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العامة للخطاب العا�شورائي
ال�سيا�سات ّ

حممد وعلى
احلمد هلل ّ
رب العاملني و�ص ّلى اهلل على �س ّيدنا ّ
�أهل بيته الط ّيبني الطاهرين �س ّيما بق ّية اهلل يف الأر�ضني �أرواحنا
لرتاب مقدمه الفداء.
ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل وعلى الأرواح التي ح ّلت بفنائك.
احل�سيني دمتم
ال�سادة الأفا�ضل حما�ضري وخطباء املنرب
ّ
مو ّفقني.
ما �أحوجنا ونحن ن�ستجلي مواقف كربالء ون�سرب �أعماق
�أ�سرارها ,ون�ضيء �شع ًال من قب�س �أنوارها ,ن�ستهدي فيها نور الفتح
والفوز ,لتكون كربالء مدر�سة ناب�ضة ح ّية م�ستم ّرة تلهم الأجيال
يف ّ
كل الع�صور در�س الإميان والثبات املنت�صر على ظالمة العد ّو
وجوره ,لأنّ حركة الإمام Qحركة تكامل و�صالح ,وحتمل
دميوم ّية ح ّية مرتبطة بالتكامل وال�سعادة الإله ّية.
وال غرابة �إذا قال يف حقّه من مل َيفُه � اّإل ح ّقاً ومل ينطق � اّإل
وحياً «ح�س ٌني م ّني و�أنا من ح�سني» ,لتخلد يف �أفق الوجود حقيقة
ح�سيني البقاء.
دي الوجود
حمم ّ
م�شرقة �أنّ الإ�سالم ّ
ّ
لقد �أروى �س ّيد ال�شهداء �شجرة الإ�سالم العط�شى بدمائه
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الزك ّية ،ووهبها ح�شا�شة نف�سه ,ومنحها ُمهجة قلبه ,ف�أينعت
و�أثمرت لتكون �أ�صلها ثابت يف الأر�ض وفرعها يف ال�سماء.
ولأنّ الإمام Qهو اجلاذب للنا�س بدافع الفطرة و�شكر
املنعم ,كان هذا الكتاب املاثل بني يديك �أخي املب ّلغ عوناً لك
يف الليايل العا�شورائية ,تعيد فا ّراً هنا وتر�شد هارب ّا هناك ,وتهدي
اّ ً
�ضال هنا وتزيل ّ
�شاكاً هناك ,وتزيد �إميان رجل هنا وت�صبرّ امر�أة
وت�شد �إىل النور �شا ّباً وترفع للدرجات فتاة ...لنحقّق بع�ضاً
هناكّ ,
ِم ْن« ...خ ٌري لك ّمما طلعت عليه ال�شم�س» �أو نبذة من «طلب
الإ�صالح يف �أ ّمة ر�سول اهلل».
العا�شورائي
ونطرح هنا بع�ض ال�سيا�سات لهذا اخلطاب
ّ
التعبوي املطلوب:
ّ
املعنوي الذي يحقّقه االرتباط
1 -1الت�أكيد على �أهم ّية اجلانب
ّ
باهلل تعاىل ّ
والتوكل عليه ،و�أهم ّية هذا اجلانب يف ا�ستنزال
إلهي ولو َّقل امل�ؤمنون وكرث �أعدا�ؤهم.
املدد وال ّن�صر ال ّ
املوجه ملوقف
إلهي على قاعدة كونه ِّ
2 -2ربط النا�س بال ّتكليف ال ّ
الفرد والأ ّمة.
3 -3توجيه النا�س نحو العمل للآخرة ,ل�ضمان ا�ستمرار احلياة
ب�سعادة باقية .و�إبراز دور ال�شهادة يف حتقيق ذلك.
احلق
4 -4غر�س روح الت�ضحية يف �أبناء الأ ّمة لكون معركة ّ

�ضد الباطل ال ّبد لها من ت�ضحيات ،وت�ضحيات الإمام
ّ
احل�سني Qيف كربالء الدليل الوا�ضح على ذلك.
5 -5الإر�شاد �إىل دور الوالية يف توجيه الأ ّمة وتر�شيدها .و�أنّ
وحدة الو ّيل والقائد هي ال�ضمان لوحدة الأ ّمة وع ِّزها.
6 -6ت�أكيد �ضرورة وحدة امل�سلمني �ص ّفاً واحداً �أمام �أعدائهم.
7 -7حتديد طواغيت الع�صر ويزيد ّييه املتمثّلني اليوم يف الدرجة
الأوىل ب�أمريكا و�إ�سرائيل والتط ّرق �إىل املمار�سات الإرهاب ّية
�ضد م�سلمي وم�ست�ضعفي
التي ميار�سها ه�ؤالء الطواغيت ّ
العامل.
8 -8بيان تكليف الأ ّمة يف ن�صرة املظلومني.
�ضد الباطل
9 -9الت�شديد على �ضرورة الثبات يف معركة ّ
احلق ّ
إلهي.
ودورها يف حتقيق الن�صر ال ّ
�ضد
�1010إبراز الت�شابه بني ثورة الإمام احل�سني Qومعركتنا ّ
الباطل� ،سواء على م�ستوى �أهداف وممار�سات الأعداء� ،أو
على م�ستوى م�شاركة ال�شرائح املتن ّوعة من املجتمع لن�صرة
احلق) �ش ّبان� ،شيوخ ،ن�ساء� ،أطفال ،طبقات اجتماع ّية
ّ
متفاوتة).
االجتماعي يف الأ ّمة مبا
1111الإلفات �إىل �ضرورة التكافل
ّ
�ضد الباطل.
ي�ؤ ِّمن الق ّوة الداخل ّية للمجتمع يف معركته ّ
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1212تقوية عالقة النا�س ب�صاحب الع�صر والزمان|وتبيان
م�سئول ّيتهم يف التمهيد لظهوره املبارك ،وا�ستعدادهم
ال�ستمرار الت�ضحية بني يديه.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ
معهد �س ّيد ال�شهداء
احل�سيني
للمنرب
ّ

Q
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توجيهات اإلمام

الخمينيّ{

للمحا�رضين واخلطباء احل�سين ّيني

ّ �1-1إن على اخلطباء �أن يقر�أوا املراثي ح ّتى �آخر اخلطبة,
ليتحدثوا كثرياً عن م�صائب �أهل
وال يخت�صروها بل
ّ
البيت.R
ليهتم خطباء املنابر وي�سعوا �إىل دفع النا�س نحو الق�ضايا
ّ 2 -2
الإ�سالم ّية و�إعطائهم التوجيهات الالزمة يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية.
3 -3يجب التذكري بامل�صائب واملظامل التي يرتكبها الظاملون يف
ّ
كل ع�صر وم�صر.
توجيهات اإلمام

الخامنئيّ}

للمحا�رضين واخلطباء احل�سين ّيني
تهتموا به هو ر�سالة الثورة يف امل�صيبة ويف
�أ ّول �شيء يجب �أن ّ
املدح ويف الأخالق ّيات والوعظ.
كيف يجب �أن تقام مرا�سم العزاء؟
موجه �إىل جميع من ي�شعر بامل�س�ؤول ّية يف هذه
�إ ّنه �س�ؤال َّ
الق�ض ّية ،وباعتقادي �أنّ هذه املجال�س يجب �أن تتم ّيز بثالثة �أمور:
1 -1تكري�س حم ّبة �أهل البيت Rومو ّدتهم يف القلوب ,لأنّ
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العاطفي ارتباط ق ِّيم ووثيق.
االرتباط
ّ
�2 -2إعطاء �صورة وا�ضحة عن �أ�صل ق�ض ّية عا�شوراء ,وتبيانها للنا�س
من الناحية الثقاف ّية والعقائد ّية والنف�س ّية واالجتماع ّية.
الديني .واالعتماد على �آية
3 -3تكري�س املعرفة الدين ّية والإميان
ّ
�شريفة �أو حديث �شريف �صحيح ال�سند �أو رواية تاريخ ّية
ذات عربة.
حتدثتم ،ب ّينوا للنا�س يزيد
على � ّأي منرب �صعدمت و� ّأي حديث ّ
هذا الع�صر و�شمر هذا الع�صر وم�ستعمري هذا الع�صر.
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علي
من كالم للإمام ال�س ّيد ّ
اخلامئني } يف عام 1996م .حول
ّ
مواجهة الإمام احل�سني Qلعامل
االنحراف والظالم؛ وحيد ًا

مل يتجاوز الوقت الذي ا�ستغرقته واقعة كربالء ن�صف نهار
�أو زاد عليه قلي ًال؛ وا�ست�شهد فيها عدد-اثنان و�سبعون و�أكرث �أو
� ّأقل بقليل((( -وهذا الأمر موجود يف الدنيا .ف�أن تكت�سي واقعة
كربالء ّ
كل هذه العظمة -وهي �أهل لهذا ال�شموخ والعظمة ،بل
هي �أ�سمى و�أعظم -بحيث �إ ّنها تركت �آثارها ونفذت يف عمق
الب�شري ،كان ب�سبب روح هذه الواقعة .فج�سم الق�ض ّية
الوجود
ّ
مل يكن له ذلك احلجم .فهناك �أطفال قتلوا يف ّ
كل بقعة من
العامل ،بينما قتل يف كربالء ر�ضيع ل�س ّتة �أ�شهر .ويف بع�ض
الأماكن �أباد الأعداء الأهايل وقتلوا مئات الأطفال .الق�ض ّية
[احلجمي] ،بل تكمن
ين
لي�ست مطروحة هنا يف بعدها اجل�سما ّ
ّ
�أهم ّيتها يف روحها ومعناها.
روح الق�ض ّية هي �أنّ الإمام احل�سني Qمل يكن يواجه يف
تلك الواقعة جي�شاً ومل تكن مواجهته مع جمع غفري -و�إن كان
((( � -أن�ساب الأ�شراف,ج� ,3ص 205؛ مقتل الح�سين  ,الخوارزمي ,ج� ,2ص44؛ �شرح الأخبار ,ج,3
�ص155-154؛ � 87شخ�ص ًا :مروج الذهب,ج� ,3ص61؛ � 78شخ�ص ًا ,اللهوف� ,ص85؛ بحار الأنوار,
ج� ,45ص.62
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يفوقه مبائة �ضعف -بل �إنّ مواجهة الإمام احل�سني Qمع عامل
املهم .ويف الوقت الذي كان
من االنحراف والظلمة ،وهذا هو ّ
يواجه فيه ذلك العامل من الظلمة والظلم واالنحراف ،كان ذلك
العامل ميلك ّ
كل �شيء ،ولديه املال والذهب والق ّوة والك ّتاب
جداً .وكانت لرتتعد
واملحدثون واخلطباء .كان موح�شاً ّ
وال�شعراء ّ
العادي وما فوقه ,مقابل العظمة الفارغة لعامل
له فرائ�ص الإن�سان ّ
الظلمة ذاك ،ولكن مل يرتع�ش للإمام احل�سني قلب وال اهت ّزت له
قدم .ومل ت�ساوره م�شاعر �ضعف �أو تر ّدد .وبرز �إىل امليدان وحيداً
فريداً .و�إنّ عظمة الق�ض ّية هي �أنّ القيام كان هلل.
جده
ميكن ت�شبيه موقف الإمام احل�سني Qومقارنته مبوقف ّ
حممد بن عبد اهلل Pيف بعثته؛ فكما واجه النبيP
ر�سول اهلل ّ
ّ
هناك عاملاً ب�أ�سره ،وقف الإمام احل�سني Qيف كربالء مبواجهة
عامل ب�أ�سره .فالر�سول Pمل يعرته � ّأي خوف ،بل �صمد و�سار �إىل
الأمام ،وكذلك احلال بالن�سبة �إىل الإمام احل�سني الذي مل يرهبه
�شيء ,بل ثبت و�سار قدماً .فاحلركة النبو ّية واحلركة احل�سين ّية
كدائرتني م ّتحدتني يف املركز م ّتجهتني نحو م�سار واحد .وهنا
يظهر معنى «ح�سني م ّني و�أنا من ح�سني»((( .هذه عظمة موقف
الإمام احل�سني.Q
عندما قال احل�سني Qليلة العا�شر من حم ّرم« :اذهبوا ف�أنتم
(((  -بحار الأنوار ,ج� ,45ص.314

يف ّ
حل م ّني ,وهذا الليل قد غ�شيكم فا ّتخذوه جم ًال ,ولي�أخذ
ّ
كل واحد منكم بيد واحد من �أهل بيتي ,فالقوم يطلبونني ولو
قد �أ�صابوين لهوا عن طلب غريي ،(((» ...مل يكن قوله مزاحاً.
لنفرت�ض �أ ّنهم وافقوه وان�صرفوا وبقي وحده �أو برفقة ع�شرة
�أ�شخا�ص ،هل كان ذلك لينق�ص من عظمة عمله؟ كلاّ ،بل تبقى
له هذه العظمة بعينها .ولو كان حول احل�سني Qبدل ه�ؤالء
االثنني وال�سبعني ،اثنان و�سبعون �ألفاً  ،هل كان ذلك لينق�ص
من عظمة موقفه؟ �أبداً.
� ّإن عظمة موقف احل�سني تكمن يف ثباته واطمئنانه وهو يواجه
وتدعي يف حقّه ،فلم يتزلزل ،واحلال
�ضغوط وق�سوة دنيا تعرت�ضه ّ
� ّأن موقفاً كهذا ،ي�ضطرب فيه عا ّم ُة النا�س ،وح ّتى من هم فوق عا ّمة
النا�س .وكما ذكرت مراراً ف� ّإن عبد اهلل بن ع ّبا�س -وهو �شخ�ص ّية
كبرية مرموقة -وجميع �أمراء قري�ش ،كانوا يف غاية اال�ستياء من ذلك
الو�ضع .وهكذا كان حال عبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل بن عمر،
وعبد الرحمن بن �أبي بكر ،و�أبناء كبار ال�صحابة ،وبع�ض ال�صحابة.
كان يف املدينة عدد كبري من ال�صحابة ،وكانوا من ذوي
املروءة -ال يت�ص ّورن �أحد �أ ّنهم مل يكن لهم مروءة وغرية -وهم
ت�صدوا مل�سلم بن عقبة وقاتلوه يف وقعة «احل ّرة»
�أنف�سهم الذين ّ
(((  -مناقب �آل �أبي طالب ,ج � ,3ص .248
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حينما هجم على املدينة وارتكب املذابح فيها بعد �سنة((( من
واقعة كربالء .ال تت�ص ّوروا �أ ّنهم كانوا جبناء ،بل كانوا فر�ساناً
و�شجعاناً .لكن �شجاعة الربوز �إىل �ساحة احلرب م�س�ألة ،و�شجاعة
مواجهة عامل بر ّمته م�س�ألة �أخرى .واملوقف الذي خا�ضه الإمام
احل�سني هو الثاين ،وقد حت ّرك لأجل [يف] اخليار الثاين(((.
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اليعقوبي ,ج � ,2ص .251 -250
(((  -تاريخ
ّ
الثوري بمنا�سبة يوم الحر�س�1375 /9 /24 ,ش.
(((  -في لقاء ح�شود من عنا�صر الحر�س
ّ

الليلة األولى
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المحاضرة األولى:

قيمة البكاء على �س ّيد ال�شهداء

Q

الهدف:

احلث على �إحياء ال�شعائر احل�سين ّية ال
ّ
�س ّيما البكاء على الإمام احل�سنيQ

ت�صدير المو�ضوع

عن الإمام الر�ضا« :Qعلى مثل احل�سني فليبك الباكون،
ف�إنّ البكاء عليه ّ
يحط الذنوب العظام»(((.

(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 14ض .504

محاور المو�ضوع
-1

البكاء على الإمام الح�سينQ

ورد ّ
الحث على البكاء على الإمام الح�سين.
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فع��ن الإمام الر�ض��ا« :Qيا بن �ش��بيب! �إن كنت باكياً
علي بن �أبي طالب ،Rف�إ ّنه ُذبح
ل�شيء فابك للح�س�ين بن ّ
كم��ا يذبح الكب�ش ،وقتل معه من �أهل بيته ثمانية ع�ش��ر رج ًال
م��ا لهم يف الأر�ض �ش��بيهون»((( .وعن الإم��ام الباقر Qيف
حديث زيارة احل�سني Qيوم عا�شوراء من قرب« :ثم ليندب
احل�س�ين Qو َي ْب ِك ِه ،وي�أمر من يف داره ّمم��ن ال ي ّتقيه بالبكاء
عليه ...وليع ّز بع�ضهم بع�ضاً مب�صابهم باحل�سني »...Qقلت:
فكيف يع ّزي بع�ض��نا بع�ض��ا؟ قال« :تقولون� :أعظم اهلل �أجورنا
مب�ص��ابنا باحل�س�ين ،وجعلنا و�إ ّياكم من الطالبني بث��اره مع ول ّيه
حممد.(((»R
الإمام ّ
املهدي من �آل ّ
و�إذا منعتنا ذنوبنا يف البداية من البكاء فلنحر�ص على التباكي
ف�إنّ له �أجر البكاء .قال ابن طاو�س روي عن �آل الر�سولR
�أ ّنهم قالوا« :من بكى و�أبكى فينا مائة فله اجل ّنة ,ومن بكى و�أبكى
خم�سني فله اجل ّنة ,ومن بكى و�أبكى ثالثني فله اجل ّنة ,ومن بكى
(((  -عيون �أخبار الر�ضا Qج� 2ص .268
(((  -ميزان الحكمة ج � 3ص .1984

و�أبكى ع�شرين فله اجل ّنة ,ومن بكى و�أبكى ع�شرة فله اجل ّنة ,ومن
بكى و�أبكى واحداً فله اجل ّنة ,ومن تباكى فله اجل ّنة»(((.
� -2أجر البكاء على الإمام الح�سين (الآثار الأخرويّة):

عن الإمام زين العابدين�« :Qأيمّ ا م�ؤمن دمعت عيناه لقتل
خده ،ب ّو�أه اهلل بها يف اجل ّنة غرفاً
احل�سني Qح ّتى ت�سيل على ّ
ي�سكنها �أحقابا»(((.
«كل عني يوم القيامة باكية ّ
عليّ :Q
وكل
وعن الإمام ّ
عني يوم القيامة �ساهرة � ،اّإل عني من اخ ّت�صه اهلل بكرامته وبكى
حممد.(((»R
على ما ينتهك من احل�سني و�آل ّ
وعن الإمام ال�صادق -Qيف مناجاته بعد �صالته« :يا
خ�صنا بالكرامة ،ووعدنا ال�شفاعة ...اغفر يل ولإخواين
من ّ
اللهم �إنّ �أعداءنا عابوا عليهم
وز ّوار قرب �أبي عبد اهلل احل�سنيّ ...
بخروجهم فلم ينههم ذلك عن ال�شخو�ص �إلينا خالفاً منهم على
من خالفنا ،فارحم تلك الوجوه التي غيرّ تها ال�شم�س ،وارحم
تلك اخلدود التي تتق ّلب على حفرة �أبي عبد اهلل ، Qوارحم
تلك الأعني التي جرت دموعها رحمة لنا ،وارحم تلك القلوب
التي جزعت واحرتقت لنا ،وارحم تلك ال�صرخة التي كانت لنا،
(((  -مكيال المكارم ج � 2ص .159
(((  -ثواب الأعمال �ص .83
(((  -الخ�صال �ص .635
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اللهم �إنيّ �أ�ستودعك تلك الأبدان وتلك الأنف�س ح ّتى توافيهم
ّ
من احلو�ض يوم العط�ش»(((.
 -3فل�سفة البكاء على الإمام الح�سين( Qالآثار الدنيويّة):
�إظهار المح ّبة والوالء:

�إنّ البكاء على الإمام احل�سني Qيعني �أ ّننا �سلم ملن �ساملهم
وحرب ملن حاربهم وعد ّو ملن عاداهم ,فاحلزن والبكاء عليه هما
�إعالن الوالء واالنتماء والبيعة له ولأهل البيت.R
الإجالل والتعظيم:

�إنّ الب��كاء عل��ى احل�س�ين Qه��و تعظي��م لق��دره
وجتلي��ل ملقام��ه وتبي��ان لعظي��م كرامت��ه �أم��ام جمي��ع النا�س،
وبالتايل ف�إنّ بكاءنا هنا هو �إعطاء �شخ�ص ّية احل�سني Qعظمتها
ومكانتها يف نفو�سنا.
ت -تعليم مبادئ ثورة الح�سين:Q
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والروحي مع املبادئ التي
القلبي
ّ
فالبكاء ي�ستهدف التفاعل ّ
طرحها الإمام احل�سني Qواالن�صهار بها ،تلك املبادئ التي
باحلق املغ�صوب ،والرف�ض القاطع
خ ّلدت الإ�سالم كاملطالبة ّ
للظلم ،والتفاين والإيثار ،واجلهاد ّ
بكل غالٍ ونفي�س ،لذلك اعترب
(((  -كامل الزيارات �ص .229

البكاء على احل�سني Qو�سيلة لرتبية النف�س الب�شر ّية.
ث -موا�ساة �أهل بيت الع�صمة:R

�إنّ البكاء و�إقامة امل�آمت يعتربان لوناً من �ألوان املوا�ساة لأهل
البيت ،Rوال�شعائر احل�سين ّية هي مبثابة تعزية للر�سول
الأكرم Pبذبح �سبطه وولده احل�سني Qو�أهل بيته و�سبي
نتو�سم منها نيل الأجر وعظيم املثوبة ،ف�إنّ
عياله ،وهذه املوا�ساة ّ
من �صفات �شيعتهم و�أتباعهم �أ ّنهم يفرحون لفرحهم ويحزنون
حلزنهم.
ج � -إحياء وتزكية الثورة في النفو�س:

وللبكاء على الإمام احل�سني دالالت يعبرّ الإمام الراحل
ي�سمينا املتغ ّربون بـ(ال�شعب ّ
البكاء)
عن جانب منها بقوله« :قد ّ
ولعل البع�ض م ّنا ال ّ
يتمكن من قبول �أنّ دمعة واحدة لها ّ
ّ
كل
هذا الثواب العظيم ،ال ميكن �إدراك عظمة الثواب املرت ّتب على
املعد
املعد لقراءة الأدعية ،والثواب ّ
�إقامة جمل�س للعزاء ،واجلزاء ّ
ملن يقر�أ دعاء ذا �سطرين مث ًال.
ال�سيا�سي لهذه الأدعية وهذه
املهم يف الأمر هو البعد
�إنّ ّ
ّ
التوجه �إىل اللهّ ومتركز �أنظار النا�س
املهم هو ذلك ّ
ال�شعائرّ ،
�إىل نقطة واحدة وهدف واحد ،وهذا هو الذي يع ّبئ ال�شعب
باجتاه هدف وغاية �إ�سالم ّية ,فمجل�س العزاء ال يهدف للبكاء

{
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على �س ّيد ال�شهداء Qواحل�صول على الأجر -وطبعاً ف�إنّ
ال�سيا�سي
أهم من ذلك هو البعد
هذا حا�صل وموجود -ال ّ
ّ
الذي ّ
خطط له � ّأئمتنا Rيف �صدر الإ�سالم كي يدوم ح ّتى
النهاية ,وهو االجتماع حتت لواء واحد وبهدف واحد ،وال
ميكن ل ّأي �شيء �آخر �أن يح ّقق ذلك بالقدر الذي يفعله عزاء
�س ّيد ال�شهداء...Q
والنبي و�أهل البيت Rعلى الإمام
ح -بكاء المالئكة والأنبياء
ّ
الح�سين:Q
 -بكاء المالئكة

عن الإمام ال�صادق« :Qملا كان من �أمر احل�سني Qما
�ضجت املالئكة �إىل اهلل بالبكاء وقالتُ :يفعل هذا باحل�سني
كان َّ
�صف ِّيك وابن نب ِّيك ،قال :ف�أقام اهلل لهم ّ
ظل القائم Qوقال:
بهذا �أنتقم لهذا»(((.
 -بكاء الأنبياء
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يف تف�سري قوله تعاىل} :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ {(((� أ ّنه ر�أى
النبي وال ّأئمة Rفلقّنه جربئيل قل« :يا
�ساق العر�ش و�أ�سماء ّ
بحق فاطمة ،يا
علي ،يا فاطر ّ
حممد ،يا عايل ّ
حميد ّ
بحق ّ
بحق ّ
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .465
((( � -سورة البقرة الآية .37

فلما ذكر احل�سني
حم�سن ّ
بحق احل�سن واحل�سني ومنك الإح�سانّ .
�سالت دموعه وانخ�شع قلبه ،وقال :يا �أخي جربئيل يف ذكر اخلام�س
ينك�سر قلبي وت�سيل عربتي؟ قال جربئيل :ولدك هذا ي�صاب
مب�صيبة ت�صغر عندها امل�صائب ،فقال :يا �أخي وما هي؟ قال :يقتل
عط�شانَ غريباً وحيداً فريداً لي�س له نا�صر وال معني ،ولو تراه يا
�آدم وهو يقول :واعط�شاه! واق ّلة نا�صراه! ح ّتى يحول العط�ش
كالدخان ،فلم يجبه �أحد � اّإل بال�سيوف ،و�شرب
بينه وبني ال�سماء ّ
احلتوف ،فيذبح ذبح ال�شاة من قفاه ،وينهب رحله �أعدا�ؤه وت�شهر
ر�ؤو�سهم هو و�أن�صاره يف البلدان ،ومعهم الن�سوان ،كذلك �سبق يف
علم الواحد املنان ،فبكى �آدم وجربئيل Qبكاء الثكلى»(((.
النبي:P
 -بكاء ّ

النبي ب�أنّ ال�س ّيدة فاطمة تلد الإمام احل�سني،L
ملّا �أخرب ّ
فلما و�ضعه و�أُتي به �إليه يف تلك
�أخرب �أي�ضاً ب�شهادته ،فبكى ّ
ال�ساعة وهو ملفوف يف خرقة� ،أ ّذن يف �أذنه اليمنى و�أقام يف
الي�سرىّ ،ثم و�ضعه يف حجره ،ونظر �إليه ورثاه وبكى وهو يقول:
اللهم العن قاتله»ّ ،ثم ملا �أتى عليه �سبعة
«�سيكون لك حديثّ ،
وت�صدق بوزن ال�شعر ورقاً،
�أ ّيام ّ
عق عنه كب�شاً �أملح ،وحلق ر�أ�سه ّ
وخ ّلق ر�أ�سه باخللوق (طيب ّ
مركب من الزعفران) ّثم و�ضعه يف
(((  -العوالم ,الإمام الح�سين� Qص .104
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علي» ّثم
حجره ورثاه وبكى وهو يقول« :يا �أبا عبد اهلل ,عزيز ّ
«اللهم �إنيّ �أ�س�ألك فيما �س�ألك �إبراهيم Qيف
بكىّ .ثم قالّ :
حب من يح ّبهما ،والعن من يبغ�ضهما
اللهم �إنيّ �أُح ّبهما و�أُ ّ
ذر ّيتهّ ،
ملء ال�سماء والأر�ض»(((.
 -بكاء �أمير الم�ؤمنين:Q

عن ابن ع ّبا�س قال :كنت مع �أمري امل�ؤمنني Qيف خروجه
فلما نزل بنينوى وهو ّ
�شط الفرات ,قال ب�أعلى �صوته:
�إىل �صفّنيّ ,
«يا بن ع ّبا�س� ,أتعرف هذا املو�ضع؟» قلت له :ما �أعرفه يا �أمري
علي« :Qلو عرفته كمعرفتي مل تكن جتوزه
امل�ؤمنني فقال ّ
ح ّتى تبكي كبكائي» .قال :فبكى طوي ًال ح ّتى اخ�ض ّلت حليته،
و�سالت الدموع على �صدره ،وبكينا معاً وهو يقول�« :أوه �أوه,
مايل ولآل �أبي �سفيان؟ مايل ولآل حرب حزب ال�شيطان و�أولياء
الكفر؟ �صرباً يا �أبا عبد اهلل فقد لقي �أبوك مثل الذي تلقى
منهم»(((.
 مجل�س الزهراء Oيوم القيامة:24

فقد ورد �أنّ ال�س ّيدة الزهراء Oحينما تكون يف �ساحة
املح�شر تنظر �إىل ولدها احل�سني Qبال ر�أ�س فت�صرخ ومعها
(((  -بحار الأنوار ج � 44ص .251
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .694

خامت الأنبياءّ P
وكل الأنبياء Rال�صاحلني وامل�ؤمنني(((.
 -الإمام الح�سن:Q

وبكى الإمام احل�سن� Qأخاه احل�سني Qوذلك حني
ال�سم يف جميع �أع�ضائه ،وخرج كبده ّ
مقطعاً،
ح�ضره املوت ،وظهر ّ
ف�أتى �إليه الإمام احل�سني Qواعتنقه وجعل يبكي ،فقال له
الإمام احل�سن« :Qما يبكيك يا �أبا عبد اهلل؟» ،قال�« :أبكي
ملا �صنع بك» .فقال له الإمام احل�سن« :Qولكن ال يوم
كيومك يا �أبا عبد اهلل ،يزدلف �إليك ثالثون �ألف رجل ّيدعون
حممد Pوينتحلون دين الإ�سالم ،ويجتمعون
�أ ّنهم �أ ّمة ِّ
جدنا ّ
على قتلك و�سفك دمك وانتهاك حرمتك ,و�سبي ذراريك
ون�سائك ،وانتهاك ثقلك ,فعندها ّ
حتل ببني �أم ّية اللعنة ,ومتط ُر
ال�سماء رماداً ودماً ،ويبكي عليك ّ
كل �شيء ح ّتى الوحو�ش يف
الفلوات واحليتان يف البحار»(((.
 -ال�س ّيدة زينبO

رغم �شجاعة ال�س ّيدة زينب Oو�صالبتها يف كربالء مل
مينعاها من الت�أثّر والبكاء عند امل�صيبة الكربى والفاجعة العظمى,
فقد ذكر الرواة �أ ّنها ملّا نظرت �إىل ج�سد احل�سني Qوهو
((( � -أنظر بحار الأنوار ج � 7ص .127
((( � -أنظر �أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .177
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بتلك احلالة ,معفّر بدمائه مفقود من �أح ّبائه ,ندبت عليه ب�صوت
حممداه �ص ّلى عليك مليك ال�سماء,
م�شج وقلب مقروح« :يا ّ
هذا ح�سني مر ّمل بالدماء ّ
مقطع الأع�ضاء ,وبناتك �سبايا� ,إىل
علي املرت�ضى و�إىل فاطمة الزهراء و�إىل حمزة
اهلل امل�شتكى و�إىل ّ
�س ّيد ال�شهداء ,هذا ح�سني بالعراء ت�سفي عليه ال�صبا قتيل �أوالد
جدي ر�سول اهلل ,يا
الأدعياء ,واحزناه! وا كرباه! اليوم مات ّ
حممداه ,ه�ؤالء ذر ّية امل�صطفى ي�ساقون �سوق ال�سبايا.
�أ�صحاب ّ
ف�أذابت القلوب القا�سية واجلبال الرا�سية»(((.
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(((  -مثير الأحزان �ص .59

المحاضرة الثانية:

الإن�صاف :ف�ضله و�أهم ّيته
الهدف:

وحث النا�س على
بيان �أهم ّية الإن�صاف ّ
�ضرورة العمل بهذا اخللق الرفيع ملا فيه من
�صالح املجتمع.

ت�صدير المو�ضوع
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ{(((.
((( � -سورة الأنعام الآية .152

ّ
المقدمة

كثرياً ما ي�ؤ ّدي االختالط بني النا�س �إىل �أن ي�ؤثر الإن�سان نف�سه
يف الآخرين �إىل درجة �أ ّنه يغفل عن حقوقهم بل قد يف ّرط بها
حب اال�ستئثار بالأ�شياء لنف�سه .ومن هنا � ّأكدت ال�شريعة
نتيجة ّ
الإ�سالم ّية على �ضرورة �إن�صاف النا�س وبذل حقوقهم ,واعتربت
هذه ال�صفة من �أ ّمهات ال�صفات الأخالق ّية التي تو ّلد ع ّزاً ورفعة
ون�شراً للمح ّبة والعدل يف املجتمع.
محاور المو�ضوع

 -1مفهوم الإن�صاف:
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الإن�صاف العدل والت�سوية ،يقال :القا�ضي �أن�صف بني
اخل�صمني �إذا عدل و�ساوى بينهما يف املجل�س ،وفالن �أن�صف
النا�س من نف�سه �إذا ر�ضي لهم ما ر�ضي لنف�سه وكره لهم ما كره
احلق لهم .عن جارود �أبي املنذر
لها وحكم على نف�سه لو كان ّ
قال� :سمعت �أبا عبد اهلل Qيقول�« :س ّيد الأعمال ثالثة:
�إن�صاف النا�س من نف�سك ح ّتى ال تر�ضى ب�شيء � اّإل ر�ضيت لهم
مثله ,وم�ؤا�ساتك الأخ يف املال ,وذكر اهلل على ّ
كل حال ,لي�س
�سبحان اهلل واحلمد هلل وال �إله � اّإل اهلل واهلل �أكرب فقط ,ولكن �إذا
ورد عليك �شيء �أمر اهلل ع َّز ّ
وجل به �أخذت به� ,أو �إذا ورد عليك

�شيء نهى اهلل ع َّز ّ
وجل عنه تركته»(((.
� -2أهم ّية الإن�صاف:

يعترب الإن�صاف من �أكمل ف�ضائل العقل ,لأنّ العاقل يعلم
�أنّ من �أن�صف زاده اهلل تعاىل ع ّزاً يف الدنيا والآخرة وهو يف ّ
ظل
عر�شه يوم ال ّ
ظل � اّإل ظ ّله.
 -3موارد الإن�صاف:

الإن�صاف يف املعاملة :وهو �أن ال ي�أخذ من �صاحبه من املنافع
� اّإل مثل ما يعطيه وال يناله من امل�ضا ّر ما يناله منه .يقول اهلل
تعاىل يف كتابه الكرمي }:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ{(((.
الإن�صاف يف الق�صا�ص :يقول تعاىل }:ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ {(((.

((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .144
((( � -سورة الأعراف الآية .85
((( � -سورة البقرة الآية .178
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الإن�صاف يف التعامل مع احلقائق والوقائع :قال تعاىل}:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{(((.
ويقول يف �آية �أخرى }:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ {(((.
الإن�صاف يف التعامل مع الآخرين :من و�ص ّية ر�سول اهللP

البن م�سعود« :يا بن م�سعود� ,أن�صف النا�س من نف�سك ،و�أن�صح
الأ ّمة وارحمهم ،ف�إذا كنت كذلك وغ�ضب اهلل على �أهل بلدة
�أنت فيها و�أراد �أن ينزل عليهم العذاب نظر �إليك فرحمهم بك،
يقول اهلل تعاىل}:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
((( (((
علي Qقال�« :أن�صف
ﰆ{ »  .وعن الإمام ّ
وخا�صتك ومن لك فيه هوى ،و�أعدل
النا�س من نف�سك و�أهلك ّ
يف العد ّو وال�صديق»(((.
علي -Qمن كتابه
الإن�صاف يف احلكم :عن الإمام ّ
عما ال ّ
ال�شح بالنف�س
يحل لك ،ف�إنّ ّ
للأ�شرت« :-و�شُ َّح بنف�سك ّ
الإن�صاف منها فيما �أح ّبت �أو كرهت� ...أن�صف اهلل و�أن�صف
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((( � -سورة الأنعام الآية .36
((( � -سورة العنكبوت الآية .47
((( � -سورة هود الآية .117
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 11ص .310
(((  -ميزان الحكمة ج � 4ص .3286

خا�صة �أهلك ومن لك فيه هوى من
النا�س من نف�سك ومن ّ
رع ّيتك ،ف�إ ّنك � اّإل تفعل تظلم ...,وتفقّد �أمور من ال ي�صل �إليك
منهم ّممن تقتحمه العيون ،وحتقّره الرجال ،فف ّرغ لأولئك ثقتك
من �أهل اخل�شية والتوا�ضع ،فلريفع �إليك �أمورهمّ ،ثم اعمل فيهم
بالإعذار �إىل اهلل يوم تلقاه ،ف�إنّ ه�ؤالء من بني الرع ّية �أحوج �إىل
الإن�صاف من غريهمّ ،
وكل ف�أعذر �إىل اهلل يف ت�أدية حقّه �إليه»(((.
 -4ف�ضل الإن�صاف:

علي�« :Qإنّ �أعظم املثوبة ،مثوبة
�أعظم املثوبة :عن الإمام ّ
الإن�صاف»(((.
يجتلب املح ّبة :عن الإمام اجلواد« :Qثالث خ�صال
ال�شدة
جتتلب بهن املح ّبة :الإن�صاف يف املعا�شرة ،واملوا�ساة يف ّ
(((
علي:Q
واالنطواع ،والرجوع �إىل قلب �سليم»  .وعن الإمام ّ
«الإن�صاف ي�ستدمي املح ّبة»((( .وعنه« :Qبالن�صفة يكرث
املوا�صلون» .وعنه« :Qاملن�صف كثري الأولياء والأو ّداء»(((.
�أعدل النا�س :عن ر�سول اهلل Pقال�« :أعدل النا�س من
ير�ضى للنا�س ما ير�ضى لنف�سه ،وكره لهم ما يكره لنف�سه ،و�أعتى
علي Qلمالك الأ�شتر.
(((  -نهج البالغة ,عهد الإمام ّ
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .350
(((  -بحار الأنوار ج � 75ص .82
(((  -عيون الحكم والمواعظ �ص .44
(((  -ميزان الحكمة ج � 4ص .3284
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النا�س من قتل غري قاتله و�ضرب غري �ضاربه»((( .وعن الإمام
علي� « :Qأعدل النا�س من �أن�صف من ظلمه»(((.
ّ
علي « :Qالإن�صاف �أف�ضل
�أف�ضل ال�شيم :عن الإمام ّ
ال�شيم»((( .وعنه « :Qالإن�صاف �شيمة الأ�شراف»(((.
علي بن احل�سني Qقال« :كان ر�سول
ي�ؤ ّدي �إىل اجل ّنة :عن ّ
اهلل Pيقول يف �آخر خطبته :طوبى ملن طاب خلقه وطهرت
�سج ّيته و�صلحت �سريرته وح�سنت عالنيته و�أنفق الف�ضل من
ماله و�أم�سك الف�ضل من قوله و�أن�صف النا�س من نف�سه»(((.
وعن �أبي عبد اهلل Qقال« :من ي�ضمن يل �أربعة ب�أربعة �أبيات
يف اجل ّنة؟ �أنفق وال تخف فقراً ،و�أف�ش ال�سالم يف العامل ،واترك
املراء و�إن كنت حم ّقاً ،و�أن�صف النا�س من نف�سك»(((.
ق�صة وعبرة:
ّ -5

عن عبد الأعلى بن �أعني قال :كتب [بع�ض] �أ�صحابنا
حق
ي�س�ألون �أبا عبد اهللQعن �أ�شياء و�أمروين �أن �أ�س�أله عن ّ
فلما جئت لأو ّدعه فقلت:
امل�سلم على �أخيه ،ف�س�ألته فلم يجبنيّ ،
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(((  -رو�ضة الواعظين �ص .465
(((  -ميزان الحكمة ج � 3ص .1843
(((  -ميزان الحكمة ج � 4ص .3284
(((  -ميزان الحكمة ج � 4ص .3284
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .144
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .144

أ�شد
�س�ألتك فلم جتبني؟ فقال�« :إنيّ �أخاف �أن تكفروا� ،إنّ من � ّ
ما افرت�ض اهلل على خلقه ثالثاً� :إن�صاف املرء من نف�سه ح ّتى ال
ير�ضى لأخيه من نف�سه � اّإل مبا ير�ضى لنف�سه منه ،وم�ؤا�ساة الأخ
يف املال ،وذكر اهلل على ّ
كل حال ،لي�س �سبحان اهلل واحلمد اهلل
ولكن عندما حرم اهلل عليه فيدعه»(((.
 -6الإن�صاف في كربالء:

«يف ع�صر اليوم التا�سع من املح ّرم وملّا ته ّي�أ العد ّو للحرب
تقدم زهري وحبيب للكالم معهم ون�صيحتهم ،وبعد �أن
والقتال ّ
تك ّلم حبيب مع عزرة بن قي�س التفت زهري �إىل عزرة ّ
حمذراً له
فتعجب عزرة
من �إعانة �أهل ال�ضالل على قتل النفو�س الزك ّيةّ ،
من مواقف زهري يف الدفاع عن الإمام احل�سني Qف�س�أله
قائ ًال :يا زهري ما كنت عندنا من �شيعة هذا البيت ....فقال له
ّ
ت�ستدل مبوقفي هذا على �أنيّ منهم� ،أما واهلل ما كتبت
زهري� :أفال
�إليه كتاباً ّقط ,وال �أر�سلت �إليه ر�سو ًال ّقط ,وال وعدته ن�صرتي
فلما ر�أيته ذكرت به ر�سول
ّقط ,ولكن الطريق جمع بيني وبينهّ ،
اهلل Pومكانه منه ,وعرفت ما يقدم عليه من عد ّوه وحزبكم،
فر�أيت �أن �أكون يف حزبه و�أن �أجعل نف�سي دون نف�سه حفظاً ملا
وحق ر�سوله»(((.
حق اهلل ّ
�ض ّيعتم من ّ
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .170
(((  -وقعة ّ
الطف �ص 194و.195
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المحاضرة الثالثة

ال�شعائر احل�سين ّية الفرد ّية واجلماع ّية
الهدف:

ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى �ش��عائر الإم��ام
والتع��رف على
أهميتها
احل�س�ين Qو� ّ
ّ
وكيفية �إقامتها.
�أنواعهاّ ,

ت�صدير المو�ضوع

عن الإمام ال�صادقَ « :Qر ِحم ُ
اهلل َمن ْ �أحيا �أمرنا»(((.
َ

(((  -بحار الأنوار ج � 2ص .151

ّ
المقدمة:

هناك �صنفان من ال�شعائر و املمار�سات:
�أ ّو ًال :املمار�سات وال�شعائر العا ّمة والتي يلزم فيها ت�شريك
م�ساعي جمموعة من املوالني.
ثانياً :املمار�سات وال�شعائر الفرد ّية التي ي�ستطيع �أن يقوم بها
ّ
كل فرد ح ّتى لو كان لوحده..
محاور المو�ضوع
ال�شعائر الح�سين ّية العا ّمة:
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� -1إقامة جمال�س العزاء :فهذه املجال�س املباركة و�إن كانت
بالنظرة العابرة تتك ّون من عنا�صر ثالثة :املكان الذي يعقد
فيه املجل�س ،واخلطيب والراثي الذي يحيي املجل�سبحديثه،
واجلمهور ّ
الذين يعظم املجل�س بح�ضورهم ،لك ّنها يف واقع
الأمر تنتج منافع نذكر منها فائدتني:
الدين،
�أ -مبا �أنّ هذه املجال�س احل�سين ّية �شعرية من �شعائر ّ
فجميع امل�شاركني يف �إحيائها يق�صدون نيل الثواب وك�سب
الأجر من �إقدامهم لها .ال �س ّيما و�أن ّ الن�صو�ص الروائ ّية
لأهل البيت Rتثبت ح�ضور �أرواح ال ّأئمة وخ�صو�صاً
ال�س ّيدة فاطمة الزهراء Oيف هذه املجال�س .كم�ؤ ّيد

لذلك هو �س�ؤال الإمام ال�صادق Qمن ف�ضيل بن ي�سار
وحتدثون؟» قال :نعم جعلت فداك ،
حني �س�أله« :جتل�سون ّ
قال�« :إنّ تلك املجال�س �أح ّبها ،ف�أحيوا �أمرنا يا ف�ضيل ,فرحم
اهلل من �أحيا �أمرنا»(((.
حتب �أن تكون
وعن ال�صادق�Qأ ّنه قال« :يا �أبا ب�صري� ,أما ّ
فيمن ي�سعد فاطمة (((»O؟.
تقدم خاللها احللول الب ّناءة ملا مي ّر
ب� -أ ّنها مدر�سة تربو ّيةّ ،
إ�سالمي من م�شاكل وحمن .وهذا هو م�ضمون
على عاملنا ال ّ
كالم الإمام الباقر Qلف�ضيل�« :إن َّ َح ِديثَنا ُي ْحيي
ال ُق ُلوب»((( ،بل وهناك الكثري من الوقائع تدل ّ على �إحياء
قلوب ح ّتى غري امل�سلمني بت�أثري ال�شعائر احل�سين ّية وال �س ّيما
جمال�س عزائه �سالم اهلل عليه.
 -2امل�شاركة يف امل�سريات العزائ ّية :وميكن تف�سري فوائدها
و�أهدافها بتف�سريين:
�أ� -إ ّنها ا�ستجابة علنية ل�صرخات احل�سني Qوا�ستغاثاته
املتك ّررة منذ �أن خرج من ّ
مكة �إىل �أن التحق بالرفيق
الأعلى .ف�إقامة ال�شيعة وعلى م ّر العهود لهذه امل�سريات
(((  -بحار الأنوار ج � 71ص .351
(((  -كامل الزيارات �ص .171
(((  -الخ�صال �ص .22
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العزائ ّية يثبت والءهم للإمام احل�سني.Q
عن �إمامنا ال�صادقَ « :Qر ِحم َ اهلل �شَ ي َعتنا َوا ِهلل ُهم ُ املُ�ؤ ِم ُنونَ.
َفق َْد َوا ِهلل �شَ َركونا يف املُ�صيبة ُبطول ا ُحل ْزن وا َحل ْ�س َرة»(((.
ب� -إ ّنها �إعالن ا�ستعداد �صريح ال�ستقبال �إمام زمانهم
إ�سالمي
املوعود ،والذي هو من �أجل تكوين حكمه ال ّ
العادل بحاجة �إىل جند �أوفياء .فهذه امل�سريات العزائ ّية تعترب
احلي بعد �أن حرموا
بيعة وانقياداً ر�سم ّياً منهم لإمام زمانهم ّ
من تقدمي بيعتهم للإمام احل�سني Qال�شهيد بكربالء.
وما اتخاذ الطغاة الأ�ساليب القمع ّية ال�ستئ�صال هذه الظاهرة
اجلماهري ّية على م ّر الدهور � اّإل م�صداقاً بارزاً خلطورتها وب�سالة
اخلميني مراراً� :أحيوا عا�شوراء ف�إنّ
ر ّوادها .وهو ما � ّأكده الإمام
ّ
ّ
كل ما لدينا هو من حم ّرم و�صفر.
3ـ �إطعام امل�ؤمنني و�سقيهم :وال �س ّيما �أ�صحاب العزاء منهم
يف مثل هذه املنا�سبات وذلك:
�أ ّو ًال :ب�سبب اجلهد والعناء اللذين يبذلهما املع ّزون يف مثل
علي بن احل�سني قال:
هذه املنا�سبات والأ ّيام؛ فعن عمر بن ّ
علي �صلوات اهلل عليه لب�س ن�ساء بني
ملا قتل احل�سني بن ّ
وكن ال ي�شتكني من ح ّر وال برد،
ها�شم ال�سواد وامل�سوحّ ،
(((  -ثواب الأعمال �ص .217

علي بن احل�سني يعمل لهن الطعام للم�أمت(((.
وكان ّ
وثانياً :للن�صو�ص الواردة يف ف�ضل الإنفاق على الآخرين .فما
�أف�ضلمن �أن ينفق الإن�سان على ّ
الذين ي�سعون من �أجل تعظيم
�شعائر اهلل ,و�إحياء �أمر الإمام احل�سني.Q
النبي Pمع �صديقات زوجته خديجة بعد
واملروي عن ّ
النبي ك ّلما ذبح �شاة ّقطعها ّثم بعث
رحيلها؛ فاملعروف �أن ّ ّ
ب�أو�صالها �إىل �صديقات خديجة((( وذلك ح ّباً وكرامة منه لها.
وهذا الأمر هو الذي دفع �إمامنا ال�صادق Qبالدعاء
وال ّرتحم على �شيعته الباذلني واملنفقني قائ ًال« :ال ّل ُهمّ ...اغفر
جدي ا ُحل َ�سني الذ ِين َ �أنفقوا �أموال َُهم
يل ولإخواين وز ّوار قَرب ّ
و�أ�شخ�صوا �أبدانهم رغبة يف ّبرنا.(((»...
4ـ تعزية امل�ؤمن �أخاه امل�ؤمن :فهذا العمل م�ضافاً �إىل كونه
مق ّوياً لأوا�صر الأخ ّوة فيما بني �شيعة احل�سني ،Qكذلك
ينبئ عن معاي�شتهم الروح ّية مع احل�سني Qوثورته.
و�أ ّما كيف ّية تعزية امل�ؤمنني بع�ضهم بع�ضاً ،ففي رواية عقبة عن
الإمام الباقر Qحني �س�أله :فكيف يع ّزي بع�ضنا بع�ضاً؟ قال:
تقولون�« :أعظم اهلل �أجورنا مب�صابنا باحل�سني Qوجعلنا و�إ ّياكم
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .188
((( � -أعيان ال�شيعة ج � 6ص .312
(((  -كامل الزيارات �ص .228
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حممد.(((»R
من الطالبني بثاره مع ول ّيه الإمام ّ
املهدي من �آل ّ
 5ـ �إبكاء امل�ؤمنني يف م�صاب احل�سني Qاجللل� :سواء
كان ذلك بتالوة م�صرعه امل�شجي �أو قراءة الأ�شعار املنا�سبة
يف املقام .ف�إذا �صار تايل امل�صرع وقاريء ال�شعر �سبباً لذرف
ٍ
وبن�ص روايات �أهل
دموع امل�ؤمنني،
فحينئذ يكون لهما ّ
اخلا�ص.
البيت Rثوابهما ّ
كما � ّأكد على ذلك الإمام الر�ضا Qيف حديث له مع
اخلزاعي وهو ّ
يرغبه لرثاء احل�سني Qفقال« :يا
ال�شاعر دعبل
ّ
دعبل� ،إرث ا ُحل َ�سينْ َ َف�أنْت َ نا�صرنا و مادحنا ما دمت ح ّياً فال
تق�صر يف ن�صرتنا ما ا�ستطعت»(((.
ال�شعائر الح�سين ّية الفرد ّية:
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 1ـ التظاهر باحلزن ومعاي�شة م�أ�ساة احل�سني Qو�أن�صاره
على م�ستوى القلب والوجه ,فعن �أبان بن تغلب ،عن �أبي
حممد� Lأ ّنه قال« :نف�س املهموم
عبد اهلل جعفر بن ّ
وهمه لنا عبادة ،وكتمان �س ّرنا جهاد يف
لظلمنا ت�سبيحّ ،
�سبيل اهلل»ّ .ثم قال �أبو عبد اهلل« :Qيجب �أن يكتب
هذا احلديث بالذهب»(((.
(((  -م�صباح المتهجد �ص .772
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .257
((( � -أمالي ال�شيخ المفيد �ص .338

 2ـ عدم ال�ضحك والهزل ،وذلك ب�صرف الوقت يف �أمور
تتنافى و�صفات املوايل واحلزين .يف هذا املجال ينقل عن
الإمام الر�ضا Qقوله« :كان �أبي (مو�سى بن جعفر) �إذا
دخل �شهر حم ّرم مل ُير �ضاحكاً وكانت الك�آبة تغلب عليه,
ح ّتى مي�ضي منه ع�شرة �أ ّيام»(((.
ال�سنن
 3ـ ارتداء ال�سواد ون�صبه يف امل�آمت .وهذ العمل �أي�ضاً من ُ
العرف ّية اجلارية من قدمي الأزمنة بل �إن ّ املر ّويات ت�سنده �إىل
علي بن احل�سني ،قال :ملّا
زمن واقعة ّ
الطف؛ فعن عمر بن ّ
علي Qلب�سن ن�ساء بني ها�شم ال�سواد
قتل احل�سني بن ّ
علي بن
وامل�سوح ّ
وكن ال ي�شتكني من ح ّر وال برد ,وكان ّ
احل�سني Qيعمل لهن الطعام للم�أمت»(((.
4ـ زيارة احل�سني Qوال�شهداء من �أن�صاره� ،إن �أمكن
ذلك من قرب� ،أي باحل�ضور يف حرمه ال�شريف ،وما لها من
كرامة يكون زائر قرب املوىل قد نالها ،بحيث �صار م�ستوجباً
للثناء من الإمام ال�صادق Qوذلك حني ا�ستف�سر من
حماد الكو ّيف عن كيف ّية زيارة �أهل العراق ملزار
تلميذه ّ
احل�سني Qفقال« :Qبلغني �أن ّ �أنا�ساً من �أ ْهل الكوفة
َو َق ْوماً �آخرين مننواحيها ي�أتون قبرْ �أبي عبد اهلل يف الن�صف
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .191
(((  -المحا�سن ج � 2ص .420
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من �شعبان فبني قارئ يقر�أ القر�آن ،وقا�ص ّ يق�ص ّ ومادح لنا
حماد :قد �شهدت بع�ض ما ت�صف ،قال
ون�ساء يندبنه» ,قال ّ
الإمام« :Qاحلمد هلل الذي جعل يف النا�س من يفد �إلينا
وميدحنا ويرثي لنا.(((»...
و�إن مل ميكن فمن البعد� ،أي من �أي ّ نقطة من العامل ,كما
عن الإمام الباقر�« :Qإن َّ ال َبع َيد ُيومي �إليه ِ ب ِا َل�سالم ِ َويج َهد
الدعا ِء َعلى قا ِتليه ِ َول َي ْب ِك ِه َو َي�أ ُم ْر َمن يف داره ِ ال ُبكا ِء َعليه»(((.
يف ُ
 6ـ البكاء امل�ؤ ّدي �إىل ذرف الدموع :وذلك بعد ما يتل ّوع
حب للح�سني.Q
قلب امل�ؤمن املُ ّ
عن �إمامنا ال�صادق�« :Qإنّ البكاء واجلزع مكروه للعبد يف
ّ
علي عليهما
كل ما جزع ،ما خال البكاء واجلزع على احل�سني بن ّ
ال�سالم ،ف�إ ّنه فيه م�أجور»(((.
جده
يرتح��م Qعلى �ش��يعة ّ
ب��ل و�أك�ثر من ذل��ك ّ
احل�س�ين Qقائالً« :ال ّل ُهمََّ ...و ْارح��م ْ تلك الأ ْعينُ التي
وعها َرحمة لنا»(((.
َج َرت ُد ُم ُ
 7ـ التباكي هو التظاهر بالبكاء :حيث قد ال يرافقه َذ ْر ٌف
للدموع ،وبالتايل هو دليل على عدم تل ّوع القلب وحنينه
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 14ص  ,599الباب  105من �أبواب المزار حديث .7
(((  -كامل الزيارات �ص .326
(((  -كامل الزيارات �ص .201
(((  -كامل الزيارات �ص .229

كما يف البكاء .ولكن علىكل ّ حال يكون املتباكي عن
النبي« :Pمنتباكى فله
�صدق ،م�أجوراً ومثاباً كما قال ّ
اجل ّنة»(((.
 8ـ الإم�ساك عن الطعام والإكثار من الدعاء يف يوم العا�شر
من املح ّرم ،وذلك م�شاطرة للإمام احل�سني Qومن غري ن ّية ٍ
لل�صوم .وال �س ّيما يف ال�ساعات الأخرية من ع�صر عا�شوراء
الذي كان يكرث احل�سني Qالدعاء فيها ،م�ضافاً �إىل كونها
�ساعة �شهادته .فعن عبد اهلل بن �سنان قال :دخلت على
حممد Lيف يوم عا�شوراء
�س ّيدي �أبي عبد اهلل جعفر بن ّ
ف�ألفيته كا�سف اللون ظاهر احلزن ودموعه تنحدر من عينيه
كالل�ؤل�ؤ املت�ساقط .فقلت :يا بن ر�سول اهلل! ّمم بكا�ؤك؟ ال
�أبكى اهلل عينيك ،فقال يل�« :أو يف غفلة �أنت؟ �أما علمت
علي �أ�صيب يف مثل هذا اليوم؟» فقلت:
�أنّ احل�سني بن ّ
يا �س ّيدي! فما قولك يف �صومه؟ فقال يل�« :صمه من غري
تبييت ،و�أفطره من غري ت�شميت ،وال جتعله يوم �صوم كم ًال
وليكن �إفطارك بعد �صالة الع�صر ب�ساعة على �شربة من ماء،
ف�إ ّنه يف مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم جت ّلت الهيجاء عن
�آل ر�سول اهلل وانك�شفت امللحمة عنهم ،ويف الأر�ض منهم
ثالثون �صريعاً يف مواليهم يع ّز على ر�سول اهللPم�صرعهم
(((  -ثواب الأعمال �ص .160
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ولو كان يف الدنيا يومئذ ح ّياً لكان �صلوات اهلل عليه هو
املع ّزى بهم» ،قال :وبكى �أبو عبد اهللQح ّتى اخ�ض ّلت
حليته بدموعه.(((...
ومن الدعاء ما ورد عن الإمام الر�ضا�Qأ ّنه قال للر ّيان بن
�شبيب« :يا بن �شبيب� ،إن �س ّرك �أن يكون لك من الثواب مثل
ما ملن ا�ست�شهد مع احل�سنيQفقل متى ما ذكرته :يا ليتني
كنت معهم ف�أفوز فوزاً عظيماً»(((.
 9ـ �إن�شاد ال�شعر يف �إظهار مظلوم ّية الإمام احل�سني:Q
ال�شحام -يف حديث� -إنّ �أبا عبد اهللQ
فعن زيد ّ
الطائي« :بلغني �أ ّنك تقول ال�شعر يف
قال جلعفر بن عفّان ّ
احل�سنيQوجتيد؟» قال :نعم ,ف�أن�شده فبكى ومن حوله
ح ّتى �سالت الدموع على وجهه وحليتهّ ,ثم قال« :يا جعفر,
املقربون ها هنا ي�سمعون قولك
واهلل لقد �شهدك مالئكة اهلل ّ
يف احل�سني ,Qولقد بكوا كما بكينا و�أكرث ،ولقد �أوجب
اهلل لك يا جعفر يف �ساعتك اجل ّنة ب�أ�سرها وغفر لك» ،فقال:
«�أال �أزيدك؟» قال :نعم يا �س ّيدي ،قال« :ما من �أحد قال
يف احل�سني�Qشعراً فبكى و�أبكى به � اّإل �أوجب اهلل له
اجل ّنة وغفر له»(((.
(((  -م�صباح المتهجد �ص .782
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .193
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 14ص  593باب  104من �أبواب المزار حديث .1

 10ـ لعن قتلة احل�سني Qوال �س ّيما عند �شُ رب املاء
الرقي قال :كنت عند �أبي عبد اهلل�Qإذا
كما عن داود ّ
فلما �شربه ر�أيته قد ا�ستعرب واغرورقت عيناه
ا�ست�سقى املاءّ ,
بدموعهّ ,ثم قال يل« :يا داود لعن اهلل قاتل احل�سني,Q
وما من عبد �شرب املاء فذكر احل�سنيQو�أهل بيته ولعن
وجل له مائة �ألف ح�سنة ّ
قاتله � اّإل كتب اهلل ع َّز ّ
وحط عنه
مائة �ألف �س ّيئة ورفع له مائة �ألف درجة ,وك�أنمّ ا �أعتق مائة
�ألف ن�سمة ,وح�شره اهلل ع َّز ّ
وجل يوم القيامة ثلج الف�ؤاد»(((.
وعن �إمامنا الر�ضاQيف حديثه للر ّيان بن �شبيب« :يا بن
النبي و�آله
�شبيب� ،إن �س ّرك �أن ت�سكن الغرف املبن ّية يف اجل ّنة مع ّ
�صلوات اهلل عليهم ،فالعن قتلة احل�سني»(((.
 11ـ اللطم ,فعن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :وقد �شققن
اجليوب ولطمن اخلدود الفاطم ّيات على احل�سني بن
�شق اجليوب»(((.
علي ،Lوعلى مثله ُتلطم اخلدود و ُت ّ
ّ
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(((  -الكافي ج � 6ص .391
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .193
(((  -تهذيب الأحكام ج � 8ص .325
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المحاضرة األولى:

الثوابت الأربعة يف ثورة الإمام احل�سني

Q

الهدف:

التع ّرف على ثوابت الثورة احل�سين ّية من
خالل كتاب الإمام احل�سني Qلأخيه
حممد بن احلنف ّية.
ّ

ت�صدير المو�ضوع

عن زرارة ،عن �أبي جعفر الباقر Qقال« :كتب احل�سني بن
علي Qمن ّ
حممد بن احلنف ّية« :ب�سم اهلل الرحمن
مكة �إىل ّ
ّ
علي و َمن قبله من
علي �إىل ّ
حممد بن ّ
الرحيم ،من احل�سني بن ّ
بنيها�شم� :أ ّما بعد :ف�إن ّ من حلق بي ا�ست�شهد ،و َمن مل يلحق
بي مل يدرك الفتح وال�سالم».

ّ
المقدمة:

تت�ضمن هذه الر�سالة املوجزة �أربع ق�ضايا �أ�سا�س ّية و ثابتة يف
ّ
ثورة الإمام احل�سني.Q
نتحدث �إن �شاء اهلل عن هذه الق�ضايا الأربع.
وفيما يلي �سوف ّ
محاور المو�ضوع
 -1حتم ّية ال�شهادة:

50

من �أبرز �سمات ثورة الإمام احل�سني Qالدعوة �إىل
ال�شهادة ،واال�ستماتة يف �سبيل اهلل ،ومل يزل احل�سني Qمنذ
�أن غادر ّ
مكة �إىل العراق� ،إىل يوم عا�شوراء ،ي� ّؤكد ملَن يلقاه ،وملَن
ي�صحبه �أن ّ �سبيله و�سبيل َمن ي�صحبه املوت.
ومهما �شك ّ الإن�سان يف �ش�أن من �ش�ؤون هذه الثورة الفريدة
يف التاريخ فلن ي�شك ّ �أن ّ احل�سني كان ينعى نف�سه �إىل النا�س يف
خروجه �إىل العراق ،وكان يعلن �إىل النا�س �أن ّ �سبيل َمن يخرج
معه ال�شهادة ال حمالة ،و�أن ّ َمن يخرج معه لن ّ
تتخطاه ال�شهادة.
روى �أ�صحاب ال�سري �أن ّ احل�سني Qملّا �أراد اخلروج �إىل
العراق قام خطيباً فقال:
«خُ ط ّ املوت على ولد �آدم خمط ّ القالدة على جيد الفتاة ،وما
�أولهني �إىل �أ�ساليفا�شتياق يعقوب �إىل يو�سف ،وخري يل م�صرع
�أنا القيه».

والإمام Qيف هذه اخلطبة ينعى نف�سه �إىل النا�س ،ويفتح
خطابه للنا�س بالتعريف على املوت.
ثم يدعو النا�س �إىل اخلروج معه ،ويطلب منهم مهجهم و�أن
ّ
يوطنوا �أنف�سهم يف اخلروج معه للقاء اهلل.
« ..من كان باذ ًال فينا مهجتهّ ،
موطناً على لقاء اهلل نف�سه
فلريحل معنا ،ف�إنيّ راحل م�صبحاً �إن �شاء اهلل».
لقد كان احل�سني Qيرى �أن ال �سبيل له للق�ضاء على فتنة
الدين وهذه الأ ّمة � اّإل بقتله وقتل َمن
بني �أم ّية التي طالت هذا ّ
معه من �أهل بيته و�أ�صحابه ،وكان يعرف هذه احلقيقة بو�ضوح،
ومل يكن ي�شك ّ يف ذلك .وهذا ما كانيخفى على �أولئك النفر
الذين كانوا ين�صحون احل�سني � Qاّإل يغ ّرت بكتب�أهل العراق
عما
ودعوتهم له -ومل يكن بو�سع احل�سني� Qأن يف�صح لهم ّ
يراه ويعرفه.
و�آخر م ّرة �أعلن احل�سني Qلأهل بيته و�أ�صحابه �أن م�آلهم
ال�شهادة ليلة العا�شر من حم ّرم ،جمع احل�سني� Qأ�صحابه
وخطب فيهم ،و�أح ّلهم من بيعته وقال لهم« :ذروين وه�ؤالء
القوم ف�إ ّنهم ال يطلبون غريي ،ولو �أ�صابوين وقدروا على قتلي ملا
طلبوكم«.
فلما توثّق من عزمهم على ال�شهادة معه قال لهم:
ّ
«�إ ّنكم تقتلون غداً ،كذلك ،ال يفلت منكم رجل قالوا :احلمد

51

اهلل الذي �ش ّرفنا بالقتل معك».
�أجل� ،إن ّ َمن يقر�أ �سرية احل�سني من املدينة �إىل كربالء من
دون م�سبقات ذهن ّية ال ي�شك ّ يف �أن ّ احل�سني Qمل يكن
يطمع يف م�سريته هذه باحلكم و ال�سلطان ،ومل يكن يتوقّع يف
هذه امل�سرية غري القتل وال�سبي له وملَن معه من �أن�صاره ولأهل
بيته وحرمه ون�سائه.
ومل يكن العبادلة الأربعة( :عبد اهلل بن م�سعود ،عبد اهلل بن
ع ّبا�س ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل ابن الزبري) الذين ن�صحوا
احل�سني بالإعرا�ضعن العراق �أعرف من احل�سني و�أخرب منه
بحال العراق وحال النا�س يفالعراق يف هذه الفرتة.
وهذه ال�سمة كما ذكرت هي �أبرز معامل عا�شوراء و�سماتها،
و�إلغاء هذه ال�سمة هو جتريد عا�شوراء من قيمتها التاريخ ّية
الكبرية.
 -2حتم ّية الفتح:
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والإمام Qيق ّرر هنا هذه الثابتة الثانية ،بنف�س الدرجة من
اجلزم الذي يق ّرر به الثابتة الأوىل ،وهي مفهوم اجلملة الثانية
«و َمن مل يلحق بي مل يدرك الفتح».
ولهذه اجلملة منطوق وهو وا�ضح ,ومفهوم وهو �أن ّ من حلق به
�أدركالفتح ،وال يقل ّ املفهوم يف الو�ضوح عن املنطوق..

ين،
�إن ّ الإمام Qال يريد بالفتح هنا الفتح
الع�سكري امليدا ّ
ّ
وال ميكن �أن يريد به هذا املعنى الذي يطلبه القادة الع�سكر ّيون
يف حروبهم.
�إذاً الإمام Qيريد بالفتح معنى �آخر� ،أقرب �إىل املفاهيم
احل�ضار ّية منه �إىل املفاهيم الع�سكر ّية� .إن ّ الإمام Qيجد �أن
بني �أم ّية قد عملوا على ا�ستعادة اجلاهل ّية �إىل الإ�سالم ب�أفكارها
وقيمها ،وح ّتى املواقع ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية التي ح ّررها
الإ�سالم من نفوذ اجلاهل ّية ،ا�ستعادها بنو �أم ّية �إىلدائرة نفوذهم
من جديد ،واحت ّلوا مواقع ال�سلطة والنفوذ واملال يف املجتمع
إ�سالمي اجلديد..
ال ّ
وقد حت ّولت هذه املواقع اليوم ّ
بكل نفوذها �إىل �أيدي بني
جوهري يف �أفكار بني �أم ّية
�أم ّية دون �أن يكون قد ح�صل تغيري
ّ
ومواقفهم.
لقد واجه احل�سني Qكارثة باملعنى الدقيق ،ح ّلت بهذا
الدين ،وبهذهالأ ّمة.
ّ
احل�سا�سة من التاريخ:
وكان هم ّ احل�سني Qيف هذه املرحلة ّ
�أ � -إلغاء ال�شرع ّية و�سلب ال�صفة ال�شرع ّية عن دولة بني �أم ّية،
وهذا العمل كان �أعظم ما قام به احل�سني Qيف هذه الثورة،
وجنح احل�سني Qيف ذلك جناحاً كام ًال ،وقد دام حكم بني
�أم ّية بعد احل�سني Qزمناً طوي ًال ،غري �أن ّ بني �أم ّية مل يعد
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الطف موقع ال�شرع ّية الدين ّية
لهم يف نظر امل�سلمني بعد وقعة ّ
يف احلكم ،بعنوان خالفة ر�سول اهلل Pو�إمرة امل�ؤمنني،
ي�سمون �أنف�سهم بهذه �أو تلك ،وكانوا يف نظر عا ّمة
و�إن كانوا ّ
امل�سلمني ّ
حكاماً زمن ّيني ملكوا احلكم عنوة ،و«بالعنف» ،ومل
يكن لهم �ش�أن مثل �ش�أن اخللفاء من قبلهم �إىل والية الإمام
احل�سن Qبعد �أبيه ،Qومل ي�أخذ النا�س عنهم دينهم
كما كانوا ي�أخذون عن اخللفاء من قبلهم .ومل تعد ملوقع
اخلالفة القد�س ّية التيكانت لها قبل وقعة عا�شوراء.
ب� -إعادة روح اجلهاد وامل�س�ؤول ّية واملقاومة �إىل النا�س ،لقد
�سلب بنو �أم ّية فيما �سلبوا �إرادة النا�س ،ف�أ�صبح النا�س ،تبعاً
لآل �أم ّية ،ال ر�أي لهم ،وال عزم لهم ،ول�ست �أدريماذا
فعل بنو �أم ّية ،خالل ال�سنوات التي حكم فيها معاوية بن
�أبي �سفيان وابنه يزيد بنمعاوية ,ح ّتى �أح�ضر عبيد اهلل بن
زياد ر�أ�س احل�سني Qابن بنت ر�سول اهلل يف جمل�س عام
يف ق�صره ،قد �أذن للنا�س فيه فينكث �شفتي ابن ر�سول اهلل
بخيزرانة كانت بيده ،فلم ينكر عليه �أحد غري زيد بن �أرقم؛
الذي كان يح�ضر عندئذ هذا املجل�س ،وعبد اهلل بن عفيف
الذي �سمع من ابن زياد كالمه يف علي  Qواحل�سنيQ
ّ
و�أهل بيته ،ف�أغ�ضبه ذلك ،ف�سب ّ ابن زياد و�شتمه على ر�ؤو�س
النا�س و�أ�سخطه و�أغ�ضبه ،و�أهانه.

ومل يذكر امل�ؤ ّرخون غريهما َمن اعرت�ض على ابن زياد..
واحلركة التي يقدم عليها احل�سني Qت�ستجمع ّ
كل
ال�شروط التي يطلبها اهلل تعاىل من عباده ليهبهم الن�صر وهي:
الإميان ،والإخال�ص ،والتقوى ،واجلهاد يف �سبيل اهلل.
ومل ي�شك ّ احل�سني Qحلظة واحدة �أن ّ اهلل تعاىل ين�صره يف
هذه احلركة ،و�أن ّ الن�صر لن ُيخطئه وهذه هي احلتم ّية الثانية يف
هذه احلركة.
 -3العالقة بين الفتح وال�شهادة:

يت�ضمنها كتاب
وهي الق�ض ّية الثالثة يف الق�ضايا الأربع التي ّ
احل�سني .Qوهذه احلتم ّية ن�ستخرجها من �ضم ّ احلتم ّيتني
الأوىل والثانية.
ففي الق�ض ّية الأوىل :يخرب الإمام عن ا�ست�شهاد ّ
كل َمن يخرج
معه �إىل العراق.
ويف الق�ض ّية الثانية :يعلن الإمام �أن ّ الذين يخرجون معه ،فقط
ينالون الفتح.
والنتيجة التي ن�ستخرجها من �ضم ّ هاتني الق�ض ّيتني� :أن ّ الذين
يتي�سر لنا
يخرجون مع احل�سني Qينالون الفتح بال�شهادة .وال ّ
فهم هذه النقطة � اّإل �إذا ّف�سرنا (الفتح) على النهج الذي ّف�سرناه
بهٍ ,
عندئذ ت�ستقيم لنا العالقة بني الفتح وال�شهادة.
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ف�إن ّ هذا الفتح لن يكون �إ ّال بفتح ال�ضمائر والقلوب والعقول،
وحترير عقول النا�س ونفو�سهم من �سلطان التبع ّية لبني �أم ّية،
وحترير الإ�سالم من حركة التحريف والت�شويه التي جتري يف
ح�ضور ال�سالطني با�سم الإ�سالم ،ومن خالل موقع خالفة
تي�سر له�ؤالء النفر
ر�سول اهلل ،Pولن يتم ّ هذا الفتح � اّإل �إذا ّ
الذين يخرجون مع احل�سني Qمن فتح نفو�سهم وعقولهم
و�ضمائرهم وحتريرها من �سلطان بني �أم ّية ،ومن فتح ال�شرع ّية
الإ�سالم ّية للخالفة وحتريرها من نفوذ بني �أم ّية.
ولن يتم ّ لهم هذا وذاك � اّإل بدم غزير وعزيز يه ّز �ضمائر النا�س
ه ّزاً عنيفاً ،ويعيدهم �إىل �أنف�سهم ووعيهم ور�شدهم.
وهذا هو الذي يق ّرره الإمام Qيف هذا الكتاب الذي
يتم ملن يخرج
ّ
وجهه �إىل ّ
حممد بن احلنف ّية� :إن ّ هذا الفتح لن ّ
معه � اّإل بالقتل وال�شهادة.
ّ � -4إن هذا الفتح لن يتك ّرر في التاريخ:
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حممد
وهذه هي احلتم ّية الرابعة يف كتاب احل�سني� Qإىل ّ
بن احلنف ّية وبني ها�شم .يقول« :Qومن مل يلحق بي مل
يدرك الفتح» وهذا الكالم �صريح فيما ذكرناه.
�إن ّ هذا الفتح الذي �أجراه اهلل على يد احل�سني Qو�أن�صاره
لن يتك ّرر م ّرة �أخرى يف التاريخ.
�إن ّ يف التاريخ نوعني من الأحداث� :أحداث تتك ّرر كاحلرب،

وال�سلم ،واملجاعات وفرتات الرفاه ،وفرتات ال�ضعف وفرتات
الق ّوة ،والهزمية والن�صر وما �إىل ذلك ,و�أحداث لن تتك ّرر ،ولن
تقع � اّإل م ّرة واحدة ،ف َمن �أدركها فقد �أدركها ،و َمن مل يدركها فلن
تعود بعد ذلك..
والأحداث التي لن تتك ّرر يف التاريخ على نحوين :فتوح ال
�سقوط بعدها ،و�سقوط ال فتوح بعده.
وفتح (عا�شوراء) فتح لي�س بعده �سقوط ..وهذا هو الذي
نتحدث عنه .فيا ترى ما هذا
يق ّرره احل�سني Qيف كتابه الذي ّ
الفتح الذي لي�س بعده فتح؟
وكيف ي�صح ّ مثل هذا القول ،وقد تك ّررت بعده هزائم
وانتكا�سات وم�صائب على امل�سلمني ،وتك ّررت بعدها فتوحات
وانت�صارات كبرية للم�سلمني؟
واجلواب� :أن ّ هذه الهزائم واالنتكا�سات ح�صلت للإ�سالم
وللم�سلمني بعد �أن خرج الإ�سالم من م�ضايق التاريخ وجتاوزها،
وانت�شر على وجه الأر�ض ,فلم تعد لهذه الأحداث خطر على
كيان الإ�سالم..
و فتنة بني �أم ّية كانت من هذا النوع ،لقد ا�ستحوذ بنو �أم ّية
كلامل�ساحة الإ�سالمية ،وعلى ّ
على ّ
كل مواقع الق ّوة والنفوذ يف
إ�سالمي ,وذلك من خالل موقع ال�شرع ّية ال�سيا�س ّية،
املجمع ال ّ
وهو موقع خالفة ر�سول اهلل ،Pوكان من هذا املوقع ي�أخذ النا�س
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الدين ،فعمل بنو �أم ّية على حتريف هذا
احلالل واحلرام يف هذا ّ
الدين من هذا املوقع بالذات.
ّ
ولو كان الأمر ي�ستقيم لهم مل يبق من الإ�سالم � اّإل اال�سم،
وكان الأمر كما قال احل�سني Qلوايل املدينة يوم دعاه �إىل
مبايعة يزيد بعد موت معاوية« :وعلى الإ�سالم ال�سالم �إذا ُبلي
امل�سلمون بوال مثل يزيد».
ويف عا�شوراء ا�ستطاع احل�سني� Qأن يلغي �شرع ّية اخلالفة
من �آل�أم ّية ،وبني الع ّبا�س ,فلم يعد بعد ذلك للهوهم وطربهم
و�إ�سرافهم وترفهم وظلمهم وعدوانهم خطر على الإ�سالم ،مهما
إ�سالمي يومذاك ،ومل يعد ينظر
بلغ �أثره
التخريبي يف املجتمع ال ّ
ّ
امل�سلمون �إىل موقع اخلالفة نظرة التقدي�س والتنزيه وال�شرع ّية،
ومل يعودوا يف نظر امل�سلمني غري ّ
حكام من عا ّمة ال�سالطني،
ّ
واحلكام يظلمون وي�سرفون كما ي�سرف غريهم من ال�سالطني.
وا�ستم ّر ّ
حكام بني �أم ّية ،يف موقع الوالية واحلكم ،واحتل ّ
هذا املوقع بعدهم ّ
حكام بني الع ّبا�س � ،اّإل �أن ّ النا�س مل ي�أخذوا
ّقط دينهم عنهم ،ومل ي�أخذوا عنهم احلالل واحلرام ،كما كانوا
يعملون يف �أ ّيام اخللفاء الأوائل بعد ر�سولاهلل.P
�إذاً كانت عا�شوراء فتحاً لي�س بعده فتح ،وقد خ�ص ّ اهلل تعاىل
بهذا الفتح احل�سني Qومن كان معه من �أهل بيته من بنيها�شم
و�أ�صحابه فنالوا هذا الفتح يوم عا�شوراء بقتلهم جميعاً معه.

المحاضرة الثانية

خماطر الظلم و�آثاره
الهدف:

بيان خطورة الظلم واجلور وحتذير النا�س
وحث النا�س على �إف�شاء العدل فيما
منه ّ
بينهم.

ت�صدير المو�ضوع

النبي الأكرم� Pأ ّنه قال« :اتقوا الظلم ف�إ ّنه ظلمات يوم
عن ّ
القيامة»(((.

((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .332

المقدمة:

من �أكرب ما ّ
يعظمه الإ�سالم على الإن�سان من الذنوب ظلم
النا�س والعدوان على الآخرين ،وذلك اتباعاً ملا جاء يف القر�آن
الكرمي من تهويل الظلم وا�ستنكاره ،مثل قوله تعاىل}:ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ{ ((( .وقد جاء يف كالم �أمري امل�ؤمننيQ

ما يبلغ الغاية يف ب�شاعة الظلم والتنفري منه ،كقوله« :واهلل لو
�أعطيت الأقاليم ال�سبعة مبا حتت �أفالكها على �أن �أع�صي اهلل
يف منلة �أ�سلبها جلب �شعرية ما فعلت»((( .وهذا غاية ما ميكن �أن
يت�ص ّوره الإن�سان يف التعفّف عن الظلم واحلذر من اجلور� ,أن ال
يظلم منلة يف ق�شرة �شعرية و�إن �أعطي الأقاليم ال�سبعة ,فكيف
حال من يلغ يف دماء امل�سلمني وينهب �أموال النا�س وي�ستهني
�أعرا�ضهم وكراماتهم؟.
محاور المو�ضوع
 -1مخاطر الظلم:
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علي Qقال« :من ظلم
�أ  -عداوة اهلل تعاىل :عن الإمام ّ
عباد اهلل كان خ�صمه اهلل يف الدنيا والآخرة ,ويوم الظامل
((( � -سورة �إبراهيم الآية .42
(((  -نهج البالغة خطبة .112

الدنيا فقط وهي تنقطع ،ويوم املظلوم الدنيا والآخرة واملنتقم
هو اهلل تعاىل واهلل عزيز ذو انتقام».وعنه« :Qمن ظلم
عباد اهلل كان اهلل خ�صمه دون عباده»(((.
ب -خراب القلوب :عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال�« :إ ّياكم
والظلم ف�إ ّنه يخرب قلوبكم»(((.
علي Qقال�« :إ ّياك والظلم
ج � -أكرب املعا�صي :عن الإمام ّ
ف�إ ّنه �أكرب املعا�صي ,و�إنّ الظامل ملعاقب يوم القيامة بظلمه»(((.
علي:Q
د – �أعظم اجلرائم و�أكرب امل�آثم :عن الإمام ّ
«ابعدوا عن الظلم ف�إ ّنه �أعظم اجلرائم و�أكرب امل�آثم».
علي« :Qبئ�س الزاد �إىل
هـ � -أ�سو�أ الزاد :عن الإمام ّ
املعاد العدوان على العباد»(((.
� -2أنواع الظلم:

علي�« :Qأال و�إنّ الظلم
�أ  -الظلم ثالثة :عن الإمام ّ
ثالثة :فظلم ال يغفر ،وظلم ال يرتك ،وظلم مغفور ال يطلب.
ف�أ ّما الظلم الذي ال يغفر فال�شرك باهلل ،قال اهلل تعاىل}:ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ{ و�أ ّما الظلم الذي يغفر فظلم العبد
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(((  -غرر الحكم ,الحكمة .644
(((  -م�شكاة الأنوار �ص .543
(((  -عيون الحكم والمواعظ �ص .97
(((  -بحار الأنوار ج � 75ص .309

نف�سه عند بع�ض الهنات .و�أ ّما الظلم الذي ال يرتك فظلم
العباد بع�ضهم بع�ضاً»(((.
عل��ي Qلولده
ب� -أ�س��و�أ الظل��م :من و�ص�� ّية الإمام ّ
احل�سن Qقال« :ظلم ال�ضعيف �أفح�ش الظلم»(((.
ج� -أخطر الظلم :عن الإمام الباقر Qقال « :ملّا ح�ضر
�ضمني �إىل �صدرهّ ,ثم قال :يا
علي بن احل�سني Lالوفاة ّ
ّ
بني� ,أو�صيك مبا �أو�صاين به �أبي Qحني ح�ضرته الوفاة،
ومبا ذكر �أنّ �أباه �أو�صاه به ,قال :يا بني� ,إ ّياك وظلم من ال
يجد عليك نا�صراً � اّإل اهلل»(((.
 -3عاقبة الظلم:

النبي الأكرم� Pأ ّنه قال:
�أ -غ�ضب اهلل تعاىل :روي عن ّ
«العبد �إذا ظلم فلم ينت�صر ومل يكن له من ين�صره رفع طرفه
�إىل ال�سماء فدعا اهلل تعاىل قال ّ
جل جالله :لبيك عبدي
ا�شتد غ�ضبي على من ظلم �أحداً ال
�أن�صرك عاج ًال و�آج ًالّ ،
يجد نا�صراً غريي»(((.
وحكي �أنّ ظاملاً ظلم على �ضعيف �أعواماً ،قال املظلوم للظامل
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(((  -نهج البالغة.
(((  -بحار الأنوار ج � 72ص .321
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .331
((( � -شرح �أ�صول الكافي ج � 9ص .381

يعمنا،
علي قد طاب ب�أربعة �أ�شياء� :أنّ املوت ّ
يوماً� :إنّ ظلمك ّ
ي�ضمنا ،والقيامة جتمعنا ،والد ّيان يحكم بيننا(((.
والقرب ّ
ب� -إعانة الظامل ظلم :عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال�« :إذا كان
يوم القيامة نادى مناد� :أين الظلمة و�أعوانهم؟ من الق لهم دواة
�أو ربط لهم كي�ساً �أو ّمد لهم ّمدة قلم فاح�شروهم معهم»(((.
وعن ابن �أبي يعفور قال :كنت عند ال�صادق ، Qفدخل
عليه رجل من �أ�صحابنا ،فقال له� :أ�صلحك اهلل تعاىل� ،إ ّنه ربمّ ا
وال�شدة ،فيدعى �إىل البناء يبنيه �أو
�أ�صاب الرجل م ّنا ال�ضيق ّ
النهر يكريه �أو امل�سناة ي�صلحها ،فما تقول يف ذلك؟ فقال �أبو عبد
أحب �أنيّ عقدت لهم عقدة� ،أو وكيت لهم وكاء،
اهلل« :Qما � ّ
و�أنّ يل ما بني البتيها ،ال وال ّمدة بقلم� ,إنّ �أعوان الظلمة يوم
القيامة يف �سرادق من ال ّنار ح ّتى يحكم اهلل ع َّز ّ
وجل بني العباد».
وعن ر�سول اهلل Pيف حديث قال« :من تولىّ خ�صومة ظامل
�أو �أعانه عليها نزل به ملك املوت بالب�شرى بلعنه ونار جه ّنم وبئ�س
خف ل�سلطان جائر يف حاجة كان قرينه يف ال ّنار،
امل�صري ،ومن ّ
ومن ّ
دل �سلطاناً على اجلور قرن مع هامان ،وكان هو وال�سلطان من
أ�شد �أهل ال ّنار عذاباً ومن عظم �صاحب دنياه و�أح ّبه لطمع دنياه
� ّ
�سخط اهلل عليه ،وكان يف درجته مع قارون يف التابوت الأ�سفل
((( � -شرح �أ�صول الكافي ج � 9ص .381
(((  -بحار الأنوار ج � 75ص .372
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من ال ّنار ،ومن ع ّلق �سوطاً بني يدي �سلطان جائر جعلها اهلل ح ّية
طولها �سبعون �ألف ذراع ،في�س ّلطه اهلل عليه يف نار جه ّنم خالداً
فيها خم ّلداً ،ومن �سعى ب�أخيه �إىل �سلطان ومل ينله منه �سوء وال
مكروه �أحبط اهلل عمله و�إن و�صل منه �إليه �سوء ومكروه �أو �أذى
(((
جعله اهلل يف طبقة مع هامان يف جه ّنم»
� -4آثار الظلم:

علي� Qأ ّنه قال:
�أ -زوال النعم الإله ّية :عن الإمام ّ
«الظلم ّ
يزل القدم ,وي�سلب النعم ,ويهلك الأمم»(((.
ب -كما تدين ُتدان :عن �أبي جعفر Qقال« :ما من
�أحد يظلم مبظلمة � اّإل �أخذه اهلل بها يف نف�سه وماله ,و�أ ّما الظلم
الذي بينه وبني اهلل ف�إذا تاب غفر اهلل له»(((.
وعن عبد الأعلى موىل �آل �سام قال :قال �أبو عبد اهللQ
مبتدئاً« :من ظلم �س ّلط اهلل عليه من يظلمه �أو على عقبه �أو على
عقب عقبه» ،قلت :هو يظلم في�س ّلط اهلل على عقبه �أو على عقب
عقبه؟! فقال�« :إنّ اهلل ع َّز َّ
وجل يقول} :ﭴ ﭵ ﭶ
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ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ{(((»(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 12ص .130
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1770
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .332
((( � -سورة الن�ساء الآية .9
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .332

النبي الأكرم Pقال« :لو بغى
ج -الزوال والفناء :عن ّ
جبل على جبل جلعل اهلل الباغي منهما ّدكاً»(((.
النبي الأكرم� Pأ ّنه قال« :اتقوا
د -ظلمة يوم القيامة :عن ّ
الظلم ف�إ ّنه ظلمات يوم القيامة»(((.
ق�صة وعبرة:
ّ -5

اجلمال قال :دخلت على �أبي احل�سن
عن �صفوان بن مهران ّ
الأ ّول ،Qفقال يل« :يا �صفوانّ ،
كل �شيء منك ح�سن
جميل ما خال �شيئاً واحداً» ،فقلت :جعلت فداكّ � ،أي �شيء؟
قال�« :إكرا�ؤك جمالك هذا الرجل» -يعني هارون -قال :واهلل
ما �أكريته �أ�شراً وال بطراً وال ل�صيد وال للهو ،ولك ّني �أكريته لهذا
الطريق ،يعني طريق ّ
مكة ،وال � اّ
أتوله بنف�سي ،ولك ّني �أبعث معه
غلماين .فقال يل« :يا �صفوان� ،أيقع كرا�ؤك عليهم؟» قلت :نعم،
أحتب بقاءهم ح ّتى يخرج كرا�ؤك؟»
جعلت فداك .فقال يلّ �« :
أحب بقاءهم فهو منهم ،ومن كان منهم
قلت :نعم ,قال« :من � ّ
كان ورد ال ّنار» .قال �صفوان :فذهبت فبعت جمايل عن �آخرها.
فبلغ ذلك �إىل هارون ،فدعاين فقال يل :يا �صفوان ،بلغني �أ ّنك
بعت جمالك ،قلت :نعم .قال :ومل؟ قلت� :أنا �شيخ كبري و�إنّ
الغلمان ال يفون بالأعمال .فقال :هيهات هيهات� ،إنيّ لأعلم من
((( � -سفينة البحار ج � 1ص .339
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .332
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�أ�شار عليك بهذا� ،أ�شار عليك بهذا مو�سى ابن جعفر ,فقلت :ما
يل وملو�سى بن جعفر! فقال :دع هذا عنك ،فو اهلل لوال ح�سن
�صحبتك لقتلتك(((.
 -6من م�شاهد الظلم في كربالء ونتائجه:
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عندما �ضعف الإمام احل�سني Qيف يوم عا�شوراء عن
القتال وقف مكانه وك ّلما �أتاه رجل من جي�ش العد ّو وانتهى
�إليه ان�صرف عنه وكره �أن يلقى اهلل بدمه ح ّتى جاءه رجل من
كندة يقال له :مالك بن ن�سر ف�ضربه بال�سيف على ر�أ�سه وكان
عليه برن�س فقطع الربن�س وامتلأ دماً .فقال له احل�سني« :Qال
�أكلت بيمينك وال �شربت وح�شرك اهلل مع الظاملني»(((.
وعندما رجع مالك �إىل الكوفة �أخذ معه برن�س الإمامQ
امل�ضمخ بدمائه وملّا �أراد غ�سله من الدم ر�أته زوجته وعرفت اخلرب
ّ
فعاتبت مالك على فعله وقالت له�« :أت�سلب ابن بنت ر�سول اهللP
برن�سه وتدخل بيتي؟ �أخرج ع ّني ح�شى اهلل قربك ناراً»(((.
الثقفي �أحدهم للقب�ض على مالك بن ن�سر
و�أر�سل املختار
ّ
فظفر به يف القاد�س ّية فاعتقله وجاء به �إىل املختار الذي �أمر بقطع
يديه ورجليه وتركه ينزف دماً ح ّتى هلك(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 17ص .182
(((  -وقعة ّ
الطف �ص.250
(((  -مقتل الح�سينQج� 2ص.35
(((  -تاريخ الأمم والملوك ج� 3ص.262

المحاضرة الثالثة

مكانة الب�صرية عند امل�ؤمن
الهدف:

حث النا�س على التح ّلي بهذه ال�صفة
ّ
اجلليلة ,ملا لها من املكانة يف املنظومة
الإ�سالم ّية.

ت�صدير المو�ضوع
يقول تعاىل}:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{(((.

((( � -سورة الأنعام الآية .104

ّ
المقدمة

الب�صرية هي الب ّينة ،والداللة التي يب�صر بها ال�شيء على ما
هو به((( .وقيل �إنّ الب�صرية للقلب مبنزلة الب�صر للعني .فالب�صرية
هي الإدارك والفهم ،هي الر�ؤية الذهن ّية والعقل ّية.
فالب�صرية هي ق ّوة ونور يدرك الإن�سان من خاللها احلقائق
احلق تعاىل؛ وهذا املعنى جنده
والدالئل ،ويهتدي بهذا النور �إىل ّ
يف جواب �أمري امل�ؤمنني Qللحرب عندما �س�أله :يا �أمري امل�ؤمنني،
هل ر�أيت ر ّبك حني عبدته؟ فقال« :ويلك ،ما كنت �أعبد ر ّباً
مل �أره!» ,قال :وكيف ر�أيته؟ قال« :ويلك ،ال تدركه العيون يف
م�شاهدة الأب�صار ،ولكن ر�أته القلوب بحقائق الإميان»(((.
و�أعمى القلب هو من فقد ب�صريته ،وغلب الوهم عنده على
العقل ،فمهما كرث عمله وفعله ،ف�إ ّنه كال�سراب الذي يح�سبه
الظم�آن ما ًء؛ فالوعي والب�صرية من �صفات امل�ؤمن الأ�سا�س ّية.
محاور المو�ضوع
 -1من هو الب�صير؟
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علي« :Qف�إنمّ ا الب�صري من �سمع ّ
فتفكر،
عن الإمام ّ
ونظر ف�أب�صر ،وانتفع بال ِعبرَّ ،ثم �سلك َج َدداً وا�ضحاً يتج ّنب
(((  -مجمع البيان ج � 4ص .129
((( � -أنظر� :أ�صول الكافي ج � 1ص .98

فيه ال�صرعة يف املهاوي ،وال�ضالل يف املغاوي ،وال يعني على
حق� ،أو حتريف يف نطق� ،أو تخ ّوف من
بتع�سف يف ّ
نف�سه ال ُغ َواة ّ
�صدق»(((.
 -2م�س ّببات الب�صيرة

الدين :عن الإمام الكاظم« :Qتفقّهوا يف دين
التفقّه يف ّ
اهلل؛ ف�إنّ الفقه مفتاح الب�صرية ومتام العبادة وال�سبب �إىل املنازل
الدين والدنيا»(((.
الرفيعة والرتب اجلليلة يف ّ
القر�آن الكرمي }:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{(((.
 -3ما يفقد الب�صيرة

علي« :Qومن ع�شق �شيئاً
ع�شق ال�شهوات :عن الإمام ّ
�أع�شى ب�صره ،و�أمر�ض قلبه؛ فهو ينظر بعني غري �صحيحة ،وي�سمع
ب�أذنٍ غري �سميعة ،قد خرقت ال�شهوات عقله ،و�أماتت الدنيا قلبه،
وولهت عليها نف�سه».
�صمت
عليّ :Q
ّ
«حلب الدنيا ّ
حب الدنيا :عن الإمام ّ
(((
الأ�سماع عن �سماع احلكمة ،وعميت القلوب عن نور الب�صرية» .
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(((  -نهج البالغة ج � 2ص .42
(((  -تحف العقول �ص .410
((( � -سورة الأنعام الآية .104
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .898

 -4الأعمى �أعمى الب�صيرة ال الب�صر
عن ر�سول اهلل« :Pلي�س الأعمى

الأعمى من تعمى ب�صريته»(((.

من يعمى ب�صره� ،إنمّ ا

 -5الب�صيرة من مكارم الأخالق

عن العامل�« :(((Qإنّ اهلل ّ
خ�ص ر�سله مبكارم
جل جالله ّ
الأخالق؛ فامتحنوا �أنف�سكم ،ف�إنْ كانت فيكم فاحمدوا اهلل ،و�إ ّال
فا�س�ألوه وارغبوا �إليه فيها» .قال :وذكرها ع�شرة« :اليقني والقناعة
والب�صرية وال�شكر واحللم وح�سن اخللق وال�سخاء والغرية
واملروة»(((.
� -6شيعتنا �أ�صحاب ب�صيرة

عن الإمام ال�صادق�« :Qإنمّ ا �شيعتنا �أ�صحاب الأربعة
الأعني :عينان يف الر�أ�س ،وعينان يف القلب� ،أال واخلالئق
ك ّلهم كذلك � ،اّإل �أنّ اهلل ع َّز وجلّ فتح �أب�صاركم و�أعمى
�أب�صارهم»(((.
 -7العمل القليل �أف�ضل من العمل الكثير
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عن الإمام ال�صادق« :Qواعلم �أنّ العمل الدائم القليل
(((  -م.ن ،ج � 1ص .266
(((
(((  -فقه الر�ضا� Qص .353
(((  -فروع الكافي ج � 8ص .215
 -الإمام الكاظم.Q

على اليقني والب�صرية� ،أف�ضل عند اهلل من العمل الكثري على
غري اليقني واجلهل»(((.
 -8عمل بال ب�صيرة ُب ْع ٌد عن الطريق

عن الإمام ال�صادق« :Qالعامل على غري ب�صرية كال�سائر
على غري الطريق ،وال يزيده �سرعة ال�سري من الطريق � اّإل بعدا»(((.
ق�صة وعبرة
ّ -9

من �أبرز م�صاديق فقدان الب�صرية والوعي هم اخلوراج ،الذين
خرجوا على �أمري امل�ؤمنني ،Qورفعوا �شعار« :ال حكم � اّإل
هلل» .وفيما ي�أتي حادثة لنموذج من ه�ؤالء:
متوجهاً
خرج �أمري امل�ؤمنني Qذات ليلة من م�سجد الكوفة ّ
�إىل داره ،وقد م�ضى ربع من الليل ،ومعه كميل بن زياد ،وكان
من خيار �شيعته وحم ّبيه ،فو�صل يف الطريق �إىل باب رجل يتلو
القر�آن يف ذلك الوقت ،ويقر�أ قوله تعاىل } :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{ ،ب�صوت �شجي

حزين ،فا�ستح�سن ذلك كميل يف باطنه و�أعجبه حال الرجل،
من غري �أن يقول �شيئاً ،فالتفت �إليه ،Qوقال« :يا كميل ،ال
(((  -فقه الر�ضا� Qص .356
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .43
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تعجبك طنطنة الرجل� ،إ ّنه من �أهل ال ّنار ،و�س�أن ّبئك فيما بعد»،
فتحيرّ كميل مل�شافهته له على ما يف باطنه و�شهادته للرجل بال ّنار،
مع كونه يف هذا الأمر ويف تلك احلالة احل�سنة ظاهراً يف ذلك
متعجباً ّ
متفكراً يف ذلك الأمر ،وم�ضى
الوقت ،ف�سكت كميل ّ
ّمدة متطاولة �إىل �أن �آل حال اخلوارج �إىل ما �آل ،وقاتلهم �أمري
امل�ؤمنني ،Qوكانوا يحفظون القر�آن كما �أنزل ،والتفت �أمري
امل�ؤمنني �إىل كميل بن زياد وهو واقف بني يديه ،وال�سيف يف يده
يقطر دماً ،ور�ؤو�س �أولئك الكفرة الفجرة حم ّلقة على الأر�ض،
فو�ضع ر�أ�س ال�سيف من ر�أ�س تلك الر�ؤو�س ،وقال :يا كميل،
�أَ َّم ْن ُه َو قا ِن ٌت �آنا َء ال َّل ْي ِل �ساجِ داً َوقا ِئماً� ،أي هو ذلك ال�شخ�ص
الذي كان يقر�أ يف تلك الليلة ،ف�أعجبك حاله؛ فق ّبل كميل
مقدم قدميه ،وا�ستغفر اهلل(((.
ّ
 -10الب�صيرة في كربالء
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عمه
ورد يف الرواية عن الإمام ال�صادق Qيف ّ
حق ّ
علي نافذ الب�صرية،
الع ّبا�س ،Qقال« :كان ّ
عمنا الع ّبا�س بن ّ
�صلب الإميان ،جاهد مع �أبي عبد اهلل ،Qو�أبلى بال ًء ح�سناً
وم�ضى �شهيدا»(((.
جت�سد نفاذ هذه الب�صرية يف مواقف عديدة يف كربالء مع
وقد ّ
((( � -إر�شاد القلوب ج � 2ص .226
(((  -مقتل الح�سين� Qص .176

الع ّبا�س ،Qفقد ورد �أنّ ال�شمر ِقدم ح ّتى وقف على �أ�صحاب
احل�سني ،Qفقال� :أين بنو �أختنا؟ فخرج �إليه الع ّبا�س وجعفر
علي بن �أبي طالب ،Rفقالوا :ما تريد؟ فقال:
وعثمان بنو ّ
�أنتم يا بني �أختي �آمنون ،فقالت له الفتية :لعنك اهلل ولعن
�أمانك� ،أت�ؤمننا ،وابن ر�سول اهلل ال �أمان له(((؟!

73

(((  -الإر�شاد ج � 3ص .89

الليلة الثالثة
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المحاضرة األولى

درو�س من عا�شوراء ()1
الهدف:

عر�ض بع�ض املفاهيم العا�شورائ ّية التي
املتعددة منها.
ميكن ا�ستفادة الدرو�س والعرب ّ

ت�صدير المو�ضوع

�إنّ ّ
اخلميني {).
كل ما عندنا من عا�شوراء( .الإمام
ّ

ّ
المقدمة:

تطفح كربالء بالكثري من املفاهيم واملعاين ال�سامية التي ميكن
الوقوف عندها وا�ستخراج جمموعة من الدرو�س التي ت�صلح
�أن تكون منهاجاً يتبع يف احلياة ,وا�ستخال�ص العرب التي ت�س ّلط
ال�ضوء على بع�ض ال�سلب ّيات التي ميكن من خاللها التن ّبه ملوا�ضع
اخللل و�إ�صالحها لتكون لنا عربة وموعظة.
و�سنحاول �أن نقف على جمموعة من هذه املفاهيم دون �أن
نح�صيها ب�أجمعها:
محاور المو�ضوع
 -1المواجهة مع الطاغوت:
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وهذه من وظائف الأنبياء ,Rقال تعاىل خماطباً نب ّيه
مو�سى} :Qﮰﮱ ﯓﯔﯕ{((( .وجعلها تعاىل من
�صفات امل�ؤمنني } :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙ{(((.
وعن الإمام احل�سني Qيف بع�ض خطبه�« :أ ّيها النا�س �إنّ
ر�سول اهلل Pقال :من ر�أى �سلطاناً جائراً م�ستحلاّ ً حلرم اهلل
ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً ل�س ّنة ر�سول اهلل  ,Pيعمل يف عباد اهلل
((( � -سورة طه الآية .24
((( � -سورة البقرة الآية .256

بالإثم والعدوان فلم يغيرَّ عليه بفعل وال قول كان ح ّقاً على اهلل
�أن يدخله مدخله� ,أال و�إنّ ه�ؤالء قد لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا
طاعة الرحمن و�أظهروا الف�ساد ّ
وعطلوا احلدود وا�ست�أثروا بالفيء
أحق من غيرَّ »(((.
و�أح ّلوا حرام اهلل وح ّرموا حالله و�أنا � ّ
النبي Pو�سيرته:
� -2إحياء �س ّنة ّ

«و�إنيّ مل �أخرج �أ�شراً وال بطراً وال مف�سداً وال ظاملاً و�إنمّ ا خرجت
جدي� Pأريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى
لطلب الإ�صالح يف �أ ّمة ّ
جدي و�أبي علي ابن �أبي طالب Q
عن املنكر ،و�أ�سري ب�سرية ّ
ّ
علي هذا �أ�صرب
احلق فاهلل �أوىل ّ
فمن قبلني بقبول ّ
باحلق ،ومن ر ّد ّ
باحلق وهو خري احلاكمني»(((.
ح ّتى يق�ضي اهلل بيني وبني القوم ّ
وهذا ما جنده يف �سرية ال ّأئمة Rجميعاً فعندما طلب
امل�أم��ون من الإمام الر�ض��ا �Qأن ي�ص��لّي �ص�لاة العيد
فلما � َّألح عليه امل�أمون �أر�س��ل �إليه
وكان الإمام Qي�أبىّ ,
أحب �إ ّ
يل ،و�إن مل ُتعفني
الإم��ام �« :Qإن �أعفيتني فهو � ّ
علي بن
خرجت كما خرج ر�س��ول اهلل Pو�أمري امل�ؤمنني ّ
�أبي طالب  ,»Qفقال له امل�أمون� :أخرج كيف �شئت,..
ا�ضطر معه
فخرج الإمام Qذلك اخلروج املهيب الذي ّ
امل�أمون �إىل �إرجاع الإمام Qقبل و�صوله �إىل ال�صالة(((.
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .304
(((  -بحار الأنوار ج � 44ص .329
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .264
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عجل اهلل فرجه عندما يظهر كما جاء
وكذلك �صاحب الزمان ّ
املروي عن الإمام ال�صادق ..« :Qواجعله
يف دعاء العهد ّ
اللهم مفزعاً ملظلوم عبادك ،ونا�صراً ملن ال يجد له نا�صراً غريك،
ّ
وجمدداً ملا ّ
عطل من �أحكام كتابك وم�ش ّيداً ملا ورد من �أعالم
ّ
دينك و�سنن نب ّيك .(((»..P
� -3إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وقد تك ّرر ذلك يف كالم الإمام احل�سني Qكقوله�« :أريد
�أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر»(((.
احلق ال يعمل به و�أنّ الباطل ال
وعنه �« :Qأال ترون �أنّ ّ
ُيتناهى عنه لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل حم ّقاً ف�إنيّ ال �أرى املوت
� اّإل �شهادة وال احلياة مع الظاملني � اّإل برماً»(((.
وقد �أعطى يف ذلك در�ساً عمل ّياً مفاده �أنّ الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ال ّبد من القيام به لإ�صالح املجتمع ح ّتى لو
�أ ّدى �إىل القتل �أحياناً.
 -4رف�ض ّ
الذل:

�إنّ اهلل تعاىل ال ير�ضى للم�ؤمن �أن يكون ذلي ًال ,قال �سبحانه:
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(((  -بحار الأنوار ج � 53ص .96
(((  -بحار الأنوار ج � 44ص .329
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .305

}ﮔﮕ ﮖﮗ{(((,
وعن الإمام احل�سني �« :Qأال و�إنّ الدعي بن الدعي قد
ركز بني اثنتني ال�س ّلة والذ ّلة وهيهات م ّنا الذ ّلة ي�أبى اهلل لنا
ذلك ور�سوله وامل�ؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت ونفو�س
�أب ّية و�أنوف حم ّية من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام
�إال و�إنيّ زاحف بهذه الأ�سرة مع ق ّلة العدد وكرثة العد ّو وخذلة
النا�صر»(((.
وقوله « :Qهيهات م ّنا الذ ّلة»� ,صار �شعاراً جلميع �أحرار
العامل.
 -5عدم الخ�ضوع �أمام الح�صار الع�سكريّ واالقت�صاديّ :

الع�سكري فتمثّل يف املواجهة بني العديد القليل-
�أ ّما احل�صار
ّ
� 73شخ�صاً -على امل�شهور -مقابل ثالثني �ألفاً -كما يف الروايات.
االقت�صادي فقد متثّل يف منع �إي�صال الطعام
و�أ ّما احل�صار
ّ
وال�شراب �إىل املخ ّيم ح ّتى �أ ّدى ذلك �إىل عط�ش ح ّتى الأطفال
ال�صغار وقتلهم عطا�شى.
ّ
كل ذلك مل يخ�ضع مع�سكر الإمام احل�سني  ,Qما �أ ّدى
�إىل انت�صارهم بتحقيق �أهدافهم التي خرجوا لأجلها.
((( � -سورة المنافقين الآية .8
(((  -مثير الأحزان �ص .40
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 -6تحقيق مقولة انت�صار الدم على ال�سيف:

حيث جت ّلت ب�أعلى معانيها ح ّتى ا�ستفاد منها ّ
كل �أحرار
الهندي ال�شهري غاندي يقول:
العامل ,وبتنا ن�سمع مثل امل�صلح
ّ
تع ّلمت من احل�سني كيف �أكون مظلوماً ف�أنت�صر.
 -7قبول الدعوة و�إتمام الحجّ ة:

فمع علم الإمام احل�سني Qبغدر �أهل الكوفة ,ولك ّنه ملّا
احلجة عليهم ,لأ ّنه هناك قيمة يف نف�س
دعوه �أجابهم من باب �إمتام ّ
احلجة عليهم.
�إجابة الدعوة ,وال ّبد من �إمتام ّ
الدين �أغلى من ّ
ّ � -8إن ّ
كل �شيء:
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الدين له هذه القيمة التي يقدم له �شخ�ص ك�أبي عبد
�إنّ ّ
اهلل احل�سني Qنف�سه فدا ًء ويف �سبيل اهلل ,ولذا يقال� :إنّ
ت�شق �صفوف
زينب Oخرجت ع�صر يوم العا�شر من املح ّرم ّ
أموي� ,إىل �أن انتهت �إىل ج�سد �أخيها احل�سني ,Q
اجلي�ش ال ّ
اللهم تق ّبل م ّنا هذا القربان.
وقالتّ :
ورحم اهلل ال�شاعر يقول عن ل�سان احل�سني :Q
حم���م���د مل ي�����س��ت��ق��م
�إن ك�����ان دي�����ن
ّ
� اّإل ب��ق��ت��ل��ي ي����ا ����س���ي���وف خ��ذي��ن��ي
 -9حفظ حقوق النا�س:

نزل الإمام احل�سني �Qأر�ض كربالء يف اليوم الثاين من

املح ّرم ,وروي �أ ّنه Qا�شرتى النواحي التي فيها قربه من �أهل
وت�صدق بها عليهم ,و�شرط
نينوى والغا�ضر ّية ب�س ّتني �ألف درهمّ ,
عليهم �أن ير�شدوا �إىل قربه وي�ضيفوا من زاره ثالثة �أ ّيام(((.
كما مل يقبل �أن يكون معه ومن �أ�صحابه �أحد ّممن عليه دين.
ال�سيا�سي:
 -10خطر الخيانة واالنكفاء
ّ

خرج لقتال الإمام احل�سني  Qثالثون �ألفاً ,بع�ض ه�ؤالء
كان ّممن عزلهم �أمري امل�ؤمنني  Qوجا�ؤوا لقتال ولده الإمام
احل�سني .Q
وبع�ض ه�ؤالء كانوا ّممن بايع الإمام Qونكث ,فعن �س ّيد
ال�شهداءQيوم العا�شر من املح ّرم �أ ّنه نادى« :يا �شبث بن
حجار بن �أبجر ,ويا قي�س بن الأ�شعث ,ويا يزيد بن
ربعي ,ويا ّ
ّ
احلارث� ,أمل تكتبوا �إ ّيل �أن قد �أينعت الثمار و�أخ�ض ّر اجلناب
وطمت اجلمام و�إنمّ ا تقدم على جند لك جمند ف�أقبل»؟ قالوا له:
ّ
(((
مل نفعل ,فقال�« :سبحان اهلل ,بلى واهلل لقد فعلتم» .
 -11باب التوبة مفتوح ح ّتى �آخر الطريق:

الرياحي مثال وا�ض��ح لذل��ك حيث قبل
احل��ر بن يزي��د
ّ
ّ
الإم��ام Qتوبته .وهن��اك جمموعة من �أ�ص��حاب عمر بن
(((  -مجمع البحرين مادة «كربل» ج � 5ص .461
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .323
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�سعد حت ّولت �إىل �أ�صحاب احل�سني Qحني ر�أوهم متب ّتلني
متهجدين عليهم �سيماء الطاعة واخل�ضوع هلل تعاىل(((.
ّ
وهناك من مال يوم العا�شر من املح ّرم �إىل مع�سكر احل�سني Q
وقاتل معه وا�ست�شهد بني يديه.
وهنا ال ّبد من التنبيه �إىل ما جاء يف كلمات الإمام �Qأ ّنه
كان مانعاً من �سماعهم ملواعظه وهو املال احلرام حيث جاء يف
كلماته Qلهم« :وك ّلكم عا�ص لأمري غري م�ستمع قويل فقد
ملئت بطونكم من احلرام ،وطبع على قلوبكم»(((.
ّ
والخط ولي�س ال�شخ�ص والفرد:
 -12المهم هو المبد�أ

عن الإمام احل�سني �Qأ ّنه قال عن يزيد�« :إ ّنا �أهل بيت
النبوة ،ومعدن الر�سالة ،وخمتلف املالئكة ،وبنا فتح اهلل ،وبنا
ختم اهلل ،ويزيد رجل فا�سق �شارب اخلمر ،قاتل النف�س املح ّرمة،
معلن بالف�سق ،ومثلي ال يبايع مثله.(((»...
فمن كان يحمل �صفات كالإمام Qال يبايع من يحمل
�صفات كيزيد.
 -13كونوا �أحرار ًا:
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«�إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال تخافون املعاد ،فكونوا �أحراراً
(((  -مقتل الح�سين Qللمق ّرم �ص .217
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .8
(((  -بحار الأنوار ج � 44ص .325

يف دنياكم»(((.
الرياحي بهذا الأمر فقال له�« :أنت
ولذا امتدح احل ّر بن يزيد
ّ
�سمتك �أ ّمك ،و�أنت احل ّر يف الدنيا ،و�أنت احل ّر يف
احل ّر كما ّ
الآخرة»(((.
 -14الدفاع عن ّ
الدين ولو لوقت قليل:

لو كان الإمام احل�سني Qوحيداً لقتل �صبيحة يوم العا�شر
ولكن �أ�صحاب الإمام Qو�أهل بيته و�إن مل
من املح ّرمّ ,
ي�ستطيعوا دفع القتل عنه ولك ّنهم � ّأخروا ذلك �إىل ع�صر ذلك
اليوم ,فحفظوا حياة الإمام ولو ل�ساعات ,وهذا در�س لنا �أن
احلق ون� ّؤخر الف�ساد ونق ّلل من وجوده ولو ل�ساعات.
نحفظ ّ
 -15عدم ترك الدعوة والتبليغ مهما كان:

خطب الإمام احل�سني Qو�أ�صحابه من ال�صباح �إىل الع�صر
حوايل ع�شر خطب ,ق�صرية وطويلة ,بع�ض منها للإمام ,Q
وواحدة للحر و�أخرى لزهري وثالثة لأبي الف�ضل الع ّبا�س Q
ّ
وغريهم.
ّ � -16إن ّ
الحق هو المنت�صر في النهاية:
قال تعاىل }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .51
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .14
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ﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ {(((.
هناك الكثري من النا�س ي�سعون �إىل �أهدافهم من خالل
الذهاب �إىل العد ّو والتعامل معه ,وكان عاقبة �أمرهم هو الهالك
الري ,وقد �سعى
واخل�سران ,فهذا عمر بن �سعد كان يريد ملك ّ
للو�صول �إليه من خالل اخلروج �إىل حرب احل�سني Qوقتله
مع عبيد اهلل بن زياد ويزيد ,فماذا كانت النتيجة؟! اخل�سران يف
الدنيا والهالك يف الآخرة } ,ﯙﯚ {(((.
 -17الن�سب لي�س على ح�ساب المبد�أ:

ملّا كان اليوم التا�سع من املح ّرم جاء �شمر ح ّتى وقف على
�أ�صحاب احل�سني Qفقال �أين بنو �أختنا  -يعني الع ّبا�س
علي  -Qفقال احل�سني :Q
وجعفراً وعبد اهلل وعثمان �أبناء ّ
«�أجيبوه و�إن كان فا�سقاً ف�إ ّنه بع�ض �أخوالكم» (وذلك �أنّ �أ ّمهم �أ ّم
البنني كانت من بني كالب وال�شمر من بني كالب) ,فقالوا له:
ما تريد؟ فقال لهم� :أنتم يا بني �أختي �آمنون فال تقتلوا �أنف�سكم
مع �أخيكم احل�سني والزموا طاعة يزيد؟ فقالوا له :لعنك اهلل ولعن
�أمانك �أت�ؤمننا وابن ر�سول اهلل ال �أمان له(((.
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((( � -سورة الإ�سراء الآية .18
((( � -سورة الأعراف الآية .128
((( � -أعيان ال�شيعة ج � 4ص .129

المحاضرة الثانية

دور العفاف واالبتذال يف الكمال
الهدف:

الهدف :التع ّرف �إىل قيمة العفّة و�أهم ّيتها
يف تهذيب ال�سلوك وتقوميه ،وحت�صني املجتمع
من االبتذال.

ت�صدير المو�ضوع

علي�« :Qأال و�إنّ ّ
لكل م�أموم �إماماً،
جاء عن الإمام ّ
يقتدي به وي�ست�ضيء بنور علمه� ،أال و�إنّ �إمامكم قد اكتفى من
دنياه بطمريه ،ومن طعمه بقر�صيه� ،أال و�إ ّنكم ال تقدرون على
ذلك ،ولكن �أعينوين بورع واجتهاد ،وعفّة و�سداد»(((.
(((  -نهج البالغة ج � 3ص .70

ّ
المقدمة:

الع ّفة واالبتذال :تقع «الع ّفة» يف النقطة املقابلة لـ «�شهوة البطن
والفرج» ,وامل�ستفاد من �آيات القر�آن الكرمي والروايات الإ�سالم ّية � ّأن الع ّفة
تعدّ من �أعظم الف�ضائل الأخالق ّية والإن�سان ّية ،وال ميكن ل ّأي �شخ�ص �أن
إلهي من دون التح ّلي بها وجند يف حياتنا الدنيو ّية
ي�سري نحو الكمال ال ّ
� ّأن كرامة الإن�سان و�شخ�ص ّيته و�سمعته رهينة بالتح ّلي بهذه الف�ضيلة
الأخالق ّية((( .قال اهلل تعاىل} ﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{ (((.
محاور المو�ضوع
 -1مفهوم ّ
العفة:
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حتدث اللغو ّيون يف معنى العفّة كثرياً ،وخال�صتها �أنّ العفّة
ّ
ح�صول حالة للنف�س متتنع بها من غلبة ال�شهوة ،وحتفظها من
امليول وال�شهوات النف�سان ّية ،وعلى هذا فالعفّة �صفة باطن ّية،
احلد الو�سط بني
وقد ذكر علماء الأخالق يف تعريف العفّة �أ ّنها ّ
ال�شهوة واخلمود.
(((  -الأخالق في القر�آن الكريم ج  ،1بت�صرف.
((( � -سورة البقرة الآية .273

 -2قيمة ّ
العفة في الإ�سالم:

النبي Pو�أهل بيته
ّ
حتدثت الروايات الواردة عن ّ
يهتم بها
عن قيمة العفّة ،وكونها �صفة �إن�سان ّية وخلق ّية ينبغي �أن ّ
الإن�سان يف تربيته لنف�سه ،و�سلوكه مع الآخرين ،وذلك ملا يرت ّتب
على �سج ّية العفّة من الآثار ح ّتى و�ضعت العفيف مبنزلة املالئكة،
وو�صف العفاف ب�أ ّنه �أف�ضل من العبادة .عن الإمام عليQ
ّ
ملحمد
�أ ّنه قال�«:أف�ضل العبادة العفاف»((( ،وعنه Qيف و�ص ّيته ّ
حممد بن �أبي بكر ،اعلم �أن �أف�ضل
بن �أبي بكر ملّا واله م�صر «:يا ّ
العفّة الورع يف دين اهلل والعمل بطاعته.(((»...
وعنه �أي�ضاً« :ما املجاهد ال�شهيد يف �سبيل اهلل ب�أعظم �أجراً
فعف ،لكاد العفيف �أن يكون ملكاً من املالئكة»(((.
ّممن قدر ّ
«العف��اف �أف�ض��ل �ش��يمة»((( ،وعنه«:Qالع ّف��ة �أف�ض��ل
الفت�� ّوة» ،والعف��اف زينة الفقر ،وعن��ه« :Qزكاة اجلمال
العفاف»(((.
R

الحث على ّ
ّ -3
عفة البطن والفرج:
قال اهلل تعاىل} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
((( � -أ�صول الكافي ج� 2ص .79
(((  -بحار الأنوار ج � 77ص .390
(((  -نهج البالغة :الحكمة .474
(((  -ميزان الحكمة ج � 3ص .2006
(((  -غرر الحكم �ص .729
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ﯙﯚﯛﯜﯝ{ (((.
أحب العفاف �إىل اهلل تعاىل عفاف
وعن ر�سول اهللّ �«:P
البطن والفرج»(((.
وعن الإمام الباقر«:Qما ُعبد اهلل ب�شيء �أف�ضل من عفّة
بطن وفرج»(((.
أعف بطنه
علي�«:Qإذا �أراد اهلل بعبد خرياً � ّ
وعن الإمام ّ
وفرجه»(((.
 -3العفاف �صفة يح ّبها اهلل:
عن ر�سول اهلل�«:Pإنّ اهلل

يحب احليي املتعفّف ،ويبغ�ض
ّ
(((
علي Qيف �صفة
ّ
البذي ال�سائل امللحف»  .وعن الإمام ّ
امل ّتقني« :حاجاتهم خفيفة ،و�أنف�سهم عفيفة»(((.
«اللهم �إنيّ �أ�س�ألك
ولهذا كان الإمام ال�صادق Qيدعوّ :
ال ُهدى وال ُتقى والعفّة والغنى»(((.
� -4شعب العفاف و�آثاره:

للعفاف العديد من ال�شُّ عب:
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((( � -سورة المعارج الآية .30-29
(((  -تنبيه الخواطر ج � 2ص .30
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .79
(((  -غرر الحكم �ص .4114
الطو�سي �ص .43/39
((( � -أمالي
ّ
(((  -نهج البالغة:الخطبة  ،193والكتاب .31
(((  -ال�صحيفة ال�صادق ّية �ص .242

عن ر�سول اهلل �« :Pأ ّما العفاف :فيت�ش ّعب منه الر�ضا،
ّ
ّ
والتذكر،
واحلظ ،والراحة ،والتفقّد ،واخل�شوع،
واال�ستكانة،
ّ
والتفكر ،واجلود ،وال�سخاء ،فهذا ما يت�ش ّعب للعاقل بعفافه ر�ضى
باهلل وبق�سمه»(((.
و�أ ّما من ناحية الآثار فللعفّة �آثار عديدة منها:
أهم �أ�صول العفاف ،عن الإمام
 -القناعة :القناعة �أحد � ّعلي«:Qعلى قدر العفّة تكون القناعة»((( ,وعنه«:Q
ّ
(((
ثمرة العفّة القناعة»
علي«:Qدليل غرية الرجل عفّته»(((.
 -الغرية :عن الإمام ّ -ال�صرب على ال�شهوات :وعنه«:Qال�صرب عن ال�شهوةعفّة ،وعن الغ�ضب جندة»((( ,وعنه«:Qالعفّة ت�ضعف
ال�شهوة»(((.
 -زكاة الأعمال :وعنه«:Qبالعفاف تزكو الأعمال»(((.ّ -5
العفة واالبتذال:

العفّة برنامج حياة وخلق يجب �أن يتح ّلى بها من �أراد ال�سم ّو

(((  -تحف العقول �ص .17
(((  -غرر الحكم �ص .6179
(((  -ن.م �ص .7646
(((  -غرر الحكم �ص .5104
(((  -غرر الحكم �ص .7646
(((  -ن.م �ص .5104
(((  -ن.م� .ص .4238
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واملروءة ,و�إنّ من �أ�سباب متا�سك املجتمعات والأ�سر هو وجود
العفّة قو ّية ورا�سخة ,و�إنّ من �أ�سباب ّ
تفكك املجتمعات والأ�سر
هو ت�ضيبع ذلك املجتمع العفّة و�ضعفها ،و�أكرث ما ي�ؤ ّدي �إىل
االبتذال و�ضعف العفّة �أو عدم وجود العفاف:
تقدمه من �سموم عرب �شا�شاتها املختلفة.
 -و�سائل الإعالم وما ّاملوجهة للمر�أة ،وتزيني الفاح�شة لها ،وذلك
 -حملة الإف�ساد ّبالدعوة للت ّربج وال�سفور ،وترك احلجاب.
 -ت� ّأخر الزواج عند ال�شباب ،وذلك ب�سبب �صعوبة املعي�شةوارتفاع املهور.
 -ق ّلة الورع ،وق ّلة الأمانة ،وعدم املباالة باحلالل واحلرام.وي�صحح
  -وبنا ًء على هذا ال ّبد من التذكري مبا ّيح�صن النف�سّ ،
ال�سلوك ويق ّومه من خالل �أمور:
يعف يده ورجله وعينه
 -احلر�ص على عفّة اجلوارح :امل�سلم ّو�أذنه وفرجه عن احلرام فال تغلبه �شهواته ،وقد �أمر اهلل ّ
كل
يعف نف�سه ويحفظ فرجه ,قال تعاىل} :ﭥ
م�سلم �أن ّ
(((
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{
 -احلر�ص على عفّة اجل�سد :فعلى امل�سلم �أن ي�سرت ما بني �س ّرته�إىل ركبتيه ،وعلى امل�سلمة �أن تلتزم باحلجاب ،لأن �شيمتها
العفّة والوقار ،قال اهلل  -تبارك وتعاىل} :-ﮟ ﮠ
((( � -سورة النور الآية .33

ﮡ ﮢﮣ{((( ,وقال تعاىل:

}ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ{ (((.

وح َّرم الإ�سالم النظر �إىل املر�أة الأجنب ّية ،و�أمر اهلل امل�سلمني
يغ�ضوا �أب�صارهم ،فقال }:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
�أن ّ
ﮃ ﮄ{((( ,وقال تعاىل } :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ{(((.
 -العفّة عن �أموال الغري وعفّة امل�أكل وامل�شرب:حق ,وميتنع عن
امل�سلم عفيف عن �أموال غريه ال ي�أخذها بغري ّ
و�ضع اللقمة احلرام يف جوفه ،وكل حلم نبت من حرام فال ّنار �أوىل
به ،يقول تعاىل} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ{(((.
الزينبي:
 -6العفاف
ّ

ّمما خاطبت به احلوراء Oيزيد يف ال�شام حينما جا�ؤوا
بركب احل�سني �سبايا ,قالت�« :أمن العدل يا بن الطلقاء؟!
تخديرك حرائرك و�إمائك ،و�سوقك بنات ر�سول اهلل �سبايا ،قد
((( � -سورة النور الآية .31
((( � -سورة الأحزاب الآية .59
((( � -سورة النـور الآية .30
((( � -سورة النور الآية .31
((( � -سورة البقرة الآية .172
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بهن الأعداء من بلد
�ستورهن ،و�أبديت
ُهتكت
وجوههن ،حتدوا ّ
ّ
ّ
وت�ست�شرفهن املناقل ويت ّربزن لأهل املناهل ويت�صفّح
�إىل بلد،
ّ
وجوههن القريب والبعيد ،والغائب وال�شهيد ،وال�شريف
ّ
معهن من رجالهن و ّيل ،وال من
والو�ضيع ،والد ّ
ين والرفيع لي�س ّ
حمي ،عت َّواً منك على اهلل وجحوداً لر�سول اهلل ،ودفعاً
ُح ّ
ماتهن ّ
ملا جاء به من عند اهلل ،وال غرو منك وال عجب من فعلك،
و�أ ّنى يرجتى مراقبة من لفظ فوه �أكباد ال�شهداء ونبت حلمه بدماء
ال�سعداء ون�صب احلرب ل�س ّيد الأنبياء ،وجمع الأحزاب ،و�شهر
أ�شد العرب
احلراب ،وه ّز ال�سيوف يف وجه ر�سول اهللّ � ،P
جحوداً ،و�أنكرهم له ر�سو ًال ،و�أظهرهم له عدواناً ،و�أعتاهم على
الرب كفراً وطغياناً»(((.
ّ
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(((  -االحتجاج ج � 2ص .36

المحاضرة الثالثة

�أبعاد العدالة االجتماع ّية
الهدف:

وحث
بيان الأبعاد االجتماع ّية املختلفة ّ
النا�س على التق ّيد بها وتفعيلها يف املجتمع.

ت�صدير المو�ضوع

ت�صدير املو�ضوع} :ﭻﭼﭽﭾﭿ{ (((.

((( � -سورة النحل الآية .90

ّ
المقدمة

ت�شكل العدالة االجتماع ّية يف خمتلف �أبعادها الدين ّية
والإميان ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية والعائل ّية يف املنظومة الفكر ّية
والعمل ّية للإ�سالم املحور الأ�سا�س والقيمة العليا والهدف
الرئي�س لبعثة الأنبياء Rوما كانت وظيفة �أتباع الر�سل � اّإل
ال�سري على هذا النهج كي تبقى النب ّوة ّمتد النا�س بظ ّلها الظليل
حيث قال تعاىل }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ ((( ,و�إنمّ ا يتحقّق
العدل ب�إي�صال ّ
حق �إىل م�ستحقّه واحلكم مبقت�ضى ما �شرع
كل ّ
اهلل من �أحكام ويتج ّنب الهوى بالق�سمة بني النا�س بال�سو ّية ومن
احلث ال�شديد يف الآيات القر�آن ّية والروايات ال�شريفة
هنا جند ّ
النبي و�أهل بيته Rعلى االلتزام بها والعمل
الواردة عن ّ
مبقت�ضاها.
محاور المو�ضوع
 -1مفهوم العدالة
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العدل يف اللغة مبعنى ال�سو ّية .وفى العرف العا ّم ا�ستعمل
مبعنى رعاية حقوق الآخرين�« ،إعطاء ّ
حق حقّه»,
كل ذي ّ
((( � -سورة الحديد الآية .25

ولكن �أحيانا يعرف «و�ضع ال�شيء يف مو�ضعه» ,وعلى وفق هذا
التعريف ،يكون العدل مرادفاً للحكمة ،والفعل العادل م�ساوياً
للفعل احلكيم.
� -2أهم ّية العدالة:

النبي الأكرم� Pأ ّنه قال« :ثالث
العدالة عامل جناة :عن ّ
منجيات :خوف اهلل يف ال�سر والعالنية ,والعدل يف الغ�ضب
والر�ضا ,والق�صد يف الغنى والفقر.(((»...
�أقرب الطرق �إىل التقوى :يقول تعاىل } :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ{(((.
علي:Q
ف�ضل العدل على الإح�سان والكرم�ُ :سئل الإمام ّ
�أ ّيهما �أف�ضل العدل �أو اجلود؟ فقال« :Qالعدل ي�ضع الأمور
موا�ضعها ،واجلود يخرجها من جهتها ,والعدل �سائ�س عا ّم،
خا�ص ,فالعدل �أ�شرفهما و�أف�ضلهما»(((.
واجلود عار�ض ّ
علي� Qأ ّنه قال:
ف�ضل العدل على ال�شجاعة « :عن الإمام ّ
«العدل �أف�ضل من ال�شجاعة ،لأنّ النا�س لو ا�ستعملوا العدل
عموماً يف جميعهم ال�ستغنوا عن ال�شجاعة»(((.
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(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 1ص .98
((( � -سورة المائدة الآية .8
(((  -نهج البالغة �ص .109
((( � -شرح ابن �أبي الحديد ج � 20ص .333

 -3موارد العدالة:
العدل يف احلكم :يقول تعاىل } :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ{((( } ,ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ{(((.
العدالة يف الإ�صالح بني املتخا�صمني :يقول تعاىل} :ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{(((.
العدل يف ال�شهادة :يقول تعاىل} :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯ{ (((.
العدالة يف القول :يقول تعاىل} :ﭨﭩﭪﭫﭬ
(((
لعلي بن احل�سني:L
ﭭ ﭮﭯ{  .عن �أبي مالك قال :قلت ّ
احلق ,واحلكم
الدين؟ قال« :Qقول ّ
�أخربين بجميع �شرايع ّ
بالعدل ,والوفاء بالعهد»(((.
النبي الأكرم� Pأ ّنه قال�« :إنّ الرجل
العدالة يف الو�ص ّية :عن ّ
ليعمل بعمل �أهل اجل ّنة �سبعني �سنة فيحيف يف و�ص ّيته فيختم له
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((( � -سورة الن�ساء الآية .58
((( � -سورة المائدة الآية .42
((( � -سورة الحجرات الآية .9
((( � -سورة المائدة الآية .8
((( � -سورة الأنعام الآية .152
(((  -بحار الأنوار ج � 72ص .92

بعمل �أهل ال ّنار ،و�إنّ الرجل ليعمل بعمل �أهل ال ّنار �سبعني �سنة
ثم قر�أ} « :ﯳ
فيعدل يف و�ص ّيته فيختم له بعمل �أهل اجل ّنة»ّ ,
ﯴﯵﯶ{» ,وقال« :تلك حدود اهلل»(((.
الع��دل يف الكي��ل والوزن :يق��ول تعاىل}:ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ{((( .ويق��ول يف �آية �أخرى} :ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ{(((.
العدال��ة ب�ين الزوجات :يق��ول تع��اىل } :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ {(((.
النبي� :Pأ ّنه نظ��ر �إىل رجل له
العدال��ة بني الأبن��اء :وعن ّ
النبي« :Pفهلاّ �ساويت
ابنان فق ّبل �أحدهما وترك الآخر ،فقال ّ
(((
علي� Qأ ّن��ه ق��ال »:اعدلوا بني
بينهم��ا؟»  .وع��ن الإم��ام ّ
�أوالدكم كما حت ّبون �أن يعدلوا بينكم»(((.
لعلي:Q
العدالة مع الآخرين :من و�ص ّية ر�سول اهللّ P
علي ,ما كرهته لنف�سك فاكره لغريك وما �أحببته لنف�سك
«يا ّ
ف�أح ّبه لأخيك ،تكن عاد ًال يف حكمك ،مق�سطاً يف عدلك ،حم ّباً
يف �أهل ال�سماء ،مودوداً يف �صدور �أهل الأر�ض ،احفظ و�ص ّيتي
(((  -بحار الأنوار ج � 100ص .200
((( � -سورة الأنعام الآية .152
((( � -سورة الإ�سراء الآية .35
((( � -سورة الن�ساء الآية .3
(((  -مكارم الأخالق �ص .220
(((  -بحار الأنوار ج � 23ص .113
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�إن �شاء اهلل تعاىل»(((.
رعاية العدالة ح ّتى مع الأعداء :يقول تعاىل}:ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
(((
علي Qقبيل �شهادته «� ...أال
ﮉ{  .ومن و�ص ّية الإمام ّ

مت من �ضربته هذه فا�ضربوه
تقتلن بي � اّإل قاتلي ,انظروا �إذا �أنا ّ
ال ّ
�ضربة ب�ضربة ،وال ميثّل بالرجل ف�إنيّ �سمعت ر�سول اهللP
يقول�« :إ ّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور»(((.
� -4آثار العدالة:

علي Qانه قال»:العدل حياة
حياة الأحكام :عن الإمام ّ
الأحكام»(((.
�صالح الرب ّية :وعنه« :Qالعدل ي�صلح الرب ّية»(((.
دوام النعمة :عن الإمام الر�ضا� Qأ ّنه قال« :ا�ستعمال
العدل والإح�سان م�ؤذن بدوام النعمة»(((.
الرحمة لأهل الأر�ض :عن الإمام الكاظمQقال�« :إنّ
باحلق»(((.
�أهل الأر�ض ملرحومون ما حتا ّبوا و�أ ّدوا الأمانة ،وعملوا ّ
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(((  -تحف العقول �ص .14
((( � -سورة الممتحنة الآية .8
(((  -نهج البالغة �ص .78
(((  -غرر الحكم ج � 1ص .17
(((  -غرر الحكم ج � 1ص .28
(((  -بحار الأنوار ج � 72ص .26
(((  -بحار الأنوار ج � 72ص .117

ق�صة وعبرة:
ّ -5

روى �أنّ �أمري امل�ؤمننيQولىّ �أبا الأ�سود الد�ؤ ّيل الق�ضاء ّثم
عزله ,فقال له:مل عزلتني وما جنيت وما خنت؟! فقال:Q
«�إنيّ ر�أيت كالمك يعلو على كالم اخل�صم»(((.
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(((  -عوالي اللئالي ج � 2ص .343

الليلة الرابعة
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المحاضرة األولى

درو�س من عا�شوراء ()2
الهدف:

العا�شورائية التي
عر�ض بع�ض املفاهيم
ّ
املتعددة
ميكن ا�ستفادة الدرو�س والعرب
ّ
منها.

ت�صدير المو�ضوع

�إنّ ّ
كل ما عندنا من عا�شوراء.

(((

الخميني {.
((( الإمام
ّ

محاور المو�ضوع
 -1ح�سن العاقبة و�سوء العاقبة:
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هناك �أ�شخا�ص نالوا يف كربالء ح�سن العاقبة وهناك �آخرون
نالوا �سوء العاقبة.
الرياحي ,وكذلك زهري
ّممن نال ح�سن العاقبة احل ّر بن يزيد
ّ
بن القني الذي قيل �إ ّنه مل يكن موالياً لأهل البيت.R
وق�صته معروفة .وكذلك
و ّممن نال �سوء العاقبة عمر بن �سعدّ ,
اجلعفي ,ذاك ال�شخ�ص الذي �أتاه الإمام
عبيد اهلل بن احل ّر
ّ
احل�سني Qحني نزل يف ق�صر بني مقاتل ف�إذا هو بف�سطاط
م�ضروب ،ورمح من�صوب ،و�سيف مع ّلق ،وفر�س واقف على
مذوده ،فقال احل�سني« :Qملن هذا الف�سطاط؟» فقيل :لرجل
اجلعفي .ف�أر�سل احل�سنيQبرجل
يقال له عبيد اهلل بن احل ّر
ّ
اجلعفي .ف�أقبل ح ّتى
احلجاج بن م�سروق
من �أ�صحابه يقال له ّ
ّ
دخل عليه يف ف�سطاطه ف�س ّلم عليه ،فر ّد عليه ال�سالمّ ،ثم قال :ما
احلجاج :واهلل! ورائي يا بن احل ّر! واهلل! قد �أهدى
وراءك؟ فقال ّ
اهلل �إليك كرامة �إن قبلتها! قال :وما ذاك؟ فقال :هذا احل�سني بن
علي Lيدعوك �إىل ن�صرته ،ف�إن قاتلت بني يديه �أجرت ،و�إن
ّ
مت ف�إ ّنك ا�ست�شهدت! فقال له عبيد اهلل :واهلل! ما خرجت من
ّ
علي  Lو�أنا فيها فال
الكوفة � اّإل خمافة �أن يدخلها احل�سني بن ّ

�أن�صره ،لأ ّنه لي�س يف الكوفة �شيعة وال �أن�صار � اّإل وقد مالوا �إىل
الدنيا � اّإل من ع�صم اهلل منهم ،فارجع �إليه وخبرِّ ه بذاك .ف�أقبل
احلجاج �إىل احل�سنيQفخبرَّ ه بذلك ،فقام احل�سنيّ Qثم
ّ
فلما دخل و�س ّلم وثب عبيد اهلل
�صار �إليه يف جماعة من �إخوانهّ ،
بن احل ّر من �صدر املجل�س ،وجل�س احل�سني ،فحمد اهلل و�أثنى
عليهّ ،ثم قال�« :أ ّما بعد ،يا بن احل ّر! ف�إنّ م�صركم هذه كتبوا �إ ّيل
وخربوين �أ ّنهم جمتمعون على ن�صرتي ،و�أن يقوموا دوين ويقاتلوا
عد ّوي ،و�أ ّنهم �س�ألوين القدوم عليهم ،فقدمت ،ول�ست �أدري
عمي م�سلم
القوم على ما زعموا ،لأ ّنهم قد �أعانوا على قتل ابن ّ
بن عقيل رحمه اهلل و�شيعته .و�أجمعوا على ابن مرجانة عبيد
اهلل بن زياد يبايعني ليزيد بن معاوية ،و�أنت يا ابن احل ّر فاعلم �أن
اهلل ع َّز ّ
وجل م�ؤاخذك مبا ك�سبت و�أ�سلفت من الذنوب يف الأ ّيام
اخلالية ،و�أنا �أدعوك يف وقتي هذا �إىل توبة تغ�سل بها ما عليك من
الذنوب ،و�أدعوك �إىل ن�صرتنا �أهل البيت ،ف�إن �أعطينا حقّنا حمدنا
اهلل على ذلك وقبلناه ،و�إن منعنا حقّنا وركبنا بالظلم كنت من
احلق» .فقال عبيد اهلل بن احل ّر :واهلل! يا بن
�أعواين على طلب ّ
بنت ر�سول اهلل! لو كان لك بالكوفة �أعوان يقاتلون معك لكنت
أ�شدهم على عد ّوك ،ولك ّني ر�أيت �شيعتك بالكوفة وقد لزموا
�أنا � ّ
منازلهم خوفاً من بني �أم ّية ومن �سيوفهم ،ف�أن�شدك باهلل �أن تطلب
م ّني هذه املنزلة! و�أنا �أوا�سيك ّ
بكل ما �أقدر عليه وهذه فر�سي
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ملجمة ،واهلل ما طلبت عليها �شيئاً � اّإل �أذقته حيا�ض املوت ،وال
طلبت و�أنا عليها فلحقت ،وخذ �سيفي هذا ،فواهلل ما �ضربت به � اّإل
قطعت .فقال له احل�سني« :Qيا بن احل ّر! ما جئناك لفر�سك
و�سيفك� ،إنمّ ا �أتيناك لن�س�ألك الن�صرة ،ف�إن كنت قد بخلت علينا
بنف�سك فال حاجة لنا يف �شيء من مالك ،ومل �أكن بالذي �أتخذ
امل�ض ّلني ع�ضداً ،لأنيّ قد �سمعت ر�سول اهللPوهو يقول :من
�سمع داعية �أهل بيتي ،ومل ين�صرهم على حقّهم � اّإل �أك ّبه اهلل
على وجهه يف ال ّنار»ّ .ثم �سار احل�سنيQمن عنده ورجع �إىل
رحله(((.
ّثم تداخله الندم -بعد قتل احل�سني - Qح ّتى كادت
نف�سه تفي�ض ،فقال:
ف���ي���ا ل����ك ح�������س���رة م����ا دم�����ت ح�� ّي��ا
ت���������ر ّدد ب��ي��ن ������ص�����دري وال��ت��راق�����ي
ح�����س�ين ح��ي�ن ي��ط��ل��ب ب�����ذل ُن�����ص��ري
ع���ل���ى �أه�������ل ال�������ض�ل�ال���ة وال���ن���ف���اق
غ��������دا َة ي���ق���ول يل ب��ال��ق�����ص��ر ق����و ًال
�أت��ت��رك�����ن�����ا وت�����زم�����ع ب����ال����ف����راق؟
ول������و �أنيّ �أوا������س�����ي�����ه ب��ن��ف�����س��ي
ل���ن���ل���ت ك������رام������ ًة ي�������وم ال����ت��ل�اق
(((  -مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين� Qص .444 -443

م����ع اب�����ن امل�����ص��ط��ف��ى روح������ي ف����داه
�������م و ّدع ب����ان����ط��ل�اق
ت����������ولىّ ث� ّ
ح���ي
ف���ل���و ف���ل���ق ال���ت���ل��� ّه���ف ق���ل���ب ٍّ
ل����ه����م ال�����ي�����وم ق���ل���ب���ي ب���ان���ف�ل�اق
ّ
ف��ق��د ف����از الأوىل ن�������ص���روا ح�����س��ي��ن �اً
(((
وخ�����اب الآخ��������رون ذوو ال���ن���ف���اق
 -2االهتمام بال�صالة:

ففي اليوم التا�سع من املح ّرم طلب الإمامQمن �أخيه
الع ّبا�س قائ ًال« :ارجع �إليهم ف�إن ا�ستطعت �أن ت� ّؤخرهم �إىل غدوة
وتدفعهم ع ّنا الع�ش ّية لع ّلنا ن�ص ّلي لر ّبنا الليلة وندعوه ون�ستغفره
أحب ال�صالة له وتالوة كتابه وكرثة
فهو يعلم �أنيّ قد كنت � ّ
الدعاء واال�ستغفار»(((.
ال�صيداوي قال
ويوم العا�شر من املح ّرم روي �أنّ �أبا ثمامة
ّ
للح�سني :Qيا �أبا عبد اهلل نف�سي لنف�سك الفداء ه�ؤالء
أحب �أن
اقرتبوا منك ،وال واهلل ال تقتل ح ّتى �أقتل دونك ,و� ّ
�ألقى اهلل ر ّبي وقد �ص ّليت هذه ال�صالة ،فرفع احل�سني ر�أ�سه �إىل
ال�سماء وقال« :ذكرت ال�صالة جعلك اهلل من امل�ص ّلني ،نعم هذا
�أ ّول وقتها»ّ ,ثم قال�« :سلوهم �أن يكفّوا ع ّنا ح ّتى ن�ص ّلي.»..
(((  -ذوب الن�ضار �ص .73 -72
(((

 -مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين� Qص .474
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تقدم �أمام احل�سني،
وروي� :أنّ �سعيد بن عبد اهلل
احلنفي ّ
ّ
فا�ستهدف لهم يرمونه بالنبل ك ّلما �أخذ احل�سني Qمييناً
و�شما ًال ،قام بني يديه ،فما زال يرمى به ح ّتى �سقط �إىل الأر�ض
اللهم �أبلغ نب ّيك ال�سالم
اللهم العنهم لعن عاد وثمودّ ،
وهو يقولّ :
ع ّني و�أبلغه ما لقيت من �أمل اجلراح ،ف�إنيّ �أردت بذلك ن�صرة
ذ ّر ّية نب ّيك ّثم مات ر�ضوان اهلل عليه ،فوجد به ثالثة ع�شر �سهماً
�سوى ما به من �ضرب ال�سيوف وطعن الرماح(((.
 -3الطم�أنينة واليقين:
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كان �أ�صحاب الإمام احل�سنيQمطمئ ّنني م�سرورين ,ح ّتى
�إ ّنهم كانوا ميزحون مع بع�ضهم ,فقد هازل برير عبد الرحمن
أن�صاري ,فقال له عبد الرحمن :دعنا فواهلل ما هذه ب�ساعة
ال ّ
باطل! فقال له برير :واهلل لقد علم قومي �أنيّ ما �أحببت الباطل
�شا ّباً وال كه ًال ولكن واهلل �إنيّ مل�ستب�شر مبا نحن القون ,واهلل �إنّ
بيننا وبني احلور العني � اّإل �أن مييل ه�ؤالء علينا ب�أ�سيافهم ولود ْدت
�أ ّنهم قد مالوا علينا ب�أ�سيافهم(((.
أ�سدي ،فقال له يزيد بن خ�ضري
ولقد مزح حبيب بن مظاهر ال ّ
ين -وكان يقال له �س ّيد الق ّراء :-يا �أخي لي�س هذه ب�ساعة
الهمدا ّ
أحق من هذا بال�سرور؟! واهلل ما هو � اّإل
�ضحك ،قال :ف� ّأي مو�ضع � ّ
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .21
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .321

�أن متيل علينا هذه الطغام ب�سيوفهم فنعانق احلور العني(((.
 -4الإخال�ص والعمل في �سبيل اهلل:

كان مع�سكر الإمام احل�سنيQعبارة عن عدد حمدود من
الأ�شخا�ص � 73شخ�صاً على امل�شهور ,ويكاد ال يوجد يف الدنيا
حرب فيها مثل هذا العدد ,وارتكب فيها �أب�شع �أنواع القتل
الر�ضع ,وبلغت
بوح�ش ّية ال مثيل لها� ,أ�صابت ح ّتى الأطفال ّ
مقدمه
جراحات الإمام يف بدنه عدداً كبرياً وكانت جميعها يف َّ
لأ ّنه كان ال يويل ظهره ,وبعد القتل رفع ر�أ�سه على الرمح ووطئ
ج�سده بحوافر اخليول ,و�سبي عياله ون�سا�ؤه �إىل غري ذلكّ ,
وكل
هذا كان حموره الإخال�ص والعمل هلل تعاىل.
«اللهم �إ ّنك تعلم �أ ّنه مل يكن
وعن الإمام احل�سنيّ :(((Q
ما كان م ّنا تناف�ساً يف �سلطان ،وال التما�ساً من ف�ضول احلطام،
ولكن لرني املعامل من دينك ،ونظهر الإ�صالح يف بالدك ،وي�أمن
املظلومون من عبادك ،ويعمل بفرائ�ضك و�س ّنتك و�أحكامك»(((.
 -5تو�ضيح الهدف وال�سير على ب�صيرة:

منذ �أن حت ّرك الإمام احل�سنيQكان يخرب ب�شهادته وقتله وقد
فعل ذلك مراراً ويف �أماكن عديدة ,وكان يخرب �أ�صحابه بقتلهم
(((  -اختيار معرفة الرجال المعروف برجال ّ
الك�شي ج � 1ص .293
(((  -وروي ذلك عن �أمير الم�ؤمنين� Qأي�ض ًا وك ّلهم نور واحد.
(((  -بحار الأنوار ج � 97ص .81 -80
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و�شهادتهم ,و�إىل �أين هم ذاهبون ,وال يوجد جي�ش يف العامل
يعطي رخ�صة يف احلرب و�ساحة املعركة كما فعل الإمامQمع
�أ�صحابه و�أن�صاره ,حيث قال لهم�« :أ ّما بعد ,ف�إين ال �أعلم �أ�صحاباً
�أوفى وال �أخري من �أ�صحابي وال �أهل بيت �أب ّر وال �أو�صل من �أهل
أظن يومنا من
بيتي فجزاكم اهلل جميعاً ع ّني خرياً� ,أال و�إنيّ ل ّ
ه�ؤالء الأعداء غداً ,و�إنيّ قد �أذنت لكم جميعاً فانطلقوا يف ٍّ
حل
لي�س عليكم م ّني ذمام ,هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه (جم ًال),
ولي�أخذ ّ
كل رجل منكم بيد رجل من �أهل بيتي فجزاكم اهلل
جميعاً خرياً ّثم تف ّرقوا يف البالد يف �سوادكم ومدائنكم ح ّتى يفرج
اهلل ,ف�إنّ القوم يطلبوين ولو �أ�صابوين لهوا عن طلب غريي»(((.
فالإمام احل�سنيQال ي�ستفيد من رجل غافل ال يدري
ماذا يفعل وما هو م�صريه.
 -6توعية المجتمع:
النبيP
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احلرب ال متنع من توعية النا�س ,و�إذا نظرنا �إىل ّ
يف حروبه وكذلك �إىل �أمري امل�ؤمننيQكم �ألقيا من خطبة
وكلمة وموعظة ,وكم �صنعوا من �أ�شياء يف �أدائهم لربط العديد
من املفاهيم يف �أذهان النا�س كي ال تن�سى .وعلى �سبيل املثال:
الك�ساء الذي ّ
غطى به ر�سول اهلل�Pأهل بيته ,Rفقد كان
(((  -الكامل في التاريخ ج � 4ص .58 -57

ي�ستطيع �أن يدعو لهم دونه ,ولك ّنها حركة غريبة يراد منها ربط
النا�س باحلادثة .وكذلك م�س�ألة تغيري القبلة �أثناء ال�صالة يف
املكان املعروف مب�سجد القبلتني ,فقد كان بالإمكان تغيري القبلة
بعد ال�صالة ولك ّنها ال تكون حركة غريبة تبقى يف الأذهان
وت�شعر النا�س ب�أهم ّيتها.
والتوعية التي قام بها الإمام احل�سنيQيف كربالء كانت
�أي�ضاً �سبباً رئي�س ّياً لندم الكثري من النا�س بعد قتل احل�سني,Q
�سواء كان ذلك يف خطبه ,التي مل يي�أ�س الإمام من طرحها عليهم
رغم �أ ّنهم مل يكونوا يرغبون ب�سماعها ,حيث تقول الرواية �إ ّنه ملّا
�أتى الإمامQالنا�س فا�ستن�صتهم ف�أبوا �أن ين�صتوا ح ّتى قال
لهم« :ويلكم ,ما عليكم �أن تن�صتوا �إ ّيل فت�سمعوا قويل ،و�إنمّ ا
�أدعوكم �إىل �سبيل الر�شاد ،فمن �أطاعني كان من املر�شدين ،ومن
ع�صاين كان من املهلكني ،وك ّلكم عا�ص لأمري غري م�ستمع
قويل فقد ملئت بطونكم من احلرام ،وطبع على قلوبكم ،ويلكم
�أال تن�صتون؟ �أال ت�سمعون؟» ,فتالوم �أ�صحاب عمر بن �سعد
بينهم وقالوا� :أن�صتوا له(((؛ �أو يف بع�ض احلركات يف الأداء التي
وجهت الأنظار بعد ذلك �إىل موقفه يف ذلك اليوم .وعلى �سبيل
ّ
املثال :خروجه ب�أهله وعياله و�أطفاله ,و�سقيه املاء للأعداء ,وطلبه
من �أ�صحابه و�أن�صاره �أن يرحلوا ويرتكوه وحيداً ,ورميه للدم �إىل
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .8
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ال�سماء ,وبكا�ؤه ,وعط�شه ,وجراحاته ,ووحدته� ,إىل غري ذلك من
�أمور ي�صعب جمعها و�إح�صا�ؤها.
 -7الق ّلة في م�سيرة ّ
الحق:

لقد مدح القر�آن الكرمي الق ّلة ,فقال تعاىل }:ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ{ ((( ,وقال �سبحانه}:ﮇﮈﮉﮊ ﮋ{((( .وقال
ع َّز من قائل }:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ {(((.

�إىل غريها من الآيات الكرمية.
ونبي اهلل �إبراهيمQكان لوحده ولكن و�صفه اهلل تعاىل} :ﭥ
ّ
(((
ﭦ ﭧ ﭨ{ .
وهكذا �أ�صحاب الكهف كان عددهم حمدوداً.
ومن كالم لأمري امل�ؤمنني�« :Qأ ّيها النا�س ,ال ت�ستوح�شوا
يف طريق الهدى لق ّلة �أهله ،ف�إنّ النا�س قد اجتمعوا على مائدة
�شبعها ق�صري ،وجوعها طويل»(((.
ويف كربالء كان �أ�صحاب الإمام احل�سني ق ّلة مقابل ذلك
اجلي�ش اجل ّرار الذي روي �أ ّنه كان ثالثني �ألفاً ,ومع ذلك مل ي�أبهوا
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((( � -سورة �سب�أ الآية .13
((( � -سورة هود الآية .40
((( � -سورة البقرة الآية .249
((( � -سورة النحل الآية .120
(((  -نهج البالغة الخطبة .201

بق ّلتهم وقاتلوهم ح ّتى ال�شهادة.
 -8الوحدة والتعاون:

تف ّرد هذا اجلي�ش يف مع�سكر الإمام�Qأ ّنه من ن�سيج
والعربي
متفاوت ,ففيه ال�صغار والكبار ,والن�ساء والرجال,
ّ
والعجمي ,واحل ّر والعبد ,ولك ّنه كان من�سجماً يف نف�س الوقت
ّ
ومتعاوناً ومتحداً يف وجه الأعداء.
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المحاضرة الثانية

احلب والبغ�ض يف اهلل
ّ
الهدف:

احلب يف اهلل والبغ�ض
التع ّرف على ّ
يف اهلل باعتباره الركيزة الأ�سا�س ّية
للإميان.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.

((( � -سورة �آل عمران الآية .31

ّ
المقدمة

عدته
خا�صة حيث ّ
للحب والبغ�ض �أهم ّية ّ
ذكرت الروايات ّ
من �أوثق عرى الإميان ,ف�إنّ الذي يجعل ميزان ميوله وتع ّلقاته,
واختياره لأفعاله هو ما يح ّبه اهلل تعاىل ,ويرتك ما يبغ�ضه� ,سوف
تتمايز الأ�شياء �أمامه �إىل نوعني :نوع له عالقة باهلل تعاىل و�أح ّبائه,
ونوع له عالقة مبا يبغ�ضه اهلل تعاىل وب�أعدائه.
محاور المو�ضوع
الحب والبغ�ض في اهلل:
 -1ف�ضل ّ
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أحب هلل
�أ -كمال الإميان :عن �أبي عبد اهلل« :Qمن � ّ
و�أبغ�ض هلل و�أعطى هلل فهو ّممن كمل �إميانه»(((.
وعن �أبي عبد اهلل« :Qال ُ
ميح�ض رجل الإميان باهلل ح ّتى
أحب �إليه من نف�سه و�أبيه و�أ ّمه وولده و�أهله وماله ومن
يكون اهلل � ّ
النا�س ك ّلهم»(((.
ب� -أوثق عرى الإميان :عن �أبي عبد اهللQقال« :قال
ر�سول اهللPلأ�صحابهّ � :أي عرى الإميان �أوثق؟ فقالوا :اهلل
ور�سوله �أعلم ,وقال بع�ضهم :ال�صالة ,وقال بع�ضهم :الزكاة,
احلج والعمرة ,وقال
وقال بع�ضهم :ال�صيام ,وقال بع�ضهمّ :
(((  -الكافي ج � 2ص .125 -124
(((  -بحار الأنوار ج � 67ص .24

بع�ضهم :اجلهاد ,فقال ر�سول اهلل ّ :P
لكل ما قلتم ف�ضل
احلب يف اهلل وتوايل
ولي�س به ,ولكن �أوثق عرى الإميان ّ
�أولياء اهلل والت ّربي من �أعداء اهلل»(((.
احلب :وعن الف�ض��يل بن ي�س��ار قال
ج -ه��ل ّ
الدي��ن � اّإل ّ
احلب والبغ���ض �أمن الإميان
�س���ألت �أبا عبد اهللQعن ّ
احلب والبغ�ض؟» ّثم تال
هو؟ فقال« :Qوهل الإميان � اّإل ّ
هذه الآي��ة} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ {(((.
ع��ن �أبي عبي��دة احلذاء ،ع��ن �أبي جعف��رQيف حديث
احل��ب؟ �أال ترى �إىل
ل��ه قال« :يا زي��اد ,ويحك وهل ّ
الدين � اّإل ّ
ق��ول اهلل }ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ملحمد} Pﮀ ﮁ ﮂ
ﭸﭹ{ �أو ال ت��رى قول اهلل ّ
ﮃ ﮄ ﮅ { ,وق��ال} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ { فق��ال:
الدين"(((.
واحلب هو ّ
ّ
احلب ّ
الدين هو ّ
ونحن نقر�أ يف زيارتهم« :Rب�أبي �أنتم و�أ ّمي ونف�سي و�أهلي
ومايل»(((.
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(((  -الكافي ج � 2ص .125
(((  -الكافي ج � 2ص .125
(((  -بحار الأنوار ج � 66ص .238
(((  -زيارة الجامعة الكبيرة ,مفاتيح الجنان �ص .623

 -2ف�ضل المتحابّين في اهلل:
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علي بن احل�سنيLقال�« :إذا جمع اهلل ع َّز ّ
وجل
عن ّ
الأ ّولني والآخرين قام مناد فنادى ي�سمع النا�س فيقول� :أين
املتحا ّبون يف اهلل؟ قال :فيقوم عنق من النا�س فيقال لهم :اذهبوا
�إىل اجل ّنة بغري ح�ساب ,قال :فتلقاهم املالئكة فيقولون� :إىل �أين؟
فيقولون� :إىل اجل ّنة بغري ح�ساب ,قال :فيقولون :ف� ّأي �ضرب �أنتم
من النا�س؟ فيقولون :نحن املتحا ّبون يف اهلل ,قال :فيقولون :و� ّأي
نحب يف اهلل ونبغ�ض يف اهلل,
�شيء كانت �أعمالكم؟ قالوا :كنا ّ
قال :فيقولون :نعم �أجر العاملني»(((.
عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال�« :إنّ املتحا ّبني يف اهلل يوم
القيامة على منابر من نور ،قد �أ�ضاء نور وجوهم ونور �أج�سادهم
ونور منابرهم ّ
كل �شيء ح ّتى يعرفوا به ،فيقال :ه�ؤالء املتحا ّبون
يف اهلل»(((.
أحب رج ًال هلل لأثابه
وعن �أبي جعفرQقال« :لو �أنّ رج ًال � ّ
اهلل على ح ّبه �إ ّياه و�إن كان املحبوب يف علم اهلل من �أهل ال ّنار,
ولو �أنّ رج ًال �أبغ�ض رج ًال هلل لأثابه اهلل على بغ�ضه �إ ّياه و�إن كان
املبغ�ض يف علم اهلل من �أهل اجل ّنة»(((.
(((  -الكافي ج � 2ص .126
(((  -الكافي ج � 2ص .125
(((  -الكافي ج � 2ص .127

الحب:
 -3عبادة ّ

عن �أبي عبد اهللQقال�(« :إنّ ) العباد ثالثة :قوم عبدوا
اهلل ع َّز ّ
وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد ,وقوم عبدوا اهلل تبارك
وتعاىل طلب الثواب ،فتلك عبادة الأُجراء ،وقوم عبدوا اهلل ع َّز
ّ
وجل ح ّباً له ،فتلك عبادة الأحرار وهي �أف�ضل العبادة»(((.
الحب في اهلل:
 -4م�س�ؤول ّية ّ

وقال رجل للإمام زين العابدين� :Qإنيّ لأح ّبك يف اهلل ح ّباً
�شديداًَّ ,
حب
«اللهم �إنيّ �أعوذ بك �أن �أُ َّ
فنك�سQر�أ�سه ّثم قالّ :
فيك و�أنت يل مبغ�ض»ّ ,ثم قال له�« :أح ّبك للذي حت ّبني فيه»(((.
أحب:
 -5ح�شر الإن�سان مع من � ّ

حتب �أعداء اهلل وت�صفي
عن �أمري امل�ؤمنني�« :Qإ ّياك �أن ّ
أحب قوماً ح�شر معهم»(((.
و َّدك لغري �أولياء اهلل ف�إ ّنه من � ّ
وعن �أبي جعفرQقال�« :إذا �أردت �أن تعلم �أنّ فيك خرياً
يحب �أهل طاعة اهلل ويبغ�ض �أهل
فانظر �إىل قلبك ،ف�إن كان ّ
مع�صيته ففيك خري واهلل يح ّبك ,و�إن كان يبغ�ض �أهل طاعة اهلل
ويحب �أهل مع�صيته فلي�س فيك خري واهلل يبغ�ضك ،واملرء مع
ّ
أحب»(((.
من � ّ
(((  -الكافي ج � 2ص .84
(((  -تحف العقول �ص .282
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .497
(((  -الكافي ج � 2ص .127 -126
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عن �أن�س بن مالك قال :جاء رجل من �أهل البادية ،وكان
النبي  ,Pفقال:
يعجبنا �أن ي�أتي الرجل من �أهل البادية ي�س�أل ّ
فلما ق�ضى
يا ر�سول اهلل متى قيام ال�ساعة؟ فح�ضرت ال�صالة ّ
�صالته قال�« :أين ال�سائل عن ال�ساعة؟» قال� :أنا يا ر�سول اهلل,
قال« :فما �أعددت لها؟» فقال :واهلل ما �أعددت لها من كثري
أحب اهلل ور�سوله ,فقال له
عمل ال �صالة وال �صوم � ,اّإل �أنيّ � ّ
أحب» ,قال �أن�س :فما ر�أيت امل�سلمني
النبي « :Pاملرء مع من � ّ
ّ
أ�شد من فرحهم بهذا(((.
فرحوا بعد الإ�سالم ب�شيء � ّ
النبي و�أهل بيته:R
ّ -6
حب ّ

النبيPفقال:
ويف خرب �آخر :جاء رجل من الأن�صار �إىل ّ
يا ر�سول ما �أ�ستطيع فراقك ،و�إنيّ لأدخل منزيل ف�أذكرك ف�أترك
�ضيعتي ،و�أقبل ح ّتى �أنظر �إليك ح ّباً لك ،فذكرت �إذا كان يوم
القيامة و�أدخلت اجل ّنة ،فرفعت يف �أعلى عل ّيني ،فكيف يل بك يا
نبي اهلل؟ فنزل }:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ّ
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
(((
النبيPالرجل فقر�أها عليه وب�شّ ره بذلك(((.
ﮋ{  ,فدعا ّ
عن ر�سول اهلل �« :Pإلزموا مو ّدتنا �أهل البيت ,ف�إ ّنه من لقي

(((  -علل ال�شرائع ج � 1ص .139
((( � -سورة الن�ساء الآية .69
(((  -بحار الأنوار ج � 71ص .14

اهلل وهو يو ّدنا �أهل البيت دخل اجل ّنة ب�شفاعتنا ،والذي نف�سي
بيده ال ينتفع عبد بعمله � اّإل مبعرفة حقّنا»(((.
حب ال ّأئمة من �أهل بيتي فقد
وعنه�Pأي�ضاً« :من رزقه اهلل ّ
�أ�صاب خري الدنيا والآخرة ،فال ّ
ي�شك َّن �أحد �أ ّنه يف اجل ّنة ف�إنّ يف
حب �أهل بيتي ع�شرين خ�صلة ,ع�شر منها يف الدنيا وع�شر منها يف
ّ
الآخرة� ،أ ّما التي يف الدنيا فالزهد واحلر�ص على العمل ،والورع
الدين ،والرغبة يف العبادة ،والتوبة قبل املوت ،والن�شاط يف
يف ّ
قيام الليل ،والي�أ�س ّمما يف �أيدي النا�س ،واحلفظ لأمر اهلل ونهيه ع َّز
ّ
وجل ،والتا�سعة بغ�ض الدنيا ،والعا�شرة ال�سخاء».
و�أ ّما التي يف الآخرة فال ُين�شر له ديوان ،وال ُين�صب له ميزان،
بي�ض وجهه،
ويعطى كتابه بيمينه ،و ُيكتب له براءة من ال ّنار ،و ُي ّ
و ُيك�سى من حلل اجل ّنة ،وي�شفع يف مائة من �أهل بيته ،وينظر اهلل
ع َّز ّ
وجل �إليه بالرحمة و ُيت ّوج من تيجان اجل ّنة ،والعا�شرة يدخل
اجل ّنة بغري ح�ساب فطوبى ملح ّبي �أهل بيتي»(((.
ثواب من دمعت عينه في �آل مح ّمد:

عن �أبي عبد اهللQقال« :من ذكرنا عنده ففا�ضت عيناه ولو
مثل جناح الذباب ،غفر اهلل ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»(((.
(((  -المحا�سن ج � 1ص .61
(((  -الخ�صال �ص .515
(((  -المحا�سن ج � 1ص .63
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المحاضرة الثالثة

�أهل املعروف وف�ضلهم
الهدف:

احلث على عمل املعروف ,و�ضرورة �شكر
ّ
�أهله ,وحفظ املعروف لهم ,وثواب عامله.

ت�صدير المو�ضوع

حق
يف ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدين« :Qو�أ ّما ّ
ذي املعروف عليك ,ف�أن ت�شكره ,وتذكر معروفه ,وتك�سبه املقالة
احل�سنة ,وتخل�ص له الدعاء فيما بينك وبني اهلل ع َّز ّ
وجل ،ف�إذا
فعلت ذلك كنت قد �شكرته �س ّراً وعالنيةّ ،ثم �إن قدرت على

مكاف�أته يوماً كافيته»(((.
ّ
المقدمة:

املعروف هو العمل احل�سن الذي ي�ستوجب املدح والثناء من
العقالء ,والثواب واجلزاء من اهلل تعاىل ,وعلى هذا الأ�سا�س فقد
ندبت ال�شريعة الإ�سالم ّية �إليه ,وحثّت عليه ,ومدحت �أهله,
ون ّوهت بعامليه ,وجعلت لهم الأجر العظيم والثواب اجلزيل,
ون ّبهت على العديد من �ضوابطه و�شروطه ,ودعت �إىل �إر�ساء
ثقافة املعروف والأمر به يف مقابل املنكر والنهي عنه ,و�سوف
نحاول الإطاللة على �شيء من الروايات الواردة يف ذلك �ضمن
بع�ض العناوين التي �أ�شرنا �إليها.
محاور المو�ضوع
 -1ثواب �أهل المعروف:
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�أ -هم �أهل املعروف يف الآخرة :عن ر�سول اهلل�Pأ ّنه قال:
«�أهل املعروف يف الدنيا �أهل املعروف يف الآخرة ،قيل :يا
ر�سول اهلل وكيف ذلك؟ قال :يغفر لهم بالتط ّول منه عليهم,
ويدفعون ح�سناتهم �إىل النا�س فيدخلون بها اجل ّنة ,فيكونون
�أهل املعروف يف الدنيا والآخرة»(((.
(((  -الخ�صال �ص .568
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .17

وعن �أبي عبد اهلل - Qيف حديث�« :-إنّ اهلل يقول للفقراء
يوم القيامة :انظروا وت�صفّحوا وجوه النا�س ،فمن �أتى �إليكم
معروفاً فخذوا بيده و�أدخلوه اجل ّنة»(((.
ب -باب للج ّنة ا�سمه باب املعروف :عن �أبي عبد اهللQ
�أ ّنه قال�« :إنّ للج ّنة باباً يقال له :باب املعروف فال يدخله � اّإل
�أهل املعروف»(((.
ج -رائحة من اجل ّنة :عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :قال
�أ�صحاب ر�سول اهلل  :Pيا ر�سول اهلل فداك �آبا�ؤنا و�أ ّمهاتنا،
�إنّ �أهل املعروف يف الدنيا عرفوا مبعروفهم ،فبم يعرفون يف
الآخرة؟ فقال� :إنّ اهلل ع َّز ّ
وجل �إذا �أدخل �أهل اجل ّنة اجل ّنة,
�أمر ريحاً َعبِقة فل�صقت ب�أهل املعروف ،فال مي ّر �أحد منهم
مبلأ من �أهل اجل ّنة � اّإل وجدوا ريحه فقالوا :هذا من �أهل
املعروف»(((.
د� -صلة لر�سول اهلل  :Pعن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال:
«�أيمّ ا م�ؤمن �أو�صل �إىل �أخيه امل�ؤمن معروفاً فقد �أو�صل ذلك
�إىل ر�سول اهلل .(((»P
أحب العباد �إىل اهلل :عن �أبي حمزة �أ ّنه قال� :سمعت �أبا
هـّ � -
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .18
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  4من �أبواب فعل المعروف حديث .8
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  6من �أبواب فعل المعروف حديث .5
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .15
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أحب عباد اهلل �إىل اهلل ملن ح ّبب
جعفرQيقول�« :إنّ من � ّ
�إليه املعروف ،وح ّبب �إليه فعاله»(((.
و -تدفع ميتة ال�سوء :عن عبد اهلل بن �سليمان �أ ّنه قال:
�سمعت �أبا جعفرQيقول�« :إنّ �صنائع املعروف تدفع
م�صارع ال�سوء»(((.
 -2المعروف عا ّم في الم�ؤمن والكافر:

علي بن �سامل �أ ّنه قال� :سمعت �أبا عبد اهلل
عن ّ
م�سجلة ،قلت :ما هي؟ قال}:ﯟ
يقول�« :آية يف كتاب اهلل ّ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ { جرت يف امل�ؤمن والكافر ،وال ّرب
والفاجر ،من ُ�صنع �إليه معروف فعليه �أن يكافئ به ،ولي�ست
املكافاة �أن ي�صنع كما �صنع به ،بل يرى مع فعله لذلك �أنّ له
الف�ضل املبتد�أ"(((.
حممد بن �أبي حمزة عن رجل بلغ به �أمري امل�ؤمننيQ
وعن ّ
قال :م َّر �شيخ مكفوف كبري ي�س�أل فقال �أمري امل�ؤمنني« :Qما
هذا؟» فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني ن�صرا ّين قال :فقال �أمري امل�ؤمنني:Q
«ا�ستعملتموه ح ّتى �إذا كرب وعجز منعتموه!! �أنفقوا عليه من بيت
املال»(((.
Q
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(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .4
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .9
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  7من �أبواب فعل المعروف حديث .3
(((  -تهذيب الأحكام ج � 6ص .292

علي بن يقطني قال :قال يل �أبو احل�سن مو�سى:Q
وعن ّ
«كان يف بني �إ�سرائيل م�ؤمن وكان له جار كافر ،فكان الكافر يرفق
فلما �أن مات الكافر بنى اهلل
بامل�ؤمن ،ويوليه املعروف يف الدنياّ ،
له بيتاً يف ال ّنار من طني ،وكان يقيه ح ّرها وي�أتيه الرزق من غريها،
وقيل له :هذا ما كنت تدخله على جارك امل�ؤمن فالن بن فالن
من الرفق ،وتوليه من املعروف يف الدنيا»(((.
 -3قاطعو �سبيل المعروف:

عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :لعن اهلل قاطعي �سبيل
املعروف» ،قيل :وما قاطعو �سبيل املعروف؟ قال« :الرجل ي�صنع
�إليه املعروف فيكفره فيمتنع �صاحبه من �أن ي�صنع ذلك �إىل
غريه»(((.
 -4من �شروط المعروف:

يتم � اّإل
عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :ر�أيت املعروف ال ّ
بثالث :ت�صغريه و�سرته وتعجيله ،ف�إ ّنك �إذا �صغّرته ّ
عظمته عند
عجلته ه ّن�أته ،و�إذا كان
من ت�صنعه �إليه ،و�إذا �سرتته متّمته ،و�إذا ّ
�سخفته ّ
ونكدته»(((.
غري ذلك ّ
وعن �أبي احل�سن مو�سى�Qأ ّنه قال« :ال تبذل لإخوانك
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  1من �أبواب فعل المعروف حديث .14
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  8من �أبواب فعل المعروف حديث .1
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  9من �أبواب فعل المعروف حديث .1
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من نف�سك ما �ض ّره عليك �أكرث من منفعته لهم»(((.
� -5شكر المنعم:
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�أ� -شكر املخلوق من �شكر اخلالق :عن الر�ضا�Qأ ّنه
قال« :من مل ي�شكر املنعم من املخلوقني مل ي�شكر اهلل ع َّز
ّ
وجل»(((.
عمار الدهني �أ ّنه قال� :سمعت علي بن احل�سنيL
وعن ّ
ّ
ّ
ويحب ّ
يحب ّ
كل عبد �شكور،
كل قلب حزينّ ،
يقول�« :إنّ اهلل ّ
يقول اهلل تبارك وتعاىل لعبد من عبيده يوم القيامة� :أ�شكرت
رب ،فيقول :مل ت�شكرين �إن مل
فالناً؟ فيقول :بل �شكرتك يا ّ
ت�شكرهّ ،ثم قال� :أ�شكركم هلل �أ�شكركم للنا�س»(((.
النبي « :Pي�ؤتى العبد يوم القيامة فيوقف بني يدي
وعن ّ
اهلل ع َّز ّ
رب� ,أمرت بي �إىل
وجل في�أمر به �إىل ال ّنار ،فيقول� :أي ّ
ال ّنار وقد قر�أت القر�آن ،فيقول اهلل� :أي عبدي� ,إنيّ قد �أنعمت
علي بكذا
عليك ومل ت�شكر نعمتي ،فيقول� :أي ّ
رب� ,أنعمت ّ
علي بكذا و�شكرتك بكذا ،فال يزال
و�شكرتك بكذا ،و�أنعمت ّ
ويعدد ال�شكر فيقول اهلل تعاىل� :صدقت عبدي,
يح�صي النعمة ّ
� اّإل �أ ّنك مل ت�شكر من �أجريت لك النعمة على يديه ،و�إنيّ قد
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  10من �أبواب فعل المعروف حديث .2
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  8من �أبواب فعل المعروف حديث .15
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  8من �أبواب فعل المعروف حديث .3

�آليت على نف�سي �أن ال �أقبل �شكر عبد لنعمة �أنعمتها عليه ح ّتى
ي�شكر من �ساقها من خلقي �إليه»(((.
ب -كيف ّية الثناء على �أهل املعروف ومكافاتهم :عن ر�سول
اهلل « :Pكفاك بثنائك على �أخيك �إذا �أ�سدى �إليك معروفاً
�أن تقول له :جزاك اهلل خرياً ،و�إذا ذكر ولي�س هو يف املجل�س
�أن تقول :جزاه اهلل خرياً ،ف�إذا �أنت قد كاف�أته»(((.
 -6كن من �أهل المعروف:

عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :ا�صنع املعروف �إىل من هو �أهله،
و�إىل من لي�س من �أهله ،ف�إن مل يكن هو �أهله فكن �أنت من �أهله»(((.
النبي و�أهل البيتّ R
مكفرون:
ّ -7

علي
واملكفّر هو جمحود النعمة الذي ال ي�ؤ ّدى �شكره ,فعن ّ
بن �أبي طالب �أمري امل�ؤمنني�Qأ ّنه قال« :كان ر�سول اهللP
والعربي
القر�شي
مكفّراً ال ُي�شكر معروفه ،ولقد كان معروفه على
ّ
ّ
والعجمي ،ومن كان �أعظم من ر�سول اهللPمعروفاً على هذا
ّ
اخللق؟! وكذلك نحن �أهل البيت مكفّرون ال ُي�شكر معروفنا،
وخيار امل�ؤمنني مكفّرون ال ُي�شكر معروفهم»(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  8من �أبواب فعل المعروف حديث .12
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  7من �أبواب فعل المعروف حديث .7
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  3من �أبواب فعل المعروف حديث .1
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  ,16باب  7من �أبواب فعل المعروف حديث .11
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الليلة الخامسة
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المحاضرة األولى

م�سلم بن عقيل �سفري احل�سني

Q

الهدف:

التع ّرف على �شخ�ص ّية م�سلم بن عقيل,
أهم ما متتاز به هذه ال�شخ�ص ّية ّ
الفذة من
و� ّ
�صفات قياد ّية رائدة.

ت�صدير المو�ضوع

زيارته ر�ضوان اهلل عليه�« :سالم اهلل و�سالم مالئكته املق ّربني
وال�صديقني،
و�أنبيائه املر�سلني وعباده ال�صاحلني وجميع ال�شهداء ّ
والزاكيات الط ّيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا م�سلم بن
عقيل»(((.
(((  -المزار �ص .177

ّ
المقدمة:

من ال�شخ�ص ّيات البارزة يف النه�ضة احل�سين ّية والتي احت ّلت
خا�صة عند الإمام احل�سنيQمبعوثه و�سفريه لأهل
مكانة ّ
الكوفة م�سلم بن عقيل بن �أبي طالب ر�ضوان اهلل عليه .و�إنّ
أهم ما كانت
التع ّرف على جوانب من حياة هذه ال�شخ�ص ّية و� ّ
متتاز به من �صفات وخ�صائ�ص له الدور الكبري يف ا�ستفادة
الدرو�س والعرب �سواء على م�ستوى الفرد� ,أو على م�ستوى الأ ّمة
وم�ستقبلها.
محاور المو�ضوع
 -1ن�ش�أة م�سلم:
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ن�ش�أ م�سلم يف بيت والده عقيل بن �أبي طالب ر�ضوان اهلل
عليه ,ذلك الرجل الذي كان يح ّبه ر�سول اهلل  ,Pوقاتل معه
علي بن
و�شاركه يف حروبه ّ
�ضد امل�شركني جنباً �إىل جنب �أخيه ّ
�أبي طالب.Q
النبيPكان قد ُك َّف ب�صره ومع ذلك كان �صلباً
وبعد وفاة ّ
عليQيخربه
يف مواجهة الأعداء ف�أر�سل �إىل �أخيه الإمام ّ
با�ستعداده لتوجيهاته يف مواجهة الأمو ّيني ,ف�أجابه الإمامQ
بر�سالة يعذره فيها ويط ّيب خاطره.
الطبيعي �أن
وكان عقيل عاملاً ب�أن�ساب قري�ش و�أ ّيامها ,ومن
ّ

يكون عاملاً ٍ
حينئذ ب�صاحب الن�سب ال�صحيح من غريه ,وحما�سن
يعد م�ساوئَهم.
القوم وم�ساوئهم؛ لذا كان بع�ضهم يبغ�ضه لأ ّنه كان ّ
جد ك�أبي طالب
ويف هذا البيت املحاط باملجد من جنباتهّ :
علي بن �أبي
النبي ٌّ ,P
وعم ك�أمري امل�ؤمنني ّ
املدافع الأ ّول عن ّ
طالب ,Qو�أب �صلب وحازم و�شجاع كعقيل بن �أبي طالب,
ن�ش�أ م�سلم ن�ش�أة الرجل الواعي ,والعامل اخلبري ب�أ ّيام العرب,
واحلروب والأجواء املحيطة يف ع�صره.
 -2م�سلم و�أ�سرته:

عليQوغريها ,وكان لديه
اقرتن م�سلم برق ّية بنت الإمام ّ
�أربعة �أبناء �أو خم�سة على اختالف بني امل�ؤ ّرخني ,ق�ضى منهم
اثنان بني يدي �أبي عبد اهلل احل�سنيQيف كربالء ,كما ق�ضى
ثالثة من �إخوته و�آخرين من بني عقيل.
وعندما �أعذرهم الإمام احل�سنيQو�أح َّلهم من بيعته بعد
�شهادة م�سلم فقال لهم« :ح�سبكم من القتل مب�سلم اذهبوا فقد
�أذنت لكم»� .أبوا ذلك قالوا له� :إذاً ما يقول النا�س وما نقول
لهم؟ �إ ّنا تركنا �شيخنا و�س ّيدنا وبني عمومتنا خري الأعمام ومل
نرم معهم ب�سهم ومل نطعن برمح ومل ن�ضرب ب�سيف وال ندري ما
�صنعوا؟ ال واهلل ال نفعل ولكن نفديك ب�أنف�سنا و�أموالنا و�أهلينا,
نقاتل معك ح ّتى نرد موردك ,فق ّبح اهلل العي�ش بعدك!!
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وكانت رق ّية زوجة م�سلم مع �أخيها الإمام احل�سنيQيف
كربالء وقد �شاهدت ما جرى على �أخيها و�أهل بيته و�أ�صحابه
و�شاركتهم يف تقدمي الت�ضحيات و�سبيت فيمن �سبي مع الن�ساء.
ولوفاء ه�ؤالء فقد حفظ الإمام زين العابدينQلهم ذلك,
خا�صة ,ففي بع�ض الروايات �أ ّنهQكان
فكان يوليهم عناية ّ
عمك ه�ؤالء
مييل �إىل ولد عقيل ،فقيل له :ما بالك متيل �إىل بني ّ
دون �آل جعفر؟ فقال�« :إنيّ �أذكر يومهم مع �أبي عبد اهلل احل�سني
عليLف�أرقّ لهم»(((.
بن ّ
النبي :P
 -3م�سلم في حديث ّ

علي Qلر�سول اهلل :P
ُروي عن ابن ع ّبا�س �أ ّنه قال :قال ّ
لتحب عقي ًال؟ قال� :إي واهلل �إنيّ لأح ّبه
«يا ر�سول اهلل� ،إ ّنك ّ
حلب �أبي طالب له ،و�إنّ َو َل َده ملقتول يف
ح ّبني :ح ّباً له ،وح ّباً ّ
حم ّبة ولدك ،فتدمع عليه عيون امل�ؤمنني ،وت�ص ّلي عليه املالئكة
املق ّربونّ .ثم بكى ر�سول اهللPح ّتى جرت دموعه على �صدره،
ّثم قال� :إىل اهلل �أ�شكو ما تلقى عرتتي من بعدي»(((.
 -4مع ع ّمه �أمير الم�ؤمنين:Q
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يف الفتوح البن �أعثم � ّأن �أمري امل�ؤمننيQجعل على ميمنته يف

(((  -كامل الزيارات �ص .214
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .191

�صفّني احل�سن واحل�سني وعبد اهلل بن جعفر وم�سلم بن عقيل ,وعلى
وحممد بن � ّأبي وها�شم بن عتبة املرقال(((.
حممد بن احلنف ّية ّ
املي�سرة ّ
قال العلاّ مة ال�س ّيد عبد الر ّزاق املق ّرم:M
عمه �أمري امل�ؤمننيQجديراً بقيادة اجلي�ش
�إنّ رج ًال يراه ّ
�صف ولديه الإمامني
يوم �صفّني فيجعله على امليمنة يف ّ
ال�سبطنيLوابن �أخيه عبد اهلل بن جعفر ,ويجده �س ّيد
ال�شهداءQقاب ًال لأهل ّية الوالية على �أعظم حا�ضرة يف
اخلا�صة يف الدين ّيات واملدن ّيات,
العراق «الكوفة» فيحبوه بالنيابة ّ
والدين والأخالق ح ّتى
ال ّبد و�أن يكون �أعظم رجل يف العقل ّ
ال يقع الغمز والطعن فيمن مي ّثل موقف الإمامة(((.
 -5مع �س ّيد ال�شهداء:Q

قال ال�شيخ املفيد يف معر�ض ذكره لر�سائل �أهل الكوفة �إىل
الإمام احل�سني :Qوتالقت الر�سل ك ّلها عنده ،فقر�أ الكتب
و�س�أل الر�سل عن النا�سّ ،ثم كتب مع هانئ بن هانئ و�سعيد بن
عبد اهلل وكانا �آخر الر�سل« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من احل�سني
علي �إىل امللأ من امل�سلمني وامل�ؤمنني� .أ ّما بعد :ف�إنّ هانئاً
بن ّ
علي من ر�سلكم،
علي بكتبكم ،وكانا �آخر من قدم ّ
و�سعيداً قدما ّ
وقد فهمت ّ
كل الذي اقت�ص�صتم وذكرمت ،ومقالة ج ّلكم� :أ ّنه لي�س
(((  -الفتوح ج � 3ص . 29
(((  -ال�شهيد م�سلم بن عقيل للمق ّرم �ص .41
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علينا �إمام ف�أقبل ّ
لعل اهلل �أن يجمعنا بك على الهدى ّ
واحلق .و�إنيّ
عمي وثقتي من �أهل بيتي ،ف�إنّ كتب �إ ّيل
باعث �إليكم �أخي وابن ّ
�أ ّنه قد اجتمع ر�أي ملئكم وذوي احلجا والف�ضل منكم على مثل ما
قدمت به ر�سلكم وقر�أت يف كتبكم� ،أقدم عليكم و�شيكاً �إن �شاء
اهلل .فلعمري ما الإمام � اّإل احلكم بالكتاب ،القائم بالق�سط ،الدائن
احلق ،احلاب�س نف�سه على ذات اهلل ،وال�سالم»(((.
بدين ّ
بهذه الكلمات ال�صغرية يف حجمها ,الكبرية يف معناها,
�أو�ضح الإمام احل�سنيQمكانة م�سلم عنده ,فهو �أخوه وابن
عمه وثقته من �أهل بيته..
ّ
أهم مم ّيزات �شخ�ص ّيته وموقفه:
 -6من � ّ
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املعنوي :جاء يف زيارته« :ال�سالم عليك �أيها العبد
�أ -اجلانب
ّ
ال�صالح».
ب -الطاعة هلل ور�سوله وال ّأئمة :Rيف زيارته �أي�ضاً« :املطيع هلل
ولر�سوله ولأمري امل�ؤمنني واحل�سن واحل�سني.»R
املهمة مع بقائه وحيداً :وهذه �صفة اكت�سبها
ج -ال�شجاعة وتنفيذ ّ
عمه �أمري امل�ؤمنني Qالذي روي عنه قوله« :واهلل لو
من ّ
لقيتهم فرداً وهم ملأ الأر�ض ما باليت وال ا�ستوح�شت و�إنيّ
من �ضاللتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .39 -38

ثقة وب ّينة ويقني وب�صرية و إ�نيّ �إىل لقاء ر ّبي مل�شتاق وحل�سن
ثوابه ملنتظر»(((.
والتحمل :ح ّتى النهاية وال�شهادة.
د -ال�صرب والثبات
ّ
هـ -حم ّبته وع�شقه وموا�ساته ل�س ّيد ال�شهداء :Qوهذا ما �أ�شارت
النبيPخماطباً لعقيل« :و� ّإن ولده ملقتول يف
�إليه الرواية عن ّ
واحلب عندما دمعت عيناه
جت�سد هذا الع�شق ّ
حم ّبة ولدك» .وقد ّ
وقد �أخذ �أ�سرياً :فقيل لهّ � :إن من يطلب مثل الذي تطلب� ،إذا
نزل به مثل الذي نزل بك مل يبك .قال� :إنيّ واهلل ما لنف�سي
أحب لها طرفة عني
بكيت ،وال لها من القتل �أرثي ،و�إن كنت مل � ّ
تلفاً ،ولكن �أبكي لأهلي املقبلني �إ ّيل� ،أبكي للح�سنيQو�آل
احل�سني((( .وكذلك موا�ساته للح�سنيQيف القتل عط�شاً,
وحمل ر�أ�سه �إىل يزيد يف ال�شام.
����م احل�����س�ين
ب��ك��ت��ك دم������اً ي����ا ب����ن ع� ّ
م�����دام�����ع ����ش���ي���ع���ت���ك ال�������س���اف���ح���ه
وال ب�����رِح�����ت ه�����اط��ل��ات ال���ع���ي���ون
تحُ �����ي����� ِّي�����ك غ��������ادي�������� ًة رائ�����ح�����ه
لأ ّن���������ك مل ُت���������ر َو م�����ن َ
����ش���رب��� ٍة
ث����ن����اي����اك ف���ي���ه���ا غ�������دت ط���ائ���ح���ه
(((  -بحار الأنوار ج � 33ص .572
(((  -المفيد :الإر�شاد ج � 2ص .59
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المحاضرة الثانية

ّ
وكف الأذى
خدمة النا�س
الهدف:

يتع��رف النا���س عل��ى �أهم ّي��ة خدمة
�أن ّ
بع�ض��هم بع�ض��اً ويتج ّنب��وا توجي��ه الأذى
للآخرين.

ت�صدير المو�ضوع

وجلَ :اخللق
عن الإمام ال�صادق Qقال« :قال اهلل ع َّز ّ
عيايل ،ف�أح ّبهم �إ ّيل �ألطفهم بهم ،و�أ�سعاهم يف حوائجهم»(((.

((( � -أ�صول الكافي ج� 2ص.199

ّ
المقدمة:

من النعم الإله ّية الكربى �أن يو ّفق الإن�سان للقيام بخدمة �أو
أعده اهلل تعاىل له من
معروف جتاه �إخوانه ،لأ ّنه لو ّاطلع على ما � ّ
أبدي ال ينفد لأدرك �أنّ الأمر بالعك�س ،مبعنى �أنّ املحتاج
عطاء � ّ
واملخدوم هو الذي ي�سدي خدمة للخادم والباذل لأ ّنه ال�سبب يف
ح�صوله على هذه الهبة الر ّبان ّية واحليو ّية الفريدة .وعليه لي�س من
ال�صواب والعقل �أن ُتتاح فر�صة لأحدنا كي يقوم بتقدمي م�ساعدة
للآخرين وق�ضاء حوائجهم فيف ّوت تلك الفر�صة عليه.
محاور المو�ضوع
� -1أهم ّية خدمة النا�س:
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 -خدمة النا�س هي خدمة هلل �سبحانه وتعاىل :عن الإمامال�صادق« :Qمن ق�ضى لأخيه امل�سلم حاجة كان كمن
خدم اهلل تعاىل عمره»(((.
 -خدمة النا�س �أف�ضل الأعمال :عن الإمام ال�صادقQال�سرور
قال« :احر�صوا على ق�ضاء حوائج امل�ؤمنني و�إدخال ّ
عليهم ودفع املكروه عنهم ف�إ ّنه لي�س من الأعمال عند اهلل ع َّز
ّ
ال�سرور على امل�ؤم ِنني»(((.
وجل بعد الإميان �أف�ضل من �إدخال ّ
(((  -غوالي اللآلي ،ج� 1ص.374
(((  -بحار الأنوار ،ج � 71ص .313

 -خادم النا�س حمبوب من اهلل تعاىل :ويف حديث �آخر:«قال اهلل ع َّز َّ
وجل :اخللق عيايل ،ف�أح ّبهم �إ ّيل �ألطفهم بهم،
و�أ�سعاهم يف حوائجهم»(((.
 �-أ ّنه عمل �أح ّبه ال ّأئمة :Rالإمام الباقر Qعن مدىح ّبه وتف�ضيله خلدمة املحرومني حيث يقول...« :ولأن �أعول
أ�سد جوعتهم و�أك�سو عورتهم،
�أهل بيت من امل�سلمنيّ � .
حجة
ف� ّ
أكف وجوههم عن النا�س � ّ
أحج ّ
أحب �إ ّيل من �أن � ّ
وحجة ومثلها ومثلها ح ّتى بلغ ع�شراً ومثلها ومثلها ح ّتى بلغ
ّ
ال�سبعني»(((.
 -2ثمرات خدمة النا�س:

الأمن يوم القيامة :روي عن موالنا الكاظم� Qأ ّنه قال:
«�إنّ للهَّ عباداً يف الأر�ض ي�سعون يف حوائج النا�س هم الآمنون يوم
القيامة»(((.
�ألف �ألف ح�سنة :عن الباقر« :Qمن �سعى يف حاجة
�أخيه امل�سلم طلب وجه اهلل كتب اهلل له �ألف �ألف ح�سنة»(((.
ثواب عبادة ت�سعة �آالف �سنة :عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال:
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((( � -أ�صول الكافي ج� 2ص.199
((( � -أ�صول الكافي ج� 2ص.195
(((  -بحار الأنوار ج� 74ص.319
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .197

«من �سعى يف حاجة �أخيه امل�ؤمن فك�أنمّ ا عبد اهلل ت�سعة �آالف
�سنة� ،صائماً نهاره قائماً ليله»(((.
 -كان اهلل يف حاجته :عن الإمام ال�صادق« :Qمن كانيف حاجة �أخيه امل�ؤمن امل�سلم كان اهلل يف حاجته ما كان يف
حاجة �أخيه»(((.
 -ا�ستغفار املالئكة له :يف احلديث عن الإمام ال�صادق:Q«�إنّ العبد ليم�شي يف حاجة �أخيه امل�ؤمنّ ،
فيوكل اهلل ع َّز ّ
وجل
به ملكني :واحداً عن ميينه و�آخر عن �شماله ،ي�ستغفران له
ر ّبه ويدعوان بق�ضاء حاجته»(((.
� -3آثار االمتناع عن خدمة النا�س:

 -خذالن اهلل يف الدنيا والآخرة :عن الإمام ال�صادق:Q«ما من م�ؤمن يخذل �أخاه وهو يقدر على ن�صرته � اّإل خذله اهلل
يف الدنيا والآخرة»(((.
 -ال يذوق طعام اجل ّنة :وعنه Qيف حديث �آخر قال�« :أيمّ ام�ؤمن حب�س م�ؤمناً عن ماله وهو حمتاج �إليه مل يذق واهلل من
طعام اجل ّنة وال ي�شرب من الرحيق املختوم»(((.
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(((  -بحار الأنوار ج� 74ص .315
(((  -و�سائلال�شيعة ج � 16ص .367
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص.195
(((  -بحار الأنوار ج� 74ص.312
(((  -و�سائلال�شيعة ج � 16ص .38

 -االبتالء مبعونة جت ّر �إثماً :عن الإمام الباقر« :Qمن بخلمبعونة �أخيه امل�سلم والقيام له يف حاجته � اّإل ابتلي مبعونة من
ي�أثم عليه وال ي�ؤجر»(((.
 -عدم قبول الأعمال :يف احلديث عن الإمام الكاظمQقال�« :إنّ خوامت �أعمالكم ق�ضاء حوائج �إخوانكم والإح�سان
�إليهم ما قدرمت و� اّإل مل يقبل منكم عمل»(((.
ال يوم القيامةُ :روي عن الإمام ال�صادقQ
 -يح�شر مغلو ً�أ ّنه قال« :من �س�أله �أخوه امل�ؤمن حاجة من �ض ّر فمنعه من
�سعة وهو يقدر عليها من عنده �أو من عند غريه ،ح�شره اهلل
يوم القيامة مغلولة يده �إىل عنقه ح ّتى يفرغ اهلل من ح�ساب
اخللق»(((.
 -4الآثار ال�سلب ّية لأذيّة النا�س:
الأذى من �صفات امل�شركني}:ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳ{(((.
 �-أذ ّية امل�ؤمن هي �أذ ّية لر�سول اهلل :Pوعن �أبي عبد اهللQ((( � -أ�صول الكافي ج� 2ص .366
(((  -بحار الأنوار ج� 75ص.379
(((  -بحار الأنوار ج � 74ص.287
((( � -سورة �آل عمران الآية .186
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�أ ّنه قال« :من �أدخل ال�سرور على م�ؤمن فقد �أدخله على ر�سول
اهلل ،Pومن �أدخل على ر�سول اهلل Pفقد و�صل ذلك �إىل
اهلل ع َّز ّ
وجل  ،وكذلك من �أدخل عليه كرباً»(((.
وقوفه مقام ّالذل يوم القيامة :وعن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه
قال« :من روى على م�ؤمن رواية يريد بها عيبه ،وهدم مر ّوته،
وجل مقام ّ
�أقامه اهلل ع َّز ّ
الذل يوم القيامة ح ّتى يخرج ّمما
قال»(((.
�سلب �صفة الإميان :عن الإمام ال�صادق Qقال« :امل�ؤمنمن �آمن جاره بوائقه ،قلت :وما بوائقه؟ قال :ظلمه وغ�شمه»(((.
�أذ ّية امل�ؤمن حماربة اهلل :عن ه�شام بن �سامل قال� :سمعت�أبا عبد اهللQيقول« :قال اهلل ع َّز ّ
وجل :لي�أذن بحرب
م ّني من �آذى عبدي امل�ؤمن ولي�أمن غ�ضبي من �أكرم عبدي
امل�ؤمن.(((»...
عاقبة ال�سوء :قال �أبو عبد اهلل�« :Qإذا كان يوم القيامةنادى مناد� :أين ال�صدود لأوليائي فيقوم قوم لي�س على
وجوههم حلم ،فيقال :ه�ؤالء الذين �آذوا امل�ؤمنني ون�صبوا لهم
وعاندوهم وع ّنفوهم يف دينهمّ ،ثم ي�ؤمر بهم �إىل جه ّنم»(((.

((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .192
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 9ص .133
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .668
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .350
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .351

 -5من �أنواع الأذى:

 -الأذى بعد الإنفاق وتقدمي العون وامل�ساعدة :قال تعاىل:}ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟ{(((.
النبي :P
 �-إذاعة الفاح�شة :عن �أبي عبد اهللQقال« :قال ّ«من �أذاع فاح�شة كان كمبتدئها ،ومن عيرّ م�ؤمناً ب�شيء مل ميت
ح ّتى يركبه»(((.
 -توجيه االتهامات الباطلة :وعن �أبي عبد اهللQقال« :مامن م�ؤم َنينْ � اّإل وبينهما حجاب ،ف�إن قال له :ل�ست يل بو ّيل
فقد كفر ،ف�إن اتهمه فقد امناث الإميان يف قلبه ،كما ينماث
امللح يف املاء»(((.
 -التعامل بالل�سان البذيء :وعن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال:«لو قال الرجل لأخيه � ٍّأف لك انقطع ما بينهما ،ف�إذا قال له:
�أنت عد ّوي فقد كفر �أحدهما ،ف�إن اتهمه امناث الإميان يف
قلبه ،كما ينماث امللح يف املاء»(((.
((( � -سورة البقرة الآية .163 -162
(((  -المحا�سن ج � 1ص .103
(((  -كتاب الم�ؤمن �ص .67
(((  -كتاب الم�ؤمن �ص .67
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اخلذالن :وعن �أبي عبد اهللQقال« :ما من م�ؤمن يخذل�أخاه وهو يقدر على ن�صرته � ،اّإل خذله اهلل ع َّز ّ
وجل يف الدنيا
والآخرة»(((.
�إهانة امل�ؤمن :عن املعلى بن خني�س قال� :سمعته يقول�« :إنّاهلل ع َّز ّ
وجل يقول :من �أهان يل ول ّياً فقد ار�صد ملحاربتي،
و�أنا �أ�سرع �شيء �إىل ن�صرة �أوليائي».
�إذاعة �س ّر امل�ؤمن :عن عبد اهلل بن �سنان قال :قلت لأبيعبد اهلل :Qعورة امل�ؤمن على امل�ؤمن حرام؟ قال« :نعم»،
قلت� :أعني �سفليه؟ فقال« :لي�س حيث تذهب� ،إنمّ ا هو �إذاعة
�س ّره»(((.
�إخافة امل�ؤمن :عن �أبي عبد اهللQقال« :قال ر�سول اهلل :Pمن نظر �إىل م�ؤمن نظرة ليخيفه بها �أخافه اهلل ع َّز
وجلّ يوم ال ظلّ � اّإل ظ ّله»(((.
ترويع امل�ؤمن :عن �أبي عبد اهللQقال« :من ر ّوع م�ؤمناًب�سلطان لي�صيبه منه مكروه فلم ي�صبه فهو يف ال ّنار ومن ر ّوع
م�ؤمناً ب�سلطان لي�صيبه منه مكروه ف�أ�صابه فهو مع فرعون و�آل
فرعون يف ال ّنار»(((.

((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .574
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 2ص .37
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .368
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .368

ق�صة وعبرة:
ّ -6

النبي  Pف�شكا �إليه
عن �أبي جعفرQقال« :جاء رجل �إىل ّ
�أذى من جاره .فقال له ر�سول اهلل  :Pا�صربّ ,ثم �أتاه ثانية فقال
ثم عاد �إليه ف�شكاه ثالثة ,فقال النبي P
النبي  :Pا�صربّ ،
ّ
له ّ
للرجل الذي �شكا� :إذا كان عند رواح النا�س �إىل اجلمعة ف�أخرج
متاعك �إىل الطريق ح ّتى يراه من يروح �إىل اجلمعة ف�إذا �س�ألوك
ف�أخربهم قال :ففعل ،ف�أتاه جاره امل�ؤذي له فقال له :ر ّد متاعك
علي �أن ال �أعود»(((.
فلك اهلل ّ
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((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .668

المحاضرة الثالثة

مكانة الر�ضا وثمراته
الهدف:

وحث النا�س على
بيان �أهم ّية الر�ضا ّ
االت�صاف بهذه الف�ضيلة العظيمة.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل يف كتابه الكرمي}:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ{(((.

((( � -سورة الحديد الآية .23

ّ
المقدمة:

أحب فعله ,واملح ّبة
أحب �شيئاً � ّ
�إنّ الر�ضا ثمرة املح ّبة هلل ،من � ّ
أحب �شخ�صاً �إن�سان ّياً ال�شتماله على بع�ض
ثمرة املعرفة ،ف�إنّ من � ّ
�صفات الكمال �أو نعوت اجلمال ،يزداد ح ّبه له ك ّلما زاد به معرفة
وله ت�صو ّراً ,فمن نظر بعني ب�صريته �إىل جالل اهلل تعاىل وكماله
أ�شد ح ّباً هلل ،ومتى �أح ّبه ا�ستح�سن ّ
كل �أثر
�أح ّبه ،والذين �آمنوا � ّ
�صادر عنه ،وهو يقت�ضي الر�ضا(((.
محاور المو�ضوع
� -1أهم ّية الر�ضا:
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يعترب الر�ضا من الف�ضائل العظيمة للإن�سان ,بل �إليه يرجع
جمموع الف�ضائل وقد ن ّبه اهلل على ف�ضله وجعله مقروناً بر�ضاه
تعاىل وعالمة له فقال } :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ{((( ,وقال يف �آية
�أخرى}:ﯟﯠﯡﯢ{(((.
وعن �أبي عبد اهلل Qقال�« :إنّ فيما �أوحى اهلل ع َّز ّ
وجل
�إىل مو�سى بن عمران :Qيا مو�سى بن عمران ,ما خلقت
أحب �إيل من عبدي امل�ؤمن ,ف�إنيّ �إنمّ ا �أبتليه ملا هو خري له,
خلقاً � ّ
(((  -م�ستفاد من ت�سلية الف�ؤاد �ص .79
((( � -سورة الأنعام الآية .119
((( � -سورة التوبة الآية .72

و�أعافيه ملا هو خري له و�أزوي عنه ما هو �ش ّر له ملا هو خري له ,و�أنا
�أعلم مبا ي�صلح عليه عبدي ،فلي�صرب على بالئي ولي�شكر نعمائي
ال�صديقني عندي� ،إذا عمل بر�ضائي
ولري�ض بق�ضائي� ،أكتبه يف ّ
و�أطاع �أمري»(((.
 -2مكانة الر�ضا:

�أ -ر�أ�س الطاعة :عن الإمام ال�صادق Qقال« :ر�أ�س طاعة
أحب العبد وفيما كره ومل ي�صنع
اهلل الر�ضا مبا �صنع اهلل فيما � ّ
اهلل بعبد �شيئاً � اّإل وهو خري له»(((.
علي Qقال« :نعم قرين
ب -نعم القرين :عن الإمام ّ
الإميان الر�ضا»(((.
ج -عالمة الإميان :عن الإمام ال�صادق Qقال« :اعلموا
�أ ّنه لن ي�ؤمن عبد من عبيده ح ّتى ير�ضى عن اهلل فيما �صنع
أحب وكره»(((.
اهلل �إليه و�صنع به على ما � ّ
د -من حقيقة الإميان :عن الإمام الباقر« :Qبينا ر�سول
اهلل  Pيف بع�ض �أ�سفاره �إذ لقيه ركب فقالوا :ال�سالم
عليك يا ر�سول اهلل ،فقال  :Pما �أنتم؟ قالوا :نحن م�ؤمنون
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((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .61
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 3ص .254
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1039
(((  -فروع الكافي ج � 8ص .8

يا ر�سول اهلل ,قال  :Pفما حقيقة �إميانكم؟ قالوا :الر�ضا
بق�ضاء اهلل والتفوي�ض �إىل اهلل والت�سليم لأمر اهلل ،فقال ر�سول
اهلل  :Pعلماء حكماء ,كادوا �أن يكونوا من احلكمة �أنبياء،
ف�إن كنتم �صادقني فال تبنوا ما ال ت�سكنون ،وال جتمعوا ما ال
ت�أكلون ،واتقوا اهلل الذي �إليه ترجعون»(((.
هـ -ثمرة اليقني :وعنه Qقال« :الر�ضا ثمرة اليقني»(((.
و� -أعلى درجات اليقني :عن الإمام زين العابدينQ
قال�« :أعلى درجة الزهد �أدنى درجة الورع ،و�أعلى درجة
الورع �أدنى درجة اليقني ،و�أعلى درجة اليقني �أدنى درجة
الر�ضا»((( .وعن الإمام ال�صادق« :Qالر�ضا مبكروه
الق�ضاء من �أعلى درجات اليقني»(((.
 -3عالمات الر�ضا:

بني ,من يرد ر�ضوان اهلل
 �-سخط النف�س :قال لقمان البنه« :يا ّي�سخط نف�سه كثرياً ،ومن ال ي�سخط نف�سه ال ير�ضى به»(((.
 -عدم ال�سخط على املوىل :عن ر�سول اهلل  Pيف حديثطويل -جلربئيل« :-قلت :فما تف�سري الر�ضا؟ قال :جربئيل:
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((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .53
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1094
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 3ص .253
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 68ص .152
(((  -بحار الأنوار ج � 67ص .78

الرا�ضي ال ي�سخط على �س ّيده �أ�صاب من الدنيا �أم مل ي�صب،
وال ير�ضى لنف�سه بالي�سري من العمل»(((.
 -4ثمار الر�ضا:

�أ -القناعة :عن ر�سول اهلل  Pقال« :من ر�ضي من الدنيا مبا
يكفيه كان �أي�سر ما فيها يكفيه»(((.
ب� -إجابة الدعاء :عن الإمام احل�سن Qقال�« :أنا
ال�ضامن ملن ال يهج�س يف قلبه � اّإل الر�ضا �أن يدعو اهلل
في�ستجاب له»(((.
أحب اهلل عبداً
ج -اال�صطفاء :عن ر�سول اهلل  Pقال�« :إذا � ّ
ابتاله ،ف�إن �صرب اجتباه ،و�إن ر�ضي ا�صطفاه»(((.
د– الظفر بثواب اهلل :وعنه  Pقال�« :أعطوا اهلل الر�ضا من
قلوبكم تظفروا بثواب اهلل تعاىل يوم فقركم والإفال�س»(((.
النبي  Pقال�« :إذا كان يوم
هـ -النجاة يوم القيامة :عن ّ
القيامة �أنبت اهلل تعاىل لطائفة من �أ ّمتي �أجنحة فيطريون
ويتنعمون كيف
من قبورهم �إىل اجلنان ي�سرحون فيها
ّ
�شا�ؤوا ،فتقول لهم املالئكة :هل ر�أيتم احل�ساب؟ فيقولون:
(((  -معاني الأخبار �ص .261
(((  -بحار الأنوار ج � 74ص .169
(((  -م�شكاة الأنوار �ص .74
(((  -جامع ال�سعادات ج � 3ص .145
(((  -بحار الأنوار ج � 79ص .143
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ما ر�أينا ح�ساباً ،فيقولون :هل جزمت ال�صراط؟ فيقولون؟
ما ر�أينا �صراطاً ،فيقولون :هل ر�أيتم جه ّنم؟ فيقولون :ما
ر�أينا �شيئاً ،فتقول املالئكة :من �أ ّمة من �أنتم؟ فيقولون :من
حدثونا ما كانت
حممد  ،Pفيقولون :ن�شدناكم اهلل ّ
�أ ّمة ّ
�أعمالكم يف الدنيا؟ فيقولون :خ�صلتان كانتا فينا فب َّلغنا اهلل
هذه الدرجة بف�ضل رحمته ،فيقولون :وما هما؟ فيقولون:
كنا �إذا خلونا ن�ستحي �أن نع�صيه ،ونر�ضى بالي�سري ّمما ق�سم
حق لكم هذا»(((.
لنا ،فتقول املالئكة ّ
ق�صة وعبرة:
ّ -5
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أن�صاري -ر�ضوان اهلل عليه-
روي� :أنّ جابر بن عبد اهلل ال ّ
حممد
ابتلي يف �آخر عمره ب�ضعف الهرم والعجز ،فزاره الإمام ّ
أحب
علي الباقر ،Qف�س�أله عن حاله ،فقال� :أنا يف حالة � ّ
بن ّ
ال�صحة ،واملوت
فيها ال�شيخوخة على ال�شباب ،واملر�ض على ّ
على احلياة .فقال الباقر�« :Qأ ّما �أنا يا جابر ،ف�إن جعلني اهلل
أحب ال�شيبوبة ،و�إن
أحب ال�شيخوخة ،و�إن جعلني �شاباً � ّ
�شيخاً � ّ
وال�صحة ،و�إن
أحب ال�شفاء
ّ
أحب املر�ض ،و�إن �شفاين � ّ
�أمر�ضني � ّ
فلما �سمع جابر
أحب املوت ,و�إن �أبقاين � ّ
�أماتني � ّ
أحب البقاء»ّ .
هذا الكالم منه قبل وجهه ،وقال �صدق ر�سول اهلل  ،Pف�إ ّنه
(((  -بحار الأنوار ج � 100ص .25

قال�« :ستدرك يل ولداً ا�سمه ا�سمي ،يبقر العلم بقراً.(((»...
الح�سيني:
الر�ضا
ّ

ملّا ذبح طفل الإمام احل�سني Qيف حجره تلقّى احل�سني
فلما ملأ كفّيه �ص ّبه يف الأر�ضّ ،ثم قال« :ه ّون ما نزل بي �أ ّنه
دمه ّ
أللهم ال يكون �أهون عليك من ف�صيل! �إلهي �إن
بعني اهلل تعاىلّ � ،
كنت حب�ست ع ّنا الن�صر فاجعله ملا هو خري منه ،وانتقم لنا من
الظاملني ،واجعل ما ّ
حل بنا يف العاجل ذخرية لنا يف الآجل».
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(((  -م�س ّكن الف�ؤاد �ص .83

الليلة السادسة
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المحاضرة األولى

وقفة مع �أ�صحاب الإمام احل�سني

Q

الهدف:

الإطاللة على بع�ض ف�ضائل �أ�صحاب
اخت�صوا به من
الإمام احل�سني ,Qوما ّ
حاالت جعلتهم �أف�ضل ال�شهداء يف تاريخ
الب�شر ّية.

ت�صدير المو�ضوع

أللهم اجعلني
يف زيارة الإمام احل�سنيQيوم عا�شوراءّ �« :
أللهم
عندك وجيهاً باحل�سني عليه ال�سالم يف الدنيا والآخرةّ � ...
ارزقني �شفاعة احل�سني يوم الورود ,وث ّبت يل قدم �صدق عندك
مع احل�سني و�أ�صحاب احل�سني الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني
عليه ال�سالم».

ّ
المقدمة:

امتاز �أ�صحاب الإمام احل�سنيQبخ�صائ�ص فريدة
و�صي
لنبي �أو ّ
جعلتهم �أف�ضل ال�شهداء الذين مل يجتمع ّ
اخلا�صة ب�س ّيد
مثلهم .وقد كان له�ؤالء الأ�صحاب عالقتهم ّ
ال�شهداءQحيث برزت منهم جمموعة من املواقف التي
تد ّلل على عمق هذه العالقة التي ّ
تخطت م�ستوى التكليف
ال�شرعي ,لت�صل �إىل حالة الع�شق واملح ّبة التي نبعت من
ّ
معرفتهم ب�إمام زمانهم.Q
محاور المو�ضوع
 -1ف�ضل �أ�صحاب الح�سين:Q

164

وقد ورد هذا املعنى يف العديد من الروايات ,فعن �أبي عبد
اهلل ال�صادقQيف زيارتهم�« :أنتم �سادة ال�شهداء يف الدنيا
والآخرة»(((.
وعن �أمري امل�ؤمنني Qملّا م ّر بكربالء وطاف بها :قال« :قتل
نبي ومائتا �سبط ك ّلهم �شهداء ،ومناخ ركاب وم�صارع
فيها مائتا ّ
ع�شاق �شهداء ،ال ي�سبقهم من كان قبلهم وال يلحقهم من
بعدهم»(((.
(((  -فروع الكافي ج � 4ص .574
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص � 41ص .295

وح�سبنا يف هذا املجال ما ُروي عن �س ّيد ال�شهداءQيف
حقّهم« :ف�إنيّ ال �أعلم �أ�صحاباً �أوفى وال خرياً من �أ�صحابي»(((.
ومل يكن يخفى ف�ضل ه�ؤالء ومناقبهم ح ّتى على �أعدائهم-
وكما قيل :الف�ضل ما �شهدت به الأعداء -ففي يوم العا�شر من
املح ّرم جاء و�صف �أ�صحاب احل�سنيQعلى ل�سان عمرو بن
احلجاج عندما �صاح بالنا�س :يا حمقى �أتدرون من تقاتلون؟
ّ
تقاتلون فر�سان �أهل امل�صر و�أهل الب�صائر وقوماً م�ستميتني ال يربز
منكم �إليهم �أحد � اّإل قتلوه على ق ّلتهم.(((..
 -2بين منطق التكليف ومنطق الع�شق:

جمع الإمام احل�سني�Qأ�صحابه ليلة العا�شر من حم ّرم,
وقام خطيباً فيهم فقال بعد احلمد والثناء�« :أ ّما بعد :ف�إنيّ ال
�أعلم �أ�صحاباً �أوفى وال خرياً من �أ�صحابي ،وال �أهل بيت �أب ّر وال
أظن �أ ّنه
�أو�صل من �أهل بيتي فجزاكم اهلل ع ّني خرياً� ،أال و�إنيّ ل ّ
�آخر يوم لنا من ه�ؤالء� ،أال و�إنيّ قد �أذنت لكم فانطلقوا جميعاً
يف ٍّ
حل لي�س عليكم م ّني ذمام ،هذا الليل قد غ�شيكم فا ّتخذوه
جمال»(((.
«ولي�أخذ ّ
كل رجل منكم بيد رجل من �أهل بيتي فجزاكم اهلل
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .91
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .19
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .91
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جميعاً خرياً ّثم تفرقوا يف البالد يف �سوادكم ومدائنكم ح ّتى يفرج
اهلل ف�إنّ القوم يطلبوين ولو �أ�صابوين لهوا عن طلب غريي»(((.
ال�شرعي و�أح ّلهم من بيعته,
وبذلك �أ�سقط عنهم التكليف
ّ
فماذا كان موقفهم؟ وكيف اجتازوا هذا االمتحان اخلطري؟ يقول
ال�شيخ املفيد:M
 -قال له �إخوته و�أبنا�ؤه وبنو �أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر :ملنفعل ذلك؟! لنبقى بعدك؟! ال �أرانا اهلل ذلك �أبداً .بد�أهم
علي ر�ضوان اهلل عليه واتبعته اجلماعة
بهذا القول الع ّبا�س بن ّ
عليه فتك ّلموا مبثله ونحوه.
  -فقال احل�سني« :Qيا بني عقيل ،ح�سبكم من القتلمب�سلم ،فاذهبوا �أنتم فقد �أذنت لكم» .قالوا� :سبحان اهلل،
فما يقول النا�س؟! يقولون� :إ ّنا تركنا �شيخنا و�س ّيدنا وبني
عمومتنا -خري الأعمام -ومل نرم معهم ب�سهم ،ومل نطعن
معهم برمح ،ومل ن�ضرب معهم ب�سيف ،وال ندري ما �صنعوا؟!
ال واهلل ما نفعل ذلك ،ولكن (تفديك �أنف�سنا و�أموالنا
و�أهلونا) ،ونقاتل معك ح ّتى نرد موردك ،فق ّبح اهلل العي�ش
بعدك(((.
 -وقام �إليه م�سلم بن عو�سجة فقال� :أنحن نخ ّلي عنك وملّا(((  -الكامل في التاريخ ج � 4ص .58 -57
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .92 -91

نعذر �إىل اهلل �سبحانه يف �أداء حقّك؟! �أما واهلل ح ّتى �أطعن يف
�صدورهم برحمي ،و�أ�ضربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه يف يدي،
ولو مل يكن معي �سالح �أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة ،واهلل
ال نخ ّليك ح ّتى يعلم اهلل �أن قد حفظنا غيبة ر�سول اهللP
فيك ،واهلل لو علمت �أنيّ �أقتل ّثم �أحيا ّثم �أحرق ّثم �أحيا
ّثم �أذرىُ ،يفعل ذلك بي �سبعني م ّرة ما فارقتك ح ّتى �ألقى
حمامي دونك ،فكيف ال �أفعل ذلك و�إنمّ ا هي قتلة واحدة ّثم
هي الكرامة التي ال انق�ضاء لها �أبدا(((.
البجلي -رحمة اهلل عليه -فقال :واهلل
 -وقام زهري بن القنيّ
لوددت �أنيّ قتلت ّثم ن�شرت ّثم قتلت ح ّتى �أقتل هكذا
�ألف م ّرة ،و�أنّ اهلل تعاىل يدفع بذلك القتل عن نف�سك ،وعن
�أنف�س ه�ؤالء الفتيان من �أهل بيتك(((.
عند ذلك �أخربهم مبقتلهم جميعاً ,فقد روي �أ ّنه قال لهم:
«يا قوم �إنيّ يف غد �أقتل وتقتلون ك ّلكم معي ،وال يبقى منكم
واحد» .فقالوا :احلمد هلل الذي �أكرمنا بن�صرك ،و�ش ّرفنا بالقتل
معك� ،أو ال نر�ضى �أن نكون معك يف درجتك يا بن ر�سول اهلل؟
فقال« :جزاكم اهلل خرياً» ،ودعا لهم بخري ف�أ�صبح وقتل وقتلوا
معه �أجمعني.
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .92
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .92
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وهنا انربى القا�سم بن احل�سن لي�س�أل الإمام :Qو�أنا
فيمن يقتل؟ ف�أ�شفق عليه .فقال له« :يا بني ,كيف املوت
عم �أحلى من الع�سل .فقال�« :إي واهلل ,فداك
عندك؟!» قال :يا ّ
عمك� ,إ ّنك لأحد من يقتل من الرجال معي ،بعد �أن تبلو ببالء
ّ
عظيم»(((.
وهذه الكلمة تفتح لنا الأفق للتع ّرف على منطق �شهداء كربالء
يف التعامل مع الإمام احل�سني ,Qوهو منطق الع�شق واملح ّبة
للإمام احل�سني ,Qكما يف الرواية عن �أمري امل�ؤمننيQيف
و�صفهم« :وم�صارع ع�شّ اق �شهداء» ،هذه املح ّبة وهذا الع�شق
النبي :P
الذي به نالوا به مقام املح ّبة الإله ّية كما جاء عن ّ
أحب ح�سينا.(((»..
أحب اهلل من � ّ
«ح�سني م ّني و�أنا من ح�سنيّ � ،
فجاء يف زيارتهم« :ال�سالم عليكم يا �أولياء اهلل و�أح ّباءه ,ال�سالم
عليكم يا �أ�صفياء اهلل و�أو ّداءه»(((.
عط ّية الح�سينQلأ�صحابه:
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وبعد ذلك االبتالء واالختبار �أعطاهم الإمام�Qأمرين:
الأ ّول� :أراهم منازلهم يف اجل ّنة ,ففي الرواية عن جعفر بن
حممد بن عمارة عن �أبيه عن �أبي عبد اهللQقال :قلت
ّ
(((  -مدينة المعاجز ج � 4ص .215
(((  -كامل الزيارات �ص .116
(((  -م�صباح المتهجد �ص .722

له� :أخربين عن �أ�صحاب احل�سني Rو�إقدامهم على
املوت ,فقال�« :إ ّنهم ك�شف لهم الغطاء ح ّتى ر�أوا منازلهم
من اجل ّنة ,فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر �إىل
حوراء يعانقها ,و�إىل مكانه من اجل ّنة»(((.
م�س احلديد ,فعن �أبي جعفرQ
الثاين :مل يجدوا �أمل ّ
قال« :قال احل�سنيQلأ�صحابه قبل �أن يقتل� :إنّ ر�سول
بني� ,إ ّنك �ست�ساق �إىل العراق ،وهي �أر�ض
اهلل Pقال يل :يا ّ
قد التقى بها النب ّيون و�أو�صياء النب ّيني ،وهي �أر�ض تدعى
عمورا ،و�إ ّنك ت�ست�شهد بها وي�ست�شهد معك جماعة من
م�س احلديد ،وتال}:ﯗ ﯘ ﯙ
�أ�صحابك ال يجدون �أمل ّ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ { يكون احلرب برداً و�سالماً عليك
وعليهم .ف�أب�شروا فواهلل لئن قتلونا ف�إ ّنا نرد على نب ّينا»(((.
ولي�س ذلك بغريب على من يعرف �أ�سرار النف�س وقواها ,ف�إنّ
توجهت �إىل �شيء معينّ
من املج ّرب عند �أهله �أنّ النف�س �إذا ّ
توجهاً تا ّماً ان�شغلت بذلك عن غريه فلم تعد ت�شعر به ,ولك �أن
ّ
حق ن�سوة املدينة ملّا ر�أين
تعترب مبا جاء يف كتاب اهلل تعاىل يف ّ
جمال يو�سفQ
الظاهريّ ,
أيديهن ,ومل ي�شعرن
ّ
فقطعن � ّ
بالأمل } :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
(((  -علل ال�شرائع �ص  229باب  163حديث .1
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .80
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ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ {(((.
املعنوي
و�أ�صحاب الإمام احل�سني�Qأدركوا من اجلمال
ّ
لأبي عبد اهلل احل�سنيQما �صار به املوت �أحلى من الع�سل,
فكانوا ال يبالون باملوت و�أهواله ,بل �إنّ بع�ض من معه من خ�صائ�صه
كانت ت�شرق �ألوانهم وتهد�أ جوارحهم وت�سكن نفو�سهم ك ّلما
ا�شتد بهم الأمر((( ,وقد ن�صروا احل�سنيQولقوا جبال احلديد،
ّ
وا�ستقبلوا الرماح ب�صدورهم ،وال�سيوف بوجوههم ،وهم يعر�ض
عليهم الأمان والأموال في�أبون ،ويقولون :ال عذر لنا عند ر�سول
اهلل�Pإن قتل احل�سني وم ّنا عني تطرف ح ّتى قتلوا حوله(((.
الح�سيني:
 -3نماذج من الع�شق
ّ
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هناك �ص��ور كث�يرة ميكن الإ�ض��اءة عليها كنماذج لع�ش��ق
احل�سنيQيف قلوب ه�ؤالء الأ�صحاب ,ن�شري �إىل بع�ضها:
ال�شاكري ,يوم العا�شر من
�أ -تقدم عاب�س بن �أبي �شبيب
ّ
املح ّرم �إىل احل�سني Qف�س ّلم عليه وقال :يا �أبا عبد اهلل,
علي
�أما واهلل ما �أم�سى على ظهر الأر�ض قريب وال بعيد �أع ّز ّ
أحب �إ ّيل منك ،ولو قدرت على �أن �أدفع عنك ال�ضيم
وال � ّ
علي من نف�سي ودمي لفعلته ،ال�سالم
والقتل ب�شيء �أع ّز ّ
((( � -سورة يو�سف الآية .31
(((  -معاني الأخبار �ص .288
(((  -رجال ّ
الك�شي ج � 1ص .293

عليك يا �أبا عبد اهلل� ،أ�شهد �أنيّ على هداك وهدى �أبيك،
ّثم م�شى بال�سيف م�صلتاً نحو القوم ،وبه �ضربة على جبينه،
فطلب الرباز .عن الربيع بن متيم الهمداين �أنه قال :ملا ر�أيت
عاب�ساً مقب ًال عرفته وكنت قد �شاهدته يف املغازي واحلروب،
وكان �أ�شجع النا�س ،ف�صحت� :أ ّيها النا�س ,هذا �أ�سد
يخرجن �إليه �أحد منكم،
الأ�سود ،هذا ابن �أبي �شبيب ،ال
ّ
يتقدم �إليه
ف�أخذ عاب�س ينادي� :أال رجل؟! �أال رجل؟! فلم ّ
�أحد ،فنادى عمر بن �سعد :ويلكم ار�ضخوه باحلجارة .فرمي
باحلجارة من ّ
فلما ر�أى ذلك �ألقى درعه ومغفره
كل جانبّ ،
�شد على النا�س ،فواهلل ر�أيته يكرد �أكرث من مائتني
خلفهّ ،ثم ّ
من النا�سّ ،ثم �إ ّنهم ّ
تعطفوا عليه من حواليه ،فقتلوه واحت ّزوا
عدة ،هذا يقول:
ر�أ�سه ،فر�أيت ر�أ�سه يف �أيدي رجال ذوي ّ
�أنا قتلته ،وهذا يقول� :أنا قتلته ،ف�أتوا عمر بن �سعد فقال :ال
تخت�صموا ،هذا مل يقتله �إن�سان واحد ،ك ّلكم قتله ،فف ّرقهم
بهذا القول(((.
حب احل�سني �أج ّننـي.
وقد قيل عن ل�سان حالهّ :
احل�ضرمي -وهو مع احل�سني يف
ملحمد بن ب�شري
 -2وقيل ّ
ّ
الري ،فقال :عند اهلل �أحت�سبه
كربالء -قد �أ�سر ابنك بثغر ّ
أحب �أن ي�ؤ�سر و�أنا �أبقى بعده! ف�سمع
ونف�سي ،ما كنت � ّ
((( � -إب�صار العين في �أن�صار الح�سين� Qص .128
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قوله احل�سني ،Qفقال له« :رحمك اهلل �أنت يف ٍّ
حل
من بيعتي فاعمل يف فكاك ابنك» .قال� :أكلتني ال�سباع
ح ّياً �إن فارقتك ,قال« :ف�أعط ابنك هذه الأثواب والربود
ت�ستعني بها يف فداء �أخيه» ،ف�أعطاه خم�سة �أثواب قيمتها
�ألف دينار(((.
الغفاري فقال له احل�سني:
تقدم جون موىل �أبي ذ ٍّر
ّ -3ثم ّ
ّ
«�أنت يف �إذن م ّني ف�إنمّ ا تبعتنا طلباً للعافية ،فال تبتل بطريقنا»،
فقال :يا بن ر�سول اهلل �أنا يف الرخاء �أحل�س ق�صاعكم ،ويف
ال�شدة �أخذلكم ..ال واهلل ال �أفارقكم ح ّتى يختلط هذا الدم
ّ
الأ�سود مع دمائكم(((.
أن�صاري فا�ست�أذن احل�سنيQ
 -4خرج عمرو بن قرظة ال ّ
ف�أذن له فقاتل قتال الأبطال ,ح ّتى قتل جمعاً كثرياً من حزب
ابن زياد ,وكان ال ي�أتي �إىل احل�سني�Qسهم � اّإل ا ّتقاه بيده
وال �سيف � اّإل تلقّاه مبهجته ,فلم يكن ي�صل �إىل احل�سني �سوء
ح ّتى �أثخن باجلراح ,فالتفت �إىل احل�سني Qوقال :يا بن
ر�سول اهلل� Pأوفيت؟ فقال« :نعم� ,أنت �أمامي يف اجل ّنة,
فاقر�أ ر�سول اهلل ع ّني ال�سالم ,و�أعلمه �أنيّ يف الأثر» ,فقاتل
ح ّتى قتل ر�ضوان اهلل عليه(((.
(((  -مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين� Qص .488
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .22
(((  -اللهوف في قتلى الطفوف �ص .64

أ�سدي ،فقال له يزيد
 -5ولقد مزح حبيب بن مظاهر ال ّ
ين وكان يقال له �س ّيد الق ّراء :يا �أخي
بن خ�ضري الهمدا ّ
أحق من هذا
لي�س هذه ب�ساعة �ضحك ،قال :ف� ّأي مو�ضع � ّ
بال�سرور؟! واهلل ما هو � اّإل �أن متيل علينا هذه الطغام ب�سيوفهم
فنعانق احلور العني(((.
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(((  -رجال ّ
الك�شي ج � 1ص .293

المحاضرة الثانية
املهدي|
من وظائف امل�ؤمنني يف غيبة الإمام
ّ
الهدف:

أهم الوظائف امللقاة على
الإطاللة على � ّ
عجل اهلل تعاىل
ال�شيعة يف غيبة الإمام ّ
املهدي ّ
فرجه ال�شريف ,وكيف ّية االرتباط به من خالل
ما ورد عنهم Rمن الأخبار والروايات.

ت�صدير المو�ضوع

عن �أبي عبد اهلل ،Qقال« :من عرف هذا الأمر ّثم مات
قبل �أن يقوم القائم ،كان له مثل �أجر من قتل معه»(((.

(((  -الغيبة للنعماني �ص .460

ّ
المقدمة:

عقائدي للعالقة باهلل
احلجة| ,هي امتداد
ّ
�إنّ العالقة بالإمام ّ
تعاىل ور�سوله  ,Pواالبتعاد عنها ي�ؤ ّدي ب�صاحبها �إىل االنحراف
والهالك ,وامليتة اجلاهل ّية التي ورد التحذير منها يف الروايات
النبي و�آله .Rومن هنا كان ال ّبد من املحافظة على هذه
عن ّ
العالقة من خالل القنوات العديدة التي ورد الت�أكيد عليها يف
الروايات ال�شريفة ,والتي نوردها �ضمن املحاور الآتية:
محاور المو�ضوع
 -1انتظار الفرج ّ
وتوقعه:
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جدي ،عن
حدثني �أبي عن ّ
عن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قالّ :
�آبائه�« :Rأنّ �أمري امل�ؤمنني Qقال ...:وانتظروا الفرج وال
أحب الأعمال �إىل اهلل ع َّز ّ
وجل انتظار
تي�أ�سوا من روح اهلل ،ف�إنّ � ّ
الفرج ما دام عليه العبد امل�ؤمن.(((»...
وعن �أمري امل�ؤمنني�Qأ ّنه قال« :قال ر�سول اهلل :P
«�أف�ضل العبادة انتظار الفرج»(((.
عن �أبي ب�صري قال :قلت لأبي عبد اهلل :Qجعلت فداك
متى الفرج؟ فقال« :يا �أبا ب�صري ,و�أنت ّممن يريد الدنيا؟ من عرف
(((  -الخ�صال �ص .610
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .287

هذا الأمر فقد ف ّرج عنه النتظاره»(((.
عن �أبي عبد اهللQقال�« :أقرب ما يكون العباد من اهلل
ّ
حجة اهلل َّ
جل وع َّز
جل ذكره �أر�ضى ما يكون عنهم �إذا افتقدوا ّ
ومل يظهر لهم ومل يعلموا مكانه وهم يف ذلك يعلمون �أ ّنه مل
حجة اهلل َّ
جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتوقّعوا الفرج
تبطل ّ
أ�شد ما يكون غ�ضب اهلل على �أعدائه �إذا
�صباحاً وم�ساء ،ف�إنّ � ّ
حجته ومل يظهر لهم ،وقد علم �أنّ �أولياءه ال يرتابون ولو
افتقدوا ّ
حجته عنهم طرفة عني ،وال يكون ذلك
علم �أ ّنهم يرتابون ما غ ّيب ّ
� اّإل على ر�أ�س �شرار النا�س»(((.
 -2الدعاء في غيبته:

يف التوقيع ال�صادر عن �صاحب الزمان|« :و�أكرثوا الدعاء
بتعجيل الفرج ،ف�إنّ ذلك فرجكم»(((.
وورد عن ال ّأئمة� Rأ ّنه« :ك ّرر يف ليلة ثالث وع�شرين من
�شهر رم�ضان هذا الدعاء �ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى ّ
كل حال،
ويف ال�شهر ك ّله ،وكيف �أمكنك ،ومتى ح�ضرك من دهرك ,تقول
النبي عليه و�آله ال�سالم:
بعد متجيد اهلل تعاىل وال�صالة على ّ
احلجة بن احل�سن|)
«اللهم كن لول ّيك فالن بن فالن (�أي ّ
ّ
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .371
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .333
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .485
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يف هذه ال�ساعة ويف ّ
كل �ساعة ول ّياً وحافظاً وقائداً ونا�صراً ودلي ًال
وعيناً ح ّتى ت�سكنه �أر�ضك طوعاً ّ
ومتكنه (متتعه)((( فيها طوي ًال»(((.
عن زرارة �أ ّنه قال� :سمعت �أبا عبد اهلل يقول�« :إنّ للغالم غيبة
قبل �أن يقوم» ،قال :قلت :ومل؟ قال« :يخاف»  -و�أوم�أ بيده
�إىل بطنهّ -ثم قال« :يا زرارة ,وهو املنتظر ,وهو الذي ّ
ي�شك يف
والدته ,منهم من يقول :مات �أبوه بال خلف ،ومنهم من يقول:
حمل ,ومنهم من يقول� :إ ّنه ولد قبل موت �أبيه ب�سنتني ,وهو
املنتظر غري �أنّ اهلل ع َّز ّ
يحب �أن ميتحن ال�شيعة ،فعند ذلك
وجل ّ
يرتاب املبطلون يا زرارة»[ .قال :قلت :جعلت فداك �إن �أدركت
ذلك الزمان � ّأي �شيء �أعمل؟ قال« :يا زرارة] �إذا �أدركت هذا
اللهم ع ّرفني نف�سك ف�إ ّنك �إن مل
الزمان فادع بهذا الدعاءّ :
اللهم ع ّرفني ر�سولك ف�إ ّنك �إن
تع ّرفني نف�سك مل �أعرف نب ّيكّ ،
حجتك
اللهم ع ّرفني ّ
مل تع ّرفني ر�سولك مل �أعرف ّ
حجتكّ ،
حجتك �ضللت عن ديني.(((»..
ف�إ ّنك �إن مل تع ّرفني ّ
عن عبد اهلل بن �سنان قال :قال �أبو عبد اهلل�« :Qست�صيبكم
�شبهة فتبقون بال َع َل ٍم ُيرى ،وال �إمام هدى وال ينجو منها � اّإل من
دعا بدعاء الغريق» ،قلت :كيف دعاء الغريق؟ قال« :يقول« :يا
(((  -كذا في رواية الكافي.
(((  -تهذيب الأحكام ج � 3ص .102
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .337

اهلل يا رحمن يا رحيم يا مق ّلب القلوب ث ّبت قلبي على دينك»,
فقلت« :يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مق ّلب القلوب والأب�صار
ث ّبت قلبي على دينك» ,قال�« :إنّ اهلل ع َّز ّ
وجل مق ّلب القلوب
والأب�صار ولكن قل كما �أقول لك :يا مق ّلب القلوب ث ّبت قلبي
على دينك»(((.
 -3الثبات على ّ
الدين والوالية لمح ّمد و�آل مح ّمد :P

عن الف�ضيل بن ي�سار قال� :سمعت �أبا جعفرQيقول:
«من مات ولي�س له �إمام فموته ميتة جاهل ّية ،وال يعذر النا�س
تقدم
ح ّتى يعرفوا �إمامهم ،ومن مات وهو عارف لإمامه ال ي�ض ّره ّ
هذا الأمر �أو ت� ُّأخره ،ومن مات عارفاً لإمامه كان كمن هو مع
القائم يف ف�سطاطه»(((.
جده ،قال :قلت لأبي عبد اهلل :Qما
عن
ال�سندي ،عن ّ
ّ
تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظراً له؟ قال« :هو مبنزلة من
كان مع القائم Qيف ف�سطاطه»ّ ،ثم �سكت هنيئة ّثم قال« :هو
كمن كان مع ر�سول اهلل .(((»P
قال �أبو عبد اهلل« :Qمن مات منكم على �أمرنا هذا ،فهو
مبنزلة من �ضرب ف�سطاطه �إىل رواق القائم ،Qبل مبنزلة من
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .351
(((  -المحا�سن ج � 1ص .155
(((  -المحا�سن ج � 1ص .173
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ي�ضرب معه ب�سيفه ،بل مبنزلة من ا�ست�شهد معه ،بل مبنزلة من
ا�ست�شهد مع ر�سول اهلل .(((»P
علي بن احل�س�ين �س�� ّيد
ع��ن عمرو ب��ن ثابت ،ق��ال :قال ّ
العابدين « :Lمن ثبت على مواالتنا يف غيبة قائمنا �أعطاه
اهلل ع َّز وجلّ �أجر �ألف �شهيد من �شهداء بدر و�أحد»(((.
 -4الإعداد للظهور:

املعنوي :عن �أبي عبد اهلل..« :Qمن �س ّره �أن
�أ -الإعداد
ّ
يكون من �أ�صحاب القائم فلينتظر ,وليعمل بالورع وحما�سن
الأخالق وهو منتظر ،ف�إن مات وقام القائم بعده كان له من
الأجر مثل �أجر من �أدركه ،فجدوا وانتظروا ،هنيئاً لكم �أ ّيتها
الع�صابة املرحومة»(((.
والع�سكري :عن �أبي ب�صري ،قال :قال
املادي
ّ
ب -الإعداد ّ
«ليعدن �أحدكم خلروج القائم ولو �سهماً،
�أبو عبد اهللّ :Q
ين�سئ يف
ف�إنّ اهلل تعاىل �إذا علم ذلك من ن ّيته رجوت لأن ّ
عمره ح ّتى يدركه ،فيكون من �أعوانه و�أن�صاره»(((.
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(((  -المحا�سن ج � 1ص .277
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .323
للنعماني �ص .207
(((  -الغيبة
ّ
للنعماني �ص .320
(((  -الغيبة
ّ

 -5المرجع ّية والوالية في غيبته:Q

حممد بن عثمان
عن �إ�سحاق بن يعقوب ،قال� :س�ألت ّ
العمري ر�ضي اهلل عنه� ،أن يو�صل يل كتاباً قد �س�ألت فيه عن
ّ
علي فوردت يف التوقيع ّ
بخط موالنا �صاحب
م�سائل �أ�شكلت ّ
الزمان| ..« :و�أ ّما ظهور الفرج ف�إ ّنه �إىل اهلل تعاىل ذكره وكذب
الوقّاتون ,..و�أ ّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها �إىل رواة حديثنا،
حجة اهلل عليهم»(((.
حجتي عليكم و�أنا ّ
ف�إ ّنهم ّ
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(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .482

المحاضرة الثالثة

ح�سن العاقبة
الهدف:

وحث النا�س
بيان �أهم ّية ح�سن العاقبة ّ
للقيام مبا يوجب ذلك

ت�صدير المو�ضوع
قال اهلل تعاىل}:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ{(((.

((( � -سورة �آل عمران الآية .8

ّ
المقدمة:

تعترب �س ّنة االبتالء من ال�سنن الإله ّية الثابتة يف عامل الوجود,
ومن �ضمن ما يواجهه الإن�سان يف هذه ال�س ّنة م�س�ألة ال�صراع مع
�إبلي�س الذي يبذل ق�صارى جهده مع عفاريته لإ�ضالل النا�س
يظن بع�ض النا�س �أ ّنه �إذا جنح يف جتاوز بع�ض
و�إف�ساد عاقبتهم ,وقد ّ
االبتالءات �أ ّنه قد جنح متاماً ,ب ْيد �أ ّنه يف واقع احلال يبقى االختبار
واالبتالء جارياً ما دام الإن�سان يف عامل الدنيا ومل ينتقل �إىل
العامل الآخر ومن هنا كانت م�س�ألة ح�سن العاقبة ت�شكل هاج�ساً
عما يوجب له جتاوز هذا
لدى الإن�سان وتدعوه �إىل البحث ّ
االمتحان بنجاح.
محاور المو�ضوع
� -1أهم ّية ح�سن العاقبة:
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النبي الأكرم � Pأ ّنه قال « :خري الأمور
�أ -خري الأمور :عن ّ
خريها عاقبة»(((.
علي� Qأ ّنه قال� « :إنّ
ب -حقيقة ال�سعادة :عن الإمام ّ
حقيقة ال�سعادة �أن يختم للمرء عمله بال�سعادة ,و�إنّ حقيقة
ال�شقاء �أن يختم للمرء عمله بال�شقاء»(((.
(((  -بحار الأنوار ج � 68ص .364
(((  -معاني الأخبار �ص .345

أن�صاري -وكان
ج -مالك العمل خواتيمه :يقول �أبو فروة ال ّ
من ال�سائحني :-قال عي�سى بن مرمي« :يا مع�شر احلوار ّيني
بحق �أقول لكم �إنّ النا�س يقولون �إنّ البناء ب�أ�سا�سه و�أنا ال
ّ
�أقول لكم كذلك» .قالوا :فماذا تقول يا روح اهلل؟ قال:
«بحق �أقول لكم �إنّ �آخر حجر ي�ضعه العامل هو الأ�سا�س».
ّ
قال �أبو فروة� :إنمّ ا �أراد خامتة الأمر(((.
الظن والأمل :من و�ص ّية �أمري امل�ؤمنني Qالبنه
د -ح�سن ّ
بني ,ال ت�ؤ ّي�س مذنباً ،فكم من
الإمام احل�سني�« :Qأي ّ
عاكف على ذنبه خُ تم له بخري ،وكم من مقبل على عمله
مف�سد يف �آخر عمره� ،صائر �إىل ال ّنار ،نعوذ باهلل منها»(((.
النبي الأكرم� Pأ ّنه
احلقيقي
هـ  -امليزان
والواقعي :عن ّ
ّ
ّ
قال« :ال عليكم �أن تعجبوا ب�أحد ح ّتى تنظروا مبا يختم له،
ف�إنّ العامل يعمل زماناً من عمره �أو برهة من دهره بعمل
�صالح لو مات عليه دخل اجل ّنة ّثم يتح ّول فيعمل عم ًال
�س ّيئاً»(((.
 -2موجبات ح�سن العاقبة:

 -معرفة اهلل تعاىل :نظر �أمري امل�ؤمنني�Qإىل رجل �أثّر اخلوف(((  -معاني الأخبار �ص .348
(((  -تحف العقول �ص .91
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .725
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فيه ،فقال« :ما بالك؟» قال� :إنيّ �أخاف اهلل ،فقال« :يا عبد
اهلل خف ذنوبك ،وخف عدل اهلل عليك يف مظامل عباده،
و�أطعه فيما ك ّلفك ،وال تع�صه فيما ي�صلحكّ ،ثم ال تخف اهلل
بعد ذلك ف�إ ّنه ال يظلم �أحداً ،وال ّ
يعذبه فوق ا�ستحقاقه �أبداً
تبدل ،ف�إن �أردت �أن
� اّإل �أن تخاف �سوء العاقبة ب�أن تغيرّ �أو ّ
ي�ؤمنك اهلل �سوء العاقبة ،فاعلم �أن ما ت�أتيه من خري فبف�ضل
اهلل وتوفيقه ،وما ت�أتيه من �سوء فب�إمهال اهلل و�إنظاره �إ ّياك
وحلمه وعفوه عنك»(((.
حق اهلل تعاىل :كتب الإمام ال�صادق�Qإىل بع�ض
 -تعظيم ّالنا�س�« :إن �أردت �أن يختم بخري عم ُلك ح ّتى ُتقب�ض و�أنت
يف �أف�ضل الأعمال ّ
فعظم هلل حقّه� :أن ال تبذل نعماءه يف
معا�صيه ,و�أن تغ ّرت بحلمه عنك ,و�أكرم ّ
كل من وجدته يذكر
م ّنا �أو ينتحل مو ّدتناّ ,ثم لي�س عليك �صادقاً كان �أو كاذباً �إنمّ ا
لك ن ّيتك وعليه كذبه»(((.
 -التقوى :يقول تعاىل يف كتابه الكرمي}:ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{(((.
احلق ومل يدرك
 -املوت على طلب ّاحلق« :من مات على طلب ّ
(((  -بحار الأنوار ج � 67ص .392
(((  -عيون �أخبار الر�ضا Qج � 1ص.7
((( � -سورة الق�ص�ص الآية .83

كماله فهو على خري ،وذلك قوله }:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

-

-

-

-

ﯬﯭﯮ{(((»(((.
النبي الأكرم  Pقال« :ال
اخلوف من �سوء العاقبة :عن ّيزال امل�ؤمن خائفاً من �سوء العاقبة ال يتيقّن الو�صول �إىل
ر�ضوان اهلل ح ّتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك املوت
له»(((.
علي بن احل�سني Lقال:
ال�صرب والر�ضا :عن الإمام ّ«ال�صرب والر�ضا عن اهلل ر�أ�س طاعة اهلل ,ومن �صرب ور�ضي عن
أحب �أو كره مل يق�ض اهلل ع َّز ّ
وجل
اهلل فيما ق�ضى عليه فيما � ّ
أحب �أو كره � اّإل ما هو خري له»(((.
له فيما � ّ
ق�ضاء حوائج الإخوان والإح�سان �إليهم :عن الإمام الكاظم� Qأ ّنه قال�« :إنّ خواتيم �أعمالكم ق�ضاء حوائج �إخوانكم
والإح�سان �إليهم ما قدرمت ،و� اّإل مل يقبل منكم عمل ،ح ّنوا
على �إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا»(((.
النبي الأكرم � Pأ ّنه قال « :ال�صدقة متنع ميتة
ال�صدقة :عن ّال�سوء»(((.

((( � -سورة الن�ساء الآية .100
(((  -تحف العقول .472
(((  -بحار الأنوار ج � 68ص .366
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .60
(((  -بحار الأنوار ج� 72ص .379
(((  -ثواب الأعمال �ص .140
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 -دعاء الغريق :عن عبد اهلل بن �سنان قال :قال �أبو عبد اهلل:Q«�ست�صيبكم �شبهة فتبقون بال علم يرى ،وال �إمام هدى وال ينجو
منها � اّإل من دعا بدعاء الغريق» ،قلت :كيف دعاء الغريق؟ قال:
«يقول :يا اهلل يا رحمن يا رحيم ,يا مق ّلب القلوب ,ث ّبت قلبي
على دينك» ,فقلت :يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مق ّلب القلوب
والأب�صار ث ّبت قلبي على دينك ,قالّ �« :إن اهلل ع َّز ّ
وجل مق ّلب
القلوب والأب�صار ولكن ّقل كما �أقول لك :يا مق ّلب القلوب
ث ّبت قلبي على دينك»(((.
رب العاملني
 ّ -مما ورد ا�ستحباب قراءته بعد �صالة الوتر :يا ّّ
حممد و�آله وهب يل �إميانا ال �أجل له دون لقائك
�صل على ّ
أللهم ّ
حممد و�آله �أحيني عليه
�صل على ّ
�أحيا عليه و�أفنىّ � ،
ما �أحييتني ،و�أمتني عليه �إذا �أم ّتني ,وابعثني عليه �إذا
بعثتني»(((.
 -قراءة دعاء العديلة.ق�صة وعبرة:
ّ -3
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علي بن �أبي حمزة قال :كان يل �صديق من ك ّتاب بني
عن ّ
�أم ّية فقال يل :ا�ست�أذن يل على �أبي عبد اهلل ,Qفا�ست�أذنت
فلما �أن دخل �س ّلم وجل�سّ ،ثم قال :جعلت فداك,
له ،ف�أذن لهّ ،
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .351
(((  -بحار الأنوار ج � 84ص .295

�إنيّ كنت يف ديوان ه�ؤالء القوم ف�أ�صبت من دنياهم ما ًال كثرياً،
و�أغم�ضت يف مطالبه ،فقال �أبو عبد اهلل« :Qلوال �أنّ بني �أم ّية
وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم وي�شهد
جماعتهم ملا �سلبونا حقّنا ،ولو تركهم النا�س وما يف �أيديهم ما
وجدوا �شيئاً � اّإل ما وقع يف �أيديهم» .قال :فقال الفتى :جعلت
فداك فهل يل خمرج منه؟ قال�« :إن قلت لك تفعل؟» قال:
�أفعل ،قال له« :ف�أخرج من جميع ما ك�سبت يف ديوانهم فمن
ت�صدقت به ،و�أنا
عرفت منهم رددت عليه ماله ،ومن مل تعرف ّ
�أ�ضمن لك على اهلل ع َّز ّ
وجل اجل ّنة» ،ف�أطرق الفتى طوي ًال ّثم قال
له :لقد فعلت ,جعلت فداك .قال ابن �أبي حمزة :فرجع الفتى
معنا �إىل الكوفة فما ترك �شيئاً على وجه الأر�ض � اّإل خرج منه
ح ّتى ثيابه التي كانت على بدنه قال :فق�سمت له ق�سمة وا�شرتينا
له ثياباً وبعثنا �إليه بنفقة ،قال :فما �أتى عليه � اّإل �أ�شهر قالئل ح ّتى
مر�ض ،فك ّنا نعوده ،قال :فدخلت يوماً وهو يف ال�سوق قال :ففتح
علي ,وفى يل واهلل �صاحبك ،قالّ :ثم مات
عينيه ّثم قال يل :يا ّ
فلما
فتو ّلينا �أمره ،فخرجت ح ّتى دخلت على �أبي عبد اهللّ ،Q
علي ,وفينا واهلل ل�صاحبك» ،قال :فقلت:
نظر �إ ّيل قال يل« :يا ّ
�صدقت جعلت فداك هكذا واهلل قال يل عند موته(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 17ص .200

189

 -4ح�سن الخاتمة في كربالء:
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يف يوم عا�شوراء ملّا عزم الكوف ّيون على احلرب والقتال �س�أل
احل ّر ابن �سعدٌ � :
أمقاتل �أنت هذا الرجل؟! ف�أبلغه ابن �سعد بعزمه
على ذلك.
�صمم احل ّر على االلتحاق بالإمام احل�سنيQ
ويف تلك الأثناء ّ
و�أقبل ح ّتى وقف من النا�س موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له :ق ّرة
بن قي�س فقال« :يا ق ّرة هل �سقيت فر�سك اليوم؟» فقال له :ال ،قال
يتنحى
له »:فما تريد �أن ت�سقيه»؟ قال ق ّرة :فظننت واهلل �أ ّنه يريد �أن ّ
فال ي�شهد القتال ويكره �أن �أراه حيث ي�صنع ذلك ،فقلت له :مل
�أ�سقه و�أنا منطلق ف�أ�سقيه(((.
وملّا ّ
�شك املهاجر بن �أو�س مبا يفعله احل ّر قال له :ما تريد يا بن
يزيد� ،أتريد �أن حتمل؟ّ ...ثم قال له� :إنّ �أمرك ملريب!! واهلل ما
ر�أيت منك يف موقف ّقط مثل هذا ,ولو قيل يل :من �أ�شجع �أهل
الكوفة؟ ما عدوتك فما هذا الذي �أرى منك؟
فقال له احل ّر� »:إنيّ واهلل �أخيرّ نف�سي بني اجل ّنة وال ّنار ,فواهلل ال
وحرقّت».
�أختار على اجل ّنة �شيئاً ولو ّقطعت ُ
ّثم �إنّ احل ّر �ضرب فر�سه فلحق باحل�سني((( ,Qوملّا اقرتب
من خيمة الإمام -Qوك�إ�شارة منه على ترك احلرب والقتال-
(((  -وقعة الطف �ص.213
(((  -وقعة ّ
الطف �ص.214

احلد الذي
خلع درعه و�أظهر �أ ّنه قد جاء طالباً الأمان ,واقرتب �إىل ّ
عرفه اجلميع ,ف�س ّلم على الإمام وقال له»:جعلني اهلل فداك يا بن
ر�سول اهلل� ،أنا �صاحبك الذي حب�ستك عن الرجوع و�سايرتك
يف الطريق وجعجعت بك يف هذا املكان ,واهلل الذي ال �إله � اّإل
هو ما ظننت �أنّ القوم ير ّدون عليك ما عر�ضته عليهم �أبداً ,وال
يبلغون منك هذه املنزلة ...و�إنيّ تائب �إىل اهلل ّمما �صنعت ،فرتى
يل من ذلك توبة؟» فقال له احل�سني« :Qنعم يتوب اهلل
عليك ويغفر لك» ّثم قال له« :انزل عن فر�سك».
فقال احل ّر�« :أنا لك فار�ساً خ ٌري م ّني راج ًال �أقاتلهم على فر�سي
�ساعة»(((.
الرياحي قد �أقبل يرك�ض
احلر بن يزيد
قال ابن �أعثم :ف�إذا ّ
ّ
فر�سه ح ّتى وقف بني يدي احل�سني ,Qفقال له« :يا بن
بنت ر�سول اهلل ،كنت �أ ّول من خرج عليك �أفت�أذن يل �أن �أكون
�أ ّول ٍ
مقتول بني يديك لع ّلي �أبلغ بذلك درجة ال�شهداء ف�أحلق
بجدك (((»P؟.
ّ
فقال له الإمام« :Qفا�صنع يرحمك اهلل ما بدا لك».
تقدم احل ّر نحو امليدان وخاطب �أهل الكوفة فحمل عليه
ومن ّثم ّ
(((  -الإر�شاد ج� 2ص.99
(((  -الفتوح� ،ص.904
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الأعداء يرمونه بالنبال الكثرية(((.
تقدم �إىل قتال القوم احل ّر بن
ويدعي امل�ؤ ّرخون ب�أنّ �أ ّول من ّ
ّ
الرياحي وهو يرجتز ال�شعر فقاتلهم ما بني ك ٍّر وف ٍّر ح ّتى عقر
يزيد
ّ
فر�سه فوقع وبقي احل ّر راج ًال ,فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه
يقاتل قتال الأبطال ح ّتى هجم عليه جماعة ف�صرعوه وجرح
جراحات بليغة فجيء به نحو احل�سني Qوو�ضعوه بني يديه
وفيه رمق ,ف�أخذ احل�سني Qمي�سح بيديه املباركتني وجهه
�سمتك �أ ّمك ح ّراً ،و�أنت احل ّر يف الدنيا
ويقول له�« :أنت احل ّر كما ّ
والآخرة».
وبعد �أن �سمع احل ّر هذه الب�شارة من الإمام Qفا�ضت
روحه((( ر�ضوان اهلل عليه.
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(((  -الإر�شاد ،ج� ،2ص.101-99
(((  -الفتوح �ص 904و.905

الليلة السابعة
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المحاضرة األولى

من مواقف الن�ساء يف نه�ضة عا�شوراء
الهدف:

الإطاللة على مواقف بع�ض الن�سوة
اللواتي كان لهن دور مم ّيز يف نه�ضة عا�شوراء
أهم دالالتها وعربها.
والوقوف على � ّ

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل}:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ {(((.

((( � -سورة النحل الآية .97

ّ
المقدمة:

قامت جمموعة من الن�ساء يف نه�ضة عا�شوراء ب�أدوار عديدة كان
لها �أهم ّيتها يف مواقف العديد ّممن وقف مع الإمام احل�سنيQ
احلث على القتال بني يديه والدفاع
�أو حلق به ,بحيث �ساهمت يف ّ
عن ثورته ,ما �ساهم يف تخليد ا�سمها بني الن�ساء املجاهدات يف
ثورة الإمام احل�سنيQونه�ضته .و�سوف نقف ب�شكل �سريع
ومواقفهن.
ومقت�ضب على بع�ض هذه الن�سوة
ّ
محاور المو�ضوع
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1 -1طوعة :وهي املر�أة التي �آوت م�سلم بن عقيل عندما تخاذل
عنه النا�س وبقي وحيداً ,لي�س معه �أحد يد ّله على الطريق,
وال على منزل ,وال يوا�سيه بنف�سه �إن عر�ض له عد ّو ,فم�ضى
يتلدد يف �أزقّة الكوفة ,ال يدري �أين يذهب,
على وجهه ّ
ح ّتى خرج �إىل دور بني جبلة من كندة ,فم�شى ح ّتى انتهى
�إىل باب امر�أة يقال لها «طوعة»� ,أ ّم ولد كانت للأ�شعث بن
احل�ضرمي ,فولدت له بال ًال
قي�س ف�أعتقها فتز ّوجها �أ�سيد
ّ
وكان بالل قد خرج مع النا�س ,و�أ ّمه قائمة تنتظره ف�س ّلم
عليها ابن عقيل فر ّدت عليه ,فقال لها :يا �أ َمة اهلل ا�سقيني
ماء ,فدخلت ف�سقته ,فجل�س و�أدخلت الإناءّ ,ثم خرجت
فقالت :يا عبد اهلل �أمل ت�شرب؟ قال :بلى ,قالت :فاذهب

�إىل �أهلك ,ف�سكتّ ,ثم عادت فقالت :مثل ذلك ,ف�سكت,
ّثم قالت له :فئ هلل �سبحان اهلل يا عبد اهلل ,فم ّر �إىل �أهلك
عافاك اهلل ,ف�إ ّنه ال ي�صلح لك اجللو�س على بابي وال �أح ّله
لك ,فقام فقال :يا �أ َمة اهلل ,ما يل يف هذا امل�صر منزل وال
ع�شرية ,فهل لك �إىل �أجر ومعروف ولع ّلي مكافئك به بعد
اليوم ,فقالت :يا عبد اهلل وما ذاك؟ قال� :أنا م�سلم بن عقيل
ّ
كذبني ه�ؤالء القوم وغ ّروين ,قالت� :أنت م�سلم؟! قال:
نعم ,قالت :ادخل ,ف�أدخلته بيتاً يف دارها غري البيت الذي
يتع�ش,
تكون فيه ,وفر�شت له وعر�ضت عليه الع�شاء فلم ّ
ومل يكن ب�أ�سرع من �أن جاء ابنها فر�آها تكرث الدخول يف
البيت واخلروج منه ,فقال :واهلل �إ ّنه لرييبني كرثة دخولك
هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه� ,إنّ لك ل�ش�أناً! قالت:
بني ,اله عن هذا ,قال لها :واهلل لتخربين ,قالت� :أقبل
يا ّ
على �ش�أنك وال ت�س�ألني عن �شيء ف� َّألح عليها ,فقالت :يا
حتدثن �أحداً من النا�س مبا �أخربك به ,و�أخذت عليه
بني ,ال ّ
الأميان فحلف لها ,ف�أخربته فا�ضطجع و�سكت ,وزعموا �أ ّنه
قد كان �شريداً من النا�س ,وقال بع�ضهم :كان ي�شرب مع
�أ�صحاب له�(((...إلخ...
وي�ستوقفنا يف موقف هذه املر�أة اجلليلة �أمور عديدة:
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .278 -277
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منها� :أ ّنها امر�أة م�ؤمنة �صاحلةّ ,
ويدل قولها مل�سلم :ال ي�صلح
لك اجللو�س على بابي وال �أح ّله لك ,على �أ ّنها امر�أة عفيفة طاهرة
أجنبي على باب
تعرف احلالل واحلرام وت�أنف من وقوف رجل � ّ
دارها قد يج ّر التهمة �إليها ف�أرادت جت ّنب موا�ضع التهم من خالل
ذلك.
ومنها� :أ ّنها �آوت ذلك القائد املجاهد و�أدخلته �إىل بيت غري
البيت الذي كانت ت�أوي �إليه ,وعر�ضت عليه الطعام ,و�أخفته
عن �أعني النا�س ح ّتى عن ولدها لوال �إ�صراره وتع ّهده وحلفه
الأميان �أن ال يخرب �أحداً مبكانه ,ويف ذلك ك ّله ما ال يخفى من
ال�شجاعة واجلر�أة خ�صو�صاً يف الوقت الذي كان اخلوف والرعب
ميلأ �شوارع الكوفة و�أزقّتها ,وقبل ذلك �شاهدنا كيف� :أنّ املر�أة
كانت ت�أتى ابنها �أو �أخاها فتقول :ان�صرف النا�س يكفونك,
ويجيء الرجل �إىل ابنه �أو �أخيه فيقول :غداً ي�أتيك �أهل ال�شام
فما ت�صنع باحلرب وال�ش ّر؟ ان�صرف ,فيذهب به ,فما زالوا يتف ّرقون
ويت�صدعون عن م�سلم..ح ّتى مل يبق معه �أحد(((.
ّ
ومنها� :أ ّنها ن�صرت م�سلماً مبا ميثّله من مبعوث لإمام زمانها
الإمام احل�سنيQيف وقت تخاذل عنه النا�س جميعاً ,ومل
يعد يجد �أحداً من �أولئك الذين بايعوه وقد بلغوا على ال ّأقل
ثمانية ع�شر �ألفاً كما جاء يف الكتاب الذي بعثه م�سلم �إىل الإمام
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .278

ال�شاكري� :أ ّما بعد ,ف�إنّ
احل�سنيQمع عاب�س بن �أبي �شبيب
ّ
الرائد ال يكذب �أهله ,وقد بايعني من �أهل الكوفة ثمانية ع�شر
فعجل الإقبال حني ي�أتيك كتابي ,ف�إنّ النا�س ك ّلهم معك
�ألفا ّ
لي�س لهم يف �آل معاوية ر�أي وال هوى ,وال�سالم(((.
�أ ّما تلك املر�أة فعندما علمت �أ ّنه م�سلم وقد �أخربها بخذالن
�أهل الكوفة له قامت بحمايته وحفظه ,و�أ ّدت تكليفها ومل
يوح�شها �أ ّنها لوحدها مع ما عرفته من م�سلم وما ميثّله.
ومنها� :أنّ املر�أة و�إن كان اجلهاد يف �أر�ض املعركة �ساقط عنها,
ولك ّنها قد تقوم بدور �أحياناً يوازي عمل �أ ّمة بر�أ�سها ,فعندما
تخاذل جميع الرجال ّممن بايع م�سلماً ن�صرته امر�أة ,وهو ما يعطي
ومتقدماً
ي�ستحق التنويه به والوقوف عنده.
ّ
للمر�أة دوراً رياد ّياً ّ
ومنها� :أنّ �س ّنة اال�ستبدال قد ت�صيب �أحياناً �أ ّمة من الأمم
�أو جمموعة من النا�س ب�سبب عوامل عديدة لي�س هنا مو�ضع
احلق
�شرحها ,وتكون النتيجة �أن يحرموا ب�أجمعهم من ن�صرة ّ
وي�أتي من لي�س يف ح�ساب �أحد من النا�س ليقوم بهذا الدور
وينعم باخللود ويلحق الآخرين اخلزي والعار �إىل الأبد.
�شاب يف مقتبل العمر
�2 -2أ ّم عمرو بن جنادة ال ّ
أن�صاري :وهو فتى ّ
وقيل �إنّ عمره كان �إحدى ع�شرة �سنة ,خرج بعد �أن قتل �أبوه
يف املعركة وكانت �أ ّمه معه ،فقالت له �أ ّمه :اخرج يا بني وقاتل
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .278
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بني يدي ابن ر�سول اهلل! فخرج فقال احل�سني« :Qهذا
�شاب قتل �أبوه ّ
ولعل �أ ّمه تكره خروجه» ,فقال ال�شاب� :أ ّمي
�أمرتني بذلك ،فربز وهو يقول:
ح�������س�ي�ن ون����ع����م الأم���ي��ر
�أم����ي����ري
ٌ
������س�����رو ُر ف���������ؤاد ال���ب�������ش�ي�ر ال���ن���ذي���ر
ع�����ل�����ي وف������اط������م������ ُة وال������������دا ُه
ٌّ
ف���ه���ل ت���ع���ل���م���ون ل�����ه م�����ن ن���ظ�ي�ر؟
ُ
م���ث���ل ���ش��م�����س ال�����ض��ح��ى
ل����ه ط���ل���ع��� ٌة
ل������ه غ����������� ّر ٌة م�����ث� ُ
����ل ب��������در م��ن�ير
وقاتل ح ّتى قتل وج ّز ر�أ�سه ورمي به �إىل ع�سكر احل�سنيQ
فحملت �أ ّمه ر�أ�سه ،وقالت� :أح�سنت يا بني يا �سرور قلبي ويا ق ّرة
عينيّ ،ثم رمت بر�أ�سه ..و�أخذت عمود خيم ٍة ،وحملت عليهم
وهي تقول:
�أن�������ا ع�����ج�����و ٌز �����س���� ّي����دي ���ض��ع��ي��ف��ة
خ��������اوي�������� ٌة ب������ال������ي������ ٌة ن���ح���ي���ف���ة
�أ�����ض����رب����ك����م ب���������ض����رب���� ٍة ع��ن��ي��ف��ة
دون ب���ن���ي ف����اط����م���� َة ال�������ش���ري���ف���ة
 ...ف�أمر احل�سنيQب�صرفها ودعا لها(((.
وي�ستوقفنا يف موقف هذه املر�أة الآتي:
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .28 -27

�أ� -أ ّنها رغم فقد زوجها �شهيداً يف �أر�ض املعركة ,مل يثنها
ذلك عن تقدمي ولدها بعده للقتال وال�شهادة ,و�إن كان
ال�سن ويف مقتبل العمرّ ,مما ّ
يدل على عظيم الت�ضحية
�صغري ّ
والفداء ,وهذا ما لفت �إليه الإمام احل�سنيQعندما قال:
ّ
«ولعل �أ ّمه تكره خروجه؟» فال يريد �أن ي�صيبها بفقد عزيزين
دفعة واحدة ,و�إذا بجواب الفتى� :إنّ �أ ّمي هي التي �أمرتني!
بني وقاتل بني يدي ابن ر�سول
ب� -إنّ قولها البنها :اخرج يا ّ
اهلل ,ي�شري �إىل طبيعة العالقة التي تربطها بالإمام ,Qوتريد
�أن تربط ولدها به على �أ�سا�سها ,وهو كونه ابن ر�سول اهلل
وامتداداً له ولنهجه ّ
وخطه ,وهذا ما لع ّله ظهر يف رجزه الذي
�أن�شده وا�ضحاً حيث مل يرجتز مفتخراً بن�سبه �أو معرفاً عن
نف�سه كما تقت�ضيه العادة ,بل ارجتز مفتخراً باحل�سني:Q
�أمريي ح�سني...
ج -تو�ضح عبارتها التي �أ ّبنت بها ولدها �أ ّنها كانت م�سرورة
بفعل ولدها م�ستب�شرة بذلك ,بل لقد �أثار ذلك امل�شهد
حد �أ ّنها خرجت للقتال �إىل �أن ر ّدها
الرهيب عنفوانها �إىل ّ
احل�سنيQودعا لها.
ق�صتها عن
�3 -3أ ّم وهب بنت عبد
الكلبي :ويروي �أبو خمنف ّ
ّ
رجل يقال له �أبو جناب �أ ّنه قال :كان م ّنا رجل يدعى عبد
اهلل بن عمري من بني عليم كان قد نزل الكوفة واتخذ عند
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بئر اجلعد من همدان داراً وكانت معه امر�أة له من النمر
بن قا�سط يقال لها �أ ّم وهب بنت عبد ,فر�أى القوم بالنخيلة
يعر�ضون لي�سرحوا �إىل احل�سني ,قال :ف�س�أل عنهم فقيل
له :ي�سرحون �إىل ح�سني بن فاطمة بنت ر�سول اهلل ,P
فقال واهلل لقد كنت على جهاد �أهل ال�شرك حري�صاً و�إنيّ
لأرجو � اّأل يكون جهاد ه�ؤالء الذين يغزون ابن بنت نب ّيهم
�أي�سر ثواباً عند اهلل من ثوابه �إ ّياي يف جهاد امل�شركني ,فدخل
�إىل امر�أته ف�أخربها مبا �سمع و�أعلمها مبا يريد فقالت� :أ�صبت
�أ�صاب اهلل بك �أر�شد �أمورك افعل و�أخرجني معك قال:
فخرج بها لي ًال ح ّتى �أتى ح�سيناً ف�أقام معه.
فلما ارمتوا
فلما دنا منه عمر بن �سعد ورمى ب�سهم ارمتى النا�س ّ
ّ
خرج ي�سار موىل زياد بن �أبي �سفيان و�سامل موىل عبيد اهلل بن زياد
فقاال :من يبارز؟ ليخرج �إلينا بع�ضكم ,قال :فوثب حبيب بن
مظاهر وبرير بن ح�ضري ,فقال لهما ح�سني« :اجل�سا» ,فقام عبد اهلل
الكلبي فقال� :أبا عبد اهلل ,رحمك اهلل ائذن يل فلأخرج
بن عمري ّ
�إليهما ,فر�أى ح�سني رج ًال �آدم طوي ًال �شديد ال�ساعدين بعيد ما
بني املنكبني ,فقال ح�سني�« :إنيّ لأح�سبه للأقران ق ّتا ًال ,اخرج �إن
�شئت» ,قال :فخرج �إليهما فقاال له :من �أنت؟ فانت�سب لهما ,فقاال:
ال نعرفك ليخرج �إلينا زهري بن القني �أو حبيب بن مظاهر �أو برير
الكلبي...:وبك
ابن خ�ضري ,وي�سار م�ستنتل �أمام �سامل ,فقال له
ّ

رغبة عن مبارزة �أحد من النا�س ويخرج �إليك �أحد من النا�س � اّإل
�شد عليه ف�ضربه ب�سيفه ح ّتى برد ف�إ ّنه مل�شتغل
وهو خري منك؟! ّثم َّ
�شد عليه �سامل ف�صاح به :قد رهقك العبد ,قال:
به ي�ضربه ب�سيفه �إذ ّ
الكلبي بيده الي�سرى
فلم ي�أبه له ح ّتى غ�شيه فبدره ال�ضربة فاتقاه
ّ
الكلبي ف�ضربه ح ّتى قتله,
ف�أطار �أ�صابع كفّه الي�سرىّ ,ثم مال عليه ّ
الكلبي مرجتزاً وهو يقول وقد قتلهما جميعاً:
و�أقبل ّ
�إن ت����ن����ك����روين ف�����أن����ا اب������ن ك��ل��ب
ح�����س��ب��ي ب��ب��ي��ت��ي يف ع��ل��ي��م ح�����س��ب��ي
�إنيّ ام���������ر ٌ�ؤ ذو ِم�������� ّرة وع�����ص��ب
ول�������س���ت ب������اخل������ ّوار ع���ن���د ال��ن��ك��ب
������ب
�إنيّ زع�����ي����� ٌم ل�����ك �أ َّم و ْه ِ
م���ق���دم���اً وال�����ض��رب
ب��ال��ط��ع��ن ف��ي��ه��م
ّ
����ض���رب غ��ل�ام م����ؤم���ن ب��ال��رب
ف�أخذت �أ ّم وهب امر�أته عموداً ّثم �أقبلت نحو زوجها تقول
حممد ,ف�أقبل �إليها
له :فداك �أبي و�أ ّمي قاتل دون الط ّيبني ذر ّية ّ
ير ّدها نحو الن�ساء ف�أخذت جتاذب ثوبهّ ,ثم قالت� :إنيّ لن �أدعك
دون �أن �أموت معك ,فناداها ح�سني فقال« :جزيتم من �أهل بيت
معهن ,ف�إ ّنه لي�س
خرياً ,ارجعي رحمك اهلل �إىل الن�ساء فاجل�سي ّ
إليهن(((.
على الن�ساء قتال» ,فان�صرفت � ّ
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .327 -326
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الكلبي -بعد ذلك -مت�شي �إىل زوجها ح ّتى
وخرجت امر�أة
ّ
جل�ست عند ر�أ�سه مت�سح عنه الرتاب وتقول :هنيئاً لك اجل ّنة,
فقال �شمر بن ذي اجلو�شن لغالم ي�سمى ر�ستم :ا�ضرب ر�أ�سها
بالعمود ,ف�ضرب ر�أ�سها ف�شدخه فماتت مكانها((( ,فكانت �أ ّول
�شهيدة بني يدي الإمام احل�سني.Q
وي�ستوقفنا يف موقف هذه املر�أة �أمور:
1 -1ت�شجيعها لزوجها يف اخلروج لن�صرة الإمام احل�سني,Q
معتربة ذلك من �أر�شد الأمور ,وطلبها منه اخلروج معه لتكون
�إىل جانبه يف �أر�ض املعركة ,يف الوقت الذي كان النا�س فيه
يتخاذلون عن الإمامQوينكثون بيعتهم ,ويخذل فيه
بع�ضهم بع�ضاً.
لتحث زوجها
�2 -2شجاعتها واندفاعها ,ونزولها �إىل �أر�ض املعركة ّ
النبي ,Pوهو ما ّ
يدل على معرفتها
على ن�صرة ذر ّية ّ
وقناعتها التا ّمة مبا تفعله وتقوم به.
3 -3لقد ا�ستجاب اهلل تعاىل دعاءها وحقّق لها �أمنيتها �أن ُتقتل
مع زوجها و ُترزق ال�شهادة يف �سبيل اهلل ,و�أعطاها هذا الو�سام
لتلتحق ب�شهداء كربالء ,وتكون �أ ّول �شهيدة بني يدي الإمام
احل�سني ,Qبعد �أن باركت لزوجها وه ّن�أته بال�شهادة.
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .334 -333

المحاضرة الثانية

مقام ال�شهادة يف الإ�سالم
الهدف:

بيان ف�ضل ال�شهداء وعل ّو مقامهم يف
الدنيا والآخرة.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل}:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ{(((.

((( � -سورة �آل عمران الآية .171-169

ّ
المقدمة:

تعترب ال�شهادة من املق ّومات الأ�سا�س ّية يف نه�ضة امل�سلمني,
وحت ّرك امل�ست�ضعفني ,ويف انت�صار االنتفا�ضات والثورات ذات
القيم واملبادئ ,وال ميكن �أن تنت�صر هذه النه�ضات والتح ّركات
واالنتفا�ضات والثورات � ...اّإل بتقدمي ت�ضحيات عزيزة ,و�إراقة
دماء زك ّية غالية ,و�سقوط �شهداء �أوفياء ف�ضالء علماء ...وقد تزيد
ن�سبة ال�شهداء �أو ّ
تقل ,ولكن ال�شهادة ودماء ال�شهداء الأوفياء
املبدئي و�إحدى �أقوى
يف النتيجة تكون �أحد مق ّومات االنت�صار
ّ
الدعائم يف الر�ساالت ال�سماو ّية(((.
محاور المو�ضوع
 -1معنى ال�شهيد:
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ال�شهيد يف اللغة وال�شرع هو املقتول يف �سبيل اهلل ,و�سبب ت�سميته
بذلك :قيا ُمه ب�شهادة احلقّ يف �أمر اهلل تعاىل ح ّتى ُقتل� ,أو لأ ّنه ي�شهد
أعد اهلل له من الكرامة بالقتل� ,أو لأ ّنه �شهد املغازي� ,أو لأ ّنه ُ�شهد
ما � ّ
حي مل ميت ك�أ ّنه ي�شاهد
له بالإميان� ,أو لأ ّنه خُ تم له بخري� ,أو لأ ّنه ّ
ويح�ضر� ,أو لأ ّنه حا�ضر عند ر ّبه� ,أو لأ ّنه ي�شهد ملكوت اهلل وملكه� ,أو
ل�سقوطه على ال�شاهدة وهي الأر�ض((( .ولع ّله جلميع ما ذكر.
الخامنئي (دام عزّه).
(((  -من كالم للإمام القائد
ّ
أن�صاري �ص .368
للتبريزي ال
(((  -م�ستفاد من اللمعة البي�ضاء
ّ
ّ

� -2أهم ّية ال�شهادة:

النبي الأكرم  Pقال« :فوق ّ
كل
�أعلى درجات ال ّرب :عن ّ
ذي ب ٍّر ب ٌّر ح ّتى يقتل الرجل يف �سبيل اهلل ف�إذا قتل يف �سبيل اهلل
فلي�س فوقه ب ّر»(((.
 �-إحدى احل�سنيني :قال تعاىل}:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ{((( ,وعن �أمري امل�ؤمنني Qقال:
«امل�ؤمن يقظان مرتقّب خائف ,ينتظر �إحدى احل�سنيني»(((.
 �-أكرم املوت :روي �أنّ �أمري امل�ؤمنني Qقال لأ�صحابه يف�ساعة احلرب�« :إنّ املوت طالب حثيث ,ال يفوته املقيم ,وال
يعجزه الهارب� ,إنّ �أكرم املوت القتل»(((.
النبي الأكرم  Pقال�« :أ�شرف املوت
 �-أ�شرف املوت :عن ّقتل ال�شهادة»(((.
 -3مكانة ال�شهيد:

اخلا�صة :قال
 -احلياةّ

تعاىل}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ{(((.

((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .348
((( � -سورة التوبة الآية .52
(((  -الخ�صال �ص .633
(((  -نهج البالغة.
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .576
((( � -سورة البقرة الآية .154
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 ّممن �أنعم اهلل عليهم :قال تعاىل } :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋ{(((.
من امل�ؤمنني ال�صادقني :قال تعاىل }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣﭤ{(((.
مغفور له :قال تعاىل }:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
(((
النبي الأكرم � Pأ ّنه قال:
ﭻﭼﭽﭾ{  ,وعن ّ

الدين»(((,
«�أ ّول ما يهراق من دم ال�شهيد يغفر له ذنبه ك ّله � اّإل َّ
وعن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال�« :أ ّول قطرة من دم ال�شهيد
الدين ف�إنّ كفّارته ق�ضا�ؤه»(((.
كفّارة لذنوبه � اّإل َّ
النبي الأعظم  Pقال« :من لقي
 -م�أمون من فتنة القرب :عن ّالعد ّو ف�صرب ح ّتى يقتل �أو يغلب مل يفنت يف قربه»((( ,و ُروي
�أ ّنه ُ�سئل :Pما بال ال�شهيد ال يفنت يف قربه؟ فقال :P
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((( � -سورة الن�ساء الآية .69
((( � -سورة الأحزاب الآية .23
((( � -سورة �آل عمران الآية .195
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1514
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 18ص .324
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1515

«كفى بالبارقة فوق ر�أ�سه فتنة»(((.
النبي الأكرم � Pأ ّنه قال« :ما
 -ال ي�شعر بالأمل :روي عن ّم�س
م�س القتل � اّإل كما يجد �أحدكم ّ
يجد ال�شهيد من ّ
القر�صة»(((.
 -4من �شرائط ال�شهادة:

يقول تعاىل يف كتابه الكرمي }:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠﭡ{(((.
حدد اهلل تعاىل يف هاتني الآيتني جمموعة من ال�شرائط
فقد ّ
ول�صحة
واملوا�صفات التي ت�ؤ ّهل الإن�سان لنيل مقام ال�شهادة ّ
معاملة البيع وال�شراء والثمن بني املخلوق واخلالق تعاىل,
حددتها الآيتان هي:
وال�شرائط التي ّ
 -التائبون :الذين يغ�سلون قلوبهم و�أرواحهم من رين الذنوب(((  -الكافي ج � 5ص .54
(((  -الد ّر المنثور ج � 2ص .99
((( � -سورة التوبة الآية .112 -111
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مباء التوبة.
 -العابدون :الذين يط ّهرون �أنف�سهم يف نفحات الدعاء واملناجاةمع ر ّبهم.
 -احلامدون :الذين ي�شكرون اهلل ويحمدونه على نعمه املاد ّيةال�شدة والرخاء.
واملعنو ّية ويعي�شون احلمد يف ّ
 -ال�سائحون :الذين يتنقّلون من مكان عبادة �إىل �آخر� ,أو الذينالنبي
ّ
يتوجهون �إىل ميادين اجلهاد وحماربة الأعداء فعن ّ
الأكرم  Pقال�« :إنّ �سياحة �أ ّمتي اجلهاد يف �سبيل اهلل»؛ �أو
النبي  Pقال�« :إنّ ال�سائحني هم ال�صائمون».
ال�صائمون فعن ّ
  -الراكعون :الذين يركعون يف مقابل عظمة اهلل تعاىل. -ال�س��اجدون :الذي��ن يط�أطئ��ون ر�ؤو�س��هم �أم��ام خالقه��موي�سجدون له.
 -الآمرون باملعروف :الذين يدعون النا�س لعمل اخلري. -الناهون عن املنكر :الذين مل يقتنعوا بالدعوة �إىل اخلري بلحاربوا ّ
كل منكر وف�ساد.
اجتماعي وهو
أهم واجب
 -احلافظون حلدود اهلل :الذين �أ ّدوا � ّّ
حفظ احلدود الإله ّية و�إجراء قوانني اهلل تعاىل و�إقامة احلدود
والعدالة.
فمن اجتمعت فيه هذه ال�صفات ال ِّت�س ُع املذكورة ي�أتي بعدها

قوله تعاىل} :ﯲﯳ{(((.
ق�صة وعبرة:
ّ

علي بن مو�سى الر�ضا Qعن احل�سني بن
عن الإمام ّ
ويح�ضهم على
علي  Lقال« :بينما �أمري امل�ؤمنني يخطب ّ
ّ
اجلهاد �إذ قام �إليه �شاب فقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ,أخربين عن
ف�ضل الغزاة يف �سبيل اهلل ,فقال« :كنت رديف ر�سول اهلل P
على ناقته الع�ضباء ونحن منقلبون عن غزوة ذات ال�سال�سل
هموا بالغزو كتب اهلل
عما �س�ألتني عنه ,فقال :الغزاة �إذا ّ
ف�س�ألته ّ
لهم براءة من ال ّنار .ف�إذا جت ّهزوا لغزوهم باهى اهلل بهم املالئكة.
ف�إذا و ّدعهم �أهلوهم بكت عليهم احليطان والبيوت ،ويخرجون
لكل �شهيد وغاز) ّ
من الذنوب ...ويكتب له (� ّأي ّ
كل يوم
عبادة �ألف رجل يعبدون اهلل ...و�إذا �صاروا بح�ضرة عد ّوهم
انقطع علم �أهل الدنيا عن ثواب اهلل �إ ّياهم .ف�إذا برزوا لعد ّوهم
وتقدم الرجل �إىل الرجل
و�أ�شرعت الأ�س ّنة وفوقت ال�سهامّ ،
حفّتهم املالئكة ب�أجنحتها يدعون اهلل بالن�صرة والتثبيت فينادي
مناد« :اجل ّنة حتت ظالل ال�سيوف فتكون الطعنة وال�ضربة على
ال�شهيد �أهون من �شرب املاء البارد يف اليوم ال�صائف .و�إذا زال
ال�شهيد من فر�سه بطعنة �أو �ضربة مل ي�صل �إىل الأر�ض ح ّتى
(((  -مقتب�س من تف�سير الأمثل ج � 6ص .215 -213
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أعد اهلل له من
يبعث اهلل �إليه زوجته من احلور العني ّ
فتب�شره مبا � ّ
الكرامة .ف�إذا و�صل �إىل الأر�ض تقول له الأر�ض :مرحباً بالروح
الط ّيب الذي خرج من البدن الط ّيب ،اب�شر ,ف�إنّ لك ما ال عني
ر�أت وال �أذن �سمعت وال خطر على قلب ب�شر ,ويقول اهلل� :أنا
خليفته يف �أهله من �أر�ضاهم فقد �أر�ضاين ومن �أ�سخطهم فقد
�أ�سخطني»(((.
مقام ال�شهادة في كربالء:
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املحرم
ملّا جمع احل�سني� Qأ�صحابه يف ليلة العا�شر من ّ
و�أح ّلهم من بيعته وطلب منهم الرجوع �إىل �أهليهم تك ّلم جمع
من بني ها�شم والأ�صحاب ومن بينهم تك ّلم �سعيد ,و ّمما قاله
للإمام«:Qال واهلل يا ابن ر�سول اهلل ال نخ ّليك �أبداً ح ّتى
حممد  ،Pولو
يعلم اهلل �أ ّنا قد حفظنا فيك و�ص ّية ر�سوله ّ
علمت �أنيّ �أقتل فيك ّثم �أحيا ّثم �أذرى يفعل ذلك بي �سبعني
ّمرة ما فارقتك ح ّتى �ألقى حمامي دونك ,وكيف ال �أفعل
ذلك؟ و�إنمّ ا هي قتلة واحدة ّثم �أنال الكرامة التي ال انق�ضاء
لها �أبداً»(((.
وتقدم الإمام احل�سني Qيف ظهر يوم عا�شوراء لإقامة
ّ
ال�صالة ف�ص ّلى ب�أ�صحابه �صالة اخلوف ،فو�صل �إىل الإمام
(((  -تف�سير الأمثل ج � 2ص .782
(((  -تاريخ الأمم والملوك ج � 3ص.315

احلنفي ووقف يقيه
احل�سني� Qسهم ّ
فتقدم �سعيد بن عبد اهلل ّ
بنف�سه وجعلها درعاً للإمام Qفرماه القوم ب�سهامهم من ّ
كل
جانب مينة وي�سرة ،وكان ي�ستقبل ال�سهام يف وجهه و�صدره ويديه
ومقادم بدنه لئلاّ ت�صيب احل�سني Qوما زال وال ّ
تخطى ح ّتى
�سقط �إىل الأر�ض(((.
حد قول ابن طاو�س ف�إنّ ثالثة ع�شر �سهماً �أ�صابت
وعلى ِّ
ج�سد �سعيد �سوى �ضربات ال�سيوف والرماح(((.
أللهم
وعندما خ ّر �سعيد بن عبد اهلل �صريعاً كان يقولّ �« :
أللهم �أبلغ نب ّيك ع ّني ال�سالم»...
العنهم لعن عاد وثمودّ � ,
ّثم التفت �إىل احل�سني Qفقال� :أوفيت يا بن ر�سول اهلل P؟
فجاء الإمام ووقف عند ر�أ�سه وقال :نعم �أنت �أمامي يف اجل ّنة»ّ ,ثم
فا�ضت نف�سه وا�ست�شهد((( (ر�ضوان اهلل عليه).
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(((  -وقعة ّ
الطف �ص.232
(((  -اللهوف �ص.111
(((  -اللهوف �ص.111

المحاضرة الثالثة

الإيثار بني امل�ؤمنني
الهدف:

واحلث على �ضرورة
بيان �أهم ّية الإيثار
ّ
التح ّلي به ملا له من املنزلة والكرامة يف الدنيا
والآخرة.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل يف كتابه}:ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ{(((.

((( � -سورة الح�شر الآية .9

ّ
المقدمة:

ال ّ
خا�صة يف منظومة القيم الأخالق ّية يف
�شك �أنّ للإيثار منزلة ّ
الب�شري عموماً ويف الإ�سالم خ�صو�صاً فهو غاية املكارم
املجتمع
ّ
�ستحق به ا�سم الكرم واجلود وال�سخاء
التي ال تكتمل � اّإل به ,و ُي ّ
بل هو �أعلى مراتبه ,وبه ُي�سترَ َ قُّ الأحرار وتمُ ُ
لك ال ِّرقاب وهو زينة
الزهد و�أف�ضل االختيار.
محاور المو�ضوع
 -1مفهوم الإيثار:

الإيثار يف اللغة هو اختيار ال�شيء وتقدميه على غريه ,يقال �آثره
ف�ضلتك ,وا�ست�أثر بال�شيء على
ف�ضله ,و�آثرتك �إيثاراً �أي ّ
عليه �أي ّ
وا�ستبد به ,واال�ستبداد يقابل الإيثار,
خ�ص به نف�سه
ّ
غريه� ,أي ّ
تف�ضل الآخرين على نف�سك فيما �أنت
وباخلال�صة �إنّ الإيثار �أنّ ّ
حمتاج �إليه.
� -2أهم ّية الإيثار:
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من الوا�ضح �أنّ للإيثار �أهم ّية كربى يف حياة امل�سلم ,فم�ضافاً
�إىل كونه عبادة من العبادات التي يرت ّتب على فعلها الأجر
والثواب ,هناك جملة من الفوائد الأخرى املرت ّتبة عليه ,منها:
- -نفي احلر�ص والطمع :الأثر الذي ترتكه يف نف�س امل�ؤثر ,حيث

و�شح النف�س ,فقد ورد عن
�إ ّنها تطرد عنه احلر�ص والطمع ّ
علي Qقوله�« :أف�ضل ال�سخاء الإيثار»(((.
الإمام ّ
 -توطيد العالقات والروابط االجتماع ّية و�إحكامها بنيامل�ؤمنني :من ق�ضاء حاجاتهم وتفقّد �أحوالهم ,فقد جاء عن
الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال« :كان عند فاطمة� Oشعري
فلما �أن�ضجوها وو�ضعوها بني �أيديهم جاء
فجعلوه ع�صيدةّ ،
م�سكني فقال امل�سكني :رحمكم اهلل� ،أطعمونا ّمما رزقكم اهلل,
علي Qف�أعطاه ثلثها .ومل يلبث �أن جاء يتيم فقال
فقام ّ
علي Qف�أعطاه ثلثهاّ .ثم جاء
اليتيم :رحمكم اهلل ،فقام ّ
علي Qالثلث
�أ�سري فقال الأ�سري :رحمكم اهلل ،ف�أعطاه ّ
الباقي وما ذاقوها ،ف�أنزل اهلل هذه الآية} :وكان �سعيكم
م�شكوراً{ ،وهي جارية يف ّ
كل م�ؤمن فعل مثل ذلك»(((.
 -3ف�ضل الإيثار:

علي� Qأ ّنه قال « :الإيثار
 �-أح�سن الإح�سان :عن الإمام ّ�أح�سن الإح�سان و�أعلى مراتب الإميان»((( .وعنه:Q
«الإيثار �أ�شرف الإح�سان»(((.
 �-شيمة الأبرار :وعنه Qقال« :من �شيم الأبرار حمل(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
(((  -بحار الأنوار ج � 35ص .243
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
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-

النفو�س على الإيثار»(((.
خري املكارم :وعنه Qقال « :خري املكارم الإيثار»(((. ُمظهر معادن النا�س :وعنه« :Qعند الإيثار على النف�ستتبينّ جواهر الكرماء»(((.
�أف�ضل عبادة :وعنه« :Qالإيثار �أف�ضل عبادة و� ّأجل
�سيادة»(((.
خُ ُلق الأنبياء :Rففي احلديث« :ما �شبع ر�سول اهلل Pثالثة �أ ّيام متوالية ح ّتى فارق الدنيا ،ولو �شاء ل�شبع ولك ّنه
كان ي�ؤثر على نف�سه»(((.
�أف�ضل ال�صدقة�ُ :سئل الإمام ال�صادقّ � :Qأي ال�صدقة�أف�ضل؟ قال« :Qجهد ّ
املقل� .أما �سمعت قول اهلل ع َّز
ّ
وجل}:ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ{؟»(((.
 -4بركات الإيثار:

فت�صدق
علي Qثوباً ف�أعجبه ّ
 -اجل ّنة� :أبو الطفيل :ا�شرتى ّبه ،وقال�« :سمعت ر�سول اهلل  Pيقول :من �آثر على نف�سه
أحب �شيئاً فجعله هلل قال اهلل
�آثره اهلل يوم القيامة اجل ّنة ,ومن � ّ
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(((  -عيون الحكم والمواعظ �ص .469
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .805
(((  -عيون الحكم والمواعظ �ص .339
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
النبي � Pص .228
((( � -سنن ّ
(((  -فروع الكافي ج � 4ص .18

يوم القيامة :قد كان العباد يكافئون فيما بينهم باملعروف ,و�أنا
�أكافيك اليوم باجل ّنة»(((.
خا�صة يف اجل ّنة :عن �أبي جعفر Qقال�« :إنّ هلل
 -درجة ّع َّز ّ
وجل ج ّنة ال يدخلها � اّإل ثالثة :رجل حكم على نف�سه
باحلق ،ورجل زار �أخاه امل�ؤمن يف اهلل ،ورجل �آثر �أخاه امل�ؤمن
ّ
يف اهلل»(((.
رب� ,أرين
نبي اهلل مو�سى « :Qيا ّ
 -الدرجات الرفيعة :قال ّحممد و�أ ّمته ،قال :يا مو�سى �إ ّنك لن تطيق ذلك
درجات ّ
ف�ضلته بها عليك
ولكن �أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة ّ
وعلى جميع خلقي ،...فك�شف له عن ملكوت ال�سماء فنظر
�إىل منزلة كادت تتلف نف�سه من �أنوارها وقربها من اهلل ع َّز
ّ
رب مباذا بلغته �إىل هذه الكرامة؟! قال :بخلق
وجل قال :يا ّ
اخت�ص�صته به من بينهم وهو الإيثار .يا مو�سى ،ال ي�أتيني �أحد
منهم قد عمل به وقتاً من عمر � اّإل ا�ستحييت من حما�سبته
وب ّو�أته من ج ّنتي حيث ي�شاء»(((.
علي Qقال« :امل�ؤثرون
 -من رجال الأعراف :عن الإمام ّمن رجال الأعراف»(((.
(((  -تف�سير نور الثقلين ج � 1ص .364
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .178
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .16
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� -5أنواع الإيثار:
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حتث
 -الإيثار بالعبادة والدعاء :هناك ن�صو�ص كثرية ّامل�ؤمنني بالدعاء لبع�ضهم بع�ضاً وعلى هذا جرت �سرية
املع�صومني Rفقد ورد عن الإمام احل�سن� Qأ ّنه
قال « :ر�أيت �أ ّمي فاطمة قامت يف حمرابها ليلة جمعتها
فلم تزل راكعة �ساجدة ح ّتى ات�ضح عمود ال�صبح
وت�سميهم وتكرث
و�سمعتها تدعو للم�ؤمنني وامل�ؤمنات
ّ
الدعاء لهم وال تدعو لنف�سها ب�شيء ,فقلت لها :يا �أ ّماه,
مل ال تدعني لنف�سك كما تدعني لغريك؟ فقالت :يا بني
اجلار ّثم الدار»(((.
 -الإيثار باملال :وقد مدح اهلل تعاىل �أهل البيتRحينما�أنزل عليهم �سورة من القر�آن وذلك عندما باتوا ثالثة �أ ّيام
من غري �إفطار على طعام �سوى املاء حيث �إ ّنهم كانوا عندما
يقدمون على تناول الطعام ي�أتيهم طلب حاجة في�ؤثرونه على
�أنف�سهم ,ففي اليوم الأ ّول عندما �أرادوا الإفطار و�إذا بالباب
ُيطرق ,و�سائل يقول� :أنا م�سكني من م�ساكني امل�سلمني و�إنيّ
جائع �أطعموين ..فيطعمونه ما بيدهم ويبيتون جائعني ,ويف
اليوم الثاين �أي�ضاً عندما �أرادوا الإفطار و�إذا بالباب ُيطرق
و�سائل يقول� :أنا يتيم ..ويطلب الطعام وكذلك يبيت �أهل
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 4ص .1150

البيتRليلة �أخرى جياعاً ,ويف اليوم الثالث كذلك عند
الإفطار ي�أتي �أ�سري يطلب الطعام فيعطونه طعامهم ..ف�أنزل اهلل
تعاىل الآيات} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ{(((.

ا�شتد
 -الإيثار بالنف�س :ولع ّله �أعظم �أنواع الإيثار لأ ّنه ك ّلما ّحر�ص الإن�سان على �شيء كان الإيثار عليه �أ�صعب وال ّ
�شك
يف حر�ص الإن�سان على حياته وروحه وبقائه ...ولكن هذا
الأمر لي�س �صعباً على �أولياء اهلل املق ّربني ,لكونهم وبحكم
علي قوله:
�إميانهم يتح ّلون بهذا اخللق ,وقد ورد عن الإمام ّ
«الإيثار �أعلى الإميان»(((.
ق�صة وعبرة:
ّ -6

علي بن �أبي طالب Qعلى فرا�ش ر�سول اهلل  Pف�أوحى
بات ّ
اهلل �إىل جربئيل وميكائيل�« :إنيّ �آخيت بينكما وجعلت عمر الواحد
منكما �أطول من عمر الآخر ،ف�أ ّيكما ي�ؤثر �صاحبه باحلياة؟ فاختار
كالهما احلياة .ف�أوحى اهلل ع َّز ّ
علي
وجل �إليهما� :أفال كنتما مثل ّ
حممد فبات على فرا�شه يفديه
ابن �أبي طالب� ،آخيت بينه وبني ّ
بنف�سه في�ؤثره باحلياة ...ف�أنزل اهلل تعاىل}:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
((( � -سورة الإن�سان الآية .9-7
(((  -عيون الحكم والمواعظ �ص .51
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ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ{(((»(((.
 -7الإيثار في كربالء:
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جت�سد الإيثار يف كربالء يف مواطن عديدة:
وقد ّ
احلنف��ي :روى �أبو خمنف� :أ ّنه ملّا
 �-إيثار �س��عيد بن عبد اهللّ
�ص ّلى احل�س�ين الظهر �صالة اخلوفّ ،ثم اقتتلوا بعد الظهر
فا�ش��تد القتال ،وملّ��ا قرب الأعداء من احل�س�ين وهو قائم
ّ
احلنفي �أمام احل�سني فا�ستهدف
مبكانه ،ا�س��تقدم �س��عيد
ّ
لهم يرمونه بالنبل مييناً و�شما ًال ،وهو قائم بني يدي احل�سني
يقيه ال�س��هام ط��وراً بوجهه ،وطوراً ب�ص��دره ،وطوراً بيديه،
وطوراً بجنبيه ،فلم يكد ي�صل �إىل احل�سني� Qشيء من
اللهم
ذلك ح ّتى �س��قط
احلنفي �إىل الأر���ض ،وهو يقولّ :
ّ
نبيك ع ّني ال�س�لام،
العنهم لع��ن عاد وثمودّ ،
اللهم �أبلغ ّ
و�أبلغ��ه ما لقيت م��ن �أمل اجلراح ،ف���إنيّ �أردت ثوابك يف
نبيكّ ،ثم التفت �إىل احل�س�ين فقال� :أوفيت يا بن
ن�ص��رة ّ
ر�س��ول اهلل؟ قال « :نعم� ،أنت �أمامي يف اجل ّنة»ّ ،ثم فا�ضت
نف�سه النفي�سة(((.
 �-إيثار �أبي الف�ضل الع ّبا�س :Qوذلك عندما رمى املاء من((( � -سورة البقرة الآية .207
(((  -ميزان الحكمة ج � 1ص .18
((( � -أب�صار العين في �أن�صار الح�سين �ص .218

يديه وكان قلبه ّ
يتلظى من العط�ش و�أخذ يقول:
ي����ا ن���ف����� ُ��س م����ن ب���ع���د احل�������س�ي�ن ه���وين
وب�����ع�����ده ال ك����ن����ت �أن ت���ك���وين
ه�������ذا احل���������س��ي� ُن وار ُد امل����ن����ون
(((
وت���������ش����رب��ي�ن ب���������ارد امل������ع���ي��ن
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أزدي �ص .179
(((  -مقتل الح�سين �أبو مخنف ال ّ

الليلة الثامنة
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المحاضرة األولى

قيادات كربالئ ّية
الهدف:

ذكر بع�ض النماذج الكربالئ ّية غري
املع�صومة ع ّلها تكون قدوة ملجتمعنا.

ت�صدير المو�ضوع

عن الإمام احل�سني Qيف كربالء« :ف�إنيّ ال �أعلم �أ�صحاباً
�أوفى وال خرياً من �أ�صحابي ،وال �أهل بيت �أب ّر وال �أو�صل من
�أهل بيتي ,فجزاكم اهلل ع ّني خرياً.(((»...
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .91

ّ
المقدمة:

من املالحظ تن ّوع القدوات يف كربالء ،ففيها الإمام (القائد)
و�أهل بيته والرجال وال�شباب والن�ساء والأطفال والأبي�ض
والأ�سود والفقري والغني و�صاحب اجلاه ومن ال جاه له واملتزوج
والأعزب ،لقد كانت كربالء جمتمعاً مقاوماً م�صغّراً ،فيها درو�س
ملجتمعنا املقاوم.
محاور المو�ضوع

مناذج كربالئ ّية
الن�سائي
 -1النموذج
ّ
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 �-أ ّم وهب:عندما قرر زوجها اخلروج لن�صرة الإمام احل�سني� Qأ�ص ّرت
على ا�صطحابها معه .فالتحقت ب�أن�صار الإمام Qيف كربالء,
برز زوجها يوم العا�شر من املح ّرم لقتال الأعداء ،ف�أخذت عموداً
بيدها و�أ�سرعت �إىل �ساحة القتال � اّإل �أنّ الإمام احل�سنيQ
منعها من ذلك معترباً �أنّ اجلهاد غري واجب على الن�ساء ،بعد
�شهادة زوجها؛ �أ�سرعت �إليه و�أخذت مت�سح وجهه ,ف�أ�سرع �إليها
�أحد الأعداء ف�ضربها ،فق�ضت �شهيدة.
 �-أ ّم خلف:هي زوجة م�سلم بن عو�سجة ،من الن�ساء الفا�ضالت ومن

�أتباع �س ّيد ال�شهداء املخل�صات .ج ّهزت ابنها «خلف» للحرب
�إىل جانب الإمام Qبعد �شهادة زوجها «م�سلم» .ا�ست�شهد
ابنها خلف بعد �أن ا�ستب�سل يف القتال.
الرجالي
 -2النموذج
ّ

 -زهري بن القني:وكان زهري بن القني قد �سافر يف العام  60هـ.مع عائلته لأداء
احلج ,وعند العودة �إىل الكوفة ن�صب خيمته يف «زرود»
فري�ضة ّ
ف�أر�سل �إليه الإمام احل�سني Qقائ ًال له�« :أن القني �أك ّلمك»(((،
مهمة يف
ف�أبى �أن يلقاه وكان مع زهري زوجته (وهذه قدوة ن�سائ ّية ّ
أزواجهن) فقالت له� :سبحان اهلل يبعث �إليك
تثبيت وت�شجيع �
َّ
ابن ر�سول اهلل فال جتيبه؟ فقام �إىل احل�سني Qفلم يلبث �أن
ان�صرف وقد �أ�شرق وجهه! ف�أمر بف�سطاطه فقلع ،و�ضرب �إىل لزق
ف�سطاط احل�سني Qوحلق به.
الرياحي:
 -احل ّر بن يزيدّ
احل ّر من العائالت العراق ّية امل�شهورة وهو من كبار �أهل الكوفة.
دعاه ابن زياد لقتال الإمام احل�سني Qاّ
ووله قيادة �ألف فار�س.
قيل �إ ّنه عندما خرج من دار الإمارة بهدف قطع الطريق على
الإمام احل�سني� Qسمع ندا ًء يقول له« :يا ح ّر �أب�شر باجل ّنة».
(((  -الأخبار الطوال �ص .246
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فقال :ثكلت احل ّر �أ ّمه ،يخرج �إىل قتال ابن ر�سول اهلل  Pويب�شّ ر
ثم تابع امل�سري مع جي�شه لقطع الطريق على الإمامQ
باجل ّنةّ .
و�أ�صحابهّ ...ثم �إنّ الإمام �أراد االنطالق بقافلته واال�ستمرار
يف م�سريه فمنعه احل ّر ،فقال له الإمام« :Qثكلتك �أ ّمك ما
تريد؟» فلم يجب احل ّر لأ ّنه كان يعرف الإمام Qويعرف مقام
والدته Oاقرتبت �ساعة املواجهة بني الإمام احل�سني و�أعدائه
احلق والباطل ,ويف
وكان احل ّر ما زال واقفاً على مفرتق طريقي ّ
احلق ،وقيل �إ ّنه �أراد تقدمي املاء
احل�سا�سة اختار طريق ّ
اللحظة ّ
لفر�سه فهرب �إىل مع�سكر الإمام احل�سني Qوهكذا يكون
احل ّر قد خرج من وادي الظلمة �إىل ج ّنة الهداية .طلب �إذن
الإمام ليكون �أ ّول املبارزين ،ويف الأثناء خاطب الأعداء بكلمات
م�ؤثّرة �أ ّدت �إىل ان�صراف البع�ض عن قتال الإمام احل�سني.Q
ا�ست�شهد احل ّر بعد �أن ا�ستب�سل يف الدفاع عن �س ّيد ال�شهداء وقد
قال الإمام Qفيه�« :أنت ح ّر كما �سم ّتك �أ ّمك و�أنت احل ّر يف
الدنيا و�أنت احل ّر يف الآخرة»(((.
ال�شبابي
 -3النموذج
ّ
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علي بن احل�سني Qقدوة ال�شباب:
ّ -ل�س��يد ال�ش��هداء Qو�أ�ش��به النا�س
ه��و االب��ن الأكرب ّ
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .325

بر�س��ول اهلل  .Pكان عمره يف كرب�لاء يرتاوح بني  18و28
�س��نة .عندم��ا طلب م��ن الإمام احل�س�ين Qال�س��ماح له
«اللهم ا�شهد
باملبارزة ّ
توجه الإمام Qنحو ال�س��ماء وقالّ :
على ه�ؤالء القوم ,فقد برز �إليهم غالم �أ�ش��به النا�س بر�سولك
نبيك
حمم��د خلقاً ُ
ّ
وخلق��اً ومنطقاً ,وك ّنا �إذا ا�ش��تقنا �إىل ر�ؤية ّ
نظرنا �إليه»(((.
 -4نموذج الفتيان والأطفال:

 -القا�سم بن احل�سن:�سن البلوغ بعد � ،اّإل �أ ّنه كان يف �أوج الب�صرية
هو فتى مل يبلغ ّ
�سجلها
واملح ّبة والطاعة� .أ ّما �شوقه لل�شهادة فكان �أجمل حادثة ّ
التاريخ .يف ليلة العا�شر من املح ّرم وعندما كان اجلميع يتداولون
يف ما �ست�ؤول �إليه الأحوال يف الغد ،كان يخاف �أن ال ّ
يتمكن
عمه :هل
من االلتحاق بقافلة الع�شق وال�شهادة لذلك �س�أل ّ
�س�أ�ست�شهد معكم؟ وقد �ألقى �س�ؤاله �سكوتاً �سيطر على اخليمة.
�س�أله الإمام« :كيف املوت عندك؟» ف�أجاب القا�سم ب�أجمل
عبارات و�أعذب كالم« :املوت عندي �أحلى من الع�سل»(((.
 -عبد اهلل بن احل�سني:ا�ست�شهد يوم العا�شر من املح ّرم يف ح�ضن �أبيه ..وقد دفنه
(((  -الأخالق الح�سين ّية �ص .120
(((

 -مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين� Qص .487
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الإمام� Qإىل جانب اخليم� .إنّ احل�سني ملّا �آي�س من نف�سه
ذهب �إىل ف�سطاطه فطلب طف ًال له ليو ّدعه ،فجاءته به �أخته زينب،
فتناوله من يدها وو�ضعه يف حجره ،فبينا هو ينظر �إليه �إذ �أتاه �سهم
فوقع يف نحره فذبحه .ف�أخذ احل�سني Qدمه بكفّه ورمى به
«رب �إن تك حب�ست ع ّنا الن�صر من ال�سماء
�إىل ال�سماء وقالّ :
فاجعل ذلك ملا هو خري ،وانتقم لنا من ه�ؤالء الظاملني»(((.
 -عبد اهلل بن احل�سن:تقدم للت�ضحية دفاعاً عن
فتى يف احلادية ع�شرة من العمرّ .
حرمي الوالية .قال ال�شيخ املفيد :ملّا �ضرب مالك بن الن�سر
الكندي ب�سيفه احل�سني Qعلى ر�أ�سه بعد �أن �شتمه �ألقى
ّ
ف�شد ر�أ�سه باخلرقة
احل�سني Qقلن�سوته ودعا بخرقة وقلن�سوةّ ،
واعتم عليها ،رجع عنه �شمر ومن معه �إىل
ولب�س القلن�سوة ّ
موا�ضعهم ،فمكث هنيهةّ ،ثم عاد وعادوا �إليه و�أحاطوا به ،فخرج
ف�شد
عبد اهلل بن احل�سن من عند الن�ساء وهو غالم مل يراهقّ ،
عمه احل�سني ،Qفلحقته زينب لتحب�سه
ح ّتى وقف �إىل جانب ّ
ف�أبى ،فقال لها احل�سني« :Qاحب�سيه يا �أخ ّية» ،فامتنع امتناعاً
عمي.
�شديداً ،وقال :واهلل ال �أفارق ّ
و�أهوى بحر بن كعب �إىل احل�سني بال�سيف فقال الغالم:
عمي؟ ف�ضربه بحر بال�سيف ،فا ّتقاه
ويلك يا بن اخلبيثة! �أتقتل ّ
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .342

الغالم بيده ف�أط ّنها �إىل اجللد ف�إذا هي مع ّلقة ،فنادى الغالم:
و�ضمه �إليه وقال« :يا بن �أخي
عماه ،ف�أخذه احل�سنيّ Q
يا ّ
ا�صرب على ما نزل بك ،واحت�سب يف ذلك خرياً ،ف�إنّ اهلل يلحقك
ب�آبائك ال�صاحلني»ّ ،ثم رفع احل�سني Qيديه �إىل ال�سماء وقال:
«اللهم �أم�سك عليهم قطر ال�سماء وامنعهم بركات الأر�ض»(((.
ّ
 -5نموذج ال�شيوخ

 -حبيب بن مظاهر:كان عمر حبيب يف كربالء  75عاماً وقد ر�سم �صورة نا�صع ًة ليلة
العا�شر من املح ّرم ّ
تدل على ما يحمله من �شوق لل�شهادة والإيثار
والت�ضحية� .أدرك حبيب ما يعرتي زينب Oمن ا�ضطراب؛
وحتدث فيهم وطلب منهم � اّأل يكونوا
لذلك جمع الأ�صحاب ّ
أخ�ص زينب .Oويف
�سبباً ال�ضطراب �أهل البيت Rبال ّ
اليوم العا�شر برز حبيب رغم كهولته وقيل �إ ّنه قتل � 62شخ�صاً ّثم
التحق بركب ال�شهداء.
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أزدي �ص .192
((( � -أنظر :مقتل �أبو مخنف ال ّ

المحاضرة الثانية
العفاف و�آثاره :زينبO
املخدرة منوذج ًا
ّ

الهدف:

حث املجتمع على التح ّلي بهذه ال�صفة
ّ
اجلليلة.

ت�صدير المو�ضوع
يقول تعاىل } :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ{(((.

((( � -سورة الأحزاب الآية .59

ّ
المقدمة:

�إنّ العفّة ُت ّعد واحدة من �أ ّمهات الف�ضائل الأخالق ّية الأربع
(العفّة ،ال�شجاعة ،احلكمة ،والعدالة)((( ،وتبنى عليها احلياة
الإن�سان ّية واالجتماع ّية ،لذا كان لهذه الف�ضيلة الأخالق ّية �آثار
جليلة تنعك�س على ال�شخ�ص ّية الإن�سان ّية يف الدنيا والآخرة.
محاور المو�ضوع
 -1مفهوم ّ
العفة:
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عما ال ّ
جم ُل،
جاء يف اللغة عن ابن منظور �أ ّنها ّ
يحل و َي ُ
«الكف ّ
عف عن املحارم والأطماع الدن ّية ي ِع ُّف ِعفّة وعفَّا وعفافاً فهو
ّ
كف»(((.
وعف �أي ّ
عفيفّ ،
الرناقي ب�أ ّنها «انقياد الق ّوة
�أ ّما يف اال�صطالح :فقد ع ّرفها
ّ
ال�شهو ّية للعاقلة فيما ت�أمرها به وتنهاها عنه ح ّتى تكت�سب احلر ّية
وتتخ ّل�ص من �أ�سر عبود ّية الهوى»(((.
وهي من ال�صفات املمدوحة لدى النا�س ،و�أغلب الأخبار
والروايات ُت�شري �إىل عفّة البطن والفرج ،وكفّهما عن م�شتهياتهما
املح ّرمة ،وهما من �أف�ضل العبادات ،وقد ورد عن الإمام �أبي
ال�سبزواري ج � 2ص .81
(((  -انظر� :شرح الأ�سماء الح�سنى للملاّ هادي
ّ
(((  -ل�سان العرب ج � 9ص .253
(((  -جامع ال�سعادات ج � 1ص .70

جعفر�« :Qإنّ �أف�ضل العبادة عفّة البطن والفرج»(((.
 -2عوامل تنمية ّ
العفة:

 -الزواج :ج ِعل الزواج و�سيلة لتهذيب هذه ال�شهوة و�إ�شباعها،وقد ُج ِعلت �شهوة اجلن�س يف الإن�سان من �أجل :حفظ الن�سل
الب�شري وا�ستمراره ،ولوال ذلك ملا �أقدم الإن�سان على الزواج،
ّ
حتمل العديد من امل�شاكل وال�صعوبات املرت ّتبة على وجود
وملا ّ
حث الإ�سالم على الزواج ,و�إليه �أ�شار
الولد والذر ّية .ولهذا ّ
القر�آن الكرمي بقوله تعاىل } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ {((( ،و ُيق�صد بالأيامى هنا الع ّزاب �أي من ال
�أزواج لهم .وقد جاء عن الر�سول �« :Pإذا تز ّوج العبد فقد

فليتق اهلل يف الن�صف الباقي»(((.
ا�ستكمل ن�صف ِّ
الدين ّ
خا�صة بغية
غ�ض الب�صر� :أوىل اهلل تعاىل ّ
 ُّ -غ�ض الب�صر �أهم ّية ّ
�إر�ساء وبناء قواعد متينة لت�أ�سي�س جمتمع عفيف ،ولهذا نرى
ف�صل يف اخلطاب بني الذكر والأنثى عندما �أمر ِّ
بغ�ض
�أ ّنه ّ
الب�صر ،للداللة والإ�شارة �إىل �أهم ّية ِّ
الغ�ض وملا يرتكه من �آثار
موجه ٍّ
لكل
�إيجاب ّية على بناء النف�س واملجتمع .والتكليف ّ
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .79
((( � -سورة النور الآية .32
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1179
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من الرجل واملر�أة على ال�سواء ،وقد بد�أ توجيه اخلطاب �إىل
الرجال قبل الن�ساء ت�أكيداً منه على الدور وامل�س�ؤول ّية الواقعة
على عاتقهم وك�أنّ بناء املجتمع العفيف يبد�أ من ِّ
غ�ض ب�صر
الرجال �أ ّو ً
ال ,يقول تعاىل يف خطابهم} ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
اخلا�ص
ﮎ{(((ّ ،ثم �أردف تعاىل بعدها مبا�شرة اخلطاب ّ

بالن�ساء م�شرياً �إىل نف�س احلكم وم�ضيفاً �إليه �أموراً �أخرى
تتع ّلق باملر�أة }:ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
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ﯾﯿﰀﰁﰂ{(((.
ج -اجتناب مثريات ال�شهوة وهي عديدة نذكر منها:
تبث الربامج غري املحت�شمة �سواء
 -و�سائل الإعالم :ا ّلتي ّكانت على �شا�شة التلفاز �أم الإنرتنت ،وكذا الف�ضائ ّيات
((( � -سورة النور الآية .30
((( � -سورة النور الآية .31

ال�سا ّمة ا ّلتي غزت املنازل والنفو�س وع�شّ �شت يف القلوب
ال�شا ّبة كامل�سل�سالت املدبلجة .فعلى الإن�سان اجتناب هذه
الو�سائل �أو تنظيمها بحيث تكون حتت رقابة ممنهجة بغية
اال�ستفادة من الربامج املفيدة منها.
مهماً
 -التفريق يف امل�ضاجع �أثناء املبيت� :إنّ لهذا املو�ضوع �أثراً ّعلى احلياة اجلن�س ّية ٍّ
لكل من الذكر والأنثى ،حيث يعترب
ذهن الطفل مبثابة القط ِّ
لكل ال�صور وامل�شاهد ا ّلتي مت ّر عليه
املقد�س بالتفريق يف امل�ضاجع
يف بداية عمره .وقد �أمر ال�شرع ّ
بني الذكور والإناث لأجل �أن ين�ش�ؤوا ن�ش�أة عفيفة حمت�شمة
بعيدة عن ّ
كل موجبات الإثارة وحتريك ال�شهوات الباطن ّية.
املهم االلتفات �إىل نوع الأكل ا ّلذي
 -الأكل املتوازن :من ّغذائي
يتناوله الإن�سان نف�سه ،و�أن ُيحاول االلتزام بنظام
ّ
حمدد ّ
ومنظم ،ف�إنّ بع�ض الأطعمة من �ش�أنها تهييج القدرة
ّ
اجلن�س ّية وت�أجيجها فعليه جت ّنب هذه الأطعمة ّمما هو مذكور
يف حم ِّله.
ال�شرعي وترك الزينة �أمام
 -التق ُّيد بااللتزام باحلجاب :ال�سرتّ
الأجانب ّمما ال ّ
�شك فيه �أن التع ّري والتز ّين من �ش�أنهما
حتريك الغريزة اجلن�س ّية ،بحيث ينج ّر �إليها ال�شباب ،ولهذا
إلهي بوجوب �سرت املر�أة لكامل بدنها وتركها
جاء الأمر ال ّ
للزينة باخل�صو�ص كونها عن�صر �إثارة للرجل � .اّإل �أ ّنه ال ُيراد من
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احلجاب هنا هو القما�ش ا ّلذي ت�ضعه املر�أة و ُت ّ
غطي به ج�سدها
مهماً و�ضرور ّياً و�أ�سا�ساً � اّإل �أ ّنه
ّ
الظاهري فح�سب ،فهو و�إن كان ّ
لي�س هو الواجب ك ّله من احلجاب ،بل هو مطلوب بالإ�ضافة
الباطني للمر�أة
الباطني وا ّلذي يتمثّل بالعفاف
�إىل احلجاب
ّ
ّ
أهم لها.
وهو ال ّ
ين ال يكتمل � اّإل مبجموعة مفردات
فاحلجاب باملفهوم القر�آ ّ
ّ
يت�شكل منها احلجاب الكامل:
 �-سرت كامل اجل�سد باجللباب :وهو اللبا�س الف�ضفا�ض الوا�سعكما قال تعاىل } :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ{(((.
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 �-إ�سدال اخلمار :وهو املقنعة ا ّلتي تو�ضع على الر�أ�س و ُت ّغطي
وال�شق من ال�صدر } ﮟ ﮠ ﮡ
الكتفني والرقبة
ّ
ﮢ{(((.
 -عدم �إبداء الزينة :با�ستثناء الظاهر ّية منها ،وهي الكفّانوالوجه� ،شرط �أن ال يكون عليها زينة خارج ّية من م�ساحيق
التجميل وطالء الأظافر ،و�إظهار احللي ،وغري ذلك .وكذلك
عدم �إظهار الزينة الباطن ّية ،وهي ّ
كل ما عدا الوجه والكفّني
((( � -سورة الأحزاب الآية .59
((( � -سورة النور الآية .31

من اجل�سد للأجانب ما عدا طائفة من النا�س وهم اثنا ع�شر
حددها وذكرها القر�آن
�صنفاً من املحارم وغريهم ،وا ّلتي ّ
الكرمي يف �سورة النور.
غ�ض الب�صر� :سواء كان النظر من الرجال �إىل الن�ساء وهو
 ُّ -�أ�سا�س �أو العك�س� ،إذ �إنّ احلجاب ال يمُ كن �أن يتحقّق � اّإل
ِّ
بغ�ض الطرف من اجلن�سني وعدم النظر ب�شهوة وريبة �إىل
بع�ضهما بع�ضاً ،والرجل له دور يف �إر�ساء احلجاب لدى املر�أة،
و�إيجاد العفّة .لأنّ النظر �إىل اجلن�س الآخر يتنافى واحلجاب
الباطني .يقول تعاىل }:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ّ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ{.

 -عدم ال�ضرب بالأرجل :ويكون ذلك عاد ًة باخللخال ا ّلذيُيخرج �صوتاً يعلم منه الآخر بوجود زينة خف ّية لدى املر�أة،
وبذلك يدخل حتت هذا العنوان ّ
كل ما من �ش�أنه �أن يرتك
�صوتاً ويجلب نظر الرجال وانتباههم للمر�أة �أمثال احلذاء
اخلا�ص باملر�أة ذي الكعب العايل.
ّ
 -عدم اختالط الرجل باملر�أة والعك�س :ال ّ�شك يف �أنّ
جمتمعاتنا احلديثة واملعا�صرة ال يمُ كنها الف�صل التا ّم بني
الرجل واملر�أة ،لأنّ املر�أة اليوم �أخذت دوراً اجتماع ّياً وهي
ُت�شارك الرجل يف العمل � .اّإل �أ ّنه يمُ كن اال ّتقاء واالجتناب
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عن املوارد غري ال�ضرور ّية وبهذا يمُ كن للمجتمع �أن يح�صل
على التقوى اجلن�س ّية وعلى العفّة االجتماع ّية وطهارتها.
و�إذا ما ح�صل االختالط بني الرجل واملر�أة ل�ضرورة ما ،يجب
�أن ُيق َّيد املجل�س مبجموعة �شروط عدم ال�ضحك واملزاح ا ّلذي ُيزيل
احلجاب والعفّة بينهما ،و�شيئاً ف�شيئاً تنك�سر احل�شمة ،وتقع املع�صية
بدرجاتها ،فقد ورد عن الر�سول « :Pمن فاكه امر�أة ال ميلكها
حب�سه اهلل ِّ
بكل كلمة يف الدنيا �ألف عام»((( واملفاكهة هي املمازحة.
خا�ص ال ثالث
 -اجتناب اخللوة التا ّمة :ك�أن يكونا يف مكان ٍّعلي« :Qال يخلو بامر�أة
معهما ،ففي الرواية عن الإمام ّ
رجل فما من رجل خال بامر�أة � اّإل كان ال�شيطان ثالثهما»(((.
لذلك ينبغي �أن يكون جلو�س الرجل واملر�أة مبر�أى الآخرين،
و�أن تقت�صر اجلل�سة على الأمور ال�ضرور ّية ،و�أن ال تطول
ّمدتها.
 -ترك الزينة والت ُّربج والروائح العطرة :لأنّ ّكل ذلك من �ش�أنه
�أن ُيح ِّرك و ُيثري الطرف الآخر.
 -عدم ال ّلني يف الكالم :ف�إنّ اخل�ضوع يف القول كما عبرّ القر�آنالكالمي يح�صل بطريقة
الكرمي ،وهو من نوع امليوعة والغنج
ّ
خا�صة يف الكالم ،من �ش�أنه �أن يوقع الرجل يف �شرك املر�أة.
ّ
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 20ص .198
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 14ص .265

ولهذا نهى اهلل تعاىل عن ذلك بقوله} :ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
موجهاً
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ{((( .وهذا النهي لي�س ّ

يعم لي�شمل ن�ساء امل�ؤمنني ،لأنّ
النبي فقط ،بل ّ
�إىل ن�ساء ّ
القر�آن كما �أ�شار �إىل ذلك ال ّأئمة� :Rأُنزل من باب �إ ّياك
�أعني وا�سمعي يا جارة.

ّ -3
العفة الزينب ّية نموذج ًا:

أهم مناذج العفيفات التي ّقدمها الإ�سالم بعد ال�س ّيدة
ومن � ّ
علي بن �أبي
الزهراء Oابنتها عقيلة الطالب ّيني زينب بنت ّ
حد
طالب Qوقد بلغت من احلر�ص على احلجاب وال�سرت ّ
�أن جتعل يف �أ ّول ما و َّبخت يزيد الطاغية عليه رغم كرثة وعظم
وتعري�ضهن لأنظار القوم يف م�سري
جرائمه هتك �ستور الن�ساء
ّ
ال�سبي.
وال عجب ف�إنّ احلجاب والعفاف رافق حياة هذه العظيمة حيث
ين قال« :كنت يف جوار �أمري امل�ؤمنني Qيف
ُيروى �أنّ يحيى املاز ّ
املدينة املن ّورة مدة مديدة ،وبالقرب من البيت الذي ت�سكنه زينب
ابنته ،فواهلل ما ر�أيت لها �شخ�صاً وال �سمعت لها �صوتاً ،وكانت �إذا
جدها ر�سول اهلل Pتخرج لي ًال واحل�سن عن
�أرادت اخلروج لزيارة ّ
((( � -سورة الأحزاب الآية .32
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ميينها واحل�سني عن �شمالها و�أمري امل�ؤمنني �أمامها ،ف�إذا قربت من
القرب ال�شريف �سبقها �أمري امل�ؤمنني ف�أخمد �ضوء القناديل ،ف�س�أله
احل�سن م ّرة عن ذلك فقال�« :أخ�شى �أن ينظر �أحد �إىل �شخ�ص
�أختك زينب»(((.
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(((  -الأخالق الح�سين ّية �ص .223

المحاضرة الثالثة

عالمات الظهور بني التطبيق والتحليل
الهدف:

أهم اخلطوط العا ّمة التي
التع ّرف على � ّ
ر�سمها �أهل البيت Rيف معرفة عالمات
الظهور وحتديدها وتطبيقها.

ت�صدير المو�ضوع
يقول تعاىل } :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ{(((.

((( � -سورة هود الآية .86

ّ
المقدمة:

املهدي| ّ
�إنّ عالمات الظهور للإمام
ت�شكل يف منظومتها
ّ
الفكر ّية ب�صنفيها املحتومة وغري املحتومة فكراً عقائد ّياً عمل
ال ّأئمة املع�صومون على تر�سيخه يف �أذهان النا�س ،وهذا ال
يختلف كثرياً عن باقي العقائد الإ�سالم ّية ,بل ال يختلف عن
نف�س عقيدة ال�شيعة ب� ّأئمة �أهل البيت.R
غري �أنّ فكرة عالمات الظهور تخطت كونها م�س�ألة عقائد ّية
الفردي
العملي يف �سلوكه
ي�ؤمن بها امل�سلم ,بل كان لها ت�أثريها
ّ
ّ
باملهدي|
واالجتماعي ،فبد ًال من �أن يكون م�ؤمناً
ال�شخ�صي
ّ
ّ
ّ
�صار لزاماً عليه �أن ينتظر ظهوره ومي ّهد الأر�ض ّية املنا�سبة لذلك
حدد �أهل البيت Rاخلطوط العا ّمة التي ينبغي
الظهور ،ولذا ّ
على امل�سلم �أن يتعامل من خاللها مع �أحداث ما قبل الظهور،
وكيف ميكن له �أن يت�ص ّرف حيال تلك العالمات احلتم ّية وغري
احلتم ّية التي حت�صل يف زمانه.
محاور المو�ضوع
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 -1الآثار ال�سلب ّية للتطبيق والفهم الخاطئ لعالمات الظهور:

 -توجي��ه الك��ذب للمع�ص��وم� :إنّ تطبيق عالم��ات الظهورو�س��رعة االعتماد عليها قد ي���ؤ ّدي �إىل توجيه تهمة الكذب
حدد
للمع�ص��ومني Rوذل��ك حيث �إنّ املع�ص��وم ق��د ّ

العالمات وبينّ �أ�سبابها وظروفها و�أماكن حدوثها ,فلو حدث
تقدمت عالمة
يف مكان ما عالمات خلفت قول املع�صوم �أو ّ
على �أخرى ف�إنّ ذلك يكون خمالفاً لكالم املع�ص��ومQ
ف�إ ّما �أن تكون امل�شكلة يف نف�س حتقّق العالمة ،و�إ ّما �أن تكون
ن�ص كالم املع�صوم.
امل�شكلة يف ّ
 �-إبطال فكرة االنتظار :لقد �أمرنا باالنتظار انتظار الفرج املحتوم،ولكن لو اعتمدنا على عالمات غري دقيقة �أو �أ ّنها خ ِّيلت
لنا -ولو من خالل التحليل� -أ ّنها هي العالمة املق�صودة يف
الرواية ّثم تبينّ خالف ما ح ّللناه ف�إنّ ذلك �سوف ينعك�س
�سلباً على انتظارنا للإمام ،Qحيث ي�صبح الإن�سان غري
يعد نف�سه للظهور ,بل قد ي�صل
مكرتث مبا �سوف يح�صل وال ّ
به الأمر �إىل مرحلة �أنّ العالمة تكون فع ًال قد حتقّقت � اّإل �أ ّنه
ولكرثة اخلط�أ احلا�صل يف فهم وحتليل عالمات الظهور ترك
اال�ستعداد فال ي�ؤمن بتلك العالمة و�إن كانت �صحيحة.
 -ت�شوي�ش �أفكار النا�س� :إنّ الإ�سراع يف عمل ّية تطبيق عالماتالظهور ،ي�ؤ ّدي �إىل �آثار �سلب ّية على نفو�س النا�س وينعك�س
�سلباً على �ضعاف الإميان باخل�صو�ص ،فقد ت�صل امل�س�ألة �إىل
مرحلة ّ
ال�شك ،وعند البع�ض الآخر �إىل مرحلة الي�أ�س.
 -فتح الباب �أمام الكثري من العابثني بالعقيدة املهدو ّية :منخالل ت�شويه �صورتها والقول ب�أنّ هذه الفكرة غري �صحيحة،
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حيث يكرث فيها الكذب واالفرتاء و�أنّ ما يقال ب�أ ّنه من
املهدي فلم يتحقّق ،و�أنّ تلك الأخرى مل تتحقّق
عالمات ّ
ويتم�سك به املنكرون
فينعك�س ذلك على �أ�صل العقيدة ّ
املهدي| ،وهذا ما نالحظه يف
للإمامة ولق�ض ّية الإمام
ّ
جمتمعاتنا املعا�صرة ،فكثري من الأ�شخا�ص املنكرين لق�ض ّية
يتم�سكون بهذه الأمور ويقولون ب�أنّ ما
الإمام
ّ
املهدي| ّ
ّتدعونه من عالمات مل حت�صل ،وما من عالمات ط ّبقت � اّإل
وبان ف�ساده بعد ّمدة ,فهذا دليل على بطالن �أ�صل العقيدة
املهدو ّية.
 �-إحداث خلل يف امل�سار العا ّم حلركة الظهور :حيث �إنّ تطبيقكثري من العالمات �أو الت�س ّرع يف تلقّفها �سببه هو عدم الفهم
والو�ضوح لت�سل�سل عالمات الظهور ،فقد ي�ؤ ّدي ذلك �إىل
تقدمي عالمات وت�أخري �أخرى ّمما يحدث خل ًال يف املنظومة
العا ّمة ل�سري عالمات الظهور.
 -2تو�صيات الأئ ّمة المع�صومين Rب�ش�أن عالمات الظهور:
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 -انتظار الفرج :عن �أمري امل�ؤمنني« :Qانتظروا الفرج ،والأحب الأعمال �إىل اهلل ع َّز ّ
وجل
تي�أ�سوا من روح اهلل ،ف�إنّ � ّ
انتظار الفرج ما دام عليه العبد امل�ؤمن.(((»...
(((  -الخ�صال �ص .616

 -عدم التوقيت :نهى �أهل البيت Rعن التوقيت يفظهور
يت�ضمن تطبيق العالمات على
ّ
املهدي| والتوقيت ّ
حتدثت عنهم
يظن ال�شخ�ص �أ ّنهم هم الذين ّ
�أ�شخا�ص قد ّ
الروايات ،عن عبد الرحمن بن كثري قال كنت عند �أبي عبد
اهلل�Qإذ دخل عليه مهزم ،فقال له :جعلت فداك �أخربين
عن هذا الأمر الذي ننتظر ،متى هو؟ فقال« :يا مهزم ,كذب
الوقّاتون وهلك امل�ستعجلون وجنا امل�سلمون»(((.
 -عدم اال�ستعجال يف التعاطي مع العالمة غري املحتومة :عن�أبي املرهف  ،عن �أبي جعفرQقال« :الغربة على من
�أثارها ،هلك املحا�ضري» ,قلت :جعلت فداك وما املحا�ضري؟
قال« :امل�ستعجلون؛ �أما �إ ّنهم لن يريدوا � اّإل من يعر�ض لهم»،
ّثم قال« :يا �أبا املرهف� ,أما �إ ّنهم مل يريدوكم مبجحفة � اّإل
عر�ض اهلل ع َّز ّ
وجل لهم ب�شاغل»ّ ،ثم نكت �أبو جعفرQيف
الأر�ض ّثم قال« :يا �أبا املرهف!» قلت :لبيك ,قال�« :أترى
قوماً حب�سوا �أنف�سهم على اهلل ع ّز ذكره ال يجعل اهلل لهم
ليجعلن اهلل لهم فرجاً»(((.
فرجاً؟ بلى واهلل
ّ
 �-ضرورة وعي العالقة واالرتباط بني حتقّق العالمة غري احلتم ّيةونظام البداء والق�ضاء غري املُربم �إله ّياً :الف�ضل الكاتب قال:
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .368
(((  -فروع الكافي ج � 8ص .274
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كنت عند �أبي عبد اهللQف�أتاه كتاب �أبي م�سلم فقال
لي�س لكتابك جواب ,اخرج ع ّنا ,فجعلنا ي�سا ّر بع�ضنا بع�ضاً،
فقالّ �« :أي �شيء ت�سا ّرون يا ف�ضل؟! �إنّ اهلل ع َّز ّ
وجل ذكره
ال يعجل لعجلة العبادَ ،ولإزالة جبل عن مو�ضعه �أي�سر من
زوال ملك مل ينق�ص �أجله» ّثم قال�« :إنّ فالن بن فالن
ح ّتى بلغ ال�سابع من ولد فالن» ،قلت :فما العالمة فيما بيننا
وبينك جعلت فداك؟ قال»:ال تربح الأر�ض يا ف�ضل ح ّتى
ين ف�أجيبوا �إلينا  -يقولها
ين ف�إذا خرج ال�سفيا ّ
يخرج ال�سفيا ّ
ثالثاً  -وهو من املحتوم»(((.
املهدي :عن عمر بن �أبان
 -معرفة العالمة �أي معرفة الإمامّ
�سمعت �أبا عبد اهلل الإمام جعفر ال�صادق:Qيقول:
قال:
ُ
تقد َم هذا الأم ُر �أو ت� ّأخر
«اعرف العالمة ف�إذا عرفته مل ي�ض ّركّ ،
� َّإن اهلل ع َّز ّ
وجل يقول}:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{
ف َمن عرف �إمامه كان كمن كان يف ف�سطاط املُن َت َظر.((("Q
 -التحذير من اخلفّة واالنزالق وراء �أدعياء الإ�صالح املواكبنياجلعفي عن �أبي جعفرQيقول:
للإ�صالح ال�شامل :جابر
ّ
كن يدك وال رجلك �أبداً ح ّتى ترى عالمات
«�إلزم الأر�ض ال حت ّر ّ
�أذكرها لك يف �سنة» ّ -ثم ذكر العالمات املحتومة مع تفا�صيل
(((  -فروع الكافي ج � 8ص .274
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .372

كل منها ،-وقال« :و�إ ّياك ّ
ّ
حممد ،Rوال ت ّتبع
و�شذاذ من �آل ّ
نبي
منهم رج ًال �أبداً ح ّتى ترى رج ًال من ولد احل�سني معه عهد ّ
اهلل ورايته و�سالحه.(((»...
املدعي �أو ال�شخ�ص ّية التي تظهر
 -الرت ّيث واالنتظار ملعرفة م�آل ّعلي بن احل�سني  Lقال« :واهلل
عليها تلك العالمة :عن ّ
ال يخرج واحد م ّنا قبل خروج القائم �Qاّإل كان مثله مثل
فرخ طار من وكره قبل �أن ي�ستوي جناحاه ف�أخذه ال�صبيان
فعبثوا به»(((.
املف�ضل
 -التحذير من ظهور رايات ّتدعي الدعوةللمهدي :عن ّ
ّ
اجلعفي ،عن �أبي عبد اهلل ،Qقال� :سمعته
بن عمر
ّ
يقول�« :إ ّياكم والتنويه� ،أما واهلل ليغي ّنب �إمامكم �سنني من
وليمح�ص ح ّتى يقال مات �أو هلك ،ب� ّأي وا ٍد �سلك،
دهركمّ ،
ولتدمعن عليه عيون امل�ؤمنني ،ولتكف�أنّ كما تكف�أ ال�سفن يف
ّ
�أمواج البحر ،فال ينجو � اّإل من �أخذ اهلل ميثاقه ،وكتب يف قلبه
ولرتفعن اثنتا ع�شرة راية م�شتبهة ،ال
الإميان ،و� ّأيده بروح منه،
ّ
ُيدرى � ّأي من � ّأي» ،قال :فبكيت ،فقال يل« :ما يبكيك يا �أبا
عبد اهلل؟» فقلت :وكيف ال �أبكي و�أنت تقول« :ترفع اثنتا
ع�شرة راية م�شتبهة ال يدرى � ّأي من �أي» ،فكيف ن�صنع؟
(((  -تف�سير العيا�شي ج � 1ص .64
(((  -فروع الكافي ج � 8ص .264
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ال�صفّة ،فقال« :يا �أبا عبد
قال :فنظر �إىل �شم�س داخلة يف ُّ
اهلل ،ترى هذه ال�شم�س؟» ،قلت :نعم ،قال« :واهلل! لأمرنا
�أبني من هذه ال�شم�س»(((.
املهدي| وا�ضحة املعامل :كما جاء يف الرواية ال�سابقة
 -رواية ّاجلعفي ،عن �أبي عبد اهلل :Qقال
املف�ضل بن عمر
عن ّ
ّ
جابر :و�أنت تقول« :ترفع اثنتا ع�شرة راية م�شتبهة ال يدرى
� ّأي من � ّأي» ،فكيف ن�صنع؟ قال :فنظر �إىل �شم�س داخلة يف
ال�صفّة ،فقال« :يا �أبا عبد اهلل ،ترى هذه ال�شم�س؟» ،قلت:
ُّ
نعم ،قال« :واهلل! لأمرنا �أبني من هذه ال�شم�س»(((.
 -اال�ستعجال :قال �إبراهيم بن خليل :قلت لأبي احل�سن:Qجعلت فداك ،مات �أبي على هذا الأمر وقد بلغت من ال�سنني
ما قد ترى� ،أموت وال تخربين ب�شيء؟ فقال« :Qيا �أبا
�إ�سحاق� ,أنت تعجل!» فقلت� :إي واهلل �أعجل وما يل ال �أعجل
ال�سن ما ترى! فقال�..« :Qأما واهلل يا �أبا
وقد بلغت من ّ
ومتح�صوا ،وح ّتى ال يبقى
�إ�سحاق ما يكون ذلك ح ّتى متيزوا ّ
منكم � اّإل ال ّأقل.(((»..
 ّ �-إن الأمر بيد اهلل �سبحانه وتعاىل :وعن �أبي جعفر ..« :Qما(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص.347
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص.347
النعماني �ص .111
(((  -غيبة
ّ

لكم ال متلكون �أنف�سكم وت�صربون ح ّتى يجيء اهلل تبارك وتعاىل
بالذي تريدونّ � ،إن هذا الأمر لي�س يجيء على ما تريد النا�س,
�إنمّ ا هو �أمر اهلل تبارك وتعاىل وق�ضا�ؤه وال�صرب ،و�إنمّ ا يعجل من
يخاف الفوت»(((.
املحدد الذي ال ميكن �أن يتخ ّلف
 �-إنّ �أمر الظهور له غايته ووقته ّعنه :وعن ال�صادق Qعند ذكر ملوك بني الع ّبا�س قال:
«�إنمّ ا هلك النا�س من ا�ستعجالهم لهذا الأمر� ،إنّ اهلل ال يعجل
لعجلة العباد� ،إنّ لهذا الأمر غاية ُينتهى �إليها فلو قد بلغوها
مل ي�ستقدموا �ساعة ومل ي�ست�أخروا»(((.
عمار ،قال :قال
 -عدم �إذاعة وقت الظهور :عن �إ�سحاق بن ّيل �أبو عبد اهلل« :Qيا �أبا �إ�سحاق� ،إنّ هذا الأمر قد � ّأخر
م ّرتني»(((.
ق�صة وعبرة:
ّ

ع��ن ال�ص��ادق« :Qو�أ ّم��ا �إبط��اء ن��وح ،Qف�إ ّن��ه ملّا
ا�س��تنزلت العقوبة على قومه من ال�س��ماء بعث اهلل ع َّز وجلّ
نبي اهلل� ,إنّ اهلل
الروح الأمني Qب�س��بع نو ّيات ،فقال :ي��ا ّ
تبارك وتعاىل يقول لك� :إنّ ه�ؤالء خالئقي وعبادي ول�س��ت
(((  -قرب الإ�سناد �ص .381
((( � -أ�صول الكافي ج � 1ص .369
النعماني �ص .303
(((  -غيبة
ّ
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�أبيدهم ب�ص��اعقة من �ص��واعقي � اّإل بعد ت�أكيد الدعوة و�إلزام
احلجة فعاود اجته��ادك يف الدعوة لقومك ف�إنيّ ُمثيبك عليه،
ّ
واغر���س هذه النوى ف���إنّ لك يف نباتها وبلوغه��ا و�إدراكها �إذا
فب�شر بذلك من تبعك من امل�ؤمنني،
�أثمرت الفرج واخلال�صّ ،
وتغ�صنت و�أثمرت َو َز َها
فلما نبتت الأ�شجار وت�أ ّزرت وت�س ّوقت ّ
ّ
الثمر عليها بعد زمان طويل ا�س��تنجز من اهلل �س��بحانه وتعاىل
ال ِع َدة ،ف�أمره اهلل تبارك وتعاىل �أن يغر�س من نوى تلك الأ�شجار
احلجة على قومه.
ويعاود ال�صرب واالجتهاد ،وي�ؤكّ د ّ
فارتد منهم ثالثمائة
ف�أخرب بذلك الطوائف التي �آمنت به ّ
رجل وقالوا :لو كان ما ّيدعيه نوح ح ّقاً ملا وقع يف وعد ر ّبه خُ لف.
ّثم �إنّ اهلل تبارك وتعاىل مل يزل ي�أمره عند ّ
كل م ّرة ب�أن يغر�سها
م ّرة بعد �أخرى �إىل �أن غر�سها �سبع م ّرات ،فما زالت تلك
ترتد منه طائفة بعد طائفة �إىل �أن عاد �إىل
الطوائف من امل�ؤمنني ّ
ن ّيف و�سبعني رج ًال ،ف�أوحى اهلل تبارك وتعاىل عند ذلك �إليه،
وقال :يا نوح ,الآن �أ�سفر ال�صبح عن الليل لعينك حني �ص ّرح
و�صفِّي من الكدر بارتداد ّ
كل من كانت طينته
ّ
احلق عن حم�ضه ُ
ارتد من الطوائف
خبيثة ،فلو �أنيّ �أهلكت الكفّار و�أبقيت من قد ّ
التي كانت �آمنت بك ملا كنت �صدقت وعدي ال�سابق للم�ؤمنني
الذين �أخل�صوا التوحيد من قومك ،واعت�صموا بحبل نب ّوتك ب�أن
�أ�ستخلفهم يف الأر�ض و� ّ
أمكن لهم دينهم و�أبدل خوفهم بالأمن

لكي َت ْخ ُل�ص العبادة يل بذهاب ّ
ال�شك من قلوبهم ،وكيف
يكون اال�ستخالف والتمكني وبدل اخلوف بالأمن م ّني لهم،
مع ما كنت �أعلم من �ضعف يقني الذين ارتدوا وخبث طينهم
و�سوء �سرائرهم التي كانت نتائج النفاق و�سنوح ال�ضاللة ،فلو
�أ ّنهم ت�س ّنموا م ّني امللك الذي �أوتي امل�ؤمنني وقت اال�ستخالف
�إذا �أهلكت �أعداءهم َلن�شقُوا روائح �صفاته وال�ستحكمت
�سرائر نفاقهم وت�أ ّبدت حبال �ضاللة قلوبهم ،ولكا�شفوا �إخوانهم
بالعداوة ،وحاربوهم على طلب الرئا�سة ،والتف ّرد بالأمر والنهي،
الدين وانت�شار الأمر يف امل�ؤمنني مع
وكيف يكون التمكني يف ّ
�إثارة الفنت و�إيقاع احلروب }ﰆﰇﰈ ﰉ{.
متتد �أ ّيام غيبته لي�ص ّرح
قال ال�صادق :Qوكذلك القائم ف�إ ّنه ّ
احلق عن حم�ضه وي�صفو الإميان من الكدر بارتداد ّ
كل من كانت
ّ
أح�سوا
طينته خبيثة من ال�شيعة الذين يخ�شى عليهم النفاق �إذا � ّ
باال�ستخالف والتمكني والأمن املنت�شر يف عهد القائم|»(((.
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المحاضرة األولى

مفهوم زيارة الإمام احل�سني Qو�أبعادها
الهدف:

الإطاللة على بع�ض �أبعاد زيارة الإمام
احل�سنيQوما احتوته من تعاليم تربو ّية
وعقائد ّية و�أخالق ّية وغريها.

ت�صدير المو�ضوع

ع��ن �أبي عبد اهلل�Qأ ّن��ه قال« :م��ن �أراد �أن يكون يف
علي وفاطمة ,فال يدع زيارة احل�سني بن
جوار ّ
نبيه Pوجوار ّ
علي .(((»L
ّ
(((  -كامل الزيارات �ص .260

ّ
المقدمة:

� ّأكد ال ّأئمةRعلى زيارة الإمام احل�سني ,Qوقاموا هم
بزيارته كما قام �شيعتهم عرب التاريخ بذلك ,فزاروه من �أق�صى
البالد و�أبعدها ف�ض ًال عن القريب منهم ,ومن مل ي�ستطع �إتيانه
كان يزوره عن بعد كما �أمر ال ّأئمةRبذلك.
وهذه الظاهرة الفريدة ت�ستوقف الإن�سان للنظر يف �أبعادها
وداللتها املختلفة:
محاور المو�ضوع
 -1المفاهيم التي ا�شتملت عليها الزيارة:
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�أ -الأ�صول العقائد ّية :احتوت ن�صو�ص الزيارات على متجيد
اهلل وت�سبيحه وتنزيهه ,مبا يع ّزز ثقافة التوحيد باعتباره الركيزة
التوجه للإمام
الأوىل لهذا ّ
إلهي ,كما احتوت على ّ
الدين ال ّ
احل�سنيQمن خالل ات�صاله بر�سول اهللPوالأنبياء
حتدثت
ال�سابقني ووراثاتهم ,وهو ما يع ّزز ثقافة النب ّوة ,كما ّ
الزيارة عنهQك�إمام قاد الأ ّمة نحو ع ّزتها وكرامتها ,ينتمي
�إىل �أهل البيت Rمبا ي� ّؤكد دور الإمامة وثقافتها:
«ال�سالم عليك يا وارث �آدم �صفوة اهلل ,ال�سالم عليك
نبي اهلل ,ال�سالم عليك يا وارث �إبراهيم خليل
يا وارث نوح ّ
اهلل ,ال�سالم عليك يا وارث مو�سى كليم اهلل ,ال�سالم عليك يا

حممد حبيب
وارث عي�سى روح اهلل ,ال�سالم عليك يا وارث ّ
اهلل ,ال�سالم عليك يا وارث �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم و ّيل اهلل,
علي
ال�سالم عليك يا بن ّ
حممد امل�صطفى ,ال�سالم عليك يا بن ّ
املرت�ضى ,ال�سالم عليك يا بن فاطمة الزهراء ,ال�سالم عليك يا
بن خديجة الكربى ,ال�سالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره والوتر
املوتور»(((.
ب -الت��وليّ
حتدث��ت الزيارات عن �ش��هادة
والت�بريّ :
ّ
الإمامQو�أ�ص��حابه ودورهم الذي ّقدم��وه ,و�إعالن
الزائر املواالة للإمامQاملم ّثل ّ
احلق وال�ش��ريعة,
خلط ّ
وال�براءة من �أعدائه الذين مي ّثلون ّ
خ��ط الباطل على ّمر
الع�ص��ور« :فلعن اهلل �أ ّمة قتلتك ,ولعن اهلل �أ ّمة ظلمتك,
ولعن اهلل �أ ّمة �سمعت بذلك فر�ضيت به»(((.
ج -الواجبات والوظائف الدين ّية�« :أ�شهد �أ ّنك قد �أقمت
ال�صالة و�آتيت الزكاة و�أمرت باملعروف ونهيت عن املنكر
و�أطعت اهلل ور�سوله ح ّتى �أتاك اليقني»(((.
 -2البعد الع ّبادي في الزيارة:

خا�صة
الزيارة عمل ُيراد من خالله ربط الزائر مبفاهيم �إ�سالم ّية ّ
(((  -م�صباح المتهجد �ص .720
(((  -م�صباح المتهجد �ص .720
(((  -م�صباح المتهجد �ص .720
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وتذكريه بها وجتديد �صلته بها ,ولذلك كانت �أمراً عباد ّياً ولي�س
عم ًال ترفيه ّياً .ومن هنا ورد الأجر الكبري والثواب اجلزيل لزائر
احل�سني.Q
منها ما عن معاوية بن وهب ،قال :ا�ست�أذنت على �أبي عبد
اهللQفقيل يل :ادخل ،فدخلت ،فوجدته يف م�صلاّ ه يف بيته،
فجل�ست ح ّتى ق�ضى �صالته ،ف�سمعته وهو يناجي ر ّبه وهو يقول:
وخ�صنا بالو�ص ّية،
خ�صنا بالكرامة ،ووعدنا بال�شفاعةّ ،
«اللهم يا من ّ
ّ
و�أعطانا علم ما م�ضى وعلم ما بقي ،وجعل �أفئدة من النا�س
تهوي �إلينا ،اغفر يل ولإخواين ،وزوار قرب �أبي عبد اهلل احل�سني،
الذين �أنفقوا �أموالهم ،و�أ�شخ�صوا �أبدانهم ،رغبة يف ب ّرنا ،ورجاء ملا
عندك يف �صلتنا ،و�سروراً �أدخلوه على نب ّيك ،و�إجابة منهم لأمرنا،
وغيظاً �أدخلوه على عد ّونا� ،أرادوا بذلك ر�ضوانك .فكافهم
ع ّنا بالر�ضوان ،واكلأهم بالليل والنهار ،واخلف على �أهاليهم
و�أوالدهم الذين خلفوا ب�أح�سن اخللف ،وا�صحبهم ،واكفهم �ش ّر
كل ج ّبار عنيدّ ،
ّ
وكل �ضعيف من خلقك و�شديد ،و�ش ّر �شياطني
واجلن ،و�أعطهم �أف�ضل ما �أملوا منك يف غربتهم عن
الإن�س ّ
�أوطانهم ،وما �آثرونا به على �أبنائهم و�أهاليهم وقراباتهم».
«اللهم �إنّ �أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم ،فلم ينههم ذلك عن
ّ
ال�شخو�ص �إلينا خالفاً منهم على من خالفنا ،فارحم تلك الوجوه
التي غيرَّ تها ال�شم�س ،وارحم تلك اخلدود التي تتق ّلب على حفرة

�أبي عبد اهلل احل�سني ،Qوارحم تلك الأعني التي جرت
دموعها رحمة لنا ،وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت
اللهم �إنيّ �أ�ستودعك
لنا ،وارحم تلك ال�صرخة التي كانت لناّ .
تلك الأبدان وتلك الأنف�س ،ح ّتى توافيهم من احلو�ض يوم
فلما ان�صرف
العط�ش» .فما زال يدعو وهو �ساجد بهذا الدعاءّ ،
قلت :جعلت فداك ,لو �أنّ هذا الدعاء الذي �سمعت منك كان
ملن ال يعرف اهلل ع َّز ّ
وجل لظننت �أنّ ال ّنار ال تطعم منه �شيئاً �أبداً،
أحج ،فقال يل« :ما �أقربك
واهلل لقد مت ّنيت �أنيّ كنت زرته ومل � ّ
منه! فما الذي مينعك من زيارته؟»ّ .ثم قال« :يا معاوية ,ومل
تدع ذلك» ،قلت :جعلت فداك ,مل �أدر �أنّ الأمر يبلغ هذا ك ّله،
فقال« :يا معاوية ,من يدعو لزواره يف ال�سماء �أكرث ّممن يدعو لهم
يف الأر�ض»(((.
ال�سيا�سي في الزيارة:
ِ -3البعد
ّ

فقد كانت الزيارة �أ�سلوباً من الأ�ساليب التي كان ال ّأئمة
يوجهون النا�س من خاللها حلفظ ّ
احل�سيني الذي ميثّل
اخلط
ّ
ّ
الإ�سالم ال�صحيح ,يف قبال ال�سلطة احلاكمة التي كانت متثّل
الت ّيار الفا�سد واملنحرف عن ّ
خط الإ�سالم.
وقد تن ّبهت ال�سلطات �آنذاك �إىل خطورة هذا الأمر فقامت مبنع

R
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املقد�س ,وقد متثّل ذلك من
الزائرين من الو�صول �إىل �ضريحه ّ
خالل �أمرين:
الأمر الأ ّول :و�ضع ال�شرط واجلوا�سي�س على الطرق امل�ؤ ّدية
�إىل كربالء ملنع الزائرين من الو�صول �إىل مرقده ال�شريف,
أ�شد �ألوان العقوبات من �سلب الأموال
وكانوا ينزلون بهم � ّ
وقطع الأيدي والقتل..
الأمر الثاين :حماولة �إخفاء القرب ال�شريف من خالل هدمه
و�إجراء املاء عليه ,لتزول معامل الزيارة من ر�أ�س.
وهو ما يد ّلل على مدى م�ضايقة ال�سلطة احلاكمة من ظاهرة
الزيارة ومدى �إح�سا�سها بخطورة هذا الت ّيار.
وقد كان ذلك يف عهد ّ
ا�سي الذي كان �شديد
املتوكل الع ّب ّ
ين :وبعث
علي ,Qيقول �أبو الفرج الإ�صفها ّ
البغ�ض ل�شيعة ّ
برجل من �أ�صحابه يقال له :الديزج ،وكان يهود ّياً ف�أ�سلم� ،إىل
قرب احل�سني ،و�أمره بكرب قربه وحموه و�إخراب ّ
كل ما حوله،
فم�ضى ذلك وخ ّرب ما حوله ،وهدم البناء وكرب ما حوله نحو
يتقدم �إليه �أحد ،ف�أح�ضر قوماً
فلما بلغ �إىل قربه مل ّ
مائتي جريبّ ،
ووكل به م�سالح بني ّ
من اليهود فكربوه ،و�أجرى املاء حولهّ ،
كل
ووجهوا به �إليه(((.
م�سلحتني ميل ،ال يزوره زائر � اّإل �أخذوه ّ
(((  -مقاتل الطالب ّيين �ص .395

 -4الحزن في زيارته:

عن �أبي عبد اهلل ، Qقال�« :إذا �أردت زيارة احل�سني
فزره و�أنت كئيب حزين مكروب� ،شعث مغبرّ ،جائع عط�شان،
ف�إنّ احل�سني ُقتل حزيناً مكروباً �شعثاً مغبرّ اً جائعاً عط�شان.(((»..

Q
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(((  -كامل الزيارات �ص .252

المحاضرة الثانية

ال�شباب �أهم ّيته وخطورته
الهدف:

التع ّرف على �أهم ّية مرحلة ال�شباب وما
وحتديات ,وما ّ
ت�شكله من
تكتنفه من خماطر ّ
فر�صة ال تتوفّر للإن�سان م ّرة �أخرى.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل يف كتابه الكرمي} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐ ﮑ{(((.

((( � -سورة الروم الآية .54

ّ
المقدمة:

أهم مراحل حياة الإن�سان ,حيث
تعترب مرحلة ال�شباب من � ّ
�إ ّنها مرحلة تكون قد تف ّتحت فيها قواه وغرائزه ,وي�ستطيع �أن ينجز
حتدد
فيها ما ال ينجزه يف مرحلة �أخرى ,فهي مرحلة البناء التي ّ
حتدد م�صريه يف الآخرة.
م�ستقبله يف الدنيا ,وقد تكون �أي�ضاً التي ّ
محاور المو�ضوع
� -1أهم ّية مرحلة ال�شباب:
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القوي :عن �أمري امل�ؤمنني�« :Qإنمّ ا قلب
�أ -اال�ستعداد ّ
احلدث كالأر�ض اخلالية ما �ألقي فيها من �شيء قبلته»(((.
ب -نعمة �إله ّية ال يعرفها � اّإل من فقدها :وعنه�« :Qشيئان
ال يعرف ف�ضلهما � اّإل من فقدهما :ال�شباب والعافية»(((.
أربع قبل
علي ,با ِدر ب� ٍ
النبيّ P
ويف و�ص ّية ّ
لعلي« :Qيا ّ
و�صح ِتك قبل �سقمك ,وغناك قبل
أربع� :شبابِك قبل هر ِمكّ ,
� ٍ
فقرك ,وحيا ِتك قبل موتك»(((.
ولذلك ف�إنّ الإن�سان ي�س�أل عنها يوم القيامة :فعن �أمري
امل�ؤمنني« :Qال تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة ح ّتى ي�س�أل عن
(((  -نهج البالغة الو�صية رقم .31
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1400
(((  -من ال يح�ضره الفقيه ج � 4ص.357

�أربع :عن ُع ُمره فيما �أفناه ,وعن �شبابه فيما �أباله ,وعن ماله من
�أين اكت�سبه وفيما �أنفقه ,وعن ح ّبنا �أهل البيت»(((.
ج -ال�شباب هم عنوان املجتمع ورموزه :وعن الإمام
الباقر« :Qكان �أبي زين العابدين�Qإذا نظر �إىل
ال�شباب الذين يطلبون العلم� ,أدناهم �إليه وقال :مرحباً
بكم� ,أنتم ودائع العلمِ ,
قوم �أن
ويو�شك �إذ �أنتم �صغار ٍ
ت�صبحوا كبار �آخرين»(((.
الهروي
هـّ -
املهديQو�أ�صحابه �شباب :عن �أبي ال�صلت ّ
قال :قلت للر�ضا :Qما عالمات القائم منكم �إذا خرج؟
�شاب املنظر ,ح ّتى �إنّ
قال« :عالمته �أن يكون �شيخ ّ
ال�سن ّ
الناظر �إليه ليح�سبه ابن �أربعني �سنة �أو دونها»(((.
املهدي �شباب ال كهول
علي�« :Qأ�صحاب
ّ
وعن الإمام ّ
فيهم � اّإل مثل ُكحل العني وامللح يف الزاد ,و� ّأقل الزاد امللح»(((.
 -2فر�صة ال�شباب:

�إنّ تكوين �شخ�ص ّية الإن�سان وحتديد م�ستقبله يبد�أ يف هذه
املرحلة ,فعلى الإن�سان �أن ي�ستغ ّلها ليكون �إن�ساناً ناجحاً يف الدنيا
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(((  -الخ�صال �ص .253
(((  -الدر النظيم �ص .587
(((  -كمال الدّين وتمام النعمة �ص .652
للنعماني �ص .330
(((  -الغيبة
ّ

مهمني ال ّبد �أن يتح ّلى
و�سعيداً يف الآخرة .ونلفت هنا �إىل �أمرين ّ
بهما يف هذه املرحلة:
�أ -العلم:

عن �أمري امل�ؤمننيQيف كتابه لولده احل�سن« :Qور�أيت
حيث عناين من �أمرك ما يعني الوالد ال�شفيق و�أجمعت عليه
من �أدبك �أن يكون ذلك و�أنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ،ذو
ن ّية �سليمة ونف�س �صافية ،و�أن �أبتدئك بتعليم كتاب اهلل وت�أويله،
و�شرائع الإ�سالم و�أحكامه ،وحالله وحرامه ،ال �أجاوز ذلك بك
�إىل غريه»(((.
ب�شاب من �شباب
وعن الباقر وال�صادق « :Lلو �أُتيت ّ
الدين لأ ّدبته»(((.
ال�شيعة ال يتفقّه يف ّ
ب -العبادة:
عن النبي :P

يحب ال�شاب الذي يفني
«�إنّ اهلل تعاىل ّ
ّ
(((
�شبابه يف طاعة اهلل تعاىل» .
بال�شاب العابد املالئكة يقول:
وعنه �« :Pإنّ اهلل تعاىل ُيباهي
ّ
انظروا �إىل عبدي ترك �شهوته من �أجلي»(((.
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(((  -نهج البالغة الو�صية رقم .31
(((  -المحا�سن ج � 1ص .228
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1402
(((  -ميزان الحكمة ج � 2ص .1401

�شاب م�ؤمن
عن الإمام ال�صادق« :Qمن قر�أ القر�آن وهو ّ
اختلط القر�آن بلحمه ودمه وجعله اهلل ع َّز ّ
وجل مع ال�سفرة الكرام
الربرة ,وكان القر�آن حجيزاً عنه يوم القيامة»(((.
 -3فتنة ال�شباب:

وحيث كانت مرحلة ال�شباب مرحلة تف ّتح الغرائز وال�شهوات
ف�إنّ الإن�سان قد يقع فري�سة الفنت املختلفة التي يقوى طلبها يف
هذه املرحلة .ون�شري هنا �إىل بع�ض ما يجب التن ّبه له بالن�سبة �إىل
ال�شاب:
ّ
�أ -الجن�س الآخر:

عن عبد الأعلى موىل �آل �سام قال� :سمعت �أبا عبد اهلل
Qيقولُ « :ي�ؤتى باملر�أة احل�سناء يوم القيامة التي قد افتتنت
ح�سنت َخلقي ح ّتى لقيت ما لقيت,
يف ح�سنها ,فتقول :يا ِّ
رب َّ
ح�س ّناها فلم
فيجاء مبرميOف ُيقال� :أنت �أح�سن �أو هذه؟ قد َّ
تفتنت ,و ُيجاء بالرجل احل�سن الذي قد افتنت يف ُح�سنه ,فيقول:
رب َح َّ�سنت َخلقي ح ّتى لقيت من الن�ساء ما لقيت ,ف ُيجاء
يا ِّ
ح�س ّناه فلم
بيو�سفQف ُيقال� :أنت �أح�سن �أو هذا؟ قد َّ
يفتنت.(((»..
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .603
(((  -بحار الأنوار ج � 7ص .285
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ب -الرفقة:
فعنه :P

«املرء على دين خليله ,فلينظر �أحدكم من

ُيخالل»(((.
و�صدك
وعنه « :Pخري �إخوانك من �أعانك على طاعة اهللَّ ,
عن معا�صيه ,و�أمرك بر�ضاه»(((.
وعنه « :Pخري �إخوانكم من �أهدى �إليكم عيوبكم»(((.
وعن �أمري امل�ؤمنني« :Qخري الإخوان من كانت يف اهلل
مو ّدته»(((.
وعنه« :Qللأخالء ندامة � اّإل امل ّتقني»(((� .إ�شارة �إىل قوله
تعاىل}:ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ{(((.
ج -طلب المال:
قال تعاىل}:ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ{(((.

وعن �أمري امل�ؤمنني« :Qاملال ما ّدة ال�شهوات»(((.
ولكن هذا ال يعني �أن يكون كلاّ ً على النا�س ,فعن �أبي عبد
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(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 8ص .327
(((  -ميزان الحكم ج � 1ص .46
(((  -ميزان الحكم ج � 1ص .46
(((  -ميزان الحكم ج � 1ص .46
(((  -ميزان الحكم ج � 2ص .1586
((( � -سورة الزخرف الآية .67
((( � -سورة العلق الآيتان  6و.7
(((  -نهج البالغة ,الحكم ,رقم .58

يحب جمع املال من حالل
اهللQيقول« :ال خري يف من ال ّ
يكف به وجهه ويق�ضي به دينه وي�صل به رحمه»(((.
ّ
وعن �أبي عبد اهللQيقول« :ا�ستعينوا ببع�ض هذه على
هذه وال تكونوا كلو ًال على النا�س»(((.
بل عليه �أن يتخذ الدنيا و�سيلة لعمارة الآخرة ,فعن �أبي عبد
اهللQقال« :نعم العون الدنيا على الآخرة»(((.
وعن عب��د اهلل بن �أبي يعفور قال :ق��ال رجل لأبي عبد
ونح��ب �أن ن�ؤتاها فقال:
اهلل :Qواهلل �إ ّن��ا لنطل��ب الدنيا
ّ
«حتب �أن ت�صنع بها ماذا؟» قال� :أعود بها على نف�سي وعيايل
ّ
أحج و�أعتمر ,فقال« :Qلي�س
و�أ�صل بها و� ّ
أت�ص��دق بها و� ّ
هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة»(((.
�أحلى ما خلق اهلل:

عن ابن �أبي ليلى �أ ّنه قال لل�صادقّ �« :Qأي �شيء �أحلى
ّمما خلق اهلل ع َّز ّ
ال�شاب» ،فقالّ � :أي �شيء
وجل؟ فقال« :الولد ّ
�أ َم ُّر ّمما خلق اهلل ع َّز ّ
وجل؟ قالَ « :ف ْق ُده» ،فقال� :أ�شهد �أ ّنكم حجج
اهلل على خلقه(((.
(((  -فروع الكافي ج � 5ص .72
(((  -فروع الكافي ج � 5ص .72
(((  -فروع الكافي ج � 5ص .73
(((  -فروع الكافي ج � 5ص .72
(((  -من ال يح�ضره الفقيه ج � 1ص .188
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المحاضرة الثالثة

�رضورة الإ�صالح بني النا�س
الهدف:

الإ�ضاءة على �أهم ّية الإ�صالح وف�ضله,
و�ضرورة حتقيقه بني امل�ؤمنني ,ملا فيه من �إيجاد
الإلفة واملح ّبة والتعاون بينهم.

ت�صدير المو�ضوع
قال اهلل تع��اىل } :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{((( .وق��ال �س��بحانه} :ﭡ
ﭢﭣ { (((.
((( � -سورة الأنفال الآية .1
((( � -سورة الن�ساء الآية .128

ّ
المقدمة:

تع ّر�ضت الروايات ال�شريفة لف�ضل الإ�صالح بني امل�ؤمنني,
واعتربته �أف�ضل الطاعات والعبادات ,ملا يحقّقه من �أر�ض ّية
م�ساعدة تعني الإن�سان على طاعة اهلل تعاىل.
محاور المو�ضوع
 -1ف�ضل الإ�صالح:

�أ� -أف�ضل من ال�صالة وال�صيام :عن �أمري امل�ؤمنني
يف و�ص ّيته عند وفاته ،للح�سن واحل�سني �« :Lأو�صيكما
وجميع ولدي و�أهلي ومن بلغه كتابي ،بتقوى اهلل ،ونظم
جدكما ر�سول اهلل Pيقول:
�أمركم ،و�صالح ذات بينكم ،ف�إنّ ّ
�صالح ذات البني� ،أف�ضل من عا ّمة ال�صالة وال�صيام»(((.
وعنه « :Pما عمل رجل عم ًال بعد �إقامة الفرائ�ض خرياً من
�إ�صالح بني النا�س يقول خرياً �أو يتم ّنى خرياً»(((.
ب� -صدقة يح ّبها اهلل :عن حبيب الأحول قال� :سمعت �أبا
عبد اهللQيقول�« :صدقة يح ّبها اهلل �إ�صالح بني النا�س
�إذا تفا�سدوا ،وتقارب بينهم �إذا تباعدوا»(((.

Q
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(((  -نهج البالغة الو�ص ّية رقم .47
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  18كتاب ال�صلح باب  1حديث .8
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .209

ج� -ص ّلت عليه املالئكة وثواب ليلة القدر :عن ر�سول اهلل P

 يف حديث -قال« :ومن م�شى يف �صلح بني اثنني �صلى عليهمالئكة اهلل ح ّتى يرجع و�أعطى ثواب ليلة القدر ،ومن م�شى
يف قطيعة بني اثنني كان عليه من الوزر بقدر ما ملن �أ�صلح بني
اثنني من الأجر ،مكتوب عليه لعنة اهلل ح ّتى يدخل جه ّنم
في�ضاعف له العذاب»(((.
د -من �أ�سباب �إتيان احلكمة� :س�ألت �أبا عبد اهللQعن
لقمان وحكمته التي ذكرها اهلل ع َّز ّ
وجل ،فقال�« :أما واهلل ما
�أوتي لقمان احلكمة بح�سب وال مال وال �أهل ،وال ب�سط يف
ج�سم وال جمال ،ولك ّنه كان رج ًال قو ّياً� -إىل �أن قال -ومل
مي ّر برجلني يخت�صمان �أو يقتتالن � اّإل �أ�صلح بينهما ،ومل مي�ض
عنهما ح ّتى حتاجزا» اخلرب(((.
هـ -طوبى :عن عي�سى« :Qطوبى للم�صلحني بني
النا�س� ,أولئك هم املق ّربون يوم القيامة»(((.
«رب �أ�صلح يل جماعة �إخوتي و�أخواتي
الإمام الباقرّ :Q
وحمبي ,ف�إنّ �صالحهم �صالحي»(((.
َّ
و� -أف�ضل من ال�صدقة :عن �أبي عبد اهللQقال« :لأن
(((  -و�سائل ال�شيعة ج  18كتاب ال�صلح باب  1حديث .7
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 13ص .442 -441
(((  -بحار الأنوار ج � 1ص .147
(((  -بحار الأنوار ج � 92ص .351
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أت�صدق بدينارين»(((.
أحب �إيل من �أن � ّ
�أ�صلح بني اثنني � ّ
 -2موارد الإ�صالح:
�أ -بني الزوجني} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎ{(((.
ب -بني امل�ؤمنني} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦ{(((.
ج -بني طائفتني من امل�ؤمنني} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟ{(((.
د -بني النا�س } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{(((.
ّ -3
مدة هجر الأخ الم�ؤمن:
عن النبي « :Pال ّ
يحل لأحد م�ؤمن باهلل �أن يهجر �أخاه فوق

ّ
ثالثة �أ ّيام ،يلتقيان فيعر�ض هذا عن وجه هذا وهذا عن وجه هذا,
فخريهما الذي يبد�أ بال�سالم»(((.
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((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .209
((( � -سورة الن�ساء الآية .35
((( � -سورة الحجرات الآية .10
((( � -سورة الحجرات الآية .9
((( � -سورة الن�ساء الآية .114
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 9ص .98

 -4بذل المال في الإ�صالح:

قال �أبو عبد اهلل�« :Qإذا ر�أيت بني اثنني من �شيعتنا منازعة
فافتدها من مايل»(((.
املف�ضل و�أنا وختني
احلاج قال :م ّر بنا ّ
عن �أبي حنيفة �سايق ّ
نت�شاجر يف مرياث ،فوقف علينا �ساعة ّثم قال :تعالوا �إىل املنزل،
ف�أتيناه ف�أ�صلح بيننا ب�أربعمائة درهم ،فدفعها �إلينا من عنده ح ّتى
�إذا ا�ستوثق ّ
كل واحد م ّنا من �صاحبه ،قال� :أما �إ ّنها لي�ست
من مايل ولكن �أبو عبد اهلل�Qأمرين �إذا تنازع رجالن من
�أ�صحابنا يف �شيء �أن �أ�صلح بينهما ،وافتدي بها من ماله ،فهذا
من مال �أبي عبد اهلل.(((»Q
 -5الكذب في الإ�صالح:

عمار ،عن �أبي عبد اهلل
معاوية بن وهب �أو معاوية بن ّ
قال�« :أبلغ ع ّني كذا وكذا  -يف �أ�شياء �أمر بها  -قلت :ف�أب ّلغهم
عنك و�أقول على ما قلت يل وغري الذي قلت؟ قال :نعم �إنّ
امل�صلح لي�س ّ
بكذاب»(((.
عمار ،عن �أبي عبد اهللQقال« :امل�صلح
عن معاوية بن ّ
لي�س بكذاب»(((.

Q

((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .209
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .209
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .209
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .210
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عن ال�صادقQقال« :الكذب مذموم � اّإل يف �أمرين :دفع
�ش ّر الظلمة ،و�إ�صالح ذات البني»(((.
ت�صدق النا�س ب�صدقة �أف�ضل من
قال ر�سول اهلل « :Pما ّ
قول ح�سن ،الكلمة ّ
يفك بها الأ�سري ،وجت ّر بها �إىل �أخيك خرياً،
�أو تدفع عنه مكروهاً �أو مظلمة»(((.
 -6الإن�صاف بين المتخا�صمين:

عن �أبي عبد اهللQقال« :ثالثة هم �أقرب اخللق �إىل اهلل ع َّز
ّ
وجل يوم القيامة ح ّتى يفرغ من احل�ساب :رجل مل تدعه قدرته
يف حال غ�ضبه �إىل �أن يحيف على من حتت يديه ،ورجل م�شى
بني اثنني فلم ميل مع �أحدهما على الآخر ب�شعرية ،ورجل قال
احلق فيما عليه وله»(((.
قال �أمري امل�ؤمننيQيف كالم له�« :أال �إ ّنه من ين�صف
النا�س من نف�سه مل يزده اهلل � اّإل ع ّزاً»(((.
 -7ر�ضا الإمام:Q
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علي املتباذلون يف واليتنا,
الإمام الباقر�« :Qإنمّ ا �شيعة ّ
املتحا ّبون يف مو ّدتنا ,املتزاورون لإحياء �أمرنا ,الذين �إذا غ�ضبوا
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 9ص .96
(((  -م�ستدرك الو�سائل ج � 7ص .264
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .145
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .144

مل يظلموا ,و�إذا ر�ضوا مل ي�سرفوا ,برك ٌة على من جاوروا� ,سلم
ملن خالطوا»(((.
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(((  -الخ�صال �ص .397

الليلة العاشرة
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المحاضرة األولى

والفكري للثورة احل�سين ّية
إعالمي
الت�شويه ال
ّ
ّ
الهدف:

التع ّرف على طبيعة املواجهة الفكر ّية
والإعالم ّية التي حاول بها �أعداء الإمام
احل�سنيQت�شويه ثورته ونه�ضته ,وموقف
�أهل البيتRمنها.

ت�صدير المو�ضوع

احلق ال ُيعمل به
عن الإمام احل�سني« :Qو�أال ترون �إىل ّ
و�إىل الباطل ال ُيتناهى عنه؟! لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل حم ّقاً,
ف�إنيّ ال �أرى املوت � اّإل �سعادة واحلياة مع الظاملني � اّإل برماً»(((.
(((  -مثير الأحزان �ص .31

ّ
المقدمة:

وجهت للإمام احل�سنيQالعديد من التهم والأفكار التي
الدين لت�شويه �صورة الإمامQوحركته
ا�ستغ ّلها �أ�صحابها با�سم ّ
املباركة يف �أذهان النا�س ,وهذا الأمر ال يقت�صر على حركتهQ
احلق وخ�صو�صاً
فقط بل نالحظ عرب التاريخ �أنّ ّ
كل حركات ّ
والد�س
حركات التغيري الكربى كانت تواجه بالت�شويه والتكفري ّ
والتزوير ونحو ذلكّ ,مما يتط ّلب الوقوف عند هذه التهم وكيف ّية
مواجهتها بغية ا�ستفادة الدرو�س والعرب منها.
محاور المو�ضوع

ُو ِّجهت �إىل الإمام احل�سنيQونه�ضته عدد من االتهامات
التي حاول الأمو ّيون عرب التاريخ ترويجها لت�سويغ حربهم على
الإمام احل�سني ,Qن�شري �إىل بع�ض منها:
 -1التفرقة والخروج عن الجماعة:
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�إنّ ابن زياد قال� :إيه يا بن عقيل �أتيت النا�س و�أمرهم جميع
وكلمتهم واحدة لت�ش ّتتهم وتف ّرق كلمتهم وحتمل بع�ضهم على
بع�ض؟! قال :كلاّ ل�ست لذلك �أتيت ولكن �أهل امل�صر زعموا
�أنّ �أباك قتل خيارهم و�سفك دماءهم وعمل فيهم �أعمال ك�سرى

وقي�صر ف�أتيناهم لن�أمر بالعدل وندعو �إىل حكم الكتاب(((.
عن عقبة بن �سمعان قال :ملّا خرج احل�سني من ّ
مكة اعرت�ضه
ر�سل عمرو بن �سعيد بن العا�ص عليهم يحيى بن �سعيد ,فقالوا
له :ان�صرف �أين تذهب ,ف�أبى عليهم وم�ضى ,وتدافع الفريقان
فا�ضطربوا بال�سياط ّثم �إنّ احل�سني و�أ�صحابه امتنعوا منهم امتناعا
قو ّياً وم�ضى احل�سنيQعلى وجهه فنادوه :يا ح�سني �أال تتقي
اهلل تخرج من اجلماعة وتف ّرق بني هذه الأ ّمة؟ فت�أ ّول ح�سني قول
اهلل ع َّز ّ
وجل }:ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖﰗ {(((.
 -2الخروج عن ّ
الدين:

احلجاج حني دنا من �أ�صحاب احل�سني يقول:
�سمع عمرو بن ّ
يا �أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم وال ترتابوا يف قتل من
الدين وخالف الإمام ,فقال له احل�سني يا عمرو بن
مرق من ّ
أعلي حت ّر�ض النا�س؟! �أنحن مرقنا و�أنتم ثب ّتم عليه؟!
ّ
احلجاجّ � :
لتعلمن لو قد قب�ضت �أرواحكم وم ّتم على �أعمالكم �أ ّينا
�أما واهلل,
ّ
الدين ومن هو �أوىل ب�صلي ال ّنار(((.
مرق من ّ
عن فاطمة بنت احل�سني�Lأ ّنها قالت :ملّا جل�سنا بني يدي
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .282
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .289
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .331
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يزيد رقّ لنا ،فقام �إليه رجل من �أهل ال�شام �أحمر فقال :يا �أمري
امل�ؤمنني ،هب يل هذه اجلارية -يعنيني -وكنت جارية و�ضيئة
عمتي
ف�أرعدت وظننت �أنّ ذلك جائز لهم ،ف�أخذت بثياب ّ
لل�شامي:
عمتي
زينب ،وكانت تعلم �أن ذلك ال يكون .فقالت ّ
ّ
كذبت واهلل ول�ؤمت ،واهلل ما ذلك لك وال له .فغ�ضب يزيد
وقال :كذبت� ،إنّ ذلك يل ،ولو �شئت �أن �أفعل لفعلت .قالت:
كلاّ واهلل ما جعل اهلل لك ذلك � اّإل �أن تخرج من م ّلتنا وتدين
بغريها .فا�ستطار يزيد غ�ضباً وقال� :إ ّياي ت�ستقبلني بهذا؟! �إنمّ ا
الدين �أبوك و�أخوك .قالت زينب :بدين اهلل ودين
خرج من ّ
وجدك و�أبوك �إن كنت م�سلماً.
�أبي ودين �أخي اهتديت �أنت ّ
قال :كذبت يا عد ّوة اهلل .قالت له� :أنت �أمري ،ت�شتم ظاملاً وتقهر
ال�شامي فقال :هب يل
ب�سلطانك ،فك�أ ّنه ا�ستحيا و�سكت .فعاد
ّ
هذه اجلارية .فقال له يزيد :اغربَ ،و َه َب اهلل لك حتفاً قا�ضياً(((.
 -3مع�صية الحاكم والخروج على طاعته:
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الذهبي عن �أبي �إ�سحاق قال :كان �شمر ي�ص ّلي
فقد روى
ّ
اللهم �إ ّنك تعلم �أنيّ �شريف فاغفر يل .قلت:
معناّ ،ثم يقولّ :
كيف يغفر اهلل لك وقد �أعنت على قتل ابن ر�سول اهلل P؟
قال :ويحك! فكيف ن�صنع؟ �إنّ �أمراءنا ه�ؤالء �أمرونا ب�أمر فلم
(((  -الإر�شاد ج � 2ص .121

نخالفهم ،ولو خالفناهم ك ّنا �ش ّراً من هذه احلمر ال�سقاة .قلت� :إنّ
هذا لعذر قبيح ،ف�إنمّ ا الطاعة يف املعروف(((.
�سمي
وهذا م�سرف بن عقبة (وا�سمه يف الأ�صل م�سلم ولك ّنه ّ
بذلك لكرثة �إ�سرافه يف �سفك دماء امل�سلمني) الذي قتل من
امل�سلمني �أحد ع�شر �ألف م�سلم وفيهم من بق ّية ال�صحابة والتابعني
واغت�صب جي�شه الن�ساء وافت�ض الأبكار ونهب املدينة ,ورمى
اللهم �إنيّ مل �أعمل
الكعبة امل�ش ّرفة باملنجنيق ف�أحرقها يقولّ :
حممداً عبده ور�سوله
عم ًال ّقط بعد �شهادة �أن ال �إله � اّإل اهلل و�أنّ ّ
أحب �إ ّيل
أحب وال �أرجى عندي يف الآخرة ,ويف لفظ ابن كثريّ � :
� ّ
من قتل �أهل املدينة و�أجزى عندي يف الآخرة و�إن دخلت ال ّنار
اللهم
ل�شقي! ّثم مات ,ويف تاريخ
بعد ذلك �إنيّ
اليعقوبي ،قالّ :
ّ
ّ
�إن ّ
عذبتني بعد طاعتي خلليفتك يزيد بن معاوية وقتل �أهل احل ّرة
ل�شقي ,ويف فتوح ابن �أعثم �أنّ م�سلم بن عقبة قال يف
ف�إنيّ �إذاً ّ
و�ص ّيته للح�صني بن منري :فانظر �أن تفعل يف �أهل ّ
مكة ويف عبد
اهلل بن الزبري كما ر�أيتني فعلت ب�أهل املدينةّ .ثم جعل يقول:
اللهم �إنيّ ال �أعمل
اللهم �إ ّنك تعلم �أنيّ مل �أع�ص خليفة ّقطّ ،
ّ
عم ًال �أرجو به النجاة � اّإل ما فعلت ب�أهل املدينة(((.
وكان كعب بن جابر ّممن ح�ضر قتال احل�سني يف كربالء يقول:
(((  -ميزان االعتدال ج � 2ص .280
(((  -معالم المدر�ستين ج � 3ص .192
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رب كمن غدر((( ,يق�صد مبن غدر
رب� ,إ ّنا قد وفينا فال جتعلنا يا ّ
يا ّ
من خالف اخلليفة وع�صى �أمره.
وهو الذي �شارك يف قتل برير من �أ�صحاب الإمام احل�سني,Q
وملّا رجع من القتال قالت له امر�أته �أو �أخته النوار بنت جابر� :أعنت
على ابن فاطمة وقتلت �س ّيد الق ّراء ,لقد �أتيت عظيماً من الأمر,
واهلل ال �أك ّلمك من ر�أ�سي كلمة �أبداً..
وكان يقول يف �شعره:
ف����أب���ل���غ ع���ب���ي���د اهلل �إ ّم��������ا ل��ق��ي�� َت��ه
(((
ب��������أنيّ م���ط���ي��� ٌع ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة ����س���ام���ع
احل�سيني كان معروفاً ومعلوماً من كلمات �س ّيد
واملوقف
ّ
ال�شهداء ,Qفقد روي �أ ّنه قال يف بع�ض خطبه�« :أ ّيها النا�س,
�إنّ ر�سول اهللPقال :من ر�أى �سلطاناً جائراً م�ستحلاّ ً حلرم اهلل
ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً ل�س ّنة ر�سول اهلل  ,Pيعمل يف عباد اهلل
بالإثم والعدوان فلم يغيرّ عليه بفعل وال قول كان ح ّقاً على اهلل
�أن يدخله مدخله� ,أال و�إنّ ه�ؤالء قد لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا
طاعة الرحمن و�أظهروا الف�ساد ّ
وعطلوا احلدود وا�ست�أثروا بالفيء
أحق من غيرَّ »(((.
و�أح ّلوا حرام اهلل وح ّرموا حالله و�أنا � ّ
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .330
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .329
(((  -تاريخ الطبري ج � 4ص .304

 -4مخالفة م�شيئة اهلل تعالى:

ففي الكوفة يف ق�صر الإمارة ملّا �أدخلوا ال�سبايا �أقبل عبيد اهلل
بن زياد على العقيلة زينب Oفقال لها :احلمد هلل الذي
ف�ضحكم و�أكذب �أحدوثتكم ،فقالت� :إنمّ ا ُيفت�ضح الفا�سق
ويكذب الفاجر ،وهو غرينا ،فقال ابن زياد :كيف ر�أيت �صنع
اهلل ب�أخيك و�أهل بيتك؟ فقالت :ما ر�أيت � اّإل جمي ًال ،ه�ؤالء قوم
كتب اهلل عليهم القتل فربزوا �إىل م�ضاجعهم و�سيجمع اهلل بينك
فتحاج وتخا�صم ،فانظر ملن الفلج ٍ
يومئذ ثكلتك �أ ّمك يا
وبينهم ّ
ابن مرجانة(((.
وروي� :أنّ يزيد ملّا ر�أى ر�أ�س احل�سني قال� :أتدرون من �أين
�أتى ابن فاطمة؟ وما احلامل له على ما فعل؟ وما الذي �أوقعه فيما
وقع فيه؟ قالوا :ال! قال :يزعم �أنّ �أباه خري من �أبي ،و�أ ّمه فاطمة
جدي،
وجده ر�سول اهلل خري من ّ
بنت ر�سول اهلل خري من �أ ّميّ ،
أحق بهذا الأمر م ّني ،ف�أ ّما قوله �أبوه خري من �أبي
و�أ ّنه خري م ّني و� ّ
حاج �أبي �أباه �إىل اهلل ع َّز ّ
وجل ،وعلم النا�س �أ ّيهما حكم له،
فقد ّ
و�أ ّما قوله �أ ّمه خري من �أمي فلعمري �إنّ فاطمة بنت ر�سول اهلل
جدي ،فلعمري
جده ر�سول اهلل خري من ّ
خري من �أ ّمي ،و�أ ّما قوله ّ
ما �أحد ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر يرى �أنّ لر�سول اهلل فينا ِعد ًال
وال ِن ّداً ،ولك ّنه �إنمّ ا �أتى من ق ّلة فقهه مل يقر�أ} :ﮇ ﮈ ﮉ
(((  -بحار الأنوار ج � 45ص .116 -115
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ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ{ الآية((( ,وقوله تعاىل } :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ{(((.((( ,
 -5و�ضع الأحاديث:

الها�شمي� :أ ّنه �س�أل �أبا عبد اهلل:Q
عن عبد اهلل بن الف�ضل
ّ
�سمت العا ّمة يوم عا�شورا يوم بركة ؟
يا بن ر�سول اهلل فكيف ّ
فبكىّ Qثم قال :ملّا ُقتل احل�سنيQتق ّرب النا�س بال�شام
�إىل يزيد ،فو�ضعوا له الأخبار و�أخذوا عليها اجلوائز من الأموال،
فكان ّمما و�ضعوا له �أمر هذا اليوم ،و�أ ّنه يوم بركة ،ليعدل النا�س فيه
من اجلزع والبكاء وامل�صيبة واحلزن� ،إىل الفرح وال�سرور والت ّربك
واال�ستعداد فيه ،حكم اهلل بيننا وبينهم(((.
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((( � -سورة �آل عمران الآية .26
((( � -سورة البقرة الآية .247
(((  -البداية والنهاية ج � 8ص .212
(((  -بحار الأنوار ج � 44ص .270

المحاضرة الثانية

احلرمات يف الإ�سالم
الهدف:

معرفة احلرمات و�أنّ واجبنا جتاهها تعظيمها
واحرتامها والدفاع عنها ّ
بكل الو�سائل.

ت�صدير المو�ضوع

بعذاب ال ّ
عن ر�سول اهلل ّ :P
يعذب به
«يعذب اهلل الل�سان ٍ
بعذاب مل ّ
رب ّ
تعذب
عذبتني ٍ
�شيئاً من اجلوارح؛ فيقولْ � :أي ِّ
به �شيئاً! ف ُيقال له :خرجت منك كلمة ،فبلغت م�شارق الأر�ض
ومغاربها؛ ُف�س ِفك بها الدم احلرام ،وانْ ُتهِب بها املال احلرام،
وانْ ُت ِهك بها الفرج احلرام؛ وع ّزتي [وجاليل] ،ل ّ
بعذاب
أعذب ّنك ٍ

ال � ّ
أعذب به �شيئاً من جوارحك»(((.
ّ
المقدمة

احلرمات جمع حرمة وهي ما ُيح ّرم هتكه ويجب تعظيمه
ورعاية جانبه .وقد �س ّلطت ال�شريعة ال�ضوء على بع�ض الأمور
املح ّرمة ،خلطورتها ِوعظم �أثرها على املجتمع والفرد؛ فجعلتها من
احلد عليها،
�أكرب الكبائر التي توجب دخول جه ّنم ،كما �أقامت ّ
بل �إنّ ارتكابها مان ٌع من قبول بع�ض الأعمال .ولي�س ارتكابها
فقط موجباً للعذاب ،بل �إنّ امل�ساهمة ،ولو بكلمة ،يف ح�صول
هذا الأمر ،وامل�ساعدة عليه ي�ستوجب العقاب الأليم والعذاب
ال�شديد .ويفهم من الرواية �أنّ �أعظم و�أخطر احلرمات التي �أوالها
الدين اهتماماً بالغاً ،وعمل على حفظها ورعاية جانبها ،هي:
ّ
الدم احلرام ،واملال احلرام ،والفرج احلرام.
محاور المو�ضوع
 -1الدم الحرام
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�أِ -ع َظم وخطورة القتل الحرام

 �-أ ّول ما ُي ْق َ�ضى به يوم القيامة :عن ر�سول اهلل �« :Pأ ّول مايحكم اهلل فيه يوم القيامة الدماء ،فيوقف اب َن ْي �آدم ،فيف�صل
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .115

بينهماّ ،ثم الذين يلونهما من �أ�صحاب الدماء ،ح ّتى ال يبقى
منهم �أحدّ ،ثم النا�س بعد ذلك ،ح ّتى ي�أتي املقتول بقاتله،
فيت�شخب يف دمه وجهه ،فيقول :هذا قتلني ،فيقول� :أنت
ّ
قتلته؟ فال ي�ستطيع �أن يكتم اهلل حديثا»(((.
 -زوال الدني��ا �أهون عند اهلل من القتل احلرام :عن ر�س��ولاهلل « :Pل��زوال الدني��ا جميع��اً �أهون عل��ى اهلل من ٍدم
حق»(((.
ُ�س ِفك بغري ّ
 �-أعتى((( النا�س :عن ر�سول اهلل �« :Pإنّ �أعتى النا�س علىاهلل ع َّز ّ
وجل من قتل غري قاتله ومن �ضرب من مل ي�ضربه»(((.
ب� -أثر قتل الم�ؤمن:

 -ال يو ّفق للتوبة :عن الإمام ال�صادق« :Qال يو ّفق قاتلمتعمداً للتوبة»(((.
امل�ؤمن ّ
 -عذاب بال عدد وال ح�ساب :عن ر�سول اهلل « :Pيا �أ ّيهاالنا�س� ،أيقتل قتيل و�أنا بني �أظهركم ال ُيعلم من قتله! لو
رجل م�سلم،
�إنّ �أهل ال�سماء والأر�ض اجتمعوا على قتل ٍ
(((  -فروع الكافي ج � 7ص .271
(((  -الترغيب والترهيب �ص .293
(((  -العاتي :الج ّبار.
(((  -فروع الكافي ج � 7ص .274
(((  -م.ن �ص .272
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ّ
لعذبهم اهلل بال عد ٍد وال ح�ساب»(((.
 -اخللود يف جه ّنم :يقول تعاىل} :ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢ{(((.

ج -جزاء القتل الحرام

يغرنكم
 -له قاتل ال ميوت :عن ر�سول اهلل « :Pال ّرحب الذراعني بالدم؛ ف� ّإن له عند اهلل ع َّز وجلّ قات ًال
ال ميوت» ،قالوا :يا ر�سول اهلل ،وما قاتل ال ميوت؟ فقال:
«ال ّنار»(((.
 ُ -يقتل مئة �ألف قتلة مثلها :عن الإمام ال�صادق ،Qقال:«�أوحى اهلل �إىل مو�سى بن عمران� Qأنْ يا مو�سى قلْ للملأ
حق! ف�إنّ
من بني �إ�سرائيل� :إ ّياكم وقتل النف�س احلرام بغري ّ
من قتل منكم نف�ساً يف الدنيا ،قتلته مئة �ألف قتلة مثل قتلة
�صاحبه»(((.
 -تثبت للقاتل جميع ذنوب املقتول :عن الإمام الباقر:Qمتعمداً� ،أثبت اهلل على قاتله جميع الذنوب،
«من قتل م�ؤمناً ّ
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(((  -ميزان الحكمة ج � 3ص .2498
((( � -سورة الن�ساء الآية .93
(((  -فروع الكافي ج � 7ص .272
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 29ص .15

و ُب ِّرئ املقتول منها ،وذلك قول اهلل ع َّز ّ
وجل} :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ {(((»(((.
 -2المال الحرام

حق
حق املال :عن الإمام زين العابدين�« :Qأ ّما ّ
�أّ -
مالك :ف�أنْ ال ت�أخذه � اّإل من ح ِّله ،وال تنفقه � اّإل يف وجهه،
وال ت�ؤثر على نف�سك من ال يحمدك ،فاعمل فيه بطاعة
ر ّبك ،وال تبخل به ،فتبوء باحل�سرة والندامة مع ال�سعة»(((.
ب -حرمة مال امل�ؤمن كحرمة دمه :عن ر�سول اهلل :P
«�سباب امل�ؤمن ف�سق ،وقتاله كفر ،و�أكل حلمه من مع�صية
اهلل ،حرمة ماله كحرمة دمه»(((.
ج -املال ق ّرة عني �إبلي�س :عن ابن ع ّبا�س ،قال�« :إنّ �أ ّول درهم
فلما عاينهما،
ودينار ُ�ضربا يف الأر�ض نظر �إليهما �إبلي�سّ ،
�ضمهما �إىل �صدرهّ ،ثم
�أخذهما فو�ضعهما على عينيهّ ،ثم ّ
�ضمهما �إىل �صدرهّ ،ثم قال� :أنتما ق ّرة
�صرخ �صرخةّ ،ثم ّ
عيني وثمرة ف�ؤادي ،ما �أبايل من بني �آدم �إذا �أح ّبوكما �أن ال
يعبدوا وثناً ،وح�سبي من بني �آدم �أن يحبوكما»(((.
((( � -سورة المائدة الآية .29
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 29ص .15
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 29ص .15
((( � -أ�صول الكافي ج � 2ص .360
((( � -أمالي ال�شيخ ال�صدوق �ص .269
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د -املال احلرام باب �إىل جه ّنم :عن ر�سول اهلل « :Pقال
اهلل ع َّز ّ
باب اكت�سب الدينار
من مل يبالِ من � ِّأي ٍ
وجلْ :
والدرهم ،مل �أبالِ يوم القيامة من � ّأي �أبواب ال ّنار �أدخلته»(((.
هـ -حب�س احلقوق :عن الإمام الباقر�« :Qإنّ اهلل تبارك
وتعاىل يبعث يوم القيامة نا�ساً من قبورهم ،م�شدودة �أيديهم
�إىل �أعناقهم ،ال ي�ستطيعون �أن يتناولوا بها قي�س �أمنلة ،معهم
مالئكة يعيرّ ونهم تعيرياً �شديداً ،يقولون :ه�ؤالء الذين منعوا
خرياً قلي ًال من خ ٍري كثري ،ه�ؤالء الذين �أعطاهم اهلل ،فمنعوا
حق اهلل يف �أموالهم»(((.
ّ
 -3الزنا (الفرج الحرام)

�أ -من �أكرب الكبائر:
يقول تعاىل} :ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ{(((.
وعن ر�سول اهلل « :Pلن يعمل ابن �آدم عم ًال �أعظم عند
رجل قتل نب ّياً �أو �إماماً� ،أو هدم الكعبة
اهلل تبارك وتعاىل من ٍ
التي جعلها اهلل ع َّز وجلّ قبلة لعباده� ،أو �أفرغ ماءه يف امر�أة
حراماً»(((.
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(((  -بحار الأنوار ج � 100ص .11
(((  -فروع الكافي ج � 3ص .506
((( � -سورة الإ�سراء الآية .32
(((  -من ال يح�ضره الفقيه ج� 3ص .559

ب� -آثار الزنا وخماطره:
 -يحب�س الرزق :عن الإمام ال�صادق« :Qالذنوب التيحتب�س الرزق ،الزنا»(((.
 -يورث الفقر :عن ر�سول اهلل « :Pالزنا يورث الفقر ،ويدعالديار بالقع»(((.
 -مينع الربكة :عن ر�سول اهلل �« :Pأربع ال تدخل بيتاً واحدةمنهن � اّإل خرب ،ومل يعمر بالربكة :اخليانة ،وال�سرقة ،و�شرب
ّ
اخلمر ،والزنا»(((.
ج -احلكمة من حترمي الزنا:
عن الإمام ال�صادق - Qيف حديث � -أنّ زنديقاً قال له:
لمِ َ ح ّرم اهلل الزنا؟ قال« :ملا فيه من الف�ساد وذهاب املواريث،
وانقطاع الأن�ساب ،ال تعلم املر�أة يف الزنا من �أحبلها ،وال املولود
يعلم من �أبوه ،وال �أرحام مو�صولة ،وال قرابة معروفة»(((.
ق�صة وعبرة
ّ

كان يف بني �إ�سرائيل عابد ا�سمه بر�صي�صا ،عبد اهلل زماناً من
الدهر ،ح ّتى كان ي�ؤتى باملجانني يداويهم ويعوذهم فيرب�ؤون على
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(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 16ص .174
(((  -م.ن ،ج � 20ص .310
(((  -م.ن ج � 19ص .77
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 20ص .332

يده ،و�إ ّنه �أُتي بامر�أة يف �شرف ،قد ج ّنت ،وكان لها �إخوة ،ف�أتوه
بها ،وكانت عنده ،فلم يزل به ال�شيطان يز ّين له ح ّتى وقع عليها
فلما فعل ذلك ذهب
فلما ا�ستبان حملها قتلها ودفنهاّ ،
فحملتّ ،
ال�شيطان ح ّتى لقي �أحد �إخوتها ف�أخربه بالذي فعل الراهب،
و�أ ّنه دفنها يف مكان كذاّ ،ثم �أتى بق ّية �إخوتها رج ًال رجال ،فذكر
ذلك لهم ،فجعل الرجل يلقى �أخاه فيقول :واهلل ،لقد �أتاين �آت
علي ذكره ،فذكره بع�ضهم لبع�ض ح ّتى بلغ
ذكر يل �شيئاً يكرب ّ
ذلك ملكهم ،ف�سار امللك والنا�س ،فا�ستنزلوه ف�أق ّر لهم بالذي
فلما ُر ِفع على خ�شبته متثّل له ال�شيطان،
فعل ،ف�أُ ِمر به ُ
ف�ص ِلبّ ،
فقال� :أنا الذي �ألقيتك يف هذا ،فهل �أنت مطيعي فيما �أقول لك
�أخ ّل�صك ّمما �أنت فيه؟ قال :نعم ،قال :ا�سجد يل �سجدة واحدة،
فقال :كيف �أ�سجد لك ،و�أنا على هذه احلالة؟ فقال� :أكتفي
منك بالإمياء ،ف�أوم�أ له بال�سجود ،فكفر باهلل ،و ُق ِتل الرجل(((.
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(((  -بحار الأنوار ج � 14ص .487

المحاضرة الثالثة

اجلهاد يف �سبيل اهلل� :رشائط و�ضوابط
الهدف:

حث امل�ؤمنني على اجلهاد يف �سبيل اهلل
ّ
ومقاومة الظلم ور ّد املعتدين عن امل�سلمني
ومقد�ساتهم.
ّ

ت�صدير المو�ضوع
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.
الحج الآية .40/39
((( � -سورة ّ

ّ
المقدمة:

يعترب اجلهاد يف �سبيل اهلل من املقامات الرفيعة وال�شاخمة
والتي قد ال تت�س ّنى ل ّأي كان من النا�س ,كيف وقد قال �أمري
امل�ؤمننيQيف خطبة اجلهاد املعروفة�« :إنّ اجلهاد باب من
خلا�صة �أوليائه»؟ فما مل يحمل الإن�سان
�أبواب اجل ّنة فتحه اهلل ّ
امل�ؤ ّهالت والكفاءات التي تتيح له �أن يكون يف عداد املجاهدين
اخلا�صة التي
الأولياء فلن يو ّفق لنيل هذه الكرامة والدرجة ّ
أعدها اهلل تعاىل ,وهذا يتط ّلب مزيداً من املعرفة والوعي واالنتباه
� ّ
اخلا�صة لهذه الطاعة.
�إىل القواعد ّ
محاور المو�ضوع
� -1شرائط ال ّ
بد منها في الجهاد:

-
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�أهم ّية ال�صدق يف �إرادة اجلهاد :يقول تعاىل}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ{(((.
  -الوعي والب�صرية يف القتال :يقول تعاىل } :ﯧ((( � -سورة البقرة الآية .246

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇﰈ{(((.
 -االلتزام بقواعد القتال :يقول تعاىل} :ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯼ {(((.

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

� -2أهداف الجهاد:

-

اجتثاث الفتنة وال�شرك :يقول تعاىل}:ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ{(((.
�إخافة �أعداء اهلل و�أعداء امل�سلمني :يقول تعاىل} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥ{(((.
واملقد�سات :يقول تعاىل } :ﭩ ﭪ
 -حفظ املعابد الدين ّية ّ-

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷﭸ{(((.
-العذاب واخلزي على املعتدين :يقول تعاىل } :ﭑ

((( � -سورة الن�ساء الآية .91
((( � -سورة البقرة الآية .190
((( � -سورة الأنفال الآية .39
((( � -سورة الأنفال الآية .60
الحج الآية .40
((( � -سورة ّ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛ{(((.
� -3ضوابط عا ّمة في الجهاد:
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ذك��ر اهلل تعاىل �س�� ّت ًة م��ن ال�ض��وابط والقوان�ين ال ّبد من
مراعاتها يف اجلهاد جاء ذلك يف ثالث �آيات من �سورة الأنفال
يحدد اهلل فيها قوانني الن�ص��ر على الأعداء يف جبهات القتال
ّ
وهي:
 -الثبات :يقول تعاىل}:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ{.
 -ذكر اهلل :يقول تعاىل} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ{.
 �-إطاعة اهلل ور�سوله :يقول تعاىل} :ﭠﭡﭢ{. -اجتناب التنازع :يقول تعاىل } :ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ{.
 -ال�صرب :يقول تعاىل} :ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ{. -اجتناب الغرور والرياء :يقول تعاىل } :ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ{(((.
((( � -سورة التوبة الآية .14
((( � -سورة الأنفال الآية .47-45

� -4آثار الجهاد في �سبيل اهلل وف�ضله:

علي� Qأ ّنه قال�« :إنّ
�أ� -صالح ّ
الدين والدنيا :عن الإمام ّ
اهلل فر�ض اجلهاد وعظمه ,واهلل ما �صلحت دنيا وال دين � اّإل
به»(((.
ب -حمو للذنوب وعل ّو للدرجات :عن النبي الأكرم P
ّ
�أ ّنه قال »:من خرج مرابطاً يف �سبيل اهلل تعاىل �أو جماهداً فله
ّ
بكل خطوة �سبعمائة �ألف ح�سنة وميحى عنه �سبعمائة �ألف
�س ّيئة ويرفع له �سبعمائة �ألف درجة»(((.
ج -ا�ستجابة الدعاء :عن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال:
احلاج فانظروا مبا تخلفونه,
«ثالثة دعوتهم م�ستجابةّ :
والغازي يف �سبيل اهلل فانظروا كيف تخلفونه ,واملري�ض فال
تع ّر�ضوه»(((.
النبي الأكرم � Pأ ّنه قال« :ثالثة
د -ال�شفاعة :عن ّ
ي�شفعون �إىل اهلل ع َّز ّ
وجل في�شفّعون :الأنبياء ّثم العلماء ّثم
ال�شهداء»(((.
النبي الأكرم � Pأ ّنه قال�« :أال �إنّ
هـ  -دخول اجل ّنة :عن ّ
اهلل ع َّز ّ
وجل ليدخل بال�سهم الواحد الثالثة اجل ّنة :عامل
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 11ص .9
(((  -ثواب الأعمال �ص .293
(((  -بحار الأنوار ج � 81ص .225
(((  -الخ�صال �ص .156
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اخل�شبة واملق ّوي به يف �سبيل اهلل ،والرامي به يف �سبيل
اهلل»(((.
ق�صة وعبرة:
ّ -5

قال خيثمة �أبو �سعد بن خيثمة :يا ر�سول اهلل �إنّ قري�شاً مكثت
حو ًال جتمع اجلموع وت�ستجلب العرب يف بواديها ...وع�سى اهلل
�أن يظفرنا بهم ،فتلك عادة اهلل عندنا� ،أو يكون الأخرى فهي
ال�شهادة ،لقد �أخط�أتني وقعة بدر ،وقد كنت عليها حري�صاً،
لقد بلغ من حر�صي �أن �ساهمت ابني يف اخلروج فخرج �سهمه
فرزق ال�شهادة ،وقد ر�أيت ابني البارحة يف النوم يف �أح�سن
�صورة ي�سرح يف ثمار اجل ّنة و�أنهارها ،وهو يقول :احلق بنا ترافقنا
يف اجل ّنة فقد وجدت ما وعدين ر ّبي ح ّقاً وقد واهلل يا ر�سول
اهلل �أ�صبحت م�شتاقاً �إىل مرافقته يف اجل ّنة وقد كربت �س ّني ورقّ
عظمي و�أحببت لقاء ر ّبي ،فادع اهلل �أن يرزقني ال�شهادة ،فدعا له
ر�سول اهللPبذلك فقتل ب�أحد �شهيداً(((.
 -6من �صور الجهاد في كربالء:

بعد �أحداث الكوفة التحق عاب�س ب�س�� ّيد ال�ش��هداء
تقدم نحو
ويف ي��وم عا�ش��وراء وبعد ا�ست�ش��هاد غالمه �ش��وذب ّ

Q
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(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 15ص .140
(((  -بحار الأنوار ج � 20ص .125

الإمام Qوقال له« :يا �أبا عبد اهلل� ،أما واهلل ما �أم�س��ى على
أحب �إ ّيل منك ،ولو
قريب وال ٌ
ظه��ر الأر�ض ٌ
علي وال � ّ
بعيد �أع ّز ّ
علي من
قدرت على �أن �أدفع عنك ال�ض��يم والقتل ب�شيء �أع ّز ّ
نف�س��ي ودمي لفعلته .ال�س�لام عليك يا �أبا عبد اهلل �أ�شهد �أنيّ
على هداك وهدى �أبيك».
ّثم م�شى بال�سيف م�صلتاً نحو القوم وكان �شجاعاً �إىل
أحد من القوم �أن يربز �إليه ليقاتله وجهاً
احلد الذي مل يجر�ؤ � ٌ
ّ
لوجه فنادى عمر بن �سعد :ويلكم �أر�ضخوه باحلجارة ,فرمي
فلما ر�أى ذلك �ألقى درعه وخوذته
باحلجارة من كلّ جانب ّ
(((
خلفه وبرز بقمي�صه نحو جي�ش ابن �سعد ّثم ا�ست�شهد
(ر�ضوان اهلل عليه).
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(((  -وقعة ّ
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الفهرس
ال�سيا�سات العامّة للخطاب العا�شورائي 5............................
توجيهات الإمام الخمينيّ { 9..............................

توجيهات الإمام الخامنئيّ

} 9..............................

مجابهة الطواغيت �أهمّ واجبات الأنبياء11.........................
من خطاب للإمام ال�سيّد الخامنئيّ } 11........................

الليلة الأولى

المحا�ضرة الأولى:
قيمة البكاء على �سيّد ال�شهداء17.......................... Q
المحا�ضرة الثانية:
الإن�صاف :ف�ضله و�أهميّته 27.......................................
المحا�ضرة الثالثة
ال�شعائر الح�سينيّة الفرديّة والجماعيّة35...........................
الليلة الثانية
المحا�ضرة الأولى:
الثوابت الأربعة في ثورة الإمام الح�سين49................. Q
المحا�ضرة الثانية
مخاطر الظلم و�آثاره59.............................................
المحا�ضرة الثالثة
مكانة الب�صيرة عند الم�ؤمن67.....................................

309

الليلة الثالثة

المحا�ضرة الأولى
درو�س من عا�شوراء (77......................................... )1
المحا�ضرة الثانية
دور العفاف واالبتذال في الكمال 87................................
المحا�ضرة الثالثة
�أبعاد العدالة االجتماعيّة 95........................................
الليلة الرابعة

المحا�ضرة الأولى
درو�س من عا�شوراء (105....................................... )2
المحا�ضرة الثانية
الحبّ والبغ�ض في اهلل117.........................................
المحا�ضرة الثالثة
�أهل المعروف وف�ضلهم 125........................................
الليلة الخام�سة

310

المحا�ضرة الأولى
م�سلم بن عقيل �سفير الح�سين135......................... Q
المحا�ضرة الثانية
وكف الأذى 143......................................
خدمة النا�س ّ
المحا�ضرة الثالثة
مكانة الر�ضا وثمراته 153..........................................
الليلة ال�ساد�سة

المحا�ضرة الأولى
وقفة مع �أ�صحاب الإمام الح�سين163...................... Q

المحا�ضرة الثانية
|
175............
من وظائف الم�ؤمنين في غيبة الإمام المهديّ
المحا�ضرة الثالثة
ح�سن العاقبة 183..................................................
الليلة ال�سابعة

المحا�ضرة الأولى
من مواقف الن�ساء في نه�ضة عا�شوراء195.........................
المحا�ضرة الثانية
مقام ال�شهادة في الإ�سالم205.....................................
المحا�ضرة الثالثة
الإيثار بين الم�ؤمنين215...........................................
الليلة الثامنة

المحا�ضرة الأولى
قيادات كربالئيّة227...............................................
المحا�ضرة الثانية
العفاف و�آثاره :زينب Oالمخدّرة نموذج ًا 235................
المحا�ضرة الثالثة
عالمات الظهور بين التطبيق والتحليل 245........................
الليلة التا�سعة

المحا�ضرة الأولى
مفهوم زيارة الإمام الح�سينQو�أبعادها259..................
المحا�ضرة الثانية
ال�شباب �أهميّته وخطورته 267......................................
المحا�ضرة الثالثة
�ضرورة الإ�صالح بين النا�س 275...................................

311

الليلة العا�شرة

المحا�ضرة الأولى
الت�شويه الإعالميّ والفكريّ للثورة الح�سينيّة285...................
المحا�ضرة الثانية
الحرمات في الإ�سالم293..........................................
المحا�ضرة الثالثة
الجهاد في �سبيل اهلل� :شرائط و�ضوابط 301.......................

312

