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ال�شيا�شات العاّمة للخطاب العا�شورائي

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

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

لرتاب مقدمه الفداء.

ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل وعلى 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 

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

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

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

وجوره, لأّن حركة الإمامQ حركة تكامل و�سالح, وحتمل 

دميومّية حّية مرتبطة بالتكامل وال�سعادة 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 
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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   Qالإمام 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:

الذي يحّققه الرتباط - 1 املعنوّي  اأهمّية اجلانب  التاأكيد على 

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

 ولو قلَّ املوؤمنون وكرث اأعداوؤهم.
ّ

املدد والّن�سر الإلهي

ه ملوقف - 2  على قاعدة كونه املوجِّ
ّ

ربط النا�س بالّتكليف الإلهي

الفرد والأّمة.

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

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

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



7

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

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

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

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

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

العامل.

بيان تكليف الأّمة يف ن�سرة املظلومني.- 8

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

.
ّ

ودورها يف حتقيق الن�سر الإلهي

اإبراز الت�سابه بني ثورة الإمام احل�سنيQ ومعركتنا �سّد - 10

اأو  اأهداف وممار�سات الأعداء,  الباطل, �سواء على م�ستوى 

على م�ستوى م�ساركة ال�سرائح املتنّوعة من املجتمع لن�سرة 

اجتماعّية  طبقات  اأطفال,  ن�ساء,  �سيوخ,  �سّبان,  احلّق( 

متفاوتة(.

مبا - 11 الأّمة  يف   
ّ

الجتماعي التكافل  �سرورة  اإىل  الإلفات 

ن القّوة الداخلّية للمجتمع يف معركته �سّد الباطل. يوؤمِّ
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والزمان|وتبيان - 12 الع�سر  ب�ساحب  النا�س  عالقة  تقوية 

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 الخمينيّ}

للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني

توجيهات اإلمام الخامنئيّ{
للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني

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؟

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

الق�سّية, وباعتقادي اأّن هذه املجال�س يجب اأن تتمّيز بثالثة اأمور:

تكري�س حمّبة اأهل البيتR وموّدتهم يف القلوب, لأّن - 1

اآخر اخلطبة, - 1 اأن يقراأوا املراثي حّتى  اإّن على اخلطباء 

ول يخت�سروها بل ليتحّدثوا كثرياً عن م�سائب اأهل 

.Rالبيت

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

ال�سوؤون  يف  الالزمة  التوجيهات  واإعطائهم  الإ�سالمّية 

ال�سيا�سّية والجتماعّية.

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

كّل ع�سر وم�سر.
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م ووثيق.  ارتباط قيِّ
ّ

الرتباط العاطفي

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

من الناحية الثقافّية والعقائدّية والنف�سّية والجتماعّية.

. والعتماد على اآية - 3
ّ

تكري�س املعرفة الدينّية والإميان الديني

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

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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من خطاب للإمام ال�شّيد اخلامنئّي{
 

األقاه يف جمع من اأهايل قم املقّد�شة, بتاريخ 

 1388/10/19 هجري �شم�شي,

املوافق 2010/1/9 م.

م لها عندنا اأهمّية تاريخّية ومعنوّية واإن�سانّية, وواقعة 
ّ
»اأّيام حمر

م لي�ست واقعة تندثر بالتكرار واإقامة املرا�سم, اإحياء الذكرى 
ّ
حمر

حالة دائمة و�سرورّية يف كّل الأوقات«.

جمابهة الطواغيت اأهّم واجبات الأنبياء

لقد اأبدى الب�سر طوال التاريخ اأكرب قدر من الأخطاء واملعا�سي 

التي  الذنوب  واإّن  والدولة,  احلكم  �ساحة  يف  التقوى  وجماذبة 

�سدرت عن احلّكام وال�سا�سة وامل�سّلطني على م�سائر النا�س ل 

العادّيني. يف هذا  لالأفراد  الكبار جّداً  الذنوب  املقارنة مع  تقبل 

املجال قّلما ا�ستخدم الإن�سان عقله واأخالقه وحكمته. ويف هذا 

امليدان كانت �سيادة املنطق اأقّل بكثري منها يف امليادين الأخرى 

من حياة الإن�سان. والذين دفعوا ثمن هذا البتعاد عن العقل 

اأحياناً  الب�سر,  اأبناء  هم  الذنوب  ومقارنة  الف�ساد  وهذا  واملنطق, 

جمتمعات.  عّدة  اأبناء  اأخرى  اأحيان  ويف  معني  جمتمع  اأبناء 

فردّي,  ا�ستبداد  �سكل  على  بداياتها  احلكومات يف  هذه  كانت 
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ّ

جماعي ا�ستبداد  اإىل  الب�سرّية  املجتمعات  تطّور  مع  حتّولت  ثّم 

منّظم. ولذلك كان اأهّم اأعمال الأنبياء الإلهّيني العظام جمابهة 

الطواغيت والذين ي�سيعون اأنعم اهلل { ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ}. تذكر الآية القراآنّية هذه 
ال�سديدة. لقد حاولوا تعميم  التعابري  الفا�سدة بهذه  احلكومات 

ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    } وعوملته.  الف�ساد 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ}.
واأحرقوا  كفرانا.  والطبيعية  والإن�سانّية  الإلهّية  النعم  اأبدلوا 

جحيم  يف  النعم  بهذه  يتمّتعوا  اأن  يجب  كان  الذين  النا�س 

ولو  هوؤلء  مقابل  الأنبياء  ا�سطّف  بكفرانهم.  اأوجدوها  حمرقة 

ثّمة  كانت  ملا  التاريخ  وعتاة  العامل  طواغيت  الأنبياء  يجابه  مل 

حاجة للحروب والنزاعات يقول القراآن الكرمي: {ھ  ے  ے  

وحاربوا  قاتلوا  الذين  الأنبياء  اأكرث  ما  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ}, 
برفقة املوؤمنني املوّحدين .. مع من كانت هذه احلروب؟ اجلانب 

الآخر يف حروب الأنبياء هي احلكومات الفا�سدة والقوى العاتية 

الطاغية يف التاريخ التي مل جتلب على الإن�سانّية �سوى التعا�سة 

والدمار.

اإنزال الكتب واإر�سال الر�سل من اأجل �سيادة الق�سط والعدل

الأنبياء هم منقذو الب�سر, لذلك يذكر القراآن الكرمي اأن اأحد 

ٱ   العدل{  اإقامة  هو  والر�سالت  للنبّوات  الكربى  الأهداف 
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پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
واإر�سال  ة 

ّ
الإلهي الكتب  اإنزال  اإّن  بل  ڀڀ},  ڀ   پ  

يف  والعدل  الق�سط  �سيادة  اأجل  من  اأ�سا�ساً  كانت  الر�سل 

وقد  والف�ساد.  والتع�سف  الظلم  رموز  لرفع  اأي  املجتمعات 

كانت حركة الإمام احل�سنيQ مثل هذه احلركة يقول: »اإّنا 

راأى  اأّمة جّدي«, وقد قال: »من  خرجت لطلب الإ�سالح يف 

�سلطاناً جائراً م�ستحاّلً حلرام اهلل اأو تاركاً لعهد اهلل خمالفاً ل�سّنة 

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

بقول ول فعل, كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«. مبعنى: 

اإذا �ساهد اأحد قطب الظلم والف�ساد ومل يكرتث له كان م�سريه 

 :Q عند اهلل تعاىل نف�س م�سري ذلك القطب الفا�سد, يقول

العراق  اأهل  دعوة  كانت  والتفرعن.  د 
ّ
للتمر اأخرج  مل  اإّنني 

لالإمام احل�سنيQ من اأجل اأن يحكم وقد ا�ستجاب الإمام 

يكن  Q مل  احل�سني  الإمام  اإّن  اأي  الدعوة,  لهذه  احل�سني 

الإمام  كان  احلكم  زمام  وا�ستالم  احلكومة  يف  التفكري  عدمي 

با�ستالم  �سواء  ة 
ّ
الطاغوتي القوى  ب�سرب  يفّكر   Q احل�سني 

ال�سلطة اأو بال�ست�سهاد والت�سحية بالدم.

�سمت اأدعياء احلّق حيال الظلم

ك 
ّ
كان الإمام احل�سني Q يعلم اأّنه اإذا مل يقم بهذا التحر

 ,
ّ
 على الإ�سالم ما يجر

ّ
لكان هذا منه اإم�ساًء و�سمتاً و�سكناً يجر
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باإمكانّيات  اأو  املجتمعات  اإمكانّيات  بجميع  قّوة  مت�سك  حينما 

يقف  اإذا مل  فيه,  وت�سري  الطغيان  �سبيل  وتنتهج  واحد  جمتمع 

يف  اخلطاأ  مواطن  اإىل  ي�سريوا  ومل  ودعاته  احلّق  رجال  بوجهها 

الظلم  اإّن  اأي  هذا,  بفعلهم  ممار�ساتها  مي�سون  اإّنا  فاإّنهم  م�سريتها 

ي�ساءوا ذلك. كان خطاأ  اأن  احلّق من دون  اأهل  اإم�ساء  �سينال 

وذنباً ارتكبه يومذاك الأكابر واأبناء ال�سادة من بني ها�سم واأبناء 

الإمام  يطق  ومل  الإ�سالم.  �سدر  يف  الكربى  ال�سخ�سّيات 

احل�سنيQ فثار.

ثورة الإمام احل�سني Qاإحياء للعقل واملنطق

اإىل املدينة املنّورة   Q اأّنه بعد عودة الإمام ال�سّجاد  يروى 

عقب واقعة عا�سوراء  جاءه اأحد الرجال وقال له: يا بن ر�سول 

فهذه  حّق  على  وكان  بذهابكم؟  ح�سل  الذي  ما  اأراأيت  اهلل, 

 Q �سم�س 
ّ

القافلة حينما �سارت كان الإمام احل�سني بن علي

على  قلبه  على  والعزيز  اهلل  ر�سول  وابن  امل�سرقة  البيت  اأهل 

القافلة  يف  �سارت  قد  املوؤمنني  اأمري  وابنة  اأفرادها.  وبني  راأ�سها 

بعّزة و�سموخ و�سار فيها اأبناء اأمري املوؤمنني العّبا�س و�سواه واأبناء 

الإمام احل�سني واأبناء الإمام احل�سن وال�سباب الأملعّيون الأفذاذ 

من بني ها�سم, كّلهم �ساروا يف هذه القافلة وها هي تعود ولي�س 

فيها اإّل رجل واحد هو الإمام ال�سّجاد Q والن�ساء ذقن طعم 
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ّ

الأ�سر والفجيعة والثكل, ومل يعد هناك الإمام احل�سني ول علي

جواباً  ال�سّجاد  الإمام  فقال  الر�سيع,  الطفل  حّتى  ول  الأكرب 

لذلك الرجل: ت�سور ماذا كان �سيحدث لو مل نذهب! نعم لو 

مل يذهبوا لبقيت الأج�سام حّية, ولكن ملاتت احلقيقة ولذابت 

 التاريخ وملا بقي 
ّ
الروح ول�سحقت ال�سمائر ولأدين العقل على مر

من الإ�سالم حّتى ا�سمه.





 الليلة األولى
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الهدف:

عند  عا�سوراء  اأّيام  اأهمّية  على  ف 
ّ
التعر

هذه  اإحياء  وكيفّية   ,R البيت  اأهل 

املنا�سبة وبع�س الوظائف والآداب واملراقبات 

التي ينبغي القيام بها ومراعاتها عند ا�ستقبال 

تعاليم  يخدم  مبا  احلرام,  م 
ّ
حمر �سهر  ودخول 

الر�سالة الإ�سالمّية واأهدافها.

 المحاضرة األولى: 
 اإحياء حمّرم

ت�ضدير المو�ضوع

عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال لف�سيل بن ي�سار: »جتل�سون 

وحتّدثون؟« قال: نعم, جعلت فداك. قال: »اإّن تلك املجال�س 

يا  اأمرنا.  اأحيا  من  اهلل  فرحم  ف�سيل,  يا  اأمرنا  فاأحيوا  اأحّبها, 

مثل جناح  عينه  ُذِكرنا عنده فخرج من  اأو  نا 
َ
َذَكر ف�سيل, من 

.
)1(

اأكرث من زبد البحر« الذباب, غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت 

)1) قرب الإ�سناد �ص 36.
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المقّدمة: 

واأهدافه  اأ�سبابه  احلرام  �سهر حمّرم  مرا�سم  اأّن لإحياء  �سّك  ل 

تكري�سها  يف  وظيفته  الإحياء  يوؤّدي  بحيث  اإليها,  يرجع  التي 

 R وتعزيزها والإلفات اإليها. كاإظهار املوّدة واملحّبة لأهل البيت

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ      ڀ     } الكرمي:  الكتاب  يف  عليها  املن�سو�س 

, وتعظيم �سعائر اهلل كما قال تعاىل: { ٹ  ڤ  
)1(

ٺ  ٿ  ٿٿ}
العدالة  �سوت  واإي�سال   ,

)2(

ڦ} ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   
املحّبني  قلوب  وربط  والف�ساد,  الظلم  وحماربة  جمعاء,  لالإن�سانّية 

 واأهل بيته R, اإىل غري ذلك من غايات تهدف 
ّ

واملوالني بالنبي

اإليها هذا املرا�سم. وفيما يلي الإ�سارة اإىل بع�س ما ورد يف الروايات 

من اأمور حّث عليها الأئّمة R يف هذا املجال.

ت�ضدير المو�ضوع

لقتل  »اإّن   :P اهلل  ر�سول  عن   :
ّ

احل�سيني الدم  حرارة   -1

.
)3(

احل�سني حرارًة يف قلوب املوؤمنني ل تربد اأبداً«

ويف حديث لل�سّيدة زينب O مع ابن اأخيها الإمام زين 

العابدين Q ت�سّكن فيه اآلمه واأحزانه يف م�سيبة اأبيه الإمام 

الأمر عليه  فا�ستّد  مواراة  بال  الرثى  راآه على  ملّا   Q احل�سني 

)1) �سورة ال�سورى الآية 23.

)2) �سورة الحّج الآية 32.

)3) م�ستدرك الو�سائل ج 10 �ص 318.



21

و�سار يجود بنف�سه, فذكرت له O اأّنه �سيدفن و�سيعلي اهلل 

�ساأن قربه ومدفنه, ومّما قالته له: »..ل يدر�س اأثره ول يعفو ر�سمه 

على كرور الليايل والأّيام, وليجتهّدن اأئّمة الكفر واأ�سياع ال�ساللة 

.
)1(

يف حموه وتطمي�سه فال يزداد اأثره اإّل ظهوراً واأمره اإّل علواً«

 :Q اأّيام احلزن والبكاء: عن الإمام الر�سا 2- عا�سوراء 

مون فيه القتال, فا�ستحّلت 
ّ
م �سهر كان اأهل اجلاهلّية يحر

ّ
»اإّن املحر

ون�ساوؤنا,  ذرارينا  فيه  و�سبي  حرمتنا,  فيه  وهتكت  دماوؤنا,  فيه 

واأ�سرمت النريان يف م�ساربنا, وانتهب ما فيها من ثقلنا, ومل ترع 

اأقرح جفوننا,  اإّن يوم احل�سني  اأمرنا.  P حرمة يف  لر�سول اهلل 

واأ�سبل دموعنا, واأذّل عزيزنا, باأر�س كرب وبالء, واأورثتنا الكرب 

والبالء, اإىل يوم النق�ساء, فعلى مثل احل�سني فليبك الباكون, 

»كان   :Q قال  ثّم  العظام«.  الذنوب  يحّط  عليه  البكاء  فاإّن 

ُيرى �ساحكاً,  م ل 
ّ
املحر �سهر  اإذا دخل  عليه  اهلل  اأبي �سلوات 

وكانت الكاآبة تغلب عليه حّتى مي�سي منه ع�سرة اأّيام, فاإذا كان 

يوم العا�سر كان ذلك اليوم يوم م�سيبته وحزنه وبكائه, ويقول: 

.
)2(

هو اليوم الذي قتل فيه احل�سني �سلوات اهلل عليه«

3- اآداب وم�ضتحّبات ومراقبات:

 :Q املوؤمنني  اأمري  عن   :Q احل�سني  على  البكاء   -1

)1) كامل الزيارات �ص 444- 445.

)2) اأمالي ال�سدوق �ص 190.
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»كّل عني يوم القيامة باكية, وكّل عني يوم القيامة �ساهرة اإّل عني 

ه اهلل بكرامته, وبكى على ما ينتهك من احل�سني واآل  من اخت�سّ

.
)1(

»R حمّمد

وعن الإمام الر�سا Q يف حديثه للرّيان بن �سبيب اأّنه قال: 

 بن 
ّ

»يا بن �سبيب, اإن كنت باكياً ل�سيء, فابِك للح�سني بن علي

من  معه  وقتل  الكب�س,  يذبح  كما  ذبح  فاإّنه   ,Q طالب  اأبي 

اأهل بيته ثمانية ع�سر رجاًل ما لهم يف الأر�س �سبيه«.

Q حّتى  احل�سني  على  بكيت  اإن  �سبيب,  بن  »يا  وقال: 

ت�سري دموعك على خّديك غفر اهلل لك كّل ذنب اأذنبته, �سغرياً 

.
)2(

كان اأو كبرياً, قلياًل كان اأو كثرياً«

2- اإن�ساد ال�سعر: عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال: »من اأن�سد 

يف احل�سني بيتاً من �سعر فبكى واأبكى ع�سرة فله ولهم اجلّنة, ومن 

اأن�سد يف احل�سني بيتاً فبكى واأبكى ت�سعة فله ولهم اجلّنة, فلم يزل 

حّتى قال: ]و[ من اأن�سد يف احل�سني بيتاً فبكى- واأظّنه قال: اأو 

.
)3(

تباكى- فله اجلّنة«

�سعاراً  كونه  باب  من  وذلك  الزينة:  وترك  ال�سواد  لب�س   -3

 بن احل�سني, قال: ملّا قتل 
ّ

لأهل احلزن والعزاء. وعن عمر بن علي

)1)  الخ�سال لل�سدوق �ص 625, حديث الأربعمائة.

)2)  اأمالي ال�سدوق �ص 192.

)3)  بحار الأنوار ج 44 �ص 289.
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 Q لب�سن ن�ساء بني ها�سم ال�سواد وامل�سوح, 
ّ

احل�سني بن علي

 Q بن احل�سني 
ّ

 ول برد, وكان علي
ّ
وكّن ل ي�ستكني من حر

.
)1(

يعمل لهن الطعام للماأمت

ويف حديث لالإمام ال�سادق Q مع زرارة: ».. وما اخت�سبت 

مّنا امراأة, ول اّدهنت ول اكتحلت ول رجلت, حّتى اأتانا راأ�س 

.
)2(

عبيد اهلل بن زياد, وما زلنا يف عربة بعده.. «

اهلل  »اإّن   :Q املوؤمنني  اأمري  عن  املال:  وبذل  الإنفاق   -4

تبارك وتعاىل اّطلع اإىل الأر�س فاختارنا, واختار لنا �سيعة, ين�سروننا 

و يفرحون لفرحنا ويحزنون حلزننا ويبذلون اأموالهم واأنف�سهم فينا 

.
)3(

اأولئك مّنا واإلينا«

 Q اأبي عبد اهلل 
ّ

وعن معاوية بن وهب, قال: ا�ستاأذنت على

فقيل يل: ادخل, فدخلت, فوجدته يف م�ساّله يف بيته, فجل�ست 

حّتى ق�سى �سالته, ف�سمعته وهو يناجي رّبه وهو يقول: »اللهّم يا 

نا بالو�سّية, واأعطانا  نا بالكرامة, ووعدنا بال�سفاعة, وخ�سّ من خ�سّ

علم ما م�سى وعلم ما بقي, وجعل اأفئدة من النا�س تهوي اإلينا, 

اغفر يل ولإخواين, وزّوار قرب اأبي عبد اهلل احل�سني, الذين اأنفقوا 

يف  عندك  ملا  ورجاًء  بّرنا,  يف  رغبة  اأبدانهم,  واأ�سخ�سوا  اأموالهم, 

)1)  المحا�سن للبرقي ج 2 �ص 420.

)2)  كامل الزيارات 167- 168.

)3)  الخ�سال لل�سدوق �ص 635, حديث الأربعمائة.
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وغيظاً  لأمرنا,  منهم  واإجابة  نبّيك,  على  اأدخلوه  و�سروراً  �سلتنا, 

اأدخلوه على عدّونا, اأرادوا بذلك ر�سوانك. فكافهم عّنا بالر�سوان, 

الذين  واأولدهم  اأهاليهم  واخلف على  والنهار,  بالليل  واكالأهم 

.
)1(

خلفوا باأح�سن اخللف.. «

Q يف  الباقر  الإمام  فيه: عن  وامل�ساركة  العزاء  اإقامة   -5

من يف  وياأمر  ويبكيه   Q احل�سني  ليندب  »..ثّم  له:  حديث 

عليه,  اجلزع  باإظهار  م�سيبته  داره  يف  ويقيم  عليه,  بالبكاء  داره 

 .
)2(

» ..Q ويتالقون بالبكاء بع�سهم بع�ساً مب�ساب احل�سني

 وعن الر�سا Q: »من تذكر م�سابنا وبكى ملا ارتكب مّنا 

ر مب�سابنا فبكى واأبكى  كان معنا يف درجتنا يوم القيامة, ومن ذكَّ

مل تبك عينه يوم تبكي العيون, ومن جل�س جمل�ساً يحيى فيه 

.
)3(

اأمرنا مل ميت قلبه يوم متوت القلوب«

املتقّدم  احلديث  ويف   :Q احل�سني  بالإمام  التعزية   -6

عن الإمام الباقرQ ملّا �سئل Q: فكيف يعّزي بع�سهم 

 ,Q بع�ساً, قال: »يقولون: عّظم اهلل اأجورنا مب�سابنا باحل�سني

ه الإمام املهدّي من اآل 
ّ
وجعلنا واإّياكم من الطالبني بثاره مع ولي

.
)4(

 »P حمّمد

)1)  كامل الزيارات �ص 228.

)2)  كامل الزيارات �ص 326.

)3)  اأمالي ال�سدوق �ص 131.

)4)  كامل الزيارات �ص 326.
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7- زيارة احل�سني Q: عن اأبي عبد اهلل Q قال: »من 

.
)1(

زار احل�سني يوم عا�سوراء وجبت له اجلّنة«

 Q 8- ترك العمل يوم عا�سوراء: ويف حديث الإمام الباقر

املتقّدم: »..فاإن ا�ستطعت اأن ل تنت�سر يومك يف حاجة فافعل, 

فاإّنه يوم نح�س ل تق�سى فيه حاجة, واإن ق�سيت مل يبارك له فيها 

ومل ير ر�سداً, ول تّدخرن ملنزلك �سيئاً, فاإّنه من اّدخر ملنزله �سيئاً 

.
)2(

يف ذلك اليوم مل يبارك له فيما يّدخره ول يبارك له يف اأهله..«

)1)  كامل الزيارات �ص 324.

)2)  كامل الزيارات �ص 326 327.
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الهدف:

مقامهم  ومعرفة  البيت  اأهل  معرفة 

املوّدة  اإظهار  على  واحلّث  ومكانتهم 

لهم.

المحاضرة الثانية: 

معرفة اأهل البيت وعلقتها بالعقيدة والإميان 

  

ت�ضدير المو�ضوع

عن ر�سول اهللP قال: »من ماّت ول َيعِرف اإماَمُه ماَت ميتًة 

.
)1(

جاهلّية«

)1)   الكافي, ج 2 �ص 20.
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المقّدمة:

بهم,  والإميان  ووليتهم   R البيت  اأهل  معرفة  تعترب 

وخلفاوؤه  الأمر  وولة  املطّهرون,   Pر�سول اهلل بيت  اآل  واأّنهم 

والعقائدّية  الإميانّية  البنية  وركيزة  اأ�سا�س  والبالد  العباد  على 

لالإن�سان امل�سلم, وقد حّثت الروايات على معرفتهم, وحّذرت 

من عدم معرفتهم.

محاور المو�ضوع

:R 1-  الحّث على معرفة اأهل البيت

بيتي  اأهِل  مبَعِرفِة  عليه  اهلل  منَّ   »من   :Pاهلل ر�سول  عن   

 .
)1(

ووليتهم فقد جمع اهلل له اخلرَي ُكّله«

يوماً,   P اهلل  ر�سول  على  »دخلت   :
ّ

الفار�سي �سلمان  وقال 

فلّما نظر اإيّل قال: يا �سلمان, اإّن اهلل عزَّ وجّل مل يبعث نبّياً ول 

ر�سوًل اإّل جعل له اثني ع�سر نقيباً... ُقلُت: يا ر�سول اهلل, باأبي 

َفهم حّق 
َ
اأنَت واأّمي, ما ملن عرف هوؤلء؟ فقال: يا �َسلماُن, من عر

واهلل  فُهو  عُدّوهم  من  اأ  وترَبّ وليَّهم  فواىل  بهم,  واقتدى  معرفتهم 

.
)2(

ِمّنا, يرُد حيُث نرد, وي�سُكن حيُث ن�سكن«

)1)   اأمالي ال�سدوق, �ص 561.

)2)   بحار الأنوار, ج 25 �ص 6.
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وعن الإمام الباقرQ: »اإّنا يعرف اهلل عزَّ وجّل ويعُبده من 

.
)1(

عرف اهلل وعرف اإماَمه مّنا اأهل البيت«

:R2 - ذّم عدم معرفتهم

وعنه اأي�ساً P قال: »من مات ولي�س له اإماٌم من ُولدي ماَت 

.
)2(

ميتًة جاهلية, وُيوؤخُذ مبا عمل يف اجلاهلّية والإ�سالم«

:R3 -  اأهّم خ�صائ�ص اأهل البيت  

اأهل البيت R اأف�سل اخللق واأكملهم واأزكاهم واأطهرهم, 

وقد ذكرت اأو�سافهم يف كثري من الآيات والروايات, نذكر اأهّمها:

اأ - الطهارة والع�صمة:

ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ        } تعاىل:  اهلل  قال   

.
)3(

ڑ  ک  ک   ک}
 واحل�سن واحل�سني وت�سعٌة من ولِد 

ّ
 عنه P قال: »اأنا وعلي

.
)4(

احل�سني مطّهرون مع�سومون«

بني  ُنقباء  عدُد  ع�سر  اإثنا  بعدي  »الأئّمة  قال:   P وعنه   

.
)5(

اإ�سرائيل, ُكلُّهم اأمناء اأتقياء مع�سومون«

)1)   الكافي, ج 1 �ص 181.

)2)   بحار الأنوار, ج 23 �ص 81.

)3)   �سورة الأحزاب: اآية 33.

)4)   مناقب اآل اأبي طالب, ج 1 �ص 254.

)5)   اأهل البيت في الكتاب وال�سنة, �ص 120.
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Q: »اإّنا اأَمر اهلل عزَّ وجّل بطاعِة الر�سول 
ّ

وقال الإمام علي

اأويل الأمر  اأمر بطاعة  واإّنا  ياأُمر مبع�سيته,  لأّنه مع�سوٌم مطّهر, ل 

.
)1(

لأّنهم مع�سومون مطّهرون, ل ياأُمرون مبع�سيته«

ب-  عدُل القران:

 عن ر�سول اهللP: »اإيّن تارٌك فيكم الثقلني اأحُدهما اأعظُم 

اإىل  ال�سماء  من  ممدوٌد  حبٌل  وجّل  عزَّ  اهلل  كتاُب  الآخر:  من 

يردا  حّتى  يزال جميعاً  لن  فاإنهما  بيتي,  اأهُل  الأر�س, وعرتتي 

.
)2(

 احلو�س, فانظروا كيف تخُلفوين فيهما«
ّ

علي

ج -  خزنة علم اهلل وتراجمة وحيه:

اهلل,  علم  خّزان  »نحن  قال:   Qالباقر الإمام  عن   

. ويف عّدة روايات اأّنهم ورثة علم 
)3(

ونحُن تراجَمُة وحي اهلل«

.Rالأنبياء

د - عندهم علم الكتاب:

 Q يف قول اهلل تبارك 
ّ

 عن الإمام علي
ّ

عن �سلمان الفار�سي

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ    } وتعاىل: 

)1)   الخ�سال, �ص 139.

)2)   كمال الّدين وتمام النعمة, �ص 238.

)3)   الكافي, ج 1 �ص 193.
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.
)2(

: »اأنا هو الذي ِعنَده علم الكتاب«
)1(

ٺ  ٺ }

هـ-  اأف�صل الخلق:

.
)3(

 »اأنا واأهل بيتي �سفوُة اهلل وخريته من خلقه«

و-  معدن الر�صالة:

اأهُل بيِت �سجرة النبّوة, ومعدن   عن ر�سول اهللP: »نحُن 

.
)4(

الر�سالة, لي�س اأحٌد من اخلالئق يف�سل اأهل بيتي غريي«

ز - اأبواب اهلل:

عن ر�سول اهللP: »نحُن باب اهلل الذي ُيوؤتى منه, بنا يهتدي 

.
)5(

املهتدون«

ح - اأركان العالم واأمان اأهل الأر�ص:

 الأكرم P »الُنجوم اأماٌن لأهل ال�سماء, فاإذا ذهبت 
ّ

 عن النبي

النجوم ذهب اأهل ال�سماء, واأهُل بيتي اأماٌن لأهل الأر�س, فاإذا 

.
)6(

َذهَب اأهُل بيتي جاء اأهل الأر�س«

4- وليتهم وموّدتهم ووجوب طاعتهم:

)1)   �سورة اإبراهيم: اآية 43.

)2)   ب�سائر الدرجات, �ص 236.

)3)   مناقب اآل اأبي طالب, ج 1 �ص 220.

)4)   اأهل البيت في الكتاب وال�سّنة, �ص 163.

)5)    بحار الأنوار, ج 39 �ص 306.

)6)   كمال الّدين وتمام النعمة, �ص 205.
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 P وعرتته الطاهرة 
ّ

لقد حتّدثت الروايات الواردة عن النبي

عن ف�سل حّبهم, واأّنه كحّب ر�سول اهللP, وحّث النا�س على 

حّبهم, واأّنهم خلفاء اهلل, واأو�سياء نبّيه P, ويف موّدتهم ووليتهم 

�سراط النجاة وطريق احلّق:

:P اأ - خلفاء اهلل واأو�صياء النبّي

يف  وجّل  عزَّ  اهلل  ُخلفاء  »الأئّمة   :Qالر�سا الإمام  عن 

اأبي  بن   
ّ

وعلي النبّيني,  �سّيُد  »اأنا   :P  
ّ

النبي وعن   .  
)1(

اأر�سه«

 
ّ

طالب �سّيُد الو�سيني, واإّن اأو�سيائي بعدي اإثنا ع�سر, اأّولهم علي

.
)2(

بن اأبي طالب واآخرهم القائم«

ب - الحّث على تحبيبهم اإلى النا�ص:

النا�س  اإىل  حّببنا  عبداً  اهلل  »رحم   :Qال�سادق الإمام   

Q: »من اأحّب اهلل 
ّ

. وعن الإمام علي
)3(

ومل ُيّبغ�سنا اإليهم«

اأحّب  اأحّبنا  ومن  اأحّبنا,   
ّ

النبي اأحّب  ومن   ,P  
ّ

النبي اأحّب 

.
)4(

�سيعتنا«

:Rج - معرفة حقوق اأهل البيت

 عن ر�سول اهللP: »واّلذي نف�سي بيده ل ينفُع عبداً عمُله 

)1)   الكافي, ج 1 �ص 193.

)2)   عيون اأخبار الر�سا, ج 3 �ص 66.

)3)   الكافي, ج 8 �ص 229.

)4)   بحار الأنوار, ج 35 �ص 199.
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.
)1(

اإّل مبعرفة حّقنا«

:Rد - موّدة اأهل البيت

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

ڤ   ٹ   ٹ      ٹ   ٹ      ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
 
)2(

ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  }
هـ - موالة اأهل البيت وطاعتهم:

 املوّدة واحلّب والطاعة من العناوين التي ترتكز عليها الولية, 

الروايات  لذلك ورد احلّث على الطاعة والولية يف الكثري من 

منها:

فاإّن  ُتخالفوهم,  ول  اأئّمتكم  بطاعة  »مت�ّسكوا   :P
ّ

النبي عن 

الإمام  وعن   .
)3(

اهلل« مع�سية  مع�سيتهم  واإّن  اهلل,  طاعة  طاعتهم 

.
)4(

الر�سا Q: »كمال الّدين ولَيُتنا والرباءة من عدّونا«

:R5 -  التحذير من الغلّو في اأهل البيت 

اأخطر احلركات �سرراً على الإ�سالم  تعترب حركة الغالة من 

�سرب  ت�ستهدف  عقائدّية  حركة  لأّنها   ,
ّ

الإ�سالمي واملجتمع 

مواجهة  اأّن  جند  لهذا  جّذابة,  وبعناوين  الداخل  من  الإ�سالم 

)1)   اأمالي الطو�سي, �ص 187.

)2)   �سورة ال�سورى: اآية 23.

)3)   كنز العّمال, ج 6 �ص 60.

)4)   بحار الأنوار, ج 27 �ص 58.
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الغالة,  تكفري  حّد  اإىل  وقا�سية  �سديدة  كانت  لها   Rالأئّمة

وهذا ما برز يف الأحاديث بو�سوح منها:

Q: »اإّياكم والغّلوَّ فينا, اإّنا عبيٌد مربوبون, 
ّ

عن الإمام علي

 .
)1(

وقولوا يف ف�سلنا ما �سئتم«

وعن الإمام ال�سادقQ: »اإحذروا على �سبابكم الُغالة ل 

عون   خلق اهلل, ُي�سّغرون عظمة اهلل ويدَّ
ّ
ُيف�سدونهم, فاإّن الغالة �سر

.
)2(

بوبّية لعباد اهلل... «
ّ
الر

اأهل البيت من الغالة وحكموا بهالكهم وكفرهم,  وقد ترّباأ 

ما  قولوا  ثّم  الُعبودّية,  بنا  تتجاوزوا  Q: »ل   
ّ

الإمام علي قال 

�سئتم ولن تبُلغوا, واإّياكم والغلّو كغلّو الن�سارى, فاإّنني بري ٌء من 

, وعنه Q: »يهِلُك يّف رجالن: ُمفرط غاٍل وُمبغ�ٌس 
)3(

الغالني«

.
)4(

قاٍل«

وقد حّدد اأهل البيتR ميزان احلّب والعالقة معهم, فقال 

, اإّن فيك مثاًل من عي�سى بن مرمي: اأحّبه 
ّ

ر�سول اهللP: »يا علي

ُه قوٌم فاأفرطوا يف بغ�سه  قوٌم فاأفرطوا يف حّبه فهلكوا فيه, واأبغ�سَ

.
)5(

فهلكوا فيه, واقت�سد فيه قوٌم فنجوا«

)1)   الخ�سال, �ص 614.

)2)   اأمالي الطو�سي, �ص 650.

)3)   ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2296.

)4)   نهج الإيمان, �ص 490.

)5)   اأمالي الطو�سي, �ص 345.
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الهدف:

ما  �سّيما  الت�سحية  مفهوم  �سرح 

 
ّ

النبي حادثة  يف  الكرمي  القراآن  ذكره 

اإ�سماعيل,  وابنه   Q اإبراهيم 

 Q احل�سني  الإم��ام   وت�سحيات 

واأهل بيته واأ�سحابه يوم عا�سوراء.

 المحاضرة الثالثة: 
 مفهوم الت�شحية والفداء يف الإ�شلم 

ت�ضدير المو�ضوع

جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ    } تعاىل:  اهلل  قال   

ختمت   حت   جت    يب   ىب    خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ       حئ  
.

)1(

ىت  يت   جث  مث  ىث  يث}

)1)   �سورة ال�سافات: اآية 102.
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المقّدمة:

  لقد عزم اإبراهيم اخلليل Q, على ذبح ولده ثمرة فوؤاده 

اأن يذبح  ياأمره اهلل فيها  و�سويداء قلبه ب�سبب روؤيا راآها يف املنام 

احلال  يف  ولكّنه  ومتى؟!...  وكيف؟!  ملاذا؟!  يقل  فلم  ولده, 

{ ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ   توّجه اإىل ولده ودار بينهما حوار: 

يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  
مث  ىث  يث}.

طريق  عن  ول  مبا�سرة,  اهلل  من  �سريحاً  اأمراً  يكن  مل  اإّنه 

وروؤى  املنام,  يف  راآها  روؤيا  لكّنها   ,Q جربيل  الوحي  اأمني 

اأمر  لتلبية  ال�سريعة  ال�ستجابة  اإّل  منه  كان  فما  الأنبياء وحي, 

اهلل وما كان من الولد اإّل ال�ستجابة الفورية احلا�سمة لأمر اهلل 

)افعل ما توؤمر( فالأمر لي�س اأمرك فاأنت احلنون ال�سفوق واأنت 

 
ّ
الرحيم الرقيق, واهلل اأرحم منك واأ�سفق, وهو اأكرم منك واأبر

فما دام قد اأمر بالذبح فهو الرحمة بعينها, وهو ال�سفقة واحلنان 

عني احلنان.

من اأجل ذلك فاإّن على امل�سلم اأن ينظر اإىل هذا احلدث بعني 

ملوؤها العربة والعظة وبعقل ملوؤه التدّبر والتعّقل.

اإّن الأ�سحية هنا رمز والرمز يحمل يف طّياته الكثري من املعاين, 

اأغلى ما ميلك واأف�سل ما يحّب  Q ذبح  فهي متّثل لإبراهيم 

من اأجل اهلل تعاىل, وذلك ليخرج من قلبه كّل �سهوة وكّل حّب 
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�سوى اهلل تعاىل, فهل نفطن اإىل هذا الدر�س, ونذبح كّل �سهواتنا 

وكّل ما نحّب اإذا تعار�س اأّي من ذلك مع مراد اهلل تعاىل؟

محاور المو�ضوع:

اأنواع الت�صحية واأ�صكالها:

والأ�سكال,  الأنواع  من  للكثري  الت�سحية  لفظ  ويت�سع 

فالت�سحية األوان متعّددة واأ�سكال متنّوعة باملال والوقت واجلهاد 

والأهل والع�سرية بل والنف�س يف �سبيل ن�سر الدعوة واإقامة الّدين 

وحفظه؛ ومن اأهّم هذه الأنواع:

1 - الت�صحية بالنف�ص:

هلل  بنف�سه  امل�سلم  يجود  وفيها  الت�سحية,  اأنواع  اأعلى  وهي 

�سبحانه وتعاىل, يقول اهلل تعاىل:

ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    }  

ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ    ۈئېئ   ۈئ  

.
)1(

جئ }
{ گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

)1)   �سورة التوبة: اآية 111.
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ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  
ۆئ    ۇئ      ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ      ى  

.
)1(

ۆئ}
وعن ابن عّبا�س قال: �سمعت ر�سول اهلل P و�سلم يقول: 

باتت  الّنار: عني بكت من خ�سية اهلل وعني  مت�ّسهما  »عينان ل 

.
)2(

حتر�س يف �سبيل اهلل«

وعن ر�سول اهللP قال: »من �ساأل اهلل تعاىل ال�سهادة ب�سدق 

.
)3(

بلَّغه اهلل منازل ال�سهداء واإن مات على فرا�سه«

وقال ر�سول اهللP: » لل�سهيد عند اهلل �سّت خ�سال: ُيغفر 

له يف اأّول دفعة ويرى مقعده من اجلّنة ويجار من عذاب القرب, 

وياأمن من الفزع الأكرب, ويو�سع على راأ�سه تاج الوقار الياقوتة منه 

خري من الدنيا وما فيها, ويزّوج اثنتني و�سبعني من احلور العني, 

.
)4(

وي�سفع يف �سبعني من اأقاربه«

2-  الت�صحية بالمال:

�سواء  باملال,  الت�سحية  الت�سحية هو  الأنواع من   وثاين هذه 

)1)   �سورة الحّج: اآية 78.

)2)   ميزان الحكمة, ج 1 �ص 449.

)3)   بحار الأنوار, ج 67 �ص 199.

)4)   تف�سير القرطبي, ج 4 �ص 276.
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على �سبيل الواجب املقّدر �سرعاً يف �سور اخلم�س والزكاة وغريها 

من املوارد, اأو يف �سورة ال�سدقات التطّوعّية التي يخرجها امل�سلم 

طائعاً خمتاراً, طمعاً فيما عند اهلل تعاىل.

يقول اهلل تعاىل:

 { چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  

گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

.
)1(

ے  ۓ }
وبني �سبحانه اأّن الإنفاق يف �سبيله قر�س ح�سن فقال: { ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  
.

)2(

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  }
{ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

.
)3(

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ}
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    }
ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

.
)4(

ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ }

)1)    �سورة البقرة: اآية 262/261.

)2)   �سورة البقرة: اآية 245.

)3)   �سورة الحجرات: اآية 15.

)4)   �سورة الليل: الآيات 5/ 11.
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ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې       ې    ې      }
ۇئ   ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ              پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   

.
)1(

ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ }
يوم  يف  يزرعون  قوماً  الإ�سراء  ليلة   Pاهلل ر�سول  راأى  لقد 

 :P 
ّ

ويح�سدون يف يوم, كّلما ح�سدوا عاد كما كان فقال النبي

يا جربيل ما هذا؟  قال: هوؤلء املجاهدون يف �سبيل اهلل ت�ساعف 

لهم احل�سنة ل�سبعمائة �سعف, { ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  

.
)2(

ىئ  يئ        جب}
ويف حديث عن ر�سول اهلل P قال: »ما من يوم ي�سبح العباد 

خلفاً  منفقاً  اأعط  اللهّم  اأحدهما:  فيقول  ينزلن  ملكان  اإّل  فيه 

.
)3(

ويقول الآخر: اللهّم اأعط مم�سكاً تلفا«

وعن ر�سول اهلل P: »خّلتان يحّبهما اهلل, وخّلتان يبغ�سهما 

اللتان  واأّما  وال�سماحة,  فال�سخاء  اهلل  يحّبهما  اللتان  فاأّما  اهلل؛ 

خرياً  بعبد  اهلل  اأراد  فاإذا  والبخل,  اخللق  ف�سوء  اهلل  يبغ�سهما 

.
)4(

ا�ستعمله على ق�ساء حوائج النا�س«

)1)   �سورة الليل: الآيات 21/12.

)2)   �سور �سباأ: اآية:  39.

)3)   كنز العّمال: ج 6 �ص 351.

)4)   الدّر المنثور, ج 6 �ص 197.
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 3 - الت�صحية بالأهل والأحّبة:

 وهذا ما حدث مع الأنبياء R والأئّمة R �سّيما اأبي عبد 

والأحّبة  الأهل  قّدم  حيث  كربالء  معركة  يف   Qاحل�سني اهلل 

والأ�سحاب اأغلى ما ميلكون يف �سبيل اهلل ودفاعاً عن دينه, وهذا هو 

حال من تبعهم من امل�سلمني اإىل يومنا هذا, فقد هاجر اخلليل اإبراهيم 

باإ�سماعيل وهو ما يزال ر�سيعاً �سعيفاً ل يقوى على �سي ء, وو�سعه يف 

�سحراء قاحلة ل زرع فيها ول �سرع, ول اأني�س فيها ول جلي�س.

 P و�سحبه الكرام من مّكة وهي اأحّب بالد 
ّ

وهاجر النبي

اهلل اإليهم, هاجروا طاعة هلل تعاىل, وقطعوا كّل عالقاتهم باأهلهم 

وذويهم واأبنائهم واأحّبابهم ا�ستجابة لنداء اهلل تعاىل:

{ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄڄ    ڦ   ڦ       ڦ   ڦ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  

.
)1(

ڱ}
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

)1)   �سورة التوبة: الآيات 24/23.
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ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
.

)1(

چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   }
{ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

.
)2(

ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ }
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  

ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

.
)3(

چ  چ  چ  ڇ }

وهكذا اأقيم املجتمع امل�سلم الأّول على اأكتاف رجال �سّحوا 

للوقت  وبذل  والولد  لالأهل  ومفارقة  للمال  اإنفاقاً  اأنواعها  بكّل 

وتبعهم  اهلل,  �سبيل  يف  ذلك  كّل  بالنف�س,  وت�سحية  واجلهد 

باإح�سان رجال وا�سلوا امل�سرية من التابعني وتابعيهم واإىل يومنا 

هذا, بل واإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها, فلن تخلو الأر�س 

اأر�سه  على  اهلل  جند  ليكونوا  املخل�س  ال�سنف  هذا  من  يوماً 

وتتحّول بهم املبادئ والقيم والعقائد واقعاً على الأر�س.

)1)   �سورة المجادلة: اآية 22.

)2)   �سورة الأنفال: اآية 24.

)3)   �سورة اآل عمران: اآية 95.
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 الليلة الثانية
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الهدف:

 R البيت  اأهل  مظلومّية  بيان 

الدنيا  يف  الظلم  عواقب  و�سوء 

الإمام  قتلة  عاقبة  ما 
ّ
�سي ل  والآخرة 

.Q احل�سني

 المحاضرة األولى: 
Q عاقبة الظلم وقتلة احل�شني 

ت�ضدير المو�ضوع

.
)1(

{ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}

)1)  �سورة ال�سعراء, الآية: 227.
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المقّدمة: 

زاد الإن�سان الذي يرافقه يف الآخرة هو ما يفعله �سواء كان 
ّ
اإن 

وينقله  الإن�سان  يحمله  اأن  ميكن  ما   
َ
اأ�سواأ واإّن   , �سّيئاً  اأو  َح�َسناً 

لداً معه هو  من الدنيا الفانية اإىل احلياة الأبدّية الباقية ليكون خُمَّ

الظلم ل �سّيما ظلم العباد. وهو من الظلم الذي ل ُيرتك كما ورد 

عنهQ: »األ واإّن الظلم ثالثة: فظلٌم ل ُيغفر, وظلٌم ل ُيرتك 

بع�سهم  العباد  فظلم  يرتك  ل  الذي  الظلم  واأّما  مغفور...  وظلٌم 

.
)1(

بع�ساً«

محاور المو�ضوع

اأعظم ظلم:

 Q: »بئ�س الزاد اإىل املعاد العدوان 
ّ

قال اأمري املوؤمنني علي

.
)2(

على العباد«

لقد عربَّ اأمري املوؤمنني باأوجز عبارة عن حقيقٍة قراآنّية وهي اأّن 

الإن�سان يف هذه الدنيا عامل, وثمرة عمله تظهر يف الآخرة.

واإذا حاولنا ا�ستعرا�س امل�سرية الب�سرّية ل جند ظلماً اأفح�س ول 

م �سنة 61ه�.
ّ
اأعظم من ما حدث يف كربالء يوم العا�سر من املحر

فهناك كانت اأعظم اجلرائم واأقبحها لي�س فقط لأّنها مل ترتك 

)1)   نهج البالغة, �ص 90. 

)2)   نهج البالغة, �ص 48.
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�ٍس 
ّ
وتعر  ,

ٍّ
و�سبي اأو�ساٍل,  وتقطيع  قتٍل  من  اقرتفتها  اإّل  وح�سّية 

للن�ساء والأطفال بالقتل, ومبا هو اأفظع اأحياناً من القتل. بل لأّنه 

كان ظلماً ل نبالغ اإذا ما قلنا اأّنه طال كّل موجود بدءاً من اأقد�سهم 

 وفاطمةL اإىل كّل عامل الوجود من 
ّ

 حمّمد P وعلي
ّ

النبي

اأهل ال�سموات والأر�س وهذا رمبا ما ت�سري اإليه عبارات الزيارات 

ل �سّيما زيارة عا�سوراء.

عن  ُروي  الذي  ال�سريف  احلديث  م�سداق  اأّنه  اإىل  اإ�سافة 

ر�سول اهلل P: »يقول اهلل ا�ستّد غ�سبي على ظلم من ل يجد 

.
)1(

نا�سراً غريي«

تلك  ويف  الواقعة  تلك  يف  وركبه   Q احل�سني  كان  ولقد 

البقعة بال نا�سر اأمام احل�سد الهائل جلند الظامل.

النا�سر  با�ستدعائه  ذلك   Q احل�سني  الإمام  اأظهر  وقد 

بقوله: »هل من نا�سر ين�سرنا«.

الظالم ل يخاف اهلل:

اإّن للظلم اأ�سباباً كثرية ترجع يف اأغلبها اإىل اأمور منها:

دعا  الرّي  فملك  و�سلطانها,  وجاهها  ومنا�سبها  الدنيا  حّب 

اللعني ابن �سعد اأن يقود اجلي�س الذي ارتكب الفظائع بحّق اأهل 

.R بيت الطهر والنبّوة

)1)   مجمع الزوائد, ج 4 �ص 206.
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عدم ال�صعور بالرقابة الإلهّية:

عدم الإميان بالآخرة وعلى الأقّل الت�سكيك بها, فمن يوؤمن 

 مراقب ل يجروؤ 
ٌ
وناظر باأّن اهلل حا�سر  واليوم الآخر وي�سعر  باهلل 

على اأن يظلم. وبالتايل فمن ل يوؤمن بذلك لن يخاف من اهلل 

ليكون اخلوف رادعاً له عن الظلم فعن اأمري املوؤمنني Q: »من 

.
)1(

خاف رّبه كّف ظلمه«

وكيف يجروؤ على الظلم من و�سله قول ر�سول اهلل P: »بني 

اجلّنة والعبد �سبع عقاب )عقبات( اأهونها املوت« قال اأن�س: قلت 

يا ر�سول اهلل فما اأ�سعبها؟ قال P: »الوقوف بني يدي اهلل عزَّ 

.
)2(

وجلَّ اإذا تعّلق املظلومون بالظاملني«

عاقبة الظلم في الدنيا:

عليه  وعقوبتهم  ظلمهم  نتائج  اأّن  الظلمة  بع�س  يظّن  قد 

فيه  بالإ�ستمرار  يغريهم  قد  ما  وهذا  القيامة  يوم  اإىل  موؤّخرة 

اأّن هذا لي�س حقيقة لأّن اهلل وَعَد بكتابه  اإّل  اأكرث  وال�ستبداد 

اأن يدافع عن املوؤمنني واملظلومني ول ير�سى بالظلم, ولذا فهو 

يف  للظلم  وعواقب  كثرية  اآثاراً  وهناك  الدنيا  يف  الظامل  يوؤّدب 

الدنيا نذكر منها:

)1)    الكافي, ج 8 �ص 24.

)2)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1771.
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َجاَر  Q: »من   
ّ

الإمام علي الظاملني ق�سار: عن  اأعمار   �1

.
)1(

ُق�سم عمره«

عن  للزوال:  امللك  تعري�س  اآخر  مبعنى  اأو  النعمة:  زوال   �2

 اأو ما ورد باأّن احلكم 
)2(

Q: »بالظلم تزول النعم«
ّ

الإمام علي

مع الكفر يبقى ومع الظلم ل يبقى.

 :Q 
ّ

3� ا�ستجابة دعاء املظلوم بحّق الظامل: عن الإمام علي

.
)3(

»... فاإّن اهلل �سميع دعوة امل�سطهدين وهو للظاملني باملر�ساد«

وعن الر�سول الأكرم P : »اتقوا دعوة املظلوم واإن كان كافراً 

.
)4(

فاإّنه لي�س دونه حجاب«

�سيء  »لي�س   :Q  
ّ

علي الإمام  وعن  النقمة:  تعجيل   �  4

.
)5(

اأدعى اإىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من اإقامة على ظلم«

عاقبة الظلم في الآخرة:

ول  اهلل  مُيهلها  املظلومني  »ظالمة   :Q  
ّ

علي الإمام  يقول 

 فالظلم غري مرتوك والظامل غري ُمهمل وقد �سبق فيما 
)6(

َيهملها«

 من الروايات اأّن من عواقب الظلم هو ت�سديد احل�ساب, ويف 
َّ
مر

)1)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1772.

)2)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1772.

)3)   نهج البالغة, �ص 82. 

)4)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1781.

)5)   نهج البالغة, �ص 82.

)6)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1775.
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اأن  للمظلومني  يرتك  حيث  جميعاً  اخللق  واأمام  املح�سر  �ساحة 

وا منهم,  مي�سكوا برقاب ظامليهم لي�سوقوهم اإىل احل�ساب وليقت�سّ

وحينها كيف �ستكون �ساحة املح�سر وكيف �سيكون يوم القيامة 

بالن�سبة للظاملني وما هي هيئتهم وكيف ي�سعرون؟

1 � الندم واحل�سرة: قال تعاىل: {ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  

.
)1(

ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ}
.

)2(

 وعن ر�سول اهلل P: »الظلم ندامة«

ژ   ڈ    } قائل:  من  عزَّ  ويقول  الأليم:  العذاب   �  2

.
)3(

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  }
3 � ال�سقوط عن ال�سراط: عن اأبي عبد اهلل Q يف قول اهلل 

عزَّ وجلَّ { ک  ک  ک} قال Q: »قنطرة على ال�سراط 

.
)4(

ل يجوزها عبد مبظلمة«

4 � ظلمات: ورد عن ر�سول اهلل قوله P: »... واإّياكم والظلم 

.
)5(

فاإّن الظلم عند اهلل هو الظلمات يوم القيامة...«

والظلمات يوم القيامة قد تكون العمى كما يف قوله تعاىل: {ڭ  

.
)6(

ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ}
)1)  �سورة الفرقان, الآية: 27.

)2)   بحار الأنوار, ج 72 �ص 322.

)3)  �سورة الزخرف, الآية: 65.

)4)   الكافي, ج 2 �ص 331.

)5)   الخ�سال, �ص 177.

)6)   �سورة الإ�سراء: اآية 72.
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وقد تكون مبعنى التقّلب يف األوان املهانة والعذاب وال�سدائد.

 :Q  
ّ

الإمام علي الظلم: عن  اأ�سّد من  الظامل  � عقوبة   5

.
)1(

»يوم املظلوم على الظامل اأ�سّد من يوم الظامل على املظلوم«

لأّن املظلومّية تذهب بذهاب الأمل الناجت عنها وعلى الأكرث 

يكون  الآخرة  الدار  يف  الظامل  من  الإقت�سا�س  بينما  باملوت 

»اإّياك   :Q  
ّ

الإمام علي قال  ولذا  واأدوم  واأبقى  اأ�سّد  بعذاب 

.
)2(

والظلم فاإّنه يزول عّمن تظلمه ويبقى عليك«

 Q: »من ظلم عباد 
ّ

6 � اهلل خ�سم الظامل: عن الإمام علي

.
)3(

اهلل كان اهلل خ�سمه دون عباده«

 R عاقبة ظالمي اأهل البيت

لقد ذكرت الروايات اأّن الإمام احل�سني Q وكذلك غريه 

من اأ�سحابه وكذلك اأخته العقيلة زينب O قد �سدر منهم 

ما يلفت اإىل عواقب القتلة واملجرمني.

فقد اأخرب الإمام احل�سني Q ابن �سعد اأّنه لن يكون له ملك 

فرا�سه وقد ح�سل ذلك  واأّنه �سيذبح على  الرّي وقد ح�سل ذلك 

 Q على يدي املختار الثقفّي الذي قتل اأي�ساً قتلة الإمام احل�سني

من ابن زياد اإىل حرملة اإىل �سبث بن ربعي اإىل اآخرين.

)1)   نهج البالغة, �ص 54.

)2)   عيون الحكم والمواعظ, �ص 97.

)3)   م�ستدرك الو�سائل, ج 12 �ص 100.
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O الطاغية يف جمل�سه بزوال  وقد اأخربت احلوراء زينب 

قريب وعدم ح�سول مبتغاهم  �سفيان عّما  اأبي  اآل  ملكه وملك 

حيث اأطلقت �سرختها للتاريخ:

»كد كيدك وا�سع �سعيك ونا�سب َجهدك فواهلل لن مُتيت وحينا, 

 وهكذا كان فبعد ما ل يزيد على �سنوات 
)1(

ولن متحو ذكرنا...«

ثالث هلك يزيد وانتقل ملك اآل اأبي �سفيان اإىل اآل مروان. وها 

هو ذكر اآل حمّمد P ميالأ املحافل وينري الآفاق ويجلو الظلمة 

عن الأب�سار والب�سائر وفعاًل, »كذب الزمان فاحل�سني خمّلد«.

)1)   بحار الأنوار, ج 45 �ص 135.
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الهدف:

القيم  واحرتام  باهلل,  الإميان  تعزيز 

املجتمع  وحماية  الدينّية,  واملقّد�سات 

الثقافّية  النحرافات  من   
ّ

الإ�سالمي

والأخالقّية.

 المحاضرة الثانية: 
دور الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حماية 

وحت�شني املجتمع 

ت�ضدير المو�ضوع

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    } تعاىل:  اهلل  قال 

.
)1(

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ   }

)1)    �سورة اآل عمران: اآية 110.
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ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ    }
.

)1(

ے  ۓ  ۓڭ   }
المقّدمة: 

باملعروف  الأمر  فري�سة  خالل  من  املجتمع  اإ�سالح  يعترب 

التي   R الأنبياء  لر�سالة  اخت�سار  هو  املنكر  عن  والنهي 

اأر�سلهم اهلل تعاىل بها, وهو غاية ما حتّملوه من عذاب وجهاد يف 

مواجهة الطواغيت واإر�ساد العباد, حّتى ي�سلوا اإىل حتقيق املجتمع 

ال�سالح.

محاور المو�ضوع

1-  اأهمّية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

اأ -  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من �صرورّيات الّدين:

الفرائ�س,  تقام  وبهما  واأ�سرفها,  الفرائ�س  اأ�سمى  من  وهما 

بالزمه  الإلتفات  مع  ومنكره  الّدين,  �سرورّيات  من  ووجوبهما 

.
)2(

والإلتزام به من الكافرين

ب-  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الأّمة جمعاء:

من  ال�سرائط  فيه  ر  تتوفِّ من  كّل  على  والنهي  الأمر  فيجب   

)1)   �سورة النحل: اآية 125.

)2)   تحرير الو�سيلة لالإمام الخميني}.
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{ ڳ   تعاىل:  اهلل  قال  والن�ساء,  الرجال  العلماء وغريهم من 

ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ  
.

)1(

ڻ  ڻ  ۀ   }
اأمروا باملعروف  اأّمتي بخري ما  P: »ل تزال  عن ر�سول اهلل 

يفعلوا ذلك نزعت  فاإذا مل  الرّب,  املنكر وتعاونوا على  ونهوا عن 

منهم الربكات, و�سّلط بع�سهم على بع�س, ومل يكن لهم نا�سر 

 .
)2(

يف الأر�س ول يف ال�سماء«

وعن الإمام الر�ساQ قال: »كان ر�سول اهللP يقول: اإذا 

بوقاع  فلياأذنوا  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  تواكلت  اأّمتي 

.
)3(

من اهلل«

ج-  الأمر والنهي واجب كفائي:

الأمر والنهي واجبان على نحو الوجوب الكفائي فاإذا ت�سّدى 

له من به الكفاية لإجناز املهّمة وحتقيق الواجب �سقط التكليف 

 يف عموم حالت املنكر ما دام 
ّ
عن الباقني, غري اأّن وجوبه م�ستمر

املنكر موجوداً واملعروف مرتوكاً.

2 -  معنى الأمر والنهي:

املكّلف  قيام  هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  بالأمر  املراد   

)1)   �سورة اآل عمران: اآية 104.

)2)   بحار الأنوار, ج 97 �ص 94.

)3)   الكافي, ج 5 �ص 59
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بواجب الت�سّدي لتارك املعروف اأو لفاعل املنكر, حلّثه على فعل 

املعروف وترك املنكر بواحد من الأ�ساليب التي و�سعتها ال�سريعة 

لذلك.

اأ -  معنى المعروف:

 املراد باملعروف كّل فعل ح�سن اأوجَبْته ال�سريعة املقّد�سة اأو 

ندبت اإليه, فاإن كان واجباً كان الأمر به واجباً, واإن كان م�ستحّباً 

كان الأمر به م�ستحّباً.

ب - معنى المنكر:

مت فعله اأو حّثت 
ّ
 املراد باملنكر كّل فعل كرهته ال�سريعة فحر

عنه  النهي  كان  حراماً  املنكر  كان  فاإن  وتركه,  عنه  التنّزه  على 

واجباً, واإن كان مكروهاً كان النهي عنه م�ستحّباً وراجحاً.

3-  كيفّية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يجب اأن يكون الأمر والنهي برفق ولني وهدوء, فقد روي عن 

 اإّن هذا الّدين متني فاأوغل 
ّ

 Q: »يا علي
ّ

 P قوله لعلي
ّ

النبي

.
)1(

فيه برفق«

فال بّد من عدم الإفراط يف الأمر والنهي مّما ي�ستلزم الإثقال 

اإىل  الأمر  وانقالب  منه  وتنفريه  الّدين  يف  وتزهيده  املاأمور  على 

�سّده.

)1)   و�سائل ال�سيعة, ج 1 �ص 110.
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اأ - الأحكام والمراتب:

  ميكن للمكّلف مع تّوفر ال�سرائط, مهما كان موقعه يف املجتمع 

ياأمر باملعروف وينهي عن املنكر, ويواجه الع�ساة واملنحرفني  اأن 

دين, باأ�ساليب ثالثة على نحو الرتتيب, مبعنى اأّنه ل يجوز 
ّ
واملتمر

التعّدي عن مرتبة اإىل الأخرى مع اإمكانّية ح�سول املطلوب من 

املرتبة الدانية مع احتمال ح�سوله.

ب- المراتب بالترتيب: 

الأوىل:

: وهو اأن ياأتي بعمل ُيظهر به انزعاجه 
ّ

 الإنكار والنزجار القلبي

وكراهته للمع�سية ولهذه املرتبة عّدة مظاهر مثل:

الإعرا�س عن فاعل املنكر بالوجه والبدن ثّم ترك الكالم معه.	•

يف 	• والنقبا�س  والعبو�س  عليه.  ال�سالم  اأو  م�سافحته  عدم 

الوجه.

املقاطعة والهجران. وعدم قبول الهدايا اأو رّدها.	•

ول بّد هنا من القت�سار على الدرجة الدانية فالدانية والأي�سر 

فالأي�سر.

الثانية:

الأمر والنهي ل�ساناً: وهو الأمر والنهي بالكلمة بالنحو املنا�سب 

واملوؤثِّر.
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وتتحّقق هذه املرتبة بعّدة اأمور منها:

 الإر�ساد والقول الّلني, ولي�س من ال�سرورّي اأن يكون ب�سيغة 

الأمر والنهي.

ب�سيغة البيان والتو�سيح و�سرح الأهداف والآثار.	•

ب�سيغة املوعظة والتخويف من العقاب والرتغيب يف الثواب.	•

بال�سيغة ال�سديدة القوّية اخلالية من التهديد.	•

بال�سيغة ال�سديدة القوّية امل�ستملة على التهديد والوعيد.	•

الثالثة:

الإنكار باليد:

املرتبتني ل  باأّن  فاإذا علم  القدرة لالأمر والنهي.  اإعمال  وهي 

توؤّثران, واحتمل التاأثري بالثالثة انتقل اإليها.

ويجب مراعاة الأي�سر فالأي�سر, فلو اأمكنه املنع عن فعل املنكر 

باحليلولة بينه وبني املنكر وجب القت�سار اإليه.

4-  منهج  وو�صائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

 اأ- منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ    } تعاىل:  اهلل  قال 

.
)1(

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   }

)1)   �سورة النحل: اآية  125.
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وقال اهلل تعاىل: { ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   

.
)1(

ھ  ھ     ے       ے  }
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   { ڳ   تعاىل:  اهلل  وقال 

.
)2(

ڱ      ں  ں  ڻڻ  }
عن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال لبع�س اأ�سحابه: »ل حتملوا 

 .
)3(

على �سيعتنا واأرفقوا بهم فاإّن النا�س ل يحتملون ما حتتملون«

نف�سك ما  Q »ل تبذل لإخوانك من  الر�سا  عن الإمام 

.
)4(

ه عليك اأكرث من منفعته لهم«
ّ
�سر

ب - و�صائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

عماًل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  الدعوة  كانت  ملّا 

يختلف  اأن  عجب  فال  الآخرين,  اإ�سالح  اإىل  يهدف  اإن�سانّياً 

باختالف الأ�سخا�س واأنواع النحراف:

عن الإمام الباقرQ: »فاأنكروا بقلوبكم والفظوا باأل�سنتكم 

.
)5(

و�سّكوا بها جباههم ول تخافوا يف اهلل لومة لئم«

)1)   �سورة طه: اآية 43.

)2)   �سورة اآل عمران: اآية 104.

)3)   الكافي, ج 8 �ص 334.

)4)   و�سائل ال�سيعة, ج 16 �ص 316.

)5)   الكافي, ج 5 �ص 56.
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5- المفا�صد ال�صائعة في المجتمع وطرق معالجتها:

تنت�سر يف جمتمعاتنا الإ�سالمّية الكثري من املفا�سد اخلطرية مّما 

يوؤّدي اإىل �سعف الإرتباط بالّدين والر�سالة. 

اأ- الأ�صباب:

�سعف الثقافة الإ�سالمّية والروح الإميانّية. -

ر بهم ال�سرائط بواجباتهم كما يجب. - عدم قيام من تتوفَّ

عدم وجود خطط وبرامج منظمة لالأمر والنهي والإر�ساد. -

عدم كفاية الربامج والن�ساطات املوجودة. -

وتطّور  - وانت�سار  املعتمدة.  الأ�ساليب  وجمود  التاأثري  �سعف 

وتعدد مراكز وعناوين الف�ساد واملنكر.

ب- اأنواع المفا�صد:

تربز املفا�سد بني النا�س يف عناوين متنّوعة بال فرق بني الأفراد 

واجلماعات: 

واحلفالت  - للجن�سني,  اجلن�سّية  واحلاجات  ال�سهوات 

والختالط ب�سكل عاّم.

مني. -
ّ
ال�ستماع اإىل املو�سيقى والغناء املحر

ال�ستفادة ال�سلبّية من الكمبيوتر والإنرتنت وو�سائل الإعالم  -

والف�سائّيات واملن�سورات.
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ج-  طرق المعالجة:

بّث روح الثقافة الإ�سالمّية والإميانّية. -

ة لالأمر  - و�سع خطط وبرامج منّظمة من جلان اأو جمعّيات خا�سّ

واحلوزات  العلماء,  باإ�سراف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

العلمّية واجلمعّيات واملوؤ�ّس�سات.

تنويع وتطوير الربامج الدينّية والثقافّية. -

اإيجاد بدائل عملّية وو�سائل فاعلة يف عملّية الأمر باملعروف  -

والنهي عن املنكر.

ومفردات  - وبرامج  و�سائل  لكّل  واجلدّية  العملّية  املواجهة 

الإعالم املنحرف.

احلديثة.  - الو�سائل  من  الإيجابّية  لال�ستفادة  الدائم  التوجيه 

وتن�سيط الروحّية الر�سالّية والرتبوية بني النا�س.
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الهدف:

الظلم,  من  الإ�سالم  نظرة  اإي�ساح 

وجوب  وفل�سفة  الظاملني,  من  وموقفه 

مبختلف  املظلومني  ودعم  ن�سرة 

الإمكانّيات والو�سائل.

 المحاضرة الثالثة: 
 ن�رضة املظلوم يف ال�رضيعة الإ�شلمّية

ت�ضدير المو�ضوع

موؤمناً  يعني  موؤمن  من  »ما  قال:   Q اهلل  عبد  اأبي  عن 

امل�سجد  يف  واعتكافه  �سهر  �سيام  من  اأف�سل  كان  اإّل  مظلوماً 

اإّل  ن�سرته  على  يقدر  وهو  اأخاه  ين�سر  موؤمن  من  وما  احلرام, 

اأخاه وهو  الدنيا والآخرة, وما من موؤمن يخذل  ن�سره اهلل يف 
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  .
)1(

الدنيا والآخرة« اإّل خذله اهلل يف  ن�سرته  يقدر على 

المقّدمة:

حّذرت ال�سريعة الإ�سالمّية من اأّي �سكل من اأ�سكال الظلم 

اأو الإعانة عليه, واأّكدت على �سرورة ن�سرة املظلوم والدفاع عنه, 

والظلم هو و�سع ال�سي ء يف غري مو�سعه املخّت�ّس به؛ اإّما بنق�سان 

اأو بزيادة, واإّما بعدول عن وقته اأو مكانه.. والظلم يقال يف جماوزة 

احلّق الذي يجري جمرى نقطة يف الدائرة ويقال فيما يكرث وفيما 

 .
)2(

يقّل من التجاوز

محاور المو�ضوع

1-  قبح الظلم عند الب�صر:

دينه  كان  مهما  الإن�سان  باأّن  الب�سرّي  التاريخ  درا�سة  ت�سهد 

وم�سلكه وانتماوؤه, واأينما حّل يف بقاع الأر�س, ُيدرك بنف�سه ُقبح 

بالعهد  الوفاء  ح�سن  بنف�سه  ُيدرك  كما  العدل,  وُح�سن  الظلم 

اإعانة  وُقبح  ون�سرتهم,  املظلومني  معونِة  وُح�سن  نق�سه,  وقبح 

الظاملني ون�سرتهم.

فالعقل الب�سرّي ال�سليم يدرك ح�سن الأفعال وقبحها, ويعترب 

)1)   )و�سائل ال�سيعة, ج  12 �ص 291).

)2)   )مفردات األفاظ القران, للراغب الأ�سفهانّي, 537).
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عالمة  القبيح  والفعل  فاعله,  لكمال  عالمة  احل�َسن  الفعَل 

لنق�سان فاعله.

اأ�صباب الظلم:

جهل الظامل بقبح الظلم. 	•

�سفاهة الظامل وعدم حكمته.	•

احتياج الظامل للظلم حلفظ م�ساحله وم�ساريعه.	•

جاء يف دعاء الإمام زين العابدين Q »اإّنا يحتاج اإىل الظلم 

.
)1(

ال�سعيف«

2-  مكانة ن�صرة المظلوم في الإ�صالم:

وقبائل, فجمع  واأحزابًا  �سيًعا  قون 
ّ
متفر والنا�س  الإ�سالم  جاء 

{ ڃ   تعاىل:  اهلل  قال  قلوبهم,  بني  به  واألَّف  النا�س,  به  اهلل 

ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ  
 .

)2(

ڌ}
وقد ربَّى الإ�سالم اأبناءه على ا�ست�سعار اأّنهم اأفراد يف جمموعة 

واأّنهم اأجزاء من هذه اجلماعة الكبرية, فامل�سلم ب�سعوره اأّنه جزء 

من اجلماعة يحّب لالأجزاء الأخرى مثل ما يحّب لنف�سه.  

اإّن انتماء امل�سلم للجماعة يرّتب عليه حقوقاً وواجبات, ومن 

اأعظمها واجب التنا�سر بني امل�سلمني. قال ر�سول اهللP يقول 

)1)   ال�سحيفة ال�سّجادّية �ص 278.

)2)   �سورة اآل عمران: اآية 103.
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عاجله  الظامل يف  من  لأنتقمّن  »وعزتي وجاليل  وجّل:  عّز  اهلل 

.
)1(

واآجله, ولأنتقّمّن مّمن راأى مظلوماً فقدر اأن ين�سره فلم ين�سره«

 Qلولديه احل�سن واحل�سني Q
ّ

 ويف و�سّية الإمام علي

 وقد ورد احلّث 
)2(

يقول: »وكونا للظامل خ�سماً, وللمظلوم َعْوناً«

على اإعانة املظلوم يف العديد من الأدعية والروايات.

فعن الإمام زين العابدينQ: »اللهّم اإيّن اأعتذر اإليك من 

 
)3(

مظلوم ظلم بح�سرتي فلم اأن�سره...«

.
)4(

Q: »اأح�سن العدل ن�سرة املظلوم«
ّ

وقال الإمام علي

.
)5(

 وعنه Q: »اإذا راأيت مظلوماً فاأعنه على الظامل«

3-  اأهمّية التنا�صر في حياة الأّمة:

ة عظمى يف حياة الأّمة, وبدونه ي�سبح املجتمع 
ّ
للتنا�سر اأهمي

�ًسا للهزمية وعلى العك�س 
َّ
 مك�سوًفا اأمام اأعدائه ُمَعر

ّ
الإ�سالمي

ناحية  من  اهلل  بن�سر  املجتمع  اأبناء  التزام  فاإّن  ذلك؛  من 

ون�سرة بع�سهم البع�س من ناحية اأخرى, يوؤّدي حتًما اإىل فوز 

امل�سلمني بكّل خري, وظهورهم على عدّوهم حتقيًقا لوعد اهلل 

)1)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1774.

)2)   نهج البالغة 1 76.

)3)   ال�سحيفة ال�سّجادّية �ص 189.

)4)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1780.

)5)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1780.
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. 
)1(

: {چ  چ  چ  چڇ  } عزَّ وجلَّ

وتكون الن�سرة بتقدمي العون له متى احتاج اإليه, ودفع الظلم 

عنه اإن كان مظلوًما, وردعه عن الظلم اإن كان ظاملًا, حتقيًقا لقول 

الر�سولP: »ان�سر اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما« فقال رجل: يا ر�سول 

اأن�سره؟  اإن كان ظاملًا كيف  اأراأيت  اإن كان مظلوًما,  اأن�سره  اهلل! 

.
)2(

قال: »حتجزه اأو متنعه من الظلم, فاإن ذلك ن�سره«

P اأّمته ن�سر املظلوم بغ�ّس النظر عن 
ّ

وكان مّما اأمر به النبي

»عيادة  ب�سبع:   Pاهلل ر�سول  اأمر  الرواية:  يف  وجن�سه,  لونه 

اأو  الق�سم  واإبرار  العاط�س,  وت�سميت  واتباع اجلنائز,  املري�س, 

 .
)3(

املق�سم, ون�سر املظلوم...«

وكان ي�سحذ همم امل�سلمني ويحّثهم على ن�سرة املظلوم مبّيًنا 

اأّن اجلزاء �سيكون من جن�س العمل: »ما من امرئ يخذل امرءاً 

م�سلماً يف موطن ينتق�س فيه من عر�سه, وينتهك فيه من حرمته, 

اإّل خذله اهلل تعاىل يف موطن يحب فيه ن�سرته, وما من اأحد ين�سر 

م�سلماً يف موطن ينتق�س فيه من عر�سه, وينتهك فيه من حرمته, 

.
)4(

اإّل ن�سره اهلل يف موطن يحّب فيه ن�سرته«

)1)  �سورة الحّج: اآية 40.

)2)   �سحيح البخاري, ج8 �ص 59.

)3)   بحار الأنوار, ج 72, �ص 17.

)4)   م�سند اأحمد, ج 4 �ص 28.
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4-  ثواب ن�صرة المظلوم:

عن ر�سول اهللP: »من اأخذ للمظلوم من الظامل كان معي 

 
)1(

يف اجلّنة م�ساحباً«

5-  خ�صو�صّية ا�صتجابة دعوة المظلوم:

امل�ستفاد من عّدة روايات اأّن اهلل تعاىل خ�ّس املظلومني بقبول 

دعوتهم ون�سرتهم, ورّد كيد الأعداء, وما ذلك اإّل لأّنهم اأ�سحاب 

حّق, واإّن اهلل تعاىل ل مينع ذا حّق حّقه, ويحّث عباده على ن�سرة 

املظلومني.

على  حتمل  فاإّنها  املظلوم  دعوة  »اتقوا   Pاهلل ر�سول  عن 

.
)2(

الغمام, يقول اهلل: »وعّزتي وجاليل لأن�سرّنك ولو بعد حني«

وعنه P قال: »اتقوا دعوة املظلوم, فاإّنها ت�سعد اإىل ال�سماء 

.
)3(

كاأّنها �سرارة«

Q ملّا �ُسئل كم بني الأر�س وال�سماء؟:  
ّ

وعن الإمام علي

.
)4(

»بني ال�سماء والأر�س مّد الب�سر ودعوة املظلوم«

)1)   بحار الأنوار, ج 72 �ص 377.

)2)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1781.

)3)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1781.

)4)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1781.
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 الليلة الثالثة
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الهدف:

ف على اأهّم �سمات �سخ�سّية 
ّ
التعر

يف  وموقعه   ,Qاحل�سني الإمام 

ر�سول  نظرة  خالل  من  الإ�سالم 

الب�سرّيةP اإليه, والقتداء به.

 المحاضرة األولى: 
Q الإمام احل�شني بن علّي 

ت�ضدير المو�ضوع

 الأكرم P : »احل�سن واحل�سني ابناي من اأحّبهما 
ّ

عن النبي

اأحّبني, ومن اأحّبني اأحّبه اهلل, ومن اأحّبه اهلل اأدخله اجلّنة, ومن 

اهلل  اأبغ�سه  ومن  اهلل,  اأبغ�سه  اأبغ�سني  ومن  اأبغ�سني,  اأبغ�سهما 

.
)1(

اأدخله الّنار«

)1)   كنز العمال, ج12 �ص 117.
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محاور المو�ضوع

1- الإمام Q  في �صطور:

اأئّمة  ثالث  اأبي طالب  بن   
ّ

اأبو عبد اهلل احل�سني بن علي  هو 

اأهل البيت الطاهرين, وثاين �سبَطي ر�سول اهلل و�سّيد �سباب اأهل 

و�سّيد  العبا  اأ�سحاب  اخلم�سة  واأحد  امل�سطفى,  وريحانة  اجلّنة, 

ال�سهداء, وُاّمه فاطمة بنت ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليهم(. اأّكد 

اأغلب املوؤّرخني اأّنه ولد باملدينة يف الثالث من �سعبان يف ال�سنة 

الرابعة من الهجرة.

وليدها   Oالزهراء فاطمة  العاملني  ن�ساء  �سّيدة  و�سعت 

 
ّ

علي دار  اإىل  فاأ�سرع   ,Pالر�سول اىل  الب�سرى  وزّفت  العظيم, 

هاتي  اأ�سماء  »يا  عمي�س:  بنت  لأ�سماء  فقال   ,Lوالزهراء

 P 
ّ

ابني«, فحملته اإليه وقد ُلّف يف خرقة بي�ساء, فا�ستب�سر النبي

و�سّمه اإليه, واأّذن يف اأذنه اليمنى واأقام يف الي�سرى, ثّم و�سعه يف 

حجره وبكى, فقالت اأ�سماء: فداك اأبي واأّمي, مّم بكاوؤك؟ قال: 

»من ابني هذا«. قالت: اإّنه ولد ال�ساعة, قال: »يا اأ�سماء! تقتله 

.
)1(

الفئة الباغية من بعدي, ل اأنالهم اهلل �سفاعتي...«

)1)   رو�سة الواعظين, �ص 153.
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Q: اأّي �سي ء �سّميت ابني؟ 
ّ

ثّم اإّن الر�سولP قال لعلي

اهلل«.  ر�سول  يا  با�سمه  لأ�سبقك  »ما كنت   :Q  
ّ

علي فاأجابه 

وهنا نزل الوحي على حبيب اهلل حمّمداً P حاماًل ا�سم الوليد 

وليده  بت�سمية  اهلل  اأمر  الر�سول  تلّقى  اأن  وبعد  تعاىل,  اهلل  من 

.
)1(

Q قائاًل: »�سّمه ح�سيناً«
ّ

امليمون, التفت اىل علي

:Qبالإمام P 2 - اهتمام النبّي

ب�ساأن   P اهلل  ر�سول  عن  الواردة  الن�سو�س  ت�سافرت  لقد 

الر�سالة  دنيا  يف  ميّثلها  التي  الرفيعة  املكانة  تربز  وهي  احل�سني 

والأّمة. وميكن الوقوف عند عّدة ناذج منها:

 ,Lواحل�سني احل�سن  فاأقبل  جال�ساً  كان   P
ّ

النبي اإّن   

فا�ستقبلهما  اإليه,  بلوغهما  وا�ستبطاأ  لهما  قام   
ّ

النبي راآهما  فلّما 

  مطّيكما, ونعم الراكبان 
ُّ

وحملهما على كتفيه, وقال: »نعم املطي

 .
)2(

اأنتما, واأبوكما خري منكما«

 ي�سّلي فجاء احل�سن 
ّ

 ُروي عن ابن م�سعود اأّنه قال: كان النبي

واحل�سني فارتدفاه, فلّما رفع راأ�سه اأخذهما اأخذاً رفيقاً, فلّما عاد 

على  وهذا  الأمين  فخذه  على  هذا  اأجل�س  ان�سرف  فلّما  عادا, 

.
)3(

فخذه الأي�سر, ثّم قال: »من اأحّبني َفْلُيحّب هذين«

)1)   الرو�ص الن�سير في معنى حديث الغدير, �ص 250.

)2)   بحار الأنوار, ج43 �ص  284.

)3)   بحار الأنوار, ج43 �ص  273.
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 »ح�سني مّني واأنا من ح�سني, اأحّب اهلل من اأحّب ح�سيناً, 

.
)1(

ح�سني �سبط من الأ�سباط«

اأبيهما,  وبعد  بعدي  الأر�س  اأهل  خري  واحل�سني  »احل�سن   

 .
)2(

واأّمهما اأف�سل ن�ساء اأهل الأر�س«

:Q 3 - �صماة �صخ�صّية لالإمام

اأ - عبادته وتقواه:

كان  الطاهر  النبوّي  البيت  اأعمدة  اأحد  وهو  احل�سني  الإمام 

فاإذا  العابد,  والعامل  املتيّقن  العارف  اجلّبار مقام  يقوم بني يدي 

اأ تغرّي لونه وارتعدت مفا�سله, فقيل له يف ذلك فقال: »حّق  تو�سّ

.
)3(

 لونه وترتعد مفا�سله«
ّ
ملن وقف بني يدي اجلّبار اأن ي�سفر

وقف  حّتى  املواقف,  اأحرج  يف  ال�سالة  اأداء  على  وحر�س 

م 
ّ
يوؤّدي �سالة الظهر يف قّمة امللحمة يف اليوم العا�سر من املحر

كّل  من  وترميه  جانب  كّل  من  به  حتيط  ال�ساللة  وجيو�س 

�سوب.

يوؤّدي  احلرام  بيته  اىل  �ساعياً  هلل  متذّلاًل  يخرج   Q وكان 

منا�سك احلّج بخ�سوع وتوا�سع, حّتى حّج خم�ساً وع�سرين حّجة 

ما�سياً على قدميه. واإّن نظرة واحدة اىل دعائه يف يوم عرفة تربهن 

)1)   الإر�ساد, ج2 �ص 127.

)2)   بحار الأنوار, ج26 �ص 267.

)3)   بحار الأنوار, ج 77 �ص 341.
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املعرفة و�سّدة العالقة مع اهلل تعاىل, من مقاطع  على عمق هذه 

هذا الدعاء العظيم: 

اإليك؟!  مبا هو يف وجوده مفتقر  ُي�ستدل عليك  قال: »كيف 

املظِهر  هو  يكون  حّتى  لك  لي�س  ما  الظهور  من  لغريك  اأيكون 

ومتى  عليك؟!  يدّل  دليل  اإىل  حتتاج  حّتى  غبت  متى  لك؟! 

بعدت حّتى تكون الآثار هي التي تو�سل اإليك؟! عميت عني 

ل تراك عليها رقيباً, وخ�سرت �سفقة عبد مل جتعل له من حّبك 

ن�سيباً...

اإلهي هذا ُذيّل ظاهر بني يديك, وهذا حايل ل يخفى عليك. 

منك اأطلب الو�سول اإليك, وبك ا�ستدّل عليك, فاهدين بنورك 

.
)1(

اإليك, واأقمني ب�سدق العبودّية بني يديك...«

وقد ا�ستهرت بني حمّدثي ال�سيعة وخمتلف طبقاتهم مواقفه 

اخلا�سعة يف عرفات اأّيام مو�سم احلّج, ومناجاته الطويلة لرّبه وهو 

واقف على قدميه يف مي�سرة اجلبل والنا�س حوله.

ب  توا�صعه: 

امل�سلمني  �سائر  مع  فيها  تعامل  مواقف كثرية  ُنقلت عنه  فقد 

الكرمية,  �سخ�سّيته  ولطف  الر�سالة  �سماحة  مظهراً  توا�سع  بكّل 

ومن ذلك:

)1)   بحار الأنوار, ج 46 �ص 147.
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على  ياب�ساً(  )خبزاً  ك�سراً  ياأكلون  وهم  مب�ساكني   
ّ
مر قد  اإّنه 

ك�ساء, ف�سّلم عليهم, فدعوه اىل طعامهم فجل�س معهم وقال: لول 

فاأطعمهم  منزيل,  اىل  قوموا  قال:  ثّم  معكم.  لأكلت  �سدقة  اأّنه 

 .
)1(

وك�ساهم واأمر لهم بدراهم

الغداء,  فقالوا:  َفة,  ال�سُّ يف  ياأكلون  مب�ساكني   
ّ
مر اأّنه  وروي: 

فقال: اإّن اهلل ل يحّب املتكرّبين, فجل�س وتغّدى معهم ثّم قال 

لهم: قد اأجبتكم فاأجيبوين, قالوا: نعم, فم�سى بهم اىل منزله 

.
)2(

وقال لزوجته: اأخرجي ما كنت تّدخرين

ج- حلمه وعفوه:

جّده  روح  وحمل  النبّوة,  باآداب  ال�سبط  احل�سني  تاأّدب 

الر�سول الأعظم P يوم عفا عّمن حاربه ووقف �سّد الر�سالة 

اأّنه قال: »لو �ستمني رجل يف هذه  الإ�سالمّية,  فقد روي عنه 

ذلك  لقبلت  الي�سرى  يف  يل  واعتذر  اليمنى  اإىل  واأوماأ  الأذن 

اأّنه  حّدثني  طالب  اأبي  بن   
ّ

علي املوؤمنني  اأمري  اأّن  وذلك  منه, 

يقبل  مل  َمن  احلو�س  يرد  ل  يقول:  اهلل  ر�سول  جّدي  �سمع 

 .
)3(

العذر من حمّق اأو مبطل

)1)   بحار الأنوار, ج44, �ص 189.

)2)   الإمام الح�سين �سماته و�سيرته, �ص 30.

)3)   الأخالق الح�سينّية, �ص 275.
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د - جوده وكرمه: 

جارية  عليه  فدخلت  احل�سني  عند  كنت  قال:  اأّنه  اأن�س  عن 

ة لوجه اهلل تعاىل. 
ّ
بيدها طاقة ريحان فحّيته بها, فقال لها: اأنت حر

اأن�س وقال: جارية جتيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟! فقال:  وانبهر 

كذا اأّدبنا اهلل, قال تبارك وتعاىل: { ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  

.
)1(

يئ  جب   حبخب  }, وكان اأح�سن منها عتقها
ة �سائل على باب احل�سنيQ واأن�سد قائاًل:

ّ
ووقف ذات مر

ك من دون باب��ك احللقةمل يخب الآن من رجاك ومن
ّ
ح��ر

معتمد واأن���ت  ج��واد  اأبوك ق��د كان قات��ل الف�سقةاأن��ت 

فاأ�سرع اإليه الإمام احل�سني وما اأن وجد اأثر الفاقة عليه حّتى 

نادى بقنرب وقال مت�سائاًل: ما تبّقى من نفقتنا؟ قال: مائتا درهم 

اأمرتني بتفرقتها يف اأهل بيتك, فقال: هاتها فقد اأتى َمن هو اأحّق 

بها منهم, فاأخذها ودفعها اإىل ال�سائل معتذراً منه, واأن�سد قائاًل:

معتذر اإليك  ف��اإيّن  واعل��م باأيّن علي��ك ذو �سفقةخذها 

اأم�ست �سمان��ا عليك مندفقة لو كان يف �سرينا الغداة ع�ساً

ِغري ذو  الزمان  ري��ب  والك��ّف مّن��ي قليل��ة النفقةلكّن 

)1)   ك�سف الغّمة, ج 2 �ص 236.
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 �ساكراً وهو يدعو له باخلري, واأن�سد مادحاً:
ّ

فاأخذها الأعرابي

عندكُم الأعلون  اأنتم  علم الكتاب وما جاءت به ال�سوُرواأنتم 

من مل يكن علوّياً حني تن�سبه
)2(

فما له يف جميع النا�س مفتخر

هـ - �صجاعته واإباوؤه:

رغم  وخوفاً  هيبًة  العدّو  منه  يدنو  ل  �ساخماً  طوداً  كان  فقد 

جراحاته الكثرية يف كربالء حّتى �سهد له عدّوه بذلك, فقد قال 

حميد بن م�سلم: فواهلل ما راأيت مكثوراً - اأي تكاثروا عليه - قّط 

اأم�سى جناناً  اأربط جاأ�ساً ول  قد قتل ولده واأهل بيته واأ�سحابه 

منه, اإن كانت الرّجالة لت�سّد عليه في�سّد عليها ب�سيفه فيك�سفهم 

.
)2(

عن ميينه و�سماله انك�ساف املعزى اإذا ا�ستّد عليها الذئب

واأكرث ما يربز ذلك حني وقف ذلك املوقف الر�سايّل العظيم 

الطليق  بيعة  وذّلً, راف�ساً  اأن ل متوت هواناً  يهّز الأّمة وي�سّجعها 

.
)3(

ابن الطليق يزيد بن معاوية قائاًل: »اإّن مثلي ل يبايع مثله«

ح لأخيه حمّمد بن احلنفية جم�ّسداً ذلك الإباء 
ّ
وها هو ي�سر

ملا  ماأوى  ول  ملجاأ  الدنيا  يكن يف  لو مل  واهلل  اأخي!  »يا  بقوله: 

 .
)4(

بايعت يزيد بن معاوية«

)1)   ترجمة الإمام الح�سين لبن ع�ساكر, �ص 231.

)2)   تاريخ الطبري, ج 4 �ص 301.

)3)   بحار الأنوار, ج44, �ص 147.

)4)   كتاب الفتوح, ج5 �ص 21.



79

من  والظلم   
ّ
ال�سر جحافل  بوجه  �سارخاً  وقف  عندما  وكذا 

عطيكم بيدي اإعطاء الذليل 
ُ
جيو�س الرّدة اُلموّية قائاًل: »واهلل ل اأ

.
)1(

 اإقرار العبيد, اإيّن عذت برّبي ورّبكم اأن ترجمون«
ّ
ول اأقر

لقد كانت كلمات الإمام اأبي عبد اهلل احل�سنيQ تعرّب عن 

الر�سالت, كما  املبادئ والقيم وحملة  اأ�سحاب  اأ�سمى مواقف 

تنّم عن عّزته واعتداده بالنف�س, فقد قال:

ال�سّلة  بني  اثنتني  بني  ركز  قد   
ِّ

الدعي ابن   
ِّ

الدعي واإّن  »األ 

واملوؤمنون,  ور�سوله  ذلك  اهلل  ياأبى  الذلة,  مّنا  وهيهات  والذّلة, 

نوؤثر  اأن  اأبّية من  نوف حمّية, ونفو�س 
ُ
واأ وحجور طابت وطهرت, 

.
)2(

طاعة اللئام على م�سارع الكرام«

)1)   عوالم الإمام الح�سين, �ص 59.

)2)   مثير الأحزان لبن نما, �ص 36.
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الهدف:

تعريف املجتمع ب�سرورة الإ�سالح 

اإىل  للو�سول  ته 
ّ
واأهمي امل�سلمني  بني 

اهلل  رعاية  ظّل  يف  املجتمع  كمال 

تعاىل.

المحاضرة الثانية: 

الإ�شلح بني النا�س

ت�ضدير المو�ضوع

بطراً  ول  اأ�سراً  اأخرج  مل  »اإيّن   :Qاحل�سني الإمام  قال 

اأّمة  يف  الإ�سالح  لطلب  خرجت  واإّنا  ظاملاً,  ول  مف�سداً  ول 

.
)1(

جّدي...«

)1)   عوالم الإمام الح�سين, العالمة البحراني,�ص 159.
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المقّدمة:

الجتماعّية  ال�سرورات  من  النا�س  بني  الإ�سالح  يعترب 

العزيز,  الكتاب  يف  ال�سريعة  عليها  اأّكدت  التي  والدينّية, 

البنية  اأ�سول  الو�سعّية من  القوانني  واعتربتها  ال�سريفة,  وال�سّنة 

الجتماعّية. وقد اأولت الأحاديث مو�سوع الإ�سالح بني النا�س 

اأو اإ�سالح ذات البني اأهمّية فائقة, بحيث حّثت النا�س على هذا 

الأمر و�سّجعتهم عليه مبختلف العناوين.

محاور المو�ضوع:

1 - اأهمّية الإ�صالح في ال�صريعة الإ�صالمّية:

يقول تعاىل:{ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
.

)1(

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  }

2- ذّم التهاجر بين الم�صلمين:

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   تعاىل:{  اهلل  قال 

 .
)2(

ٹ   }
ثالثاً  فمكثا  تهاجرا  ُم�سلَمني  ا  »اأميُّ  P الأكرم   

ّ
النبي عن 

بينهما  يكْن  ومل  الإ�سالم  من  خارَجني  كانا  اإّل  ي�سطلحان  ل 

)1)   �سورة الن�ساء, اآية 114.

)2)   �سورة المائدة, اآية 91.
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يوَم  اجلّنة  اإىل  ال�سابق  كان  اأخيه  كالِم  اإىل  �سبق  فاأيُّهما  وليٌة, 

.
)1(

احل�ساب«

فمن  فوق ثالث,  اأخاه  يهجر  اأن  مل�سلم  يحل  P:»ل  وعنه 

.
)2(

هجر فوق ثالث فمات دخل النار«

وعن الإمام ال�سادق Q: »ل يفرتق رجالن على الهجران 

ذلك  ا�ستحق  وُرمبا  واللعنة,  الرباءة  اأحُدهما  ا�ستوجب  اإّل 

.
)3(

كالهما«

وقال الإمام ال�سادقQ: »ل يزاُل اإبلي�ُس فرحاً ما اهتجر 

املُ�سلماِن فاإذا التقيا ا�سطّكت ُركبتاُه وَتخّلعت اأو�ساله ونادى: يا 

.
)4(

بور« ويله ما لقي من الثُّ

على  �سّل  »اللهّم   :Q العابدين  زين  الإمام  دعاء  ومن 

املُّتقني  زينَة  لب�سني 
َ
واأ ال�ساحلني  بِحلية  َوَحلِّني  واآله  حممد 

الُفرَقِة  اأهِل  و�سّم  الّنائرة  واإطفاِء  الغيِظ  وَكظِم  الَعْدٍل  ب�سِط  يف 

 .
)5(

واإ�سالح ذاِت البنِي«

3- �صيرة الأئّمة المع�صومينQ في الإ�صالح:

اأئمة اأهل  يحظى الإ�سالح بني املوؤمنني باأهمية خا�سة لدى 

)1)   الكافي, ج2�ص 344.

)2)   كنز العمال, ج9, �ص 37.

)3)   الكافي, ج2 �ص344.

)4)   الكافي, ج2 �ص 346.

)5)   ال�سحيفة ال�سجادية. �ص99.
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البيتR لذلك اأو�سى الإمام ال�سادقQ اأحد اأ�سحابه 

ُمنازعًة  اثننِي من �سيعتنا  راأيَت بني  »اإذا  قائاًل:  ل  املف�سّ ويدعى 

.
)1(

فاْفتِدها من مايل«

ل واأنا وخَتني نت�ساجُر   بنا املف�سّ
ّ
وجاء يف اإحدى الروايات: »مر

يف مرياٍث, فوقف علينا �ساعًة ثّم قال لنا: تعالوا اإىل املنزل فاأتيناُه 

اإذا  حّتى  عنده  من  اإلينا  فدفعها  درهم  باأربعمائة  بيننا  فاأ�سلح 

 واحٍد مّنا من �ساحبه, قال: اأما اإّنها لي�سْت من مايل 
ٌ
ا�ستوثق كّل 

ولكن اأبو عبد اهللQ اأمرين: اإذا تنازع رُجالن من اأ�سحابنا 

�سلَح بينهما واأفتديها من ماِله. فهذا من ماِلِ اأبي 
ُ
يف �سيء اأن اأ

.
)2(

عبد اهلل ال�سادق«

4-  الإ�صالح اأف�صل العبادة:

 ...« :Qمن و�سّية اأمري املوؤمنني لولديه احل�سن واحل�سني

اأف�سُل من  البنِي  ذاِت  يقول: �سالح   Pسمعُت جّدكما� اإيّن 

.
)3(

عاّمة ال�سالِة وال�سّيام«

5- الإ�صالح اأف�صل ال�صدقة:

ذاِت  اإ�سالح  ال�سدقة  »اأف�سل   :P الأكرم  الر�سول  عن 

 .
)4(

البني«

)1)   الكافي, ج2 �ص209.

)2)   الكافي, ج2 �ص 209.

)3)   الكافي, ج7 �ص 47.

)4)   جامع ال�سعادات, ج 2 �ص 216.
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 اإيّل 
ُ
�سلَح بني اثننِي اأحّب 

ُ
وعن الإمام ال�سادق Q: »لأْن اأ

.
)1(

ق بديناَرين« من اأْن اأت�سدَّ

اإذا  النا�س  بني  اإ�سالٌح  اهلل:  ُيحّبها  »�سدقٌة   :Qوعنه

 .
)2(

تفا�سدوا, وتقاُرٌب بينهم اإذا تباعدوا«

6 -  جواز الكذب من اأجل الإ�صالح:

عن ر�سول اهلل P: »ل ُي�سلح الكذُب اإّل يف ثالثة مواطٍن... 

.
)3(

كذُب الرجل مي�سي بني الرجلني لي�سلَح بينهما«

لي�س  امل�سلح  »اإّن  اأ�سحابه  لأحد   Qال�سادق الإمام 

.
)4(

لُح لي�س بكذٍب« بكّذاب, اإّنا هو ال�سَ

رغم ذّم الكذب يف القراآن والأحاديث وعّده من الكبائر, اإّل 

ريد به الإ�سالح بني النا�س؛ وف�ّس النزاع 
ُ
اإّن الإ�سالم اأجازه اإذا اأ

بني اجلانبني املتنازعني.

)1)   ثواب الأعمال, �ص 148.

)2)   الكافي, ج2 �ص 209.

)3)   م�ستدرك الو�سائل, ج 13 �ص 443.

)4)   الكافي, ج2 �ص 210.
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الهدف:

الإميانّية  الأبعاد  على  ف 
ّ
التعر

انعكا�س  ومدى  للتوّكل,  والعقائدّية 

وتعزيز  الإن�سايّن,  ال�سلوك  ذلك على 

العالقة والثقة املطلقة باهلل تعاىل.

المحاضرة الثالثة: 

 التوّكل

ت�ضدير المو�ضوع

توّكله  اهلل حّق  تتوّكلون على  اأّنكم  »لو   :Pر�سول اهلل قال 

 .
)1(

لرزقكم كما يرزق الطري, تغدو خما�ساً وتروح بطاناً«

)1)   بحار الأنوار, ج 68, �ص 151.
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المقّدمة:

ومزاياهم  املوؤمنني  و�سمات  الإميان,  التوّكل من دلئل  يعترب 

ا�ستعطاف  عن  وترّفعهم  نفو�سهم,  عّزة  على  الباعثة  الرفيعة, 

املخلوقني, والتوّكل على اخلالق يف ك�سب املنافع وَدرء امل�ساّر.

معنى التوّكل: 

التوّكل على اهلل انقطاع العبد يف جميع ما ياأُمله من املخلوقني, 

اإليه,  وتفوي�سها  الأمور,  جميع  يف  تعاىل  اهلل  على  والعتماد 

من  وعدمه  واليقني,  القلب  قّوة  وباعثه  �سواه,  عّما  والإعرا�س 

�سعفهما اأو �سعف القلب, وتاأّثره باملخاوف والأوهام.

محاور المو�ضوع

1-  التوّكل في الكتاب وال�صّنة:

قال  اإليه:  والت�سويق  مدحه  يف  والآثار  الآيات  تواترت  وقد 

.
)1(

تعاىل: { ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ }

 .
)2(

وقال: { ڃ  ڃ  ڃ  چ  }

کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ      ڈ   ڎ   {ڎ   وقال: 

.
)3(

ک  گ  گ  گ    }

)1)   �سورة الطالق: اآية 3.

)2)   �سورة اآل عمران: اآية159.

)3)   �سورة التوبة: اآية 51.
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ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چ      چ    } وقال: 

 .
)1(

ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک}
وقال الإمام ال�سادق Q: »اإّن الغنى والعّز يجولن, فاإذا 

 .
)2(

ظفرا مبو�سع التوّكل اأوطنا«

وقالQ: »اأوحى اهلل اإىل داودQ: ما اعت�سم بي عبد 

من عبادي دون اأحد من خلقي, عرفت ذلك من نّيته, ثّم تكيده 

ال�سماوات والأر�س, ومن فيهن, اإّل جعلت له املخرج من بينهن, 

وما اعت�سم عبد من عبادي باأحد من خلقي, عرفت ذلك من 

اأ�سباب ال�سماوات من يديه, واأ�سخت الأر�س  اإّل قطعت  نّيته, 

 .
)3(

من حتته, ومل اأبال باأّي واد هلك«

عطي الدعاء 
ُ
وقالQ: »من اأعطي ثالثاً, مل مينع ثالثاً: من اأ

اأعطي  ومن  الزيادة,  اأعطي  ال�سكر  اأعطي  ومن  الإجابة,  عطي 
ُ
اأ

.
)4(

التوّكل اأعطي الكفاية«

 :Qقال: قال اأمري املوؤمنني Qوعن الإمام ال�سادق

ليعترب من  بني  يا  له:  قال  اأن  ابنه,  لقمان  به  فيما وعظ  »كان 

ته يف طلب الرزق, اإّن اهلل تبارك وتعاىل 
ّ
ق�سر يقينه و�سعفت ني

يف  له  يكن  ومل  رزقه,  واآتاه  اأمره,  من  اأحوال  ثالثة  يف  خلقه 

)1)   �سورة اآل عمران: اآية 160.

)2)   اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 65. 

)3)   و�سائل ال�سيعة, ج 15 �ص 212.

)4)   الكافي, ج 2 �ص 65.
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واحدة منها ك�سب ول حيلة, اإّن اهلل تبارك وتعاىل �سريزقه يف 

احلال الرابعة: اأّما اأّول ذلك فاإّنه كان يف رحم اأّمه, يرزقه هناك 

 ول برد, ثّم اأخرجه من ذلك, 
ّ
يف قرار مكني, حيث ل يوؤذيه حر

واأجرى له رزقاً من لنب اأّمه, يكفيه به, ويربيه وينع�سه من غري 

حول به ول قّوة. 

براأفة  اأبويه,  ك�سب  من  رزقاً  له  فاأجرى  ذلك,  من  ُفطم  ثّم 

ورحمة له من قلوبهما, ل ميلكان غري ذلك, حّتى اأّنهما يوؤثرانه 

على اأنف�سهما يف اأحوال كثرية, حّتى اإذا كرب وعقل, واكت�سب 

احلقوق يف  وجحد  برّبه,  الظنون  وظّن  اأمره,  به  �ساق  لنف�سه, 

يقني  و�سوء  رزق,  اإقتار  خمافة  وعياله,  نف�سه  على  وقرّت  ماله, 

باخللف من اهلل تبارك وتعاىل يف العاجل والآجل, فبئ�س العبد 

 .
)1(

هذا يا بني«

2 - اأركان التوّكل:

} اأربعة اأركان للتوّكل:
ّ

يذكر الإمام اخلميني

اأ - اإّن احلّق تعاىل عامل بحاجات العبادات.

ب - اإّنه تعاىل قادر على تلبية تلك احلاجات.

ج - اإّنه لي�س يف ذاته املقّد�سة بخل.

 .
)2(

د - اإّن اهلل رحيم بالعباد روؤوف بهم

)1)   الخ�سال, �ص 122.

)2)   الأربعون حديثًا الإمام الخميني, حديث التوكل.
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3- كيفّية التوّكل:

الباعثة  والو�سائل  الأ�سباب  اإغفال  التوّكل  معنى  لي�س 

اإزاء الأحداث  املرء  واأن يقف  امل�سار,  املنافع, ودرء  على حتقيق 

والأزمات مكتوف اليدين.

اإليه, والتوّكل  الثقة باهلل عزَّ وجّل, والركون  اإّنا التوّكل هو: 

اأّنه تعاىل هو  عليه دون غريه من �سائر اخللق والأ�سباب, باعتبار 

لأمور  ف 
ّ
املُ�سر وحده  واأّنه  الأ�سباب,  وم�سّبب  اخلري,  م�سدر 

العباد, والقادر على اإجناح غاياتهم وماآربهم.

من  نوع  وحدها  والو�سائل  الأ�سباب  على  التاّم  فالعتماد 

ينايف  ول  تعاىل,  باهلل  والثقة  الإميان  �سعف  الناجت عن  ال�سرك 

ة, 
ّ
الطبيعي الأ�سباب  من  وال�ستفادة  الإن�سان  �سعي  ذلك 

لل�سفر,  كالتزّود  وم�ساحله  اأهدافه  لتحقيق  الظاهرّية  والو�سائل 

من  ز 
ّ
والتحر املر�س,  من  والتداوي  الأعداء,  ملقاومة  والت�سّلح 

الأخطار وامل�سار, فهذه كّلها اأ�سباب �سرورّية حلماية الإن�سان, 

اإّل  الأمور  جتري  اأن  وجّل  عزَّ  اهلل  اأبى  وقد  مقا�سده,  واإجناز 

باأ�سبابها, فال بّد من الأخذ باأ�سباب احلياة واللتزام بقوانينها, 

ثّم نتوّكل على اهلل تعاىل ونطلب منه اأن ميّدنا بالتوفيق والعناية 

والعطاء الغيبي.

بيد اأّنه يجب اأن تكون الثقة به تعاىل, والتوّكل عليه, يف اإجناح 
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الغايات واملاآرب دون الأ�سباب, واآية ذلك اأّن اأعرابّياً اأهمل َعقل 

»اإعقل  له:   P
ّ

النبي فقال  حفظه,  يف  اهلل  على  متوّكاًل  بعريه 

.
)1(

وتوّكل«

4 - درجات التوّكل:

�سئل اأبو احل�سن الأّول Q عن قول اهلل عزَّ وجّل: { ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  }, فقال: »التوكل على اهلل درجات منها 
اأن تتوّكل على اهلل يف اأمورك كّلها فما فعل بك كنت عنه را�سياً 

له,  ذلك  يف  احلكم  اأّن  وتعلم  وف�ساًل,  خرياً  ياألوك  ل  اأّنه  تعلم 

.
)2(

فتوّكل على اهلل بتفوي�س ذلك اإليه, وثق به فيها ويف غريها«

فيتفاوت النا�س يف مدارج التوّكل تفاوتاً كبرياً, كتفاوتهم يف 

درجات اإميانهم, فمنهم ال�سّباقون واملجّلون يف جمالت التوّكل, 

الأنبياء  وهم  �سواه,  عّمن  واملعر�سون  تعاىل,  اهلل  اإىل  املنقطعون 

والأو�سياء R, ومن دار يف فلكهم من الأولياء.

اهلل   
ّ

نبي عن  روي  ما  واأ�سماه,  التوّكل  �سور  اأروع  ومن 

اإبراهيم Q: اأّنه ملا األقي يف الّنار, تلّقاه جربائيل يف الهواء, 

فال,  اإليك  »اأّما   :Q فقال  حاجة؟  من  لك  هل  فقال: 

ح�سبي اهلل ونعم الوكيل«.

فا�ستقبله ميكائيل فقال: اإن اأردَت اأخمدُت الّنار فاإّن خزائن 

)1)   �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد, ج 11 �ص 201.

)2)    اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 65.
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الأمطار واملياه بيدي, فقالQ: »ل اأريد«.

 :Q واأتاه ملك الريح فقال: لو �سئت طرّيت الّنار, فقال

»ل اأريد«, فقال جربائيل: فا�ساأل اهلل, فقال Q: »ح�سبي من 

.
)1(

�سوؤايل علمه بحايل«

اإح�سا�سه  ل�سعف  التوّكل,  عدمي  هو  من  النا�س  ومن 

تفاوت يف  على  وذاك  هذا  بني  ومنهم  اإميانه,  وهزال   ,
ّ

الروحي

مراقي التوّكل.

5 - كيف تك�صب التوّكل:

يف  - الواردة  للتوّكل  العالية  واملعاين  املفاهيم  من  ال�ستفادة 

ك�سب  يف  اأثره  وجميل  بف�سله  الناطقة  والأخبار  الآيات 

الطماأنينة والرخاء.

وحكمة  - �سنعه,  بح�سن  والثقة  وجّل,  عزَّ  باهلل  الإميان  تقوية 

تدبريه, وجزيل حنانه ولطفه, واأّنه هو م�سدر اخلري, وم�سّبب 

الأ�سباب, وهو على كّل �سي ء قدير.

التنّبه اإىل جميل �سنع اهلل تعاىل, و�سمّو عنايته بالإن�سان يف  -

جميع اأطواره و�سوؤونه, من لدن كان جنيناً حّتى اآخر احلياة, 

واأّن من توّكل عليه كفاه, ومن ا�ستنجده اأجنده واأغاثه.

النا�س,  - بني  الأّيام  وتداول  احلياة,  ظروف  بتطّور  العتبار 

)1)   بحار النوار, ج 68 �ص 156.
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فكم فقري �سار غنياً, وغني �سار فقرياً, واأمري غدا �سعلوكاً, 

و�سعلوك غدا اأمرياً مت�سّلطاً.

ودفع  - عبيده,  اأرزاق  يف  الإلهّية  القدرة  عظمة  اإىل  التنّبه 

الداّلة  والعظات  العرب  ونحو ذلك من �سور  الأ�سواء عنهم, 

على قدرة اهلل عزَّ وجّل, واأّنه وحده هو اجلدير بالثقة, والتوّكل 

والعتماد دون �سواه.

6-  من اآثار التوّكل:

النا�س  اأقوى  يكون  اأن  اأحّب  »من   :P اهلل  ر�سول  عن 

.
)1(

فليتوّكل على اهلل«

.
)2(

ويف رواية: »من اأحّب اأن يكون اأتقى النا�س...«

ومن  ال�سرور,  اأراه  باهلل  وثق  »من   :Q املوؤمنني  اأمري  عن 

 .
)3(

توّكل عليه كفاه«

وعن الإمام الباقرQ: »من توّكل على اهلل ل يغلب, ومن 

.
)4(

اعت�سم باهلل ل يهزم«

)1)   اأمالي ال�سدوق, �ص 381.

)2)   بحار الأنوار, ج 68 �ص 151.

)3)   الم�سدر نف�سه.

)4)   الم�سدر ال�سابق.
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 الليلة الرابعة
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الهدف:

يف  الواردة  الروايات  على  ف 
ّ
التعر

ف�سل الرتبة احل�سينّية والإ�ساءة على 

عن  بها  متّيزت  التي  خ�سائ�سها  اأهّم 

اإىل  للتو�ّسل بها  غريها, و�سارت �سبباً 

اهلل تعاىل.

 المحاضرة األولى: 
الرتبة احل�شينّية

ت�ضدير المو�ضوع

ورد عن الإمام ال�سادق Q يف بع�س الزيارات: »..اأ�سهد 

ْت اأر�ٌس 
َ
َت وَطُهر

ْ
اأّنك طهر طاهر مطّهر, من طهر طاهر مطّهر, َطُهر

.
)1(

 حرمك.. «
َ
اأنت بها, وَطُهر

)1)  كامل الزيارات �ص 410.
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المقّدمة:

تعترب الرتبة احل�سينّية جزءاً من املقّد�سات التي ين�ساأ احرتامها 

الدينّية,  العناوين  من  عنوان  اإىل  انت�سابها  خالل  من  وتقدي�سها 

كما يف انت�ساب امل�ساجد اإىل اهلل تعاىل كونها بيوت اهلل, اأو القراآن 

الكرمي الذي هو كالم اهلل, وهكذا.. فاإّن هذه الأر�س مدفن ويّل من 

اأولياء اهلل واإمام من الأئّمة من اآل بيت ر�سول اهلل P, طابت به 

وبدمائه الزكّية: »طبتم وطابت الأر�س التي فيها دفنتم«, و�سارت 

تعرف بخ�سائ�س متتاز بها عن غريها, وف�سائل مل يحظ بها �سواها.

محاور المو�ضوع

1- تحديد تربته المباركة:

اختلفت الروايات يف حتديد تربته التي ي�ستحّب الترّبك بها, 

خم�س  اأو  الأربعة,  جوانبه  من  ذراعاً  ع�سرون  اأّنها  بع�سها  ففي 

اأو  اأميال  ع�سرة  اأو  ميل  اأّنها  بع�سها  ويف  �سبعون,  اأو  وع�سرون, 

حملها  وقد  جوانب.  اأربع  من  خم�سة  اأو  فرا�سخ  اأربع  اأو  فر�سخ 

اختالف  على   -M
ّ

الطو�سي كال�سيخ  العلماء-  من  العديد 

مراتب الف�سل, واأّن اأف�سلها ما جاور القرب ال�سريف فما قرب كان 

.
)1(

اأكرث ف�ساًل وبركًة مّما بُعد

)1) لمراجعة الروايات الواردة في هذا المو�سوع اأنظر: الحّر العاملّي: و�سائل ال�سيعة كتاب الحّج باب 

67 من اأبواب المزار.
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2- خ�صائ�ص التربة الح�صينّية:

اخل�سو�سّية الأوىل: ال�سفاء يف تربته:

عن حمّمد بن م�سلم قال: �سمعت اأبا جعفر Q وجعفر بن 

حمّمد Q يقولن: »اإّن اهلل )تعاىل( عّو�س احل�سني Q من 

قتله اأن جعل الإمامة يف ذّرّيته, وال�سفاء يف تربته, واإجابة الدعاء 

.
)1(

عند قربه, ول تعّد اأيّام زائريه جائياً وراجعاً من عمره«

وعن زيد ال�سّحام, عن ال�سادق Q قال: »اإّن اهلل جعل 

تربة )جّدي( احل�سني �سفاًء من كّل داء, واأماناً من كّل خوف, 

فاإذا اأخذها اأحدكم فليقّبلها ولي�سعها على عينه, وليمرها على 

وبحّق من حّل  الرتبة,  بحّق هذه  األلهّم  وليقل:  �سائر ج�سده, 

بها وثوى فيها وبحّق اأبيه واأّمه واأخيه والأئّمة من ولده, وبحّق 

من  وبرءاً  داء,  كّل  من  �سفاًء  جعلتها  اإّل  به  احلافني  املالئكة 

ثّم  واأحذر,  اأخاف  مّما  وحرزاً  اآفة,  كّل  من  وجناة  مر�س,  كّل 

ي�ستعملها«. قال اأبو اأ�سامة: فاإيّن ا�ستعملها من دهري الأطول 

اهلل  بحمد  راأيت  فما   ,Q اهلل  عبد  اأبو  وو�سف  قال  كما 

.
)2(

مكروهاً

وعن ابن اأبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اهلل Q: ياأخذ 

الإن�سان من طني قرب احل�سني Q فينتفع به وياأخذ غريه ول 

)1)  الأمالي �ص 317.

)2)  و�سائل ال�سيعة كتاب الحّج باب 70 من اأبواب المزار الحديث 5.
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ينتفع به؟ فقال: »ل واهلل الذي ل اإله اإّل هو ما ياأخذه اأحد وهو 

 .
)1(

يرى اأّن اهلل ينفعه به اإّل نفعه به«

وعن يون�س بن الربيع, عن اأبي عبد اهلل Q قال: »اإّن عند 

اإّل  داء  كّل  من  �سفاء  فيها  حمراء  لرتبة   Q احل�سني  راأ�س 

.
)2(

ال�ساّم.. «

اخل�سو�سّية الثانية: جعلها مع املّيت يف حنوطه وقربه: 

اإىل  عن حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي قال: كتبت 

الفقيه Q اأ�ساأله عن طني القرب يو�سع مع امليت يف قربه هل 

ن�سخت-:  ومنه  التوقيع  وقراأت  فاأجاب-  ل؟  اأم  ذلك  يجوز 

.
)3(

»يو�سع مع املّيت يف قربه ويخلط بحنوطه اإن �ساء اهلل«

اخل�سو�سّية الثالثة: حتنيك الأولد بها: 

 Q عن احل�سني ابن اأبي العالء, قال: �سمعت اأبا عبد اهلل

.
)4(

يقول: »حّنكوا اأولدكم برتبة احل�سني Q, فاإّنها اأمان«

اخل�سو�سّية الرابعة: اتخاذ �سبحة منها: 

عن بع�س اأ�سحاب اأبي احل�سن مو�سى بن جعفر Q قال: 

 ي�سّلى 
)5(

دخلت اإليه فقال: »ل ت�ستغني �سيعتنا عن اأربع: خمرة

)1)  الكافي ج 4 �ص 588.

)2)  الكافي ج 4 �ص 588. وال�ساّم يعني الموت.

)3)  تهذيب الأحكام ج 6 �ص 76.

)4)  كامل الزيارات �ص 466.

)5)  الخمرة: ب�سّم الخاء, �سّجادة �سغيرة تعمل من �سعف النخل وتزمل بالخيوط.



101

عليها, وخامت يتخّتم به, و�سواك ي�ستاك به, و�سبحة من طني قرب 

قلبها ذاكراً  فيها ثالث وثالثون حّبة, متى   Q اأبي عبد اهلل 

هلل كتب له بكّل حّبة اأربعون ح�سنة, واإذا قلبها �ساهياً يعبث بها 

كتب له ع�سرون ح�سنة«.

وع��ن حمّمد بن عب��د اهلل بن جعفر احلمريّي ق��ال: كتبت اإىل 

ح الرج��ل بطني قرب 
ّ
الفقي��ه Q اأ�ساأل��ه هل يج��وز اأن ي�سب

احل�سني Q, وهل فيه ف�س��ل؟ فاأجاب- وقراأت التوقيع ومنه 

ن�سخت-: »ي�سّبح به فما يف �سيء من الت�سبيح اأف�سل منه, ومن ف�سله 

.
)1(

ح ين�سى الت�سبيح ويدير ال�سبحة فيكتب له ذلك الت�سبيح« اأّن امل�سبِّ

اخل�سو�سّية اخلام�سة: اتخاذها حرزاً واأماناً: 

عن حمّمد بن عي�سى, عن رجل قال: بعث اإيّل اأبو احل�سن 

الر�سا Q من خرا�سان بثياب رزم وكان بني ذلك طني, فقلت 

للر�سول: ما هذا, فقال: طني قرب احل�سني Q ما يكاد يوجه 

�سيئاً من الثياب ول غريه اإّل ويجعل فيه الطني, وكان يقول: »هو 

.
)2(

اأمان باإذن اهلل«

اخل�سو�سّية ال�ساد�سة: ال�سجود عليها: 

 Q ال�سجود على طني قرب احل�سني« :Q عن ال�سادق

.
)3(

ينّور اإىل الأر�س ال�سابعة«

)1)  تهذيب الأحكام ج 6 �ص 75 76.

)2)  كامل الزيارات �ص 466.

)3)  من ل يح�سره الفقيه ج 1 �ص 268.
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:Q 3- روايات اأخرى في تربته

 P برتبته قبل �سهادته: 
ّ

اهتمام النبي

ر�سول  قالت: خرج  اأّنها   - عنها  اهلل  ر�سي   - �سلمة  اأّم  عن 

وهو  جاءنا  ثّم  طوياًل,  عّنا  فغاب  ليلة  ذات  عندنا  من   P اهلل 

اأراك  ما يل  اهلل,  ر�سول  يا  فقلت:  م�سمومة,  ويده  اأغرب  اأ�سعث 

اإىل مو�سع من  الوقت  »اأ�سري بي يف هذا  �سعثاً مغرباً؟! فقال: 

العراق يقال له كربالء, فاأريت فيه م�سرع احل�سني ابني وجماعة 

من ولدي واأهل بيتي, فلم اأزل األقط دماءهم فها هي يف يدي« 

هي  فاإذا  فاأخذتها  بها«,  واحتفظي  »خذيها  فقال:  اإيّل,  وب�سطها 

�سبه تراب اأحمر, فو�سعته يف قارورة و�سددت راأ�سها واحتفظت 

به, فلّما خرج احل�سني Q من مّكة متوّجهاً نحو العراق, كنت 

اأخرج تلك القارورة يف كّل يوم وليلة فاأ�سّمها واأنظر اإليها ثّم اأبكي 

م- وهو اليوم الذي 
ّ
مل�سابه, فلّما كان يف اليوم العا�سر من املحر

قتل فيه Q- اأخرجتها يف اأّول النهار وهي بحالها, ثّم عدت 

وبكيت  بيتي  يف  ف�سحت  عبيط,  دم  هي  فاإذا  النهار  اآخر  اإليها 

في�سرعوا  باملدينة  اأعداوؤهم  ي�سمع  اأن  خمافة  غيظي  وكظمت 

بال�سماتة, فلم اأزل حافظة للوقت حّتى جاء الناعي ينعاه فحّقق 

.
)1(

ما راأيت

)1)  الإر�ساد 2 �ص 130.
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اأمري املوؤمنني Q وتراب كربالء:

عن اأبي عبد اهلل Q قال: »خرج اأمري املوؤمنني Q ي�سري 

بالنا�س حّتى اإذا كان من كربال على م�سرية ميل اأو ميلني فتقّدم 

فيها  قب�س  قال:  ال�سهداء  مب�سارع  �سار  اإذا  حّتى  اأيديهم  بني 

بها  فطاف  باأتباعهم.  �سهداء  �سبط  ومائتا   
ّ

ومائتا و�سي  
ّ

نبي مائتا 

على بغلته خارجاً رجليه من الركاب واأن�ساأ يقول: مناخ ركاب 

وم�سارع �سهداء ل ي�سبقهم من كان قبلهم ول يلحقهم من كان 

.
)1(

بعدهم«

)1)  تهذيب الأحكام ج 6 �ص 72 73.
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الهدف:

الإن�سانّية  من  احلياء  منزلة  بيان 

ومّمن  وم�سادره  ثماره  وبيان  والّدين, 

يكون, ومنزلته من املكارم.

المحاضرة الثانية: 

احلياُء من الّدين 

ت�ضدير المو�ضوع

 الأعظم P اأّنه قال: » ا�ستحيوا من اهلل حّق احلياء 
ّ

عن النبي

فقيل: يا ر�سول اهلل وكيف ن�ستحيي من اهلل حّق احلياء؟ قال: 

من حفظ الراأ�س وما حوى, والبطن وما وعى, وترك زينة احلياة 

.
)1(

الدنيا, وذكر املوت والبلى, فقد ا�ستحيى من اهلل حّق احلياء «

)1)   تذكرة الفقهاء )ط.ج(  العالمة الحلي  ج 1  �ص 336
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المقّدمة:

احلياء ُخلٌق اإن�سايّن يدخل يف �سلب اجلبلَّة, وهو مّما يختلف به 

ن مالزم للعقل  النا�س عن البهائم واحليوانات, اإذ اإنَّ احلياء مكوَّ

وللّدين ولالإميان, وهو من �سرائع الإ�سالم.

محاور المو�ضوع

اأ - ما هو الحياء؟

�سدر  جوهره  نوٌر  »احلياء   :Qال�سادق اهلل  عبد  اأبي  عن 

التوحيد  ينكره  �سي ء  كّل  عند  التثّبت  وتف�سريه  الإميان, 

.
)1(

واملعرفة«

اأن  فه ال�سريف املرت�سى بالمتناع من الفعل خمافة 
ّ
 وقد عر

العيب فال  به من  ي�سلم  الفكر يف وجدان ما ل  يعاب عليه مع 

.
)2(

يجده

اإّن املرء الذي يكرث من ال�ستغال يف حت�سيل ما يريد املحبوب 

وما يكره ويجّد يف ا�ستق�ساء ما ير�سيه وما ي�سخطه, يوؤرق جفنيه 

اإّل بعد  اأمر  التزام طاعته واجتناب مع�سيته, ول يقدم على  يف 

ا�ستبيان حاله ومعرفة ماآله. 

)1)  م�سباح ال�سريعة, �ص 510. 

)2)   ر�سائل المرت�سى,ج 2  �ص 269



107

ب - منبع الحياء:

اإنَّ للحياء اأ�سوًل وم�سدراً, فمن حر�س على تثبيتها يف نف�سه, 

فقد حّق له الطمع بوجود احلياء باعتباره جتّلياً اإن�سانّياً �سرفاً, راأ�س 

هذه الأ�سول هو الإميان.

, ويف مقابل ذلك, 
)1(

عن ر�سول اهلل P: »احلياء من الإميان«

فاإّن من �سعف عنده احلياء, فاإنَّ ذلك دليل على قّلة الإميان.

.
)2(

عنه P: »قّلة احلياء الكفر«

ولأّن احلياء من الإميان, فاإنَّ كّل اأنواع ال�سلوك املعرّبة عن الإميان 

اإذا التزمها الإن�سان,  اإنَّ هذه كّلها -  واأ�سناف اخُللق الإميانّية - 

فذلك دليل على وجود احلياء, مبقدار اللتزام, وي�سعف احلياء 

مبقدار تنّكره لذلك ال�سلوك وذلك اخُللق الإميانّيني, لأنَّ احلياء 

من �سرائع الإ�سالم.

.
)3(

 P: »اإنَّ احلياء من �سرائع الإ�سالم«
ّ

عن النبي

وعنه P: »احلياء من الإميان فمن ل حياء له ل خري فيه ول 

.
)4(

اإميان له«

يف  مقرونان  والإميان  »احلياء   :Lال�سادق اأو  الباقر  وعن 

.
)5(

قرن, فاإن ذهب اأحدهما تبعه �ساحبه«

)1)  رو�سة الواعظين, �ص 460.

)2)  مجمع الزوائد للهيثمي, ج 10, و�ص 480.

)3)  كنز العمال, ح 5772.

)4)  اإر�ساد القلوب, ج 2, �ص 220.

)5)  الكافي, ج 2, �ص 106, ج 4.
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ج - الحياء �صتر الإيمان:

:Pعن ر�سول اهلل

. فالإمي��ان يحتاج اإىل ما 
)1(

»الإمي��ان عريان ولبا�س��ه احلياء«

يقي��ه عوام��ل الف�ساد من جه��ة واإىل ما يجّمل��ه ويزّينه ويظهر 

ح�سن��ه, وهذان الأم��ران يوؤّديهم��ا احلياء لالإمي��ان, فهو وقاية 

���س للتلف وه��و مظهر جلماله 
ّ
لالإمي��ان حّت��ى ل يتهّتك ويتعر

وحم��ا �سن��ه.

.
)2(

عن اأمري املوؤمنني Q: »اأح�سن مالب�س الّدين احلياء«

.
)3(

وعنهQ : »مْن ك�ساه احلياء ثوبه خفي على النا�س عيبه«

د - الحياء راأ�ص المكارم واأ�صل الخير:

اإنَّ احلياء مكرمة ت�ستولد منها املكارم كّلها, وهي راأ�سها.

د  فعن الإمام ال�سادق Q: »اإنَّ خ�سال املكارم بع�سها مقيَّ

.
)4(

مها اهلل حيث ي�ساء... وراأ�سهنَّ احلياء« ببع�س يق�سِّ

.
)5(

وعن ر�سول اهلل P: »احلياء ل ياأتي اإّل بخري«

.
)6(

وعن اأمري املوؤمنني Q: »احلياء مفتاح كّل اخلري«

)1)  رو�سة الواعظين, �ص 460.

)2)  كنز العمال, ح 5763.

)3)  غرر الحكم ودرر الكلم للقا�سي الآمدي, الحكمة 2997.

)4)  اأمالي ال�سيخ الطو�سي, �ص 301, ح 597.

)5)  بحار الأنوار, ج 72, �ص 287, ح 1.

)6)  غرر الحكم, الحكمة 340.
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بل احلياء �سبب كّل جميل.

.
)1(

Q : »احلياء �سبب اإىل كّل جميل«
ّ

فعن علي

هـ - اأف�صل الحياء:

:Q وعن الإمام مو�سى الكاظم

الراأ�س  فحفظ  احلياء,  حقِّ  اهلل  من  ا�ستحيى  من  اهلل  »رحم 

وما حوى, والبطن وما وعى وذكر املوت والبلى, وعلم اأنَّ اجلّنة 

.
)2(

حمفوفة باملكاره والّنار حمفوفة بال�سهوات«

و - الحياء المذموم:

اإن�سانّياً  اإميانّية كربى عندما يكون جتّلياً  اأنَّ احلياء مكرمٌة  كما 

من  احلياء  فاإنَّ  املحبوب,  بر�سا  �ساحبه  الت�ساق  عن  وتعبرياً 

ممقوت  بالواجب,  والقيام  الغايات  واإدراك  املكارم  حت�سيل 

ومذموم. فعن اأمري املوؤمنني Q: »من ا�ستحيى من قول احلّق 

.
)3(

فهو اأحمق«

كذلك من ا�ستحيى عن طلب العلم وال�سوؤال عّما ل يعلم, 

احلياء  »ُقِرَن   :Qاملوؤمنني اأمري  فعن  والعلم.  املعرفة  ُحرم 

.
)4(

باحلرمان«

)1)  بحار الأنوار, ج 77, �ص 211.

)2)  بحار الأنوار, ج 78, �ص 305.

)3)  غرر الحكم, الحكمة 8658.

)4)  غرر الحكم, الحكمة 6714.
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الرزق,  ُحرم  الرزق  طلب  يف  ال�سعي  من  ا�ستحيى  ومن 

.
)1(

فعنه Q: »احلياء مينع الرزق«

ز - مّمن يكون الحياء؟

1 - ال�صتحياء من المالئكة الكتبة:

اللذين  ملكيه  من  اأحدكم  »لي�ستحي   :P اهلل  ر�سول  عن 

معه  وهما  جريانه,  من  �ساحلني  رجلني  من  ي�ستحي  كما  معه, 

.
)2(

بالليل والنهار«

�سّيما  ال�ساحلني, ل  من  ال�ستحياء  على وجوب  يدّل  وهذا 

طبع  مقت�سيات  من  هذا  بل  به,  معرفة  اأو  �سلة  على  هم  الذين 

الإن�سان.

2 - ال�صتحياء من اهلل تعالى:

.
)3(

اأمري املوؤمننيQ: »اأف�سل احلياء ا�ستحياوؤك من اهلل«

.
)4(

وعنهQ: »احلياء من اهلل ميحو كثرياً من اخلطايا«

من  ا�ستحياءك  اهلل  من  »ا�ستحيى   :P اهلل  ر�سول  وعن 

.
)5(

�ساحلي جريانك, فاإنَّ فيها زيادة اليقني«

)1)  غرر الحكم, الحكمة 274.

)2)  كنز العّمال, ح 5751.

)3)  غرر الحكم, الحكمة 3112.

)4)  غرر الحكم, الحكمة 1548.

)5)  بحار الأنوار, ج 78, �ص 200.
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الهدف:

الفتنة,  اإىل  الإ�سالم  نظرة  فهم 

واقع  من  واجتثاثها  مواجهتها  وكيفّية 

املجتمع والأّمة.

المحاضرة الثالثة: 

الوقاية من الفتنة خري من علجها

ت�ضدير المو�ضوع

{ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   تعاىل:  قال اهلل   

ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ    
.

)1(

ۆ  ۆ  }

)1)   �سورة العنكبوت: الآيات 3/2.
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كقطع  فنت  بعدي  من  ليغ�سني   «  :Pاهلل ر�سول  عن 

كافراً,  ومي�سي  موؤمناً,  فيها  الرجل  ي�سبح  املظلم,  الليل 

اأقوام دينهم بعر�س من  ومي�سي موؤمناً, وي�سبح كافراً, يبيع 

.
)1(

الدنيا قليل«

المقّدمة:

�ست لها الآيات 
ّ
الفتنة مفهوم من املفاهيم القراآنّية التي تعر

والروايات, وحتّدثت عنها اإىل جانب العديد من املفاهيم الأخرى, 

كما حتّدثت اإىل من�سئها وتاأثريها على الفرد واملجتمع, واأر�سدتنا 

اإىل واجبنا جتاهها و�سبل الوقاية منها.

محاور المو�ضوع

1 – معنى الفتنة:

الفتنة يف كالم العرب: البتالء, والمتحان واأ�سلها ماأخوذ 

ة والذهب, اأذبتهما بالّنار ليتمّيز الردي ء  من قولك: فتنُت الف�سّ

 
)2(

من اجلّيد, ومن هذا قول اهلل عزَّ وجّل: { ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ}

 .
)3(

اأي يحرقون بالّنار

)1)   ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2366.

)2)   �سورة الذاريات: اآية 13.

)3)   تهذيب اللغة, ج 14 �ص 296.
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2 – معاني الفتنة في القراآن: 

ومن  املعاين,  ومتعّدد  وا�سع  مفهوم  القراآن  يف  الفتنة  مفهوم 

الأر�س  يف  ال�سعي  املفهوم  هذا  حتت  تندرج  التي  املعاين  هذه 

اإيقاع  حماولة  وعملّيات   
)1(

{ ڌ  ڍ    ڍ   ڇ    } ف�ساداً 

الفتنة بني النا�س وتخريب اأمنهم و�سالمهم ودفعهم اإىل ال�سراع 

والعنف والقتتال فهو من قبيل ال�سعي يف الأر�س ف�ساداً, هذا 

اإىل جانب عّدة معان للفتنة ذكرت يف اآيات عّدة منها:

اأ- البتالء والختبار:

{ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   تعاىل:  قوله   كما يف 

. اأي وهم ل يبتلون. 
)2(

ھ  ھ    ھ      }
ب -  الوقوع في المعا�صي والنفاق: 

{ ڑ       ڑ       ک   املنافقني  حّق  يف  تعاىل  قوله  يف  كما 

النفاق  اأوقعتموها يف  اأي    ,
)3(

{ ک  ک  ک  گ  
واأهلكتموها با�ستعمال املعا�سي وال�سهوات.

ج – ا�صتباه الحّق بالباطل:

ۓ    ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ    } تعاىل:  قوله  يف  كما   

)1)   �سورة المائدة: اآية 33.

)2)   �سورة العنكبوت: اآية 2.

)3)   �سورة الحديد: اآية 14.
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وتعني:   ,
)1(

ۆ} ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
»اأّن الولية مّما ل غنى عنها يف جمتمع من املجتمعات الب�سرّية 

وب�سط  احلّق  اتباع  على  اأ�س�س  الذي   
ّ

الإ�سالمي املجتمع  �سّيما 

املجتمع  هذا  اأعداء  وهم  الكّفار  تويّل  اأّن  كما   
ّ

الإلهي العدل 

يوجب الختالط بينهم في�سري فيه عقائدهم واأخالقهم, وتف�سد 

�سرية الإ�سالم املبنّية على احلّق ب�سريهم املبنّية على اتباع الهوى 

وعبادة ال�سيطان, وقد �سدق جريان احلوادث يف هذه الآونة ما 

.
)2(

اأ�سارت اإليه هذه الآية«

3 -  كيف تن�صاأ الفتنة:

 لقد عرّب الإمام علي Q عن الفتنة كيف تن�ساأ فقال:

ُيخاَلُف  ُتبتدع,  واأحكام  بع  ُتتَّ اأهواء  الفنت,  وقوع  بدء  »اإّنا 

اأّن  فلو  اهلل.  دين  عليها رجال على غري  ويتوىّل  اهلل,  فيها كتاب 

اأّن  الباطل خُل�س من مزاج احلّق مل يخف على املرتادين, ولو 

املعاندين,  األ�سن  عنه  لنقطعت  الباطل  لب�س  من  خل�س  احلّق 

ولكن يوؤخذ من هذا �سغث ومن هذا �سغث فيمزجان, فهنالك 

ي�ستويل ال�سيطان على اأوليائه, وينجو الذين �سبقت لهم من اهلل 

.
)3(

احل�سنى«

)1)   �سورة الأنفال: اآية 73.

)2)   تف�سير الميزان, ال�سّيد الطباطبائي ج 9 �ص 142.

)3)   نهج البالغة, �ص 100.
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4 – تاأثير الفتنة على النا�ص:

يف يوم الفتنة تتمكن الفتنة من عقول النا�س, وتغلب على 

فيلتب�س  والب�سرية  الروؤية  منهم  وت�سلب  واأفكارهم  نفو�سهم 

اأهل احلق باأهل الباطل,  عليهم احلق بالباطل, ويلتب�س عليهم 

الفتنة  اأولئك, ول هذا عن ذاك, ولكن  ميّيزون هوؤلء عن  فال 

تفرز قّلة يع�سمهم اهلل تعاىل عنها ويرزقهم ب�سرية نافذة, فيقفون 

واإن  الباطل  ويقارعون  ورّواده,  اأهله  قّل  واإن  احلّق  جانب  اإىل 

كرث اأهله.

اأّيام  كانت  فقد  كثرية  اأوجه  لها  التاريخ   
ّ
مر على  والفنت 

تاريخ  يف  فنت  اأّيام  و»الطّف«  و»النهروان«  و»�سّفني«  »اجلمل« 

الإ�سالم.

وقف  حيث  الطّف,  يوم  واأقواها  الفنت  هذه  اأبلغ  وكان 

واأ�سحابه  بيته  اأهل  من  حمدودة  كوكبة  ومعه   Q احل�سني 

يف مقابل �سلطان بني اأمّية وملكهم الوا�سع ووقف معهم جماهري 

النا�س يومئذ. وَيعَجب الإن�سان اأن تنفذ الفنت هذا النفوذ العميق 

يف قلوب النا�س. فال ي�ستجيب لدعوة الإمام احل�سنيQ اإىل 

اأمية وغّيهم يومئذ غري اثنني و�سبعني  اخلروج على �سلطان بني 

نفراً من امل�سلمني رغم حر�س احل�سني Q واإ�سراره على دعوة 

عّمت  التي  الفتنة  هذه  واإنهاء  يزيد  على  اخلروج  اإىل  امل�سلمني 

 واأف�سدت على النا�س دينهم واأخالقهم.
ّ

العامل الإ�سالمي
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الإن�سان,  نف�س  بالباطل يف  احلّق  يختلط  الفنت   وقوع   فعند 

املوؤمنني يف  اأمري  يقول  اآخر كما  وتخطئ  ت�سيب جمتمعاً,  وهي 

الفتنة:

.
)1(

»اإّن الفنت حتوم كالرياح, ي�سنب بلداً ويخطئن اأخرى«

فقد  وثابتة,  دقيقة  اإلهّية  �سنناً  تتبع  والعدول  الإ�سابة  وهذه 

يع�سم اهلل تعاىل جمتمعاً عن الفتنة.

اهلل  ع�سم  َمن  اإّل  ب�سائرهم  �سلبتهم  بقوم  الفتنة  حّلت  فاإذا 

تعاىل عن ر�سول اهللP: »�ستكون فنت ي�سبح الرجل فيها موؤمناً, 

.
)2(

ومي�سى كافراً اإّل من اأحياه اهلل تعاىل بالعلم«

6 – ما هو واجبنا عند وقوع الفتن: 

يقول اأمري املوؤمنني Q: »كن يف الفتنة كابن اللبون ل ظهر 

.
)3(

فريكب, ول �سرع فيحلب«

وابن اللبون عبارة عن جمل ذو �سنتني, هذا اجلمل ل يقوم 

بخدمة ولي�ست له قّوة حمل الإن�سان من بلدة اإىل بلد, ولي�س له 

�سرع فيحلب, اإّنا الإن�سان ي�ستبقي عنده ابن اللبون ليكرب يوماً 

من الأّيام وي�سبح ظهراً اأو ي�سبح ذا �سرع يحلب منه.

الفتنة,  يف  ال�ساحة  الإن�سان  يعتزل  اأن  ذلك  معنى  ولي�س 

)1)   بحار الأنوار, ج 33 �ص 367.

)2)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1452.

)3)   �سرح نهج البالغة, ابن اأبي الحديد, ج 18 �ص 82.
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ولي�س ال�سالمة من الفتنة بالن�سحاب عن ال�ساحة والعمل, واإّنا 

معنى ذلك اأن ل يعطي الإن�سان من نف�سه �سيئاً للفتنة.

ملكافحة  العمل  الآخر  والوجه  الق�سّية,  وجهي  اأحد  وهذا 

يف  يقفون  الذين  اأولئك  جنب  اإىل  والوقوف  ومقارعتها,  الفتنة 

حمالة,  ل  وي�سندها  يوؤّيدها  الفتنة  يكافح  ل  ومن  الفتنة,  وجه 

الفتنة  مكافحة  اإّما  هذين:  من  واحد  من  بّد  لالإن�سان  ولي�س 

من  ال�سعفاء  بع�س  يرى  كان  ما  ي�سح  ول  لها.  ال�ست�سالم  اأو 

من  خري  فيها  »امل�سطجع  اأّن:  الفتنة  اندلعت  عندما  امل�سلمني 

 فاإّن هوؤلء اجلال�سني ل 
)1(

اجلال�س, واجلال�س خري من القائم...«

حمالة يقعون يف �سرك الفتنة عن علم اأو عن غري علم. 

واإذا اأقبلت الفنت انقلبت الب�سائر فلم يعد يب�سر الن�سان من 

حوله �سيئاً من احلّق والباطل اإّل من ع�سم اهلل, ويفقد الإن�سان 

الروؤية.

يقول اأمري املوؤمننيQ وهو اخلبري بالفتنة: »اأّيها النا�س, اأّما 

بعد, اأنا فقاأت عني الفتنة, ومل يكن اأحد ليجرتئ عليها غريي«.   

فقام اإليه رجل, فقال: يا اأمري املوؤمنني حّدثنا عن الفنت فقال: 

»اإّن الفنت اإذا اأقبلت �سبهت, واإذا اأدبرت نبهت, ي�سبهن مقبالت, 

. وهذه اأهّم خ�سو�سّية يف الفتنة. اإذا اأقبلت 
)2(

ويعرفن مدبرات«

)1)   كنز العّمال, ج 11 �ص 112.

)2)   ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2366.
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يفقد الإن�سان الروؤية, ويلتب�س عليه احلّق والباطل )�سبهت(, فال 

مييز اأّيهما احلّق واأّيهما الباطل, واإذا اأدبرت انتبه الإن�سان, وعاد 

اإليه ما فقده من ر�سده ووعيه )نبهت(.

7 – الوقاية من الفتنة خير من عالجها:

ولل�سالمة من م�ساّلت الفنت جعل اهلل تعاىل لالإن�سان معاذاً 

يلوذ به من الفتنة, وميكنه من التفريق بني احلّق والباطل.

من  به  ا�ستعاذ  اإذا  عبده  يعيذ  وجّل  عزَّ  اهلل  فاإّن  تعاىل:  اهلل 

»واأعوذ بك من م�ساّلت  الدعاء:  الفنت. وقد ورد يف  م�ساّلت 

 .
)1(

الفنت«

فاإذا ا�ستعاذ العبد برّبه, واعت�سم به, هداه اهلل ال�سراط امل�ستقيم 

قال تعاىل: { ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
.

)2(

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     }
وقد اأمرنا اهلل تعاىل اأن نعوذ به, ونلجاأ اليه كّلما داهمتنا ظلمات 

ال�سالل والفنت.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    } تعاىل:  يقول 

.
)3(

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ}

)1)   الم�سباح للكفعمي, �ص 36.

)2)   �سورة الن�ساء: الآيات 175/174.

)3)   �سورة الفلق: الآيات 3/1.
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ن  ن به, فاإذا ح�سّ ب- التقوى: والتقوى معاذ وفرقان ملن يتح�سّ

تعاىل  اهلل  حدود  يتجاوز  ومل  تعاىل  اهلل  حدود  يف  نف�سه  الإن�سان 

يف قول اأو فعل ع�سمته التقوى من ال�سالل والفتنة وطردت عنه 

ره اهلل تعاىل بكيد ال�سيطان ومكره فال يتمّكن منه  ال�سيطان, وب�سّ

{ ڈ   ژ   به  ميكر  اأن  اأو  به,  يكيد  اأن  ي�ستطيع  ول  ال�سيطان 

.
)1(

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ}
ويرزقهم اهلل تعاىل بالتقوى نوراً يهتدون به يف حياتهم و�سعيهم, 

نوراً مي�سون به يف النا�س, فيمّيزون به ال�سادق عن الكاذب واملوؤمن 

عن املنافق:

ڭ        ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ    }
ۅ      ۋ   ٴۇۋ   ۈ          ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  

.
)2(

ۅ   }
والتقوى يف نف�س الن�سان فرقان بني احلّق والباطل والهدى 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   {چ   وال�سالل: 

.
)3(

ڌ...}

ويقول اأمري املوؤمنني Q: »اعلموا اأّنه من يتق اهلل يجعل له 

.
)4(

خمرجاً من الفنت ونوراً من الظلم«

)1)   �سورة الأعراف: اآية 201.

)2)   �سورة الحديد: اآية 28.

)3)   �سورة الأنفال: اآية 29.

)4)   نهج البالغة, �ص 110.
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الهدف:

يف  ورد  ما  معنى  على  ف 
ّ
التعر

الروايات والزيارات من قول: »يا ليتنا 

كّنا معكم«, وربطها مبفاهيم اأخرى من 

وم�سرية  والباطل  احلّق  حركة  قبيل 

من  والرباءة  احلّق  لأهل  الولء 

اأعدائهم.

المحاضرة األولى: 

يا ليتنا كّنا معكم

ت�ضدير المو�ضوع

 عن الإمام الر�سا Q يف حديثة للرّيان بن �سبيب: »..يا بن 

ك اأن يكون لك من الثواب مثل ما ملن ا�ست�سهد 
ّ
�سبيب, اإن �سر

مع احل�سني Q فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم فاأفوز 

.
)1(

فوزاً عظيماً«

)1)  اأمالي ال�سدوق: �ص 193.
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واأّمي,  اأنتم  »باأبي  خماطبتهم:  فيها  ورد  الزيارات  بع�س  ويف 

فيا  عظيماً,  فوزاً  وفزمت  دفنتم,  فيها  التي  الأر�س  وطابت  طبتم 

.
)1(

ليتني كنت معكم فاأفوز معكم«

المقّدمة:

الزمانّية  حدودها  على  والباطل  احلّق  م�سرية  تقت�سر  ل 

اأ�سا�س  على  النا�س  لت�سّنف  التاريخ  عرب  متتّد  بل  واملكانّية, 

لذا  الباطل.  واأن�سار  احلّق  اأن�سار  اإىل �سنفني:  والرف�س  التاأييد 

الذين  اأولئك  يقت�سر على  الزيارات مل  باب  اللعن يف  اأّن  جند 

قتلوا الإمام احل�سني Q بل �سمل فئة اأخرى وهم الرا�سون 

بذلك: »..لعن اهلل اأّمة قتلتك ولعن اهلل اأّمة ظلمتك ولعن اهلل 

اأّمة �سمعت بذلك فر�سيت به..«.

محاور المو�ضوع

الدخول في فعل الآخرين:

ي�ستطيع الإن�سان اأن يكون �سريكاً يف عمل الآخرين, وذلك 

والتاأييد  العمل  مقام  يظهره يف  الذي   
ّ

القلبي الر�سا  من خالل 

لفعله وتوّليه حّتى واإن كان غائباً عنه اأو �سبقه مبئات ال�سنني.

وقد دّلت العديد من الروايات على هذا الأمر:

)1)  المزار لبن الم�سهوي: �ص 465.
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عن ر�سول اهلل P و�سلم: »من �سهد اأمراً فكرهه كان كمن 

.
)1(

غاب عنه, ومن غاب عن اأمر فر�سيه كان كمن �سهده«

وعن اأمري املوؤمنني Q: »اإّنا يجمع النا�س الر�سا وال�سخط, 

.
)2(

فمن ر�سي اأمراً فقد دخل فيه, ومن �سخطه فقد خرج منه«

بفعل  »الرا�سي   :Q املوؤمنني  اأمري  عن  البالغة  نهج  ويف 

قوم كالداخل فيه معهم, وعلى كّل داخل يف باطن اإثمان: اإثم 

.
)3(

العمل به, واإثم الر�سا به«

اأّنه قال:   ,Q  
ّ

اآبائه, عن على وعن جعفر بن حمّمد, عن 

.
)4(

»العامل بالظلم, والرا�سي به, واملعني عليه �سركاء ثالثة«

�صواهد من الدخول ال�صلبّي في فعل الغير:

:Q 1- قوم نوح

 عن عبد ال�سالم بن �سالح الهروّي عن الر�سا Q, قال: 

زمن  يف  كّلها  الدنيا  وجّل-  عزَّ  اهلل-  اأغرق  عّلة  لأّي  له:  قلت 

»ما   :Q فقال  له؟  ذنب  ل  ومن  الأطفال  وفيهم   Qنوح

كان فيهم الأطفال, لأّن اهلل- عزَّ وجّل- اأعقم اأ�سالب قوم نوح 

واأرحام ن�سائهم اأربعني عاماً فانقطع ن�سلهم فغرقوا ول طفل فيهم, 

)1)   تهذيب الأحكام, ج 6 �ص 170.

)2)   المحا�سن للبرقي, ج 1 �ص 262.

)3)   نهج البالغة, الحكمة 154.

)4)   و�سائل ال�سيعة, كتاب الجهاد, باب 80 من اأبواب جهاد النف�ص, ح 1.
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ما كان اهلل ليهلك بعذابه من ل ذنب له, واأّما الباقون من قوم 

اأغرقوا  و�سائرهم   ,Q نوح  اهلل   
ّ

لنبي بتكذيبهم  فاأغرقوا  نوح 

به كان  فر�سي  اأمٍر  املكّذبني, ومن غاب عن  بتكذيب  بر�ساهم 

.
)1(

كمن �ساهد واأتاه«

:Q 2- قوم ثمود

 ويف نهج البالغة عن اأمري املوؤمنني Q: »اأّيها النا�س, اإّنا 

واحد  رجل  ثمود  ناقة  عقر  واإّنا  وال�سخط,  الر�سا  النا�س  يجمع 

هم اهلل بالعذاب ملّا عّموه بالر�سا, فقال- �سبحانه: {ىئ   فعمَّ

.
)2(

ىئ   ی  }«
3- اأ�صحاب الجمل:

 وفيه اأي�ساً يف خطبة يذكر فيها اأ�سحاب اجلمل: »فواهلل لو مل 

ي�سيبوا من امل�سلمني اإّل رجاًل واحداً معتمدين لقتله, بال جرم 

ه, حلّل يل قتل ذلك اجلي�س كّله اإذ ح�سروه فلم ينكروا ومل 
ّ
جر

يدفعوا عنه بل�سان ول بيد, دع ما اأّنهم قد قتلوا من امل�سلمني مثل 

 .
)3(

العّدة التي دخلوا بها عليهم«

:Q 4- قتلة الإمام الح�صين

قال: قلت لأبي احل�سن  الهروّي  بن �سالح  ال�سالم   عن عبد 

)1)  ال�سدوق: التوحيد �ص 392.

)2)   نهج البالغة, الخطبة رقم 201.

)3)   نهج البالغة, الخطبة رقم 172.
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علي ابن مو�سى الر�سا Q: يا بن ر�سول اهلل, ما تقول يف حديث 

روي عن ال�سادق Q اأّنه قال: »اإذا خرج القائم قتل ذراري قتلة 

احل�سني Q بفعال اآبائها؟«, فقال Q: »هو كذلك«, فقلت: 

فقول اهلل عزَّ وجّل: {ژ  ڑ  ڑ  ک     کک  } ما معناه؟ فقال: 

ير�سون  احل�سني  قتلة  ذراري  لكّن  اأقواله,  جميع  يف  اهلل  »�سدق 

اأفعال اآبائهم ويفتخرون بها, ومن ر�سي �سيئاً كان كمن اأتاه, ولو اأّن 

رجاًل ُقتل يف امل�سرق فر�سي بقتله رجٌل يف املغرب لكان الرا�سي 

عند اهلل �سريك القاتل, واإّنا يقتلهم القائم اإذا خرج لر�ساهم بفعل 

.
)1(

اآبائهم.. «

�صواهد من الدخول الإيجابّي في فعل الغير:

1- معركة الجمل:

اجلمل,  باأ�سحاب   Q املوؤمنني  اأمري  تعاىل  اهلل  اأظفر  ملّا   

قال له بع�س اأ�سحابه: وددت اأّن اأخي فالناً كان �ساهدنا لريى 

Q: »اأهوى اأخيك  ما ن�سرك اهلل به على اأعدائك. فقال له 

�سهدنا يف  ولقد  �سهدنا,  فقد   «  :Q قال  نعم,  فقال:  معنا؟« 

ع�سكرنا هذا اأقوام يف اأ�سالب الرجال واأرحام الن�ساء, �سريعف 

.
)2(

بهم الزمان, ويقوى بهم الإميان«

)1)  ال�سدوق: علل ال�سرائع الباب 165 الحديث 1.

)2)  نهج البالغة الخطبة رقم 13.
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2- زيارة جابر بن عبد اهلل الأن�صارّي يوم الع�صرين من �صفر:

 فبعد اأن خاطب احل�سني Q بزيارته املعروفة تقول الرواية: 

الأرواح  اأّيها  ال�سالم عليكم  وقال:  القرب  بب�سره حول  ثّم جال 

التي حلت بفناء قرب احل�سني واأناخت برحله. اأ�سهد اأّنكم اأقمتم 

ال�سالة واآتيتم الزكاة واأمرمت باملعروف ونهيتم عن املنكر, وجاهدمت 

اأتاكم اليقني, والذي بعث حمّمداً  امللحدين, وعبدمت اهلل حّتى 

باحلّق لقد �ساركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطّية: فقلت جلابر: 

ب�سيف,  ن�سرب  ومل  جباًل,  نعل  ومل  وادياً,  نهبط  ومل  كيف؟ 

ق بني روؤو�سهم واأبدانهم واأولدهم واأرملت الأزواج؟ 
ّ
والقوم قد فر

فقال يل: يا عطّية, �سمعت حبيبي ر�سول اهلل P يقول: »من 

اأحّب قوماً ُح�سر معهم, ومن اأحّب عمل قوم اأ�سرك يف عملهم, 

والذي بعث حمّمداً باحلّق اإّن نّيتي ونّية اأ�سحابي على ما م�سى 

.
)1(

عليه احل�سني واأ�سحابه.. «

وهكذا هو نداء املوايل يف كّل زمان, ما جاء يف بع�س الزيارات: 

ا�ستغاثتك,  عند  بدين  يجبك  مل  كان  اإن  اهلل,  داعي  لبيك   ..«

.
)2(

ول�ساين عند ا�ستن�سارك, فقد اأجابك قلبي و�سمعي وب�سري..«

)1)  المجل�سي: بحار الأنوار ج 98 �ص 196.

)2)  المجل�سي: بحار الأنوار ج 98 �ص 337.
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الهدف:

التعريف بقيمة »التفّقه يف الّدين«, 

املوؤمن  واأين هو مو�سعه من �سخ�سّية 

ذلك  واآثار  ال�سالح,  العمل  وحقيقة 

على �سّحة العمل وعدم �سّحته.

المحاضرة الثانية: 

ه يف الّدين التفقُّ

ت�ضدير المو�ضوع

عن الإمام الكاظمQ: »تفّقهوا يف دين اهلل فاإّن الفقه مفتاح 

تب اجلليلة 
ُّ
الب�سرية, ومتام العبادة, وال�سبب اإىل املنازل الرفيعة والر

ال�سم�س  كف�سل  العابد  على  الفقيه  وف�سل  والدنيا,  الّدين  يف 

.
)1(

على الكواكب, ومن مل يتفّقه يف دينه مل ير�َس اهلل له عماًل«

)1)  بحار الأنوار, ج 78, �ص 321, ح 19.
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المقّدمة:

ب عن الأحكام 
ّ
اإّن ترك التفّقه يف الّدين يوؤّدي باملرء اإىل التغر

ال�سرعّية, وبالتايل, اإىل حتكيم املزاج والأهواء يف تطبيق الّدين, بل 

يف فهم الّدين, وهذا يف�سح يف املجال اأمام الأعراف والع�سبّيات 

وتطبيقه,  الّدين  فهم  �سبيل  يف  وال�ستح�سانات,  وامل�سالح 

لة, يدفع اإىل البتعاد عن الأ�سول وتنّكب طريق الّدين  وباملح�سِّ

ولذلك  اجلاهلّية,  طريق  اّتباع  واإىل  امل�ستقيم,  وال�سراط  القومي 

اأّكدت ال�سريعة وحّثت على التفّقه يف الّدين, منعاً من تاأثريات 

اجلهل والرجوع اإىل اجلاهلّية. 

محاور المو�ضوع

التفّقه تعلُّم الّدين:

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   وئ   ەئ    }: اآية  يف  الوارد  التفّقه 

.
)1(

ۈئ  ۈئ  ېئ }
.

)2(

والفقه هو: »العلم يف الّدين والتفّقه هو تعّلم الفقه«

وبني  ال�سريعة,  اأحكام  »تعّلم  بني  دائراً  التفّقه  معنى  فيكون 

تعّلم الّدين« وم�سائله وما يتعّلق به. ومّما ي�سري اإىل هذا املعنى قول 

�ص بالعلم باأحكام ال�سريعة« المفردات في غريب القراآن  )1)  التوبة, 122. معناه »طلب التخ�سّ

للراغب الأ�سفهاني.

)2)  ترتيب كتاب العين, للخليل بن اأحمد الفراهيدي, ج 3, مادة فقه, �ص 1410.
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الإمام ال�سادقQ: »�سارعوا اإىل طلب العلم, فواّلذي نف�سي 

بيده, حلديث واحد يف حالل وحرام تاأخذه من �سادق, خري من 

.
)1(

ة« الدنيا وما حملت من ذهب وف�سّ

قيمته وبركات التفّقه في الّدين:

طلب العلم فري�صة:

اإّن طلب العلم فري�سة يتعّبد امل�سلمون بها ويطيعونه يف ال�سعي 

يف �سبيلها, ففي احلديث عن ر�سول اهللP: »اطلبوا العلم ولو 

.
)2(

ني, فاإّن طلب العلم فري�سة على كّل م�سلم« بال�سّ

ومن خطبة لأمري املوؤمننيQ خطبها من على منرب م�سجد 

الكوفة: »اأّيها النا�س, اعلموا اأّن كمال الّدين طلب العلم والعمل 

.
)3(

به, واإّن طلب العلم اأوجب عليكم من طلب املال«

والتفّقه يف الدنيا هو اأوجب من غريه من العلوم التي يحتاج 

اإليها يف املعا�س ويف تطوير و�سائل احلياة. 

2- من اأف�صل العبادات:

عن ر�سول اهللP: »ما ُعبد اهلل تعاىل ب�سي ء اأف�سل من الفقه 

.
)4(

يف الّدين«

)1)  المحا�سن للبرقي, ج 1, �ص 356.

)2)  رو�سة الواعظين, �ص 11.

)3)   الكافي, ج 1, �ص 30, ح 4.

)4)  كنز العّمال, ح 28752.
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3- اأ�صا�ص بنيان الّدين:

الّدين  هذا  ودعامة  دعامة,  �سي ء  لكّل  »اإّن   :P وعنه 

.
)1(

الفقه«

4- التفّقه في الّدين توفيق اإلهّي:

اإّن اهلل اإّنا يحّب عباده جميعاً, ويرحم جميع خملوقيه ولكن 

ة يحبو اهلل تعاىل بها بع�س عباده دون  قد جند اأّن هناك نعمًة خا�سّ

�سواهم, وهذا - دون �سّك - توفيق منه �سبحانه.

 :P ويف هذا املجال, ميكن اأن نفهم ما ورد عن ر�سول اهلل

ره  »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خرياً, فّقهه يف الّدين, وزّهده يف الدنيا, وب�سّ

  .
)2(

عيوبه«

ويف حديث اآخر عن اأمري املوؤمنني Q: »اإذا اأراد اهلل بعبٍد 

.
)3(

خرياً, فّقهه يف الّدين, واألهمه اليقني«

ل تكونوا كجفاة الجاهلّية:

عن اأمري املوؤمنني Q: »ليتاأ�سَّ �سغريكم بكبريكم, ولرياأف 

الّدين  يف  ل  اجلاهلّية:  كجفاة  تكونوا  ول  ب�سغريكم,  كبريكم 

.
)4(

يتفّقهون, ول عن اهلل يعقلون«

)1)  كنز العّمال, ح 28768.

)2)  كنز العّمال, ح 28689.

)3)  غرر الحكم ودرر الكلم لالآمدي, الحكمة 4133.

)4)  نهج البالغة, الخطبة 166.
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�س وقتاً لتعّلم اأحكام ال�سريعة   Pمن ل يخ�سّ
ّ

وقد ذّم النبي

والتفّقه يف الّدين.

عنه P: »اأفٍّ لكّل م�سلم ل يجعل يف كّل جمعة يوماً يتفّقه 

.
)1(

فيه اأمر دينه, وي�ساأل عن دينه«

باجلمعة  »املراد  احلديث:  على  تعقيباً   
ّ

املجل�سي العاّلمة  قال 

.
)2(

الأ�سبوع, ت�سميًة الكّل با�سم اجلزء«

اأي يجعل يف كّل اأ�سبوع يوماً ليتعّلم فيه اأحكام دينه وم�سائله. 

واإّل حتّول اإىل اجلاهلّية و�ساللتها, بعد اأن حباه اهلل بنعمة الإميان, 

وهداه ظالل رحمته.

املدّونة  امل�سائل  هذه  تعّلم  د 
ّ
جمر »اإّن  الثاين:  ال�سهيد  وقال 

باإدراك  الفقه عند اهلل تعاىل  واإّنا  الفقه عند اهلل تعاىل,  لي�س هو 

واخل�سوع,  والهيبة  اخلوف  يورث  الذي  وهو  وعظمته,  جالله 

ويحمل على التقوى ومعرفة ال�سفات املخوفة فيجتنبها واملحمودة 

.
)3(

فريتكبها...«

وهذا يدّل على اأمرين:

اأّن الفقه ل يقت�سر على تعّلم الأحكام ال�سرعّية, بل هو تعّلم كّل - 1

م�سائل الّدين, ويف مقّدمتها العقيدة احلّقة واخل�سال احلميدة.

)1)  بحار الأنوار, ج 1, �ص 176, ح 44.

)2)  نف�ص الم�سدر.

)3)  كتاب »منية المريد في اأدب المفيد والم�ستفيد لل�سهيد الثاني, �ص 157.
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اأّنه لي�س فقط تعّلم الأحكام وامل�سائل, اإّنا ل بّد من تطبيقها - 2

اأي�ساً.

»ل   :Qاهلل عبد  اأبي  عن  ورد  ما  الأمرين  ي�سّدق  حيث 

يقبل اهلل عماًل اإّل مبعرفة, ول يقبل املعرفة اإّل بعمل, فمن عرف 

دّلته معرفته على العمل, ومن مل يعمل فال معرفة له, اإّن الإميان 

.
)1(

بع�سه من بع�س«

)1)  المحا�سن للبرقّي, ج 1, �ص 315, ح 623.
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الهدف:

ن�سر ثقافة احلجاب املراعي لل�سرائط 

ال�سلبّية  الآثار  والتحذير من  ال�سرعّية 

الناجتة عن الترّبج.

المحاضرة الثالثة: 

املراأة واحلجاب ال�رضعّي يف الإ�شلم 

ت�ضدير المو�ضوع

{ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  
ڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ  

 .
)1(

ڭ }

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 59.



136

المقّدمة:

فائقة   عناية 
ّ

الت�سريع الإ�سالمي امل�سلمة من  املراأة  لقد لقيت 

كفيلة باأن ت�سون عّفتها, وجتعلها عزيزة اجلانب, �سامية املكان, واإّن 

ال�سروط التي فر�ست عليها يف ملب�سها وزينتها مل تكن اإّل ل�سّد 

ذريعة الف�ساد الذي ينتج عن الترّبج بالزينة.

محاور المو�ضوع

1 -  ف�صائل الحجاب:

:Pاأ – الحجاب طاعة هلل عزَّ وجلَّ وطاعة للر�صول

{ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ     فقال:  ر�سول  اأوجب اهلل طاعته وطاعة 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
.

)1(

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   }
ک    } تعاىل:  فقال  باحلجاب  الن�ساء  �سبحانه  اهلل  اأمر  وقد 

ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    
.

)2(

ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں   }

ب – الحجاب طهارة: 

قال �سبحانه وتعاىل: { ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 36.

)2)   �سورة النور: اآية 31 .
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.
)1(

ېې  ې  ى  ى  ائائ  }
فو�سف احلجاب باأّنه طهارة لقلوب املوؤمنني واملوؤمنات لأّن 

عند  القلب  كان  هنا  ومن  القلب,  ي�سته  مل  تر  مل  اإذا  العني 

عدم الروؤية اأطهر, وعدم الفتنة حينئذ اأظهر لأّن احلجاب يقطع 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    } القلوب:  مر�سى  اأطماع 

.
)2(

ڦ  ڦ  }
ج – الحجاب تقوى: 

قال تعاىل: { ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  

.
)3(

ڇ  ڇ  ڇڇڍ  }
د-  الحجاب غيرة: 

الرجل  عليها  ُجبل  التي  الغرية  مع  اأي�ساً  احلجاب  يتنا�سب 

وبناته,  اإىل زوجته  اخلائنة  النظرات  متتّد  اأن  ياأنف  الذي  ال�سوّي 

وكم من حرب ن�سبت يف اجلاهلّية والإ�سالم غرية على الن�ساء 

ن�ساءكم  اأّن  »بلغني   :Q  
ّ

علي الإمام  قال  وحمّية حلرمتهن, 

الأ�سواق  العجم- يف  الكّفار من  الرجال  اأي  العلوج-  يزاحمن 

  .
)4(

األ تغارون؟ اإّنه ل خري فيمن ل يغار«

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 53.

)2)   �سورة الأحزاب: اآية  32.

)3)   �سورة الأعراف: اآية 26.

)4)   ال�سرح الكبير, ج 8 �ص 144.
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2-  قبائح التبّرج:

اأ – التبّرج مع�صية هلل وللر�صول:

اإّل نف�سه, قال ر�سول   
ّ
فاإّنه ل ي�سر ومن يع�س اهلل ور�سوله 

اهللP: »كّل اأّمتي يدخلون اجلّنة اإّل من اأبى, قالوا: يا ر�سول 

اأطاعني دخل اجلّنة, ومن ع�ساين  قال: من  ياأبى؟  اهلل ومن 

.
)1(

فقد اأبى«

ب – التبّرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اهلل تعالى:

عن ر�سول اهللP: »�سيكون يف اآخر اأّمتي ن�ساء كا�سيات عاريات, 

.
)2(

على روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت, العنوهن فاإّنهن ملعونات«

ج – التبّرج من �صفات اأهل الّنار:

قوم  اأرهما:  الّنار مل  اأهل  P: »�سنفان من  عن ر�سول اهلل 

النا�س, ون�ساء كا�سيات  البقر ي�سربون بها  معهم �سياط كاأذناب 

.
)3(

عاريات..«

د – التبرج تهّتك وف�صيحة:

 الأكرم P: »اأمّيا امراأة و�سعت ثيابها يف غري بيت 
ّ

عن النبي

 .
)4(

زوجها, فقد هتكت �سرت ما بينها وبني اهلل عزَّ وجّل«

)1)   الغدير, ج 10 �ص 118.

)2)   الدّر المنثور, ج 6 �ص 36.

)3)   ميزان الحكمة, ج 1 �ص 530.

)4)   كنز العّمال, ج 16 �ص 381.
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هـ - التبّرج من الجاهلّية:

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     } تعاىل:  قال 

.
)1(

چڇ  }
التبّرج يوؤّدي اإلى العواقب الوخيمة ومنها:

ة ال�سباب ودفعهم اإىل الفواح�س  - ف�ساد اأخالق الرجال خا�سّ

مة.
ّ
املحر

املتاجرة باملراأة كو�سيلة للدعاية اأو الرتفيه يف جمالت التجارة  -

وغريها.

الإ�ساءة اإىل املراأة نف�سها باعتبار الترّبج قرينة على �سوء نّيتها  -

�سها لأذّية الأ�سرار.
ّ
مّما يعر

زناهما  - »العينان   :P قال  بالعني:  الزنا  مع�سية  ت�سهيل 

.
)2(

النظر«

3 – �صروط الحجاب ال�صرعّي هي:

اأ – اأن يكون �ساتراً جلميع البدن:

ت�سامل اأئّمة امل�سلمني كّلهم على اأّن ما عدا الوجه والكّفني من 

املراأة داخل يف وجوب ال�سرت اأمام الأجانب, اإّل اإذا دعت لذلك 

�سرورة كالطبيب املعالج, ونحوه...

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 33.

)2)   ريا�ص ال�سالحين, �ص 640.
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تلفت  جّذابة  األوان  ذا  اأو  نف�سه,  يف  زينة  يكون  – اأّل  ب 

ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ    ڳ    } تعاىل:  لقوله  الأنظار, 

, فاإذا كان يف ذاته زينة فال يجوز اإبداوؤه, ول ي�سّمى 
)1(

ڱں  }
حجاباً, لأّن احلجاب هو الذي مينع ظهور الزينة لالأجانب. 

الزينة  عن  بعيد  لون  من  يكون  اأن  فيه  يراعى  اأن  فيجب 

والفتنة, كما يجب اأن يكون خالياً مّما يلفت النظر.

لأّن  اجل�سم,  من  حتته  ما  ي�سّف  ل  �سميكاً  يكون  اأن  ج-  

فاإن مل يكن �ساتراً ل ي�سّمى  ال�سرت,  الغر�س من احلجاب 

حجاباً لأنه ل مينع الروؤية, ول يحجب النظر.

د – اأن يكون ف�سفا�ساً غري �سّيق ول يج�ّسم مفاتن البدن, 

ول يظهر اأماكن الفتنة يف اجل�سم.

ه� - اأّل يكون الثوب فيه ت�سّبه بالرجال, اأو مّما يلب�سه الرجال, 

 P الرجل يلب�س لب�سة املراأة, واملراأة تلب�س 
ّ

فقد لعن النبي

لب�سة الرجل, وقالP له: »لعن اهلل املخّنثني من الرجال, 

يف  بالرجال  املت�سّبهات  اأي   
)2(

الن�ساء« من  واملرتّجالت 

اأزيائهن واأ�سكالهن, كبع�س ن�ساء هذا الزمان.

و- اأّل يكون ثوب �سهرة, لقوله P: »من لب�س ثوب �سهرة 

)1)   �سورة النور: اآية 31.

)2)   الجامع ال�سغير, ج 2 �ص 397.
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 وثوب ال�سهرة 
)1(

يف الدنيا األب�سه اهلل ثوب مذّلة يوم القيامة«

هو الثوب الذي اإذا لب�سته املراأة اأ�سري اإليها بالبنان.

4 – ن�صو�ص اأ�صل الحجاب وت�صريعه واآثاره:

ورد يف القراآن الكرمي اآيات �سريحة تدّل على وجوب احلجاب 

منطوقاً ومفهوماً, قال تعاىل:

ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    {ڇ  

گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ  
 .

)2(

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ...}
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     } �سبحانه:  ويقول 

ڭ}  ڭ   {...ڭ     ,{... چڇ   چ  
اإىل اآخر الآيتني 32 و 33 من �سورة الأحزاب, اإىل العديد من 

اآيات الكتاب العزيز التي توؤّكد على ت�سريع احلجاب ووجوبه على 

الن�ساء باعتباره حكماً �سرعّياً ملزماً وجزءاً من الإ�سالم والإميان, 

كما اأّن الإخالل به عملّياً مبطل لل�سالة واحلّج والطواف..

اخل�سوع  حترمي  ياأتي  والأخالقّية  النف�سّية  الأمرا�س  مواجهة  ويف 

بالقول واللني املريب واملغري بالريب, وفجور النفو�س واأهوائها { ڤ  

خالياً   
)3(

{ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

)1)   كنز العّمال, ج 15 �ص 318.

)2)   اإلى اآخر الآيتين 30 و31 من �سورة النور.

)3)   �سورة الأحزاب: اآية 32.
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من امليوعة, ورّقة املقول املوؤّدية اأو املغرية بالتجاوب امل�سبوه, مع التاأكيد 

.
)1(

على ال�ستقامة { ڄ  ڄ  ڄ}

5 – اأهداف الحجاب:

اإّن ت�سريع احلجاب يف الإ�سالم معناه وهدفه ال�سامي احلقيقي 

هو منع اخلالعة بكّل ما لها من �سور واأ�سكال, وبكّل ما فيها من 

ووقاية   ,
ّ

الأخالقي النحالل  منافذ  كّل  وغلق  واأ�سرار,  مفا�سد 

 وح�سي�س الف�ساد 
ّ
املجتمع الب�سرّي من النحدار اإىل مهاوي ال�سر

املدّمر للحياة بكاملها, وقد اأثبتت ال�سواهد باأّن الترّبج والختالط 

, واملزلق 
ّ

د الأخالقي
ّ
 هو العامل الأكرب يف ح�سول التمر

ّ
اجلن�سي

اخلطر الذي طاملا قاد الأفراد واجلماعات لتدمري الأخالق والقيم, 

الإن�سان  و�سعها  التي  الو�سعّية  القوانني  نف�س  وجتاوز  وتدمري 

دة يقول تعاىل: 
ّ
بوحي من �سهواته وفل�سفاته املادّية اجلن�سّية املتمر

.
)2(

{ ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک}

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 32.

)2)   �سورة النور: اآية 30.
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 الليلة السادسة
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الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

عن اأبي عبد اهلل Q, اأّنه قال: »ي�سلك بال�ّسعيد يف طريق 

ثّم  منهم  هو  بل  بهم  اأ�سبهه  ما  الّنا�س:  يقول  حّتى  الأ�ّسقياء 

حّتى  ال�ّسعداء  طريق  بال�ّسقي  ي�سلك  وقد  ال�ّسعادة,  يتداركه 

يقول الّنا�س: ما اأ�سبهه بهم, بل هو منهم ثّم يتداركه ال�ّسقاء, اإّن 

التي  الأ�سباب  اأهّم  على  ف 
ّ
التعر

 Q احل�سني  الإمام  نه�سة  خّلدت 

وكتبت لها الدوام والبقاء دون غريها 

من الثورات واحلركات.

 المحاضرة األولى: 
حّرية »احلّر« درو�س وعرب
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 ختم 
)1(

من كتبه اهلل �سعيداً واإن مل يبق من الدنيا اإّل فواق ناقة

.
)2(

له بال�ّسعادة«

المقّدمة: 

تقول  كربالء,  ثرى  على   
ّ

ياحي
ّ
الر يزيد  بن   

ّ
احلر وقع  ملّا 

بني  و�سعوه  حّتى   Qاحل�سني اأ�سحاب  احتمله  واية: 
ّ
الر

وجهه,  مي�سح  احل�سني  فجعل  رمق,  وبه   Q احل�سني  يدي 

 يف الدنيا, واأنت 
ّ
 كما �سّمتك اأّمك, واأنت احلر

ّ
ويقول: اأنت احلر

 .
)3(

 يف الآخرة
ّ
احلر

 
ّ
للحر  Qاحل�سني الإمام  اأعطاه  الذي  ية 

ّ
احلر و�سام  اإّنه 

بها  واأكرمه  بال�ّسهادة,  ختمها  التي  حياته  حلظات  اآخر  يف 

على قاعدة: »لي�س لالأحرار جزاء اإّل الإكرام«, كما عن اأمري 

اأهّم الّدرو�س والعرب التي ت�سّمنها  . فما هي 
)4(
Qاملوؤمنني

موقفه هذا بحيث ت�سلح للتاأ�ّسي والقتداء به؟

محاور المو�ضوع

من  ا�ستفادتها  ميكن  التي  والعرب  الدرو�س  من  العديد  هناك 

)1)  وهو مقدار ما بين الحلبتين حّتى يمتالأ ال�سرع.

)2)  الكافي للكليني ج 1 �ص 154.

)3)  بحار الأنوار للمجل�سي ج 45 �ص 14.

)4)  ميزان الحكمة للري�سهري ج 1 �ص 584.
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م ن�سري اإىل اأهّمها:
ّ
 يوم العا�سر من حمر

ّ
موقف احلر

1- تفّكر الحّر: 

بالإمام  الّلحاق  فيه  اختار  الذي   
ّ
احلر موقف  اأظهر  لقد 

احلقيقة  اإىل  الو�سول  ودوره يف   
ّ
التفكر Q عظمة  احل�سني 

اأن  بعد  ذلك  اإىل   
ّ
احلر و�سل  حيث  الهلكات,  من  والّنجاة 

 
ّ
احلر راأى  ملّا  الرواية:  تقول  اأمره.  عاقبة  اإليه  تكون  فيما  فّكر 

Q قال  القوم قد �سّمموا على قتال احل�سني  اأّن  بن يزيد 

ُمقاتل اأنت هذا الرجل؟ قال: اإي 
َ
لعمر بن �سعد: اأْي عمر, اأ

َفَما 
َ
وؤو�س وتطيح الأيدي, قال: اأ

ّ
واهلل قتاًل اأي�سره اأن ت�سقط الر

الأمر  لو كان  َما 
َ
اأ قال عمر:  ؟ 

ً
ر�سى فيما عر�سه عليكم  لكم 

 حّتى وقف من 
ّ
اإيّل لفعلت, ولكن اأمريك قد اأبى. فاأقبل احلر

قي�س,  بن  ة 
ّ
قر له:  يقال  قومه  من  رجل  ومعه  موقفاً,  الّنا�س 

فما  قال:  ل,  قال:  اليوم؟  فر�سك  �سقيت  هل  ة 
ّ
قر يا  فقال: 

ة: فظننت واهلل اأّنه يريد اأن يتنّحى فال 
ّ
تريد اأن ت�سقيه؟ قال قر

ي�سهد القتال, ويكره اأن اأراه حني ي�سنع ذلك, فقلت له: مل 

اأ�سقه واأنا منطلق فاأ�سقيه, فاعتزل ذلك املكان الذي كان فيه, 

فواهلل لو اأّنه اأطلعني على الذي يريد خلرجت معه اإىل احل�سني 

 Q؟ فاأخذ يدنو من احل�سني قلياًل قلياًل, فقال له 
ّ

بن علي

فلم  اأن حتمل؟  اأتريد  يزيد,  ابن  يا  تريد  ما  اأو�س:  بن  املهاجر 

عدة- فقال له املهاجر: اإّن 
ّ
فَكل- وهي الر

َ
يجبه واأخذه مثل الأ
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اأمرك ملريب, واهلل ما راأيت منك يف موقٍف قّط مثل هذا, ولو 

الذي  فما هذا  ما عدوتك,  الكوفة  اأهل  اأ�سجع  قيل يل: من 

اجلّنة  بني  نف�سي  اأخري  واهلل  اإيّن   :
ّ
احلر له  فقال  اأرى منك؟! 

قت. ثّم 
ِّ
عت وحر والّنار, فواهلل ل اأختار على اجلّنة �سيئاً ولو ُقطِّ

.
)1(
Qسرب فر�سه فلحق باحل�سني�

 ,Q وهذا من ثمار التفّكر الذي ورد فيه: عن اأبي عبد اهلل

.
)2(

اأّنه قال: »تفّكر �ساعة خرٌي من عبادة �سنة«

2- الت�صحية بالجاه والمقامات:

, قالوا فيه اأّنه: كان 
ّ

 رياحي
ّ

 يربوعي
ّ

 بن يزيد هو متيمي
ّ
اإّن احلر

�سريفاً يف قومه جاهلّيًة واإ�سالماً, واأّنه كان يف الكوفة رئي�ساً ندبه ابن 

. ول �سّك 
)3(

زياد ملعار�سة احل�سني Q, فخرج يف األف فار�س

اأّن مثل هذه الأمور تقّيد الإن�سان وتكّبله يف مثل هذه املواقف 

اإذا ما ا�ست�سلم لها  احلرجة, ومتنعه من �سلوك طريق احلّق اأحياناً 

 مل تاأ�سره كّل هذه العناوين 
ّ
ومل ميكنه اخلال�س منها. اإّل اأّن احلر

الّزائلة ومل تقّيده رئا�سة اأو زعامة اأو جاه اأو نحوه, وهذا هو معنى 

ال�ّسهوات  ترك  »من   :Q املوؤمنني  اأمري  عن  جاء  كما  احلرّية 

.
)4(

اً«
ّ
كان حر

)1)  الإر�ساد للمفيد ج 2 �ص 99.

)2)  م�ستدرك الو�سائل ج 11 �ص 183, عن تف�سير العيا�سي.

)3)  اإب�سار العين لل�سماوي �ص 203.

)4)  ميزان الحكمة للري�سهري ج 1 �ص 583.
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3- عدم الكتراث بالمخاوف والّتهديدات:

لقد كانت الأجواء يف الكوفة ي�سودها اخلوف من عبيد اهلل بن 

زياد, حيث كان يهدم الّدور وي�سجن ويقتل وينفي, ومن الطبيعي 

الّلحظات  هذه  مثل  يف  الإن�سان  على  اخلوف  هذا  مثل  يرد  اأن 

امل�سريّية فيخاف على عياله اأو ماله واأمالكه, اأو ل اأقل تزّين له 

نف�سه الأّمارة بال�ّسوء ذلك كما �سنع عمر بن �سعد حينما األقى 

 Q عليه احلّجة يف طلب ن�سرته: فقال Q الإمام احل�سني

له: ويحك اأما تّتقي اهلل الذي اإليه معادك؟ اأتقاتلني واأنا ابن من 

علمت؟ يا هذا! َذْر هوؤلء القوم وكن معي, فاإّنه اأقرب لك من 

 :Q اهلل. فقال له عمر: اأخاف اأن تهدم داري! فقال احل�سني

 :Q اأنا اأبنيها لك! فقال عمر: اأخاف اأن توؤخذ �سيعتي! فقال

عيال  يل  فقال:  باحلجاز.  مايل  من  منها  خرياً  عليك  اأخلف  اأنا 

اأنا اأ�سمن �سالمتهم. ثّم �سكت فلم يجبه  اأخاف عليهم! فقال: 

لك؟  ما  يقول:  وهو   ,Q احل�سني  عنه  فان�سرف  ذلك,  عن 

ذبحك اهلل على فرا�سك �سريعاً عاجاًل, ول غفر لك يوم ح�سرك 

ون�سرك, فواهلل! اإيّن لأرجو اأن ل تاأكل من بّر العراق اإّل ي�سرياً. 

فقال له عمر- م�ستهزءاً-: يا اأبا عبد اهلل! يف ال�ّسعري عو�س عن 

.
)1(

الرّب! ثّم رجع عمر اإىل مع�سكره

)1)  مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q �ص 468.
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ر 
ّ
 اأن يقّدم كّل هذه الأعذار واحلجج الواهية, فتحر

ّ
مل ي�ساأ احلر

ومل  الّنهائّية,  وعاقبته   
ّ

احلتمي م�سريه  عن  ي�سغله  ما  كّل  من 

ينك�سر اأو ي�سعف اأو يهن اأمام كّل تلك التحّديات ال�سعبة وهذا 

 على جميع 
ّ
 حر

ّ
 كما عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن احلر

ّ
هو احلر

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

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

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

.
)1(

وقهر واأ�سر«

4- نبل الحّر واأخالقه:

التي  الأخالقّية  فات  ال�سّ من  بالعديد  يتحّلى   
ّ
احلر كان 

كما  خلق,  �ساحب  نبياًل  كان  فقد  وحتّوله,  جناته  يف  �ساهمت 

ي�سّلي  اأن  الإمام  واأراد   Q بالإمام  التقى  حينما  ذلك  ظهر 

: »اأتريد اأن ت�سّلي 
ّ
الة فقال للحر فقال للموؤّذن: »اأقم« فاأقام ال�سّ

باأ�سحابك؟« قال: ل, بل ت�سّلي اأنت ون�سّلي ب�سالتك. ف�سّلى 

.
)2(
L

ّ
بهم احل�سني بن علي

 Q وهو اخلارج ليمنع احل�سني 
ّ
فمثل هذا املوقف من احلر

من دخول الكوفة ومعه األف فار�س, ل �سّك اأّنه يدل على عمل 

اأخالقي رفيع.

)1)  ميزان الحكمة للري�سهري ج 1 �ص 582.

)2)  الإر�ساد للمفيد ج 2 �ص 79.
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: اإّنا ل�سنا من هوؤلء الذين كتبوا 
ّ
وكذلك حينما قال له احلر

اإليك, وقد اأمرنا اإذا نحن لقيناك, اأّل نفارقك حّتى نقدمك الكوفة 

على عبيد اهلل. فقال له احل�سني Q: »املوت اأدنى اإليك من 

حّتى  وانتظر  فركبوا  فاركبوا«  »قوموا  لأ�سحابه:  قال  ثّم  ذلك« 

ركب ن�ساوؤهم, فقال لأ�سحابه: »ان�سرفوا« فلما ذهبوا لين�سرفوا 

 :
ّ
حال القوم بينهم وبني الن�سراف, فقال احل�سني Q للحر

َما لو غريك من العرب 
َ
: اأ

ّ
»ثكلتك اأّمك, ما تريد؟« فقال له احلر

اأنت عليها, ما تركت ذكر  يقولها يل وهو على مثل احلال التي 

اأّمه بالّثكل كائناً من كان, ولكن واهلل ما يل اإىل ذكر اأّمك من 

 
ّ
. فاإّن هذا الحرتام من احلر

)1(

�سبيل اإّل باأح�سن ما يقدر عليه..

عاقبته,  الطّيب يف ح�سن  الأثر  له  كان   Oالزهراء ديقة  لل�سّ

 
ّ
ولي�س من البعيد اأن يكون قول الإمام له بعد ذلك: »اأنت احلر

كما �سّمتك اأّمك«, فيه نوع تطييب خلاطره بجميل �سنعها بعد اأن 

 يف موقفه الأّول باأن تبكيه وتثكل به, واهلل العامل.
ّ
دعا على احلر

5- توبة الحّر:

 كيف يجب علينا اأن نقف مع اأنف�سنا وخ�سو�ساً يف 
ّ
يعّلمنا احلر

الّلحظات احلا�سمة التي نخرّي فيها اأنف�سنا بني اجلّنة والّنار, لرنجع 

�سيئاً  ونتوب من ذنوبنا ول نختار على اجلّنة  تعاىل  اإىل اهلل  فيها 

)1)  الإر�ساد للمفيد ج 2 �ص 80.
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قنا, ف� »ما خرٌي بخرٍي بعده الّنار, وما �سرٌّ ب�سرٍّ بعده 
ّ
ولو قّطعنا وحر

املع�سية  عظمت  ومهما   .
)1(
Qاملوؤمنني اأمري  عن  كما  اجلّنة« 

فاإّن باب رحمة اهلل تعاىل وعفوه يبقى مفتوحاً ول ينبغي اأن يياأ�س 

الإن�سان من رحمة اهلل تعاىل.

كما  للتوبة  طريقاً  لنف�سه  يخرتع  التوبة مل   
ّ
احلر اأراد  وحينما 

ويذهب  القتال  يرتك  اأن  با�ستطاعته  فكان  بع�سهم,  ي�سنع  قد 

وبقاءه  �سالمته  معه  ي�سمن  اآخر  مكان  اإىل  اأو  وعياله,  اأهله  اإىل 

حّياً, وميّني نف�سه بعد ذلك بالتوبة من خالل العبادة وال�سالة 

اختار  اأّنه   
ّ
احلر عظمة  اأّن  اإّل  ذلك..  ونحو  وال�ستغفار  والدعاء 

الطريق ال�سحيح للتوبة »من اأراد اهلل بداأ بكم«, فجاء اإىل الإمام 

احل�سني Q لي�ساأله عن التوبة وعن اإ�سالح ما اأف�سده, ولكن 

من  حياًء  راأ�سه,  على  يده  وا�سعاً  تر�سه,  قالباً  املنك�سر,  بحالِة 

 فقد 
ّ

اأنيب فتب علي اإليك  األلهّم  يقول:  P وهو  الر�سول  اآل 

يا ابن ر�سول اهلل هل يل  اأوليائك واأولد نبّيك,  اأرعبت قلوب 

من توبة؟ قال: نعم, تاب اهلل عليك..

)1)  نهج البالغة الحكمة رقم 387.
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الهدف:

الإ�سالم  نبي  عظمة  على  ف 
ّ
التعر

�سلوكه  من  قب�س  وعلى   P حمّمد 

 لالإقتداء به.
ّ

ال�سخ�سي

ت�ضدير المو�ضوع

 عن اأبي عبد اهللQ قال: »ملا ُعرج بر�سول اهلل P انتهى 

به جربائيل اإىل مكان فخّلى عنه, فقال له: يا جربائيل تخّليني 

على هذه احلالة؟ فقال: ام�س, فواهلل لقد وطئت مكاناً ما وطئه 

.
)1(

, وما م�سى فيه ب�سر قبلك«
ٌ
ب�سر

)1)   الكافي, ج 1 ح 12.

المحاضرة الثانية: 

حمّمد امل�شطفىP رحمة للعاملني
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 :P ولدته وت�صميته

وقوع  عن  واحلديثّية  التاريخّية  امل�سادر  من  جملة  تتحّدث 

حوادث عجيبة يوم ولدته P مثل: انطفاء نار فار�س, وزلزال 

اأ�ساب النا�س حّتى تهّدمت الكنائ�س والبَيع وزال كّل �سيء ُيعبد 

من دون اهلل عزَّ وجّل عن مو�سعه, وت�ساقط الأ�سنام املن�سوبة يف 

مورهم, 
ُ
الكعبة على وجوهها حّتى ُعّميت على ال�سحرة والكّهان اأ

وطلوع جنوم مل ُتر من قبل هذا. وقد ولد P وهو يقول: »اهلل 

. واأّما عن 
)1(

اأكرب, واحلمد هلل كثرياً و�سبحان اهلل بكرًة واأ�سياًل«

يوم ميالدهP, فقد حّدده اأهل بيته R – وهم اأدرى مبا يف 

البيت- فقالوا: هو يوم اجلمعة ال�سابع ع�سر من �سهر ربيع الأّول 

بعد طلوع الفجر, كما هو امل�سهور بني الإمامّية, وعند غريهم اأّنه 

ولد يف يوم الثنني الثاين ع�سر من ال�سهر نف�سه.

 P ب�ا�سمني: »حمّمد« و»اأحمد« وقد ذكرهما 
ّ

وا�ستهر النبي

�سّماه  قد  املطلب  عبد  جّده  اأّن  املوؤّرخون  وروى  الكرمي,  القراآن 

حمّمداً, واأجاب من �ساأله عن �سبب الت�سمية قائاًل:» اأردت اأن 

ّمه اآمنة �سّمته قبل جّده 
ُ
. كما اأّن اأ

)2(

يحمد يف ال�سماء والأر�س«

ب� : اأحمد. وروي عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »اإّن اهلل خلقني 

)1)   تاريخ اليعقوبي, ج 2 �ص 8.

)2)   ال�سيرة الحلبّية, ج 1 �ص 128.
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العر�س  اأ�سمائه, فذو  لنا ا�سمني من  نور واحد, و�سّق  وعلّياً من 

.
)1(

»
ّ

حممود واأنا حمّمد, واهلل الأعلى وهذا علي

طهارة الن�صب:  

قال الطرب�سّي يف تف�سري قوله تعاىل: { ڱ  ڱ  ں }: ومعناه 

وتقلّبك يف اأ�سالب املوّحدين من نبّي اإىل نبّي حّتى اأخرجك نبّياً... 

اأ�سالب  قال: »يف   Lواأبي عبد اهلل اأبي جعفر  املروّي عن  وهو 

غري  نكاح  من  اأبيه  �سلب  من  اأخرجه  حّتى  نبّي  بعد  نبّي  النبّيني, 

.
)2(

»Q سفاح من لدن اآدم�

 :P اهلل تعالى ي�صف النبّي محّمدًا ونبّوته

ميكن الإ�سارة اإىل بع�س ما ورد يف القراآن الكرمي حول �سخ�سّية 

 حمّمد يف ال�سماء 
ّ

ر�سول اهلل, وعظمة نبّوته ور�سالته, وموقع النبي

والأر�س:

هدف بعثته ور�صالته:

 الرحمة بالب�سر والتزكية والرتبية لهم, قال تعاىل: { ٺ  ٺ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

گ   گ     ک   {ک   تعاىل:  وقال   .
)3(

{.. ڤ  ڤ  

.
)4(

گ}
)1)   بحار الأنوار, ج 16 �ص 97 .

)2)   مجمع البيان في تف�سير القراآن, ج19, �ص189.

)3)   �سورة الجمعة: اآية 2.

)4)    �سورة الأنبياء: 107.
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الأ�صوة الح�صنة و�صاحب الخلق العظيم:

 .
)1(

 قال اهلل تعاىل: { وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ   ېئ  }

 .
)2(

{ ڱ  ڱ     ڱ  ں  }

�صّيد الر�صل واأعظمهم وخاتمهم:

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  ې    } تعاىل:  قال   

. وقال 
)3(

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ}
 Q: »اأنت مّني مبنزلة هارون من مو�سى 

ّ
 P لعلي

ّ
النبي

 بعدي«.
ّ

اإّل اأّنه ل نبي

تخ�صي�صه بالإ�صراء والمعراج:

پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }  

 .
)4(

ڀ  ڀ  ...}

الأمر الإلهّي بوجوب طاعته واحترامه:

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    قال تعاىل: 

 .
)5(

پپ   ....}

)1)   �سورة الأحزاب: اآية 21.

)2)  �سورة القلم:اآية 4.

)3)   �سورة الأحزاب: اآية 40.

)4)  �سورة الإ�سراء: اآية 1.

)5)   �سورة الأنفال: اآية 46.
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:P ب�صارات الأنبياء بر�صالة محّمد بن عبدا هلل

-  Q اخلليل  اإبراهيم  ب�سارة  على  الكرمي  القراآن  ن�ّس  لقد 

بر�سالة خامت النبّيني P باأ�سلوب الدعاء قائاًل- بعد الكالم 

من  القواعد  ورفع  مة 
ّ
املكر مّكة  يف  احلرام  اهلل  بيت  عن 

البيت والدعاء بقبول عمله وعمل اإ�سماعيلQ: { ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
 .

)1(

ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ}
-  

ّ
الأّمي  P بنبّوة حمّمد  الب�سارة  باأّن  الكرمي  القراآن  ح 

ّ
و�سر

واجلديد  )التوراة(  القدمي  العهدين  يف  موجودة  كانت 

)الإجنيل(. قال تعاىل: { ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  

 .
)2(

ک  ک  ک            کگ  ...}
اأخرب  - كما   -Q عي�سى  ل�سان  على  الإجنيل  به  ب�ّسر  وقد 

القراآن الكرمي بذلك و�سّدقه علماء اأهل الكتاب- وقد حكاه 

قوله تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  }. ول مانع 

عرف  وكنيتني يف  ولقبني  با�سمني  ال�سخ�س  يعرف  اأن  من 

اجلزيرة العربّية وغريها.

)1)   �سورة البقرة: اآية 129.

)2)   �سورة الأعراف: اآية 157.
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قب�ص من �صلوكه و�صفاته ال�صخ�صّية:

حمّمدP العبد الذي يخاف رّبه: 

عن اأبي جعفرQ قال: »وكان ر�سول اهلل P يقوم على 

ڃ   ڃ   ڄ    } وتعاىل:  �سبحانه  اهلل  فاأنزل  رجله  اأ�سابع  اأطراف 

.
)1(

ڃ  ڃ  چ  چ  }«
وعن اأبي عبد اهلل Q قال: » ما كان �سيء اأحّب اإىل ر�سول 

جتّلت  وقد   .
)2(

وجّل« عزَّ  اهلل  يف  جائعاً  خائفاً  يظّل  اأن  من  اهلل 

عبودّيته يف قوله و�سلوكه حّتى قال: قّرة عيني يف ال�سالة.

 وكان ينتظر وقت ال�سالة وي�ستدُّ �سوقه للوقوف بني يدي اهلل 

تعاىل.

. وعن 
)3(

وكان كثري الدعاء, حّتى قال: »الدعاء مّخ العبادة«

ليلتها,  عائ�سة  عند   P اهلل  ر�سول  »كان   :Q جعفر  اأبي 

فقالت: يا ر�سول اهلل, مِلَ تتعب نف�سك وقد غفر اهلل لك ما تقّدم 

 .
)4(

من ذنبك وما تاأّخر؟ فقال: يا عائ�سة األ اأكون عبداً �سكوراً؟«

ويف اخلرب عنه Q: »واإّن درعه - عند وفاته - مرهونة عند يهودّي 

 .
)5(

من يهود املدينة بع�سرين �ساعاً من �سعري ا�ستلفها نفقة لأهله«

)1)   �سورة طه: الآيات 1 / 2. الكافي, ج 2 �ص 6.

)2)   رو�سة الكافي, ج12 �ص 188.

)3)   المحّجة البي�ساء, ج2 �ص 282.

)4)   اأ�سول الكافي, ج8, �ص 294.

)5)   بحار الأنوار, ج 16, �ص 219.
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جلو�سه واأكله:

 عن اأبي عبد اهلل Q قال: »كان ر�سول اهلل P ياأكل اأكل 

 .
)1(

العبد, ويجل�س جل�سة العبد, ويعلم اأّنه عبد«

عالقته باأ�سحابه:

ۆ   ۇ     ۇ   ڭ    } تعاىل:  قال   

 P قال: » كان ر�سول اهلل Qۆ  }. وعن اأبي عبد اهلل
يق�ّسم حلظاته بني اأ�سحابه, فينظر اإىل ذا وينظر اإىل ذا بال�سوّية«؛ 

وقال:» ومل يب�سط ر�سول اهلل رجليه بني اأ�سحابه قّط, واإن كان 

حّتى  يده  من  يده   P اهلل  ر�سول  يرتك  فما  جل 
ّ
الر لي�سافحه 

)2(

يكون هو التارك... «.

اجلود واحللم:

 قال تعاىل: { ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

. وقد 
)3(

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ }
 P �سيئاً قّط فقال: ل«, واأّنه عفا عن 

ّ
روي اأّنه: »ما �ُسئل النبي

لديها, وهو يف  ما  بكّل  رّبها وحاربته  اأمر  التي عتت عن  قري�س 

يعلمون...  ل  فاإّنهم  قومي  اهِد  »اللهّم  لهم:  قائاًل  القدرة  ذروة 

اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.

)1)   الكافي, ج6, ح3.

)2)   الكافي, ج2, ح1.

)3)   �سورة التوبة: اآية 128.
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 P فاأرعد, فقال: »َهّون عليك 
ّ

 وُروي: اأّن رجاًل كّلم النبي

.
)1(

فاإيّن ل�سُت مبِلك اإّنا اأنا ابن امراأٍة تاأكل القديد«

�سجاعته:

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     } تعاىل  اهلل  قال   

.
)2(

ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې }
زهده:

 رّبي ليجعل يل بطحاء مّكة 
ّ

P قال:» عر�س علي
ّ

 عن النبي

ذهباً, قلت: ل يا رّب ولكن اأ�سبع يوماً واأجوع يوماً, فاإذا جعت 

  .
)3(

اإليك وذكرتك, واإذا �سبعت �سكرتك وحمدتك« عت 
ّ
ت�سر

ويذكر املوؤّرخون اأّنه كان P يرّقع ثوبه, ويخ�سف نعله, ويحلب 

�ساته, وياأكل مع العبد, ويجل�س على الأر�س, ول مينعه احلياء اأن 

 والفقري...
ّ

يحمل حاجته من ال�سوق اإىل اأهله, وي�سافح الغني

)1)   ميزان الحكمة, ج 4 �ص 3226.

)2)   �سورة الأحزاب: اآية 39.

)3)   �سنن الترمذي, 2 حديث 2377.
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الهدف:

اأكرث  اإحدى  على  ال�سوء  ت�سليط 

على  خطورة  الجتماعّية  الآفات 

اآّفة  التي هي  والأ�سرة,  واملراأة  الرجل 

م, وبيان بع�س اآثارها. 
ّ
الختالط املحر

�س اإىل وخامة الآثار الفعلّية 
ّ
دون التعر

احلا�سلة.

المحاضرة الثالثة: 

الختلط املحّرم

ت�ضدير المو�ضوع

عن اأمري املوؤمنني Q: »لي�س يف البدن �سيء اأقّل �سكراً من 

.
)1(

» العني, فال تعطوها �سوؤلها, فت�سغلكم عن ذكر اهلل عزَّ وجلَّ

)1)   الخ�سال, �ص629, ح 10.
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المقّدمة:

العالقة  اإطار  خارج  واملراأة  الرجل  بني  العالقة  تنظيم  يعترب 

الزوجّية من الأمور الهاّمة التي نّبهت عليها ال�سريعة الإ�سالمّية, 

يف  للوقوع  مدعاة  هي  م 
ّ
املحر الختالط  ظاهرة  اأّن  واعتربت 

الكثري من املفا�سد الأخالقّية وال�سلوكّية والجتماعّية والتي قد 

ل يقت�سر اأثرها املدّمر على الفرد بل قد يتعّداه اإىل كاّفة املجتمع.

محاور المو�ضوع

تحقيق معنى الختالط:

الختالط من اخللط, وهو جمع الأجنا�س املتباينة يف ظرف 

يف  وهو  الفتعال,  من  والختالط  واملكان.  الزمان  من  واحد 

امل�سطلح عبارة عن اجتماع اأفراد متعّددين من الذكور والإناث 

يف جمل�س واحد. منه ما ل اإ�سكال فيه, كاجتماع اأفراد الأ�سرة 

اإخوة واأخوات, واآباء واأبناء, وفروع هوؤلء  الواحدة من املحارم, 

جميعاً.

ومنه ما قد ترافقه الكثري من ال�سكالت لدى اجتماع اأفراد 

من غري املحارم يف حمّل واحد وجمل�س واحد.

الختالط وال�صيطان:

عن ر�سول اهلل P اأّنه نهى عن حمادثة الن�ساء - يعني غري 
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ذوات املحارم - وقال: »ل يخلوّن رجل بامراأة فما من رجل خال 

.
)1(

بامراأة اإّل كان ال�سيطان ثالثهما«

اأفراد  من  كلٍّ  نظر  يح�سل  اأْن  يوؤمن  فال  اجلن�سني  جتاور  اإّن 

اجلن�سني اإىل الآخر دون رعاية اأحكام النظر والكالم فيما يجوز 

وفيما ل يجوز.

اللوازم المدّمرة لالختالط:

اإّن طول الوقت الذي يق�سيه كّل من الرجل واملراأة الأجنبيني, 

قد  ما  الآخر  اإىل  منهما  كّل  عديدة  مرات  النظر  ترّدد  ي�ستلزم 

يتعدى معه النظر عن الوجهني والكفني ولذا حذرت الأحاديث 

مدّمرة  تكون  قد  التي  الآثار  من   R املع�سومني  املاأثورة عن 

ومهلكة للرجل وللمراأة وكذلك لالأ�سرة واملجتمع.

عن الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »النظرة بعد النظرة تزرع 

.
)2(

يف القلب ال�سهوة وكفى بها ل�ساحبها فتنة«

ومن لوازم النظر المحّرم: 

1- ي�سغل عن ذكر اهلل تعاىل:

فعن اأمري املوؤمنني Q: »لي�س يف البدن �سيء اأقل �سكراً 

.
)3(

» من العني, فال تعطوها �سوؤلها فت�سغلكم عن ذكر اهلل عزَّ وجلَّ

)1)   جامع اأحاديث ال�سيعة  ال�سّيد البروجردّي, ج 20  �ص 309.

)2)   من ل يح�سره الفقيه, ج 4  �ص 18.

)3)   الخ�سال , �ص629, ح10.
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2- يبذر الهوى ويولد الغفلة:

فعن ر�سول اهلل P: »اإّياكم وف�سول النظر, فاإنه يبذر الهوى, 

.
)1(

ويوّلد الغفلة«

3- عمى القلب عن العاقبة:

اأب�سرت العني ال�سهوة عمي  »اإذا   :Q اأمري املوؤمنني  فعن 

.
)2(

القلب عن العاقبة«

4- دوام احل�سرة:

 Q: »من اأطلق ناظره اأتعب حا�سره, من تتابعت 
ّ

وعن علي

.
)3(

حلظاته دامت ح�سراته«

5- م�سيدة ال�سيطان و�سهم من �سهامه:

.
)4(

فعن اأمري املوؤمننيQ: »العيون م�سائد ال�سيطان«

 ل تتبع النظرة 
ّ

 Q: »يا علي
ّ

 P اأّنه قال لعلي
ّ

وعن النبي

من  م�سموم  �سهم  النظرة  واآخر  عليك  والثانية  لك  الأوىل  فاإّن 

.
)5(

�سهام اإبلي�س لعنه اهلل تعاىل«

)1)   بحار الأنوار , ج72, �ص199.

)2)   غرر الحكم ودرر الكلم لالآمدي, الحكمة 4063.

)3)   البحار, ج 104, �ص38.

)4)   غرر الحكم, الحكمة رقم 950. 

)5)   �سرح الأزهار, ج 4 �ص 113.
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6- العذاب يف النار:

فعن ر�سول اهلل P: »من مالأ عينه من احلرام, مالأ اهلل عينه 

.
)1(

يوم القيامة من النار, اإّل اأن يتوب«

وهذا ما يدعو اأهل القرب اإىل متّني زوال نعمة النظر اإذا كانت 

توؤّدي اإىل زوال نعمة القرب. فعن اأمري املوؤمنني Q: »عمى 

.
)2(

الب�سر خري من كثري النظر«

وذلك, لأّن كرثة تركيز النظر يوؤدي اإىل ال�سهوة والريبة وا�ستثارة 

الغريزة. فعن الإمام ال�سادق Q يف و�سّيته لبن جندب: »يا 

ابن جندب, اإّن عي�سى بن مرمي Q قال لأ�سحابه: ... اإّياكم 

والنظرة, فاإّنها تزرع يف القلب ال�سهوة, وكفى بها ل�ساحبها فتنة, 

.
)3(

طوبى ملن جعل ب�سره يف قلبه, ومل يجعل ب�سره يف عينه«

)1)   بحار الأنوار, ج 76, �ص234.

)2)   تحف العقول, �ص95.

)3)   تحف العقول, �ص305.
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 الليلة السابعة
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الهدف:

ف على جوانب من حياة اأبي 
ّ
التعر

الف�سل العّبا�س Q وبع�س مواقفه 

 .R ومنزلته عند الأئّمة

 المحاضرة األولى: 
Q العّبا�س

ت�ضدير المو�ضوع

ورد يف بع�س الزيارات: »ال�سالم عليك يا اأبا الف�سل العّبا�س 

بن اأمري املوؤمنني, ال�سالم عليك يا ابن �سّيد الو�سيني, ال�سالم 

واأقومهم بدين  اإمياناً,  واأقدمهم  اإ�سالماً,  القوم  اأّول  ابن  يا  عليك 

ولر�سوله  ن�سحت هلل  لقد  اأ�سهد  الإ�سالم,  على  واأحوطهم  اهلل, 

ولأخيك فنعم الأخ املوا�سي, فلعن اهلل اأّمة قتلتك ولعن اهلل اأّمة 
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ظلمتك, ولعن اهلل اأّمة ا�ستحّلت منك املحارم وانتهكت حرمة 

الدافع  النا�سر, والأخ  املحامي  املجاهد,  ال�سابر  فنعم  الإ�سالم, 

عن اأخيه, املجيب اإىل طاعة رّبه, الراغب فيما زهد فيه غريه, من 

الثواب اجلزيل, والثناء اجلميل فاأحلقك اهلل بدرجة اآبائك يف دار 

.
)1(

النعيم«

المقّدمة:

وفائدتها  اأثرها  لها  الطّف  �سهداء  حياة  على  الإطاللة  اإّن 

ة يف القتداء بهم وال�سري على  ة, حيث تعطينا درو�ساً خا�سّ اخلا�سّ

نهجهم. ومتتاز حياة اأبي الف�سل العّبا�س Q من بني �سهداء 

 ,Q اأعظم �سهيد بني يدي �سّيد ال�سهداء  اأّنها �سرية  كربالء 

كما  ال�سهداء-  جميع  القيامة  يوم  �سهادته  على  يغبطه  و�سوف 

ف على حياة 
ّ
جاء يف بع�س الروايات الآتية-, ما يدفعنا اإىل التعر

ومزاياه  �سفاته  واأهّم  الهاّمة,  مواقفه  وبع�س  العظيم  الرجل  هذا 

عّلها تكون درو�ساً لنا يف الوفاء والعطاء والبذل والإنفاق وغريها 

من ال�سفات الإن�سانّية الكرمية.

)1)  بحار الأنوار ج 98 �ص 218.
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ت�ضدير المو�ضوع

الولدة والن�صاأة:

ولد Q يف اليوم الرابع من �سعبان �سنة 26 هجرية, فيكون 

عمره ال�سريف يوم الطّف 34 �سنة.

.Q بن اأبي طالب اأمري املوؤمنني 
ّ

اأبوه: الإمام علي

اأّمه: فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن كالب.. 

اأهل  بف�سل  العارفات  الن�ساء  من  وكانت  البنني,  باأّم  املعروفة 

البيت R, ولي�س يف العرب اأ�سجع من اآبائها واإخوانها, وكان 

اآباوؤها من �سادات العرب وزعمائهم, وهي من بيت كرم و�سجاعة 

وف�ساحة ومعرفة.

ال�سّديقة  �سهادة  بعد   Q املوؤمنني  اأمري  اأّن  روي  وقد 

ابة 
ّ

الزهراء O قال لأخيه عقيل بن اأبي طالب - وكان ن�س

ولدتها  قد  امراأة  »ابغني   : واأن�سابهم-  وبيوتهم  بالعرب  عارفاً 

فار�ساً«, فقال له  الفحولة من العرب لأتزّوجها فتلد يل غالماً 

ة.
ّ
عقيل: اأين اأنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبي

اإخوته من اأّمه: عبد اهلل, وعثمان, وجعفر.

والعّبا�س اأّول مولود لالإمام عليQمن اأّم البنني, والعّبا�س 

من اأ�سماء الأ�سد الغ�سبان, لعّل اأمري املوؤمننيQ �سّماه بذلك 

تفاوؤًل ب�سجاعته و�سولته يف احلروب.
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كنيته واألقابه: 

اأّما كنيته فاأبو الف�سل, وهي الكنية املعروفة وامل�سهورة.

واأّما األقابه: فقد عرف Q باألقاب كثرية منها ما كان يلّقب 

به يف زمانه قبل واقعة الطّف, ومنها ما لّقب به يف كربالء, ومنها 

ما عرف به بعد �سهادته:

وو�سامة  هياأته  جلمال  بذلك  لّقب  ولعّله  ها�سم:  بني  قمر 

يركب  جمياًل  و�سيماً  كان  اإّنه  املوؤّرخون:  عنه  قال  فقد  �سورته, 

الفر�س املطّهم ورجاله يخّطان يف الأر�س.

املاء  ب�سقي  لهتمامه  ولذلك  العطا�سى,  و�ساقي  ال�ّسقاء: 

الأعداء  �سّيق  اأن  بعد  قالوا:  م. 
ّ
حمر من  ال�سابع  يوم  خ�سو�ساً 

على الإمام احل�سني Q واأهل بيته واأطفاله ومنعوا و�سول املاء 

 بن اأبي طالب اأخاه Q فبعثه 
ّ

اإىل املخّيم, دعا العّبا�س بن علي

قربة,  بع�سرين  معهم  وبعث  راجاًل  وع�سرين  فار�ساً  ثالثني  يف 

فجاءوا حّتى دنوا من املاء لياًل, وا�ستقدم اأمامهم باللواء نافع بن 

الرجل..  الزبيدّي: من  احلّجاج  بن  فقال عمرو   ,
ّ

هالل اجلملي

ما جاء بك؟ قال: جئنا ن�سرب من هذا املاء الذي حالأمتونا عنه, 

اأ�سرب منه قطرة وح�سني  فا�سرب هنيئاً, قال: ل واهلل ل  قال: 

عط�سان ومن ترى من اأ�سحابه, فطلعوا عليه, فقال: ل �سبيل اإىل 

اإّنا و�سعنا بهذا املكان لنمنعهم املاء, فلّما دنا منه  �سقي هوؤلء, 

قربهم  الرجالة فمالأوا  ف�سّد  قربكم  املوؤوا  لرجاله:  قال  اأ�سحابه 
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وثار اإليهم عمرو بن احلجاج واأ�سحابه, فحمل عليهم العّبا�س بن 

 Q ونافع بن هالل فكفوهم, ثّم ان�سرفوا اإىل رحالهم.
ّ

علي

له  قال  اأّنه   Q احل�سني  الإمام  عن  روي  اللواء:  �ساحب 

م حينما طلب منه الرخ�سة: »اأنت �ساحب 
ّ
يوم العا�سر من املحر

ق ع�سكري«.
ّ
لوائي, واإذا م�سيت تفر

 :Q ال�سادق  الإمام  عن  له  زيارة  ففي  ال�سالح:  العبد 

»ال�سالم عليك اأّيها العبد ال�سالح املطيع هلل ولر�سوله.. «.

اإليه  بالتو�ّسل  ا�ستجيبت حوائجهم  باب احلوائج: لكرثة من 

والدعاء عند قربه. رحم اهلل ال�سّيد �سالح احلّلي اإذ يقول فيه:

يف حاج��ة اإّل ويق�سي حاجهاباب احلوائج م��ا دعته مروعة

:Q ثناوؤه على ل�صان الإمام زين العابدين

 
ّ

علي العابدين  �سّيد  نظر  قال:  �سفّية,  اأبي  بن  ثابت  عن 

اأبي  بن   
ّ

علي بن  العّبا�س  بن  اهلل  عبيد  اإىل   Lاحل�سني بن 

Q فا�ستعرب, ثّم قال: »ما من يوم اأ�سّد على ر�سول  طالب 

املطلب  عبد  بن  حمزة  عّمه  فيه  قتل  اأحد,  يوم  من   P اهلل 

ابن عّمه جعفر  فيه  قتل  موؤتة  يوم  وبعده  ر�سوله,  واأ�سد  اأ�سد اهلل 

 Q احل�سني  كيوم  يوم  »ول   :Q قال  ثّم  طالب«.  اأبي  بن 

الأّمة  اأّنهم من هذه  يزعمون  األف رجل,  اإليه ثالثون  ازدلف 

فال  يذكرهم  باهلل  وهو  بدمه,  وجّل  عزَّ  اهلل  اإىل  ب 
ّ
يتقر كّل 

وعدواناً«. وظلماً  بغياً  قتلوه  حّتى  يتعظون, 
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ثّم قال Q: »رحم اهلل العّبا�س, فلقد اآثر واأبلى, وفدى اأخاه 

بنف�سه حّتى قطعت يداه, فاأبدله اهلل عزَّ وجّل بهما جناحني يطري 

بهما مع املالئكة يف اجلّنة كما جعل جلعفر بن اأبي طالب, واإّن 

ال�سهداء  بها جميع  تبارك وتعاىل منزلة يغبطه  للعّبا�س عند اهلل 

.
)1(

يوم القيامة«

:Q ثناوؤه على ل�صان الإمام ال�صادق

 نافذ 
ّ

عن الإمام ال�سادق Q: »كان عّمنا العّبا�س بن علي

الب�سرية �سلب الإميان, جاهد مع اأبي عبد اهلل واأبلى بالًء ح�سناً, 

وم�سى �سهيداً«.

ويف بع�س الزيارات املروّية عنه: »اأ�سهد لك بالت�سليم والت�سديق 

 املر�سل وال�سبط املنتجب..«.
ّ

والوفاء والن�سيحة خللف النبي

اأّنك بالغت يف الن�سيحة واأعطيت  ويف زيارة اأخرى: »اأ�سهد 

غاية املجهود.. «.

ثناوؤه على ل�صان الإمام الحّجة |:

يف زيارة الناحية املقّد�سة: »ال�سالم على اأبي الف�سل العّبا�س 

املوا�سي اأخاه بنف�سه الآخذ لغده من اأم�سه, الوايف له, ال�ساعي 

اإليه مبائه.. «.

)1)  الأمالي لل�سدوق, �ص 547.
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من مظاهر وفائه:

حينما ملك ال�سريعة يوم الطّف- وهو يف اأ�سّد حالت العط�س- - 1

اأبى اأن ي�سرب املاء موا�ساة لعط�س اأخيه احل�سني Q واأهل 

بيته واأطفاله.

واأثر عنه قوله يف رجزه:

وبع��ده ل كن��ت اأن تك��وينيا نف�س من بعد احل�سني هوين

املن��ون وارد  ح�س��ني  وت�����س��رب��ني ب����ارد امل��ع��نيه��ذا 

ت������اهلل م����ا ه������ذا ف����ع����ال دي��ن��ي

ليلة - 2 واأ�سحابه  بيته  اأهل   Q احل�سني  الإمام  جمع  وملّا 

م وخطبهم فقال يف خطبته: »اأّما بعد فاإيّن ل 
ّ
العا�سر من املحر

 
ّ
اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خرياً من اأ�سحابي, ول اأهل بيت اأبر

ول اأو�سل من اأهل بيتي, وهذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه 

بيتي,  اأهل  بيد رجل من  جماًل, ولياأخذ كّل واحد منكم 

قوا يف �سواد هذا الليل, وذروين وهوؤلء القوم فاإّنهم ل 
ّ
وتفر

يريدون غريي«, قام اإليه العّبا�س Q فبداأهم فقال: ومل 

نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ ل اأرانا اهلل ذلك اأبداً, ثّم تكّلم 

.
)1(

اأهل بيته واأ�سحابه مبثل هذا ونحوه

فلم - 3 واإخوته؟  العّبا�س  اأين  اأختنا؟  بنو  اأين  �سمر:  نادى  وملّا 

)1)  اأعيان ال�سيعة ج 7 �ص 430.
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كان  واإن  »اأجيبوه   :Q احل�سني  لهم  فقال  اأحد,  يجبه 

فا�سقاً فاإّنه بع�س اأخوالكم«, قال له العّبا�س: ما تريد؟ فقال: 

اأنتم يا بني اأختي اآمنون, فقال له العّبا�س: لعنك اهلل ولعن 

اإخوته  وتكّلم  له؟!  اأمان  اهلل ل  ر�سول  وابن  اأتوؤمننا  اأمانك 

.
)1(

بنحو كالمه ثّم رجعوا

:Q منزلته عند الإمام الح�صين

الإمام  اأخيه  عند  عظيمة  منزلة   Q للعّبا�س  كان  لقد 

احل�سني Q, فهو �ساحب لوائه واملنتدب للمهّمات من قبله, 

:Q وقد توىّل العديد من هذه املهّمات من قبل الإمام

الإمام  كّلم  حينما  م 
ّ
املحر من  ال�ساد�س  اليوم  يف  اأّنه  منها: 

الليل,  املع�سكرين يف جوف  Q عمر بن �سعد بني  احل�سني 

وولده  العّبا�س  �سوى  فيها  يرافقه  التي مل  املهّمة  هذه  رافقه يف 

.Lالأكرب 
ّ

علي

م حيث انتدبه الإمام جللب 
ّ
ومنها: يف اليوم ال�سابع من املحر

املاء اإىل املخّيم كما تقّدم.

م حينما زحف اجلي�س على 
ّ
ومنها: يف اليوم التا�سع من املحر

خمّيم الإمام احل�سني Q انتدبه للتفاو�س مع القوم فقال له: 

»اركب بنف�سي اأنت يا اأخي حّتى تلقاهم وتقول لهم: ما لكم وما 

بدا لكم؟«.

)1)  الم�سدر ال�سابق.
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م- بل يف كّل ليايل كربالء- 
ّ
ومنها: يف ليلة العا�سر من املحر

كان هو امل�سطلع بحرا�سة املخّيم ورفع الوح�سة واخلوف عن عائلة 

 Lالأكرب  
ّ

علي وولده  ير�سله  الإمام  وكان  والإمامة,  النبّوة 

حينما ي�سمع بكاء الن�ساء والأطفال وياأمرهما باإ�سكاتهم وتطمني 

نفو�سهم.

فلي�س عجباً اأن يكون العّبا�س اآخر قتيل من اأهل بيته واأ�سحابه 

اإذ مل ي�سمح له احل�سني Q بالرخ�سة للمبارزة, وكفاه فخراً اأّن 

�سّيد ال�سهداء Q قال فيه عند �سهادته: »الآن انك�سر ظهري, 

.
)1(

وقّلت حيلتي, و�سُمت بي عدّوي«

)1)  اأخذناه بت�سّرف من هام�ص كتاب مقتل الح�سين Q لل�سّيد محّمد تقّي اآل بحر العلوم, تعليق: 

نجله ال�سّيد الح�سين, �ص 309 وما بعده, بت�سّرف واإ�سافة. 
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الهدف:

واحلل��م  الغ�س��ب  �سفت��ي  فه��م 

واأثرهما على �سلوك الإن�سان, وا�ستقرار 

املجتمع.

المحاضرة الثانية: 

احللم والغ�شب واأثرهما يف ال�شلوك 

ت�ضدير المو�ضوع

اأّنه قال: »ما من عبد كظم غيظاً,   Qعن الإمام ال�سادق

عزَّ  اهلل  قال  وقد  والآخرة,  الدنيا  يف  عّزاً  وجلَّ  عزَّ  اهلل  زاده  اإّل 

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    }  : وجلَّ

.
)1(

ڤ} واأثابه مكان غيظه ذلك«

)1)   الكافي, ج6 �ص 109.
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رجل  اهلل  ر�سول  اأتى  يقول:  اأبي  »�سمعت   :Q وعنه  

بدوّي, فقال: اإيّن اأ�سكن البادية, فعّلمني جوامع الكالم, فقال: 

ات, 
ّ
اآمرك اأن ل تغ�سب. فاأعاد الأعرابي عليه امل�ساألة ثالث مر

ما  هذا,  بعد  �سي ء  عن  اأ�ساأل  ل  فقال:  نف�سه,  اإىل  رجع  حّتى 

.
)1(

اأمرين ر�سول اهلل اإّل باخلري...«

المقّدمة:

من  الكثري  والعاّم   
ّ

ال�سخ�سي �سلوكه  يف  الإن�سان  يواجه 

املثريات والنفعالت التي توقعه يف الغ�سب, واخلطاأ واملع�سية 

ة,  خا�سّ لفل�سفة  الإن�سان  يف  مودعة  قّوة  الغ�سب  ولأن  اأحياناً, 

فاحتاج الإن�سان اإىل منّظم لهذه القّوة, فكان احللم وكظم الغيظ 

.R واأهل بيته 
ّ

اأحد اأهّم ال�سفات التي حتّلى بها النبي

محاور المو�ضوع

1 -  مفهوم الحلم وكظم الغيظ:

وهما: �سبط النف�س اإزاء مثريات الغ�سب. وهما من اأ�سرف 

الأخالق,  وكرم  النف�س,  �سمّو  ودليال  اخل�سال,  واأعّز  ال�سجايا, 

و�سببا املوّدة والإعزاز, وقد مدح اهلل احللماء والكاظمني الغيظ, 

واأثنى عليهم يف حمكم كتابه الكرمي, فقال تعاىل: { ۆ  ۆ  

)1)   الكافي, ج6 �ص 307.
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 .
)1(

ۈ  ۈ  ٴۇ }
گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ژ    } تعاىل:  وقال 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ  
.

)2(

ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ   }
ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    } تعاىل:  وقال 

.
)3(

ٹ  ڤ  ڤ}
احليي  يحّب  وجلَّ  عزَّ  اهلل  »اإّن   :Q الباقر  الإمام  وعن   

.
)4(

احلليم«

وعن اأمري املوؤمنني Q: »اأّول عو�س احلليم من حلمه, اأّن 

.
)5(

النا�س اأن�ساره على اجلاهل«

نزل  منازعة  رجلني  بني  وقع  »اإذا   :Qال�سادق وقال 

ملكان, فيقولن لل�سفيه منهما: قلت وقلت, واأنت اأهل ملا قلت, 

وحلمت,  �سربت  منهما:  للحليم  ويقولن  قلت؛  مبا  �ستجزى 

�سيغفر اهلل لك, اإن اأمتمت ذلك؛ قال: فاإن رد احلليم عليه ارتفع 

 .
)6(

امللكان«

وعنه Q: »ا�سرب على اأعداء النعم, فاإّنك لن تكافئ من 

)1)   �سورة الفرقان, اآية 63.

لت, اآية 35.34. )2)   �سورة ف�سّ

)3)   �سورة اآل عمران, اآية 134.

)4)   الكافي, ج6 �ص 111.

)5)   نهج البالغة, �ص 45.

)6)   الكافي, ج 6 �ص 113.
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 .
)1(

ع�سى اهلل فيك, باأف�سل من اأن تطيع اهلل فيه«

واأح�سر Q ولده يوماً فقال لهم: » يا َبِني اإيّن مو�سيكم 

بو�سّية, فمن حفظها مل ي�سع معها, اإن اأتاكم اآت فاأ�سمعكم يف 

الأذن اليمنى مكروهاً, ثّم حتّول اإىل الأذن الي�سرى فاعتذر وقال: 

.
)2(

مل اأقل �سيئاً فاقبلوا عذره«

2 – الحلم �صفة قّوة ل �صعف: 

وقد يح�سب ال�سفهاء اأّن احللم من دلئل ال�سعف, ودواعي 

اخللق,  و�سمّو  النبل,  �سمات  من  يرونه  العقالء  ولكن  الهوان, 

كرمت  قدراً,  الإن�سان  عظم  فكّلما  والكرامة,  العّزة  ودواعي 

جهالتهم  يف  ال�سفهاء  جماراة  عن  نف�سه,  و�سمت  اأخالقه, 

ما  العفو,  وح�سن  الإغ�ساء,  وكرم  باحللم  معت�سماً  وطي�سهم, 

يجعله مثار الإكبار والثناء.

يقال: اإّن رجال �ستم اأحد احلكماء, فاأم�سك عنه, فقيل له 

 من املغلوب(. 
ّ
يف ذلك قال: )ل اأدخل حرباً الغالب فيها اأ�سر

الإمام  رواه  ما  احللم,  مدح  يف  ال�سعراء  نظمه  ما  اأروع  ومن 

الر�سا Q, حني قال له املاأمون: اأن�سدين اأح�سن ما رويت 

يف احللم, فقال:

)1)   الأمالي, �ص158.

)2)   بحار الأنوار, ج 64 �ص 474.
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بجهل��ه بلي��ت  م��ن  دوين  كان  اإذا 

باجله��ل تقاب��ل  اأن  لنف�س��ي  اأبي��ت 

واإن كان مثل��ي يف حمّل��ي من النهى

اأخ��ذت بحلمي كي اأج��ّل عن املثل

واإن كنت اأدنى منه يف الف�سل واحلجى

عرف��ت ل��ه ح��ّق التق��ّدم والف�سل 

بع�س  فقال:  قاله؟  َمْن  هذا  هذا,  اأح�سن  ما  املاأمون:  فقال 

.
)1(

فتياننا

3 -  مفهوم الغ�صب وبواعثه وطريقة عالجه: 

اأ - مفهومه: 

هو حالة نف�سّية, تبعث على هياج الإن�سان, وثورته قوًل اأو عماًل. 

وهو مفتاح ال�سرور, وراأ�س الآثام, وداعية الأزمات والأخطار, وهو 

غريزة هاّمة, تلهب يف الإن�سان روح احلمّية والإباء, وتبعثه على 

الت�سحية والفداء, يف �سبيل اأهدافه الرفيعة, ومثله العليا, كالذود 

د 
ّ
عن العقيدة, و�سيانة الأرواح, والأموال, والكرامات. ومتى جتر

كما  وال�ستعباد,  للهوان  عر�سة  �سار  الغريزة  هذه  من  الإن�سان 

قيل: من ا�ستغ�سب فلم يغ�سب فهو حمار.

في�ستنتج من ذلك: اأّن الغ�سب نوعان:

)1)   عيون اأخبار الر�سا, ج1 �ص 187.
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عن  - به  وخرج  الإن�سان,  فيه  اأفرط  ما  وهو  املذموم  الغ�سب 

العتدال, متحّدياً �سوابط العقل وال�سرع. 

تعّزز  - التي  فة, 
ّ
امل�سر الف�سائل  من  وهو  املمدوح  والغ�سب 

الإن�سان, وترفع معنوّياته, كالغ�سب على املنكرات, والذنوب 

واملعا�سي. 

وقد كرثت الآثار يف ذّمه والتحذير منه:

.
)1(

»
ّ
قال ال�سادقQ: »الغ�سب مفتاح كّل �سر

اأخطار  من  عنه  ينجم  ملا  لل�سرور,  مفتاحاً  الغ�سب  �سار  واإّنا 

واآثام, كال�ستهزاء, والتعيري, والفح�س, وال�سرب, والقتل, ونحو 

ذلك من امل�ساوئ.

وقال الباقرQ : »اإّن الرجل ليغ�سب فما ير�سى اأبداً حّتى 

.
)2(

يدخل الّنار«

فاإّنه جند من جنود  اأمري املوؤمنني: »واحذروا الغ�سب,  وقال 

.
)3(

اإبلي�س«

ب- بواعثه:

اأ�سباب  عن  ين�ساأ  واإّنا  واعتباطاً,  عفواً  الغ�سب  يحدث  ل 

وبواعث عديدة اأهّمها:

)1)   الخ�سال, �ص 7.

)2)   الكافي, ج6 �ص 307.

)3)   نهج البالغة, �ص 47.
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ال�سّحة  كاعتالل  �سحّياً,  انحرافاً  الغ�سب  من�ساأ  يكون  قد 

, مّما ي�سّبب �سرعة التهّيج.
ّ

العاّمة, اأو �سعف اجلهاز الع�سبي

اأو   ,
ّ

العقلي الإجهاد  عن  منبعثاً  نف�سّياً,  املن�ساأ  يكون  وقد 

ونحوها  وال�ستنقا�س,  بالإهانة,  ال�سعور  اأو  الأنانّية,  يف  املغالة 

من احلالت النف�سّية, التي �سرعان ما ت�ستفّز الإن�سان, وت�ستثري 

غ�سبه. 

وقد يكون املن�ساأ اأخالقّياً, كتعّود ال�سرا�سة, و�سرعة التهّيج, مّما 

يوجب ر�سوخ عادة الغ�سب يف �ساحبه.

ج - عالج الغ�سب:

ميكن معاجلة الغ�سب وتكري�س مبداأ احللم وكظم الغيظ بعّدة  -

اأ�ساليب, منها:

اإذا كان من�ساأ الغ�سب اعتالًل �سحّياً, فعالجهم توفري دواعي  -

الراحة النف�سّية واجل�سمّية لهم, اإىل جانب العالج الطّبي.

الأنانّية,  - املغالة يف  واأهّمها:   الغ�سب  البتعاد عن مثريات 

اجلدل واملراء, ال�ستهزاء والتعيري, املزاح اجلارح. وعالجه يف 

هذه ال�سورة باجتناب اأ�سبابه.

تذكر م�ساوئ الغ�سب واأخطاره واآثامه, واأّنها حتيق بالغا�سب,  -

اأثار غ�سبة   به اأكرث من املغ�سوب عليه, فرّب اأمر تافه 
ّ
وت�سر

عارمة, اأودت ب�سّحة الإن�سان و�سعادته.
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الغا�سب  �س 
ّ
تعر الإجرامّية,  ودوافعه  الغ�سب  �سطوة  اإّن 

اهلل  »اأوحى   :Q ال�سادق  قال  وعقابه,  تعاىل  اهلل  ل�سخط 

اأذكرك  اذكرين يف غ�سبك  اآدم  ابن  يا  اأنبيائه:  بع�س  اإىل  تعاىل 

فاإّن  منت�سراً,  بي  واأر�َس  اأحمق,  فيمن  اأحمقك  ل  غ�سبي,  يف 

 .
)1(

انت�ساري لك خري من انت�سارك لنف�سك«

من اخلري للغا�سب اإرجاء نزوات الغ�سب وبوادره, والرتّوي يف 

اأقواله واأفعاله عند احتدام الغ�سب, فذلك مّما يخّفف حّدة التوّتر 

 :Q والتهّيج, ويعيده اإىل الر�سد وال�سواب, قال اأمري املوؤمنني

»اإن مل تكن حليماً فتحّلم, فاإّنه َقّل من ت�سّبه بقوم اإّل اأو�سك اأن 

.
)2(

يكون منهم«

الرجيم,  ال�سيطان  من  ال�ستعاذة  الغ�سب:  عالج  ومن 

جال�ساً,  كان  اإن  وا�سطجاعه  قائماً,  كان  اإذا  الغا�سب  وجلو�س 

والو�سوء اأو الغ�سل باملاء البارد, وم�ّس يد الرحم اإن كان مغ�سوباً 

عليه, فاإّنه من مهّدئات الغ�سب.

)1)   الكافي, ج2 �ص 307.

)2)   �سرح اأ�سول الكافي, ج8 �ص 378.
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الهدف:

ال�سهادة,  فل�سف��ة  ف عل��ى 
ّ
التع��ر

ومكانة ال�سهي��د ومنزلته يف الإ�سالم, 

وتكري���س ثقاف��ة ال�سه��ادة يف حف��ظ 

احلقوق, وعّزة الإ�سالم وامل�سلمني.

المحاضرة الثالثة: 

ال�شهادة

ت�ضدير المو�ضوع

عن اأبي عبد اهلل Q قال: »قال ر�سول اهلل P: فوق كّل 

 حّتى يقتل الرجل يف �سبيل اهلل فاإذا قتل يف �سبيل اهلل 
ّ
ذي برٍّ بر

.
)1(

»
ّ
فلي�س فوقه بر

)1)   الكافي, ج 6 �ص 348.
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ّ

و عن اأبي حمزة قال: �سمعت اأبا جعفرQ يقول: »اإّن علي

بن احل�سنيL كان يقول: قال ر�سول اهلل P: ما من قطرة 

.
)1(

اأحّب اإىل اهلل عزَّ وجّل من قطرة دم يف �سبيل اهلل«

المقّدمة:

ت�سحيات  ي�ستلزم  احلياة  يف  الكربى  الأهداف  بلوغ  اإّن 

الغايات  ونبل  الأهداف  �سمّو  اأّن  ريب  ول  لها,  مكافئة  كربى 

تقت�سي �سمّو الت�سحيات و�سرفها ورقي منازلها, واإذا كان اأ�سرف 

ابتغاء ر�سوان اهلل تعاىل ورجاء  واأ�سماها هو ما كان  الت�سحيات 

احلظوة بالنعيم املقيم يف جنات النعيم, فاإّن الذود عن حيا�س هذا 

الّدين والدفاع عن مقّد�ساته يتبّواأ اأرفع درجات هذا الر�سوان, ثّم 

اإّن للت�سحيات األوانًا كثرية ودروبًا متعّددة, لكن تاأتي يف الذروة 

منها الت�سحية بالنف�س, وبذل الروح رخي�سة يف �سبيل اهلل لدحر 

اأعداء اهلل ون�سر دين اهلل.

محاور المو�ضوع

ف�صل الجهاد وال�صهادة:

 Q 
ّ

ورد عن الإمام احل�سنيQ: »بينما اأمري املوؤمنني علي

يخطب النا�س ويحّثهم على اجلهاد, اإذ قام اإليه �ساب, فقال: يا 

)1)   الكافي, ج 5 �ص 53.
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اأمري املوؤمنني, اأخربين عن ف�سل الغزاة يف �سبيل اهلل. فقال: كنُت 

رديف ر�سول اهلل P, ونحن منقلبون من غزوة ذات ال�سال�سل, 

ف�ساألته عّما �ساألتني عنه فقال: الغزاة اإذا هّموا بالغزوة كتب اهلل 

لهم براءة من الّنار, فاإذا جتّهزوا لغزوهم, باهى اهلل بهم املالئكة, 

اأهلوهم, بكت عليهم احليطان, والبيوت, ويخرجون  فاإذا وّدعهم 

ة من �سلخها, ويوكل اهلل بكّل رجل  من الذنوب كما تخرج احليَّ

اأربعني ملكاً, يحفظونه من بني يديه, ومن خلفه, وعن ميينه, وعن 

�سماله, ول يعمل ح�سنة اإّل �سعف له, ويكتب له كّل يوم عبادة 

األف رجل, ... واإذا �ساروا بح�سرة عدّوهم, انقطع علم اأهل الدنيا 

 .. ة,  الأ�سنَّ واأ�سرعت  لعدّوهم,  برزوا  فاإذا  اإّياهم,  اهلل  ثواب  عن 

حّفتهم املالئكة باأجنحتها, يدعون اهلل بالن�سرة والتثبيت. فينادي 

على  وال�سربة  الطعنة  فتكون  ال�سيوف,  اجلّنة حتت ظالل  مناٍد: 

ال�سهيد, اأهون من �سرب املاء البارد, يف اليوم ال�سائف, واإذا زال 

ال�سهيد من فر�سه, بطعنة اأو �سربة, مل ي�سل اإىل الأر�س, حّتى 

يبعث اهلل اإليه زوجته من احلور العني, فتب�ّسره مبا اأعّد اهلل له من 

الكرامة, فاإذا و�سل اإىل الأر�س, تقول له الأر�س: مرحباً بالروح 

ل  ما  لك:  فاإّن  اأب�سر,  الطّيب,  البدن  من  اأخرج  الذي  الطّيبة, 

عني راأت, ول اأذن �سمعت, ول خطر على قلب ب�سر.... )اإىل اأن 

قال(: فاإذا كان يوم القيامة, فواّلذي نف�سي بيده, لو كان الأنبياء 

اإىل  ياأتوا  بهائهم, حّتى  يرون من  ملا  لهم,  على طريقهم, لرتّجلوا 
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موائد من اجلوهر, فيقعدون عليها, وي�سفع الرجل يف �سبعني األفاً 

من اأهل بيته وجريانه... فيقعدون معي, ومع اإبراهيم, على مائدة 

.
)1(

اخللد«

2- تر�صيخ معنى ال�صهادة:

 واأهل بيته Q على تر�سيخ مفهوم ال�سهادة:  
ّ

حر�س النبي

�سالًكني يف ذلك م�سالك عديدة منها: 

عن  دفاعاً  والغالية,  املقّد�سة  والأنف�س  بالأرواح  الت�سحية 

مقّد�سات الإ�سالم, وي�سهد تاريخهم اجلهادّي الطويل على ذلك.

قال:   P عنه  فورد  وال�سهداء:  ال�سهادة  بحّب  الت�سريح 

ثّم  فاأقتل,  اهلل  �سبيل  يف  اأغزو  اأن  لوددت  بيده  نف�سي  »والذي 

 Q:»...فواهلل اإيّن 
ّ

, وعن علي
)2(

اأغزو فاأقتل, ثّم اأغزو فاأقتل«

.
)3(

لعلى حّق واإّنني لل�سهادة ملحّب«

{ گ   ال�سهداء عند رّبهم:  قال تعاىل:  بيان �سفة حياة 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ  
. وقال تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

)4(

ڻ   }
.

)5(

پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ}

)1)   م�ستدرك الو�سائل, ج 11 �ص 7.

)2)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1513. 

)3)   بحار الأنوار, ج 20 �ص 7.

)4)   �سورة اآل عمران: اآية 169.

)5)   �سورة البقرة: اآية 154.
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3 - خ�صال وخ�صو�صّيات ال�صهيد: 

وهي عديدة منها: قال ر�سول اهلل P: »لل�سهيد عند اهلل �سّت 

خ�سال: يغفر له يف اأّول دفعة, ويرى مقعده من اجلّنة, ويجار من 

تاج  راأ�سه  على  ويو�سع  الأكرب,  الفزع  من  وياأمن  القرب,  عذاب 

الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها, وُيزّوج اثنتني و�سبعني 

زوجة من احلور العني, وي�سفع يف �سبعني من اأقاربه - ويف لفظ- 

.
)1(

من اأهل بيته«

اأمله  اإّنه ل يجد من  املوت حّتى  اأّنه يخّفف عنه م�ّس  ومنها: 

اإّل كما يجد اأحدنا من م�ّس القر�سة, عن ر�سول اهلل P: »ما 

م�ّس  من  اأحدكم  يجد  كما  اإّل  القتل  م�ّس  من  ال�سهيد  يجد 

,
)2(

القر�سة«

عن  واأف�سلها,  الدور  اأح�سن  اجلّنة  يف  ال�سهداء  باب  اأّن  ومنها 

ال�سجرة  اأتياين ف�سعدا بي  الليلة رجلني  »راأيت   :P ر�سول اهلل 

فاأدخالين داًرا هي اأح�سن واأف�سل, مل اأَر قّط اأح�سن منها قال يل: 

 .
)3(

اأّما هذه فدار ال�سهداء«

- ومنها: ما عن الإمام ال�سّجاد Q: »..ما من قطرة اأحّب 

اإىل اهلل من قطرتني: قطرة دم يف �سبيل اهلل وقطرة دمعة يف �سواد 

)1)   م�سند الطبراني, ج 2 �ص 189.

)2)    كنز العّمال, ج 4 �ص 397.

)3)   ريا�ص ال�سالحين, �ص 522.
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. 
)1(

الليل ل يريد بها عبد اإّل اهلل عزَّ وجّل«

 P: »ما من اأحد يدخل اجلّنة يحّب اأن 
ّ

ومنها: ما عن النبي

يرجع اإىل الدنيا وله ما على الأر�س من �سيء اإّل ال�سهيد, فاإّنه 

 .
)2(

ات ملا يرى من الكرامة«
ّ
يتمّنى اأن يرجع فيقتل ع�سر مر

4- ال�صهادة و ال�ّصهيد في فكر الإمام الخمينّي}:

لقد اأو�سح الإمام اخلميني} فل�سفة ال�سهادة يف منا�سبات 

عّدة ون�سري اإىل بع�س منها:

اأوج  -  ,
ّ

اأبطال ميادين اجلهاد الإلهي درو�س ال�سهادة: �سهادة 

من  قبوٍل  وختم  وت�سحياتهم,  و�سمودهم  ن�سالهم  كمال 

ب حّتى يح�سروا يف زمرة خمل�سيه«.
ّ
الر

»الّدر�س الكبري الذي يعطينا ال�سهداء الأعّزاء وعلينا اأن ل  -

نفدي حياتنا  اأن  رورة علينا  ال�سّ اأّنه يف مواقع  هو  اأبداً  نن�ساه 

وكّل ما هو غال لدينا يف �سبيل اإحياء القيم الإ�سالمّية«.

للمنا�سلني  - والّتقدير  التكرمي  »واجب  ال�ّسه��داء:  تك�رمي 

ة ال�سهداء, فري�سٌة عينّيٌة وتعيينّية ودائمة«. خا�سّ

ح للجميع  - ثقافة ال�سهادة: »حّق ال�سهداء الكبري علينا اأن نو�سّ

ثقافة ال�ّسهادة ومكانة اجلهاد يف �سبيل اهلل«.

)1)   و�سائل ال�سيعة, ج 4 �ص 1121. 

)2)    ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1515.
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5- ر�صالة وعظمة ال�صهادة عند الإمام الخامنئي{:

ق��ال القائ��د{: »ال�سهي��د معن��ى كب��ري, وحقيق��ة تث��ري 

الده�س��ة... اإّن حقيق��ة ال�سهادة حقيقة عظم��ى... اإّن لل�سهداء 

حركتان وموقفان يف منته��ى الروعة والعظمة, وكّل واحد منهما 

يحمل نداء عميقاً؛ اأحدهما, موقف من الإرادة الإلهّية املقّد�سة, 

 واإزاء دي��ن اهلل وعباده ال�ساحلني, واملوقف الآخر اأمام اأعداء اهلل.

كم��ا اأّن الإميان درج��ات, واأ�سحاب اجلّنة درج��ات, واأهل الّنار 

درجات, كذلك الت�سحية بالأموال درجات, والت�سحية بالأنف�س 

درج��ات, وال�سهادة التي هي اأّم الت�سحيات, واأ�سرف الطاعات, 

واأه��ّم العبادات, واأف�سل الدرج��ات, واأق�سى غاية اجلود... هي 

الأخرى منازل ودرجات متفاوتة.

قد  فبال�سهادة,  ال�سهادة!  حيث  من  تبداأ  ال�سهيد,  ور�سالة  

فاآثار  انتهاءه,  يعني  ل  وهذا   ,
ّ

ال�سيا�سي هدفه  ال�سهيد  يحّقق 

الواعية  والقلوب  ة, 
ّ
احلر ال�سمائر  ت�ستثري  ة,  حيَّ �ستبقى  ال�سهيد 

وقد توؤول اإىل �سناعة اأجيال ثائرة, حتمل هموم ال�سهداء, وتعمل 

لتحقيق اأهدافهم.

ور�سالته��م ه��ي اأّن م��ن يبتغ��ي مر�س��اة اهلل, ويطم��ح لأن يك��ون 

وج��وده نافع��اً يف �سبي��ل اهلل عل��ى طري��ق حتقي��ق الغاي��ات الإلهّي��ة 

ال�سامي��ة يف ع��امل الوجود, فعلي��ه اأن ينك��ر ذاته يف مقاب��ل الأهداف 

 ذات الطاب��ع الإله��ّي, ولي�س هذا من ن��وع التكليف ال��ذي ل يطاق.
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حيثم��ا مت�ّسكت فئة موؤمنة به��ذه ال�سمة )الإيث��ار( انت�سرت كلمة اهلل, 

وحيثما ارتعدت فرائ�س املوؤمنني, كانت الغلبة بال جدال لكلمة الباطل.

�سهادة  تكون  لكي  اهلل,  �سبيل  تكون يف  اأن  لل�سهادة  ينبغي 

على احلقيقة.

بذل  ي�ستحّق  اأن  الفانية ميكن  الأمور  الدنيا من  ل �سي ء يف 

لأّنه ل  الخ؛  حزبّية...  اأو  طبقّية  اأو  ع�سائرّية  ع�سبّية  الدماء, ل 

فقط  »ال�سهادة«  معنى  للقتل  يعطي  اأن  ميكن  ذلك  من  �سي ء 

وم�سمون  ال�سهادة,  معنى  للقتل  يعطي  الذي  هو  واحد,  �سي ء 

ال�سهادة, اأن تكون يف �سبيل اهلل تعاىل.

ة يف ال�سهادة: »كم ممَّن اأ�سابه  داً دور النيَّ يقول ر�سول اهلل موؤكِّ

ال�سالح لي�س ب�سهيد ول حميد, وكم ممَّن قد مات على فرا�سه 

.
)1(

يق �سهيد« حتف اأنفه عند اهلل �سدِّ

.
)2(

وعنه: »اإّنا يبعث اهلل املقتتلني على النّيات«

ُيقاتل  الرجل  اهلل,  ر�سول  يا  فقال:   Pالنبي  
ُ
 
ّ

اأعرابي وجاء 

للمغنم, والرجل ُيقاتل لُيذكر, والرجل ُيقاتل لرُيى مكانه, فمن 

يف �سبيل اهلل؟ فقالP: »من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا, 

.
)3(

فهو يف �سبيل اهلل«

)1)   ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1516.

)2)   ميزان الحكمة, ج 4 �ص 3415.

)3)    ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1248.
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عظمة ال�صهادة:

يقول الإمام القائد{: »مَل لل�سهادة هذا القدر من العظمة 

م روحه يف �سبيل اهلل,  والأهمّية؟ ال�سبب هو اأّن الإن�سان الذي يقدِّ

هو يف احلقيقة قد قام بالعمل الالزم يف حلظة احلاجة ويف الوقت 

الذي يحتاج فيه الّدين و�سبيل اهلل اإىل الأ�سخا�س الذين يعطونه 

ذلك الرونق. ال�سخ�س الذي يجهد يف �سبيل اهلل وي�سرف نظره 

عن طلب الراحة, واملراأة والأولد, واملتاعات العادّية, �سيكون له 

 وهو نف�س ال�سهادة, فهذا و�سام يدّل على عظمة 
ّ

الأجر الإلهي

اأّن ال�سهادة هي اأف�سل ثواب واأجر  جماهداته, لذا ذكرت مراراً 

للجهاد يف �سبيل اهلل«.

ويف اأجر ال�سهادة يقول الإمام القائد{: »هوؤلء الأ�سخا�س 

اإن�سان  لكّل  بالن�سبة  ال�سهادة  اأي�ساً,  اأرواحهم  باعوا  الذين  هم 

هي نوع من المتياز. وحّقاً اإذا ا�ستجاب اهلل دعاء ال�سخ�س باأن 

وامتياز  كرامة  اأعظم  وهبه  قد  يكون  فاإّنه  بال�سهادة,  موته  يجعل 

ويعطيه مقابل جوهره الذي رحل اجلّنة ور�ساه«.
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 الليلة الثامنة
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الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 الأكرم P اأّنه قال: »اإّن لقتل احل�سني حرارة يف 
ّ

عن النبي

.
)1(

قلوب املوؤمنني ل تربد اأبداً«

)1)  م�ستدرك الو�سائل ج 10 �ص 312.

 بن يزيد 
ّ
الإطاللة على موقف احلر

 يف كربالء واأبعاد كلمة الإمام 
ّ

ياحي
ّ
الر

الّدرو�س  واأهّم  بحّقه,   Q احل�سني 

من  ا�ستخال�سها  ميكن  التي  والعرب 

مواقفه اخلالدة عرب الّتاريخ.

 المحاضرة األولى: 
خلود النه�شة احل�شينّية
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المقّدمة:

ة الإمام احل�سني Q ونه�سته لتبنّي  تخت�سر هذه الرواية ق�سّ

اأّنها نه�سة ُكِتَب لها البقاء والدوام واخللود, فكثرية هي الثورات 

التي مل يكتب لها البقاء ومل يبق لها ذكر اإّل يف مطاوي الكتب 

وذاكرة التاريخ.

محاور المو�ضوع

هذه  وخلود  لبقاء  ك�سبب  اإليه  الإ�سارة  ميكن  ما  اأهّم  ولعّل 

النه�سة هو عّدة اأمور:

 �صخ�صّية الإمام الح�صين Q ال�صتثنائّية: 

 -R حيث امتاز هذا الإمام العظيم- كبقّية اأئّمة اأهل البيت

جعله  ما  الأّمة,  هذه  اأفراد  بقّية  يف  توجد  ل  وموؤّهالت  ب�سفات 

 :P  
ّ

النبي النبّوة دون �سواه, كيف؟ وقد قال فيه  امتداداً خلّط 

 Q وفيما قاله الإمام احل�سني ,
)1(

»ح�سني مّني واأنا من ح�سني«

اإّنا اأهل بيت النبّوة ومعدن الر�سالة  للوليد بن عتبة: »اأّيها الأمري 

.
)2(

وخمتلف املالئكة, بنا فتح اهلل وبنا ختم اهلل.. «

ومن هنا خوطب Q باأّنه وارث اأنبياء اهلل تعاىل: اآدم ونوح 

)1)  كامل الزيارات �ص 117.

)2)  اللهوف في قتلى الطفوف �ص 17.
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واإبراهيم ومو�سى وعي�سى وحممد �سلوات اهلل عليهم, واأّنه وارث 

.Lاأمري املوؤمنني وال�سّيدة الزهراء

اأهل بيته واأن�صاره:

كانوا  واأ�سحاب  واأن�سار  بيت  اأهل  من  له  اجتمع  ما  فاإّن 

الإمام  ل�سان  ني, وهذا ما جاء يف و�سفهم على 
ّ
ا�ستثنائي اأي�ساً 

احل�سني Q نف�سه: »فاإيّن ل اأعلم اأ�سحاباً اأوىل ول خرياً من 

 ول اأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم 
ّ
اأ�سحابي ول اأهل بيت اأبر

.
)1(

اهلل عّني جميعاً خرياً«

 
ّ
وروي عن اأمري املوؤمنني Q اأي�ساً فيما قاله فيهم حني مر

بكربالء: ».. وم�سارع ع�ّساق �سهداء, ل ي�سبقهم من كان قبلهم, 

.
)2(

ول يلحقهم من بعدهم«

 ال�صعارات الخالدة التي تظهر الدوافع والأهداف لهذه النه�صة: 

ة, واإّنا تن�سّب  والتي ل ترتبط بظرٍف خا�ّس ول بحالة خا�سّ

احلقيقّية,  ال�سعادة  نحو  وهدايته  واإ�سالحه  املجتمع  على حركة 

الإمام  كلمات  اإىل  نظرنا  اإذا  بو�سوح  ذلك  نالحظ  اأن  وميكن 

احل�سني Q, اأمثال قوله:

»اإيّن مل اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظاملاً واإّنا خرجت - 1

)1)  تاريخ الطبرّي ج 4 �ص 317.

)2)  بحار الأنوار ج 41 �ص 295.
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باملعروف  اآمر  اأن  اأريد   P اأّمة جّدي  يف  الإ�سالح  لطلب 

اأبي  ابن   
ّ

واأبي علي ب�سرية جّدي  واأ�سري  املنكر,  واأنهى عن 

.
)1(

طالب Q فمن قبلني بقبول احلّق فاهلل اأوىل باحلّق.. «

مّنا - 2 كان  ما  يكن  مل  اأّنه  تعلم  اإّنك  »اأّللهّم   :Q وقوله 

ولكن  احلطام,  ف�سول  من  التما�ساً  ول  �سلطان,  يف  تناف�ساً 

لرني املعامل من دينك, ونظهر الإ�سالح يف بالدك, وياأمن 

.
)2(

املظلومون من عبادك..«

 قد ركز بني اثنتني - 3
ّ

 ابن الدعي
ّ

وقوله Q: »األ اإّن الدعي

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

, اإىل غري ذلك من ن�سو�س وكلمات.
)3(

واملوؤمنون.. «

 ما اأفرزته هذه الثورة والنه�صة من ت�صنيف على م�صتوى النتائج:

امتحاٍن  اأمام  الأّمة  هذه   Q الإمام  حركة  و�سعت  فقد 

عظيم, اخت�سره Q ب�سطرين ملّا ف�سل متوّجهاً اإىل العراق ودعا 

احل�سني  من  الرحيم,  الرحمن  اهلل  »ب�سم  فيه:  وكتب  بقرطا�س 

ا�ست�سهد,  بي  حلق  من  فاإّنه  بعد,  اأّما  ها�سم,  بني  اإىل   
ّ

علي بن 

, ففاز بن�سرته فريق 
)4(

ومن تخّلف عّني مل يبلغ الفتح وال�سالم«

)1)  بحار الأنوار ج 44 �ص 330.

)2)  بحار الأنوار ج 97 �ص 80, ويروى ذلك عن اأمير الموؤمنين Q اأي�سًا, وكّلهم نور واحد.

)3)  لواعج الأ�سجان �ص 131.

)4)  دلئل الإمامة �ص 188.
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وتخّلف اآخرون..

 طبيعة العدّو الذي قام الإمام الح�صين Q في مواجهته:

وما كان يحمله من غايات ت�ستهدف اأ�سل الّدين واأ�س�سه, 

 R عنهم  الواردة  الزيارات  بع�س  اأو�سحته  ما  وهذا 

كزيارته Q يف يوم عرفة التي جاء فيها: »ال�سالم عليك 

اهلل  لعن  الراتبة,  امل�سيبة  وقرين  ال�ساكبة,  العربة  �سريع  يا 

اأمًة ا�ستحّلت منك املحارم وانتهكت فيك حرمة الإ�سالم, 

فقتلت �سّلى اهلل عليك مقهوراً, واأ�سبح ر�سول اهلل P بك 

الن�سر  . وعن 
)1(

بفقدك مهجوراً« اهلل  واأ�سبح كتاب  موتوراً, 

عبد  اأبا  يا   :L
ّ

علي بن  للح�سني  قلت  قال:  مالك,  بن 

اهلل! حّدثني عن قول اهلل عزَّ وجّل: { ں  ں  ڻ     

ة اخت�سمنا يف اهلل عزَّ وجّل, 
ّ
, قال: »نحن وبنو اأمي

)2(

ڻ  ڻڻ  }
قلنا: �سدق اهلل, وقالوا: كذب اهلل, فنحن واإّياهم اخل�سمان 

.
)3(

يوم القيامة«

 فظاعة الخطب وعظم الجريمة:

بيته  واأهل   Q الإمام احل�سني  فيها  قتل  التي  الطريقة  اإّن 

)1)  راجع: مفاتيح الجنان للمحّدث ال�سيخ عّبا�ص القّمي رحمه اهلل, زيارة الإمام الح�سين Q يوم 

عرفة.

)2)  �سورة الحّج الآية 19.

)3)  بحار الأنوار ج 31 �ص 517.
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يوم  اإىل  املوؤمنني  قلوب  يف  مقتله  حرارة  بقاء  اأوجبت  واأ�سحابه 

القيامة, وعظمت لذلك م�سيبته يف ال�سموات والأر�س.

 :R اأبيه, عن جّده  فعن ال�سادق جعفر بن حمّمد, عن 

اإىل  يوماً  دخل   Q طالب  اأبي  بن   
ّ

علي بن  احل�سني  »اأّن 

اأبا  يا  يبكيك  ما  له:  فقال  بكى,  اإليه  نظر  فلّما   ,Q احل�سن 

عبد اهلل؟ قال: اأبكي ملا ي�سنع بك. فقال له احل�سن Q: اإّن 

الذي يوؤتى اإيّل �سّم يد�ّس اإيّل فاأقتل به, ولكن ل يوم كيومك 

اأّنهم  يدعون  رجل,  األف  ثالثون  اإليك  يزدلف  اهلل,  عبد  اأبا  يا 

من اأّمة جّدنا حمّمد P, وينتحلون دين الإ�سالم, فيجتمعون 

ذراريك  و�سبي  حرمتك,  وانتهاك  دمك,  و�سفك  قتلك,  على 

ومتطر  اللعنة,  اأمّية  ببني  فعندها حتّل  ثقلك,  وانتهاب  ون�سائك, 

ال�سماء رماداً ودماً, ويبكي عليك كّل �سيء حّتى الوحو�س يف 

.
)1(

الفلوات, واحليتان يف البحار«

وعن الإمام زين العابدين Q- يف حديث له-: »ول يوم 

يزعمون  رجل,  األف  ثالثون  اإليه  ازدلف   Q احل�سني  كيوم 

ب اإىل اهلل عزَّ وجّل بدمه, وهو باهلل 
ّ
اأّنهم من هذه الأّمة كّل يتقر

.
)2(

يذكرهم فال يتعظون, حّتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً«

وعن اإمامنا الر�سا Q- يف حديث له-: »اإّن يوم احل�سني 

)1)  اأمالي ال�سدوق, 177.

)2)  الم�سدر ال�سابق �ص 547.
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اأقرح جفوننا, واأ�سبل دموعنا, واأذّل عزيزنا, باأر�س كرٍب وبالء, 

احل�سني  مثل  فعلى  النق�ساء,  يوم  اإىل  والبالء,  الكرب  اأورثتنا 

.
)1(

فليبك الباكون, فاإّن البكاء )عليه( يحّط الذنوب العظام«

اخلطب  وفظاعة  اجلرمية  هذه  عظم  نتلّم�س  اأن  لنا  وميكن 

وحجم الرزّية من الروايات التي تتحّدث عن احلزن الذي اأّثر 

يف �سائر املوجودات, حّتى بكاه كّل �سيء مّما خلق ربنا وما ُيرى 

وما ل ُيرى.

)1)  الم�سدر ال�سابق �ص 190.





207

الهدف:

بيان ما لآّفة �سوء الظّن بني املوؤمنني 

مدّمرة  اآثار  من  عليه,  الأثر  وترتيب 

حقيقة  وعلى  املوؤمنني  جمتمع  على 

معنى الّدين والإميان.

المحاضرة الثانية: 

�شوء الظّن باخللق

ت�ضدير المو�ضوع

.
)1(

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀڀ   }
عن ر�سول اهلل P: »من اأ�ساء الظّن باأخيه, فقد اأ�ساء الظّن 

.
)2(

به, اإّن اهلل تعاىل يقول: { ٻ  ٻ       پ  پ  }«
ّ
بر

)1)  �سورة الحجرات, الآية: 12.

)2)  كنز العّمال, ح 7587.
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المقّدمة:

ل �سّك اأن �سوء الظن كخ�سلة �سيئة له اأ�سبابه التي ين�ساأ منها, 

وهو ي�ستدعي مّنا الوقوف عندها ومعاجلتها, كما اإّن له اآثاره التي 

ف عليها ملا يف ذلك من باعث على تركها واجتنابها.
ّ
ينبغي التعر

محاور المو�ضوع

ما هو الظّن المنهي عنه؟:

واملراد  ال�سوء,  ظّن  هو  عنه  بالجتناب  املاأمور  بالظّن  »املراد 

بالجتناب عن الظّن الجتناب عن ترتيب الأثر عليه, كاأْن يظّن 

�سائر  عليه  ويرّتب  لغريه,  ويذكره  به  فريميه  �سوءاً  املوؤمن  باأخيه 

اآثاره.

وعليه, فكون بع�س الظّن اإثماً, من حيث كون ما يرتّتب عليه 

من  ذلك  وغري  وقذفه  به  املظنون  املوؤمن  كاإهانة  اإثماً,  الأثر  من 

.
)1(

مة«
ّ
الآثار ال�سّيئة املحر

- ظّن ال�صوء بالأخ �صوء ظّن باهلل:

الروايات على �سوء الظّن دلياًل  العواقب املذكورة يف  اإّن يف 

الروايات واملوقع الذي  واإّن ل�سان  كافياً على وخامة هذا الأمر. 

جتعل فيه �سوء الظّن دليٌل اآخر على ذلك.

)1)  الميزان في تف�سير القراآن, ج18, �ص323, بتلخي�ص.
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اأكذب  الظّن  فاإّن  والظّن,  »اإّياكم   :Pاهلل ر�سول  فعن 

باأ�سواأ  فكيف  �سّيئة,  مكانة  من  للكذب  ما  ومعلوم 
)1(

الكذب«

الكذب.

ما  نف�سك على  تغلبك  اأّن  »اإّياك   :Q املوؤمنني  اأمري  وعن 

.
)2(

»
ّ
تظّن ول تغلبها على ما ت�ستيقن, فاإّن ذلك من اأعظم ال�سر

اإّن الإن�سان يدرك اأّن النف�س اأّمارة بال�سوء اإدراكاً ل �سّك فيه ول 

 ,
)3(

ريب, وهذا موؤيَّد بقول اهلل تعاىل: { پ  پ  پ  پ}

وقد و�سفه الإمام Qباأعظم ال�سرور.

تلومون  وء,  ال�سَّ عبيد  »يا  Qقوله:  عي�سى  عن  ورد  وقد 

.
)4(

النا�س على الظّن ول تلومون اأنف�سكم على اليقني«

عن  ورد  ما  الأحاديث  تذكرها  �سوء  منزلة  اأعظم  ولكن 

ر�سول اهلل P و�سع �سوء الظّن بالأخ املوؤمن �سوء ظنٍّ باهلل 

تعاىل.

به, اإّن اهلل 
ّ
فعنه P: »من اأ�ساء باأخيه الظّن, فقد اأ�ساء الظّن بر

.
)5(

تعاىل يقول: { ٻ  ٻ       پ  پ}

)1)  بحار الأنوار, ج75, �ص195, ح8.

)2)  غرر الحكم ودرر الكلم لالآمدي, الحكمة 2708.

)3)  �سورة يو�سف: اآية 53.

)4)  تحف العقول, �ص501.

)5)  كنز العّمال, الحديث رقم 7587.
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اأ�صباب �صوء الظّن:

1- خ�سال اأخالقّية تولد �سوء الظّن

غريزة  واحلر�س  والبخل  اجلنب  »اإّن   :P اهلل  ر�سول  عن 

.
)1(

واحدة, يجمعها �سوء الظّن«

فقال يف عهده  Q اجلور,  املوؤمنني  اأمري  اإليها  اأ�ساف  وقد 

ملالك الأ�سرت ملّا وّله على م�سر:

»اإّن البخل واجلور واحلر�س غرائز �سّتى, يجمعها �سوء الظّن 

.
)2(

باهلل«

2- كّل اإناء ين�سح مبا فيه:

فعن اأمري املوؤمنني Q: »الرجل ال�سوء ل يظّن باأحد خرياً, 

.
)3(

لأّنه ل يراه اإّل بو�سف نف�سه«

ير ل يظّن باأحٍد 
ّ
ويف حديث اآخر لأمري املوؤمنني Q: »ال�سر

.
)4(

خرياً, لأّنه ل يراه اإّل بطبع نف�سه«

اإّن �سوء الّطوّية يف نف�س الظاّن هي ما يحكم على �سلوك املوؤمن, 

فتجعله يتعّجل اإبرام الأحكام املبنّية على الظنون والأوهام.

)1)  البحار, ج73, �ص304, ح21.

)2)  نهج البالغة, عهد الأ�ستر, رقم 53.

)3)  غرر الحكم, الحكمة 2175.

)4)  غرر الحكم, الحكمة 1903.
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من اآثار �صوء الظّن:

ة ل ت�سلم معها النف�س من املُرديات, 
ّ
اإّن ل�سوء الظّن اآثاراً مدمر

ومن اأهّم هذه الآثار:

1 � عدم ثقة النا�س به:

عن اأمري املوؤمنني Q: »اأ�سواأ النا�س حاًل من مل يثق باأحد 

.
)1(

ل�سوء ظّنه, ومل يثق به اأحد ل�سوء فعله«

2 � انف�سا�س النا�س من حوله:

عن اأمري املوؤمنني Q: »من غلب عليه �سوء الظّن, مل يرتك 

.
)2(

بينه وبني خليل �سلحاً«

3 � يهون على النا�س:

.
)3(

عن اأمري املوؤمنني Q: »من َكرُثَت ريبته, َكرُثَت غيبته«

4 � لي�س له �ساحب:

عن اأمري املوؤمنني Q: »من مل يح�ُسن ظّنه, ا�ستوح�س من 

.
)4(

كّل اأحد«

.
)5(

وعنه Q: »َمْن �ساءت ظنونه اعتقد اخليانة مبن ل يخونه«

)1)  كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي, ج2, �ص182.

)2)  غرر الحكم, الحكمة 8950.

)3)  غرر الحكم, الحكمة 8094.

)4)  غرر الحكم, الحكمة 9084.

)5)  غرر الحكم, الحكمة 8837.
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5 � �سياع الّدين:

�سوء  فاإّن  الظَن,  ُت�سيء  اأن  »اإّياك   :Q املوؤمنني  اأمري  عن 

.
)1(

الظّن يف�سد العبادة«

.
)2(

وعنه Q: »ل دين مل�سيء الظّن«

.
)3(

وعنه Q: »ل اإميان مع �سوء الظّن«

)1)  غرر الحكم, الحكمة 5575.

)2)  غرر الحكم, الحكمة 10511.

)3)  غرر الحكم, الحكمة 10534.
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الهدف:

واجلّد  ال�سعي  ثقافة  وتكري�س  ن�سر 

خالل  من  احلالل  الرزق  حت�سيل  يف 

الأ�سول  وفق  العمل  على  احلر�س 

والقوانني ومراعاة ال�سوابط ال�سرعّية.

المحاضرة الثالثة: 

قيمة العمل  يف ال�رضيعة الإ�شلمّية

ت�ضدير المو�ضوع

بيتي  يف  لأقعدّن  قال  رجل   :Q اهلل  عبد  لأبي  قيل 

ولأ�سلنّي ولأ�سومّن ولأعبدّن رّبي, فاأّما رزقي ف�سياأتيني, فقال 

ي�ستجاب  ل  الذين  الثالثة  اأحد  »هذا   :Q اهلل  عبد  اأبو 

 .
)1(

لهم«

)1)  و�سائل ال�سيعة ج 12 �ص 4.
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وعن ال�سيباين قال: راأيت اأبا عبد اهلل Q وبيده م�سحاة, 

وعليه اإزار غليظ, يعمل يف حائط له, والعرق يت�ساّب عن ظهره, 

اأْن  فقلت: جعلت فداك, اأعطني اأكفك, فقال يل: »اإيّن اأحّب 

.
)1(

يتاأّذى الرجل بحرِّ ال�سم�س يف طلب املعي�سة«

المقّدمة:

ندب  فقد  الإ�سالمّية,  ال�سريعة  يف  ة  خا�سّ اأهمّية  للعامل 

ر 
ّ
وقر كبرياً,  اأجراً  له  وجعل  بالعمل,  الرزق  طلب  اإىل  الإ�سالم 

ل, وجب على الوايل  له حقوقاً وواجبات, واإذا مل يكفه ما ح�سّ

اإعطاوؤه كفايته من م�سكن وماأكل و�سائر احلوائج, حّتى يغنيه اهلل 

من ف�سله, وهذا ما ي�ستفاد من الن�سو�س الكثرية يف هذا املجال:

.
)2(

قال تعاىل: { گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ}

محاور المو�ضوع

مفهوم العمل في ال�صريعة:

ل يقت�سر العمل يف ال�سريعة الإ�سالمّية على النظرة ال�سائعة التي 

تنظر اإىل العمل على اأّنه جمّرد تقدمي كّد بدين مقابل اأجرة زهيدة.

الدنيا  بعمل  وتربطه  العمل  مفهوم  اإىل  تنظر  ال�سريعة  بل 

)1)  و�سائل ال�سيعة ج 12 �ص 23.

)2)  �سورة الذاريات: اآية 19.
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والّدين معاً. اأي العمل الدنيوّي ب�سّتى اأ�سكاله واأنواعه من جهد 

بديّن وفكرّي وا�ستثمار الأموال لتنمية وت�سغيل البّطالني و�سّد 

حاجة املحتاجني. وقد ورد تعبري العمل ومعناه يف حوايل 360 

اآية قراآنّية. 

1 - اقتران العمل بالإيمان والإتقان:

 : عزَّ وجلَّ اهلل  يقول  والإميان,   العمل  بني  الربط   يف جمال 

اآية  ويف   ,
)1(

{... ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    }
ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    } اأخرى: 

.
)2(

ڦ  ڦ  }
وعماًل  قوًل  الأخرى  هي  اأ�سادت  فقد  النبوّية  ال�سّنة  واأّما 

اإتقانه. قال P: »ما اأكل اأحد طعاماً  بالعمل حاّثة عليه وعلى 

. ويف جمال ربط العمل 
)3(

قّط خرياً من اأن ياأكل من عمل يده«

اأّنه قال: »اإّن اهلل يحّب اإذا عمل اأحدكم   Pبالإتقان جاء عنه

.
)4(

عماًل فليتقنه«

التطّور  اأهّم عوامل  اإتقان الأعمال والإخال�س فيها من  لأّن 

 والزدهار والتقّدم.
ّ

والرقي

)1)   �سورة التوبة: اآية 105.

)2)  �سورة الجمعة: اآية 10.

)3)   ميزان الحكمة, ج3 �ص 7699.

)4)   ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2131.
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اأي�ساً  حّث  واجلّد  الكّد  على  العّمال  الإ�سالم  حّث  وكما 

اإن�ساف العّمال واإعطائهم حقوقهم كاملة  اأ�سحاب العمل على 

غري منقو�سة فقد جاء عنه P اأّنه قال: »اأعطوا الأجري اأجره قبل 

.
)1(

اأن يجّف عرقه«

2 - العمل عبادة وفري�صة:

يعترب الإ�سالم العمل عبادة, ب�سرط اأن تكون النّية هلل تعاىل, 

اأو  اأ�ستاذاً  اأو  معّلماً  كان  �سواء  يعمل,  حقل  اأّي  يف  فالعامل 

اأو... له اأجر العمل وثوابه,  اأو تاجراً  اأو مزارعاً  اأو طبيباً  مهند�ساً 

ت�سعة  اأجزاء  ع�سرة  »العبادة  قوله:   P الر�سول  عن  روي  فقد 

عياله  على  »الكاّد  قال:   P وعنه   ,
)2(

احلالل« اأجزاء يف طلب 

. وطلب الرزق احلالل فري�سة وجهاد, 
)3(

كاملجاهد يف �سبيل اهلل«

فقد روي عن الر�سول P قوله: »طلب احلالل فري�سة على كّل 

بعد  فري�سة  احلالل  »طلب  قال:   P وعنه   ,
)4(

وم�سلمة« م�سلم 

 .
)6(

, وقوله P: »طلب احلالل جهاد«
)5(

الفري�سة«

)1)   ميزان الحكمة, ج1 �ص 76.

)2)   بحار الأنوار, ج 74 �ص 21.

)3)   و�سائل ال�سيعة, ج17, �ص 66.

)4)   بحار الأنوار, ج 100 �ص1.

)5)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1075.

)6)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1075.
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3 - التاأكيد على تعّلم الحرفة:

قال  فاأعجبه,  الرجل  اإىل  نظر  اإذا   P اهلل  ر�سول  كان 

لأ�سحابه: هل له حرفة؟ فاإن قالوا: ل, قال: »�سقط من عيني«, 

قيل: وكيف ذاك يا ر�سول اهلل؟! قال: »لأّن املوؤمن اإذا مل تكن 

, وقال P: »اإّن اهلل تعاىل يحّب العبد 
)1(

له حرفة يعي�س بدينه«

 Q قوله: »اإّن اهلل 
ّ

, ونقل عن الإمام علي
)2(

املوؤمن املحرتف«

.
)3(

يحّب املحرتف الأمني«

4-  مكانة العمل والعامل في الإ�صالم:

عن  ا�ستعفافاً  الدنيا  طلب  »من  قال:   Q جعفر  اأبي  عن 

النا�س و�سعياً على اأهله وتعّطفاً على جاره, لقي اهلل عزَّ وجلَّ يوم 

.
)4(

القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر«

وعن اأّيوب قال: كّنا جلو�ساً عند اأبي عبد اهلل Q اإذ اأقبل 

عالء بن كامل, فجل�س قّدام اأبي عبد اهلل Q فقال: ادع اهلل 

اأْن يرزقني يف دعة, قال Q: »ل اأدعو لك, اطلب كما اأمرك 

.
)5(

» اهلل عزَّ وجلَّ

 :Q وعن مو�سى بن بكري قال: قال يل اأبو احل�سن مو�سى

)1)   �سنن النبّي, �ص 176.

)2)   الخ�سال, �ص 610.

)3)   الكافي, ج5 �ص 313.

)4)   و�سائل ال�سيعة: ج 12 �ص 11 الباب 4 ح 5.

)5)   و�سائل ال�سيعة: ج 12 �ص 10 الباب 4 ح 3.
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»من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نف�سه وعياله, كان 

 .
)1(

كاملجاهد يف �سبيل اهلل«

وعن خالد قال: قال اأبو عبد اهلل Q: »اقروؤوا من لقيكم من 

اأ�سحابكم ال�سالم, وقولوا لهم اإّن فالن بن فالن يقرئكم ال�سالم 

وقولوا لهم: عليكم بتقوى اهلل, وما ينال به ما عند اهلل, اإيّن واهلل, 

واإذا  والجتهاد,  باجلّد  فعليكم  اأنف�سنا,  به  ناأمر  مبا  اإّل  اآمركم  ما 

روا يف طلب الرزق واطلبوا احلالل,  �سّليتم ال�سبح فان�سرفتم فبكِّ

 .
)2(

 اهلل �سريزقكم ويعينكم عليه«
َ
فاإنّ 

اأبا عبد اهلل Q يقول: »اأيعجز  وعن العالء قال: �سمعت 

 .
)3(

 اإىل حجرها«
ّ
اأحدكم اأْن يكون مثل النملة, فاإّن النملة جتر

يف  يخرج   Q املوؤمنني  اأمري  كان  قال:  ال�سدوق  وعن 

نف�سه يف  يتعب  اهلل  يراه  اأْن  يريد  قد كفيها,  الهاجرة يف احلاجة 

.
)4(

طلب احلالل

وعن اأبي حمزة قال: راأيت اأبا احل�سن Q يعمل يف اأر�س 

اأين  فداك,  جعلت  فقلت:  العرق,  يف  قدماه  ا�ستنقعت  قد  له 

, قد عمل باليد من هو خري مّني ومن 
ّ

الرجال؟ فقال: »يا علي

اأر�سه«, فقلت: ومن هو؟ فقال: »ر�سول اهللP, واأمري  اأبي يف 

)1)   و�سائل ال�سيعة: ج 12 �ص 11 الباب 4ح 4

)2)   و�سائل ال�سيعة: ج 12 �ص 12 الباب 4 ح 8.

)3)   و�سائل ال�سيعة: ج 12 �ص 2 الباب 4 ح 9.

)4)   و�سائل ال�سيعة, ج 17, �ص 19.
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من  وهو  باأيديهم,  عملوا  قد  كانوا  كّلهم  واآبائي   ,Qاملوؤمنني

 .
)1(

عمل النبّيني واملر�سلني والأو�سياء وال�ساحلني«

5 - حق العامل وواجبه:

»العمل« �سعار رفعه الإ�سالم ملجتمعه وحّدد حقوق العامل 

وواجباته:

اأ - حّق العامل:

اأو مماطلة له,  - اأن يوّفى اأجره املكافى جلهده دون حيف عليه 

 عرقه«.
َ
»اعطوا الأجري اأجره قبل اأن يجّف 

ر له حياة كرمية تتنا�سب مع ما يبذله من جهد وعرق,  - اأن توفَّ

.
)2(

قال �سبحانه: { ى  ى  ائ  ائەئ   }

اأن مُينح ما هو جدير به من تكرمي املجتمع كّله له, قال �سبحانه:  -

.
)3(

{ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  }

اأن يجد احلماية التي حتول دون غبنه وا�ستغالل ظروفه, قال  -

 اجلليل: »ثالثة اأنا خ�سمهم يوم 
ّ

�سبحانه يف احلديث القد�سي

اً فاأكل ثمنه, 
ّ
القيامة: رجل اأعطى بي ثّم غدر, ورجل باع حر

.
)4(

ورجل ا�ستاأجر اأجرياً فا�ستوفى منه ومل يعطه اأجره«

)1)    و�سائل ال�سيعة ج 12 �ص 23. 

)2)    �سورة الأحقاف: اآية 91.

)3)    �سورة التوبة: اآية 501.

)4)   م�ستدرك الو�سائل, ج14 �ص 37.
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ب-  واجبات العامل:

يف  - عنه  ُعربِّ  ما  وهو  الأكمل,  الوجه  على  عمله  يوؤّدي  اأن 

الروايات بالإتقان.

اأن يّتبع توجيهات اإدارة العمل. -

اأن يحافظ على اأ�سرار املهنة والعمل. -

اأن ياأخذ يف اعتباره م�سلحة �ساحب العمل. -

للموؤ�ّس�سة  - املناف�سة  املوؤ�ّس�سة  مع  ب�سكل  باأّي  يتعاون  ل  اأن 

التي يعمل بها مبا يخالف اأنظمة عمله.

6-  مبداأ تح�صيل الرزق والتعامل معه:

لقد و�سعت ال�سريعة �سوابط دينّية واأخالقّية يف كيفّية حت�سيل 

الرزق, والتعامل معه, اأهّمها:

اأ-  األَّ يكت�سب املال من غري حّله, كاخلمر والقمار والأ�سياء 

ال�ساّرة.

مات, ومنه الإ�سراف 
ّ
ب-  األَّ ينفق املال يف غري حّله, كاملحر

والتبذير.

ج - اأْن يعطي املال لأجل ال�سرورّيات الإ�سالمّية, اإذا توّقف 

عليه باأْن مل يكن للدولة مورد اآخر, ومن ذلك �سوؤون الدفاع 

.
)1(

واجلهاد, قال �سبحانه: { ٻ  ٻ  پ  }

)1)   �سورة التوبة: اآية 41.
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اإىل ال�سدقات واخلريات واملرّبات, كما  د - ندب الإ�سالم 

اإّل بقدر, واأن يو�ّسع على  األَّ يربح املوؤمن من املوؤمن  ندب 

عياله, واأن تظهر النعمة عليه, دون تبذير اأو اإ�سراف.

7 - الفوائد والآثار الفردّية والجتماعّية للعمل:

اأ - اإ�سباع احلاجات النف�سّية:

 ي�ساهم العمل يف اإ�سباع احلاجات النف�سّية لالإن�سان كاحلاجة اإىل 

الحرتام والتقدير, واحلاجة اإىل اإثبات الذات. والعمل يقّوي كيان 

الإن�سان املعنوّي وينّمي الروح الجتماعّية, وي�سنع الإرادة القوّية.

ب-  توفري املتطّلبات املادّية:

حاجاته  توفري  على  قادراً  الإن�سان  يجعل  الذي  هو  العمل   

املادّية.

ج - تن�سيط القت�ساد:

 اإّن توظيف ال�سباب يحّقق تن�سيطاً لالقت�ساد, اإذ اإّن القت�ساد 

عبارة عن دورة مالّية متكاملة.

    :
ّ

د - احلفاظ على الأمن الجتماعي

 يوؤّدي توفري فر�س وظيفّية لل�سباب اإىل خلق حالة من الأمن 

, يف حني اأّن البطالة وعدم قدرة ال�سباب يف احل�سول 
ّ

الجتماعي

على الوظائف والأعمال املنا�سبة ي�ساهم يف انت�سار اجلرائم, وكرثة 

 العاّم.
ّ

ال�سرقات, مّما يوؤّدي اإىل الإخالل بالأمن الجتماعي
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 الليلة التاسعة
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الهدف:

التعّرف على معامل الفتح الذي قام 

به الإمام احل�سني Q واأهّم دللته 

اأحدثته  الذي  التغيري  م�ستوى  على 

نه�سته على مدى الع�سور, و�سوًل اإىل 

ع�سر ظهور الإمام احلّجة |.

 المحاضرة األولى: 
اآفاق الفتح احل�شينّي

ت�ضدير المو�ضوع

اأخيه  اإىل  بر�سالة  بعث   Q احل�سني  الإمام  اأّن  الرواية  يف 

حمّمد بن احلنفّية ومن قبله من بني ها�سم يقول فيها: »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 ا�ست�سهد, ومن مل 

.
)1(

يلحق بي مل يدرك الفتح, وال�سالم«

)1)  ابن قولويه: كامل الزيارات �ص 75.
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المقّدمة:

الإمام  اأّن  اإّل  الزاكية,  بدمائهم  للفتح  عادًة  ال�سهداء  ميّهد 

الّدين,  الفتح يف  �سهادته تالزمت مع  باأّن  امتاز   Q احل�سني 

وما هي  ؟ 
ّ

احل�سيني الفتح  هذا  هو  فما  الفاحت«,  »ال�سهيد  فكان: 

اآثاره وتداعياته على املقاطع الزمانّية املختلفة؟ 

محاور المو�ضوع

ما هو الفتح الح�صينّي؟

لقد اأخربQالأ�سرة النبوّية باأّن من حلقه منهم �سوف يظفر 

هذا  فتح  فاأّي  الفتح,  ينال  ل  فاإّنه  به  يلحق  ومن مل  بال�سهادة, 

الذي عناه الإمام؟ اإّنه الفتح الذي مل يحرزه غريه من قادة العامل 

واأبطال التاريخ, فقد انت�سرت مبادوؤه, وانت�سرت قيمه, وتاأّلقت 

واأ�سبحت  والعدل,  للحّق  رمزاً  ا�سمه  واأ�سبح  بت�سحيته,  الدنيا 

دون  لطائفٍة  ول  اأّمة  دون  لأّمة  ملكاً  لي�ست  العظيمة  �سخ�سّيته 

اأخرى, واإّنا هي ملك لالإن�سانّية الفّذة يف كّل زمان ومكان, فاأّي 

.
)1(

فتح اأعظم من هذا الفتح واأّي ن�سر اأ�سمى من هذا الن�سر

فلم يرد بالفتح اإّل ما يرتّتب على نه�سته وت�سحيته من نق�س 

دعائم ال�سالل وك�سح اأ�سواك الباطل عن �سراط ال�سريعة املطّهرة 

القيام  الأّمة  على  الواجب  واأّن  والتوحيد,  العدل  اأركان  واإقامة 

)1)  القر�سي: حياة الإمام الح�سين بن عليL ج 3 �ص 4445.
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 Qالعابدين زين  الإمام  كلمة  معنى  وهذا  املنكر.  وجه  يف 

لإبراهيم بن طلحة بن عبيد اهلل ملّا قال له حني رجوعه اإىل املدينة: 

من الغالب؟ فقال ال�سّجاد Q: »اإذا دخل وقت ال�سالة فاأّذن 

.
)1(

واأقم تعرف الغالب«

الفتح الح�صينّي في مقاطعه الزمانّية:

فتح  اآفاق  هناك  املقطع  هذا  ويف  عا�سوراء:  ع�سر  مقطع   -1

 اأهّمها:
ّ

ح�سيني

اأ- الف�سل بني الأموّية والإ�سالم: فقد قّدم معاوية الإ�سالم 

الأموّي للنا�س وحاول اأن يقنعهم باأّنه هو الإ�سالم, وقد حّطم 

الإمام احل�سني Q بدمائه الزكّية هذا الإطار املزّيف.

ب- عا�سوراء بداية نهاية احلكم الأموّي: ومتّثل ذلك بالعديد 

من الثورات والنتفا�سات التي قامت �سّد احلكم الأموّي 

اأو  املبا�سر  الأثر  لعا�سوراء  وكان  وانتقا�سه,  زواله  اإىل  واأّدت 

غري املبا�سر فيها, ويظهر ذلك بو�سوح من خالل �سعار: »يا 

لثارات احل�سني« الذي رفعته العديد منها.

2- مقطع ما بعد عا�سوراء:

حيث يتجّلى يف هذا املقطع معنى ما قيل اإّن: »الإ�سالم حمّمدّي 

اإىل  الدعوة  بني  وحدة  هناك  �سار  فقد  البقاء«,   
ّ

ح�سيني الوجود 

)1)   المقّرم ال�سيد عبد الرزاق: مقتل الح�سين Q �ص 66.
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الإ�سالم املحّمدّي والدعوة اإىل احل�سني Q, ومن هنا يت�سح �سّر 

من اأ�سرار تاأكيد الأئّمة R على عزاء احل�سني Q وزيارته.

3- مقطع ع�سر الظهور:

:Q صاحب الفتح العالمّي من ذرّية الح�صين�

 Q ومن ذّرية هذا - واأ�سار اإىل احل�سني« :P عن ر�سول اهلل

الأر�س   عدًل كما ملئت ظلماً  الزمان ميالأ  اآخر  - رجل يخرج يف 

.
)1(

وجوراً..«

وعن الإمام احل�سني Q: »مّنا اثنا ع�سر مهدّياً, اأّولهم اأمري 

وهو  ولدي,  من  التا�سع  واآخرهم  طالب,  اأبي  بن   
ّ

علي املوؤمنني 

القائم باحلّق, يحيى اهلل به الأر�س بعد موتها, ويظهر به دين احلّق 

.
)2(

على الّدين كّله ولو كره امل�سركون.. «

امتداد المواجهة في ف�صول بين اأهل الحّق واأهل الباطل:

اأهل بيتني  اأبي �سفيان  »اإّنا واآل   :Q عن الإمام ال�سادق 

اأبو  قاَتَل   .
ّ

اهلل كذب  وقالوا:   .
ّ

اهلل �سدق  قلنا:  اهلل,  يف  تعادينا 

 ,Q بن اأبي طالب 
ّ

�سفيان ر�سول اهلل P, وقاَتَل معاوية علي

L, وال�سفيايّن يقاتل 
ّ

وقاَتَل يزيد بن معاوية احل�سني بن علي

.
)3(

»Q القائم

)1)  اأمالي الطو�سي �ص 499 500.

)2)  كمال الدين وتمام النعمة �ص 317.

)3)  معاني الأخبار �ص 346.
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:Q المهدّي عّجل اهلل تعالى فرجه الثائر للح�صين

 L
ٍّ

رب احل�سني بن علي عن الإمام ال�سادق Q: »ملا �سُ

العّزة  رّب  قبل  من  مناٍد  نادي  راأ�سه  لُيقطع  ابُتِدر  ثّم  بال�سيف 

املتحرّية  الأّمة  اأّيتها  األ  فقال:  العر�س  بطنان  من  وتعاىل  تبارك 

الظاملة بعد نبّيها, ل وّفقكم اهلل لأ�سحى ول فطٍر. قال: »ثّم قال 

اأبو عبد اهلل Q: ل جرم واهلل ما وّفقوا وليوّفقون اأبداً حّتى 

.
)1(

»Q يقوم ثائر احل�سني

 Q احل�سني  جّدي  ُقتل  »ملّا   :Q الباقر  الإمام  وعن 

�سّجت املالئكة اإىل اهلل عزَّ وجّل بالبكاء والنحيب, وقالوا: اإلهنا 

وخريتك  �سفوتك  وابن  �سفوتك  قتل  عّمن  اأت�سفح  و�سّيدنا, 

اإليهم قّروا مالئكتي, فوعّزتي  فاأوحى اهلل عزَّ وجّل  من خلقك؟ 

وجاليل, لأنتقمّن منهم ولو بعد حني. ثّم ك�سف اهلل عزَّ وجّل عن 

ِت املالئكة بذلك,  الأئّمة من ولد احل�سني Q للمالئكة, ف�سرَّ

.
)2(

فاإذا اأحدهم قائم ي�سّلي, فقال تعاىل: بذلك القائم اأنتقم منهم«

القائم| الطالب بدم المقتول في كربالء:

ٻ   ٱ    } تعاىل:  قوله  يف   Q ال�سادق  الإمام  وعن 

ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ}: »اإّن العاّمة 
يقولون نزلت يف ر�سول اهلل P ملّا اأخرجته قري�س من مّكة, واإّنا 

)1)  اأمالي ال�سدوق �ص 142.

)2)  دلئل الإمامة �ص 451 452.
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هي للقائم Q اإذا خرج يطلب بدم احل�سني Q, وهو قوله: 

.
)1(

ية..« نحن اأولياء الدم, وطاّلب الدِّ

خروج القائم| يوم عا�صوراء:

عن الإمام الباقر Q: »يخرج القائم Q يوم ال�سبت, 

.
)2(

»Q يوم عا�سوراء, يوم الذي قتل فيه احل�سني

ال�صعار: )يا لثارات الح�صين(:

اأّن املالئكة تخرج عند ظهور احلّجة   ورد يف بع�س الروايات 

عّجل اهلل تعاىل فرجه من عند قرب الإمام احل�سنيQ و�سعارهم: 

 .
)3(
Qيا لثارات احل�سني

القائم| يقتل ذراري قتلة الح�صين Q لر�صاهم بفعال اآبائهم:

احل�سن  لأبي  قلت  قال:  الهروّي  �سالح  بن  ال�سالم  عبد  عن 

يف  تقول  ما  اهلل,  ر�سول  ابن  يا   :Q الر�سا  مو�سى  بن   
ٍّ

علي

حديث ُروي عن ال�سادق Q اأّنه قال: »اإذا خرج القائم قتل 

»هو   :Q فقال  اآبائها؟«,  بفعال   Q احل�سني  قتلة  ذراري 

كذلك«. فقلت: فقول اهلل عزَّ وجّل: { ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   } 

قتلة  ذراري  لكّن  اأقواله,  اهلل يف جميع  »�سدق  فقال:  معناه؟  ما 

احل�سني ير�سون اأفعال اآبائهم ويفتخرون بها, ومن ر�سي �سيئاً كان 

)1)  تف�سير القمي ج 2 �ص 84 85.

)2)  كمال الدين وتمام النعمة �ص 653 654.

)3)  اأمالي ال�سدوق �ص 112.
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يف  رجل  بقتله  فر�سي  امل�سرق  يف  قتل  رجاًل  اأّن  ولو  اأتاه,  كمن 

املغرب لكان الرا�سي عند اهلل �سريك القاتل, واإّنا يقتلهم القائم 

 
)2(

.
)1(

اإذا خرج لر�ساهم بفعل اآبائهم..«

)1)  علل ال�سرائع �ص 229.

)2) هذا المو�سوع اأخذناه - بت�سرف - من كتاب مع الركب الح�سيني من المدينة اإلى المدينة, ج1.





233

الهدف:

معرفة مقّد�ساتنا واأّن واجبنا جتاهها 

تعظيمها واحرتامها والدفاع عنها بكّل 

الو�سائل حّتى الأرواح والدماء.

المحاضرة الثانية: 

مقّد�شات امل�شلمني  وقد�شّية الدفاع عنها

ت�ضدير المو�ضوع

قال تعاىل يف كتابه الكرمي: { ھ  ھ   ھ  ے  ے  

.
)1(

ۓ          ۓ  ڭ  ...}

)1)   �سورة المائدة: اآية 21.
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المقّدمة:

الأمور  من  جمموعة  واملذاهب  الأديان  خمتلف  يف  هناك 

التي تعترب مقّد�سة تبعاً لعالقة تلك الأ�سياء بالّدين اأو املذهب 

الأماكن  اأو  ال�سماوّية  الكتب  اأو  الأنبياء  اأو  باخلالق  وارتباطها 

ة. 
ّ
الديني

محاور المو�ضوع

1 - معنى المقّد�ص والقدا�صة:

القد�س والقدا�سة والتقدي�س يف اللغة والكتاب وال�ستعمال 

العريف مبعنى التطهري, والتنزيه عن النق�س والعيب, ولزم هذا 

عنها  الدفاع  ووجوب  وتعظيمها,  واحرتامها  املقّد�سات,  كمال 

بالغايل والنفي�س لأّنها متّثل الكيان املعنوّي والإميايّن للب�سر.

فقد ورد يف اللغة العربية: 

َقُد�َس قْد�ساً وُقُد�ساً َطُهر وتبارك, وتقّد�س اأي تطّهر, والقدا�سة 

والقدو�س  عليه,  وبارك  طّهره  فالناً:  اهلل  قّد�س  يقال:  الطهارة, 

 ..
)1(

وعيب نق�س  كل  عن  املنّزه  اأي  احل�سنى,  اهلل  اأ�سماء  من 

ک     } تعاىل:  قوله  يف  الوارد   
ّ

الإلهي التطهري  والتقدي�س: 

.
)2(

ک}

)1)   اأقرب الموارد, ج2 �ص 792.

)2)   �سورة الأحزاب: اآية 33.



235

وقد ورد يف الكتاب العزيز ما يوؤّكد هذا املعنى, قال تعاىل: { ھ  

ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ...}.
فال�سريعة  �سحيح,  وكالهما  ال�سريعة,  وقيل:  اجلّنة,  اإّنها  قيل: 

ٿ    } تعاىل:  وقال  الطهارة,  اأي  القُد�س,  ُي�ستفاد  منها  حظرية 

وقيل  لك,  ارت�ساماً  الأ�سياء  نطّهر  اأي   ,
)1(

ٿ  ٹ  ٹ...}
.

)2(

نقّد�سك, اأي ن�سفك بالتقدي�س

2 - المقّد�صات في الإ�صالم وال�صرائع ال�صماوّية:

على  وتتفق  ومبانيها,  اأ�سولها  يف  ال�سماوّية  ال�سرائع  ت�سرتك 

قدا�سة هذه الأ�سول وحرمتها ووجوب الدفاع عنها, وملّا كانت 

 حمّمدP هو 
ّ

ال�سريعة الإ�سالمّية هي خامتة الر�سالت, والنبي

من خالل  املقّد�سات  بتحديد  �سنكتفي  وخامتهم,  الر�سل  �سّيد 

ما جاء يف ال�سريعة الإ�سالمّية مع اللتفات اإىل اأن املقّد�سات ل 

الفروع  ببع�س   
ُ
امل�ّس  يكون  فقد  بل  دائماً,  الأ�سول  تنح�سر يف 

اأحياناً هتكاً للمقّد�سات.

ميكن ت�سنيف املقّد�سات يف الإ�سالم اإىل الأ�سناف الآتية:

اأ - قدا�سة الإله )اهلل تعاىل(:

 فيما يتعّلق بذاته وتوحيده �سبحانه و�سفاته وعدله... الخ.

)1)   �سورة البقرة: اآية 30.

)2)   مفردات األفاظ القران, للراغب الأ�سفهاني.
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قال تعاىل: { ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

.
)1(

ےۓ  ...}
لة يف هذا املجال. والآيات والروايات وامل�سّنفات كثرية ومف�سّ

ب - قدا�سة ال�سريعة والّدين:

وكيانه  بكّليته   
ّ

الإ�سالمي الّدين  وخ�سو�سّية  قدا�سة  مبعنى   

 من عند اهلل تعاىل.
ّ

الكامل, واأّنه دين اإلهي

قال اهلل تعاىل: {... چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 .
)2(

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ...}
.

)3(

وقال تعاىل: { ڃ  ڃ  چ   چ  چچ ...}

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    } تعاىل:  وقال 

ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ  
.

)4(

ى  ائ     ائ  ەئ}
ج - قدا�سة القراآن الكرمي:

 واأّنه كالم اهلل املوحى على نبّيه حمّمد P: قال اهلل تعاىل: 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    }  .
)5(

{ ڀ  ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ    }

)1)   �سورة البقرة: اآية 255.

)2)   �سورة المائدة: اآية 3.

)3)   �سورة المائدة: اآية 19.

)4)   �سورة الروم: اآية 30.

)5)   �سورة البقرة: اآية 2.
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ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    }  .
)1(

{ ٿ   ٿ   ٿ  
.

)2(

ۉ   }
:R د - قدا�سة الوحي والر�سل والأنبياء والأئّمة

{ چ  چ    چ    فالوحي وا�سطة بني اهلل ور�سله, قال تعاىل: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
. { ڈ  ڈ  ژ     ژ   ڑ  ڑ    ک  

)3(

ڎڈ  ڈ    ژ   }
ں   ں      ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      گگ   گ    گ   ک    ک   ک  

.
)4(

ڻ  }

والأنبياء والر�سل ميّثلون النبّوة التي هي �سفارة بني اهلل وبني 

الب�سرّية  لهداية  تعاىل  اهلل  بعثهم  وقد  عباده  من  العقول  ذوي 

وتعليمها.

قال اهلل تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

.  وقال تعاىل: 
)5(

پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ }
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   {...ڍ  

.
)6(

ژ  ..}

)1)   �سورة الإ�سراء: اآية 9.

)2)   �سورة الحجر: اآية 87.

لت: اآية 6. )3)   �سورة ف�سّ

)4)   �سورة الأحقاف: اآية 9.

)5)   �سورة الحديد: اآية 25.

)6)   �سورة البقرة: اآية 213.
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خ�صو�صّية النبّي محّمدP بين الأنبياء والر�صل:

 P ل ميكن ف�سل احلديث بني قد�سّية وعظمة �سخ�سّية النبّي

وبني عظمة نبّوته ور�سالته العاملّية اخلالدة؛ وموقعه يف ال�سماء والأر�س 

النبّي  بع�س خ�سو�سّيات  اإىل  يلي  فيما  ون�سري  الإ�سالم,  وبعد  قبل 

حمّمد P, الذي عرف قبل الإ�سالم, بال�سادق الأمني. 

 هدف بعثته ور�سالته: الرحمة بالب�سر والتزكية والرتبية لهم, 

ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    } تعاىل:  قال 

. وقال تعاىل: { ک  
)1(

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ...}

 .
)2(

ک  گ         گ  گ  }
 الأ�سوة احل�سنة و�ساحب اخللق العظيم: قال اهلل تعاىل: 

ڱ      {ڱ    .
)3(

ېئ} ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  {وئ  

.
)4(

ڱ  ں}
 �سّيد الر�سل واأعظمهم وخامتهم: قال تعاىل: {ې  ى         ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
مبنزلة  مّني  »اأنت   Q  

ّ
لعلي  P  

ّ
النبي وقال   .

)5(

{ ېئ  ېئ  
.

)6(

 بعدي«
ّ

هارون من مو�سى اإّل اأّنه ل نبي

)1)   �سورة الجمعة: اآية2.

)2)   �سورة الأنبياء: اآية 107.

)3)   �سورة الأحزاب: اآية 21.

)4)    �سورة القلم: اآية 4.

)5)   �سورة الأحزاب: اآية 40.

)6)   الكافي, ج8 �ص 107.
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تخ�سي�سه بالإ�سراء واملعراج: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

  .
)1(

پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ...}
 الأمر الإلهّي بوجوب طاعته واحرتامه, قال تعاىل: {ٱ  ٻ  

 .
)2(

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ...}
ه� -  الأماكن املقّد�سة عند امل�سلمني:

 P النبّي  امل�ساجد ب�سكل عاّم, وامل�سجد احلرام, وم�سجد  هي 

وامل�سجد الأق�سى, وم�سجد الكوفة ب�سكل خا�ّس, قال تعاىل: {ڃ   

 .
)3(

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ }
واأي�سا املقامات املقّد�سة لالأئّمة املع�سومنيR واأبنائهم.

3 - ما هو واجب الم�صلمين تجاه مقّد�صاتهم:

اأجمع فقهاء الإ�سالم بالإجمال على وجوب الدفاع عن بي�سة 

الإ�سالمّية  ال�سريعة  يف  اجلهاد  ت�سريع  فل�سفة  اإّن  بل  الإ�سالم, 

وكيانها  مقّد�ساتها  وحفظ  ال�سريعة  عن  الدفاع  مبداأ  على  قائمة 

من كّل ما يهّدده باخلطر اأو الت�سويه ونحوه, ولهذا:

على امل�سلمني اأنف�سهم املحافظة على كّل مقّد�ساتهم بالقول  -

خالل  من  اإليها  الإ�ساءة  وعدم  والدائم,  الدوؤوب  والعمل 

احرتام مقّد�سات الآخرين وخ�سو�سّياتهم.

)1)   �سورة الإ�سراء: اآية 1.

)2)   �سورة الأنفال: اآية 46.

)3)   �سورة الجّن: اآية 18.
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كان  - اأّياً  الإ�سالمّية  املقّد�سات  مي�ّس  من  كّل  مواجهة  عليهم 

موقعه اأو اجلهة التي ينتمي اإليها �سمن ال�سوابط ال�سرعّية.

تنويع و�سائل املواجهة والردع, من ثقافّية, اإعالمّية, �سيا�سّية,  -

قانونّية, اإدارّية, اقت�سادّية, اإىل حّد اجلهاد وال�سهادة.

الدائم  - وال�سعي  املقّد�سات,  احرتام  على  جمتمعاتنا  تربية 

لنقل هذه الثقافة اإىل الآخرين.

خاتمة:

 الأكرم P وت�سويره بالر�سوم الكاريكاتورّية 
ّ

اإّن امل�ّس بالنبي

ال�سماوّية  الأديان  لكّل  اإ�ساءة  فيه  امل�سيئة  الأفالم  اأو  املهينة, 

والأنبياء والكتب املقّد�سة, ف�ساًل عن الإ�ساءة اإىل مليار واأربعمائة 

مليون م�سلم يف العامل.
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الهدف:

يف  الن�س��ر  �س��روط  اإىل  ف 
ّ
التع��ر

الإ�سالم وقيمته.

المحاضرة الثالثة:

�رضوط الن�رض

ت�ضدير المو�ضوع

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   تعاىل:{ڤ   اهلل  قال 

ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     
 .

)1(

ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ }

)1)   �سورة النور: اآية 55.



242

المقّدمة:

اإّن �سناعة الن�سر بالت�سحية والدم وال�سهادة, ثقافة حمّمدّية علوّية 

القّوة  حيث  وعا�سوراء  وخيرب  بدر  من  املجاهدون  تعّلمها  ح�سينّية 

والعّزة  ال�سيف,  على  الدم  وانت�سار  وال�سجاعة؛  والعزمية  والثبات, 

على الذّلة, والثبات والإرادة على الهزمية والنقياد اأمام الظاملني.

محاور المو�ضوع

الثوابت الفكرّية ل�صناعة الن�صر: 

على  وامل�ستكربين  الظاملني  مواجهة  يف  الثقافة  هذه  تعتمد 

جمموعة من الثوابت اأهّمها:

الأّول: الإميان باهلل وطاعته:

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   {ۇ   العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  يقول   

 .
)1(

ٴۇ  }
 .

)2(

ويقول: {چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ}

.
)3(

ويقول اهلل تعاىل: {ھ  ھ  ھ  ے   ے  }

وئ   ەئ    ەئ   ائ   {ائ   تعاىل:  اهلل  ويقول 

 .
)4(

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}

)1)   �سورة محّمد: اآية 7.

)2)   �سورة الحج: اآية40.

)3)   �سورة الروم: اآية 47.

)4)   �سورة اآل عمران: اآية 200.
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الثاين: قّوة العقيدة و�سالمتها:

تالحظ اأهّمّية هذا العن�سر يف الوقت الذي كان فيه ر�سول 

يبّلغهم دعوته قرابة خم�س ع�سرة �سنة وكان  اهللP بني قومه 

اأ�سحابه يالقون الذّل والهوان واأ�سكال العذاب و�سنوف البالء 

من اأعدائهم طوال بقائهم يف مّكة, وكانوا يتحّم�سون لرّد العدوان 

كانت  لأّنها  ذلك  لهم يف  ياأذن  القراآن مل  ولكن  عليهم  الواقع 

فرتة تربية على العقيدة وتر�سيخ ملبادئ الإميان يف نفو�سهم, حّتى 

نفو�سهم  واطماأّنت  �سّك  يخاجله  الذي ل  اليقني  تغلغل  ما  اإذا 

بالقتال  ذلك  بعد  لهم  اأذن  الآخر  واليوم  ور�سوله  باهلل  بالإميان 

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  

 .
)1(

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ}
وحينما ثبت الإميان يف قلوبهم وثبتت العقيدة يف �سدورهم 

راأينا الإميان يعمل عمله حينما التقوا باأعدائهم فما ثبتت للكفر 

كالهباء  اأمامهم  الكفار  �سار  بل  الرا�سخ  اليقني  هذا  اأمام  قّوة 

 ل يعتمد على كرثة العدد 
ّ

املنثور. ولقد كان اجلي�س الإ�سالمي

به  املوؤمنني  اليقني  اإىل  نظرته  كانت  بل  الكّم  اإىل  ينظر  مل  لأّنه 

)1)   �سورة الحّج: اآية39 , 40.
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اإميانهم  من  بدافع  املعركة  اإىل  يندفعون  كانوا  اإذ  فيه  والداخلني 

�سواء يف ذلك ال�سباب وال�سيوخ والرجال والن�ساء لأّنهم كانوا 

جند اهلل الذين تخاذلت اأمامهم قّوات الكفر.

الثالث: التوكل على اهلل والأخذ بالأ�سباب: 

الن�سر؛  عوامل  اأعظم  من  القّوة  اإعداد  مع  اهلل  على  التوكل 

وقال   
)1(

ڦ} ڦ    ڦ   ڦ   تعاىل:{  اهلل  لقول 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چ      {چ   �سبحانه: 

 .
)2(

ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک}
  .

)3(

وقال تعاىل:{ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  }

 .
)4(

:{ ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ} وقال تعاىل عزَّ وجلَّ

يقوم  التوّكل  بالأ�سباب؛ لأّن  الأخذ  التوّكل من  بّد يف  ول 

على ركنني عظيمني:

الركن الأّول: العتماد على اهلل والثقة بوعده ون�سره تعاىل.

الركن الثاين: الأخذ بالأ�سباب الطبيعّية كالتخطيط والتدريب 

من  وال�ستفادة  وتقنّياته,  وخططه  العدّو  ومعرفة  والتجهيز 

خمتلف التقنّيات الع�سكرّية املمكنة قال اهلل تعاىل:{ ۇ  

)1)   �سورة المائدة: اآية 11.

)2)   �سورة اآل عمران: اآية 160.

)3)   �سورة اآل عمران: اآية 159.

)4)   �سورة الأحزاب: اآية 3.
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. والقّوة هنا ت�سمل القّوة املادّية, 
)1(

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  }
حّتى  الأخالقّية,  والقّوة  الروحّية,  والقّوة  العلمّية,  والقّوة 

ِهُبوا اأولئك الأعداء. يكون اأهل الإميان اأقوى من اأعدائهم ِلرُيْ

الرابع: ا�ست�سعار روح اجلهاد وال�سهادة:

بل  الواجبات,  كبقّية  واجب  والدفاع  اجلهاد  باأّن  بالعتقاد   

�سات  املقدَّ عن  دفاًعا  قادر  كّل  على  اهلل  فر�سه  وقد  اأهّمها,  من 

واحلرمات, وعن العقيدة واملبداأ, وعن احِلَمى والوطن, عن ر�سول 

اهلل P »َمْن ُقتل دون ماله فهو �َسهيٌد, وَمْن ُقتل دون اأهله فهو 

فهو  ُقتل دون دمه  وَمْن  �سهيد,  فهو  دينه  ُقتل دون  �سهيد, ومن 

 وقد جاء يف القراآن اآياٌت كثرية حتثُّ على ا�ست�سعار روح 
)2(

�سهيد«

هذا اجلهاد فقال: {ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  

 .
)3(

ہ}
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    وقال:{   

)4(

ۈ   ۈٴۇ}

ول بّد من العتقاد التاّم باأّن ال�سهادة حياة واأّن ال�سهداء اأحياء 

ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   تعاىل:{  اهلل  قال  رّبهم:   عند 

)1)   �سورة الأنفال: اآية 60.

)2)   المحلى, لبن حزم, ج 11 �ص 108.

)3)   �سورة العنكبوت: اآية 69.

)4)   �سورة البقرة: اآية 218.
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. وقال تعاىل:{ ٱ  ٻ  ٻ  
)1(

ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ }
 .

)2(

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ}
النف�س  تربية  النظرّي,  والعتقاد  لالإميان  اإ�سافة  ينبغي  كما 

بحّب  املوؤمنني  واأمري   P  
ّ

النبي ح 
ّ
�سر وقد  لل�سهادة,  وتهيئتها 

اأّنه قال: )والذي   P ال�سهادة والقتل يف �سبيل اهلل, ورد عنه 

نف�سي بيده لوددت اأن اأغزو يف �سبيل اهلل فاأقتل, ثّم اأغزو فاأقتل, 

لعلى حّق  اإيّن  »...فواهلل   Q  
ّ

علي وعن   .
)3(

فاأقتل( اأغزو  ثّم 

واإيّن لل�سهادة ملحّب«. 

 بالن�سر:
ّ

اخلام�س: العتقاد بالوعد الإلهي

باإظهار  وذلك  اأعدائهم,  على  املبني  بالن�سر  املوؤمنني  اهلل  وعد 

دينهم, واإهالك عدّوهم واإن طال الزمن, قال تعاىل: {ٿ  ٹ    

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڦ   ڤ  ڤ        ٹ  ٹ  ڤ   ٹ  
 وقال 

)4(

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ}
 واملوؤمنون املوعودون 

)5(

�سبحانه: {ھ  ھ  ھ  ے   ے}

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   تعاىل:{  بقوله  املو�سوفون  هم  بالن�سر 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ  

)1)    �سورة اآل عمران: اآية169.

)2)   �سورة البقرة: اآية14.

)3)   ميزان الحكمة, ج2 �ص 1513.

)4)   �سورة غافر: اآية 51, 52.

)5)   �سور الروم: اآية 47.
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ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
.  وقال اهلل تعاىل:{ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  

)1(

ژ  ژ}
)2(

ڄ  ڃ}
ال�ساد�س: ن�سر دين اهلل تعاىل:

من اأعظم اأ�سباب الن�سر: ن�سر دين اهلل تعاىل والقيام به قوًل, 

چ   چ   {چ   تعاىل:  اهلل  قال  ودعوة.  وعماًل,  واعتقاًدا, 

ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ  
ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ     ڈ  
. وقال تعاىل: {ڭ  ڭ   ۇ  

)3(

کگ   گ  گ  گ }
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  

.
)4(

ې  }
ال�سابع: ال�سجاعة والبطولة والت�سحية:

والت�سحية  بال�سجاعة  الت�ساف  الن�سر:  اأ�سباب  اأعظم  من 

بالنف�س والعتقاد باأّن اجلهاد ل يقّدم املوت ول يوؤّخره, قال اهلل 

 
)5(

تعاىل:{ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  }

)1)   �سورة الأنفال: اآية 24.

)2)   �سورة الن�ساء: اآية 141.

)3)   �سورة الحج: اآية40, 41.

)4)   �سورة محّمد: اآية 7, 8.

)5)   �سورة الن�ساء: اآية 78.
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قال ال�ساعر:

تعّددت الأ�سباب واملوت واحدمن مل ميت بال�سيف مات بغريه

واأكملهم  النا�س  اأ�سجع  هم  الكامل  الإميان  اأهل  كان  ولهذا 

يف  �سجاعته  ظهرت  وقد   ,Pحمّمد  
ّ

النبي اإمامهم  هو  �سجاعة 

املعارك الكربى التي قاتل فيها ومنها على �سبيل املثال:

 
ّ

اأّوًل: �سجاعته البطولّية الفّذة يف معركة بدر, قال الإمام علي

بن اأبي طالب Q: »لقد راأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بر�سول 

اهلل P وهو اأقربنا اإىل العدّو, وكان من اأ�سّد النا�س يومئذ 

باأ�ًسا«

وقال Q: »كّنا اإذا حمي الباأ�س ولقي القوم اتقينا بر�سول 

اهللP فال يكون اأحد اأدنى اإىل القوم منه«.

من  اأحد  يقاتله  مل  ا  بطوليًّ قتاًل  قاتل  اأحد  معركة  يف  ثانًيا: 

الب�سر.
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 الليلة العاشرة
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الهدف:

��دة 
ّ
ال�سي اإىل مواق��ف  ف 

ّ
التع��ر

زينب O بعد كرب��الء وقيادتها 

للثورة على الطغاة والظاملني.

 المحاضرة األولى: 
احلوراء زينبO بعد كربلء اإىل ال�شهادة

ت�ضدير المو�ضوع

َدَك, َوا�ْسَع �َسْعَيَك, 
ْ
مّما قالته العقيلة يف توبيخ يزيد: ».. َفِكْد َكي

نَا, وَل مُتِيُت َوْحَيَنا, َوَل ُتْدرُك  َ
ْب َجْهَدَك, َفَواهلِل َل مَتُْحو ِذْكر ونَا�سِ

.
)1(

َح�ُس َعْنَك َعاَرَها...«
ْ
َمَدنَا, َوَل َتر

َ
اأ

)1)   بحار الأنوار, ج 45 �ص 135.
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المقّدمة:

ال�سبي  واقعة  اأّن   O زينب  احلوراء  بطولت  اأعظم  من 

ومل  كان,  كيفما  الواقع  مع  التكّيف  عليها  تفر�س  مل  والأ�سر 

يدفعها اخلوف من اإيثار ال�سالمة والّدعة على املواجهة والتحّدي, 

ومل مينعها انك�سار ال�سيف يف كربالء من مواجهة النحراف بل 

بقي �سوتها العايل �ساهد �سدق يف حمكمة التاريخ, على عظم 

اجلرمية التي جرت يف كربالء, وعظيم املواجهة التي واجهت بها 

قوى الظالم قائلة: فواهلل ل متحو ذكرنا, ول متيت وحينا ول تدرك 

اأمدنا.

محاور المو�ضوع

العقيلة زينب في �صطور:

ولدت ال�سّيدة زينبO, يف اخلام�س من جمادى الأوىل, 

ة �سعبان 
ّ
يف ال�سنة اخلام�سة -اأو ال�ساد�سة- للهجرة, وقيل يف غر

وتّلقب:  احل�سن,  واأّم  كلثوم,  باأّم  وتكّنى  ال�ساد�سة.  ال�سنة  يف 

وعقيلة  ها�سم,  بني  وعقيلة  والعقيلة,  ال�سغرى,  بال�سّديقة 

الطالبّيني.

:O عّفتها

املوؤمنني يف  اأمري  قال: كنت يف جوار  املازيّن  يحيى   حّدث 
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املدينة مّدة مديدة, وبالقرب من البيت الذي ت�سكنه زينب ابنته, 

فال واهلل ما راأيت لها �سخ�ساً ول �سمعت لها �سوتاً, وكانت اإذا 

اأرادت اخلروج لزيارة جّدها ر�سول اهلل P تخرج لياًل واحل�سن 

اأمامها,   Q املوؤمنني  واأمري  �سمالها  عن  واحل�سني  ميينها  عن 

فاإذا قربت من القرب ال�سريف �سبقها اأمري املوؤمنني Q فاأخمد 

 :Q ة عن ذلك فقال
ّ
�سوء القناديل, ف�ساأله احل�سن Q مر

.
)1(

اأخ�سى اأن ينظر اأحد اإىل �سخ�س اأختك زينب

:Oعبادة زينب

قالت  القراآن,  وتالوة  بالتهّجد  لياليها  عاّمة  تق�سي  كانت   

فاطمة بنت احل�سنيO: واأّما عّمتي زينب فاإّنها مل تزل قائمة 

م- يف حمرابها, ت�ستغيث 
ّ
يف تلك الليلة - اأي العا�سرة من املحر

اإىل رّبها, فما هداأت لنا عني ول �سكنت لنا رّنة. ويف رواية: اأّن 

يا  لها:  قال  الأخري  وداعه  زينب  اأخته  وّدع  ملّا   Q احل�سني 

 .
)2(

اأختاه ل تن�سيني يف نافلة الليل...

:O اإيثارها

اأّنه قال: »اإّن عّمتي   Q  وروي عن الإمام زين العابدين 

زينب كانت توؤّدي �سلواتها من الفرائ�س والنوافل عند �سري القوم 

)1)   وفيات الأئّمة, �ص436.

)2)   وفيات الأئّمة, �ص 441.
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بنا من الكوفة اإىل ال�سام من قيام, ويف بع�س املنازل كانت ت�سّلي 

من جلو�س ف�ساألتها عن �سبب ذلك فقالت: اأ�سّلي من جلو�س 

ما  تق�ّسم  كانت  لأّنها  ليال,  ثالث  منذ  وال�سعف  اجلوع  ل�سّدة 

ي�سيبها من الطعام على الأطفال لأّن القوم كانوا يدفعون لكّل 

 .
)1(

واحد مّنا رغيفاً واحداً من اخلبز يف اليوم والليلة«

2- القيادة الزينبّية للثورة:

ك موكب �سبايا اأهل البيت R من كربالء املقّد�سة نحو 
َّ
حتر

م 
ّ
مدينة الكوفة وهو يقطع ال�سحاري, يف احلادي ع�سر من املحر

�سنة 61 ه�, وقد حمل جي�س عمر بن �سعد ال�سبايا على اأحال�س 

�سبي  ي�ساق  و�ساقوهم كما  وطاء ول غطاء,  بغري  اجلمال  اأقتاب 

الرتك والروم يف اأ�سّد امل�سائب, وتتقّدمهم الروؤو�س على الرماح, 

م �سنة 
َّ
حّتى دخل الركب الكوفة يف اليوم الثاين ع�سر من املحر

.
)2(

61 ه�, واقت�سمت القبائل الروؤو�س بينها...

حدثت  حينما  اهلل:  عني  يف  امل�سيبة  وحتّمل  ال�سرب  عظمة 

ال�سّيدة  خرجت   Q احل�سني  اأخيها  مبقتل  الكربى  الفاجعة 

زينب تعدو نحو �ساحة املعركة, تبحث عن ج�سد اأخيها احل�سني 

بني القتلى غري عابئة بالأعداء املدّججني بال�سالح, فلّما وقفت 

الطاهر  ج�سده  حتت  يدها  و�سعت  احل�سني  اأخيها  جثمان  على 

)1)   الم�سدر نف�سه.

)2)  اللهوف في قتلى الطفوف, �ص 84.



255

املقّطع ورفعته نحو ال�سماء وهي تدعو اهلل قائلة »اللهّم تقّبل مّنا 

.
)1(

هذا القربان«

ويلكم يا اأهل الكوفة: ملّا دخل موكب ال�سبايا  الكوفة, توّجه 

يف  املحت�سدين  الكوفة  اأهل  جموع  خُمرتقاً  الإمارة,  ق�سر  نحو 

ب�سري  قال  الكرمي,  النبوّي  بالبيت  ملا حلَّ  يبكون  وهم  ال�سوارع 

اأر   يومئٍذ, ومل 
ّ

بن خزمي الأ�سدي: ونظرت اإىل زينب بنت علي

 بن 
ّ

خفرة واهلل اأنطق منها, كاأّنها تفرع من ل�سان اأمري املوؤمنني علي

فارتّدت  ا�سكتوا,  اأن  النا�س  اإىل  اأوماأت  Q, وقد  اأبي طالب 

اَلُة  ال�سَّ
َ
و ُد هلِل, 

ْ
م احْلَ الأنفا�س, و�سكنت الأجرا�س, ثّم قالت: » 

اِر,
َ
ِبنَي الأَْخي

ِّ
ي اآِلِه الطَّ

َ
ٍد و

َّ
م ي حُمَ  َجدِّ

َ
َعلى

ُكوَن؟! َفاَل 
ْ
ْتِل واْلَغْدِر, اأََتب ا اأَْهَل اخْلَ

َ
ا اأَْهَل اْلُكوَفِة, ي

َ
ُد: ي

ْ
ع
َ
اأّما ب

ْت  نََق�سَ ِتي  الَّ َثِل 
َ
َكم  

ْ
َمَثُلُكم َا  اإِنَّ نَُّة,  َّ

الر َهَداأَِت  وَل  ُة, 
َ
ع

ْ
م الدَّ َقاأَِت 

َ
ر

ُكوَن 
ْ
اأَتب

َ
...

ْ
َنُكم

ْ
ي
َ
 َدَخاًل ب

ْ
ِخُذوَن اأَمْيَانَُكم ٍة اأَنَْكاثاً, َتتَّ

َّ
ِد ُقو

ْ
ع
َ
َغْزَلَها ِمْن ب

 
ْ
ُتم

ْ
َحُكوا َقِلياًل, َفَلَقْد َذَهب ُكوا َكِثرياً, وا�سْ

ْ
اهلِل َفاب

َ
وَن؟! اإِْي و

ُ
َتْنَتِحب

َ
و

وِل 
ُ

�س
َ
يَّ َكِبٍد ِلر

وَن اأَ
ُ
ا اأَهَل اْلُكوَفِة, اأََتْدر

َ
 ي

ْ
َلُكم

ْ
ي
َ
�َسنَاِرَها...و

َ
اِرَها و

َ
ِبع

يَّ 
اأّ
َ
و ؟! 

ْ
َفْكُتم

َ
�س َلُه  َدم  يَّ 

اأَ
َ
و زمُتْ؟! 

َ
ر
ْ
اأب َلُه  َكِرميٍَة  اأيَّ 

َ
و ُتم؟! 

ْ
ي
َ
َفر اهلِل 

...
َ
اء

َ
 َفُقم

َ
َداء

ْ
و

َ
 �س

َ
 َعْنَقاء

َ
اء

َ
لع  ِبَها �سَ

ْ
؟! َلَقْد ِجْئُتم

ْ
َمٍة َلُه انَتَهْكُتم

ْ
ُحر

 َل 
ْ
نُْتم

اأَ
َ
ْخزَى و ِة اأَ

َ
 الآِخر

ُ
َذاب

َ
َلع

َ
 َدماً, و

ُ
اء

َ
م

َّ
ِت ال�س

َ
 اأَْن َمَطر

ْ
ُتم

ْ
ِجب

َ
اأََفع

.
)2(

وَن..«
ُ
ر ُتْن�سَ

)1)   حياة الإمام الح�سين Q للقر�سي, ج 2 �ص 301.

)2)   لواعج الأ�سجان, �ص 201.
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وخال�سة ما اأرادت اإي�ساله اإليهم:

واإظهار  الأموّيني,  واإثارتهم على  العاّم  للراأي  ال�سورة  اإي�ساح 

ريحانة  بقتل   
ّ

الإ�سالمي العامل  داهمت  التي  الكربى  امل�سيبة 

ر�سول اهلل Pوحتميل الكوفّيني م�سوؤولّية هذه اجلرمية النكراء.

 وثبات احل�سني يف مواجهة ابن زياد: ملّا �ساأل ابن 
ّ

�سجاعة علي

مرجانة عنها, فقال: َمن هذه التي انحازت ناحية ومعها ن�ساوؤها؟ 

ر ال�سوؤال فلم جتبه, فاأجابته 
ّ
اأعر�ست عنه احتقاراً وا�ستهانة به, وكر

 .P اإحدى ال�سّيدات: هذه زينب بنت فاطمة بنت ر�سول اهلل

فقال لها: احلمد هلل الذي ف�سحكم وقتلكم, واأبطل اأحدوثتكم.

هلِل  »احلْمُد  قائلة:  له  حمتقرة  اأبيها  ب�سجاعة   O فاأجابته 

ُح  َيْفَت�سِ َا  اإِنَّ َتْطِهرياً,  ْج�ِس  الرِّ ِمَن  نَا 
َ
ر َوَطهَّ ِه,  ِبَنِبيِّ َمَنا 

َ
ْكر

َ
اأ الَّذي 

.
)1(

َجانَة«
ْ
نَا َيا ْبَن َمر ُ ْ

اْلَفا�ِسُق َوَيْكِذُب اْلَفاِجُر, َوُهَو َغري

ما راأيت اإّل جمياًل: وكذلك عندما خاطبها م�ستهزئاً: كيف 

راأيت �سنع اهلل باأخيك؟ فاأجابته حفيدة الر�سول بكلمات الظفر 

ّل َجِمياًل, هوؤَُلَء َقْوم َكَتَب  ْيُت اإِ
َ
والن�سر لها ولأخيها قائلة: »ما َراأ

َنَك 
ْ
َبي  

ُ
اهلل َو�َسَيْجمُع  اِجِعِهْم,  َم�سَ اإىِل  ُزوا  َفرَبَ اْلَقَتَل,  ِهُم 

ْ
َعَلي  

ُ
اهلل

َك  مُّ
ُ
اأ َثَكَلْتَك  َيوَمِئٍذ,  اْلَفَلُج  مِلَِن   

ْ
َفانُْظر ُم,  َوُتَخا�سَ َفُتَحاجُّ  َنُهْم, 

ْ
َوَبي

.
)2(

َجانََة..«
ْ
يا ْبَن َمر

)1)   بحار الأنوار, ج 45 �ص 116.

)2)   الم�سدر ال�سابق.
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الدفاع عن الإمام والإمامة: واأدار ابن مرجانة ب�سره يف بقّية 

الأ�سرى من اأهل البيت فوقع ب�سره على الإمام زين العابدين, 

بن   
ّ

علي  :Q فقال  اأنت؟  َمن  ف�ساأله:  العّلة  اأنهكته  وقد 

بع�س جاّلديه  اإىل  فالتفت   - الإمام  مع  بعد حوار  احل�سني.. - 

فقال له: خذ هذا الغالم وا�سرب عنقه, فانربت العقيلة ب�سجاعة 

ل يرهبها �سلطان, فاحت�سنت ابن اأخيها, وقالت لبن مرجانة: 

َحداً, َفاإْن كنت َعَزْمَت َعلى َقْتِلِه 
َ
ِق ِمّنا اأ

ْ
» َيا ْبَن ِزَياٍد, اإِنََّك مَلْ ُتب

دعوه  متعّجباً:  وقال  وانخذل,  الطاغية  وبهر   .
)1(

َمَعُه..« َفاْقُتْلني 

ت اأن تقتل معه. لها, عجباً للرحم ودَّ

الظلم(:  راأ�س  مع  )املواجهة   الطلقاء:  ابن  يا  العدل  ِمَن 
َ
اأ

معاوية  بن  يزيد  الطاغية  اإىل جمل�س  ال�سبايا  قافلة   و�سلت  ملّا 

يف ال�سام..., اأظهر الطاغية فرحته الكربى باإبادته لعرتة ر�سول 

التي  بالأبيات  يرتّن  وراح  اأعطافه جذلن  يهّز  واأخذ   P اهلل 

مطلعها:

�سهدوا ِبَبدٍر  �ْسَياِخي 
َ
اأ َت 

ْ
�َسْلَلي

َ
ْزَرِج ِم�ْن َوْقِع الأ َجَزَع اخْلَ

ال�سهرية  خطبتها  األقت  الأبيات  هذه  العقيلة  �سمعت  وملّا 

 Q وقد �سّمنتها اأعّنف املواقف 
ّ

بف�ساحة و�سجاعة اأبيها علي

اْلَعامَلِنَي,  َربِّ  هلِل  ْمُد  »احْلَ  :O قالته  ومّما  يزيد  لفرعون ع�سره 

)1)    كتاب الفتوح, ج 5 �ص 123.
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 َكَذلَك َيُقوُل: 
ُ
َدَق اهلل ْجَمِعنَي, �سَ

َ
ّمَد واآِلِه اأ  حُمَ

َ
 َعلى

ُ
لَّى اهلل َو�سَ

{ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

..
)1(

ۓ}
ِغُر َقْدَرَك,  �ْسَت�سْ

َ
اَطَبَتَك, اإِينِّ لأ َواِهي خُمَ  الدَّ

َّ
ْت َعَلي

َّ
َوَلِئْن َجر

َى, 
ْ

َعرب اْلُعُيوُن  َلِكِن  َتْوِبيَخَك,  �ْسَتْكرِثُ 
َ
َواأ َتْقِريَعَك,  �ْسَتْعِظُم 

َ
َواأ

َل َفالَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب ِلَقْتِل ِحْزِب اهلِل النُّجَباِء 
َ
َى.اأ

ّ
َدوُر َحر َوال�سُّ

َلَقاء. َطاِن الطُّ
ْ
ي ِبِحْزِب ال�سَّ

َواإَماَءَك َو�سوَقَك  َك 
َ
اِئر

َ
َتْخِديُرَك َحر َلَقاِء  ْبَن الطُّ َيا  اْلَعْدِل  ِمَن 

َ
اأ

 , ْبَدْيَت ُوُجوَهُهنَّ
َ
, َواأ َبَناِت َر�ُسوِل اهلِل �َسَباَيا؟! قْد َهَتْكَت �ُستوَرُهنَّ

ُح ُوُجوَهُهنَّ اْلَقِريُب  فَّ ْعَداُء ِمْن َبَلِد اإىل بلٍد,.. َوَيَت�سَ
َ
حَتُْدو ِبِهنَّ الأ

َوالَبِعيُد..

َبَك مِبَْن �َسَفَك  َنا, َوانَتِقْم مِمَّْن َظَلَمَنا, َواْحُلْل َغ�سَ للُهمَّ ُخْذ ِبَحقِّ
َ
اأ

اإِلَّ  اإِلَّ ِجْلَدَك, َول َحَزْزَت  ْيَت 
َ
َفر َما  َفَواهلِل  َوَقَتَل ُحَماَتَنا.  ِدَماَءنَا 

ْلَت ِمْن �َسْفِك ِدَماِء  مَّ
َدنَّ َعلى َر�ُسوِل اهلِل P مِبَا حَتَ َمَك, َوَلرَتِ حَلْ

.
)2(

َمِتِه.. ِتِه َوحُلْ َمِتِه يِف ِعرْتَ
ْ
ِتِه, َوانَْتهْكَت ِمْن ُحر ُذّريَّ

)1)   �سورة الروم: اآية 10.

)2)   بحار الأنوار, ج 45 �ص 134.
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الهدف:

اإظهار مكانة ال�سدق من ال�سخ�سّية 

الإميانّية, وكونه جت�سيداً حلقيقة انطباق 

العتقاد.

المحاضرة الثانية: 

ال�شدق فعل املتقني

ت�ضدير المو�ضوع

حيث  ال�سدق  توؤثر  اأْن  »الإميان   :Qاملوؤمنني اأمري  عن 

.
)1(

ك على الكذب حيث ينفعك«
ّ
ي�سر

)1)  نهج البالغة, �ص766, ح452.
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المقّدمة:

ومن  حّبها,  وعلى  عليها  الإن�سان  ُفطر  التي  اخل�سال  من 

ال�سمائل التي تزّين �ساحبها وتعرّب عن علّو هّمته و�سمّو مروءته, 

ال�سدق فهي مع�سوقة القلوب وممدوحة العقول, لأّنها تعرّب عن 

مراآة  لأّنها  الل�سان,  زينة  وهي  الباطن؛  ونقاوة  ال�سريرة,  �سفاء 

 رحمه اهلل: »ال�سدق هو القول 
ّ

الفوؤاد, وقد قال العاّلمة املجل�سي

املطابق للواقع, ويطلق اأي�ساً على مطابقة العمل للقول والعتقاد, 

وعلى فعل اجلوارح والقلب, املطابقني للقوانني ال�سرعّية واملوازين 

يف  ال�سدق  ملكة  له  ح�سل  َمْن  وهو  ّديق,  ال�سّ ومنه  العقلّية. 

جميع الأمور, ول ي�سدر منه خالف املطلوب عقاًل ونقاًل, كما 

.
)1(

 يف اأو�ساف الأ�سراف«
ّ

ح به املحّقق الطو�سي
ّ
�سر

محاور المو�ضوع

ال�صدق دعامة الإيمان:

�سخ�سّية  منها  تتكّون  التي  ال�سبع,  الإميان  دعائم  اأحد  وهو 

املوؤمن, والتي بها تتج�ّسد حقيقة الإميان.

فعن اأبي عبد اهلل Q: »اإّن اهلل عزَّ وجلَّ و�سع الإميان على 

والوفاء,  والر�سا,  واليقني,  وال�سدق,  الرّب,  على  اأ�سهم:  �سبعة 

)1)  مراآة العقول, ج7, �ص272, باب درجات الإيمان, ج1.
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فيه هذه  فمن جعل  النا�س,  بني  ق�ّسم ذلك  ثّم  واحللم.  والعلم 

.
)1(

ال�سبعة الأ�سهم, فهو كامل«

وهو عالمة الإيمان:

ففي احلديث عن اأبي عبد اهلل Q: »ل تغرّتوا ب�سالتهم 

لو  حّتى  وال�سوم  بال�سالة  لهج  رمّبا  الرجل  فاإّن  ب�سيامهم,  ول 

واأداء  احلديث  �سدق  عند  اختربوهم  ولكن,  ا�ستوح�س,  تركه 

.
)2(

الأمانة«

:P ال�صدق قرٌب من ر�صول اهلل

ومعنى ذلك احلظوة عنده P واملكانة والهتمام, فقد كان 

ر�سول اهلل P ي�سّمى قبل اأن يبعثه اهلل تعاىل بال�سادق الأمني, 

ومبقدار ا�ستحواذ ال�سدق على �سخ�سّية املوؤمن, مبقدار ما يكون 

:Pبه منه
ّ
قرباً من �سفات ر�سول اهللP وهذا ما يقر

 :Pعن ر�سول اهلل R بن احل�سني عن اآبائه 
ّ

عن زيد بن علي

 �سفاعة, اأ�سدقكم للحديث, 
ّ

»اإّن اأقربكم مّني غداً واأوجبكم علي

.
)3(

واأّداكم لالأمانة, واأح�سنكم ُخلقاً, واأقربكم من النا�س«

وعن اأبي َكْهَم�س قال: قلت لأبي عبد اهللQ: عبد اهلل بن 

اأبي يعفور )اأحد اأ�سحابه( ُيقرئك ال�سالم.

)1)  مراآة العقول, ج7, �ص272.

)2)  الكافي, ج2, �ص85, ح2.

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج12, �ص163, باب 108, من الع�سرة, ح8.
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قال: عليك وعليه ال�سالم, اإذا اأتيت عبد اهلل, فاقراأه ال�سالم, 

 Q 
ّ

وقل له: اإّن جعفر بن حمّمد يقول لك: »انظر ما بلغ به علي

عند ر�سول اهلل P, فالزمه, فاإّن علّياً Q اإّنا بلغ ما بلغ به عند 

.
)1(

ر�سول اهلل P ب�سدق احلديث واأداء الأمانة«

ال�صدق مروءة:

اإّن ال�سدق والتزامه والثبات عليه وحتّمل كلفته ي�سّكل امتحاناً 

وعن  �ساحبه,  ا�ستقامة  عن  تعبري  ال�سّدق  فاإّن  الإن�سان,  لإميان 

اإيثاره للف�سيلة, ل �سّيما اإذا كان يف ال�سدق جمانبة للم�سلحة, 

فعن اأمري املوؤمنني Q: »قدر الرجل على قدر هّمته, و�سدقه 

قدر  على  وعّفته  اأنفته,  قدر  على  و�سجاعته  مروءته,  قدر  على 

.
)2(

غريته«

على  ك, 
ّ
ي�سر حيث  ال�سدق  توؤثر  اأن  »الإميان   :Q وقال 

عن  ف�سٌل  حديثك  يف  يكون  ل  واأْن  ينفعك,  حيث  الكذب 

.
)3(

عملك, واأْن تتقي اهلل يف حديث غريك«

وهذا- اإ�سافة اإىل تعبريه عن املروءة-, اإّنا يعرّب انطباق الأقوال 

وهذا  الآخرين.  اأحاديث  ونقل  تناول  والدّقة يف  الأفعال,  على 

من اأوثق م�ساديق وناذج ال�سدق, التي جتعل �ساحبها من اأهل 

)1)  الكافي, ج2, �ص85, ح5.

)2)  نهج البالغة, �ص673, ح47.

)3)  نهج البالغة, �ص766, ح452.
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القرب والوثاقة.

ال�صدق منجاة ل�صاحبه:

جمانب  فاإّنه  الكذب,  »جانبوا   :Q املوؤمنني  اأمري  فعن 

�سفا  على  والكاذب  وكرامة,  منجاة  �سفا  على  ال�سادق  لالإميان, 

.
)1(

مهواة ومهانة«

وقال اأبو احلوراء ال�سعدّي ربيعة بن �سيبان: قلت للح�سن بن 

L: ما حفظت من ر�سول اهلل P؟ قال: حفظت منه: 
ّ

علي

»دع ما يريبك اإىل ما ل يريبك, فاإّن ال�سدق طماأنينة, والكذب 

.
)2(

ريبة«

واملنفعة  اخلري  خال�سة  واأّنها  ال�سدق,  عاقبة  من  اعتباراً  وكفانا 

عند اهلل, واإْن كان فيه اأحياناً �سرر بح�سب الظاهر, قوله تعاىل:{ ی    

جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  
.

)3(

مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج }
بال�سدق,  »عليكم  قال:  اأّنه   Pاهلل ر�سول  عن  رواية  ويف 

فاإّن ال�سدق يهدي اإىل الرّب, واإّن الرّب يهدي اإىل اجلّنة, وما يزال 

ى ال�سدق حّتى ُيكتب عند اهلل �سّديقاً. 
ّ
الرجل ي�سدق ويتحر

الفجور  واإّن  الفجور,  اإىل  يهدي  الكذب  فاإّن  والكذب,  واإّياكم 

)1)  ت�سنيف نهج البالغة للدكتور لبيب بي�سون, �ص956.

)2)  جامع الأ�سول لبن الأثير ال�سافعّي, ج7, �ص292.

)3)  �سورة المائدة, الآية: 119.
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حّتى  الكذب  ى 
ّ
ويتحر يكذب  الرجل  زال  وما  الّنار,  يهدي 

.
)1(

ُيكتب عند اهلل كّذاباً«

ال�صدق و�صّية العقل:

اهلل  باأمر  الأخذ  واإىل  ال�سدق,  اإىل  تدعو  ال�سوّية  العقول  اإّن 

تعاىل وو�سّيته. قال تعاىل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

.
)2(

ڃ   ڃ}
.

)3(

وقال تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  }

)1)  جامع الأ�سول, ج7, �ص291.

)2)  �سورة التوبة, الآية: 119.

)3)  �سورة الأحزاب, الآية: 23.
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الهدف:

جتاه  املوؤمن  بواجبات  التعريف 

الغيبة  زمن  يف  املهدّي|  الإمام 

وكيفّية الإنتظار.

المحاضرة الثالثة: 

انتظار الفرج مفهومه وحقيقته 

ت�ضدير المو�ضوع

 P هل ينتفع 
ّ

عن جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي اأّنه �ساأل النبي

ال�سيعة بالقائمQ يف غيبته؟

به,  لينتفعون  اإّنهم  بالنبّوة  بعثني  والذي  »اإي   :Pفقال

وي�ست�سيئون بنور وليته يف غيبته, كانتفاع النا�س بال�سم�س, واإن 

.
)1(

جّللها ال�سحاب«

)1)   بحار الأنوار, ج 52, �ص93.
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المقّدمة:

هو  العبادات,  اأف�سل  من  الروايات  اعتربته  الذي  النتظار 

النتظار الذي يدفع �ساحبه للعمل والتمهيد وال�سوق لتعجيل 

والثبات  امل�ستطاع,  بقدر  العّدة  ويعّد  عليه  يقدر  ما  بكّل  الفرج 

التي  الواجبات  اأوجب  من  م�سروعه  يف   
ّ

وامل�سي اإمامته  على 

ينبغي اللتزام بها مهما علت الت�سحيات.

محاور المو�ضوع

1-  وجود الإمام اأمان لأهل الأر�ص:

الإمام املهدّي| الذي �سّبهه ر�سول اهلل P:  بال�سم�س من 

وراء ال�سحاب, هو الذي بوجوده يتّنعم الب�سر, وتنتظم حياتهم, 

والفيو�سات  اخلفّية  والألطاف  والربكات  اخلريات  منه  وتتفّجر 

املعنوّية اإىل النا�س, وكّل ذلك من ف�سل اهلل تعاىل على ر�سول 

اهلل P واأهل بيته الطاهرين R, ولهذا تطابق اأفعاله احلكمة 

دت الروايات على اأّنه: »لو َخَلت الأر�س طرفة  وامل�سلحة, وقد اأكَّ

.
)1(

عني من حّجة ل�ساخت باأهلها«

لأهل  اأمان  النجوم   « قال:  اأّنه   Pاهلل ر�سول  عن  وورد 

اأمان  بيتي  واأهل  يوعدون,...  ما  اأتاهم  ذهبت  فاإذا  ال�سماء, 

.
)2(

لأّمتي, فاإذا ذهب اأهل بيتي اأتاهم ما يوعدون«

)1)   بحار الأنوار, ج23 �ص 39.

)2)   خال�سة عبقات الأنوار, ج 4 �ص 317.
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.
)1(

ويف عّدة روايات عنهP: »اأهل بيتي اأمان لأهل الأر�س...«

وقد ورد يف ر�سالة الإمام املهدّي| اإىل اإ�سحاق بن يعقوب: 

لأهل  اأمان  النجوم  اأّن  كما  الأر�س  لأهل  لأمان  واإيّن   ...«

.
)2(

ال�سماء...«

حياة  يف  الأمل  عنوان  املهدّي|  بالإمام  العتقاد  مّيثل   

امل�سلمني, وامل�ست�سعفني, لرتباط ق�سّية املهدوّية مب�ستقبل احلياة 

الإن�سانّية, من خالل اإقامة دولة احلّق على امتداد العامل, حيث 

ي�سود العدل, وياأخذ كّل ذي حّق حّقه.

معنى النتظار:

واملجتمع  لالأفراد  وال�سامل  التاّم  ال�ستعداد  يعني  النتظار 

وكّل الأّمة, ومن خمتلف اجلوانب العقائدّية والروحّية, والعلمّية, 

والع�سكرّية وال�سيا�سّية وغريها مّما حتتاجه الدولة والأّمة.

بالعبادة,  النتظار  و�سفت  قد  الروايات  باأّن  جند  ولهذا 

.Pواملنتظرين باملجاهدين وال�سهداء بني يدي ر�سول اهلل

 عن ر�سول اهلل P: »اأف�سل اأعمال اأّمتي انتظار الفرج من 

.
)3(

اهلل عزَّ وجّل «

)1)   بحار الأنوار, ج 23 �ص 19.

)2)   كمال الّدين وتمام النعمة, �ص 485.

)3)   كمال الّدين وتمام النعمة, �ص 645.
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.
)1(

ويف رواية: »اأف�سل العبادة انتظار الفرج«

2 - منزلة المنتظرين:

�ساأل رجل الإمام ال�سادق Q: ما تقول فيمن مات على 

هذا الأمر منتظراً له؟

ثّم  ف�سطاطه«  يف  القائم  مع  كان  من  مبنزلة  »هو   :Qقال

.
)2(

»Pسكت هنيئة ثّم قال: »هو كمن كان مع ر�سول اهلل�

»مبنزلة  اأّنه:   Qال�سادق الإمام  عن  اأخرى  روايات  ويف 

.
)3(

ال�سارب ب�سيفه يف �سبيل اهلل«

.»Pاأو  »كمن قارع مع ر�سول اهلل

.»Pاأو  »مبنزلة املجاهدين بني يدي ر�سول اهلل

.
)4(

»Pاأو  »مبنزلة من ا�ست�سهد مع ر�سول اهلل

3 -  كيف نرّبي اأنف�صنا على النتظار؟

ة للمنتظرين يف الأخبار والروايات  اإّن املنزلة الرفيعة واخلا�سّ

عليهم  الواجبة  والتكاليف  عاتقهم  على  امللقاة  بالوظيفة  ترتبط 

الّدين,  وحفظ  التمهيد,  لناحية  والأّمة؛  واملجتمع  الر�سالة  جتاه 

وهي  والأوطان.  والكرامات  والأموال  الأعرا�س  عن  والدفاع 

)1)   بحار الأنوار, ج 52 �ص 125.

)2)   بحار النوار, ج 52 �ص 135.

)3)   الكافي, ج 8 �ص 146.

)4)   تف�سير الأمثل, ج 6 �ص 22.
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ت�سّكل اأ�س�س الدولة املهدوّية املوعودة والعادلة وهذا ما ي�ستلزم 

تربية النف�س واملجتمع على عّدة اأمور:

اأ - ال�صبر والت�صحية عند البالء:

ذهب  فاإذا  اجل�سد,  من  الراأ�س  مبنزلة  الإميان,  من  »ال�سرب 

 
)1(

الراأ�س ذهب اجل�سد, كذلك اإذا ذهب ال�سرب ذهب الإميان«

والروايات  الأخبار  يف  ورد  كما   ,
)2(

له« �سرب  ل  ملن  اإميان  و»ل 

وذلك  الإميان,  من  ركيناً  ركناً  ال�سرب  اعتربت  التي  العديدة, 

يف  ال�سريعة  مقت�سيات  وفق  والّدين,  بالعقيدة  الوثيقة  ل�سلته 

واملكاره  النوازل  على  ال�سرب  كان  ولهذا  الظروف,  خمتلف 

و�سظف العي�س, وفقدان الأعّزة, والأحّبة, والبيوت والأمالك... 

�س له املوؤمنون, يرتبط بالإميان, 
ّ
مّما ي�سيب النا�س ويتعر وغريها 

وم�ستوى حتّمل النا�س لالآلم والبالءات التي تقع عليهم, فال 

تزلزل ول ارتداد, ول قنوط بل مزيداً من ال�سعور باحلاجة اإىل 

اهلل, وعناداً يف احلّق, دفاعاً عن عقيدتهم وكرامتهم مهما غلت 

الت�سحيات.

.
)3(

قال تعاىل: {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ    }

فاملوؤمن عند امل�سيبة والبالء, ل يحزن ول يهن, ول ي�سعف, 

وقدره,  اهلل  بق�ساء  وير�سى  وينت�سر,  ي�سرب,  العك�س  على  بل 

)1)   الكافي, ج 2 �ص 88.

)2)   الخ�سال, �ص 315.

)3)   �سورة البقرة: اآية 156.
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ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   {ېئ   تعاىل:  اهلل  قال  واإمياناً,  ثباتاً  ويزداد 

يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ  
.

)1(

جب  حب }
وورد يف الرواي��ة عن الإم��ام ال�سادق اأّنه ق��ال: »لو يعلم 

�س 
ّ
املوؤم��ن ما ل��ه من الأج��ر على امل�سائ��ب لتمّنى اأّن��ه قر

 .
)2(

باملقاري�س«

ل  واملوؤمن  منه  ي�ستقّل  اجلبل  اجلبل,  من  اأ�سلب  »املوؤمن 

 .
)3(

ي�ستقّل من دينه �سي ء«

ب - ال�صتعداد ال�صامل:

 كالإمام املهدّي يتطّلب تربية تن�سجم 
ّ

اإّن انتظار م�سلح عاملي

ما  اأكرث  لأّن  وال�سمولّية,  العاملّية  هذه  مع  ومعايريها  مبادئها  يف 

اأن  اإىل بناء العنا�سر الإن�سانّية التي يجب  يحتاجه هذا التحّول 

تت�سف باأمور:

قّوة الإميان والعقيدة.	•

 الكبريين.	•
ّ

امل�ستوى الفكرّي والعلمي

 للت�سحية.	•
ّ

 والروحي
ّ

ال�ستعداد النف�سي

•	.
ّ

ال�ستعداد اجلهادّي والع�سكرّي وال�سيا�سي

)1)   �سورة اآل عمران: اآية 173.

)2)   الكافي, ج 2 �ص 255.

)3)   الكافي, ج 2 �ص 241.
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اإ�سالح وبناء املجتمع, ومتا�سكه وتاآلفه واإحياء روح اجلماعة يف 	•

خمتلف املجالت.

الطاعة والت�صليم: 

عن الإمام زين العابدين Q قال: »اإّن للقائم مّنا غيبتني, 

قوي  من  اإّل  عليه  يثبت  فال  الأخرى,...  من  اأطول  اإحداهما 

ق�سيناه,  مّما  حرجاً  نف�سه  يف  يجد  ومل  معرفته,  و�سّحت  يقينه, 

الطاعة  الإمامة  على  الثبات  ويالزم   .
)1(

البيت« اأهل  لنا  و�سّلم 

الفقيه الذي يتمّتع  الويّل  الغيبة  Q ولنائبه يف ع�سر  لالإمام 

امل�سالح  ورعاية  وحفظ  والعباد,  البالد  �سوؤون  اإدارة  ب�سالحّية 

العليا لالإ�سالم وامل�سلمني متهيداً لقدومه ال�سريف, ول بّد لهذه 

 
ّ

الولية والطاعة من الرتباط الفكرّي لناحية العتقاد والعملي

لناحية املمار�سة الوثيق بالويّل.

)1)   مكيال المكارم, ج 1 �ص 114.
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