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زلة..!ما هو السبيل
ُ
اس، أم الع

ّ
؟ ..!؟ االختالط بالن

 
ٌمد أمني شيٌّب : بقلم السٌيد زلي

 
لٍَّوفى فيها ًمٍن أساكرى من ذىىبو }:قاؿ تعاىل  ًتها األهناري ُيي رم ًمٍن َتى إفَّ هللاى ييدًخلي اٌلذينى آمنوا كعىملوا الٌصاحلاًت جىٌناتو َتى

 23/حلجا{    كليلللان كلًباسيهيم فيها حريره 
ـى ديننا يدعو .ًمنى األيمور الواضضة لدل ااميي أٌف دين ااسسـ ىو دينه اجتماععٌّي  يرفف العيزلةى كالٌرىبنةى كاايمودى  كمادا
عاة عن حقوؽ الٌناس كانسضبوا من جبهة األرض كاخلىٍلق ؟ ..!لسختسط ابلٌناس  فلماذا ختٌلى أكثري الدُّ

نسضب من جبهة اخلىٍلق: نقوؿ كمن خسؿ دراستنا ذلذا ادلوضوع  
ي
. ىنالك أسبابه ثسثةه كراءى ىذا ادلوقف ادل

ـو : السببي األكؿ  يكمني يف االستبداد السياسع اٌلذم أرغمى الكثريينى على اذلركب من ساحة الدًٌفاع عن حقوؽ الٌناس كُهي
..! األرض  إيثاران للٌسسمًة كابتعادان عن ادلخاطر

ك ىو أذل الٌناس  ىذا يشتميك " االستبداد االجتماعع"أ ػ   بسبب ما أيٌّسيو أان بػ:   اترةن يكوفىذا االبتعاد:يقوؿ شيّب 
..! كىذا ييلذيك كذاؾ ييصدٌع رأسك ابللغو  كىذا يكٌفرؾ كآخر يتهمك كما أكثر مىٍن يغتابك كيػىنيمُّ عنك أك إليك

: ك ال توجد ثقةه بني الٌناس  يقوؿ الٌشاعري 
ال أدرم مبىٍن أثقي مٍل    يػىٍبقى يف الٌناًس إاٌل الزكر كادللىقي قىلَّ الثًٌقاةي ؼ

ل  على البقاء مي الٌناس ألهٌنم مصدر األذل كاألمل ك أفَّ ميعاشرهتم تيوجبي " العيزلة"فالكثري من العلماء كالدعاة  ييفضًٌ
ريحو  مل يستضيئوا بنور العلم  كمل يلجلكا إىل ريكنو  ُهىىجه ريعاعه  أتباعي كيٌل انعقو   يلوف مي كيلٌ ))"الذنوب  كأٌف الكثري منهم 

[. 1((]كثيق
لقد ًجئناكيم ابحلىٌق كلكنَّ أكثرىكيم } :ك قاؿ سبضانو {كما أكثري الٌناس كلو حرصتى مبلمنني} : كالقاعدة القرآنية تقوؿ 

. {للضىٌق كارىوف
ىشئىمًة ما أصضابي } : كقاؿ القرآف الكرمي عن بعف ىلالء 

شئمة أصضابي ادل
ى
. {..!!ادل

ال مىرحبان بويجوهو ال تيرل إاٌل يف كيلًٌ سوء  ىلالء فيضوؿ : ))قد أشار إىل ىذه النماذج فقاؿ( ع)ركم أٌف أمري ادللمنني
[((. 2..!!]الٌرجاؿ  أًمٍ هم عٌع   قنّبي 

؟ ..!كلكن ىل من الصضيح أٍف نرتؾى الٌناس هبذه احليجة كننعزؿ يف بيوتنا
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! ..!كسٌ : ااواب
؟ ..كيف

ٍن أرسلهم..!ننٌ 140000دلاذا أرسل هللا تعاىل أكثر من  
ى
تقوؿ ..! طبعان ذللالء الٌناس اٌلذين نيريدي الًفرارى منهم! ؟..؟ كدل

فلٌما اٍلتىضىفى  ىبط عليو ..!! دىثرٌيع: كرجي إىل منزلو   قاؿ خلدجية..( إقرأ)بػ( ص)على الننٌ ( ع)دلٌا نزؿ جّبيل: الركا ت 
ٌدثر}( : ع)جّبيل

ي
.. {..!.قيٍم فأنذر*   أٌيها ادل
ٌزمل"كمثلها سورة ..{..كربَّكى فكّبًٌٍ } ..قيٍم أدًٌ رًسالىتىك..!! أان ما بػىعىثتيك لًتناـ كتتدثر

ي
ٌزمل } " : ادل

ي
قيم الليل إاٌل *   أيُّها ادل

.. {..قليسن 
". ٌزملاملي "كاآلخر يف سورة" ادلٌدثر"ىنا يوجد قياماف  أحدُها يف سورة

ـه يف الليل للعبادة كالتزٌكد ابلركحيات كالقوة كالوقود ااذلع ـه يف الٌنهار بني الٌناس  أدعو كبلًٌغ رسالتو  أصًلٍح كاقًف .قيا كقيا
مٍَّل آالمهم كآالمهم . حوائجهم ك َتى

..!! يف قاموس الٌرساليني.. ال جلسات فارىة..ال راحة..ال نـو : إذفٍ 
((.  كلُّكم راعو ككٌلكم مسلكؿه عن رعيتو..))اٌنس  ال يف نفسك فقطفكًٌٍر يف األيٌمًة كاؿ

..! عامل كعابد:سنة فما آمن معو إاٌل اثناف33بٌلغى يف قومو ( ع)ننُّ هللا يونس
كذا النوف إٍذ مغاضبان فظنَّ أٍف لن نقدر عليو فنادل يف الظلمات أٍف ال إلوى } ..!فتأذل   كدعا على قومو  كتركهم كخرج

. {أنت سبضانك إٌّن كنت من الظادلني إالٌ 
..! هللاي سبضانو مل يىرضى ذلذا ادلوقف
سورة ...{للبث يف ب نو إىل يـو ييبعثوف* فلوال أنٌو كاف من ادلسبضني} ! ,,فعاقبو  أبف جىعىلى احليوتى تلتهميو

 144ػ  143/الصافات
.! معهم كإٍف آذٍكؾى كاستهزءكا بك كظلموؾ ككٌذبوؾ كاف األجدر بك أٍف تبقى( ع)هللا يقوؿ هللاي تعاىل لًنىبٌيو يونس

لىديؾ يف سبيل هللا.أين صّبؾ ؟ .فمىٍن يتضٌمل..! ؟ إذا أنت مل تتضمل.؟ أين جى
ضٌمد

ي
ٌمده ىو ربيبي هللا  يقوؿ ( ص)لذا يف تىربية هللًا دل كال تكيٍن } : يقوؿ لو (( أان ربيبي هللا كعلعٌّي ربين( : )) ص)  كزلي
. {فاصّبٍ كما صىّبى أكلو العـز} : كيف آيةو أيخرل .{.!!.كصاحب احلوت

جيب أٍف يتضٌملى ..! ((ما أيكذمى ننٌّي كما أكذيتي : ))القائل ( ص)جيب أٍف نصّب على أذل الناس  كما صّب رسوؿ هللا
..!! سرةىع اهنيار اجملتمي كاأل: ؟ النتيجة..بعضينا البعف  فإذا مل أَتملك كمل تتضملع  كيف ستكوف النتيجة
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شلٌا ييلسفي لو  أصبضٍت الزكجة ال تتضمل زكجها كال الزكج يتضمل أدىن أذل من زكجتو  فكانت النتيجةي ال سؽ كضياع 
؟ ..!؟ ىل طٌلقى النٌن كاحدةن من زكجاتو ػ رغم ما عاىن من بعضهٌن ػ (..!ع)أين متسكنا أبخسؽ أىل البيت..! األطفاؿ

أفكلما جاءكم رىسوؿه مبا ال } : احليٌكاـ الظلمة كقهرىم للدعاة كالٌرساليني  يقوؿ تعاىل ب ػ كاترةن يكوف بسبب استبداد 
ول أنفسيكيم استكّبًب  ففريقان كذبتم كفريقان تقتلوف . {هتى
يرتزؽي ػ مبضضر معاكية ػ 

  فهذا ػ  أمريي ادللمنني ىذا ػ مشريان إىل ميعاكية ػ   فإٍف حىدىثى بو حىدىثه : فميٍذ قاؿ ذلك اخل يبي ادل
..!! ميشريان إىل ميعاكية ػ   كمىٍن أىب فهذا ػ مشريان إىل السيف ػ 

  
وـً األرض ..! مينذي ئذو   بػىرىزىٍت سلاًطري ادلشاركة اااٌدة يف ُهي

أبرز كقبل ذلك ػ من الناحية التارخيية ػ   ًبىَّ نفعي الصضايب االيل أيب ذر الغفارم ػ زمن عثماف بن عٌفاف ػ ألنٌو كاف من 
..! ادلعارضني
تصٌدل الستهتار بع أيمية ببيت ادلاؿ  ميذٌكران أبٌف ماؿ هللًا ىو ماؿي رلموع ادلسلمني  كليس دلعاكية كمركاف ( رض)أبو ذر 

.! كأمثاذلما أٍف يتصٌرفا فيو يف غري صاحل ادلسلمني  كبعيدان عن مشورهتم
..! {ضوف يف ماؿ هللا بغري حىقٌو  فلهيم الٌناري يوـى القيامةإفَّ رجاالن يتخوٌ } ( : ص)كميذكًٌران حبديث رسوؿ هللا 

عرتض ىع ادلقابل"..يزيد"إاٌل أفَّ الثمن ابت أفدح يف حالة بيعة
ي
..!! إٍذ رقبة ادل

عاة  كلكٌنو أغلق الباب دكف مشاركة ااميي . ىذا االستبداد السياسع مٍل ُيجٍب فقط مشاركة الفقهاء كالدُّ
عبد هللا بن عٌباس ك عبد هللا بن جعفر ك عبد هللا بن الزبري كغريىم من :"نعزاؿ العبادلة  مثل ا: كاألمثلة على ذلك 

..!! العبادلة
عاة يف ادلاضع كاحلاضر مىٍن مٍل خيشى السل اف الظامل كال سيفو كال جّبكتو   كقد يكوف التعميم ظادلان  ألفَّ بني الفقهاء كالدُّ

أتذكري جيدان يف ..!! كاٌلذين انتهجوا هنجو(..ع)عل سٌيد الشُّهداء ااماـ احلسنيكقاؿ كلمة احلٌق بغري تردد  كما ؼ
ـى كمنهم من ىرب خارج العراؽ  خوفان  الثمانينات من القرف ادلاضع  أفَّ العراؽ خس من اخل باء الٌرساليني فمنهم مىٍن أيعًد

 بقع يصدع ابحلٌق ضٌد الظىلىمة  غري آبوو جبّبكهتم  من سل ات البعث الكافر  لكٌن ذلك الب ل اجملاىد السٌيد جواد شيٌّب 
ٌمد ٌمد كآؿ زلي (.. ص)حٌّت انؿ الشهادة على طريق زلي

. فاهللي سبضانو ييقٌيف لدينو أب االن ُيافظوف عليو كيصونونو من االنداثر
ألصضاب ىذا اخلط ) اف الثمني كؾ..!! كمىٍن سار على هنجو أٍف يىدفعىوا الثمنى بشجاعةو منق عة النظري( ع)كقىًبلى احليسني

كما )حينان  كعلى ادلقصلة ًحينان آخر ( كما أكقفوا زينب كبنات الرسالة)ىو ادلوقف بني أيدم ااٌسد كالٌسياؼ ( احلسيع
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عاصران أب االن مثل شيخ شهداء العراؽ اجملتهد السٌيد قاسم شيٌّب ك ااماـ زلٌمد ابقر الصدر  معجزة القرف العشرين 
..   لكنع أَتدثي عن القاعدة ال االستثناء(ؼ من األب اؿ الٌرساليني رمحهم هللاكاآلال

: كىنالك مسحظة جديرة ابالىتماـ  كىع 
من الظلًم للضقيقة أٍف نقوؿ إٌف كيٌل اٌلذين سكتوا أك ىربوا من ساحة اخلىٍلًق كانوا مض رٌين  فبينهم مىٍن كاف راضيان كقانعان 

ٌلكوًلضىعفو يف نفسو أك ًلو ..! كحولنا ػ كما شاىدانه ػ مناذج كثرية ين بق عليها ىذا التصنيف..! كلن متى
: كالنتيجة  أقوؿ أفَّ االستبداد السياسع فرز الدعاة إىل قسمني

مة البارزة ذللالء . أ ػ الكثريكف انعزلوا عن الساحة   ألفَّ اخلوؼ كالضَّعف ػ ضعف اا اف ػ كانت السًٌ
ككأٌين من ننٌو قاتل معو رًبٌيوفى } : سرية كجاىدكا كثبتوا كقسمه حصل على رلد الشَّهادة  يقوؿ تعاىل ب ػ القٌلة كاصلوا امل

بُّ الصَّابرينى  [. 3]{كثريه فما كىىىنوا ًلما أصاهبم يف سبيل هللا كما ضىعيفيوا كما استكانوا كهللاي ُيي
عاة كااسسميني كىو داءه . كيتمثلي يف قصور الفهم كضيق األيفق: السبب الثاّن . مينتشره بني األجياؿ ااديدة من الدُّ

} ..دلاذا نزلٍت أكؿ آية..((.أكؿي الدًٌين معرفتو( : )) ع)دلاذا ااسسـ يلكد على ادلعرفة كطلب العلم  يقوؿ ااماـ علعٌ 
لك أنت أٌيها ادلسلم  تقوؿ فهع تشم..ال ..ال.! عندما يسمي الٌناسي هبا ُيصركهنا يف رسوؿ هللا  كينتهع األمر.. {..إقرأ
ىل تقرأ يف األسبوع كتاابن كاحدان على ..إعمل برانرلان ثقافيان يوميان ..إقرأ كتاابن مفيدان ..! ال تظل جاىسن ..!! إقرأ..إقرأ: لك 
..! ؟ الكتاب أصبح مهجوران ػ مي األسف ػ .األقل

ـي احملف خريه من الوجود : كالفسسفة يقولوف. عدـ القراءة كالقراءة الناقصة: فادلشكلة  ابحلقيقة ىع مشكلتاف العد
. الناقص

. كىذه ىع مشكلة ىلالء ػ الوجود الناقص ػ قصور يف الفهم كضيق األفق
كإذا كاف اخلوؼي كالضعف أك ال موح ًّسةن ابرزةن يف موقف الصف األكؿ من صلـو ادلسرح ااسسمع  فإف ىذا السبب 

أكلئك اٌلذين يفهموف عبادة هللا على أهٌنا صسةه كصوـه كتسبيحه كاعتزاؿه للمجتمي ك رففه . الثاّن ًّسةي صلـو الصفوؼ التالية
..!! كال يركف هللاى إاٌل يف ادلساجد كاألقبية كالصضارم النائية..! للعصر

..!((. ما رأيتي شيئان إاٌل كرأيتي هللا فيو كقبلو كبعده( : )) ع)بينما يقوؿ علعٌّي 
يفهموف منها أٌف ادلقصود من العبادة ىع ..{كما خىلقتي اًانَّ كاانسى إاٌل ليعبدكف} : ق تعاىل ىلالء عندما يقرئوف قوؿ

.  فقط الٌصسة كالٌصياـ كاالنعزاؿ عن اخلىٍلق كترؾ األعماؿ كابقع الواجبات احلياتية
؟ .متامان  إذف  مىٍن سيعمر األرضى  الصسة كالصياـ فقط  كالتفرغ ذلا" ليعبدكف"إذا كاف ادلقصود من قولو تعاىل: نقوؿ ذللالء

. ؟ يعع ستتع ل عجلة احلياة  كىذا ليس من ركح الدين احلنيف.؟مىٍن يصني لنا ادلسبس.مىٍن يداكم الٌناسى 
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كما قاؿ أيرس و  حينما قٌسم اجملتمي إىل . طبقة تعبد كالثانية تعمل:جيب أٍف تكوف يف اجملتمي طبقتاف: إاٌل أٍف يقولوا
شعب هللا ادلختار كىم اليهود : أك اليهود.الّباُهة كالشودرة: أك يف بعف احلضارات اذلندية..! اخلدـالفسسفة ك:

ما يسمى البشر كاحليواانت العادية  ككيلُّها خيلقٍت خلدمة شعب هللا ادلختار ػ اليهود ػ : كىع صنفني" احليواانت"كاألعاجم
 !!..

ـي من ترابكلُّ : ديننا يرفف ىذه األفكار السخيفة  كيقوؿ  . الٌناسي سواسيةه كأسناف ادلشط...كم آلدـ كآد
؟ .كمن أين أيكل( : ص)فقاؿ..! إٌف فسانن ترؾ العمل كاَتو للعبادة: كقالوا لو( ص)جاء رلموعةه من األصضاب إىل الننٌ 

. كيلُّكم خريه منو: فقاؿ ذلم. ضلن نقـو ابانفاؽ عليو: قالوا
كاف يعمل ( ع)ااماـ اذلادم..! كاف يعمل ابلتجارة( ع)الصادؽ..! يعمل فسحان ػ بعظمتو ػ كاف ( ع)ااماـ علعٌ 

اٌلذم عمل ابلرعع ( ص)كيقصد جٌده..! لقد عمل مىٍن ىو خريه ًمٌع : ابلفسحة  كدلٌا اعرتض عليو أحدىم  قاؿ لو
.! اٌلذم كاف يعمل يف بستافو لو( ع)كالتجارة  أك يقصد علٌيان 

فقد . فس رىبانية يف ااسسـ كما جاء يف احلديث الشريف[..4]{..كرىىبانيةن ابتدىعوىا}ىبانية تلك ىع الرٌ : يقوؿ شيٌّب 
إفَّ هللا تبارؾ كتعاىل مل يكتٍب علينا الرَّىبانيةى  إمٌنا : )) قاؿ لعيثماف بن مظعوف ( ص)كرد يف احلديث الشريف أفَّ رسوؿ هللا

. [5((]رىىبانيةي أيمَّيت اًاهادي يف سبيل هللا
نيا* قيٍل ىٍل نينبًٌئيكيٍم ابألخسرينى أعماالن } : يف قولو تعاىل ( ع)كعن أمري ادللمنني ىيمي : {اٌلذينى ضىلَّ سعيػيهيم يف احلياًة الدُّ

[ 6.]الرُّىبافي اٌلذين حبسوا أنفسهم يف السوارم
. للمسلم عسقتاف: أقوؿ .نعم

. مي هللا خالقو سبضانو: األيكىل
. ات  مي ال بيعة كالعمل كاانتاج كالٌناس كىم األقارب كااار كاألعداء كأىل الذمة كما شابومي ادلخلوؽ: كالثانية

( الزكاة)ك(اخلمس)ك(احلج)ك( الصـو)ك( الٌصسة)كىع مفركضةه من هللا  كىع كػ(( العبادات))كنعع هبا: العسقة مي هللا
. كغريىا

.! ٍبٌي جيلس يف بيتو  كينتهع دكره كال يعع أف ادلسلم جيب أٍف  تثل ىذه العبادات فقط 
[ 7]{إفَّ لكى يف الٌنهاًر سىٍبضان *إفَّ انشئةى الليًل ىعى أشدُّ كطئان كأقوـي ًقيسن } ( : ص)يقوؿ تعاىل لنبٌيو

ت..يف الليل تزٌكٍد ابلركحانيات  ابلعبادة(: ص)هللاي تعاىل يقوؿ لنبٌيو: إذف
ي
عاؿ  كيف خيٍذ ال اقة الركحية ابلتوجو إىل رٌبك ادل

..! الٌنهار َتٌرٍؾ بني الناس كيف نشاطك كعملك هبذا الوقود ااذلع
{ كجعلنا لو نوران  شع بو يف الٌناس} ..فاحلركة بني الناس  ال تتم ابلوجو الصضيح إاٌل من خسؿ العسقة مي هللا
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؟ مىٍن يزرعي كمىٍن يصني ادلسبس ك مىٍن .!رضٍبيَّ أننا إذا تركنا الساحة كالتجأان للصسة كالصـو كالرىبانية  فمىٍن يعمر األ
رم العمليات ااراحية  ؟ أكثري الٌناس ال يعلموف شيئان عن الدًٌين  .مىٍن ييعلًٌم الٌناسى دينى هللا..؟.!يداكينا إذا مرضنا كمىٍن جيي

ٍن ييعلًٌم الٌناسى  فإذا انعزلنا ػ..نرل ضىعفان يف األمور الفقهية كالعقائدية".! مسلمني"كإٍف كانوا يف االسم  ؟ ..!ضلن العلماء ػ فمى
؟ ..ىلالء ال يفهموف معىن العبادة الفهم الواعع  كيف

كىو كٌل عمل ييرادي منو التقرب على هللا  فأنتى عندما تنظر إىل : أ ػ العبادة ابدلعىن األعم : العبادة على قسمني: ااواب
( ص)من عبادة  كقضاء حاجتو عبادة  كإغاثة ادللهوؼ عبادة  يقوؿ أبويكى حيٌبان ذلما عبادة  كتبسمك يف كجو أخيك ادلل

كعندما تىكدُّ كتتعبي من أجل لقمة احلسؿ عبادة  يقوؿ ((. أفضل أعماؿ أميت األمر ابدلعركؼ كالنهع عن ادلنكر: )) 
.. .((كالكاسبي حىبيبي هللا. الكادُّ على ًعيالو كاجملاىد يف سبيل هللا(  : ))ص)الٌرسوؿ األعظم

(. العبادةي عشرة أجزاء  تسعةي أجزاء يف طلب احلسؿ( : )ص)كيقوؿ
كيلُّ فعلو يصدر عن اانساف ػ ال يرجو بو إاٌل مرضاة .العبودية القائمة على ااخسص..  ااخسص هلل(العبودية)نقصد بػ

كىجَّهتي كجهعى لٌلذم } .اعره أك يف عسقاتو كسلوكو مي الغريسواءه يف أحاسيسو كمش. هللا ػ كال يتضفز إاٌل حبافز حب هللا
[ 8]{ف ر الٌسموات كاألرض حنيفان كما أان من ادلشركني

[ 9]{فمىٍن كاف يرجو لقاء ربًٌو فليعمٍل عمسن صاحلان كال يشرؾ بعبادة ربًٌو أحدان } : كقاؿ تعاىل 
بلى   كلكن أخاؼ أٍف ( : ع)؟ قاؿ موسى ..!تى جبائيألس..!! تفضٍل تعٌشى( : ع)يقوؿ دلوسى ( ع)الننُّ شيعيب

..!! إاٌن أىلي بيتو ال نىبييي شيئان من عمل اآلخرة مبمب األرض ذىبان .! يكوف ىذا عوضان دلا سقيتي ذلما
. {إمٌنا ن عمكم لوجو هللا ال نريدي منكم جزاءن ك ال شكوران } كما جاء يف القرآف الكرمي   ( ع)كىذا شعار أىل البيت 

} .العبادةي يف ااسسـ   ىع أٍف تكوف داخل إطار اا اف كاحلٌق كالتقول كيف طاعة هللا  كأٍف تبتعد عن سىخ و: إذف
سواءه كنتى يف الٌصسة أك الٌصـو أك ااهاد أك يف عملك أك تعاملك مي الٌناس مجيعان أك . {كتلك حدكد هللا فس تعتدكىا

. تيعبًٌدى نفسك هللأٍف : اخلسصة.. يف َتارتك ادلتنوعة
مو كخضىيى لو كذؿَّ لو كأطاع لو: أٌم : عىبىدى ػ ًعبادةن كعبوديةن :لغو ن  هي كخىدى . كحدَّ

..! ال تتصٌرٍؼ إاٌل كفق ما يريد ماًلكيها سبضانو..إجعٍلها ملكان هلل: عىٌبٍد نفسكى هلل
أموالك أنت بعتها على هللا كانتهى ..نفسيك .{ذلم ااىنَّةإفَّ هللاى اشرتل من ادللمننيى أنفسهم كأمواذلم أبفَّ } : يقوؿ تعاىل 

..!! األمر  فس جيوز لك أٍف تتصٌرؼى هبا
..! كإمٌنا فهمها الشُّهداء كالعيٌبادي كاألكلياء كادلقرٌبوف كادلخلصوف فقط..!! معىن ىذه اآلية ال يفهمها كيلُّ أحد

..!! ىل كاألمواؿلذا قٌدموا كلى شعءو هلل  قٌدموا األنفس كاألطفاؿ كاأل
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ٌمدو مٍل يستقم      إاٌل بقتلع   سيوؼي خيذيع  إٍف كاف ديني زلي
هي : عىبَّدى ال ريقى  . ذٌذي كمهدَّ

. كىع الصسة كالصياـ كاحلج كالزكاة كالبكاء من خشية هللا كالتضرع كغري ذلك: ب ػ العبادة ابدلعىن األخٌص 
. ؟ نعم  ىذه العبادة ابدلعىن األخصٌ .كالصياـ كاحلجمىٍن قاؿ لك أٌف العبادة تعع فقط الصسة 

: يقوؿ ادلعرم
ما اخلريي صوـه يذكبي الٌصائموف لو   كال صسةه كال صوؼه على ااسًد 

كإمٌنا ىو ترؾي الٌشرًٌ ميٌ رحان              كنفضك القلب من غلٌو كمن حسًد 
.. إاٌل اٌلذين آمنوا كعملوا الٌصاحلات:..كعندما نقرأي سورةى العىٍصًر  صلدىا تذكر ىاتني العسقتني

(. مي الٌناس)عمل الصاحلات+ اا اف ابهلل
ىلالء ..!.كيرتكوف النصف الثاّن األعمٌ .. األخصٌ ..أٌما ىلالء ػ أىل السبب الثاّن ػ   فيمتثلوف النصف األكؿ من ااسسـ
. كىو تعمري األرض كخدمة اخلىٍلق يريدكف امتثاؿ العبادة مبعناىا األخٌص  كغاب عنهم معناىا الواسي 

أ فتلمنوف ببعف الكتاب } : يقوؿ تعاىل ..!! ن بق بعف ما يعجبنا من ااسسـ كنىذري البعفى اآلخر: كىذه مشكلتنا
نيا كيوـى القيامًة يػيرىدُّكفى إىل أشدًٌ العذاًب ـك ا هللاي كتكفركف ببعف فما جزآءي مىٍن يفعلي ذلك منكم إاٌل خزمٌّي يف احلياة الدُّ

[ 10]{بغافلو عٌما تعملوف
 

..! فإذا ترؾ الساحةى ادللمنوف كال ٌيبوف  فإهٌنا ابلتأكيد ستكوف للذائب كاجملرمني كأصضاب األىواء كاألفكار الضالة ادلضٌلة
. فػىٍهمي ىلالء للدًٌين انقص كخاطئ: إذف

أذاىم أفضل من ادللمن اٌلذم ال خيالط الٌناس كال  ادللمني اٌلذم خيالط الٌناسى كيصّبي على: ))قولو ( ص)ركم عن رسوؿ هللا
[ 11((.]يصّبي على أذاىم

لىصّبي أحدكم ساعةن على ما يكرهي يف بعف مواطن ااسسـ خريه من : ))   قاؿ لرجلو أراد اابلى ليتعٌبد فيو ( ص)كعنو
[ 12((.]عبادتو خاليان أربعنيى سنةن 

من اخلارج : كأان أقوؿ) كىو من خارج الدائرة ااسسمية..! لدًٌين عن الدكلةكىو ااضلراؼ القائل بفصل ا: السببي الثالث
كيكمني يف الدعوات اليت ركَّجى هبا بعف ادلثقفني كالسياسٌيني من أبناء مدارس التغريب  ( . كمن داخل الصف ااسسمع

كأقاـ حاجزان أماـ شلارسات . ًحصىارًه يف ادلساجدشلٌا أدل تلقائيان إىل حىٍصرًه ك.اٌلذين تػىبػىٌنوا فكرةى فصل الدًٌين عن الدكلة
بردٌو كاحدو "أيكيل األمر"إٍذ ظلَّ ىلالء ييواجىهوف من جانب: الٌدعاة ااسسميني احلقيقينٌي أصضاب الرؤية الصضيضة لإلسسـ
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؟ ..!ما شأنيكيم أنتم هبمـو الٌناس: على الدكاـ  يقوؿ
 

: ف مصدرينأعتقد أٌف ىذه الفكرة نشأٍت ـ: يقوؿ شيٌّب 
. أبو موسى األشعرم كعبد هللا بن عمر: كىع قد ة  كأعتقد أفَّ أق اهبا ُها" رجاؿ الدًٌين"ااهل لدل بعف: األكؿ

ًن ابلٌرسالة بدالن " أيب مرمي الرٌاىب"نعم  قبل ااسسـ كاف مىٍن ىم على ىذه الشاكلة مثل  ٌمدان اٌلذم انزعج ألفَّ هللا بعث زلي
( ع)اٌلذم حسد موسى" بلعم بن ابعوراء"مثل ..!! على هللا أٍف يبعثو نبٌيان كرسوالن كليس زلٌمد منو  فبنظره كاف جيب

..!! ؟ فصار إىل جانب فرعوف  بعد ما كاف عنده االسم األعظم(..!ع)كاعرتض  دلاذا مل يبعثو نبٌيان بدؿ موسى
قٌدسني)كيسٌموهنم الٌناسي بػ( القيدسية)فهذاف كاان يتظاىراف بػ

ي
؟ .!كيف.(.ادل

جيب أٍف نعبدى هللاى كنبتعد عن كيٌل شاغل عن هللا  كالسل ة السياسية تشغل عن هللا  كىذا : أبو موسى كاف يقوؿ للٌناس
كهنجيو ىذا خاطئه  كأٌف النهج ااسسمع .علعٌّي ابتعد عن هللا حبركبو الثسثة كمتٌسكو ابلسل ة كانشغالو ابدلشاكل العويصة

. ابلتوجو إىل هللا كالعبادة كاالبتعاد عن الناس كاحلركب كالسياسة كىع فنُّ اخلداع" أان"الصائب ىو ما انتهجتيو 
لقدأيتمى علعٌّي أطفالىنا كرىٌملى ًنساءىان  لقد مىلىٍلناهي كمىلىلنا حيركبىو .. بينما علعٌّي كرَّطنا حبركبو عديدة  ففع كيلًٌ يىوـو حىرب

..! كادلشاكلى اليت سىٌببها لنا
(: ع)ٌب صيٌبٍت على ااماـادلصائب اؿ

..!! علعٌّي ال يصلع: ذاؾ ابلشاـ يصيح*
..! علعٌّي شىغىلىنا عن عبادتنا حبركبو: كأبو موسى يصيح* 
ُـّ ادللمنني تصيح*  ..! أقتلوا علٌيان  مىٍن أيتيع برأس األصلي فلو ىذه الٌدرة: كأ

..! كهللا يساعدؾ   علعٌ 
كىو من ( ع)اتريخ  كمل نسمعها من اخل باء  من مجلتها الظُّلم اٌلذم كقىيى على علعٌ توجد نقاط كثرية  مل يذكرىا اؿ.! انتبو

لقد ظيًلمتي بعدد احلجر ..!! ما لقع أحده من الٌناس ما لقيتي ( : ع)أمٍل يقيٍل ..! أفدح الظُّلم  حبيث ما القاهي أحده 
..! ما زلتي مظلومان منذي أٍف كلدتع أيمع..! كادلدر

ٍم ًمٍن الظيل ! ؟..ـ القاهي كيلُّ هللا أمري ادللمننيكى
. ٍبيَّ اض ر إىل حرهبم يف النهركاف.أيانسه كٌفركه ػ اخلوارج ػ كىيم أىلي ااًباه السُّود من كثرًة صىسة الليل كالعبادة/ 1
.! مىٍن أيتيع برأس األصلي كلو ىذه الدرٌة: أيُـّ ادللمنني تصيح ػ كبيدىا أمواؿ ػ / 2
. ماكره داىية  حبيث است اع أٍف ييقني الكثري من الصضابة ُياربو رجله /  3
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. أىل ادلصاحل كاألىواء كالعيقد النفسية/  4
ـي / 5 . آابءىىم كأجدادىىم( ع)اااىليوف شلٌٍن قاتلى ااما

يف جيش انتخبو ادلسلموف اٌلذين ..!يعتّبه ادلسلموف من ركاة احلديث الًثقات..فقيو..عابده ..زاىده : أبو موسى األشعرم
ٌثسن عنهم للتضكيم  قالوا ( ع)ااماـ علٌع  ه : شلي انبهركا ابدلظاىر ..! صاحب صسة كعبادة كخشوع..ىذا رجله خىريًٌ
؟ .!كما أكثر ادلتلبسني ابلقيدسية  كىم أبعد ما يكونوف عن القيدسية..! كالقشر ت
 بن عٌباس  لكونو راجح العقل كمن ادلخلصني دلٌا اضي ر للتضكيم بعد رفي ادلصاحف  اختار عبد هللا( ع)ااماـ علٌع 

..!!   ساعد هللا قلبك   إمامع(ع)لكنَّ جيشو رفف أكامر ااماـ(.. ع)لإلماـ
((. كنتي يف أعصى جيش  ككاف يف أطوع جيش ػ يقصد معاكية ػ ( : )) ع)يقوؿ 

(..!! ع)ألهٌنم يشٌكوف يف قائدىم علٌع 
..!! ػ سٌيد ااسسـ ػ ألنٌو ال يراه أىسن للخسفة( ع)ان ىذا ىو أبو موسى األشعرم  خيليي علعٌ 

..!! السسـي عليك   أمني هللا: ٍبيَّ مترُّ األشهري القليلة  فيدخل على معاكية كيسٌلم عليو قائسن 
.. فردَّ عليو معاكيةي 

ـى الشيخي أليكلًٌيوً : كدلٌا خرجى قاؿ معاكية ػ ميستهزائن بو ػ  ..!! كلٌٌيوكال كهللًا ال أي ..قىًد
..! كاف  أبو موسى ُيبُّ األكل كاألمارة  ُهىُّوي ىذاف يف الدنيا

} ..كابًطنيو ػ حىقيقتيو ػ األكل كادلنصب كالٌدنيا. ظاًىريه  القيدسية كالعبادة كالزىد: إنساف لو ظاىره كابطنه ..! سبضاف هللا 
[..!! 13]{فأتبعو الٌشي افي فكاف من الغاكين} ىلالء تتبعهم الشياطنيي  .{بل تلثركف احلياة كاآلخرةي خريه كأبقى

رتمةن  حّت أيكل كثريان  كاٌلذم أيكل كثريان  لذلك  قبل التضكيم  ىىيَّئوا أليب موسى ػ رضواف هللا تعاىل عليو ػ قيصعةن زلي
..!((. إذا امتمبٍت ادلعدةي ذىبٍت الفكرةي كانمٍت احلكمةي : )) ففع احلديث ..يدكخ

يشدُّ حجرى اجملاعة على ب نو الشريفة  ثسثة أ ـ ال يذكؽ شيئان  ( ص)كاف الننُّ ..! عوا يومان يف حياهتمًعبادي هللا  ما شب
كقٌدمٍت ألبيها شيئان  ( ع)  فأقبلٍت فاطمة( ص)كٌنا ضلفر اخلندؽ مي رسوؿ هللا: كحديث أنس شاىده على ذلك  يقوؿ

ـى لك منو ىذه الكىسرةى خبزه ( : ع)؟ قالتٍ .ما ىذا   فاطمة( : ص)فقاؿ  ذلا  . خبزتو  كمٍل ت ب نفسع  إاٌل أٍف أيقدًٌ
..!! إنٌو أكؿ طعاـو يدخل جوؼ أبيًك منذ ثسثة أ ـ:   كقاؿ ( ص)فتناكذلا

(. ع)كىكذا كاف ااماـ علعٌ 
ة ػ ك  لمبسف ػ   أٌما مىٍن يٌدعع هنجو كىو أبعد ما يكوف عنو  كأصبضوا من ركاة احلديث الثًٌقا(ص)ىذا زىدي سٌيد اخلىٍلق

..! ىلالء كثريكف شلَّن يتظاىري ابلقيدسية كالزىد كىم أيكلوف ماؿ هللا كينغمسوف ابدللٌذات
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( أّساء)يتزكج بػ.! إذا َتدث ابلزىد كالدًٌين( شايف لسانو)األمني العاـ للمجمي ااسسمع العادلع  " القرضاكم"ىذا  
 أكيراب كأمريكا كينفق عليها آالؼ الدكالرات من أجل نزكاتو  ٍبي سنة  ك أيخذىا شهر العسل إىل(  60)أصغر منو بػ

ٍب ييكفًٌري علماء الشيعة اٌلذين استقبلوه يف إيراف ..! يتظاىركف ابلعفة  كيتباكوف على فلس ني كالقدس ك على سيٌنًة العراؽ
..!!((.  ًؽ شٌر مىن أحسنتى إليوإتٌ ( : )) ع)كال عجبى من ذلك بعد  قوًؿ ااماـ علٌع ..!! كلبناف كأكرموه كمدحوه

.! أان أنصضك أٍف ترتؾ اخلسفة كَتعلها شورل كما فعل أيب عمر( : ع)كعبد هللا بن عمر كذلك  فقد قاؿ لعلعٌو 
ٌ ئي ادلعصـو (..!! ع)فهو خيي

ـه من علعٌو  ق لًييجّبكه   فجاءكا ب(ع)على صدر ىذا الرجل ادلنضرؼ  حيث يقوؿ عنو دلٌا رفف مبايعة علعٌ ( ع)كىناؾ كسا
((. ؟..!أما تعلموف أنٌو سعءي اخليليق صغريان ككبريان ..!! دعوه( : ))ع)على البيعة  قاؿ ذلم علعٌّي 

ضٌد الظادلني كطلب نصرتو كإبداء رأيو ضٌد السل ة ااائرة  كاف موقفيو ( ع)كلو موقف ػ جبافه ػ آخر عندما هنف احلسنيي 
..!! اخليذالف ػ خذالف احلٌق ػ 

تمثل بػ( ع)كرفف نصرة احلسني( ع)علعٌ  رفف مبايعة
ي
  لكٌنو ابيي احلجاج ػ سٌفاؾ الدًٌماء ػ "يزيد"كرففى ميقارعةى الظُّلم ادل

 !!..
سواءه يف ادلذىب الشيعع أك السُّع  .كتبيى ىذين الشخصني الكثريي شٌلن تٌلبسى ابلدًٌين من كيٌعاًظ السسطني  كال حصر ذلم

..! ال فرؽ
عمل على إزالة ىذه الفكرة من أذىاف األيمة  كاليت خٌلفها ادلتضجركف  كىع بس شٌك ( قدس)الصدر السٌيد زلٌمد ابقر

. تركةه ثقيلةه 
" اقتصادان"ك" فلسفتنا: "فكيتبيو القٌيمة مثل .! كمبوازاة عملو ىذا أراد زلو التصور السائد آنذاؾ أبٌف الدًٌين مستضيله ت بيقو

أنشأ تنظيمان إسسميان  كدخل يف كل رلاالت ( رمحو هللا)كما أنٌو .  دليل على ما نقوؿخري" البنك السربوم يف ااسسـ"ك
. احلياة كاىتم بكٌل طبقات اجملتمي

. لذا قتلو ال ُّغاة كختٌلصوا منو
. نرجي للمصدر الثاّن ػ برأيع ػ لفصل الدًٌين عن السياسة  كىو عامله خارجع

ـ  جاء معو جبيشو من ادلبشرٌين  كليس فقط جيش 1798كف دلٌا احتلَّ مصريف سنةكأعتقد من الناحية التارخيية  أٌف انبلع
: عسكرٌم   ػ كاست اع ىلالء أٍف يشيعوا أفكاران خ ريةن كىع

ٍن أراد هللاى  يذىب إىل ىذه األماكن  ك يف غريىا ال مكاف . يف الكنيسة  ٍبٌي يف ادلساجد كاحلسينيات" هللا"حىٍجري / 1 فمى
..! إابحةه اتمةه يف كل شعء..! مرافق احلياة ىع مشاعةه للناس  إفعٍل ما تشآءكابقع .! هلل
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شرًٌع ىو / 2
ي
. إنٌو اخلالق   لكن احلاكمية ليسٍت لو  كإمٌنا ىع بيد اانساف"..هللا"كليس " اانساف"إفَّ ادل

ذا تركماّنٌّي  ٍبٌي ت ور النزاع  ىذا إشاعة ركح القومية  مكاف ركح ااسسـ  فهذا عريبٌّي كىذا فارسعٌّي كىذا كردمٌّي كه/ 3
كاستمٌرٍت الصراعات الًعرقية كالقومية ..! صلفٌع كذاؾ من أىل كربسء  كعزاء أىل الكاظمية جيب أف يكوف يف ادلقدمة

.. كاحلزبية كالفئوية
ٍن أرادى هللاى يىج..! لكٌن أخ رىا كانٍت ىذه الفكرة ااحلادية كىع فصل الدًٌين عن السياسة   ديهي يف الكنيسة  إٍف كاف فمى

..!! مسيضيان  كيف ادلسجد أك احلسينية  إٍف كاف ميسلمان 
. كانتشرٍت يف البسد ااسسمية  يف احلوزة النجفية كيف قم كيف األزىر كيف القريكاف كابقع عقوؿ الناس

اخلميع يف إيراف كالصدر يف النجف حّت قٌيفى هللاي رجاالن اثركا على ىذه األفكار الغريبة عن ركح ااسسـ  فكاف ااماـ 
. كالبنا يف مصر كغريىم من ادلصلضني
. كمن ثورتو ادلباركة(.ع)ككيلُّ ىلالء تعٌلموا من ااماـ احلسني

كأٌ  كانت األسباب  فاحلاصل أٌف أكثر ااسسميني غابوا أك غييًٌبوا  كال يزاؿ مكاهنم شاغران على جىبهة الدًٌفاع عن حقوؽ 
. مكافه لن ييعوَّض أبٌم جهدو آخر كىو. الٌناس

..! حٌّت إذا توُهوا أهنم يلدكف دكرىم ابلوقوؼ حيرٌاسان على أبواب الٌسماء
ٌلوا عنها كأداركا ظهورىم ..كلو أهٌنم اسرتدكا كعيهم ألدركوا أف مفاتيح الٌسماء ىع يف األرض اليت نقف عليها تلك اليت ختى

. ذلا  فظلموا دينهم كدنياىم
تعاىل أٍف أيخذ أبيدينا مجيعان إىل طريق اخلري كاحلٌق كأٍف جيعلنا شٌلٍن يفكر كُيرتؽ جملتمعو كالٌناس أمجعني  إنٌو نعم  أسأؿي هللاى 

. ادلوىل كنعم الوكيل
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