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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.
 االشراط والشروط في المنظومة اإلسالمية

 يقول تعاىل:
  )١()ي َقاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ تِ َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّيَّ (

وهـو ، )منظومـة (الشـروط شراط ) وفرقها عن(األ منظومة عن، الشريفة اآلية) يف أمتهنضوء مفردة ( علىو يدور احلديث باذن اهللا تعاىل سوف 
ذا العنوانحبث    خرة أيضاً.شؤون اال ويف، احلياة شؤون رغم جوهريته وحموريته يف من النادر ان يطرح 

 ( عليــه الســالم )اإلمــام الروايــة الشــريفة عــن  مــا صــرحت بـه ومنهــا، بعضــها مضـى احلــديث عــن) لــه عــدة معــاين اإلمتــام( أنذكرنــا  أنوقـد ســبق 
 * َماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعـاَلِمينَ ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َومَ (: اآلية الشريفة ا) واشراط الطاعة هي اليت أشارت إليهشراط الطاعةاجلمع ألوهو (

 .)٢()َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ 
ـا اليت استخدمتها الرواية الشريفة يف تفسـري هـذه احملورية املفردة فال بد من التدبر يف هذه  ال تـزال يف مفـردة هامـة جـدا لكنهـا اآليـة الكرميـة، فا

ا أبداً وهي جماميعنا   . )اجلمع الشراط الطاعة( شبه مهملة، ولعل أكثر الناس مل يسمع 
، يف احليــاة األساســيات) والــيت هــي مجــع (َشــَرط) وكالمهــا مــن شــراطوبــني (األ، ط)رْ ) وهــي مجــع (َشــروط(الشــ بــني ويتضــح ذلــك بدراســة الفــرق

: ( عليــه الســالم )حيــث قــال ال (الشــروط) ) راطالشــريفة ذكــر (االشــ اآليــةيف  اماإلمتــعــاين تطــرق ملعنــدما  ( عليــه الســالم )وامللفــت ان جنــد اإلمــام 
   :ومتام الرواية هو )) ...شراط الطاعاتأل - ( عليه السالم )أي ابراهيم  -جمعه : ومنها...((

َمـاِتي ِللَّـِه َربِّ اْلَعـاَلِميَن * ال َشـرِيَك لَـُه قُـْل ِإنَّ َصـالِتي َوُنُسـِكي َوَمْحيَـاي َومَ (ثم الجمع الشراط الطاعات في قوله: يقول االمام ع ( ...
جميـع أشــراط الطاعـات كلهــا حتـى ال يعــزب  )َمْحيَــاي َوَمَمـاِتي ِللَّـِه َربِّ اْلَعــاَلِمينَ (فقــد جمـع فــي قولـه:  )َوبِـَذِلَك ُأِمـْرُت َوَأنَــا َأوَُّل اْلُمْسـِلِمينَ 

  )٣(عنها عازبة، وال تغيب عن معانيها منها غائبة...)
، : الطهـارة يف الصـالةولومثـال األ، الصـحة وقـد يكـون شـرط القبـولقـد يكـون شـرط وهو ، األصولكما جاء يف  هو التزام يف التزام: طرْ والشَ 

  )٤(عمال.يف مجيع األ (عليهم السالم)هل البيت الوالية أل وكذا القلب فيها حضور: ومثال الثاين
احليـاة الزوجيـة السـعيدة فـان : ولنمثـل مبثـال اخـر وهـو، كمـا سـيايت ثهـا ومعرفتهـاحب فعلينا يهابقسم )وهي غري (الشروط )طشراللصالة (أ :لكن
واال تفعلــوا تكــن فتنــة فــي االرض وفســاد  ، فزوجــوه، اذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وخلقــه((والــدين  األخــالقمنهــا :ان تبتــين علــى ا هلــا شــروط

  .عادة ال تبحثوهي  وهي غري الشروط ةللحياة الزوجية السعيد )أشراطلكن هناك (، )٥())كبير
اســـتخدم مفـــردة يف الروايـــة الشـــريفة  ليـــه الســـالمعخصوصـــا مـــع مالحظـــة ان االمـــام ، جـــداً  ومهـــم أساســـيحبـــث  ان هـــذا البحـــث والحاصـــل:

ومنظومـة  (الشـروط) مـةبـني منظو الضـوء حوهلـا حـىت ميكننـا التفريـق  وإلقـاء) األشـراطفعلينـا البحـث يف تعريـف (، ومل يقـل شـروط الطاعـات) أشراط(
  : فنقول (االشراط)،

  :هلا معنيان، ومجعها أشراط: الَشَرطان 
                                                            

  .١٢٤البقرة  )١(
  .١٦٣ – ١٦٢االنعام:  )٢(
  .١٢٧ومعاين األخبار  ٣٠٨ص ١اخلصال ج )٣(
 الوالية شرط قبول األعمال دون شك لكن هل هي صحة صحتها أيضاً؟ فان )٤(
  .٣٤٠ص ٣عوايل الآليل ج )٥(
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ـا: أي )١()ْكـَراُهمْ فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها َفأَنَّى َلُهـْم ِإَذا َجـاَءتْـُهْم ذِ ( قال تعاىل:، العالمات) ١  ،عالما

 وهذا املعىن هو من عامل اإلثبات.
  وهذا املعىن هو من عامل الثبوت. ،اتواملمهداملقدمات ) ٢

  .يف كتاب (املرابطة يف زمن الغيبة) فراجعحول هذه املفردات  الكالم وقد فصلنا
 أمثلة ونماذج من االشراط

  :  فأكثرأكثر  املطلبواآلن سنستعرض عدداً من مناذج ومصاديق االشراط والشروط لتوضيح 
  الطالب

بان  مبكراللدرس حيضر  أن: منها فان، الدرس غري ذلك ) أشراط(بينما ، أثناء الدرس هو حضور ذهنه: فهم الطالب لدرسه )طو شر من (ان 
  .)٢(، فاخلروج مبكراً َشَرط وليس شْرطاً حتمال انسداد الطرق او غري ذلكأل؛ حيتاط يف اخلروج مبكرا من املنزل

  الخطيب الناجح
: ذلـك أشـراطو عالمـات جنـد ان مـن بينمـا  ،والتحضـري اجليـدبـالعلم والثقافـة الواسـعة اخلطيـب اخلطابة الناجحـة ان يتميـز ) (شروطمن  أن كما

إذ بــذلك نكتشــف ان هــدوء اجلمهــور وســكون أعضــاءهم وجــوارحهم كلهــا فــال حــىت كــأن علــى رؤســهم الطــري  تركيــز اجلميــع وإنشــدادهم اىل حديثــه
  )٣(و من اشراط اخلطابة الناجحة.حركة وال متلمل ه

  الصالة
، األشـراطط) ولـيس مـن رْ وهـو غـري حضـور القلـب يف نفـس الصـالة والـذي هـو (َشـ ،حضـور القلـب يف الوضـوء: (َشَرط) قبول الصـالة أنكما 
بنحـو االقتضـاء للـدخول خاشـعا لة او مقدمـة موِصـ ةدَّ عِـاىل ان استجماع االنسان لقلبه يف الوضوء علـة مُ  وأشارت الروايات ذلك بعض وقد ذكرت

   متفكرا اىل الصالة .
  الحياة الزوجية السعيدة

ونفــس ، لطيبـة احلميميــة بـني أفــراد األسـرةالعالقــة االتـزاور املكثــف الـذي يكشــف عـن : الســعيدة و العائليـةأكـذلك مـن (أشــراط) احليـاة الزوجيــة 
ا او تعاســتها يف العــيش املشــرتك  مــدى لــو اردنــا معرفــةف، حــدةمــة الواو األأو احمللــة أو العشــرية أاألمــر ينطبــق علــى اجلــريان  فمــا علينــا إال تتبــع ســعاد

  االشراط بكال معنييها: العالئم واملقدمات.
م علــىبعــض األعــراف  ومــن الغريــب املؤســف ان جنــد ثقلــون كاهــل الــزوج بــاملهر ي أهلهــافــان ، عنــدما تريــد ان تتــزوج املــرأة أن قــد جــرى ديــد

وعـامًال لتـوفري احليـاة السـعيدة  رطاَشـ لـيس ن ذلـكأل، لكـن ذلـك مـن أكـرب األغـالطيف استمرار احليـاة الزوجيـة و طا) رْ عتربون ذلك (شَ ي وهم، املرتفع
م يعتقدون ان الزوج سيرتدد كثريا يف طالق ابنتهم ؛الشرطية بل هو متوهم، واستقرارها ذا  إمتناسـني ان الـزوج ، يف حال كـان مؤجـل مهرهـا كبـرياً  ال

 )٤(شـَرطاً  يعتـربختفيـف املهـر العكـس هـو الصـحيح فـان  يف حـني ان فانه سيؤذيها حىت ختضع وتتنـازل عـن مهرهـا، -ومل يكن له دين  -ره زوجته ك
ُر ِنَساِء ُأمَِّتي َأْصَبُحُهنَّ َوْجهاً َو َأقـَلُُّهنَّ َمْهراً ((وقد ورد يف احلديث  للحياة الزوجية السعيدة   . )٥())َخيـْ

تعامـل ) فمـثال علينـا ان نالحـظ األشـراطا ان نبحـث عـن (فـان علينـ، اسـتمرارية هـذا الـزواج مـن عدمـه مـدى معرفـةاردنـا ل: انـه إذا وصفوة القـو 
م ام ال: وسائر أفراد أسـرته وعشـريته إخوتهمع  الزوج م مـثال هـل حيـرتمهم ام ال؟ هـل يضـر ريـق اوىل طانـه بفـان ذلـك عالمـة علـى ؟ فـان كـان يضـر

  . ويهينها سيضرب زوجته
                                                            

 .١٨ :حممد )١(
  وهنا فسرنا الشَرط مبعىن املقدمة. )٢(
 ط مبعىن العالمة. فتدبروهنا فسرنا الشرَ  )٣(
 أي مقدمة وكذا عالمة. )٤(
 .١٦٠ص ١٤مستدرك الوسائل ج )٥(
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سـلوكه  مبكـر عـنعـن انـذار  بـذلك فانه يكشـف، أو السوق مثال اىل هذه الفتاة او تلك يف اجلامعة يتطلع الذي أو الكاسب كما ان الطالب

  َشَرط أي عالمة على وضعه وحالته يف املستقبل. )املستقبلي، فعمله هذا (أي عدم نزاهة نظراته اآلن
، )أخـرى (كـالزواج) اىل حالـة وقبـل حتولـه مـن حالـة (كالعزوبـة و منصـبأمسـبقة قبـل تبـوءه أي عمـل  طاً)و(أشرام عالمات قدّ كل إنسان يُ ان  

حـىت لـو كـان  فانـه والتدقيق فيها كيف كانت وِمبَ تنذر )وعلينا مالحظتها (أشراط حياته، تكشف عن خبايا نفسه ومطويات سريرته وهذه االشراط
  . االشراط فانه مما خيشى منهفانه لو افتقد ) ستجمعا (للشروطمُ  أالن

  التبليغ
 با ومتــدربا فــان هــذادرّ لكــن (َشــَرط) التبليــغ واشــراطه هــي التاهيــل والتــدريب فــاذا مل يكــن املبلــغ ُمــ، تبلــغ بــه فــان ( شــرط ) التبليــغ هــو معرفــة مــا

ن إبراهيم جنح ال يف الشروط فحسب بل يف االشـراط فاننا جند ا ( عليه السالم )وعوداً على قضية النيب إبراهيم ى انه سيفشل يف تبليغه، لعالمة ع
أيضــاً، فــان حياتــه كلهــا كانــت سلســلة مــن املقــدمات واملمهــدات املوصــلة للنجــاح يف خمتلــف تقلبــات احليــاة، كمــا كانــت حياتــه حتتضــن الكثــري مــن 

  العالمات املشرقة املبشرة بالنجاحات اآلتية املنطقة النظري.
  و شقاوتهاألنفس ) عن سعادة اكاشفية (االشراط

ـا االنسـان تارة ننظر اىل املعصية مبا: ) يقول(رمحه اهللا تعاىل األخكان السيد  حلقـة  باعتبارهـا يهـاوتـارة ننظـر ال، )١(هي معصية فقد يسـتخف 
فــاجملرتح ، لثــة ورابعــة وهكــذابعــدها فثا معصــية اخــرى فهــي علــة معــدة ملــا تســتتبعاملعصــية فــان ، اىل النــار والعيــاذ بــاهللا تعــاىل اإلنســانمــن سلســلة جتــر 

سـوء مسـتقبله وخطـورة أمـره كمـا علـى  ) وعالمـةً اً بـذلك (َشـَرطكـل معصـية فتكـون  ، ىل اهلاويـةإمعاصي حيوك سلسلة كبرية حول عنقـه جتـره الحقـا لل
اخبث على تكون شَرطاً وعالمة    ... نفسه وشقاو

يكشــف عــن ، الن الفعــل املتجــرى بــه؛ )البحــث فيــه يتمحــور حــول (االشــراط اذ ان االطــار العــام يف، وهــذا نظــري مــا يثــار يف مبحــث التجــري
  .وإن مل يكن الفعل يف حد ذاته معصية ففعله عالمة على ذلك، خبث نفس املتجري

لكنـه ان كـان قــد ، آلناعــادال  وإن كـانتشـري اىل (الَشـَرط) باعتبــار ان االنسـان  )٢()َال يـَنَـاُل َعْهـِدي الظَّــاِلِمينَ ( :يف االيـة الشــريفةتعـاىل  هوقولـ
؛ ألن الظلـم السـابق شـَرط (أي انـه ثبوتـاً مقدمـٌة وإثباتـاً هـو عالمـة) لعـدم نيلـه عهـَد اهللا وعـدم ظلم ولو مرة واحدة فيما سـبق فـان عهـد اهللا ال ينالـه
فتـدبر  .هـي العمـوم واخلصـوص مـن وجـه أيضاً إذ قد جيتمـع الشـْرط والشـَرط ألن النسـبة بينهمـا اً نيل عهد اهللا له، نعم ال ينفي ذلك ان يكون شْرط

  جيداً 
  باالشراط الجوهرية اهدافنا وعالقتها 

يهدف ان يكون خطيبا عامليـا او كاتبـا قد  واخر، يصبح مرجع تقليد لكيفقد يسعى احدنا ، شخصاً ذا بالان يصبح إىل منا يهدف  ان كال
و أو الـــوطن أويف ذلـــك رفعـــة للـــدين ، بالبنـــان ؤلـــف املتميـــز او املهنـــدس املبـــدعمليشـــار اىل اإذ انـــه او طبيبـــا او مهندســـا مثاليـــا علـــى مســـتوى العـــامل 

اذا الحـظ هـذه  أمـا، يكـون حليـف االنسـان الطمـوح والسـاعي اىل نيـل العليـاء فـان النجـاح قـد ال، ) لـذلكاألشـراطلكـن مـا مل تتـوفر (، )٣(املذهب
ا ستكون ، ) يف نفسه باستمراراألشراط(   .ى جناحه وتقدمهعل مقدمات وعالماتفا

  يتفقد الرعية ويعّوض المتضررين ( عليه السالم )اإلمام الجواد 
اللصـوص  لكـن، امحـد بـن حديـد خـرج مـع مجـع مـن صـحبه اىل حـج بيـت اهللا احلـرام إن: ( عليه السالم )عن االمام اجلواد  وقد ورد يف التاريخ

ــم احلــال يف حمــل ســكناهم فلمــا وردوهــام اىل املدينــة املنــورة واصــلوا مســريه مث بعــد ذلــكلــديهم  اعرتضــوا طــريقهم وســرقوا كــل مــا هــم واذا ، واســتقر 
                                                            

كما يقول اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم فعلى اإلنسان ان ينظـر اىل عظمـة مـن يعصـيه ال   * ))َأَشدُّ الذُّنُوِب َما اْستَـَهاَن ِبِه َصاِحُبهُ ((ا؛ الن  وال ينبغي ان يستخف )١(
  إىل حجم املعصية أو درجتها. 

ج البالغة ص  *٥٣٥. 
  ١٢٤البقرة  )٢(
 من السعي للتميز وألن يطرح على مستوى العامل كشخصية متميزة، لو قصد بذلك علو شأن اإلسالم واملسلمني لكان مأجوراً على ذلك.فلو قصد اإلنسان، بينه وبني ربه،  )٣(
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ــم ومتفقــدا ألحمــل اقــامتهم فاىل  هميبتــدر  ( عليــه الســالم )مــام اجلــواد باإل مأانــه عليــه الســالم مث ... حــواهلميســلم علــيهم مرحبــا   مجيعــا مــر بكســو

وذلـك رغـم ان اإلمـام   !!!رق مـن كـل واحـد مـنهمُسـ مـا جلميـعم عـدوا املـال فوجـدوه مطابقـا خـرج عليـه السـالان ... وبعـد كثـرية أمـواالودفع الـيهم 
مل يهمـل حـىت أولئـك النفـر القليـل بـل تكفـل  ( عليـه السـالم )كان ميكن ان يبعث هلم من يتفقد أحـواهلم ورغـم كثـرة مسـؤولياته وجسـامتها إال انـه 

  بكل ما سرق منهم!
  أين نحن من مأساة النازحين؟

يقـرب مـن مليـون عـددهم مـا بلـغ  الـذينيـام حمنـة النـازحني يف العـراق وحنن نعيش هذه األ املعّربة ذ العظة والعربة من هذه القصةعلينا ان ناخ ان
م هــم بشــرن والنــازحو ، )١(خــريةلــف نــازح يف الفتنــة الداعشــية الوهابيــة األأومثامنائــة   واملــريضبيــنهم الشــيخ الكبــري والطفــل الصــغري واملقعــد  بشــىت ألــوا

م املتنوعــة ومشــاكلهم، وديــارهم أرضــهماحلامــل واملرضــع وقــد اخــرج اجلميــع مــن واملــرأة  واآلن لنســأل أنفســنا: هــل تأســينا بإمامنــا ، الكثــرية واحتياجــا
م الباليـا، ولـو باحلـد األدىن كنمـوذج   – هلـي يف النـازحنياالمتحـان اإل أمتمنـاجنـد انفسـنا قـد  ؟ وهـلاجلواد يف االهتمام مبن دمهتهم الدواهي ونزلت 

  .القدرة بطبيعة احلال وذلك يف حدود )٢())ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ((اذ  ؟ ذلك اننا مسؤولون عنهم دون شك-
، ولـو اليسـري منـهوال يبذل أي جهد  املهجرين أو املطاردين أو املستضعفنيو  يف مساعدة النازحني حىت جمرد تفكرييفكر  البعض الوالغريب ان 

  !!الذين يذعن بانه له شيعة ( عليه السالم )وبني االمام اجلواد  بينهعن البعد الشاسع ذلك يكشف أال 
بـل او سـجني أو مطـارد ل مهجـر بـل يشـمل كـ، ومستضـعفيه على نـازحي العـراق فقـط -يف املسؤولية والتفكري على االقل  -يقتصر  مر الاألو 
  .أو غريهافغانستان او أو سوريا أيف لبنان يف أي مكان كان: مظلوم أي 

تم بكل النازحني فكيف بكافة املستضعفني مع ان قدراتنا حمدودة جداً؟ واجلواب:   ولعل سائًال يسأل: كيف لنا ان 
عـرب تأسـيس احلواضـن وشـىت أنـواع مؤسسـات  سـبقاملسـتعداد منهـا االاط) و (اشـر ومقدمات  تتوقف علىوغريهم  القدرة على رعاية النازحني ان

بل سيمكن بـذلك احليلولـة العراق وغريه من دول اجلوار بهذه املأساة الكبرية اليت حلت  احتواء أمثالحىت ميكن  املسبقهيل أتاجملتمع املدين وعرب ال
  دون حدوث أمثال هذه الفجائع (دفعاً ال رفعاً فقط).

  سالم احد علماء اإلو هوالكو يب بين ابنة حوار غر 
كانــت تطــوف يف   - )٣(وهــم وحــوش بشــرية أهلكــوا احلــرث والنســل ودمــروا الــبالد، قبــل أن يســلموا – حيكــى ان ابنــة هوالكــو زعــيِم التتــار كمــا

ا كانت مثقفة حصيفة  –تتفحص األحوال بغداد  ، فقـالوا انـه فسـألت عنـه ،معمـم حـول رجـلفرأت مجعاً من الناس يلتفـون  -ويبدو من قصتها ا
  ؟من املؤمنني باهللاسألته: ألستم  حضرعامل من علماء املسلمني، فأمرت بإحضاره، فلما 

  بلى.: قال
  قالت: أال تزعمون أن اهللا يؤيد بنصره من يشاء؟

  بلى.: قال
  بلى.: قالت: أمل ينصرنا اهللا عليكم؟ قال

  يبغض دينكم؟ان اهللا حيبنا ويبغضكم و قالت: أفال يعين ذلك 
  قالت: مل؟!، قال: ال

  بلى.: ؟ قالتتريَن راعي الغنمقال: أال 
  قطيعه بعض الكالب؟ قالت: بلى. يصطحبقال: أال 

                                                            

ا او خر سنة  ٢٠١٤اوخر سنة  )١(  للهجرة  ١٤٣٥للميالد  ، كما ا
  .١٢٩ص ١وعوايل الآليل ج ٣٨ص ٧٢حبار األنوار ج )٢(
  الشيخ نصري الدين الطوسي (رمحه اهللا).وقد اسلموا بعد ذلك بربكة  )٣(
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  سلطانه.قطيعه و  ما يفعل الراعي إذا شردت بعض أغنامه وخرجت عن سلطانه؟ قالت: يرسل عليها كالبه لتعيدها إىلفقال: 
  راف؟ قالت: ما دامت شاردة.يف مطاردة اخلالكالب كم تستمر فقال: 

إىل أيهــا التتــار كــالب اهللا يف أرضــه وطاملــا بقينــا شــاردين عــن مــنهج اهللا وطاعتــه فســتبقون ورائنــا حــىت نعــود  -وهللا املثــل األعلــى  -قــال: فــأنتم 
  .طاعته ومناهجه وقوانينه!

كالتعــاون واإليثــار والصــدق والوفــاء واحلريــات   –مناهجــه طاعــة اهللا وعــن قوانينــه و فمــا دمنــا بعيــدين عــن  عظيمــة عامــة وســيالةهــذه حقيقــة ان 
علــى هــذه الفتنــة  وعرتتــه، واألمــر أعظــم ممــا نتصــور فانــه ال يقتصــر ورســولهوكتابــه فــان الــبالء سيســتمر حــىت نعــود اىل اهللا  -والنزاهــة واألمــة الواحــدة 

م تعــد ، وخــروج داعــش األخــرية ومــذاهب مبتدعــة  ذ عشــرات الســنني مجاعــات ومنظمــات إرهابيــةمنــبــل ان دوائــر االســتكبار العــاملي ومراكــز دراســا
م حتـذر االن مـن خـروج مـا هـوالوهابيـة مث طالبـان و فقـد خرجـت علينـا ، تدمري بالد املسلمنيهدفها   القاعـدة مث داعـش وجبهـة النصـرة مث ان خمـابرا

  .)١(اخطر من داعش
نشـرت مقـاًال عــن إحـدى الصــحف الغربيـة جــاء  اخلليجيــةالصـحف  بعــض ويكفــي ان نعلـم ان ،لــذلك وغـريه مــن عشـرات السـننيخططـوا  لقـد

  .ا السعودية وايران وسوريا ولبنانوكذ تبدأ بالفدرالية مث الكونفدرالية مث التقسيم التام يقسم اىل ثالث دول سوفان العراق : فيه
 وال، -أو أكثـر  –للخمسـني أو املائـة سـنة القادمـة  فالغرب يعمل على (االشراط) التكوينة ويعـد ويسـتعد قبـل ان يقـوم بـاي عمـل وقـد خيطـط

مبسـتوى  بـل وال توجـد لـدينا مراكـز دراسـات جـادة جتدنا ال زال عـازفني عـن االنشـغال باإلعـداد اجلـاد والتخطـيط البعيـد املـدىبينما ، زالوا خيططون
  األحيان.من وجودها يف كثري  رغموال نشعر بالُنُذر واالشراط نرى العالمات  ولذا ال، التحديات

ـــاجهـــة تصـــل اىل الســـلطة ويكفـــي ان نشـــري إىل ان مـــن اشـــراط فشـــلنا وختلفنـــا انـــك جتـــد يف طـــول بـــالد اإلســـالم وعرضـــها أيـــة  ـــا  فإ تســـتاثر 
يتخلـى  )٢(بدل اللجوء إىل التداول السلمي للسلطة بشكل طوعي بل وبإندفاع وبدل (أحب لغريك ما حتب لنفسك) بل قـد جتـد الـبعضوتتمسك 

  كي يضمن له اجلاه والسلطان!!اداة طيعة بيد الغرب   بلده فيكوناىل  نتماءهعن ا
   ( عليه السالم ) مخططات المأمون للنيل من االمام الجواد

جلــأ إىل جمموعــة مــن اخلطــط لكنــه مــع ذلــك ، بــل كــان منــذهًال لعظمتــه ومســوه يف عليائــه ( عليــه الســالم )كــان املــأمون يعــرف اإلمــام اجلــواد لقــد  
وجــره معـه إىل حضــيض َعــَرض احليـاة الــدنيا حيــث تـوهم ان اإلمــام قــد تـزل قدمــه أمــام امتحـان دنيــوي قــوي اإلمــام  إسـتمالةحمــاوال بــذلك  انيةالشـيط

  !!بنجاح منقطع النظري يف العوامل السابقة ويف هذا العامل أيضاً االمتحانات االهلية الكربى  قد امتان االمام وشديد جاهًال أو غافًال 
مليـون درهـم كمـا صـرح بـذلك : مـن الفـرتاتواهلـدايا حـىت بلغـت فـرتة  األمـوالانـه بـدأ يغـدق علـى االمـام اجلـواد ع : ن خطـط المـامونمـوكان 
 القيمـة الشـرائية ملليـون درهـم كانـت كبـرية جـداً، وهو مبلغ كبرياً جداً بالنسبة لشاب بني التاسـعة مـن العمـر واألكثـر خاصـة إذا الحظنـا ان املؤرخون
  .  )٣(يف هذا الوقتمليون دوالراً ) ٢٠ادل (قد تع

يف طريـق  األمـوالانفق كل هـذه  -بأيب وأمي  –لكنه  ،سوف يتشرب حب األموال وينجذب إليها عليه السالم اإلماموذلك كله ظنا منه بان 
ا املضطهدين، اهللا تعاىل   .وغريهممن شيعته والفقراء  وواسى 
لكـن الغـرض مـن ذلـك ، منـه بكثـري أعظـمجتـاوز مـاهو  ليه السالمالنه ع؛ ( عليه السالم )بة اىل االمام هذا االمتحان وان كان بسيطا بالنسان 

ال تقتصــر فمــا حنــن فــاعلون؟ خاصــة إذا الحظنــا انــه  ائلــة وتكــون الــدنيا بــني ايــديناالط األمــوالحالنــا عنــدما تصــلنا مثــل هــذه  العــربة والتوقــف عنــد
  .هناك املناصب واجلاه وغري ذلكبل  األموالاالمتحانات االهلية على 

  .صناعة مستقبل االنساناألساس يف هو و الَشَرط هو اإلعداد وهذا ، اإلهلينفسه باستمرار كي ينجح يف االختبار  ان يعدّ  اإلنسانعلى ان 
                                                            

 وهي منظمة (خراسان) واليت تنشط االن يف سوريا (املقرر)  )١(
  ثورات الربيع العريب.الرؤساء الذين جاءوا للحكم إثر  –إن مل يكن كل  –كأغلب   )٢(
ان قيمـة الشـاة اآلن مائتـا دوالر (وهـي يف العـراق تبلـغ حـىت ثالثـة مائـة دوالر) فـذلك  تـرتاوح بـني عشـرة وعشـرين درمهـاً، فلـو فرضـنا -رمبـا  –كانـت   الن قيمة الشـاة ذلـك الوقـت )٣(

 يساوي عشرة إىل عشرين مليون دوالراً.
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  ؟ ومناسكنا هللا تعالىهل ان عبادتنا 

ثــم الجمــع (... ( عليــه الســالم )اإلمــام  والفــالح والنجــاح إذ يقــول وان الروايــة الســابقة الــذكر تصــلح خــري دليــل لنــا يف معرفــة اشــراط الســعادة
ـا الروايـة كلمـة (امتهـن) اليت شـرحت  –فان اآلية  " إن صالتي و نسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ....): الشراط الطاعات في قوله

الصـالة والنسـك واحمليـا واملمـات.. ولكـن مـاذا  -هللا تعاىل وهي:  واضحة يف ان اشراط الطاعات هي ان تكون أمور أربعة كلها –يف اآلية األخرى 
  تعين النسك اليت جعلت من اشراط الطاعات؟

  معاني النسك: المذهب والمسلك و...
ا كلمة النسك هي   : من الدائرة األضيق إىل الدائرة األوسع: وهيعدة معاين متدرجة  ان املعاين اليت تفسر 

ا ا١  .ىل اهللا تعاىل) الذبيحة املتقرب 
 .، ولذلك جرى التعبري بـ(مناسك احلج)كل أفعال احلج) ٢
 ان صاليت وعباديت هللا رب العاملني . :على هذا فيكون معىن اآلية ،العبادة) ٣
فيــه فهــو  يــذهبوكــل طريــق  يســلكه الشــخصفكــل مســلك ، )١(النســك هــو املــذهب أي مايــذهب اليــه االنســان أي الطريقــة او الشــريعة) ٤
 أمرين خمتلفني. الك وليســاملس وعلى هذا فان املنسك هو، نسك
 ( عليــه الســالم ) إبــراهيموكــذلك  - ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )الرســول كــل حلظــة مــن حلظــات حيــاة فــان اآليــة تــدل علــى ان   األخــريوعلــى هــذا  

  .هي (هللا رب العاملني) –وسائر األنبياء واألوصياء بأدلة اشرتاكهم يف ذلك ونظائره 
أو او تصــفح االنرتنيــت والشــرب األكــل  حــىت مثــلنضــعها يف املقيــاس اإلبراهيمــي الــدقيق ان كــل أفعالنــا حــىت املباحــة منهــا و   نراقــبعلينــا ان  إن

ة العلـم والعبـادالتقـوي علـى  )٢(بـذلك نوينـاهللا رب العاملني وذلـك إذا جنعل ذلك كله  وان نسعى ألن، الرياضة او غري ذلكمشاهدة التلفاز أو حىت 
مبشــاهدة الــربامج العلميــة أو االجتماعيــة أو حــىت بــرامج عــن الطبيعــة وغريهــا يف االنرتنيــت والتلفــاز، كــي نعــرف مــا هــو ثــري معلوماتنــا نأو قصــدنا ان 

 جمــردا عــن كــل قصــدمــن اجــل التلــذذ  الــداء ومــا هــو الــدواء ومــا هــي أســرار التخلــف والتقــدم أو الســعادة والنجــاح وغــري ذلــك، ال ان يكــون ذلــك
  .عقالئي

اً لذيـذقـد يكـون قد يكون صـحيا لكنـه لـيس بلذيـذ او بـالعكس أي : فاالكل مثال )اللذيذ(عن  )املفيد(نالحظ مادة افرتاق ان  ومقياس ذلك
كـي يتقـوى بـه علـى العلـم والعمـل الصـاحل واجلهـاد أو   كـان صـحيا فحسـب مـا يأكـل اال فانـه ال... فمن كـان مهـه هللا وحياتـه هللا لكنه ليس بصحي

  !!)٣(وإن مل يكن صحياً كان لذيذا  أما الغافل فال يأكل إال ما، العبادة
 ســيحقق بــذلك شــَرطاً مــن اشــراط الفشــل يففانــه  )٤(أو غــريه تضــعف شــهوته عــن مقاومــة نــوع مــن انــواع احللويــات املســتوردة مــن الغــرب ان مــن

واملسـتعان بـاهللا تعـاىل علـى ذلـك   .مقاومة الشهوة احملرمـة) النجاح يف أشراطن (م دُّ عَ يُـ الشهوة احملللة امتحاناته القادمة الكربى، كما ان عدم مقاومة 
  كله أوًال وأخرياً.

  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

  .يف التبيني ذهب اليه السيد الوالد  وهو ما )١(
  أي األكل والشرب والرياضة. )٢(
ا الن )٣( ا لذيذة أو منعشة!وما أكثر األطعمة واملشروبات الضارة اليت يأكلها أو يشر  اس جملرد ا
 كأنواع الشيكوالته أو أصابع احللويات. )٤(


