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ال�شيا�شات العاّمة للخطاب العا�شورائي

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

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

لرتاب مقدمه الفداء.

ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل وعلى الأرواح التي حّلت بفنائك.

دمتم   
ّ

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

موّفقني.

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

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

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

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

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

دميومّية حّية مرتبطة بالتكامل وال�سعادة الإلهّية.

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

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

 البقاء.
ّ

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

بدمائه  العط�سى  الإ�سالم  �سجرة  ال�سهداء  �سّيد  اأروى  لقد 
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فاأينعت  قلبه,  ُمهجة  ومنحها  نف�سه,  ح�سا�سة  ووهبها  الزكّية, 

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

و�سكر  الفطرة  بدافع  للنا�س  اجلاذب  هو   Qالإمام ولأّن 

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

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

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

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

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

الإ�سالح يف اأّمة ر�سول اهلل«.

 
ّ

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

التعبوّي املطلوب:

الرتباط  يحّققه  الذي  املعنوّي  اجلانب  اأهمّية  على  التاأكيد   -1

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

 ولو قلَّ املوؤمنون وكرث اأعداوؤهم.
ّ

املدد والّن�سر الإلهي

ه ملوقف   على قاعدة كونه املوجِّ
ّ

 2- ربط النا�س بالّتكليف الإلهي

الفرد والأّمة.

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

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

 4- غر�س روح الت�سحية يف اأبناء الأّمة لكون معركة احلّق �سّد الباطل 
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يف   Qاحل�سني الإمام  وت�سحيات  ت�سحيات,  من  لها  بّد  ل 

كربالء الدليل الوا�سح على ذلك.

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

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

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

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

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

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

العامل.

8- بيان تكليف الأّمة يف ن�سرة املظلومني.

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

.
ّ

ودورها يف حتقيق الن�سر الإلهي

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

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

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

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

متفاوتة(.

ن   يف الأّمة مبا يوؤمِّ
ّ

11- الإلفات اإىل �سرورة التكافل الجتماعي

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

وا�ستعدادهم  املبارك,  لظهوره  التمهيد  يف  م�سوؤولّيتهم 

ل�ستمرار الت�سحية بني يديه.

واحلمد هلل رّب العاملني

Qمعهد �سّيد ال�سهداء

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

توجيهات اإلمام الخامنئيّ{
للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني

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

املدح ويف الأخالقّيات والوعظ.

كيف يجب اأن تقام مرا�سم العزاء؟

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

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

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

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

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

ال�سوؤون  يف  الالزمة  التوجيهات  واإعطائهم  الإ�سالمّية 

ال�سيا�سّية والجتماعّية.

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

كّل ع�سر وم�سر.
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1- تكري�س حمّبة اأهل البيت R وموّدتهم يف القلوب, لأّن 

 ارتباط قيِّم ووثيق.
ّ

الرتباط العاطفي

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

من الناحية الثقافّية والعقائدّية والنف�سّية والجتماعّية.

. والعتماد على اآية 
ّ

3- تكري�س املعرفة الدينّية والإميان الديني

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

ذات عربة.

 على اأّي منرب �سعدمت واأّي حديث حتّدثتم, بّينوا للنا�س يزيد 
هذا الع�سر و�سمر هذا الع�سر وم�ستعمري هذا الع�سر.
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من خطاب للإمام ال�شّيد اخلامنئّي 

{ األقاه يف لقاء احتادات الطلبة 

الإ�شلمّية يف خمتلف مناطق البلد 

عام 1364�ش املوافق لعام 1986م. 

الإمام  ك 
ّ
حتر عندما  اأّنه  نف�سها؛  عا�سوراء  وقائع  يف  نالحظ 

اأن  به  التحاقها  باإمكان جمموعة من خالل  كان   Qاحل�سني

انتهت  دموّية  نه�سة  اإىل  ل  بّناءة؛  ثورة  اإىل  النه�سة  تلك  حتّول 

بن  اهلل  عبد  اأّن  فلو  ذلك!  باإمكانهم  كان  وال�سهادة؛  بالقتل 

عّبا�س وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن عمر, 

بارزة يف عامل امل�سلمني يف ذلك  هذه ال�سخ�سّيات التي كانت 

اليوم, وكانوا ي�سكنون يف مّكة واملدينة, وهم جميعهم من اأبناء 

�سخ�سّيات معروفة يف �سدر الإ�سالم؛ ابن جعفر الطّيار ابن عّم 

هوؤلء  اأّن  لو  عّبا�س؛  ابن  عمر,  ابن  الزبري,  ابن   ,
)1(P  

ّ
النبي

الأربعة والذين ا�سم كّل واحد منهم عبد اهلل خرجوا برفقة الإمام 

احل�سنيQ, لوجدت حركة عظيمة, مل يكن با�ستطاعة يزيد 

ول اأعوان يزيد, دون �سّك, اأن يقفوا يف وجهها.

يف  املعروفة  ال�سخ�سّيات  من  كانوا  واآباوؤهم  فهوؤلء  انظروا؛ 

وال�سمعة  فال�سخ�سّية  جّداً,  موؤّثراً  كان  الأمر  وهذا  الإ�سالم. 

)1) - اأ�سد, الغابة, ج 1, �ص 341. 
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كانتا لت�سّهال له كثرياً من الأمور والأعمال. فهل كان بالإمكان 

منازعة كّل هذه الوجوه املعروفة, التي لكّل واحدة منها ع�سرية 

واأ�سدقاء وموؤّيدون يف عامل الإ�سالم؟ اإذاً لقامت الّنا�س وتبّدلت 

تلك احلركة واأحدثت حتّوًل يف ال�سلطة واحلكومة.

الإمام  لكان  واأمثالهم,  ذكرتهم  الذين  هوؤلء  تراخي  لول 

احل�سنيQ قد خرج بعّدة اآلف, بدًل من اخلروج من مّكة 

يف  بقي  والقليل   ,
)1(

الطريق اأثناء  بع�سهم  تركه  مئات,  بب�سع 

 بن يزيد يف هذه احلالة, اأن يقف 
ّ
كربالء. واإذ ذاك هل كان للحر

 ولو 
)2(

يف الطريق ومينع الإمام احل�سني من الو�سول اإىل الكوفة؟

و�سل اإىل الكوفة, هل كان لعبيد اهلل بن زياد - الوايل اجلديد 

راأ�سه  على  الذي  الكبري  اجلي�س  هذا  اأمام  يقف  اأن  للكوفة- 

جنباء و�سخ�سّيات معروفة من قري�س وبني ها�سم؟ و]لكانت[ 

يعني  ما  الب�سرة,؛  ت�سقط  الكوفة,  وب�سقوط  الكوفة.  �سقطت 

اأن تلحقه  �سقوط العراق. ومع �سقوط العراق, فمن املتيّقن به 

ويتبّدل  احلكومة؛  وتتغرّي  اأي�ساً؛  ال�سام  وت�سقط  ومّكة  املدينة 

كانت  والت�سييق,  ال�سغط  من  قرنني  وعو�س  الإ�سالم.  تاريخ 

 ,P  
ّ

P؛ ولو عادت حكومة النبي
ّ

�ستعود حكومة اآل النبي

العامل,  يف  الذروة  الإ�سالم  يبلغ  اأن  جّداً  املحتمل  من  لكان 

)1) - الأخبار الطوال, �ص 247-248. اإعالم الورى, ج 1,�ص 447,؛ بحار الأنوار,ج 44, �ص 374.

)2) - تجارب الأمم, ج 2, �ص 61-64. اللهوف, �ص 47؛ بحار الأنوار, ج 44, �ص 378-376.
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بدًل من 14 قرناً من النزواء؛ ولعّل احل�سارة اليوم وال�سناعة, 

عّما  كّلّياً  خمتلفة  �ستكون  كانت  والثقافة  العلم  التكنولوجيا, 

هي عليه الآن.

من  عندها  الب�سرّية  عانت  ملا  الأمر؛  ذلك  ح�سل  لو  ولعّله 

والغ�س�س  الآلم  هذه  كّل  ومن  والبوؤ�س؛  ال�سقاء  هذا  كّل 

الدماء.  و�سفك  واحلروب  واجلهل,  الأخالق  وانعدام  والفقر 

فاأّي  حالياً.  عليه  هو  عّما  �سنة   100 متقّدماً  اليوم  العامل  وكان 

�سخ�س با�ستطاعته اأن ينكر حجم ال�ستعدادات والقدرات التي 

 هذه ال�سنوات املتمادية؛ فلول 
ّ
اأبادتها ال�سغوط واملحن على مر

هذه  لتفّتحت  الطاغوتّية,  احلكومات  ولول  وال�سغوط,  املحن 

ال�ستعدادات وانطلقت واأثمرت, ولعمرت الدنيا وتبّدلت عّما 

هي عليه حالياً.

كيف �ُسّد هذا النبع؛ الذي لو جرى لكان باإمكانه اأن يروي 

الدنيا باأ�سرها؛ هناك يف ذلك املوقف عندما �ساهدت بع�س هذه 

ك وقال لهم هّيا 
ّ
ال�سخ�سّيات الكبرية الإمام احل�سنيQ يتحر

الظروف  لي�ست  الآن,  له:  وقالوا  على كّف  كّفاً  كوا, �سربوا 
ّ
حتر

!! الآن العدّو قوّي, ول ي�سّح. وعندما قالوا له: الآن, 
)1(

موؤاتية

فهم جعلوا الزمان دخياًل, وجعلوا الظروف دخيلًة.

)1) - الفتوح, ج 5, �ص 23-26؛ مقتل الح�سين, الخوارزمي, ج 1, �ص 281-278. 
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وظيفتي,  هي  قال  بل  ل!  »الآن«,  احل�سني  الإمام  يقل  مل 

ينبغي اأن اأقف واأقول احلّق يجب اأن اأنري الأذهان واأّذكرها. فلو 

به؛  القيام  اأذكرهم مبا عليهم  فاإّن بعملي هذا  واإّل  جنحت فهو, 

هذا هو منطق الإمام احل�سنيQ؛ فيا ليتهم م�سوا معه!.
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 الليلة األولى





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 المحاضرة األولى: 
ن�رضة املظلوم

من نداءات الإمام احل�سنيQ يف كربالء: »هل من نا�سر 

.
)1(

ين�سرنا...«

)1)  - �سجرة طوبى ج 2 �ص 215.

بيان الظلم وعواقبه ووجوب ن�سرة 

املظل��وم وتنا�س��ر اأبناء الأّم��ة, وعدم 

حواز الركون للظامل.
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مقّدمة: 

قبح الظلم والإعانة عليه:

اإّن من اأهّم مالمح عا�سوراء هو تلك املظلومّية لأبي الأحرار 

بيته,  ولأهل  ول�سحبه   Qاحل�سني الإمام  ال�سهداء  و�سّيد 

ك امل�ساعر 
ّ
ولعّل هذه املظلومّية من اأ�سباب ا�ستدرار الدموع وحتر

والظلم  معها  وتفاعلها  واأبطالها.  النه�سة  تلك  مع  الأجيال  عرب 

يف بع�س معانيه جتاوز �سخ�س ما اأو جهة ما على حّق اأو حقوق 

ل�سخ�س  حّق  اإنقا�س  م�ساديقه  ومن  فئة,  اأو  جهة  اأو  �سخ�س 

عن ن�سابه, ومنه عدم اإعطاء �ساحب احلّق حّقه يف وقته املالئم 

الظلم و�سع  اأّن  اللغة  اأهل  اعترب  بل  املعنّي,  اأو  املنا�سب  ومكانه 

ال�سيء يف غري مو�سعه املخت�ّس به, وعند العرف ويف زماننا كّل 

تعدٍّ على اإن�سان ونيل منه ومن حقوقه واأمواله يعترب ظلماً, ومن 

بنف�سه  الإن�سان  اإدراك  الّنا�س  عند   
ّ

النف�سي التكوين  بديهّيات 

املظلوم  العدل. وكّلما كان  الظلم وب�ساعته وكذلك ح�سن  قبح 

كان  واملعّوقني  والن�ساء  كالأطفال  بالرباءة  واأل�سق  �سعفاً  اأ�سّد 

اأ�سّد اإثارة للم�ساعر الإن�سانّية ولال�ستنكار.

فقط  لي�س  لي�سمل  دائرته  تتو�ّسع  الّنا�س  بنظر  القبيح  اإّن  بل 

الظامل بل املعني له املمالئ املداهن له بل حّتى ال�ساكت عنه.
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محاور المو�ضوع

وجوب ن�ضرة المظلوم:

ومّما جاء موؤّيداً ملا �سبق ما روي عن ر�سول اهلل P: »يقول اهلل 

عزَّ وجّل: وعّزتي وجاليل لأنتقمّن من الظامل يف عاجله واآجله, 

.
)1(

ولأنتقمّن مّمن راأى مظلوماً فقدر اأن ين�سره فلم ين�سره«

فطر  ما  على  الأّمة  اأبناء  نفو�س  تربية  بذلك  يريد  فالإ�سالم 

تدعو  ما  بل  الظلم,  وبغ�س  العدل  حّب  من  الب�سر  عليه  اهلل 

اإليه الإن�سانّية ال�سليمة من وجوب م�ساعدة ومنا�سرة املظلومني 

لريفعوا عن اأنف�سهم الظلم.

لولديه  طالب  اأبي  بن   
ّ

علي املوؤمنني  اأمري  و�سّية  كانت  ولذا 

.
)2(

احل�سن واحل�سنيQ »كونا للظامل خ�سماً وللمظلوم عوناً«

الظامل,  لنواجه  نقف  مل  ما  املظلوم  مع  نكون  اأن  ميكننا  فال 

فن�سرة املظلوم لها �سّقان, الأّول: عدم ترك املظلوم وحيداً ي�ستفرد 

به الظامل كما ي�ستفرد الوح�س بفري�سته, والثان: خو�س معارك 

الظاملني  مع  املواجهة  وميدان  �ساحات  اإىل  والنزول  الظلم  رفع 

د التعاطف مع املظلوم دون اإعانته مبا ي�ستطاع يالم�س 
ّ
ولأّن جمر

الإثم, فاإّن الإمام ال�سّجادQ يعّلمنا يف دعائه اأن نعتذر اإىل اهلل 

)1) -  كنز العّمال, ج 3, �ص 505.

)2)  - بحار الأنوار, ج 42, �ص 245.
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:Qعن عدم ن�سرة املظلوم حيث قال

فلم  بح�سرتي  ظلم  مظلوم  من  اإليك  اأعتذر  اإّن  »اللهّم 

.
)1(

اأن�سره...«

وهذا يعني اأّنه كما اأّنه جتب ن�سرة املظلوم واإعانته كذلك يحرم 

خذلنه, ولأّن اجلزاء وفق اجلرم فاإّن عقوبة اخلذلن هي اخلذلن, 

وقد روي يف ذلك عن اأبي عبد اهللQ: »وما من موؤمن يعني 

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

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

اهلل يف الدنيا والآخرة, وما من موؤمن يخذل اأخاه وهو يقدر على 

.
)2(

ن�سرته اإّل خذله اهلل يف الدنيا والآخرة«

الأّمة المتنا�ضرة:

لقد اأر�سى الإ�سالم بتعاليمه الرائعة عنا�سر الوحدة يف الأّمة 

فاعترب الرابطة بني اأبنائها هي رابطة الأخّوة, فقال تعاىل: { ۈ 

.
)3(

ٴۇ ۋ..} 
وقال كذلك: {ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

.
)4(

ڇ ڍ ڍ ڌ }

)1)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية دعاوؤه في العتذار من العباد.

)2)  - و�سائل ال�سيعة, ج 12 �س 268.

)3)  - �سورة الحجرات, الآية: 10 

)4)  - �سورة اآل عمران, الآية: 103.
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رها الإ�سالم وهي اأّن اأبناءه جماعة موّحدة ت�سود 
ّ
فثّمة قاعدة قر

وواجبات,  فرد حقوقاً  لكّل  يرّتب  ما  وهذا  الأخّوة,  روح  بينهم 

ومن هذه الواجبات واحلقوق التنا�سر. فالن�سرة واجبة من كّل 

م�سلم جتاه كّل م�سلم مهما كان لونه وعرقه ولغته.

بل اإّن من م�ساديق التنا�سر لي�س فقط دفع الظلم عن امل�سلم 

اأن يظلم  منعه من  اأي�ساً  واإّنا  له لريفعه  امل�ساعدة  املظلوم وتقدمي 

غريه فقد جاء اأّن ر�سول اهلل Pقال:

»ان�سر اأخاك ظاملاً اأو مظلوماً«, فقال رجل: يا ر�سول اهلل, اأن�سره 

اإن كان مظلوماً, اأراأيت اإن كان ظاملاً كيف اأن�سره؟ قال: »حتجزه اأو 

.
)1(

متنعه من الظلم فاإّن ذلك ن�سره«

من هو الذي يظلم؟

اإّن اجلواب على هذا ال�سوؤال له عالقة بفهم الإن�سان وتكوينه 

اأخرى  وبعبارة  والفردّية,  اأبعاده الجتماعّية  اإىل  اإ�سافة   
ّ

النف�سي

فلماذا  الإن�سانّية  الفطرة  الظلم من  وبغ�س  العدل  اإن كان حّب 

نرى الظلم ي�سود املجتمعات الإن�سانّية؟

واجلواب يتلّخ�س بالقول: اإّن الظلم راجع اإىل جهة من جهات 

بالعدل  لأّنه جاهل  الإن�سان  يظلم  اأن  فاإّما  الإن�سان,  النق�س يف 

نتيجة  وتختلط  الأمور  عليه  فتلتب�س  امل�ساديق  من جهة  والظلم 

)1)   كنز العّمال, ج 3 �ص 414.
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فيح�سب  عنده  املوازين  فتنعك�س  وال�سحبة  والرتبية  التعليم 

الظلم عدًل والعدل ظلماً, ويكون م�سداقاً لقوله تعاىل: { ڻ 

.
)1(

ڻ  ڻ ڻ }
كالع�سبّية  واأهوائه  وميوله  وغرائزه  �سهواته  اأمام  ل�سعفه  اأو 

على  �سربه  وعدم  النتائج  ل�ستعجاله  اأو  وال�سلطة  اجلاه  وحّب 

الأمور, وهذا ما اأ�سار اإليه الإمام زين العابدينQ يف الدعاء 

الظلم  اإىل  يحتاج  واإّنا  الفوت  يخاف  من  يعجل  »واإّنا  التايل: 

.
)2(

ال�سعيف«

ل تكن ظالمًا:

اإّن ن�سرة املظلوم واإعانته ومواجهة ظامليه مهّمة ولكن الأوىل 

اأن ل نظلم نحن ول ي�سدر مّنا الظلم واإذا دار الأمر بني اأن نظلم 

ن�سارك  اأمر  وثّمة  الظاملني,  املظلومني ل من  فلنكن من  ُنظلم  اأو 

به الظامل ظلمه وهو اأن نكون من اأعوان الظاملني, حيث ورد اإّن 

النداء يوم القيامة �سيكون لي�س فقط للظاملني واإّنا لأعوانهم ومن 

�ساعدهم ولو باأدنى درجات امل�ساعدة, ومعونة الظامل اإّما بتكثري 

احل�سد حوله مبا ي�سعره بالقّوة اأو بخذلن احلّق واأهله, ويف كربالء 

و�سحبه   Qاحل�سني على  اجلمع  كرّث  نوع  نوعان  هناك  كان 

خذل  وق�سم  بالكرثة,  �سعد  وابن  زياد  ابن  واأغرى  بيته   واأهل 

)1)  - �سورة الكهف الآية: 104.

)2)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية, دعاء في دفع كيد الأعداء �س 284.
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نتيجة  منتظراً  التّل  نداءه وجل�س على  يلّب  احل�سنيQ ومل 

راأى  ما  اء 
ّ
جر خدوده  على  واأ�سالها  دموعه  ذرف  ورمّبا  املعركة, 

و�سمع.

خاتمة: ر�ضالة اإلى المظلومين:

ك لرفع الظلم عن نف�سه, وعلى 
ّ
اإّن على املظلوم اأن يعمل ويتحر

اأن تواجه م�سطهديها لرفع ا�سطهادهم  ال�سعوب والأمم املظلومة 

 ل يوؤجر على مظلومّيته 
ّ

عنها, فكما اأّن املظلوم باحلّق ال�سخ�سي

امل�سطهدة  والأمم  ال�سعوب  فكذلك  عنه,  لرفعها  قادراً  كان  اإن 

قادرة  اإن كانت  توؤجر على مظلومّيتها  واملظلومة قد ل  واملقهورة 

على املواجهة واملقاومة لرفع الظلم واإزالة اجلور.

ولذا نرى نوحاQً مل يقل يف دعائه: اإّن مظلوم فانت�سر, 

, واملغلوب هو 
)1(

بل اإّن الن�ّس القراآّن هو: { ڦ ڄ ڄ}

فاأ�سبح غري  اأمره  وقهره ظاملوه وغلبوه على  �سلب  الذي  املظلوم 

قادر على رفع الظلم واخلروج من �سلطان الظاملني.

)1)  - �سورة القمر, الآية: 10.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان اأث��ر ال�سه��ادة يف ا�ستن��زال 

الن�سر, وف�سل ال�سهداء يف ا�ستنزاله.

 المحاضرة الثانية: 
اأثر ال�شهادة وال�شهداء يف ا�شتنزال امَلَدد الغيبّي

ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

.
)1(

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ }

)1) - �سورة الأحزاب, الآية: 23.
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مقّدمة:  الّن�ضُر من عند اهلل 

مبقت�سى الإميان باأّن اهلل تعاىل هو املوؤّثر الوحيد يف عامل الوجود, 

اأو  باملادّيات  ذلك  تعّلق  �سواء  واإرادته,  باإذنه  اإّل  �سي ء  يوؤّثر  ول 

الأ�سغر ل  الأكرب كما  اجلهادين  ميادين  والن�سر يف  املعنوّيات, 

ر تعاىل هذه القاعدة بقوله:
َّ
يتحّقق اإّل باإذنه تعاىل وقد قر

.
)1(

{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ }

فالن�سر ح�سراً بيد اهلل تعاىل عنده. وهذا ل يعني اأْن ل ِعربة 

بالأ�سباب الظاهرّية, بل تعني اأّنه تعاىل هو م�سبُب كّل �سبب وهو 

مع كّل �سبب �سبب.

حتقيق  اإىل  املُف�سية  بالأ�سباب  ناأخذ  اأن  تعاىل  اهلل  اأمرنا  ولذا 

خطط  من  اإعداده  اأمكن  ما  اإعداد  خالل  من  والغلبة  الن�سر 

: وتّدرب وجتهيز وتهيئة نف�سّية ومعنوّية, فقال عزَّ وجلَّ

.
)2(

{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

فالتفريَط باأ�سباب القّوة اإهدار لفر�سة الن�سر والغلبة والفتح, 

التي  الأ�سباب  ُنوِجد  اأن  فعلينا  اهلل  عند  من  الن�سر  كان  فاإّن 

ت�ستنزله.

)1) - �سورة الأنفال, الآية: 10.

)2) - �سورة الأنفال, الآية: 60.
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محاور المو�ضوع

بين الن�ضر والهزيمة:

واآخر  بالأ�سباب  ن�سر  اهلل  عند  من  وكالهما  ن�سران.  الن�سر 

ھ ھ ھ ے  بقوله: {  اهلل  عنه  حتّدث  الذي  وهو   
ّ

اإلهي

. وكالهما من عند اهلل تعاىل.
)1(

ے } 
�س لها املوؤمنون اأحياناً �ستكون 

ّ
وباملقابل فاإنَّ الهزمية التي يتعر

تعاىل  رها 
ّ
قر التي  التاريخ  يف  الإلهّية  ال�سّنة  على  َجرياً  مرحلّية 

.
)2(

بقوله: { ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

اأّنه  اإىل  املوؤمنني  للفات  تها  اقَت�سَ ة 
ّ
الإلهي احلكمة  تكون 

التاّم  ال�سبب  هو  احلّق  على  كونهم  اأّن  يظّنوا  ل  اأن  عليهم 

لغلبتهم, فقد يكون هناك خلل ما وهو خطرٌي جّداً, كمخالفة 

ُحد, اأو لأجل التمحي�س { ٱ 
ُ
القيادة كما ح�سل يف اأ

.
)3(

ٻ ٻ ٻ }
ٻ   } النهائّية  الهزمية  اإىل  الكافرين  ا�ستدراج  اأّنها  اأو 

پ } اأو لإك�ساب املوؤمنني �سفاٍت واأخالقاً وكمالت, اأو 
اإظهارها حيث ل ميكن ظهورها اإّل بالهزمية املرحلّية ومكابدة اآلمها.

)1)  - �سورة الروم, الآية:  47.

)2) - �سورة اآل عمران, الآية: 140.

)3) - �سورة اآل عمران, الآية: 141.
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   }

يقت�سي  قد  والتمحي�س  المتحان  فنظام   .
)1(

ٿ ٿ }
اأحياناً جريان الأمور على خالف املاأمول.

موا�ضفات الن�ضر الإلهّي:

 وغريه, ميكن ذكر بع�س 
ّ

واإذا اأردنا اأن نّيز بني الن�سر الإلهي

هذه املوا�سفات:

1- المن�سور اإلهّياً ال ُيغلب:

 ,
ّ

الإلهي الن�سر  لأ�سباب  قاً  حُمقِّ يكون  الذي  اأّن  معناه  وهذا 

ما  وهذا  والقتال  اجلهاد  ميادين  كّل  يف  دائماً  منت�سراً  يكون 

.
)2(

اأر�سدت اإليه الآية التالية: { چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ }

2- الن�سر االإلهّي مع التثبيت:

ت عليه الآية الكرمية: وهو ما ن�سّ

.
)3(

{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

لكن  الع�سكرّية,  الغلبة  حّقق  التاريخ  يف  منت�سر  من  فكم 

اجلنبة  ن�سره  يتجاوز  مل  حيث  و�سلطانه,  ملكه  زال  اأن  لبث  ما 

ه الذي غلبه اأو غريه. الع�سكرّية, وقد اآلت الأمور اإىل عدوِّ

)1)  �سورة اآل عمران, الآية: 142.

)2) - �سورة اآل عمران, الآية: 160.

)3) - �سورة محّمد, الآية: 7.
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فانهزمت مبادوؤه واأخالقه وثقافته, اأمام ثقافة واأخالق ومبادى ء 

ونه�سة  كربالء  يف  ح�سل  ما  ذلك  على  �ساهداً  ويكفي  غرميه. 

للطاغية, واأّما  الإمام احل�سنيQ حيث كانت الغلبة ع�سكرّياً 

الذي ُخّلدت مبادوؤه, وانت�سر فكره, وهيمنت اأخالقه و�سعاراته, 

فهو احل�سنيQ. فكم من ن�سر يف الظاهر كان هزمية يف الباطن, 

وكم من ن�سر اآنٍّ كان مقّدمٍة لهزمية ماحقة.

3- المدد الغيبّي:

بالأ�سباب  يح�سل  قد  وهو   ,
ّ

الإلهي الن�سر  ميّيز  ما  اأهّم  وهو 

القّوة والقدرة  اإيجاد  اإىل  املُف�سية  الو�سائل  املنظورة كالتوفيق يف 

واملعنوّية  النف�سّية  الظروف  اأو  الن�سر,  اإىل  املُو�سلة  القتالّية 

امل�ساعدة على النت�سار جلهة املوؤّيدين, والهزمية جلهة املخذولني, 

وو�سع اخلطط والتكتيكات القتالّية اإ�سافة اإىل اإنزال املالئكة.

 .
ّ

وقد ذكر القراآن الكرمي جمموعة منها لأجل الأمن النف�سي

تكثري  اأو  تقليل  ومنها  املواجهة,  يف  الأقدام  لتثبيت  املطر  منها 

العدّو يف اأعني املوؤمنني, اأو العك�س. قال تعاىل يف ذلك:

.
)1(

{ڃ ڃ چ چ چ چڇڇ }

ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  {ڃ 

.
)2(

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ }

)1) - �سورة الأحزاب, الآية: 9.

)2) - �سورة الأنفال, الآية: 11.
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گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

.
)1(

گ گ ڳ ڳ ڳ     ڳ}
خاتمة: ال�ضهادة ت�ضتّنزل الن�ضر

, هو كونه موؤيِّداً 
ّ

اإّن اأهّم عن�سر و�سفة من �سفات الّن�سر الإلهي

الذي  الآخر  الن�سر  قبال  الإلهّيني. يف  والتوفيق  باملدد,  اهلل  من 

ي�سّح لنا ت�سميته بالن�سر املاأذون, من اهلل.

ت�ستدعيه,  اأموراً  واملدد,  والتوفيق  التاأييد  لهذا  فاإنَّ  وبالتايل 

يقاتل  التي  الق�سّية  وكون  الإميان,  منها  ل�ستنزاله,  �سبباً  وتكون 

تعاىل,  اهلل  ن�سرة  عنوان  عليها  ي�سدق  بحيث  م�سروعة  لأجلها 

ولتحقيق ال�سرط فال بدَّ من خلفية عقائدّية حّقة, وكون الأهداف 

اإلهّية, والو�سائل م�سروعة, ولعّل كّل ذلك مت�سّمن يف قوله تعاىل:

وقد   .
)2(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }  }

يف  الأركان  وركن  الأ�سرار  �سّر  عن   Qاملوؤمنني اأمري  ك�سف 

 حيث جاء عنهQ يف نهج البالغة:
ّ

ا�ستنزال الن�سر الإلهي

علينا  واأنزل  الكبت,  بعّدونا  اأنزل  دقنا  �سِ اهلل  راأى  فلّما   ...«

.
)3(

ئاً اأوطانه«  الإ�سالم ُملقياً جرانه, ومتبوِّ
ّ
الّن�سر حّتى ا�ستقر

ميادين  يف  الثبات  الأوىل  بالدرجة  يعني  الذي  فال�سدق 

)1) - �سورة الأنفال, الآية: 12.

)2) - �سورة محّمد, الآية: 7.

)3) - نهج البالغة, ج 1, �س 104 )محّمد عبده(.
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ِب�سدق  ي�سهد  ما  ونتائجه  وَتبعاته  واآلمه  م�ساّقه  وحتّمل  اجلهاد, 

اأبرز  هو  والفداء  للت�سحية  فال�ستعداد  الّدين,  اإىل هذا  النتماء 

النفو�س  كبذل  جتد  ول   .
ّ

والعاطفي العقائدّي  ال�سدق  مظاهر 

وا�سرتخا�س الدماء اأمراً ُينبئ عن هذا ال�سدق.

والثبات,  لل�سدقّية  ُمثّبت  اأهّم  املعنى  بهذا  ال�سهادة  كانت  ولذا 

جهة  من  الإلهّي  والن�سر  الغيبّي,  املدد  ل�ستنزال  و�سيلة  واأف�سل 

قدموا على املوت راغبني م�ستاقني مل ُترهبهم بوارق 
َ
ال�سهداء الذين اأ

ويرى  فقدهم,  اأمل  ويتحّمل  بعدهم  يبقى  من  جهة  ومن  ال�سيوف, 

تقّطع اأو�سالهم ومع ذلك يّتبع خطاهم, وَيقفوا اأثرهم, ليناَل مقامهم 

ومنزلتهم ويلحق بهم.

Q ترجمة لقوله تعاىل:
ّ

وقد يكون كالم الإمام علي

ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

.
)1(

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ }
ثّم يقول بعدها: { ٹ ٹ ٹ ٹ }... واجلزاء 

لهوؤلء ال�سادقني املق�سومني اإىل ق�سمني ق�سم مات اأو ُقتل يف �سبيل 

اهلل على ال�سدق, وق�سم حّي باٍق على ال�سدق مل يبّدل جزاوؤهم هو:

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ   }

.
)2(

ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }

)1) - �سورة الأحزاب, الآية: 23.

)2) - �سورة الأحزاب, الآية: 25.
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   } نزلت  »فينا   :Q
ّ

علي عن 

پپ } فاأنا - واهلل - املنتظر وما بّدلت تبدياًل, ومّنا رجاٌل قد 
.

)1(

ا�سُت�سهدوا من قبل كحمزة �سّيد ال�سهداء«

ولنا اأن ناأمل ون�ستب�سر تطبيقاً لأمره تعاىل { ېئ ېئ   

 ون�ستب�سر مع ال�سهداء القادة ال�سّيد عّبا�س 
)2(

ىئ ىئ ىئی }
املقّد�س  الدفاع  �سهداء  وكذلك  عماد  واحلاّج  راغب  وال�سيخ 

)ر�سوان اهلل عليهم( الذين ي�ستب�سرون ملن خلفهم فرَيْون { ۓ  

حا�سم  بن�سٍر  ن�ستب�سر  اأن  لنا  ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ} 
, ولذا كانت �سهادة القادة ب�سرى الن�سر.

ّ
وحتمي

)1) - تف�سير الأمثل, ال�سيرازي, ج 13, �س 199.

)2) - �سورة التوبة, الآية: 111.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

التنبيه على مر����ض النفاق االجتماعّي، 

واآثاره والتحذير منه، و�ضرورة عالجه.

المحاضرة الثالثة
النفاق الجتماعّي

 P: »للمنافق ثالث عالمات يخالف ل�سانه قلبه, 
ّ

عن النبي

.
)1(

وقلبه فعله, وعالنيته �سريرته«

)1)  - الخ�سال, �س 111.
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مقّدمة: معنى النفاق:

يف  النافذ  الطريق  وهو  النفق,  من  م�ستّق  اللغة  يف  النفاق 

اأو للهرب. وله مفهومان.  الأر�س واملحفور يف الأر�س لال�ستتار 

الذين  لأولئك  �سفة  فهو  اخلا�ّس:  املفهوم  فاأّما  وعاّم؛  خا�ّس 

فئة  هم  اأخ�ّس  وب�سكل  الكفر؛  ويبطنون  الإ�سالم  ُيظهرون 

ظهروا يف زمن الر�سول الأعظم P ويف املدينة املنّورة بالّذات, 

واأمر  َخَطرهم,  عظيم  اإىل  واأ�سار  كتابه  يف  عنهم  اهلل  حتّدث  وقد 

معادية  اأ�سلها  يف  جماعة  كانوا  فهوؤلء  وقتالهم,  مبواجهتهم 

وقبل  الإ�سالم  قبل  ال�سائد  الواقع  وكان   P  
ّ

وللنبي لالإ�سالم 

كان  عندما  اأمرهم  حقيقة  يف  وكانوا  م�ساحلهم,  يالئم  الهجرة 

امل�سّلحة,  بالقّوة  تارة  املعادين واملحاربني  من  عود الإ�سالم طرّياً 

بال�سخرية وال�ستهزاء, ورمّبا  بالقّوة القت�سادّية, واأخرى  واأخرى 

انت�سار  , ولكن عندما بداأت تلوح عالئم 
ّ

بالت�سليل الجتماعي

الإ�سالم وهيمنته وقّوته, اأظهروا ال�ست�سالم ظاهرّياً وحتّولوا باطنّياً 

ية تعمل من داخل جمتمع امل�سلمني اإىل 
ّ
ياً اإىل معار�سة �سر

ّ
و�سر

د حركة  اإ�سقاط الإ�سالم, وجمتمع امل�سلمني, وتعمل على تر�سّ

�سّده,  وي�سمر  �سيئاً  يظهر  فاملنافق  بها,  الأعداء  ومّد  امل�سلمني 

 كما عربَّ 
ّ

العدّو احلقيقي الأعداء, بل هم  اأخطر  فاملنافقون  ولذا 

 وللنفاق مفهوم اآخر عاّم 
)1(

ۆئ ۆئ       ۈئۈئ} القراآن الكرمي { 

)1)  - �سورة المنافقون, الآية: 4.
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ي�سمل كّل حالة لها هذه املّيزات, وقد جاء هذا التعميم ملفهوم 

 الأعظم P حيث ورد عنه قوله: »من 
ّ

النفاق على ل�سان النبي

.
)1(

خالفت �سريرته عالنيته, فهو منافق كائناً من كان«

محاور المو�ضوع

النفاق الجتماعّي:

 
ّ

ومن م�ساديق النفاق ما ي�سّح اأن ن�سّميه النفاق الجتماعي

.
)2(

Q: »ما اأقبح بالإن�سان اأن يكون ذا وجهني«
ّ

فعن الإمام علي

 هو النفاق يف العالقات بني 
ّ

فاملق�سود من النفاق الجتماعي

اأبناء املجتمع, حيث ميكن تق�سيمه اإىل نوعني:

: وهو املُعرّب عنه بذي الوجهني, حيث يقابل 
ّ

1 � النفاق العملي

الآخرين بطالقة وجه وب�سا�سة ُتظهر �سروره بهم, واإذا راحوا 

 ,
َّ
واكفهر َعَب�س  منهم,  ِمَن 

َ
واأ لقائه  مكان  اأو  جمل�سه  عن 

اأو الأنامل غيظاً وَحَنقاً, عن الإمام  ورمّبا ع�سَّ على ال�سفاه 

ويدبر  بوجه  يقبل  ملزة  همزة  العبد  »بئ�س   :Qالباقر  

.
)3(

باآخر«

)1)  - م�سباح ال�سريعة, 146.

)2)  - عيون المواعظ والحكم, �س 473.

)3)  - و�سائل ال�سيعة, ج 12 �س 258.
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الل�سانني  بذي  الروايات  عنه يف  املعرّب  وهو  القويّل:  النفاق   �  2

وهو الذي يقول يف حم�سر ال�سخ�س الكالم اجلميل ويطري 

ويتاأّهل به, فاإذا �سار خلواً منه اأطلق ل�سانه ذئباً يرعى يف حلم 

اأخيه, ينه�سه غيبة وبهتاناً ورمّبا �ستمه وذّمه, وهتك �سرته, ومنَّ 

عليه ليوغر �سدور الآخرين عليه.

وعن ذلك قال الإمام الباقرQ: »بئ�س العبد عبد يكون ذا 

عطي 
ُ
وجهني وذا ل�سانني, يطري اأخاه �ساهداً, وياأكله غائباً, اإن اأ

.
)1(

َح�َسده, واإن ابُتلي خذله«

اأهل  م�ساديق  من  كثرياً  جند  احلايل  واقعنا  اإىل  رجعنا  واإذا 

البغ�ساء,  وُيبطنون,  املحّبة,  ُيظهرون  الذين   
ّ

الجتماعي النفاق 

وَيلب�سون ثوب النا�سح, وي�سمرون الغ�ّس, واخلديعة واخليانة.

وقد جاء عن ر�سول اهلل P قوله: »ثالثة ل ينظر اهلل اإليهم 

يوم القيامة, ول يزّكيهم ولهم عذاٌب األيم:... ورجل ا�ستقبلك 

.
)2(

بوّد �سدره فيواري وقلبه ممتلئ غ�ّساً«

النفاق حالة مر�ضّية

من جملة ما و�سف به اهلل تعاىل املنافقني قوله عن �سفتهم: 

.
)3(

{ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ } 

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 2 �س 343.

)2)  - بحار الأنوار, ج 72, �س 211.

)3)  - �سورة البقرة, الآية: 10.
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فهذه الآية اعتربت اأّن النفاق نوع من املر�س, لأنَّ حقيقته هو 

ازدواجّية ال�سخ�سّية, فالإن�سان ال�سامل له وجٌه واحد, ويف ذاته 

ان�سجام تاّم بني الباطن والظاهر, وبني الروح واجل�سد, لأنَّ كالًّ 

منها ُيكمل اأحدها الآخر, واأّما النفاق فهو حالة من الت�ساّد بني 

, ولذا فهذا املر�س 
ّ

, واملظهر وال�سلوك اخلارجي
ّ

املحتوى الداخلي

اخلطري له ظواهر يفرزها من الأعمال, والأقوال, وال�سلوك الفردّي 

.
ّ

والجتماعي

فمن اأعرا�س هذه الآفة:

1 � التلّون والتذبذب, وعدم الثبات, فهو مع كّل �سخ�س ب�سورٍة 

ولوٍن ينا�سبه.

2 � املكر واخِلداع, واخليانة, والتمّلق.

3 � التعايل والتكرّب على النا�س وا�ستحقار النا�س باعتبارهم ُبلهاء 

و�ُسفهاء.

4 � الأنانّية وعبادة الذات, فال يخطر ببالهم اإّل م�ساحلهم.

5 � الغتياب والنميمة, واحل�سد واخلذلن لأ�سدقائه, اإذ كّل ما 

يقّدمه لالآخرين ل يتجاوز ل�سانه اإىل جيبه ف�ساًل عن نف�سه.

6� النتهازية وحتنّي الفر�س. 

عاقبة النفاق الجتماعّي

ب�سكل   
ّ

الجتماعي والنفاق  عاّم,  ب�سكل  النفاق  مر�س  اإّن 
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خا�ّس خطري جّداً باآثاره ونتائجه يف الدنيا والآخرة.

اإىل  ه و�سالله, �سوف ي�سل  فلو متاَدى الإن�سان املنافق يف غيِّ

اأم  هو  ال�ساحلني  اأِمَن  واقعه.  ت�سخي�س  القدرة على  فقدانه  حّد 

من الفا�سدين املُف�سدين, ذلك لنقالب املوازين عنده وهيمنة 

اأعماًل  الف�سادّية  اأعماله  للمنافق  ترتاءى  اإذ  عليه,  املر�س 

واحلكمة  خطاأ,  على  والآخرون  �سواب  على  وهو  اإ�سالحّية, 

اأهل �سفاهة وبالهة,  واحلنكة هي فيما يقول ويفعل, والآخرون 

املر�س  بهذا  اإ�سابته  نتيجة  يلجاأ  م�سكلته  عمق  فهو يف  وبالتايل 

اإىل خداع نف�سه, ويعمد ليتخّل�س من وخز ال�سمري وتاأنيبه, اإىل 

ي�سبح  بالتدريج  ف�سيئاً  و�سيئاً  ووجدانه,  و�سمريه  نف�سه  ِخداع 

بل  �سّيئاً,  ول عماًل  انحرافاً  لي�س  به  يقوم  ما  باأّن  مقتنعاً  املنافق 

�سّل  اإىل  اأخرياً  �سيوؤّدي  وهذا  ال�سفات,  من  ذلك  على عك�س 

ال�سمري واإ�سكات �سوته؛ وهنا غاية ال�سوء حيث ُي�سبح النفاق 

حقيقًة النف�س وواقعها و�سورتها الباطنّية.

ومن كان واقعه يف الدنيا هكذا كيف �ستكون �سورته وواقعه 

يف الآخرة؟

 فقد ُروي عن ر�سول اهلل P: »ذو 
ّ

اأّما �ساحب النفاق العملي

.
)1(

الوجهني يف الدنيا ياأتي يوم القيامة وله وجهان من نار«

)1)  - ميزان الحكمة, ج 4 �س 3343.
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و�ساحب النفاق القويّل يقول عنه P: »من كان ذا ل�سانني, 

.
)1(

جعل اهلل له ل�سانني من نار«

اأعينهم, ويفقد  اإذا عرفه النا�س َي�سقط من  فاملنافق يف الدنيا 

كرامته, ويطردونه من جمال�سهم, ويف الآخرة يح�سر م�سّوه اخِللقة 

بل�سانني من نار, وُيعّذب مع املنافقني وال�سياطني.

خاتمة:  ل بدَّ من العالج:

تت�سلّل  الأمرا�س  وال�سيطان خفّية, ولأّن  النف�س  لأنَّ مكائد 

اإليها خل�سة, ويف غفلة مّنا, فلرمّبا ُي�سبح الإن�سان اأحياناً كما يقول 

وتعري�س  بغمز  اأو  اإ�ساراته,  من  »باإ�سارة   {  
ّ

اخلميني الإمام 

َي�سدر منه يف غري مو�سعه من ذوي الوجهني, وقد يكون الإن�سان 

�سليمة  نف�سه  يت�سّور  وهو  عمره  نهاية  الرذيلة حّتى  بهذه  ُمبتلى 

.
)2(

طاهرة«

ولذا فاإنَّ العالج كما ي�سفه } هو:

1 � علمّياً: التفّكر يف مفا�سد هذه املُوبقة واآثارها, ونتائجها الدنيوّية 

والأخروّية.

2 � عملّياً: ل بدَّ من مراقبة الإن�سان حلركاته و�سكناته, واأن يجعل 

اأعماله واأقواله من�سجمة ومتوافقة, ويعمل على املُطابقة بني 

)1)  - ميزان الحكمة, ج 4 �س 3344.

)2)  - الأربعون حديثاً.
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القلب والل�سان والوجه, ويبتعد عن كّل مظاهر اخلداع. واإذا 

اإىل �سيٍء من ذلك, فلُيخالف رغباتها ويعمل  نف�ُسه  َمالت 

التوفيق  اأّن  نن�سى  ل  اأن  ذلك  كّل  مع  وعلينا  بعك�سها, 

والنجاح دائماً بيد اهلل تعاىل ولذا فال بدَّ من الطلب من اهلل 

تعاىل  باأّنه  موقنني  اأنف�سنا,  معاجلة  يوّفقنا يف  اأن  الدعاء  عرب 

يف  ومعاونتنا  لإنقاذنا  العون  يَد  لنا  ميدُّ  الالمتناهّية  برحمته 

خطواتنا العالجّية.



41

 الليلة الثانية





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان اأهمّية الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر, واحلّث عليهم��ا, واآثارهما 

يف الدنيا والآخرة.

 المحاضرة األولى: 
اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر

قال الإمام احل�سنيQ: »واإّنا خرجت لطلب الإ�سالح يف 

.
)1(

اأّمة جّدي P اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر«

)1) لواعج الأ�سجان, ال�سّيد مح�سن الأمين, ج 4, �ص 330.
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مقّدمة:

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر جمال وجالل وجمال.

وين�سون وجوبها  الّنا�س  يهملها  ما  التي كثرياً  الواجبات  من 

البع�س  �سّماها  ولذا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  عليهم 

الر�سائل  يف  عنه  يعرّب  كما  وجودها  اأّن  مع  املن�سّية,  بالفري�سة 

 بها يف قوله 
ّ

العملّية من �سرورات الّدين وقد جاء الأمر الإلهي

تعاىل: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں 

.
)1(

ں ڻ} 
ق��ال: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  تع��اىل  اإّن اهلل  ب��ل 

.
)2(

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 
اأّن كون الأّمة الإ�سالمّية خري الأمم موقوف  فالآية تلفت اإىل 

باملعروف  الأمر  لفري�سة  الدائم  تعّهدها  منها  اأمور  جملة  على 

والنهي عن املنكر.

دائمة  املنكر حركة تطهري  والنهي عن  باملعروف  الأمر  اأّن  اإذ 

ومبادئها  وقيمها  ودينها  الأّمة  على حماية  تعمل  دائمة,  وتطوير 

وعقائدها و�سريعتها وت�سون مقّد�ساتها وحرماتها, وحتفظ مقّدراتها 

اأمر ندب  اأّن املعروف هو كّل  اإذ  وثرواتها وتبني عّزتها ومنعتها, 

بح�سب  اأمر ح�سن  كّل  وكذلك  به  ورّغب  به  واأمر  ال�سرع  اإليه 

)1)  - بحار الأنوار, ج 44, �ص 329.

)2)  - �سورة اآل عمران, الآية: 110.
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عنه  وينهى  النفو�س  تنكره  اأمر  كّل  هو  واملنكر  وال�سرع,  العقل 

ال�سرع والعقل وتاأباه النفو�س ال�سوّية.

لها  الأوىل:  جهتان:  له  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  فالأمر 

عالقة ببناء و�سيانة مناعة الأّمة واأبنائها بوجه الأمرا�س والآفات 

جلهاز  مقوٍّ  فهو  وغريها  وال�سلوكّية  والعقائدّية  واخللقّية  النف�سّية 

املناعة لالأّمة واأبنائها.

ب�سورة  عالقة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر  وكذلك 

فكما  والهيبة,  والبهاء  اجلمال  حيث  من  وجمتمعهم  امل�سلمني 

يبني املناعة ويرحمها كذلك يجّمل مظهر الأّمة مبا يجعلها مهابة 

عزيزة. جتتذب ب�سورتها البهّية الآمرين اإليها.

ولعّله لذلك كانت خريتها للّنا�س عاّمة ولي�س لها فقط اإذ قال 

.
)1(

تعاىل: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

محاور المو�ضوع

اآثار وبركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

من هذه الآثار:

1- �سالمة الدنيا والآخرة: عن اأمري املوؤمننيQ: »من كانت 

فيه ثالث �سلمت له الدنيا والآخرة, ياأمر باملعروف وياأمتر به 

)1)  - �سورة اآل عمران, الآية: 110.
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وينهى عن املنكر وينتهي عنه ويحافظ على حدود اهلل عزَّ 

.
)1(

» وجلَّ

Q: »قوام ال�سريعة الأمر 
ّ

2- قوام ال�سريعة: عن الإمام علي

.
)2(

باملعروف والنهي عن املنكر«

اإىل  يدعو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  بالأمر  لأّنه  وذلك 

 
ّ
وبر الأرحام  و�سلة  اجلهاد,  واإىل  جميعاً,  والعبادات  ال�سالة, 

الوالدين, ووحدة ال�سّف واإ�سالح ذات البني وغري ذلك, فاإّنك 

ل جتد فري�سة اإّل وهي حمتاجة اإىل الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر, ولذا فقد جاء عن الإمام الباقرQ: »اإّن الأمر باملعروف 

فري�سة  ال�سلحاء,  ومنهاج  الأنبياء,  �سبيل  املنكر  عن  والنهي 

عظيمة بها تقام الفرائ�س, وتاأمن املذاهب, وترّد املظامل, وتعمر 

.
)3(

الأر�س, وينت�سف من الظامل, وي�ستقيم الأمر«

3- الأجر العظيم: عن اأمري املوؤمننيQ: »وما اأعمال الرّب كّلها 

واجلهاد يف �سبيل اهلل عند الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

.
)4(

اإّل كنفثة يف بحٍر جّلي«

)1)  - بحار الأنوار, ج 4, �ص 422.

)2)  - ميزان الحكمة, ج 3, �ص 1940.

)3)  - الكافي, ج 5, �ص 422.

)4)  - بحار الأنوار, ج 67, �ص 89.
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4- اجلّنة: عن اأمري املوؤمننيQ: »اإّن للجّنة باباً يقال له: باب 

يف  املعروف  واأهل  املعروف,  اأهل  اإّل  يدخله  فال  املعروف 

.
)1(

الدنيا هم اأهل املعروف يف الآخرة«

اآثار ترك الأمر والنهي:

باملعروف  »لتاأمرّن   :P الأكرم   
ّ

النبي الأ�سرار: عن  ت�سّلط   -1

فيدعو  �سراركم  عليكم  لي�ستعملّن  اأو  املنكر  عن  ولتنهّن 

.
)2(

خياركم فال ي�ستجاب لكم«

وجلَّ  عزَّ  اهلل  »اإّن   :P الأعظم  الر�سول  عن  اهلل:  بغ�س   -2

وما  له:  فقيل  له,  دين  ل  الذي  ال�سعيف  املوؤمن  ليبغ�س 

املوؤمن ال�سعيف الذي ل دين له؟ قال: الذي ل ينهى عن 

.
)3(

املنكر«

 الأعظم P: »لتاأمرّن باملعروف 
ّ

: عن النبي
ّ

3- العذاب الإلهي

 .
)4(

ولتنهّن عن املنكر اأو ليعّمكم عذاب اهلل«

اأمروا  ما  بخري  الّنا�س  يزال  »ل   :P عنه  الربكات:  نزع   -4

فاإذا  والتقوى  الرّب  على  وتعاونوا  املنكر  عن  ونهوا  باملعروف 

مل يفعلوا ذلك نزعت عنهم الربكات, و�سّلط بع�سهم على 

)1)  - الكافي, ج 4, �ص 30.

)2)  - و�سائل ال�سيعة, ج 16, �ص 118.

-  الكافي, ج 5, �ص 97.  (3(

)4)  - جواهر الكالم, ج 21, �ص 359.
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.
)1(

بع�س ومل يكن لهم نا�سر يف الأر�س ول يف ال�سماء«

الأمن  وفقد  النعيم  بانقالب  عالقة  لها  اأخرى  اآثار  وهناك 

واختالل نظام املعي�سة وانت�سار الف�ساد و�سيوع الرذيلة وغريها.

بماذا ناأمر وعّما ننهى في هذا الزمن:

علينا اأن نلتفت اإىل كّل واجب تركه الّنا�س فناأمرهم به, وكّل 

منكر اأتاه الّنا�س فننهاهم عنه, لكن علينا اأن نقّدر الأولوّيات يف 

ذلك واأن نعتمد الأ�ساليب املفيدة واملوؤّثرة, فمن الأولوّيات التي 

ل تتغرّي مهما تغرّي الزمن م�ساألة حّث تاركي ال�سالة على ال�سالة, 

وتاركي ارتياد امل�ساجد على ارتيادها, ومن امل�سائل احل�ّسا�سة يف 

هذا الزمن ويف كّل زمن م�ساألة العّفة واحلجاب خ�سو�ساً مع ما 

اأّنهن حمّجبات لكن يف  يّدعني  بع�س من  لبا�س عند  نرى من 

ما  خ�سو�ساً  حجاب,  هيئة  يف  �سفور  هو  نراه  الذي  هذا  الواقع 

نراه من مالزمة ذلك للزينة من جهة وللتهّتك من جهة اأخرى, 

م�ساألة  الزمن  هذا  الأولوّية يف  لها  والتي  احل�ّسا�سة  الأمور  ومن 

وغريها,  الرحم  وقطع  الوالدين,  عقوق  وم�ساألة  بالربا,  التعاطي 

لكن علينا اأن نلتفت اإىل اأن نعتمد يف ذلك الأ�ساليب امل�سروعة 

ونوّبخ  بالكالم  نق�سو  اأن  لنا  يجوز  فال  التدريج,  ونعتمد  واملوؤّثرة 

من نحتمل اأن يتاأّثر باللني واملوعظة احل�سنة. وعلينا اأن نتعاطى يف 

)1)  - و�سائل ال�سيعة, ج 11, �ص 398.
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الأمر والنهي بروحّية الطبيب املحّب الرحوم الذي ل غر�س له 

ن اأنف�سنا باأن  اإّل �سفاء مري�سه, ومن جهة اأخرى علينا اأن نح�سّ

ل نرى اأنف�سنا درجة على غرينا وننظر اإىل املبتلني باملعا�سي نظرة 

احتقار, ول نرى اأّننا يف مناعة من الوقوع باملع�سية بل علينا اأن 

ندعو اهلل اأن يراأف بنا ول يبتلينا باملعا�سي.

خاتمة: نف�س المع�ضوم قربان لإقامة الفري�ضة:

عندما ن�سمع قول الإمام احل�سنيQ: »اإّنا خرجت لطلب 

الإ�سالح يف اأّمة جّدي ر�سول اهلل اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى 

.
)1(

عن املنكر«

علينا اأن نتاأّمل عبارته هذه لن�ستفيد جمموعة اأمور:

اأّوًل: القيمة والأهمّية العظمى التي حتوزها فري�سة الأمر باملعروف 

الإمام  معها  يقّدم  التي  الدرجة  اإىل  املنكر,  عن  والنهي 

ة اأهله واأ�سحابه اإىل  احل�سنيQ باخلروج ثائراً بنف�سه وخا�سّ

وال�سبي لأجل  الأ�سر  معاناة  واإىل  وال�سهادة  اجلهاد  �ساحات 

القيام بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ثانياً: اإّن الأمر باملعروف و�سيلة اإ�سالح الف�ساد يف الأّمة حّتى لو 

كان روؤو�سه اأمثال يزيد وابن زياد وابن �سعد وغريهم.

)1)  - لواعج الأ�سجان, ج 44, �ص 330.
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ثالثاً: اإّن �سهادة الإمام احل�سنيQ واأن�ساره واأهل بيته معاناة 

اأهل بيته لالأ�سر وال�سبي ومكابدة اآلمهما هي بنف�سها اأ�سلوب 

 Qمن اأ�ساليب الأمر والنهي التي مل يجد الإمام احل�سني

لها بّداً لتغيري الواقع الفا�سد واإنقاذ الأّمة من غفلتها و�سباتها.

واأخرياً علينا اأن ناأخذ من ذلك در�ساً بليغاً وهو اأن ن�سرتخ�س 

كّل ت�سحية وكّل عناء وكّل جهد نبذله يف �سبيل القيام بواجب 

الإمام بت�سحيات  تاأ�سّياً  املنكر  عن  والنهي  باملعروف   الأمر 

.R و�سحبه واآل بيته Qاحل�سني



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان خطورة ال�سائع��ات وكيفّية التعاطي 

معها والتحذير من الن�سياق لها.

المحاضرة الثانية
ال�شائعة قاتلة الأمم

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں   }

.
)1(

ہ   ھ ھ ھ ھ ے } 

)1)  - �سورة النور, الآية: 15.
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مقّدمة:  ال�ضائعة قاتلة م�ضلم بن عقيل:

وي�ستخدمها  ا�ستخدمها  التي  والأ�سلحة  الو�سائل  اأهّم  من 

�سياطني اجلّن والإن�س يف حربهم على احلّق واأهله الإ�ساعة والتي 

ما يكون كاذباً  انت�ساره وغالباً  اإذاعة خرب ما والعمل على  تعني 

ومد�سو�ساً للنيل من املعنوّيات وتثبيط العزائم واإدخال ال�سكوك 

اإىل النفو�س اأحياناً بالقدرة على النجاح والنت�سار, واأحياناً بالقيم 

واملبادئ التي يحملها الأفراد واملجتمعات.

ويف حوادث النه�سة احل�سينّية نرى هذا اللون من الأ�سلحة 

ما حدث  واأبرز ذلك  واأعوانهم  الظلمة  ا�ستخدمها  التي  اخلبيثة 

مع �سفري احل�سنيQ اإىل الكوفة واأهلها م�سلم بن عقيل حيث 

اإّن �سائعات منها قدوم جي�س من ال�سام اإىل الكوفة اأّدت اإىل اأن 

ينف�ّس الّنا�س من حول م�سلم )ر�س( ويرتكوه وحيداً يف مواجهة 

ابن زياد وجالوزته.

محاور المو�ضوع

1-  اأنواع ال�سائعات:

اإذا راقبنا واقعنا الذي نعي�سه ونظرنا اإىل التجارب التي عا�ستها 

النبيلة  والأهداف  املحّقة  املبادئ  اأ�سحاب  وخ�سو�ساً  الإن�سانّية 

والقادة الرّبانّيون جند اأّن ال�سائعات مل ترتك جماًل اإّل م�ّسته وذلك 

تبعاً لأغرا�س واأهداف الطواغيت والظاملني ومن هم على �ساكلتهم.
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وميكن اأن جند من اأنواعها:

اأ-  الإ�ساعة الأخالقّية:

 يو�سفQ  وما حاول 
ّ

ة النبي ومنها ما يف التاريخ من ق�سّ

 مو�سىQ والهدف اإدخال ال�سّك 
ّ

قارون اأن ين�سبه اإىل النبي

 لإ�سقاط م�سروعه باإ�سقاطه اأخالقّياً.
ّ

يف �سخ�سّية القائد الإلهي

ومنها ما ل يتعّلق بالقائد مبا�سرة واإّنا مبن هو ل�سيق به لي�سلوا 

 P يف حادثة 
ّ

اإىل �سخ�س القائد مب�ساألة النيل من عر�س النبي

الإفك.

واأحياناً تكون ال�سائعة م�سّوبة �سهامها اإىل اأبناء الأّمة لغر�س 

بن�سر  فيه  الف�ساد  ن�سر  لأجل  واأي�ساً  وتلويثها,  �سورته  �سرب 

واإّما �سدقاً, واإّنا يعمل على ن�سرها  اإّما افرتاءاً  ح�سول موبقة ما 

لتلّوثها الأل�سن وتطرق بها الآذان.

كما يف م�ساألة قذف املح�سنات حيث نهى تعاىل عن ن�سرها 

فقال عزَّ من قائل: { ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

.
)1(

ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ  جب  حب  خب } 
ب-  الإ�ساعة الأمنّية:

والتي ت�ستخدم عادة لإرباك حياة الّنا�س واإرعابهم, واأحياناً 

يكون الهدف منها هو �سرب الروح املعنوّية للجنود وللمجاهدين 

)1)  - �سورة النور, الآية: 19.
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املواجهة  �ساحات  يف  والوهن  وال�سعف  الرتّدد  حالة  واإيجاد 

والقتال. والتي من �سورها املبالغة يف ت�سوير قّوة العدّو واأ�سلحته 

املجاهدة  الفئة  �سورة  ت�سويه  باملقابل  وعتاده  وعديده  وعدده 

واملقاومة.

وبع�سها يهدف اإىل النيل من معنوّيات املجتمع الذي ينتمي 

اإىل  عربه  ب 
ّ
ويت�سر اخلوف  اإليه  ليدخل  املجاهدون  هوؤلء  اإليه 

املجاهدين وعلى الأقّل اإن مل يوؤدِّ ذلك اإىل اإعرا�س املجاهدين 

مرتّددة  ونفو�س  مرجتفة  باأيٍد  ولكن  فليقاتلوا  واجلهاد  القتال  عن 

وهذا ما كان يفعله املنافقون والذين يف قلوبهم مر�س يف املدينة 

ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ   }  P اهلل  ر�سول  زمن 

  .
)1(

ڭ ڭڭ } 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   } تعاىل:  قوله  وكذلك 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
.

)2(

ې ى   ى } 
ه�-  الإ�ساعة ال�سيا�سّية:

والتي ي�ستخدمها البع�س يف املناف�سات النتخابّية من ف�سائح 

تنال مناف�سيهم اأو ما ين�سره بع�س الأعداء عن م�ساومات يجريها 

عندما  مّكة  يف  معاوية  فعل  كما  الأعداء  مع  اجلهادّيون  القادة 

)1)  - �سورة الأحزاب, الآية: 13.

)2)  - �سورة الأحزاب, الآية: 60.
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طلب من احل�سنيQ وعبد بن العّبا�س وغريهما البيعة ليزيد 

الّنا�س عن  الّنا�س قبولهم, ف�ساألهم  اأ�ساع بني  فاأبوا ذلك ولكّنه 

ذلك فقالوا: اإّنا مل نبايع, فقال لهم الّنا�س: ل بل بايعتم.

ح- اأنواع اأخرى من ال�سائعات:

�سلوك  اإىل  تهدف  التي  القت�سادّية  اأو  الجتماعّية  منها 

 ما اأو غري ذلك.
ّ

ا�ستهالكي

2-  خطورة واأثار ال�سائعات:

يف  اأّنها  لها  والنقياد  ال�سائعات  اأخطار  تلّم�س  يف  يكفي 

اأدخله  و�سّماً  الثورّية  احلركات  ل�سرب  �سالحاً  كانت  التاريخ 

وي�سنع  باآمالها  ليفتك  الب�سرّية  ج�سد  يف  واأعوانهم  الظلمة 

نحو  حركتها  يبّطئ  اأقّل  ول  ويف�سلها  اأخالقها  وي�سّمم  اآلمها 

.
ّ

والرقي ر 
ّ
التحر

ومن نتائج ال�سائعات:

1-  �سقوط الأفراد وان�سحابهم من ميادين العمل واملواجهة.

2-  �سقوط املجتمعات وهزمية الأمم.

 ون�سر اخلوف 
ّ

3- اإ�سقاط الروح املعنوّية وانت�سار النهزام النف�سي

ممّهداً  النفو�س  يجتاح  جي�س  ال�سائعات  كاأّن  والرعب, 

لجتياح اجليو�س لالأوطان والأنف�س والأموال والأعرا�س.

الأمن  عن  ف�ساًل   
ّ

والجتماعي  
ّ

النف�سي الأمن  فقدان   -4



56

البلبلة  واإ�ساعة  الأمن  اأنواع  وكّل  والقت�سادّي   
ّ

ال�سيا�سي

وال�سطراب بكّل األوانه ونواحيه.

 انت�سار �سوء الظّن وت�سهيل ارتكاب 
ّ

5-  على ال�سعيد الأخالقي

املعا�سي مّما يوؤّدي اإىل �سريورتها من قيم املجتمع بعد كونها 

من املوبقات والفواح�س.

3-  كيف نعالج ال�سائعة:

لقد و�سف اهلل يف كتابه الكرمي جملة من املعاجلات لالإ�ساعات 

بكاّفة اأنواعها ومن هذه العالجات:

اأ- الرتّوي يف نقل الأخبار:

.
)1(

قال تعاىل: { ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ...}

اأّوًل مقدار  اأن يرتّوى ليعرف  فعلى املوؤمن قبل نقل الأخبار 

�سدقها, وثانياً على فر�س �سدقها ما هي اأثار اإذاعة هكذا اأخبار, 

الآثار  لو كانت �سادقة ذات  املذيع لالأخبار حّتى  اإّن  وب�سراحة 

ال�سّيئة هو من حيث ي�سعر اأو ي�سعر جندّي اإّما عند اإبلي�س كما 

اأو عند الأعداء ولننتبه يف زماننا هذا  ال�سائعات الأخالقّية,  يف 

الذكّية  الت�سال  و�سائل  يف  ذلك  من  ويحدث  حدث  ما  اإىل 

.
ّ

وعلى ما ي�سمى مواقع التوا�سل الجتماعي

)1)  - �سورة النور, الآية: 16.
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ب- التثّبت من اخلرب واملخرب:

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   } تعاىل:  قال 

.
)1(

ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } 
التاأّكد من موثوقّية اخلرب واملخرب,  الأّول  باأمرين  تاأمرنا  فالآية 

والثانية اللتفات اإىل اآثاره.

ء منه:
ّ

ه�-  حتكيم ح�سن الظّن واجتناب ال�سي

واأبرز ما يكون ذلك يف املوارد الأخالقّية وقد قال تعاىل عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ                 } ء: 
ّ

ال�سي الظّن  اجتناب 

.
)2(

پ ڀ ڀڀ } 
ة  ويف حتكيم ح�سن الظّن يف جمتمع املوؤمنني ما جاء يف ق�سّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   } تعاىل:  قوله  وهو  الإفك 

.
)3(

ڃ ڃ } 
ح- الرجوع اإىل املعنّيني واأهل الخت�سا�س:

اإّن الأخبار  الأمنّية حيث  املوارد  وهذا يجري خ�سو�ساً يف 

اإىل  اإي�سالها  من  بّد  ل  لالأعداء  خمّططات  على  تنطوي  قد 

تعاىل  قال  وقد  وحتليلها  اأبعادها  فهم  على  اأقدر  لأّنهم  املعنّيني 

عن ذلك:

)1)  - �سورة الحجرات, الآية: 6.

)2)  - �سورة الحجرات, الآية: 12.

)3)  - �سورة النور, الآية: 12.
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ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ   }

.
)1(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ } 

خاتمة:

خطط  من  الكثري  ف�سل  اأ�سباب  اأهّم  من  اإّن  املوؤمنون  اأّيها 

فعلت  كربالء  ويف  ال�سائعات,  هو  الثائرين  وحركات  ال�ساحلني 

ال�سائعات فعلها باملجتمع الكويّف فخّذلت الّنا�س عن ن�سرة ابن 

الكوفة  من  الآتي  اجلمع  كرّثت  التي  هي  بل   P  
ّ

النبي بنت 

لقتاله, فعلينا اأن نّتقي اهلل ون�ستفيد من درو�س عا�سوراء ول جنعل 

جنوداً  الذكّية  الهواتف  على  تلعب  التي  واأ�سابعنا  األ�سنتنا  يف 

يف جيو�س اأهل ال�ساللة والطواغيت, واإّل فاإّن من ل يتقي اهلل 

و�سمعته  وعّفته  املوؤمنني  جمتمع  ويف  واأ�سرارهم  املجاهدين  يف 

وطهارته ل �سّك اأّنه قد ياأتي يوم القيامة ليح�سر يف �سّف اأعداء 

اهلل والّدين واأعداء احل�سنيQ. فحذار ثّم حذار.

)1)  - �سورة الن�ساء, الآية: 83.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان خط��ر ال��كالم الزائد ع��ن احلاجة, 

وح�سن��ات تركه, والتحذير م��ن الرثثرة على 

الهواتف املحمولة والإنرتنت.

المحاضرة الثالثة
يف زمن الرثثرة

.
)1(

قال اهلل تعاىل:{ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

- �سورة الأحزاب, الآية: 70.  (1(
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مقّدمة:  الكلمة م�ضوؤولّية: 

قال اهلل تعاىل: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }.

نا اهلل تعاىل بالقول ال�سديد, ولكن مهدَّ لهذا 
َ
يف هذه الآية اأَمر

الأمر باأمر اآخر هو الأمر بتقوى اهلل, وهذا ملفت اإىل عالقة القول 

هو  كما  بالقول  مرتبط  والكالم  بالتقوى,  عاّم  ب�سكل  والكالم 

مرتبط باأمور اأخرى قلبّية وقالبّية, وثّمة اأمر اآخر ُير�سد اإليه تقدمي 

 
ّ

قلبي �سعور  هي  مبا  التقوى  اأّن  اإىل  اإ�سارة  وهو  بالتقوى,  الأمر 

بح�سور اهلل ورقابته مطلوب ا�ستح�سارها قبل القول.

َتِبعات  من  والحرتاز  الحتماء  اإىل  الإن�سان  تنّبه  فالآية 

الكالم, وهذا يعني اأّن هناك م�سوؤولّية ُترّتب على كالم الإن�سان, 

وعليه النتباه اإىل اأهّمّية ما يقول.

لي�سيبه  الهدف  باجتاه  توجيهه  هو  ال�سهم  ت�سديد  اأّن  فكما 

ول ينحرف عنه, كذلك فاإّن القول ال�سديد هو القول ال�سادق 

الهادف الذي يطلقه الإن�سان م�ستح�سراً الرقابة الإلهّية, ومتو�ّساًل 

بالتقوى لإ�سابة اخلري وال�سالح.

فاإّنه حما�سب على خطئه, وانحراف كالمه عن اخلري والهدى.

.
)1(

وقد قال تعاىل: { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ } 

فالكالم من العمل, ولو مل يكن من العمل ملا �سّح اأن يكون 

 بن 
ّ

حمّل رقابة اهلل عرب املالئكة. فمنها ما عن اأمري املوؤمنني علي

- �سورة ق, الآية: 18.  (1(
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فوقف  الكالم,  بف�سول  يتكّلم  برجل   
ّ
مر طالبQاأّنه  اأبي 

عليه, ثّم قال: »اإّنك مُتلي على حافظيك كتاباً اإىل رّبك, فتكّلم مبا 

.
)1(

يعنيك ودع ما ل يعنيك«

محاور المو�ضوع

ما يجب مراعاته عند الكالم:

الكلمة  دور  يفهم  اأن  املتكّلم  على  اأّن  يت�سح  تقّدم,  بعدما 

وموؤّثرّيتها, ويتدّبر كالمه قبل اإطالقه, فقد جاء عن اأمري املوؤمنني 

قوله Q: »لالإن�سان ف�سيلتان, عقٌل ومنطق, فبالعقل َي�ستفيد, 

.
)2(

وباملنطق ُيفيد«

:Q ال�سروط الرئي�سّية بقولهQ
ّ

وقد اخت�سر الإمام علي

.
)3(

»العاقل ل يتكّلم اإّل بحاجته اأو حّجته«

وميكن اأن نقول اإّن املطلوب اأن نراعي يف اأقوالنا كما يف اأعمالنا 

اأمرين:

1� اأن ن�ستح�سر دائماً اأّن كالمنا هو من اأعمالنا, ونلتفت اإىل اأّننا 

م�سوؤولون عن كّل ِقوانا مبا يف ذلك األ�سنتنا.

- نهج البالغة, ج 4 �ص 82.  (1(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 403.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 23.  (3(
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ق����ال تع��اىل: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

.
)1(

ىئ ىئ  ی ی        ی ی} 
2� اأن نكون هادفني يف اأقوالنا كما يف اأعمالنا, وهذا مقت�سى اأمر 

مع  بدَّ  ول  ھ ھ ھ }  ال�سديد {  بالقول  تعاىل  اهلل 

هذا مراعاة احلكمة من حيث الزمان واملكان والأ�سلوب.

ف�ضول الكالم واآفاته:

�سواًء  احلاجة,  حمّل  عن  الزائد  هو  �سيء  كّل  من  الف�سول 

اأكان طعاماً اأو �سراباً اأو م�سكناً اأو ماًل اأو كان كالماً.

وقد جاءت الروايات لتذمَّ هذا النوع من الكالم, ففي و�سّيٍة 

اأو�ساها الر�سول الأكرم P لأبي ذّر قال له: »... يا اأبا ذر اأترك 

.
)2(

ف�سول الكالم, وح�سبك من الكالم ما َتبلغ به حاجتك«

فكّل كالم مبا ل يعني الإن�سان هو من ف�سول الكالم. وقد 

قال اأمري املوؤمننيQ»عجبُت ملن يتكّلم مبا ل ينفعه يف دنياه, 

.
)3(

ول ُيكتب له اأجره يف اأخراه«

 R اأهل بيت الع�سمة  الواردة عن  الروايات  وقد َعّددت 

الآثار املرتّتبة على ف�سول القول منها:

- �سورة الإ�سراء, الآية: 36.  (1(

- و�سائل ال�سيعة, ج 8 �ص 531.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 330.  (3(
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اأكرثهم كالماً  النا�س ذنوباً,  »اأكرث   :P 1� كرثة الذنوب: عنه 

والهذر,  »اإّياك   :Q  
ّ

علي الإمام  وعن   
)1(

يعنيه« ل  فيما 

.
)2(

فمن َكرُثَ كالُمه كرثت اآثامه«

2� التاأثري يف القلب: فعن اأمري املوؤمنني Q: »الَهذر ياأتي على 

 فالكالم موؤّثر, واأثره يبلغ القلب. قلب املتكّلم قبل 
)3(

املُهجة«

 :Q قلب ال�سامع. وقد اأو�سح اأمري املوؤمنني ذلك بقوله

حياوؤه,  قلَّ  خطاوؤه  كرث  ومن  خطاوؤه,  كرث  كالمه  َكرُثَ  »من 

ومن  قلُبه,  مات  ورعه  قلَّ  ومن  ورعه,  قلَّ  حياوؤه  قلَّ  ومن 

.
)4(

مات قلُبه َدَخَل الّنار«

 :Q 
ّ

3� اإظهار العيوب وحتريك العداوات: فعن الإمام علي

ك 
ّ
»اإّياك وف�سول الكالم, فاإنَّه ُيظهر من عيوبك ما بطن, وُيحر

.
)5(

عليك من اأعدائك ما �سكن«

»اإّياك وكرثة   :Q  
ّ

4� يورث امللل وال�سجر: عن الإمام علي

.
)6(

الكالم فاإّنه يكرث الزلل, وُيورث املَلل«

.
)7(

وعنه Q: »الإكثار اإ�سجار«

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2735.  (1(

- مو�سوعة اأحاديث اأهل البيت R, ج12 �ص 42.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 47.  (3(

- تحف العقول, �ص 99.  (4(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 99.  (5(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 97.  (6(

- الم�سدر ال�سابق, �ص 60.  (7(
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ُيزّل احلكيم, ومُيلُّ احلليم,  5� يورث املالمة: عنهQ»الإكثار 

.
)1(

فال ُتكرث فت�سجر, وُتفرط َفُتَهن«

اآثار وميزات ترك ف�ضول الكالم:

ملّا كانت الآفات املرافقة لف�سول الكالم كثرية, ويكاد الإن�سان 

يعرث باإحداها كّلما ب�سط ل�سانه للقول, جاء الأمر بحفظ الل�سان 

كما يف و�سّية الر�سول P لأبي ذر: »يا اأبا ذر, ما َعمل من مل 

.
)2(

يحفظ ل�سانه«

وقد جاءت الروايات لرت�سد اإىل احلكمة والق�سد يف القول, 

حيث جاء عن اأمري املوؤمننيQقوله: »الكالم كالدواء, قليله 

اآثار  الكالم  من  والفا�سل  الزائد  وِلرَتِك   
)3(

قاتل« وكثريه  ينفع, 

وح�سنات لي�س اأقّلها ال�سالمة من اآفاته ومن هذه الآثار:

 
)4(

العيوب« ي�سرت  الكالم  »قّلة   :Q عنه  العيوب:  �سرت   �1

بل يعني على اخلال�س من العيوب فعنه Q: »من قلَّ 

.
)5(

كالمه بطل عيبه«

- ميزان الحكمة, ج3 �ص 2737.  (1(

- مكارم الأخالق, �ص 467.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 76,  (3(

- ميزان الحكمة, ج3 �ص 2737.  (4(

- ميزان الحكمة, ج3 �ص 2737.  (5(
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.
)1(

قلل الكالم, َتاأمن املالم«
َ
2� الأمن من املالمة: وعنه Q: »اأ

»اإن   :Q  
ّ

علي الإمام  فعن  الفكر:  و�سواب  القلب  نور   �3

قلل كالمك, واأكرْث 
َ
اأحببت �سالمة نف�سك و�سرت معايبك فاأ

.
)2(

�سمتك, يتوّفر فكرك, وي�سترن قلبك«

خاتمة: 

الزمن  هذا  يف  واقعنا  اإىل  لنعد  تقدم  بعدما  الرثثرة:  زمن 

ال�ساّب منهم,  اجليل  الّنا�س وخ�سو�ساً  اأّن  لنجد  نعي�سه,  الذي 

ُمبتلى ببلّية خطرة جّداً, وهي هذه الثورة يف عامل الت�سالت, 

اخللوية  الهواتف  الإعالم,  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة  اليوم  لدينا  حيث 

الكتابة  اأّن  نفهم  اأن  علينا  املهّم  ومن  ذلك...  وغري  والنرتنت 

على النرتنت واملحادثة اخلطّية هي كالم كالقول الل�ساّن وعلى 

جيلنا ال�ساّب اأن ينتبه اإىل اأن ما قلناه حول اآفات ف�سول الكالم 

�سفحات  وعلى  الكمبيوتر  وعلى  النّقالة  الهواتف  على  تنطبق 

النرتنت وغريها.

يقولون  ما  اإىل  وينتبهوا  كّله,  يّتقوا اهلل يف ذلك  اأن  وعليهم 

يقروؤون. ي�ساهدون وما  ي�سمعون وما  وما يكتبون وما 

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2737.  (1(

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2737.  (2(
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واإّل فاإّن الكلمة التي يقولها الإن�سان يف الهواء املباح �سيتحّمل 

وزرها بالغاً ما بلغ ولنتاأّمل معاً هذه احلكمة لر�سول اهلل P حيث 

قال: »اإّن الرجل ليتكّلم بالكلمة من ر�سوان اهلل ما كان يظّن اأن 

واإّن  يلقاه,  يوم  اإىل  ر�سوانه  بها  تعاىل  اهلل  َيكتب  بلغِت  ما  تبلغ 

ما  تبلغ  اأن  يظّن  ما كان  اهلل  بالكلمة من �سخط  ليتكّلم  الرجل 

.
)1(

بلغت, َيكتب اهلل بها �سخطه اإىل يوم يلقاه«

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2734.  (1(
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الليلة الثالثة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة األولى
اأ�رضار ا�شطحاب الن�شاء والأطفال

بي��ان عّل��ة ا�سطح��اب الإم��ام احل�س��ني 

للن�ساء والأطفال و�س��وًل اإىل عدم ا�ستعظام 

الت�سحيات يف �سبيل احلّق.

يراهّن  اأن  �ساء  قد  اهلل  اإّن   ...«  :Qاحل�سني الإمام  قال   

.
)1(

�سبايا...«

)1)  - بحار الأنوار, ج 44, �ص 364.
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مقّدمة:  ال�ضبي كالقتل محتومان:

اأ�سباب  عن  �ساأله  ملن   Qاحل�سني الإمام  جواب  اإّن 

ا�سطحابه لالأطفال والن�ساء اإىل كربالء خ�سو�ساً بعدما قدم اأّنه 

.
)1(

�سوف ي�ست�سهد قائاًل: »�ساء اهلل اأن يران قتياًل«

الإلهّية  امل�سيئة  اإىل  الأمر  نا�سباً  الن�سق  نف�س  على  بجواب 

بالقول: »�ساء اهلل اأن يراهّن �سبايا«.

علماً  امل�سري  يعلم  وهو  ذلك  على  اأقدم  اإّنا   Qاأّنه تعني 

يقينياً, وهذا العلم من الغيب الذي اأطلع اهلل عليه الإمام احل�سني 

.P 
ّ

بطرق لي�س منها فقط اإخبارات النبي

م�ساألة  اأّن   
ّ

احل�سيني البيان  ذلك  من  ي�ستفاد  ما  اأدّل  ومن 

ال�سبي كم�ساألة �سهادته املوعودة قبل ولدته امليمونة اأمر حمتوم 

 Qيف علم اهلل وم�سيئته وق�سائه. وهذه العبارة فيما تعنيه اأّنه

واأهل بيته م�سّلمون لأمر اهلل منقادون مل�سيئته عرفوا العّلة اأم مل 

يعرفوها. اإذ يكفي للثقة بح�سنها وجمالها واحلكمة فيها اأن تكون 

حمّل م�سيئة اهلل واإرادته. وهذا من اأرقى األوان التعّبد هلل تعاىل 

لأّنه لون من األوان اإفناء اإرادة العبد يف اإرادة اهلل النابع من الثقة 

الالمتناهّية به تعاىل ومن علّو ح�سن الظّن بربوبّيته وتدبريه.

)1)  - مقتل الح�سين Q, لل�سّيد عبد الرزاق المقّرم : 65,
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محاور المو�ضوع

ولكن ميكن لنا اأن نورد بع�س ما نحتمل اأّنه من الأ�سرار وهي:

1- من اأ�سرار ا�سطحاب الن�ساء واالأطفال:

 من الأ�سرار: 
ّ
اأ- �سر

اإّن اإ�سناد قرار اأخذ الن�ساء والأطفال اإىل �ساحة املعركة بتعليلها 

 لي�س فقط 
ّ

بالنتيجة وهي ال�سبي يعني فيما يعني اأّنها تدبري اإلهي

وقد  الإ�سالمّية,  ولالأّمة  للّدين  بل  بيته  ولأهل   Qللح�سني

يكون ذلك اأي�ساً لأّنه ل حاجة لبيان هذه الأ�سرار لأّنها �سوف 

املقام  لها  يّت�سع  اأكرب من  الأمر  بركات هذا  لأّن  اأو  تظهر جلّية, 

واأكرث من حت�سى اأو اأعظم اأن يحويها بيان وو�سف.

ب- حلفظ الأطفال والن�ساء: 

وذلك اأّن بني اأمّية وجالوزتهم مل يكونوا لرياعوا حرمة لأحد 

بقاء  فاإّن  وبالتايل   ,P لو كان هذا الأحد هو ر�سول اهلل  حّتى 

العيال والأطفال ل يقّل خطراً عليهم من اأخذهم اإىل كربالء, بل 

اإّن بقاءهم قد يحوّلهم اإىل رهائن ي�سغط هوؤلء من خاللهم على 

غريها  اأو  املدينة  يف  فوجودهم  وبالتايل  و�سحبه,   Qاحل�سني

ل  الذي  وجالوزتهم  اأمّية  بني  بط�س  من  ماأمن  يف  يجعلهم  ل 

ارتكابه  ميكن  ما  اأب�سع  اقرتاف  من  مينعهم  لهم  خلف  ول  دين 
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واقرتافه, لذا فاإّن من مقت�سيات احلفاظ على الأطفال والن�ساء اأن 

يتحّمل احل�سنيQ هذه امل�سوؤولّية طاملا بقي حّياً فاإن ا�ست�سهد 

عن  ر  ق�سّ قد   Qيكون فال  امل�سيئة  ال�سهادة  بعد  ما  هلل  كان 

لي�ستفرد  وحفظه  رعايته  �ساأنه  من  ما  يرتك  بوظيفته, ومل  القيام 

بهم الظلمة واملجرمون وحّتى ل يكونوا و�سيلة �سغط وابتزاز بيد 

عدّوهم.

الع�سر كيف  نهج الأموّيني يف هذا  ونحن نرى من هم على 

يفعلون بالأطفال والن�ساء والعّجز يف العراق و�سوريا.

ج- دليل على اجلّدّية وال�سدقّية يف الثورة:

له  واأطفاله  لعياله   Qاحل�سني الإمام  اأخذ  اإّن  �سّك  ل 

باأن   P ر�سوله  اهلل  اأمر  املباهلة حيث  اآية  �سبه يف ظروف  جهة 

�ساً لهم اللعن 
ّ
ة اأهل بيته معر يباهل ن�سارى جنران بنف�سه وخا�سّ

ة الأهل  والإبادة فيما لو مل يكن �سادقاً فيما اّدعاه فتعري�س خا�سّ

لالأخطار يف ق�سّية لها بعدها التوحيدّي كاملباهلة دّل عند كبري 

اأخذ  فكذلك   .P  
ّ

النبي دعوى  �سدق  على  جنران  ن�سارى 
 

وتعري�سهم  القتال  �ساحات  اإىل  واأطفاله  ن�ساءه   Qاحل�سني

�سدقه  على  جهة  من  دليل  يعقبها  وما  وخماطرها  لأهوالها 

اإ�سارة  وجّدّيته وحزمه يف الثورة والنه�سة, ومن جهة اأخرى هو 

يقدم  بحيث  اليزيدّي  احلكم  ي�سّكله  الذي  اخلطر  م�ستوى  اإىل 
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�سخ�س غيور عطوف كاحل�سنيQ با�سطحاب ن�سائه واأطفاله 

 Qاحل�سني لي�سرب  ثالثة  جهة  ومن  النزال,  �ساحات  اإىل 

الّدين  لهذا  والفداء  الت�سحية  يف  الأرقى  النموذج  بيته  واأهل 

وتلك املبادئ, بحيث ل ي�ستعظم اأبناء الأّمة فيما بعد وعلى طول 

التاريخ اأّي ت�سحية يقّدمونها يف طريق اإحقاق احلّق ورفع الظلم.

:
ّ

د- ال�سطحاب تدبري اإلهي

اإيرادها لكونها نتائج لوجود  اأموراً ميكن  اأّن ثّمة  ومعنى ذلك 

 Qالأطفال والن�ساء و�سبيهم قد ل ي�سح كونها هدفاً للح�سني

 Qواإّنا يجوز اأن تكون متعّلقاً للم�سيئة الإلهّية ومن احل�سني

والآل يكون الت�سليم والر�سا ومنها:

1- تكري�ص ريادة بيت النبّوة:

الأ�سواء  لتبقى  اأراده  اهلل  يكون  قد  تدبري  العيال  فح�سور 

مت�سّلطة على بيت النبّوة بل قل لإبقائهم قبلة اأنظار واأفئدة الّنا�س 

يزيد  اأراده  ما  نوره على عك�س  واإطفاء  البيت  ومنع طم�س هذا 

ومن قبله ومن بعده, وذلك من اإظهار م�ستوى تفان اأهل البيت 

النبوّي يف دين اهلل حيث ل ي�ستعظمون ت�سحية حّتى لو م�ست 

اأغلى بل اأ�سرف ما يعتربه الّنا�س �سريفاً وغالياً بل حّتى مقّد�ساً, 

فهذا التدبري كان ليف�سل م�سعى الطاغية بهدم بنيان هذا البيت 

: »ل متحو 
ّ

وحمو معامله واإخماد اأنواره ولذا جاء اجلواب الزينبي
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. ومن جهة لتبقى اأفئدة الّنا�س تهوى 
)1(

ذكرنا ول متيت وحينا«

اإليهم بل لتعزيز مكانتهم واإثبات ريادتهم واإمامة الأئّمة منهم.

2- اإعطاء احلدث العا�سورائّي �سحنة عاطفّية:

 P الر�سول  لعّل  عظمى  جاذبّية  احل�سينّية  لل�سهادة  اإّن 

لن  املوؤمنني  قلوب  يف  حرارة  احل�سني  لقتل  »اإّن  بقوله:  عناها 

 
ّ

العاطفي البعد  ذاك  جاذبّيتها  قّوة  مكامن  ومن   .
)2(

اأبداً« تربد 

اأّن وجود الأطفال والن�ساء هو اأحد اأركان  وال�سعورّي ول �سّك 

تلك ال�سحنة العاطفّية.

3- االإنذار االإلهّي:

له  �سون 
ّ
�سيتعر ما  مع  والأطفال  الن�ساء  وجود  اأّن  �سّك  ل 

من الطاغية واأعوانه �سواء يف الطّف اأو يف رحلة ال�سبي له جهة 

الك�سف عن م�ستوى ب�ساعة ووح�سّية هوؤلء. اإّل اأّن ثّمة اأمراً قّل 

ل�سّنة  بياناً  فيه  اأّن  وهو   
ّ

العا�سورائي احلدث  قراءة  عند  يلحظ  ما 

اإلهّية اجتماعّية و�سيا�سّية وهي اأّن التقاع�س عن النهو�س يف وجه 

واملتخاذلني  املتقاع�سني  يجعل  ل  واأهله  احلّق  وخذلن  الظامل 

والقاعدين يف مناأى من بط�س وظلم الطغاة, بل اإّن ذلك �سيغري 

ظلمه  يف  اأكرث  وال�سراف  وح�سّيته  يف  اأكرث  بالإغراق  الظامل 

لوح�سّيته  يرخى  باأن  النت�سار  ن�سوة  �ستاأخذه  بل حتماً  وجترّبه, 

)1)  - بحار الأنوار, ج 45, �ص 135.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 318.
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الّنا�س يف دمائهم واأموالهم واأعرا�سهم ولن يجد  العنان مفرت�ساً 

عائقاً دون بلوغه املدى الأق�سى يف ذلك.

خاتمة: الح�ضينQ الأ�ضوة:

كربالء  اإىل  وعياله  اأطفاله   Qاحل�سني الإمام  حمل  اإّن 

كان  فاإن  اأثره,  ونقتفي  خطاه  على  ون�سري  به  لنتاأ�ّسى  لنا  در�س 

�ساحات اجلهاد  اإىل  يثقل خطانا  والأموال  البيوت  اخلوف على 

فاإّن احل�سنيQ ترك كّل ذلك وذهب اإىل م�سرعه, واإن كان 

ما  اإذا  لالأخطار  �سوا 
ّ
يتعر اأن  نخ�سى  واأطفال  واأخوات  ن�ساء  لنا 

قمنا مبواجهة الظاملني, فاإّن احل�سنيQ ا�سطحب خري الن�ساء 

وخري ال�سّبان وخري الآل ليواجهوا معه وحو�ساً مغرقة بوح�سّيتها 

اإىل درجة اأن �سماها احل�سنيQ: ع�سالن الفلوات.

فلنتخذ احل�سنيQ قدوة ولنجعل كّل ما ي�سيبنا كما جعل 

احل�سنيQ ذلك كّله يف عني اهلل... ليهون علينا كما هان عليه 

ما نزل به.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 بيان خطورة الإعرا�س عن ذكر اهلل تعاىل, 

واحل��ّث على بناء عالقة جّيدة مع اهلل واأوليائه 

وكتابه.

المحاضرة الثانية
الإعرا�ش عن ذكر اهلل

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   }

ٱ  مب  خب  حب            جب  يئ   ىئ  مئ      حئ  جئ  ی  ی  ی    
ٻ          ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

.
)1(

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ    ٹ  ٹ } 

- �سورة طه, الآيةات: 124- 127.  (1(
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مقّدمة:  اآيات اهلل ونعمه ل تح�ضى

تنقطع  ول  تنفّك  ل  الوجود  هذا  يف  وجتّلياتها  اهلل  اآيات  اإّن 

واأعملت  وب�سرك,  ب�سريتك  �سرفت  فاأين  الزمن,  من  برهة 

اآيات اهلل, كاأّن اهلل يخاطبك, يف عقلك  عقلك وقلبك وجدت 

وهنالك  وهناك  هنا  اإّن  وم�ساعرك,  وعواطفك  واإح�سا�سك 

ومعك وفيك...

.
)1(

{ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ } 

يعر�س,  من  نحن  ولكن  لب�سائرنا  ويرتاءى  لنا  يتجّلى  فاهلل 

باآلئه...  باأفعاله, ب�سفاته,  باأ�سمائه,  به,  يرتاءى ويتجّلى ليذّكرنا 

ولكن نحن من يغرق يف ظلمات بع�سها فوق بع�س من الغفلة 

واجلهل وال�سهوات, وامليول والرغبات, اأ�سف اإىل ما يغ�سى اأعني 

قلوبنا من غ�ساوة الأنا وحّب الّذات, وما ي�ستعمرها من الق�سوة 

والأمرا�س, لتغدو مقاّر لعدّو اهلل وطريده الرجيم .

الإلهّية  بالألطاف  مليئاً  لوجدناه  حياتنا  م�سل�سل  راجعنا  واإذا 

وديان  يف  ال�سقوط  قبل  الرحمة  يد  تتلّقانا  فتارة  الرّبانّية,  والعنايات 

نعمة  تخّولنا  وثالثة  وامل�سائب,  البالءات  عّنا  حتجز  املع�سية,واأخرى 

نذوق حالوتها, ورابعة تدفع عدواً جّباراً, واأخرى مر�ساً قاتاًل... وحقيق 

.
)2(

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ} اأن نقول مع القران الكرمي:  { 

- �سورة البقرة, الآية: 115.  (1(

- �سورة اإبراهيم, الآية: 34.  (2(
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نعم اإّن النعم الإلهّية ل قدرة لنا على اأن نح�سيها, ومع ذلك 

ول  بها,  ي�سعرون  ول  والنعم,  الآيات  يرون  ل  مّنا  الكثري  فاإّن 

اأن ل ي�سكروا  يتفاعلون معها, وغالباً ل ي�ستفيدون منها, واأوىل 

اهلل عليها حينها, فكيف ي�سكر على النعمة من ل يراها نعمة؟!, 

بل من ل يراها اأبداً, واأّنى له حينها اأن يغتنمها وي�ستفيد منها؟

محاور المو�ضوع

معنى الإعرا�س عن ذكر اهلل وم�ضاديقه:

اأو  عنها,  الوجه  اإ�ساحة  هو  اهلل  ذكر  عن  الإعرا�س  معنى 

ن�سيانها, فمن م�ساديق ذكر  القراآن  وباملعنى  واإهمالها,  اإغفالها 

اهلل اللتفات اإىل األطافه ونعمه, ومن هذه الألطاف والنعم, الرزق 

والإميان,  املعنوّية كالهداية  واأمن وغريه... ومنها  وذّرّية  من مال 

ومنها و�سائل الهداية من الآيات الأنف�سّية والآفاقّية, ومنها وهو 

حيث  احرتامه,  وعدم  اهلل  ع�سيان  على  الإقدام  عدم  اأجالها 

اإّن العامل حم�سر اهلل, ومع ذلك نع�سيه وهو ي�سهد علينا, ومنها 

الذكر الل�ساّن وهو الت�سبيح والتحميد والتهليل وغري ذلك.

ومن ذكر اهلل القراآن الكرمي, فاإّن عدم العناية به واإهمال قراءته 

 P 
ّ

وعدم التدّبر فيها هو اإعرا�س عنه ون�سيان له, ومنها النبي

اأهل  هم  واأهله  باهلل  املذكر  وهو  الذكر,  فهو   R بيته  واأهل 
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الذكر, وكذلك ن�سيانه ون�سيانهم واإهماله واإهمالهم وعدم الإقرار 

لهم بالف�سل وعدم التاأ�ّسي بهم والإقتداء ب�سلوكهم و�سريهم هو 

اإعرا�س.

وقد اأمرنا اهلل بعدم ن�سيان ذوي الف�سل علينا وقرن ال�سهادة له 

 P وجعلها جزء الأذان والإقامة وجزء 
ّ

بالوحدة بال�سهادة للنبي

Pومل   
ّ

النبي ا�سم  �سمع  من  النا�س  اأبخل  �سار  بل  ال�سالة, 

ي�سلِّ عليه وكذلك ترك ولية اأمري املوؤمننيQيف اإجابة الإمام 

واملوت  الآخرة  ن�سيان  الآية, ومنها  �ساأله عن  ال�سادقQملن 

ولقاء اهلل تعاىل, وعدم ال�ستعداد لهما, ويف الآية التي �سبقت 

فعدم اّتباع 
  )1(

مو�سوعنا قال تعاىل:{ پ پ پ پ... }

 مطلقاً هو اإعرا�س عن ذكر اهلل.
ّ

الهدى الإلهي

اأ�ضباب الإعرا�س:

العاّم  منها  كثرية,  اهلل  ذكر  الإن�سان عن  اإعرا�س  اأ�سباب  اإّن 

و�سعف  الإميان,  �سعف  الأوىل  بالدرجة  وياأتي  اخلا�ّس,  ومنها 

املفرطة  والعالقة  الدنيا  على  املفرط  النكباب  ومنها  العقيدة, 

اأي  والغيبيات,  بالغيب  والعالقة  املعنوّيات  وتغييب  باملادّيات, 

, وطغيان ال�سهوات 
ّ

 بل الفقر املعنوّي والروحي
ّ

ال�سعف الروحي

وانغما�س الإن�سان بها, ومنها الغفلة وق�سوة القلب نتيجة الذنوب 

- �سورة البقرة, الآية: 38.  (1(
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التي يرتاكم اأثرها على �سفحة القلب فت�سعف الب�سرية, وتتدّرج 

ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ   } الكامل:  العمر  اإىل  ال�سعف  يف 

.
)1(

ڍ } 
عاقبة الإعرا�س عن ذكر اهلل في الدنيا:

ملن  عقوبة  ي�سّكالن  اأمرين  الكرمي  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  ذكر 

وهما  اأوليائه,  وهدي  بهديه  يهتدي  ول  اهلل  ذكر  عن  يعر�س 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   } تعاىل:  قوله  يف  جمموعان 

الأوىل  فالعقوبة   ,
)2(

{ ىئ ىئ ىئ ی ی    ی 
هي املعي�سة ال�سنك, واملراد من املعي�سة ال�سنك �سيق العي�س, 

والذي قد يكون بالفقر والعوز واحلاجة كما ف�ّسره بع�سهم لغوّياً, 

ولكن قد يكون عك�سها لكن مع ال�سطراب وفقدان الطماأنينة 

واخلوف والقلق, فاإن كان ذكر اهلل بقيد الإميان يورث الطماأنينة 

مب ىب يب جت حت    ختمت ىت يت     } وال�سكينة: 

فعدم  ال�سّد,  عنه  ينتج  العك�س  فاإّن   ,
)3(

{ جث مث ىث 
الإميان والإعرا�س عن ذكر اهلل ل �سّك يورث ال�سطراب والقلق 

ال�سنك,  واملعي�سة  ال�سيق  العي�س  هو  وهذا  واحلزن,  واخلوف 

الدنيوّية  والنقائ�س  املعنوّي  الفقر  من  يتوّلد  غالباً  احلياة  ف�سيق 

- �سورة المطففين, الآية: 14.  (1(

- �سورة طه, الآية: 124.  (2(

- �سورة الرعد, الآية: 28.  (3(
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.
ّ

وانعدام الغنى الروحي

فمن ل يوؤمن باهلل والغيب ول باحلياة بعد املوت ومن ل يعّد 

للم�ستقبل,  الطماأنينة  عدم  من  حالة  يف  �سيكون  عّدته  لذلك 

وغريها,  واملالّية  البدنّية  قدراته  ذهاب  من  اخلوف  و�سيحكمه 

وهذه العقوبة قد تكون يف الربزخ ولي�س فقط يف الدنيا.

عمر الآخرة عقوبة الإعرا�س:

واأّما العقوبة الثانية وهي عقوبة اأخروّية فهي اأن يح�سر اهلل تعاىل 

ظهور  عامل  الآخرة  عامل  اأّن  وذلك  اأعمى,  ذكره  عن  املعر�س 

فاملعر�س  والأخالق,  الأعمال  فيه  تتج�ّسم  عامل  وهو  احلقائق, 

عن ذكر اهلل تعاىل حقيقته اأّنه اأغم�س عيني قلبه عن روؤية اآيات 

كانت  واإن  لرياها,  ب�سريته  ا�ستخدام  اأهمل  وبالتايل  واآلئه,  اهلل 

ۅ  العقوبة: {  كانت  واإن  بالب�سرية,  فالآخرة  بالب�سر  الدنيا 

 اأي اأن العقوبة من �سنخ الذنب فاإّن اأعمى الب�سرية يف 
)1(

ۉ }
الدنيا اأعمى الب�سرية يف الآخرة, ومن ناحية اأخرى فاإّن املعر�س 

اآيات  من  له  اهلل  عر�س  ما  كّل  اأهمل  قد  يكون  اهلل  ذكر  عن 

لرياها ويراه من خاللها, فكذلك العقوبة هي الإهمال املعرّب عنه 

.
)2(

بالن�سيان: { ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ}

- �سورة النباأ, الآية: 26.  (1(

- �سورة طه, الآية: 126.  (2(
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قال  اأ�سّد,  الأمر  اإّن  بل  ذلك  على  تتوّقف  العقوبة  ليت  ويا 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ     تعاىل: { 

.
)1(

ٹ  ٹ } 

خاتمة:

اإّن الإعرا�س عن ذكر اهلل عمل مهلك يجب اأن نحذر منه, 

وعلينا اأن نوقظ قلوبنا من الغفلة, باأن ل نرتك الدعاء, والتاأّمل يف 

الكون والأنف�س, واأن نحر�س على اأف�سل العالقة باهلل اأّوًل وبنبّيه 

اأن جنعل  دائماً  وعلينا  اهلل,  وبيوت  اهلل  اهلل وكتاب  وباأولياء  ثانياً 

األ�سنتنا رطبة بذكر اهلل, واأن نتذّكر اهلل عندما نرزق نعمة اأو تدفع 

عّنا نقمة, واأن نتذّكره ب�سكل اأخ�ّس عندما نهّم مبع�سية.   

          

- �سورة طه, الآية: 127.  (1(





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان م�ساوئ النقا�سات احلاّدة واخل�سومات 

ال�سلبّي��ة, واآثاره��ا ومفا�سده��ا, والإر�ساد اإىل 

.
ّ

املحاورة والنقا�س الإيجابي

المحاضرة الثالثة
دع النقا�شات ال�شلبّية )اخل�شومة(

ر  Q: »من بالغ يف اخل�سومة اأثم, ومن ق�سّ
ّ

عن الإمام علي

.
)1(

 اهلل من خا�سم«
ّ

فيها ظلم, ول ي�ستطيع اأن يتقي

- ميزان الحكمة, ج1, �ص748.  (1(
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مقّدمة:  معنى الخ�ضومة:

اإّن من الظواهر التي ترافق حياة النا�س ما ي�سّمونه اخل�سومة 

معنى  يف  الألفاظ  هذه  ي�ستعملون  ما  غالباً  وهم  واملخا�سمة, 

ت نزاعاً لفظّياً وحماججة اأم ل. واأّما 
َّ
»العداوة« واملعاداة �سواء جر

يف املعنى اللغوّي والقراآّن خ�سو�ساً, فقد قال بع�س اأهل اللغة: 

»اخل�سام م�سدر, خا�سمته خ�ساماً وخما�سمة. قاله: اأبو عبيدة, 

وقال الزّجاج: هو جمع خ�سم, يقال: خ�سم وخ�سام وخ�سوم 

مثل بحر وبحار وبحور؛ وحقيقة التعّمق يف البحث عن ال�سيء 

.
)1(

وامل�سايقة فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خ�سوم«

 P  قوله: »اإنَّ اأبغ�س الرجال اإىل اهلل الألدُّ 
ّ

ونقل عن النبي

 اأي �سديد اخل�سومة.
)2(

اخل�سم«

وقيل املخا�سمة تعنى يف الأ�سل اإم�ساك �سخ�سني كّل منهما 

 ,
ّ

اللفظي الت�ساجر  على  ذلك  بعد  طلقت 
ُ
اأ ثّم  جانبه  من  لالآخر 

 فاخلال�سة: اخل�سومة واملخا�سمة هي 
)3(

والأخذ والرّد يف الكالم

 الذي فيه كثري اأخذ 
ّ

نوٌع من النزاع والت�ساجر والنقا�س اللفظي

ورّد, وفيه م�سايقة وت�سّدد.

- تف�سير الثعلبّي, ج2, �ص123.  (1(

- كنز العّمال, ج3 �ص 565.  (2(

- تف�سير الأمثل, ج15, �ص190.  (3(
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وقد تكون املخا�سمة غالباً يف الأمور واملعامالت الدنيوّية وقد 

 
ْ
تكون يف الأمور الدينّية فقد جاء عن الإمام الكاظم Q: »ُمر

الّدين,  اخل�سومة يف  وَيَدعوا  األ�سنتهم,  من  يكّفوا  اأن  اأ�سحابك 

.
)1(

» ويجتهدوا يف عبادة اهلل عَزّ وجلَّ

محاور المو�ضوع

َدْع الخ�ضومة ال�ضلبّية

عن غياث بن اإبراهيم قال كان اأبو عبد اهلل Qاإذا مّر بجماعة 

بها  يرفع  اهلل,  »اتقوا  ثالثاً:  يقول  حّتى  يجوزهم  ل  يخت�سمون 

اخل�سومات  خو�س  اأن  على  �سراحة  تدّل  الرواية  هذه   ,
)2(

�سوته«

والنقا�سات واملحاججات هي خالف التقوى ولذا كان التكرار من 

املع�سوم Qبالأمر بالتقوى ثالثاً قبل جتاوز املتخا�سمني.

لكنَّ الواقع اأّن هذا النهي هو عن نوع خا�ّس من النقا�س وهو 

 منها وهو عندما يكون النقا�س واجلدل بني الطرفني بهدف 
ّ

ال�سلبي

التفاخر وا�ستعرا�س القّوة, وفر�س الراأي على الطرف الثان عن 

واأفكار  معتقدات  ت�سوي�س  اإىل  يوؤول  وقد  ال�سّجة,  اإثارة  طريق 

الرواية  عرّبت  ولذا  بع�ساً؛  اأو  كاّلً  ال�سامعني  اأو  الآخر  الطرف 

ورد  فيما  ذلك  واجلدال عن  النقا�س  من  النوع  هذا  الناهية عن 

- ميزان الحكمة, ج1, �ص747.  (1(

- ميزان الحكمة, ج1, �ص748.  (2(
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عن الإمام الباقر Q: »اخل�سومة مُتحق الّدين, وحُتبط العمل, 

يف  كان  �سواء  النقا�س  من  النوع  هذا  فاأمثال   
)1(

ال�سّك« وُتورث 

اإىل  لي�سل  تدريجّياً  بالكالم  ينحدر  �سوف  الدنيا  اأو  الّدين  اأمور 

الكالم  تبادل  اإىل درجة  تنحدر  ورمّبا  ال�ستهانة وعدم الحرتام, 

املبتذل القبيح, وترامي التهامات الباطلة بل حّتى ال�ستم وال�سّب 

بالكالم البذيء كما ن�سهد ذلك غالباً.

اآثار ومفا�ضد الخ�ضومة ال�ضلبّية:

 ذكره من اآثار اخل�سومة ال�سلبّية وهي انحدار 
ّ
اإ�سافة اإىل ما مر

م�ستوى اخلطاب اإىل درجة الإ�سفاف والبتذال والهانة وال�سّب 

وال�ستم وغري ذلك فاإّن ثّمة اآثاراً اأخرى ل بدَّ من بيانها وهي كما 

جاء يف املروّيات:

الرواية  ال�سّك كما يف  وُتورث  العمل,  وحُتبط  الّدين:  1� متحق 

.Q ال�سابقة عن الإمام الباقر

2� ُتردِي �ساحَبها: عن الإمام الباقر Q: »اإّياك واخل�سومات 

فاإّنها ُتورث ال�سّك, وحُتبط العمل, وُتردي �ساحبها وع�سى 

.
)2(

يتكّلم الرجل بال�سيء ل يغفر له«

 :Q 3� تك�سب ال�سغائن وجتّر اإىل الكذب: عن الإمام ال�سادق

»اإّياكم واخل�سومة يف الّدين, فاإّنها ُت�سغل القلب عن ذكر اهلل 

- و�سائل ال�سيعة, ج 11 �ص 457.  (1(

- اأ�سول الكافي, ج 1 �ص 92.  (2(
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وت�ستجيز  ال�سغائن,  وُتك�سب  النفاق,  وُتورث   , وجلَّ عزَّ 

.
)1(

الكذب«

»ل   :Q ال�سادق  الإمام  اليقني: عن  تك�سف عن عدم   �4

من  فاإّن  ولذا   ,
)2(

�سدره« يف  مبا  �ساق  قد  من  اإّل  يخا�سم 

يف  اليدوّي  ورمّبا  القويّل  والعنف  احلّدة  ويعتمد  يخا�سم 

�سعف  يف  اإّما  م�سكلة  لديه  يكون  قد  اإن�سان  هو  النقا�س, 

اأن يكون غري ورع,  اأقّل من  اأو ل  يعتقد  فيما  يقينه و�سّكه 

اإّل �ساّك يف  Q: »ل يخا�سم  ولذا قال الإمام ال�سادق 

.
)3(

دينه, اأو من ل ورع له«

اأمري  عن  حديث  يف  تعاىل:  وباهلل  بالإخوان  العالقة  يف�سد   �5

مير�سان  فاإّنهما  واخل�سومة  واملراء  »اإّياكم   :Qاملوؤمنني

.
)4(

القلوب على الإخوان, وينبت عليهما النفاق«

املوؤمنني,  بني  امل�ساعر  ب 
ّ
تخر املعنى  بهذا  فاملخا�سمة 

للعداوات  خ�سبة  اأر�سّيًة  ن  وُتكوِّ الأخّوة,  وم�ساعر  الودَّ  فتف�سد 

خ�سبة  اأر�س  هي  اأخرى  جهة  ومن  وامل�ساجرات.  وامل�ساحنات 

اأي�ساً لنمّو بذور النفاق يف القلوب.

- اأمالي ال�سدوق, �ص 503.  (1(

- نور البراين, الجزائري, ج2 �ص 519.  (2(

- و�سائل ال�سيعة, ج 11 �ص 458.  (3(

- اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 300.  (4(
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تحذير: 

�سيقوى  ال�سحيحة,  بالأ�سول  نقا�س اللتزام  اأّي  يفقد  عندما 

ب لدى الأ�سخا�س, ويثري الكثري من الدخان  روح العناد والتع�سّ

الأ�سود الذي يعمي عن احلقائق, بل قد يلجاأ كّل طرف بهدف 

الأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  لنف�سه  والنت�سار  على خ�سمه  التغّلب 

لن�سرة  الت�ساطر  والبداع يف  والتهّمة  الكذب  تنطوي على  التي 

اإّل  عاقبة  له  تكون  اأن  ميكن  ل  عمل  وهكذا  راأيه,  وغلبة  فكرته 

ال�سوء واحلقد, وتنمية جذور النفاق يف ال�سدور, ومن اأهّم املفا�سد 

طرف  كّل  مت�ّسك  هو  عنهما,   
ّ

املنهي ال�سلبّية  واخل�سومة  للجدال 

بانحرافه واأخطائه واإ�سراره على ا�ستباهاته, واملعاندة متم�ّسكاً باأّي 

. ويف طريق  ِبَلبو�س حقٍّ دليل يثبت باطله, وميّوهه على الآخرين 

يحّقره  بل  خ�سمه  من  ال�سادر  احلّق  الكالم  يتجاهل  هو  ذلك 

ويزدريه, ورمّبا اجنّر اإىل اآفة التكرّب والتعايل عليه وعلى حّقه.

فلنحذر ولنحذر اأنف�سنا واإخواننا من ذلك.

المخا�ضمة الإيجابّية:

ال�سادقQويلّقب  الإمام  اأ�سحاب  اأحد  اأّن  حديث  يف 

Qبالطّيار ويدعى )حمزة بن حمّمد( جاء اإىل الإمام ال�سادق

Q وقال له: بلغني اأّنك كرهت مناظرة الّنا�س! فاأجابه الإمام

بقوله: »اأما مثُلَك فال َيكره, من اإذا طار يح�سن اأن يقع, واإن وقع 
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ل من هذه  , فتح�سَّ
)1(

يح�سن اأن يطري, فمن كان هكذا ل نكرهه«

الرواية اأّن ثّمة خما�سمة اإيجابّية غري تلك ال�سلبّية. وهذه الرواية 

لي�ست يتيمة واإّنا هناك روايات كثرية تفيد اأّن الأئّمة R كانوا 

يحّثون من يجدون فيه القدرة والكفاءة يف املنطق وال�ستدلل 

على املناظرة واملحاججة واملخا�سمة, وحّتى لو مل توجد روايات 

خ�سومها,  عود  وتقوية  احلّق,  جبهة  �سعف  خطر  فاإّن  ذلك  يف 

وتزلزل اإميان جمهورها باأحقّيتها كاٍف يف جتويزها بال�سروط التي 

اأجملتها الرواية.

�ضروط المخا�ضمة الإيجابّية:

اإليها  اأ�سار  التي  للنقا�س  الإيجابّية  الأ�ساليب  ا�ستفادة  ميكن 

القراآن الكرمي وهي كالتايل:

1� عدم الإ�سرار على الطرف املقابل بقبول الكالم على اأّنه هو 

هو  اأّنه  يعتقد  جعله  على  الإمكان  قدر  املحاولة  بل  احلّق, 

ل لهذه النتيجة. الذي تو�سّ

فقد  والع�سبّية  ال�سّب  ومنها  العناد  ُمثريات  عن  الإمتناع   �2

وا على عنادهم 
ّ
نهانا اهلل عن �سّب اآلهة الكّفار حّتى ل ي�سر

. وي�سّبوا اهلل عزَّ وجلَّ

- بحار الأنوار, ج 70 �ص 404.  (1(
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3� مراعاة منتهى الإي�ساح يف النقا�س لإ�سعار الطرف املقابل باأّن 

املتحّدث اإليه يبغي تو�سيح احلقائق ل غري.

4� حاول اأّل ُت�ستفز, فال َترّد باملثل على امل�ساوئ والأحقاد التي 

وَتعامْل  باأخالقك,  ال�سمّو  حاول  بل  م,  املُخا�سَ من  تبدر 

.
)1(

بالراأفة والرحمة واملحّبة { ک ک ک گ } 

: R والأئّمة  P خاتمة:  اإقتِد بخاتم الأنبياء

اأ�سلوب نقا�سات الأنبياء R مع اأعدائهم  عندما ندّقق يف 

كما يعك�سها القراآن وكذلك تلك النقا�سات العقائدّية بني ر�سول 

اأئّمة اأهل البيت R  وبني اأعدائهم وخ�سومهم,  اأو   P اهلل

ميكن اأن ننتهي اإىل درو�س ُتطوى يف م�سامينها اأجمل الأ�ساليب 

اإىل  النفوذ  لنا  ت�سّهل  التي  النف�سّية  الو�سائل  واأف�سل  واأجنحها, 

نفو�س وقلوب الآخرين لنزرع فيها بذور احلّق واخلري, وكّل ُخُلق 

نبيل.

- �سورة الموؤمنون, الآية: 96.   (1(
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الليلة الرابعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة األولى
روحّية اجلهاد

بيان ف�س��ل اجلهاد واملجاهدين, والروحّية 

التي يفرت�س اأن يحملها املجاهد.

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

.
)1(

لطلب الإ�سالح يف اأّمة جّدي«

)1)  - بحار الأنوار, ج 44, �ص 329.
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مقّدمة:  الجهاد قتال م�ضروع هادف:

�سبيل  يف  القتال  هو  والعريّف   
ّ

ال�سرعي معناه  يف  اجلهاد  اإّن 

اهلل. ولذا فاإّن معنى اجلهاد مقرون بكونه م�سروعاً, وهذا معنى 

كونه قتاًل يف �سبيل اهلل, فاأّوًل ل بّد من اللفات اإىل اأّنه لي�س 

كّل قتال هو جهاد بل ل بّد ليكون جهاداً اأن يكون م�سروعاً, 

م�سروعّية  اإىل  ي�سري  اأن  اأراد   Qاحل�سني الإمام  فاإّن  ولذا 

بطراً  ول  اأ�سراً  اأخرج  »اإّن مل   :Qبقوله اجلهادّي  خروجه 

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

جّدي«.

والدفاع  الظامل,  ورفع  املعتدي,  لردع  يكون  اهلل  �سبيل  ويف 

عن املظلومني وامل�سطهدين ون�سر العدل واإزالة الف�ساد وملقاومة 

املحتّل, لكن ب�سرط اأن يكون باإذن من له ولية اأمر اجلهاد اإّل يف 

الدفاع عن النف�س والأوطان.

ولعّله للتبا�س مفهوم اجلهاد يف زمن الإمام احل�سنيQ كما 

 Qالإمام احل�سني نفي  زماننا كان  ملتب�س عند كثريين يف  هو 

كون خروجه طغياناً ولأغرا�س �سّريرة اأو للظلم والإف�ساد, بل لأجل 

ن�سر ال�سالح يف الأّمة.
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محاور المو�ضوع

فل�ضفة الجهاد:

پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  اهلل  قال   

ٿ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.
)1(

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } 
هاتان الآيتان يف اأوائل ما نزل قراآنّياً يف ت�سريع اجلهاد فذكرتا 

 بالقتال, ثّم بّينتا بع�س بركاته ودوره يف رفع الظلم 
ّ

الإذن الإلهي

ّية العبادّية وحفظ املعابد وا�سرتداد احلقوق 
ّ
بل دفعه و�سمان احلر

 
ّ

اإ�سافة اإىل القت�سا�س من املعتدين, اإذ لول وجود الإذن الإلهي

ملا بقي لعبادة اهلل ُدور ُيعبد فيها, وبالتايل فال دين ول متدّينون, 

على اأن ن�سري ملا ن�سر مع اجلهاد من اآثار يف بناء منعة الأّمة وعّزتها 

بل حّتى  العتداء  بها عن  واملرتّب�سني  لالأعداء  رادعاً  وي�سّكل 

د التفكري ب�سّن احلروب على الأّمة الإ�سالمّية, ولعّله لذلك 
ّ
جمر

كان ختام الآيتني باإ�سمني لهما عالقة ما�ّسة باجلهاد, الأّول: هو 

باجلهاد وقتال  اأذن  اإّنا  قّوة  القوّي وم�سدر كّل  القوي فكاأن اهلل 

الأعداء ليفي�س القّوة على املجاهدين وعلى امل�سلمني, وال�سم 

)1)  - �سورة الحّج, الآية: 39- 40.
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الثان: العزيز رمّبا ليبنّي اأّنه باجلهاد تبنى عّزة الأّمة وكذلك عّزة 

لقّوة  باٍن  اجلهاد  كون  اإىل  اإ�سارة  ال�سمني  بني  والقرن  الأفراد, 

الأّمة املانعة لها من اأعدائها. 

وقد ذكرت بع�س الروايات عن ر�سول اهلل P: »اإّن اهلل اأعّز 

.
(((

اأّمته ب�سنابك خيلها«

ف�ضل الجهاد والمجاهدين:

وردت كلمة اجلهاد وما يرادفها معنى يف القراآن الكرمي وكذلك 

ات كثرية. بع�سها يف 
ّ
 واأهل بيته R مر

ّ
يف الروايات عن النبي

بيان اأ�سل م�سروعّية اجلهاد واأحكامه, وبع�سها يف اآثاره وبركاته, 

وبع�سها يف ثواب ومقام املجاهدين, وبع�سها يتعّلق باآداب اجلهاد 

دعاء  منها  والتي  الأدعية  من  العديد  اإىل  اإ�سافة  واملجاهدين, 

الإمام زين العابدين لأهل الثغور.

وقد جاء يف ف�سل اجلهاد ما عن اأمري املوؤمننيQ يف خطبته 

امل�سّماة خطبة اجلهاد حيث قال: »اأّما بعد, فاإّن اجلهاد باب من 

التقوى, ودرع  لبا�س  اأوليائه, وهو  ة  اأبواب اجلّنة فتحه اهلل خلا�سّ

اهلل احل�سينة, وجّنته الوثيقة, فمن تركه رغبة عنه األب�سه اهلل ثوب 

غار والقماءة, و�سرب على قلبه  الذّل, و�سمله البالء, وديث بال�سّ

.
)2(

بالأ�سداد, واأديل احلّق منه بت�سييع اجلهاد«

)1)  - اأمالي ال�سدوق, �ص 673.

)2)  - و�سائل ال�سيعة, ج 15, ب 1, �ص 16- ح 18.
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فامللّخ�س من هذا الن�ّس اأمور منها: 

ة  1- اجلهاد باب وطريق اإىل اجلّنة ل�سفوة من املوؤمنني هم خا�سّ

الأولياء.

2- للجهاد اأثر يف حماية دين املجاهدين وتقواهم بل دين الّنا�س 

وتقواهم.

3- اجلهاد ح�سن وحرز لالأفراد ولالأمم.

4- ترك اجلهاد يوؤّدي اإىل:

اأ- مذّلة املتخاذلني.

ب- الإ�سابة بالبالء.

ج- موت الغرية واحلمّية.

د- عمى الب�سائر عن اإ�سابة الر�ساد.

ثواب  يف   P  
ّ

النبي عن  الروايات  به  جاءت  ما  اأروع  ومن 

يف  ودخان  اهلل  �سبيل  يف  غبار  يجتمع  »ل   :P قوله  اجلهاد 

.
)1(

جهّنم«

كّلهم  العباد  اأعمال  »ما   :P فيقول  وقيمته  ف�سله  واأّما عن 

عند املجاهدين يف �سبيل اهلل اإّل كمثل خّطاف اأخذ مبنقاره من 

.
)2(

ماء البحر«

)1)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 11, �ص 13.

)2)  - �سورة محّمد, الآية: 31.
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واأّما عن مال املجاهدين يوم القيامة فيقول P: »للجّنة باب 

يقال له باب املجاهدين مي�سون اإليه, فاإذا هو مفتوح وهم متقّلدون 

)1(

ب�سيوفهم واجلمع يف املوقف واملالئكة ترّحب بهم«.

الجهاد اختبار:

قال تعاىل: { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

اأّن جواز مرورهم اإىل  . قد يظّن املوؤمنون وامل�سلمون 
)2(

ٹ } 
اجلّنة هو اإ�سالمهم واإميانهم لكّن اهلل تعاىل يف هذه الآية وكذلك 

يف قوله تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ 

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
.

)3(

ڇ ڍ ڍ} 
وكذلك  بالتمّني,  ل  بال�ستحقاق  تنال  اجلّنة  اإّن  يقول 

درجات اجلّنة فاإّن رقّيها يكون ملن ينجح يف المتحان يف مواطن 

 اجلهاد وخ�سو�ساً عندما ل تكون الغلبة للموؤمنني كما ح�سل مع 

 P يف معركة اأحد.
ّ

النبي

على  وال�سرب  م�ساّقه  حتّمل  مع  اجلهاد  هو  النجاح  يف  فاملعيار 

مع  املتالزم  اجلهاد  فاإّن  اآخر  ومبعنى  اآثاره,  خو�س غماره وحتّمل 

)1)  - الكافي, ج 5, �ص 2.

)2)  - �سورة محّمد, الآية: 31.

)3)  - �سورة التوبة, الآية: 16.



101

ودرجاتها  اجلّنة  اإىل  املعرب  هو  التزلزل  وعدم  والر�سوخ  الثبات 

العالية التي اأعّدها اهلل للمجاهدين.

اآداب الجهاد:

وكما  الإ�سالم  يف  والبدع  الإنحراف  اأهل  بع�س  يظّن  قد 

والق�ساوة  الوح�سّية  واإظهار  للقتل  باب  هو  اجلهاد  اأّن  يرّوجون 

اأخبار  ت�سلك  اأو  وترى  اأقوالهم  ت�سمع  عندما  لكاأّنك  وحّتى 

اأفعالهم اأّن الإ�سالم دين توّح�س وهمجّية يدعو اأبناءه اإىل افرتا�س 

الّنا�س والت�سّبه بالوحو�س ال�سارية, وهذا ما �سّوه اجلهاد بل �سّوه 

ملا  متاماً  مغايرة  واحلقيقة  الّنا�س  اإىل  وبّغ�سهم   Pونبّيه الإ�سالم 

يفعله هوؤلء ويقولونه وي�سّورونه ويقّدمونه للب�سرّية, فاإّن الإ�سالم 

بنّي جمموعة من الأحكام والآداب للجهاد نلّخ�سها مبا يلي:

1- حرمة قتل من اأظهر الإ�سالم من الأعداء: {ھ ے ے 

.
)1(

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ} 
2- النهي عن قتل الأ�سخا�س للح�سول على الغنائم  كما كان 

يح�سل يف اجلاهلّية.

ٿ     ٿ  ٺ   } تعاىل:  قال  اجلهاد:  يف  النّية  اإخال�س   -3

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
.

)2(

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ} 

)1)  - �سورة الن�ساء, الآية: 94.

-  �سورة الأنفال, الآية: 47.  (2(
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4- عدم الإجهاز على اجلرحى واّتباع املدبر.

ة والعاّمة: )الزرع والبيوت( مع عدم  5- احرتام الأموال اخلا�سّ

وجود �سرورة ع�سكرّية خ�سو�ساً فيما لو كانت مل�سلمني.

6- عدم التمثيل بجثث القتلى.

7- ح�سن معاملة الأ�سرى.

ۓ  ۓ  ے  {ے  القيادة:  اأوامر  واإطاعة  الن�سباط   -8

.
)1(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ} 

خاتمة روحّية الجهاد:

يقول تعاىل: { ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

.
)2(

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئی}
 للجهاد يف �سبيل اهلل اأّنه بيع 

ّ
هذه الآية يظهر الت�سوير الإلهي

املجاهدين اأنف�سهم واأموالهم هلل مع اأّن اهلل هو مالكها اأّوًل واأخرياً, 

فالبائع هنا هو العبد واملبيع يف هذه النف�س التي قد تكون منخورة 

 
ّ

الإلهي والوعد  اجلّنة  بثمن هو  والآفات  باملعا�سي  ملّوثة  مهرتئة 

الر�سل,  من  العزم  لأويل  ال�سماوّية  كتبه  يف  مثبت  قدمي  بالبيع 

وال�ساري هو اهلل الذي وعد بقبول هذه النفو�س واإيفائها الثمن 

-  �سورة ال�سّف, الآية: 4.  (1(

-  �سورة التوبة, الآية: 111.  (2(
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الذي وعدها به وهو اجلّنة.

فاملجاهد عليه اأن يرى �ساحات اجلهاد مكاناً يعر�س فيها نف�سه 

على اهلل لعّله ي�سرتيها كما وعد كما اأّن كّل �ساحب �سلعة يزين 

مبا  نف�سه  يزّين  اأن  املجاهد  على  بال�سراء,  الزبائن  لتغري  �سلعته 

يجعلها جتذب نظر اهلل ليقبلها ولي�ست تلك الزينة �سوى ال�سجاعة 

لقائه  وع�سق  هلل  اخلال�سة  والنّية  ال�سامية  والأخالق  والإقدام 

وال�سدق يف ال�ستعداد لبذل النف�س والت�سحية.

ولذا علينا عندما يبتلينا اهلل بجهاد الأعداء اأن ن�ستب�سر لأّنه 

بذلك فتح لنا �سوق الكرامة نبيع بها نفو�سنا باأغلى اأثمانها.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان ف�سيلة الت�سامح واآث��اره مع الإ�ساءة 

 عل��ى بع���س م��ا ورد منه��ا يف �سل��وك اأه��ل

.R البيت 

المحاضرة الثانية
الت�شامح خلق الكرام

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   }

)1(

ڤ } .

- �سورة اآل عمران, الآية: 134.  (1(
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مقّدمة: معنى الت�ضامح:

اإنَّ الت�سامح من الأخالق التي ندب اإليها الإ�سالم, وقد جاء 

مدحها كثرياً يف الن�سو�س, واأكدت ح�سنها الكثري من مواقف 

 P والأئّمة من اآله ومن اأبرز تلك املواقف موقفه P مع 
ّ

النبي

.
)1(

اأهل مّكة يوم الفتح حيث قال لهم: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«

اإ�ساءات  عن  للتجاوز  الإن�سان  تدفع  وخلق  �سجّية  فالت�سامح 

الآخرين, وال�سفح عن اأخطائهم, والإغ�ساء عنها, وعدم مقابلة 

الت�سّدد  وعدم  والت�ساهل  والعفو  باللني  بل  مبثلها,  الإ�ساءة 

والعنف.

, يفي�س رحمة وعطفاً وحناناً...
ّ

فالت�سامح هو �سعور اإيجابي

اً قوله تعاىل: { ھ ھ 
ّ
ومّما جاء يف مدح هذا اخُلُلق قراآني

.
)2(

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ}

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ   } كذل��ك:  وق��ال 

ولأّن العف��و وال�سفح من م�سادي��ق الت�سامح فقد جاء 
 )3(

کک}
Qقوله: »العفو 

ّ
يف مدح هذه اخلّل��ة الإن�سانّية عن الإمام علي

.
)4(

تاج املكارم« 

- الكافي, ج 3 �ص 513.  (1(

- �سورة ال�سورى, الآية: 40.  (2(

- �سورة النور, الآية: 22.  (3(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 19.  (4(
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محاور المو�ضوع

الت�ضامح في القراآن الكريم:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   } تعاىل:  قال 

ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

.
)1(

ڤ} 
هاتان الآيتان جاءتا بعد اأن هّددت الآيات ال�سابقة, الُع�ساة 

وتوّعدتهم بالعذاب واجلحيم, وب�ّسرت الأبرار املطيعني بالرحمة 

قتهم اإليها, جاءت مبتدئة لتحّث على امل�سارعة, اأي  الإلهّية, و�سوَّ

امل�سابقة للو�سول اإىل جّنة عر�سها ال�سماوات والأر�س, فالآيات 

حتّث على املناف�سة يف ما يو�سل اإليها وهو حت�سيل املغفرة من اهلل 

ثّم اجلّنة.

املتناف�سون  فيها  يتناف�س  مباراة  لري�سم  ياأتي  الت�سوير  فكاأن 

�سعة  الوا�سعة  واجلّنة  املغفرة  وهي  اآنفاً,  املو�سوفة  اجلوائز  لنيل 

ال�سماوات والأر�س.

ثّم  املّتقون.  هم  املباراة  وهذه  ال�سباق  بهذا  يفوزون  والذين 

احلائزون  وهم  املّتقني,  هوؤلء  �سيماء  تلت  التي  الآيات  بّينت 

- �سورة اآل عمران, الآيتان: 133 - 134.  (1(
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ذكرت  ثّم  اء, 
ّ
وال�سر اء 

ّ
ال�سر يف  الإنفاق  اأّولها  �سفات  خم�س 

ثالث �سفات اأخرى هي:

1 � والكاظمني الغيظ: اأي الذين لديهم القدرة على ال�سيطرة 

على غ�سبهم مع كونهم ممتلئني باأ�سباب الغيظ والغ�سب. اإذ 

اإّن الكظم هو �سدُّ راأ�س القربة عند ملئها لئالَّ يتفّلت منها 

ماوؤها.

2 � والعافني عن النا�س: اأي اأّنهم يتحّلْون بالقدرة على ال�سفح 

ي�ستحّق  من  عن  الإ�ساءة  عن  ويتجاوزون  ظلمهم,  عّمن 

العفو وال�سفح.

3 � واهلل يحّب املح�سنني: اأي اأّنهم حم�سنون؛ ل يكتفون بكظم 

الإ�ساءة  يقابلون  بل  امل�سيئ,  عن  والعفو  وال�سفح  غيظهم, 

بالإح�سان, فيح�سنون اإىل من ظلمهم.

مراحل الرقّي الأخالقّي للت�ضامح:

بوقفة فيها مزيد تاأّمل يف هذه الآيات ميكن ا�ستنتاج التايل:

 خُلُلق الت�سامح عند 
ّ

اإّن الآيات كاأّنها تاأتي لبيان �سري تكاملي

املّتقني, بالرتقي التايل:

اأّوًل: اإّن كظم الغيظ هو اإم�ساك الإن�سان نف�سه من خالل جهادها 

عندما  والغري.  النف�س  يوؤذي  ما  منها  يخرج  لئاّل  ومغالبتها 

تكون ممتلئة مبا اأوقدت حتته نار الغ�سب. فهو حالة فيها جهاد 
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من  حالة  فهو  الغ�سب,  ومرّبرات  اأ�سباب  وجود  مع  للنف�س 

كبح الغ�سب ب�سّد منافذه واإحكامها.

 ح�سن وح�سٌن جّداً, اإّل اأّنه يبقى 
ٌ
ثانياً: اإن كان كظم الغيظ اأمر

ناق�ساً ويفرت�س اأن يكون مرحلة ملا بعده, فهو ل يقتلع جذور 

اإىل مراكمة  يوؤّدي  قد  العداء من قلب من يكظم غيظه, بل 

بعد  املفرت�سة  الأخرى  واخلطوة  مرارته,  ع 
ّ
جتر باإ�سافة  اأ�سبابه 

كظم الغيظ ل بّد اأن يكون »العفو وال�سفح« لتنظيف القلب 

من الغيظ اأّوًل, واحلقد ثانياً, والعداوة ثالثاً؛ فالعفو والت�سامح 

هو قمٌع لروح النتقام والت�سّفي.

 ,
ّ

الأخالقي والنبل   
ّ

الرقي من  درجة  اأعلى  اإىل  للو�سول  ثالثاً: 

واأعلى درجات �سّلم التكامل املعنوّي ل بدَّ من جتاوز مرحلتي 

كظم الغيظ, والعفو وال�سفح اإىل خلق له خا�سّية الق�ساء على 

جذور العداء يف فوؤاد وقلب من اأ�ساء اإليه, وهي مرحلة مقابلة 

الإ�ساءة بالإح�سان.

باملحّبة والإلفة  لقلبه وا�ستبداًل للعداوة والبغ�ساء  ا�ستجالباً 

ک ک  گ گ گ       گ ڳ  تعاىل: {  يقل  اأمل  وال�سداقة 

.
)1(

ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ } 
الأمان  اإعطائه  بعد  اخل�سم  لقلب  تطهري  عملّية  فالإح�سان 

بالعفو من اأدران العداوة وكّل ما ينّميها ويكون م�سّكاًل لدوافع 

لت, الآية: 34. - �سورة ف�سّ  (1(
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للقلوب  عالج  عملّية  هو  فالإح�سان  وبالتايل  والإ�ساءة.  الأذّية 

وفتحها على عامل من ال�سّحة وال�سالح.

رابعاً: كاظم الغيظ يعالج نف�سه وبالعفو وال�سفح اأي�ساً يعالج 

نف�سه مع اللتفات اإىل الآخر, باإ�سعاره بالأمن وبالتايل فاإّن 

هّمته الإ�سالحّية تدور حول نف�سه, واأّما من يح�سن اإىل 

امل�سيئ ويك�سب وّده وحّبه فمن جهة مينع تكرار الإ�ساءة اإليه 

م�ستقباًل, ولكّنه اأي�ساً يتجاوز همَّ نف�سه اإىل حمل م�سوؤولّية 

عالج الآخرين وا�ستنقاذهم من اأمرا�سهم النف�سّية والقلبّية 

وال�سلوكّية.

وهذا الفات اإىل �سفة من �سفات املّتقني, وهي الوعي 

.
ّ

 والجتماعي
ّ

الأخالقي

من اآثار الت�ضامح

لقد جاء يف كالم اأهل البيت R و�سلوكهم الكثري مّما يحّث 

على العفو والت�سامح. فمنها بيان اآثار العفو يف الدنيا والآخرة 

نذكر منها:

.
)1(

1 � طول العمر: فعنه P: »من كرث عفوه مّد يف عمره«

2 � العّزة: عنه P: »العفو ل يزيد العبد اإّل عّزاً فاعفوا يعّزكم 

.
)2(

اهلل«

- بحار الأنوار, ج 72 �ص 359.  (1(

- م�ستدرك الو�سائل, ج 7 �ص 160.  (2(
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عرثات  عن  »جتاوزوا   :P عنه  الأقدار:  �سوء  من  الوقاية   �  3

.
)1(

اخلاطئني يقيكم اهلل بذلك �سوء الأقدار«

.
)2(

4 � بقاء املُلك: عنه P: »عفو امللوك بقاء امللك«

اإّل  Q: »ما التقت فئتان قّط  5 � الّن�سر: عن الإمام الر�سا 

.
)3(

ُن�سر اأعظمهما عفواً«

6 � النجاة من الّنار: عنه P: »جتاوزوا عن ذنوب النا�س يدفع 

.
)4(

اهلل عنكم بذلك عذاب الّنار«

:R خاتمة: الت�ضامح في �ضيرة اأهل البيت

مرّوتنا  بيت  اأهل  »اإّنا  ال�سادقQقوله:  الإمام  عن  جاء 

.
)5(

العفو عّمن ظلمنا«

وهذه رواية جامعة لبيان مقام ُخُلق العفو والت�سامح عند اأهل 

اأكرث من ذلك,  اأن يجد ما هو   R البيت وللمتابع ل�سريتهم 

ة الإمام ال�سّجادQمع تلك اجلارية  ل �سّيما ما ورد حول ق�سّ

التي �سّجت راأ�سه, فقابل ذلك بالتدّرج معها وهي تتدّرج بذكر 

الآيات فمنحها كظم الغيظ ثّم عفا عنها ثّم اأح�سن اإليها باإعتاقها.

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2013.  (1(

- بحار الأنوار, ج 74 �ص 168.  (2(

- اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 108.  (3(

- ميزان الحكمة, ج 3 �ص 2013.  (4(

- و�سائل ال�سيعة, ج 8 �ص 522.  (5(





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 بي��ان اأهّمّي��ة نظم الأم��ر ودوره يف حتقيق 

النت�سارات, وعالقة الولية بنظم الأمر.

المحاضرة الثالثة
نظم الأمر والولية

احل�س��ن لولدي��ه   Qاملوؤمن��ني اأم��ري  و�ساي��ا  م��ن   كان 

واحل�س��ني L: »اأو�سيكم��ا وجميع ولدي واأهل��ي ومن بلغه 

.
)1(

كتابي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«

)1)  - بحار الأنوار, ج 42 �ص 256.
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مقّدمة:  الإن�ضان وحّب النجاح:

جماعة  اأو  كان  فرداً  الإن�سان  بكون  نقا�س  ل  بل  خالف  ل 

للنجاح والفوز وما يرادف  اأ�سياًل ومتمّكناً  يحمل يف نف�سه حّباً 

هذين املعنيني مّما يالئم ميادين احلياة ووجوهها و�ساحات العمل 

اإليها  ت�سبو  التي  الأهداف  حتقيق  يف  الأكيدة  الرغبة  مبعنى 

نف�سه مّما ر�سمها هو لنف�سه اأو ر�سمتها اجلماعة التي ينتمي اإليها 

يتبّناه, وقد  الفكر واملعتقد الذي  التي تن�سجم مع  اأو الأهداف 

 عند الإن�سان املوؤمن واملجاهد 
ّ

اأ�سار تعاىل اإىل هذا التوق النف�سي

خ�سو�ساً يف ميادين اجلهاد فقال: {ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ 

ببع�س  املوؤمنني  يرّغب  اأن  اأراد  عندما  املوىل  اإّن  بل   ,
)1(

 { ېئېئ 
والأعمال  ال�سفات  هذه  عالقة  اإىل  اأ�سار  ال�سفات  اأو  الأعمال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   } ومنها:  والنجاح  والفوز  بالفالح 

الأنف�س  و�سمّو  الكمال  حّب  اإّن  بل   ,
)2(

 { پ پ پ 
اإىل  بالو�سول  وذلك  النجاح  مراتب  اأكمل  اإىل  تطمح  يجعلها 

هي  �سروطاً  ثّمة  ولكن  الأهداف,  مراتب  واأعلى  النتائج  اأف�سل 

اأهّمّية عن  لتحقيق هذه الأهداف, ل تقّل  التي ت�سّكل �سماناً 

والأ�ساليب  الطرق  وحتديد  وت�سخي�سها  نف�سها  الأهداف  حتديد 

املو�سلة اإليها لها عالقة بحفظ ال�ستقامة على طريق ال�سعي اإىل 

)1)  - �سورة ال�سّف, الآية: 13.

)2)  - �سورة الموؤمنون, الآيتان: 1 - 2.
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اأو ال�سقوط عنها, ولها عالقة بحفظ  الأهداف وعدم النحراف 

اجلهود وعدم �سياعها.

محاور المو�ضوع

الولية وتحقيق الأهداف:

لالإن�سان  روؤيته  نتبّنى  الإ�سالم,  اإىل  انتمائنا  وبحكم  اإّننا 

والإن�سانّية ولدورهما ولالأهداف الإلهّية من اخللق املجموعة يف 

.
)1(

قوله تعاىل: { ٻ پ پ پ پڀ } 

وقد حّدد اهلل املنظومة التي بها قوام خالفة الإن�سان والإن�سانّية 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  فقال:{ 

.
)2(

وئ  ۇئ ۇئ } 
مهّمة  اأداء  وح�سن  الأهداف  حتقيق  يف  النجاح  ي�سمن  فما 

فيما جاء  الولية  اإىل منظومة  النتماء  اأر�سه هي  اخلالفة هلل يف 

O: »فجعل اهلل...,  فاطمة  الزهراء  العاملني  ن�ساء  �سّيدة  عن 

 فطاعة الأئّمة اأو 
)3(

وطاعتنا نظاماً للمّلة واإمامتنا اأماناً من الفرقة«

اأويل الأمر كاأّنها خيط وحبل يربط بني اأبناء الأّمة اأو ين�ّسق جهود 

)1)  - �سورة البقرة, الآية: 30.

)2)  - �سورة المائدة, الآية: 55.

)3)  - �سحيفة الزهراء )جواد القيومي( من �ص 220 اإلى �ص 224.



116

اأبناء الأّمة يف طرق العمل وميادينه وذلك لأداء الدور والوظيفة 

الرابط  وال�سلك  كاخليط  طاعتهم  فكاأّن  بالب�سرّية  اأنيطت  التي 

ل  ودونه  ال�سبحة  م�سّكلة  احلّبات  هذه  لتنتظم  ال�سبحة  حلّبات 

كانت  ولذا  الإمام,  هو  الب�سرّية  امل�سرية  لهذه  والقائد  �سبحة, 

الإمامة �سماناً للوحدة وعدم الت�سّتت, فالإمام والويّل والقائد هو 

قطب رحى هذه احلركة الإن�سانّية باجّتاه كمالها املتحّقق بنجاحها 

يف املهّمة الإلهّية املوكلة اإليها.

النظم والولية:

اإّل اأّن ما �سبق متوّقف على دوام ال�ستقامة يف احلركة باجّتاه 

 L يف و�سّيته لولديه Q
ّ

الأهداف, وقد اأ�سار الإمام علي

وعربهما لكّل الأّمة: »اأو�سيكما وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه 

هذه  من  ن�ستفيد  اأن  وميكن   
)1(

اأمركم« ونظم  اهلل  بتقوى  كتابي 

الو�سّية اأموراً منها:

 بُطرق الو�سول اإىل الأهداف و�سبط ال�سري 
ّ

1- اإّن الإ�سالم معني

يفرت�س  فكما  الأهداف,  بتحديد   
ّ

معني هو  ما  بقدر  اإليها 

كون الأهداف والغايات م�سروعة وتّت�سف بالنبل وال�سرف 

اإىل  اأن حتّمل الُطرق والأ�ساليب املو�سلة  كذلك ل بّد من 

الأهداف �سفة امل�سروعّية والنبل وال�سرف, ومعنى التقوى 

)1)  - نهج البالغة ج3 �ص76.
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هنا مراعاة كون الأعمال التي نتو�ّسلها اإىل الأهداف النبيلة 

نبيلة و�سامية و�سريفة ونقّية من التلّوثات, فال قيمة لأّي جناح 

دنيئة  طرقاً  �سلك  اإن  النبيلة  الغاية  اإىل  الإن�سان  فيه  ي�سل 

Q  عندما 
ّ

ورذيلة وذميمة, ولذا كان من ردود الإمام علي

لو  املوؤمنني  اأمري  يا  له:  فقالوا  اإليه  قري�س  من  جماعة  جاء 

اأمري  فغ�سب  ينا�سحوك,  اأن  اأجدر  كان  الأ�سراف  لت  ف�سّ

العدل  اأطلب  اأن  تاأمرون  الّنا�س  »اأّيها  قال:  ثّم  املوؤمنني, 

.
)1(

باجلور فيمن وليت عليه, واهلل ل يكون ذلك«

2- من جهة ثانية فاإّن التقوى ت�سّكل �سماناً من جهتني, الأوىل: 

املحّققة  الأعمال  م�سروعّية  والثانية  الأهداف  م�سروعّية 

لالأهداف, مبعنى اأن ت�سمن الثبات على الأهداف وت�سمن 

ال�ستقامة يف ال�سري نحوها, مبعنى اأّنها حتّدد الوجهة وت�سبط 

كون ال�سري باجتاهها على �سراط م�ستقيم.

3- ثّمة اأمر اآخر ي�سرتط للنجاح غري التقوى وهو ما عرّب عنه الإمام 

Q بنظم الأمر, ومعناه ح�سن الإدارة للموارد والقوى 
ّ

علي

والطاقات مبا مينع �سياع اجلهود وتكّررها وتعار�سها وت�سادمها 

الذي هو الفو�سى بعينها, وقد عرّب عنه بالعنوان العام بح�سن 

التدبري اأو ح�سن الولية كما جاء عن الإمام زين العابدين 

)1)  - بحار الأنوار ج 41 �ص 111.
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.
)1(

يف دعاء مكارم الأخالق »و�سمني ح�سن الولية«

اإىل  الو�سول  �سالمة  ي�سمن  التقوى  مبعاونة  الأمر  فنظم 

الأهداف وباأق�سر الطرق واأ�سرع الأوقات واأكمل واأف�سل النتائج.

اإّن نظم الأمر هو من م�ساديق التقوى  ولعّلنا ن�ستطيع القول 

هذا  خلفاء  اأفرده  ولكّنه   Qاملوؤمنني اأمري  بها  اأو�سى  التي 

اأّن عدم نظم  الّنا�س, وبيان ذلك  اللون من التقوى على غالب 

يف  وزيادة  للوقت  واإهدار  للمال  واإتالف  للجهود  م�سيعة  الأمر 

التكاليف, وبالتايل فهو خالف التقوى املاأمور بها, وعليه فمن ل 

يقوم بنظم الأمر ويعمل بع�سوائّية ومن ل ينتظم ويعمل منفرداً 

يف  حقيقّية  م�سكلة  لديه  املنّظمة  اجلماعة  اإىل  الن�سمام  دون 

تقوى اهلل.

خاتمة: الولية ت�ضنع الأفراد والأمم الناجحة:

اإّن اأمري املوؤمنني يف و�سّيته الآنفة مل يخ�ّس اأحداً دون اأحد, 

فقد وّجهها اأّوًل اإىل ولديه وعربهما اإىل كّل من يبلغه كتابه هذا, 

اأّنه يو�سينا اأفراداً وجماعات بتقوى اهلل ونظم اأمورنا  وهذا يعني 

ميادين  النظم يف  باعتماد  رّغبنا  تعاىل  اهلل  اإّن  بل  اأمورنا,  جميع 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   } فقال:  اجلهاد 

.
)2(

ۇ            ۇ  ۆ } 

)1)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية, �ص 109.

)2)  - �سورة ال�سّف, الآية: 4.
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ما  اإذا  املواجهة  �ساحات  يف  موقعه  ياأخذ  عندما  فالإن�سان 

اأ�سيف اإليه باقي اأبناء الأّمة فاأخذ كّل موقعه املنا�سب حلاجات 

ال�ساحات هذه واملوائمة مع خرباته وطاقاته �سيت�سّكل من هوؤلء 

الأفراد بنيان الأّمة ال�سامخ املر�سو�س الذي ل يوجد فيه ثغرات 

اأو نقاط �سعف ي�سلك منها الأعداء.

وترتقى  جديدة  خربات  يكت�سب  �سوف  اأخرى  جهة  ومن 

مداركه ومهاراته العملّية و�سيكت�سف قوى وطاقات فيه مل تكن 

اأخرى  جهة  ومن  الطاقات,  هذه  فيه  و�ستتفّجر  عنده.  ملحوظة 

فاإّن نظم الأمر يف احلياة الفردّية يوؤّدي اإىل توفري الوقت والو�سع 

والطاقة ل�ستثمارها يف جمالت اأخرى. 

القائد  الولية هو  راأ�س منظومة  اإّن كان  نعود لنقول:  واأخرياً 

 اأو الإمام املع�سوم. فاإّن م�ساألة �سرية الأّمة واأفرادها نحو 
ّ

الإلهي

اأن  اأقّل من  اأن يتوّقف ول  الأهداف يف زمن الغيبة ل يفرت�س 

لن�سرته  جاهزين  واأفراد  باأّمة  الإمام  مالقاة  عنوان  حتت  جنمعها 

ومعاونته يف مهّمته املقّد�سة فهل ن�ستطيع ذلك دون امتثال و�سّية 

Q »تقوى اهلل ونظم الأمر«.
ّ

الإمام علي
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الليلة الخامسة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان عوام��ل واأ�سباب بقاء موؤّثرية النه�سة 

احل�سينّي��ة, ودور الإخال���س يف خل��ود الأثر 

والعمل.

المحاضرة األولى
اأ�شباب اخللود

قلوب  احل�سني حرارة يف  لقتل  »اإّن   :P الأكرم   
ّ

النبي عن 

.
)1(

املوؤمنني ل تربد اأبداً«

)1)  - م�ستدرك الو�سائل,ج 10, �ص 318.
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مقّدمة: الخلود من معالم النه�ضة الح�ضينّية.

اإّننا وكّل ما ومن يف الوجود اإّل ما ومن ا�ستثنى اإليه اآيل اإىل 

الفناء والندثار, اأو ل اأقّل اأّن بنف�سه ل ميلك عنا�سر اخللود والبقاء 

اإّل اأن يفا�س علينا ما به بقاوؤه وخلوده مّمن له اخللود والبقاء ومن 

ميلك املوت واحلياة.

 الأجيال 
ّ
اأّن البقاء بدوام الذكر يف الدنيا وعلى مر اأردنا  ولو 

ت على هذه الدنيا وكان لها 
ّ
فما ال�سامن لذلك اإذ كم من اأّمة مر

ما كان ل جتد لها ذكراً حّتى كاأّنها مل تكن.

ومثلها الكثري من الأفراد, اإّل اأّن ثّمة اأمراً ملفتاً يف القراآن الكرمي 

وهو اأّنه تعاىل جعل بع�س الثواب لبع�س الأنبياء دوام الذكر يف 

اإيراد ذكره والتنويه يجهده وجهاده يف القراآن  الدنيا من خالل 

, { ڦ 
)1(

الكرمي بل اأمر بذكرهم بقول { ڄ ڄ ڄ ...}

 بل 
)3(

 تنفيذاً ل�سّنته ووعده: { ٿ           ٿ ٿ} 
)2(

ڦ ...} 
ليكون ذكرهم مقروناً بال�سالم عليهم { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } , 

 وغري هوؤلء.
)4(

{ ٺ ٺ ٺ ٿ } 

ومن اأبرز من خّلد ذكرهم يف الدنيا بذكرهم يف كتابه الكرمي 

ومنهم   P اهلل  ر�سول  بيت  اآل  باأعمالهم  التنويه  خالل  من 

)1)   - راحع �سورة مريم, الآيات 16 – 41 – 51 – 54 – 56.

)2)   - �سورة �ص, الآية: 45.

)3)  - راجع على �سبيل المثال: ال�سافات 80 – 105 – 110 – 121 – 131.

)4)  - ال�سافات 130.
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وفيه حّتى  القراآن  مع  باٍق ذكره   Qفاحل�سني  ,Qاحل�سني

الزخم  ف�ساًل عن  وعا�سوراء  ما ح�سل يف كربالء  قبل ح�سول 

الذي اأحدث به عا�سوراء ذكر احل�سني من اأ�سباب بقاء وخلود, 

فالبقاء والأبدّية واخللود من اأبرز معامل ومزايا احل�سني والنه�سة 

احل�سينّية, ل من حيث الذكر فقط بل من حيث املوؤّثرّية والفاعلّية 

ال�سادق  به  اأنباأ  ما  وهذا  الأجيال,  وتعاقب  الأزمنة   
ّ
مر على 

 

الأمني P: »اإّن لقتل احل�سني حرارة يف قلوب املوؤمنني ل تربد 

.
)1(

اأبداً«

محاور المو�ضوع

اأ�ضباب البقاء والخلود:

كّلنا وبفطرتنا وما جبلنا عليه نحّب البقاء ونحّب اأن يبقى لنا 

الأثر احل�سن والذكر احل�سن يف احلياة بعد رحيلنا عن هذه الدنيا, 

فهل ثّمة من �سبيل اإىل ذلك؟

وبجواب مبا�سر نقول نعم هناك اأمور ميكن اأن نحفظ بها جهودنا 

ولنقف على �سيء منها نقف على ما جاء يف القراآن الكرمي, ومنها 

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ    } تعاىل:  قوله 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

)1)  - م�ستدرك الو�سائل,ج 10, �ص 318.
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ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
.

)1(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } 
ولنا اأن ن�ستخرج من هاتني الآيتني ما يلي:

اأعمال  اأف�سل  من  اهلل  طاعة  طرق  يف  والثبات  ال�سرب  اإّن   -1

الإن�سان.

2- اإذا كان العمل من ثمار وجود الإن�سان فاإن كان املق�سود به 

الّنا�س فاإّنه يذهب بذهاب الّنا�س {ڃ ڃ ڃچ }  ول 

مادة له حتّده باأ�سباب الدوام والبقاء.

3- من اأراد لعمله الربكة ودوام النفع, واأراد اإنقاذ عمله من الفناء 

والندثار عليه اأن يقرنه بالدائم الباقي, ومّما ل �سّك فيه اأن 

من له البقاء والدوام هو اهلل.

الدنيا هو  لنا من وجودنا يف هذه  هو  ما  اإّن كّل  اآخر  وبتعبري 

عملنا فال مال يبقى ول بنون, وعّز ول جاه, فكنزنا الذي نح�سل 

هذا  لنا  يبقى  وحّتى  عملنا,  هو  الدنيا  هذه  حياتنا يف  من  عليه 

اأن يكون عماًل  بّد  الآخرة ل  اإىل احلياة  ويرافقنا  وي�سلم  العمل 

بّد  ل  جهة  ومن  جهة  من  وبناءاً  مفيداً  يكون  اأن  يعني  �ساحلاً 

لو  حّتى  الأعمال  فاإّن  واإّل  الإمياّن,  والباعث  الداعي  وجود 

اأ�سباب بقائها لرتافقنا يف املوت وما  كانت �ساحلة فهي ل متلك 

بعده ما مل يحّدها الإميان باحلياة.

)1)  - �سورة النحل, الآية: 96- 97.
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من  خري  اأعمال  اأو  كانت  عبادات  الأعمال  كّل  فالأعمال 

وتعليم  وتعّلم  حوائج  وق�ساء  رحم  و�سلة   
ّ
بر واأعمال  �سدقات 

وحّتى اجلهاد علينا اأن نعتربها كنوزاً نخ�سى عليها ال�سياع فعلينا 

تعاىل,  اهلل  وهو  األ  الودائع  عنده  ت�سيع  ل  من  عند  نودعها  اأن 

وبطريقة مبا�سرة نقول معنى كون العمل عند اهلل هو اأن نخل�س 

النّية هلل قبلة قلوبنا فحينها �سيكون لأ�سغر عمل اأكرب الأثر, وهذه 

�سدرت  لأّنها  الثقلني  عمل  تعدل  كانت  اإّنا   Q
ّ

علي �سربة 

Q ب�سورة خال�سة مل ت�سبها �سائبة.
ّ

عن نف�س علي

من اآثار الإخال�س في النّية:

عندما �سئل اأمري املوؤمننيQ عن قوله تعاىل: { گ 

.
)1(

گ گگ }  قال: »هي القناعة«
ومّما ي�ستفاد من ذلك اأّن العمل ال�سالح ال�سادر عن باعث هو 

الإميان باهلل تعاىل له اأثر يف الدنيا على نف�س العامل وعلى نف�سه 

حمّلها  ليحّل  وال�سطراب  القلق  اأ�سباب  يزيل  اإذ  باخل�سو�س, 

الطماأنينة وال�سكينة.

فيه هلل  النّية خال�سة  وكانت  ومفيداً  بّناءاً  العمل  فكّلما كان 

هانئة  طّيبة  حياتها  و�سارت  و�سكنت  النفو�س  اطماأّنت  كّلما 

�سعيدة.

-  نهج البالغة الكلمات الق�سار- رقم 299.  (1(
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الأعمال  يف  اأبناوؤه  فيه  يتناف�س  الذي  املجتمع  فاإّن  وكذلك 

دة عن الأنانّيات وامل�سلحّيات ت�سود هذا 
ّ
ال�ساحلة وبدواٍع متجر

املجتمع الطماأنينة والهناء.

خاتمة:

اأمثال  بال�ساحلني من  يتاأ�ّسى  اأن  والبقاء عليه  يرد اخللود  من 

اأعظم  من  بعبادة  مقروناً  ذكره  اهلل  جعل  حيث   Qاإبراهيم

العبادات وهي احلّج وباأمكنة هي من اأقد�س الأمكنة وهي البيت 

ة حربه لل�سيطان  احلرام, فكان مقام اإبراهيم وحجر اإ�سماعيل وق�سّ

عند اجلمرات وكذلك يف منى واخليف وعرفات وغريها.

بل اإّن نداءه باأمر اهلل للحّج كان له اأثر اخرتق الأمكنة والأزمنة 

والأجيال واأخرب تعاىل عن ذلك بقوله:

.
)1(

{ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ           گ گ}

اأغلى  يف  تعاىل  اهلل  اأطاع   Qاحل�سني الإمام  فاإّن  وكذلك 

الأ�سياء عنده فقّدم ما قّدم وهو يقول: عند اهلل اأحت�سب.

يا  بعينك  اأّنه  بي  نزل  ما  »هّون  يديه:  يقول ور�سيعه بني  بل 

رّب...«.

لتكون نداءات احل�سنيQ و�سعاراته بعد هذه الأ�ساحي 

»هل من نا�سر ين�سرن...« و »هيهات مّنا الّذّلة«.

)1)  - �سورة الحّج, الآية: 27.
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والنفو�س  الأرواح  لتحّج   Qاإبراهيم جّده  نداء  كاأّنها 

والقلوب اإىل احل�سنيQ �سخ�ساً, ومقاماً, ومبادئ, واأهدافاً.

بع�س الّنا�س يعمد اإىل حفر ا�سمه على جذع �سجرة اأو على 

�سخرة ما ليبقى ا�سمه وذكره.

الزمان  جبني  على  ا�سمه  بدمه  كتب   Qاحل�سني لكن 

فحفرت حروفه يف القلوب حرارة ل ولن تربد اأبداً.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 بيان ف�سيلة ق�ساء حوائج الّنا�س وخدمتهم 

واحلّث على ال�سعي يف ق�ساء احلوائج.

المحاضرة الثانية
خدمة الّنا�ش

 :P اأّي الأعمال اأحّب اإىل اهلل, قال :P سئل ر�سول اهلل�

»اتباع �سرور امل�سلم« قيل: يا ر�سول اهلل وما اتباع �سرور الإ�سالم؟ 

.
)1(

قال: »�سبعة جوعه وتنفي�س كربته وق�ساء دينه«

)1)  - بحار الأنوار, ج 71  �ص 283.
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مقّدمة: النتماء اإلى الإ�ضالم م�ضوؤولّية:

اإّن من اأركان الجتماع الإن�ساّن ال�سالح تلك الوحدة بني 

اأبناء هذا املجتمع, ومن مظاهر وحقائق هذه الوحدة هو الرتباط 

نواحيه  بع�س  يف  ذلك  يتجّلى  حيث  الأفراد  بني  ال�سعورّي 

بال�سعور باآلم الأفراد بع�سهم ببع�س واهتمامهم بذلك وحمل 

اأن يكون  امل�سلمني  يريدان من جمتمع  ور�سوله  الهّم, ولأّن اهلل 

بني  الأخوّية  الرابطة  على  الرتكيز  كان  موّحداً  مرتابطاً  جمتمعاً 

اأفراد الأّمة التي تنعك�س يف العاطفة والعمل وقد جاء عن ر�سول 

اهلل P قوله:

.
)1(

»من اأ�سبح ل يهتّم باأمور امل�سلمني فلي�س مب�سلم«

حيث �سلب الر�سول P عن من ل يحمل هم اأبناء اأّمته من 

امل�سلمني جدارة الت�ساف ب�سفة امل�سلم.

وهذا يعني اأن من ما يرّتبه النتماء اإىل الإ�سالم النتماء اإىل 

جماعة امل�سلمني والأّمة الإ�سالمّية ويعني ذلك اأن يتحّمل كّل 

م�سلم وموؤمن م�سوؤولّيته اجّتاه الأّمة واأبناءها, ابتداًء من ال�سعور 

والعاطفة اإىل ميادين العمل واحلركة.

النتماء,  حقيقة  ما  جماعة  اإىل  منتمياً  الإن�سان  يكون  فاأن 

ومن جهة  له,  متاح  هو  مبا   
ّ

الجتماعي بدوره  القيام  عليه  يعني 

اأخرى عليه م�ساركة اأبناء الأّمة اآلمهم واآمالهم اإ�سافة اإىل متّني 

)1)  - الكافي, ج2 �ص163.
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اخلري لهم والعمل على اإي�سال اخلري لهم وال�سري لعّزهم وجمدهم 

و�سوؤددهم.

محاور المو�ضوع

الآثار الفردّية والجتماعّية لخدمة الّنا�س:

اإّن خلدمة الّنا�س اآثاراً يف املجتمع ويف الفرد الذي يقوم بهذا التكليف.

فمن اآثارها الجتماعّية, املحّبة و�سيطرة روح التعاون, وتوثيق 

عرى الوحدة, والإلفة واملحّبة والتكافل والت�سامن التي ت�سّكل 

مبجموعها روح اجلماعة يف مقابل �سخور الأنانّية والع�سبّية, هذا 

على �سعيد اجلماعة واملجتمع.

بناء  اأثر يف  لها  الّنا�س  فاإّن خدمة  امل�سلم  الفرد  وعلى �سعيد 

ف�سائل هي من اأ�سمى الف�سائل الفردّية وذات البعد الإن�ساّن, 

فاخلدمة تنّمي روحّية التوا�سع وتقمع الكرب تلك املوبقة املهلكة, 

وت�ساعد  والإيثار,  كال�سخاء  �سفات  الإن�سان  تنّمي يف  وكذلك 

الإن�سان على اخلروج من اأنانّيته الفردّية.

تبني  التي  العنا�سر  من  الّنا�س  خدمة  فاإّن  اأكرث  دّققنا  واإذا 

النفو�س القوّية واملجتمعات القوّية املتما�سكة املتعا�سدة املت�سامنة 

التي متلك احل�سانة بوجه الآفات والأعداء وهذا قد يف�سي بل 

 املجتمعات وتنظيمها.
ّ

هو كذلك اإىل رقي
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منزلة وثواب ق�ضاء الحوائج وخدمة الّنا�س:

»يا  جندب:  بن  اهلل  لعبد  قال  اأّنه   Qاهلل عبد  اأبي  عن 

اأخيه كال�ساعي بني ال�سفا واملروة  بن جندب املا�سي يف حاجة 

وقا�سي حاجته كاملت�سّحط بدمه يف �سبيل اهلل يوم بدر واأحد وما 

.
)1(

عذب اهلل اأّمة اإّل عند ا�ستهانتهم بحقوق فقراء اإخوانهم«

فالرواية هذه تقول اإّن نف�س ال�سعي يف حاجة املوؤمن لها ثواب 

�سواء ق�سيت اأم ل, وهو نف�س ثواب ال�سعي بني ال�سفا واملروة, 

واأّما اإذا ما ق�ساها فثوابه هو ثواب اأوائل �سهداء اجلهاد يف �سبيل 

اهلل يف الإ�سالم, ودماوؤهم يف منزلة كربى من ال�سرف والقدا�سة, 

فما يبذله الإن�سان من جهد لق�ساء حاجة املوؤمن فينجح يعادل 

جهد جهاد ودماء �سهداء تلك امللحمة اخلالدة.

ويف املقابل فاإّن الرواية ذكرت اأمراً يف الرتهيب بعد الرتغيب 

لنزول  موجب  الفقراء  املوؤمنني  بحقوق  ال�ستخفاف  اأّن  وهو 

ق�ساء  يف  ال�سعي  من  اآخر  اأثر  اإىل  اإ�سارة  كذلك  وفيه  العذاب 

احلوائج وهو تاأخري نزول العذاب ومنعه.

ومن الروايات املروّية عن الإمام ال�سادقQ قوله:

»احر�سوا على ق�ساء حوائج املوؤمنني واإدخال ال�سرور عليهم 

ودفع املكروه عنهم فاإّنه لي�س من الأعمال عند اهلل عزَّ وجّل بعد 

-  تحف العقول, �ص 291.  (1(
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.
)1(

الإميان اأف�سل من اإدخال ال�سرور على املوؤمنني«

وخدمة  احلوائج  ق�ساء  على  الثواب  الرواية  هذه  رفعت  لقد 

اإىل  املوؤمن  على  ال�سرور  اإدخال  وهو  اأثرها  خالل  من  املوؤمنني 

اإذ جعلتها يف الرتبة والدرجة واملنزلة  منزلة ل يقاربها فيه عمل 

والأجر كذلك تلي الإميان.

وهذا تنبيه منهم R اإىل �سرورة عدم خلّو املجتمع من هذه 

ال�سفة, بل اإّن بع�س الروايات جعلت ال�سعي يف اخلدمة وق�ساء 

احلوائج مقّدماً حّتى على الطواف بالكعبة ولو كان طواف الفري�سة 

 P: »واهلل 
ّ

- اأي الواجب ولي�س امل�ستحب -, وروي عن النبي

 .
)2(

لق�ساء حاجة املوؤمن خري من �سيام �سهر واعتكافه«

اآداب خدمة الّنا�س:

اإّن خلدمة الّنا�س اآداباً اإذا راعاها الإن�سان كانت اأكمل واأف�سل 

واأبعد اأثراً يف النف�س واملجتمع ومنها:

1- اإخال�ص النّية فيها لوجه اهلل تعاىل:

كما حكى اهلل ذلك عن اأهل البيت R: { ٹ ڤ ڤ 

 .
)3(

ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ     ڄ } 

-  بحار الأنوار, ج 71  �ص 313.  (1(

)2)  - بحار الأنوار, ج 71  �ص 285.

)3)  - �سورة الإن�سان, الآية: 9.
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2- املبادرة اإىل ق�ساء احلاجة واخلدمة:

ومعنى ذلك اأن ل ننتظر من املوؤمن واملحتاج اإىل اخلدمة اأن 

طلب  واإن  ذلك,  طلبه  قبل  ق�سائها  اإىل  نبادر  اأن  بل  مّنا  يطلبها 

:Qو�ساأل احلاجة الإ�سراع يف ق�سائها فعن الإمام ال�سادق

»اإّن الرجل لي�ساألني احلاجة فاأبادر بق�سائها خمافة اأن ي�ستغني 

.
)1(

عنها فال يجد لها موقعاً اإذا جاءته«

ورمّبا يكون من هذا القبيل معنى احلديث القائل: »كن خادماً 

ول ت�ستخدم«.

3- احلر�ص على كرامة املحتاج واملخدوم:

.
)2(

قال تعاىل: { ې ې ې ې ى } 

فاإن كان اهلل قد وّفقنا خلدمة اإن�سان ما علينا اأن ل جنعل ذلك 

و�سيلة ملذّلته وا�ستعباده, واإهانته من خالل اإذاعة ذلك اأمام املالأ 

واملّن عليه.

خاتمة: المعاناة في خدمة الّنا�س:

مّما روي اأّنه عندما قتل الإمام احل�سنيQ يف يوم عا�سوراء 

كان على ج�سده اأثران, اأثر اجلراح, واأثر اجلراب تقول الرواية:

Q يوم الطّف اأثر ف�ساألوا 
ّ

وجد على ظهر احل�سني بن علي

زين العابدينQ عن ذلك فقال: »هذا مّما كان ينقل اجلراب 

)1)  - بحار الأنوار, ج 71  �ص 286.

)2)  - �سورة البقرة, الآية: 264.
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.
)1(

على ظهره اإىل منازل الأرامل واليتامى وامل�ساكني«

وفاته و�سهادته  يوم  ال�سّجاد وجد على ج�سده  الإمام  ونف�س 

اجلامعة  اأثر  وال�سجود,  العبادة  الثفنات من كرثة  اآثر  اآثار,  ثالثة 

التي و�سعت حول عنقه من ال�سبي, وكذلك اأثر اجلراب الذي 

كان ينقل فيه الطعام للمحتاجني والفقراء.

وامل�ستفاد من ذلك اأمران اأّن الأئّمة R كانوا يعي�سون يف 

الّنا�س يف دينهم ودنياهم.  تلك اجلامعّية بني عبادة اهلل وخدمة 

وكانوا يتفانون ويعانون يف كّل األوان اخلدمة لدرجة اأن حتفر اآثارها 

على اأج�سادهم.

نبذله يف خدمة اخللق  فعلينا تاأ�ّسياً بهم اأن ل ن�ستكرث جهداً 

واملعاناة  التعب  على  اأنف�سنا  نوّطن  اأن  علينا  بل  احلّق  وخدمة 

ال�سديدين يف ذلك.

األي�س اأف�سل الأعمال اأحمزها.

)1)  - مناقب ابن �سهراآ�سوب, ج 3 �ص222.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان الأ�سلوب الأف�س��ل يف التعامل مع 

النا�س, والقاعدة الجتماعّية الواردة عن اأئّمة 

اأهل البيت R ب��اأّن الآخرين يعاملونك 

كما تعاملهم. 

المحاضرة الثالثة
كما تعاِمل ُتعامل

جواب  يف  للمتوّكل  قال  الهاديQاأّنه   
ّ

علي الإمام  عن 

كالم دار بينهما: »ل تطلب ال�سفاء ممن َكّدرت عليه, ول الوفاء 

مّمن َغدرت به, ول الُن�سَح مّمن �سرفت �سوء ظّنك اإليه, فاإّنا قلب 

.
)1(

غريك )لك(كقلبك له«

- بحار الأنوار, ج 71 �ص 181.  (1(
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مقّدمة: التربية بالموعظة:

 ,R من النعم الإلهّية التي نالها اأتباع مدر�سة اأهل البيت

ليكون  اإليه  الذي يرجعون  امل�سدر  اإىل  اأّن اهلل عزَّ وجّل هداهم 

ف اإىل معامل دينهم, وهم الأئّمة R, فمنهم 
ّ
و�سيلة لهم للتعر

يتلّقى املوؤمن ما فيه نفعه يف دنياه واآخرته.

وكما اهتّم الأئّمة R برتبية اأ�سحابهم على الإميان والتقوى 

والعمل ال�سالح وعلى اإ�سالح العالقة بينهم وبني رّبهم كذلك 

اهتّموا R برتبية اأ�سحابهم على الأخالق احل�سنة يف التعامل 

العالقة  اإ�سالح  على  اأي  الّنا�س من حولهم,  ومع  مع حميطهم 

بينهم وبني �سائر الّنا�س.

ومن هذه املواعظ ما يت�سّمن احلكمة مع بيان القاعدة, فالإمام 

اإقناع  يوجب  مبا  واحلكمة,  الدليل  وي�سمنها  املوعظة,  يعطي 

الآخرين وت�سليمهم لكالم الإمام, لأّن القلب يلني للحكمة.

واملوعظة  واحلكمة  الن�سح  توجيه   R الأئّمة  �سرية  وكانت 

�سواء  وكباراً,  �سغاراً  اأعدائهم,  من  اأو  مواليهم  من  جمعياً,  للّنا�س 

اأكانوا من اأ�سحاب ال�سلطة واملال واجلاه والنفوذ, اأم من �سائر الّنا�س. 

محاور المو�ضوع

المعاملة بالمثل

Qالهادي الإمام  عن  جاء  ما  مواعظهم  من  جاء  فمّما 
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اأن تعامل الآخرين  باملثل, فيجب  الأ�سا�س هو يف مبداأ املعاملة 

كما حتّب اأن يعاملوك, ول تطلب من �سخ�س اأن يعاملك باحل�سنى 

واأنت ُت�سيء اإليه, او اأن يعتني بك واأن ل توليه اأّي اهتمام.

اأن  الإن�سان  هذا  طبع  عليه:  َكّدرت  مّمن  ال�سفاء  تطلب  ل   �1

يبادل الإ�ساءة بالإ�ساءة, نعم يجب على الإن�سان اأن يتغّلب 

على هذا الطبع باأن ي�سعى للتخّلق بخلق العفو عّمن ظلمه 

والتجاوز عن الإ�ساءة, ولكن هذا ل يرفع عنه الظلم الذي 

�س له, والأذى الذي يلحق به.
ّ
يتعر

اأن  اأو معنوّياً  لي�س من حّقك اأن تطلب مّمن اأ�ساأت له مادّياً 

يبادل اإ�ساءتك بالإح�سان, واأن تلومه اإن مل يح�سن اإليك, 

اأو اإن اأعر�س عنك, فاأنت مل تكن معه كما تريده اأن يكون 

معك.

اإذاً لك احلّق يف اأن تطلب من الآخرين ما تعطيهم, ل اأن 

متنعهم ال�سيء ثّم تطالبهم مبثله.

2� ول الوفاء مّمن غدرت به: الغدر �سفة اخلائن العاجز, الذي ل 

اإّل من خالل اخليانة, ولذا  اإىل ماآربه  يجد و�سيلة للو�سول 

و�سف  ورد  كما  اخليانة,  واأقبح  بل  اللئام  �سفة  الغدر  كان 

الأئّمة له بذلك.

اإىل  يلجاأ  الذي  ال�سخ�س  اأّن  الإمامQاإىل  ي�سري  وهنا 

الغدر لي�س له اأن يتوّقع من الآخرين الوفاء له, وهذا ل يعني 
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اإطالقاً اأّن الإمامQيحّث الآخرين على الغدر, اأو ي�سّجعهم 

عليه, اأو يرّبر لهم ذلك, لأّن الغدر قبيح �سواء �سدر اإبتداءاً اأو 

كرّدة فعل, ولكن عادة الّنا�س اأن تبادل من يغدر بعدم الوفاء.

مبادلة  اأمام  الباب  يفتح  الذي  هو  الغدر  يف  يقع  الذي  اإّن 

فعله,  يعلم عاقبة  واأن  نف�سه,  يلوم  اأن  فعليه  له بذلك,  الآخرين 

فاإّنه اإن �سدر الغدر منه اليوم قد يقع الغدر عليه يف الغد. 

3� ول الن�سح فيمن �سرفت �سوء ظّنك اإليه: مهما بلغ الإن�سان 

ي�ستغني  فاإّنه ل  التجربة احلياتّية   ومن 
ّ

العلمي الكمال  من 

عن ن�سيحة من حوله, اإذ قد تخفى عليه بع�س الأمور فيّتخذ 

القرار غري ال�سائب, بل ما هو متعارف يف زماننا من جعل 

احلّكام واأ�سحاب املنا�سب العليا م�ست�سارين حولهم اإّنا هو 

لال�ستن�ساح منهم, فلي�ست الن�سيحة عيباً يجب اأن يتجّنبه 

اأهل  اأئّمة  روايات  عليه  حّثت  ممدوح  اأمر  هو  بل  الإن�سان, 

البيت R, وحّثت على ال�ستماع اإىل الن�سيحة والقبول 

 Q: »طوبى ملن اأطاع نا�سحاً 
ّ

بها, فقد ورد عن الإمام علي

.
)1(

يهديه, وجتّنب غاوياً ُيرديه«

حت�سن  اأن  فعليك  اأحد  من  الن�سيحة  تطلب  عندما  ولكن 

من  تختار  اأن  ينبغي  ل  فكما  ن�سيحته,  تطلب  من  اختيار 

ل يكون حا�سداً لأّن احلا�سد ل يريد لك اخلري, بل يتمّنى 

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 313.  (1(
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الّنعمة له دونك, وكما ل تطلب الن�سيحة من اجلاهل لأّنه 

يرديك وهو ل يدري, فكذلك ل تطلب الن�سيحة من �سخ�س 

لديك �سوء ظّن به, يف كونه يريد اخلري لك اأو ل يريده. 

حّق النا�ضح

اإّن للنا�سح حقوقاً على امل�ستن�سح ل ينبغي اأن يتجاوزها وقد 

وردت يف ر�سالة احلقوق لالإمام زين العابدينQقال: »حّق 

اأتى  فاإن  ب�سمعك,  اإليه  وت�سغي  جناحك,  له  تلني  اأن  النا�سح 

ومل  رحمته,  يوافق  مل  واإن  وجّل,  عزَّ  اهلل  حمدت  ال�سواب, 

قد  فالنا�سح   ,
)1(

بذلك« توؤاخذه  ومل  اأخطاأ,  اأّنه  وعلمت  تّتهمه 

ي�سيب وقد يخطئ ولي�س لك اأن تّتهمه ب�سيء اإذا اأخطاأ فتظّن 

اأّنه ل يريد لك اخلري, اأو اأّنه غ�ّسك يف ن�سيحته لك. 

اإذا مل  بالنا�سح  الظّن  اإ�ساءة  الإن�سان  ما يح�سل من  وكثرياً 

فيّتجه  لرغباته,  خمالفة  كانت  اأو  لهواه  موافقة  الن�سيحة  تكن 

يل,  اخلري  يريد  ل  ال�سخ�س  هذا  باأّن  الن�سيحة  ملخالفة  تربيراً 

حيث ذلك  الباقرQمن  الإمام  عن  الرواية  حّذرت   وقد 

من  تّتبع  ول  نا�سح,  لك  وهو  يبكيك  من  »اّتبع   :Q يقول 

.
)2(

ي�سحكك وهو لك غا�س«

- بحار الأنوار, ج 71 �ص 19.  (1(

- اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 638.  (2(
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ولذا ورد اأي�سا عن اأئّمة اأهل البيت R حّث النا�سح اأن 

اأن يكون �سريحاً يف  جاً يف 
َ
ي�سدق يف ن�سيحته واأن ل يرى َحر

ن�سيحته واإن خالفت رغبة طالب الن�سيحة فقد ورد عن الإمام 

.
)1(

 Q: »مرارة الن�سح اأنفع من حالوة الغ�س«
ّ

علي

خاتمة: القاعدة العاّمة: قلب غيرك لك كقلبك له

كما اأّن معاملة الّنا�س مع بع�سهم بع�ساً تعتمد املقابلة باملثل, 

كذلك القلوب, فاإّنها تقبل باملحّبة ملن اأحّبها, وتبتعد مبغ�سة اأو 

بغري اهتمام مّمن اأبغ�سها اأو مل يهتّم بها. 

بع�ساً,  لبع�سها  قلوبهم  ت�سمره  مبا  تعرف  النا�س  بني  فاملوّدة 

عبد اأبا  ي�ساأل  رجاًل  �سمعت  حكم:  بن  �سالح  عن  ورد   وقد 

  اهللQفقال: الرجل يقول: اإّن اأوّدك فكيف اأعلم اأّنه يوّدن؟ 

.
)2(

فقال Q: »امتحن قلبك فاإن كنت توّده فاإّنه يوّدك«

قلت   :
ّ

املدائني اإ�سحاق  بن  اهلل  عبيد  عن  اأخرى  رواية  ويف 

عر�س  من  الرجل  اإّن   :Q جعفر  بن  مو�سى  احل�سن  لأبي 

الّنا�س يلقان فيحلف باهلل اأّنه يحّبني فاأحلف باهلل اإّنه ل�سادق؟ 

.
)3(

فقال Q: »امتحن قلبك فاإن كنت حتّبه فاحلف واإّل فال«

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 489.  (1(

- اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 652.  (2(

)3)  - المحا�سن, ج 1 �ص 267.
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 الليلة السادسة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

احلّث على ال�سالة وبن��اء العالقة اجلّيدة 

معها.

المحاضرة األولى
اإّن اأحّب ال�شلة

الإمام احل�سنيQ: »... فهو يعلم اأّن كنت اأحّب ال�سالة 

.
)1(

له...«

)1)   - بحار الأنوار, ج 44, �ص 392.
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مقّدمة: عروج قبل العروج:

يف ما حكى الرواة عن جمريات الثورة احل�سينّية تلك العالقة 

بال�سالة من  بيته  واأهل  واأ�سحابه   Qاحل�سني لالإمام  الرائعة 

ليمهلوه  الأعداء  ليفاو�س  العّبا�س  اأخاه  بعث   Qاأّنه ذلك 

و�سحبه ليلة العا�سر ويوؤّخروا احلرب اإىل �سبيحتها قائاًل له:

وتدفعهم  غد,  اإىل  توؤّخرهم  اأن  ا�ستطعت  فاإن  اإليهم  »ارجع 

عّنا الع�سّية لعّلنا ن�سّلي لرّبنا الليلة وندعوه ون�ستغفره, فهو يعلم 

الدعاء  وكرثة  كتابه,  وتالوة  له,  ال�سالة  اأحّب  قد  كنت  اأّن 

.
)1(

وال�ستغفار«

و�سحبه  لريقد  الليلة  املهلة  تلك  يطلب  مل   Qفاحل�سني

مرّبر  وهذا  للقتال,  ا�ستعداداً  الراحة  اإىل  وليخلدوا  الفرا�س  يف 

الهدنة  اإّنا طلبوا  اأّنهم  العجب  امللفت والذي يثري  واإّنا  ومفهوم, 

واملهلة لأمر اآخر وهو التعّبد هلل تعاىل. فكاأّنهQ و�سحبه اأرادوا 

اإّل  والقتال  اجلهاد  �ساحات  تعاىل يف  اهلل  ليالقوا  يذهبوا  ل  اأن 

واأذاقوا  تعاىل,  وال�سجود هلل  الركوع  باآثار  و�سموا جوارحهم  وقد 

املختومة  الرحيق  ذلك  اآثار  ولتكن  هلل  العبودّية  رحيق  قلوبهم 

تعبق بها الأنفا�س  بها حياتهم نوراً على ال�سفاه والأل�سن وطيباً 

اأن  و�سحبه   Qاحل�سني اأراد  الأعداء,  مع  املنازلة  حماأة  من 

يكون الليل مركبهم يعرجون فيه عرب براق ال�سالة والعبادة اإىل 

)1)   - بحار الأنوار, ج 44, �ص 392.
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مقامات القرب قبل العروج بال�سهادة اأو لي�ست »ال�سالة قربان 

.
)2(

, وكذلك األي�ست »ال�سالة معراج املوؤمن«
)1(

»
ّ

كّل تقي

تلك   Qاحل�سني مع�سكر  حال  الرواة  و�سف  فقد  ولذا 

الليلة قائلني:

»وبات احل�سني واأ�سحابه تلك الليلة ولهم دوّي كدوّي النحل 

.
)3(

ما بني راكع و�ساجد وقائم وقاعد«

محاور المو�ضوع

ال�ضالة راأ�س مال الحياة الآخرة:

 فكاأّن الّدين 
)4(

لقد جاء يف املروّيات: »ال�سالة عمود الّدين«

بناء له اأ�سا�س وله اأعمدة تقوم بعمله لريتفع وياأخذ �سكله وينتج 

لريتفع  الّدين  حتمل  التي  الأعمدة  مبثابة  هي  وال�سالة  نتائجه 

ال�سّحة  ل�سرائط  فاقدة  �سالة  ي�سّلي  اأو  ي�سّلي  ل  فمن  بنيانه, 

والقبول ل ينه�س له بنيان دين فهو كمن ل دين له ولذا ورد:

.
)5(

»ما بني الكفر والإميان اإّل ترك ال�سالة«

)1)   - الكافي, ج 3, �ص 265.

)2)   - م�ستدرك �سفينة البحار, ج 6, �ص 343.

)3)   - بحار الأنوار, ج 44, �ص 394.

)4)  - و�سائل ال�سيعة, ج 4, �ص 27.

)5)  - و�سائل ال�سيعة, ج 4, �ص 43
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والأخطر من ذلك اأّن من ل دين له كيف ميكن اأن يقبل له 

عمل, ول عجب حينها اأن تكون تتّمة الرواية:

ما  فاأّول  �سواها«,  ما  رّد  رّدت  واإن  �سواها  ما  قبل  قبلت  »اإن 

ينظر اإليه هو ال�سالة, فاإن كان العبد م�سلّياً �سالة مقبولة كانت 

مفتاحاً لت�سبغ باقي الأعمال ب�سبغة القبول والعك�س �سحيح.

فاإذا كان راأ�س مال الإن�سان يف الدار الآخرة وزادها هو العمل 

ال�سالح بعد الإميان فاإّن هذا العمل ال�سالح موقوف قبوله وموؤّثرّيته 

يف تلك احلياة على اأن ياأخذ اأ�سباب ذلك يف ال�سالة املقبولة. 

اأن تهبه ال�سالة احلياة يف  اإىل  يحتاج  فمهما كان العمل �ساحلاً 

.
)1(

الدار املو�سوفة بالقراآن: { پ ڀ ڀ   ڀ ڀٺ } 

العناية بال�ضالة:

اأو ل  احلياة لأعمالنا  وواهبة  الّدين  ال�سالة عمود  اإذا كانت 

اأقّل جواز عبور وو�سول تلك الأعمال اإىل حمّل نظر اهلل ور�ساه 

له  وجنعل  به  نعتني  اأن  مّنا  ي�ستحّق  �سيء  يوجد  فال  وقبوله, 

الأولوّية بعد املعرفة اأهّم واأوىل من ال�سالة.

مبقّدماتها  نعتني  اأن  منها  ومراتب,  مظاهر  بال�سالة  وللعناية 

و�سرائطها من طهارة وغريها.

)1)  - �سورة العنكبوت, الآية: 64.
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اأّن  ذلك  ال�سالة,  باأوقات  العناية  املظاهر  تلك  اأجّل  ومن 

العناية باأوقات ال�سلوات كا�سف عن قيمة ال�سالة عندنا, وله اأثر 

هو تقوية هذه الرابطة مع ال�سالة, ولذا فاإّن معنى العناية باأوقات 

غ 
ّ
ال�سالة اأّنه ل تقّدم عليها غريها يف وقتها, بل نعمل على اأن نفر

ذلك الوقت لل�سالة.

ومن درو�س عا�سوراء هذه الرواية: »فلم يزل يقتل من اأ�سحاب 

لقّلتهم, ويقتل من  الواحد والثنان, فيبني ذلك فيهم  احل�سني 

فلّما  لكرثتهم...  ذلك  فيهم  يبني  فال  الع�سرة,  عمر  اأ�سحاب 

راأى ذلك اأبو ثمامة ال�سيداوّي قال للح�سنيQ: يا اأبا عبد 

اهلل!... نف�سي لنف�سك الفداء, هوؤلء اقرتبوا منك, ول واهلل ل 

�سّليت  وقد  رّبي  اهلل  األقى  اأن  واأحّب  دونك,  اأقتل  تقتل حّتى 

»ذكرت  وقال:  ال�سماء  اإىل  راأ�سه  احل�سني  فرفع  ال�سالة...  هذه 

ثّم  وقتها«.  اأّول  اإّن هذا  نعم  امل�سّلني!  اهلل من  ال�سالة, جعلك 

  .
)1(

قال: »�سلوهم اأن يكّفوا عّنا حّتى ن�سّلي...«

اأ�سحاب عناية  م�ستوى  اإّن  تقول  كاأّنها  الرواية   فهذه 

احل�سنيQ بال�سالة وخ�سو�ساً بال�سالة يف اأّول وقتها بلغ اإىل 

درجة اأّنهم رغم ما هم فيه من حرب وقتال ل ين�سون اأن يراقبوا 

ال�سم�س وموقعها من ال�سماء ملعرفة وقت الزوال. وهذا كاٍف لنا 

لنتاأ�ّسى بهوؤلء العظماء.

)1)  - بحار الأنوار, �ص 45, �ص 21.
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خاتمة: بناء العالقة بال�ضالة:

اإّن العناية بال�سالة يف الوقت والطهارة جزء من ما هو مطلوب 

لبناء العالقة بال�سالة, فمن طرق بناء العالقة بال�سالة لي�س فقط 

تفريغ الوقت واإّنا اأي�ساً تفريغ القلب, وهو اأن ن�سرف عن قلوبنا 

كّل هم وكّل �ساغل ي�سغلنا عن اخل�سوع بني يدي اهلل واأن نزيل 

كّل مانع ي�سّو�س علينا حلظات الأن�س باهلل يف ال�سالة.

وعلينا اأن نرتقي بالعالقة مع ال�سالة من كونها فر�ساً وواجباً 

نريد اأن ننزله عن كواهلنا اإىل حلظة ننتظرها ب�سوق لأّن  وتكليفاً 

فيها راحة نفو�سنا كما يروى عن ر�سول اهلل P قوله لبالل اآمراً 

.
)1(

له بالأذان: »اأرحنا يا بالل«

اأن  بال�سالة, ل  اإىل مرحلة تكون راحتنا  اأن ن�سل  نعم علينا 

تكون راحتنا من ال�سالة باإ�سقاط الواجب واأداء التكليف.

باأّنها  العالقة  هذه  عن  يعرّب   Qاحل�سني الإمام  فاإّن  ولذا 

عالقة و�سلت اإىل م�ستوى احلّب ولذا قالQ: »فهو يعلم اأّن 

.
)2(

كنت قد اأحّب ال�سالة له...«

)1)  - بحار الأنوار, �ص 79, �ص 193.

)2)  - بحار الأنوار, ج 44, �ص 392.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان اأّن التكلي��ف باجله��اد ل يخت���سّ 

ب�س��ّن دون �سّن واأّن العم��ل يف �سبيل اهلل ل 

تقاعد من��ه, واحلّث على العمل هلل وامل�ساركة 

اجلهادّية وعدم التعّلل بالأعذار.

المحاضرة الثانية
ل تقاعد يف اجلهاد

)1(

يقول تعاىل: { ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ } 

)1)  - �سورة الن�سقاق, الآية:6.
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مقّدمة: مجاهدون متقاعدون:

 والإن�ساّن ناذج خمتلفة مّمن عملوا يف 
ّ

يف التاريخ الإ�سالمي

واقعنا  املجاهدين, ويف  وبالأخ�ّس من  املوؤمنني  ومن  الدنيا  هذه 

الّنا�س  من  الكثري  فرنى  ت�سبهها,  وناذج  اأمثلة  نعي�سه  الذي 

املوؤمنني الذين يحملون هم الّدين وهموم الأّمة والّنا�س, ق�سوا 

اأعمارهم يف ميادين العمل ومل يرتكوا �ساحات العمل واجلهاد 

وقد بلغوا الغاية من العمر ومع ذلك مل ين�سحبوا من �ساحات 

ملّا  كاأّنهم  منهم  العك�س  اآخرين على  نرى  فيما  واجلهاد,  العمل 

بلغوا مبلغ ال�سيوخ والكهول من العمر وامتالأت الروؤو�س �سيباً 

ودّب الوهن يف املفا�سل ان�سحبوا من ميادين اجلهاد والعمل يف 

�سبيل اهلل معتزلني املجتمع ومكتفني يف اأح�سن اأحوالهم بارتياد 

كالتعازي  الجتماعّية  املنا�سبات  بع�س  يف  وامل�ساركة  امل�ساجد 

والوفيات. كاأّنهم يقولون اإّننا قد اأّدينا ما علينا واآن لنا اأن نرتاح, 

ولعّل الكثريين مّنا يظّنون اأّن هوؤلء قد بلغوا العذر بذلك.

يتنّكرون  الذين  وهم  ظلمة  الأ�سّد  اجلهة  يف  �سنف  وهناك 

حيث  امل�سيب,  زمان  قبل  حّتى  والإمياّن,  اجلهادّي  لتاريخهم 

اإّنه عندما تتاح له فر�سة احل�سول على بع�س احلظوظ من الدنيا 

الفانية يف مالها وجاهها وعّزها ي�ستقيل وينكّب على الدنيا معترباً 

اأّنه قد قام مبا عليه واأعطى اجلهاد جزءاً من عمره, واأعطى الّدين 

والعقيدة والأّمة ما تي�ّسر من هّمته وحما�سه وحرقته على الّدين 
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واأهله وجاء الوقت الذي عليه اأن يح�سل فيه ن�سيبه من الدنيا 

ول يلتفت اإىل غريها. فهوؤلء ومن قبلهم يعتربون اأّنهم قد بلغوا 

.
ّ

�سّن التقاعد يف اجلهاد والعمل الإ�سالمي

محاور المو�ضوع

هل للمجاهد تقاعد:

�سوؤال ل بّد من الإجابة عليه بداية بالقول: اإّنه ل تقاعد يف 

اجلهاد ويف العمل هلل, كما ل تقاعد يف كّل واجبات وتكاليف 

عند  وحمرزة  موجودة  التكليف  �سرائط  دامت  فما  الإ�سالم, 

ول  التكليف,  عنه  ي�سقط  ول  مكّلفاً  يبقى  واملوؤمن  امل�سلم 

فاإىل  واإّل  ال�سرائط  هذه  بفقد  اإّل  ذلك  عن  الإن�سان  يخرج 

املمات.

مراتب  لها  بطبيعتها  والتكاليف  الأعمال  بع�س  هناك  نعم 

ودرجات قد يقدر املكلف بح�سب قّواه على بع�س مراتبها دون 

البع�س الآخر. ومنها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد 

بع�س  وحّتى  الجتماعّية  اجلوانب  يف  والعمل  اهلل  �سبيل  يف 

امل�ساألة باختالف  قد تختلف  اأحياناً  اإذ  امل�ستحّبات والواجبات, 

اأخرى  كيفّية  دون  ما  كيفّية  على  املكّلف  يقدر  فقد  الكيفّيات 

كال�سالة يف بع�س اأو�ساعها جلو�ساً اأو غري ذلك.
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تو�ّسع  ومع  امليادين  �سّتى  ويف  مطلقاً  هلل  والعمل  اجلهاد  ويف 

دوائر العمل ومناحي احلياة وت�سّعبها لن ينعدم الإن�سان الذي 

قدراته  ينا�سب  موقعاً  له  يجد  اأن  واأّمته  دينه  ب�سدق هم  يحمل 

الثغور. فما مل نكن  لثغر من  مبثابة �سّده  وكفاءاته ليكون ذلك 

اأو غريها على مكابدة م�ساّق اجلهاد  ال�سيخوخة  قادرين ب�سبب 

والثقافّية, ويف  الإعالمّية  املواجهة  مواقع يف  لنا  فاإّن  الع�سكرّي, 

تعبئة الطاقات والدعم املعنوّي وتقوية اجلبهة الداخلّية من خالل 

املتاح من و�سائل التوا�سل الوا�سعة الإنت�سار وبناء على القاعدة 

ال�سرعّية: »ل ي�سقط املي�سور باملع�سور«.

وبالتايل فما دام  العمل واجلهاد مبع�سوره,  ي�سقط مي�سور  فال 

يحرم  ل  اأن  عليه  املواجهة  يف  موقعاً  له  يجد  اأن  لالإن�سان  ميكن 

اأمري  قال  كما  لأّنه  العجز  اأو  الهرم  باّدعاء  ال�سرف  هذا  نف�سه 

.
)1(

املوؤمننيQ: »العجز اآّفة«

اآخر  ومبعنى  يكون حقيقة,  اأن  قبل   
ّ

نف�سي مر�س  العجز  نعم 

اإّن ما هو اأ�سعب من الإعاقة اجل�سدّية هو الإعاقة النف�سّية التي 

تدفع الإن�سان اإىل التعّلل باأّي الأ�سباب لت�ستقيل من م�سوؤولّياتها 

وتهرب من واجباتها وحتّلل من التزاماتها.

)1)  - بحار الأنوار, ج70�ص160.
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مجاهدون لم يتقاعدوا:

ر�سمتها  الرائعة  بال�سورة  والعني  القلب  ت�سّد  ناذج  هناك 

�سفحات  اإّن  بحّق  ونقول  والقتال,  اجلهاد  ميادين  يف  لالأجيال 

فت بالتزّين ب�سري هوؤلء الذين باعوا وجودهم هلل 
ّ
التاريخ قد ت�سر

واأعاروا  نفو�سهم  بها  ي�سرتي  �سوقاً  اهلل  التي جعلها  الأماكن  يف 

جماجمهم هلل وكانت حياتهم حّقاً و�سدقاً وعماًل وقفاً على دين 

اهلل, ومن هذه النماذج:

1- منوذج عّمار بن يا�سر:

لإميانه  �سهد  وقد  اإ�سالماً  امل�سلمني  اأوائل  من   
ّ

�سحابي هو 

وعانى  قدمه,  اإىل  قرنه  من  اإمياناً  ملئ  قد  باأّنه  اهلل  ر�سول  العميق 

واأبويه من  ُعّذب  فقد  اجل�سام,  الت�سحيات  وقّدم  اهلل  �سبيل  يف 

امل�سركني املكّيني يف مطلع الدعوة الإ�سالمّية حّتى �سهد واأمام 

عينيه �سهادة اأّمه �سمّية اأّول �سهيدة يف الإ�سالم, وكذلك �سهادة 

اأبيه يا�سر الذين ب�ّسرهم ر�سول اهلل بثمرة حتّملهم ومعاناتهم قائاًل: 

.
)1(

»�سرباً اآل يا�سر فاإّن موعدكم اجلّنة«

ومع كون عّمار ت�سمله الب�سارة هذه اإّل اأّنه وا�سل حياته جهاداً 

وا�سل  بل  يرتاجع  وبعده مل   P اهلل  ر�سول  مع  اهلل  �سبيل  يف 

جهاده يف اأ�سعب املراحل واأ�سّدها بل�سانه وكذلك بيده.

)1)  - �سرح نهج البالغة ابن اأبي الحديد, ج13�ص255.
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وبعد اأن بلغ من العمر ما جتاوز الثالثة والت�سعني من ال�سنني, 

والوديان  ال�سحارى  قاطعاً  املوؤمنني  اأمري  مع  اجلهاد  رحال  �سّد 

مع  مقاتاًل  ولي�ست�سهد  �سّفني  يف  الباغية  الفئة  ليالقي  واجلبال 

واأهل  للحّق  �ساهداً  جهاده  بعد  �سهادته  ولتكون  احلّق  اإمام 

.
)1(

ت�سديقاً لقول ر�سول اهلل P: »يا عّمار, تقتلك الفئة الباغية«

2- مناذج كربالئّية:

ويف كربالء ثّمة جمموعة من النماذج التي ل تقّل �ساأناً عن 

عّمار من الذين ا�ست�سهدوا بني يدي الإمام احل�سنيQ ومنهم 

الأن�سارّي,  رّبه  عبد  بن  اهلل  وعبد  الأ�سدّي,  مظاهر  بن  حبيب 

وم�سلم بن عو�سجة الأ�سدّي... وغريهم ومن اأبرز هوؤلء اأن�س بن 

احلارث الأ�سدّي الذي كان كعّمار من البدرّيني وقد عا�س مع 

 P و�سمع حديثه, وقد و�سفت كتب املقاتل هيئته عند 
ّ

النبي

خروجه للحرب:

�ساهراً  بالعمامة,  و�سطه  �ساّداً  بالع�سابة,  حاجبيه  رافعاً  وبرز 

�سيفه, وهو يندفع نحو القوم بكّل �سالبة وب�سرية واإميان, فلّما راآه 

احل�سنيQ بكى وقال: »�سكر اهلل لك يا �سيخ« وقاتل حّتى 

.
)2(

قتل ثمانية ع�سر رجاًل ثّم ُقتل

)1)  - �سرح الأخبار القا�سي النعمان المغربي, ج1-�ص407.

)2)  - مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q, �ص 552.
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خاتمة: الدور ل عن العذر:

اإّن على املوؤمن اأن يكون يف حالة حذر من و�ساو�س ال�سيطان, 

وت�سويالت النف�س الأّمارة الذين يعمالن على تثبيطنا عن اجلهاد 

والعمل هلل ويغريان فينا الرغبة يف الراحة والّدعة وال�سالمة.

فعلينا اأن نكون على يقني باأّن الإن�سان يف حالة جهاد وعمل 

دائم طاملا هو يف الدنيا, والدنيا هي ظرف ومكان وزمان العمل 

ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ     } والقعود,  الراحة  زمن  ل 

.
)1(

ڃ } 
لكن ل بّد من اللتفات اإىل اأمر مهّم وهو اأن ل تاأخذنا احلما�سة 

لندفع بالعمل ع�سوائّياً بل علينا اأن نعمل اإىل املحافظة على كون 

اأعمالنا وجهودنا ت�سّب يف الوجهة ال�سحيحة واملكان ال�سحيح 

وهذا يعني اأن نلجاأ اإىل اجلهات ال�سرعّية املخّولة بهذه الأعمال 

منعاً من �سياع اجلهود والفو�سى. لأّن العمل املنتج واملثمر هو 

العمل املنّظم يف منظومة الولية.

يف  وموقعه  دوره  عن  يبحث  اأن  اأحدنا  هّم  ليكن  واأخرياً 

�ساحات اجلهاد والعمل ل اأن يكون الهّم هو البحث عن العذر 

لالن�سحاب والنكفاء.

)1)  - �سورة الن�سقاق, الآية:6.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

التنبي��ه اإىل خط��ورة احلق��د عل��ى الفرد 

يف الدني��ا والآخ��رة وكذلك عل��ى املجتمع؛ 

و�سرورة اخلال�س من هذه الآّفة.

المحاضرة الثالثة
احلقد الأم العيوب

Q:  »حقد املوؤمن مقامه, ثّم يفارق  عن الإمام ال�سادق 

.
)1(

اأخاه فال يجد عليه �سيئاً, وحقد الكافر دهره«

- بحار الأنوار, ج 72 �ص 211.  (1(
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مقّدمة

 
)1(

العيوب« األأم  »احلقد  املوؤمننيQقوله:  اأمري  عن  روي 

.
)2(

وكذلك قوله Q: »األأم اخُلُلق احلقد«

فه بع�س العلماء هو اإ�سمار العداوة يف القلب 
ّ
فاحلقد كما عر

ومعناه كذلك ال�سغينة.

لنّية  اإ�سماراً  فيه  لأّن  اخُلُلق  والأم  العيوب  الأم  كان  واإّنا 

واإيذائه  منه  النيل  به لأجل  والرتّب�س  عليه  املحقود  جتاه  ال�سوء 

فيما لو اأمكنت الفر�س. فهو عداوة باطنة تنطوي على نّية غدر, 

بل رمّبا تنطوي على �سفات ال�سباع والوحو�س الذين يرتّب�سون 

باحليوانات انتظاراً للحظة افرتا�سها وهل بعد هذا اللوؤم من لوؤم.

لذا فقد تتحّول هذه العداوة الباطنة اإىل عداوة ظاهرة عندما 

ي�سعف املحقود عليه اأو يقوى احلاقد.

محاور المو�ضوع

اأ�ضل الحقد ومن�ضوؤه:

يقول   .
)3(

الغ�سب« َمَثاُر  »احلقد   :Q املوؤمنني  اأمري  عن 

)اأي  »وهو  الرناقي:  العاّلمة  ال�سعادات  جامع  كتاب  �ساحب 

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 44.  (1(

- ميزان الحكم, ج 1 �ص 648.  (2(

- ميزان الحكمة, ج 1, �ص 648..  (3(
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احلقد( من ثمرة الغ�سب لأّن الغ�سب اإذا لزم كظمه لعجٍز عن 

الت�سّفي يف احلال رجع اإىل الباطن واحتقن فيه ف�سار حقداً وهو 

.
)1(

من املهلكات العظيمة«

الإن�سان على  يقدر  الذي ل  الغ�سب  هو  احلقد  ف�سبب  اإذن 

اأّن  اأن ي�سفيه, فيعتمل داخل القلب لي�سبح حقداً, ولذا فكما 

الروايات عرّبت عن الغ�سب باأّنه نار, كذلك عربت عن احلقد 

.
)2(

 Q: »احلقد نار ل تطفاأ اإّل بالظفر«
ّ

باأّنه نار فعن الإمام علي

وهذا ي�سري اإىل اأن احلقود ل يذهب حقده ما مل ي�سِف غليله 

وغيظه بالنيل من مبغو�سه وحمقوده.

من هّم الذين يحقدون؟:

من خالل ما �سبق يتبنّي اأّن هناك عالقة بني اآّفتني هما احلقد 

والغ�سب وميكن ت�سّور كونهما يتبادلن التاأثري؛ فيغذي اأحدهما 

بنف�سه  هو  للغ�سب  ت�سّوره  ميكن  �سبب  كّل  فاإّن  وعليه  الآخر, 

�س ملا يغ�سبه فاإّما اأن ي�ستطيع 
ّ
�سبب للحقد, لأّن الإن�سان اإذا تعر

اإنفاذ غ�سبه, اأو ل ي�ستطيع ملانع ما فيحقد موؤّجاًل �سفاء غيظه اإىل 

حني التمّكن.

وبالتايل فكّلما متّكنت اأ�سباب الغ�سب من اإن�سان متّكنت منه 

اأ�سباب احلقد.

- جامع ال�سعادات, ج 1, �ص 242.  (1(

- ميزان الحكم, ج1 �ص 648..  (2(
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عند   
ّ

والأخالقي  
ّ

الديني الرادع  قلَّ  كّلما  اأّنه  القول  وميكن 

اأن يكون حقوداً وهل يعني ذلك  اأقرب اإىل  الإن�سان كّلما كان 

 
ّ
 Q: »�سالح ال�سر

ّ
يراً و�سالحه احلقد فعن علي

ّ
�سوى كونه �سر

.
)1(

احلقد«

اآثار الحقد:

وهذه   .
)2(

احلقد« العيوب  »راأ�س   :Q املوؤمنني  اأمري  يقول 

الرواية تدّل على اأّن احلقد ياأتي يف راأ�س قائمة العيوب.

اأو اأّن احلقد يلزم عنه كثري من العيوب. وقد ذكر علماء الأخالق 

اأّن احلقد يلزمه الكثري من الآفات مثل احل�سد فعنه Q: »احلقد 

 :Q 
ّ

, والفنت كما قال الإمام علي
)3(

�سيمة احل�سدة«

املحقود  ينقطع احلاقد عن �سلة  ورمّبا   
)4(

الفنت احلقد« »�سبب 

بالكالم  اأو  بال�سرب  يوؤذيه  ورمّبا  ويهجره,  يكّلمه  ول  يزوره  فال 

اجلارح اأو بال�ستيمة, اأو ي�ستحّل منه املحارم كاأن يعقد املجال�س 

ه ويظهر ما اطلع عليه من عيوبه 
ّ
لغيبته فيهتك �سرته ويف�سي �سر

ويغتبط  ي�سيبه من بالء  مبا  ال�سماتة  وين�سرها... وقد ي�سل حّد 

به  وال�ستهزاء  واإهانته  حتقريه  على  يعمل  ورمّبا  لذلك,   
ّ
وُي�سر

- عيون الحكم والمواعظ, 248.  (1(

- عيون الحكم والمواعظ, 264.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, 33.  (3(

- عيون الحكم والمواعظ, 281.  (4(
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والتعايل عليه... واإذا كان للمحقود على احلاقد حقوق اأنكرها اأو 

منعها اأو عّطل ح�سوله عليها...

جتاه  م 
ّ
حمر باأّي  يتوّرط  فلم  الآفات  هذه  كّل  من  �سلم  ولو 

املحقود لكان كافياً اأّنه يف قلبه ل ينتهي عن بغ�سه وا�ستثقاله.

ا�ستفادة  من  مانعة  القلب  يف  ظلمة  ُيوِجد  ذاته  بحّد  وهذا 

الإن�سان من كثري من الأمور املعنوّية والعبادّية. طارداً لها لي�ستتم 

فاإّن  لذا  بلّذة.  يلتّذ  فال  القلب  �سفحة  على  هيمنته  الظالم 

 Q: »احلقود 
ّ

احلقد بحّد ذاته عذاب للحاقد قال الإمام علي

الإمام  عن  روي  وكذلك   
)1(

الهّم« مت�ساعف  النف�س   معّذب 

ا�ستفحل  واإذا   
)2(

احلقود« راحة  النا�س  »اأقّل   :Q الع�سكرّي 

احلقد يف قلب اإن�سان ي�سلخه من اإن�سانّيته فال يحمل من م�ساعرها 

 Q: »لي�س حلقوٍد 
ّ

�سيئاً لأّن احلقد قد اأكلها فعن الإمام علي

.
)3(

اإخوة«

.
)4(

وعنه اأي�ساً Q: »ل موّدة حلقود«

كيف تطرد الحقد:

 :Q اإّن عالج اآّفة احلقد التي ورد فيها قول اأمري املوؤمنني

- عيون الحكم والمواعظ, 59.  (1(

- تحف العقول, �ص 488.  (2(

- عيون الحكم والمواعظ, �ص 409.  (3(

- ميزان الحكمة, ج1 �ص 649.  (4(
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وباء  . لأّن احلقد 
)1(

فاإّنه مر�س موبئ« قلوبكم من احلقد  »طّهروا 

يفتك باإن�سانّية الإن�سان ولأّنه كذلك فعالجه اأّوًل يكون:

1- بال�ستعانة باهلل: قال تعاىل يف كتابه الكرمي حكاية عن دعاء 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ال�ساحلني:{ 

.
)2(

ٹ ٹ } 
 بن حمّمد الهادي Q: »العتاب 

ّ
2 - العتاب: عن الإمام علي

.
)3(

خري من احلقد«

يوؤذيه  اأو  يجرحه  فاً 
ّ
ت�سر الإن�سان  اأخيه  من  يالقي  فالذي 

الأف�سل له اأن يعاتب بدل اأن يخّبئ الأمر يف نف�سه.

لكن ل بّد يف العتاب من اأن يكون باقت�ساد واأن ل يزيد عن 

احلّد حّتى ل يوؤّدي اإىل عك�سه فيورث احلقد عند الطرف الآخر 

 Q: »احمل اأخاك على ما فيه, ول تكرث 
ّ

فقد قال الإمام علي

.
)4(

العتاب فاإّنه يورث ال�سغينة«

3 - ل تعا�سر حقوداً: ذلك اأّن احلقد قد يكون مر�ساً ُمعدياً فال 

Q: »بئ�س   
ّ

توؤاخي ول ت�سادق حقوداً عن الإمام علي

.
)5(

الع�سري احلقود«

- ميزان الحكمة, ج 1, �ص 648.  (1(

- �سورة الح�سر, الآية: 10.  (2(

- ميزان الحكمة,, ج 1, �ص 649.  (3(

- نف�سه.  (4(

- نف�سه.  (5(
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الب�سر  »ح�سن   :P اهلل  ر�سول  عن  والب�سا�سة:  التب�ّسم   -  4

.
)1(

يذهب بال�سخيمة«

وم�ساعداً  الإن�سان موا�سياً  اإّن وقوف  ال�سدائد:  املوا�ساة يف   - 5

لأخيه يف ال�سدائد وامل�سائب يوؤّدي اإىل ذهاب الأحقاد من 

 Q: »عند ال�سدائد تذهب 
ّ

كال الطرفني ولذا قال علي

.
)2(

الأحقاد«

خاتمة: اإمالأ �ضدرك خيرًا لغيرك:

 من �سدر غريك بقلعه 
ّ
Qاأّنه قال: »اح�سد ال�سر

ّ
عن علي

 فعلى الإن�سان اأن ي�سمر اخلري كّل اخلري لالآخرين 
)3(

من �سدرك«

لأّنه على حّد ما عرّبت الروايات, الآخرون لنا كما نحن لهم اأي 

اإذا اأردنا اأن نعرف م�ساعر الآخرين اجتاهنا علينا اأن ننظر اإىل قلوبنا 

اأخرى  اجتاههم. هذا من جهة ومن جهة  لرنى حقيقة م�ساعرنا 

 والبغ�س والعداوة 
ّ
عندما يعالج الإن�سان نف�سه بعدم اإ�سمار ال�سر

 اأن ل يحقدوا بل اأن يحملوا 
ّ

لالآخرين �سيعلمهم ب�سلوكه العملي

كّل امل�ساعر النبيلة اجتاه بع�سهم بع�سا.

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 2 �ص 104.

- عيون الحكم والمواعظ 337.  (2(

- نهج البالغة, ج4 �ص 42.  (3(
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 الليلة السابعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 بيان حقوق املجاهدين على الأّمة واحلّث 

على اأدائها.

المحاضرة األولى
مع املجاهدين

ۇ   ۇ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   }

.
)1(

ۆ } 

)1)  - �سورة ال�سف, الآية: 4.
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مقّدمة: �ضرورة معرفة ف�ضل الجهاد والمجاهدين وتقدير عطاءاتهم:

من اأهّم من لهم يف اأعناقنا حقوق ولهم علينا الف�سل الكثري, 

عرقهم  بربكة  الذين  تعاىل,  اهلل  �سبيل  يف  والقتال  اجلهاد  اأهل 

املهابة  هذه  ولنا  والأمان,  واملنعة  العّزة  نعي�س  وعزمهم  ودمائهم 

يف �سدور الأعداء, واإّن من اأوجب الواجبات اجّتاههم اأن نعرف 

ف�سلهم ونقّدر جهودهم بل نقّد�سها ونقّد�س ذلك العرق وتلك 

الدماء بل تلك الأنفا�س التي كانت لهم يف مواطن القتال و�سوح 

املواجهات. 

فاإذا كان اهلل كما عرّب يف كتابه الكرمي:

, فاإّن ذلك يعني اأن ينعك�س هذا 
)1(

{ ڦ ڦ ڦ ...} 

 والتنويهات الإلهّية باملجاهدين وجهادهم علينا 
ّ

التف�سيل الإلهي

 بف�سلهم 
ّ
لنتاأ�ّسى بهم, فاإّن هذا مّما يدعونا اإىل اأن نقّدر جهودهم ونقر

ونحرتمهم وننّوه بهم وبعطاءاتهم, األ نفهم الثناء على املجاهدين 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی      } قوله:  من 

.
)2(

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب } ؟
وكذلك قوله تعاىل:

ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

)1)  - �سورة الن�ساء, الآية: 95.

)2)  -  �سورة اآل عمران, الآية: 173.
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.
)1(

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ } 
بّد  ول  كّلها,  لذكرها  املقام  يّت�سع  الآيات ل  من  وغري ذلك 

اجلميل  من  �سيئاً  لإيفائهم  علينا  املجاهدين  حقوق  معرفة  من 

الذي نوؤمن اأّننا مهما بذلنا لهم ل ميكن اأن ي�ساوي قطرة من دماء 

جماهد وهو يدافع عن الأّمة وعّزتها و�سرفها ودينها واملقّد�سات.

محاور المو�ضوع

ومن هذه الحقوق:

1- اإعانتهم باملال وجتهيزهم:

على  به  لال�ستعانة  تارة  لهم  املايّل  العون  تقدمي  هو  واملق�سود 

:P تكاليف واأعباء اجلهاد وموؤنه, كما جاء عن الر�سول الأعظم

اجلّنة  درر  من  دراً  �سبعني  اأجر  فله  بدرهم  غازياً  اأعان  »من 

.
)2(

وياقوتها لي�ست منها حّبة اإّل وهي اأف�سل من الدنيا«

فم�سوؤولّية القادرين حالياً دعم اجلهاد واملجاهدين باملال وقد 

اجلهاد  املال يف طرق  اإنفاق  فجعل  بذلك  الأّمة  اأبناء  اهلل  رّغب 

نوعاً من اجلهاد وقرنه باجلهاد بالنف�س حيث قال من جملة ذلك:

.
)3(

{ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } 

)1)  - �سورة الأحزاب, الآية: 23.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 11, �ص 24.

)3)  - �سورة التوبة, الآية: 111.
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ومدح المجاهدين بالأنف�س والأموال.

ومن وجوه ذلك التجهيز اأي اأن نقّدم ونوؤّمن للمجاهدين من 

اأدنى  من  اجلهادّية  مهامهم  اأداء  يف  الهاّمة  واحلاجّيات  الأعتدة 

الأ�سياء اإىل اأعالها فعن ر�سول اهلل P: »من جّهز غازياً ب�سلك 

.
)1(

اأو اإبرة غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر«

وكذلك ورد اأّنه من جهز غازياً فقد غزا.

2- اإعانة املجاهدين باملعلومات وحفظ االأ�سرار:

وذلك اأّنه قد يح�سل اأحياناً اأن ت�سل معلومة ما اإلينا فعلينا اأن ل 

نن�سرها ونذيعها, بل علينا اأن نحملها ونو�سلها اإىل ذوي الخت�سا�س 

القادرين على حتليلها ومعرفة ما يختبئ خلفها من اأ�سرار قال تعاىل:

ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ   }

ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
.

)2(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ } 
على  يّطلع  فمن  املجاهدين  اأ�سرار  وكتمان  حفظ  اإىل  اإ�سافة 

 من اأ�سرار املجاهدين ل يحّق له ول يجوز له اأن يحّدث به 
ّ
�سر

اأو الأرواح  وين�سره فلو فعل فاإن ت�سّبب ذلك بخ�سائر يف العتاد 

واخل�سائر  املراق  الدم  يف  �سريكاً   
ّ
ال�سر مذيع  �سّك  بال  �سيكون 

الناجتة عن ذلك.

)1)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 11, �ص 24.

)2)  - �سورة الن�ساء, الآية: 83.
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3- احلفاظ على الروح املعنوّية:

ونق�سد بها ما يتعّلق بالأّمة وذلك من خالل ن�سر الإ�ساعات 

ي�ستفاد من  اأن  ما يجب  الّنا�س وتخويفهم وهذا  والتهويل على 

الآية ال�سابقة, ذلك ل�سّدة الرتباط بني املجاهدين وجمتمعهم, 

فكّلما كان املجتمع يعي�س حالة ال�سطراب واخلوف �سيكون اأقّل 

قدرة على حتّمل تبعات اجلهاد واحلرب وهذا ما رمّبا يوؤّثر يف وحدته 

املجاهدين  معنوّيات  ذلك يف  �سيوؤّثر  وبالتايل  املجاهدين  خلف 

وكذلك ما له عالقة باملجاهدين مبا�سرة, وقد نهى اهلل تعاىل عن 

تخويف املجاهدين من القتل والإرجاف, وتثبيطهم, وت�سكيكهم 

جهادهم  وحّقانّية  مب�سروعّية  اأو  النت�سار  باإمكان  اأو  بالأجر  اإّما 

للمجاهدين يف  ندعوا  اأن  اأمرنا  فقد  العك�س من ذلك  بل على 

وجوههم ملا لذلك من اأثر معنوّي كما ورد يف دعاء اأهل الثغور: 

»اللهّم واأمّيا م�سلم... اأو اتبعه يف وجهه دعوة... فاأجر له مثل اأجره 

.
)1(

وزناً بوزن ومثاًل مبثل...«

اإىل  يو�سي  رمّبا  كما  وبعملهم  بهم  الر�سا  بيان  ذلك  ومن 

املجاهدين بذلك عرب ح�سن ال�ستقبال لهم كما جاء يف احلديث 

القيامة  يوم  اهلل  حّياه  واأهاًل...  مرحباً  لغاٍز  قال  »من  ال�سريف: 

 .
)2(

وا�ستقبلته املالئكة بالرتحيب والت�سليم«

)1)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية, الإمام زين العابدينQ, من دعائهQلأهل الثغور.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 11, �ص 24.
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وتقوية  اجلهادّي  العمل  على  ت�سجيعه  املعنوّي  الدعم  ومن 

هّمته ورغبته وحما�سته لذلك.

4- االهتمام بعوائلهم يف غيابهم:

وقد جاء يف دعاء اأهل الثغور: »اللهّم واأمّيا م�سلم خلف غازياً 

]لطائفة[  اأعانه  اأو  تعّهد خالفيه يف غيبته  اأو  داره,  مرابطاً يف  اأو 

.
)1(

بطائفة من ما له...«

5- اإي�سال ر�سالة املجاهدين:

جاء عن ر�سول اهلل P قوله: »من بّلغ ر�سالة غاٍز كان كمن 

.
)2(

اأعتق رقبة وهو �سريكه يف ثواب غزوته«

من املحتمل اأن يكون املق�سود نتيجة كون امل�سلمني الأوائل 

اجلهاد  مواطن  وكون  الت�سال  و�سائل  وبطئ  �سعف  ونتيجة 

والثغور بعيدة جّداً عن الأوطان فاإّنهم يحتاجون اإىل من يو�سل 

ر�سائلهم اإىل عوائلهم.

ورمّبا ي�ستفيد البع�س منها هو اإي�سال ر�سالة اجلهاد اأي ما ي�سمل 

على  اإعالمّياً  والعمل  للمجاهدين  بالنت�سار   
ّ

الإعالمي العمل 

بيان حّقانّية ق�ساياهم ومواكبة جهادهم واإذاعة اأنباء انت�ساراتهم 

وغري ذلك.

)1)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية, الإمام زين العابدينQ, من دعائهQلأهل الثغور.

)2)  - الكافي, ج 5, �ص 8.
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6- الدعاء لهم:

يف  اأدعية  من   P بيته  واأهل   
ّ

النبي عن  اأثر  ما  جند  حيث 

ال�سحيفة  يف  الوارد  الدعاء  الأدعية  تلك  ومن  املجاهدين  حّق 

ال�سّجادّية بعنوان دعاء اأهل الثغور.

ملا  وا�ستحبابه  للمجاهدين,  الدعاء  منه مطلوبّية  املفروغ  فمن 

لذلك من بركات على الداعني وعلى املدعّو لهم.

واإذا �ساألنا مباذا ندعو للمجاهدين نقول اإّن الوارد يف دعاء اأهل 

الثغور مل يرتك ناحية لها عالقة باملجاهدين, من توّفر املوؤن اإىل 

اإىل  للن�سر  التوفيق  اإىل  النّية  الإخال�س يف  اإىل  والثبات  ال�سرب 

الدعاء على الأعداء اإىل غري ذلك الكثري.

الأدعية  هذه  واأرقى  باملاأثور  الدعاء  هو  الدعاء  اأف�سل  اأّن  اإّل 

دعاء الإمام زين العابدين املو�سوم بدعاء اأهل الثغور.

خاتمة: المواكبة ال�ضعورّية للمجاهدين:

ي�سّب  نّدخر جهداً  ل  اأن  علينا  املجاهدين  اأهّم حقوق  من  اإّن 

يف جناح عملهم اجلهادّي ولكن من اأهّم ذلك هو اأن نحمل هّمهم 

الهتمام  من  بادياً  الثغور جند هذا  اأهل  ففي دعاء  ونهتّم لأمرهم, 

بعّدتهم وعديدهم, اإىل موؤنهم اإىل تاأييدهم بال�سرب والن�سر اإىل وحدة 

من  العالية  املعنوّية  الروح  اإىل  وجودهم  اأمكنة  وحماية  �سفوفهم 

خالل جعل اهلل اجلّنة ن�سب اأعينهم, اإىل غري ذلك مّما يتعّلق بالعدّو.

اإلينا ذلك كّله  اإّن ثّمة ر�سالة يوؤّديها  وهذا يو�سلنا اإىل القول 
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هذا  وهو  واملجاهدين,  اجلهاد  هّم  وحمل  الهتمام  اإىل  اإ�سافة 

 بهم اإىل درجة ت�سل اإىل اأّننا نواكب حركتهم 
ّ

الهتمام التف�سيلي

واأعمالهم و�سكناتهم مب�ساعرنا ومع خلجات قلوبنا.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان الفرق بني اجله��اد والإرهاب, والرّد 

على دعوات اجلهاد املنحرف.

المحاضرة الثانية
الإ�شلم والإرهاب

 :Qعن الإمام ال�سادق

»اأما علمت اأّن اإمارة بني اأمّية كانت بال�سيف والع�سف واجلور, 

والورع  اخللطة  ومن  والتقّية  والوقار  والتاآلف  بالرفق  اإمامتنا  واأّن 

.
)1(

والجتهاد«

-  و�سائل ال�سيعة, ج 16 �ص 156.  (1(



180

مقّدمة: معنى الإرهاب:

من الأمور التي يحمل لواءها الغرب واأمريكا وي�سيعونها وهي 

و�سم الإ�سالم بالإرهاب ويع�سدهم يف ذلك ممار�سات بع�س من 

يعملون  اأّنهم  درجة  اإىل  باأولئك  و�سل  وقد  الإ�سالم,  ينتحلون 

على اإقناع العامل باأّن القراآن مملوء باآيات اجلهاد ووجود مثل هذه 

على  ال�سغط  اإىل  دعوا  وقد   ,
ّ

اإرهابي اأمر  ذاته  بحّد  هو  الآيات 

امل�سلمني من اأجل حذف هذه الآيات من القراآن الكرمي واإزالة 

.
ّ

�سيء ا�سمه جهاد من ال�سريعة والفقه الإ�سالمي

واإذا اأردنا اأن نفهم ما هو الإرهاب �سنجد اأّن املجتمع الدويّل ل 

يزال يف حالة جدال كبري حول حتديد مفهوم الإرهاب واإىل الآن 

مل ير�س على معنى يّتفق عليه.

والوا�سح يف املعنى اللغوّي اأّن الإرهاب م�ساوق للرعب واخلوف, 

والقيام مبا يهيج اخلوف والرعب ويدخلهما يف النفو�س, ففي املعنى 

اللغوّي الإرهاب لي�س �سيئاً مذموماً من جهة ومن جهة اأخرى ل 

ل  فقد  دائم,  ب�سكل  الع�سكرّية  القّوة  ا�ستخدام  الإرهاب  يعني 

يكون الإرهاب مذموماً اإن كان ا�ستخداماً للقّوة من قبل املظلوم اأو 

امل�سطهد ملواجهة الظامل والطاغية اأو اجلهات التي تظلمه وت�سلبه 

العنف  غري  وجوه  اأخرى  جهة  من  لالإرهاب  يكون  وقد  حقوقه, 

الإعالمّية  الإعالم, واحلمالت  بوا�سطة  قد يح�سل  والقتال, كما 

واحلرب النف�سّية وحّتى يف اجلوانب القت�سادّية. وغريها.
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محاور المو�ضوع

لماذا ُيّتهم الإ�ضالم بالإرهاب؟

اإّن من اأ�سباب اتهام الإ�سالم وامل�سلمني بالإرهاب جملة من 

الأمور منها املمار�سات اخلاطئة لبع�س امل�سلمني للجهاد والفهم 

للعنف  وم�ساوياً  م�ساوقاً  فاتهم 
ّ
بت�سر ي�سّورونه  الذي  له  اخلاطئ 

والوح�سّية والإ�سراف يف القتل, ومن الأ�سباب الدعاية الغربّية 

اأن  تريد  التي  ال�سهيونّية  والثالث  لالإ�سالم,  العداء  من  النابعة 

وامل�سلمني  الإ�سالم  و�سف  واإ�ساعة  باتهام  اإرهابها  على  تغّطي 

�سّيما  ل  العربّية  ال�سعوب  �سّد  اإرهابها  ترّبر  ولكي  بالإرهاب 

الفل�سطينّيني. ولعّل حّجة البع�س ورود ا�ستقاقات لكلمة اإرهاب 

يف بع�س اآيات القراآن كما يف الأمر باإعداد القّوة { ۇ ۆ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
.

)1(

ې } 
ولعّل اأحد اأهّم واأخطر اأ�سباب اإلبا�س الإ�سالم لبو�س الإرهاب 

 وهو القتل والعنف والق�سوة والوح�سّية هو ما �سبق 
ّ

مبعناه ال�سلبي

ما�سياً  امل�سلمني  لبع�س  اخلاطئة  املمار�سات  اأّوًل وهو  اأن ذكرناه 

وحا�سراً با�سم اجلهاد.

)1)  - �سورة الأنفال, الآية: 60.
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الرّد على تهمة الإرهاب:

بالّدين  املل�سقة  التهمة  هذه  ندفع  اأن  لنا  ميكن  ولذلك 

 باأمور منها:
ّ

الإ�سالمي

1-  االإ�سالم ينهى عن القتال العدوايّن:

فبالرغم من وجود اآيات كثرية حتّث على جهاد الكّفار والأعداء 

وقتالهم والغلظة يف قتالهم اإّل اأّن هناك اآية قراآنّية �سديدة الو�سوح 

يف النهي عن القتال عدواناً وبغياً على الّنا�س حيث قال تعاىل:

ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   }

هذه  اأّن  املفّكرين  بع�س  اعترب  فقد    .
)1(

 { ىئ ی 
القتال  اإىل  دعت  التي  القراآنّية  الآيات  باقي  يقّيد  ن�ّس  الآية 

واجلهاد, واإذا �سممنا اإليها قوله تعاىل:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ    

.
)2(

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک   } 
يف الآية الأوىل �سفة ملن اأمر اهلل بقتالهم وهي كونهم من املقاتلني 

للم�سلمني, ويف الثانية نفي النهي عن العالقات ال�سلمّية مع غري 

املقاتلني من غري امل�سلمني يّت�سح متاماً ما اأردناه من كون الإ�سالم 

ينهى عن القتال العدواّن بل اإّن اأ�سل ت�سريع القتال يف اأوائل 

الآيات النازلة فيه وهي قوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ 

)1)  - �سورة البقرة, الآية: 190.

)2)  - �سورة الممتحنة, الآية:8.
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ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ     
.

)1(

ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹٹ } 
وهو  وعّلله  الإذن  اأ�سباب  اإيراد  مع  بالإذن  الآية  وافتتاح 

ت�سريع  اأّن  على  دليل  لتدّينهم  وقتالهم  ديارهم  من  اإخراجهم 

 ولي�س اإجراًء 
ّ

القتال مبا توحيه هذه ال�سيغة كاأّنه اإجراء ا�ستثنائي

اأولّياً ابتدائّياً.

2-  ال�سفات القراآنّية للمجاهدين:

احلقيقّية  ال�سفات  عن  التعبري  يف  غاية  رواية  يف  جاء 

اإىل  متوّجهاً  كان  حينما   Qال�سّجاد الإمام  عن  للمجاهدين 

 بن احل�سني 
ّ

احلّج حيث التقى به عّباد الب�سرّي فقال له: يا علي

تعاىل  اهلل  اإّن  ولينه  احلّج  على  واأقبلت  و�سعوبته,  اجلهاد  تركت 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   } يقول: 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ 
پ  پ    پ  پ  ٻ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ }. فقال له 

 بن احل�سني:
ّ

الإمام علي

)1)  -�سورة الحّج, الآيتان:39 - 40.
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»اإذا راأينا هوؤلء الذين هذه �سفتهم فاجلهاد معهم اأف�سل من 

  .
)1(

احلّج«

للمجاهدين  اإّن  وو�سوح  ب�سراحة  يقول   Qفالإمام

املمدوحني قراآنّياً الذين ي�سّح و�سفهم باملجاهدين لهم �سفاتهم 

عالقة  لها  بع�سها  التوبة  �سورة  من   112 الآية  ذكرتها  القراآنّية 

بعبادتهم واأخرى بحفظ احلدود ومن جملة تلك احلدود حدود 

القتال واأحكامه وقد ذكرنا �سيئاً منها والتي اأجملناها بعدم كون 

القتال عدوانّياً.

3- معنى كون النبّي من�سوراً بالرعب:

بالإرهاب  الإ�سالم  البع�س لتهام  به  يتم�ّسك  ما  من جملة 

 P قد ن�سر بالرعب, ورمّبا 
ّ

اأّن هناك ن�سو�ساً ت�سري اإىل اأّن النبي

منهم بع�س امل�سلمني من مّدعي اجلهاد من هذا الع�سر اأّن عليهم 

اإىل نفو�س الآخرين, ولذلك منهم  اأن يقوموا مبا يدخل الرعب 

وال�سعوب  واجلاهلّيني  اجلاهلّية  تاريخ  نب�سوا  قّل  اأو  ابتدعوا  قد 

وين�سر  الرعب  يثري  اأن  ميكن  كّل عمل  عنها  واأخذوا  املتوّح�سة 

ر�سوله يف  اأّيد  اهلل  اأّن  وهو   
ّ

غيبي بعد  لها  امل�ساألة  اأّن  اإّل  اخلوف 

قلوب  يف  الرعب  باإلقاء  والع�سكرّية  احلربّية  املواجهات  حالت 

اأعدائه �سواء عرب اأمر املالئكة بذلك كما ورد يف اآيات القتال فيما 

اأن  اأو منه تعاىل, فلي�س املق�سود هو  اأو غريها  يخ�ّس معركة بدر 

)1)  - �سورة التوبة, الآية: 111- 112.
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يبتكر الإن�سان امل�سلم كّل األوان الوح�سّية يف قتال الأعداء اإذ اأن 

 P نف�سها تكّذب ذلك.
ّ

�سرية النبي

4- معنى ترهبون به عدّو اهلل وعدّوكم:

وردت هذه العبارة يف قوله تعاىل: { ۇ ۆ ۆ ۈ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

.
)1(

ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب } 
اإىل  يدعو  الإ�سالم  اإّن  ليقول  الآية  هذه  البع�س  ياأخذ  رمّبا 

اأّن  هو  باخت�سار:  اأي�ساً  واجلواب  لالإرهاب,  القّوة  ا�ستخدام 

 له بعدان اأحدها 
ّ

ل�سان الآية هو اأّن اإعداد القّوة هو اإجراء وقائي

اأبناء الأّمة الإ�سالمّية لتحمل اأعباء اجلهاد  اإيجاد اجلهوزّية عند 

والقتال واكت�ساب الأعتدة, وكذلك املهارات التي لها مدخلّية 

يف �سناعة القّوة, واحرتازّي لحتمال البتالء باعتداء من اأعداء 

على  حافظوا  امل�سلمون,  اأّيها  القول:  تريد  الآية  فكاأّن  معروفني 

درجة عالية من اجلهوزّية, وبّينت الآية املنفعة املرتّتبة على ذلك 

وهي اإيجاد حالة من اخلوف عند الأعداء املعلومني واملجهولني 

يجعلهم حذرين ومرتّددين من الإقدام على العتداء والهجوم.

)1)  - �سورة الأنفال, الآية: 60- 61.
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يدّل  وما   
ّ

هجومي ولي�س   
ّ

دفاعي  
ّ

وقائي ل�سان  الآية  فل�سان 

ۅ ۉ ۉ ې   } عبارة  ا�ستخدام  نف�س  هو  بو�سوح  عليه 

ې }.
خاتمة: الح�ضينQ يعّلمنا مواجهة الإرهاب ل الفرار منه:

لقد اأعطانا الإمام احل�سنيQ يف ثورته درو�ساً يف مواجهة 

م�سكلة الإرهاب فلقد كانت ثورته ثورة اأخالق وقيم ابتداًء, مّما 

الفتك  رف�س  الذي  عقيل  بن  م�سلم  ال�سهيد  �سفريه  عن  جاء 

بابن زياد قائاًل: »الإ�سالم قيد الفتك« و�سوًل اإىل تقدمي الإمام 

احل�سنيQ احلوار على القتال مع جي�س ابن �سعد بل رف�سه 

.
)1(

اأن يبداأ واأ�سحابه املعركة حيث قال: »اأكره اأن اأبداأهم القتال«

واأعظم هذه املواقف هو رف�س الر�سوخ لالإرهاب وال�سمود يف 

وجهه والإ�سرار على احلّق وطلب احلّق وال�سعي لإحقاق احلّق, 

النتائج  و�سعوبة  ومرارة  و�سعوبتها  اخليارات  �سيق  من  غم 
ّ
فبالر

املرتّتبة على عدم اخل�سوع قالها للتاريخ:

 قد ركز بني اثنتني بني ال�سّلة والذّلة 
ّ

 ابن الدعي
ّ

»األ اإّن الدعي

.
)2(

وهيهات مّنا الذّلة, ياأبى اهلل لنا ذلك ور�سوله...«

)1)  - بحار الأنوار, ج 45 �ص 5.

)2)  - تحف العقول, �ص 242. 



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان معنى التوا�سع وبركاته واآثاره واأف�سل 

اأنواعه واحلّث على حت�سيله.

المحاضرة الثالثة
التوا�شع نعمة

ل  نعمة  »التوا�سع   :Q الع�سكرّي  احل�سن  الإمام  عن 

.
)1(

ُيح�سد عليها«

- تحف العقول, �ص 489.  (1(
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مقّدمة: معنى التوا�ضع:

اإنَّ التوا�سع هو �سفة �سّد الِكرب هذه ال�سفة املمقوتة املحقورة, 

وحقيقة معناه »هو انك�ساٌر للنف�س مينعها من اأن ُيرى لذّاتها مزّية 

على الغري, وتلزمه اأفعال واأقوال موجبة ل�ستعظام الغري واإكرامه, 

.
)1(

واملواظبة عليها اأقوى معاجلة لإزالة الكرب«

فهو �سفة نف�سانّية نابعة من معرفة الإن�سان لنف�سه من �سعفها, 

بالأولياء  ومقارنة  اهلل,  عظمة  اأمام  وُذلِّها  عجزها  اإىل  فقرها,  اإىل 

فاأين  وعظمته  الكون  �سعة  اأمام  وكذلك  العباد,  من  وال�سفوة 

ة, واأين 
ّ
الإن�سان من الأر�س التي عليها, واأين الأر�س من املجر

جاء  قد  خلقته.  وعجائب  وعظمته  �سعته  يف  الكون  من  ة 
ّ
املجر

معرفته  توا�سعه  من  املرء...  »ح�سب   :Q  
ّ

علي الإمام  عن 

.
)2(

بقدره«

محاور المو�ضوع

 التوا�ضع في القراآن:

 P ه  نبيَّ تعاىل  ياأمر  التي  الأخالقّية  ال�سفات  اأهّم  اأحد  اإّن 

ڍ ڌ  له: {  يقول  ة 
ّ
فمر التوا�سع,  هي  بها  يتحّلى  اأن 

- جامع ال�سعادات, ج1, �ص313.  (1(

- ميزان الحكمة, ج4�ص 3556.  (2(
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 واأخرى ينهاه عن التلّب�س مبا هو من 
)1(

ڌ ڎ ڎ ڈ }
حئ  مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب  و{  التوا�سع  �سّد  اآثار 

.
)2(

جت حت   خت  مت } 
وكذلك ما ورد يف �سورة لقمان من و�ساياه لولده.

ومن اأبدع ما ورد يف القراآن حول التوا�سع ما ذكره تعاىل من 

ني ن�سبهم اإىل ا�سٍم من اأ�سماء اجلمال فكانوا  �سفات عباٍد خا�سّ

ۓ  قائاًل: {  القراآن عباد الرحمن, حيث و�سفهم  بت�سمية 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
.

)3(

ٴۇ } 
من  �سفة  ع�سرة  اثنتي  تعاىل  اهلل  ذكر  الفرقان  �سورة  ففي 

�سفات عباد الرحمن بع�سها يتعّلق باجلانب العقائدّي, وبع�سها 

, ومنها ما يتعّلق بالفرد, ومنها ما 
ّ

, ومنها ما هو اجتماعي
ّ

اأخالقي

, لكن املُلفت اأّن اأّول �سفة ذكرها هي التوا�سع 
)4(

يتعّلق باجلماعة

الأخالقّية  امللكات  اإّن  وحيث  والتعايل,  والغرور  الكرب  ونفي 

فاإنَّ  والأقوال  الأفعال  خالل  من  النف�س  �سفحة  على  تظهر 

من  وكذلك  وخيالء,  بتبخرت  امل�سي  هو   
ْ
الِكرب مظاهر  اأبرز  من 

- �سورة ال�سعراء, الآية: 215.  (1(

- �سورة الإ�سراء, الآية: 37.  (2(

- �سورة الفرقان, الآية: 63.  (3(

- راجع تف�سير الأمثل لل�سيرازي, ج11.  (4(
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الذي عرّب عنه { ڭ ڭ ۇ            امل�سي  التوا�سع هو  اأبرز مظاهر 

العالمة  املوؤمنون  فهوؤلء  الناعم,  الهادئ  امل�سي  مبعنى    { ۇ 
الأوىل لعبودّيتهم للرحمن هو التوا�سع اململوءة به نفو�سهم حّتى 

�سّك  ومّما ل  م�سيهم.  طريقة  انعك�س على ظواهرهم من خالل 

امل�سي  طريقة  هو  الآية  الوارد يف  بالكالم  املق�سود  لي�س  اأّنه  فيه 

امل�سمون  ملعرفة  وو�سيلة  باب  هي  بل  بذاتها,  مق�سودة  فلي�ست 

 لالإن�سان واحلالة اخُلُلقية من جهة, واحلالة الروحّية من 
ّ

النف�سي

اأنا�س  الرحمن  عباد  اإّن  لتقول  الآية جاءت  فكاأنَّ  اأخرى,  جهة 

نفذ التوا�سع واخل�سوع اإىل اأرواحهم وقلوبهم فانعك�س على طريقة 

م�سيهم.

حدود التوا�ضع:

اإنَّ للتوا�سع عالماٍت وحدوداً فالتوا�سع حقيقة هو �سفة بني 

�سفتني, وهو حالة و�سط بني حالني, الأوىل هي الكرب, والثانية 

هي الذّل, فكما اأّن الكرب هو حالة اإفراط وهو مرفو�س وممقوت, 

ياأذن  وكذلك التفريط الذي هو الذّل ممقوت ومرفو�س, بل مل 

املنزلة  وهو  العدل,  هو  فاملطلوب  نف�سه,  يذّل  اأن  للموؤمن  املوىل 

كّل ذي حقٍّ  يعطي  اأن  اأي  التوا�سع  وهو  املنزلتني  بني  الو�سط 

حّقه.

فقد نهت الروايات عن التوا�سع ملجموعة من النا�س منهم.
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له  فتوا�سع  غنّياً  اأتى  »من   :Q  
ّ

علي الإمام  عن  الغني:   �1

.
)1(

لغناه ذهب ثلثا دينه«

 :Q ال�سادق  الإمام  عن  الّدين:  يف  واملخالفون  احلّكام   �2

»اأمّيا موؤمن خ�سع ل�ساحب �سلطان اأو من يخالفه على دينه 

اإليه, فاإن هو  طلباً ملا يف يديه, اأخمله اهلل وَمَقته عليه وَوَكله 

غلب على �سيء من دنياه و�سار يف يده منه �سيء نزع اهلل 

الربكة منه, ومل يوؤجره على �سيء ينفقه يف حّج ول عمرة 

.
)2(

ول عتق«

3� املتكرّب: قال ر�سول اهلل P: »اإذا راأيتم املتوا�سعني من اأّمتي 

فاإنَّ  عليهم,  فتكرّبوا  املتكرّبين  راأيتم  واإذا  لهم,  فتوا�سعوا 

.
)3(

َغار« ذلك لهم مذّلة و�سَ

وللتوا�ضع حدوٌد في الكيفّية وهي:

بحيث  املظاهر,  ويف  فيه  املبالغة  عدم  مبعنى  الإفراط:  عدم   �1

اإليها  الفتت  وقد  واإذللها.  النف�س  اإهانة  درجة  اإىل  ي�سل 

توا�سع هلل  ملن  »طوبى   :P اهلل  ر�سول  عن  التالية  الرواية 

.
)4(

تعاىل يف غري منق�سه, واأذّل نف�َسه يف غري م�سكنة«

- ميزان الحكمة, الري�سهري, ج4 �ص 2556.  (1(

- نف�سه.  (2(

- جامع ال�سعادات, النراقي, ج1, �ص315.  (3(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2556.  (4(
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مو�سى  بن   
ّ

علي الإمام  عن  ُتعامل:  اأن  حُتب  كما  عاِمل   �  2 

ُتعطي  »اأن  قال:  التوا�سع  حدِّ  عن  �ُسئل  الر�ساQملّا 

.
)1(

النا�س من نف�سك ما حتّب اأن يعطوك مثله«

نتائج التوا�ضع واآثاره:

اإنَّ للتوا�سع اآثاراً ونتائج كثرية على امل�ستويات كاّفة, الفردّية 

َدارْي  يف  وكذلك  النف�سّية  الأبعاد  م�ستوى  على  والجتماعّية 

الدنيا والآخرة, وقد ذكرت الروايات ذلك فمنها:

 Q: »ثمرة التوا�سع املحّبة, 
ّ

1 �  حمّبة الّنا�س: عن الإمام علي

.
)2(

 امل�سّبة«
ْ
ثمرة الِكرب

2 �  منع العدوان: عن ر�سول اهلل P: »توا�سعوا حّتى ل يبغى 

.
)3(

اأحٌد على اأحد«

 :Q  
ّ

علي الإمام  عن  احل�سنة:  معة  وال�سُّ احل�سن  الذكر   �3

.
)4(

»التوا�سع ين�سر الف�سيلة, التكرّب ُيظهر الرذيلة«

.
)5(

 Q: »التوا�سع يك�سوك املهابة«
ّ

4 �  املهابة: عن الإمام علي

.
)6(

5 �  تي�سري الأمور: عنه Q: »بخف�س اجَلناح تنتظم الأمور«

- اأمالي ال�سدوق, �ص 311.  (1(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2556.  (2(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2558.  (3(

- نف�سه.  (4(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2558.  (5(

- نف�سه.  (6(
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ن من اإبلي�س: عنه Q: »اَتِخذوا التوا�سع م�سلحة  6� التح�سّ

اأّمة  كّل  من  له  فاإّن  وجنوده,  اإبلي�س  عدّوكم  وبني  بينكم 

.
)1(

جنوداً واأعواناً«

 Q: »من توا�سع قلبه 
ّ

7� الن�ساط يف العبادة: عن الإمام علي

.
)2(

هلل, مل ي�ساأم بدنه من طاعة اهلل«

يف  ينبت  الزرع  »اإنَّ   :Q الكاظم  الإمام  عن  احلكمة:   �  8

ال�سهل ول ينبت يف ال�سفا, فكذلك احلكمة َتعمر يف قلب 

جعل  اهلل  لأّن  اجلّبار,  املتكرّب  قلب  يف  َتعمر  ول  املتوا�سع 

.
)3(

التوا�سع اآلة العقل, وجعل التكرّب من اآلة اجلهل«

9� علوِّ املقام والدرجة: عن ر�سول اهلل P: »اإذا توا�سع العبد 

.
)4(

رفعه اهلل اإىل ال�سماء ال�سابعة«

اأف�ضل التوا�ضع:

َتنبت  مبزرعة  اأ�سبه  التوا�سع  اأّن  يتبنّي  �سبق  ما  خالل  من 

اأر�س  فهي  مقاماتها,  �سموِّ  اإىل  وباب  النفو�س,  مكُرمات  بها 

ُي�ستنبت فيها اخل�سوع واخل�سية واحلياء, وقد ذكر �ساحب جامع 

ال�سعادات: اأّن هذه اخِلالل ل تاأتي اإّل من التوا�سع, بل اإنَّ متام 

- نف�سه.  (1(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2559.  (2(

- تحف العقول, �ص 296  (3(

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2559.  (4(
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النعمة هي بالتحّلي اإ�سافة اإىل كّل املزايا باإ�سافة التوا�سع اإليها, 

.
)1(

Qعن ذلك: »بالتوا�سع تتّم الّنعمة«
ّ

وقد قال الإمام علي

والتوا�سع �سرط يف قبول العبادة فقد ُروي اأّن اهلل اأوحى اإىل 

مو�سى Q: »اإّنا اأقبل �سالة من توا�سع لعظمتي ومل يتعاظم 

.
)2(

على خلقي...«

وهو اإ�سطفاٌء من اهلل اإىل من يحّبه فعن ر�سول اهلل P: »اأربع 

.
)3(

ل ُيعطيهن اهلل اإّل من ُيحُبه, ال�سمت... والتوا�سع«

خاتمة: الت�ضّيع توا�ضع:

:Q ْع تَكْن من �ضيعة علّي َتوا�ضَ

عن االإمام احل�سن الع�سكرّيQاأّنه قال:

وابن,  اأب  موؤمنان:  له  املوؤمننيQاأخوان  اأمري  على  »ورد 

اإليهما واأكرمهما واأجل�سهما يف �سدر جمل�سه, وجل�س بني  فقام 

بط�ست  قنرب  ثّم جاء  معه,  فاأكال  ح�سر 
ُ
فاأ بطعام  اأمر  ثّم  يديهما, 

الرجل,  يد  على  لي�سبَّ  وجاء  لييّب�س  ومنديل  خ�سب  واإبريق 

فوثب اأمري املوؤمننيQواأخذ الإبريق لي�سبَّ على يد الرجل, 

غ الرجل يف الرتاب وقال: يا اأمري املوؤمنني! اهلل يران واأنت 
ّ
فتمر

ت�سّب على يدي؟ قال Q: »اقعد واغ�سل, فاإّن اهلل عزَّ وجلَّ 

- ميزان الحكمة, ج 4 �ص 2558.  (1(

- جامع ال�سعادات, النراقي, ج1 �ص 312.  (2(

- نف�سه.  (3(
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يراك واأخوك الذي ل يتمّيز منك, ول يتف�سّل عليك يخدمك, 

اأهل  اأ�سعاف عدد  يريد بذلك يف خدمته يف اجلّنة مثل ع�سرة 

الدنيا, وعلى ح�سب ذلك يف مماليكه فيها«. فقعد الرجل فقال 

 الذي عرفته, وبجّلته 
ّ

 Q: اأق�سمت عليك بعظم حقي
ّ

له علي

من  به  فك 
ّ
�سر ملا  ندبني  باأن  عنه  جازاك  حّتى  هلل,  وتوا�سعك 

خدمتي لك, مَلَا غ�سلت ُمطمئناً كما كنت َتغ�سل لو كان ال�ساّب 

عليك قنرب, ففعل الرجل ذلك, فلّما فرغ ناول الإبريق حمّمد 

اأبيه  , لو كان هذا البن ح�سرن دون 
ّ

بن احلنفّية وقال: يا بني

ل�سببت على يده, ولكّن اهلل عزَّ وجلَّ ياأبى اأن ُي�سّوي بني ابن 

واأبيه اإذا جمعهما مكان, لكن قد �سّب الأُب على الأِب فلي�سبَّ 

البن على البن, ف�سّب حمّمد بن احلنفّية على البن«. ثّم قال 

علّياQًعلى  اتبع  »فمن   :Q الع�سكرّي   
ّ

علي بن  احل�سن 

.
)1(

 حّقاً«
ّ

ذلك فهو ال�سيعي

- ميزان الحكمة, ج4 �ص 2559.  (1(
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 الليلة الثامنة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 بي��ان معنى اأداء التكلي��ف وَمْن يحّدده, 

واآثار اأدائه.

المحاضرة األولى
اأداء التكليف

 الر�سول الأكرم P: »ا�سمعوا واأطيعوا ملن وّله اهلل الأمر 

. 
)1(

فاإّنه نظام الإ�سالم«

)1)  - الأمالي, المفيد, �ص 14.
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مقّدمة اأداء التكليف طريق الو�ضول اإلى الأهداف:

نخلق  مل  باأّننا  ال�سّك  بنا  يفرت�س  ول  اأبداً  ن�سّك  ل  نحن 

عبثاً, واإّنا هناك غايات واأهداف جليلة وعظيمة اقت�ست حكمة 

تلك  والإيجاد  اخللق  فكان  الب�سر  نحن  مّنا  تتحّقق  اأن  اخلالق 

النعمة الإلهّية وكانت احلياة والقدرة نعمة عظمى وكانت الإرادة 

العائدة  اإىل حتقيق الأهداف  واختباراً, وطريقاً  ابتالءاً  والختيار 

بكّلها علينا نحن الب�سر.

وقد خّل�س اهلل تعاىل احلكمة والغاية من خلقنا بقوله:

.
)1(

{ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } 

فالطريق املو�سل اإىل الكمال الالئق بالب�سرّية اأفراداً وجماعات 

للمعبود  واخل�سوع  الطاعة  تعني  فيما  تعني  والتي  العبادة  هو 

والن�سياع لأوامره.

اخللق  من  والغايات  الأهداف  كمال  حتقيق  اإىل  فالو�سول 

 ومبداأ تكامل الإن�سان ورقّيه 
ّ
منح�سر بالطاعة هلل ففيها يكمن �سر

وبدون الطاعة والنقياد هلل بالتمام �سوف تنحرف الإن�سانّية عن 

ال�سراط املو�سل اإىل مقامات عّزتها وكمالها وكرامتها.

والطاعة اأو العبادة التي هي عنوان اإجمايّل لها تف�سيل يتعّلق 

اأبعاد الإن�سان وعوامله ون�ساأته وبكّل نواحي احلياة يف هذه  بكّل 

والختبار,  والمتحان  البتالء  دار  الدنيا,  دار  هي  التي  الدار 

)1)  - �سورة الذاريات, الآية: 56.
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هي  كاملة  الأهداف  اإىل  املو�سل  للطريق  التف�سيلّية  فاخلريطة 

باأدائها  ال�سرعّية, والتي  اأي الأوامر والنواهي الإلهّية  التكاليف 

ن�سلم من ال�سقوط والتنّكب عن ال�سراط ون�سمن احلياة والفالح.

العبودّية  طريق  يف  ن�سلك  يجعلنا  فقط  هو  التكليف  فاأداء 

خلالقنا.

محاور المو�ضوع

من يحّدد التكليف:

املنجي  هو  التكليف  اأداء  كون  من  اآنفاً  ذكرنا  ما  �سوء  على 

واملنجح مل�سريتنا نحن الب�سر, فاملفرو�س اأن يكون ال�سوؤال الذي 

ي�سغل بالنا اأّوًل هو اأن نعرف تكليفنا اأو من املخّول اأن يّحدد لنا 

تكاليفنا؟ وملن نلجاأ ملعرفة هذه التكاليف؟

قبل الإجابة عن هذا ال�سوؤال ل بّد من القول اإّن التكاليف 

بالأحكام  يتعّلق  ما  فمنها  نوعني,  على  عاتقنا  على  تقع  التي 

ال�سرعّية العاّمة والثابتة كالعبادات واملعامالت من �سالة و�سوم 

تتعّلق  واأخرى  اإلخ...  واإجارة  وهبة  وقر�س  وجتارة  وبيع  وحّج 

بالوقائع والأحداث وما له عالقة مب�سالح الأّمة واأبنائها وت�سخي�س 

امل�سالح واملفا�سد من موقع الإدارة والقيادة للمجتمع.

يف زمن ر�سول اهلل P كان الر�سول الأعظم هو الذي يتوىّل 
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تعاىل:  قال  وقد   ,R الأئّمة  زمن  يف  وكذلك  اجلهتني,   كال 

 ,
)1(

ی}  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   }

لأحكام  مبّلغاً  كونه  غري  الطاعة  من  جهة  للر�سول  اأّن  فيفهم 

ال�سريعة عن اهلل وهي جهة كونه ولّياً لالأمر.

عنه يف هذه  لالأمر و�سادراً  وولّياً  قائداً  بكونه  يتعّلق  ما  فكّل 

اجلهة ملزم وجتب طاعته يف العبادات واملعامالت, ومّما ل �سّك فيه 

اأّن هذه الأوامر تاأتي من خالل روؤيته P وت�سخي�سه للم�سالح 

فيما  له  والطاعة  النقياد  �سّدة  على  املوىل  �سّدد  بل  واملفا�سد, 

{ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ  قائاًل:  اجلهة  لهذه  يعود 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې   ۉ  ۉ 
.

)2(

ەئ وئ}
P كانت له هذه املهّمة وهذا احلّق وبعده 

ّ
وباخت�سار اإّن النبي

الأئّمة اإماماً بعد اإمام ونحن نعلم قطعاً بحاجتنا اإىل من يتوىّل هذه 

املهّمة ول تنتفي هذه احلاجة بغيبة الإمام |, والوا�سح واملتيّقن 

ال�سريعة والأحكام لبتالءاتنا يف  تفا�سيل  اأدّق  لنا  اأّن من بني 

هذه  يرتك  اأن  ميكن  ل  واأخطرها  اأعظمها  اإىل  واأحقرها  اأ�سغرها 

ب الأئّمةR الفقيه اجلامع لل�سرائط  امل�ساحة خالية, ولذا ن�سّ

يف كّل ع�سر ولّياً يتحّمل هذه امل�سوؤولّية وهو ما يطلق عليه ا�سم 

)1)  - �سورة الن�ساء, الآية: 59.

)2)  - �سورة الن�ساء, الآية: 65.
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:Qالويّل الفقيه وعنه قال الإمام ال�سادق

»فاإّن قد جعلته عليكم حاكماً فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 

فاإّنا ا�ستخف بحكم اهلل وعلينا رّد والراّد علينا كالراّد على  منه 

.
)1(

اهلل وهو على حّد ال�سرك باهلل«

بركات واآثار اللتزام باأداء التكليف:

الدنيا  يف  وبركات  اآثاراً  واأدائه  التكليف  باأداء  لاللتزام  اإّن 

ذّمته وعلى  وبراءة  والتي منها حت�سيل م�سروعّية عمله  والآخرة 

الأقّل حت�سيل العذر اأمام اهلل تعاىل ومنها اإ�سافة اإىل املرجّو من 

الثواب الأخروّي.

1- الوحدة والنجاح:

اإذ اأّنه من اأهّم دعائم واأركان وحدة الأّمة بل مقوّمها الأ�سا�س 

التكليف  باأداء  نلتزم  فعندما  الروؤى,  ووحدة  القيادة  وحدة  هو 

ونرجع اإىل الويّل الفقيه فاإّنه من �سي�سّخ�س لنا الأولوّيات ويحّدد 

ويبنّي حالة من  الواقع  اإىل  النظرة  يوّحد  ما  وهذا  التكاليف  لنا 

 وينزع ماّدة اخلالف, وعندها ميكن 
ّ

الن�سجام الفكرّي والعملي

القول اأّننا حينها ميكن اأن نحّقق النجاحات العظمى يف ميادين 

العمل وننجو من ال�سقوط والف�سل الذي �سّببه الرئي�س التنازع 

.
)2(

كما قال اهلل تعاىل: { ٻ ٻ پ پ پپ } 

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 1, �ص 67.

)2)  - �سورة الأنفال, الآية: 46.
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فال�سلك الذي يربط اأبناء الأّمة هو طاعة من اأمره اهلل فعن ر�سول 

.
)1(

اهلل P: »ا�سمعوا واأطيعوا ملن وّله اهلل فاإّنه نظام الإ�سالم«

2- تركيز اجلهود:

فعندما نخل�س من البحث عن تكاليفنا ونفرغ عن حتديدها 

�سي�سبح هّمنا ومركز جهدنا هو اأداء التكليف وهذا ما يوؤّدي اإىل 

ما  وهذا  والتقان  الأداء  اجلهود على ح�سن  وتن�سّب  ترتّكز  اأن 

باأداء  فاإّن اللتزام  وبالتايل  فينا روح البداع,  يقّوي  اأن  يفرت�س 

التكليف يوّفر اجلهود ومينع ت�سّتتها و�سياعها.

3- الّن�سر والغلبة:

اإّن اللتزام باأداء التكليف والطاعة للقيادة ال�سرعّية اإ�سافة اإىل 

كونها توّحد اجلهود فاإّنها حتّقق الن�سر والعّزة والغلبة على الأعداء 

ۆئ ۈئ ۈئ  تعاىل:{  قال  وقد  واملواجهة  اجلهاد  ميادين  كّل  يف 

.
)2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی } 
4- الطماأنينة:

فعندما يوؤّدي الإن�سان تكاليفه بالرجوع اإىل من خّوله اهلل بيان 

النف�سّية  الراحة  من  له حالة  يح�سل  �سوف  فاإّنه  اأوله  اأو  ذلك 

ر ولأّنه كذلك لن   لأّنه اأّدى ما عليه ومل يق�سّ
ّ

والطمئنان القلبي

يكون حرياناً يف ت�سخي�س مهاّمه وتكاليفه.

)1)  - الأمالي, المفيد, �ص 14.

)2)  - �سورة المائدة, الآية: 56.
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خاتمة: روحّية اأداء التكليف هي الت�ضليم:

اأي  مبا�سر  ب�سكل  فقط  لي�س  بطاعته  يختربنا  زال  ل  اهلل  اإّن 

ذات  كالأوامر  مبا�سرة  اإلينا  وموّجهاً  اهلل  التكليف يف  يكون  اأن 

اأو    { {ڤ ڦ  تعاىل:  اهلل  يقول  فعندما  العبادّي   البعد 

قد    { ھ ھ ے ے ۓ    } اأو    { ٹ     ٹ ٹ   }

ل جند �سعوبة يف المتثال والطاعة ولكن قد جند ال�سعوبة عندما 

من  الكثري  �سقط  فهنا  مثلنا,  اإن�سان  مثلنا  خملوق  باإطاعة  ياأمرنا 

اإبلي�س حيث رف�س ال�سجود لآدم... ومن هوؤلء  اخللق واأّولهم 

 .Rالذين �سقطوا من رف�س اللتزام بولية اأئّمة اأهل البيت

له  من  اأمره  اأو  اهلل  اأمره  من  اإطاعة  يف  هنا  والفالح  فالنجاح 

الأمر حّتى لو مل نر له مزّية علينا.

ولذا فاإّن الروحّية التي يفرت�س اأن نتعاطى فيها مبو�سوع اأداء 

التكليف هي الت�سليم, قال تعاىل: { ھ ے ے ۓ 

Q قوله: »اإّن الإ�سالم 
ّ

ۓ } , وقد ورد عن الإمام علي
.

)1(

هو الت�سليم«

ومعنى ذلك هو اأن نلتزم عملّياً باأداء التكليف باللتزام بكاّفة 

الأحكام الإلهّية ويف �سّتى امليادين حّتى لو خالفت اآراءنا وهوانا.

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 2, 45.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان املقّد�س��ات يف الإ�س��الم, واأهّمي��ة 

احلف��اظ عليه��ا وم�سروعّية القت��ال وال�سهادة 

دونها.

المحاضرة الثانية
الدفاع عن املقّد�شات

پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } تعاىل:  قال 

ٿ  ٿ      ٿ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ 

.
)1(

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} 

)1)  - �سورة الحّج, الآيتان: 39 - 40.
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مقّدمة: معنى القدا�ضة:

م��ن اأ�سماء اهلل تع��اىل القّدو���س حيث جاء ذل��ك يف �سورة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   اجلمع��ة: { 

.
)1(

ڀ   } 

فهو  وحاجة,  نق�س  كّل  عن  منّزه  اأّنه  اأي  قّدو�س  اأّنه  ومعنى 

كمال مطلق ل يعرتيه عيب ول مت�سه حاجة.

وبالتايل فاإّن معنى القدا�سة يرجع اإىل كون املّت�سف بها حائزاً 

على لون من األوان الكمال والنزاهة وال�سرف والنبل.

هذه  ذواتهم  يف  حتّلت  مّمن  اهلل  خملوقات  بع�س  كان  وملّا 

من  عالية  درجة  على  كانوا  اأو  لوازمها  بع�س  اأو  ال�سفات 

مقّد�سني  كانوا  فاإّنهم  القدا�سة  مبداأ  هو  الذي  باهلل  الت�سال 

ھ   } اأمكنة  اأو  ب�سراً  اأو  ذلك,  غري  اأو  مالئكة  كانوا  �سواء 

.
)2(

ھ ے } 
ويف احلقيقة اإّن القدا�سة التي يّت�سف بها هوؤلء من املخلوقات 

اإليهم,  وحمتومة  وفيهم  عليهم  منّزلة  القّدو�س  من  مفا�سة  هي 

عن  ناجت  بها  حتّليهم  كان  الذين  يبقى  املقّد�سني  اأف�سل  لكن 

للباري  والطاعة  اختياراً  التكامل  طريق  يف  و�سريهم  اختيارهم, 

عزَّ وجّل عن اختيار فتقّد�ست ذواتهم بنزاهتهم فنجحوا يف بلوغ 

-  �سورة الجمعة, الآية: 1.  (1(

)2)  - �سورة المائدة,الآية: 21
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مقامات القرب من القّدو�س ليكونوا اأولياءه حماّلً تنعك�س فيهم 

تلك القدا�سة.

اأعلى  اآدم ليكون  ولأّن هذا الأمر كان عن اختيار يرقى ابن 

:Qدرجة من املالئكة اأنف�سهم فعن اأمري املوؤمنني

»اإّن اهلل عزَّ وجّل رّكب يف املالئكة عقاًل بال �سهوة ورّكب يف 

البهائم �سهوة بال عقل, ورّكب يف بني اآدم كلتيهما, فمن غلب 

عقله �سهوته فهو خري من املالئكة, ومن غلب �سهوته عقله فهو 

.
)1(

 من البهائم«
ّ
�سر

محاور المو�ضوع

من هم المقّد�ضون؟

العيوب  من  التنّزه  هي  القدا�سة  اأّن  يّت�سح  �سبق  ما  من 

بن�سبة  اإليه  ين�سبه  اأن  يعني  اهلل  يقّد�سه  اأن  ومعنى  والنقائ�س, 

ما وينحله �سفة من �سفاته, ومنها الربكة ليكون يف وجوده نفع 

فة الذي 
ّ
للّنا�س بل للخلق, وعليه فمن املقّد�سات الكعبة امل�سر

.
)2(

قال عنه تعاىل: { ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  ڱ ...} 

بل اإّن كّل م�سجد بني هلل مقّد�س فهو بيته وحمّل الربكة:

)1)  - بحار الأنوار, ج 57 �ص 299.

)2)  - �سورة اآل عمران, الآية: 96.
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»اأوحى اهلل اإىل داوود, يا داوود, اإّن بيوتي يف الأر�س امل�ساجد, 

.
)1(

فطوبى ملن تطّهر يف بيته وزارن يف بيتي...«

ولذا كان للم�ساجد حرمة واآداب...

يف  وياأتي  الّنا�س  لهداية  املنزلة  اهلل  كتب  املقّد�سات:  ومن 

ڄ ڄ ڄ ڄ   } الكرمي:  القراآن  اأعظمها  وهو  طليعتها 

باطل  ياأتيه  ل  حمفوظ  اأّنه  قدا�سته  وجتّليات   ,
)2(

 { ڃ ڃ 
حرمة  القدا�سة  تلك  اأحكام  ومن  خلفه,  من  ول  يديه  بني  من 

.
)3(

تدني�سه بل اأكرث:{ پ ڀ ڀ      ڀ } 

ومن املقّد�سني املالئكة حيث �سّمى بع�سهم »الروح القد�س«.

الأنبياء  هوؤلء  ومن  الأنبياء  الب�سر  من  املقّد�سني   ومن 

يده  من  مل�سة  وتكفي  للّنا�س  نافعاً  كان  حيث   Qعي�سى

 لل�سفاء من الداء الع�سال, بل حّتى لإحياء املوتى قال تعاىل عن 

.
)4(

ل�سانهQ: { گ گ گ گ ڳ } 

الذي   P الأعظم حمّمد   
ّ

النبي املقّد�سني  طليعة  وياأتي يف 

ک  الوجود: {  واإر�ساله رحمة جلميع عوامل  نف�س وجوده  كان 

.
)5(

ک گ       گ گ     } 

)1)  - علل ال�سرائع, ال�سدوق, ج 2 �ص 318.

)2)  - �سورة �ص, الآية: 29.

)3)  - �سورة الواقعة, الآية: 79.

)4)  - �سورة مريم, الآية: 31.

)5)  - �سورة الأنبياء, الآية: 107.
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نزول  من  اأماناً  وكان  ال�ستئ�سال,  عذاب  الّنا�س  عن  فرفع 

.
)1(

: { ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئۇئ } 
ّ

العقاب الإلهي

وكذلك فاإّن من توابع بركته وقدا�سته اأهل بيته الذين طّهرهم 

ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک   } اهلل: 

.
)2(

ک}
ل لأّنهم قرابة ر�سول اهلل P, بل لأّنهم ج�ّسدوا اأكمل مراتب 

الت�سديق مبا جاء به P واّتبعوا خطواته يف �سريهم الختيارّي 

نحوه تعاىل فقبلهم رّبهم ورفع لهم الدرجات وجعل موّدتهم اأجراً 

على خدمة خامت ر�سله للب�سرّية.

واجباتنا اّتجاه المقّد�ضات:

احرتامها  تفرت�س  املقّد�سات  هذه  اجّتاه  واجباتنا  اأوائل  من  اإّن 

للتدني�س  تعري�سها  عدم  وكذلك  وتبجيلها,  وبح�سبها  يالئمها  مبا 

الأولياء  من  املقّد�س  يكون  وعندما  والإيذاء,  والعتداء  والإهانة 

فاإّن التكاليف تت�سع لت�سمل ت�سديقهم وطاعتهم وموالتهم وموالة 

�سلوكاً  بهم  والإقتداء  مبقاماتهم  والت�سديق  عدّوهم  ومعاداة  ولّيهم 

و�سمتاً, ومنها اأن نقبل منهم ما ياأتوننا به عن اهلل تعاىل, واأن ل نتّقدم 

مل�ساهدهم  بالزيارة  لهم  موّدتنا  نظهر  واأن  عنهم,  نتاأّخر  ول  عليهم 

واإحياء اأمرهم وذكرهم وتعظيم �ساأنهم ون�سر ف�سائلهم واإكرام ولّيهم.

)1)  - �سورة الأنفال, الآية: 33.

)2)  - �سورة الأحزاب, الآية: 33.
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الدفاع عن المقّد�ضات:

ومن اأهّم الواجبات اجّتاه املقّد�سات هو الدفاع عنها مبا تقت�سيه 

املقّد�سات,  هذه  اإىل  املتوّجه  اخلطر  نوع  وبح�سب  الدفاع  عملّية 

وثالثة  والإعالم,  بالفّن  واأخرى  والكتابة,  والقلم  بالفكر  فتارًة 

وبالعودة  وامليادين.  املجالت  من  ذلك  وغري  واجلهاد  بالقتال 

اإىل كتاب اهلل فاإّننا نقراأ قوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .
)1(

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ } 
بعدها:  قال  ومرّبراته  اجلهاد  م�سروعّية  اأ�سل  فيها  بنّي  حيث 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ 

چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 
. منتّقاًل لبيان وفل�سفة ت�سريع 

)2(

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} 
اجلهاد املاأذون به على طول م�سرية الأديان ال�سماوّية وبه حفظت 

بيوت عبادة اليهود والن�سارى وبه حتفظ بيوت عبادة امل�سلمني, 

ت�سريع  على  املرتّتبة  احلكم  فمن  العبادة,  نف�س  حتفظ  به  بل 

القتال حفظ املقّد�سات و�سونها, وهذا يعني ب�سورة عك�سّية لو 

النهو�س  عن  تكا�سلوا  امل�سلمني  وخ�سو�ساً  ال�سرائع  اأرباب  اأّن 

فاإّن  الداخلّيني  والظاملني  الطغاة  اأو  اخلارجّيني  املعتدين  ملواجهة 

هذا �سيغري هوؤلء ليندفعوا يف طغيانهم لينالوا من املقّد�سات, 

)1)  -�سورة الحّج, الآية: 39. 

)2)  - �سورة الحّج, الآية:40.
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لتدني�س  والروادع  العوائق  منزوعة  عة 
ّ
م�سر الطرق  �سيجدون  اإذ 

املقّد�سات اأو بتحوير دورها وحتريفها لتخدم �سلطانهم و�سيعمدون 

حينها لتهدمي واإزالة كّل ما يرونه تهديداً ل�سلطانهم مّما يكون حماّلً 

لتعبئة طاقات الّنا�س و�سحذ هممهم يف مواجهة الظامل وجمابهة 

الكفر, ويكون �ساحة للتوعية وهذا ل يخت�ّس باأماكن العبادة بل 

ي�سمل اأولياء اهلل وعلماء الأّمة واأحرارها.

 يحفظ 
ّ

اإذن فقيام املوؤمنني بجهاد الأعداء وامتثال الأمر الإلهي

�سة للخطر 
ّ
املقّد�سات, فكيف لو كانت املقّد�سات نف�سها هي املعر

وهي هدف الأعداء والطغاة فمن باب اأوىل اأن تهّب الأّمة جلهاد 

اأعدائها ومواجهة ظاّلمها, واأن تبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل 

حماية تلك املقّد�سات.

خاتمة:

املقّد�سات,  حلفظ  اجلهاد  م�ساديق  من  م�ساهد  كربالء  يف 

فاحل�سنيQ راأى اأّن الإ�سالم نف�سه بخطر اإذا توىّل طاغية مثل 

يزيد احلكم: »على الإ�سالم ال�سالم اإذ قد بليت الأّمة براٍع مثل 

.
)1(

يزيد«

فخرج ثائراً وخرج لن�سرته من راأوا راأيه, اإ�سافة اإىل اأن نف�س 

ويّل اهلل خام�س اأهل الك�ساء �سبط الر�سول P يف معر�س اخلطر 

)1)  - مثير الأحزان, ابن نما الحّلي, �ص 15.
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اأرواحهم قرابني يف �ساحات  نف�سه وقّدموا  باأنف�سهم عن  فجادوا 

الوغى ول�سان حال الكّل نفو�سنا دون نف�سك يا ابن ر�سول اهلل.

مهما  الت�سحيات  ترخ�س  اهلل  كويّل  مقّد�س  �س 
ّ
يتعر فعندما 

غلت لإجابة ندائه: »هل من نا�سر ين�سرنا...«.

ونحن على خطى اأ�سحاب احل�سنيQ نقّدم اأنف�سنا ذوداً 

عن املقّد�سات ولن يكون �سهداوؤنا �سهداء الدفاع عن املقّد�سات 

باإذن اهلل تعاىل اإّل اأ�سوة مبن وفى للح�سنيQ يوم العا�سر من 

م.
ّ
املحر



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

التاأكي��د عل��ى طاع��ة واإك��رام الوالدين 

واأكرامهما يف حياتهما وبعد موتهما خ�سو�ساً, 

واإكرام الأّم خ�سو�ساً.

المحاضرة الثالثة
الوالدان و�شّية اهلل عزَّ وجّل

.
(((

{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں } 

 

- �سورة الن�ساء, الآية: 36.  (1(
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مقّدمة: و�ضّية اهلل

الّلهّم �سّل على حمّمد عبدك ور�سولك, واأهل بيته الطاهرين, 

يقول  وبركاتك.  ورحمتك  �سلواتك  باأف�سل  والدّي  واخ�س�س 

 بن احل�سني L يف ر�سالة احلقوق: 
ّ

الإمام زين العابدين علي

اأحد  يحتمل  ل  حيث  حملتك  اأّنها  تعلم  فاأن  اأّمك  حّق  »واأّما 

اأحداً, واأعطتك من ثمرة قلبها ما ل يعطي اأحد اأحداً, ووقتك 

بجميع جوارحها, ومل تبال اأن جتوع وتطعمك, وتعط�س وت�سقيك, 

لأجلك,  النوم  وتهجر  وتظّلك,  وت�سحي  وتك�سوك,  وتعرى 

 والربد, لتكون لها, فاإّنك ل تطيق �سكرها اإّل بعون 
ّ
ووقتك احلر

اهلل وتوفيقه. واأّما حّق اأبيك فاأن تعلم اأّنه اأ�سلك, واأّنه لوله مل 

اأباك اأ�سل  اأّن  تكن, فمهما راأيت يف نف�سك مّما يعجبك, فاعلم 

النعمة عليك فيه, فاحمد اهلل وا�سكره على قدر ذلك, ول قّوة 

اإّل باهلل«.

بطاعته, ونهى يف  الوالدين  اإّن اهلل �سبحانه وتعاىل قرن طاعة 

حيث  تذكر,  اأذّية  باأدنى  لهما  �س 
ّ
التعر عن  الكرمي  كتابه  اآيات 

 ,
)1(

ں}  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  يقول:{ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ   } اأخرى:  اآية  يف  ويقول 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںں 
.

)2(

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ } 

- �سورة الن�ساء, الآية: 36.  (1(

- �سورة الإ�سراء, الآية: 23.  (2(
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محاور المو�ضوع

طاعة الوالدين من طاعة اهلل تعالى:

اإّن تكرمي الوالدين ف�ساًل عن ترك اأذاهما من اأقّل ما ميكن اأن 

يقوم به الإن�سان جتاههما لأجل ما بذله من الغايل والنفي�س يف 

�سبيل تربيته, والتعب يف الليل والنهار ليكون عن�سراً ناجحاً يف 

اأّمته, ول يحتاج الإن�سان لي�ستبني هذه احلقيقة اإىل اآيات قراآنّية 

اأو ي�ستفيدها من اأّي حديث �سريف, فالرّب بالوالدين من الأمور 

التي تدعو اإليها الفطرة ال�سليمة النقّية, واإّن حّق الوالدين هذا 

اإن�ساّن بامتياز, قبل اأن يكون حّقاً اإجتماعّياً اأو �سرعّياً.

اأن  ي�ستطيع  لن  فاإّنه  والديه  �سبيل  يف  الإن�سان  بذل  ومهما 

يوؤّدي بع�ساً من حّقهما عليه:

 :P يا ر�سول اهلل, ما حّق الوالد؟ قال :P قيل لر�سول اهلل

»اأن ُتطيعه ما عا�س« فقيل: ما حقُّ الوالدة؟ فقال P: »هيهات 

قام بني  الدنيا,  اأّيام  املطر  وقطر  اأّنه عدد رمل عالج,  لو  هيهات, 

.
)1(

يديها, ما عدل ذلك يوم حملته يف بطنها«

وهي  الِكرَب,  بلغها  والدتي  »اإّن   :P اهلل  لر�سول  رجل  قال 

ميط 
ُ
واأ طعمها من ك�سبي, 

ُ
واأ اأحملها على ظهري,  الآن,  عندي 

عنها الأذى بيدي, واأ�سرف عنها مع ذلك وجهي ا�ستحياًء منها 

- جامع اأحاديث ال�سيعة؛ ال�سّيد البروجوردي, ج 21, �ص435.  (1(
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واإعظاًما لها, فهل كافاأتها؟« قال P: »ل, لأّن بطنها كان لك 

وعاًء, وثديها كان لك �سقاًء, وقدمها لك حذاًء, ويدها لك وقاًء, 

وحجرها لك حواًء, وكانت ت�سنع ذلك لك وهي متّنى حياتك, 

.
)1(

واأنت ت�سنع هذا بها وحتبُّ مماتها«

فاإذا كان مقدار التاأكيد على طاعتهما والرّب بهما بهذه الدرجة 

لهما يف  الأذى  يتوّرع عن جلب  بالك مبن ل  فما  الأهمّية  من 

كربهما, وهذا ما �سن�سّلط ال�سوء عليه وعلى عواقبه.

المجازاة ب�ضوء ال�ضنيع: 

يف مقابل كّل هذا التفان والت�سحية التي يقّدمها الوالدان 

ال�سنيع  اأّنه جمازاة حل�سن  اأذاهما  يقال يف  ما  اأدنى  فاإّن  لالإبن, 

بعمل قبيح, على اأّن جزاء الإح�سان اإّنا يكون باإح�سان مقابل, 

.
)2(

يقول اهلل تعاىل:  { ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ } 

وحينما نتحّدث عن �سوء ال�سنيع والأذى, يكون الكالم عن 

كّل اأ�سكال الأذّية التي ميكن اأن ي�ست�سعر بها الوالدان, فالأب 

والأّم يتّوقعان من الولد اأن يكون:

العجز  تخّطي  على  في�ساعدهما  كربهما:  يف  لهما  معياًل   -1

اجل�سدّي, ول �سّيما الأب الذي قد ي�سل ملرحلة ل ي�ستطيع 

اأن يعمل بها, ب�سبب العجز وعدم القدرة على حتّمل امل�سّقات. 

من  بوجود  ي�سعران  بحيث  املعنوّية,  اجلهة  من  لهما  ومعياًل 

- نف�سه, �ص 436.  (1(

- �سورة الرحمن, الآية: 60.  (2(



219

ميكنهما العتماد عليه, والدفاع عنهما اإن اأمّل بهما اأّي �سوء, 

وهذه حاجة نف�سّية يف غاية الأهمّية لكبار ال�سّن.

لهما: مبعنى اأن ي�ستفيد من جتربتهما يف احلياة, وهي  2– مطيعاً 

جتربة طويلة, وحينما يقّدمها الأهل للولد جّماناً, فاإّنها تكون 

قد حدثت لهما بعد حتّمل الكثري من ال�سقاء والتعب.

3– مكرماً لهما: مبعنى اأن يحافظ على مكانتهما التي احتّلوها مبا 

بذًل لأجله, فريفع من قدرهما, ويبنّي بني النا�س حما�سنهما, 

ويحفظ لهما ح�سن �سنيعهما معه.

ولد  يخلفه  اأن  الدارين  املرء يف  �سعادة  من  لأّن  �ساحلاً:  4– خلفاً 

�سالح, بحيث يكرمه يف حياته, ول يهينه يف مرحلة ال�سيخوخة 

من  وفاته,  بعد  والرحمات  الطّيب  الذكر  اإليه  ويجّر  والكرب, 

خالل الأعمال التي ير�سلها احلّي اإىل اأهل الربزخ, ومن خالل 

عمله الذي يذّكر النا�س بطيب اأ�سله وح�سن تربيته.

ال�سعادة:  من  »ثالثة  قال:  ال�سادقQاأّنه  الإمام  فعن 

الزوجة املوؤاتية, والأولد الباّرون, والرجل يرزق معي�سته ببلده, 

.
)1(

يغدو اإىل اأهله و يروح«

اأن  املرء  �سعادة  »من  قال:  اأّنه   L احل�سني  بن   
ّ

علي وعن 

ولد  له  ويكون  ويكون خلطاوؤه �ساحلني,  بلده,  متجره يف  يكون 

.
)2(

ي�ستعني بهم«

- الكافي, ج 5, �ص 258.  (1(

- نف�سه.  (2(
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العقوق من الكبائر:

كبائر  من  العقوق  املجتهدون  والفقهاء  العظام  العلماء  عّد 

الع�سمة  بيت  اأهل  روايات  يف  جاء  ما  على  بناًء   الذنوب, 

 }: »واأّما الكبائر فهي 
ّ

والطهارة R, يقول الإمام اخلميني

كّل مع�سية ورد التوعيد عليها بالّنار اأو بالعقاب, اأو �سّدد عليها 

ت�سديداً عظيماً, اأو دّل دليل على كونها اأكرب من بع�س الكبائر اأو 

عة 
ّ
مثلها, اأو حكم العقل على اأّنها كبرية, اأو كان يف ارتكاز املت�سر

كذلك«, اأو ورد الن�ّس بكونها كبرية, وهي كثرية: »منها الياأ�س 

ر�سوله  على  اأو  عليه  والكذب  مكره  من  والأمن  اهلل,  روح  من 

مها اهلل اإّل باحلّق, وعقوق 
ّ
واأو�سيائه R, وقتل النف�س التي حر

.
)1(

الوالدين«

ويف الرواية عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن من الكبائر عقوق 

.
)2(

الوالدين, والياأ�س من َروح اهلل, والأمن من مكر اهلل«

عاقبة العقوق العاجلة:

الدنيا  يف  العذاب  به  يعّجل  الذنوب  من  نوعاً  هنالك  اإّن 

ومن  ال�سديد,  وقبحه  الذنب  ل�سّدة عظمة  وذلك  الآخرة,  قبل 

تلك الذنوب عقوق الوالدين, فعن اأمري املوؤمننيQاأّنه قال: 

ول  عقوبتها,  تعّجل  الذنوب  من  ثالثة   :P اهلل  ر�سول  »قال 

- تحرير الو�سيلة, ال�سّيد الخمينّي, ج1, �ص 274.  (1(

- الكافي, ج 2, �ص278.  (2(
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وكفر  النا�س,  على  والبغي  الوالدين,  الآخرة: عقوق  اإىل  توؤّخر 

.
)1(

الإح�سان«

اهلل  مّن  التي  النعم  زوال  الدنيا  يف  العقوق  عقوبات  ومن 

بن  كميل  دعاء  يف  اإليها  اأ�سري  والتي  العبد,  على  بها   تعاىل 

 زياد M: »اللهّم اغفر يل الذنوب التي تغريِّ النعم«, فعن الإمام 

ال�سادقQقال: »الذنوب التي تغرّي النعم: البغي, والذنوب 

والتي  الظلم,  النقم:  تنزل  والتي  القتل,  الندم:  تورث  التي 

تهتك ال�ستور: �سرب اخلمر, والتي حتب�س الرزق: الزنى, والتي 

الهواء:  وتظلم  الدعاء  د 
ّ
تر والتي  الرحم,  قطيعة  الفناء:  تعّجل 

.
)2(

عقوق الوالدين«

خاتمة: في الدعاء للتوفيق لبّرهما:

ال�سّجادّية  ال�سحيفة  العابدينQيف  زين  الإمام  دعاء  من 

نختم به حديثنا:

 
ّ
بر واأبرهما  الع�سوف,  ال�سلطان  هيبة  اأهابهما  اجعلني  »اللهّم 

 لعيني من 
ّ
الأم الروؤوف, واجعل طاعتي لوالدي, وبرّي بهما اأقر

رقدة الو�سنان, واأثلج ل�سدري من �سربة الظماآن حّتى اأوثر على 

هما بي 
ّ
بر هواي هواهما, واأقّدم على ر�ساي ر�ساهما, واأ�ستكرث 

واإن قّل, واأ�ستقّل برّي بهما واإن كرث. اللهّم خف�ّس لهما �سوتي, 

- بحار الأنوار, ج 70, �ص 373.  (1(

- نف�سه, �ص 374.  (2(
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طْب لهما كالمي, واألْن لهما عريكتي واأعطْف عليهما قلبي, 
َ
واأ

و�سرّين بهما رفيقا, وعليهما �سفيقا. اللهّم ا�سكر لهما تربيتي, 

واأثبهما على تكرمتي, واحفظ لهما ما حفظاه مّني يف �سغري. 

ما مّني من اأذى, اأو َخُل�س اإليهما عّني من مكروٍه,  اللهّم وما م�سهَّ

يف  وعلواً  لذنوبهما,  حّطة  فاجعله  من حّق,  لهما  قبلي  �ساع  اأو 

درجاتهما, وزيادة يف ح�سناتهما, يا مبّدل ال�سّيئات باأ�سعافها من 

 فيه 
ّ

 فيه من قول, اأو اأ�سرفا علي
ّ

احل�سنات. اللهّم وما تعّديا علي

واجب  من  عنه  بي  را  ق�سّ اأو  حّق,  من  �سيعاه يل  اأو  فعل,  من 

فقد وهبته لهما, وجدت به عليهما, ورغبت اإليك يف و�سع تبعته 

ي, ول 
ّ
عنهما, فاإّن ل اأتهمهما على نف�سي, ول اأ�ستبطئهما يف بر

واأقدم   ,
ّ

علي اأوجب حقاً  يا رّب, فهما  اأمري  توّلياه من  ما  اأكره 

اإح�ساناً اإيل, واأعظم مّنة لدي من اأن اأقا�سهما بعدل اأو اأجازيهما 

�سّدة  واأين  برتبيتي؟  �سغلهما  اإلهي طول  يا  اإذاً  اأين  مثل.  على 

؟ 
ّ

تعبهما يف حرا�ستي؟ واأين اإقتارهما على اأنف�سهما للتو�سعة علي

 لهما, 
ّ

هيهات ما ي�ستوفيان مّني حّقهما, ول اأدرك ما يجب علي

ول اأنا بقا�ٍس وظيفة خدمتهما. ف�سّل على حمّمد واآله, واأعني يا 

خري من اأ�ستعني به, ووّفقني يا اأهدى من رغب اإليه, ول جتعلني 

يف اأهل العقوق لالآباء والأّمهات يوم جتزى كّل نف�س مبا ك�سبت 

وهم ل يظلمون. اللهّم �سل على حممد واآله وذّريته, واخ�س�س 

يا  واأّمهاتهم  املوؤمنني  عبادك  اآباء  به  خ�س�ست  ما  باأف�سل  اأبوي 

اأرحم الراحمني.
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 الليلة التاسعة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان قيمة النف���س وحرمة العتداء عليها 

واآثار ذلك واحلّث على جتّنب ذلك.

المحاضرة األولى
حرمة قتل النف�ش

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   }

.
(((

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ   ھ } 

)1)  - �سورة الإ�سراء, الآية: 33.
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مقّدمة: الإ�ضالم دين الرحمة:

ک ک   }  :P الكرمي  نبّيه  عن  يقول  تعاىل  اهلل  اإّن 

يف   Pالأعظم  
ّ

النبي اأّن  يعني  هذا   .{ گ       گ گ     
على  رحمة  يفي�س  به  جاء  الذي  ودينه  ودعوته  و�سلوكه  �سمته 

 P اأّنه  يقال  اأن  وحّق  الّنا�س,  على  اأقّل  ول  املوجودات,  كّل 

حمل للب�سرّية ديناً هو ر�سالة ال�سماحة والراأفة والرحمة باخللق 

يف  قّمة  وزمان  مكان  يف  ور�سالته  نبّوته  جاءت  وقد  اأجمعني, 

بالقتل  والإ�سراف  احلرمات  انتهاك  حيث  واجلاهلّية,  التوّح�س 

اإىل اأبعد مدى, وقد كانت احلروب والغارات ت�سّن اأحياناً لأجل 

اأن  درجة  اإىل  والقتل  الت�سّلط  ل�سهوة  واأحياناً  والنهب  ال�سلب 

يكون من دواعي الفخر لديهم والتباهي عدد ما يقتلون وكّمّية 

ما ي�سلبون, فجاءت ر�سالة الإ�سالم لينطق بها ر�سول اهلل وحياً 

عن اهلل بالتحرمي: { گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ ...}.

محاور المو�ضوع

الإ�ضالم دين الإحياء:

بل لقد بالغ الإ�سالم يف النهي عن القتل من خالل اإعطاء 

اهلل  ر�سول  ياأِت  فلم  وللنفو�س,  للب�سرّية  الإحياء  �سفة  الإ�سالم 

اإحياء  لأجل  جاء  بل  الروؤو�س,  وح�سد  النفو�س  قتل  لأجل 
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الإن�سان والإن�سانّية, ولأّنه كذلك كانت دعوته اإحياًء لهما ومن 

اإىل  دعوة  لأّنها  اإليه  وال�ستجابة  اّتباعه  اإىل  تعاىل  اهلل  دعا  ثّم 

الإحياء فقال تعاىل:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   {ۈ 

.
)1(

ېې } 
ولقد �سّنع القراآن على الكفر واجلاهلّية لأّنها موت الإن�سانّية 

جماد  واإّنا  روح  وبال  قّيم  بال  فيها  يكون  اإذ  الإن�سان  وموت 

ژ ژ ڑڑ ک  القراآن {  فهم يف عرف  الأر�س  على  يدّب 

 .
)2(

ک ک ک } 
فالأ�سل يف الإ�سالم هو احرتام احلياة املوهوبة من اهلل وعدم 

الإ�سالم  بالغ  وقد  باحلّق  اإّل  لأحد  ن�سلبها  اأن  لأنف�سنا  الإجازة 

نف�س  قتل  اأّن  اعترب  اأّنه  حّد  اإىل  القتل  جرمية  عظم  ت�سوير  يف 

قائل: { پ  من  عزَّ  فقال  الب�سرّية جمعاء,  قتل  كمثل  واحدة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
احلياة  حق  �سيانة  يف  ترغيباً  ذلك  اإىل  اأ�ساف  بل 

)3(

ٿ}
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ...} فقال:  النف�س  حفظ 

ڤڤ }.

)1)  - �سورة الأنفال, الآية: 24.

)2)  - �سورة النحل, الآية: 21.

)3)  - �سورة المائدة, الآية: 32.
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م 
ّ
املكر املخلوق  ذلك  الإن�سان  اإّن  نقول:  وباخلال�سة 

الذي  اهلل,  خلق  مّمن  كثري  على  ل  املف�سّ املالئكة  م�سجود 

اأودع اهلل  واأ�سمائه و�سفاته,  يحمل مظاهر عظمة اهلل وقدرته 

اً من اأ�سراره هي الروح فال يحّق لأحد اأن ي�سلبه هذا 
ّ
فيه �سر

وئ  اإليه عندما قال: {  ن�سبها  التي  الكرامة   وهذه 
ّ
ال�سر

.
(((

وئ ۇئ ۇئ } 
ب الفكرة فنقول اإّن من ي�سنع دمية حّتى لو كان طفاًل 

ّ
ولنقر

�سيتاأمّل كثرياً لو جاء اأحد ما فه�ّسمها ومّزقها, فكيف �سيكون يا 

بقتل من  لأنف�سهم  ي�سمحون  الذين  تعاىل من  اهلل  موقف  ترى 

خلقهم اهلل بيديه ليكونوا خلفاءه يف الأر�س؟

الإ�ضالم وحماية حّق الحياة:

اإّن الإ�سالم اأراد اأن يزرع يف نفو�س بنيه ويف النفو�س الب�سرّية 

من  ومانعاً  كابحاً  ي�سكل  ما  وال�سلوكّيات  القيم  من  جمعاء 

ا�ستعمال الإقدام على القتل فمن ذلك:

اأّوًل: بيان خطورة جرمية القتل بجعلها م�ساوية لقتل الّنا�س جميعاً.

ثانياً: من خالل نفي كونها �سّفة للموؤمنني فو�سف عباد الرحمن 

بقوله: { پ    پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ }.

)1)  - �سورة الحجر, الآية: 29.
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تعاىل:  فقال  فيه,  التجاوز  والتحذير من  الق�سا�س  ت�سريع   ثالثاً: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   }

.
)1(

ہہ ہ ھ   ھ } 
 للمعتدى عليه باأّن له احلّق اأن يقت�ّس من َمن 

ّ
فالإ�سالم يقر

اعتدى عليه, فللمظلوم حّق عند الظامل املعتدي ل عند اأقربائه 

اأو اأن�سبائه اأو جمتمعه, وهذا الت�سريع اإّنا كان بهدف حماية احلياة 

وحّتى ل تنت�سر عادة القتل والقتل امل�ساّد, وما اأروع ما جاء يف 

Q وهو على فرا�س ال�سهادة حيث قال: »يا 
ّ

و�سّية الإمام علي

األفيّنكم تخو�سون دماء امل�سلمني, تقولون  بني عبد املطلب, ل 

قتل اأمري املوؤمنني, األ ل تقتلّن بي اإّل قاتلي, انظروا اإذا اأنا مّت 

.
)2(

من �سربته هذه فا�سربوه �سربة ب�سربة ول متّثلوا بالرجل«

رابعاً: تعميم حرمة الدم لت�سمل غري امل�سلم بل حّتى احليوانات:

بل  بامل�سلمني  تخت�ّس  الإ�سالم ل  الإن�سان يف  دم  اإّن حرمة 

م�سلم,  النف�س, من  عليه عنوان حمرتم  ينطبق  ت�سمل كّل من 

بالدهم  يف  امل�سلمني  مع  يعي�س  مّمن  حمارب  غري  اأو  معاهد,  اأو 

بطريقة م�ساملة, اأو من خارج بالد امل�سلمني مّمن ل يعّد حمارباً ول 

عر�سه  دمائه,  اإىل  اإ�سافة  ت�سمل  واحلرمة  بكونه حمارباً,  يّت�سف 

وماله ويحرم اأن يتجاوز امل�سلمون على هذه احلقوق.

)1)  - �سورة الإ�سراء, الآية: 33.

-  نهج البالغة )مجموعة الر�سائل(- 47.  (2(
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اآثار وعواقب القتل:

اإّن ل�سيوع القتل وعدم وجود روادع قانونّية اأو نف�سّية اأو اأخالقّية 

اأفرادها  وهالك  ودمارها  الب�سرّية  فناء  اأقّلها  لي�س  وعواقب  اآثاراً 

الجتماعّية  األوانه  بكّل  الأمن  فقدان  اإىل  اأ�سف  وجمتمعاتها, 

والقت�سادّية والنف�سّية وغريها, فعندها ت�سبح احلياة جحيماً ل يطاق.

وقد ورد الكثري من الآيات والروايات يف بيان عواقب القتل 

فمنها ما جاء قوله تعاىل:

... ويقتل موؤمناً متعمداً فجزاوؤه:

1- جهّنم خالداً فيها.

2- وغ�سب اهلل عليه.

3- ولعنه اهلل.

4- واأعّد له عذاباً األيماً.

فهذه الآية اإ�سارة اإىل اأربع عقوبات.

والخام�ضة في العقوبات:

عليه  تدّل  والذي  القاتل  ا�ست�سهال  بعدم  العذر  اهلل  بلوغ 

الرواية التالية:

»ل يزال املوؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�سب دماً حراماً«.

ال�ساد�سة: عدم التوفيق للتوبة: وهي من اأ�سّد العقوبات, �سحيح 

 
ً
اأّن باب التوبة مفتوح ولكن القائل يوؤخذ بجرميته فكاأّنها عمى

ب�سيب ب�سريته يعرف طريقه اإىل اخلال�س, اأو يكون الدم ثقاًل 
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على عاتقه يثقل خطاه دون �سلوك هذا الطريق كما جاء يف 

.
)1(

رواية: »ل يوّفق قاتل املوؤمن متعّمداً للتوبة«

خاتمة: في العالج:

اإّن ا�ست�سهال القتل عند بع�س الأفراد يف املجتمعات الإن�سانّية 

اأو  النتحار,  اأو  الأجّنة,  اإ�سقاط  ال�سريحة,  مظاهرها  من  والتي 

جرائم القتل لأجل ال�سلب والنهب, اأو غري ال�سريحة كتعاطي ما 

يوؤّدي اإىل املوت كاملخّدرات, اأو ترك اأخذ الأدوية اأو المتناع عن 

املنا�سبات,  الّنار يف  اإطالق  ومنها  لال�ست�سفاء,  لالأطّبة  الذهاب 

احرتام  على  اأبنائنا  بتثقيف  اأّوًل  ياأتي  الآفة  لهذه  والعالج 

احلياة وحرمة القتل, اإ�سافة اإىل الثقافة ال�سرعّية التي تدعو اإىل 

القت�سا�س من القاتل ل غري. اإّل اأّن اأهّم و�سيلة للوقوف بوجه 

واملعنوّية  الأخالقّية  اجلوانب  تقوية  وهو  األ  الظاهرة  هذه  تنامي 

ناأخذ  اأن  والروحّية والدينّية لدى �سبابنا ويف جمتمعاتنا, وعلينا 

هذا  النفو�س  تبلغ  عندما  اأّنه  واأهّمها  مهّمة  درو�ساً  عا�سوراء  يف 

امل�ستوى من الإقبال على الدنيا قد ي�سل بها اإىل اأنتاج اأفراد ل 

يتوّرعون عن اأن يتو�ّسلوا للح�سول على الدنيا من خالل تقدمي 

راأ�س ابن بنت ر�سول اهلل P اإىل الطواغيت اأمل يقل اأحدهم:

ذهبا اأو  ة  ف�سّ ركابي  املحّجباامالأ  ال�سّيد  قتلت  اإّن 

)1)  - الكافي, ج 7 �ص 272.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 واحلّث 
ّ

بي��ان معنى الخت��الط ال�سلب��ي

على جتنبه والتحذير من الختالط املقّنع.

Q:  »ل يخلو بامراأة رجل, فما من رجل 
ّ

عن الإمام علي

.
)1(

خال بامراأة اإّل كان ال�سيطان ثالثهما«

)1)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 14, �ص 265.

المحاضرة الثانية
الختلط والختلط املقّنع
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مقّدمة: الختالط معناه وفل�ضفة التحريم.

م�ساألة  اأنثى  اأو  كان  ذكراً  الإن�سان  ابتالءات  اأعظم  من 

راجت  الذي  الزمن  هذا  يف  اجلن�سني خ�سو�ساً  بني  الختالط 

فيه املجال�س التي يدخل فيها الرجال على الن�ساء والن�ساء على 

يف  الأمر  و�سل  بل  ذلك,  تقت�سي  �سرورة  وجود  دون  الرجال 

هذا الزمن اإىل درجة اأن ي�سبح الختالط والتعاطي املبا�سر بني 

فهو  املجال�س  يف  التفريق  واأّما  والقاعدة,  الأ�سل  هو  اجلن�سني 

ال�ستثناء, ورمّبا و�سم بالتحّجر والرجعّية والتزّمت وما اإىل ذلك 

من اأو�ساف, وعليه ل بّد من بيان اأّن الختالط هو نف�س اجتماع 

اأو  بيتاً  املكان  هذا  كان  �سواء  واحد  مكان  يف  والن�ساء  الرجال 

طريقاً اأو حماّلً جتارّياً اأو حّتى لو كان �سوقاً.

العبادة  اأماكن  يف  الختالط  حّتى  ي�سمل  اللغوّي  فاملعنى 

وموا�سمها كاحلّج والزيارة وغريهما.

القول  يعني  ل  الختالط  م�ساديق  من  ذلك  كون  ونف�س 

اأّن  �سنجد  الختالط  حترمي   
ّ
�سر يف  البحث  اأردنا  واإذا  بحرمته, 

ذلك يرجع اإىل ما يف نفو�سنا نحن الب�سر من ميل نحو ال�سهوات 

 P 
ّ

و�سعف اأمام املغريات, حيث عّلل تعاىل اأمره لن�ساء النبي

 .
)1(

بعدم اخل�سوع بالقول اإىل { ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } 

)1)  - �سورة الأحزاب, الآية: 32.
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فنحن ل نعرف اأنف�سنا بالقدر الكايف ف�ساًل عن معرفة ما تكّن النفو�س 

الأخرى, وعلينا اأن ل ُندِخل هذه النفو�س يف اختبارات وامتحانات 

�سديدة  اأر�سّية  ي�سّكل  قد  فالختالط  نتائجها؛  �ستكون  ما  ندري  ل 

اخل�سوبة لبذر ال�سهوات وا�ستنبات النحرافات الأخالقّية وال�سلوكّية 

يف  فالنزلق  ال�ستدراج  من  نحواً  ي�سّكل  قد  مبا  النف�سّية,  وحّتى 

مهاوي النحراف بعد اأن تكون مراودة جمال�س الختالط قد �سربت 

لالختالط يف  فالتحرمي  و�سهواتها.  النف�س  ت�سبط  التي  الكوابح  كّل 

اأحد وجوهه اإجراء وقائّي حلماية الفرد واملجتمع.

محاور المو�ضوع

الختالط المحّرم:

ل  الذي  الختالط  هو  م 
ّ
املحر الختالط  م�ساديق  اأبرز  من 

ينفّك عن لزوم الوقوع يف احلرام, اأو ما ي�سل اإىل اأن ي�سري خلوة 

بني الرجل واملراأة الأجنبّيني بحيث ل يتمّكن الغري من الدخول 

عليهما, فمع اخلوف من الوقوع يف احلرام يجب اأن يرتكا املكان, 

ول ي�سرتط يف احلرام الوقوع يف الفاح�سة ل �سمح اهلل بل يكفي 

:Q
ّ

م ويف الرواية عن الإمام علي
ّ
لتحرميه وقوع النظر املحر

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

.
)1(

ال�سيطان ثالثهما«

)1)  - م�ستدرك الو�سائل, ج 14, �ص 265.
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حدود الختالط واآدابه:

حرمته  بل  ماً 
ّ
حمر لي�س  بنف�سه  الختالط  اأّن  تبنّي  �سبق  مّما 

والآداب  الأحكام  اأن  نرى  ولذا  عنه,  ويلزم  يرافقه  عّما  ناجمة 

اإىل  النزلق  �سالمته وعدم  ل�سمان  ت�سّكل �سوابط  به  املتعّلقة 

الختالط  حدود  ذكر  يف  الدخول  وقبل  مة, 
ّ
املحر الآثار  تلك 

ل بّد من الإ�سارة اإىل اأّنه حّتى لو كّنا م�سّطرين اإليه ل�سرورات 

اأن  علينا  ذلك  غري  اأو  عبادّية  اأو  اجتماعّية  اأو  علمّية  اأو  عملّية 

نحاول قدر الإمكان القت�سار فيه على اأقّل القليل منه �سواء من 

حيث الكّم اأو الكيف امل�سروعني ومن هذه احلدود والآداب:

1- عدم اإطالق العنان للنظر:

فقد اأمرنا اهلل تعاىل بغ�ّس النظر حيث قال: { ڇ ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳ 
مبعنى  والنق�سان  اخلف�س  اللغة  الغ�ّس يف  ومعنى   ,

)1(

 { ڻڻ 
اأن ل يطلق الإن�سان العنان للنظر بالتحديق والرتكيز والتمّعن, 

للرجال  فقط  لي�س  الب�سر  بغ�ّس  الأمر  اأّن  اللتفات  بّد من  ول 

واإّنا اأي�ساً للن�ساء.

)1)  - �سورة النور, الآيتان:30 - 31.
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2- عدم اإظهار الزينة وتزيني الظاهر:

اجل�سد  هو مك�سوف من  ملا  والتزّين  الترّبج  ومن ذلك عدم 

وكذلك عدم اإظهار ما خفي من الزينة كما هو احلال يف اخللخال, 

فقد نهى اهلل عن اأن ت�سرب املراأة برجلها الأر�س ليعلم ما خفي 

هو  كما  للعني  تكون  قد  والزينة  ُير.  مل  واإن  حّتى  زينتها  من 

وقد يكون  لل�سمع كرنني اخللخال,  وقد يكون  بالترّبج  املعروف 

لالأنف وحا�ّسة ال�سّم كما يف م�ساألة العطور والطيب, ففي الأّول 

روي عن ر�سول اهلل P: »... ونهى اأن تتزّين لغري زوجها فاإن 

.
)1(

فعلت كان حّقاً على اهلل اأن يحرقها بالّنار«

وعن الطيب عن جابر بن يزيد قال: �سمعت اأبا جعفر حمّمد 

 الباقر L يقول: »ول يجوز لها اأن تتطّيب اإذا خرجت 
ّ

بن علي

.
)2(

من بيتها«

3- امليوعة يف الكالم:

قال  بالقول حيث  باخل�سوع  القراآن  ل�سان  عنه يف  املعرّب  وهو 

تعاىل:

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   }

.
)3(

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } 

)1)  - و�سائل ال�سيعة, ج 20, �ص 162.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 20 �ص 770.

)3)  - �سورة الأحزاب, الآية: 32.
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واخل�سوع بالقول قد يكون يف ال�سوت وقد يكون يف امل�سمون 

واإن مل يكن فيه ليونة وميوعة يف ظاهرة. فعلى املوؤمنات اأن يكون 

وكذلك  امل�ستمع,  بافتتان  يت�سّبب  ل  مّتزن  ب�سكل  حديثهّن 

 من الرجال باأمور 
ّ

عليهّن اأن ل يدخلن يف اأحاديث مع الأجنبي

عنه  ن�سمع  ما  ذلك  ومن  املري�سة.  النفو�س  ذوي  تثري  ح�ّسا�سة 

عن  اخلارج  واملزاح  الإباحّية  والنكات  الأحاديث  من  نراه  وما 

اإّن بع�س الن�ساء  حدود الذوق والأدب واخلاد�س للعّفة, حيث 

قد ي�سمحن لأنف�سهّن بالدخول يف هكذا اأجواء لتظهر لالآخرين 

بينما  تقليدّية  رة وغري 
ّ
ورمّبا متحر الظّل,  اأّنها »مه�سومة« وخفيفة 

 ب�سورتها اأمام الّنا�س ليظهرها غري ر�سينة 
ّ
يف الواقع فاإّن هذا ي�سر

وؤ على ما 
ّ
وغري حمرتمة وقد يغري ذوي النفو�س املري�سة بالتجر

هو اأبعد واأعظم واأخطر.

عن ر�سول اهلل P: »من فاكه امراأة حب�سه اهلل بكّل كلمة يف 

 .
)1(

الدنيا األف عام«

4- عدم اللم�ص وامل�سافحة:

مان ب�سكل اأكيد فقد ورد يف حرمة ذلك 
ّ
وهذان الأمران حمر

على الرجال قول ر�سول اهلل P: »من �سافح امراأة حراماً جاء 

على  حرمته  ومن   ,
)2(

الّنار« اإىل  به  يوؤمر  ثّم  مغلوًل  القيامة  يوم 

-  و�سائل ال�سيعة, ج 20 �ص 192.  (1(

-  توثيق و�سائل ال�سيعة, ج �ص 197.  (2(
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الن�ساء جاء عن الإمام الباقرQ: »ول يجوز للمراأة اأن ت�سافح 

.
)1(

غري ذي حمرم اإّل من وراء ثوبها«

5- تنظيم و�سبط املجال�ص:

يف  واأنديتنا  بيوتنا  يف  جمال�س  نقيم  ل  اأن  هو  فيه  ونق�سد 

البيتّية,  وال�سهرات  الولئم  ومنها  واأتراحنا  واأفراحنا  منا�سباتنا 

بحيث يجل�س الرجال والن�ساء والذكور والإناث بطريقة خمتلطة 

بل ل بّد من الف�سل, ومع ال�سرورة علينا اأن ننّظم طريقة اجللو�س 

بحيث ت�سمن احلفاظ على الحت�سام والعفاف بحيث ل يلزم 

وغري  املتبادل  للنظر  العنان  اإطالق  اإتاحة  اأو  م 
ّ
املحر النظر  منها 

ذلك.

6- رعاية احلجاب التاّم:

وقد ذكر تعاىل ذلك بقوله: { ں ڻ ڻ ڻڻ }, 

ما حرم  �سرت  يراعي  احلجاب  كون  رعاية  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف 

ك�سفه, ويف هذا الزمن ثّمة األب�سة ُيّدعى باأّنها حجاب ويا لالأ�سف 

اأّنها  اإّل  لي�ست من احلجاب يف �سيء, ولو كانت �ساترة للب�سرة 

حتكي ما �سرتته ليتحّول ما �سّموه حجاباً لي�سرت اجل�سد وزينته اإىل 

زينة بنف�سه من حيث ال�سكل واللون.

-  و�سائل ال�سيعة, ج 20 �ص 770.  (1(
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خاتمة: الختالط المقّنع:

الت�سال احلديثة  و�سائل  بابتالء جديد هو  ابتلينا  يف ع�سرنا 

 ونحن 
ّ

التي ي�سم!ون بع�س خدماتها مبواقع التوا�سل الجتماعي

اأّن بع�سنا ي�ستخدمها  اإّل  ل ننكر بع�س اجلوانب الإيجابّية لها, 

لهذه  ال�ستخدامات  بع�س  فاإّن  فيه,  نحن  وفيما  �سلبّية,  ب�سورة 

يف  قّل  اأو  الختالط  �سلبّيات  يف  يوقعنا  والو�سائط  الو�سائل 

ي�ستطيع  مقّنعاً  اختالطاً  بحّق  ذلك  ليغدو   ,
ّ

ال�سلبي الختالط 

اختالطاً,  لي�س  اأّنه  الأّمارة  نف�سه  اأو  ال�سيطان  يقنعه  اأن  البع�س 

.
)1(

ولكن بحّق { وئ وئ    ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ } 

اأمور  عن  والكالم  اأجنبّيني  وامراأة  رجل  بني  التوا�سل  اإّن 

احلياء,  وتخد�س  البيوت  وتخرب  ال�سهوات  تثري  ح�ّسا�سة 

, واحلديث 
ّ

وكذلك تبادل النكات ذات الطابع املبتذل والإباحي

اإليه  نظرت  ما  نف�س  األي�س  منهما  لكّل  اجلن�سّية  باخل�سو�سّيات 

مت الختالط, فلنتقي اهلل ولنذّكر 
ّ
عني ال�سرع املقّد�س عندما حر

اأنف�سنا دائماً بالرقابة الإلهّية ولن�ساأل اأنف�سنا هل ن�ستطيع اأن نرّبر 

فات لننجو من امل�سائلة واملعاتبة ورمّبا املعاقبة.
ّ
هلل اأّوًل هذه الت�سر

واأختم بهذه الرواية قال اأبو ب�سري: كنت اأقرئ امراأة كنت اأعّلمها 

القراآن فمازحتها ب�سيء, فقدمت على اأبي جعفرQفقال يل: »اأي 

 .
)2(

�سيء قلت للمراأة؟« فغطّيت وجهي فقال Q: »ل تعودّن اإليها«

)1)  - �سورة القيامة, الآية: 14 – 15.

)2)  - و�سائل ال�سيعة ج 14 �ص 144.



الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

المحاضرة الثالثة
تنمية ال�شعور باإمامة املهدّي|

احلّث على ق��راءة زيارة اآل ي���س واإعداد 

.
|

النف�س عقائدّياً ونف�سّياً وعبادّياً لن�سرته 

اأردمت التوّجه بنا اإىل اهلل تعاىل   عن الإمام املهدّي |: »اإذا 

.
)1(

واإلينا فقولوا كما قال اهلل تعاىل: { ٺ ٺ ٺ ٿ } 

- مفاتيح الجنان.  (1(
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مقّدمة: معنى ال�ضعور بالئتمام

 Q: »مكان القّيم بالأمر مكان النظام من 
ّ

عن الإمام علي

مل  ثّم  وذهب,  ق 
ّ
تفر النظام  انقطع  فاإن  وي�سّمه,  يجمعه  اخلرز, 

.
)1(

يجتمع بحذافريه اأبداً«

دينه  ل�سيانة  خّطاً  خطَّ  اهلل  اأّن  بالئتمام,  ال�سعور  معنى  اإّن 

بالإمامة  الإميان  بعد  اأّنه  هو  هما.  ورقيِّ وحفظهما  الأّمة  ورعاية 

واملعرفة بالأئّمة R الذين هم حجج اهلل تعاىل- على املوؤمن 

اإليه,  يرجع  اإماماً  اأّن له  اأي  بالئتمام,  ن يف نف�سه �سعوراً  اأن يكوِّ

يتاأّخر  فال  والولء,  الطاعة  له  ويقّدم  دينه  معامل  ياأخذ  وعنه 

و�سفك  الُلجج,  بخو�س  ذلك  كان  ولو  دعاه  اإذا  دعوته  عن 

فكره  يف  الإن�سان  ل�سبط  �سرورّي  بالئتمام  فال�سعور  املُهج, 

الإمام فعن   ,
ّ

واجلماعي الفردّي  ال�سعيد  و�سلوكه على  وعقائده 
 

�َس اهلل طاعتنا, واإّنكم لتاأمتُّون مبن 
َ
ال�سادق Q: »نحن قوٌم فر

.
)2(

ل ُيعذر الّنا�س بجهالته

- ميزان الحكمة, ج 1 �ص 114.  (1(

- ميزان الحكمة, ج 1 �ص118.  (2(
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محاور المو�ضوع

ال�ضعور بالئتمام بالمهدّي |:

ڌ     ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  چ  تعاىل: {چ  قال   

.
)1(

ڌ ڎ ڎ } 
الفطرة  اإليه  متيل  ما  متاثل  حتمّية  عن  تتحّدث  الآية  فهذه 

الب�سرّية, وهذه احلتمّية هي حتمّية انت�سار احلّق, واأن ل ُتختتم 

العدل  ي�سود  حيث  ال�سامل,  الّن�سر  بعد  اإّل  الب�سرّية  امل�سرية 

ُدوَله,  ويزيلوا  واآثاره,  الظلم  الأر�س  عن  اأبطاُله  يك�سح  اأن  بعد 

وا علوَّ بنيانه. ولهذه العملّية جنوٌد وقائد, والقائد هو الإمام  ويتربِّ

 

املهدّي | بح�سب الن�سو�س وجنوده هم املوؤمّتون باإمامته.

�سيعة كّل ع�سر من  اإىل  بالن�سبة  بالئتمام  ال�سعور  واإن كان 

 :Q ع�سور الأئّمة لزماً لأّنه ميزان الإميان فعن الإمام الباقر

»اإّنا َيعرف اهلل عزَّ وجلَّ ويعبده, من عرف اهلل وعرف اإمامه مّنا 

 وبدونه فامِليتة ِميتٌة جاهلّية.
)2(

اأهل البيت«

فاإمامنا هو اإمام زمانناQالذي ُن�ساأل عن اإمامته وهو الإمام 

املهدّي |, وعليه فعلينا اأن ن�سعر باإمامته, كما كان يعرف اأهل 

- �سورة الأنبياء, الآية: 105.  (1(

- ميزان الحكمة, ج 1 باب الإمام.  (2(
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كّل ع�سر اإمامهم ب�سفاته و�سخ�سه ودوره, ولكن مبا اأّن ال�سخ�س 

ُمغّيٌب تبقى املعرفة بال�سفات والدور واملهّمة, ول بدَّ من حم�سه 

املحّبة والولء.

خر من اهلل تعاىل لعملّية التغيري  فالإمام املهدّيQهو املُدَّ

 على الأر�س.
ّ

الكربى ال�ساملة نحو اإقامة دولة العدل الإلهي

تنمية ال�ضعور باإمامة الإمام المهدّي |:

بالئتمام,  ال�سعور  هذا  لكت�ساب  َي�سعى  اأن  للموؤمن  بدَّ  ل 

مبعنى  ال�سعور,  هذا  وتنمية  لرتبية  َي�سعى  اأن  عليه  اأي�ساً  ولكن 

الإح�سا�س بوجوده وقيادته والتوا�سل ال�سعورّي معه.

 معه | مبا 
ّ

يف اأفراحه واأحزانه ومن اأهّمها: التوا�سل اليومي

يتي�ّسر من و�سائل يف زمن الغيبة, واأهّمها الأدعية ومنها دعائي 

الندبة والعهد. والزيارات ويف مقّدمها زيارة اآل ي�س:

زيارة اآل ي�س وتنمية ال�ضعور بالئتمام بالحّجة |:

اأورد ال�سيخ عّبا�س القّمي يف مفاتيح اجلنان نقاًل عن الحتجاج 

الإمام  عن  ُنقل  ذلك  مقّدم  ويف  ي�س,  اآل  زيارة   ,
ّ

للطرب�سي
 

املهدّي | قوله: »اإذا اأردمت التوّجه بنا اإىل اهلل تعاىل واإلينا فقولوا 

... ثّم اأورد الزيارة.
)1(

كما قال اهلل تعاىل: { ٺ ٺ ٺ ٿ }«

- مفاتيح الجنان, ال�سيخ عبا�ص القمي, المقام الثاني في اآداب ال�سرداب الطاهر.  (1(



245

ومن خالل هذا الن�ّس يتبنّي اأّن هذه الزيارة تهدف اإىل تلبية 

حاجتني, الأوىل: التوا�سل مع اهلل, والثانية: التوا�سل مع ولّيه, 

ولعّلها تبنّي اأّنهما متالزمان وكاأنَّ اإحداهما مرتبطة بالأخرى, بل 

لعّل كالًّ منهما يف طول الأخرى ل يف عر�سها.

مع  التوا�سل  يريد  من  اأّن  اجلملة,  هذه  اإليه  ُتلفت   ومّما 

الإمام | يف غيبته واإدامة الرابطة معه, والتوا�سل ولنيل الأمان, 

عليه اأن َيِلَج اإىل اأمانيه وحاجاته, بل واجباته هذه من خالل هذه 

الزيارة, التي يبدو اأّن لها اآثاراً كبرية يف تعزيز الرابطة القلبّية مع 

الإمام احلّجة |, وهي كذلك و�سيلة لرباط القلب بفنائه |. 

 هذا 
ِّ

 وُيربي
ِّ

وميكن لنا من منت الزيارة اأن ن�ستفيد تفا�سيل ما ُينمي

ال�سعور بالئتمام بالإمام احلّجة | وهي ل على �سبيل احل�سر:

1- االإح�سا�ص بحياته ووجوده وفاعلّية وجوده |:

 موجود 
ٌ

وذلك من خالل اأمور وردت يف ن�ّس الزيارة فهو حي

فيها  لي�س  اإيجابّية  وحياته  ومتوا�سلة.  موجودة  وجوده  وبركاُت 

ولو  الإمامة  باأعباء  يقوم  كاأجداده  واإّنا  امل�سوؤولّيات,  انعزال عن 

م مقام ال�سلطة الظاهرّية, �سواء ما يتعّلق منها بالّدين اأو  مل يت�سنَّ

الكتاب اأو العبادات, فهو رباّن الآيات اأي ُمظِهُرها وهو خليفة 

َترُجمان  اأي�ساً  والدليل, وهو  حَلّقه, وهو احلّجة  النا�سر  اهلل, وهو 

الآيات, وهو ميار�س حياته العبادّية: فمن تالوة الكتاب »ال�سالم 

عليك يا تايل كتاب اهلل وترجمانه...«.
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ال�سالم  وتقنت,  ُت�سّلي  »ال�سالم عليك حني  ال�سالة:  اإىل   -1

عليك حني تركع وت�سجد, ال�سالم عليك حني ُتهّلل وُتكرّب, 

ال�سالم عليك حني حَتمد وت�ستغفر«.

وهو مرافق حلركة الزمان: »ال�سالم عليك يف اآناء ليلك, واأطراف 

نهارك« ولذا فهو ُي�سبح ومُي�سي »ال�سالم عليك حني ُت�سبح 

ومُت�سي« وبالتايل فاحتجابه ل متنع من تدخالته التدبريّية.

2- ال�سعور برقابته: ومن جتلّيات ذلك اأن ُن�سهده على عقائدنا: 

ل  وحده  اهلل  اإّل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد  اأّن  مولي  يا  �سهدك 
ُ
»اأ

�سريك له, واأّن حممداً عبده ور�سوله...« اإىل اأن ينتهي اإىل 

الأئّمة جميعاً وبع�س تفا�سيل العقيدة, ما يتعّلق منها باملوت 

والبعث والقيامة...

3- املعاي�سة ال�سعورّية والعملّية حلتمّية النت�سار, وَب�سط العدل: 

اآل ي�س: »ال�سالم عليك يا  فما يحكي عن ذلك يف زيارة 

ِمنه.... وعداً غري مكذوب«. وعد اهلل الذي �سَ

ومنها واإن جاء على �سبيل عر�س املعتقد فيه, ويف ق�سّيته ما 

ورد فيها وهو: »واأّن رجعَتكم حٌق ل ريب فيها, يوم ل ينفع نف�ساً 

اإميانها, مل تكن اآمنت من قبل, اأو ك�سبت يف اإميانها خرياً«.

ال�سرور  واإدخال  غربته,  له يف  املوؤان�سة  يفرت�س  هذا  وبالتايل 

الزيارة  يف  حيث  لن�سرته,  اجلهوزّية  بحيازة  املتجّلي  قلبه,  على 

له  �سريك  ل  وحده  باهلل  موؤمنة  »فنف�سي  نقول:  اأن   | ُيعّلمنا 
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وبر�سوله, وباأمري املوؤمنني, وبكم يا مولي اأّولكم واآخركم«.

معّدة  »ون�سرتي  ثّم   .| له  للن�سرة  العقائدّي  ال�سرط  وهذا 

لكم« اإخبار له | باأّن الزائر جاهٌز للن�سرة ول يكون جاهزاً اإن مل 

يحّقق الكفاءات العلمّية والعملّية التي ُتعني الإمام, يف نه�سته 

ودولته.

خاتمة: اإخال�س الموّدة له |:

»وموّدتي خال�ضة لكم..«

نحَو من   
ّ

القلبي وامليالن  التعاطف  نحٌو من  التي هي  فاملوّدة 

نودُّ ونحّب الذي يختلف عن املعرفة العلمّية العقلّية, التي قد ل 

ت�ستتبع انقياداً واقتداًء, فاملوّدة ت�ستتبع عماًل وان�سجاماً �سلوكّياً, 

هي  وهذه   .| له  والطاعة  والعمل  القتداء  ت�ستتبع  وبالتايل 

العّدة النف�سّية للن�سرة, وهذه املوّدة خال�سة بال اإ�سراك اأّي نوازع.

بالطلب من اهلل  اأن يختَم املوّحدون  ولذا َيختم كما ُيفرت�س 

التوفيق لذلك بالقول »اآمني اآمني«.
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 الليلة العاشرة





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بيان خطورة ق�سوة القلب واأ�سبابها وطرق 

عالجها.

المحاضرة األولى
ق�شوة القلوب

اأملك  الدنيا  يف  تطول  ل  مو�سى  »يا   :
ّ

القد�سي احلديث  يف 

.
)1(

فيق�سو قلبك والقا�سي القلب مّني بعيد«

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 2, �ص 329.
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مقّدمة: محّرم ومطر الرحمة للقلوب:

 :
ّ

اإّن اهلل تعاىل قد اأودع يف الإن�سان جوهرة جعلها بيته احلقيقي

»ل ي�سعني اأر�سي ول �سمائي

 .
)1(

ولكن ي�سعني قلب عبدي املوؤمن«

واأمرنا بعمارة هذا البيت وتطهري من رج�س ال�سيطان ليكون 

لئقاً ب�ساحبه و�سّيده.

وهي  اأر�سه,  يف  اأوان  هلل  واإّن  »األ   :P الأكرم   
ّ

النبي عن 

.
)2(

القلوب واأحّب الأوان اإىل اهلل اأ�سفاها واأ�سلبها واأرّقها...«

 P ليكون القلب 
ّ

وثّمة �سفات اأر�سدنا اإليها دليل اخلري النبي

حمبوباً هلل وهي ال�سافية من الذنوب وال�سلبة يف الدين والرقيقة 

على الإخوان.

حمّل  القلب  جتعل  والق�سوة  الغلظة  مقابل  هي  التي  فالرّقة 

عناية خالقه ل�سريورته بها حمبوباً عنده تعاىل للقلوب كما جاء 

والأبدان,  القلوب  يف  عقوبات  هلل  »اإّن   :Qالعلوم باقر  عن 

�سنك يف املعي�سة ووهن يف العبادة, وما �سرب عبد بعقوبة اأعظم 

.
)3(

من ق�سوة القلب«

)1)  - عوالي اللئالي, ابن اأبي جمهور الإح�سائي, ج 4, �ص 7.

)2)  - المحجة البي�ساء, الفي�ص الكا�ساني, ج 3, �ص 322.

)3)  - بحار الأنوار, ج 75, �ص 176.
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والقلوب  للنفو�س  ربوبّيته  بعباده ومن موقع  ولأّن اهلل لطيف 

متداركاً ما يوجب يف القلوب ق�سوتها واملعرّب عنه بطول الأمد: 

.
)1(

{ ې ې ې  ې ىى } 

ق�سوتها  اإىل  يوؤّدي  الرحمة  القلوب عن م�سدر  انقطاع  اأّن  اإذ 

الرحمة  ملطر  موا�سم  وجعل  التدبري,  بح�سن  تلطف  وجفافها 

وتثمر,  وتزهر  وتنبت  وتهتّز  لتلني  القلوب  على  ينزلها  الإلهّية 

لهذه  �س 
ّ
للتعر اغتنامها  ينبغي  موا�سم  النور  اأ�سهر  كما  م 

ّ
فمحر

الرحمة والنعمة الإلهّية العظمى.

محاور المو�ضوع

معنى ق�ضوة القلوب:

قبل احلديث عن اأ�سباب ق�سوة القلوب ل بّد من القول اأّن 

معنى كون قلب الإن�سان قا�سياً هو كونه �سلباً ل يتفاعل مع ما 

يوجب الرّقة واللني, فهو ل يخ�سع بني يدي اهلل تعاىل ول يعطف 

باأحوال  يراأف  الفقراء ول  يحّن على  الآلم ول  اأ�سحاب  على 

القلوب  فالقا�سي من  ال�سعفاء ول يرّق مل�ساب ذوي امل�سائب, 

هو ما ل يخ�سع حلّق ول يتاأّثر برحمة, واإّن من اأبرز ذلك ونحن يف 

عا�سوراء احل�سنيQ هو عدم تفاعله وتاأّثره مب�سائب اأهل بيت 

)1)  - �سورة الحديد, الآية:16.
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.Pالأكرم 
ّ

النبي

ولنا اأن نعرّب بطريقة اأخرى, وهي اأّن القلب كالأر�س كّلما قّل 

املاء فيها وجّف ومل تتلّق مطر ال�سماء �سلبت وق�ست, واإّن املاء 

هو  للزرع  وال�سالح  لالإنبات  قابلة  ويجعلها  القلوب  يلني  الذي 

الرحمة. فالقلب القا�سي هو القلب الذي جّفت فيه ون�سبت منه 

تعاىل من  اهلل  النازل من  الرحمة  يتلّق مطر  الرحمة ومل  ينابيع 

خالل موا�سم الرحمة وجمال�س الرحمة ومواطن الرحمة ومنها 

مّني  القلب  »القا�سي   :
ّ

القد�سي احلديث  عا�سوراء, يف  جمال�س 

.
)1(

بعيد«

اأ�ضباب ق�ضوة القلوب:

الكرمي  القراآن  يف  ذكرت  القلب  لق�سوة  كثرية  اأ�سباب  هناك 

 P والأئّمة R ومن ذلك:
ّ

وكذلك يف اأحاديث النبي

1-  ترك العبادة:

والتي  الرحيم  الرحمن  لباب  مراودة  العبادة هي  مراودة  اإّن 

اآثارها اأن يك�سى الإن�سان من حلل اهلل تعاىل هداية,  من جملة 

فالعبادة باب لتلّقي العناية الإلهّية, فزائر العّطار يعود من عنده 

 به, واملقبل على اهلل بالعبادة ل 
ّ
برائحة عطرة يجدها هو ومن مير

بّد اأن يعود من عنده فهو الرحمن الرحيم ب�سيء من الرحمة.

)1)  - اأ�سول الكافي, ج 2, �ص 329.
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اإ�سافة اإىل اأّن العبادة من اآثارها التوا�سع لأّنها تذّلل بني يدي 

اهلل تعاىل فبالتايل فاإّن التذّلل يف�سي اإىل اإيقاظ الرحمة يف القلب, 

:P وعن اأثر ترك العبادة على القلب جاء عن ر�سول اهلل

.
)1(

»ترك العبادة يق�ّسي القلب, وترك الذكر مييت النف�س«

2-  طول االأمل ون�سيان االآخرة:

فعن اأمري املوؤمننيQ: »من ياأمل اأن يعي�س غداً فاإّنه ياأمل 

قلبه ويرغب يف  يق�سو  اأبداً  يعي�س  اأن  ياأمل  ومن  اأبداً  يعي�س  اأن 

.
)2(

الدنيا ويزهد يف الذي وعده رّبه تبارك وتعاىل«

اأّن ن�سيان الإن�سان  اإ�سافة اإىل طول الأمل  اأن ي�ستفاد  وميكن 

املوت والقرب والآخرة جميعها من موجبات ق�سوة القلب.

3-  كرثة الذنوب:

Q: »ما جّفت الدموع اإّل لق�سوة القلوب 
ّ

عن الإمام علي

.
)3(

وما ق�ست القلوب اإّل لكرثة الذنوب«

�سفحة  على  ترتك  اأّنها  ذكرت  التي  الذنوب  اآثار  اإّن  حيث 

ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  {ڃچ  الرين  القراآن  �سّماها  اآثاراً  القلب 

.
)4(

ڍ} 

)1)  - ميزان الحكمة, ج 3, �ص 2612.

)2)  - م�ستدرك الو�سائل,  �ص 156.

)3)  - و�سائل ال�سيعة, ج 16- �ص 25.

)4)  - �سورة المطففين, الآية: 14.
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معاجلته  وعدم  الذنوب  من  الإكثار  نتيجة  الرين  تراكم  فاإذا 

ما  اأهّم  ومن  القلوب,  ق�سوة  اإىل  ذلك  اأّدى  وال�ستغفار  بالتوبة 

واملو�سيقى  الغناء  ا�ستماع  الذنوب  من  القلب  ق�سوة  اإىل  يوؤّدي 

مة.
ّ
املحر

4-  الرثثرة وكرثة الكالم بغري ذكر اهلل:

:P عن ر�سول اهلل

»ل تكرثوا الكالم بغري ذكر اهلل, فاإّن كرثة الكالم بغري ذكر 

.
)1(

اهلل ق�سوة القلب, اإّن اأبعد الّنا�س من اهلل القلب القا�سي«

لقد ذكرت بع�س الروايات خريطة عجيبة توؤّدي اإىل الهالك 

الأبدّي واأّول هذه اخلريطة كرثة الكالم التي تو�سل اإىل حمّطة 

اإىل  يف الطريق اإىل الهاوية وهي كرثة اخلطاأ وكرثة اخلطاأ تو�سل 

ق�سوة القلب وق�سوة القلب توؤّدي اإىل الهالك الأعظم وهو موت 

مبا  الالمبالة  اإىل درجة  ي�سل  الرثثار  اإّل لأّن  وما ذلك  القلب. 

يقول واإىل ما يوؤّدي ما يقول, فال يعباأ بعر�س, ول بالكالم؛ ومن 

ح�سائد اإبلي�س يف هذا الزمن وم�ساديق الرثثرة ما يح�سل على 

و�سائل الت�سال احلديثة... فحذار ثّم حذار.

5-  اأكل املال احلرام:

والآخرة,  الدنيا  يف  جّداً  خطرية  اآثاراً  احلرام  املال  لأكل  اإّن 

يكون يف حمّلها  التي  الّنار  بنف�سه  هناك  املال  يكون هذا  حيث 

)1)  - و�سائل ال�سيعة, ج 8 �ص 536.
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بطن الإن�سان وقد قال تعاىل عن اأكل مال اليتامى.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   }

.
)1(

ڑ کک ک ک } 
بالربا والتجارة  ومن م�ساديق املال احلرام يف زماننا ما يوؤكل 

مات.
ّ
مة والحتيال والتجارة باملحر

ّ
املحر

قلوب  لق�سوة  �سبباً  احلرام كان  املال  اأكل  فاإّن  الدنيا  واأّما يف 

جنود ابن زياد وابن �سعد اإىل درجة اأن يرتكبوا اأفظع ما ارتكب 

من جرائم يف تاريخ الب�سرّية, ول�سّدة ق�سوة هذه القلوب مل تتاأّثر 

بخطابات ويّل اهلل املع�سوم الإمام احل�سنيQ حيث قال لهم:

»كّلكم عا�ٍس لأمري غري م�ستمع قويل, فقد ملئت بطونكم من 

.
)2(

احلرام وطبع على قلوبكم, ويلكم األ تن�ستون؟ األ ت�سمعون؟«

عالج ق�ضوة القلب:

ذكرت الروايات جمموعة عالجات لق�سوة القلب فمنها:

1-  ذكر اهلل يف اخللوات:

�س لرقة القلب بكرثة الذكر يف 
ّ
عن الإمام الباقرQ: »تعر

.
)3(

اخللوات«

)1)  - �سورة الن�ساء, الآية: 10.

)2)  - بحار الأنوار, ج 54 �ص 8.

)3)  - ميزان الحكمة, ج 3, �ص 2615.
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2-  التفّكر والبكاء من خ�سية اهلل:

والبكاء  التفّكر  من  واأكرثوا  ّقة 
ّ
الر قلوبكم  »عّودوا   :P عنه 

.
)1(

من خ�سية اهلل«

3-  الّرّقة االإن�سانّية:

»اإذا  قلبه:  ق�ساوة  اإليه رجل  ملّا �سكا   P  الأعظم 
ّ

النبي عن 

.
)2(

اأردت اأن يلني قلبك فاأطعم امل�سكني وام�سح راأ�س اليتيم«

خاتمة: الجاأ اإلى طبيب القلوب:

طبيب  يا  القلوب,  مقّلب  يا   ...« الكبري:  اجلو�سن  دعاء  يف 

.
)3(

القلوب, يا منّور القلوب, يا اأني�س القلوب...«

فاهلل هو طبيب القلوب وعليك اأن تلجاأ اإىل طبيبك الذي بيده 

طّبك و�سفاوؤك, ومن ثّم عليك اأن ت�سكو اإليه اآلمك كما عّلمنا 

الإمام ال�سجاد يف مناجاة ال�ساكني:

وبالرين  متقّلباً  الو�سوا�س  مع  قا�سياً  قلباً  اأ�سكو  اإليك  »اإلهي 

ها 
ّ
والطبع متلّب�ساً وعيناً عن البكاء من خوفك جامدة واإىل ما ي�سر

.
)4(

طاحمة«

)1)  - ميزان الحكمة, ج 3, �ص 2615.

)2)  - ميزان الحكمة, ج 3, �ص 2615.

)3)  - بحار الأنوار, ج 91  �ص 385.

)4)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية- مناجاة ال�ساكين.
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وكذلك ما جاء يف مناجاة التائبني:

منك  التباعد  وجّللني  مذّلتي  ثوب  اخلطايا  األب�ستني  »اإلهي 

لبا�س م�سكنتي, واأمات قلبي عظيم جنايتي, فاأحيه بتوبة منك يا 

اأملي وبغيتي ويا �سوؤيل ومنيتي, فوعّزتك ل اأجد لذنوبي �سواك 

.
)1(

غافراً ول اأرى لك�سري غريك جابراً...«

)1)  - ال�سحيفة ال�سّجادّية- مناجاة التائبين.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

بي��ان اأهّمّية ال�سرب واآثاره و�سرورة التحّلي 

به وعدم ا�ستعجال النتائج.

المحاضرة الثانية
ال�شرب

:Qفيما جاء من رواية عن اأبي ب�سري عن الإمام ال�سادق

»... ال�سرب يعقب خرياً فا�سربوا ووّطنوا اأنف�سكم على ال�سرب 

.
)1(

توؤجروا«

-  اأ�سول الكافي ج 2 كتاب الإيمان والكفر باب ال�سبر الحديث 6.  (1(
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مقّدمة: ال�ضبر, حكمٌة وثمرة

ولالختبارات  للبالءات,  �س 
ّ
معر الدنيا  هذه  الإن�سان يف  اإّن 

والمتحانات ومن ثوابت التجربة الإن�سانّية اأن مواجهة ذلك كّله 

له عّدته املالئمة واملنا�سبة لرفع �سوءته وجلب خريه, و�سواٌء كان 

اأو مكروهاً فال بّد له لإ�سابة وجه  ما يبتلى فيه الإن�سان حمبوباً 

اأي  العدد وقوام  العدد كّل  فيه من عّدة, وراأ�س  اخلري واحل�سن 

عّدة هو ال�سرب, فاإّن اهلل يك�سف عن �سّنة عاّمة بقوله:

ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٿ  ٺ ٺ   }

اإّن هذه املعاناة مفتاح ل�سيء  . ولكّنه تعاىل يقول 
)1(

ٹڤ } 
فاأمّت  ال�سابرون  هم  ة  خلا�سّ وهو  والقيمة  واجلمال  احل�سن  �سديد 

 .
)2(

قوله الآنف: { ڤ ڤ  } 

اإىل  اأ�سف  ال�سرب,  هو  والبالء  البتالء  �سّنة  من  فاحلكمة 

مكابدة  اء 
ّ
جر املوؤمنني  نفو�س  يف  ح�سولها  املرجّو  الثمرة  كونه 

امل�ساق واملتاعب والآلم, والتعّود على حتّملها ومواجهتها بثبات 

ينقل وجوده  الدنيوّي ل  الإن�سان يف وجوده  فاإن كان  و�سمود. 

والبالءات  امل�سائب  اإىل  اآن  كّل  يف  �سه 
ّ
تعر احتمال  عن  هذا 

اأو  للتلف  �سها 
ّ
تعر اأو  وخ�سارتها  الأموال  وذهاب  كالأمرا�س 

فقد الأعّزة والأحباب, اأو اأن يت�سّلط عليه من الظلمة من يفقده 

-  �سورة البقر, الآية: 155.  (1(

-  �سورة البقر, الآية: 155.  (2(
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الأمان وال�سعور به اأو غري ذلك مّما ل يكون يف احل�سبان عنده, فاإّنه 

ل بّد له من ال�سرب عّدة و�سالماً ودرعاً ووقاًء يف مواجهة الدهر 

وعواديه.

محاور المو�ضوع

1- معنى ال�سرب:

ف ال�سرب بتعاريف كثرية و�سرح ب�سروح خمتلفة منها: »اأّنه 
ّ
ُعر

كّف النف�س عن اجلزع اأو امتناعها عن ال�سكوى«, واحلقيقة اأّن 

معنى ال�سرب من الأمور الوا�سحة عند العرف والتي ل ي�ستبه فيها, 

وهو �سّد ال�سكاية واجلزع, ومعناه وجود قّوة حتّمل عند الإن�سان 

ل  بحيث  والبالءات,  واملتاعب  امل�ساعب  يواجه  عندما  وثباته 

ي�سطرب ول يتزلزل ول يفقد الّتزان بل يبقى متما�سكاً �سامداً 

مقاوماً حّتى تنتهي املحن ونزول ال�سعوبات, وينفتح باب الفرج 

ويكتب له الّن�سر والفوز والفالح والنجاح.

وقبول  واخلنوع  اخل�سوع  تعني  �سلبّية  قيمة  ال�سرب  فلي�س 

 للمعاناة 
ّ

وحتّمل ال�سقاء والذّلة وال�ست�سالم بل هو حتّمل اإيجابي

املرتّتبة على املواجهة اإّما مع النف�س اأو مع الأعداء اأو مع الظروف 

ة واملوؤملة, مبعنى اأن ل ينهار الإن�سان 
ّ
واحلوادث ذات الطبيعة املر

لأّن  بالعجز  متعّلاًل  ء 
ّ

ال�سي الواقع  عجالت  لتدو�سه  وي�ست�سلم 
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يف  يرتّدى  اأو  والظاملني  املحتّلني  نعال  لتطاأه  اأو   
)1(

اآفة« »العجز 

�سال�سل اأغالل النف�س الأّمارة فيمكث دهره يف عبودّيتها ليح�سر 

يوم القيامة ويف عنقه ال�سل�سلة التي ذرعها �سبعون ذراعاً.

2-  ثمار ال�سرب يف الدنيا:

امل�سرية  طول  يف  العقالء  نرى  ولذا  جّمة  اآثاراً  لل�سرب  اإّن 

ميدحون   - والدينّية  الذكرّية  توّجهاتهم  كانت  ومهما  الب�سرّية- 

هذه ال�سفة واملتحّلني بها ويحّثون عليها.

فال�سرب اأحد اأهّم مقّويات الإرادة والعزم, ويعني الإن�سان على 

اأبواب  تروي�س نف�سه يف عملّية بنائها وتكاملها, ولذا فهو مفتاح 

ال�سعادات, وو�سيلة لرقي الإن�سان وتطّوره, فالذي يريد املقامات 

العلمّية ل بّد له من ال�سرب ولذا ورد اأّنه: »من مل ي�سرب على ذّل 

 .
)2(

التعّلم �ساعة بقي يف ذّل اجلهل اإىل قيام ال�ساعة«

املحن  جتاوز  على  الإن�سان  ويعني  ال�سعاب  يهّون  وال�سرب 

وعدم  التما�سك  على  القدرة  الإن�سان  ومينح  ويهّونها  وامل�سائب 

القدرة  امتالك  ي�ستطيع  بحيث  وال�سطراب  والتزلزل  ال�سقوط 

الإن�سان  حرّية  ي�سون  كذلك  وال�سرب  واملواجهة,  الفعل  على 

وال�سهوات  الأهواء  ت�ستذّله  ل  املع�سية  عن  فبال�سرب  وعّزته, 

اإىل  يرتّقى  الباليا  وبال�سرب على  التقوى,  اإىل  منه  فيلج  واملطامع 

)1)  - بحار الأنوار, ج 70 �ص 160.

)2)  - بحار الأنوار, ج 1 �ص 177.
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يجد  اأن  ميكن  الطاعة  على  وبال�سرب  بالق�ساء,  كالر�سا  مقامات 

حالوة العبادة في�ستاأن�س بها لريقى بعدها اإىل ال�ستينا�س باملعبود.

ال�سجاعة  حت�سل  واحلرب  املواجهة  خماوف  على  وبال�سرب 

.
)1(

فالإقدام يكون الن�سر ولذا كان: »الن�سر �سرب �ساعة«

 
ّ

اأّنه و�سيلة لالإ�سطفاء الإلهي ال�سرب  واأثر  ويكفي ملعرفة مقام 

چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ  فقد قال تعاىل: { 

, فالإمامة من�سب ي�سّكل ال�سرب اأحد 
)2(

ڍ ڍ ڌ } 
:

ّ
اأ�سباب ا�ستحقاقها. بل اإّن ال�سرب و�سيلة ل�ستدرار املدد الغيبي

.
)3(

{ڃچ چ چ چ} 

وكذلك فاإّن من ثمار ال�سرب هو املعّية الإلهّية: { ڀڀ ڀ   

.
)4(

ڀ ٺ ٺ } 
3- ثواب ال�سرب:

ال�سابرين  باب  هو  اجلّنة  اأبواب  من  باباً  هناك  اأّن  ورد  لقد 

ال�سابرين يدخلون اجلّنة بال  اأّن  يدخلون منه, ويكفي يف ذلك 

قال  وقد  واملداّقة يف احل�ساب  امل�ساءلة  فهم معفون من  ح�ساب 

.
)5(

تعاىل: { ىث يث حج مج جح مح } 

)1)  - ميزان الحكمة, ج 2 �ص 1556. 

)2)  - �سورة ال�سجدة, الآية: 24.

)3)  - �سورة اآل عمران, الآية: 125.

)4)  - �سورة الأنفال, الآية: 46.

)5)  - �سورة الزمر, الآية: 10.
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اأح�سن  على  الأجر  اإعطاوؤهم  هو  ال�سابرين  ثواب  اإّن  بل 

ڇ ڇ ڍ   } اهلل:  قال  حيث  اأقّله  على  ل  عملهم 

.
)1(

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ } 
واأي�ساً من ثمار ال�سرب املغفرة الإلهّية وال�سرب الكبري: { ۆ ۆ 

.
)2(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ}
ڌ ڎ ڎ ڈ   } ونعيمها:  اجلّنة  اإىل  اإ�سافة  كّله  وذلك 

.
)3(

ڈ } 

خاتمة: ل ت�ضتعجلوا الّن�ضر:

منه  وبتوفيق  اهلل  من  تاأتيه  روحّية  نفحة  للموؤمن  ال�سرب  اإّن 

 بها اإىل اأعماق نف�سه 
ّ
وباعت�سامه بها يخّفف من بوؤ�سه وباأ�سائه ويجر

وقلبه ال�سكينة والطمئنان بدل اأن تثقل خطاء البالءات النازلة 

وجتّمده عن احلركة وتوؤّدي اإىل اإنهياره وان�سهاره يف حممها.

اأمري حكمة  من  م�ستفيدين  وب�سدق  نقول  اأن   وميكننا 

يعت�سم  من  اإّن   ,
)4(

�سجاعة« وال�سرب  اآفة  »العجز   Qاملوؤمنني

الأعداء  مالقاة  على  �سرب  هي  التي  ال�سجاعة  ل  يح�سّ بال�سرب 

وخو�س غمار املعارك واإلقاء النف�س يف لهواتها مع توطني النف�س 

)1)  - �سورة النمل, الآية: 96.

)2)  - �سورة هود, الآية: 11.

)3)  - �سورة الإن�سان, الآية: 12.

)4)  - بحار الأنوار, 70 �ص160.
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من  والثبات,  والعزم  الإقدام  مع  وم�ساّقها  اآلمها  حتّمل  على 

يعت�سم بال�سرب مقدماً على القتال واملواجهة �سوف يحّطم قيود 

العجز ويجدها اأوهاماً ل حقائق, فال�سرب ي�سنع القدرة على الن�سر 

والنجاح واإيجاد القّوة والقدرة على الفعل, ولكن ل بّد من التنبيه 

على اأمر خطري وهو اأّن مّما يوؤّدي اإىل الف�سل والهزائم هو ا�ستعجال 

ة حتّول الّن�سر يف الكثري من املعارك يف بداياتها 
ّ
النتائج. فكم مر

ة 
ّ
مر فعلينا  ولذا  الّن�سر,  ا�ستعجال  ب�سبب  نهاياتها  يف  هزمية  اإىل 

اأخرى اأن نتحّلى بال�سرب حّتى يوؤتي اجلهاد ثماره ول ن�ستعجل 

النتائج, فالكثري من املعارك يحتاج اإىل النف�س الطويل لتكتمل 

عنا�سر الّن�سر واإّل فاإّن ال�ستعجال قد يوؤّدي اإىل احلرمان.





الهدف:

ت�ضدير المو�ضوع

 
P

 
ّ

للنب��ي الزي��ارة  اأهّمّي��ة  بي��ان 

 

والأئّم��ة R ومعانيه��ا واحلّث على ذلك 

من خالل بيان م�سروعّيتها وثوابها وفل�سفتها.

المحاضرة الثالثة
Qاآثار وبركات زيارة الإمام احل�شني

اأوليائه  عنق  يف  عهداً  اإمام  لكّل  »اإّن   :Q الر�سا  عن 

و�سيعته, واإّن من متام الوفاء بالعهد وُح�سن الأداء, زيارة قبورهم, 

اأئّمتهم  مبا رغبوا فيه كان  فمن زارهم رغبًة يف زيارتهم وت�سديقاً 

.
)1(

�سفعاءهم يوم القيامة«

- الكافي, ج 4 �ص 567.   (1(
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مقّدمة: الزيارة وفاء للعهد

 P  
ّ

للنبي ة 
ّ
املطهر املراقد  وزيارة  مطلقاً,  القبور  زيارة  لي�ست 

من  فيها  ملا  ال�سمحاء  ال�سريعة  اأَجازتها  حالٌة  اإّل   R والأئّمة 

منافع تعود على الأفراد والأمم.

اإىل  اإ�سافة  الب�سرّية  وعلى  الأمم  على  الف�سل  اأهل  زيارة  لأّن 

كونها تكرمياً يف الظاهر لهم واحرتاماً واعرتافاً باأياديهم البي�ساء.

فهي اأي�ساً متّثل حالة اإدامة الربط والرتباط بهم ومبا مُيّثلون من 

 مبا يوؤّدي اإىل 
ّ

 والنف�سي
ّ

ِقيٍم ومبادئ, وهي باٌب للتفاعل الروحي

اإيقاظ اأ�سمى املعان اخُلُلقّية الرفيعة.

وه��ذه الزيارات هي حالة من التج�سيد العملّي للوفاء اجتاه النبّي 

واآل��ه P وهذا ما عرّبت عنه الرواية ع��ن الإمام الر�سا Q: »اإّن 

من متام الوفاء بالعهد وُح�سن الأداء زيارة قبورهم«.

قبور  زيارة  اإىل  يندب  الرواية  يف  ال�سابق  الن�ّس   فهذا 

 P وكّل الأئّمة R وكان هذا داأب ال�ساحلني واملوؤمنني 
ّ

النبي

على طول الزمان. اإّل اأّنه ملا كانت كربالء �سهدت تلك امللحمة 

النادرة يف التاريخ الر�سايّل مبا حوته من بطولت وت�سحيات وقيم 

 R والآل P 
ّ

واأخالق ولكونهQاأحيا الّدين وذكر النبي

ذلك  كّل  واأمدَّ  البيت  اأهل  وطهارة  نورانّية  على  بدمه  واأ�ساء 

اخللود. حاز  باأ�سباب  واأخالقه  وِقَيمه  ومعارفه  الّدين  اإىل  اإ�سافة 

الإمام احل�سنيQتلك املنزلة من ال�سرف والتقدي�س واألب�س 
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الزمان الذي ا�ست�سهد فيه واملكان الذي ثوى فيه قد�سّيًة و�سرفاً 

لت�سبح مهوى الأفئدة, وقبلة القلوب, فغدت قلوب النا�س اأ�سرية 

م�سهده, تهوي اإليه كما تهوي اإىل البيت العتيق.

ولقد كان لأهل البيت R الدور البارز يف التوجيه واحلّث 

على زيارة القرب ال�سريف ل�سّيد ال�سهداء, ولزيارتهQولو من 

»يا بن  له:  قال  اأّنه   P  
ّ

النبي ينقل عن  ابن عّبا�س  بعد, فهذا 

واألف  حّجة  األف  ثواب  له  ُكتب  بحّقه,  عارفاً  زاره  من  عّبا�س, 

عمرة, األ ومن زاره فكاأّنا زارن, ومن زارن فكاأّنا قد زار اهلل, 

.
)1(

وحّق الزائر على اهلل اأّل يعّذبه بالّنار«

ينقل  زيارتهQحيث  ال�سيعة على  يحّثون  الأئّمة   
ّ
وا�ستمر

Qُمروا �سيعتنا بزيارة قرب احل�سني« :Q عن الإمام الباقر

 للح�سنيQبالإمامة من 
ُّ
فاإّن اإتيانه مفرت�ٌس على كّل موؤمن يقر

.
)2(

» اهلل عزَّ وجلَّ

محاور المو�ضوع

:Q ف�ضل زيارة الإمام الح�ضين

ورد يف ما روي عن اأهل بيت النبّوة الكثري من و�سف ف�سل 

زيارتهQوثوابها نذكر منها:

- م�ستدرك الو�سائل, ج 10 �ص 277.  (1(

- كامل الزيارات, �ص 236.  (2(
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اأبي  عن  م�سلم  بن  حمّمد  عن  والرزق:  العمر  يف  تزيد   �  1 

Qاحل�سني قرب  بزيارة  �سيعتنا  »ُمروا  جعفرQقال: 

مدافع  ويدفع  العمر,  يف  وميّد  الرزق,  يف  يزيد  اإتيانه  فاإّن 

.
)1(

ال�سوء...«

اأبا عبد   2 � الأمن يوم القيامة: عن زيد ال�سّحام قال: �سمعت 

اهللQيقول: »من اأتى قرب احل�سنيQت�سّوقاً اإليه كتبه 

عطي كتابه بيمينه, وكان حتت 
ُ
اهلل من الآمنني يوم القيامة, واأ

لواء احل�سنيQحّتى يدخل اجلّنة في�سكنه يف درجته اإّن 

.
)2(

اهلل عزيز حكيم«

3 � غفران الذنوب: عن الإمام اأبي احل�سن مو�سى Q: »اأدنى 

ما ُيثاب به زائر احل�سنيQب�ساطئ الفرات اإذا عرف حّقه 

.
)3(

وحرمته ووليته, اأن ُيغفر ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر«

زيارتهQتعدل  اأّن  الروايات من  اإىل ما ذكرته  اإ�سافة  هذا 

احلّج والعمرة واجلهاد وتخفّف احل�ساِب وتورُث ارتفاع الدرجات, 

وتهوين  الهموم,  ورفع  احلاجات,  وق�ساء  الدعوات,  واإجابة 

�سكرات املوت, وُتذهب بهول القرب.

- كامل الزيارات, �ص 284.  (1(

- و�سائل ال�سيعة, ج 14 �ص 497.  (2(

- كامل الزيارات, �ص 153.  (3(
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المع�ضوم يدعو للزوار:

للزّوار  املالئكة  ا�ستقبال  الروايات ذكرت  بع�س  اأّن  ويكفي 

والأو�سياء  الأنبياء  واأّن  عائدين,  لهم  وم�سايعتهم  قادمني 

لزّواره  احل�سنيQويدعون  يزورون  واملالئكة  والأئّمة 

اأورد ذلك �ساحب مفاتيح اجلنان(. ويب�ّسرونهم بالب�سائر )كما 

الإمام  على  دخلت  قال:  وهب  بن  معاوية  عن  نقل   فقد 

�سالته,  ق�سى  حّتى  فجل�ست  م�ساّله  يف  ال�سادقQوهو 

بالكرامة,  نا  خ�سّ من  »يا  ويقول:  رّبه  يناجي  وهو  ف�سمعته 

اأن  اإىل  ووَعَدنا ال�سفاعة, وحّملنا الر�سالة, وَجَعلنا ورثة الأنبياء« 

 

يقول Q: »فكافهم عّنا بالر�سوان واأكالأهم بالليل والّنهار... 

لوا منك يف غربتهم... فارحم تلك الوجوه التي  واأعطهم اأف�سل ما اأمَّ

 غرّيتها ال�سم�س,  وارحم تلك اخلدود التي تقّلبت على قرب اأبي عبد

Q, وارحم تلك الأعني التي جرت دموعها رحمة لنا,  اهلل 

تلك  وارحم  لنا,  واحرتقت  جزعت  التي  القلوب  تلك  وارحم 

الأنف�س  تلك  ا�ستودعك  اإّن  اللهّم  لنا,  كانت  التي  ال�سرخة 

.
)1(

وتلك الأبدان حّتى ترويهم من احلو�س يوم العط�س«

- مفاتيح الجنان, القمي, ثواب زيارة الح�سين.  (1(
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زيارة الإمام الح�ضينQيوم عا�ضوراء ويوم الأربعين:

وُي�ستحب  اإّل  الدينّية  املنا�سبات  من  منا�سبة  تخلو  َيكاد  ل 

فيها زيارة الإمام احل�سنيQمنها زيارته يف الن�سف من رجب 

والن�سف من �سعبان ويف ليايل القدر ويوم الفطر ويوم الأ�سحى 

اإ�سافة اإىل ا�ستحباب زيارته مطلقاً يف اأّي زمان ومكان ولعّل من 

املكان  مع  الزمان  يجتمع  حيث  زيارته  هي  الزيارة  اأوقات  اأهّم 

م... فقد ورد 
ّ
مبعنى زيارتهQيف كربالء يوم العا�سر من املحر

Q
ّ

علي بن  احل�سني  قرب  زار  »من   :Q الباقر  الإمام  عن 

( يوم يلقاه  يف يوم عا�سوراء يظّل عنده باكياً, لقي اهلل )عزَّ وجلَّ

واألفي غزوة, كثواب من حّج  واألفي عمرة,  األفي حّجة,  بثواب 

.
)1(

واعتمر وغزا مع ر�سول اهلل P ومع الأئّمة الرا�سدين«

�سفر  من  الع�سرين  يوم  اأي  الأربعني  زيارة  الزيارات  ومن 

 
ّ

ال�سيخ الطو�سي ال�سيخ القّمي يف مفاتيح اجلنان عن  فقد نقل 

قال:  الع�سكرّيQاأّنه  الإمام  عن  وامل�سباح  التهذيب  يف 

وزيارة  وخم�سني,  اإحدى  �سالة  خم�س,  املوؤمن  »عالمات 

اهلل  بب�سم  واجلهر  اجلبني,  وتعفري  باليمني,  والتخّتم  الأربعني, 

.
)2(

الرحيم...« الرحمن 

- راجع زيارة عا�سوراء في مفاتيح الجنان, لل�سيخ القّمي.  (1(

- تهذيب الأحكام, ج 6 �ص 52.  (2(
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خاتمة: زر في كّل مكان ومن كّل مكان

Qُسئل عن زيارة احل�سني�Qاأّن الإمام ال�سادق ُروي 

هل لها وقت اأف�سل من غريه قال Q: »زوروه يف كّل زمان, 

َكرُثَ ن�سيبه من اخلري, ومن  اأكرث منها  ر, من 
ّ
فاإّن زيارته خري مقر

اأقلَّ منها قلَّ ن�سيبه منه, واجتهدوا يف زيارته يف الأوقات ال�سريفة, 

ففيها ُي�ساَعف اأجر ال�ساحلات, وُتنّزل فيها املالئكة من ال�سماء 

.
)1(

لزيارته«

عن  عمري  اأبي  ابن  روى  مكان  كّل  زيارتهQمن  وعن 

ال�سّقة,  باأحدكم  بعدت  »اإذا  ال�سادقQقال:  عن  ه�سام 

وناأت به الّدار, فليعُل اأعلى منزله, في�سّلي ركعتني, وليوميء 

.
)2(

اإلينا« ي�سري  فاإّن ذلك  قبورنا,  اإىل  بال�سالم 

- مفاتيح الجنان, باب زيارة الأربعين.  (1(

- نف�ص الم�سدر.  (2(
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