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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 
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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 كلم للإمام ال�شّيد علّي 

اخلامئنّي { يف عام 1996م. حول 

مواجهة الإمام احل�شنيQ لعامل 

النحراف والظلم؛ وحيدًا

نهار  ن�سف  كربالء  واقعة  ا�ستغرقته  الذي  الوقت  يتجاوز  مل 

اأو زاد عليه قلياًل؛ وا�ست�سهد فيها عدد-اثنان و�سبعون واأكرث اأو 

- وهذا الأمر موجود يف الدنيا. فاأن تكت�سي واقعة 
)1(

اأقّل بقليل

كربالء كّل هذه العظمة- وهي اأهل لهذا ال�سموخ والعظمة, بل 

ونفذت يف عمق  اآثارها  تركت  اإّنها  بحيث  واأعظم-  اأ�سمى  هي 

الوجود الب�سرّي, كان ب�سبب روح هذه الواقعة. فج�سم الق�سّية 

من  بقعة  كّل  قتلوا يف  اأطفال  فهناك  احلجم.  ذلك  له  يكن  مل 

بع�س  ويف  اأ�سهر.  ل�سّتة  ر�سيع  كربالء  يف  قتل  بينما  العامل, 

الق�سّية  الأطفال.  مئات  وقتلوا  الأهايل  الأعداء  اأباد  الأماكن 

[, بل تكمن 
ّ

لي�ست مطروحة هنا يف بعدها اجل�سمايّن ]احلجمي

اأهمّيتها يف روحها ومعناها.

 روح الق�سّية هي اأّن الإمام احل�سنيQ مل يكن يواجه يف 

تلك الواقعة جي�ساً ومل تكن مواجهته مع جمع غفري- واإن كان 

)1)  - اأن�ساب الأ�سراف,ج3, �ص 205؛ مقتل الح�سين , الخوارزمي, ج2, �ص44؛ �سرح الأخبار, ج3, 

�ص154-155؛ 87 �سخ�سًا: مروج الذهب,ج3, �ص61؛ 78 �سخ�سًا, اللهوف, �ص85؛ بحار الأنوار, 

ج45, �ص62.
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يفوقه مبائة �سعف- بل اإّن مواجهة الإمام احل�سنيQ مع عامل 

كان  الذي  الوقت  املهّم. ويف  هو  وهذا  والظلمة,  النحراف  من 

يواجه فيه ذلك العامل من الظلمة والظلم والنحراف, كان ذلك 

والكّتاب  والقّوة  والذهب  املال  ولديه  �سيء,  كّل  ميلك  العامل 

وال�سعراء واملحّدثون واخلطباء. كان موح�ساً جّداً. وكانت لرتتعد 

له فرائ�س الإن�سان العادّي وما فوقه, مقابل العظمة الفارغة لعامل 

الظلمة ذاك, ولكن مل يرتع�س لالإمام احل�سني قلب ول اهتّزت له 

قدم. ومل ت�ساوره م�ساعر �سعف اأو ترّدد. وبرز اإىل امليدان وحيداً 

فريداً. واإّن عظمة الق�سّية هي اأّن القيام كان هلل.

ميكن ت�سبيه موقف الإمام احل�سنيQ ومقارنته مبوقف جّده 

P
ّ

ر�سول اهلل حمّمد بن عبد اهللP يف بعثته؛ فكما واجه النبي

هناك عاملاً باأ�سره, وقف الإمام احل�سنيQ يف كربالء مبواجهة 

عامل باأ�سره. فالر�سولP مل يعرته اأّي خوف, بل �سمد و�سار اإىل 

الأمام, وكذلك احلال بالن�سبة اإىل الإمام احل�سني الذي مل يرهبه 

احل�سينّية  واحلركة  النبوّية  فاحلركة  قدماً.  و�سار  ثبت  بل  �سيء, 

وهنا  واحد.  م�سار  نحو  مّتجهتني  املركز  يف  مّتحدتني  كدائرتني 

. هذه عظمة موقف 
)1(

يظهر معنى »ح�سني مّني واأنا من ح�سني«

.Qالإمام احل�سني

م: »اذهبوا فاأنتم 
ّ
عندما قال احل�سنيQ ليلة العا�سر من حمر

)1)  - بحار الأنوار, ج45, �ص314.
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ولياأخذ  فاّتخذوه جماًل,  الليل قد غ�سيكم  يف حّل مّني, وهذا 

كّل واحد منكم بيد واحد من اأهل بيتي, فالقوم يطلبونني ولو 

, مل يكن قوله مزاحاً. 
)1(

قد اأ�سابوين لهوا عن طلب غريي... «

ع�سرة  برفقة  اأو  وحده  وبقي  وان�سرفوا  وافقوه  اأّنهم  لنفرت�س 

اأ�سخا�س, هل كان ذلك لينق�س من عظمة عمله؟ كاّل, بل تبقى 

له هذه العظمة بعينها. ولو كان حول احل�سنيQ بدل هوؤلء 

, هل كان ذلك لينق�س  األفاً  اثنان و�سبعون  الثنني وال�سبعني, 

من عظمة موقفه؟ اأبداً.

 اإّن عظمة موقف احل�سني تكمن يف ثباته واطمئنانه وهو يواجه 

يتزلزل, واحلال  فلم  �سغوط وق�سوة دنيا تعرت�سه وتّدعي يف حّقه, 

اأّن موقفاً كهذا, ي�سطرب فيه عاّمُة النا�س, وحّتى من هم فوق عاّمة 

فاإّن عبد اهلل بن عّبا�س- وهو �سخ�سّية  النا�س. وكما ذكرت مراراً 

كبرية مرموقة- وجميع اأمراء قري�س, كانوا يف غاية ال�ستياء من ذلك 

بن عمر,  اهلل  الزبري, وعبد  بن  اهلل  الو�سع. وهكذا كان حال عبد 

وعبد الرحمن بن اأبي بكر, واأبناء كبار ال�سحابة, وبع�س ال�سحابة. 

ذوي  من  وكانوا  ال�سحابة,  من  كبري  عدد  املدينة  يف  كان 

املروءة- ل يت�سّورن اأحد اأّنهم مل يكن لهم مروءة وغرية- وهم 

ة« 
ّ
»احلر وقعة  وقاتلوه يف  عقبة  بن  مل�سلم  ت�سّدوا  الذين  اأنف�سهم 

)1)  - مناقب اآل اأبي طالب, ج 3, �ص 248.
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من   
)1(

�سنة بعد  فيها  املذابح  وارتكب  املدينة  على  هجم  حينما 

فر�ساناً  كانوا  بل  جبناء,  كانوا  اأّنهم  تت�سّوروا  ل  كربالء.  واقعة 

و�سجعاناً. لكن �سجاعة الربوز اإىل �ساحة احلرب م�ساألة, و�سجاعة 

مواجهة عامل برّمته م�ساألة اأخرى. واملوقف الذي خا�سه الإمام 

.
)2(

ك لأجل ]يف[ اخليار الثاين
ّ
احل�سني هو الثاين, وقد حتر

)1)  - تاريخ اليعقوبّي, ج 2, �ص 250- 251.

)2) - في لقاء ح�سود من عنا�سر الحر�ص الثورّي بمنا�سبة يوم الحر�ص, 24/ 9/ 1375�ص. 
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 الليلة األولى





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 المحاضرة األولى: 
Qقيمة البكاء على �شّيد ال�شهداء 

عن الإمام الر�ساQ: »على مثل احل�سني فليبك الباكون, 

.
)1(

فاإّن البكاء عليه يحّط الذنوب العظام«

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 14 �ص 504.

ل  احل�سينّية  ال�سعائر  اإحياء  على  احلّث   

Qسّيما البكاء على الإمام احل�سني�
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محاور المو�ضوع

Q1-  البكاء على الإمام الح�سين

ورد الحّث على البكاء على الإمام الح�سين.

فع��ن الإمام الر�س��اQ: »يا بن �س��بيب! اإن كنت باكياً 

 بن اأبي طالبR, فاإّنه ُذبح 
ّ

ل�سيء فابك للح�س��ني بن علي

كم��ا يذبح الكب�س, وقتل معه من اأهل بيته ثمانية ع�س��ر رجاًل 

. وعن الإم��ام الباقرQ يف 
)1(

م��ا لهم يف الأر�س �س��بيهون«

حديث زيارة احل�سنيQ يوم عا�سوراء من قرب: »ثم ليندب 

ِكِه, وياأمر من يف داره مّم��ن ل يّتقيه بالبكاء 
ْ
احل�س��نيQ وَيب

عليه... وليعّز بع�سهم بع�ساً مب�سابهم باحل�سنيQ...« قلت: 

فكيف يعّزي بع�س��نا بع�س��ا؟ قال: »تقولون: اأعظم اهلل اأجورنا 

ه 
ّ
مب�س��ابنا باحل�س��ني, وجعلنا واإّياكم من الطالبني بث��اره مع ولي

.
)2(

»Rالإمام املهدّي من اآل حمّمد

واإذا منعتنا ذنوبنا يف البداية من البكاء فلنحر�س على التباكي 

 Rفاإّن له اأجر البكاء. قال ابن طاو�س روي عن اآل الر�سول

اأّنهم قالوا: »من بكى واأبكى فينا مائة فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى 

خم�سني فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى ثالثني فله اجلّنة, ومن بكى 

)1)  - عيون اأخبار الر�ساQ ج2 �ص 268.

)2)  - ميزان الحكمة ج 3 �ص 1984.
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واأبكى ع�سرين فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى ع�سرة فله اجلّنة, ومن 

.
)1(

بكى واأبكى واحداً فله اجلّنة, ومن تباكى فله اجلّنة«

2- اأجر البكاء على الإمام الح�سين )الآثار الأخروّية(:

عن الإمام زين العابدينQ: »اأمّيا موؤمن دمعت عيناه لقتل 

احل�سنيQ حّتى ت�سيل على خّده, بّواأه اهلل بها يف اجلّنة غرفاً 

.
)2(

ي�سكنها اأحقابا«

وكّل  باكية  القيامة  يوم  عني  »كّل   :Q
ّ

علي الإمام  وعن 

عني يوم القيامة �ساهرة, اإّل عني من اخّت�سه اهلل بكرامته وبكى 

.
)3(

»Rعلى ما ينتهك من احل�سني واآل حمّمد

»يا  �سالته:  بعد  مناجاته  يف   -Qال�سادق الإمام  وعن 

ولإخواين  يل  اغفر  ال�سفاعة...  ووعدنا  بالكرامة,  نا  خ�سّ من 

وزّوار قرب اأبي عبد اهلل احل�سني... اللهّم اإّن اأعداءنا عابوا عليهم 

بخروجهم فلم ينههم ذلك عن ال�سخو�س اإلينا خالفاً منهم على 

وارحم  ال�سم�س,  غرّيتها  التي  الوجوه  تلك  فارحم  خالفنا,  من 

تلك اخلدود التي تتقّلب على حفرة اأبي عبد اهللQ , وارحم 

تلك الأعني التي جرت دموعها رحمة لنا, وارحم تلك القلوب 

التي جزعت واحرتقت لنا, وارحم تلك ال�سرخة التي كانت لنا, 

)1)  - مكيال المكارم ج 2 �ص 159.

)2)  - ثواب الأعمال �ص 83.

)3)  - الخ�سال �ص 635.
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اللهّم اإيّن اأ�ستودعك تلك الأبدان وتلك الأنف�س حّتى توافيهم 

.
)1(

من احلو�س يوم العط�س«

3- فل�سفة البكاء على الإمام الح�سينQ )الآثار الدنيوّية(:

اإظهار المحّبة والولء: 

اإّن البكاء على الإمام احل�سنيQ يعني اأّننا �سلم ملن �ساملهم 

وحرب ملن حاربهم وعدّو ملن عاداهم, فاحلزن والبكاء عليه هما 

.Rاإعالن الولء والنتماء والبيعة له ولأهل البيت

الإجالل والتعظيم:

لق��دره  تعظي��م  ه��و   Qاحل�س��ني عل��ى  الب��كاء  اإّن 

 وجتلي��ل ملقام��ه وتبي��ان لعظي��م كرامت��ه اأم��ام جمي��ع النا�س, 

وبالتايل فاإّن بكاءنا هنا هو اإعطاء �سخ�سّية احل�سنيQ عظمتها 

ومكانتها يف نفو�سنا.

 :Qت- تعليم مبادئ ثورة الح�سين

 مع املبادئ التي 
ّ

 والروحي
ّ

فالبكاء ي�ستهدف التفاعل القلبي

التي  املبادئ  تلك  بها,  الإمام احل�سنيQ والن�سهار  طرحها 

القاطع  والرف�س  املغ�سوب,  باحلّق  كاملطالبة  الإ�سالم  خّلدت 

للظلم, والتفاين والإيثار, واجلهاد بكّل غاٍل ونفي�س, لذلك اعترب 

)1)  - كامل الزيارات �ص 229.
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البكاء على احل�سنيQ و�سيلة لرتبية النف�س الب�سرّية.

 :Rث- موا�ساة اأهل بيت الع�سمة

لأهل  املوا�ساة  األوان  من  لوناً  يعتربان  املاآمت  واإقامة  البكاء  اإّن 

للر�سول  تعزية  مبثابة  هي  احل�سينّية  وال�سعائر   ,Rالبيت

بيته و�سبي  الأكرمP بذبح �سبطه وولده احل�سنيQ واأهل 

عياله, وهذه املوا�ساة نتو�ّسم منها نيل الأجر وعظيم املثوبة, فاإّن 

ويحزنون  لفرحهم  يفرحون  اأّنهم  واأتباعهم  �سيعتهم  �سفات  من 

حلزنهم.

ج - اإحياء وتزكية الثورة في النفو�س:

وللبكاء على الإمام احل�سني دللت يعرّب الإمام الراحل} 

بون ب�)ال�سعب البّكاء( 
ّ
عن جانب منها بقوله: »قد ي�سّمينا املتغر

اأّن دمعة واحدة لها كّل  ولعّل البع�س مّنا ل يتمّكن من قبول 

هذا الثواب العظيم, ل ميكن اإدراك عظمة الثواب املرتّتب على 

اإقامة جمل�س للعزاء, واجلزاء املعّد لقراءة الأدعية, والثواب املعّد 

ملن يقراأ دعاء ذا �سطرين مثاًل.

وهذه  الأدعية  لهذه   
ّ

ال�سيا�سي البعد  هو  الأمر  املهّم يف  اإّن 

النا�س  اأنظار  ومتركز   
ّ

اهلل اإىل  التوّجه  ذلك  هو  املهّم  ال�سعائر, 

ئ ال�سعب 
ّ
اإىل نقطة واحدة وهدف واحد, وهذا هو الذي يعب

ة, فمجل�س العزاء ل يهدف للبكاء 
ّ
اإ�سالمي باجتاه هدف وغاية 
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فاإّن  وطبعاً  الأجر-  على  واحل�سول   Qال�سهداء د 
ّ
�سي على 

 
ّ

ال�سيا�سي البعد  هو  ذلك  من  الأهّم  وموجود-  حا�سل  هذا 

الذي خّطط له اأئّمتناR يف �سدر الإ�سالم كي يدوم حّتى 

ول  واحد,  وبهدف  واحد  لواء  حتت  الجتماع  وهو  النهاية, 

ميكن لأّي �سيء اآخر اأن يحّقق ذلك بالقدر الذي يفعله عزاء 

...Qد ال�سهداء
ّ
�سي

ح- بكاء المالئكة والأنبياء والنبّي واأهل البيتR على الإمام 

:Qالح�ضين

- بكاء المالئكة

عن الإمام ال�سادقQ: »ملا كان من اأمر احل�سنيQ ما 

ت املالئكة اإىل اهلل بالبكاء وقالت: ُيفعل هذا باحل�سني  كان �سجَّ

�سفيِّك وابن نبيِّك, قال: فاأقام اهلل لهم ظّل القائمQ وقال: 

.
)1(

بهذا اأنتقم لهذا«

 - بكاء الأنبياء

راأى   اأّنه 
)2(

{ مئ  حئ  جئ  ی  تعاىل: {ی  قوله  تف�سري  يف 

 والأئّمةR فلّقنه جربئيل قل: »يا 
ّ

�ساق العر�س واأ�سماء النبي

يا  فاطمة,  بحّق  فاطر  يا   ,
ّ

علي بحّق  عايل  يا  بحّق حمّمد,  حميد 

)1)  - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 465.

)2)  - �سورة البقرة الآية 37.
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حم�سن بحّق احل�سن واحل�سني ومنك الإح�سان. فلّما ذكر احل�سني 

�سالت دموعه وانخ�سع قلبه, وقال: يا اأخي جربئيل يف ذكر اخلام�س 

ي�ساب  هذا  ولدك  جربئيل:  قال  عربتي؟  وت�سيل  قلبي  ينك�سر 

مب�سيبة ت�سغر عندها امل�سائب, فقال: يا اأخي وما هي؟ قال: يقتل 

يا  تراه  ولو  نا�سر ول معني,  له  لي�س  فريداً  وحيداً  غريباً  عط�ساَن 

العط�س  يحول  حّتى  نا�سراه!  واقّلة  واعط�ساه!  يقول:  وهو  اآدم 

بينه وبني ال�سماء كالّدخان, فلم يجبه اأحد اإّل بال�سيوف, و�سرب 

احلتوف, فيذبح ذبح ال�ساة من قفاه, وينهب رحله اأعداوؤه وت�سهر 

روؤو�سهم هو واأن�ساره يف البلدان, ومعهم الن�سوان, كذلك �سبق يف 

 .
)1(

علم الواحد املنان, فبكى اآدم وجربئيلQ بكاء الثكلى«

 :Pبكاء النبّي - 

 ,Lالإمام احل�سني تلد  فاطمة  ال�سّيدة  باأّن   
ّ

النبي اأخرب  ملّا 

تلك  يف  اإليه  به  تي 
ُ
واأ و�سعه  فلّما  فبكى  ب�سهادته,  اأي�ساً  اأخرب 

يف  واأقام  اليمنى  اأذنه  يف  اأّذن  خرقة,  يف  ملفوف  وهو  ال�ساعة 

الي�سرى, ثّم و�سعه يف حجره, ونظر اإليه ورثاه وبكى وهو يقول: 

»�سيكون لك حديث, اللهّم العن قاتله«, ثّم ملا اأتى عليه �سبعة 

اأّيام عّق عنه كب�ساً اأملح, وحلق راأ�سه وت�سّدق بوزن ال�سعر ورقاً, 

وخّلق راأ�سه باخللوق )طيب مرّكب من الزعفران( ثّم و�سعه يف 

)1)  - العوالم, الإمام الح�سينQ �ص 104.
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ثّم   »
ّ

علي عزيز  اهلل,  عبد  اأبا  »يا  يقول:  وهو  وبكى  ورثاه  حجره 

بكى. ثّم قال: »اللهّم اإيّن اأ�ساألك فيما �ساألك اإبراهيمQ يف 

حّب من يحّبهما, والعن من يبغ�سهما 
ُ
حّبهما واأ

ُ
ذرّيته, اللهّم اإيّن اأ

.
)1(

ملء ال�سماء والأر�س«

:Qبكاء اأمير الموؤمنين -

عن ابن عّبا�س قال: كنت مع اأمري املوؤمننيQ يف خروجه 

اإىل �سّفني, فلّما نزل بنينوى وهو �سّط الفرات, قال باأعلى �سوته: 

اأمري  يا  اأعرفه  ما  له:  املو�سع؟« قلت  هذا  اأتعرف  عّبا�س,  بن  »يا 

جتوزه  تكن  مل  كمعرفتي  عرفته  »لو   :Q
ّ

علي فقال  املوؤمنني 

حّتى تبكي كبكائي«. قال: فبكى طوياًل حّتى اخ�سّلت حليته, 

اأوه,  »اأوه  يقول:  وهو  معاً  وبكينا  �سدره,  على  الدموع  و�سالت 

مايل ولآل اأبي �سفيان؟ مايل ولآل حرب حزب ال�سيطان واأولياء 

تلقى  الذي  مثل  اأبوك  لقي  فقد  اهلل  عبد  اأبا  يا  �سرباً  الكفر؟ 

.
)2(

منهم«

- مجل�س الزهراءO يوم القيامة:

�ساحة  يف  تكون  حينما   Oالزهراء ال�سّيدة  اأّن  ورد  فقد 

ومعها  فت�سرخ  راأ�س  بال   Q احل�سني ولدها  اإىل  تنظر  املح�سر 

)1)  - بحار الأنوار ج 44 �ص 251.

)2)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 694.
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.
)1(

خامت الأنبياءP وكّل الأنبياءR  ال�ساحلني واملوؤمنني

:Qالإمام الح�سن -

اأخاه احل�سني Q وذلك حني   Qوبكى الإمام احل�سن

ح�سره املوت, وظهر ال�سّم يف جميع اأع�سائه, وخرج كبده مقّطعاً, 

اإليه الإمام احل�سنيQ واعتنقه وجعل يبكي, فقال له  فاأتى 

الإمام احل�سنQ: »ما يبكيك يا اأبا عبد اهلل؟«, قال: »اأبكي 

يوم  ل  »ولكن   :Q احل�سن الإمام  له  فقال  بك«.  �سنع  ملا 

كيومك يا اأبا عبد اهلل, يزدلف اإليك ثالثون األف رجل يّدعون 

ويجتمعون  الإ�سالم,  دين  وينتحلون   Pنا حمّمد اأّمة جدِّ اأّنهم 

ذراريك  و�سبي   حرمتك,  وانتهاك  دمك  و�سفك  قتلك  على 

ومتطُر  اللعنة,  اأمّية  ببني  حتّل  فعندها  ثقلك,  وانتهاك  ون�سائك, 

ال�سماء رماداً ودماً, ويبكي عليك كّل �سي ء حّتى الوحو�س يف 

.
)2(

الفلوات واحليتان يف البحار«

Oال�سّيدة زينب -

مل  كربالء  يف  و�سالبتها   Oزينب ال�سّيدة  �سجاعة  رغم 

مينعاها من التاأّثر والبكاء عند امل�سيبة الكربى والفاجعة العظمى, 

وهو   Qاحل�سني ج�سد  اإىل  نظرت  ملّا  اأّنها  الرواة  ذكر  فقد 

)1)  - اأنظر بحار الأنوار ج 7 �ص 127.

)2)  - اأنظر اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 177.
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بتلك احلالة, معّفر بدمائه مفقود من اأحّبائه, ندبت عليه ب�سوت 

ال�سماء,  مليك  عليك  �سّلى  حمّمداه  »يا  مقروح:  وقلب  م�سج 

اإىل  �سبايا,  وبناتك  الأع�ساء,  مقّطع  بالدماء  مرّمل  ح�سني  هذا 

 املرت�سى واإىل فاطمة الزهراء واإىل حمزة 
ّ

اهلل امل�ستكى واإىل علي

�سّيد ال�سهداء, هذا ح�سني بالعراء ت�سفي عليه ال�سبا قتيل اأولد 

يا  اهلل,  ر�سول  جّدي  مات  اليوم  كرباه!  وا  واحزناه!  الأدعياء, 

اأ�سحاب حمّمداه, هوؤلء ذرّية امل�سطفى ي�ساقون �سوق ال�سبايا. 

.
)1(

فاأذابت القلوب القا�سية واجلبال الرا�سية«

)1)  - مثير الأحزان �ص 59.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

على  النا�س  وحّث  الإن�ساف  اأهمّية  بيان 

من  فيه  ملا  الرفيع  اخللق  بهذا  العمل  �سرورة 

�سالح املجتمع.

 المحاضرة الثانية: 
 الإن�شاف: ف�شله واأهمّيته

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

.
)1(

ڃ ڃ }

)1)  - �سورة الأنعام الآية 152.
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المقّدمة

كثرياً ما يوؤّدي الختالط بني النا�س اإىل اأن يوؤثر الإن�سان نف�سه 

بها  ط 
ّ
يفر اأّنه يغفل عن حقوقهم بل قد  اإىل درجة  يف الآخرين 

نتيجة حّب ال�ستئثار بالأ�سياء لنف�سه. ومن هنا اأّكدت ال�سريعة 

الإ�سالمّية على �سرورة اإن�ساف النا�س وبذل حقوقهم, واعتربت 

هذه ال�سفة من اأّمهات ال�سفات الأخالقّية التي توّلد عّزاً ورفعة 

ون�سراً للمحّبة والعدل يف املجتمع.   

محاور المو�ضوع

1- مفهوم الإن�ساف:

بني  اأن�سف  القا�سي  يقال:  والت�سوية,  العدل  الإن�ساف 

اأن�سف  وفالن  املجل�س,  يف  بينهما  و�ساوى  عدل  اإذا  اخل�سمني 

النا�س من نف�سه اإذا ر�سي لهم ما ر�سي لنف�سه وكره لهم ما كره 

اأبي املنذر  لها وحكم على نف�سه لو كان احلّق لهم. عن جارود 

ثالثة:  الأعمال  »�سّيد  يقول:   Qاهلل عبد  اأبا  �سمعت  قال: 

اإن�ساف النا�س من نف�سك حّتى ل تر�سى ب�سيء اإّل ر�سيت لهم 

مثله, وموؤا�ساتك الأخ يف املال, وذكر اهلل على كّل حال, لي�س 

�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكرب فقط, ولكن اإذا 

ورد عليك �سيء اأمر اهلل عزَّ وجّل به اأخذت به, اأو اإذا ورد عليك 
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  .
)1(

�سيء نهى اهلل عزَّ وجّل عنه تركته«

2- اأهمّية الإن�ساف:

يعلم  العاقل  لأّن  العقل,  ف�سائل  اأكمل  الإن�ساف من  يعترب 

اأّن من اأن�سف زاده اهلل تعاىل عّزاً يف الدنيا والآخرة وهو يف ظّل 

عر�سه يوم ل ظّل اإّل ظّله.

3- موارد الإن�ساف:

الإن�ساف يف املعاملة: وهو اأن ل ياأخذ من �ساحبه من املنافع 

اهلل  يقول  منه.  يناله  ما  امل�ساّر  من  يناله  ول  يعطيه  ما  مثل  اإّل 

تعاىل يف كتابه الكرمي:{ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ 
گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

.
)2(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }
ژ  ژ  ڈ  تعاىل:{  يقول  الق�سا�س:  يف  الإن�ساف 

ڳ  گ  گ  گ  گ   کک  ک  ک  ڑ  ڑ         
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ے  ے  ھ  ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 

.
)3(

ۓ ۓ }
)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 144.

)2)  - �سورة الأعراف الآية 85.

)3)  - �سورة البقرة الآية 178.
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تعاىل:{ قال  والوقائع:  احلقائق  مع  التعامل  يف  الإن�ساف 

 .
)1(

ڀ} ڀ   ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  اأخرى:{  اآية  يف  ويقول 

ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
.

)2(

ڇ    ڇ ڍ }
 Pالإن�ساف يف التعامل مع الآخرين: من و�سّية ر�سول اهلل

لبن م�سعود: »يا بن م�سعود, اأن�سف النا�س من نف�سك, واأن�سح 

اأهل بلدة  الأّمة وارحمهم, فاإذا كنت كذلك وغ�سب اهلل على 

اأنت فيها واأراد اأن ينزل عليهم العذاب نظر اإليك فرحمهم بك, 

ی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب  يقول اهلل تعاىل:{ 

»اأن�سف  قال:   Q
ّ

علي الإمام  وعن   .
)4(

»
)3(

حب}
تك ومن لك فيه هوى, واأعدل  النا�س من نف�سك واأهلك وخا�سّ

.
)5(

يف العدّو وال�سديق«

كتابه  من   -Q
ّ

علي الإمام  عن  احلكم:  يف  الإن�ساف 

لالأ�سرت-: »و�ُسحَّ بنف�سك عّما ل يحّل لك, فاإّن ال�سّح بالنف�س 

واأن�سف  اهلل  اأن�سف  كرهت...  اأو  اأحّبت  فيما  منها  الإن�ساف 

)1)  - �سورة الأنعام الآية 36.

)2)  - �سورة العنكبوت الآية 47.

)3)  - �سورة هود الآية 117.

)4)  - م�ستدرك الو�سائل ج 11 �ص 310.

)5)  - ميزان الحكمة ج 4 �ص 3286.
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من  هوى  فيه  لك  ومن  اأهلك  ة  خا�سّ ومن  نف�سك  من  النا�س 

رعّيتك, فاإّنك اإّل تفعل تظلم,... وتفّقد اأمور من ل ي�سل اإليك 

غ لأولئك ثقتك 
ّ
منهم مّمن تقتحمه العيون, وحتّقره الرجال, ففر

من اأهل اخل�سية والتوا�سع, فلريفع اإليك اأمورهم, ثّم اعمل فيهم 

بالإعذار اإىل اهلل يوم تلقاه, فاإّن هوؤلء من بني الرعّية اأحوج اإىل 

.
)1(

الإن�ساف من غريهم, وكّل فاأعذر اإىل اهلل يف تاأدية حّقه اإليه«

4- ف�سل الإن�ساف:

Q: »اإّن اأعظم املثوبة, مثوبة 
ّ

اأعظم املثوبة: عن الإمام علي

.
)2(

الإن�ساف«

خ�سال  »ثالث   :Qاجلواد الإمام  عن  املحّبة:  يجتلب 

ال�سّدة  واملوا�ساة يف  املعا�سرة,  الإن�ساف يف  املحّبة:  بهن  جتتلب 

 :Q
ّ

. وعن الإمام علي
)3(

والنطواع, والرجوع اإىل قلب �سليم«

يكرث  »بالن�سفة   :Qوعنه  .
)4(

املحّبة« ي�ستدمي  »الإن�ساف 

.
)5(

املوا�سلون«. وعنهQ: »املن�سف كثري الأولياء والأوّداء«

من  النا�س  »اأعدل  قال:   Pاهلل ر�سول  عن  النا�س:  اأعدل 

ير�سى للنا�س ما ير�سى لنف�سه, وكره لهم ما يكره لنف�سه, واأعتى 

)1)  - نهج البالغة, عهد الإمام علّيQ لمالك الأ�ستر.

)2)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 350.

)3)  - بحار الأنوار ج 75 �ص 82.

)4)  - عيون الحكم والمواعظ �ص 44. 

)5)  - ميزان الحكمة ج 4 �ص 3284.
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الإمام  وعن   .
)1(

�ساربه« غري  و�سرب  قاتله  غري  قتل  من  النا�س 

.
)2(

Q: » اأعدل النا�س من اأن�سف من ظلمه«
ّ

علي

اأف�سل  الإن�ساف   «  :Q
ّ

علي الإمام  عن  ال�سيم:  اأف�سل 

.
)4(

. وعنهQ: » الإن�ساف �سيمة الأ�سراف«
)3(

ال�سيم«

 بن احل�سنيQ قال: »كان ر�سول 
ّ

يوؤّدي اإىل اجلّنة: عن علي

وطهرت  خلقه  طاب  ملن  طوبى  خطبته:  اآخر  يف  يقول   Pاهلل

من  الف�سل  واأنفق  عالنيته  وح�سنت  �سريرته  و�سلحت  �سجّيته 

 .
)5(

نف�سه« من  النا�س  واأن�سف  قوله  من  الف�سل  واأم�سك  ماله 

وعن اأبي عبد اهللQ قال: »من ي�سمن يل اأربعة باأربعة اأبيات 

يف اجلّنة؟ اأنفق ول تخف فقراً, واأف�س ال�سالم يف العامل, واترك 

.
)6(

املراء واإن كنت حمّقاً, واأن�سف النا�س من نف�سك«

ة وعبرة:  5- ق�سّ

اأ�سحابنا  ]بع�س[  كتب  قال:  اأعني  بن  الأعلى  عبد  عن 

ي�ساألون اأبا عبد اهللQعن اأ�سياء واأمروين اأن اأ�ساأله عن حّق 

امل�سلم على اأخيه, ف�ساألته فلم يجبني, فلّما جئت لأوّدعه فقلت: 

)1)  - رو�سة الواعظين �ص 465.

)2)  - ميزان الحكمة ج 3 �ص 1843.

)3)  - ميزان الحكمة ج 4 �ص 3284.

)4)  - ميزان الحكمة ج 4 �ص 3284.

)5)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 144.

)6)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 144.
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�ساألتك فلم جتبني؟ فقال: »اإيّن اأخاف اأن تكفروا, اإّن من اأ�سّد 

ما افرت�س اهلل على خلقه ثالثاً: اإن�ساف املرء من نف�سه حّتى ل 

ير�سى لأخيه من نف�سه اإّل مبا ير�سى لنف�سه منه, وموؤا�ساة الأخ 

يف املال, وذكر اهلل على كّل حال, لي�س �سبحان اهلل واحلمد اهلل 

.
)1(

ولكن عندما حرم اهلل عليه فيدعه«

6- الإن�ساف في كربالء: 

للحرب  العدّو  تهّياأ  وملّا  م 
ّ
املحر من  التا�سع  اليوم  ع�سر  »يف 

والقتال تقّدم زهري وحبيب للكالم معهم ون�سيحتهم, وبعد اأن 

تكّلم حبيب مع عزرة بن قي�س التفت زهري اإىل عزرة حمّذراً له 

من اإعانة اأهل ال�سالل على قتل النفو�س الزكّية, فتعّجب عزرة 

ف�ساأله   Qاحل�سني الإمام  عن  الدفاع  يف  زهري  مواقف  من 

قائاًل: يا زهري ما كنت عندنا من �سيعة هذا البيت.... فقال له 

زهري: اأفال ت�ستدّل مبوقفي هذا على اأيّن منهم, اأما واهلل ما كتبت 

ن�سرتي  وعدته  ول  قّط,  ر�سوًل  اإليه  اأر�سلت  ول  قّط,  كتاباً  اإليه 

قّط, ولكن الطريق جمع بيني وبينه, فلّما راأيته ذكرت به ر�سول 

اهللP ومكانه منه, وعرفت ما يقدم عليه من عدّوه وحزبكم, 

فراأيت اأن اأكون يف حزبه واأن اأجعل نف�سي دون نف�سه حفظاً ملا 

.
)2(

�سّيعتم من حّق اهلل وحّق ر�سوله«

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 170.

)2)  -  وقعة الطّف �ص 194 و195.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

ت�س��ليط ال�س��وء عل��ى �س��عائر الإم��ام 

على  ف 
ّ
والتع��ر تها 

ّ
Qواأهمي احل�س��ني 

ة اإقامتها.
ّ
اأنواعها, وكيفي

المحاضرة الثالثة
ال�شعائر احل�شينّية الفردّية واجلماعّية

.
)1(

 اأحيا اأمرنا«
ْ
 َمن 

ُ
 اهلل

َ
عن الإمام ال�سادقQ: »َرِحم 

)1)  - بحار الأنوار ج 2 �ص 151.
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المقّدمة:

هناك �سنفان من ال�سعائر و املمار�سات :

ت�سريك  فيها  يلزم  والتي  العاّمة  وال�سعائر  املمار�سات  اأّوًل: 

م�ساعي جمموعة من املوالني.

ثانياً: املمار�سات وال�سعائر الفردّية التي ي�ستطيع اأن يقوم بها 

كّل فرد حّتى لو كان لوحده..

محاور المو�ضوع

ال�سعائر الح�سينّية العاّمة :

1- اإقامة جمال�س العزاء: فهذه املجال�س املباركة واإن كانت 

بالنظرة العابرة تتكّون من عنا�سر ثالثة : املكان الذي يعقد 

فيه املجل�س , واخلطيب والراثي الذي يحيي املجل�س بحديثه , 

واقع  لكّنها يف  بح�سورهم ,  املجل�س  يعظم  الّذين  واجلمهور 

الأمر تنتج منافع نذكر منها فائدتني :

الّدين ,  �سعائر  �سعرية من  احل�سينّية  املجال�س  اأّن هذه  مبا  اأ- 

فجميع امل�ساركني يف اإحيائها يق�سدون نيل الثواب وك�سب 

الروائّية  الن�سو�س   
ّ
واأن  �سّيما  ل  لها.  اإقدامهم  من  الأجر 

وخ�سو�ساً  الأئّمة  اأرواح  ح�سور  تثبت   Rالبيت لأهل 

كموؤّيد  املجال�س .  هذه  يف   Oالزهراء فاطمة  ال�سّيدة 
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لذلك هو �سوؤال الإمام ال�سادقQ من ف�سيل بن ي�سار 

حني �ساأله : »جتل�سون وحتّدثون؟« قال: نعم جعلت فداك , 

قال: »اإّن تلك املجال�س اأحّبها, فاأحيوا اأمرنا يا ف�سيل, فرحم 

.
)1(

اهلل من اأحيا اأمرنا«

وعن ال�سادقQاأّنه قال: »يا اأبا ب�سري, اأما حتّب اأن تكون 

؟.
)2(

»O فيمن ي�سعد فاطمة

 
ّ
مير ملا  البّناءة  تقّدم خاللها احللول  تربوّية ,  اأّنها مدر�سة  ب- 

 من م�ساكل وحمن . وهذا هو م�سمون 
ّ

على عاملنا الإ�سالمي

ُيْحيي  َحِديَثنا   
َّ
»اإن  لف�سيل :   Qالباقر الإمام  كالم 

اإحياء   على 
ّ
 , بل وهناك الكثري من الوقائع تدل 

)3(

الُقُلوب«

قلوب حّتى غري امل�سلمني بتاأثري ال�سعائر احل�سينّية ول �سّيما 

جمال�س عزائه �سالم اهلل عليه .

فوائدها  تف�سري  وميكن  العزائّية:  امل�سريات  يف  امل�ساركة   -2

واأهدافها بتف�سريين :

وا�ستغاثاته   Qل�سرخات احل�سني علنية  ا�ستجابة  اإّنها  اأ- 

بالرفيق  التحق  اأن   اإىل  مّكة  من  خرج  اأن  منذ  رة 
ّ
املتكر

امل�سريات  لهذه  العهود   
ّ
مر وعلى  ال�سيعة  فاإقامة  الأعلى . 

)1)  - بحار الأنوار ج 71 �ص 351.

)2)  - كامل الزيارات �ص 171.

)3)  - الخ�سال �ص 22.
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.Qالعزائّية يثبت ولءهم لالإمام احل�سني

 .
َ
 املُوؤِمُنون 

ُ
 اهلل �َسيَعتنا َواهلِل ُهم 

َ
عن اإمامنا ال�سادقQ: »َرِحم 

.
)1(

ة« 
َ
ر

ْ
كونا يف املُ�سيبة بُطول احُلْزن واحَل�س

َ
َفَقْد َواهلِل �َسر

زمانهم  اإمام  ل�ستقبال  �سريح  ا�ستعداد  اإعالن  اإّنها  ب- 

 
ّ

الإ�سالمي حكمه  تكوين  اأجل  من  هو  والذي  املوعود, 

العادل بحاجة اإىل جند اأوفياء. فهذه امل�سريات العزائّية تعترب 

 بعد اأن حرموا 
ّ

بيعة وانقياداً ر�سمّياً منهم لإمام زمانهم احلي

من تقدمي بيعتهم لالإمام احل�سنيQ ال�سهيد بكربالء.

وما اتخاذ الطغاة الأ�ساليب القمعّية ل�ستئ�سال هذه الظاهرة 

وب�سالة  خلطورتها  بارزاً  م�سداقاً  اإّل  الدهور   
ّ
مر على  اجلماهريّية 

فاإّن  اأحيوا عا�سوراء  مراراً:   
ّ

الإمام اخلميني اأّكده  ما  وهو  رّوادها. 

م و�سفر.
ّ
كّل ما لدينا هو من حمر

3� اإطعام املوؤمنني و�سقيهم: ول �سّيما اأ�سحاب العزاء منهم 

يف مثل هذه املنا�سبات وذلك :

اأّوًل: ب�سبب اجلهد والعناء اللذين يبذلهما املعّزون يف مثل 

 بن احل�سني قال: 
ّ

هذه املنا�سبات والأّيام ؛ فعن عمر بن علي

ن�ساء بني   �سلوات اهلل عليه لب�س 
ّ

ملا قتل احل�سني بن علي

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

)1)  - ثواب الأعمال �ص 217.
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.
)1(

 بن احل�سني يعمل لهن الطعام للماأمت
ّ

وكان علي

وثانياً: للن�سو�س الواردة يف ف�سل الإنفاق على الآخرين . فما 

اأف�سل من اأن ينفق الإن�سان على الّذين ي�سعون من اأجل تعظيم 

.Qسعائر اهلل, واإحياء اأمر الإمام احل�سني�

بعد  خديجة  زوجته  �سديقات  مع   P 
ّ

النبي عن  واملروي 

بعث  ثّم  قّطعها  �ساة  ذبح  كّلما   
ّ

النبي  
ّ
اأن  فاملعروف  رحيلها؛ 

 وذلك حّباً وكرامة منه لها.
)2(

باأو�سالها اإىل �سديقات خديجة

بالدعاء   Qال�سادق اإمامنا  دفع  الذي  هو  الأمر  وهذا 

اغفر   ...
ّ
»الّلُهم  قائاًل:  واملنفقني  الباذلني  �سيعته  على  والرّتحم 

م  اأموالَهُ اأنفقوا   
َ
الذِين  جّدي  احُل�َسني  َقرب  وزّوار  ولإخواين  يل 

.
)3(

واأ�سخ�سوا اأبدانهم رغبة يف ّبرنا...«

اإىل كونه  العمل م�سافاً  فهذا  املوؤمن :  اأخاه  املوؤمن  تعزية   �4

مقّوياً لأوا�سر الأخّوة فيما بني �سيعة احل�سنيQ, كذلك 

ينبئ عن معاي�ستهم الروحّية مع احل�سنيQ وثورته .

واأّما كيفّية تعزية املوؤمنني بع�سهم بع�ساً, ففي رواية عقبة عن 

الإمام الباقرQ حني �ساأله : فكيف يعّزي بع�سنا بع�ساً؟ قال : 

تقولون : »اأعظم اهلل اأجورنا مب�سابنا باحل�سنيQ وجعلنا واإّياكم 

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 188.

)2)  - اأعيان ال�سيعة ج 6 �ص 312.

)3)  - كامل الزيارات �ص 228.
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.
)1(

»Rمن الطالبني بثاره مع ولّيه الإمام املهدّي من اآل حمّمد

�سواء  اجللل :   Qاحل�سني م�ساب  املوؤمنني يف  اإبكاء   �  5

كان ذلك بتالوة م�سرعه امل�سجي اأو قراءة الأ�سعار املنا�سبة 

يف املقام . فاإذا �سار تايل امل�سرع وقاري ء ال�سعر �سبباً لذرف 

اأهل  روايات  وبن�ّس  يكون  لهما  فحينئٍذ  املوؤمنني ,  دموع 

البيتR ثوابهما اخلا�ّس .

مع  له  حديث  يف   Qالر�سا الإمام  ذلك  على  اأّكد  كما 

 وهو يرّغبه لرثاء احل�سنيQ فقال : »يا 
ّ

ال�ساعر دعبل اخلزاعي

فال  حّياً  دمت  ما  مادحنا  و  نا�سرنا   
َ
َفاأنْت   

َ
احُل�َسنْي  اإرث  دعبل , 

. 
)2(

تق�سر يف ن�سرتنا ما ا�ستطعت«

ال�سعائر الح�سينّية الفردّية :

واأن�ساره   Qاحل�سني ماأ�ساة  ومعاي�سة  باحلزن  التظاهر   �  1

على م�ستوى القلب والوجه, فعن اأبان بن تغلب, عن اأبي 

املهموم  »نف�س  قال:  اأّنه   Lحمّمد بن  جعفر  اهلل  عبد 

يف  جهاد  نا 
ّ
�سر وكتمان  عبادة,  لنا  وهّمه  ت�سبيح,  لظلمنا 

يكتب  اأن  »يجب   :Qعبد اهلل اأبو  قال  ثّم  اهلل«.  �سبيل 

.
)3(

هذا احلديث بالذهب«

)1)  - م�سباح المتهجد �ص 772.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 257.

)3)  - اأمالي ال�سيخ المفيد �ص 338.
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اأمور  الوقت يف  ب�سرف  وذلك  والهزل ,  ال�سحك  � عدم   2

ينقل عن  املجال  واحلزين . يف هذا  املوايل  و�سفات  تتنافى 

الإمام الر�ساQ قوله : »كان اأبي )مو�سى بن جعفر( اإذا 

م مل ُير �ساحكاً وكانت الكاآبة تغلب عليه, 
ّ
دخل �سهر حمر

.
)1(

حّتى مي�سي منه ع�سرة اأّيام« 

3 � ارتداء ال�سواد ون�سبه يف املاآمت . وهذ العمل اأي�ساً من ال�ُسنن 

 املرّويات ت�سنده اإىل 
ّ
العرفّية اجلارية من قدمي الأزمنة بل اإن 

 بن احل�سني, قال: ملّا 
ّ

زمن واقعة الطّف ؛ فعن عمر بن علي

Q لب�سن ن�ساء بني ها�سم ال�سواد 
ّ

قتل احل�سني بن علي

بن   
ّ

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

.
)2(

احل�سنيQ يعمل لهن الطعام للماأمت«

اأمكن  اإن  اأن�ساره ,  من  وال�سهداء   Qاحل�سني زيارة   �4

ذلك من قرب , اأي باحل�سور يف حرمه ال�سريف , وما لها من 

نالها, بحيث �سار م�ستوجباً  كرامة يكون زائر قرب املوىل  قد 

من  ا�ستف�سر  وذلك حني   Qال�سادق الإمام  من  للثناء 

ملزار  العراق  اأهل  زيارة  كيفّية  عن  الكويّف  حّماد  تلميذه 

 اأنا�ساً من اأْهل الكوفة 
ّ
احل�سنيQ فقالQ: »بلغني اأن 

 اأبي عبد اهلل يف الن�سف 
ْ

َوَقْوماً اآخرين من نواحيها ياأتون قرب

)1)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 191.

)2)  - المحا�سن ج 2 �ص 420.
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 ومادح لنا 
ّ
 يق�س 

ّ
من �سعبان فبني قارئ يقراأ القراآن , وقا�س 

ون�ساء يندبنه«, قال حّماد: قد �سهدت بع�س ما ت�سف , قال 

الإمامQ: »احلمد هلل الذي جعل يف النا�س من يفد اإلينا 

.
)1(

وميدحنا ويرثي لنا...«

العامل , كما  نقطة من   
ّ
اأي  اأي من  البعد,  واإن مل ميكن فمن 

َويجَهد  بِال�َسالم ِ  اإليه ِ  الَبعَيد ُيومي   
َّ
»اإن   :Qالباقر عن الإمام 

.
)2(

 َمن يف داره ِ الُبكاِء َعليه« 
ْ
ِكِه َوَياأُمر

ْ
يف الُدعاِء َعلى قاِتليه ِ َولَيب

يتلّوع  ما  بعد  وذلك  الدموع :  ذرف  اإىل  املوؤّدي  البكاء   �  6

.Qقلب املوؤمن املُحّب للح�سني

عن اإمامنا ال�سادقQ: »اإّن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف 

 عليهما 
ّ

كّل ما جزع, ما خال البكاء واجلزع على احل�سني بن علي

.
)3(

ال�سالم, فاإّنه فيه ماأجور«

ب��ل واأك��رث من ذل��ك يرتّح��مQ على �س��يعة جّده 

 تلك الأْعنُي التي 
ْ
ح��م 

ْ
... َوار

َّ
احل�س��نيQ قائاًل: »الّلُهم 

.
)4(

حمة لنا«
َ
ت ُدُموُعها ر

َ
َجر

َذْرٌف  يرافقه  قد ل  بالبكاء: حيث  التظاهر  التباكي هو   �  7

وحنينه  القلب  تلّوع  عدم  على  دليل  هو  وبالتايل  للدموع , 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 14 �ص 599, الباب 105 من اأبواب المزار حديث 7.

)2)  - كامل الزيارات �ص 326.

)3)  - كامل الزيارات �ص 201.

)4)  - كامل الزيارات �ص 229.
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عن  املتباكي  يكون  حال   
ّ
على كل  ولكن  البكاء.  يف  كما 

فله  »من تباكى   :P
ّ

النبي قال  كما  ومثاباً  ماأجوراً  �سدق , 

.
)1(

اجلّنة« 

8 � الإم�ساك عن الطعام والإكثار من الدعاء يف يوم العا�سر 

م , وذلك م�ساطرة لالإمام احل�سنيQ ومن غري نّية ٍ 
ّ
من املحر

لل�سوم. ول �سّيما يف ال�ساعات الأخرية من ع�سر عا�سوراء 

الذي كان يكرث احل�سنيQ الدعاء فيها, م�سافاً اإىل كونها 

على  دخلت  قال:  �سنان  بن  اهلل  عبد  فعن  �سهادته .  �ساعة 

�سّيدي اأبي عبد اهلل جعفر بن حمّمدL يف يوم عا�سوراء 

فاألفيته كا�سف اللون ظاهر احلزن ودموعه تنحدر من عينيه 

بكاوؤك؟ ل  مّم  ر�سول اهلل!  بن  يا  فقلت:  املت�ساقط.  كاللوؤلوؤ 

اأبكى اهلل عينيك, فقال يل: »اأو يف غفلة اأنت؟ اأما علمت 

فقلت:  اليوم؟«  هذا  مثل  يف  اأ�سيب   
ّ

علي بن  احل�سني  اأّن 

يا �سّيدي! فما قولك يف �سومه؟ فقال يل: »�سمه من غري 

تبييت, واأفطره من غري ت�سميت, ول جتعله يوم �سوم كماًل 

وليكن اإفطارك بعد �سالة الع�سر ب�ساعة على �سربة من ماء, 

فاإّنه يف مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم جتّلت الهيجاء عن 

اآل ر�سول اهلل وانك�سفت امللحمة عنهم, ويف الأر�س منهم 

ثالثون �سريعاً يف مواليهم يعّز على ر�سول اهللPم�سرعهم 

)1)  - ثواب الأعمال �ص 160.
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هو  عليه  اهلل  �سلوات  لكان  حّياً  يومئذ  الدنيا  يف  كان  ولو 

املعّزى بهم«, قال: وبكى اأبو عبد اهللQحّتى اخ�سّلت 

.
)1(

حليته بدموعه...

ومن الدعاء ما ورد عن الإمام الر�ساQاأّنه قال للرّيان بن 

ك اأن يكون لك من الثواب مثل 
ّ
�سبيب: »يا بن �سبيب, اإن �سر

ما ملن ا�ست�سهد مع احل�سنيQفقل متى ما ذكرته: يا ليتني 

.
)2(

كنت معهم فاأفوز فوزاً عظيماً«

 :Qة الإمام احل�سني
ّ
9 � اإن�ساد ال�سعر يف اإظهار مظلومي

Qاهلل عبد  اأبا  اإّن  حديث-  يف  ال�سّحام-  زيد  فعن 

: »بلغني اأّنك تقول ال�سعر يف 
ّ

قال جلعفر بن عّفان الطائي

احل�سنيQوجتيد؟« قال: نعم, فاأن�سده فبكى ومن حوله 

حّتى �سالت الدموع على وجهه وحليته, ثّم قال: »يا جعفر, 

بون ها هنا ي�سمعون قولك 
ّ
واهلل لقد �سهدك مالئكة اهلل املقر

يف احل�سنيQ, ولقد بكوا كما بكينا واأكرث, ولقد اأوجب 

اهلل لك يا جعفر يف �ساعتك اجلّنة باأ�سرها وغفر لك«, فقال: 

دي, قال: »ما من اأحد قال 
ّ
»األ اأزيدك؟« قال: نعم يا �سي

اإّل اأوجب اهلل له  يف احل�سنيQ�سعراً فبكى واأبكى به 

.
)3(

اجلّنة وغفر له«

)1)  - م�سباح المتهجد �ص 782.

)2)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 193.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 14 �ص 593 باب 104 من اأبواب المزار حديث 1.
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املاء  �ُسرب  عند  �سّيما  ول   Qاحل�سني قتلة  لعن   �  10

 قال: كنت عند اأبي عبد اهللQاإذا 
ّ

كما عن داود الرقي

ا�ست�سقى املاء, فلّما �سربه راأيته قد ا�ستعرب واغرورقت عيناه 

 ,Qبدموعه, ثّم قال يل: »يا داود لعن اهلل قاتل احل�سني

وما من عبد �سرب املاء فذكر احل�سنيQواأهل بيته ولعن 

اإّل كتب اهلل عزَّ وجّل له مائة األف ح�سنة وحّط عنه  قاتله 

مائة  اأعتق  وكاأّنا  درجة,  األف  مائة  له  ورفع  �سّيئة  األف  مائة 

.
)1(

األف ن�سمة, وح�سره اهلل عزَّ وجّل يوم القيامة ثلج الفوؤاد«

اإمامنا الر�ساQيف حديثه للرّيان بن �سبيب: »يا بن  وعن 

 واآله 
ّ

ك اأن ت�سكن الغرف املبنّية يف اجلّنة مع النبي
ّ
�سبيب, اإن �سر

.
)2(

�سلوات اهلل عليهم, فالعن قتلة احل�سني«

�سققن  »وقد  قال:  عبد اهللQاأّنه  اأبي  فعن  اللطم,   �  11

بن  احل�سني  على  الفاطمّيات  اخلدود  ولطمن  اجليوب 

.
)3(

L, وعلى مثله ُتلطم اخلدود وُت�سّق اجليوب«
ّ

علي

)1)  - الكافي ج 6 �ص 391.

)2)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 193.

)3)  - تهذيب الأحكام ج 8 �ص 325. 
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 الليلة الثانية





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

الثورة احل�سينّية من  ثوابت  ف على 
ّ
التعر

لأخيه   Qاحل�سني الإمام  كتاب  خالل 

حمّمد بن احلنفّية.

 المحاضرة األولى: 
Qالثوابت الأربعة يف ثورة الإمام احل�شني 

عن زرارة , عن اأبي جعفر الباقرQ قال : »كتب احل�سني بن 

Q من مّكة اإىل حمّمد بن احلنفّية : »ب�سم اهلل الرحمن 
ّ

علي

 وَمن قبله من 
ّ

 اإىل حمّمد بن علي
ّ

الرحيم , من احل�سني بن علي

 من حلق بي ا�ست�سهد, وَمن مل يلحق 
ّ
بني  ها�سم : اأّما بعد: فاإن 

بي مل يدرك الفتح وال�سالم«.
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المقّدمة:

ثابتة يف  و  اأ�سا�سّية  ق�سايا  اأربع  املوجزة  الر�سالة  تت�سّمن هذه 

.Qثورة الإمام احل�سني

وفيما يلي �سوف نتحّدث اإن �ساء اهلل عن هذه الق�سايا الأربع .

محاور المو�ضوع

1- حتمّية ال�سهادة: 

اإىل  الدعوة   Qاحل�سني الإمام  ثورة  �سمات  اأبرز  من 

ال�سهادة , وال�ستماتة يف �سبيل اهلل, ومل يزل احل�سنيQ منذ 

اأن غادر مّكة اإىل العراق , اإىل يوم عا�سوراء, يوؤّكد ملَن يلقاه , وملَن 

 �سبيله و�سبيل  َمن ي�سحبه املوت .
ّ
ي�سحبه اأن 

 الإن�سان يف �ساأن من �سوؤون هذه الثورة الفريدة 
ّ
ومهما �سك 

 احل�سني كان ينعى نف�سه اإىل النا�س يف 
ّ
 اأن 

ّ
يف التاريخ فلن ي�سك 

 �سبيل َمن يخرج 
ّ
خروجه اإىل العراق , وكان يعلن اإىل النا�س اأن 

 َمن يخرج معه لن تتخّطاه ال�سهادة .
ّ
معه ال�سهادة ل حمالة , واأن 

اإىل  اخلروج  اأراد  ملّا   Qاحل�سني  
ّ
اأن  ال�سري  اأ�سحاب  روى 

العراق قام خطيباً فقال :

 القالدة على جيد الفتاة , وما 
ّ
 املوت على ولد اآدم خمط 

ّ
»ُخط 

اأولهني اإىل اأ�ساليف  ا�ستياق يعقوب اإىل يو�سف , وخري يل م�سرع 

اأنا لقيه«.
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النا�س , ويفتح  اإىل  والإمامQ يف هذه اخلطبة ينعى نف�سه 

خطابه للنا�س بالتعريف على املوت .

واأن  ويطلب منهم مهجهم  اإىل اخلروج معه ,  النا�س  يدعو  ثم 

يوّطنوا اأنف�سهم يف اخلروج معه للقاء اهلل.

نف�سه  اهلل  لقاء  على  موّطناً  مهجته ,  فينا  باذًل  كان  من   ..«

فلريحل معنا, فاإيّن راحل م�سبحاً اإن �ساء اهلل«.

لقد كان احل�سنيQ يرى اأن ل �سبيل له للق�ساء على فتنة 

بني اأمّية التي طالت هذا الّدين وهذه الأّمة اإّل بقتله وقتل َمن 

معه من اأهل بيته واأ�سحابه , وكان يعرف هذه احلقيقة بو�سوح , 

 يف ذلك . وهذا ما كان  يخفى على اأولئك النفر 
ّ
ومل يكن ي�سك 

الذين كانوا ين�سحون احل�سنيQ اإّل يغرّت بكتب اأهل العراق 

ودعوتهم له- ومل يكن بو�سع احل�سنيQ اأن يف�سح لهم عّما 

يراه ويعرفه .

ة اأعلن احل�سنيQ لأهل بيته واأ�سحابه اأن ماآلهم 
ّ
واآخر مر

اأ�سحابه   Qاحل�سني جمع  م , 
ّ
حمر من  العا�سر  ال�سهادة  ليلة 

وهوؤلء  »ذروين  لهم :  وقال  بيعته  من  واأحّلهم  فيهم ,  وخطب 

القوم فاإّنهم ل يطلبون غريي , ولو اأ�سابوين وقدروا على قتلي ملا 

طلبوكم ».

فلّما توّثق من عزمهم على ال�سهادة معه قال لهم :

»اإّنكم تقتلون غداً, كذلك , ل يفلت منكم رجل قالوا: احلمد 
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فنا بالقتل معك«.
ّ
اهلل الذي �سر

اإىل كربالء من  املدينة  يقراأ �سرية احل�سني من  َمن   
ّ
اإن  اأجل , 

يكن  مل   Qاحل�سني  
ّ
اأن  يف   

ّ
ي�سك  ل  ذهنّية  م�سبقات  دون 

يف  يتوّقع  يكن  ومل  ال�سلطان ,  و  باحلكم  هذه  م�سريته  يف  يطمع 

هذه امل�سرية غري القتل وال�سبي له وملَن معه من اأن�ساره ولأهل 

بيته وحرمه ون�سائه .

ومل يكن العبادلة الأربعة : )عبد اهلل بن م�سعود, عبد اهلل بن 

عّبا�س , وعبد اهلل بن عمر, وعبد اهلل ابن الزبري( الذين ن�سحوا 

منه  واأخرب  احل�سني  من  اأعرف  العراق  بالإعرا�س عن  احل�سني 

بحال العراق وحال النا�س يف العراق يف هذه الفرتة .

و�سماتها,  عا�سوراء  معامل  اأبرز  ال�سمة كما ذكرت هي  وهذه 

التاريخّية  قيمتها  من  عا�سوراء  جتريد  هو  ال�سمة  هذه  واإلغاء 

الكبرية .

2- حتمّية الفتح : 

ر هنا هذه الثابتة الثانية , بنف�س الدرجة من 
ّ
والإمامQ يقر

الثانية  اجلملة  مفهوم  وهي  الأوىل,  الثابتة  به  ر 
ّ
يقر الذي   اجلزم 

»وَمن مل يلحق بي مل يدرك الفتح«.

 من حلق به 
ّ
ولهذه اجلملة منطوق وهو وا�سح, ومفهوم  وهو اأن 

 املفهوم يف الو�سوح عن املنطوق ..
ّ
اأدرك الفتح , ول يقل 
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 الإمامQ ل يريد بالفتح هنا الفتح الع�سكرّي امليداينّ , 
ّ
اإن 

ول ميكن اأن يريد به هذا املعنى الذي يطلبه القادة الع�سكرّيون 

يف حروبهم . 

املفاهيم  اإىل  اأقرب  اآخر,  معنى  بالفتح  يريد   Qالإمام اإذاً 

اأن  يجد   Qالإمام  
ّ
اإن  الع�سكرّية .  املفاهيم  اإىل  منه  احل�سارّية 

بني اأمّية قد عملوا على ا�ستعادة اجلاهلّية اإىل الإ�سالم باأفكارها 

رها 
ّ
حر التي  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  املواقع  وحّتى  وقيمها, 

نفوذهم  اإىل دائرة  اأمّية  بنو  ا�ستعادها  اجلاهلّية ,  نفوذ  الإ�سالم من 

املجتمع  يف  واملال  والنفوذ  ال�سلطة  مواقع  واحتّلوا  جديد,  من 

 اجلديد..
ّ

الإ�سالمي

بني  اأيدي  اإىل  نفوذها  بكّل  اليوم  املواقع  هذه  حتّولت  وقد 

اأمّية دون اأن يكون قد ح�سل تغيري جوهرّي يف اأفكار بني اأمّية 

ومواقفهم .

بهذا  حّلت  الدقيق ,  باملعنى  كارثة   Qاحل�سني واجه  لقد 

الّدين , وبهذه  الأّمة .

 احل�سنيQ يف هذه املرحلة احل�ّسا�سة من التاريخ:
ّ
وكان هم 

اأ - اإلغاء ال�سرعّية و�سلب ال�سفة ال�سرعّية عن دولة بني اأمّية , 

وهذا العمل كان اأعظم ما قام به احل�سنيQ يف هذه الثورة , 

وجنح احل�سنيQ يف ذلك جناحاً كاماًل, وقد دام حكم بني 

 بني اأمّية مل يعد 
ّ
اأمّية بعد احل�سنيQ زمناً طوياًل, غري اأن 
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لهم يف نظر امل�سلمني بعد وقعة الطّف موقع ال�سرعّية الدينّية 

املوؤمنني ,  واإمرة   Pاهلل ر�سول  خالفة  بعنوان  احلكم ,  يف 

واإن كانوا ي�سّمون اأنف�سهم بهذه اأو تلك , وكانوا يف نظر عاّمة 

امل�سلمني حّكاماً زمنّيني ملكوا احلكم عنوة , و»بالعنف«, ومل 

يكن لهم �ساأن مثل �ساأن اخللفاء من قبلهم اإىل ولية الإمام 

احل�سنQ بعد اأبيهQ, ومل ياأخذ النا�س عنهم دينهم 

ملوقع  تعد  ومل  قبلهم .  من  اخللفاء  عن  ياأخذون  كانوا  كما 

اخلالفة القد�سّية التي كانت لها قبل وقعة عا�سوراء.

لقد  النا�س ,  اإىل  واملقاومة  وامل�سوؤولّية  اجلهاد  روح  اإعادة  ب- 

تبعاً  فاأ�سبح  النا�س ,  النا�س ,  اإرادة  �سلبوا  فيما  اأمّية  بنو  �سلب 

اأدري ماذا  ول�ست  لهم ,  عزم  ول  لهم ,  راأي  ل  اأمّية ,  لآل 

بن  معاوية  فيها  حكم  التي  ال�سنوات  خالل  اأمّية ,  بنو  فعل 

بن  اهلل  عبيد  اأح�سر  بن معاوية , حّتى  يزيد  وابنه  �سفيان  اأبي 

زياد راأ�س احل�سنيQ ابن بنت ر�سول اهلل يف جمل�س عام 

ابن ر�سول اهلل  فيه فينكث �سفتي  للنا�س  اأذن  يف ق�سره , قد 

اأرقم ؛  اأحد غري زيد بن  بخيزرانة كانت بيده , فلم ينكر عليه 

الذي كان يح�سر عندئذ هذا املجل�س , وعبد اهلل بن عفيف 

 Qواحل�سني Q 
ّ
الذي �سمع من ابن زياد كالمه يف علي 

 ابن زياد و�ستمه على روؤو�س 
ّ
واأهل بيته , فاأغ�سبه ذلك , ف�سب 

النا�س واأ�سخطه واأغ�سبه , واأهانه .
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ومل يذكر املوؤّرخون غريهما َمن اعرت�س على ابن زياد..

كّل  ت�ستجمع   Qاحل�سني عليها  يقدم  التي  واحلركة 

الن�سر وهي :  ليهبهم  تعاىل من عباده  يطلبها اهلل  التي  ال�سروط 

الإميان , والإخال�س , والتقوى , واجلهاد يف �سبيل اهلل.

 اهلل تعاىل ين�سره يف 
ّ
 احل�سنيQ حلظة واحدة اأن 

ّ
ومل ي�سك 

 الن�سر لن ُيخطئه وهذه هي احلتمّية الثانية يف 
ّ
هذه احلركة , واأن 

هذه احلركة .

3- العالقة بين الفتح وال�سهادة: 

وهي الق�سّية الثالثة يف الق�سايا الأربع التي يت�سّمنها كتاب 

احلتمّيتني   
ّ
�سم  من  ن�ستخرجها  احلتمّية  وهذه   .Qاحل�سني

الأوىل والثانية .

ففي الق�سّية الأوىل: يخرب الإمام عن ا�ست�سهاد كّل َمن يخرج 

معه اإىل العراق .

 الذين يخرجون معه , فقط 
ّ
ويف الق�سّية الثانية: يعلن الإمام اأن 

ينالون الفتح .

 الذين 
ّ
 هاتني الق�سّيتني : اأن 

ّ
والنتيجة التي ن�ستخرجها من �سم 

يخرجون مع احل�سنيQ ينالون الفتح بال�سهادة . ول يتي�ّسر لنا 

فهم هذه النقطة اإّل اإذا ف�ّسرنا )الفتح ( على النهج الذي ف�ّسرناه 

به, عندئٍذ ت�ستقيم لنا العالقة بني الفتح وال�سهادة .
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 هذا الفتح لن يكون اإّل بفتح ال�سمائر والقلوب والعقول , 
ّ
فاإن 

اأمّية ,  لبني  التبعّية  �سلطان  من  ونفو�سهم  النا�س  عقول  وحترير 

يف  جتري  التي  والت�سويه  التحريف  من  حركة  الإ�سالم  وحترير 

خالفة  موقع  خالل  ومن  الإ�سالم ,  با�سم  ال�سالطني  ح�سور 

النفر  لهوؤلء  تي�ّسر  اإذا  اإّل  الفتح  هذا   
ّ
يتم  ولن   ,Pاهلل ر�سول 

وعقولهم  نفو�سهم  فتح  من   Qاحل�سني مع  يخرجون  الذين 

ال�سرعّية  فتح  ومن  اأمّية ,  بني  �سلطان  من  وحتريرها  و�سمائرهم 

الإ�سالمّية للخالفة وحتريرها من نفوذ بني اأمّية .

 لهم هذا وذاك اإّل بدم غزير وعزيز يهّز �سمائر النا�س 
ّ
ولن يتم 

هّزاً عنيفاً, ويعيدهم اإىل اأنف�سهم ووعيهم ور�سدهم .

الذي  الكتاب  هذا  يف   Qالإمام ره 
ّ
يقر الذي  هو  وهذا 

يتّم ملن يخرج  الفتح لن   هذا 
ّ
اإن  اإىل حمّمد بن احلنفّية :  وّجهه 

معه اإّل بالقتل وال�سهادة.

4- اإّن هذا الفتح لن يتكّرر في التاريخ: 

وهذه هي احلتمّية الرابعة يف كتاب احل�سنيQ اإىل حمّمد 

مل  بي  يلحق  مل  »ومن   :Qيقول ها�سم .  وبني  احلنفّية  بن 

يدرك الفتح« وهذا الكالم �سريح فيما ذكرناه .

 هذا الفتح الذي اأجراه اهلل على يد احل�سنيQ واأن�ساره 
ّ
اإن 

ة اأخرى يف التاريخ .
ّ
ر مر

ّ
لن يتكر

ر كاحلرب , 
ّ
 يف التاريخ نوعني من الأحداث : اأحداث تتكر

ّ
اإن 
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وفرتات  ال�سعف  وفرتات  الرفاه ,  وفرتات  واملجاعات  وال�سلم , 

ر, ولن 
ّ
اإىل ذلك, واأحداث لن تتكر القّوة , والهزمية  والن�سر وما 

ة واحدة , فَمن اأدركها فقد اأدركها, وَمن مل يدركها فلن 
ّ
تقع اإّل مر

تعود بعد ذلك ..

ر يف التاريخ على نحوين : فتوح ل 
ّ
والأحداث التي لن تتكر

�سقوط بعدها, و�سقوط ل فتوح بعده .

الذي  هو  وهذا  �سقوط ..  بعده  لي�س  فتح  )عا�سوراء(  وفتح 

ره احل�سنيQ يف كتابه الذي نتحّدث عنه . فيا ترى ما هذا 
ّ
يقر

الفتح الذي لي�س بعده فتح ؟

هزائم  بعده  رت 
ّ
تكر وقد  القول ,  هذا  مثل   

ّ
ي�سح  وكيف 

فتوحات  بعدها  رت 
ّ
امل�سلمني , وتكر وانتكا�سات وم�سائب على 

وانت�سارات كبرية للم�سلمني ؟

لالإ�سالم  ح�سلت  والنتكا�سات  الهزائم  هذه   
ّ
اأن  واجلواب : 

وللم�سلمني بعد اأن خرج الإ�سالم من م�سايق التاريخ وجتاوزها, 

الأحداث خطر على  لهذه  تعد  فلم  الأر�س,  وانت�سر على وجه 

كيان الإ�سالم ..

اأمّية  اأمّية كانت من هذا النوع , لقد ا�ستحوذ بنو  و فتنة بني 

على كّل امل�ساحة الإ�سالمية , وعلى كّل مواقع القّوة والنفوذ يف 

 , وذلك من خالل موقع ال�سرعّية ال�سيا�سّية , 
ّ

 املجمع الإ�سالمي

, وكان من هذا املوقع ياأخذ النا�س 
Pوهو موقع خالفة ر�سول اهلل
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احلالل واحلرام يف هذا الّدين , فعمل بنو اأمّية على حتريف هذا 

الّدين من هذا املوقع بالذات .

ولو كان الأمر ي�ستقيم لهم مل يبق من الإ�سالم اإّل ال�سم , 

اإىل  دعاه  يوم  املدينة  لوايل   Qاحل�سني قال  كما  الأمر  وكان 

مبايعة يزيد بعد موت معاوية : »وعلى الإ�سالم ال�سالم اإذا ُبلي 

امل�سلمون بوال مثل يزيد«.

ويف عا�سوراء ا�ستطاع احل�سنيQ اأن يلغي �سرعّية اخلالفة 

وطربهم  للهوهم  ذلك  بعد  يعد  فلم  العّبا�س,  وبني  اآل اأمّية ,  من 

واإ�سرافهم وترفهم وظلمهم وعدوانهم خطر على الإ�سالم , مهما 

 يومذاك , ومل يعد ينظر 
ّ

 يف املجتمع الإ�سالمي
ّ

بلغ اأثره التخريبي

وال�سرعّية ,  والتنزيه  التقدي�س  نظرة  اخلالفة  موقع  اإىل  امل�سلمون 

ال�سالطني ,  عاّمة  من  حّكام  غري  امل�سلمني  نظر  يف  يعودوا  ومل 

واحلّكام يظلمون وي�سرفون كما ي�سرف غريهم من ال�سالطني .

 
ّ
واحتل  واحلكم ,  الولية  موقع  يف  اأمّية ,  بني  حّكام   

ّ
وا�ستمر

 النا�س مل ياأخذوا 
ّ
هذا املوقع بعدهم حّكام بني العّبا�س , اإّل اأن 

ياأخذوا عنهم احلالل واحلرام , كما كانوا  قّط دينهم عنهم , ومل 

.
Pيعملون يف اأّيام اخللفاء الأوائل بعد ر�سول  اهلل

 اهلل تعاىل 
ّ
اإذاً كانت عا�سوراء فتحاً لي�س بعده فتح , وقد خ�س 

بهذا الفتح احل�سنيQ ومن كان معه من اأهل بيته من بني ها�سم 

واأ�سحابه فنالوا هذا الفتح يوم عا�سوراء بقتلهم جميعاً معه .



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

النا�س  وحتذير  واجلور  الظلم  خطورة  بيان 

فيما  العدل  اإف�ساء  على  النا�س  وحّث  منه 

بينهم.

المحاضرة الثانية
خماطر الظلم واآثاره

 الأكرمP اأّنه قال: »اتقوا الظلم فاإّنه ظلمات يوم 
ّ

عن النبي

.
)1(

القيامة«

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 332.
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المقدمة:

من اأكرب ما يعّظمه الإ�سالم على الإن�سان من الذنوب ظلم 

النا�س والعدوان على الآخرين, وذلك اتباعاً ملا جاء يف القراآن 

تعاىل:{ېئ  قوله  مثل  وا�ستنكاره,  الظلم  تهويل  من  الكرمي 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی  ی جئ    
 Qوقد جاء يف كالم اأمري املوؤمنني .

)1(

حئ مئ ىئ} 
لو  »واهلل  كقوله:  منه,  والتنفري  الظلم  ب�ساعة  يف  الغاية  يبلغ  ما 

اهلل  اأع�سي  اأن  على  اأفالكها  حتت  مبا  ال�سبعة  الأقاليم  اأعطيت 

. وهذا غاية ما ميكن اأن 
)2(

يف نلة اأ�سلبها جلب �سعرية ما فعلت«

يت�سّوره الإن�سان يف التعّفف عن الظلم واحلذر من اجلور, اأن ل 

فكيف  ال�سبعة,  الأقاليم  اأعطي  واإن  �سعرية  ق�سرة  نلة يف  يظلم 

حال من يلغ يف دماء امل�سلمني وينهب اأموال النا�س وي�ستهني 

اأعرا�سهم وكراماتهم؟.

محاور المو�ضوع

1- مخاطر الظلم:

Q قال: »من ظلم 
ّ

اأ -  عداوة اهلل تعاىل: عن الإمام علي

الظامل  ويوم  والآخرة,  الدنيا  اهلل يف  كان خ�سمه  اهلل  عباد 

)1)  - �سورة اإبراهيم الآية 42.

)2)  - نهج البالغة خطبة 112.
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الدنيا فقط وهي تنقطع, ويوم املظلوم الدنيا والآخرة واملنتقم 

ظلم  »من   :Qانتقام«.وعنه ذو  عزيز  واهلل  تعاىل  اهلل  هو 

.
)1(

عباد اهلل كان اهلل خ�سمه دون عباده«

»اإّياكم  قال:  اأّنه   Pاهلل ر�سول  عن  القلوب:  خراب  ب- 

.
)2(

والظلم فاإّنه يخرب قلوبكم«

Q قال: »اإّياك والظلم 
ّ

ج - اأكرب املعا�سي: عن الإمام علي

.
)3(

فاإّنه اأكرب املعا�سي, واإّن الظامل ملعاقب يوم القيامة بظلمه«

 :Q
ّ

علي الإمام  عن  املاآثم:  واأكرب  اجلرائم  اأعظم   – د 

»ابعدوا عن الظلم فاإّنه اأعظم اجلرائم واأكرب املاآثم«.

اإىل  الزاد  »بئ�س   :Q
ّ

علي الإمام  عن  الزاد:  اأ�سواأ   - ه� 

.
)4(

املعاد العدوان على العباد«

2- اأنواع الظلم:

الظلم  واإّن  »األ   :Q
ّ

علي الإمام  عن  ثالثة:  الظلم   - اأ 

ثالثة: فظلم ل يغفر, وظلم ل يرتك, وظلم مغفور ل يطلب. 

فاأّما الظلم الذي ل يغفر فال�سرك باهلل, قال اهلل تعاىل:{ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} واأّما الظلم الذي يغفر فظلم العبد 

)1)  - غرر الحكم, الحكمة 644.

)2)  - م�سكاة الأنوار �ص 543.

)3)  - عيون الحكم والمواعظ �ص 97.

)4)  - بحار الأنوار ج 75 �ص 309.
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فظلم  يرتك  الذي ل  الظلم  واأّما  الهنات.  بع�س  عند  نف�سه 

.
)1(

العباد بع�سهم بع�ساً«

Q لولده 
ّ

ة الإمام عل��ي
ّ
ب- اأ�س��واأ الظل��م: من و�س��ي

.
)2(

احل�سنQ قال: »ظلم ال�سعيف اأفح�س الظلم«

ملّا ح�سر   « قال:   Qالباقر الإمام  الظلم: عن  اأخطر  ج- 

 بن احل�سنيL الوفاة �سّمني اإىل �سدره, ثّم قال: يا 
ّ

علي

بني, اأو�سيك مبا اأو�ساين به اأبيQ حني ح�سرته الوفاة, 

اإّياك وظلم من ل  بني,  يا  قال:  به,  اأو�ساه  اأباه  اأّن  ومبا ذكر 

.
)3(

يجد عليك نا�سراً اإّل اهلل«

3- عاقبة الظلم:

قال:  اأّنه   Pالأكرم  
ّ

النبي روي عن  تعاىل:  اهلل  اأ- غ�سب 

»العبد اإذا ظلم فلم ينت�سر ومل يكن له من ين�سره رفع طرفه 

اإىل ال�سماء فدعا اهلل تعاىل قال جّل جالله: لبيك عبدي 

اأن�سرك عاجاًل واآجاًل, ا�ستّد غ�سبي على من ظلم اأحداً ل 

.
)4(

يجد نا�سراً غريي«

وحكي اأّن ظاملاً ظلم على �سعيف اأعواماً, قال املظلوم للظامل 

)1)  - نهج البالغة.

)2)  - بحار الأنوار ج 72 �ص 321.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 331. 

)4)  - �سرح اأ�سول الكافي ج 9 �ص 381.
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يعّمنا,  املوت  اأّن  اأ�سياء:  باأربعة  طاب  قد   
ّ

علي ظلمك  اإّن  يوماً: 

.
)1(

والقرب ي�سّمنا, والقيامة جتمعنا, والدّيان يحكم بيننا

ب- اإعانة الظامل ظلم: عن ر�سول اهللP اأّنه قال: »اإذا كان 

يوم القيامة نادى مناد: اأين الظلمة واأعوانهم؟ من لق لهم دواة 

.
)2(

اأو ربط لهم كي�ساً اأو مّد لهم مّدة قلم فاح�سروهم معهم«

وعن ابن اأبي يعفور قال: كنت عند ال�سادقQ , فدخل 

رمّبا  اإّنه  تعاىل,  اهلل  اأ�سلحك  له:  فقال  اأ�سحابنا,  من  رجل  عليه 

اأو  يبنيه  البناء  اإىل  فيدعى  وال�سّدة,  ال�سيق  مّنا  الرجل  اأ�ساب 

النهر يكريه اأو امل�سناة ي�سلحها, فما تقول يف ذلك؟ فقال اأبو عبد 

اهللQ: »ما اأحّب اأيّن عقدت لهم عقدة, اأو وكيت لهم وكاء, 

يوم  الظلمة  اأعوان  اإّن  بقلم,  مّدة  ول  ل  لبتيها,  بني  ما  واأّن يل 

القيامة يف �سرادق من الّنار حّتى يحكم اهلل عزَّ وجّل بني العباد«.

وعن ر�سول اهللP يف حديث قال: »من توىّل خ�سومة ظامل 

اأو اأعانه عليها نزل به ملك املوت بالب�سرى بلعنه ونار جهّنم وبئ�س 

الّنار,  قرينه يف  ل�سلطان جائر يف حاجة كان  امل�سري, ومن خّف 

ومن دّل �سلطاناً على اجلور قرن مع هامان, وكان هو وال�سلطان من 

اأ�سّد اأهل الّنار عذاباً ومن عظم �ساحب دنياه واأحّبه لطمع دنياه 

�سخط اهلل عليه, وكان يف درجته مع قارون يف التابوت الأ�سفل 

)1)  - �سرح اأ�سول الكافي ج 9 �ص 381.

)2)  - بحار الأنوار ج 75 �ص 372.
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من الّنار, ومن عّلق �سوطاً بني يدي �سلطان جائر جعلها اهلل حّية 

طولها �سبعون األف ذراع, في�سّلطه اهلل عليه يف نار جهّنم خالداً 

فيها خمّلداً, ومن �سعى باأخيه اإىل �سلطان ومل ينله منه �سوء ول 

مكروه اأحبط اهلل عمله واإن و�سل منه اإليه �سوء ومكروه اأو اأذى 

)1(

جعله اهلل يف طبقة مع هامان يف جهّنم«

4- اآثار الظلم:

قال:  اأّنه   Q
ّ

علي الإمام  عن  الإلهّية:  النعم  زوال  اأ- 

.
)2(

»الظلم يزّل القدم, وي�سلب النعم, ويهلك الأمم«

من  »ما  قال:   Qجعفر اأبي  عن  ُتدان:  تدين  كما  ب- 

اأحد يظلم مبظلمة اإّل اأخذه اهلل بها يف نف�سه وماله, واأّما الظلم 

.
)3(

الذي بينه وبني اهلل فاإذا تاب غفر اهلل له«

 Qوعن عبد الأعلى موىل اآل �سام قال: قال اأبو عبد اهلل

مبتدئاً: »من ظلم �سّلط اهلل عليه من يظلمه اأو على عقبه اأو على 

عقب عقبه«, قلت: هو يظلم في�سّلط اهلل على عقبه اأو على عقب 

ڃ  ڄ  {ڄ  يقول:  وجلَّ  عزَّ  اهلل  »اإّن  فقال:  عقبه؟! 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
.

)5(

»
)4(

ڇ ڍ}

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 12 �ص 130.

)2)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1770.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 332.

)4)  - �سورة الن�ساء الآية 9.

)5)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 332.
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بغى  »لو  قال:   Pالأكرم  
ّ

النبي عن  والفناء:  الزوال  ج- 

.
)1(

جبل على جبل جلعل اهلل الباغي منهما دّكاً«

 الأكرمP اأّنه قال: »اتقوا 
ّ

د- ظلمة يوم القيامة: عن النبي

.
)2(

الظلم فاإّنه ظلمات يوم القيامة«

ة وعبرة: 5 - ق�سّ

عن �سفوان بن مهران اجلّمال قال: دخلت على اأبي احل�سن 

ح�سن  منك  �سيء  كّل  �سفوان,  »يا  يل:  فقال   ,Qالأّول

جميل ما خال �سيئاً واحداً«, فقلت: جعلت فداك, اأّي �سيء؟ 

»اإكراوؤك جمالك هذا الرجل«- يعني هارون- قال: واهلل  قال: 

ما اأكريته اأ�سراً ول بطراً ول ل�سيد ول للهو, ولكّني اأكريته لهذا 

الطريق, يعني طريق مّكة, ول اأتوّله بنف�سي, ولكّني اأبعث معه 

غلماين. فقال يل: »يا �سفوان, اأيقع كراوؤك عليهم؟« قلت: نعم, 

كراوؤك؟«  يخرج  حّتى  بقاءهم  »اأحتّب  يل:  فقال  فداك.  جعلت 

اأحّب بقاءهم فهو منهم, ومن كان منهم  قلت: نعم, قال: »من 

كان ورد الّنار«. قال �سفوان: فذهبت فبعت جمايل عن اآخرها. 

فبلغ ذلك اإىل هارون, فدعاين فقال يل: يا �سفوان, بلغني اأّنك 

بعت جمالك, قلت: نعم. قال: ومل؟ قلت: اأنا �سيخ كبري واإّن 

الغلمان ل يفون بالأعمال. فقال: هيهات هيهات, اإيّن لأعلم من 

)1)  - �سفينة البحار ج 1 �ص 339.

)2)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 332.
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اأ�سار عليك بهذا, اأ�سار عليك بهذا مو�سى ابن جعفر, فقلت: ما 

يل وملو�سى بن جعفر! فقال: دع هذا عنك, فو اهلل لول ح�سن 

.
)1(

�سحبتك لقتلتك

6- من م�ساهد الظلم في كربالء ونتائجه:

عن  عا�سوراء  يوم  يف   Qاحل�سني الإمام  �سعف  عندما 

وانتهى  العدّو  جي�س  من  رجل  اأتاه  وكّلما  مكانه  وقف  القتال 

اإليه ان�سرف عنه وكره اأن يلقى اهلل بدمه حّتى جاءه رجل من 

كندة يقال له: مالك بن ن�سر ف�سربه بال�سيف على راأ�سه وكان 

عليه برن�س فقطع الربن�س وامتالأ دماً. فقال له احل�سنيQ: »ل 

.
)2(

اأكلت بيمينك ول �سربت وح�سرك اهلل مع الظاملني«

 Qالإمام برن�س  معه  اأخذ  الكوفة  اإىل  مالك  رجع  وعندما 

اخلرب  وعرفت  زوجته  راأته  الدم  من  غ�سله  اأراد  وملّا  بدمائه  امل�سّمخ 

 Pفعاتبت مالك على فعله وقالت له: »اأت�سلب ابن بنت ر�سول اهلل

.
)3(

برن�سه وتدخل بيتي؟ اأخرج عّني ح�سى اهلل قربك ناراً«

ن�سر  بن  مالك  على  للقب�س  اأحدهم   
ّ

الثقفي املختار  واأر�سل 

فظفر به يف القاد�سّية فاعتقله وجاء به اإىل املختار الذي اأمر بقطع 

.
)4(

يديه ورجليه وتركه ينزف دماً حّتى هلك

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 17 �ص 182.

)2)  - وقعة الطّف �ص 250.

)3)  - مقتل الح�سينQج  2 �ص  35.

)4)  - تاريخ الأمم والملوك ج  3 �ص  262.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

ال�سفة  بهذه  التحّلي  على  النا�س  حّث 

املنظومة  يف  املكانة  من  لها  ملا  اجلليلة, 

الإ�سالمّية.

المحاضرة الثالثة
مكانة الب�شرية عند املوؤمن

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعاىل:{ڦ  يقول 

.
)1(

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ }

)1)  - �سورة الأنعام الآية 104.
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المقّدمة

الب�سرية هي البّينة, والدللة التي يب�سر بها ال�سيء على ما 

. وقيل اإّن الب�سرية للقلب مبنزلة الب�سر للعني. فالب�سرية 
)1(

هو به

هي الإدارك والفهم, هي الروؤية الذهنّية والعقلّية.

احلقائق  خاللها  من  الإن�سان  يدرك  ونور  قّوة  هي  فالب�سرية 

والدلئل, ويهتدي بهذا النور اإىل احلّق تعاىل؛ وهذا املعنى جنده 

يف جواب اأمري املوؤمننيQ للحرب عندما �ساأله: يا اأمري املوؤمنني, 

رّباً  اأعبد  ما كنت  »ويلك,  فقال:  راأيت رّبك حني عبدته؟  هل 

مل اأره!«, قال: وكيف راأيته؟ قال: »ويلك, ل تدركه العيون يف 

.
)2(

م�ساهدة الأب�سار, ولكن راأته القلوب بحقائق الإميان«

واأعمى القلب هو من فقد ب�سريته, وغلب الوهم عنده على 

يح�سبه  الذي  كال�سراب  فاإّنه  وفعله,  عمله  كرث  فمهما  العقل, 

الظماآن ماًء؛ فالوعي والب�سرية من �سفات املوؤمن الأ�سا�سّية.

محاور المو�ضوع

1- من هو الب�سير؟

فتفّكر,  �سمع  من  الب�سري  »فاإّنا   :Q
ّ

علي الإمام  عن 

يتجّنب  وا�سحاً  َجَدداً  �سلك  ثّم  بالِعرَب,  وانتفع  فاأب�سر,  ونظر 

)1)  - مجمع البيان ج 4 �ص 129.

)2)   - اأنظر: اأ�سول الكافي ج 1 �ص 98.
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املغاوي, ول يعني على  وال�سالل يف  املهاوي,  ال�سرعة يف  فيه 

نف�سه الُغَواة بتع�ّسف يف حّق, اأو حتريف يف نطق, اأو تخّوف من 

.
)1(

�سدق«

2- م�سّببات الب�سيرة

التفّقه يف الّدين: عن الإمام الكاظمQ: »تفّقهوا يف دين 

اهلل؛ فاإّن الفقه مفتاح الب�سرية ومتام العبادة وال�سبب اإىل املنازل 

.
)2(

الرفيعة والرتب اجلليلة يف الّدين والدنيا«

ڃ ڃڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  الكرمي:{  القراآن 

.
)3(

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ }
3- ما يفقد الب�سيرة

Q: »ومن ع�سق �سيئاً 
ّ

ع�سق ال�سهوات: عن الإمام علي

اأع�سى ب�سره, واأمر�س قلبه؛ فهو ينظر بعني غري �سحيحة, وي�سمع 

باأذٍن غري �سميعة, قد خرقت ال�سهوات عقله, واأماتت الدنيا قلبه, 

وولهت عليها نف�سه«.

�سّمت  الدنيا  »حلّب   :Q
ّ

علي الإمام  عن  الدنيا:  حّب 

.
)4(

الأ�سماع عن �سماع احلكمة, وعميت القلوب عن نور الب�سرية«

)1)  - نهج البالغة ج 2 �ص 42.

)2)  - تحف العقول �ص 410.

)3)  - �سورة الأنعام الآية 104.

)4)  - ميزان الحكمة ج 2  �ص 898.
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4- الأعمى اأعمى الب�سيرة ل الب�سر

اإّنا  ب�سره,  يعمى  من  الأعمى  »لي�س   :Pاهلل ر�سول  عن 

.
)1(

الأعمى من تعمى ب�سريته«

5- الب�سيرة من مكارم الأخالق

: »اإّن اهلل جّل جالله خ�ّس ر�سله مبكارم 
)2(
Qعن العامل

الأخالق؛ فامتحنوا اأنف�سكم, فاإْن كانت فيكم فاحمدوا اهلل, واإّل 

فا�ساألوه وارغبوا اإليه فيها«. قال: وذكرها ع�سرة: »اليقني والقناعة 

والغرية  وال�سخاء  اخللق  وح�سن  واحللم  وال�سكر  والب�سرية 

.
)3(

واملروة«

6- �سيعتنا اأ�سحاب ب�سيرة

الأربعة  اأ�سحاب  �سيعتنا  »اإّنا   :Qال�سادق الإمام  عن 

واخلالئق  األ  القلب,  يف  وعينان  الراأ�س,  يف  عينان  الأعني: 

واأعمى  اأب�ساركم  فتح  وجّل  عزَّ  اهلل  اأّن  اإّل  كذلك,  كّلهم 

.
)4(

اأب�سارهم«

7- العمل القليل اأف�سل من العمل الكثير

اأّن العمل الدائم القليل  عن الإمام ال�سادقQ: »واعلم 

)1)  - م.ن, ج 1 �ص 266.

.Q2)  - الإمام الكاظم(

)3)  - فقه الر�ساQ �ص 353.

)4)  - فروع الكافي ج 8 �ص 215.
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الكثري على  العمل  اأف�سل عند اهلل من  اليقني والب�سرية,  على 

.
)1(

غري اليقني واجلهل«

8- عمل بال ب�سيرة ُبْعٌد عن الطريق

عن الإمام ال�سادقQ: »العامل على غري ب�سرية كال�سائر 

.
)2(

على غري الطريق, ول يزيده �سرعة ال�سري من الطريق اإّل بعدا«

ة وعبرة 9- ق�سّ

من اأبرز م�ساديق فقدان الب�سرية والوعي هم اخلوراج, الذين 

اإّل  حكم  »ل  �سعار:  ورفعوا   ,Qاملوؤمنني اأمري  على  خرجوا 

هلل«. وفيما ياأتي حادثة لنموذج من هوؤلء:

خرج اأمري املوؤمننيQ ذات ليلة من م�سجد الكوفة متوّجهاً 

اإىل داره, وقد م�سى ربع من الليل, ومعه كميل بن زياد, وكان 

من خيار �سيعته وحمّبيه, فو�سل يف الطريق اإىل باب رجل يتلو 

قوله تعاىل: { ې ې ى ى  الوقت, ويقراأ  القراآن يف ذلك 

ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
�سجي  ب�سوت  ی},  ی  ی      ی   ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
حزين, فا�ستح�سن ذلك كميل يف باطنه واأعجبه حال الرجل, 

من غري اأن يقول �سيئاً, فالتفت اإليهQ, وقال: »يا كميل, ل 

)1)  - فقه الر�ساQ �ص 356.

)2)  - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 43.
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تعجبك طنطنة الرجل, اإّنه من اأهل الّنار, و�ساأنّبئك فيما بعد«, 

فتحرّي كميل مل�سافهته له على ما يف باطنه و�سهادته للرجل بالّنار, 

ذلك  يف  ظاهراً  احل�سنة  احلالة  تلك  ويف  الأمر  هذا  كونه يف  مع 

وم�سى  الأمر,  متفّكراً يف ذلك  متعّجباً  ف�سكت كميل  الوقت, 

اأمري  وقاتلهم  اآل,  ما  اإىل  اخلوارج  اآل حال  اأن  اإىل  متطاولة  مّدة 

اأمري  والتفت  اأنزل,  كما  القراآن  يحفظون  وكانوا   ,Qاملوؤمنني

املوؤمنني اإىل كميل بن زياد وهو واقف بني يديه, وال�سيف يف يده 

الأر�س,  على  الفجرة حمّلقة  الكفرة  اأولئك  وروؤو�س  دماً,  يقطر 

يا كميل,  وقال:  الروؤو�س,  تلك  راأ�س  من  ال�سيف  راأ�س  فو�سع 

ال�سخ�س  اأي هو ذلك  َوقاِئماً,  �ساِجداً  ِل 
ْ
ي اللَّ اآناَء  قاِنٌت  ُهَو  ْن  مَّ

َ
اأ

كميل  فقّبل  حاله؛  فاأعجبك  الليلة,  تلك  يف  يقراأ  كان  الذي 

.
)1(

مقّدم قدميه, وا�ستغفر اهلل

10- الب�سيرة في كربالء

عّمه  حّق  يف   Qال�سادق الإمام  عن  الرواية  يف  ورد 

 نافذ الب�سرية, 
ّ

ا�س بن علي
ّ
ا�سQ, قال: »كان عّمنا العب

ّ
العب

�سلب الإميان, جاهد مع اأبي عبد اهللQ, واأبلى بالًء ح�سناً 

.
)2(

وم�سى �سهيدا«

وقد جت�ّسد نفاذ هذه الب�سرية يف مواقف عديدة يف كربالء مع 

)1)  - اإر�ساد القلوب ج 2 �ص 226.

)2)  - مقتل الح�سينQ �ص 176.
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العّبا�سQ, فقد ورد اأّن ال�سمر قِدم حّتى وقف على اأ�سحاب 

احل�سنيQ, فقال: اأين بنو اأختنا؟ فخرج اإليه العّبا�س وجعفر 

فقال:  تريد؟  ما  فقالوا:   ,Rاأبي طالب بن   
ّ

علي بنو  وعثمان 

ولعن  اهلل  لعنك  الفتية:  له  فقالت  اآمنون,  اأختي  بني  يا  اأنتم 

؟!
)1(

اأمانك, اأتوؤمننا, وابن ر�سول اهلل ل اأمان له

)1)  - الإر�ساد ج 3 �ص 89.





75

الليلة الثالثة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة األولى
درو�س من عا�شوراء )1(

التي  العا�سورائّية  املفاهيم  بع�س  عر�س   

ميكن ا�ستفادة الدرو�س والعرب املتعّددة منها.

.){ 
ّ

اإّن كّل ما عندنا من عا�سوراء. )الإمام اخلميني
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المقّدمة:

تطفح كربالء بالكثري من املفاهيم واملعاين ال�سامية التي ميكن 

ت�سلح  التي  الدرو�س  من  جمموعة  وا�ستخراج  عندها  الوقوف 

اأن تكون منهاجاً يتبع يف احلياة, وا�ستخال�س العرب التي ت�سّلط 

ال�سوء على بع�س ال�سلبّيات التي ميكن من خاللها التنّبه ملوا�سع 

اخللل واإ�سالحها لتكون لنا عربة وموعظة.

اأن  املفاهيم دون  نقف على جمموعة من هذه  اأن  و�سنحاول 

نح�سيها باأجمعها:

محاور المو�ضوع

1- المواجهة مع الطاغوت: 

نبّيه  خماطباً  تعاىل  قال   ,Rالأنبياء وظائف  من  وهذه 

. وجعلها تعاىل من 
)1(

مو�سىQ: {ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ }

�سفات املوؤمنني: { يب جت حت خت مت ىت 

.
)2(

يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ}
اإّن  النا�س  »اأّيها  Qيف بع�س خطبه:  وعن الإمام احل�سني 

اهلل  حلرم  م�ستحاّلً  جائراً  �سلطاناً  راأى  من  قال:   Pاهلل ر�سول 

ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل P, يعمل يف عباد اهلل 

)1)  - �سورة طه الآية 24.

)2)  - �سورة البقرة الآية 256.
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بالإثم والعدوان فلم يغريَّ عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل 

اأن يدخله مدخله, األ واإّن هوؤلء قد لزموا طاعة ال�سيطان وتركوا 

طاعة الرحمن واأظهروا الف�ساد وعّطلوا احلدود وا�ستاأثروا بالفيء 

.
)1(

» موا حالله واأنا اأحّق من غريَّ
ّ
واأحّلوا حرام اهلل وحر

2- اإحياء �سّنة النبّيP و�سيرته: 

»واإيّن مل اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظاملاً واإّنا خرجت 

لطلب الإ�سالح يف اأّمة جّديP اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى 

Q ابن اأبي طالب 
ّ

عن املنكر, واأ�سري ب�سرية جّدي واأبي علي

 هذا اأ�سرب 
ّ

فمن قبلني بقبول احلّق فاهلل اأوىل باحلّق, ومن رّد علي

.
)2(

حّتى يق�سي اهلل بيني وبني القوم باحلّق وهو خري احلاكمني«

ةR جميعاً فعندما طلب 
ّ
وهذا ما جنده يف �سرية الأئم

املاأم��ون من الإمام الر�س��ا Qاأن ي�س��ّلي �س��الة العيد 

ا األحَّ عليه املاأمون اأر�س��ل اإليه 
ّ
وكان الإمام Qياأبى, فلم

الإم��ام Q: »اإن اأعفيتني فهو اأحّب اإيّل, واإن مل ُتعفني 

 بن 
ّ

خرجت كما خرج ر�س��ول اهللP واأمري املوؤمنني علي

اأبي طالب Q«, فقال له املاأمون: اأخرج كيف �سئت.., 

 معه 
ّ
فخرج الإمام Qذلك اخلروج املهيب الذي ا�سطر

.
)3(

املاأمون اإىل اإرجاع الإمام Qقبل و�سوله اإىل ال�سالة

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 304.

)2)  - بحار الأنوار ج 44 �ص 329.

)3)  - الإر�ساد ج 2 �ص 264.
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وكذلك �ساحب الزمان عّجل اهلل فرجه عندما يظهر كما جاء 

»..واجعله   :Q ال�سادق  الإمام  عن  املروّي  العهد  دعاء  يف 

اللهّم مفزعاً ملظلوم عبادك, ونا�سراً ملن ل يجد له نا�سراً غريك, 

اأعالم  ملا ورد من  اأحكام كتابك وم�سّيداً  ملا عّطل من  وجمّدداً 

.
)1(

»..P دينك و�سنن نبّيك

3- اإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ر ذلك يف كالم الإمام احل�سني Qكقوله: »اأريد 
ّ
وقد تكر

.
)2(

اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر«

اأّن احلّق ل يعمل به واأّن الباطل ل  Q: »األ ترون  وعنه 

ُيتناهى عنه لريغب املوؤمن يف لقاء اهلل حمّقاً فاإيّن ل اأرى املوت 

.
)3(

اإّل �سهادة ول احلياة مع الظاملني اإّل برماً«

باملعروف  الأمر  اأّن  مفاده  عملّياً  در�ساً  ذلك  يف  اأعطى  وقد 

والنهي عن املنكر ل بّد من القيام به لإ�سالح املجتمع حّتى لو 

اأّدى اإىل القتل اأحياناً.

4- رف�س الذّل:

اإّن اهلل تعاىل ل ير�سى للموؤمن اأن يكون ذلياًل, قال �سبحانه: 

)1)  - بحار الأنوار ج 53 �ص 96.

)2)  - بحار الأنوار ج 44 �ص 329.

)3)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 305.
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 ,
)1(

{گ گ  ڳ ڳ}

وعن الإمام احل�سني Q: »األ واإّن الدعي بن الدعي قد 

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

ونفو�س  طهرت  وحجور  طابت  وحجور  واملوؤمنون  ور�سوله  ذلك 

الكرام  اللئام على م�سارع  نوؤثر طاعة  اأن  واأنوف حمّية من  اأبّية 

اإل واإيّن زاحف بهذه الأ�سرة مع قّلة العدد وكرثة العدّو وخذلة 

.
)2(

النا�سر«

اأحرار  �سعاراً جلميع  الذّلة«, �سار  مّنا  »هيهات   :Q وقوله 

العامل.

5- عدم الخ�سوع اأمام الح�سار الع�سكرّي والقت�سادّي:

اأّما احل�سار الع�سكرّي فتمّثل يف املواجهة بني العديد القليل- 

73 �سخ�ساً- على امل�سهور- مقابل ثالثني األفاً- كما يف الروايات.

الطعام  اإي�سال  منع  يف  متّثل  فقد  القت�سادّي  احل�سار  واأّما 

وال�سراب اإىل املخّيم حّتى اأّدى ذلك اإىل عط�س حّتى الأطفال 

ال�سغار وقتلهم عطا�سى.

كّل ذلك مل يخ�سع مع�سكر الإمام احل�سني Q, ما اأّدى 

اإىل انت�سارهم بتحقيق اأهدافهم التي خرجوا لأجلها.

)1)  - �سورة المنافقين الآية 8.

)2)  - مثير الأحزان �ص 40.
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6- تحقيق مقولة انت�سار الدم على ال�سيف:

اأحرار  كّل  منها  ا�ستفاد  حّتى  معانيها  باأعلى  جتّلت  حيث 

العامل, وبتنا ن�سمع مثل امل�سلح الهندّي ال�سهري غاندي يقول: 

تعّلمت من احل�سني كيف اأكون مظلوماً فاأنت�سر.

7- قبول الدعوة واإتمام الحّجة:

ملّا  ولكّنه  الكوفة,  اأهل  Qبغدر  احل�سني  الإمام  علم  فمع 

دعوه اأجابهم من باب اإمتام احلّجة عليهم, لأّنه هناك قيمة يف نف�س 

اإجابة الدعوة, ول بّد من اإمتام احلّجة عليهم.

8- اإّن الّدين اأغلى من كّل �سيء:

عبد  كاأبي  �سخ�س  له  يقدم  التي  القيمة  هذه  له  الّدين  اإّن 

اإّن  يقال:  ولذا  اهلل,  �سبيل  ويف  فداًء  Qنف�سه  احل�سني  اهلل 

م ت�سّق �سفوف 
ّ
زينبO خرجت ع�سر يوم العا�سر من املحر

 ,Q اجلي�س الأموّي, اإىل اأن انتهت اإىل ج�سد اأخيها احل�سني

وقالت: اللهّم تقّبل مّنا هذا القربان.

:Q ورحم اهلل ال�ساعر يقول عن ل�سان احل�سني

ي�����س��ت��ق��م مل  حم���ّم���د  دي�����ن  ك�����ان  اإن 

خ��ذي��ن��ي ����س���ي���وف  ي����ا  ب��ق��ت��ل��ي  اإّل 

9- حفظ حقوق النا�س:

الثاين من  اليوم  Qاأر�س كربالء يف  نزل الإمام احل�سني 
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م, وروي اأّنه Qا�سرتى النواحي التي فيها قربه من اأهل 
ّ
املحر

نينوى والغا�سرّية ب�سّتني األف درهم, وت�سّدق بها عليهم, و�سرط 

.
)1(

عليهم اأن ير�سدوا اإىل قربه وي�سيفوا من زاره ثالثة اأّيام

كما مل يقبل اأن يكون معه ومن اأ�سحابه اأحد مّمن عليه دين.

10- خطر الخيانة والنكفاء ال�سيا�سّي:

خرج لقتال الإمام احل�سني Q ثالثون األفاً, بع�س هوؤلء 

الإمام  لقتال ولده  Q وجاوؤوا  املوؤمنني  اأمري  مّمن عزلهم  كان 

.Q احل�سني

�سّيد  Qونكث, فعن  الإمام  بايع  مّمن  وبع�س هوؤلء كانوا 

بن  �سبث  »يا  نادى:  اأّنه  م 
ّ
املحر من  العا�سر  ال�سهداءQيوم 

بن  يزيد  ويا  الأ�سعث,  بن  قي�س  ويا  اأبجر,  بن  ويا حّجار   ,
ّ

ربعي

اجلناب   
ّ
واأخ�سر الثمار  اأينعت  قد  اأن  اإيّل  تكتبوا  اأمل  احلارث, 

وطّمت اجلمام واإّنا تقدم على جند لك جمند فاأقبل«؟ قالوا له: 

.
)2(

مل نفعل, فقال: »�سبحان اهلل, بلى واهلل لقد فعلتم«

11- باب التوبة مفتوح حّتى اآخر الطريق:

 مثال وا�س��ح لذل��ك حيث قبل 
ّ

 بن يزي��د الرياحي
ّ
احل��ر

الإم��ام Qتوبته. وهن��اك جمموعة من اأ�س��حاب عمر بن 

)1)  - مجمع البحرين مادة »كربل« ج 5 �ص 461.

)2)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 323.
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�سعد حتّولت اإىل اأ�سحاب احل�سني Qحني راأوهم متبّتلني 

.
)1(

متهّجدين عليهم �سيماء الطاعة واخل�سوع هلل تعاىل

Q وهناك من مال يوم العا�سر من املحّرم اإىل مع�سكر احل�سني

وقاتل معه وا�ست�سهد بني يديه.

وهنا ل بّد من التنبيه اإىل ما جاء يف كلمات الإمام Qاأّنه 

املال احلرام حيث جاء يف  كان مانعاً من �سماعهم ملواعظه وهو 

كلماته Qلهم: »وكّلكم عا�س لأمري غري م�ستمع قويل فقد 

.
)2(

ملئت بطونكم من احلرام, وطبع على قلوبكم«

12- المهم هو المبداأ والخّط ولي�س ال�سخ�س والفرد:

بيت  اأهل  »اإّنا  يزيد:  عن  قال  Qاأّنه  احل�سني  الإمام  عن 

وبنا  اهلل,  فتح  وبنا  املالئكة,  وخمتلف  الر�سالة,  ومعدن  النبوة, 

مة, 
ّ
ختم اهلل, ويزيد رجل فا�سق �سارب اخلمر, قاتل النف�س املحر

.
)3(

معلن بالف�سق, ومثلي ل يبايع مثله...«

يحمل  يبايع من  Qل  كالإمام  يحمل �سفات  كان  فمن 

�سفات كيزيد.

13- كونوا اأحرارًا:

»اإن مل يكن لكم دين, وكنتم ل تخافون املعاد, فكونوا اأحراراً 

)1)  - مقتل الح�سين Qللمقّرم �ص 217.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 8.

)3)  - بحار الأنوار ج 44 �ص 325.
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.
)1(

يف دنياكم«

 بهذا الأمر فقال له: »اأنت 
ّ

 بن يزيد الرياحي
ّ
ولذا امتدح احلر

يف   
ّ
احلر واأنت  الدنيا,  يف   

ّ
احلر واأنت  اأّمك,  �سّمتك  كما   

ّ
احلر

.
)2(

الآخرة«

14- الدفاع عن الّدين ولو لوقت قليل:

لو كان الإمام احل�سني Qوحيداً لقتل �سبيحة يوم العا�سر 

مل  واإن  بيته  Qواأهل  الإمام  اأ�سحاب  ولكّن  م, 
ّ
املحر من 

ذلك  ع�سر  اإىل  ذلك  اأّخروا  ولكّنهم  عنه  القتل  دفع  ي�ستطيعوا 

اأن  لنا  در�س  وهذا  ل�ساعات,  ولو  الإمام  حياة  فحفظوا  اليوم, 

نحفظ احلّق ونوؤّخر الف�ساد ونقّلل من وجوده ولو ل�ساعات.

15- عدم ترك الدعوة والتبليغ مهما كان:

خطب الإمام احل�سني Qواأ�سحابه من ال�سباح اإىل الع�سر 

 ,Q حوايل ع�سر خطب, ق�سرية وطويلة, بع�س منها لالإمام 

Q واأخرى لزهري وثالثة لأبي الف�سل العّبا�س 
ّ
وواحدة للحر

وغريهم.

16- اإّن الحّق هو المنت�سر في النهاية:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  تعاىل:{  قال 

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 51.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 14.
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.
)1(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }
خالل  من  اأهدافهم  اإىل  ي�سعون  النا�س  من  الكثري  هناك 

الذهاب اإىل العدّو والتعامل معه, وكان عاقبة اأمرهم هو الهالك 

واخل�سران, فهذا عمر بن �سعد كان يريد ملك الرّي, وقد �سعى 

للو�سول اإليه من خالل اخلروج اإىل حرب احل�سني Qوقتله 

مع عبيد اهلل بن زياد ويزيد, فماذا كانت النتيجة؟! اخل�سران يف 

.
)2(

الدنيا والهالك يف الآخرة, { ۆ ۆ }

17- الن�سب لي�س على ح�ساب المبداأ:

على  وقف  حّتى  �سمر  جاء  املحّرم  من  التا�سع  اليوم  كان  ملّا 

العّبا�س  يعني   - اأختنا  بنو  اأين  فقال   Qاحل�سني اأ�سحاب 

 :Q فقال احل�سني -Q 
ّ

وجعفراً وعبد اهلل وعثمان اأبناء علي

»اأجيبوه واإن كان فا�سقاً فاإّنه بع�س اأخوالكم« )وذلك اأّن اأّمهم اأّم 

البنني كانت من بني كالب وال�سمر من بني كالب(, فقالوا له: 

ما تريد؟ فقال لهم: اأنتم يا بني اأختي اآمنون فال تقتلوا اأنف�سكم 

مع اأخيكم احل�سني والزموا طاعة يزيد؟ فقالوا له: لعنك اهلل ولعن 

.
)3(

اأمانك اأتوؤمننا وابن ر�سول اهلل ل اأمان له

)1)  - �سورة الإ�سراء الآية 18.

)2)  - �سورة الأعراف الآية 128.

)3)  - اأعيان ال�سيعة ج 4 �ص 129.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

ف اإىل قيمة العّفة واأهمّيتها 
ّ
الهدف:  التعر

يف تهذيب ال�سلوك وتقوميه, وحت�سني املجتمع 

من البتذال.

المحاضرة الثانية
دور العفاف والبتذال يف الكمال

اإماماً,  ماأموم  لكّل  واإّن  »األ   :Q
ّ

علي الإمام  عن  جاء 

يقتدي به وي�ست�سيء بنور علمه, األ واإّن اإمامكم قد اكتفى من 

على  تقدرون  ل  واإّنكم  األ  بقر�سيه,  طعمه  ومن  بطمريه,  دنياه 

.
)1(

ذلك, ولكن اأعينوين بورع واجتهاد, وعّفة و�سداد«

)1)  - نهج البالغة ج 3 �ص 70.
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المقّدمة:

البطن  »�سهوة  ل�  املقابلة  النقطة  يف  »العّفة«  تقع  والبتذال:  العّفة 

والفرج«, وامل�ستفاد من اآيات القراآن الكرمي والروايات الإ�سالمّية اأّن العّفة 

تعّد من اأعظم الف�سائل الأخالقّية والإن�سانّية, ول ميكن لأّي �سخ�س اأن 

ي�سري نحو الكمال الإلهّي من دون التحّلي بها وجند يف حياتنا الدنيوّية 

الف�سيلة  بهذه  بالتحّلي  رهينة  و�سمعته  و�سخ�سّيته  الإن�سان  كرامة  اأّن 

. قال اهلل تعاىل{ ڱ ڱ ڱ ں ں 
)1(

الأخالقّية

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.
)2(

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ } 

محاور المو�ضوع

1- مفهوم العّفة:

العّفة  اأّن  كثرياً, وخال�ستها  العّفة  معنى  اللغوّيون يف  حتّدث 

من  وحتفظها  ال�سهوة,  غلبة  من  بها  متتنع  للنف�س  حالة  ح�سول 

باطنّية,  �سفة  فالعّفة  هذا  وعلى  النف�سانّية,  وال�سهوات  امليول 

وقد ذكر علماء الأخالق يف تعريف العّفة اأّنها احلّد الو�سط بني 

ال�سهوة واخلمود.

)1)  - الأخالق في القراآن الكريم ج 1, بت�سرف.

)2)  - �سورة البقرة الآية  273.
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2- قيمة العّفة في الإ�سالم:

 Rبيته واأهل   P
ّ

النبي عن  الواردة  الروايات  حتّدثت 

عن قيمة العّفة, وكونها �سفة اإن�سانّية وخلقّية ينبغي اأن يهتّم بها 

الإن�سان يف تربيته لنف�سه, و�سلوكه مع الآخرين, وذلك ملا يرتّتب 

على �سجّية العّفة من الآثار حّتى و�سعت العفيف مبنزلة املالئكة, 

 Q
ّ

باأّنه اأف�سل من العبادة. عن الإمام علي وو�سف العفاف 

, وعنهQ يف و�سّيته ملحّمد 
)1(

اأّنه قال:»اأف�سل العبادة العفاف«

بن اأبي بكر ملّا وله م�سر:» يا حمّمد بن اأبي بكر, اعلم اأن اأف�سل 

.
)2(

العّفة الورع يف دين اهلل والعمل بطاعته...«

وعنه اأي�ساً: »ما املجاهد ال�سهيد يف �سبيل اهلل باأعظم اأجراً 

  .
)3(

مّمن قدر فعّف, لكاد العفيف اأن يكون ملكاً من املالئكة«

, وعنهQ:»العّف��ة اأف�س��ل 
)4(

»العف��اف اأف�س��ل �س��يمة«

الفت��ّوة«, والعف��اف زينة الفقر, وعن��هQ: »زكاة اجلمال 

 .
)5(

العفاف«

3- الحّث على عّفة البطن والفرج:

قال اهلل تعاىل: {ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ   ۇ 

)1)  - اأ�سول الكافي ج2 �ص 79.

)2)  - بحار الأنوار ج 77 �ص 390.

)3)  - نهج البالغة: الحكمة 474.

)4)  -  ميزان الحكمة ج 3 �ص 2006.

)5)  - غرر الحكم �ص 729.
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.
)1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } 
عفاف  تعاىل  اهلل  اإىل  العفاف  اهللP:»اأحّب  ر�سول  وعن 

.
)2(

البطن والفرج«

اأف�سل من عّفة  وعن الإمام الباقرQ:»ما ُعبد اهلل ب�سيء 

.
)3(

بطن وفرج«

بطنه  اأعّف  بعبد خرياً  اهلل  اأراد  Q:»اإذا 
ّ

علي الإمام  وعن 

.
)4(

وفرجه«

3- العفاف �سفة يحّبها اهلل:

ويبغ�س  املتعّفف,  احليي  يحّب  اهلل  اهللP:»اإّن  ر�سول  عن 

�سفة  يف   Q
ّ

علي الإمام  وعن   .
)5(

امللحف« ال�سائل  البذّي 

.
)6(

املّتقني: »حاجاتهم خفيفة, واأنف�سهم عفيفة«

اأ�ساألك  اإيّن  »اللهّم  ولهذا كان الإمام ال�سادقQ يدعو: 

.
)7(

الُهدى والُتقى والعّفة والغنى«

4- �سعب العفاف واآثاره: 

عب: للعفاف العديد من ال�سُّ

)1)  - �سورة المعارج الآية 30-29.

)2)  - تنبيه الخواطر ج 2 �ص 30.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 79.

)4)  - غرر الحكم �ص 4114.

)5)  - اأمالي الطو�سّي �ص 43/39.

)6)  - نهج البالغة:الخطبة 193, والكتاب 31.

)7)  - ال�سحيفة ال�سادقّية �ص 242.
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الر�سا,  منه  فيت�سّعب  العفاف:  »اأّما   :P اهلل  ر�سول  عن 

والتذّكر,  واخل�سوع,  والتفّقد,  والراحة,  واحلّظ,  وال�ستكانة, 

والتفّكر, واجلود, وال�سخاء, فهذا ما يت�سّعب للعاقل بعفافه ر�سى 

.
)1(

باهلل وبق�سمه«

 واأّما من ناحية الآثار فللعّفة اآثار عديدة منها:

الإمام  - عن  العفاف,  اأ�سول  اأهّم  اأحد  القناعة  القناعة: 

 «:Qوعنه ,
)2(

Q:»على قدر العّفة تكون القناعة«
ّ

علي

)3(

ثمرة العّفة القناعة«

- .
)4(

Q:»دليل غرية الرجل عّفته«
ّ

الغرية: عن الإمام علي

ال�سهوة  - عن  وعنهQ:»ال�سرب  ال�سهوات:  على  ال�سرب 

ت�سعف  وعنهQ:»العّفة   ,
)5(

جندة« الغ�سب  وعن  عّفة, 

.
)6(

ال�سهوة«

- .
)7(

زكاة الأعمال: وعنهQ:»بالعفاف تزكو الأعمال«

5 - العّفة والبتذال:

  العّفة برنامج حياة وخلق يجب اأن يتحّلى بها من اأراد ال�سمّو 

)1)  - تحف العقول �ص 17.

)2)  - غرر الحكم �ص 6179.

)3)  - ن.م �ص  7646.

)4)  - غرر الحكم �ص 5104.

)5)  - غرر الحكم �ص 7646.

)6)  - ن.م �ص 5104.

)7)  - ن.م. �ص 4238.
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وجود  هو  والأ�سر  املجتمعات  متا�سك  اأ�سباب  من  واإّن  واملروءة, 

العّفة قوّية ورا�سخة, واإّن من اأ�سباب تفّكك املجتمعات والأ�سر 

اإىل  يوؤّدي  ما  واأكرث  و�سعفها,  العّفة  املجتمع  ذلك  ت�سيبع  هو 

البتذال و�سعف العّفة اأو عدم وجود العفاف:

و�سائل الإعالم وما تقّدمه من �سموم عرب �سا�ساتها املختلفة. -

حملة الإف�ساد املوّجهة للمراأة, وتزيني الفاح�سة لها, وذلك  -

بالدعوة للترّبج وال�سفور, وترك احلجاب.

املعي�سة  - �سعوبة  ب�سبب  وذلك  ال�سباب,  عند  الزواج  تاأّخر 

وارتفاع املهور.

قّلة الورع, وقّلة الأمانة, وعدم املبالة باحلالل واحلرام. -

ن النف�س, وي�سّحح  -  وبناًء على هذا ل بّد من التذكري مبا يح�سّ

ال�سلوك ويقّومه من خالل اأمور:

وعينه  - ورجله  يده  يعّف  امل�سلم  اجلوارح:  عّفة  على  احلر�س 

واأذنه وفرجه عن احلرام فال تغلبه �سهواته, وقد اأمر اهلل كّل 

م�سلم اأن يعّف نف�سه ويحفظ فرجه, قال تعاىل: {ٿ 

)1(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
ته  -

ّ
احلر�س على عّفة اجل�سد: فعلى امل�سلم اأن ي�سرت ما بني �سر

تلتزم باحلجاب, لأن �سيمتها  اأن  اإىل ركبتيه, وعلى امل�سلمة 

العّفة والوقار, قال اهلل - تبارك وتعاىل-: {ں ڻ 

)1)  - �سورة النور الآية 33.
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ڻ  ں  ں  {ڱ  تعاىل:  وقال   ,
)1(

ڻڻ} ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

.
)2(

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ} 
م الإ�سالم النظر اإىل املراأة الأجنبّية, واأمر اهلل امل�سلمني 

َّ
 وحر

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  اأب�سارهم, فقال:{  وا  اأن يغ�سّ

گ  ک   ک   } تعاىل:  وقال   ,
)3(

ڌ} ڍ 
.

)4(

گ گ گ ڳ}
العّفة عن اأموال الغري وعّفة املاأكل وامل�سرب:  -

امل�سلم عفيف عن اأموال غريه ل ياأخذها بغري حّق, وميتنع عن 

و�سع اللقمة احلرام يف جوفه, وكل حلم نبت من حرام فالّنار اأوىل 

به, يقول تعاىل: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.
)5(

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ }

6- العفاف الزينبّي:

جاوؤوا  حينما  ال�سام  يزيد يف   Oاحلوراء به  مّما خاطبت 

الطلقاء؟!  بن  يا  العدل  »اأمن  قالت:  �سبايا,  احل�سني  بركب 

قد  �سبايا,  اهلل  ر�سول  بنات  و�سوقك  واإمائك,  تخديرك حرائرك 

)1)  - �سورة النور الآية 31.

)2)  - �سورة الأحزاب الآية 59.

)3)  - �سورة النـور الآية 30.

)4)  - �سورة النور الآية 31.

)5)  - �سورة البقرة الآية 172.
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ُهتكت �ستورهّن, واأبديت وجوههّن, حتدوا بهّن الأعداء من بلد 

ويت�سّفح  املناهل  لأهل  ويترّبزن  املناقل  وت�ست�سرفهّن  بلد,  اإىل 

وال�سريف  وال�سهيد,  والغائب  والبعيد,  القريب  وجوههّن 

والو�سيع, والديّن والرفيع لي�س معهّن من رجالهن ويّل, ول من 

اً منك على اهلل وجحوداً لر�سول اهلل, ودفعاً  , عتوَّ
ّ

ُحماتهّن حمي

فعلك,  من  عجب  ول  منك  غرو  ول  اهلل,  عند  من  به  جاء  ملا 

واأّنى يرجتى مراقبة من لفظ فوه اأكباد ال�سهداء ونبت حلمه بدماء 

ال�سعداء ون�سب احلرب ل�سّيد الأنبياء, وجمع الأحزاب, و�سهر 

العرب  اأ�سّد   ,Pاهلل ر�سول  وجه  يف  ال�سيوف  وهّز  احلراب, 

واأعتاهم على  واأظهرهم له عدواناً,  له ر�سوًل,  واأنكرهم  جحوداً, 

 .
)1(

الرّب كفراً وطغياناً«

)1)  - الحتجاج ج 2 �ص 36.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

وحّث  املختلفة  الجتماعّية  الأبعاد  بيان 

النا�س على التقّيد بها وتفعيلها يف املجتمع.

المحاضرة الثالثة
اأبعاد العدالة الجتماعّية

.
)1(

ت�سدير املو�سوع: { چ چ چ ڇ ڇ } 

)1)  - �سورة النحل الآية 90.
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المقّدمة

الدينّية  اأبعادها  خمتلف  يف  الجتماعّية  العدالة  ت�سكل 

الفكرّية  املنظومة  والعائلّية يف  والقت�سادّية  وال�سيا�سّية  والإميانّية 

والهدف  العليا  والقيمة  الأ�سا�س  املحور  لالإ�سالم  والعملّية 

اإّل  الر�سل  اأتباع  وظيفة  كانت  وما   Rالأنبياء لبعثة  الرئي�س 

ال�سري على هذا النهج كي تبقى النبّوة متّد النا�س بظّلها الظليل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعاىل:{  قال  حيث 

يتحّقق  واإّنا   ,
)1(

ڀ}  ڀ  پ  پ  پ    
العدل باإي�سال كّل حّق اإىل م�ستحّقه واحلكم مبقت�سى ما �سرع 

اهلل من اأحكام ويتجّنب الهوى بالق�سمة بني النا�س بال�سوّية ومن 

ال�سريفة  والروايات  القراآنّية  الآيات  يف  ال�سديد  احلّث  جند  هنا 

والعمل  بها  اللتزام  على   Rبيته واأهل   
ّ

النبي عن  الواردة 

مبقت�ساها.  

محاور المو�ضوع

1- مفهوم العدالة

ا�ستعمل  العاّم  العرف  وفى  ال�سوّية.  مبعنى  اللغة  يف  العدل 

حّقه«,  حّق  ذي  كّل  »اإعطاء  الآخرين,  حقوق  رعاية  مبعنى 

)1)  - �سورة الحديد الآية 25.
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ولكن اأحيانا يعرف »و�سع ال�سيء يف مو�سعه«, وعلى وفق هذا 

التعريف, يكون العدل مرادفاً للحكمة, والفعل العادل م�ساوياً 

للفعل احلكيم.

2- اأهمّية العدالة: 

»ثالث  قال:  اأّنه   Pالأكرم  
ّ

النبي عن  جناة:  عامل  العدالة 

الغ�سب  يف  والعدل  والعالنية,  ال�سر  يف  اهلل  خوف  منجيات: 

 .
)1(

والر�سا, والق�سد يف الغنى والفقر...«

ۆ ۈ ۈ  اإىل التقوى: يقول تعاىل: {  اأقرب الطرق 

.
)2(

ٴۇ}
 :Q

ّ
ف�سل العدل على الإح�سان والكرم: �ُسئل الإمام علي

اأّيهما اأف�سل العدل اأو اجلود؟ فقالQ: »العدل ي�سع الأمور 

عاّم,  �سائ�س  والعدل  جهتها,  من  يخرجها  واجلود  موا�سعها, 

.
)3(

واجلود عار�س خا�ّس, فالعدل اأ�سرفهما واأف�سلهما«

Q اأّنه قال: 
ّ

ف�سل العدل على ال�سجاعة: » عن الإمام علي

العدل  ا�ستعملوا  لو  النا�س  لأّن  ال�سجاعة,  من  اأف�سل  »العدل 

.
)4(

عموماً يف جميعهم ل�ستغنوا عن ال�سجاعة«

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 1 �ص 98.

)2)  - �سورة المائدة الآية 8.

)3)  - نهج البالغة �ص 109.

)4)  - �سرح ابن اأبي الحديد ج 20 �ص 333.
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3- موارد العدالة:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   } تعاىل:  يقول  احلكم:  يف  العدل 

, { ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
)1(

ې ې}
 .

)2(

ڤ ڦ }
املتخا�سمني: يقول تعاىل: {ڳ  العدالة يف الإ�سالح بني 

ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ 

.
)3(

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }
ھ  ہ  {ہ  تعاىل:  يقول  ال�سهادة:  يف  العدل 

.
)4(

ھ      ھ ھ ے ے} 
العدالة يف القول: يقول تعاىل: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 :Lبن احل�سني 
ّ

. عن اأبي مالك قال: قلت لعلي
)5(

ڤ ڦڦ}
الّدين؟ قالQ: »قول احلّق, واحلكم  اأخربين بجميع �سرايع 

.
)6(

بالعدل, والوفاء بالعهد«

 الأكرمP اأّنه قال: »اإّن الرجل 
ّ

العدالة يف الو�سّية: عن النبي

ليعمل بعمل اأهل اجلّنة �سبعني �سنة فيحيف يف و�سّيته فيختم له 

)1)  - �سورة الن�ساء الآية 58.

)2)  - �سورة المائدة الآية 42.

)3)  - �سورة الحجرات الآية 9.

)4)  - �سورة المائدة الآية 8.

)5)  - �سورة الأنعام الآية 152.

)6)  - بحار الأنوار ج 72 �ص 92.
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بعمل اأهل الّنار, واإّن الرجل ليعمل بعمل اأهل الّنار �سبعني �سنة 

فيعدل يف و�سّيته فيختم له بعمل اأهل اجلّنة«, ثّم قراأ: » {ۆئ 

.
)1(

ۈئ ۈئ ېئ }«, وقال: »تلك حدود اهلل«
الع��دل يف الكي��ل والوزن: يق��ول تعاىل:{ڀ ٺ 

. ويق��ول يف اآية اأخرى: {ۉ ۉ ې 
)2(

ٺ ٺ}
.

)3(

ې    ې ې     ى}
العدال��ة ب��ني الزوجات: يق��ول تع��اىل: { گ گ ڳ ڳ  

.
)4(

ڳ }
P: اأّنه نظ��ر اإىل رجل له 

ّ
العدال��ة بني الأبن��اء: وعن النبي

P: »فهاّل �ساويت 
ّ

ابنان فقّبل اأحدهما وترك الآخر, فقال النبي

Q اأّن��ه ق��ال:« اعدلوا بني 
ّ

. وع��ن الإم��ام علي
)5(

بينهم��ا؟«

.
)6(

اأولدكم كما حتّبون اأن يعدلوا بينكم«

 :Q
ّ

العدالة مع الآخرين: من و�سّية ر�سول اهللP لعلي

لنف�سك  اأحببته  وما  لغريك  فاكره  لنف�سك  كرهته  ما   ,
ّ

علي »يا 

فاأحّبه لأخيك, تكن عادًل يف حكمك, مق�سطاً يف عدلك, حمّباً 

يف اأهل ال�سماء, مودوداً يف �سدور اأهل الأر�س, احفظ و�سّيتي 

)1)  - بحار الأنوار ج 100 �ص 200.

)2)  - �سورة الأنعام الآية 152.

)3)  - �سورة الإ�سراء الآية 35.

)4)  - �سورة الن�ساء الآية 3.

)5)  - مكارم الأخالق �ص 220.

)6)  - بحار الأنوار ج 23 �ص 113.
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.
)1(

اإن �ساء اهلل تعاىل«

رعاية العدالة حّتى مع الأعداء: يقول تعاىل:{ڃ چ    چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
األ   ...« �سهادته  قبيل   Q

ّ
علي الإمام  و�سّية  ومن   .

)2(

ڈ}
ل تقتلّن بي اإّل قاتلي, انظروا اإذا اأنا مّت من �سربته هذه فا�سربوه 

 Pاهلل ر�سول  �سمعت  فاإيّن  بالرجل  ميّثل  ول  ب�سربة,  �سربة 

.
)3(

يقول: »اإّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«

4- اآثار العدالة: 

Q انه قال:«العدل حياة 
ّ

حياة الأحكام: عن الإمام علي

.
)4(

الأحكام«

.
)5(

�سالح الربّية: وعنهQ: »العدل ي�سلح الربّية«

»ا�ستعمال  قال:  اأّنه   Qالر�سا الإمام  عن  النعمة:  دوام 

.
)6(

العدل والإح�سان موؤذن بدوام النعمة«

»اإّن  الكاظمQقال:  الإمام  عن  الأر�س:  لأهل  الرحمة 

.
)7(

اأهل الأر�س ملرحومون ما حتاّبوا واأّدوا الأمانة, وعملوا باحلّق«

)1)  - تحف العقول �ص 14.

)2)  - �سورة الممتحنة الآية 8.

)3)  - نهج البالغة �ص 78.

)4)  - غرر الحكم ج 1 �ص 17.

)5)  - غرر الحكم ج 1 �ص 28.

)6)  - بحار الأنوار ج 72 �ص 26.

)7)  - بحار الأنوار ج 72 �ص 117.
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ة وعبرة:  5- ق�سّ

روى اأّن اأمري املوؤمننيQوىّل اأبا الأ�سود الدوؤيّل الق�ساء ثّم 

 :Qعزله, فقال له:مل عزلتني وما جنيت وما خنت؟! فقال

.
)1(

»اإيّن راأيت كالمك يعلو على كالم اخل�سم«

)1)  - عوالي اللئالي ج 2 �ص 343.
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الليلة الرابعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة األولى
درو�س من عا�شوراء )2(

ة التي 
ّ
عر�س بع�س املفاهيم العا�سورائي

املتعّددة  والعرب  الدرو�س  ا�ستفادة  ميكن 

منها.

)1(

اإّن كّل ما عندنا من عا�سوراء.

)1) الإمام الخمينّي }.
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محاور المو�ضوع

1- ح�سن العاقبة و�سوء العاقبة:

اآخرون  نالوا يف كربالء ح�سن العاقبة وهناك  اأ�سخا�س  هناك 

نالوا �سوء العاقبة.

, وكذلك زهري 
ّ

 بن يزيد الرياحي
ّ
مّمن نال ح�سن العاقبة احلر

.Rبن القني الذي قيل اإّنه مل يكن موالياً لأهل البيت

ته معروفة. وكذلك  ومّمن نال �سوء العاقبة عمر بن �سعد, وق�سّ

الإمام  اأتاه  الذي  ال�سخ�س  ذاك   ,
ّ

اجلعفي احلّر  بن  اهلل  عبيد 

بف�سطاط  هو  فاإذا  مقاتل  بني  ق�سر  يف  نزل  حني   Qاحل�سني

على  واقف  وفر�س  معّلق,  و�سيف  من�سوب,  ورمح  م�سروب, 

مذوده, فقال احل�سنيQ: »ملن هذا الف�سطاط؟« فقيل: لرجل 

فاأر�سل احل�سنيQبرجل   .
ّ

يقال له عبيد اهلل بن احلّر اجلعفي

فاأقبل حّتى   .
ّ

اجلعفي م�سروق  بن  احلّجاج  له  يقال  اأ�سحابه  من 

دخل عليه يف ف�سطاطه ف�سّلم عليه, فرّد عليه ال�سالم, ثّم قال: ما 

وراءك؟ فقال احلّجاج: واهلل! ورائي يا بن احلّر! واهلل! قد اأهدى 

اهلل اإليك كرامة اإن قبلتها! قال: وما ذاك؟ فقال: هذا احل�سني بن 

L يدعوك اإىل ن�سرته, فاإن قاتلت بني يديه اأجرت, واإن 
ّ

علي

مّت فاإّنك ا�ست�سهدت! فقال له عبيد اهلل: واهلل! ما خرجت من 

 L واأنا فيها فال 
ّ

الكوفة اإّل خمافة اأن يدخلها احل�سني بن علي
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اإىل  مالوا  وقد  اإّل  اأن�سار  ول  �سيعة  الكوفة  لي�س يف  لأّنه  اأن�سره, 

فاأقبل  بذاك.  ه  وخربِّ اإليه  فارجع  منهم,  اهلل  ع�سم  من  اإّل  الدنيا 

احل�سنيQثّم  فقام  بذلك,  ه  احل�سنيQفخربَّ اإىل  احلّجاج 

�سار اإليه يف جماعة من اإخوانه, فلّما دخل و�سّلم وثب عبيد اهلل 

واأثنى  اهلل  فحمد  احل�سني,  وجل�س  املجل�س,  �سدر  من  احلّر  بن 

عليه, ثّم قال: »اأّما بعد, يا بن احلّر! فاإّن م�سركم هذه كتبوا اإيّل 

وخربوين اأّنهم جمتمعون على ن�سرتي, واأن يقوموا دوين ويقاتلوا 

اأدري  ول�ست  فقدمت,  عليهم,  القدوم  �ساألوين  واأّنهم  عدّوي, 

القوم على ما زعموا, لأّنهم قد اأعانوا على قتل ابن عّمي م�سلم 

عبيد  مرجانة  ابن  على  واأجمعوا  و�سيعته.  اهلل  رحمه  عقيل  بن 

اهلل بن زياد يبايعني ليزيد بن معاوية, واأنت يا ابن احلّر فاعلم اأن 

اهلل عزَّ وجّل موؤاخذك مبا ك�سبت واأ�سلفت من الذنوب يف الأّيام 

اخلالية, واأنا اأدعوك يف وقتي هذا اإىل توبة تغ�سل بها ما عليك من 

الذنوب, واأدعوك اإىل ن�سرتنا اأهل البيت, فاإن اأعطينا حّقنا حمدنا 

بالظلم كنت من  واإن منعنا حّقنا وركبنا  اهلل على ذلك وقبلناه, 

اأعواين على طلب احلّق«. فقال عبيد اهلل بن احلّر: واهلل! يا بن 

بنت ر�سول اهلل! لو كان لك بالكوفة اأعوان يقاتلون معك لكنت 

اأنا اأ�سّدهم على عدّوك, ولكّني راأيت �سيعتك بالكوفة وقد لزموا 

منازلهم خوفاً من بني اأمّية ومن �سيوفهم, فاأن�سدك باهلل اأن تطلب 

فر�سي  وهذه  عليه  اأقدر  ما  بكّل  اأوا�سيك  واأنا  املنزلة!  هذه  مّني 
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املوت, ول  اأذقته حيا�س  اإّل  �سيئاً  ما طلبت عليها  ملجمة, واهلل 

طلبت واأنا عليها فلحقت, وخذ �سيفي هذا, فواهلل ما �سربت به اإّل 

قطعت. فقال له احل�سنيQ: »يا بن احلّر! ما جئناك لفر�سك 

و�سيفك, اإّنا اأتيناك لن�ساألك الن�سرة, فاإن كنت قد بخلت علينا 

بنف�سك فال حاجة لنا يف �سيء من مالك, ومل اأكن بالذي اأتخذ 

امل�سّلني ع�سداً, لأيّن قد �سمعت ر�سول اهللPوهو يقول: من 

اهلل  اأكّبه  اإّل  حّقهم  على  ين�سرهم  ومل  بيتي,  اأهل  داعية  �سمع 

على وجهه يف الّنار«. ثّم �سار احل�سنيQمن عنده ورجع اإىل 

.
)1(

رحله

كادت  حّتى   -  Qاحل�سني قتل  بعد  الندم-  تداخله  ثّم 

نف�سه تفي�س, فقال:

ف���ي���ا ل����ك ح�������س���رة م����ا دم�����ت ح��ّي��ا

ت���������رّدد ب�����ني ������س�����دري وال�����رتاق�����ي

ح�����س��ني ح����ني ي��ط��ل��ب ب�����ذل ُن�����س��ري

ع���ل���ى اأه�������ل ال�������س���الل���ة وال���ن���ف���اق

ق����وًل ب��ال��ق�����س��ر  يل  ي���ق���ول  غ��������داَة 

اأت�����رتك�����ن�����ا وت�����زم�����ع ب����ال����ف����راق؟

ب��ن��ف�����س��ي اأوا������س�����ي�����ه  اأيّن  ول������و 

ل���ن���ل���ت ك������رام������ًة ي�������وم ال����ت����الق

)1)  - مو�سوعة كلمات الإمام الح�سينQ �ص 443- 444.
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م����ع اب�����ن امل�����س��ط��ف��ى روح������ي ف����داه

ب����ان����ط����الق وّدع  ث��������ّم  ت����������وىّل 

ٍّ
ف���ل���و ف���ل���ق ال���ت���ل���ّه���ف ق���ل���ب ح���ي

ل����ه����ّم ال�����ي�����وم ق���ل���ب���ي ب���ان���ف���الق

ح�����س��ي��ن��اً ن�������س���روا  الأوىل  ف����از  ف��ق��د 

)1(

ال���ن���ف���اق ذوو  الآخ��������رون  وخ�����اب 

2- الهتمام بال�سالة:

اأخيه  الإمامQمن  طلب  م 
ّ
املحر من  التا�سع  اليوم  ففي 

العّبا�س قائاًل: »ارجع اإليهم فاإن ا�ستطعت اأن توؤّخرهم اإىل غدوة 

ون�ستغفره  الليلة وندعوه  لرّبنا  ن�سّلي  لعّلنا  الع�سّية  عّنا  وتدفعهم 

وكرثة  كتابه  وتالوة  له  ال�سالة  اأحّب  كنت  قد  اأيّن  يعلم  فهو 

.
)2(

الدعاء وال�ستغفار«

قال  ال�سيداوّي  ثمامة  اأبا  اأّن  روي  م 
ّ
املحر من  العا�سر  ويوم 

هوؤلء  الفداء  لنف�سك  نف�سي  اهلل  عبد  اأبا  يا   :Qللح�سني

اأن  واأحّب  دونك,  اأقتل  حّتى  تقتل  ل  واهلل  ول  منك,  اقرتبوا 

األقى اهلل رّبي وقد �سّليت هذه ال�سالة, فرفع احل�سني راأ�سه اإىل 

ال�سماء وقال: »ذكرت ال�سالة جعلك اهلل من امل�سّلني, نعم هذا 

اأّول وقتها«, ثّم قال: »�سلوهم اأن يكّفوا عّنا حّتى ن�سّلي..«.

)1)  - ذوب الن�سار �ص 72- 73.

)2)  - مو�سوعة كلمات الإمام الح�سينQ �ص 474.
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احل�سني,  اأمام  تقّدم   
ّ

احلنفي اهلل  عبد  بن  �سعيد  اأّن  وروي: 

مييناً   Qاحل�سني اأخذ  كّلما  بالنبل  يرمونه  لهم  فا�ستهدف 

و�سماًل, قام بني يديه, فما زال يرمى به حّتى �سقط اإىل الأر�س 

وهو يقول: اللهّم العنهم لعن عاد وثمود, اللهّم اأبلغ نبّيك ال�سالم 

اأردت بذلك ن�سرة  فاإيّن  اأمل اجلراح,  واأبلغه ما لقيت من  عّني 

ذّرّية نبّيك ثّم مات ر�سوان اهلل عليه, فوجد به ثالثة ع�سر �سهماً 

.
)1(

�سوى ما به من �سرب ال�سيوف وطعن الرماح

3- الطماأنينة واليقين:

كان اأ�سحاب الإمام احل�سنيQمطمئّنني م�سرورين, حّتى 

الرحمن  عبد  برير  هازل  فقد  بع�سهم,  مع  ميزحون  كانوا  اإّنهم 

ب�ساعة  هذه  ما  فواهلل  دعنا  الرحمن:  عبد  له  فقال  الأن�سارّي, 

باطل! فقال له برير: واهلل لقد علم قومي اأيّن ما اأحببت الباطل 

�ساّباً ول كهاًل ولكن واهلل اإيّن مل�ستب�سر مبا نحن لقون, واهلل اإّن 

بيننا وبني احلور العني اإّل اأن مييل هوؤلء علينا باأ�سيافهم ولودْدت 

.
)2(

اأّنهم قد مالوا علينا باأ�سيافهم

ولقد مزح حبيب بن مظاهر الأ�سدّي, فقال له يزيد بن خ�سري 

اء-: يا اأخي لي�س هذه ب�ساعة 
ّ
الهمدايّن- وكان يقال له �سّيد القر

�سحك, قال: فاأّي مو�سع اأحّق من هذا بال�سرور؟! واهلل ما هو اإّل 

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 21.

)2)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 321.
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.
)1(

اأن متيل علينا هذه الطغام ب�سيوفهم فنعانق احلور العني

4- الإخال�س والعمل في �سبيل اهلل:

كان مع�سكر الإمام احل�سنيQعبارة عن عدد حمدود من 

الأ�سخا�س 73 �سخ�ساً على امل�سهور, ويكاد ل يوجد يف الدنيا 

القتل  اأنواع  اأب�سع  فيها  وارتكب  العدد,  هذا  مثل  فيها  حرب 

وبلغت  ع,  الر�سّ الأطفال  حّتى  اأ�سابت  لها,  مثيل  ل  بوح�سّية 

مه  جراحات الإمام يف بدنه عدداً كبرياً وكانت جميعها يف مقدَّ

لأّنه كان ل يويل ظهره, وبعد القتل رفع راأ�سه على الرمح ووطئ 

ج�سده بحوافر اخليول, و�سبي عياله ون�ساوؤه اإىل غري ذلك, وكّل 

هذا كان حموره الإخال�س والعمل هلل تعاىل.

اأّنه مل يكن  : »اللهّم اإّنك تعلم 
)2(
Qوعن الإمام احل�سني

احلطام,  ف�سول  من  التما�ساً  ول  �سلطان,  يف  تناف�ساً  مّنا  كان  ما 

ولكن لرني املعامل من دينك, ونظهر الإ�سالح يف بالدك, وياأمن 

.
)3(

املظلومون من عبادك, ويعمل بفرائ�سك و�سّنتك واأحكامك«

5- تو�سيح الهدف وال�سير على ب�سيرة:

منذ اأن حتّرك الإمام احل�سنيQكان يخرب ب�سهادته وقتله وقد 

بقتلهم  اأ�سحابه  يخرب  وكان  عديدة,  اأماكن  ويف  مراراً  ذلك  فعل 

)1)  - اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّسي ج 1 �ص 293.

)2)  - وروي ذلك عن اأمير الموؤمنينQ اأي�سًا وكّلهم نور واحد.

)3)  - بحار الأنوار ج 97 �ص 80- 81.
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العامل  يف  جي�س  يوجد  ول  ذاهبون,  هم  اأين  واإىل  و�سهادتهم, 

يعطي رخ�سة يف احلرب و�ساحة املعركة كما فعل الإمامQمع 

اأ�سحابه واأن�ساره, حيث قال لهم: »اأّما بعد, فاإين ل اأعلم اأ�سحاباً 

اأوفى ول اأخري من اأ�سحابي ول اأهل بيت اأبّر ول اأو�سل من اأهل 

من  يومنا  لأظّن  واإيّن  األ  خرياً,  عّني  جميعاً  اهلل  فجزاكم  بيتي 

هوؤلء الأعداء غداً, واإيّن قد اأذنت لكم جميعاً فانطلقوا يف حلٍّ 

لي�س عليكم مّني ذمام, هذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه )جماًل(, 

اهلل  فجزاكم  بيتي  اأهل  من  رجل  بيد  منكم  رجل  كّل  ولياأخذ 

جميعاً خرياً ثّم تفّرقوا يف البالد يف �سوادكم ومدائنكم حّتى يفرج 

.
)1(

اهلل, فاإّن القوم يطلبوين ولو اأ�سابوين لهوا عن طلب غريي«

يدري  ل  غافل  رجل  من  ي�ستفيد  احل�سنيQل  فالإمام 

ماذا يفعل وما هو م�سريه.

6- توعية المجتمع:

P
ّ

النبي اإىل  نظرنا  واإذا  النا�س,  توعية  من  متنع  ل  احلرب 

خطبة  من  األقيا  املوؤمننيQكم  اأمري  اإىل  وكذلك  حروبه  يف 

العديد  اأدائهم لربط  اأ�سياء يف  وكلمة وموعظة, وكم �سنعوا من 

من املفاهيم يف اأذهان النا�س كي ل تن�سى. وعلى �سبيل املثال: 

الك�ساء الذي غّطى به ر�سول اهللPاأهل بيتهR, فقد كان 

)1)  - الكامل في التاريخ ج 4 �ص 57- 58.
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اأن يدعو لهم دونه, ولكّنها حركة غريبة يراد منها ربط  ي�ستطيع 

يف  ال�سالة  اأثناء  القبلة  تغيري  م�ساألة  وكذلك  باحلادثة.  النا�س 

املكان املعروف مب�سجد القبلتني, فقد كان بالإمكان تغيري القبلة 

الأذهان  يف  تبقى  غريبة  حركة  تكون  ل  ولكّنها  ال�سالة  بعد 

وت�سعر النا�س باأهمّيتها.

كانت  كربالء  احل�سنيQيف  الإمام  بها  قام  التي  والتوعية 

 ,Qاأي�ساً �سبباً رئي�سّياً لندم الكثري من النا�س بعد قتل احل�سني

�سواء كان ذلك يف خطبه, التي مل يياأ�س الإمام من طرحها عليهم 

رغم اأّنهم مل يكونوا يرغبون ب�سماعها, حيث تقول الرواية اإّنه ملّا 

قال  حّتى  ين�ستوا  اأن  فاأبوا  فا�ستن�ستهم  الإمامQالنا�س  اأتى 

واإّنا  قويل,  فت�سمعوا  اإيّل  تن�ستوا  اأن  عليكم  ما  »ويلكم,  لهم: 

اأدعوكم اإىل �سبيل الر�ساد, فمن اأطاعني كان من املر�سدين, ومن 

م�ستمع  غري  لأمري  عا�س  وكّلكم  املهلكني,  من  كان  ع�ساين 

قويل فقد ملئت بطونكم من احلرام, وطبع على قلوبكم, ويلكم 

�سعد  بن  عمر  اأ�سحاب  فتالوم  ت�سمعون؟«,  األ  تن�ستون؟  األ 

؛ اأو يف بع�س احلركات يف الأداء التي 
)1(

بينهم وقالوا: اأن�ستوا له

وّجهت الأنظار بعد ذلك اإىل موقفه يف ذلك اليوم. وعلى �سبيل 

املثال: خروجه باأهله وعياله واأطفاله, و�سقيه املاء لالأعداء, وطلبه 

من اأ�سحابه واأن�ساره اأن يرحلوا ويرتكوه وحيداً, ورميه للدم اإىل 

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 8.
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ال�سماء, وبكاوؤه, وعط�سه, وجراحاته, ووحدته, اإىل غري ذلك من 

اأمور ي�سعب جمعها واإح�ساوؤها.

7- القّلة في م�سيرة الحّق:

ۈئ  ۈئ  ۆئ  تعاىل:{  فقال  القّلة,  الكرمي  القراآن  مدح  لقد 

. وقال 
)2(

, وقال �سبحانه:{ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ }
)1(

ېئ} 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  قائل:{  من  عزَّ 

 .
)3(

{ ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
اإىل غريها من الآيات الكرمية.

ونبّي اهلل اإبراهيمQكان لوحده ولكن و�سفه اهلل تعاىل: {ٿ 

.
)4(

ٹ  ٹ       ٹ }
وهكذا اأ�سحاب الكهف كان عددهم حمدوداً.

ومن كالم لأمري املوؤمننيQ: »اأّيها النا�س, ل ت�ستوح�سوا 

النا�س قد اجتمعوا على مائدة  فاإّن  اأهله,  لقّلة  يف طريق الهدى 

.
)5(

�سبعها ق�سري, وجوعها طويل«

ذلك  مقابل  قّلة  احل�سني  الإمام  اأ�سحاب  كان  كربالء  ويف 

ار الذي روي اأّنه كان ثالثني األفاً, ومع ذلك مل ياأبهوا 
ّ
اجلي�س اجلر

)1)  - �سورة �سباأ الآية 13.

)2)  - �سورة هود الآية 40.

)3)  - �سورة البقرة الآية 249.

)4)  - �سورة النحل الآية 120.

)5)  - نهج البالغة الخطبة 201.
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بقّلتهم وقاتلوهم حّتى ال�سهادة.

8- الوحدة والتعاون:

ن�سيج  من  الإمامQاأّنه  مع�سكر  يف  اجلي�س  هذا  د 
ّ
تفر

 
ّ

والعربي والرجال,  والن�ساء  والكبار,  ال�سغار  ففيه  متفاوت, 

الوقت  نف�س  يف  من�سجماً  كان  ولكّنه  والعبد,   
ّ
واحلر  ,

ّ
والعجمي

ومتعاوناً ومتحداً يف وجه الأعداء.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

ف على احلّب يف اهلل والبغ�س 
ّ
التعر

الأ�سا�سّية  الركيزة  باعتباره  اهلل  يف 

لالإميان.

المحاضرة الثانية
احلّب والبغ�س يف اهلل

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  {ڦ  تعاىل:  قال 

.
)1(

ڃ  ڃڃ چ چ چ }

)1)  - �سورة اآل عمران الآية 31.
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المقّدمة

عّدته  ة حيث  اأهمّية خا�سّ والبغ�س  للحّب  الروايات  ذكرت 

فاإّن الذي يجعل ميزان ميوله وتعّلقاته,  اأوثق عرى الإميان,  من 

واختياره لأفعاله هو ما يحّبه اهلل تعاىل, ويرتك ما يبغ�سه, �سوف 

تتمايز الأ�سياء اأمامه اإىل نوعني: نوع له عالقة باهلل تعاىل واأحّبائه, 

ونوع له عالقة مبا يبغ�سه اهلل تعاىل وباأعدائه.

محاور المو�ضوع

1- ف�سل الحّب والبغ�س في اهلل:

هلل  اأحّب  »من   :Qاهلل عبد  اأبي  عن  الإميان:  كمال  اأ- 

 .
)1(

واأبغ�س هلل واأعطى هلل فهو مّمن كمل اإميانه«

وعن اأبي عبد اهللQ: »ل ميح�ُس رجل الإميان باهلل حّتى 

يكون اهلل اأحّب اإليه من نف�سه واأبيه واأّمه وولده واأهله وماله ومن 

.
)2(

النا�س كّلهم«

»قال  اأبي عبد اهللQقال:  الإميان: عن  اأوثق عرى  ب- 

ر�سول اهللPلأ�سحابه: اأّي عرى الإميان اأوثق؟ فقالوا: اهلل 

ور�سوله اأعلم, وقال بع�سهم: ال�سالة, وقال بع�سهم: الزكاة, 

وقال بع�سهم: ال�سيام, وقال بع�سهم: احلّج والعمرة, وقال 

)1)  - الكافي ج 2 �ص 124- 125.

)2)  - بحار الأنوار ج 67 �ص 24.
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بع�سهم: اجلهاد, فقال ر�سول اهلل P: لكّل ما قلتم ف�سل 

وتوايل  اهلل  يف  احلّب  الإميان  عرى  اأوثق  ولكن  به,  ولي�س 

.
)1(

اأولياء اهلل والترّبي من اأعداء اهلل«

ج- ه��ل الّدي��ن اإّل احلّب: وعن الف�س��يل بن ي�س��ار قال 

�س��األت اأبا عبد اهللQعن احلّب والبغ���س اأمن الإميان 

هو؟ فقالQ: »وهل الإميان اإّل احلّب والبغ�س؟« ثّم تال 

ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ        هذه الآي��ة: { 

.
)2(

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک }
ع��ن اأبي عبي��دة احلذاء, ع��ن اأبي جعف��رQيف حديث 

ل��ه قال: »يا زي��اد, ويحك وهل الّدين اإّل احل��ّب؟ األ ترى اإىل 

ق��ول اهلل {ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃڃ}  اأو ل ت��رى قول اهلل ملحّمدP {ڇ ڇ    ڍ 
فق��ال:   { وئ  وئ  ەئ  {ەئ  وق��ال:   ,{ ڌ  ڌ  ڍ 

 .
الّدين هو احلّب واحلّب هو الّدين")3(

ونحن نقراأ يف زيارتهمR: »باأبي اأنتم واأّمي ونف�سي واأهلي 

.
)4(

ومايل«

)1)  - الكافي ج 2 �ص 125.

)2)  - الكافي ج 2 �ص 125.

)3)  - بحار الأنوار ج 66 �ص 238.

)4)  - زيارة الجامعة الكبيرة, مفاتيح الجنان �ص 623.
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2- ف�سل المتحاّبين في اهلل:

وجّل  عزَّ  اهلل  جمع  »اإذا  احل�سنيLقال:  بن   
ّ

علي عن 

اأين  فيقول:  النا�س  ي�سمع  فنادى  مناد  قام  والآخرين  الأّولني 

املتحاّبون يف اهلل؟ قال: فيقوم عنق من النا�س فيقال لهم: اذهبوا 

اإىل اجلّنة بغري ح�ساب, قال: فتلقاهم املالئكة فيقولون: اإىل اأين؟ 

فيقولون: اإىل اجلّنة بغري ح�ساب, قال: فيقولون: فاأّي �سرب اأنتم 

من النا�س؟ فيقولون: نحن املتحاّبون يف اهلل, قال: فيقولون: واأّي 

�سيء كانت اأعمالكم؟ قالوا: كنا نحّب يف اهلل ونبغ�س يف اهلل, 

.
)1(

قال: فيقولون: نعم اأجر العاملني«

يوم  اهلل  يف  املتحاّبني  »اإّن  قال:  اهللQاأّنه  عبد  اأبي  عن 

القيامة على منابر من نور, قد اأ�ساء نور وجوهم ونور اأج�سادهم 

ونور منابرهم كّل �سيء حّتى يعرفوا به, فيقال: هوؤلء املتحاّبون 

.
)2(

يف اهلل«

وعن اأبي جعفرQقال: »لو اأّن رجاًل اأحّب رجاًل هلل لأثابه 

اهلل على حّبه اإّياه واإن كان املحبوب يف علم اهلل من اأهل الّنار, 

ولو اأّن رجاًل اأبغ�س رجاًل هلل لأثابه اهلل على بغ�سه اإّياه واإن كان 

.
)3(

املبغ�س يف علم اهلل من اأهل اجلّنة«

)1)  - الكافي ج 2 �ص 126.

)2)  - الكافي ج 2 �ص 125.

)3)  - الكافي ج 2 �ص 127.
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3- عبادة الحّب:

العباد ثالثة: قوم عبدوا  »)اإّن(  اأبي عبد اهللQقال:  عن 

تبارك  اهلل  عبدوا  وقوم  العبيد,  عبادة  فتلك  وجّل خوفاً  عزَّ  اهلل 

جراء, وقوم عبدوا اهلل عزَّ 
ُ
وتعاىل طلب الثواب, فتلك عبادة الأ

.
)1(

وجّل حّباً له, فتلك عبادة الأحرار وهي اأف�سل العبادة«

4- م�سوؤولّية الحّب في اهلل:

وقال رجل لالإمام زين العابدينQ: اإيّن لأحّبك يف اهلل حّباً 

حبَّ 
ُ
�سQراأ�سه ثّم قال: »اللهّم اإيّن اأعوذ بك اأن اأ �سديداً, فنكَّ

.
)2(

فيك واأنت يل مبغ�س«, ثّم قال له: »اأحّبك للذي حتّبني فيه«

5- ح�سر الإن�سان مع من اأحّب:

وت�سفي  اهلل  اأعداء  حتّب  اأن  »اإّياك   :Qاملوؤمنني اأمري  عن 

.
)3(

ك لغري اأولياء اهلل فاإّنه من اأحّب قوماً ح�سر معهم« ودَّ

وعن اأبي جعفرQقال: »اإذا اأردت اأن تعلم اأّن فيك خرياً 

اأهل  ويبغ�س  اهلل  طاعة  اأهل  يحّب  كان  فاإن  قلبك,  اإىل  فانظر 

مع�سيته ففيك خري واهلل يحّبك, واإن كان يبغ�س اأهل طاعة اهلل 

اأهل مع�سيته فلي�س فيك خري واهلل يبغ�سك, واملرء مع  ويحّب 

.
)4(

من اأحّب«

)1)  - الكافي ج 2 �ص 84.

)2)  - تحف العقول �ص 282.

)3)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 497.

)4)  - الكافي ج 2 �ص 126- 127.
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وكان  البادية,  اأهل  من  قال: جاء رجل  مالك  بن  اأن�س  عن 

 P, فقال: 
ّ

يعجبنا اأن ياأتي الرجل من اأهل البادية ي�ساأل النبي

ق�سى  فلّما  ال�سالة  فح�سرت  ال�ساعة؟  قيام  متى  اهلل  ر�سول  يا 

�سالته قال: »اأين ال�سائل عن ال�ساعة؟« قال: اأنا يا ر�سول اهلل, 

كثري  من  لها  اأعددت  ما  واهلل  فقال:  لها؟«  اأعددت  »فما  قال: 

له  فقال  ور�سوله,  اهلل  اأحّب  اأيّن  اإّل  �سوم,  ول  �سالة  عمل ل 

 P: »املرء مع من اأحّب«, قال اأن�س: فما راأيت امل�سلمني 
ّ

النبي

.
)1(

فرحوا بعد الإ�سالم ب�سيء اأ�سّد من فرحهم بهذا

 :R6- حّب النبّي واأهل بيته

Pفقال: 
ّ

النبي اإىل  الأن�سار  من  رجل  جاء  اآخر:  خرب  ويف 

فاأترك  فاأذكرك  واإيّن لأدخل منزيل  فراقك,  اأ�ستطيع  ما  ر�سول  يا 

اإذا كان يوم  اإليك حّباً لك, فذكرت  اأنظر  �سيعتي, واأقبل حّتى 

القيامة واأدخلت اجلّنة, فرفعت يف اأعلى علّيني, فكيف يل بك يا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  فنزل:{  اهلل؟   
ّ

نبي

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
.

)3(

Pالرجل فقراأها عليه وب�ّسره بذلك
ّ

, فدعا النبي
ژ} )2(

عن ر�سول اهلل P: »اإلزموا موّدتنا اأهل البيت, فاإّنه من لقي 

)1)  - علل ال�سرائع ج 1 �ص 139.

)2)  - �سورة الن�ساء الآية 69.

)3)  - بحار الأنوار ج 71 �ص 14.
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نف�سي  والذي  ب�سفاعتنا,  اجلّنة  البيت دخل  اأهل  يوّدنا  اهلل وهو 

.
)1(

بيده ل ينتفع عبد بعمله اإّل مبعرفة حّقنا«

وعنهPاأي�ساً: »من رزقه اهلل حّب الأئّمة من اأهل بيتي فقد 

اأ�ساب خري الدنيا والآخرة, فال ي�سّكنَّ اأحد اأّنه يف اجلّنة فاإّن يف 

حّب اأهل بيتي ع�سرين خ�سلة, ع�سر منها يف الدنيا وع�سر منها يف 

الآخرة, اأّما التي يف الدنيا فالزهد واحلر�س على العمل, والورع 

العبادة, والتوبة قبل املوت, والن�ساط يف  الّدين, والرغبة يف  يف 

قيام الليل, والياأ�س مّما يف اأيدي النا�س, واحلفظ لأمر اهلل ونهيه عزَّ 

وجّل, والتا�سعة بغ�س الدنيا, والعا�سرة ال�سخاء«.

واأّما التي يف الآخرة فال ُين�سر له ديوان, ول ُين�سب له ميزان, 

ويعطى كتابه بيمينه, وُيكتب له براءة من الّنار, وُيبي�ّس وجهه, 

وُيك�سى من حلل اجلّنة, وي�سفع يف مائة من اأهل بيته, وينظر اهلل 

عزَّ وجّل اإليه بالرحمة وُيتّوج من تيجان اجلّنة, والعا�سرة يدخل 

.
)2(

اجلّنة بغري ح�ساب فطوبى ملحّبي اأهل بيتي«

ثواب من دمعت عينه في اآل محّمد:

عن اأبي عبد اهللQقال: »من ذكرنا عنده ففا�ست عيناه ولو 

.
)3(

مثل جناح الذباب, غفر اهلل ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر«

)1)  - المحا�سن ج 1 �ص 61.

)2)  - الخ�سال �ص 515.

)3)  - المحا�سن ج 1 �ص 63.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

احلّث على عمل املعروف, و�سرورة �سكر 

اأهله, وحفظ املعروف لهم, وثواب عامله.

المحاضرة الثالثة
اأهل املعروف وف�شلهم

حّق  »واأّما   :Qالعابدين زين  لالإمام  احلقوق  ر�سالة  يف 

ذي املعروف عليك, فاأن ت�سكره, وتذكر معروفه, وتك�سبه املقالة 

احل�سنة, وتخل�س له الدعاء فيما بينك وبني اهلل عزَّ وجّل, فاإذا 

اإن قدرت على  ثّم  وعالنية,  اً 
ّ
�سر �سكرته  قد  فعلت ذلك كنت 
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.
)1(

مكافاأته يوماً كافيته«

المقّدمة:

املعروف هو العمل احل�سن الذي ي�ستوجب املدح والثناء من 

العقالء, والثواب واجلزاء من اهلل تعاىل, وعلى هذا الأ�سا�س فقد 

اأهله,  ومدحت  عليه,  وحّثت  اإليه,  الإ�سالمّية  ال�سريعة  ندبت 

اجلزيل,  والثواب  العظيم  الأجر  لهم  وجعلت  بعامليه,  ونّوهت 

اإر�ساء  اإىل  ودعت  و�سروطه,  �سوابطه  من  العديد  على  ونّبهت 

و�سوف  عنه,  والنهي  املنكر  مقابل  يف  به  والأمر  املعروف  ثقافة 

نحاول الإطاللة على �سيء من الروايات الواردة يف ذلك �سمن 

بع�س العناوين التي اأ�سرنا اإليها.

محاور المو�ضوع

1- ثواب اأهل المعروف:

اأ- هم اأهل املعروف يف الآخرة: عن ر�سول اهللPاأّنه قال: 

يا  املعروف يف الآخرة, قيل:  اأهل  الدنيا  املعروف يف  »اأهل 

ر�سول اهلل وكيف ذلك؟ قال: يغفر لهم بالتطّول منه عليهم, 

ويدفعون ح�سناتهم اإىل النا�س فيدخلون بها اجلّنة, فيكونون 

.
)2(

اأهل املعروف يف الدنيا والآخرة«

)1)  - الخ�سال �ص 568.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 17.
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وعن اأبي عبد اهللQ - يف حديث-: »اإّن اهلل يقول للفقراء 

اإليكم  اأتى  فمن  النا�س,  وجوه  وت�سّفحوا  انظروا  القيامة:  يوم 

.
)1(

معروفاً فخذوا بيده واأدخلوه اجلّنة«

Qب- باب للجّنة ا�سمه باب املعروف: عن اأبي عبد اهلل

اأّنه قال: »اإّن للجّنة باباً يقال له: باب املعروف فال يدخله اإّل 

.
)2(

اأهل املعروف«

اأبي عبد اهللQاأّنه قال: »قال  ج- رائحة من اجلّنة: عن 

اأ�سحاب ر�سول اهلل P: يا ر�سول اهلل فداك اآباوؤنا واأّمهاتنا, 

يعرفون يف  فبم  مبعروفهم,  الدنيا عرفوا  املعروف يف  اأهل  اإّن 

الآخرة؟ فقال: اإّن اهلل عزَّ وجّل اإذا اأدخل اأهل اجلّنة اجلّنة, 

منهم  اأحد   
ّ
مير فال  املعروف,  باأهل  فل�سقت  َعِبقة  ريحاً  اأمر 

اأهل  من  هذا  فقالوا:  ريحه  وجدوا  اإّل  اجلّنة  اأهل  من  مبالأ 

.
)3(

املعروف«

اأبي عبد اهللQاأّنه قال:  P: عن  د- �سلة لر�سول اهلل 

»اأمّيا موؤمن اأو�سل اإىل اأخيه املوؤمن معروفاً فقد اأو�سل ذلك 

.
)4(

»P اإىل ر�سول اهلل

ه�- اأحّب العباد اإىل اهلل: عن اأبي حمزة اأّنه قال: �سمعت اأبا 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 18.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 4 من اأبواب فعل المعروف حديث 8.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 6 من اأبواب فعل المعروف حديث 5.

)4)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 15.
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جعفرQيقول: »اإّن من اأحّب عباد اهلل اإىل اهلل ملن حّبب 

.
)1(

اإليه املعروف, وحّبب اإليه فعاله«

قال:  اأّنه  �سليمان  بن  اهلل  عبد  عن  ال�سوء:  ميتة  تدفع  و- 

تدفع  املعروف  �سنائع  »اإّن  جعفرQيقول:  اأبا  �سمعت 

.
)2(

م�سارع ال�سوء«

2- المعروف عاّم في الموؤمن والكافر:

Qاهلل عبد  اأبا  �سمعت  قال:  اأّنه  �سامل  بن   
ّ

علي عن 

قال:{ۋ  ما هي؟  قلت:  م�سّجلة,  اهلل  كتاب  »اآية يف  يقول: 

والرّب  والكافر,  املوؤمن  }  جرت يف  ۅ ۅ ۉ ۉ 
ولي�ست  به,  يكافئ  اأن  فعليه  معروف  اإليه  نع  �سُ من  والفاجر, 

له  اأّن  لذلك  فعله  مع  يرى  بل  به,  �سنع  ي�سنع كما  اأن  املكافاة 

.
الف�سل املبتداأ")3(

Qاملوؤمنني اأمري  به  بلغ  اأبي حمزة عن رجل  بن  وعن حمّمد 

»ما   :Qاملوؤمنني اأمري  فقال  ي�ساأل  كبري  مكفوف  �سيخ  مرَّ  قال: 

 :Qهذا؟« فقالوا: يا اأمري املوؤمنني ن�سرايّن قال: فقال اأمري املوؤمنني

بيت  من  عليه  اأنفقوا  منعتموه!!  وعجز  كرب  اإذا  حّتى  »ا�ستعملتموه 

.
)4(

املال«

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 4.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 9.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 7 من اأبواب فعل المعروف حديث 3.

)4)  - تهذيب الأحكام ج 6 �ص 292.
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 :Qبن يقطني قال: قال يل اأبو احل�سن مو�سى 
ّ

وعن علي

»كان يف بني اإ�سرائيل موؤمن وكان له جار كافر, فكان الكافر يرفق 

باملوؤمن, ويوليه املعروف يف الدنيا, فلّما اأن مات الكافر بنى اهلل 

ها وياأتيه الرزق من غريها, 
ّ
له بيتاً يف الّنار من طني, وكان يقيه حر

وقيل له: هذا ما كنت تدخله على جارك املوؤمن فالن بن فالن 

.
)1(

من الرفق, وتوليه من املعروف يف الدنيا«

3- قاطعو �سبيل المعروف:

�سبيل  قاطعي  اهلل  »لعن  قال:  اهللQاأّنه  عبد  اأبي  عن 

املعروف«, قيل: وما قاطعو �سبيل املعروف؟ قال: »الرجل ي�سنع 

اإىل  ذلك  ي�سنع  اأن  من  �ساحبه  فيمتنع  فيكفره  املعروف  اإليه 

.
)2(

غريه«

4- من �سروط المعروف: 

اإّل  يتّم  ل  املعروف  »راأيت  قال:  اهللQاأّنه  عبد  اأبي  عن 

بثالث: ت�سغريه و�سرته وتعجيله, فاإّنك اإذا �سّغرته عّظمته عند 

واإذا كان  واإذا عّجلته هّناأته,  مّتمته,  واإذا �سرتته  اإليه,  من ت�سنعه 

.
)3(

غري ذلك �سّخفته ونّكدته«

تبذل لإخوانك  »ل  قال:  مو�سىQاأّنه  احل�سن  اأبي  وعن 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 1 من اأبواب فعل المعروف حديث 14.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 8 من اأبواب فعل المعروف حديث 1.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 9 من اأبواب فعل المعروف حديث 1.
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.
)1(

ه عليك اأكرث من منفعته لهم«
ّ
من نف�سك ما �سر

5- �سكر المنعم: 

الر�ساQاأّنه  عن  اخلالق:  �سكر  من  املخلوق  �سكر  اأ- 

قال: »من مل ي�سكر املنعم من املخلوقني مل ي�سكر اهلل عزَّ 

.
)2(

وجّل«

Lبن احل�سني 
ّ

اأّنه قال: �سمعت علي  
ّ

وعن عّمار الدهني

يقول: »اإّن اهلل يحّب كّل قلب حزين, ويحّب كّل عبد �سكور, 

اأ�سكرت  القيامة:  يوم  عبيده  من  لعبد  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول 

فالناً؟ فيقول: بل �سكرتك يا رّب, فيقول: مل ت�سكرين اإن مل 

.
)3(

ت�سكره, ثّم قال: اأ�سكركم هلل اأ�سكركم للنا�س«

P: »يوؤتى العبد يوم القيامة فيوقف بني يدي   
ّ

وعن النبي

اهلل عزَّ وجّل فياأمر به اإىل الّنار, فيقول: اأي رّب, اأمرت بي اإىل 

الّنار وقد قراأت القراآن, فيقول اهلل: اأي عبدي, اإيّن قد اأنعمت 

بكذا   
ّ

اأنعمت علي رّب,  اأي  فيقول:  نعمتي,  ت�سكر  عليك ومل 

 بكذا و�سكرتك بكذا, فال يزال 
ّ

و�سكرتك بكذا, واأنعمت علي

يح�سي النعمة ويعّدد ال�سكر فيقول اهلل تعاىل: �سدقت عبدي, 

اإّل اأّنك مل ت�سكر من اأجريت لك النعمة على يديه, واإيّن قد 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 10 من اأبواب فعل المعروف حديث 2.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 8 من اأبواب فعل المعروف حديث 15.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 8 من اأبواب فعل المعروف حديث 3.



131

اآليت على نف�سي اأن ل اأقبل �سكر عبد لنعمة اأنعمتها عليه حّتى 

.
)1(

ي�سكر من �ساقها من خلقي اإليه«

ب- كيفّية الثناء على اأهل املعروف ومكافاتهم: عن ر�سول 

اهلل P: »كفاك بثنائك على اأخيك اإذا اأ�سدى اإليك معروفاً 

اأن تقول له: جزاك اهلل خرياً, واإذا ذكر ولي�س هو يف املجل�س 

.
)2(

اأن تقول: جزاه اهلل خرياً, فاإذا اأنت قد كافاأته«

6- كن من اأهل المعروف:

عن اأبي عبد اهللQاأّنه قال: »ا�سنع املعروف اإىل من هو اأهله, 

.
)3(

واإىل من لي�س من اأهله, فاإن مل يكن هو اأهله فكن اأنت من اأهله«

7- النبّي واأهل البيتR مكّفرون:

 
ّ

واملكّفر هو جمحود النعمة الذي ل يوؤّدى �سكره, فعن علي

Pاأّنه قال: »كان ر�سول اهللQاأمري املوؤمنني اأبي طالب  بن 

 
ّ

 والعربي
ّ

مكّفراً ل ُي�سكر معروفه, ولقد كان معروفه على القر�سي

على هذا  ر�سول اهللPمعروفاً  اأعظم من  كان  , ومن 
ّ

والعجمي

ُي�سكر معروفنا,  البيت مكّفرون ل  اأهل  اخللق؟! وكذلك نحن 

.
)4(

وخيار املوؤمنني مكّفرون ل ُي�سكر معروفهم«

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 8 من اأبواب فعل المعروف حديث 12.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 7 من اأبواب فعل المعروف حديث 7.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 3 من اأبواب فعل المعروف حديث 1.

)4)  - و�سائل ال�سيعة ج 16, باب 7 من اأبواب فعل المعروف حديث 11.





133

الليلة الخامسة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

عقيل,  بن  م�سلم  �سخ�سّية  على  ف 
ّ
التعر

من  الفّذة  ال�سخ�سّية  هذه  به  متتاز  ما  واأهّم 

�سفات قيادّية رائدة.

المحاضرة األولى
Qم�شلم بن عقيل �شفري احل�شني

بني 
ّ
زيارته ر�سوان اهلل عليه: »�سالم اهلل و�سالم مالئكته املقر

واأنبيائه املر�سلني وعباده ال�ساحلني وجميع ال�سهداء وال�سّديقني, 

بن  م�سلم  يا  عليك  وتروح  تغتدي  فيما  الطّيبات  والزاكيات 

.
)1(

عقيل«

)1)  - المزار �ص 177.
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المقّدمة:

من ال�سخ�سّيات البارزة يف النه�سة احل�سينّية والتي احتّلت 

لأهل  و�سفريه  احل�سنيQمبعوثه  الإمام  عند  ة  خا�سّ مكانة 

واإّن  عليه.  اهلل  ر�سوان  طالب  اأبي  بن  عقيل  بن  م�سلم  الكوفة 

كانت  ما  واأهّم  ال�سخ�سّية  هذه  حياة  من  على جوانب  ف 
ّ
التعر

ا�ستفادة  يف  الكبري  الدور  له  وخ�سائ�س  �سفات  من  به  متتاز 

الدرو�س والعرب �سواء على م�ستوى الفرد, اأو على م�ستوى الأّمة 

وم�ستقبلها.

محاور المو�ضوع

1- ن�ساأة م�سلم:

اهلل  ر�سوان  طالب  اأبي  بن  عقيل  والده  بيت  يف  م�سلم  ن�ساأ 

عليه, ذلك الرجل الذي كان يحّبه ر�سول اهلل P, وقاتل معه 

 بن 
ّ

و�ساركه يف حروبه �سّد امل�سركني جنباً اإىل جنب اأخيه علي

.Qاأبي طالب

Pكان قد ُكفَّ ب�سره ومع ذلك كان �سلباً 
ّ

وبعد وفاة النبي

Qيخربه 
ّ

علي الإمام  اأخيه  اإىل  فاأر�سل  الأعداء  مواجهة  يف 

Qبا�ستعداده لتوجيهاته يف مواجهة الأموّيني, فاأجابه الإمام

بر�سالة يعذره فيها ويطّيب خاطره.

اأن   
ّ

الطبيعي ومن  واأّيامها,  قري�س  باأن�ساب  عاملاً  عقيل  وكان 
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يكون عاملاً حينئٍذ ب�ساحب الن�سب ال�سحيح من غريه, وحما�سن 

القوم وم�ساوئهم؛ لذا كان بع�سهم يبغ�سه لأّنه كان يعّد م�ساوَئهم.

باملجد من جنباته: جّد كاأبي طالب  البيت املحاط  ويف هذا 

 بن اأبي 
ّ

 P, وعمٌّ كاأمري املوؤمنني علي
ّ

املدافع الأّول عن النبي

طالبQ, واأب �سلب وحازم و�سجاع كعقيل بن اأبي طالب, 

العرب,  باأّيام  اخلبري  والعامل  الواعي,  الرجل  ن�ساأة  م�سلم  ن�ساأ 

واحلروب والأجواء املحيطة يف ع�سره.

2- م�سلم واأ�سرته:

Qوغريها, وكان لديه 
ّ

اقرتن م�سلم برقّية بنت الإمام علي

املوؤّرخني, ق�سى منهم  اأو خم�سة على اختالف بني  اأبناء  اأربعة 

اثنان بني يدي اأبي عبد اهلل احل�سنيQيف كربالء, كما ق�سى 

ثالثة من اإخوته واآخرين من بني عقيل.

بيعته بعد  اأعذرهم الإمام احل�سنيQواأحلَّهم من  وعندما 

�سهادة م�سلم فقال لهم: »ح�سبكم من القتل مب�سلم اذهبوا فقد 

نقول  وما  النا�س  يقول  ما  اإذاً  له:  قالوا  ذلك  اأبوا  لكم«.  اأذنت 

الأعمام ومل  وبني عمومتنا خري  و�سّيدنا  �سيخنا  تركنا  اإّنا  لهم؟ 

نرم معهم ب�سهم ومل نطعن برمح ومل ن�سرب ب�سيف ول ندري ما 

�سنعوا؟ ل واهلل ل نفعل ولكن نفديك باأنف�سنا واأموالنا واأهلينا, 

نقاتل معك حّتى نرد موردك, فقّبح اهلل العي�س بعدك!!



138

احل�سنيQيف  الإمام  اأخيها  مع  م�سلم  زوجة  رقّية  وكانت 

واأ�سحابه  بيته  واأهل  اأخيها  ما جرى على  �ساهدت  وقد  كربالء 

و�ساركتهم يف تقدمي الت�سحيات و�سبيت فيمن �سبي مع الن�ساء.

ولوفاء هوؤلء فقد حفظ الإمام زين العابدينQلهم ذلك, 

اأّنهQكان  الروايات  بع�س  ففي  ة,  خا�سّ عناية  يوليهم  فكان 

مييل اإىل ولد عقيل, فقيل له: ما بالك متيل اإىل بني عّمك هوؤلء 

دون اآل جعفر؟ فقال: »اإيّن اأذكر يومهم مع اأبي عبد اهلل احل�سني 

.
)1(

Lفاأرّق لهم«
ّ

بن علي

:P 3- م�سلم في حديث النبّي

 :P لر�سول اهلل Q
ّ

ُروي عن ابن عّبا�س اأّنه قال: قال علي

لأحّبه  اإيّن  واهلل  اإي  قال:  عقياًل؟  لتحّب  اإّنك  اهلل,  ر�سول  »يا 

يف  ملقتول  َوَلَده  واإّن  له,  طالب  اأبي  حلّب  وحّباً  له,  حّباً  حّبني: 

املالئكة  عليه  وت�سّلي  املوؤمنني,  عيون  عليه  فتدمع  ولدك,  حمّبة 

املقّربون. ثّم بكى ر�سول اهللPحّتى جرت دموعه على �سدره, 

.
)2(

ثّم قال: اإىل اهلل اأ�سكو ما تلقى عرتتي من بعدي«

:Q4- مع عّمه اأمير الموؤمنين

يف الفتوح لبن اأعثم اأّن اأمري املوؤمننيQجعل على ميمنته يف 

)1)  - كامل الزيارات �ص 214.

)2)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 191.
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�سّفني احل�سن واحل�سني وعبد اهلل بن جعفر وم�سلم بن عقيل, وعلى 

.
)1(

املي�سرة حمّمد بن احلنفّية وحمّمد بن اأبّي وها�سم بن عتبة املرقال

:Mم
ّ
قال العاّلمة ال�سّيد عبد الرّزاق املقر

اإّن رجاًل يراه عّمه اأمري املوؤمننيQجديراً بقيادة اجلي�س 

الإمامني  ولديه  �سّف  يف  امليمنة  على  فيجعله  �سّفني  يوم 

د 
ّ
�سي ويجده  جعفر,  بن  اهلل  عبد  اأخيه  ال�سبطنيLوابن 

يف  حا�سرة  اأعظم  على  الولية  ة 
ّ
لأهلي ال�سهداءQقاباًل 

ات, 
ّ
ات واملدني

ّ
ة يف الديني العراق »الكوفة« فيحبوه بالنيابة اخلا�سّ

ل بّد واأن يكون اأعظم رجل يف العقل والّدين والأخالق حّتى 

.
)2(

ل يقع الغمز والطعن فيمن ميّثل موقف الإمامة

:Q5- مع �سّيد ال�سهداء

اإىل  الكوفة  اأهل  لر�سائل  ذكره  معر�س  يف  املفيد  ال�سيخ  قال 

الكتب  فقراأ  عنده,  كّلها  الر�سل  وتالقت   :Qاحل�سني الإمام 

و�ساأل الر�سل عن النا�س, ثّم كتب مع هانئ بن هانئ و�سعيد بن 

عبد اهلل وكانا اآخر الر�سل: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من احل�سني 

هانئاً  فاإّن  بعد:  اأّما  واملوؤمنني.  امل�سلمني  من  املالأ  اإىل   
ّ

علي بن 

 من ر�سلكم, 
ّ

 بكتبكم, وكانا اآخر من قدم علي
ّ

و�سعيداً قدما علي

وقد فهمت كّل الذي اقت�س�ستم وذكرمت, ومقالة جّلكم: اأّنه لي�س 

)1)  - الفتوح ج 3 �ص 29 .

)2)  - ال�سهيد م�سلم بن عقيل للمقّرم �ص 41.
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علينا اإمام فاأقبل لعّل اهلل اأن يجمعنا بك على الهدى واحلّق. واإيّن 

باعث اإليكم اأخي وابن عّمي وثقتي من اأهل بيتي, فاإّن كتب اإيّل 

اأّنه قد اجتمع راأي ملئكم وذوي احلجا والف�سل منكم على مثل ما 

قدمت به ر�سلكم وقراأت يف كتبكم, اأقدم عليكم و�سيكاً اإن �ساء 

اهلل. فلعمري ما الإمام اإّل احلكم بالكتاب, القائم بالق�سط, الدائن 

.
)1(

بدين احلّق, احلاب�س نف�سه على ذات اهلل, وال�سالم«

معناها,  يف  الكبرية  حجمها,  يف  ال�سغرية  الكلمات  بهذه 

اأخوه وابن  الإمام احل�سنيQمكانة م�سلم عنده, فهو  اأو�سح 

عّمه وثقته من اأهل بيته..

6- من اأهّم ممّيزات �سخ�سّيته وموقفه:

اجلانب املعنوّي: جاء يف زيارته: »ال�سالم عليك اأيها العبد  اأ- 

ال�سالح«.

الطاعة هلل ور�سوله والأئّمةR: يف زيارته اأي�ساً: »املطيع هلل  ب- 

.»Rولر�سوله ولأمري املوؤمنني واحل�سن واحل�سني

ال�سجاعة وتنفيذ املهّمة مع بقائه وحيداً: وهذه �سفة اكت�سبها  ج- 

من عّمه اأمري املوؤمننيQ الذي روي عنه قوله: »واهلل لو 

لقيتهم فرداً وهم مالأ الأر�س ما باليت ول ا�ستوح�ست واإيّن 

من �ساللتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى 

)1)  - الإر�ساد ج 2 �ص 38- 39.
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ثقة وبّينة ويقني وب�سرية واإيّن اإىل لقاء رّبي مل�ستاق وحل�سن 

.
)1(

ثوابه ملنتظر«

ال�سرب والثبات والتحّمل: حّتى النهاية وال�سهادة. د- 

حمّبته وع�سقه وموا�ساته ل�سّيد ال�سهداءQ: وهذا ما اأ�سارت  ه�- 

لعقيل: »واإّن ولده ملقتول يف  اإليه الرواية عن النبّيPخماطباً 

حمّبة ولدك«. وقد جت�ّسد هذا الع�سق واحلّب عندما دمعت عيناه 

وقد اأخذ اأ�سرياً: فقيل له: اإّن من يطلب مثل الذي تطلب, اإذا 

نزل به مثل الذي نزل بك مل يبك. قال: اإيّن واهلل ما لنف�سي 

بكيت, ول لها من القتل اأرثي, واإن كنت مل اأحّب لها طرفة عني 

, اأبكي للح�سنيQواآل 
ّ
تلفاً, ولكن اأبكي لأهلي املقبلني اإيل

عط�ساً,  القتل  للح�سنيQيف  موا�ساته  وكذلك   .
)2(

احل�سني

وحمل راأ�سه اإىل يزيد يف ال�سام.

ب��ك��ت��ك دم������اً ي����ا ب����ن ع�����ّم احل�����س��ني

م�����دام�����ع ����س���ي���ع���ت���ك ال�������س���اف���ح���ه

ال���ع���ي���ون ه�����اط�����الت  ب�����ِرح�����ت  ول 

�����ك غ��������ادي��������ًة رائ�����ح�����ه حُت�����ي�����يِّ

���رب���ٍة ����سَ م�����ن  ُت���������رَو  مل  لأّن���������ك 

ث����ن����اي����اك ف���ي���ه���ا غ�������دت ط���ائ���ح���ه

)1)  - بحار الأنوار ج 33 �ص 572.

- المفيد: الإر�ساد ج 2 �ص 59.  (2(





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

��ة خدمة 
ّ
ف النا���س عل��ى اأهمي

ّ
اأن يتع��ر

الأذى  توجي��ه  ويتجّنب��وا  بع�س��اً  بع�س��هم 

لالآخرين.

المحاضرة الثانية
خدمة النا�س وكّف الأذى

اخللق   :
َ
وجّل  عزَّ  اهلل  »قال  قال:   Qال�سادق الإمام  عن 

.
)1(

عيايل, فاأحّبهم اإيّل األطفهم بهم, واأ�سعاهم يف حوائجهم«

)1)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  199.
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المقّدمة: 

 من النعم الإلهّية الكربى اأن يوّفق الإن�سان للقيام بخدمة اأو 

معروف جتاه اإخوانه, لأّنه لو اّطلع على ما اأعّده اهلل تعاىل له من 

عطاء اأبدّي ل ينفد لأدرك اأّن الأمر بالعك�س, مبعنى اأّن املحتاج 

واملخدوم هو الذي ي�سدي خدمة للخادم والباذل لأّنه ال�سبب يف 

ح�سوله على هذه الهبة الرّبانّية واحليوّية الفريدة. وعليه لي�س من 

ال�سواب والعقل اأن ُتتاح فر�سة لأحدنا كي يقوم بتقدمي م�ساعدة 

لالآخرين وق�ساء حوائجهم فيفّوت تلك الفر�سة عليه.

محاور المو�ضوع

1- اأهمّية خدمة النا�س: 

الإمام  - عن  وتعاىل:  �سبحانه  هلل  خدمة  هي  النا�س  خدمة 

ال�سادقQ: »من ق�سى لأخيه امل�سلم حاجة كان كمن 

.
)1(

خدم اهلل تعاىل عمره«

-  Qال�سادق الإمام  عن  الأعمال:  اأف�سل  النا�س  خدمة 

ال�ّسرور  قال: »احر�سوا على ق�ساء حوائج املوؤمنني واإدخال 

عليهم ودفع املكروه عنهم فاإّنه لي�س من الأعمال عند اهلل عزَّ 

.
)2(

وجّل بعد الإميان اأف�سل من اإدخال ال�ّسرور على املوؤمِنني«

)1)  - غوالي الالآلي, ج  1 �ص  374.

)2)  - بحار الأنوار, ج 71 �ص 313.
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اآخر:  - حديث  ويف  تعاىل:  اهلل  من  حمبوب  النا�س  خادم 

اإيّل األطفهم بهم,  : اخللق عيايل, فاأحّبهم  »قال اهلل عزَّ وجلَّ

.
)1(

واأ�سعاهم يف حوائجهم«

الباقرQ عن مدى  - الإمام   :Rالأئّمة اأحّبه  اأّنه عمل 

حّبه وتف�سيله خلدمة املحرومني حيث يقول: »...ولأن اأعول 

عورتهم,  واأك�سو  جوعتهم  اأ�سّد  امل�سلمني.  من  بيت  اأهل 

حّجة  اأحّج  اأن  من  اإيّل  اأحّب  النا�س  عن  وجوههم  فاأكّف 

وحّجة ومثلها ومثلها حّتى بلغ ع�سراً ومثلها ومثلها حّتى بلغ 

.
)2(

ال�سبعني«

2- ثمرات خدمة النا�س:

قال:  اأّنه   Qالكاظم مولنا  روي عن  القيامة:  يوم  الأمن 

 عباداً يف الأر�س ي�سعون يف حوائج النا�س هم الآمنون يوم 
َّ

»اإّن هلل

.
)3(

القيامة«

حاجة  يف  �سعى  »من   :Qالباقر عن  ح�سنة:  األف  األف 

.
)4(

اأخيه امل�سلم طلب وجه اهلل كتب اهلل له األف األف ح�سنة«

ثواب عبادة ت�سعة اآلف �سنة: عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: 

)1)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  199.

)2)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  195.

)3)  - بحار الأنوار ج  74 �ص  319.

)4)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  197.
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اآلف  ت�سعة  اهلل  عبد  فكاأّنا  املوؤمن  اأخيه  حاجة  يف  �سعى  »من 

.
)1(

�سنة, �سائماً نهاره قائماً ليله«

كان  - »من   :Qال�سادق الإمام  عن  حاجته:  يف  اهلل  كان 

يف حاجة اأخيه املوؤمن امل�سلم كان اهلل يف حاجته ما كان يف 

.
)2(

حاجة اأخيه«

-  :Qا�ستغفار املالئكة له: يف احلديث عن الإمام ال�سادق

»اإّن العبد ليم�سي يف حاجة اأخيه املوؤمن, فيوّكل اهلل عزَّ وجّل  

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

.
)3(

رّبه ويدعوان بق�ساء حاجته«

3- اآثار المتناع عن خدمة النا�س: 

-  :Qخذلن اهلل يف الدنيا والآخرة: عن الإمام ال�سادق

»ما من موؤمن يخذل اأخاه وهو يقدر على ن�سرته اإّل خذله اهلل 

.
)4(

يف الدنيا والآخرة«

ل يذوق طعام اجلّنة: وعنهQ يف حديث اآخر قال: »اأمّيا  -

موؤمن حب�س موؤمناً عن ماله وهو حمتاج اإليه مل يذق واهلل من 

.
)5(

طعام اجلّنة ول ي�سرب من الرحيق املختوم«

)1)  - بحار الأنوار ج  74 �ص  315.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 16 �ص 367.

)3)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  195.

)4)  - بحار الأنوار ج  74 �ص  312.

)5)  - و�سائل ال�سيعة ج 16 �ص 38.
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 اإثماً: عن الإمام الباقرQ: »من بخل  -
ّ
البتالء مبعونة جتر

مبعونة اأخيه امل�سلم والقيام له يف حاجته اإّل ابتلي مبعونة من 

.
)1(

ياأثم عليه ول يوؤجر«

-  Qعدم قبول الأعمال: يف احلديث عن الإمام الكاظم

قال: »اإّن خوامت اأعمالكم ق�ساء حوائج اإخوانكم والإح�سان 

.
)2(

اإليهم ما قدرمت واإّل مل يقبل منكم عمل«

-  Qال�سادق الإمام  ُروي عن  القيامة:  يوم  مغلوًل  يح�سر 

من  فمنعه   
ّ
�سر من  املوؤمن حاجة  اأخوه  �ساأله  »من  قال:  اأّنه 

�سعة وهو يقدر عليها من عنده اأو من عند غريه, ح�سره اهلل 

يوم القيامة مغلولة يده اإىل عنقه حّتى يفرغ اهلل من ح�ساب 

.
)3(

اخللق«

4- الآثار ال�سلبّية لأذّية النا�س:

ٴۇ     ۈ  امل�سركني:{ۈ  �سفات  من  الأذى 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې 

.
)4(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }
- Qوعن اأبي عبد اهلل  :Pاأذّية املوؤمن هي اأذّية لر�سول اهلل

)1)  - اأ�سول الكافي ج  2 �ص  366.

)2)  - بحار الأنوار ج  75 �ص  379.

)3)  - بحار الأنوار ج  74 �ص  287.

)4)  - �سورة اآل عمران الآية 186. 
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اأّنه قال: »من اأدخل ال�سرور على موؤمن فقد اأدخله على ر�سول 

اهللP, ومن اأدخل على ر�سول اهللP فقد و�سل ذلك اإىل 

.
)1(

اهلل عزَّ وجّل , وكذلك من اأدخل عليه كرباً«

اهللQاأّنه  - عبد  اأبي  وعن  القيامة:  يوم  الذّل  مقام  وقوفه 

قال: »من روى على موؤمن رواية يريد بها عيبه, وهدم مرّوته, 

مّما  يخرج  حّتى  القيامة  يوم  الذّل  مقام  وجّل  عزَّ  اهلل  اأقامه 

.
)2(

قال«

�سلب �سفة الإميان: عن الإمام ال�سادقQ قال: »املوؤمن  -

 .
)3(

من اآمن جاره بوائقه, قلت: وما بوائقه؟ قال: ظلمه وغ�سمه«

قال: �سمعت  - �سامل  املوؤمن حماربة اهلل: عن ه�سام بن  اأذّية 

بحرب  لياأذن  وجّل:  عزَّ  اهلل  »قال  اهللQيقول:  عبد  اأبا 

مّني من اآذى عبدي املوؤمن ولياأمن غ�سبي من اأكرم عبدي 

.
)4(

املوؤمن...«

القيامة  - »اإذا كان يوم   :Qاأبو عبد اهلل ال�سوء: قال  عاقبة 

على  لي�س  قوم  فيقوم  لأوليائي  ال�سدود  اأين  مناد:  نادى 

وجوههم حلم, فيقال: هوؤلء الذين اآذوا املوؤمنني ون�سبوا لهم 

.
)5(

وعاندوهم وعّنفوهم يف دينهم, ثّم يوؤمر بهم اإىل جهّنم«

- اأ�سول الكافي ج 2 �ص 192.   (1(

)2)  - م�ستدرك الو�سائل ج 9 �ص 133.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 668. 

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 350. 

)5)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 351. 
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5- من اأنواع الأذى: 

تعاىل:  - قال  وامل�ساعدة:  العون  وتقدمي  الإنفاق  بعد  الأذى 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

 .
)1(

ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ }
-  :P 

ّ
اإذاعة الفاح�سة: عن اأبي عبد اهللQقال: »قال النبي

»من اأذاع فاح�سة كان كمبتدئها, ومن عرّي موؤمناً ب�سيء مل ميت 

.
)2(

حّتى يركبه«

توجيه التهامات الباطلة: وعن اأبي عبد اهللQقال: »ما  -

من موؤمَننْي اإّل وبينهما حجاب, فاإن قال له: ل�ست يل بويّل 

فاإن اتهمه فقد اناث الإميان يف قلبه, كما ينماث  فقد كفر, 

.
)3(

امللح يف املاء«

اأبي عبد اهللQاأّنه قال:  - التعامل بالل�سان البذيء: وعن 

»لو قال الرجل لأخيه اأفٍّ لك انقطع ما بينهما, فاإذا قال له: 

يف  الإميان  اناث  اتهمه  فاإن  اأحدهما,  كفر  فقد  عدّوي  اأنت 

.
)4(

قلبه, كما ينماث امللح يف املاء«

)1)  - �سورة البقرة الآية 162- 163.

)2)  -  المحا�سن ج 1 �ص 103. 

)3)  - كتاب الموؤمن �ص 67. 

)4)  - كتاب الموؤمن �ص 67. 
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اخلذلن: وعن اأبي عبد اهللQقال: »ما من موؤمن يخذل  -

اأخاه وهو يقدر على ن�سرته, اإّل خذله اهلل عزَّ وجّل يف الدنيا 

.
)1(

والآخرة«

اإهانة املوؤمن: عن املعلى بن خني�س قال: �سمعته يقول: »اإّن  -

فقد ار�سد ملحاربتي,  اأهان يل ولّياً  اهلل عزَّ وجّل يقول: من 

واأنا اأ�سرع �سيء اإىل ن�سرة اأوليائي«. 

لأبي  - قلت  قال:  �سنان  بن  اهلل  عبد  عن  املوؤمن:  �سّر  اإذاعة 

عبد اهللQ: عورة املوؤمن على املوؤمن حرام؟ قال: »نعم«, 

قلت: اأعني �سفليه؟ فقال: »لي�س حيث تذهب, اإّنا هو اإذاعة 

.
)2(

ه«
ّ
�سر

اإخافة املوؤمن: عن اأبي عبد اهللQقال: »قال ر�سول اهلل  -

عزَّ  اهلل  اأخافه  بها  ليخيفه  نظرة  موؤمن  اإىل  نظر  من   :P

.
)3(

وجّل يوم ل ظّل اإّل ظّله«

موؤمناً  - رّوع  »من  عبد اهللQقال:  اأبي  عن  املوؤمن:  ترويع 

ب�سلطان لي�سيبه منه مكروه فلم ي�سبه فهو يف الّنار ومن رّوع 

موؤمناً ب�سلطان لي�سيبه منه مكروه فاأ�سابه فهو مع فرعون واآل 

.
)4(

فرعون يف الّنار«

)1)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 574. 

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 2 �ص 37.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 368. 

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 368. 
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ة وعبرة:  6- ق�سّ

 P ف�سكا اإليه 
ّ

عن اأبي جعفرQقال: »جاء رجل اإىل النبي

اأذى من جاره. فقال له ر�سول اهلل P: ا�سرب, ثّم اأتاه ثانية فقال 

 P 
ّ

 P: ا�سرب, ثّم عاد اإليه ف�سكاه ثالثة, فقال النبي
ّ

له النبي

للرجل الذي �سكا: اإذا كان عند رواح النا�س اإىل اجلمعة فاأخرج 

�ساألوك  فاإذا  اجلمعة  اإىل  يروح  يراه من  الطريق حّتى  اإىل  متاعك 

رّد متاعك  له:  فقال  له  املوؤذي  فاأتاه جاره  ففعل,  قال:  فاأخربهم 

.
)1(

 اأن ل اأعود«
ّ

فلك اهلل علي

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 668. 





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

على  النا�س  وحّث  الر�سا  اأهمّية  بيان 

الت�ساف بهذه الف�سيلة العظيمة.

المحاضرة الثالثة
مكانة الر�شا وثمراته

ەئ   ائ  ائ  ى  ى  الكرمي:{ې  كتابه  يف  تعاىل  قال 

.
)1(

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ          ۈئ ېئ }

)1)  - �سورة الحديد الآية 23.
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المقّدمة:

اإّن الر�سا ثمرة املحّبة هلل, من اأحّب �سيئاً اأحّب فعله, واملحّبة 

ثمرة املعرفة, فاإّن من اأحّب �سخ�ساً اإن�سانّياً ل�ستماله على بع�س 

�سفات الكمال اأو نعوت اجلمال, يزداد حّبه له كّلما زاد به معرفة 

وله ت�سوّراً, فمن نظر بعني ب�سريته اإىل جالل اهلل تعاىل وكماله 

اأحّبه, والذين اآمنوا اأ�سّد حّباً هلل, ومتى اأحّبه ا�ستح�سن كّل اأثر 

.
)1(

�سادر عنه, وهو يقت�سي الر�سا

محاور المو�ضوع

1- اأهمّية الر�سا:

يرجع  اإليه  بل  لالإن�سان,  العظيمة  الف�سائل  من  الر�سا  يعترب 

بر�ساه  مقروناً  وجعله  ف�سله  على  اهلل  نّبه  وقد  الف�سائل  جمموع 

, وقال يف اآية 
)2(

تعاىل وعالمة له فقال: { مت ىت يت جث مث}

 .
)3(

اأخرى:{ ۋ ۅ ۅ ۉ}

اأوحى اهلل عزَّ وجّل  »اإّن فيما  اأبي عبد اهللQ قال:  وعن 

خلقت  ما  عمران,  بن  مو�سى  يا   :Qعمران بن  مو�سى  اإىل 

خلقاً اأحّب اإيل من عبدي املوؤمن, فاإيّن اإّنا اأبتليه ملا هو خري له, 

)1)  - م�ستفاد من ت�سلية الفوؤاد �ص 79.

)2)  - �سورة الأنعام الآية 119.

)3)  - �سورة التوبة الآية 72.
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 له ملا هو خري له, واأنا 
ّ
واأعافيه ملا هو خري له واأزوي عنه ما هو �سر

اأعلم مبا ي�سلح عليه عبدي, فلي�سرب على بالئي ولي�سكر نعمائي 

ولري�س بق�سائي, اأكتبه يف ال�سّديقني عندي, اإذا عمل بر�سائي 

.
)1(

واأطاع اأمري«

2- مكانة الر�سا:

اأ- راأ�س الطاعة: عن الإمام ال�سادقQ قال: »راأ�س طاعة 

اهلل الر�سا مبا �سنع اهلل فيما اأحّب العبد وفيما كره ومل ي�سنع 

.
)2(

اهلل بعبد �سيئاً اإّل وهو خري له«

قرين  »نعم  قال:   Q
ّ

علي الإمام  عن  القرين:  نعم  ب- 

.
)3(

الإميان الر�سا«

ج- عالمة الإميان: عن الإمام ال�سادقQ قال: »اعلموا 

اأّنه لن يوؤمن عبد من عبيده حّتى ير�سى عن اهلل فيما �سنع 

.
)4(

اهلل اإليه و�سنع به على ما اأحّب وكره«

د- من حقيقة الإميان: عن الإمام الباقرQ: »بينا ر�سول 

ال�سالم  فقالوا:  ركب  لقيه  اإذ  اأ�سفاره  بع�س  يف   P اهلل 

عليك يا ر�سول اهلل, فقال P: ما اأنتم؟ قالوا: نحن موؤمنون 

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 61.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 3 �ص 254.

)3)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1039.

)4)  - فروع الكافي ج 8 �ص 8.
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الر�سا  قالوا:  اإميانكم؟  فما حقيقة   :P قال  ر�سول اهلل,  يا 

بق�ساء اهلل والتفوي�س اإىل اهلل والت�سليم لأمر اهلل, فقال ر�سول 

اهلل P: علماء حكماء, كادوا اأن يكونوا من احلكمة اأنبياء, 

فاإن كنتم �سادقني فال تبنوا ما ل ت�سكنون, ول جتمعوا ما ل 

.
)1(

تاأكلون, واتقوا اهلل الذي اإليه ترجعون«

.
)2(

ه�- ثمرة اليقني: وعنهQ قال: »الر�سا ثمرة اليقني«

 Qالعابدين زين  الإمام  عن  اليقني:  درجات  اأعلى  و- 

درجة  واأعلى  الورع,  درجة  اأدنى  الزهد  درجة  »اأعلى  قال: 

اأدنى درجة  اأدنى درجة اليقني, واأعلى درجة اليقني  الورع 

مبكروه  »الر�سا   :Qال�سادق الإمام  وعن   .
)3(

الر�سا«

.
)4(

الق�ساء من اأعلى درجات اليقني«

3- عالمات الر�سا:

, من يرد ر�سوان اهلل  -
ّ

�سخط النف�س: قال لقمان لبنه: »يا بني

.
)5(

ي�سخط نف�سه كثرياً, ومن ل ي�سخط نف�سه ل ير�سى به«

حديث  - يف   P اهلل  ر�سول  عن  املوىل:  على  ال�سخط  عدم 

طويل- جلربئيل-: »قلت: فما تف�سري الر�سا؟ قال: جربئيل: 

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 53.

)2)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1094.

)3)  - و�سائل ال�سيعة ج 3 �ص 253.

)4)  - م�ستدرك الو�سائل ج 68 �ص 152.

)5)  - بحار الأنوار ج 67 �ص 78.
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الرا�سي ل ي�سخط على �سّيده اأ�ساب من الدنيا اأم مل ي�سب, 

.
)1(

ول ير�سى لنف�سه بالي�سري من العمل«

4- ثمار الر�سا: 

اأ- القناعة: عن ر�سول اهلل P قال: »من ر�سي من الدنيا مبا 

.
)2(

يكفيه كان اأي�سر ما فيها يكفيه«

»اأنا  قال:   Qاحل�سن الإمام  عن  الدعاء:  اإجابة  ب- 

اهلل  يدعو  اأن  الر�سا  اإّل  قلبه  يف  يهج�س  ل  ملن  ال�سامن 

.
)3(

في�ستجاب له«

ج- ال�سطفاء: عن ر�سول اهلل P قال: »اإذا اأحّب اهلل عبداً 

.
)4(

ابتاله, فاإن �سرب اجتباه, واإن ر�سي ا�سطفاه«

د– الظفر بثواب اهلل: وعنه P قال: »اأعطوا اهلل الر�سا من 

.
)5(

قلوبكم تظفروا بثواب اهلل تعاىل يوم فقركم والإفال�س«

 P قال: »اإذا كان يوم 
ّ

ه�- النجاة يوم القيامة: عن النبي

فيطريون  اأجنحة  اأّمتي  من  لطائفة  تعاىل  اهلل  اأنبت  القيامة 

كيف  ويتنعّمون  فيها  ي�سرحون  اجلنان  اإىل  قبورهم  من 

�ساوؤوا, فتقول لهم املالئكة: هل راأيتم احل�ساب؟ فيقولون: 

)1)  - معاني الأخبار �ص 261.

)2)  - بحار الأنوار ج 74 �ص 169.

)3)  - م�سكاة الأنوار �ص 74.

)4)  - جامع ال�سعادات ج 3 �ص 145.

)5)  - بحار الأنوار ج 79 �ص 143.
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فيقولون؟  ال�سراط؟  جزمت  هل  فيقولون:  ح�ساباً,  راأينا  ما 

ما  فيقولون:  راأيتم جهّنم؟  فيقولون: هل  �سراطاً,  راأينا  ما 

راأينا �سيئاً, فتقول املالئكة: من اأّمة من اأنتم؟ فيقولون: من 

P, فيقولون: ن�سدناكم اهلل حّدثونا ما كانت  اأّمة حمّمد 

اأعمالكم يف الدنيا؟ فيقولون: خ�سلتان كانتا فينا فبلَّغنا اهلل 

هذه الدرجة بف�سل رحمته, فيقولون: وما هما؟ فيقولون: 

كنا اإذا خلونا ن�ستحي اأن نع�سيه, ونر�سى بالي�سري مّما ق�سم 

.
)1(

لنا, فتقول املالئكة حّق لكم هذا«

ة وعبرة: 5- ق�سّ

عليه-  اهلل  ر�سوان  الأن�سارّي-  اهلل  عبد  بن  جابر  اأّن  روي: 

فزاره الإمام حمّمد  الهرم والعجز,  اآخر عمره ب�سعف  ابتلي يف 

 الباقرQ, ف�ساأله عن حاله, فقال: اأنا يف حالة اأحّب 
ّ

بن علي

واملوت  ال�سّحة,  على  واملر�س  ال�سباب,  على  ال�سيخوخة  فيها 

على احلياة. فقال الباقرQ: »اأّما اأنا يا جابر, فاإن جعلني اهلل 

اأحّب ال�سيبوبة, واإن  اأحّب ال�سيخوخة, واإن جعلني �ساباً  �سيخاً 

اأمر�سني اأحّب املر�س, واإن �سفاين اأحّب ال�سفاء وال�سّحة, واإن 

اأحّب البقاء«. فلّما �سمع جابر  اأبقاين  اأحّب املوت, واإن  اأماتني 

فاإّنه   ,P اهلل  ر�سول  وقال �سدق  قبل وجهه,  منه  الكالم  هذا 

)1)  - بحار الأنوار ج 100 �ص 25.
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.
)1(

قال: »�ستدرك يل ولداً ا�سمه ا�سمي, يبقر العلم بقراً...«

الر�سا الح�سينّي:

احل�سني  تلّقى  حجره  يف   Qاحل�سني الإمام  طفل  ذبح  ملّا 

دمه فلّما مالأ كّفيه �سّبه يف الأر�س, ثّم قال: »هّون ما نزل بي اأّنه 

بعني اهلل تعاىل, األلهّم ل يكون اأهون عليك من ف�سيل! اإلهي اإن 

كنت حب�ست عّنا الن�سر فاجعله ملا هو خري منه, وانتقم لنا من 

الظاملني, واجعل ما حّل بنا يف العاجل ذخرية لنا يف الآجل«.

)1)  - م�سّكن الفوؤاد �ص 83.
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 الليلة السادسة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

اأ�سحاب  ف�سائل  بع�س  على  الإطاللة 

من  به  وا  اخت�سّ وما   ,Qاحل�سني الإمام 

تاريخ  يف  ال�سهداء  اأف�سل  جعلتهم  حالت 

الب�سرّية.

المحاضرة األولى
Qوقفة مع اأ�شحاب الإمام احل�شني

اجعلني  »األلهّم  عا�سوراء:  احل�سنيQيوم  الإمام  زيارة  يف 

عندك وجيهاً باحل�سني عليه ال�سالم يف الدنيا والآخرة... األلهّم 

ارزقني �سفاعة احل�سني يوم الورود, وثّبت يل قدم �سدق عندك 

مع احل�سني واأ�سحاب احل�سني الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني 

عليه ال�سالم«.
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المقّدمة:

فريدة  احل�سنيQبخ�سائ�س  الإمام  اأ�سحاب  امتاز 

 
ّ

و�سي اأو   
ّ

لنبي يجتمع  مل  الذين  ال�سهداء  اأف�سل  جعلتهم 

د 
ّ
ب�سي ة  اخلا�سّ عالقتهم  الأ�سحاب  لهوؤلء  كان  وقد  مثلهم. 

التي  املواقف  ال�سهداءQحيث برزت منهم جمموعة من 

تدّلل على عمق هذه العالقة التي تخّطت م�ستوى التكليف 

من  نبعت  التي  ة 
ّ
واملحب الع�سق  حالة  اإىل  لت�سل   ,

ّ
ال�سرعي

.Qمعرفتهم باإمام زمانهم

محاور المو�ضوع

:Q1- ف�سل اأ�سحاب الح�سين

اأبي عبد  وقد ورد هذا املعنى يف العديد من الروايات, فعن 

الدنيا  يف  ال�سهداء  �سادة  »اأنتم  زيارتهم:  ال�سادقQيف  اهلل 

.
)1(

والآخرة«

 بكربالء وطاف بها: قال: »قتل 
ّ
وعن اأمري املوؤمننيQ ملّا مر

 ومائتا �سبط كّلهم �سهداء, ومناخ ركاب وم�سارع 
ّ

فيها مائتا نبي

من  يلحقهم  ول  قبلهم  كان  من  ي�سبقهم  ل  �سهداء,  ع�ساق 

.
)2(

بعدهم«

)1)  - فروع الكافي ج 4 �ص 574.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 41 �ص 295.
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ال�سهداءQيف  �سّيد  ُروي عن  ما  املجال  هذا  وح�سبنا يف 

.
)1(

حّقهم: »فاإيّن ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خرياً من اأ�سحابي«

ومل يكن يخفى ف�سل هوؤلء ومناقبهم حّتى على اأعدائهم- 

وكما قيل: الف�سل ما �سهدت به الأعداء- ففي يوم العا�سر من 

م جاء و�سف اأ�سحاب احل�سنيQعلى ل�سان عمرو بن 
ّ
املحر

تقاتلون؟  من  اأتدرون  حمقى  يا  بالنا�س:  �ساح  عندما  احلّجاج 

تقاتلون فر�سان اأهل امل�سر واأهل الب�سائر وقوماً م�ستميتني ل يربز 

.
)2(

منكم اإليهم اأحد اإّل قتلوه على قّلتهم..

2- بين منطق التكليف ومنطق الع�سق:

م, 
ّ
حمر من  العا�سر  ليلة  احل�سنيQاأ�سحابه  الإمام  جمع 

ل  فاإيّن  بعد:  »اأّما  والثناء:  احلمد  بعد  فقال  فيهم  خطيباً  وقام 

 ول 
ّ
اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خرياً من اأ�سحابي, ول اأهل بيت اأبر

اأو�سل من اأهل بيتي فجزاكم اهلل عّني خرياً, األ واإيّن لأظّن اأّنه 

اآخر يوم لنا من هوؤلء, األ واإيّن قد اأذنت لكم فانطلقوا جميعاً 

يف حلٍّ لي�س عليكم مّني ذمام, هذا الليل قد غ�سيكم فاّتخذوه 

.
)3(

جمال«

»ولياأخذ كّل رجل منكم بيد رجل من اأهل بيتي فجزاكم اهلل 

)1)  - الإر�ساد ج 2 �ص 91.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 19.

)3)  - الإر�ساد ج 2 �ص 91.
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جميعاً خرياً ثّم تفرقوا يف البالد يف �سوادكم ومدائنكم حّتى يفرج 

.
)1(

اهلل فاإّن القوم يطلبوين ولو اأ�سابوين لهوا عن طلب غريي«

بيعته,  من  واأحّلهم   
ّ

ال�سرعي التكليف  عنهم  اأ�سقط  وبذلك 

فماذا كان موقفهم؟ وكيف اجتازوا هذا المتحان اخلطري؟ يقول 

:Mال�سيخ املفيد

قال له اإخوته واأبناوؤه وبنو اأخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر: مل  -

نفعل ذلك؟! لنبقى بعدك؟! ل اأرانا اهلل ذلك اأبداً. بداأهم 

 ر�سوان اهلل عليه واتبعته اجلماعة 
ّ

بهذا القول العّبا�س بن علي

عليه فتكّلموا مبثله ونحوه.

القتل  - من  ح�سبكم  عقيل,  بني  »يا   :Qاحل�سني فقال   

اهلل,  �سبحان  قالوا:  لكم«.  اأذنت  فقد  اأنتم  فاذهبوا  مب�سلم, 

وبني  و�سّيدنا  �سيخنا  تركنا  اإّنا  يقولون:  النا�س؟!  يقول  فما 

نطعن  ومل  ب�سهم,  معهم  نرم  ومل  الأعمام-  عمومتنا- خري 

معهم برمح, ومل ن�سرب معهم ب�سيف, ول ندري ما �سنعوا؟! 

واأموالنا  اأنف�سنا  )تفديك  ولكن  ذلك,  نفعل  ما  واهلل  ل 

العي�س  اهلل  فقّبح  موردك,  نرد  معك حّتى  ونقاتل  واأهلونا(, 

.
)2(

بعدك

وملّا  - عنك  نخّلي  اأنحن  فقال:  عو�سجة  بن  م�سلم  اإليه  وقام 

)1)  - الكامل في التاريخ ج 4 �ص 57- 58.

)2)  - الإر�ساد ج 2 �ص 91- 92.
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نعذر اإىل اهلل �سبحانه يف اأداء حّقك؟! اأما واهلل حّتى اأطعن يف 

�سدورهم برحمي, واأ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه يف يدي, 

ولو مل يكن معي �سالح اأقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة, واهلل 

Pل نخّليك حّتى يعلم اهلل اأن قد حفظنا غيبة ر�سول اهلل

اأحيا  ثّم  اأحرق  ثّم  اأحيا  ثّم  اأقتل  اأيّن  لو علمت  فيك, واهلل 

ة ما فارقتك حّتى األقى 
ّ
ثّم اأذرى, ُيفعل ذلك بي �سبعني مر

حمامي دونك, فكيف ل اأفعل ذلك واإّنا هي قتلة واحدة ثّم 

.
)1(

هي الكرامة التي ل انق�ساء لها اأبدا

فقال: واهلل  - - رحمة اهلل عليه- 
ّ

البجلي القني  وقام زهري بن 

هكذا  اأقتل  حّتى  قتلت  ثّم  ن�سرت  ثّم  قتلت  اأيّن  لوددت 

ة, واأّن اهلل تعاىل يدفع بذلك القتل عن نف�سك, وعن 
ّ
األف مر

.
)2(

اأنف�س هوؤلء الفتيان من اأهل بيتك

لهم:  قال  اأّنه  روي  فقد  مبقتلهم جميعاً,  اأخربهم   عند ذلك 

يبقى منكم  وتقتلون كّلكم معي, ول  اأقتل  اإيّن يف غد  قوم  »يا 

بالقتل  فنا 
ّ
اأكرمنا بن�سرك, و�سر واحد«. فقالوا: احلمد هلل الذي 

معك, اأو ل نر�سى اأن نكون معك يف درجتك يا بن ر�سول اهلل؟ 

وقتلوا  وقتل  فاأ�سبح  بخري  لهم  ودعا  اهلل خرياً«,  فقال: »جزاكم 

معه اأجمعني.

)1)  - الإر�ساد ج 2 �ص 92.

)2)  - الإر�ساد ج 2 �ص 92.
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واأنا   :Qالإمام لي�ساأل  احل�سن  بن  القا�سم  انربى  وهنا   

املوت  كيف  بني,  »يا  له:  فقال  عليه.  فاأ�سفق  يقتل؟  فيمن 

عندك؟!« قال: يا عّم اأحلى من الع�سل. فقال: »اإي واهلل, فداك 

عّمك, اإّنك لأحد من يقتل من الرجال معي, بعد اأن تبلو ببالء 

.
)1(

عظيم«

ف على منطق �سهداء كربالء 
ّ
وهذه الكلمة تفتح لنا الأفق للتعر

يف التعامل مع الإمام احل�سنيQ, وهو منطق الع�سق واملحّبة 

لالإمام احل�سنيQ, كما يف الرواية عن اأمري املوؤمننيQيف 

الع�سق  وهذا  املحّبة  هذه  �سهداء«,  ع�ّساق  »وم�سارع  و�سفهم: 

 :P  
ّ

النبي به مقام املحّبة الإلهّية كما جاء عن  نالوا  به  الذي 

 .
)2(

»ح�سني مّني واأنا من ح�سني, اأحّب اهلل من اأحّب ح�سينا..«

فجاء يف زيارتهم: »ال�سالم عليكم يا اأولياء اهلل واأحّباءه, ال�سالم 

.
)3(

عليكم يا اأ�سفياء اهلل واأوّداءه«

عطّية الح�سينQلأ�سحابه:

وبعد ذلك البتالء والختبار اأعطاهم الإمامQاأمرين:

الرواية عن جعفر بن  اأراهم منازلهم يف اجلّنة, ففي  الأّول: 

حمّمد بن عمارة عن اأبيه عن اأبي عبد اهللQقال: قلت 

)1)  - مدينة المعاجز ج 4 �ص 215.

)2)  - كامل الزيارات �ص 116.

)3)  - م�سباح المتهجد �ص 722.
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على  واإقدامهم   Rاحل�سني اأ�سحاب  عن  اأخربين  له: 

منازلهم  راأوا  الغطاء حّتى  لهم  »اإّنهم ك�سف  فقال:  املوت, 

اإىل  ليبادر  القتل  الرجل منهم يقدم على  من اجلّنة, فكان 

.
)1(

حوراء يعانقها, واإىل مكانه من اجلّنة«

Qاأبي جعفر فعن  احلديد,  م�ّس  اأمل  يجدوا  الثاين: مل 

قال: »قال احل�سنيQلأ�سحابه قبل اأن يقتل: اإّن ر�سول 

, اإّنك �ست�ساق اإىل العراق, وهي اأر�س 
ّ

اهللP قال يل: يا بني

تدعى  اأر�س  وهي  النبّيني,  واأو�سياء  النبّيون  بها  التقى  قد 

من  جماعة  معك  وي�ست�سهد  بها  ت�ست�سهد  واإّنك  عمورا, 

اأ�سحابك ل يجدون اأمل م�ّس احلديد, وتال:{ ۇ ۇ ۆ         

ۆ ۈ ۈ  ٴۇ }  يكون احلرب برداً و�سالماً عليك 
.

)2(

وعليهم. فاأب�سروا فواهلل لئن قتلونا فاإّنا نرد على نبّينا«

ولي�س ذلك بغريب على من يعرف اأ�سرار النف�س وقواها, فاإّن 

معنّي  �سيء  اإىل  توّجهت  اإذا  النف�س  اأّن  اأهله  عند  ب 
ّ
املجر من 

توّجهاً تاّماً ان�سغلت بذلك عن غريه فلم تعد ت�سعر به, ولك اأن 

راأين  ملّا  املدينة  ن�سوة  تعاىل يف حّق  اهلل  كتاب  مبا جاء يف  تعترب 

ي�سعرن  ومل  اأيديهّن,  فقّطعن  يو�سفQالظاهرّي,  جمال 

بالأمل: { ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

)1)  - علل ال�سرائع �ص 229 باب 163 حديث 1.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 80.
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 .
)1(

ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڦ }
املعنوّي  اجلمال  من  احل�سنيQاأدركوا  الإمام  واأ�سحاب 

لأبي عبد اهلل احل�سنيQما �سار به املوت اأحلى من الع�سل, 

فكانوا ل يبالون باملوت واأهواله, بل اإّن بع�س من معه من خ�سائ�سه 

كّلما  نفو�سهم  وت�سكن  جوارحهم  وتهداأ  األوانهم  ت�سرق  كانت 

, وقد ن�سروا احل�سنيQولقوا جبال احلديد, 
)2(

ا�ستّد بهم الأمر

يعر�س  بوجوههم, وهم  وال�سيوف  ب�سدورهم,  الرماح  وا�ستقبلوا 

عليهم الأمان والأموال فياأبون, ويقولون: ل عذر لنا عند ر�سول 

.
)3(

اهللPاإن قتل احل�سني ومّنا عني تطرف حّتى قتلوا حوله

3- نماذج من الع�سق الح�سينّي:

هناك �س��ور كث��رية ميكن الإ�س��اءة عليها كنماذج لع�س��ق 

احل�سنيQيف قلوب هوؤلء الأ�سحاب, ن�سري اإىل بع�سها:

من  العا�سر  يوم  ال�ساكرّي,  �سبيب  اأبي  بن  عاب�س  تقدم  اأ- 

م اإىل احل�سنيQ ف�سّلم عليه وقال: يا اأبا عبد اهلل, 
ّ
املحر

 
ّ

اأما واهلل ما اأم�سى على ظهر الأر�س قريب ول بعيد اأعّز علي

ول اأحّب اإيّل منك, ولو قدرت على اأن اأدفع عنك ال�سيم 

ال�سالم  لفعلته,  ودمي  نف�سي  من   
ّ

علي اأعّز  ب�سيء  والقتل 

)1)  - �سورة يو�سف الآية 31.

)2)  - معاني الأخبار �ص 288.

)3)  - رجال الك�ّسي ج 1 �ص 293.
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عليك يا اأبا عبد اهلل, اأ�سهد اأيّن على هداك وهدى اأبيك, 

ثّم م�سى بال�سيف م�سلتاً نحو القوم, وبه �سربة على جبينه, 

فطلب الرباز. عن الربيع بن متيم الهمداين اأنه قال: ملا راأيت 

عاب�ساً مقباًل عرفته وكنت قد �ساهدته يف املغازي واحلروب, 

اأ�سد  هذا  النا�س,  اأّيها  ف�سحت:  النا�س,  اأ�سجع  وكان 

الأ�سود, هذا ابن اأبي �سبيب, ل يخرجّن اإليه اأحد منكم, 

فاأخذ عاب�س ينادي: األ رجل؟! األ رجل؟! فلم يتقّدم اإليه 

اأحد, فنادى عمر بن �سعد: ويلكم ار�سخوه باحلجارة. فرمي 

باحلجارة من كّل جانب, فلّما راأى ذلك األقى درعه ومغفره 

خلفه, ثّم �سّد على النا�س, فواهلل راأيته يكرد اأكرث من مائتني 

من النا�س, ثّم اإّنهم تعّطفوا عليه من حواليه, فقتلوه واحتّزوا 

اأيدي رجال ذوي عّدة, هذا يقول:  راأ�سه, فراأيت راأ�سه يف 

اأنا قتلته, وهذا يقول: اأنا قتلته, فاأتوا عمر بن �سعد فقال: ل 

قهم 
ّ
اإن�سان واحد, كّلكم قتله, ففر تخت�سموا, هذا مل يقتله 

.
)1(

بهذا القول

وقد قيل عن ل�سان حاله: حّب احل�سني اأجّنن�ي.

يف  احل�سني  مع  وهو   -
ّ

احل�سرمي ب�سري  بن  ملحّمد  وقيل   -2

كربالء- قد اأ�سر ابنك بثغر الرّي, فقال: عند اهلل اأحت�سبه 

ف�سمع  بعده!  اأبقى  واأنا  يوؤ�سر  اأن  اأحّب  كنت  ما  ونف�سي, 

)1)  - اإب�سار العين في اأن�سار الح�سينQ �ص 128.
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حلٍّ  يف  اأنت  اهلل  »رحمك  له:  فقال   ,Qاحل�سني قوله 

ال�سباع  اأكلتني  قال:  ابنك«.  فكاك  يف  فاعمل  بيعتي  من 

والربود  الأثواب  هذه  ابنك  »فاأعط  قال:  فارقتك,  اإن  حّياً 

قيمتها  اأثواب  خم�سة  فاأعطاه  اأخيه«,  فداء  يف  بها  ت�ستعني 

.
)1(

األف دينار

الغفارّي فقال له احل�سني:  اأبي ذرٍّ  ثّم تقّدم جون موىل   -3

»اأنت يف اإذن مّني فاإّنا تبعتنا طلباً للعافية, فال تبتل بطريقنا«, 

فقال: يا بن ر�سول اهلل اأنا يف الرخاء اأحل�س ق�ساعكم, ويف 

ال�سّدة اأخذلكم.. ل واهلل ل اأفارقكم حّتى يختلط هذا الدم 

.
)2(

الأ�سود مع دمائكم

Q4- خرج عمرو بن قرظة الأن�سارّي فا�ستاأذن احل�سني

فاأذن له فقاتل قتال الأبطال, حّتى قتل جمعاً كثرياً من حزب 

ابن زياد, وكان ل ياأتي اإىل احل�سنيQ�سهم اإّل اّتقاه بيده 

ول �سيف اإّل تلّقاه مبهجته, فلم يكن ي�سل اإىل احل�سني �سوء 

حّتى اأثخن باجلراح, فالتفت اإىل احل�سنيQ وقال: يا بن 

اجلّنة,  اأمامي يف  اأنت  »نعم,  فقال:  اأوفيت؟   Pر�سول اهلل

فاقراأ ر�سول اهلل عّني ال�سالم, واأعلمه اأيّن يف الأثر«, فقاتل 

.
)3(

حّتى قتل ر�سوان اهلل عليه

)1)  - مو�سوعة كلمات الإمام الح�سينQ �ص 488.

)2)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 22.

)3)  - اللهوف في قتلى الطفوف �ص 64.
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يزيد  له  فقال  الأ�سدّي,  مظاهر  بن  حبيب  مزح  ولقد   -5

اأخي  يا  اء: 
ّ
القر �سّيد  له  يقال  وكان  الهمدايّن  خ�سري  بن 

اأحّق من هذا  لي�س هذه ب�ساعة �سحك, قال: فاأّي مو�سع 

بال�سرور؟! واهلل ما هو اإّل اأن متيل علينا هذه الطغام ب�سيوفهم 

.
)1(

فنعانق احلور العني

)1)  - رجال الك�ّسي ج 1 �ص 293.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

على  امللقاة  الوظائف  اأهّم  على  الإطاللة 

ال�سيعة يف غيبة الإمام املهدّي عّجل اهلل تعاىل 

فرجه ال�سريف, وكيفّية الرتباط به من خالل 

ما ورد عنهمR من الأخبار والروايات.

المحاضرة الثانية
من وظائف املوؤمنني يف غيبة الإمام املهدّي|

عن اأبي عبد اهللQ, قال: »من عرف هذا الأمر ثّم مات 

.
)1(

قبل اأن يقوم القائم, كان له مثل اأجر من قتل معه«

)1)  - الغيبة للنعماني �ص 460.
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المقّدمة:

اإّن العالقة بالإمام احلّجة|, هي امتداد عقائدّي للعالقة باهلل 

تعاىل ور�سوله P, والبتعاد عنها يوؤّدي ب�ساحبها اإىل النحراف 

الروايات  يف  منها  التحذير  ورد  التي  اجلاهلّية  وامليتة  والهالك, 

 واآلهR. ومن هنا كان ل بّد من املحافظة على هذه 
ّ

عن النبي

العالقة من خالل القنوات العديدة التي ورد التاأكيد عليها يف 

الروايات ال�سريفة, والتي نوردها �سمن املحاور الآتية:

محاور المو�ضوع

1- انتظار الفرج وتوّقعه:

عن اأبي عبد اهللQاأّنه قال: حّدثني اأبي عن جّدي, عن 

اآبائهR: »اأّن اأمري املوؤمننيQ قال:... وانتظروا الفرج ول 

تياأ�سوا من روح اهلل, فاإّن اأحّب الأعمال اإىل اهلل عزَّ وجّل انتظار 

.
)1(

الفرج ما دام عليه العبد املوؤمن...«

 :P اهلل  ر�سول  »قال  قال:  املوؤمننيQاأّنه  اأمري  وعن 

.
)2(

»اأف�سل العبادة انتظار الفرج«

عن اأبي ب�سري قال: قلت لأبي عبد اهللQ: جعلت فداك 

متى الفرج؟ فقال: »يا اأبا ب�سري, واأنت مّمن يريد الدنيا؟ من عرف 

)1)  - الخ�سال �ص 610.

)2)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 287.
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.
)1(

ج عنه لنتظاره«
ّ
هذا الأمر فقد فر

اهلل  العباد من  يكون  ما  »اأقرب  اأبي عبد اهللQقال:  عن 

جّل ذكره اأر�سى ما يكون عنهم اإذا افتقدوا حّجة اهلل جلَّ وعزَّ 

مل  اأّنه  يعلمون  ذلك  يف  وهم  مكانه  يعلموا  ومل  لهم  يظهر  ومل 

الفرج  فتوّقعوا  فعندها  ميثاقه,  ول  ذكره  جلَّ  اهلل  حّجة  تبطل 

اإذا  اأعدائه  على  اهلل  غ�سب  يكون  ما  اأ�سّد  فاإّن  وم�ساء,  �سباحاً 

افتقدوا حّجته ومل يظهر لهم, وقد علم اأّن اأولياءه ل يرتابون ولو 

علم اأّنهم يرتابون ما غّيب حّجته عنهم طرفة عني, ول يكون ذلك 

.
)2(

اإّل على راأ�س �سرار النا�س«

2- الدعاء في غيبته:

يف التوقيع ال�سادر عن �ساحب الزمان|: »واأكرثوا الدعاء 

.
)3(

بتعجيل الفرج, فاإّن ذلك فرجكم«

ر يف ليلة ثالث وع�سرين من 
ّ
وورد عن الأئّمةR اأّنه: »كر

�سهر رم�سان هذا الدعاء �ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كّل حال, 

ويف ال�سهر كّله, وكيف اأمكنك, ومتى ح�سرك من دهرك, تقول 

ال�سالم:  واآله  عليه   
ّ

النبي على  وال�سالة  تعاىل  اهلل  متجيد  بعد 

احل�سن|(  بن  احلّجة  )اأي  فالن  بن  فالن  لولّيك  كن  »اللهّم 

)1)  - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 371.

)2)  - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 333.

)3)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 485.
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يف هذه ال�ساعة ويف كّل �ساعة ولّياً وحافظاً وقائداً ونا�سراً ودلياًل 

.
)2(

 فيها طوياًل«
)1(

وعيناً حّتى ت�سكنه اأر�سك طوعاً ومتّكنه )متتعه(

عن زرارة اأّنه قال: �سمعت اأبا عبد اهلل يقول: »اإّن للغالم غيبة 

بيده  واأوماأ   - »يخاف«  قال:  ومل؟  قلت:  قال:  يقوم«,  اأن  قبل 

ي�سّك يف  الذي  املنتظر, وهو  زرارة, وهو  »يا  ثّم قال:  اإىل بطنه- 

ولدته, منهم من يقول: مات اأبوه بال خلف, ومنهم من يقول: 

وهو  ب�سنتني,  اأبيه  موت  قبل  ولد  اإّنه  يقول:  من  ومنهم  حمل, 

املنتظر غري اأّن اهلل عزَّ وجّل يحّب اأن ميتحن ال�سيعة, فعند ذلك 

يرتاب املبطلون يا زرارة«. ]قال: قلت: جعلت فداك اإن اأدركت 

ذلك الزمان اأّي �سيء اأعمل؟ قال: »يا زرارة[ اإذا اأدركت هذا 

مل  اإن  فاإّنك  نف�سك  فني 
ّ
عر اللهّم  الدعاء:  بهذا  فادع  الزمان 

فني ر�سولك فاإّنك اإن 
ّ
فني نف�سك مل اأعرف نبّيك, اللهّم عر

ّ
تعر

حّجتك  فني 
ّ
عر اللهّم  حّجتك,  اأعرف  مل  ر�سولك  فني 

ّ
تعر مل 

.
)3(

فني حّجتك �سللت عن ديني..«
ّ
فاإّنك اإن مل تعر

عن عبد اهلل بن �سنان قال: قال اأبو عبد اهللQ: »�ست�سيبكم 

�سبهة فتبقون بال َعَلٍم ُيرى, ول اإمام هدى ول ينجو منها اإّل من 

دعا بدعاء الغريق«, قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: »يقول: »يا 

)1)  - كذا في رواية الكافي.

)2)  - تهذيب الأحكام ج 3 �ص 102.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 337.
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اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقّلب القلوب ثّبت قلبي على دينك«, 

والأب�سار  القلوب  مقّلب  يا  رحيم  يا  رحمن  يا  اهلل  »يا  فقلت: 

ثّبت قلبي على دينك«, قال: »اإّن اهلل عزَّ وجّل مقّلب القلوب 

والأب�سار ولكن قل كما اأقول لك: يا مقّلب القلوب ثّبت قلبي 

.
)1(

على دينك«

:P 3- الثبات على الّدين والولية لمحّمد واآل محّمد

جعفرQيقول:  اأبا  �سمعت  قال:  ي�سار  بن  الف�سيل  عن 

النا�س  يعذر  ول  جاهلّية,  ميتة  فموته  اإمام  له  ولي�س  مات  »من 

ه تقّدم 
ّ
حّتى يعرفوا اإمامهم, ومن مات وهو عارف لإمامه ل ي�سر

مع  هو  كمن  كان  لإمامه  عارفاً  مات  ومن  ره,  تاأخُّ اأو  الأمر  هذا 

.
)2(

القائم يف ف�سطاطه«

عن ال�سندّي, عن جّده, قال: قلت لأبي عبد اهللQ: ما 

تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظراً له؟ قال: »هو مبنزلة من 

كان مع القائمQ يف ف�سطاطه«, ثّم �سكت هنيئة ثّم قال: »هو 

.
)3(

»P كمن كان مع ر�سول اهلل

قال اأبو عبد اهللQ: »من مات منكم على اأمرنا هذا, فهو 

مبنزلة من �سرب ف�سطاطه اإىل رواق القائمQ, بل مبنزلة من 

)1)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 351.

)2)  - المحا�سن ج 1 �ص 155.

)3)  - المحا�سن ج 1 �ص 173.
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مبنزلة من  بل  معه,  ا�ست�سهد  مبنزلة من  بل  ب�سيفه,  معه  ي�سرب 

.
)1(

»P ا�ست�سهد مع ر�سول اهلل

د 
ّ
 بن احل�س��ني �س��ي

ّ
ع��ن عمرو ب��ن ثابت, ق��ال: قال علي

العابدين L: »من ثبت على موالتنا يف غيبة قائمنا اأعطاه 

.
)2(

اهلل عزَّ وجّل اأجر األف �سهيد من �سهداء بدر واأحد«

4- الإعداد للظهور:

ه اأن 
ّ
اأ- الإعداد املعنوّي: عن اأبي عبد اهللQ: »..من �سر

يكون من اأ�سحاب القائم فلينتظر, وليعمل بالورع وحما�سن 

الأخالق وهو منتظر, فاإن مات وقام القائم بعده كان له من 

الأجر مثل اأجر من اأدركه, فجدوا وانتظروا, هنيئاً لكم اأّيتها 

.
)3(

الع�سابة املرحومة«

ب- الإعداد املادّي والع�سكرّي: عن اأبي ب�سري, قال: قال 

اأبو عبد اهللQ: »ليعّدن اأحدكم خلروج القائم ولو �سهماً, 

فاإّن اهلل تعاىل اإذا علم ذلك من نّيته رجوت لأن ين�ّسئ يف 

.
)4(

عمره حّتى يدركه, فيكون من اأعوانه واأن�ساره«

)1)  - المحا�سن ج 1 �ص 277.

)2)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 323.

)3)  - الغيبة للنعمانّي �ص 207.

)4)  - الغيبة للنعمانّي �ص 320.
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:Q5- المرجعّية والولية في غيبته

عثمان  بن  حمّمد  �ساألت  قال:  يعقوب,  بن  اإ�سحاق  عن 

فيه عن  �ساألت  قد  كتاباً  يو�سل يل  اأن  العمرّي ر�سي اهلل عنه, 

�ساحب  مولنا  بخّط  التوقيع  يف  فوردت   
ّ

علي اأ�سكلت  م�سائل 

الزمان|: ».. واأّما ظهور الفرج فاإّنه اإىل اهلل تعاىل ذكره وكذب 

الوّقاتون.., واأّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اإىل رواة حديثنا, 

.
)1(

فاإّنهم حّجتي عليكم واأنا حّجة اهلل عليهم«

)1)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 482.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

النا�س  وحّث  العاقبة  ح�سن  اأهمّية  بيان 

للقيام مبا يوجب ذلك

المحاضرة الثالثة
ح�شن العاقبة

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  تعاىل:{ائ  اهلل  قال 

.
)1(

ېئېئ ېئ ىئ ىئ}

)1)  - �سورة اآل عمران الآية 8.
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المقّدمة:

تعترب �سّنة البتالء من ال�سنن الإلهّية الثابتة يف عامل الوجود, 

ومن �سمن ما يواجهه الإن�سان يف هذه ال�سّنة م�ساألة ال�سراع مع 

النا�س  اإبلي�س الذي يبذل ق�سارى جهده مع عفاريته لإ�سالل 

واإف�ساد عاقبتهم, وقد يظّن بع�س النا�س اأّنه اإذا جنح يف جتاوز بع�س 

د اأّنه يف واقع احلال يبقى الختبار 
ْ
البتالءات اأّنه قد جنح متاماً, بي

اإىل  ينتقل  ومل  الدنيا  عامل  الإن�سان يف  دام  ما  جارياً  والبتالء 

العامل الآخر ومن هنا كانت م�ساألة ح�سن العاقبة ت�سكل هاج�ساً 

هذا  جتاوز  له  يوجب  عّما  البحث  اإىل  وتدعوه  الإن�سان  لدى 

المتحان بنجاح.   

محاور المو�ضوع

1- اأهمّية ح�سن العاقبة: 

 الأكرم P اأّنه قال: » خري الأمور 
ّ

اأ- خري الأمور: عن النبي

.
)1(

خريها عاقبة«

اإّن  اأّنه قال: »   Q
ّ

ب- حقيقة ال�سعادة: عن الإمام علي

حقيقة ال�سعادة اأن يختم للمرء عمله بال�سعادة, واإّن حقيقة 

.
)2(

ال�سقاء اأن يختم للمرء عمله بال�سقاء«

)1)  - بحار الأنوار ج 68 �ص 364.

)2)  - معاني الأخبار �ص 345.
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ج- مالك العمل خواتيمه: يقول اأبو فروة الأن�سارّي- وكان 

من ال�سائحني-: قال عي�سى بن مرمي: »يا مع�سر احلوارّيني 

اإّن البناء باأ�سا�سه واأنا ل  اإّن النا�س يقولون  بحّق اأقول لكم 

قال:  اهلل؟  روح  يا  تقول  فماذا  قالوا:  كذلك«.  لكم  اأقول 

»بحّق اأقول لكم اإّن اآخر حجر ي�سعه العامل هو الأ�سا�س«. 

.
)1(

قال اأبو فروة: اإّنا اأراد خامتة الأمر

د- ح�سن الظّن والأمل: من و�سّية اأمري املوؤمننيQ لبنه 

, ل توؤّي�س مذنباً, فكم من 
ّ

الإمام احل�سنيQ: »اأي بني

عاكف على ذنبه ُختم له بخري, وكم من مقبل على عمله 

.
)2(

مف�سد يف اآخر عمره, �سائر اإىل الّنار, نعوذ باهلل منها«

اأّنه   Pالأكرم  
ّ

النبي عن   :
ّ

والواقعي  
ّ

احلقيقي امليزان   - ه� 

قال: »ل عليكم اأن تعجبوا باأحد حّتى تنظروا مبا يختم له, 

بعمل  دهره  برهة من  اأو  من عمره  زماناً  يعمل  العامل  فاإّن 

عماًل  فيعمل  يتحّول  ثّم  اجلّنة  دخل  عليه  مات  لو  �سالح 

 .
)3(

�سّيئاً«

2- موجبات ح�سن العاقبة:

معرفة اهلل تعاىل: نظر اأمري املوؤمننيQاإىل رجل اأّثر اخلوف  -

)1)  - معاني الأخبار �ص 348.

)2)  - تحف العقول �ص 91.

)3)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 725.
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فيه, فقال: »ما بالك؟« قال: اإيّن اأخاف اهلل, فقال: »يا عبد 

اهلل خف ذنوبك, وخف عدل اهلل عليك يف مظامل عباده, 

واأطعه فيما كّلفك, ول تع�سه فيما ي�سلحك, ثّم ل تخف اهلل 

بعد ذلك فاإّنه ل يظلم اأحداً, ول يعّذبه فوق ا�ستحقاقه اأبداً 

اأن  اأردت  اأو تبّدل, فاإن  باأن تغرّي  اأن تخاف �سوء العاقبة  اإّل 

يوؤمنك اهلل �سوء العاقبة, فاعلم اأن ما تاأتيه من خري فبف�سل 

اإّياك  واإنظاره  اهلل  فباإمهال  �سوء  من  تاأتيه  وما  وتوفيقه,  اهلل 

.
)1(

وحلمه وعفوه عنك«

تعظيم حّق اهلل تعاىل: كتب الإمام ال�سادقQاإىل بع�س  -

النا�س: »اإن اأردت اأن يختم بخري عمُلك حّتى ُتقب�س واأنت 

نعماءه يف  تبذل  ل  اأن  حّقه:  فعّظم هلل  الأعمال  اأف�سل  يف 

معا�سيه, واأن تغرّت بحلمه عنك, واأكرم كّل من وجدته يذكر 

مّنا اأو ينتحل موّدتنا, ثّم لي�س عليك �سادقاً كان اأو كاذباً اإّنا 

.
)2(

لك نّيتك وعليه كذبه«

التقوى: يقول تعاىل يف كتابه الكرمي:{ې ى    ى ائ  -

.
)3(

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ }
املوت على طلب احلّق: »من مات على طلب احلّق ومل يدرك  -

)1)  - بحار الأنوار ج 67 �ص 392.

)2)  - عيون اأخبار الر�ساQ ج 1 �ص7.

)3)  - �سورة الق�س�ص الآية 83.
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كماله فهو على خري, وذلك قوله:{ ې ى ى ائ ائ 

.
)2(

»
)1(

ەئ ەئ وئ }
»ل  - قال:   P الأكرم   

ّ
النبي عن  العاقبة:  �سوء  من  اخلوف 

اإىل  الو�سول  يتيّقن  ل  العاقبة  �سوء  من  خائفاً  املوؤمن  يزال 

ر�سوان اهلل حّتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك املوت 

 .
)3(

له«

قال:  -  Lاحل�سني بن   
ّ

علي الإمام  عن  والر�سا:  ال�سرب 

»ال�سرب والر�سا عن اهلل راأ�س طاعة اهلل, ومن �سرب ور�سي عن 

اهلل فيما ق�سى عليه فيما اأحّب اأو كره مل يق�س اهلل عزَّ وجّل 

.
)4(

له فيما اأحّب اأو كره اإّل ما هو خري له«

ق�ساء حوائج الإخوان والإح�سان اإليهم: عن الإمام الكاظم -

Q اأّنه قال: »اإّن خواتيم اأعمالكم ق�ساء حوائج اإخوانكم 

والإح�سان اإليهم ما قدرمت, واإّل مل يقبل منكم عمل, حّنوا 

.
)5(

على اإخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا«

 الأكرم P اأّنه قال: » ال�سدقة متنع ميتة  -
ّ

ال�سدقة: عن النبي

.
)6(

ال�سوء«

)1)  - �سورة الن�ساء الآية 100.

)2)  - تحف العقول 472.

)3)  - بحار الأنوار ج 68 �ص 366.

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 60.

)5)  - بحار الأنوار ج72 �ص 379.

)6)  - ثواب الأعمال �ص 140.
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-  :Qدعاء الغريق: عن عبد اهلل بن �سنان قال: قال اأبو عبد اهلل

»�ست�سيبكم �سبهة فتبقون بال علم يرى, ول اإمام هدى ول ينجو 

منها اإّل من دعا بدعاء الغريق«, قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: 

»يقول: يا اهلل يا رحمن يا رحيم, يا مقّلب القلوب, ثّبت قلبي 

على دينك«, فقلت: يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقّلب القلوب 

والأب�سار ثّبت قلبي على دينك, قال: »اإّن اهلل عزَّ وجّل مقّلب 

القلوب  مقّلب  يا  اأقول لك:  قّل كما  ولكن  والأب�سار  القلوب 

.
)1(

ثّبت قلبي على دينك«

العاملني  - رّب  يا  الوتر:  �سالة  بعد  قراءته  ا�ستحباب  ورد  مّما 

�سّل على حمّمد واآله وهب يل اإميانا  ل اأجل له دون لقائك 

األلهّم �سّل على حمّمد واآله اأحيني عليه  اأحيا عليه واأفنى, 

اإذا  عليه  وابعثني  اأمّتني,  اإذا  عليه  واأمتني  اأحييتني,  ما 

.
)2(

بعثتني«

قراءة دعاء العديلة.  -

ة وعبرة: 3- ق�سّ

 بن اأبي حمزة قال: كان يل �سديق من كّتاب بني 
ّ

عن علي

فا�ستاأذنت   ,Qاأبي عبد اهلل ا�ستاأذن يل على  اأمّية فقال يل: 

له, فاأذن له, فلّما اأن دخل �سّلم وجل�س, ثّم قال: جعلت فداك, 

)1)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 351.

)2)  - بحار الأنوار ج 84 �ص 295.
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اإيّن كنت يف ديوان هوؤلء القوم فاأ�سبت من دنياهم ماًل كثرياً, 

واأغم�ست يف مطالبه, فقال اأبو عبد اهللQ: »لول اأّن بني اأمّية 

وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم وي�سهد 

ما  اأيديهم  وما يف  النا�س  تركهم  ولو  حّقنا,  �سلبونا  ملا  جماعتهم 

اأيديهم«. قال: فقال الفتى: جعلت  اإّل ما وقع يف  وجدوا �سيئاً 

قال:  تفعل؟«  لك  قلت  »اإن  قال:  منه؟  خمرج  يل  فهل  فداك 

فمن  ديوانهم  ما ك�سبت يف  »فاأخرج من جميع  له:  قال  اأفعل, 

عرفت منهم رددت عليه ماله, ومن مل تعرف ت�سّدقت به, واأنا 

اأ�سمن لك على اهلل عزَّ وجّل اجلّنة«, فاأطرق الفتى طوياًل ثّم قال 

له: لقد فعلت, جعلت فداك. قال ابن اأبي حمزة: فرجع الفتى 

اإّل خرج منه  الكوفة فما ترك �سيئاً على وجه الأر�س  اإىل  معنا 

حّتى ثيابه التي كانت على بدنه قال: فق�سمت له ق�سمة وا�سرتينا 

له ثياباً وبعثنا اإليه بنفقة, قال: فما اأتى عليه اإّل اأ�سهر قالئل حّتى 

مر�س, فكّنا نعوده, قال: فدخلت يوماً وهو يف ال�سوق قال: ففتح 

, وفى يل واهلل �ساحبك, قال: ثّم مات 
ّ

عينيه ثّم قال يل: يا علي

فتوّلينا اأمره, فخرجت حّتى دخلت على اأبي عبد اهللQ, فلّما 

, وفينا واهلل ل�ساحبك«, قال: فقلت: 
ّ

اإيّل قال يل: »يا علي نظر 

.
)1(

�سدقت جعلت فداك هكذا واهلل قال يل عند موته

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 17 �ص 200.
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4- ح�سن الخاتمة في كربالء:

يف يوم عا�سوراء ملّا عزم الكوفّيون على احلرب والقتال �ساأل 

 ابن �سعد: اأمقاتٌل اأنت هذا الرجل؟! فاأبلغه ابن �سعد بعزمه 
ّ
احلر

على ذلك.

 Qويف تلك الأثناء �سّمم احلّر على اللتحاق بالإمام احل�سني

واأقبل حّتى وقف من النا�س موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له: قّرة 

بن قي�س فقال: »يا قّرة هل �سقيت فر�سك اليوم؟« فقال له: ل, قال 

له:« فما تريد اأن ت�سقيه«؟ قال قّرة: فظننت واهلل اأّنه يريد اأن يتنّحى 

اأراه حيث ي�سنع ذلك, فقلت له: مل  اأن  القتال ويكره  فال ي�سهد 

.
)1(

اأ�سقه واأنا منطلق فاأ�سقيه

 قال له: ما تريد يا بن 
ّ
وملّا �سّك املهاجر بن اأو�س مبا يفعله احلر

اإّن اأمرك ملريب!! واهلل ما  اأتريد اأن حتمل؟... ثّم قال له:  يزيد, 

راأيت منك يف موقف قّط مثل هذا, ولو قيل يل: من اأ�سجع اأهل 

الكوفة؟ ما عدوتك فما هذا الذي اأرى منك؟

:« اإيّن واهلل اأخرّي نف�سي بني اجلّنة والّنار, فواهلل ل 
ّ
فقال له احلر

اأختار على اجلّنة �سيئاً ولو قّطعت وُحرّقت«.

Q, وملّا اقرتب 
)2(

 �سرب فر�سه فلحق باحل�سني
ّ
ثّم اإّن احلر

من خيمة الإمامQ- وكاإ�سارة منه على ترك احلرب والقتال- 

)1)  - وقعة الطف �ص  213.

)2)  - وقعة الطّف �ص  214.
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خلع درعه واأظهر اأّنه قد جاء طالباً الأمان, واقرتب اإىل احلّد الذي 

عرفه اجلميع, ف�سّلم على الإمام وقال له:«جعلني اهلل فداك يا بن 

ر�سول اهلل, اأنا �ساحبك الذي حب�ستك عن الرجوع و�سايرتك 

يف الطريق وجعجعت بك يف هذا املكان, واهلل الذي ل اإله اإّل 

هو ما ظننت اأّن القوم يرّدون عليك ما عر�سته عليهم اأبداً, ول 

يبلغون منك هذه املنزلة... واإيّن تائب اإىل اهلل مّما �سنعت, فرتى 

اهلل  يتوب  »نعم   :Qاحل�سني له  فقال  توبة؟«  ذلك  من  يل 

عليك ويغفر لك« ثّم قال له: »انزل عن فر�سك«.

: »اأنا لك فار�ساً خرٌي مّني راجاًل اأقاتلهم على فر�سي 
ّ
فقال احلر

.
)1(

�ساعة«

 قد اأقبل يرك�س 
ّ

 بن يزيد الرياحي
ّ
قال ابن اأعثم: فاإذا احلر

بن  »يا  له:  فقال   ,Qاحل�سني يدي  بني  وقف  حّتى  فر�سه 

بنت ر�سول اهلل, كنت اأّول من خرج عليك اأفتاأذن يل اأن اأكون 

اأّول مقتوٍل بني يديك لعّلي اأبلغ بذلك درجة ال�سهداء فاأحلق 

؟.
)2(

»P بجّدك

لك«.  بدا  ما  اهلل  يرحمك  »فا�سنع   :Qالإمام له  فقال 

 نحو امليدان وخاطب اأهل الكوفة فحمل عليه 
ّ
ومن ثّم تقّدم احلر

)1)  - الإر�ساد ج  2 �ص  99.

)2)  - الفتوح, �ص  904.
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.
)1(

الأعداء يرمونه بالنبال الكثرية

 بن 
ّ
اإىل قتال القوم احلر اأّول من تقّدم  باأّن  ويّدعي املوؤّرخون 

 وهو يرجتز ال�سعر فقاتلهم ما بني كرٍّ وفرٍّ حّتى عقر 
ّ

يزيد الرياحي

 راجاًل, فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه 
ّ
فر�سه فوقع وبقي احلر

وجرح  ف�سرعوه  جماعة  عليه  هجم  حّتى  الأبطال  قتال  يقاتل 

جراحات بليغة فجي ء به نحو احل�سنيQ وو�سعوه بني يديه 

وجهه  املباركتني  بيديه  مي�سح   Qاحل�سني فاأخذ  رمق,  وفيه 

 يف الدنيا 
ّ
اً, واأنت احلر

ّ
 كما �سّمتك اأّمك حر

ّ
ويقول له: »اأنت احلر

والآخرة«.

فا�ست   Qالإمام من  الب�سارة  هذه   
ّ
احلر �سمع  اأن  وبعد 

 ر�سوان اهلل عليه.
)2(

روحه

)1)  - الإر�ساد, ج  2, �ص  101-99.

)2)  - الفتوح �ص  904 و905.
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 الليلة السابعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

الن�سوة  بع�س  مواقف  على  الإطاللة 

اللواتي كان لهن دور ممّيز يف نه�سة عا�سوراء 

والوقوف على اأهّم دللتها وعربها.

المحاضرة األولى
من مواقف الن�شاء يف نه�شة عا�شوراء

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  تعاىل:{ڈ  قال 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
.

)1(

ڱ }

)1)  - �سورة النحل الآية 97.
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المقّدمة:

قامت جمموعة من الن�ساء يف نه�سة عا�سوراء باأدوار عديدة كان 

Qلها اأهمّيتها يف مواقف العديد مّمن وقف مع الإمام احل�سني

اأو حلق به, بحيث �ساهمت يف احلّث على القتال بني يديه والدفاع 

املجاهدات يف  الن�ساء  ا�سمها بني  تخليد  �ساهم يف  ما  ثورته,  عن 

�سريع  ب�سكل  نقف  و�سوف  احل�سنيQونه�سته.  الإمام  ثورة 

ومقت�سب على بع�س هذه الن�سوة ومواقفهّن.

محاور المو�ضوع

طوعة: وهي املراأة التي اآوت م�سلم بن عقيل عندما تخاذل - 1

عنه النا�س وبقي وحيداً, لي�س معه اأحد يدّله على الطريق, 

ول على منزل, ول يوا�سيه بنف�سه اإن عر�س له عدّو, فم�سى 

يذهب,  اأين  يدري  ل  الكوفة,  اأزّقة  يف  يتلّدد  وجهه  على 

حّتى خرج اإىل دور بني جبلة من كندة, فم�سى حّتى انتهى 

اإىل باب امراأة يقال لها »طوعة«, اأّم ولد كانت لالأ�سعث بن 

بالًل  له  فولدت   ,
ّ

احل�سرمي اأ�سيد  فتزّوجها  فاأعتقها  قي�س 

ف�سّلم  تنتظره  قائمة  واأّمه  النا�س,  مع  خرج  قد  بالل  وكان 

عليها ابن عقيل فرّدت عليه, فقال لها: يا اأَمة اهلل ا�سقيني 

ثّم خرجت  الإناء,  واأدخلت  فجل�س  ف�سقته,  فدخلت  ماء, 

فقالت: يا عبد اهلل اأمل ت�سرب؟ قال: بلى, قالت: فاذهب 
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اإىل اأهلك, ف�سكت, ثّم عادت فقالت: مثل ذلك, ف�سكت, 

 اإىل اأهلك 
ّ
ثّم قالت له: فئ هلل �سبحان اهلل يا عبد اهلل, فمر

اأحّله  فاإّنه ل ي�سلح لك اجللو�س على بابي ول  عافاك اهلل, 

اأَمة اهلل, ما يل يف هذا امل�سر منزل ول  لك, فقام فقال: يا 

ع�سرية, فهل لك اإىل اأجر ومعروف ولعّلي مكافئك به بعد 

اليوم, فقالت: يا عبد اهلل وما ذاك؟ قال: اأنا م�سلم بن عقيل 

قال:  م�سلم؟!  اأنت  قالت:  وين, 
ّ
وغر القوم  هوؤلء  كّذبني 

نعم, قالت: ادخل, فاأدخلته بيتاً يف دارها غري البيت الذي 

يتع�ّس,  فلم  الع�ساء  عليه  وعر�ست  له  وفر�ست  فيه,  تكون 

الدخول يف  فراآها تكرث  ابنها  اأن جاء  باأ�سرع من  ومل يكن 

البيت واخلروج منه, فقال: واهلل اإّنه لرييبني كرثة دخولك 

هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه, اإّن لك ل�ساأناً! قالت: 

اأقبل  , اله عن هذا, قال لها: واهلل لتخربين, قالت: 
ّ

يا بني

يا  فقالت:  فاألحَّ عليها,  ت�ساألني عن �سيء  �ساأنك ول  على 

بني, ل حتّدثن اأحداً من النا�س مبا اأخربك به, واأخذت عليه 

اأّنه  وزعموا  و�سكت,  فا�سطجع  فاأخربته  لها,  فحلف  الأميان 

ي�سرب مع  بع�سهم: كان  وقال  النا�س,  من  �سريداً  قد كان 

اإلخ...
)1(

اأ�سحاب له...

وي�ستوقفنا يف موقف هذه املراأة اجلليلة اأمور عديدة:

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 277- 278.
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اأّنها امراأة موؤمنة �ساحلة, ويدّل قولها مل�سلم: ل ي�سلح  منها: 

لك اجللو�س على بابي ول اأحّله لك, على اأّنها امراأة عفيفة طاهرة 

 على باب 
ّ

تعرف احلالل واحلرام وتاأنف من وقوف رجل اأجنبي

 التهمة اإليها فاأرادت جتّنب موا�سع التهم من خالل 
ّ
دارها قد يجر

ذلك.

اإىل بيت غري  القائد املجاهد واأدخلته  اآوت ذلك  اأّنها  ومنها: 

واأخفته  الطعام,  عليه  وعر�ست  اإليه,  تاأوي  كانت  الذي  البيت 

وحلفه  وتعّهده  اإ�سراره  لول  ولدها  عن  حّتى  النا�س  اأعني  عن 

اأحداً مبكانه, ويف ذلك كّله ما ل يخفى من  اأن ل يخرب  الأميان 

ال�سجاعة واجلراأة خ�سو�ساً يف الوقت الذي كان اخلوف والرعب 

اأّن املراأة  ميالأ �سوارع الكوفة واأزّقتها, وقبل ذلك �ساهدنا كيف: 

يكفونك,  النا�س  ان�سرف  فتقول:  اأخاها  اأو  ابنها  تاأتى  كانت 

ويجيء الرجل اإىل ابنه اأو اأخيه فيقول: غداً ياأتيك اأهل ال�سام 

قون 
ّ
؟ ان�سرف, فيذهب به, فما زالوا يتفر

ّ
فما ت�سنع باحلرب وال�سر

.
)1(

ويت�سّدعون عن م�سلم..حّتى مل يبق معه اأحد

زمانها  لإمام  مبعوث  من  ميّثله  مبا  م�سلماً  ن�سرت  اأّنها  ومنها: 

ومل  جميعاً,  النا�س  عنه  تخاذل  وقت  احل�سنيQيف  الإمام 

الأقّل  بلغوا على  وقد  بايعوه  الذين  اأولئك  من  اأحداً  يجد  يعد 

ثمانية ع�سر األفاً كما جاء يف الكتاب الذي بعثه م�سلم اإىل الإمام 

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 278.
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احل�سنيQمع عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّي: اأّما بعد, فاإّن 

الرائد ل يكذب اأهله, وقد بايعني من اأهل الكوفة ثمانية ع�سر 

النا�س كّلهم معك  فاإّن  ياأتيك كتابي,  األفا فعّجل الإقبال حني 

.
)1(

لي�س لهم يف اآل معاوية راأي ول هوى, وال�سالم

اأّنه م�سلم وقد اأخربها بخذلن  اأّما تلك املراأة فعندما علمت 

ومل  تكليفها  واأّدت  وحفظه,  بحمايته  قامت  له  الكوفة  اأهل 

يوح�سها اأّنها لوحدها مع ما عرفته من م�سلم وما ميّثله.

ومنها: اأّن املراأة واإن كان اجلهاد يف اأر�س املعركة �ساقط عنها, 

فعندما  براأ�سها,  اأّمة  عمل  يوازي  اأحياناً  بدور  تقوم  قد  ولكّنها 

تخاذل جميع الرجال مّمن بايع م�سلماً ن�سرته امراأة, وهو ما يعطي 

للمراأة دوراً ريادّياً ومتقّدماً ي�ستحّق التنويه به والوقوف عنده.

الأمم  من  اأّمة  اأحياناً  ت�سيب  قد  ال�ستبدال  �سّنة  اأّن  ومنها: 

مو�سع  هنا  لي�س  عديدة  عوامل  ب�سبب  النا�س  من  اأو جمموعة 

احلّق  ن�سرة  من  باأجمعهم  يحرموا  اأن  النتيجة  وتكون  �سرحها, 

الدور  بهذا  ليقوم  النا�س  من  اأحد  لي�س يف ح�ساب  من  وياأتي 

وينعم باخللود ويلحق الآخرين اخلزي والعار اإىل الأبد.

اأّم عمرو بن جنادة الأن�سارّي: وهو فتى �ساّب يف مقتبل العمر - 2

وقيل اإّن عمره كان اإحدى ع�سرة �سنة, خرج بعد اأن قتل اأبوه 

يف املعركة وكانت اأّمه معه, فقالت له اأّمه: اخرج يا بني وقاتل 

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 278.
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فقال احل�سنيQ: »هذا  ر�سول اهلل! فخرج  ابن  بني يدي 

�ساب قتل اأبوه ولعّل اأّمه تكره خروجه«, فقال ال�ساب: اأّمي 

اأمرتني بذلك, فربز وهو يقول:

اأم���������ريي ح�������س���نٌي ون����ع����م الأم������ري

������س�����روُر ف��������وؤاد ال���ب�������س���ري ال���ن���ذي���ر

 وف������اط������م������ُة وال������������داُه
ٌّ

ع�����ل�����ي

ف���ه���ل ت���ع���ل���م���ون ل�����ه م�����ن ن���ظ���ري؟

ل����ه ط���ل���ع���ٌة م���ث���ُل ���س��م�����س ال�����س��ح��ى

ٌة م�����ث�����ُل ب��������در م��ن��ري
ّ
ل������ه غ�����������ر

Qوقاتل حّتى قتل وجّز راأ�سه ورمي به اإىل ع�سكر احل�سني

ة 
ّ
فحملت اأّمه راأ�سه, وقالت: اأح�سنت يا بني يا �سرور قلبي ويا قر

عيني, ثّم رمت براأ�سه.. واأخذت عمود خيمٍة, وحملت عليهم 

وهي تقول:

اأن�������ا ع�����ج�����وٌز �����س����ّي����دي ���س��ع��ي��ف��ة

خ��������اوي��������ٌة ب������ال������ي������ٌة ن���ح���ي���ف���ة

اأ�����س����رب����ك����م ب���������س����رب����ٍة ع��ن��ي��ف��ة

ال�������س���ري���ف���ة ف����اط����م����َة  ب���ن���ي  دون 

.
)1(

... فاأمر احل�سنيQب�سرفها ودعا لها

وي�ستوقفنا يف موقف هذه املراأة الآتي:

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 27- 28.
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يثنها  املعركة, مل  اأر�س  يف  �سهيداً  زوجها  فقد  رغم  اأّنها  اأ- 

كان  واإن  وال�سهادة,  للقتال  بعده  ولدها  تقدمي  عن  ذلك 

�سغري ال�سّن ويف مقتبل العمر, مّما يدّل على عظيم الت�سحية 

والفداء, وهذا ما لفت اإليه الإمام احل�سنيQعندما قال: 

»ولعّل اأّمه تكره خروجه؟« فال يريد اأن ي�سيبها بفقد عزيزين 

دفعة واحدة, واإذا بجواب الفتى: اإّن اأّمي هي التي اأمرتني!

 وقاتل بني يدي ابن ر�سول 
ّ

ب- اإّن قولها لبنها: اخرج يا بني

اهلل, ي�سري اإىل طبيعة العالقة التي تربطها بالإمامQ, وتريد 

اهلل  ر�سول  ابن  كونه  وهو  اأ�سا�سها,  على  به  ولدها  تربط  اأن 

وامتداداً له ولنهجه وخّطه, وهذا ما لعّله ظهر يف رجزه الذي 

عن  معرفاً  اأو  بن�سبه  مفتخراً  يرجتز  مل  حيث  وا�سحاً  اأن�سده 

 :Qباحل�سني نف�سه كما تقت�سيه العادة, بل ارجتز مفتخراً 

اأمريي ح�سني...

ج- تو�سح عبارتها التي اأّبنت بها ولدها اأّنها كانت م�سرورة 

امل�سهد  ذلك  اأثار  لقد  بل  بذلك,  م�ستب�سرة  ولدها  بفعل 

رّدها  اأن  اإىل  للقتال  اأّنها خرجت  اإىل حّد  الرهيب عنفوانها 

احل�سنيQودعا لها. 

تها عن - 3 اأبو خمنف ق�سّ : ويروي 
ّ

اأّم وهب بنت عبد الكلبي

رجل يقال له اأبو جناب اأّنه قال: كان مّنا رجل يدعى عبد 

اهلل بن عمري من بني عليم كان قد نزل الكوفة واتخذ عند 



202

النمر  من  له  امراأة  معه  وكانت  داراً  همدان  من  اجلعد  بئر 

بن قا�سط يقال لها اأّم وهب بنت عبد, فراأى القوم بالنخيلة 

فقيل  عنهم  ف�ساأل  قال:  احل�سني,  اإىل  لي�سرحوا  يعر�سون 

 ,P اهلل  ر�سول  بنت  فاطمة  بن  اإىل ح�سني  ي�سرحون  له: 

واإيّن  فقال واهلل لقد كنت على جهاد اأهل ال�سرك حري�ساً 

لأرجو اأّل يكون جهاد هوؤلء الذين يغزون ابن بنت نبّيهم 

اأي�سر ثواباً عند اهلل من ثوابه اإّياي يف جهاد امل�سركني, فدخل 

اإىل امراأته فاأخربها مبا �سمع واأعلمها مبا يريد فقالت: اأ�سبت 

قال:  معك  واأخرجني  افعل  اأمورك  اأر�سد  بك  اهلل  اأ�ساب 

فخرج بها لياًل حّتى اأتى ح�سيناً فاأقام معه.

فلّما دنا منه عمر بن �سعد ورمى ب�سهم ارمتى النا�س فلّما ارمتوا 

خرج ي�سار موىل زياد بن اأبي �سفيان و�سامل موىل عبيد اهلل بن زياد 

بن  حبيب  فوثب  قال:  بع�سكم,  اإلينا  ليخرج  يبارز؟  من  فقال: 

مظاهر وبرير بن ح�سري, فقال لهما ح�سني: »اجل�سا«, فقام عبد اهلل 

 فقال: اأبا عبد اهلل, رحمك اهلل ائذن يل فالأخرج 
ّ

بن عمري الكلبي

ما  بعيد  ال�ساعدين  �سديد  طوياًل  اآدم  رجاًل  ح�سني  فراأى  اإليهما, 

بني املنكبني, فقال ح�سني: »اإيّن لأح�سبه لالأقران قّتاًل, اخرج اإن 

�سئت«, قال: فخرج اإليهما فقال له: من اأنت؟ فانت�سب لهما, فقال: 

اأو برير  اإلينا زهري بن القني اأو حبيب بن مظاهر  ل نعرفك ليخرج 

:...وبك 
ّ

الكلبي له  فقال  �سامل,  اأمام  وي�سار م�ستنتل  ابن خ�سري, 
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رغبة عن مبارزة اأحد من النا�س ويخرج اإليك اأحد من النا�س اإّل 

وهو خري منك؟! ثّم �سدَّ عليه ف�سربه ب�سيفه حّتى برد فاإّنه مل�ستغل 

به ي�سربه ب�سيفه اإذ �سّد عليه �سامل ف�ساح به: قد رهقك العبد, قال: 

 بيده الي�سرى 
ّ

فلم ياأبه له حّتى غ�سيه فبدره ال�سربة فاتقاه الكلبي

 ف�سربه حّتى قتله, 
ّ

فاأطار اأ�سابع كّفه الي�سرى, ثّم مال عليه الكلبي

 مرجتزاً وهو يقول وقد قتلهما جميعاً:
ّ

واأقبل الكلبي

ك��ل��ب اب������ن  ف����اأن����ا  ت����ن����ك����روين  اإن 

ح�����س��ب��ي ع��ل��ي��م  يف  ب��ب��ي��ت��ي  ح�����س��ب��ي 

وع�����س��ب ة 
ّ
ِم��������ر ذو  ام���������روؤٌ  اإيّن 

ول�������س���ت ب������اخل������ّوار ع���ن���د ال��ن��ك��ب

وْه������ِب اأمَّ  ل�����ك  زع�����ي�����ٌم  اإيّن 

ب��ال��ط��ع��ن ف��ي��ه��م م���ق���ّدم���اً وال�����س��رب

����س���رب غ����الم م���وؤم���ن ب��ال��رب

تقول  زوجها  نحو  اأقبلت  ثّم  امراأته عموداً  وهب  اأّم  فاأخذت 

له: فداك اأبي واأّمي قاتل دون الطّيبني ذرّية حمّمد, فاأقبل اإليها 

يرّدها نحو الن�ساء فاأخذت جتاذب ثوبه, ثّم قالت: اإيّن لن اأدعك 

دون اأن اأموت معك, فناداها ح�سني فقال: »جزيتم من اأهل بيت 

خرياً, ارجعي رحمك اهلل اإىل الن�ساء فاجل�سي معهّن, فاإّنه لي�س 

.
)1(

على الن�ساء قتال«, فان�سرفت اإليهّن

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 326- 327.
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اإىل زوجها حّتى  - بعد ذلك- مت�سي 
ّ

امراأة الكلبي وخرجت 

اجلّنة,  لك  هنيئاً  وتقول:  الرتاب  مت�سح عنه  راأ�سه  جل�ست عند 

فقال �سمر بن ذي اجلو�سن لغالم ي�سمى ر�ستم: ا�سرب راأ�سها 

اأّول  , فكانت 
)1(

راأ�سها ف�سدخه فماتت مكانها بالعمود, ف�سرب 

.Qسهيدة بني يدي الإمام احل�سني�

وي�ستوقفنا يف موقف هذه املراأة اأمور:

1 - ,Qت�سجيعها لزوجها يف اخلروج لن�سرة الإمام احل�سني

معتربة ذلك من اأر�سد الأمور, وطلبها منه اخلروج معه لتكون 

اإىل جانبه يف اأر�س املعركة, يف الوقت الذي كان النا�س فيه 

فيه  ويخذل  بيعتهم,  الإمامQوينكثون  عن  يتخاذلون 

بع�سهم بع�ساً.

�سجاعتها واندفاعها, ونزولها اإىل اأر�س املعركة لتحّث زوجها - 2

معرفتها  على  يدّل  ما  وهو   ,P
ّ

النبي ذرّية  ن�سرة  على 

وقناعتها التاّمة مبا تفعله وتقوم به.

لقد ا�ستجاب اهلل تعاىل دعاءها وحّقق لها اأمنيتها اأن ُتقتل - 3

مع زوجها وُترزق ال�سهادة يف �سبيل اهلل, واأعطاها هذا الو�سام 

لتلتحق ب�سهداء كربالء, وتكون اأّول �سهيدة بني يدي الإمام 

احل�سنيQ, بعد اأن باركت لزوجها وهّناأته بال�سهادة.

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 333- 334.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

يف  مقامهم  وعلّو  ال�سهداء  ف�سل  بيان 

الدنيا والآخرة.

المحاضرة الثانية
مقام ال�شهادة يف الإ�شلم

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  تعاىل:{گ  قال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ 
.

)1(

ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ }

)1)  - �سورة اآل عمران الآية 171-169.
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المقّدمة:

امل�سلمني,  نه�سة  يف  الأ�سا�سّية  املقّومات  من  ال�سهادة  تعترب 

ذات  والثورات  النتفا�سات  انت�سار  ويف  امل�ست�سعفني,  ك 
ّ
وحتر

كات 
ّ
القيم واملبادئ, ول ميكن اأن تنت�سر هذه النه�سات والتحر

واإراقة  عزيزة,  ت�سحيات  بتقدمي  اإّل  والثورات...  والنتفا�سات 

دماء زكّية غالية, و�سقوط �سهداء اأوفياء ف�سالء علماء... وقد تزيد 

اأو تقّل, ولكن ال�سهادة ودماء ال�سهداء الأوفياء  ن�سبة ال�سهداء 

 واإحدى اأقوى 
ّ

يف النتيجة تكون اأحد مقّومات النت�سار املبدئي

.
)1(

الدعائم يف الر�سالت ال�سماوّية

محاور المو�ضوع

1- معنى ال�سهيد:

ال�سهيد يف اللغة وال�سرع هو املقتول يف �سبيل اهلل, و�سبب ت�سميته 

بذلك: قياُمه ب�سهادة احلّق يف اأمر اهلل تعاىل حّتى ُقتل, اأو لأّنه ي�سهد 

ما اأعّد اهلل له من الكرامة بالقتل, اأو لأّنه �سهد املغازي, اأو لأّنه �ُسهد 

اأو لأّنه حّي مل ميت كاأّنه ي�ساهد  اأو لأّنه ُختم له بخري,  له بالإميان, 

ويح�سر, اأو لأّنه حا�سر عند رّبه, اأو لأّنه ي�سهد ملكوت اهلل وملكه, اأو 

. ولعّله جلميع ما ذكر.
)2(

ل�سقوطه على ال�ساهدة وهي الأر�س

)1)  - من كالم لالإمام القائد الخامنئّي )دام عّزه(.

)2)  - م�ستفاد من اللمعة البي�ساء للتبريزّي الأن�سارّي �ص 368.
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2- اأهمّية ال�سهادة: 

»فوق كّل  قال:   P الأكرم   
ّ

النبي الرّب: عن  اأعلى درجات 

ذي برٍّ برٌّ حّتى يقتل الرجل يف �سبيل اهلل فاإذا قتل يف �سبيل اهلل 

.
)1(

»
ّ
فلي�س فوقه بر

ڱ      - ڳ       ڳ  ڳ  تعاىل:{ڳ  قال  احل�سنيني:  اإحدى 

قال:   Qاملوؤمنني اأمري  وعن   ,
)2(

ڱ} ڱ 
.

)3(

»املوؤمن يقظان مرتّقب خائف, ينتظر اإحدى احل�سنيني«

قال لأ�سحابه يف  -  Qاملوؤمنني اأمري  اأّن  املوت: روي  اأكرم 

�ساعة احلرب: »اإّن املوت طالب حثيث, ل يفوته املقيم, ول 

.
)4(

يعجزه الهارب, اإّن اأكرم املوت القتل«

املوت  - »اأ�سرف  قال:   P الأكرم   
ّ

النبي املوت: عن  اأ�سرف 

.
)5(

قتل ال�سهادة«

3- مكانة ال�سهيد:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  - تعاىل:{  قال  ة:  اخلا�سّ احلياة 

.
)6(

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 348.

)2)  - �سورة التوبة الآية 52.

)3)  - الخ�سال �ص 633.

)4)  - نهج البالغة.

)5)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 576.

)6)  - �سورة البقرة الآية 154.
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چ  - چ  چ  ڃ   } تعاىل:  قال  عليهم:  اهلل  اأنعم  مّمن 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
.

)1(

ڎڈ ڈ ژ ژ}
من املوؤمنني ال�سادقني: قال تعاىل:{ ٱ ٻ ٻ ٻ  -

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 
.

)2(

ٿ ٿ }
ٹ  - ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  تعاىل:{  قال  له:  مغفور 

ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

 الأكرم P اأّنه قال: 
ّ

, وعن النبي
)3(

چ چ چ ڇ }

 ,
)4(

ين« »اأّول ما يهراق من دم ال�سهيد يغفر له ذنبه كّله اإّل الدَّ

وعن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »اأّول قطرة من دم ال�سهيد 

.
)5(

ين فاإّن كّفارته ق�ساوؤه« كّفارة لذنوبه اإّل الدَّ

 الأعظم P قال: »من لقي  -
ّ

ماأمون من فتنة القرب: عن النبي

, وُروي 
)6(

العدّو ف�سرب حّتى يقتل اأو يغلب مل يفنت يف قربه«

 :P ما بال ال�سهيد ل يفنت يف قربه؟ فقال :Pاأّنه �ُسئل

)1)  - �سورة الن�ساء الآية 69.

)2)  - �سورة الأحزاب الآية 23.

)3)  - �سورة اآل عمران الآية 195.

)4)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1514.

)5)  - و�سائل ال�سيعة ج 18 �ص 324.

)6)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1515.



209

.
)1(

»كفى بالبارقة فوق راأ�سه فتنة«

»ما  - قال:  اأّنه   P الأكرم   
ّ

النبي روي عن  بالأمل:  ي�سعر  ل 

م�ّس  اأحدكم  يجد  كما  اإّل  القتل  م�ّس  من  ال�سهيد  يجد 

.
)2(

القر�سة«

4- من �سرائط ال�سهادة:

يقول تعاىل يف كتابه الكرمي:{ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې 
ىئ  ېئ    ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   

.
)3(

ٺ ٺ }
فقد حّدد اهلل تعاىل يف هاتني الآيتني جمموعة من ال�سرائط 

ول�سّحة  ال�سهادة  مقام  لنيل  الإن�سان  توؤّهل  التي  واملوا�سفات 

تعاىل,  واخلالق  املخلوق  بني  والثمن  وال�سراء  البيع  معاملة 

وال�سرائط التي حّددتها الآيتان هي:

التائبون: الذين يغ�سلون قلوبهم واأرواحهم من رين الذنوب  -

)1)  - الكافي ج 5 �ص 54.

)2)  - الدّر المنثور ج 2 �ص 99.

)3)  - �سورة التوبة الآية 111- 112.
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مباء التوبة.

العابدون: الذين يطّهرون اأنف�سهم يف نفحات الدعاء واملناجاة  -

مع رّبهم.

احلامدون: الذين ي�سكرون اهلل ويحمدونه على نعمه املادّية  -

واملعنوّية ويعي�سون احلمد يف ال�سّدة والرخاء.

ال�سائحون: الذين يتنّقلون من مكان عبادة اإىل اآخر, اأو الذين  -

 
ّ

النبي فعن  الأعداء  وحماربة  اجلهاد  ميادين  اإىل  يتوّجهون 

الأكرم P قال: »اإّن �سياحة اأّمتي اجلهاد يف �سبيل اهلل«؛ اأو 

 P قال: »اإّن ال�سائحني هم ال�سائمون«.
ّ

ال�سائمون فعن النبي

 الراكعون: الذين يركعون يف مقابل عظمة اهلل تعاىل. -

ال�س��اجدون: الذي��ن يطاأطئ��ون روؤو�س��هم اأم��ام خالقه��م  -

وي�سجدون له.

الآمرون باملعروف: الذين يدعون النا�س لعمل اخلري. -

الناهون عن املنكر: الذين مل يقتنعوا بالدعوة اإىل اخلري بل  -

حاربوا كّل منكر وف�ساد.

 وهو  -
ّ

احلافظون حلدود اهلل: الذين اأّدوا اأهّم واجب اجتماعي

حفظ احلدود الإلهّية واإجراء قوانني اهلل تعاىل واإقامة احلدود 

والعدالة.

�سُع املذكورة ياأتي بعدها  فمن اجتمعت فيه هذه ال�سفات التِّ
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.
)1(

قوله تعاىل: { ۆئ ۆئ }

ة وعبرة: ق�سّ

بن  احل�سني  عن   Qالر�سا مو�سى  بن   
ّ

علي الإمام  عن 

على  هم  ويح�سّ يخطب  املوؤمنني  اأمري  »بينما  قال:   L  
ّ

علي

عن  اأخربين  املوؤمنني,  اأمري  يا  فقال:  �ساب  اإليه  قام  اإذ  اجلهاد 

 P ف�سل الغزاة يف �سبيل اهلل, فقال: »كنت رديف ر�سول اهلل

ال�سال�سل  ذات  غزوة  عن  منقلبون  ونحن  الع�سباء  ناقته  على 

ف�ساألته عّما �ساألتني عنه, فقال: الغزاة اإذا هّموا بالغزو كتب اهلل 

لهم براءة من الّنار. فاإذا جتّهزوا لغزوهم باهى اهلل بهم املالئكة. 

فاإذا وّدعهم اأهلوهم بكت عليهم احليطان والبيوت, ويخرجون 

يوم  كّل  وغاز(  �سهيد  لكّل  )اأّي  له  ويكتب  الذنوب...  من 

عدّوهم  بح�سرة  �ساروا  واإذا  اهلل...  يعبدون  رجل  األف  عبادة 

انقطع علم اأهل الدنيا عن ثواب اهلل اإّياهم. فاإذا برزوا لعدّوهم 

الرجل  اإىل  الرجل  وتقّدم  ال�سهام,  وفوقت  الأ�سّنة  واأ�سرعت 

حّفتهم املالئكة باأجنحتها يدعون اهلل بالن�سرة والتثبيت فينادي 

مناد: »اجلّنة حتت ظالل ال�سيوف فتكون الطعنة وال�سربة على 

ال�سهيد اأهون من �سرب املاء البارد يف اليوم ال�سائف. واإذا زال 

اإىل الأر�س حّتى  اأو �سربة مل ي�سل  فر�سه بطعنة  ال�سهيد من 

)1)  - مقتب�ص من تف�سير الأمثل ج 6 �ص 213- 215.
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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 

ب, اب�سر, فاإّن لك ما ل عني 
ّ
ب الذي خرج من البدن الطي

ّ
الطي

راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر, ويقول اهلل: اأنا 

اأ�سخطهم فقد  اأر�ساين ومن  فقد  اأر�ساهم  اأهله من  خليفته يف 

.
)1(

اأ�سخطني«

مقام ال�سهادة في كربالء:

م 
ّ
ملّا جمع احل�سنيQ اأ�سحابه يف ليلة العا�سر من املحر

واأحّلهم من بيعته وطلب منهم الرجوع اإىل اأهليهم تكّلم جمع 

من بني ها�سم والأ�سحاب ومن بينهم تكّلم �سعيد, ومّما قاله 

لالإمامQ:»ل واهلل يا ابن ر�سول اهلل ل نخّليك اأبداً حّتى 

ولو   ,P حمّمد  ر�سوله  ة 
ّ
و�سي فيك  حفظنا  قد  اأّنا  اهلل  يعلم 

علمت اأيّن اأقتل فيك ثّم اأحيا ثّم اأذرى يفعل ذلك بي �سبعني 

اأفعل  ل  وكيف  دونك,  حمامي  األقى  حّتى  فارقتك  ما  ة 
ّ
مر

اأنال الكرامة التي ل انق�ساء  ثّم  ذلك؟ واإّنا هي قتلة واحدة 

.
)2(

لها اأبداً«

لإقامة  عا�سوراء  يوم  ظهر  يف   Qاحل�سني الإمام  وتقّدم 

الإمام  اإىل  فو�سل  اخلوف,  �سالة  باأ�سحابه  ف�سّلى  ال�سالة 

)1)  - تف�سير الأمثل ج 2 �ص  782.

- تاريخ الأمم والملوك ج  3 �ص  315.  (2(
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 ووقف يقيه 
ّ

احل�سنيQ �سهم فتقّدم �سعيد بن عبد اهلل احلنفي

بنف�سه وجعلها درعاً لالإمامQ فرماه القوم ب�سهامهم من كّل 

جانب مينة وي�سرة, وكان ي�ستقبل ال�سهام يف وجهه و�سدره ويديه 

ومقادم بدنه لئاّل ت�سيب احل�سنيQ وما زال ول تخّطى حّتى 

.
)1(

�سقط اإىل الأر�س

اأ�سابت  �سهماً  ع�سر  ثالثة  فاإّن  طاو�س  ابن  قول  حدِّ  وعلى 

.
)2(

ج�سد �سعيد �سوى �سربات ال�سيوف والرماح

»األلهّم  يقول:  كان  �سريعاً  اهلل  عبد  بن  �سعيد   
ّ
خر وعندما 

العنهم لعن عاد وثمود, األلهّم اأبلغ نبّيك عّني ال�سالم...«

ثّم التفت اإىل احل�سنيQ فقال: اأوفيت يا بن ر�سول اهلل P؟ 

فجاء الإمام ووقف عند راأ�سه وقال: نعم اأنت اأمامي يف اجلّنة«, ثّم 

 )ر�سوان اهلل عليه(.
)3(

فا�ست نف�سه وا�ست�سهد

- وقعة الطّف �ص  232.  (1(

- اللهوف �ص  111.  (2(

- اللهوف �ص  111.  (3(





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

�سرورة  على  واحلّث  الإيثار  اأهمّية  بيان 

التحّلي به ملا له من املنزلة والكرامة يف الدنيا 

والآخرة.

المحاضرة الثالثة
الإيثار بني املوؤمنني

ی   ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  كتابه:{  يف  تعاىل  قال 

.
)1(

یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب}

)1)  - �سورة الح�سر الآية  9.
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المقّدمة:

ة يف منظومة القيم الأخالقّية يف  ل �سّك اأّن لالإيثار منزلة خا�سّ

املجتمع الب�سرّي عموماً ويف الإ�سالم خ�سو�ساً فهو غاية املكارم 

التي ل تكتمل اإّل به, وُي�ستحّق به ا�سم الكرم واجلود وال�سخاء 

قاب وهو زينة  قُّ الأحرار ومُتلُك الرِّ بل هو اأعلى مراتبه, وبه ُي�سرَتَ

الزهد واأف�سل الختيار.

محاور المو�ضوع

1- مفهوم الإيثار:

الإيثار يف اللغة هو اختيار ال�سيء وتقدميه على غريه, يقال اآثره 

لتك, وا�ستاأثر بال�سيء على  له, واآثرتك اإيثاراً اأي ف�سّ عليه اأي ف�سّ

غريه, اأي خ�ّس به نف�سه وا�ستبّد به, وال�ستبداد يقابل الإيثار, 

ل الآخرين على نف�سك فيما اأنت  وباخلال�سة اإّن الإيثار اأّن تف�سّ

حمتاج اإليه.

2- اأهمّية الإيثار:

من الوا�سح اأّن لالإيثار اأهمّية كربى يف حياة امل�سلم, فم�سافاً 

الأجر  فعلها  على  يرتّتب  التي  العبادات  من  عبادة  كونه  اإىل 

والثواب, هناك جملة من الفوائد الأخرى املرتّتبة عليه, منها:

نفي احلر�س والطمع: الأثر الذي ترتكه يف نف�س املوؤثر, حيث  -
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عن  ورد  فقد  النف�س,  و�سّح  والطمع  احلر�س  عنه  تطرد  اإّنها 

.
)1(

Q قوله: »اأف�سل ال�سخاء الإيثار«
ّ

الإمام علي

بني  - واإحكامها  الجتماعّية  والروابط  العالقات  توطيد 

املوؤمنني: من ق�ساء حاجاتهم وتفّقد اأحوالهم, فقد جاء عن 

الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »كان عند فاطمةO �سعري 

جاء  اأيديهم  بني  وو�سعوها  اأن�سجوها  فلّما  ع�سيدة,  فجعلوه 

م�سكني فقال امل�سكني: رحمكم اهلل, اأطعمونا مّما رزقكم اهلل, 

Q فاأعطاه ثلثها. ومل يلبث اأن جاء يتيم فقال 
ّ

فقام علي

Q فاأعطاه ثلثها. ثّم جاء 
ّ

اليتيم: رحمكم اهلل, فقام علي

Q الثلث 
ّ

فاأعطاه علي اأ�سري فقال الأ�سري: رحمكم اهلل, 

�سعيكم  {وكان  الآية:  هذه  اهلل  فاأنزل  ذاقوها,  وما  الباقي 

.
)2(

م�سكوراً}, وهي جارية يف كّل موؤمن فعل مثل ذلك«

3- ف�سل الإيثار: 

Q اأّنه قال: » الإيثار  -
ّ

اأح�سن الإح�سان: عن الإمام علي

 :Qوعنه  .
)3(

الإميان« مراتب  واأعلى  الإح�سان  اأح�سن 

.
)4(

»الإيثار اأ�سرف الإح�سان«

حمل  - الأبرار  �سيم  »من  قال:   Qوعنه الأبرار:  �سيمة 

)1)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.

)2)  - بحار الأنوار ج 35 �ص 243.

)3)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.

)4)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.
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.
)1(

النفو�س على الإيثار«

- .
)2(

خري املكارم: وعنهQ قال: » خري املكارم الإيثار«

ُمظهر معادن النا�س: وعنهQ: »عند الإيثار على النف�س  -

.
)3(

تتبنّي جواهر الكرماء«

واأجّل  - عبادة  اأف�سل  »الإيثار   :Qوعنه عبادة:  اأف�سل 

.
)4(

�سيادة«

-  P ففي احلديث: »ما �سبع ر�سول اهلل :Rُخُلق الأنبياء

ولكّنه  ل�سبع  �ساء  ولو  الدنيا,  فارق  متوالية حّتى  اأّيام  ثالثة 

 .
)5(

كان يوؤثر على نف�سه«

ال�سدقة  - اأّي   :Qال�سادق الإمام  �ُسئل  ال�سدقة:  اأف�سل 

عزَّ  اهلل  قول  �سمعت  اأما  املقّل.  »جهد   :Qقال اأف�سل؟ 

.
)6(

وجّل:{ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  ی}؟«

4- بركات الإيثار: 

Q ثوباً فاأعجبه فت�سّدق  -
ّ

اجلّنة: اأبو الطفيل: ا�سرتى علي

به, وقال: »�سمعت ر�سول اهلل P يقول: من اآثر على نف�سه 

اآثره اهلل يوم القيامة اجلّنة, ومن اأحّب �سيئاً فجعله هلل قال اهلل 

)1)  - عيون الحكم والمواعظ �ص 469.

)2)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 805.

)3)  - عيون الحكم والمواعظ �ص 339.

)4)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.

)5)  - �سنن النبّي P �ص 228. 

)6)  - فروع الكافي ج 4 �ص 18.
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يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم باملعروف, واأنا 

.
)1(

اأكافيك اليوم باجلّنة«

هلل  - »اإّن  قال:   Qجعفر اأبي  عن  اجلّنة:  يف  ة  خا�سّ درجة 

عزَّ وجّل جّنة ل يدخلها اإّل ثالثة: رجل حكم على نف�سه 

باحلّق, ورجل زار اأخاه املوؤمن يف اهلل, ورجل اآثر اأخاه املوؤمن 

.
)2(

يف اهلل«

 اهلل مو�سى Q: »يا رّب, اأرين  -
ّ

الدرجات الرفيعة: قال نبي

تطيق ذلك  اإّنك لن  يا مو�سى  قال:  واأّمته,  درجات حمّمد 

لته بها عليك  ولكن اأريك منزلة من منازله جليلة عظيمة ف�سّ

وعلى جميع خلقي..., فك�سف له عن ملكوت ال�سماء فنظر 

عزَّ  اهلل  وقربها من  اأنوارها  نف�سه من  تتلف  منزلة كادت  اإىل 

وجّل قال: يا رّب مباذا بلغته اإىل هذه الكرامة؟! قال: بخلق 

اخت�س�سته به من بينهم وهو الإيثار. يا مو�سى, ل ياأتيني اأحد 

منهم قد عمل به وقتاً من عمر اإّل ا�ستحييت من حما�سبته 

.
)3(

وبّواأته من جّنتي حيث ي�ساء«

»املوؤثرون  - Q قال: 
ّ

من رجال الأعراف: عن الإمام علي

.
)4(

من رجال الأعراف«

)1)  - تف�سير نور الثقلين ج 1 �ص 364.

)2)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 178.

)3)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.

)4)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 16.
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5- اأنواع الإيثار: 

حتّث  - كثرية  ن�سو�س  هناك  والدعاء:  بالعبادة  الإيثار 

�سرية  هذا جرت  وعلى  بع�ساً  لبع�سهم  بالدعاء  املوؤمنني 

اأّنه   Qاحل�سن الإمام  عن  ورد  فقد   Rاملع�سومني

قال: » راأيت اأّمي فاطمة قامت يف حمرابها ليلة جمعتها 

ال�سبح  عمود  ات�سح  حّتى  �ساجدة  راكعة  تزل  فلم 

وتكرث  وت�سّميهم  واملوؤمنات  للموؤمنني  تدعو  و�سمعتها 

الدعاء لهم ول تدعو لنف�سها ب�سيء, فقلت لها: يا اأّماه, 

مل ل تدعني لنف�سك كما تدعني لغريك؟ فقالت: يا بني 

.
)1(

 الدار«
ّ
اجلار ثم

البيتRحينما  - اأهل  تعاىل  اهلل  مدح  وقد  باملال:  الإيثار 

اأّيام  ثالثة  باتوا  عندما  وذلك  القراآن  من  �سورة  عليهم  اأنزل 

من غري اإفطار على طعام �سوى املاء حيث اإّنهم كانوا عندما 

يقدمون على تناول الطعام ياأتيهم طلب حاجة فيوؤثرونه على 

اأنف�سهم, ففي اليوم الأّول عندما اأرادوا الإفطار واإذا بالباب 

ُيطرق, و�سائل يقول: اأنا م�سكني من م�ساكني امل�سلمني واإيّن 

ويبيتون جائعني, ويف  بيدهم  ما  فيطعمونه  اأطعموين..  جائع 

ُيطرق  بالباب  واإذا  الإفطار  اأرادوا  عندما  اأي�ساً  الثاين  اليوم 

و�سائل يقول: اأنا يتيم.. ويطلب الطعام وكذلك يبيت اأهل 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 4 �ص 1150.
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البيتRليلة اأخرى جياعاً, ويف اليوم الثالث كذلك عند 

الإفطار ياأتي اأ�سري يطلب الطعام فيعطونه طعامهم.. فاأنزل اهلل 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ      {پ  الآيات:  تعاىل 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
.

)1(

ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ     ڄ }
ا�ستّد  - كّلما  لأّنه  الإيثار  اأنواع  اأعظم  ولعّله  بالنف�س:  الإيثار 

حر�س الإن�سان على �سيء كان الإيثار عليه اأ�سعب ول �سّك 

وبقائه... ولكن هذا  الإن�سان على حياته وروحه  يف حر�س 

وبحكم  لكونهم  بني, 
ّ
املقر اهلل  اأولياء  على  �سعباً  لي�س  الأمر 

 قوله: 
ّ

اإميانهم يتحّلون بهذا اخللق, وقد ورد عن الإمام علي

.
)2(

»الإيثار اأعلى الإميان«

ة وعبرة:  6- ق�سّ

بات علّي بن اأبي طالبQ على فرا�س ر�سول اهلل P فاأوحى 

اهلل اإىل جربئيل وميكائيل: »اإيّن اآخيت بينكما وجعلت عمر الواحد 

فاختار  باحلياة؟  �ساحبه  يوؤثر  فاأّيكما  الآخر,  اأطول من عمر  منكما 

اأفال كنتما مثل علّي  اإليهما:  فاأوحى اهلل عزَّ وجّل  كالهما احلياة. 

يفديه  فرا�سه  على  فبات  حمّمد  وبني  بينه  اآخيت  طالب,  اأبي  ابن 

بنف�سه فيوؤثره باحلياة... فاأنزل اهلل تعاىل:{ڻ ڻ ڻ ڻ 

)1)  - �سورة الإن�سان الآية 9-7.

)2)  - عيون الحكم والمواعظ �ص 51.
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.
)2(

»
)1(

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ }
7- الإيثار في كربالء:

وقد جت�ّسد الإيثار يف كربالء يف مواطن عديدة:

: روى اأبو خمنف: اأّنه ملّا  -
ّ

اإيثار �س��عيد بن عبد اهلل احلنف��ي

 اقتتلوا بعد الظهر 
ّ
�سّلى احل�س��ني الظهر �سالة اخلوف, ثم

فا�س��تّد القتال, وملّ��ا قرب الأعداء من احل�س��ني وهو قائم 

 اأمام احل�سني فا�ستهدف 
ّ

مبكانه, ا�س��تقدم �س��عيد احلنفي

لهم يرمونه بالنبل مييناً و�سماًل, وهو قائم بني يدي احل�سني 

يقيه ال�س��هام ط��وراً بوجهه, وطوراً ب�س��دره, وطوراً بيديه, 

وطوراً بجنبيه, فلم يكد ي�سل اإىل احل�سنيQ �سيء من 

 
ّ
 اإىل الأر���س, وهو يقول: اللهم

ّ
ذلك حّتى �س��قط احلنفي

ك عّني ال�س��الم, 
ّ
 اأبلغ نبي

ّ
العنهم لع��ن عاد وثمود, اللهم

واأبلغ��ه ما لقيت م��ن اأمل اجلراح, ف��اإيّن اأردت ثوابك يف 

 التفت اإىل احل�س��ني فقال: اأوفيت يا بن 
ّ
ك, ثم

ّ
ن�س��رة نبي

 فا�ست 
ّ
ر�س��ول اهلل؟ قال: » نعم, اأنت اأمامي يف اجلّنة«, ثم

.
)3(

نف�سه النفي�سة

اإيثار اأبي الف�سل العّبا�سQ: وذلك عندما رمى املاء من  -

)1)  - �سورة البقرة الآية 207.

)2)  - ميزان الحكمة ج 1 �ص 18.

)3)  - اأب�سار العين في اأن�سار الح�سين �ص 218.



223

يديه وكان قلبه يتلّظى من العط�س واأخذ يقول:

ي����ا ن���ف�������سُ م����ن ب���ع���د احل�������س���ني ه���وين

ت���ك���وين  اأن  ك����ن����ت  ل  وب�����ع�����ده 

امل����ن����ون وارُد  احل���������س����نُي  ه�������ذا 

)1(

وت���������س����رب����ني ب���������ارد امل������ع������ني

)1)  - مقتل الح�سين اأبو مخنف الأزدّي �ص 179.
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 الليلة الثامنة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

غري  الكربالئّية  النماذج  بع�س  ذكر 

املع�سومة عّلها تكون قدوة ملجتمعنا.

المحاضرة األولى
قيادات كربلئّية

عن الإمام احل�سنيQ يف كربالء: »فاإيّن ل اأعلم اأ�سحاباً 

اأو�سل من   ول 
ّ
اأبر اأهل بيت  اأ�سحابي, ول  اأوفى ول خرياً من 

.
)1(

اأهل بيتي, فجزاكم اهلل عّني خرياً...«

)1)  - الإر�ساد ج 2 �ص 91.
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المقّدمة:

من املالحظ تنّوع القدوات يف كربالء, ففيها الإمام )القائد( 

والأبي�س  والأطفال  والن�ساء  وال�سباب  والرجال  بيته  واأهل 

والأ�سود والفقري والغني و�ساحب اجلاه ومن ل جاه له واملتزوج 

والأعزب, لقد كانت كربالء جمتمعاً مقاوماً م�سّغراً, فيها درو�س 

ملجتمعنا املقاوم.

محاور المو�ضوع

ناذج كربالئّية

1- النموذج الن�سائّي

اأّم وهب: -

ت 
ّ
عندما قرر زوجها اخلروج لن�سرة الإمام احل�سنيQ اأ�سر

على ا�سطحابها معه. فالتحقت باأن�سار الإمامQ يف كربالء, 

م لقتال الأعداء, فاأخذت عموداً 
ّ
برز زوجها يوم العا�سر من املحر

 Qاحل�سني الإمام  اأّن  اإّل  القتال  �ساحة  اإىل  واأ�سرعت  بيدها 

الن�ساء, بعد  اأّن اجلهاد غري واجب على  منعها من ذلك معترباً 

�سهادة زوجها؛ اأ�سرعت اإليه واأخذت مت�سح وجهه, فاأ�سرع اإليها 

اأحد الأعداء ف�سربها, فق�ست �سهيدة.

اأّم خلف: -

ومن  الفا�سالت  الن�ساء  من  عو�سجة,  بن  م�سلم  زوجة  هي 
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للحرب  »خلف«  ابنها  املخل�سات. جّهزت  ال�سهداء  �سّيد  اأتباع 

ا�ست�سهد  »م�سلم«.  زوجها  �سهادة  بعد   Qالإمام جانب  اإىل 

ابنها خلف بعد اأن ا�ستب�سل يف القتال.

2- النموذج الرجالّي

زهري بن القني: -

وكان زهري بن القني قد �سافر يف العام 60 ه�.مع عائلته لأداء 

»زرود«  ن�سب خيمته يف  الكوفة  اإىل  العودة  فري�سة احلّج, وعند 

 ,
)1(

فاأر�سل اإليه الإمام احل�سنيQ قائاًل له: »اأن القني اأكّلمك«

فاأبى اأن يلقاه وكان مع زهري زوجته )وهذه قدوة ن�سائّية مهّمة يف 

( فقالت له: �سبحان اهلل يبعث اإليك  تثبيت وت�سجيع اأزواجهنَّ

ابن ر�سول اهلل فال جتيبه؟ فقام اإىل احل�سنيQ فلم يلبث اأن 

ان�سرف وقد اأ�سرق وجهه! فاأمر بف�سطاطه فقلع, و�سرب اإىل لزق 

ف�سطاط احل�سنيQ وحلق به.

- :
ّ

 بن يزيد الرياحي
ّ
احلر

 من العائالت العراقّية امل�سهورة وهو من كبار اأهل الكوفة. 
ّ
احلر

دعاه ابن زياد لقتال الإمام احل�سنيQ ووّله قيادة األف فار�س. 

على  الطريق  قطع  بهدف  الإمارة  دار  من  خرج  عندما  اإّنه  قيل 

 اأب�سر باجلّنة«. 
ّ
الإمام احل�سنيQ �سمع نداًء يقول له: »يا حر

)1)  - الأخبار الطوال �ص 246.
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 اأّمه, يخرج اإىل قتال ابن ر�سول اهلل P ويب�ّسر 
ّ
فقال: ثكلت احلر

 Qباجلّنة. ثّم تابع امل�سري مع جي�سه لقطع الطريق على الإمام

وال�ستمرار  بقافلته  النطالق  اأراد  الإمام  اإّن  ثّم  واأ�سحابه... 

اأّمك ما  , فقال له الإمامQ: »ثكلتك 
ّ
يف م�سريه فمنعه احلر

 لأّنه كان يعرف الإمامQ ويعرف مقام 
ّ
تريد؟« فلم يجب احلر

والدتهO اقرتبت �ساعة املواجهة بني الإمام احل�سني واأعدائه 

 ما زال واقفاً على مفرتق طريقي احلّق والباطل, ويف 
ّ
وكان احلر

املاء  تقدمي  اأراد  اإّنه  وقيل  احلّق,  طريق  اختار  احل�ّسا�سة  اللحظة 

يكون  وهكذا   Qاحل�سني الإمام  مع�سكر  اإىل  فهرب  لفر�سه 

اإذن  طلب  الهداية.  جّنة  اإىل  الظلمة  وادي  من  خرج  قد   
ّ
احلر

الإمام ليكون اأّول املبارزين, ويف الأثناء خاطب الأعداء بكلمات 

 .Qموؤّثرة اأّدت اإىل ان�سراف البع�س عن قتال الإمام احل�سني

 بعد اأن ا�ستب�سل يف الدفاع عن �سّيد ال�سهداء وقد 
ّ
ا�ست�سهد احلر

 يف 
ّ
 كما �سمّتك اأّمك واأنت احلر

ّ
قال الإمامQ فيه: »اأنت حر

.
)1(

 يف الآخرة«
ّ
الدنيا واأنت احلر

3- النموذج ال�سبابّي

 بن احل�سنيQ قدوة ال�سباب : -
ّ

علي

د ال�س��هداءQ واأ�س��به النا�س 
ّ
ه��و الب��ن الأكرب ل�س��ي

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 325.



231

بر�س��ول اهلل P. كان عمره يف كرب��الء يرتاوح بني 18 و28 

�س��نة. عندم��ا طلب م��ن الإمام احل�س��نيQ ال�س��ماح له 

 ا�سهد 
ّ
باملبارزة توّجه الإمامQ نحو ال�س��ماء وقال: »اللهم

على هوؤلء القوم, فقد برز اإليهم غالم اأ�س��به النا�س بر�سولك 

ك 
ّ
حمّم��د خلقاً وُخلق��اً ومنطقاً, وكّنا اإذا ا�س��تقنا اإىل روؤية نبي

.
)1(

نظرنا اإليه«

4- نموذج الفتيان والأطفال:

القا�سم بن احل�سن: -

هو فتى مل يبلغ �سّن البلوغ بعد, اإّل اأّنه كان يف اأوج الب�سرية 

اأّما �سوقه لل�سهادة فكان اأجمل حادثة �سّجلها  واملحّبة والطاعة. 

م وعندما كان اجلميع يتداولون 
ّ
التاريخ. يف ليلة العا�سر من املحر

اأن ل يتمّكن  اإليه الأحوال يف الغد, كان يخاف  يف ما �ستوؤول 

هل  عّمه:  �ساأل  لذلك  وال�سهادة  الع�سق  بقافلة  اللتحاق  من 

�ساأ�ست�سهد معكم؟ وقد األقى �سوؤاله �سكوتاً �سيطر على اخليمة. 

باأجمل  القا�سم  فاأجاب  عندك؟«  املوت  الإمام: »كيف  �ساأله 

.
)2(

عبارات واأعذب كالم: »املوت عندي اأحلى من الع�سل«

عبد اهلل بن احل�سني: -

اأبيه.. وقد دفنه  م يف ح�سن 
ّ
العا�سر من املحر ا�ست�سهد يوم   

)1)  - الأخالق الح�سينّية �ص 120.

)2)  - مو�سوعة كلمات الإمام الح�سينQ �ص 487.



232

نف�سه  من  اآي�س  ملّا  احل�سني  اإّن  اخليم.  جانب  اإىل   Qالإمام

ذهب اإىل ف�سطاطه فطلب طفاًل له ليوّدعه, فجاءته به اأخته زينب, 

فتناوله من يدها وو�سعه يف حجره, فبينا هو ينظر اإليه اإذ اأتاه �سهم 

به  ورمى  بكّفه  دمه   Qاحل�سني فاأخذ  فذبحه.  نحره  فوقع يف 

اإىل ال�سماء وقال: »رّب اإن تك حب�ست عّنا الن�سر من ال�سماء 

.
)1(

فاجعل ذلك ملا هو خري, وانتقم لنا من هوؤلء الظاملني«

عبد اهلل بن احل�سن : -

عن  دفاعاً  للت�سحية  تقّدم  العمر.  احلادية ع�سرة من  فتى يف 

الن�سر  بن  مالك  �سرب  املفيد: ملّا  ال�سيخ  قال  الولية.  حرمي 

األقى  �ستمه  اأن  بعد  راأ�سه  على   Qاحل�سني ب�سيفه  الكندّي 

احل�سنيQ قلن�سوته ودعا بخرقة وقلن�سوة, ف�سّد راأ�سه باخلرقة 

اإىل  معه  ومن  �سمر  عنه  رجع  عليها,  واعتّم  القلن�سوة  ولب�س 

موا�سعهم, فمكث هنيهة, ثّم عاد وعادوا اإليه واأحاطوا به, فخرج 

عبد اهلل بن احل�سن من عند الن�ساء وهو غالم مل يراهق, ف�سّد 

حّتى وقف اإىل جانب عّمه احل�سنيQ, فلحقته زينب لتحب�سه 

فاأبى, فقال لها احل�سنيQ: »احب�سيه يا اأخّية«, فامتنع امتناعاً 

�سديداً, وقال: واهلل ل اأفارق عّمي.

الغالم:  فقال  بال�سيف  احل�سني  اإىل  كعب  بن  بحر  واأهوى 

اأتقتل عّمي؟ ف�سربه بحر بال�سيف, فاّتقاه  ويلك يا بن اخلبيثة! 

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 342.
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الغالم:  فنادى  معّلقة,  هي  فاإذا  اجللد  اإىل  فاأطّنها  بيده  الغالم 

اأخي  بن  وقال: »يا  اإليه  و�سّمه   Qاحل�سني فاأخذه  عّماه,  يا 

ا�سرب على ما نزل بك, واحت�سب يف ذلك خرياً, فاإّن اهلل يلحقك 

باآبائك ال�ساحلني«, ثّم رفع احل�سنيQ يديه اإىل ال�سماء وقال: 

.
)1(

»اللهّم اأم�سك عليهم قطر ال�سماء وامنعهم بركات الأر�س«

5- نموذج ال�سيوخ

حبيب بن مظاهر: -

كان عمر حبيب يف كربالء 75 عاماً وقد ر�سم �سورة نا�سعًة ليلة 

العا�سر من املحّرم تدّل على ما يحمله من �سوق لل�سهادة والإيثار 

ا�سطراب؛  ما يعرتي زينبO من  اأدرك حبيب  والت�سحية. 

يكونوا  اأّل  منهم  وطلب  فيهم  وحتّدث  الأ�سحاب  جمع  لذلك 

ويف   .Oزينب بالأخ�ّس   Rالبيت اأهل  ل�سطراب  �سبباً 

اليوم العا�سر برز حبيب رغم كهولته وقيل اإّنه قتل 62 �سخ�ساً ثّم 

التحق بركب ال�سهداء.

)1)  - اأنظر: مقتل اأبو مخنف الأزدّي �ص 192.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

ال�سفة  بهذه  التحّلي  على  املجتمع  حّث 

اجلليلة.

المحاضرة الثانية
العفاف واآثاره: زينبO املخّدرة منوذجًا

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعاىل: {  يقول 

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  
.

)1(

ڭ ڭ }

)1)  -  �سورة الأحزاب الآية  59.
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المقّدمة:

الأربع  الف�سائل الأخالقّية  اأّمهات  ُتعّد واحدة من  العّفة  اإّن 

احلياة  عليها  وتبنى   ,
)1(

والعدالة( احلكمة,  ال�سجاعة,  )العّفة, 

اآثار  الأخالقّية  الف�سيلة  لهذه  كان  لذا  والجتماعّية,  الإن�سانّية 

جليلة تنعك�س على ال�سخ�سّية الإن�سانّية يف الدنيا والآخرة.

محاور المو�ضوع

1- مفهوم العّفة: 

جاء يف اللغة عن ابن منظور اأّنها »الكّف عّما ل يحّل وَيجُمُل, 

فهو  وعفافاً  ا  وعفَّ ِعّفة  يِعفُّ  الدنّية  والأطماع  املحارم  عن  عّف 

.
)2(

عفيف, وعّف اأي كّف«

القّوة  »انقياد  باأّنها   
ّ

الرناقي فها 
ّ
عر فقد  ال�سطالح:  يف  اأّما 

ال�سهوّية للعاقلة فيما تاأمرها به وتنهاها عنه حّتى تكت�سب احلرّية 

.
)3(

وتتخّل�س من اأ�سر عبودّية الهوى«

الأخبار  واأغلب  النا�س,  لدى  املمدوحة  ال�سفات  من  وهي 

والروايات ُت�سري اإىل عّفة البطن والفرج, وكّفهما عن م�ستهياتهما 

اأبي  الإمام  عن  ورد  وقد  العبادات,  اأف�سل  من  وهما  مة, 
ّ
املحر

)1)  - انظر: �سرح الأ�سماء الح�سنى للماّل هادي ال�سبزوارّي ج 2 �ص 81.

)2)  - ل�سان العرب ج 9 �ص 253.

)3)  - جامع ال�سعادات ج 1 �ص 70.
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.
)1(

جعفرQ: »اإّن اأف�سل العبادة عّفة البطن والفرج«

2- عوامل تنمية العّفة:

الزواج: جِعل الزواج و�سيلة لتهذيب هذه ال�سهوة واإ�سباعها,  -

وقد ُجِعلت �سهوة اجلن�س يف الإن�سان من اأجل: حفظ الن�سل 

الب�سرّي وا�ستمراره, ولول ذلك ملا اأقدم الإن�سان على الزواج, 

وملا حتّمل العديد من امل�ساكل وال�سعوبات املرتّتبة على وجود 

الولد والذرّية. ولهذا حّث الإ�سالم على الزواج, واإليه اأ�سار 

ٱ ٻ ٻ ٻ  بقوله تعاىل: {  الكرمي  القراآن 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ل  من  اأي  العّزاب  هنا  بالأيامى  وُيق�سد   ,

)2(

{ ٿ ٿ 
اأزواج لهم. وقد جاء عن الر�سول P: »اإذا تزّوج العبد فقد 

.
)3(

ين فليتّق اهلل يف الن�سف الباقي« ا�ستكمل ن�سف الدِّ

ة بغية  - غ�سُّ الب�سر: اأوىل اهلل تعاىل غ�ّس الب�سر اأهمّية خا�سّ

اإر�ساء وبناء قواعد متينة لتاأ�سي�س جمتمع عفيف, ولهذا نرى 

بغ�سِّ  اأمر  عندما  والأنثى  الذكر  بني  اخلطاب  يف  ل  ف�سّ اأّنه 

الب�سر, للدللة والإ�سارة اإىل اأهمّية الغ�سِّ وملا يرتكه من اآثار 

لكلٍّ  موّجه  والتكليف  واملجتمع.  النف�س  بناء  على  اإيجابّية 

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 79.

)2)  - �سورة النور الآية 32.

)3)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1179.
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من الرجل واملراأة على ال�سواء, وقد بداأ توجيه اخلطاب اإىل 

الرجال قبل الن�ساء تاأكيداً منه على الدور وامل�سوؤولّية الواقعة 

على عاتقهم وكاأّن بناء املجتمع العفيف يبداأ من غ�سِّ ب�سر 

الرجال اأّوًل, يقول تعاىل يف خطابهم{ ڇ ڇ ڇ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
, ثّم اأردف تعاىل بعدها مبا�سرة اخلطاب اخلا�ّس 

)1(

ک}
اأخرى  اأموراً  اإليه  وم�سيفاً  احلكم  نف�س  اإىل  م�سرياً  بالن�ساء 

تتعّلق باملراأة:{ ک ک  گ گ گ گ 

ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې 
ی  ی   ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ 

.
)2(

ی ی جئ حئ مئ }
ج- اجتناب مثريات ال�سهوة وهي عديدة نذكر منها:

�سواء  - املحت�سمة  غري  الربامج  تبّث  اّلتي  الإعالم:  و�سائل 

الف�سائّيات  وكذا  الإنرتنت,  اأم  التلفاز  �سا�سة  على  كانت 

)1)  - �سورة النور الآية 30.

)2)  - �سورة النور الآية 31.
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القلوب  يف  وع�ّس�ست  والنفو�س  املنازل  غزت  اّلتي  ال�ساّمة 

ال�ساّبة كامل�سل�سالت املدبلجة. فعلى الإن�سان اجتناب هذه 

بغية  ممنهجة  رقابة  حتت  تكون  بحيث  تنظيمها  اأو  الو�سائل 

ال�ستفادة من الربامج املفيدة منها.

التفريق يف امل�ساجع اأثناء املبيت: اإّن لهذا املو�سوع اأثراً مهّماً  -

يعترب  والأنثى, حيث  الذكر  من  لكلٍّ  اجلن�سّية  احلياة  على 

 عليه 
ّ
ذهن الطفل مبثابة لقط لكلِّ ال�سور وامل�ساهد اّلتي متر

يف بداية عمره. وقد اأمر ال�سرع املقّد�س بالتفريق يف امل�ساجع 

بني الذكور والإناث لأجل اأن ين�سوؤوا ن�ساأة عفيفة حمت�سمة 

بعيدة عن كّل موجبات الإثارة وحتريك ال�سهوات الباطنّية.

اّلذي  - الأكل  نوع  اإىل  اللتفات  املهّم  من  املتوازن:  الأكل 

 
ّ

غذائي بنظام  اللتزام  ُيحاول  واأن  نف�سه,  الإن�سان  يتناوله 

القدرة  تهييج  �ساأنها  الأطعمة من  بع�س  فاإّن  ومنّظم,  حمّدد 

هو مذكور  مّما  الأطعمة  فعليه جتّنب هذه  وتاأجيجها  اجلن�سّية 

يف حملِّه.

 وترك الزينة اأمام  -
ّ

التقيُّد باللتزام باحلجاب: ال�سرت ال�سرعي

�ساأنهما  من  والتزّين  ي 
ّ
التعر اأن  فيه  �سّك  ل  مّما  الأجانب 

ال�سباب, ولهذا  اإليها   
ّ
ينجر الغريزة اجلن�سّية, بحيث  حتريك 

وتركها  بدنها  لكامل  املراأة  �سرت  بوجوب   
ّ

الإلهي الأمر  جاء 

للزينة باخل�سو�س كونها عن�سر اإثارة للرجل. اإّل اأّنه ل ُيراد من 
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احلجاب هنا هو القما�س اّلذي ت�سعه املراأة وُتغّطي به ج�سدها 

الظاهرّي فح�سب, فهو واإن كان مهّماً و�سرورّياً واأ�سا�ساً اإّل اأّنه 

لي�س هو الواجب كّله من احلجاب, بل هو مطلوب بالإ�سافة 

 للمراأة 
ّ

 واّلذي يتمّثل بالعفاف الباطني
ّ

اإىل احلجاب الباطني

وهو الأهّم لها.

مفردات  مبجموعة  اإّل  يكتمل  ل  القراآيّن  باملفهوم  فاحلجاب 

يت�سّكل منها احلجاب الكامل:

�سرت كامل اجل�سد باجللباب: وهو اللبا�س الف�سفا�س الوا�سع  -

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعاىل: {  قال  كما 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ 
.

)1(

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ }
اإ�سدال اخلمار: وهو املقنعة اّلتي تو�سع على الراأ�س وُتغّطي  -

ڻ  ڻ  ں   } ال�سدر  من  وال�سّق  والرقبة  الكتفني 

.
)2(

ڻ}
الكّفان  - وهي  منها,  الظاهرّية  با�ستثناء  الزينة:  اإبداء  عدم 

والوجه, �سرط اأن ل يكون عليها زينة خارجّية من م�ساحيق 

التجميل وطالء الأظافر, واإظهار احللي, وغري ذلك. وكذلك 

عدم اإظهار الزينة الباطنّية, وهي كّل ما عدا الوجه والكّفني 

)1)  - �سورة الأحزاب الآية 59.

)2)  - �سورة النور الآية 31.
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من اجل�سد لالأجانب ما عدا طائفة من النا�س وهم اثنا ع�سر 

القراآن  وذكرها  حّددها  واّلتي  وغريهم,  املحارم  من  �سنفاً 

الكرمي يف �سورة النور.

وهو  - الن�ساء  اإىل  الرجال  النظر من  كان  �سواء  الب�سر:  غ�سُّ 

اإّل  يتحّقق  اأن  مُيكن  ل  احلجاب  اإّن  اإذ  العك�س,  اأو  اأ�سا�س 

اإىل  وريبة  ب�سهوة  النظر  وعدم  اجلن�سني  من  الطرف  بغ�سِّ 

بع�سهما بع�ساً, والرجل له دور يف اإر�ساء احلجاب لدى املراأة, 

واإيجاد العّفة. لأّن النظر اإىل اجلن�س الآخر يتنافى واحلجاب 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعاىل:{  يقول   .
ّ

الباطني

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ک ک  گ گ گ گ ڳ}.

عدم ال�سرب بالأرجل: ويكون ذلك عادًة باخللخال اّلذي  -

املراأة,  زينة خفّية لدى  بوجود  الآخر  منه  يعلم  ُيخرج �سوتاً 

اأن يرتك  وبذلك يدخل حتت هذا العنوان كّل ما من �ساأنه 

احلذاء  اأمثال  للمراأة  وانتباههم  الرجال  نظر  ويجلب  �سوتاً 

اخلا�ّس باملراأة ذي الكعب العايل.

اأّن  - يف  �سّك  ل  والعك�س:  باملراأة  الرجل  اختالط  عدم 

بني  التاّم  الف�سل  مُيكنها  ل  واملعا�سرة  احلديثة  جمتمعاتنا 

اجتماعّياً وهي  اأخذت دوراً  اليوم  املراأة  الرجل واملراأة, لأّن 

والجتناب  الّتقاء  مُيكن  اأّنه  اإّل  العمل.  الرجل يف  ُت�سارك 
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اأن يح�سل  ال�سرورّية وبهذا مُيكن للمجتمع  املوارد غري  عن 

على التقوى اجلن�سّية وعلى العّفة الجتماعّية وطهارتها.

واإذا ما ح�سل الختالط بني الرجل واملراأة ل�سرورة ما, يجب 

اأن ُيقيَّد املجل�س مبجموعة �سروط عدم ال�سحك واملزاح اّلذي ُيزيل 

احلجاب والعّفة بينهما, و�سيئاً ف�سيئاً تنك�سر احل�سمة, وتقع املع�سية 

ميلكها  ل  امراأة  فاكه  »من   :P الر�سول  عن  ورد  فقد  بدرجاتها, 

 واملفاكهة هي املمازحة.
)1(

حب�سه اهلل بكلِّ كلمة يف الدنيا األف عام«

التاّمة: كاأن يكونا يف مكان خا�سٍّ ل ثالث  - اجتناب اخللوة 

Q: »ل يخلو بامراأة 
ّ

معهما, ففي الرواية عن الإمام علي

 .
)2(

رجل فما من رجل خال بامراأة اإّل كان ال�سيطان ثالثهما«

لذلك ينبغي اأن يكون جلو�س الرجل واملراأة مبراأى الآخرين, 

تطول  ل  واأن  ال�سرورّية,  الأمور  على  اجلل�سة  تقت�سر  واأن 

مّدتها. 

ترك الزينة والتربُّج والروائح العطرة: لأّن كّل ذلك من �ساأنه  -

ك وُيثري الطرف الآخر. اأن ُيحرِّ

عدم الّلني يف الكالم: فاإّن اخل�سوع يف القول كما عرّب القراآن  -

 يح�سل بطريقة 
ّ

الكرمي, وهو من نوع امليوعة والغنج الكالمي

ة يف الكالم, من �ساأنه اأن يوقع الرجل يف �سرك املراأة.  خا�سّ

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 20 �ص 198.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل ج 14 �ص 265.
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ٿ  ٿ   بقوله: {ٺ  ذلك  عن  تعاىل  اهلل  نهى  ولهذا 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
موّجهاً  لي�س  النهي  وهذا   .

)1(

ڄ} ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
لأّن  املوؤمنني,  ن�ساء  لي�سمل  يعّم  بل  فقط,   

ّ
النبي ن�ساء  اإىل 

نزل من باب اإّياك 
ُ
القراآن كما اأ�سار اإىل ذلك الأئّمةR: اأ

اأعني وا�سمعي يا جارة.

3- العّفة الزينبّية نموذجًا:

ال�سّيدة  بعد  الإ�سالم  قّدمها  التي  العفيفات  ناذج  اأهّم  ومن 

اأبي  بن   
ّ

علي بنت  زينب  الطالبّيني  عقيلة  ابنتها   Oالزهراء

حّد  وال�سرت  احلجاب  على  احلر�س  من  بلغت  طالبQ وقد 

الطاغية عليه رغم كرثة وعظم  اأّول ما وبَّخت يزيد  اأن جتعل يف 

م�سري  يف  القوم  لأنظار  وتعري�سهّن  الن�ساء  �ستور  هتك  جرائمه 

ال�سبي.

ول عجب فاإّن احلجاب والعفاف رافق حياة هذه العظيمة حيث 

ُيروى اأّن يحيى املازيّن قال: »كنت يف جوار اأمري املوؤمننيQ يف 

املدينة املنّورة مدة مديدة, وبالقرب من البيت الذي ت�سكنه زينب 

ابنته, فواهلل ما راأيت لها �سخ�ساً ول �سمعت لها �سوتاً, وكانت اإذا 

اأرادت اخلروج لزيارة جّدها ر�سول اهللP تخرج لياًل واحل�سن عن 

)1)  - �سورة الأحزاب الآية 32.
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قربت من  فاإذا  اأمامها,  املوؤمنني  واأمري  �سمالها  ميينها واحل�سني عن 

اأمري املوؤمنني فاأخمد �سوء القناديل, ف�ساأله  القرب ال�سريف �سبقها 

�سخ�س  اإىل  اأحد  ينظر  اأن  »اأخ�سى  فقال:  ذلك  عن  مّرة  احل�سن 

.
)1(

اأختك زينب«

)1)  - الأخالق الح�سينّية �ص 223.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

التي  العاّمة  اخلطوط  اأهّم  على  ف 
ّ
التعر

ر�سمها اأهل البيتR يف معرفة عالمات 

الظهور وحتديدها وتطبيقها. 

المحاضرة الثالثة
علمات الظهور بني التطبيق والتحليل

يقول تعاىل: { ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ 

.
)1(

ڻ ڻ }

)1)   - �سورة هود الآية 86. 



246

المقّدمة:

منظومتها  يف  ت�سّكل  املهدّي|  لالإمام  الظهور  عالمات  اإّن 

عمل  عقائدّياً  فكراً  املحتومة  وغري  املحتومة  ب�سنفيها  الفكرّية 

ل  وهذا  النا�س,  اأذهان  يف  تر�سيخه  على  املع�سومون  الأئّمة 

الإ�سالمّية, بل ل يختلف عن  العقائد  باقي  عن  يختلف كثرياً 

.Rنف�س عقيدة ال�سيعة باأئّمة اأهل البيت

عقائدّية  م�ساألة  كونها  تخطت  الظهور  فكرة عالمات  اأّن  غري 

 يف �سلوكه الفردّي 
ّ

يوؤمن بها امل�سلم, بل كان لها تاأثريها العملي

باملهدّي|  اأن يكون موؤمناً  , فبدًل من 
ّ

 والجتماعي
ّ

ال�سخ�سي

لذلك  املنا�سبة  الأر�سّية  وميّهد  ينتظر ظهوره  اأن  عليه  لزاماً  �سار 

الظهور, ولذا حّدد اأهل البيتR اخلطوط العاّمة التي ينبغي 

على امل�سلم اأن يتعامل من خاللها مع اأحداث ما قبل الظهور, 

ف حيال تلك العالمات احلتمّية وغري 
ّ
وكيف ميكن له اأن يت�سر

احلتمّية التي حت�سل يف زمانه. 

محاور المو�ضوع

1- الآثار ال�سلبّية للتطبيق والفهم الخاطئ لعالمات الظهور: 

توجي��ه الك��ذب للمع�س��وم: اإّن تطبيق عالم��ات الظهور  -

و�س��رعة العتماد عليها قد ي��وؤّدي اإىل توجيه تهمة الكذب 

للمع�س��ومنيR وذل��ك حيث اإّن املع�س��وم ق��د حّدد 



247

العالمات وبنّي اأ�سبابها وظروفها واأماكن حدوثها, فلو حدث 

يف مكان ما عالمات خلفت قول املع�سوم اأو تقّدمت عالمة 

 Qعلى اأخرى فاإّن ذلك يكون خمالفاً لكالم املع�س��وم

فاإّما اأن تكون امل�سكلة يف نف�س حتّقق العالمة, واإّما اأن تكون 

امل�سكلة يف ن�ّس كالم املع�سوم. 

اإبطال فكرة النتظار: لقد اأمرنا بالنتظار انتظار الفرج املحتوم,  -

لت  خيِّ اأّنها  اأو  دقيقة  غري  عالمات  على  اعتمدنا  لو  ولكن 

لنا- ولو من خالل التحليل- اأّنها هي العالمة املق�سودة يف 

فاإّن ذلك �سوف ينعك�س  ثّم تبنّي خالف ما حّللناه  الرواية 

انتظارنا لالإمامQ, حيث ي�سبح الإن�سان غري  �سلباً على 

مكرتث مبا �سوف يح�سل ول يعّد نف�سه للظهور, بل قد ي�سل 

به الأمر اإىل مرحلة اأّن العالمة تكون فعاًل قد حتّققت اإّل اأّنه 

ولكرثة اخلطاأ احلا�سل يف فهم وحتليل عالمات الظهور ترك 

ال�ستعداد فال يوؤمن بتلك العالمة واإن كانت �سحيحة. 

ت�سوي�س اأفكار النا�س: اإّن الإ�سراع يف عملّية تطبيق عالمات  -

وينعك�س  النا�س  نفو�س  على  �سلبّية  اآثار  اإىل  يوؤّدي  الظهور, 

�سلباً على �سعاف الإميان باخل�سو�س, فقد ت�سل امل�ساألة اإىل 

مرحلة ال�سّك, وعند البع�س الآخر اإىل مرحلة الياأ�س.  

املهدوّية: من  - بالعقيدة  العابثني  الكثري من  اأمام  الباب  فتح 

خالل ت�سويه �سورتها والقول باأّن هذه الفكرة غري �سحيحة, 
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من  باأّنه  يقال  ما  واأّن  والفرتاء  الكذب  فيها  يكرث  حيث 

عالمات املهدّي فلم يتحّقق, واأّن تلك الأخرى مل تتحّقق 

املنكرون  به  ويتم�ّسك  العقيدة  اأ�سل  على  ذلك  فينعك�س 

يف  نالحظه  ما  وهذا  املهدّي|,  الإمام  ولق�سّية  لالإمامة 

جمتمعاتنا املعا�سرة, فكثري من الأ�سخا�س املنكرين لق�سّية 

ما  باأّن  ويقولون  الأمور  بهذه  يتم�ّسكون  املهدّي|  الإمام 

تّدعونه من عالمات مل حت�سل, وما من عالمات طّبقت اإّل 

وبان ف�ساده بعد مّدة, فهذا دليل على بطالن اأ�سل العقيدة 

املهدوّية.

اإحداث خلل يف امل�سار العاّم حلركة الظهور: حيث اإّن تطبيق  -

ع يف تلّقفها �سببه هو عدم الفهم 
ّ
كثري من العالمات اأو الت�سر

اإىل  ذلك  يوؤّدي  فقد  الظهور,  عالمات  لت�سل�سل  والو�سوح 

املنظومة  يف  خلاًل  يحدث  مّما  اأخرى  وتاأخري  عالمات  تقدمي 

العاّمة ل�سري عالمات الظهور.  

2- تو�سيات الأئّمة المع�سومينR ب�ساأن عالمات الظهور: 

انتظار الفرج: عن اأمري املوؤمننيQ: »انتظروا الفرج, ول  -

وجّل  عزَّ  اهلل  اإىل  الأعمال  اأحّب  فاإّن  اهلل,  روح  من  تياأ�سوا 

.
)1(

انتظار الفرج ما دام عليه العبد املوؤمن...«

)1)   - الخ�سال �ص 616. 
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يف  - التوقيت  عن   Rالبيت اأهل  نهى  التوقيت:  عدم 

على  العالمات  تطبيق  يت�سّمن  والتوقيت  املهدّي|  ظهور 

عنهم  حتّدثت  الذين  هم  اأّنهم  ال�سخ�س  يظّن  قد  اأ�سخا�س 

الروايات, عن عبد الرحمن بن كثري قال كنت عند اأبي عبد 

اهللQاإذ دخل عليه مهزم, فقال له: جعلت فداك اأخربين 

عن هذا الأمر الذي ننتظر, متى هو؟ فقال: »يا مهزم, كذب 

.
)1(

الوّقاتون وهلك امل�ستعجلون وجنا امل�سلمون«

عدم ال�ستعجال يف التعاطي مع العالمة غري املحتومة: عن  -

من  على  »الغربة  جعفرQقال:  اأبي  عن   , املرهف  اأبي 

اأثارها, هلك املحا�سري«, قلت: جعلت فداك وما املحا�سري؟ 

قال: »امل�ستعجلون؛ اأما اإّنهم لن يريدوا اإّل من يعر�س لهم«, 

اإّل  مبجحفة  يريدوكم  مل  اإّنهم  اأما  املرهف,  اأبا  »يا  قال:  ثّم 

عر�س اهلل عزَّ وجّل لهم ب�ساغل«, ثّم نكت اأبو جعفرQيف 

الأر�س ثّم قال: »يا اأبا املرهف!« قلت: لبيك, قال: »اأترى 

لهم  اهلل  يجعل  ل  ذكره  عّز  اهلل  على  اأنف�سهم  حب�سوا  قوماً 

.
)2(

فرجاً؟ بلى واهلل ليجعلّن اهلل لهم فرجاً«

�سرورة وعي العالقة والرتباط بني حتّقق العالمة غري احلتمّية  -

ونظام البداء والق�ساء غري املرُبم اإلهّياً: الف�سل الكاتب قال: 

)1)   - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 368. 

)2)   - فروع الكافي ج 8 �ص 274. 
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فقال  م�سلم  اأبي  كتاب  اهللQفاأتاه  عبد  اأبي  عند  كنت 

لي�س لكتابك جواب, اخرج عّنا, فجعلنا ي�ساّر بع�سنا بع�ساً, 

فقال: »اأّي �سيء ت�ساّرون يا ف�سل؟! اإّن اهلل عزَّ وجّل ذكره 

ل يعجل لعجلة العباد, وَلإزالة جبل عن مو�سعه اأي�سر من 

فالن  بن  فالن  »اإّن  قال:  ثّم  اأجله«  ينق�س  مل  ملك  زوال 

حّتى بلغ ال�سابع من ولد فالن«, قلت: فما العالمة فيما بيننا 

وبينك جعلت فداك؟ قال:«ل تربح الأر�س يا ف�سل حّتى 

يخرج ال�سفيايّن فاإذا خرج ال�سفيايّن فاأجيبوا اإلينا - يقولها 

.
)1(

ثالثاً - وهو من املحتوم«

اأبان  - بن  املهدّي: عن عمر  الإمام  معرفة  اأي  العالمة  معرفة 

قال: �سمعُت اأبا عبد اهلل الإمام جعفر ال�سادقQ:يقول: 

ك, تقّدَم هذا الأمُر اأو تاأّخر 
ّ
»اعرف العالمة فاإذا عرفته مل ي�سر

ۀ}   ۀ  ڻ  ڻ  يقول:{ڻ  وجّل  عزَّ  اهلل  اإَنّ 

.
)2("Qفَمن عرف اإمامه كان كمن كان يف ف�سطاط املُنَتَظر

اأدعياء الإ�سالح املواكبني  - التحذير من اخلّفة والنزلق وراء 

 عن اأبي جعفرQيقول: 
ّ

لالإ�سالح ال�سامل: جابر اجلعفي

»اإلزم الأر�س ل حتّركّن يدك ول رجلك اأبداً حّتى ترى عالمات 

اأذكرها لك يف �سنة« - ثّم ذكر العالمات املحتومة مع تفا�سيل 

)1)   - فروع الكافي ج 8 �ص 274.

)2)   - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 372. 
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كّل منها-, وقال: »واإّياك و�سّذاذ من اآل حمّمدR, ول تّتبع 

 
ّ

منهم رجاًل اأبداً حّتى ترى رجاًل من ولد احل�سني معه عهد نبي

.
)1(

اهلل ورايته و�سالحه...«

الرتّيث والنتظار ملعرفة ماآل املّدعي اأو ال�سخ�سّية التي تظهر  -

 بن احل�سني L قال: »واهلل 
ّ

عليها تلك العالمة: عن علي

ل يخرج واحد مّنا قبل خروج القائمQاإّل كان مثله مثل 

فرخ طار من وكره قبل اأن ي�ستوي جناحاه فاأخذه ال�سبيان 

.
)2(

فعبثوا به«

ل  - التحذير من ظهور رايات تّدعي الدعوة للمهدّي: عن املف�سّ

�سمعته  قال:   ,Qاهلل عبد  اأبي  عن   ,
ّ

اجلعفي عمر  بن 

من  �سنني  اإمامكم  ليغينّب  واهلل  اأما  والتنويه,  »اإّياكم  يقول: 

دهركم, وليمّح�س حّتى يقال مات اأو هلك, باأّي واٍد �سلك, 

ولتدمعّن عليه عيون املوؤمنني, ولتكفاأّن كما تكفاأ ال�سفن يف 

اأمواج البحر, فال ينجو اإّل من اأخذ اهلل ميثاقه, وكتب يف قلبه 

الإميان, واأيّده بروح منه, ولرتفعّن اثنتا ع�سرة راية م�ستبهة, ل 

ُيدرى اأّي من اأّي«, قال: فبكيت, فقال يل: »ما يبكيك يا اأبا 

عبد اهلل؟« فقلت: وكيف ل اأبكي واأنت تقول: »ترفع اثنتا 

ن�سنع؟  فكيف  اأي«,  من  اأّي  يدرى  ل  م�ستبهة  راية  ع�سرة 

)1)   - تف�سير العيا�سي ج 1 �ص 64. 

)2)   - فروع الكافي ج 8 �ص 264. 
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اأبا عبد  »يا  فقال:  ّفة,  ال�سُّ داخلة يف  �سم�س  اإىل  فنظر  قال: 

لأمرنا  »واهلل!  قال:  نعم,  قلت:  ال�سم�س؟«,  هذه  ترى  اهلل, 

.
)1(

اأبني من هذه ال�سم�س«

رواية املهدّي| وا�سحة املعامل: كما جاء يف الرواية ال�سابقة  -

, عن اأبي عبد اهللQ: قال 
ّ

ل بن عمر اجلعفي عن املف�سّ

جابر: واأنت تقول: »ترفع اثنتا ع�سرة راية م�ستبهة ل يدرى 

اأّي من اأّي«, فكيف ن�سنع؟ قال: فنظر اإىل �سم�س داخلة يف 

ّفة, فقال: »يا اأبا عبد اهلل, ترى هذه ال�سم�س؟«, قلت:  ال�سُّ

.
)2(

نعم, قال: »واهلل! لأمرنا اأبني من هذه ال�سم�س«

-  :Qال�ستعجال: قال اإبراهيم بن خليل: قلت لأبي احل�سن

جعلت فداك, مات اأبي على هذا الأمر وقد بلغت من ال�سنني 

اأبا  »يا   :Qفقال ب�سيء؟  تخربين  ول  اأموت  ترى,  قد  ما 

اإ�سحاق, اأنت تعجل!« فقلت: اإي واهلل اأعجل وما يل ل اأعجل 

اأبا  يا  واهلل  »..اأما   :Qفقال ترى!  ما  ال�سّن  من  بلغت  وقد 

يبقى  ومتّح�سوا, وحّتى ل  متيزوا  يكون ذلك حّتى  ما  اإ�سحاق 

.
)3(

منكم اإّل الأقّل..«

اإّن الأمر بيد اهلل �سبحانه وتعاىل: وعن اأبي جعفرQ: ».. ما  -

)1)   - كمال الّدين وتمام النعمة �ص347. 

)2)   - كمال الّدين وتمام النعمة �ص347. 

)3)   - غيبة النعمانّي �ص 111. 
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لكم ل متلكون اأنف�سكم وت�سربون حّتى يجيء اهلل تبارك وتعاىل 

بالذي تريدون, اإّن هذا الأمر لي�س يجيء على ما تريد النا�س, 

من  يعجل  واإّنا  وال�سرب,  وق�ساوؤه  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأمر  هو  اإّنا 

.
)1(

يخاف الفوت«

اإّن اأمر الظهور له غايته ووقته املحّدد الذي ل ميكن اأن يتخّلف  -

عنه: وعن ال�سادقQ عند ذكر ملوك بني العّبا�س قال: 

»اإّنا هلك النا�س من ا�ستعجالهم لهذا الأمر, اإّن اهلل ل يعجل 

لعجلة العباد, اإّن لهذا الأمر غاية ُينتهى اإليها فلو قد بلغوها 

.
)2(

مل ي�ستقدموا �ساعة ومل ي�ستاأخروا«

قال  - قال:  اإ�سحاق بن عّمار,  الظهور: عن  اإذاعة وقت  عدم 

يل اأبو عبد اهللQ: »يا اأبا اإ�سحاق, اإّن هذا الأمر قد اأّخر 

.
)3(

تني«
ّ
مر

ة وعبرة:  ق�سّ

ع��ن ال�س��ادقQ: »واأّم��ا اإبط��اء ن��وحQ, فاإّن��ه ملّا 

ا�س��تنزلت العقوبة على قومه من ال�س��ماء بعث اهلل عزَّ وجّل 

 اهلل, اإّن اهلل 
ّ

الروح الأمنيQ ب�س��بع نوّيات, فقال: ي��ا نبي

تبارك وتعاىل يقول لك: اإّن هوؤلء خالئقي وعبادي ول�س��ت 

)1)  - قرب الإ�سناد �ص 381. 

)2)   - اأ�سول الكافي ج 1 �ص 369. 

)3)   - غيبة النعمانّي �ص 303. 
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اأبيدهم ب�س��اعقة من �س��واعقي اإّل بعد تاأكيد الدعوة واإلزام 

احلّجة فعاود اجته��ادك يف الدعوة لقومك فاإيّن ُمثيبك عليه, 

واغر���س هذه النوى ف��اإّن لك يف نباتها وبلوغه��ا واإدراكها اإذا 

اأثمرت الفرج واخلال�س, فب�ّسر بذلك من تبعك من املوؤمنني, 

نت واأثمرت َوَزَها  فلّما نبتت الأ�سجار وتاأّزرت وت�سّوقت وتغ�سّ

الثمر عليها بعد زمان طويل ا�س��تنجز من اهلل �س��بحانه وتعاىل 

الِعَدة, فاأمره اهلل تبارك وتعاىل اأن يغر�س من نوى تلك الأ�سجار 

ويعاود ال�سرب والجتهاد, ويوؤّكد احلّجة على قومه.

ثالثمائة  منهم  فارتّد  به  اآمنت  التي  الطوائف  بذلك  فاأخرب 

رجل وقالوا: لو كان ما يّدعيه نوح حّقاً ملا وقع يف وعد رّبه ُخلف.

ة باأن يغر�سها 
ّ
ثّم اإّن اهلل تبارك وتعاىل مل يزل ياأمره عند كّل مر

تلك  زالت  فما  ات, 
ّ
مر �سبع  غر�سها  اأن  اإىل  اأخرى  بعد  ة 

ّ
مر

الطوائف من املوؤمنني ترتّد منه طائفة بعد طائفة اإىل اأن عاد اإىل 

اإليه,  ذلك  عند  وتعاىل  تبارك  اهلل  فاأوحى  رجاًل,  و�سبعني  نّيف 

ح 
ّ
اأ�سفر ال�سبح عن الليل لعينك حني �سر وقال: يا نوح, الآن 

ي من الكدر بارتداد كّل من كانت طينته  فِّ احلّق عن حم�سه و�سُ

خبيثة, فلو اأيّن اأهلكت الكّفار واأبقيت من قد ارتّد من الطوائف 

التي كانت اآمنت بك ملا كنت �سدقت وعدي ال�سابق للموؤمنني 

الذين اأخل�سوا التوحيد من قومك, واعت�سموا بحبل نبّوتك باأن 

اأ�ستخلفهم يف الأر�س واأمّكن لهم دينهم واأبدل خوفهم بالأمن 
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وكيف  قلوبهم,  من  ال�سّك  بذهاب  يل  العبادة  َتْخُل�س  لكي 

لهم,  مّني  بالأمن  اخلوف  وبدل  والتمكني  ال�ستخالف  يكون 

مع ما كنت اأعلم من �سعف يقني الذين ارتدوا وخبث طينهم 

فلو  ال�ساللة,  و�سنوح  النفاق  نتائج  كانت  التي  �سرائرهم  و�سوء 

اأّنهم ت�سّنموا مّني امللك الذي اأوتي املوؤمنني وقت ال�ستخالف 

ول�ستحكمت  �سفاته  روائح  َلن�سُقوا  اأعداءهم  اأهلكت  اإذا 

�سرائر نفاقهم وتاأّبدت حبال �ساللة قلوبهم, ولكا�سفوا اإخوانهم 

د بالأمر والنهي, 
ّ
بالعداوة, وحاربوهم على طلب الرئا�سة, والتفر

مع  املوؤمنني  الأمر يف  وانت�سار  الّدين  التمكني يف  يكون  وكيف 

اإثارة الفنت واإيقاع احلروب {حب خب مب     ىب }.

ح 
ّ
قال ال�سادقQ: وكذلك القائم فاإّنه متتّد اأّيام غيبته لي�سر

احلّق عن حم�سه وي�سفو الإميان من الكدر بارتداد كّل من كانت 

طينته خبيثة من ال�سيعة الذين يخ�سى عليهم النفاق اإذا اأح�ّسوا 

.
)1(

بال�ستخالف والتمكني والأمن املنت�سر يف عهد القائم|«

)1)   - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 355. 
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 الليلة التاسعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

الإمام  زيارة  اأبعاد  بع�س  على  الإطاللة 

تربوّية  تعاليم  من  احتوته  احل�سنيQوما 

وعقائدّية واأخالقّية وغريها.

المحاضرة األولى
مفهوم زيارة الإمام احل�شنيQ واأبعادها

ع��ن اأبي عبد اهللQاأّن��ه قال: »م��ن اأراد اأن يكون يف 

 وفاطمة, فال يدع زيارة احل�سني بن 
ّ

هP وجوار علي
ّ
جوار نبي

.
)1(

»L 
ّ

علي

)1)  - كامل الزيارات �ص 260.



260

المقّدمة:

اأّكد الأئّمةRعلى زيارة الإمام احل�سنيQ, وقاموا هم 

اأق�سى  من  فزاروه  بذلك,  التاريخ  �سيعتهم عرب  قام  بزيارته كما 

اإتيانه  القريب منهم, ومن مل ي�ستطع  واأبعدها ف�ساًل عن  البالد 

كان يزوره عن بعد كما اأمر الأئّمةRبذلك.

اأبعادها  يف  للنظر  الإن�سان  ت�ستوقف  الفريدة  الظاهرة  وهذه 

ودللتها املختلفة:

محاور المو�ضوع

1- المفاهيم التي ا�ستملت عليها الزيارة:

اأ- الأ�سول العقائدّية: احتوت ن�سو�س الزيارات على متجيد 

اهلل وت�سبيحه وتنزيهه, مبا يعّزز ثقافة التوحيد باعتباره الركيزة 

, كما احتوت على التوّجه لالإمام 
ّ

الأوىل لهذا الّدين الإلهي

اهللPوالأنبياء  بر�سول  ات�ساله  خالل  احل�سنيQمن 

النبّوة, كما حتّدثت  ثقافة  يعّزز  ما  ووراثاتهم, وهو  ال�سابقني 

الزيارة عنهQكاإمام قاد الأّمة نحو عّزتها وكرامتها, ينتمي 

اإىل اأهل البيتR مبا يوؤّكد دور الإمامة وثقافتها: 

عليك  ال�سالم  اهلل,  �سفوة  اآدم  وارث  يا  عليك  »ال�سالم 

خليل  اإبراهيم  وارث  يا  عليك  ال�سالم  اهلل,   
ّ

نبي نوح  وارث  يا 

اهلل, ال�سالم عليك يا وارث مو�سى كليم اهلل, ال�سالم عليك يا 
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وارث حمّمد حبيب  يا  عليك  ال�سالم  اهلل,  روح  عي�سى  وارث 

اهلل, ال�سالم عليك يا وارث اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم ويّل اهلل, 

 
ّ

ال�سالم عليك يا بن حمّمد امل�سطفى, ال�سالم عليك يا بن علي

املرت�سى, ال�سالم عليك يا بن فاطمة الزهراء, ال�سالم عليك يا 

والوتر  ثاره  وابن  ثار اهلل  يا  ال�سالم عليك  الكربى,  بن خديجة 

.
)1(

املوتور«

ي: حتّدث��ت الزيارات عن �س��هادة 
ّ
ب- الت��ويّل والت��رب

الإمامQواأ�س��حابه ودورهم الذي قّدم��وه, واإعالن 

الزائر املوالة لالإمامQاملمّثل خلّط احلّق وال�س��ريعة, 

 
ّ
وال��رباءة من اأعدائه الذين ميّثلون خ��ّط الباطل على مر

الع�س��ور: »فلعن اهلل اأّمة قتلتك, ولعن اهلل اأّمة ظلمتك, 

.
)2(

ولعن اهلل اأّمة �سمعت بذلك فر�سيت به«

اأقمت  قد  اأّنك  »اأ�سهد  الدينّية:  والوظائف  الواجبات  ج- 

املنكر  عن  ونهيت  باملعروف  واأمرت  الزكاة  واآتيت  ال�سالة 

.
)3(

واأطعت اهلل ور�سوله حّتى اأتاك اليقني«

2- البعد العّبادي في الزيارة:

ة  الزيارة عمل ُيراد من خالله ربط الزائر مبفاهيم اإ�سالمّية خا�سّ

)1)  - م�سباح المتهجد �ص 720.

)2)  - م�سباح المتهجد �ص 720.

)3)  - م�سباح المتهجد �ص 720.
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وتذكريه بها وجتديد �سلته بها, ولذلك كانت اأمراً عبادّياً ولي�س 

عماًل ترفيهّياً. ومن هنا ورد الأجر الكبري والثواب اجلزيل لزائر 

.Qاحل�سني

اأبي عبد  ا�ستاأذنت على  منها ما عن معاوية بن وهب, قال: 

اهللQفقيل يل: ادخل, فدخلت, فوجدته يف م�ساّله يف بيته, 

فجل�ست حّتى ق�سى �سالته, ف�سمعته وهو يناجي رّبه وهو يقول: 

نا بالو�سّية,  نا بالكرامة, ووعدنا بال�سفاعة, وخ�سّ »اللهّم يا من خ�سّ

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

تهوي اإلينا, اغفر يل ولإخواين, وزوار قرب اأبي عبد اهلل احل�سني, 

نا, ورجاء ملا 
ّ
الذين اأنفقوا اأموالهم, واأ�سخ�سوا اأبدانهم, رغبة يف بر

عندك يف �سلتنا, و�سروراً اأدخلوه على نبّيك, واإجابة منهم لأمرنا, 

فكافهم  ر�سوانك.  بذلك  اأرادوا  عدّونا,  على  اأدخلوه  وغيظاً 

اأهاليهم  على  واخلف  والنهار,  بالليل  واكالأهم  بالر�سوان,  عّنا 

 
ّ
واأولدهم الذين خلفوا باأح�سن اخللف, وا�سحبهم, واكفهم �سر

 �سياطني 
ّ
كّل جّبار عنيد, وكّل �سعيف من خلقك و�سديد, و�سر

عن  غربتهم  يف  منك  اأملوا  ما  اأف�سل  واأعطهم  واجلّن,  الإن�س 

اأوطانهم, وما اآثرونا به على اأبنائهم واأهاليهم وقراباتهم«.

»اللهّم اإّن اأعداءنا عابوا عليهم بخروجهم, فلم ينههم ذلك عن 

ال�سخو�س اإلينا خالفاً منهم على من خالفنا, فارحم تلك الوجوه 

تها ال�سم�س, وارحم تلك اخلدود التي تتقّلب على حفرة  التي غريَّ
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جرت  التي  الأعني  تلك  وارحم   ,Qاحل�سني اهلل  عبد  اأبي 

دموعها رحمة لنا, وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت 

لنا, وارحم تلك ال�سرخة التي كانت لنا. اللهّم اإيّن اأ�ستودعك 

يوم  احلو�س  من  توافيهم  حّتى  الأنف�س,  وتلك  الأبدان  تلك 

العط�س«. فما زال يدعو وهو �ساجد بهذا الدعاء, فلّما ان�سرف 

قلت: جعلت فداك, لو اأّن هذا الدعاء الذي �سمعت منك كان 

ملن ل يعرف اهلل عزَّ وجّل لظننت اأّن الّنار ل تطعم منه �سيئاً اأبداً, 

واهلل لقد متّنيت اأيّن كنت زرته ومل اأحّج, فقال يل: »ما اأقربك 

ومل  معاوية,  »يا  قال:  ثّم  زيارته؟«.  من  مينعك  الذي  فما  منه! 

تدع ذلك«, قلت: جعلت فداك, مل اأدر اأّن الأمر يبلغ هذا كّله, 

فقال: »يا معاوية, من يدعو لزواره يف ال�سماء اأكرث مّمن يدعو لهم 

.
)1(

يف الأر�س«

3ِ- البعد ال�سيا�سّي في الزيارة:

Rفقد كانت الزيارة اأ�سلوباً من الأ�ساليب التي كان الأئّمة

ميّثل  الذي   
ّ

احل�سيني اخلّط  حلفظ  خاللها  من  النا�س  يوّجهون 

متّثل  كانت  التي  احلاكمة  ال�سلطة  قبال  يف  ال�سحيح,  الإ�سالم 

التّيار الفا�سد واملنحرف عن خّط الإ�سالم.

وقد تنّبهت ال�سلطات اآنذاك اإىل خطورة هذا الأمر فقامت مبنع 

)1)  - كامل الزيارات �ص 228- 229.
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املقّد�س, وقد متّثل ذلك من  اإىل �سريحه  الو�سول  الزائرين من 

خالل اأمرين:

الأمر الأّول: و�سع ال�سرط واجلوا�سي�س على الطرق املوؤّدية 

اإىل مرقده ال�سريف,  الزائرين من الو�سول  اإىل كربالء ملنع 

اأ�سّد األوان العقوبات من �سلب الأموال  وكانوا ينزلون بهم 

وقطع الأيدي والقتل..

الأمر الثاين: حماولة اإخفاء القرب ال�سريف من خالل هدمه 

واإجراء املاء عليه, لتزول معامل الزيارة من راأ�س.

وهو ما يدّلل على مدى م�سايقة ال�سلطة احلاكمة من ظاهرة 

الزيارة ومدى اإح�سا�سها بخطورة هذا التّيار.

�سديد  كان  الذي   
ّ

العّبا�سي املتوّكل  عهد  ذلك يف  كان  وقد 

Q, يقول اأبو الفرج الإ�سفهايّن: وبعث 
ّ

البغ�س ل�سيعة علي

اإىل  فاأ�سلم,  يهودّياً  وكان  الديزج,  له:  يقال  اأ�سحابه  من  برجل 

حوله,  ما  كّل  واإخراب  وحموه  قربه  بكرب  واأمره  احل�سني,  قرب 

ب ما حوله, وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 
ّ
فم�سى ذلك وخر

مائتي جريب, فلّما بلغ اإىل قربه مل يتقّدم اإليه اأحد, فاأح�سر قوماً 

من اليهود فكربوه, واأجرى املاء حوله, ووّكل به م�سالح بني كّل 

.
)1(

م�سلحتني ميل, ل يزوره زائر اإّل اأخذوه ووّجهوا به اإليه

)1)  - مقاتل الطالبّيين �ص 395.
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4- الحزن في زيارته:

Qقال: »اإذا اأردت زيارة احل�سني , Qعن اأبي عبد اهلل

مغرّب, جائع عط�سان,  �سعث  واأنت كئيب حزين مكروب,  فزره 

.
)1(

فاإّن احل�سني ُقتل حزيناً مكروباً �سعثاً مغرّباً جائعاً عط�سان..«

)1)  - كامل الزيارات �ص 252.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

وما  ال�سباب  مرحلة  اأهمّية  على  ف 
ّ
التعر

تكتنفه من خماطر وحتّديات, وما ت�سّكله من 

ة اأخرى.
ّ
فر�سة ل تتوّفر لالإن�سان مر

الكرمي: {ڃ ڃ چ چ چ چ  كتابه  تعاىل يف  قال 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ 
.

)1(

ڑک ک ک      ک }

)1)  - �سورة الروم الآية 54.

المحاضرة الثانية
ال�شباب اأهمّيته وخطورته
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المقّدمة:

اأهّم مراحل حياة الإن�سان, حيث  تعترب مرحلة ال�سباب من 

اإّنها مرحلة تكون قد تفّتحت فيها قواه وغرائزه, وي�ستطيع اأن ينجز 

فيها ما ل ينجزه يف مرحلة اأخرى, فهي مرحلة البناء التي حتّدد 

م�ستقبله يف الدنيا, وقد تكون اأي�ساً التي حتّدد م�سريه يف الآخرة.

محاور المو�ضوع

1- اأهمّية مرحلة ال�سباب:

قلب  »اإّنا   :Qاملوؤمنني اأمري  عن  القوّي:  ال�ستعداد  اأ- 

.
)1(

احلدث كالأر�س اخلالية ما األقي فيها من �سيء قبلته«

ب- نعمة اإلهّية ل يعرفها اإّل من فقدها: وعنهQ: »�سيئان 

.
)2(

ل يعرف ف�سلهما اإّل من فقدهما: ال�سباب والعافية«

قبل  باأربٍع  باِدر   ,
ّ

علي »يا   :Q
ّ

Pلعلي
ّ

النبي و�سّية  ويف 

اأربٍع: �سباِبك قبل هرِمك, و�سّحِتك قبل �سقمك, وغناك قبل 

.
)3(

فقرك, وحياِتك قبل موتك«

اأمري  فعن  القيامة:  يوم  عنها  ي�ساأل  الإن�سان  فاإّن  ولذلك 

املوؤمننيQ: »ل تزول قدما عبٍد يوم القيامة حّتى ي�ساأل عن 

)1)  - نهج البالغة الو�سية رقم 31.

)2)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1400.

)3)  - من ل يح�سره الفقيه ج 4 �ص357.
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اأربع: عن ُعُمره فيما اأفناه, وعن �سبابه فيما اأباله, وعن ماله من 

.
)1(

اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه, وعن حّبنا اأهل البيت«

الإمام  وعن  ورموزه:  املجتمع  عنوان  هم  ال�سباب  ج-   

اإىل  نظر  العابدينQاإذا  زين  اأبي  »كان   :Qالباقر

اإليه وقال: مرحباً  اأدناهم  العلم,  يطلبون  الذين  ال�سباب 

اأن  قوٍم  �سغار  اأنتم  اإذ  ويو�ِسك  العلم,  ودائع  اأنتم  بكم, 

.
)2(

ت�سبحوا كبار اآخرين«

 ه�- املهدّيQواأ�سحابه �سباب: عن اأبي ال�سلت الهروّي 

قال: قلت للر�ساQ: ما عالمات القائم منكم اإذا خرج؟ 

قال: »عالمته اأن يكون �سيخ ال�سّن �ساّب املنظر, حّتى اإّن 

.
)3(

الناظر اإليه ليح�سبه ابن اأربعني �سنة اأو دونها«

»اأ�سحاب املهدّي �سباب ل كهول   :Q
ّ

وعن الإمام علي

.
)4(

فيهم اإّل مثل ُكحل العني وامللح يف الزاد, واأقّل الزاد امللح«

2- فر�سة ال�سباب:

هذه  يف  يبداأ  م�ستقبله  وحتديد  الإن�سان  �سخ�سّية  تكوين  اإّن 

املرحلة, فعلى الإن�سان اأن ي�ستغّلها ليكون اإن�ساناً ناجحاً يف الدنيا 

)1)  - الخ�سال �ص 253.

)2)  - الدر النظيم �ص 587.

)3)  - كمال الّدين وتمام النعمة �ص 652.

)4)  - الغيبة للنعمانّي �ص 330.
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و�سعيداً يف الآخرة. ونلفت هنا اإىل اأمرين مهّمني ل بّد اأن يتحّلى 

بهما يف هذه املرحلة:

 اأ- العلم:

عن اأمري املوؤمننيQيف كتابه لولده احل�سنQ: »وراأيت 

ال�سفيق واأجمعت عليه  الوالد  اأمرك ما يعني  حيث عناين من 

من اأدبك اأن يكون ذلك واأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر, ذو 

نّية �سليمة ونف�س �سافية, واأن اأبتدئك بتعليم كتاب اهلل وتاأويله, 

و�سرائع الإ�سالم واأحكامه, وحالله وحرامه, ل اأجاوز ذلك بك 

.
)1(

اإىل غريه«

�سباب  من  ب�ساّب  تيت 
ُ
اأ »لو   :L وال�سادق  الباقر  وعن 

.
)2(

ال�سيعة ل يتفّقه يف الّدين لأّدبته«

ب- العبادة:

يفني  الذي  ال�ساب  يحّب  تعاىل  اهلل  »اإّن   :P  
ّ

النبي عن 

.
)3(

�سبابه يف طاعة اهلل تعاىل«

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

.
)4(

انظروا اإىل عبدي ترك �سهوته من اأجلي«

)1)  - نهج البالغة الو�سية رقم 31.

)2)  - المحا�سن ج 1 �ص 228.

)3)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1402.

)4)  - ميزان الحكمة ج 2 �ص 1401.
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عن الإمام ال�سادقQ: »من قراأ القراآن وهو �ساّب موؤمن 

اختلط القراآن بلحمه ودمه وجعله اهلل عزَّ وجّل مع ال�سفرة الكرام 

.
)1(

الربرة, وكان القراآن حجيزاً عنه يوم القيامة«

3- فتنة ال�سباب:

وحيث كانت مرحلة ال�سباب مرحلة تفّتح الغرائز وال�سهوات 

يقوى طلبها يف  التي  املختلفة  الفنت  فري�سة  يقع  الإن�سان قد  فاإّن 

هذه املرحلة. ون�سري هنا اإىل بع�س ما يجب التنّبه له بالن�سبة اإىل 

ال�ساّب:

اأ- الجن�س الآخر:

اهلل عبد  اأبا  �سمعت  قال:  �سام  اآل  موىل  الأعلى  عبد  عن 

Qيقول: »ُيوؤتى باملراأة احل�سناء يوم القيامة التي قد افتتنت 

نت َخلقي حّتى لقيت ما لقيت,  يف ح�سنها, فتقول: يا ربِّ ح�سَّ

فلم  ّناها  قد ح�سَّ اأو هذه؟  اأح�سن  اأنت  مبرميOفُيقال:  فيجاء 

تفتنت, وُيجاء بالرجل احل�سن الذي قد افتنت يف ُح�سنه, فيقول: 

نت َخلقي حّتى لقيت من الن�ساء ما لقيت, فُيجاء  يا ربِّ َح�سَّ

فلم  ّناه  ح�سَّ قد  هذا؟  اأو  اأح�سن  اأنت  بيو�سفQفُيقال: 

.
)2(

يفتنت..«

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 603.

)2)  - بحار الأنوار ج 7 �ص 285.
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ب- الرفقة:

من  اأحدكم  فلينظر  خليله,  دين  على  »املرء   :P فعنه 

.
)1(

ُيخالل«

ك  وعنه P: »خري اإخوانك من اأعانك على طاعة اهلل, و�سدَّ

.
)2(

عن معا�سيه, واأمرك بر�ساه«

.
)3(

وعنه P: »خري اإخوانكم من اأهدى اإليكم عيوبكم«

اهلل  يف  كانت  من  الإخوان  »خري   :Qاملوؤمنني اأمري  وعن 

 .
)4(

موّدته«

قوله  اإىل  اإ�سارة   .
)5(

املّتقني« اإّل  ندامة  »لالأخالء   :Qوعنه

.
)6(

تعاىل:{ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ }

 ج- طلب المال:

.
)7(

قال تعاىل:{گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ }

.
)8(

وعن اأمري املوؤمننيQ: »املال ماّدة ال�سهوات«

ولكن هذا ل يعني اأن يكون كاّلً على النا�س, فعن اأبي عبد 

)1)  - م�ستدرك الو�سائل ج 8 �ص 327.

)2)  - ميزان الحكم ج 1 �ص 46.

)3)  - ميزان الحكم ج 1 �ص 46.

)4)  - ميزان الحكم ج 1 �ص 46.

)5)  - ميزان الحكم ج 2 �ص 1586.

)6)  - �سورة الزخرف الآية 67.

)7)  - �سورة العلق الآيتان 6 و7.

)8)  - نهج البالغة, الحكم, رقم 58.
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اهللQيقول: »ل خري يف من ل يحّب جمع املال من حالل 

.
)1(

يكّف به وجهه ويق�سي به دينه وي�سل به رحمه«

على  هذه  ببع�س  »ا�ستعينوا  اهللQيقول:  عبد  اأبي  وعن 

.
)2(

هذه ول تكونوا كلوًل على النا�س«

بل عليه اأن يتخذ الدنيا و�سيلة لعمارة الآخرة, فعن اأبي عبد 

.
)3(

اهللQقال: »نعم العون الدنيا على الآخرة«

وعن عب��د اهلل بن اأبي يعفور قال: ق��ال رجل لأبي عبد 

اهللQ: واهلل اإّن��ا لنطل��ب الدنيا ونح��ّب اأن نوؤتاها فقال: 

»حتّب اأن ت�سنع بها ماذا؟« قال: اأعود بها على نف�سي وعيايل 

واأ�سل بها واأت�س��ّدق بها واأحّج واأعتمر, فقالQ: »لي�س 

.
)4(

هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة«

اأحلى ما خلق اهلل:

عن ابن اأبي ليلى اأّنه قال لل�سادقQ: »اأّي �سيء اأحلى 

مّما خلق اهلل عزَّ وجّل؟ فقال: »الولد ال�ساّب«, فقال: اأّي �سيء 

 مّما خلق اهلل عزَّ وجّل؟ قال: »َفْقُده«, فقال: اأ�سهد اأّنكم حجج 
ُّ
اأَمر

.
)5(

اهلل على خلقه

)1)  - فروع الكافي ج 5 �ص 72. 

- فروع الكافي ج 5 �ص 72.  (2(

)3)  - فروع الكافي ج 5 �ص 73.

)4)  - فروع الكافي ج 5 �ص 72.

)5)  - من ل يح�سره الفقيه ج 1 �ص 188.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة الثالثة
�رضورة الإ�شلح بني النا�س

وف�سله,  الإ�سالح  اأهمّية  على  الإ�ساءة 

و�سرورة حتقيقه بني املوؤمنني, ملا فيه من اإيجاد 

الإلفة واملحّبة والتعاون بينهم.

قال اهلل تع��اىل: { ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

�س��بحانه: {ٺ  وق��ال   .
)1(

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ}
 .

)2(

ٿٿ } 

)1)  - �سورة الأنفال الآية 1.

)2)  - �سورة الن�ساء الآية 128.
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المقّدمة:

املوؤمنني,  بني  الإ�سالح  لف�سل  ال�سريفة  الروايات  �ست 
ّ
تعر

اأر�سّية  من  يحّققه  ملا  والعبادات,  الطاعات  اأف�سل  واعتربته 

م�ساعدة تعني الإن�سان على طاعة اهلل تعاىل.

محاور المو�ضوع

1- ف�سل الإ�سالح:

Qاملوؤمنني اأمري  عن  وال�سيام:  ال�سالة  من  اأف�سل  اأ- 

»اأو�سيكما   :L واحل�سني  للح�سن  وفاته,  و�سّيته عند  يف 

ونظم  اهلل,  بتقوى  كتابي,  بلغه  ومن  واأهلي  ولدي  وجميع 

اأمركم, و�سالح ذات بينكم, فاإّن جّدكما ر�سول اهللP يقول: 

.
)1(

�سالح ذات البني, اأف�سل من عاّمة ال�سالة وال�سيام«

وعنه P: »ما عمل رجل عماًل بعد اإقامة الفرائ�س خرياً من 

 .
)2(

اإ�سالح بني النا�س يقول خرياً اأو يتمّنى خرياً«

ب- �سدقة يحّبها اهلل: عن حبيب الأحول قال: �سمعت اأبا 

عبد اهللQيقول: »�سدقة يحّبها اهلل اإ�سالح بني النا�س 

 .
)3(

اإذا تفا�سدوا, وتقارب بينهم اإذا تباعدوا«

)1)  - نهج البالغة الو�سّية رقم 47.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 18 كتاب ال�سلح باب 1 حديث 8.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 209.
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 P ج- �سّلت عليه املالئكة وثواب ليلة القدر: عن ر�سول اهلل

- يف حديث- قال: »ومن م�سى يف �سلح بني اثنني �سلى عليه 

مالئكة اهلل حّتى يرجع واأعطى ثواب ليلة القدر, ومن م�سى 

يف قطيعة بني اثنني كان عليه من الوزر بقدر ما ملن اأ�سلح بني 

اثنني من الأجر, مكتوب عليه لعنة اهلل حّتى يدخل جهّنم 

 .
)1(

في�ساعف له العذاب«

اأبا عبد اهللQعن  د- من اأ�سباب اإتيان احلكمة: �ساألت 

لقمان وحكمته التي ذكرها اهلل عزَّ وجّل, فقال: »اأما واهلل ما 

اأوتي لقمان احلكمة بح�سب ول مال ول اأهل, ول ب�سط يف 

ج�سم ول جمال, ولكّنه كان رجاًل قوّياً- اإىل اأن قال- ومل 

 برجلني يخت�سمان اأو يقتتالن اإّل اأ�سلح بينهما, ومل مي�س 
ّ
مير

.
)2(

عنهما حّتى حتاجزا« اخلرب

بني  للم�سلحني  »طوبى   :Qعي�سى عن  طوبى:  ه�- 

.
)3(

بون يوم القيامة«
ّ
النا�س, اأولئك هم املقر

الإمام الباقرQ: »رّب اأ�سلح يل جماعة اإخوتي واأخواتي 

.
)4(

, فاإّن �سالحهم �سالحي«
َّ

وحمبي

»لأن  عبد اهللQقال:  اأبي  ال�سدقة: عن  من  اأف�سل  و- 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 18 كتاب ال�سلح باب 1 حديث 7.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل ج 13 �ص 441- 442.

)3)  - بحار الأنوار ج 1 �ص 147.

)4)  - بحار الأنوار ج 92 �ص 351.
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.
)1(

اأ�سلح بني اثنني اأحّب اإيل من اأن اأت�سّدق بدينارين«

2- موارد الإ�سالح:

اأ- بني الزوجني: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.
)2(

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ  ڑ ڑ ک}
ب- بني املوؤمنني: {ۈ ٴۇ ۋ     ۋ ۅ ۅۉ 

.
)3(

ۉ ې ې ې }
ڱ  ڱ  ڱ  {ڳ  املوؤمنني:  من  طائفتني  بني  ج- 

 .
)4(

ڱ ں ں}
ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  النا�س: {  د- بني 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
  .

)5(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }

3- مّدة هجر الأخ الموؤمن:

 P: »ل يحّل لأحد موؤمن باهلل اأن يهجر اأخاه فوق 
ّ

عن النبي

ثالثة اأّيام, يلتقيان فيعر�س هذا عن وجه هذا وهذا عن وجه هذا, 

.
)6(

فخريهما الذي يبداأ بال�سالم«

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 209.

)2)  - �سورة الن�ساء الآية 35.

)3)  - �سورة الحجرات الآية 10.

)4)  - �سورة الحجرات الآية 9.

)5)  - �سورة الن�ساء الآية 114.

)6)  - م�ستدرك الو�سائل ج 9 �ص 98.
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4- بذل المال في الإ�سالح:

قال اأبو عبد اهللQ: »اإذا راأيت بني اثنني من �سيعتنا منازعة 

.
)1(

فافتدها من مايل«

ل واأنا وختني   بنا املف�سّ
ّ
عن اأبي حنيفة �سايق احلاّج قال: مر

نت�ساجر يف مرياث, فوقف علينا �ساعة ثّم قال: تعالوا اإىل املنزل, 

فاأتيناه فاأ�سلح بيننا باأربعمائة درهم, فدفعها اإلينا من عنده حّتى 

لي�ست  اإّنها  اأما  قال:  �ساحبه,  من  مّنا  واحد  كّل  ا�ستوثق  اإذا 

من  رجالن  تنازع  اإذا  اهللQاأمرين  عبد  اأبو  ولكن  مايل  من 

اأ�سحابنا يف �سيء اأن اأ�سلح بينهما, وافتدي بها من ماله, فهذا 

.
)2(

»Qمن مال اأبي عبد اهلل

5- الكذب في الإ�سالح:

Qمعاوية بن وهب اأو معاوية بن عّمار, عن اأبي عبد اهلل

قال: »اأبلغ عّني كذا وكذا - يف اأ�سياء اأمر بها - قلت: فاأبّلغهم 

اإّن  نعم  قال:  قلت؟  الذي  وغري  يل  قلت  ما  على  واأقول  عنك 

 .
)3(

امل�سلح لي�س بكّذاب«

»امل�سلح  اهللQقال:  عبد  اأبي  عن  عّمار,  بن  معاوية  عن 

.
)4(

لي�س بكذاب«

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 209.

)2)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 209.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 209.

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 210.
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عن ال�سادقQقال: »الكذب مذموم اإّل يف اأمرين: دفع 

.
)1(

 الظلمة, واإ�سالح ذات البني«
ّ
�سر

من  اأف�سل  ب�سدقة  النا�س  ت�سّدق  »ما   :P اهلل  ر�سول  قال 

 بها اإىل اأخيك خرياً, 
ّ
قول ح�سن, الكلمة يفّك بها الأ�سري, وجتر

.
)2(

اأو تدفع عنه مكروهاً اأو مظلمة«

6- الإن�ساف بين المتخا�سمين:

عن اأبي عبد اهللQقال: »ثالثة هم اأقرب اخللق اإىل اهلل عزَّ 

وجّل يوم القيامة حّتى يفرغ من احل�ساب: رجل مل تدعه قدرته 

يف حال غ�سبه اإىل اأن يحيف على من حتت يديه, ورجل م�سى 

بني اثنني فلم ميل مع اأحدهما على الآخر ب�سعرية, ورجل قال 

.
)3(

احلق فيما عليه وله«

ين�سف  من  اإّنه  »األ  له:  كالم  املوؤمننيQيف  اأمري  قال   

.
)4(

النا�س من نف�سه مل يزده اهلل اإّل عّزاً«

:Q7- ر�سا الإمام

وليتنا,  يف  املتباذلون   
ّ

علي �سيعة  »اإّنا   :Qالباقر الإمام 

اإذا غ�سبوا  الذين  اأمرنا,  املتزاورون لإحياء  موّدتنا,  املتحاّبون يف 

)1)  - م�ستدرك الو�سائل ج 9 �ص 96.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل ج 7 �ص 264.

)3)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 145.

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 144.
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واإذا ر�سوا مل ي�سرفوا, بركٌة على من جاوروا, �سلم  مل يظلموا, 

.
)1(

ملن خالطوا«

)1)  - الخ�سال �ص 397.
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 الليلة العاشرة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

الفكرّية  املواجهة  طبيعة  على  ف 
ّ
التعر

الإمام  اأعداء  بها  حاول  التي  والإعالمّية 

احل�سنيQت�سويه ثورته ونه�سته, وموقف 

اأهل البيتRمنها.

المحاضرة األولى
الت�شويه الإعلمّي والفكرّي للثورة احل�شينّية

عن الإمام احل�سنيQ: »واأل ترون اإىل احلّق ل ُيعمل به 

واإىل الباطل ل ُيتناهى عنه؟! لريغب املوؤمن يف لقاء اهلل حمّقاً, 

.
)1(

فاإيّن ل اأرى املوت اإّل �سعادة واحلياة مع الظاملني اإّل برماً«

)1)  - مثير الأحزان �ص 31.
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المقّدمة:

وجهت لالإمام احل�سنيQالعديد من التهم والأفكار التي 

ا�ستغّلها اأ�سحابها با�سم الّدين لت�سويه �سورة الإمامQوحركته 

Qاملباركة يف اأذهان النا�س, وهذا الأمر ل يقت�سر على حركته

وخ�سو�ساً  احلّق  حركات  كّل  اأّن  التاريخ  عرب  نالحظ  بل  فقط 

حركات التغيري الكربى كانت تواجه بالت�سويه والتكفري والد�ّس 

والتزوير ونحو ذلك, مّما يتطّلب الوقوف عند هذه التهم وكيفّية 

مواجهتها بغية ا�ستفادة الدرو�س والعرب منها.

محاور المو�ضوع

هت اإىل الإمام احل�سنيQونه�سته عدد من التهامات  ُوجِّ

التي حاول الأموّيون عرب التاريخ ترويجها لت�سويغ حربهم على 

الإمام احل�سنيQ, ن�سري اإىل بع�س منها:

1- التفرقة والخروج عن الجماعة:

اإّن ابن زياد قال: اإيه يا بن عقيل اأتيت النا�س واأمرهم جميع 

بع�سهم على  ق كلمتهم وحتمل 
ّ
وتفر لت�سّتتهم  واحدة  وكلمتهم 

بع�س؟! قال: كاّل ل�ست لذلك اأتيت ولكن اأهل امل�سر زعموا 

اأّن اأباك قتل خيارهم و�سفك دماءهم وعمل فيهم اأعمال ك�سرى 
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.
)1(

وقي�سر فاأتيناهم لناأمر بالعدل وندعو اإىل حكم الكتاب

عن عقبة بن �سمعان قال: ملّا خرج احل�سني من مّكة اعرت�سه 

ر�سل عمرو بن �سعيد بن العا�س عليهم يحيى بن �سعيد, فقالوا 

الفريقان  وتدافع  وم�سى,  عليهم  فاأبى  تذهب,  اأين  ان�سرف  له: 

فا�سطربوا بال�سياط ثّم اإّن احل�سني واأ�سحابه امتنعوا منهم امتناعا 

قوّياً وم�سى احل�سنيQعلى وجهه فنادوه: يا ح�سني األ تتقي 

ق بني هذه الأّمة؟ فتاأّول ح�سني قول 
ّ
اهلل تخرج من اجلماعة وتفر

جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث  اهلل عزَّ وجّل:{ 

.
)2(

حج مج جح }

2- الخروج عن الّدين:

�سمع عمرو بن احلّجاج حني دنا من اأ�سحاب احل�سني يقول: 

يا اأهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ول ترتابوا يف قتل من 

بن  عمرو  يا  احل�سني  له  فقال  الإمام,  وخالف  الّدين  من  مرق 

ثبّتم عليه؟!  واأنتم  اأنحن مرقنا  النا�س؟!  �س 
ّ
 حتر

ّ
اأعلي احلّجاج: 

اأما واهلل, لتعلمّن لو قد قب�ست اأرواحكم ومّتم على اأعمالكم اأّينا 

.
)3(

مرق من الّدين ومن هو اأوىل ب�سلي الّنار

عن فاطمة بنت احل�سنيLاأّنها قالت: ملّا جل�سنا بني يدي 

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 282.

)2)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 289.

)3)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 331.
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يزيد رّق لنا, فقام اإليه رجل من اأهل ال�سام اأحمر فقال: يا اأمري 

و�سيئة  جارية  وكنت  يعنيني-  اجلارية-  هذه  يل  هب  املوؤمنني, 

عّمتي  بثياب  فاأخذت  لهم,  جائز  ذلك  اأّن  وظننت  فاأرعدت 

 :
ّ

زينب, وكانت تعلم اأن ذلك ل يكون. فقالت عّمتي لل�سامي

يزيد  فغ�سب  له.  ول  لك  ذلك  ما  واهلل  ولوؤمت,  واهلل  كذبت 

وقال: كذبت, اإّن ذلك يل, ولو �سئت اأن اأفعل لفعلت. قالت: 

اإّل اأن تخرج من مّلتنا وتدين  كاّل واهلل ما جعل اهلل لك ذلك 

اإّنا  بهذا؟!  ت�ستقبلني  اإّياي  وقال:  غ�سباً  يزيد  فا�ستطار  بغريها. 

ودين  اهلل  بدين  زينب:  قالت  واأخوك.  اأبوك  الّدين  من  خرج 

م�سلماً.  كنت  اإن  واأبوك  وجّدك  اأنت  اهتديت  اأخي  ودين  اأبي 

قال: كذبت يا عدّوة اهلل. قالت له: اأنت اأمري, ت�ستم ظاملاً وتقهر 

 فقال: هب يل 
ّ

ب�سلطانك, فكاأّنه ا�ستحيا و�سكت. فعاد ال�سامي

.
)1(

هذه اجلارية. فقال له يزيد: اغرب, َوَهَب اهلل لك حتفاً قا�سياً

3- مع�سية الحاكم والخروج على طاعته:

ي�سّلي  �سمر  كان  قال:  اإ�سحاق  اأبي  عن   
ّ

الذهبي روى  فقد 

قلت:  فاغفر يل.  �سريف  اأيّن  تعلم  اإّنك  اللهّم  يقول:  ثّم  معنا, 

P؟  اأعنت على قتل ابن ر�سول اهلل  كيف يغفر اهلل لك وقد 

فلم  باأمر  اأمرونا  هوؤلء  اأمراءنا  اإّن  ن�سنع؟  فكيف  ويحك!  قال: 

)1)  - الإر�ساد ج 2 �ص 121.
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اً من هذه احلمر ال�سقاة. قلت: اإّن 
ّ
نخالفهم, ولو خالفناهم كّنا �سر

.
)1(

هذا لعذر قبيح, فاإّنا الطاعة يف املعروف

وهذا م�سرف بن عقبة )وا�سمه يف الأ�سل م�سلم ولكّنه �سّمي 

قتل من  الذي  امل�سلمني(  دماء  �سفك  اإ�سرافه يف  بذلك لكرثة 

امل�سلمني اأحد ع�سر األف م�سلم وفيهم من بقّية ال�سحابة والتابعني 

ورمى  املدينة,  ونهب  الأبكار  وافت�س  الن�ساء  جي�سه  واغت�سب 

اأعمل  مل  اإيّن  اللهّم  يقول:  فاأحرقها  باملنجنيق  فة 
ّ
امل�سر الكعبة 

عماًل قّط بعد �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأّن حمّمداً عبده ور�سوله 

اأحّب ول اأرجى عندي يف الآخرة, ويف لفظ ابن كثري: اأحّب اإيّل 

من قتل اأهل املدينة واأجزى عندي يف الآخرة واإن دخلت الّنار 

, قال: اللهّم 
ّ

! ثّم مات, ويف تاريخ اليعقوبي
ّ

بعد ذلك اإيّن ل�سقي

ة 
ّ
اإن عّذبتني بعد طاعتي خلليفتك يزيد بن معاوية وقتل اأهل احلر

, ويف فتوح ابن اأعثم اأّن م�سلم بن عقبة قال يف 
ّ

فاإيّن اإذاً ل�سقي

و�سّيته للح�سني بن نري: فانظر اأن تفعل يف اأهل مّكة ويف عبد 

يقول:  ثّم جعل  املدينة.  باأهل  راأيتني فعلت  الزبري كما  اهلل بن 

اأعمل  اإيّن ل  اللهّم  قّط,  اأع�س خليفة  اأيّن مل  تعلم  اإّنك  اللهّم 

.
)2(

عماًل اأرجو به النجاة اإّل ما فعلت باأهل املدينة

وكان كعب بن جابر مّمن ح�سر قتال احل�سني يف كربالء يقول: 

)1)  - ميزان العتدال ج 2 �ص 280.

)2)  - معالم المدر�ستين ج 3 �ص 192.



290

, يق�سد مبن غدر 
)1(

يا رّب, اإّنا قد وفينا فال جتعلنا يا رّب كمن غدر

من خالف اخلليفة وع�سى اأمره.

 ,Qوهو الذي �سارك يف قتل برير من اأ�سحاب الإمام احل�سني

وملّا رجع من القتال قالت له امراأته اأو اأخته النوار بنت جابر: اأعنت 

الأمر,  من  اأتيت عظيماً  لقد  القّراء,  �سّيد  وقتلت  فاطمة  ابن  على 

واهلل ل اأكّلمك من راأ�سي كلمة اأبداً..

وكان يقول يف �سعره: 

ل��ق��ي��َت��ه اإّم��������ا  اهلل  ع���ب���ي���د  ف���اأب���ل���غ 

)2(

ب�������اأيّن م���ط���ي���ٌع ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة ����س���ام���ع

�سّيد  كلمات  من  ومعلوماً  معروفاً  كان   
ّ

احل�سيني واملوقف 

ال�سهداءQ, فقد روي اأّنه قال يف بع�س خطبه: »اأّيها النا�س, 

اإّن ر�سول اهللPقال: من راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاّلً حلرم اهلل 

ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل P, يعمل يف عباد اهلل 

بالإثم والعدوان فلم يغرّي عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل 

اأن يدخله مدخله, األ واإّن هوؤلء قد لزموا طاعة ال�سيطان وتركوا 

طاعة الرحمن واأظهروا الف�ساد وعّطلوا احلدود وا�ستاأثروا بالفيء 

.
)3(

» موا حالله واأنا اأحّق من غريَّ
ّ
واأحّلوا حرام اهلل وحر

)1)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 330.

)2)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 329.

)3)  - تاريخ الطبري ج 4 �ص 304.
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4- مخالفة م�سيئة اهلل تعالى:

ففي الكوفة يف ق�سر الإمارة ملّا اأدخلوا ال�سبايا اأقبل عبيد اهلل 

الذي  هلل  احلمد  لها:  فقال   Oزينب العقيلة  على  زياد  بن 

الفا�سق  ُيفت�سح  اإّنا  فقالت:  اأحدوثتكم,  واأكذب  ف�سحكم 

�سنع  راأيت  كيف  زياد:  ابن  فقال  غرينا,  وهو  الفاجر,  ويكذب 

اهلل باأخيك واأهل بيتك؟ فقالت: ما راأيت اإّل جمياًل, هوؤلء قوم 

كتب اهلل عليهم القتل فربزوا اإىل م�ساجعهم و�سيجمع اهلل بينك 

وبينهم فتحاّج وتخا�سم, فانظر ملن الفلج يومئٍذ ثكلتك اأّمك يا 

.
)1(

ابن مرجانة

اأين  اأتدرون من  قال:  راأ�س احل�سني  راأى  ملّا  يزيد  اأّن  وروي: 

اأتى ابن فاطمة؟ وما احلامل له على ما فعل؟ وما الذي اأوقعه فيما 

وقع فيه؟ قالوا: ل! قال: يزعم اأّن اأباه خري من اأبي, واأّمه فاطمة 

بنت ر�سول اهلل خري من اأّمي, وجّده ر�سول اهلل خري من جّدي, 

واأّنه خري مّني واأحّق بهذا الأمر مّني, فاأّما قوله اأبوه خري من اأبي 

فقد حاّج اأبي اأباه اإىل اهلل عزَّ وجّل, وعلم النا�س اأّيهما حكم له, 

اهلل  ر�سول  بنت  فاطمة  اإّن  فلعمري  اأمي  اأّمه خري من  قوله  واأّما 

خري من اأّمي, واأّما قوله جّده ر�سول اهلل خري من جّدي, فلعمري 

فينا ِعدًل  لر�سول اهلل  اأّن  واليوم الآخر يرى  باهلل  يوؤمن  اأحد  ما 

ول ِنّداً, ولكّنه اإّنا اأتى من قّلة فقهه مل يقراأ: {ڎ ڈ    ڈ               

)1)  - بحار الأنوار ج 45 �ص 115- 116.
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ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڭ ڭ  ڭ   } تعاىل:  وقوله   ,

)1(

الآية ڳڳ}   ڳ ڳ 
.

)3(

 ,
)2(

ڭ ۇ}
5- و�سع الأحاديث:

 :Qاأّنه �ساأل اأبا عبد اهلل :
ّ

عن عبد اهلل بن الف�سل الها�سمي

؟  بركة  يوم  عا�سورا  يوم  العاّمة  �سّمت  فكيف  اهلل  ر�سول  بن  يا 

بال�سام  النا�س  احل�سنيQتقّرب  ُقتل  ملّا  قال:  فبكىQثّم 

اإىل يزيد, فو�سعوا له الأخبار واأخذوا عليها اجلوائز من الأموال, 

فكان مّما و�سعوا له اأمر هذا اليوم, واأّنه يوم بركة, ليعدل النا�س فيه 

من اجلزع والبكاء وامل�سيبة واحلزن, اإىل الفرح وال�سرور والترّبك 

.
)4(

وال�ستعداد فيه, حكم اهلل بيننا وبينهم

)1)  - �سورة اآل عمران الآية 26.

)2)  - �سورة البقرة الآية 247.

)3)  - البداية والنهاية ج 8 �ص 212.

)4)  - بحار الأنوار ج 44 �ص 270.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

معرفة احلرمات واأّن واجبنا جتاهها تعظيمها 

واحرتامها والدفاع عنها بكّل الو�سائل.

المحاضرة الثانية
احلرمات يف الإ�شلم

عن ر�سول اهلل P: »يعّذب اهلل الل�سان بعذاٍب ل يعّذب به 

اأْي ربِّ عّذبتني بعذاٍب مل تعّذب  �سيئاً من اجلوارح؛ فيقول: 

به �سيئاً! فُيقال له: خرجت منك كلمة, فبلغت م�سارق الأر�س 

احلرام,  املال  بها  وانُْتِهب  احلرام,  الدم  بها  ف�ُسِفك  ومغاربها؛ 

وانُْتِهك بها الفرج احلرام؛ وعّزتي ]وجاليل[, لأعّذبّنك بعذاٍب 
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.
)1(

ل اأعّذب به �سيئاً من جوارحك«

المقّدمة

تعظيمه  ويجب  هتكه  م 
ّ
ُيحر ما  وهي  حرمة  جمع  احلرمات 

الأمور  بع�س  على  ال�سوء  ال�سريعة  �سّلطت  وقد  جانبه.  ورعاية 

مة, خلطورتها وِعظم اأثرها على املجتمع والفرد؛ فجعلتها من 
ّ
املحر

اأكرب الكبائر التي توجب دخول جهّنم, كما اأقامت احلّد عليها, 

ارتكابها  ولي�س  الأعمال.  بع�س  قبول  مانٌع من  ارتكابها  اإّن  بل 

بكلمة, يف ح�سول  ولو  امل�ساهمة,  اإّن  بل  للعذاب,  موجباً  فقط 

والعذاب  الأليم  العقاب  ي�ستوجب  عليه  وامل�ساعدة  الأمر,  هذا 

ال�سديد. ويفهم من الرواية اأّن اأعظم واأخطر احلرمات التي اأولها 

هي:  جانبها,  ورعاية  حفظها  على  وعمل  بالغاً,  اهتماماً  الّدين 

الدم احلرام, واملال احلرام, والفرج احلرام.

محاور المو�ضوع

1- الدم الحرام

اأ- ِعَظم وخطورة القتل الحرام

ى به يوم القيامة: عن ر�سول اهلل P: »اأّول ما  - اأّول ما ُيْق�سَ

 اآدم, فيف�سل 
ْ

يحكم اهلل فيه يوم القيامة الدماء, فيوقف ابَني

)1)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 115.
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بينهما, ثّم الذين يلونهما من اأ�سحاب الدماء, حّتى ل يبقى 

منهم اأحد, ثّم النا�س بعد ذلك, حّتى ياأتي املقتول بقاتله, 

اأنت  فيقول:  قتلني,  هذا  فيقول:  وجهه,  دمه  فيت�سّخب يف 

.
)1(

قتلته؟ فال ي�ستطيع اأن يكتم اهلل حديثا«

زوال الدني��ا اأهون عند اهلل من القتل احلرام: عن ر�س��ول  -

اهلل P: »ل��زوال الدني��ا جميع��اً اأهون عل��ى اهلل من دٍم 

.
)2(

�ُسِفك بغري حّق«

 النا�س: عن ر�سول اهلل P: »اإّن اأعتى النا�س على  -
)3(

اأعتى

.
)4(

اهلل عزَّ وجّل من قتل غري قاتله ومن �سرب من مل ي�سربه«

ب- اأثر قتل الموؤمن:

قاتل  - يوّفق  ال�سادقQ: »ل  الإمام  للتوبة: عن  يوّفق  ل 

.
)5(

املوؤمن متعّمداً للتوبة«

اأّيها  - P: »يا  عذاب بال عدد ول ح�ساب: عن ر�سول اهلل 

لو  قتله!  من  ُيعلم  ل  اأظهركم  بني  واأنا  قتيل  اأيقتل  النا�س, 

م�سلم,  رجٍل  قتل  على  اجتمعوا  والأر�س  ال�سماء  اأهل  اإّن 

)1)  -  فروع الكافي ج 7 �ص 271.

)2)  - الترغيب والترهيب �ص 293.

)3)  - العاتي: الجّبار.

)4)  - فروع الكافي ج 7 �ص 274.

)5)  - م.ن �ص 272.
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.
)1(

لعّذبهم اهلل بال عدٍد ول ح�ساب«

گ  - گ  {گ  تعاىل:  يقول  جهّنم:  يف  اخللود 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
.

)2(

ں ں ڻ   ڻ ڻ }
ج- جزاء القتل الحرام

نكم  -
ّ
يغر »ل   :P اهلل  ر�سول  عن  ميوت:  ل  قاتل  له 

رحب الذراعني بالدم؛ فاإّن له عند اهلل عزَّ وجّل قاتاًل 

ل ميوت«, قالوا: يا ر�سول اهلل, وما قاتل ل ميوت؟ فقال: 

.
)3(

»الّنار«

ُيقتل مئة األف قتلة مثلها: عن الإمام ال�سادقQ, قال:  -

»اأوحى اهلل اإىل مو�سى بن عمرانQ اأْن يا مو�سى قْل للمالأ 

من بني اإ�سرائيل: اإّياكم وقتل النف�س احلرام بغري حّق! فاإّن 

من قتل منكم نف�ساً يف الدنيا, قتلته مئة األف قتلة مثل قتلة 

.
)4(

�ساحبه«

-  :Qتثبت للقاتل جميع ذنوب املقتول: عن الإمام الباقر

»من قتل موؤمناً متعّمداً, اأثبت اهلل على قاتله جميع الذنوب, 

)1)  - ميزان الحكمة ج 3 �ص 2498.

)2)  - �سورة الن�ساء الآية 93.

)3)  - فروع الكافي ج 7 �ص 272.

)4)  - و�سائل ال�سيعة ج 29 �ص 15.
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ۓ ڭ ڭ  ئ املقتول منها, وذلك قول اهلل عزَّ وجّل: {  وُبرِّ

.
)2(

»
)1(

ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ }

2- المال الحرام

حّق  »اأّما   :Qالعابدين زين  الإمام  عن  املال:  حّق  اأ- 

مالك: فاأْن ل تاأخذه اإّل من حلِّه, ول تنفقه اإّل يف وجهه, 

بطاعة  فيه  فاعمل  يحمدك,  ل  من  نف�سك  على  توؤثر  ول 

.
)3(

رّبك, ول تبخل به, فتبوء باحل�سرة والندامة مع ال�سعة«

 :P اهلل  ر�سول  عن  دمه:  كحرمة  املوؤمن  مال  حرمة  ب- 

مع�سية  من  واأكل حلمه  كفر,  وقتاله  ف�سق,  املوؤمن  »�سباب 

.
)4(

اهلل, حرمة ماله كحرمة دمه«

ة عني اإبلي�س: عن ابن عّبا�س, قال: »اإّن اأّول درهم 
ّ
ج- املال قر

عاينهما,  فلّما  اإبلي�س,  اإليهما  نظر  الأر�س  يف  ربا  �سُ ودينار 

ثّم  اإىل �سدره,  ثّم �سّمهما  عينيه,  فو�سعهما على  اأخذهما 

ة 
ّ
قر اأنتما  قال:  ثّم  �سدره,  اإىل  �سّمهما  ثّم  �سرخة,  �سرخ 

عيني وثمرة فوؤادي, ما اأبايل من بني اآدم اإذا اأحّبوكما اأن ل 

.
)5(

يعبدوا وثناً, وح�سبي من بني اآدم اأن يحبوكما«

)1)  - �سورة المائدة الآية 29.

)2)  -  و�سائل ال�سيعة ج 29 �ص 15.

)3)  -  و�سائل ال�سيعة ج 29 �ص 15.

)4)  - اأ�سول الكافي ج 2 �ص 360.

)5)  - اأمالي ال�سيخ ال�سدوق �ص 269.
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د- املال احلرام باب اإىل جهّنم: عن ر�سول اهلل P: »قال 

الدينار  اكت�سب  باٍب  اأيِّ  من  يباِل  مل  مْن  وجّل:  عزَّ  اهلل 

.
)1(

والدرهم, مل اأباِل يوم القيامة من اأّي اأبواب الّنار اأدخلته«

ه�- حب�س احلقوق: عن الإمام الباقرQ: »اإّن اهلل تبارك 

وتعاىل يبعث يوم القيامة نا�ساً من قبورهم, م�سدودة اأيديهم 

اإىل اأعناقهم, ل ي�ستطيعون اأن يتناولوا بها قي�س اأنلة, معهم 

مالئكة يعرّيونهم تعيرياً �سديداً, يقولون: هوؤلء الذين منعوا 

خرياً قلياًل من خرٍي كثري, هوؤلء الذين اأعطاهم اهلل, فمنعوا 

.
)2(

حّق اهلل يف اأموالهم«

3- الزنا )الفرج الحرام(

اأ- من اأكرب الكبائر: 

.
)3(

يقول تعاىل: {ژ ژ ڑڑ ک   ک    ک ک گ }

وعن ر�سول اهلل P: »لن يعمل ابن اآدم عماًل اأعظم عند 

اأو هدم الكعبة  اإماماً,  اأو  اً 
ّ
نبي اهلل تبارك وتعاىل من رجٍل قتل 

امراأة  ماءه يف  اأفرغ  اأو  لعباده,  قبلة  عزَّ وجّل  التي جعلها اهلل 

.
)4(

حراماً«

)1)  - بحار الأنوار ج 100 �ص 11.

)2)  - فروع الكافي ج 3 �ص 506.

)3)  - �سورة الإ�سراء الآية 32.

)4)  - من ل يح�سره الفقيه ج3 �ص 559.
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ب- اآثار الزنا وخماطره:

التي  - »الذنوب   :Qال�سادق الإمام  عن  الرزق:  يحب�س 

.
)1(

حتب�س الرزق, الزنا«

يورث الفقر: عن ر�سول اهلل P: »الزنا يورث الفقر, ويدع  -

.
)2(

الديار بالقع«

مينع الربكة: عن ر�سول اهلل P: »اأربع ل تدخل بيتاً واحدة  -

منهّن اإّل خرب, ومل يعمر بالربكة: اخليانة, وال�سرقة, و�سرب 

.
)3(

اخلمر, والزنا«

ج- احلكمة من حترمي الزنا:

عن الإمام ال�سادقQ - يف حديث - اأّن زنديقاً قال له: 

املواريث,  وذهاب  الف�ساد  من  فيه  »ملا  قال:  الزنا؟  اهلل  م 
ّ
حر مِلَ 

وانقطاع الأن�ساب, ل تعلم املراأة يف الزنا من اأحبلها, ول املولود 

.
)4(

يعلم من اأبوه, ول اأرحام مو�سولة, ول قرابة معروفة«

ة وعبرة ق�سّ

كان يف بني اإ�سرائيل عابد ا�سمه بر�سي�سا, عبد اهلل زماناً من 

الدهر, حّتى كان يوؤتى باملجانني يداويهم ويعوذهم فيربوؤون على 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 16 �ص 174.

)2)  - م.ن, ج 20 �ص 310.

)3)  - م.ن ج 19 �ص 77.

)4)  - و�سائل ال�سيعة ج 20 �ص 332.
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تي بامراأة يف �سرف, قد جّنت, وكان لها اإخوة, فاأتوه 
ُ
يده, واإّنه اأ

بها, وكانت عنده, فلم يزل به ال�سيطان يزّين له حّتى وقع عليها 

فحملت, فلّما ا�ستبان حملها قتلها ودفنها, فلّما فعل ذلك ذهب 

الراهب,  فعل  بالذي  فاأخربه  اإخوتها  اأحد  لقي  حّتى  ال�سيطان 

واأّنه دفنها يف مكان كذا, ثّم اأتى بقّية اإخوتها رجاًل رجال, فذكر 

ذلك لهم, فجعل الرجل يلقى اأخاه فيقول: واهلل, لقد اأتاين اآت 

 ذكره, فذكره بع�سهم لبع�س حّتى بلغ 
ّ

ذكر يل �سيئاً يكرب علي

بالذي  لهم   
ّ
فاأقر فا�ستنزلوه  والنا�س,  امللك  ف�سار  ملكهم,  ذلك 

ال�سيطان,  له  متّثل  ُرِفع على خ�سبته  فلّما  ِلب,  ف�سُ به  ِمر 
ُ
فاأ فعل, 

فقال: اأنا الذي األقيتك يف هذا, فهل اأنت مطيعي فيما اأقول لك 

اأخّل�سك مّما اأنت فيه؟ قال: نعم, قال: ا�سجد يل �سجدة واحدة, 

اأكتفي  فقال:  احلالة؟  هذه  على  واأنا  لك,  اأ�سجد  كيف  فقال: 

.
)1(

منك بالإمياء, فاأوماأ له بال�سجود, فكفر باهلل, وُقِتل الرجل

)1)  - بحار الأنوار ج 14 �ص 487.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد  على  املوؤمنني  حّث 

امل�سلمني  عن  املعتدين  ورّد  الظلم  ومقاومة 

ومقّد�ساتهم.

المحاضرة الثالثة
اجلهاد يف �شبيل اهلل: �رضائط و�شوابط

ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 

.
)1(

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }

)1)  - �سورة الحّج الآية 40/39.
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المقّدمة:

وال�ساخمة  الرفيعة  املقامات  من  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد  يعترب 

اأمري  قال  وقد  النا�س, كيف  تت�سّنى لأّي كان من  قد ل  والتي 

من  باب  اجلهاد  »اإّن  املعروفة:  اجلهاد  خطبة  املوؤمننيQيف 

الإن�سان  يحمل  فما مل  اأوليائه«؟  ة  اهلل خلا�سّ فتحه  اجلّنة  اأبواب 

املوؤّهالت والكفاءات التي تتيح له اأن يكون يف عداد املجاهدين 

التي  ة  اخلا�سّ والدرجة  الكرامة  هذه  لنيل  يوّفق  فلن  الأولياء 

اأعّدها اهلل تعاىل, وهذا يتطّلب مزيداً من املعرفة والوعي والنتباه 

ة لهذه الطاعة.    اإىل القواعد اخلا�سّ

محاور المو�ضوع

1- �سرائط ل بّد منها في الجهاد:

اأهمّية ال�سدق يف اإرادة اجلهاد: يقول تعاىل:{ ٱ ٻ ٻ ٻ  -

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ     ڇ  چڇ  چ  چ  چ 

.
)1(

ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ }
ې  -  } تعاىل:  يقول  القتال:  يف  والب�سرية  الوعي   

)1)  - �سورة البقرة الآية 246.
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ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ی  ی  ىئ  ىئ       ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ 
جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 

 .
)1(

حب خب مب }
تعاىل: {وئ ۇئ ۇئ  - يقول  القتال:  بقواعد  اللتزام 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ 
.

)2(

ی }
2- اأهداف الجهاد: 

ۇ  - ڭ  تعاىل:{ڭ  يقول  وال�سرك:  الفتنة  اجتثاث 

.
)3(

ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
اأعداء اهلل واأعداء امل�سلمني: يقول تعاىل: {ۇ  - اإخافة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
.

)4(

ۉ ې ې }
حفظ املعابد الدينّية واملقّد�سات: يقول تعاىل: { ٹ ڤ  -

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
.

)5(

ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ}
ٱ  -  } تعاىل:  يقول  املعتدين:  على  واخلزي  العذاب 

)1)  - �سورة الن�ساء الآية 91.

)2)  - �سورة البقرة الآية 190.

)3)  - �سورة الأنفال الآية 39.

)4)  - �سورة الأنفال الآية 60.

)5)  - �سورة الحّج الآية 40.



304

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
.

)1(

پ ڀ ڀ}
3- �سوابط عاّمة في الجهاد:

ذك��ر اهلل تعاىل �س��ّتًة م��ن ال�س��وابط والقوان��ني ل بّد من 

مراعاتها يف اجلهاد جاء ذلك يف ثالث اآيات من �سورة الأنفال 

يحّدد اهلل فيها قوانني الن�س��ر على الأعداء يف جبهات القتال 

وهي:

وئ  - ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  تعاىل:{  يقول  الثبات: 

وئ }.
ۆئ  - ۆئ  ۇئ  {ۇئ  تعاىل:  يقول  اهلل:  ذكر 

ۈئ }.
اإطاعة اهلل ور�سوله: يقول تعاىل: { ٺ ٺ ٿ }. -

پ  - ٻ  ٻ   } تعاىل:  يقول  التنازع:  اجتناب 

پ پ}.
ال�سرب: يقول تعاىل: { ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ }. -

ٿ     - ٿ  ٺ   } تعاىل:  يقول  والرياء:  الغرور  اجتناب 

.
)2(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }

)1)  - �سورة التوبة الآية 14.

)2)  - �سورة الأنفال الآية 47-45.
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4- اآثار الجهاد في �سبيل اهلل وف�سله:

Q اأّنه قال: »اإّن 
ّ

اأ- �سالح الّدين والدنيا: عن الإمام علي

اهلل فر�س اجلهاد وعظمه, واهلل ما �سلحت دنيا ول دين اإّل 

.
)1(

به«

 P الأكرم 
ّ

ب- حمو للذنوب وعلّو للدرجات: عن النبي

اأّنه قال:« من خرج مرابطاً يف �سبيل اهلل تعاىل اأو جماهداً فله 

بكّل خطوة �سبعمائة األف ح�سنة وميحى عنه �سبعمائة األف 

.
)2(

�سّيئة ويرفع له �سبعمائة األف درجة«

قال:  اأّنه   Qال�سادق الإمام  عن  الدعاء:  ا�ستجابة  ج- 

تخلفونه,  مبا  فانظروا  احلاّج  م�ستجابة:  دعوتهم  »ثالثة 

والغازي يف �سبيل اهلل فانظروا كيف تخلفونه, واملري�س فال 

.
)3(

�سوه«
ّ
تعر

»ثالثة  قال:  اأّنه   P الأكرم   
ّ

النبي عن  ال�سفاعة:  د- 

ي�سفعون اإىل اهلل عزَّ وجّل في�سّفعون: الأنبياء ثّم العلماء ثّم 

.
)4(

ال�سهداء«

 الأكرم P اأّنه قال: »األ اإّن 
ّ

ه� - دخول اجلّنة: عن النبي

بال�سهم الواحد الثالثة اجلّنة: عامل  اهلل عزَّ وجّل ليدخل 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 11 �ص 9.

)2)  - ثواب الأعمال �ص 293.

)3)  - بحار الأنوار ج 81 �ص 225.

)4)  - الخ�سال �ص 156.
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�سبيل  يف  به  والرامي  اهلل,  �سبيل  يف  به  واملقّوي  اخل�سبة 

.
)1(

اهلل«

ة وعبرة: 5- ق�سّ

 قال خيثمة اأبو �سعد بن خيثمة: يا ر�سول اهلل اإّن قري�ساً مكثت 

حوًل جتمع اجلموع وت�ستجلب العرب يف بواديها... وع�سى اهلل 

فهي  الأخرى  يكون  اأو  عندنا,  اهلل  عادة  فتلك  بهم,  يظفرنا  اأن 

حري�ساً,  عليها  كنت  وقد  بدر,  وقعة  اأخطاأتني  لقد  ال�سهادة, 

لقد بلغ من حر�سي اأن �ساهمت ابني يف اخلروج فخرج �سهمه 

اأح�سن  يف  النوم  يف  البارحة  ابني  راأيت  وقد  ال�سهادة,  فرزق 

�سورة ي�سرح يف ثمار اجلّنة واأنهارها, وهو يقول: احلق بنا ترافقنا 

ر�سول  يا  واهلل  وقد  حّقاً  رّبي  وعدين  ما  وجدت  فقد  اجلّنة  يف 

اهلل اأ�سبحت م�ستاقاً اإىل مرافقته يف اجلّنة وقد كربت �سّني ورّق 

عظمي واأحببت لقاء رّبي, فادع اهلل اأن يرزقني ال�سهادة, فدعا له 

.
)2(

ر�سول اهللPبذلك فقتل باأحد �سهيداً

6- من �سور الجهاد في كربالء:

 Qد ال�س��هداء
ّ
بعد اأحداث الكوفة التحق عاب�س ب�س��ي

ويف ي��وم عا�س��وراء وبعد ا�ست�س��هاد غالمه �س��وذب تقّدم نحو 

)1)  - و�سائل ال�سيعة ج 15 �ص 140.

)2)  - بحار الأنوار ج 20 �ص 125.
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الإمامQ وقال له: »يا اأبا عبد اهلل, اأما واهلل ما اأم�س��ى على 

 ول اأحّب اإيّل منك, ولو 
ّ

ظه��ر الأر�س قريٌب ول بعيٌد اأعّز علي

 من 
ّ

قدرت على اأن اأدفع عنك ال�س��يم والقتل ب�سيء اأعّز علي

نف�س��ي ودمي لفعلته. ال�س��الم عليك يا اأبا عبد اهلل اأ�سهد اأيّن 

على هداك وهدى اأبيك«.

اإىل  �سجاعاً  وكان  القوم  نحو  م�سلتاً  بال�سيف  م�سى   
ّ
ثم

احلّد الذي مل يجروؤ اأحٌد من القوم اأن يربز اإليه ليقاتله وجهاً 

لوجه فنادى عمر بن �سعد: ويلكم اأر�سخوه باحلجارة, فرمي 

األقى درعه وخوذته  باحلجارة من كّل جانب فلّما راأى ذلك 

 
)1(

ا�ست�سهد  
ّ
ثم �سعد  ابن  جي�س  نحو  بقمي�سه  وبرز  خلفه 

)ر�سوان اهلل عليه(.

)1)  - وقعة الطّف, �ص 100.
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