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مقدّمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

والحم��د هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محّمد وعلى 

اآل بيته الطّيبي��ن الطاهرين, واللعنة الدائمة عل��ى اأعدائهم اأجمعين اإلى 

قيام يوم الدين.

ْر���ضِ الَخاِلَيِة َما  ق��ال اأمير الموؤمنينQ: »اإنِّم��ا َقْلُب الَحَدِث َكالأَ

اأُْلِقَي فيها ِمْن �َسْيٍء َقِبَلْتُه«.

ها هي النه�سة المباركة ل�سّيد ال�سهداء الإمام الح�سينQ تنبعث 

في اأرواح الموؤمنين وفي قلوب المتحّررين من قيود الأنا الفرعونّية.

وه��ا هي النه�سة المباركة ل�سّيد ال�سهداءQ تاأخذ بيد النا�ض نحو 

ال�سالح والإ�ستقامة, فقد خرج الإمام الح�سينQ طلباً لالإ�سالح في 

اأّمة جّده ر�سول اهلل الم�سطفىPحاماًل راية الهدى لالأّمة جمعاء فكان 

الإ�سالم محّمديُّ الحدوث ح�سينّي البقاء.

قال ر�سول اهللP: »ح�سيٌن مّني واأنا من ح�سين«.
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وها ه��ي اأ�سوات الم�ست�سعفين تعلوا ف��ي كّل اأرجاء الدنيا �سارخة يا 

.Qلثارات الح�سين

و�سارخ��ة: واهلل ل اأعطيكم بيدي اإعطاء الذلي��ل, و�سارخة: لبيك يا 

ح�سين.

ونحن عل��ى طريق الإمام الح�سينQ ننظر اإلى الأجيال ال�ساعدة 

وهي تترّبى في اأح�س��ان الروح المنت�سرة في اأجواء العالم المليء بالظلم 

والف�ساد والأفكار ال�سيطانّية.

م  وف��ي ظّل الغ��زو الثقافي الغربي نجد من واجبن��ا وم�سوؤوليتنا اأن نقدِّ

لل�سباب حديثي العهد كّل الرعاية والهتمام والثقافة الأ�سيلة.

ولهذا الغر�ض قام معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنبر الح�سيني باإعداد 

الإ�س��دار الثالث من مجال���ض النا�سئة باأ�سلوب مب�ّس��ط و�سهل, بحيث 

تتنا�سب مع الم�ستوى الفك��ري والنف�سي لهذه المراحل من العمر, وقد 

�سعين��ا جهداً بالبتعاد ع��ن اللغة ال�سعبة والأ�سع��ار ال�سعبّية وغيرها مّما 

ي�سعب على هذا العمر ا�ستيعابه ب�سكل مبا�سر.

هوا  وكّل رجائن��ا من الخطباء المحترمين اأن ي�سعوا المالحظات ويوجِّ

النقد البّناء, على اأمل ال�ستفادة لتطوير الكتاب في طبعات لحقة.
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واهلل تب��ارك وتعالى ن�ساأل اأن يجعل عملنا مقبوًل واأن يح�سرنا في زمرة 

الح�سي��نQ واأ�سح��اب الح�سينQ الذين بذل��وا مهجهم دون 

 .Qالح�سين

واهلل من وراء الق�سد

Qمعهد �سّيد ال�سهداء

للمنبر الح�سيني
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
ُم ��ُم َدع َدم��َع َعيِنَك �َساِئ��اًل َفُمَحرَّ َتَتَج�سَّ اأحزاُن��ُه  اأقَبَل��ْت  َق��د 

ُم �سه��ٌر َح��راٌم َم��ا َرع��وا لإلِه��ِه ي��ِه ُحُرَم��اً وَق��د َكَت��َب الدَّ َونَبِّ

ُموا َهيهاَت اأْن َترَق��ى الُدموُع ِبُمقَلٍة رِّ َراأت الُم�ساَب وَمن ِبِه َقد �سُ

عيِده ُم وَراأت َعَطا�َسى الَطفِّ َفوَق �سَ ��ى َيَتاألَّ م��ا َبي��َن َمقت��وٍل َق�سَ

��وا اأرَواَحُهم َيعَل��ُم وُحماُة ِديٍن اأرَخ�سُ للُه��داِة  َح��ٍق  لإم��اِم 

َدت �ُس��رِّ للِر�َساَل��ِة  راٌت  ُم وُمَخ��دَّ َعَجَب��اً ِلَه��ذا الَك��وِن ل َيَتَهدَّ

ل و أل م ا ل���������������ي�������������������و ا

والش���هادة الجه���اد 
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 َلَمـــَع 
َ
نَّ اهلل ُهـــْم �ُسُبلََنـــا َواإِ ِذيـــَن َجاَهـــُدوا ِفيَنـــا َلَنْهِدَينَّ ق��ال تعال��ى:{ َوالَّ

اْلُمْح�ِسِنيَن} العنكبوت : 69.

ع��ن اأمير الموؤمنينQ في نهج البالغ��ة: » الجهاد باٌب من اأبواب 

ة اأوليائه«. الجّنة فتحه اهلل لخا�سّ

ِمِنيَن  - ف�سل المجاهدين: قال تعالى: {لَ َي�ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُموؤْ

 
ُ
َل اهلل ْنُف�ِسِهْم َف�سَّ

َ
ْمَواِلِهْم َواأ

َ
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي �َسِبيِل اهلِل ِباأ وِلي ال�سَّ

ُ
َغْيُر اأ

 اْلُح�ْسَنى 
ُ
ْنُف�ِسِهْم َعلَى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكاًل َوَعَد اهلل

َ
ْمَواِلِهْم َواأ

َ
اْلُمَجاِهِديَن ِباأ

ْجراً َعِظيماً} الن�ساء: 95.
َ
 اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلَقاِعِديَن اأ

ُ
َل اهلل َوَف�سَّ

ل��ه اهلل على غيره من النا���ض, ووعده بالأجر   فالإن�س��ان المجاهد ف�سّ

العظي��م, بل الذي ينظر في بع�ض الروايات يجد اأّن المجاهد خير النا�ض, 

و�سالته اأف�سل من القاعد, ودعاوؤه م�ستجاب عند اهلل.

صفات المجاهد:
هن��اك �سف��ات ل ب��ّد اأن تتوّف��ر ف��ي كّل اإن�س��ان مجاه��د, ومن هذه 

ال�سفات: 

- الإخال�ص هلل عّز وجّل.
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- ال�سجاعة والقّوة.

- الإيثار والت�سحّية.

هذه بع�ض �سف��ات المجاهد الذي يقاتل في �سبيل اهلل, وينت�سر على 

كّل حال فينال اإحدى الح�سنيين اإّما الن�سر اأو ال�سهادة.

مقام وفضل الشهداء: 
تعتب��ر ال�سهادة من نتائج الجهاد, فعادة ما ي�ست�سهد الإن�سان اأثناء عمله 

الجهادي. فما هو مقام هوؤلء ال�سهداء:

ال�سهـــادة هـــي اأ�سرف الموت, كم��ا ورد في الرواية: »اأ�سرف الموت قتل 

ال�سه��ادة«. وفي رواية اأخرى:»فوق كّل ذي ب��ٍر بٌر حتى يقتل الرجل في 

�سبيل اهلل فلي�ض فوقه بر«.

القرب من اهلل: ي�سل ال�سهيد اإلى درجة يكون في جوار اهلل, كما قال 

ْحَياء ِعنَد َربِِّهْم 
َ
ْمَواًتا َبْل اأ

َ
ِ اأ

ّ
تعالى: { َوَل َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي �َسِبيِل اهلل

ُيْرَزُقوَن}.

َن   َعلَْيِهم مِّ
ُ ّ
ْنَعَم اهلل

َ
ْوَلـِئَك َمـــَع الَِّذيَن اأ

ُ
فـــي جوار الأنبياء والأولياء: { َفاأ

وَلـِئَك َرِفيًقا}.
ُ
اِلِحيَن َوَح�ُسَن اأ َهَداء َوال�سَّ يِقيَن َوال�سُّ دِّ النَِّبيِّيَن َوال�سِّ
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ثمار الشهادة:
ج��اء ف��ي الحدي��ث ال�سريف ع��ن ر�س��ول اهللP:» لل�سهي��د �سبع 

خ�سال:

1� اأّول قطرة من دمه مغفور له كّل ذنب. 

2� يقع راأ�سه في حجر زوجتيه من الحور العين. 

3� يك�سى ك�سوة من الجّنة. 

4� تبتدره خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة. 

5� يرى منزله في الجّنة. 

6� يقال له اإ�سرح في الجّنة حيث �سئت ...«. 

   واأف�سل ال�سهداء �سهداء كربالء, وذلك بح�سب قول الإمام الح�سين

Q بحّقهم: »فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي«. 

النعي:
ف�سهداء كربالء اقت��دوا باإمامهم الح�سينQ الذي �سّحى بالغالي 

والنفي�ض ليحفظ دي��ن جّدهP. فها هو الإمام زين العابدينQ يقع 

اأ�سيراً, وها هي ربيبة بيت الوحي العقيلة زينبO ت�سبى, وهل �سمعنا 
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بام��راأة ها�سمية ت�سبى غير مولتن��ا زينبO, هل هناك م�سيبة تدمي 

قل��ب الزهراءO اأكثر من هذه الم�سيب��ة, �سبي حبيبتها وفلذة كبدها 

الحوراء زين��بO. نعم �سبوا زينب من بلد اإلى بل��د, و�سربوا متنها, 

.Qومنعوها من توديع ال�سهداء وحتى من وداع اأخيها الح�سين

نعم عزي��ز على اأمي��ر الموؤمنينQ, وعلى الزه��راءO, وعلى 

ال�سّجاد Qاأن يرى عّمته زينب م�سبّية في ديوان الطاغية يزيد.

على َمجِل�ٍض َما َفاَرَق اللهَو والَخْمَرواأعَظُم َما ُي�سِجي الَغيوَر ُدُخوُلَها

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
عاً َوُمَودِّ َم��اً  ُم�َسلِّ الُح�سيُن  ��ِد الأطه��اِروَقَف  َقب��َر الر�س��وِل و�سيِّ

رت دمعاُتُه وَلِة الُكّفاِروعلى الُخ��دوِد َتحدَّ َي�سُكو الأ�َسى ِمن �سَ

اه ُ يا َخي��َر الَوَرى اِرناج��اُه يا ج��دَّ كي��َف ال�َسبي��ُل ِلطاَع��ِة الَغفَّ

اُرها والدي��ُن اأ�سَحى ُلعب��َة الأ�سراِروعلى الِب��الِد َت�َسلََّط��ت ُفجَّ

َول��دي َفديُتَك يا ُه��دى الأبراِرناداُه ِمن َخلِف الُغيوِب ُموا�ِسياً

داً �َسرَع الر�س��وِل وُق��دوَة الأخياِرقد �ساء رُبَك اأن تك��وَن ُمَجدِّ

الأح��راِر�َسبراً عل��ى ُحكِم الإل��ِه واأمِرِه ِقبل��َة  َدوم��اً  لتك��وَن 

ال������������ي������������وم ال�������ث�������ان�������ي

الق���رآن م���ع  العالق���ة 
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وِر  ُلَماِت اإَِلى النُّ ْنَزْلَنـــاُه اإَِلْيَك ِلُتْخِرَج النَّا�َس ِمَن الظُّ
َ
قال تعالى: {ِكَتاٌب اأ

َراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد} اإبراهيم :1. ِباإِْذِن َربِِّهْم اإَِلى �سِ

القرآن الثقل األكبر:
ق��ال ر�سول اهللP: »اإّني تارك فيكم الثقلين, كتاب اهلل وعترتي اأهل 

بيتي, فاإّنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحو�ض«. فالتم�ّسك بالقراآن الكريم 

تم�ّسك بالثقل الذي اأمرنا النب��يPاأن نتم�ّسك به لن�سل اإلى ال�سعادة 

الحقيقّية.

وتكمن اأهمّية القراآن الكريم اأّنه كالم اهلل عّز وجّل الذي اأر�سله لنا عبر 

اأ�سرف الخلق ر�سول اهللP, كما تكمن عظمة القراآن الكريم في اأّنه نزل 

في اأف�سل ال�سهور- �سهر رم�سان-, واأف�سل الليالي- ليلة القدر-.

فضل تالوة القرآن الكريم:
اإعل��م اأّيها العزيز اأّن اهلل تعالى وعد الإن�سان ال��ذي يقراأ القراآن ويتدّبر 

اآياته اأجراً عظيماً وقد ذكر تعالى ذلك في كتابه الكريم.

ا  ْنَفُقوا ِممَّ
َ
ـــاَلَة َواأ َقاُموا ال�سَّ

َ
ق��ال تعالى:{ اإِنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتـــاَب اهلِل َواأ

فاطر:29.
 

َرَزْقَناُهْم �ِسّراً َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر}
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جاء عن النب��ّي الأعظمP: »عدد درج الجّنة ع��دد اآي القراآن, فاإذا 

دخ��ل �ساحب القراآن الجّنة قيل له:اقراأ واإرقاأ, لكّل اآية درجة, فال تكون 

فوق حافظ القراآن درجة«.

وعن��هP: »اإن اأردت��م عي�ض ال�سع��داء وموت ال�سه��داء والنجاة يوم 

الح�سرة والظل ي��وم الحرور والهدى يوم ال�سالل��ة, فادر�سوا القراآن, فاإّنه 

كالم الرحمان وحرز من ال�سيطان ورجحان في الميزان«.

آداب تالوة القرآن الكريم
توجد اآداب على الم�سلم اأن يلتزم بها حينما يريد قراءة القراآن وهي:

.
(1(

-الو�سوء: قال تعالى: { ل يّم�سه اإل المطهرون}

-تنظيـــف الفـــم قبـــل التـــالوة: عن النب��ّي الأك��رمP:» نّظفوا طريق 

القراآن, قيل يا ر�سول اهلل: وما طريق القراآن؟ قالP: اأفواهكم.

قيل: بماذا؟ قالP: بال�سواك«.

-البـــدء بال�ستعـــاذة مـــن ال�سيطـــان الرجيـــم: قال تعالى: { فـــاإذا قراأت 

.
(2(

القراآن فا�ستعذ باهلل من ال�سيطان الرجيم} 

)1)  - الواقعة: 79.

)2)  - النحل : 98.
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ِمُنوَن  -القراءة بهدوء وتمّعن وخ�سوع وترتيل: قال تعالى: { اإِنََّما اْلُموؤْ

 َوِجلَْت ُقُلوُبُهْم َواإَِذا ُتِلَيْت َعلَْيِهْم اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِيَماناً َوَعلَى 
ُ
الَِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلل

.
(1(

ُلوَن} َربِِّهْم َيَتَوكَّ

-البتعـــاد عن الأ�ســـوات المنكرة والألحان الهزليـــة: عن النبّي الأكرم

P: »اإقراأوا القراآن باألحان العرب واأ�سواتهم, واإّياكم ولحون اأهل الف�سق 

واأه��ل الكبائر, فاإّنه �سيجيء من بعدي اأقوام ُيرّجعون القراآن ترجيع الغناء 

والن��وح والرهبانّية, ل يج��وز تراقيهم, قلوبهم مقلوب��ة, وقلوب من يعجبه 

�ساأنهم«.

-الإ�سغـــاء والإن�سات وح�سور القلب والخ�ســـوع والتدبر: قال تعالى: 

.
(2(

ُتـــوا َلَعلَُّكـــْم ُتْرَحُمـــوَن } ْن�سِ
َ
{َواإَِذا ُقـــِرَئ اْلُقـــْراآُن َفا�ْسَتِمُعـــوا َلـــُه َواأ

عاً  ْيَتُه َخا�ِسعاً ُمَت�َسدِّ
َ
ْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآَن َعلَى َجَبٍل َلَراأ

َ
وق��ال تعالى: { َلْو اأ

.
(3(

ُروَن} ِرُبَها ِللنَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ِمْن َخ�ْسَيِة اهلِل َوِتْلَك الأْمَثاُل َن�سْ

الحسينQخرج لحفظ القرآن:
اإّن خ��روج الح�سين كان لهدف عظيم وهو حفظ الإ�سالم, ومّما خرج 

)1)  - الأنفال :2.

)2)  - الأعراف:204.

)3)  - الح�سر : 21.



19

لحفظهQالق��راآن الكري��م, فالإمام خرج ليحف��ظ دين جّدهP من 

ال�س��الل والإنح��راف, لأّن يزيد واأمثال��ه قاموا بتف�سير الق��راآن على غير 

حقيقت��ه بحيث ينا�س��ب غاياتهم, وجعل��وه طريقاً لمنافعه��م ال�سخ�سّية, 

.Pلذلك ثار الإمام الح�سين طالباً الإ�سالح في اأّمة جّده

فالإم��ام الح�سينQ اأراد بخروجه اأن يحاف��ظ على القراآن ويحفظ 

معانيه, فقّدم الغالي والنفي�ض في �سبيل ذلك.

النعي:
وقبل اأن يخرج من مدينة جّده ر�سول اهللP, زار الح�سينQ قبر 

جّدهP ي�سكو حاله وما اأ�سابه من خذلن النا�ض, وراح ي�سّلي ويبكي, 

ويدعو اهلل, فو�سع راأ�سه على قبر جّدهP فغفا, فراأى في المنام اأّن جّده 

ر�س��ول اهللP بين جماعة م��ن المالئكة عن يمينه وع��ن ي�ساره, وبين 

يدي��ه, ف�سّم الح�سينQ, وقبَّل ما بي��ن عينيه, وقالP: »حبيبي يا 

ح�سي��ن, كاأّني اأراك عن قريب مرّماًل بدمائك, مذبوحاً باأر�ض كربالء بين 

ع�سابة من اأّمتي, واأنت مع ذلك عط�سان ل ت�سقى, وظماآن ل تروى, وهم 

م��ع ذلك يرجون �سفاعتي, ل اأنالهم اهلل �سفاعتي يوم القيامة .. حبيبي يا 

ح�سي��ن, اإّن اأباك واأّمك واأخاك قدموا علّي, وهم م�ستاقون اإليك, واإّن لك 
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في الجنان لدرجات ل تناهلها اإّل ب�سهادتك«.

نعم يا �سيعة علي, ويا اأحّبة المهديQ, اإّن الح�سين لم ي�سل اإلى 

هذا المقام اإّل بال�سهادة, لذلك قتل في كربالء ظماآناً عط�ساناً, ذبيحاً وقد 

قطعوا راأ�سه عن بدنه, وتركوا ج�سمه على الثرى وهو مخ�سب بدمه.

ريِح  ني عنَدَك يا َج��ّداُه في هذا ال�سَ مَّ �سُ

عّلّني ي��ا َجدُّ ِم��ن َبلَوى َزمان��ي اأ�سَتريُح

َفَع��ال ِم��ن َداِخ��ِل الَقب��ِر ُب��كاٌء ونَحيُب

وِن��داٌء بافتج��اٍع ي��ا حبيب��ي ي��ا ُح�سين

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّلى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل , يا غريب كربالء 

و �سلي��ب العمامة والردا , ي��ا من دمه غ�سله والتراب كاف��ور , يا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً .

القصيدة:
ُمح��ّرُموجُه ال�سب��اِح َعليَّ لي��ٌل مظلُم عل��يَّ  اأّيام��ي  وربي��ُع 

مواواللي��ُل ي�سه��ُد لي باأّن��ي �ساهٌر اإن ط��اَب للنا�ِض الرق��اُد فَهوَّ

وَيَغوُر ِفكري ف��ي الزماِن وُيتِهُمقلقاً ُتقّلُبن��ي الُهموُم بَم�سَجِعي

يَغُمما ِخل��ُت اأنَّ الّدهَر ِم��ن عاَداِته ُترَوى الِكالُب بِه وَيظَمى ال�سَ

داً ��ُممثُل اب��ُن فاطمٍة َيبي��ُت ُم�َسرَّ ُمتنعِّ اِت��ِه  َلذَّ ف��ي  وَيزي��ُد 

َيَتَكَتُمخرَج الح�سيُن ِمن الَمدينِة َخاِئفاً َخاِئف��اً  ُمو�س��ى  َكُخروِج 

وَزمَزُموق��د انَجَلى َعن َمّك��َة وهَو ابُنها الَحِطي��ُم  َف��ِت  َت�َسرَّ وب��ِه 

ال�������������ي�������������وم ال�������ث�������ال�������ث

المله���وف إغاث���ة 
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قال الإمام الح�سي��نQ في العا�سر من �سهر محّرم : » اأما من مغيث 

يغيثنا؟ اأما من مجير يجيرنا؟ اأما من طالب حّق ين�سرنا«؟.

لقد اهتّم الإ�سالم بخدم��ة الموؤمن واإغاثته في اأوقات ال�سدائد , حتى 

لت��ه على الكثير من  اأّن بع���ض الروايات اأظه��رت اأهمّية هذا العمل وف�سّ

الأعمال الأخرى .

فضل إغاثة المؤمن:
عن الإمام ال�سادقQ:»ما من موؤم��ن يعين موؤمناً مظلوماً اإّل كان 

اأف�سل من �سيام �سهر واعتكافه في الم�سجد«. وعنهQ: »ق�ساء حاجة 

الموؤمن اأف�سل من حّجة متقّبلة بمنا�سكها«.

ثواب إغاثة المؤمن:
ذكرت الروايات الواردة عن اأئمة اأهل البيتR اأّن لمغيث الموؤمن 

اأجر وثواب عظيمين في الدنيا والآخرة, ومن هذه الروايات :

في الدنيا:

ع��ن الإمام ال�سادقQ: »ما من موؤم��ن ين�سر اأخاه وهو يقدر على 

ن�سرته اإّل ن�سره اهلل في الدنيا والآخرة«.
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في الآخرة:

عن الإمام ال�سادقQ: »من ق�سى حاجة لأخيه الموؤمن ق�سى اهلل 

عّز وجّل له يوم القيامة مائة حاجة من ذلك اأّولها الجّنة«.

 هذا فيما يتعّلق بالف�سل والثواب.

اأّما م��ن ناحية الخذلن, فق��د وردت العديد من الرواي��ات التي تذّم 

الأ�سخا�ض الذين يخذلون اإخوانهم.

ج��زاء خذلن المحت��اج: عن مولنا الإمام ال�س��ادقQ: »ما من 

موؤمن يخذل اأخاه وهو يقدر على ن�سرته اإّل خذله اهلل في الدنيا«.

لذلك على الإن�سان الموؤمن اأن يعمل جاهداً على ق�ساء حوائج اإخوانه 

من الموؤمنين, لأّن هذا الأمر محبوب عند اهلل, والذي يحّبه اهلل يثيب عليه, 

وبالتالي نحظى بالجّنة فنكون مع اأحّبتنا من الأئمةR والموؤمنين .

 وخ��ذلن الإخ��وان اأمر خطير �سّيم��ا اإذا كانت حاج��ة الموؤمن ملّحة 

ة حينما تكون  وعاجلة,كما اأّن هناك اأ�سباباً عديدة لخذلن المحتاج خا�سّ

ن�سرة المحتاج والملهوف توؤدي اإلى القتل وال�سهادة, ويظهر لنا هذا الأمر 

ف��ي واقعة كربالء فهن��اك الكثير ممن تخّلفوا عن ن�س��رة الإمام الح�سين

Q منه��م عبيد اهلل بن الحّر الجعفّي الذي قال لالإمامQ حينما 
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طلب منه ن�سرته: واهلل اإّني لأعلم اأّن من �سايعك كان ال�سعيد في الآخرة 

.. ولكن نف�سي لم ت�سمح بعد بالموت.

نعي:
اإّن اأمث��ال هوؤلء خذلوا اإمامهم فوي��ل لهم, وما �سيكون موقفهم حينما 

ت�ساأله��م الزه��راءO عن �س��ّر تخّلفه��م وخذلنهم لولده��ا الح�سين

Q؟ وم��اذا �سيجيبون؟! فهوؤلء تركوا الإمامQ الذي ترك مدينة 

جّده وانتق��ل اإلى مّكة, ومنها اإلى العراق, بعد اأن علم اأّن يزيد طلب قتله 

ول��و كان معّلقاً باأ�ستار الكعبة, فاأ�سرع الإم��امQ بالطواف واأحّل من 

اإح��رام الح��ّج وجعلها عمرة مف��ردة- لأّنه ل يريد اأن يقت��ل في بيت اهلل 

فت�ستحّل حرم اهلل بدمهQ-, فخرج اإلى العراق ومعه اأهل بيته .

وف��ي هذا اليوم قت��ل م�سلم بن عقي��ل بالكوفة, وبعدم��ا �سمع الإمام 

الح�سينQ بمقتل م�سلم ا�ستدعى الإمام حميدة بنت م�سلم- وهي 

طفلة �سغي��رة- اأجل�سها الإمام في حجره واأخذ يم�س��ح على راأ�سها, نعم 

كان اهلل في ع��ون �سكينة بنت الح�سينQم�ساء العا�سر من المحّرم, 

عندما اأ�سبحت يتيمة تبكي وحدها ل تجد من يم�سح على راأ�سها .

 اأّما العقيلة زينب اأّم الم�سائب فكانت تقف حائرة تبكي لليتامى الذين 
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تركهم الح�سينQ بعد اأن اأ�سبح جّثة بال راأ�ض.

والي��وَم نَْقُع الَيعُم��الِت ِخبائيقد كنُت في الحَرِم الَمنيِع َخبيَئًة

اإذا التَقي��ُت ِب�َساِمٍت اأقوُل  اأّن��ي �ُسبي��ُت واإخوت��ي باإزائ��يماذا 

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
َفا�َض الُف��راُت ِبَمدَمِعي والِنيُل ل��و كان ينف��ُع للعلي��ِل غلي��ُل

يَبِة ابِن َعِقيٍل ِل��ي َجَلٌد َول َمعُقوُل كيَف ال�ُسُل��ُو َوَلي�َض َبعَد ُم�سِ

روَن َقليُل اأفدي��ِه ِمن َف��اٍد �َسريع��َة اأحَمٍد ِبالَنف�ِض َحي��ُث الَنا�سِ

ما َجَرى ِفي ُم�سِلٍمٍ َتبِدي��ُل َحَكَم الإلُه ِبِ ِلُحكِم��ِهِ  َلي���َض  واهلُل 

وعن اب��ِن َفاِطم��ٍة يزي��ُد َبديُلخذلوُه وانقلُبوا اإل��ى ابِن �ُسمّيٍة

ِمن َحوِل��ِهِ َع��ْدواً علي��ِه َتُجوُلاآَوت��ُه َطوَعُة ُم��ْذ اأَتاَه��ا والِعَدى

ال�������������ي�������������وم ال�����������راب�����������ع

ال�������������������ع�������������������ب�������������������ادة
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مكانة الصالة:
ع��ن ر�سول اهللP:»ل��كّل �سيء وج��ه, ووجه دينك��م ال�سالة, فال 

ي�سين��ّن اأحدهم وجه دينه«. وعنهP:»ليكن اأكث��ر هّمك ال�سالة, فاإّنها 

راأ�ض الإ�سالم بعد الإقرار بالدين«.

ثواب الصالة:
ع��ن �سلمان الفار�سي, قال: كنت مع ر�س��ول اهللP في ظّل �سجرة, 

فاأخ��ذ غ�سن��اً منه��ا فنف�سه فت�ساق��ط ورق��ه, فق��ال: »األ ت�ساألوني عن ما 

�سنع��ت«؟ فقالP: »اإّن العب��د اإذا قام اإلى ال�سالة تحاتت عنه خطاياه 

كما تحاّت ورق هذه ال�سجرة«.

وعن اأمير الموؤمنينQ:»اإّن الإن�سان اإذا كان في ال�سالة فاإّن ج�سده 

وثيابه وكّل �سيء حوله ي�سّبح«.

- ال�سالة في اأّول وقتها:

اإّن ال�س��الة ف��ي اأّول وقتها هو الأمر المطل��وب, فالإن�سان الذي يوؤخر 

�سالت��ه ول يبالي لأدائه��ا وي�سهى عنه��ا يكون من الذي��ن توّعدهم اهلل 

بالويل, قال تعالى: {ويٌل للم�سّلين الذين هم عن �سالتهم �ساهون}.
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- �سالة الجماعة:

اإّن الإم��ام الح�سي��نQ ل��م يت��رك �س��الة الجماع��ة حتى في 

كرب��الء, ففي ليل��ة العا�سر من المح��ّرم قال الإم��ام الح�سين لأخيه 

العّبا���ضQ: »اإرجع اإليهم وا�ستمهلهم ه��ذه الع�سّية اإلى غد, لعّلنا 

ن�سّلي لرّبن��ا الليلة, وندعوه ون�ستغفره, فهو يعلم اأّني اأحّب ال�سالة له, 

وت��الوة الق��راآن وكث��رة الدع��اء, وال�ستغف��ار«.

وفي يوم العا�سر من المحّرم, نظر اأبو ثمامة ال�سائدي في ال�سماء واأخذ 

يقّلب وجه��ه فيها, ثّم توّج��ه نحو الإمام الح�سي��نQ, وقال: نف�سي 

لنف�س��ك الف��داء, اأرى هوؤلء ق��د اقتربوا منك واهلل ل تقت��ل حتى اأقتل 

معك, واأحّب اأن األقى رّبي وقد �سّليت هذه ال�سالة التي دنا وقتها. فاأجابه 

الح�سينQ:»ذك��رت ال�سالة, جعلك اهلل م��ن الم�سّلين الذاكرين, 

واأقاموا ال�سالة«.

 ,Qفال�س��الة هي عم��ود الدين, هي التي �سال��ح لأجلها الح�سن

وخرج دفاعاً عنها الإم��ام الح�سينQ, وقتل ب�سببها م�سلم بن عقيل 

ذاك البط��ل ال�سج��اع, وكان اأّول من ا�ست�سهد في ث��ورة الإمام الح�سين

Q. م�سلم ذاك ال�سفير الأمين الذي لم يهب الموت, بل ذهب لأخذ 
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البيعة للح�سينQ, وكان ي�سّلي في الم�سجد مراراً وتكراراً, ولكن في 

�سالته الأخيرة بداأ جماعته وخلفه �سفوف كثيرة ولكنه اأتّم �سالته وحيداً 

فري��داً, عندما خذله النا�ض,كما فعلوا بالإمام الح�سينQ. م�سلم ابن 

عقيل لم يجد معيناً �سوى طوعة, تلك المراأة التي اأعانته اإكراماً له ولأهل 

البي��تR. ولكن بعد اأن انك�سف اأمره وقب�ض عليه تاأّلم م�سلم, وكان 

اأكثر ما يوؤلم��ه تلك الر�سالة التي بعثها اإلى الإمام الح�سينQ والتي 

تتحّدث عن بيعة اأهل الكوفة له. هذه الر�سالة اأبكت م�سلماً, فحينما كانوا 

يقتادون��ه اإلى ق�سر اب��ن زياد, قال له اأحدهم: اإّن الذي يطلب ما تطلب ل 

يبكي اإذا نزل به ما نزل بك. فقال م�سلم: ل�ست لنف�سي اأبكي, اإّنما اأبكي 

لأهلي المقبلين, اأبكي لح�سين واآل ح�سين.

النعي:
ولّم��ا اأدخل م�سلم اإلى ق�سر بن زياد, اأمر ب��اأن يوؤخذ اإلى اأعلى الق�سر 

فيقط��ع راأ�سه, ويرمى به من اأعلى الق�سر, ففعلوا ذلك, ولكّنهم لم يكتفوا 

بذل��ك بل ربطوا رجليه بحب��ٍل وجّروه في اأزّقة و�س��وارع الكوفة, والنا�ض 

تنظر وترى ما حّل به ول تحّرك �ساكناً.

وبعدم��ا قت��ل م�سلم وجرى ل��ه ما جرى, و�س��ل الخبر اإل��ى الإمام 
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الح�سي��ن Q, وكان لم�سل��م بن��ت �سغيرة ت�سم��ى حميدة, ذهب 

اإليه��ا الح�سي��ن Q بعدما طلب م��ن العقيلة زين��ب اإح�سارها اإليه. 

فو�سعه��ا في ح�سنه ال�سري��ف وراح يم�سح على راأ�سها, اأدركت حميدة 

عن��د ذلك ما يريد الإمامQ اأن يخبرها به, لأّن��ه م�سح على راأ�سها, 

وم�س��ح الراأ���ض يك��ون لليتي��م. فقال��ت ل��ه: ه��ل قت��ل اأب��ي؟.

فج��رت دم��وع الإمام عل��ى خّدي��ه, فعال ب��كاء ونحي��ب الن�ساء, 

فق��ال الإمام Q لحميدة: »بنّي��ة اإن قتل اأبوك فاأن��ا اأبوك, وبناتي 

اأخوات��ك«.

واليت��ُم م�سُح الراأ���ضِ فيه دليُلولُه ابنٌة م�س��َح الح�سيُن براأ�ِسها

َرَخت األ يا وال��دي ُحزني علي��ك طويُللّما اأح�ّست بُيتِمها �سَ

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً .

القصيدة:
خّط��وا �سبي��اًل للوف��اِء و�َس��اروا�َسه��َد الح�سي��ُن باأّنه��م اأن�س��اُر

فوُة الأقواِم بع�ُض �ُسيوِخه اأح��راُرُهم �سَ لكّنه��م  ِقّل��ٌة  ُه��م 

الأخب��اُرُهم ُقدوُة الأن�ساِر في َيوِم الَوَغى َجلَّ��ِت  اإْن  اأَراأي��َت 

ه وِلمثِله��م َقد َينَحن��ي الإع�ساُراأق��وى ِمن الإع�ساِر ِعن��َد ُهبوِبِ

َفَتناَث��رت ِم��ن ِفعِله��م الأن��واُراأحَلى ِم��ن الأقماِر َي��وَم تماِمها

�َسِه��َد الُح�سي��ُن باأنَّه��م اأن�س��اُراأغَلى ِمن الِت��ذَكاِر فوُح َعبيِرِهم

ال�����������ي�����������وم ال������خ������ام������س

أهمّية األخّوة والصداقة
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اعلم اأّيها العزيز اأّن الأخوة على ق�سمين: 

1- الأخ من الوالدين.

2- الأخ في الدين {اإّنما الموؤمنون اإخوة }.

وحديثنا �سيكون في الق�سم الثاني.

اإّن الإن�سان الموؤمن الناجح هو الذي يبني العالقات الإجتماعية ب�سكل 

�سلي��م ويجعل الأ�سدقاء من حول��ه بل يكثر منهم, فعن مولنا ر�سول اهلل

P: »ا�ستكثروا الإخوان, فاإّن لكّل موؤمن �سفاعة يوم القيامة«.

 وق��د �سّم��ي الأخ وال�سديق بذل��ك لنزاهتهم واأمانته��م, قال حبيبنا 

ومولنا الإمام ال�س��ادقQ: »اإّنما �سّموا اإخواناً لنزاهتهم عن الخيانة, 

و�سّموا اأ�سدقاء لأّنه��م ت�سادقوا حقوق المودة«, فال�سديق هو �سنٌد وعوٌن 

عن��د ال�سدائد, بل هو الم�سك��ن والملجاأ كما ورد عن �سادق اأهل البيت

Q: »ل��كّل �سيٍء �سيٌء ي�ستريح اإليه, واإّن الموؤمن لي�ستريح اإلى اأخيه 

الموؤم��ن, كما ي�ستريح الطير اإلى �سكل��ه«, ومن مّنا ل يرغب بهذه الراحة 

الت��ي لو لم يكن لها فائدة غيرها لكفت, فكيف اإن كان هناك العديد من 

الفوائد والثمرات التي يب�ّسرنا بها اأهل البيتR فقد جاء في الحديث 

ال�سريف: »من ا�ستفاد اأخاً في اهلل عّز وجّل ا�ستفاد بيتاً في الجّنة«, وقوله

P: »النظر اإلى الأخ توّده في اهلل عّز وجّل عبادة«.
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وعليه فالتاآخي وال�سداقة في الإ�سالم من الأمور المرغوبة والمطلوبة, 

وال��ذي ل يتخذ اأ�سدقاء واإخوة له يعي�ض ف��ي خ�سارة ووحدة, بل يكون 

كم��ا و�سفه اأمير الموؤمنينQ: »اأعج��ز النا�ض من عجز عن اكت�ساب 

الإخوان واأعجز منه من �سّيع من ظفر به منهم«.

 ولكن هل نكثر من الأ�سدق��اء اأياً كانوا هوؤلء الأ�سدقاء؟ والجواب: 

اأّن��ه ل بّد لنا من الإلتزام  بال�سواب��ط والموازين التي حّددها لنا الإ�سالم 

عب��ر النبي الأكرمPواأهل بيته الأطهارR في عملّية اختيار الإخوة 

والأ�سدقاء, كما قال مولنا وحبيبنا و�سيدنا الإمام ال�سادقQ: »واطلب 

موؤاخ��اة الأتقياء ولو في ظلمات الأر���ض, واإن اأفنيت عمرك في طلبهم , 

فاإّن اهلل عّز وجّل لم يخلق على وجه الأر�ض اأف�سل منهم بعد النبّيين, وما 

اأنعم اهلل على العبد بمثل ما اأنعم به من التوفيق ل�سحبتهم«.

دور التآخي في المجتمع المؤمن:
يعتبر الإ�سالم اأّن الموؤمنين يجب اأن يكونوا كالج�سد الواحد, فحينما 

يمر�ض ع�س��و تتاأّثر باقي الأع�س��اء لمر�سه, فعن �سيدن��ا ومولنا وطبيب 

قلوبنا الإم��ام ال�سادقQ: »الموؤمن اأخو الموؤم��ن كالج�سد الواحد, 

اإن ا�ستك��ى �سيئاً منه وجد األم ذلك في �سائر ج�سده, واأرواحهما من روح 
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واحدة, واإّن روح الموؤمن اأ�سّد ات�ساًل من ات�سال �سعاع ال�سم�ض بها«. 

وعلي��ه فاإّن تاأثير الأخ��ّوة وال�سداقة على الحالة الإيمانّي��ة العاّمة كبير 

جداً, فمن فوائدهما:

القدرة على تجاوز الأزمات وال�سعاب التي تواجه الموؤمنين.

تنمّية روح التعاون والإيثار والبذل والعطاء بين الموؤمنين.

تقوية روح الجماعة وتخفيف الروح الفردّية والأنانّية .

أصناف اإلخوان :
ج��اء ف��ي الحديث ال�سريف عن �سّي��د العالمين بعد ر�س��ول اهلل اأمير 

 ,
(1(

الموؤمنينQ: »الإخوان �سنفان: اإخوان الّثقة, واإخوان المكا�سرة

فاأّما اإخوان الثقة, فهم الكّف والجناح والأهل والمال, فاإذا كنت من اأخيك 

عل��ى حّد الّثقة , فابذل له من مالك وبدنك, و�ساف من �سافاه وعاد من 

عاداه, واكتم �سّره وعيبه, واظهر منه الح�سن, واعلم اأّيها ال�سائل اّنهم اأقّل 

م��ن الكبريت الأحمر, واأما اإخوان المكا�سرة, فاإّنك ت�سيب لّذتك منهم, 

فال تقطعن ذلك منهم, ول تطلبن ما وراء ذلك من �سميرهم, وابذل لهم 

ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحالوة الل�سان«.

- المكا�سرة في اللغة : من الَك�سر وهو ظهور الأ�سنان لل�سحك , وكا�سره اإذا �سحك في وجهه وبا�سطه .
9
 (1(
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:Qأصحاب اإلمام الحسين
اإّن اأرق��ى نموذج لالأخّوة وال�سداق��ة واأ�سمى عالقة بين الأ�سحاب هي 

تلك العالقة التي ج�ّسدها اأ�سحاب الإمام الح�سينQ في وقفتهم معه 

ف��ي كربالء, حتى و�سل الأمر اأن ي�سّحوا باأنف�سه��م من اأجله, فكانوا خير 

الأ�سحاب وخير الأوفياء, فقد قال فيهم مولنا الإمام الح�سينQ:»فاإّني 

ل اأعل��م اأ�سحاباً اأوف��ى ول خيراً من اأ�سحابي .. ول اأهل بيت اأبّر من اأهل 

بيت��ي .. فجزاكم اهلل عّني خي��راً .. األ واإّني لأظن لنا يوماً من هوؤلء .. األ 

واإّن��ي ق��د اأذنت لكم فانطلق��وا جميعاً في حّل لي�ض عليك��م مّني ذمام .. 

وهذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جماًل, ولياأخذ كّل واحد منكم بيد رجل 

من اأهل بيتي وتفّرق��وا في �سواد هذا الليل وذروني وهوؤلء القوم, فاإّنهم ل 

يريدون غيري«. فوقف اأ�سحابه الأبطال اأمثال حبيب بن مظاهر, وزهير بن 

القي��ن, و�سويد بن اأبي المطاع, ونافع ب��ن هالل البجلّي, وجون مولى اأبي 

ذر, وغيرهم, يرف�سون التخّلي عن��ه بل ي�ستعّدون لل�سهادة بين يديه, فهذا 

م�سلم بن عو�سجة بطل معارك اأذربيجان والذي ب�سيفه و�سيوف اأمثاله كان 

الفت��ح قال: "اأنحن نخّل��ي عنك؟! ولم نعذر اإلى اهلل ف��ي اأداء حّقك, ل 
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واهلل, ل يران��ي اهلل اأبداً واأن��ا اأفعل ذلك, حتى اأك�سر في �سدورهم رمحي, 

واأ�ساربه��م ب�سيفي ما ثبت قائم��ه بيدي, ولو لم يكن معي �سالح لقذفتهم 

بالحجارة, ول��م اأفارقك اأو اأموت معك". وذاك �سعيد بن عبد اهلل الحنفّي 

يق��ول: "مولي... واهلل لو علمت اأّني اأقتل فيك, ثّم اأحيا, ثّم اأحرق حياً, 

ثّم اأذرى, يفعل بي ذلك �سبعون مّرة, ما فارقتك حتى األقى حمامي دونك 

.. وكيف ل اأفعل ذلك واإّنما هي قتلة واحدة".

النعي: 
لء هم  م الح�سي��نQ, هوؤ م��ا �سحاب الإ لء ه��م اأ نع��م هوؤ

لنفي�ض  ل��ي وا لغا لذي��ن بذل��وا ا , ا ر يث��ا ه��ل الإ اأ بط��ال, ه��م  الأ

 .Rه��ل بيت��ه ف��داًء للح�سي��ن واأ

في الي��وم العا�سر من �سهر محّرم, بداأ الأ�سح��اب يتقّدمون للقتال بعد 

ا�ستئذانهم من الإمامQ تارة فرداً فرداً واأخرى اإثنان واأحياناً ثالثة, حتى 

ي�ست�سهدوا ر�سوان اهلل عليهم, اإلى اأن �سقط م�سلم بن عو�سجة, فم�سى نحوه 

الإمام الح�سينQ ومعه حبيب بن مظاهر, وكان ما يزال حّياً, فقال الإمام

Q: »رحم��ك اهلل يا م�سلم, وتال قوله تعالى:{فمنهم من ق�سى نحبه 

ومنهـــم مـــن ينتظر وما بّدلوا تبديال}. ث��ّم دنا منه حبيب, وقال له: "لول 
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اأعلم اأّني في الأثر لأحببت اأن تو�سيني بجميع ما اأهّمك". نعم ماذا يو�سي 

م�سلم في حاله هذه؟ نعم, اهلل اأكبر, ما اأعظمها من و�سّية, التفت م�سلم اإلى 

حبيب وقال: "اأو�سيك بهذا الغريب- واأ�سار اإلى الح�سينQ- فقاتل 

دونه حتى الم��وت". وهكذا فعل حبيب, قاتل حت��ى ا�ست�سهد بين يدي 

�سّي��دي ومولي الإمام الح�سينQ, نعم مات مدافعاً عن حفيد ر�سول 

اهللP وع��ن حرم ر�س��ول اهللP, عندها م�سى الإمامQ واتجه نحو 

حبي��ب فبكى وقال: » هلل دّرك يا حبيب, لقد كنت فا�ساًل تختم القراآن في 

ليلة واحدة«. 

نعم, هذا حال اأ�سحاب الح�سينQ... وعندما ا�ست�سهدوا باأجمعهم 

نادى الإم��ام الح�سينQ:»يا حبيب بن مظاهر, ي��ا زهيربن القين, يا 

م�سل��م بن عو�سج��ة, يا فر�سان ال�سفا, واأبطال الهيج��ا, ما لي اأدعوكم فال 

تجيبون واأناديكم فال ت�سمعون«.

َذَكَرْت��ُه الَراُث��ون �َس��قَّ الُقُلوب��ا يا حبي��َب القل��وِب ِرزوؤَك َمهَما

ٌر ُي��رى اأو ُمجيَبايا َوِحي��داً َحاَمي��َت دون وحيٍد حي��ُث ل نَا�سِ

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
ُمَعَب�َسْت وجوُه الَقوِم َخوَف الَموِت والعّبا���ضُ ِفيِهم �َساِحٌك ُمَتَب�سِّ

ُد في الُروؤو�ِض َوَيحِطُم   َقَلَب الَيميَن َعلى ال�ِسَماِل وَغا�َض ِفي الأو�َساِط َيح�سُ

َث ِم��ن اأبي��ِه �َسَجاَعًة الَلِة ُترَغُم َبَط��ٌل َتَورَّ ِفيه��ا اأُُنوُف َبِن��ي ال�سَ

َلوُنه��ا والأدَه��ُم �َسَبَغ الُخيوَل ِبُرمِحِه َحَتى َغَدْت اأ�سَق��َر  ��اَن  �َسيَّ

اإّل َوَح��لَّ ِبه��ا الَب��الُء الُمب��َرُمم��ا َك��رَّ َغ�سَبانَ��اً عل��ى َملوَم��ٍة

��ي م��ا َي�س��اُء وَيحُكُم  لول الَق�َسا َلَمَحا الوجوَد ِب�َسيِفه واهلُل َيق�سِ

ال����������ي����������وم ال��������س��������ادس

اإلي�������������������������������ث�������������������������������ار
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بهـــم  كان  ولـــو  اأنف�سهـــم  علـــى  {ويوؤثـــرون  تعال��ى:  ق��ال 

خ�سا�سة}الح�سر:9.

- معن��ى الإيثار: معنى الإيثار هو اأن تق��ّدم الآخر على نف�سك, فاإيثار 

ال�سيء تف�سيله على غيره. فاأنا حينما اأريد اأن اأ�سرب الماء واأخي الموؤمن 

عط�سان اأ�سقيه ثّم اأ�سرب وهكذا .

مكانة اإليثار:
 :Qالإيث��ار اأعلى الإيم��ان«. وعنه« :Qع��ن اأمي��ر الموؤمنين

»الإيث��ار اأ�سرف الك��رم«. وق��الQ: » الإيثار اأف�سل عب��ادة واأجمل 

�سيادة«. 

وروي اأّن اهلل تعال��ى اأوحى لنبي��ه مو�سىQ: »يا مو�سى, ل ياأتيني 

اأح��د منهم قد عمل ب��ه ) اأي بالإيثار( وقتاً من عم��ره اإّل ا�ستحييت من 

محا�سبته وبواأته من جّنتي حيث ي�ساء«.

صفات المؤثرين:
كاملون: عن الإمام ال�سادقQ في و�سف الكاملين من الموؤمنين: 

»هم الب��ررة بالأخوة في حال الع�سر والي�س��ر, الموؤثرون على اأنف�سهم في 
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حال الع�سر«.

اأهـــل الأعـــراف: ع��ن الإم��ام عل��يQ: »الموؤث��رون رج��ال م��ن 

الأعراف«.

نماذج أهل اإليثار:
اأ – الإمام عليQ: من مّن��ا ين�سى اأمير الموؤمنين الذي اآثر حياة 

النب��يP على حياته, حينما بات في فرا�س��ه دون خوف وتردد, فباهى 

اهلل تعال��ى به المالئك��ة واأنزل فيه: »ومن النا�ض من ي�س��ري نف�سه ابتغاء 

مر�سات اهلل, واهلل روؤوف بالعباد«. البقرة : 207.

ب- اأبو الف�سل العبا�ضQ: حيث اآثر الإمام الح�سينQ في 

�سرب الماء. 

المجلس: 
لّما و�سل اإلى الفرات, بعد جهد وم�سّقة حيث اعتر�سه الأعداء بقيادة 

عمر بن الحجاج الزبيدي)لعن��ه اهلل( كانوا على م�سرعة الفرات, ليمنعوا 

و�سول الح�سين واأ�سحابه اإلى الماء, ولكن العّبا�ضQ �سّق ال�سفوف 

واأبعدهم عن الم�سرعة, بعد اأن قتل منهم ثمانين رجاًل. 
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و�سل العّبا�ض اإلى الماء, فم��ّد يده واأخذ غرفًة من الماء وقلبه يلتهب 

من �سّدة العط�ض, فاأدنى الماء من �سفتيه, وبمجرد اأن اأح�ّض ببرودة الماء 

تذّك��ر عط�ض الح�سينQ, والطفل الر�سيع, و�سكينة الواقفة بانتظاره, 

والأكب��اد الحّرة, فرمى الماء م��ن يده, وقالQ: ل واهلل ل اأذوق بارد 

الماء واأخي الح�سين عط�سان, ثّم مالأ قربته ودموعه تجري, وهو يرّدد هذه 

الأبيات: 

َتكوِن��ي ي��ا نف�ُض ِمن َبعِد الُح�سيِن ُهوِني اأْن  ُكن��ِت  ل  َوَبع��َدُه 

الَمن��وِن ُوارُد  الُح�سي��ُن  الَمعي��ِن َه��ذا  َب��اِرَد  َوَت�سَربي��َن 

ِديِن��ي �ِسع��اُر  َه��ذا  َم��ا  الَيقي��ِنت��اهلِل  �َس��اِدِق  �ِسع��اُر  َول 

ثّم حم��ل القربة على كتفه وخرج من الم�سرع��ة متوجهاً نحو الخيام, 

و�سل��ك طريق النخيل, حتى يحتمي بها من ال�سهام, لكن عمر ابن �سعد 

انتدب الجي�ض, وقال لئن و�سل الماء اإلى الح�سين و�سرب منه الح�سين 

والعّبا�ض ل يدعان منكم اأحداً, ُحولوا بين العّبا�ض والخيام, فحال الجي�ض 

كّله بين العّبا�ض و بين الخيام, ف�سار العّبا�ض يقاتلهم ويدفعهم عن طريقه, 

وي�سّق طريقه ب�سعوبة, ولكن في اأثناء الطريق كمن له لعين من وراء نخلة, 

فلّم��ا مّر به العّبا�ض �سربه بال�سيف على يده اليمنى فقطعها, اأخذ العّبا�ض 
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�سيفه ب�سماله وهو يقول: 

َيميِن��ي َقَطعُت��ُم  اإْن  اإّن��ي اأَُحاِم��ي اأَب��داً ع��ن ِديِني واهلِل 

الَيقي��ِن �َس��اِدِق  اإم��اٍم  نَج��ِل الَنِب��ّي الَطاِه��ِر الأِمي��ِنوع��ن 

و�س��ار يهرول نحو الخيام, وي�سرع ف��ي �سيره, فكمن له لعين اآخر وراء 

نخل��ٍة ف�سربه على يده الي�س��رى فقطعها, ف�سقط ال�سيف م��ن يده, ف�سّم 

القرب��ة اإلى �سدره واأ�سرع نح��و الخيام, فجاءته ال�سه��ام من كّل �سوب, 

حت��ى �سار بدن العّبا���ض كالقنفذ من كثرة ال�سهام, ج��اءه �سهم وقع في 

عين��ه اليمنى, وجاءه �سهم نبت ف��ي �سدره, وكّل ذلك ل يهّمه ما دامت 

القرب��ة �سالمة, ما دام الماء موجوداً, ولك��ن لّما جاء �سهم واأ�ساب القربة 

فاأري��ق الماء على الأر���ض, عند ذلك وقف العّبا���ض متحّيراً ل يدري ما 

ي�سنع, كيف ي�سل اإل��ى المخّيم, باأّي �سيء ي�سل اإلى الخيام والقربة قد 

اأريق ماوؤها؟! 

بينم��ا هو واقف في حيرته, حي��ث ل يدين ليقاتل بهما, ول ماء فياأتي 

به اإلى المخّيم, جاءه لعين و�سربه بعامود من حديد على اأّم راأ�سه, ف�سقط 

العّبا�ض من على ظهر جواده, منادياً: اأخي اأبا عبد اهلل اأدركني. 

وما كانت اإّل �ساعة, واإذا بالح�سين قد رجع ما�سياً على قدميه يقود فر�سه 
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وراءه, يكفك��ف دموعه بطرف كّمه, ا�ستقبلته ابنته �سكينة: اأبا يا ح�سين, 

اأي��ن عمي العبا�ض؟, فانتح��ب الح�سين باكياً, وق��ال: بنّية عّظم اهلل لك 

الأج��ر بعّمك العّبا�ض, فلقد خّلفته على �ساطىء العلقمي مقطوع اليدين 

مر�سو�ض الجبين, لّما �سمعت زينب �ساحت: وا اأخاه وا عبا�ساه.
 

َي��ا ِحَم��اَي اإَذا الِع��َدى نَهُروِنيعبا�ُض َت�سَمُع َزيَنَباً َتدعوَك َمن ِلي

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً .

القصيدة:                                 
ِم��دراِرلم اأن�َس��ُه وال�ِسبطُ َج��اٍث َحوَلُه َهاِط��ٍل  ِبَدم��ٍع  يدع��و 

وك��ذا تكوُن كواك��ُب الأ�سحاِر ي��ا َكوَكباً م��ا كاَن اأق�س��َر ُعمُرُه

َب��دراً وَلم ُيهم��ْل ِلوق��ِت �سراِر وه��الُل اأياٍم َم�َست َل��م ي�سَتِدر

اأَواِنِه َل الُخ�سوُف َعليِه قبَل  الأب��داِر َعجَّ ��ِة  َمظنَّ َقب��َل  َفَط��َواُه 

وكاأنَّ��ُه َقب��ُرُه  َقلِب��ي  ِم��ن الأ�س��راِر َف��كاأنَّ  �ِس��ٌر  ��ِه  ف��ي طيِّ

وِج��َواِرِج��اورُت اأعداِئ��ي وج��اَوَر ربَّ��ُه ِج��واِرِهِ  َبي��َن  ��اَن  �ستَّ

ال������������ي������������وم ال�������س�������اب�������ع

ب���������������ّر ال���������وال���������دي���������ن
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ـــًك اأّل تعبدوا اإّل اإّيـــاُه وبالوالديـــن اإح�ساناًّ اإّما  ق��ال تعالى: {وق�سى ربُّ

يبلغّن عنَدَك الِكَبَر اأحُدُهما اأو ِكالُهما فال تُقل لهما اأٍف ول تنهرُهما وقل 

لهمـــا قوًل كريماً، واخف�س لُهما َجناَح الُذلِّ ِمن الرحمِة وُقل ربِّ ارحمُهما 

غيراً} الإ�سراء 24-23. كما َرَبياني �سَ

عن النبي الأكرمP: »نظر الولد اإلى والديه حّباً لهما عبادة«.

اإعلم اأخي الحبي��ب اأّننا لّما نطيع اأهلنا فاإّن ذلك ر�ساً هلل عّز وجّل لأّن 

ر�سا اهلل م��ن ر�سا الوالدين, فلو طلب منك اأحد والديك اأو كالهما طلباً 

تقدر عليه ول يخالف اأمر اهلل فمن باب بّرهما يجب عليك اأن تمتثل لأمر 

اهلل باإطاعتهما.

 واعلم اأّن اأّمك حملتك حيث ل يحمل اأحد اأحداً, وغّذتك من دمها, 

ت لت�سفى اأنت. و�سِهَرت لتنام اأنت, ومِر�سَ

 واعلم اأّن اأباك هو اأ�سلك ومنه اأتيت, وهو الذي يعمل ليل نهار ليوؤّمن 

ل��ك حاجاتك من علم وطع��ام ولبا�ض واأمثالها, وبالتال��ي األ يكفي هذا 

لنطيع اأهلنا ونر�سي اهلل بذلك؟!.

عقوق الوالدين:
وف��ي قبال البّر بهما هناك العقوق, قال تعالى: { فال تقل لهما اأٍف ول 
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تنهرهمـــا وقـــل لهما قوًل كريماً}. وق��د ف�ّسر الإمام ال�سادقQ اأدنى 

العق��وق قائ��اًل: »اأدنى العقوق اأٍف, ولو علم اهلل عّز وج��ّل �سيئاً اأهون منه 

لنه��ى عنه«. وعن الإمام الر�ساQ: »حّرم اهلل عقوق الوالدين لما فيه 

من الخروج عن التوفيق لطاعة اهلل عّز وجّل«.

نموذج عن بّر الوالدين: علي األكبر.
اإّن عل��ي الأكبر ذلك الفتى الحي��درّي الح�سينّي ال�سجاع الذي عانى 

مع اأبيه الإمام الح�سينQ مرارات كربالء واآلمها, لكّنه لم ياأبه �سواء 

وقع على الموت اأم وقع عليه, طالما اأّنه مع الحّق فال يبالي.

نع��م علي الأكبر كان في كرب��الء باّراً لوالده, فق��د راأى اأّن جي�ض بن 

زي��اد يعتدي على اأهل بيت النبّوة, ويحا�سر مع�سكرهم ويمنع عنهم الماء 

وي�سّيق عليهم, فانتف�ض يريد الدفاع عن اأبيه واإخوته واأهل بيته.

النعي:
لّما ا�ست�سه��د الأ�سحاب نظر علّي الأكبر فوجد القوم ي�ستعّدون لقتل 

اأبي��ه, فما كان منه اإّل اأن جّهز نف�سه لخو�ض المعركة, فحمل �سيفه وتقّدم 

اإل��ى اأبيه الح�سي��نQ ي�ستاأذنه, وكان اأّول من تق��ّدم من بني ها�سم. 
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وق��ف بين يدي الإمامQطالباً من��ه الإذن في قتال اأعداء الدين. لّما 

نظر اإليه الح�سينQ بك��ى, و�سالت دموعه على خّديه, ثّم رفع ب�سره 

اإل��ى ال�سماء وقال: »الله��م ا�سهد على هوؤلء القوم فق��د برز اإليهم غالم 

اأ�سب��ه النا�ض َخلقاً وُخلقاً ومنطقاً بر�سولك محّمدP«. ثّم اأذن له. فتوّجه 

علّي الأكبر نحو الميدان وهو يحمل عليهم ب�سيفه وينادي:

نح��ُن وبي��ِت اهلِل اأول��ى بالَنبياأنا علُي اب��ُن الُح�سيِن ابِن علي

اأ�سِرُبُكم بال�سيِف اأحِمي َعن اأبيت��اهلِل ل َيحُكُم ِفين��ا ابُن الَدعي

���م���يٍّ َع���َل���وي ���رَب ُغ�����الٍم َه���ا����سِ ����سَ

راح يقاتله��م قتال الأبطال حتى اأنهكته كث��رة الجراح و�سّدة العط�ض, 

فع��اد اإلى اأبيه الح�سينQ , فوقف بين يدي��ه وقال: »اأبه, العط�ض قد 

قتلن��ي وثق��ل الحديد قد اأجهدني, فه��ل لي ب�سربة ماء اأتق��ّوى بها على 

العداء؟«.

 :Qسّي��دي يا اأب��ا عبد اهلل من اأين تاأتي له بالم��اء؟ فاأجابه الإمام�

»بن��ي علي عد اإلى الميدان, ما اأ�سرع الملتقى بجّدك ر�سول اهلل ي�سقيك 

�سرب��ة ل تظماأ بعدها اأبداً«. فعاد اإلى الميدان, وراح يقاتل قتال ال�سجعان 

الأبط��ال, واإذا بلعين ي�سرب��ه بال�سيف على راأ�سه ال�سري��ف فيرديه, فرفع 
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الأكبر �سوته منادياً: »اأبه يا ح�سين, عليك مني ال�سالم, هذا جّدي ر�سول 

اهلل, قد �سقاني بكاأ�سه �سربة ل اأظماأ بعدها اأبداً«.

اأقبل الح�سينQ نحوه م�سرعاً, جل�ض عند راأ�سه, و�سعه في حجره, 

وراح ينادي: »بني علي على الدنيا بعدك العفا«.

َعليَنا َي��ا َلياِلي الَو�س��ِل ُعوِديَكاأنِّ��ي ِبالُح�سي��ِن َغ��داً ُين��اِدي

ت��ي َرْم���ضَ اللحوِدَرَجوُت��َك يا علُي َتعي���ضُ َبعِدي ��د ُجثَّ َوُتَو�سِّ

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
ِوْرٌد َهن��يٌء َول َعي���ٌض َلَن��ا َرَغُديا �ساحَب الَع�سِر اأدِركنا َفلي�َض َلَنا

يا ابن الَزك��ّي لليِل النتظاِر َغُدَطاَلت َعليَنا َلَياِلي النتظاِر َفَهْل

ا َخانََه��ا الَجَلُدفانَه�ض َفَدْتَك َبَقاَيا اأنُف�ٍض َظَفَرْت ِبَه��ا الَنواِئ��ُب َلمَّ

َك َقد لَق��ى ِب�َسبعيَن َجي�َساً َما َلُه َعَدُدَهْب اأنَّ ُجنَدَك َمعُدوٌد َفَجدُّ

�ُسيوُفُه��م َمَطُروا َحتَفاً وما َرعُدواَف�َس��دَّ ِفيه��م َباأبط��اٍل اإَذا َبَرَقْت

ِفي ي��وٍم ل َوالٌد ُيغِن��ي َول َوَلُد يا اآَل اأحَمَد ُجوُدوا بال�ِسفاَعِة ِلي

ال�������������ي�������������وم ال�������ث�������ام�������ن

العالق���ة مع القائم| 
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يق��ول تعال��ى:{ ونريـــد اأن نمـــّن علـــى الذيـــن ا�ست�سعفـــوا فـــي الأر�س 

 
(1(

ونجعلهم اأئمة ونجعلهم الوارثين}

الحدي��ث عن الإم��ام المهدي| هو الحديث ع��ن الحّق في وجه 

الباط��ل, والعدل في وجه الظلم, فالإمام المهدي| هو القائم المنتظر 

ال��ذي �سيخرج ليمالأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل بعدما ملئت ظلماً وجوراً. قال 

ر�س��ول اهللP: »المهدي مّنا اأهل البي��ت... يمالأ الأر�ض ق�سطاً وعدل 

.
(2(

كما ملئت ظلماً وجوراً..«

االنتظار:
بع��د اأن غاب مولنا �ساحب الع�سر والزمان غيبته الكبرى, �سّمي هذا 

 :Pالع�س��ر بع�س��ر الغيبة, فماذا نفعل في هذا الع�س��ر؟ قال ر�سول اهلل

. هنا ن�ساأل اأنف�سنا: 
(3(

»اأف�س��ل اأعمال اأّمتي انتظار الفرج من اهلل عّز وجّل«

ه��ل النتظار هو باأن نجل�ض في البيت اأو في الم�سجد والح�سينية ونعتزل 

النا���ض والعمل في المجتمع, حتى يظهر الإمام| ؟! اأم هناك اأمر اآخر 

نقوم به؟. والجواب: هناك نوعان من النتظار:

)1)  - الق�س�ض:5 و6.

)2)  - الحاكم الني�سابوري ,م�ستدرك ال�سحيحين , ج4,�ض557.

)3)  - الري �سهري , محمد , ميزان الحكمة , ج1 , عن البحار , ج52.
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1 – النتظار ال�سلبي:

وهو اأن نجل�ض ف��ي البيت اأو في الم�سج��د والح�سينّية ونعتزل النا�ض 

والعم��ل ف��ي المجتمع, وندع��و اهلل ليظهر لنا القائ��م| دون اأن نحّرك 

�ساكناً �سوى الدعاء بتعجيل الظهور. 

2 - النتظار اليجابي:

وه��و يعني التمهيد لخروج حبيب قلوبن��ا وقائدنا المهدي| وذلك 

من خالل العم��ل والجهاد واللتحاق بالنهج المحّمدّي الأ�سيل, الذي 

يمّهد بالقول والفعل لظهور مولنا �ساحب الع�سر والزمان| .

يق��ول الإم��ام ال�سّيد علي الخامنئ��ي)دام ظله(: "واجبك��م اليوم اأن 

تمّهدوا له الأمور, لكي ياأتي وينطلق من تلك القاعدة المهّيئة ... والتمهيد 

يتّم باللتزام بالأحكام الإ�سالمّية والقراآنّية ..".

اإذن فالنتظ��ار الإيجابي هو المطلوب, وهو الذي يمّهد لتعجيل الفرج 

بظهور مولنا �ساحب الع�سر والزمان| .

أنصار القائم| :
لقد وردت الكثير من الروايات التي تتحّدث عن موا�سفات اأ�سحاب 

واأن�سار الإمام المهديQ ومن هذه الموا�سفات:
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الإيم��ان ومعرفة اهلل: عن اأمي��ر الموؤمنينQ اأّنه قال : »ويحاً 

ة, ولكن رجال  للطالقان, فاإّن هلل عّز وجّل بها كنوزاً لي�ست من ذهب ول ف�سّ

موؤمنون عرفوا اهلل حّق معرفته, وهم اأن�سار المهدي في اآخر الزمان«.

ال�سجاعة: ينقل �ساحب كتاب البرهان حديثاً فيه �سفات اأ�سحاب 

اأهل  وع�سب  ال�سام  من  الأب��دال  اإليه  »يخرج  فيقول:  المهدي| 

الم�سرق, واإّن قلوبهم زبر الحديد, رهبان الليل, ليوث النهار«.

راأيتم  لو  اأنتم  الباقرQ:»...كيف  الإم��ام  عن  الإخ��ال���ص: 

�ساحبكم؟ فيقولون: واهلل لو ناوى الجبال لناويناها معه«.

العب��ادة والدعاء: كم��ا مّر في الحديث ال�ساب��ق: »في�سير مع قوم 

اأ�سد النهار, رهبان الليل«.

وما  دم�سق  اأبواب  على  يقاتلون  اأّمتي  من  ع�سابة  تزال  »ل  الثبات: 

من  خذلن  ي�سّرهم  ل  حولها,  وما  المقد�ض  بيت  اأبواب  وعلى  حولها 

خذلهم, ظاهرين على الحّق اإلى اأن تقوم ال�ساعة«.

فالمهدي| يريد اأبطاًل كاأبطال كربالء, ويريد ت�سحيات كت�سحيات 

كربالء, وهل يوجد ت�سحية اأكبر من م�سيبة الإمام الح�سينQ بطفله 

الر�سيع؟!
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 جاء ف��ي الحديث ال�سري��ف اأّن الإم��ام المهديQياأتي كربالء 

 Qومع��ه مجموعة من اأن�ساره و�سيعته, ويقف على قبر جّده الح�سين

ي��زوره... وهو يقول: ما ذنب هذا الطفل الر�سيع حتى يذبح... في�سّج من 

حوله بالبكاء والنحيب...

اإذا كان��ت لوعة الإمام المهدي| بهذه الحرقة لطفل جّده الح�سين 

Q, فكي��ف لنا اأن نت�س��ّور اأباه الح�سينQ وهو ينظ��ر اإلى ولده 

باً بدمه وال�سه��م م�سكوك في رقبت��ه؟!, وهو يرفرف على  الر�سي��ع مخ�سّ

�سدره كالطير المذبوح... 

ِطفَل��ُه َحاِم��اًل  َت��راُه  الَفرَق��دا ول��و  َيحِم��ُل  َب��دراً  َراأي��َت 

وه��ي ت��رى ر�سيَعه��ا مذبوح��اً ب��ل كي��ف ح��ال اأّم��ه الرباب

ِه ��ُع ِم��ن األباِنه��ا ُث��ّم ُيفَطُم وكلُّ َر�سي��ٍع َيبَتِغ��ي َث��دَي اأمِّ َوير�سَ

�سُهُم �ِس��َوى اأنَّ عب��َد اهلِل كان ِر�ساَعُه ْتُه ع��ن ال��ُدرِّ اأَ ِدَم��اُه َوَغذَّ

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
الُطغَياِنَوَق��َف الَفَتى في �َساَحِة الَميَداِن الُخيوَل و�َسوَل��َة  َفراأى 

اأعداوؤُه َتكاَثرْت  الُح�سيَن  لُه ف��ي َطاِع��ِة ال�ُسلطاِنوَراأى  ُبغ�َس��اً 

��ي َرحم��ًة ِبَجَنانيفاأَت��ى اإلي��ِه ُموا�ِسي��اً ُم�سَتعِطف��اً اأرج��وَك َعمِّ

الِر�س��واِنَدعِني اأذوُد عن الر�سوِل و�َسرِعِه ��ِة  ِبَجنَّ اأف��وُز  َعِلّ��ي 

داً وُم��ردِّ ِثاِئ��راً  اإليه��م  اإْن ُتنِكروِن��ي فالُح�س��اُم ِل�ساِنيوَم�َس��ى 

ي عل��ى ِديِن النبيِّ ُمَوِحداً اإيمان��ياأم�سِ ِبِقتاِلُك��م  ��داً  وُمَج�سِّ

ال������������ي������������وم ال�������ت�������اس�������ع

إط���������اع���������ة ال������ول������ي
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وِلي 
ُ
�ُسوَل َواأ ِطيُعـــوا الرَّ

َ
 َواأ

َ
ِطيُعوا اهلل

َ
َهـــا الَِّذيَن اآَمُنوا اأ يُّ

َ
قال تعالى: {َيا اأ

الأْمِر ِمْنُكْم} الن�ساء :59.

اإّن اهلل ياأمرنا في القراآن الكريم اأن تكون الطاعة له تعالى وللنبيِّ الأكرم

P ولأول��ي الأمر الذين هم اأه��ل البيت عليهم ال�سالم. ونحن نعلم اأّن 

الأئمة الذين تجب طاعتهم اأّوله��م اأمير الموؤمنينQ واآخرهم الإمام 

المهدي| .

 اأّم��ا ف��ي ع�سر غيب��ة الإمام المه��دي فمن هو الذي تج��ب طاعته؟. 

والجواب: هو الولي الفقيه الجامع لل�سرائط.

والإمام الخميني} هو الولي الفقيه الذي اأقام الجمهورّية الإ�سالمّية, 

وال��ذي حّقق من خاللها حلم الأنبياءR, فقام الإمام الخميني باإحياء 

الإ�س��الم وتاأ�سي�ض الدولة الممّهدة لمولن��ا �ساحب الع�سر والزمان. وبعد 

رحي��ل الإمام الخميني} كان الفقيه الجامع لل�سرائط هو الإمام ال�سّيد 

عل��ي الخامنئ��ي)دام ظّله الوارف(, حيث ما زال يحاف��ظ على هذه الدولة 

المهدوّية, ويعمل على التمهيد لظهور مولنا �ساحب الع�سر والزمان.

جهاد اإلمام الخامنئي:
لل�سّي��د القائ��د تاريخ طويل وم�س��رق في عالم الجهاد, وه��ذا ما يظهر 
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م��ن المنا�سب التي تراأ�سها والمه��ام التي اأوكلت اإليه. فقد اأر�سله الإمام 

الخمين��ي} ع��ام 1963 اإلى م�سهد لن�سر بذور الث��ورة في عدد كبير 

من القرى والمدن. ولول ذه��اب الإمام الخامنئي وال�سهيد �سمران اأثناء 

الح��رب اإلى مدينة الأهواز واأمرهم��ا بحفر الخندق حول اأطراف المدينة 

ل�سقطت المدينة.

كم��ا تظهر �سجاعت��ه و�سالبته من خالل مواقف عدي��دة اأبرزها �سالة 

الجمع��ة التاريخّية, حينم��ا كان يخطب �سماحته وكان��ت طائرات العدو 

في ال�سماء مهّددة �س��الة الجمعة, وفي الأثناء وقع انفجار بين الم�سّلين 

�سق��ط فيه الع�سرات بين �سهيد وجريح, ولكّن الإمام الخامنئي بقي 

يتاب��ع الخطبة وال�سالة وا�ستطاع بقّوت��ه وبتوفيق من اهلل وباأ�سلوبه اأن يعيد 

ال�سكينة والهدوء اإلى جموع الم�سّلين.

نعي:
نع��م اأّيه��ا الأحّبة, هكذا ه��م قادة الإ�س��الم, هكذا ه��م الح�سينّيون 

الكربالئّي��ون, فاأبناء الح�سين كباراً كان��وا اأم �سغاراً, تتجّلى فيهم المحّبة 

والطاع��ة لأوام��ر القائد, ففي كرب��الء كان الح�سي��نQ الولي وكان 

اأ�سحاب��ه واأهل بيته م��ن اأوفى واأخل���ض المطيعين, فم��ن اأ�سحابه زهير 
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وم�سل��م, ومن اأهل بيته العّبا�ض وعل��ي الأكبر والقا�سم, نعم القا�سم ذلك 

ال�سب��ل الحيدرّي الذي لم يتج��اوز ثالثة ع�سر عاماً, اأبى اإّل اأن يقتل بين 

يدي عّم��هQ. ففي ليلة العا�س��ر من المحّرم ج��اء القا�سم اإلى عّمه 

الإم��ام الح�سينQ لي�ساأله ع��ن تكليفه ودوره يوم عا�س��وراء, نعم يا 

اأن�س��ار المه��دي| يجب اأن ن�س��األ عن تكليفنا كما فع��ل القا�سم بن 

الح���ضQ, فقال له الإم��ام الح�سينQ:»كيف ترى الموت«؟! 

فاأجاب��ه القا�سم: باأّنه اأحل��ى عندي من الع�سل, فاأخب��ره الإمام الح�سين 

Q اأّنه �سيقتل غداً في يوم العا�سر.

 بق��ي القا�سم منتظ��راً وعد عّمه, ولّما ا�ست�سهد عل��ي الأكبر, ولم يبق 

�س��وى الإمام الح�سي��نQ والعبا�ضQ واإخوت��ه, اقترب القا�سم 

ووق��ف بين ي��دي عّمه الح�سي��نQ طالباً من��ه الإذن بالن��زول اإلى 

المعركة: فقال له الإمامQ: »اأعزمت على الموت يا عّم«.

فقال القا�سم وكيف ل اأعزم واأنا ل اأرى لك نا�سراً ول معيناً«.

ثّم قال له الإمام الح�سينQ: » اأنت وديعة اأخي الح�سن«.

ثّم نادى الح�سينQ العقيل��ة زينبO وطلب منها اأن تح�سر 

�سندوق��اً فيه ذكريات عن الإمام الح�س��نQ. فتح ال�سندوق فاأخرج 
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رداًء لالإم��ام الح�سنQ األب�سه لولده القا�س��م, واخرج عمامة لالإمام 

الح�س��نQ فاألب�سه��ا للقا�س��م, واخ��رج �سيفاً للح�س��نQ قّلده 

للقا�س��م, ثّم قال ل��ه: »بني ام�ض اأمامي حتى ام��الأ عينّي منك«, فم�سى 

القا�سم, ف��راح الإمام الح�سينQ يبكي ودموع��ه تنحدر على خّديه 

ال�سريفين. 

ثّم ب��رز القا�سم اإلى المعركة وراح ي�سربهم ب�سي��ف اأبيه, واأثناء القتال 

انقط��ع �س�سع نعله الي�س��رى, فانحنى لي�سلحه, ف�سربه لعي��ن على راأ�سه, 

ف�س��اح القا�س��م: »اأدركني يا عّم��اه«. فاأ�سرع الح�سي��نQ اإليه فقتل 

قاتل��ه, ثّم جل�ض عند راأ�سه وهو يقول: »يعزُّ واهلل على عّمك اأن تدعوه فال 

يجيبك, اأو يجيبك فال يعينك, اأو يعينك فال يغني عنك �سيئاً«.

»هذا يوم كثر واتره وقّل نا�سره« 

ِرَبت للم��وِت اأبواُقَفراَح ُي�سلُح �ِس�سَع النعِل في َعَجٍل وحوَل��ُه �سُ

ِلقا�سم ِمن َلَظى الأ�سواِق اأ�سَواُقِلقا�سم ِمن َح�َسى الأعَماِق اآَماٌق

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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�سّل��ى اهلل عليك يا مولي وابن مولي يا اأبا عبد اهلل, يا غريب كربالء 

و�سلي��ب العمام��ة والرداء, يا من دم��ه غ�سله والتراب كافور, ي��ا ليتنا كّنا 

معكم �سّيدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:
َل��ُه الُخيوُلَم��دى الأّي��اِم ل اأن���ضَ ُح�سيناً ��ت مفا�سِ وق��د َر�سَّ

�َسلي��ب الث��وِب َموت��وٌر َقتي��لُ على الَرم�ساِء ُملق��ًى دوَن َراأ�ٍض

ال�َسم��اِء َمالئك��ُة  َتبك��ي  والَبت��وُلل��ه  َعل��يٌّ  ويندُب��ُه 

��بُ  والر�سوُلَغريب��اً َثاِوي��اً ف��ي الَط��فِّ ُظلَماً لُه الرحمُن َيغ�سَ

الَبراي��ا �س��َر  ي��ا  اهلُل  الَبديُليق��وُل  فَم��ِن  قتلُت��م �َسفَوت��ي 

ِعيِّ اأْم اب��ُن الدَّ َجلي��ُليزي��ُد الِف�س��ِق  َخط��ٌب  ذا  اهلِل  ُعَبي��ُد 

َت�سَتطي��ُلَبن��و الزه��راِء ف��ي َقْت��ٍل واأ�ْس��ٍر الَبغاي��ا  واأبن��اُء 

الجزي��ُلَج��زاَك اهلُل ف��ي الأخ��رى َثواباً والأج��ُر  اهلِل  ِج��وار 

ال������������ي������������وم ال�������ع�������اش�������ر

ال��������������م��������������س��������������ج��������������د
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ج��اء في الحديث ال�سريف ع��ن النبّي الأكرمP: »م��ن م�سى اإلى 

م�سج��د من م�ساجد اهلل, فل��ه بكّل خطوة خطاها حت��ى يرجع اإلى منزله 

ع�سر ح�سنات ومحي عنه ع�سر �سيئات ورفع له ع�سر درجات«.

فالم�سجد هو المكان المطّهر الذي ن�سبه اهلل اإليه, فقال تعالى كما ورد 

ع��ن النبي الأك��رمP: »اإّن بيوتي في الأر���ض الم�ساجد, فطوبى لعبد 

تطّهر في بيته, ثّم زارني في بيتي, األ اإّن على المزور كرامة الزائر«.

كم��ا اأّن اهلل �سبحانه وتعالى يحّب من عب��ده اأن يجل�ض في الم�سجد, 

فالنب��يP يخبر اأب��ا ذّر الغفاري)ر�ض( قائ��اًل: »اإّن اهلل يعطيك ما دمت 

جال�س��اً في الم�سج��د بكّل نف�ض تتنّف���ض فيه درجة في الجّن��ة, وت�سّلي 

عليك المالئكة«.

 وتعظم ال�سيافة الإلهّية للعبد الموؤمن حينما يوؤدي ال�سالة في الم�سجد, 

ف��اإّن كّل بقعة م��ن بقاع الم�سجد ت�سهد على الم�سّل��ي يوم القيامة, فعن 

الإم��ام ال�س��ادقQ: »�سّلوا في الم�ساجد في بق��اع مختلفة فاإّن كّل 

بقعة ت�سهد للم�سّلي يوم القيامة«.

دور المسجد:
لقد �س��ّدد الإمام الخمين��ي} على دور الم�سج��د واأهمّيته فكان 
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يقول: »اإّن حفظ الم�ساجد م��ن الأمور التي يعتمد عليها وجود الإ�سالم 

اليوم«. كما كان يطلب} من الموؤمنين ويقول: »ل تهجروا الم�ساجد 

فاإّن ذلك هو تكليفكم«.

اإّن للم�سجد دور كبير في حياة الإن�سان والمجتمع, وهذا ما اأّكدت عليه 

الكثير من الرواي��ات ال�سريفة, ويمكن لنا اأن ن�ستنج العديد من العناوين 

من هذه الروايات:

بيت القراآن:

عن النبي الأكرمP:»اإّنما ن�سبت الم�ساجد للقراآن«.

بيت ال�سالة والدعاء:

عن الإمام ال�سادقQ: »عليكم اإتيان الم�ساجد فاإّنها بيوت اهلل في 

الأر�ض .. فاأكثروا فيها من ال�سالة والدعاء«.

بيت العلم:

عن النبي الأكرمP: »من راح اإلى الم�سجد ل يريد اإّل ليتعّلم خيراً 

اأو ليعّلمه فله اأجر حاّج تاّم الحّجة«.

بيت الأخوة:

عن الإمام ال�سادقQ: »ل يرجع �ساحب الم�سجد باأقّل من اأحد 
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ثالث: )منها( اأخ ي�ستفيده في اهلل«.

بيت الدفاع عن الم�سلمين:

وهذا العنوان اأطلقه الإمام الخميني} حيث قال: "الم�سجد اأحد 

خنادق الدفاع عن الإ�سالم, والمحراب محّل للحرب".

نع��م الم�سج��د هو اأحد الخن��ادق, التي ت��اأوي المجاهدي��ن, فالإمام 

الح�سي��نQ لم يخ��رج عبثاً, بل خرج لحفظ الإ�س��الم من ال�سياع, 

لحفظ الم�ساجد وال�سالة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نعي:
في يوم العا�سرمن المح��ّرم وقف الإمام الح�سينQ وحيداً فريداً 

بعدم��ا ا�ست�سهد جميع اأ�سحابه وال�سّبان م��ن اأهل بيته دفاعاً عن ال�سالة 

وال�س��وم والم�سج��د .. اأو فق��ل عن الإ�س��الم, وقف ف��ي �ساحة كربالء 

ين��ادي: »هل من نا�سر ين�سرنا« ولّما لم يج��د اأحداً يجيبه لأّن النا�سرين 

قد ا�ست�سهدوا واأهل الح��ّق قد قتلوا. فما كان من الإمام الح�سين روحي 

وروح العالمي��ن له الفداء اإّل اأن توّجه اإلى الأع��داء وراح يقاتلهم, فقتل 

منه��م عدداً كبي��راً, وفّرق جمعه��م, ولكّنهم افترقوا علي��ه اأربع فرق فرقة 

ت�سربه بال�سيوف, وفرق��ة بال�سهام, وفرقة بالرماح, وفرقة بالحجارة, اإلى اأن 
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 Qجاءه حجر فاأ�ساب وجهه, فانبعث الدم كالميزاب, فجعل الإمام

يلطخ به وجهه ولحيته, وه��و يقول:»هكذا اأكون حتى األقى جّدي ر�سول 

 Pاهلل واأقول ياج��ّداه قتلني فالن وفالن«. ثّم اأخذوا يرمون �سبط النبي

وروح الزه��راءO بالنب��ال والرم��اح, ف�سقط عن ج��واده, فاأحاطوا به 

وراح��وا ي�سربونه بال�سيوف والرماح حتى اأ�سب��ح ج�سده مثخناً بالجراح, 

وبق��ي هكذا اإلى اأن جاءه �سم��ر اللعين و�سربه بال�سيف ث��ّم احتّز راأ�سه, 

فا�ست�سه��د روحي له الفداء... رح��م اهلل من نادى: واح�سيناه, وا �سّيداه, 

وامظلوماه...

وبعد ا�ست�سهاد الإمامQ هجم جي�ض عبيد اهلل بن زياد اإلى الخيام, 

فاأ�سرموا فيها النيران واأخرجوا من فيها �سبايا.

ونح��ُن الناِئح��اُت عل��ى اأخينافنح��ُن ال�ساِئع��اُت ِب��ال َكفيٍل

ينونح��ُن ال�ساِئراُت عل��ى الَمطاَيا ُن�َس��اُل على ِجم��اِل الُمبِغ�سِ

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

و�سيعلم الذين ظلموا اآل محّمد اأّي منقلب ينقلبون

والعاقبة للمّتقين.
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الله��م اإّن��ا ن�ساألك وندعوك بحّق محّم��د واآل محّمد, �سّل عل��ى محّمد واآل 

محّمد.

اللهم ارزقنا في هذه الدنيا زيارة الح�سينQ وفي الآخرة �سفاعته.

اللهم عّجل فرج ولّيك �ساحب الع�سر والزمان الإمام المهدي|.

الله��م احفظ علماءنا ومراجعنا العاملي��ن, ل �سّيما ولي اأمر الم�سلمين الإمام 

الخامنئي.

اللهم ان�سر المجاهدين في �سبيلك ل �سّيما مجاهدي المقاومة الإ�سالمّية.

الله��م ارحم �سهداءنا �سه��داء المقاومة الإ�سالمّية, ل �سّيم��ا �سّيدهم ال�سّيد 

عّبا�ض المو�سوي و�سيخهم ال�سيخ راغب حرب, وعمادهم الحاج عماد مغنّية.

اإل��ى اأرواحهم واأرواح الموؤمنين نهدي ث��واب ما قراأنا وثواب ال�سورة المباركة 

الفاتحة, م�سبوقة بال�سالة على محّمد واآل محّمد.

دع���������������������������������������������������������������������������اء

يقرأ في ختام كّل مجلس
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