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ب�شم اللهَّ الرحمن الرحيم 

ــين ــارة عواطف النا�س تجاه الح�س ــى الخطباء اإث ــي عل »ينبغ

ــارة المعرفة  ــوراء ومبادئها.. واإث ــة عا�س ــح واقع Q.. وتو�سي

والإيمان«.

الإمام الخامنئي »دام ظّله« 

ــرون في المجال�س الح�سينّية دمتم  ال�سادة الأفا�سل المحا�س

موفقين.

ــزب اللهَّ باأ�سمى اآيات  ــدة الثقافية في ح ــدم منكم الوح  تتق

 Qــد اللهَّ الح�سين ــم باإمامنا اأبي عب ــزاء بالم�ساب العظي الع

ــاره مع الولي  ــن الطالبين بث ــى اأن يجعلنا م ــى تعال ــة المول �سائل

الأعظم الإمام الحّجة ابن الح�سن|.

ومع اإطاللة �سهر محّرم لعام 1430هـ وتالفياً للوقوع في تكرار 

رة, نقترح توزيع  م�سامين الكلمات, ومن اأجل اإنجاح البرامج المقرهَّ

ــات للمحا�سرين الكرام, وفق الترتيب والبرنامج  م�سامين الكلم
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الزمني المحّدد في هذا الكتيب.

وقد و�سعنا لكّل ليلة من الليالي الع�سر ثالثة عناوين, مراعيًة 

ــات الفعلّية لمجتمعنا الأغّر,  باإمكان المحا�سر الكريم اأن  الحاج

ــن مّما تقّدم من �سل�سلة زاد  ــار منها ما يراه منا�سباً, م�ستفيدي يخت

عا�سوراء.

ــات توجيهّية لالإمام الراحل  جنا هذا الكتيب بكلم ــد توهَّ    وق

ــن الإمام الخامنئي  ــي العظيم} ولولي اأمر الم�سلمي الخمين

ــى تعالى اأن يعجل فرج �ساحب الع�سر  »دام ظّله« �سائلين المول

والزمان |, واأن يتقّبل اأعمالنا واأعمالكم باأح�سن قبول اإّنه �سميع 

مجيب الدعاء.
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توجيهات الإمام الخميني} 

للمحا�سرين والخطباء الح�سينّيين 

ــى الخطباء اأن يقراأوا المراثي حتى اآخر الخطبة, ول  1  اإّن عل

.Rيخت�سروها بل ليتحّدثوا كثيراً عن م�سائب اأهل البيت

ــوا اإلى دفع النا�س نحو الق�سايا  ــم خطباء المنابر وي�سع 2  ليهت

ــات الالزمة في ال�سوؤون ال�سيا�سّية  الإ�سالمّية واإعطائهم التوجيه

والجتماعّية.

3  يجب التذكير بالم�سائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون 

في كّل ع�سر وم�سر.

توجيهات الإمام الخامنئي{

للمحا�سرين والخطباء الح�سينّيين 

ــة الثورة في الم�سيبة  ــب اأن تهتموا به هو ر�سال اأّول �سي ء يج

وفي المدح وفي الأخالقيات والوعظ.



8

كيف يجب اأن تقام مرا�سم العزاء؟

ــر بالم�سوؤولية في هذه  ــع من ي�سع ه اإلى جمي ــوؤال موجهَّ اإّنه �س

ــب اأن تتمّيز بثالثة  ــذه المجال�س يج ــة, وباعتقادي اأّن ه الق�سّي

اأمور:

1  تكري�س محّبة اأهل البيتR وموّدتهم في القلوب, لأّن 

م ووثيق. الرتباط العاطفي ارتباط قيِّ

ــوراء, وتبيانها  ــورة وا�سحة عن اأ�سل ق�سّية عا�س ــاء �س 2  اإعط

للنا�س من الناحية الثقافّية والعقائدّية والنف�سّية والجتماعّية.

ــس المعرفة الدينّية والإيمان الديني. والعتماد على  3  تكري�

اآية �سريفة اأو حديث �سريف �سحيح ال�سند اأو رواية تاريخّية ذات 

عبرة.

 على اأّي منبر �سعدتم واأّي حديث تحّدثتم, بّينوا للنا�س يزيد 

هذا الع�سر و�سمر هذا الع�سر وم�ستعمري هذا الع�سر.
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ب�شم الل الرحمن الرحيم

ــن و�سّلى الل على �سّيدنا محّمد وعلى  الحمد لل رّب العالمي

اآله الطاهرين

من كالم الولي القائد{:

اإّن �سهر محّرم يعّد واحداً من تلك المقاطع التاريخية المهّمة, 

ــة ناب�سة,  ــم على عا�سوراء حّي ــة بكّل كيانه ــث اأبقى ال�سيع بحي

وظّلت ذكرى الإمام الح�سين عليه ال�سالم وا�سمه وتربته وعزاوؤه 

قيماً خالدة رفيعة محفورة في ذاكرة الموؤمنين واأتباع اأهل البيت 

خالل قرون طويلة, واإن كانوا قد �سّحوا في �سبيل ذلك بالكثير.

ــزاء والماآتم والبكاء والدموع  ــم يقولون: لماذا تن�سرون الع اإّنه

بين النا�س؟

اإّن هذه الماآتم المقامة والدموع الجارية لي�ست لمجرد الحزن 

والبكاء, بل اإّنها للقيم.

اإّن الذي يختفي خلف كّل هذه الماآتم ولطم الروؤو�س وال�سدور 

خطاب القائد
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ــي يمكن اأن تحتوي  ــي اأعّز واأكرم النفائ�س الت وذرف الدموع ه

عليها كنوز الإن�سانية, اإّنها القيم المعنوّية الإلهّية.

ــل ال�سامية المتبلورة في  ــم يريدون الحفاظ على هذه المث اإّنه

الح�سين بن علي عليه ال�سالم.

ــات والتحّديات اإذا  ــة الإ�سالمّية �ستتخطى كّل العقب اإّن الأّم

حافظت على ا�سم الح�سين وعّظمت �سعيرة ذكراه وجعلته اأ�سوة 

لها وقدوة.

اإّن مجال�س العزاء تعّبر عن بعدين:

ــي توؤّلف ما بين القلوب  ــا مثالي, والآخر حقيقي, فه اأحدهم

من ناحية, وت�سّلط ال�سوء على المعارف من ناحية اأخرى.

ــى الخطباء والوّعاظ والمّداحين والمن�سدين جميعاً اأن  اإّن عل

يعلموا باأّن هذه الحقيقة من اأعّز ما لدينا, فال يجدر التالعب بها, 

ول يحّق لهم العبث بحقائق واقعة عا�سوراء.

اإّن اختالق الإ�سافات, ومزجها بالخرافات, وممار�سة الأفعال 

ــوراء كّلها ل  ــرى عا�س ــزاء واإحياء ذك ــة  با�سم الع ــر المعقول غي

ــن الولء لالإمام الح�سين عليه  ــدم ق�سّية الح�سين ول تعّبر ع تخ

ــا يتعلق بتظاهرات التطبير,  ــالم. لقد راأينا راأياً ذات يوم فيم ال�س
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ــون: اإّنه عزاء الإمام الح�سين,  ــاح بع�سهم من بعيد وهم يقول ف�س

ــام الح�سين! اإّن هذا لي�س  ــوا لإقامة العزاء على الإم فال تتعّر�س

ــه العزاء, فال  ــه اعترا�س على ت�سوي ــاً على العزاء, بل اإّن اعترا�س

ينبغي ت�سويه مرا�سم العزاء الح�سينّي.

ــق لبيان  ــّي منطل ــس الح�سين ــّي, والمجل� ــر الح�سين اإّن المنب

ــذا التجاه,  ــق الح�سينّية, وفي ه ــة, اأي الحقائ ــق الديني الحقائ

ــون انطالقة الق�سائد والمواكب  ونحو هذا الهدف, ل بّد واأن تك

والمدائح والمراثي.

ــي ح�سينّية الإر�ساد  ــف المرحوم ال�سهيد المطهري ف لقد وق

ــا معناه: والل اإّن  ــورة باأعوام, وهو ي�سيح قائاًل بم ــل اندلع الث قب

ــس الوزراء  ــالن, وكان ياأتي با�سم رئي� ــر هو ف ــر( هذا الع�س )�سم

ال�سهيوني اآنذاك.

ــى نقتلع جذور من  ــا نلعن �سمراً حت ــو واقع الأمر, اإّنن وهذا ه

ــا اأّننا نلعن يزيداً وعبيد الل بن  ــي اأثره وي�سير على نهجه, كم يقتف

ــوت, وحاكمّية يزيد, وحاكمّية  ــا نعار�س حاكمّية الطاغ زياد لأّنن

الف�ساد والنحالل, والت�سّلط على الموؤمنين ظلماً وجوراً في هذا 

العالم.
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لقد ثار الح�سين بن علي ليمّرغ في التراب اأنوف حّكام الجور 

ــم الإ�سالمّية والإن�سانّية  ــن ل يقيمون وزناً للقي وال�سالطين الذي

والإلهّية, ولقد نجح في ذلك اأّيما نجاح.

اإّن مجال�سنا, والمجال�س الح�سينية هي ا�ستمرار لنه�سة الإمام 

الح�سين, لأّنها تجابه الظلم, وتقارع �سلطات ال�ستبداد, وت�سرخ 

في وجه من يمّثلون �سمراً ويزيداً وابن زياد في هذا الع�سر.

ــي عليه ال�سالم  ــة لنه�سة الح�سين بن عل ــاد العظيم اإّن الأبع

تّت�سع لت�سمل كاّفة هذه الميادين المترامية.

ــد عّلم الإمام الح�سين اأحرار العالم در�ساً لالأجيال جميعاً,  لق

واإّن ذلك ل يقت�سر على ال�سيعة اأو الم�سلمين وحدهم..

اإّن هذه هي نه�سة الإمام الح�سين عليه ال�سالم واإّنكم تمّثلون 

كنزاً يحتوي على جواهر نفي�سة, بو�سعه اأن يدّر الخير العميم على 

كاّفة اأبناء الب�سرية.

ــى ن�سر البيان  ــّد واأن يهدف اإل ــام الح�سين ل ب ــزاء الإم اإّن ع

ــة روح التدين وال�سجاعة  ــن والوعي وتعزيز الإيمان وتقوي والتبيي

والغيرة على الدين والق�ساء على حالة الالمبالة وفقدان الوعي 

ــى النه�سة  ــذا هو معن ــا البع�س, فه ــي يعاني منه ــاط الت والن�س
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ــة مجال�س عزاء الإمام الح�سين عليه ال�سالم في  الح�سينّية واإقام

ع�سرنا هذا, وهي ظاهرة حّية وناب�سة مدى الزمان.

ــره على م�ساعر  ــم يترك اأث ــي لهذه المرا�سي ــد العاطف اإّن البع

ــق فاإّنه ير�ّسخ  ــا البعد المعنوي العمي ــس الجماهير, واأّم واأحا�سي�

الوعي لدى اأرباب الفكر والب�سيرة.

ــُت على  ــه ال�سالم درج ــن علي ــر الموؤمني ــول لأمي ــة ق اإّن ثّم

ــذا الَعَلم اإّل اأهل الب�سر  ــراره فيما م�سى وهو )األ ل يحمل ه تك

وال�سبر(.

ــالم والتوحيد, فال  ــو َعَلم الإن�سانّية ولواء الإ�س ــذا الَعَلم ه وه

يحمله اإّل اأهله, واإّن الإمام الح�سين عليه ال�سالم هو مظهر الب�سر 

وال�سبر.

ــدرب, ثّم قاموا  ــاع الإمام الح�سين على ذلك ال ــد �سار اأتب لق

بنه�سة عظيمة عندما وجدوا بينهم قائداً مقتدراً, وذلك بعد قرون 

.
)1(

طويلة من الثورة الح�سينّية

)1( - األقيت هذه الكلمة في لقاء مع جمع من اأهل قّم المقد�سة بتاريخ: 9/ 1/ 2008م.
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ــن و�سّلى الل على �سّيدنا محّمد وعلى  الحمد لل رّب العالمي

ــه الطيبين الطاهرين �سّيما بقّية الل في الأر�سين اأرواحنا  اأهل بيت

لتراب مقدمه الفداء .

ــي حّلت  ــى الأرواح الت ــد الل وعل ــا اأبا عب ــالم عليك ي ال�س

بفنائك.

ــر الح�سيني دمتم  ــادة الأفا�سل محا�سري وخطباء المنب ال�س

موفقين.

ــر اأعماق  ــف كربالء ون�سب ــن ن�ستجلي مواق ــا اأحوجنا ونح م

اأ�سرارها, ون�سيء �سعاًل من قب�س اأنوارها, ن�ستهدي فيها نور الفتح 

ــوز, لتكون كربالء مدر�سة ناب�سة حّية م�ستمّرة تلهم الأجيال  والف

ــر على ظالمة  ــان والثبات المنت�س ــي كّل الع�سور در�س الإيم ف

ــامQ حركة تكامل و�سالح,  ــدو وجوره, لّن حركة الإم الع

وتحمل ديمومّية حّية مرتبطة بالتكامل وال�سعادة الإلهية .

ــه اإّل حقاً ولم ينطق اإّل  ــال في حّقه من لم َيُف ــة اإذا ق ول غراب

ال�سيا�سات العاّمة 

للخطاب العا�سورائي
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ــي اأفق الوجود  ــن ح�سين«, لتخلد ف ــٌن مّني واأنا م ــاً »ح�سي وحي

حقيقة م�سرقة اأّن الإ�سالم محّمدّي الوجود ح�سينّي البقاء.

ــالم العط�سى بدمائه  ــرة الإ�س ــد ال�سهداء �سج ــد اأروى �سّي لق

ــه, فاأينعت  ــه, ومنحها ُمهجة قلب ــا ح�سا�سة نف�س ــة , ووهبه الزكّي

واأثمرت لتكون اأ�سلها ثابت في الأر�س فرعها في ال�سماء .

ــع الفطرة و�سكر  ــامQ هو الجاذب للنا�س بداف ولأّن الإم

ــك اأخي المبّلغ عوناً  ــم, كان هذا الكتاب الماثل بين يدي المنع

ــد هاربّا هناك,  ــة, تعيد فاّراً هنا وتر�س ــك في الليالي العا�سورائي ل

وتهدي �ساّلً هنا وتزيل �ساّكاً هناك, وتزيد اإيمان رجل هنا وت�سّبر 

امراأة هناك, وت�سّد اإلى النور �ساباً وترفع للدرجات فتاة ... لنحّقق 

ــس« اأو نبذة من  ــك مّما طلعت عليه ال�سم� ــاً ِمْن »...خيٌر ل بع�س

»طلب الإ�سالح في اأّمة ر�سول الل«.

ــاب العا�سورائي  ــذا الخط ــس ال�سيا�سات له ــا بع� ــرح هن ونط

التعبوي المطلوب:

1 - التاأكيد على اأهمّية الجانب المعنوي الذي يحّققه الرتباط 

بالل تعالى والتوّكل عليه, واأهمّية هذا الجانب في ا�ستنزال المدد 

والّن�سر الإلهّي ولو قلهَّ الموؤمنون وكثر اأعداوؤهم.
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ه  ــف الإلهي, على قاعدة كونه الموجِّ ــط النا�س بالّتكلي 2 - رب

لموقف الفرد والأّمة.

3 - توجيه النا�س نحو العمل لالآخرة, ل�سمان ا�ستمرار الحياة 

ب�سعادة باقية. واإبراز دور ال�سهادة في تحقيق ذلك.

ــون معركة  ــاء الأّمة لك ــي اأبن ــة ف ــس روح الت�سحي 4 - غر�

ــا من ت�سحيات, وت�سحيات الإمام  الحّق �سّد الباطل ل بّد له

ــك. ــى ذل ــح عل ــل الوا�س ــالء الدلي الح�شينQ في كرب

5 - الإر�ساد اإلى دور الولية في توجيه الأّمة وتر�سيدها . واأّن 

ها. وحدة الولي والقائد هي ال�سمان لوحدة الأّمة وعزِّ

ــداً اأمام  ــاً واح ــن �سّف ــدة الم�سلمي ــرورة وح ــد �س 6 - تاأكي

اأعدائهم.

ــه المتمّثلين اليوم في  ــت الع�سر ويزيدّيي ــد طواغي 7 - تحدي

ــى الممار�سات  ــل والتطّرق اإل ــى باأمريكا واإ�سرائي ــة الأول الدرج

الإرهابية التي يمار�سها هوؤلء الطواغيت �سّد م�سلمي وم�ست�سعفي 

العالم.

8 - بيان تكليف الأّمة في ن�سرة المظلومين .

9 - الت�سديد على �سرورة الثبات في معركة الحّق �سّد الباطل 





18



19

الليلة الأولى
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املحا�ضرة الأوىل

ا�ستقبال عا�سوراء

تعريف الح�سور بكيفّية ا�ستقبال منا�سبات �سهر محّرم الحرام 

ــل مع ال�سهر وتقديم الموا�ساة لأهل البيت النبوي  واآداب التعام

�سلوات الل عليهم.

 

ــارك وتعالى اطلع  ــنQ: »اإّن الل تب ــر الموؤمني ــن اأمي  ٭  ع

ــا واختار لنا �سيعة ين�سروننا ويفرحون لفرحنا  اإلى الأر�س, فاختارن

ويحزنون لحزننا ويبذلون اأموالهم واأنف�سهم فينا, اأولئك مّنا واإلينا«.

1. ا�شتقبال الأئمة ل�شهر محّرم الحرام واأيام عا�شوراء

 ٭  اأحاديث الأئمة R تعّلمنا كيف ينبغي اأن نقتدي بهم 

فنحزن لحزنهم..
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:Pنموذج النبي الأعظم -

 ٭  عن ابن عبا�س, قال: قال علي لر�سول اللP: »يا ر�سول 

ــال: اإي والل, اإّني لأحّبه حّبين حّباً  ــك لتحّب عقياًل؟! ق الل, اإّن

ــي طالب له, واإّن ولده لمقتول في محّبة ولدك,  له وحّباً لحّب اأب

ــن, وت�سّلي عليه المالئكة المقربون«,  فتدمع عليه عيون الموؤمني

ثّم بكى ر�سول الل حتى جرت دموعه على �سدره, ثّم قال: »اإلى 

الل اأ�سكو ما تلقى عترتي من بعدي«.

:Qنموذج الإمام ال�سجاد -

ــى عبيد الل بن  ــن الح�سين �سّيد العابدين اإل ــر علي ب  ٭  نظ

ــن علي بن اأبي طالبQ فا�ستعبر, ثّم قال: »ما من  العبا�س ب

ــول اللP من يوم اأحد, قتل فيه عّمه حمزة  ــوم اأ�سّد على ر�س ي

ــن عبد المطلب اأ�سد الل واأ�سد ر�سوله, وبعده يوم موؤتة قتل فيه  ب

ــالQ: »ل يوم كيوم  ــي طالب«, ثّم ق ــن عّمه جعفر بن اأب اب

ــل يزعمون اأّنهم من هذه  ــن, ازدلف اإليه ثالثون األف رج الح�سي

ــى الل عز وجل بدمه, وهو بالل يذّكرهم فال  الأّمة, كّل يتقّرب اإل

يتعظون, حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدوانا«.

:Qنموذج الإمام ال�سادق -

ــن ابن خارجة عن اأبي عبد اللQ, قال: كّنا عنده,   ٭  ع
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ــه لعنة الل فبكى اأبو  ــا الح�سين بن عليQ وعلى قاتل فذكرن

عبد اللQ وبكينا, قال: ثّم رفع راأ�سه, فقال: »قال: الح�سين 

بن عليQ اأنا قتيل العبرة ل يذكرني موؤمن اإّل بكى«.

ــا ذكر الح�سين بن علي  ــن اأبي عمارة المن�سد, قال: م  ٭  ع

عند اأبي عبد الل في يوم قّط فرئي اأبو عبد اللQ متب�سماً في 

ذلك اليوم اإلى الليل, وكان اأبو عبد اللQ يقول: »الح�سين 

عبرة كّل موؤمن«. 

:Qنموذج الإمام الكاظم -

 ٭  عن الإمام الر�ساQ: »كان اأبي اإذا دخل �سهر المحّرم 

ل يرى �ساحكاً, وكانت الكاآبة تغلب عليه حتى يم�سي منه ع�سرة 

ــوم م�سيبته وحزنه  ــر كان ذلك اليوم ي ــاإذا كان يوم العا�س ــام, ف اأي

وبكائه, ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الح�سين �سلى الل عليه«.

:Qنموذج الإمام الر�سا -

 ٭  عن الرّيان بن �سبيب, قال الر�ساQ: »يا ابن �سبيب, 

اإّن المحّرم هو ال�سهر الذي كان اأهل الجاهلية فيما م�سى يحّرمون 

ــذه الأّمة حرمة �سهرها  ــال لحرمته, فما عرفت ه ــه الظلم والقت في

ــه, و�سبوا ن�ساءه,  ــد قتلوا في هذا ال�سهر ذّريت ــة نبّيها, لق ول حرم
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ــن �َسبيب, اإن  ــك اأبدا, يا اب ــه, فال غفر الل لهم ذل ــوا ثقل و انتهب

 ,Qكنت باكياً ل�سي ء فابك للح�سين بن علي بن اأبي طالب

ــس, وقتل معه من اأهل بيته ثمانية ع�سر  ــه ذبح كما يذبح الكب� فاإّن

ــاًل ما لهم في الأر�س �سبيهون, ولقد بكت ال�سماوات ال�سبع  رج

والأر�سون لقتله, ولقد نزل اإلى الأر�س من المالئكة اأربعة اآلف 

ــر اإلى اأن يقوم  ــد قتل, هم عند قبره �سعث غب ــره فوجدوه ق لن�س

القائم, فيكونون من اأن�ساره, و�سعارهم يا لثارات الح�سين«.

- نموذج الإمام �ساحب الع�سر والزمان|:

ــان | في مثل هذه  ــام �ساحب الع�سر والزم ــزن الإم  ٭  ح

ــداء, فيقول له: »فالأندبّنك  ــام وهو يخاطب جّده �سّيد ال�سه الأي

�سباحاً وم�ساًء, ولأبكيّن عليك بدل الدموع دماً« 

2. محّرم الحرام لي�س ك�شائر الأّيام:

ــم يوجب علينا  ــم ال�سالم و نهجه ــا عليه ــا لأئمتن  ٭  انتماوؤن

الحزن والتفّجع لم�سابهم. 

ــالم و نهجهم يوجب علينا اأن  ــا لأئمتنا عليهم ال�س  ٭  انتماوؤن

نعي�س بع�ساً من لوعتهم وبكائهم. 

ــالم ونهجهم يوجب علينا اأن  ــا لأئمتنا عليهم ال�س  ٭  انتماوؤن
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ن�ساطرهم بع�ساً من هّمهم.

ــالم ونهجهم يوجب علينا اأن  ــا لأئمتنا عليهم ال�س  ٭  انتماوؤن

ن�ستعّد لإقامة مجال�س عا�سوراء..

ــن دمعت عيناه  ــرQ قال: »اأّيما موؤم ــن اأبي جعف  ٭    ع

لقتل الح�سين دمعة حتى ت�سيل على خّده بواأه الل بها في الجّنة 

غرفا ي�سكنها اأحقابا« 

ــن ذكرنا عنده ففا�ست  ــن اأبي عبد اللQ قال: »م  ٭  ع

عيناه, حّرم الل وجهه على النار« 

 ٭  عن الإمام الر�ساQقال: »من ترك ال�سعي في حوائجه 

ــه حوائج الدنيا والآخرة, ومن كان يوم  يوم عا�سوراء, ق�سى الل ل

عا�سوراء يوم م�سيبته وحزنه وبكائه جعل الل عّز وجّل يوم القيامة 

ــه, ومن �سّمى يوم  ــروره, وقّرت بنا في الجنان عين ــوم فرحه و�س ي

عا�سوراء يوم بركة و ادخر فيه لمنزله �سيئا لم يبارك له فيما ادخر, 

ــاد وعمر بن �سعد  ــد وعبيد الل بن زي ــوم القيامة مع يزي ــر ي وح�س

لعنهم الل اإلى اأ�سفل درك من النار«

3. البركات المترتبة على الم�شاركة في مجال�س العزاء 

 ٭  الم�ساركة في مجال�س �سّيد ال�سهداءQ من �ساأنها اأن 
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تعّمق اإح�سا�سنا بالحزن و الموا�ساة لالأئمةR وعي�سنا له.

ــن �ساأنها  ــس �سّيد ال�سهداءQ م ــي مجال� ــة ف  ٭  الم�سارك

ــب الذي تعّلق بالدنيا وحطام  ــل نار حزنها بع�س اأدران القل اأن تغ�س

الدنيا..

ــا احتطبناه على ظهورنا من الأوزار والآثام يجعلنا باأم�ّس   ٭  م

ــس الإمام الح�سين ــى الم�ساركة الم�ستمّرة في مجال� الحاجة اإل

Q والحر�س على البكاء فيها.

ــس بعين ر�سول الل ــي م�ساركتنا في هذه المجال� ــن ف  ٭  نح

P وهو يرانا. 

 َعَملَُك���ْم َوَر�ُسوُل���ُه َواْلُموؤِْمُن���وَن 
ُ
 ٭  {َوُق���ِل اْعَمُل���وا َف�َسَي���َرى اهلل

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن} َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن اإَِلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�سَّ َو�َسُتَردُّ

التوبة 105

 ٭  علينا اأن ن�ستح�سر جيداً عندما نخرج من بيوتنا متوّجهين 

ــا مجال�س �سّيد  ــات و�سائر الأماكن التي تقام فيه ــى الح�سينّي اإل

ــو ر�سول اللP واأمير الموؤمنين  ال�شهداءQ اأّن الُمعّزى ه

ــّدرون  ــا ويق ــرون لوعتن ــو ي ــتR وه ــل البي ــراء واأه والزه

ــا.. م�ساركتن
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4. تو�شيات  مهّمة 

ــكاء فلنحر�س على  ــا في البداية من الب ــا ذنوبن  ٭  اإذا منعتن

التباكي فاّن له اأجر البكاء. 

 ٭  قال ابن طاوو�س: روي عن اآل الر�سولR اأّنهم قالوا: 

»من بكى و اأبكى فينا مائة فله الجّنة, ومن بكى واأبكى خم�سين 

ــه الجّنة, ومن بكى واأبكى ثالثين فله الجّنة, ومن بكى واأبكى  فل

ــن فله الجّنة, ومن بكى واأبكى ع�سرة فله الجّنة, ومن بكى  ع�سري

واأبكى واحداً فله الجّنة, ومن تباكى فله الجّنة«.

ــا اأن�سار الح�سينQ في  ــا اأن نتذّكر في مجال�سن  ٭  علين

هذا الع�سر مجاهدي المقاومة الإ�سالمّية.

ــن في مجال�س الح�سينQ له فعله   ٭  الدعاء للمجاهدي

ودوره في المعركة كما كان للدعاء لهم دوره في حرب تموز.

ْبُتْم َف�َسْوَف َيُكوُن   ِبُكْم َربِّي َلْوَل ُدَعاوؤُُكْم َفَقْد َكذَّ
ُ
٭  {ُقْل َما َيْعَباأ

ِلَزاماً}

الفرقان 77

ــن التفكيك بين معركة الح�سينQ في وجه   ٭  ل يمك

ــه جرثومة الف�ساد في هذا  ــن في ع�سره ومعركتنا في وج الظالمي

الع�سر ا�سرائيل.
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Q٭  رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

 Q٭  رحلة ال�سبي – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭  بحار الأنوار ج 44 

Q٭  تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭  عوالم الإمام الح�سينQ– البحراني 
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املحا�ضرة الثانية

نداء الحياة  في عا�سوراء

تعريف الح�سور باأهمّية اإحياء المنا�سبات العا�سورائّية و كيفّية 

ال�ستفادة من اأجواء هذه المنا�سبات روحّياً و معنوّياً .

�ُس���وِل اإَِذا َدَعاُك���ْم  ِذي���َن اآَمُن���وا ا�ْسَتِجيُب���وا هلِل َوِللرَّ َه���ا الَّ يُّ
َ
- {َي���ا اأ

���ُه اإَِلْيِه  نَّ
َ
 َيُح���وُل َبْي���َن اْلَم���ْرِء َوَقْلِبِه َواأ

َ
نَّ اهلل

َ
ِلَم���ا ُيْحِييُك���ْم َواْعلَُم���وا اأ

ُتْح�َسُروَن}

الأنفال اآية 24

1. الحياة التي يدعونا القراآن لالهتمام بها 

ــل ولكن ذلك لي�س  ــام بالحياة اأّول واجبات العق ٭  الهتم

بالمطلق.. 

ــب علينا الهتمام بها هي الحياة التي تكون  ٭  الحياة الواج
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طريقاً مو�ساًل لالآخرة.

يَِّباِت ِمَن  ْخ���َرَج ِلِعَب���اِدِه َوالطَّ
َ
ِت���ي اأ َم ِزيَن���َة اهلِل الَّ - {ُق���ْل َم���ْن َحرَّ

ْنَيا َخاِل�َسًة َيْوَم اْلِقَياَمِة  ْزِق ُق���ْل ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ال���رِّ

ُل الآََياِت ِلَقْوٍم َيْعلَُموَن}.  َكَذِلَك ُنَف�سِّ

الأعراف / 32

- ففي دعاء الإمام زين العابدينQ: »وعّمرني ما كان عمري 

بذلة في طاعتك, فان كان عمري مرتعاً لل�سيطان فاقب�سني اإليك«

ال�سحيفة ال�سجادية / دعاء مكارم الخالق

ــي حياة طّيبة تنتظم بكّل ما اأريد, وتبلغ ما اأحّب من  - »فاأحين

ــث ل اآتي ما تكره ول اأرتكب ما نهيت عنه, واأمتني ميتة من  حي

ي�سعى نوره بين يديه, واأعّزني عند خلقك« 

اإقبال الأعمال �س : 357

ــاة التي يدعونا اليها منطق الإمام الح�سينQ في  2. الحي

عا�سوراء هي الحياة التي تمّكنك: 

٭  من حفظ كرامتك

٭  ومن �سون عر�سك 

٭  ومن حماية دارك 
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٭  ومن تربية اأولدك في جو المنعة والعز والدلل الحّق. 

٭  ومن اأن تتنّف�س الحرّية وتمالأ بها رئتيك وال�سرايين.

٭  ومن اأن ترف�س الخ�سوع لالآلهة الم�سطنعة و الم�ستكبرة.

ــد نزل بنا ما ترون  ــام الح�سينQاأّنه قال: » ق - فعن الإم

من الأمر, واإّن الدنيا قد تغّيرت وتنّكرت, واأدبر معروفها, األ ترون 

اأّن الحّق ل يعمل به, واأّن الباطل ل يتناهى عنه. ليرغب الموؤمن 

في لقاء الل, فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سعادة, والحياة مع الظالمين 

اإّل برما«.

Q 3. حياتنا كما يرغب بها الإمام الح�سين

٭  يكّن لنا الإمام الح�سينQ حّباً اأكثر مما نحّب اأنف�سنا, 

ــا العبودّية لأّن الل فّو�س اإلينا اأمورنا كّلها  لذلك فهو ل ير�سى لن

ولكنه لم يفّو�س اإلينا اأن نكون اأذّلء..

�َس اإَِلى  َ َعزهَّ َوَجلهَّ َفوهَّ ــاَل: »اإِنهَّ اللهَّ Q َق ِ ِبي َعْبِد اللهَّ ــْن اأَ - َع

َما َت�ْسَمُع  ــوَن َذِلياًل, اأَ َلْيِه اأَْن َيُك �ْس اإِ َها َو َلْم ُيَفوِّ ــوَرُه ُكلهَّ ــِن اأُُم اْلُموؤِْم

ُة َوِلَر�ُسوِل���ِه َوِلْلُموؤِْمِنيَن},  ِ اْلِع���زَّ
َّ

ــوُل: {َوهلِل ِ َعزهَّ َوَجلهَّ َيُق ــْوَل اللهَّ َق

َعزُّ  ــوُن َذِلياًل« ثّم قال: »اإِنهَّ اْلُموؤِْمَن اأَ ــُن َيُكوُن َعِزيزاً َوَل َيُك َفاْلُموؤِْم

ــِل, اإِنهَّ اْلَجَبَل ُي�ْسَتَقلُّ ِمْنُه ِباْلَمَعاِوِل َواْلُموؤِْمَن َل ُي�ْسَتَقلُّ  ِمَن اْلَجَب
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ِمْن ِديِنِه �َسْي ٌء« 

٭  الح�شين Q يريدنا اأحراراً , اأباًة اأعزاء..

Q َيُقوُل: »اإِنهَّ  ِ ــا َعْبِد اللهَّ يٍر َقاَل: �َسِمْعُت اأََب ِبي َب�سِ ــْن اأَ - َع

ْت  ــِه, اإِْن نَاَبْتُه نَاِئَبٌة �َسَبَر َلَها, َواإِْن َتَداكهَّ اْلُحرهَّ ُحرٌّ َعَلى َجِميِع اأَْحَواِل

َعَلْيِه اْلَم�َساِئُب َلْم َتْك�ِسْرُه, َواإِْن اأُ�ِسَر َوُقِهَر َوا�ْسُتْبِدَل ِباْلُي�ْسِر ُع�ْسراً« 

٭  الح�شينQ يريد مّنا اأن نكون الإن�سان الذي كّرمه الل

ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم  - {َوَلَق���ْد َكرَّ

ياًل}  ْن َخلَْقَنا َتْف�سِ ْلَناُهْم َعلَى َكِثيٍر ِممَّ يَِّباِت َوَف�سَّ ِمَن الطَّ

الإ�سراء 70

4. نج�سد روح الح�سين Q في هذا الع�سر عبر: 

ــكا واإ�سرائيل الذين  ــق الطواغيت ومنهم اأمري ــس منط ٭  رف�

يريدوننا خدماً لهم وعبيداً اأذّلء.

ــس بنداء  ــى الأر� ــن اإل ــن و المّثاقلي ــس القاعدي ٭  ا�ستنها�

الح�شين Q الكربالئي:

لة  ــي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين, بين ال�ِسّ - » األ واإّن الدع

ــة وهيهات منا الّذلة, ياأبى الل ذلك لنا ور�سوله والموؤمنون,  ل والذِِّ

ــٌس اأبّية, من اأن نوؤثر  ــرت, واأنوف َحمّية ونفو� وحجور طابت وطه
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طاعة اللئام على م�سارع الكرام« 

ــل  والذلي ــت  المّي ــي  الكوف ــع  المجتم ــق  منط ــس  رف� ٭  

والمتخاذل.

٭  الإقتداء بالقمم الكربالئّية المجاهدة.. هوؤلء الذين فهموا 

ــر الحياة الحّرة  ــد وال�سرك, فكانوا مظه ــة والحياة والتوحي الحرّي

القائمة على اأ�سا�س التوحيد.. 

٭  الفتخار بالمجاهدين الذين ي�ستقبلون عا�سوراء بفعلهم ل 

بالقول فقط, والذين يج�ّسدون في كّل مالحمهم مالحم كربالء, 

ــم فيها الدعاء,  ــم ودموعهم فيها الدماء, وبكاوؤه ــس عزائه ومجال�

ليمّن الل عليهم بال�سهادة..

ــة الإمام الح�سينQ التي  ــور الدائم في مدر�س ٭  الح�س

ــوت والم�ساجد  ــي البي ــزاء التي تقام ف ــس الع ــا مجال� تج�ّسده

والح�سينيات ومجال�س الأحياء والم�سيرات..

ــة بقتل ولدها  ــر النبيQ ابنته فاطم ــا اأخب ــه لّم - روي اأّن

ــن بكت فاطمة بكاء  ــا يجري عليه من المح الح�شينQ وم

ــه, متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خال  ــداً, و قالت: »يا اأب �سدي

ــا اأبه, فمن  ــد بكاوؤها, وقالت: «ي ــي و منك ومن علي«, فا�ست مّن
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ــال النبي: يا فاطمة  ــن يلتزم باإقامة العزاء له؟ فق ــي عليه و م يبك

ــاء اأّمتي يبكون على ن�ساء اأهل بيتي, ورجالهم يبكون على  اأن ن�س

ــزاء جياًل بعد جيل في كّل �سنة,  رجال اأهل بيتي ويجددون الع

فاإذا كان القيامة ت�سفعين اأنت للن�ساء واأنا اأ�سفع للرجال, وكّل من 

ــى منهم على م�ساب الح�سين اأخذنا بيده و اأدخلناه الجّنة, يا  بك

ــن بكت على م�ساب  ــن باكية يوم القيامة اإّل عي ــة, كّل عي فاطم

الح�سين فاإّنها �ساِحَكٌة ُم�ْسَتْب�ِسَرٌة بنعيم الجّنة«. 

 Q ٭  رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سيد ال�سهداء

٭  بحار الأنوار ج 44 

٭  عوالم الإمام الح�سين Q – البحراني 
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املحا�ضرة الثالثة

اإ�سالح الفرد والمجتمع

ــر بالمعروف والنهي عن  ــّث النا�س على المبادرة اإلى الأم ح

المنكر �سمن ال�سوابط ال�سرعية.

يقول تعالى: {كنتم خير اأّمة اأخرجت للنا�س تاأمرون بالمعروف 

وتنهون عن المنكر وتوؤمنون باهلل..}

اأ  الأم��ر بالمع��روف والنهي ع��ن المنكر عنوان نه�ش��ة الإمام 

.Qالح�شين

و�سية الإمامQ لأخيه محّمد بن الحنفّية: »اإّني لم اأخرج 

اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظالماً, اإّنما خرجت لطلب الإ�سالح 

ي, اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر«. في اأّمة جدِّ
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ب  وجوبهما الكفائي على النا�س

- قال تعالى: {ولتكن منكم اأّم���ة يدعون اإلى الخير وياأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر، واأولئك هم المفلحون}.

ــر القران الكريم اأّن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن  - اعتب

المنكر الخ�سي�سة الأ�سا�سية التي يمتاز بها المجتمع الإ�سالمي 

ق الإ�سالم على  ــوهَّ ــن خاللها تف ــا الميزة التي م ــن غيره, واأّنه ع

ــال تعالى: {كنتم خير اأّم���ة قد اأخرجت للنا����س، تاأمرون  غيره, ق

بالمعروف وتنهون عن المنكر...}.

ــن الإمام الح�سينQ: »ل يحّل لعين موؤمنة ترى اللهَّ  - ع

ره«. يع�سى فتطرف حتى تغيِّ

- عن الإمام ال�سادقQ: »اإذا راأى المنكر فلم ينكره وهو 

, ومن اأحب اأن ُيع�سى اللهَّ فقد  يقدر عليه فقد اأحبهَّ اأن ُيع�سى اللهَّ

بارز اللهَّ بالعداوة«.

ج  منزلتهما في الإ�شالم واأثرهما في المجتمع

ــر بالمعروف والنهي عن  ــن الإمام الباقر Q: »اإّن الأم  ع

ــر �سبيل الأنبياء, ومنهاج ال�سلحاء, فري�سة عظيمة بها تقام  المنك

ــب, وترد المظالم,  ــن المذاهب, وتحّل المكا�س ــس, وتاأم الفرائ�
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وتعمر الأر�س, وينت�سف من الأعداء, وي�ستقيم الأمر«.

- اأزالت ال�سريعة الخوف من عدم القيام بهذه الوظيفة المباركة 

ببيان �سمان اللهَّ تعالى عدم تقريب الأجل اأو نق�سان الرزق باأدائها.

ــروف والنهي عن  ــيQ: »واإّن الأمر بالمع ــن الإمام عل ع

بان من اأجل  ــان من خلق اللهَّ �سبحانه, واأّنهما ل يقرِّ المنكر لُخُلق

ول ينق�سان من رزق«.

د  نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1  عدم الإجابة والن�سرة

ــا النا�س, اإّن اللهَّ يقول لكم:  ــن النبي الأكرمP: »يا اأّيه - ع

ــل اأن تدعوا فال اأجيب  ــن المنكر, قب ــروا بالمعروف, وانهوا ع م

لكم, وت�ساألوني فال اأعطيكم, وت�ستن�سروني فال اأن�سركم«.

2  عذاب الل

ــروف ولتنهّن عن  ــرّن بالمع ــي الأكرمP: »لتاأم - عن النب

.» المنكر, اأو ليعمّنكم عذاب اللهَّ

ه  لماذا تاأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟

اإّن المنطلق هو حبُّ النا�س لنقاذهم من الهالك وجذبهم نحو 

الرحمة.
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, واأحّب النا�س اإلى  ــي الأكرمP: »النا�س عيال اللهَّ عن النب

اللهَّ اأنفعهم لعياله«.

و  اأ�شاليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى: {ادع اإلى ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة}.

الحكمة: اإ�سارة اإلى عقالنية الدعوة.

الموعظة الح�سنة: اإ�سارة اإلى كون الأ�سلوب قاباًل للدخول اإلى 

ة الإمامين الح�سن  ــي ق�سّ ــب, ومثال هذا الأ�سلوب ما ورد ف القل

والح�سينL في تعليم رجل كيفّية الو�سوء.

ــا اأعرابياً يتو�ساأ ب�سكل  ــن والح�سينL راأي ُروي اأّن الح�س

ــا ليعرفا  ــرف على و�سوئيهم ــا منه اأن ي�س ــى ء, فتقدما وطلب خاط

ــن Q لالأعرابي: »اأّينا  ــن اأح�سن! فقال الح�سي اأّي الو�سوءي

ــا تح�سنانه, روحي  ــاب الأعرابي: كالكم ــن الو�سوء؟ فاأج يح�س

لكما الفداء, ولكن اأنا الذي ل اأح�سنه«.

ز  جهاد المقاومة الإ�شالمّية م�شداق للنهي عن المنكر.

٭  منتهى الآمال لل�سيخ عبا�س القمي- الجزء الأول

٭  ميزان الحكمة- لل�سيخ الري�سهري الجزء الثاني

٭  بحار الأنوار ج 44
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الليلة الثانية



40

املحا�ضرة الأوىل

الت�سليم 

بيان مكانة الت�سليم لّل تعالى وبواعثه والحّث عليه والإقتداء باأهله.

ُموَك ِفيَما �َسَجَر َبْيَنُهْم  قال تعالى:{َفاَل َوَربَِّك لَ ُيوؤِْمُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ

ْيَت َوُي�َسلُِّمواْ َت�ْسِليًما} ا َق�سَ مَّ نُف�ِسِهْم َحَرًجا مِّ
َ
ُثمَّ لَ َيِجُدواْ ِفي اأ

 �سورة الن�ساء, الآية /65.

اأ  معنى الت�شليم:

:M1  قال العاّلمة الطباطبائي

ــة لما يريده الل �سبحانه  ــم من العبد مطاوعته المح�س »الت�سلي

ــاب اأمر اإليه, فهي مقامات ثالثة  ــه ومنه, من غير نظر اإلى انت�س في

من مقامات العبودية, التوكل ثّم التفوي�س, وهو اأدّق من التوّكل, 

ثّم الت�سليم وهو اأدّق منهما«.
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2  قال الإمام الخميني}:

ــاد والإيمان  ــاد الباطني والعتق ــن النقي ــم عبارة ع »الت�سلي

ــة النف�س من العيوب وخلّوها  ــن بالحّق تعالى, بعد �سالم القلبيي

ــاإذا كان القلب �سالماً, فاإّنه ي�سّلم للحّق,  من الملكات الخبيثة, ف

ــل الت�سليم ل  ــا جعل ال�سك مقاب ــس المحّققين: اإّنم ــول بع� يق

ــث اإّن المراد من الت�سليم الت�سديق في  الجحود والإنكار... حي

جميع الأ�سياء«.

ب  مكانة الت�شليم من الإيمان:

 عن الإمام ال�سادق Q لّما �سئل باأّي �سي ء علم الموؤمن اأّنه 

موؤمن؟ قال: »بالت�سليم لل والر�سا بما ورد عليه من �سرور و�سخط«.

 عن الإمام الر�ساQ: »الإيمان اأربعة اأركان: التوّكل على 

الل عّز وجّل, والر�سا بق�سائه, والت�سليم لأمر الل, والتفوي�س اإلى 

الل«.

ج  من �شفات اأهل الت�شليم:

1  نجباء:

ْفلََح اْلُموؤِْمُنوَن } اأتدري من 
َ
عن الإمام اأبي جعفرQ: {َقْد اأ
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هم؟ قال: اأنت اأعلم, قالQ: »قد اأفلح الموؤمنون الم�سّلمون, 

اإّن الم�سّلمين هم النجباء«.

2  مخبتون:

 Qعن محّمد بن يحيى عن زيد ال�سّحام عن اأبي عبد الل 

ــه ُكَليب, فال يجي ء عنكم  ــال: قلت له: اإّن عندنا رجاًل يقال ل ق

ــم, قال: فترّحم  ــم, ف�سميناه ُكَليب ت�سلي ــي ء اإّل قال: اأنا اأ�سّل �س

عليه, ثّم قال:» اأتدرون ما الت�سليم«؟, ف�سكتنا, فقال: »هو- والل- 

الإخبات«, ثّم تال الآية الكريمة: 

ْخَبُتواْ اإَِلى َربِِّهْم}. 
َ
اِلَحاِت َواأ {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنواْ َوَعِمُلواْ ال�سَّ

هود , الآية/25

)الإخبات: هو الخ�سوع في الظاهر والباطن, والتوا�سع بالقلب 

والجوارح, والطاعة في ال�سّر والعلن(.

د  من�شاأ الت�شليم:

ــّز وجّل اإلى داوود ــن اأمير الموؤمنينQ: »اأوحى الل ع  ع

ــا داوود تريد واأريد, ول يكون اإّل ما اأريد, فاإن اأ�سلمَت  Q: ي

ــا اأريد اأتعبتك فيما  ــك ما تريد, واإن لم ت�سّلم لم ــا اأريد اأعطيت لم

تريد, ثّم ل يكون اإّل ما اأريد«. 
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ــا لنحب اأن نعافى فيمن نحّب ,  ــن الإمام الباقرQ: »اإّن  ع

فاإذا جاء اأمر الل �سّلمنا فيما يحّب«.

 عن ر�سول اللP: »يا عباد الل, اأنتم كالمر�سى, ورّب العالمين 

كالطبيب, و�سالح المري�س فيما يعلمه الطبيب وتدبيره به, ل فيما 

ي�ستهيه المري�س ويقترحه, األ ف�سّلموا لل اأمره تكونوا من الفائزين«.

ــّد لالإن�سان اأن ي�سعى في  ــال الإمام الخميني }: »ل ب  ق

ــاإذا وجد الهادي فال  ــي لأن يجد هادياً للطريق, ف �سيره الملكوت

ــه ويتابعه في ال�سير وال�سلوك وي�سع قدمه مكان  بّد اأن ي�ست�سلم ل

ــاً للطريق,  ــي الأكرمP هادي ــث وجدنا النب ــه, ونحن حي قدم

ــا اأّنه وا�سل اإلى جميع المعارف فال بد اأن نتبعه في ال�سير  وعرفن

ــَم(..., فالمري�س الذي يريد اأن  ــي من دون )كيف( و)ِل الملكوت

ــة الطبيب ثّم ي�ستفيد من الدواء يكون وقت  يّطلع على �سّر و�سف

العالج قد م�سى وجّر بنف�سه اإلى الهالك«.

ه� نماذج من اأهل الت�شليم:

1  نبي الل اإبراهيمQ: �سّلم اأمره لل في و�سع زوجته وولده 

ة ذبح ولده  في واد غير ذي زرع وماء وب�سر, و�سّلم اأمره لل في ق�سّ

اإ�سماعيل.
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2  ت�سليم اإ�سماعيلQ لأبيه اإبراهيمQ »يا اأبت افعل 

ما توؤمر �ستجدني اإن �ساء الل من ال�سابرين«.

ــم الإمام الح�سينQ وهو القائل: »الحمد لل وما  3  ت�سلي

ــه, خّط الموت  ــالل و�سّلى الل على ر�سول ــّوة اإّل ب ــاء الل ول ق �س

ــا اأولهني اإلى  ــالدة على جيد الفتاة, وم ــى ولد اآدم مخّط الق عل

ــاق يعقوب اإلى يو�سف, وخير لي م�سرع اأنا لقيه,  اأ�سالفي ا�ستي

ــي باأو�سالي تقطعها ع�سالن الفلوات بين النواوي�س وكربالء,  كاأّن

ــالأن مّني اأكرا�ساً جوفا واأجربة �سغبا, ل محي�س عن يوم خط  فيم

ــم, ر�سا الل ر�سانا اأهل البيت, ن�سبر على بالئه ويوفينا اأجور  بالقل

ال�سابرين«.

 ,Q4  عن عبد الل بن اأبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الل

ــرام وهذا حالل,  ــة بن�سفين, فقلت: هذا ح ــو فلقت رمان والل ل

ــذي قلت: حالل, حالل, واأّن الذي قلت: حرام,  �سهدت اأّن ال

حرام, قالQ: »رحمك الل, رحمك الل«.

ــة الإ�سالمّية لل تعالى في  ــم المجاهدين في المقاوم 5  ت�سلي

تكليفهم المحّدد من قبل الولي الفقيه. 
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ــن  ــد ح�سي ــد محم ــراآن, ال�سي ــر الق ــي تف�سي ــزان ف ٭   المي

الطباطبائي, ج 17.

٭   جنود العقل والجهل, الإمام الخميني}.

٭   ميزان الحكمة, ج 4 و8.

٭   اأ�سول الكافي.

م. ٭   مقتل الح�سين, لل�سّيد المقرهَّ
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املحا�ضرة الثانية

دور المدد الغيبي في ا�ستنزال الن�سر

ــس بالمدد الغيبي وحّثهم على الإخال�س  تعميق ارتباط النا�

لل تعالى ل�ستنزاله.

ِمِني���َن َعلَى اْلِقَت���اِل اإِْن َيُك���ْن ِمْنُكْم  ����سِ اْلُموؤْ َه���ا النَِّبيُّ َحرِّ يُّ
َ
{َي���ا اأ

ْلفاً 
َ
اِبُروَن َيْغِلُب���وا ِماَئَتْيِن َواإِْن َيُكْن ِمْنُك���ْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا اأ ِع�ْس���ُروَن �سَ

نَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن} 
َ
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا ِباأ

الأنفال 65

1( تاأكيد القراآن اأّن كثرة العدد لي�شت معياراً للن�شر.

ــال تعالى: {اإِْن َت�ْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاءُك���ُم اْلَفْتُح َواإِْن َتْنَتُهوا  ٭  ق

ْن َتُع���وُدوا َنُعْد َوَلْن ُتْغِن���َي َعْنُكْم ِفَئُتُك���ْم �َسْيئاً َوَلْو  َفُه���َو َخْي���ٌر َلُك���ْم َواإِ

 َمَع اْلُموؤِْمِنيَن}.
َ
نَّ اهلل

َ
َكُثَرْت َواأ

الأنفال 19
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ْعَجَبْتُكْم 
َ
 ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َوَيْوَم ُحَنْيٍن اإِْذ اأ

ُ
٭  {َلَقْد َن�َسَرُكُم اهلل

َكْثَرُتُك���ْم َفلَ���ْم ُتْغِن َعْنُكْم �َسْيئاً َو�َساَقْت َعلَْيُكُم الأْر�ُس ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ 

ْيُتْم ُمْدِبِريَن}. َولَّ

التوبة 25

2( تاأكيد القراآن اأّن ال�شبب الحقيقي للن�شر هو اللَّه تعالى.

 اإَِل ُب�ْس���َرى َلُك���ْم َوِلَتْطَمِئنَّ 
ُ
ــى: {َوَم���ا َجَعلَ���ُه اهلل ــال تعال ٭   ق

ُر اإَِل ِمْن ِعْنِد اهلِل اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم} ُقُلوُبُكْم ِبِه َوَما النَّ�سْ

اآل عمران 126

ُر اهلِل َواْلَفْتُح}. ٭   قال تعالى: {اإَِذا َجاء َن�سْ

�سورة الفتح 1

3(  اإّن ن�ش��ر اللَّ��ه تعالى يكون بمدد غيبي من��ه يتجّلى ب�شور 

منها:

٭  تقوية معنويات الموؤمنين واإ�سعاف معنويات الكّفار:

ْعُيِنُك���ْم َقِلياًل َوُيَقلُِّلُكْم ِفي 
َ
٭  {َواإِْذ ُيِريُكُموُه���ْم اإِِذ اْلَتَقْيُت���ْم ِفي اأ

ْمًرا َكاَن َمْفُعوًل}.
َ
 اأ

ُ
َي اهلل ْعُيِنِهْم ِلَيْق�سِ

َ
اأ

الأنفال/44.
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 ِ
ّ

٭  {َقْد َكاَن َلُكْم اآَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي �َسِبيِل اهلل

ِرِه َمن  ُد ِبَن�سْ يِّ  ُيوؤَ
ُ ّ
َي اْلَعْي���ِن َواهلل ْثلَْيِهْم َراأْ ْخ���َرى َكاِف���َرٌة َيَرْوَنُهم مِّ

ُ
َواأ

ْب�َساِر}.
َ
ْوِلي الأ

ُ
أ َي�َساء اإِنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة لَّ

 اآل عمران/13.

٭  عن ابن م�سعود )ر�س( قال: لقد قّللوا في اأعيننا يوم بدر, 

حتى قلت لرجل اإلى جنبي: تراهم �سبعين؟ قال: ل بل مئة.

٭  اإلقاء الرعب في قلوب الكّفار:

ِ َما 
َّ

�ْسَرُكوا ِباهلل
َ
ْعَب ِبَما اأ ٭ {�َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ

اِلِميَن}. ْل ِبِه �ُسْلَطاناً َوَماأَْواُهُم النَّاُر َوِبْئ�َس َمْثَوى الظَّ َلْم ُيَنزِّ

اآل عمران 151

٭  اإنزال ال�سكينة على قلوب الموؤمنين:

ِكيَن���َة ِف���ي ُقُل���وِب اْلُموؤِْمِنيَن ِلَي���ْزَداُدوا  ن���َزَل ال�سَّ
َ
���ِذي اأ ٭  {ُه���َو الَّ

َع اإِيَماِنِهْم}. اإِيَماًنا مَّ

الفتح/4.

٭  اإ�سعار الموؤمنين بالأمن:

ْنُه}. َمَنًة مِّ
َ
َعا�َس اأ يُكُم النُّ ٭  {اإِْذ ُيَغ�سِّ

الأنفال/11.
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َعا�ًس���ا َيْغ�َسى َطاآِئَفًة  َمَنًة نُّ
َ
ن َبْعِد اْلَغ���مِّ اأ ن���َزَل َعلَْيُك���م مِّ

َ
٭  {ُث���مَّ اأ

نُكْم}. مِّ

اآل عمران/154.

٭  اإنزال جنود الغيب:

َماء َوَما  َن ال�سَّ نَزْلَنا َعلَ���ى َقْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مِّ
َ
٭  {َوَم���ا اأ

ُكنَّا ُمنِزِليَن}.

ي�س/28.

َب الَِّذيَن َكَفُرواْ  ْم َتَرْوَها َوعذَّ نَزَل ُجُنوًدا لَّ
َ
٭  {َوَيْوَم ُحَنْيٍن... َواأ

َوَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفِريَن}.

التوبة/26.

٭  ت�سخير الطبيعة:

ِ َعلَْيُك���ْم اإِْذ َجاءْتُكْم 
َّ

ِذي���َن اآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَم���َة اهلل َه���ا الَّ يُّ
َ
٭  {َي���ا اأ

 ِبَما َتْعَمُلوَن 
ُ َّ
ْم َتَرْوَها َوَكاَن اهلل ْر�َسْلَنا َعلَْيِهْم ِريًحا َوُجُنوًدا لَّ

َ
ُجُنوٌد َفاأ

يًرا}. َب�سِ

الأحزاب/9.

٭  يقول الإمام الخميني} في واقعة طب�س: َمن الذي اأ�سقط 

. الطائرات العامودية لكارتر, اإّن الرمال جنود اللهَّ اإّن الرياح جنود اللهَّ
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4( موا�شفات الموؤّهلين لن�شر اللَّه تعالى:

- التوكل على اللهَّ تعالى:

 َفاَل َغاِلَب َلُكْم َواإِن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي 
ُ ّ
ْرُكُم اهلل ٭  {اإِن َين�سُ

ِل اْلُموؤِْمُنوَن}. ِ َفْلَيَتَوكِّ
ّ

ن َبْعِدِه َوَعلَى اهلل ُرُكم مِّ َين�سُ

ال عمران/160.

- الإعداد الح�سن:

ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن  وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
٭  {َواأ

 َيْعلَُمُهْم 
ُ
ُك���ْم َواآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم لَ َتْعلَُموَنُهُم اهلل ِب���ِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ

ْنُتْم لَ ُتْظلَُموَن}.
َ
َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء ِفي �َسِبيِل اهلِل ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأ

النفال 60

- ال�سبر:

نُكْم  اِبَرٌة َيْغِلُب���واْ ِمَئَتْيِن َواإِن َيُكن مِّ َئٌة �سَ نُكم مِّ ٭  {َف���اإِن َيُك���ن مِّ

اِبِريَن}.  َمَع ال�سَّ
ُ
ِ َواهلل

ّ
ْلَفْيِن ِباإِْذِن اهلل

َ
ْلٌف َيْغِلُبواْ اأ

َ
اأ

الأنفال/66.

٭   الطاعة للقائد:

ْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}.
ُ
َطْعَنا َواأ

َ
ن َيُقوُلوا �َسِمْعَنا َواأ

َ
٭  {اأ

النور/51.
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َوَتْذَه���َب  َفَتْف�َسُل���واْ  َتَناَزُع���واْ  َوَل  َوَر�ُسوَل���ُه   
َ ّ
اهلل ِطيُع���واْ 

َ
{َواأ ٭  

ِريُحُكْم}.

الأنفال/46.

ــدد الغيبي في جهاد المقاومة  ــس بع�س نماذج الم - ا�ستعرا�

الإ�سالمّية.

٭   بحار الأنوار ج 44

٭   تف�سير الميزان ج 12
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املحا�ضرة الثالثة

ح�سن الظن وتعزيز الثقة

ــام المجتمع الموؤمن  ــى اأهمّية ح�سن الظن في قي التاأكيد عل

وتنا�سره وتعاونه, لأّن ح�سن الظن هو ركيزة الثقة التي هي ركيزة 

الجتماع الإن�ساني.

نِّ اإِنَّ  َن الظَّ ِذي���َن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثي���ًرا مِّ َها الَّ يُّ
َ
ــال تعالى:{َيا اأ ق

نِّ اإِْثٌم}  َبْع�َس الظَّ

الحجرات/12

وحدة الفكر اأ�شا�س:

ــة واآداب واحدة, فاإّنهم  ــا يكونوا على �سريع ــاإّن النا�س حينم ف

�سيت�سّرفون بطريقة مت�سابهة, و�سيتوّقع كّل واحد منهم ما �ستكون 



53

عليه رّدة فعل الآخر حين يتعامل معه بمختلف المعامالت.

ُكْم َفاْعُبُدوِن}  َنا َربُّ
َ
ًة َواِحَدًة َواأ مَّ

ُ
ُتُكْم اأ مَّ

ُ
قال تعالى:{اإِنَّ َهِذِه اأ

النبياء/92

الموؤمن خير كّله: 

ــزم بال�سريعة  ــاً اإّل حين يلت ــر الإن�سان موؤمن ــك اأّنه ل ي�سي ذل

والأخالق الفا�سلة, وهو يعني اأّنه �سيكون �سادقاً ومن�سفاً ووا�سحاً 

في عالقاته كّلها, فياأمنه النا�س ويتعاملون معه.

ــي الأكرمP: »األ اأنبئكم لم �سّمي الموؤمن موؤمناً؟  قال النب

لإيمانه النا�س على اأنف�سهم واأموالهم«.

الثقة اأ�شا�س ح�شن الظن: 

ــة هي اأّنك ترجو من اأخيك كّل خير, فهو لأّنه موؤمن  لأّن الثق

لن يغ�ّسك ولن يغدر بك, ولن يغ�سب الل في �سيء من اأمورك, 

لذا فاإّنك �ستح�سن الظّن به, ولن تتهمه فتقدم على التعامل معه, 

وت�سليم  اأمورك اإليه.

ــر ول يخدع,  ــن كان م�سلماً فال يمك ــال ر�سول اللP:»م ق

فاإّني �سمعت جبرائيل يقول: اإّن المكر والخديعة في النار«..
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 وعن الإمام عليQ:» اأف�سل الإيمان الأمانة, اأقبح الخلق 

الخيانة«.

ح�شن الظن �شرورة اإن�شانّية: 

فلول اأّن النا�س مهما كان دينهم قد تعارفوا على �سوابط لل�سلوك 

يرجون التزام الآخر بها ومراعاتها فيما عليه من واجبات وفي ماله 

ــات الجتماعية اأو  ــا اأمكن قيام �سيء من العالق من حقوق, لم

ال�سيا�سّية اأو القت�سادّية.

فعن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »ح�سن الظن يخّفف الهم, 

وينجي من تقلد الإثم«..

ولكن الحذر مطلوب:

ــه المطامع بالإثم  ــة للزلل, فقد تغري ــن عر�س اأوًل: لأّن الموؤم

والعدوان.

ــاً عن الباطن, فقد يخفي من  ــاً: لأّن الظاهر ل ينبي دائم وثاني

كان ظاهره جيداً قلباً مظلماً وروحاً �سريرة.

وثالثاً: حين يف�سد الزمان ويقّل الإيمان.

عن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال:»اإذا كان الزمان زمان جور, 

واأهله اأهل غدر, فالطماأنينة اإلى كّل اأحد عجز«..
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الحمل على ال�شّحة من اأهّم حقوق الأخوة: 

ــوة, محّبة  ــز عليها الأخ ــم التي ترتك ــي خال�سة كّل القي فه

ــع اأخيه ف�سوف  ــة, واإّن من كان هذا حاله م ــراً ون�سحاً وثق وتقدي

يمح�سه الثقة ويح�سن به الظن.

ــك على اأح�سنه  ــر الموؤمنين Q:» �سع اأمر اأخي وعن اأمي

ــى ياأتيك منه ما يغلبك, ول تظّنن بكلمة خرجت من اأخيك  حت

�سوءاً واأنت تجد لها في الخير محماًل«..

اأن�شار الح�شينQ م�شداق الوفاء والوثاقة

ــاء و الثقة  ــداق البارز للوف ــوؤلء الأحرار الم�س ــد ج�ّسد ه لق

ــم الإمام  ــاًل, حتى قال فيه ــوًل و عم ــي مواقفهم ق ــن ف المطلقي

الح�شينQ: »اللهم اإّني ل اعلم اأ�سحاباً اأوفى من اأ�سحابي, 

و ل اأهل بيت اأبر من هل بيتي«., واأجاب اأخته زينبO ليلة 

العا�سر من المحّرم وهي تعّبر له عن خ�سيتها من اأن ي�سلمه هوؤلء 

ــل ا�ستعلمت من اأ�سحابك  الأ�سحاب عند احتدام المعركة:ه

ــد اختبرتهم, فلم اأجد  ــا بكّل ثقة واطمئنان:» لق نياتهم؟ فاأجابه

فيهم اإّل الأ�سو�س الأقع�س«..
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مجتمع المقاومة مجتمع الثقة وح�شن الظن

ــة بمواجهتها  ــة ال�سريف ــة الإ�سالمّي ــل المقاوم ــا تن�سغ عندم

ــن حّقها علينا  ــن بالإ�سالم واأهله �سراً فم ــع الأعداء المترّب�سي م

ــة واأن نحمي  ن جبهتها الداخلي ــا اأن نح�سّ ــع حا�سن له كمجتم

ظهرها واأن نبعد القالقل والم�ساكل عنها. 

ــا البع�س, واأن  ــن ظّننا ببع�سن ــب منا اأن نعزز ح�س وهذا يتطّل

ــظ ت�سحياتها  ــا ال�سريفة بنا فنحف ــون عند ح�سن ظن مقاومتن نك

بتعزيز تما�سكنا وتكاتفنا وتراحمنا. 

٭  بحار الأنوار, ج 46

٭  و�سائل ال�سيعة, ج21

٭  ميزان الحكمة, ج 1, ج2
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الليلة الثالثة



58

املحا�ضرة الأوىل

عالقة ال�سهادة بالفتح

التعريف بقيمة ال�سهادة في الفكر الإ�سالمي وكمقّوم رئي�سي 

في النه�سة الح�سينّية.

ــَث الإمام الح�سينQ اإلى اأخيه محّمد بن الحنفّية  ٭  بع

ها:  ــي ها�سم, ون�سّ ــدم اإليه من خّف من بن ــة موجزة, ي�ستق ر�سال

ــم الل الرحمن الرحيم, من الح�سين بن علي اإلى محّمد بن  »ب�س

علي ومن ِقبله من بني ها�سم. اأّما بعُد: فاإّن من لحق بي ا�ست�سهد 

ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح, وال�سالم«.

1. حتمّية ال�شهادة 

- الإمام الح�سينQكان متيقناً من الم�سير الذي ينتظره 

في حركته �سّد النظام الأموي.
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ــد ممن تبعه اأن  ــام الح�سينQ لم يكن يريد لأح - الإم

ر بالنتيجة التي قد توؤول اإليها. ي�سارك في نه�سته دون تب�سّ

- ال�سهادة بهذا المعنى تت�سّمن  اأداء التكليف الإلهي بغ�ّس 

النظر عن النتائج المبا�سرة.

ــة: »الحمد لل, ما  ــام الح�سينQ في مّك ــة الإم ٭  خطب

ــى ر�سوله, ُخّط الموت  ــاء الل, ول قّوة اإّل بالل, و�سّلى الل عل �س

ــا اأولهني اإلى  ــالدة على جيد الفتاة, وم ــى ولد اآدم مخّط الق عل

ــاق يعقوب اإلى يو�سف, وِخيَر لي م�سرع اأنا لقيه,  اأ�سالفي ا�ستي

ــوات بين النواوي�س وكربال,  ــي باأو�سالي تقّطعها ع�سالن الفل كاأّن

ــاً جوفاً واأجربة �سغباًًً, ل محي�س عن يوم خّط  فيمالأن مّني اأكر�س

بالقلم, ر�سى الل ر�سانا اأهل البيت, ن�سبر على بالئه ويوّفينا اأجر 

ــول الل  �سّلى الل عليه واآله  لحمته,  ــن, لن ت�سّذ عن ر�س ال�سابري

وهي مجموعة في حظيرة القد�س, تقّر بهم عينه, وينجز بهم وعده, 

من كان باذًل فينا مهجته وموطناً على لقاء الل نف�سه فليرحل معنا 

فاإّنني راحل م�سبحاً اإن �ساء الل تعالى«.

ــة, جاء اإليه  ــام الح�سينQ من مّك ــد خروج الإم ٭  عن

ــاًل له: يا اأخي,  ــذ بزمام ناقته, قائ ــوه محّمد بن الحنفّية واأخ اأخ

األم تعدني النظر فيما �ساألتك؟! فاأجابه الإمامQ:»بلى«, قال 
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 :Qــاًل؟ فقال الإمام ــد: فما حداك على الخروج عاج محّم

ــال: يا ح�سين, اأخرج,  ــي ر�سول اللP بعدما فارقتك, فق »اأتان

فاإّن الل �ساء اأن يراك قتيال!«, فقال محّمد بن الحنفّية: اإّنا لل واإّنا 

ــه راجعون. فما معنى حملك هوؤلء الن�ساء معك واأنَت تخرج  اإلي

ــى مثل هذه الحال؟ فقال الإمامQ: »قد قال لي: اإّن الل  عل

�ساء اأن يراهّن �سبايا«.

2. حتمّية الفتح

ــه الثاقبة لم�سار  ــالل روؤيت ــرف الإمامQ من خ - ي�ست�س

ــق ببركة دمائه  ــذي �سوف يتحّق ــداث اإرها�سات الن�سر ال الأح

.Rودماء اأ�سحابه

- الفتح في القراآن الكريم لي�س الغلبة المادية الع�سكرّية. 

- الفتح هو بلوغ الغاية بحفظ الدين وتقويم النحراف فيه, من 

خالل فتح القلوب والعقول.

ــي النه�سة  ــح ف ــم رّواد الفت ــهR ه ــن واأ�سحاب - الح�سي

الح�سينّية.

 َمَعُكْم 
ُ
ْنُت���ُم الأْعلَْوَن َواهلل

َ
ْلِم َواأ ٭   {َف���اَل َتِهُن���وا َوَتْدُعوا اإَِلى ال�سَّ

ْعَماَلُكْم}.
َ
َوَلْن َيِتَرُكْم اأ

الفتح 35
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3. العالقة بين ال�شهادة والفتح 

- حقيقة الفتح هي تمكين الحّق من القلوب والعقول.

ــل فعل الفتح فعل ال�سد عن �سبيل الل وحرف القلوب   - يقاب

والعقول عن منهاج الحّق.

- فعل ال�سد هو غاية ومنهاج اأئمة الكفر.

- فعل الفتح هو مهّمة الر�سل والأنبياء والأولياء.

َم ِمْن   َما َتَقدَّ
ُ
���ا َفَتْحَن���ا َلَك َفْتحاً ُمِبين���اً ٭ ِلَيْغِفَر َلَك اهلل ٭  {اإِنَّ

َراطاً ُم�ْسَتِقيماً}. َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْهِدَيَك �سِ خَّ
َ
َذْنِبَك َوَما َتاأ

الفتح 2/1

َم���َواِت َوَم���ا ِف���ي الأْر����سِ َوَوْي���ٌل  ���ِذي َل���ُه َم���ا ِف���ي ال�سَّ ٭  {اهلِل الَّ

ْنَيا َعلَى  وَن اْلَحَياَة الدُّ ِلْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب �َسِديٍد ٭ الَِّذيَن َي�ْسَتِحبُّ

وَلِئَك ِفي �َساَلٍل 
ُ
وَن َعْن �َسِبيِل اهلِل َوَيْبُغوَنَها ِعَوجاً اأ دُّ الآَِخ���َرِة َوَي�سُ

َبِعيٍد}.

اإبراهيم 3/1

���ِر  َوَب�سِّ َقِري���ٌب  َوَفْت���ٌح  اهلِل  ِم���َن  ���ٌر  َن�سْ وَنَه���ا  ُتِحبُّ ْخ���َرى 
ُ
{َواأ ٭ 

اْلُموؤِْمِنيَن}.

ال�سف 3
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ــه حّققت الفتح  ــام الح�سين Q ومن مع ــادة الإم - �سه

لعقول وقلوب الأّمة.

 :Q 4. بركات واآثار �شهادة الإمام الح�شين

ــد الل الح�سينQاأ�سبح للحّق على  ــاد اأبي عب - با�ست�سه

الباطل ثاأر زلزل ال�سموات والأر�سين.. 

ــام الح�سينQ مكامن عظمته في  - ك�سفت �سهادة الإم

قربه من الل تعالى وزادته تاأّلقاً وقرباً..

ــام الح�سينQ كّل حجب التزييف  - مّزقت �سهادة الإم

التي يت�سّتر بها الباطل حتى َلُيخيهَّل للجاهل اأّنه الحّق.

ــة الإ�سالم  ــنQ لالأجيال غرب ــت غربة الح�سي - اأو�سح

العزيز.. 

- اأو�سحت قّلة اأن�سار الح�سينQ لالأجيال قّلة ال�سامدين 

حين الباأ�س وفي ال�سدائد..

ــام الح�سينQ اآيات كتاب الل  ــرت لنا �سهادة الإم - ف�ّس

تعالى.

ــادة الإمام الح�سينQ �سّنة الم�سطفى - �سرحت لنا �سه

P وو�سعتنا وجهاً لوجه اأمام حقيقة التنزيل وظلمات التاأويل, 
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ــا يمّيز بين الإ�سالم  ــا اأ�سبحنا قادرين اأن ندرك بو�سوح م فاإذا بن

الأ�سيل والمحرهَّف.

ــذه الحقائق وتركتنا  ــادة الإمامQ ه ــت لنا �سه - اأو�سح

نختار في اأّي المع�سَكرين نريد اأن نقف.. مع القّلة رغم الأخطار, 

اأو مع الكثرة بحثاً عن ال�سالمة والّدعة؟

5. اأهل الفتح و ال�شهادة في هذا الع�شر

- �سهداء المقاومة الإ�سالمّية هم بدريو وح�سينيو الع�سر.

ــداء الحّق والعدل  ــي اأداء التكليف الإلهي بمجاهدة اأع - ف

ــا اأداء التكليف بغ�س النظر  ــدف دائماً هو الن�سر, واإّنم لي�س اله

عن النتائج.

ــل المجاهدين لحقائق نه�سة الح�سين هو الذي اأو�سل  - تمّث

المقاومة لتحقيق هذه المنجزات العظيمة.  

ــا عندنا من  ــام الخميني}:كّل م ــول الإم ــي ذلك يق وف

عا�سوراء... 
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Q ٭   رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

ــد  ــد �سّي ــدار معه ــة– اإ�س ــة الح�سيني ــخ النه�س ٭   تاري

Q ــداء ال�سه

٭   بحار الأنوار ج 44 

٭   عوالم الإمام الح�سين Q – البحراني 
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املحا�ضرة الثانية

الم�سجد

تفعيل دور الم�سجد وربط الموؤمنين به والتعريف باآدابه.

َحًدا}.
َ
ِ اأ

َّ
ِ َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلل

َّ
نَّ اْلَم�َساِجَد هلِل

َ
يقول تعالى:{َواأ

الجن/18

اأ مكانة الم�شجد:

ــرب لالت�سال به تعالى,  ــت الل وهو المكان الأق الم�سجد بي

حيث ينقطع الإن�سان عن العوامل ال�سارفة عنه تعالى, ول يتوّجه 

في الم�سجد اإّل اإلى الل تعالى.

ــان الم�ساجد, فاإّنها  ــام ال�سادقQ: »عليكم باإتي عن الإم

بيوت الل في الأر�س, ومن اأتاها متطّهراً طّهره الل من ذنوبه وكتب 

من زواره...«.
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ّن بيوتي  ــوب: اأ ــي التوراة مكت ــن ر�سول اللP: »ف وع

ــي بيته ثّم  ــر ف ــد تطّه ــى لعب ــد, فطوب ــس الم�ساج ــي الأر� ف

ــة الزائر, األ ب�ّسر  ّن على المزور كرام ــي بيتي, األ اإ ــي ف زارن

ــور ال�ساطع يوم  ــات اإلى الم�ساجد بالن ــن في الظلم الم�ّسائي

ــة«. القيام

ب  دور الم�شجد:

1  هو ح�سن الجهاد الأكبر ومرّبي الأجيال الموؤمنة.

فعن ر�سول اللP: »من اأدمن اإلى الم�سجد اأ�ساب الخ�سال 

ــة: اآية محكمة, اأو فري�سة م�ستعملة, اأو �سّنة قائمة, اأو ِعلماً  الثماني

ــه على هدى اأو ترّده عن  ــاً, اأو اأخاً م�ستفاداً اأو كلمة تدّل م�ستطرف

ردى, وترك الذنب خ�سية اأو حياء«.

2  هو اأ�سا�س الحركة الجتماعّية.

ــى الم�سجد يطلب فيه  ــي الأكرمP: »من م�سى اإل عن النب

ــف ح�سنة, ويرفع له من  ــة كان له بكّل خطوة �سبعون األ الجماع

الدرجات مثل ذلك..«.

وعن اأمير الموؤمنينQ: »من اختلف اإلى الم�سجد اأ�ساب 

اإحدى الثمان: اأخاً م�ستفاداً في الل اأو علماً م�ستطرفاً..«.
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3  هو اأ�سا�س في الحركة ال�سيا�سّية.

ــا بني َ في دولة ر�سول اللP في  ــث كان الم�سجد اأّول م حي

المدينة.

 Pيقول الإمام الخميني}: »لم يقت�سر م�سجد الر�سول

ــل كانت الم�سائل  ــة كال�سالة وال�سوم ب ــى الم�سائل العبادّي عل

ال�سيا�سّية اأكثر من ذلك«.

ــي, والمحراب هو  ــدق اإ�سالم ــال}: الم�سجد هو خن وق

محل الحرب,... 

4  هو اأ�سا�س في الحركة الجهادّية

ــول اللP مركزاً للحروب  ــي زمن ر�س ــد كان الم�سجد ف فق

وبيتاً للدفاع عن الإ�سالم والم�سلمين.

ــي}: اإن حفظ الم�ساجد  وفي ذلك يقول الإمام الخمين

من الأمور التي يعتمد عليها وجود الإ�سالم اليوم.

ج  تكليفنا تجاه الم�شجد:

1  بناء الم�ساجد.

فعن الإمام ال�سادقQ: »من بنى م�سجداً بنى الل له بيتاً 

في الجّنة«.
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2  عمران الم�سجد.

فعن الإمام ال�سادقQ: »ثالثة ي�سكون اإلى الل عّز وجّل: 

ــه, وعالم بين جّهال, وم�سحف  ــد خراب ل ي�سّلي فيه اأهل م�سج

معّلق قد وقع عليه غبار ل يقراأ فيه«.

ــار الم�سجد اإّل  ــول الل P اأّنه قال:» ل �سالة لج ــن ر�س وع

بالم�سجد«.

وفي رواية عن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »�سكت الم�ساجد 

على الل تعالى الذين ل ي�سهدونها من جيرانها, فاأوحى الل اإليها: 

وعّزتي وجاللي, ل قبلت لهم �سالة واحدة, ول اأظهرت لهم في 

النا�س عدالة, ول نالتهم رحمتي, ول جاوروني في جّنتي«.

د  من اآداب الم�شجد:

1  عدم ارتكاب الحرام.

ــول اللP: »الجلو�س في الم�سجد لنتظار ال�سالة  فعن ر�س

 :Pــا ر�سول الل وما الحدث؟ قال ــادة ما لم يحدث«, قيل ي عب

»الغتياب«.

2 ترك اللغو والباطل وعدم رفع ال�سوت.

فعنهP وقد �ساأله اأبو ذر الغفاري عن كيفّية عمارة الم�ساجد 
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ــالP:»ل ترفع فيها الأ�سوات, ول يخا�س فيها بالباطل, ول  فق

ي�سترى فيها ول يباع, واترك اللغو ما دمت فيها, فاإن لم تفعل فال 

تلومّن اإّل نف�سك يوم القيامة«

3  اإتيانها بهيئة منا�سبة:

{ُخُذواْ ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد}. 

الأعراف /31

4 ال�ستغال فيها بالعبادة:

عن ر�سول اللP اأّنه قال: »كّل جلو�س في الم�سجد لغو اإّل 

ثالث, قراءة م�سّل, اأو ذاكر الل تعالى, اأو م�سائل علم«.

ه� �شه��داء المقاوم��ة الإ�شالمّية ومجاهدوه��ا خريجو  بيوت 

الله تعالى

٭  ميزان الحكمة , ال�سيخ الري�سهري

ــدار مركز الإمام  ــي فكر الإمام الخميني, اإ�س ٭  الم�سجد ف

الخميني}.
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املحا�ضرة الثالثة

Qطريق الح�سين

ــام الح�سينQ وموا�سفات  ــف الح�سور بق�سّية الإم تعري

طريقه وال�سريبة التي يجب على الموؤمن تقديمها في هذا الطريق 

.Qمقارنة ب�سلوك طريق اأعدائه

ــن الإمام الح�سينQ ل محي�س عن يوم خط بالقلم,  - ع

ــه ويوفينا اأجر  ــى بالئ ــت, ن�سبر عل ــل البي ــا اأه ــى الل ر�سان ر�س

ــول الل  �سلى الل عليه واآله  لحمته,  ــن, لن ت�سذ عن ر�س ال�سابري

وهي مجموعة في حظيرة القد�س, تقربهم عينه, وينجز بهم وعده, 

من كان باذًل فينا مهجته وموطناً على لقاء الل نف�سه فليرحل معنا 

فاإنني راحل م�سبحاً اإن �ساء الل تعالى.
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Q1. �شبب تفّرق النا�س عن الإمام الح�شين

٭  معرفتنا ب�سبب تفّرق النا�س عن الإمام عليQ واأبنائه 

يجّنبنا الوقوع في هذا الموقف.

ــي واأولدهR لأّن طريقهم طريق  ــّرق النا�س عن عل ٭  تف

الجّنة المحفوف بالمكاره. 

٭  التّف النا�س حول معاوية واأ�سباهه لأّن طريقهم طريق النار 

المحفوف بال�سهوات. 

نهََّها ُحْلَوٌة  نَْيا َفاإِ ُرُكُم الدُّ -فعن اأمير الموؤمنين Q: »َفاإِنِّي اأَُحذِّ

ــِة, َوَراَقْت ِباْلَقِليِل,  َبْت ِباْلَعاِجَل ــَواِت َوَتَحبهَّ َه ْت ِبال�سهَّ ــَرٌة, ُحفهَّ َخ�سِ

ــا, َوَل ُتوؤَْمُن  ــْت ِباْلُغُروِر, َل َتُدوُم َحْبَرُتَه َن ــْت ِباْلآَماِل, َوَتَزيهَّ َوَتَحلهَّ

اَلٌة«. اَلٌة َغوهَّ اَرٌة, َحاِئَلٌة َزاِئَلٌة, نَاِفَدٌة َباِئَدٌة, اأَكهَّ رهَّ اَرٌة �سَ َفْجَعُتَها, َغرهَّ

ــْت ِباْلَمَكاِرِه َواإِنهَّ  َة ُحفهَّ Pَيُقول: »اإِنهَّ اْلَجنهَّ ِ ــوَل اللهَّ -وكان َر�ُس

ِ �َسْي ٌء اإِلهَّ َياأِْتي  َهَواِت َواْعَلُموا اأَنهَُّه َما ِمْن َطاَعِة اللهَّ ْت ِبال�سهَّ اَر ُحفهَّ النهَّ

 ُ ــْي ٌء اإِلهَّ َياأِْتي ِفي �َسْهَوٍة, َفَرِحَم اللهَّ ِ �َس َيِة اللهَّ ــي ُكْرٍه َوَما ِمْن َمْع�سِ ِف

اْمَراأً نََزَع َعْن �َسْهَوِتِه َوَقَمَع َهَوى نَْف�ِسِه«.
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Q 2. موا�شفات طريق الإمام الح�شين

٭  طريق الح�سينQ�سعبة م�ست�سعبة ل يحتملها اإّل من 

امتحن الل قلبه لالإيمان. 

َعٌب  ــن اأبي عبد اللQقال: »اإِنهَّ َحِديَثَنا �َسْعٌب ُم�ْسَت�سْ -ع

ْخاَلٌق َح�َسَنٌة,  ــٌة اأَْو اأَ ــُدوٌر ُمِنيَرٌة اأَْو ُقُلوٌب �َسِليَم ــُه اإِلهَّ �سُ َل َيْحَتِمُل

َخَذ َعَلى َبِني اآَدَم اأَ َل�ْسُت  ــا اْلِميَثاَق َكَما اأَ ــَذ ِمْن �ِسيَعِتَن َ اأََخ اإِنهَّ اللهَّ

َنا َوَلْم ُيوؤَدِّ اإَِلْيَنا  ِة, َوَمْن اأَْبَغ�سَ ُ َلُه ِباْلَجنهَّ ِبَربُِّكْم, َفَمْن َوَفى َلَنا َوَفى اللهَّ

اِر َخاِلداً ُمَخلهَّداً«. َنا َفِفي النهَّ َحقهَّ

٭  طريق الح�سينQ �سديدة الوطاأة وعرة الم�سالك.

-»من كان باذًل فينا مهجته وموطناً على لقاء الل نف�سه فليرحل 

معنا فاإنني راحل م�سبحاً اإن �ساء الل تعالى«.

ــى النف�س في الدنيا  ــن ثقيلة الموؤونة عل ــق الح�سي ٭  طري

ــرة. ــي الآخ ــا  ف و خفيفه

وَلِئ���َك ُه���ُم 
ُ
-{َواْل���َوْزُن َيْوَمِئ���ٍذ اْلَح���قُّ َفَم���ْن َثُقلَ���ْت َمَواِزيُن���ُه َفاأ

اْلُمْفِلُحوَن}.

الأعراف 8

ْعَماُلُهْم 
َ
وَلِئ���َك الَِّذيَن َكَف���ُروا ِباآَياِت َربِِّهْم َوِلَقاِئ���ِه َفَحِبَطْت اأ

ُ
-{اأ
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َفاَل ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنا}.

مريم  105

ــاة الل والأمر  ــق ابتغاء مر�س ــنQ طري ــق الح�سي ٭  طري

بالمعروف والنهي عن المنكر واإقامة  العدل 

َبَعِني  َن���ا َوَمِن اتَّ
َ
يَرٍة اأ ْدُع���و اإَِلى اهلِل َعلَى َب�سِ

َ
-{ُق���ْل َه���ِذِه �َسِبيِلي اأ

َنا ِمَن اْلُم�ْسِرِكيَن}.
َ
َو�ُسْبَحاَن اهلِل َوَما اأ

الرعد 82

ــق الح�سين Q هو طريق القيم و التقّرب اإلى الل  ٭  طري

وابتغاء ثوابه..

ــداً ول ظالماً, واإّنما  ــي لم اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�س -»واإّن

خرجُت لطلب الإ�سالح في اأّمة جّدي ر�سول اللP واأبي علي 

ــن اأبي طالب Q, اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر,  ب

فمن قبلني بقبول الحّق فالل اأولى بالحّق, ومن رّد علّي هذا اأ�سبر 

حتى يق�سي الل بيني وبين القوم بالحّق وهو خير الحاكمين«.

3. موا�شفات طريق يزيد و اأ�شباهه:

٭  طريق يزيد خفيف تبتهج له النف�س وتب�ّس. 

٭  طريق يزيد هو طريق المتاع وال�سهوات والقناطير المقنطرة 
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من الذهب والف�سة والخيل الم�سّومة والأنعام والحرث.

٭  طريق يزيد هو طريق الغرق في بحار الذنوب والمعا�سي.

٭  طريق يزيد هو طريق الظلم و الف�ساد والجرائم .

ــه وهواياته ل ياأبه  ــه و مباذل ــكاً في معا�سي ــد متهت - وكان يزي

ــاً, وتلك هي �سير  ــدوده تعالى, ول يقيم لها وزن ــكام الل وح باأح

اأبيه من قبله, فكان يقول له:»يا بنّي, ما اأقدرك على اأن ت�سل اإلى 

ــب بمروءتك وقدرك, وي�سمت بك  حاجتك من غير تهّتك يذه

ــدّوك, و ي�سي ء بك �سديقك«, وكان يزيد اأّول من اأظهر �سرب  ع

ــد واتخاذ الغلمان واللعب  ــر والن�سراف اإلى الغناء وال�سي الخم

بالقرود,, وكان ُيلب�س كالب ال�سيد اأ�ساور وُحلاًل من ذهب ويهب 

ــه لمعاوية عندما  ــه, وفيه قال زياد بن اأبي ــكّل كلب عبداً يخدم ل

ــده: »فما يقول  ــة الم�سلمين في الب�سرة لول ــب اإليه اأخذ بيع طل

ــس اإذا دعوناهم اإلى بيعة يزيد, وهو يلعب بالكالب والقرود,  النا�

ويلب�س الم�سّبغ, ويدمن ال�سراب, ويم�سي على الدفوف«.

Q4. موانع ال�شير في طريق الح�شين

ــان الم�ستعار الذي لم تنجبل به النف�س و لم يتحّول  ٭  الإيم

اإلى �سلوك عملي
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ــن اأبي جعَفرQ قال: »اإِنهَّ اْلُقُلوَب اأَْرَبَعٌة َقْلٌب ِفيِه ِنَفاٌق  -ع

ــاٌن َوَقْلٌب َمْنُكو�ٌس َوَقْلٌب َمْطُبوٌع َوَقْلٌب اأَْزَهُر اأَْجَرُد« َفُقْلُت: َما  َواإِيَم

ا اْلَمْطُبوُع َفَقْلُب اْلُمَناِفِق,  َراِج, َفاأَمهَّ ــُر؟, َقال: »ِفيِه َكَهْيَئِة ال�سِّ اْلأَْزَه

ا  مهَّ َبَر, َواأَ ِن اْبَتاَلُه �سَ ــَر َواإِ ــا اْلأَْزَهُر َفَقْلُب اْلُموؤِْمِن اإِْن اأَْعَطاُه �َسَك َواأَمهَّ

ا  َفَمْن َيْم�ِسي ُمِكبًّ
َ
اْلَمْنُكو�ُس َفَقْلُب اْلُم�ْسِرِك«. ُثمهَّ َقَراأَ َهِذِه اْلآَيَة {اأ

ا  ���راٍط ُم�ْسَتِقيٍم} َفاأَمهَّ ���ا َعلى �سِ ْن َيْم�ِسي �َسِويًّ مَّ
َ
ْه���دى اأ

َ
َعل���ى َوْجِه���ِه اأ

اِئِف َفاإِْن اأَْدَرَك  ــْوٌم َكاُنوا ِبالطهَّ ــُب الهَِّذي ِفيِه اإِيَماٌن َوِنَفاٌق َفُهْم َق اْلَقْل

اأََحَدُهْم اأََجُلُه َعَلى ِنَفاِقِه َهَلَك َواإِْن اأَْدَرَكُه َعَلى اإِيَماِنِه نََجا«.

٭   حّب الدنيا الذي هو راأ�س كّل خطيئة .

ــس ن�سرته: »فاإّن  ــال الح�سينQ لبن الحّر عندما رف� -ق

كنت قد بخلت علينا بنف�سك فال حاجة لنا في �سي ء من مالك, 

ــم اأكن بالذي اتخذ الم�سّلين ع�سداً, لأّني قد �سمعت ر�سول  ول

اللPوهو يقول: »من �سمع داعية اأهل بيتي ولم ين�سرهم على 

حّقهم اإّل اأكّبه الل على وجهه في النار«.

ــي كربالء: راأيت  ــن من عمر بن �سعد ف ــول اأحد المقّربي -يق

�سيوخاً على التّل يبكون ورحى المعركة دائر ويقولون اللهم اأنزل 

ن�سرك.. يريدون اأن ينزل الن�سر على الإمام الح�سينQ دون 
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ــول هذا المقّرب من عمر  ــوا هم ب�سنع هذا الن�سر.. يق اأن ي�سارك

ــون وتن�سرونه؟! ومن  ــم: يا اأعداء الل األ تنزل ــن �سعد: قلت له ب

الغريب اأنQ هذا المتحّم�س نف�سه لم ينزل هو لن�سرة الإمام 

.Qالح�شين

٭  ترك الجهاد والقعود والركون اإلى الدعة والراحة. 

ــاَد َباٌب ِمْن  ا َبْعُد, َفاإِنهَّ اْلِجَه ــي Q: »اأَمهَّ ــن كلمات عل - م

ْقَوى, َوِدْرُع  ــَو ِلَبا�ُس التهَّ ِة اأَْوِلَياِئِه َوُه ُ ِلَخا�سهَّ ِة َفَتَحُه اللهَّ ــَواِب اْلَجنهَّ اأَْب

ُ َثْوَب  ُتُه اْلَوِثيَقُة َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه, اأَْلَب�َسُه اللهَّ يَنُة, َوُجنهَّ ِ اْلَح�سِ اللهَّ

ِرَب َعَلى َقْلِبِه  َغاِر َواْلَقَماَءِة, َو�سُ لِّ َو�َسِمَلُه اْلَباَلُء, َوُديَِّث ِبال�سهَّ ــذُّ ال

ــاِد, َو�ِسيَم اْلَخ�ْسَف  ــقُّ ِمْنُه ِبَت�ْسِييِع اْلِجَه ــاِب, َواأُِديَل اْلَح ِباْلإِ�ْسَه

َف«. �سَ َوُمِنَع النهَّ

5. نلتزم طريق  الح�شين Q في هذا الع�شر عبر: 

ــن والمقاومين الراف�سين  ــي مع�سكر المجاهدي ٭  الوقوف ف

للظلم.

٭  توطين الأنف�س على تحمل الم�ساعب والمعاناة والبالءات 

في �سبيل الل.

٭  الدفاع عن اأن�سار الح�سينQ في هذا الع�سر مجاهدي 
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المقاومة الإ�سالمّية بالموقف والكلمة .

ــط على الأّمة  ــة التي ت�سغ ــاع ال�سيا�سّي ــه الأو�س ٭  اأن نواج

الإ�سالمّية بروح ح�سينّية اأبية و راف�سة.

Q ٭  رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭  تاريخ النه�سة الح�سينية – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭  بحار الأنوار ج 44 

٭  عوالم الإمام الح�سينQ – البحراني 
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الليلة الرابعة
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املحا�ضرة الأوىل

اإغاثة الملهوف 

حّث النا�س على اإغاثة الآخرين ل �سّيما في الق�سايا العاّمة.

م: قال الإمام الح�سينQ يوم العا�سر من المحرهَّ

»اأما من مغيث يغيثنا؟!

اأما من مجير يجيرنا؟!

اأما من طالب حّق ين�سرنا؟!«.

اأ  مكانة اإغاثة الموؤمن:

1  اأف�سل من ال�سوم والعتكاف: 

ــن الإمام ال�سادقQ: »ما من موؤمن يعين موؤمناً مظلوماً  ع

اإّل كان اأف�سل من �سيام �سهر واعتكافه في الم�سجد«.
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2  اأف�سل من الحّج المقبول: 

ــن الإمام ال�سادق Q: »ق�ساء حاجة الموؤمن اأف�سل من  ع

حّجة متقّبلة بمنا�سكها«.

ب  ثواب اإغاثة الموؤمن:

1  في الدنيا:

ــر اأخاه وهو  ــادقQ: »ما من موؤمن ين�س ــن الإمام ال�س ع

رُه الل في الدنيا والآخرة«. يقدر على ن�سرته اإّل نَ�سَ

2  في الآخرة:

ــم Q: »اإّن لل عباداً في الأر�س ي�سعون  عن الإمام الكاظ

في حوائج النا�س, هم الآمنون يوم القيامة«.

عن الإمام ال�سادق Q: »من ق�سى حاجة لأخيه الموؤمن 

ــك اأّولها  ــة مئة حاجة من ذل ــه يوم القيام ــى الل عّز وجّل ل ق�س

الجّنة«.

ــّل عر�سه ظاًل ل  ــادقQ: »اإّن لل في ظ ــام ال�س عن الإم

ــة اأو اأعانه بنف�سه اأو �سنع اإليه  ــه اإّل من ّنّف�َس عن اأخيه كرب ي�سكن

معروفاً ولو ب�سّق تمرة«.
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ج  المبادرة في الإغاثة:

 عن الإمام ال�سادق «Q: »اإّن الرجل لي�ساألني الحاجة فاأبادر 

بق�سائها مخافة اأن ي�ستغني عنها, فال يجد لها موقعاً اإذا جاءته«.

ه  ي خوفاً اأن اأردهَّ ــدوِّ ــهQ: »اإّني لأ�سارع اإلى حاجة ع  وعن

في�ستغني عّني«.

د  جزاء خذلن المحتاج:

ــن موؤمن يخذل اأخاه وهو  ــن الإمام ال�سادقQ: »ما م  ع

يقدر على ن�سرته اإّل خذله الل في الدنيا والآخرة«.

 وعنه Q: »من �ساأله اأخوه الموؤمن حاجة من �سرر فمنعه 

ــا من عنده اأو من عند غيره, ح�سره الل  ــن �سعته وهو يقدر عليه م

ــرغ الل من ح�ساب  ــى عنقه حتى يف ــة مغلولة يده اإل ــوم القيام ي

الخلق«.

ه�  من اأ�شباب الخذلن:

ــاج, ولكن حينما تكون  ــاك اأ�سباب عديدة لخذلن المحت هن

الن�سرة قد توؤدي اإلى ال�سهادة يكون الموت هو ال�سبب الأ�سا�س 

ــر ممن تخّلفوا  ــوف, وهذا وا�سح في موقف كثي ــي اإغاثة المله ف
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ــالء منهم: عبيد الل  ــام الح�سينQ في كرب ــن ن�سرة الإم ع

ــن الحّر الجعفي الذي قال لالإمام الح�سينQ حين عر�س  ب

ــم اأن من �سايعك كان ال�سعيد في  ــه الن�سرة: »والل اإّني لأعل علي

الآخرة... ولكن نف�سي لم ت�سمح بعد بالموت«.

:Q و  م�شير من خذل الإمام الح�شين

ــه بعد عودته من  ــل �ساأله عن حال ــن �سعد: قال ل�سائ عمر ب

ــد م�سافر اإلى داره باأ�سواأ  ــالء: ل ت�ساألني عن حالي, فلم يع كرب

ــت اأمراً كبيراً.  ــت القرابة القريبة, واأتي ــا عدُت به, فقد قطع مم

وورد اأّن النا�س اأعر�سوا عنه, وكان اإذا مرهَّ بقوم اأعر�سوا بوجوههم 

ــه, واإذا دخل م�سجداً خرج النا�س منه, وكان من يراه ي�سّبه,  عن

ــه كما دعا الإمام  ــه حتى قتل وذبح في فرا�س ــار التزام بيت فاخت

.Qــن الح�سي

Qز  م�شير من ن�شر الإمام الح�شين

 ...« :Q ــن ــر الموؤمني ــي عّبر عنها اأمي ــة الت ــا المكان  اإّنه

ــن كان قبلهم, ول يلحقهم  ــارع ع�ّساق �سهداء, ل ي�سبقهم م م�س

من بعدهم«.
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ح  ن�شرة الإمام الح�شينQ في هذا الع�شر:

 Q ــام الح�سين ــالل تلبية نداء حفيد الإم ــل من خ تتمّث

ــام الخامنئي »دام  ــداء ولي الأمر الإم ــام الخميني} ون الإم

ــق في المقاومة  ــي الع�سر, وهذا ما تحّق ــه« في مواجهة يزيدّي ظّل

الإ�سالمّية في لبنان.

ــة ال�سعب الفل�سطيني المظلوم  وهو ما يتحّقق من خالل اإغاث

في جهاده �سّد الحتالل ال�سهيوني.

ط  م�شي��ر م��ن خ��ذل اأن�شار الإم��ام الح�شي��ن Q في هذا 

الع�شر )المقاومة الإ�شالمّية(.

 - تخلي ال�سهاينة عن ميلي�سيا لحد بموقف ذليل, اإذ اندحروا 

عام 2000م, دون اإعالمهم بذلك.

ــالء اإلى دول عديدة منها فل�سطين المحتّلة في   - ت�سّرد العم

ظروف قا�سية.

ــا لحد يدير مطعماً للحّم�س في داخل الكيان   - زعيم ملي�سي

ال�سهيوني في فل�سطين المحتّلة.
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���د  �سيِّ معه���د  اإ�س���دار   - الح�سيني���ة  النه�س���ة  تاري���خ  ٭  

.Qال�ّس���هداء

٭  بحار الأنوار ج44.

٭  ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري.
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املحا�ضرة الثانية

ال�سهداء ) الأحياء المرزوقون(

زرع حّب ال�سهادة لدى الموؤمنين.

ْحَياء ِعنَد َربِِّهْم 
َ
ْمَواًتا َبْل اأ

َ
ِ اأ

ّ
{َولَ َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي �َسِبيِل اهلل

ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبالَِّذيَن   ِمن َف�سْ
ُ ّ
ُيْرَزُق���وَن ٭ َفِرِحيَن ِبَم���ا اآَتاُهُم اهلل

لَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَ ُهْم َيْحَزُنوَن} .
َ
ْن َخْلِفِهْم اأ َلْم َيْلَحُقواْ ِبِهم مِّ

) اآل عمران : 169 - 170(

1- معنى الحياة:

ــراآن الكريم معنى للحياة يختلف عن تلك الحياة  ٭ طرح الق

المادية المقت�سرة على التحّرك بما تطلبه ال�سهوات, قال تعالى: 

ْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْم�ِسي ِبِه ِفي النَّا�ِس} 
َ
َو َمن َكاَن َمْيًتا َفاأ

َ
{اأ

) الأنعام : 122(
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�ُسوِل  ِ َوِللرَّ
ّ

َها الَِّذيَن اآَمُنواْ ا�ْسَتِجيُب���واْ هلِل يُّ
َ
٭ وقال تعالى:{َي���ا اأ

ــال : 24( .وهذه الحياة الحقيقة  اإَِذا َدَعاُك���م ِلَم���ا ُيْحِييُكْم}) الأنف

تبقى فيمن ُيقتل في �سبيل الل وب�سكل خا�ّس.

ْحَياء..}
َ
ْمَواًتا َبْل اأ

َ
ِ اأ

ّ
٭ {َولَ َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي �َسِبيِل اهلل

2- اأحوال ال�شهداء الأحياء بعد ال�شهادة:

1- يرزقون : فعل م�سارع يفيد الدوام.

ــا يرزق : عن الر�سول الأكرمP : »لل�سهيد �سبع خ�سال  - م

من الل:

الأول: اأول قطرة من دمه مغفور له كّل ذنب.

الثاني: يقع راأ�سه في حجر زوجتيه من الحور العين, وتم�سحان 

ــو مثل ذلك  ــاً بك ويقول ه ــه, وتقولن: مرحب ــار عن وجه الغب

لهما.

والثالثة: ُيك�سى من ك�سوة الجّنة.

الرابعة: تبتدره خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة اأّيهم ياأخذه معه.

الخام�سة: اأن يرى منزله.

ال�ساد�سة: يقال لروحه: ا�سرح في الجّنة حيث �سئت.
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ــكّل نبي  ــا لراحة ل ــه الل, واأّنه ــي وج ــر ف ــة: اأن ينظ وال�سابع

و�سهيد«.

2- ال�ستب�سار بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم:

٭ اأي تاأتيهم اأخبار خيار الموؤمنين الباقين بعدهم في الدنيا.

ــر بالجماعة, فال اأنانّية  ــذا يعني ا�ستمرار الإخوة والتفكي ٭ ه

في البرزخ.

3-  ل خوف ول حزن:

ــم في معر�س  ــذور يتوّقعه, فالنع ــان من مح ــاف الإن�س ٭ يخ

الزوال, ويحزن من محذور وقع.

ِ َخيٌر 
ّ

٭  وفي برزخ ال�سهادة ل خوف ول حزن فـ{َوَما ِعنَد اهلل

لالأبرار}. 

�سورة اآل عمران / 198.

4- من م�ساديق عدم الخوف:

اأ - اأن ل فتنة في قبر ال�سهيد: 

عن ر�سول اللP: »من لقي العدو ف�سبر حتى يقتل اأو يغلب 

لم يفتن في قبره«.

ب- ال�ستب�سار بنعمة من الل وف�سل:
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اإّنه موقعهم يوم القيامة وفي جّنة عدن.

:Pج- اأعرفت معنى قول ر�سول الل

ــا اأن تخرج اإلى  ــد الل خير ي�سّره ــا من نف�س تموت لها عن »م

الدنيا ولو اأّن لها الدنيا وما فيها, اإّل ال�سهيد, فاإّنه يتمّنى اأن يرجع 

فيقتل في الدنيا لما يرى من ف�سل ال�سهادة«.

د- حّب ال�سهادة �سّر انت�سار المقاومة.

٭ الف�سول المائة,ج4.

٭ ميزان الحكمة, ال�سيخ الري�سهري, ج5.
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املحا�ضرة الثالثة

ن�سرُة اهلل

ــس اأخالقّياً و�سلوكّياً وروحّياً  اإيجاد دوافع للجهاد واإعداد النف�

لذلك وتمتين الرتباط بولي الأمر.

 

»ال�سالم عليكم يا اأ�سفياء الل واأوداءه, ال�سالم عليكم يا اأن�سار 

دين الل واأن�سار نبّيه, واأن�سار اأمير الموؤمنين, واأن�سار فاطمة �سّيدة 

ن�ساء العالمين, ال�سالم عليكم يا اأن�سار اأبي محّمد الح�سن الولي 

ــا اأن�سار اأبي عبد الل الح�سين ال�سهيد  النا�سح, ال�سالم عليكم ي

المظلوم �سلوات الل عليهم اأجمعين«.

هل يحتاج الله اإلى ن�شرنا له؟

الل تعالى قوي وعزيز وغني عن ن�سرنا له:

 َعِليم���اً َحِكيم���اً ٭  
ُ
َم���َواِت َوالأْر����سِ َوَكاَن اهلل ِ ُجُن���وُد ال�سَّ

َّ
٭  {َوهلِل
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ِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الأْنَهاُر َخاِلِديَن  ِلُيْدِخَل اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤْ

َئاِتِهْم َوَكاَن َذِلَك ِعْنَد اهلِل َفْوزاً َعِظيماً}. َر َعْنُهْم �َسيِّ ِفيَها َوُيَكفِّ

�سورة الفتح, الآيتان: 4 ـ 5.

 َقِويٌّ َعِزيٌز}.
َ
ُرُه َوُر�ُسلَُه ِباْلَغْيِب اإِنَّ اهلل  َمْن َيْن�سُ

ُ
٭ {َوِلَيْعلََم اهلل

�سورة المجادلة, الآية: 52.

معنى الن�شرة:

اأ ـ الأمر بالن�سرة

ْن�َساَر اهلِل َكَما َقاَل ِعي�َسى اْبُن َمْرَيَم 
َ
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا اأ يُّ

َ
٭  {َيا اأ

ْن�َساُر اهلِل}.
َ
وَن َنْحُن اأ ْن�َساِري اإَِلى اهلِل َقاَل اْلَحَواِريُّ

َ
ِلْلَحَواِريِّيَن َمْن اأ

�سورة ال�سف, الآية: 41.

ب ـ ميادين ن�سرة الل

1 � داخل النف�س

اأ ـ التحّرر من اأ�سر ال�سهوات

ــْن َقْبِل اأَْن ُتوَزُنوا َو َحا�ِسُبوَها ِمْن  ِ ِزُنوا اأَنُْف�َسُكْم ِم ــاَد اللهَّ ٭  »ِعَب

َقْبِل اأَْن ُتَحا�َسُبوا«.

ب ـ  تخلي�س النف�س من �سلطنة عدو الل ال�سيطان

ــى اْلَخَواِرِج َيْوَم  ــاَل اأمير الموؤمنينQ َوَقْد َمرهَّ ِبَقْتَل ٭  َو َق
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ُهْم  ــْم َفِقيَل َلُه َمْن َغرهَّ ُك ُكْم َمْن َغرهَّ رهَّ ــَرَواِن: »ُبوؤْ�ساً َلُكْم َلَقْد �سَ ْه النهَّ

وِء  اَرُة ِبال�سُّ لُّ َواْلأَنُْف�ُس اْلأَمهَّ ْيَطاُن اْلُم�سِ ِمِنيَن َفَقاَل ال�سهَّ َيا اأَِميَر اْلُموؤْ

ــُم اْلإِْظَهاَر  ي َوَوَعَدْتُه ــْم ِباْلَمَعا�سِ ــيِّ َوَف�َسَحْت َلُه َماِن ــْم ِباْلأَ ْتُه َغرهَّ

اَر«. َفاْقَتَحَمْت ِبِهُم النهَّ

ــرة الل في اأنف�سنا يكون من خالل الجهاد الأكبر وهو  ج ـ ن�س

جهاد النف�س

َلَم���َع   
َ
اهلل نَّ  َواإِ �ُسُبلََن���ا  ُه���ْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَن���ا  َجاَه���ُدوا  ِذي���َن  {َوالَّ ٭ 

اْلُمْح�ِسِنيَن}.

�سورة العنكبوت, الآية: 96.

2 � خارج النف�س

اأـ �سّد اأعداء الل من الإن�س والجن

ِة اأَْوِلَياِئِه  ُ ِلَخا�سهَّ ِة َفَتَحُه اللهَّ ٭  »َفاإِنهَّ اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن اأَْبَواِب اْلَجنهَّ

ُتُه اْلَوِثيَقُة«. يَنُة َوُجنهَّ ِ اْلَح�سِ ْقَوى َوِدْرُع اللهَّ َوُهَو ِلَبا�ُس التهَّ

ب ـ في ميادين الحياة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ِ ِعْنَد اْلأَْمِر  ــِل اللهَّ َها َواْلِجَهاُد ِفي �َسِبي ــرِّ ُكلُّ ــا اأَْعَماُل اْلِب ٭  »َوَم

يٍّ َواإِنهَّ اْلأَْمَر  ْهِي َعْن اْلُمْنَكِر اإِلهَّ َكَنْفَثٍة ِفي َبْحٍر ُلجِّ ــُروِف َوالنهَّ ِباْلَمْع

اِن ِمْن  َباِن ِمْن اأََجٍل َوَل َيْنُق�سَ ْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َل ُيَقرِّ ِباْلَمْعُروِف َوالنهَّ
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ِه َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد اإَِماٍم َجاِئر«. ِرْزٍق َواأَْف�َسُل ِمْن َذِلَك ُكلِّ

ج ـ �سرائط هذه الن�سرة:

٭  اأن تكون م�سروعة لي�سدق عليها اأّنها في �سبيله

ــواء نائب المع�سوم اأي  ــة الن�سرة في كونها تحت ل ٭  �سرعّي

الولي الفقيه

نتائج ن�شرة الله:

اأ ـ في داخل النف�س »الت�سديد والهداية والرعاية الإلهّية«

ب ـ مع العدو الخارجي {اإن تن�سروا اهلل ين�سركم}

النموذج الكربالئي:

فرح الأن�سار بالتوفيق لن�سرة الل

٭  عن عا�سم بن حميد عن الثمالي قال قال علي بن الح�سين

اأبي في الليلة التي قتل في �سبيحتها فقال  Q: »كنت مع 

اإّنما يريدونني  لأ�سحابه:» هذا الليل فاتخذوه جمال, فاإّن القوم 

ولو قتلوني لم يلتفتوا اإليكم, واأنتم في حلٍّ و�سعة«

ــوا والل ل يكون هذا اأبداً, فقال:» اإّنكم تقتلون غداً كّلكم  فقال

ــذي �سّرفنا بالقتل  ــوا: الحمد لل ال ــت منكم رجل«, قال ول يفل
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معك, ثّم دعا فقال لهم: »ارفعوا رءو�سكم وانظروا, فجعلوا ينظرون 

ــم من الجّنة وهو يقول لهم: »هذا منزلك  اإلى موا�سعهم ومنازله

ــكان الرجل ي�ستقبل الرماح وال�سيوف ب�سدره ووجهه  يا فالن« ف

لي�سل اإلى منزلته من الجّنة«.

٭  تف�سير الميزانـ  العالمة الطباطبائي الدليل �س94 - 100. 

٭  ميزان الحكمة ج2 ع 08 -18-28  ـ الري�سهري

Q٭  تاريخ النه�سة الح�سينيةـ اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭  الم�سيبة الراتبة 7ـ اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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الليلة الخام�سة
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املحا�ضرة الأوىل

عنوان ال�سعادة

بيان �سبيل �سعادة الإن�سان وكيفّية تح�سيلها.

ِكيَن���َة ِف���ي ُقُل���وِب اْلُموؤِْمِني���َن  ن���َزَل ال�سَّ
َ
���ِذي اأ ــى: {الَّ ــول تعال يق

ْر�ِس َوَكاَن 
َ
َم���اَواِت َواْلأ ِ ُجُنوُد ال�سَّ

َّ
���َع اإِيَماِنِه���ْم َوهلِل ِلَي���ْزَداُدوا اإِيَماًن���ا مَّ

 َعِليًما َحِكيًما}
ُ َّ
اهلل

 �سورة الفتح/4.

اأ  معنى ال�شكينة:

ــي نف�س المعنى وردت  ــون النف�س وثباتها واطمئنانها, وف �سك

كلمات اأخرى مثل الطمئنان, الأمن, وكذلك عدم الخوف.

فاأ�سحاب ال�سكينة هم الذين عّبر عنهم القراآن الكريم بقوله:

{َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} 

�سورة يون�س/6. 
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ب  ال�شكينة م�شروع القراآن الكريم لبناء الإن�شان: 

ــن الأمن وهو  ــن م ــن بالموؤم ــي المتدّي ــدة: �سّم ــي العقي  ف

ال�سكينة. 

ــة بالمطمئنة اأي  ــة الكمالية �سّميت النف�س الراقي ــي المرتب  ف

�ساحبة ال�سكينة.

ْن َخلََق 
َ
 في م�سروع الزواج كانت ال�سكينة هدفاً ,{َوِمْن اآَياِتِه اأ

َت�ْسُكُنوا اإَِلْيَها}  ْزَواًجا لِّ
َ
نُف�ِسُكْم اأ

َ
ْن اأ َلُكم مِّ

�سورة الروم/21.

ج  بواعث ال�شكينة:

1  ذكر الل:

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب} 
ّ

َل ِبِذْكِر اهلل
َ
قال الل تعالى: {اأ

�سورة الرعد/28. 

ــن ر�سول اللQ: »ما جل�س قوم يذكرون الل اإّل حّفتهم  ع

المالئكة وغ�ستهم الرحمة وتنّزلت عليهم ال�سكينة«.

2  خدمة الآخرين باإخال�س:

ْمَواَلُهْم ِف���ي �َسِبي���ِل اهلِل ُثمَّ َل 
َ
ِذي���َن ُينِفُق���وَن اأ ــى: {الَّ ــال تعال ق

ْجُرُهْم ِعنَد َربِِّه���ْم َوَل َخْوٌف 
َ
ُه���ْم اأ ًذى لَّ

َ
نَفُق���واُ َمنًّا َوَل اأ

َ
ُيْتِبُع���وَن َم���ا اأ
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َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} 

البقرة/262.

ِري���َن َوُمنِذِريَن  لَّ ُمَب�سِّ ــى: {َوَما ُنْر�ِس���ُل اْلُمْر�َسِلي���َن اإِ  قال تعال

لََح َفاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}  �سْ
َ
َفَمْن اآَمَن َواأ

الأنعام/48.

3  طاعة ولي الأمر ب�سدق:

ْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت  ِمِنيَن اإِ  َع���ِن اْلُموؤْ
ُ َّ
َي اهلل قال تعالى: {َلَقْد َر�سِ

ِكيَنَة َعلَْيِهْم}  نَزَل ال�سَّ
َ
َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفاأ ال�سَّ

الفتح/18.

د  نماذج راقية من اأ�شحاب ال�شكينة:

1  الإمام الح�سين Q في كربالء:

ــول الح�سين ــب النا�س من ح ــن المحّرم تعّج ــي العا�سر م ف

ــا يقدم نحو  ــادة الإن�سان حينم ــرهQ, لأّن ع ــن اأم Q م

الموت اأن يتغير لونه وترتعد فرائ�سه وت�سطرب نف�سه, لكن الإمام 

ــن Qكان كّلما ا�ستّد عليه الأمر في كربالء وقرب من  الح�سي

الموت �سكنت نف�سه وهداأت جوارحه واأ�سرق لونه نوراً وبهاًء.
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قيل: انظروا اإليه ل يبالي بالموت.

ــي الكرام! فما الموت  ــم الح�سينQ: »�سبراً بن فقال له

ــان الوا�سعة  ــس وال�سراء اإلى الجن ــرة يعبر بكم عن البوؤ� اإّل قنط

ــن �سجن اإلى ق�سر؟!  ــة, فاأّيكم يكره اأن ينتقل م والنعيم الدائم

ــل من ق�سر اإلى �سجن وعذاب,  ــا هو لأعدائكم اإّل كمن ينتق وم

ــا �سجن الموؤمن  ــن ر�سول اللP: »اإّن الدني ــي حّدثني ع اإّن اأب

ــم, وج�سر هوؤلء  ــوت ج�سر هوؤلء اإلى جنانه ــة الكافر, والم وجّن

اإلى جحيمهم..«.

2  الإمام الخميني المقّد�س:

ــي حياته؟  ــام الخميني} هل خاف ف ــا �سئل الإم حينم

ــى حينما جاء ال�سافاك لياأخذوني من بيتي لم  اأجاب: »كال, حت

اأخف.. ولكن هم ارتعدوا ف�سرت اأهدئ من روعهم«.

3  مجاهدو في المقاومة الإ�سالمّية:

ــة )ال�سهيد محمد  ــدي المقاومة الإ�سالمّي ــف اأحد مجاه »وق

ــالل الإ�سرائيلي  ــات �سّد الحت ــي اإحدى المواجه عمي�س( ف

ــه اأن يرميها بما  ــة قادمة, وكان هدف ــراأة و�سجاعة في وجه اآلي بج

ــاد اكت�سف اأّن  ــالح, ولكن حين �سغط على الزن ــي يده من �س ف
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ــه معّطل, فما كان منه اإّل اأن بّدل القذيفة باأخرى �سالحة,  �سالح

ب�سرعة و�سكون مميزين, ثّم �سّدد ورمى الآلية التي ا�ستعلت فيها 

ــران, تّم ذلك و�سط ذهول الأعداء الذين لم يعلموا لماذا لم  الني

ــات التي ا�ستفاد منها المجاهد  يطلقوا عليه النار في تلك اللحظ

ب�سكينته واطمئنانه الكبير..« 

٭  الميزان في تف�سير القراآن, ج 2 وج 9.

٭  ثواب الأعمال وعقابها.

٭  ق�س�س الأحرار, ط1.
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املحا�ضرة الثانية

ال�سيدة زينبO العابدة والمجاهدة

ــبO ودور المراأة في الجهاد في  ــان مكانة ال�سيدة زين بي

�سبيل الّل. 

 

َحًدا اإِلَّ 
َ
ِ َوَيْخ�َسْوَنُه َوَل َيْخ�َس���ْوَن اأ

َّ
ِذي���َن ُيَبلُِّغ���وَن ِر�َس���اَلِت اهلل {الَّ

ِ َح�ِسيًبا}
َّ

 َوَكَفى ِباهلل
َ َّ
اهلل

 الأحزاب/39

:Oاأ  عالقة الإمام الح�شين  بال�شيدة زينب

 كانت اإذا زارته يقوم لها اإجالًل ويجل�سها في مكانه.

ــس عليها, فقام بينها وبين  ــا يوماً نائمة وقد �سطعت ال�سم�  راآه

لها بج�سده الطاهر. نور ال�سم�س يظلِّ
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:Oب  �شفات ال�شيدة زينب

1  عالمة:

ــد الل عالمة غير  ــنQ: »اأنت بحم ــن العابدي ــام زي  الإم

معّلمة, وفهمة غير مفّهمة«.

ــس يرجعون اإليها في الحالل والحرام, وكانت تف�ّسر   كان النا�

القراآن للنا�س )الإلفات اإلى اأهمّية تعّلم المراأة دينها(.

2  عابدة:

ــة الحادي ع�سر من  ــا طول دهرها حتى ليل ــا تركت تهجده  م

المحّرم.

ــام ال�سجاد Q: »اإّن عّمتي زينب مع تلك الم�سائب   الإم

ــت نوافلها  ــام ما ترك ــا اإلى ال�س ــا في طريقن ــن النازلة به والمح

الليلية«.

رة: 3  مخدهَّ

ــر الموؤمنينQ في  ــي جوار اأمي ــى المازني: كنت ف  يحي

ــذي ت�سكنه زينب  ــدة, وبالقرب من البيت ال ــة مّدة مدي المدين

ابنته, فال والل ما راأيت لها �سخ�ساً ول �سمعت لها �سوتاً.

ــع اأولده لزيارة  ــنQ حينما يذهب م ــر الموؤمني  كان اأمي



103

ــه« لياًل ياأمر ولده  ــد الطاهر لر�سول الّل »�سلى الل عليه واآل المرق

ــام الح�سن Q باإخماد نور القنديل, وحينما �ُساأل الإمام  الإم

ــد اإلى �سخ�س  ــى اأن ينظر اأح ــك اأجابه: »اأخ�س ــن ذل Q ع

اأختك زينب«.

ــاء واأهمّيته في  ــى الن�س ــوب الحجاب عل ــات اإلى وج  الإلف

الإ�سالم.

ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َس���اء اْلُموؤِْمِنيَن ُيْدِنيَن 
َ
أ َها النَِّبيُّ ُق���ل لِّ يُّ

َ
{َي���ا اأ

ن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيوؤَْذْيَن}.
َ
ْدَنى اأ

َ
َعلَْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك اأ

الأحزاب/59

4  مجاهدة:

ــة العا�سورائّية: في  ــي ن�سر الثقاف ــدة زينبO ف دور ال�سي

الكوفة وال�سام والمدينة.

ــل الختل والغدر  ــل الكوفة, يا اأه ــي الكوفة: »يا اأه ــت ف  قال

ــة,.. األ بئ�س ما  ــداأت الرّن ــة ول ه ــاأت الدمع ــال رق ــون, ف اأتبك

ــي العذاب اأنتم  ــط الل عليكم وف ــم اأنف�سكم اأن �سخ ــت لك قّدم

خالدون..«.

 قالت ليزيد: »فكد كيدك, وا�سع �سعيك, ونا�سب جهدك, فو 
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الل ل تمحو ذكرنا ول تميت وحينا«.

رغم كون ال�سيدة زينب Q عالمة غير معّلمة وقد تجاوزت 

ــادة اأخيها تعلم اأّن  ــا, لكّنها كانت بعد �سه ــن من عمره الخم�سي

ــاب الإمام زين العابدينQ لذا لم  اإمامها هو ابن اأخيها ال�س

ــاد و�ساألته ماذا نفعل يا  ــرار, وذهبت اإلى الإمام ال�سّج تتفّرد بالق

ابن اأخي؟.

 ج  زينبيات الع�شر:

 الإ�ساءة على دور المراأة في مقاومة الحتالل ال�سهيوني.

Q٭  تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

م. ٭  مقتل الإمام الح�سينQ , ال�سّيد المقرهَّ

٭  زينب الكبرى, ال�سيخ جعفر النقدي.
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املحا�ضرة الثالثة

Qدور المراأة في ثورة الإمام الح�سين

ــور بالدور الفاعل الذي قام به العن�سر الن�سائي  تعريف الح�س

في ثورة الطّف في مختلف محّطاتها و العبر التي يمكن ا�ستفادتها 

من ذلك لواقعنا الحا�سر.

ــى الل الم�ستكى,  ــبO:» فاإل ــات للحوراء زين من كلم

وعليه المعّول, فكد كيدك, وا�سع �سعيك, ونا�سب جهدك, فوالل 

ل تمحو ذكرنا, ول تميت وحينا, ول تدرك اأمدنا ..« 

1. دور المراأة في الإعداد للثورات  على الطواغيت

٭  عندما تدور الدوائر على المجاهدين وَتْدَلِهمُّ الآفاق يجب على 

كّل �سخ�س اأن يهّب لم�ساعدتهم ونجدتهم.. هنا ياأتي دور الن�ساء..

ــاد ُو�سع عن المراأة لكن الإعداد للجهاد  ٭  �سحيح اأن الجه
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وم�ساعدة المجاهدين اأمر اآخر..

 Q2. دور المراأة في ثورة الإمام الح�شين

ــوان الل تعالى  ــة بنت �سعد )ر�س ــرة كانت ماري ــي الب�س ٭  ف

عليها( �ساحبة دور كبير في الإعداد للثورة:

ــي منزل امراأة من عبد  ــع اأنا�س من ال�سيعة بالب�سرة ف - اجتم

ــا مارية بنت �سعد اأو منقذ.. اجتمع هوؤلء النا�س  القي�س يقال له

ــاً وكانت تت�سّيع وكان منزلها لهم ماألفاً يتحّدثون فيه, وقد بلغ  اأيام

ــى عامله في الب�سرة اأن ي�سع  ــن زياد اإقبال الح�سين, فكتب اإل اب

المناظر وياأخذ بالطريق. وقد انطلق من هذا المجل�س الذي ُعقد 

في بيتها �ستة �سهداء على الأقل اأو �سبعة �سهداء فالتحقوا بالإمام 

الح�سين عليه ال�سالم وا�ست�سهدوا...

ــي الكوفة كّلنا نعرف الموقف العظيم الذي وقفته طوعة  ٭  ف

)ر�سوان الل تعالى عليها(..

- م�سى م�سلم حتى و�سل اإلى دار طوعة زوجة اأ�سيد الح�سرمي, 

وكانت تنتظر ولدها بالًل, فطلب اإليها م�سلم اأن ت�سقيه ماء, فجاءت 

ــا اأن خرجت وراأت  ــه ثّم دخلت الدار لو�سعه, فم ــاء و اأ�سقت بالإن

م�سلم جال�ساً على باب الدار قالت له: يا عبد الل األم ت�سرب؟قال: 
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ــب اإلى اهلك  , ف�سكت م�سلم ثّم عادت فقالت  بلى.قالت: فاذه

ــه: �سبحان الل! يا عبد الل فمر اإلى  ــل ذلك ف�سكت! فقالت ل مث

ــاك الل, فاإّنه ل ي�سلح لك الجلو�س على بابي ول اأحّله  اهلك عاف

ــك!!! فقام عندئٍذ م�سلم وقال: يا اأمة الل, مالي في هذا الم�سر  ل

ــٍر ومعروف؟ ولعلي مكافئك  ــزل ول ع�سيرة, فهل لك اإلى اأج من

ــا عبد الل وما ذاك؟ فقال: اأنا م�سلم بن  ــه يوم القيامة؟ فقالت: ي ب

ــي. فلّما عرفته اأدخلته بيتاً غير  ــل, كّذبني هوؤلء القوم وغّرون عقي

البيت الذي تكون فيه, وفر�ست له, وعر�ست عليه الع�ساء. 

ــة التي اأقدم فيها  ــالء و بنف�س الروحية و ال�سجاع ــي كرب ٭  ف

ــنQ وال�سهادة بين يديه اأقدمت  الرجال على ن�سرة الح�سي

 Qالن�سوة على منا�سرته و ت�سطير المواقف البطولية بين يديه

وهن يعرفن اأّن م�سيرهّن ال�سبي:

- اأخذت اأّم وهب عموداً, ثّم اأقبلت نحو زوجها تقول له: »فداك 

ــي واأّمي! قاتل دون الطيبّين ذرية محّمد«, فاأقبل اإليها يرّدها نحو  اأب

ــن اأدعك دون اأن  ــه, وهي تقول: »ل ــاء, فاأخذت تجاذب ثوب الن�س

اأموت معك«, فناداها الح�سينQ: »جزيتم من اأهل بيت خيراً, 

ارجعي رحمك الل اإلى الن�ساء, فاإّنه لي�س على الن�ساء قتال«. 
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-  عند خروج الإمام الح�سينQ من مّكة, جاء اإليه اأخوه 

محّمد بن الحنفّية واأخذ بزمام ناقته, قائاًل له: يا اأخي, األم تعدني 

ــر فيما �ساألتك؟! فاأجابه الإمامQ:» بلى«,  قال محّمد:  النظ

ــامQ: » اأتاني  ــروج عاجاًل؟ فقال الإم ــا حداك على الخ فم

ــك, فقال: يا ح�سين, اأخرج, فاإّن الل  ر�سول اللP بعدما فارقت

ــا لل واإّنا اإليه  ــد بن الحنفّية: اإّن ــراك قتيال«, فقال محّم ــاء اأن ي �س

راجعون, فما معنى حملك هوؤلء الن�ساء معك واأنَت تخرج على 

ــال؟ فقال الإمامQ: »قد قال لي: اإّن الل �ساء  مثل هذه الح

اأن يراهّن �سبايا«.

ــوي وك�سف الغ�ساوة عن  ــام : ف�سح الحكم الأم ٭  في ال�س

اأعين المغتّرين به والمغّرر بهم. 

- خطبة الحوراء زينبO في مجل�س يزيد. 

3. دور المراأة في ع�شرنا الحا�شر 

ــرات التاأييد والإنكار والتنديد  ٭  الح�سور ال�سعبي في م�سي

ــر عن الراأي ب�سكل عام, كما فعلت ن�ساء الها�سميات في  والتعبي

ــن في قافلة المولى ــن في النه�سة الح�سينّية وخروجه م�ساركته

.Q
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٭  الح�سور ال�سيا�سي من خالل تحّمل الم�سوؤوليات والمهام 

ــذا الدور عقيلة الها�سميين ــة والإعالمّية وقد ج�ّسدت ه التبليغّي

O �سواء في الكوفة اأو ال�سام اأو المدينة. 

ــم والم�ساندة  ــن الرعاية والدع ــة المجاهدين وتاأمي ٭  حماي

ــي حرب تموز  ــة لالحت�سان ف ــد �سهدنا نماذج رائع ــاء وق والدع

الأخيرة, كما فعلت طوعة في �ساأن م�سلم بن عقيل. 

٭  رعاية عوائل الجرحى والأ�سرى وال�سهداء وموؤازرتها, كما 

فعلت العقيلة زينبO في كربالء. 

٭  اإعانة  الرجل على اتخاذ الموقف ال�سليم, كما فعلت زوجة 

حبيب بن مظاهر)ر�س(.

ــت عقيلة  ــراح, كما فعل ــة الج ــاة وبل�سم ــف المعان ٭  تخفي

الها�سميينO في يوم العا�سر وما بعده. 

٭  ن�سر ثقافة المقاومة والنت�سار, كما فعلت عقيلة الها�سميين 

ــل الكوفة  ــة لأه ــن الرائع ــي خطبه ــومL ف ــا اأم كلث واأخته

وال�ساميّين. 

ــت زينبO في اأبناء  ــة الجيل المقاوم, كما فعل ٭  تربي

الها�سميّين. 
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 Q٭  رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭  رحلة ال�سبي – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭  بحار الأنوار ج 44 

Q٭  تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭  منتهى الآمال – ال�سيخ عبا�س القّمي
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الليلة ال�ساد�سة
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املحا�ضرة الأوىل

اإقامة ال�سالة

بيان اأهمّية اإقامة ال�سالة, وتحفيز غير الم�سّلين على ال�سالة. 

 

 جاء في زيارة الإمام الح�سين Q: »اأ�سهد اأنك قد اأقمت 

ال�سالة..«

اأ  مكانة ال�شالة في الإ�شالم :

ــه دينكم  ــكّل �سي ء وجه, ووج ــرمP: »ل ــن النبي الأك  ع

ال�سالة, فال ي�سينّن اأحدهم وجه دينه«.

ــالة, فاإّنها راأ�س الإ�سالم  ــه P: »ليكن اأكثر هّمك ال�س  وعن

بعد الإقرار بالدين«.

 عن الإمام ال�سادقQ: »اأحّب الأعمال اإلى الل عّز وجّل 

ال�سالة, وهي اآخر و�سايا الأنبياء«.
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ب  ثواب ال�شالة:

ــول اللP في  ــس( كنت مع ر�س ــان الفار�سي)ر� ــن �سلم  ع

ــا, فنف�سه فت�ساقط ورقه, فقال: »األ  ــّل �سجرة, فاأخذ غ�سناً منه ظ

ت�ساألوني عن ما �سنعت؟!«.

ــالP: »اإّن العبد اإذا قام اإلى ال�سالة تحاتت عنه خطاياه   فق

كما تحات ورق هذه ال�سجرة«.

ــا يغ�ساه من  ــو يعلم الم�سّلي م ــام علي Q: »ل ــن الإم  ع

جالل الل ما �سّره اأن يرفع راأ�سه من ال�سجود«.

 عن الإمام عليQ: »اإّن الإن�سان اإذا كان في ال�سالة فاإّن 

ج�سده وثيابه وكّل �سي ء حوله ي�سّبح«.

ج  عقاب تارك ال�شالة:

 قال تعالى: {َما �َسلََكُكْم ِفي �َسَقَر ٭ َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُم�َسلِّيَن}.

المّدّثر 43-42

 عن الإمام ال�سادق Q: »اأّول ما يحا�سب به العبد ال�سالة, 

فاإن قبلت قبل �سائر الأعمال, واإن رّدت رّد �سائر الأعمال«.

ــد اأّنك اأقمت  ــام الح�سينQ: »اأ�سه ــي زيارة الإم  ورد ف

ال�سالة«.
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ــام الح�سين Q لأخيه العّبا�س في ليلة العا�سر:   قال الإم

ــم وا�ستمهلهم هذه الع�سّية اإلى غد, لعّلنا ن�سّلي لرّبنا  »ارجع اإليه

ــة, وندعوه ون�ستغفره, فهو يعلم اأّني اأحّب ال�سالة له, وتالوة  الليل

القراآن, وكثرة الدعاء, وال�ستغفار«.

ــي العا�سر من المحّرم؛ نظر اأبو ثمامة ال�سائدي في ال�سماء,   ف

 ,Qــو الإمام الح�سين ــب وجهه فيها, ثّم توّجه نح واأخذ يقّل

ــد اقتربوا منك, والل  ــي لنف�سك الفداء, اأرى هوؤلء ق وقال نف�س

ــل حتى اأقتل معك, واأحّب اأن األقى رّبي وقد �سّليت هذه  ل تقت

ال�سالة التي دنا وقتها.

ــك الل من الم�سّلين  ــه Q: »ذكرت ال�سالة, جعل فاأجاب

الذاكرين واأقاموا ال�سالة«.

ــة العا�سر بالدفاع  ــد الل الحنفي بعد تعهده ليل ــد بن عب  �سعي

ــع �سهيداً وهو يدافع عن  ــن الإمام Q حتى ال�سهادة, يرتف ع

ــالة, يتلّقى ال�سهام بج�سده حتى  الإمامQ اأثناء اإقامته ال�س

وقع على الأر�س قائاًل لإمامه: اأوفيت يا ابن ر�سول الل؟.

فاأجابهQ: »نعم اأنت اأمامي في الجّنة«.



115

٭  ميزان الحكمة- ال�سيخ الري�سهري

Q٭  تاريخ  النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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املحا�ضرة الثانية

الإخال�ص في نه�سة كربالء

حّث النا�س على الإخال�س لل تعالى.

ْح�َسُن 
َ
ُكْم اأ يُّ

َ
يقول تعالى:{الَِّذي َخلَ���َق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم اأ

 .{ َعَملاً

الملك/2

اأ  قيمة العمل ببعده الباطني:

 للعمل بعدان: ظاهري, وهو ما يظهر للنا�س من البناء والفخامة 

والكثرة, وباطني, وهو الخلفّية التي ينطلق منها العامل.

 قيمة العمل عند الل تعالى تتحّقق بح�سنه ل ب�سكله وكمّيته {اأح�سن 

عماًل} والعمل الح�سن الذي ينطلق من الإخال�س لل تعالى.

ــو لل, وما كان  ــا كان لل فه ــام ال�سادقQ: »م ــن الإم فع
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للنا�س فال ي�سعد اإلى الل«.

ب  ق�ّشة وتعليق 

ــول اللP وطلب من الم�سلمين  دخل فقير اإلى م�سجد ر�س

ــاء, وقال: اللهم اإّني  ــم يعطه اأحد, فرفع يديه اإلى ال�سم �سدقة فل

دخلت م�سجد نبّيك ولم يت�سّدق علّي اأحد من الم�سلمين, وكان 

ــده اأثناء ال�سالة  ــيQ ي�سّلي, فاأ�سار اإلى الفقير بي الإمام عل

ــذي كان يلب�سه, فاأنزل الل تعالى في هذه الأثناء  وناوله الخاتم ال

ِذي���َن اآَمُنواْ   َوَر�ُسوُلُه َوالَّ
ُ ّ
ُك���ُم اهلل َم���ا َوِليُّ ــم ر�سلهP: {اإِنَّ على خات

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ

المائدة/55.

ة اأّن الإمام عليQ لم  ــد اعتبر بع�س من قراأ هذه الق�سّ وق

يت�سّدق بخاتم عادي, لأّنه ل يعقل نزول هكذا اآية عظيمة بخاتم 

ــوا: اإّن قيمة خاتم عليQ هذا تعادل  ــة كبيرة له, فقال ل قيم

خراج �سوريا وال�سام.

ويعّلق ال�سهيد المطهريM باأّن علياً لم يكن ليلب�س خاتماً 

ــون, اإّن ما ا�ستنزل الآية لي�س قيمة  كهذا, وفي المدينة فقراء يئن

.Qمادية, بل هو الإخال�س الذي مالأ قلب اأمير الموؤمنين

Qج  اإخال�س الإمام الح�شين
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ــر, فهي التي »اأولدت الإ�سالم  ــورة كربالء بعد ظاهري كبي  لث

ولدة ثانية« كما عّبر الإمام الخميني}.

ــِق َ لالإ�سالم من اأثر« كما عّبر عالم  ــول ثورة الح�سين لم يب »ول

الأزهر الكبير ال�سيخ محمد عبده.

ــه كان حّبه للهَّ  ــام الح�سينQ في ثورت ــن منطلق الإم لك

تعالى واإخال�سه له.

:Qر ال�ساعر دوافع الإمام الح�سين وكما �سوهَّ

اأراك اإلهي تركت الخلق طراً في هواك  ــي  لك العيال  ــت  واأيتم

ــاً اإرب ــّب  بالح ــي  قّطعتن ــو  ــى �سواكفل ــوؤاد اإل ــا مال الف لم

Qد اإخال�س اأ�شحاب الإمام الح�شين 

ــة النت�سار  ــنQ يعرف عدم اإمكانّي ــام الح�سي  كان الإم

ــام مع اأ�سحابه بعملّية ا�ست�سهادية  الع�سكري, لذا كان هدفه القي

ــن اأ�سحابه مع موقف طارق  ــذا اختلف موقف الإمام م كبرى, ل

بن زياد.

فطارق بعد اأن حطهَّ وجي�سه على �ساحل البحر, اأحرق ال�سفن 

واأبقى القوت ليوم واحد, وخطب في جي�سه: »هذا العدو اأمامكم, 

والبحر وراءكم, اإّما اأن تنت�سروا, واإّما اأن تموتوا«.
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ــه ليلة العا�سر,  ــام الح�سينQ  فقد جمع اأ�سحاب اأّما الإم

وقال لهم: »... واإّني قد اأذنت لكم, فانطلقوا جميعاً في حّل ٍ لي�س 

عليكم مّني ذمام, وهذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جماًل«.

وعبهَّرت مواقف الأ�سحاب عن ذلك الإخال�س الكبير:

ــي: »... واللهَّ لو علمت اأّني اأقتل,  ــد بن عبد اللهَّ الحنف - �سعي

ثّم اأحيا, ثّم اأحرق حّياً, ثّم اأذرى, يفعل ذلك بي �سبعين مّرة لما 

فارقتك حتى األقى حمامي دونك«.

ــن: »... واللهَّ وددت اأّني قتلت, ثّم ن�سرت, ثّم  - زهير بن القي

ــزهَّ وجّل َ يدفع بذلك  ــل كذا األف مرة, واإّن اللهَّ ع ــت حتى اأُقت قتل

القتل عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتيان من اأهل بيتك«.

ــا عّبر اأمير الموؤمنينQ: »ع�ّساق �سهداء, ل  اإّنهم حّقاً كم

ي�سبقهم من كان قبلهم, ول يلحقهم من بعدهم«.

 Q٭   رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭   رحلة ال�سبي – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭   بحار الأنوار ج 44 

Q٭   تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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املحا�ضرة الثالثة

التوبة اإلى اهلل

حّث النا�س على التوبة واإ�سالح اأنف�سهم.

َوَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن  ِ ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�سُّ
ّ

{اإِنََّما التَّْوَبُة َعلَى اهلل

 َعِليماً َحِكيماً} 
ُ ّ
 َعلَْيِهْم َوَكاَن اهلل

ُ ّ
ْوَلِئَك َيُتوُب اهلل

ُ
ِمن َقِريٍب َفاأ

�سورة الن�ساء, الآية/17

اأ- اأثر الذنوب على قلب الإن�شان:

عن الإمام الباقرQ: »ما من عبد اإّل وفي قلبه نكتة بي�ساء, 

فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �سوداء, فاإن تاب ذهب ذلك 

ــك ال�سواد حتى يغّطي  ــواد, واإن تمادى في الذنوب زاد ذل ال�س

ــع �ساحبه اإلى خير اأبداً وهو  ى البيا�س لم يرج ــس, فاإذا غطهَّ البيا�

قول الل عّز وجّل{بل ران على قلوبهم ما كانوا يك�سبون}
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ب-  ال�شهود على المع�شية:

ذكرت الروايات ثالثة اأنواع من ال�سهود اأمام الل على معا�سي 

الإن�سان.

َماِل  َياِن َعِن اْلَيِمي���ِن َوَعِن ال�سِّ ى اْلُمَتلَقِّ ــكان: {اإِْذ َيَتلَقَّ 1- المل

َقِعيٌد}.

�سورة ق, الآية/17

ْيِديِهْم 
َ
ْفَواِهِه���ْم َوُتَكلُِّمَن���ا اأ

َ
ــوارح : {اْلَي���ْوَم َنْخِتُم َعلَ���ى اأ 2- الج

ْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن}.
َ
َوَت�ْسَهُد اأ

�سورة ي�س, الآية/65

ْخَباَرَها}. 
َ
ُث اأ 3- الأر�س:{َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّ

�سورة الزلزلة, الآية/4

ج- المنقذ من الذنوب:

يوجد ثالثة احتمالت:

1- الرحمة وهي محتملة للمذنب.

2- ال�سفاعة وهي محتملة للمذنب.

َم���ا التَّْوَب���ُة َعلَى اهلِل  ــة بقوله تعلى:{اإِنَّ ــة وهي م�سمون 3- التوب
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َوَء ِبَجَهاَلٍة}. ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�سُّ

 �سورة الن�ساء, الآية/17

د- منى التوبة: 

عن الإمام عليQ »التوبة ندم بالقلب وا�ستغفار بالل�سان , 

وترك الجوارح , واإ�سمار اأن ل يعود«.

ه- باب التوبة مفتوح:

ــل موته ب�سنة قبل الل  ــن الر�سول الأكرمP: »من تاب قب ع

توبته, ثّم قال: اإّن ال�سنة لكثيرة, من تاب قبل موته ب�سهر قبل الل 

ــن تاب قبل موته بجمعة قبل  ــه, ثّم قال: اإّن ال�سهر لكثير, م توبت

الل توبته, ثّم قال: اإّن الجمعة لكثير, من تاب قبل موته بيوم قبل 

ــن تاب قبل اأن يعاين قبل  ــه, ثّم قال: اإّن اليوم لكثير, م الل توبت

الل توبته«.

و- �شروط التوبة:

1. الندم على ما فّرط في جنب الل.

2. العزم على ترك الذنب واأن ل يعود اإليه .

3. تاأدية الحقوق.
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4. اأن يعمد اإلى كّل فري�سة فيوؤّدي حّقها.

5. اأن يذيب اللحم الذي نبت على الحرام.

6. اأن يذيق ج�سمه األم الطاعة كما اأذاقه لّذة المع�سية.

ز- توبة الحّر في عا�شوراء:

فلنعاهد الح�سينQ اأن نتوب اإلى الل ون�سير على خطاه.

٭  الكافي , ال�سيخ الكليني, ج2.

٭  الأربعون حديثاً, الإمام الخميني}.

٭  تزكية النف�س , ال�سّيد الحائري.
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الليلة ال�سابعة



126

املحا�ضرة الأوىل

Qكيف نكون في مع�سكر الح�سين

ــذا الع�سر من  ــرورة تحديد موقفنا في ه ــف الح�سور ب�س تعري

ــك في حياتنا  ــنQ وكيفّية ترجمة ذل ــة الإمام الح�سي ق�سّي

اليومّية.

 

 Q٭ عن هرثمة بن اأبي م�سلم, قال: �سرت اإلى الح�سين

ــت: ل معك ول عليك,  ــت اأم علينا«؟!, فقل ــا اأن ..., فقال:»معن

خّلفت �سبية اأخاف عليهم عبيد الل بن زياد, قال: »فام�س حيث 

ل ترى لنا مقتاًل, ول ت�سمع لنا �سوتاً, فو الذي نف�س ح�سين بيده 

ــا اإّل كّبه الل لوجهه في نار  ــع اليوم واعيتنا اأحد فال يعينن ل ي�سم

جهنم«.
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Q1. موقفنا فيما لو كّنا حا�شرين في  ع�شر الإمام الح�شين

ــى دللت وم�سامين  ــاً وحاولنا الدخول اإل ــل وقفنا ملّي ٭ ه

�سعار يا ليتنا كّنا معك فنفوز فوزاً عظيماً؟

ــم, وفزتم والل فوزاً  ــس التي فيها دفنت ــم وطابت الأر� ٭ »طبت

عظيماً, يا ليتني كنت معكم فاأفوز معكم في الجنان مع ال�سهداء 

وال�سالحين, وح�سن اأولئك رفيقا«.

٭ هل كّنا اآثرنا البقاء معه ونحن ن�سمعه يقول:

٭  »اأّما بعد: فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي, 

ول اأهل بيٍت اأبر ول اأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم الل عّني جميعاً 

خيراً, األ واإّني اأظن يومنا من هوؤلء الأعداء غداً, األ واإّني قد اأذنت 

ــم. فانطلقوا جميعاً في حلٍّ لي�س عليكم مني ذمام, هذا الليل  لك

ــم فاتخذوه جماًل, ثّم لياأخذ كّل رجل منكم بيد رجل من  غ�سيك

ــي �سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الل, فاإّن  اأهل بيتي, ثّم تفّرقوا ف

القوم اإّنما يطلبونني, ولو اأ�سابوني للهوا عن طلب غيري..«. 

٭ هل كّنا اآثرنا البقاء معه ونحن حينذاك على مفترق طريقين 

نخّير اأنف�سنا: 
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- بين الحياة والقتل.. 

- بين بهجة الدنيا وبهجة الآخرة..

-  بين زخارف ملمو�سة مح�سو�سة بهذه الحوا�س تبهر الألباب-

كما يقال- وبين مواعيد الل ال�سادقة وما اأعّد للمّتقين.

2. ماذا تعني كلمة »يا ليتني كنت معك« ؟

ــرار الحا�سم, الذي ترتعد منه  ــي القدرة على اتخاذ الق ٭ تعن

ــدام كالحّر بن  ــى فرائ�س القائد الع�سكري المق ــس, وحت الفرائ�

يزيد الرياحي.

ــروح وال�سمير  ــة نابعة من ال ــال كانت �سادق ــي في ح ٭ تعن

ــا على حقيقتها ظاًل زائاًل و�سراباً بقيعة  والوجدان اأّننا عرفنا الدني

يح�سبه الظماآن ماء.

ــاة الحقيقّية الحياة  ــا اأّن اأعلى مراتب الحي ــي اأّننا عرفن ٭ تعن

ــن م�ستبك القنا و�سليل  ــي تلك التي نقرع بابها من بي الطّيبة ه

ــف وت�سّظي الج�سد  ــس ودوّي القذائ ــوف, بل اأزيز الر�سا� ال�سي

ــاب الح�سين الذين  ــى طريق الح�سين واأ�سح ــالء مبعثرة عل اأ�س

..Qبذلوا مهجهم دون الح�سين
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3. ماذا تعني كلمة »فاأفوز فوزاً عظيما«؟ 

ــي كلمة الفوز العظيم في ال�سعار عندما نرّدده اأّننا نعتبر  ٭ تعن

القتل فوزاً.

ــاب الل اأعلى  ــدو في �سوء اآيات كت ــوز العظيم فيما يب ٭ الف

درجات الفوز, فقد بّين عّز وجّل اأّن للفوز مراتب متعددة: 

- الأولى: مرتبة الفوز.

ُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ُ
���ْوَن اأ نََّما ُتَوفَّ ٭ {ُكلُّ َنْف����ٍس َذاِئَق���ُة اْلَمْوِت َواإِ

َل  ْنَيا اإِ ْدِخَل اْلَجنََّة َفَق���ْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ
ُ
َفَم���ْن ُزْح���ِزَح َعِن النَّاِر َواأ

َمَتاُع اْلُغُروِر}.

اآل عمران 185 

َحاُب اْلَجنَِّة  �سْ
َ
���ِة اأ َحاُب اْلَجنَّ �سْ

َ
َح���اُب النَّاِر َواأ �سْ

َ
٭ {َل َي�ْسَت���ِوي اأ

ُهُم اْلَفاِئُزوَن} 

الممتحنة 20

- الثانية: مرتبة الفوز الكبير

اِلَحاِت َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن  ِذي���َن اآَمُنوا َوَعِمُل���وا ال�سَّ ٭ {اإِنَّ الَّ

َتْحِتَها الأْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر}.

البروج 11
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- الثالثة: مرتبة الفوز المبين

���ي َع���َذاَب َي���ْوٍم َعِظي���ٍم * َمْن  َخ���اُف اإِْن َع�َسْي���ُت َربِّ
َ
���ي اأ ٭ {ُق���ْل اإِنِّ

َرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن}  ُي�سْ

الأنعام 16/15

- الرابعة: مرتبة الفوز العظيم

نَّ َلُهُم 
َ
ْمَواَلُهْم ِباأ

َ
ْنُف�َسُه���ْم َواأ

َ
 ا�ْسَت���َرى ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اأ

َ
٭ {اإِنَّ اهلل

اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل اهلِل َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداً َعلَْيِه َحّقاً ِفي 

ْوَفى ِبَعْه���ِدِه ِمَن اهلِل َفا�ْسَتْب�ِسُروا 
َ
���ْوَراِة َوالإِْنِجي���ِل َواْلُقْراآِن َوَمْن اأ التَّ

ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} 

يون�س 111

4. كيف ندرك مرتبة الفوز العظيم؟ 

٭ اأن ل نكون من اأولئك الذين بّين الل تعالى حّبهم للدنيا وحر�سهم 

عليها, في حين اأّنهم يتكّلمون بكالم ال�سهداء والمجاهدين..

ْنَعَم 
َ
يَبٌة َقاَل َقْد اأ اَبْتُكْم ُم�سِ �سَ

َ
َئنَّ َفاإِْن اأ ٭ {َواإِنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطِّ

ٌل ِمَن اهلِل  اَبُكْم َف�سْ �سَ
َ
ُك���ْن َمَعُهْم �َسِهيداً ٭ َوَلِئ���ْن اأ

َ
 َعلَ���يَّ اإِْذ َل���ْم اأ

ُ
اهلل

ُفوَز 
َ
ٌة َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفاأ ْن َل���ْم َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَودَّ

َ
َلَيُقوَل���نَّ َكاأ

َفْوزاً َعِظيماً}.

الن�شاء 73/72
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ــا للدنيا, واإدراكنا  ــة المراوحة بين ان�سدادن ــاوز حال ٭ اأن نتج

ــن في اآفاق  ــال الدنيا محّلقي ــادة فنتخّفف من اأثق ــة ال�سه لعظم

الر�سوان والفوز العظيم..

ــه الحزن ونم�سي  ــر الإمام الحجة عجل الل فرج ٭ اأن ن�ساط

ــي �ساحات الجهاد �سراعاً نلقى الل تعالى ونلقى الأحّبة محّمداً  ف

وحزبه.. 

ــي مواجهة الظلم الذي يمالأ  ــس غمرات الجهاد ف ٭ اأن نخو�

الدنيا و ُيدمي قلب مولنا �ساحب الع�سر والزمان عليه ال�سالم

٭ اأن ل نقف مكتوفي الأيدي اأمام كّل كافر من خلف البحار, 

ــة, ف�ساًل عن ال�سوؤون  ــي اأدّق تفا�سيل �سوؤوننا العقيدّي يتدّخل ف

ال�سيا�سّية الداخلّية..

ــس اإذلل العدو,  ــى م�س� ــس ال�سبر عل ــي النف� ٭ اأن ل نمّن

ونبحث عن مبّررات القعود والتعّقل الجبان المجنون..

ــار الإمام الح�سينQ المقّد�سة  ٭ اأن ن�ستلهم اأرواح اأن�س

ــا معك �سّيدي  ــون من اأهل »يا ليتنا كّن ــر على دربهم, لنك ون�سي

فنفوز فوزاً عظيماً«..

٭ اأن ن�ستلهم اأرواح اأ�سحاب الح�سينQ في ذلك الع�سر 
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ــم عليهم من �سّيق الخناق, ووقفوا وهم  الذين تحّدوا كّل ما خّي

قّلة في وجه الدنيا وعبيدها, الذين كان الدين لعق على األ�سنتهم 

يحوطونه ما دّرت معاي�سهم..

5. من هم اأ�شحاب مرتبة الفوز العظيم في هذا الع�شر؟ 

٭ ا�ست�سهاديو المقاومة الإ�سالمّية و �سهداء العمليات النوعّية 

هم اأ�سحاب الفوز العظيم في هذا الع�سر.

٭ اأبطال المقاومة الإ�سالمّية المرابطين في خندق ال�سهادة, 

ــدرب الكربالئي, المرّددين بفّوار  الما�سين كحّد ال�سيف في ال

ــوز فوزاً عظيماً« هم  ــم الزاكي »يا ليتنا كّنا معك �سّيدي فنف دمك

اأ�سحاب الفوز العظيم.

 Q٭ رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سيد ال�سهداء

٭ بحار الأنوار ج 44 

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭ عوالم الإمام الح�سينQ – البحراني 
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املحا�ضرة الثانية

الإيثار

تحفيز النا�س على الإيثار بما يحّبون في �سبيل الل تعالى.

 

ٌة}  نُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�َسا�سَ
َ
قال تعالى: {َوُيوؤِْثُروَن َعلَى اأ

�سورة الح�سر, الآية/9.

اأ  معنى الإيثار:

ــر بمعنى تقديم  ــه على غيره, فاإيثار الغي ــار ال�سي ء تف�سيل  اإيث

الغير على النف�س.

ب  مكانة الإيثار:

عن اأمير الموؤمنين Q:  »الإيثار اأعلى الإيمان«.

وعنه Q: »الإيثار اأ�سرف الكرم«.
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وعنهQ: »الإيثار اأف�سل عبادة واأجمل �سيادة«. 

ــىQ: »يا مو�سى,  ــى لنبّيه مو�س ــى اأوح  روي اأّن الل تعال

ــد منهم قد عمل به )اأي بالإيثار( وقتاً من عمره اإّل  ل ياأتيني اأح

ا�ستحييت من محا�سبته, وبّواأته من جّنتي حيث ي�ساء«.

ج  �شفات الموؤثرين: 

1  كاملون:

ــف الكاملين من  ــي و�س ــادق Q ف ــام ال�س ــن الإم  ع

ــر والي�سر,  ــال الع�س ــوة في ح ــررة بالإخ ــم الب ــن: »ه الموؤمني

ــك و�سفهم الل  ــم في حال الع�سر, كذل ــرون على اأنف�سه الموؤث

نُف�ِسِه���ْم}«.
َ
ــى {َوُيوؤِْث���ُروَن َعلَ���ى اأ تعال

2  اأهل الأعراف:

 عن الإمام عليQ: »الموؤثرون رجال من الأعراف«.

د  كيف ن�شل اإلى اأهل الإيثار: 

1  اليقين بف�سل الل تعالى:

ــن بالخلف �سخت نف�سه  ــن الر�سول الأكرمP: »من اأيق  فع

بالنفقة«.
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ن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر  نَفْقُتم مِّ
َ
قال الل عّز وجّل: {َوَما اأ

اِزِقيَن}.  الرَّ

�سباأ / 39

2  مقارعة هوى النف�س:

ــس وهواها, فاإّن  ــادقQ: »ل تدع النف� ــن الإمام ال�س  فع

ــا في رداها, وترك النف�س وما تهوى اأذاها, وكّف النف�س عّما  هواه

تهوى دواها«.

ه  نماذج اأهل الإيثار:

:Q 1  الإمام علي

ــة مبيته في  ــى حياته ليل ــاة ر�سول اللP عل ــد اآثر حي  فق

ــى الل تعالى به المالئكة واأنزل  فرا�س النبي الأكرمP, فباه

{... ِ
ّ

فيه: {َوِمَن النَّا�ِس َم���ن َي�ْس���ِري َنْف�َس���ُه اْبِتَغ���اء َمْر�َس���اِت اهلل

�سورة البقرة, الآية/207.

:R2  اأهل البيت

ــوا الم�سكين واليتيم والأ�سير مّما يحّبون   وذلك عندما اأطعم

ــن, فاأنزل الل تعالى  ــه, عندما كانوا �سائمي ــون لالإفطار ب ويحتاج
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�ِسيًرا}. 
َ
َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما َواأ فيهم: {َوُيْطِعُموَن الطَّ

الإن�سان : 8 

اإيثار اأبي الف�سل العبا�سQ في كربالء:  3

ــل اإلى الماء, وتذّكوؤ عط�س الإمام الخ�سين وذلك بعدما و�س

Q فرمى الماء من يده, واأن�سد قائاًل:

ــي يا نف�س من بعد الح�سين هوني  تكون اأن  ــت  كن ل  ــده  وبع

ــون  المن وارد  ــن  الح�سي ــذا  ــن ه المعي ــارد  ب ــن  وت�سربي

اإيثار مجاهدي المقاومة الإ�سالمّية,  4

ــة الإ�سالمية �سيفاً يتناول اإفطاره بعد   كان اأحد اأفراد المقاوم

ــد ال�سهيد الحاج ح�سين جواد,  ليلة حافلة بالعمل الجهادي عن

ــل ما علق على  ــاج ح�سين جواد في الحّمام يزي ــا كان الح وفيم

ــس, واإذ ارتفعت فجاأًة اأ�سوات من  ــه وبدنه من وحول ليلة اأم� ثياب

ــام المنزل, ثّم اأندفع جنود  ــارج, وتوقفت �سيارات ب�سرعة اأم الخ

ــت ي�سرخون, وقد �سهروا بنادقهم في وجه  الحتالل داخل البي

ــواد! فاأجابهم المجاهد بهدوء  المجاهد, قائلين: مين ح�سين ج

ــس الحاج ح�سين  ــواد, فيما كان نف� ــدون ترّدد: اأنا ح�سين ج وب

ــال اقتحام المكان  ــي الحّمام- حذراً من احتم ــواد ل يزال ف ج



137

ــادروا المنزل وقد كّبلوا يدي  ــه- ولكن الجنود ما لبثوا اأن غ علي

اأ�سيرهم الموهوم )ح�سين جواد( وو�سعوا كي�ساً في راأ�سه.

٭ اأ�سول الكافي, ال�سيخ الكليني, ج 2.

٭ تف�سير الميزان, ال�سيد الطباطبائي, ج 3.

٭ جامع ال�سعادات, ال�سيخ النراقي, ج 3.

٭ مقتل الح�سين, لل�سيد المقّرم.

٭ ميزان الحكمة, ال�سيخ الري�سهري.

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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املحا�ضرة الثالثة

كربالء مدر�سة الت�سحية

حثهَّ النا�س على ال�ستعداد للت�سحية في �سبيل اللهَّ تعالى.

 

 َروؤُوٌف 
ُ ّ
ِ َواهلل

ّ
{َوِم���َن النَّا�ِس َمن َي�ْسِري َنْف�َسُه اْبِتَغاء َمْر�َساِت اهلل

ِباْلِعَباِد}

البقرة 207

اأ  الت�شحي��ة در���س الأنبي��اء والأو�شياء والعن��وان البارز في 

عا�شوراء.

ــاء لإ�سالح  ــد ُبعث الأنبي ــام الخميني}: »لق ــال الإم ق

ــي الت�سحية بالفرد من  دون اأّنه ينبغ ــم كانوا يوؤكِّ المجتمع, وكّله

اأجل المجتمع مهما كان الفرد عظيماً, وحتى لو كان  الفرد اأعظم 

ــة المجتمع الت�سحية بهذا  ــي الأر�س, فاإذا اقت�ست م�سلح من ف
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الفرد, فعليه اأن ي�سّحي, وعلى هذا الأ�سا�س نه�س �سّيد ال�سهداء

Q و�سّحى بنف�سه واأ�سحابه واأن�ساره«.

م بالن�سبة لمدر�سة الت�سيع ال�سهر الذي تحقق  ــدُّ �سهر محرهَّ »ُيع

فيه الن�سر اعتماداً على الت�سحية والدماء«.

ب  دوافع الت�شحية:

د بالتكليف الإلهي. 1  التعبُّ

د باأمر اللهَّ  ة نبي اللهَّ اإبراهيمQ, التي انطلقت من التعبُّ ق�سّ

ــى: {قال يا بني اإّن���ي اأرى في المنام اأّني اأذبح���ك، قال يا اأبت  تعال

 من ال�سابرين}.
َّ

افعل ما توؤمر �ستجدني اإن �ساء اهلل

2  الرغبة في الثواب الإلهي:

 ا�سترى من الموؤمنين اأنف�سهم واأموالهم 
َّ

- قال تعالى: {اإّن اهلل

 فيقتلون ويقتلون}.
َّ

باأّن لهم الجّنة يقاتلون في �سبيل اهلل

- قال تعالى: {وال�سهداء عند ربهم لهم اأجرهم ونورهم}.

- قال �سعد بن عبد اللهَّ الحنفي ليلة العا�سر: »واللهَّ ل نخّليك 

ــول اللP فيك, واللهَّ لو  ــى يعلم اللهَّ اأّنا قد حفظنا غيبة ر�س حت

ى, يفعل ذلك بي  ــرق, ثّم اأذرهَّ ــت اأّني اأقتل, ثّم اأحيا, ثّم اأح علم
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�سبعين مّرة ما فارقتك حتى األقى حمامي دونك, فكيف ل اأفعل 

ــي الكرامة التي ل انق�ساء لها  ــك واإّنما هي قتلة واحدة, ثّم ه ذل

اأبداً«.

E3  حبُّ النبي واأهل بيته

- عن النبي الأكرمP: »من مات على حبِّ اآل محّمد مات 

�سهيداً«.

ا  - قال م�سلم بن عو�سجة ليلة العا�سر: »اأنحن نخّلي عنك, ولمهَّ

ــذر اإلى اللهَّ في اأداء حّقك, اأما واللهَّ ل اأفارقك حتى اأك�سر في  نع

�سدورهم رمحي واأ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه في يدي, ولو لم 

يكن معي �سالح اأقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اأموت 

معك«.

ــك, ولكن اأنف�سنا لك  ــال بع�س اأ�سحابه: »واللهَّ ل نفارق - وق

الفداء نقيك بنحورنا وجباهنا واأيدينا«.

ــه و�سهادة اأبيه اإلى  ــت اأّم عمرو بن جنادة بعد �سهادت - توجه

�ساحة المعركة حاملة عاموداً وهي تقول:

ــا �سعيفة ــوز في الن�س نحيفةاإّني عج بــالــيــة  خـــاويـــة 

ــة عنيف ــة  �سرب ــم  ال�سريفةاأ�سربه فاطمة  بني  دون 
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ج  مجال�س عا�سوراء مدر�سة الت�سحية:

ــس هي التي  ــذه المجال� ــام الخميني}: »ه ــال الإم - ق

خرهَّجت اأمهات يفقدن اأبناءهن, ثّم يقلن باأّن لديهنهَّ غيرهم واأنهنهَّ 

م�ستعدات للت�سحية بهم اأي�ساً«.

ــاره واأهل بيته تكليفنا  د �سّيد ال�سهداءQ واأن�س ــد حدهَّ »لق

وهو الت�سحية في الميدان, والتبليغ في خارجه«.

د  نماذج من مجتمعنا المقاوم.

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭ منتهى الآمال- الجزء الأول

ــام الخميني}- اإ�سدار جمعّية  ٭ الكلمات الق�سار لالإم

المعارف الإ�سالمّية
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الليلة الثامنة
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املحا�ضرة الأوىل

مدر�سة البالء

كيف نفهم البالء ونتعاطى معه ونتعّلم منه.

 

َمَواِل 
َ
���َن الأ ���َن اْلَخ���وْف َواْلُجوِع َوَنْق�ٍس مِّ ُك���ْم ِب�َس���ْيٍء مِّ {َوَلَنْبُلَونَّ

اَبْتُه���م  �سَ
َ
اأ اإَِذا  ِذي���َن  الَّ ٭  اِبِري���َن  ال�سَّ ���ِر  َوَب�سِّ َم���َراِت  َوالثَّ َوالأنُف����ِس 

�ا اإَِلْيِه َراِجعوَن}. ِ َواإِنَّ
ّ

يَبٌة َقاُلواْ اإِنَّا هلِل �سِ مُّ

البقرة 156-155

اأ  معنى البالء:

البالء لغًة هو: الختبار, ويكون بالخير وال�سر, يقال ابتاله الل 

بالًء ح�سناً.

قال تعالى: {وليبلي الموؤمنين منه بالًء ح�سناً} 

�سورة الأنفال, الآية/17.
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ُكْم  يُّ
َ
ــّل: {الَِّذي َخلَ���َق اْلَم���ْوَت َواْلَحَي���اَة ِلَيْبُلَوُك���ْم اأ وقال عّز وج

ْح�َسُن َعَماًل}
َ
اأ

 �سورة الملك, الآية/2.

ب  لمن البالء؟

1  البالء لكّل النا�س:

ــم اأدب, وللموؤمن  ــيQ: »اإّن البالء للظال  عن الإمام عل

امتحان, ولالأنبياء درجة«.

2  الموؤمن اأولى بالبالء:

ــن الإمام عليQ: »اإّن البالء اأ�سرع اإلى الموؤمن التقي   ع

من المطر اإلى قرار الأر�س«.

ج  فوائد البالء:

1  تنمية معنوية للموؤمن لالإيمان:

 عن النبي الأكرمP اأّنه قال: »اإّن الل يغّذي عبده الموؤمن 

بالبالء كما تغّذي الوالدة ولدها باللبن«.

ــواع البالء كما  ــد عبده الموؤمن باأن ــهP: »اإّن الل ليتعه وعن

يتعهد اأهل البيت �سّيدهم بطرق الطعام«.
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2  قمع للكبر:

ــاأ راأ�سه �سي ء,  ــا طاأط ــي ابن اآدم م ــول ثالثة ف ــهP: »ل  وعن

المر�س, والموت, والفقر, وكّلهن فيه, واإّنه لمعهن لوّثاب«.

3  تمحي�س للذنوب:

ــل تمحي�س  ــيQ: »الحمد لل الذي جع ــن الإمام عل ع

ــوب �سيعتنا في الدنيا بمحنتهم, لت�سلم بها طاعتهم وي�ستحّقوا  ذن

عليها ثواباً«.

4  الكرامة الإلهّية:

ــّوة بكراماته  ــاه مح�س ــادقQ: »اإّن بالي ــن الإمام ال�س ع

الأبدّية, ومحنه مورثة ر�ساه وقربه ولو بعد حين«.

5  فيه �سالح العبد:

ــى الل لمو�سى: واأنا  ــادقQ: »فيما اأوح ــن الإمام ال�س ع

ــم بما ي�سلح عليه عبدي فلي�سبر على بالئي, ولي�سكر نعمائي  اأعل

ولير�َس بق�سائي«.   

د  كيف نتعاطى مع البالء؟

1  الت�سليم وال�سبر:
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�ا اإَِلْيِه  ِ َواإِنَّ
ّ

يَبٌة َقاُلواْ اإِنَّا هلِل �سِ اَبْتُهم مُّ �سَ
َ
 قال تعالى: {الَِّذيَن اإَِذا اأ

َراِجعوَن}.

البقرة  156

ــى بالئي ولي�سكر  ــث ال�سريف: »فلي�سبر عل ــي الحدي وورد ف

نعمائي ولير�َس بق�سائي«.

ــد كّل �سّدة: »ل حول ول  ــن الإمام عليQ: »قّل عن وع

قّوة اإّل بالل العلي العظيم, تكفه«.

ــت فقيراً اأو غنّياً   ــام الباقر Q: »ما اأبالي اأ�سبح وعن الإم

لأّن الل يقول: ل اأفعل بالموؤمن اإّل ما هو خير له«.

ه�  الأولياء والبالء:

ــن حتى تعّدوا  ــمQ: »لن تكونوا موؤمني ــام الكاظ 1  الإم

ــة, والرخاء م�سيبة, وذلك اأّن ال�سبر عند البالء اأعظم  البالء نعم

من الغفلة عند الرخاء«.

ــادق Q: »اإّنما الموؤمن بمنزلة كّفة الميزان  2  الإمام ال�س

كّلما زيد في اإيمانه زيد في بالئه«. و»اأكثر النا�س بالًء؛ الأنبياء ثّم 

الأولياء ثّم الذين يلونهم الأمثل فالأمثل«.
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ــى يزيد بن معاوية  ــي بن الح�سينQ اإل ــا ُحِمَل عل 3  لّم

يَبٍة  �سِ ن مُّ اَبُكم مِّ �سَ
َ
ــَف بين يديه, قال يزيد )لعنه الل(: {َما اأ فاأُوِق

ْيِديُكْم}.
َ
َفِبَما َك�َسَبْت اأ

ال�سورى 30

فقال الإمام علي بن الح�سينQ: »لي�ست هذه الآية فينا, 

ْر�ِس َوَل 
َ
يَب���ٍة ِفي اْلأ �سِ اَب ِمن مُّ �سَ

َ
ــا قول الل عّز وجّل {َما اأ اإّن فين

َها}«.
َ
ْبَراأ ن نَّ

َ
ن َقْبِل اأ لَّ ِفي ِكَتاٍب مِّ نُف�ِسُكْم اإِ

َ
ِفي اأ

الحديد 22

و  البالء لوحة جمال:

ن ما نزل بي اأّنه في عينك يا رّب«.  الإمام الح�سينQ: »هوهَّ

ــبO بعد �سوقها  ــاد )لعنه الّل( لل�سّيدة زين ــال ابن زي   ق

اأ�سيرة اإلى ق�سره في الكوفة: كيف راأيِت �سنع الل بكم.

قالتO: »ما راأيت اإّل جمياًل«.

م. ٭ مقتل الح�سين, لل�سّيد المقرهَّ

٭ ميزان الحكمة, ال�سيخ الري�سهري.

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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املحا�ضرة الثانية

ال�سباب في كربالء

ــان وال�سابات م�سوؤولّية بناء ذاتهم والإ�سالح  1  تحميل ال�سّب

في الأّمة.

2  زرع القدوة ال�سبابّية المجاهدة في اأذهان ال�سباب.

 

ــن ر�سول اللP اأّنه قال:» ف�سل ال�ساب العابد الذي  جاء ع

ــا كبر �سّنه كف�سل  ــي �سباه على ال�سيخ الذي تعّبد بعدم تعّبد ف

المر�سلين على �سائر النا�س«.

اأ  ال�شّبان في كربالء

ــور البارز  ــة اإّل اأّن الالفت الح�س ــالء متنوع ــار في كرب الأعم

لل�سّبان مثل:

علي بن الح�سين )الأكبر( 27 عاماً
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 عبد اللهَّ بن علي اأبي طالب 25 عاماً

 جعفر بن علي اأبي طالب 19 عاماً

 عثمان بن علي بن اأبي طالب 21 عاماً

ــام الح�سين ــي الأكرمP  على الإم ــت اإطالق النب  الالف

Q لقب �سّيد �سباب اأهل الجّنة.

ب  ال�شباب عمدة التغيير في الما�شي والم�شتقبل

 اعتمد النبي الأكرمP  في بداية دعوته على ال�سباب:

- �سكت قري�س لأبي طالب وقالوا: يا اأبا طالب, اإّن ابن اأخيك 

ها,  ــم, و�سبهَّ ــه اأحالمهم, وعاب اآلهته ــداً خالف قومه, و�سفهَّ محّم

واأف�سد ال�سباب من رجالهم.

- قال الإمام ال�سادقQ لأحد اأ�سحابه:» اأتيت الب�سرة«؟ 

قال: نعم, قالQ :»كيف راأيت م�سارعة النا�س في هذا الأمر 

ــد فعلوا واإّن ذلك  , اإّنهم لقليل, وق ــال: واللهَّ ــم فيه«؟ فق ودخوله

لقليل.

فقالQ: »عليك بالأحداث؛ فاإّنهم اأ�سرع اإلى كّل خير«.

- عن الإمام عليQ: »اإّن اأ�سحاب القائم �سباب ل كهول 
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فيهم اإّل كالكحل في العين«.

ج  ال�شباب فر�شة ل تعوَّ�س يجب ال�شتفادة فيها:

ــن فقدهما:  ــرف محلهَّهما اإّل م ــث: »�سيئان ل يع ــي الحدي ف

ال�سباب والعافية«.

ــذ العبد الموؤمن من  ــام ال�سادقQ:»... فلياأخ  عن الإم

نف�سه لنف�سه ومن دنياه لآخرته, من ال�سبيبة قبل الكبر«.

 عن الإمام علي Q: »اإّنما قلب الحدث كالأر�س الخالية, 

ما األقي فيها �سي ء اإّل قبلته«.

د  المطلوب في مرحلة ال�شباب:

1  التعلُّم

- عن الر�سول الأكرمP : »من تعلهَّم في �سبابه كان بمنزلة 

الر�سم في الحجر«.

- عن الإمام الباقرQ: »لو اأتيت ب�ساب من �سباب ال�سيعة 

ل يتفّقه في الدين لأدبته«.

ــادقQ: »ل�ست اأحّب اأن اأرى ال�ساب  - عن الإمام ال�س

ــاً, فاإن لم يفعل  ــن: اإّما عالماً اأو متعّلم ــم اإّل غادياً في حالي منك
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ــم, واإن اأثم �سكن النار والذي  ع اأث ع, فاإن �سيهَّ ط �سيهَّ ط, فاإن فرهَّ ــرهَّ ف

بعث محّمداً بالحّق«.

2  العبادة

- عن النبي الأكرمP : »اإّن اللهَّ تعالى يباهي بال�ساب العابد 

المالئكة, يقول: انظر اإلى عبدي, ترك �سهوته من اأجلي«.

- عن النبي الأكرمP : »�سبعة في ظّل عر�س اللهَّ عّز وجّل 

ــي عبادته اللهَّ عّز  ــه: اإمام عادل, و�ساب ن�ساأ ف ــوم ل ظل اإّل ظّل ي

وجّل...«.

3  التعّلق بالقراآن

ــراآن وهو �ساب  ــراأ الق ــام ال�سادقQ: »من ق ــن الإم - ع

ــط القراآن بلحمه ودمه, وجعله اللهَّ مع ال�سفرة الكرام البررة,  اختل

وكان القراآن حجيزاً عنه يوم القيامة«.

4  تح�سيل القّوة البدنية القادرة على الجهاد.

ــن طاقة ال�سباب:  ــام الخامنئي وهو يتحّدث ع قال الإم

ــب اأن ت�سرف هذه الّطاقة: اأوًل في تح�سيل العلم, وثانياً في  »يج

ــي تح�سيل القّوة  ــس وروحية التقوى, وثالثاً ف ــاد �سفاء النف� اإيج

البدنّية«.
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ل الم�سوؤولّية تجاه ق�سايا الأّمة. 5  تحمُّ

: »حذار من اأن يبتعد ال�سباب عن  ــال الإمام الخامنئي ق

ــرك ال�سيا�سي, وعن فهم  ــن �ساحة التح ــة ال�سيا�سّية, وع ال�ساح

واإدراك الموؤامرات التي يحيكها العدو«.

- النبي الأكرمP: »يعيِّن اأ�سامة بن زيد وهو ابن �سبع ع�سرة 

�سنة قائداً على الجي�س الإ�سالمي«.

رون وجه التاريخ. - �سباب عا�سوراء يغيِّ

- �سباب حزب اللهَّ يحّققون النت�سار الكبير.

- قال الإمام الخميني}: »اإّن �سباب حزب اللهَّ في لبنان 

حّجة على العلماء في العالم«.

Q٭ تاريخ  النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭ جامع ال�سعادات- الجزء الثاني
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املحا�ضرة الثالثة

�سلة الرحم

1  الحث على التوا�سل الجتماعي ل �سّيما مع الأرحام.

2  بيان اأّن ق�سّية الحّق اأعلى رتبة من �سلة الرحم.

 

ــاً �سلة  ــل الخير ثواب ــال:»اإّن اأعج ــي الأكرم P ق ــن النب ع

الرحم«.

اأ  العالقة بين الإمام الح�شين Qواأرحامه في كربالء.

- قال الإمام الح�سينQ في ليلة العا�سر من المحّرم: »... 

ــاً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي ول اأهل بيت  ــي ل اأعلم اأ�سحاب فاإّن

اأبّر ول اأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم اللهَّ عّني  جميعاً خيرا«.

ب  منزلة �شلة الرحم

ْلَب���اِب ٭ الَِّذيَن ُيوُفوَن 
َ
ْوُلواْ الأ

ُ
ُر اأ ــال تعالى:{... اإِنََّما َيَتَذكَّ - ق
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 ِبِه 
ُ ّ
َمَر اهلل

َ
ُلوَن َما اأ وَن اْلِميَث���اَق ٭ َوالَِّذيَن َي�سِ ِ َوَل ِينُق�سُ

ّ
ِبَعْه���ِد اهلل

َل َوَيْخ�َسْوَن َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن �ُسوَء الِح�َساِب}. ن ُيو�سَ
َ
اأ

الرعد 21-19

ج  اآثار �شلة الرحم وثوابها

- عن النبي الأكرمP: »اتقوا اللهَّ و�سلوا الأرحام, فاإّنه اأبقى 

لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة«.

ــه P: »�سلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار واإن  - وعن

كان اأهلها غير اأخيار«.

ــي ميتة  ــاب وتق ــّون الح�س ــم ته ــة الرح ــه P: »�سل - وعن

ال�سوء«.

ــام تزّكي الأعمال  ــرQ: »�سلة الأرح ــن الإمام الباق - ع

ــر الح�ساب, وتن�سى ء في  ــوال, وتدفع البلوى, وتي�ّس وتّنمي الأم

الأجل«.

د  كيفّية �شلة الرحم:

ــا يو�سل به الرحم  ــادقQ: »اأف�سل م ــن الإمام ال�س - ع

كّف الأذى عنها«.
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- عن النبي الأكرمP: »�سلوا اأرحامكم ولو بال�سالم«.

- عن الإمام ال�سادقQ: »�سل رحمك ولو ب�سربة ماء«.

ه�  عقاب قطع الرحم:

ْر�ِس 
َ
ن ُتْف�ِسُدوا ِف���ي اْلأ

َ
ْيُت���ْم اأ ــال تعالى: {َفَه���ْل َع�َسْيُتْم اإِن َتَولَّ ق

ْعَمى 
َ
ُهْم َواأ مَّ �سَ

َ
 َفاأ

ُ َّ
ْوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُه���ُم اهلل

ُ
ْرَحاَمُك���ْم ٭ اأ

َ
ُع���وا اأ َوُتَقطِّ

ْب�َساَرُهْم}.
َ
اأ

�سورة محمد 23-22

ــن النبي الأكرمP: »اإّن الرحمة ل تنزل على قوم فيهم  - ع

قاطع رحم«.

ــدر اأن يجعل اللهَّ  ــي الأكرمP: »ما من ذنب اأج ــن النب - ع

ــا مع ما يّدخر له في الآخرة من  ــى ل�ساحبه العقوبة في الدني تعال

قطيعة الرحم والخيانة, والكذب«.

ــون الجّنة: مدمن خمر, ومدمن  - وعنهP: »ثالثة ل يدخل

�سحر, وقاطع رحم«.

و  �شلة الرحم والق�شّية الكبرى

ــي موقعين: الأول: تقديم  ــرزت ق�سّية الرحم في عا�سوراء ف ب
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ــدم النجرار وراء دعوى الرحم  ــام فداًء للحّق, والثاني: ع الأرح

لخذلن الحّق.

ــل اأبوه- وهو ابن  ــن جنادة الأن�ساري بعد اأن قت ــرو ب - اإّن عم

ــنQ, فاأبى, وقال ــاء ي�ستاأذن الح�سي ــدى ع�سر �سنة- ج اإح

ــذا غالم قتل اأبوه في الحملة الأولى ولعّل اأّمه تكره  Q: »ه

ذلك«, قال الغالم: »اإّن اأّمي اأمرتني«.

ــاء اإلى العبا�س واإخوته �سمر بن ذي الجو�سن- بحكم اأّنه  - ج

ــم بالقرابة- يعطيهم الأمان اإذا غادروا �سّف الح�سين من اأخواله

ــة لنا في  ــلQ: »ل حاج ــي الف�س ــواب اأب Q, وكان ج

اأمانكم, اأمان اللهَّ خير من اأمان ابن �سمّية«.

ز  نماذج من مجتمعنا المقاوم.

م. ٭ مقتل الح�سين, لل�سّيد المقرهَّ

٭ ميزان الحكمة, ال�سيخ الري�سهري.

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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الليلة التا�سعة
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املحا�ضرة الأوىل

ال�سبر

ــي النه�سة الح�سينّية  ــف الح�سور بقيمة ال�سبر وموقعه ف تعري

في مختلف محّطاتها وكيفّية ترجمته في مواقف حياتنا اليومّية.

 

ــة محفوفة بالمكاره  ــرQ قال: »الجنهَّ ــن اأبي جعفر الباق ع

بر, فمن �سبر على المكاره في الّدنيا, دخل الجّنة؛ وجهّنم  وال�سّ

ــة بالّلذات وال�ّسهوات, فمن اأعطى نف�سه لّذتها و�سهواتها,  محفوف

دخل الّنار«.

1. ال�شبر درجات

٭ الدرجة الأولى: ال�سبر على الباليا

 َوَر�ُسوَلُه َوَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َسُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم 
َ
ِطيُع���وا اهلل

َ
- {َواأ

اِبِريَن}.  َمَع ال�سَّ
َ
ِبُروا اإِنَّ اهلل َوا�سْ

الأنفال �س 46
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٭ الدرجة الثانية: ال�سبر على الطاعة

ا ُعلِّْمَت ُر�ْسداً ٭  ْن ُتَعلَِّمِن ِممَّ
َ
ِبُعَك َعلَى اأ تَّ

َ
- {َقاَل َلُه ُمو�َسى َهْل اأ

ِبُر َعلَى َما َلْم ُتِحْط  ْبراً ٭ َوَكْيَف َت�سْ َقاَل اإِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

ْمراً}.
َ
ي َلَك اأ ْع�سِ

َ
اِبراً َولَ اأ  �سَ

ُ
ِبِه ُخْبراً ٭ َقاَل �َسَتِجُدِني اإِْن �َساء اهلل

الكهف 69/66

٭ الدرجة الثالثة : ال�سبر عن المع�سية

���َل َوَيْخ�َسْوَن َربَُّهْم  ْن ُيو�سَ
َ
 ِبِه اأ

ُ
َمَر اهلل

َ
ُل���وَن َم���ا اأ ِذي���َن َي�سِ -  {َوالَّ

َب���ُروا اْبِتَغ���اء َوْج���ِه َربِِّه���ْم  ِذي���َن �سَ َوَيَخاُف���وَن �ُس���وء اْلِح�َس���اِب ٭ َوالَّ

���ا َرَزْقَناُهْم �ِس���ّراً َوَعاَلِنَي���ًة َوَيْدَرُءوَن  ْنَفُق���وا ِممَّ
َ

���اَلَة َواأ َقاُم���وا ال�سَّ
َ
َواأ

اِر}. وَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ
ُ
َئَة اأ يِّ ِباْلَح�َسَنِة ال�سَّ

الرعد 22/21

2. ال�شب��ر ي�شتبط��ن الثب��ات وال�شم��ود في وج��ه التحديات 

والر�شوخ في الخّط الر�شالي  

ُك���ْم ِب�َسْيٍء ِمَن اْلَخ���ْوِف َواْلُجوِع َوَنْق�ٍس ِمَن الأْمَواِل  - {َوَلَنْبُلَونَّ

يَبٌة  اَبْتُهْم ُم�سِ �سَ
َ
اِبِريَن ٭ الَِّذيَن اإَِذا اأ ِر ال�سَّ َوالأْنُف�ِس َوالثََّمَراِت َوَب�سِّ

َقاُلوا اإِنَّا هلِل َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن}.

البقرة 155/ 156
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اِبِريَن َوَنْبُلَو  ُك���ْم َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوال�سَّ - {َوَلَنْبُلَونَّ

ْخَباَرُكْم}.
َ
اأ

محمد 31

3. �شجاعة ال�شبر ل تقّل عن �شجاعة القتال 

ــد ال�سادقينL قاَل:» ما من عبٍد م�سلم ابتالُه  ٭ عن اأح

الل بمكروٍه و�سبَر, اإّل كتب له اأجر األف �سهيدة«.

4. فوائد ال�شبر 

الل مع ال�سابرين   -1

 َمَع 
َ
اَلِة اإِنَّ اهلل ْبِر َوال�سَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا ا�ْسَتِعيُنوا ِبال�سَّ يُّ

َ
٭  {َيا اأ

اِبِريَن}. ال�سَّ

البقرة 153

مقام الهداية والإمامة  -2

َب���ُروا َوَكاُن���وا  ���ا �سَ ْمِرَن���ا َلمَّ
َ
���ًة َيْه���ُدوَن ِباأ ِئمَّ

َ
٭  {َوَجَعْلَن���ا ِمْنُه���ْم اأ

ِباآَياِتَنا ُيوِقُنوَن}.

ال�سجدة 24

حمل الأمانة الإلهّية  -3
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اَه���ا اإَِل ُذو َح���ظٍّ  َب���ُروا َوَم���ا ُيلَقَّ ِذي���َن �سَ اَه���ا اإَِل الَّ ٭ {َوَم���ا ُيلَقَّ

َعِظيٍم}.

ف�سلت 35

عدم تاأثير الأعداء على الموؤمنين   -4

َئٌة َيْفَرُحوا ِبَها  ْبُكْم �َسيِّ ْن ُت�سِ ٭  {اإِْن َتْم�َس�ْسُكْم َح�َسَنٌة َت�ُسوؤُْهْم َواإِ

 ِبَما َيْعَمُلوَن 
َ
ُك���ْم َكْيُدُه���ْم �َسْيئ���اً اإِنَّ اهلل رُّ ُق���وا َل َي�سُ ِب���ُروا َوَتتَّ َواإِْن َت�سْ

ُمِحيٌط}.

اآل عمران 120

القدرة والقّوة للذين �سبروا  -5

ِمِنيَن َعلَى اْلِقَت���اِل اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم  ����سِ اْلُموؤْ َه���ا النَِّبيُّ َحرِّ يُّ
َ
- {َي���ا اأ

ْلفااً 
َ
اِبُروَن َيْغِلُب���وا ِماَئَتْيِن َواإِْن َيُكْن ِمْنُك���ْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا اأ ِع�ْس���ُروَن �سَ

نَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن}.
َ
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا ِباأ

الأنفال 65

الإمداد الغيبي للذين �سبروا  -6

ُق���وا َوَياأُْتوُكْم ِمْن َفْوِرِه���ْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم  ِب���ُروا َوَتتَّ - {َبلَ���ى اإِْن َت�سْ

ِميَن}. ُكْم ِبَخْم�َسِة اآَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُم�َسوِّ َربُّ

اآل عمران 125
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 Qسبر اأ�سحاب الح�سين�  .5

كانوا اأ�سبر النا�س بتحّملهم : العط�س, الجوع, القتال, القتل, 

الجرح, ال�سبي, الإهانات... 

 ولذلك ا�ستحّقوا اأن يكونوا قدوة عبر التاريخ. 

ــهR قال: »قال علي بن  ــن اأبي جعفر الثاني عن اآبائ ٭ ع

ــي بن اأبي  ــر بالح�سين بن عل ــا ا�ستّد الأم ــنQ: لّم الح�سي

ــاإذا هو بخالفهم, لأّنهم كّلما ا�ستّد  ــب نظر اإليه من كان معه ف طال

ــدت فرائ�سهم ووجلت قلوبهم, وكان  الأمر تغّيرت األوانهم وارتع

ــرق األوانهم  ــن معه من خ�سائ�سه ت�س ــنQ وبع�س م الح�سي

ــال بع�سهم لبع�س انظروا  ــداأ جوارحهم وت�سكن نفو�سهم, فق وته

ــي بالموت, فقال لهم الح�سينQ: �سبرا بني الكرام,  ل يبال

ــر بكم عن البوؤ�س وال�سّراء اإلى الجنان  فما الموت اإّل قنطرة تعب

ــره اأن ينتقل من �سجن اإلى  ــة والنعيم الدائمة, فاأّيكم يك الوا�سع

ــر اإلى �سجن  ــن ينتقل من ق�س ــو لأعدائكم اإّل كم ــر, وما ه ق�س

ــول اللP: اأّن الدنيا �سجن  ــي حّدثني عن ر�س ــذاب, اإّن اأب وع

ــوت ج�سر هوؤلء اإلى جنانهم, وج�سر  الموؤمن وجّنة الكافر, والم

هوؤلء اإلى جحيمهم, ما كذبت ول كّذبت«.
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 Q٭ رحلة ال�سهادة – اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

٭ بحار الأنوار ج 44 

٭ عوالم الإمام الح�سينQ – البحراني 

٭ تف�سير الميزان – بحث ال�سبر
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املحا�ضرة الثانية

Qالموت في نظر الإمام الح�سين

بيان حقيقة الموت وغر�س حّب ال�سهادة.

 

ــام الح�سين ــب َمن حول الإم ــن المحّرم تعّج ــي العا�سر م ف

Q من اأمر الح�سين Q, لأّن عادة الإن�سان حينما يقدم 

ــه وترتعد فرائ�سه وت�سطرب نف�سه, لكن  نحو الموت اأن يتغّير لون

الح�شين Q كان كّلما ا�ستّد عليه الأمر في كربالء وقرب من 

الموت �سكنت نف�سه وهداأت جوارحه واأ�سرق لونه نوراً وبهاًء.

قيل: انظروا اإليه ل يبالي بالموت.

فقال لهم الح�سينQ: »�سبراً بني الكرام! فما الموت اإّل 

قنطرة يعبر بكم عن البوؤ�س وال�سراء اإلى الجنان الوا�سعة والنعيم 

ــى ق�سر!؟ وما هو  ــره اأن ينتقل من �سجن اإل ــة, فاأّيكم يك الدائم

لأعدائكم اإّل كمن ينتقل من ق�سر اإلى �سجن وعذاب«.
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ــي حّدثني عن ر�سول اللP: »اإّن الدنيا �سجن الموؤمن  اإّن اأب

وجّنة الكافر, والموت ج�سر هوؤلء اإلى جنانهم, وج�سر هوؤلء اإلى 

جحيمهم«.

اأ  حقيقة الموت:

 في الحديث ال�سابق: »فما الموت اإّل قنطرة«.

ْح�َسُن َعَماًل}.
َ
ُكْم اأ يُّ

َ
 قال تعالى: {َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم اأ

الملك 2

عن اأمير الموؤمنينQ: »ما خلقتم للفناء, بل خلقتم للبقاء, 

واإّنما تنقلون من دار اإلى دار«.

ب  �شبب كره الموت )عند كثير من النا�س(:

 �ساأل اأحدهم اأبا ذر الغفاري »ر�س«: ما لنا نكره الموت!؟.

فاأجاب)ر�س(: »لأّنكم عّمرتم الدنيا وخّربتم الآخرة, فتكرهون 

اأن تنتقلوا من عمران اإلى خراب«. 

ج  ذكر الموت رادع عن المعا�شي:

 عن النبي الأكرمP: »اأف�سل الزهد في الدنيا ذكر الموت, 
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ــل التفّكر ذكر الموت, فمن  ــل العبادة ذكر الموت, واأف�س واأف�س

اأثقله ذكر الموت, وجد قبره رو�سة من ريا�س الجّنة«.

عن الإمام علي Q: »اأكثروا ذكر الموت, ويوم خروجكم 

ــون عليكم  ــّل ته ــدي الل عّز وج ــم بين ي ــور, وقيامك ــن القب م

الم�ساب«.

ق�ّشة:

روي اأّن �ساباً من الأن�سار كان ياأتي عبد الل بن العّبا�س, وكان 

عبد الل يكرمه ويدنيه, فقيل له:

ــاب �سوء ياأتي المقابر  ــك تكرم هذا ال�ساب وتدنيه, وهو �س اإّن

ــس: اإذا كان ذلك  ــن العّبا� ــال عبد الل ب ــي, فق ــا بالليال فينب�سه

ــي, فخرج ال�ساب في بع�س الليالي يتخّلل القبور, فاأعلم  فاأعلمون

عبد الل بن العّبا�س بذلك, فخرج لينظر ما يكون من اأمره, ووقف 

ــل ال�ساب قبراً  ــه من حيث ل يراه ال�ساب, فدخ ــة ينظر اإلي ناحّي

ــي اللحد, ونادى باأعلى �سوته: )يا ويحي  قد ُحفر, ثّم ا�سطجع ف

ــس من تحتي فقالت:  ــت لحدي وحدي, ونطقت الأر� اإذا دخل

ــت على ظهري,  ــد كنت اأبغ�سك واأن ــاً بك ول اأهاًل, ق ل مرحب

ــرت اإلى الأنبياء  ــد �سرت في بطني, بل ويحي اإذا نظ فكيف وق
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ــن يخّل�سني, ومن  ــاً فمن عدلك غداً م ــاً والمالئكة �سفوف وقوف

المظلومين من ي�ستنقذني, ومن عذاب النار من يجيرني, ع�سيت 

من لي�س باأهل اأن يع�سى, عاهدت رّبي مّرة بعد اأخرى, فلم يجد 

عندي �سدقاً ول وفاًء(.

ــا خرج من القبر التزمه  ــل يرّدد هذا الكالم ويبكي, فلّم وجع

ابن العّبا�س وعانقه.

ــك للذنوب  ــس! ما انب�س ــَم النّبا� ــَم النّبا�س! ِنع ــال: ِنع ثّم ق

والخطايا.

د  جمال الموت في كربالء: 

 عن الإمام الح�سينQ: »خّط الموت على ولد اآدم مخّط 

القالدة على جيد الفتاة«. 

ــادة, والحياة مع  ــي ل اأرى الموت اإّل �سع ــهQ: »اإّن  وعن

الظالمين اإّل برما«.

 :Qــن الح�سن ــنQ القا�سم ب ــاأل الإمام الح�سي  �س

ــف ترى الموت يا عّم!؟ فاأجاب: اإّني اأرى الموت اأحلى من  »كي

الع�سل«.
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 �َساَحَك برير �ساحبه عبد الرحمن الأن�ساري قبيل �سهادته.

فقال له الأخير: يا برير ما هذه �ساعة باطل.

ــا اأحببت الباطل كهاًل ول  ــال برير: »لقد علم قومي اإّني م فق

ــاراً بما ن�سير اإليه, فو الل ما هو اإّل  ــاً, واإّنما اأفعل ذلك ا�ستب�س �ساّب

ــى هوؤلء القوم باأ�سيافنا نعالجهم بها �ساعة, ثّم نعانق الحور  اأن نلق

العين«.

ه�  نظرة ال�شهداء.

٭ ت�سلية الفوؤاد, ال�سّيد عبد الّل �سّبر.

٭ بحار الأنوار, العاّلمة المجل�سي.

م. ٭ مقتل الح�سين, لل�سّيد المقرهَّ

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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املحا�ضرة الثالثة

الموت والحياة

ــة واإيجاد دواٍع  ــة والجهادّية وال�ست�سهادّي ــع الروح المعنوّي رف

ــى مفهومي الموت  ــاءة عل ــداد للموت, والإ�س ــة وال�ستع للتوب

والحياة.

 

���ِذي ِبَيِدِه اْلُمْل���ُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ �َس���ْيٍء َقِديٌر ٭ الَِّذي  {َتَب���اَرَك الَّ

ْح�َس���ُن َعَم���اًل َوُه���َو اْلَعِزي���ُز 
َ
ُك���ْم اأ يُّ

َ
َخلَ���َق اْلَم���ْوَت َواْلَحَي���اَة ِلَيْبُلَوُك���ْم اأ

اْلَغُفوُر}.

�سورة الملك, الآيتان: 1 ـ 2.

لماذا الموت؟

اأ ـ الموت نهاية فترة الختبار والمتحان

ْح�َسُن َعَماًل}
َ
ُكْم اأ يُّ

َ
٭ {ِلَيْبُلَوُكْم اأ
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ــذا الختبار الدنيوي  ــوت رحمة اإذ لوله لما كان له ب ـ الم

نهاية

 ِ ــج: »اإِنهَّ لِلهَّ ــنQ في النه ــة لأمير الموؤمني ــن خطب ٭  وم

ــاِء َواْبُنوا  ــْوِت َو اْجَمُعوا ِلْلَفَن ــي ُكلِّ َيْوٍم ِلُدوا ِلْلَم ــكاً ُيَناِدي ِف َمَل

ِلْلَخَراب«.

نَْيا َداُر  ــة لأمير الموؤمنينQ في النهج: »الدُّ ٭  ومن خطب

ا�ُس ِفيَها َرُجاَلِن َرُجٌل َباَع ِفيَها نَْف�َسُه َفاأَْوَبَقَها َو  َمَمرٍّ َل َداُر َمَقرٍّ َوالنهَّ

ْعَتَقَها«. َرُجٌل اْبَتاَع نَْف�َسُه َفاأَ

ــوت نعمة اإذ ي�سّكل للناجحين بوابة الدخول اإلى دار  ج ـ الم

الكرامة حيث الجوائز على النجاح في البتالء.

ــي النهج : »َو َما َبْيَن  ــن خطبة لأمير الموؤمنينQ ف ٭ وم

اِر اإِلهَّ اْلَمْوُت اأَْن َيْنِزَل ِبِه«. ِة اأَِو النهَّ اأََحِدُكْم َوَبْيَن اْلَجنهَّ

ِ َما  ــج: »َواللهَّ ــر الموؤمنينQ في النه ــن خطبة لأمي ٭ وم

ــا ُكْنُت اإِلهَّ  ــُه َوَل َطاِلٌع اأَنَْكْرُتُه َوَم ــْوِت َواِرٌد َكِرْهُت ــي ِمَن اْلَم َفَجاأَِن

ِ َخْيٌر ِلاْلأَْبراِر«. َكَقاِرٍب َوَرَد َوَطاِلٍب َوَجَد َوما ِعْنَد اللهَّ
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معنى الحياة

ــة )اأكلـ  �سربـ  رزقـ    ــاة حيوانّي ــوم العاّم حي ــي المفه اأـ  ف

ــوت الج�سد بالن�سبة  ــو ـ  زواج ـ  الخ.....( وعليه فم ــب ـ  له لع

لأ�سحاب هذا العتقاد هو الموت الأعظم بنظر هوؤلء والم�ساب 

بالج�سد هو اأعظم الم�سائب.

ب ـ في المفهوم الإ�سالمي و القراآني الحياة ق�سمان:

1ـ  الحياة الدنيا: مرحلة عمل وجد لالآخرة وهي مرتبة �سعيفة 

من الحياة تنزع وت�سلب باأب�سط الأ�سباب.

نَْيا...  ٭ ومن خطبة لأمير الموؤمنينQ في النهج: »َفاإِنهَّ الدُّ

ُغُروٌر َحاِئٌل َو�َسْوٌء اآِفٌل َوِظلٌّ َزاِئٌل َو�ِسَناٌد َماِئٌل«.

ُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ُ
���ْوَن اأ ٭ {ُكلُّ َنْف����ٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواإِنََّما ُتَوفَّ

َل  ْنَيا اإِ ْدِخَل اْلَجنََّة َفَق���ْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ
ُ
َفَم���ْن ُزْح���ِزَح َعِن النَّاِر َواأ

َمَتاُع اْلُغُروِر}.

�سورة اآل عمران, الآية: 581.

2 ـ الحياة الآخرة و هي الحياة الحّقة

اَر الآَِخَرَة  ْنَي���ا اإِلَ َلْه���ٌو َوَلِعٌب َواإِنَّ ال���دَّ ٭ {َوَم���ا َه���ِذِه اْلَحَي���اُة الدُّ

َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعلَُموَن}.

�سورة العنكبوت, الآية: 46.
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اأق�شام النا�س بالن�شبة للحياة والموت

اأ ـ اأحياٌء اأموات: 

ــرون بالهداية  ــم ل يتاأّث ــون لكّنه ــن ياأكلون وي�سرب ــم الذي وه

الإلهّية:

 ُي�ْسِمُع َمْن َي�َساُء 
َ
٭ {وَم���ا َي�ْسَت���ِوي الأْحَي���اُء َوَل الأْم���َواُت اإِنَّ اهلل

ْنَت ِبُم�ْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبور}.
َ
َوَما اأ

�سورة فاطر, الآية: 22.

اَن ُيْبَعُثوَن}. يَّ
َ
ْحَياٍء َوَما َي�ْسُعُروَن اأ

َ
ْمَواٌت َغْيُر اأ

َ
٭ {اأ

�سورة النحل, الآية: 12.

ب ـ اأحياٌء اأحياء: 

ــون في الحياة, ولي�س فقط من  وهم العاملون الموؤّثرون الفاعل

يكونون تحت تاأثير اأفعال غيرهم ومن هوؤلء المجاهدون:

�ُس���وِل اإَِذا َدَعاُك���ْم  ِذي���َن اآَمُن���وا ا�ْسَتِجيُب���وا هلِل َوِللرَّ َه���ا الَّ يُّ
َ
٭ {َي���ا اأ

���ُه اإَِلْيِه  نَّ
َ
 َيُح���وُل َبْي���َن اْلَم���ْرِء َوَقْلِبِه َواأ

َ
نَّ اهلل

َ
ِلَم���ا ُيْحِييُك���ْم َواْعلَُم���وا اأ

ُتْح�َسُروَن}.

�سورة الأنفال, الآية: 42.

الآية واردة في اإطار الح�س على ال�ستجابة للر�سول في دعوته 
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الجهاد.

ج ـ اأمواٌت اأحياء: 

ــون لأّنهم اأحياًء عند من  ــم ال�سهداء, هم الأحياء الحقيقّي وه

يعرف الحياة حّق المعرفة

1 ـ نهيُّ  عن مجرد القول بموت ال�سهداء:

ْحَياٌء َوَلِكْن 
َ
ْمَواٌت َبْل اأ

َ
٭ {َوَل َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي �َسِبيِل اهلِل اأ

َل َت�ْسُعُروَن}.

�سورة البقرة, الآية: 451.

2 ـ نهى الل تعالى عن اعتبارهم اأمواتاً:

ْحَياٌء ِعْنَد 
َ
ْمَواتاً َبْل اأ

َ
٭ {َل َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي �َسِبيِل اهلِل اأ

َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}.

�سورة اآل عمران, الآية: 961.

٭ تف�سير الميزان ـ العالمة - الطباطبائي- الدليل. 

٭ ميزان الحكمة ج9 ـ الري�سهري

Q٭ رحلة ال�سهادة ـ اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء

Q٭ الم�سيبة الراتبة ط7 ـ اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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الليلة العا�سرة
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املحا�ضرة الأوىل

عالقة المنتظرين لالإمام  المهدي|

تعزيز عالقة المنتظرين باإمامهم الغائب|.

 

ــا ابن اأحمد  ــن �سبيل اإليك ي ــة: »هل م ــي دعاء الندب ورد ف

فتلقى..«

اأ  اأهمّية معرفة الحجة »عجل الله تعالى فرجه«:

ــادقQ اأّنه قال لزرارة: »للقائم غيبة قبل   عن الإمام ال�س

ــر اأّن الّل يمتحن قلوب ال�سيعة فعند  ــوم.. وهو المنتظر, غي اأن يق

ذلك يرتاب المبطلون«.

ــداك, اإن اأدركت ذلك الزمان, اأّي �سي ء  قال زرارة: جعلت ف

اأعمل؟.

ــت ذلك الزمان فلتدع بهذا  قالQ: »يا زرارة, متى اأدرك
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ــم تعّرفني نف�سك لم  ــك, فاإّنك اإن ل ــاء )اللهم عّرفني نف�س الدع

اأعرف نبّيك, اللهم عّرفني ر�سولك, فاإّنك اإن لم تعّرفني ر�سولك 

ــك اإن لم تعّرفني  ــم عّرفني حّجتك فاإّن ــم اأعرف حّجتك, الله ل

حّجتك �سللت عن ديني(«.

ــرف اإمام زمانه مات ميتة  ــي الحديث الم�سهور: »من لم يع  ف

جاهلية«. 

ب  اآداب العالقة مع الإمام المهدي|: 

1  موا�ساته في غيبته تاألماً وبكاًء والت�سّوق لروؤيته:

ــاء الندبة: »هل من معين فاأطيل معه العويل والبكاء,   في دع

هل من جزوع فاأ�ساعد جزعه اإذا خال, هل قذيت عين ف�ساعدتها 

عيني على القذى«.

ــك نفت رقادي,  ــام ال�سادقQ: »�سّيدي غيبت  عن الإم

و�سّيقت علّي مهادي, وابتّزت مني راحة فوؤادي, �سّيدي غيبتك 

اأو�سلت م�سابي بفجائع الأبد..«. 

2  ال�سالة عليه|

في دعاء الفتتاح: »اللهم و�سلِّ على ولي اأمرك القائم الموؤّمل 

والعدل المنتظر..«.
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3  الت�سّوق للت�سرُّف بخدمته:

ــه لخدمته مّدة  ــو اأدركت ــادقQ: »... ل ــن الإمام ال�س ع

حياتي«.

4  التو�سل به في المهمات:

عن الإمام الر�سا Q: »اإذا نزلت بكم ال�سّدة فا�ستعينوا بنا 

على الل عّز وجّل«.

ــي اأ�ساألك بحّق  ــة اأهل البيتR: »اللهم اإّن وورد عن اأئم

ــى جميع  ــان اإّل اأعنتني به عل ــب الزم ــك �ساح ــك وحّجت ولي

اأموري«.

تو�سل الإمام الخامنئي ب�ساحب الزمان|:

ــا ال�سهاينة على  ــي �سّنه ــد الغ�سب( الت ــاء حرب )عناقي اأثن

ــا, و�سعور  ــور وا�ستداده ــة, وبعد تفاقم الأم ــة الإ�سالمّي المقاوم

ــام حفظه المولى بالنتقال من  ــام الخامنئي  بالخطر, ق الإم

ــران بالقرب من مدينة  ــران اإلى م�سجد جمك ــر اإقامته في طه مق

ــة لي�سّلي فيه, ويتو�ّسل اإلى الل بالإمام الحّجة لين�سر  قّم الم�سّرف

المقاومة الإ�سالمّية في لبنان.
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ج  روح العالقة مع الإمام المهدي|: 

 Qــا ورد في اآداب العالقة مع الإمام �ساحب الزمان اإّن م

ــع فكرة اأو  ــه المبارك ل م ــس عالقة مع �سخ�س ــو اإلى تاأ�سي� يدع

م�سروع, بل مع اإن�سان مع�سوم ولد من الإمام الح�سن الع�سكري

ــو في غيبته له حياة يعي�سها الموؤمن بتفا�سيلها فيقول  Q, وه

ــن تقوم..  ــن(: »ال�سالم عليك حي ــارة اآل يا�سي ــه )زي ــي زيارت ف

ــالم عليك حين تقراأ.. ال�سالم  ال�سالم عليك حين تقعد.. ال�س

ــاء الندبة: »...  ــن..«. ويقول له كما ورد في دع ــك حين تبّي علي

بنف�سي اأنت من مغّيب لم يخُل مّنا, بنف�سي اأنت من نازح ما نزح 

عّنا..«. 

٭ بين يدي القائم »عجل الل تعالى فرجه«, جمعّية المعارف 

الإ�سالمّية الثقافّية.
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املحا�ضرة الثانية

Qالإمام المهدي | الثائر للح�سين

1  تعريف النا�س بالإمام الحّجة|

Q2  تعميق ارتباطهم به

Q3  حّث النا�س اأن يتحّلوا ب�سفات اأ�سحابه

 

ْر�ِس 
َ
ِعُفوا ِفي اْلأ ن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن ا�ْسُت�سْ

َ
يقول تعالى:{َوُنِريُد اأ

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن}. ِئمَّ
َ
َوَنْجَعلَُهْم اأ

الق�س�س 5

Qاأ  التعريف بالإمام المهدي

-النطالق من رواية الأنوار في المعراج وهي:

ــا اأ�سري بي, اأوحى اإليهَّ رّبي جّل  عن النبي الأكرمP: »لّم

ــي, وفاطمة, والح�سن,  ــت راأ�سي فاإذا اأنا باأنوار عل جالله... فرفع
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ــي, وجعفر بن  ــن, ومحّمد بن عل ــي بن الح�سي ــن, وعل والح�سي

ــى, ومحّمد بن علي,  ــد, ومو�سى بن جعفر, وعلي بن مو�س محّم

ــن علي, والحّجة بن الح�سن القائم  وعلي بن محّمد, والح�سن ب

ــن هوؤلء؟ قال:  ــب دّري, قلت: يا رّب م ــي و�سطهم كاأّنه كوك ف

م حرامي, وبه  هوؤلء الأئمة, وهذا القائم الذي يحّل حاللي ويحرِّ

اأنتقم من اأعدائي«.

ــام المهديQ كان من  ــظ اأّن التعريف عن الإم  المالح

خالل دوره الت�سريعي والجهادي.

ــف المخت�سر بالإمام  ــد اأثناء عر�س الفكرة التعري )من المفي

)Qالمهدي

ب  الثاأر لالإمام الح�شين عنوان حركة الإمام المهدي|

ِذَن ِللَِّذيَن 
ُ
ــى: »{اأ ــن الإمام ال�سادقQ في قوله تعال - ع

ِرِهْم َلَقِدي���ٌر} اإّن العاّمة   َعلَ���ى َن�سْ
َ َّ
نَّ اهلل ُه���ْم ُظِلُم���وا َواإِ نَّ

َ
ُيَقاَتُل���وَن ِباأ

ــول اللP  لّما اأخرجته قري�س من مّكة,  ــون نزلت في ر�س يقول

.»Qاإذا خرج يطلب بدم الح�سين Qواإّنما هي للقائم

ــر الح�سين ــادقQ: »لّما كان من اأم ــام ال�س ــن الإم - ع

ت المالئكة اإلى اللهَّ بالبكاء, وقالت: ُيفعل  ــا كان �سجهَّ Q م



184

 Qهذا بالح�سين �سفيِّك وابن نبيِّك, فاأقام اللهَّ لهم ظّل القائم

وقال: بهذا اأنتقم لهذا«.

ج  الثاأر ل يقت�شر على من �شارك في قتل الإمام في التاريخ بل 

ي�شمل كّل الم�شاركين لهم من اأهل الباطل.

( فالثاأر لي�س  - ال�ستفادة من تو�سيف الإمامQ بـ )ثار اللهَّ

�سخ�سّياً بل هو للهَّ تعالى.

د  �شفات الآخذين بالثاأر:

1  مخل�سون:

فعن الإمام الجوادQ: ».. ينتظر خروجه المخل�سون«.

2  عابدون:

فقد ورد في و�سفهم: »رجال ل ينامون الليل, لهم دوي كدوي 

النحل..«.

3  ثابتون:

ــه: »ل يبالون في اللهَّ  ــد و�سفهم اأمير الموؤمنينQ بقول فق

لومة لئم«.

4  متوّلون اأولياءه, متبرئون من اأعدائه:



185

 Qطوبى لمن اأدرك قائم اأهل بيتي« :Pفعن ر�سول الل

ه ويتبّراأ من عدّوه«. وهو مقتٍد به قبل قيامه يتوّلى وليهَّ

5  اأقوياء:

فعن الإمام ال�سادقQ: »ما يخرج اإّل في اأولي قّوة«, وفي 

ــم قال: »اإّن قلب رجل منهم اأ�سّد من زبر الحديد, لو مّروا  و�سفه

بالجبال الحديد لتدكدكت, ل يكّفون �سيوفهم حتى ير�سى اللهَّ 

عّز وجّل«.

6  مجّهزون بالعتاد:

ــّدن اأحدكم لخروج القائم  ــن الإمام ال�سادقQ: »ليع فع

ــى اإذا علم ذلك من نّيته رجوت اأن ين�ساأ  ــو �سهماً, فاإّن اللهَّ تعال ول

في عمره حتى يدركه فيكون من اأعوانه واأن�ساره«.

7  غا�سبون:

ــس الغ�سب فقال:  ــر الموؤمنينQ جي� ــد ذكر عند اأمي فق

ــك قوم ياأتون في اآخر الزمان... اأما واللهَّ اإّني لأعرف اأميرهم  »اأولئ

وا�سمه.. ذلك رجل من ذريتي...«.

دون: 8  موحهَّ

عن اأمير الموؤمنينQاأي�ساً: »يوؤلف اللهَّ بين قلوبهم«.
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مون: 9  منظهَّ

فعن اأمير الموؤمنينQ في و�سفهم: »الزي واحد, واللبا�س 

واحد, كاأّنما اآباوؤهم اأب واحد«.

10  مطيعون:

ــه ما يريد  ــم بقوله: »يكفون ــل الإمامQ في و�سفه ويكم

منهم«.

11  مبتلون:

ــوت ابتلوا  ــادقQ: »اإّن اأ�سحاب طال ــام ال�س ــن الإم فع

بالنهر.. واإّن اأ�سحاب القائمQ يبتلون بمثل ذلك«.

12  فدائيون:

ــه باأنف�سهم في  ــم: »يقون ــه له ــي و�سف ــاً ف ــهQ اأي�س وعن

الحروب«.

13 طالبون لل�سهادة:

ــون اأن يقتلوا في  ــاً Q: »يدعون بال�سهادة ويتمّن عنه اأي�س

.» �سبيل اللهَّ

هوؤلء هم الأن�سار.

ه�  هل نحن منهم؟
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٭ بحار الأنوار ج 51

٭ الكافي الجزء الأول

٭ ميزان الحكمة الجزء الأول
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املحا�ضرة الثالثة

الدنيا

بيان نظرة الإ�سالم اإلى الدنيا وعالقة الإن�سان بها.

 

ــوم العا�سر من المحّرم  ــب الإمام الح�سينQ في الي خط

قائاًل:

»اأّيها النا�س, اإّن الل خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال, مت�سّرفة 

باأهلها حاًل بعد حال, فالمغرور من غّرته, وال�سقي من فتنته, فال 

ــم هذه الدنيا, فاإّنها تقطع رجاء من ركن اإليها وتخيب طمع  تغرّنك

من طمع فيها«.

اأ  ذم الدنيا ومدحها في الروايات:

ــال: »الدنيا �سوق  ــه ق ــر الموؤمنين Q اأّن ــام اأمي ــن الإم ع

الخ�سران«.
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وعنهQ: »الدنيا م�سرع العقول«.

 وعنه Q: »الدنيا معدن ال�سر ومحل الغرور«.

ــا, ودار موعظة  ــا.. دار غنى لمن زّود منه وعنهQ: »الدني

لمن اتعظ بها, م�سجد اأحّباء الل, ومحّل مالئكة الل, ومهبط وحي 

الل, ومتجر اأولياء الل, اكت�سبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجّنة«.

ب  المذموم:

عالقة الإن�سان بالدنيا كغاية والممدوح عالقته بها كو�سيلة.

ــن ذّم الدنيا: »اأّيها الّذام للدنيا   قال اأمير الموؤمنينQ لم

ــا, اأتغتر بالدنيا ثّم  ــدوع باأباطيلها ثّم تذّمه ــر بغرورها, المخ المغت

تذّمها ! اأنت المتجّرم عليها اأم هي المتجّرمة عليك«.

رته, ومن اأب�سر  ــن اأمير الموؤمنينQ: »من اأب�سر بها ب�سّ  ع

اإليها اأعمته«.

ج  العمل في الدنيا لأجل الآخرة:

اَر اْلآِخ���َرَة َوَل َتن�َس   ال���دَّ
ُ َّ
ــال تعالى: {َواْبَت���ِغ ِفيَم���ا اآَت���اَك اهلل  ق

ْنَيا}. يَبَك ِمَن الدُّ َن�سِ

الق�س�س 77
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 عن الإمام عليQ: »النا�س في الدنيا عامالن؛ عامل في 

ــه, يخ�سى على من يخلفه الفقر,  ــا قد �سغلته دنياه عن اآخرت الدني

ــه على نف�سه, فيفنى عمره في منفعة غيره, وعامل في الدنيا  وياأمن

ــن الدنيا بغير عمل, فاأحرز الحّظين  لما بعدها, فجاءه الذي له م

ــح وجيهاً عند الل ل ي�ساأل الل  ــاً وملك الدارين جميعاً, فاأ�سب مع

حاجة فيمنعه«.

ــام الكاظمQ: »لي�س مّنا من ترك دنياه لدينه اأو   عن الإم

ترك دينه لدنياه«.

د  ل تركن اإلى الدنيا:

ــن الإمام عليQ: »اجعل الدنيا �سوكاً وانظر اأين ت�سع   ع

ــن اإليها خذلته, ومن اآن�س فيها اأوح�سته  قدمك منها, فاإّن من رك

ومن يرغب فيها اأوهنته«.

ه  حّب الدنيا منطلق القتل والتخلف عن الفتح:

:Qقال عمر بن �سعد ع�سّية قتله لالإمام الح�سين 

اأو اأرجع مذموماً بقتل ح�سين اأ اأترك ملك الري والري رغبتي

حجاب وملك الري قّرة عينيوفي قتله النار التي لي�س دونها
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ــّر الجحفي: »اأنا  ــد الل بن الح ــال الإمام الح�سينQ لعب   ق

اأدعوك في وقتي هذا اإلى توبة تغ�سل بها ما عليك من ذنوب«.

ــد الل: والل اإّني لأعلم اأن من �سايعك كان ال�سعيد  فاأجابه عب

ــم اأخِلَف لك  ــى اأن اأغني عنك, ول ــن ما ع�س ــي الآخرة, ولك ف

بالكوفة نا�سراً, فاأن�سدك اأن تحملني على هذه الخّطة, فاإّن نف�سي 

لم ت�سمح بعد الموت.

و  فلنعاه��د الل��ه ف��ي ه��ذه الليل��ة اأن نن��زع ح��ّب الدنيا من 

قلوبنا..

٭ في رحاب نهج البالغة, ال�سيخ ال�سهيد المطهري.

م. ٭ مقتل الإمام الح�سين, لل�سيد المقرهَّ

٭ ميزان الحكمة, ال�سيخ الري�سهري.

Q٭ تاريخ النه�سة الح�سينية- اإ�سدار معهد �سّيد ال�سهداء
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