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ال�شيا�شات العاّمة للخطاب العا�شورائي

وعلى  �سّيدنا حمّمد  اهلل على  و�سّلى  العاملني  رّب  احلمد هلل 

اأهل بيته الطّيبني الطاهرين �سّيما بقّية اهلل يف الأر�سني اأرواحنا 

لرتاب مقدمه الفداء.

ال�س��الم علي��ك يا اأب��ا عب��د اهلل وعل��ى الأرواح التي حّلت 

بفنائك.

دمتم   
ّ

احل�سيني املنرب  وخطباء  حما�سري  الأفا�سل  ال�سادة 

موّفقني.

اأعماق  ون�سرب  كربالء  مواقف  ن�ستجلي  ونحن  اأحوجنا  ما 

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

ة تلهم 
ّ
ناب�سة حّية م�ستمر الفتح والفوز, لتكون كربالء مدر�سة 

على  املنت�سر  والثبات  الإميان  در�س  الع�سور  كّل  يف  الأجيال 

تكامل  حركة   Qالإمام حركة  لأّن  وجوره,  العدّو  ظالمة 
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وال�سعادة  بالتكامل  مرتبطة  حّية  دميومّية  وحتمل  و�سالح, 

الإلهّية.

ول غرابة اإذا قال يف حّقه من مل َيُفه اإّل حّقاً ومل ينطق اإّل 

وحياً »ح�سنٌي مّني واأنا من ح�سني«, لتخلد يف اأفق الوجود حقيقة 

 البقاء.
ّ

م�سرقة اأّن الإ�سالم حمّمدّي الوجود ح�سيني

بدمائه  العط�سى  الإ�سالم  �سجرة  ال�سهداء  �سّيد  اأروى  لقد 

فاأينعت  قلبه,  ُمهجة  ومنحها  نف�سه,  ح�سا�سة  ووهبها  الزكّية, 

واأثمرت لتكون اأ�سلها ثابت يف الأر�س وفرعها يف ال�سماء.

و�سكر  الفطرة  بدافع  للنا�س  اجلاذب  هو   Q الإمام  ولأّن 

املنعم, كان هذا الكتاب املاثل بني يديك اأخي املبّلغ عوناً لك 

يف الليايل العا�سورائية, تعيد فاّراً هنا وتر�سد هاربّا هناك,  وتهدي 

�ساّلً هنا وتزيل �ساّكاً هناك, وتزيد اإميان رجل هنا وت�سرّب امراأة 

هناك, وت�سّد اإىل النور �ساّباً وترفع للدرجات فتاة... لنحّقق بع�ساً 

»طلب  من  نبذة  اأو  ال�سم�س«  عليه  طلعت  مّما  لك  »خرٌي  ِمْن... 

الإ�سالح يف اأّمة ر�سول اهلل«.

 
ّ

العا�سورائي اخلطاب  لهذا  ال�سيا�سات  بع�س  هنا  ونطرح 

التعبوّي املطلوب:

التاأكيد على اأهمّية اجلانب املعنوّي الذي يحّققه الرتباط  1 -

باهلل تعاىل والتوّكل عليه, واأهمّية هذا اجلانب يف ا�ستنزال 

 ولو قلَّ املوؤمنون وكرث اأعداوؤهم.
ّ

املدد والّن�سر الإلهي
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ه  املوجِّ كونه  قاعدة  على   
ّ

الإلهي بالّتكليف  النا�س  ربط  2 -

ملوقف الفرد والأّمة.

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

ب�سعادة باقية. واإبراز دور ال�سهادة يف حتقيق ذلك.

احلّق  معركة  لكون  الأّمة  اأبناء  يف  الت�سحية  روح  غر�س  4 -

بّد لها من ت�سحيات, وت�سحيات الإمام  الباطل ل  �سّد 

احل�سنيQ يف كربالء الدليل الوا�سح على ذلك.

واأّن  الولية يف توجيه الأّمة وتر�سيدها.  اإىل دور  الإر�ساد  5 -

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

تاأكيد �سرورة وحدة امل�سلمني �سّفاً واحداً اأمام اأعدائهم. 6 -

حتديد طواغيت الع�سر ويزيدّييه املتمّثلني اليوم يف الدرجة  7 -

ق اإىل املمار�سات الإرهابّية 
ّ
الأوىل باأمريكا واإ�سرائيل والتطر

التي ميار�سها هوؤلء الطواغيت �سّد م�سلمي وم�ست�سعفي 

العامل.

بيان تكليف الأّمة يف ن�سرة املظلومني. 8 -

- 9 الت�سديد على �سرورة الثبات يف معركة احلّق �سّد الباطل 

.
ّ

ودورها يف حتقيق الن�سر الإلهي

ومعركتنا   10 -Qاحل�سني الإمام  ثورة  بني  الت�سابه  اإبراز 

وممار�سات  اأهداف  م�ستوى  على  �سواء  الباطل,  �سّد 

املتنّوعة  ال�سرائح  م�ساركة  م�ستوى  على  اأو  الأعداء, 



8

اأطفال,  ن�ساء,  �سيوخ,  )�سّبان,  احلّق  لن�سرة  املجتمع  من 

طبقات اجتماعّية متفاوتة(.

مبا  الأّمة  يف   
ّ

الجتماعي التكافل  �سرورة  اإىل  الإلفات  11 -

ن القّوة الداخلّية للمجتمع يف معركته �سّد الباطل. يوؤمِّ

تقوية عالقة النا�س ب�ساحب الع�سر والزمان|- 12 وتبيان 

وا�ستعدادهم  املبارك,  لظهوره  التمهيد  يف  م�سئولّيتهم 

ل�ستمرار الت�سحية بني يديه.

واحلمد هلل رّب العاملني

Qمعهد �سّيد ال�سهداء

ّ
للمنرب احل�سيني
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 توجيهات اإلمام الخميني}
للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني 

 توجيهات اإلمام الخامنئي{
للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني 

ول  اخلطبة,  اآخر  حتى  املراثي  يقراأوا  اأن  اخلطباء  على  اإّن  1 -

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

الق�سايا  نحو  النا�س  دفع  اإىل  وي�سعوا  املنابر  خطباء  ليهتّم  2 -

الإ�سالمّية واإعطائهم التوجيهات الالزمة يف ال�سوؤون ال�سيا�سّية 

والجتماعّية.

يجب التذكري بامل�سائب واملظامل التي يرتكبها الظاملون يف كّل  3 -

ع�سر وم�سر.

اأّول �سي ء يجب اأن تهتّموا به هو ر�سالة الثورة يف امل�سيبة ويف 

املدح ويف الأخالقّيات والوعظ.

كيف يجب اأن تقام مرا�سم العزاء؟

ه اإىل جميع من ي�سعر بامل�سوؤولّية يف هذه الق�سّية,  اإّنه �سوؤال موجَّ

وباعتقادي اأّن هذه املجال�س يجب اأن تتمّيز بثالثة اأمور:
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القلوب,  يف  وموّدتهم   R البيت  اأهل  حمّبة  تكري�س   -1

م ووثيق.  ارتباط قيِّ
ّ

لأّن الرتباط العاطفي

2- اإعطاء �سورة وا�سحة عن اأ�سل ق�سّية عا�سوراء, وتبيانها 

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

. والعتماد على 
ّ

3- تكري�س املعرفة الدينّية والإميان الديني

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

عربة.

 على اأّي منرب �سعدمت واأّي حديث حتّدثتم, بّينوا للنا�س يزيد 

هذا الع�سر و�سمر هذا الع�سر وم�ستعمري هذا الع�سر.
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P  اأن ي�ستفيد 
ّ

اإّن جميع الطرق التي كان ميكن ل�سبط النبي

منها لأجل حفظ تراث الإ�سالم العظيم- الذي هو مرياث جّده 

واأبيه واأتباعه املخل�سني- جندها م�سهودة يف حياة �سّيد ال�سهداء 

الإعالمية  واحلركة  والإنذار  التبيني  حيث  من  ال�سالم  عيه 

ة وجعلهم م�ست�سعرين  العنا�سر اخلا�سّ واإيقاظ وجدان  التبليغّية 

لالأمور- هوؤلء الذين نعرّب عنهم باخلوا�ّس- يف تلك اخلطبة يف 

ال�سهداء,  �سّيد  حياة  طوال  على  كانت  الأمور  تلك  كّل  منى 

وفيما بعد وقوفه بوجه انحراف كبري قا�سداً مواجهته بالنف�س.. 

مل يكن الإمام احل�سني غافاًل عن م�سري هذه احلركة كاّل, كانت 

كّلها تعرّب عن الإمام. ق�سّية معرفة الإمام واّطالعه الوا�سع اأعلى 

من هذه الكلمات التي ميكن اأن تاأتي على اأذهاننا بل اإّنها تعني 

الن�سرة,  اإىل  النا�س  ودعوة  ال�ست�سالم  وعدم  ر�سم خّطة عمل 

وفيما بعد عندما تربز جماعة- وهي جماعة اأهل الكوفة- وتعلن 

هذا  على  اجلليل  الإمام  هذا  جنب  اإىل   
ّ

للم�سي حا�سرة  اأّنها 

ل  بعد  وفيما  نحوهم,  ك 
ّ
ويتحر ملطالبهم  ي�ستجيب  فاإّنه  الطريق 

ي�سعر بالندامة اأثناء الطريق. عندما ينظر املرء يف كلمات الإمام 

من خطاب للإمام القائد ال�شّيد علّي 

اخلامنئّي { يف ذكرى ولدة الإمام 

احل�شني Q, بتاريخ: 2- �شعبان-1432هـ.ق.
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Q يرى اأّنه كان عازماً وجازماً على اإمتام هذا العمل. فوقوف 

بخطرها  ا�ستثنائّية  انحرافّية  مقابل حركة   Q احل�سني  الإمام 

اأّنه  اأي   ,Q ره 
ّ
وهو ما كر يعّد در�ساً  اأن  الزمان ميكن  يف ذاك 

اأ�سند عمله اإىل تعاليم الإ�سالم »اإّن ر�سول اهللP قال: من راأى 

�سلطاناً جائراً م�ستحاّلً حلرمات اهلل ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً ل�سنة 

عليه  يغرّي  فلم  والعدوان,  بالإثم  اهلل  عباد  يعمل يف  اهلل,  ر�سول 

بنّي  فقد  اأن يدخله مدخله«.  على اهلل  قوٍل كان حّقاً  بفعٍل ول 

به  يقوم  فيما  وال�سمود  املعار�سة  اإظهار  بوجوب  تكليفه   Q

وليكن امل�سري ما يكون فاإذا كان امل�سري هو الإنت�سار فما اأح�سنه, 

احل�سني  الإمام  اإّن  اأي  اأي�ساً,  اأح�سنها  فما  ال�سهادة  كانت  واإذا 

ك على هذا النحو. وهذا ما اأ�سحى اإيثاراً كاماًل وحفظاً 
ّ
Q حتر

وجعل  الإ�سالم  حفظ  الذي  هو  نف�سه  ك 
ّ
التحر هذا  لالإ�سالم, 

القيم باقية ثابتة يف املجتمع ولو مل يتقّبل مثل هذه املخاطرة ومل 

ك ويقّدم ويبذل دمه ومل حت�سل تلك الفجائع العظيمة بحرم 
ّ
يتحر

 وابنة اأمري املوؤمنني واأبناء اأهل البيت ملا بقيت هذه الواقعة 
ّ

النبي

يف التاريخ, فمثل هذه احلادثة هي التي كان من املمكن اأن تقف 

النحو من  ينبغي وبهذا  العظيم, فقد كان  بوجه هذا النحراف 

املجتمع  ذهن  النحراف يف  ذاك  بوجه  �سدمة  اإحداث  العظمة 

 .Q احل�سني  الإمام  ت�سحية  هي  هذه  ح�سل  وقد  والتاريخ 

احل�سني  الإمام  به  قام  فما  �سهل,  بالل�سان  اإّن ذكر هذا  وبالطبع 
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Q كان عماًل ا�ستثنائّياً واأبعاده تفوق بكثري ما ميكن اأن ندركه 

اأبعاده ودقائقه. ذات  النظر عن  ما نغ�ّس  اليوم فغالباً  بح�سابات 

ة حتّدثت بالتف�سيل عن �سرب الإمام احل�سني Q, مل يكن 
ّ
مر

�سربه منح�سراً يف حتّمل العط�س وال�سرب على مقتل الأ�سحاب, 

اأ�سحاب  اأن ي�سمع  فمثل هذا �سرب �سهل, ال�سرب الأ�سعب هو 

النفوذ والّطالع والحرتام يقولون له ل تفعل هذا, وهذا عمل 

خاطئ وخطر وهم يبّثون ال�سّك والرتّدد... ومن هم هوؤلء؟ اإّنهم 

اأمثال عبد اهلل بن جعفر, وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن عّبا�س, 

هذه ال�سخ�سّيات البارزة الكربى يف ذلك الزمن املمّيز وهم من 

اأبناء ال�سخ�سّيات املهّمة يف الإ�سالم, فقد كانوا يقولون ل تفعل 

وتلك  العزم  فيه ذلك  لو مل يكن  وبالرغم من كّل ذلك  هذا, 

الإرادة والثبات لكان �سيقول يف نف�سه مل يعد الأمر من تكليفي, 

ك فلنقل وندع الأمور.. 
ّ
فهوؤلء هكذا يقولون والدنيا هكذا تتحر

اإّن الذي يقف ول يرجتف قلبه ومي�سي على هذا الطريق ويف وجه 

كّل هذه الت�سريحات- ويف الواقع- تلك الو�ساو�س والت�سكيكات 

واختالق الطرق ال�سرعّية هو الذي ي�ستطيع اأن يوجد مثل هذا 

 الراحل يف هذا املجال 
ّ

التحّول العظيم. وقد ت�سّبه اإمامنا اخلميني

 .Q واقتفى اأثر �سّيد ال�سهداء
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 الليلة األولى
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

.
(1(

 {ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ      }

)1)  الحّج 32. 

 المحاضرة األولى: 
 اإحياء ال�شعائر احل�شينّية

الهدف:

اأ�سكال  كاّفة  تعظيم  على  احل��ّث 

ال�سعائر احل�سينّية وبيان بع�س دللت 

هذه  لإحياء  الفردّية  والآث���ار  ذل��ك 

الذكرى.
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المقّدمة

ال�سعائر وتعظيمها ون�سرها من  اإحياء  اأّن  الكرمي  القراآن  يوؤّكد 

اأهّم ال�سبل التي توؤّدي بالإن�سان اإىل اكت�ساب احل�سانة الثقافّية 

الفردّية والعاّمة,  التحّديات  اأعتى  والروحّية الكاملة يف مواجهة 

د اإقامة 
ّ
ومّما ينبغي الإلفات اإليه اأّن تعظيم ال�سعائر ل يعني جمر

بل  املحتوى,  من  فارغة  طق�سّية  بطريقة  الدينّية  املنا�سبات  هذه 

ترجمة  و�سرورة  نعي�سه  الذي  الواقع  يالم�س  مبا  اإحيائها  �سرورة 

البالغ  اأثرها  الإحياءات  هذه  ترتك  بحيث  وت�سييلها  مفاهيمها 

والتغيري الكبري على ال�سخ�سّية الإن�سانّية. 

حماور املو�ضوع

تعظيم ال�سعائر احل�سينّية: وال�سعائر هي العالمات التي يقّوي 

الإن�سان اإميانه باإقامتها وير�ّسخ تقواه بتعظيمها ملّا تذكره وتدّله اإىل 

�سبيل ر�سوان اهلل تعاىل. وال�سعائر احل�سينّية من اأهّم �سعائر اهلل 

فمثلها   
ّ

وب�سكٍل جماعي وتعظيمها,  اإحياءها  ينبغي  التي  تعاىل 

كمثل اإقامة �سالة اجلماعة اأو الإ�ست�سقاء اأو اأداء منا�سك احلّج 

اأو غريها من العبادات التي تقام جماعًة.

اأ�سكال تعظيم ال�سعائر الح�سينّية 

احل�سينّية   ال�سرية  رواية  اأو   : 1 -Q احل�سني  م�ساب  ذكر 

نا اأو ُذكرنا 
َ
فعن الإمام ال�سادق Q: ما من موؤمن َذَكر
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اإّل  البعو�سة  جناح  مثل  ولو  ماء  عينيه  من  يخرج  عنده 

بينه  الدمع حجاباً  بيتاً يف اجلّنة وجعل ذلك  له  بنى اهلل 

.
(1(

وبني الّنار

بال�سرية  النا�س  تعريف   
ّ

احل�سيني املنرب  اأهداف  اأهّم  ومن 

احل�سينّية ومبادئها واأهدافها والقيم التي حملتها والر�سالة التي 

اأراد احل�سني Q اإي�سالها اإىل كّل النا�س وبيان حجم اجلرمية 

التي اأقدم عليها النظام الأموّي اآنذاك وطبيعة احلكومات اجلائرة 

ومفا�سدها واأخطارها على الإن�سانّية.

البكاء: وقد اأّكدت الروايات على اأهمّية و�سرورة البكاء  2 -

بيته,  واأهل  واأ�سحابه   Q احل�سني  على  والتباكي 

فعن الإمام الر�سا Q:... فعلى مثل احل�سني فليبِك 

.
(2(

الباكون, فاإّن البكاء عليه يحّط الذنوب العظام 

وعن ر�سول اهللP: كّل عنٍي باكية يوم القيامة اإّل عني بكت 

.
(3(

على م�ساب احل�سني فاإّنها �ساحكة م�ستب�سرة 

لب�س ال�سواد: وهو ما جرت عليه �سرية املحّبني واملوالني  3 -

م احلرام, ملا له دللة من اإظهار احلزن 
ّ
عند دخول �سهر حمر

على احل�سني واأ�سحابه, فينبغي لب�س ال�سواد والإّت�ساح به 

)1) الغدير، ال�شيخ الأميني، �ص202.

)2) األأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ص191.

)3) العوالم، الإمام الح�شين، ال�شيخ البحراني، �ص534.



20

واإبرازه يف املجال�س وعدم لب�س األوان الفرح والبهجة.

احل�سني  بن   
ّ

علي بن  عمر  ب�سنده عن   
ّ

للربقي املحا�سن  ففي 

بني  ن�ساء  لب�سن   L  
ّ

علي بن  احل�سني  قتل  ملّا  قال:   ,L

 ول برد, وكان 
ّ
ها�سم ال�سواد وامل�سوح وكّن ل ي�ستكني من حر

 .
(1(

 بن احل�سني L يعمل لهّن الطعام للماأمت
ّ

علي

مبقتل  ب�سري  بن  نعمان  اأخرب  عندما  خمنف  اأبي  مقتل  ويف 

احل�سني Q مل يبَق يف املدينة خمّدرة اإّل وبرزت من خدرها 

.
(2(

ولب�سوا ال�سواد و�ساروا يدعون بالويل والثبور

من  وهو   : 4 -Q ال�سهداء  �سّيد  جمال�س  اإىل  احل�سور 

ب�سرورة  وذلك  احل�سينّية  ال�سعائر  تعظيم  اأ�سكال  اأبرز 

احل�سور وامل�ساركة يف اإجناح وتفعيل وتعظيم هذه املجال�س 

املهّم  من  بل  التكا�سل يف ح�سورها,  اأو  الرتاخي  وعدم 

وتعويدهم  املجال�س  هذه  اإىل  وعيالنا  اأولدنا  ا�سطحاب 

على ح�سورها فاإّن ذلك مّما يندرج حتت عنوان اإحياء اأمر 

عليه  �سّدد  طاملا  الذي  الإحياء  هذا  الع�سمة,  بيت  اأهل 

من  اهلل  رحم  اأمرنا  اأحيوا  بقوله:   Q ال�سادق  الإمام 

.
(3(

اأحيا اأمرنا

)1)  البرقي: المحا�شن ج 2 �ص 420.

)2) مقتل اأبي مخنف، �ص222.

)3)  النت�شارات، العاملي، ج9، �ص33. 
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بل ومن ال�سرورّي جّداً ل �سّيما على الأ�سخا�س املقتدرين 

مالياً واملي�سورين امل�ساهمة املادّية يف اإقامة هذه املجال�س وتعظيمها, 

ملا لذلك من اآثار ثقافّية وروحّية وتربوّية على هوؤلء الأ�سخا�س.

اأو عقد  اإقامة مظاهر الفرح: كاإقامة جمال�س الزواج  عدم  5 -

لل�سيد  ال�سفر  اأو  ترفيهّية  رحالت  يف  اخلروج  اأو  الزواج 

الربامج  بع�س  مب�ساهدة  الفراغ  اأوقات  مت�سية  اأو  واللهو 

العبثّية والتي ل طائل فيها اأو حّتى اإظهار الفرح بال�سحك 

واملزاح وال�سخرية وما �سابه.

و�سّددت الروايات على عدم الكتحال اأو التزّين اأو التطّيب 

العزاء  اأثناء  الفرح  على  تدّل  ما  اأو  البي�ساء  الثياب  لب�س  اأو 

 .
ّ

احل�سيني

خ�سو�ساً واإّن هذا الأمر قد كان من �سرية اأعداء اأهل البيت 

R, حيث نقراأ يف بع�س زيارات الإمام احل�سني Q: »األلهّم 

اإّن هذا يوم ترّبكت به بنو اأمّية..«.
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q 
ّ

عن علي

ال�سباب,  فقدهما:  من  اإّل  ف�سلهما  يعرف  ل  �سيئان 

.
(1(

والعافية

)1)  مو�شوعة اأحاديث اأهل البيتQ، ج5، �ص261. 

 المحاضرة الثانية: 
 دور ال�شباب يف بناء الذات

الهدف:

الأ�سا�سّية  اجلوانب  على  الرتكيز 

لبناء الذات ل �سّيما يف مرحلة ال�سباب 

خمتلف  بني  املرحلة  هذه  اأهمّية  وبيان 

ال�سرائح العمرّية.
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المقّدمة

 
ّ
ة للفرتة العمرّية التي مير اأولت ال�سريعة ال�سمحاء عناية خا�سّ

تها مبجموعة من الأحاديث  بها الإن�سان يف مرحلة ال�سباب وخ�سّ

والعمل  العلم  يف  متنّوعة  واإهتمامات  خمتلفة  ميادين  عاجلت 

والتوبة والآخرة والعبادة وغري ذلك من املو�سوعات التي وجهت 

يف  ال�سحيح  امل�سار  نحو  املتوّقدة  الفئة  هذه  ال�سريعة  هذه  فيها 

حماولًة لبناء �سخ�سّية الإن�سان قي بداياتها وتفادياً خلطر الإنزلق 

يف متاهات ال�ساللة والإبتعاد عن اهلل يف هذه املرحلة التي تعترب 

 بها اأي اإن�سان.
ّ
من اأخطر واأهّم املراحل التي مير

حماور املو�ضوع

تف�سير الفتى 

عندكم؟  الفتى  ما  لرجل-:   -  Q ال�سادق  الإمام  عن 

فقال له: ال�ساب, فقال: ل, الفتى: املوؤمن, اإّن اأ�سحاب الكهف 

.
(1(

كانوا �سيوخاً ف�سّماهم اهلل عزَّ وجلَّ فتية باإميانهم

ففرتة ال�سباب فرتة عمرّية يتحّلى �ساحبها بهّمٍة عالية واإرادٍة 

قوّية وحتدٍّ لل�سعاب وقدرٍة على التغيري واملواجهة, ومع اأّن اأ�سحاب 

الكهف كانوا �سيوخاً ولكّنهم لتحّليهم ب�سفات ال�سباب اأ�سماهم 

اهلل تعاىل فتّية.

)1)  الكافي، ج8، �ص 395. 
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اأهمّية فترة ال�سباب

خلديجة  نوفل  بن  ورقة  و�سّية   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

بنت خويلد اإذا دخل عليها يقول لها: اعلمي اأّن ال�ساّب احل�سن 

اخللق  ال�سحيح  ال�ساّب  واأّن   ,
ّ
لل�سر مغالق  للخري  مفتاح  اخللق 

 .
(1(

ّ
مغالق للخري مفتاح لل�سر

 
ّ

علي الإمام  دفعت  العمرّية  ال�سريحة  لتلك  الأهمّية  هذه 

ون�سر  التغيري  عملّية  يف  ال�سباب  من  ال�ستفادة  ليوؤّكد   Q

الر�سالة فقال Q: اإّنا قلب احلدث كالأر�س اخلالية, ما األقي 

 .
(2(

فيها من �سيء اإّل قبلته

اأولوّيات اهتمام ال�سباب

وهذه املرحلة من العمر تكت�سب اأهمّيتها اإْن اأح�سن ال�ساب 

الإ�ستفادة منها وترتيب اأولوّياته التي ينبغي اأّل ي�سّيعها, ولذلك 

رّكزت الروايات على جملة عناوين اأهّمها: 

التعّلم 

فطلب العلم يف ال�سغر يرت�ّسخ يف قلب ال�ساب ول يزول مع 

�سبابه كان  تعّلم يف  P: من  اهلل  ر�سول  فعن  وال�سنني,  الأّيام 

مبنزلة الر�سم يف احلجر, ومن تعّلم وهو كبري كان مبنزلة الكتاب 

.
(3(

على وجه املاء

)1)  المالي، ال�شيخ الطو�شي، �ص 302. 

)2)  نهج البالغة، ج3، �ص 40. 

)3)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج1، �ص76. 
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 Q: العلم م��ن ال�س��غر كالنق�س يف 
ّ

وع��ن الإم��ام عل��ي

 .
(1(

احلجر

اأّيوب Q: اإّن اهلل يزرع احلكمة يف قلب ال�سغري والكبري, 

فاإذا جعل اهلل العبد حكيماً يف ال�سبا مل ي�سع منزلته عند احلكماء 

.
(2(

حداثة �سّنه وهم يرون عليه من اهلل نور كرامته

 P واأّما ف�سل طلب العلم حال ال�سباب فقد رفع ر�سول اهلل

مقامه اإىل م�ساف ال�سهداء فقال P: من مل يطلب العلم �سغرياً 

 .
(3(

فطلبه كبرياً فمات, مات �سهيدا

 ال�ساب وترك التعّلم  

يرتكبه  الذي  اخلطاأ  فداحة  يبني   Q ال�سادق  الإمام  عن 

ال�ساّب برتكه لطلب العلم فيقول Q: ل�ست اأحّب اأن اأرى 

فاإن مل  متعّلماً,  اأو  عاملاً  اإّما  يف حالني:  غادياً  اإّل  منكم  ال�ساب 

الّنار  اأثم �سكن  واإن  اأثم,  فاإن �سّيع  ط �سّيع, 
ّ
فر فاإن  ط, 

ّ
فر يفعل 

.
(4(

والذي بعث حمّمداً باحلّق

وعن الإمام الباقر Q: لو اأتيت ب�ساّب من �سباب ال�سيعة 

.
(5(

ل يتفّقه ]يف الدين[ لأّدبته

)1)  �شرح اأ�شول الكافي، ج6، �ص 424. 

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)3)  كنز العّمال، ج10، �ص 162. 

)4)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)5)  الكافي، ج1، �ص 7. 
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العبادة:  

جتعلها  التي  الكبرية  دللتها  لها  ال�سباب  فرتة  يف  فالعبادة 

مورد ر�سا اهلل وحمّبته, بل وجتعلها مورداً يباهي اهلل بها مالئكته, 

.
(1(

فعن ر�سول اهلل P: اإّن اهلل تعاىل يحّب ال�ساّب التائب

وعنه P: ما من �سيء اأحّب اإىل اهلل تعاىل من �ساّب تائب, وما 

 .
(2(

من �سيء اأبغ�س اإىل اهلل تعاىل من �سيخ مقيم على معا�سيه

وعنه P: اإّن اهلل تعاىل يباهي بال�ساّب العابد املالئكة, يقول: 

 .
(3(

انظروا اإىل عبدي! ترك �سهوته من اأجلي

ويف ف�سل العبادة يف فرتة ال�سباب ومقامها نقراأ عن ر�سول اهلل 

P: ف�سل ال�ساّب العابد الذي تعّبد يف �سباه على ال�سيخ الذي 

 .
(4(

تعّبد بعد ما كربت �سّنه كف�سل املر�سلني على �سائر النا�س

وعنه P: �سبعة يف ظّل عر�س اهلل عزَّ وجلَّ يوم ل ظلَّ اإّل 

.
(5(

ظّله:- وعّد منهم-: و�ساّب ن�ساأ يف عبادة اهلل عزَّ وجلَّ

ترك الدنيا والتوّجه اإلى طاعة اهلل 

واملراد اأن يتوّجه ال�ساب اإىل امل�سوؤولّيات اجل�سام والتكاليف 

الهاّمة ليقوم بها ويعمل على اإجنازها, فال يركن اإىل مت�سية وقته يف 

)1)  كنز العّمال، ج4، �ص 209. 

)2)  كنز العّمال، ج4، �ص 217. 

)3)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)4)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)5)  الخ�شال، �ص 343. 
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لهو الدنيا وفراغها وما ل ينفعه يف اأمر دينه واآخرته, فعن ر�سول 

اهلل P: ما من �ساّب يدع هلل الدنيا ولهوها واأهرم �سبابه يف طاعة 

.
(1(

اهلل اإّل اأعطاه اهلل اأجر اثنني و�سبعني �سّديقا

اإىل اهلل عزَّ وجلَّ �ساّب حدث  اأحّب اخلالئق  اإّن   :P عنه 

ال�سّن يف �سورة ح�سنة جعل �سبابه وجماله هلل ويف طاعته, ذلك 

.
(2(

الذي يباهي به الرحمن مالئكته, يقول: هذا عبدي حّقا

عنه Q: اإّن اهلل يحّب ال�ساب الذي يفني �سبابه يف طاعة 

.
(3(

اهلل تعاىل

 
ّ
و�سر بكهولكم,  ت�سّبه  من  �سبابكم  خري   :P اهلل  ر�سول 

.
(4(

كهولكم من ت�سّبه ب�سبابكم

العمل والإنتاجّية 

عن الإمام ال�سادق Q - لالأحول -: اأتيت الب�سرة؟ قال: 

الأمر ودخولهم  النا�س يف هذا  م�سارعة  راأيت  قال: كيف  نعم, 

فيه؟ فقال: واهلل اإّنهم لقليل, وقد فعلوا واإّن ذلك لقليل, فقال: 

.
(5(

عليك بالأحداث, فاإّنهم اأ�سرع اإىل كّل خري

وعليه فاإّن فئة ال�سباب هي الفئة الأ�سا�س التي ينبغي الرهان 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)3)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1401. 

)4)  و�شائل ال�شيعة، ج5، �ص25. 

)5)  الكافي، ج8، �ص 93. 
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واملعطاءة  واملنتجة  الفاعلة  الفئة  وهي  اخلريات,  فعل  يف  عليها 

والتي تقّدم وت�سّحي, ومن اأكرب الأخطاء اأن تكون فئة ال�سباب 

من الفئات التي تعي�س عبئاً وكاّلً على العمل وعلى املال العاّم, 

الإن�ساين  املجتمع  على  خطراً  ي�سّكل  اأن  �ساأنه  من  ذلك  فاإّن 

يف  �سبباً  وغرائزهم  الرجال  بع�س  �سهوات  ت�سبح  حيث  برّمته, 

ابتالء الأمم وحمنة ال�سعوب, ف�سهوة �ساّب كزيد واآخر كابن زياد 

باجتاه  واأخذتهما  الأّمة  وم�سري  التاريخ  م�سار  فت 
ّ
حر واأمثالهما 

اآخر.
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ت�ضدير املو�ضوع

 :P عن ر�سول اهلل

ثالث ل يغّل عليهن قلب امرئ م�سلم: اإخال�س العمل هلل 

.
(1(

والن�سيحة لأئّمة امل�سلمني واللزوم جلماعتهم

)1)  الكافي، ج1، �ص 403. 

 المحاضرة الثالثة: 
 اأهمّية ثقافة اجلماعة 

الهدف:

من  املرء  يدركه  ما  اأن  على  التاأكيد 

بها  ترقى  واإيجابّياتها  اجلماعة  ح�سنات 

الدينّية  الواجبات  من  جعلها  حدٍّ  اإىل 

ال�سرورّية.
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المقّدمة

لعّل من اأكرب الربكات التي مّن اهلل تعاىل بها على الأّمة نعمة 

واملوؤامرات  املجتمع  تواجه  التي  التحّديات  اجلماعة وذلك لأّن 

التي يحيكها اأعداء الدين �سّد الأّمة ل ميكن مواجهتها والت�سّدي 

لها ب�سكٍل فردي مهما بلغت احل�سانة التي يتمّتع بها اأّي فرد, بل 

ف 
ّ
 تداعي �سائر املوؤمنني اىل لزوم جماعتهم والتعر

ّ
من البديهي

ل  املالئمة  احللول  وطرح  لبع�سهم  والإ�ستماع  م�ساكلهم  على 

 موجه 
ّ

�س له اأّمتنا اليوم من غزو ثقايّف واإعالمي
ّ
�سّيما اأمام ما تتعر

بروح  وا�ستبدالها  النفو�س  الإ�سالمّية يف  الروح  اإماتة  ي�ستهدف 

ا�ستهالكّية تابعة.

حماور املو�ضوع

تف�سير الجماعة 

فاجلماعة ل تعني الكرثة يف مقابل القّلة, ول تعني القّوة يف 

مقابل ال�سعف, ول تعني القدرة يف مقابل الوهن, فعن الإمام 

واجلماعة  والبدعة  ال�سّنة  تف�سري  عن  �سئل  وقد   -Q  
ّ

علي

والفرقة -: ال�سّنة - واهلل - �سّنة حمّمد P, والبدعة ما فارقها, 

واجلماعة - واهلل - جمامعة اأهل احلّق واإن قّلوا, والفرقة جمامعة 

.
(1(

اأهل الباطل واإن كرثوا

)1)  كنز العّمال، ج1، �ص387. 
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وعن الإمام ال�سادق Q: �سئل ر�سول اهلل Pعن جماعة 

.
(1(

اأّمته, فقال: جماعة اأّمتي اأهل احلّق واإن قّلوا

وعن ر�سول اهلل P- وقد �سئل ما جماعة اأّمتك ؟ -: من 

.
(2(

كان على احلّق واإن كانوا ع�سرة 

كربالء  يف  جرى  ما  التاريخ  يف  نراه  الذي  الأكرب  وال�ساهد 

على  احلّق  واأهل  اجلماعة  ميّثلون  واأ�سحابه  احل�سني  كان  حيث 

قّلتهم بينما احت�سد ع�سرات الآلف على الباطل وال�ساللة.

بركات الجماعة  

�سّدد ر�سول اهلل P على اأهمّية اجلماعة واأو�سى بها حمّذراً 

ق والت�سّتت فقال P: اأّيها النا�س! 
ّ
من اأّي لون من األوان التفر

.
(3(

عليكم باجلماعة, واإّياكم والفرقة

يد اهلل مع اجلماعة: عنه P: يد اهلل على اجلماعة, وال�سيطان 

 .
(4(

مع من خالف اجلماعة يرك�س

ا�ستّذ  فاإذا  اجلماعة,  على  اهلل  يد   :P قوله  املعنى  وبنف�س 

ال�ساذ منهم اختطفه ال�سيطان كما يختطف الذئب ال�ساة ال�ساذة 

.
(5(

من الغنم

)1)  الخ�شال، �ص 150. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، 406. 

)3)  كنز العّمال، ج1، �ص206. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، 406. 

)5)  كنز العّمال، ج1، �ص206. 
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البقاء على الهدى: عنه P: من خرج من اجلماعة قيد �سرب 

.
(1(

فقد خلع ربقة الإ�سالم من عنقه

.
(2(

اجلماعة رحمة: عنه P: اجلماعة رحمة والفرقة عذاب

كيف  Q:....فانظروا   
ّ

علي فعن  الآخرين:  على  الظهور 

والقلوب  موؤتلفة,  والأهواء  الإمالء جمتمعة,  كانوا حيث كانت 

معتدلة, والأيدي مرتادفة, وال�سيوف متنا�سرة, والب�سائر نافذة, 

والعزائم واحدة. اأمل يكونوا اأرباباً يف اأقطار الأر�سني, وملوكاً على 

 .
(3(

رقاب العاملني

ا�ستجابة الدعاء: عن الإمام ال�سادق Q: اإّن اهلل ي�ستحيي 

من عبده اإذا �سلى يف جماعة, ثّم �ساأل حاجته اأن ين�سرف حّتى 

.
(4(

يق�سيها

ما يناق�ض الجماعة 

الفنت: عنه Q- يف التحذير من الفنت -: ل تكونوا اأن�ساب 

الفنت, واأعالم البدع, والزموا ما عقد عليه حبل اجلماعة, وبنيت 

.
(5(

عليه اأركان الطاعة

بالتوا�سل  وعليكم   ...Q  
ّ

علي فعن  واجلفاء:  التقاطع 

)1)  الكافي، ج1، �ص 405. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، 406. 

)3)  نهج البالغة، ج2، �ص 152. 

)4)  و�شائل ال�شيعة، ج8، �ص 289. 

)5)  نهج البالغة، ج2، �ص 39. 
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امنّت  قد  �سبحانه  اهلل  فاإّن  والتقاطع.  والتدابر  واإّياكم  والتباذل, 

على جماعة هذه الأّمة, فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة, 

اأحد  اإىل كنفها. بنعمة ل يعرف  التي ينتقلون يف ظّلها, وياأوون 

من املخلوقني لها قيمة, لأّنها اأرجح من كّل ثمن, واأجّل من كّل 

 .
(1(

خطر

 Q: لريدعكم الإ�سالم 
ّ

عدم الإحرتام املتبادل: عن علي

دين  واألزموا  كلمتكم,  ولتجتمع  والتهاذي,  التباغي  ووقاره عن 

التي هي  الإخال�س  اأحد غريه, وكلمة  يقبل من  الذي ل  اهلل 

.
(2(

قوام الدين

اإّياكم والتلّون يف دين اهلل؛ فاإّن جماعة   :Q التلّون: عنه

الباطل,  من  حتّبون  فيما  فرقة  من  خري  احلّق  من  تكرهون  فيما 

مّمن  ول  م�سى  مّمن  بفرقة خرياً,  اأحداً  يعط  �سبحانه مل  اهلل  واإّن 

.
(3(

بقي

اأن يحّل  اإّن ال�سيطان ي�سني لكم طرقه, ويريد   :Q  عنه 

الفتنة,  الفرقة, وبالفرقة  دينكم عقدة عقدة, ويعطيكم باجلماعة 

.
(4(

فا�سدفوا عن نزغاته ونفثاته

 Q: واأمي اهلل, ما اختلفت اأّمة بعد نبّيها 
ّ

اخلالف: عن علي

)1)  نهج البالغة، ج3، �ص 77. 

)2) ميزان الحكمة، ج1، �ص 763. 

)3)  نهج البالغة، ج2، �ص 96. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 764. 
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.
(1(

اإّل ظهر باطلها على حّقها, اإّل ما �ساء اهلل

قائاًل:  والفرقة  اخلالف  م�ساوئ   Q  
ّ

علي الإمام  ويبنّي 

الفرقة,  وقعت  اأمورهم, حني  اآخر  اليه يف  �ساروا  ما  اإىل  فانظروا 

وت�سّتتت الألفة, واختلفت الكلمة والأفئدة, وت�سّعبوا خمتلفني, 

ق بينكم 
ّ
قوا متحازبني. واإّنا اأنتم اإخوان على دين اهلل, ما فر

ّ
وتفر

تنا�سحون,  ال�سمائر, فال توازرون ول  ال�سرائر, و�سوء  اإّل خبث 

ول تباذلون ول تواّدون... وما مينع اأحدكم اأن ي�ستقبل اأخاه مبا 

.
(2(

يخاف من عيبه, اإّل خمافة اأن ي�ستقبله مبثله

عنه Q: واإيّن, واهلل, لأظّن اأّن هوؤلء القوم �سيدالون منكم 

.
(3(

قكم عن حّقكم
ّ
باجتماعهم على باطلهم, وتفر

�سيد  على  اجتمعوا  عا�سوراء حيث  يوم  الأمر  هذا  وقع  وقد 

ال�سهداء Q, وقد خطب فيهم قائاًل: »..واأراكم قد اجتمعتم 

الكرمي  بوجهه  واأعر�س  عليكم,  فيه  اهلل  اأ�سخطتم  قد  اأمر  على 

عنكم, واأحل بكم نقمته, وجنبكم رحمته..«.

)1)  الأمالي، 235. 

)2)  نهج البالغة، ج1، �ص 223. 

)3)  نهج البالغة، ج1، �ص 65. 



37

 الليلة الثانية



38



39

ت�ضدير املو�ضوع

ت�سدير املو�سوع: قال تعاىل:

.
(1(

 {ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ}

)1)  الحّج 32. 

 المحاضرة األولى: 
 البعد الجتماعّي لإحياء ال�شعائر احل�شينّية

الهدف:

الجتماعّي��ة  الأبع��اد  اإىل  التنبي��ه 

والعاّمة التي ينبغي على جمال�سنا لفت 

نظر النا�س اإليها لالإ�س��تفادة الق�س��وى 

من هذه املجال�س.
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المقّدمة

كاّفة  على  كبرية جّداً  تاأثريات  احل�سينّية  ال�سعائر  لإحياء  اإّن 

امل�ستويات الإن�سانّية �سّيما ما يرتبط منها بال�ساأن العاّم واإ�سالح 

املجتمعات وبناء الدول العادلة وت�سحيح م�سارات الأمم نظراً ملا 

حتمله هذه الإحياءات من خمزون ثقايّف وفكرّي واإن�سايّن ترتبط 

باأهّم امل�سكالت التي تعاين منها الب�سرّية اليوم, وما ت�ستطيع اأن 

توّفره من قدرة على التغيري ورف�س الواقع وهو ما ل ميكن اأن جتده 

يف اأّي مدر�سٍة اأخرى. 

حماور املو�ضوع

تحويل القّلة اإلى كتلة موؤّثرة

قال تعاىل: {ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ 

 .
(1(

ڑڑ ک ک ک}
فهذه املجال�س تعّلمنا اأّن القّلة لي�ست �سعفاً, واأّن القدرة لي�ست 

قدراً ينبغي الت�سليم له, فقد ا�ستطاع احل�سني Q واأ�سحابه يف 

اللحظة التي اعتربها اجلميع اأّنها حلظة �سعفه ونهايته اأن يحّولها 

اإىل اأكرب عن�سر قّوة, واإىل حمّطة ت�ستطيع اأن تدّب الروح واحلياة 

ر- ولكاّفة �سعوب الأر�س-  اإىل 
ّ
يف كاّفة حركات وم�ساريع التحر

يوم القيامة.

)1) البقرة، 249 
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حفظ الهوّية الإ�سالمّية

 }: وعلينا اأن نعلم جميعاً باأّن هذه 
ّ

يقول الإمام اخلميني

اأوجدت  التي  هي   
ّ

احل�سيني العزاء  لإقامة  ال�سيا�سّية  املرا�سم 

الأئّمة  �سيعة  �سّيما  ل  هوّيتهم  وحفظت  امل�سلمني  بني  الوحدة 

.Q الثني ع�سر

وجدان  الإ�سالمّية يف  املفاهيم  ل  توؤ�سّ املجال�س  هذه  فاإحياء 

الأّمة ومتّيزها عن اأّية مفاهيم مد�سو�سة اأو م�سّوهة اأو متالعب بها 

من قبل حّكام اجلور والف�ساد.

التاأثير ال�سيا�سّي 

الوعظ  جمال�س  تكن  مل  لو   :{  
ّ

اخلميني الإمام  يقول 

قد  بلدنا  كان  ملا  هذه,  املاآمت  وجمال�س  العزاء  ومواكب  واخلطابة 

 .
(1(

انت�سر

 }:مل يكن باإمكان اأّي قدرة اإحباط 
ّ

يقول الإمام اخلميني

جميع املوؤامرات التي حاكتها القوى الكربى �سّد هذا ال�سعب, 

للهجوم من كّل اجلبهات غري قدرة جمال�س  اأ�سبح هدفاً  الذي 

 .
(2(

العزاء هذه

 من اأهّم اجلوانب التي ت�ساهم جمال�س 
ّ

ولعّل اجلانب ال�سيا�سي

بالدرجة   Q احل�سني  ثورة  لأّن  بها  التاأثري  يف  هذه  الإحياء 

)1)  قيام عا�شوراء، �ص18  

)2) قيام عا�شوراء �ص 11 



42

الأوىل كانت ثورة �سيا�سّية ت�ستهدف الوقوف يف وجه ال�سلطان 

اجلائر واإ�سالح ما ف�سد من اأمور الأّمة.

روح الت�سحية والفداء 

 }: اإّن النفجار )اأي انت�سار الثورة 
ّ

يقول الإمام اخلميني

يف اإيران( قد مّت بربكة املجال�س احل�سينّية التي عّمت البلد, فقد 

وت�سوقهم  بع�ساً  بع�سهم  حول  كاّفًة  النا�س  جتمع  اأن  ا�ستطاعت 

.
(1(

نحو نقطٍة واحدة

بيته  واأهل  واأ�سحابه   Q للح�سني  الزاكية  الدماء  اإّن 

واأعطت  ل�سهادتهم  الأوىل  اللحظة  منذ  املحّبني  م�ساعر  األهبت 

وترف�س اخلنوع  ت�سحو  الأّمة  بداأت  ما  ف�سرعان  مبا�سرًة,  ثمارها 

الأتباع  تغّذي م�ساعر كّل  الدماء  زالت هذه  وما  وال�ست�سالم, 

ال�ساحات,  خمتلف  يف  والفداء  للت�سحية  وتدفعهم  والأن�سار 

وهذا ما ن�سهده على �ساحاتنا الإ�سالمّية اليوم بربكة هذه الدماء 

الطاهرة.

روح الحما�ض والثورة 

راية  حتت  اجلميع  نه�س  لقد   :{  
ّ

اخلميني الإمام  يقول 

.
(2(

Q الإمام احل�سني

)1)  قيام عا�شوراء �ص13 

)2)  قيام عا�شوراء، �ص18 
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 }: كّل ما لدينا من عا�سوراء.
ّ

يقول الإمام اخلميني

فكّل اأ�سكال احلما�س والإندفاع والإباء ورف�س الذّل واخلنوع 

واإرادة التغيري و�سوى ذلك من املفاهيم التي تختزن قدرة تغيريّية, 

ة 
ّ
وبكّل تاأثرياتها وتداعياتها اإّنا هو بربكة هذه الإحياءات امل�ستمر

والفاعلة واملوؤّثرة ملجال�س العزاء احل�سينّية.
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q عن الإمام الكاظم

» اإّن هلل عباداً يف الأر�س ي�سعون يف حوائج النا�س, هم الآمنون 

 .
(1(

يوم القيامة«

)1)  الكافي، ج2، �ص 197. 

 المحاضرة الثانية: 
ق�شاء حوائج النا�س

الهدف:

 تعزيز ثقافة الإهتمام بكّل ما يرتبط 

حوائج  ق�ساء  �سّيما  ل  العاّم  بال�ساأن 

على  واأولوّيته  اأهمّيته  وبيان  الآخرين 

ة. امل�سائل الفردّية واخلا�سّ
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المقّدمة

البع�س  بع�سهم  عند  العباد  حاجات  جعل  تعاىل  اهلل  اإّن 

وجعله  ذلك  عليهم  وفر�س  بع�سهم  حوائج  بق�ساء  وابتالهم 

�سبياًل اإىل مر�ساته ور�سوانه ليختربهم ويرى اإميانهم له وطاعتهم 

اإّل وقّدر ق�ساءها  اإن�سان  اأو حاجًة عند  اإّياه, فلم يقّدر اهلل نق�ساً 

�ساأنه  عظم  مهما  النا�س  من  اأحد  يخلو  ل  بل  اآخر  اإن�ساٍن  عند 

ليوّثق  ذلك  وكّل  اأخيه,  اإىل  حاجٍة  اأو  نق�ٍس  من  �سلطانه  وعال 

املجتمع  يف  والتكاتف  التالحم  دعائم  وير�ّسخ  الإميان  عرى 

.
ّ

الإ�سالمي

حماور املو�ضوع

ق�ساء الحوائج 

الإن�سان  تنق�س  التي  باحلاجة  حتديداً  يرتبط  احلوائج  وق�ساء 

النا�س  خدمة  مو�سوع  عن  احلوائج  مو�سوع  يختلف  ولذلك 

ب�سكٍل عام, ومن هنا كان لق�ساء احلوائج كّل تلك املنزلة كونها 

الإمام  فعن  �سرورة,  مورد  هو  الذي  الأمر  يف  الإن�سان  تخدم 

ال�سادق Q: من �سعى يف حاجة اأخيه امل�سلم طلب وجه اهلل 

.
(1(

كتب اهلل عزَّ وجلَّ له األف األف ح�سنة

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص 367. 
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وعنه Q: من كان يف حاجة اأخيه املوؤمن امل�سلم كان اهلل 

 .
(1(

يف حاجته ما كان يف حاجة اأخيه

عزَّ  اهلل  ق�سى  حاجة  املوؤمن  لأخيه  ق�سى  من   :Q وعنه 

 .
(2(

وجلَّ له يوم القيامة مائة األف حاجة من ذلك اأّولها اجلّنة

كان  حاجة  املوؤمن  لأخيه  ق�سى  من   :P اهلل  ر�سول  وعن 

.
(3(

كمن عبد اهلل دهره

ولذلك حاز �ساحب هذه املنقبة على حمّبة اهلل كونه يق�سي 

: اخللق  حوائج عياله, فعن الإمام ال�سادق Q: قال اهلل عزَّ وجلَّ

 .
(4(

عيايل, فاأحّبهم اإيلَّ األطفهم بهم, واأ�سعاهم يف حوائجهم

المبادرة اإلى ق�ساء الحوائج 

وامل�سارعة يف  املبادرة  Q �سرورة  ال�سادق  الإمام  ويعّلمنا 

ق�ساء حوائج املوؤمنني: اإّن الرجل لي�ساألني احلاجة فاأبادر بق�سائها, 

.
(5(

خمافة اأن ي�ستغني عنها فال يجد لها موقعاً اإذا جاءته

بل اأكرث من ذلك فاإّن املرء اإذا ا�ستطاع اأن يق�سي حاجة اأخيه 

دون اأن يكّلفه  ال�سوؤال فليفعل فاإّن ذلك اأعظم ثواباً واأ�سّد �سلة 

باملوؤمنني.

)1)  الأمالي، 97. 

)2)  الكافي، ج2، �ص 192. 

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص 361. 

)4)  الكافي، ج2، �ص 199. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 703. 
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بركة ال�سعي في ق�ساء حاجة الموؤمن 

واأجزلت الروايات الثواب حّتى ملجّرد ال�س��عي لق�س��اء حوائج 

 :Q املوؤمنني حّتى ولو مل يوفق لهذه اخلدمة فعن الإمام ال�سادق

اإّن العب��د ليم�س��ي يف حاجة اأخي��ه املوؤمن فيوكل اهلل ع��زَّ وجلَّ به 

ملكني: واحداً عن ميينه واآخر عن �سماله, ي�ستغفران له رّبه ويدعوان 

.
(1(

بق�ساء حاجته

وعنه Q: املا�س��ي يف حاجة اأخيه كال�س��اعي بني ال�س��فا 

.
(2(

واملروة...

من امتنع عن ق�ساء حاجة اأخيه 

ويبنّي الإمام ال�سادق Q �سوء فعل من امتنع عن ق�ساء 

م�سلم يف حاجة  رجل  اأتاه  م�سلم  رجل  اأمّيا  بقوله:  اأخيه  حاجة 

اإّياها, عرّيه اهلل يوم القيامة تعيرياً  وهو يقدر على ق�سائها فمنعه 

ق�ساءها يف  قد جعلت  اأخوك يف حاجة  اأتاك  له:  وقال  �سديداً, 

اإليك  اأنظر  ل  تي  وعزَّ ثوابها,  يف  منك  زهداً  اإّياها  فمنعته  يدك 

 .
(3(

اليوم يف حاجة معّذباً كنت اأو مغفوراً لك

اإخوانه  من  رجل  اليه  ق�سد  من   :Q الكاظم  الإمام 

)1)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص 80. 

)2)  تحف العقول، �ص 303. 

)3)  الأمالي، �ص 99. 
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اأن يقدر عليه, فقد  به يف بع�س اأحواله فلم يجره بعد  م�ستجرياً 

 .
(1(

قطع ولية اهلل عزَّ وجلَّ

الإمام الكاظم Q: من اأتاه اأخوه املوؤمن يف حاجة فاإّنا هي 

رحمة من اهلل تبارك وتعاىل �ساقها اإليه, فاإن فعل ذلك فقد و�سله 

بوليتنا, وهو مو�سول بولية اهلل, واإن رّده عن حاجته وهو يقدر 

على ق�سائها �سّلط اهلل عليه �سجاعاً من نار ينه�سه يف قربه اإىل يوم 

 .
(2(

القيامة

وهنا ل بّد من الت�سديد على اأمور: 

النا�س يف  ق�ساء حوائج  الذي جعل  هو  اهلل  اأّن  الأّول: 

اأيدي بع�سهم البع�س ليبتليهم ويختربهم.

الثاين: اأّن القدرة التي ميتلكها الإن�سان على ق�ساء حوائج 

ميار�سها  اأن  وينبغي  عليه,  اهلل  من  رحمة  هي  اإّنا  الآخرين 

كرحمة بني النا�س.

هو  اإّنا  املوؤمنني  حوائج  ق�ساء  عن  المتناع  اأّن  الثالث: 

زهد يف ثواب اهلل.

الرابع: اأّن اهلل يزهد يف مغفرة من يزهد يف ثوابه.

يعترب  املوؤمنني  حوائج  ق�ساء  عن  المتناع  اأّن  اخلام�س: 

قطيعًة هلل عزَّ وجّل.

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص 386. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 702. 
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ال�ساد�س: اأّن الإن�سان اإذا امتنع عن ق�ساء حوائج النا�س 

فعن  خلقه,  �سرار  بخدمة  اهلل  ابتاله  التوفيق  هذا  و�سلب 

الإمام الباقر Q: من بخل مبعونة اأخيه امل�سلم والقيام له 

 .
(1(

يف حاجته ]اإل[ ابتلي مبعونة من ياأثم عليه ول يوؤجر

وعن الإمام ال�سادق Q: اأمّيا رجل من �سيعتنا اأتاه رجل 

من اإخواننا فا�ستعان به يف حاجة فلم يعنه وهو يقدر, ابتاله اهلل 

عزَّ وجلَّ باأن يق�سي حوائج عدّو من اأعدائنا يعّذبه اهلل عليه يوم 

 .
(2(

القيامة

اإّياك والحتجاب عن موؤمن محتاج 

اإهانًة  ي�سّكل  املوؤمنني  حاجات  ق�ساء  عن  الحتجاب  فاإّن 

واإ�ساءًة لعيال اهلل واأحّبائه الذين يغ�سب اهلل لإهانتهم والإ�ساءة 

لهم, فعن الإمام ال�سادق Q: من �سار اإىل اأخيه املوؤمن يف 

اأن ح�سرته  اإىل  اهلل  لعنة  يزل يف  فحجبه, مل  م�سلماً  اأو  حاجته 

 .
(3(

الوفاة

وعن الإمام الباقر Q: اأمّيا م�سلم اأتى م�سلما زائراً اأو طالب 

حاجة وهو يف منزله, فا�ستاأذن له ومل يخرج اإليه, مل يزل يف لعنة 

.
(4(

اهلل عزَّ وجلَّ حّتى يلتقيا

)1)  الكافي، ج2، �ص 366. 

)2)  ثواب الأعمال، �ص 289. 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 703. 

)4)  الكافي، ج2، �ص 365. 
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ومن اأعظم حوائج النا�س هو ال�سعي يف تاأمني العدل واإي�سال 

احلقوق اإليهم ورفع الظلم عنهم, وهو ما كان يهدف اإليه الإمام 

احل�سني Q من خالل خروجه على يزيد الظامل..
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q
ّ

 عن علي

 

 يدع هذه اللماظة لأهلها؟! اإّنه لي�س لأنف�سكم ثمن 
ّ
»األ حر

.
(1(

اإّل اجلّنة, فال تبيعوها اإّل بها«

 

)1)  نهج البالغة، ج4، �ص 105. 

 المحاضرة الثالثة: 
مفهوم احلّرّية يف الإ�شلم

الهدف:

 
ّ

الأخالقي التعريف  على  الإ�ساءة 

ّية الذي يتبّناه الإ�سالم وبيان اأهّم 
ّ
للحر

دللت واأبعاد هذا املفهوم على �سلوك 

الإن�سان.
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المقّدمة

املادّية  احل�سارة  اأتباع  بها  يتغّنى  التي  املفاهيم  ّية من 
ّ
احلر اإّن 

الواقع  يف  وهي  احل�سارة,  هذه  اإجنازات  اأكرب  اإحدى  ويعتربونها 

الإن�سان,  حياة  على  املفاهيم  اأخطر  من  عندهم  معناها  بح�سب 

ّية مبعناها اللغوّي تناق�س العبودّية وال�سرتقاق اإّل اأّنها مبعناها 
ّ
واحلر

تعاىل  اهلل  لغري  العبودّية  األوان  من  لون  اأي  نفي  تعني   
ّ

ال�سرعي

ر من عبادة الهوى والأنا وال�سلطان والدنيا وال�سيطان 
ّ
اأي التحر

و�سوى ذلك والإقرار بالعبودّية هلل وحده ل �سريك له, ولذلك 

.
(1(

ا
ّ
Q: من ترك ال�سهوات كان حر

ّ
قال علي

حماور املو�ضوع

الحّرّية مجمع الخ�سال 

عن الإمام ال�سادق Q: خم�س خ�سال من مل تكن فيه 

والثانية:  الوفاء,  اأّولها:  م�ستمتع,  كثري  فيه  فلي�س  منها  خ�سلة 

 - واخلام�سة  اخللق,  ح�سن  والرابعة:  احلياء,  والثالثة:  التدبري, 

(2(

ّية.
ّ
وهي جتمع هذه اخل�سال -: احلر

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 583. 

)2)  الخ�شال، �ص 284. 
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النا�ض كّلهم اأحرار 

ّية منحة اهلل اإىل العباد, بل اأمانة اهلل التي ل يحّق للمرء 
ّ
احلر

التحّلل منها لأّن ذلك يوؤّدي به اإىل الإ�سرتقاق وهو ما يرف�سه اهلل 

اآدم مل  اإن  النا�س  اأّيها   :Q
ّ

لعباده, فقد ورد عن الإمام علي

 .
(1(

يلد عبدّا ول اأمة, واإّن النا�س كّلهم اأحرار

 .
(2(

ا
ّ
وعنه Q: ل ي�سرتقّنك الطمع وقد جعلك اهلل حر

.
(3(

ا...
ّ
وعنه Q: ل تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حر

 الحّر حرٌّ في جميع اأحواله 

اأو   ميار�سه املرء حيناً ويرتكه اأحياناً 
ً
ّية لي�ست اأمراً جمتزاأ

ّ
واحلر

يّت�سف به يف مكاٍن دون اآخر واأمام قوٍم دون اآخرين وهكذا, بل 

كما  وظروفه  و�سوؤونه  اأحواله  كاّفة  يف  املرء  بها  يتمّتع  �سفة  هي 

على  حرٌّ   
ّ
احلر اإّن   :Q ال�سادق  الإمام  فعن  له,  اهلل  اأرادها 

جميع اأحواله, اإن نابته نائبة �سرب لها, واإن تداّكت عليه امل�سائب 

مل تك�سره واإن اأ�سر وقهر وا�ستبدل بالي�سر ع�سرا, كما كان يو�سف 

ا�سُتعِبد  اأن  ّيته 
ّ
ي�سرر حر الأمني �سلوات اهلل عليه مل  ال�سّديق 

 .
(4(

�سر
ُ
وُقهر واأ

)1)  الكافي، ج8، �ص 69. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 528. 

)3)  نهج البالغة، ج3، �ص 51. 

)4)  �شرح اأ�شول الكافي، ج8، �ص 281. 
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, العبد عبد واإن �ساعده 
ّ
 حرٌّ واإن م�ّسه ال�سر

َّ
وعنه Q: احلر

 .
(1(

القدر

من �سفات الحّر 

Q: ح�س��ن الب�س��ر �س��يمة كّل 
ّ

طالق��ة الوجه: عن علي

 .
(2(

ّ
حر

Q: اإّن احلياء والعّفة من خالئق 
ّ

احلياء والعّفة: عن علي

 .
(3(

الإميان, واإّنهما ل�سجّية الأحرار و�سيمة الأبرار

 .
(4(

 جتنب العاّر
ّ
Q: جمال احلر

ّ
جتّنب العاّر: عن علي

العبادة �سكراً:  الإمام الباقر Q: اإّن قوماً عبدوا اهلل �سكراً 

.
(5(

فتلك عبادة الأحرار

ّية منّزهة من الغّل 
ّ
Q: احلر

ّ
عدم البغ�س والغدر: عن علي

 .
(6(

واملكر

 
ّ
احلر توفيق  من   :Q

ّ
علي عن  احلالل:  الرزق  ك�سب 

 .
(7(

اكت�سابه املال من حّله

ينفر  عمل  وكّل  اإّياك   :Q
ّ

علي الإمام  الأحرار:  احرتام 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 48. 

)2)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج15، �ص 525. 

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 135. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 416. 

)5)  نهج البالغة، ج4، �ص 53. 

)6)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 583. 

)7)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 583 
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ا, اأو حتمل به 
ّ
ا, اأو يذّل لك قدرا, اأو يجلب عليك �سر

ّ
عنك حر

.
(1(

يوم القيامة وزرا

ما يورث الحّرّية 

ما  عبد   
ّ
احلر قنع,  ما   

ّ
حر العبد   :Q

ّ
علي عن  القناعة: 

 .
(2(

طمع

Q: من زهد يف الدنيا اأعتق نف�سه واأر�سى 
ّ

الزهد: عن علي

.
(3(

رّبه

عدم التعّلق بالدنيا: عن ال�سّيد امل�سيح Q: مباذا نفع امروؤ 

نف�سه باعها بجميع ما يف الدنيا ثّم ترك ما باعها به مرياثاً لغريه؟! 

على  واختارها  نف�سه  خّل�س  لمرئ  طوبى  ولكن  نف�سه,  اأهلك 

 .
(4(

جميع الدنيا

, والنا�س فيها رجالن: رجل 
ّ
Q: الدنيا دار ممر

ّ
وعن علي

.
(5(

باع نف�سه فاأوبقها, ورجل ابتاع نف�سه فاأعتقها 

Q: من قام ب�سرائط العبودّية 
ّ

العبودّية هلل: عن الإمام علي

  .
(6(

ّية اأعيد اإىل الرّق
ّ
اأهل للعتق, من ق�سر عن اأحكام احلر

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 100. 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج 12، �ص 70. 

)3)  م�شتدرك الو�شائل، ج 12، �ص 47. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 583 

)5)  نهج البالغة، ج4، �ص 33. 

)6)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 450. 



58

من نماذج الحّرّية 

عن الإمام الباقر Q: اإّن يزيد بن معاوية دخل املدينة وهو 

 
ّ
يريد احلّج, فبعث اإىل رجل من قري�س فاأتاه, فقال له يزيد: اأتقر

يل اأّنك عبد يل, اإن �سئت بعتك واإن �سئت ا�سرتّقيتك, فقال له 

اأنت باأكرم مّني يف قري�س ح�سبا, ول  الرجل: واهلل يا يزيد! ما 

كان اأبوك اأف�سل من اأبي يف اجلاهلّية والإ�سالم, وما اأنت باأف�سل 

 لك مبا �ساألت؟! فقال 
ّ
مّني يف الدين ول بخري مّني, فكيف اأقر

 يل واهلل قتلتك, فقال له الرجل: لي�س قتلك 
ّ
له يزيد: اإن مل تقر

اهلل  ر�سول  ابن   Q
ّ

علي بن  احل�سني  قتلك  من  باأعظم  اإّياي 

.
(1(

P, فاأمر به فقتل

 
ّ

 بن يزيد الرياحي
ّ
ّية يف كربالء موقف احلر

ّ
ولعّل اأبرز م�ساهد احلر

وهو يك�ّسر اأغالل العبودّية لنظام يزيد وتاأبى نف�سه الإجنرار اإىل 

لتمار�س  وتنطلق  اأ�سرها  من  ر 
ّ
وتتحر �سهواتها  من  فتنعتق  هواها 

ولذلك   ,Q ال�سهداء  �سّيد  بن�سرة  جتّلت  التي  احلّقة  ّية 
ّ
احلر

ّية اإذ قال 
ّ
اأ�ساد احل�سني Q مبوقفه واأعقبه اأف�سل م�ساديق احلر

.
(2(

له: اأنت حرٌّ كما �سّمتك اأّمك

)1)  الكافي، ج8، �ص 235. 

)2)  العوالم المام الح�شينQ، �ص 168. 
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 الليلة الثالثة
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ت�ضدير املو�ضوع

ت�سدير املو�سوع: قال تعاىل: 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى  ې  {ې 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی   ی    ىئ     ىئ   ىئ 

.
(1(

جب}

)1)  الح�شر 9. 

 المحاضرة األولى: 
 جتّلي الإيثار يف كربلء

الهدف:

بي��ان معن��ى ومق��ام هذه الف�س��يلة 

ال�سامية بني الف�سائل ودرجتها يف الدنيا 

والآخ��رة وح��ّث النا�س عل��ى التحّلي 

بها.
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المقّدمة

تعترب ف�سيلة الإيثار كما ورد يف الن�سو�س اأعلى املكارم و�سيمة 

واأعلى  الإميان  مراتب  واأعلى  الإح�سان  اأح�سن  وهي  الأبرار, 

الأخيار  و�سيمة  الأبرار,  و�سجّية  ال�سيم  واأف�سل  الكرم,  مراتب 

بل  ال�سخاء  واأف�سل  الزهد,  وزينة  �سيادة  واأجّل  عبادة  واأف�سل 

الأحرار  ي�سرتّق  وبه  املكارم,  غاية  فهي  مكرمة  بالإيثار  وكفى 

ومتلك الرقاب, ولذلك كان من اأف�سل الختيار التحّلي بالإيثار 

وحمل النفو�س عليه.

 Q: عامل �سائر النا�س بالإن�ساف, وعامل 
ّ

وورد عن علي

 .
(1(

املوؤمنني بالإيثار

حماور املو�ضوع

منزلة الإيثار

يا  قال:  واأّمته,  حمّمد  درجات  اأرين  رّب  يا   :Q مو�سى 

مو�سى اإّنك لن تطيق ذلك ولكن اأريك منزلة من منازله جليلة 

لته بها عليك وعلى جميع خلقي..., فك�سف له عن  عظيمة ف�سّ

اأنوارها  من  نف�سه  تتلف  كادت  منزلة  اإىل  فنظر  ال�سماء  ملكوت 

وقربها من اهلل عزَّ وجلَّ قال: يا رّب, مباذا بّلغته اإىل هذه الكرامة؟! 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 16. 
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يا مو�سى, ل  الإيثار.  بينهم وهو  به من  بخلق اخت�س�سته  قال: 

ا�ستحييت من  اإّل  من عمر  وقتاً  به  اأحد منهم قد عمل  ياأتيني 

 
(1(

حما�سبته وبّواأته من جّنتي حيث ي�ساء.

فاأعجبه فت�سّدق  Qثوباً   
ّ

ا�سرتى علي الطفيل:  اأبو  وروى 

به, وقال: �سمعت ر�سول اهلل Pيقول: من اآثر على نف�سه اآثره 

(2(

اهلل يوم القيامة اجلّنة.

الإمام الباقر Q: هلل عزَّ وجلَّ جّنة ل يدخلها اإّل ثالثة - 

 .
(3(

اإىل قوله:- ورجل اآثر اأخاه املوؤمن يف اهلل عزَّ وجّل

ف�سل الموؤثرين 

و�سف  يف   -Q ال�سادق  الإمام  الكمال:  اأهل  �سفة 

الع�سر  حال  يف  بالإخوان  الربرة  هم   :- املوؤمنني  من  الكاملني 

والي�سر, املوؤثرون على اأنف�سهم يف حال الع�سر كذلك و�سفهم اهلل 

.
(4(

فقال: {ېئ ېئ ىئ  ...}

 Q: من اآثر على نف�سه ا�ستحّق 
ّ

اأف�سل النا�س: الإمام علي

 .
(5(

ا�سم الف�سيلة

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 16 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج7، �ص 250. 

)3)  الكافي، ج2، �ص 142. 

)4)  مكيال المكارم، ج2، �ص295. 

)5)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 435. 
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منته��ى امل��روءة: عن��ه Q: م��ن اآثر عل��ى نف�س��ه بالغ يف 

 .
(1(

املروة

وقد مدح اهلل عزَّ وجلَّ �ساحب القليل, فقد روى اأبو ب�سري عن 

اأحدهما Q قلت له: اأّي ال�سدقة اأف�سل؟ قال: جهد املقّل, 

اأما �سمعت قول اهلل عزَّ وجّل: {ېئ ېئ ىئ  ...} ترى 

(2(

هاهنا ف�ساًل؟.

عنه Q: لي�س الرّب بالكرثة وذلك اأّن اهلل عزَّ وجلَّ يقول 

بذلك  عزَّ وجلَّ  اهلل  عرفه  ومن   {... {ېئ ېئ   كتابه:  يف 

 .
(3(

اأحّبه اهلل

فقال:  �ساة  Pراأ�س  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  لرجل  اأهدي 

اإّن اأخي فالناً وعياله اأحوج اإىل هذا مّنا, فبعث به اإليهم فلم يزل 

اأبيات حّتى  �سبعة  اأهل  تداولها  اآخر حّتى  اإىل  به واحداً  يبعث 

 .
(4(

رجعت اإىل الأّول فنزلت {ېئ  ...}

وروت عائ�سة: ما �سبع ر�سول اهلل Pثالثة اأّيام متوالية حّتى 

 .
(5(

فارق الدنيا, ولو �ساء ل�سبع ولكّنه كان يوؤثر على نف�سه

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 18. 

)2) ثواب الأعمال، ال�شيخ ال�شدوق، �ص 142. 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 18. 

)4)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج8، �ص 369. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 18. 
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اإيثار علّي 

 P اهلل  ر�سول  فرا�س  Qعلى  طالب  اأبي  بن   
ّ

علي بات 

فاأوحى اهلل اإىل جربئيل وميكائيل: اإيّن اآخيت بينكما وجعلت 

يوؤثر �ساحبه  فاأّيكما  اأطول من عمر الآخر,  الواحد منكما  عمر 

اإليهما:  وجلَّ  عزَّ  اهلل  فاأوحى  احلياة.  كالهما  فاختار  باحلياة؟ 

وبني حمّمد  بينه  اآخيت  طالب,  اأبي  ابن   
ّ

علي مثل  كنتما  اأفال 

فبات على فرا�سه يفديه بنف�سه فيوؤثره باحلياة... فاأنزل اهلل تعاىل: 

ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  

..
(1(

ھ ھ}
الإيثار في كربالء

عند الإيثار على النف�س تتبنّي جواهر الكرماء ومعادن النا�س 

وحقائق النفو�س, وهذا ما جتّلى باأبهى �سوره يف كربالء.

وميكن ا�ستخال�س بع�س م�ساهد الإيثار:

بتقّدمهم  وذلك   :Q للح�سني  والآل  الأ�سحاب  اإيثار 

لل�سهادة بني يديه واإيثاره بالبقاء حّياً ولو لوقت ق�سري, هذا الإيثار 

الذي كان خال�سة ع�سقهم للح�سني Q والذي مل يقووا معه 

اأن يروا احل�سني �سهيداً قبلهم.

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 18 
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يناف�سون  كانوا  الآل  اأّن  الرواية  ففي  لالآل:  الأ�سحاب  اإيثار 

قبلهم  يقدموا  حّتى  مينعونهم  والأ�سحاب  للتقّدم  الأ�سحاب 

وا�ست�سهدوا باأجمعهم.

اإيثار العّبا�س: وهو من اأروع م�ساهد الإيثار وهو يرمي املاء من 

يديه موؤثراً عط�س احل�سني على عط�سه, فحمل اإليه املاء قبل اأن 

ي�سربه.
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q 
ّ

 عن الإمام علي

كان  اإّل  بامراأة  خال  رجل  من  فما  رجل,  بامراأة  يخلو  »ل 

.
(1(

ال�سيطان ثالثهما«

)1)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 265. 

 المحاضرة الثانية: 
 الختلط املحّرم

الهدف:

التنبي��ه اإىل ك��ون الإخت��الط م��ن 

اأكرب املفا�س��د الجتماعّي��ة التي ينبغي 

حماربته��ا واحل��ذر منه��ا يف جمتمعاتنا 

وبيوتنا.
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 المقّدمة 

تنظيم  اإطار  ال�سريعة يف  عليها  نّبهت  التي  الهاّمة  الأمور  من 

اأنها  واملحارم,  الزوجّية  دائرة  خارج  باملراأة  الرجل  بني  العالقة 

خ�سبة  اأر�ساً  اعتربته  الذي  م 
ّ
املحر الختالط  جتّنب  اإىل  دعت 

للوقوع يف الكثري من النحرافات  ال�سلوكّية التي قد يجد فيها 

الإن�سان نف�سه يف حلظة ما قد فقد كّل الدفاعات النف�سّية التي 

تقف يف وجه و�سو�سات ال�سيطان والهوى والنف�س الأّمارة بال�سوء 

لي�سبح �سريعاً حتت �سلطة اإبلي�س.

فاأرادت لهذه العالقة اأن تبقى يف �سمّوها الإن�سايّن والإميايّن 

حمّذرة من الوقوع يف انحدارات ال�سهوة ال�سلبّية التي ل ت�سّكل 

خطراً على الفرد فح�سب بل تدّمر جمتمعاً ودوًل, وهذا ما ن�سهده 

يف الكثري من بقاع الأر�س اليوم.

حماور املو�ضوع

 مفا�سد الختالط المحّرم واآثاره

اأمور  جملة  مراعاة  على  احلنيفة  ال�سريفة  الروايات  واأّكدت 

اأّي جمل�س اختالط حر�ساً من الوقوع يف اخلطاأ, بل وميكن  يف 

اإىل حّد  مة والتي قد ت�سل 
ّ
املحر العالقات  من  اأّن كثرياً  القول 

مة وما يرتّتب عليها 
ّ
مة واخللوات املحر

ّ
الزنا اأحياناً واللقاءات املحر
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م الذي ينبغي اأن 
ّ
من مفا�سد اجتماعّية تبداأ من الإختالط املحر

يناأى الإن�سان بنف�سه به حر�ساً على نف�سه واأهله وعياله.

 عدم النظر

{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  تعاىل:  قال 

ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  
الب�سر  وغ�ّس   .

(1(

{.. گ گ گ گ ڳ  
وعن  والإمعان.  التحديق  عدم  خالل  من  يتحّقق  وهو  خف�سه 

القلب  يف  تزرع  النظرة  بعد  »النظرة   :Q ال�سادق  الإمام 

 .
(2(

ال�سهوة, وكفى بها ل�ساحبها فتنة«

غري  من  اأّنه  ذلك  معنى  النظر  من  الن�سو�س  حتّذر  وعندما 

م دون اأن 
ّ
املمكن لالإن�سان اأن ميعن النظر يف الطرف الآخر املحر

مقّدمة  ي�سّكل  مّما  ذلك  �سوى  اأو  تلّذذ  اأو  ريبة  اأو  �سّك  يدخله 

عن  املرء  يغفل  واعتيادّية  طبيعّية  حالًة  �سي�سبح  لأّنه  للحرام 

�سلبّياتها واأخطارها.

 عدم الخ�سوع في القول 

ق��ال تع���اىل: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

 .
(3(

ڄ} ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 

)1)  النور 30. 

)2)  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص 52. 

)3)  الأحزاب 32. 
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ومعنى اخل�س��وع يف الق��ول اأن تقّدم  املراأة نف�س��ها بطريقة مثرية 

من خالل ترقيق القول وتلحني الكالم وحت�س��ني ال�سوت واإبراز 

الأنا امل�س��طنعة والظهور مبظهر اجلم��ال والكمال املزّيف وكّل ما 

من �س��اأنه اأن يحرف من يف قلبه مر�س من الرجال نحو الف�س��اد 

والرذيلة. 

التزّين والتبّرج في المجال�ض 

تطّيب  اأو  تزّين  رافقه  اإذا  واملراأة  الرجل  بني  الختالط  فاإّن   

اإىل  ال�سيطان  اأن يدخل  الطبيعي  فاإّنه من  ملفتة  األب�سة  لب�س  اأو 

 اأ�سحابها اإىل النظر احلرام والقول احلرام ومن 
ّ
هذه املجال�س ليجر

املمكن اإىل الفعل احلرام كذلك.

الخو�ض في الأحاديث اللهوّية 

املحارم  غري  واملراأة  الرجل  بني  احلديث  طبيعة  اأّن  واملراد   

الدخول  وعدم  ال�سرورة  حّد  على  فيه  القت�سار  ينبغي  مّت  اإذا 

اإّل  اأحاديث جانبّية وحوارات م�سطنعة ونقا�سات ل تهدف  يف 

اأّن  البع�س  يعترب  اأن  الأ�سف  ومع  الطرفني,  بني  العالقة  لتقوية 

ّية 
ّ
احلر هام�س  من  تزيد  والتي  احل�سارّية  املظاهر  من  املظهر  هذا 

املفا�سد  اأكرب  من  اعتربه  الإ�سالم  اأّن  مع  الإن�سان  لدى  الفردّية 

 واحل�سارة, واإّن كثرياً مّما هو �سائع 
ّ

الجتماعّية واأبعدها عن الرقي

التعارف  ومواقع  الإنرتنت  �سفحات  على  حمادثات  من  اليوم 
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وا�سعاً  الباب  وتفتح  الإطار  هذا  يندرج يف  ة  اخلا�سّ والأحاديث 

مة.
ّ
اأمام العالقات امل�سبوهة واملحر

اجتناب المزاح

ة  خا�سّ م�سائل  يف  لالنزلق  الطريق  تفتح  املزاح  كرثة  فاإّن 

مات, فقد ورد عن اأبي 
ّ
والدخول يف تفا�سيل قد توؤّدي اإىل حمر

ب�سري اأّنه قال: »كنت اأقرئ امراأة كنت اأعّلمها القراآن فمازحتها 

ب�سيء, فقدمت على اأبي جعفر Q فقال يل: اأّي �سيء قلت 

.
(1(

للمراأة؟ فغّطيت وجهي, فقال: ل تعودّن اإليها«

اإّن مراعاة ما ذكرناه من اأمور كفيل باحلفاظ على املراأة ومكانتها 

بفعل  املراأة  لها  �س 
ّ
تتعر قد  التي  واملذّلة  المتهان  عن  و�سونها 

 R ال�ستغالل الرخي�س لها.. وهذا ما اأّكد عليه اأهل البيت

كّن  اللواتي  الفا�سالت  ن�سائهم  و�سرية  تعاليمهم  خالل  من 

يحر�س  التي كان   O زينب  كال�سّيدة  العاملني,  لن�ساء  قدوة 

اأمري املوؤمنني Q عليها- كما نقل- حّتى اأّنه كان يطفاأ �سراج 

بيت  اآل  يعّز على  هنا  ومن  اأحد خيالها..  يرى  امل�سجد كي ل 

ر�سول اهلل Pما جرى على ن�سائهم يوم عا�سوراء حيث �سبيت 

فيه ن�ساوؤهم..

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص 198. 
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ت�ضدير املو�ضوع

:P عن ر�سول اهلل 

 »الأمور ثالثة: اأمر تبنّي لك ر�سده فاّتبعه, واأمر تبنّي لك غّيه 

.
(1(

فاجتنبه, واأمر اختلف فيه فرّده اإىل اهلل عزَّ وجّل«

)1)  الأمالي، �ص 382. 

 المحاضرة الثالثة:
الوقوف عند ال�شبهات

الهدف:

بيان مفهوم ال�سبهات وبع�س اأفرادها 

وم�س��اديقها الت��ي تعرت���س الإن�س��ان 

 معها.
ّ

وكيفّية التعامل ال�سرعي
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المقّدمة

مات 
ّ
حر�ست ال�سريعة على حت�سني املوؤمن من الوقوع يف املحر

وتتمّثل  يتجاوزها,  اأن ل  الإن�سان  و دعت  لها  فر�سمت حدوداً 

�س لها الإن�سان, فال 
ّ
هذه احلدود بدائرة ال�سبهات التي قد يتعر

يدري اأّن هذا الفعل حالل اأو حرام. وي�ستبه يف حرمة الدخول 

اإىل ذلك املكان, وي�سّك يف جواز الكالم عن فالن, ول يعرف 

اأ البع�س ويقتحم 
ّ
اأو الأ�سربة, فيتجر تكليفه جتاه بع�س الأطعمة 

يف  �سعف  اإىل  يوؤّدي  قد  وهذا  فيه,  ي�سّك  ما  ويفعل  ال�سبهة, 

ح�سانته املعنوّية والروحّية واحتمال الوقوع يف احلرام, وعلى حدِّ 

 الأعظم P:  دع ما يريبك اإىل ما ل يريبك فمن 
ّ

تعبري النبي

.
(1(

رعى حول احلمى يو�سك اأن يقع فيه

حماور املو�ضوع

�سرورة الوقوف عند ال�سبهة 

اأرادت ال�سريعة حماية قلب املوؤمن من التلّوث واإبقاءه على نوره 

وطهارته فدعت اإىل الوقوف عند ال�سبهات وعدم القتحام, فعن 

القتحام يف  ال�سبهة خري من  الوقوف عند   :Q الباقر  الإمام 

.
(2(

الهلكة, وتركك حديثاً مل تروه خري من روايتك حديثاً مل حت�سه

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1405. 

)2)  الكافي، ج1، �ص 50. 
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 Q: اأم�سك عن طريق اإذا خفت �سالله, 
ّ

وعن الإمام علي

 .
(1(

فاإّن الكّف عن حرية ال�ساللة خري من ركوب الأهوال

بالباطل  احلّق  يلب�سون  الذين  الأعداء  ن�سج  من  فال�سبهات 

 Q- من كتاب 
ّ

ويعّموا على النا�س الروؤية, كما ورد عن علي

خدعتهم  كثرياً,  النا�س  من  جياًل  واأرديت   :- معاوية  اإىل  له 

بغيك, واألقيتهم يف موج بحرك, تغ�ساهم الظلمات, وتتالطم بهم 

 .
(2(

ال�سبهات

الوقوع يف احلرام  نا�سئ من خوف  ال�سبهات  ووجوب جتّنب 

والولوع  ال�سبهات,  يف  والوقوع  اإّياك   :Q  
ّ

علي الإمام  فعن 

بال�سهوات, فاإّنهما يقتادانك اإىل الوقوع يف احلرام وركوب كثري 

 .
(3(

من الآثام

وعن الإمام ال�سادق Q: اإّنا الأمور ثالثة: اأمر بنّي ر�سده 

فيتّبع, واأمر بني غّيه فيجتنب, واأمر م�سكل يرّد علمه اإىل اهلل واإىل 

, قال ر�سول اهلل P: حالل بنّي, وحرام بنّي, و�سبهات 
(4(

ر�سوله

اأخذ  ومن  مات, 
ّ
املحر من  جنا  ال�سبهات  ترك  فمن  ذلك,  بني 

 .
(5(

مات وهلك من حيث ل يعلم
ّ
بال�سبهات ارتكب املحر

)1)  تحف العقول، �ص 79. 

)2)  نهج البالغة، ج3، �ص 57. 

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 99. 

)4)  �شرح اأ�شول الكافي، ج2، 334. 

)5)  و�شائل ال�شيعة، ج27، �ص 157. 
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كيفّية التعامل مع ال�سبهات

ال�سبهة  �سّميت  اإّنا   :Q  
ّ

علي الإمام  عن  اليقني:  طلب 

اليقني  فيها  ف�سياوؤهم  اهلل  اأولياء  فاأّما  احلّق,  ت�سبه  لأّنها  �سبهة 

ال�سالل  فيها  اأعداء اهلل فدعاوؤهم  واأّما  الهدى,  ودليلهم �سمت 

 .
(1(

ودليلهم العمى

 Q اأّن العلم بالدين يزيح ال�سبهات: 
ّ

ولذلك روي عن علي

واأ�سهد اأّن حمّمداً عبده ور�سوله, اأر�سله بالدين امل�سهور, والعلم 

الالمع,  وال�سياء  ال�ساطع,  والنور  امل�سطور,  والكتاب  املاأثور, 

بالبّينات, وحتذيراً  لل�سبهات, واحتجاجاً  اإزاحة  ال�سادع,  والأمر 

 .
(2(

بالآيات

 Q- من كتاب له اإىل عثمان بن حنيف عامله 
ّ

الإمام علي

على الب�سرة-: اأّما بعد يا ابن حنيف, فقد بلغني اأّن رجاًل من 

اإىل  فانظر  اإليها...  فاأ�سرعت  ماأدبة,  اإىل  دعاك  الب�سرة  اأهل  فتية 

ما تق�سمه من هذا املق�سم, فما ا�ستبه عليك علمه فالفظه, وما 

 .
(3(

اأيقنت بطيب وجوهه فنل منه

وقد ت�ستغّل بع�س النا�س هذه ال�سبهات لترّبر اأخطاءها بعدم 

بن  لعّمار   -Q  
ّ

علي عن  ورد  كما  �ساطعاً  بّيناً  احلّق  و�سوح 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 179. 

)2)  نهج البالغة، ج1، �ص 28. 

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج 27، �ص 159. 
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يا�سر, وقد �سمعه يراجع املغرية بن �سعبة كالماً -: دعه يا عّمار, 

فاإّنه مل ياأخذ من الدين اإّل ما قاربه من الدنيا, وعلى عمد لب�س 

 .
(1(

على نف�سه, ليجعل ال�سبهات عاذراً ل�سقطاته

ال�سمت عند ال�سبهات: عنه Q- من و�ساياه لبنه احل�سن 

به  اأو�ساين  مبا  يا ح�سن- وكفى بك و�سّياً-  اأو�سيك   :-Q

 .
(2(

ر�سول اهلل... ال�سمت عند ال�سبهة

التوّقف: عن الإمام الباقر Q- ملّا �ساأله زرارة عن حّق اهلل 

.
(3(

على العباد؟-: اأن يقولوا ما يعلمون, ويقفوا عندما ل يعلمون

املم�سك  للمحّجة  العلماء  اأق�سد   :Qاجلواد الإمام  وعن 

 .
(4(

عند ال�سبهة

فاإّنها  ال�سبهة,  احذروا   :Q  
ّ

علي فعن  الفتنة:  من  احلذر 

 .
(5(

و�سعت للفتنة

ال�سبهة  فاحذر   :- معاوية  اإىل  له  كتاب  من   -Q وعنه 

 ,
(6(

جالبيبها اأغدفت  طاملا  الفتنة  فاإّن  لب�ستها,  على  وا�ستمالها 

 .
(7(

واأغ�ست الأب�سار ظلمتها

)1)  نهج البالغة، ج4، �ص95. 

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1405. 

)3)  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ص 506. 

)4)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1405 

)5)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1404. 

)6)  اأي اأ�شدلت بثوبها.

)7)  نهج البالغة، ج3، �ص 125. 
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اإىل اهلل رجالن: رجل وكله  اأبغ�س اخلالئق  اإّن   :Q عنه 

اهلل اإىل نف�سه... ورجل قم�س جهال, مو�سع يف جّهال الأّمة... 

فهو من لب�س ال�سبهات يف مثل ن�سج العنكبوت, ل يدري اأ�ساب 

 .
(1(

اأم اأخطاأ

الغ�س��اوة  زاح��ة  لإ تع��اىل  ب��ه  التو�ّس��ل  ي  اأ الدع��اء: 

مام زين  , فع��ن الإ ع��ن عيني��ه لريى ن��ور احلقيقة �س��اطعاً

ذا ا�س��تكلت  اإ Q- يف الدع��اء-: ووّفقن��ي  العابدي��ن 

 , زكاها عمال لأ ذا ت�س��ابهت الأ , واإ هداه��ا مور لأ  الأ
ّ

عل��ي

.
(2 (

ر�س��اها ذا تناق�س��ت امللل لأ واإ

بركات الوقوف على ال�سبهات 

التوفيق والت�س��ديد: عنه Q: من التوفي��ق الوقوف عند 

.
(3(

احلرية

الورع: الإم��ام ال�س��ادق Q: اأورع النا�س من وقف عند 

.
(4(

ال�سبهة

 Q: اأ�س��ل احل��زم الوق��وف عند 
ّ

احل��زم: الإم��ام عل��ي

.
(5(

ال�سبهة

)1)  نهج البالغة، ج1، �ص 51. 

)2)   ال�شحيفة ال�شّجادّية، �ص 109. 

)3)  تحف العقول، �ص 83. 

)4)  الخ�شال، �ص16. 

)5)  تحف العقول، �ص 214. 
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 Q: اإّن من �سرحت له العرب عّما بني 
ّ

التقوى: الإمام علي

 .
(1(

يديه من املثالت, حجزته التقوى عن تقّحم ال�سبهات

�سرورة مراجعة اأهل العلم: 

عن الإمام ال�سادق Q: الأمور ثالثة: اأمر بان لك ر�سده 

فاّتبعه, واأمر بان لك غّيه فاجتنبه, واأمر اأ�سكل عليك فرددته اإىل 

.
(2(

عامله

تعاىل  اهلل  اأمر  الذين  الذكر  اأهل  هم  احلقيقّيون  والعلماء 

 ,
(((

{ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} اإليهم بقوله:  بالرجوع 

وهم الذين بذلوا كّل ما بو�سعهم لإي�ساح الطريق وبيان احلّق من 

الباطل, و�سعوا لإ�سماع �سوتهم حّتى لأعدائهم, كما كان ي�سنع 

»ا�سمعوا قويل  Q يوم عا�سوراء عندما قال:  الإمام احل�سني 

«, وكان يدّلهم على 
ّ

ول تعجلوا حّتى اأعظكم مبا هو حّق لكم علي

كيفّية رفع ال�سبهة- اإن كانت- ويحّثهم على �سوؤال من يجدون 

عنده اجلواب احلّق: »فاإّن فيكم من اإن �ساألتموه عن ذلك اأخربكم 

�سلوا جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي واأبا �سعيد اخلدرّي و�سهل بن 

�سعد ال�ساعدّي..«.

)1)  نهج البالغة، ج1، �ص 47. 

)2)  تحف العقول، �ص 210. 

)3) �شورة النحل، الآية:43.
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 الليلة الرابعة
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

.
(1(

{ۋ ۋ            ۅ ۅ   ۉ ۉ         ېې}

)1)   فاطر، 10.

 المحاضرة األولى: 
 مظاهر العّزة يف مدر�شة كربلء

الهدف:

 اإب��راز بع�س ن��اذج ومواق��ف العّزة 

لأه��ل بي��ت الع�س��مة والتي ت�س��اهم 

يف تعلي��م الأّم��ة عل��ى عدم الر�س��وخ 

وال�ست�سالم.
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مقّدمة

خطابات  يف  �سورها  باأبهى  الطّف  يوم  العّزة  مظاهر  تتجّلى 

بداأ  حني  له  ظهر  ت�سريح  اأّول  ولعّل   ,Qاحل�سني الإمام 

معاوية  بن  يزيد  بيعة  عليه  عر�ست  عندما  املباركة  حركته 

فنجده يقول لأمري املدينة: »يا اأمري اإّنا اأهل بيت النبّوة ومو�سع 

للخمر  �سارب  فا�سق  رجل  ويزيد  املالئكة  وخمتلف  الر�سالة 

, ويكفي يف قوله 
(1(

قاتل للنف�س املحرتمة ومثلي ل يبايع مثله«

واملبادئ  القيم  لكّل  نف�سه جممعاً  قّدم   Q اأّنه  ومثله  مثلي 

والظلم  للف�ساد  جممعاً  يزيد  وقّدم  والإباء,  العّزة  ومعاين 

والرذيلة.

حماور املو�ضوع

عّزة الموؤمن 

ورد عن الإمام ال�سادق Q: اإّن اهلل فّو�س اإىل املوؤمن اأمره 

ول  فاملوؤمن يكون عزيزاً  اأن يكون ذلياًل,...  له  يفّو�س  كّله ومل 

باملعاول,  منه  ي�ستقّل  اجلبل,  من  اأعّز  املوؤمن  فاإّن  ذلياًل,  يكون 

.
(2(

واملوؤمن ل ي�ستقّل من دينه ب�سيء

ويف هذا احلديث اإ�سارة كافية اأّن ق�سّية العّزة والإباء والكرامة 

)1)   العوالم، �ص 174.

)2)   تهذيب الأحكام، ج6، �ص179.



85

بها  والتم�سك  الإلتزام  ينبغي  م�ساألة  بل  اختيارّياً  اأمراً  لي�ست 

والثبات عليها ول يجوز باأّي حاٍل التفريط بها اأو ت�سييعها.

نماذج من مواقف العّزة

ومن املهّم الإ�سارة اأّوًل اأّن اأّي حالٍة يكون عليها الإن�سان ل 

النا�س,  اأغلب  ي�سيب  كما  املبدئّية  مواقفه  على  توؤّثر  اأن  ينبغي 

اأق�سى  والإباء وهم يف  العّزة  مواقف  يقفون  الع�سمة  بيت  فاأهل 

حالت الإ�سطهاد اأو ال�سعف اأو التعذيب التي ي�سعف الآخرون 

وقد ي�ست�سلمون عندها, ومن هذه املواقف:

لقادة مع�سكر الأعداء حني هّددوه   1 -Q قول احل�سني 

بالقتل اأو النزول على بيعة يزيد اأّن هذه البيعة اإّنا تن�سجم 

اإعطاء  بيدي  اأعطيكم  »ل  العبيد:  وحياة  الذّلة  اأهل  مع 

  .
(1(

 لكم اإقرار العبيد«
ّ
الذليل ول اأقر

فهذه العّزة التي خّلدت مفاهيم الإ�سالم وخّلدت اأحد اأكرب 

املفاهيم ال�سماوّية وهو عدم الر�سوخ للظامل مهما كان عاتياً وعدم 

الإ�ست�سالم اأمامه مهما كانت قّوتك ب�سيطة.

الأ�سر  يف  وهو   2 -Qالعابدين زين  الإمام  ياأتي  عندما 

مكّباًل بالقيود واحلبل يف عنقه فيتحّدى يزيد بن معاوية 

بتهديد  اآبٍه  احلقائق غري  للنا�س  ويبنّي  مبادئه   على 
ّ
وي�سر

)1)   مقتل الح�شين للمقّرم، �ص280.
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يزيد له بالقتل قائاًل له: اأباملوت تهّددين يا بن الطلقاء, اإّن 

.
(1(

القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل ال�سهادة 

وقد  يزيد,  الطاغية  وجه  Q- 3 يف  زينب  �سّيدتنا  موقف 

وبكّل  لكّنها  والآل,  الأحّبة  وفقد  ال�سبي  م�سرية  اأعيتها 

جراأة وعنفوان وقفت وقالت له اأمام املالأ من قومه: » فكد 

كيدك وا�سع �سعيك ونا�سب جهدك فواهلل ل متحو ذكرنا 

ول متيت وحينا ول تدح�س عنك عارها, وهل راأيك اإّل 

.»
(2(

فند واأّيامك اإّل عدد وجمعك اإّل بدد؟

ومن مواقف العّزة ما جاء اأن معاوية بن اأبي �سفيان كتب  4 -

اإىل الإمام احل�سن الزكيQ: »يا اأبا حمّمد اأنا خري منك 

هذا  وقوله  عليك«  جتمع  ومل   
َّ

علي اأجمعت  النا�س  لأّن 

النا�س  اأذعنت  اأ�سبح احلكم بيدي  اأّنني عندما  به  يعني 

خالفات,  حدثت  بيدك  احلكم  كان  عندما  واأنت  كّلها 

 
َّ
ل�سر قائاًل: هيهات, هيهات   Qالإمام احل�سن فاأجابه 

ما علوت يا بن اآكلة الأكباد, املجتمعون عليك رجالن: 

بني مطيع ومكره فالطائع لك عا�س هلل {ڍ ڌ ڌ  

اهلل  بكتاب  معذور  واملكره  ڎ ڎ ڈ} 
اأنا خري منك فال خري فيك ولكن  اأقول:  اأن  وحا�س هلل 

)1)  العوالم، �ص 385.

)2)  العوالم، �ص 435. 
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 .
(1(

اأك من الف�سائل
ّ
اأين من الرذائل كما بر

ّ
اهلل بر

الطّف  يوم  احل�سني  الإمام  قول  اأي�ساً,  العّزة  مواقف  ومن 

 قد رّكز بني اثنتني 
ّ

 بن الدعي
ّ

ملع�سكر الأعداء: »األ واإّن الدعي

بني ال�سّلة والذّلة وهيهات مّنا الذّلة ياأبى اهلل لنا ذلك, ور�سوله 

واملوؤمنون, وحجور طابت وطهرت, واأنوف حمّية, ونفو�س اأبّية من 

.
(2(

اأن نوؤثر طاعة اللئام, على م�سارع الكرام«

نرّدده  زلنا  ما  واأبدي  خالد  موقف  الذّلة,  مّنا  هيهات  فقوله 

الذّلة  مظاهر  كاّفة  يطرد  اأن  �ساأنه  من  �سعار  لإّنه  نرّدده  و�سنبقى 

عن الأّمة ويك�سبها كّل ما من �ساأنه اأن يرفعها يف معارج الرقي 

واملجد.

)1)   مناقب اآل اأبي طالب 22/4

)2)   �شرح احقاق الحّق، ال�شّيد المرع�شي، ج11، �ص 639.
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ت�ضدير املو�ضوع

Q- فيما ا�ستنه�س النا�س لن�سرته -: 
ّ

عن الإمام علي

اأما دين يجمعكم, ول حمّية  »ما تنتظرون بن�سركم رّبكم ؟ 

.
(1(

حتم�سكم«؟

)1)  نهج البالغة، ج1، �ص 90.

 المحاضرة الثانية: 
ب التع�شّ

الهدف:

��ب املمدوح  بي��ان الفرق بني التع�سّ

��ب املذموم وبيان بركات النوع  والتع�سّ

الأّول ومفا�س��د الن��وع الث��اين عل��ى 

الإن�سان.
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المقّدمة 

اأودع فيه جمموعًة كبريًة من الغرائز  اإّن اهلل حني خلق الإن�سان 

وال�سهوات ودعاه اإىل تهذيبها من خالل توجيهها يف امل�سار ال�سحيح 

اأهّم النعم الإلهّية على  الذي ر�سمها له, بل تعترب هذه الغرائز من 

الإن�سان اإن اأح�سن توجيهها و�سبطها وفق ما اأراد اهلل تعاىل, وتعترب 

ب وليدة هذه الغرائز التي يحتاج املرء اإىل توجيهها يف  �سفة التع�سّ

امل�سار ال�سحيح ولذلك حر�ست الن�سو�س على تقييدها وتهذيبها فقد 

.
(1(

ورد عن ر�سول اهلل P: خريكم املدافع عن ع�سريته ما مل ياأثم

حماور املو�ضوع

ب تف�سير التع�سّ

قومك  تعني  اأن   :- الع�سبّية  عن  �سئل  ملّا   -P اهلل  ر�سول 

 .
(2(

على الظلم

ملّا   -Q العابدين  زين  الإمام  عن  ورد  ما  املعنى  وبنف�س 

�سئل عن الع�سبّية -: الع�سبّية التي ياأثم عليها �ساحبها اأن يرى 

الرجل �سرار قومه خرياً من خيار قوم اآخرين, ولي�س من الع�سبّية 

على  قومه  يعني  اأن  الع�سبّية  من  ولكن  قومه,  الرجل  يحّب  اأن 

 .
(3(

الظلم

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص 1993.

)2)  كنز العّمال، ج3، �ص 431.

)3)  الكافي، ج2، �ص 308.
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ب الممدوح واأنواعه التع�سّ

ب من ال�سفات التي ينبغي توجيهها يف خّطها الذي  والتع�سّ

باً �سحيحاً وبالتايل يتحّول من �سفٍة  ر�سمه اهلل تعاىل ليكون تع�سّ

اإن كنتم ل   :Q
ّ

مذمومة اإىل �سفٍة ممدوحة, فعن الإمام علي

 .
(1(

بوا لن�سرة احلّق واإغاثة امللهوف بني فتع�سّ حمالة متع�سّ

ب اإّنا يكون يف ن�سرة الدين  وعنه Q ي�سري اإىل اأّن التع�سّ

ومبادئه فيقول: اأما دين يجمعكم, ول حمّية  ت�سحذكم! اأولي�س 

عجباً اأّن معاوية يدعو اجلفاة الطغام فيتبعونه على غري معونة ول 

عطاء.

 واأهل بيته كما 
ّ

ب ملقام النبي ب املمدوح التع�سّ ومن التع�سّ

ورد عن الإمام زين العابدين Q: مل يدخل اجلّنة حمّية غري 

 
ّ

حمّية حمزة بن عبد املطلب - وذلك حني اأ�سلم- غ�سباً للنبي

 .P
(3(

 
ّ

 الذي األقي على النبي
(2(

Pيف حديث ال�سال

ب املمدوح بقوله Q: فاإن  ل اأمري املوؤمنني اأنواع التع�سّ ويف�سّ

بكم ملكارم اخل�سال, وحمامد  كان لبد من الع�سبّية فليكن تع�سّ

الأفعال, وحما�سن الأمور, التي تفا�سلت فيها املجداء النجداء 

الرغيبة,  بالأخالق  القبائل,  ويعا�سيب  العرب,  بيوتات  من 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 163.

: الجلدة التي يكون فيها الولد من النا�ص و الموا�شي. الاَ )2)  ال�شَّ

)3)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص 322.



92

بوا  والأحالم العظيمة, والأخطار اجلليلة, والآثار املحمودة. فتع�سّ

خلالل احلمد من احلفظ للجوار, والوفاء بالذمام, والطاعة للرّب, 

واملع�سية للكرب, والأخذ بالف�سل, والكّف عن البغي, والإعظام 

للقتل, والإن�ساف للخلق, والكظم للغيظ, واجتناب الف�ساد يف 

.
(1(

الأر�س

ب في الآخرة عقاب التع�سّ

بني 
ّ
ب الإن�سان لقومه اأو املقر ب لغري احلّق كاأن يتع�سّ والتع�سّ

منه اأو لأّي اعتبار بال�سخ�س اأو كونه ينتمي ملنطقة اأو عائلة وما 

�ساكل فاإّنه مّمن قال فيه ر�سول اهلل P: من كان يف قلبه حّبة من 

.
(2(

خردل من ع�سبّية بعثه اهلل يوم القيامة مع اأعراب اجلاهلّية

ب ع�سبه اهلل عزَّ وجلَّ  وعن الإمام ال�سادق Q: من تع�سّ

.
(3(

بع�سابة من نار

وعن ر�سول اهلل P: لي�س مّنا من دعا اإىل ع�سبّية, ولي�س مّنا 

.
(4(

من قاتل ]على[ ع�سبّية, ولي�س مّنا من مات على ع�سبّية

بين اإمام المتع�سّ

Q- يف ذّم اإبلي�س-: فافتخر على اآدم بخلقه, 
ّ

الإمام علي

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص 150.

)2)  الكافي، ج2، �ص 308.

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص371.

)4)  كنز العّمال، ج3، �ص 510.
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و�سلف  بني,  املتع�سّ اإمام  اهلل  فعدّو  لأ�سله,  عليه  ب  وتع�سّ

امل�ستكربين, الذي و�سع اأ�سا�س الع�سبّية, ونازع اهلل رداء اجلربّية, 

 .
(1(

واأدرع لبا�س التعّزز, وخلع قناع التذّلل

وتعّزز  ال�سقوة,  عليه  وغلبت  احلمّية,  اعرتته   :Q وعنه 

.
(2(

بخلقة الّنار, وا�ستوهن خلق ال�سل�سال

اأّن  اإّن املالئكة كانوا يح�سبون   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

ما  فا�ستخرج  منهم,  لي�س  اأّنه  اهلل  علم  يف  وكان  منهم,  اإبلي�س 

من  وخلقته  نار  من  خلقتني  فقال:  والغ�سب  باحلمّية  نف�سه  يف 

.
(3(

طني

Q- يف خطبة القا�سعة – بع�س اأنواع 
ّ

ويبنّي الإمام علي

من  اأحداً  وجدت  فما  نظرت  ولقد  فيقول:  املذموم  ب  التع�سّ

متويه  حتتمل  عّلة  عن  اإّل  الأ�سياء  من  ل�سيء  ب  يتع�سّ العاملني 

بون  اجلهالء, اأو حّجة تليط بعقول ال�سفهاء, غريكم, فاإّنكم تتع�سّ

ب  لأمر ما يعرف له �سبب ول عّلة )م�س يد عّلة(, اأّما اإبلي�س فتع�سّ

واأنت  نارّي  اأنا  فقال:  خلقته,  عليه يف  وطعن  لأ�سله,  اآدم  على 

بوا لآثار مواقع النعم,  , واأّما الأغنياء من مرتفة الأمم فتع�سّ
ّ

طيني

 .
(4(

فقالوا: نحن اأكرث اأمواًل واأولداً وما نحن مبعّذبني

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص 138.

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1480.

)3)  الكافي، ج2، �ص 308.

)4)  نهج البالغة، ج2، �ص 149.
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بون للحّق فتاأبى حميّتهم عن ن�سرة الباطل,  واأّما الذين يتع�سّ

 
ّ

ولذلك قال الإمام احل�سني Q: »األ واإّن الّدعي بن الدعي

قد ركز بني اثنتني بني ال�سّلة والذّلة وهيهات مّنا الذّلة, ياأبى اهلل 

ة  لنا ذلك ور�سوله واملوؤمنون, وحجور طابت وطهرت, واأنوف حميَّ

ة من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام..«. ونفو�س اأبيَّ
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

ڀ ڀ ڀ        ٻ پ پ پ  پ ڀ   ٻ   ٻ    ٻ  {ٱ   

.
(1(

ٺ ٺ}

)1)  الزمر 3.

 المحاضرة الثالثة: 
 الإخل�س

الهدف:

بي��ان اأهمّية الإخال���س ومرتبته يف 

العبادات واحلّث على �س��رورة حت�سيله 

ل��دى الإن�س��ان لرتب��اط الث��واب يف 

الآخرة به.
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المقّدمة 

{جح  مح جخ حخ مخ  تعاىل  قوله  يف  التاأّمل  اإّن 

التي  الأهّم  ال�ساحة  اأّن  يك�سف   .
(1(

جس حس خس}
نّية  �ساحة  هي  الإن�سان  عمل  لإف�ساد  ال�سيطان  عليها  يعمل 

يلجاأ  اخلري  فعل  من  الإن�سان  منع  من  الياأ�س  بعد  فهو  ب, 
ّ
التقر

اإخال�سه هلل من خالل الإ�سراك يف  نّيته والطعن يف  اإف�ساد  اإىل 

ا�ستثنى  ال�سيطان  اأّن  يوؤّكد  القراآن الكرمي  اأّن  النّية, ولذلك جند 

من غوايته املخل�سني, معترباً هذه الفئة من العباد وحدها التي 

تفّلتت من حبائل ال�سيطان ومكائده بل وانت�سرت عليه وهزمته, 

وهذا معنى ما ورد يف احلديث عن الإمام ال�سادق Q: الإبقاء 

.
(2(

على العمل حّتى يخل�س اأ�سّد من العمل

حماور املو�ضوع

حقيقة الإخال�ض

ف الإمام ال�سادق Q العمل اخلال�س قائاًل: الذي ل 
ّ
يعر

. اأي ل ترجو فيه 
(3(

تريد اأن يحمدك عليه اأحد اإّل اهلل عزَّ وجلَّ

Q: من مل 
ّ

اإّل ثواب اهلل, ومن هنا فقد ورد عن الإمام علي

)1)   �ص 82.

)2)  الكافي، ج2، �ص 16.

)3)   الكافي، ج2، �ص 16.
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ه وعالنيته, وفعله ومقالته فقد اأّدى الأمانة واأخل�س 
ّ
يختلف �سر

.
(1(

العبادة

مزايا الإخال�ض

وميتاز الإخال�س مبحموعة من املزايا ل جتدها يف غريه من بقّية 

ال�سفات والف�سائل منها:

الإمام  فعن  والأجر,  الثواب  حمور  فالإخال�س  الثواب: 

.
(2(

Q: كّلما اأخل�ست عماًل بلغت من الآخرة اأمدا
ّ

علي

تفا�سل املوؤمنني: عن ر�سول اهلل P: بالإخال�س تتفا�سل 

.
(3(

مراتب املوؤمنني

يكفيك  واحد  لوجه  اعمل   :P عنه  النا�س:  عن  الغنى 

.
(4(

الوجوه كّلها

ب�سعفائها  الأّمة  هذه  اهلل  ن�سر  اإّنا   :P عنه  الأّمة:  ن�سر 

 .
(5(

ودعوتهم واإخال�سهم و�سالتهم

كفاية القليل من العمل: فيما ناجى اهلل تبارك وتعاىل مو�سى 

به  اأريد  وما  قليله,  فكثري  وجهي  به  اأريد  ما  مو�سى,  يا   :Q

 .
(6(

غريي فقليل كثريه

)1)  نهج البالغة، ج3، �ص 26.

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 396.

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 754.

)4)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 754.

)5)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 755.

)6)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 755.
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خ�سائ�ض المخل�ض 

ونف�سه  وعقله  قلبه  على  ذلك  انعك�س  املرء  اأخل�س  واإذا 

وانعك�س يف �سلوكه وفعاله فتجّلت فيه ال�سفات والآثار التالية:

نفاذ الب�سرية: عن ر�سول اهلل P: طوبى للمخل�سني, اأولئك 

.
(1(

م�سابيح الهدى, تنجلي عنهم كّل فتنة ظلماء

اإّن هلل عباداً   :Q
ّ

جمال العالقة مع اهلل: عن الإمام علي

ه, ف�سكر لهم بخال�س من �سكره, فاأولئك 
ّ
عاملوه بخال�س من �سر

 �سحفهم يوم القيامة فرغا, فاإذا وقفوا بني يديه مالأها لهم من 
ّ
متر

.
(2(

وا اإليه
ّ
 ما اأ�سر

ّ
�سر

عن ر�سول اهلل P- خمرباً عن جربئيل عن اهلل عزَّ وجلَّ اأّنه 

 من اأ�سراري, ا�ستودعته قلب من اأحببت 
ّ
قال -: الإخال�س �سر

.
(3(

من عبادي

و�سوح الطريق: عن الإمام الهادي Q: لو �سلك النا�س 

 .
(4(

وادياً و�سعباً ل�سلكت وادي رجل عبد اهلل وحده خال�سا

النجاة: عن ر�سول اهلل P: العلماء كّلهم هلكى اإّل العاملون, 

.
(5(

والعاملون كّلهم هلكى اإّل املخل�سون, واملخل�سون على خطر

)1)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 755.

)2)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 755.

)3)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 754.

)4)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 756.

)5)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 756.
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Q: طوبى ملن اأخل�س هلل العبادة والدعاء, ومل 
ّ

وعن علي

ي�سغل قلبه مبا ترى عيناه, ومل ين�س ذكر اهلل مبا ت�سمع اأذناه, ومل 

.
(1(

يحزن �سدره مبا اأعطي غريه

عزَّ وجلَّ  عبد هلل  اأخل�س  ما   :P اهلل  ر�سول  احلكمة: عن 

.
(2(

اأربعني �سباحاً اإّل جرت ينابيع احلكمة من قلبه على ل�سانه

: ل  P: قال اهلل عزَّ وجلَّ الرعاية الإلهّية: عن ر�سول اهلل 

اأّطلع على قلب عبد فاأعلم منه حّب الإخال�س لطاعتي لوجهي 

.
(3(

وابتغاء مر�ساتي اإّل توّليت تقوميه و�سيا�سته

اإّن املوؤمن   :Q تذليل الكائنات له: عن الإمام ال�سادق 

ليخ�سع له كّل �سيء ويهابه كّل �سيء, ثّم قال: اإذا كان خمل�ساً 

اأخاف اهلل منه كّل �سيء حّتى هوام الأر�س و�سباعها وطري  هلل 

.
(4(

ال�سماء

 :Q العابدين  الغنى يف الدنيا والآخرة: عن الإمام زين 

فاإذا  �سيئا,  به  ت�سرك  ل  تعبده  فاأن  عليك  الأكرب  اهلل  حّق  فاأّما 

فعلت ذلك باإخال�س جعل لك على نف�سه اأن يكفيك اأمر الدنيا 

.
(5(

والآخرة

.
(6(

Q: متام الإخال�س جتّنب املعا�سي
ّ

الورع: عن الإمام علي

)1)  الكافي، ج2، �ص 16.

)2)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج2، �ص375.

)3)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 759.

)4)  �شفات ال�شيعة، �ص 36.

)5)  تحف العقول، �ص 256.

)6)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 757.
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دور الإخال�ض في قبول الأعمال 

توّفره  ينبغي  الذي  الباطنّية  ال�سرائط  من  �سرط  والإخال�س 

يف كاّفة العبادات, ويرتبط قبول اأّي عبادة مبقدار ما اأخل�س املرء 

بقلبه يف هذا العبادة, فعن ر�سول اهلل P: اأخل�سوا اأعمالكم هلل, 

.
(1(

فاإّن اهلل ل يقبل اإّل ما خل�س له

له  كان  ما  اإّل  العمل  من  يقبل  تعاىل ل  اهلل  اإّن   :P وعنه 

 .
(2(

خال�ساً, وابتغ به وجهه

على  الباطنّية  ال�سرائط  اأهمّية  يوؤّكد   Q
ّ

علي الإمام  وعن 

ال�سرائط الظاهرّية: لي�ست ال�سالة قيامك وقعودك, اإّنا ال�سالة 

.
(3(

اإخال�سك, واأن تريد بها اهلل وحده

.
(4(

وعنه Q: العمل كّله هباء اإّل ما اأخل�س فيه

ما يورث الإخال�ض

واأر�سدت ال�سريعة اإىل بع�س امل�سائل التي ت�سّكل اأبواباً تو�سل 

اإىل الإخال�س منها:

.
(5(

Q: الإخال�س ثمرة اليقني
ّ

اليقني: عن علي

)1)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 756.

)2)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 757.

)3)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 757

)4)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 757

)5)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 23.
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.
(1(

Q: ثمرة العلم اإخال�س العمل
ّ

العلم: عن علي

تخل�س  الآمال  قّلل   :Q
ّ

علي عن  الدنيا:  عن  الإعرا�س 

لك الأعمال. 

Q: كيف  فعنه  موانع الإخال�س,  اأكرب  الهوى من  ولأّن 

.
(2(

ي�ستطيع الإخال�س من يغلبه الهوى

Q: اأّول الإخال�س الياأ�س مّما يف اأيدي 
ّ

القناعة: عن علي

.
(3(

النا�س

اهلل  عند  فيما  رغب  من   :Q
ّ

علي عن  الآخرة:  ع�سق 

.
(4(

اأخل�س عمله

احل�سني  اأ�سحاب  يف  م 
ّ
املحر من  العا�سر  يوم  جتّلى  ما  وهذا 

Q, حيث اأخل�سوا هلل تعاىل وع�سقوا الآخرة رغبة مبا عند اهلل 

فبذلوا اأرواحهم يف �سبيل اهلل ون�سرة �سبط ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه واآله..

ب����اأب����ي م����ن �����س����روا ل����ق����اء ح�����س��ني

والأرواح  ال�����ن�����ف��������������و���س  ب��ف�����������راق 

)1)   عيون الحكم والمواعظ، �ص 209.

)2)   عيون الحكم والمواعظ، �ص 283.

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 124.

)4)   ميزان الحكمة، ج1، �ص 759.
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 الليلة الخامسة
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ت�ضدير املو�ضوع

 مّما ورد يف زيارة عا�سوراء:

اأعدائكم والنا�سبني  اإىل اهلل مبوالتكم وبالرباءة من  ب 
ّ
اأتقر  

لكم احلرب وبالرباءة من اأ�سياعهم واأتباعهم.

 المحاضرة األولى: 
الولء والرباءة بني املع�شكرين

الهدف:

حياة  يف  والترّبي  التويّل  اأثر  بيان 

الإن�سان ل �سّيما اأثناء التحّديات ال�سعبة 

واأّنهما ركنان من اأركان الدين.
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المقّدمة

الب�سرّية  خا�ست  التي  امل�سائل  اأ�سّد  من  ال��ولء  يعترب 

لزوماً  تعني  الولء  ق�سّية  لأّن  اأجلها  من  وال�سراعات  احلروب 

عدم  وبالتايل  الآخر,  الطرف  من  والرباءة  الولء  هذا  وحدة 

فاإّن  ولذلك  امل�سلم,  الإن�سان  حياة  يف  الولءات  تعّدد  قبول 

والأئّمة  ولر�سوله  هلل  الولء  اأّن  اعتربت  الإ�سالمّية  ال�سريعة 

الأطهار تفر�س الرباءة من اأعدائهم ومواجهتهم, واأّن اإقامة احلّق 

والعدل تاأتي يف نف�س املكان الذي يجب هدمه وتدمريه.

حماور املو�ضوع

التلّون

وقد اأجمعت الروايات على بغ�س اهلل لالإن�سان املتلّون الذي 

بني احلّق والباطل, �سّيما  وانتماًء �سليماً  وا�سحاً  يّتخذ موقفاً  ل 

واأّن كّل اإن�سان ل بد اأن يكون موقفه بّيناً ل لب�س فيه يف املواقع 

وحتّدي  ا�سطفاف  هناك  ويكون  والباطل  احلّق  فيها  يتمّيز  التي 

ومواجهة.

من  يبغ�س  اهلل  اأّن  اعلموا   :Q ال�سادق  الإمام  فعن 

خلقه املتلّون فال تزولوا عن احلّق واأهله فاإّن من ا�ستبّد بالباطل 

.
(1(

الدنيا وفاتته  هلك  واأهله 

)1)  الأمالي، �ص 137.
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وروي: اأّن اهلل يبغ�س من عباده املائلني, فال تزلوا عن احلّق, 

.
(1(

فمن ا�ستبدل باحلّق هلك وفاتته الدنيا وخرج منها �ساخطاً

 Q: اعلموا اأّن اهلل تبارك وتعاىل يبغ�س 
ّ

وعن الإمام علي

من عباده املتلّون, فال تزولوا عن احلّق وولية اأهل احلّق, فاإّن من 

.
(2(

ا�ستبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها بح�سرة

الإن�سان  خ�سارة  اإىل  ي�سري  الروايات  ل�سان  اأّن  الوا�سح  ومن 

املتلّون يف الدنيا والآخرة.

اإقامة  من  لأحد  احلّق  رعاية  متنعّنكم  ل   :Q  
ّ

علي وعن 

 .
(3(

احلّق عليه

عنا�سر الولء والبراءة 

يف  يقرتنا  اأن  ينبغي  والترّبي  التويّل  اأّن  الإ�سارة  املهّم  ومن 

�سخ�سّية امل�سلم واأّن توّفر اإحداهما دون الأخرى يعترب نق�ساً يف 

مظهراً  فالتويّل  وكذلك  التويّل,  اأركان  من  ركناً  فالترّبي  اإميانه, 

وجتلّياً من جتلّيات الترّبي.

طاع��ة اهلل ور�س��وله: ق��ال تع��اىل: {ې ې        ې ى ى   

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ   وئ     ەئ  ەئ  ائ    ائ 
.

(4(

ېئ}
)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 659.

)2)  الخ�شال، �ص 626.

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 529.

)4)  النور 51.
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رف�س طاعة حّكام اجلور: قال تعاىل: {ۀ ہ ہ  ہ 

.
(1(

ہ ھ ھ ھ}
وهذا ما �سهدنا بخالفه عندما اأعلن عمر بن �سعد ولءه ليزيد 

ب�سهٍم وهو   Q الفا�سق عندما رمى مع�سكر احل�سني  احلاكم 

.
(2(

يقول: ا�سهدوا يل عند الأمري اأيّن اأّول من رمى

{گ گ گ  تع��اىل:  ق��ال  ور�س��وله:  اهلل  ن�س��رة 

ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  ڳ 
.

(3(

ڻ}
.

(4(

قال تعاىل: {ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

.
(5(

قال تعاىل: {چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ}

ولعّل اأبرز �سور الولء جتّلت يف كربالء حني تقّدم اأ�سحاب 

احل�سني لل�سهادة بني يديه يدراأون عنه املوت ويدفعونه عن اأهل 

التكليف  اأداء  ثباتهم على  قبل  ومن  اأقوالهم,  ورد يف  بيته كما 

الذي يحفظ الر�سالة وي�سونها, هذا التكليف الذي مل يقَو على 

تخّلد  اأن  ا�ستطاعت  التي  القليلة  القّلة  هوؤلء  اإّل  عليه  الثبات 

الر�سالة مبا ج�ّسدته من قيم, ويف مقّدمتها ح�سن الولء هلل ور�سوله 

واإمام الع�سر.

)1)  ال�شعراء 151.

)2)  مثير الأحزان، �ص 41. 

)3)  الأعراف، �ص 157.

)4)  محّمد 7.

)5)  الحّج 40.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل: 

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

.
(1(

ې}

)1)  التحريم 6.

 المحاضرة الثانية:
اأدب الع�رضة مع الأهل

الهدف:

حّث النا�س على التعامل باحل�سنى 

والأخالق ال�سامية �سمن دائرة الأ�سرة 

والأهل والعيال.
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مقّدمة

كاّفة  مع  باحل�سنى  والتعامل  املعا�سرة  بح�سن  الإ�سالم  اأمر 

النا�س ل �سّيما يف َمن تربطنا بهم عالقة رحمّية وبالأخ�س منهم 

الأهل والعيال, وبالتايل فاإّننا نالحظ اأّن الإ�سالم اعترب اأّنه كّلما 

كانت دائرة التوا�سل اأقرب رحماً ون�سباً كّلما ازدادت حقوقهم 

باحل�سنى,  ومعاملتهم  وتكرميهم  ومراعاتهم  احرتامهم  ووجب 

وكّلما ابتعدت العالقة كّلما قّلت امل�سائل التي ينبغي مراعاتها, 

وهذا يك�سف اأّن الإ�سالم اأراد للعالقة داخل الأ�سرة اأن تكون 

الأ�سرة  داخل  الع�سرة  ح�سن  على  الإن�سان  تربية  على  نوذجاً 

وخارجها.

حماور املو�ضوع

وجوب اأمر الأهل بالإيمان

الإميانّية  البيئة  توفري  الإن�سان  على  الواجبة  الأمور  اأهّم  من 

مات 
ّ
املحر عن  وينهاهم  الطاعات  بفعل  ياأمر  واأن  وعياله,  لأهله 

اإميانهم  تقوية  يف  ي�ساهم  ما  كّل  واإيجاد  خلق  يف  وي�ساعدهم 

{ۓ ۓ    ڭ    ڭ   باهلل تعاىل. قال تعاىل:  وارتباطهم 

 .
(1(

ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ}

)1)  طه 132.
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{ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  تعاىل:  قال 

.
(1(

ڃ}
عدم الغفلة عن ذكر اهلل

الفطرّية  باأهله واأولده وعائلته من الأمور  ارتباط الإن�سان  اإّن 

التي خلقها اهلل يف الإن�سان, لكن ل ينبغي لهذه املوّدة اأن تخرج 

عن حّدها فتلهي الإن�سان عن واجباته واأمور دينه.

قال تعاىل: {ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ 

.
(2(

ۀ ہ ہہ ہ ھ       ھ ھ ھ ے}
 Q: »ل جتعلن اأكرث �سغلك باأهلك وولدك, فاإن 

ّ
عن علي

يكن اأهلك وولدك اأولياء اهلل فاإّن اهلل ل ي�سيع اأولياءه, واإن يكونوا 

.
(3(

اأعداء اهلل فما هّمك و�سغلك باأعداء اهلل«

واإذا كان تعّلق املرء باأهله اأمر فطرّي فينبغي اأن يوّجه الإن�سان 

هذا التعّلق نحو الفوز بالآخرة فيحر�س على اآخرتهم قبل حر�سه 

على دنياهم, فكثرياً ما نرى الإن�سان يخّطط وي�سعى لدنيا اأولده 

وهو  ذلك  و�سوى  ومنا�سب  وعالقات  واأعمال  وبيوت  مال  من 

غافٌل عن �سعيه لفوزهم يف الآخرة.

)1)  مريم 55.

)2)  المنافقون 9.

)3)  نهج البالغة، ج4، �ص82.
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ح�سن الع�سرة، حاجة و�سرورة

وعياله  منزله  يف  يحتاج  املرء  اإّن   :Q ال�سادق  الإمام   

اإىل ثالث خالل يتكّلفها واإن مل يكن يف طبعه ذلك: معا�سرة 

.
(1(

ن جميلة, و�سعة بتقدير, وغرية بتح�سّ

ثواب ح�سن الع�سرة

ر�سول اهلل P: اإّن الرجل ليدرك باحللم درجة ال�سائم القائم, 

.
(2(

واإّنه ليكتب جّباراً ول ميلك اإّل اأهل بيته

الظلم والت�سامح �سمن دائرة  اأقدر على  وذلك لأّن الإن�سان 

الأ�سرة, وبالتايل فهي الدائرة التي يظهر فيها جمال �سفاته كالعفو 

والتعليم  الرتبية  على  وال�سرب  اخلطاأ  عند  والتجاوز  املقدرة  عند 

ف�ساًل عن كرمه و�سدقه واأمانته وحمّبته لهم.

ح�سن الع�سرة مع الأهل 

.
(3(

قال تعاىل: {ۉ ۉې  }

ومن موؤ�ّسرات �سوء املرء كون ال�سخ�س لطيفاً وموؤّدباً وح�سن 

الع�سرة خارج منزله اإىل احلّد الذي ي�سفه الكثريون بذلك, لكّنه 

 املزاج, يّت�سف بالق�سوة 
ّ

ء اخللق, ع�سبي
ّ

يف داخل بيته يكون �سي

وال�سّدة جتاه اأب�سط الأمور, وهناك الكثري من النا�س الذين ي�سكون 

)1)  تحف العقول، �ص 322.

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج1، �ص227.

)3)  الن�شاء 19.
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هذه احلالة, والواقع اأّن حقيقة املرء تتك�ّسف باأدائه داخل الأ�سرة 

وبني عياله ل خارج نطاق اأ�سرته.

 Q- لبنه احل�سن Q-: ل يكن 
ّ

ويف و�سّية الإمام علي

.
(1(

اأهلك اأ�سقى اخللق بك

ومن خالل التحّلي بهذه ال�سفات احل�سنة تزداد العالقة بني 

اأفراد العائلة اإىل احلّد الذي يتفانى فيه اأحد الزوجني اأمام الآخر, 

ويكونان معاً جنباً اإىل جنب يف املواقف ال�سعبة, كما حدث ذلك 

لوهب بن عبد اهلل وزوجته واأّمه يف كربالء..

)1)  تحف العقول، �ص 82.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل: 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ 

(1(

ۀ ہ}.

)1)   البقرة 21.

 المحاضرة الثالثة: 
العبادة

الهدف:

تو�سيح اأهمّية العبادة وكونها ال�سبيل 

الذي اختاره اهلل ل�سعادة الإن�سان ورقّيه 

وكماله واأّنها مّما ل يجوز لالإن�سان التهاون 

بها.
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المقّدمة

هذه  تقوية  �سبل  واأهّم  باهلل  الإرتباط  و�سيلة  العبادة  ت�سّكل 

العالقة وتعزيزها وتوطيدها بل هي الطريق الوحيد الذي يحافظ 

املهالك,  اإىل  ومنعها من اجلنوح  نف�سه  الإن�سان على �سيانة  فيه 

وهذا ما ورد عن الإمام الر�سا Q يف بيانه عّلة ت�سريع العبادة 

لالإن�سان قائاًل: لئال يكونوا نا�سني لذكره, ول تاركني لأدبه, ول 

لهني عن اأمره ونهيه, اإذ كان فيه �سالحهم وقوامهم, فلو تركوا 

بغري تعّبد لطال عليهم الأمد فق�ست قلوبهم.

حماور املو�ضوع

تف�سير العبادة 

يل  يكون  متى  تدري  هل  اأحمد!  يا   :- املعراج  حديث  يف 

العبد عابدا؟ قال: ل يا رّب, قال: اإذا اجتمع فيه �سبع خ�سال: 

وخوف  يعنيه,  ل  عما  يكّفه  و�سمت  املحارم,  عن  يحجزه  ورع 

 يف اخلالء, واأكل 
ّ

يزداد كّل يوم من بكائه, وحياء ي�ستحي مني

ما ل بّد منه, ويبغ�س الدنيا لبغ�سي لها, ويحّب الأخيار حلّبي 

.
(1(

اإّياهم

)1)  م�شتدرك الو�شائل، ج19، �ص 19.
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خ�سائ�ض الإن�سان العابد

غ للعبادة: والعبادة لي�ست اأمراً ثانوّياً اأو هام�سّياً يف حياة 
ّ
التفر

الإن�سان, بل هي تهدف لتحقيق العبودّية التي هي جوهر وجوده 

وال�سمة الأبرز حلركته, فعن ر�سول اهلل P: يقول رّبكم: يا بن 

غ لعبادتي اأمالأ قلبك غنى واأمالأ يديك رزقا, يا بن اآدم 
ّ
اآدم تفر

.
(1(

ل تباعد مّني فاأمالأ قلبك فقراً واأمالأ يديك �سغال

الن�ساط يف العبادة: ويجب الن�ساط يف العبادة وعدم التق�سري 

 .
(2(

اأو التهاون فيها, فعن ر�سول اهلل P: اآفة العبادة الفرتة

من  اأ�ساألك   :- الدعاء  يف   -Q العابدين  زين  الإمام 

.
(3(

ال�سهادة اأق�سطها, ومن العبادة اأن�سطها

ع�سق العبادة: فعن ر�سول اهلل P: اأف�سل النا�س من ع�سق 

غ لها, فهو ل 
ّ
العبادة فعانقها, واأحّبها بقلبه, وبا�سرها بج�سده, وتفر

.
(4(

يبايل على ما اأ�سبح من الدنيا على ع�سر اأم على ي�سر

ا�ستح�سار الرقابة الإلهّية: فعن الإمام ال�سادق Q: - يف 

 - ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ  ېئ}   } تعاىل:  قوله 

.
(5(

كان ر�سول اهلل P اإذا قراأ هذه الآية بكى بكاءاً �سديدا

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص 1797. 

)2)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1804.

)3)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1804.

)4)  �شرح اأ�شول الكافي، ج8، �ص262.

)5)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1799.
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وعن ر�سول اهلل P: اعبد اهلل كاأّنك تراه فاإن مل تكن تراه, 

 .
(1(

فاإّنه يراك

ة )يو�سف وزليخا( -:  وعن الإمام الباقر Q يف �سرح ق�سّ

فقال لها يو�سف: ما �سنعت؟ قال: طرحت عليه )على ال�سنم( 

من  ت�ستحني  فاأنت  يو�سف:  فقال  قال:  يرانا,  اأن  اأ�ستحي  ثوباً 

 .
(2(

�سنمك وهو ل ي�سمع ول يب�سر, ول اأ�ستحي اأنا من رّبي؟! 

العبد  Q: ل يكون  الباقر  العبادة: الإمام  الإخال�س يف 

اإليه, فحينئذ  ينقطع عن اخللق كّله  عابدا هلل حّق عبادته حّتى 

.
(3(

يقول: هذا خال�س يل فيتقّبله بكرمه

 Q: اإّن قوماً عبدوا اهلل رغبة 
ّ

العبادة �سكراً هلل: الإمام علي

فتلك عبادة التّجار, واإّن قوماً عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد, 

.
(4(

واإّن قوماً عبدوا اهلل �سكراً فتلك عبادة الأحرار

اأف�سل العبادة

اأ�سارت الروايات اإىل اأف�سل العبادات التي ينبغي اأن يتحّلى 

ويحر�س عليها امل�سلم فعّددت: العلم باهلل والتوا�سع له والعفاف 

وغلبة العادة والزهادة والفقه واأداء حّق املوؤمن, وعّفة بطن وفرج, 

واإخال�س  �سبحانه,  اهلل  حمارم  عن  الّطرف  وغ�س  وال�سمت 

)1)  الكافي، ج2، �ص 68.

)2)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1799.

)3)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1805.

)4)  نهج البالغة، ج4، �ص 53.
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الكالم  ولني  والأر�س,  ال�سماوات  ملكوت  يف  والتفّكر  العمل 

املق�سط  الإمام  اإىل  والنظر  العامل  اإىل  والنظر  ال�سالم,  واإف�ساء 

اأخ  اإىل  والنظر  براأفة ورحمة عبادة,  الوالدين  اإىل  والنظر  عبادة, 

توّده يف اهلل عزَّ وجلَّ عبادة وح�سن الظّن باهلل.

.
(1(

وعن ر�سول اهلل P: اأعظم العبادة اأجراً اأخفاها

اأف�سل اأنواع العبادة 

خدمة النا�س: جربائيل Q: يا حمّمد! لو كانت عبادتنا 

على وجه الأر�س لعملنا ثالث خ�سال: �سقي املاء للم�سلمني, 

.
(2(

واإغاثة اأ�سحاب العيال, و�سرت الذنوب

طلب احلالل: يف حديث املعراج: يا اأحمد! اإّن العبادة ع�سرة 

وم�سربك  اأطيب مطعمك  فاإن  منها طلب احلالل,  ت�سعة  اأجزاء 

.
(3(

فاأنت يف حفظي وكنفي

اإّن فوق كّل   :Q حّب اأهل البيت: عن الإمام ال�سادق

.
(4(

عبادة عبادة وحّبنا اأهل البيت اأف�سل عبادة

العبادة غير المقبولة 

و�سفاًء,  نوراً  تزيده  ول  �ساحبها  تنفع  ل  التي  العبادة  واآفة 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1021.

)2)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1800.

)3)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1874.

)4)  المحا�شن، ج1، �ص150.
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ول تقبل منه يوم القيامة فيجزى باإزائها عظيم احل�سنات ورفيع 

ر�سول اهلل  فعن  احلرام,  بفعل  العبادة  تقرتن هذه  اأن  الدرجات 

.
(1(

P: العبادة مع اأكل احلرام كالبناء على الرمل

وعنه P: اإّن هلل ملكاً ينادي على بيت املقد�س كّل ليلة: من 

اأكل حراماً مل يقبل اهلل منه �سرفاً ول عدًل, وال�سرف النافلة, 

.
(2(

والعدل: الفري�سة

وعنه P: درهم يرّده العبد اإىل اخل�سماء خري له من عبادة 

األف �سنة, وخري له من عتق األف رقبة, وخري له من األف حّجة 

 .
(3(

وعمرة

اآفة اللتذاذ بالعبادة 

ويجيب ال�سّيد امل�سيح Q عن �سوؤال ي�ساأله الكثريون, وهو 

اأّنه ملاذا ل ن�سعر بلّذة العبادة, فيقول: بحّق اأقول لكم: اإّنه كما 

يلتّذه مع ما يجده من �ّسدة  الطعام فال  اإىل طيب  املري�س  ينظر 

الوجع, كذلك �ساحب الدنيا ل يلتّذ بالعبادة ول يجد حالوتها 

.
(4(

مع ما يجد من حّب املال

من هنا نعرف قيمة عبادة الإمام احل�سني Q واأ�سحابه ليلة 

م حينما كان لهم دوّي كدوّي النحل. 
ّ
العا�سر من حمر

)1)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج17، �ص26.

)2)   ميزان الحكمة، ج3، �ص 1803.

)3)  م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص104.

)4)  التحفة ال�شنّية، �ص 60.
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 الليلة السادسة
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ت�ضدير املو�ضوع

عن اأبي عبد اهلل Q قال: 

»لي�س �سيء اإّل وله حّد, قال: قلت: جعلت فداك فما حّد 

اأّل تخاف  التوّكل؟ قال: اليقني, قلت: فما حّد اليقني؟ قال: 

.
(1(

مع اهلل �سيئا«

)1)   الكافي، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص57.

 المحاضرة األولى: 
Q اليقني عند الإمام احل�شني 

الهدف:

بي��ان تعري��ف اليق��ني ودرجته بني 

مراتب الإميان وعالمات��ه وبركاته واآثاره 

يف الدنيا والآخرة.
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المقّدمة

اإذا كان اليقني حّد التوّكل فاليقني قرين التوّكل ولهذا ف�ّسر التوّكل 

بقّوة اليقني وال�سواب: اأّن التوّكل ثمرته ونتيجته ولهذا ح�سن اقرتان 

 
(1(

الهدى به قال اهلل تعاىل: {ٺ ٺ ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ}

فاحلّق: هو اليقني وقالت ر�سل اهلل: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

  ومتى و�سل اليقني اإىل القلب امتالأ نوراً 
(2(

ڃ ڃ ڃ}
واإ�سراقاً وانتفى عنه كّل ريب و�سّك و�سخط وهمٍّ وغمًّ فامتالأ حمّبة 

هلل وخوفاً منه ور�ساً به و�سكراً له وتوّكاًل عليه واإنابة اإليه.

حماور املو�ضوع

مرتبة اليقين

بن   
ّ

علي الرواية عن  ففي  الإميان,  مراتب  اأرقى  اليقني  يعترب 

اإبراهيم, عن حمّمد بن عي�سى, عن يون�س قال: �ساألت اأبا احل�سن 

 :Q عن الإميان والإ�سالم فقال: قال اأبو جعفر Q الر�سا

اإّنا هو الإ�سالم, والإميان فوقه بدرجة والتقوى فوق الإميان بدرجة 

اأقّل  �سيء  النا�س  بني  يق�سم  ومل  بدرجة  التقوى  فوق  واليقني 

من اليقني, قال: قلت فاأّي �سيء اليقني؟ قال: التوّكل على اهلل 

 .
(3(

والت�سليم هلل والر�سا بق�ساء اهلل والتفوي�س اإىل اهلل

)1)  النمل: 79  

)2) اإبراهيم: 12      

)3) الكافي، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص52    
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خ�سائ�ض اأهل اليقين

يف  الإمامة  ح�سول  بينهما  ولد  باليقني  ال�سرب  اقرتن  واإذا   

{چ چ چ چ   ڇ ڇ  الدين قال اهلل تعاىل: 

  .
(1(

ڇڇ ڍ ڍ ڌ}
وخ�ّس �سبحانه اأهل اليقني بالنتفاع بالآيات والرباهني فقال 

  
(2(

تعاىل: {ڱ ں ں    ڻ}

 وخ�س اأهل اليقني بالهدى والفالح من بني العاملني فقال: 

ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  {ٹ 

  .
(3(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ}
فقال  اليقني  اأهل  من  يكونوا  باأّنهم مل  الّنار  اأهل  واأخرب عن 

تعاىل: {خت مت  ىت  يت جث مث ىث يث  حج مج جح  مح جخ حخ 

  .
(4(

مخ جس   حس خس   مس حص مص َجض}
وعن ه�سام بن �سامل قال: �سمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: 

اإّن العمل الدائم القليل على اليقني اأف�سل عند اهلل من العمل 

.
(5(

الكثري على غري يقني

)1) ال�شجدة: 24     

)2) الذرايات: 20   

)3)  البقرة: 5-4   

)4)  الجاثية: 32  

)5)  �شرح اأ�شول الكافي، ج8، �ص189. 
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حقيقة اليقين

عن اإ�سحاق بن عّمار قال: �سمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: 

يف  �ساّب  اإىل  فنظر  ال�سبح,  بالنا�س  �سّلى   P اهلل  ر�سول  اإّن 

امل�سجد وهو يخفق ويهوي براأ�سه, م�سّفراً لونه, قد نحف ج�سمه 

و غارت عيناه يف راأ�سه, فقال له ر�سول اهلل P: كيف اأ�سبحت 

يا فالن؟ قال: اأ�سبحت يا ر�سول اهلل موقناً, فعجب ر�سول اهلل 

يقينك؟  اإّن لكّل يقني حقيقة فما حقيقة  قوله وقال:  P من 

فقال: اإّن يقيني يا ر�سول اهلل هو الذي اأحزنني واأ�سهر ليلي واأظماأ 

هواجري فعزفت نف�سي عن الدنيا وما فيها حّتى كاأيّن اأنظر اإىل 

عر�س رّبي وقد ن�سب للح�ساب وح�سر اخلالئق لذلك واأنا فيهم 

وعلى  ويتعارفون  اجلّنة  يتنّعمون يف  اجلّنة,  اأهل  اإىل  اأنظر  وكاأيّن 

معّذبون  فيها  وهم  الّنار  اأهل  اإىل  اأنظر  وكاأيّن  مّتكئون  الأرائك 

م�سامعي,  يف  يدور  الّنار,  زفري  اأ�سمع  الآن  وكاأيّن  م�سطرخون, 

بالإميان,  نّور اهلل قلبه  P لأ�سحابه: هذا عبد  فقال ر�سول اهلل 

ثّم قال له: الزم ما اأنت عليه, فقال ال�ساب: ادع اهلل يل يا ر�سول 

اهلل اأّن اأرزق ال�سهادة معك, فدعا له ر�سول اهلل P فلم يلبث اأن 

 P فا�ست�سهد بعد ت�سعة نفر وكان 
ّ

خرج يف بع�س غزوات النبي

 .
(1(

هو العا�سر

)1)  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص53    
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تجّلي اليقين يوم كربالء

دعاء  هو   Q احل�سني  الإمام  يقني  فيه  يتجّلى  دعاء  واأبرز 

اإىل  نظر  عندما  الإمام  به  دعا  والذي  بدر,  يوم   P اهلل  ر�سول 

جموع الأعداء كاأّنها ال�سيل املنحدر فرفع يديه اإىل ال�سماء وقال: 

�سّدٍة,  كّل  رجائي يف  واأنت  كرٍب,  كّل  ثقتي يف  اأنت  اللهّم!.. 

ثقة وعّدة, كم من كرٍب ي�سعف  نزل بي  اأمٍر  واأنت يل يف كّل 

به  وي�سمت  القريب,  فيه  ويخذل  احليلة,  فيه  وتقّل  الفوؤاد,  عنه 

فيه  اإليك راغباً  اأنزلته بك و�سكوته  العدّو, وُتعييني فيه الأمور, 

فاأنت ويلُّ  وكفيتنيه.  وك�سفته عّني  جته 
ّ
ففر �سواك,  اإليك عّمن 

كّل نعمٍة, و�ساحُب كّل حاجٍة, ومنتهى كّل رغبٍة, فلك احلمد 

.
(1(

كثرياً ولك املّن فا�ساًل

)1)  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص579.    
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ت�ضدير املو�ضوع

 :Q 
ّ

عن الإمام علي

قام  فمن  حلقوقه,  مقّدمة  عباده  حقوق  �سبحانه  اهلل  »جعل 

.
(1(

بحقوق عباد اهلل كان ذلك موؤّدياً اإىل القيام بحقوق اهلل«

)1)  عيون الحكم والمواعظ، ج223. 

 المحاضرة الثانية:
 حقوق العباد

الهدف:

التذكري بحقوق العباد على بع�سهم 

البع�س واأّن هذا من جوهر الإميان الذي 

ل يكتمل اإميان عبٍد من دونه.
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المقّدمة

قرنت ال�سريعة بني حقوق اهلل وحقوق العباد, فجعلت احرتام 

حقوق العباد ومراعاتها واأداء ما افرت�سه اهلل فيها مقّدمًة ومدخاًل 

للو�سول اإىل حقوق اهلل �سبحانه, يف اإ�سارٍة على اأّنه من امل�ستحيل 

اأن يوؤّدي الإن�سان حّق اهلل دون اأن يوؤّدي حّق العباد, وبالتايل فاإّن 

حقيقة الإميان والرتباط باهلل ل تتحّقق اإّل باأداء حقوق العباد.

حماور املو�ضوع

حقوق النا�ض بع�سهم على بع�ض 

حقوقاً  حقوقه  من  �سبحانه  جعل  ثّم   :Q  
ّ

علي الإمام 

تتكافاأ يف وجوهها,  النا�س على بع�س, فجعلها  لبع�س  افرت�سها 

.
(1(

ويوجب بع�سها بع�سا, ول ي�ستوجب بع�سها اإّل ببع�س 

وعنه Q - من خطبة له Q يف اأّول خالفته -: و�سّد 

بالإخال�س والتوحيد حقوق امل�سلمني يف معاقدها, فامل�سلم من 

�سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده اإّل باحلّق, ول يحّل اأذى امل�سلم 

.
(2(

اإّل مبا يجب

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص198. 

)2)  نهج البالغة، ج2، �ص80. 
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اأعظم الحقوق 

 Q: واأعظم ما افرت�س اهلل �سبحانه من تلك 
ّ

عن الإمام علي

 .
(1(

احلقوق, حّق الوايل على الرعّية, وحّق الرعّية على الوايل

مقام حقوق الإخوان 

اأحدكم  اإّن   :P ر�سول اهلل  القيامة: عن  يوم  ُي�ساأل عنه  مّما 

له  القيامة فيق�سى  به يوم  اأخيه �سيئاً, فيطالبه  ليدع من حقوق 

 .
(2(

وعليه 

تعظيمه��ا تعظي��م للّدين: ع��ن الإمام ال�س��ادق Q: من 

عّظم دين اهلل عّظم حّق اإخوانه, ومن ا�س��تخّف بدينه ا�س��تخّف 

 .
(3(

باإخوانه

املق��ام الرفيع عند اهلل: عن الإمام الع�س��كرّي Q: اأعرف 

النا���س بحقوق اإخوانه واأ�س��ّدهم ق�س��اء لها اأعظمه��م عند اهلل 

.
(4(

�ساأنا

 Q: ل 
ّ

ت��الزم الأخ��ّوة واأداء احلق��وق: عن الإم��ام علي

ت�س��ّيعن حّق اأخيك اّتكال على ما بين��ك وبينه, فاإّنه لي�س لك 

 .
(5(

باأخ من �سّيعت حّقه

)1)  نهج البالغة، ج2، ن�ص198. 

)2)  و�شائل ال�شيعة، ج12، �ص213. 

)3)  م�شتدرك الو�شائل، ج9، �ص50. 

)4)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص295.    

)5)  التحفة ال�شنية، �ص328. 
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ل  كما   :Qال�سادق الإمام  فعن  والبيان:  الو�سف  فوق 

من  اهلل  اأوجب  وما  اهلل  اأعطانا  وما  ف�سلنا  ي�سف  اأن  اأحد  يقدر 

حقوقنا, فكذلك ل يقدر اأحد اأن ي�سف حّق املوؤمن ويقوم به مّما 

.
(1(

اأوجب اهلل على اأخيه املوؤمن

اأف�سل العبادة: عن الإمام ال�سادق Q: ما عبد اهلل ب�سيء 

.
(2(

اأف�سل من اأداء حّق املوؤمن

حّق الموؤمن على الموؤمن 

عن الإمام ال�سادق Q: للموؤمن على املوؤمن �سبعة حقوق 

, واهلل �سائله عّما  �سنع فيها: الإجالل  واجبة له من اهلل عزَّ وجلَّ

له يف عينه, والوّد له يف �سدره, واملوا�ساة له يف ماله, واأن يحّب 

م غيبته, واأن يعوده يف مر�سه, وي�سّيع 
ّ
له ما يحّب لنف�سه, واأن يحر

 .
(3(

جنازته ول يقول فيه بعد موته اإّل خريا

عن الإمام زين العابدين Q: اأّما حّق اأخيك فاأن تعلم اأّنه 

يدك وعّزك وقّوتك, فال تتخذه �سالحاً على مع�سية اهلل, ول عّدة 

للظلم خللق اهلل, ول تدع ن�سرته على عدّوه والن�سيحة له, فاإن 

 .
(4(

اأطاع اهلل واإّل فليكن اهلل اأكرم عليك منه

)1)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج15، �ص 577. 

)2)  التحفة ال�شنية، �ص 228.  

)3)  الأمالي ال�شيخ ال�شدوق، �ص84. 

)4)  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق،  �ص554. 
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عن الإمام الكاظم Q: اإّن من واجب حّق اأخيك اأن ل 

تكتمه �سيئاً تنفعه به لأمر دنياه واآخرته, ول حتقد عليه واإن اأ�ساء, 

واأجب دعوته اإذا دعاك, ول تخّل بينه وبني عدّوه من النا�س واإن 

 .
(1(

كان اأقرب اإليه منك, وعده يف مر�سه

عن الإمام الباقر Q: من حّق املوؤمن على اأخيه املوؤمن اأن 

دينه,  ويق�سي  ج عنه كربته, 
ّ
ويفر ويواري عورته,  ي�سبع جوعته, 

 .
(2(

فاإذا مات خلفه يف اأهله وولده

 اأدنى حّق الموؤمن على اأخيه 

عن الإمام ال�سادق Q - وقد �سئل عن اأدنى حّق املوؤمن 

 .
(3(

على اأخيه -: اأن ل ي�ستاأثر عليه مبا هو اأحوج اإليه منه

وعنه Q - يف بيان حقوق املوؤمن على املوؤمن-: اأي�سر حّق 

.
(4(

منها اأن حتّب له ما حتّب لنف�سك, وتكره له ما تكره لنف�سك

وعن الإمام ال�سادق Q: جمعنا اأبو جعفر Q فقال: 

واإن  النوائب,  على  وا�سربوا  للحقوق,  �س 
ّ
والتعر اإّياكم  بني,  يا 

دعاكم بع�س قومكم اإىل اأمر �سرره عليكم اأكرث من نفعه لكم فال 

.
(5(

جتيبوه

)1)  الكافي، ال�شيخ الكليمي، ج8، �ص126. 

)2)  الكافي، ج2، �ص169. 

)3)  الخ�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �ص8. 

)4)  الكافي، ج2، �ص169. 

)5)  و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص317، 
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:L حّق النبّي واأهل بيته

هي  الأّمة  هذه  على  اأداوؤها  يجب  التي  احلقوق  اأعظم  ومن 

اأعمال  P, ففي ال�سلوات الواردة يف  حّق حمّمد واآل حمّمد 

�سهر �سعبان: »األلهّم �سّل على حمّمد واآل حمّمد الطّيبني الأبرار 

الأخيار الذين اأوجبت حقوقهم وفر�ست طاعتهم ووليتهم«.

ومّما يوجب اأداء هذا احلّق العظيم اأن يفرح الإن�سان لفرحهم 

ويحزن حلزنهم, فعن ال�سادق Q: »وما من عني اأحّب اإىل اهلل 

 ,)Q ول عربة من عني بكت ودمعت عليه)على الإمام احل�سني

عليه,  واأ�سعدها   O فاطمة  و�سل  وقد  اإّل  يبكيه  باٍك  من  وما 

.
(1(

وو�سل ر�سول اهلل Pواأّدى حّقنا..«

)1)  ابن قولويه: كامل الزيارات �ص 168.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ   }  

.
(1(

ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ }

)1)  الحجرات 13. 

 المحاضرة الثالثة:
 بركات التقوى يف القراآن الكرمي

الهدف:

احلّث على طلب الربكات والدرجات 

العلى من خالل التحّلي ب�سفة التقوى 

التي ير�سدنا القراآن الكرمي اإليها.
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مقّدمة

اإّن تقوى اهلل تعاىل حّق تقاته الذي اأمر به اهلل تعاىل:  { ٿ 

قد   
(1(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ}
بّينه ر�سول اهلل P: اتقوا اهلل حّق تقاته: اأن يطاع فال يع�سى, ويذكر 

. ول بّد اأن يقّدم املرء اعتبار التقوى على اأي اعتبار له 
(2(

فال ين�سى

عالقة باللون اأو ال�سكل اأو اللغة اأو التاريخ اأو اجلغرافيا,  فعن ر�سول 

اهلل P: اإّن رّبكم واحد, واإّن اأباكم واحد, ودينكم واحد, ونبّيكم 

 على عربي, ول 
ّ

 على عجمي, ول عجمي
ّ

واحد, ول ف�سل لعربي

 .
(3(

اأحمر على اأ�سود, ول اأ�سود على اأحمر, اإّل بالتقوى

حماور املو�ضوع

عن  �سئل  ملّا   -Q ال�سادق  الإمام  عن  التقوى:  تف�سري 

تف�سري التقوى -: اأن ل يفقدك اهلل حيث اأمرك, ول يراك حيث 

.
(4(

نهاك

الإم��ام  وع��ن  ڇ ڇ ڇ ڇ},   } تع��اىل:  يق��ول 

 .
(5(

Q: ثوب التقى اأ�سرف املالب�س
ّ

علي

)1)  اآل عمران 102، 

)2)  معاني الأخبار، ال�شيخ ال�شدوق، �ص 240. 

)3) ميزان الحكمة، ج4،  �ص3629 

)4)  �شرح اأ�شول الكافي، ج1، �ص118. 

)5)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3626 
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بركات التقوى

نزول الربكات: قال تعاىل: { ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ 

ٺ  ٺ            ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 
.

(1(

ٺ ٺ  ٿ}
{ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ  تع��اىل:  ق��ال  والفرق��ان:  املغف��رة 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.
(2(

ک}

تكفري الذنوب: قال تعاىل: {ىئ ىئ ی ی  یی جئ حئ 

.
(3(

مئ ىئ يئ      جب حب خب مب}
{ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تع��اىل:  ق��ال  الأعم��ال:  قب��ول 

گ  گ     گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ 
.

(4(

ڳڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ}
 Q: �سفتان ل يقبل اهلل �سبحانه الأعمال اإّل 

ّ
وعن علي

 .
(5(

بهما: التقى والإخال�س 

الفرج والرزق: قال تع��اىل: { ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ 

.
(6(

ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ}
)1)  الأعراف 96. 

)2)  الأنفال 29. 

)3)  الطالق 5. 

)4)  المائدة 27. 

)5)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 304. 

)6)  الطالق 3. 
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 .
(1(

قال تعاىل: {ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

عن ر�سول اهلل P: لو اأّن ال�سماوات والأر�س كانتا رتقاً على 

 .
(2(

عبد ثّم اتقى اهلل, جلعل اهلل له منهما فرجاً وخمرجا

عنه P- ملا قراأ: {ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں}: من �سبهات 

 
(3(

الدنيا, ومن غمرات املوت, و�سدائد يوم القيامة

 .
(4(

املقام الرفيع يف الآخرة: قال تعاىل: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}

{ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  تعاىل:  قال 

 .
(5(

ڄ ڄ}
 .

(6(

قال تعاىل: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ  }

العاقبة للمّتقني: قال تع��اىل: {ۓ ۓ    ڭ    ڭ  

 .
(7(

ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ}

تعاىل:{ې ى     ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ  قال 

 .
(8(

ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ}
{گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ           ں  تعاىل:  قال 

)1)  الطالق 4. 

)2)  ميزان الحكمة، ج4، �ص 3632. 

)3)  ميزان الحكمة، ج4، �ص 3632. 

)4)  الدخان 51. 

)5) القمر 55. 

)6)  الزمر 73. 

)7)  طه 132. 

)8)  الق�ش�ص 83. 
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.
(1(

ں ڻ   ڻ    ڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ    ہ ھ}
{ڈ  ژ ژ ڑ ڑ  تعاىل:  قال  ال�سالح:  مفتاح 

. وعن الإمام 
(2(

ک ک ک ک  گ گ گ}
ال�سادق Q- ملّا �سئل عن قوله تعاىل: {ڈ  ژ ژ 

 .
(3(

ڑ ڑ  ...}: هو الذنب يهم به العبد فيتّذكر فيدعه

خ�سائ�ض المّتقين 

{ٿ  ٿ ٿ  تعاىل:  قال  بالر�سالة:  الت�سديق 

 .
(4(

ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ}
{ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ  تع��اىل:  ق��ال  اخل��ريات:  فع��ل 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ 
ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  

.
(5(

ڍڌ ڌ ڎ ڎ} 
اإحي��اء الليل: ق��ال تع��اىل: {چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 

)1)  هود 49. 

)2)  الأعراف 201. 

)3)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3628. 

)4)  الزمر 33. 

)5)  البقرة 177. 



140

ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ      گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک 

 .
(1(

ڱ ڱ}

.
(2(

اأهل العفو والت�سامح: قال تعاىل: {ۈئ ېئ ېئ ېئ}

ہ ہ   } تع��اىل:  ق��ال  والق�س��ط:  الع��دل  اأه��ل 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ  ھ 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 

 .
(3(

ۋۅۅۉۉېېې}
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ   } تعاىل:  قال 

ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  
  .

(4(

ڑ}
{ٻ ٻ ٻ   تع��اىل:  ق��ال  بالق��راآن:  الهداي��ة  اأه��ل 

چ  ڃ   ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڀ...ڄ  ڀ   پپ  پپ 
.

(5(

چ}
زيارات  بع�س  يف  كما  التقوى  اأهل  هم   R البيت  واأهل 

اأئّمة البقيع L: ال�سالم عليكم اأئّمة الهدى, ال�سالم عليكم 

.
(6(

اأهل التقوى

)1)  الذاريات 15. 

)2)  البقرة 237. 

)3)  الن�شاء 135. 

)4)  الأنعام 153. 

)5)  البقرة 2. 

)6)  الكليني: الكافي ج 4 �ص 559.
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 الليلة السابعة
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ت�ضدير املو�ضوع

قال هذا خماطبا اأن�ساره يف كربالء: 

.
(1(

»اإيّن ل اأرى املوت اإّل �سعادة واحلياة مع الظاملني اإّل برما«

)1)  مثير الأحزان �ص 22. 

 المحاضرة األولى: 
Q املوت يف كلمات الإمام احل�شني

الهدف:

تقريب مفه��وم املوت عل��ى اأّنه من 

الأمور التي ينبغي اأن ي�سّخرها الإن�سان 

يف خدمة الر�سالة.
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مقّدمة

 Qمن جملة املفاهيم التي برزت يف نداءات الإمام احل�سني

وعظمتها  خلودها  اأ�سرار  من  اً 
ّ
�سر كربالء  على  اأ�سفت  والتي 

مبادئها  وال�ستبداد  للظلم  املناه�سة  الثورات  ا�ستلهمت  ومنارًة 

من هذه النداءات والتوجيهات هو مفهوم املوت ومبداأ التعامل 

معه وت�سخريه يف خدمة الر�سالة والدور الذي اأناطه اهلل بالإن�سان 

يف الأر�س, وكيف ينبغي اأن يختار املرء مواقفه حيال التحّديات 

التي يفر�سها عليه الأعداء والتهديدات التي يع�سع�س املوت يف 

حناياها.

حماور املو�ضوع

حقيقة الموت

»�سرباً بني الكرام, فما املوت اإّل قنطرة تعرب بكم عن البوؤ�س 

.
(1(

اء اإىل اجلنان الوا�سعة والنعيم الدائم«
ّ
وال�سر

اأ�سحابه امل�ستعّدين للبذل, يف �سبيحة  خاطب بهذا الكالم 

يوم عا�سوراء بعد اأن ا�ست�سهد عدد منهم.

وال�سقاء  الأمل  ونهاية  الدائمة  وال�سعادة  احلياة  بداية  فاملوت 

اء.
ّ
والبوؤ�س وال�سر

)1) نف�ص المهموم:135، معاني الأخبار:288  
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اإختيار الموت

قال احل�سنيQ - يف منزل ذي ح�سم-  اأثناء م�سريه اىل 

كربالء: »األ ترون اإىل احلّق ل يعمل به واإىل الباطل ل يتناهى 

.
(1(

عنه؟ فلريغب املوؤمن يف لقاء رّبه حمّقاً«

فاملوت هنا اختيار ورغبة وذلك عند ظهور الف�ساد وتف�ّسيه يف 

الأر�س وابتعاد النا�س عن احلّق.

حتمّية الموت

اأ�سحابه: »ُخّط املوت  قال احل�سنيQ يف كربالء خماطبا 

.
(2(

على ولد اآدم خمّط القالدة على جيد الفتاة«

وبالإ�سافة اإىل حتمّية املوت يبنّي الإمام احل�سنيQ جانباً 

من جوانب جمالّية املوت التي ت�سفي على املوت مظهراً جاذباً 

وجتعل منه اأمراً مرغوباً.

قرار الموت

مّما قالهQ يف مّكة قبل اخلروج اىل الكوفة اأمام جمع من 

اأن�ساره واأهل بيته: 

الفت��ى  عل��ى  ع��ار  بامل��وت  وم��ا  »�ساأم�س��ي 

.
(3(

م�س���لما« وج�اه���د  ح�ّق��اً  ن���وى  م��ا  اإذا   

)1)  المناقب لبن �شهرا�شوب 68:4 

)2) اللهوف:53  

)3)  بحار الأنوار 334:44 
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على   
ّ
احلر تهديدات  على  رّداً  احل�سني  به  متّثل  ال�سعر  هذا 

طريق الكوفة, ويبنّي اأّن احل�سنيQ هو الذي اتخذ قرار اجلهاد 

الآخرين  تف�سريات  اأو  بتعليقات  اآبٍه  غري  اهلل  �سبيل  يف  واملوت 

على موقفه.

التكليف بالموت

مّكة:  من  خروجه  عند  لأ�سحابه  خطاب  يف   Qقاله مّما 

»من كان باذًل فينا مهجته, وموّطناً على لقاء اهلل نف�سه, فلريحل 

.
(1(

معنا«

لو  حّتى  اأ�سحابه  على  التكليف  يعر�س  ل   Qفاحل�سني

هو  اأّنه  على  اهلل  ولقاء  الإ�ست�سهاد  يقّدم  بل  ال�سهادة,  اإىل  اأّدى 

التكليف الذي ينبغي اأن يوّطن الأ�سحاب اأنف�سهم عليه.

الموت على اليقين

.
(2(

»فهل اإّل املوت؟ فمرحباً به« 

جاء هذا يف رّده على كتاب عمر بن �سعد الذي طلب فيه من 

 نرغبه 
ٌ
 منه ونخافه بل اأمر

ّ
الإمام اأن ي�ست�سلم. فاملوت لي�س اأمراً نفر

ونرّحب به. 

)1)  بحار الأنوار:366، اأعيان ال�شيعة 539:1 

)2)  مو�شوعة كلمات الإمام الح�شين :382 
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بين الموت والعار

ال���ع���ار رك������وب  م����ن  اأوىل  امل������وت 

 .
(1(

ال���ّن�������ار دخ����ول  م��ن  اأوىل  وال���ع���ار 

منازلة  عند  عا�سوراء  يوم  ال�سعر  بهذا  يرجتز  احل�سني  كان 

الأعداء, ويعلن فيها ا�ستعداده لل�سهادة وعدم حتّمل عار البيعة 

للحاكم الظامل الفا�سق.

بين الموت والحياة

.
(2(

»موت يف عزٍّ خري من حياة يف ذّل«

فحياة  والكرامة,  العّزة  هو  به  نلتزم  اأن  ينبغي  الذي  فاخليار 

الذّل لي�ست حياة اأ�ساًل بل هي املوت بعينه, وموت العّز لي�س 

موتاً وفناًء بل هو احلياة بكّل جمالها.

)1)  مناقب ابن �شهرا�شوب68:1 

)2)  بحار الأنوار 192:44 
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q
ّ

الإمام علي

واإن�سافك,  عدلك  ولعدّوك  ومالك,  دمك  لأخيك  »ابذل 

.
(1(

وللعاّمة ب�سرك واإح�سانك«

)1)  تحف العقول، �ص 212. 

 المحاضرة الثانية :
 اأدب الع�رضة مع النا�س

الهدف:

للر�سالة  الأ�سا�سّية  القيمة  اأّن  بيان 

�سّيما  ل  الإن�سان  �سلوك  يف  جتّليها  هي 

فيما يرتبط بالتعامل مع الآخرين.
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مقّدمة

اأرقى  من  معهم  التعامل  وطبيعة  النا�س  مع  العالقة  لعّل 

املفاهيم التي دعت اإليها ال�سريعة الإ�سالمّية وو�سعت لها اأ�س�سها 

العبادات  اأف�سل  من  وجعلتها  وواجباتها,  وم�ستحّباتها  واآدابها 

ب بها الإن�سان اإىل رّبه ومن اأرفع الأخالق التي ينبغي 
ّ
التي يتقر

ب 
ّ
للموؤمن اأن يّت�سف بها, فالنا�س عباد اهلل الذين يجب اأن نتقر

اإىل اهلل بخدمتهم ون�سعى يف ق�ساء حوائجهم ونتجاوز عّما ي�سدر 

عنهم من هفوات اأو اإ�ساءات, وقد بّينت الن�سو�س اأهّم املعايري 

يف هذا املجال وهو اأن نعامل النا�س كما نحّب اأن يعاملوننا. 

حماور املو�ضوع

اأدب الع�سرة مع النا�ض 

الإن�سان  من  جتعل  التي  واآدابها  فنونها  لها  النا�س  وع�سرة 

Q: خالطوا 
ّ

�سخ�ساً حمبوباً وموؤّثراً بني النا�س, فعن الإمام علي

النا�س خمالطة اإن مّتم معها بكوا عليكم, واإن ع�ستم)غبتم( حّنوا 

 .
(1(

اإليكم

ويبني لقمانQ- لبنه وهو يعظه – اأّن اخلروج عن هذه 

 ل تكالب النا�س 
ّ

الفنون والآداب يوؤّثر �سلباً على الإن�سان: يا بني

)1)  نهج البالغة، ج4، �ص4. 
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فيمقتوك, ول تكن مهيناً فيذّلوك, ول تكن حلواً فياأكلوك, ول 

.
(1(

اً فيلفظوك
ّ
تكن مر

من  ت�سلموا  باأخالقكم  النا�س  جاملوا   :Pاهلل ر�سول  وعن 

.
(2(

غوائلهم, وزايلوهم باأعمالكم لئاّل تكونوا منهم

الميزان في معا�سرة النا�ض

التعاطي  يف  الإ�سالم  اإليها  ي�سري  التي  القواعد  اأجمل  ومن 

مقام  يف  واأّنه  الآخر  هو  اأّنه  نف�سه  الإن�سان  يعترب  اأن  الآخر  مع 

الإنفعال والتلّقي ولي�س يف مقام الفعل والتاأثري, ويلّخ�س الإمام 

وبني  بينك  فيما  ميزاناً  نف�سك  اجعل  بقوله:  ذلك   Q
ّ

علي

غريك, واأحّب لغريك ما حتّب لنف�سك, واكره له ما تكره لها, ل 

تظلم كما ل حتّب اأن تظلم, واأح�سن كما حتّب اأن يح�سن اإليك, 

وا�ستقبح لنف�سك ما ت�ستقبحه من غريك, وار�س من النا�س ما 

.
(3(

تر�سى لهم منك

اأن  النا�س مثل ما حتّب  وعن الإمام احل�سنQ: �ساحب 

.
(4(

ي�ساحبوك به

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1976. 

)2)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1978. 

)3)  نهج البالغة، ج3، �ص45. 

)4)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1978 
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ومن  فاأكرمه,  اأكرمك  من   :Qال�سادق الإمام  وعن 

.
(1(

ا�ستخّف بك فاأكرم نف�سك عنه

واأن  فيك  يرغب  فيمن  ترغب  اأن   Q
ّ

علي الإمام  ويوؤّكد 

تزهد فيمن يزهد فيك بقوله: زهدك يف راغب فيك نق�سان حّظ, 

 .
(2(

ورغبتك يف زاهد فيك ذّل نف�س

الحّث على ح�سن الم�ساحبة

رفعت ال�سريعة من مقام التوّدد اإىل النا�س وح�سن م�ساحبتهم, 

وجلَّ  عزَّ  باهلل  الإميان  بعد  العقل  راأ�س   :Pاهلل ر�سول  فعن 

.
(3(

التحّبب اإىل النا�س

 :Pاهلل ر�سول  فعن  امل�سلم  خ�سائ�س  من  ذلك  واعتربت 

.
(4(

اأح�سن م�ساحبة من �ساحبك تكن م�سلما

مل  م��ن  مّنا  لي�س  اإّن���ه   :Qال�سادق الإم���ام  وع��ن 

يح�سن)�سحبة( من �سحبه, ومرافقة من رافقه, ومماحلة من ماحله, 

.
(5(

وخمالقة من خالقه

بركات ح�سن الع�سرة

اإّن التوّدد اإىل النا�س ينبغي اأن يتمّتع به اأّي م�سلم ويلزم نف�سه 

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1977. 

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص 200. 

)3)  الخ�شال، �ص 15. 

)4)  المالي،ال�شيخ ال�شدوق،  �ص 269. 

)5)  الكافي، ج2، �ص637.  
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األزم   :Q
ّ

علي الإمام  عن  ورد  فقد  نتائجه,  على  وي�سرب  به 

.
(1(

نف�سك التوّدد, و�سرّب على موؤنات النا�س نف�سك 

ومن بركات ح�سن الع�سرة: 

.
(2(

تاأكيد املحّبة: عنهQ: بالتوّدد تتاأّكد املحّبة

.
(3(

دوام املوّدة: عنهQ: بح�سن الع�سرة تدوم املوّدة

وعن الإمام ال�سادقQ: ل يطمعنَّ امل�ستهزئ بالنا�س يف 

.
(4(

�سدق املوّدة 

.
(5(

اأن�س الرفيق: عنهQ: بح�سن الع�سرة تاأن�س الرفاق

واإذ �سّددت ال�سريعة على ح�سن الع�سرة اأّكدت على م�ساحبة 

عمارة   :Q
ّ

علي الإمام  فعن  الف�سائل  وذوي  العقول  اأهل 

.
(6(

القلوب يف معا�سرة ذوي العقول

.
(7(

وعنهQ: معا�سرة ذوي الف�سائل حياة القلوب

ما ينبغي في محّبة الحبيب 

اأن  فع�سى  ما  هوناً  حبيبك  اأحبب   :Q
ّ

علي الإمام  عن 

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980. 

)2)   ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 

)3)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 

)4)   ميزان الحكمة، ج3، �ص1981. 

)5)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 

)6)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 

)7)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 
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يكون بغي�سك يوماً ما, واأبغ�س بغي�سك هوناً ما فع�سى اأن يكون 

.
(1(

حبيبك يوماً ما 

وعليه فال ينبغي اأن يكرث الإن�سان من توّدده اإىل حّد التداخل 

يف الق�سايا ال�سخ�سّية وانك�ساف الأ�سرار كي ل ُي�ساب بالندم 

.
(2(

Q: اإذا اأحببت فال تكرث
ّ

فيما بعد فعن الإمام علي

 اإىل ودودك فاأحرز له من اأمرك, 
(3(

وعنهQ: اإن ا�ستنمت

.
(4(

ك ما لعّلك اأن تندم عليه وقتاً ما
ّ
وا�ستبق له من �سر

خير خالئق الدنيا والآخرة:

بخري  اأخربكم  األ  خطبته:  يف  قال  Pاأّنه  اهلل  ر�سول  عن 

خالئق الدنيا والآخرة؟: العفو عّمن ظلمك, وت�سل من قطعك, 

.
(5(

والإح�سان اإىل من اأ�ساء اإليك, واإعطاء من حرمك

وهكذا كان داأب اأهل البيت R اأن يح�سنوا اإىل من اأ�ساء 

 وجي�سه عندما 
ّ
اإليهم, كما اأح�سن الإمام احل�سني Q اإىل احلر

�سقاهم املاء وقد اأتوا اإليه ليحا�سروه ومينعوه واأ�سحابه من الدخول 

اإىل الكوفة..

)1)  نهج البالغة، ج4، �ص64. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 133. 

)3)  ا�شتنام اإليه: �شكن.

)4)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1980 

)5)  الكليني: الكافي ج 2 �ص 107.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ       ھ  ھ         {ہ 

 .
(1(

ڭ ۇ}

)1)  اآل عمران 189. 

 المحاضرة الثالثة: 
  دور البتلء يف �شناعة الإن�شان

الهدف:

يكون  اإّنا  البتالء  اأّن  على  التنبيه 

نفو�سهم  و�سقل  تكرميهم  اهلل  يريد  ملن 

يف الدنيا ورفع مكانتهم يف الآخرة.
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مقّدمة 

قائمة على مو�سوع  اأراد بعبٍد خرياً  اإذا  اإّن �سّنة اهلل يف خلقه 

البتالء واأّن اهلل اإّنا ي�سنع من هذا الإن�سان اإن�ساناً كاماًل من خالل 

البتالءات والتحّديات التي يجعلها يف طريقه, فاهلل تعاىل اإذا اأراد 

اأن مينح عبده القّوة ابتاله بعدوٍّ قوّي واإن اأراد اأن يجعل منه حكيماً 

ابتاله بفتنٍة عمياء, واإن اأراد اأن يكون م�سهوراً حّبب اإليه الفقراء 

وامل�ساكني, واإن اأراد اأن يخّفف عنه ح�سابه ابتاله بالفقر والعوز, 

وهكذا فاإن كّل ابتالء من اهلل له هدفه الذي يريده اهلل لالإن�سان 

يف الدنيا وله مقامه الذي يريد اهلل اأن يرفعه اإليه يف الآخرة.

حماور املو�ضوع

اأنواع البتالء

وهلل  اإّل  ب�سط  ول  قب�س  من  ما   :Qال�سادق الإمام  عن 

الن�سو�س بع�س عناوين هذه  . وقد ذكرت 
(1(

املّن والبتالء فيه 

البتالءات: 

اخلوف واجلوع: قال تعاىل:{ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  

.
(2(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤ}

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص 2364. 

)2)  البقرة 155. 
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.
(1(

: قال تعاىل:{ی جئ حئ مئىئ  }
ّ
اخلري وال�سر

املال والولد: عن اأمري املوؤمنني Q- يف قوله تعاىل:{ ڱ 

يخترب  �سبحانه  اأّنه  ذلك  ومعنى   :
(2(

ں ں  ڻ}
عباده بالأموال والأولد ليتبنّي ال�ساخط لرزقه والرا�سي بق�سمه, 

الأفعال  لتظهر  ولكن  اأنف�سهم,  من  بهم  اأعلم  �سبحانه  كان  واإن 

التي بها ي�ستحّق الثواب والعقاب.

Q: اإّن من البالء الفاقة, 
ّ

الفاقة واملر�س: عن الإمام علي

.
(3(

واأ�سّد من ذلك مر�س البدن, واأ�سّد من ذلك مر�س القلب

باملرء  اأّن كّل ما يحيط  ولعّل ما روي عن ر�سول اهللP يبنّي 

ي�ستبطن نوع ابتالء اإذ قال: املوؤمن بني خم�س �سدائد: موؤمن يح�سده, 

 .
(4(

ومنافق يبغ�سه, وكافر يقاتله, ونف�س تنازعه, و�سيطان ي�سّله

عّلة البتالء

قوله  يف   Qالر�سا الإمام  عن  الأح�سن:  العمل  اختيار 

خلق  وجلَّ  عزَّ  اإّنه  ڦ ڦ ڄ ڄ}:   } تعاىل: 

خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته, ل على �سبيل المتحان 

 .
(5(

والتجربة, لأّنه مل يزل عليماً بكّل �سيء

)1)  الأنبياء 35. 

)2)   الأنفال 28. 

)3)   الأمالي، ال�شيخ الطو�شي، �ص146. 

)4)   كنز العّمال، ج1، �ص161. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص301. 
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يبنّي   Qال�سادق الإمام  عن  روايٍة  ويف  الإميان:  ت�سحيح 

الإن�سان  عند  الإميان  م�سار  بت�سحيح  عالقة  له  البالء  اأّن  فيها 

مبا�سرته  يف  لأّن  عقل,  ملن  وكرامة  املوؤمن,  زين  البالء  فيقول: 

 .
(1(

وال�سرب عليه والثبات عنده ت�سحيح ن�سبة الإميان

التذكري: والتذكري يكون للموؤمن والكافر على حدٍّ �سواء, اأّما 

قال  بعبودّيته هلل,  لتذكريه  املوؤمن  واأّما  كفره  فلردعه عن  الكافر 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  تعاىل:{ۈئ 

 .
(2(

ی ی}
وقال تعاىل:{ڌ ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .
(3(

ڑ  ڑ ک  ک ک ک گ گ}
وعن الإمام ال�سادقQ: املوؤمن ل مي�سي عليه اأربعون ليلة 

.
(4(

اإّل عر�س له اأمر يحزنه يذكر به

يوماً  اأربعني  كّل  يف  يذكر  وهو  اإّل  موؤمن  من  ما   :Qعنه

(5(

ببالء, اإّما يف ماله اأو يف ولده اأو يف نف�سه فيوؤجر عليه...

ما  اآدم  ابن  ثالثة يف  لول   :Pر�سول اهلل اخل�سوع هلل: عن 

.
(6(

طاأطاأ راأ�سه �سيء: املر�س, واملوت, والفقر.... 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص305. 

)2)   الأعراف 130. 

)3)  التوبة 126. 

)4)  الكافي، ج2، �ص254. 

)5) ميزان الحكمة، ج1، �ص305 

)6)  ميزان الحكمة، ج1، �ص306. 
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دور الأعمال ال�سّيئة في وقوع البالء

{ی ی ی جئ  حئ  مئ  تع��اىل:  ق��ال 

.
(1(

ىئ يئ جب حب}
ينايف كون  يديه ل  مبا ك�سبت  الإن�سان  يبتلي  اأّن اهلل  ومعنى 

البالء نعمة له وذلك لأّن اهلل يريد لالإن�سان اأن يرى اأثر الأفعال 

ال�سّيئة عليه فيعمل على التخّل�س منها.

{ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  تعاىل:  قال 

 .
(2(

يئ جبحب  خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت        جث مث}
{ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب  تعاىل:  قال 

قوله:  ويف   .
(3(

حت} جت  يب  ىب   مب  خب       حب  
بالبالء. املحيطة  النعمة  اإىل  وا�سحة  �سارة  { جت حت}اإ

Q- وقد خرج لال�ست�سقاء-: اإّن اهلل يبتلي 
ّ

وعن الإمام علي

الربكات  وحب�س  الثمرات  بنق�س  ال�سّيئة  الأعمال  عند  عباده 

واإغالق خزائن اخلريات, ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذّكر متذّكر 

.
(4(

ويزدجر مزدجر

نعمة البالء 

اإّن القاعدة الواردة عن الإمام الع�سكريQ: ما من بلّية 

)1)  ال�شورى 30. 

)2)  اآل عمران 165. 

)3)  الروم 41. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص306. 
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, تك�سف اأّن الإن�سان املوؤمن ينبغي 
(1(

اإّل وهلل فيها نعمة حتيط بها

اأن ينظر اإىل اأّي ابتالء على اأّنه نعمة.

الإميان  �سرائط  من  �سرطاً  الكاظمQ ذلك  الإمام  بل عّد 

فقال: لن تكونوا موؤمنني حّتى تعّدوا البالء نعمة والرخاء م�سيبة, 

 .
(2(

وذلك اأّن ال�سرب عند البالء اأعظم من الغفلة عند الرخاء

نعمة  البالء  تعّد  موؤمناً حّتى  ر�سول اهللP: ل تكون  وعن 

الدنيا  ورخاء  الآخرة,  يف  نعمة  الدنيا  بالء  لأّن  حمنة,  والرخاء 

 .
(3(

حمنة يف الآخرة 

البالء  عليك  يوايل  رّبك  راأيت  اإذا   :Q
ّ

علي الإمام  عن 

. ومقت�سى 
(4(

فا�سكره, اإذا راأيت رّبك يتابع عليك النعم فاحذره

ال�سكر اأّن املوؤمن ينظر اإىل البالء كنعمة من اهلل.

تمحي�ض البالء للذنوب 

Q: احلمد هلل الذي جعل متحي�س ذنوب 
ّ

عن الإمام علي

عليها  وي�ستحّقوا  طاعاتهم  بها  لت�سلم  مبحنتهم  الدنيا  يف  �سيعتنا 

.
(5(

ثوابها

الإبتالءات  بهذه  عباده  ذنوب  يكّفر  اهلل  اأّن  ذلك  ومعنى 

)1)  تحف العقول، �ص 489. 

)2)  تحف العقول، �ص 377. 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص304. 

)4)  عيون الحكم والمواعظ، �ص136. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص306. 
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فيقت�سر عقابه لهم يف الدنيا مبا ينفعهم على ت�سويب اإميانهم, فعن 

؟ حّدثنا  Q: األ اأخربكم باأف�سل اآية يف كتاب اهلل عزَّ وجلَّ
ّ

علي

ر�سول اهللP: {وما �أ�سابكم من م�سيبة فبما ك�سبت �أيديكم}, 

واهلل عزَّ وجلَّ اأكرم من اأن يثّني عليه العقوبة يف الآخرة, وما عفا 

 .
(1(

عنه يف الدنيا فاهلل تبارك وتعاىل اأحلم من اأن يعود يف عفوه

وعنهQ: ما عاقب اهلل عبداً موؤمناً يف هذه الدنيا اإّل كان اهلل 

.
(2(

اأحلم واأجمد واأجود واأكرم من اأن يعود يف عقابه يوم القيامة

�سرورة البتالء 

و�سرورته قائمة على كونه العّلة الأ�سا�سّية يف ت�سنيف النا�س 

انفعالهم مع هذه الإبتالءات قال تعاىل:{ڤ  من خالل كيفّية 

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ ڇ 

.
(3(

ڍ ڍ}
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ   } تعاىل:  قال 

.
(4(

ٹ ٹ  }
بل اأكرث من ذلك فاإّن عدم البتالء يعني عدم اكرتاث اهلل 

بهذا الإن�سان وعدم رهانه عليه يف اأّي اأمٍر من اأمور الدين, فعن 

)1)  ال�شورى 30. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص306. 

)3)  التوبة 16. 

)4)  مّحمد 31. 



162

وماله  نف�سه  لي�س هلل يف  فيمن  Q: ل حاجة هلل 
ّ

الإمام علي

.
(1(

ن�سيب

عن الإمام زين العابدينQ: اإيّن لأكره اأن يعافى الرجل 

.
(2(

يف الدنيا ول ي�سيبه �سيء من امل�سائب

وهذا ما رمى اإليه الإمام احل�سنيQ بقوله: اإّن النا�س عبيد 

الدنيا, والدين لعق على األ�سنتهم, يحوطونه ما دّرت معاي�سهم, 

بالبالء وحده  فالتمحي�س   .
(3(

الدّيانون قّل  بالبالء  فاإذا حّم�سوا 

ميّيز الدّيانني من غريهم.

)1)  م�شكاة النوار، الطبر�شي، �ص 505. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص304. 

)3)  مو�شوعة كلمات المام الح�شينQ، �ص432. 
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 الليلة الثامنة
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ت�ضدير املو�ضوع

ِبي َجْعَفٍر Qَقاَل:
َ
َعْن اأ

يِف  َيِزيُد  اإِْتَيانَُه  َفاإِنَّ   Q �َسنْيِ  احْلُ  ِ ْ
َقرب ِبِزَياَرِة  �ِسيَعَتَنا  »ُمُروا   

�ٌس َعَلى  ُمْفرَتَ َواإِْتَيانَُه  وِء,  ال�سُّ َمَداِفَع  َوَيْدَفُع  اْلُعُمِر  َومَيُدُّ يِف  ْزِق  الرِّ

.
(1(

 َلُه ِبالإَماَمِة ِمَن اهلِل«
ُّ
ُكلِّ ُموؤِْمٍن ُيِقر

)1)   و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 37 تاأكد ا�شتحباب زيارة الح�شين Q�ص413/ ح19483.

 المحاضرة األولى:
Q ف�شل زيارة احل�شني 

الهدف:

 Q احلّث على زيارة مقام احل�سني

وبيان ف�سيلة الزيارة يف الدنيا وثوابها يف 

الآخرة.
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مقّدمة 

الذي  الت�سديد   Q احل�سني  زيارة  خ�سائ�س  اأهّم  من  اإّن 

توؤّكده الروايات على الإتيان بهذه الزيارة على كّل حال �سواء 

يف ال�سّحة واملر�س اأو يف الغنى والفقر اأو حالة اخلوف من احلاكم 

اأو حّتى يف حال الت�سحية اإذا اقت�سى الأمر.

حماور املو�ضوع

النبّي يعين زّوار الإمام الح�سين

 Q مام احل�سني فقد جاء يف الروايات اأّنه P يزور زائر الإ

ويكرمه.

�ُسوِل اهلِل 
َ
�َسنْيُ Qِلر ِبي �ِسَهاٍب َقاَل: َقاَل احْلُ

َ
»فَعِن امْلَُعلَّى اأ

 َمْن َزاَريِن 
َّ

َبَتاْه َما مِلَْن َزاَرَك؟ َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل P: َياُبَني
َ
P: َيا اأ

ُزوَرُه 
َ
ْن اأ

َ
 اأ

ّ
ْو َزاَرَك َكاَن َحّقاً علي

َ
َخاَك اأ

َ
ْو َزاَر اأ

َ
َباَك اأ

َ
ْو َزاَر اأ

َ
تاً اأ ْو َميِّ

َ
َحّياً اأ

(1(

ُه ِمْن ُذُنوِبِه« �سَ
َخلِّ

ُ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َواأ

ا�ستغفار الزهراء لزّوار الإمام الح�سين

اهلل  وتطلب من  O  حت�سر يف كربالء  الزهراء  اإّن مولتنا 

.Q مام احل�سني تعاىل اأن يغفر ذنوب زّوار الإ

فاطمة  اإّن  Qقال:  اهلل  عبد  اأبي  عن  كثري  بن  داود  »عن 

)1)  فروع الكافي/ ج4/ باب زيارة النبّي P/ �ص548/ ح4.  
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بنت حمّمد Pحت�سر لزّوار قرب ابنها احل�سني Qفت�ستغفر لهم 

.
(1(

ذنوبهم«

اأدنى ما لزائر الإمام احل�سني: اإّن اهلل تعاىل يحفظ زائر احل�سني 

Q ويرعاه, كما يف الرواية:

Qقال: قلت  اأبي عبد اهلل  »عن عبد اهلل بن هالل عن 

فقال  Q؟  احل�سني  قرب  لزائر  ما  اأدنى  ما  فداك  جعلت  له: 

نف�سه  يحفظه يف  اهلل  اأّن  له  يكون  ما  اأدنى  اإّن  اهلل  عبد  يا  يل: 

واأهله حّتى يرّده اإىل اأهله فاإذا كان يوم القيامة كان اهلل احلافظ 

.
(2(

له«

كرامة اهلل لزّوار احل�سني Q: وهناك رواية اأخرى ت�سري اإىل 

ذلك ولكن من زاوية اأخرى, وهي:

�سمعته  Qقال:  اهلل  اأبي عبد  الطحان عن  اهلل  »عن عبد 

اأّنه من زّوار  اإّل وهو يتمّنى  اأحد يوم القيامة  وهو يقول: ما من 

احل�سني, ملا يرى مّما ُي�سنع بزّوار احل�سني Q من كرامتهم على 

.
(3(

اهلل تعاىل«

َبا 
َ
اأ �َسِمْعُت  َقاَل:  ِلٍم 

ْ
ُم�س ْبِن  ِد  مَّ الزيارة وطول العمر:»َعْن حُمَ

Q ََسنْي� �َس احْلُ  َعوَّ
َ
ٍد؛ َيُقولِن: اإِنَّ اهلل مَّ  ْبَن حُمَ

َ
َجْعَفٍر َوَجْعَفر

)1)    كامل الزيارات/ الباب 40 دعاء الر�شول Pو.../ �ص118/ ح4.   

)2)   كامل الزيارات/ الباب 49 ثواب من زار الح�شين Q�ص133/ ح5. 

)3)  و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 37 تاأّكد ا�شتحباب زيارة الح�شين Q�ص424/ ح19512. 
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َعاِء  َبِتِه, َواإَِجاَبَة الدُّ
ْ
َفاَء يِف ُتر ِتِه, َوال�سِّ يَّ نَّ الإَماَمَة ِمْن ُذرِّ

َ
ِمْن َقْتِلِه: اأ

.
(1(

اُم َزاِئِريِه َجاِئياً َوَراِجعاً ِمْن ُعُمِرِه« يَّ
َ
ِه, َول ُتَعدُّ اأ ِ ْ

ِعْنَد َقرب

اأبا  ح�ساب الزائر يوم القيامة: »عن اأبي ب�سري قال: �سمعت 

اأن يكون م�سكنه اجلّنة  اأحّب  اأبا جعفر؛ يقول: من  اأو  عبد اهلل 

وماأواه اجلّنة فال يدع زيارة املظلوم. قلت: من هو؟

اإليه  �سوقاً  اأتاه   �ساحب كربالء. من 
ّ

بن علي »احل�سني  قال: 

وحّباً لر�سول اهلل وحّباً لفاطمة وحّباً لأمري املوؤمنني Q  اأقعده 

.
(2(

اهلل على موائد اجلّنة ياأكل معهم والنا�س يف احل�ساب«

خرة مقام زائر الإمام الح�سين في الآ

�َسنْيِ  َ احْلُ ْ
َتى َقرب

َ
ِد اهلِل Qَقاَل: »َمْن اأ

ْ
ِبي َعب

َ
يف اأعلى علّيني:  اأ

 .
(3(

نَي« يِّ
ْعَلى ِعلِّ

َ
ِه, َكَتَبُه اهلُل يِف اأ Qَعاِرفاً ِبَحقِّ

َقاَل:   
ِّ

ي اْلُقمِّ َجِريٍر  ِبي 
َ
اأ ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  اأخرى:  روايٍة  ويف 

�َسنْيَ ْبَن  ا Qَيُقوُل لأِبي: َمْن َزاَر احْلُ �سَ �َسِن الرِّ َبا احْلَ
َ
»�َسِمْعُت اأ

 :
َ
اأ
َ
�ِسِه, ُثمَّ َقر

ْ
ِثي اهلِل َتَعاىَل َفْوَق َعر دِّ ِه َكاَن ِمْن حُمَ ; َعاِرفاً ِبَحقِّ

ٍّ
َعِلي

.
(4(

ْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر« اٍت َونََهٍر يِف َمْقَعِد �سِ ِقنَي يِف َجنَّ اإِنَّ امْلُتَّ

مالي للطو�شي/ المجل�ص الحادي ع�شر وفيه بقّية.../ �ص317/ ح91.  )1)  الأ

)2)  كامل الزيارات/ الباب 55 من زار الح�شين حّبًا لر�شول اهلل واأمير الموؤمنين وفاطمة )�شالم اهلل 

عليهم( / �ص141/ ح2. 

)3)  و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 37 تاأّكد ا�شتحباب زيارة الح�شين Q�ص418/ ح19495. 

)4)  م�شتدرك الو�شائل/ ج10/ باب 26 تاأّكد ا�شتحباب زيارة الح�شين ووجوبًا و.../ �ص251/ ح41. 
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ِل ْبِن ُعْثَماَن 
ْ
ي زائر الإمام احل�سني منتخب من اهلل: »َعْن ُف�سَ

 َ ْ
ري اخْلَ ِبِه   

ُ َّ
َراَد اهلل

َ
اأ َمْن  Qَقاَل:  اهلِل  ِد 

ْ
َعب ِبي 

َ
اأ َعْن  َثُه  ْن َحدَّ َعمَّ

 ِبِه 
ُ
َراَد اهلل

َ
Q, َوُحبَّ ِزَياَرِتِه, َوَمْن اأ �َسنْيِ َقَذَف يِف َقْلِبِه ُحبَّ احْلُ

.
(1(

�َسنْيِ Qَوُبْغ�َس ِزَياَرِتِه« وَء َقَذَف يِف َقْلِبِه ُبْغ�َس احْلُ ال�سُّ

بع�س  اخل�ّساب عن  بن مو�سى  الذنوب: عن احل�سن  غفران 

Q َِسنْي� َ احْلُ ْ
رجاله عن اأبي عبد اهلل Qقال: »َمْن َزاَر َقرب

َحُدُكُم 
َ
َها َكَما ُيَخلُِّف اأ راً َعَلى َباِب َداِرِه, ُثمَّ َعرَبَ

ْ
ُجِعَل ُذُنوُبُه ِج�س

.
(2(

ُه«  َوَراَءُه اإَِذا َعرَبَ
َ
ر

ْ
�س اجْلِ

حتت لواء الإمام احل�سني: عن اأبي اأ�سامة زيد ال�سّحام قال: 

 Q احل�سني  قرب  اأتى  من  Qيقول:  اهلل  عبد  اأبا  »�سمعت 

عطي كتابه بيمينه, 
ُ
ت�سّوقاً اإليه كتبه اهلل من الآمنني يوم القيامة, واأ

في�سكنه يف  اجلّنة  Q حّتى يدخل  لواء احل�سني  وكان حتت 

.
(3(

درجته, اإّن اهلل عزيز حكيم«

ِد 
ْ
ِبي َعب

َ
ُموٍن َعْن اأ

ْ
ِد اهلِل ْبِن َمي

ْ
زائره دوماً يف رحمة اهلل: »َعْن َعب

ِه  �َسنْيِ Qَعاِرفاً ِبَحقِّ َ احْلُ ْ
اهلِل Qَقاَل: ُقْلُت َلُه: َما مِلَْن َزاَر َقرب

َتْنِكٍف«؟
ْ

َتْكرِبٍ َول ُم�س
ْ

َ ُم�س ْ
َغري

)1)  و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 164 ا�شتحباب زيارة الح�شين Qحّبًا لر�شول اهلل و.../ �ص496/ 

ح19678. 

طهار )�شالم اهلل عليهم( /  ئمة الأ )2)  من ل يح�شره الفقيه/ ج2/ باب ثواب زيارة النبّي والأ

�ص581/ ح3172. 

)3)  كامل الزيارات/ الباب 56 من زار الح�شين ت�شّوقًا اإليه/ �ص142/ ح1. 
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ْن  َواإِ َمْقُبوَلٍة,  ٍة 
َ
ُعْمر ْلُف 

َ
َواأ َمْقُبوَلٍة,  ٍة  ْلُف َحجَّ

َ
اأ َلُه  ُيْكَتُب  َقاَل: 

.
(1(

َكاَن �َسِقّياً ُكِتَب �َسِعيداً, َومَلْ َيَزْل َيُخو�ُس يِف َرْحَمِة اهلِل«

ُبو 
َ
وٍر َقاَل: َقاَل اأ  الزائر ي�ستجاب دعاوؤه: »َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن َمْن�سُ

ْعَتَقُه ِمَن 
َ
ِ َويِف اهلِل اأ

َّ
�َسنْيِ Qهلِل َ احْلُ ْ

ِد اهلِل Q: َمْن َزاَر َقرب
ْ
َعب

 َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج 
َ
ِل اهلل

َ
اأ

ْ
, َومَلْ َي�س اْلَفَزِع الأْكرَبِ َيْوَم  َواآَمَنُه  اِر,  النَّ

.
(2(

ْعَطاُه«
َ
ِة اإِّل اأ َ

نَْيا َوالآِخر الدُّ

اهلل  عبد  اأبي  عن  مروان  بن  حمّمد  »عن  الزيارة:  موا�سلة 

Qقال: �سمعته يقول: زوروا احل�سني Qولو كّل �سنة, فاإّن 

كّل من اأتاه عارفاً بحّقه غري جاحد مل يكن له عو�س غري اجلّنة, 

وُرزق رزقاً وا�سعاً, واآتاه اهلل من قبله بفرح ]بفرج[ عاجل � وذكر 

.
(3(

احلديث«

)1)  و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 45 ا�شتحباب اختيار زيارة الح�شين Q�ص454/ ح19588. 

)2)  و�شائل ال�شيعة/ ج14/ باب 64 ا�شتحباب زيارة الح�شين Qحّبًا لر�شول اهلل و.../ �ص499/ 

ح19685. 

)3)  كامل الزيارات/ الباب 61 اإن زيارة الح�شين Qتزيد في العمر و.../ �ص151/ ح4. 
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ت�ضدير املو�ضوع

 قال تعاىل:

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ   

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
 .

(1(

ى ائ ائ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ}

)1)  البقرة 212. 

 المحاضرة الثالثة:
 اأهمّية البتلء يف حياة املوؤمن

الهدف:

حماولة اإبراز اجلانب امل�سرق والنافع 

اأهل  �سّيما  ل  النا�س  ودعوة  لالبتالء 

من  البتالءات  اإىل  للنظر  الإميان 

خالله. 
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مقّدمة 

 R اإّن املتاأّمل يف الن�سو�س الواردة عن اأهل بيت الع�سمة

لعباده  بتكرميه  حمّبته  واقرتان  اهلل  مبحّبة  البتالء  اقرتان  يرى 

واقرتان تكرميهم باإفا�سته عليهم من نعمه الوا�سعة ليثّبت اإميانهم 

ويزيدهم من ف�سله, ومعنى ذلك اأّن اهلل اأخفى نعمه يف ابتالءاته 

اإّل  ابتالءاته  امتحاناته, فال يرى جمال  ثنايا  اإفا�ساته يف  وغّيب 

من اأخل�س له ول يدرك حالوة امتحاناته اإّل من ارتبط قلبه به ل 

�سريك له, ولذلك فاإّن املوؤمن يرى الوجه امل�سرق للبالء فيقدم 

عليه, فحاله يف البالء والرخاء على حدٍّ �سواء.

حماور املو�ضوع

�سّدة ابتالء الموؤمن 

البتالء  عليه  ا�ستّد  اإذا  املوؤمن  اأّن  الآية  يف  الوا�سح  ومن 

 ومل يزحزحه ذلك عن موقفه, بل لعّل 
ّ

ا�ستعجل الن�سر الإلهي

اأّن البالء كّلما ا�ستّد اقرتب من  اإمياناً منهم  �سوؤالهم عن الن�سر 

الفرج واأّن الفرج يكون عند تناهي البالء كما ورد عن ر�سول اهلل 

.
(1(

P: اأ�سيق الأمر اأدناه من الفرج

)1)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج8، �ص161. 
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البالء  اإىل  البالء  اأ�سيف  اإذا   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

.
(1(

كان من البالء عافية

بالء  النا�س  اأ�سّد  اإّن  البالء:  اأهل  مراتب  يبنّي   Q وعنه 

 .
(2(

الأنبياء, ثّم الذين يلونهم, ثّم الأمثل فالأمثل

 
ّ

التقي املوؤمن  اإىل  اأ�سرع  البالء  اإّن   :Q  
ّ

الإمام علي وعن 

 .
(3(

من املطر اإىل قرار الأر�س

تكريم الموؤمن بالبالء 

من  بها  اهلل  يخت�ّس  ة  نعمًة خا�سّ البالء يف جوهره  كان  واإذا 

الثواب  واأراد لهم ح�سن  اأراد بهم خرياً  الذين  ي�ساء من عباده 

للموؤمن  تكرمٌي  البالء  اأّن  اعتربت  التي  الروايات  معنى  فيّت�سح 

وف�سٌل من اهلل عليه.

املوؤمن  ليتعاهد  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اإّن   :Q الباقر  الإمام  عن 

بالبالء كما يتعاهد الرجل اأهله بالهدّية من الغيبة, ويحميه الدنيا 

.
(4(

كما يحمي الطبيب املري�س

املوؤمن  عبده  ليغذي  اهلل  اإّن   :P اهلل  ر�سول  قول  اأدّل  وما 

.
(5(

بالبالء كما تغذي الوالدة ولدها باللنب

)1)  تحف العقول، �ص327. 

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج1، �ص249، 

)3)  الكافي، ج2، �ص259. 

)4)  الكافي، ج2، �ص255. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص305. 
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 .
(1(

عنه P: اإذا اأراد اهلل بقوم خرياً ابتالهم 

عن الإمام ال�سادق Q: اإّن هلل عزَّ وجلَّ عباداً يف الأر�س 

من خال�س عباده, ما ينزل من ال�سماء حتفة اإىل الأر�س اإّل �سرفها 

.
(2(

عنهم اإىل غريهم, ول بلّية اإّل �سرفها اإليهم

وهذا يّو�سح لنا معنى كون البالء مقرتناً مبحّبة اهلل لعباده كما 

ورد عن الإمام ال�سادق Q: اإذا اأحّب اهلل قوماً اأو اأحّب عبداً 

.
(3(

�سّب عليه البالء �سّباً فال يخرج من غمٍّ اإّل وقع يف غّم

 .
(4(

عن الإمام الباقر Q: يبتلى املرء على قدر حّبه

البالء على قدر الإيمان 

لتذكريه  املرء  بالء  يف  �سبباً  ال�سّيئة  الأعمال  اأّن  كما  ومتاماً 

وردعه فكذلك الأعمال احل�سنة واإميان املرء �سبباً يف ابتالء املرء 

لكن لتقوية اإميانه واإرادته فاإّن من الدرجات ما ل يبلغه العبد اإّل 

بالبالء, فعن الإمام ال�سادق Q: اإّنه ليكون للعبد منزلة عند 

اهلل فما ينالها اإّل باإحدى خ�سلتني: اإّما بذهاب ماله اأو ببلّية يف 

.
(5(

ج�سده

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص305. 

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص 208. 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص307. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص307. 

)5)  الكافي، ج2، �ص257. 
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اإّنا يبتلى املوؤمن على قدر   :-Q 
ّ

وقد ورد يف كتاب علي

اأعماله احل�سنة, فمن �سّح دينه وح�سن عمله اأ�ستّد بالوؤه, وذلك 

ملوؤمن, ول عقوبة لكافر,  ثواباً  الدنيا  اأّن اهلل عزَّ وجلَّ مل يجعل 

 .
(1(

ومن �سخف دينه و�سعف عمله قّل بالوؤه

 .
(2(

 عنه Q: كّلما ازداد العبد اإمياناً ازداد �سيقاً يف معي�سته

امليزان,  كّفتي  مثل  املوؤمن  مثل   :Q الكاظم  الإمام  عن 

كّلما زيد يف اإميانه زيد يف بالئه, ليلقى اهلل عزَّ وجلَّ ول خطيئة 

.
(3(

له

بن  يزيد  اإىل   Q احل�سني  بن   
ّ

ملّا حمل علي اأّنه  روايٍة  ويف 

معاوية فاأوقف بني يديه, قال يزيد لعنه اهلل:  {ی ی 

احل�سني  بن   
ّ

علي فقال  ی جئ  حئ  مئ ىئ} 
{ے   : اإّن فينا قول اهلل عزَّ وجلَّ Q: لي�ست هذه الآية فينا, 

ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   
 .

(4(

ٴۇ ۋ ۋ}
وعلى  نعمة  من  به  مبا  اإميانه  على  ي�ستدّل  اأن  اأراد  يزيد  فكاأّن 

�ساللة اأهل بيت الع�سمة مبا جرى عليهم من كربالء, وقد قال 

ی    ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  {ېئ   تعاىل: 

)1)  الكافي، ج2، �ص259. 

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص222. 

)3)  الأمالي، ال�شيخ الطو�شي، �ص631. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص308. 
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خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  
 .

(1(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}
: لول اأن يجد  وعن الإمام ال�سادق Q: قال اهلل عزَّ وجلَّ

ل  حديد  بع�سابة  الكافر  راأ�س  لع�سبت  قلبه  يف  املوؤمن  عبدي 

.
(2(

ي�سدع راأ�سه اأبدا

ذّم حّب البالء 

واأنا  النا�س  يبغ�سها  قال: ثالثة  اأنًه   M ذّر  اأبي  يروي عن   

اأحّبها: اأحّب املوت, واأحّب الفقر, واأحّب البالء -: هذا لي�س 

على ما يروون, اإّنا عنى: املوت يف طاعة اهلل اأحّب اإيلَّ من احلياة 

يف  الغنى  من  اإيلَّ  اأحّب  اهلل  طاعة  يف  والفقر  اهلل,  مع�سية  يف 

مع�سية اهلل, والبالء يف طاعة اهلل اأحّب اإيلَّ من ال�سّحة يف مع�سية 

.
(3(

اهلل

حال الموؤمن في البالء 

واإذا اأيقن املوؤمن بحقيقة البتالء وما اأ�سمره اهلل له من اخلري 

الإميان,  م�سار  قلبه ومل يخرجه ذلك عن  وارتاح  نف�سه  �سكنت 

 Q- يف و�سف املوؤمنني -: نزلت 
ّ

ولذلك نقراأ عن الإمام علي

)1)  الزخرف 33. 

)2)  �شرح اأ�شول الكافي، ج9، �ص215. 

)3)  معاني الأخبار، ال�شيخ ال�شدوق، �ص165. 
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 .
(1(

اأنف�سهم منهم يف البالء كما نزلت يف الرخاء

وعن الإمام ال�سادق Q- فيما اأوحى اهلل تعاىل اإىل مو�سى 

Q-: ما خلقت خلقاً اأحّب اإيلَّ من عبدي املوؤمن, فاإيّن اإّنا 

ابتليته ملا هو خري له, واأعافيه ملا هو خري له, واأزوي عنه ملا هو خري 

له, واأنا اأعلم مبا ي�سلح عليه عبدي, فلي�سرب على بالئي, ولي�سكر 

 .
(2(

يقني عندي نعمائي, ولري�س بق�سائي, اأكتبه يف ال�سدِّ

فاملوؤمن عند البالء �سابراً حمت�سباً كما قال تعاىل: {الذين إذا 

 .
(3(

أصابتهم مصيبة قالوا إنّا هلل وإنّا إليه راجعون}
 Q الدعاء حني نزول البالء فقد ورد 

ّ
ويعّلمنا الإمام علي

 العظيم  
ّ

عنه: قل عند كّل �سّدة: »ل حول ول قّوة اإّل باهلل العلي

 .
(4(

تكفها«

لذلك كان الإمام احل�سني Q يكرث من قول: ل حول ول 

قّوة اإّل باهلل.. وي�سرتجع كثرياً.

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص161. 

)2)  الكافي، ج2، �ص61. 

)3)  البقرة 156. 

)4)  تحف العقول، �ص174. 
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ت�ضدير املو�ضوع

»ول تقف ما لي�س لك به علم اإّن ال�سمع والب�سر والفوؤاد كّل 

 .
(1(

اأولئك كان عنه م�سوؤول«

)1)  الإ�شراء 36. 

 المحاضرة الثالثة:
 امل�شوؤولّية

الهدف:

تعزيز روحّية العمل وحتّمل امل�سوؤولّية 

الإن�سان  عند  التحّديات  ومواجهة 

فاته الالهية وغري 
ّ
وحماولة احلّد من ت�سر

امل�سوؤولة.
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مقّدمة 

األوان عدم  اأي لون من  اأو  واللهو  العبثّية  حّذر الإ�سالم من 

اأّن ذلك يتنافى مع  حتّمل امل�سوؤولّية يف هذه احلياة الدنيا معترباً 

مبداأ وجود الإن�سان فيها املعتمد على ال�سعي والعمل واللتزام 

كونه  وهو  به  اهلل  اأناطه  دور  باأعظم  والقيام  ال�سماوّية  بالتكاليف 

خليفة اهلل يف اأر�سه وامل�سوؤول عن اإقامة حكم اهلل على الأر�س 

واأّن اأي �سلوك ي�سدر عنه ينبغي اأن يكون الإن�سان م�سوؤوًل عنه 

وذلك من خالل اأن يلحظ الرقابة الإلهّية الدائمة واأن ي�ست�سعر 

مفهوم الرجوع اإىل اهلل وال�سوؤال عن كّل ما �سدر عنه.

حماور املو�ضوع

حتمّية ال�سوؤال يوم القيامة

{ڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ  تع��اىل:  ق��ال 

 .
(1(

ک} 
 .

(2(

قال تعاىل: {حبخب مب ىب}

ڀ           ڀ  پ  پ  پ   پ  ت��ع��اىل:{  ق��ال 

 .
(3(

ڀ}
 .

(4(

ر�سول اهلل P: اإيّن م�سوؤول واإّنكم م�سوؤولون

)1)  الأعراف 6. 

)2)  ال�شافات 24. 

)3)  الحجر 92. 

)4)  الكافي، ج2، �ص606. 
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عنه  اأنتم  فيما  اهلل  بتقوى  اأو�سيكم   :Q  
ّ

علي الإمام 

م�سوؤولون واإليه ت�سريون, فاإّن اهلل تعاىل يقول: { جب        حب خب مب           

ىئ}  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  {ۆئ  ويقول:   { ىب 
.

(1(

ويقول:{پ پ  پ پ ڀ ڀ          ڀ}

دائرة الم�سوؤولّية 

عنه Q: اتقوا اهلل يف عباده وبالده فاإّنكم م�سوؤولون حّتى 

 .
(2(

عن البقاع والبهائم اأطيعوا اهلل ول تع�سوه

اء القراآن اتقوا اهلل عزَّ وجلَّ فيما 
ّ
ر�سول اهلل P: يا معا�سر قر

اإيّن م�سوؤول  واإّنكم م�سوؤولون,  فاإيّن م�سوؤول  حملكم من كتابه 

عن تبليغ الر�سالة, واأّما اأنتم فت�ساألون عّما حملتم من كتاب اهلل 

 .
(3(

و�سّنتي

الغدير  يوم  �سالة  بعد  الدعاء  يف   -  Q ال�سادق  الإمام 

-: يا �سادق الوعد, يا من ل يخلف امليعاد, يا من هو كّل يوم 

يف �ساأن, اأن اأنعمت علينا مبوالة اأوليائك امل�سوؤول عنها عبادك, 

{ہ ھ ھ ھ ھ},  احلّق:  وقولك  قلت  فاإّنك 

.
(4(

وقلت: {حبخب مب ىب  }

)1)  الأمالي، �ص25. 

)2)  نهج البالغة، ج2، �ص80. 

)3)  �شرح اأ�شول الكافي، ج11، �ص29. 

)4)  م�شباح المتهّجد، �ص570. 
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اإناطة الم�سوؤولّية بالجميع 

رعّيته,  م�سوؤول عن  وكّلكم  راع  كلكم  األ   :P اهلل  ر�سول 

فالأمري الذي على النا�س راع وهو م�سوؤول عن رعيته, والرجل 

بيت  على  راعية  واملراأة  عنهم,  م�سوؤول  وهو  بيته  اأهل  على  راع 

 .
(1(

بعلها وولده وهي م�سوؤولة عنهم

اأحفظ  ا�سرتعاه  عّما  راع  كّل  �سائل  تعاىل  اهلل  اإّن   :P عنه 

.
(2(

ذلك اأم �سّيعه حّتى ي�ساأل الرجل عن اأهل بيته

ميينه  ملكت  عّما  م�سوؤول  امرئ  كّل   :Q  
ّ

علي الإمام   

.
(3(

وعياله

 م�سوؤولّية ال�سمع والب�سر والفوؤاد 

ىئ    ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ 

 .
(4(

ی ی         ی ی}
الإمام ال�سادق Q - يف قوله تعاىل: { ېئ ېئ  ...} -: 

ي�ساأل ال�سمع عّما �سمع, والب�سر عّما نظر اإليه, والفوؤاد عّما عقد 

.
(5(

عليه

 Pيف قوله تعاىل: {حبخب مب ىب} 
ّ

وقد جاء عن النبي

)1)  منية المريد، ال�شهيد الثاني، �ص381. 

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص1212. 

)3) ميزان الحكمة، ج2، �ص1212. 

)4)  الإ�شراء 36. 

)5)  الكافي، ج2ـ �ص37. 
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فيما  �سبابه  عن  اأربع:  عن  ي�سئل  حّتى  عبد  قدما  يجاوز  ل  اأّنه 

اأباله, وعن عمره فيما اأفناه, وعن ماله من اأين جمعه وفيما اأنفقه, 

.
(1(

وعن حّبنا اأهل البيت«

فمن النعم الإلهّية على املوايل واملحّب وامل�سوؤولّية يف اآن معاً 

هو هذه املحّبة لأهل البيت R, وقد جاء عن الإمام ال�سادق 

Q اأّنه قال: »من اأراد اهلل به خرياً قذف يف قلبه حّب احل�سني 

.
(2(

Q وحّب زيارته«

)1)  ال�شدوق: علل ال�شرائع ج 2 �ص 185.

)2)  ابن قولويه: كامل الزيارات �ص 269.
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 الليلة التاسعة
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ت�ضدير املو�ضوع

:Q قال احل�سني

»األ فمن حلق بي منكم ا�ست�سهد ومن مل يلحق بي مل يدرك 

.
(1(

الفتح«

)1) المناقب، ج4، �ص82. 

 المحاضرة األولى: 
ثوابت النه�شة احل�شينّية

الهدف:

وثوابت  مرتكزات  باأهّم  التعريف 

 Qالنه�سة التي قادها الإمام احل�سني

يف مواجهة النظام الأموّي اآنذاك.
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المقّدمة

اإّن املتتّبع حلركة الإمام احل�سنيQ منذ حلظة خروجه من 

املدينة حّتى و�سوله اإىل كربالء والن�سو�س واملواقف التي كان 

يواكب بها تطّور الأحداث يرى اأّن هناك جمموعة من الثوابت 

واحلتمّيات الأ�سا�سّية التي متحورت حولها كاّفة هذه الأحداث, 

ملّا  والإ�ساءة عليها وذلك  اإبرازها  اإ�سرارهQعلى  مّما يك�سف 

متّثل من فهم دقيق وقراءة واعية للنه�سة احل�سينّية والتي حر�س 

كان  الذي  الت�سويه  اأو  التالعب  خ�سية  تر�سيخها  على  الإمام 

يتوّقعه.

حماور املو�ضوع

وميكن الوقوف على اأربعة ثوابت اأ�سا�سّية من احلديث املتقّدم 

 :Qعن الإمام احل�سني

1- حتمّية ال�سهادة 

كتب احل�سنيQ من مّكة اإىل حمّمد بن احلنفّية: ب�سم اهلل 

 ومن 
ّ

 اإىل حمّمد بن علي
ّ

الرحمن الرحيم, من احل�سني بن علي

قبله من بني ها�سم, اأّما بعد: فاإّن من حلق بي فقد ا�ست�سهد ومن 

.
(1(

مل بلحق بي مل يدرك الفتح

)1)  المناقب، ج4، �ص82. 
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قام  العراق  اإىل  اخلروج  على  عزم  ملّا  اأّنه   Qعنه ورد  ومّما 

خطيباً وقال: خّط املوت على ولد اآدم خمّط القالدة على جيد 

الفتاة, وما اأولهني اإىل اأ�ساليف ا�ستياق يعقوب اإىل يو�سف.. اإىل 

اأن يقول Q:...كاأيّن باأو�سايل تقّطعها ع�سالن الفلوات بني 

النواوي�س وكربال.

ومّما قاله Q اأي�ساً وهو يدعو النا�س للخروج معه: األ من 

كان منكم باذًل فينا مهجته موّطناً على لقاء اهلل نف�سه فلريحل 

.
(1(

معنا فاإيّن راحٌل م�سبحاً اإن �ساء اهلل

وقال ملحّمد ابن احلنفّية: اأتاين ر�سول اهللP بعدما فارقتك يف 

.
(2(

املنام, فقال: يا ح�سني اأخرج فاإّنّ اهلل قد �ساء اأن يراك قتيال

2- حتمّية الفتح

هذه  اأّن  خلروجه  الأوىل  اللحظة  احل�سنيQمنذ  اأّكد  فقد 

من  »الفتح«  اأ�سماه  الذي  الكبري  الإنت�سار  نحو  تتجه  امل�سرية 

خالل قوله »مل يدرك الفتح«, ومن الوا�سح اأّن الفتح لي�س ناظراً 

 واحل�سارّي الذي 
ّ

اإىل الفتح الع�سكرّي واإّنا اإىل الفتح ال�سيا�سي

يعني �سقوط فكرة ا�ستعادة اجلاهلّية التي كانت حقيقة امل�سروع 

الأموّي.

)1)  مثير الحزان، �ص 29 

)2)  اعيان ال�شيعة، ال�شيد مح�شن المين، ج1، �ص593. 



190

 
(1(

قول زينب ليزيد: واهلل لن متحو ذكرنا ول متيت وحينا

, وهذا ما 
(2(

يقول تعاىل: { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

راهن عليه احل�سني بحتمّية الفتح والن�سر املوؤّكد. 

3- حتمّية الفتح بال�سهادة

اإّن هذا الفتح فتٌح اإ�ستثنائي, معادلته اإنت�سار الدم على ال�سيف 

واإ�سقاط النظام الفا�سد باإبراز حقيقته الدموّية والإجرامّية حّتى 

بيت  اأهل  مقّدمتهم  ويف  وال�ساحلني  الأخيار  مع  التعامل  يف 

الفتح  حتمّية  اإىل  بالإ�سافة  ال�سهادة  وحتمّية   ,Qالع�سمة

Qتوؤّكدان مبا ل يرقى اإليه ال�سّك اأّن ما اأراد الإمام احل�سني

تو�سيحه هو اأّن هذا الفتح الذي نحن مقبلون عليه اإّنا �سيكون 

بال�سهادة.

كاأّنها  الأعداء  اإىل جموع  نظر  قالها عندما  التي  ويف مناجاته 

فيه  ي�سعف  هٍم  من  بقوله:»كم  ذلك  عن  عرّب  املنحدر  ال�سيل 

الفوؤاد وتقّل فيه احليلة ويخذل فيه ال�سديق وي�سمت فيه العدّو 

« فاعترب اأّن هّم حفظ الدين وبقاء الر�سالة قد 
(3(

جته وك�سفته 
ّ
ففر

جه اهلل ب�سهادته و�سهادة اأ�سحابه واأهل بيته.
ّ
فر

)1)   مثير الأحزان، �ص 81. 

)2)   محّمد 7. 

)3)  الإر�شاد، ال�شيخ المفيد، ج3، �ص96. 
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4- عدم تكرار هذا الفتح بال�سهادة

من  بالكثري  التاريخ  خالل   
ّ
مر الإ�سالم  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 

التحّديات ال�سعبة والأخطار الداهمة التي كانت تتهّدد الر�سالة 

ب�سكٍل جّدي, وكانت املواجهات البطولّية تقف لت�سّجل خلّط 

بدر  يف  احلال  كان  كما  التحّديات  هذه  على  غلبته  الر�سالة 

عندما كان امل�سلمون قّلة ويف معركة اخلندق عندما واجه اأمري 

النت�سارات  هذه  اأّن  اإّل  العامرّي,  وّد  بن  عمر  وقتل  املوؤمنني 

الفتح  اأّما  و�سواعدهم,  ب�سيوفهم  امل�سلمون  كتبها  والفتوحات 

واإّن  ومهجهم,  بدمائهم  معامله  امل�سلمون  ر�سم  فقد   
ّ

الكربالئي

اإ�سرار احل�سنيQ على هذا املعنى اأي قوله: »مل يبلغ الفتح« 

الر�سالة مل   يف عامل 
ّ

الفتح فتٌح ا�ستثنائي اأّن هذا  كا�سف على 

ر ثانيًة.
ّ
ياأِت مثله ولن يتكر
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  {چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ 
 .

(1(

ژ}

)1)  النحل 90. 

 المحاضرة الثانية:
 العدل �شعار ال�شاحلني

الهدف:

الع��دل  مفه��وم  عل��ى  الإطالل��ة 

يف الإ�س��الم  واحل��ّث عل��ى ترجمت��ه 

م��ع  والتعام��ل  والفع��ل  ال�س��لوك  يف 

الأخرين.
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مقّدمة

كاّفة  حتتها  تن�سوي  منقبة  عن  حديث  العدل  عن  احلديث 

الب�سرّية  طموح  فهي  الف�سائل,  جميع  تخت�سر  وف�سيلة  املناقب 

�سعار  فالعدل  كاّفة,  النا�س  وحلم  انتماءاتها  اختالف  على 

الأنبياء والأولياء وال�ساحلني وعنوان م�سريتهم, ومن اأجله كانت 

الت�سحيات اجل�سام بني جبهة احلّق وجبهة الباطل, ولذلك كانت 

ال�سمة الأوىل لدولة الإمام املهدّي | يف اآخر الزمان والتي متّثل 

بلوغ الب�سرّية اإىل �ساطئ �سعادتها اإزالة اأّي لون من األوان الظلم 

واإقامة العدل والق�سط مكانه.

حماور املو�ضوع

اأهمّية العدل 

فالعدل اأ�سا�س احلكم ولزمه, ومن دونه ينهار النظام وت�سيع 

الأّمة وتذهب خرياتها ويف�سد الولة واحلّكام فقد ورد عن الإمام 

.
(1(

Q: العدل اأ�سا�س به قوام العامل
ّ

علي

وجمال  الرعّية  قوام  العدل   :Q
ّ

علي فعن  الرعّية:  قوام 

. 
(2(

الولة

)1)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج7، �ص375. 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص318. 
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.
(1(

عمران البالد: عنهQ: ما عمرت البلدان مبثل العدل

اإّن  العدل!  اأو�سع  ما   :Qالباقر الإمام  النا�س:  اإ�ستغناء 

.
(2(

النا�س ي�ستغنون اإذا عدل عليهم 

م�ساعفة الربكات: وجتد يف العدل زيادة اخلريات والربكات, 

.
(3(

Q: بالعدل تت�ساعف الربكات
ّ

فعن علي

خ�سب  من  خري  ال�سلطان  عدل   :Qقوله اأروع  وما 

ال�سماء  وبركات  وثرواتها  الأر�س  كنوز  كّل  فاإّن   .
(4(

الزمان

يكن  مل  ما  احلاكم  لأّن  ال�سلطان,  عدل  تعادل  ل  وخرياتها 

ومنافع  ة  خا�سّ م�ستهيات  وراء  �سي�سيع  ذلك  كّل  فاإّن  عادًل 

�سّيقة.

ر�سول اهلل P: عدل �ساعة خري من عبادة �سّتني �سنة قيام 

ليلها و�سيام نهارها, وجور �ساعة يف حكم اأ�سّد واأعظم عند اهلل 

.
(5(

من معا�سي �سّتني �سنة

العدل حياة الأر�ض

تعاىل:{ۇئ ۆئ ۆئ  قوله  يف   Qالكاظم الإمام  عن 

فيحيون  رجاًل  اهلل  يبعث  ولكن  بالقطر,  يحييها  لي�س  ۈئۈئ} 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص481. 

)2)  المقنعة، ال�شيخ المفيد، �ص 280. 

)3)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص320. 

)4)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1838. 

)5)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1838 
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اأنفع يف  العدل فتحيى الأر�س لإحياء العدل, ولإقامة احلّد هلل 

 
(1(

الأر�س من القطر اأربعني �سباحاً .

الو�سّية بالعدل 

اأو�سى القراآن الكرمي الإن�سان اأن يكون عادًل يف كّل اأحواله, 

ول يخرجه اأّي ظرٍف اأو حاٍل اأو �سخ�سٍ  عن حّد العدل فقد قال 

تعاىل: { ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ 

ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
.

(2(

ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې}
 -:Qاحل�سني لبنه  و�سّيته  يف   -Q

ّ
علي الإمام  وعن 

اأو�سيك بتقوى اهلل يف الغنى والفقر... وبالعدل على ال�سديق 

 
(3(

والعدّو .

 
ّ

بني يا  اأو�سيك   :Qاحل�سن لبنه  و�سّيته  وعنهQ يف 

 . 
(4(

بال�سالة عند وقتها... والعدل يف الر�سا والغ�سب

. 
(5(

وعنهQ: اأعدل النا�س من اأن�سف عن قّوة

وعنهQ: اأعدل النا�س من اأن�سف من ظلمه, اأجور النا�س 

 . 
(6(

من ظلم من اأن�سفه

)1)  الكافي، ج7، �ص174. 

)2)  الن�شاء 135. 

)3)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج10، �ص349. 

)4)  م�شباح البالغة، ج4، �ص 167. 

)5)  عيون الحكم والمواعظ، �ص122. 

)6)  عيون الحكم والمواعظ، �ص116. 
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بع�ض �سفات العادل 

ل �سّك اأّن دائرة العدل وحدها التي تّت�سع خرياتها للجميع 

واأّن من يتوّهم اأّن باإمكانه اأن ير�سي النا�س وي�سعهم بالظلم فهو 

واهم لأّن اخلروج عن دائرة العدل اإىل دائرة الظلم �سي�سيِّق اخلري 

�سعة,  العدل  فاإّن يف   :Q
ّ

علي فعن  جائرة,  فئة  ويح�سره يف 

.
(1(

ومن �ساق عليه العدل فاجلور عليه اأ�سيق

عن الإمام ال�سادقQ- ملّا �سئل عن �سفة العادل-: اإذا 

(2(

غ�ّس طرفه عن املحارم, ول�سانه عن املاآثم, وكّفه عن املظامل .

وعن ر�سول اهلل P: من عامل النا�س فلم يظلمهم, وحّدثهم 

مروءته,  كملت  مّمن  فهو  يخلفهم,  فلم  ووعدهم  يكذبهم,  فلم 

 . 
(3(

وظهرت عدالته, ووجبت اأخّوته, وحرمت غيبته

وعنه P: ما كرهته لنف�سك فاأكره لغريك, وما اأحببته لنف�سك 

عدلك,  يف  مق�سطاً  حكمك,  يف  عادًل  تكن  لأخيك,  فاأحببه 

. 
(4(

حمّباً يف اأهل ال�سماء, مودوداً يف �سدور اأهل الأر�س

اأعدل النا�ض 

وكمال العدل اأن تكون هذه ال�سفة ملكٌة را�سخة يف النف�س 

تتجّلى يف كّل ما يقوم به املرء �سواء مع نف�سه اأو مع غريه فاإّن مو�سى

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص354. 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص317. 

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج8، �ص316. 

)4)  تحف العقول، �ص 14. 
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Q �ساأل اهلل تعاىل فقال: اأّي عبادك اأغنى؟ فقال: اأقنعهم مبا 

 . 
(1(

اأعطيته, قال: واأّيهم اأعدل؟ قال: من اأن�سف من نف�سه

وعن ر�سول اهللP: اأعدل النا�س من ر�سي للنا�س ما ير�سى 

 . 
(2(

لنف�سه, وكره لهم ما يكره لنف�سه

عقاب الحاكم الجائر 

اأ�سّد النا�س عذاباً: عن ر�سول اهلل P- يف اآخر خطبته باملدينة 

Q عن منزلة الأمري اجلائر- فقال: هو 
ّ

وقد �ساأله الإمام علي

رابع اأربعة, من اأ�سّد النا�س عذاباً يوم القيامة: اإبلي�س, وفرعون, 

.
(3(

وقاتل النف�س, ورابعهم �سلطان جائر

القيامة  يوم  جاء  فيهم  يعدل  فلم  ع�سرة  ويل  من   :Pوعنه

.
(4(

ويداه ورجاله وراأ�سه يف ثقب فاأ�س  

وعنه P: اأّول من يدخل الّنار اأمري مت�سّلط مل يعدل, وذو 

 
(5(

ثروة من املال مل يعط املال حّقه, وفقري فخور .

ذا  �سفاعتي  تنال  P: ل  اهلل  ر�سول  ال�سفاعة: عن  حرمانه 

.
(6(

�سلطان جائر غ�سوم 

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص 1843. 

)2)   المالي، �ص 72. 

)3)  ثواب الأعمال، �ص 287. 

)4)  ثواب الأعمال، �ص 260. 

)5)  المالي، �ص 99. 

)6)  م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص99. 
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وظيفة الأّمة بوجه ال�سلطان الجائر:

عن الإمام احل�سني Q: اإّن ر�سول اهلل Pقال: من راأى 

ل�سّنة  اهلل, خمالفاً  لعهد  ناكثاً  اهلل,  حلرم  م�ستحاّلً  جائراً  �سلطاناً 

عليه  يغرّي  فلم  والعدوان,  بالإثم  اهلل  عباد  يعمل يف  اهلل,  ر�سول 

بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل:

 

ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ 

(1(

ہ}.

)1)  العنكبوت 69. 

 المحاضرة الثالثة:
 اجلهاد الأكرب: جهاد النف�س

الهدف:

النف�س هو الأ�سا�س  اأّن �سالح  بيان 

الداء  واأّن  الإن�سان  حياة  �سالح  يف 

يف  يكمن  عالجه  ينبغي  الذي  الأّول 

داخل كّل اإن�سان.
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مقّدمة

اإّن حقيقة اجلهاد من جاهد نف�سه يف اهلل وذلك بكبحها عند 

الهوى,  ورّدها عن  اهلل وحدوده  كتاب  على  واإقامتها  ال�سهوات 

الإن�سان  على  واجب  الن�سو�س  ورد يف  كما  النف�س  واأّن جهاد 

يحّققه  الذي  النت�سار  واأّن  وجوباً,  اأ�سّد  هو  بل  عدّوه  كجهاده 

الإن�سان يف اجلهاد الأ�سغر رهن انت�ساره يف معركة اجلهاد الأكرب 

يف  يتجّلى  اأن  ينبغي  ما  اأهّم  والذي  النف�س,  جهاد  هو  الذي 

واكت�ساب  والفرائ�س  بالعبادات  والإهتمام  واملعرفة  العلم  طلب 

الف�سائل والإبتعاد عن كّل ما يلّوث �سفاء النف�س ويحجبها عن 

الأنوار الإلهّية.

حماور املو�ضوع

مرتبة الجهاد الأكبر 

فلّما  �سرّية  بعث   P اهلل  ر�سول  اإّن   :Q
ّ

الإمام علي عن 

عليهم  وبقي  الأ�سغر  اجلهاد  ق�سوا  بقوم  مرحباً  قال:  رجعوا 

اجلهاد الأكرب, قيل: يا ر�سول اهلل! وما اجلهاد الأكرب؟ قال:جهاد 

, وقالQ: اأف�سل اجلهاد من جاهد نف�سه التي بني 
(1(

النف�س

.
(2(

جنبيه

)1)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص137. 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص137. 
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وعنه Q: اأف�سل اجلهاد جهاد النف�س عن الهوى, وفطامها 

(1(

عن لّذات الدنيا.

وع��ن الإم��ام الباق��رQ: ل ف�س��يلة كاجله��اد, ول جهاد 

 .
(2(

كمجاهدة الهوى

اآلّية مجاهدة النف�ض 

بك  الإيقاع  يريد  عدّواً  تعاملها  اأن  النف�س  جماهدة  ومعنى 

 :Q
ّ

, فعن الإمام علي
ّ
ويرتّب�س بك ال�سوء وي�سمر لك ال�سر

جاهد نف�سك على طاعة اهلل جماهدة العدّو عدّوه, وغالبها مغالبة 

 .
(3(

ال�سّد �سّده, فاإّن اأقوى النا�س من قوي على نف�سه

وعنهQ يف روايٍة اأخرى: جاهد نف�سك وحا�سبها حما�سبة 

 
(4(

ال�سريك �سريكه, وطالبها بحقوق اهلل مطالبة اخل�سم خ�سمه.

 المداومة على الجهاد 

اأوقات فراغه بل  يطلبه الإن�سان يف  اأمراً  وجهاد النف�س لي�س 

على  بها  ي�ستخّف  ول  عنها  ينقطع  ل  دائمة  ة 
ّ
م�ستمر حالة  هو 

د اأن اأدار املرء ظهره لها اأتته 
ّ
اأّي حال, بل هي معركة جّدية مبجر

 :Q
ّ

اإبلي�س من كّل حدٍب و�سوب, فعن الإمام علي �سهام 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 122 

)2)  م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص142. 

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 222. 

)4)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 222 
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كفاك يف جماهدة نف�سك اأن ل تزال اأبداً لها مغالباً وعلى اأهويتها 

(1(

حماربا.

ويف حديث املعراج يف �سفة اأهل اخلري واأهل الآخرة: ميوت 

ة من جماهدة 
ّ
اأحدهم يف كّل يوم �سبعني مر ة وميوت 

ّ
النا�س مر

اأنف�سهم وخمالفة هواهم وال�سيطان الذي يجري يف عروقهم. 

(2(

Q: املكوا اأنف�سكم بدوام جهادها.
ّ

وعن الإمام علي

بركات المجاهدة 

 Q: األ واإّن اجلهاد ثمن اجلّنة, فمن 
ّ

اجلّنة ثواباً: عن علي

(3(

جاهد نف�سه ملكها, وهي اأكرم ثواب اهلل ملن عرفها.

وعنهQ: اإّن جماهدة النف�س تلزمها عن املعا�سي وتع�سمها 

.
(4(

عن الردى 

 Q: اإّن املجاهد نف�سه على طاعة 
ّ

منزلة ال�سهداء: عن علي

.
(5(

 �سهيد 
ّ
اهلل وعن معا�سيه عند اهلل �سبحانه مبنزلة بر

 :Q
ّ

علي الإمام  عن  والآخرة,  الدنيا  يف  اأي  ال�سعادة: 

اعلموا اأّن اجلهاد الأكرب جهاد النف�س, فا�ستغلوا بجهاد اأنف�سكم 

(6(

ت�سعدوا.

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 387. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 89. 

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 107. 

)4)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 157. 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص452. 

)6)  ميزان الحكمة، ج1، �ص452. 
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عن  وجهادها  النف�س  ردع   :Q  
ّ

علي عن  الرفيع:  املقام 

(1(

اأهويتها يرفع الدرجات وي�ساعف احل�سنات.

باملجاهدة   :Pاهلل ر�سول  ال�سّيئة:  العادات  على  التغّلب 

.
(2(

يغلب �سوء العادة

 .
(3(

Q: باملجاهدة �سالح النف�س
ّ

�سالح النف�س: الإمام علي

احلكمة: عن ر�سول اهلل P: جاهدوا اأنف�سكم على �سهواتكم 

 .
(4(

حتّل قلوبكم احلكمة 

ابتعاد ال�سيطان: عن ر�سول اهلل P: جاهدوا اأنف�سكم بقّلة 

 
(5(

 عنكم ال�سيطان.
ّ
الطعام وال�سراب, تظّلكم املالئكة ويفر

 Q: جاهد نف�سك وقّدم توبتك, تفز 
ّ

طاعة اهلل: عن علي

.
(6(

بطاعة رّبك

ح��الوة الإمي��ان: عن��هQ: �س��ابروا اأنف�س��كم على فعل 

الطاع��ات, و�س��ونوها ع��ن دن���س ال�س��ّيئات, جت��دوا ح��الوة 

 .
(7(

الإمي��ان

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص454. 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص455. 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص455. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص455 

)5)  ميزان الحكمة، ج1، �ص455 

)6)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 252. 

)7)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 305. 
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Q: ذروة الغايات ل ينالها 
ّ

درجات الكمال: الإمام علي

 
(1(

اإّل ذوو التهذيب واملجاهدات.

.
(2(

وعنهQ: من جاهد نف�سه اأكمل التقى

الجتهاد في طاعة اهلل 

جعله  بل  له,  غ 
ّ
والتفر اجلهد  بذل  ي�ستلزم  النف�س  وجهاد 

اإّل  العليا  الكمالت  بلوغ  ميكن  ول  الإن�سان,  حياة  اأولوّية يف 

والجتهاد,  باجلّد  عليكم   :Q
ّ

علي الإمام  فعن  بذلك, 

تغرّنكم  ول  الزاد,  منزل  يف  والتزّود  وال�ستعداد,  والتاأّهب 

ت من كان قبلكم من الأمم املا�سية والقرون 
ّ
احلياة الدنيا كما غر

 . 
(3(

اخلالية

وعنهQ: طاعة اهلل �سبحانه ل يحوزها اإّل من بذل اجلّد, 

(4(

وا�ستفرغ اجلهد.

الأمر  فاإّن  �سّمروا  امل�سلمني!  مع�سر  يا   :Pاهلل ر�سول  وعن 

جّد, وتاأهّبوا فاإّن الرحيل قريب, وتزّودوا فاإّن ال�سفر بعيد, وخّففوا 

.
(5(

اأثقالكم, فاإّن وراءكم عقبة كوؤودا ول يقطعها اإّل املخّفون

)1) ميزان الحكمة، ج1، �ص455 

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص455 

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص458. 

)4)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 317. 

)5)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج10، �ص381. 
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Q- يف �سفة ر�سول اهللP-: »ول عر�س له 
ّ

الإمام علي

 .
(1(

اأمران اإّل اأخذ باأ�سّدهما

كربالء  يف   Q احل�سني  الإمام  حتذيرات  كانت  هنا  من 

هم 
ّ
توؤّكد على النتباه لعدم النزلق يف اأهواء النف�س, واأن ل تغر

اهلل  اإّن  النا�س,  اأّيها   :Q كلماته  بع�س  ففي  الدنيا,  احلياة 

حاًل  باأهلها  فة 
ّ
مت�سر وزوال  فناء  دار  فجعلها  الدنيا  خلق  تعاىل 

نكم هذه 
ّ
ته وال�سقي من فتنته, فال تغر

ّ
بعد حال, فاملغرور من غر

احلياة الدنيا..«.

)1)  الكافي، ج8، �ص 130. 
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 الليلة العاشرة
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل: 

ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ   {ڇ 

 .
(1(

ڑ  ک ک ک ک  گ}

)1)  يو�شف: 108 

 المحاضرة األولى: 
الب�شرية عند الإمام احل�شني

الهدف:

الأمور  يف  ر  التب�سّ مفهوم  تو�سيح 

ال�ستعجال  وعدم  خفاياها  واإدراك 

النظرة  على  املبنّية  القرارات  اتخاذ  يف 

ر. ال�سطحّية وعدم التب�سّ
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مقّدمة 

الب�سرية قّوة خفّية اأو ملكة وهبها اهلل لالإن�سان لإدراك حقائق 

ذكر  وقد  املو�سوعات,  من  اخلفّية  اجلوانب  اإدراك  اأو  الأ�سياء, 

الإن�سان  عند  الب�سرية  تنمية  يف  ت�ساعد  عديدة  عوامل  العلماء 

منها: 

اأّوًل: درا�سة املو�سوعات درا�سة �ساملة حّتى ي�سل الفرد اإىل 

اإحاطة واإملام بكّل مو�سوع.

ثانياً: النظر اإىل املو�سوعات نظرة تف�سيلّية.

ثالثاً: معرفة الفوارق بني املو�سوعات.

ملعرفة حما�سنه  ال�سعي  وهو  للمو�سوع  النقدّية  النظرة  رابعاً: 

ومعايبه.

خام�ساً: التجارب واملمار�سة.

, فاإّن هذا 
ّ

واإذا كان املراد تنمية الب�سرية يف الدين الإ�سالمي

العوامل يف  تلك  يزيد عن كّل  اآخر  اإىل عامل  يحتاج  املو�سوع 

األ وهو عامل الوجدان واحلّب لهذا الدين. فالإ�سالم  الأهمّية 

والإ�سالم  الوجدان.  متام النطباق مع  تنطبق  التي  الفطرة  دين 

 ل ميكن اأن يعطي خفاياه وجوانب من حقيقته اإّل ملن 
ّ

دين حي

اً. اأحّبه واأوله ولًء خا�سّ
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حماور املو�ضوع

معنى الب�سير

والب�سري هو الإن�سان الذي يتاأّمل يف كّل ما يدركه من حوله 

فعن  اإليه,  و�سل  ما  وفق  ويعمل  واأ�سراره,  خفاياه  ليكت�سف 

فاأب�سر,  فاإّنا الب�سري من �سمع فتفّكر, ونظر   :Q  
ّ

الإمام علي

يف  ال�سرعة  فيه  يتجّنب  وا�سحاً  جدداً  �سلك  ثّم  بالعرب,  وانتفع 

.
(1(

املهاوي

الدعوة اإلى التب�سر  

ر يف الأمور معترباً اأّن  و�سّدد القراآن الكرمي على �سرورة التب�سّ

ر ل من عدم الب�سر,   هو النا�سئ من عدم التب�سّ
ّ

العمى احلقيقي

{ې ې ې ې   ى ى ائ ائ ەئ  تعاىل:  قال 

ېئ       ېئ  ېئ  ۈئ            ۈئ  ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ      
.

(2(

ىئ          ىئ ىئ}
يعمى  من  الأعمى  لي�س   :P اهلل  ر�سول  عن  الرواية  ويف 

 .
(3(

ب�سره, اإّنا الأعمى من تعمى ب�سريته

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص 41. 

)2)  الحّج 46. 

)3)  كنز العّمال، ج1، �ص 243. 
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ر عاقبة عدم التب�سّ

تركه على حدٍّ  اأو  فعله  للمرء  ميكن  اأمراً  لي�س  ر  التب�سّ وعدم 

املهالك  يف  املرء  يوقع  اأن  �ساأنه  من  ر  التب�سّ عدم  اإّن  بل  �سواء, 

{ٱ ٻ ٻ   تعاىل:  قال  الآخرة,  الّنار يف  ماأواه  ويجعل 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ           ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

.
(1(

ڦ ڦ ڦ}
بين الب�سر والب�سيرة

والب�سرية واإن كانت م�ستّقًة من الب�سر لغًة اإّل اأّنها اأرقى مقاماً 

اإدراكات الإن�سان كّلها وعلى راأ�سها الب�سر  بل لعّل  واأرفع �ساأناً 

ميّكن  الذي  والوعي  بالب�سرية  تقرتن  ما مل  اأهمّية  بذي  لي�ست 

فعن  احلكيمة,  املواقف  واتخاذ  العرب  ا�ستخال�س  من  الإن�سان 

.
(2(

 Q: نظر الب�سر ل يجدي اإذا عميت الب�سرية
ّ

الإمام علي

وعنه Q: لي�ست الروؤية مع الإب�سار, فقد تكذب العيون 

 .
(3(

اأهلها, ول يغ�ّس العقل من ا�ستن�سحه

 .
(4(

وعنه Q: فقد الب�سر اأهون من فقدان الب�سرية

)1)  الأعراف 179. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص497. 

)3)  نهج البالغة، ج4، �ص 68. 

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 266. 
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 اأب�سر النا�ض 

حوله,  يجري  ما  اأبعاد  من  الكثري  الإن�سان  على  يخفى  قد 

لكن ما ل ميكن اأن يخفى عنه نف�سه التي بني جنبيه, وقد عرّب 

تعاىل:{وئ وئ     ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   بقوله  ذلك  عن  اهلل 

من  به  نف�سه  يعّزي  ما  كّل  اأّن  متاماً  يعلم  فالإن�سان   ,
(1(

ېئ}
اأعذار لي�ست �سوى اأوهام يقنع نف�سه بها ليرّبر تق�سريها واأّن عليه 

ما  وي�سلح  عيوبها  ويكت�سف  ويتفّح�سها  جيداً  نف�سه  ر  يتب�سّ اأن 

ف�سد منها.

واأقلع عن  اأب�سر عيوبه  النا�س من  اأب�سر   :Q  
ّ

الإمام علي

 .
(2(

ذنوبه

ب�سرية احل�سني: ولعّل اأبرز جتّليات الب�سرية عند الإمام احل�سني 

 الذي 
ّ

اإدراكه خطورة ما اآلت اإليه الأمور على امل�ستوى ال�سيا�سي

اإ�ست�سهادّية  بحركة  اإّل  الإ�سالح  ميكن  ل  واأّنه  الأّمة  اأ�ساب 

وف�سح  اإبراز  خالله  من  ا�ستطاع  الذي  املتمّيز  والأداء  كربى, 

حقيقة النظام الأموّي ومدى اإجرامه ودموّيته.

البعد  اإدراكهم  يف  ب�سريتهم  وتتجّلى  الأ�سحاب:  ب�سرية 

 الذي اأراده احل�سني Q من املواجهة ويف اإ�سرارهم 
ّ

التاريخي

الركب  بالتخّلي عن  عليهم  رغم عر�سه  اإمامهم  مع  البقاء  على 

)1)  القيامة 15. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص120. 
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ويف الكثري من اأدائهم و�سلوكهم خالل بقائهم يف كربالء.

عّمنا  كان  بقوله:  العّبا�س   Q ال�سادق  الإمام  وي�سف 

العّبا�س نافذ الب�سرية �سلب الإميان جاهد مع اأبي عبد اهلل واأبلى 

.
(1(

بالًء ح�سناً وم�سى �سهيداً 

)1)   مقتل الح�شين، اأبو مخنف الأزدّي، �ص176.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال امل�سيح Q- لأ�سحابه -:

تاأكله الّنار, قالوا: وما هو؟   »ا�ستكرثوا من ال�سيء الذي ل 

.
(1(

قال: املعروف«

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1930. 

 المحاضرة الثانية:
 ف�شيلة عمل املعروف 

الهدف:

حّث النا�س على تعّلم وممار�سة ثقافة 

خالل  من  الآخر  مع  املعروف  فعل 

حت�ّس�س م�ساكل الآخرين والهتمام بها 

واأّن ذلك من جوهر الدين.
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مقّدمة 

اأّكد القراآن الكرمي على �سرورة اأن ميتلك امل�سلم روحّية عمل 

املعروف واحلّث عليه بعيداً عن اأّي اعتبارات �سّيقة اأو ح�سابات 

العاّمة,  واملنافع  الجتماعّية  العالقات  يف  �سّيما  ل  �سخ�سّية, 

 
(2(

{ و{ہ ھ    
(1(

{ں ڻ} تعاىل:  فقال 

ڭ  و{   
(3(

و{ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک}

 
(4(

{ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
و{ڤ      

(6(

و{ۉ ۉ}  
(5(

و{مئ ىئ}

.
(8(

 و{ٿ ٿ} 
(7(

ڤ    ڤ ڦ}

حماور املو�ضوع

بركات فعل المعروف

 Q: ا�سطنعوا املعروف مبا 
ّ

ح�سن العاقبة: عن الإمام علي

.
(9(

قدرمت على ا�سطناعه, فاإّنه يقي م�سارع ال�سوء

)1)  البقرة 178. 

)2)  البقرة 229. 

)3)  البقرة 241. 

)4)  البقرة 263. 

)5)  الن�شاء 6. 

)6)  الن�شاء 19. 

)7)  الممتحنة 12. 

)8)  اآل عمران 110. 

)9)  الخ�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �ص617. 
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 Q: عجبت مّمن ي�سرتي 
ّ

حمّبة الآخرين: عن الإمام علي

.
(1(

املماليك مباله, كيف ل ي�سرتي الأحرار مبعروفه فيملكهم؟

ب�سنائع  عليكم   :Q  
ّ

علي الإمام  الآخرة:  زاد  املعروف   

 .
(2(

املعروف, فاإّنها نعم الزاد اإىل املعاد

.
(3(

الإمام ال�سادق Q: اأّول من يدخل اجلّنة اأهل املعروف

ر�سول  الآخرة:  املعروف يف  اأهل  الدنيا  املعروف يف  اأهل   

الآخرة,  يف  املعروف  اأهل  الدنيا  يف  املعروف  اأهل   :P اهلل 

قيل: يا ر�سول اهلل وكيف ذلك؟ قال: يغفر لهم بالتطّول منه 

اجلّنة,  بها  فيدخلون  النا�س  اإىل  ح�سناتهم  ويدفعون  عليهم, 

.
(4(

والآخرة الدنيا  املعروف يف  اأهل  فيكونون 

الحّث على بذل المعروف اإلى البّر والفاجر 

وفعل املعروف دليل ُخُلق فاعله وروحّيته العالية وحمّبته خلدمة 

النا�س, ولذلك نرى اأّن الروايات واإن حّذرت اأهل املعروف اأن ل 

 من بع�س النا�س الذين ل ي�ستحّقون املعروف 
ّ
يتوّقعوا اإّل ال�سر

اأّنها حّثت على فعله للنا�س كاّفة كي يكون �سّنة ول ينقطع  اإّل 

�سبيل اخلري لفقدان بع�س النا�س هذه الأهلّية.

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1931. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص342. 

)3)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1931 

)4)  ثواب الأعمال، ال�شيخ ال�شدوق، �ص182. 
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فاإّن  كاّفة,  للنا�س  معروفك  ابذل   :Q  
ّ

علي الإمام  فعن 

.
(1(

ف�سيلة فعل املعروف ل يعدلها عند اهلل �سبحانه �سيء

اإىل  التوّدد  الدين  بعد  العقل  راأ�س   :P اهلل  ر�سول  وعن 

.
(2(

 وفاجر
ّ
النا�س, وا�سطناع اخلري اإىل كّل بر

لكن هذا ل ينايف التفاوت يف هذا املعروف بني الرّب والفاجر 

به  اأ�سيب  ما  املعروف  خري   :Q  
ّ

علي الإمام  عن  ورد  فقد 

 .
(3(

الأبرار

واعترب الإمام الباقر Q اأّن ال�ساعي يف فعل اخلري من اأهل 

العطاء واملعروف فقال: املعطون ثالثة: اهلل املعطي, واملعطي من 

 .
(4(

ماله, وال�ساعي يف ذلك معط

ما به يتّم المعروف 

 ت�سغريه, وت�ستريه, وتعجيله: الإمام ال�سادق Q: راأيت 

املعروف ل ي�سلح اإّل بثالث خ�سال: ت�سغريه, وت�ستريه, وتعجيله, 

فاإّنك اإذا �سّغرته عّظمته عند من ت�سنعه اإليه, واإذا �سرتته مّتمته, 

 .
(5(

واإذا عّجلته هّناأته, واإن كان غري ذلك �سّخفته ونّكدته

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 80. 

)2)  كنز العّمال، ج3، �ص9. 

)3)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1937. 

)4)  الخ�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �ص134. 

)5)  الكافي، ج4، �ص30. 
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املعروف  اأحيوا   :Q  
ّ

علي فعن  به:  المتنان  عن  النهي 

 .
(1(

باإماتته, فاإّن املّنة تهدم ال�سنيعة 

�سنعت  اإذا  فاذكره,  معروف  اإليك  �سنع  اإذا   :Q وعنه 

 .
(2(

معروفاً فان�سه 

.
(3(

وعنه Q: مالك املعروف ترك املّن

الإمام  فعن  اإمتامه,  دون  به  البدء  عدم  اأي  املعروف:  اإكمال 

 .
(4(

 Q: جمال املعروف اإمتامه
ّ

علي

 .
(5(

وعنه Q: اإكمال املعروف اأح�سن من ابتدائه

النهي عن تحقير المعروف 

تلقى  اأن  ولو  املعروف,  من  �سيئاً  حتّقرن  ل   :P اهلل  ر�سول 

.
(6(

اأخاك ووجهك مب�سوط اإليه

قدرت  املعروف  من  �سيئاً  ت�ست�سغر  ل   :Q  
ّ

علي الإمام 

على ا�سطناعه اإيثاراً ملا هو اأكرث منه, فاإّن الي�سري يف حال احلاجة 

اإليه اأنفع لأهله من ذلك الكثري يف حال الغناء عنه, واعمل لكّل 

.
(7(

يوم مبا فيه تر�سد 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، �ص90. 

)2)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1935. 

)3)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1935 

)4) ميزان الحكمة، ج3، �ص1936. 

)5)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1936 

)6)  ميزان الحكمة، ج3، �ص1936 

)7)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج14، �ص487. 
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بع�ض مظاهر المعروف 

ر�سول اهلل P: من قاد �سريراً اأربعني خطوة على اأر�س �سهلة, 

ل يفي بقدر اإبرة من جميعه طاّلع الأر�س ذهباً, فاإن كان فيما 

قاده مهلكة جّوزه عنها وجد ذلك يف ميزان ح�سناته يوم القيامة 

ة. 
ّ
اأو�سع من الدنيا مائة األف مر

وعنه P: من اأماط عن طريق امل�سلمني ما يوؤذيهم كتب اهلل 

 .
(1(

له اأجر قراءة اأربعمائة اآية, كّل حرف منها بع�سر ح�سنات

وعنه P: دخل عبد اجلّنة بغ�سن من �سوك كان على طريق 

.
(2(

امل�سلمني فاأماطه عنه

بن   
ّ

علي -اأي  كان  لقد   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

فينزل عن  الطريق,  و�سط  املدرة يف   على 
ّ
مير  -L احل�سني 

.
(3(

الطريق عن  بيده  يّنحيها  دابته 

يف  اجلّنة  يف  يتقّلب  رجاًل  راأيت  لقد   :P اهلل  ر�سول  عن 

.
(4(

�سجرة قطعها من ظهر الطريق كانت توؤذي امل�سلمني

وعنه P: من بنى على ظهر الطريق ما ياأوي عابر �سبيل بعثه 

اجلّنة  ي�سيء لأهل  ووجهه  دّر,  القيامة على جنيب من  يوم  اهلل 

.
(5(

نورا

)1)  م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص385. 

)2)  الخ�شال، �ص32. 

)3)  الأمالي، ال�شيخ الطو�شي، �ص 673. 

)4)  ميزان الحكمة، ج3، �ص 1938. 

)5)  ثواب الأعمال، �ص 295. 
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يف   Q ال�سهداء  �سّيد  به  قام  ما  املعروف  اأعظم  من  واإّن 

هداية هذه الأّمة ومنعها من النحراف.

اأحّب  اإيّن  »األلهّم  فيه:  يقول  كان  الذي  املعروف  هذا 

املعروف«. وهو القائل Q اأي�ساً: »اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى 

عن املنكر«.

ونقراأ يف زيارته Q: »اأ�سهد اأّنك قد اأقمت ال�سالة واآتيت 

الزكاة واأمرت باملعروف ونهيت عن املنكر..«.
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ت�ضدير املو�ضوع

قال تعاىل: 

{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ 

گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ  گ 

.
(1(

ڱ}
)1)  النور 30. 

 المحاضرة الثالثة:
 النظر احلرام 

الهدف:

بيان خطر ومفا�سد النظر اإىل الأمور 

�سّيئة  اآثار  من  ذلك  يرتك  وما  مة 
ّ
املحر

على عبادة الإن�سان و�سلوكّياته.
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مقّدمة 

حّثت ال�سريعة على غ�ّس الب�سر باعتبار اأّن العني اإحدى اأ�سرع 

احلوا�س اإىل احلرام اإن مل يح�سن املرء تعلم غ�ّس الب�سر معتربًة 

اأّن لكّل ع�سو من ابن اآدم حّظ من الزنا واأّن العني زناها النظر, 

واأّن اهلل مّطلع على خائنة الأعني اأي نّية الناظر التي ل يعلمها اإّل 

اهلل والناظر نف�سه كما ورد يف القراآن الكرمي {يعلم خائنة الأعني 

 Q هذا املعنى 
ّ

, وقد اأّكد الإمام علي
(1(

وما تخفي �ل�سدور}

بقوله: ق�سم اأرزاقهم, واأح�سى اآثارهم واأعمالهم, وعّدد اأنفا�سهم, 

.
(2(

وخائنة اأعينهم, وما تخفي �سدورهم من ال�سمري

حماور املو�ضوع

العيون م�سائد ال�سيطان 

 .
(3(

عن الإمام علي Q: عمى الب�سر خري من كثري من النظر

النظر,  وف�سول  اإّياكم   :P اهلل  ر�سول  والهوى: عن  الغفلة 

 .
(4(

فاإّنه يبذر الهوى, ويوّلد الغفلة 

 Q: لي�س يف البدن 
ّ

الن�سغال عن ذكر اهلل: الإمام علي

)1)  غافر 19. 

)2)  نهج البالغة، ج1، �ص 159. 

)3)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288. 

)4)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288. 
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�سيء اأقّل �سكراً من العني, فال تعطوها �سوؤلها فت�سغلكم عن ذكر 

 .
(1(

اهلل عزَّ وجلَّ

 Q: اإذا اأب�سرت العني ال�سهوة 
ّ

الغفلة عن العاقبة: عن علي

 .
(2(

عمي القلب عن العاقبة 

فتنة ال�سهوة: عن الإمام ال�سادق Q: يا بن جندب! اإّن 

عي�سى بن مرمي Q قال لأ�سحابه...: اإّياكم والنظرة فاإّنها تزرع 

يف القلب ال�سهوة وكفى بها ل�ساحبها فتنة, طوبى ملن جعل ب�سره 

 .
(3(

يف قلبه ومل يجعل ب�سره يف عينه

منب��ت الف�س��ق: ع��ن عي�س��ى Q: اإّياك��م والنظ��ر اإىل 

.
(4(

املحذورات, فاإّنها بذر ال�سهوات ونبات الف�سق

من اأطلق ناظره 

ّية وهو 
ّ
وقد يعتقد البع�س اأّن اإطالق النظر نوع من اأنواع احلر

 
ّ

ل يدري اأّن ذلك يوّرث اأهله احل�سرة والندامة, فعن الإمام علي

Q: من اأطلق ناظره اأتعب حا�سره, من تتابعت حلظاته دامت 

  .
(5(

ح�سراته

)1)  الخ�شال، �ص629. 

)2)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 

)3)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج14، �ص202. 

)4)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 

)5)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 
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 .
(1(

وبنف�س املعنى ورد عنه Q: من اأطلق طرفه كرث اأ�سفه

ح�سرة  اأورثت  نظرة  من  كم   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

.
(2(

طويلة

بركات غ�ّض الب�سر والطرف

حالوة العبادة: عن ر�سول اهلل P: ما من م�سلم ينظر امراأة 

يجد  عبادة  له  تعاىل  اهلل  اأحدث  اإّل  ب�سره  يغ�ّس  ثّم  رمقة  اأّول 

 .
(3(

حالوتها يف قلبه

�سهام  من  م�سموم  �سهم  النظر   :P وعنه  الإميان:  حالوة 

اإبلي�س, فمن تركها خوفاً من اهلل اأعطاه اهلل اإميانا يجد حالوته يف 

 .
(4(

قلبه

ح�سن الثواب: عن الإمام ال�سادق Q: من نظر اإىل امراأة 

فرفع ب�سره اإىل ال�سماء اأو غم�س ب�سره مل يرتّد اإليه ب�سره, حّتى 

 .
(5(

يزّوجه اهلل من احلور العني

اأراح  Q: من غ�ّس طرفه   
ّ

الإمام علي القلب: عن  راحة 

.
(6(

قلبه

)1) ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 

)2) ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 

)3)  كنز العّمال، ج5، �ص327. 

)4)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3288 

)5)  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص193. 

)6)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 271. 
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 Q: من غ�ّس طرفه قّل اأ�سفه 
ّ

قّلة الندم: عن الإمام علي

.
(1(

واأمن تلفه

�سارف  نعم    :Q  
ّ

علي الإمام  عن  ال�سهوات:  لجم 

.
(2(

ال�سهوات غ�ّس الأب�سار

ح�سنت  اأطرافه  عّفت  من   :Q وعنه  ال�سفات:  جمال 

 .
(3(

اأو�سافه

ترون  اأب�ساركم  وا  غ�سّ  :P اهلل  ر�سول  فعن  الب�سرية:  نفاذ 

.
(4(

العجائب

م اهلل 
ّ
وا اأب�سارهم عّما حر عنه Q- يف �سفة املّتقني -: غ�سّ

.
(5(

عليهم, ووقفوا اأ�سماعهم على العلم النافع لهم

 ذّم اللهو من النظر 

  عنه Q: اإّن املوؤمن اإذا نظر اعترب, واإذا �سكت تفّكر, واإذا 

تكّلم  واإذا  �سها,  واإذا �سكت  لها,  نظر  اإذا  واملنافق  تكّلم ذكر... 

(6(

لغا.

.
(7(

 يحيى Q: املوت اأحّب اإيّل من نظرة لغري واجب

)1)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 271. 

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص494. 

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص464. 

)4)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 270. 

)5)  نهج البالغة ج2، �ص 161. 

)6)  تحف العقول، �ص212. 

)7)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 271. 
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من يكون النظر اإليه عبادة

ويف مقابل النظر احلرام اأ�سارت الن�سو�س اإىل ما يعترب النظر 

اإليه عبادة: عن ر�سول اهلل P: النظر اإىل العامل عبادة, والنظر 

اإىل الإمام املق�سط عبادة, والنظر اإىل الوالدين براأفة ورحمة عبادة, 

 .
(1(

والنظر اإىل الأخ توّده يف اهلل عزَّ وجلَّ عبادة

من مالأ عينه من حرام 

 بكّل ما ي�ستلزمه 
ّ

والنظر احلرام من موجبات الغ�سب الإلهي

ذلك يف الدنيا والآخرة, فعن ر�سول اهلل P: من مالأ عينه من 

.
(2(

حرام مالأ اهلل عينه يوم القيامة من الّنار, اإّل اأن يتوب ويرجع

وعنه P: ا�ستّد غ�سب اهلل عزَّ وجلَّ على امراأة ذات بعل 

.
(3(

مالأت عينها من غري زوجها اأو غري ذي حمرم منها 

النظرة الأولى والثانية 

وحّددت ال�س��ريعة بو�س��وح احلّد الفا�س��ل بني النظر احلرام 

والنظر احل��الل وذل��ك بالتمييز باأدّق التفا�س��يل فعن ر�س��ول 

اهلل P: اإّي��اك والنظ��رة بعد النظرة, ف��اإّن الأوىل ل��ك والثانية 

 .
(4(

عليك

)1)  الأمالي، �ص454. 

)2)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج10، �ص 86. 

)3)  م�شتدرك �شفينة البحار، ج10، �ص 87 

)4)  كنز العّمال، ج5، �ص329. 
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وعن الإمام ال�سادق Q: اأّول النظرة لك, والثانية عليك 

.
(1(

ول لك, والثالثة فيها الهالك

وعن جرير: �ساألت ر�سول اهلل Pعن نظرة الفجاءة, فاأمرين 

.
(2(

اأن اأ�سرف ب�سري

يف  تزرع  النظرة  بعد  النظرة   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

 .
(3(

القلب ال�سهوة, وكفى بها ل�ساحبها فتنة

ما ي�ستعان به على غ�ّض الب�سر 

ومن الوا�سح من الأحاديث اأّن خوف احل�ساب وعظمة اهلل يف 

قلب الإن�سان هما الأمران الذي يجب على الإن�سان تقويتهما يف 

نف�سه ليكونا مالذه الآمن من الوقوع يف النظر احلرام, فعن الإمام 

ال�سادق Q: ما اعت�سم اأحد مبثل ما اعت�سم بغ�ّس الب�سر, 

فاإّن الب�سر ل يغ�ّس عن حمارم اهلل اإّل وقد �سبق اإىل قلبه م�ساهدة 

.
(4(

العظمة واجلالل

الب�سر؟  Q: مبا ي�ستعان على غ�ّس  املوؤمنني  اأمري   و�سئل 

.
(5(

فقال: باخلمود حتت �سلطان املطلع على �سرتك

الراغبني يف اهلل �سبحانه: وبقي رجال  Q يف �سفة  وعنه 

)1)  معاني الأخبار، ال�شيخ ال�شدوق، �ص127. 

)2)  كنز العّمال، ج5، �ص468. 

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص192. 

)4)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 269. 

)5)  م�شتدرك الو�شائل، ج14، �ص 269. 
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.
(1(

غ�ّس اأب�سارهم ذكر املرجع...

ولذلك اأولئك الذين ل يخافون اهلل ول يذكرون يوم القيامة, 

ون اأب�سارهم عن بنات ر�سول اهلل Pملّا اأخذن من  كانوا ل يغ�سّ

بلٍد اإىل بلٍد, يقول الراوي اأّنهم ملّا اأدخلوا بنات ر�سول اهلل Pاإىل 

جون عليهّن, ف�ساحت بهم اأّم كلثوم: يا 
ّ
الكوفة اأخذ النا�س يتفر

وا اأب�ساركم عّنا اأما ت�ستحون من اهلل ور�سوله اأن  اأهل الكوفة, غ�سّ

تنظروا اإىل حرم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله.

)1)  نهج البالغة، ج1، �ص78. 
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