت نــستطيع أن نــشخص    
  .طل مع من هؤالء فنعرف أن احلق مع من ، وأن البا

أنصار الباطل يف العصر احلديث هم امتداد ألنـصار الباطـل يف               
      لـون  مـوز الـذين ميثّ  العصور الـسابقة ، ولكـن اختلـف األشـخاص والر

الباطــل ، وقلنــا إن الــصراع بــني احلــق والباطــل مــستمر إىل ظهــور    
 ، ولكـن خيتلـف األشـخاص الـذين     ل اهللا فرجه الـشريف    احلجة عج 

ــون احلــق وا ميثّ ــذين ميثّ ل ــصراع   ألشــخاص ال ــون الباطــل ، ولكــن ال ل
مستمر بينهما ، واحلق واضح وبين ملـن يريـد أن يـصل إىل احلـق ،           
والباطل ال يقدم نفسه للناس على أنه باطل ، بل يقدم نفـسه علـى      

   ــأنــه احلــق ، فيحمــل شــعارات احلــق ليخــدع النــاس وي ــيهم ، م وه عل
 ، ولــو فكّــر اإلنــسان واســتعمل والــبعض ينخــدع ــؤالء ألنــه ال يفكّــر

عقله لوصل إىل احلق وإىل مـن ميثِّـل احلـق يف زمانـه ولعـرف كيـف           
  .مييز احلق من الباطل 

  :يف زماننا يتمثل الباطل بعدة فرق ، منهم     و
  :ال جاملسيح الد : األوىلالفرقة 

    هو عبـارة عـن خـط يـدعي املـسيحية ، ولكنـه يف الواقـع خمـادع               
سيح عليه السالم وينصر الصهيونية ويـدافع عـن اليهـود         حمارب للم 

  ال وغريمها ،ـالح واملـدادهم بالسـبإم، رق ـف الطّـة مبختلـالصهاين
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ويقف أمام تطبيق القوانني الدولية عن طريق الفيتـو ، وعلـى رأسـه          
  .كرب وأذنابه ممن يدعون املسيحية الشيطان األ

ــها كمــا ذكــرت يف          ــهم مبختلــف الطــرق ، من ودورنــا هــو حماربت
   ــضطر ــدان إال للمـ ــك البلـ ــسفر إىل تلـ ــدم الـ ــية عـ ــابيع املاضـ  ، األسـ

ز علـى  ومقاطعة بضائعهم ليضعف اقتصادهم ، وغـري ذلـك ، ونركّـ        
   أن  مقاطعــة البـــضائع ، إذا كــان اإلنـــسان مؤمنـــا حقيقيــا فـــال بـــد

ــشخ ــدوي ــشتري بــضائعهم    ه وحياربــص الع ــف الطــرق ال أن ي  مبختل
ويقو  حيـاربون املـسلمني بـأموال    هم باملـال وهـم  ي هؤالء مباله ، ميد 

  .املسلمني 
ــد ــان     ج    والـ ــل زمـ ــيعة يف كـ ــه شـ ــثريون ، ولـ ــاريخ كـ ــرب التـ الون عـ

     ــصرون الباطــل دائمــا ، وهــذا اخلــط كــان يــضاد  أهــل احلــق يف  ين
ــى مــر    ــدعي      زمــام عل ــان يوجــد مــن ي ــان ك ــل زم ــاريخ ، ويف ك الت

ــــ وحيـارب احلـق وأهـل     ليـه الـسالم  ة ـــ بعد زمـان عيـسى ع   املسيحي 
احلق ، ويف آخر الزمان هو خط ميثّله شـخص كـذّاب ينـسب نفـسه           

 ليــه الــسالمإىل املــسيحية واملــسيحية منــه بــراء ، وخيــرج املــسيح ع 
ال بقيـادة اإلمـام   ل املـسيح الـدج    ويقضي على هذا الرمز الـذي ميثّـ       

   .ل اهللا فرجه الشريفاملهدي عج
  لــال ، وأؤجـدجـح الـيـسـمـن الـعشـيـئـا إجـمـالـيـا ذ ـأخـوف نـوس    
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مناسبة أخرى للبحث عنـه تفـصيال مـع ذكـر الروايـات          إىل املوضوع
عنــه ، ومناقــشتها وحتليــل هــذه الروايــات لنعــرف مميــزات  الــواردة 

  .هذا اخلط الذي ميثل املسيح الدجال 
  

تـذكر بعـض مواصـفات    والـيت   لنقرأ بعض الروايات الدالة عليه          
املسيح الدجال وحتذرنا منه ، ومناقشة هـذه األوصـاف نتركهـا إىل          

  :مناسبات أخرى 
  

ــرســـول اهللاعـــن      د أحـــدكم تـــشه إذا"  : لى اهللا عليـــه وآلـــه صـ
 من عذاب النار ، وعذاب القـرب ، وفتنـة احمليـا      : فليستعذ من أربع    

  . )١( "واملمات ، وفتنة املسيح الدجال ، مث يدعو لنفسه مبا بدا له 
  

إذا تــشهد املــسلم وقــرأ الــشهادتني يــستعيذ مــن فتنــة املــسيح             
ن حينمـا  ا ، ففـي الـدي  ة جـد الدجال ألن هذا األمر من األمور املهمـ       

يتم التركيز علـى شـيء معـين ويتكـرر هـذا التركيـز معـىن ذلـك أن              
املـسلمني ســوف يبتلــون ـذه الفتنــة ، لــذلك يـتم التركيــز عليهــا يف    

  .الروايات 
  

ملـك    السالم فيما نـاظر بـه   مااحلسن بن علي عليه   اإلمام  قال      
  سنة ،كان عمر عيسى عليه السالم يف الدنيا ثالثة وثالثني " : الروم 

                                                
  .٣٧٤ ص ١لشيخ الطوسي ج لاخلالف  )١(
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 ويهـبط إىل األرض بدمـشق ، وهـو الـذي     مث رفعه اهللا إىل السماء ،   
  . )١( "يقتل الدجال 

  

ــرى أن عيــسى ع      ــل  ليــه الــسالم يف هــذه الروايــة ن  هــو الــذي يقت
  .الدجال 

  

آخـرهم القـائم   " . . . : قال الصادق عليه السالم اإلمام عن      
ر األرض مـن كـل جـور    فيقتل الـدجال ، ويطهـ     الذي يقوم بعد غيبته   

  . )٢( "وظلم 
  

ليـه  يف الرواية السابقة نرى أن الذي يقتل الدجال هـو املـسيح ع            
 هـو  ليـه الـسالم  املهـدي ع اإلمـام   ، ويف هذه الرواية نرى أن    السالم

ــى خطّــ    ــضي عل ــدجال ويق ــل ال ــتم اجلمــع بــني   فه ، الــذي يقت كيــف ي
  الروايتني ؟

  

ــأن عيــسى ع       هــو الــذي ليــه الــسالميــتم اجلمــع بــني الــروايتني ب
 حيــث ليـه الـسالم  املهـدي ع اإلمـام  يقتـل الـدجال ، ولكـن بـأمر مــن     

  . ليه السالماملهدي عاإلمام  حتت قيادة ليه السالميكون عيسى ع
  

  حـم يفتـه لـد بنفسـقائة ، الـد املدينـح القائـول فتـقـا نـمـك    وهـذا 
                                                

  .٢٧ ح ٢٤٧ ص ١٤حبار األنوار ج  )١(
  .٤٠ ح ٢٣ ص ١٥حبار األنوار ج  )٢(
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 الواقع اجلنود هم الذين فتحوا املدينـة ، ولكـن بقيـادة      املدينة ، ويف  
ــد ،  ــه هــو       هــذا القائ ــد ألن ــتح املدينــة إىل القائ ــسب ف فيــصح أن نن

  .عمال لغوي صحيح اآلمر واملتسبب به ، وهذا االستعمال است
  

لى اهللا  الـنيب صـ  كـان صـاحب سـر    الذي  بن اليمان   حذيفة  عن      
: ال ـت قـــني يف ذاك الوقـــنافقـــاء املـمـــرف أسـعـــ وكــان يعليــه وآلـــه 

وأهـل   من أراد منكم أن يقاتل شيعة الـدجال فليقاتـل أهـل النـاكثني       
  . )١( النهروان

  

 عـرب الزمـان واملكـان ،    وهكذا يتبين أن أنصار الدجال يتغيـرون         
وهلم رموز يف كـل عـصر ، وهـم ميثّلـون أنـصار الباطـل ، ويف زمـان             

 كانوا هم النـاكثني الـذين نكثـوا العهـد ،     ليه السالم أمري املؤمنني ع  
   .ليه السالموكذلك اخلوارج الذين قاتلوا أمري املؤمنني ع

  

 ونقــرأ هــذه الروايــة الــيت تــبني بعــض صــفات املــسيح الــدجال ،     
تستغربون من بعض الصفات ، وتفـصيل هـذه الـصفات وشـرحها             سو

       ن مـا ترمـز إليـه هـذه الـصفات      أتركها يف مناسبات أخرى حـىت أبـي
  . عن املسيح الدجال وردتاليت 

  

  هـعين. . . ال ـجإن الد أال"  : المـه السـليني عـر املؤمنـيـن أمـع    
                                                

  .٢٧٢ ح ٣٠٧ ص ٣٢حبار األنوار ج  )١(
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 وهذه صـفة غريبـة ممـا تـدل    (  يف جبهته اليمىن ممسوحة واألخرى  
          أن على أنه ليس شخصا بل خطـا ميثـل الباطـل ولـه رمـوز ، وال بـد 

نعرف أن العني املمسوحة إىل ماذا ترمـز ، والعـني يف اجلبهـة مـاذا        
بالدم ، تضيئ كأا كوكب الصبح ، فيها علقة كأا ممزوجة ) تعين 

معىن ذلك أا (  يه كل كاتب وأم  ؤ يقر ) كافر   (عينيه مكتوب    نيب
ليست كتابـة ألفـاظ وحـروف ، فالباطـل واضـح ملـن يريـد أن يعـرف            

خيوض البحار ، وتسري معه الشمس ، بني يديه جبل من ، ) الباطل 
جبل أبيض يرى النـاس أنـه طعـام ، خيـرج يف قحـط       دخان ، وخلفه 

محاره ميل ، تطوى له  خطوة) أبيض أي  ( أقمرشديد ، حتته محار 
ينادي ،  مباء إال غار إىل يوم القيامة وال مير، األرض منهال منهال 

 ع ما بني اخلـافقني مـن اجلـن واإلنـس والـشياطني        ـه يسم ـبأعلى صوت 
كـم  ر فهـدى ، أنـا رب  ى ، وقـد إيل أوليائي أنا الذي خلق فـسو    : ليقو

كـل أمـور األرض   أن عي يطان األكرب يد  وترون اآلن أن الش   ( األعلى  
عـدو اهللا إنـه     وكـذب ،) ، وال يستطيع أحد أن يقـف يف وجهـه        بيده  

  الطعام وميشي يف األسواق ، وإن ربكـم عـز وجـل لـيس     معطْألعور ي ا
ا كبريا بأعور ، وال يطعم وال ميشي وال يزول تعاىل اهللا عن ذلك علو ،

ر ـة اخلضـيالساب الطّـا وأصحـنالد الزذ أوـه يومئـياعـر أشـثـأال وإن أك
  ود أوـسـات الـعـون القبـسـم يلبـهـرون أنـ، وتالـصهاينـة ود ـيهـأي ال( 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٩٣ . . . . . . . . . . . . سادس  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

عات صغرية قب على رؤوسهم ، وهو رمز املتدي  ن يف ن فـيهم ، واملتـدي
ــاء     عــرفهم هــو اإل  ــال واألبري ــساء واألطف ــل الن ــذي يقت ــايب ال ، ) ره

عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثالث ساعات  يقتله اهللا
أال ، يدي من يصلي املسيح عيسى بن مرمي خلفه  من يوم اجلمعة على
ك الطّ  ــ ــد ذل ــإن بع ربىام ــ ــهي    (  ة الك ــه ال تنت ــد قتل ــىت بع ــه ح أي أن

 األمــر لإلمــام لــه إىل أن يــستتباملــشاكل ، فهنــاك حــروب بعــد مقت 
كـل  ع أن ينشر العدل بعـد ذلـك يف   ـ ويستطيل اهللا فرجـه  املهدي عج 

  . )١( ") األرض أرجاء 
يف العــصر الفرقــة األوىل الــيت تكــون مــن أنــصار الباطــل : إذن     

، ومن ميثله اآلن هـو الـشيطان   وأتباعه هم املسيح الدجال   احلديث  
  .املسيحية األكرب وأذنابه ممن يدعون 

  

  :اليهود الصهاينة  : ةالثانيالفرقة 
 كمــا يقــول القــرآن لــيهم الــسالم    الــذين كــانوا يقتلــون األنبيــاء ع

  مـ ، واآلن ههـه وآلـى اهللا عليـلول اهللا صـوا رسـاربـ، وح )٢(م ـالكري
                                                

  .٢٦ ح ١٩٢ ص ٥٢حبار األنوار ج  )١(
)٢( ﴿ 
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هاينة فرقة بني اليهـود الـص   من التشاكل يف العامل ، وال بد أساس امل 
 واليهود غري الص    هاينة ، فهناك جمموعة مـن اليهـود يف العـامل ضـد 

   هاينة مــن أعمـال ، ولليهـود أعــوان مـن الــذين    مـا ترتكبـه دولــة الـص
  .ال ج املسيح الدلون خطّيدعون املسيحية والذين ميثّ

ة ون اســــم اليهوديــــ الـــذين يــــستغلّ يقـــول القــــرآن الكــــرمي عــــن     
م واملسيحية لتحقيق مآر:  

  ﴿  ﴾ )١(.   
    أن ننظر إليهم كأعداء هم أعداء لنا ، وال بد .  
﴿  ﴾ )٢(.   

كــون املــسلمني علــى الوضــع احلــايل ال يرضــيهم ، فهــم يعملــون       
  .على حتويل املسلمني إىل اليهودية أو النصرانية حىت يرضوا 

    ﴿  
                                                                                           




 ﴾٦١ :  البقرة.  
  .٨٢ : املائدة )١(
  .١٢٠: البقرة  )٢(
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 ﴾ )١(.  

  .حينما حياربون احلق هم يعرفون أم على الباطل     
  ماذا يقول القرآن الكرمي عن مصريهم ؟: سؤال 

  :اجلواب 
  :مصريهم هو 

    ﴿ 



 ﴾ )٢(.   

املهــدي هــم اآلن يــسعون إىل خــراب بيــوم بأيــديهم ، واإلمــام     
ــ ــهعجـ ــشريف  ل اهللا فرجـ ــم    الـ ــيهم ألـ ــضي علـ ــر ويقـ ــوف يظهـ سـ

  .سيحاربون احلق ، وهذا هو مصريهم يف الدنيا 
﴿ 

 ﴾ )٣(.   
                                                

  .٧١: آل عمران  )١(
  .٢: احلشر  )٢(
  .٦: البينة  )٣(
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  .مصريهم يف اآلخرة هو هذا     و
  و دور املسلمني جتاههم ؟ما ه: سؤال 

  :اجلواب 
    ال بــدص دورنــا جتــاههم حــىت نعــرف وضــعنا يف هــذا   أن نــشخ

الصراع ، وأقرأ اآليات الواردة بدون تفصيل ، وأتـرك التفـصيل إىل         
  .مناسبات أخرى 

  :الكرمي دور املسلمني جتاههم هو كما يقول القرآن 
    ﴿ 

﴾ )١(.   
الذي يتولّى اليهـود والنـصارى يف الـدنيا حيـسب علـيهم وحيـشر                 

ــة مع  ــوم القيامـ ــوالّ يـ ــذي يتـ ــم ، والـ ــه   هـ ــاملني ألنـ ــن الظـ ــون مـ هم يكـ
  .يشاركهم فيما يفعلون من الظلم 

   ﴿ 


 ﴾ )٢(.   
                                                

  .٥١: املائدة  )١(
  .١: املمتحنة  )٢(
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      ة يكون إنـسانا ضـاال    الذي يبادهلم احملب مـصريه يـوم   الّ ، والـض 
  .القيامة معروف 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

الفرقة الثانية من أنصار الباطل يف العـصر احلـديث هـم     : إذن      
هاينة اليهود الص.  

  

  :خوارج العصر  : ةالثالثة الفرق
ــم      ــري وجـــه حـــق ،      هـ ــرون املـــسلمني ويقتلـــوم بغـ الـــذين يكفّـ
ـ       ويتوهـم هـم احلـق فقـط وفقـط ، ويظنـم سيحـصلون   مون أون أ

، كمــا كــان " ة ت هبــوب اجلنــهبــ" ة بــذلك ، وشــعارهم علــى اجلنــ
 ، والذين كـانوا يقتلـون   ليه السالماخلوارج يف زمان أمري املؤمنني ع    

     ة مـن أرحـامهن ،     الرجال ويبقرون بطون النساء ويستخرجون األجن
 ، وخــوارج هــذا ليــه الــسالمي أمــري املــؤمنني عويفعلــون ذلــك مبحبــ

العصر يسريون على نفس املنهاج ويقتلون ال فقط أتباع أهـل البيـت       
 بل حىت املسلمني الذين ال يوافقـوم علـى آرائهـم ،     ليهم السالم ع

  اوى جبواز قتل املسلمني وعدم مساعدمـلفتدرون اـاؤهم يصـوعلم
                                                

  .١٧٥: البقرة  )١(
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وعدم الـدعاء هلـم بالنـصر يف مقابـل أعـداء الـدين ، ومـن الغريـب             
أنــك جتــد أن الــصهاينة يقتلــون املــسلمني مــن جهــة ، وتــرى خــوارج  

رى ، وكـأن كلمـة الفـريقني قـد     العصر يقتلون املسلمني من جهـة أخـ    
لـيهم الـسالم  فقت على قتل املسلمني وخاصة أتباع أهل البيت ع  ات ، 

أال تشمفاق بينهم على ذلك ؟ون رائحة االت!  
  

يت سيكون يف أم" : يف اخلوارج  لى اهللا عليه وآلهص    يقول النيب  
وا يدعون إىل كتاب اهللا وليس فرقة حيسنون القول ، ويسيؤون الفعل ،

الدين   ، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ، ميرقون منيءمنه يف ش
كما ميرق السهم من الرعلى فوقه ، مية ، ال يرجعون إليه حىت يرتد 

١( "واخلليقة   اخللقهم شر( .  
  

ــؤمنني ع       ــان أمـــري املـ ــودة يف زمـ ــصفات كانـــت موجـ ــه هـــذه الـ ليـ
  .ا العصر  ، وتوجد أيضا يف زماننا يف خوارج هذالسالم

  

أنـه كـان يف اجلـيش الـذين كـانوا مـع        اجلهـين   وهب   عن زيد بن      
رضـي اهللا  قال علي ف رضي اهللا عنه الذين ساروا إىل اخلوارج   علي  
 ســلمالنــاس إين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و   أيهــا: عنــه 

  ىـم إلـكـراءتـس قـيـرآن لـقـن الورؤـقـي يـتـن أمـوم مـخرج قـي" : ول ـقـي
                                                

 . ١٢٣ ص ١٨حبار األنوار ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٩٩ . . . . . . . . . . . . سادس  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

صيامكم إىل  وال،  يءوال صالتكم إىل صالم بش،  يءقراءم بش
 ال، ون القرآن حيـسبون أنـه هلـم وهـو علـيهم      ؤيقر،   يءصيامهم بش 

 كما ميرق السهم من سالمميرقون من اإل،  قراءم تراقيهم جياوز
  . )١( " . . .الرمية 

كنـت أمتـىن أن ألقــى رجـال مــن    :     عـن شـريك بــن شـهاب قــال    
فلقيـت  أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أسـأله عـن اخلـوارج ،         

هـل مسعـت   : فقلـت لـه   ، أبا برزة يف يوم عيد يف نفر من أصحابه     
، نعــم : فقــال . صــلى اهللا عليــه وســلم يــذكر اخلــوارج   رســول اهللا

أتـى  ، بأذين ورأيته بعـيين    عليه وسلم  مسعت رسول اهللا صلى اهللا    
           فـأعطى مـن عـن    ، مه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مبـال فقـس

فقـام رجـل مـن    ، ومن عن مشالـه ومل يعـط مـن وراءه شـيئا          ميينه
ــا حممـــد: ورائـــه فقـــال  رجـــل أســـود . مـــا عـــدلت يف القمـــسة  ! يـ

صـلى اهللا   فغـضب رسـول اهللا  ، مطموم الشعر عليـه ثوبـان أبيـضان       
واهللا ال جتـدون بعـدي رجـال هـو     " : عليه وسلم غضبا شديدا وقال  

، خيرج يف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم  : " مث قال" . أعدل مين 
 رقـا ميـالم كمـساإل نـون مـرقـمي، م ـاوز تراقيهـجـرآن ال يـقـن الورؤـيق

  ال يزالون خيرجون حىت خيرج، حليق سيماهم الت، ية ن الرمـم مـالسه
                                                

 . ١١٥ ص ٣ صحيح مسلم ج )١(
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 اخللق هم شر، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، املسيح الدجال  آخرهم مع
   .)١( "واخلليقة 

 وهــو لى اهللا عليــه وآلــهعــن الــنيب صــ عــن أيب ســعيد اخلــدري      
 ن القرآنوإن من ضئضئ هذا قوما يقرؤ" : يشري إىل رأس اخلوارج 

، مية سالم مروق السهم من الرميرقون من اإل، ال جياوز حناجرهم 
ن أدركتهم ألقتلنهم قتل ئل، ويدعون أهل األوثان ، االسالم  يقتلون أهل

  . )٢( "عاد 
ضــون  ق اآلن هــم يقتلــون أهــل اإلســالم ويتركــون وال يتعر    وطبــ    

م قتلـوا مـن   مـن العـراق أـ   اإلحـصائية الـيت وردت   وألهل األوثان ،  
ــود اال ــتالل جنـ ــسلمني    ٢٥٠٠حـ ــوا مـــن املـ  ألـــف ٨٠ شـــخص ، وقتلـ

حـتالل أو  ترة الزمنية ، فهل هـم يقـاتلون اال      شخص خالل نفس الف   
  !حياربون املسلمني ؟

مـن األخـسرون   : قال ابـن الكـواء ألمـري املـؤمنني عليـه الـسالم             
ــذين ضــلّ  أعمــاال ــدنيا وهــم حيــسبون أــم    ال ــاة ال  ســعيهم يف احلي

  م كانوا يفـهإن أوالـف، اب ـل الكتـفرة أهـك"  :ال ـ ق؟ا ـسنون صنعحي
                                                

 .شعر الرأس مجيع حلق :  التحليق  .١١٩ص  ٧سنن النسائي ج  )١(
األصل ، واملراد من    : الضئضئ    .٥٨٥ ح   ٣٤٠ ص   ٣٣حبار األنوار ج     )٢(

 .نسله وعقبه 
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 حـق   وهــم جيتهـدون يف العبــادة   هم فابتـدعوا يف دينــهم فأشـركوا بـرب
 سعيهم ضلّ فهم األخسرون أعماال الذين،  يءحيسبون أم على ش 

مث رفع صوته  . " احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا يف
  . )١( "وما أهل النهروان غدا منهم ببعيد " : وقال 

  

 يـا أمـري املـؤمنني    تلْـ هـال مِ  : ليـه الـسالم   قيل ألمري املؤمنني ع       
إـم ال يفنـون إـم لفـي أصـالب        "   :على هؤالء فأفنيتهم ؟ فقال    
  . )٢( " يوم القيامة الرجال وأرحام النساء إىل

  

ــسلهم يف هــذا الزمــان ،          ــا ، وهــؤالء هــم ن وقــد جــاؤوا يف زمانن
لون خوارج هذا العصر ون الذين ميثّوهم التكفريي.  

  

انصرفت عن رايـات   اخلوارج يف أول ما    روي يف حبار األنوار أن      
   ــد ــي عليــه الــسالم ــاس قــتال  عل وهــم يفعلــون اآلن نفــس   ( د الن

ــشيء  ــهم  : ل قــا) ال علــى النــهر إىل جنــب قريــة     فأتــت طائفــة من
ــ ــالوا    ـفخـ ــأدركوه فقـ ــه فـ ــذا بثيابـ ــذعورا آخـ ــل مـ ــها رجـ ــه  رج منـ : لـ

بــن اقــد عرفنــاك أنـت عبــداهللا  : فقـالوا  . أجــل : أرعبنـاك ؟ قــال  
  :ال ـق. ه ـه وآلـول اهللا صلى اهللا عليـرس بـصاحن األرت ـباب ـبـخ

                                                
  .٥٨٦ح  ٣٤١ ص ٣٣حبار األنوار ج  )١(
  .٥٨٧ ح ٣٤٣ ص ٣٣حبار األنوار ج  )٢(
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عـن رسـول اهللا صـلى     فمـا مسعـت مـن أبيـك حيـدث         : قالوا  . نعم  
عليـه وآلـه    ثهم أن رسول اهللا صلى اهللافحد: قال  . اهللا عليه وآله    

ن طائفة مترق من الدين كمـا ميـرق الـسهم    إ" : قال  و أ.. . قال  
ــة يقــرؤالر مــن التكم  ومي الم أكثــر مــن صــ  . " . ..ن القــرآن صــ

فـــضربوا رأســـه فـــسال دمـــه يف النـــهر مث دعـــوا جباريـــة لـــه حبلـــى  
  . )١(فبقروا عما يف بطنها 

وهذا ما يفعلونه اليوم وهو قتل الرجال والنساء واألطفـال ، وال           
قون بينهم ، فهم يكفّرون ويقتلون ، وما دخلوا قريـة إال أفـسدوا    يفر

 ــفــرق والطّفيهــا ونــشروا التــدوا الطريــق  ة بــني املــسل ائفيمني ، ومه
سلحتهم إىل صدور أعـداء الـدين   ألعداء الدين ، فبدل أن يوجهوا أ      

  .نرى أم يقتلون املسلمني سنة وشيعة 
ار الباطـــل يف العـــصر   ـن أنـــص ـرق مـــ ـالث فـــ ـرنا ثـــ ـذكـــ : إذن     

املــسيح الــدجال ، واليهــود الــصهاينة ، وخــوارج     : احلــديث ، وهــم  
  .ة إن شاء اهللا تعاىل العصر ، وتأيت الفرق الباقي

دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي   العاملني وصـلّ احلمد هللا رب  و    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

                                                
 . ٣٤٥ ص ٣٣حبار األنوار ج  )١(
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  )١( القسم السابع

  أنصار الباطل يف العصر احلديث
  القسم الثاين

  
     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب القاســم دنا أيب ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  

  :قلنا إن أنصار الباطل يف العصر احلديث هم     
  :املسيح الدجال : الفرقة األوىل 

حتـارب املــسيحية  يف الواقــع وهـي فرقـة تــدعي املـسيحية ولكنـها         
 ميثلـه رمـوز   وختدع العامل وحتاول السيطرة على العامل ، وهو خـطّ       

  له الشيطان األكربر ميثّـا احلاضـ يف زماننطّـخلذا اـاص ، وهـوأشخ
                                                

  شعبان ٧ يف منطقة بيان بتاريخ      الديوانية األسبوعية  هذا املوضوع يف     ألقي )١(
  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١املوافق  هـ ١٤٢٧

  

- ١٠٣ - 
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وأذنابه من الدول الغربية اليت تساند الشيطان األكرب يف قـضاياه ،   
وقرأنا بعض الروايـات ، وقلنـا إن تفـصيل الرمـوز املوجـودة يف هـذه             

  . أن نبينها يف األسابيع القادمة الروايات حناول
  : أخرى رواياتلكم أقرأ و

مـا  ! أيهـا النـاس   " : ألصـحابه   لى اهللا عليه وآله  قال النيب ص      
ا إال وقد أنذر قومه الدجالبعث اهللا نبي  ،ره وإن اهللا عز وجل قد أخ

كم ليس بأعور ، رب إىل يومكم هذا ، فمهما تشابه عليكم من أمره فان
ر أن احلمـار  يتـصو (  رج على محار عرض ما بني أذنيـه ميـل        إنه خي 

ــه أن وســائل       ــىن ، قــد يفهــم من ــيس هــذا هــو املع عمــالق ، ولكــن ل
النقل املوجودة عنده سيكون له هذا االمتداد ، ويف روايـة أخـرى أن         
ــن      ــة عـ ــذا كنايـ ــرب ، وهـ ــرى يف املغـ ــه األخـ ــشرق ورجلـ ــه يف املـ رجلـ

إىل مجيــع  ويــصل   ميتــد يــستطيع أنفهــو  الــسيطرة علــى العــامل ،   
الذي يقف يف وجهه يواجه (  جنة ونار ، خيرج ومعه) أحناء العامل 

 ة ، وتصدر القرارات الدولية ضده ، والذي يقف معـه يعـيش يف   بشد
ــز وــر مــن مــاء ، أكثــر أتباعــه اليهــود   ) حببوحــة  ، وجبــل مــن خب

، واملدينة تيها يدخل آفاق األرض كلها إال مكة والب ، عرابوالنساء واأل
١(  "تيهاوالب( .  

                                                
  .٢٧ح  ١٩٥ ص ٥٢حبار األنوار ج  )١(
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : عن جابر بن عبداهللا أنه قال           
ضعف يف الدين ، أي (  خيرج الدجال يف خفقة من الدين"  :وسلم 

ولــه . . . ر مـن العلـم ،   ، وإدبـا ) وهـذا واضـح يف زماننـا احلاضـر     
أربعـون ذراعـا ، فيقـول للنـاس أنـا       محار يركبه عرض ما بني أذنيه   
بأعور ، مكتوب بني عينيه كافر ك ف  ربكم ، وهو أعور وإن ربكم ليس

يرد كل ماء ومنهل إال ،كاتب  يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري، اة ر مهج 
ا املالئكة ب مهما اهللا عليه ، وقامتاملدينة ومكة حرومعه جبال ،أبوا 

ه يواجــه مـن يقــف ضـد  (  والنــاس يف جهـد إال مــن تبعـه  ، مـن خبـز   
ران أنا أعلم ما منه ، ر يقول اجلنة  ، ومعه) مواجهة عنيفة 

ظاهره (  الذي يسميه اجلنة فهو النار ور يقول النار ، فمن أدخل
هو (  ومن أدخل الذي يسميه النار فهو اجلنة) جنة ولكن باطنه نار 

يطــرح أن مــن يكــون معــه يعــيش يف   رح مقــاييس خاطئــة ، فهــو  ـيطــ
غلّ ألن ثروات الدولة الـيت تقـف معـه    ، ولكن يف الواقع هو مست    جنة  
ويبعث اهللا معـه شـياطني تكلـم النـاس ، ومعـه        " : قال    ." ) تنهب

اآلن املطـر  (  فتمطـر فيمـا يـرى النـاس     يأمر الـسماء ،  فتنة عظيمة   
، ويقتـل  ) أو يغدق باخلريات على من يكون معـه      معروف  الصناعي  

على غريها من الناس ،  طنفسا مث حيييها فيما يرى الناس ، ال يسلّ
  . "  ؟لّـ وجزـع ذا إال الربـل هـهل يفعل مث! ا أيها الناس ـي: ول ـويق
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ــر"  :قــــال  ــدفيفــ ــأتيهم املــــسلمون إىل جبــــل الــ ــشام ، فيــ  خان بالــ
 بالد الـشام   (   حصارهم وجيهدهم جهدا شديدا    فيحاصرهم فيشتد

ن ، واآلن يوجــد حــصار علــى  يــشمل ســوريا وفلــسطني ولبنــان واألرد 
مـرمي فينـادي مـن الـسحر      زل عيـسى بـن  ـ مث ينـ ،) املـسلمني هنـاك   

 .اب اخلبيث الكذّ  إىليا أيها الناس ما مينعكم أن خترجوا: فيقول 
مرمي صلى   بعيسى بنم فينطلقون فإذا ه. يهذا رجل جن: فيقولون 

 !تقـدم يـا روح اهللا   : اهللا عليه وسلم ، فتقـام الـصالة ، فيقـال لـه       
ل اهللا وهو اإلمام املهدي عج(   بكم م إمامكم فليصلّ  ليتقد: فيقول  
فحـني  " :   قـال . "إليه  ى صالة الصبح خرجوا فإذا صلّ  . ) فرجه

اب وهـو   هـذا الكـذّ  ليه السالمأي حني يرى املسيح ع(  ابيرى الكذّ 
الد(  ينماث) ال  ج أي الدكما ينماث امللح يف املاء ، فيمـشي    ) ال  ج 

هـذا  ! يـا روح اهللا  : إليه فيقتله ، حىت أن الشجرة واحلجر ينـادي        
   .)١( "يترك ممن كان يتبعه أحدا إال قتله   فال.يهودي 

خيـــرج ليقتــل هـــذا الـــشخص الكـــذاب ،  عليـــه الـــسالم سيح املــ     
جلمــع بـــني  ا يقتـــل هــذا الكــذاب ، و  ليــه الــسالم  املهــدي ع اإلمــام  و
  امـاإلمن ـر مـله بأمـيقتالم ـه السـعليح ـيـأن املسضي ـتـيقات ـروايـال

                                                
ضـعف مـن    : خفقة من الدين    .  ٣٦٧ ص   ٣ج  بن حنبل   أمحد  مسند   )١(

 .يذوب : ينماث . ة أهله الدين وقلّ
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 يكـون حتـت قيـادة    ليه الـسالم  ألن املسيح ع اهللا فرجه ل  املهدي عج 
ــام  خلــف املــسيح عليــه الــسالم    ويــصلي ليــه الــسالم املهــدي عاإلم
   .ليه السالمعاملهدي اإلمام 

  

  :اليهود الصهاينة : الفرقة الثانية 
واآلن دورهــم يف العــامل واضــح ، وقرأنــا بعــض اآليــات القرآنيــة       

ــهم  ــرى   عنـ ــات أخـ ــا آيـ ــضيف إليهـ ــل الكتـــاب    ، ونـ ــن أهـ ــهم وعـ عنـ
  :الصهاينة 

  

    ﴿ 




 ﴾ )١( .  

  

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

                                                
  .١١٢ - ١١٠ : آل عمران )١(
  .٦٤: املائدة  )٢(
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    ﴿ 


 ﴾ )١(.   
  

    ﴿ 
 ﴾ )٢( .  

  

    ﴿ 


 ﴾ )٣(.   
  

  :خوارج العصر : الفرقة الثالثة 
ون ، ودورهم هو قتل املسلمني بـدل مـا يكونـون يف       التكفريي موه    

مواجهـــة األعـــداء ، وحـــسب اإلحـــصائية املوجـــودة يف العـــراق أـــم  
 جنـدي مـن جنـود االحـتالل ، وقتلـوا       ٢٥٠٠خالل هذه الفترة قتلـوا      

  مـدد ، هـرق يف العـر إىل الفـظـراق ، وانـعـي الـمـلـسـن مـا مـفـ أل٨٠
                                                

  .٦٨: املائدة  )١(
  .٦: اجلمعة  )٢(
  .١٢٠: البقرة  )٣(
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يــدعون أــم يف قتــال مــع احملتــل ، ولكنــهم يوجهــون أســلحتهم إىل   
صدور املسلمني ، لو أن هذه العمليات التفجرييـة كانـت موجهـة إىل       

رة منذ زمن بعيدالعدو يف فلسطني احملتلة لكانت فلسطني متحر .  
  

  :نصار الباطل يف العصر احلديث     وأكمل اآلن باقي الفرق من أ
  :املنافقون  : ةالرابعالفرقة 

    منــافقو هــذه األمــة ، وهــم عمــالء أعــداء الــدين ، ودورهــم هــو  
تثبــيط األمــة اإلســالمية عــن مقاتلــة أعــداء األمــة بــل يــسامهون يف   
القــبض علــى مــن يريــد حماربــة األعــداء ، ودورهــم كمــا كــان يف         

  م ضـمن    املاضي هو االداألمـة اإلسـالمية ولكنـهم حيـاربون     عاء بأ
 اعــة ، ويــساعدهم املنتفعــون ، املـسلمني بكــل األســاليب امللتويــة اخلد

  ــم الـس ـ وينخـدعم مــن  ذّج مــن األمة ، وال يطرحــون أنفـسهم بــأ
الباطل بل يرفعون شعارات احلق ، يطلقون على أنفسهم ألقابا مثل         

ــأم املـــؤمن أو ااهـــد أو املقاتـــل يف ســـبيل اهللا حـــىت  يظهـــروا بـ
ميثلون احلق ألن الذي يكون على باطل ال يقول بأنه علـى باطـل بـل     

  .ذّج من املسلمني  احلق ليخدع السمن أنصاريظهر نفسه أنه 
  

ــافقني ، ولعــل الت        و ــة عــن املن ــات القرآني ــض اآلي فاصــيل نقــرأ بع
  :تكون يف بعض املناسبات األخرى 
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

    ﴿ 


 ﴾ )٢(.   
  

  :ومصري املنافقني هو 
    ﴿  ﴾ )٣(.   
الكافرون الذين حياربون اإلسالم ، واملنـافقون الـذين ينـصرون              

      املـؤمن أنـه إذا   الكافرين هذا هو مصريهم يـوم القيامـة ، ويطمـئن 
ل املصري فليفعلوا ما يفعلون ، ومـا دام أن احلجـة عجـ       هو  كان هذا   
ــون ،    ســياهللا فرجــه ــوا مــن يقتل ــضحك   وظهر فليقتل ــال إن مــن ي يق

 هــو القــضاء علــى ل اهللا فرجــهأخــريا هــو املهــم ، ودور اإلمــام عجــ 
  .الكافرين واملنافقني هؤالء 
  ما هو دور املسلمني جتاه هؤالء املنافقني ؟: سؤال 

                                                
  .١: املنافقون  )١(
  .٦٧: التوبة  )٢(
  .١٤٠: النساء  )٣(
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  :اجلواب 
  :دور املسلمني جتاه املنافقني هو     
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
 وعـدم الـسري       دور املسلمني هو عدم طاعـة الكـافرين واملنـافقني     

  .أخذ منهاجهم يف ركبهم وعدم 
  

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

 أيضا جماهدم مبختلـف الطـرق ، كعـدم الـسفر           املسلمني دور    
 أن  واملقاطعة ال بدإىل بلدام إال للضرورة ، ومقاطعة بضائعهم ،    

ــ ــسلمني  نركّـ ــني املـ ــشر بـ ــا ، وننـ ــؤمنني  ز عليهـ ــة  واملـ ــسألة مقاطعـ مـ
 أن حنـارم بـالطرق   بضائع اليت تأيت مـن أعـداء الـدين ، ال بـد     ال

       مـن مقاطعتـها ، املـساجد    املختلفة ، مـثال املـشروبات الغازيـة ال بـد 
 ، واحلسينيات والفواتح وجمالس العزاء جيـب أن تقـاطع املـشروبات     

  ط ، كذلك السيارات واألجهزة الكهربائية ،ـر بسيـذا أمـع هـوبالطب
                                                

  .١: األحزاب  )١(
  .٧٣: التوبة  )٢(
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 مثنـا أكـرب   توال ننخدع بأن هذه السيارة رخيصة الـثمن ، فلـو دفعـ           
لـــشراء ســـيارة أخـــرى اعتـــرب هـــذا الـــثمن جهـــادا يف ســـبيل اهللا        

  .هم مبحاربت
كنـا جلوسـا عنـد الـنيب صـلى      :  عليه السالم  عن أمري املؤمنني      

ورأسه يف حجري ، فتذاكرنا الدجال    وهو نائم ليه وآله وسلم    اهللا ع 
  لغـري  "  :ا وجهه ، فقال فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه وآله حممر

الدجال أخمن الدجال هناك خطر أكرب (  ف عليكم من الدجالو ،
 أنـه حيــارب املـسلمني ، ولكــن املـشكلة يف املنــافقني    فالـدجال واضــح 

وسفك دماء ، ون لّة املِض، األئم ) باسم الدينألم حياربون الدين 
  . )١( "م بعدي ، أنا حرب ملن حارم وسلم ملن سامله عتريت من

ــى األمــة اإلســالمية أكــرب مــن الــدجال ، وهــم          هنــاك خطــر عل
ــم    ــور ألـ ــام اجلـ ــضالل وحكـ ــراء الـ ــم   أمـ ــسلمني باسـ ــاربون املـ  حيـ

حيـاربون  يف الواقـع  اإلسالم ، ويظهـرون بـصورة اإلسـالم ، ولكنـهم          
  .اإلسالمي الدين 

  

  :الطني وعلماء السوء اظ السوع : ةاخلامسالفرقة 
  ؤالء الذين يصدرون الفتاوى لصاحل املنافقني لتربير أعماهلمـ    ه

                                                
  .١٢ ح ٤٨ ص ٢٨حبار األنوار ج  )١(
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وتثبـيط األمـة باسـم الـدين ، واملنـافقون      وإثارة الفنت بـني املـسلمني       
ون األوامــر مــن  اظ الــذين يتلقّــ يكــون هلــم حاشــية مــن هــؤالء الوعــ  

هؤالء احلكام ، وجتـد أن كـل حـاكم مـن احلكـام عنـده جلنـة دينيـة          
جــه ، وجلنـة إصــدار الفتــاوى الــيت تتناسـب مــع أهــواء احلــاكم ومزا  

 رون أعمال املنافقني ، وهناك مناذج يف التاريخ ملثل هـؤالء        وهم يرب
رون الدين ملا يريده الظلمة املنافقون الوعاظ الذين جيي.  

  :يقول اهللا تعاىل 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

نـه دخـل   أغياث بن إبراهيم النخعي الكـويف   عن        ويروي التاريخ 
 حيـب احلمـام ويلعـب    اخلليفـة املهـدي ، وكـان   املـسمى ب اخلليفة على  

   امه محام ، فقيل له به ، فإذا قد:  فقـال   .ث أمـري املـؤمنني   حـد :
 صـلى اهللا عليـه وسـلم   حدثنا فـالن عـن فـالن عـن فـالن أن الـنيب         

واجلنــاح ( ر أو جنــاح  أو حــافنــصل أو خــف  ال ســبق إال يف: قــال 
البدرة هي كـيس فيـه   ( درة بفأمر له املهدي ب .) إضافة من عنده   

، فلمـا قـام قـال    ) ألف أو عـشرة آالف درهـم أو سـبعة آالف دينـار       
  صلىول اهللا سـر لىـاب عذّـا كـه قفـاك أنـفـلى قـد عـأشه: ة ـاخلليف

                                                
  .١٧: القصص  )١(
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اب ، ولكــن مــع ذلــك واخلليفــة يعلــم أن هــذا كــذّ(  وســلم اهللا عليــه
مث أمـر  . أنا محلته على ذلك : اخلليفة مث قال  .) يأمر له دية   
  . )١(فيه  ورفض ما كان، بذبح احلمام 

أحيانا تصري عنـد بعـض اخللفـاء حلظـة يتـذكّرون فيهـا احلـق ،                 
 ، ليـه الـسالم  احلـسني ع اإلمـام  بر إذا ذكـر  وأحيانا يبكون على املنا 

أحيانا  العاطفة تأخذهعض منهم ميثّل ، ولكن البعض منهم       بنعم ال 
  .فيقول كلمة احلق 

ــه            ــن احلــسني علي ــي ب ــام عل ــصدد حــديثا لإلم ونقــرأ يف هــذا ال
 الــذي كــان رجــال عاملــا إال أنــه كــان  أحــد األشــخاصمــع ) الــسالم 

ــاز األ  ــع اجلهـ ــيما مـــع هـــشام   مـــوييتعـــاطف ويتعـــاون مـ ــن اوال سـ بـ
يف حديثــه هــذا مــن إعانــة عليــه الــسالم ره اإلمــام عبــدامللك ، حيــذّ

أولـيس بـدعائهم   " : وقد جـاء فيـه      . . .والركون إليهم ،     الظاملني
فهو قطب (  دعوك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظاملهم اك حنيإي

ما إىل سلّ ، وجسرا يعربون عليك إىل بالياهم ،) ألنه يصدر الفتاوى 
 على لون بك الشكِخداللتهم ، داعيا إىل عينهم سالكا سبيلهم ، يض

  وك يفـا أعطـ ملّـا أقـال إليهم ، فمـوب اجلهـادون بك قلـويقت ، اءـالعلم
                                                

 ١ ، املوضوعات البن اجلـوزي ج   ٦٦ ص   ١ان ج   ـاروحني البن حب   )١(
 . ٤٢ص 
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ا لـك يف جنـب مـا خربـوا     أيسر ما عمـرو    ا أخذوا منك ، وما    ـدر م ـق
وحاسبها حـساب    فانظر لنفسك فإنه ال ينظر إليها غريك ، ،عليك  

  . )١( "رجل مسؤول 
  

  :املأجورة ات أصحاب األقالم والفضائي: الفرقة السادسة 
   ــس ــط العــسل بال ــا أن ختل ــضائيات دوره ــائق ،      الف ــشوه احلق م وت

آخـر ، وتقلـب   نعم تذكر حقيقة من احلقائق ولكن جتعل معها شيئا    
ة ة األمـ احلق بـاطال والباطـل حقـا ، ويـساهم بعـضها يف تثبـيط مهّـ             

ة وء علــى األمـور التافهــة وتقليـل أمهيــ   بتــسليط الـض وكـسر عزميتـها  
 األغـاين اخلليعــة  صها بــثّة ، وبعــض الفـضائيات ختصـ  األمـور املهمـ  

لني فقــط ، وجتــد بــرامج واألفــالم اهلابطــة وأخبــار املطــربني واملمــثّ 
 عن أخبارهم ، وكذلك يف اجلرائد واالت ينـشرون أخبـار    خاصة
لني واملطـربني ، وكـثري مـن النـاس يقـرؤون هـذه األخبـار وكـأن              املمثّ

هؤالء مهمون أو هلم قيمة ، واملفروض أن ال نتـابع أخبـارهم ، وإذا    
نقرأ أخبارهم فمن باب أن نعرفهم ال حبا فيهم ، وبعـضها تـساهم    

  لمنيـارة املسـني وإثـلمـني املسـدة بـوحـدم الـة وهـيائفـج الطّـيـأجـيف ت
                                                

 ١٢لشيخ ناصر مكارم الشريازي ج      لزل  ـاألمثل يف تفسري كتاب اهللا املن      )١(
  .٢٠١ص 
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وختتـار مـن البـاحثني    !! بعضهم على بعض بعنـوان البحـث العلمـي          
مـــن يـــساهم يف ذلـــك ، وهـــذا الباحـــث اإلســـالمي  !! اإلســـالميني 

  . توجد عنده حبوث عندما يتكلم ترى أنه ال
ــضائيات  ــض الف ــسلّ      وبع ــام احلــرب كانــت ت ــى   يف أي ــضوء عل ط ال

ــان    ــدث يف لبنـ ــذي حـ ــدمار الـ ــ، الـ ــدمار  وتركّـ ــذا الـ ــى هـ وال ، ز علـ
ــار أو      ــذكروا ضــمن شــريط األخب ــار ااهــدين أو ي ــذكرون أخب ي

ــضبة وال يركّــــ  ــارة مقتــ ــا وال حيلّيــــذكروا بعبــ ــا وال زون عليهــ لوــ
ــالة إىل ليحلّـــيقـــابلون أحـــدا  ل انتـــصارات ااهـــدين ، وكأـــا رسـ

       احملتـل ،  الشعوب اإلسـالمية والعربيـة بـأن ال تقومـوا يف وجـه العـدو 
وإذا قمتم يف وجوههم فإنه يصيبكم ما أصاب لبنان ، وال يـذكرون          

        تمـع الـصهيوين ، وتـرى أنـه ال     ما حيـدث مـن هـزائم نفـسية يف ا
يقولـون بــأم  وع الـصهيوين ،  توجـد مقـابالت مـع النــاس يف اتمـ    

ة وكانـت النتيجـة أن الـشعب    قاموا بإحصائية داخـل األراضـي احملتلّـ       
اإلسرائيلي كـان يؤيـد جيـشه ، جمـرد خـرب وال يعرضـون أي مقابلـة         

ة اجلــيش ة وبيــان قــوة األمــمــع أي أحــد ، وهــدفهم هــو تثبــيط مهّــ  
ــيش     ــع أن اجلـ ــدان مـ ــدمري البلـ ــى تـ ــادرون علـ ــم قـ ــرائيلي وأـ اإلسـ
اإلسرائيلي جيش جبـان ال يـدخل يف املواجهـة املباشـرة مـع املقاومـة        

لـن بعيـل الصواريخ مـا يستعمـة وإمنـاإلسالميد ويقتل األبرياء العز  
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ــدهم     ــدنيني ، ولـــو كانـــت عنـ ــكاا مـــن املـ ــوت علـــى سـ ويهـــدم البيـ
د ما كـانوا ينــزلون إىل   شجاعة لنـزلوا إىل ساحة املعركة ، ومبجر    ال

ساحة املعركة كنتم تـرون أـم يهربـون كـالفئران ، وبعـضهم كـانوا          
ــ ـــيهربـ ــدبـون مـ ــع    ن الـ ــوا مـ ــأن يهربـ ــر بـ ــيهم األوامـ ــت إلـ ابات ، وأتـ

ــسية الــيت حــصلت عنــدهم ،      دب ــام ، وتالحظــون اهلزميــة النف اب
ز فقـط  ز عليـه ، تركّـ  هـذا اخلـرب وال تركّـ   والفضائيات مل تكن تنقل   

  .الدمار يف لبنان آثار على 
  :ة ـالنتيج

الستة من املسيح الدجال ، واليهـود الـصهاينة ،   الفرق  هي  هذه      
وخــوارج العــصر ، واملنــافقني ، ووعــاظ الــسالطني وعلمــاء الــسوء ،   

ــضائيات املـــأجورة ، هـــؤالء    أنـــصارونلـــثّمي وأصـــحاب األقـــالم والفـ
ز عليهــا حـىت نــشخص  ، وال بــد أن نركّـ يف العــصر احلـديث  الباطـل  

من هم األعداء الذين حياربون اإلسـالم ، ونتعامـل معهـم حبـذر ،             
م كمــا حياربوننــا مبختلــف الطــرق املتاحــة ، قــد    وال بــدأن حنــار 

ــة      يكــون محــل الــسالح غــري ممكــن ، ولكــن ميكــن عــن طريــق كتاب
ــ ـــمقالـ ــداـة ، أو توعيـ ــة بأعـ ــشيطان  ة األمـ ــدعوا بالـ ــىت ال ينخـ ئها حـ

ــم ، مــا زالــ األكــرب ، حلــد وا اآلن الــبعض منخــدعرون القــول  يكــر
   ، ولكن هم تسببوا باالحتالل ، وبعد ذلك أتوابأـم حـرروا البالد
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ــاحلرب مث  للت ــأتون ب ــدمرون   حريــر ، فهــم ي ــأتون بالــسالم ، هــم ي  ي
املفروض والبلدان مث يأتون إلعمارها ، هم يدمرون وهم يعمرون ،         

  .أن ال ننخدع م 
ــابيع القادمـــة موضـــوع املـــسيح الـــدجال      وســـوف نتنـــاول  يف األسـ

ــات الــواردة فيــه ومــا ميكــن أن         ــشكل أكثــر تفــصيال لنبــين الرواي ب
  .نفهمه من هذه الروايات 

دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي   العاملني وصـلّ هللا رب احلمد  و    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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  )١( القسم الثامن

املسيح الد٢( الج(  
  القسم األول

  
     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحممين اهربني الطّي.  

عدة عالمـات ،  توجد  ل اهللا فرجه    قبل ظهور اإلمام املهدي عج   
ــؤمن علــى قــرب الظهــور وأنــه يف         ــرب منبهــة للم هــذه العالمــات تعت

  ا أنـمـة ، كـالـحـع ال مـور واقـهـظـور وأن الـهـظـلـل لــوصـق املــريـطـال
                                                

يف منطقة بيـان    عليه السالم    مسجد اإلمام احلسن   هذا املوضوع يف     ألقي )١(
، مبناسـبة مولـد      م   ٢٠٠٦ / ٩ / ٧ املوافق   هــ  ١٤٢٧  شعبان ١٣بتاريخ  

 .اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه الشريف 
حممد صادق الـصدر  الشهيد  موسوعة اإلمام املهدي للسيد يرجى مراجعة  )٢(

 ،  ٥٨٩ - ٥٧٨ ، ص    ٦٤٧ - ٦٤٠قدس سره ، تاريخ الغيبة الكربى ص        
   .٢٠٣ - ١٩٢ ، وتاريخ ما بعد الظهور ص ٦٢١ - ٦١٤ص 

  

- ١١٩ - 
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 إىل املدينـة  لطريق تدلّ اإلنـسان علـى قـرب وصـوله        العالمات على ا  
ــى   يــالــيت يريــد أن  ذهب إليهــا ، كــذلك عالمــات الظهــور تــدلك عل

 للظهــور  ، ودور املـؤمن أن يـستعد  ليـه الـسالم  قـرب ظهـور إمامـك ع   
حىت يكون من أنصاره وأعوانه واملؤيدين له واملقـاتلني معـه ، ويقـوم     

ــد لظهــوره عجــ املــؤمن با ــد يــشمل  و ، ل اهللا فرجــهلتمهي هــذا التمهي
    ــد األرضــي ــضا يــشمل متهي ــد الــنفس ، وكــذلك أي ة االســتعداد ومتهي

ــ ــع     العام ــك مث اتم ــك مث جمتمع ــك وعائلت ــدءا مــن بيت ة للظهــور ب
  .العاملي 

عالمات الظهور تعطي اإلنسان املؤمن تنبيهـا علـى قـرب          : إذن      
ــست  ــون مـ ــور ، ودوره أن يكـ ــرته وأوالده  الظهـ ــسه وأسـ ــد نفـ عدا ، فَيِعـ
هـــذا هــو دور اإلنــسان املـــؤمن يف   ووجمتمعــه مث اتمــع العــاملي ،    

  .عصر الغيبة الكربى 
ــة          وهكــذا نــرى أن مهمــة املــؤمن قبــل الظهــور ليــست مهمــة هين

       غري ســهلة بــسيطة ، فــاملؤمن ال يعــيش لنفــسه فقــط أو لبيتــه الــص
ة ألنـه  ة عامليـ ، بـل علـى عاتقـه مهمـ      املكون من زوجته وأوالده فقـط       
ــيكــون مــشاركا يف تأســيس الدالــيت يــسعى إليهــا اإلمــام  ة ولــة العاملي

ــاء  املهـــدي عليـــه الـــسالم  ، وهـــذه الدولـــة العامليـــة هـــي حلـــم األنبيـ
  امـر قيـ ينتظجـل اهللا فرجـهام عـ ، واإلمليهـم الـسـالماء عـواألوصي
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ــام      ــدا لظهــوره ، وإذا مل يظهــر اإلم ــدورهم متهي ــؤمنني ب املهــدي امل
ــك أن املــؤمنني مل يقومــوا بالــدور املطلــوب   ليــه الــسالمع  فمعــىن ذل

منهم ، وأن هناك تقـصريا مـن بعـضهم أو مـن أكثـرهم ، نعـم قـد              
ــض املــؤمنني مبــا هــو مطلــوب منــهم ، ولكــن قيــام     الــبعض يقــوم بع

بدورهم ال يسقط التكليف عن باقي املؤمنني ، وقيام البعض القليل     
 أن يقـوم   ، بل ال بددورهم ال يؤدي إىل ظهور اإلمام عليه السالم   ب

ــؤمنني ،      ــر املـ ــادير أكثـ ــل التقـ ــى أقـ ــدورهم أو علـ ــؤمنني بـ ــع املـ مجيـ
ــدوره      ــوم بـ ــربى أن يقـ ــة الكـ ــصر الغيبـ ــؤمن يف عـ ــن املـ ــاملطلوب مـ فـ

هـذا الـدور إذا   وهناك دور مهم يقوم على عاتقه ،    واملطلوب منه ،    
 سـوف يتـأخر ظهـوره    مل يقم بـه املؤمنـون فـإن اإلمـام عليـه الـسالم       

كمــا هــو حاصــل اآلن ، لــو أن املــؤمنني قبــل مائــة ســنة مــثال قــاموا   
ليـــه عاملهــدي  بــدورهم لكــانوا قــد مهــدوا األرضــية لظهــور اإلمــام        

   .السالم
 ، ليــه الــسالمريبــة لظهــور اإلمــام ع     نــأيت إىل هــذه العالمــة الق

    ث عـن الـدجال فيهـا كـثري مـن      وهو الدجال ، والروايات الـيت تتحـد
الرمــوز ليــتم فهــم  هــذه تــاج إىل تأويــل كــل رمــز مــن  حنالرمــوز ، و

الروايات ، وأحاول هنا حتليل بعـض هـذه الرمـوز ومـا يناسـبها مـن         
  :تأويل ، ويتم البحث ضمن النقاط التالية 
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  :ال جوالد املسلمون: النقطة األوىل 
  : أقرأ بعض الروايات عن الدجال 

ألنا " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن حذيفة قال      
 العني يأحدمها رأ، معه ران جيريان ، ال منه جالد علم مبا معأ

 أحـد فليـأت   ا أدركـن مـ إف، ج نار تأج  العني يواآلخر رأ ،  بيض  أماء  
فيشرب منه فإنه ماء  النهر الذي يراه نارا وليغمض مث ليطأطئ رأسه

بني عينيه  ال ممسوح العني عليها ظفرة غليظة مكتوبجن الدإو، بارد 
  . )١( " ه كل مؤمن كاتب وغري كاتبؤكافر يقر

يت حنتـاج إىل فـك رموزهـا املوجـودة     هذه رواية من الروايات ال        
  .لنفهم معناها فيها 
عليــه  عـن النــواس بـن مسعــان قـال ذكــر رسـول اهللا صــلى اهللا        

فعـاث  ، خارج خلة بني الشأم والعـراق       نهإ"   :. . .وسلم الدجال   
فيـأيت علـى القـوم    . . . يـا عبـاد اهللا فـاثبتوا      ،  ميينا وعاث مشـاال     

واألرض ، فيأمر السماء فتمطر ،  ون لهفيدعوهم فيؤمنون به ويستجيب
ا ذر أطول ما كانت) أي أغنامهم (  فتروح عليهم سارحتهم، فتنبت 

ه خواصر وأسبغه ضروعا وأمد ،ون عليهمث يأيت القوم فيدعوهم فريد 
  نـ ميءـم شـهـس بأيديـيـني لـلبحون ممحـيصـف، م ـرف عنهـه فينصـولـق

                                                
  .١٩٥ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
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فتتبعـه كنوزهـا   ، باخلربة فيقول هلا أخرجي كنوزك  ومير،  أمواهلم  
  . )١(  ".. . كيعاسيب النحل 

  .رواية غريبة أيضا وهذه    
  

: قال الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     : الك قال   ـن م ـس ب ـن أن ـع    
دينة مث ترجف املدينة ثالث زل يف ناحية املـحىت ين  الدجاليءجي" 

  . )٢(  "كافر ومنافق رجفات فيخرج إليه كل
  

. . . إن الـدجال   أال" : قـال    ليـه الـسالم   عن أمـري املـؤمنني ع         
 كأا كوكب الصبح ، يءيف جبهته تض ىن ممسوحة واألخرىـه اليمـعين

 ا ممزوجة بالده ؤيقر" كافر " عينيه مكتوب  نيم ، بفيها علقة كأ
خيوض البحار ، وتسري معه الشمس ، بني يديه جبل ،  ي كاتب وأمكل

جبل أبيض يرى الناس أنه طعام ، خيرج يف قحط  من دخان ، وخلفه
محاره ميل ، تطوى له  خطوة)  أبيض أي( شديد ، حتته محار أقمر 

ينادي  ، مباء إال غار إىل يوم القيامة وال مير، األرض منهال منهال 
 ع ما بني اخلـافقني مـن اجلـن واإلنـس والـشياطني        ـسمه ي ـبأعلى صوت 

. كم األعلى ر فهدى أنا ربى وقد أوليائي أنا الذي خلق فسوإيلّ : ليقو
  واق ، وإنـشي يف األسـام ، وميـ الطعمـعطْور يـه األعـدو اهللا إنـع ذبـوك

                                                
  .١٩٧ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
  .١٠٢ ص ٨صحيح البخاري ج  )٢(
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بأعور ، وال يطعم وال ميشي وال يزول تعاىل اهللا  ربكم عز وجل ليس
أال وإن أكثر أشياعه يومئذ أوالد الزنا وأصحاب  ،عن ذلك علوا كبريا 

عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة   يقتله اهللا،يالسة اخلضر الطّ
يـدي مـن يـصلي املـسيح      أفيق لثالث ساعات من يوم اجلمعة ، علـى         

  . )١( " ة الكربىامأال إن بعد ذلك الطّ ،بن مرمي خلفه عيسى 
  .اليت ال تنتهي الكبرية وتبدأ بعد ذلك املشاكل     

    هذه بعض الروايـات ، وهنـاك كـثري مـن الروايـات ، فيهـا رمـوز          
ــثرية حتتـــاج إىل تأويـــل وبيـــان ، وســـوف أطـــرح بعـــض الرمـــوز        كـ

  .املوجودة يف هذه الروايات 
نا سـيظهر يف آخـر الزمـان ، وإمنـا      س شخصا معي  إن الدجال لي      
ــ ـــهـ ـــو رمـ ــالم     ـز عـ ــة لإلسـ ــدة معاديـ ــسفة وعقيـ ــا فلـ ــضارة هلـ ن حـ

واملسلمني ، وهذه احلضارة هـي احلـضارة املاديـة الغربيـة املعاصـرة        
 تمع اإلسالمي فكرياليت استطاعت أن تغزو اا مبـا هلـا   ا وعسكري

رق والغــرب عــن ة وســلطة وهيمنــة ، وأمسعــت مــا بــني الــش  مــن قــو
ــا وأشــــياعها   ــائل اإلعــــالم احلديثــــة ، فجمعــــت أتباعهــ طريــــق وســ

   ـ   وأولياءها ، وهؤالء هم كل مـن اغتـرـذه احلـضارة الغربي   ة فـآمن
الم كدين يصلح إلدارةـض اإلسـة ورفـب املنحرفـق املذاهـا واعتنـ  

                                                
  .٢٦ ح ١٩٢ ص ٥٢حبار األنوار ج  )١(
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البــشرية ســواء كــانوا مــسلمني أم غــري مــسلمني باألصــل ، فأخــذوا    
ــا     ــدون فيهـ ــا وميجـ ــرون هلـ ــة ويزمـ ــة املاديـ ــضار الغربيـ ــون للحـ يطبلـ

ــشرية ، ولكــن هيهــات    وميــدحوا وكأــا احلــلّ   ــشاكل الب  األمثــل مل
هيهات فهذه احلضارة املادية كالسراب الذي ال واقع لـه ، وأتباعهـا           

  .لكن بعد فوات األوان سوف يدركون ذلك و
  

    وهـذه احلـضارة املاديــة أمـدت عمالءهـا وأتباعهــا باملـال الــوفري      
لى اهللا عليـه  والقوة والسلطة ، ويشري إىل ذلك من الرواية قوله صـ    

ا ذر أطول ما كانت )أي أغنامهم ( فتروح عليهم سارحتهم "  : وآله
ه خواصروأسبغه ضروعا وأمد"  .  

  

ــك ، " األغنـــــام  " واســـــتعمال كلمـــــة     كنايـــــة عـــــن املـــــال وامللـــ
ال هلـم  واستعماهلا يتناسب مع ذاك الزمان ، ومن يكون تابعا وعمي  

  .امللك  أم حيصلون على أغنامه تكون مسينة ، ومعىن ذلك
وإن مــن "   :لى اهللا عليــه وآلـه ذلــك أيـضا قولــه صـ  ويـشري إىل      

فتنته أن ميرباحلي متطر فتمطر ويأمر  قونه فيأمر السماء أن فيصد
يومهم ذلك أمسن ما  األرض أن تنبت فتنبت حىت تروح مواشيهم من

كانت وأعظمه وأمد١(  "ه ضروعاه خواصر وأدر( .  
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي اهلندي ج ل العمال زـكن )١(
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ترمــز إىل املــال الــوفري الــذي حيــصل عليــه   " األغنــام " فكلمــة     
ق احلضارة الغربية ويكون تابعا هلا وعميال هلا ، فكل من       صدمن ي 

يــسري يف ركــب الغــربيني ويتعــاون معهــم ويــصري عمــيال هلــم فــإم  
يزوة واهليمنة دونه باملال والسلطة والقو.  

  

    وأما املعارضون هلذه احلضارة املاديـة فـإم يعيـشون يف ضـنك         
مث يـأيت  "  : عليـه وآلـه  لى اهللا من العيش ، كما يشري إليه قوله صـ   

ون عليهالقوم فيدعوهم فريد لني قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممح
  . "  من أمواهلميءليس بأيديهم ش

  

  باحليوإن من فتنته أن مير"  : لى اهللا عليه وآلهكذلك قوله ص    
  . )١( "إال هلكت  بونه فال تبقى هلم سائمةفيكذّ

  

ــز عــن أــم   أي ال يبقــى هلــم شــيء مــن مواشــ       يهم ، وهــذا رم
ــربيني    ــه الغـ ــن يقـــف يف وجـ ــل مـ ــصعوبات ، وكـ ــاديني يعيـــشون الـ املـ

ويعارضـــهم ـــــــ كمـــا تــــشاهدون اآلن ــــــ فإنــــه يتعـــرض للمقاطعــــة     
االقتــصادية واالنقالبــات العــسكرية والقالقــل الداخليــة واالغتيــاالت   

  .والتصفية اجلسدية 
  

  ل حىت ينـزل يف ناحيةجييء الدجا"  : لى اهللا عليه وآلهه صـ    قول
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي اهلندي ج لز العمال ـكن )١(
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  . "املدينة 
الدجال هو ممثّل هذه احلضارة املادية ، وال يقصد مـن املدينـة          

املدينة املنورة بل املقصود أي مدينة من املدن ، ويقصد مـن ناحيـة           
 مثـل الـسفارة مـثال ، وهـذه احلـضارة      املدينة جهة يف املدينة كمبىن    

تــدخل عــن طريــق الــسفارات ، وتعرفــون أن الــسفارات الغربيــة هــي  
  .أوكار للتجسس وتدبري املؤامرات يف الدول 

 ، وهذا كناية "وترجف املدينة ثالث رجفات " : مث تقول الرواية     
عن ثالث مصاعب وابتالءات وحمن تكون من تدبري هـذه الـسفارة           

ثل احلضارة الغربيـة ، فتمـر هـذه املـصاعب علـى النـاس يف          اليت مت 
  .املدينة اليت ينـزل فيها الدجال 

 ، وهـم كـل   "فيخرج إليه كل كافر ومنـافق  " : مث تقول الرواية       
على هذه املدينة من يفشل يف التمحيص واالبتالء الذي مر .  

 قول الد    ال  ج : " ارة املاديـة   ، معناه أن احلض"كم األعلى   أنا رب
ــاذ   ســـتعزل البـــشر عـــن املـــصدر اإلهلـــي ، وتعلـــن أـــا قادمـــة إلنقـ
البشرية بواليتـها وفكرهـا وأطروحاـا وقوانينـها بـدال عـن القـوانني          
اإلهلية ، وهذا معناه ادعاؤهـا للربوبيـة وأـا مالكـة لـشؤون النـاس               
ــى إدارة أمــورهم مــن دون احلاجــة إىل اهللا عــز وجــل ،      وقــادرة عل

  دهـرى أن بيـث يـا يف الشيطان األكرب حيـراه اآلن واضحـ ناـذا مـوه
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إدارة كل شؤون العامل ، وأن أي دولـة تقـف يف وجهـه فإـا تحـارب         
مبختلف الطرق ، فهذه احلـضارة الغربيـة تعتـرب نفـسها أـا مالكـة             

  .ناس ، لذلك تقول أنا ربكم األعلى لشؤون ال
  قول الـد    لَـ ِإ" : ال  جديـه       " أوليـائي    يمعنـاه دعـوة أتباعـه ومؤي ، 

  ــتم ــراف األرض ليـ ــن أطـ ــادي    مـ ــريب املـ ــر الغـ ــى الفكـ ــيفهم علـ  تثقـ
ــهم علــى األخالقيــ  ــائم علــى الفــساد   وتربيت ات والــسلوك الغــريب الق

  واالحنراف من شرب اخلمر واملخدنا ورات والزذوذ من اللّـواط  الش
والسحاق حىت وصل األمـر إىل الفعـل باحليوانـات بعـد أن ملّـوا مـن        
البـشر ، وهكـذا يربطـوم ـذه األمـور حبيـث يـدعون إىل الفــساد        

    تمــع اإلســالمي ، وحيــاول أتبــاع الــدواالحنــراف يف اال ممــن ج
يدعون اإلسـالم نـشر الفـساد بـني املـسلمني قـوال وفعـال عـن طريـق              

  .نا أو أماكن لشرب اخلمر ل اإلعالم أو إقامة أوكار الزوسائ
نا وإن أكثر أشياعه يومئذ أوالد الز"  : لى اهللا عليه وآله    قوله ص

  .  "يالسة اخلضروأصحاب الطّ
 الطيالــسة اخلــضر قــد يقــال بــأم خــصوص اليهــود ،      أصــحاب

د تالحظــون أــم يلبــسون القبعــة الــسوداء مــع الــشعر الطويــل ، وقــ  
يطلق األخضر على اللون األسود ، ولكن ميكن توسعة املفهوم ألهـل        

  ة يفلون الطبقة الربجوازية الذين ميثّرة االجتماعيـيطوال والسـاألم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ١٢٩.  . . . . . . . . . . . ثامن  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

ــدجال    ــابعني للـ ــون تـ ــوال يكونـ ــحاب األمـ ــالمي ، وأصـ ــع اإلسـ  اتمـ
  .وللحضارة املادية 

      نا إمـا الـذين انقطعـوا عـن آبـائهم مـن ناحيـة         ويقصد بأوالد الز
ة ، وصـــاروا أوالدا للفكــر الغـــريب املـــادي والعقيـــدة  ة وفكريـــعقيديــ 

الغربيــة ، فــصاروا مبنـــزلة أوالدهــم ، وإمــا أــم نتــاج العالقــات        
قــد  تــرون أنــه يف الفكــر الغــريب ال يعترفــون بع     ومــة شــرعا ،  احملر

ــيش   الـــزواج ، فـــيمكن للـــشخص أن يكـــون أســـرة بـــدون زواج ، فيعـ
ف واحد بدون زواج وينتج منهما األوالد ـت سقـع املرأة حت ـل م ـالرج

ــدجال حيــث يــصريون مــن      ــون لقمــة ســائغة لل ، وهــؤالء األوالد يكون
ــا بــل ويعتــرف      أتباعــه ، وخاصــة يف املــستقبل حيــث يكثــر أوالد الزن

ــة اجتماع   يــة ومناصــب مرموقــة ويتعامــل معهــم     ــم ويعطــون مكان
كاألوالد الشرعيني ، ففكرة الدجال مستمرة إىل وقت ظهور املهدي       

 ألـا تـشمل كـل حـضارة ماديـة ال فقـط احلـضارة        ل اهللا فرجـه   عج
ــدي عجـــ     ــيقتله املهـ ــدجال سـ ــرة ، والـ ــة املعاصـ ــهالغربيـ  ل اهللا فرجـ

 ألمـا سيقـضيان علـى كـل حـضارة       ليـه الـسالم   مبساعدة املـسيح ع   
ادية ظاملة وعلى كـل مظهـر مـن مظاهرهـا ألن احلـضارات املاديـة         م

تنشر الفساد والظلم واالحنراف فقط ، وال ميكـن أن تنـشر العـدل        
  امـظـنـة أو الـميقراطية كالدـالبـن خـاويـك بعنـي ذلـدعـت تـانـوإن ك
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الــدويل اجلديـــد أو الـــشرق األوســط اجلديـــد أو مكافحـــة اإلرهـــاب   
  .وغري ذلك من العناوين 

ــام املهــدي ع      ــسالم اإلم ــه ال ــدل احلقيقــي يف    لي ــشر الع  ســوف ين
ــسالعــامل ، ســتعيش البــشرية قمــ   ــة ألن كــل  ة ال ــه العاملي عادة يف دولت

شخص سوف يأخـذ حقّـه ، وال يوجـد اعتـداء علـى حقـوق اآلخـرين                
  .ن يستطيع املظلوم أن يأخذ حبقّه من الظامل دون أ
هذه الروايـات الكـثرية املوجـودة عـن الـدجال فيهـا رمـوز        : إذن      

كــثرية حنتــاج إىل فكّهــا كمــا فعلنــا يف بعــض هــذه الرمــوز ، وأكمــل   
ة  بقيـ لّحنـ املوضوع إن شاء اهللا تعاىل يف الديوانية األسبوعية حـىت          

  .ايات الرموز املوجودة يف مثل هذه الرو
دنا أيب القاسـم  ى اهللا علـى سـي   العاملني وصـلّ احلمد هللا رب  و    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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  )١( القسم التاسع

  املسيح الدجال
  القسم الثاين

  

     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين ني الطّبي.  

ــه مهمــ     ــة الكــربى علي ــا إن املــؤمن يف عــصر الغيب ــ    قلن ة ال ة عاملي
      تمع العـاملي ألنـه يريـد    فقط أنه يهتم بعائلته بل ال بد أن يهتمبا 

 ل اهللا فرجـه د لظهور اإلمام املهـدي عجـ   أن ميه أن يلتفـت   ، وال بـد 
       ام عينيـه  ك يكـون أمـ  املؤمن إىل هـذا األمـر حـىت إذا أراد أن يتحـر

   ر فقط مبجتمعـه الـصغري ضـمن     ال أنه يفكّأنه على عاتقه دور مهم
  .ة املكونة من الزوجة واألوالد ريالعائلة الصغ

                                                
 هــ  ١٤٢٧  شـعبان ١٤بتاريخ الديوانية األسبوعية   هذا املوضوع يف     ألقي )١(

  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ٨املوافق 
  

- ١٣١ - 
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وقرأت بعض الروايات عن الـدجال ، والروايـات فيهـا كـثري مـن               
ــاج إىل فــك الرمــوز ، هــذه  ، وحاولنــا قــدر اإلمكــان أن   الرمــوز حتت

بعض هذه الرموز نفك .  
ــا ، وإمنــا هــو          ــيس شخــصا معين ــدجال ل وخالصــة الكــالم أن ال
نعم هنـاك ممثّلـون هلـذا اخلـط ، واآلن هـذا االجتـاه        جاه وخطّ ات ، 

متثّلــه احلــضارة الغربيــة املاديــة ، هــذه احلــضارة الــيت هلــا عقيــدة    
ــا  دي اإلســالم واملــسلمني ، واســتطاعت أن تغــزو اتمــع   معينــة وتع

ا ، وقرأنــا بعــض الروايــات الــيت  ا وثقافيــا وعــسكرياإلســالمي فكريــ
يوجد فيها بعض الرموز ، منها مثال أن الدجال جيـيء حـىت ينــزل      

ــفارة      ــكل سـ ــى شـ ــون علـ ــه يكـ ــا إنـ ــة ، وقلنـ ــة املدينـ ــثال يف ناحيـ ، مـ
ــا دور التجــسس وتــ   ــسفارات اآلن دوره دبري املــؤمرات ، وترجــف  وال

املدينة ثالث رجفات مبعىن أن هنـاك ثـالث مـصاعب وحمـن أمـام            
اتمع الذي يكون فيه الدجال ، وتتمة الرواية أنـه خيـرج إليـه كـل           
كـــافر ومنـــافق فاشـــل يف التمحـــيص واالختبـــار مـــن هـــذه احملـــن        

  .واملصاعب 
    قول الدال ج : "سانه وإمنا  ، ال يقول ذلك بل"كم األعلى أنا رب

بلـسان حالـه ، الـشيطان األكـرب يـدعي أن جمـاري األمـور يف العــامل        
   .مل وال يستطيع أحد أن يقف يف وجههبيده وأنه الذي يدير العا
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     قول الدلَِإ" : ال  جأولياءه يف العامل  ، يدعو أتباعه و"أوليائي  ي
ن أكثـر أتباعـه   أحىت يتم تثقيفهم على الفكر الغريب ، ويف الروايـة        

  نا وأصحاب الطّيومئذ أوالد الزنـا  يالسة اخلضر ، وقلنا إن أوالد الز
ــائهم فكريــ     ــصلوا عــن آب ــذين انف ــديهــم ال ا ، وصــاروا أوالدا ا وعقي

   لغريهم من ناحية عقيدي م حقيقة أو ة وفكريالد زنـا طاملـا   ة ، أو أ
حتت سـقف واحـد   أن يعيشا أنه يف الغرب اآلن ميكن للرجل واملرأة    

مــن دون زواج وينتجــون األوالد ، وهــؤالء األوالد هــم الــذين يكونــون 
من أنصار الدجال ، وأصحاب الطيالسة اخلضر إما أم خـصوص     
اليهود باعتبار القبعات السود اليت يلبسوا وإما أم أهل األمـوال    

 الربجوازيـة يف اتمـع     ميثلون الطبقـة  الذين  سيطرة االجتماعية   وال
  . ، وهؤالء يكونون من أتباع الدجال اإلسالمي

  

نأيت إىل بعض الروايات األخـرى ونأخـذ منـها الرمـوز املوجـودة            
  :فيها ، منها 

فتنة الدجال أن يأمر السماء  وإن" :     قوله صلى اهللا عليه وسلم 
فتنبت ، وإن من فتنته أن   ويأمر األرض أن تنبتأن متطر فتمطر ،

ميرإال هلكت ، وإن من فتنته  بونه فال تبقى هلم سائمة فيكذّ باحلي
أن ميرمتطر فتمطر ويأمر األرض  قونه فيأمر السماء أن باحلي فيصد
  ك أمسن ما كانتـم ذلـيومه نـىت تروح مواشيهم مـت حـت فتنبـأن تنب
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وأعظمه وأمدمن األرض يءوإنه ال يبقى ش ه ضروعا ،ه خواصر وأدر 
إال وطئه وظهر عليه إال مكة واملدينة ال يأتيهما من نقب من أنقاا إال 

  اجلبـل   أي ( زل عنـد الظريـب    ـينـ  يوف صلتة حىت  لقته املالئكة بالس
بأهلها ثالث  ر عند منقطع السبحة ، فترجف املدينةاألمح) الصغري 

فتنفـي اخلبـث    رجفات ، فال يبقى منافق وال منافقة إال خرج إليه ،      
. يوم اخلالص  منها كما ينفي الكري خبث احلديد ، ويدعى ذلك اليوم

 . .مم يصلّفبينما إمامهم قد تقد صالة الصبح إذ نزل عليهم  ي
 ىمام ينكص ميشي القهقـر  اإل  ذلك عيسى بن مرمي الصبح ، فرجع     

تقدم فَ: كتفيه مث يقول له  م عيسى ، فيضع عيسى يده بنيليتقدلَّص 
: فإذا انصرف قال عيسى ،  ي م إمامهمفإا لك أقيمت ، فيصلّ

سبعون ألف يهودي كلهم   فيفتحون ووراءه الدجال معه.افتحوا الباب 
 ذاب كما يذوب امللح يف الدجال ى وساج ، فإذا نظر إليهذو سيف حملّ

السالم إن يل فيك ضربة لن   املاء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه     
الـشرقي فيقتلـه ، فيهـزم اهللا     دتسبقين ا ، فيدركـه عنـد بـاب اللّـ      

وجل يتواقى به اليهودي إال   مما خلق اهللا عزيءاليهود ، فال يبقى ش
ة إال  دابــوال حــائط وال  ال حجــر وال شــجر يءأنطــق اهللا ذلــك الــش  

! يا عبد اهللا املسلم  :الغرقدة فإا من شجرهم ، ال ينطق إال قال 
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   . . . هذا يهودي فتعال اقتله   

  اـامـدال وإمعــا ـمـكـيت حـأم الم يفـسـه الـيـلـم عـريـن مـسى بـيـون عـيكـف
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زير ويضعــ الصليب ويقتل اخلنمقسطا ، يدق دقة اجلزية ويترك الص ،
زع ـوالتبـاغض ، وتنـ   فال تسعى على شاة وال بعري ، وترفـع الـشحناء       

 وتغر، ه ة فال تضريف احلي محة كل ذات محة حىت يدخل الوليد يده
متال  يف الغنم كأنه كلبها ، والذئب ها ، ويكونالوليدة األسد فال يضر

من املاء ، وتكون الكلمة واحدة فال  ناءاألرض من السلم كما ميال اإل
أوزارها ، وتسلب قريش ملكها ، وتكون  يعبد إال اهللا ، وتضع احلرب

ة تنبت نباـا  الفض )طشت من ذهب أو فضة      أي   ( األرض كفاثور 
ب فيشبعهم ، وجيتمع العن فر على القطف منبعهد آدم حىت جيتمع الن

النفر على الربكذا وكذا من املال ، ويكون  انة فتشبعهم ، ويكون الثورم
ــ ـــالفـ ــالوا  " .ات ـرس بالدريهمـ ــ :قـ ــرخص ! ا رســـول اهللا ـيـ ــا يـ ومـ

 فما يغلي الثـور ؟ : قيل  " .ال تركب حلرب أبدا    " :  قال   الفرس ؟ 
 سـنوات  الث ثـ حترث األرض كلها ، وإن قبل خروج الدجال  : " قال  

الـسماء الـسنة    شداد ، يصيب النـاس فيهـا جـوع شـديد ، يـأمر اهللا         
ثلث نباا ، مث  األوىل أن حتبس ثلث مطرها ويأمر األرض فتحبس     

ويــأمر األرض  يـأمر الـسماء يف الــسنة الثانيـة فتحـبس ثلثــي مطرهـا     
فتحـبس   فتحبس ثلثي نباا ، مث يأمر اهللا السماء يف السنة الثالثـة      

فال تنبـت    تقطر قطرة ويأمر األرض فتحبس نباا     مطرها كله فال  
 " .تعـاىل   ف إال هلكت إال مـا شـاء اهللا  ـقى ذات ظلـال يبـراء ف ـخض
  والتكبري التهليل" :  قال يعيش الناس يف ذلك الزمان ؟كيف : قيل 
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  . )١(" ميد وجيري ذلك عليهم جمرى الطعام والتسبيح والتح
  

 مـن األرض إال  يءوإنه ال يبقى شـ "  : لى اهللا عليه وآله    قوله ص 
  .  "ه وظهر عليهأوط

  

يــشري إىل انتــشار الفكــر الغــريب املــادي يف كــل أرجــاء األرض ،      
فكل دولة يف العـامل تعتـرف بـالقوانني الغربيـة كمـصدر مـن مـصادر          

ــر  التــــشريع ، ويقــــصد ــايل والفكــ ــالفكر الغــــريب الفكــــر الرأمســ  بــ
الــشيوعي ، وكالمهــا معــاد لإلســالم ، وكالمهــا ميــثالن الــدجال       

 هــو  ، ولكــن البــاقي إىل ظهــور احلجــة عليــه الــسالم بأوضــح صــورة
الذي يدعي املسيحية ، لذلك يسمى يف الروايات باملـسيح الـدجال ،      

ــر       ــه أثــر إال أث ــشيوعي فــىن وامنحــى ومل يبــق ل ــر ال ا قلــيال ، والفك
ــدعي املــسيحية ، ومــن خــالل ادعائــه      ــدجال هــو الــذي ي واملــسيح ال

  جل املــسيحية حيــاول أن يــسيطر علــى العــامل مبمارســة أســاليب الــد
  .ق مآربه واخلداع واملكر حىت حيقّ

  

 ، مكـة واملدينـة   "إال مكة واملدينة "  : لى اهللا عليه وآله    قوله ص 
ــة ال   رمــز إىل أن الفكــر اإلهلــي الــذي مهــا  انطلــق مــن مكــة واملدين
  د هنا خصوص املكان ألنـريب ، وال يقصـر الغـر الفكـرف بتأثيـينح

                                                
  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي اهلندي ج لز العمال ـكن )١(
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الفكر الغريب داخل اليوم إىل هذين املكانني ، ولكن هذا يرمز إىل     
دينــــة يكــــون غــــري قابــــل ل مبكــــة واملأن مــــن يأخــــذ الفكــــر املتمثّــــ

ــأثّ ــالفكر الغــــريب ، ومكــــة واملدينــــة مــــدينتان  لالحنــــراف والتــ ر بــ
 حمفــوظ  علـى أن احلــق صـغريتان بالنــسبة إىل العـامل ، وهــذا يــدلّ  

ة مــن النــاس ، ونــسبة أهــل احلــق إىل النــاس كنــسبة مكــة   عنــد قلّــ
ــون      ــصاره واملنحرفـ ــل وأنـ ــل الباطـ ــامل ، فأهـ ــدن العـ ــة إىل مـ واملدينـ

ــون قلّــ لكــن أهــل احلــق كــثريون ، و  ة ، وأهــل احلــق  واملخلــصون يكون
  ــتالءات والت ــوا يف االبـــ ــون جنحـــ ــتطاعوا أن  القليلـــ ــيص ، واســـ محـــ

املوجــود عنــدهم ، وصــار عنــدهم مناعــة مــن  حيــافظوا علــى احلــق 
ر بـالفكر الغـريب املنحـرف واإلعجـاب ـذا الفكـر ، وهـذا هـو             التأثّ

مالئكـة بـسيوف ألن   معىن منـع الـدجال عـن مكـة واملدينـة بواسـطة           
العقيــدة اإلســالمية تكفــي حلمايــة اإلنــسان مــن االحنــراف ، وكــون   
املالئكة على كل نقب معناه أن املؤمن الذي يعتقد باإلسـالم يعـرف    

ين يطرح حـال لكـل مـشكلة     يف دينه ، وأن الد أن كل مشكلة هلا حلّ    
  .من املشاكل اليت تطرح يف العامل حىت املسائل املستحدثة 

لى اهللا لدجال طويل العمر ألن عمره يبدأ من زمـن الـنيب صـ            وا
 حيث بدأ أثر املنافقني يف تقويـة هـذا اخلـط ، فاملنـافقون          عليه وآله 

  م نواة الدجال وأساسه ألمـ هلى اهللا عليه وآلـهد النيب صـيف عه
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 اإلســالم وحرفــوه عــن طريقــه ، فاحنــسر احلكــم اإلســالمي  هــدموا
مما مهد الطريـق لـسيطرة الفكـر املـادي علـى العـامل ، فـاآلن هـذه              
احلـضارة املاديـة الغربيـة هـي نتــاج للمنـافقني الـذين كـانوا يف عهــد        

ــنيب  ــه وآلـــ الـ ــلى اهللا عليـ ــا ال   و ، هـصـ ــرون مـ ــانوا يظهـ ــافقون كـ املنـ
 داع ، فكــانوا بــذرة الفكــر املــادي  جل واخلــيبطنــون ، وهــذا هــو الــد

املخادع الذي يظهر خالف ما يـبطن ، فيـدعو إىل العـدل واملـساواة             
وحقوق اإلنسان والدميقراطية ومكافحة اإلرهاب مع أنـه يـسعى إىل       
ــاس ،       ــة بــني الن ــة والطبقي ــة والطائفي ــشر التفرق ــشر ون اســتعباد الب

ى العـامل  يعطي عناوين خالبة ، ولكن حقيقة هو يسعى للسيطرة عل 
ــذلك    ــامل ، لـ ــريات األرض مـــن دول العـ ــب خـ ــتعباد البـــشر وـ واسـ

فاملاديــة تــد ــا صــاحبة رســالة وأن هلــا الــسلطة والواليــة علــى عي أ
ــس        ــاس ، ولكــن واقعهــا عك ــاقي الن ــر مــن ب البــشر وأــا تفهــم أكث
مدعاها ، فتدعي كثريا من األشـياء ، وكـثري مـن النـاس ينخـدعون        

ذه االدعي به عاءات ، ويفالواقع ال تسعى إىل ما تد .  
وأن ماءه يف احلقيقة هـو  ،     ويف الروايات أن الدجال له ماء ونار     

وأن ناره يف احلقيقة هي املاء ، فهو معه مثال وشكل وصورة      ،  النار  
إلــيكم هــذه   واجلنــة والنــار ، ولكــن مهــا يف الواقــع عكــس ذلــك ،       

  :الرواية 
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: وسـلم   قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    :  هريرة قال      عن أيب 
 "ث به نيب قومه ، إنه أعور وإنه أال أحدثكم حديثا عن الدجال ما حد
مبثال اجلنة والنار ، فاليت يقول إا اجلنـة هـي النـار ،            معه يءجي

  . )١( " قومه وإين أنذركم كما أنذر به نوح
  

 ، بـل  صـلى اهللا عليـه وآلـه    واإلنذار ليس فقـط مـن عهـد الـنيب               
   .صلى اهللا عليه وآلـهحىت قبل عهده 

  

فمـن أدرك ذلـك فليقـع يف     "  : صلى اهللا عليه وآلـه   يقول النيب       
  . "الذي يراه نارا فإنه ماء عذب 

  

وبـالعكس  سيأيت بصورة النار ، ولكن يف الواقع هو مـاء وجنـة ،        
سيأيت بصورة اجلنة ، ولكن يف الواقع هذه اجلنـة عبـارة عـن نـار ،             
وماء الدجال يرمـز إىل املـصاحل الشخـصية واإلغـراءات املاديـة ملـن               
تبعه وتعاون معه وصـار عمـيال لـه ، فالـذي يتعـاون معهـم سيحـصل           
على أموال كثرية وسلطة وهيمنة وقوة ، ويف واقعه هو نـار ألن هـذا        

صاحبه يوم القيامة ، وناره عبارة عن املصاعب الـيت       سينقلب على   
يواجههـا الفـرد إذا وقـف يف وجـه احلـضارة املاديـة ، منـها احلــصار        

  يـة ، وتـلـك الـمصـالـح الـدنـيـويـةادـصـتـة االقـعـاطـمقـادي والـصـتـاالق
                                                

  .١٠٥ ص ٤صحيح البخاري ج  )١(
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راءات املادية هي النار والظلم احلقيقي ، وهذه املـصاعب هـي      واإلغ
املاء العذب والعدل احلقيقي ألن الذي يقف يف وجه الدجال حيصل         
على ثواب من اهللا عز وجـل ، نعـم يف الـدنيا هـي مـصاعب ، ولكـن         

  .يف اآلخرة هي جنة 
  

 مـن االخنـداع مبـاء الـدجال     لى اهللا عليـه وآلـه     وحيذّر النيب صـ       
لى اهللا عليــه وظـاهر احلـضارة ورجتــها وزينتـها ، يقـول الــنيب صـ     

فأما الذي يراه الناس مـاء فنـار حتـرق ، وأمـا الـذي يـراه          "  : وآله
  . "الناس نارا فماء بارد عذب 

  

فاملاء والنار رمزان وليسا ماء ونارا حقيقـة ألنـه ال ميكـن نـسبة           
  .املعاجز إىل أهل الباطل 

  

ذين إذا وقعوا يف النار جيدونه ماء ، وأما أكثر         وبعض الناس ال  
الناس فإم حينما يقعون يف ماء الدجال وارج املادية ال جيـدون      

ة ، وهؤالء ينخدعون باحلـضارة الغربيـة      خصية واملصاحل الش  ذّإال اللّ 
يظنون أن حلول مجيـع املـشاكل بأيـدي الغـرب ، وحينمـا يقعـون يف             و

عــب وامللــل ، يق والت ال جيــدون إال الــضاملــصاعب واالبــتالءات فــإم
جــاح يف هــذه االبــتالءات ، وإذا مل يــنجح فهــذا يــدلّ  وال يــسعون للن 

  .على أنه معهم وتابع هلم 
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    ومــن الرمــوز يف الروايــة أن الــدجال أعــور ، ومعــىن أن الــدجال   
أن احلــضارة املاديــة تنظــر إىل الكــون بعــني واحــدة حيــث  هــو عــور أ

تنظــر إىل املـــادة دون اخلُلُـــق وإىل اجلـــسد دون الـــروح ، واإلنـــسان  
 كلــه علــى رون اآلن أن التركيــز العــامليمكــون مــن روح وجــسد ، وتــ 

اجلـسد ، كاالهتمــام بــالقوام واجلمــال وعمليــات التجميــل والرشــاقة  
طعام ، التركيـز علـى اجلـسد والغفلـة عـن      واألصناف املختلفة من ال 

الروح ، ومعىن ذلك أن احلضارة املادية الغربية تنظـر إىل األشـياء        
دة ، وتركــز علــى جانــب واحــد مــن اإلنــسان الــذي لــه        ـبعــني واحــ 

روح وجسد ، ولكن الواليـة احلقيقيـة تكـون ملـن ينظـر إىل        : جانبان  
 معــا ، ويعطــي الكـون بعيــنني ســليمتني ، فينظــر إىل الــروح واجلــسد 

وإن " :  الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلــه   قــول يه ، لـذلك   جانـب حقّـ  كـلّ 
   ."ربكم ليس بأعور 

ــه صــ  الــنيبمسعــت: بــن عبــداهللا قــال جــابر       لى اهللا عليــه وآل
مات ومل يدركه  وان، من به آما من كافر يدرك الدجال اال " : يقول 

ربه  آ ــ ــه يف ق ــامل الــربزخ   ( مــن ب ــل حــىت إىل ع ــذي  ، اينتق ــافر ال لك
يدرك الدجال يؤمن به ، وإذا مل يدرك الدجال سـوف يـؤمن بـه يف        

ن مات إو،  ال كفر بهإوما من مؤمن يدرك الدجال  ، )عامل الربزخ 
  رـكاف وبـال مكتـيين الدجـني عـن بإو، ه يف قربه ـفر بـه كـن يدركأل ـقب
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  . )١(  "يعرفه كل مؤمن
  

ــه كــافر ك ف ر مهجــاة   " :     ويف روايــة أخــرى  مكتــوب بــني عيني
  . "كاتب  يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري

  

يع أن يقـرأ مـا هـو مكتـوب بـني عـيين        حىت املـؤمن األمـي يـستط          
 ، والــدجال كــافر ألنــه مــادي ال يعتــرف بوجــود خــالق هلــذا  الــدجال

عي أن لـه دينـا وهـو املـسيحية ،     ألديان وإن كـان يـد    الكون وحيارب ا  
ــدين     يــد ــه ديــن ، وهــو يــستغل اســم ال ــيس ل ــدين ويف الواقــع ل عي ال

  .اعه ق مآربه وخيدع أتبليحقّ
  

وما هو مكتـوب بـني عينيـه لـيس مـن قبيـل األلفـاظ والكلمـات ،                 
ــ ــان أمــ ـة ببــصريتـذه الكتابـــن يــرى هــ ـفاملؤم يا ال يقــرأ وال ـه وإن ك

ب ، فاملؤمن يعتقد بوجود خالق للكون ، ويرى أن الـدجال منكـر       يكت
لوجــود اخلــالق ، فــاملؤمن يعــرف أن الــدجال األعــور كــافر منــافق ،   
ــيم النــاس ،        ــزان اإلهلــي لتقي ــه ميلــك املي ــك ألن ــؤمن ذل ويعــرف امل
ــده املقيــاس اإلهلــي يــستطيع أن يعــرف أن     واإلنــسان الــذي يكــون بي

ــؤمن وأن هـــ   ــافر وأن ذاك مـ ــذا كـ ــري   هـ ــا غـ ــؤمن ، وأمـ ــيس مبـ ذا لـ
  نـوا مـة وإن كانـويـنـة املعـابـذه الكتـراءة هـم قـهـنـال ميكـني فـنـاملؤم

                                                
  .٦٥دة حمدثني ص لعاألصول الستة عشر  )١(
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أصـحاب الــشهادات العاليــة يف العلــوم املختلفـة أو كــانوا علــى درجــة   
ــة مــن الثقافــة ألــم كــ    ــو  عالي ــل الــدجال ويكون  يف خــط نافرون مث

  .الدجال ، فال يرون من يكون مثلهم يف عقيدم كافرا منافقا 
  

صلى اهللا عليـه   مسعت رسول اهللا : . . . هشام بن عامرعن      
 مـا بـني خلـق آدم إىل قيـام الـساعة خلـق أكـرب مـن               " : وسلم يقول 

  . )١(  "الدجال
  

 إىل يوم القيامة خلـق  سالمليه ال آدم ع أبينا  أي ليس من زمان         
ل اخلطر احلقيقـي علـى النـاس ألنـه     أكرب من الدجال ، الدجال ميثّ  

يأيت بصورة خمادعة ، وال يظهـر علـى حقيقتـه أمـام النـاس ، نعـم         
يعرفه املؤمنون ، ولكـن النـاس بـشكل عـام ال يـستطيعون أن يعرفـوا          

  .أنه كافر 
  

يب صـلى اهللا  الـن  مسعـت : عن هشام بن عامر األنـصاري قـال           
ما بني خلق آدم إىل أن تقوم الساعة فتنة أكرب " : عليه وسلم يقول 
  . )٢( "من فتنة الدجال 

  

   إىل يوم القيامة فتنةٌليه السالمآدم عأبينا س من زمان ـأي لي    
                                                

  .٢٠٧ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
  .٢٠ ص ٤مسند امحد بن حنبل ج  )٢(
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  .أكرب من الدجال 
  

ىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا  إو: . . . عن هشام بن عامر         
خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من  ما بني" : عليه وسلم يقول 

  . )١(  "الدجال
  

 إىل يـوم القيامـة أمـر    ليه السالمآدم عأبينا أي ليس من زمان        
  .أكرب من الدجال 

  

صــلى اهللا ومسعــت رســول اهللا   : . . . عــن هــشام بــن عــامر      
واهللا مـا بـني خلـق آدم إىل قيـام الـساعة أمـر          " : وسلم يقول    عليه

  . )٢(  "أعظم من الدجال
  

 إىل يـوم القيامـة أمـر    ليه السالمآدم عأبينا أي ليس من زمان        
  .أعظم من الدجال 

  

النيب صـلى اهللا عليـه    ما سأل أحد: عن املغرية بن شعبة قال         
: صـلى اهللا عليـه وسـلم    قـال  . ا سألت م عن الدجال أكثر مم    ـوسل
! يـا رسـول اهللا   : قلـت  : قال  . "ك نه ال يضرأ وما ينصبك منه " 
  رات ،ـأيت باخليـو يـهأي  ( ارـام واألـه الطعـعـون إن مـقولـم يـهـنإ

                                                
  .١٩ ص ٤محد بن حنبل ج أمسند  )١(
  .١٩ ص ٤محد بن حنبل ج أمسند  )٢(
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 هـو " : قـال  ) . عـه يغـدق عليهـا بـاخلريات        الـيت تكـون م     فاحلكومة
   .)١( "أهون على اهللا من ذلك 

  

 هـو علـى اهللا هـين أي لـيس     نعم يأيت بالطعام واألار ، ولكـن         
  .له قيمة 

  

ته مـن الـدجال واسـتعاذ     أملى اهللا عليه وآله ر النيب ص      وقد حذّ 
ــاق واالحنــراف       ــه حــىت يأخــذ املــسلمون حــذرهم مــن النف مــن فتنت

روا  حـذّ لـيهم الـسالم  املادية على طـول التـاريخ ، بـل كـل األنبيـاء ع       و
أبينـا   زمـن أقوامهم من فتنة الدجال ألن هـذه الفتنـة مـستمرة مـن           

ــه الـــسالم  آدم  إىل قيـــام الـــساعة  ، فالباطـــل وأهـــل الباطـــل     عليـ
ون مـن ذلـك الوقـت إىل يـوم القيامـة ، ويف كـل زمـان يوجـد             مستمر

ل دون هلذا اخلط ، وكذلك هنـاك ممثّـ  لون متعدممثل واحد أو ممثّ   
  .لون خلط احلق ، ففي كل زمان يوجد موسى وفرعون أو ممثّ

  

 ما من نيب إال ": قال أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     عن 
تبارك وتعاىل  وإن اهللا، اب ، أال وإنه أعور ته األعور الكذّوقد أنذر أم
  . )٢( "ه كل مؤمن  مكتوب بني عينيه كافر يقرؤ،ليس بأعور 

                                                
 .ما يتعبك من أمره  : كينِصبما   .٢٠٠ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
 . ٢٦٥الطيالسي ص مسند أيب داود  )٢(
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صــلى اهللا عليــه  قــال رســول اهللا: عــن جــابر بــن عبــداهللا قــال     
 بعـث إىل  أنا أختم ألف نيب أو أكثر ، وإنه ليس من نـيب       " : وسلم  

حد ، وإنه ن أل يبين يل ما ملقومه الدجال ، وإنه قد بي قوم إال ينذر
  . )١( "أعور ، وإن ربكم ليس بأعور 

  

مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا    :     عن أيب عبيدة بن اجلراح قال     
يب بعــد نــوح إال وقــد أنــذر قومــه   ": ول ـقـــم يـه وسلّـــعليــ ــ  مل يكــن ن

وصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ف . "الدجال ، وإين أنذركموه    
هو  ( "أو مسع كالمي  دركه بعض من رآينسيلعلّه " : قال فوسلم 
لى اهللا  ، ومــا حــدث مــن أحــداث بعــد وفــاة الــنيب صــ  مــستمرخــطّ

لـون للـدجال ، فـبعض مـن كـان مـع الـنيب          لـه ممثّ   كان ميثّ  عليه وآله 
دع خبــط الــدجال ويــسقط يف    ـوف ينخــ ـ ســ هـه وآلــ ـلى اهللا عليــ ـصــ 

كيف قلوبنـا  فيا رسول اهللا   : قالوا  . ) ويكون ممثّال للدجال    الفتنة  
  . )٢( "أو خريا مثلها ـــ يعين اليوم ـــ " : قال  يومئذ ؟

  

خطبنــا رســول اهللا صــلى اهللا   :     عــن أيب أمامــة البــاهلي قــال    
  حيدثنا عنه حىتا ، فكان أكثر خطبته ذكر الدجال ـه يومـه وآلـعلي

                                                
  .٦٤٦ ص ٨املصنف البن أيب شيبة الكويف ج  )١(
  .٢٣٣٥ ح ٣٤٤ ص ٣سنن الترمذي ج  )٢(
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 اهللا تعـاىل مل  إن" : فرغ من خطبتـه ، فكـان فيمـا قـال لنـا يومئـذ         
ا إال حذّيبعث نبيآخر األنبياء وأنتم آخر األمم ،إين، والدجال ته ر أم  

 فأنا حجيج بني أظهركمنا أوهو خارج فيكم ال حمالة ، فإن خيرج و     
واهللا ، بعـدي فكـل امـرئ حجـيج نفـسه      فيكم وإن خيرج   كل مسلم ،  

، إنه خيرج من خلّة بني العراق والشام ، فعاث  على كل مسلم خليفيت
ميينا وعاث مشاال ، يا عباد اهللا فاثبتوا ، فإنه يبدأ فيقول أنا نيب ، 
وال نيب بعدي مث يثين حىت يقول أنا ربكم ، وإنكم مل تروا ربكم حىت 

نكم فمن لقيه م ،متوتوا وإنه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
  . )١( ". . . الكهف أصحاب ح سورة تفل يف وجهه وليقرأ بفواتفلي

ز  يركّـ لى اهللا عليه وآله هناك حتذير لفتنة الدجال ، والنيب ص          
على هذه الفتنة ، وهناك تركيز على هذه الفتنة إىل ما قبل ظهـور       

 ؛ ألن املادية املوجودة قبل الظهور هي أكـرب  ل اهللا فرجهاحلجة عج 
ــل املا  ــة مــن ك ــت    فتن ــة الــيت كان ــسابقة واألطروحــات الباطل ــات ال دي

 ألن بيــدها اليــوم القــوة   لــيهم الــسالم موجــودة يف زمــن األنبيــاء ع  
ــات ،     ــذه املخترعــ ــدعون ــ ــاس ينخــ ــة ، والنــ ــات احلديثــ واملخترعــ

ــاكــة والقنابــل الذّوميلكــون األســلحة الفتة والذّكيــرــية ة واهليدروجيني
ـرونـيوتوالنتـغـلـا بـمـهـخ ، ومـاريـل يف التـيـه مثـلد ـم يعهـشكل لـة بـي  

                                                
  .٥٣٦ ص ٤النيسابوري ج مستدرك احلاكم  )١(
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ة ،  املعاصرة مـن قـو  لغته املدنية السابقة فإا مل تبلغ ما ب      املدنيات
ــة   ــغ املدني ـــد تبل ــوق ــ  الغربيــر مم ــات   ة أكث ــوم مــن خمترع ــه الي ا بلغت

  .غريبة 
رب  " والتعــبري بكلمــة      ــ ــى أن  دالّ"أمــر أعظــم "  أو "أمــر أك  عل

 أعظـــم مـــن بـــاقي جـــاه وخـــطّالــدجال لـــيس رجـــال ، وإمنـــا هـــو ات 
االت   ت يف التــاريخ ، واملاديــة املعاصــرة   جاهــات واخلطــوط الــيت مــر

ــة        ــاء واألئم ــل األنبي ــه ك ــى خــط اهلــدى الــذي ميثل تــشكل خطــرا عل
 والعـدل ،   حقـرية أمـام احلـق   والصاحلني على مـر التـاريخ ، ولكنـها       

ة وبيـدها الـسلطة    مهما كانـت قويـ  "أهون على اهللا من ذلك " فهي  
ة ، فهي ليست حقيقـة ال تـزول وواقعـا ال يفـىن ، وسـيأيت يـوم         والقو

 الـشيوعي ، وقـد مسـح     الغـريب كمـا انتـهى اخلـطّ    ينتهي هذا اخلـطّ  
ــا ضــمن التخطــيط اإلهلــي واالبــت      اهللا عــزالء  وجــل بوجودهــا أل

الرباين واالختبار والتمحيص الذي يقع علـى النـاس لتمييـز الطيـب         
مــن اخلبيــث واملــؤمن مــن غــري املــؤمن ، وســوف تــزول املاديــة عنــد   
الظهـور وتطبيــق العـدل يف كــل أرجـاء األرض كمــا زالـت احلــضارات     

  .املادية األخرى 
واحلمد هللا رب العاملني وصـلّى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم           
بني الطّاهرين حممد وآله الطّي.  
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  )١( القسم العاشر

  املسيح الدجال
  القسم الثالث

  

     العــاملني وصــلّاحلمـد هللا رب دنا أيب القاســم ى اهللا علــى ســي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
ــصراع بــني احلــق والباطــل ، ووصــلنا إىل            ــان احلــديث عــن ال ك

قرأنا بعض الروايات عن املسيح الدجال وحاولنـا   و الدجال ،    املسيح
ــن      ــة األوىل عـ ــت النقطـ ــا ، وكانـ ــواردة فيهـ ــوز الـ ــض الرمـ ــل بعـ تأويـ
الدجال واملسلمني ، وقلنا إن املسيح الدجال عبارة عن خط واجتـاه      
وحضارة مادية تـدعي املـسيحية وحتـارب اإلسـالم ، نكمـل املوضـوع             

  .يف هذه الليلة 
                                                

 هــ  ١٤٢٧  شـعبان ٢١بتاريخ الديوانية األسبوعية   هذا املوضوع يف     ألقي )١(
  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١٥املوافق 

  

- ١٤٩ - 
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    مــن قــوة املــسيح الــدجال وســلطته أنــه يكــون لــه تــسلط علــى          
السماء واألرض وهـو الـسيطرة علـى الطبيعـة كمـا هـو الواضـح اآلن           

  .يف احلضارة الغربية 
  

فتنـة الـدجال أن يـأمر     وإن" :     عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   
  . )١(  "فتنبت اء أن متطر فتمطر ، ويأمر األرض أن تنبتالسم

  

ــذا يـــشكّل           ــرب ، وهـ ــروف عنـــد الغـ ــصناعي اآلن معـ ــر الـ واملطـ
سيطرة على السماء ، وكذلك األحبـاث الـيت جتـرى علـى النباتـات              
لزيــادة اإلنتــاج ، وينقلــون يف اجلرائــد أــم أنتجــوا يف الغــرب مــثال  

يطرة علـى األرض ، ولـيس   ل سـ طماطم حبجـم القـرع ، وهـذا يـشكّ     
بالــضرورة أن يقولــوا بألــسنتهم للــسماء أن متطــر فتمطــر أو يقولــوا  

  .لألرض أن تنبت فتنبت ، بل بلسان احلال 
  

    ويف كل ذلك الفتنة للناس ، اآلن االختراعات الكـثرية املوجـودة         
ة ســوف  يف الغــرب وهــذا اإلنتــاج الــصناعي يف النــواحي اإللكترونيــ     

س فتنة ومتحيص ، فكم من أبناء املـسلمني اغتـروا      جتعل أمام النا  
باحلـــضارة الغربيـــة لوجـــود املدنيـــة واملخترعـــات عنـــدهم ، فهـــم       

  هـات ، وأنـذه املخترعــج هـذي أنتـو الــريب هـر الغـدون أن الفكـيعتق
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤ لمتقي اهلندي جلز العمال ـكن )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ١٥١. . . . . . . . . . . . عاشر  ـــ القسـم الالصراع بني احلق والباطل
  

غريب فكر صحيح ملـا أنـتج هـذه املخترعـات ، وهـذا      لوال أن الفكر ال  
من أكرب األوهام الـيت يعيـشها هـؤالء ، فهـم يقبلـون الفكـر الغـريب            

ــ ــى ِعالَِّتـ ـــعلـ ــا فيـ ـــِه مبـ ــيم  ـه مـ ــراف يف القـ ــي واحنـ ــساد أخالقـ ن فـ
  من االلتفات إىل أنه ال توجد عالقـة مالزمـة   واملبادئ ، ولكن ال بد 

م العقائـــدي والفكـــري  ات والتقـــدبـــني التقـــدم يف اآلالت واملخترعـــ  
       تمـع متقـدـ   واألخالقي ، فقد يكون اة ، ولكنـه  ما مـن ناحيـة املدني

 ر مــن ناحيـــة احلــضارة واألخــالق ، كمـــا هــو احلـــال اآلن يف     متــأخ
   الغرب ، فهم متقد   ة مبا فيها مـن خمترعـات   مون من الناحية املدني

 رون مـن الناحيـة  وآالت ووسائل إنتاج ، ولكنهم متأخ ة مبـا   احلـضاري
     ــ  فيهـا مـن أخــالق وقـيم ومبـادئ ، فــال بـدة  مـن التفرقــة بـني املدني

ة للمجتمــع ، واحلــضارة يــة تعكــس الناحيــة املادواحلــضارة ، فاملدنيــ
ــس الناحيـــة املعنويـــ ــتعكـ ة للمجتمـــع ، وال يوجـــد تـــالزم  ة واألخالقيـ

ــهما ، وال توجـــ  ــة طرديـــ  ـبينـ ــهما ال عالقـ ــة بينـ ــة د عالقـ ة وال عالقـ
ة ، بل لكل منهما عوامل خاصة ختتلف عن عوامل األخرى عكسي.  
ة يف الغــرب وأن طبعـا هــذا ال يعـين أنــه ال توجــد نـواحي إجيابيــ       

 ظــام والترتيــب املوجــود عنــدهم  األخــالق منعدمــة متامــا ، مــثال الن
، عــن طريــق القــانون  ه كــل إنــسان حيــصل علــى حقّــ وأمــر حــسن ، 

  ا ،ـون ويستفيدوا منهـا املسلمـذ ـأن يأخ دـوالقضايا اإلجيابية ال ب
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مـثال املــسلمون مــن ناحيــة النظــام ال يوجــد عنــدهم نظــام حــىت يف   
الصعندما يشترون اخلبز ، ويف الغرب تقف يف الطابور وحتـصل      ف 

ا ، إذا وقفــت يف أول كنــت أجنبيــ ما أك ســواء كنــت غربيــعلــى حقّــ
ــابور ال يأخـــذ دورك أحـــد ، وهـــذا أمـــر حـــسن ، ال نقـــول إن       الطـ
املسلمني ال يأخذون منهم أي شيء ألم أعداء لنا ، هناك نـواحي      
حسنة نأخـذها منـهم ، واألمـور الـسلبية املوجـودة عنـد املـسلمني مل         

  .تأِت من الدين ألن الدين حيثّ على النظام 
  

ــول  ــؤمنني عأ    يقـ ــا   مـــري املـ ــه احلـــسنني عليهمـ ــه الـــسالم البنيـ ليـ
أوصيكما ومجيع ولدي وأهلي ومن بلغه كتايب بتقوى اهللا "  : السالم

  . )١( "ونظم أمركم وصالح ذات بينكم 
  

    ــسلمون اآلن ال يطب ــات  املـــ ــه يف اتمعـــ ــون اإلســـــالم بتمامـــ قـــ
هـــا ، فـــق علي الفوضـــى ال يؤيــدها الـــدين وال يوا اإلســالمية ، وهـــذه 

ــضا يـــدعو إىل الت ــوير يف طـــوير ، ولكـــن بـــشرط أن التوالـــدين أيـ طـ
اآلالت ال يكون على حساب الـدين والتوجـه إىل اهللا عـز وجـل ، إذا       
كانــت الوســائل واألجهــزة تــساهم يف احلركــة إىل اهللا تعــاىل فهــذا     

ـوب ، والـلـوير مطـطـالتق بني أن جيـفـن ال يـيدىـلـان عـسـس اإلنـلـر  
                                                

  .٤٧ وصية ٧٦ ص ٣ج البالغة بشرح الشيخ حممد عبده ج  )١(
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حــصري أو علــى ســجادة ، وال يوجــد فــرق عنــد اهللا تعــاىل بــني مــن  
 املهم أن اإلنسان حينمـا يـصلّي   ي على حصري أو على سجادة ، يصلّ
 حيصل عنده التوجه إىل اهللا أو ال حيصل ، وال يوجد فرق عند       هل

 يــسكن اإلنــسان يف خيمــة أو يف بيــت مــبين مــن      اهللا عــز وجــل أن 
الطـــابوق ، مهـــا عنـــد اهللا واحـــد مـــن هـــذه اجلهـــة ، فاحلـــصري         
والسجادة عبـارة عـن وسـائل ، واملطلـوب أن ال تطغـى الوسـيلة عنـد         
ــورة    ــز وجـــل ، وخطـ ــيلة عـــن اهللا عـ اإلنـــسان حبيـــث ينـــشغل بالوسـ
 االختراعــات احلديثــة تــأيت مــن هنــا ، وهــي أن اإلنــسان يــنغمس يف 
هـذه املخترعـات بـدل مــا يـستفيد منـها يف التوجـه إىل اهللا تعــاىل ،       

  :وينكب على الدنيا فيخلد إىل األرض كما يف اآلية الكرمية 
 

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

    يف حركــة اإلنــسان إىل اهللا عــز  أن تــساهمهــذه الوســائل ال بــد 
وجل بشكل أفضل ، ولكن اآلن هذا الشيء غـري حاصـل ألن النـاس            

 ال يت      ا أهدافا هلـم ،  خذون هذه املخترعات كوسائل ، وإمنا يتخذو
 ، وحــىت تــه أفخــم بيــت ، وســيارته أفــضل ســيارةفرييـد أن يكــون بي 

  ون نظارتهون أفضل ماركة ، وأن تكـد أن يكـه يريـم الذي حيملـالقل
                                                

  .١٧٦: األعراف  )١(
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مــن املاركــات املــشهورة ، فالنظــارة مــثال وســيلة للنظــر ، وال يوجــد   
فرق بني أن تكـون مـن املاركـات أو مـن غـري املاركـات ، املخترعـات              

اهللا  منها اإلنسان كوسائل يستطيع أن جيعلـها يف طريـق      استفادإذا  
ــب   عـــز وجـــل ، املطـــابع احلديثـــة اآلن تـــستطيع أن تطبـــع آالف الكتـ

ــالد ــستفيد مــن املطبعــة ، واإلســالم ال حيــارب     يني ــستطيع أن ن ة ، ن
وســائل اإلنتــاج الــيت ينتجهــا الغــرب ، الكومبيــوتر ميكــن االســتفادة   
منه وجعله يف خدمـة الـدين ال أن يـدخل الـشباب إىل اإلنترنـت مـن        

ــها شــيئا ، وكــل   الليــل إىل الفجــر إ ىل املواقــع الــيت ال يــستفيدون من
  هــذه الوســائل احلديثــة ميكــن أن جتعــل يف خدمــة الــدين والتك حــر

  .إىل اهللا عز وجل 
  

ــى         ــوة وســلطة وســيطرة عل ــان هلــا مــن ق ــا ك ــة مهم     وهــذه املادي
الطبيعة فإـا هينـة علـى اهللا تعـاىل ، واآليـة الكرميـة التاليـة تبـين          

  :للدجال وأنه يصل إىل السيطرة على الطبيعة الفكرة الرمزية 
  

    ﴿ 


  )       أي أن لـديهم سـيطرة علـى
) الطبيعة ، وبوادر هذه السيطرة واضحة اآلن  
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﴾ )١(.   

     ــدجال يظــن ــى     ال ــة الــيت يــسيطر فيهــا عل ــه وصــل إىل املرحل  أن
اهللا يــأيت لــيال أو أمــر عــامل الطبيعــة مــن الــسماء واألرض ، ولكــن  
ــيس خارجــا عــ     ــامل الطبيعــة ل  تعــاىل ن ســيطرة اهللاــارا أي أن ع

  . أهون على اهللا من ذلك كما يف الرواية وتدبريه ، فالدجال
النقطـــة األوىل كانــــت عــــن الـــدجال واملــــسلمني ووضــــع   : إذن     

ــك     ــاج إىل كتــاب كامــل لتفكي املــسلمني ، وهنــاك روايــات كــثرية حتت
هذه الرموز ، وحاولنا هنا فكموز  وتأويل بعض هذه الر.  

  

   :الجوالد ليه السالماملسيح ع: النقطة الثانية 
ــذكورة يف كتــب أهــل الــسنة            ميكــن االســتفادة مــن الروايــات امل

ألم كثريا ما يذكرون الدجال يف كتبهم ، والروايـات عـن الـدجال         
  .يف مصادرنا قليلة ، وباملقابل الروايات عن السفياين كثرية 

عليـه   ذكـر رسـول اهللا صـلى اهللا   : عن النواس بن مسعان قال        
فبينما هو كذلك إذ بعـث اهللا املـسيح ابـن         " . . . : سلم الدجال   و

  اـق بني مهرودتني واضعـرقي دمشـاء شـد املنارة البيضـزل عنـفين مـمري
                                                

  .٢٤: يونس  )١(
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 مث يدركه بباب لد فيقتله فيطلبه حىت. . . أجنحة ملكني  يه علىكفّ
عن وجوههم   قد عصمهم اهللا منه فيمسحيأيت عيسى بن مرمي قوم

م يف اجلنة وحيد١( . . . "ثهم بدرجا( .  
  

خيرج الدجال " : أنه قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     عن
عيسى بن مرمي كأنه عروة  فيبعث اهللا. . . فيمكث أربعني  يف أميت

سنني ليس بني اثنني  لناس سبعبن مسعود فيطلبه فيهلكه مث ميكث ا
  . )٢(  . . . "عداوة

  

ــذكر العالقــة بــني املــسيح ع     ــسنة تعرضــت ل ــه     مــصادر أهــل ال لي
 ل اهللا فرجـه  والدجال ، ومل تذكر عالقة اإلمام املهدي عجـ  السالم

  .بالدجال ، وسأذكر هذه العالقة يف النقطة الثالثة 
  

ــه ســتقع حــرب بــني املــس        ذكــر  ــات أن ــسالم يح عيف الرواي ــه ال  لي
ل  ويقتــل ممثّــليــه الــسالموالــدجال ، وســوف ينتــصر فيهــا املــسيح ع

  الـدجـل الـتـه ، وقـمـيـاهـفـره ومـكـلى فـضي عـقـه ويـاعـبـال وأتـدجـال
                                                

هكذا مـذكور يف مـشكاة   : مهرودتني  . ١٩٧ ص   ٨صحيح مسلم ج     )١(
: ممصرتني ، يقال     : ٤٣٢ ص   ٢ ، ويف سنن أيب داود ج        ٤٧٣املصابيح ص   
، وثوب ممصر أي مصبوغ باملصر وهو       أي أصفر مصبوغ باهلرد     ثوب مهرود   

 .الطني األمحر أو األصفر 
  .٢٠١ ص ٨صحيح مسلم ج  )٢(
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ــدلّ   ــة ســيكون يف دمــشق ممــا ي ــى أن هــذه املدين ــزا   عل  ســتكون مرك
   فياين يكـون مركـزه دمـشق ، وسـوف أذكـر يف          للدجال ، وكذلك الس

    فياين ، وقتـل الـدجال يف   مناسبات أخرى الروايات اليت ذكـرت الـس
دمـــشق معنـــاه أن هـــذه املدينـــة ســـوف تنقلـــب وتتحـــول مـــن الفكـــر  
املنحرف إىل الفكر اإلمياين بعد القضاء على الدجال ، ولكن هـذا       

د قلـة مـن املـؤمنني يف هـذه املدينـة ، وهـم الـذين        ال يعين عدم وجو  
جنحوا يف االبتالء والتمحـيص حـىت أـم وصـفوا باألوليـاء وأبـدال               
ــا يكونـــون قلـــة ،    ــيص عـــادة مـ أهـــل الـــشام ، والنـــاجحون يف التمحـ

ــ ــؤالء املؤمنـ ــسيح ع ووهـ ــسح املـ ــذين ميـ ــم الـ ــه الـــسالمن هـ ــى ليـ  علـ
ــو    ــم يكونــ ــة ، وهــ ــدرجام يف اجلنــ ــدثهم بــ ــوههم وحيــ ــن وجــ ن مــ

ــذكور يف  ليـــه الـــسالماملـــساعدين للمـــسيح ع  يف قتـــل الـــدجال ، واملـ
الروايات أبدال أهـل الـشام وجنبـاء مـصر وعـصائب أهـل العـراق ،                
ومســوا بالعــصائب ألــم يربطــون حــول رؤوســهم قماشــا كمــا نــرى   

 أو يـا  حـسني  أو يا زهراءيا يا رسول اهللا أو  اآلن أم يكتبون عليه     
  .عليهم السالم مهدي 

  : والدجال ليه السالماملهدي عاإلمام : لنقطة الثالثة ا
ــني   ــة بـ ــام     العالقـ ــدي عاإلمـ ــسالم املهـ ــه الـ ــها  ليـ ــدجال تنقلـ  والـ

  .مصادرنا اخلاصة وال تشري إليها املصادر السنية 
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خطبنا أمري املـؤمنني عليـه الـسالم     : زال بن سربة قال     الن عن    
عز وجل بالشام على عقبة تعرف  يقتله اهللا. . .  " : مث قال . . .

يد من يصلي  بعقبة أفيق لثالث ساعات مضت من يوم اجلمعة على      
  . )١( . . . "املسيح عيسى بن مرمي عليهما السالم خلفه 

ل دي عجـ هو اإلمام امله  خلفه   ليه السالم والذي يصلي املسيح ع       
 ، ومعـىن ذلـك أن    ، كما تنقل املـصادر الـشيعية والـسنية       اهللا فرجه 

عليـه الـسالم    هـو القائـد ويكـون املـسيح     اإلمام املهدي عليه الـسالم  
   .ليه السالم عحتت إمرته

قـال  : ن أبـا هريـرة قـال    أن نافع مـوىل أىب قتـادة األنـصاري          ع    
 نـزل ابـن مـرمي    اكيف أنـتم إذ " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  . )٢(  "منكم مامكمإفيكم و
 املـسلمني  ذه الرواية صرحية يف أن اإلمام والقائد سيكون من   ـوه   

   .هلذا القائديكون تابعا عليه السالم وأن املسيح 
آخـرهم  " . . . : قال الصادق عليه السالم : عن املفضل قال      

  . )٣( ". . . بعد غيبته فيقتل الدجال  القائم الذي يقوم
                                                

  .٥٢٥لشيخ الصدوق ص لكمال الدين ومتام النعمة  )١(
 . ٩٤ ص ١، صحيح مسلم ج  ١٤٣ ص ٤صحيح البخاري ج  )٢(
 . ٣٣٥لشيخ الصدوق ص لكمال الدين ومتام النعمة  )٣(
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    املالحظ أن املصادر الـس    نليـه الـسالم  ة تـذكر عالقـة املـسيح ع    ي 
ليـه  املهـدي ع اإلمـام   بليـه الـسالم  بالدجال ، وتذكر عالقة املسيح ع   

 لـسالم ليـه ا املهدي عاإلمام  ، ولكن ال تتعرض لذكر عالقة       السالم
اإلمــام بالــدجال مــع أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك عالقــة بــني   

ــدجال ألن   ــام املهــدي وال ــدل علــى     اإلم ــشر الع ــذي ين املهــدي هــو ال
ــات ، فمـــن    األرض وهـــو اإلمـــام الثـــاين عـــشر الـــذي تـــذكره الروايـ

  .الطبيعي أن يكون له الدور األهم يف قتل الدجال والقضاء عليه 
 يكـون متـأخرا   ليه الـسالم  نزول املسيح ع     ويف الروايات يظهر أن   

ليـــه املهـــدي عاإلمــام   ، وليـــه الـــسالمعــن ظهـــور اإلمـــام املهــدي ع  
اإلمـام  ل حماربة الدجال إىل نزول املسيح ألن مهمـة   ال يؤج السالم

     ر هـذه املهمـة   املهدي هو القضاء على الظاملني وال ميكن لـه أن يـؤخ
بعـد ذلـك   املـسيح  اركة إىل حني نزول املسيح ، وميكن أن نفهم مـش    

يف القضاء على الدجال إما أن املـسيح يقتـل الـدجال مباشـرة بـأمر         
ــدجال ، وبعــد  املهــدي يقاتــل اإلمــام املهــدي وإمــا أن  اإلمــام مــن   ال

  .ملسيح بإمتام املهمة عليه السالم ااملهدي نزول املسيح يأمر 
ــرت     و     ــسنية هــي الــيت ذك ــد مــن اإلشــارة إىل أن املــصادر ال ال ب
ــ ــل ،     ال ــه قلي ــا ذكــر عن ــشيعية فم ــا يف املــصادر ال ــرة ، وأم  دجال بكث

  ة كثرية عن الدجال ، وحتتاجـاء غريبـرت أشيـة ذكـادر السنيـواملص
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  .إىل حتقيق حىت لو محلناها على الرمز 
ايــات الــيت تتحــدث عنــه كــثرية      والــدجال ســوف خيــرج ألن الرو 
 مـن  لـون ، نعـم ال بـد    ولـه ممثّ تبلغ حد التـواتر القطعـي ، فهـو خـطّ      

ــا واردة يف أخبــار آحــاد ، ولكــن   النظــر يف صــفاته الــيت ذكــرت أل
  .ميكن محل صفاته اليت تثبت على الرمزية 

    هذه بعض صفات الدجال ، ولكن أسناد هذه الروايـات ضـعيفة           
د ال ميكـن االعتمـاد عليهـا ، هـذا مـن جهـة ، ومـن           ألا أخبار آحـا   

جهة أخرى نرى أن بعض هذه الصفات تعتـرب مـن املعـاجز الـيت ال             
ميكــن نــسبتها إىل أهــل الباطــل ، ولكــن ميكــن محــل هــذه الــصفات  

 كـان  لى اهللا عليـه وآلـه   رفـضها ألن الـنيب صـ    منعلى الرمزية بدال 
ات علــى  ث النــاس علــى قــدر عقــوهلم ، فنحمــل هــذه الــصف       حيــد

ة منحرفــة واجتــاه منحــرف كــافر وحــضارة ماديــة   ظــواهر اجتماعيــ
 هــذا العــامل والقطــب الوحيــد علــى األرض كمــا      تعتــرب نفــسها رب 

  .يصف به الشيطان األكرب نفسه 
واحلمد هللا رب العاملني وصـلّى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم           

 .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 
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