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العامة للخطاب العا�شورائي
ال�سيا�سات ّ

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

ال بدّ لها من ت�ضحيات ،وت�ضحيات الإمام احل�سني Qيف
كربالء الدليل الوا�ضح على ذلك.
 -5الإر�شاد �إىل دور الوالية يف توجيه الأ ّمة وتر�شيدها .و�أنّ
وحدة الو ّيل والقائد هي ال�ضمان لوحدة الأ ّمة وع ِّزها.
 -6ت�أكيد �ضرورة وحدة امل�سلمني �ص ّفاً واحداً �أمام �أعدائهم.
 -7حتديد طواغيت الع�صر ويزيد ّييه املتمثّلني اليوم يف الدرجة
الأوىل ب�أمريكا و�إ�سرائيل والتط ّرق �إىل املمار�سات الإرهاب ّية
�ضد م�سلمي وم�ست�ضعفي
التي ميار�سها ه�ؤالء الطواغيت ّ
العامل.
 -8بيان تكليف الأ ّمة يف ن�صرة املظلومني.
�ضد الباطل
 -9الت�شديد على �ضرورة الثبات يف معركة ّ
احلق ّ
إلهي.
ودورها يف حتقيق الن�صر ال ّ
�ضد
� -10إبراز الت�شابه بني ثورة الإمام احل�سني Qومعركتنا ّ
الباطل� ،سواء على م�ستوى �أهداف وممار�سات الأعداء� ،أو
على م�ستوى م�شاركة ال�شرائح املتن ّوعة من املجتمع لن�صرة
احلق (�ش ّبان� ،شيوخ ،ن�ساء� ،أطفال ،طبقات اجتماع ّية
ّ
متفاوتة).
االجتماعي يف الأ ّمة مبا ي�ؤ ِّمن
 -11الإلفات �إىل �ضرورة التكافل
ّ
�ضد الباطل.
الق ّوة الداخل ّية للمجتمع يف معركته ّ
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 -12تقوية عالقة النا�س ب�صاحب الع�صر والزمان| وتبيان
م�س�ؤول ّيتهم يف التمهيد لظهوره املبارك ،وا�ستعدادهم
ال�ستمرار الت�ضحية بني يديه.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ
معهد �س ّيد ال�شهداء
احل�سيني
للمنرب
ّ
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توجيهات اإلمام

الخمينيّ{

للمحا�رضين واخلطباء احل�سين ّيني

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

الخامنئيّ}

للمحا�رضين واخلطباء احل�سين ّيني

تهتموا به هو ر�سالة الثورة يف امل�صيبة ويف
�أ ّول �شيء يجب �أن ّ
املدح ويف الأخالق ّيات والوعظ.
كيف يجب �أن تقام مرا�سم العزاء؟
موجه �إىل جميع من ي�شعر بامل�س�ؤول ّية يف هذه الق�ض ّية،
�إ ّنه �س�ؤال َّ
وباعتقادي � ّأن هذه املجال�س يجب �أن تتم ّيز بثالثة �أمور:
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 -1تكري�س حم ّبة �أهل البيت  Rومو ّدتهم يف القلوب ,لأنّ
العاطفي ارتباط ق ِّيم ووثيق.
االرتباط
ّ
� -2إعطاء �صورة وا�ضحة عن �أ�صل ق�ض ّية عا�شوراء ,وتبيانها للنا�س
من الناحية الثقاف ّية والعقائد ّية والنف�س ّية واالجتماع ّية.
الديني .واالعتماد على �آية
 -3تكري�س املعرفة الدين ّية والإميان
ّ
�شريفة �أو حديث �شريف �صحيح ال�سند �أو رواية تاريخ ّية
ذات عربة.
حتدثتم ،ب ّينوا للنا�س يزيد
على � ّأي منرب �صعدمت و� ّأي حديث ّ
هذا الع�صر و�شمر هذا الع�صر وم�ستعمري هذا الع�صر.
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اخلامنئي
من خطاب للإمام ال�س ّيد
ّ
} �ألقاه يف لقاء احتادات الطلبة
الإ�سالم ّية يف خمتلف مناطق البالد
عام �1364ش املوافق لعام 1986م.

نالحظ يف وقائع عا�شوراء نف�سها؛ �أ ّنه عندما حت ّرك الإمام
احل�سني Qكان ب�إمكان جمموعة من خالل التحاقها به �أن
حت ّول تلك النه�ضة �إىل ثورة ب ّناءة؛ ال �إىل نه�ضة دمو ّية انتهت
بالقتل وال�شهادة؛ كان ب�إمكانهم ذلك! فلو �أنّ عبد اهلل بن
ع ّبا�س وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن عمر,
هذه ال�شخ�ص ّيات التي كانت بارزة يف عامل امل�سلمني يف ذلك
اليوم ,وكانوا ي�سكنون يف ّ
مكة واملدينة ,وهم جميعهم من �أبناء
عم
�شخ�ص ّيات معروفة يف �صدر الإ�سالم؛ ابن جعفر الط ّيار ابن ّ
النبي  ,(((Pابن الزبري ,ابن عمر ,ابن ع ّبا�س؛ لو �أنّ ه�ؤالء
ّ
الأربعة والذين ا�سم ّ
كل واحد منهم عبد اهلل خرجوا برفقة الإمام
احل�سني ,Qلوجدت حركة عظيمة ,مل يكن با�ستطاعة يزيد
وال �أعوان يزيد ,دون ّ
�شك� ,أن يقفوا يف وجهها.
انظروا؛ فه�ؤالء و�آبا�ؤهم كانوا من ال�شخ�ص ّيات املعروفة يف
جداً ،فال�شخ�ص ّية وال�سمعة
الإ�سالم .وهذا الأمر كان م�ؤثّراً ّ
((( � -أ�سد ,الغابة ,ج � ,1ص .341
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كانتا لت�س ّهال له كثرياً من الأمور والأعمال .فهل كان بالإمكان
كل هذه الوجوه املعروفة ,التي ّ
منازعة ّ
لكل واحدة منها ع�شرية
وتبدلت
و�أ�صدقاء وم�ؤ ّيدون يف عامل الإ�سالم؟ �إذاً لقامت ال ّنا�س ّ
تلك احلركة و�أحدثت حت ّو ًال يف ال�سلطة واحلكومة.
لوال تراخي ه�ؤالء الذين ذكرتهم و�أمثالهم ,لكان الإمام
بعدة �آالف ,بد ًال من اخلروج من ّ
مكة
احل�سني Qقد خرج ّ
بب�ضع مئات ,تركه بع�ضهم �أثناء الطريق((( ,والقليل بقي يف
كربالء .و�إذ ذاك هل كان للح ّر بن يزيد يف هذه احلالة� ,أن يقف
يف الطريق ومينع الإمام احل�سني من الو�صول �إىل الكوفة؟((( ولو
و�صل �إىل الكوفة ,هل كان لعبيد اهلل بن زياد  -الوايل اجلديد
للكوفة� -أن يقف �أمام هذا اجلي�ش الكبري الذي على ر�أ�سه
جنباء و�شخ�ص ّيات معروفة من قري�ش وبني ها�شم؟ و[لكانت]
�سقطت الكوفة .وب�سقوط الكوفة ,ت�سقط الب�صرة,؛ ما يعني
�سقوط العراق .ومع �سقوط العراق ,فمن املتيقّن به �أن تلحقه
املدينة ّ
ويتبدل
ومكة وت�سقط ال�شام �أي�ضاً؛ وتتغيرّ احلكومة؛ ّ
تاريخ الإ�سالم .وعو�ض قرنني من ال�ضغط والت�ضييق ,كانت
النبي ,P
�ستعود حكومة �آل ّ
النبيP؛ ولو عادت حكومة ّ
جداً �أن يبلغ الإ�سالم الذروة يف العامل,
لكان من املحتمل ّ
(((  -الأخبار الطوال� ,ص � .248-247إعالم الورى ,ج �,1ص ,447؛ بحار الأنوار,ج � ,44ص .374
(((  -تجارب الأمم ,ج � ,2ص  .64-61اللهوف� ,ص 47؛ بحار الأنوار ,ج � ,44ص .378-376

بد ًال من  14قرناً من االنزواء؛ ّ
ولعل احل�ضارة اليوم وال�صناعة,
عما
التكنولوجيا ,العلم والثقافة كانت �ستكون خمتلفة ك ّل ّياً ّ
هي عليه الآن.
ولع ّله لو ح�صل ذلك الأمر؛ ملا عانت الب�شر ّية عندها من
كل هذا ال�شقاء والب�ؤ�س؛ ومن ّ
ّ
كل هذه الآالم والغ�ص�ص
والفقر وانعدام الأخالق واجلهل ,واحلروب و�سفك الدماء.
عما هو عليه حالياً .ف� ّأي
وكان العامل اليوم ّ
متقدماً � 100سنة ّ
�شخ�ص با�ستطاعته �أن ينكر حجم اال�ستعدادات والقدرات التي
�أبادتها ال�ضغوط واملحن على م ّر هذه ال�سنوات املتمادية؛ فلوال
املحن وال�ضغوط ,ولوال احلكومات الطاغوت ّية ,لتف ّتحت هذه
عما
اال�ستعدادات وانطلقت و�أثمرت ,ولعمرت الدنيا ّ
وتبدلت ّ
هي عليه حالياً.
كيف ُ�س ّد هذا النبع؛ الذي لو جرى لكان ب�إمكانه �أن يروي
الدنيا ب�أ�سرها؛ هناك يف ذلك املوقف عندما �شاهدت بع�ض هذه
ال�شخ�ص ّيات الكبرية الإمام احل�سني Qيتح ّرك وقال لهم ه ّيا
كف وقالوا له :الآن ,لي�ست الظروف
حت ّركوا� ,ضربوا ك ّفاً على ّ
ي�صح .وعندما قالوا له :الآن،
م�ؤاتية(((!! الآن العد ّو ّ
قوي ,وال ّ
فهم جعلوا الزمان دخي ًال ،وجعلوا الظروف دخيلةً.
(((  -الفتوح ,ج � ,5ص 26-23؛ مقتل الح�سين ,الخوارزمي ,ج � ,1ص .281-278
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مل يقل الإمام احل�سني «الآن» ,ال! بل قال هي وظيفتي,
احلق يجب �أن �أنري الأذهان و�أ ّذكرها .فلو
ينبغي �أن �أقف و�أقول ّ
جنحت فهو ,و� اّإل ف� يّإن بعملي هذا �أذكرهم مبا عليهم القيام به؛
هذا هو منطق الإمام احل�سنيQ؛ فيا ليتهم م�ضوا معه!.
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الليلة األولى
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المحاضرة األولى:

ن�رصة املظلوم
الهدف:

بيان الظلم وعواقبه ووجوب ن�صرة
املظل��وم وتنا�ص��ر �أبناء الأ ّم��ة ,وعدم
حواز الركون للظامل.

ت�صدير المو�ضوع

من نداءات الإمام احل�سني Qيف كربالء« :هل من نا�صر
ين�صرنا.(((»...

((( � -شجرة طوبى ج � 2ص .215

ّ
مقدمة:
قبح الظلم والإعانة عليه:
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أهم مالمح عا�شوراء هو تلك املظلوم ّية لأبي الأحرار
�إنّ من � ّ
و�س ّيد ال�شهداء الإمام احل�سني Qول�صحبه ولأهل بيته،
ّ
ولعل هذه املظلوم ّية من �أ�سباب ا�ستدرار الدموع وحت ّرك امل�شاعر
عرب الأجيال مع تلك النه�ضة و�أبطالها .وتفاعلها معها والظلم
حق �أو حقوق
يف بع�ض معانيه جتاوز �شخ�ص ما �أو جهة ما على ّ
حق ل�شخ�ص
�شخ�ص �أو جهة �أو فئة ،ومن م�صاديقه �إنقا�ص ّ
احلق حقّه يف وقته املالئم
عن ن�صابه ،ومنه عدم �إعطاء �صاحب ّ
ومكانه املنا�سب �أو املعينّ ،بل اعترب �أهل اللغة �أنّ الظلم و�ضع
املخت�ص به ،وعند العرف ويف زماننا ّ
كل
ال�شيء يف غري مو�ضعه
ّ
تعد على �إن�سان ونيل منه ومن حقوقه و�أمواله يعترب ظلماً ,ومن
ٍّ
النف�سي عند ال ّنا�س �إدراك الإن�سان بنف�سه
بديه ّيات التكوين
ّ
قبح الظلم وب�شاعته وكذلك ح�سن العدل .وك ّلما كان املظلوم
أ�شد �ضعفاً و�أل�صق بالرباءة كالأطفال والن�ساء واملع ّوقني كان
� ّ
أ�شد �إثارة للم�شاعر الإن�سان ّية ولال�ستنكار.
� ّ
تتو�سع دائرته لي�شمل لي�س فقط
بل �إنّ القبيح بنظر ال ّنا�س ّ
الظامل بل املعني له املمالئ املداهن له بل ح ّتى ال�ساكت عنه.

محاور المو�ضوع
وجوب ن�صرة المظلوم:

و ّمما جاء م�ؤ ّيداً ملا �سبق ما روي عن ر�سول اهلل « :Pيقول اهلل
ع َّز ّ
أنتقمن من الظامل يف عاجله و�آجله،
وجل :وع ّزتي وجاليل ل ّ
أنتقمن ّممن ر�أى مظلوماً فقدر �أن ين�صره فلم ين�صره»(((.
ول ّ
فالإ�سالم يريد بذلك تربية نفو�س �أبناء الأ ّمة على ما فطر
حب العدل وبغ�ض الظلم ،بل ما تدعو
اهلل عليه الب�شر من ّ
�إليه الإن�سان ّية ال�سليمة من وجوب م�ساعدة ومنا�صرة املظلومني
لريفعوا عن �أنف�سهم الظلم.
علي بن �أبي طالب لولديه
ولذا كانت و�ص ّية �أمري امل�ؤمنني ّ
احل�سن واحل�سني« Qكونا للظامل خ�صماً وللمظلوم عوناً»(((.
فال ميكننا �أن نكون مع املظلوم ما مل نقف لنواجه الظامل،
فن�صرة املظلوم لها �شقّان ,الأ ّول :عدم ترك املظلوم وحيداً ي�ستفرد
به الظامل كما ي�ستفرد الوح�ش بفري�سته ،والثاين :خو�ض معارك
رفع الظلم والنزول �إىل �ساحات وميدان املواجهة مع الظاملني
ولأنّ جم ّرد التعاطف مع املظلوم دون �إعانته مبا ي�ستطاع يالم�س
ال�سجاد Qيع ّلمنا يف دعائه �أن نعتذر �إىل اهلل
الإثم ,ف�إنّ الإمام ّ
(((  -كنز الع ّمال ,ج � ,3ص .505
(((  -بحار الأنوار ,ج � ,42ص .245
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عن عدم ن�صرة املظلوم حيث قال:Q
«اللهم � يّإن �أعتذر �إليك من مظلوم ظلم بح�ضرتي فلم
ّ
�أن�صره.(((»...
وهذا يعني �أ ّنه كما �أ ّنه جتب ن�صرة املظلوم و�إعانته كذلك يحرم
خذالنه ،ولأنّ اجلزاء وفق اجلرم ف�إنّ عقوبة اخلذالن هي اخلذالن,
وقد روي يف ذلك عن �أبي عبد اهلل« :Qوما من م�ؤمن يعني
م�ؤمناً مظلوماً � اّإل كان �أف�ضل من �صيام �شهر واعتكافه يف امل�سجد
احلرام ،وما من م�ؤمن ين�صر �أخاه وهو يقدر على ن�صرته � اّإل ن�صره
اهلل يف الدنيا والآخرة ،وما من م�ؤمن يخذل �أخاه وهو يقدر على
ن�صرته � اّإل خذله اهلل يف الدنيا والآخرة»(((.
الأ ّمة المتنا�صرة:

لقد �أر�سى الإ�سالم بتعاليمه الرائعة عنا�صر الوحدة يف الأ ّمة
فاعترب الرابطة بني �أبنائها هي رابطة الأخ ّوة ،فقال تعاىل} :ﯜ
ﯝﯞ.((({..
وقال كذلك} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄ{(((.
20

(((
(((
(((
(((

ال�سجاد ّية دعا�ؤه في االعتذار من العباد.
 ال�صحيفة ّ و�سائل ال�شيعة ,ج � 12ص .268 �سورة الحجرات ,الآية10 :� -سورة �آل عمران ,الآية.103 :

موحدة ت�سود
فثمة قاعدة ق ّررها الإ�سالم وهي �أنّ �أبناءه جماعة ّ
ّ
بينهم روح الأخ ّوة ،وهذا ما ير ّتب ّ
لكل فرد حقوقاً وواجبات,
ومن هذه الواجبات واحلقوق التنا�صر .فالن�صرة واجبة من ّ
كل
م�سلم جتاه ّ
كل م�سلم مهما كان لونه وعرقه ولغته.
بل �إنّ من م�صاديق التنا�صر لي�س فقط دفع الظلم عن امل�سلم
املظلوم وتقدمي امل�ساعدة له لريفعه و�إنمّ ا �أي�ضاً منعه من �أن يظلم
غريه فقد جاء �أنّ ر�سول اهلل Pقال:
«ان�صر �أخاك ظاملاً �أو مظلوماً» ,فقال رجل :يا ر�سول اهلل� ،أن�صره
�إن كان مظلوماً� ،أر�أيت �إن كان ظاملاً كيف �أن�صره؟ قال« :حتجزه �أو
متنعه من الظلم ف�إنّ ذلك ن�صره»(((.
من هو الذي يظلم؟

�إنّ اجلواب على هذا ال�س�ؤال له عالقة بفهم الإن�سان وتكوينه
النف�سي �إ�ضافة �إىل �أبعاده االجتماع ّية والفرد ّية ،وبعبارة �أخرى
ّ
حب العدل وبغ�ض الظلم من الفطرة الإن�سان ّية فلماذا
�إن كان ّ
نرى الظلم ي�سود املجتمعات الإن�سان ّية؟
يتلخ�ص بالقول� :إنّ الظلم راجع �إىل جهة من جهات
واجلواب ّ
النق�ص يف الإن�سان ،ف�إ ّما �أن يظلم الإن�سان لأ ّنه جاهل بالعدل
والظلم من جهة امل�صاديق فتلتب�س عليه الأمور وتختلط نتيجة
((( كنز الع ّمال ,ج � 3ص .414
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التعليم والرتبية وال�صحبة فتنعك�س املوازين عنده فيح�سب
الظلم عد ً
ال والعدل ظلماً ,ويكون م�صداقاً لقوله تعاىل} :ﮠ
ﮡﮢﮣ{(((.
�أو ل�ضعفه �أمام �شهواته وغرائزه وميوله و�أهوائه كالع�صب ّية
وحب اجلاه وال�سلطة �أو ال�ستعجاله النتائج وعدم �صربه على
ّ
الأمور ,وهذا ما �أ�شار �إليه الإمام زين العابدين Qيف الدعاء
التايل« :و�إنمّ ا يعجل من يخاف الفوت و�إنمّ ا يحتاج �إىل الظلم
ال�ضعيف»(((.
ال تكن ظالم ًا:
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مهمة ولكن الأوىل
�إنّ ن�صرة املظلوم و�إعانته ومواجهة ظامليه ّ
�أن ال نظلم نحن وال ي�صدر م ّنا الظلم و�إذا دار الأمر بني �أن نظلم
وثمة �أمر ن�شارك
�أو ُنظلم فلنكن من املظلومني ال من الظاملنيّ ،
به الظامل ظلمه وهو �أن نكون من �أعوان الظاملني ,حيث ورد �إنّ
النداء يوم القيامة �سيكون لي�س فقط للظاملني و�إنمّ ا لأعوانهم ومن
�ساعدهم ولو ب�أدنى درجات امل�ساعدة ،ومعونة الظامل �إ ّما بتكثري
احلق و�أهله ،ويف كربالء
احل�شد حوله مبا ي�شعره بالق ّوة �أو بخذالن ّ
كان هناك نوعان نوع كثرّ اجلمع على احل�سني Qو�صحبه
و�أهل بيته و�أغرى ابن زياد وابن �سعد بالكرثة ,وق�سم خذل
((( � -سورة الكهف الآية.104 :
ال�سجاد ّية ,دعاء في دفع كيد الأعداء �ص .284
(((  -ال�صحيفة ّ

يلب نداءه وجل�س على ّ
التل منتظراً نتيجة
احل�سني Qومل ّ
املعركة ,وربمّ ا ذرف دموعه و�أ�سالها على خدوده ج ّراء ما ر�أى
و�سمع.
خاتمة :ر�سالة �إلى المظلومين:

�إنّ على املظلوم �أن يعمل ويتح ّرك لرفع الظلم عن نف�سه ,وعلى
ال�شعوب والأمم املظلومة �أن تواجه م�ضطهديها لرفع ا�ضطهادهم
ال�شخ�صي ال ي�ؤجر على مظلوم ّيته
باحلق
عنها ،فكما �أنّ املظلوم ّ
ّ
�إن كان قادراً لرفعها عنه ،فكذلك ال�شعوب والأمم امل�ضطهدة
واملقهورة واملظلومة قد ال ت�ؤجر على مظلوم ّيتها �إن كانت قادرة
على املواجهة واملقاومة لرفع الظلم و�إزالة اجلور.
ولذا نرى نوحاً Qمل يقل يف دعائه � :يّإن مظلوم فانت�صر,
ين هو } :ﭱ ﭲ ﭳ{((( ،واملغلوب هو
الن�ص القر�آ ّ
بل �إنّ ّ
املظلوم الذي �سلب وقهره ظاملوه وغلبوه على �أمره ف�أ�صبح غري
قادر على رفع الظلم واخلروج من �سلطان الظاملني.
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((( � -سورة القمر ,الآية.10 :

المحاضرة الثانية:

الغيبي
�أثر ال�شهادة وال�شهداء يف ا�ستنزال ا َمل َدد
ّ
الهدف:

بي��ان �أث��ر ال�شه��ادة يف ا�ستن��زال
الن�صر ،وف�ضل ال�شهداء يف ا�ستنزاله.

ت�صدير المو�ضوع
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{(((.

((( � -سورة الأحزاب ،الآية.23 :

ّ
�صر من عند اهلل
مقدمة :ال ّن ُ

مبقت�ضى الإميان ب�أنّ اهلل تعاىل هو امل�ؤثّر الوحيد يف عامل الوجود،
وال ي�ؤثّر �شيء � اّإل ب�إذنه و�إرادته� ،سواء تع ّلق ذلك باملاد ّيات �أو
املعنو ّيات ،والن�صر يف ميادين اجلهادين الأكرب كما الأ�صغر ال
يتحقّق � اّإل ب�إذنه تعاىل وقد ق َّرر تعاىل هذه القاعدة بقوله:
}ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{(((.
فالن�صر ح�صراً بيد اهلل تعاىل عنده .وهذا ال يعني �أنْ ال ِعربة
م�سبب ّ
كل �سبب وهو
بالأ�سباب الظاهر ّية ،بل تعني �أ ّنه تعاىل هو ُ
مع ّ
كل �سبب �سبب.
ولذا �أمرنا اهلل تعاىل �أن ن�أخذ بالأ�سباب املُف�ضية �إىل حتقيق
الن�صر والغلبة من خالل �إعداد ما �أمكن �إعداده من خطط
وتدرب وجتهيز وتهيئة نف�س ّية ومعنو ّية ،فقال ع َّز َّ
وجل:
ّ
}ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
َ
فالتفريط ب�أ�سباب الق ّوة �إهدار لفر�صة الن�صر والغلبة والفتح،
ف�إنّ كان الن�صر من عند اهلل فعلينا �أن ُنوجِ د الأ�سباب التي
ت�ستنزله.
26

((( � -سورة الأنفال ،الآية.10 :
((( � -سورة الأنفال ،الآية.60 :

محاور المو�ضوع
بين الن�صر والهزيمة:

الن�صر ن�صران .وكالهما من عند اهلل ن�صر بالأ�سباب و�آخر
حتدث عنه اهلل بقوله} :ﮫﮬﮭﮮ
إلهي وهو الذي ّ
� ّ
ﮯ{((( .وكالهما من عند اهلل تعاىل.
وباملقابل ف�إنَّ الهزمية التي يتع ّر�ض لها امل�ؤمنون �أحياناً �ستكون
مرحل ّية َجرياً على ال�س ّنة الإله ّية يف التاريخ التي ق ّررها تعاىل
بقوله} :ﯟﯠﯡﯢﯣ{(((.
تكون احلكمة الإله ّية اق َت َ�ضتها اللفات امل�ؤمنني �إىل �أ ّنه
احلق هو ال�سبب التا ّم
عليهم �أن ال يظ ّنوا �أنّ كونهم على ّ
جداً ،كمخالفة
لغلبتهم ،فقد يكون هناك خلل ما وهو خط ٌري ّ
القيادة كما ح�صل يف �أُ ُحد� ،أو لأجل التمحي�ص }ﭑ
ﭒﭓﭔ{(((.
�أو �أ ّنها ا�ستدراج الكافرين �إىل الهزمية النهائ ّية }ﭕ
ﭖ{ �أو لإك�ساب امل�ؤمنني ٍ
�صفات و�أخالقاً وكماالت� ،أو
�إظهارها حيث ال ميكن ظهورها � اّإل بالهزمية املرحل ّية ومكابدة �آالمها.
((( � -سورة الروم ,الآية.47 :
((( � -سورة �آل عمران ،الآية.140 :
((( � -سورة �آل عمران ،الآية.141 :
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}ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ{((( .فنظام االمتحان والتمحي�ص قد يقت�ضي

�أحياناً جريان الأمور على خالف امل�أمول.
إلهي:
موا�صفات الن�صر ال ّ

إلهي وغريه ،ميكن ذكر بع�ض
و�إذا �أردنا �أن من ّيز بني الن�صر ال ّ
هذه املوا�صفات:
 -1المن�صور �إله ّياً ال ُيغلب:

إلهي،
وهذا معناه �أنّ الذي يكون محُ قِّقاً لأ�سباب الن�صر ال ّ
يكون منت�صراً دائماً يف ّ
كل ميادين اجلهاد والقتال وهذا ما
�أر�شدت �إليه الآية التالية} :ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.
إلهي مع التثبيت:
 -2الن�صر ال ّ

وهو ما ّن�صت عليه الآية الكرمية:
}ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
فكم من منت�صر يف التاريخ حقّق الغلبة الع�سكر ّية ،لكن
ما لبث �أن زال ملكه و�سلطانه ،حيث مل يتجاوز ن�صره اجلنبة
الع�سكر ّية ،وقد �آلت الأمور �إىل عد ِّوه الذي غلبه �أو غريه.
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((( �سورة �آل عمران ،الآية.142 :
((( � -سورة �آل عمران ،الآية.160 :
محمد ،الآية.7 :
((( � -سورة ّ

فانهزمت مباد�ؤه و�أخالقه وثقافته� ،أمام ثقافة و�أخالق ومبادىء
غرميه .ويكفي �شاهداً على ذلك ما ح�صل يف كربالء ونه�ضة
الإمام احل�سني Qحيث كانت الغلبة ع�سكر ّياً للطاغية ،و�أ ّما
الذي خُ ّلدت مباد�ؤه ،وانت�صر فكره ،وهيمنت �أخالقه و�شعاراته،
فهو احل�سني .Qفكم من ن�صر يف الظاهر كان هزمية يف الباطن،
مقدم ٍة لهزمية ماحقة.
وكم من ن�صر �آ ٍّ
ين كان ّ
الغيبي:
 -3المدد
ّ

إلهي ،وهو قد يح�صل بالأ�سباب
وهو � ّ
أهم ما مي ّيز الن�صر ال ّ
املنظورة كالتوفيق يف الو�سائل املُف�ضية �إىل �إيجاد الق ّوة والقدرة
القتال ّية املُو�صلة �إىل الن�صر� ،أو الظروف النف�س ّية واملعنو ّية
امل�ساعدة على االنت�صار جلهة امل�ؤ ّيدين ،والهزمية جلهة املخذولني،
وو�ضع اخلطط والتكتيكات القتال ّية �إ�ضافة �إىل �إنزال املالئكة.
النف�سي.
وقد ذكر القر�آن الكرمي جمموعة منها لأجل الأمن
ّ
منها املطر لتثبيت الأقدام يف املواجهة ،ومنها تقليل �أو تكثري
العد ّو يف �أعني امل�ؤمنني� ،أو العك�س .قال تعاىل يف ذلك:
}ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ{(((.
}ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ{(((.
((( � -سورة الأحزاب ،الآية.9 :
((( � -سورة الأنفال ،الآية.11 :
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}ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ{(((.
خاتمة :ال�شهادة ت�ست ّنزل الن�صر
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إلهي ،هو كونه م�ؤ ِّيداً
�إنّ � ّ
أهم عن�صر و�صفة من �صفات ال ّن�صر ال ّ
من اهلل باملدد ،والتوفيق الإله ّيني .يف قبال الن�صر الآخر الذي
ي�صح لنا ت�سميته بالن�صر امل�أذون ،من اهلل.
ّ
وبالتايل ف�إنَّ لهذا الت�أييد والتوفيق واملدد� ،أموراً ت�ستدعيه،
وتكون �سبباً ال�ستنزاله ،منها الإميان ،وكون الق�ض ّية التي يقاتل
لأجلها م�شروعة بحيث ي�صدق عليها عنوان ن�صرة اهلل تعاىل،
ولتحقيق ال�شرط فال َّبد من خلفية عقائد ّية حقّة ،وكون الأهداف
ولعل ّ
�إله ّية ،والو�سائل م�شروعةّ ,
مت�ضمن يف قوله تعاىل:
كل ذلك ّ
}ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{((( .وقد
ك�شف �أمري امل�ؤمنني Qعن �س ّر الأ�سرار وركن الأركان يف
إلهي حيث جاء عنه Qيف نهج البالغة:
ا�ستنزال الن�صر ال ّ
بعدونا الكبت ،و�أنزل علينا
فلما ر�أى اهلل ِ�صدقنا �أنزل ّ
«ّ ...
ال ّن�صر ح ّتى ا�ستق ّر الإ�سالم ُملقياً جرانه ،ومتب ِّوئاً �أوطانه»(((.
فال�صدق الذي يعني بالدرجة الأوىل الثبات يف ميادين
((( � -سورة الأنفال ،الآية.12 :
محمد ،الآية.7 :
((( � -سورة ّ
(محمد عبده).
(((  -نهج البالغة ،ج� ،1صّ 104

وحتمل م�شاقّه و�آالمه و َتبعاته ونتائجه ما ي�شهد بِ�صدق
اجلهادّ ،
الدين ،فاال�ستعداد للت�ضحية والفداء هو �أبرز
االنتماء �إىل هذا ّ
والعاطفي .وال جتد كبذل النفو�س
العقائدي
مظاهر ال�صدق
ّ
ّ
وا�سرتخا�ص الدماء �أمراً ُينبئ عن هذا ال�صدق.
ولذا كانت ال�شهادة بهذا املعنى � ّأهم ُمث ّبت لل�صدق ّية والثبات،
إلهي من جهة
الغيبي ،والن�صر ال ّ
و�أف�ضل و�سيلة ال�ستنزال املدد ّ
ال�شهداء الذين �أَقدموا على املوت راغبني م�شتاقني مل تُرهبهم بوارق
ويتحمل �أمل فقدهم ،ويرى
ال�سيوف ،ومن جهة من يبقى بعدهم ّ
تقطع �أو�صالهم ومع ذلك ي ّتبع خطاهم ،و َيقفوا �أثرهمَ ،
ّ
لينال مقامهم
ومنزلتهم ويلحق بهم.
علي Qترجمة لقوله تعاىل:
وقد يكون كالم الإمام ّ
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{(((.
ّثم يقول بعدها} :ﭦﭧﭨﭩ{ ...واجلزاء
له�ؤالء ال�صادقني املق�سومني �إىل ق�سمني ق�سم مات �أو ُقتل يف �سبيل
حي باقٍ على ال�صدق مل يبدّ ل جزا�ؤهم هو:
اهلل على ال�صدق ،وق�سم ّ
}ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ{(((.
((( � -سورة الأحزاب ،الآية.23 :
((( � -سورة الأحزاب ،الآية.25 :
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}ﭓﭔﭕﭖﭗ

علي« :Qفينا نزلت
عن ّ
ﭘﭙ { ف�أنا  -واهلل  -املنتظر وما ّبدلت تبدي ًال ،وم ّنا ٌ
رجال قد
ا�س ُت�شهدوا من قبل كحمزة �س ّيد ال�شهداء»(((.
ولنا �أن ن�أمل ون�ستب�شر تطبيقاً لأمره تعاىل }ﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼ{((( ون�ستب�شر مع ال�شهداء القادة ال�س ّيد ع ّبا�س
املقد�س
وال�شيخ راغب
واحلاج عماد وكذلك �شهداء الدفاع ّ
ّ
(ر�ضوان اهلل عليهم) الذين ي�ستب�شرون ملن خلفهم فيرَ ْون }ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ{ لنا �أن ن�ستب�شر بن�ص ٍر حا�سم
وحتمي ،ولذا كانت �شهادة القادة ب�شرى الن�صر.
ّ
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(((  -تف�سير الأمثل ,ال�شيرازي ،ج� ،13ص.199
((( � -سورة التوبة ,الآية.111 :

المحاضرة الثالثة

االجتماعي
النفاق
ّ
الهدف:

االجتماعي،
التنبيه على مر����ض النفاق
ّ
و�آثاره والتحذير منه ،و�ضرورة عالجه.

ت�صدير المو�ضوع

النبي « :Pللمنافق ثالث عالمات يخالف ل�سانه قلبه،
عن ّ
وقلبه فعله ،وعالنيته �سريرته»(((.

(((  -الخ�صال� ,ص .111

ّ
مقدمة :معنى النفاق:
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م�شتق من النفق ،وهو الطريق النافذ يف
النفاق يف اللغة ّ
الأر�ض واملحفور يف الأر�ض لال�ستتار �أو للهرب .وله مفهومان.
اخلا�ص :فهو �صفة لأولئك الذين
خا�ص وعا ّم؛ ف�أ ّما املفهوم ّ
ّ
أخ�ص هم فئة
ُيظهرون الإ�سالم ويبطنون الكفر؛ وب�شكل � ّ
ظهروا يف زمن الر�سول الأعظم  Pويف املدينة املن ّورة ّ
بالذات،
حتدث اهلل عنهم يف كتابه و�أ�شار �إىل عظيم َخ َطرهم ،و�أمر
وقد ّ
مبواجهتهم وقتالهم ،فه�ؤالء كانوا جماعة يف �أ�صلها معادية
وللنبي  Pوكان الواقع ال�سائد قبل الإ�سالم وقبل
للإ�سالم
ّ
الهجرة يالئم م�صاحلهم ،وكانوا يف حقيقة �أمرهم عندما كان
عود الإ�سالم طر ّياً من املعادين واملحاربني تارة بالق ّوة امل�س ّلحة،
و�أخرى بالق ّوة االقت�صاد ّية ،و�أخرى بال�سخرية واال�ستهزاء ،وربمّ ا
االجتماعي ،ولكن عندما بد�أت تلوح عالئم انت�صار
بالت�ضليل
ّ
الإ�سالم وهيمنته وق ّوته� ،أظهروا اال�ست�سالم ظاهر ّياً وحت ّولوا باطن ّياً
و�س ّرياً �إىل معار�ضة �س ّرية تعمل من داخل جمتمع امل�سلمني �إىل
تر�صد حركة
�إ�سقاط الإ�سالم ،وجمتمع امل�سلمني ،وتعمل على ّ
�ضده،
ومد الأعداء بها ،فاملنافق يظهر �شيئاً وي�ضمر ّ
امل�سلمني ّ
ولذا فاملنافقون �أخطر الأعداء ،بل هم العد ّو
احلقيقي كما عبرَّ
ّ
القر�آن الكرمي }ﯲ ﯳ ﯴﯵ{((( وللنفاق مفهوم �آخر عا ّم
((( � -سورة المنافقون ,الآية.4 :

ي�شمل ّ
كل حالة لها هذه امل ّيزات ،وقد جاء هذا التعميم ملفهوم
النبي الأعظم  Pحيث ورد عنه قوله« :من
النفاق على ل�سان ّ
خالفت �سريرته عالنيته ،فهو منافق كائناً من كان»(((.
محاور المو�ضوع
االجتماعي:
النفاق
ّ

االجتماعي
ن�سميه النفاق
ومن م�صاديق النفاق ما ّ
ي�صح �أن ّ
ّ
علي« :Qما �أقبح بالإن�سان �أن يكون ذا وجهني»(((.
فعن الإمام ّ
االجتماعي هو النفاق يف العالقات بني
فاملق�صود من النفاق
ّ
�أبناء املجتمع ،حيث ميكن تق�سيمه �إىل نوعني:
العملي :وهو املُعبرّ عنه بذي الوجهني ،حيث يقابل
 1ـ النفاق
ّ
الآخرين بطالقة وجه وب�شا�شة ُتظهر �سروره بهم ،و�إذا راحوا
عن جمل�سه �أو مكان لقائه و�أَ ِم َن منهمَ ،ع َب�س واكفه َّر،
وح َنقاً ،عن الإمام
وربمّ ا َّ
ع�ض على ال�شفاه �أو الأنامل غيظاً َ
الباقر« :Qبئ�س العبد همزة ملزة يقبل بوجه ويدبر
ب�آخر»(((.
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(((  -م�صباح ال�شريعة.146 ,
(((  -عيون المواعظ والحكم� ,ص .473
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 12ص .258

 2ـ النفاق القو ّيل :وهو املعبرّ عنه يف الروايات بذي الل�سانني
وهو الذي يقول يف حم�ضر ال�شخ�ص الكالم اجلميل ويطري
ويت�أ ّهل به ،ف�إذا �صار خلواً منه �أطلق ل�سانه ذئباً يرعى يف حلم
�أخيه ،ينه�شه غيبة وبهتاناً وربمّ ا �شتمه وذ ّمه ،وهتك �سرته ،و َّمن
عليه ليوغر �صدور الآخرين عليه.
وعن ذلك قال الإمام الباقر« :Qبئ�س العبد عبد يكون ذا
وجهني وذا ل�سانني ،يطري �أخاه �شاهداً ،وي�أكله غائباً� ،إن �أُعطي
َح َ�سده ،و�إن اب ُتلي خذله»(((.
و�إذا رجعنا �إىل واقعنا احلايل جند كثرياً من م�صاديق �أهل
االجتماعي الذين ُيظهرون املح ّبة ،و ُيبطنون ،البغ�ضاء،
النفاق
ّ
الغ�ش ،واخلديعة واخليانة.
و َيلب�سون ثوب النا�صح ،وي�ضمرون ّ
وقد جاء عن ر�سول اهلل  Pقوله« :ثالثة ال ينظر اهلل �إليهم
يوم القيامة ،وال ّ
عذاب �أليم ...:ورجل ا�ستقبلك
يزكيهم ولهم ٌ
بو ّد �صدره فيواري وقلبه ممتلئ غ�شّ اً»(((.
النفاق حالة مر�ض ّية
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من جملة ما و�صف به اهلل تعاىل املنافقني قوله عن �صفتهم:
}ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ{(((.
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .343
(((  -بحار الأنوار ,ج � ,72ص .211
((( � -سورة البقرة ,الآية.10 :

فهذه الآية اعتربت �أنّ النفاق نوع من املر�ض ،لأنَّ حقيقته هو
ازدواج ّية ال�شخ�ص ّية ،فالإن�سان ال�سامل له وج ٌه واحد ،ويف ذاته
ان�سجام تا ّم بني الباطن والظاهر ،وبني الروح واجل�سد ،لأنَّ ك ًّال
منها ُيكمل �أحدها الآخر ،و�أ ّما النفاق فهو حالة من الت�ضا ّد بني
اخلارجي ،ولذا فهذا املر�ض
الداخلي ،واملظهر وال�سلوك
املحتوى
ّ
ّ
الفردي
اخلطري له ظواهر يفرزها من الأعمال ،والأقوال ،وال�سلوك
ّ
واالجتماعي.
ّ
فمن �أعرا�ض هذه الآفة:
 1ـ التل ّون والتذبذب ،وعدم الثبات ،فهو مع ّ
كل �شخ�ص ب�صور ٍة
ولونٍ ينا�سبه.
 2ـ املكر وا ِخلداع ،واخليانة ،والتم ّلق.
 3ـ التعايل والتكبرّ على النا�س وا�ستحقار النا�س باعتبارهم ُبلهاء
و�سفهاء.
ُ
 4ـ الأنان ّية وعبادة الذات ،فال يخطر ببالهم � اّإل م�صاحلهم.
 5ـ االغتياب والنميمة ،واحل�سد واخلذالن لأ�صدقائه� ،إذ ّ
كل ما
يقدمه للآخرين ال يتجاوز ل�سانه �إىل جيبه ف�ض ًال عن نف�سه.
ّ
6ـ االنتهازية وحتينّ الفر�ص.
االجتماعي
عاقبة النفاق
ّ

االجتماعي ب�شكل
�إنّ مر�ض النفاق ب�شكل عا ّم ،والنفاق
ّ
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جداً ب�آثاره ونتائجه يف الدنيا والآخرة.
خا�ص خطري ّ
ّ
فلو متا َدى الإن�سان املنافق يف غ ِّيه و�ضالله� ،سوف ي�صل �إىل
حد فقدانه القدرة على ت�شخي�ص واقعه� .أ ِم َن ال�صاحلني هو �أم
ّ
من الفا�سدين املُف�سدين ،ذلك النقالب املوازين عنده وهيمنة
املر�ض عليه� ،إذ ترتاءى للمنافق �أعماله االف�ساد ّية �أعما ًال
�إ�صالح ّية ،وهو على �صواب والآخرون على خط�أ ،واحلكمة
واحلنكة هي فيما يقول ويفعل ،والآخرون �أهل �سفاهة وبالهة،
وبالتايل فهو يف عمق م�شكلته يلج�أ نتيجة �إ�صابته بهذا املر�ض
�إىل خداع نف�سه ،ويعمد ليتخ ّل�ص من وخز ال�ضمري وت�أنيبه� ،إىل
ِخداع نف�سه و�ضمريه ووجدانه ،و�شيئاً ف�شيئاً بالتدريج ي�صبح
املنافق مقتنعاً ب�أنّ ما يقوم به لي�س انحرافاً وال عم ًال �س ّيئاً ،بل
على عك�س ذلك من ال�صفات ،وهذا �سي�ؤ ّدي �أخرياً �إىل ّ
�شل
ال�ضمري و�إ�سكات �صوته؛ وهنا غاية ال�سوء حيث ُي�صبح النفاق
حقيق ًة النف�س وواقعها و�صورتها الباطن ّية.
ومن كان واقعه يف الدنيا هكذا كيف �ستكون �صورته وواقعه
يف الآخرة؟
العملي فقد ُروي عن ر�سول اهلل « :Pذو
�أ ّما �صاحب النفاق
ّ
الوجهني يف الدنيا ي�أتي يوم القيامة وله وجهان من نار»(((.
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 4ص .3343

و�صاحب النفاق القو ّيل يقول عنه « :Pمن كان ذا ل�سانني،
جعل اهلل له ل�سانني من نار»(((.
فاملنافق يف الدنيا �إذا عرفه النا�س َي�سقط من �أعينهم ،ويفقد
كرامته ،ويطردونه من جمال�سهم ،ويف الآخرة يح�شر م�ش ّوه ا ِخللقة
بل�سانني من نار ،و ُي ّ
عذب مع املنافقني وال�شياطني.
خاتمة :ال َّ
بد من العالج:

لأنَّ مكائد النف�س وال�شيطان خف ّية ،ولأنّ الأمرا�ض ّ
تت�سلل
�إليها خل�سة ،ويف غفلة م ّنا ،فلربمّ ا ُي�صبح الإن�سان �أحياناً كما يقول
اخلميني { «ب�إ�شارة من �إ�شاراته� ،أو بغمز وتعري�ض
الإمام
ّ
َي�صدر منه يف غري مو�ضعه من ذوي الوجهني ،وقد يكون الإن�سان
ُمبتلى بهذه الرذيلة ح ّتى نهاية عمره وهو يت�ص ّور نف�سه �سليمة
طاهرة»(((.
ولذا ف�إنَّ العالج كما ي�صفه { هو:

 1ـ علم ّياًّ :
التفكر يف مفا�سد هذه املُوبقة و�آثارها ،ونتائجها الدنيو ّية
والأخرو ّية.
 2ـ عمل ّياً :ال َّبد من مراقبة الإن�سان حلركاته و�سكناته ،و�أن يجعل
�أعماله و�أقواله من�سجمة ومتوافقة ،ويعمل على املُطابقة بني
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 4ص .3344
(((  -الأربعون حديثاً.
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القلب والل�سان والوجه ،ويبتعد عن ّ
كل مظاهر اخلداع .و�إذا
نف�سه �إىل �شي ٍء من ذلك ،فل ُيخالف رغباتها ويعمل
َمالت ُ
بعك�سها ،وعلينا مع ّ
كل ذلك �أن ال نن�سى �أنّ التوفيق
والنجاح دائماً بيد اهلل تعاىل ولذا فال َّبد من الطلب من اهلل
عرب الدعاء �أن يو ّفقنا يف معاجلة �أنف�سنا ،موقنني ب�أ ّنه تعاىل
برحمته الالمتناه ّية ُّميد لنا َيد العون لإنقاذنا ومعاونتنا يف
خطواتنا العالج ّية.
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الليلة الثانية

41

المحاضرة األولى:

�أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر
الهدف:

بيان �أهم ّية الأمر باملعروف والنهي
واحلث عليهم��ا ,و�آثارهما
عن املنكرّ ,
يف الدنيا والآخرة.

ت�صدير المو�ضوع

قال الإمام احل�سني« :Qو�إنمّ ا خرجت لطلب الإ�صالح يف
جدي � Pأريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر»(((.
�أ ّمة ّ

((( لواعج الأ�شجان ,ال�س ّيد مح�سن الأمين ,ج � ,4ص .330

ّ
مقدمة:
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الأمر باملعروف والنهي عن املنكر جمال وجالل وجمال.
من الواجبات التي كثرياً ما يهملها ال ّنا�س وين�سون وجوبها
�سماها البع�ض
عليهم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ولذا ّ
بالفري�ضة املن�س ّية ،مع �أنّ وجودها كما يعبرّ عنه يف الر�سائل
إلهي بها يف قوله
العمل ّية من �ضرورات ّ
الدين وقد جاء الأمر ال ّ
تعاىل} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ{(((.
ب��ل �إنّ اهلل تع��اىل ق��ال} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{(((.
فالآية تلفت �إىل �أنّ كون الأ ّمة الإ�سالم ّية خري الأمم موقوف
على جملة �أمور منها تع ّهدها الدائم لفري�ضة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر.
�إذ �أنّ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر حركة تطهري دائمة
وتطوير دائمة ،تعمل على حماية الأ ّمة ودينها وقيمها ومبادئها
مقدراتها
مقد�ساتها وحرماتها ،وحتفظ ّ
وعقائدها و�شريعتها وت�صون ّ
وثرواتها وتبني ع ّزتها ومنعتها� ،إذ �أنّ املعروف هو ّ
كل �أمر ندب
ورغب به وكذلك ّ
�إليه ال�شرع و�أمر به ّ
كل �أمر ح�سن بح�سب
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .329
((( � -سورة �آل عمران ,الآية.110 :

العقل وال�شرع ،واملنكر هو ّ
كل �أمر تنكره النفو�س وينهى عنه
ال�شرع والعقل وت�أباه النفو�س ال�سو ّية.
فالأمر باملعروف والنهي عن املنكر له جهتان :الأوىل :لها
عالقة ببناء و�صيانة مناعة الأ ّمة و�أبنائها بوجه الأمرا�ض والآفات
النف�س ّية واخللق ّية والعقائد ّية وال�سلوك ّية وغريها فهو مق ٍّو جلهاز
املناعة للأ ّمة و�أبنائها.
وكذلك للأمر باملعروف والنهي عن املنكر عالقة ب�صورة
امل�سلمني وجمتمعهم من حيث اجلمال والبهاء والهيبة ،فكما
يجمل مظهر الأ ّمة مبا يجعلها مهابة
يبني املناعة ويرحمها كذلك ّ
عزيزة .جتتذب ب�صورتها البه ّية الآمرين �إليها.
ولع ّله لذلك كانت خريتها لل ّنا�س عا ّمة ولي�س لها فقط �إذ قال
تعاىل} :ﭞﭟﭠﭡﭢ{(((.
محاور المو�ضوع
�آثار وبركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
من هذه الآثار:

� -1سالمة الدنيا والآخرة :عن �أمري امل�ؤمنني« :Qمن كانت
فيه ثالث �سلمت له الدنيا والآخرة ،ي�أمر باملعروف وي�أمتر به
((( � -سورة �آل عمران ,الآية.110 :
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وينهى عن املنكر وينتهي عنه ويحافظ على حدود اهلل ع َّز
َّ
وجل»(((.
علي« :Qقوام ال�شريعة الأمر
 -2قوام ال�شريعة :عن الإمام ّ
باملعروف والنهي عن املنكر»(((.
وذلك لأ ّنه بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر يدعو �إىل
ال�صالة ،والعبادات جميعاً ،و�إىل اجلهاد ،و�صلة الأرحام وب ّر
ال�صف و�إ�صالح ذات البني وغري ذلك ,ف�إ ّنك
الوالدين ،ووحدة ّ
ال جتد فري�ضة � اّإل وهي حمتاجة �إىل الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ,ولذا فقد جاء عن الإمام الباقر�« :Qإنّ الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر �سبيل الأنبياء ,ومنهاج ال�صلحاء ,فري�ضة
عظيمة بها تقام الفرائ�ض ,وت�أمن املذاهب ,وتر ّد املظامل ,وتعمر
الأر�ض ,وينت�صف من الظامل ,وي�ستقيم الأمر»(((.
 -3الأجر العظيم :عن �أمري امل�ؤمنني« :Qوما �أعمال ال ّرب ك ّلها
واجلهاد يف �سبيل اهلل عند الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
� اّإل كنفثة يف بح ٍر ّجلي»(((.
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(((  -بحار الأنوار ,ج � ,4ص .422
(((  -ميزان الحكمة ,ج � ,3ص .1940
(((  -الكافي ,ج � ,5ص .422
(((  -بحار الأنوار ,ج � ,67ص .89

 -4اجل ّنة :عن �أمري امل�ؤمنني�« :Qإنّ للج ّنة باباً يقال له :باب
املعروف فال يدخله � اّإل �أهل املعروف ,و�أهل املعروف يف
الدنيا هم �أهل املعروف يف الآخرة»(((.
�آثار ترك الأمر والنهي:

النبي الأكرم « :Pلت�أمرنّ باملعروف
 -1ت�س ّلط الأ�شرار :عن ّ
لي�ستعملن عليكم �شراركم فيدعو
ولتنهن عن املنكر �أو
ّ
ّ
(((
خياركم فال ي�ستجاب لكم» .
 -2بغ�ض اهلل :عن الر�سول الأعظم �« :Pإنّ اهلل ع َّز َّ
وجل
ليبغ�ض امل�ؤمن ال�ضعيف الذي ال دين له ,فقيل له :وما
امل�ؤمن ال�ضعيف الذي ال دين له؟ قال :الذي ال ينهى عن
املنكر»(((.
النبي الأعظم « :Pلت�أمرنّ باملعروف
إلهي :عن ّ
 -3العذاب ال ّ
ليعمكم عذاب اهلل»(((.
ّ
ولتنهن عن املنكر �أو ّ
 -4نزع الربكات :عنه « :Pال يزال ال ّنا�س بخري ما �أمروا
باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا على ال ّرب والتقوى ف�إذا
مل يفعلوا ذلك نزعت عنهم الربكات ,و�س ّلط بع�ضهم على
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(((  -الكافي ,ج � ,4ص .30
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � ,16ص .118
(((  -الكافي ,ج � ,5ص .97
(((  -جواهر الكالم ,ج � ,21ص .359

بع�ض ومل يكن لهم نا�صر يف الأر�ض وال يف ال�سماء»(((.
وهناك �آثار �أخرى لها عالقة بانقالب النعيم وفقد الأمن
واختالل نظام املعي�شة وانت�شار الف�ساد و�شيوع الرذيلة وغريها.
بماذا ن�أمر وع ّما ننهى في هذا الزمن:
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كل واجب تركه ال ّنا�س فن�أمرهم بهّ ,
علينا �أن نلتفت �إىل ّ
وكل
نقدر الأولو ّيات يف
منكر �أتاه ال ّنا�س فننهاهم عنه ,لكن علينا �أن ّ
ذلك و�أن نعتمد الأ�ساليب املفيدة وامل�ؤثّرة ،فمن الأولو ّيات التي
حث تاركي ال�صالة على ال�صالة,
ال تتغيرّ مهما تغيرّ الزمن م�س�ألة ّ
احل�سا�سة يف
وتاركي ارتياد امل�ساجد على ارتيادها ،ومن امل�سائل ّ
هذا الزمن ويف ّ
كل زمن م�س�ألة العفّة واحلجاب خ�صو�صاً مع ما
حمجبات لكن يف
نرى من لبا�س عند بع�ض من ّيدعني �أ ّنهن ّ
الواقع هذا الذي نراه هو �سفور يف هيئة حجاب ,خ�صو�صاً ما
نراه من مالزمة ذلك للزينة من جهة وللته ّتك من جهة �أخرى،
احل�سا�سة والتي لها الأولو ّية يف هذا الزمن م�س�ألة
ومن الأمور ّ
التعاطي بالربا ،وم�س�ألة عقوق الوالدين ،وقطع الرحم وغريها,
لكن علينا �أن نلتفت �إىل �أن نعتمد يف ذلك الأ�ساليب امل�شروعة
وامل�ؤثّرة ونعتمد التدريج ,فال يجوز لنا �أن نق�سو بالكالم ونو ّبخ
من نحتمل �أن يت�أثّر باللني واملوعظة احل�سنة .وعلينا �أن نتعاطى يف
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � ,11ص .398

املحب الرحوم الذي ال غر�ض له
الأمر والنهي بروح ّية الطبيب ّ
نح�صن �أنف�سنا ب�أن
� اّإل �شفاء مري�ضه ,ومن جهة �أخرى علينا �أن ّ
ال نرى �أنف�سنا درجة على غرينا وننظر �إىل املبتلني باملعا�صي نظرة
احتقار ,وال نرى �أ ّننا يف مناعة من الوقوع باملع�صية بل علينا �أن
ندعو اهلل �أن ير�أف بنا وال يبتلينا باملعا�صي.
خاتمة :نف�س المع�صوم قربان لإقامة الفري�ضة:

عندما ن�سمع قول الإمام احل�سني�« :Qإنمّ ا خرجت لطلب
جدي ر�سول اهلل �أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى
الإ�صالح يف �أ ّمة ّ
عن املنكر»(((.
علينا �أن نت�أ ّمل عبارته هذه لن�ستفيد جمموعة �أمور:

�أ ّو ًال :القيمة والأهم ّية العظمى التي حتوزها فري�ضة الأمر باملعروف
يقدم معها الإمام
والنهي عن املنكر� ،إىل الدرجة التي ّ
وخا�صة �أهله و�أ�صحابه �إىل
احل�سني Qباخلروج ثائراً بنف�سه ّ
�ساحات اجلهاد وال�شهادة و�إىل معاناة الأ�سر وال�سبي لأجل
القيام بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ثانياً� :إنّ الأمر باملعروف و�سيلة �إ�صالح الف�ساد يف الأ ّمة ح ّتى لو
كان ر�ؤو�سه �أمثال يزيد وابن زياد وابن �سعد وغريهم.
(((  -لواعج الأ�شجان ,ج � ,44ص .330
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ثالثاً� :إنّ �شهادة الإمام احل�سني Qو�أن�صاره و�أهل بيته معاناة
�أهل بيته للأ�سر وال�سبي ومكابدة �آالمهما هي بنف�سها �أ�سلوب
من �أ�ساليب الأمر والنهي التي مل يجد الإمام احل�سنيQ
لها ّبداً لتغيري الواقع الفا�سد و�إنقاذ الأ ّمة من غفلتها و�سباتها.
و�أخرياً علينا �أن ن�أخذ من ذلك در�ساً بليغاً وهو �أن ن�سرتخ�ص
وكل عناء ّ
كل ت�ضحية ّ
ّ
وكل جهد نبذله يف �سبيل القيام بواجب
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ت�أ�س ّياً بت�ضحيات الإمام
احل�سني Qو�صحبه و�آل بيته .R
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المحاضرة الثانية

ال�شائعة قاتلة الأمم
الهدف:

بي��ان خطورة ال�شائع��ات وكيف ّية التعاطي
معها والتحذير من االن�سياق لها.

ت�صدير المو�ضوع
}ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ{(((.

((( � -سورة النور ,الآية.15 :

ّ
مقدمة :ال�شائعة قاتلة م�سلم بن عقيل:

أهم الو�سائل والأ�سلحة التي ا�ستخدمها وي�ستخدمها
من � ّ
احلق و�أهله الإ�شاعة والتي
اجلن والإن�س يف حربهم على ّ
�شياطني ّ
تعني �إذاعة خرب ما والعمل على انت�شاره وغالباً ما يكون كاذباً
ومد�سو�ساً للنيل من املعنو ّيات وتثبيط العزائم و�إدخال ال�شكوك
�إىل النفو�س �أحياناً بالقدرة على النجاح واالنت�صار ,و�أحياناً بالقيم
واملبادئ التي يحملها الأفراد واملجتمعات.
ويف حوادث النه�ضة احل�سين ّية نرى هذا اللون من الأ�سلحة
اخلبيثة التي ا�ستخدمها الظلمة و�أعوانهم و�أبرز ذلك ما حدث
مع �سفري احل�سني� Qإىل الكوفة و�أهلها م�سلم بن عقيل حيث
�إنّ �شائعات منها قدوم جي�ش من ال�شام �إىل الكوفة �أ ّدت �إىل �أن
ينف�ض ال ّنا�س من حول م�سلم (ر�ض) ويرتكوه وحيداً يف مواجهة
ّ
ابن زياد وجالوزته.
محاور المو�ضوع

� -1أنواع ال�شائعات:
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�إذا راقبنا واقعنا الذي نعي�شه ونظرنا �إىل التجارب التي عا�شتها
الإن�سان ّية وخ�صو�صاً �أ�صحاب املبادئ املحقّة والأهداف النبيلة
م�سته وذلك
والقادة الر ّبان ّيون جند �أنّ ال�شائعات مل ترتك جما ًال � اّإل ّ
تبعاً لأغرا�ض و�أهداف الطواغيت والظاملني ومن هم على �شاكلتهم.

وميكن �أن جند من �أنواعها:
�أ -الإ�شاعة الأخالق ّية:

النبي يو�سف Qوما حاول
ومنها ما يف التاريخ من ّ
ق�صة ّ
النبي مو�سى Qوالهدف �إدخال ّ
ال�شك
قارون �أن ين�سبه �إىل ّ
إلهي لإ�سقاط م�شروعه ب�إ�سقاطه �أخالق ّياً.
يف �شخ�ص ّية القائد ال ّ
ومنها ما ال يتع ّلق بالقائد مبا�شرة و�إنمّ ا مبن هو ل�صيق به لي�صلوا
النبي  Pيف حادثة
�إىل �شخ�ص القائد مب�س�ألة النيل من عر�ض ّ
الإفك.
و�أحياناً تكون ال�شائعة م�ص ّوبة �سهامها �إىل �أبناء الأ ّمة لغر�ض
�ضرب �صورته وتلويثها ,و�أي�ضاً لأجل ن�شر الف�ساد فيه بن�شر
ح�صول موبقة ما �إ ّما افرتاءاً و�إ ّما �صدقاً ,و�إنمّ ا يعمل على ن�شرها
لتل ّوثها الأل�سن وتطرق بها الآذان.
كما يف م�س�ألة قذف املح�صنات حيث نهى تعاىل عن ن�شرها
فقال ع َّز من قائل} :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{(((.
ب -الإ�شاعة الأمن ّية:

والتي ت�ستخدم عادة لإرباك حياة ال ّنا�س و�إرعابهم ,و�أحياناً
يكون الهدف منها هو �ضرب الروح املعنو ّية للجنود وللمجاهدين
((( � -سورة النور ,الآية.19 :
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و�إيجاد حالة الرت ّدد وال�ضعف والوهن يف �ساحات املواجهة
والقتال .والتي من �صورها املبالغة يف ت�صوير ق ّوة العد ّو و�أ�سلحته
وعدده وعديده وعتاده باملقابل ت�شويه �صورة الفئة املجاهدة
واملقاومة.
وبع�ضها يهدف �إىل النيل من معنو ّيات املجتمع الذي ينتمي
�إليه ه�ؤالء املجاهدون ليدخل �إليه اخلوف ويت�س ّرب عربه �إىل
املجاهدين وعلى ال ّأقل �إن مل ي�ؤ ِّد ذلك �إىل �إعرا�ض املجاهدين
عن القتال واجلهاد فليقاتلوا ولكن ب� ٍأيد مرجتفة ونفو�س مرت ّددة
وهذا ما كان يفعله املنافقون والذين يف قلوبهم مر�ض يف املدينة
زمن ر�سول اهلل } Pﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖ{(((.
وكذلك قوله تعاىل} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩ{(((.

هـ -الإ�شاعة ال�سيا�س ّية:
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والتي ي�ستخدمها البع�ض يف املناف�سات االنتخاب ّية من ف�ضائح
تنال مناف�سيهم �أو ما ين�شره بع�ض الأعداء عن م�ساومات يجريها
القادة اجلهاد ّيون مع الأعداء كما فعل معاوية يف ّ
مكة عندما
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.13 :
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.60 :

طلب من احل�سني Qوعبد بن الع ّبا�س وغريهما البيعة ليزيد
ف�أبوا ذلك ولك ّنه �أ�شاع بني ال ّنا�س قبولهم ,ف�س�ألهم ال ّنا�س عن
ذلك فقالوا� :إ ّنا مل نبايع ,فقال لهم ال ّنا�س :ال بل بايعتم.
ح� -أنواع �أخرى من ال�شائعات:

منها االجتماع ّية �أو االقت�صاد ّية التي تهدف �إىل �سلوك
ا�ستهالكي ما �أو غري ذلك.
ّ
 -2خطورة و�أثار ال�شائعات:

تلم�س �أخطار ال�شائعات واالنقياد لها �أ ّنها يف
يكفي يف ّ
و�سماً �أدخله
التاريخ كانت �سالحاً ل�ضرب احلركات الثور ّية ّ
الظلمة و�أعوانهم يف ج�سد الب�شر ّية ليفتك ب�آمالها وي�صنع
وي�سمم �أخالقها ويف�شلها وال � ّأقل ّ
يبطئ حركتها نحو
�آالمها ّ
والرقي.
التح ّرر
ّ
ومن نتائج ال�شائعات:
� -1سقوط الأفراد وان�سحابهم من ميادين العمل واملواجهة.
� -2سقوط املجتمعات وهزمية الأمم.
النف�سي ون�شر اخلوف
� -3إ�سقاط الروح املعنو ّية وانت�شار االنهزام
ّ
والرعب ,ك�أنّ ال�شائعات جي�ش يجتاح النفو�س مم ّهداً
الجتياح اجليو�ش للأوطان والأنف�س والأموال والأعرا�ض.
واالجتماعي ف�ض ًال عن الأمن
النف�سي
 -4فقدان الأمن
ّ
ّ
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واالقت�صادي ّ
وكل �أنواع الأمن و�إ�شاعة البلبلة
ال�سيا�سي
ّ
ّ
واال�ضطراب ّ
بكل �ألوانه ونواحيه.
الظن وت�سهيل ارتكاب
أخالقي انت�شار �سوء ّ
 -5على ال�صعيد ال ّ
املعا�صي ّمما ي�ؤ ّدي �إىل �صريورتها من قيم املجتمع بعد كونها
من املوبقات والفواح�ش.
 -3كيف نعالج ال�شائعة:

لقد و�صف اهلل يف كتابه الكرمي جملة من املعاجلات للإ�شاعات
بكا ّفة �أنواعها ومن هذه العالجات:
�أ -الرت ّوي يف نقل الأخبار:
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قال تعاىل} :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ.((({...
فعلى امل�ؤمن قبل نقل الأخبار �أن يرت ّوى ليعرف �أ ّو ًال مقدار
�صدقها ,وثانياً على فر�ض �صدقها ما هي �أثار �إذاعة هكذا �أخبار،
وب�صراحة �إنّ املذيع للأخبار ح ّتى لو كانت �صادقة ذات الآثار
جندي �إ ّما عند �إبلي�س كما
ال�س ّيئة هو من حيث ي�شعر �أو ي�شعر ّ
يف ال�شائعات الأخالق ّية� ,أو عند الأعداء ولننتبه يف زماننا هذا
�إىل ما حدث ويحدث من ذلك يف و�سائل االت�صال الذك ّية
االجتماعي.
وعلى ما ي�سمى مواقع التوا�صل
ّ
((( � -سورة النور ,الآية.16 :

ب -التث ّبت من اخلرب واملخرب:

قال تعاىل} :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ{(((.

فالآية ت�أمرنا ب�أمرين الأ ّول الت� ّأكد من موثوق ّية اخلرب واملخرب,
والثانية االلتفات �إىل �آثاره.

ال�سيء منه:
هـ -حتكيم ح�سن ّ
الظن واجتناب ّ

و�أبرز ما يكون ذلك يف املوارد الأخالق ّية وقد قال تعاىل عن
ال�سيء} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
اجتناب ّ
الظن ّ
ﭙﭚﭛﭜ{(((.
ق�صة
ويف حتكيم ح�سن ّ
الظن يف جمتمع امل�ؤمنني ما جاء يف ّ
الإفك وهو قوله تعاىل} :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ{(((.
ح -الرجوع �إىل املعن ّيني و�أهل االخت�صا�ص:

وهذا يجري خ�صو�صاً يف املوارد الأمن ّية حيث �إنّ الأخبار
قد تنطوي على ّ
خمططات للأعداء ال ّبد من �إي�صالها �إىل
املعن ّيني لأ ّنهم �أقدر على فهم �أبعادها وحتليلها وقد قال تعاىل
عن ذلك:
((( � -سورة الحجرات ,الآية.6 :
((( � -سورة الحجرات ,الآية.12 :
((( � -سورة النور ,الآية.12 :
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} ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ{(((.
خاتمة:

أهم �أ�سباب ف�شل الكثري من خطط
�أ ّيها امل�ؤمنون �إنّ من � ّ
ال�صاحلني وحركات الثائرين هو ال�شائعات ،ويف كربالء فعلت
ال�شائعات فعلها باملجتمع الكو ّيف ّ
فخذلت ال ّنا�س عن ن�صرة ابن
النبي  Pبل هي التي كثرّ ت اجلمع الآتي من الكوفة
بنت ّ
لقتاله ،فعلينا �أن ن ّتقي اهلل ون�ستفيد من درو�س عا�شوراء وال جنعل
يف �أل�سنتنا و�أ�صابعنا التي تلعب على الهواتف الذك ّية جنوداً
يف جيو�ش �أهل ال�ضاللة والطواغيت ,و� اّإل ف�إنّ من ال يتقي اهلل
يف املجاهدين و�أ�سرارهم ويف جمتمع امل�ؤمنني وعفّته و�سمعته
وطهارته ال ّ
�صف �أعداء
�شك �أ ّنه قد ي�أتي يوم القيامة ليح�شر يف ّ
والدين و�أعداء احل�سني .Qفحذار ّثم حذار.
اهلل ّ
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((( � -سورة الن�ساء ,الآية.83 :

المحاضرة الثالثة

يف زمن الرثثرة
الهدف:

بيان خط��ر ال��كالم الزائد ع��ن احلاجة،
وح�سن��ات تركه ،والتحذير م��ن الرثثرة على
الهواتف املحمولة والإنرتنت.

ت�صدير المو�ضوع

قال اهلل تعاىل}:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{(((.

((( � -سورة الأحزاب ،الآية.70 :

ّ
مقدمة :الكلمة م�س�ؤول ّية:
قال اهلل تعاىل} :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{.
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مهد لهذا
يف هذه الآية �أ َم َرنا اهلل تعاىل بالقول ال�سديد ،ولكن َّ
الأمر ب�أمر �آخر هو الأمر بتقوى اهلل ،وهذا ملفت �إىل عالقة القول
والكالم ب�شكل عا ّم بالتقوى ،والكالم مرتبط بالقول كما هو
وثمة �أمر �آخر ُير�شد �إليه تقدمي
مرتبط ب�أمور �أخرى قلب ّية وقالب ّيةّ ،
قلبي
الأمر بالتقوى ،وهو �إ�شارة �إىل �أنّ التقوى مبا هي �شعور ّ
بح�ضور اهلل ورقابته مطلوب ا�ستح�ضارها قبل القول.
فالآية تن ّبه الإن�سان �إىل االحتماء واالحرتاز من َتبِعات
الكالم ،وهذا يعني �أنّ هناك م�س�ؤول ّية ُتر ّتب على كالم الإن�سان،
أهم ّية ما يقول.
وعليه االنتباه �إىل � ّ
فكما �أنّ ت�سديد ال�سهم هو توجيهه باجتاه الهدف لي�صيبه
وال ينحرف عنه ،كذلك ف�إنّ القول ال�سديد هو القول ال�صادق
ومتو�س ًال
الهادف الذي يطلقه الإن�سان م�ستح�ضراً الرقابة الإله ّيةّ ،
بالتقوى لإ�صابة اخلري وال�صالح.
ف�إ ّنه حما�سب على خطئه ،وانحراف كالمه عن اخلري والهدى.
وقد قال تعاىل} :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ{ (((.
�صح �أن يكون
فالكالم من العمل ،ولو مل يكن من العمل ملا ّ
ّ
علي بن
حمل رقابة اهلل عرب املالئكة .فمنها ما عن �أمري امل�ؤمنني ّ
((( � -سورة ق ،الآية.18 :

�أبي طالب�Qأ ّنه م ّر برجل يتك ّلم بف�ضول الكالم ،فوقف
عليهّ ،ثم قال�« :إ ّنك تمُ لي على حافظيك كتاباً �إىل ر ّبك ،فتك ّلم مبا
يعنيك ودع ما ال يعنيك»(((.
محاور المو�ضوع
ما يجب مراعاته عند الكالم:

تقدم ،يت�ضح �أنّ على املتك ّلم �أن يفهم دور الكلمة
بعدما ّ
وم�ؤثّر ّيتها ،ويتد ّبر كالمه قبل �إطالقه ،فقد جاء عن �أمري امل�ؤمنني
قوله « :Qللإن�سان ف�ضيلتانٌ ،
عقل ومنطق ،فبالعقل َي�ستفيد،
وباملنطق ُيفيد»(((.
عليQال�شروط الرئي�س ّية بقوله :Q
وقد اخت�صر الإمام ّ
حجته»(((.
«العاقل ال يتك ّلم � اّإل بحاجته �أو ّ
وميكن �أن نقول �إنّ املطلوب �أن نراعي يف �أقوالنا كما يف �أعمالنا
�أمرين:
1ـ �أن ن�ستح�ضر دائماً �أنّ كالمنا هو من �أعمالنا ،ونلتفت �إىل �أ ّننا
م�س�ؤولون عن ّ
كل ِقوانا مبا يف ذلك �أل�سنتنا.
(((  -نهج البالغة ,ج � 4ص .82
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .403
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .23
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قــــال تعــاىل} :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{ (((.

2ـ �أن نكون هادفني يف �أقوالنا كما يف �أعمالنا ،وهذا مقت�ضى �أمر
اهلل تعاىل بالقول ال�سديد }ﮪﮫﮬ{ وال َّبد مع
هذا مراعاة احلكمة من حيث الزمان واملكان والأ�سلوب.
ف�ضول الكالم و�آفاته:

كل �شيء هو الزائد عن ّ
الف�ضول من ّ
حمل احلاجة� ،سوا ًء
�أكان طعاماً �أو �شراباً �أو م�سكناً �أو ما ًال �أو كان كالماً.
وقد جاءت الروايات لتذ َّم هذا النوع من الكالم ،ففي و�ص ّي ٍة
�أو�صاها الر�سول الأكرم  Pلأبي ذ ّر قال له ...« :يا �أبا ذر �أترك
ف�ضول الكالم ،وح�سبك من الكالم ما َتبلغ به حاجتك»(((.
ّ
فكل كالم مبا ال يعني الإن�سان هو من ف�ضول الكالم .وقد
«عجبت ملن يتك ّلم مبا ال ينفعه يف دنياه،
قال �أمري امل�ؤمننيُ Q
وال ُيكتب له �أجره يف �أخراه»(((.
وقد َع ّددت الروايات الواردة عن �أهل بيت الع�صمة R
الآثار املرت ّتبة على ف�ضول القول منها:
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((( � -سورة الإ�سراء ،الآية.36 :
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 8ص .531
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .330

1ـ كرثة الذنوب :عنه �« :Pأكرث النا�س ذنوباً� ،أكرثهم كالماً
(((
علي �« :Qإ ّياك والهذر،
فيما ال يعنيه» وعن الإمام ّ
فمن َكثرُ َ كال ُمه كرثت �آثامه»(((.
2ـ الت�أثري يف القلب :فعن �أمري امل�ؤمنني « :Qال َهذر ي�أتي على
املُهجة»((( فالكالم م�ؤثّر ،و�أثره يبلغ القلب .قلب املتك ّلم قبل
قلب ال�سامع .وقد �أو�ضح �أمري امل�ؤمنني ذلك بقوله :Q
«من َكثرُ َ كالمه كرث خطا�ؤه ،ومن كرث خطا�ؤه َّقل حيا�ؤه،
ومن َّقل حيا�ؤه َّقل ورعه ،ومن َّقل ورعه مات قل ُبه ،ومن
مات قل ُبه َد َخ َل ال ّنار»(((.
علي :Q
3ـ �إظهار العيوب وحتريك العداوات :فعن الإمام ّ
«�إ ّياك وف�ضول الكالم ،ف�إ َّنه ُيظهر من عيوبك ما بطن ،و ُيح ّرك
عليك من �أعدائك ما �سكن»(((.
علي �« :Qإ ّياك وكرثة
4ـ يورث امللل وال�ضجر :عن الإمام ّ
الكالم ف�إ ّنه يكرث الزلل ،و ُيورث املَلل»(((.
وعنه « :Qالإكثار �إ�ضجار»(((.
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 3ص .2735

(((  -مو�سوعة �أحاديث �أهل البيت  ,Rج� 12ص .42
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .47
(((  -تحف العقول� ,ص .99
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .99
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .97
(((  -الم�صدر ال�سابق� ,ص .60
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5ـ يورث املالمة :عنه«Qالإكثار ُي ّ
زل احلكيم ،ويمُ ُّل احلليم،
فال ُتكرث فت�ضجر ،و ُتفرط َف ُت َهن»(((.
�آثار وميزات ترك ف�ضول الكالم:

ملّا كانت الآفات املرافقة لف�ضول الكالم كثرية ،ويكاد الإن�سان
يعرث ب�إحداها ك ّلما ب�سط ل�سانه للقول ،جاء الأمر بحفظ الل�سان
كما يف و�ص ّية الر�سول  Pلأبي ذر« :يا �أبا ذر ,ما َعمل من مل
يحفظ ل�سانه»(((.
وقد جاءت الروايات لرت�شد �إىل احلكمة والق�صد يف القول،
حيث جاء عن �أمري امل�ؤمننيQقوله« :الكالم كالدواء ،قليله
ينفع ،وكثريه قاتل»((( و ِلترَ ِك الزائد والفا�ضل من الكالم �آثار
وح�سنات لي�س �أق ّلها ال�سالمة من �آفاته ومن هذه الآثار:
(((
1ـ �سرت العيوب :عنه « :Qق ّلة الكالم ي�سرت العيوب»
بل يعني على اخلال�ص من العيوب فعنه « :Qمن َّقل
كالمه بطل عيبه»(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج� 3ص .2737
(((  -مكارم الأخالق� ,ص .467
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص ,76
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 3ص .2737
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 3ص .2737

2ـ الأمن من املالمة :وعنه �« :Qأَقلل الكالمَ ،ت�أمن املالم»(((.
علي �« :Qإن
3ـ نور القلب و�صواب الفكر :فعن الإمام ّ
�أحببت �سالمة نف�سك و�سرت معايبك ف�أَقلل كالمك ،و�أك ْرث
�صمتك ،يتو ّفر فكرك ،وي�سترن قلبك»(((.
خاتمة:

زمن الرثثرة :بعدما تقدم لنعد �إىل واقعنا يف هذا الزمن
ال�شاب منهم،
الذي نعي�شه ،لنجد �أنّ ال ّنا�س وخ�صو�صاً اجليل
ّ
جداً ،وهي هذه الثورة يف عامل االت�صاالت،
ُمبتلى ببل ّية خطرة ّ
حيث لدينا اليوم �إ�ضافة �إىل �أجهزة الإعالم ،الهواتف اخللوية
املهم علينا �أن نفهم �أنّ الكتابة
واالنرتنت وغري ذلك ...ومن ّ
ين وعلى
على االنرتنت واملحادثة اخلط ّية هي كالم كالقول الل�سا ّ
ال�شاب �أن ينتبه �إىل �أن ما قلناه حول �آفات ف�ضول الكالم
جيلنا ّ
تنطبق على الهواتف النقّالة وعلى الكمبيوتر وعلى �صفحات
االنرتنت وغريها.
وعليهم �أن ي ّتقوا اهلل يف ذلك ك ّله ،وينتبهوا �إىل ما يقولون
وما يكتبون وما ي�سمعون وما ي�شاهدون وما يقر�ؤون.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج � 3ص .2737
(((  -ميزان الحكمة ،ج � 3ص .2737

�سيتحمل
و� اّإل ف�إنّ الكلمة التي يقولها الإن�سان يف الهواء املباح
ّ
وزرها بالغاً ما بلغ ولنت�أ ّمل معاً هذه احلكمة لر�سول اهلل  Pحيث
يظن �أن
قال�« :إنّ الرجل ليتك ّلم بالكلمة من ر�ضوان اهلل ما كان ّ
تبلغ ما ِ
بلغت َيكتب اهلل تعاىل بها ر�ضوانه �إىل يوم يلقاه ،و�إنّ
يظن �أن تبلغ ما
الرجل ليتك ّلم بالكلمة من �سخط اهلل ما كان ّ
بلغتَ ،يكتب اهلل بها �سخطه �إىل يوم يلقاه»(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج � 3ص .2734

الليلة الثالثة
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المحاضرة األولى

�أ�رسار ا�صطحاب الن�ساء والأطفال
الهدف:

بي��ان ع ّل��ة ا�صطح��اب الإم��ام احل�س�ين
للن�ساء والأطفال و�ص��و ًال �إىل عدم ا�ستعظام
احلق.
الت�ضحيات يف �سبيل ّ

ت�صدير المو�ضوع

يراهن
قال الإمام احل�سني� ...« :Qإنّ اهلل قد �شاء �أن ّ
�سبايا.(((»...

(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .364

ّ
مقدمة :ال�سبي كالقتل محتومان:
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�إنّ جواب الإمام احل�سني Qملن �س�أله عن �أ�سباب
ا�صطحابه للأطفال والن�ساء �إىل كربالء خ�صو�صاً بعدما قدم �أ ّنه
�سوف ي�ست�شهد قائ ًال�« :شاء اهلل �أن يراين قتي ًال»(((.
بجواب على نف�س الن�سق نا�سباً الأمر �إىل امل�شيئة الإله ّية
يراهن �سبايا».
بالقول�« :شاء اهلل �أن ّ
تعني �أ ّنه� Qإنمّ ا �أقدم على ذلك وهو يعلم امل�صري علماً
يقينياً ،وهذا العلم من الغيب الذي �أطلع اهلل عليه الإمام احل�سني
النبي .P
بطرق لي�س منها فقط �إخبارات ّ
ومن � ّ
احل�سيني �أنّ م�س�ألة
أدل ما ي�ستفاد من ذلك البيان
ّ
ال�سبي كم�س�ألة �شهادته املوعودة قبل والدته امليمونة �أمر حمتوم
يف علم اهلل وم�شيئته وق�ضائه .وهذه العبارة فيما تعنيه �أ ّنهQ
و�أهل بيته م�س ّلمون لأمر اهلل منقادون مل�شيئته عرفوا الع ّلة �أم مل
يعرفوها� .إذ يكفي للثقة بح�سنها وجمالها واحلكمة فيها �أن تكون
ّ
حمل م�شيئة اهلل و�إرادته .وهذا من �أرقى �ألوان التع ّبد هلل تعاىل
لأ ّنه لون من �ألوان �إفناء �إرادة العبد يف �إرادة اهلل النابع من الثقة
الظن بربوب ّيته وتدبريه.
الالمتناه ّية به تعاىل ومن عل ّو ح�سن ّ

(((  -مقتل الح�سين  ,Qلل�س ّيد عبد الرزاق المق ّرم ,65 :

محاور المو�ضوع

ولكن ميكن لنا �أن نورد بع�ض ما نحتمل �أ ّنه من الأ�سرار وهي:
 -1من �أ�سرار ا�صطحاب الن�ساء والأطفال:

�أ� -س ّر من الأ�سرار:

�إنّ �إ�سناد قرار �أخذ الن�ساء والأطفال �إىل �ساحة املعركة بتعليلها
إلهي لي�س فقط
بالنتيجة وهي ال�سبي يعني فيما يعني �أ ّنها تدبري � ّ
للدين وللأ ّمة الإ�سالم ّية ،وقد
للح�سني Qولأهل بيته بل ّ
يكون ذلك �أي�ضاً لأ ّنه ال حاجة لبيان هذه الأ�سرار لأ ّنها �سوف
تظهر جل ّية� ,أو لأنّ بركات هذا الأمر �أكرب من ي ّت�سع لها املقام
و�أكرث من حت�صى �أو �أعظم �أن يحويها بيان وو�صف.
ب -حلفظ الأطفال والن�ساء:

وذلك �أنّ بني �أم ّية وجالوزتهم مل يكونوا لرياعوا حرمة لأحد
ح ّتى لو كان هذا الأحد هو ر�سول اهلل  ،Pوبالتايل ف�إنّ بقاء
العيال والأطفال ال ّ
يقل خطراً عليهم من �أخذهم �إىل كربالء ,بل
�إنّ بقاءهم قد يحو ّلهم �إىل رهائن ي�ضغط ه�ؤالء من خاللهم على
احل�سني Qو�صحبه ,وبالتايل فوجودهم يف املدينة �أو غريها
ال يجعلهم يف م�أمن من بط�ش بني �أم ّية وجالوزتهم الذي ال
دين وال خلف لهم مينعهم من اقرتاف �أب�شع ما ميكن ارتكابه
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واقرتافه ،لذا ف�إنّ من مقت�ضيات احلفاظ على الأطفال والن�ساء �أن
يتحمل احل�سني Qهذه امل�س�ؤول ّية طاملا بقي ح ّياً ف�إن ا�ست�شهد
ّ
ق�صر عن
كان هلل ما بعد ال�شهادة امل�شيئة فال يكون Qقد ّ
القيام بوظيفته ,ومل يرتك ما من �ش�أنه رعايته وحفظه لي�ستفرد
بهم الظلمة واملجرمون وح ّتى ال يكونوا و�سيلة �ضغط وابتزاز بيد
عد ّوهم.
ونحن نرى من هم على نهج الأمو ّيني يف هذا الع�صر كيف
والعجز يف العراق و�سوريا.
يفعلون بالأطفال والن�ساء ّ
اجلد ّية وال�صدق ّية يف الثورة:
ج -دليل على ّ
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ال ّ
�شك �إنّ �أخذ الإمام احل�سني Qلعياله و�أطفاله له
جهة �شبه يف ظروف �آية املباهلة حيث �أمر اهلل ر�سوله  Pب�أن
وخا�صة �أهل بيته مع ّر�ضاً لهم اللعن
يباهل ن�صارى جنران بنف�سه ّ
خا�صة الأهل
والإبادة فيما لو مل يكن �صادقاً فيما ا ّدعاه فتعري�ض ّ
التوحيدي كاملباهلة ّ
دل عند كبري
للأخطار يف ق�ض ّية لها بعدها
ّ
النبي  .Pفكذلك �أخذ
ن�صارى جنران على �صدق دعوى ّ
احل�سني Qن�ساءه و�أطفاله �إىل �ساحات القتال وتعري�ضهم
لأهوالها وخماطرها وما يعقبها دليل من جهة على �صدقه
وجد ّيته وحزمه يف الثورة والنه�ضة ،ومن جهة �أخرى هو �إ�شارة
ّ
�إىل م�ستوى اخلطر الذي ّ
اليزيدي بحيث يقدم
ي�شكله احلكم
ّ

�شخ�ص غيور عطوف كاحل�سني Qبا�صطحاب ن�سائه و�أطفاله
�إىل �ساحات النزال ،ومن جهة ثالثة لي�ضرب احل�سنيQ
الدين
و�أهل بيته النموذج الأرقى يف الت�ضحية والفداء لهذا ّ
وتلك املبادئ ،بحيث ال ي�ستعظم �أبناء الأ ّمة فيما بعد وعلى طول
احلق ورفع الظلم.
يقدمونها يف طريق �إحقاق ّ
التاريخ � ّأي ت�ضحية ّ
إلهي:
د -اال�صطحاب تدبري � ّ

ومعنى ذلك �أنّ ّثمة �أموراً ميكن �إيرادها لكونها نتائج لوجود
الأطفال والن�ساء و�سبيهم قد ال ي�صح كونها هدفاً للح�سنيQ
و�إنمّ ا يجوز �أن تكون متع ّلقاً للم�شيئة الإله ّية ومن احل�سنيQ
والآل يكون الت�سليم والر�ضا ومنها:
 -1تكري�س ريادة بيت النب ّوة:

فح�ضور العيال تدبري قد يكون اهلل �أراده لتبقى الأ�ضواء
مت�س ّلطة على بيت النب ّوة بل قل لإبقائهم قبلة �أنظار و�أفئدة ال ّنا�س
ومنع طم�س هذا البيت و�إطفاء نوره على عك�س ما �أراده يزيد
ومن قبله ومن بعده ،وذلك من �إظهار م�ستوى تفاين �أهل البيت
النبوي يف دين اهلل حيث ال ي�ستعظمون ت�ضحية ح ّتى لو م�ست
ّ
مقد�ساً،
�أغلى بل �أ�شرف ما يعتربه ال ّنا�س �شريفاً وغالياً بل ح ّتى ّ
فهذا التدبري كان ليف�شل م�سعى الطاغية بهدم بنيان هذا البيت
الزينبي« :ال متحو
وحمو معامله و�إخماد �أنواره ولذا جاء اجلواب
ّ
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ذكرنا وال متيت وحينا»((( .ومن جهة لتبقى �أفئدة ال ّنا�س تهوى
�إليهم بل لتعزيز مكانتهم و�إثبات ريادتهم و�إمامة ال ّأئمة منهم.
العا�شورائي �شحنة عاطف ّية:
� -2إعطاء احلدث
ّ

�إنّ لل�شهادة احل�سين ّية جاذب ّية عظمى ّ
لعل الر�سول
عناها بقوله�« :إنّ لقتل احل�سني حرارة يف قلوب امل�ؤمنني لن
العاطفي
تربد �أبداً»((( .ومن مكامن ق ّوة جاذب ّيتها ذاك البعد
ّ
وال�شعوري وال ّ
�شك �أنّ وجود الأطفال والن�ساء هو �أحد �أركان
ّ
تلك ال�شحنة العاطف ّية.
إلهي:
 -3الإنذار ال ّ
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P

ال ّ
�شك �أنّ وجود الن�ساء والأطفال مع ما �سيتع ّر�ضون له
الطف �أو يف رحلة ال�سبي له جهة
من الطاغية و�أعوانه �سواء يف ّ
الك�شف عن م�ستوى ب�شاعة ووح�ش ّية ه�ؤالء � .اّإل �أنّ ّثمة �أمراً ّقل
العا�شورائي وهو �أنّ فيه بياناً ل�س ّنة
ما يلحظ عند قراءة احلدث
ّ
�إله ّية اجتماع ّية و�سيا�س ّية وهي �أنّ التقاع�س عن النهو�ض يف وجه
احلق و�أهله ال يجعل املتقاع�سني واملتخاذلني
الظامل وخذالن ّ
والقاعدين يف من�أى من بط�ش وظلم الطغاة ،بل �إنّ ذلك �سيغري
الظامل بالإغراق �أكرث يف وح�ش ّيته واال�سراف �أكرث يف ظلمه
وجتبرّ ه ،بل حتماً �ست�أخذه ن�شوة االنت�صار ب�أن يرخى لوح�ش ّيته
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،45ص .135
(((  -م�ستدرك الو�سائل ,ج � ،10ص .318

العنان مفرت�ساً ال ّنا�س يف دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ولن يجد
عائقاً دون بلوغه املدى الأق�صى يف ذلك.
خاتمة :الح�سين Qالأ�سوة:

�إنّ حمل الإمام احل�سني� Qأطفاله وعياله �إىل كربالء
در�س لنا لنت� ّأ�سى به ون�سري على خطاه ونقتفي �أثره ،ف�إن كان
اخلوف على البيوت والأموال يثقل خطانا �إىل �ساحات اجلهاد
ف�إنّ احل�سني Qترك ّ
كل ذلك وذهب �إىل م�صرعه ،و�إن كان
لنا ن�ساء و�أخوات و�أطفال نخ�شى �أن يتع ّر�ضوا للأخطار �إذا ما
قمنا مبواجهة الظاملني ،ف�إنّ احل�سني Qا�صطحب خري الن�ساء
وخري ال�ش ّبان وخري الآل ليواجهوا معه وحو�شاً مغرقة بوح�ش ّيتها
�إىل درجة �أن �سماها احل�سني :Qع�سالن الفلوات.
فلنتخذ احل�سني Qقدوة ولنجعل ّ
كل ما ي�صيبنا كما جعل
احل�سني Qذلك ك ّله يف عني اهلل ...ليهون علينا كما هان عليه
ما نزل به.
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المحاضرة الثانية

الإعرا�ض عن ذكر اهلل
الهدف:

بيان خطورة الإعرا�ض عن ذكر اهلل تعاىل,
واحل��ث على بناء عالقة ج ّيدة مع اهلل و�أوليائه
ّ
وكتابه.

ت�صدير المو�ضوع
}ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﭑ
ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{(((.
((( � -سورة طه ,الآيةات.127 -124 :

ّ
مقدمة� :آيات اهلل ونعمه ال تح�صى
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�إنّ �آيات اهلل وجت ّلياتها يف هذا الوجود ال ّ
تنفك وال تنقطع
برهة من الزمن ,ف�أين �صرفت ب�صريتك وب�صرك ,و�أعملت
عقلك وقلبك وجدت �آيات اهلل ,ك�أنّ اهلل يخاطبك ,يف عقلك
و�إح�سا�سك وعواطفك وم�شاعرك � ,يّإن هنا وهناك وهنالك
ومعك وفيك...
}ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{ (((.
فاهلل يتج ّلى لنا ويرتاءى لب�صائرنا ولكن نحن من يعر�ض,
يرتاءى ويتج ّلى ّ
ليذكرنا به ,ب�أ�سمائه ,ب�أفعاله ,ب�صفاته ,ب�آالئه...
ولكن نحن من يغرق يف ظلمات بع�ضها فوق بع�ض من الغفلة
واجلهل وال�شهوات ,وامليول والرغبات� ,أ�ضف �إىل ما يغ�شى �أعني
وحب ّ
الذات ,وما ي�ستعمرها من الق�سوة
قلوبنا من غ�شاوة الأنا ّ
والأمرا�ض ,لتغدو مقا ّر لعد ّو اهلل وطريده الرجيم .
و�إذا راجعنا م�سل�سل حياتنا لوجدناه مليئاً بالألطاف الإله ّية
والعنايات الر ّبان ّية ,فتارة تتلقّانا يد الرحمة قبل ال�سقوط يف وديان
املع�صية,و�أخرى حتجز ع ّنا البالءات وامل�صائب ,وثالثة تخ ّولنا نعمة
نذوق حالوتها ,ورابعة تدفع عدواً ج ّباراً ,و�أخرى مر�ضاً قات ًال ...وحقيق
�أن نقول مع القران الكرمي} :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ{(((.
((( � -سورة البقرة ,الآية.115 :
((( � -سورة �إبراهيم ,الآية.34 :

نعم �إنّ النعم الإله ّية ال قدرة لنا على �أن نح�صيها ,ومع ذلك
ف�إنّ الكثري م ّنا ال يرون الآيات والنعم ,وال ي�شعرون بها ,وال
يتفاعلون معها ,وغالباً ال ي�ستفيدون منها ,و�أوىل �أن ال ي�شكروا
اهلل عليها حينها ,فكيف ي�شكر على النعمة من ال يراها نعمة؟!,
بل من ال يراها �أبداً ,و�أ ّنى له حينها �أن يغتنمها وي�ستفيد منها؟
محاور المو�ضوع
معنى الإعرا�ض عن ذكر اهلل وم�صاديقه:

معنى الإعرا�ض عن ذكر اهلل هو �إ�شاحة الوجه عنها� ,أو
�إغفالها و�إهمالها ,وباملعنى القر�آين ن�سيانها ,فمن م�صاديق ذكر
اهلل االلتفات �إىل �ألطافه ونعمه ,ومن هذه الألطاف والنعم ,الرزق
من مال وذ ّر ّية و�أمن وغريه ...ومنها املعنو ّية كالهداية والإميان,
ومنها و�سائل الهداية من الآيات الأنف�س ّية والآفاق ّية ,ومنها وهو
�أجالها عدم الإقدام على ع�صيان اهلل وعدم احرتامه ,حيث
�إنّ العامل حم�ضر اهلل ,ومع ذلك نع�صيه وهو ي�شهد علينا ,ومنها
ين وهو الت�سبيح والتحميد والتهليل وغري ذلك.
الذكر الل�سا ّ
ومن ذكر اهلل القر�آن الكرمي ,ف�إنّ عدم العناية به و�إهمال قراءته
وعدم التد ّبر فيها هو �إعرا�ض عنه ون�سيان له ,ومنها النبي P
ّ
و�أهل بيته  Rفهو الذكر ,وهو املذكر باهلل و�أهله هم �أهل
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الذكر ,وكذلك ن�سيانه ون�سيانهم و�إهماله و�إهمالهم وعدم الإقرار
لهم بالف�ضل وعدم الت� ّأ�سي بهم والإقتداء ب�سلوكهم و�سريهم هو
�إعرا�ض.
وقد �أمرنا اهلل بعدم ن�سيان ذوي الف�ضل علينا وقرن ال�شهادة له
للنبي  Pوجعلها جزء الأذان والإقامة وجزء
بالوحدة بال�شهادة ّ
النبي Pومل
ال�صالة ,بل �صار �أبخل النا�س من �سمع ا�سم ّ
ِّ
ي�صل عليه وكذلك ترك والية �أمري امل�ؤمننيQيف �إجابة الإمام
ال�صادقQملن �س�أله عن الآية ,ومنها ن�سيان الآخرة واملوت
ولقاء اهلل تعاىل ,وعدم اال�ستعداد لهما ,ويف الآية التي �سبقت
مو�ضوعنا قال تعاىل}:ﭖﭗﭘﭙ ((({...فعدم ا ّتباع
إلهي مطلقاً هو �إعرا�ض عن ذكر اهلل.
الهدى ال ّ
�أ�سباب الإعرا�ض:
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�إنّ �أ�سباب �إعرا�ض الإن�سان عن ذكر اهلل كثرية ,منها العا ّم
اخلا�ص ,وي�أتي بالدرجة الأوىل �ضعف الإميان ,و�ضعف
ومنها ّ
العقيدة ,ومنها االنكباب املفرط على الدنيا والعالقة املفرطة
باملاد ّيات ,وتغييب املعنو ّيات والعالقة بالغيب والغيبيات� ,أي
والروحي ,وطغيان ال�شهوات
املعنوي
الروحي بل الفقر
ال�ضعف
ّ
ّ
ّ
وانغما�س الإن�سان بها ,ومنها الغفلة وق�سوة القلب نتيجة الذنوب
((( � -سورة البقرة ,الآية.38 :

التي يرتاكم �أثرها على �صفحة القلب فت�ضعف الب�صرية ,وتتد ّرج
يف ال�ضعف �إىل العمر الكامل} :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ{ (((.
عاقبة الإعرا�ض عن ذكر اهلل في الدنيا:

ذكر اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي �أمرين ّ
ي�شكالن عقوبة ملن
يعر�ض عن ذكر اهلل وال يهتدي بهديه وهدي �أوليائه ,وهما
جمموعان يف قوله تعاىل} :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ{((( ,فالعقوبة الأوىل
هي املعي�شة ال�ضنك ,واملراد من املعي�شة ال�ضنك �ضيق العي�ش,
والذي قد يكون بالفقر والعوز واحلاجة كما ّف�سره بع�ضهم لغو ّياً,
ولكن قد يكون عك�سها لكن مع اال�ضطراب وفقدان الطم�أنينة
واخلوف والقلق ,ف�إن كان ذكر اهلل بقيد الإميان يورث الطم�أنينة
وال�سكينة} :ﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎﰏﰐ
ال�ضد ,فعدم
ﰑﰒﰓ{((( ,ف�إنّ العك�س ينتج عنه ّ
الإميان والإعرا�ض عن ذكر اهلل ال ّ
�شك يورث اال�ضطراب والقلق
واخلوف واحلزن ,وهذا هو العي�ش ال�ضيق واملعي�شة ال�ضنك,
املعنوي والنقائ�ص الدنيو ّية
ف�ضيق احلياة غالباً يتو ّلد من الفقر
ّ
((( � -سورة المطففين ,الآية.14 :
((( � -سورة طه ,الآية.124 :
((( � -سورة الرعد ,الآية.28 :
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الروحي.
وانعدام الغنى
ّ
يعد
فمن ال ي�ؤمن باهلل والغيب وال باحلياة بعد املوت ومن ال ّ
عدته �سيكون يف حالة من عدم الطم�أنينة للم�ستقبل,
لذلك ّ
و�سيحكمه اخلوف من ذهاب قدراته البدن ّية واملال ّية وغريها,
وهذه العقوبة قد تكون يف الربزخ ولي�س فقط يف الدنيا.
عمر الآخرة عقوبة الإعرا�ض:
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و�أ ّما العقوبة الثانية وهي عقوبة �أخرو ّية فهي �أن يح�شر اهلل تعاىل
املعر�ض عن ذكره �أعمى ,وذلك �أنّ عامل الآخرة عامل ظهور
تتج�سم فيه الأعمال والأخالق ,فاملعر�ض
احلقائق ,وهو عامل ّ
عن ذكر اهلل تعاىل حقيقته �أ ّنه �أغم�ض عيني قلبه عن ر�ؤية �آيات
اهلل و�آالئه ,وبالتايل �أهمل ا�ستخدام ب�صريته لرياها ,و�إن كانت
الدنيا بالب�صر فالآخرة بالب�صرية ,و�إن كانت العقوبة} :ﯡ
ﯢ{((( �أي �أن العقوبة من �سنخ الذنب ف�إنّ �أعمى الب�صرية يف
الدنيا �أعمى الب�صرية يف الآخرة ,ومن ناحية �أخرى ف�إنّ املعر�ض
عن ذكر اهلل يكون قد �أهمل ّ
كل ما عر�ض اهلل له من �آيات
لرياها ويراه من خاللها ,فكذلك العقوبة هي الإهمال املعبرّ عنه
بالن�سيان} :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ{(((.
((( � -سورة النب�أ ,الآية.26 :
((( � -سورة طه ,الآية.126 :

أ�شد ,قال
ويا ليت العقوبة تتوقّف على ذلك بل �إنّ الأمر � ّ
تعاىل} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ{ (((.
خاتمة:

�إنّ الإعرا�ض عن ذكر اهلل عمل مهلك يجب �أن نحذر منه,
وعلينا �أن نوقظ قلوبنا من الغفلة ,ب�أن ال نرتك الدعاء ,والت�أ ّمل يف
الكون والأنف�س ,و�أن نحر�ص على �أف�ضل العالقة باهلل �أ ّو ًال وبنب ّيه
ثانياً وب�أولياء اهلل وكتاب اهلل وبيوت اهلل ,وعلينا دائماً �أن جنعل
�أل�سنتنا رطبة بذكر اهلل ,و�أن ّ
نتذكر اهلل عندما نرزق نعمة �أو تدفع
ع ّنا نقمة ,و�أن ّ
نهم مبع�صية.
نتذكره ب�شكل � ّ
أخ�ص عندما ّ
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((( � -سورة طه ,الآية.127 :

المحاضرة الثالثة

دع النقا�شات ال�سلب ّية (اخل�صومة)
الهدف:

بيان م�ساوئ النقا�شات احلا ّدة واخل�صومات
ال�سلب ّي��ة ,و�آثاره��ا ومفا�سده��ا ,والإر�شاد �إىل
إيجابي.
املحاورة والنقا�ش ال ّ

ت�صدير المو�ضوع

ق�صر
علي« :Qمن بالغ يف اخل�صومة �أثم ،ومن ّ
عن الإمام ّ
يتقي اهلل من خا�صم»(((.
فيها ظلم ،وال ي�ستطيع �أن ّ

(((  -ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.748

ّ
مقدمة :معنى الخ�صومة:

ي�سمونه اخل�صومة
�إنّ من الظواهر التي ترافق حياة النا�س ما ّ
واملخا�صمة ،وهم غالباً ما ي�ستعملون هذه الألفاظ يف معنى
«العداوة» واملعاداة �سواء ج َّرت نزاعاً لفظ ّياً وحماججة �أم ال .و�أ ّما
ين خ�صو�صاً ،فقد قال بع�ض �أهل اللغة:
اللغوي والقر�آ ّ
يف املعنى ّ
«اخل�صام م�صدر ،خا�صمته خ�صاماً وخما�صمة .قاله� :أبو عبيدة,
الزجاج :هو جمع خ�صم ,يقال :خ�صم وخ�صام وخ�صوم
وقال ّ
التعمق يف البحث عن ال�شيء
مثل بحر وبحار وبحور؛ وحقيقة ّ
وامل�ضايقة فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خ�صوم»(((.
النبي  Pقوله�« :إنَّ �أبغ�ض الرجال �إىل اهلل ال ُّألد
ونقل عن ّ
اخل�صم»((( �أي �شديد اخل�صومة.
وقيل املخا�صمة تعنى يف الأ�صل �إم�ساك �شخ�صني ّ
كل منهما
اللفظي،
للآخر من جانبه ّثم �أُطلقت بعد ذلك على الت�شاجر
ّ
والأخذ والر ّد يف الكالم((( فاخلال�صة :اخل�صومة واملخا�صمة هي
اللفظي الذي فيه كثري �أخذ
نوع من النزاع والت�شاجر والنقا�ش
ٌ
ّ
وت�شدد.
ور ّد ،وفيه م�ضايقة ّ
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الثعلبي ،ج� ،2ص.123
(((  -تف�سير
ّ
(((  -كنز الع ّمال ,ج� 3ص .565
(((  -تف�سير الأمثل ،ج� ،15ص.190

وقد تكون املخا�صمة غالباً يف الأمور واملعامالت الدنيو ّية وقد
تكون يف الأمور الدين ّية فقد جاء عن الإمام الكاظم ُ « :Qم ْر
الدين،
�أ�صحابك �أن يكفّوا من �أل�سنتهم ،و َي َدعوا اخل�صومة يف ّ
ويجتهدوا يف عبادة اهلل ع َّز َّ
وجل»(((.
محاور المو�ضوع
َد ْع الخ�صومة ال�سلب ّية

عن غياث بن �إبراهيم قال كان �أبو عبد اهلل �Qإذا م ّر بجماعة
يخت�صمون ال يجوزهم ح ّتى يقول ثالثاً« :اتقوا اهلل ،يرفع بها
�صوته»((( ,هذه الرواية ّ
تدل �صراحة على �أن خو�ض اخل�صومات
والنقا�شات واملحاججات هي خالف التقوى ولذا كان التكرار من
املع�صوم Qبالأمر بالتقوى ثالثاً قبل جتاوز املتخا�صمني.
خا�ص من النقا�ش وهو
َّ
لكن الواقع �أنّ هذا النهي هو عن نوع ّ
ال�سلبي منها وهو عندما يكون النقا�ش واجلدل بني الطرفني بهدف
ّ
التفاخر وا�ستعرا�ض الق ّوة ،وفر�ض الر�أي على الطرف الثاين عن
ال�ضجة ،وقد ي�ؤول �إىل ت�شوي�ش معتقدات و�أفكار
طريق �إثارة ّ
الطرف الآخر �أو ال�سامعني كلاّ ً �أو بع�ضاً؛ ولذا عبرّ ت الرواية
الناهية عن هذا النوع من النقا�ش واجلدال عن ذلك فيما ورد
(((  -ميزان الحكمة ,ج� ،1ص.747
(((  -ميزان الحكمة ,ج� ،1ص.748
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الدين ،وتحُ بط العمل،
عن الإمام الباقر « :Qاخل�صومة تمُ حق ّ
و ُتورث ّ
ال�شك»((( ف�أمثال هذا النوع من النقا�ش �سواء كان يف
الدين �أو الدنيا �سوف ينحدر بالكالم تدريج ّياً لي�صل �إىل
�أمور ّ
اال�ستهانة وعدم االحرتام ،وربمّ ا تنحدر �إىل درجة تبادل الكالم
وال�سب
املبتذل القبيح ،وترامي االتهامات الباطلة بل ح ّتى ال�شتم ّ
بالكالم البذيء كما ن�شهد ذلك غالباً.
�آثار ومفا�سد الخ�صومة ال�سلب ّية:
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�إ�ضافة �إىل ما م ّر ذكره من �آثار اخل�صومة ال�سلب ّية وهي انحدار
وال�سب
م�ستوى اخلطاب �إىل درجة الإ�سفاف واالبتذال واالهانة
ّ
وال�شتم وغري ذلك ف�إنّ ّثمة �آثاراً �أخرى ال َّبد من بيانها وهي كما
جاء يف املرو ّيات:
الدين :وتحُ بط العمل ،و ُتورث ّ
ال�شك كما يف الرواية
1ـ متحق ّ
ال�سابقة عن الإمام الباقر .Q
ردي �صاح َبها :عن الإمام الباقر �« :Qإ ّياك واخل�صومات
2ـ ُت ِ
ف�إ ّنها ُتورث ّ
ال�شك ،وتحُ بط العمل ،و ُتردي �صاحبها وع�سى
يتك ّلم الرجل بال�شيء ال يغفر له»(((.
3ـ تك�سب ال�ضغائن وجت ّر �إىل الكذب :عن الإمام ال�صادق :Q
الدين ،ف�إ ّنها تُ�شغل القلب عن ذكر اهلل
«�إ ّياكم واخل�صومة يف ّ
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 11ص .457
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 1ص .92

ع َّز َّ
وجل ،و ُتورث النفاق ،و ُتك�سب ال�ضغائن ،وت�ستجيز
الكذب»(((.
4ـ تك�شف عن عدم اليقني :عن الإمام ال�صادق « :Qال
يخا�صم � اّإل من قد �ضاق مبا يف �صدره»((( ,ولذا ف�إنّ من
اليدوي يف
احلدة والعنف القو ّيل وربمّ ا
يخا�صم ويعتمد ّ
ّ
النقا�ش ،هو �إن�سان قد يكون لديه م�شكلة �إ ّما يف �ضعف
يقينه ّ
و�شكه فيما يعتقد �أو ال � ّأقل من �أن يكون غري ورع،
ولذا قال الإمام ال�صادق « :Qال يخا�صم � اّإل ّ
�شاك يف
دينه� ،أو من ال ورع له»(((.
5ـ يف�سد العالقة بالإخوان وباهلل تعاىل :يف حديث عن �أمري
امل�ؤمنني�« :Qإ ّياكم واملراء واخل�صومة ف�إ ّنهما مير�ضان
القلوب على الإخوان ،وينبت عليهما النفاق»(((.
فاملخا�صمة بهذا املعنى تخ ّرب امل�شاعر بني امل�ؤمنني،
فتف�سد الو َّد وم�شاعر الأخ ّوة ،و ُتك ِّون �أر�ض ّي ًة خ�صبة للعداوات
وامل�شاحنات وامل�شاجرات .ومن جهة �أخرى هي �أر�ض خ�صبة
�أي�ضاً لنم ّو بذور النفاق يف القلوب.
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((( � -أمالي ال�صدوق� ,ص .503
(((  -نور البراين ,الجزائري ,ج� 2ص .519
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 11ص .458
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .300

تحذير:

عندما يفقد � ّأي نقا�ش االلتزام بالأ�صول ال�صحيحة� ،سيقوى
والتع�صب لدى الأ�شخا�ص ،ويثري الكثري من الدخان
روح العناد ّ
الأ�سود الذي يعمي عن احلقائق ،بل قد يلج�أ ّ
كل طرف بهدف
التغ ّلب على خ�صمه واالنت�صار لنف�سه �إىل ا�ستخدام الأ�ساليب
والتهمة واالبداع يف الت�شاطر لن�صرة
التي تنطوي على الكذب ّ
فكرته وغلبة ر�أيه ،وهكذا عمل ال ميكن �أن تكون له عاقبة � اّإل
أهم املفا�سد
ال�سوء واحلقد ،وتنمية جذور النفاق يف ال�صدور ،ومن � ّ
مت�سك ّ
كل طرف
املنهي عنهما ،هو ّ
للجدال واخل�صومة ال�سلب ّية ّ
متم�سكاً ب� ّأي
بانحرافه و�أخطائه و�إ�صراره على ا�شتباهاته ،واملعاندة ّ
حق .ويف طريق
دليل يثبت باطله ،ومي ّوهه على الآخرين ِب َلبو�س ٍّ
احلق ال�صادر من خ�صمه بل يحقّره
ذلك هو يتجاهل الكالم ّ
ويزدريه ،وربمّ ا اجن ّر �إىل �آفة التكبرّ والتعايل عليه وعلى حقّه.
فلنحذر ولنحذر �أنف�سنا و�إخواننا من ذلك.
المخا�صمة الإيجاب ّية:
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يف حديث �أنّ �أحد �أ�صحاب الإمام ال�صادقQويلقّب
حممد) جاء �إىل الإمام ال�صادقQ
بالط ّيار ويدعى (حمزة بن ّ
وقال له :بلغني �أ ّنك كرهت مناظرة ال ّنا�س! ف�أجابه الإمام Q
بقوله�« :أما مث ُل َك فال َيكره ،من �إذا طار يح�سن �أن يقع ،و�إن وقع

فتح�صل من هذه
يح�سن �أن يطري ،فمن كان هكذا ال نكرهه»(((َّ ,
الرواية �أنّ ّثمة خما�صمة �إيجاب ّية غري تلك ال�سلب ّية .وهذه الرواية
لي�ست يتيمة و�إنمّ ا هناك روايات كثرية تفيد �أنّ ال ّأئمة  Rكانوا
يحثّون من يجدون فيه القدرة والكفاءة يف املنطق واال�ستدالل
على املناظرة واملحاججة واملخا�صمة ،وح ّتى لو مل توجد روايات
احلق ،وتقوية عود خ�صومها،
يف ذلك ف�إنّ خطر �ضعف جبهة ّ
وتزلزل �إميان جمهورها ب�أحق ّيتها ٍ
كاف يف جتويزها بال�شروط التي
�أجملتها الرواية.
�شروط المخا�صمة الإيجاب ّية:

ميكن ا�ستفادة الأ�ساليب الإيجاب ّية للنقا�ش التي �أ�شار �إليها
القر�آن الكرمي وهي كالتايل:
1ـ عدم الإ�صرار على الطرف املقابل بقبول الكالم على �أ ّنه هو
احلق ،بل املحاولة قدر الإمكان على جعله يعتقد �أ ّنه هو
ّ
تو�صل لهذه النتيجة.
الذي ّ
ال�سب والع�صب ّية فقد
2ـ الإمتناع عن ُمثريات العناد ومنها ّ
�سب �آلهة الكفّار ح ّتى ال ي�ص ّروا على عنادهم
نهانا اهلل عن ّ
وي�س ّبوا اهلل ع َّز َّ
وجل.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 70ص .404
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3ـ مراعاة منتهى الإي�ضاح يف النقا�ش لإ�شعار الطرف املقابل ب�أنّ
املتحدث �إليه يبغي تو�ضيح احلقائق ال غري.
ّ
4ـ حاول � اّأل ُت�ستفز ،فال َتر ّد باملثل على امل�ساوئ والأحقاد التي
خا�صم ،بل حاول ال�سم ّو ب�أخالقك ،و َتعاملْ
تبدر من املُ َ
بالر�أفة والرحمة واملح ّبة }ﮏﮐﮑﮒ{ (((.
إقتد بخاتم الأنبياء  Pوالأئ ّمة : R
خاتمةِ � :

عندما ندقّق يف �أ�سلوب نقا�شات الأنبياء  Rمع �أعدائهم
كما يعك�سها القر�آن وكذلك تلك النقا�شات العقائد ّية بني ر�سول
اهلل � Pأو � ّأئمة �أهل البيت  Rوبني �أعدائهم وخ�صومهم،
ميكن �أن ننتهي �إىل درو�س ُتطوى يف م�ضامينها �أجمل الأ�ساليب
و�أجنحها ،و�أف�ضل الو�سائل النف�س ّية التي ت�س ّهل لنا النفوذ �إىل
احلق واخلريّ ،
وكل خُ ُلق
نفو�س وقلوب الآخرين لنزرع فيها بذور ّ
نبيل.
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((( � -سورة الم�ؤمنون ,الآية.96 :

الليلة الرابعة
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المحاضرة األولى

روح ّية اجلهاد
الهدف:

بيان ف�ض��ل اجلهاد واملجاهدين ,والروح ّية
التي يفرت�ض �أن يحملها املجاهد.

ت�صدير المو�ضوع

«� يّإن مل �أخرج �أ�شراً وال بطراً وال ظاملاً وال مف�سداً و�إنمّ ا خرجت
جدي»(((.
لطلب الإ�صالح يف �أ ّمة ّ

(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .329

ّ
مقدمة :الجهاد قتال م�شروع هادف:
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ال�شرعي والعر ّيف هو القتال يف �سبيل
�إنّ اجلهاد يف معناه
ّ
اهلل .ولذا ف�إنّ معنى اجلهاد مقرون بكونه م�شروعاً ,وهذا معنى
كونه قتا ًال يف �سبيل اهلل ،ف�أ ّو ًال ال ّبد من االلفات �إىل �أ ّنه لي�س
ّ
كل قتال هو جهاد بل ال ّبد ليكون جهاداً �أن يكون م�شروعاً،
ولذا ف�إنّ الإمام احل�سني� Qأراد �أن ي�شري �إىل م�شروع ّية
اجلهادي بقوله �« :Qيّإن مل �أخرج �أ�شراً وال بطراً
خروجه
ّ
وال ظاملاً وال مف�سداً و�إنمّ ا خرجت لطلب الإ�صالح يف �أ ّمة
جدي».
ّ
ويف �سبيل اهلل يكون لردع املعتدي ،ورفع الظامل ،والدفاع
عن املظلومني وامل�ضطهدين ون�شر العدل و�إزالة الف�ساد وملقاومة
ّ
املحتل ،لكن ب�شرط �أن يكون ب�إذن من له والية �أمر اجلهاد � اّإل يف
الدفاع عن النف�س والأوطان.
ولع ّله اللتبا�س مفهوم اجلهاد يف زمن الإمام احل�سني Qكما
هو ملتب�س عند كثريين يف زماننا كان نفي الإمام احل�سنيQ
كون خروجه طغياناً ولأغرا�ض �ش ّريرة �أو للظلم والإف�ساد ،بل لأجل
ن�شر ال�صالح يف الأ ّمة.

محاور المو�ضوع
فل�سفة الجهاد:

قال اهلل تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.

هاتان الآيتان يف �أوائل ما نزل قر�آن ّياً يف ت�شريع اجلهاد فذكرتا
إلهي بالقتالّ ,ثم ب ّينتا بع�ض بركاته ودوره يف رفع الظلم
الإذن ال ّ
بل دفعه و�ضمان احل ّر ّية العباد ّية وحفظ املعابد وا�سرتداد احلقوق
إلهي
�إ�ضافة �إىل االقت�صا�ص من املعتدين� ،إذ لوال وجود الإذن ال ّ
ملا بقي لعبادة اهلل ُدور ُيعبد فيها ,وبالتايل فال دين وال متد ّينون،
على �أن ن�شري ملا ن�شر مع اجلهاد من �آثار يف بناء منعة الأ ّمة وع ّزتها
ّ
وي�شكل رادعاً للأعداء واملرت ّب�صني بها عن االعتداء بل ح ّتى
ب�شن احلروب على الأ ّمة الإ�سالم ّية ,ولع ّله لذلك
جم ّرد التفكري ّ
ما�سة باجلهاد ,الأ ّول :هو
كان ختام الآيتني ب�إ�سمني لهما عالقة ّ
القوي وم�صدر ّ
كل ق ّوة �إنمّ ا �أذن باجلهاد وقتال
القوي فك�أن اهلل ّ
الأعداء ليفي�ض الق ّوة على املجاهدين وعلى امل�سلمني ,واال�سم
الحج ,الآية.40 -39 :
((( � -سورة ّ
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الثاين :العزيز ربمّ ا ليبينّ �أ ّنه باجلهاد تبنى ع ّزة الأ ّمة وكذلك ع ّزة
الأفراد ,والقرن بني اال�سمني �إ�شارة �إىل كون اجلهاد بانٍ لق ّوة
الأ ّمة املانعة لها من �أعدائها.
وقد ذكرت بع�ض الروايات عن ر�سول اهلل �« :Pإنّ اهلل �أع ّز
�أ ّمته ب�سنابك خيلها»(((.
ف�ضل الجهاد والمجاهدين:
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وردت كلمة اجلهاد وما يرادفها معنى يف القر�آن الكرمي وكذلك
النبي و�أهل بيته  Rم ّرات كثرية .بع�ضها يف
يف الروايات عن ّ
بيان �أ�صل م�شروع ّية اجلهاد و�أحكامه ,وبع�ضها يف �آثاره وبركاته,
وبع�ضها يف ثواب ومقام املجاهدين ,وبع�ضها يتع ّلق ب�آداب اجلهاد
واملجاهدين� ,إ�ضافة �إىل العديد من الأدعية والتي منها دعاء
الإمام زين العابدين لأهل الثغور.
وقد جاء يف ف�ضل اجلهاد ما عن �أمري امل�ؤمنني Qيف خطبته
امل�سماة خطبة اجلهاد حيث قال�« :أ ّما بعد ,ف�إنّ اجلهاد باب من
ّ
خلا�صة �أوليائه ,وهو لبا�س التقوى ,ودرع
�أبواب اجل ّنة فتحه اهلل ّ
اهلل احل�صينة ,وج ّنته الوثيقة ،فمن تركه رغبة عنه �ألب�سه اهلل ثوب
ّ
بال�صغار والقماءة ,و�ضرب على قلبه
الذل ,و�شمله البالء ,وديث ّ
احلق منه بت�ضييع اجلهاد»(((.
بالأ�سداد ,و�أديل ّ
((( � -أمالي ال�صدوق� ,ص .673
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج  ,15ب � ,1ص  -16ح .18

الن�ص �أمور منها:
ّ
فامللخ�ص من هذا ّ
خا�صة
 -1اجلهاد باب وطريق �إىل اجل ّنة ل�صفوة من امل�ؤمنني هم ّ
الأولياء.
 -2للجهاد �أثر يف حماية دين املجاهدين وتقواهم بل دين ال ّنا�س
وتقواهم.
 -3اجلهاد ح�صن وحرز للأفراد وللأمم.
 -4ترك اجلهاد ي�ؤ ّدي �إىل:
�أ -مذ ّلة املتخاذلني.
ب -الإ�صابة بالبالء.
ج -موت الغرية واحلم ّية.
د -عمى الب�صائر عن �إ�صابة الر�شاد.
النبي  Pيف ثواب
ومن �أروع ما جاءت به الروايات عن ّ
اجلهاد قوله « :Pال يجتمع غبار يف �سبيل اهلل ودخان يف
جه ّنم»(((.
و�أ ّما عن ف�ضله وقيمته فيقول « :Pما �أعمال العباد ك ّلهم
عند املجاهدين يف �سبيل اهلل � اّإل كمثل ّ
خطاف �أخذ مبنقاره من
ماء البحر»(((.
(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،11ص .13
((( � -سورة مح ّمد ,الآية.31 :
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و�أ ّما عن مال املجاهدين يوم القيامة فيقول « :Pللج ّنة باب
يقال له باب املجاهدين مي�ضون �إليه ,ف�إذا هو مفتوح وهم متق ّلدون
(((
ترحب بهم».
ب�سيوفهم واجلمع يف املوقف واملالئكة ّ
الجهاد اختبار:
قال تعاىل} :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
يظن امل�ؤمنون وامل�سلمون �أنّ جواز مرورهم �إىل
ﭧ{((( .قد ّ

لكن اهلل تعاىل يف هذه الآية وكذلك
اجل ّنة هو �إ�سالمهم و�إميانهم ّ
يف قوله تعاىل:
}ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ{(((.
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يقول �إنّ اجل ّنة تنال باال�ستحقاق ال بالتم ّني ,وكذلك
درجات اجل ّنة ف�إنّ رق ّيها يكون ملن ينجح يف االمتحان يف مواطن
اجلهاد وخ�صو�صاً عندما ال تكون الغلبة للم�ؤمنني كما ح�صل مع
النبي  Pيف معركة �أحد.
ّ
حتمل م�شاقّه وال�صرب على
فاملعيار يف النجاح هو اجلهاد مع ّ
وحتمل �آثاره ،ومبعنى �آخر ف�إنّ اجلهاد املتالزم مع
خو�ض غماره ّ
(((  -الكافي ،ج � ،5ص .2
((( � -سورة مح ّمد ,الآية.31 :
((( � -سورة التوبة ,الآية.16 :

الثبات والر�سوخ وعدم التزلزل هو املعرب �إىل اجل ّنة ودرجاتها
أعدها اهلل للمجاهدين.
العالية التي � ّ
�آداب الجهاد:

يظن بع�ض �أهل الإنحراف والبدع يف الإ�سالم وكما
قد ّ
ير ّوجون �أنّ اجلهاد هو باب للقتل و�إظهار الوح�ش ّية والق�ساوة
وح ّتى لك�أ ّنك عندما ت�سمع �أقوالهم وترى �أو ت�صلك �أخبار
توح�ش وهمج ّية يدعو �أبناءه �إىل افرتا�س
�أفعالهم �أنّ الإ�سالم دين ّ
ال ّنا�س والت�ش ّبه بالوحو�ش ال�ضارية ,وهذا ما �ش ّوه اجلهاد بل �ش ّوه
الإ�سالم ونب ّيه Pوبغّ�ضهم �إىل ال ّنا�س واحلقيقة مغايرة متاماً ملا
ويقدمونه للب�شر ّية ،ف�إنّ الإ�سالم
يفعله ه�ؤالء ويقولونه وي�ص ّورونه ّ
نلخ�صها مبا يلي:
بينّ جمموعة من الأحكام والآداب للجهاد ّ
 -1حرمة قتل من �أظهر الإ�سالم من الأعداء} :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕ{ (((.
 -2النهي عن قتل الأ�شخا�ص للح�صول على الغنائم كما كان
يح�صل يف اجلاهل ّية.
� -3إخال�ص الن ّية يف اجلهاد :قال تعاىل } :ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{ (((.

((( � -سورة الن�ساء ,الآية.94 :
((( � -سورة الأنفال ,الآية.47 :
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 -4عدم الإجهاز على اجلرحى وا ّتباع املدبر.
اخلا�صة والعا ّمة( :الزرع والبيوت) مع عدم
 -5احرتام الأموال ّ
وجود �ضرورة ع�سكر ّية خ�صو�صاً فيما لو كانت مل�سلمني.
 -6عدم التمثيل بجثث القتلى.
 -7ح�سن معاملة الأ�سرى.
 -8االن�ضباط و�إطاعة �أوامر القيادة} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ{ (((.
خاتمة روح ّية الجهاد:
يقول تعاىل} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ{(((.

102

إلهي للجهاد يف �سبيل اهلل �أ ّنه بيع
هذه الآية يظهر الت�صوير ال ّ
املجاهدين �أنف�سهم و�أموالهم هلل مع �أنّ اهلل هو مالكها �أ ّو ًال و�أخرياً،
فالبائع هنا هو العبد واملبيع يف هذه النف�س التي قد تكون منخورة
إلهي
مهرتئة مل ّوثة باملعا�صي والآفات بثمن هو اجل ّنة والوعد ال ّ
بالبيع قدمي مثبت يف كتبه ال�سماو ّية لأويل العزم من الر�سل،
وال�شاري هو اهلل الذي وعد بقبول هذه النفو�س و�إيفائها الثمن
ّ
ال�صف ,الآية.4 :
((( � -سورة
((( � -سورة التوبة ,الآية.111 :

الذي وعدها به وهو اجل ّنة.
فاملجاهد عليه �أن يرى �ساحات اجلهاد مكاناً يعر�ض فيها نف�سه
على اهلل لع ّله ي�شرتيها كما وعد كما �أنّ ّ
كل �صاحب �سلعة يزين
�سلعته لتغري الزبائن بال�شراء ،على املجاهد �أن يز ّين نف�سه مبا
يجعلها جتذب نظر اهلل ليقبلها ولي�ست تلك الزينة �سوى ال�شجاعة
والإقدام والأخالق ال�سامية والن ّية اخلال�صة هلل وع�شق لقائه
وال�صدق يف اال�ستعداد لبذل النف�س والت�ضحية.
ولذا علينا عندما يبتلينا اهلل بجهاد الأعداء �أن ن�ستب�شر لأ ّنه
بذلك فتح لنا �سوق الكرامة نبيع بها نفو�سنا ب�أغلى �أثمانها.
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المحاضرة الثانية

الت�سامح خلق الكرام
الهدف:

بي��ان ف�ضيلة الت�سامح و�آث��اره مع الإ�ضاءة
عل��ى بع���ض م��ا ورد منه��ا يف �سل��وك �أه��ل
البيت .R

ت�صدير المو�ضوع
} ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
(((
ﭫ {.

((( � -سورة �آل عمران ,الآية.134 :

ّ
مقدمة :معنى الت�سامح:

�إنَّ الت�سامح من الأخالق التي ندب �إليها الإ�سالم ،وقد جاء
مدحها كثرياً يف الن�صو�ص ،و�أكدت ح�سنها الكثري من مواقف
النبي  Pوال ّأئمة من �آله ومن �أبرز تلك املواقف موقفه  Pمع
ّ
(((
�أهل ّ
مكة يوم الفتح حيث قال لهم« :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء» .
فالت�سامح �سج ّية وخلق تدفع الإن�سان للتجاوز عن �إ�ساءات
الآخرين ،وال�صفح عن �أخطائهم ،والإغ�ضاء عنها ،وعدم مقابلة
الت�شدد
الإ�ساءة مبثلها ،بل باللني والعفو والت�ساهل وعدم
ّ
والعنف.
إيجابي ،يفي�ض رحمة وعطفاً وحناناً...
فالت�سامح هو �شعور � ّ
و ّمما جاء يف مدح هذا ا ُ
خل ُلق قر�آن ّياً قوله تعاىل} :ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ{(((.
وق��ال كذل��ك } :ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ{((( ولأنّ العف��و وال�صفح من م�صادي��ق الت�سامح فقد جاء
عليQقوله« :العفو
يف مدح هذه اخل ّل��ة الإن�سان ّية عن الإمام ّ
تاج املكارم» (((.
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(((  -الكافي ,ج � 3ص .513
((( � -سورة ال�شورى ,الآية.40 :
((( � -سورة النور ,الآية.22 :
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .19

محاور المو�ضوع
الت�سامح في القر�آن الكريم:
قال تعاىل} :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ{ (((.

هددت الآيات ال�سابقة ،ال ُع�صاة
هاتان الآيتان جاءتا بعد �أن ّ
وتو ّعدتهم بالعذاب واجلحيم ،وب�شّ رت الأبرار املطيعني بالرحمة
لتحث على امل�سارعة� ،أي
الإله ّية ،و�ش َّوقتهم �إليها ،جاءت مبتدئة ّ
امل�سابقة للو�صول �إىل ج ّنة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض ،فالآيات
حتث على املناف�سة يف ما يو�صل �إليها وهو حت�صيل املغفرة من اهلل
ّ
ّثم اجل ّنة.
فك�أن الت�صوير ي�أتي لري�سم مباراة يتناف�س فيها املتناف�سون
لنيل اجلوائز املو�صوفة �آنفاً ،وهي املغفرة واجل ّنة الوا�سعة �سعة
ال�سماوات والأر�ض.
والذين يفوزون بهذا ال�سباق وهذه املباراة هم امل ّتقونّ .ثم
ب ّينت الآيات التي تلت �سيماء ه�ؤالء امل ّتقني ،وهم احلائزون
((( � -سورة �آل عمران ,الآيتان.134 - 133 :
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خم�س �صفات �أ ّولها الإنفاق يف ال�س ّراء وال�ض ّراءّ ،ثم ذكرت
ثالث �صفات �أخرى هي:
 1ـ والكاظمني الغيظ� :أي الذين لديهم القدرة على ال�سيطرة
على غ�ضبهم مع كونهم ممتلئني ب�أ�سباب الغيظ والغ�ضب� .إذ
�شد ر�أ�س القربة عند ملئها لئ َّال يتف ّلت منها
�إنّ الكظم هو ُّ
ما�ؤها.
 2ـ والعافني عن النا�س� :أي �أ ّنهم يتح ّل ْون بالقدرة على ال�صفح
ي�ستحق
عمن ظلمهم ،ويتجاوزون عن الإ�ساءة عن من
ّ
ّ
العفو وال�صفح.
يحب املح�سنني� :أي �أ ّنهم حم�سنون؛ ال يكتفون بكظم
 3ـ واهلل ّ
غيظهم ،وال�صفح والعفو عن امل�سيئ ،بل يقابلون الإ�ساءة
بالإح�سان ،فيح�سنون �إىل من ظلمهم.
الرقي ال
أخالقي للت�سامح:
مراحل
ّ
ّ
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بوقفة فيها مزيد ت�أ ّمل يف هذه الآيات ميكن ا�ستنتاج التايل:
تكاملي ُخل ُلق الت�سامح عند
�إنّ الآيات ك�أ ّنها ت�أتي لبيان �سري
ّ
امل ّتقني ,بالرتقي التايل:
�أ ّو ًال� :إنّ كظم الغيظ هو �إم�ساك الإن�سان نف�سه من خالل جهادها
ومغالبتها لئلاّ يخرج منها ما ي�ؤذي النف�س والغري .عندما
تكون ممتلئة مبا �أوقدت حتته نار الغ�ضب .فهو حالة فيها جهاد

للنف�س مع وجود �أ�سباب وم ّربرات الغ�ضب ،فهو حالة من
ب�سد منافذه و�إحكامها.
كبح الغ�ضب ّ
جداً � ،اّإل �أ ّنه يبقى
ثانياً� :إن كان كظم الغيظ �أم ٌر ح�سن
وح�سن ّ
ٌ
ناق�صاً ويفرت�ض �أن يكون مرحلة ملا بعده ،فهو ال يقتلع جذور
العداء من قلب من يكظم غيظه ،بل قد ي�ؤ ّدي �إىل مراكمة
�أ�سبابه ب�إ�ضافة جت ّرع مرارته ،واخلطوة الأخرى املفرت�ضة بعد
كظم الغيظ ال ّبد �أن يكون «العفو وال�صفح» لتنظيف القلب
من الغيظ �أ ّو ًال ،واحلقد ثانياً ،والعداوة ثالثاً؛ فالعفو والت�سامح
هو قم ٌع لروح االنتقام والت�شفّي.
أخالقي،
الرقي والنبل ال ّ
ثالثاً :للو�صول �إىل �أعلى درجة من ّ
املعنوي ال َّبد من جتاوز مرحلتي
و�أعلى درجات �س ّلم التكامل
ّ
كظم الغيظ ،والعفو وال�صفح �إىل خلق له خا�ص ّية الق�ضاء على
جذور العداء يف ف�ؤاد وقلب من �أ�ساء �إليه ،وهي مرحلة مقابلة
الإ�ساءة بالإح�سان.
ا�ستجالباً لقلبه وا�ستبدا ًال للعداوة والبغ�ضاء باملح ّبة والإلفة
وال�صداقة �أمل يقل تعاىل} :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ{(((.
فالإح�سان عمل ّية تطهري لقلب اخل�صم بعد �إعطائه الأمان
ينميها ويكون ّ
بالعفو من �أدران العداوة ّ
م�شك ًال لدوافع
وكل ما ّ
ف�صلت ,الآية.34 :
((( � -سورة ّ
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الأذ ّية والإ�ساءة .وبالتايل فالإح�سان هو عمل ّية عالج للقلوب
ال�صحة وال�صالح.
وفتحها على عامل من ّ
رابعاً :كاظم الغيظ يعالج نف�سه وبالعفو وال�صفح �أي�ضاً يعالج
نف�سه مع االلتفات �إىل الآخر ،ب�إ�شعاره بالأمن وبالتايل ف�إنّ
همته الإ�صالح ّية تدور حول نف�سه ،و�أ ّما من يح�سن �إىل
ّ
امل�سيئ ويك�سب و ّده وح ّبه فمن جهة مينع تكرار الإ�ساءة �إليه
هم نف�سه �إىل حمل م�س�ؤول ّية
م�ستقب ًال ،ولك ّنه �أي�ضاً يتجاوز َّ
عالج الآخرين وا�ستنقاذهم من �أمرا�ضهم النف�س ّية والقلب ّية
وال�سلوك ّية.
وهذا الفات �إىل �صفة من �صفات امل ّتقني ،وهي الوعي
أخالقي
واالجتماعي.
ّ
ال ّ
من �آثار الت�سامح
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يحث
لقد جاء يف كالم �أهل البيت  Rو�سلوكهم الكثري ّمما ّ
على العفو والت�سامح .فمنها بيان �آثار العفو يف الدنيا والآخرة
نذكر منها:
 1ـ طول العمر :فعنه « :Pمن كرث عفوه ّمد يف عمره»(((.
 2ـ الع ّزة :عنه « :Pالعفو ال يزيد العبد � اّإل ع ّزاً فاعفوا يع ّزكم
اهلل»(((.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 72ص .359
(((  -م�ستدرك الو�سائل ,ج � 7ص .160

 3ـ الوقاية من �سوء الأقدار :عنه « :Pجتاوزوا عن عرثات
اخلاطئني يقيكم اهلل بذلك �سوء الأقدار»(((.
 4ـ بقاء املُلك :عنه « :Pعفو امللوك بقاء امللك»(((.
 5ـ ال ّن�صر :عن الإمام الر�ضا « :Qما التقت فئتان ّقط � اّإل
ُن�صر �أعظمهما عفواً»(((.
 6ـ النجاة من ال ّنار :عنه « :Pجتاوزوا عن ذنوب النا�س يدفع
اهلل عنكم بذلك عذاب ال ّنار»(((.
خاتمة :الت�سامح في �سيرة �أهل البيت :R

جاء عن الإمام ال�صادقQقوله�« :إ ّنا �أهل بيت مر ّوتنا
عمن ظلمنا»(((.
العفو ّ
وهذه رواية جامعة لبيان مقام خُ ُلق العفو والت�سامح عند �أهل
البيت وللمتابع ل�سريتهم � Rأن يجد ما هو �أكرث من ذلك،
ال�سجادQمع تلك اجلارية
ال �س ّيما ما ورد حول ّ
ق�صة الإمام ّ
�شجت ر�أ�سه ،فقابل ذلك بالتد ّرج معها وهي تتد ّرج بذكر
التي ّ
الآيات فمنحها كظم الغيظ ّثم عفا عنها ّثم �أح�سن �إليها ب�إعتاقها.
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 3ص .2013
(((  -بحار الأنوار ,ج � 74ص .168
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .108
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 3ص .2013
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 8ص .522
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المحاضرة الثالثة

نظم الأمر والوالية
الهدف:

أهم ّي��ة نظم الأم��ر ودوره يف حتقيق
بي��ان � ّ
االنت�صارات ,وعالقة الوالية بنظم الأمر.

ت�صدير المو�ضوع

كان م��ن و�صاي��ا �أم�ير امل�ؤمن�ين Qلولدي��ه احل�س��ن
واحل�س�ين �« :Lأو�صيكم��ا وجميع ولدي و�أهل��ي ومن بلغه
كتابي بتقوى اهلل ونظم �أمركم»(((.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 42ص .256

ّ
وحب النجاح:
مقدمة :الإن�سان ّ
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ال خالف بل ال نقا�ش بكون الإن�سان فرداً كان �أو جماعة
يحمل يف نف�سه ح ّباً �أ�صي ًال ّ
ومتمكناً للنجاح والفوز وما يرادف
هذين املعنيني ّمما يالئم ميادين احلياة ووجوهها و�ساحات العمل
مبعنى الرغبة الأكيدة يف حتقيق الأهداف التي ت�صبو �إليها
نف�سه ّمما ر�سمها هو لنف�سه �أو ر�سمتها اجلماعة التي ينتمي �إليها
�أو الأهداف التي تن�سجم مع الفكر واملعتقد الذي يتب ّناه ،وقد
النف�سي عند الإن�سان امل�ؤمن واملجاهد
�أ�شار تعاىل �إىل هذا التوق
ّ
خ�صو�صاً يف ميادين اجلهاد فقال} :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ{((( ،بل �إنّ املوىل عندما �أراد �أن ير ّغب امل�ؤمنني ببع�ض
الأعمال �أو ال�صفات �أ�شار �إىل عالقة هذه ال�صفات والأعمال
بالفالح والفوز والنجاح ومنها} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
حب الكمال و�سم ّو الأنف�س
ﭗﭘﭙ{((( ،بل �إنّ ّ
يجعلها تطمح �إىل �أكمل مراتب النجاح وذلك بالو�صول �إىل
�أف�ضل النتائج و�أعلى مراتب الأهداف ،ولكن ّثمة �شروطاً هي
التي ّ
ت�شكل �ضماناً لتحقيق هذه الأهداف ،ال ّ
أهم ّية عن
تقل � ّ
حتديد الأهداف نف�سها وت�شخي�صها وحتديد الطرق والأ�ساليب
املو�صلة �إليها لها عالقة بحفظ اال�ستقامة على طريق ال�سعي �إىل
ّ
ال�صف ,الآية.13 :
((( � -سورة
((( � -سورة الم�ؤمنون ,الآيتان.2 - 1 :

الأهداف وعدم االنحراف �أو ال�سقوط عنها ،ولها عالقة بحفظ
اجلهود وعدم �ضياعها.
محاور المو�ضوع
الوالية وتحقيق الأهداف:

�إ ّننا وبحكم انتمائنا �إىل الإ�سالم ،نتب ّنى ر�ؤيته للإن�سان
والإن�سان ّية ولدورهما وللأهداف الإله ّية من اخللق املجموعة يف
قوله تعاىل} :ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ{(((.
حدد اهلل املنظومة التي بها قوام خالفة الإن�سان والإن�سان ّية
وقد ّ
فقال }:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ{(((.
مهمة
فما ي�ضمن النجاح يف حتقيق الأهداف وح�سن �أداء ّ
اخلالفة هلل يف �أر�ضه هي االنتماء �إىل منظومة الوالية فيما جاء
عن �س ّيدة ن�ساء العاملني الزهراء فاطمة « :Oفجعل اهلل،...
وطاعتنا نظاماً للم ّلة و�إمامتنا �أماناً من الفرقة»((( فطاعة ال ّأئمة �أو
ين�سق جهود
�أويل الأمر ك�أ ّنها خيط وحبل يربط بني �أبناء الأ ّمة �أو ّ
((( � -سورة البقرة ,الآية.30 :
((( � -سورة المائدة ,الآية.55 :
((( � -صحيفة الزهراء (جواد القيومي) من �ص � 220إلى �ص .224
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�أبناء الأ ّمة يف طرق العمل وميادينه وذلك لأداء الدور والوظيفة
التي �أنيطت بالب�شر ّية فك�أنّ طاعتهم كاخليط وال�سلك الرابط
حل ّبات ال�سبحة لتنتظم هذه احل ّبات ّ
م�شكلة ال�سبحة ودونه ال
�سبحة ،والقائد لهذه امل�سرية الب�شر ّية هو الإمام ,ولذا كانت
الإمامة �ضماناً للوحدة وعدم الت�ش ّتت ،فالإمام والو ّيل والقائد هو
قطب رحى هذه احلركة الإن�سان ّية باتجّ اه كمالها املتحقّق بنجاحها
املهمة الإله ّية املوكلة �إليها.
يف ّ
النظم والوالية:
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� اّإل �أنّ ما �سبق متوقّف على دوام اال�ستقامة يف احلركة باتجّ اه
الأهداف ،وقد �أ�شار الإمام علي Qيف و�ص ّيته لولديه L
ّ
وعربهما ّ
لكل الأ ّمة�« :أو�صيكما وجميع ولدي و�أهلي ومن بلغه
كتابي بتقوى اهلل ونظم �أمركم»((( وميكن �أن ن�ستفيد من هذه
الو�ص ّية �أموراً منها:
معني ُبطرق الو�صول �إىل الأهداف و�ضبط ال�سري
� -1إنّ الإ�سالم ّ
معني بتحديد الأهداف ،فكما يفرت�ض
�إليها بقدر ما هو ّ
كون الأهداف والغايات م�شروعة وت ّت�صف بالنبل وال�شرف
حتمل ُ
الطرق والأ�ساليب املو�صلة �إىل
كذلك ال ّبد من �أن ّ
الأهداف �صفة امل�شروع ّية والنبل وال�شرف ،ومعنى التقوى
(((  -نهج البالغة ج� 3ص.76

نتو�سلها �إىل الأهداف النبيلة
هنا مراعاة كون الأعمال التي ّ
نبيلة و�سامية و�شريفة ونق ّية من التل ّوثات ،فال قيمة ل ّأي جناح
ي�صل فيه الإن�سان �إىل الغاية النبيلة �إن �سلك طرقاً دنيئة
علي Qعندما
ورذيلة وذميمة ,ولذا كان من ردود الإمام ّ
جاء جماعة من قري�ش �إليه فقالوا له :يا �أمري امل�ؤمنني لو
ف�ضلت الأ�شراف كان �أجدر �أن ينا�صحوك ،فغ�ضب �أمري
ّ
امل�ؤمننيّ ،ثم قال�« :أ ّيها ال ّنا�س ت�أمروين �أن �أطلب العدل
باجلور فيمن وليت عليه ،واهلل ال يكون ذلك»(((.
 -2من جهة ثانية ف�إنّ التقوى ّ
ت�شكل �ضماناً من جهتني ,الأوىل:
م�شروع ّية الأهداف والثانية م�شروع ّية الأعمال املحقّقة
للأهداف ،مبعنى �أن ت�ضمن الثبات على الأهداف وت�ضمن
حتدد الوجهة وت�ضبط
اال�ستقامة يف ال�سري نحوها ،مبعنى �أ ّنها ّ
كون ال�سري باجتاهها على �صراط م�ستقيم.
ّ -3ثمة �أمر �آخر ي�شرتط للنجاح غري التقوى وهو ما عبرّ عنه الإمام
علي Qبنظم الأمر ،ومعناه ح�سن الإدارة للموارد والقوى
ّ
والطاقات مبا مينع �ضياع اجلهود وتك ّررها وتعار�ضها وت�صادمها
الذي هو الفو�ضى بعينها ،وقد عبرّ عنه بالعنوان العام بح�سن
التدبري �أو ح�سن الوالية كما جاء عن الإمام زين العابدين
(((  -بحار الأنوار ج � 41ص .111
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يف دعاء مكارم الأخالق «و�سمني ح�سن الوالية»(((.
فنظم الأمر مبعاونة التقوى ي�ضمن �سالمة الو�صول �إىل
الأهداف وب�أق�صر الطرق و�أ�سرع الأوقات و�أكمل و�أف�ضل النتائج.
ولع ّلنا ن�ستطيع القول �إنّ نظم الأمر هو من م�صاديق التقوى
التي �أو�صى بها �أمري امل�ؤمنني Qولك ّنه �أفرده خلفاء هذا
اللون من التقوى على غالب ال ّنا�س ،وبيان ذلك �أنّ عدم نظم
الأمر م�ضيعة للجهود و�إتالف للمال و�إهدار للوقت وزيادة يف
التكاليف ,وبالتايل فهو خالف التقوى امل�أمور بها ,وعليه فمن ال
يقوم بنظم الأمر ويعمل بع�شوائ ّية ومن ال ينتظم ويعمل منفرداً
دون االن�ضمام �إىل اجلماعة ّ
املنظمة لديه م�شكلة حقيق ّية يف
تقوى اهلل.
خاتمة :الوالية ت�صنع الأفراد والأمم الناجحة:
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يخ�ص �أحداً دون �أحد,
�إنّ �أمري امل�ؤمنني يف و�ص ّيته الآنفة مل ّ
وجهها �أ ّو ًال �إىل ولديه وعربهما �إىل ّ
كل من يبلغه كتابه هذا،
فقد ّ
وهذا يعني �أ ّنه يو�صينا �أفراداً وجماعات بتقوى اهلل ونظم �أمورنا
جميع �أمورنا ،بل �إنّ اهلل تعاىل ر ّغبنا باعتماد النظم يف ميادين
اجلهاد فقال} :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ{(((.
ال�سجاد ّية� ,ص .109
(((  -ال�صحيفة ّ
ّ
ال�صف ,الآية.4 :
((( � -سورة

فالإن�سان عندما ي�أخذ موقعه يف �ساحات املواجهة �إذا ما
�أ�ضيف �إليه باقي �أبناء الأ ّمة ف�أخذ ّ
كل موقعه املنا�سب حلاجات
ّ
�سيت�شكل من ه�ؤالء
ال�ساحات هذه واملوائمة مع خرباته وطاقاته
الأفراد بنيان الأ ّمة ال�شامخ املر�صو�ص الذي ال يوجد فيه ثغرات
�أو نقاط �ضعف ي�سلك منها الأعداء.
ومن جهة �أخرى �سوف يكت�سب خربات جديدة وترتقى
مداركه ومهاراته العمل ّية و�سيكت�شف قوى وطاقات فيه مل تكن
و�ستتفجر فيه هذه الطاقات ،ومن جهة �أخرى
ملحوظة عنده.
ّ
ف�إنّ نظم الأمر يف احلياة الفرد ّية ي�ؤ ّدي �إىل توفري الوقت والو�سع
والطاقة ال�ستثمارها يف جماالت �أخرى.
و�أخرياً نعود لنقول� :إنّ كان ر�أ�س منظومة الوالية هو القائد
إلهي �أو الإمام املع�صوم .ف�إنّ م�س�ألة �سرية الأ ّمة و�أفرادها نحو
ال ّ
الأهداف يف زمن الغيبة ال يفرت�ض �أن يتوقّف وال � ّأقل من �أن
جنمعها حتت عنوان مالقاة الإمام ب�أ ّمة و�أفراد جاهزين لن�صرته
املقد�سة فهل ن�ستطيع ذلك دون امتثال و�ص ّية
مهمته ّ
ومعاونته يف ّ
علي« Qتقوى اهلل ونظم الأمر».
الإمام ّ
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الليلة الخامسة
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المحاضرة األولى

�أ�سباب اخللود
الهدف:

بيان عوام��ل و�أ�سباب بقاء م�ؤثّرية النه�ضة
احل�سين ّي��ة ,ودور الإخال���ص يف خل��ود الأثر
والعمل.

ت�صدير المو�ضوع

النبي الأكرم �« :Pإنّ لقتل احل�سني حرارة يف قلوب
عن ّ
امل�ؤمنني ال تربد �أبداً»(((.

(((  -م�ستدرك الو�سائل,ج � ،10ص .318

ّ
مقدمة :الخلود من معالم النه�ضة الح�سين ّية.
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�إ ّننا ّ
وكل ما ومن يف الوجود � اّإل ما ومن ا�ستثنى �إليه �آيل �إىل
الفناء واالندثار� ،أو ال � ّأقل �أنّ بنف�سه ال ميلك عنا�صر اخللود والبقاء
� اّإل �أن يفا�ض علينا ما به بقا�ؤه وخلوده ّممن له اخللود والبقاء ومن
ميلك املوت واحلياة.
ولو �أردنا �أنّ البقاء بدوام الذكر يف الدنيا وعلى م ّر الأجيال
فما ال�ضامن لذلك �إذ كم من �أ ّمة م ّرت على هذه الدنيا وكان لها
ما كان ال جتد لها ذكراً ح ّتى ك�أ ّنها مل تكن.
ومثلها الكثري من الأفراد � ،اّإل �أنّ ّثمة �أمراً ملفتاً يف القر�آن الكرمي
وهو �أ ّنه تعاىل جعل بع�ض الثواب لبع�ض الأنبياء دوام الذكر يف
الدنيا من خالل �إيراد ذكره والتنويه يجهده وجهاده يف القر�آن
الكرمي بل �أمر بذكرهم بقول }ﭳﭴﭵ} ،((({...ﭮ
ﭯ ((({...تنفيذاً ل�س ّنته ووعده} :ﭢﭣﭤ{((( بل
ليكون ذكرهم مقروناً بال�سالم عليهم }ﭛﭜﭝﭞﭟ{،
}ﭟﭠﭡﭢ{((( وغري ه�ؤالء.
ومن �أبرز من خ ّلد ذكرهم يف الدنيا بذكرهم يف كتابه الكرمي
من خالل التنويه ب�أعمالهم �آل بيت ر�سول اهلل  Pومنهم
(((  -راحع �سورة مريم ،الآيات .56 – 54 – 51 – 41 – 16
((( � -سورة �ص ,الآية.45 :
(((  -راجع على �سبيل المثال :ال�صافات .131 – 121 – 110 – 105 – 80
(((  -ال�صافات .130

احل�سني ،Qفاحل�سني Qباقٍ ذكره مع القر�آن وفيه ح ّتى
قبل ح�صول ما ح�صل يف كربالء وعا�شوراء ف�ض ًال عن الزخم
الذي �أحدث به عا�شوراء ذكر احل�سني من �أ�سباب بقاء وخلود،
فالبقاء والأبد ّية واخللود من �أبرز معامل ومزايا احل�سني والنه�ضة
احل�سين ّية ،ال من حيث الذكر فقط بل من حيث امل�ؤثّر ّية والفاعل ّية
على م ّر الأزمنة وتعاقب الأجيال ،وهذا ما �أنب�أ به ال�صادق
الأمني �« :Pإنّ لقتل احل�سني حرارة يف قلوب امل�ؤمنني ال تربد
�أبداً»(((.
محاور المو�ضوع
�أ�سباب البقاء والخلود:

ونحب �أن يبقى لنا
نحب البقاء ّ
ك ّلنا وبفطرتنا وما جبلنا عليه ّ
الأثر احل�سن والذكر احل�سن يف احلياة بعد رحيلنا عن هذه الدنيا،
فهل ّثمة من �سبيل �إىل ذلك؟
وبجواب مبا�شر نقول نعم هناك �أمور ميكن �أن نحفظ بها جهودنا
ولنقف على �شيء منها نقف على ما جاء يف القر�آن الكرمي ،ومنها
قوله تعاىل} :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

(((  -م�ستدرك الو�سائل,ج � ،10ص .318
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ولنا �أن ن�ستخرج من هاتني الآيتني ما يلي:
� -1إنّ ال�صرب والثبات يف طرق طاعة اهلل من �أف�ضل �أعمال
الإن�سان.
� -2إذا كان العمل من ثمار وجود الإن�سان ف�إن كان املق�صود به
ال ّنا�س ف�إ ّنه يذهب بذهاب ال ّنا�س }ﭷ ﭸ ﭹﭺ { وال
حتده ب�أ�سباب الدوام والبقاء.
مادة له ّ
 -3من �أراد لعمله الربكة ودوام النفع ،و�أراد �إنقاذ عمله من الفناء
واالندثار عليه �أن يقرنه بالدائم الباقي ،و ّمما ال ّ
�شك فيه �أن
من له البقاء والدوام هو اهلل.
وبتعبري �آخر �إنّ ّ
كل ما هو لنا من وجودنا يف هذه الدنيا هو
عملنا فال مال يبقى وال بنون ،وع ّز وال جاه ،فكنزنا الذي نح�صل
عليه من حياتنا يف هذه الدنيا هو عملنا ،وح ّتى يبقى لنا هذا
العمل وي�سلم ويرافقنا �إىل احلياة الآخرة ال ّبد �أن يكون عم ًال
�صاحلاً يعني �أن يكون مفيداً وبناءاً من جهة ومن جهة ال ّبد
ين ،و� اّإل ف�إنّ الأعمال ح ّتى لو
وجود الداعي والباعث الإميا ّ
كانت �صاحلة فهي ال متلك �أ�سباب بقائها لرتافقنا يف املوت وما
يحدها الإميان باحلياة.
بعده ما مل ّ
((( � -سورة النحل ,الآية.97 -96 :

فالأعمال ّ
كل الأعمال عبادات كانت �أو �أعمال خري من
�صدقات و�أعمال ب ّر و�صلة رحم وق�ضاء حوائج وتع ّلم وتعليم
وح ّتى اجلهاد علينا �أن نعتربها كنوزاً نخ�شى عليها ال�ضياع فعلينا
�أن نودعها عند من ال ت�ضيع عنده الودائع �أال وهو اهلل تعاىل،
وبطريقة مبا�شرة نقول معنى كون العمل عند اهلل هو �أن نخل�ص
الن ّية هلل قبلة قلوبنا فحينها �سيكون لأ�صغر عمل �أكرب الأثر ،وهذه
علي� Qإنمّ ا كانت تعدل عمل الثقلني لأ ّنها �صدرت
�ضربة ّ
علي Qب�صورة خال�صة مل ت�شبها �شائبة.
عن نف�س ّ
من �آثار الإخال�ص في الن ّية:

عندما �سئل �أمري امل�ؤمنني Qعن قوله تعاىل} :ﮒ
ﮓﮔﮕ{ قال« :هي القناعة»(((.

و ّمما ي�ستفاد من ذلك �أنّ العمل ال�صالح ال�صادر عن باعث هو
الإميان باهلل تعاىل له �أثر يف الدنيا على نف�س العامل وعلى نف�سه
باخل�صو�ص� ,إذ يزيل �أ�سباب القلق واال�ضطراب ّ
ليحل حم ّلها
الطم�أنينة وال�سكينة.
فك ّلما كان العمل ب ّناءاً ومفيداً وكانت الن ّية خال�صة فيه هلل
ك ّلما اطم�أ ّنت النفو�س و�سكنت و�صارت حياتها ط ّيبة هانئة
�سعيدة.
(((  -نهج البالغة الكلمات الق�صار -رقم .299
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وكذلك ف�إنّ املجتمع الذي يتناف�س فيه �أبنا�ؤه يف الأعمال
وبدواع متج ّردة عن الأنان ّيات وامل�صلح ّيات ت�سود هذا
ال�صاحلة
ٍ
املجتمع الطم�أنينة والهناء.
خاتمة:
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من يرد اخللود والبقاء عليه �أن يت� ّأ�سى بال�صاحلني من �أمثال
�إبراهيم Qحيث جعل اهلل ذكره مقروناً بعبادة من �أعظم
احلج وب�أمكنة هي من �أقد�س الأمكنة وهي البيت
العبادات وهي ّ
وق�صة حربه لل�شيطان
احلرام ،فكان مقام �إبراهيم وحجر �إ�سماعيل ّ
عند اجلمرات وكذلك يف منى واخليف وعرفات وغريها.
للحج كان له �أثر اخرتق الأمكنة والأزمنة
بل �إنّ نداءه ب�أمر اهلل ّ
والأجيال و�أخرب تعاىل عن ذلك بقوله:
}ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
وكذلك ف�إنّ الإمام احل�سني� Qأطاع اهلل تعاىل يف �أغلى
فقدم ما ّقدم وهو يقول :عند اهلل �أحت�سب.
الأ�شياء عنده ّ
بل يقول ور�ضيعه بني يديه« :ه ّون ما نزل بي �أ ّنه بعينك يا
رب.»...
ّ
لتكون نداءات احل�سني Qو�شعاراته بعد هذه الأ�ضاحي
«هل من نا�صر ين�صرين »...و «هيهات م ّنا ّ
الذ ّلة».
الحج ,الآية.27 :
((( � -سورة ّ

لتحج الأرواح والنفو�س
ك�أ ّنها نداء ّ
جده �إبراهيمّ Q
والقلوب �إىل احل�سني� Qشخ�صاً ،ومقاماً ،ومبادئ ،و�أهدافاً.
بع�ض ال ّنا�س يعمد �إىل حفر ا�سمه على جذع �شجرة �أو على
�صخرة ما ليبقى ا�سمه وذكره.
لكن احل�سني Qكتب بدمه ا�سمه على جبني الزمان
فحفرت حروفه يف القلوب حرارة ال ولن تربد �أبداً.
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المحاضرة الثانية

خدمة ال ّنا�س
الهدف:

بيان ف�ضيلة ق�ضاء حوائج ال ّنا�س وخدمتهم
واحلث على ال�سعي يف ق�ضاء احلوائج.
ّ

ت�صدير المو�ضوع

أحب �إىل اهلل ،قال :P
�سئل ر�سول اهلل ّ � :Pأي الأعمال � ّ
«اتباع �سرور امل�سلم» قيل :يا ر�سول اهلل وما اتباع �سرور الإ�سالم؟
قال�« :شبعة جوعه وتنفي�س كربته وق�ضاء دينه»(((.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .283

ّ
مقدمة :االنتماء �إلى الإ�سالم م�س�ؤول ّية:
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ين ال�صالح تلك الوحدة بني
�إنّ من �أركان االجتماع الإن�سا ّ
�أبناء هذا املجتمع ،ومن مظاهر وحقائق هذه الوحدة هو االرتباط
ال�شعوري بني الأفراد حيث يتج ّلى ذلك يف بع�ض نواحيه
ّ
بال�شعور ب�آالم الأفراد بع�ضهم ببع�ض واهتمامهم بذلك وحمل
الهم ،ولأنّ اهلل ور�سوله يريدان من جمتمع امل�سلمني �أن يكون
ّ
موحداً كان الرتكيز على الرابطة الأخو ّية بني
جمتمعاً مرتابطاً ّ
�أفراد الأ ّمة التي تنعك�س يف العاطفة والعمل وقد جاء عن ر�سول
اهلل  Pقوله:
يهتم ب�أمور امل�سلمني فلي�س مب�سلم»(((.
«من �أ�صبح ال ّ
حيث �سلب الر�سول  Pعن من ال يحمل هم �أبناء �أ ّمته من
امل�سلمني جدارة االت�صاف ب�صفة امل�سلم.
وهذا يعني �أن من ما ير ّتبه االنتماء �إىل الإ�سالم االنتماء �إىل
يتحمل ّ
كل
جماعة امل�سلمني والأ ّمة الإ�سالم ّية ويعني ذلك �أن ّ
م�سلم وم�ؤمن م�س�ؤول ّيته اتجّ اه الأ ّمة و�أبناءها ،ابتدا ًء من ال�شعور
والعاطفة �إىل ميادين العمل واحلركة.
ف�أن يكون الإن�سان منتمياً �إىل جماعة ما حقيقة االنتماء،
االجتماعي مبا هو متاح له ،ومن جهة
يعني عليه القيام بدوره
ّ
�أخرى عليه م�شاركة �أبناء الأ ّمة �آالمهم و�آمالهم �إ�ضافة �إىل مت ّني
(((  -الكافي ,ج� 2ص.163

اخلري لهم والعمل على �إي�صال اخلري لهم وال�سري لع ّزهم وجمدهم
و�س�ؤددهم.
محاور المو�ضوع
الآثار الفرديّة واالجتماع ّية لخدمة ال ّنا�س:

� ّإن خلدمة النّا�س �آثاراً يف املجتمع ويف الفرد الذي يقوم بهذا التكليف.
فمن �آثارها االجتماع ّية ،املح ّبة و�سيطرة روح التعاون ،وتوثيق
عرى الوحدة ،والإلفة واملح ّبة والتكافل والت�ضامن التي ّ
ت�شكل
مبجموعها روح اجلماعة يف مقابل �صخور الأنان ّية والع�صب ّية ،هذا
على �صعيد اجلماعة واملجتمع.
وعلى �صعيد الفرد امل�سلم ف�إنّ خدمة ال ّنا�س لها �أثر يف بناء
ين،
ف�ضائل هي من �أ�سمى الف�ضائل الفرد ّية وذات البعد الإن�سا ّ
تنمي روح ّية التوا�ضع وتقمع الكرب تلك املوبقة املهلكة،
فاخلدمة ّ
تنمي يف الإن�سان �صفات كال�سخاء والإيثار ،وت�ساعد
وكذلك ّ
الإن�سان على اخلروج من �أنان ّيته الفرد ّية.
و�إذا دقّقنا �أكرث ف�إنّ خدمة ال ّنا�س من العنا�صر التي تبني
النفو�س القو ّية واملجتمعات القو ّية املتما�سكة املتعا�ضدة املت�ضامنة
التي متلك احل�صانة بوجه الآفات والأعداء وهذا قد يف�ضي بل
رقي املجتمعات وتنظيمها.
هو كذلك �إىل ّ
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منزلة وثواب ق�ضاء الحوائج وخدمة ال ّنا�س:
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عن �أبي عبد اهلل� Qأ ّنه قال لعبد اهلل بن جندب« :يا
بن جندب املا�شي يف حاجة �أخيه كال�ساعي بني ال�صفا واملروة
كاملت�شحط بدمه يف �سبيل اهلل يوم بدر و�أحد وما
وقا�ضي حاجته
ّ
عذب اهلل �أ ّمة � اّإل عند ا�ستهانتهم بحقوق فقراء �إخوانهم»(((.
فالرواية هذه تقول �إنّ نف�س ال�سعي يف حاجة امل�ؤمن لها ثواب
�سواء ق�ضيت �أم ال ,وهو نف�س ثواب ال�سعي بني ال�صفا واملروة،
و�أ ّما �إذا ما ق�ضاها فثوابه هو ثواب �أوائل �شهداء اجلهاد يف �سبيل
اهلل يف الإ�سالم ,ودما�ؤهم يف منزلة كربى من ال�شرف والقدا�سة,
فما يبذله الإن�سان من جهد لق�ضاء حاجة امل�ؤمن فينجح يعادل
جهد جهاد ودماء �شهداء تلك امللحمة اخلالدة.
ويف املقابل ف�إنّ الرواية ذكرت �أمراً يف الرتهيب بعد الرتغيب
وهو �أنّ اال�ستخفاف بحقوق امل�ؤمنني الفقراء موجب لنزول
العذاب وفيه كذلك �إ�شارة �إىل �أثر �آخر من ال�سعي يف ق�ضاء
احلوائج وهو ت�أخري نزول العذاب ومنعه.
ومن الروايات املرو ّية عن الإمام ال�صادق Qقوله:
«احر�صوا على ق�ضاء حوائج امل�ؤمنني و�إدخال ال�سرور عليهم
ودفع املكروه عنهم ف�إ ّنه لي�س من الأعمال عند اهلل ع َّز ّ
وجل بعد
(((  -تحف العقول� ,ص .291

الإميان �أف�ضل من �إدخال ال�سرور على امل�ؤمنني»(((.
لقد رفعت هذه الرواية الثواب على ق�ضاء احلوائج وخدمة
امل�ؤمنني من خالل �أثرها وهو �إدخال ال�سرور على امل�ؤمن �إىل
منزلة ال يقاربها فيه عمل �إذ جعلتها يف الرتبة والدرجة واملنزلة
والأجر كذلك تلي الإميان.
وهذا تنبيه منهم � Rإىل �ضرورة عدم خل ّو املجتمع من هذه
ال�صفة ،بل �إنّ بع�ض الروايات جعلت ال�سعي يف اخلدمة وق�ضاء
مقدماً ح ّتى على الطواف بالكعبة ولو كان طواف الفري�ضة
احلوائج ّ
النبي « :Pواهلل
 �أي الواجب ولي�س امل�ستحب  ،-وروي عن ّلق�ضاء حاجة امل�ؤمن خري من �صيام �شهر واعتكافه»(((.
�آداب خدمة ال ّنا�س:

�إنّ خلدمة ال ّنا�س �آداباً �إذا راعاها الإن�سان كانت �أكمل و�أف�ضل
و�أبعد �أثراً يف النف�س واملجتمع ومنها:
� -1إخال�ص الن ّية فيها لوجه اهلل تعاىل:

كما حكى اهلل ذلك عن �أهل البيت } :Rﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.
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(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .313
(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .285
((( � -سورة الإن�سان ,الآية.9 :

 -2املبادرة �إىل ق�ضاء احلاجة واخلدمة:

ومعنى ذلك �أن ال ننتظر من امل�ؤمن واملحتاج �إىل اخلدمة �أن
يطلبها م ّنا بل �أن نبادر �إىل ق�ضائها قبل طلبه ذلك ،و�إن طلب
و�س�أل احلاجة الإ�سراع يف ق�ضائها فعن الإمام ال�صادق:Q
«�إنّ الرجل لي�س�ألني احلاجة ف�أبادر بق�ضائها خمافة �أن ي�ستغني
عنها فال يجد لها موقعاً �إذا جاءته»(((.
وربمّ ا يكون من هذا القبيل معنى احلديث القائل« :كن خادماً
وال ت�ستخدم».
 -3احلر�ص على كرامة املحتاج واملخدوم:

قال تعاىل} :ﯤﯥﯦﯧﯨ{(((.
ف�إن كان اهلل قد و ّفقنا خلدمة �إن�سان ما علينا �أن ال جنعل ذلك
و�سيلة ملذ ّلته وا�ستعباده ،و�إهانته من خالل �إذاعة ذلك �أمام امللأ
واملن عليه.
ّ
خاتمة :المعاناة في خدمة ال ّنا�س:
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ّمما روي �أ ّنه عندما قتل الإمام احل�سني Qيف يوم عا�شوراء
كان على ج�سده �أثران� ،أثر اجلراح ،و�أثر اجلراب تقول الرواية:
الطف �أثر ف�س�ألوا
علي Qيوم ّ
وجد على ظهر احل�سني بن ّ
زين العابدين Qعن ذلك فقال« :هذا ّمما كان ينقل اجلراب
(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .286
((( � -سورة البقرة ,الآية.264 :

على ظهره �إىل منازل الأرامل واليتامى وامل�ساكني»(((.
ال�سجاد وجد على ج�سده يوم وفاته و�شهادته
ونف�س الإمام ّ
ثالثة �آثار� ,آثر الثفنات من كرثة العبادة وال�سجود� ،أثر اجلامعة
التي و�ضعت حول عنقه من ال�سبي ،وكذلك �أثر اجلراب الذي
كان ينقل فيه الطعام للمحتاجني والفقراء.
وامل�ستفاد من ذلك �أمران �أنّ ال ّأئمة  Rكانوا يعي�شون يف
تلك اجلامع ّية بني عبادة اهلل وخدمة ال ّنا�س يف دينهم ودنياهم.
وكانوا يتفانون ويعانون يف ّ
كل �ألوان اخلدمة لدرجة �أن حتفر �آثارها
على �أج�سادهم.
فعلينا ت� ّأ�سياً بهم �أن ال ن�ستكرث جهداً نبذله يف خدمة اخللق
احلق بل علينا �أن ّ
نوطن �أنف�سنا على التعب واملعاناة
وخدمة ّ
ال�شديدين يف ذلك.
�ألي�س �أف�ضل الأعمال �أحمزها.

137

(((  -مناقب ابن �شهر�آ�شوب ,ج � 3ص.222

المحاضرة الثالثة

تعامل تُعامل
كما ِ
الهدف:

بي��ان الأ�سلوب الأف�ض��ل يف التعامل مع
النا�س ،والقاعدة االجتماع ّية الواردة عن � ّأئمة
�أهل البيت  Rب���أنّ الآخرين يعاملونك
كما تعاملهم.

ت�صدير المو�ضوع

ّ
للمتوكل يف جواب
علي الهادي�Qأ ّنه قال
عن الإمام ّ
كالم دار بينهما« :ال تطلب ال�صفاء ممن َك ّدرت عليه ،وال الوفاء
�صح ّممن �صرفت �سوء ظ ّنك �إليه ،ف�إنمّ ا قلب
ّممن َغدرت به ،وال ال ُن َ
غريك (لك)كقلبك له»(((.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .181

ّ
مقدمة :التربية بالموعظة:

من النعم الإله ّية التي نالها �أتباع مدر�سة �أهل البيت ،R
�أنّ اهلل ع َّز ّ
وجل هداهم �إىل امل�صدر الذي يرجعون �إليه ليكون
و�سيلة لهم للتع ّرف �إىل معامل دينهم ،وهم ال ّأئمة  ،Rفمنهم
يتلقّى امل�ؤمن ما فيه نفعه يف دنياه و�آخرته.
اهتم ال ّأئمة  Rبرتبية �أ�صحابهم على الإميان والتقوى
وكما ّ
والعمل ال�صالح وعلى �إ�صالح العالقة بينهم وبني ر ّبهم كذلك
اهتموا  Rبرتبية �أ�صحابهم على الأخالق احل�سنة يف التعامل
ّ
مع حميطهم ومع ال ّنا�س من حولهم� ،أي على �إ�صالح العالقة
بينهم وبني �سائر ال ّنا�س.
يت�ضمن احلكمة مع بيان القاعدة ،فالإمام
ومن هذه املواعظ ما ّ
يعطي املوعظة ،وي�ضمنها الدليل واحلكمة ،مبا يوجب �إقناع
الآخرين وت�سليمهم لكالم الإمام ،لأنّ القلب يلني للحكمة.
وكانت �سرية ال ّأئمة  Rتوجيه الن�صح واحلكمة واملوعظة
لل ّنا�س جمعياً ،من مواليهم �أو من �أعدائهم� ،صغاراً وكباراً� ،سواء
�أكانوا من �أ�صحاب ال�سلطة واملال واجلاه والنفوذ� ،أم من �سائر ال ّنا�س.
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محاور المو�ضوع
المعاملة بالمثل

فمما جاء من مواعظهم ما جاء عن الإمام الهادي
ّ

Q

الأ�سا�س هو يف مبد�أ املعاملة باملثل ،فيجب �أن تعامل الآخرين
حتب �أن يعاملوك ،وال تطلب من �شخ�ص �أن يعاملك باحل�سنى
كما ّ
و�أنت ُت�سيء �إليه ،او �أن يعتني بك و�أن ال توليه � ّأي اهتمام.
1ـ ال تطلب ال�صفاء ّممن َك ّدرت عليه :طبع هذا الإن�سان �أن
يبادل الإ�ساءة بالإ�ساءة ،نعم يجب على الإن�سان �أن يتغ ّلب
عمن ظلمه
على هذا الطبع ب�أن ي�سعى للتخ ّلق بخلق العفو ّ
والتجاوز عن الإ�ساءة ،ولكن هذا ال يرفع عنه الظلم الذي
يتع ّر�ض له ،والأذى الذي يلحق به.
لي�س من حقّك �أن تطلب ّممن �أ�س�أت له ماد ّياً �أو معنو ّياً �أن
يبادل �إ�ساءتك بالإح�سان ،و�أن تلومه �إن مل يح�سن �إليك،
�أو �إن �أعر�ض عنك ،ف�أنت مل تكن معه كما تريده �أن يكون
معك.
احلق يف �أن تطلب من الآخرين ما تعطيهم ،ال �أن
�إذاً لك ّ
متنعهم ال�شيء ّثم تطالبهم مبثله.
2ـ وال الوفاء ّممن غدرت به :الغدر �صفة اخلائن العاجز ،الذي ال
يجد و�سيلة للو�صول �إىل م�آربه � اّإل من خالل اخليانة ،ولذا
كان الغدر �صفة اللئام بل و�أقبح اخليانة ،كما ورد و�صف
ال ّأئمة له بذلك.
وهنا ي�شري الإمام�Qإىل �أنّ ال�شخ�ص الذي يلج�أ �إىل
الغدر لي�س له �أن يتوقّع من الآخرين الوفاء له ،وهذا ال يعني
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ي�شجعهم
�إطالقاً �أنّ الإمامّ Q
يحث الآخرين على الغدر� ،أو ّ
عليه� ،أو ي ّربر لهم ذلك ،لأنّ الغدر قبيح �سواء �صدر �إبتداءاً �أو
كر ّدة فعل ،ولكن عادة ال ّنا�س �أن تبادل من يغدر بعدم الوفاء.
�إنّ الذي يقع يف الغدر هو الذي يفتح الباب �أمام مبادلة
الآخرين له بذلك ،فعليه �أن يلوم نف�سه ،و�أن يعلم عاقبة فعله،
ف�إ ّنه �إن �صدر الغدر منه اليوم قد يقع الغدر عليه يف الغد.
3ـ وال الن�صح فيمن �صرفت �سوء ظ ّنك �إليه :مهما بلغ الإن�سان
العلمي ومن التجربة احليات ّية ف�إ ّنه ال ي�ستغني
من الكمال
ّ
عن ن�صيحة من حوله� ،إذ قد تخفى عليه بع�ض الأمور في ّتخذ
القرار غري ال�صائب ،بل ما هو متعارف يف زماننا من جعل
ّ
احلكام و�أ�صحاب املنا�صب العليا م�ست�شارين حولهم �إنمّ ا هو
لال�ستن�صاح منهم ،فلي�ست الن�صيحة عيباً يجب �أن يتج ّنبه
الإن�سان ،بل هو �أمر ممدوح حثّت عليه روايات � ّأئمة �أهل
البيت  ،Rوحثّت على اال�ستماع �إىل الن�صيحة والقبول
علي « :Qطوبى ملن �أطاع نا�صحاً
بها ،فقد ورد عن الإمام ّ
يهديه ،وجت ّنب غاوياً ُيرديه»(((.
ولكن عندما تطلب الن�صيحة من �أحد فعليك �أن حت�سن
اختيار من تطلب ن�صيحته ،فكما ال ينبغي �أن تختار من
ال يكون حا�سداً لأنّ احلا�سد ال يريد لك اخلري ،بل يتم ّنى
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .313

ال ّنعمة له دونك ،وكما ال تطلب الن�صيحة من اجلاهل لأ ّنه
يرديك وهو ال يدري ،فكذلك ال تطلب الن�صيحة من �شخ�ص
ظن به ،يف كونه يريد اخلري لك �أو ال يريده.
لديك �سوء ّ
ّ
حق النا�صح

�إنّ للنا�صح حقوقاً على امل�ستن�صح ال ينبغي �أن يتجاوزها وقد
«حق
وردت يف ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدينQقالّ :
النا�صح �أن تلني له جناحك ،وت�صغي �إليه ب�سمعك ،ف�إن �أتى
ال�صواب ،حمدت اهلل ع َّز ّ
وجل ،و�إن مل يوافق رحمته ،ومل
ت ّتهمه وعلمت �أ ّنه �أخط�أ ،ومل ت�ؤاخذه بذلك»((( ،فالنا�صح قد
فتظن
ي�صيب وقد يخطئ ولي�س لك �أن ت ّتهمه ب�شيء �إذا �أخط�أ ّ
�أ ّنه ال يريد لك اخلري� ،أو �أ ّنه غ�شّ ك يف ن�صيحته لك.
الظن بالنا�صح �إذا مل
وكثرياً ما يح�صل من الإن�سان �إ�ساءة ّ
تكن الن�صيحة موافقة لهواه �أو كانت خمالفة لرغباته ،في ّتجه
تربيراً ملخالفة الن�صيحة ب�أنّ هذا ال�شخ�ص ال يريد اخلري يل،
وقد ّ
حذرت الرواية عن الإمام الباقرQمن ذلك حيث
يقول « :Qا ّتبع من يبكيك وهو لك نا�صح ،وال ت ّتبع من
ي�ضحكك وهو لك غا�ش»(((.
(((  -بحار الأنوار ,ج � 71ص .19
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .638

143

حث النا�صح �أن
ولذا ورد �أي�ضا عن � ّأئمة �أهل البيت ّ R
ي�صدق يف ن�صيحته و�أن ال يرى َح َرجاً يف �أن يكون �صريحاً يف
ن�صيحته و�إن خالفت رغبة طالب الن�صيحة فقد ورد عن الإمام
علي « :Qمرارة الن�صح �أنفع من حالوة الغ�ش»(((.
ّ
خاتمة :القاعدة العا ّمة :قلب غيرك لك كقلبك له

كما �أنّ معاملة ال ّنا�س مع بع�ضهم بع�ضاً تعتمد املقابلة باملثل،
كذلك القلوب ،ف�إ ّنها تقبل باملح ّبة ملن �أح ّبها ،وتبتعد مبغ�ضة �أو
يهتم بها.
بغري اهتمام ّممن �أبغ�ضها �أو مل ّ
فاملو ّدة بني النا�س تعرف مبا ت�ضمره قلوبهم لبع�ضها بع�ضاً،
وقد ورد عن �صالح بن حكم� :سمعت رج ًال ي�س�أل �أبا عبد
اهللQفقال :الرجل يقول � :يّإن �أو ّدك فكيف �أعلم �أ ّنه يو ّدين؟
فقال « :Qامتحن قلبك ف�إن كنت تو ّده ف�إ ّنه يو ّدك»(((.
املدائني :قلت
ويف رواية �أخرى عن عبيد اهلل بن �إ�سحاق
ّ
لأبي احل�سن مو�سى بن جعفر � :Qإنّ الرجل من عر�ض
ال ّنا�س يلقاين فيحلف باهلل �أ ّنه يح ّبني ف�أحلف باهلل �إ ّنه ل�صادق؟
فقال « :Qامتحن قلبك ف�إن كنت حت ّبه فاحلف و� اّإل فال»(((.
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(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .489
((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .652
(((  -المحا�سن ,ج � 1ص .267

الليلة السادسة
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المحاضرة األولى

أحب ال�صالة
� يّإن � ّ
الهدف:

احلث على ال�صالة وبن��اء العالقة اجل ّيدة
ّ
معها.

ت�صدير المو�ضوع

أحب ال�صالة
الإمام احل�سني ...« :Qفهو يعلم � يّأن كنت � ّ
له.(((»...

(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .392

ّ
مقدمة :عروج قبل العروج:
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يف ما حكى الرواة عن جمريات الثورة احل�سين ّية تلك العالقة
الرائعة للإمام احل�سني Qو�أ�صحابه و�أهل بيته بال�صالة من
ذلك �أ ّنه Qبعث �أخاه الع ّبا�س ليفاو�ض الأعداء ليمهلوه
و�صحبه ليلة العا�شر وي� ّؤخروا احلرب �إىل �صبيحتها قائ ًال له:
«ارجع �إليهم ف�إن ا�ستطعت �أن ت� ّؤخرهم �إىل غد ،وتدفعهم
ع ّنا الع�ش ّية لع ّلنا ن�ص ّلي لر ّبنا الليلة وندعوه ون�ستغفره ،فهو يعلم
أحب ال�صالة له ،وتالوة كتابه ،وكرثة الدعاء
� يّأن كنت قد � ّ
واال�ستغفار»(((.
فاحل�سني Qمل يطلب تلك املهلة الليلة لريقد و�صحبه
يف الفرا�ش وليخلدوا �إىل الراحة ا�ستعداداً للقتال ,وهذا م ّربر
ومفهوم ,و�إنمّ ا امللفت والذي يثري العجب �أ ّنهم �إنمّ ا طلبوا الهدنة
واملهلة لأمر �آخر وهو التع ّبد هلل تعاىل .فك�أ ّنه Qو�صحبه �أرادوا
�أن ال يذهبوا ليالقوا اهلل تعاىل يف �ساحات اجلهاد والقتال � اّإل
وقد و�سموا جوارحهم ب�آثار الركوع وال�سجود هلل تعاىل ،و�أذاقوا
قلوبهم رحيق العبود ّية هلل ولتكن �آثار ذلك الرحيق املختومة
بها حياتهم نوراً على ال�شفاه والأل�سن وطيباً تعبق بها الأنفا�س
من حم�أة املنازلة مع الأعداء� ،أراد احل�سني Qو�صحبه �أن
يكون الليل مركبهم يعرجون فيه عرب براق ال�صالة والعبادة �إىل
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .392

مقامات القرب قبل العروج بال�شهادة �أو لي�ست «ال�صالة قربان
ّ
تقي»((( ،وكذلك �ألي�ست «ال�صالة معراج امل�ؤمن»(((.
كل ّ
ولذا فقد و�صف الرواة حال مع�سكر احل�سني Qتلك
الليلة قائلني:
كدوي النحل
دوي ّ
«وبات احل�سني و�أ�صحابه تلك الليلة ولهم ّ
ما بني راكع و�ساجد وقائم وقاعد»(((.
محاور المو�ضوع
ال�صالة ر�أ�س مال الحياة الآخرة:

الدين
الدين»((( فك�أنّ ّ
لقد جاء يف املرو ّيات« :ال�صالة عمود ّ
بناء له �أ�سا�س وله �أعمدة تقوم بعمله لريتفع وي�أخذ �شكله وينتج
الدين لريتفع
نتائجه وال�صالة هي مبثابة الأعمدة التي حتمل ّ
ال�صحة
بنيانه ،فمن ال ي�ص ّلي �أو ي�ص ّلي �صالة فاقدة ل�شرائط ّ
والقبول ال ينه�ض له بنيان دين فهو كمن ال دين له ولذا ورد:
«ما بني الكفر والإميان � اّإل ترك ال�صالة»(((.
(((  -الكافي ،ج � ،3ص .265
(((  -م�ستدرك �سفينة البحار ،ج � ،6ص .343
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .394
(((  -و�سائل ال�شيعة ،ج � ،4ص .27
(((  -و�سائل ال�شيعة ،ج � ،4ص 43
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والأخطر من ذلك �أنّ من ال دين له كيف ميكن �أن يقبل له
تتمة الرواية:
عمل ،وال عجب حينها �أن تكون ّ
«�إن قبلت قبل ما �سواها و�إن ر ّدت ر ّد ما �سواها» ،ف�أ ّول ما
ينظر �إليه هو ال�صالة ,ف�إن كان العبد م�صل ّياً �صالة مقبولة كانت
مفتاحاً لت�صبغ باقي الأعمال ب�صبغة القبول والعك�س �صحيح.
ف�إذا كان ر�أ�س مال الإن�سان يف الدار الآخرة وزادها هو العمل
ال�صالح بعد الإميان ف�إنّ هذا العمل ال�صالح موقوف قبوله وم�ؤثّر ّيته
يف تلك احلياة على �أن ي�أخذ �أ�سباب ذلك يف ال�صالة املقبولة.
فمهما كان العمل �صاحلاً يحتاج �إىل �أن تهبه ال�صالة احلياة يف
الدار املو�صوفة بالقر�آن} :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ{(((.
العناية بال�صالة:
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الدين وواهبة احلياة لأعمالنا �أو ال
�إذا كانت ال�صالة عمود ّ
� ّأقل جواز عبور وو�صول تلك الأعمال �إىل ّ
حمل نظر اهلل ور�ضاه
ي�ستحق م ّنا �أن نعتني به وجنعل له
وقبوله ،فال يوجد �شيء
ّ
أهم و�أوىل من ال�صالة.
الأولو ّية بعد املعرفة � ّ
مبقدماتها
وللعناية بال�صالة مظاهر ومراتب ،منها �أن نعتني ّ
و�شرائطها من طهارة وغريها.
((( � -سورة العنكبوت ,الآية.64 :

ومن � ّ
أجل تلك املظاهر العناية ب�أوقات ال�صالة ،ذلك �أنّ
العناية ب�أوقات ال�صلوات كا�شف عن قيمة ال�صالة عندنا ،وله �أثر
هو تقوية هذه الرابطة مع ال�صالة ،ولذا ف�إنّ معنى العناية ب�أوقات
تقدم عليها غريها يف وقتها ،بل نعمل على �أن نف ّرغ
ال�صالة �أ ّنه ال ّ
ذلك الوقت لل�صالة.
ومن درو�س عا�شوراء هذه الرواية« :فلم يزل يقتل من �أ�صحاب
احل�سني الواحد واالثنان ،فيبني ذلك فيهم لق ّلتهم ،ويقتل من
فلما
�أ�صحاب عمر الع�شرة ،فال يبني فيهم ذلك لكرثتهمّ ...
ال�صيداوي قال للح�سني :Qيا �أبا عبد
ر�أى ذلك �أبو ثمامة
ّ
اهلل! ...نف�سي لنف�سك الفداء ،ه�ؤالء اقرتبوا منك ،وال واهلل ال
أحب �أن �ألقى اهلل ر ّبي وقد �ص ّليت
تقتل ح ّتى �أقتل دونك ،و� ّ
هذه ال�صالة ...فرفع احل�سني ر�أ�سه �إىل ال�سماء وقال« :ذكرت
ال�صالة ,جعلك اهلل من امل�ص ّلني! نعم �إنّ هذا �أ ّول وقتها»ّ .ثم
قال�« :سلوهم �أن يكفّوا ع ّنا ح ّتى ن�ص ّلي.(((»...
فهذه الرواية ك�أ ّنها تقول �إنّ م�ستوى عناية �أ�صحاب
احل�سني Qبال�صالة وخ�صو�صاً بال�صالة يف �أ ّول وقتها بلغ �إىل
درجة �أ ّنهم رغم ما هم فيه من حرب وقتال ال ين�سون �أن يراقبوا
ال�شم�س وموقعها من ال�سماء ملعرفة وقت الزوال .وهذا ٍ
كاف لنا
لنت� ّأ�سى به�ؤالء العظماء.
(((  -بحار الأنوار� ،ص � ،45ص .21
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خاتمة :بناء العالقة بال�صالة:

�إنّ العناية بال�صالة يف الوقت والطهارة جزء من ما هو مطلوب
لبناء العالقة بال�صالة ،فمن طرق بناء العالقة بال�صالة لي�س فقط
تفريغ الوقت و�إنمّ ا �أي�ضاً تفريغ القلب ,وهو �أن ن�صرف عن قلوبنا
كل هم ّ
ّ
وكل �شاغل ي�شغلنا عن اخل�شوع بني يدي اهلل و�أن نزيل
ّ
كل مانع ي�ش ّو�ش علينا حلظات الأن�س باهلل يف ال�صالة.
وعلينا �أن نرتقي بالعالقة مع ال�صالة من كونها فر�ضاً وواجباً
وتكليفاً نريد �أن ننزله عن كواهلنا �إىل حلظة ننتظرها ب�شوق لأنّ
فيها راحة نفو�سنا كما يروى عن ر�سول اهلل  Pقوله لبالل �آمراً
له بالأذان�« :أرحنا يا بالل»(((.
نعم علينا �أن ن�صل �إىل مرحلة تكون راحتنا بال�صالة ،ال �أن
تكون راحتنا من ال�صالة ب�إ�سقاط الواجب و�أداء التكليف.
ولذا ف�إنّ الإمام احل�سني Qيعبرّ عن هذه العالقة ب�أ ّنها
احلب ولذا قال« :Qفهو يعلم � يّأن
عالقة و�صلت �إىل م�ستوى ّ
أحب ال�صالة له.(((»...
كنت قد � ّ
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(((  -بحار الأنوار� ،ص � ،79ص .193
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،44ص .392

المحاضرة الثانية

ال تقاعد يف اجلهاد
الهدف:

يخت���ص
بي��ان �أنّ التكلي��ف باجله��اد ال
ّ
�سن و�أنّ العم��ل يف �سبيل اهلل ال
ب�س��ن دون ّ
ّ
واحلث على العمل هلل وامل�شاركة
تقاعد من��هّ ,
اجلهاد ّية وعدم التع ّلل بالأعذار.

ت�صدير المو�ضوع

يقول تعاىل} :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{

((( � -سورة االن�شقاق ,الآية.6:

(((

ّ
مقدمة :مجاهدون متقاعدون:
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ين مناذج خمتلفة ّممن عملوا يف
إ�سالمي والإن�سا ّ
يف التاريخ ال ّ
أخ�ص من املجاهدين ،ويف واقعنا
هذه الدنيا ومن امل�ؤمنني وبال ّ
الذي نعي�شه �أمثلة ومناذج ت�شبهها ,فرنى الكثري من ال ّنا�س
الدين وهموم الأ ّمة وال ّنا�س ،ق�ضوا
امل�ؤمنني الذين يحملون هم ّ
�أعمارهم يف ميادين العمل ومل يرتكوا �ساحات العمل واجلهاد
وقد بلغوا الغاية من العمر ومع ذلك مل ين�سحبوا من �ساحات
العمل واجلهاد ,فيما نرى �آخرين على العك�س منهم ك�أ ّنهم ملّا
بلغوا مبلغ ال�شيوخ والكهول من العمر وامتلأت الر�ؤو�س �شيباً
ودب الوهن يف املفا�صل ان�سحبوا من ميادين اجلهاد والعمل يف
ّ
�سبيل اهلل معتزلني املجتمع ومكتفني يف �أح�سن �أحوالهم بارتياد
امل�ساجد وامل�شاركة يف بع�ض املنا�سبات االجتماع ّية كالتعازي
والوفيات .ك�أ ّنهم يقولون �إ ّننا قد �أ ّدينا ما علينا و�آن لنا �أن نرتاح,
ّ
ولعل الكثريين م ّنا يظ ّنون �أنّ ه�ؤالء قد بلغوا العذر بذلك.
أ�شد ظلمة وهم الذين ّ
يتنكرون
وهناك �صنف يف اجلهة ال ّ
ين ،ح ّتى قبل زمان امل�شيب ،حيث
لتاريخهم
اجلهادي والإميا ّ
ّ
�إ ّنه عندما تتاح له فر�صة احل�صول على بع�ض احلظوظ من الدنيا
وينكب على الدنيا معترباً
الفانية يف مالها وجاهها وع ّزها ي�ستقيل ّ
الدين
�أ ّنه قد قام مبا عليه و�أعطى اجلهاد جزءاً من عمره ،و�أعطى ّ
الدين
همته وحما�سه وحرقته على ّ
تي�سر من ّ
والعقيدة والأ ّمة ما ّ

و�أهله وجاء الوقت الذي عليه �أن يح�صل فيه ن�صيبه من الدنيا
وال يلتفت �إىل غريها .فه�ؤالء ومن قبلهم يعتربون �أ ّنهم قد بلغوا
إ�سالمي.
ّ
�سن التقاعد يف اجلهاد والعمل ال ّ
محاور المو�ضوع
هل للمجاهد تقاعد:

�س�ؤال ال ّبد من الإجابة عليه بداية بالقول :إ� ّنه ال تقاعد يف
اجلهاد ويف العمل هلل ,كما ال تقاعد يف ّ
كل واجبات وتكاليف
الإ�سالم ،فما دامت �شرائط التكليف موجودة وحمرزة عند
امل�سلم وامل�ؤمن يبقى مك ّلفاً وال ي�سقط عنه التكليف ,وال
يخرج الإن�سان عن ذلك � اّإل بفقد هذه ال�شرائط و� اّإل ف�إىل
املمات.
نعم هناك بع�ض الأعمال والتكاليف بطبيعتها لها مراتب
ودرجات قد يقدر املكلف بح�سب ق ّواه على بع�ض مراتبها دون
البع�ض الآخر .ومنها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد
يف �سبيل اهلل والعمل يف اجلوانب االجتماع ّية وح ّتى بع�ض
امل�ستح ّبات والواجبات� ,إذ �أحياناً قد تختلف امل�س�ألة باختالف
الكيف ّيات فقد يقدر املك ّلف على كيف ّية ما دون كيف ّية �أخرى
كال�صالة يف بع�ض �أو�ضاعها جلو�ساً �أو غري ذلك.
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تو�سع
ويف اجلهاد والعمل هلل مطلقاً ويف �ش ّتى امليادين ومع ّ
دوائر العمل ومناحي احلياة وت�ش ّعبها لن ينعدم الإن�سان الذي
يحمل ب�صدق هم دينه و�أ ّمته �أن يجد له موقعاً ينا�سب قدراته
�سده لثغر من الثغور .فما مل نكن
وكفاءاته ليكون ذلك مبثابة ّ
قادرين ب�سبب ال�شيخوخة �أو غريها على مكابدة م�شاقّ اجلهاد
الع�سكري ،ف�إنّ لنا مواقع يف املواجهة الإعالم ّية والثقاف ّية ،ويف
ّ
املعنوي وتقوية اجلبهة الداخل ّية من خالل
تعبئة الطاقات والدعم
ّ
املتاح من و�سائل التوا�صل الوا�سعة الإنت�شار وبناء على القاعدة
ال�شرع ّية« :ال ي�سقط املي�سور باملع�سور».
فال ي�سقط مي�سور العمل واجلهاد مبع�سوره ،وبالتايل فما دام
ميكن للإن�سان �أن يجد له موقعاً يف املواجهة عليه �أن ال يحرم
نف�سه هذا ال�شرف با ّدعاء الهرم �أو العجز لأ ّنه كما قال �أمري
امل�ؤمنني« :Qالعجز �آ ّفة»(((.
نف�سي قبل �أن يكون حقيقة ،ومبعنى �آخر
نعم العجز مر�ض ّ
�إنّ ما هو �أ�صعب من الإعاقة اجل�سد ّية هو الإعاقة النف�س ّية التي
تدفع الإن�سان �إىل التع ّلل ب� ّأي الأ�سباب لت�ستقيل من م�س�ؤول ّياتها
وتهرب من واجباتها وحت ّلل من التزاماتها.
(((  -بحار الأنوار ,ج�70ص.160

مجاهدون لم يتقاعدوا:

ت�شد القلب والعني بال�صورة الرائعة ر�سمتها
هناك مناذج ّ
بحق �إنّ �صفحات
للأجيال يف ميادين اجلهاد والقتال ،ونقول ّ
التاريخ قد ت�ش ّرفت بالتز ّين ب�سري ه�ؤالء الذين باعوا وجودهم هلل
يف الأماكن التي جعلها اهلل �سوقاً ي�شرتي بها نفو�سهم و�أعاروا
جماجمهم هلل وكانت حياتهم ح ّقاً و�صدقاً وعم ًال وقفاً على دين
اهلل ،ومن هذه النماذج:
 -1منوذج ع ّمار بن يا�سر:

�صحابي من �أوائل امل�سلمني �إ�سالماً وقد �شهد لإميانه
هو
ّ
العميق ر�سول اهلل ب�أ ّنه قد ملئ �إمياناً من قرنه �إىل قدمه ،وعانى
وقدم الت�ضحيات اجل�سام ،فقد ُع ّذب و�أبويه من
يف �سبيل اهلل ّ
امل�شركني املك ّيني يف مطلع الدعوة الإ�سالم ّية ح ّتى �شهد و�أمام
عينيه �شهادة �أ ّمه �سم ّية �أ ّول �شهيدة يف الإ�سالم ,وكذلك �شهادة
حتملهم ومعاناتهم قائ ًال:
�أبيه يا�سر الذين ب�شّ رهم ر�سول اهلل بثمرة ّ
«�صرباً �آل يا�سر ف�إنّ موعدكم اجل ّنة»(((.
عمار ت�شمله الب�شارة هذه � اّإل �أ ّنه وا�صل حياته جهاداً
ومع كون ّ
يف �سبيل اهلل مع ر�سول اهلل  Pوبعده مل يرتاجع بل وا�صل
أ�شدها بل�سانه وكذلك بيده.
جهاده يف �أ�صعب املراحل و� ّ
((( � -شرح نهج البالغة ابن �أبي الحديد ,ج�13ص.255
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وبعد �أن بلغ من العمر ما جتاوز الثالثة والت�سعني من ال�سنني،
�شد رحال اجلهاد مع �أمري امل�ؤمنني قاطعاً ال�صحارى والوديان
ّ
واجلبال ليالقي الفئة الباغية يف �صفّني ولي�ست�شهد مقات ًال مع
للحق و�أهل
احلق ولتكون �شهادته بعد جهاده �شاهداً ّ
�إمام ّ
عمار ,تقتلك الفئة الباغية»(((.
ت�صديقاً لقول ر�سول اهلل « :Pيا ّ
 -2مناذج كربالئ ّية:
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ويف كربالء ّثمة جمموعة من النماذج التي ال ّ
تقل �ش�أناً عن
عمار من الذين ا�ست�شهدوا بني يدي الإمام احل�سني Qومنهم
ّ
أن�صاري،
أ�سدي ،وعبد اهلل بن عبد ر ّبه ال ّ
حبيب بن مظاهر ال ّ
أ�سدي ...وغريهم ومن �أبرز ه�ؤالء �أن�س بن
وم�سلم بن عو�سجة ال ّ
كعمار من البدر ّيني وقد عا�ش مع
احلارث ال ّ
أ�سدي الذي كان ّ
النبي  Pو�سمع حديثه ،وقد و�صفت كتب املقاتل هيئته عند
ّ
خروجه للحرب:
وبرز رافعاً حاجبيه بالع�صابة� ،شا ّداً و�سطه بالعمامة� ،شاهراً
�سيفه ،وهو يندفع نحو القوم ّ
فلما ر�آه
بكل �صالبة وب�صرية و�إميانّ ,
احل�سني Qبكى وقال�« :شكر اهلل لك يا �شيخ» وقاتل ح ّتى
قتل ثمانية ع�شر رج ًال ّثم ُقتل(((.
((( � -شرح الأخبار القا�ضي النعمان المغربي ,ج�-1ص.407
(((  -مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين � ,Qص .552

خاتمة :الدور ال عن العذر:

�إنّ على امل�ؤمن �أن يكون يف حالة حذر من و�ساو�س ال�شيطان،
وت�سويالت النف�س الأ ّمارة الذين يعمالن على تثبيطنا عن اجلهاد
والدعة وال�سالمة.
والعمل هلل ويغريان فينا الرغبة يف الراحة ّ
فعلينا �أن نكون على يقني ب�أنّ الإن�سان يف حالة جهاد وعمل
دائم طاملا هو يف الدنيا ,والدنيا هي ظرف ومكان وزمان العمل
ال زمن الراحة والقعود} ,ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ{(((.
مهم وهو �أن ال ت�أخذنا احلما�سة
لكن ال ّبد من االلتفات �إىل �أمر ّ
لندفع بالعمل ع�شوائ ّياً بل علينا �أن نعمل �إىل املحافظة على كون
ت�صب يف الوجهة ال�صحيحة واملكان ال�صحيح
�أعمالنا وجهودنا ّ
وهذا يعني �أن نلج�أ �إىل اجلهات ال�شرع ّية املخ ّولة بهذه الأعمال
منعاً من �ضياع اجلهود والفو�ضى .لأنّ العمل املنتج واملثمر هو
العمل ّ
املنظم يف منظومة الوالية.
هم �أحدنا �أن يبحث عن دوره وموقعه يف
و�أخرياً ليكن ّ
الهم هو البحث عن العذر
�ساحات اجلهاد والعمل ال �أن يكون ّ
لالن�سحاب واالنكفاء.

((( � -سورة االن�شقاق ,الآية.6:

159

المحاضرة الثالثة

احلقد الأم العيوب
الهدف:

التنبي��ه �إىل خط��ورة احلق��د عل��ى الفرد
يف الدني��ا والآخ��رة وكذلك عل��ى املجتمع؛
و�ضرورة اخلال�ص من هذه الآفّة.

ت�صدير المو�ضوع

عن الإمام ال�صادق « :Qحقد امل�ؤمن مقامهّ ،ثم يفارق
�أخاه فال يجد عليه �شيئاً ،وحقد الكافر دهره»(((.

(((  -بحار الأنوار ,ج � 72ص .211

ّ
مقدمة
(((

روي عن �أمري امل�ؤمننيQقوله« :احلقد �ألأم العيوب»
وكذلك قوله �« :Qألأم ا ُخل ُلق احلقد»(((.
فاحلقد كما ع ّرفه بع�ض العلماء هو �إ�ضمار العداوة يف القلب
ومعناه كذلك ال�ضغينة.
و�إنمّ ا كان الأم العيوب والأم ا ُخل ُلق لأنّ فيه �إ�ضماراً لن ّية
ال�سوء جتاه املحقود عليه والرت ّب�ص به لأجل النيل منه و�إيذائه
فيما لو �أمكنت الفر�ص .فهو عداوة باطنة تنطوي على ن ّية غدر،
بل ربمّ ا تنطوي على �صفات ال�سباع والوحو�ش الذين يرت ّب�صون
باحليوانات انتظاراً للحظة افرتا�سها وهل بعد هذا الل�ؤم من ل�ؤم.
لذا فقد تتح ّول هذه العداوة الباطنة �إىل عداوة ظاهرة عندما
ي�ضعف املحقود عليه �أو يقوى احلاقد.
محاور المو�ضوع
�أ�صل الحقد ومن�ش�ؤه:
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عن �أمري امل�ؤمنني « :Qاحلقد َمثَا ُر الغ�ضب»((( .يقول
�صاحب كتاب جامع ال�سعادات العلاّ مة الرناقي« :وهو (�أي
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .44
(((  -ميزان الحكم ,ج � 1ص .648
(((  -ميزان الحكمة ,ج� ،1ص ..648

احلقد) من ثمرة الغ�ضب لأنّ الغ�ضب �إذا لزم كظمه لعج ٍز عن
الت�شفّي يف احلال رجع �إىل الباطن واحتقن فيه ف�صار حقداً وهو
من املهلكات العظيمة»(((.
�إذن ف�سبب احلقد هو الغ�ضب الذي ال يقدر الإن�سان على
�أن ي�شفيه ،فيعتمل داخل القلب لي�صبح حقداً ،ولذا فكما �أنّ
الروايات عبرّ ت عن الغ�ضب ب�أ ّنه نار ،كذلك عربت عن احلقد
علي « :Qاحلقد نار ال تطف�أ � اّإل بالظفر»(((.
ب�أ ّنه نار فعن الإمام ّ
وهذا ي�شري �إىل �أن احلقود ال يذهب حقده ما مل ِ
ي�شف غليله
وغيظه بالنيل من مبغو�ضه وحمقوده.
هم الذين يحقدون؟:
من ّ

من خالل ما �سبق يتبينّ �أنّ هناك عالقة بني �آ ّفتني هما احلقد
والغ�ضب وميكن ت�ص ّور كونهما يتبادالن الت�أثري؛ فيغذي �أحدهما
الآخر ،وعليه ف�إنّ ّ
كل �سبب ميكن ت�ص ّوره للغ�ضب هو بنف�سه
�سبب للحقد ،لأنّ الإن�سان �إذا تع ّر�ض ملا يغ�ضبه ف�إ ّما �أن ي�ستطيع
�إنفاذ غ�ضبه� ،أو ال ي�ستطيع ملانع ما فيحقد م� ّؤج ًال �شفاء غيظه �إىل
حني ّ
التمكن.
وبالتايل فك ّلما ّمتكنت �أ�سباب الغ�ضب من �إن�سان ّمتكنت منه
�أ�سباب احلقد.
(((  -جامع ال�سعادات ،ج� ،1ص.242
(((  -ميزان الحكم ,ج� 1ص ..648
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أخالقي عند
وميكن القول �أ ّنه ك ّلما َّقل الرادع
الديني وال ّ
ّ
الإن�سان ك ّلما كان �أقرب �إىل �أن يكون حقوداً وهل يعني ذلك
علي �« :Qسالح ال�ش ّر
�سوى كونه �ش ّريراً و�سالحه احلقد فعن ّ
احلقد»(((.
�آثار الحقد:

يقول �أمري امل�ؤمنني « :Qر�أ�س العيوب احلقد»((( .وهذه
الرواية ّ
تدل على �أنّ احلقد ي�أتي يف ر�أ�س قائمة العيوب.
�أو �أنّ احلقد يلزم عنه كثري من العيوب .وقد ذكر علماء الأخالق
�أنّ احلقد يلزمه الكثري من الآفات مثل احل�سد فعنه « :Qاحلقد
(((
علي :Q
�شيمة احل�سدة»  ,والفنت كما قال الإمام ّ
«�سبب الفنت احلقد»((( وربمّ ا ينقطع احلاقد عن �صلة املحقود
فال يزوره وال يك ّلمه ويهجره ،وربمّ ا ي�ؤذيه بال�ضرب �أو بالكالم
ّ
ي�ستحل منه املحارم ك�أن يعقد املجال�س
اجلارح �أو بال�شتيمة� ،أو
لغيبته فيهتك �سرته ويف�شي �س ّره ويظهر ما اطلع عليه من عيوبه
حد ال�شماتة مبا ي�صيبه من بالء ويغتبط
وين�شرها ...وقد ي�صل ّ
و ُي�س ّر لذلك ،وربمّ ا يعمل على حتقريه و�إهانته واال�ستهزاء به
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(((  -عيون الحكم والمواعظ.248 ,
(((  -عيون الحكم والمواعظ.264 ,
(((  -عيون الحكم والمواعظ.33 ,
(((  -عيون الحكم والمواعظ.281 ,

والتعايل عليه ...و�إذا كان للمحقود على احلاقد حقوق �أنكرها �أو
منعها �أو ّ
عطل ح�صوله عليها...
ولو �سلم من ّ
كل هذه الآفات فلم يتو ّرط ب� ّأي حم ّرم جتاه
املحقود لكان كافياً �أ ّنه يف قلبه ال ينتهي عن بغ�ضه وا�ستثقاله.
بحد ذاته ُيوجِ د ظلمة يف القلب مانعة من ا�ستفادة
وهذا ّ
الإن�سان من كثري من الأمور املعنو ّية والعباد ّية .طارداً لها لي�ستتم
يلتذ ّ
الظالم هيمنته على �صفحة القلب فال ّ
بلذة .لذا ف�إنّ
علي « :Qاحلقود
احلقد ّ
بحد ذاته عذاب للحاقد قال الإمام ّ
ّ
الهم»((( وكذلك روي عن الإمام
معذب النف�س مت�ضاعف ّ
الع�سكري ّ �« :Qأقل النا�س راحة احلقود»((( و�إذا ا�ستفحل
ّ
احلقد يف قلب �إن�سان ي�سلخه من �إن�سان ّيته فال يحمل من م�شاعرها
علي « :Qلي�س حلقو ٍد
�شيئاً لأنّ احلقد قد �أكلها فعن الإمام ّ
�إخوة»(((.
وعنه �أي�ضاً « :Qال مو ّدة حلقود»(((.
كيف تطرد الحقد:

�إنّ عالج �آ ّفة احلقد التي ورد فيها قول �أمري امل�ؤمنني :Q
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(((  -عيون الحكم والمواعظ.59 ,
(((  -تحف العقول� ,ص .488
(((  -عيون الحكم والمواعظ� ,ص .409
(((  -ميزان الحكمة ,ج� 1ص .649

«ط ّهروا قلوبكم من احلقد ف�إ ّنه مر�ض موبئ»((( .لأنّ احلقد وباء
يفتك ب�إن�سان ّية الإن�سان ولأ ّنه كذلك فعالجه �أ ّو ًال يكون:
 -1باال�ستعانة باهلل :قال تعاىل يف كتابه الكرمي حكاية عن دعاء
ال�صاحلني }:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ{ (((.
حممد الهادي « :Qالعتاب
علي بن ّ
 - 2العتاب :عن الإمام ّ
خري من احلقد»(((.
فالذي يالقي من �أخيه الإن�سان ت�ص ّرفاً يجرحه �أو ي�ؤذيه
الأف�ضل له �أن يعاتب بدل �أن يخ ّبئ الأمر يف نف�سه.
لكن ال ّبد يف العتاب من �أن يكون باقت�صاد و�أن ال يزيد عن
احلد ح ّتى ال ي�ؤ ّدي �إىل عك�سه فيورث احلقد عند الطرف الآخر
ّ
علي « :Qاحمل �أخاك على ما فيه ،وال تكرث
فقد قال الإمام ّ
العتاب ف�إ ّنه يورث ال�ضغينة»(((.
 - 3ال تعا�شر حقوداً :ذلك �أنّ احلقد قد يكون مر�ضاً ُمعدياً فال
علي « :Qبئ�س
ت�ؤاخي وال ت�صادق حقوداً عن الإمام ّ
الع�شري احلقود»(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .648
((( � -سورة الح�شر ،الآية.10 :
(((  -ميزان الحكمة ،,ج� ،1ص .649
(((  -نف�سه.
(((  -نف�سه.

التب�سم والب�شا�شة :عن ر�سول اهلل « :Pح�سن الب�شر
ّ -4
يذهب بال�سخيمة»(((.
 - 5املوا�ساة يف ال�شدائد� :إنّ وقوف الإن�سان موا�سياً وم�ساعداً
لأخيه يف ال�شدائد وامل�صائب ي�ؤ ّدي �إىل ذهاب الأحقاد من
علي « :Qعند ال�شدائد تذهب
كال الطرفني ولذا قال ّ
الأحقاد»(((.
خاتمة� :إملأ �صدرك خير ًا لغيرك:

علي�Qأ ّنه قال« :اح�صد ال�ش ّر من �صدر غريك بقلعه
عن ّ
من �صدرك»((( فعلى الإن�سان �أن ي�ضمر اخلري ّ
كل اخلري للآخرين
حد ما عبرّ ت الروايات ،الآخرون لنا كما نحن لهم �أي
لأ ّنه على ّ
�إذا �أردنا �أن نعرف م�شاعر الآخرين اجتاهنا علينا �أن ننظر �إىل قلوبنا
لرنى حقيقة م�شاعرنا اجتاههم .هذا من جهة ومن جهة �أخرى
عندما يعالج الإن�سان نف�سه بعدم �إ�ضمار ال�ش ّر والبغ�ض والعداوة
العملي �أن ال يحقدوا بل �أن يحملوا
للآخرين �سيعلمهم ب�سلوكه
ّ
ّ
كل امل�شاعر النبيلة اجتاه بع�ضهم بع�ضا.
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((( � -أ�صول الكافي ,ج � 2ص .104
(((  -عيون الحكم والمواعظ .337
(((  -نهج البالغة ,ج� 4ص .42

الليلة السابعة
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المحاضرة األولى

مع املجاهدين
الهدف:

واحلث
بيان حقوق املجاهدين على الأ ّمة ّ
على �أدائها.

ت�صدير المو�ضوع
}ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ
ﯙ{(((.

((( � -سورة ال�صف ,الآية.4 :

ّ
مقدمة� :ضرورة معرفة ف�ضل الجهاد والمجاهدين وتقدير عطاءاتهم:
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أهم من لهم يف �أعناقنا حقوق ولهم علينا الف�ضل الكثري،
من � ّ
�أهل اجلهاد والقتال يف �سبيل اهلل تعاىل ،الذين بربكة عرقهم
ودمائهم وعزمهم نعي�ش الع ّزة واملنعة والأمان ,ولنا هذه املهابة
يف �صدور الأعداء ،و�إنّ من �أوجب الواجبات اتجّ اههم �أن نعرف
ونقد�س ذلك العرق وتلك
نقد�سها ّ
ونقدر جهودهم بل ّ
ف�ضلهم ّ
الدماء بل تلك الأنفا�س التي كانت لهم يف مواطن القتال و�سوح
املواجهات.
ف�إذا كان اهلل كما عبرّ يف كتابه الكرمي:
}ﭮﭯﭰ ,((({...ف�إنّ ذلك يعني �أن ينعك�س هذا
إلهي والتنويهات الإله ّية باملجاهدين وجهادهم علينا
التف�ضيل ال ّ
نقدر جهودهم ونق ّر بف�ضلهم
لنت� ّأ�سى بهم ,ف�إنّ هذا ّمما يدعونا �إىل �أن ّ
ونحرتمهم ونن ّوه بهم وبعطاءاتهم� ,أال نفهم الثناء على املجاهدين
من قوله} :ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ{؟(((.
وكذلك قوله تعاىل:
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
((( � -سورة الن�ساء ,الآية.95 :
((( � -سورة �آل عمران ,الآية.173 :

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{(((.
وغري ذلك من الآيات ال ي ّت�سع املقام لذكرها ك ّلها ،وال ّبد
من معرفة حقوق املجاهدين علينا لإيفائهم �شيئاً من اجلميل
الذي ن�ؤمن �أ ّننا مهما بذلنا لهم ال ميكن �أن ي�ساوي قطرة من دماء
واملقد�سات.
جماهد وهو يدافع عن الأ ّمة وع ّزتها و�شرفها ودينها ّ
محاور المو�ضوع
ومن هذه الحقوق:

� -1إعانتهم باملال وجتهيزهم:

واملق�صود هو تقدمي العون املا ّيل لهم تارة لال�ستعانة به على
تكاليف و�أعباء اجلهاد وم�ؤنه ،كما جاء عن الر�سول الأعظم :P
«من �أعان غازياً بدرهم فله �أجر �سبعني دراً من درر اجل ّنة
وياقوتها لي�ست منها ح ّبة � اّإل وهي �أف�ضل من الدنيا»(((.
فم�س�ؤول ّية القادرين حالياً دعم اجلهاد واملجاهدين باملال وقد
ر ّغب اهلل �أبناء الأ ّمة بذلك فجعل �إنفاق املال يف طرق اجلهاد
نوعاً من اجلهاد وقرنه باجلهاد بالنف�س حيث قال من جملة ذلك:
}ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.23 :
(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،11ص .24
((( � -سورة التوبة ,الآية.111 :
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ومدح المجاهدين بالأنف�س والأموال.

نقدم ون�ؤ ّمن للمجاهدين من
ومن وجوه ذلك التجهيز �أي �أن ّ
الأعتدة واحلاج ّيات الها ّمة يف �أداء مهامهم اجلهاد ّية من �أدنى
الأ�شياء �إىل �أعالها فعن ر�سول اهلل « :Pمن ج ّهز غازياً ب�سلك
تقدم من ذنبه وما ت� ّأخر»(((.
�أو �إبرة غفر اهلل له ما ّ
وكذلك ورد �أ ّنه من جهز غازياً فقد غزا.
� -2إعانة املجاهدين باملعلومات وحفظ الأ�سرار:

وذلك �أ ّنه قد يح�صل �أحياناً �أن ت�صل معلومة ما �إلينا فعلينا �أن ال
نن�شرها ونذيعها ،بل علينا �أن نحملها ونو�صلها �إىل ذوي االخت�صا�ص
القادرين على حتليلها ومعرفة ما يختبئ خلفها من �أ�سرار قال تعاىل:
} ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{(((.
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�إ�ضافة �إىل حفظ وكتمان �أ�سرار املجاهدين فمن ّيطلع على
يحدث به
�س ّر من �أ�سرار املجاهدين ال ّ
يحق له وال يجوز له �أن ّ
وين�شره فلو فعل ف�إن ت�س ّبب ذلك بخ�سائر يف العتاد �أو الأرواح
�سيكون بال ّ
�شك مذيع ال�س ّر �شريكاً يف الدم املراق واخل�سائر
الناجتة عن ذلك.
(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،11ص .24
((( � -سورة الن�ساء ,الآية.83 :

 -3احلفاظ على الروح املعنو ّية:

ونق�صد بها ما يتع ّلق بالأ ّمة وذلك من خالل ن�شر الإ�شاعات
والتهويل على ال ّنا�س وتخويفهم وهذا ما يجب �أن ي�ستفاد من
ل�شدة االرتباط بني املجاهدين وجمتمعهم,
الآية ال�سابقة ،ذلك ّ
فك ّلما كان املجتمع يعي�ش حالة اال�ضطراب واخلوف �سيكون � ّأقل
حتمل تبعات اجلهاد واحلرب وهذا ما ربمّ ا ي�ؤثّر يف وحدته
قدرة على ّ
خلف املجاهدين وبالتايل �سي�ؤثّر ذلك يف معنو ّيات املجاهدين
وكذلك ما له عالقة باملجاهدين مبا�شرة ,وقد نهى اهلل تعاىل عن
تخويف املجاهدين من القتل والإرجاف ،وتثبيطهم ،وت�شكيكهم
�إ ّما بالأجر �أو ب�إمكان االنت�صار �أو مب�شروع ّية وحقّان ّية جهادهم
بل على العك�س من ذلك فقد �أمرنا �أن ندعوا للمجاهدين يف
معنوي كما ورد يف دعاء �أهل الثغور:
وجوههم ملا لذلك من �أثر ّ
«اللهم و�أيمّ ا م�سلم� ...أو اتبعه يف وجهه دعوة ...ف�أجر له مثل �أجره
ّ
وزناً بوزن ومث ًال مبثل.(((»...
ومن ذلك بيان الر�ضا بهم وبعملهم كما ربمّ ا يو�صي �إىل
املجاهدين بذلك عرب ح�سن اال�ستقبال لهم كما جاء يف احلديث
ال�شريف« :من قال لغا ٍز مرحباً و�أه ًال ...ح ّياه اهلل يوم القيامة
وا�ستقبلته املالئكة بالرتحيب والت�سليم»(((.
ال�سجاد ّية ،الإمام زين العابدين ،Qمن دعائهQلأهل الثغور.
(((  -ال�صحيفة ّ
(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،11ص .24
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اجلهادي وتقوية
املعنوي ت�شجيعه على العمل
ومن الدعم
ّ
ّ
همته ورغبته وحما�سته لذلك.
ّ
 -4االهتمام بعوائلهم يف غيابهم:

«اللهم و�أيمّ ا م�سلم خلف غازياً
وقد جاء يف دعاء �أهل الثغورّ :
�أو مرابطاً يف داره� ،أو تع ّهد خالفيه يف غيبته �أو �أعانه [لطائفة]
بطائفة من ما له.(((»...
� -5إي�صال ر�سالة املجاهدين:
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جاء عن ر�سول اهلل  Pقوله« :من ب ّلغ ر�سالة غا ٍز كان كمن
�أعتق رقبة وهو �شريكه يف ثواب غزوته»(((.
من املحتمل �أن يكون املق�صود نتيجة كون امل�سلمني الأوائل
ونتيجة �ضعف وبطئ و�سائل االت�صال وكون مواطن اجلهاد
جداً عن الأوطان ف�إ ّنهم يحتاجون �إىل من يو�صل
والثغور بعيدة ّ
ر�سائلهم �إىل عوائلهم.
وربمّ ا ي�ستفيد البع�ض منها هو �إي�صال ر�سالة اجلهاد �أي ما ي�شمل
إعالمي باالنت�صار للمجاهدين والعمل �إعالم ّياً على
العمل ال ّ
بيان حقّان ّية ق�ضاياهم ومواكبة جهادهم و�إذاعة �أنباء انت�صاراتهم
وغري ذلك.
ال�سجاد ّية ،الإمام زين العابدين ،Qمن دعائهQلأهل الثغور.
(((  -ال�صحيفة ّ
(((  -الكافي ،ج � ،5ص .8

 -6الدعاء لهم:

النبي و�أهل بيته  Pمن �أدعية يف
حيث جند ما �أثر عن ّ
حق املجاهدين ومن تلك الأدعية الدعاء الوارد يف ال�صحيفة
ّ
ال�سجاد ّية بعنوان دعاء �أهل الثغور.
ّ
فمن املفروغ منه مطلوب ّية الدعاء للمجاهدين ،وا�ستحبابه ملا
لذلك من بركات على الداعني وعلى املدع ّو لهم.
و�إذا �س�ألنا مباذا ندعو للمجاهدين نقول �إنّ الوارد يف دعاء �أهل
الثغور مل يرتك ناحية لها عالقة باملجاهدين ،من تو ّفر امل�ؤن �إىل
ال�صرب والثبات �إىل الإخال�ص يف الن ّية �إىل التوفيق للن�صر �إىل
الدعاء على الأعداء �إىل غري ذلك الكثري.
� اّإل �أنّ �أف�ضل الدعاء هو الدعاء بامل�أثور و�أرقى هذه الأدعية
دعاء الإمام زين العابدين املو�سوم بدعاء �أهل الثغور.
خاتمة :المواكبة ال�شعوريّة للمجاهدين:

ي�صب
� ّإن من � ّأهم حقوق املجاهدين علينا �أن ال ّندخر جهداً ّ
اجلهادي ولكن من � ّأهم ذلك هو �أن نحمل ّهمهم
يف جناح عملهم
ّ
ونهتم لأمرهم ,ففي دعاء �أهل الثغور جند هذا بادياً من االهتمام
ّ
بعدتهم وعديدهم� ،إىل م�ؤنهم �إىل ت�أييدهم بال�صرب والن�صر �إىل وحدة
ّ
�صفوفهم وحماية �أمكنة وجودهم �إىل الروح املعنو ّية العالية من
خالل جعل اهلل اجل ّنة ن�صب �أعينهم� ،إىل غري ذلك ّمما يتع ّلق بالعد ّو.
وهذا يو�صلنا �إىل القول �إنّ ّثمة ر�سالة ي�ؤ ّديها �إلينا ذلك ك ّله

177

هم اجلهاد واملجاهدين ،وهو هذا
�إ�ضافة �إىل االهتمام وحمل ّ
التف�صيلي بهم �إىل درجة ت�صل �إىل �أ ّننا نواكب حركتهم
االهتمام
ّ
و�أعمالهم و�سكناتهم مب�شاعرنا ومع خلجات قلوبنا.
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المحاضرة الثانية

الإ�سالم والإرهاب
الهدف:

بي��ان الفرق بني اجله��اد والإرهاب ,والر ّد
على دعوات اجلهاد املنحرف.

ت�صدير المو�ضوع

عن الإمام ال�صادق:Q
«�أما علمت �أنّ �إمارة بني �أم ّية كانت بال�سيف والع�سف واجلور،
و�أنّ �إمامتنا بالرفق والت�آلف والوقار والتق ّية ومن اخللطة والورع
واالجتهاد»(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 16ص .156

ّ
مقدمة :معنى الإرهاب:
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من الأمور التي يحمل لواءها الغرب و�أمريكا وي�شيعونها وهي
و�سم الإ�سالم بالإرهاب ويع�ضدهم يف ذلك ممار�سات بع�ض من
ينتحلون الإ�سالم ،وقد و�صل ب�أولئك �إىل درجة �أ ّنهم يعملون
على �إقناع العامل ب�أنّ القر�آن مملوء ب�آيات اجلهاد ووجود مثل هذه
إرهابي ،وقد دعوا �إىل ال�ضغط على
الآيات هو ّ
بحد ذاته �أمر � ّ
امل�سلمني من �أجل حذف هذه الآيات من القر�آن الكرمي و�إزالة
إ�سالمي.
�شيء ا�سمه جهاد من ال�شريعة والفقه ال ّ
و�إذا �أردنا �أن نفهم ما هو الإرهاب �سنجد �أنّ املجتمع الدو ّيل ال
يزال يف حالة جدال كبري حول حتديد مفهوم الإرهاب و�إىل الآن
مل ير�س على معنى ي ّتفق عليه.
اللغوي �أنّ الإرهاب م�ساوق للرعب واخلوف،
والوا�ضح يف املعنى ّ
والقيام مبا يهيج اخلوف والرعب ويدخلهما يف النفو�س ،ففي املعنى
اللغوي الإرهاب لي�س �شيئاً مذموماً من جهة ومن جهة �أخرى ال
ّ
يعني الإرهاب ا�ستخدام الق ّوة الع�سكر ّية ب�شكل دائم ،فقد ال
يكون الإرهاب مذموماً �إن كان ا�ستخداماً للق ّوة من قبل املظلوم �أو
امل�ضطهد ملواجهة الظامل والطاغية �أو اجلهات التي تظلمه وت�سلبه
حقوقه ،وقد يكون للإرهاب من جهة �أخرى وجوه غري العنف
والقتال ،كما قد يح�صل بوا�سطة الإعالم ،واحلمالت الإعالم ّية
واحلرب النف�س ّية وح ّتى يف اجلوانب االقت�صاد ّية .وغريها.

محاور المو�ضوع
لماذا ُي ّتهم الإ�سالم بالإرهاب؟

�إنّ من �أ�سباب اتهام الإ�سالم وامل�سلمني بالإرهاب جملة من
الأمور منها املمار�سات اخلاطئة لبع�ض امل�سلمني للجهاد والفهم
اخلاطئ له الذي ي�ص ّورونه بت�ص ّرفاتهم م�ساوقاً وم�ساوياً للعنف
والوح�ش ّية والإ�سراف يف القتل ,ومن الأ�سباب الدعاية الغرب ّية
النابعة من العداء للإ�سالم ,والثالث ال�صهيون ّية التي تريد �أن
ّ
تغطي على �إرهابها باتهام و�إ�شاعة و�صف الإ�سالم وامل�سلمني
�ضد ال�شعوب العرب ّية ال �س ّيما
بالإرهاب ولكي ت ّربر �إرهابها ّ
الفل�سطين ّينيّ .
حجة البع�ض ورود ا�شتقاقات لكلمة �إرهاب
ولعل ّ
يف بع�ض �آيات القر�آن كما يف الأمر ب�إعداد الق ّوة }ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ{(((.

ّ
أهم و�أخطر �أ�سباب �إلبا�س الإ�سالم لبو�س الإرهاب
ولعل �أحد � ّ
ال�سلبي وهو القتل والعنف والق�سوة والوح�ش ّية هو ما �سبق
مبعناه
ّ
�أن ذكرناه �أ ّو ًال وهو املمار�سات اخلاطئة لبع�ض امل�سلمني ما�ضياً
وحا�ضراً با�سم اجلهاد.
((( � -سورة الأنفال ,الآية.60 :
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الر ّد على تهمة الإرهاب:

بالدين
ولذلك ميكن لنا �أن ندفع هذه التهمة املل�صقة ّ
إ�سالمي ب�أمور منها:
ال ّ
 -1الإ�سالم ينهى عن القتال العدوا ّ
ين:
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حتث على جهاد الكفّار والأعداء
فبالرغم من وجود �آيات كثرية ّ
وقتالهم والغلظة يف قتالهم � اّإل �أنّ هناك �آية قر�آن ّية �شديدة الو�ضوح
يف النهي عن القتال عدواناً وبغياً على ال ّنا�س حيث قال تعاىل:
}ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼ{((( .فقد اعترب بع�ض ّ
املفكرين �أنّ هذه
ن�ص يق ّيد باقي الآيات القر�آن ّية التي دعت �إىل القتال
الآية ّ
واجلهاد ,و�إذا �ضممنا �إليها قوله تعاىل:
}ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{(((.
يف الآية الأوىل �صفة ملن �أمر اهلل بقتالهم وهي كونهم من املقاتلني
للم�سلمني ,ويف الثانية نفي النهي عن العالقات ال�سلم ّية مع غري
املقاتلني من غري امل�سلمني ي ّت�ضح متاماً ما �أردناه من كون الإ�سالم
ين بل �إنّ �أ�صل ت�شريع القتال يف �أوائل
ينهى عن القتال العدوا ّ
الآيات النازلة فيه وهي قوله تعاىل} :ﭑﭒﭓﭔ
((( � -سورة البقرة ,الآية.190 :
((( � -سورة الممتحنة ,الآية.8:

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{(((.

وافتتاح الآية بالإذن مع �إيراد �أ�سباب الإذن وع ّلله وهو
�إخراجهم من ديارهم وقتالهم لتد ّينهم دليل على �أنّ ت�شريع
ا�ستثنائي ولي�س �إجرا ًء
القتال مبا توحيه هذه ال�صيغة ك�أ ّنه �إجراء
ّ
�أول ّياً ابتدائ ّياً.
 -2ال�صفات القر�آن ّية للمجاهدين:

جاء يف رواية غاية يف التعبري عن ال�صفات احلقيق ّية
متوجهاً �إىل
ال�سجاد Qحينما كان ّ
للمجاهدين عن الإمام ّ
علي بن احل�سني
احلج حيث التقى به ع ّباد
ّ
ّ
الب�صري فقال له :يا ّ
احلج ولينه �إنّ اهلل تعاىل
تركت اجلهاد و�صعوبته ،و�أقبلت على ّ
يقول} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{ .فقال له

علي بن احل�سني:
الإمام ّ
الحج ,الآيتان.40 - 39:
((( �-سورة ّ
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«�إذا ر�أينا ه�ؤالء الذين هذه �صفتهم فاجلهاد معهم �أف�ضل من
احلج»(((.
ّ
فالإمام Qيقول ب�صراحة وو�ضوح �إنّ للمجاهدين
ي�صح و�صفهم باملجاهدين لهم �صفاتهم
املمدوحني قر�آن ّياً الذين ّ
القر�آن ّية ذكرتها الآية  112من �سورة التوبة بع�ضها لها عالقة
بعبادتهم و�أخرى بحفظ احلدود ومن جملة تلك احلدود حدود
القتال و�أحكامه وقد ذكرنا �شيئاً منها والتي �أجملناها بعدم كون
القتال عدوان ّياً.
النبي من�صوراً بالرعب:
 -3معنى كون ّ
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يتم�سك به البع�ض التهام الإ�سالم بالإرهاب
من جملة ما ّ
النبي  Pقد ن�صر بالرعب ،وربمّ ا
�أنّ هناك ن�صو�صاً ت�شري �إىل �أنّ ّ
منهم بع�ض امل�سلمني من ّمدعي اجلهاد من هذا الع�صر �أنّ عليهم
�أن يقوموا مبا يدخل الرعب �إىل نفو�س الآخرين ,ولذلك منهم
قد ابتدعوا �أو ّقل نب�شوا تاريخ اجلاهل ّية واجلاهل ّيني وال�شعوب
املتوح�شة و�أخذوا عنها ّ
كل عمل ميكن �أن يثري الرعب وين�شر
ّ
غيبي وهو �أنّ اهلل �أ ّيد ر�سوله يف
اخلوف � اّإل �أنّ امل�س�ألة لها بعد ّ
حاالت املواجهات احلرب ّية والع�سكر ّية ب�إلقاء الرعب يف قلوب
�أعدائه �سواء عرب �أمر املالئكة بذلك كما ورد يف �آيات القتال فيما
يخ�ص معركة بدر �أو غريها �أو منه تعاىل ,فلي�س املق�صود هو �أن
ّ
((( � -سورة التوبة ,الآية.112 -111 :

يبتكر الإن�سان امل�سلم ّ
كل �ألوان الوح�ش ّية يف قتال الأعداء �إذ �أن
النبي  Pنف�سها ّ
تكذب ذلك.
�سرية ّ
 -4معنى ترهبون به عد ّو اهلل وعد ّوكم:

وردت هذه العبارة يف قوله تعاىل} :ﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ{(((.

ربمّ ا ي�أخذ البع�ض هذه الآية ليقول �إنّ الإ�سالم يدعو �إىل
ا�ستخدام الق ّوة للإرهاب ,واجلواب �أي�ضاً باخت�صار :هو �أنّ
وقائي له بعدان �أحدها
ل�سان الآية هو �أنّ �إعداد الق ّوة هو �إجراء ّ
�إيجاد اجلهوز ّية عند �أبناء الأ ّمة الإ�سالم ّية لتحمل �أعباء اجلهاد
والقتال واكت�ساب الأعتدة ,وكذلك املهارات التي لها مدخل ّية
واحرتازي الحتمال االبتالء باعتداء من �أعداء
يف �صناعة الق ّوة,
ّ
معروفني فك�أنّ الآية تريد القول� :أ ّيها امل�سلمون ,حافظوا على
درجة عالية من اجلهوز ّية ،وب ّينت الآية املنفعة املرت ّتبة على ذلك
وهي �إيجاد حالة من اخلوف عند الأعداء املعلومني واملجهولني
يجعلهم حذرين ومرت ّددين من الإقدام على االعتداء والهجوم.
((( � -سورة الأنفال ,الآية.61 -60 :
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هجومي وما ّ
يدل
دفاعي ولي�س
وقائي
ّ
ّ
فل�سان الآية ل�سان ّ
عليه بو�ضوح هو نف�س ا�ستخدام عبارة }ﯡﯢﯣﯤ
ﯥ{.
خاتمة :الح�سين Qيع ّلمنا مواجهة الإرهاب ال الفرار منه:

لقد �أعطانا الإمام احل�سني Qيف ثورته درو�ساً يف مواجهة
م�شكلة الإرهاب فلقد كانت ثورته ثورة �أخالق وقيم ابتدا ًءّ ,مما
جاء عن �سفريه ال�شهيد م�سلم بن عقيل الذي رف�ض الفتك
بابن زياد قائ ًال« :الإ�سالم قيد الفتك» و�صو ًال �إىل تقدمي الإمام
احل�سني Qاحلوار على القتال مع جي�ش ابن �سعد بل رف�ضه
�أن يبد�أ و�أ�صحابه املعركة حيث قال�« :أكره �أن �أبد�أهم القتال»(((.
و�أعظم هذه املواقف هو رف�ض الر�ضوخ للإرهاب وال�صمود يف
احلق,
احلق وال�سعي لإحقاق ّ
احلق وطلب ّ
وجهه والإ�صرار على ّ
فبال ّرغم من �ضيق اخليارات و�صعوبتها ومرارة و�صعوبة النتائج
املرت ّتبة على عدم اخل�ضوع قالها للتاريخ:
«�أال �إنّ
الدعي قد ركز بني اثنتني بني ال�س ّلة والذ ّلة
الدعي ابن ّ
ّ
وهيهات م ّنا الذ ّلة ،ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�سوله.(((»...
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(((  -بحار الأنوار ,ج � 45ص .5
(((  -تحف العقول� ,ص .242

المحاضرة الثالثة

التوا�ضع نعمة
الهدف:

بيان معنى التوا�ضع وبركاته و�آثاره و�أف�ضل
واحلث على حت�صيله.
�أنواعه ّ

ت�صدير المو�ضوع

الع�سكري « :Qالتوا�ضع نعمة ال
عن الإمام احل�سن
ّ
ُيح�سد عليها»(((.

(((  -تحف العقول� ,ص .489

ّ
مقدمة :معنى التوا�ضع:

�ضد ِ
الكرب هذه ال�صفة املمقوتة املحقورة،
�إنَّ التوا�ضع هو �صفة ّ
وحقيقة معناه «هو انك�سا ٌر للنف�س مينعها من �أن ُيرى لذ ّاتها مز ّية
على الغري ،وتلزمه �أفعال و�أقوال موجبة ال�ستعظام الغري و�إكرامه،
واملواظبة عليها �أقوى معاجلة لإزالة الكرب»(((.
فهو �صفة نف�سان ّية نابعة من معرفة الإن�سان لنف�سه من �ضعفها،
�إىل فقرها� ،إىل عجزها و ُذ ِّلها �أمام عظمة اهلل ،ومقارنة بالأولياء
وال�صفوة من العباد ،وكذلك �أمام �سعة الكون وعظمته ف�أين
الإن�سان من الأر�ض التي عليها ،و�أين الأر�ض من املج ّرة ،و�أين
املج ّرة من الكون يف �سعته وعظمته وعجائب خلقته .قد جاء
علي « :Qح�سب املرء ...من توا�ضعه معرفته
عن الإمام ّ
بقدره»(((.
محاور المو�ضوع
التوا�ضع في القر�آن:

أهم ال�صفات الأخالق ّية التي ي�أمر تعاىل نب َّيه
�إنّ �أحد � ّ
�أن يتح ّلى بها هي التوا�ضع ،فم ّرة يقول له} :ﮃﮄ
P
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(((  -جامع ال�سعادات ،ج� ،1ص.313
(((  -ميزان الحكمة ،ج�4ص .3556

ﮅﮆﮇﮈ{((( و�أخرى ينهاه عن التل ّب�س مبا هو من
�ضد التوا�ضع و}ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
�آثار ّ
ﰋﰌﰍﰎ{ (((.
وكذلك ما ورد يف �سورة لقمان من و�صاياه لولده.
ومن �أبدع ما ورد يف القر�آن حول التوا�ضع ما ذكره تعاىل من
ا�سم من �أ�سماء اجلمال فكانوا
�صفات عبا ٍد ّ
خا�صني ن�سبهم �إىل ٍ
بت�سمية القر�آن عباد الرحمن ،حيث و�صفهم قائ ً
ال} :ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ{ (((.

ففي �سورة الفرقان ذكر اهلل تعاىل اثنتي ع�شرة �صفة من
العقائدي ،وبع�ضها
�صفات عباد الرحمن بع�ضها يتع ّلق باجلانب
ّ
اجتماعي ،ومنها ما يتع ّلق بالفرد ،ومنها ما
أخالقي ،ومنها ما هو
ّ
� ّ
يتع ّلق باجلماعة((( ،لكن املُلفت �أنّ �أ ّول �صفة ذكرها هي التوا�ضع
ونفي الكرب والغرور والتعايل ،وحيث �إنّ امللكات الأخالق ّية
تظهر على �صفحة النف�س من خالل الأفعال والأقوال ف�إنَّ
من �أبرز مظاهر ِ
الك ْرب هو امل�شي بتبخرت وخيالء ،وكذلك من

189

((( � -سورة ال�شعراء ،الآية.215 :
((( � -سورة الإ�سراء ،الآية.37 :
((( � -سورة الفرقان ،الآية.63 :
(((  -راجع تف�سير الأمثل لل�شيرازي ،ج.11

عنه }ﯕﯖﯗ

�أبرز مظاهر التوا�ضع هو امل�شي الذي عبرّ
ﯘ{ مبعنى امل�شي الهادئ الناعم ،فه�ؤالء امل�ؤمنون العالمة
الأوىل لعبود ّيتهم للرحمن هو التوا�ضع اململوءة به نفو�سهم ح ّتى
انعك�س على ظواهرهم من خالل طريقة م�شيهم .و ّمما ال ّ
�شك
فيه �أ ّنه لي�س املق�صود بالكالم الوارد يف الآية هو طريقة امل�شي
فلي�ست مق�صودة بذاتها ،بل هي باب وو�سيلة ملعرفة امل�ضمون
النف�سي للإن�سان واحلالة ا ُخل ُلقية من جهة ،واحلالة الروح ّية من
ّ
جهة �أخرى ،فك�أنَّ الآية جاءت لتقول �إنّ عباد الرحمن �أنا�س
نفذ التوا�ضع واخل�شوع �إىل �أرواحهم وقلوبهم فانعك�س على طريقة
م�شيهم.
حدود التوا�ضع:
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ٍ
عالمات وحدوداً فالتوا�ضع حقيقة هو �صفة بني
�إنَّ للتوا�ضع
�صفتني ،وهو حالة و�سط بني حالني ،الأوىل هي الكرب ،والثانية
هي ّ
الذل ،فكما �أنّ الكرب هو حالة �إفراط وهو مرفو�ض وممقوت،
وكذلك التفريط الذي هو ّ
الذل ممقوت ومرفو�ض ،بل مل ي�أذن
املوىل للم�ؤمن �أن ّ
يذل نف�سه ،فاملطلوب هو العدل ،وهو املنزلة
الو�سط بني املنزلتني وهو التوا�ضع �أي �أن يعطي ّ
حق
كل ذي ٍّ
حقّه.
فقد نهت الروايات عن التوا�ضع ملجموعة من النا�س منهم.

علي « :Qمن �أتى غن ّياً فتوا�ضع له
1ـ الغني :عن الإمام ّ
لغناه ذهب ثلثا دينه»(((.
2ـ ّ
الدين :عن الإمام ال�صادق :Q
احلكام واملخالفون يف ّ
«�أيمّ ا م�ؤمن خ�ضع ل�صاحب �سلطان �أو من يخالفه على دينه
طلباً ملا يف يديه� ،أخمله اهلل و َمقَته عليه و َو َكله �إليه ،ف�إن هو
غلب على �شيء من دنياه و�صار يف يده منه �شيء نزع اهلل
حج وال عمرة
الربكة منه ،ومل ي�ؤجره على �شيء ينفقه يف ّ
وال عتق»(((.
3ـ املتكبرّ  :قال ر�سول اهلل �« :Pإذا ر�أيتم املتوا�ضعني من �أ ّمتي
فتوا�ضعوا لهم ،و�إذا ر�أيتم املتكبرّ ين فتكبرّ وا عليهم ،ف�إنَّ
و�صغَار»(((.
ذلك لهم مذ ّلة َ
وللتوا�ضع حدو ٌد في الكيف ّية وهي:

1ـ عدم الإفراط :مبعنى عدم املبالغة فيه ويف املظاهر ،بحيث
ي�صل �إىل درجة �إهانة النف�س و�إذاللها .وقد الفتت �إليها
الرواية التالية عن ر�سول اهلل « :Pطوبى ملن توا�ضع هلل
تعاىل يف غري منق�صه ،و� ّ
نف�سه يف غري م�سكنة»(((.
أذل َ
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(((  -ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� 4ص .2556
(((  -نف�سه.
(((  -جامع ال�سعادات ,النراقي ،ج� ،1ص.315
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2556

علي بن مو�سى
 2ـ عا ِمل كما تحُ ب �أن ُتعامل :عن الإمام ّ
حد التوا�ضع قال�« :أن ُتعطي
الر�ضاQملّا ُ�سئل عن ِّ
حتب �أن يعطوك مثله»(((.
النا�س من نف�سك ما ّ
نتائج التوا�ضع و�آثاره:

�إنَّ للتوا�ضع �آثاراً ونتائج كثرية على امل�ستويات كا ّفة ،الفرد ّية
اري
واالجتماع ّية على م�ستوى الأبعاد النف�س ّية وكذلك يف َد ْ
الدنيا والآخرة ،وقد ذكرت الروايات ذلك فمنها:
علي « :Qثمرة التوا�ضع املح ّبة،
 1ـ حم ّبة ال ّنا�س :عن الإمام ّ
ثمرة ِ
الك ْرب امل�س ّبة»(((.
 2ـ منع العدوان :عن ر�سول اهلل « :Pتوا�ضعوا ح ّتى ال يبغى
أحد على �أحد»(((.
� ٌ
علي :Q
3ـ الذكر احل�سن ُّ
وال�سمعة احل�سنة :عن الإمام ّ
«التوا�ضع ين�شر الف�ضيلة ،التكبرّ ُيظهر الرذيلة»(((.
علي « :Qالتوا�ضع يك�سوك املهابة»(((.
 4ـ املهابة :عن الإمام ّ
 5ـ تي�سري الأمور :عنه « :Qبخف�ض ا َجلناح تنتظم الأمور»(((.
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((( � -أمالي ال�صدوق� ,ص .311
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2556
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2558
(((  -نف�سه.
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2558
(((  -نف�سه.

التح�صن من �إبلي�س :عنه « :Qا َت ِخذوا التوا�ضع م�سلحة
6ـ ّ
بينكم وبني عد ّوكم �إبلي�س وجنوده ،ف�إنّ له من ّ
كل �أ ّمة
جنوداً و�أعواناً»(((.
علي « :Qمن توا�ضع قلبه
7ـ الن�شاط يف العبادة :عن الإمام ّ
هلل ،مل ي�س�أم بدنه من طاعة اهلل»(((.
 8ـ احلكمة :عن الإمام الكاظم �« :Qإنَّ الزرع ينبت يف
ال�سهل وال ينبت يف ال�صفا ،فكذلك احلكمة َتعمر يف قلب
املتوا�ضع وال َتعمر يف قلب املتكبرّ اجل ّبار ،لأنّ اهلل جعل
التوا�ضع �آلة العقل ،وجعل التكبرّ من �آلة اجلهل»(((.
9ـ عل ِّو املقام والدرجة :عن ر�سول اهلل �« :Pإذا توا�ضع العبد
رفعه اهلل �إىل ال�سماء ال�سابعة»(((.
�أف�ضل التوا�ضع:

من خالل ما �سبق يتبينّ �أنّ التوا�ضع �أ�شبه مبزرعة َتنبت
بها مك ُرمات النفو�س ،وباب �إىل �سم ِّو مقاماتها ،فهي �أر�ض
ُي�ستنبت فيها اخل�ضوع واخل�شية واحلياء ،وقد ذكر �صاحب جامع
ال�سعادات� :أنّ هذه ا ِخلالل ال ت�أتي � اّإل من التوا�ضع ،بل �إنَّ متام
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(((  -نف�سه.
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2559
(((  -تحف العقول� ,ص 296
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2559

النعمة هي بالتح ّلي �إ�ضافة �إىل ّ
كل املزايا ب�إ�ضافة التوا�ضع �إليها,
تتم ال ّنعمة»(((.
عليQعن ذلك« :بالتوا�ضع ّ
وقد قال الإمام ّ
والتوا�ضع �شرط يف قبول العبادة فقد ُروي �أنّ اهلل �أوحى �إىل
مو�سى �« :Qإنمّ ا �أقبل �صالة من توا�ضع لعظمتي ومل يتعاظم
على خلقي.(((»...
وهو �إ�صطفا ٌء من اهلل �إىل من يح ّبه فعن ر�سول اهلل �« :Pأربع
ال ُيعطيهن اهلل � اّإل من ُيح ُبه ،ال�صمت ...والتوا�ضع»(((.
خاتمة :الت�ش ّيع توا�ضع:
وا�ضعْ َ
َت َ
علي :Q
تك ْن من �شيعة ّ

عن الإمام احل�سن الع�سكريّ �Qأ ّنه قال:
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«ورد على �أمري امل�ؤمنني�Qأخوان له م�ؤمنان� :أب وابن،
فقام �إليهما و�أكرمهما و�أجل�سهما يف �صدر جمل�سه ،وجل�س بني
يديهماّ ،ثم �أمر بطعام ف�أُح�ضر ف�أكال معهّ ،ثم جاء قنرب بط�ست
لي�صب على يد الرجل،
و�إبريق خ�شب ومنديل ليي ّب�س وجاء َّ
لي�صب على يد الرجل،
فوثب �أمري امل�ؤمننيQو�أخذ الإبريق َّ
فتم ّرغ الرجل يف الرتاب وقال :يا �أمري امل�ؤمنني! اهلل يراين و�أنت
ت�صب على يدي؟ قال « :Qاقعد واغ�سل ,ف�إنّ اهلل ع َّز َّ
وجل
ّ
(((  -ميزان الحكمة ،ج � 4ص .2558
(((  -جامع ال�سعادات ،النراقي ،ج� 1ص .312
(((  -نف�سه.

ّ
يتف�ضل عليك يخدمك،
يراك و�أخوك الذي ال يتم ّيز منك ،وال
يريد بذلك يف خدمته يف اجل ّنة مثل ع�شرة �أ�ضعاف عدد �أهل
الدنيا ،وعلى ح�سب ذلك يف مماليكه فيها» .فقعد الرجل فقال
حقي الذي عرفته ،وبج ّلته
علي � :Qأق�سمت عليك بعظم ّ
له ّ
وتوا�ضعك هلل ،ح ّتى جازاك عنه ب�أن ندبني ملا �ش ّرفك به من
ال�صاب
خدمتي لك ،لمَ َا غ�سلت ُمطمئناً كما كنت َتغ�سل لو كان
ّ
حممد
فلما فرغ ناول الإبريق ّ
عليك قنرب ،ففعل الرجل ذلكّ ،
بني ,لو كان هذا االبن ح�ضرين دون �أبيه
بن احلنف ّية وقال :يا ّ
ولكن اهلل ع َّز َّ
وجل ي�أبى �أن ُي�س ّوي بني ابن
ل�صببت على يدهّ ،
فلي�صب
�صب ال ُأب على ال ِأب
و�أبيه �إذا جمعهما مكان ،لكن قد ّ
َّ
حممد بن احلنف ّية على االبن»ّ .ثم قال
االبن على االبنّ ،
ف�صب ّ
الع�سكري « :Qفمن اتبع عل ّياًQعلى
علي
ّ
احل�سن بن ّ
ال�شيعي ح ّقاً»(((.
ذلك فهو
ّ
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(((  -ميزان الحكمة ،ج� 4ص .2559

الليلة الثامنة
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المحاضرة األولى

�أداء التكليف
الهدف:

يحدده,
بي��ان معنى �أداء التكلي��ف و َم ْن ّ
و�آثار �أدائه.

ت�صدير المو�ضوع

الر�سول الأكرم « :Pا�سمعوا و�أطيعوا ملن اّوله اهلل الأمر
ف�إ ّنه نظام الإ�سالم»((( .

(((  -الأمالي ،المفيد� ،ص .14

ّ
مقدمة �أداء التكليف طريق الو�صول �إلى الأهداف:
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ن�شك �أبداً وال يفرت�ض بنا ّ
نحن ال ّ
ال�شك ب�أ ّننا مل نخلق
عبثاً ,و�إنمّ ا هناك غايات و�أهداف جليلة وعظيمة اقت�ضت حكمة
اخلالق �أن تتحقّق م ّنا نحن الب�شر فكان اخللق والإيجاد تلك
النعمة الإله ّية وكانت احلياة والقدرة نعمة عظمى وكانت الإرادة
واالختيار ابتالءاً واختباراً ،وطريقاً �إىل حتقيق الأهداف العائدة
بك ّلها علينا نحن الب�شر.
وقد ّخل�ص اهلل تعاىل احلكمة والغاية من خلقنا بقوله:
}ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{(((.
فالطريق املو�صل �إىل الكمال الالئق بالب�شر ّية �أفراداً وجماعات
هو العبادة والتي تعني فيما تعني الطاعة واخل�ضوع للمعبود
واالن�صياع لأوامره.
فالو�صول �إىل حتقيق كمال الأهداف والغايات من اخللق
منح�صر بالطاعة هلل ففيها يكمن �س ّر ومبد�أ تكامل الإن�سان ورق ّيه
وبدون الطاعة واالنقياد هلل بالتمام �سوف تنحرف الإن�سان ّية عن
ال�صراط املو�صل �إىل مقامات ع ّزتها وكمالها وكرامتها.
والطاعة �أو العبادة التي هي عنوان �إجما ّيل لها تف�صيل يتع ّلق
بكل �أبعاد الإن�سان وعوامله ون�ش�أته ّ
ّ
وبكل نواحي احلياة يف هذه
الدار التي هي دار الدنيا ،دار االبتالء واالمتحان واالختبار,
((( � -سورة الذاريات ,الآية.56 :

فاخلريطة التف�صيل ّية للطريق املو�صل �إىل الأهداف كاملة هي
التكاليف �أي الأوامر والنواهي الإله ّية ال�شرع ّية ،والتي ب�أدائها
ن�سلم من ال�سقوط ّ
والتنكب عن ال�صراط ون�ضمن احلياة والفالح.
ف�أداء التكليف هو فقط يجعلنا ن�سلك يف طريق العبود ّية
خلالقنا.
محاور المو�ضوع
من ّ
يحدد التكليف:

على �ضوء ما ذكرنا �آنفاً من كون �أداء التكليف هو املنجي
واملنجح مل�سريتنا نحن الب�شر ،فاملفرو�ض �أن يكون ال�س�ؤال الذي
ي�شغل بالنا �أ ّو ًال هو �أن نعرف تكليفنا �أو من املخ ّول �أن ّيحدد لنا
تكاليفنا؟ وملن نلج�أ ملعرفة هذه التكاليف؟
قبل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ال ّبد من القول �إنّ التكاليف
التي تقع على عاتقنا على نوعني ،فمنها ما يتع ّلق بالأحكام
ال�شرع ّية العا ّمة والثابتة كالعبادات واملعامالت من �صالة و�صوم
وحج وبيع وجتارة وقر�ض وهبة و�إجارة �إلخ ...و�أخرى تتع ّلق
ّ
بالوقائع والأحداث وما له عالقة مب�صالح الأ ّمة و�أبنائها وت�شخي�ص
امل�صالح واملفا�سد من موقع الإدارة والقيادة للمجتمع.
يف زمن ر�سول اهلل  Pكان الر�سول الأعظم هو الذي يتولىّ
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كال اجلهتني ,وكذلك يف زمن ال ّأئمة  ،Rوقد قال تعاىل:
} ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{ (((،
فيفهم �أنّ للر�سول جهة من الطاعة غري كونه مب ّلغاً لأحكام
ال�شريعة عن اهلل وهي جهة كونه ول ّياً للأمر.
ّ
فكل ما يتع ّلق بكونه قائداً وول ّياً للأمر و�صادراً عنه يف هذه
اجلهة ملزم وجتب طاعته يف العبادات واملعامالت ،و ّمما ال ّ
�شك فيه
�أنّ هذه الأوامر ت�أتي من خالل ر�ؤيته  Pوت�شخي�صه للم�صالح
�شدة االنقياد والطاعة له فيما
�شدد املوىل على ّ
واملفا�سد ،بل ّ
يعود لهذه اجلهة قائ ً
ال} :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮ{(((.
احلق وبعده
املهمة وهذا ّ
وباخت�صار �إنّ النبي Pكانت له هذه ّ
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ّ
ال ّأئمة �إماماً بعد �إمام ونحن نعلم قطعاً بحاجتنا �إىل من يتولىّ هذه
املهمة وال تنتفي هذه احلاجة بغيبة الإمام | ،والوا�ضح واملتيقّن
ّ
�أنّ من بني لنا �أدقّ تفا�صيل ال�شريعة والأحكام البتالءاتنا يف
�أ�صغرها و�أحقرها �إىل �أعظمها و�أخطرها ال ميكن �أن يرتك هذه
امل�ساحة خالية ,ولذا ّن�صب ال ّأئمة Rالفقيه اجلامع لل�شرائط
يف ّ
يتحمل هذه امل�س�ؤول ّية وهو ما يطلق عليه ا�سم
كل ع�صر ول ّياً ّ
((( � -سورة الن�ساء ,الآية.59 :
((( � -سورة الن�ساء ,الآية.65 :

الو ّيل الفقيه وعنه قال الإمام ال�صادق:Q
«ف� يّإن قد جعلته عليكم حاكماً ف�إذا حكم بحكمنا فلم يقبل
منه ف�إنمّ ا ا�ستخف بحكم اهلل وعلينا ر ّد والرا ّد علينا كالرا ّد على
حد ال�شرك باهلل»(((.
اهلل وهو على ّ
بركات و�آثار االلتزام ب�أداء التكليف:

�إنّ لاللتزام ب�أداء التكليف و�أدائه �آثاراً وبركات يف الدنيا
والآخرة والتي منها حت�صيل م�شروع ّية عمله وبراءة ذ ّمته وعلى
ال ّأقل حت�صيل العذر �أمام اهلل تعاىل ومنها �إ�ضافة �إىل املرج ّو من
أخروي.
الثواب ال ّ
 -1الوحدة والنجاح:

أهم دعائم و�أركان وحدة الأ ّمة بل مقو ّمها الأ�سا�س
�إذ �أ ّنه من � ّ
هو وحدة القيادة ووحدة الر�ؤى ،فعندما نلتزم ب�أداء التكليف
ويحدد
ونرجع �إىل الو ّيل الفقيه ف�إ ّنه من ّ
�سي�شخ�ص لنا الأولو ّيات ّ
يوحد النظرة �إىل الواقع ويبينّ حالة من
لنا التكاليف وهذا ما ّ
والعملي وينزع ما ّدة اخلالف ,وعندها ميكن
الفكري
االن�سجام
ّ
ّ
القول �أ ّننا حينها ميكن �أن نحقّق النجاحات العظمى يف ميادين
العمل وننجو من ال�سقوط والف�شل الذي �س ّببه الرئي�س التنازع
كما قال اهلل تعاىل} :ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{(((.
((( � -أ�صول الكافي ،ج � ،1ص .67
((( � -سورة الأنفال ,الآية.46 :
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فال�سلك الذي يربط �أبناء الأ ّمة هو طاعة من �أمره اهلل فعن ر�سول
اهلل « :Pا�سمعوا و�أطيعوا ملن اّوله اهلل ف�إ ّنه نظام الإ�سالم»(((.
 -2تركيز اجلهود:

فعندما نخل�ص من البحث عن تكاليفنا ونفرغ عن حتديدها
همنا ومركز جهدنا هو �أداء التكليف وهذا ما ي�ؤ ّدي �إىل
�سي�صبح ّ
�أن ّ
وتن�صب اجلهود على ح�سن الأداء واالتقان وهذا ما
ترتكز
ّ
يفرت�ض �أن يق ّوي فينا روح االبداع ،وبالتايل ف�إنّ االلتزام ب�أداء
التكليف يو ّفر اجلهود ومينع ت�ش ّتتها و�ضياعها.
 -3ال ّن�صر والغلبة:

�إنّ االلتزام ب�أداء التكليف والطاعة للقيادة ال�شرع ّية �إ�ضافة �إىل
توحد اجلهود ف�إ ّنها حتقّق الن�صر والع ّزة والغلبة على الأعداء
كونها ّ
يف ّ
كل ميادين اجلهاد واملواجهة وقد قال تعاىل}:ﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ{(((.
 -4الطم�أنينة:
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فعندما ي�ؤ ّدي الإن�سان تكاليفه بالرجوع �إىل من خ ّوله اهلل بيان
ذلك �أو �أواله ف�إ ّنه �سوف يح�صل له حالة من الراحة النف�س ّية
يق�صر ولأ ّنه كذلك لن
القلبي لأ ّنه �أ ّدى ما عليه ومل ّ
واالطمئنان ّ
يكون حرياناً يف ت�شخي�ص مها ّمه وتكاليفه.
(((  -الأمالي ،المفيد� ،ص .14
((( � -سورة المائدة ,الآية.56 :

خاتمة :روح ّية �أداء التكليف هي الت�سليم:

�إنّ اهلل ال زال يختربنا بطاعته لي�س فقط ب�شكل مبا�شر �أي
وموجهاً �إلينا مبا�شرة كالأوامر ذات
�أن يكون التكليف يف اهلل ّ
العبادي فعندما يقول اهلل تعاىل} :ﭭﭮ{ �أو
البعد
ّ
}ﭦﭧﭨ{ �أو }ﮬﮭﮮﮯﮰ{ قد
ال جند �صعوبة يف االمتثال والطاعة ولكن قد جند ال�صعوبة عندما
ي�أمرنا ب�إطاعة خملوق مثلنا �إن�سان مثلنا ,فهنا �سقط الكثري من
اخللق و�أ ّولهم �إبلي�س حيث رف�ض ال�سجود لآدم ...ومن ه�ؤالء
الذين �سقطوا من رف�ض االلتزام بوالية � ّأئمة �أهل البيت.R
فالنجاح والفالح هنا يف �إطاعة من �أمره اهلل �أو �أمره من له
الأمر ح ّتى لو مل نر له مز ّية علينا.
ولذا ف�إنّ الروح ّية التي يفرت�ض �أن نتعاطى فيها مبو�ضوع �أداء
التكليف هي الت�سليم ،قال تعاىل} :ﮭﮮﮯﮰ
علي Qقوله�« :إنّ الإ�سالم
ﮱ{ ،وقد ورد عن الإمام ّ
هو الت�سليم»(((.
ومعنى ذلك هو �أن نلتزم عمل ّياً ب�أداء التكليف بااللتزام بكا ّفة
الأحكام الإله ّية ويف �ش ّتى امليادين ح ّتى لو خالفت �آراءنا وهوانا.

((( � -أ�صول الكافي ،ج .45 ،2
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المحاضرة الثانية

املقد�سات
الدفاع عن
ّ
الهدف:

أهمي��ة
بي��ان ّ
املقد�س��ات يف الإ�س�لام ,و� ّ
احلف��اظ عليه��ا وم�شروع ّية القت��ال وال�شهادة
دونها.

ت�صدير المو�ضوع
قال تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.
الحج ,الآيتان.40 - 39 :
((( � -سورة ّ

ّ
مقدمة :معنى القدا�سة:
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القدو���س حيث جاء ذل��ك يف �سورة
م��ن �أ�سماء اهلل تع��اىل ّ
اجلمع��ة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ{(((.
ومعنى �أ ّنه ّقدو�س �أي �أ ّنه من ّزه عن ّ
كل نق�ص وحاجة ,فهو
كمال مطلق ال يعرتيه عيب وال مت�سه حاجة.
وبالتايل ف�إنّ معنى القدا�سة يرجع �إىل كون امل ّت�صف بها حائزاً
على لون من �ألوان الكمال والنزاهة وال�شرف والنبل.
وملّا كان بع�ض خملوقات اهلل ّممن حت ّلت يف ذواتهم هذه
ال�صفات �أو بع�ض لوازمها �أو كانوا على درجة عالية من
مقد�سني
االت�صال باهلل الذي هو مبد�أ القدا�سة ف�إ ّنهم كانوا ّ
�سواء كانوا مالئكة �أو غري ذلك� ،أو ب�شراً �أو �أمكنة }ﮬ
ﮭﮮ{(((.
ويف احلقيقة �إنّ القدا�سة التي ي ّت�صف بها ه�ؤالء من املخلوقات
القدو�س من ّزلة عليهم وفيهم وحمتومة �إليهم،
هي مفا�ضة من ّ
املقد�سني يبقى الذين كان حت ّليهم بها ناجت عن
لكن �أف�ضل ّ
اختيارهم ،و�سريهم يف طريق التكامل اختياراً والطاعة للباري
ع َّز ّ
فتقد�ست ذواتهم بنزاهتهم فنجحوا يف بلوغ
وجل عن اختيار ّ
((( � -سورة الجمعة ,الآية.1 :
((( � -سورة المائدة,الآية21 :

القدو�س ليكونوا �أولياءه حملاّ ً تنعك�س فيهم
مقامات القرب من ّ
تلك القدا�سة.
ولأنّ هذا الأمر كان عن اختيار يرقى ابن �آدم ليكون �أعلى
درجة من املالئكة �أنف�سهم فعن �أمري امل�ؤمنني:Q
«�إنّ اهلل ع َّز ّ
وجل ّركب يف املالئكة عق ًال بال �شهوة ّ
وركب يف
البهائم �شهوة بال عقلّ ,
وركب يف بني �آدم كلتيهما ,فمن غلب
عقله �شهوته فهو خري من املالئكة ,ومن غلب �شهوته عقله فهو
�ش ّر من البهائم»(((.
محاور المو�ضوع
ّ
المقد�سون؟
من هم

من ما �سبق ي ّت�ضح �أنّ القدا�سة هي التن ّزه من العيوب
يقد�سه اهلل يعني �أن ين�سبه �إليه بن�سبة
والنقائ�ص ,ومعنى �أن ّ
ما وينحله �صفة من �صفاته ,ومنها الربكة ليكون يف وجوده نفع
املقد�سات الكعبة امل�ش ّرفة الذي
لل ّنا�س بل للخلق ,وعليه فمن ّ
قال عنه تعاىل} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ.((({...
مقد�س فهو بيته ّ
بل �إنّ ّ
وحمل الربكة:
كل م�سجد بني هلل ّ
(((  -بحار الأنوار ,ج � 57ص .299
((( � -سورة �آل عمران ,الآية.96 :
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«�أوحى اهلل �إىل داوود ,يا داوود� ,إنّ بيوتي يف الأر�ض امل�ساجد,
فطوبى ملن تط ّهر يف بيته وزارين يف بيتي.(((»...
ولذا كان للم�ساجد حرمة و�آداب...
املقد�سات :كتب اهلل املنزلة لهداية ال ّنا�س وي�أتي يف
ومن ّ
طليعتها وهو �أعظمها القر�آن الكرمي} :ﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ{((( ,وجت ّليات قدا�سته �أ ّنه حمفوظ ال ي�أتيه باطل
من بني يديه وال من خلفه ،ومن �أحكام تلك القدا�سة حرمة
تدني�سه بل �أكرث}:ﭙﭚﭛﭜ{(((.
�سمى بع�ضهم «الروح القد�س».
ومن ّ
املقد�سني املالئكة حيث ّ
املقد�سني من الب�شر الأنبياء ومن ه�ؤالء الأنبياء
ومن ّ
عي�سى Qحيث كان نافعاً لل ّنا�س وتكفي مل�سة من يده
لل�شفاء من الداء الع�ضال ,بل ح ّتى لإحياء املوتى قال تعاىل عن
ل�سانه} :Qﮒﮓﮔﮕﮖ{(((.
حممد  Pالذي
وي�أتي يف طليعة ّ
النبي الأعظم ّ
املقد�سني ّ
كان نف�س وجوده و�إر�ساله رحمة جلميع عوامل الوجود} :ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ{(((.
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(((  -علل ال�شرائع ,ال�صدوق ,ج � 2ص .318
((( � -سورة �ص ,الآية.29 :
((( � -سورة الواقعة ,الآية.79 :
((( � -سورة مريم ,الآية.31 :
((( � -سورة الأنبياء ,الآية.107 :

فرفع عن ال ّنا�س عذاب اال�ستئ�صال ،وكان �أماناً من نزول
إلهي} :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ{(((.
العقاب ال ّ
وكذلك ف�إنّ من توابع بركته وقدا�سته �أهل بيته الذين ط ّهرهم
اهلل} :ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ{(((.
ج�سدوا �أكمل مراتب
ال لأ ّنهم قرابة ر�سول اهلل  ,Pبل لأ ّنهم ّ
االختياري
الت�صديق مبا جاء به  Pوا ّتبعوا خطواته يف �سريهم
ّ
نحوه تعاىل فقبلهم ر ّبهم ورفع لهم الدرجات وجعل مو ّدتهم �أجراً
على خدمة خامت ر�سله للب�شر ّية.
ّ
المقد�سات:
واجباتنا ا ّتجاه

املقد�سات تفرت�ض احرتامها
� ّإن من �أوائل واجباتنا اتجّ اه هذه ّ
مبا يالئمها وبح�سبها وتبجيلها ,وكذلك عدم تعري�ضها للتدني�س
املقد�س من الأولياء
والإهانة واالعتداء والإيذاء ,وعندما يكون ّ
ف� ّإن التكاليف تت�سع لت�شمل ت�صديقهم وطاعتهم ومواالتهم ومواالة
ول ّيهم ومعاداة عد ّوهم والت�صديق مبقاماتهم والإقتداء بهم �سلوكاً
و�سمتاً ،ومنها �أن نقبل منهم ما ي�أتوننا به عن اهلل تعاىل ,و�أن ال نتقّدم
عليهم وال نت�أخّ ر عنهم ،و�أن نظهر مو ّدتنا لهم بالزيارة مل�شاهدهم
و�إحياء �أمرهم وذكرهم وتعظيم �ش�أنهم ون�شر ف�ضائلهم و�إكرام ول ّيهم.
((( � -سورة الأنفال ,الآية.33 :
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.33 :
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ّ
المقد�سات:
الدفاع عن

املقد�سات هو الدفاع عنها مبا تقت�ضيه
أهم الواجبات اتجّ اه ّ
ومن � ّ
املقد�سات,
املتوجه �إىل هذه ّ
عمل ّية الدفاع وبح�سب نوع اخلطر ّ
بالفن والإعالم ,وثالثة
فتار ًة بالفكر والقلم والكتابة ,و�أخرى ّ
بالقتال واجلهاد وغري ذلك من املجاالت وامليادين .وبالعودة
�إىل كتاب اهلل ف�إ ّننا نقر�أ قوله تعاىل} :ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ{(((.
حيث بينّ فيها �أ�صل م�شروع ّية اجلهاد وم ّربراته قال بعدها:
}ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{((( .منت ّق ًال لبيان وفل�سفة ت�شريع
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اجلهاد امل�أذون به على طول م�سرية الأديان ال�سماو ّية وبه حفظت
بيوت عبادة اليهود والن�صارى وبه حتفظ بيوت عبادة امل�سلمني,
بل به حتفظ نف�س العبادة ،فمن احلكم املرت ّتبة على ت�شريع
املقد�سات و�صونها ،وهذا يعني ب�صورة عك�س ّية لو
القتال حفظ ّ
�أنّ �أرباب ال�شرائع وخ�صو�صاً امل�سلمني تكا�سلوا عن النهو�ض
ملواجهة املعتدين اخلارج ّيني �أو الطغاة والظاملني الداخل ّيني ف�إنّ
املقد�سات,
هذا �سيغري ه�ؤالء ليندفعوا يف طغيانهم لينالوا من ّ
الحج ,الآية.39 :
((( �-سورة ّ
الحج ,الآية.40:
((( � -سورة ّ

�إذ �سيجدون الطرق م�ش ّرعة منزوعة العوائق والروادع لتدني�س
املقد�سات �أو بتحوير دورها وحتريفها لتخدم �سلطانهم و�سيعمدون
ّ
كل ما يرونه تهديداً ل�سلطانهم ّمما يكون حملاّ ً
حينها لتهدمي و�إزالة ّ
لتعبئة طاقات ال ّنا�س و�شحذ هممهم يف مواجهة الظامل وجمابهة
يخت�ص ب�أماكن العبادة بل
الكفر ,ويكون �ساحة للتوعية وهذا ال ّ
ي�شمل �أولياء اهلل وعلماء الأ ّمة و�أحرارها.
إلهي يحفظ
�إذن فقيام امل�ؤمنني بجهاد الأعداء وامتثال الأمر ال ّ
املقد�سات نف�سها هي املع ّر�ضة للخطر
املقد�سات ،فكيف لو كانت ّ
ّ
تهب الأ ّمة جلهاد
وهي هدف الأعداء والطغاة فمن باب �أوىل �أن ّ
�أعدائها ومواجهة ظلاّ مها ،و�أن تبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل
املقد�سات.
حماية تلك ّ
خاتمة:

املقد�سات،
يف كربالء م�شاهد من م�صاديق اجلهاد حلفظ ّ
فاحل�سني Qر�أى �أنّ الإ�سالم نف�سه بخطر �إذا تولىّ طاغية مثل
براع مثل
يزيد احلكم« :على الإ�سالم ال�سالم �إذ قد بليت الأ ّمة ٍ
يزيد»(((.
فخرج ثائراً وخرج لن�صرته من ر�أوا ر�أيه� ,إ�ضافة �إىل �أن نف�س
و ّيل اهلل خام�س �أهل الك�ساء �سبط الر�سول  Pيف معر�ض اخلطر
(((  -مثير الأحزان ,ابن نما الح ّلي� ,ص .15
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وقدموا �أرواحهم قرابني يف �ساحات
فجادوا ب�أنف�سهم عن نف�سه ّ
الوغى ول�سان حال ّ
الكل نفو�سنا دون نف�سك يا ابن ر�سول اهلل.
مقد�س كو ّيل اهلل ترخ�ص الت�ضحيات مهما
فعندما يتع ّر�ض ّ
غلت لإجابة ندائه« :هل من نا�صر ين�صرنا.»...
نقدم �أنف�سنا ذوداً
ونحن على خطى �أ�صحاب احل�سنيّ Q
املقد�سات
املقد�سات ولن يكون �شهدا�ؤنا �شهداء الدفاع عن ّ
عن ّ
ب�إذن اهلل تعاىل � اّإل �أ�سوة مبن وفى للح�سني Qيوم العا�شر من
املح ّرم.
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المحاضرة الثالثة

الوالدان و�ص ّية اهلل ع َّز ّ
وجل
الهدف:

الت�أكي��د عل��ى طاع��ة و�إك��رام الوالدين
و�أكرامهما يف حياتهما وبعد موتهما خ�صو�صاً،
و�إكرام الأ ّم خ�صو�صاً.

ت�صدير المو�ضوع
}ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ{(((.

((( � -سورة الن�ساء ,الآية.36 :

ّ
مقدمة :و�ص ّية اهلل

هم ّ
حممد عبدك ور�سولك ،و�أهل بيته الطاهرين،
�صل على ّ
ال ّل ّ
والدي ب�أف�ضل �صلواتك ورحمتك وبركاتك .يقول
واخ�ص�ص ّ
علي بن احل�سني  Lيف ر�سالة احلقوق:
الإمام زين العابدين ّ
حق �أ ّمك ف�أن تعلم �أ ّنها حملتك حيث ال يحتمل �أحد
«و�أ ّما ّ
�أحداً ،و�أعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطي �أحد �أحداً ،ووقتك
بجميع جوارحها ،ومل تبال �أن جتوع وتطعمك ،وتعط�ش وت�سقيك،
وتعرى وتك�سوك ،وت�ضحي وتظ ّلك ،وتهجر النوم لأجلك،
ووقتك احل ّر والربد ،لتكون لها ،ف�إ ّنك ال تطيق �شكرها � اّإل بعون
حق �أبيك ف�أن تعلم �أ ّنه �أ�صلك ،و�أ ّنه لواله مل
اهلل وتوفيقه .و�أ ّما ّ
تكن ،فمهما ر�أيت يف نف�سك ّمما يعجبك ،فاعلم �أنّ �أباك �أ�صل
النعمة عليك فيه ،فاحمد اهلل وا�شكره على قدر ذلك ،وال ق ّوة
� اّإل باهلل».
�إنّ اهلل �سبحانه وتعاىل قرن طاعة الوالدين بطاعته ،ونهى يف
�آيات كتابه الكرمي عن التع ّر�ض لهما ب�أدنى �أذ ّية تذكر ،حيث
يقول }:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ{ (((،
ويقول يف �آية �أخرى} :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
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ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ{ (((.

((( � -سورة الن�ساء ،الآية.36 :
((( � -سورة الإ�سراء ،الآية.23 :

محاور المو�ضوع
طاعة الوالدين من طاعة اهلل تعالى:

�إنّ تكرمي الوالدين ف�ض ًال عن ترك �أذاهما من � ّأقل ما ميكن �أن
يقوم به الإن�سان جتاههما لأجل ما بذاله من الغايل والنفي�س يف
�سبيل تربيته ،والتعب يف الليل والنهار ليكون عن�صراً ناجحاً يف
�أ ّمته ،وال يحتاج الإن�سان لي�ستبني هذه احلقيقة �إىل �آيات قر�آن ّية
�أو ي�ستفيدها من � ّأي حديث �شريف ،فال ّرب بالوالدين من الأمور
حق الوالدين هذا
التي تدعو �إليها الفطرة ال�سليمة النق ّية ،و�إنّ ّ
ين بامتياز ،قبل �أن يكون ح ّقاً �إجتماع ّياً �أو �شرع ّياً.
�إن�سا ّ
ومهما بذل الإن�سان يف �سبيل والديه ف�إ ّنه لن ي�ستطيع �أن
ي�ؤ ّدي بع�ضاً من حقّهما عليه:
حق الوالد؟ قال :P
قيل لر�سول اهلل  :Pيا ر�سول اهلل ،ما ّ
حق الوالدة؟ فقال « :Pهيهات
«�أن ُتطيعه ما عا�ش» فقيل :ما ُّ
هيهات ،لو �أ ّنه عدد رمل عالج ،وقطر املطر �أ ّيام الدنيا ،قام بني
يديها ،ما عدل ذلك يوم حملته يف بطنها»(((.
قال رجل لر�سول اهلل �« :Pإنّ والدتي بلغها ِ
الكبرَ ،وهي
عندي الآن� ،أحملها على ظهري ،و�أُطعمها من ك�سبي ،و�أُميط
عنها الأذى بيدي ،و�أ�صرف عنها مع ذلك وجهي ا�ستحيا ًء منها
(((  -جامع �أحاديث ال�شيعة؛ ال�س ّيد البروجوردي ،ج � ،21ص.435
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و�إعظا ًما لها ،فهل كاف�أتها؟» قال « :Pال ،لأنّ بطنها كان لك
وعا ًء ،وثديها كان لك �سقا ًء ،وقدمها لك حذا ًء ،ويدها لك وقا ًء،
وحجرها لك حوا ًء ،وكانت ت�صنع ذلك لك وهي مت ّنى حياتك،
وحتب مماتها»(((.
و�أنت ت�صنع هذا بها ُّ
ف�إذا كان مقدار الت�أكيد على طاعتهما وال ّرب بهما بهذه الدرجة
من الأهم ّية فما بالك مبن ال يتو ّرع عن جلب الأذى لهما يف
كربهما ،وهذا ما �سن�س ّلط ال�ضوء عليه وعلى عواقبه.
المجازاة ب�سوء ال�صنيع:
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يف مقابل ّ
يقدمها الوالدان
كل هذا التفاين والت�ضحية التي ّ
للإبن ،ف�إنّ �أدنى ما يقال يف �أذاهما �أ ّنه جمازاة حل�سن ال�صنيع
بعمل قبيح ،على �أنّ جزاء الإح�سان �إمنّا يكون ب�إح�سان مقابل،
يقول اهلل تعاىل} :ﯟﯠﯡﯢﯣ{ (((.
نتحدث عن �سوء ال�صنيع والأذى ،يكون الكالم عن
وحينما ّ
ّ
كل �أ�شكال الأذ ّية التي ميكن �أن ي�ست�شعر بها الوالدان ،فالأب
والأ ّم يت ّوقعان من الولد �أن يكون:
 -1معي ًال لهما يف كربهما :في�ساعدهما على ّ
تخطي العجز
اجل�سدي ،وال �س ّيما الأب الذي قد ي�صل ملرحلة ال ي�ستطيع
ّ
حتمل امل�شقّات.
�أن يعمل بها ،ب�سبب العجز وعدم القدرة على ّ
ومعي ًال لهما من اجلهة املعنو ّية ،بحيث ي�شعران بوجود من
(((  -نف�سه� ،ص .436
((( � -سورة الرحمن ،الآية.60 :

ميكنهما االعتماد عليه ،والدفاع عنهما �إن �أ ّمل بهما � ّأي �سوء،
ال�سن.
وهذه حاجة نف�س ّية يف غاية الأهم ّية لكبار ّ
 –2مطيعاً لهما :مبعنى �أن ي�ستفيد من جتربتهما يف احلياة ،وهي
جماناً ،ف�إ ّنها تكون
جتربة طويلة ،وحينما ّ
يقدمها الأهل للولد ّ
حتمل الكثري من ال�شقاء والتعب.
قد حدثت لهما بعد ّ
 –3مكرماً لهما :مبعنى �أن يحافظ على مكانتهما التي احت ّلوها مبا
بذ ًال لأجله ،فريفع من قدرهما ،ويبينّ بني النا�س حما�سنهما،
ويحفظ لهما ح�سن �صنيعهما معه.
 –4خلفاً �صاحلاً :ل ّأن من �سعادة املرء يف الدارين �أن يخلفه ولد
�صالح ،بحيث يكرمه يف حياته ،وال يهينه يف مرحلة ال�شيخوخة
والكرب ،ويج ّر �إليه الذكر الط ّيب والرحمات بعد وفاته ،من
احلي �إىل �أهل الربزخ ،ومن خالل
خالل الأعمال التي ير�سلها ّ
عمله الذي يذ ّكر النا�س بطيب �أ�صله وح�سن تربيته.
فعن الإمام ال�صادق�Qأ ّنه قال« :ثالثة من ال�سعادة:
الزوجة امل�ؤاتية ،والأوالد البا ّرون ،والرجل يرزق معي�شته ببلده،
يغدو �إىل �أهله و يروح»(((.
علي بن احل�سني � Lأ ّنه قال« :من �سعادة املرء �أن
وعن ّ
يكون متجره يف بلده ،ويكون خلطا�ؤه �صاحلني ،ويكون له ولد
ي�ستعني بهم»(((.
(((  -الكافي ،ج � ،5ص .258
(((  -نف�سه.
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العقوق من الكبائر:

عد العلماء العظام والفقهاء املجتهدون العقوق من كبائر
ّ
الذنوب ،بنا ًء على ما جاء يف روايات �أهل بيت الع�صمة
اخلميني {« :و�أ ّما الكبائر فهي
والطهارة  ،Rيقول الإمام
ّ
ّ
�شدد عليها
كل مع�صية ورد التوعيد عليها بال ّنار �أو بالعقاب� ،أو ّ
ت�شديداً عظيماً� ،أو ّ
دل دليل على كونها �أكرب من بع�ض الكبائر �أو
مثلها� ،أو حكم العقل على �أ ّنها كبرية� ،أو كان يف ارتكاز املت�ش ّرعة
الن�ص بكونها كبرية ،وهي كثرية« :منها الي�أ�س
كذلك»� ،أو ورد ّ
من روح اهلل ،والأمن من مكره والكذب عليه �أو على ر�سوله
باحلق ،وعقوق
و�أو�صيائه  ،Rوقتل النف�س التي ح ّرمها اهلل � اّإل ّ
الوالدين»(((.
ويف الرواية عن الإمام ال�صادق �« :Qإنّ من الكبائر عقوق
الوالدين ،والي�أ�س من َروح اهلل ،والأمن من مكر اهلل»(((.
عاقبة العقوق العاجلة:
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يعجل به العذاب يف الدنيا
�إنّ هنالك نوعاً من الذنوب ّ
ل�شدة عظمة الذنب وقبحه ال�شديد ،ومن
قبل الآخرة ،وذلك ّ
تلك الذنوب عقوق الوالدين ،فعن �أمري امل�ؤمنني�Qأ ّنه قال:
تعجل عقوبتها ،وال
«قال ر�سول اهلل  :Pثالثة من الذنوب ّ
الخميني ،ج� ،1ص .274
(((  -تحرير الو�سيلة ،ال�س ّيد
ّ
(((  -الكافي ،ج � ،2ص.278

ت� ّؤخر �إىل الآخرة :عقوق الوالدين ،والبغي على النا�س ،وكفر
الإح�سان»(((.
من اهلل
ومن عقوبات العقوق يف الدنيا زوال النعم التي ّ
تعاىل بها على العبد ،والتي �أ�شري �إليها يف دعاء كميل بن
«اللهم اغفر يل الذنوب التي تغيرِّ النعم» ،فعن الإمام
زياد ّ :M
ال�صادقQقال« :الذنوب التي تغ ّري النعم :البغي ،والذنوب
التي تورث الندم :القتل ،والتي تنزل النقم :الظلم ،والتي
تهتك ال�ستور� :شرب اخلمر ،والتي حتب�س الرزق :الزنى ،والتي
تعجل الفناء :قطيعة الرحم ،والتي ت ّرد الدعاء وتظلم الهواء:
ّ
(((
عقوق الوالدين» .
خاتمة :في الدعاء للتوفيق لب ّرهما:

ال�سجاد ّية
من دعاء الإمام زين العابدينQيف ال�صحيفة ّ
نختم به حديثنا:
«اللهم اجعلني �أهابهما هيبة ال�سلطان الع�سوف ،و�أبرهما ب ّر
ّ
وبري بهما �أق ّر لعيني من
الأم الر�ؤوف ،واجعل طاعتي لوالديّ ،
رقدة الو�سنان ،و�أثلج ل�صدري من �شربة الظم�آن ح ّتى �أوثر على
هواي هواهما ،و� ّأقدم على ر�ضاي ر�ضاهما ،و�أ�ستكرث ب ّرهما بي
و�إن ّقل ،و� ّ
خف�ض لهما �صوتي،
اللهم ّ
أ�ستقل ّ
بري بهما و�إن كرثّ .
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،70ص .373
(((  -نف�سه� ،ص .374
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أعطف عليهما قلبي،
طب لهما كالمي ،و� ْألن لهما عريكتي و� ْ
و�أَ ْ
اللهم ا�شكر لهما تربيتي،
و�صيرّين بهما رفيقا ،وعليهما �شفيقاّ .
و�أثبهما على تكرمتي ،واحفظ لهما ما حفظاه م ّني يف �صغري.
اللهم وما م�س َّهما م ّني من �أذى� ،أو َخ ُل�ص �إليهما ع ّني من مكرو ٍه،
ّ
حق ،فاجعله ّ
حطة لذنوبهما ،وعلواً يف
�أو �ضاع قبلي لهما من ّ
مبدل ال�س ّيئات ب�أ�ضعافها من
درجاتهما ،وزيادة يف ح�سناتهما ،يا ّ
علي فيه
اللهم وما ّ
احل�سناتّ .
علي فيه من قول� ،أو �أ�سرفا ّ
تعديا ّ
ق�صرا بي عنه من واجب
من فعل� ،أو �ضيعاه يل من ّ
حق� ،أو ّ
فقد وهبته لهما ،وجدت به عليهما ،ورغبت �إليك يف و�ضع تبعته
عنهما ،ف� يّإن ال �أتهمهما على نف�سي ،وال �أ�ستبطئهما يف ب ّري ،وال
علي ،و�أقدم
�أكره ما تو ّلياه من �أمري يا ّ
رب ،فهما �أوجب حقاً ّ
�إح�ساناً �إيل ،و�أعظم م ّنة لدي من �أن �أقا�صهما بعدل �أو �أجازيهما
�شدة
على مثل� .أين �إذاً يا �إلهي طول �شغلهما برتبيتي؟ و�أين ّ
علي؟
تعبهما يف حرا�ستي؟ و�أين �إقتارهما على �أنف�سهما للتو�سعة ّ
علي لهما،
هيهات ما ي�ستوفيان م ّني حقّهما ،وال �أدرك ما يجب ّ
بقا�ض وظيفة خدمتهماّ .
حممد و�آله ،و�أعني يا
وال �أنا ٍ
ف�صل على ّ
خري من �أ�ستعني به ،وو ّفقني يا �أهدى من رغب �إليه ،وال جتعلني
يف �أهل العقوق للآباء والأ ّمهات يوم جتزى ّ
كل نف�س مبا ك�سبت
اللهم �صل على حممد و�آله وذ ّريته ،واخ�ص�ص
وهم ال يظلمونّ .
�أبوي ب�أف�ضل ما خ�ص�صت به �آباء عبادك امل�ؤمنني و�أ ّمهاتهم يا
�أرحم الراحمني.

الليلة التاسعة
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المحاضرة األولى

حرمة قتل النف�س
الهدف:

بيان قيمة النف���س وحرمة االعتداء عليها
واحلث على جت ّنب ذلك.
و�آثار ذلك ّ

ت�صدير المو�ضوع
} ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ{(((.

((( � -سورة الإ�سراء ,الآية.33 :

ّ
مقدمة :الإ�سالم دين الرحمة:

�إنّ اهلل تعاىل يقول عن نب ّيه الكرمي } :Pﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔ{ .هذا يعني �أنّ النبي الأعظم Pيف

ّ

�سمته و�سلوكه ودعوته ودينه الذي جاء به يفي�ض رحمة على
وحق �أن يقال �أ ّنه P
ّ
كل املوجودات ،وال � ّأقل على ال ّنا�سّ ،
حمل للب�شر ّية ديناً هو ر�سالة ال�سماحة والر�أفة والرحمة باخللق
�أجمعني ،وقد جاءت نب ّوته ور�سالته يف مكان وزمان ّقمة يف
التوح�ش واجلاهل ّية ،حيث انتهاك احلرمات والإ�سراف بالقتل
ّ
ت�شن �أحياناً لأجل
�إىل �أبعد مدى ،وقد كانت احلروب والغارات ّ
ال�سلب والنهب و�أحياناً ل�شهوة الت�س ّلط والقتل �إىل درجة �أن
وكم ّية
يكون من دواعي الفخر لديهم والتباهي عدد ما يقتلون ّ
ما ي�سلبون ،فجاءت ر�سالة الإ�سالم لينطق بها ر�سول اهلل وحياً
عن اهلل بالتحرمي} :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ.{...
محاور المو�ضوع
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الإ�سالم دين الإحياء:

بل لقد بالغ الإ�سالم يف النهي عن القتل من خالل �إعطاء
الإ�سالم �صفة الإحياء للب�شر ّية وللنفو�س ،فلم ي� ِأت ر�سول اهلل
لأجل قتل النفو�س وح�صد الر�ؤو�س ،بل جاء لأجل �إحياء

الإن�سان والإن�سان ّية ،ولأ ّنه كذلك كانت دعوته �إحيا ًء لهما ومن
ّثم دعا اهلل تعاىل �إىل ا ّتباعه واال�ستجابة �إليه لأ ّنها دعوة �إىل
الإحياء فقال تعاىل:
}ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ{(((.
ولقد �ش ّنع القر�آن على الكفر واجلاهل ّية لأ ّنها موت الإن�سان ّية
وموت الإن�سان �إذ يكون فيها بال ق ّيم وبال روح و�إنمّ ا جماد
يدب على الأر�ض فهم يف عرف القر�آن }ﮊﮋﮌﮍﮎ
ّ
ﮏﮐﮑ{(((.
فالأ�صل يف الإ�سالم هو احرتام احلياة املوهوبة من اهلل وعدم
باحلق وقد بالغ الإ�سالم
الإجازة لأنف�سنا �أن ن�سلبها لأحد � اّإل ّ
حد �أ ّنه اعترب �أنّ قتل نف�س
يف ت�صوير عظم جرمية القتل �إىل ّ
واحدة كمثل قتل الب�شر ّية جمعاء ،فقال ع َّز من قائل} :ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ{(((بل �أ�ضاف �إىل ذلك ترغيباً يف �صيانة حق احلياة
حفظ النف�س فقال...} :ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬ{.
((( � -سورة الأنفال ,الآية.24 :
((( � -سورة النحل ,الآية.21 :
((( � -سورة المائدة ,الآية.32 :
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املكرم
وباخلال�صة نقول� :إنّ الإن�سان ذلك املخلوق ّ
املف�ضل على كثري ّممن خلق اهلل ،الذي
م�سجود املالئكة ّ
يحمل مظاهر عظمة اهلل وقدرته و�أ�سمائه و�صفاته� ،أودع اهلل
يحق لأحد �أن ي�سلبه هذا
�سراً من �أ�سراره هي الروح فال ّ
فيه ّ
ال�سر وهذه الكرامة التي ن�سبها �إليه عندما قال} :ﯮ
ّ
ﯯﯰﯱ{(((.
ولنق ّرب الفكرة فنقول �إنّ من ي�صنع دمية ح ّتى لو كان طف ًال
�سيت�ألمّ كثرياً لو جاء �أحد ما فه�شّ مها وم ّزقها ،فكيف �سيكون يا
ترى موقف اهلل تعاىل من الذين ي�سمحون لأنف�سهم بقتل من
خلقهم اهلل بيديه ليكونوا خلفاءه يف الأر�ض؟
الإ�سالم وحماية ّ
حق الحياة:
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�إنّ الإ�سالم �أراد �أن يزرع يف نفو�س بنيه ويف النفو�س الب�شر ّية
جمعاء من القيم وال�سلوك ّيات ما ي�شكل كابحاً ومانعاً من
ا�ستعمال الإقدام على القتل فمن ذلك:
�أ ّو ًال :بيان خطورة جرمية القتل بجعلها م�ساوية لقتل ال ّنا�س جميعاً.
ثانياً :من خالل نفي كونها �صفّة للم�ؤمنني فو�صف عباد الرحمن
بقوله} :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ{.
((( � -سورة الحجر ,الآية.29 :

ثالثاً :ت�شريع الق�صا�ص والتحذير من التجاوز فيه ،فقال تعاىل:
}ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ{(((.
يقت�ص من َمن
فالإ�سالم يق ّر للمعتدى عليه ب�أنّ له ّ
احلق �أن ّ
حق عند الظامل املعتدي ال عند �أقربائه
اعتدى عليه ،فللمظلوم ّ
�أو �أن�سبائه �أو جمتمعه ,وهذا الت�شريع �إنمّ ا كان بهدف حماية احلياة
وح ّتى ال تنت�شر عادة القتل والقتل امل�ضا ّد ،وما �أروع ما جاء يف
علي Qوهو على فرا�ش ال�شهادة حيث قال« :يا
و�ص ّية الإمام ّ
بني عبد املطلب ,ال �ألفي ّنكم تخو�ضون دماء امل�سلمني ،تقولون
مت
تقتلن بي � اّإل قاتلي ،انظروا �إذا �أنا ّ
قتل �أمري امل�ؤمنني� ،أال ال ّ
من �ضربته هذه فا�ضربوه �ضربة ب�ضربة وال متثّلوا بالرجل»(((.
رابعاً :تعميم حرمة الدم لت�شمل غري امل�سلم بل ح ّتى احليوانات:
تخت�ص بامل�سلمني بل
�إنّ حرمة دم الإن�سان يف الإ�سالم ال ّ
ت�شمل ّ
كل من ينطبق عليه عنوان حمرتم النف�س ،من م�سلم،
�أو معاهد� ،أو غري حمارب ّممن يعي�ش مع امل�سلمني يف بالدهم
يعد حمارباً وال
بطريقة م�ساملة� ،أو من خارج بالد امل�سلمني ّممن ال ّ
ي ّت�صف بكونه حمارباً ،واحلرمة ت�شمل �إ�ضافة �إىل دمائه ،عر�ضه
وماله ويحرم �أن يتجاوز امل�سلمون على هذه احلقوق.
((( � -سورة الإ�سراء ,الآية.33 :
(((  -نهج البالغة (مجموعة الر�سائل).47 -
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�آثار وعواقب القتل:

� ّإن ل�شيوع القتل وعدم وجود روادع قانون ّية �أو نف�س ّية �أو �أخالق ّية
�آثاراً وعواقب لي�س �أق ّلها فناء الب�شر ّية ودمارها وهالك �أفرادها
وجمتمعاتها� ،أ�ضف �إىل فقدان الأمن ّ
بكل �ألوانه االجتماع ّية
واالقت�صاد ّية والنف�س ّية وغريها ،فعندها ت�صبح احلياة جحيماً ال يطاق.
وقد ورد الكثري من الآيات والروايات يف بيان عواقب القتل
فمنها ما جاء قوله تعاىل:
 ...ويقتل م�ؤمناً متعمداً فجزا�ؤه:
 -1جه ّنم خالداً فيها.
 -2وغ�ضب اهلل عليه.
 -3ولعنه اهلل.
أعد له عذاباً �أليماً.
 -4و� ّ
فهذه الآية �إ�شارة �إىل �أربع عقوبات.
والخام�سة في العقوبات:
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بلوغ اهلل العذر بعدم ا�ست�سهال القاتل والذي ّ
تدل عليه
الرواية التالية:
«ال يزال امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�صب دماً حراماً».
أ�شد العقوبات� ،صحيح
ال�ساد�سة :عدم التوفيق للتوبة :وهي من � ّ
عمى
�أنّ باب التوبة مفتوح ولكن القائل ي�ؤخذ بجرميته فك�أ ّنها ً
ب�صيب ب�صريته يعرف طريقه �إىل اخلال�ص� ،أو يكون الدم ثق ًال

على عاتقه يثقل خطاه دون �سلوك هذا الطريق كما جاء يف
متعمداً للتوبة»(((.
رواية« :ال يو ّفق قاتل امل�ؤمن ّ
خاتمة :في العالج:

�إنّ ا�ست�سهال القتل عند بع�ض الأفراد يف املجتمعات الإن�سان ّية
والتي من مظاهرها ال�صريحة� ،إ�سقاط الأج ّنة� ،أو االنتحار� ،أو
جرائم القتل لأجل ال�سلب والنهب� ،أو غري ال�صريحة كتعاطي ما
كاملخدرات� ،أو ترك �أخذ الأدوية �أو االمتناع عن
ي�ؤ ّدي �إىل املوت ّ
الذهاب للأط ّبة لال�ست�شفاء ،ومنها �إطالق ال ّنار يف املنا�سبات،
والعالج لهذه الآفة ي�أتي �أ ّو ًال بتثقيف �أبنائنا على احرتام
احلياة وحرمة القتل� ،إ�ضافة �إىل الثقافة ال�شرع ّية التي تدعو �إىل
أهم و�سيلة للوقوف بوجه
االقت�صا�ص من القاتل ال غري � .اّإل �أنّ � ّ
تنامي هذه الظاهرة �أال وهو تقوية اجلوانب الأخالق ّية واملعنو ّية
والروح ّية والدين ّية لدى �شبابنا ويف جمتمعاتنا ,وعلينا �أن ن�أخذ
أهمها �أ ّنه عندما تبلغ النفو�س هذا
مهمة و� ّ
يف عا�شوراء درو�ساً ّ
امل�ستوى من الإقبال على الدنيا قد ي�صل بها �إىل �أنتاج �أفراد ال
يتو�سلوا للح�صول على الدنيا من خالل تقدمي
يتو ّرعون عن �أن ّ
ر�أ�س ابن بنت ر�سول اهلل � Pإىل الطواغيت �أمل يقل �أحدهم:
املحجبا
املأ ركابي ّ
ف�ضة �أو ذهبا � يّإن قتلت ال�س ّيد ّ
(((  -الكافي ,ج � 7ص .272
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المحاضرة الثانية

االختالط واالختالط املق ّنع
الهدف:

واحلث
بي��ان معنى االخت�لاط
ال�سلب��ي ّ
ّ
على جتنبه والتحذير من االختالط املق ّنع.

ت�صدير المو�ضوع

علي« :Qال يخلو بامر�أة رجل ،فما من رجل
عن الإمام ّ
خال بامر�أة � اّإل كان ال�شيطان ثالثهما»(((.

(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،14ص .265

ّ
مقدمة :االختالط معناه وفل�سفة التحريم.
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من �أعظم ابتالءات الإن�سان ذكراً كان �أو �أنثى م�س�ألة
االختالط بني اجلن�سني خ�صو�صاً يف هذا الزمن الذي راجت
فيه املجال�س التي يدخل فيها الرجال على الن�ساء والن�ساء على
الرجال دون وجود �ضرورة تقت�ضي ذلك ،بل و�صل الأمر يف
هذا الزمن �إىل درجة �أن ي�صبح االختالط والتعاطي املبا�شر بني
اجلن�سني هو الأ�صل والقاعدة ،و�أ ّما التفريق يف املجال�س فهو
بالتحجر والرجع ّية والتز ّمت وما �إىل ذلك
اال�ستثناء ,وربمّ ا و�صم
ّ
من �أو�صاف ،وعليه ال ّبد من بيان �أنّ االختالط هو نف�س اجتماع
الرجال والن�ساء يف مكان واحد �سواء كان هذا املكان بيتاً �أو
طريقاً �أو حملاّ ً جتار ّياً �أو ح ّتى لو كان �سوقاً.
اللغوي ي�شمل ح ّتى االختالط يف �أماكن العبادة
فاملعنى
ّ
كاحلج والزيارة وغريهما.
وموا�سمها ّ
ونف�س كون ذلك من م�صاديق االختالط ال يعني القول
بحرمته ،و�إذا �أردنا البحث يف �س ّر حترمي االختالط �سنجد �أنّ
ذلك يرجع �إىل ما يف نفو�سنا نحن الب�شر من ميل نحو ال�شهوات
و�ضعف �أمام املغريات ،حيث ع ّلل تعاىل �أمره لن�ساء النبي P
ّ
بعدم اخل�ضوع بالقول �إىل }ﭭﭮﭯﭰﭱ{(((.
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.32 :

تكن النفو�س
فنحن ال نعرف �أنف�سنا بالقدر الكايف ف�ض ًال عن معرفة ما ّ
الأخرى ,وعلينا �أن ال نُدخِ ل هذه النفو�س يف اختبارات وامتحانات
ال ندري ما �ستكون نتائجها؛ فاالختالط قد ّ
ي�شكل �أر�ض ّية �شديدة
اخل�صوبة لبذر ال�شهوات وا�ستنبات االنحرافات الأخالق ّية وال�سلوك ّية
وح ّتى النف�س ّية ،مبا قد ّ
ي�شكل نحواً من اال�ستدراج فاالنزالق يف
مهاوي االنحراف بعد �أن تكون مراودة جمال�س االختالط قد �ضربت
ّ
كل الكوابح التي ت�ضبط النف�س و�شهواتها .فالتحرمي لالختالط يف
وقائي حلماية الفرد واملجتمع.
�أحد وجوهه �إجراء ّ
محاور المو�ضوع
االختالط المح ّرم:

من �أبرز م�صاديق االختالط املح ّرم هو االختالط الذي ال
ّ
ينفك عن لزوم الوقوع يف احلرام� ،أو ما ي�صل �إىل �أن ي�صري خلوة
بني الرجل واملر�أة الأجنب ّيني بحيث ال ّ
يتمكن الغري من الدخول
عليهما ,فمع اخلوف من الوقوع يف احلرام يجب �أن يرتكا املكان،
وال ي�شرتط يف احلرام الوقوع يف الفاح�شة ال �سمح اهلل بل يكفي
علي:Q
لتحرميه وقوع النظر املح ّرم ويف الرواية عن الإمام ّ
«ال يخلو بامر�أة رجل ،فما من رجل خال بامر�أة � اّإل كان
ال�شيطان ثالثهما»(((.
(((  -م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،14ص .265
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حدود االختالط و�آدابه:

ّمما �سبق تبينّ �أنّ االختالط بنف�سه لي�س حم ّرماً بل حرمته
عما يرافقه ويلزم عنه ,ولذا نرى �أن الأحكام والآداب
ناجمة ّ
املتع ّلقة به ّ
ت�شكل �ضوابط ل�ضمان �سالمته وعدم االنزالق �إىل
تلك الآثار املح ّرمة ،وقبل الدخول يف ذكر حدود االختالط
ال ّبد من الإ�شارة �إىل �أ ّنه ح ّتى لو ك ّنا ّ
م�ضطرين �إليه ل�ضرورات
عمل ّية �أو علم ّية �أو اجتماع ّية �أو عباد ّية �أو غري ذلك علينا �أن
نحاول قدر الإمكان االقت�صار فيه على � ّأقل القليل منه �سواء من
الكم �أو الكيف امل�شروعني ومن هذه احلدود والآداب:
حيث ّ
 -1عدم �إطالق العنان للنظر:

بغ�ض النظر حيث قال} :ﭾﭿ
فقد �أمرنا اهلل تعاىل ّ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
الغ�ض يف اللغة اخلف�ض والنق�صان مبعنى
ﮢﮣ{((( ,ومعنى ّ

236

�أن ال يطلق الإن�سان العنان للنظر بالتحديق والرتكيز والتم ّعن،
بغ�ض الب�صر لي�س فقط للرجال
وال ّبد من االلتفات �أنّ الأمر ّ
و�إنمّ ا �أي�ضاً للن�ساء.
((( � -سورة النور ,الآيتان.31 - 30:

 -2عدم �إظهار الزينة وتزيني الظاهر:

ومن ذلك عدم الت ّربج والتز ّين ملا هو مك�شوف من اجل�سد
وكذلك عدم �إظهار ما خفي من الزينة كما هو احلال يف اخللخال,
فقد نهى اهلل عن �أن ت�ضرب املر�أة برجلها الأر�ض ليعلم ما خفي
من زينتها ح ّتى و�إن مل ُير .والزينة قد تكون للعني كما هو
املعروف بالت ّربج وقد يكون لل�سمع كرنني اخللخال ،وقد يكون
ال�شم كما يف م�س�ألة العطور والطيب ,ففي الأ ّول
للأنف ّ
وحا�سة ّ
روي عن ر�سول اهلل  ...« :Pونهى �أن تتز ّين لغري زوجها ف�إن
فعلت كان ح ّقاً على اهلل �أن يحرقها بال ّنار»(((.
حممد
وعن الطيب عن جابر بن يزيد قال� :سمعت �أبا جعفر ّ
علي الباقر  Lيقول« :وال يجوز لها �أن تتط ّيب �إذا خرجت
بن ّ
من بيتها»(((.
 -3امليوعة يف الكالم:

وهو املعبرّ عنه يف ل�سان القر�آن باخل�ضوع بالقول حيث قال
تعاىل:
} ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ{(((.
(((  -و�سائل ال�شيعة ،ج � ،20ص .162
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 20ص .770
((( � -سورة الأحزاب ,الآية.32 :

237

واخل�ضوع بالقول قد يكون يف ال�صوت وقد يكون يف امل�ضمون
و�إن مل يكن فيه ليونة وميوعة يف ظاهرة .فعلى امل�ؤمنات �أن يكون
حديثهن ب�شكل م ّتزن ال يت�س ّبب بافتتان امل�ستمع ،وكذلك
ّ
أجنبي من الرجال ب�أمور
ّ
عليهن �أن ال يدخلن يف �أحاديث مع ال ّ
ح�سا�سة تثري ذوي النفو�س املري�ضة .ومن ذلك ما ن�سمع عنه
ّ
وما نراه من الأحاديث والنكات الإباح ّية واملزاح اخلارج عن
حدود الذوق والأدب واخلاد�ش للعفّة ،حيث �إنّ بع�ض الن�ساء
أنف�سهن بالدخول يف هكذا �أجواء لتظهر للآخرين
قد ي�سمحن ل ّ
�أ ّنها «مه�ضومة» وخفيفة ّ
الظل ،وربمّ ا متح ّررة وغري تقليد ّية بينما
يف الواقع ف�إنّ هذا ي�ض ّر ب�صورتها �أمام ال ّنا�س ليظهرها غري ر�صينة
وغري حمرتمة وقد يغري ذوي النفو�س املري�ضة بالتج ّر�ؤ على ما
هو �أبعد و�أعظم و�أخطر.
عن ر�سول اهلل « :Pمن فاكه امر�أة حب�سه اهلل ّ
بكل كلمة يف
الدنيا �ألف عام»(((.
 -4عدم اللم�س وامل�صافحة:
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وهذان الأمران حم ّرمان ب�شكل �أكيد فقد ورد يف حرمة ذلك
على الرجال قول ر�سول اهلل « :Pمن �صافح امر�أة حراماً جاء
يوم القيامة مغلو ًال ّثم ي�ؤمر به �إىل ال ّنار»((( ،ومن حرمته على
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 20ص .192
(((  -توثيق و�سائل ال�شيعة ,ج �ص .197

الن�ساء جاء عن الإمام الباقر« :Qوال يجوز للمر�أة �أن ت�صافح
غري ذي حمرم � اّإل من وراء ثوبها»(((.
 -5تنظيم و�ضبط املجال�س:

ونق�صد فيه هو �أن ال نقيم جمال�س يف بيوتنا و�أنديتنا يف
منا�سباتنا و�أفراحنا و�أتراحنا ومنها الوالئم وال�سهرات البيت ّية،
بحيث يجل�س الرجال والن�ساء والذكور والإناث بطريقة خمتلطة
بل ال ّبد من الف�صل ،ومع ال�ضرورة علينا �أن ّ
ننظم طريقة اجللو�س
بحيث ت�ضمن احلفاظ على االحت�شام والعفاف بحيث ال يلزم
منها النظر املح ّرم �أو �إتاحة �إطالق العنان للنظر املتبادل وغري
ذلك.
 -6رعاية احلجاب التا ّم:

وقد ذكر تعاىل ذلك بقوله} :ﮟﮠﮡﮢﮣ{,
يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل رعاية كون احلجاب يراعي �سرت ما حرم
ك�شفه ،ويف هذا الزمن ّثمة �ألب�سة ُي ّدعى ب�أ ّنها حجاب ويا للأ�سف
لي�ست من احلجاب يف �شيء ،ولو كانت �ساترة للب�شرة � اّإل �أ ّنها
�سموه حجاباً لي�سرت اجل�سد وزينته �إىل
حتكي ما �سرتته ليتح ّول ما ّ
زينة بنف�سه من حيث ال�شكل واللون.

(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 20ص .770
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خاتمة :االختالط المق ّنع:
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يف ع�صرنا ابتلينا بابتالء جديد هو و�سائل االت�صال احلديثة
االجتماعي ونحن
التي ي�سم!ون بع�ض خدماتها مبواقع التوا�صل
ّ
ال ننكر بع�ض اجلوانب الإيجاب ّية لها � ،اّإل �أنّ بع�ضنا ي�ستخدمها
ب�صورة �سلب ّية ،وفيما نحن فيه ،ف�إنّ بع�ض اال�ستخدامات لهذه
الو�سائل والو�سائط يوقعنا يف �سلب ّيات االختالط �أو ّقل يف
بحق اختالطاً مق ّنعاً ي�ستطيع
االختالط
ال�سلبي ،ليغدو ذلك ّ
ّ
البع�ض �أن يقنعه ال�شيطان �أو نف�سه الأ ّمارة �أ ّنه لي�س اختالطاً،
بحق }ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ{(((.
ولكن ّ
�إنّ التوا�صل بني رجل وامر�أة �أجنب ّيني والكالم عن �أمور
ح�سا�سة تثري ال�شهوات وتخرب البيوت وتخد�ش احلياء,
ّ
إباحي ,واحلديث
وكذلك تبادل النكات ذات الطابع املبتذل وال ّ
باخل�صو�ص ّيات اجلن�س ّية ّ
لكل منهما �ألي�س نف�س ما نظرت �إليه
املقد�س عندما ح ّرمت االختالط ,فلنتقي اهلل ّ
ولنذكر
عني ال�شرع ّ
�أنف�سنا دائماً بالرقابة الإله ّية ولن�س�أل �أنف�سنا هل ن�ستطيع �أن ن ّربر
هلل �أ ّو ًال هذه الت�ص ّرفات لننجو من امل�سائلة واملعاتبة وربمّ ا املعاقبة.
و�أختم بهذه الرواية قال �أبو ب�صري :كنت �أقرئ امر�أة كنت �أع ّلمها
القر�آن فمازحتها ب�شيء ،فقدمت على �أبي جعفرQفقال يل�« :أي
�شيء قلت للمر�أة؟» فغط ّيت وجهي فقال « :Qال ّ
تعودن �إليها»(((.
((( � -سورة القيامة ,الآية.15 – 14 :
(((  -و�سائل ال�شيعة ج � 14ص .144

المحاضرة الثالثة
املهدي|
تنمية ال�شعور ب�إمامة
ّ
الهدف:

احلث على ق��راءة زيارة �آل ي���س و�إعداد
ّ
النف�س عقائد ّياً ونف�س ّياً وعباد ّياً لن�صرته |.

ت�صدير المو�ضوع

التوجه بنا �إىل اهلل تعاىل
عن الإمام ّ
املهدي |�« :إذا �أردمت ّ
و�إلينا فقولوا كما قال اهلل تعاىل} :ﭟﭠﭡﭢ{ (((.

(((  -مفاتيح الجنان.

ّ
مقدمة :معنى ال�شعور باالئتمام

علي « :Qمكان الق ّيم بالأمر مكان النظام من
عن الإمام ّ
وي�ضمه ،ف�إن انقطع النظام تف ّرق وذهبّ ،ثم مل
اخلرز ،يجمعه ّ
يجتمع بحذافريه �أبداً»(((.
خط ّ
�إنّ معنى ال�شعور باالئتمام� ،أنّ اهلل َّ
خطاً ل�صيانة دينه
ورعاية الأ ّمة وحفظهما ورق ِّيهما .هو �أ ّنه بعد الإميان بالإمامة
واملعرفة بال ّأئمة  Rالذين هم حجج اهلل تعاىل -على امل�ؤمن
�أن يك ِّون يف نف�سه �شعوراً باالئتمام� ،أي �أنّ له �إماماً يرجع �إليه،
ويقدم له الطاعة والوالء ،فال يت� ّأخر
وعنه ي�أخذ معامل دينه ّ
عن دعوته �إذا دعاه ولو كان ذلك بخو�ض ال ُلجج ،و�سفك
�ضروري ل�ضبط الإن�سان يف فكره
املُهج ،فال�شعور باالئتمام
ّ
واجلماعي ،فعن الإمام
الفردي
وعقائده و�سلوكه على ال�صعيد
ّ
ّ
ال�صادق « :Qنحن قو ٌم ف َر َ�ض اهلل طاعتنا ،و�إ ّنكم لت�أمتُّون مبن
ال ُيعذر ال ّنا�س بجهالته(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج� 1ص.114
(((  -ميزان الحكمة ،ج� 1ص.118

محاور المو�ضوع
ال�شعور باالئتمام بالمهديّ |:
قال تعاىل} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ {(((.

تتحدث عن حتم ّية متاثل ما متيل �إليه الفطرة
فهذه الآية ّ
احلق ،و�أن ال ُتختتم
الب�شر ّية ،وهذه احلتم ّية هي حتم ّية انت�صار ّ
امل�سرية الب�شر ّية � اّإل بعد ال ّن�صر ال�شامل ،حيث ي�سود العدل
بعد �أن يك�شح �أبطا ُله عن الأر�ض الظلم و�آثاره ،ويزيلوا ُدو َله،
ويتبرِّ وا عل َّو بنيانه .ولهذه العمل ّية جنو ٌد وقائد ،والقائد هو الإمام
املهدي | بح�سب الن�صو�ص وجنوده هم امل�ؤمتّون ب�إمامته.
ّ
و�إن كان ال�شعور باالئتمام بالن�سبة �إىل �شيعة ّ
كل ع�صر من
ع�صور ال ّأئمة الزماً لأ ّنه ميزان الإميان فعن الإمام الباقر :Q
«�إنمّ ا َيعرف اهلل ع َّز َّ
وجل ويعبده ،من عرف اهلل وعرف �إمامه م ّنا
�أهل البيت»((( وبدونه فا ِمليتة ِميت ٌة جاهل ّية.
ف�إمامنا هو �إمام زمانناQالذي ُن�س�أل عن �إمامته وهو الإمام
املهدي | ،وعليه فعلينا �أن ن�شعر ب�إمامته ،كما كان يعرف �أهل
ّ
((( � -سورة الأنبياء ،الآية.105 :
(((  -ميزان الحكمة ,ج 1باب الإمام.
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ّ
كل ع�صر �إمامهم ب�صفاته و�شخ�صه ودوره ،ولكن مبا �أنّ ال�شخ�ص
واملهمة ،وال َّبد من حم�ضه
ُمغ ّي ٌب تبقى املعرفة بال�صفات والدور ّ
املح ّبة والوالء.
املهديQهو املُ َّدخر من اهلل تعاىل لعمل ّية التغيري
فالإمام ّ
إلهي على الأر�ض.
الكربى ال�شاملة نحو �إقامة دولة العدل ال ّ
تنمية ال�شعور ب�إمامة الإمام المهديّ |:

ال َّبد للم�ؤمن �أن َي�سعى الكت�ساب هذا ال�شعور باالئتمام،
ولكن �أي�ضاً عليه �أن َي�سعى لرتبية وتنمية هذا ال�شعور ،مبعنى
ال�شعوري معه.
الإح�سا�س بوجوده وقيادته والتوا�صل
ّ
اليومي معه | مبا
يف �أفراحه و�أحزانه ومن � ّ
أهمها :التوا�صل ّ
أهمها الأدعية ومنها دعائي
يتي�سر من و�سائل يف زمن الغيبة ,و� ّ
ّ
مقدمها زيارة �آل ي�س:
الندبة والعهد .والزيارات ويف ّ
زيارة �آل ي�س وتنمية ال�شعور باالئتمام بالحجّ ة |:
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القمي يف مفاتيح اجلنان نق ًال عن االحتجاج
�أورد ال�شيخ ع ّبا�س ّ
مقدم ذلك ُنقل عن الإمام
للطرب�سي ،زيارة �آل ي�س ،ويف ّ
ّ
التوجه بنا �إىل اهلل تعاىل و�إلينا فقولوا
ّ
املهدي | قوله�« :إذا �أردمت ّ
كما قال اهلل تعاىل} :ﭟﭠﭡﭢ{»(((ّ ...ثم �أورد الزيارة.
(((  -مفاتيح الجنان ،ال�شيخ عبا�س القمي ،المقام الثاني في �آداب ال�سرداب الطاهر.

الن�ص يتبينّ �أنّ هذه الزيارة تهدف �إىل تلبية
ومن خالل هذا ّ
حاجتني ,الأوىل :التوا�صل مع اهلل ،والثانية :التوا�صل مع ول ّيه،
ولع ّلها تبينّ �أ ّنهما متالزمان وك�أنَّ �إحداهما مرتبطة بالأخرى ،بل
ّ
لعل ك ًّال منهما يف طول الأخرى ال يف عر�ضها.
و ّمما ُتلفت �إليه هذه اجلملة� ،أنّ من يريد التوا�صل مع
الإمام | يف غيبته و�إدامة الرابطة معه ،والتوا�صل ولنيل الأماين،
عليه �أن َي ِل َج �إىل �أمانيه وحاجاته ،بل واجباته هذه من خالل هذه
الزيارة ،التي يبدو �أنّ لها �آثاراً كبرية يف تعزيز الرابطة القلب ّية مع
احلجة | ،وهي كذلك و�سيلة لرباط القلب بفنائه |.
الإمام ّ
ربي هذا
نمي و ُي ِّ
وميكن لنا من منت الزيارة �أن ن�ستفيد تفا�صيل ما ُي ِّ
احلجة | وهي ال على �سبيل احل�صر:
ال�شعور باالئتمام بالإمام ّ
 -1الإح�سا�س بحياته ووجوده وفاعل ّية وجوده |:

حي موجود
وذلك من خالل �أمور وردت يف ّ
ن�ص الزيارة فهو ٌ
وبركات وجوده موجودة ومتوا�صلة .وحياته �إيجاب ّية لي�س فيها
ُ
انعزال عن امل�س�ؤول ّيات ،و�إنمّ ا ك�أجداده يقوم ب�أعباء الإمامة ولو
بالدين �أو
مل يت�س َّنم مقام ال�سلطة الظاهر ّية� ،سواء ما يتع ّلق منها ّ
ين الآيات �أي ُمظهِ ُرها وهو خليفة
الكتاب �أو العبادات ،فهو ربا ّ
رجمان
احلجة والدليل ،وهو �أي�ضاً َت ُ
اهلل ،وهو النا�صر َحلقّه ،وهو ّ
الآيات ،وهو ميار�س حياته العباد ّية :فمن تالوة الكتاب «ال�سالم
عليك يا تايل كتاب اهلل وترجمانه.»...
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� -1إىل ال�صالة« :ال�سالم عليك حني ُت�ص ّلي وتقنت ،ال�سالم
عليك حني تركع وت�سجد ،ال�سالم عليك حني ُته ّلل و ُتكبرّ،
ال�سالم عليك حني تحَ مد وت�ستغفر».
وهو مرافق حلركة الزمان« :ال�سالم عليك يف �آناء ليلك ،و�أطراف
نهارك» ولذا فهو ُي�صبح ويمُ �سي «ال�سالم عليك حني ُت�صبح
وتمُ �سي» وبالتايل فاحتجابه ال متنع من تدخالته التدبري ّية.
 -2ال�شعور برقابته :ومن جتل ّيات ذلك �أن ُن�شهده على عقائدنا:
«�أُ�شهدك يا موالي � يّأن �أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل وحده ال
�شريك له ،و�أنّ حممداً عبده ور�سوله� »...إىل �أن ينتهي �إىل
ال ّأئمة جميعاً وبع�ض تفا�صيل العقيدة ،ما يتع ّلق منها باملوت
والبعث والقيامة...
 -3املعاي�شة ال�شعور ّية والعمل ّية حلتم ّية االنت�صار ،و َب�سط العدل:
فما يحكي عن ذلك يف زيارة �آل ي�س« :ال�سالم عليك يا
وعد اهلل الذي �ضَ ِمنه ....وعداً غري مكذوب».
ومنها و�إن جاء على �سبيل عر�ض املعتقد فيه ،ويف ق�ض ّيته ما
حق ال ريب فيها ،يوم ال ينفع نف�ساً
ورد فيها وهو« :و�أنّ رجع َتكم ٌ
�إميانها ،مل تكن �آمنت من قبل� ،أو ك�سبت يف �إميانها خرياً».
وبالتايل هذا يفرت�ض امل�ؤان�سة له يف غربته ،و�إدخال ال�سرور
على قلبه ،املتج ّلي بحيازة اجلهوز ّية لن�صرته ،حيث يف الزيارة
ُيع ّلمنا | �أن نقول« :فنف�سي م�ؤمنة باهلل وحده ال �شريك له

وبر�سوله ،وب�أمري امل�ؤمنني ،وبكم يا موالي �أ ّولكم و�آخركم».
معدة
وهذا ال�شرط
العقائدي للن�صرة له |ّ .ثم «ون�صرتي ّ
ّ
لكم» �إخبار له | ب�أنّ الزائر جاه ٌز للن�صرة وال يكون جاهزاً �إن مل
يحقّق الكفاءات العلم ّية والعمل ّية التي ُتعني الإمام ،يف نه�ضته
ودولته.
خاتمة� :إخال�ص المودّة له |:
«ومودّتي خال�صة لكم»..

القلبي نح َو من
فاملو ّدة التي هي نح ٌو من التعاطف وامليالن ّ
ونحب الذي يختلف عن املعرفة العلم ّية العقل ّية ،التي قد ال
نو ُّد ّ
ت�ستتبع انقياداً واقتدا ًء ،فاملو ّدة ت�ستتبع عم ًال وان�سجاماً �سلوك ّياً،
وبالتايل ت�ستتبع االقتداء والعمل والطاعة له | .وهذه هي
العدة النف�س ّية للن�صرة ،وهذه املو ّدة خال�صة بال �إ�شراك � ّأي نوازع.
ّ
املوحدون بالطلب من اهلل
يختم ّ
ولذا َيختم كما ُيفرت�ض �أن َ
التوفيق لذلك بالقول «�آمني �آمني».
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الليلة العاشرة
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المحاضرة األولى

ق�سوة القلوب
الهدف:

بيان خطورة ق�سوة القلب و�أ�سبابها وطرق
عالجها.

ت�صدير المو�ضوع

القد�سي« :يا مو�سى ال تطول يف الدنيا �أملك
يف احلديث
ّ
فيق�سو قلبك والقا�سي القلب م ّني بعيد»(((.

((( � -أ�صول الكافي ،ج � ،2ص .329

ّ
مقدمة :مح ّرم ومطر الرحمة للقلوب:

احلقيقي:
�إنّ اهلل تعاىل قد �أودع يف الإن�سان جوهرة جعلها بيته
ّ
«ال ي�سعني �أر�ضي وال �سمائي
ولكن ي�سعني قلب عبدي امل�ؤمن»(((.
و�أمرنا بعمارة هذا البيت وتطهري من رج�س ال�شيطان ليكون
الئقاً ب�صاحبه و�س ّيده.
النبي الأكرم �« :Pأال و�إنّ هلل �أواين يف �أر�ضه ،وهي
عن ّ
أحب الأواين �إىل اهلل �أ�صفاها و�أ�صلبها و�أرقّها.(((»...
القلوب و� ّ
النبي  Pليكون القلب
ّ
وثمة �صفات �أر�شدنا �إليها دليل اخلري ّ
حمبوباً هلل وهي ال�صافية من الذنوب وال�صلبة يف الدين والرقيقة
على الإخوان.
فالرقّة التي هي مقابل الغلظة والق�سوة جتعل القلب ّ
حمل
عناية خالقه ل�صريورته بها حمبوباً عنده تعاىل للقلوب كما جاء
عن باقر العلوم�« :Qإنّ هلل عقوبات يف القلوب والأبدان،
�ضنك يف املعي�شة ووهن يف العبادة ،وما �ضرب عبد بعقوبة �أعظم
من ق�سوة القلب»(((.
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(((  -عوالي اللئالي ،ابن �أبي جمهور الإح�سائي ،ج � ،4ص .7
(((  -المحجة البي�ضاء ،الفي�ض الكا�شاني ،ج � ،3ص .322
(((  -بحار الأنوار ،ج � ،75ص .176

ولأنّ اهلل لطيف بعباده ومن موقع ربوب ّيته للنفو�س والقلوب
متداركاً ما يوجب يف القلوب ق�سوتها واملعبرّ عنه بطول الأمد:
}ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ{(((.
�إذ �أنّ انقطاع القلوب عن م�صدر الرحمة ي�ؤ ّدي �إىل ق�سوتها
وجفافها تلطف بح�سن التدبري ,وجعل موا�سم ملطر الرحمة
الإله ّية ينزلها على القلوب لتلني وتهت ّز وتنبت وتزهر وتثمر،
فمح ّرم كما �أ�شهر النور موا�سم ينبغي اغتنامها للتع ّر�ض لهذه
الرحمة والنعمة الإله ّية العظمى.
محاور المو�ضوع
معنى ق�سوة القلوب:

قبل احلديث عن �أ�سباب ق�سوة القلوب ال ّبد من القول �أنّ
معنى كون قلب الإن�سان قا�سياً هو كونه �صلباً ال يتفاعل مع ما
يوجب الرقّة واللني ,فهو ال يخ�شع بني يدي اهلل تعاىل وال يعطف
يحن على الفقراء وال ير�أف ب�أحوال
على �أ�صحاب الآالم وال ّ
ال�ضعفاء وال يرقّ مل�صاب ذوي امل�صائب ,فالقا�سي من القلوب
حلق وال يت�أثّر برحمة ،و�إنّ من �أبرز ذلك ونحن يف
هو ما ال يخ�شع ّ
عا�شوراء احل�سني Qهو عدم تفاعله وت�أثّره مب�صائب �أهل بيت
((( � -سورة الحديد ,الآية.16:
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النبي الأكرم.P
ّ
ولنا �أن نعبرّ بطريقة �أخرى ,وهي �أنّ القلب كالأر�ض ك ّلما ّقل
تتلق مطر ال�سماء �صلبت وق�ست ،و�إنّ املاء
املاء فيها ّ
وجف ومل ّ
الذي يلني القلوب ويجعلها قابلة للإنبات وال�صالح للزرع هو
الرحمة .فالقلب القا�سي هو القلب الذي جفّت فيه ون�ضبت منه
يتلق مطر الرحمة النازل من اهلل تعاىل من
ينابيع الرحمة ومل ّ
خالل موا�سم الرحمة وجمال�س الرحمة ومواطن الرحمة ومنها
القد�سي« :القا�سي القلب م ّني
جمال�س عا�شوراء ,يف احلديث
ّ
بعيد»(((.
�أ�سباب ق�سوة القلوب:

هناك �أ�سباب كثرية لق�سوة القلب ذكرت يف القر�آن الكرمي
النبي  Pوال ّأئمة  Rومن ذلك:
وكذلك يف �أحاديث ّ
 -1ترك العبادة:
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�إنّ مراودة العبادة هي مراودة لباب الرحمن الرحيم والتي
من جملة �آثارها �أن يك�سى الإن�سان من حلل اهلل تعاىل هداية,
فالعبادة باب لتلقّي العناية الإله ّية ,فزائر ّ
العطار يعود من عنده
برائحة عطرة يجدها هو ومن مي ّر به ،واملقبل على اهلل بالعبادة ال
ّبد �أن يعود من عنده فهو الرحمن الرحيم ب�شيء من الرحمة.
((( � -أ�صول الكافي ،ج � ،2ص .329

�إ�ضافة �إىل �أنّ العبادة من �آثارها التوا�ضع لأ ّنها تذ ّلل بني يدي
اهلل تعاىل فبالتايل ف�إنّ التذ ّلل يف�ضي �إىل �إيقاظ الرحمة يف القلب,
وعن �أثر ترك العبادة على القلب جاء عن ر�سول اهلل :P
يق�سي القلب ،وترك الذكر مييت النف�س»(((.
«ترك العبادة ّ
 -2طول الأمل ون�سيان الآخرة:

فعن �أمري امل�ؤمنني« :Qمن ي�أمل �أن يعي�ش غداً ف�إ ّنه ي�أمل
�أن يعي�ش �أبداً ومن ي�أمل �أن يعي�ش �أبداً يق�سو قلبه ويرغب يف
الدنيا ويزهد يف الذي وعده ر ّبه تبارك وتعاىل»(((.
وميكن �أن ي�ستفاد �إ�ضافة �إىل طول الأمل �أنّ ن�سيان الإن�سان
املوت والقرب والآخرة جميعها من موجبات ق�سوة القلب.
 -3كرثة الذنوب:

علي« :Qما جفّت الدموع � اّإل لق�سوة القلوب
عن الإمام ّ
وما ق�ست القلوب � اّإل لكرثة الذنوب»(((.
حيث �إنّ �آثار الذنوب التي ذكرت �أ ّنها ترتك على �صفحة
�سماها القر�آن الرين }ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
القلب �آثاراً ّ
ﮂ{(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2612
(((  -م�ستدرك الو�سائل� ,ص .156
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � -16ص .25
((( � -سورة المطففين ,الآية.14 :

ف�إذا تراكم الرين نتيجة الإكثار من الذنوب وعدم معاجلته
أهم ما
بالتوبة واال�ستغفار �أ ّدى ذلك �إىل ق�سوة القلوب ،ومن � ّ
ي�ؤ ّدي �إىل ق�سوة القلب من الذنوب ا�ستماع الغناء واملو�سيقى
املح ّرمة.
 -4الرثثرة وكرثة الكالم بغري ذكر اهلل:

عن ر�سول اهلل :P
«ال تكرثوا الكالم بغري ذكر اهلل ،ف�إنّ كرثة الكالم بغري ذكر
اهلل ق�سوة القلب� ،إنّ �أبعد ال ّنا�س من اهلل القلب القا�سي»(((.
لقد ذكرت بع�ض الروايات خريطة عجيبة ت�ؤ ّدي �إىل الهالك
أبدي و�أ ّول هذه اخلريطة كرثة الكالم التي تو�صل �إىل ّ
حمطة
ال ّ
يف الطريق �إىل الهاوية وهي كرثة اخلط�أ وكرثة اخلط�أ تو�صل �إىل
ق�سوة القلب وق�سوة القلب ت�ؤ ّدي �إىل الهالك الأعظم وهو موت
القلب .وما ذلك � اّإل لأنّ الرثثار ي�صل �إىل درجة الالمباالة مبا
يقول و�إىل ما ي�ؤ ّدي ما يقول ،فال يعب�أ بعر�ض ،وال بالكالم؛ ومن
ح�صائد �إبلي�س يف هذا الزمن وم�صاديق الرثثرة ما يح�صل على
و�سائل االت�صال احلديثة ...فحذار ّثم حذار.
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� -5أكل املال احلرام:

جداً يف الدنيا والآخرة،
�إنّ لأكل املال احلرام �آثاراً خطرية ّ
حيث يكون هذا املال هناك بنف�سه ال ّنار التي يكون يف حم ّلها
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 8ص .536

بطن الإن�سان وقد قال تعاىل عن �أكل مال اليتامى.
}ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ{(((.
ومن م�صاديق املال احلرام يف زماننا ما ي�ؤكل بالربا والتجارة
املح ّرمة واالحتيال والتجارة باملح ّرمات.
و�أ ّما يف الدنيا ف�إنّ �أكل املال احلرام كان �سبباً لق�سوة قلوب
جنود ابن زياد وابن �سعد �إىل درجة �أن يرتكبوا �أفظع ما ارتكب
ول�شدة ق�سوة هذه القلوب مل تت�أثّر
من جرائم يف تاريخ الب�شر ّيةّ ،
بخطابات و ّيل اهلل املع�صوم الإمام احل�سني Qحيث قال لهم:
عا�ص لأمري غري م�ستمع قويل ،فقد ملئت بطونكم من
«ك ّلكم ٍ
احلرام وطبع على قلوبكم ،ويلكم �أال تن�صتون؟ �أال ت�سمعون؟»(((.
عالج ق�سوة القلب:

ذكرت الروايات جمموعة عالجات لق�سوة القلب فمنها:
 -1ذكر اهلل يف اخللوات:

عن الإمام الباقر« :Qتع ّر�ض لرقة القلب بكرثة الذكر يف
اخللوات»(((.
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((( � -سورة الن�ساء ,الآية.10 :
(((  -بحار الأنوار ,ج � 54ص .8
(((  -ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2615

 -2التف ّكر والبكاء من خ�شية اهلل:

عنه « :Pع ّودوا قلوبكم ال ّرقّة و�أكرثوا من ّ
التفكر والبكاء
من خ�شية اهلل»(((.
 -3ال ّر ّقة الإن�سان ّية:

النبي الأعظم  Pملّا �شكا �إليه رجل ق�ساوة قلبه�« :إذا
عن ّ
�أردت �أن يلني قلبك ف�أطعم امل�سكني وام�سح ر�أ�س اليتيم»(((.
خاتمة :الج�أ �إلى طبيب القلوب:

يف دعاء اجلو�شن الكبري ...« :يا مق ّلب القلوب ،يا طبيب
القلوب ،يا من ّور القلوب ،يا �أني�س القلوب.(((»...
فاهلل هو طبيب القلوب وعليك �أن تلج�أ �إىل طبيبك الذي بيده
ط ّبك و�شفا�ؤك ,ومن ّثم عليك �أن ت�شكو �إليه �آالمك كما ع ّلمنا
الإمام ال�سجاد يف مناجاة ال�شاكني:
«�إلهي �إليك �أ�شكو قلباً قا�سياً مع الو�سوا�س متق ّلباً وبالرين
والطبع متل ّب�ساً وعيناً عن البكاء من خوفك جامدة و�إىل ما ي�س ّرها
طاحمة»(((.
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(((  -ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2615
(((  -ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2615
(((  -بحار الأنوار ,ج � 91ص .385
ال�سجاد ّية -مناجاة ال�شاكين.
(((  -ال�صحيفة ّ

وكذلك ما جاء يف مناجاة التائبني:
«�إلهي �ألب�ستني اخلطايا ثوب مذ ّلتي وج ّللني التباعد منك
لبا�س م�سكنتي ,و�أمات قلبي عظيم جنايتي ,ف�أحيه بتوبة منك يا
�أملي وبغيتي ويا �س�ؤيل ومنيتي ،فوع ّزتك ال �أجد لذنوبي �سواك
غافراً وال �أرى لك�سري غريك جابراً.(((»...
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ال�سجاد ّية -مناجاة التائبين.
(((  -ال�صحيفة ّ

المحاضرة الثانية

ال�صرب
الهدف:

أهم ّية ال�صرب و�آثاره و�ضرورة التح ّلي
بي��ان � ّ
به وعدم ا�ستعجال النتائج.

ت�صدير المو�ضوع

فيما جاء من رواية عن �أبي ب�صري عن الإمام ال�صادق:Q
« ...ال�صرب يعقب خرياً فا�صربوا ّ
ووطنوا �أنف�سكم على ال�صرب
ت�ؤجروا»(((.
((( � -أ�صول الكافي ج  2كتاب الإيمان والكفر باب ال�صبر الحديث .6

ٌ
ّ
حكمة وثمرة
مقدمة :ال�صبر,
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�إنّ الإن�سان يف هذه الدنيا مع ّر�ض للبالءات ،ولالختبارات
واالمتحانات ومن ثوابت التجربة الإن�سان ّية �أن مواجهة ذلك ك ّله
عدته املالئمة واملنا�سبة لرفع �سوءته وجلب خريه ،و�سوا ٌء كان
له ّ
ما يبتلى فيه الإن�سان حمبوباً �أو مكروهاً فال ّبد له لإ�صابة وجه
عدة ،ور�أ�س العدد ّ
كل العدد وقوام �أي
اخلري واحل�سن فيه من ّ
عدة هو ال�صرب ,ف�إنّ اهلل يك�شف عن �س ّنة عا ّمة بقوله:
ّ
}ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ{((( .ولك ّنه تعاىل يقول �إنّ هذه املعاناة مفتاح ل�شيء
خلا�صة هم ال�صابرون ف�أ ّمت
�شديد احل�سن واجلمال والقيمة وهو ّ
قوله الآنف} :ﭫﭬ{(((.
فاحلكمة من �س ّنة االبتالء والبالء هو ال�صرب� ،أ�ضف �إىل
كونه الثمرة املرج ّو ح�صولها يف نفو�س امل�ؤمنني ج ّراء مكابدة
حتملها ومواجهتها بثبات
امل�شاق واملتاعب والآالم ,والتع ّود على ّ
الدنيوي ال ينقل وجوده
و�صمود .ف�إن كان الإن�سان يف وجوده
ّ
هذا عن احتمال تع ّر�ضه يف ّ
كل �آن �إىل امل�صائب والبالءات
كالأمرا�ض وذهاب الأموال وخ�سارتها �أو تع ّر�ضها للتلف �أو
فقد الأع ّزة والأحباب� ،أو �أن يت�س ّلط عليه من الظلمة من يفقده
((( � -سورة البقر ,الآية.155 :
((( � -سورة البقر ,الآية.155 :

الأمان وال�شعور به �أو غري ذلك ّمما ال يكون يف احل�سبان عنده ,ف�إ ّنه
عدة و�سالماً ودرعاً ووقا ًء يف مواجهة الدهر
ال ّبد له من ال�صرب ّ
وعواديه.
محاور المو�ضوع

 -1معنى ال�صرب:

ُع ّرف ال�صرب بتعاريف كثرية و�شرح ب�شروح خمتلفة منها�« :أ ّنه
كف النف�س عن اجلزع �أو امتناعها عن ال�شكوى» ،واحلقيقة �أنّ
ّ
معنى ال�صرب من الأمور الوا�ضحة عند العرف والتي ال ي�شتبه فيها,
حتمل عند الإن�سان
وهو ّ
�ضد ال�شكاية واجلزع ,ومعناه وجود ق ّوة ّ
وثباته عندما يواجه امل�صاعب واملتاعب والبالءات ،بحيث ال
ي�ضطرب وال يتزلزل وال يفقد اال ّتزان بل يبقى متما�سكاً �صامداً
مقاوماً ح ّتى تنتهي املحن ونزول ال�صعوبات ,وينفتح باب الفرج
ويكتب له ال ّن�صر والفوز والفالح والنجاح.
فلي�س ال�صرب قيمة �سلب ّية تعني اخل�ضوع واخلنوع وقبول
إيجابي للمعاناة
وحتمل ال�شقاء والذ ّلة واال�ست�سالم بل هو ّ
ّ
حتمل � ّ
املرت ّتبة على املواجهة �إ ّما مع النف�س �أو مع الأعداء �أو مع الظروف
واحلوادث ذات الطبيعة امل ّرة وامل�ؤملة ،مبعنى �أن ال ينهار الإن�سان
ال�سيء متع ّل ًال بالعجز لأنّ
وي�ست�سلم لتدو�سه عجالت الواقع ّ
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«العجز �آفة»((( �أو لتط�أه نعال املحت ّلني والظاملني �أو يرت ّدى يف
�سال�سل �أغالل النف�س الأ ّمارة فيمكث دهره يف عبود ّيتها ليح�شر
يوم القيامة ويف عنقه ال�سل�سلة التي ذرعها �سبعون ذراعاً.
 -2ثمار ال�صرب يف الدنيا:
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جمة ولذا نرى العقالء يف طول امل�سرية
�إنّ لل�صرب �آثاراً ّ
توجهاتهم الذكر ّية والدين ّية  -ميدحون
الب�شر ّية -ومهما كانت ّ
هذه ال�صفة واملتح ّلني بها ويحثّون عليها.
أهم مق ّويات الإرادة والعزم ،ويعني الإن�سان على
فال�صرب �أحد � ّ
تروي�ض نف�سه يف عمل ّية بنائها وتكاملها ،ولذا فهو مفتاح �أبواب
ال�سعادات ,وو�سيلة لرقي الإن�سان وتط ّوره ,فالذي يريد املقامات
العلم ّية ال ّبد له من ال�صرب ولذا ورد �أ ّنه« :من مل ي�صرب على ّ
ذل
التع ّلم �ساعة بقي يف ّ
ذل اجلهل �إىل قيام ال�ساعة»(((.
وال�صرب يه ّون ال�صعاب ويعني الإن�سان على جتاوز املحن
وامل�صائب ويه ّونها ومينح الإن�سان القدرة على التما�سك وعدم
ال�سقوط والتزلزل واال�ضطراب بحيث ي�ستطيع امتالك القدرة
على الفعل واملواجهة ،وال�صرب كذلك ي�صون حر ّية الإن�سان
وع ّزته ,فبال�صرب عن املع�صية ال ت�ستذ ّله الأهواء وال�شهوات
واملطامع فيلج منه �إىل التقوى ،وبال�صرب على الباليا يرتقّى �إىل
(((  -بحار الأنوار ,ج � 70ص .160
(((  -بحار الأنوار ,ج � 1ص .177

مقامات كالر�ضا بالق�ضاء ،وبال�صرب على الطاعة ميكن �أن يجد
حالوة العبادة في�ست�أن�س بها لريقى بعدها �إىل اال�ستينا�س باملعبود.
وبال�صرب على خماوف املواجهة واحلرب حت�صل ال�شجاعة
فالإقدام يكون الن�صر ولذا كان« :الن�صر �صرب �ساعة»(((.
إلهي
ويكفي ملعرفة مقام و�أثر ال�صرب �أ ّنه و�سيلة للإ�صطفاء ال ّ
فقد قال تعاىل} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂﮃﮄ{((( ,فالإمامة من�صب ّ
ي�شكل ال�صرب �أحد
الغيبي:
�أ�سباب ا�ستحقاقها .بل �إنّ ال�صرب و�سيلة ال�ستدرار املدد ّ
}ﭹﭺﭻﭼﭽ{(((.
وكذلك ف�إنّ من ثمار ال�صرب هو املع ّية الإله ّية} :ﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟ{(((.
 -3ثواب ال�صرب:

لقد ورد �أنّ هناك باباً من �أبواب اجل ّنة هو باب ال�صابرين
يدخلون منه ،ويكفي يف ذلك �أنّ ال�صابرين يدخلون اجل ّنة بال
ح�ساب فهم معفون من امل�ساءلة واملداقّة يف احل�ساب وقد قال
تعاىل} :ﰓﰔﰕﰖﰗﰘ{(((.
(((  -ميزان الحكمة ,ج � 2ص .1556
((( � -سورة ال�سجدة ,الآية.24 :
((( � -سورة �آل عمران ,الآية.125 :
((( � -سورة الأنفال ,الآية.46 :
((( � -سورة الزمر ,الآية.10 :
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بل �إنّ ثواب ال�صابرين هو �إعطا�ؤهم الأجر على �أح�سن
عملهم ال على �أق ّله حيث قال اهلل} :ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ{(((.
و�أي�ضاً من ثمار ال�صرب املغفرة الإله ّية وال�صرب الكبري} :ﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ{(((.
وذلك ك ّله �إ�ضافة �إىل اجل ّنة ونعيمها} :ﮅﮆﮇﮈ
ﮉ{(((.
خاتمة :ال ت�ستعجلوا ال ّن�صر:

�إنّ ال�صرب للم�ؤمن نفحة روح ّية ت�أتيه من اهلل وبتوفيق منه
وباعت�صامه بها يخفّف من ب�ؤ�سه وب�أ�سائه ويج ّر بها �إىل �أعماق نف�سه
وقلبه ال�سكينة واالطمئنان بدل �أن تثقل خطاء البالءات النازلة
وجتمده عن احلركة وت�ؤ ّدي �إىل �إنهياره وان�صهاره يف حممها.
ّ
وميكننا �أن نقول وب�صدق م�ستفيدين من حكمة �أمري
امل�ؤمنني« Qالعجز �آفة وال�صرب �شجاعة»(((� ،إنّ من يعت�صم
يح�صل ال�شجاعة التي هي �صرب على مالقاة الأعداء
بال�صرب ّ
وخو�ض غمار املعارك و�إلقاء النف�س يف لهواتها مع توطني النف�س
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((( � -سورة النمل ,الآية.96 :
((( � -سورة هود ,الآية.11 :
((( � -سورة الإن�سان ,الآية.12 :
(((  -بحار الأنوار� 70 ,ص.160

حتمل �آالمها وم�شاقّها مع الإقدام والعزم والثبات ،من
على ّ
يعت�صم بال�صرب مقدماً على القتال واملواجهة �سوف ّ
يحطم قيود
العجز ويجدها �أوهاماً ال حقائق ،فال�صرب ي�صنع القدرة على الن�صر
والنجاح و�إيجاد الق ّوة والقدرة على الفعل ،ولكن ال ّبد من التنبيه
على �أمر خطري وهو �أنّ ّمما ي�ؤ ّدي �إىل الف�شل والهزائم هو ا�ستعجال
النتائج .فكم م ّرة حت ّول ال ّن�صر يف الكثري من املعارك يف بداياتها
�إىل هزمية يف نهاياتها ب�سبب ا�ستعجال ال ّن�صر ،ولذا فعلينا م ّرة
�أخرى �أن نتح ّلى بال�صرب ح ّتى ي�ؤتي اجلهاد ثماره وال ن�ستعجل
النتائج ,فالكثري من املعارك يحتاج �إىل النف�س الطويل لتكتمل
عنا�صر ال ّن�صر و� اّإل ف�إنّ اال�ستعجال قد ي�ؤ ّدي �إىل احلرمان.
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المحاضرة الثالثة

�آثار وبركات زيارة الإمام احل�سني

Q

الهدف:
للنب��ي P
أهم ّي��ة الزي��ارة
بي��ان � ّ
ّ

واحلث على ذلك
وال ّأئم��ة  Rومعانيه��ا ّ
من خالل بيان م�شروع ّيتها وثوابها وفل�سفتها.

ت�صدير المو�ضوع

عن الر�ضا �« :Qإنّ ّ
لكل �إمام عهداً يف عنق �أوليائه
وح�سن الأداء ،زيارة قبورهم،
و�شيعته ،و�إنّ من متام الوفاء بالعهد ُ
فمن زارهم رغب ًة يف زيارتهم وت�صديقاً مبا رغبوا فيه كان � ّأئمتهم
�شفعاءهم يوم القيامة»(((.
(((  -الكافي ,ج � 4ص .567

ّ
مقدمة :الزيارة وفاء للعهد
لي�ست زيارة القبور مطلقاً ،وزيارة املراقد املطهرة للنبي P
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ّ
ّ
وال ّأئمة  � Rاّإل حال ٌة � َأجازتها ال�شريعة ال�سمحاء ملا فيها من
منافع تعود على الأفراد والأمم.
لأنّ زيارة �أهل الف�ضل على الأمم وعلى الب�شر ّية �إ�ضافة �إىل
كونها تكرمياً يف الظاهر لهم واحرتاماً واعرتافاً ب�أياديهم البي�ضاء.
فهي �أي�ضاً متثّل حالة �إدامة الربط واالرتباط بهم ومبا يمُ ثّلون من
والنف�سي مبا ي�ؤ ّدي �إىل
الروحي
باب للتفاعل
ِق ٍيم ومبادئ ،وهي ٌ
ّ
ّ
�إيقاظ �أ�سمى املعاين ا ُخل ُلق ّية الرفيعة.
النبي
العملي للوفاء اجتاه ّ
وه��ذه الزيارات هي حالة من التج�سيد ّ
و�آل��ه  Pوهذا ما عبرّ ت عنه الرواية ع��ن الإمام الر�ضا ّ �« :Qإن
من متام الوفاء بالعهد ُوح�سن الأداء زيارة قبورهم».
الن�ص ال�سابق يف الرواية يندب �إىل زيارة قبور
فهذا ّ
النبي ّ P
وكل ال ّأئمة  Rوكان هذا د�أب ال�صاحلني وامل�ؤمنني
ّ
على طول الزمان � .اّإل �أ ّنه ملا كانت كربالء �شهدت تلك امللحمة
النادرة يف التاريخ الر�سا ّيل مبا حوته من بطوالت وت�ضحيات وقيم
الدين وذكر النبي  Pوالآل R
و�أخالق ولكونه�Qأحيا ّ
ّ
و�أ�ضاء بدمه على نوران ّية وطهارة �أهل البيت و� َّأمد ّ
كل ذلك
الدين ومعارفه و ِق َيمه و�أخالقه ب�أ�سباب اخللود .حاز
�إ�ضافة �إىل ّ
الإمام احل�سنيQتلك املنزلة من ال�شرف والتقدي�س و�ألب�س

الزمان الذي ا�ست�شهد فيه واملكان الذي ثوى فيه قد�س ّي ًة و�شرفاً
لت�صبح مهوى الأفئدة ،وقبلة القلوب ،فغدت قلوب النا�س �أ�سرية
م�شهده ،تهوي �إليه كما تهوي �إىل البيت العتيق.
واحلث
ولقد كان لأهل البيت  Rالدور البارز يف التوجيه ّ
على زيارة القرب ال�شريف ل�س ّيد ال�شهداء ،ولزيارتهQولو من
النبي � Pأ ّنه قال له« :يا بن
بعد ،فهذا ابن ع ّبا�س ينقل عن ّ
حجة و�ألف
ع ّبا�س ,من زاره عارفاً بحقّهُ ،كتب له ثواب �ألف ّ
عمرة� ،أال ومن زاره فك�أنمّ ا زارين ،ومن زارين فك�أنمّ ا قد زار اهلل،
وحق الزائر على اهلل � اّأل ّ
يعذبه بال ّنار»(((.
ّ
وا�ستم ّر ال ّأئمة يحثّون ال�شيعة على زيارتهQحيث ينقل
عن الإمام الباقر ُ « :Qمروا �شيعتنا بزيارة قرب احل�سنيQ
مفرت�ض على ّ
ٌ
كل م�ؤمن يق ُّر للح�سنيQبالإمامة من
ف�إنّ �إتيانه
اهلل ع َّز َّ
وجل»(((.
محاور المو�ضوع
ف�ضل زيارة الإمام الح�سين :Q

ورد يف ما روي عن �أهل بيت النب ّوة الكثري من و�صف ف�ضل
زيارتهQوثوابها نذكر منها:
(((  -م�ستدرك الو�سائل ,ج � 10ص .277
(((  -كامل الزيارات� ,ص .236
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حممد بن م�سلم عن �أبي
 1ـ تزيد يف العمر والرزق :عن ّ
جعفرQقالُ « :مروا �شيعتنا بزيارة قرب احل�سنيQ
وميد يف العمر ،ويدفع مدافع
ف�إنّ �إتيانه يزيد يف الرزقّ ،
ال�سوء.(((»...
ال�شحام قال� :سمعت �أبا عبد
 2ـ الأمن يوم القيامة :عن زيد ّ
اهللQيقول« :من �أتى قرب احل�سنيQت�ش ّوقاً �إليه كتبه
اهلل من الآمنني يوم القيامة ،و�أُعطي كتابه بيمينه ،وكان حتت
لواء احل�سنيQح ّتى يدخل اجل ّنة في�سكنه يف درجته �إنّ
اهلل عزيز حكيم»(((.
 3ـ غفران الذنوب :عن الإمام �أبي احل�سن مو�سى �« :Qأدنى
ما ُيثاب به زائر احل�سنيQب�شاطئ الفرات �إذا عرف حقّه
تقدم من ذنبه وما ت� ّأخر»(((.
وحرمته وواليته� ،أن ُيغفر ما ّ
هذا �إ�ضافة �إىل ما ذكرته الروايات من �أنّ زيارتهQتعدل
وتورث ارتفاع الدرجات،
وتخفف
احلج والعمرة واجلهاد
ّ
احل�ساب ُ
ِ
ّ
و�إجابة الدعوات ،وق�ضاء احلاجات ،ورفع الهموم ،وتهوين
�سكرات املوت ،و ُتذهب بهول القرب.
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(((  -كامل الزيارات� ,ص .284
(((  -و�سائل ال�شيعة ,ج � 14ص .497
(((  -كامل الزيارات� ,ص .153

المع�صوم يدعو للزوار:

ويكفي �أنّ بع�ض الروايات ذكرت ا�ستقبال املالئكة للز ّوار
قادمني وم�شايعتهم لهم عائدين ،و�أنّ الأنبياء والأو�صياء
وال ّأئمة واملالئكة يزورون احل�سنيQويدعون لز ّواره
ويب�شّ رونهم بالب�شائر (كما �أورد ذلك �صاحب مفاتيح اجلنان).
فقد نقل عن معاوية بن وهب قال :دخلت على الإمام
ال�صادقQوهو يف م�صلاّ ه فجل�ست ح ّتى ق�ضى �صالته،
خ�صنا بالكرامة،
ف�سمعته وهو يناجي ر ّبه ويقول« :يا من ّ
وج َعلنا ورثة الأنبياء» �إىل �أن
وحملنا الر�سالةَ ،
وو َع َدنا ال�شفاعةّ ،
يقول « :Qفكافهم ع ّنا بالر�ضوان و�أكلأهم بالليل وال ّنهار...
و�أعطهم �أف�ضل ما �أ َّملوا منك يف غربتهم ...فارحم تلك الوجوه التي
غيرّ تها ال�شم�س ،وارحم تلك اخلدود التي تق ّلبت على قرب �أبي عبد
اهلل  ،Qوارحم تلك الأعني التي جرت دموعها رحمة لنا،
وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا ،وارحم تلك
اللهم � يّإن ا�ستودعك تلك الأنف�س
ال�صرخة التي كانت لناّ ،
وتلك الأبدان ح ّتى ترويهم من احلو�ض يوم العط�ش»(((.
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(((  -مفاتيح الجنان ،القمي ،ثواب زيارة الح�سين.

زيارة الإمام الح�سينQيوم عا�شوراء ويوم الأربعين:
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ال َيكاد تخلو منا�سبة من املنا�سبات الدين ّية � اّإل و ُي�ستحب
فيها زيارة الإمام احل�سنيQمنها زيارته يف الن�صف من رجب
والن�صف من �شعبان ويف ليايل القدر ويوم الفطر ويوم الأ�ضحى
�إ�ضافة �إىل ا�ستحباب زيارته مطلقاً يف � ّأي زمان ومكان ّ
ولعل من
أهم �أوقات الزيارة هي زيارته حيث يجتمع الزمان مع املكان
� ّ
مبعنى زيارتهQيف كربالء يوم العا�شر من املح ّرم ...فقد ورد
عن الإمام الباقر « :Qمن زار قرب احل�سني بن عليQ
ّ
يف يوم عا�شوراء ّ
يظل عنده باكياً ،لقي اهلل (ع َّز َّ
وجل) يوم يلقاه
حج
بثواب �ألفي ّ
حجة ،و�ألفي عمرة ،و�ألفي غزوة ،كثواب من ّ
واعتمر وغزا مع ر�سول اهلل  Pومع ال ّأئمة الرا�شدين»(((.
ومن الزيارات زيارة الأربعني �أي يوم الع�شرين من �صفر
الطو�سي
القمي يف مفاتيح اجلنان عن ال�شيخ
فقد نقل ال�شيخ ّ
ّ
يف التهذيب وامل�صباح عن الإمام
الع�سكري Qأ� ّنه قال:
ّ
«عالمات امل�ؤمن خم�س� ،صالة �إحدى وخم�سني ،وزيارة
الأربعني ،والتخ ّتم باليمني ،وتعفري اجلبني ،واجلهر بب�سم اهلل
الرحمن الرحيم.(((»...
(((  -راجع زيارة عا�شوراء في مفاتيح الجنان ،لل�شيخ الق ّمي.
(((  -تهذيب الأحكام ,ج � 6ص .52

كل مكان ومن ّ
خاتمة :زر في ّ
كل مكان

ُروي �أنّ الإمام ال�صادق�ُ Qسئل عن زيارة احل�سني
هل لها وقت �أف�ضل من غريه قال « :Qزوروه يف ّ
كل زمان،
ف�إنّ زيارته خري مق ّرر ،من �أكرث منها َكثرُ َ ن�صيبه من اخلري ،ومن
� َّأقل منها َّقل ن�صيبه منه ،واجتهدوا يف زيارته يف الأوقات ال�شريفة،
ففيها ُي�ضا َعف �أجر ال�صاحلات ،و ُتن ّزل فيها املالئكة من ال�سماء
لزيارته»(((.
وعن زيارتهQمن ّ
كل مكان روى ابن �أبي عمري عن
ه�شام عن ال�صادقQقال�« :إذا بعدت ب�أحدكم ال�شقّة،
الدارُ ،
فليعل �أعلى منزله ،في�ص ّلي ركعتني ،وليوميء
ون�أت به ّ
بال�سالم �إىل قبورنا ،ف�إنّ ذلك ي�صري �إلينا»(((.

Q
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(((  -مفاتيح الجنان ،باب زيارة الأربعين.
(((  -نف�س الم�صدر.
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