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

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

لرتاب مقدمه الفداء.

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

دمتم   
ّ

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

موّفقني.

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

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

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

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

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

دميومّية حّية مرتبطة بالتكامل وال�سعادة الإلهّية.

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

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

 البقاء.
ّ

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

بدمائه  العط�سى  الإ�سالم  �سجرة  ال�سهداء  �سّيد  اأروى  لقد 

ال�شيا�شات العاّمة للخطاب العا�شورائي
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فاأينعت  قلبه,  ُمهجة  ومنحها  نف�سه,  ح�سا�سة  ووهبها  الزكّية, 

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

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

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

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

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

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

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

الإ�سالح يف اأّمة ر�سول اهلل«.

 
ّ

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

التعبوّي املطلوب:

الرتباط  يحّققه  الذي  املعنوّي  اجلانب  اأهمّية  التاأكيد على   -1

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

 ولو قلَّ املوؤمنون وكرث اأعداوؤهم.
ّ

املدد والّن�سر الإلهي

ه ملوقف   على قاعدة كونه املوجِّ
ّ

 2- ربط النا�س بالّتكليف الإلهي

الفرد والأّمة.

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

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

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

كربالء الدليل الوا�سح على ذلك.

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

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

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

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

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

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

العامل.

8- بيان تكليف الأّمة يف ن�سرة املظلومني.

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

.
ّ

ودورها يف حتقيق الن�سر الإلهي

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

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

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

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

متفاوتة(.

ن   يف الأّمة مبا يوؤمِّ
ّ

11- الإلفات اإىل �سرورة التكافل الجتماعي

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

وا�ستعدادهم  املبارك,  لظهوره  التمهيد  يف  م�سوؤولّيتهم 

ل�ستمرار الت�سحية بني يديه.

واحلمد هلل رّب العاملني

Qمعهد �سّيد ال�سهداء

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

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

املدح ويف الأخالقّيات والوعظ.

كيف يجب اأن تقام مرا�سم العزاء؟

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

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

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

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

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

ال�سوؤون  يف  الالزمة  التوجيهات  واإعطائهم  الإ�سالمّية 

ال�سيا�سّية والجتماعّية.

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

كّل ع�سر وم�سر.

توجيهات اإلمام الخامنئيّ{
للمحا�رضين واخلطباء احل�شينّيني



10

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

 ارتباط قيِّم ووثيق.
ّ

الرتباط العاطفي

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

من الناحية الثقافّية والعقائدّية والنف�سّية والجتماعّية.

. والعتماد على اآية 
ّ

3- تكري�س املعرفة الدينّية والإميان الديني

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

ذات عربة.

 على اأّي منرب �سعدمت واأّي حديث حتّدثتم, بّينوا للنا�س يزيد 
هذا الع�سر و�سمر هذا الع�سر وم�ستعمري هذا الع�سر.
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كلمة الإمام اخلامنئّي { 
يف لقائه ح�شد من خمتلف �رضائح ال�شعب / طهران 

 Q يف ذكرى ولدة الإمام احل�شني 

يف 2013/6/12

الذكرى العظيمة

للتاريخ   ]Q احل�سني ]الإمام  العظيم  هذا  قّدم  لقد   

ولن  بها  ُيحتذى  نظري, حركًة  ول  لها  مثيل  ل  وللب�سرّية حركًة 

وبذلك  احلجم  بذلك   
ّ

اإلهي لهدف  الت�سحية  اإّن  اأبداً.  ُتن�سى 

ب�سبي حرمي  وباأرواح الأعّزاء,  بالروح  الت�سحية  العظيم,  املقيا�س 

َل  مُّ
)ن�ساء( اأهل البيت R, بتلك الطريقة وبتلك الفظاعة, وحَتَ

تلك الواقعة القا�سية, من اأجل بقاء الإ�سالم ومن اأجل اأن تبقى 

مقارعة الظلم كاأ�سل يف تاريخ الإ�سالم والب�سرّية, لهو اأمُر منقطع 

الّنظري.

كربالء فوق المقارنة

 ,P 
ّ

النبي َرْكِب  �سبيل اهلل, يف  الكثريون يف  ا�ست�سهد  لقد 

يف ركب اأمري املوؤمننيQ, ويف ركب اأنبياء اهلل. لكن اأّياً منهم 

ل ُيقارن بواقعة كربالء. هناك فرق بني من يدخل ميدان احلرب 

و�سط التهليل وا�ستح�سان املوالني, على اأمل الفتح والن�سر, ثّم 

اجلماعة  تلك  وبني  الكبري,  الأجر  له  وبالطبع  وُيقتل,  ي�ست�سهد 

اأّن  ال�ساح يف حني  التي دخلت  والظامل,  املظلم  العامل  يف هذا 
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عن  امتنعوا  قد  اآنذاك,  الكبار  الإ�سالم  عامل  ووجهاء  زعماء 

م�ساندتهم, بل ولمتهم على تلك اخلطوة. مل يكن هناك اأمل يف 

دعم اأّي �سخ�س من اأّي جهة كان, وياأتي �سخ�س كعبد اهلل بن 

عّبا�س, واآخر كعبد اهلل بن جعفر لردعهم. كما امتنع الأ�سحاب 

واملخل�سون واملحّبون يف الكوفة عن م�ساندتهم. )كانوا( وحدة يف 

وحدة, ل اأحد معهم غري قّلة من الأ�سحاب املخل�سني والعائلة, 

والر�سيع  ال�ُسّبان  الأخ,  واأبناء  الأخت  اأبناء  الأخت,  الزوجة, 

ذو ال�سّتة اأ�سهر. اإّنها واقعة عجيبة, وم�سهد عظيم يف التاريخ قد 

تراءى اأمام اأنظار الب�سرّية. كان الإمام احل�سني Q, ُيعدُّ نف�سه 

لهكذا يوم.

 L, وعلى مدى خم�سني 
ّ

بالطبع, فاإّن حياة احل�سني بن علي

مرحلة  يف  حياته  درو�س,  كّلها  ال�سريف,  عمره  من  ونّيف  عاماً 

مرحلة  يف  �سلوكه  در�س,  ال�ّسباب  مرحلة  ويف  در�س,  الطفولة 

اإمامة الإمام احل�سن Q در�س, كذا كان �سلوكه بعد �سهادة 

 ,Q احل�سني الإمام  اأعمال  تكن  ومل   ,Q احل�سن الإمام 

اليوم الأخري فح�سب, لكّن واقعة كربالء بقدر ما  منح�سرة يف 

هي عظيمة وُم�سّعة, تبقى كال�سم�س التي يطغى نورها على كّل 

الأنوار. واإّل )وكيف ل( فخطاب الإمام احل�سني Q, للعلماء 

والأجاّلء وال�سحابة والتابعني يف »منى« - والذي ُذكر يف كتب 

, واإّن ر�سالة ذلك العظيم للعلماء 
ٌّ

الأحاديث- لهو �سنٌد تاريخي
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الع�سابة,  اأّيتها  »ثّم  ع�سره:  الدين يف  واأركان  ولكبار  والأجاّلء 

الأحاديث  والتي وردت يف كتب   -  
)1(

بالعلم م�سهورة« ع�سابٌة 

 مهّم. اإّن �سلوك ذلك العظيم كّله خطوة 
ّ

املُعتربة - ل�سنٌد تاريخي

معاوية«, ر�سالته ملعاوية, ووجوده اإىل  بخطوة هو درو�س, تعامله مع 

حياته.  املوؤمنني Qالق�سرية,  اأمري  خالفة  اأثناء  الأب  جانب 

عا�سوراء« �سيئاً اآخر. لكن تبقى واقعة 

اال�ستعداد للدفاع عن الحّق

اأن  اليوم  العظيم, وعلينا يف هذا  اليوم هو ذكرى ولدة هذا 

بن  احل�سني  ودر�س   ,L 
ّ

علي بن  احل�سني  من  الدر�س  نتعّلم 

, هو اأن نكون على اأهّبة ال�ستعداد 
ّ

 L لالأّمة الإ�سالمي
ّ

علي

ومواجهة  العدل  ولإحقاق  العدل  عن  احلّق,  عن  للدفاع  دوماً 

الظلم, واأن ُنقّدم كلَّ ما لدينا يف هذه ال�ساح. لي�س با�ستطاعتنا 

اأنا واأنتم فعل ذلك بنف�س امل�ستوى واملقيا�س, لكن ميكننا فعل 

ذلك يف امل�ستويات املتنا�سبة مع حالتنا, وُخلقّياتنا وعاداتنا. علينا 

َتَعلُّم ذلك.

اليوم, وحل�سن احلّظ فقد تعّلم ال�ّسعب الإيرايّن هذا الدر�س 

 L, ومنذ نحو ثالثني عاماً ونّيف وال�ّسعب 
ّ

من احل�سني بن علي

بع�س  هناك  اأّن  �سحيح  الطريق.  هذا  ي�سري يف  قاطبًة,  الإيرايّن 

)))  تحف العقول، �ص 237.
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احلالت النادرة وال�ساّذة يف هذه الناحية اأو تلك, اإّل اأّن حركة 

 .L 
ّ

الأّمة الإيرانّية قاطبًة, هي يف اجتاه حركة احل�سني بن علي

لنا  در�سه  يكن  مل  لكن  ال�سهادة,  العظيم  ذلك  م�سري  كان 

در�س ال�سهادة فح�سب. فهذه احلركة, مليئة بالربكات, ميكن يف 

 L 
ّ

بع�س الأحيان اأن تنتهي حادثة كحادثة احل�سني بن علي

بال�سهادة, لكّن هذه احلالة, وهذه الروحّية لإقامة دين اهلل, وكّل 

ما ترّتب عليها من بركات لأمر مفيد. لقد نزل ال�ّسعب الإيرايّن 

والدويّل يف   
ّ

الوطني الظلم  بناء  ودّمر  ال�ساح,  اإىل  الروحّية  بهذه 

من  اأّنه  دائماً,  الأمر  لي�س  اإ�سالمّياً.  بناًء  مكانهما  واأن�ساأ  اإيران. 

 L, اأن 
ّ

املحّتم على كّل من �سار على طريق احل�سني بن علي

و�سعوا  لقد  اأبداً,  للتوفيق, ل  والدنيوّي  الظاهرّي  باملعنى  يوّفق 

هذا الطريق, وهذا الدر�س اأمام اأنظار الب�سرّية وقالوا: اإذا اأردت 

الدنيا والعّزة اأي�ساً, فعليك بال�سري يف هذا الطريق.
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 الليلة األولى





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

 المحاضرة األولى: 
التذكري باأّيام اهلل

ۓ  ے  ے  ھ  تعاىل: {ھ  اهلل  قال 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
.

)1(

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

))) �سورة اإبراهيم، الآية 5.

الإ�س��اءة على بع���س املفاهي��م القراآنّية, 

واأدوار الأنبي��اء والأولياء, وه��ي م�ساألة حترير 

وا�ستقالل ال�سع��وب, و�س��رورة التذكري بها 

اأّن عا�س��وراء  اإىل  لن�س��ل  التذك��ري  وفوائ��د 

واإحياَءها تذكري بيوم من اأّيام اهلل.
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مقّدمة: الحرّية ق�سّية ر�سالّية:

باأّن هدف بعثة الأنبياء  ر يف القراآن الكرمي الت�سريح 
ّ
لقد تكر

اإخراج من اأر�سلوا اإليهم من الظلمات اإىل النور, وهذا الإخراج 

اأودية  يف  التيه  من  الب�سرّية  الّنفو�س  انعتاق  منه  يراد  الذي 

ال�سالل اإىل التوحيد وال�ست�ساءة بنور الهداية الإلهّية. وحموره 

اأّن الهداية وال�سالل يف اأيدي الّنا�س؛ ومن جملة مهاّم الأنبياء 

اإخراج النا�س من ظلمات العبودّية, والظلم وحتريرهم من �سطوات 

الطواغيت, فحرّية الّنا�س من اأهّم بل واأوىل مهاّم القادة الرّبانّيني, 

والف�ساد  والقهر  الذّل  وال�سرك وكذلك منه  الكفر  فالظالم منه 

والإميان  والتوحيد  احلّق  اأّنه  كما  والنور  والظلم,  وال�ستعباد 

وعن  وال�سرف  والعّزة  وال�ستقالل  ّية 
ّ
احلر هو  كذلك  والتقوى 

ذلك قال اهلل تعاىل: {ھ ھ ے ے ۓ 

معر�س   ويف 
)1(

ۇ} ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
 يف امليزان: »يف الآية 

ّ
تف�سريه لهذه الآية يقول العاّلمة الطباطبائي

.
)2(

ّية وال�ستقالل يف م�سري الأمم«
ّ
اأعاله دليل على اأهّمّية احلر

العمل  كان  ال�سبب  »ولهذا  قائاًل:  بداأه  ما  مكّماًل  يعود  ثّم 

الفكرّية  التبعّية  من  ال�سعوب  حترير  هو  الإلهّيني  للقادة  الأّول 

))) �سورة اإبراهيم، الآية 5.

)2) تف�سير الميزان، الطباطبائّي، ج7، �ص463.
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ر 
ّ
اأن حتر ل   وبهذا يتح�سّ

)1(

والثقافّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية...«

القادة  يتوّلها  ر�سالّية  ق�سّية  عّزتها  وبناء  وا�ستقاللها  ال�سعوب 

الإلهّيون كما يتوّلون م�ساألة الهداية الدينّية باملعنى الأخ�ّس.

محاور المو�سوع

اأّيام التحّرر اأّيام اهلل

�سورة  من  اخلام�سة  اأي  الآية  نف�س  يف  تعاىل  املوىل  ويكمل 

العمل على  اإىل  اإ�سافة  الأنبياء  بيان وظيفة من وظائف  اإبراهيم 

اإىل  اأّيام اهلل فين�سبها  اأّنها  اإىل  حترير �سعوبهم وا�ستقاللها, في�سري 

نف�سه ثّم ياأمر نبّيه مو�سى باأن يذّكر اأّمته بهذه الأّيام بقوله تعاىل: 

.
)2(

{ ۇ ۆ ۆ}

�سحيح اأّن كّل الأّيام, وكّل الأمكنة, وكّل اخللق, هي اأّيام هلل 

واأمكنة هلل, وعباد هلل, ولكن ثّمة خ�سو�سّية للمكان لي�سبح بيت 

وكذلك  اهلل,  كتاب  وكذلك  اهلل,  ويّل  لي�سبح  وللمخلوق  اهلل, 

ة بها ا�ستحّقت هذا  �سهر اهلل ويوم اهلل؛ فكّلها هلل, لكن مليزة خا�سّ

النت�ساب, ولنعد اإىل الأّيام التي ن�سبها اهلل لنف�سه لنجد يف الآية 

التي تليها ما يلي:

))) نف�ص الم�سدر.

)2) �سورة اإبراهيم، الآية 5.
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پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 

.
)1(

ڤ ڤ}
 

ّ
الإلهي لالأمر  مو�سى   

ّ
النبي امتثال  كيفّية  اإىل  ت�سري  فالآية 

بني  حياة  يف  م�سريّي  يوم  م�ساألة  فذكر  اهلل؛  باأّيام  بالتذكري 

فرعون  وجور  �سطوة  من  اإ�سرائيل  بني  جناة  يوم  وهو  اإ�سرائيل, 

وهالكه وجنده بالغرق.

هو   Q مو�سى اأّمة  ر 
ّ
حتر ويوم  وجنده  الطاغية  هالك  فيوم 

يوم اهلل, ول بّد من التذكري به وقد اأورده تعاىل يف الآية ال�سابقة 

بني  حياة  يف  ما  مع  باخل�سو�س  اليوم  بهذا  مو�سى  ذكر  حيث 

بها  بالتذكري  الإلهّية, والأمر  بالآيات  املليئة  الأّيام  اإ�سرائيل من 

ر وال�ستقالل من اأهّمّية حمورّية يف 
ّ
دليل على ما لق�سّية التحر

حياة الأمم ومهاّم القادة الر�سالّيني.

لماذا التذكير باأّيام اهلل:

والتي جتّلت  العظيمة واحل�ّسا�سة, وامل�سريّية,  الأّيام  اإّن تذّكر 

درو�سها  من  لال�ستفادة  مدعاة  الإلهّية  والألطاف  العناية  فيها 

اأو  �سيا�سّية  فيها  الإلهّية اجلارية  ال�سنن  العرب منها ومعرفة  واأخذ 

))) �سورة اإبراهيم، الآية 6.
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اجتماعّية اأو تاريخّية اأو غري ذلك, اإ�سافة اإىل اأّن لها دوراً موؤّثراً يف 

كّل ما له عالقة ببناء الّنفو�س واجلماعات وتر�سيخ القيم وكذلك 

يف بناء الوعي العاّم, ولها كذلك موؤّثرّية يف يقظة ال�سعوب, وبناء 

عّزتها وثقتها بالقدرة على الفعل, و�سنع الّنفو�س املتاأّهبة ل�سيانة 

ّياتها وكياناتها والذود عن حماها, وتاأ�سيل 
ّ
ال�سعوب والأمم وحر

بع�س ال�سفات يف الّنفو�س كال�سرب والتحّمل وال�سجاعة والإباء, 

اهلل  باأّيام  التذكري  ويف  ذلك؛  وغري  والتعاون  والجتهاد  واجلّد 

تنويه باأبطال احلدث وتقدميهم قدوات.

ولكن يبقى اأن ن�سري اإىل اأّنه تعاىل عّقب على الآية التي ذكرت 

كيف اأّدى مو�سى Q التكليف بالتذكري باأّيام اهلل؛ بخطاب 

وّجهه اإىل بني اإ�سرائيل قائاًل:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڤ 

 وفي��ه اإ�س��ارة اإىل اأّن التذك��ري من 
)1(

ڄ ڃ ڃ ڃ}
فوائده عرف��ان النعمة وحّقها وحّق املنع��م واأداء احلقوق يف كّل 

ذلك ويف �سوئه.

عاقبة عدم ال�سكر

بخفّية, ح�سن  لي�ست  باإ�سارة  تعاىل,  ال�سابقة جعل  الآية  يف 

النعمة  كانت  فاإن  الزيادة  بها  والتذكري  اهلل  اأّيام  مع  التعامل 

))) �سورة اإبراهيم، الآية 7.



22

ّية 
ّ
احلر نعمة  يف  زيادة  هي  الزيادة  فاإّن  وال�ستقالل  ر 

ّ
التحر هي 

مراتب  يف  والزيادة  لها,  املثبتة  الأ�سباب  بزيادة  وال�ستقالل 

ر وال�ستقالل مبا يعني زيادة القتدار والقّوة, والعّزة واملنعة, 
ّ
التحر

وهو   - عملّياً  �سكراً  ال�سكر  هذا  وليكون  وال�سلطان؛  والدولة 

املطلوب هنا- يفرت�س اأن يكون كّل ذلك باإقامة العدل ون�سرة 

احلّق ون�سر الهدى وال�سالح كما جاء يف قوله تعاىل: {ڌ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
.

)1(

ک ک ک کگ}
ولكن قوم مو�سى Q كما جنحوا اأحياناً فكان ن�سر طالوت 

على جالوت, وكانت دولة �سليمان وداود L كذلك اأخفقوا 

على  متوّعداً  لهم  قال  منهم  �سيكون  مبا  عامل  اهلل  ولأّن  ات, 
ّ
مر

بقوله  وال�ستقالل  وال�سلطات  القّوة  على   
ّ

العملي ال�سكر  عدم 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  {ڎ  الإخبار:  �سبيل  على  تعاىل 

.
)2(

ڑ ڑ ک ک ک کگ}
عا�سوراء يوم اهلل؟

وامل�سريّية  العظيمة  الأّيام  هي  اهلل  اأّيام  اإّن  القول  على  بناء 

والعزة,  احلرية,  فيها  انت�سرت  والتي  واحل�ّسا�سة  الأمم  حياة  يف 

والقيم, فاإّنا ن�ستطيع القول اإّن عا�سوراء ذلك اليوم الذي جتّلت 

))) �سورة الحّج، الآية )4.

)2) �سورة الأعراف، الآية 67).
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والعّزة,  ال�سيم  واإباء  والتوحيد  والإيثار,  والفداء,  البطولة  فيه 

على  ع�سّياً  نوراً  الطهر  بيت  اآل  �سم�س  �سعيدها  من  واأ�سرقت 

اأن تطفئه ظلمات, �سيوف, وجيو�س, ونفو�س, واأفواه على مدى 

الزمن.

اإّن يوم اهلل يف الظاهر هو اليوم  اأن يقول:  ولئن كان للبع�س 

قد  املاأ�ساة,  ظالم  فاإّن  كربالء  ويف   ,
ّ

الإيجابي اللون  فيه  الظاهر 

يجعلنا نرتّدد يف كون يوم عا�سوراء يوماً هلل.

 O اإّل اأّننا نقول: يكفي ما جاء على ل�سان ال�سّيدة زينب

 R رّداً على ابن زياد عندما حاول الت�سّفي مب�ساب اأهل البيت

.
)1(

اإذ قالت: »ما راأيت اإّل جمياًل«

ببالئه  وبالوؤه  نعماوؤه  اهلل  »اأّيام   :P 
ّ

النبي قول  عن  ف�ساًل 

.
)2(

�سبحانه«

خاتمة: يوم ولّي اهلل يوم اهلل:

م �سنة اإحدى و�سّتني للهجرة 
ّ
لقد �سّكل يوم العا�سر من املحر

فارقاً يف حياة الأّمة الإ�سالمّية بل يف حياة الإن�سانّية, وقد  يوماً 

ات 
ّ
مر اليوم  ذلك  اإىل  الإ�سارة  يف   R البيت اأهل  ا�ستخدم 

كثرية بدل عبارة يوم عا�سوراء, ت�سمية يوم احل�سني Q. فيوم 

عا�سوراء هو يوم جتّلي احل�سني Q وظهور �سيء من كمالته 

))) اللهوف في قتلى الطفوف، �ص29.

)2) تف�سير نور الثقلين، ج2 �ص526.
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الإن�سانّية والروحانّية التي تبقى مده�سة للعقول على طول الّدهر.

من  نحو  هو  الذي  عام  كّل  اليوم  ذلك  اإحياء  اأثبت  ولقد 

التذكري به اأثره يف بناء الّنفو�س واإعالء القيم وبّث املفاهيم.

ولذا فاإّن اإحياء عا�سوراء هو تذكري بيوم احل�سني Q ويوم 

ويّل اهلل يوم هلل تعاىل, فالتذكري به تذكري باأّيام اهلل.

يوم  �سّيما  ل  البلد  هذا  يف  اهلل  اأّيام  نن�سى  ل  اأن  علينا  كما 

 وغري ذلك.
ّ

التحرير ويوم الّن�سر الإلهي



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان الغفلة وخطورته��ا وحقيقتها وكيفّية 

عالجها باليقظة والنتباه.

 المحاضرة الثانية: 
حذار الغفلة

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
.

)1(

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ }

)))  �سورة الأعراف، الآية 79).
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مقّدمة: اأ�سّر االأعداء

الغفلة,  الإن�سان  بها  يبتلى  التي  واأفتكها  الأمرا�س  اأ�سّد  من 

.
)1(

 الأعداء«
ّ
وقد ورد اأّن الإمام علّياً Q قال: »الغفلة اأ�سر

ولذا فاإّن علماء الأخالق, بعد درا�ستهم لأحوال الإن�سان الفرد 

وكذلك للم�سرية الإن�سانّية, راأوا خطورة هذا املر�س, وقد ا�ستفاد 

بع�سهم من القراآن الكرمي فوجد اأّن فيه ما يزيد على الع�سرين اآية 

تدّل على اأّن ل�سفاء الإن�سان ولف�ساده ولرذائل الأخالق ومذاّمها 

اأ�ساًل هو الغفلة؛ وجاء هذا ال�ستنتاج ولذا ورد عن اأمري املوؤمنني 

 Q قوله: »الغفلة �سالل الّنفو�س, 
ّ

و�سّيد املّتقني الإمام علي

.
)2(

وعنوان النحو�س«

محاور المو�سوع

حقيقة الغفلة:

ف على الغفلة ل بّد من الإ�سارة اإىل اأّن معناها الب�سيط 
ّ
للتعر

هو عدم اللتفات اإىل �سيء مع وجوده حتت �سلطان القدرة ومع 

وجود املقت�سي لاللتفات.

)))  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2282.

)2)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2282.
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اإىل الأمور والأ�سياء  اأهّم ما مينع اللتفات  اأّن  اأي�ساً  واحلقيقة 

هو توّجه احلوا�س اأو القوى اأو الّنفو�س اإىل اأمور اأخرى لأ�سباب 

�س اإليها لحقاً.
ّ
نتعر

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
.

)1(

ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ}
ويبدو وا�سحاً من هذه الآية اأّوًل اأّن الغفلة ُتنزل الإن�سان من 

مقام الإن�سانّية املكّرمة اإىل البهيمّية وحتّط من قدره, اإ�سافة اإىل كونها 

الغافلني,  اأّنهم يف زمرة  لل�سقاء الأبدّي, وال�سبب يف ذلك  �سبباً 

والذي حّطهم ونزل بهم اإىل هذا الدرك هو اأّنهم ُزّودوا بقوى هي 

ي�ستخدموها  ومل  اأهملوها  اأّنهم  فاإّما  والآذان,  والأعني  القلوب 

اأ�ساًل فكاأّنها مل تكن لديهم, كما اأّنه لي�س للبهائم فقه ول ب�سائر, 

اأ�ساوؤوا ا�ستخدامها ومل ينتفعوا بوجودها لديهم, فهوؤلء  اأّنهم  اأو 

ب�سبب انحراف قوى الإدراك عندهم عن م�سريها ال�سحيح فقد 

 وهو انتباههم والتفاتهم.
ّ

فقدت دورها النافع والإيجابي

{ۀ  تعاىل:  يقول  حيث  وطم�سها  اإغالقها  مّت  ولذا 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
.

)2(

ے ے}

)))  �سورة الأعراف، الآية 79).

)2)  �سورة النحل، الآية 08).
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عن ماذا تكون الغفلة؟

الغفلة  تكون  التي  الأمور  من  والروايات  الكرمي  القراآن  ذكر 

عنها, منها ل على �سبيل احل�سر:

1 - الغفلة عن اهلل:

ڃ  ڄ  {ڄ  فقال:  تعاىل  اهلل  عنها  حتّدث  التي  وهي 

.
)1(

ڃڃ  }
عنهم,  املغفول  غري  الّنا�س,  »اأّيها   :Q 

ّ
علي الإمام  وعن 

والتاركون املاأخوذ منهم, ما يل اأراكم عن اهلل ذاهبني, واإىل غريه 

.
)2(

راغبني؟!«

2 - الغفلة عن الموت وما بعده:

.
)3(

قال تعاىل: {ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل: {ٱ  وقال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
.

)4(

ٿ ٿٿ}
وقال اأمري املوؤمنني Q: »ويل ملن غلبت عليه الغفلة فن�سي 

.
)5(

الرحلة ومل ي�ستعّد«

)))  �سورة الح�سر، الآية 9).

)2)  نهج البالغة، الخطبة رقم 75).

)3)  �سورة التكاثر، الآيتان ) - 2.

)4)  �سورة الأنبياء، الآيتان ) - 2.

)5)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2282.
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3 - الغفلة عن اآيات اهلل:

مذكورة  اآية  يف  اهلل:  اأولياء  وحّتى  واملعاجز  القراآن  ومنها 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  { پ  اآنفاً: 

.
)1(

ٿ}

اآثار ونتائج الغفلة:

اإّن للغفلة اآثاراً مدّمرة اإ�سافة اإىل ما ذكرنا من اإيجابها لل�سقاء 

الأبدّي فمنها:

العمر  ا�ستثمار  عدم  مبعنى  النجاة:  وعدم  العمر:  اإ�ساعة   -  1

بالرجل  »كفى   :Q 
ّ

علي الإمام  عن  منه,  وال�ستفادة 

.
)2(

غفلة اأن ي�سيع عمره فيما ل ينجيه«

.
)3(

2 - ال�سالل: وعنه Q: »كفى بالغفلة �سالًل«

3 - ف�ساد الأعمال:

.
)4(

وعنه Q: »من حا�سب نف�سه ربح, ومن غفل عنها خ�سر«

4 - اختالط الأمور وعدم ترتيب الأولوّيات:

هّمته  ي�سرف  اأن  غفلة  باملرء  »كفى   :Q 
ّ

علي الإمام  عن 

.
)5(

فيما ل يعنيه«

)))  �سورة الأنبياء، الآية 2.

)2)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2287.

)3)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2287.

)4)  نهج البالغة، الموعظة رقم 208.

)5)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2287.



30

5 - موت القلب:

.
)1(

 Q: »من غلبت عليه الغفلة مات قلبه«
ّ

عن الإمام علي

6 - عمى الب�سيرة:

.
)2(

عنه Q: »دوام الغفلة يعمي الب�سرية«

7 - العمى الأخروّي والمعي�سة ال�سنك:

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  {ۆئ  تعاىل:  قال 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
.

)3(

خب مب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ }

اليقظة عالج الغفلة:

يقول اأرباب ال�سري وال�سلوك اإّن اأّول منازله هو اليقظة, فما مل 

ي�ستيقظ الإن�سان من غفلته وينتبه من نومته وي�سح من �سكرته 

فلن ي�سع قدماً يف طريق ال�سلوك وال�سري نحو اهلل تعاىل واملقامات 

فاإّنه  اإذا ما كان يعي�س حالة من الغفلة  اإّن الإن�سان  اإذ  ال�سامية, 

ين�سى اأ�سله وين�سى حقيقته ول يدرك �سبب هذه احلياة الدنيوّية 

واحلكمة من وجوده فيها ول الغاية املرجّوة منها, فال يفّكر فيها 

ول ي�ستعّد للرحلة عنها اإىل العامل الآخر, فما دام الإن�سان واقعاً 

اإىل  والو�سول  جناته  طرق  لي�سعى يف  يقم  ومل  الغفلة  �سراك  يف 

)))  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2287.

)2)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2287.

)3)  �سورة طه، الآيات 24) - 26).



31

�سعادته وكماله فلن يجد ال�سري نحو اإلهه تعاىل.

ومّما جاء يف احلّث على اليقظة عن اأمري املوؤمنني Q: »األ 

.
)1(

م�ستيقظ من غفلته قبل نفاد مّدته«

.
)2(

وكذلك: »انتباه العيون ل ينفع مع غفلة القلوب«

اإفاقًة  اأبعد  والغرور  الغفلة  قاله Q: »�سكر  ما  اأجمل  ومن 

.
)3(

من �سكر اخلمور«

وعن قيمة اليقظة واأهّمّيتها واأثرها:

.
)4(

قال Q: »�ساّدوا الغفلة باليقظة«

.
)5(

وعنه Q: »اليقظة نور«

اليقظة من الغفلة:

1 - ذكر اهلل تعاىل: وهو احلالة الأوىل من موجبات اليقظة حيث 

.
)6(

 Q: »بدوام ذكر اهلل تنجاب الغفلة«
ّ

قال الإمام علي

2 - معرفة الّدنيا واأحوالها: قال Q: »اإّن من عرف الأّيام مل 

.
)7(

يغفل عن ال�ستعداد«

)))  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2283.

)2)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2283.

)3)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2283.

)4)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2283.

)5)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2283.

)6)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2285.

)7)  ميزان الحكمة، ج 3، �ص 2285.
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3 - تقوى اهلل تعاىل: قال اأمري املوؤمنني Q: »اأو�سيكم بتقوى 

.
)1(

اهلل... اأيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم«

حيث   :R املع�سومني اأي  القلوب  اأطّباء  اإىل  اللجوء   -  4

قد  بطّبه,  دّوار  »طبيب   :P 
ّ

النبي �سفة  يف   Q قال

واأحمى موا�سمه, ي�سع ذلك حيث احلاجة  اأحكم مراهمه 

ّم واأل�سنة ُبكم, متتّبع بدوائه  اإليه, من قلوب ُعْمي واآذان �سُ

.
)2(

موا�سع الغفلة ومواطن احلرية«

الّنف�س  اأخرى منها ذكر املوت والآخرة ومعرفة  اأمور  وثّمة   -  5

فعن الإمام ال�سادق Q: »ذكر املوت مييت ال�سهوات يف 

.
)3(

الّنف�س ويقطع منابت الغفلة ويقّوي القلب مبواعد اهلل...«

خاتمة: اهتّم باإن�سانّيتك:

 يّت�سح 
)4(

اإذا عدنا اإىل قوله تعاىل: {ڄ ڄ ڃ ڃڃ}

لنا اأّن حقيقة الغفلة واأ�ّسها الأ�سا�س هو الغفلة عن الّنف�س وعدم 

عدم  يوّلد  والذي  وماآلها  وقواها  حقيقتها  واإىل  اإليها,  اللتفات 

العتناء بقواها؛ ويف احلقيقة اإّن الغفلة هي عن البعد الروحايّن 

واحلقيقة الإن�سانّية بال�ستغراق يف البعد احليوايّن, ولذا كان َمن 

هذه �سفته كالأنعام بل اأ�سّل �سبياًل.

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم )9).

)2)  نهج البالغة، الخطبة رقم 08).

)3)  م�ستدرك الو�سائل، ج 2 �ص 05).

)4)  �سورة الح�سر، الآية 9).



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اآث��ار الع��داوة والتهاج��ر, ومطلوبّية 

اإ�سالح ذات البني وف�سل��ه, و�سرورة املبادرة 

اإليه مع التنبيه على بع�س �سقطات امل�سلحني.

المحاضرة الثالثة
اإ�شالح ذات البني حرب على ال�شيطان

قال اهلل تعاىل: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ 

.
)1(

ې ې ې}

)))  �سورة الحجرات، الآية 0).
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مقّدمة: في العداوة �سرور ال�سيطان

لقد حّذرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي من ال�سيطان وعداوته, 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  {ڦ  فقال:  عدّواً  نّتخذه  اأن  واأمرنا 

.
)1(

ڄڄ}
{ٺ  قال:  حيث  ال�سيطان  اأهداف  بع�س  تعاىل  بنّي  وقد 

 فمن كان ينتمي 
)2(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
اأن  فعليه  اهلل  بكتاب  وي�سّدق   P اهلل ر�سول  ويّتبع  اهلل  اإىل 

ي�ساّد اإرادة ال�سيطان فال ي�سمح للخ�سومة والعداوة والت�ساحن 

والوئام,  وال�سداقة  واملحّبة  الأخوة  حمّل  حتّل  اأن  والتباغ�س 

اخلبيث  العدّو  هذا  مواجهة  �ساحات  الّنا�س  ونفو�س  فاملجتمع 

وفيها القتال واحلرب معه على اإزالة البغ�ساء, والعداوة والتقاتل 

والتناحر, لأّنها اأ�سلحته التي يفتك بها يف الّنفو�س واملجتمعات, 

و�سل  واملوؤمنني  امل�سلمني  بني  التهاجر  اإىل  الأمور  اآلت  ما  فاإذا 

فرحاً  �سيكون  اأّنه  �سّك  ل  وحينها  ومبتغاه,  غر�سه  اإىل  اللعني 

يزال  »ل   :Q ال�سادق الإمام  عن  جاء  ما  وهذا  م�سروراً, 

ركبتاه  ا�سطّكت  التقيا  فاإذا  امل�سلمان,  اهتجر  ما  فرحاً  اإبلي�س 

.
)3(

وتخّلعت اأو�ساله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور«

)))  �سورة فاطر، الآية 6.

)2)  �سورة المائدة، الآية )9.

)3)  الكافي، ج2، �ص7.
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اأن  لأمر اهلل عليه  ال�سيطان عدّواً, مطيعاً  اّتخذ  قد  فمن كان 

املتهاجرين  ال�سلح بني  ل يقاطع م�سلماً ول يهجر موؤمناً, وعليه 

واملتباعدين واملتباغ�سني ول يرتك الأمر يطول فاإّنه كّلما طالت 

العداوة والهجران طال �سرور وفرح ال�سيطان.

محاور المو�سوع

ر�سالة تحذير اإلى المتعادَيْين المتهاجَرْين:

اإّن اهلل حر�س على و�سم عالقة املوؤمنني بالأخّوة بل يف الآية 

فعلى  ۋ}.  ٴۇ  قال:{ۈ  حيث  بالأخّوة  ح�سرها 

املوؤمنني اأن يرى كّل منهما الآخر اآخاً له, فال يفعل ما ينايف هذه 

الأخوة ول يقيم على ما يفّت ويزلزل هذه الإخّوة, ولأهّمّية هذا 

الأمر فاإّن الر�سول الأكرم P اأّكد عملّياً على الأخّوة الإميانّية, 

ة يف مّكة واأخرى 
ّ
بل الإ�سالمّية من خالل املوؤاخاة التي قام بها مر

يف املدينة املنّورة.

فوجود العالقة احلميمة والطّيبة بني املوؤمنني, وبني امل�سلمني 

يكون  يخالفه  من  اأن  درجة  اإىل  الإ�سالم  بنظر  جّداً  اأمر حيوّي 

 P اأّن ر�سول اهلل بحكم اخلارج عن الإ�سالم, ويف ذلك ُروي 

ماتا  اإّل  ي�سطلحان  ل  ثالثاً  فمكثا  تهاجرا  م�سلمني  »اأمّيا  قال: 
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.
)1(

خارجني عن الإ�سالم«

وحلّث كّل منها على امل�سارعة واملبادرة اإىل امل�ساحلة جاء يف 

»اأمّيا م�سلمني تهاجرا فمكثا ثالثاً ل ي�سطلحان   :P رواية عنه

فاأّيهما  ولية,  بينهما  يكن  ومل  الإ�سالم  من  خارجني  كانا  اإّل 

.
)2(

�سبق اإىل كالم اأخيه كان ال�سابق اإىل اجلّنة يوم احل�ساب«

اإ�سالح ذات البين اأمر يحّبه اهلل:

عندما ل يبادر املتخا�سمان من املوؤمنني اإىل الت�سالح من تلقاء 

اأنف�سهما فاإّنه لأهّمّية �سالمة الأجواء والعالقات بني اأبناء الأّمة 

بالإ�سالح  املوؤمن  املجتمع  اأبناء  بقيام  اهلل  اأمر  فقد  الإ�سالمّية 

بينهما فقال: {ۋ ۅ ۅۉ }.

فاإ�سالح ذات البني معناه اإ�سالح العالقات البينّية اأي بني 

وقد  واملوؤمنة,  الإ�سالمّية  املجتمعات  داخل  واجلماعات  الأفراد 

 :Q جاء يف ف�سل الإ�سالح بني الّنا�س عن الإمام ال�سادق

»�سدقة يحّبها اهلل اإ�سالٌح بني الّنا�س اإذا تفا�سدوا وتقارب بينهم 

.
)3(

اإذا تباعدوا«

بل اإّن اإ�سالح ذات البني من اأف�سل العبادات يف ما روي عن 

 Q يف و�سّيته لولديه احل�سن واحل�سني L اإذ 
ّ

الإمام علي

)))  �سفينة البحار، ج2، �ص698.

)2)  الكافي، ج2، �ص345.

)3)  الكافي، ج2، �ص209.
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يقول: »... فاإيّن �سمعت جّدكما P يقول: �سالح ذات البني 

.
)1(

اأف�سل من عاّمة ال�سالة وال�سيام«

اأف�سل من عمود  كونه  اإّل  الأمر  ف�سل هذا  ولو مل يكن يف 

الّدين الذي هو ال�سالة لكفى.

اأف�سل حّتى من  اإذا كان الإ�سالح بني املتخا�سمني  فكيف 

اأي�ساً:   Q ال�سادق الإمام  فعن  القيمة,  ذي  باملال  ال�سدقة 

.
)2(

»لأن اأ�سلح بني اثنني اأحّب اإيّل من اأن اأت�سّدق بدينارين«

:R االإ�سالح في �سيرة االأئّمة

ل واأنا وختني )�سهري(   بنا املف�سّ
ّ
يروي اأحد الرواة قائاًل: مر

اإىل  تعالوا  لنا:  قال  ثّم  �ساعة  علينا  فوقف  مرياث,  يف  نت�ساجر 

املنزل فاأتيناه فاأ�سلح بيننا باأربعمائة درهم فدفعها اإلينا من عنده 

حّتى اإذا ا�ستوثق كّل واحد مّنا من �ساحبه قال: اأما اإّنها لي�ست 

من مايل ولكن )اأبو عبد اهلل Q( اأمرين: اإذا تنازع رجالن 

من اأ�سحابنا يف �سيء اأن اأ�سلح بينهما وافتديهما من ماله؛ فهذا 

.
)3(
Qمن مال اأبي عبد اهلل ال�سادق

)))  نهج البالغة، �سرح �سبحي ال�سالح، �ص)42.

)2)  الكافي، ج2، �ص209.

)3)  الكافي، ج2، �ص209، ح2.
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خاتمة:

تنبيه اإىل امل�سلحني:  -

اإّن على من يريد اإ�سالح ذات البني اأن يلتفت اإىل اأّن بع�س   -

امل�سلحني من حيث ل ي�سعرون يرتكبون حراماً وهم يظّنون 

اأّنهم يف وارد الإ�سالح, فمن هذه املوارد:

1 - اإنهاء النزاع على ح�ساب المظلوم:

واإقامة  حّقه  باإحقاق  املظلوم  ن�سرة  اأمكن  ما  اأّوًل  املطلوب 

اخل�سومة  وف�سل  واإنهاوؤه  الّنزاع  ف�ّس  املطلوب  ولي�س  العدل, 

على ح�ساب املظلوم ول�سالح الظامل, حيث يقول تعاىل يف بع�س 

موارد كالمه خ�سو�ساً يف حالت البغي والتعّدي: {ے ۓ 

اأي   
)1(

ۆ} ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
الذين يجرون العدل يف ال�سلح, خ�سو�ساً يف حالت خالفات 

اأّننا تركنا  اجلماعات مع بع�سها, لأّن ال�سلح دون العدل, يعني 

ْرنا للباغي 
َ
ماّدة اخلالف والتنازع يف الّنفو�س, وثانياً نكون قد اأَقر

بغيه, واأعطينا �سورة عن الإ�سالم تنايف العدل والق�سط.

2 - توّهم حرمة الكذب:

م, وقد ورد ذّم الكذب والكاذبني يف 
ّ
�سحيح اأّن الكذب حمر

القراآن وكذلك يف اأحاديث العرتة الطاهرة, اإّل اأّن ال�سدق اأحياناً 

م كالنميمة, 
ّ
ينطبق عليه عنوان حمر البني قد  اإ�سالح ذات  يف 

)))  �سورة الحجرات، الآية 9.
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فاإن قال امل�سلح ما �سمع من كّل من املتخا�سمني لالآخر يكون 

زيادة اخلالف  مبا يرتّتب عليه  بينهما  من حيث ل يدري �سعى 

وتعميق ال�سقاق وزيادة ُبعد امل�سافات فيكون م�ّساًء بالنميمة بني 

م�سداقاً  يكون  حيث  هنا  ال�سدق  فاإّن  جهة  من  هذا  املوؤمنني, 

للنميمة ل �سّك اأّنه حرام.

ب بني القلوب 
ّ
 امل�سلح للكذب حّتى يقر

ّ
وثّمة اأمر اآخر لو ا�سطر

مبا  املتخا�سمني  من  لأيٍّ  ين�سب كالماً  اأن  الّنفو�س  بني  ويجمع 

يوؤّدي اإىل ردم الهّوة و�سّد الفجوة فقد يجب اأحياناً ول يكون هذا 

من الكذب احلرام وهذا ما جاء عن ر�سول اهلل P: »ل ي�سلح 

الكذب اإّل يف ثالثة مواطن... كذب الرجل مي�سي بني الرجلني 

.
)1(

لي�سلح بينهما«

�سدق  من  اأ�ساًل  اأخرجه   Q ال�سادق حفيده  اإّن  بل 

عنوان الكذب, مبالغة يف الإ�سارة اإىل حّلّيته وعدم حرمته حيث 

لي�س  ال�سلح  هو  اإّنا  بكّذاب,  لي�س  امل�سلح  »اإّن   :Q قال

.
)2(

بكذب«

)))  الذريعة، �ص98.

)2)  الكافي، ج2، �ص)2، ح7.
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 الليلة الثانية





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

 جن��اح زين��ب O يف قيادة 
ّ
بي��ان �سر

موكب ال�سبي رغم املحن لتكون قدوة واأ�سوة.

 المحاضرة األولى: 
زينب O منوذج القيادة يف املحنة

ت�سدير المو�سوع:

قال الإمام ال�سّجاد Q لعّمته زينب O: »اأنت بحمد 

.
)1(

اهلل عاملة غري معّلمة وفهمة غري مفّهمة«

))) الحتجاج، ج2، �ص)3.
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مقّدمة: المحن محّك ال�سدق وال�سادقين:

اإّن حقائق وقيمة ومعادن الّنا�س اإّنا تتجّلى اأكرث ما تتجّلى يف 

اأوقات الأزمات واملحن وحتت �سغط املعاناة واملكابدة للم�ساّق.

ة من الّنا�س وهم  ولهذا كانت الإ�سارة الإلهّية اإىل نوعّية خا�سّ

امل�سّحون حيث قال:  الثابتون  ال�سامدون  ال�سابرون  املجاهدون 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

.
)1(

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ}
ولئن كانت الأزمات مبا تاأتي به من �سّدة وعنف اأحياناً تت�سّبب 

بالكثري من املعاناة النف�سّية اإ�سافة اإىل اجل�سدّية واملادّية واملعنوّية, 

فاإّنها ت�سبه املرجل الذي تغلي فيه العواطف وامل�ساعر, وتن�سهر 

اأبعادها, وما حتمل من مبادئ  الّنفو�س بكاّفة  ناره ويف غليانه  يف 

توؤّدي  واأخطار  وتهديدات  توّترات  من  تثريه  ما  وقع  على  وقيم 

اإىل اختالط الأمور وتداخلها, وت�سّو�س الروؤى, وتزلزل الّنفو�س 

وخوار القوى. وينعك�س تذبذباً يف املواقف وتراجعاً عن املبادئ.

هوؤلء  اأّن  ذلك  اإىل  ي�سري  ال�سابقة  الآية  يف   
ّ

الإلهي والتنويه 

ال�سادقني من �سفاتهم الثبات وعدم التبديل؛ ل يف القناعات 

ول يف املعتقدات ول يف الآراء ول يف الروؤى وحّتى يف املواقف 

واإن راأوا املوت فيمن ق�سى على هذا الطريق نحبه.

))) �سورة الأحزاب، الآية: 23.
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لتظهر  الّنا�س  به  ُيحكُّ  الذي  املحّك  هي  واملحن  فالأزمات 

حقائقهم ومعادنهم, فباملحّك يظهر اجلوهر من احلجر, وخ�سو�ساً 

القادرة  احلاذقة  املاهرة  فالقيادة  القيادة؛  م�سوؤولّية  يتحّمل  من 

والناجحة اأكرث ما تتجّلى يف اأوقات املحن والأزمات وحتت �سرير 

اأنياب النكبات واملاآ�سي.

ومن اأهّم النماذج التي ت�ستحّق اأن تدر�س يف هذا املجال هو 

.O نوذج ال�سّيدة زينب

محاور المو�سوع

:O االأخطار التي واجهتها زينب

نه�سة  يف  حتّملت   O زينب اأّن  ريب  ول  �سّك  ل 

احل�سني Q وثورته م�سوؤولّيات ج�ساماً واأوكلت اإليها مهاّم قبل 

امل�سري اإىل كربالء وفيها وبعد الواقعة؛ من موقع املعا�سدة لإمام 

واأخرى   Q احل�سني الإمام  هو  القائد  هذا  كان  فتارة  زمانها, 

.Q سار ابن اأخيها الإمام ال�سّجاد�

اأّولهما  باأمرين:  تتلّخ�س  اأخطاراً  واجهت  القيادة  موقع  ومن 

الإمام  عرّب  حيث  الإ�سالم,  جّدها  دين  اهلل  بدين  يتعّلق 

احلكم  بن  مروان  على  به  رّد  مبا  اخلطر  هذا  عن   Q احل�سني

حيث قال: اإين اآمرك ببيعة يزيد اأمري املوؤمنني, فاإّنه خري لك يف 
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راجعون,  اإليه  واإّنا  هلل  »اإّنا   :Q احل�سني فقال  ودنياك,  دينك 

.
)1(

وعلى الإ�سالم ال�سالم اإذ قد بليت الأّمة براع مثل يزيد...«

خلطرين  �س 
ّ
تعر الذي  النبّوة  بيت  نف�س  هو  الثاين:  واخلطر 

واحد له عالقة بطم�س نوره واإغالقه كباِب هداية, مبعنى �سرب 

الإمامة فكراً وعقيدة, وثانياً: اجتثاثه مبعنى الإجهاز على ال�ساللة 

بالقتل. وتاأتَّى عن حوادث الطّف جمموعة اأخرى من الأخطار 

تتعّلق بالأرامل والأيتام ومعاناة ال�سبي و�سماتة ال�سامتني و�سياط 

اجلاّلدين وغري ذلك.

وتغيريه  الإ�سالم  تدمري  هما:  الرئي�سني  اخلطرين  اأّن  اإّل 

اأي  وعقائدّياً.  وفكرّياً  مادّياً  الإمامة  اقتالع  والثاين:  وم�سخه, 

اإطفاء نور اآل البيت.

زينب O في المواجهة قائد:

يف  والنهو�س  القيام  نتائج   Q احل�سني الإمام  خّل�س  لقد 

عّنا  ا�ست�سهد ومن تخّلف  بنا  فقال: »من حلق  الطاغية  مواجهة 

 فالنتيجة هي �سهادة اأبطال هذه الثورة, ولكن 
)2(

مل يبلغ الفتح«

بالركب  اللتحاق  املتخّلفني عن  اأخرى هي حرمان  نتيجة  ثّمة 

 من الفتح ولي�س فقط من الن�سر والغلبة.
ّ

احل�سيني

))) مثير الأحزان، �ص5).

)2) مثير الأحزان )ابن نما الحلي(.
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اإّل اأّن الإمام احل�سني Q اأ�سار اإىل اأّن حتقيق اأهداف الثورة 

والقيام والنهو�س له ثمنان اأو بعبارة اأخرى له تدبريان اإلهّيان عرّب 

عنهما بقوله:

.
)1(

»�ساء اهلل اأن يراين قتياًل«. »�ساء اهلل اأن يراهّن �سبايا«

فالركن الأّول لتحقيق الأهداف ومواجهة الأخطار هو جهاد 

ح�سلت  التي  بالكيفّية  وا�ست�سهادهم  و�سحبه   Q احل�سني

 لتوؤتي 
ّ

م, والركن الثاين من التدبري الإلهي
ّ
يوم العا�سر من املحر

والن�ساء   O زينب حتّمل  هي  ثمرها  وتنتج  اأكلها  النه�سة 

والأطفال ال�سبي ومواجهة الظاملني.

 ,Q فقائد املواجهة الع�سكرّية يف �ساحات كربالء هو احل�سني

ال�سبي  و�سحارى  الظاملني  ق�سور  يف  اجلهادّية  املواجهة  وقائد 

.O و�سياط اجلاّلدين هو زينب

وبنجاحها بهذه القيادة يكتمل النجاح للثورة احل�سينّية.

اإّن املن�سب القيادّي الذي تبّواأته زينب يف امل�سرية احل�سينّية 

اقت�ست اأن حتمل �سفات توؤّهلها للنجاح فيها اإذ ل ي�ستطيع اأن 

يتحّملها اإّل من كان مع�سوماً اأو قاب قو�سني اأو اأدنى من ذلك, 

 Q اإليه الإمام ال�سّجاد اأ�سار  مبعنى الع�سمة الفعلّية وهذا ما 

.
)2(

بقوله لها: »اأنت بحمد اهلل عاملة غري معّلمة وفهمة غري مفّهمة«

))) بحار الأنوار، ج44، �ص364.

)2) الحتجاج، ج2، �ص)3.
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 ,Q 
ّ

علي اأبيها  من  ورثتها  وقد  ال�سجاعة  اإىل  حتتاج  وهي 

�سّيد  اأبيها  بيان  بل  اأّمها  بيان  عن  يقّل  ل  بيان  اإىل  واحتاجت 

البلغاء, ولذا قال فيها من �سمعها وهو حذمي الأ�سدّي: مل اأر واهلل 

 ,Q 
ّ

خفرة قّط اأنطق منها, كاأّنها تنطق وتفرغ عن ل�سان علي

وقد اأ�سارت اإىل الّنا�س باأن اأن�ستوا, فارتّدت الأنفا�س, و�سكنت 

, وذلك عندما خطبت الّنا�س يف الكوفة, وال�سخ�س 
)1(

الأجرا�س

الّنا�س  فراأيت  فيقول:  كالمها  اأثر  ي�سف   - اأي حذمي   - نف�سه 

حيارى قد رّدوا اأيديهم يف اأفواههم, وبداأوا بالبكاء وبانت عليهم 

.
)2(

عالمات احلرية والندم

اأبيها  من  بها  حظيت  التي  ة  اخلا�سّ الرتبية  اإىل  اإ�سافة  هذا 

مبا  عا�سوراء  قبل  كابدتها  التي  واملحن  الظروف  وكذلك  واأّمها, 

اأهّلها لتحّمل ما حملته يف ذلك الظرف.

نموذج النجاح في المحن: 

اإّن زينب O مل تنجح فقط يف القيادة يف املحنة, ولكّنها 

�سّكلت النموذج للنجاح يف القيادة يف املحن حيث ا�ستطاعت 

اجلي�س  هجوم  من  وابتداًء   Q احل�سني الإمام  �سهادة  بعد 

على اخليام, اأن تدير املوقف فحفظت الأطفال والن�ساء والإمام 

ال�سّجاد, وكذلك حفظت �ساللة الإمامة يف ق�سر ابن زياد مبا اأثار 

))) اأمالي المفيد، �ص)32.

)2) اأمالي الطو�سي، �ص93.
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يف  وكذلك  بنف�سها؛  له  فادية  عليه  نف�سها  األقت  حينما  تعّجبه 

مواجهة طاغية الزمان يف ق�سره؛ ويف هذا املوقف نقول: اإّن القائد 

اإيقاعه  اأن ينقل الأزمة التي يريد عدّوه  الفّذ هو الذي ي�ستطيع 

فيها اإىل ديار العدّو واإىل مع�سكر العدّو واإىل نف�س العدّو.

فهّزت  الطاغية  جمل�س  يف  خطبتها   O زينب األقت  فقد 

اأركانه وزلزلت بنيانه ونّكدت عليه فرحته مبا اعتربه ن�سراً واإجنازاً, 

ومالأت جمل�سه وحا�سريه الرعب يف قلوبهم, وغلب عليهم التوّتر 

واخلوف وقد قالت الدكتورة بنت ال�ساطئ فيها: اأف�سدت زينب 

و�سكبت  الّن�سر  لّذة  اأمّية  وبني  زياد  ابن  على  احل�سني  اأخت 

.
)1(

قطرات من ال�سّم الزعاف يف كوؤو�س الكافرين

خاتمة:

املواجهة  نتيجة  اأعلنت  قد   O زينب اإّن  القول  وي�سّح 

عندما قالت ليزيد لعنه اهلل:

متحو  ل  فواهلل  جهدك,  ونا�سب  �سعيك  وا�سع  كيدك,  »فكد 

.
)2(

ذكرنا ول متيت وحينا«

 ونبّوته والإمامة باقية والإ�سالم املرموز اإليه 
ّ

فالبيت الها�سمي

بالوحي باٍق, واأّما الباغي فله عك�س ما اأمل: »ول يرح�س عنك 

عارها«.

))) مو�سوعة طبقات الفقهاء، ج)، �ص364.

)2) اللهوف في قتلى الطفوف، �ص07).
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نعم لقد حتّملت زينب O امل�سوؤولّية وجنحت فكانت عند 

ح�سن ظّن رّبها عندما قبلت اأن تعاين يف طريق احلّق ويف �سبيل 

اهلل, قابلة ورا�سية بامل�سيئة الإلهّية.

ال�سموات  دامت  ما  بل  الدنيا  دامت  ما  عليها  فال�سالم 

والأر�سون.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان دور املراأة يف اجلهاد, والإ�ساءة 

كان  ما  �سّيما  ل  النماذج  بع�س  على 

لزينب O من اأفعال واأقوال واحلّث 

على قيام املراأة باأداء هذا الدور.

المحاضرة الثانية
الدور اجلهادّي للمراأة

.
)1(

يف احلديث ال�سريف: »جهاد املراأة ح�سن التبّعل«

))) فروع الكافي، ج5، 2، �ص9.
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مقّدمة: للمراأة موقعها في الم�سروع االإلهّي لالإن�سانّية.

قال اهلل تعاىل: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
)1(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ}
يف �سوء هذه الآية الكرمية ويف �سوء ما هو املركوز يف الفهم 

بعبارة  تتلّخ�س  التي  الإ�سالمّية  الأّمة  وظيفة  لدور   
ّ

الإ�سالمي

اإعالء كلمة اهلل يف الأر�س, من خالل ن�سر رايات الهدى وتطبيق 

وّفقت  اإن  التي  امل�سوؤولّية  هذه  الأّمة  تتحّمل  تعاىل  اهلل  �سرع 

كما  لت�سبح  جميعها,  الب�سرّية  �سيعّم  خريها  فاإّن  بها  للنهو�س 

قال اهلل تعاىل: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

.
)2(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ}
الراقية  الإن�سانّية  القيم  حاملة  الإ�سالمّية  الأّمة  �ستكون  فحينها 

وكذلك  وحفظها,  ن�سرها  اإىل  وال�ساعية  تبّنيها  اإىل  غريها  والداعية 

ومن  رقيبة على ذلك  ال�ساهدة على ذلك من جهة كونها  �ستكون 

امل�ساغة  لالإن�سانّية  املاأمول  واملثال  الراقي  النموذج  تقدمي  خالل 

اأدوار ومهاّم  ت�ستتبع من  وما  امل�سوؤولّية  الإلهّية. وهذه  التعاليم  على 

بل  واملوؤمنني  امل�سلمني  من  والرجال  بالذكور  تخت�ّس  ل  ووظائف 

اأدوار  وللمراأة  امل�سروع,  للمراأة موقعها يف هذا  اأّن  ل �سّك ول ريب 

ووظائف, والتاريخ وال�سرية الب�سرّية و�سنن الجتماع الإن�سايّن تف�سح 

))) �سورة البقرة، الآية 43).

)2) �سورة اآل عمران، الآية 0)).
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اأّن طريق حتقيق هذه الأهداف لي�ست مفرو�سة بالورود, بل غالباً ما 

تكون حمفوفة باملخاطر عرب ال�سراعات الع�سكرّية, وبالتايل فثّمة مهاّم 

جهادّية يف مواجهة املعادين من الظَلمة واجلائرين والكافرين.

محاور المو�سوع

فما هو دور المراأة في الجهاد؟

اإليها  الر�سالة ون�سرها والدعوة  املراأة يف تبليغ  ل يختلف دور 

دورها  هو  ت�ساوؤل  حمّل  هو  الذي  واإّنا  الرجل,  دور  عن  كثرياً 

يف  اخلو�س  وقبل  واجلهاد.  الع�سكرّي  ال�سراع  حالت  يف 

اأّن الإ�سالم  اأمر وهو  اإىل  بّد من الإ�سارة  مفردات هذا الدور ل 

عندما اأراد اأن ير�سم للمراأة دورها يف احلياة ويحّدد لها وظيفتها 

طبيعة  لأّن  وذلك   
ّ

والنف�سي  
ّ

الطبيعي تكوينها  مقت�سيات  راعى 

اأنوثتها وعاطفتها ورهافة  املراأة يف  اإىل  الجتماع الإن�سايّن حتتاج 

اأحا�سي�سها وبدونه ل تتكامل الإن�سانّية على �سعيد الأفراد كما 

على �سعيد املجتمعات وعلى �سعيد الإن�سانّية.

يتلّخ�س  ُن�سئ على مفردات هذا الدور والذي  والآن تعالوا 

مبا يلي:

1 - الدور التعبوّي:

نفو�س  الهمم وي�سعل احلما�س يف  القيام مبا ي�ستنه�س  مبعنى 
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املجاهدين من خالل اخلطب, والأ�سعار احلما�سّية, وكذلك من 

خالل بع�س الأفعال الأخرى.

ويف تاريخ الإ�سالم ناذج من ذلك تلك املراأة التي كانت مع 

جي�س اأمري املوؤمنني ت�ستنه�س همم املجاهدين وت�ستثري حمّيتهم 

ونخوتهم وتعمل على حتفيزهم للقتال حّتى وقع يف نف�س معاوية 

منها ما وقع وظّل يف نف�سه �سيء منها اإىل ما بعد �سهادة الإمام 

.Q 
ّ

علي

ولدها  اأقحمت  التي  وهب  اأّم  راقية,  ناذج  جند  كربالء  ويف 

العري�س ميدان اجلهاد وال�سهادة واأبت عليه اإّل اأن يقتل بني يدي 

حفيد ر�سول اهلل, بل كانت تقول وحتمل معه واإىل جانبه: »لن 

.
)1(

اأعود حّتى اأموت معك«

زينب  وقدوتهّن  قائدتهّن  هي  كربالء  ن�ساء  يف  امراأة  وثّمة 

الكربى بنت اأمري املوؤمنني Q التي كان لها دور على �سعيد 

هذه التعبئة ورفع الروح املعنوّية, قامت به خري قيام ومن تفا�سيل 

اأخاها,  ُت�سائل  كانت  عندما  العا�سر  ليلة  دورها  هذا,  وخطوات 

ولعّلها كانت عاملة باأّن ثّمة من ي�سمع كالمها من الأن�سار, وهي 

تقول له اأّنه هل ا�ستخرب نّيات اأ�سحابه لعّلهم ي�سلموه عند الوثبة, 

فاأ�سعلت هذه الكلمات نفو�س الأ�سحاب وكذلك الها�سمّيني, 

 Q واحل�سني  O زينب لُي�سِمعوا  اأجمعهم  عن  فخرجوا 

))) اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاوو�ص، �ص44.
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والت�سحية,  الن�سرة  على  عزمهم  من  ال�سدور  يثلج  ما  والن�ساء 

يرّدد  �سمعته  عندما   Q احل�سني باأخيها  يخت�ّس  ما  هو  وثانياً 

الأبيات التي فيها:

خ��ل��ي��ِل م���ن  ل���ك  اأفٍّ  ده����ر  ي���ا 

ك��م ل��ك يف الإ����س���راق والأ���س��ي��ل

م����ن ����س���اح���ب وط����ال����ب ق��ت��ي��ل

ب��ال��ق��ل��ي��ل ي��ق��ب��ل  ل  وال�����ّده�����ر 

)1(

 ����س���ال���ك ���س��ب��ي��ل��ي
ٍّ

وك�������ّل ح�����ي

ف�ساحت قائلة له: كاأّنك تغت�سب نف�سك اغت�ساباً, واأّن هذا 

اأقرح لفوؤادها.

فهي تقول ما م�سمونه اأّن اإقدامه Q على القتال فال�سهادة 

 Q مكرهاً اأ�سّد اإيالماً لقلبها من نف�س القتل وال�سهادة. ولعّله

كان يريد لها اأن ت�سل اإىل هذا املوقف وهذا الراأي لتكون �سريكة 

له يف قرار القتال حّتى ال�سهادة.

2 - خدمة المجاهدين وتمري�سهم:

وتلّخ�س ذلك ال�سحابّية اجلليلة اأّم عطّية فتقول: غزوت مع 

ر�سول اهلل P �سبع غزوات وكنت اأخلفهم يف رحالهم واأ�سنع 

.
)2(

لهم الطعام واأداوي اجلرحى واأقوم على املر�سى«

))) رو�سة الواعظين، �ص84).

)2) المراأة في ح�سارة العرب، �ص27.
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3 - الجهاد بالمال:

واأّنه  واأنف�سهم  باأموالهم  يجاهدوا  باأن  املوؤمنني  اهلل  اأمر  لقد 

ا�سرتى منهم اأموالهم كما ا�سرتى منهم الأنف�س.

ومن اأبرز الن�ساء املجاهدات باملال ال�سّيدة خديجة بنت خويلد 

الإ�سالمّية  الدعوة  دعم  يف  مالها  كّل  اأنفقت  التي  املوؤمنني  اأّم 

عندما كانت يف اأوائل خطواتها ويف اأ�سعف حالتها.

4 - رعاية عوائل ال�سهداء:

ال�سهداء  اأيتام  زينب O يف حفظ  العقيلة  دور  يربز  وهنا 

ورعايتهم طيلة م�سرية ال�سبي, بل يف الروايات اأّنها كانت تطعم 

تها من اخلبز وتطوي اأّيامها جوعاً حّتى اأّثر فيها ذلك. الأيتام ح�سّ

خاتمة: اأدوار ووظائف اأخرى للمراأة:

للمراأة اأدوار قامت بها تذكرها كتب ال�سري, فمن ذلك الدور 

الأمني الذي قامت به �سفّية بنت عبد املطّلب التي قامت بقتل 

 للتج�ّس�س واإلقاء الفتنة 
ّ

من ت�سّلل من امل�سركني اإىل مع�سكر النبي

.
)1(

وجلمع املعلومات وكان من اليهود, مّما األقى الرعب يف قلوبهم

 
ّ
فر عندما  الع�سكرّي  باجلهاد  الن�ساء  بع�س  قامت  وكذلك 

الرجال من �ساحات القتال كما فعلت ن�سيبة املازنّية يف اأحد.

))) اأ�سد الغابة، �ص492.
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ول بّد من الإ�سارة اإىل اأّن ثّمة وجوهاً اأخرى للحرب كاحلرب 

النف�سّية والإعالمّية والثقافّية, ت�ستطيع املراأة اأن توؤّدي فيها دورها, 

ومن اأبرز من يعطينا يف ذلك در�ساً دور ال�سّيدة زينب يف حفظ 

التي  النف�سّية  والرّد على احلرب  الإ�سالمّية ومفاهيمها  العقيدة 

�سّنها الطغاة عندما رّدت على من اأراد قلب املفاهيم بالقول كيف 

العقيدة  يثبت  الرّد كالماً  باأخيك؟ حيث كان  اهلل  راأيت �سنع 

ويرّد احلجر من حيث اأتى: ما راأيت اإّل جمياًل, هوؤلء قوم كتب 

عليهم القتل فربزوا اإىل م�ساجعهم, و�سيجمع اهلل بينك وبينهم 

.
)1(

فتحاّج وتخا�سم فانظر ملن الفلج...

))) مثير الأحزان، �ص79.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان الك�سل واأ�س��راره واحلّث على اجلّد 

والن�ساط والعمل واتخاذ احلرفة.

المحاضرة الثالثة
الك�شل موت

.
)1(

 بالّدين والّدنيا«
ّ
عن الإمام الباقر Q: »الك�سل ي�سر

)))  بحار الأنوار، ج 75، �ص 80).
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مقّدمة: الك�سل ي�سّر بالّدين والّدنيا:

من الآفات التي يبتلى بها الإن�سان الفرد الك�سل, وخلطورة 

الك�سل يف حياة الفرد والأّمة جاء الإ�سالم واإدراكاً منه ملا للعمل 

فقد  وتقّدمها,  وتطّورها  الأمم  رقي  اأهّمّية يف  والن�ساط من  واجلّد 

العالية  الهمم  ذوي  ومدح  والن�ساط  واجلّد  العمل  على  حّث 

واأ�سحاب الطموح يف العلم والعمل, و�سّن حملة على البطالة, 

 :Q الباقر الإمام  عن  جاء  ما  هو  و  والتكا�سل,  والك�سل, 

 بالّدين والّدنيا« كما �سبق.
ّ
»الك�سل ي�سر

ومَلّا كان البع�س يتوّهم اأّن العمل يف �سبيل حت�سيل املعا�س هو 

للّدين, جاء  هة  م�سوِّ نظرٌة  للّدين, وهذه  مناف  وهو  للّدنيا  طلب 

لدنياك  »اعمل  قائاًل:  النظرة  هذه  لي�سّوب  ال�سريف  احلديث 

.
)1(

كاأّنك تعي�س اأبداً واعمل لآخرتك كاأّنك متوت غداً«

فالعمل يف �سبيل املعا�س اأمر �سرورّي والإ�سالم يبغ�س من 

يكون كاّلً على غريه يلقي على غريه م�سوؤولّية اإعالته.

بالآخر  وللّدين  للزهد  العمل  منافاة  عن  ال�سابقة  وال�سبهة 

واجهها اأئّمة اأهل البيت وب�سورة مبا�سرة حيث جاء عن الإمام 

اآخرته  ول  لآخرته,  دنياه  ترك  من  مّنا  »لي�س   :Q الباقر

.
)2(

لدنياه«

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7)، �ص 76.

)2)  و�سائل ال�سيعة، ج 2)، �ص 49.
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الإن�سان  لي�ستقيم  والآخرة  الّدنيا  بني  املوازنة  من  بّد  فال 

وت�ستقيم حركته.

محاور المو�سوع

اآثار الك�سل ونتائجه:

التي  الأمور  من  الك�سل  اأّن  العقالء  عند  معروف  هو  مّما 

يف  املدّمرة  لنتائجه  العقالء  ويبغ�سه  ال�سليمة,  الّنفو�س  متقتها 

الأفراد واملجتمعات, فعلى ال�سعيد الفردّي فاإّنه يوؤّدي اإىل هدم 

ة, فالك�سل مر�س يجعل �ساحبه متثاقاًل عن العمل 
ّ
ال�سخ�سي

نتائج  حول  الروايات  يف  ذكر  وممَّا  ات, 
ّ
امل�سوؤولي حتّمل  وعن 

الك�سل:

1 - عدم اأداء الحقوق:

ال�سجر  وخ�سلتني:  »اإّياك   :Q ال�سادق الإمام  عن 

والك�سل, فاإّنك اإن �سجرت مل ت�سرب على حّق, واإن ك�سلت مل 

القيام  ي�ستطيع  الك�سول ل  اأّن   جّداً 
ّ

الطبيعي  فمن 
)1(

تودِّ حّقاً«

بحقوق نف�سه ول يقوم مبا يلزم من عمل لنفعها فال يوؤّدي حّقها, 

فكيف ل يكون عاجزاً عن حقوق الآخرين؟

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج2)، �ص65.
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2 - التق�سير في طاعة اهلل:

قال اأمري املوؤمنني Q: »اإّياكم والك�سل فاإّنه من ك�سل مل 

.
)1(

» يوؤّد حّق اهلل عزَّ وجلَّ

3 - الفقر: 

وهو نتيجة وثمرة طبيعّية, قال اأمري املوؤمننيQ: »اإّن الأ�سياء 

.
)2(

ملّا ازدوجت ازدوج الك�سل والعجز فنتج بينهما الفقر«

ولذا فاإّن م�سري الك�سول هو اأن تهون عليه نف�سه حّتى ي�سل 

اإىل اإراقة ماء وجهه بال�ستعطاء وال�ستجداء وال�سوؤال, والت�سّكع 

ومّد يده �سائاًل امل�ساعدة وقد قال ر�سول اهلل P: »م�ساألة الّنا�س 

.
)3(

من الفواح�س«

4 - الك�سل مانع من الحظوظ:

فاإّنهما  وال�سجر  والك�سل  »اإّياك   :Q املوؤمنني اأمري  عن 

.
)4(

مينعانك من حّظك من الّدنيا والآخرة«

ومن ذلك ما عن باقر العلوم Q: »اإيّن لأبغ�س الرجل اأن 

اأمر دنياه فهو عن  اأمر دنياه, ومن ك�سل عن  يكون ك�سالن عن 

.
)5(

اأمر اآخرته اأك�سل«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج2)، �ص65.

)2)  الكافي، ج5، �ص86.

)3)  جامع ال�سعادات، ج2، �ص89.

)4)  الكافي، ج5، �ص85.

)5)  الكافي، ج5، �ص88.
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5 - المبغ�سة من اهلل وال�سالحين بل حّتى الّنا�س: 

فبغ�س الّنا�س اأمر ل ي�ستطيع عاقل اإنكاره وهو جاٍر على كّل 

ل�سان من األ�سنة عقالء الّنا�س, اأّما مبغو�سّية الك�سل والك�سول 

عزَّ  اهلل  »اإّن   :Q ال�سادق الإمام  عن  جاء  ما  فمن  اهلل  عند 

.
)1(

وجلَّ يبغ�س العبد النّوام الفارغ«

6 - �سياع الأفراد والمجتمعات:

وثقاًل  عائالتهم  على  عبئاً  ي�سبحون  الك�سولني  الأفراد  اإّن 

عليها وعلى املجتمعات التي ينتمون اإليها, فهم فئة ت�ستهلك ول 

تنتج؛ عاجزون ب�سبب مر�س الك�سل وي�سيبون املجتمع بالعجز, 

عن  جاء  وقد  ملجتمعه,  وكذلك  ل�ساحبه  الذّل  يوجب  والعجز 

.
)2(

 Q: »العجز مهانة«
ّ

الإمام علي

.
)3(

وقال Q: »العجز اآّفة«

واأي اآّفة اأعظم من مر�س ي�سيب الفرد واملجتمعات بال�سلل؟ 

فكما ت�سّل يدا الك�سول فال جتلب خرياً ول تدفع �سوءاً كذلك 

اإذا انت�سر مر�س الك�سل ي�سّل الأّمة.

)))  الكافي، ج5، �ص85.

)2)  بحار الأنوار، ج66، �ص59).

)3)  بحار الأنوار، ج66، �ص60).
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ّ
الأمم, وهو مر�س يجر التاأّخر والنحطاط يف  فالك�سل �سبب 

بع�سه بع�ساً, فمن ك�سل عن �سيء �سوف ل ينفّك يك�سل عن 

غريه, فغريه حّتى ي�سبح ميتاً قبل اأن ميوت. 

ما العالج؟

1 - الن�ساط 

ميّثل  الك�سل  كان  فلئن  الك�سل,  عك�س  على  الن�ساط  اإّن 

ما  ن�سيطني  كانوا  اأجدادنا  اأّن  ولول  احلياة,  هو  فالن�ساط  املوت, 

والثقافة  العمران,  وذلك  احل�سارات  وتلك  البنيان  هذا  ورثنا 

والعلوم واخلربات الهند�سّية والطّبّية والزراعّية وغري ذلك.

الك�سل  من  ي�سكو  كان   Q ال�سادق الإمام  اأّن  وروي 

امل�ست�سري يف زمانه, فاإذا به يقول: »ل تك�سلوا يف طلب معاي�سكم 

.
)1(

فاإّن اآباءنا كانوا يرك�سون فيها ويطلبونها«

2 - اّتخاذ الحرفة:

للعمل  مثاًل   R البيت اأهل  واأئّمة   P النبّي كان  ولقد 

والن�ساط واجلّد ومن الروايات الرائعة يف حّثهم على العمل بل على 

اأّنه: كان ر�سول اهلل P اإذا نظر اإىل  اّتخاذ احلرفة جاء يف احلديث 

الرجل فاأعجبه قال: »هل له حرفة؟« فاإن قالوا ل, قال: »�سقط من 

عيني«, قيل: وكيف ذلك يا ر�سول اهلل P؟ قال: »لأّن املوؤمن اإذا 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج 2)، �ص 38.
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 وهذا حتذير من اأمر خطري, وهو اأّن 
)1(

مل يكن له حرفة يعي�س بدينه«

�ساحب الّدين اإذا مل ي�ستطع اأن ي�ستقّل مالّياً وينتج ما يكفيه فمعنى 

ذلك اأّنه اإذا ما اأراد ما يعي�س به لن يجد �سلعة ليبيعها اإّل دينه...

خاتمة: بالعمل نواجه الم�ستكبرين:

والإقليمّية  العاملّية  وال�سيا�سات   
ّ

ال�سيا�سي الواقع  مطالعة  اإّن 

تف�سي اإىل نتيجة اأّن ثّمة حرباً ي�سّنها امل�ستكربون والطغاة واأذناب 

وهذه  ال�سعوب,  ثروات  ناهبي  بل  الرثوات,  مالكي  من  هوؤلء 

احلرب هدفها الإ�سعاف, من خالل حتويلنا اإىل �سعوب ل كرامة 

لها, عرب اإفقارنا وحتويلنا اإىل �سعوب مت�سّولة.

بالعمل  اإّل  والإذلل  الإفقار  �سيا�سات  مواجهة  ميكن  ول 

والن�ساط واجلّد والجتهاد, َفْلُنالِق جهاد املجاهدين يف �ساحات 

مثل  لنا  ليكون  والإنتاج  العمل  �ساحات  يف  بجهادنا  القتال 

اأجرهم.

يف  املجاهد  اأجر  العامل  »اأجر   :Q ال�سادق الإمام  فعن 

.
)2(

�سبيل اهلل«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج 3)، �ص 2).

)2)  الكافي، ج5، �ص88.





67

الليلة الثالثة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

المحاضرة األولى
خري الأمم املوّحدة املت�شامنة

بيان اأهّمّية الت�سامن ووجوهه واحلّث على 

التكاف��ل وق�س��اء احلوائج ون�س��رة املظلومني 

واملحافظة على الوحدة.

.
)1(

{ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ}

)))  �سورة المائدة، الآية 2.
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مقّدمة: خير االأمم اأّمة الت�سامن:

جاء الإ�سالم ليبني اأّمة, ولكن لي�س كما كان �سائداً ومفهوماً 

يف ذلك الزمن, الأّمة التي يريدها الإ�سالم اأّمة ي�سوغها الّدين, 

فتحِمله عقيدة, وجت�ّسده قيماً ومفاهيم وتعك�سه �سلوكاً يف حركة 

الأفراد واجلماعات.

وقد اأّكد الإ�سالم على ذلك بقوله: {ٺ ٺ ٺ ٺ 

.
)1(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}
فاأّمة الإ�سالم اأّمة هي يف نف�سها مبا حتمله خري الأمم من عقيدة 

فخريها  للّنا�س,  اأخرجت  اأّمة  خري  وهي  وقيم,  ومفاهيم  وفكر 

لي�س حمبو�ساً فيها, واإّنا هو خري وا�سل لغريها من الأمم, حيث 

تقّدم النموذج الأف�سل لالأمم على طول امل�سرية الب�سرّية, بل هي 

الأّمة  وهذه  حركتهم؛  وثمرة  والأولياء  الأنبياء  جهود  خال�سة 

وي�سل  يف�س خريها  ما مل  للّنا�س  خرجت 
ُ
اأ اأّمة  تكون خري  لن 

والنّوار  واجلّذاب  الرائع  النموذج  تقدمي  اأمرين,  عرب  غريها  اإىل 

اإّل  يقوم  وتو�سيعه, وذلك ل  ن�سره  مبهّمة  تقم  وما مل  بالف�سائل 

الأمر  األ وهو   
ّ

الداخلي الإ�سالح  اأو فقل  التطهري  بدوام حركة 

باملعروف والنهي عن املنكر.

ولأّن هذه املهّمة م�سوؤولّية عاّمة فاإّن �سناعة خري الأمم, واإبراز 

مبداأ: {ەئ  بتج�سيد  اإّل  يكون  اآيات جاللها وجمالها ل 

)))  �سورة اآل عمران، الآية 0)).
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.
)1(

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ}
امل�سلمني  بني  الت�سامن  منهج  باعتماد  ت�سميته  والذي ميكن 

خ�سو�ساً يف اأّيام الأزمات التي تواجهها الأّمة.

محاور المو�سوع

دور الت�سامن في بناء الوحدة:

اإّن الأمم خ�سو�ساً الأّمة الإ�سالمّية تواجه يف م�سريتها وحياتها 

اأزمات ذات اأنواع واألوان فمنها:

الأزمات الجتماعّية  -

الأزمات القت�سادّية  -

الأزمات الأمنّية والع�سكرّية  -

الكوارث  من  الناجتة  الكونّية  اأو  الطبيعّية  الأزمات   -

والآفات الطبيعّية

اأزمات ثقافّية وفكرّية  -

ومن اأخطر الأزمات الأمنّية التي تواجهها الأّمة الفنت التي 

ي�سعى الأعداء اإىل اإيقاع الأّمة فيها والتي تاأخذ اأ�سكاًل وتتخذ 

متزيق  بهدف  ذلك,  وغري  عرقّية  واأحياناً  وثقافّية  فكرّية  اأدوات 

الأّمة وال�سيطرة عليها.

)))  �سورة المائدة، الآية 2.
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فالت�سامن والتكافل والتعاون بني خمتلف قوى الأّمة كفيل 

بدفع اأخطار هذه الأزمات جميعاً, وحفظ الأّمة وجمدها وعّزها 

الكفيلة بدرء هذه  الأّمة  بناء وحدة  والت�سامن ركيزة من ركائز 

الأخطار وكبح قدرتها على تقوي�س بنيان الأّمة, ولذا كان التاأكيد 

على هذه الوحدة: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
)1(

ٿ}
كيف يتجّلى مبداأ الت�سامن والتعاون؟ 

ثّمة األوان خمتلفة يتجّلى فيها مبداأ الت�سامن والتعاون الذي 

قوامه كونه تعاوناً وت�سامناً على ما فيه تقوى اهلل, اأي حول قيم 

على  قبلّياً  ت�سامناً  ولي�س  ومفاهيمه,  و�سريعته وعقائده  الإ�سالم 

طريقة ن�سرة القريب ظاملاً اأو مظلوماً, بل يف �سوء ما فيه ر�سا اهلل 

واجتناب �سخطه, ومن املجالت التي يتجّلى فيها الت�سامن:

1 - لزوم الوحدة:

 مبعنى مالزمة كّل قول وفعل يقّوي عرى الوحدة بني امل�سلمني 

الإمام  دعانا  وقد  والتناحر  الفرقة  يوجد  ما  اإىل  الذهاب  وعدم 

ال�سادق Q اإىل ذلك قائاًل: »من فارق جماعة امل�سلمني قيد 

.
)2(

�سرب فقد خلع ربقة الإ�سالم من عنقه«

)))  �سورة الأنبياء، الآية 92.

)2)  الكافي، ج)، �ص405.
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2 - التكافل الجتماعّي وق�ساء الحوائج:

فالتكافل الجتماعي القائم على حّب امل�سلم لأخيه امل�سلم 

امل�سلم كما  اأخيه  اجتاه  امل�سلم �ساحياً  واأن يكون �سمري  واإيثاره, 

ميكن تف�سري احلديث امل�سهور عنه P: »من اأ�سبح ل يهتّم باأمور 

.
)1(

امل�سلمني فلي�س مب�سلم«

وليتحّول  اأّمته  واأبناء  اأّمته  هموم  امل�سلم  يحمل  اأن  فاملطلوب 

ر�سول  �سئل  حني  اإّنه  اإذ  عملّية  خطوات  اإىل  الهتمام  هذا 

�سرور  »اّتباع   :P قال اهلل؟  اإىل  اأحّب  الأعمال  اأّي   :P اهلل

 :P امل�سلم«؛ قيل: يا ر�سول اهلل: وما اّتباع �سرور امل�سلم؟ قال

.
)2(

»�سبعة جوعه, وتنفي�س كربته, وق�ساء دينه«

اإىل  ي�ستند   
ّ

اأخالقي نظام  هو  حقيقة   
ّ

الجتماعي فالتكافل 

اإىل  وانتمائه   
ّ

الديني التزامه  جت�سيد  وجوه  ومن  عقدّية  خلفّية 

الإ�سالم.

3 - ن�سرة المظلوم:

 : فيما روي عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »يقول اهلل عزَّ وجلَّ

وعّزتي وجاليل لأنتقمّن من الظامل يف عاجله واآجله, ولأنتقمّن 

.
)3(

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

وامللتزمني  عقيدته  اإىل  املنتمني  تربية  بذلك  يريد  فالإ�سالم 

)))  الكافي، ج2، �ص63).

)2)  و�سائل ال�سيعة، ج6)، �ص256.

)3)  ميزان الحكمة، ج 2، �ص 774).
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ب�سريعته على خلق عظيم وهو رف�س الظلم ومقاومته, �سواء اأتى 

كان  اأو  ؛ 
ّ

خارجي عدّو  ومن  الإ�سالمّية  الأّمة  خارج  من  الظلم 

دعاء  من  الفهم  ميكن  كما  عادّياً  فرداً  الأّمة  داخل  من  الظامل 

الإمام ال�سّجاد Q: »اللهّم اإيّن اأعتذر اإليك من مظلوم ُظلم 

.
)1(

بح�سرتي فلم اأن�سره...«

 بن اأبي طالب لولديه 
ّ

اأم مطلقاً كما جاء يف و�سّية الإمام علي

خ�سماً  للظامل  »وكونا  قال:  حيث   L واحل�سني احل�سن 

.
)2(

وللمظلوم عوناً«

 والذي قد يقع 
ّ

وحيث اإّن بع�س اأنواع الظلم خ�سو�ساً الداخلي

ن�سرة  مبداأ  على  متفّرع  اآخر  مبداأ  فثّمة  غا�سم  جائر  �سلطان  من 

والتعاون,  الت�سامن  جتّليات  من  هو  الذي  التناحر  وهو  املظلوم 

فالتناحر هو بالدرجة الأوىل نوع من احلركة املوّحدة واجلماعّية يف 

مواجهة الظلم اخلا�ّس اأو العاّم لكن اأهّم حتّدياته وجمالته الظلم 

اأبناء  يلتزم  اأن  اأو فئة كبرية منها؛ ومعناه  الواقع على الأّمة  العاّم 

املجتمع بن�سر بع�سهم بع�ساً ون�سر اهلل تعاىل, واإن كان ن�سر بع�سهم 

بع�سا وهم حمّقون هو ن�سر هلل, فاإن فعلوا ذلك ومل يتخاذلوا يتحّقق 

.
)3(

: {چ چ چ چڇ}
ّ

الوعد الإلهي

)))  ال�سحيفة ال�سّجادّية دعاء التوبة.

)2)  نهج البالغة، الو�سية رقم 47.

)3)  �سورة الحّج، الآية 40.
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ولذا اعتربت الن�سرة من واجبات كّل م�سلم اجتاه كّل م�سلم 

وقد رّتب اهلل تعاىل على ُن�سرته لأخيه اأجراً كبرياً, فعن ر�سول 

اجلّنة  يف  معي  كان  الظامل  من  للمظلوم  اأخذ  »َمن   :P اهلل

 فيما يرتّتب على خذلن امل�سلم للم�سلم خذلن اهلل 
)1(

م�ساحباً«

له من مواطن هو اأحوج ما يكون فيها للن�سرة.

خاتمة: الح�سين Q �سهيد الن�سرة:

اإّن القارئ لتفا�سيل ال�سرية احل�سينّية, يعرف بيقني اأّن حركة 

الإمام احل�سني Q من مقّوماتها ذلك الظلم الواقع على اأبناء 

 والقت�سادّي وحّتى الفكرّي والعقائدّي, ومل يكن 
ّ

الأّمة الأمني

 على ذلك ول لي�سكت عن ا�ست�سراخ 
ّ
مثل احل�سني Q ليقر

اآخر  اأمر  ثّمة  ولكن  والثورة,  بالنهو�س  الأجدر  وهو  له  اهلل  دين 

وا�سح وهو تلك الكتب التي اأتته والر�سل التي وافته من �سّتى 

اأرجاء الأّمة وباخل�سو�س من اأهل العراق ي�سكون ما يقع عليهم 

من ظلم بني اأمّية, فا�ست�سرخوا كما عرّبت زينب O احل�سني 

واأهل بيته والهني... لكن كان ما كان من خذلن...

املتنا�سرين  النا�سرين  الثابتني  من  يجعلنا  اأن  اهلل  ندعو 

املتعاونني على كّل ما فيه تقوى اهلل تعاىل.

)))  بحار الأنوار، ج75، �ص359.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اأّن �سب��ب ه��الك واندث��ار الأفراد 

واملجتمع��ات ه��و ارتكاب الذن��وب والآثام, 

والدع��وة اإىل العتب��ار من ق�س�سه��م, وبيان 

اأّن ترك ال�سبهات ه��و نتيجة هذا العتبار مع 

بيان فائدة وعّلة ذلك مع احلّث على اجتناب 

ال�سبهات.

المحاضرة الثانية
من اعترب ترك ال�شبهات

خمافة  الطعام  من  يحتمي  ملن  »عجبت   :P الر�سول عن 

.
)1(

الّداء كيف ل يحتمي من الذنوب خمافة الّنار«

))) بحار الأنوار، المجل�سي، ج70، �ص347.
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مقّدمة: الذنوب �سبب االندثار:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ  تعاىل:  اهلل  قال 

.
)1(

ں ں ڻ ڻ ڻ}
وق�س�س  وحوادثه  التاريخ  يكون  اأن  العقالء  داأب  من  هو  مّما 

الأفراد واجلماعات عربة لهم, يقروؤونها, اأو ي�ستمعونها, في�ستفيدون 

والجتماعّية  الفردّية  حياتهم  يف  تعينهم  ومواعظ  درو�ساً  منها 

ال�سابقة خري معني ل�ستفادة  الأمم  فاآثار  وال�سيا�سّية وغري ذلك, 

اخلربات واأخذ العرب, وقد اأمرنا اهلل تعاىل باأخذ العرب من حوادث 

.
)2(

الزمان فقال عزَّ من قائل: {ۅ ۉ ۉ}

لعّلة  الق�س�س  اإيراد  اأ�سلوب  الكرمي  القراآن  اعتمد  ولقد 

ى  ى  {ې  ذلك:  عن  فقال  والتدّبر:  التذّكر 

.
)3(

ائ}
ول�ستخال�س الدرو�س والعرب امل�سروطة بالكون من اأ�سحاب 

القلوب اليقظة الفهمة فقال: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

.
)4(

ۇئۆئ}
ق�س�س  من  العرب  اأخذ  �سفتهم  ملن  مدح  هو  ما  عني  ويف 

ال�ساحلني, فكذلك يف ذلك ما ل يخفى من احلّث على ذلك.

))) �سورة اآل عمران، الآية 37).

)2) �سورة الح�سر، الآية 2.

)3) �سورة الأعراف، الآية 76).

)4) �سورة يو�سف، الآية ))).
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وحقيقة ذلك اأّنه هلل يف الأمم والجتماع الإن�سايّن ويف التاريخ 

الب�سرّي �سنن وقوانني, والتفّكر والتدّبر, والعتبار يعني الإن�سان 

على اكت�ساف هذه ال�سنن, وي�ساعد املوؤمنني املاأمورين بالعتبار 

والبقاء لأّنهم �سيكت�سفون �سننها وكذلك  والتقّدم  التطّور  على 

تعني الأّمة والأفراد على اجتناب كّل ما يورد يف �سنن الرتاجع, 

�سنجدها  القراآنّية  الق�س�س  مطالعة  ومع  والندحار.  والتدهور 

ت�سرح بالتايل:

اإّن �سبب موت الأمم واندثارها, و�سبب تراجع الأفراد وتدهورهم 

وهالكهم هو الغرق يف الذنوب والآثام.

محاور المو�سوع

اأمير الموؤمنين ياأمرنا باالعتبار:

 Q ما به الإ�سارة بل الت�سريح 
ّ

فيما نقل عن الإمام علي

بال�ستفادة العملّية ولي�س فقط العلمّية من ق�س�س املا�سني حيث 

قال Q: »فاعتربوا مبا اأ�ساب الأمم امل�ستكربين من قبلكم من 

اإّنا  يعترب  اأّن من ل  يعني  مبا  اأ�ساف  ثّم  و�سولته...«,  اهلل  باأ�س 

الكرب  لواقح  من  باهلل  »وا�ستعيذوا  الكرب...  ب�سبب  ذلك  يكون 

 
ّ

كما ت�ستعيذونه من طوارق الدهر«... لي�سل اإىل الدر�س العملي

 اأموالهم واحذروا اأن تكونوا 
ّ
قائاًل: »... فتذّكروا يف اخلري وال�سر
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اأمثالهم...« ثّم اأمر Q قائاًل: »... فالزموا كّل اأمر لزمت العّزة 

به �ساأنهم وزاحت الأعداء له عنهم ومّدت العافية به عليهم...« 

.
)1(

واأ�ساف »... واجتنبوا كّل اأمر ك�سر فقرتهم واأوهن مّنتهم...«

هذا على ال�سعيد العاّم حيث: اأمر بالوحدة واجتناب الفرقة 

وترك ال�سغينة واخل�سومات واملقاطعة واملعاداة وترك التعاون.

ترك ال�سبهات نتيجة االعتبار

 بالعتبار مما ميكن ال�ستفادة منه 
ّ

ومّما جاء يف اأمر الإمام علي

حت 
ّ
 والفردّي قوله Q: »اإّن من �سر

ّ
على ال�سعيد ال�سخ�سي

له العرب عّما بني يديه من املثالت, حجزه التقوى عن التقّحم يف 

.
)2(

ال�سبهات«

واملعنى الب�سيط هو اأّن من ك�سفت له املواعظ عن العقوبات 

الأمور  ارتكاب  له عن  رادعاً  التقوى  بالّنا�س كانت  نزلت  التي 

التي ل يعرف اأهي حّق اأم باطل �سواب اأم خطاأ, حالل اأم حرام 

ب�سبب التبا�سها عليه.

حت هذه احلكمة بعّلة ترك ال�سبهات ذلك اأن ما نزل 
ّ
واإّنا �سر

ال�سبب  مقطوع  وعقوبة  عذاب  من  الغابرة  واجلماعات  بالأفراد 

وهو اأّنه ناجم عن خمالفة اأوامر اهلل وعدم طاعة اأولياء اهلل, فمن 

ي�ستفيد هذه العرب, فاعتباره هذه ي�سّكل له رادعاً لي�س فقط عن 

))) نهج البالغة، الخطبة 92).

)2) نهج البالغة، الخطبة 6).
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ارتكاب واقرتاف ما ارتكبوه, واإّنا يكون رادعاً ومانعاً عن الدخول 

مات؛ فمن اّتعظ باأحوال املا�سني اأمكنه 
ّ
فيما ي�ستبه اأّنه من املحر

مات.
ّ
البتعاد عن املحر

ما الذي يمنع ارتكاب ال�سبهات:

حت الرواية عن اأّن ما ي�سّكل مناعة من اأمرا�س 
ّ
لقد �سر

ولذا  التقوى,  هو  امل�ستبهات  واإتيان  العيوب  ومن  الذنوب, 

يف  التقّحم  عن  التقوى  »حجزه   :Q 
ّ

علي الإمام  قال 

ال�سبهات«.

فالتقوى حقيقة ت�سّكل مقّوياً, يع�سد جهاز املناعة من خمالفة 

اإرادته,  الإن�سان  تقّوي يف  لأّنها  يبغ�سه,  ملا  �س 
ّ
والتعر تعاىل  اهلل 

وت�سيد بنيان عزمه وت�ساعده على حتّمل م�ساّق ال�سرب.

لكن لي�ست اأي تقوى هي التي حتجز عن ال�سبهات فالتقوى 

اأنواع منها:

1 - تقوى العاّمة وهي الحتماء عن الذنوب.

ة هي من اجتناب ال�سبهات. 2 - تقوى اخلا�سّ

ولها اأنواع ودرجات اأرقى ل جمال لذكرها, فاإذا قويت التقوى 

كانت مانعاً من ارتكاب ال�سبهات, وحينها وفيما جاء عن ذلك 

عن النعمان بن ب�سري قال: �سمعت ر�سول اهلل P يقول: »اإّن 

لكّل ملك حمى, واإّن حمى اهلل حالله وحرامه, وامل�ستبهات بني 
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ذلك كما لو اأّن راعياً رعى اإىل جانب احلمى مل يثبت غنمه اأن 

.
)1(

تقع يف و�سطه, فدعوا امل�ستبهات«

بعيداً  الإن�سان يف �سريه يف هذه احلياة  اأن يكون  اإذن هي  فالعّلة 

عن احتمال الوقوع يف ارتكاب ما يخالف اأوامر اهلل وال�سرع احلنيف.

من الق�س�ص في اجتناب ال�سبهات:

الق�س�س واأخذ  بداأنا حديثنا ب�سرورة ال�ستفادة من  ما دمنا 

هذه  نورد  ال�سبهات  ترك  على  احلّث  ب�سدد  ونحن  منها,  العرب 

م�سادف,  له:  يقال  له  موىل   Q اهلل عبد  اأبو  دعا  ة:  الق�سّ

فاأعطاه األف دينار وقال له: »جتّهز حّتى تخرج اإىل م�سر فاإّن عيايل 

قد كرثوا«, قال: فتجّهز مبتاع وخرج مع التّجار اإىل م�سر, فلّما دنوا 

من م�سر ا�ستقبلتهم قافلة خارجة من م�سر ف�ساألوهم عن املتاع 

الذي معهم ما حاله يف املدينة وكان متاع العاّمة )اأي ما يحتاجه 

فتحالفوا  �سيء,  منه  مب�سر  لي�س  اأّنه  فاأخربوهم  الّنا�س(  عاّمة 

وتعاقدوا على اأن ل ينق�سوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً فلّما 

قب�سوا اأموالهم وان�سرفوا اإىل املدينة, فدخل م�سادف على اأبي 

فقال:  دينار,  األف  واحد  كّل  يف  كي�سان  ومعه   :P اهلل عبد 

جعلت فداك هذا راأ�س املال وهذا الآخر ربح, فقال Q: »اإّن 

هذا الربح كثري ولكن ما �سنعتم يف املتاع؟« فحّدثه كيف �سنعوا 

))) بحار الأنوار، ج2، �ص259.
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وكيف حتالفوا؛ فقال: »�سبحان اهلل حتلفون على قوم م�سلمني اأّل 

اإّل ربح الدينار ديناراً«, ثّم اأخذ الكي�سني فقال: »هذا  تبيعوهم 

راأ�س مايل ول حاجة لنا يف هذا الربح«, ثّم قال: »يا م�سادف, 

.
)1(

جمادلة ال�سيوف اأهون من طلب احلالل«

خاتمة: عليل بالحمية من الذنوب:

اإّن الإن�سان امل�سّدق باهلل تعاىل وبوعده وبوعيده, يفرت�س اأن 

واملقام  والأجر  الثواب  من  وعد  ملا  واجتهاد  بجّد  عاماًل  يكون 

العقوبة  عليه  توّعد  مّما  احلذر  اأ�سّد  وحذراً  تعاىل,  عنده  واملنزلة 

والعذاب؛ ولكن الأحذق واللبيب يفرت�س اأن يكون لي�س فقط 

حذراً واإّنا اأن يكون يقظاً منتبهاً لأفعاله واأقواله بل من اأحا�سي�سه 

وم�ساعره وظنونه وو�سو�سات �سدره.

وليعلم اأّن بع�س املباحات قد تكون مزلقاً, تنزلق معه الّنف�س 

الّنا�س  مثاًل على ذكر عيوب  ما  اإن�سان  اعتاد  فلو  مات 
ّ
املحر اإىل 

يجوز  ل  حيث  ذلك  يذكر  اأن  عليه  يوؤمن  ل  فاإّنه  يجوز,  فيما 

فيكون قد اغتاب.

ولقد تعّجب املع�سومون فجاء عن اأحدهم: »عجبت ملن يحتمي 

خمافة  الذنوب  من  يحتمي  ل  كيف  الداء  خمافة  الطعام  من 

 والحتماء من الذنوب يكون بالوقوف عند ال�سبهات.
)2(

الّنار«

))) الكافي، ج5، �ص62).

)2) بحار الأنوار، المجل�سي، ج70، �ص347.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان قيمة العمر, والفراغ وخطورته وكيفّية 

العالج لأوقات الفراغ.

المحاضرة الثالثة
فراغ �شالمة ل ندامة

عن الإمام زين العابدين Q يف دعاء له: »فاإن قّدرت لنا فراغاً 

من �سغل فاجعله فراغ �سالمة ل تدركنا فيه تبعة ول تلحقنا فيه �ساآمة, 

�سّيئاتنا  ذكر  من  خالية  ب�سحيفة  ال�سّيئات  كتاب  عّنا  ين�سرف  حّتى 

.
)1(

 عّنا كّتاب احل�سنات عّنا م�سرورين مبا كتبوا من ح�سناتنا«
ّ

ويتوىل

))) ال�سحيفة ال�سّجادية، الدعاء )).
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مقّدمة: انتبه لعمرك:

مّما جاء يف و�سّية لر�سول اهلل P ل�ساحبه اأبي ذّر: »يا اأبا ذّر, 

نعمتان مغبون فيهما كثري من الّنا�س: ال�سّحة والفراغ ...« اإىل 

اأن يقول له بعد اإي�سائه باغتنام ال�سباب وال�سّحة والغنى والفراغ 

واحلياة »... يا اأبا ذّر؛ كن على عمرك اأ�سّح منك على درهمك 

.
)1(

ودينارك«

اإّن الر�سول P يوّجه اإلينا واإىل كّل م�سلم هذه الو�سّية موؤّكداً 

فيها على ال�ستفادة من النعم التي خّولنا اهلل اإّياها, والتي هي 

وال�سباب  والفراغ  وال�سّحة  فالعمر  نفقدها,  اأن  قبل  اأيدينا  حتت 

والأمر  الدنيا  احلياة  فيها  يعر�س  وما  احلياة  هي  الغنى  وكذلك 

بال�ستفادة منها قبل نفاد العمر والنتقال من دار الدنيا اإىل عامل 

لزرع  ثمرة  تفا�سيله  بكّل  ي�سّكل  الذي  العامل  ذلك  الآخرة, 

الدنيا, وجزاء لعملها, ونتيجة ودار الثواب اأو دار اجلزاء والعقاب.

ة: 
ّ
مر فقال  الدنيا  يف  رين  املق�سّ اأحوال  اهلل  ذكر  وقد 

 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  {ىئ 

.
)2(

مب}

فالّدار حينها �ستكون دار ح�سرة واحل�سرة على التفريط بالعمر 

والنعم, ومقابلة الواعظني بال�سخرية.

))) بحار الأنوار، ج74، �ص75.

)2) �سورة الزمر، الآية 56.
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ھ  ھ  ھ  ہ  {ہ  اأخرى:  ة 
َّ
مر ذكره  تعاىل  وقال 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
.

)1(

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}
فالآيتان ت�سريان اإىل اأّن الذين �سّيعوا اأعمارهم ومل ي�ستفيدوا 

اأي مبا ي�سمن لهم الآخرة ونعيمها �سوف  منها حّق ال�ستفادة, 

بل  فيتمّنون  ب�ساحتهم  املوت  ينزل  عندما  الندم  حالة  تعرتيهم 

يطلبون الرجوع لأجل العمل ولكن هيهات.

محاور المو�سوع

قيا�ص العمر:

وليعرف كّل مّنا قيمة عمره تعالوا نحاول ما هي وحدة قيا�س 

العمر, على اأننا علينا النتباه اإىل اأّن العمر هو راأ�سمال الإن�سان, 

 دون ا�ستئذان, 
ّ
والعمر ح�سابه بالزمن, ومن خوا�ّس الزمن اأّنه مير

وما ذهب منه لن يعود ول ميكن ا�سرتداده, ول ميكن تخزينه, فاإّنه 

 عملنا فيه اأو مل نعمل, اأح�سّنا فيه اأو اأ�ساأنا.
ّ
مير

وثّمة اأمر يجب اللتفات اإليه وهو اأّنه كّلما كان ال�سيء اأقّل 

قيمة واأكرث وجوداً كان ثمنه اأقّل وكانت وحدة قيا�سه اأكرب وكّلما 

كان اأكرث قدرة, واأعلى قيمة واحلاجة اإليه مع ذلك اأم�ّس كانت 

))) �سورة الموؤمنون، الآيتان 99 - 00).
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وحدة قيا�سه اأ�سغر.

يقا�س  ما  وهناك  اأكرب,  هو  وما  بالأطنان  تقا�س  اأمور  فثّمة 

بالكيلوغرامات, ومنها ما يقا�س بالغرامات, اأو القراريط.

هي  هل  قيا�سه؟  وحدة  هي  ما  ن�ساأل:  العمر  قيمة  ولتعرف 

اآل �سام  اأو غريها؟ فعن عبد الأعلى موىل  العقود؟  اأو  القرون؟ 

: {گ گ  قال: قلت لأبي عبد اهلل Q قول اهلل عزَّ وجلَّ

قال:  الأّيام,  قلت: عدد  هو عندك؟«  ما  قال:«  ؟ 
)1(

گ گ}
.

)2(

»اإّن الآباء والأّمهات يح�سون ذلك, ل, ولكّنه عدد الأنفا�س«

اأبي  بن   
ّ

علي  Q املوؤمنني اأمري  عليه  اأّكد  ما  وهذا 

.
)3(

طالب Q يف قوله: »نف�س املرء خطاه اإىل اأجله«

الفراغ �سياع للعمر:

هذا  وعلى  اخلطورة,  من  امل�ستوى  هذا  على  العمر  كان  فاإذا 

امل�ستوى من القيمة, فهو على هذا نعمة من الّنعم, واإذا كان نعمة 

فنحن �سُن�ساأل عنه, وهذا ما اأّكده الر�سول الأكرم P: »ل تزول 

قدما عبد يوم القيامة حّتى ي�ساأل, عن عمره فيما اأفناه, و�سبابه 

فيما اأباله, عن ماله من اأين ك�سبه وفيما اأنفقه, وعن حّبنا اأهل 

 ,
ّ
 فالعمر حقيقته هو الوقت وهو مقّدر بالأنفا�س كما مر

)4(

البيت«

))) �سورة مريم، الآية 84.

)2) الكافي، الكليني، ج3، �ص259.

)3) بحار الأنوار، ج70، �ص28).

)4) بحار الأنوار، ج70، �ص258.
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فعندما ينتهي العدد املقّدر من هذه الأنفا�س تكون نهاية العمر, 

احل�ساب  دار  اإىل  ح�ساب  بال  العمل  دار  من  النتقال  ويكون 

حيث ل عمل.

العمر  ترك هذا  لي�س من احلكمة مبكان  اأّنه  فيه  �سّك  ومّما ل 

الإ�ستثمار  اأوجه  باأف�سل  ا�ستثماره  بدون  اأيدينا  بني  من  يتفّلت 

وجوه  من  اأّن  اأي�ساً  فيه  �سّك  ل  والذي  املفلحني,  من  لنكون 

بال  تذهب  وتركها  الفراغ  اأوقات  ا�ستغالل  عدم  العمر  �سياع 

فائدة وتتلف بال نتيجة.

الفراغ المدّمر:

التي  احلياة  هذه  بجّدّية  اإميان  لدينا  كموؤمنني  اأّننا  عن  ف�ساًل 

تعاىل لرنى  بعدها اهلل  �سنلقى  وما يرتّتب عليها حيث  نعي�سها, 

م�سري  يكون  رمّبا  حيث  الدنيا  دار  يف  وعملنا  وجودنا  ح�سيلة 

البع�س كما قال تعاىل: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

.
)1(

ں ں ڻ}
فمن اأهّم اأخطار الفراغ اأّنه يوؤّدي اإىل اأمور منها:

1 - الفراغ يفقد الإح�سا�س بقيمة الوقت:

عمل,  ول  ثمرة  بال  الوقت  مرور  على  تعّوده  نتيجة  حيث 

واإهداره مبا يفيد ول يفيد ي�سبح خارج دائرة الفعل بالوقت واإّنا 

))) �سورة النباأ، الآية 40.
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يف دائرة املنفعل, ويف اأحيان كثرية ي�سبح على هام�س احلياة.

فلي�س الفارغ هو القائد حلياته بل هو منقاد للظروف لي�س اإّل.

2 - الفارغ ل يح�سن ترتيب اأولوّياته:

فالفارغ يعي�س هّم كيفّية ق�ساء الوقت, اأو ما ي�سّميه كثريون قتل 

اإىل �سرورة  يلفتنا   Q العابدين زين  الإمام  فاإّن  ولذا  الوقت, 

الختيار يف ق�ساء الوقت, بل اأكرث �سرورة تقدمي الأوىل والأف�سل 

على غريه فيقول Q يف دعاء مكارم الأخالق: »اللهّم �سّل 

على حمّمد واآله, واكفني ما ي�سغلني الهتمام به, وا�ستعملني مبا 

.
)1(

ت�ساألني غداً عنه, وا�ستفرغ اأّيامي يف ما خلقتني له«

3 - الفراغ منبت الأمرا�س والنحراف:

يرتافق  ما  وغالباً  حقرية,  اهتمامات  ذا  الإن�سان  يجعل  فهو 

وما  منها  يفرح  ما  املا�سية  العمر  حوادث  ا�ستح�سار  مع  الفراغ 

يحزن, ومعها حت�سر النفعالت وهذا ما يوؤّدي اإىل حالت اكتئاب 

وال�ساأم.  بامللل  ال�سعور  عن  ف�ساًل  الّنفو�س  اأمرا�س  من  وغريها 

النف�سّية, هو  الوقوع يف الأمرا�س  فاإّن ما يعّزز  اأخرى  ومن جهة 

انخفا�س تقدير الإن�سان لنف�سه عند نف�سه, اإذ ي�سعره الفراغ بعدم 

قيمته اجتماعّياً واأّنه غري نافع, وي�سبح حائراً يفقد الهدفّية ويفقد 

معنى حياته, وهذا ما يدفع البع�س لي�سقطوا �سحايا الإدمان على 

امل�سكرات واملخّدرات يطلبون بها الهرب من واقعهم.

))) ال�سحيفة ال�سّجادّية، الدعاء 20.
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كيف نعالج م�سكلة الفراغ؟

1 - معرفة قيمة العمر, ومعرفة اأخطار وم�ساكل وتبعات الفراغ 

دنيوّياً واأخروّياً.

2 - ال�سعي اإىل ملء الوقت باأمور جاّدة ونافعة منها:

معانيه  على  ف 
ّ
والتعر الكرمي  القراآن  تالوة  على  املواظبة   -  1

اإعطاء وقت لال�ستماع لتالوته ومن  وم�سامينه, ومن ذلك 

الأ�سوات اجلميلة مبا ي�ساعدنا على اخل�سوع وتدّبر الآيات.

 Q يف القراآن قوله: »ما جال�س 
ّ

وقد جاء عن الإمام علي

هذا القراآن اأحد اإّل قام عنه بزيادة اأو نق�سان, زيادة يف هدى اأو 

.
)1(

نق�سان من عمى...«

العلم  حت�سيل  اأماكن  ومراودة  النافع,  بالعلم  الوقت  ملء   -  2

وجمال�س العلماء, وكذلك بناء العالقة احل�سنة مع القراءة 

ومطالعة  املفيدة  الكتب  قراءة  على  العتياد  خالل  من 

املجاّلت وال�سحف العلمّية وكذلك الإ�سالمّية.

الإمام  عن  اأ�سدقاء:  واتخاذهم  ال�ساحلني  معا�سرة   -  3

 P قال: » قال ر�سول اهلل Q عن اآبائه Q ال�سادق

يف حديث, ما ا�ستفاد امروؤ م�سلم فائدة بعد الإ�سالم مثل 

.
)2(

اأخ ي�ستفيده يف اهلل«

))) نهج البالغة، ج3، �ص)9.

)2) و�سائل ال�سيعة، ج4، �ص7)).
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- تعزيز اجلّدّية يف ممار�سة احلياة من خالل التخطيط اجلّدي   4

لها واللتزام بالربامج التي يتبّناها الإن�سان على اأن ل تكون 

حما�سبة  باعتماد  وذلك  احلنيف  ولل�سرع  للّدين  خمالفة 

الّنف�س وعدم اإهمالها لأّنه من حا�سب نف�سه غنم.

خاتمة:

 من مظاهر الفراغ املنت�سرة يف جمتمعاتنا مظهران: الأّول هذا 

�ساعات  عليها  والعكوف  الذكّية  الهواتف  اقتناء  على  الإقبال 

و�ساعات, والثاين انت�سار عادة تدخني الرنجيلة وعقد املجال�س 

وال�سهرات على �سرفها. بل اإّن البع�س يكاد مي�سي ن�سف نهاره 

وانت�سار  النتاجّية  القدرة  من  يقّلل  مبا  واآخر,  نََف�س  بني  متقّلباً 

الك�سل والك�ساىل, اأو ما ي�سّمى بالعامّية التنابل.
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الليلة الرابعة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

المحاضرة األولى
ن�رضة اأولياء اهلل

بي��ان معنى ن�س��رة اهلل ون�س��رة اأولياء اهلل 

كيفّي��ة ن�سرة اأهل البي��ت R مع التنويه 

بن�سرة اأن�سار احل�سني Q له.

قال تعاىل: { ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

.
)1(

خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جثمث}

))) �سورة ال�سّف، الآية 4).
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مقّدمة: الن�سرة مختبر الوالء

و�سالمه  اهلل  �سلوات  النبّوة  بيت  لأهل  الولء  مفردات  من 

عليهم وتر�ّسحاته املوّدة لهم ون�سرتهم, هذه الن�سرة التي يثبت 

فيها املوايل �سدق ولئه وانتمائه للخّط النبوّي, والن�سرة كذلك 

 ملدى املوّدة واملحّبة, ف�ساًل عن كونها اإجابة وتلبية 
ّ

امتحان عملي

لالإمام   
ّ

النبي دعاء  يف  جاء  مبا  وعماًل   R البيت اأهل  لنداء 

ن�سره  من  ان�سر  »اللهّم   :P قال اإذ  الغدير  يوم   Q 
ّ

علي

.
)1(

واخذل من خذله«

والذي فيه حّث بطريقة غري مبا�سرة على الن�سرة وحتذير من 

.R اخلذلن لهم

ف�ساًل عن النداء املجلجل يف نفو�س وقلوب وعقول �سيعة اآل 

يطويها  الأّيام  ورّددته  الزمان  حمله  الذي  النداء  ذلك  البيت, 

لي�سل اإىل م�سامع القلوب كاأّنه نفخة الإحياء تبعث احلياة يف كّل 

الطفوف  �سهيد  نداء  هو  النداء   ,R البيت لأهل  مواٍل   
ٍّ

اأبي

الإمام احل�سني Q: »هل من نا�سر ين�سرين؟«.

ولقد لّبت نداء ال�ستن�سار هذا نفو�س ول تزال يف كّل ميادين 

ّية والإباء.
ّ
اجلهاد وال�سهادة. ميادين العّزة واحلر

))) اأمالي ال�سدوق، �ص428.
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محاور المو�سوع

معنى الن�سرة

بالعود اإىل اللغة والفهم العريّف لكلمة الن�سرة وم�ستّقاتها, جند 

لها معنى ل يكاد يختلف عليه اثنان, فمعنى الن�سرة هو الإعانة 

على ال�سيء ويقابله اخلذلن. وقد تكون الن�سرة والإعانة بالل�سان 

وقد تكون باملال, وقد تكون باليد والّنف�س بح�سب طبيعة الق�سايا 

ودرجة ح�سا�سّيتها وخطورتها.

موارد الن�سرة:

احلياة  وجوه  �سّتى  لت�سمل  تّت�سع  عديدة  موارد  للن�سرة 

عقائدّي  واأخرى  ثقايّف,  لون  ذات  اأموراً  ت�سمل  فقد  واأنحائها, 

واأحياناً   ,
ّ

�سيا�سي واأخرى  واقت�سادّي,   
ّ

اجتماعي وثالثة  وفكرّي 

اإن�سايّن وغري ذلك.

ومن املوارد ل على نحو احل�سر نتكّلم عن بع�سها والتي منها:

1 - ن�سرة الّدين:

اأبعاده بتقوية النتماء  والتي تعني حمل ق�سّية الّدين بكاّفة 

اإليها  يدعو  التي  والأخالق  وقيمه  ومفاهيمه  فكره  وحمل  اإليه 

والإعانة على ن�سرها ون�سر الّدين بكّل اأبعاده والدفاع عن الّدين 

مبا يتاح من مال ونف�س واأولد, لأّن الّدين له الأولوّية على كّل 

الأمور الأخرى.
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يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  {ی  تعاىل:  اهلل  قال 

 
)1(

جثمث} يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
للمنت�سبني  الراقي  النموذج  بتج�سيد  كذلك  تكون  والن�سرة 

اإليه من خالل النقياد لتعاليمه وهذا ما ت�سري اإليه الآية القائلة: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  { گ 

.
)2(

ڱڱ ں ں ڻ}
ومقام ن�سرة الّدين مقام �سريف لذلك ُو�سف اأئّمة الهدى يف 

اأن ندعو  اأئّمتنا  لدينه« ولذا عّلمنا  »اأن�ساراً  باأّنهم  الزيارة اجلامعة 

يف خري ال�سهور �سهر رم�سان يف اأحد اأدعيته ال�سريفة بالقول يف 

دعاء كّل ليلة من لياليه: »اللهّم اجعلني مّمن تنت�سر به لدينك 

ول ت�ستبدل بي غريي«.

2 - ن�سرة ولّي اهلل:

التي م�سداقها  ن�سرة اهلل,  اإّن  بل  ن�سرة اهلل,  لوازم  وهي من 

ن�سرة دينه فكذلك م�سداقها واأبرز جتّلياتها ن�سرة ويّل اهلل وياأتي 

بذلك يف  تعاىل  اأمر  وقد   P حمّمد 
ّ

النبي اهلل  اأولياء  راأ�س  يف 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ  قوله: 

على  املوىل  حّث  فقد   
)3(

ڻ} ں  ں  ڱڱ  ڱ 
 حمّمد P ونبّوته وتعزيره اأي تعظيمه ون�سرته اّتباع 

ّ
الإميان بالنبي

))) �سورة ال�سّف، الآية 4).

)2) �سورة الأعراف، الآية 57).

)3) �سورة الأعراف، الآية 57).
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الّدين والكتاب الذي جاء به ويف مو�سع اآخر عرّب القراآن الكرمي 

 Q عن اأّن ن�سرة ويّل اهلل هي ن�سرة هلل حيث ينقل عن عي�سى

ۈئ}. ۈئ  ۆئ  قوله للحوارّيني:{ۆئ 

.
)1(

ىئ} ىئ  لياأتي اجلواب من احلواريني: {ىئ 

:R ن�سرة اأئّمة اأهل البيت

اأهل  اأئّمة  ن�سرة  ر�سوله,  ون�سرة  اهلل  ن�سرة  جملة  يف  وياأتي 

اأّنهم  ال�سيعة  و�سفات  عالمات  من  كان  ولذا   R البيت

اهلل  »اإّن   :Q 
ّ

علي الإمام  فعن   R البيت لأهل  نا�سرون 

�سيعة  لنا  واختار  فاختارنا  الأر�س  اأهل  اطلع على  وتعاىل  تبارك 

اأموالهم  ويبذلون  حلزننا,  ويحزنون  لفرحنا  ويفرحون  ين�سروننا, 

.
)2(

واأنف�سهم فينا, اأولئك مّنا واإلينا«

اأن يكون منهم  اأئّمة الهدى  اأعظم جائزة لنا�سر  وهذه جائزة 

واإليهم.

كيف نن�سر اأهل البيت R؟

لن�سرة اأهل البيت R مراتب ودرجات, منها:

1 - الجهاد بالّنف�س:

دفاعاً عنهم وعن الولء لهم وقد ج�سد اأرقى درجاته �سهداء 

))) �سورة اآل عمران، الآية:52.

)2) الخ�سال، �ص635.
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ثمن  يكون  وقد  بيته,  واأهل   Q احل�سني اأن�سار  من  الطّف 

اجلهاد بالّنف�س اأقّل من القتل, كالأ�سر وال�سجن وغري ذلك ولول 

ت�سحيات �سيعة اأهل البيت R ملا بقي ت�سّيع ول �سيعة وعن 

ذلك ينقل عن �سادق اأهل البيت R قوله: »�سيعتنا واهلل ل 

قون, 
َّ
يزالون منذ قب�س اهلل ر�سوله ين�سروننا ويقاتلون دوننا, وُيحر

.
)1(

دون من البلدان جزاهم اهلل عّنا خرياً«
َّ
بون, وي�سر وُيعذَّ

2 - الن�سرة باّلل�سان:

 ومنها اإن�ساد ال�سعر ون�سر ف�سلهم واملحاججة فيهم.

3 - الن�سرة بالمال:

 Q يف و�سفه ملن اختارهم 
ّ

وقد نقلنا الرواية عن الإمام علي

اهلل �سيعة لآل البيت اأّن من �سفاتهم »ويبذلون اأموالهم واأنف�سهم 

.
)2(

فينا«

ولقد كان بذل املال يف حّب اآل البيت R من اأهّم الأمور 

التي �سّيدت �سروحه ون�سرت علومه وحفظت املنتمني اإليه. وما 

هذه املجال�س اإّل �ساهد على ذلك.

4 - الن�سرة بالقلب:

اأهل  ن�سرة  عن  ال�سعف  ب�سبب  الإن�سان  يقدر  ل  عندما 

الإمام  فعن  بالقلب,  لن�سرتهم  النوبة  تاأتي   R البيت

))) تف�سير البرهان، ج5، �ص359.

)2) الخ�سال، �ص 635.
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ن�سرتكم  عن  عاجز  اإيّن  له:  قال  ملن  جواباً   Q الع�سكرّي

 P حّدثني اأبي عن جّدي ر�سول اهلل« :Q بيدي, اأّنه قال

يف  ولعن   ,R البيت اأهل  ن�سرتنا  عن  �سعف  من  قال: 

اأن  اإىل  املالئكة...«  جميع  اإىل  �سوته  اهلل  بلغ  اأعداءنا,  خلواته 

تقول الرواية: »... فاإذا بالنداء من اهلل تعاىل يقول: يا مالئكتي, 

اإيّن اأجبت دعاءكم يف عبدي هذا, و�سمعت نداءكم, و�سّليت 

 .
)1(

على روحه مع اأرواح الأبرار وجعلته من امل�سطفني الأخيار«

وقد يكون ال�سبب غري ال�سعف كحيلولة احلوادث والزمان فال 

 :Q اأقّل من توطني النف�س على الن�سرة, فعن الإمام الباقر

»القائل منكم: اإن اأدركت القائم من اآل حمّمد ن�سرته كاملقارع 

.
)2(

معه ب�سيفه وال�سهيد معه له �سهادتان«

خاتمة:

وقدوات  راقية  ناذج   Q احل�سني الإمام  اأن�سار  قّدم  لقد 

بيته R ومنهم  اأهل  ن�سرة ويّل اهلل, وكذلك  رائعة يف كيفّية 

الإمام ال�سّجاد الذي �سمع نداء اأبيه بعد م�سرع اأ�سحابه واأهل 

بيته R: »اأما من نا�سر ين�سرنا؟ اأما من مغيث يغيثنا؟ اأما من 

مري�س  وهو   Q العابدين زين  الإمام  قام  عّنا؟«  يذبُّ  ذابٍّ 

ن�سرة  وجاءت  اخليمة,  اإىل  رّده  اأباه  اأّن  اإّل  الن�سرة,  نداء  ملّبياً 

))) مكيال المكارم، ج2، �ص62.

)2) فروع الكافي، ج8، �ص)8.
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قّدمت  عندما  حلظاتها  اآخر  ويف  الثورة,  مراحل  كّل  يف  زينب 

اجلواد لأخيها.

الدعاء  يف   Q احل�سني نداء  نلّبي  اأن  اأئّمتنا  عّلمنا  وقد 

والزيارات بالقول: »يا ليتنا كّنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً«.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان مبغو�سّية �سوء الظ��ّن واآثاره وكيفّية 

عالجه واحلّث على مواجهة ثقافة �سوء الظّن.

المحاضرة الثانية
ل لثقافة �شوء الظّن

قال اهلل تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

.
)1(

ڀ ڀڀ}

)))  �سورة الحجرات، الآية 2).
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تقديم: دع اأكثر الظّن

من الآفات املنت�سرة بني الّنا�س �سعف ثقة بع�سهم بالبع�س 

للبع�س  بع�سهم  خيانة  من  يرونه  ما  لكرثة  ذلك  ولعّل  الآخر, 

والزمالة  واجلوار  والقرابة  ال�سداقة  حقوق  رعاية  وعدم  الآخر 

�سوء  ويوجد حالة من حاكمّية  اأوجد  كّله  وهذا  الإميان,  وحّتى 

الظّن على م�ساعر الّنا�س؛ فرنى بع�سنا يتوّج�س من اأي جديد 

واإذا  العناوين ويعامله بحذر �سديد,  بعنوان من  اإىل حياته  قادم 

�سدر فعل اأو قول عن �سديق اأو اأخ اأو جار اأو غري هوؤلء يظّل 

بقلبه يف وجوه ال�سوء قبل اأن ي�سفر الفاعل والقائل عن حقيقة 

مراده من القول والفعل.

فيما جند اأّن القراآن الكرمي اأمرنا باأن نتجّنب كثري الظّن ال�سّيئ 

لأّن بع�سه اإثم.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  قال  حيث 

.
)1(

پ ڀ ڀڀ}
هو  به  واملق�سود  الظّن  اأكرث  باجتناب  اأمرنا  تعاىل  اهلل  فكاأّن 

ال�سّيئ حّتى ل نقع فري�سة بع�س اأفراده املخالفة للواقع واملوجبة 

للمف�سدة. ولو كان قلياًل ل يقوم به اأكرثه ولو كان م�سيباً.

اإ�ساءة  عن  النهي  من  الروايات  يف  جاء  ما  اإىل  م�سافاً  هذا 

الظّن باملوؤمنني, واأّن اهلل نهى عن اأن ي�ساء الظّن باملوؤمن واأّنه من 

)))  �سورة الحجرات، الآية 2).
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 P اأّنه قال: »اإّياكم و�سوء 
ّ

حرمات املوؤمن, ويف ما ُروي عن النبي

الظّن, فاإّنه اأكذب الكذب, وكونوا اإخواناً يف اهلل كما اأمركم, ل 

تتنافروا ول تتج�ّس�سوا ول تتفاح�سوا ول يغتب بع�سكم بع�ساً, 

ول تتنازعوا ول تتباغ�سوا ول تتدابروا ول تتحا�سدوا فاإّن احل�سد 

.
)1(

ياأكل الإميان كما تاأكل الّنار احلطب الياب�س«

محاور المو�سوع

لماذا النهي عن �سوء الظّن؟

اأّنه من ِحَكم النهي عن �سوء الظّن  الرواية الآنفة تدّل على 

ف�سادها  اإىل  يوؤّدي  اإّنه  اإذ  املوؤمنني,  بني  للعالقات  مف�سد  اأّنه 

املطلوب  فيما  والتنافر,  والتباغ�س  التباعد  اإىل  ويوؤّدي  وتلويثها, 

هو التكافل والت�سامن والوحدة, بل املطلوب اأن نكون اأخوة يف 

اهلل, ولأّن الآية الناهية عن �سوء الظّن اأ�سارت اإىل اأّن �سوء الظّن 

فالذي  كالتج�ّس�س  اأخرى  مات 
ّ
حمر اإىل  الإن�سان  ي�ستدرج  رمّبا 

ي�سيء الظّن قد يحاول التحّقق منه فيلجاأ اإىل التج�ّس�س للتاأّكد 

من �سدق ظّنه اأو كذبه, وب�سبب التج�ّس�س قد يّطلع على بع�س 

عيوب املظنون به ال�سوء فيتحّدث بها فتكون غيبة, ولذا قال يف 

تتّمة النهي عن �سوء الظّن:

)))  و�سائل ال�سيعة، ج27، �ص59.
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.
)1(

{ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

نف�سّياً  وم�ستعّداً  مهّيئاً  الإن�سان  يجعل  الظّن  �سوء  فكاأّن 

مات اأخرى كالتج�ّس�س والغيبة وتتّبع العرثات وقبول الغيبة 
ّ
ملحر

وعدم التنّفر منها, بل قد تتدحرج الأمور اإىل ال�سخرّية والتحقري 

والإهانة, ورمّبا و�سل الأمر اإىل هجران املظنون به ال�سوء ومقاطعته, 

وكذلك اإىل �سعف ال�ستعداد واحلما�سة لإعانته وم�ساعدته.

كيف نعالج �سوء الظّن؟

هناك مرتبتان لعالج �سوء الظّن الأوىل: عند الظاّن, والثانية: 

عند املظنون به.

اأّما على �سعيد الظاّن ال�سوَء باأخيه فالعالج يكون مبا يلي:

الظّن  �سوء  اإىل  الذهاب  وعدم  باملوؤمن  الظّن  اإدامة ح�سن   -  1

به, فعن اأمري املوؤمنني Q: »�سع اأمر اأخيك على اأح�سنه 

من  خرجت  بكلمة  تظنّن  ول  منه  يغلبك  ما  ياأتيك  حّتى 

.
)2(

اأخيك �سوءاً واأنت جتد لها يف اخلري حمماًل« 

ملّوثاته وهو  اأهّم  املوؤمن من  الإن�سان  لباطن  تنزيه  ففي ذلك 

�سوء الظّن, وثانياً بح�سن الظّن ميكن تقدمي �سلوك الإخوان, لأّن 

هذا يدفعهم ليكونوا عند ح�سن الظّن بهم, فح�سن الظّن اإحدى 

و�سائل التاأديب الناجحة.

)))  �سورة الحجرات، الآية 2).

)2)  الكافي، ج2، �ص)6).
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اإن خالف  الظلم  م�ساديق  من  هو  الظّن  �سوء  اأّن  ف�ساًل عن 

واإن  حّتى  باملوؤمن  الظن  ح�سن  واأّما  احلرام  يف  تقع  وبه  الواقع 

مة.
ّ
خالف الواقع فلن يرتّتب عليه اآثار حمر

ولكّن  ال�سذاجة  من  نوع  الظّن  ح�سن  اأّن  بع�سهم  يعترب  قد 

 ولآل بيته R اأن ياأمرونا 
ّ

احلّق اأّنه ل يعني ذلك, وحا�سا للنبي

بال�سذاجة, اإذ املق�سود بح�سن الظّن هو اللتزام عملّياً باحل�سن 

يف املوؤمن يف قوله وفعله وعدم جعل احتمال ال�سوء يغلب على 

ول  معاملته  بح�سن   
ّ
ن�ستمر اأن  مبعنى  معاملته,  مقام  يف  املوؤمن 

.
ّ

نكّف عن ذلك اإّل عندما ياأتي الدليل القطعي

2 - ترك موّلدات �سوء الظّن: التي منها �سحبة الأ�سرار, والتعّود 

على اقرتاف ال�سوء, فالذي ي�سوء فعله ي�سوء ظّنه.

على  بالبناء  الأحكام  اإ�سدار  اإىل  الإ�سراع  وعدم  الرتّوي   -  3

ظواهر الأمور.

 على مواجهة ثقافة �سوء الظّن الذي 
ّ

4 - �سرورة العمل اجلماعي

تنّميه الربامج التلفزيونّية ذات الطبيعة الف�سائحّية.

اأو من  به  املظنون  واأّما عالجه من  الّتهم:  - اجتناب مواطن   5

�سوء  يثري  ما  وهو جتّنب  واحد  باأمر  ُيخت�سر  فهو  اإن�سان  كّل 

يب, 
ّ
الظّن واملعرّب عنه يف الروايات مبواطن الّتهم اأو مواقع الر

مبعنى اأن يحتاط املوؤمن يف �سلوكه فال يفعل فعاًل اأو يتواجد 

فقد  و�سلوكه  دينه  وحول  حوله  ال�سبهات  تثري  اأماكن  يف 
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�س نف�سه للّتهمة فال 
ّ
جاء عن اأمري املوؤمنني Q: »من عر

.
)1(

يلومّن من اأ�ساء الظّن به«

ولننتبه اإىل اأّن الإمام Q ل يريد بذلك اأن يقول: اإّنه جتوز 

اأّن  العامل  واهلل  املراد  بل  للّتهمة,  نف�سه  �س 
ّ
عر مبن  الظّن  اإ�ساءة 

على املوؤمن اأن يناأى بنف�سه عن كّل ما يوجب اإ�ساءة الظّن به.

خاتمة:

علينا اأن نلتفت اإىل الأثر ال�سّيئ الناجت من ترويج ثقافة �سوء 

الظّن وامل�ساعدة على ترويجها من خالل تناقل اأخبار الف�سائح 

عرب و�سائل الت�سال وتعميمها على الّنا�س, لأّننا بذلك �سنكون 

م�سداقاً ملن يعّمم ثقافة �سوء الظّن, بل �سنكون كذلك م�سداقاً 

ملن يحّبون اإ�ساعة الفاح�سة يف الذين اآمنوا.

نعوذ باهلل تعاىل من ذلك.

)))  الكافي، ج8، �ص52).



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان معن��ى الف�س��اد واآث��اره وجمالته, 

والرتكي��ز عل��ى اخلم��ر واملخ��ّدرات, وبي��ان 

حرمتها, واآثارها, والتحذير منها ومن ترويجها.

المحاضرة الثالثة
اخلمر واملخدرات ف�شاد

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ  تعاىل:  اهلل  قال 

.
)1(

ہ ھ ھ ھ ھ}

))) �سورة الأعراف، الآية 42).



110

مقّدمة: الف�ساد واال�ستقامة:

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

 اإّن هذه الآية تلفتنا معا�سر الّنا�س اإىل خطورة اخلروج 
)1(

حب}
عن احلدود ال�سرعّية يف اأعمالنا ول �سّيما يف تعاطينا مع الرثوات 

بل�سان  تقول  اإذ   - لنا  �سّخرها  التي  بل  اإّياها  اهلل  اأعطانا  التي 

ف�سيح �سريح اإّن جماوزة احلدود التي ر�سمها لها اهلل تعاىل وعدم 

ب اخللل 
ّ
العتدال تارة بالإفراط واأخرى بالتفريط يوؤّدي اإىل ت�سر

اإىل الأمور التكوينّية حيث قال بع�س املف�ّسرين اإّن معنى الف�ساد 

.
)2(

املذكور يف الآية هو اجلدب يف الرّب والقحط يف البحر

املنهج  على  الّنا�س  ا�ستقام  اإذا  عك�سّية  وبطريقة  املقابل  ويف 

ل�ستقامت  تعاىل  اهلل  حدود  يتجاوزوا  ومل  حياتهم  يف   
ّ

الإلهي

 يف قوله تعاىل: 
ّ

الأمور التكوينّية بل لزادت بركتها وهذا بارز جلي

من  فاملطلوب   
)3(

ٹ} ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ 

الأر�س  على  اخلالفة  له  وجعل  تعاىل  اهلل  مه 
ّ
كر الذي  الإن�سان 

ونعمها, اأن يح�سن ا�ستثمار هذه النعم ويقّدرها, اأي عليه عمارة 

تعاىل: {ىئ ی ی ی  قوله  بذلك يف  ح 
ّ
�سر كما  الأر�س 

.
)4(

ی جئ}

))) �سورة الروم، الآية )4.

)2) تاج العرو�ص، الزبيدي، ج5، �ص64) - 65).

)3) �سورة الجّن، الآية: 6).

)4) �سورة هود، الآية )6.
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وبعبارة اأو�سح اإّن كّل الّنعم امل�سّخرة لالإن�سان واملو�سوعة حتت 

قيمتها  ويعرف  رها,  يقدِّ اأن  اأّوًل  عليه  اأمانات  قدرته هي  �سلطان 

واحلكمة منها, واأن ي�سعها مو�سعها ويح�سن ال�سحبة لها بالتاأّدب 

بالآداب الإلهّية يف العالقة بها.

محاور المو�سوع

مجاالت وميادين االإف�ساد:

اإّن امليادين واملجالت التي ميكن اأن يف�سد فيها الإن�سان كثرية 

ومتنّوعة بتنّوع جهات الإن�سان وعالقاته, فثّمة ف�ساد يف الأبعاد 

التكوينّية يّت�سل ب�سوء العالقة بالرثوات الطبيعّية, من ماء وهواء 

و�سجر وحيوانات وغري ذلك, ومنها ما له عالقة بعالقات الإن�سان 

اأو  يجرح  اأو  فيقتل  اأج�سادهم  على  يعتدي  فقد  جن�سه,  ببني 

ّيات اأو يعّذب كما كان قد �سدر عن فرعون وهذا ما 
ّ
ي�سادر احلر

التنزيل: {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  به  جاء 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ 
.

)1(

ۉ}
املعتقد  يف  احلّق  عن  والآخرين  الّنف�س  بحرف  يكون  وقد 

من  الّنا�س  ومنع  الهداة  ومواجهة  كالكفر  وغريهما  والفكر 

))) �سورة الق�س�ص، الآية 4.
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ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  قوله  يف  كما  بهم  الهتداء 

 
)1(

ڀ} ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
عنهم  اأنباأ  الذين  املنافقون  الإف�ساد  يف  الأخطر  النماذج  ومن 

الكتاب الكرمي قائاًل: {ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

.
)2(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}
كالتالعب  القت�سادّي  الف�ساد  واألوانه  الإف�ساد  وجوه  ومن 

 
ّ

النبي ل�سان  على  ذلك  يف  تعاىل  قال  وقد  والغ�ّس  باملوازين 

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  {ڎ  �سعيب: 

 
)3(

گ} گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ومنه الحتكار.

والنميمة  والغيبة  واللواط  كالزنا   
ّ

الأخالقي الف�ساد  ومنها 

 
ّ

الجتماعي الف�ساد  الف�ساد  ومن  الفاح�سة  واإ�ساعة  والبهتان 

 وغري ذلك كثري.
ّ

 والأمني
ّ

والق�سائي

اآّفة الع�سر الم�سكرات والمخّدرات

 املف�سدات التي 
ّ
وهي من بالءات الأجيال هذه الأّيام ومن �سر

ترويجها,  اأو يف  تعاطيها  �سواء يف  مقاربتها  بعدم  تعاىل  احلّق  اأمر 

فامل�سكر واملخّدر هو كّل ماّدة توؤّثر يف الإن�سان من خالل تخدير 

))) �سورة النحل، الآية 88.

)2) �سورة البقرة، الآيتان )) - 2).

)3) �سورة هود، الآية 85.
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 بدرجة ت�سعف وظيفته اأو جتعل 
ّ

العقل وتوؤّثر يف اجلهاز الع�سبي

الإن�سان يفقدها ولو ملّدة موؤّقتة.

وقد اأجمع الفقهاء على حترمي اخلمر واملخّدرات قوًل واحداً, 

ومن ناذج فتاواهم ما جاء يف كتاب الفقه على املذاهب الأربعة 

بالبدن والعقل   
ّ
اأهل البيت, يحرم تعاطي كّل ما ي�سر ومذهب 

اأنواع  وجميع  والكوكايني  واحل�سي�س  كالأفيون  �سديدة  حرمة 

.
)1(

املخّدرات ال�ساّرة وال�سموم

ويف هذا الزمان يبتكرون اأ�سنافاً جديدة وي�سّمونها باأ�سماء مل 

له  واملخّدر  امل�سكر  تاأثري  نف�س  له  يكون  ما  فكّل  معروفة,  تكن 

نف�س حكمه واإن اأعطي ت�سميات اأخرى.

لماذا حرمة الم�سكر والمخّدر؟

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  اهلل  يقول 

.
)2(

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
اأمر  واإّنا  امل�سكر  تناول  بعدم  فقط  لي�س  تعاىل  اهلل  اأمر  فقد 

بالجتناب, وهو اأبلغ يف التحرمي, وذلك جلملة من احلكم هدفها 

حماية الإن�سان منها, وقد ن�سبت الآية هذا العمل اإىل ال�سيطان 

وو�سفته باأّنه رج�س وقد عرف بنو اآدم عداوة ال�سيطان لهم وكيده 

ومكره بهم.

))) الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب اأهل البيت R، محّمد الغروي، �ص9).

)2) �سورة المائدة، الآية 90.
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ال�سرور جاء عن  للكثري من  باب  وهي  امل�سكر كثرية  اآثار  ولأّن 

.
)1(

ر�سول اهلل P: »اخلمر جماع الإثم, واأّم اخلبائث, ومفتاح ال�سّر«

وميكن لنا اأن نعّد من اأ�سرار اخلمر ما يلي:

: اخلمر ت�سّد عن ذكر اهلل وعن ال�سالة 
ّ

1 - على ال�سعيد الديني

باخل�سو�س.

2 - جتاوز حدود اهلل: حيث تعبث بعقل الإن�سان في�سبح جاهزاً 

م حيث ل يقّدر عواقب كالمه ول اأفعاله, 
ّ
لرتكاب اأّي حمر

فيقذف املح�سنات, ويتلّفظ باأفح�س العبارات, ويتجاوز على 

املقّد�سات حّتى الّذات املقّد�سة هلل تعاىل ولأنبيائه واأوليائه.

واأكرث من  ب�سرعة,  العنف  اإىل  ويلجاأ  الّنا�س  ي�سيء معاملة   -  3

الهيبة  اأّوًل  يفقده  مّما  منه  والأقربون  اأ�سرته  بذلك  يتاأّذى 

والحرتام, ويوؤّدي ثانياً اإىل اأن ت�سود اأجواء التوّتر وال�سقاق 

واخلالفات داخل الأ�سرة, وهذا يو�سل اإىل تفّككها.

4 - يفقد الإن�سان اّتزانه وتقديره لنف�سه وي�سبح دنيئاً مهاناً ويوؤّدي 

اإىل حقارة الّنف�س.

فيعّق  احلرمات  عنده  ت�سقط  واملخّدر  اخلمر  يدمن  من   -  5

عندما  رمّبا  بل  حرميه  على  بالغرية  احل�ّس  ويفقد  الوالدين 

تعوزه الأمور ل يتوانى عن بيع عر�سه للح�سول على جرعة 

»من   :P الأكرم الر�سول  فعن  كاأ�س من خمر,  اأو  خمّدر 

))) بحار الأنوار، ج76، �ص46).
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مها اهلل على ل�ساين فلي�س باأهل اأن 
ّ
�سرب اخلمر بعد ما حر

ث  يزّوج اإذا خطب, ول ي�سّفع اإذا �سفع, ول ي�سّدق اإذا حدَّ

.
)1(

ول يوؤمتن على اأمانة«

بالأمرا�س  الإ�سابة  اأ�سرار �سحّية من  واملخّدرات  وللخمر   -  6

اخلطرية, ومبا يوؤّدي اإىل ت�سّوه املواليد.

ال�سرقة  جرائم  تنت�سر  اإذ  اقت�سادّية  اأ�سرار  كذلك  ولهما   -  7

وت�سعف من القدرة الإنتاجّية للمدمنني, واأي�ساً فاإّنها �سبب 

يف ذهاب بركة الأموال وتعري�س النعم للزوال.

خاتمة:

الأبناء  تربية  يح�سن  الآّفة  هذه  مواجهة  املجتمع  على  اإّن 

واخلمر,  املخّدرات  من  وحتذيرهم  منها  حمايتهم  على  وال�سهر 

ومن �سحبة ال�سوء.

ول بّد من الإ�سارة اأخرياً اإىل اأّن امل�سكلة العظمى هي يف من 

يرّوج اأمثال هذه ال�سموم القاتلة لالأفراد وللمجتمعات, فالبع�س 

ليبني ثروة وب�سرعة يعمد اإىل مثل هذه التجارة في�سمم جمتمعاً 

باأكمله ليجمع ثروة ويتنّعم بها يف الدنيا, وليعلم هوؤلء اأّن اأموالهم 

اأن  ر�سول اهلل  املجتمع كما عّلمنا  اأي حرام وعلى  كّلها �سحت 

الّدنيا,  ملكوا  ولو  اجتماعّياً  وي�سقطهم  املرّوجني,  هوؤلء  يقاطع 

وهذا اأقّل الإميان.

))) فروع الكافي، ج6، �ص396.
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الليلة الخامسة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان معنى الركون للظاملني واأ�سباب حترميه 

وعاقبته.

المحاضرة األولى
ل تركنوا اإىل ظامل

قال اهلل تعاىل: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

.
)1(

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}

)))  �سورة هود، الآية 3))
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مقّدمة:

ة منها والأبّية من اخلانعة 
ّ
اإّنا يتّم امتحان الّنفو�س لتتمايز احلر

واخلا�سعة عندما ينت�سر الظلم ويعّم الف�ساد ويتجرّب احلّكام وي�ستّد 

الظلم  اآلة  يف  ويذوبون  يتال�سون  اأقواماً  جند  فحينها  طغيانهم, 

واأدوات وجند اآخرين ينزحون من طريق الظامل فال يعود  اأعواناً 

اأمامه معّوقات, فيما جند اآخرين يثبتون على املبادئ غري عابئني 

رر والأذى واملعاناة التي تلحق بهم, ويحت�سبون كّل ذلك  بال�سّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ  تعاىل:  قوله  متمثلني  اهلل  عند 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 
.

)1(

ڍ}

محاور المو�سوع

حرمة الركون اإلى الظالمين:

اآية معروفة يف كتاب اهلل تتحّدث عن �سفة من �سفات  ثّمة 

اأهل الإميان وخّلة من خللهم والتي ت�سّكل عالمة فارقة لهم عن 

غريهم, األ وهي الثبات على احلّق وعدم ممالأة الظامل اأو الركون 

اإليه, وهي قوله تعاىل: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

)))  �سورة اإبراهيم، الآية 2).
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.
)1(

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}
يرى اأهل التف�سري اأّن املراد بالركون هو ال�سكون اإىل ال�سيء... 

والذي منه الر�سا مبا عليه الظلمة من ظلم وا�سطهاد, ورمّبا ت�سري 

اإىل اأّن هوؤلء رمّبا يقومون بتزيني عمل الظاملني وت�سويغ مواقفهم 

رحى  اإدارة  يف  الظاملني  ي�ساركون  واأي�ساً  �سيا�ساتهم,  وترويج 

ظلمهم على الّنا�س؛ ورمّبا يراد كذلك اأّن هوؤلء يقومون مبداهنة 

لي�سبحوا عملّياً  عليهم ظلمهم  ينكرون  وفعاًل فال  قوًل  الظاملني 

من امل�ساركني يف ظلمهم اإذا ما حتّقق فهم الر�سا بفعل الظاملني.

م اأدنى اأنواع 
ّ
فالآية اآتية للتحذير من ذلك كّله, بل جاءت لتحر

امليل للظاملني ولو كان بال�سيء القليل الي�سري فالإ�سالم يريد اأن 

والرف�س  للظلم  الإباء  روح  �سخ�سّيته  واملوؤمن يف  امل�سلم  يحمل 

للطغيان. فاملطلوب دائماً من املوؤمنني الوقوف مع املظلوم بوجه 

الظامل دفاعاً عن حقوقه, واملطلوب مقاومة الظامل والإنكار عليه 

واإ�سعاف  اجلمع حوله  وتكثري  له  املوافقة  ظلمه ل  والثورة على 

حالت املعار�سة له من خالل خذلن احلّق والتخذيل عنه.

لماذا يحرم الركون للظالم:

اإّن للركون للظامل مفا�سد كثرية غري خافية على ذي لّب, فهي 

القبيح جمياًل  ي�سبح  بحيث  والقيم  املفاهيم  انقالب  اإىل  توؤّدي 

)))  �سورة هود، الآية 3))
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وتي�ّسر  الظلم  من  باملزيد  الظامل  تغري  وكذلك  قبيحاً,  واجلميل 

له اندفاعته يف هتك احلرمات ودو�س الكرامات فالإقرار للظامل 

ب�سرعّية ظلمه وبحّقه يف احلكم يغريه بالزيادة؛ اإ�سافة اإىل اإ�ساعة 

ظّن  �سوء  اإيجاب  عن  ف�ساًل  والتخاذل,  والقعود  اجلنب  حالت 

الّنا�س بالّدين ومببادئه وقيمه, ولعّله لذلك جاءت عبارات الإمام 

احل�سني Q: »... ويزيد رجل فا�سق �سارب اخلمر قاتل النف�س 

 ولذا كان بنظر 
)1(

املحرتمة, معلن بالف�سق, ومثلي ل يبايع مثله«

احل�سني Q النهو�س بوجه الظامل جهاداً ولو اأّدى اإىل ال�سهادة.

عاقبة الركون للظالمين:

لأّن الركون للظاملني على هذا امل�ستوى من اخلطر الذي يوؤّدي 

 ملجتمع املوؤمنني ولأفراد هذا املجتمع 
ّ

اإىل امل�سخ الثقايّف والقيمي

فاإّن  عنه,  اهلل  نهي  من  جاء  ملا  �سريحة  كونه خمالفة  ف�ساًل عن 

الّنار  والعذاب يف  العذاب  ارتكانه هو  املتعايل على  رتبه اهلل  ما 

بقوله: {ڱ ڱ}.

اهلل  اأوامر  �سريح  خالف  قد  الأمر  لهذا  املرتكب  اإّن  حيث 

ونواهيه, فبدل حماربة الظامل ون�سرة املظلوم, تراه �سارك يف ظلم 

الظامل واأعانه على ظلمه.

اإىل  الركون  عواقب  من  اأّنه  اإىل  املف�ّسرين  بع�س  اأ�سار  ورمّبا 

)))  بحار الأنوار، ج 44 �ص 325.
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و�سياط  ظلمهم  من  ي�سلم  ل  قد  اإليهم  يركن  من  اأّن  الظاملني, 

بط�سهم, فما املانع حينها اأن يتعّدى الظامل بظلمه اإىل من ركنوا 

الّنا�س  باملزيد, وخذلوا  وه 
َ
غر

َ
واأ به وزّينوا له ظلمه  اإليه وا�ستقووا 

عن الوثوب للثورة عليه؟

فنار ظلم الظامل اإذا ما ا�ستّد اأوارها ل ُي�سمن اأّل تتعّدى اإىل 

جوارها واأوائل املحرتقني بنريان الظاملني اأولئك املزينني للظامل 

ظلمه املرّوجني ل�سيا�ساته وال�ساربني ظهور امل�ست�سعفني ب�سياط 

د الر�سا بفعل الظامل جتعلنا �سركاء يف ظلمه 
ّ
جربوته. بل اإّن جمر

وبالتايل �سركاء يف عقوبته.

خاتمة:

كما جاء يف احلديث ال�سريف: »الرا�سي بفعل قوم كالّداخل 

.
)1(

فيه معهم«

لقد �سرب الإمام احل�سني Q نوذج التعاطي مع احلاكم 

اأهل  فاأجاب  املظلومني,  ا�ستغاثات  مع  التعاطي  ونوذج  الظامل 

طاغية  ا�ستن�سروه على  الذين  الكوفة  اأهل  وباخل�سو�س  العراق 

ا�ستغاثاتهم  جميباً  وهب  اأ�سحابه  وخرية  اأهله  فحمل  ع�سرهم, 

عازماً على العمل على النهو�س ليغري على احلاكم الظامل حّتى 

ل يكون من الداخلني.

)))  نهج البالغة، الموعظة رقم 54).
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مداخل الظالمين:

كما جاء يف الرواية عن الإمام احل�سني Q عن جّده ر�سول 

:Pاهلل

اهلل,  لعهد  ناكثاً  اهلل,  حلرم  م�ستحاّلً  جائراً  �سلطانا  راأى  »من 

خمالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل, يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان, ثّم 

.
)1(

مل يغريِّ بقول ول فعل, كان حقيقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«

)))  بحار الأنوار، ج 44 �ص 382.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اآثار اأكل احلرام واحلّث على �سرورة 

اجتنابه.

المحاضرة الثانية
اأكل احلرام

.
)1(

عن اأمري املوؤمنني Q: »بئ�س الطعام احلرام«

.L نهج البالغة الو�سّية رقم )3، من و�سيته لولده الإمام الح�سن  (((
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مقّدمة:

ي�ستطيع  حياتهم  واأ�ساليب  الّنا�س  فات 
ّ
لت�سر املراقب  اإّن 

بب�ساطة اأن يلحظ تلك الغفلة التي يغرق فيها اأغلبهم عن حقيقة 

عظيمة من حقائق وجودهم, وهي تكّونهم من روح ونف�س اإ�سافة 

اإىل اجل�سد؛ فرتاهم ي�ستغرقون يف البعد املادّي لوجودهم األ وهو 

اجل�سد فيحر�سون عليه, وهو الفاين, فيما يلقون اأرواحهم خلف 

جدران �سميكة من الإهمال والن�سيان كاإخوة يو�سف األقوا ذلك 

 يف غيابة جّب اجل�سد واملاّدة.
ّ

البعد امللكوتي

نيل �سهوات ولذائذ  اإىل  الأّيام,  فكم يعمدون, كما يف هذه 

وجتميله  وحفظه  اجل�سد  حماية  على  ويعملون  حيوانّية  ج�سدّية 

ال�سعف  اأو  املر�س  طروء  ال�سّك يف  د 
ّ
ملجر الأطّباء  اإىل  فيلجاأون 

يبتعدون  الزمن  هذا  اأنا�س  فغالب  وباخلال�سة  اأج�سادهم,  على 

اأو  بنظافته   
ّ
ي�سر اأو  اجل�سد  يوؤذي  اأن  يحتمل  ما  كّل  عن  غالباً 

مرهقة وجمهدة من احلمية  اأنواعاً  جماله وميار�سون لأجل ذلك 

والتمارين الريا�سّية اإ�سافة اإىل بذل الأثمان الباهظة لقاء احل�سول 

على م�ساحيق التجميل.

لكن هل فّكرنا يوماً مبا ي�سّوه جمال اأرواحنا, وي�سعف النفو�س, 

ومير�سها؟! هل �ساألنا ما هي الأمور التي اإن تعاطيناها اأّدت اإىل 

مر�س الّنفو�س والقلوب ولّوثتها؟
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نعم هناك اأمور كثرية ت�سقم القلوب, ومتر�س الّنفو�س وتلّوثها 

وت�سعفها, ومن اأهّم ذلك اأكل املال احلرام.

محاور المو�سوع

تاأثير اأكل الحرام:

الروح والنف�س,  املال احلرام على  اأكل  تاأثري  قبل الكالم يف 

م اهلل 
ّ
ل بّد من الإ�سارة اإىل اأّن اأكل احلرام ي�سمل كّل طعام حر

ماً كامليتة 
ّ
تعاىل علينا اأن ندخله اإىل بطوننا, فتارة يكون بنف�سه حمر

اأمر  واخلنزير وال�سراب امل�سكر كاخلمر وغريها, واأخرى لعرو�س 

على ما هو حالل باأ�سله لكن ب�سبب اّت�سافه بو�سف ما كاملتنج�س 

قبل تطهريه, اأو حت�سيله بطريقة غري �سرعّية حيث يّت�سف بكونه 

مغ�سوباً, لي�سدق عليه عنوان اأكل مال الّنا�س بغري حّق.

 :Q 
ّ

واأّما عن تاأثريه يف الإن�سان فقد جاء عن الإمام علي

»بئ�س الطعام احلرام« فمن اآثار اأكل احلرام:

1 - مر�س القلوب وق�سوتها:

ومنه ن�ستفيد اأّن اأ�سواأ ما ميكن اأن ياأكله الإن�سان هو احلرام من 

الطعام  اأكل  اجل�سد  يوؤّثر يف  كما  اإّنه  القول:  لنا  وميكن  الطعام, 

الفا�سد فيوؤّدي اإىل الت�سّمم واأعرا�سه من ارتفاع احلرارة والغثيان, 

اإىل  فيوؤّدي  والقلب  والروح  الّنف�س  يوؤّثر يف  احلرام  اأكل  كذلك 
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ين عليه مبا ي�سعف ب�سريته لكونه م�سداقاً 
ّ
مر�س القلب وتراكم الر

.
)1(

لقوله تعاىل: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

وقد يوؤّدي اإىل ق�ساوة القلب فال يعود الإن�سان �ساحب القلب 

القا�سي يتاأّثر باملوعظة والهداية ويفقد �سفة الرحمة خ�سو�ساً مع 

اإدمان اأكل احلرام.

2 - اإ�سابة الذّرّية:

بل اإّن موؤّثرّية اأكل املال احلرام ل تقت�سر على ال�سخ�س الآكل 

 :Q ال�سادق الإمام  فعن  الذّرّية,  لت�سيب  متتّد  بل  للحرام 

.
)2(

»ك�سب احلرام يبني يف الذّرّية«

3 - اأكل الحرام اأكل للّنار:

ولأكل مال احلرام �سورة ملكوتّية اأو على الأقّل برزخّية اإذ اإّن 

الإن�سان الذي ياأكل املال احلرام يف نف�س الوقت ويف الواقع ياأكل 

ناراً اإّل اأّنه ل ي�سعر بها نتيجة انغما�سه يف الّدنيا ولذائذها وغفلته 

اأبي عبد اهلل Q: »من اأكل من  عن الآخرة وحقائقها, فعن 

.
)3(

مال اأخيه ظلماً ومل يرّده اإليه اأكل جذوة من الّنار يوم القيامة«

وقال اهلل تعاىل: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

.
)4(

ژ ڑ ڑ کک ک ک }

)))  �سورة المطّففين، الآية 4).

)2)  الكافي، ج 5، �ص 25).

)3)  الكافي، ج 2، �ص 333.

)4)  �سورة الن�ساء، الآية 0).
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4 - ل بركة فيه ول اأجر على اإنفاقه:

ذلك  وغري  اجل�سم  وتقوية  اللحم  اإنبات  الطعام  اآثار  من  اإّن 

فعندما يكون ذلك على احلرام فمعنى ذلك اأّن لإبلي�س وجنوده 

اً اإىل نفو�سنا, وهذا يوؤّدي اإىل �سطوته علينا 
ّ
ة يف اأج�سادنا وممر ح�سّ

و�سهولة ا�ستدراجه لنا اإىل حبائله ومكائده ف�سيدرجنا من حرام 

 Q اأبو احل�سن قال  اإىل حرام, وهذا معنى كونه غري مبارك, 

لأحد اأ�سحابه: »يا داود, اإّن احلرام واإن نا مل يبارك له وفيه, وما 

 ف�ساًل عن 
)1(

اأنفقه مل يوؤجر عليه, وما خّلفه كان زاده اإىل الّنار«

واملالئكة  اهلل  للعن  موجباً  وعنده  ومعه  دام يف ج�سده  ما  كونه 

ككّل مغ�سوب.

5 - عدم التوفيق للطاعات والمكرمات:

الإمام  مواجهة  يف  املحت�سدين  �سفات  من  اأّن  روي  فيما   

كذلك  تخّلفوا  الذين  ويف  �سعد  ابن  جي�س  مع   Q احل�سني

عن ن�سرته اأّنهم ُملئت بطونهم حراماً.

وهذا كاٍف لنعرف اأّن اأكل املال احلرام قد مينع الإن�سان من 

ن�سرة احلّق بل خذلنه ورمّبا ن�سرة الباطل والكون يف زمرة قتلة 

.R اأبناء الأنبياء

)))  الكافي، ج 5، �ص 25).
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خاتمة:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ  تعاىل:  اهلل  قال 

اأّن الإن�سان الذي  اآتية لتوؤّكد ما قلناه من   هذه الآية 
)1(

چ}
يجمع ماله من حرام ولو فعل اأفعال الرّب فحّج وزار و�سام و�سّلى 

وت�سّدق فاإّن عمله �سيكون هباًء منثوراً لن يجده �سيئاً؛ والأ�سواأ 

من ذلك اأّنه قد يكون اأطعم من ماله و�سقى واأ�سكن واألب�س منه 

واأنفقه على زوجته واأبنائه, فعندما ينك�سف لهم يوم القيامة اأّن 

م�سكنهم كان من حرام وماأكلهم من حرام وم�سربهم من حرام 

وملب�سهم من حرام �سي�سبحون األّد اأعداء هذا الرجل و�سيكونون 

ناقمني عليه و�سيكونون من ال�ساكني منه وعليه, ويطلبون من اهلل 

ماله من يح�سن  اأن يرث  يزيد يف عذابه, والأ�سّد من ذلك  اأن 

اجلاين  فيدخل  والرّب  الطاعة  وجوه  يف  وينفقه  الفاقة  اأهل  اإىل 

الرّب  اإنفاقه يف  ب�سبب  اجلّنة  الوارث  ب�سببه, ويدخل  الّنار  للمال 

والإح�سان ويا لها حينها من ح�سرة.

)))  �سورة الفرقان، الآية 23.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان خط��ورة فت��ور القلب ع��ن العبادة 

واإدب��اره عنها واأ�سباب ذلك م��ع التوجيه اإىل 

�سرورة املعاجلة.

المحاضرة الثالثة
اأ�شباب اإدبار القلوب وفتورها

عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن القلب يحيا وميوت, فاإذا حيي 

.
)1(

فاأّدبه بالتطّوع, واإذا مات فاق�سره على الفرائ�س«

)))  بحار الأنوار، ج75، �ص 278.
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مقّدمة: جفاف روحّي:

عندما ننظر اإىل اأنف�سنا واإىل الّنا�س من حولنا, اأو نطالع يف �سري 

 عمر مديد على بدء 
ّ
الّنا�س املا�سني جند اأّن الكثريين مّنا قد مر

تكليفه من ع�سرين اأو ثالثني اأو اأربعني اأو حّتى اأكرث من ذلك, 

اأّداه ول ترك يوماً من  اإّل  اأّنه مل يرتك فر�ساً من �سالة  �سحيح 

دعاء,  جمل�س  منه  يخلو  ول  واعتمر,  وحّج  رم�سان  �سهر  �سيام 

املالّية, والرتّدد  واأداء احلقوق  العزاء  اإىل ح�سور جمال�س  اأ�سف 

اإىل امل�ساجد, لكن مع ذلك ل ي�سعر بالطماأنينة وال�سكون, ول 

يلتّذ بعبادة كاأّن ما يوؤّديه حركات ريا�سّية ومتتمات ل يجد اأثرها 

يف نف�سه وي�سعر بلّذتها كاأّنا قالها غريه ولغريه.

وقد قال اهلل تعاىل: {مب ىب يب جت حت ختمت ىت 

.
)1(

يت جث مث ىث}
اإذاً فثّمة م�سكلة تتلّخ�س بعدم انفعال القلوب بالعبادة, فماء 

�سكينة  لتنبت  القلب  اأر�س  اإىل  ي�سل  ل  الذكر  ومطر  العبادة 

يف  جفاف  هناك  وخ�سوعاً.  وخ�سوعاً  فمعرفة  ورّقة...  وطماأنينة 

الروح والقلب بل �سيء اأ�سبه بالت�سّحر ومكان املر�س هو القلب 

 الأّول بتلّقي الذكر وعي�س اآثاره واإذا ما اأ�ساب 
ّ

الذي هو املعني

املر�س باقي القوى فب�سبب مر�س القلب.

)))  �سورة الرعد، الآية 28.
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امللك  �سلح  فاإذا  جنود,  وله  ملك  »القلب   :P 
ّ

النبي فعن 

.
)1(

�سلحت جنوده واإذا ف�سد امللك ف�سدت جنوده«

وهذه احلال قد ل تكون دائمة عند بع�س الّنا�س واإّنا قد حت�سل 

القلب,  اإدبار  الروايات حالت  ت�سّميه  ما  اأخرى وهذا  بعد  ة 
ّ
مر

اإقباًل  للقلوب  »اإّن   :P الأكرم حمّمد  
ّ

النبي الرواية عن  ففي 

.
)2(

واإدباراً, فاإذا اأقبلت فتنّفلوا واإذا اأدبرت فعليكم بالفري�سة«

اأ�سباب اإدبار القلوب:

 م�سافات 
ّ

ثّمة اأ�سباب كثرية لإدبار القلوب جتعلها غري لئقة لطي

البعد عن اهلل تعاىل, ورفع موانع تلّقي اأنوار اإ�سراقه عليها؛ وهي 

املفطورة على معرفته وحمّبته بل اإّن حياتها احلقيقّية هي به ومعه 

»اإلهي  احلقيقّية:  حياتها  تعي�س  ال�سّجاد  الإمام  عرّب  كما  وبحّبه 

بحّبك عا�س قلبي...«.

فمن هذه الأ�سباب لإدبار القلوب:

1 - التوّجه اإلى لذائذ الّدنيا:

اأي التعّلق بالّدنيا ولّذات البدن, فاإّن ذائقة الّنف�س اإن هيمن 

اللذائذ  من  ومتنع  حيوانّية  ذائقة  ت�سبح  احليوايّن  البعد  عليها 

الروحانّية واملعنوّية.

)))  ميزان الحكمة، ج 3، 260.

)2)  الكافي، ج)، �ص454.
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الر�سول الأكرم P حيث قال: »ل يجد  وهذا ما جاء عن 

الرجل حالوة الإميان يف قلبه حّتى ل يبايل من اأكل الّدنيا, ثّم 

قال: حرام على قلوبكم اأن تعرف حالوة الإميان حّتى تزهد يف 

.
)1(

الّدنيا«

فعندما تكون ذائقة اجل�سد هي الفّعالة فاإّن ذائقة القلب ت�ساب 

بال�سعف وقد ت�سل اإىل حّد ال�سمور, ولذا فعلينا اأن نعالج ذلك 

الذائقة  لإيقاظ  الّنف�س  جماهدة  مع  ال�سوم  اأي  واجلوع  بالزهد 

املعنوّية.

2 - اتباع الهوى:

اأبي  الإمام  عن  الرواية  يف  ما  ذلك  على  دللة  ويكفي 

 : وجلَّ عزَّ  اهلل  يقول   :P اهلل ر�سول  »قال  قال:   Q جعفر

وعّزتي وجاليل وكربيائي ونوري وعلّوي وارتفاع مكاين, ل يوؤثر 

دنياه,  عليه  ولب�ست  اأمره  عليه  �سّتت  اإّل  هواي  على  هواه  عبد 

و�سغلت قلبه بها ومل اآِتِه منها اإّل ما قّدرت له, وعّزتي وجاليل 

وعظمتي ونوري وعلّوي وارتفاع مكاين, ل يوؤثر عبد هواي على 

هواه اإّل ا�ستحفظته مالئكتي وكّفلت ال�سماوات والأر�سني رزقه 

.
)2(

وكنت له من وراء جتارة كّل تاجر واأتته الّدنيا وهي راغمة«

)))  �سرح اأ�سول الكافي )ال�سيرازي(، ج)، �ص2)4.

)2)  و�سائل ال�سيعة، ج5)، �ص 279.
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3 - اإرهاق الّنف�س بالعبادة مع عدم اإقبالها:

منها  ومتلَّ  العبادة,  الّنف�س  تكره  اأن  اإىل  يوؤّدي  ما  وهذا 

وتك�سل عن اأدائها نتيجة اإنهاك الإن�سان لهذه الّنف�س بالعبادة 

مبا يفوق طاقتها, وقد حّذرنا من ذلك الر�سول P واأهل بيته 

فقد ورد عن اأبي جعفر Q قال: »قال ر�سول اهلل P: اإّن 

اإىل  اهلل  تكرهوا عبادة  برفق ول  فيه  فاأوغلوا  الّدين متني  هذا 

ول  قطع  �سفراً  ل  الذي  املنبت  كالراكب  فتكونوا  اهلل,  عباد 

.
)1(

ظهراً اأبقى«

تفاوت  نتعامل مع  الر�سا Q كيف  وقد عّلمنا الإمام 

حالت القلب فقال Q: »اإّن للقلوب اإقباًل اإدباراً ون�ساطاً 

كّلت  اأدبرت  واإذا  وفهمت,  ب�سرت  اأقبلت  فاإذا  وفتوراً, 

ومّلت, فخذوها عند اإقبالها ون�ساطها, واتركوها عند اإدبارها 

.
)2(

وفتورها«

4 - �سعف الإيمان بالغيب:

ونق�سد به اهلل تعاىل واجلّنة والّنار وغري ذلك, اإذ عندما يكون 

ملّوثاً  ال�سّك  يف  مرتّدداً  اليقني  �سعيف  الإميان  متزلزل  املرء 

القلب  فهذا  وعيد  اإىل  ول   
ّ

اإلهي وعد  اإىل  يركن  ل  بال�سبهات, 

وقد  ال�سالمة,  بالعبادة  القلب  انفعال  و�سرط  �سقيماً,  �سيكون 

)))  الكافي، ج2، �ص 86.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج2، �ص55.
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بال  »دين   :P قال ال�سليم,  القلب  ما   :P اهلل ر�سول  �ُسئل 

.
)1(

�سّك وهو عمل بال �سمعة ورياء«

.
)2(

وقال �سبطه املجتبى Q: »اأ�سلم القلوب ما طهر من ال�سبهات«

5 - الغفلة:

اإّن �سرط تاأّثر الإن�سان هو انتباهه ويقظته, فلو كان يف �سبات 

اأ�سبه  فاإّنه  اأو غري ذلك  اأو اجلاه وال�سلطة  النعمة  اأو �سكر  الغفلة 

مبّيت يف قرب حّتى ر�سول اهلل P مل يوؤذن له باإيقاظه وهدايته: 

.
)3(

{ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}
اأبي  عن  فيتاأّثر,  فيهم  يتفّكر  ل  اأن  اأوىل  ي�سمع  ل  ومن 

.
)4(

جعفر Q: »اإّياك والغفلة ففيها تكون ق�ساوة القلب«

خاتمة: ال توؤدِّ العبادة كاأّنها عادة:

من الأمور التي تفقد البعد املعنوّي للعبادة, وجتعل �سهامها 

تطي�س عن مق�سدها وهي القلوب, اأن يحّول الإن�سان العبادة اإىل 

طق�س فارغ من معانيه, يوؤّديه لعادة اعتادها لو تركها ل�ستوح�س 

وحّتى ل ن�ساب بذلك علينا اّتباع جملة من الأمور منها:

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص 3)).

)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ص 09).

)3)  �سورة فاطر، الآية 22.

)4)  و�سائل ال�سيعة، ج4، �ص74.
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اأفعالها  ومعاين  ومعانيها  واأبعادها  العبادة  يف  التفّكر  اإدامة   -  1

واأقوالها فعن ر�سول اهلل P: »يا اأبا ذّر ركعتان مقت�سدتان 

.
)1(

يف تفّكر خري من قيام ليلة والقلب �ساه«

2 - عدم اإ�سباع الّنف�س من العبادة, خ�سو�ساً احلّج والزيارة فعلى 

احلاجة  هذه  اإ�سباع  عدم  حالة  من  �سيئاً  ُيبقي  اأن  الإن�سان 

دافعاً  ال�سوق  هذا  ي�سّكل  بحيث  ال�سوق  �سيء من  ليبقى 

يرتاكم يف الّنف�س للعودة والإقبال على الطاعة.

اللهّم وّفقنا ملرا�سيك وجّنبنا عن معا�سيك.

)))  بحار الأنوار، ج 74، �ص 82.
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 الليلة السادسة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

�ِسَم��ة اأ�سح��اب احل�س��ني Q واأّنهم 

اأ�سح��اب الب�سائ��ر, والإ�س��اءة عل��ى اأهّمّية 

الب�سرية ومعناها وكيفّية بنائها.

المحاضرة األولى
بناء الب�شرية

»فاإّنا  فقال:  الّنا�س  من  الب�سري  عن  املوؤمنني  اأمري  حّدثنا 

�سلك  ثّم  بالعرب,  وانتفع  فاأب�سر,  ونظر  فتفّكر,  �سمع  من  الب�سري 

.
)1(

جدداً وا�سحاً يتجّنب فيه ال�سرعة يف املهاوي«

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم 53).
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مقّدمة: اأ�سحاب الح�سين اأ�سحاب الب�سائر:

ولقد �سهد بذلك لهم اأحد قادة جي�س ابن �سعد وابن زياد وهو 

من األّد اأعداء احل�سني Q واأ�سحابه األ وهو عمرو بن احلّجاج 

تقاتلون؟!  من  اأتدرون  قائاًل:  اأ�سحابه  خاطب  حيث  الزبيدّي 

م�ستميتني, ل يربز  الب�سائر, وقوماً  واأهل  امل�سر,  تقاتلون فر�سان 

. فمن خ�سائ�س اأ�سحاب 
)1(

لهم اأحد منكم اإّل قتلوه على قّلتهم

احل�سني Q اأّنهم اأ�سحاب ب�سائر.

ب�سرعة, بل  باأّنهم ل يهزمون  اأثر ذلك  اإىل  اأ�سار عدّوهم  وقد 

يقاتلون حّتى ال�سهادة, وقد اأورثهم ذلك عزماً وقّوة بحيث ل يربز 

اإليهم اأحد اإّل قتلوه!

وجتّلى ذلك كذلك يف �سقوط هيبة العدّو وعدده وعّدته يف 

اأعينهم, فلم يعد موؤّثراً يف عزائمهم وعلّو هممهم.

وكذلك هان املوت عليهم يف �سبيل املبداأ والق�سّية التي يقاتلون 

لأجلها, لدرجة اأّن اأحدهم وهو عاب�س بن �سبيب ال�ساكرّي يلقي 

درعه وخمفره لعّل القوم يقدمون على منازلته بعد اأن اأحجموا 

لي�ست�سهد  بحجارتهم  ول  الأعداء  ب�سهام  عابئ  غري  ذلك  عن 

بعدها مبا اأ�سابه منها.

)))  بحار الأنوار، ج 45، �ص 9).
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ما معنى الب�سيرة؟

الب�سرية هي قّوة عند الإن�سان توجد نوعاً من الروؤية الوا�سحة 

لالأمور ح�سنها وقبيحها جّيدها ورديئها �سحيحها و�سقيمها, وهي 

ر عواقب الأمور فريى ما وراء الأعمال  نظرة تنك�سف بها للمتب�سّ

فاإذاً  يعاينها,  منها كمن  يقني  على  في�سبح  الفكر  اإعمال  نتيجة 

الب�سرية هي قدرة على الروؤية ال�سحيحة التي ي�ساعد يف ت�سكّلها 

على  ي�سطلح  والتي  والثقافة  والعلم  والرتبية  والتجربة  العقل 

ت�سميتها يف هذا الزمن بالوعي.

يفقد  من  لأّن  الب�سر,  يفقد  كالذي  الب�سرية  يفقد  فالذي 

ولذا  الأمور,  ت�سخي�س  يف  اخلطاأ  بل  �سعف  يف  يقع  الب�سرية 

ال�سبهات  ويوقعه يف  املدّل�سون,  عليه  ويدّل�س  اخلادعون  يخدعه 

هون, فاإذا كان فاقد الب�سر اأعمى العني, فاإّن فاقد الب�سرية  امل�سبِّ

اأعمى القلب, وماذا ينفع الب�سر مع عمى الب�سائر, قال اهلل تعاىل: 

. 
)1(

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

كيف ُتبنى الب�سيرة؟

وت�ساهم  الإن�سان  ب�سرية  بناء  يف  ت�سهم  عوامل  عّدة  هناك 

كذلك يف زيادة قّوتها وفعاليتها, ومنها:

)))  �سورة الحّج، الآية 46.
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1 - قّوة العقل:

وهذا يح�سل اأّوًل وبالّذات بالتعّلم وال�ستفادة من التجارب, 

العلم  من  بال�ستفادة  التفّكر  عملّية  لإجراء  والبّينات  واحلجج 

اأّن ما يقّوي العقل هو اإدامة التفّكر والتاأيّن  والتجربة. واحلقيقة 

بعده  واإّما  عواقبه  ملعرفة  قبله  اأّما  وبعده,  عمل  اأّي  قبل  والتدّبر 

حلفظ التجربة ووعيها لال�ستفادة منها يف امل�ستقبل كتغذية راجعة 

للعقل والفكر.

من  يلدغ  ل  »املوؤمن  التجربة:  من  ال�ستفادة  عن  جاء  ولذا 

.
)1(

تني«
ّ
جحر مر

2 - التفّقه في الّدين:

عن الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم Q: »تفقهوا يف دين 

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

على  الفقيه  وف�سل  والّدنيا,  الّدين  يف  اجلليلة  والرتب  الرفيعة, 

العابد كف�سل ال�سم�س على الكواكب, ومن مل يتفّقه يف دينه 

.
)2(

مل ير�س اهلل له عماًل«

التي  واأدّلتها  احلّقة  العقائد  معرفة  معناه  الّدين  يف  والتفّقه 

تورث اليقني اإ�سافة اإىل تعّلم الأحكام ال�سرعّية. فاإّن ذلك يو�ّسع 

اآفاق الإن�سان ويقّوي عقله بقّوة يقينه.

)))  بحار الأنوار، ج 9)، �ص 346.

)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ص )32.
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3 - المعرفة بالزمان واأهله:

ل �سّك اأّن جهل الإن�سان باأخالق وطبائع وعادات واأعراف 

اأو  الإن�سان,  انخداع  يف  �سبباً  يكون  قد  ما  ومكان  ما  زمان  اأهل 

ت�سّو�س ال�سورة عنده, والتبا�س الأمور عليه؛ بينما معرفة الإن�سان 

بالّنا�س وعاداتهم وثقافاتهم وحّتى مفردات تخاطبهم واأفكارهم 

ومذاهبهم الفكرّية وال�سيا�سّية والعقائدّية وغري ذلك يحميه من 

بزمانه ل  »العامل   :Q ال�سادق النخداع؛ ويف احلديث عن 

.
)1(

تهجم عليه اللواب�س«

فاللواب�س يق�سد بها الأمور املبهمة وامللتب�سة التي حت�سل نتيجة 

علم  فاإذا  الت�سخي�س,  على  القدرة  وغياب  الروؤية  و�سوح  عدم 

الإن�سان بطبيعة الزمان واأهله, اأي بالع�سر ولغته وثقافته واإيقاعه 

اّت�سحت الروؤية وزال ما ي�سوب امل�سهد من �سباب, واجنلت اأمام 

العقل والفكر ال�سورة.

4 - تعويد الّنف�س على التعامل مع الأدّلة والبراهين:

ذلك اأّن اأ�سحاب الب�سائر يفرت�س اأن يكونوا اأ�سحاب عقول 

كون اإّل عن وعي وفهم, ولذا 
ّ
ل يحكمون اإّل عن دليل ول يتحر

ل ي�سّلمون ول يقبلون بكّل مقولة اإّل بعد الدليل والربهان, ولذا 

»نحن  القول:  مدّوناتهم  ويف  ال�سيعة  علماء  األ�سنة  على  ا�ستهر 

اأتباع الدليل كيف ما مال نيل«.

)))  الكافي، ج )، �ص 27.
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5 - عدم النخداع ببريق الأ�سماء ورنين البيان:

باأ�سماء  يوؤخذ  ل  اأن  الب�سرية  يكت�سب  لكي  الإن�سان  على 

الذي  الرتويج  اأ�ساليب  وخ�سو�ساً  البيان  ب�سحر  ول  القائلني 

ميكن  ذلك  وكّل  الزمان.  هذا  يف  امل�سّلل  الإعالم  يعتمده 

يعرف  »ل  قال:  اأّنه   Q املوؤمنني اأمري  عن  روي  مّما  ا�ستفادته 

.
)1(

جال, اعرف احلّق تعرف اأهله«
ّ
احلّق بالر

6 - تقوية ال�سلة باهلل تعالى:

اإذ اإّن اهلل تعاىل هو م�سدر كّل الّنعم ظاهرها وباطنها, �سغريها 

اقرتب  اأّنه  يعني  ويوّثقها  تعاىل  به  �سلته  يقّوي  والذي  وجليلها 

من م�سدر كّل خري وكّل نعمة, ومّما ل �سّك فيه ول ريب اأّن من 

كان قريباً منه تعاىل يفي�س اهلل عليه من بركاته, ولي�س اأف�سل من 

الب�سرية معيناً لالإن�سان يف دنياه ويف اآخرته, فاإّن الإن�سان يف الّدنيا 

بالب�سر ويف الآخرة واأمورها بالب�سرية.

ومن جملة تقوية ال�سلة باهلل تعاىل, كّل األوان العبادة, والدعاء, 

واملناجاة, واحلكيم هو من قرن بني تقوية ال�سلة به تعاىل وطلب 

اأن يكون الأثر هو الب�سرية يف العبادة ويف غريها, وهذا ما عّلمنا 

كان  اإّنه  اإذ   Q العابدين زين  احل�سني  بن   
ّ

علي الإمام  اإّياه 

)))  بحار الأنوار، ج 40، �ص 26).
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نّيتي, واأحكم يف عبادتك  من دعائه: »اللهّم وثّبت يف طاعتك 

.
)1(

ب�سريتي«

خاتمة: الب�سيرة �سمان ح�سن العاقبة:

ذلك اأّن الب�سرية تر�سد �ساحبها اإىل اأن ي�سعى ليختم عمره 

باأف�سل طريقة واأ�سلوب لت�سلم له الآخرة بعد اأن تر�سده الب�سرية 

اإىل ال�سالمة من الّدنيا وهذا بعينه ح�سن العاقبة.

فما اأ�سقى الإن�سان الذي يعي�س عمره وهو ل يبايل على اأي 

جهة يكون وجهه حني مغادرته لهذه احلياة واإىل اأي جهة ي�ساق, 

وقد حّدثنا ر�سول اهلل P عن ذلك فقال:

»ل يزال املوؤمن خائفاً من �سوء العاقبة, ل يتيّقن الو�سول اإىل 

.
)2(

ر�سوان اهلل حّتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك املوت له«

فالب�سرية �سمان اأن ل تزّل قدم الإن�سان اإىل ما يوجب �سوء 

اخلامتة والعاقبة.

)))  ال�سحيفة ال�سّجادّية، دعاء التوبة، رقم )3.

)2)  م�ستدرك �سفينة البحار، ج7، �ص297.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

احلّث عل��ى معرفة اهلل وتوحي��ده وطاعته 

وطلب العلم به تعاىل مع العمل ال�سالح.

المحاضرة الثانية
املنجيات من الّنار

.
)1(

{ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ}

)))  �سورة اآل عمران، الآية 85).
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مقّدمة: النجاة من الّنار هي الفوز:

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  {ہ  تعاىل:  قال 

.
)1(

ۓۓ}
والنهج  القراآيّن,  العرف  يف  الفوز  باأّن  ح 

ّ
ت�سر الآية  هذه  اإّن 

ومتامه  الّنار,  من  النجاة  هو  الأّول:  ركنني,  من  موؤّلف  الرّبايّن 

عن  الزحزحة  تقدمي  ولعّل  اجلّنة؛  دخول  وهو:  الثاين  بالركن 

الّنار يف الذكر ذلك لأّن العقالء ر�سموا قاعدة األ وهي اأّن دفع 

ة اأو املف�سدة اأوىل من جلب املنفعة, والعقل يقول كذلك 
ّ
امل�سر

 قبل 
ّ
اإّن على الإن�سان اأن يعمل على اخلال�س من اخلطر وال�سر

اأن يعمل على احل�سول على اخلري وما فيه النعمة واملف�سدة, فاأّي 

ها بال �سّك  نعمة حّتى لو كانت كدخول اجلّنة واخللود فيها تنغ�سّ

�سرورة املكوث يف العذاب, عذاب الّنار. وحّق اأن يقول قائل: 

اإّن هكذا دخول اجلّنة بعد العذاب يف الّنار ل يكون فوزاً, وهذا 

ما اأتت الآية لتقوله وهو اأّن دخول اجلّنة ما مل يقرن بالنجاة من 

من  والنجاة  الّنار  عن  الزحزحة  هو  الفوز  واإّنا  بفوز  لي�س  الّنار 

لهيبها ودخول اجلّنة.

ومن يطيق يا ترى عذاب جهّنم التي هي حمّل جتّلي غ�سب 

اهلل الذي ل تقوم له ال�سماوات والأر�س فكيف بعبد �سعيف 

ذي جلد رقيق وعظم دقيق؟!

)))  �سورة اآل عمران، الآية 85).
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محاور المو�سوع

كيف ننجو من الّنار؟

اإنَّ عذاب الّنار اإّنا كان للخارجني عن �سّكة العبودّية والتوحيد 

هلل تعاىل, هذه العبودّية اأو الطاعة وهذا التوحيد الذي من جتّلياته 

وطاعة  عبودّية  التوحيد  ويتجّلى  تعاىل؛  له  والعبودّية  الطاعة 

�سادقة يف �سّتى ن�ساآت الّنف�س وقواها؛ من القلب اإىل العقل, اإىل 

ال�سلوك واملعاملة, فقد قال تعاىل عن  اإىل  العاطفة  اجل�سد, ومن 

.
)1(

الّنار: {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}

وال�سرك  اجلحود  حمّل  على  املنا�سب  بالعذاب  تت�سّلط  اأي 

واملع�سية من الأفئدة اإىل اجلوارح, وعليه فلتكون لنا جناة من الّنار 

باآلت  وطائعني  التوحيد  اآلت  موّحدين حيث  نكون  اأن  علينا 

الطاعة.

ولنذكر بناًء عليه المنجيات من الّنار:

1 - العتقاد باهلل وتوحيده:

باألوهّية اهلل تعاىل ووحدانّيته حّتى ل  تثبيت العتقاد  مبعنى 

 
ّ
تزلزله رياح ال�سكوك وفنت املفتنني, لأّن من الإميان ما هو م�ستقر

»فمن   :Q 
ّ

علي الإمام  عن  جاء  كما  م�ستودع  هو  ما  ومنه 

)))  �سورة الهمزة، الآيتان 6 - 7.
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اً يف القلوب ومنه ما يكون عواري 
ّ
الإميان: ما يكون ثابتاً م�ستقر

.
)1(

بني القلوب وال�سدور«

واإذا اأردنا تثبيت هذا التوحيد علينا اأن نغّذي اإمياننا بتح�سيل 

وعلّو  ذاته  و�سمّو  وبوحدانّيته  تعاىل  به  اليقني  ليرت�ّسخ  به  العلم 

مقامه وليكتمل توحيدنا واإمياننا باألوهّية اهلل ووحدانّيته ل بّد من 

ظهوره على اآلة اإظهاره واجلارحة املعرّبة عن العقل والقلب.

وقد جمعها اأمري املوؤمنني Q يف دعاء كميل ب�سوؤال اأقرب 

اإىل الإقرار منه اإىل الإنكار حيث جاء عنه Q يف الدعاء الذي 

عّلمه كميل بن زياد:

»وليت �سعري يا �سّيدي واإلهي ومولي اأت�سّلط الّنار ... وعلى 

قلوب  وعلى  مادحة  وب�سكرك  �سادقة,  بتوحيدك  نطقت  األ�سن 

اعرتفت باإلهيتك حمّققة, وعلى �سمائر حوت من العلم به حّتى 

�سارت خا�سعة...«.

ف�سدق الأل�سن بكلمة التوحيد تابع ليقني القلوب بالألوهّية 

عن حتقق, وير�سخ ذلك يف اأعماق النف�س طلب العلم به تعاىل مبا 

يوؤّدي اإىل معرفة تنعك�س خ�سوعاً وخ�سوعاً له تعاىل.

2 - العمل ال�سالح:

 
ّ

القلبي الإميان  اقرتان  �سرورة  على  لنوؤّكد  كثرياً  نحتاج  ل 

, وقد غدا �سمة من �سمات اخلطاب القراآيّن, 
ّ

بالعمل اجلوارحي

)))  نهج البالغة، الخطبة 89).
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ٻ}  ٻ  ٻ  {ٻ  عبارة  رت 
ّ
تكر وكم 

واأمثالها وما يف معناها يف القراآن الكرمي.

اأمري املوؤمنني ت�ساوؤله ولي�س فقط �سوؤاله يف دعاء  ولذا اأكمل 

كميل اإذ قال: »... وعلى جوارح �سعت اإىل اأوطان تعّبدك طائعة«.

ولذا كان يف عرف اأمري املوؤمنني للعلم مراتب ودرجات اأدناه 

واأرفعه الذي يتجّلى طاعة على  الل�سان,  درجة الذي مل يجاوز 

وقف  ما  العلم  »اأو�سع   :Q فعنه اجلوانح  يف  ويقيناً  اجلوارح 

.
)1(

على الل�سان, واأرفعه ما ظهر يف اجلوارح والأركان«

3 - ال�ستغفار والتوبة:

ويكفي يف ذلك ما جاء عن ر�سول اهلل P: »طوبى ملن وجد 

.
)2(

يف �سحيفة عمله يوم القيامة حتت كّل ذنب ا�ستغفر اهلل«

ل  كمن  الذنب  من  »التائب   :Q الباقر جعفر  اأبي  وعن 

.
)3(

ذنب له«

4 - العبادة هلل تعالى:

الذنوب وموجبة  ال�سالة �سبب يف غفران  فالعبادة خ�سو�ساً 

ڭ  ڭ  {ۓ  تعاىل:  قوله  يف  كما  الرحمن  لر�سا 

 ورد اأّنها ال�سالة اإىل ال�سالة فاإّنه يغفر ما بينهما.
)4(

ڭڭ}

)))  نهج البالغة، ج4، الحكمة 92، �ص20.

)2)  مكارم الأخالق، للطبر�سّي، �ص3)3.

)3)  الكافي، ج 2 �ص 435. 

)4)  �سورة هود، الآية 4)).
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العبودّية  اأقرب حالت  تعاىل وهي  ال�سجود هلل  العبادة  ومن 

له تعاىل, ولذا جند اأمري املوؤمنني عرّب عن هذا الأمر املنجي بدعاء 

كميل قائاًل:

ت لعظمتك �ساجدة...«
ّ
»... اأت�سّلط الّنار على وجوه خر

لكّن ال�سجود املنجي يف هذه الفقرة هو ال�سجود الناجم 

عزِّ  اإىل  بذّله  املتوّجه  �سجود  ة, 
ّ
الإلهي بالعظمة  ال�سعور  عن 

املوىل وعظمته, وليعمل على م�ساحبة ذلك من املنجيات 

من  بحاراً  تطفي  منه  الدمعة  اهلل حيث  من خ�سية  البكاء 

النريان.

5 - ح�سن الظّن باهلل تعالى:

فاهلل تعاىل عند ح�سن ظّن عبده به اإن اأح�سن الظّن باهلل تعاىل 

وامتالء  بجماله  ويقينه  تعاىل  به  علمه  بح�سب  يكون  اأن  مبعنى 

�سّيئاته  عن  لتجاوزه  متوّقعاً  برحمته  الن�ساآت  و�سّتى  الوجود 

وغفران ذنوبه وذلك لكرم اهلل تعاىل و�سعة رحمته.

:Q ُروي عن الإمام ال�سادق

اآمرك  اأمل  فيقول اهلل:  لنف�سه  القيامة ظامل  يوم  بعبد  »يوؤتى 

بطاعتي؟ اأمل اأنهك عن مع�سيتي؟ فيقول: بلى يا رب, ولكن 

فياأمر  تظلمني,  مل  فبذنبي,  تعذبني  فاإن  �سهوتي   
ّ

علي غلبت 

اهلل به اإىل الّنار, فيقول: ما كان هذا ظّني بك, فيقول: ما كان 

ظّنك بي؟ قال: كان ظّني بك اأح�سن الظّن؟ فياأمر اهلل به اإىل 
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بي  نفعك ح�سن ظّنك  »لقد  وتعاىل:  تبارك  اهلل  فيقول  اجلّنة, 

.
)1(

ال�ساعة«

خاتمة: زيارة الح�سين Q منجية من الّنار:

 واأهل بيته من املنجيات من الّنار 
ّ

اإّن ال�سفاعة, �سفاعة النبي

لهم,  والولء  البيت  اآل  حّب  منها  موجبات,  ال�سفاعة  ولهذه 

الزيارة  ومنها  احل�سني,  اهلل  عبد  اأبي  م�ساب  على  البكاء  ومنها 

ملرقده ال�سريف.

كما جاء عن ذلك �سعراً:

ح�سيناً ف���زر  ال��ن��ج��اة  رم���ت  اإذا 

ل��ك��ي ت��ل��ق��ى الإل������ه ق���ري���ر ع��نِي

ج�سماً مت�����سّ  ل��ي�����س  ال���ّن���ار  ف����اإّن 

احل�����س��نِي زّوار  غ���ب���ار  ع��ل��ي��ه 

)))  المحا�سن للبرقّي، ج )، �ص 25.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان بع���س اآداب التوب��ة ومقّدماتها من 

خالل دعاء التوبة لالإمام ال�سّجاد Q مع 

الرتغيب بها واحلّث عليها.

المحاضرة الثالثة
من اآداب التوبة

.
)1(

قال اهلل تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

))) �سورة التحريم، الآية 8.
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مقّدمة: التوبة لجوء اإلى رحمة اهلل:

لقد قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: {ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

.
)1(

ىئ}
ور�سولّيته, وعربه  نبّوته  بعنوان   P 

ّ
للنبي الآية خطاب  هذه 

اهلل  اأّن  الّنا�س  كّل  الّنا�س  يعلموا  اأن  لالإ�سالم  حامل  كّل  اإىل 

غفور, يغفر الذنوب جميعاً, ورحيم يف معاملتهم يف كال الدارين, 

وقد اأ�سار اإىل اأّنه تبارك وتعاىل يعاهد الّنا�س بل كّل املخلوقات اأن 

.
)2(

يعاملهم بالرحمة قائاًل: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ}

وزيادة يف بّث روح الأمل يف نفو�س الب�سر خ�سو�ساً املذنبني 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  {ۀ  لهم:  قال  منهم 

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

.
)3(

ۆ }

ولأّن املذنبني بذنوبهم ي�سعرون باأّنهم بعيدون عن �ساحة رحمة 

يظّنون  قد  والعاجلة,  بل  منها  الآجلة  لعقوبات  وم�ستحّقون  اهلل 

وهم على هذه احلال اأّنهم ممنوعون من خماطبته تعاىل وطلب العفو 

 
ّ

واملغفرة, وهذه من حيل اإبلي�س وتلبي�ساته, جاء اخلطاب الإلهي

تعاىل: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  بقوله 

))) �سورة الحجر، الآية 49.

)2) �سورة الأنعام، الآية 54.

)3) �سورة الزمر، الآية 53.
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.
)1(

ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}

اهلل  رحمة  من  الياأ�س  وهو  اخلطري  املر�س  ي�ستبّد  ل  وحّتى 

بالعباد, فال بّد من باب يلجاأ به الإن�سان اإىل كنف مغفرته تعاىل 

دار  اإىل  يف�سي  باب  من  بّد  ل  وقاهرّيته,  جربوته  �سطوات  من 

التوبة  هو  الباب  فكان  وانتقامه,  عقابه  خوف  من  واأمانه  اأمنه 

التي اقت�ستها رحمته تعاىل, فبالتوبة يلجاأ العبد اإىل رحمته تعاىل 

ليعالج اأمرا�س الذنوب وليتحّول من مبغو�سه اإىل حمبوبه تعاىل.

اآداب التوبة ومقّدماتها:

اأركانها وهي الندم والعزم على ترك الذنوب,  اأّن للتوبة  كما 

واخلروج  تعاىل  حّقه  يف  التق�سري  جربان  وهي  لقبولها  و�سرائط 

لها  فاإّن  منهم, كذلك  امل�ساحمة  برّدها وطلب  العباد  من مظامل 

اآداباً, ذكرتها الأدعية املنقولة عن اأئّمة اأهل البيت R ل �سّيما 

العابدين Q يف دعائه املو�سوم   بن احل�سني زين 
ّ

الإمام علي

بدعاء التوبة فمنها:

1 - الإقرار بالذنوب بين يديه تعالى:

اأيدي  تداولته  من  مقام  »هذا  قائاًل:  الأدب  هذا  يعّلمنا  اإذ 

ر عّما  الذنوب, وقادته اأزّمة اخلطايا, وا�ستحوذ عليه ال�سيطان, فق�سّ

اأمرت به تفريطاً, وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا, كاجلاهل بقدرتك 

))) �سورة البقرة، الآية: 86).
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.
)1(

عليه, اأو كاملنكر ف�سل اإح�سانك اإليه«

موقف  يقف  اأن  بالذنوب  والعرتاف  الإقرار  وم�سمون 

الذليل كا�سراً كربياء نف�سه التي بها اأقدم على ذنبه فكما اأقدم 

باعتزاز على الذنب, اأو على الأقّل بال مبالة كما تفيده عبارة: 

اإليه  تر�سد  كما  اجلميل  بنكران  اأو  عليه«  بقدرتك  »كاجلاهل 

بني  يتاأّدب  اأن  عليه  اإليه«,  اإح�سانك  ف�سل  كاملنكر  »اأو  عبارة: 

باإيقافها هذا املوقف مع هذه احلال يف  يديه تعاىل ويوؤّدب نف�سه 

اأن  اإىل  الإ�سارة  بّد من  ول  منك�سراً,  ذلياًل  الإقرار  اإقدامه على 

 على الل�سان, 
ّ

الإقرار والعرتاف هو من تر�ّسحات الندم القلبي

ولنتاأّمل قلياًل ما �ساقه من العرتاف باأّنه عندما ان�ساق اإىل احلرام 

كان قائده اإىل ذلك �سهوته وهواه ورغباته فاأ�سقطه ذلك يف قب�سة 

ال�سيطان, كاأّنه اأ�سبح مهيمناً عليه.

2 - ال�ستيقاظ من الغفلة:

اإذ بال يقظة  التوبة,  اإىل  وهي مقّدمة ل�سلوك الطريق املو�سل 

وانتباه جدّيني كيف يتوب الإن�سان؟ ولذا عّدها علماء ال�سلوك 

اإذا  »حّتى   :Q قال وعنها  اإليه,  ال�سالكني  خطوات  وىل 
ُ
اأ

لكن  العمى..«,  �سحائب  عنه  وتق�ّسعت  الهدى  ب�سر  له  انفتح 

هذه اليقظة مقّدمتها العرتاف والإقرار التي ت�سّكل حمّفزاً على 

اليقظة كوخز الأبر للنائم, ولكن لتنفع اليقظة ول يعود املذنب 

))) ال�سحيفة ال�سّجادّية.
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اإىل غفلته و�سباته يف قب�سة ال�سيطان ل بّد من اأن تتبعها خطوات 

هي حمّك جّدّية التوبة وموؤّثرّية اليقظة وهي:

 اأ - اإح�ساء الذنوب: وفيه قال: »اأح�سى ما ظلم به نف�سه« 

يح�سي  اأن  عليه  اأف�سد  ما  اإ�سالح  يريد  من  اأن  ذلك 

اأن  اإّما  التوبة  اأّن  ذلك  جميعاً,  منها  ليخرج  اأخطاءه 

تكون �ساملة لكّل الذنوب, واإّل فاإّنها لي�ست بجّدّية متام 

اجلّدّية.

ب - التفّكر باحلال التي هو عليها والذنوب التي اقرتفها: 

اأن  املق�سود  بل  عّدها,  هو  الذنوب  اإح�ساء  من  فلي�س 

متاماً  عليها,  هو  التي  احلال  �سوء  اأّوًل  الإن�سان  يعرف 

كما يح�سل ملن ق�سى ليله �سكران فاإّنه بعد اإفاقته من 

�سكره �سريى ما فعله, بنف�سه ومبن وما هو حوله وبالتايل 

�سوء  انك�ساف  التفّكر  من  املرجّوة  النتيجة  �ستكون 

»فراأى كبري ع�سيانه كبرياً, وجليل  واقعه:  وقبح  حاله 

خمالفته جلياًل«.

3 - اللجوء اإلى اهلل تعالى:

فبعد اليقظة وانك�ساف الواقع املزري ل بّد من البحث تلقائّياً 

يف  وامل�ساعد  اخلال�س,  على  واملعني  العواقب,  من  املوؤمن  عن 

هلل,  خمالفة  وخطاأه  جرحه  اأن  يعرف  بالتفّكر  ولأّنه  الإ�سالح, 

الأحد  الواحد  اهلل  ولأّنه  طاعته,  عن  وخروج  ل�سرعه,  وجمانبة 
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»فاقبل  اإليه:  اللجوء  بّد من  الرحمة ل  نف�سه  الذي كتب على 

فهذا  تعاىل  له  املبغو�سة  احلال  هذه  على  كان  ملا  لكن  نحوك« 

اللجوء ل بّد اأن يكون م�سحوباً بجملة من الأمور والآداب ومنها:

الذنوب  موانع  اأحد  واحلياء  منك«,  »م�ستحيياً  احلياء:   - اأ 

فا�ستح�ساره هنا ليكون م�ستجلباً لعطفه تعاىل.

ب - الرغبة والثقة به تعاىل: »ووّجه رغبته اإليك ثقة بك«.

وق�سدك  يقيناً,  بطمعه  َك  مَّ
َ
»فاأ والرجاء:  اخلوف  بني   - ج 

بخوفه اإخال�ساً«.

وعلى  والرجاء  اخلوف  تعاىل يف  توحيده  اإىل  اإ�سارة  هذا  ويف 

»قد خال طمعه من   :Q بقوله اأّكد  التوحيد  من  النوع  هذا 

كّل مطموع فيه غريك, واأفرخ روعه من كّل حمذور منه �سواك«.

4 - الدعاء:

يديك  بيد  »فمثل   :Q قوله ذلك  اإىل  ي�سري  والذي 

عاً« لدعاء طالب التوبة من اهلل اآداٌب, منها:
ّ
مت�سر

حالة  بظاهر ج�سده  يعك�س  اأن  الداعي  ظاهر حال  - يف  اأ 

كمذنب  م�سكنته  ذّل  من  يتوّجه  لأّنه  واملذّلة  احلياء, 

بها.  ي�ستعطفه  هيئة  على  وليكون  الباري,  رحمة  اإىل 

»وغم�س ب�سره اإىل الأر�س متخ�ّسعاً وطاأطاأ راأ�سه لعّزتك 

متذّلاًل«.
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ب - ت�سمني الدعاء جملة من الأمور:

1 - الإف�ساح عن الذنوب وتعدادها �سّرها وعالنّيتها:

منه  به  اأعلم  اأنت  ما  ه 
ّ
�سر ِمن  »وابّثك  الدعاء:  يف  جاء  كما 

متاماً  خ�سوعاً«.  لها  اأح�سى  اأنت  ما  ذنوبه  من  وعّدد  خ�سوعاً, 

كاملري�س الذي ي�سف لطبيبه املداوي علله وعوار�سها ليرتّفق به 

ويتحنّن عليه باملداواة, وتخفيف الآلم بل اإزالتها.

2 - ال�ستقامة:

وعلى الداعي اأن ل يكتفي بتعداد الذنوب, بل عليه اأن يطلب 

غوثه تعاىل م�سرتحماً م�ستعطفاً عند من بيده الجناء من التبعات 

والعواقب فمن ذلك قوله Q: »وا�ستغاث بك من عظيم ما 

وقع به يف علمك وقبيح ما ف�سحه يف حكمك, من ذنوب اأدبرت 

لّذاتها فذهبت, واأقامت تبعاتها فلزمت«.

3 - اليقين باإجابته تعالى:

لكن بعد عدم ا�ستعظام عدله اإن عاقب ورحمته اإن عفا لأّن 

يتعاظمه  الذي ل  الكرمي  الرّب  »لأّنك  الكرمي:  وهو  �سفاته  من 

غفران الذنب العظيم«.

خاتمة: له الف�سل في التوبة والتوفيق لها:

األفت  التي  ومقّدماتها  التوبة  اآداب  من  الي�سري  النذر  هذا 

اإليها دعاء التوبة لالإمام زين العابدين Q والتي- اإ�سافة اإىل 
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يف  اإليه  الف�سل  اإ�سناد  منها:  كثرية,  م�سامني  بقيت  ذكرنا-  ما 

قد  ذا  اأنا  »فها   :Q قوله اإليه  ي�سري  الذي  التوبة  اإىل  اللجوء 

وعدك  متنّجزاً  الدعاء,  به من  اأمرت  فيما  لأمرك  مطيعاً  جئتك 

فيما وعدت به من الإجابة اإذ تقول: {ٺ ٺ ٺٿ}.

َلَفَت  ما  وهذا  التوبة,  على  العزم  تاأكيد  من  بّد  ل  اأّنه  على 

ث  اإليه Q بقوله: »اللهّم اإيّن اأتوب اإليك... توبة من ل يحدِّ

نف�سه مبع�سية, ول ي�سمر اأن يعود يف خطيئة...«.
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 الليلة السابعة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اأّن احل��وادث هي لك�س��ف حقائق 

الب�سر, والإ�ساءة على عوامل التزلزل وبيانها 

مع عوامل التثّبت.

المحاضرة األولى
الثبات

پ پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 

.
)1(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

)))  �سورة الأحزاب، الآية 23.
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مقّدمة: حوادث االأّيام كوا�سف المعادن:

�سراط  عن  اأقدامهم  زّلت  اأنا�ساً  حياتنا  يف  ن�سادف  كم 

من  الّنا�س  وحكايا  الكتب  بطون  يف  جند  وكم  وانحرفوا,  احلّق 

الأحاديث عن اأنا�س من عّلّية القوم, ومن القيادات واأهل الفكر 

من  وكذلك  و�سيا�سّيني,  ع�سكرّيني  قادة  ومن  ة  واخلا�سّ والراأي 

عاّمة الّنا�س قد اعرتاهم حالت من الرتاجع عن احلّق واملبادئ 

العلل  ب�سّتى  تعّللوا  من  الأنواع  هذه  من  اأنا�س  وعن  وتزلزلوا 

غه؛ ورمّبا تقراأ  ليجدوا لتخّلفهم عن ركب احلّق وال�سدق ما ُي�سوِّ

عك�سها  اإىل  وحتّول  والقيم  باحلّق  كفر  قد  بع�سهم  اأّن  ت�سمع  اأو 

فاأ�سبح من اأن�سار الباطل وجنده؛ �ساهراً �سيفه على احلّق واأهله 

بيانه خلدمة الباطل وترويجه؛ وما ذلك  ل�سانه وم�سّخراً  وم�سّلطاً 

الّنا�س  يفرزان  اللذين  املحنة  غربال  ويف  التجربة  نار  ب�سبب  اإّل 

وتنحّط  قامة  وت�سمخ  طود,  ويهوي  اأخرى,  وتثبت  قدم,  فتزّل 

نف�س وت�سمو اأخرى.

الّنفو�س  حقائق  تك�سف  حوادثه  وطبع  الزمن  طبع  وهذا 

الرتاب, عن  زيف  من  اجلوهر  لتظهر حقائق  واخلبايا  وم�ستورها 

.
)1(

 Q: »يف تقّلب الأحوال علم جواهر الرجال«
ّ

الإمام علي

)))  نهج البالغة، الموعظة رقم 7)2.
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محاور المو�سوع

عوامل التزلزل:

ثّمة جمموعة من العوامل ترجع اإىل حالت نف�سّية متاأّتية يف 

وما  القلوب  ومكنونات  الإن�سان,  عالقات  منظومة  من  الأغلب 

عقدت عليه وتيّقنت به والعواطف وغريها, ومن هذه العوامل:

1 - الخوف من الموت:

قد يثبت بع�س الّنا�س يف املواطن لكن عندما ي�سل الأمر اإىل 

درجة ي�سّكل فيه خطراً على حياته اأو حياة من يحّب اأو ينتمي اإليه 

فقد يتزلزل, ويف احلا�سر واأخبار املا�سني �سواهد كثرية على ذلك.

اإىل   Q احل�سني الإمام  �سفري  مع  ح�سل  ما  ال�سواهد  ومن 

اأهل الكوفة الذين ما اإن هّددهم ابن زياد بالقتل عرب التلويح مبجيء 

وا من حول م�سلم )ر�سوان اهلل تعاىل  جي�س اأهل ال�سام حتى انف�سّ

عليه( واأ�سلموه مل�سريه, والعالج هو اليقني باأّن تقدير املوت واحلياة 

بيد اهلل تعاىل, وهذا رّد به اهلل على املتوّهمني اأّن الذهاب اإىل ميادين 

اجلهاد يوردهم اإىل املوت واأّن ترك ذلك يبقي لهم حياتهم حيث 

قال تعاىل: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

.
)1(

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ …}

)))  �سورة اآل عمران، الآية 54).
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اأو  اأّن الأجل حان لإن�سان فهل با�ستطاعته تاأخريه  اإّنه لو  ثّم 

تعاىل: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ  قال  دفعه 

.
)1(

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ}
2 - حّب الّدنيا والركون اإليها:

فلقد اأّدى حّب الّدنيا والركون اإليها اإىل اأن يخذل اأبناء الأّمة 

�سّيد ال�سهداء بل اأن ياأتي بع�سهم اإىل كربالء جندّياً يف جي�س 

ولقد   P اهلل ر�سول  بنت  لبن  نا�سراً  ياأتي  اأن  بدل  زياد  ابن 

ذلك  فخاطب  عندهم  املر�س  هذا   Q احل�سني الإمام  اأدرك 

اجلمع قائاًل: »احلمد هلل الذي خلق الّدنيا فجعلها دار فناء وزوال, 

من  وال�سقي  ته 
ّ
غر من  فاملغرور  حال,  بعد  حاًل  باأهلها  فة 

ّ
مت�سر

اإليها  ركن  من  رجاء  تقطع  فاإّنها  الّدنيا  هذه  ّنكم 
ّ
تغر فال  فتنته, 

.
)2(

وتخّيب طمع من طمع فيها«

3 - حّب المال والجاه وال�سلطة والخوف عليها:

فاإّن الكثريين مّمن هم يف مواقع ال�سلطة وذوي ال�سرف واأ�سحاب 

املال قد يتزلزلون وينقلبون عن احلّق واأهله اإىل الباطل وجمعه, 

وي�سبحون �سهاماً يف كنانته, و�سيوفاً يف يده, ومن ال�سواهد على 

ذلك مواقف �سيوخ الع�سائر يف الكوفة, ومزايداتهم بع�سهم على 

�سعد  بن  عمر  موقف  ذلك  على  الأمثلة  اأبرز  من  ولعّل  بع�س, 

)))  �سورة اآل عمران، الآية 68).

)2)  بحار الأنوار، ج45، �ص6.
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الذي كان يعرّب عن هذه احلال بقوله �سعراً:

منيتي وال���ري  ال���ري  ملك  اأاأت����رك 

ح�سنِي بقتل  م��اأث��وم��اً  اأرج����ع  اأم 

4 - ال�سّك وعدم اليقين بالآخرة:

وهذا اأي�ساً ما عرّبت عنه اأبيات ابن �سعد.

عوامل الثبات وال�سمود:

ل �سّك اأّن من عوامل الثبات كّل ما هو م�ساّد لعوامل التزلزل 

اإ�سافة اإىل اأمور اأخرى نورد منها:

1 - التعاظ من اأحوال املا�سني والتاأ�ّسي بال�ساحلني: وقد قال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  {ڦ  ذلك:  يف  لنبّيه  تعاىل 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
.

)1(

ڇ}
{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   :P 

ّ
بالنبي التاأ�ّسي  وعن 

.
)2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی}
الثبات  يف  لنا  وقدوة  مثاًل   Q احل�سني باأ�سحاب  وكفى 

رغم الأهوال والأخطار.

)))  �سورة هود، الآية 20).

)2) �سورة الأحزاب، الآية )2.
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2 - تثبيت العقائد الحّقة:

للموؤمنني  تعاىل  اهلل  اأعّده  وما  الآخر,  واليوم  باهلل  الإميان  اأي 

الثابتني وملن يقتل اأو ميوت يف طريق ن�سرة احلّق ثابتاً على احلّق 

�سائراً يف طريق الهدى حافظاً يف كّل ذلك حدود اهلل بال�ستقامة 

على �سريعة اهلل تعاىل.

واأي�ساً ت�سحيح النظرة وت�سويب العالقة بالّدنيا ومالها وجاهها 

وفهم حقيقة الّدنيا وعدم الغرتار بها؛ وفهم حقيقة اجلهاد واآثاره 

وبركاته وال�سهادة وف�سلها ومقامها لتتحّول النظرة من كونها يف 

فيهم تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  قال  زمرة من 

.
)1(

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }

لهم كما  ب�سرى  وال�سهادة  اجلهاد  ي�سبح  ومقام من  رتبة  اإىل 

اأراد تعاىل, وبذلك اأمرنا بقوله: {ېئ ېئ ىئ ىئ 

.
)2(

ىئ}
خاتمة: التثبيت من اهلل:

اإّن املوؤمن حّقاً واملوّحد حّقاً هو الذي يرى اهلل تعاىل هو الفاعل 

واملوؤّثر الأوحد يف الوجود؛ وهو م�سدر كّل خري, وكّل �سيء من 

عنده من رزق وحياة وعلم وُهدى ويقني وثبات, واأ�سّدادها من 

)))  �سورة البقرة، الآية 6)2.

)2)  �سورة التوبة، الآية ))).
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اإىل  يلجاأ  اأن  العاجز  الناق�س  الفقري  على  وحقٌّ  اأنف�سنا,  نق�س 

الكامل الغني اجلواد احلّنان املّنان.

رّب  واهلل  القلب,  من  تبداأ  التي  الأمور  من  اأمر  والتثبيت 

القلوب, وتنعك�س يف �سّتى اأرجاء الّنف�س واجل�سد واهلل كذلك 

رّب الأج�ساد.

وقد عّلمنا اهلل اأن نلجاأ اإليه بكّل �سيء, كما حكى عن بع�س 

املوؤمنني ليعّلمنا اأن نلجاأ اإليه وندعوه لن�ستمّد منه الثبات والّن�سر 

فقال عن �سّنة املوؤمنني والأنبياء يف ذلك: {ھ ے ے ۓ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ 

.
)1(

ىئ}
ليكون  اإليه  ونلجاأ  اهلل  نن�سر  اأن  علينا  الأوىل  فبالدرجة 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ  التثبيت:  الأثر 

.
)2(

ٴۇ}

)))  �سورة اآل عمران، الآيات 46) - 48).

)2)  �سورة محّمد، الآية 7.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان دور الأخ��الق يف ت�سكي��ل �سورة 

الإن�س��ان النهائّية وقيمة احلي��اء والعّفة, ومّمن 

يكون احلياء وكيف يكون واحلّث عليه.

المحاضرة الثانية
احلياء هو الّدين

عن ر�سول اهلل P: »اإّن لكّل دين ُخُلقاً واإّن ُخُلَق الإ�سالم 

.
)1(

احلياء«

)))  ميزان الحكمة، ج )، �ص 7)7. 
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مقّدمة: االأخالق حقيقة االإن�سان و�سورته النهائّية:

نف�سّية  �سفات  من  ميتلكه  مّما  الإن�سان  �سخ�سّية  تتكّون 

واأخالقّية, وبها يتمّيز من غريه, فحقيقة كيان كّل اإن�سان هي تلك 

ُيعرف بها, وهذا ما يربز دور الأخالق, حيث  التي  املوا�سفات 

تدعو اإىل تكوين الأخالق احلميدة وتر�سيخها يف النف�س حّتى 

تكون الأفعال ال�سادرة عن الإن�سان تلقائّية اأملتها تلك امللكات 

ى ُخُلقاً ما مل ت�سبح َمَلكة؛ وامللكات منها  النف�سانّية التي ل ُت�سمَّ

احل�سن واملمدوح ومنها القبيح واملذموم, ويقول علماء الأخالق 

اإّن امللكات الأخالقّية هي التي ت�سنع �سورة الإن�سان احلقيقّية 

ويف  برزخه  يف  الإن�سان  عليها  ويكون  �ستظهر  والتي  والواقعّية 

حم�سره, فقد جاء عن الر�سول الأكرم P يف رواية عن الرباء 

بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جال�ساً قريباً من ر�سول اهلل يف 

منزل اأبي اأيوب الأن�سارّي فقال معاذ: يا ر�سول اهلل اأراأيت قول اهلل 

تعاىل: {ڳ ڳ ڱ ڱ}... فقالP: »يا معاذ, �ساألت عن 

عظيم من الأمر ثّم اأر�سل عينيه«, ثّم قال: »يح�سر ع�سرة اأ�سناف 

من اأّمتي اأ�ستاتاً قد مّيزهم اهلل تعاىل من امل�سلمني وبّدل �سورهم, 

بع�سهم على �سورة القردة وبع�سهم على �سورة اخلنازير... فاأّما 

الذين ب�سورة القردة فالقتات من الّنا�س )النّمامون( واأّما الذين 

.
)1(

على �سورة اخلنازير فاأهل ال�سحت...«

)))  بحار الأنوار، ج 7، �ص 89.
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امللكات  اأّن  واملح�سّلة  ال�سنفني,  هذين  غري   P وذكر

عليها  يح�سر  التي  ال�سورة  معيار  تكون  التي  هي  الأخالقّية 

يجاهد  اأن  الإن�سان  على  ولذا  العذاب,  األوان  من  وهذا  الّنا�س 

نف�سه اأّوًل لتح�سيل امللكات احلميدة ويواظب على جهادها, ثانياً 

حفظاً لهذه امللكات ويعمل على املراقبة لنف�سه حّتى ل تتزلزل 

وتتبّدل.

العّفة والحياء ومكانتهما في بناء ال�سخ�سّية:

اأّكدت الروايات على وجود عالقة متينة بني احلياء والّدين, 

الّدين.  اأ�سا�س  اأّن احلياء هو  بل ميكن ال�ستك�ساف من بع�سها 

ومن هذه الروايات:

.
)1(

عن الر�سول P: »احلياء هو الّدين كّله«  -

.
)2(

عن الإمام ال�سادق Q: »ل اإميان ملن ل حياء له«  -

عن اأحد ال�سادقني Q: »احلياء والإميان مقرونان يف   -

.
)3(

قرن فاإذا ذهب اأحدهما تبعه �ساحبه«

عة عن العّفة �سّت 
ّ
وقد ذكر علماء الأخالق اأّن الف�سائل املتفر

اأّمهات  اإحدى  فالعّفة  واخلجل,  احلياء  ومنها  ف�سيلة  وع�سرون 

الف�سائل, ومن الف�سائل املتوّلدة منها احلياء, ومن احلياء- رغم 

)))  ميزان الحكمة، ج )، �ص 7)7.

)2)  ميزان الحكمة، ج )، �ص 7)7.

)3)  بحار الأنوار، ج 78، �ص 309.
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- يتوّلد جمموعة من الف�سائل جمعها ر�سول  العّفة  تفرعه عن 

اهلل P يف حديث حيث قال: »اأّما احلياء فيت�سّعب منه اللني, 

واجتناب  وال�سالمة,  والعالنية,   
ّ
ال�سر يف  هلل  واملراقبة  والراأفة, 

, والب�سا�سة, وال�سماحة والظفر, وح�سن الثناء على املرء يف 
ّ
ال�سر

الّنا�س, فهذا ما اأ�ساب العاقل باحلياء فطوبى ملن قبل ن�سيحة اهلل 

.
)1(

وخاف ف�سيحته«

محاور المو�سوع

الحياء من اأي �سيء؟

.
)2(

 Q: »احلياء ي�سّد عن فعل القبيح«
ّ

عن الإمام علي

منه  ي�ستحي  اأن  يفرت�س  ما   Q 
ّ

علي الإمام  اأجمل  وقد 

قبحه  �سواء  م�ستقبح  هو  ما  كّل  اأي  بالقبيح,  بو�سفه  الإن�سان 

وكّل  حرام  كّل  حينها  في�سمل  العرف,  ا�ستقبحه  اأو  ال�سرع 

يخد�س  ما  وكّل  الجتماعّية,  واللياقات  العاّمة  لالآداب  مناٍف 

الذوق العاّم كرمي القذارات والتفّوه بالألفاظ القبيحة والفح�س 

اأعني  ت�سقطه من  التي  الأماكن  التواجد يف  وال�سباب وكذلك 

الّنا�س وتوجب �سوء ظّنهم.

)))  بحار الأنوار، ج )، �ص 8)).

)2)  ميزان الحكمة، ج )، �ص 7)7.
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مّمن يجب اأن ن�ستحي؟

1 - من اهلل تعالى:

اإّن اهلل حا�سر ورقيب و�سهيد على كّل نف�س وما تعمل 

بل وما تعتقد, بل وما حتّدث به الّنف�س نف�سها وت�سمره من 

ظنون وم�ساعر, فمن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر عليه اأن 

اأن  وعليه  به,  علمه  ومدى  تعاىل  اهلل  يغفل عن ح�سور  ل 

ي�ستحي من اهلل يف الفعل, وحّتى خواطر الأذهان وحديث 

الّنف�س.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  {ٻ  تعاىل:  قال 

.
)1(

ٺ }

كما  اهلل  من  »ا�ستِح   :P فقال اأو�سني؛   :P 
ّ

للنبي قيل 

.
)2(

ت�ستحي من الرجل ال�سالح من قومك«

:R والأئّمة P 2 - من النبّي

على  تعر�س  العباد  اأعمال  »اإّن   :Q الباقر الإمام  فعن 

نبّيكم كّل ع�سّية خمي�س فلي�ستح اأحدكم اأن يعر�س على نبّيه 

.
)3(

العمل القبيح«

)))  �سورة ق، الآية 6).

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج 8، �ص 466.

)3)  و�سائل ال�سيعة، ج 6)، �ص 3)).
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 Q واأّما الأئّمة فعن عبد الرحمن بن كثري, عن اأبي عبد اهلل

قال: يف قوله تعاىل: {... ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 

.
)1(

»R هم الأئّمة« :Q قال {...

3 - الحياء من المالئكة:

عنه P: »لي�ستح اأحدكم من ملكيه اللذين معه كما ي�ستحي 

.
)2(

من رجلني �ساحلني من جريانه وهما معه بالليل والّنهار«

4 - الحياء من الّنا�س:

 Q: »من مل ي�ستح من الّنا�س مل ي�ستح من اهلل 
ّ

عن علي

.
)3(

�سبحانه«

5 - الحياء من الّنف�س:

.
)4(

 Q: »اأح�سن احلياء ا�ستحياوؤك من نف�سك«
ّ

عن علي

بماذا ن�ستحي اأو كيف ن�ستحي؟

التي ت�سلح لتكون مانعاً من �سدور  اأّنه ما هي الأمور  مبعنى 

القبائح مّنا وبالتايل تكّون مفردات للحياء؟

1 - العفاف: 

 Q: »العفاف ي�سون الّنف�س وينّزهها عن الّدنيا«.
ّ

عن علي

)))  و�سائل ال�سيعة، ج 6)، �ص 3)).

)2)  ميزان الحكمة، ج )، �ص 9)7.

)3)  ميزان الحكمة، ج )، �ص 8)7.

)4)  ميزان الحكمة، ج )، �ص 9)7.



181

2 - غ�ّس الب�سر:

.
)1(

يقول تعاىل: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

عندما تنت�سر عادة غ�ّس الب�سر تعظم يف النف�س ويف املجتمع 

مات, فال تعود الن�ساء متهّتكات بل �ستغدو كّل منهن 
ّ
قيمة املحر

مراعية لل�سرت ل تبدي زينتها لكّل ناظر.

3 - الحياء في ال�ستر:

الرجال خ�سو�ساً يف  اأي�ساً على  واإّنا  الن�ساء  لي�س فقط على 

اأمام  والإخوة  ال�سباب  وكذلك  وبناتهم,  اأبنائهم  وبني  بيوتهم 

واملالب�س  الثياب  يف  الحت�سام  مراعاة  اجلميع  فعلى  اأخواتهّن 

 :P ن�ساًء ورجاًل ذكوراً واإناثاً حّتى عن املماثل قال ر�سول اهلل

»اأّيها الّنا�س, اإّن اهلل يحّب من عباده احلياء فاأّيكم اغت�سل فليتوار 

.
)2(

من الّنا�س فاإّن احلياء زينة الإ�سالم«

4 - الحياء في القول:

فاح�س  كّل  على  اجلّنة  حرم  اهلل  »اإّن   :P اهلل ر�سول  عن 

.
)3(

بذيء قليل احلياء ل يبايل ما قال ول ما قيل فيه«

)))  �سورة النور، الآية 30.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج )، �ص 488.

)3)  م�ستدرك الو�سائل، ج 9، �ص 33.
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خاتمة: التفتوا اإلى رقابة اهلل

اإّن احلياء والعّفة قوام الّدين وحياته وحياة الّدين يف املجتمع 

وما نراه هذه الأّيام من ابتذال يف امللب�س, وكذلك ذلك اجللو�س 

يف ال�سوارع للرجال وغريه والتلّفظ بالألفاظ البذيئة والعبارات 

لبع�س  واأزياء  للّن�ساء  ترّبج  من  نراه  وما  احلياء  تخد�س  التي 

 ينبئ 
ّ

املحجّبات مع ما يح�سل على و�سائل التوا�سل الجتماعي

عن �سعف احلياء وا�ستهانة الكثريين مّنا باحلدود ال�سرعّية, فاّتقوا 

اأعينكم, فاهلل على كّل  اهلل يف كالمكم, وملب�سكم ويف نظرات 

ذلك رقيب؛ واإذا كان الإن�سان يتمّيز من باقي احليوانات ب�سفة 

احلياء فيا ُترى ما هي ال�سورة التي �سيح�سر عليها من ل حياء 

له؟!



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

ف على ف�سل ال�سدقة واحلّث على 
ّ
التع��ر

الإنفاق.

المحاضرة الثالثة
اأف�شل الّنا�س اإميانًا املت�شّدقون

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

ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
.

)1(

ۋ}

)))  �سورة الحجرات، الآية 5).
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مقّدمة: الجهاد بالمال امتحان �سدق االإيمان:

يف قوله تعاىل: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.
)1(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ...}
 

ّ
اإّنا وقد قال العاّلمة الطباطبائي باأداة احل�سر وهي  بداأ تعاىل 

مبا ذكر من  املوؤمنني(  )اأي  تعريفهم  تفيد   ... امليزان:  تف�سري  يف 

واجلهاد  الرتياب,  وعدم  والر�سول,  باهلل  )الإميان  الأو�ساف 

بها موؤمن  اّت�سف  مانعاً, فمن  تعريفاً جامعاً  بالأموال والأنف�س( 

.
)2(

حّقاً, كما اأّن من فقد �سيئاً منها لي�س مبوؤمن حّقاً

فتعني الآية, على هذا, ح�سر الإميان ال�سادق مبن حاز هذه 

ال�سفات, ثّم ت�سهد الآية يف اآخرها بكونهم �سادقني مبعنى اأّنهم 

�سادقو الإميان.

وعليه فاإّن لنا اأن ن�ستنتج اأّن اجلهاد باملال, واإنفاقه يف �سبيل اهلل 

اأحد اأركان ال�سخ�سّية الإميانّية ومقّوم من مقّوماتها.

ولذا فال عجب اأن تاأتي الروايات لتخرج ال�سحيح عن زمرة 

 :Q 
ّ

اأهل الإميان, ومن هذه الروايات ما جاء عن الإمام علي

ول  حري�ساً  ول  جباناً,  يكون  ل  موؤمن,  يف  تكون  ل  »ثالث 

. وعليه فيمكن اأن نقول: اإّن اأحد الأمور والختبارات 
)3(

�سحيحاً«

)))  �سورة الحجرات، الآية 5).

)2)  الميزان في تف�سير القراآن، ج8)، �ص329.

)3)  عيون الحكم والمواعظ، الوا�سطي، �ص203.
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والمتحانات التي بها ميتحن اإميان الإن�سان هو الإنفاق يف �سبيل 

الناجني  من  هو  ال�سّح  �سفة  من  يخل�س  فمن  وباملقابل  اهلل؛ 

تعاىل: {ی جئ حئ مئ ىئ يئ  قال  والناجحني كما 

.
)1(

جب}

محاور المو�سوع

اهلل ياأمر باالإنفاق:

لقد اهتّمت الن�سو�س الإ�سالمّية من كتاب و�سّنة, اإ�سافة اإىل 

ال�سرع احلنيف, مب�ساألة الإنفاق, ملا لها من بركات واآثار يف البناء 

الفردّي لالإن�سان املوؤمن, وكما ذكرنا فاإّنها من مقّومات ال�سخ�سّية 

بدواً  اقت�سادّية  نواٍح   من 
ّ

البعد الجتماعي الإميانّية وكذلك يف 

 
ّ

معني فالإ�سالم  واإميانّية؛  واجتماعّية  نف�سّية  عمقها  يف  ولكن 

 بالبناء العاّم لالجتماع الإن�سايّن, 
ّ

بالبناء الفردّي لالإن�سان ومعني

 يف ترابط اجلماعة 
ّ

فال بّد من الرتبية على كّل خلق ذي اأثر اإيجابي

و�سّحة  و�سالمة  ونقاوة  وقّوتها  كيانها  ال�سعورّي ووحدة  واحّتادها 

اجتماعها.

)))  �سورة الح�سر، الآية 9.
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ڻ ۀ ۀ  {ڻ ڻ ڻ  تعاىل:  لقوله  ِغ  ِلُن�سْ ذلك  وعن 

.
)1(

ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ے }
فمن جملة ما قالته الآية اأّن ترك �سّنة الإنفاق يف �سبيل اهلل هو 

اإلقاء بالأيدي اإىل التهلكة. �سحيح اأّن املورد هو الإنفاق اجلهادّي, 

اأبرز  لأّنه  فيه  الكالم  جاء  بل  به,  خمت�ّس  غري  اأّنه  نّدعي  لكن 

امل�ساديق, فكما اأّن عدم الإنفاق يف املجالت الع�سكرّية والأمنّية 

�سيوؤّدي اإىل �سقوط الكيانات والدول واملجتمعات بيد الأعداء, 

فكذلك ترك الإنفاق يف وجوه الرّب وامل�سالح العاّمة �سيوؤّدي اإىل 

املجتمعات,  وتفّكك  الأ�سغان  وتراكم  والطبقّية  التفاوت  بروز 

وبالنتيجة �سقوط الكيانات والدول اأخالقّياً ثّم ع�سكرّياً واأمنّياً.

ال�سريعة واالإنفاق:

الوجوب,  نحو  على  هو  ما  منها  بالإنفاق  اأوامر  ال�سريعة  يف 

ومنها ما هو على نحو ال�ستحباب فمنها:

العيد  ليلة  الفقراء  حاجات  تاأمني  وفل�سفتها  الفطرة  زكاة   -  1

لي�ساركوا املجتمع فرحة العيد ويعي�سوا بهجته.

2 - الكّفارات.

3 - اخلم�س.

الجتماعّية,  وكذلك  الأخالقّية  فل�سفتها  ولها  ال�سدقة:   -  4

)))  �سورة البقرة، الآية 95).
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ائ  ائ  ى  {ى  تعاىل:  قال  الكرمي  القراآن  ففي 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 

.
)1(

ېئ ېئ ىئىئ}

فقد ذكرت الآية اأموراً يف النفقة, اأن تكون يف �سبيل اهلل واأّن 

دور املال اأن ي�ساعد مالكه على ح�سن املنزلة يف الآخرة, واأن ل 

يقعد الإن�سان عن طلب حّظه من املال, واأن ل يقت�سر يف النفقة 

على الواجب.

الحّث على االإنفاق:

ورد احلّث على الإنفاق يف �سبيل اهلل يف كثري من الن�سو�س 

الإ�سالمّية كتاباً و�سّنة ومنها:

1 - الإنفاق في طاعة اهلل اأعظم نعمة:

اأعظم  اهلل  طاعة  املال يف  اإنفاق  »اإّن   :Q 
ّ

علي الإمام  عن 

.
)2(

نعمة...«

2 - ال�سدقة من الباذل اإلى يد اهلل:

تبارك وتعاىل يقول: ما  »اإّن اهلل   :Q قال الإمام ال�سادق

من �سيء اإّل وقد وّكلت بقب�سه غريي اإّل ال�سدقة, فاإيّن اأتلّقفها 

.
)3(

بيدي تلّقفاً«

)))  �سورة الق�س�ص، الآية 77.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج 3)، �ص 20.

)3)  الكافي، ج 4، �ص 47.
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3 - اأنفق قبل الموت والقيامة:

قال اهلل تعاىل: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

.
)1(

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }
4 - اإّنما تنفق لنف�سك:

.
)2(

قال اهلل تعاىل: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}

5 - اهلل يعوِّ�س على المنفق:

جمعة:  ليلة  كّل  مناٍد  »ينادي   :Q ال�سادق الإمام  عن 

.
)3(

اللهّم اأعط كّل منفق خلفاً وكّل مم�سك تلفاً«

6 - تارك ال�سدقة ملعون:

فعن الإمام ال�سادق Q: »ملعون ملعون من وهب اهلل له 

.
)4(

ماًل فلم يت�سّدق منه ب�سيء«

7 - اأخبار في مدح ال�سخاء:

اإ�سافة اإىل ما ذكر ثّمة روايات كثرية يف مدح ال�سخاء فمنها ما عن 

الإمام الكاظم Q اأّنه قال: »اأتى رجٌل النبّي P فقال: يا ر�سول 

.
)5(

اهلل P اأّي الّنا�س اأف�سلهم اإمياناً؟ فقال P: اأب�سطهم كّفاً«

.
)6(

 Q: »اجلّنة دار الأ�سخياء«
ّ

وكذلك ما جاء عن الإمام علي

)))  �سورة البقرة، الآية 254.

)2)  �سورة البقرة، الآية 272.

)3)  الكافي، ج 4، �ص 68.

)4)  و�سائل ال�سيعة، ج 6)، �ص 280.

)5)  الكافي، ج4، �ص60.

)6)  م�ستدرك الو�سائل، ج 7، �ص 4).
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خاتمة: من ُخُلق الح�سين Q ال�سخاء:

لياًل,  طريقه  فاأ�سّل  �سفر  اإىل   Q احل�سن خرج  اأّنه:  روي 

 براعي غنم فنزل عنده فاألطفه وبات عنده, فلّما اأ�سبح دّله 
ّ
فمر

على الطريق فقال له احل�سن Q: »اإيّن ما�ٍس اإىل �سيعتي ثّم 

اأعود اإىل املدينة« ووّقت له وقتاً وقال له: »تاأتيني به«.

قدوم  عند  اأموره  من  ب�سيء   Q احل�سن �ُسِغل  الوقت  فلّما جاء 

اإىل  ف�سار  املدينة  اأهل  من  لرجل  عبداً  وكان  الراعي  فجاء  املدينة, 

احل�سني Q وهو يظّنه احل�سن Q فقال: اأنا العبد الذي بّت عندي 

ليلة كذا, ووعدتني اأن اأ�سري اإليك يف هذا الوقت, واأراه عالمات.

عرف احل�سني Q اأّنه احل�سن, فقال احل�سني Q له:

»ملن اأنت يا غالم؟«

فقال: لفالن.

فقال Q: »كم غنمك؟«

الغنم  باعه  حّتى  فرّغبه  الرجل  اإىل  فاأر�سل  ثالثمائة,  فقال: 

اأخيه,  مع  �سنع  ملا  مكافاأة  الغنم  له  ووهب  فاأعتقه  والعبد 

بفعلك  كافاأتك  وقد  اأخي  عندك  بات  الذي  »اإّن   :Q وقال

.
)1(

معه«

)))  مقتل الح�سين، الخوارزمّي، ج)، �ص53).
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 الليلة الثامنة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

احلّث على ال�ستفادة من الثورة احل�سينّية 

لبناء الّنفو�س الالئقة بالتمهيد لالإمام املهدّي 

ون�سرته.

المحاضرة األولى
|

جتّليات ح�شينّية يف حركة املهدّي 

 L طالب اأبي  بن   
ّ

علي على  احل�سني  الإمام  »دخل 

وعنده جل�ساوؤه فقال: هذا �سّيدكم �سّماه ر�سول اهلل P �سّيداً, 

وليخرجنَّ رجل من �سلبه �سبهه يف اخللق واخُلُلق ميالأ الأر�س 

.
)1(

عدًل وق�سطاً كما ملئت ظلماً وجوراً«

)))  الت�سريف بالمنن لل�سّيد ابن طاوو�ص، �ص 286.
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مقّدمة: الثورة المقّد�سة:

معه  كانوا  ومن   Q احل�سني الإمام  �سهادة  اأّن  �سّك  ل 

 
ّ

بالظروف املالب�سة لها رغم طغيان اجلانب املاأ�ساوّي بل الكارثي

اأي�ساً مظهر من مظاهر ال�سموخ والإباء والبطولة بل  عليها فهي 

الفداء النادر للّدين والقيم الإ�سالمّية بل الإن�سانّية ونحن ل ننكر 

اأّنها مثلت حدثاً األيماً كان وما زال و�سوف يظّل مهّيجاً للعواطف 

وم�ستدّراً للدموع وللح�سرات والزفرات والأنني.

اإّل اأّننا عندما نقراأ يف اأكرث من زيارة عّلمنا الأئّمة اأن نزور �سّيد 

ال�سهداء بها, هذه العبارة وخ�سو�ساً يف زيارة وارث:

يا  عليك  ال�سالم  اهلل,  �سفوة  اآدم  وارث  يا  عليك  »ال�سالم 

 اهلل ال�سالم عليك يا وارث اإبراهيم خليل اهلل...«.
ّ

وارث نوح نبي

لها  ثورّية  حركة  هي   Q احل�سني الإمام  حركة  اأّن  ندرك 

املقّد�سة  واحلركات  الثورات  لكّل  امتداد  هي  بل  وثيق,  رابط 

التي قادها الأنبياء والأولياء؛ فهي فعل ثورّي مقّد�س له جذوره 

ال�ساربة يف القدا�سة اإىل اأبعد مداها ولها امتداد يف حركة م�سلح 

الإمام  وثورة  ونه�سة  فحركة  املهدّي |  الإمام  الزمان  اآخر 

احل�سني Q هي اإحدى اأهّم الثورات واحلركات املمّهدة لثورة 

الإمام املهدّي |.

 Q اإ�سافة اإىل ذلك فثّمة اأوجه ت�سابه بني نه�سة احل�سني

وثورته ونه�سة الإمام املهدّي | وثورته ومن ذلك:



195

محاور المو�سوع

1 - ثورة وتحّرر, اأبطالها اأحرار:

وتعليله  ليزيد  البيعة   Q احل�سني الإمام  بيعة  رف�س  اإّن 

بقوله: »... ويزيد رجل فا�سق �سارب اخلمر قاتل النف�س املحرتمة, 

, يالقيها ما ورد عن اأئّمة 
)1(

معلن بالف�سق, ومثلي ل يبايع مثله«

الهدى يف �سبب غيبة الإمام املهدّي | وهو: لكي ل يكون يف 

اأحرار يف زمن العبيد  رقبته بيعة, فكما كانت ثورة كربالء ثورة 

كذلك  الإ�سالمّية,  الدولة  لكن يف   Qالأحرار �سّيد  وقادها 

فاإّن نه�سة املهدّي وثورته هي ثورة الأحرار يف عامل مالأه الطغاة 

ظلماً وجوراً يقودها �سّيد الأحرار لكّنها عاملّية.

اأي  يعطي  يبايع حّتى ل  الإمام احل�سني Q مل  اأّن  وكما 

�سرعّية مللك بني اأمّية وخ�سو�ساً يزيد؛ كذلك فاإّن الإمام املهدّي 

 Q اأ�سيف اإىل اأ�سباب عدم بيعته للظامل اأمانة دماء احل�سني

واأ�سحاب احل�سني لكيال يبايع ظاملاً.

2 - معركة الإ�سالم والإن�سانّية:

مّما جاء عن الإمام احل�سني Q اأّنه قال: »... وعلى الإ�سالم 

.
)2(

ال�سالم اإذ قد بليت الأّمة براع مثل يزيد«

)))  بحار الأنوار، ج 44 �ص 325.

)2)  بحار الأنوار، ج 44 �ص 326. 
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وهو  ليزيد  البيعة  راف�ساً  بخروجه   Q احل�سني الإمام  اإّن 

بقّية اأهل الك�ساء و�سبط الر�سول P مل يجد بّداً من اأن ي�سّحي 

بنف�سه و�سحبه وعياله حّتى ي�سلب ال�سرعّية عن حكم الطاغية 

الإ�سالم  على  يكون  ل  وحّتى  لالإ�سالم  حفظاً  وذلك  الباغي. 

ال�سالم.

والأ�سر  وال�سهادة  واجلهاد  اجلهد  بذلك  اأبقى   Q فهو

وال�سبي ج�سد الإ�سالم وروحه بل اأمّده باأ�سباب البقاء.

ر الإن�سانّية وبناء جمدها 
ّ
والإمام املهدّي | �سيعمل على حتر

وذلك  واجلور,  الظلم  بعد  وق�سطاً  عدًل  وجودها  جوانب  ليمالأ 

على اأ�سا�س الإ�سالم.

حياة  بقّية  الإ�سالم  يف  بقي  ما  احل�سينّية  ال�سهادة  دم  فلول 

.
)1(

حّتى ينفذ وعد اهلل لنبّيه: {ٹ ٹ ڤ ڤ...}

و�سّح القول اإّن احل�سني Q خا�س يف زمنه معركة الإ�سالم 

املهدّي | �سيخو�س ويقود  لالإبقاء عليه وعلى معامله, والإمام 

اأ�سا�س  وعلى   
ّ

احل�سيني الإرث  على  مّتكاًل  الإن�سانّية  معركة 

الإ�سالم الذي ا�ستمّد بقاءه من دم ال�سهادة احل�سينّية.

3 - المظلومّية وتحقيق الأهداف المقّد�سة:

 Q ل يختلف اثنان على اأّنه اإّنا كان حلركة الإمام احل�سني

ته هذا الوقع وهذا الأثر املتجاوز للزمان واملكان ب�سبب 
ّ
وق�سي

)))  �سورة التوبة، الآية 33.
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ته, وهذا البعد اأو�سح الأبعاد واأكرث الأبعاد قدرة 
ّ
و�سوح مظلومي

على اجلذب وال�ستقطاب اإىل احل�سني Q ومبادئه, نعم لقد 

كان احل�سني Q بطل التوحيد, وبطل الأحرار, وبطل الأباة 

وعط�سان  مظلوم  الغرباء,  غريب  الكربات,  اأ�سري  اأي�ساً  لكّنه 

ة 
ّ
مظلومي ة 

ّ
ق�سي نحمل  اأن  البيت  اآل  اأئّمة  اأمرنا  ولذا  كربالء, 

ما يف العا�سر من 
ّ
احلّق واأهله باإحياء ذكراه يف كّل فر�سة, ل�سي

م من كّل عام, ولتتناقلها الأجيال جياًل بعد جيل لنوايف 
ّ
املحر

 Q احل�سني كنف  يف  ترّبينا  وقد  املهدّي |  الإمام  يوم 

يقول:  اإذ   Q الر�سا الإمام  و�سنعنا على عينه كما عّلمنا 

ك اأن يكون لك من الثواب مثل ما ملن 
َّ
»يا ابن �سبيب, اإن �سر

ا�ست�سهد مع احل�سني, فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم 

.
)1(

فاأفوز فوزاً عظيماً«

فال غرو اأن يكون �سعار اأن�سار املهدّي | يا لثارات احل�سني 

املقتول  بدم  »الطالب  اأّنه |:  النفو�س  يف  الرا�سخ  ويكون 

بكربالء« كما يف دعاء الندبة.

الّنا�س على  فحركة الإمام املهدي | تقوم على ا�ستنها�س 

خلفّية املظلومّية احل�سينّية والإن�سانّية.

)))  بحار الأنوار، ج 44، �ص 286. 
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خاتمة:

 Q يف �سوء ما �سلف فاإّننا ن�ستطيع القول اإّن الإمام احل�سني

لالإمام  قّدم  املقّد�سة  و�سهادته  وجهاده  نف�سه  واإباء  بفدائّيته 

دين له ولأن�ساره. املهدّي | املنبت ال�سالح للممهِّ

لالإمام  ج�سدّياً  امتداداً  املهدّي  الإمام  كون  اإىل  واإ�سافة 

وحركته  ولثورته  له   
ّ

روحي امتداد  هو  فكذلك   Q احل�سني

ونه�سته.

الإمام  بن�سرة  لئقني  نكون  ل  عندما  اإّننا  نقول:  واأخرياً 

املهدّي | ب�سبب ذنوبنا فمعنى ذلك اأّننا نطيل فرتة غيابه ونزيد 

من غربته ومظلومّيته.

لنكون  ينتظرنا  الذي  هو  املهدّي |  الإمام  اأّن  فاحلقيقة 

جاهزين لن�سرته واجلهاد بني يديه حّتى حتقيق الأمل املن�سود يف 

اليوم املوعود.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اأّن البت��الء والختب��ار �سّنة احلياة 

الّدني��ا وبيان احلكمة منها م��ع كيفّية التعامل 

معها.

المحاضرة الثانية
وجوه جميلة للبالء

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال 

.
)1(

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ}

)))  �سورة الملك، الآية 2.
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مقّدمة: االختبار والبالء �سّنة اإلهّية:

معناها  يف  وما  ٿٿ}  ٺ  ٺ  {ٺ  عبارة  وردت  لقد 

اأّن الختبار  كثرياً يف القراآن الكرمي جاءت لتوؤّكد بهذا التكرار 

والمتحان هو قانون و�سّنة اإلهّية �ساملة لكّل الّنا�س طاملا اأّنهم يف 

الّدنيا ل لأجل  فالإن�سان ُجعل يف دار  الّدنيا  التكليف دار  دار 

الّدنيا فاإّن الّدنيا حياة ون�ساأة من ن�ساآت الوجود الإن�سايّن يعربها 

ه 
ّ
الإن�سان يف مّدة حمدودة وق�سرية لي�سري بعدها اإىل دار م�ستقر

ودار خلوده والّدار التي هي اآخر منازله واململوءة حياة: {پ 

.
)1(

ڀ ڀ ڀ ڀ}
واأّن كونها  بال�سهوات واملكاره,  اأّنها حّفت  الّدنيا  ومن طبيعة 

كذلك لتالئم احلكمة من خلق الإن�سان.

فهذا النظام الذي ا�سمه الّدنيا والذي ن�سّميه الكون يّتجه اإىل 

نهايته وفنائه, فهو منذ وجوده كان ليكون موؤّقتاً واإىل اأجل م�سّمى 

اآخر له نظامه املختلف,  عند اخلالق تعاىل, وبعده �سيكون عامل 

فهذا العامل غري قابل للبقاء واخللود فاأوىل اأن ل يخلد ول يبقى 

اأّما العامل الآخر فمعايريه  فيه عّماره و�سّكانه وامل�ستخلفون فيه, 

الّدنيا عالقة  بهذه  وبقاء, وعالقته  دار خلود  كونه  ُتالئم  ونظامه 

 ,
ّ

النتيجة بال�سبب, فهنا العمل وهناك الأثر, اأي اجلزاء احلقيقي

فاهلل قد ربط بني العاملني والن�ساأتني, من جملتها اأّنه اأقام عالئق 

)))  �سورة العنكبوت، الآية 64.
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بني العمل يف الّدنيا واجلزاء يف الآخرة.

دار  ولي�ست  عمل  دار  الّدنيا  كون  عن  نتحّدث  وعندما 

الإن�سان  ليح�سل  دار  الّدنيا  اأّن  بذلك  فنعني   
ّ

حقيقي جزاء 

اأكمل واأف�سل نتائج وجوده, فيها يحتاج اإىل عمل وجهاد  على 

و�سرب وت�سحيات ومعاناة وحتّمل ليكون من الرابحني والفائزين 

واملفلحني, ولعّل اهلل اأ�سار اإىل هذا بقوله: {ڻ ۀ ۀ ہ 

.
)1(

ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

محاور المو�سوع

فل�سفة البالء اأو االختبار االإلهّي:

الب�سرّية  بالأعمال  اأن�سه  نتيجة  البع�س  ذهن  اإىل  يتبادر  قد 

رفع جهله  اإىل  يهدف  يخترب  من  اأّن  للب�سر  املحدودة  وال�سفات 

والإبهام. اإّل اأّن ذلك لي�س هو املراد عندما ين�سب البتالء اإىل 

اهلل تعاىل, لأّنه تعاىل ل يعرتيه جهل ول يلّف �سيئاً دونه الغمو�س 

اأّنها  كما  معلومة  عنده  حا�سرة  والأفعال  فالأ�سياء  والإبهام, 

 
ّ

موجودة بل حّتى قبل وجودها؛ وبالتايل فمعنى البتالء الإلهي

للب�سر هو تكليفهم باأمور الغر�س منها اإخراج ما يف نفو�سهم من 

ا�ستعدادات وقابلّيات ح�سنة اإىل مقام الفعل اأي لت�سبح اأفعاًل 

)))  �سورة العنكبوت، الآية 2.



202

خارجّية لهم و�سفات فّعالة يف نفو�سهم.

ب املفهوم نقول: اإّن املزارع عندما ينرث البذور ال�ساحلة 
ّ
ولنقر

ت�ستفيد  لكي  يلقيها  اإّنا  وال�ساحلة  لالإنبات  القابلة  الأر�س  يف 

هذه البذور ممَّا تكتنزه الأر�س من مواّد ت�سلح حلياة هذه البذرة 

و�سريورتها نبتة ت�ستفيد من هذا املخزون لتنمو وتزهر وتثمر, لكن 

ذلك ل يح�سل ما مل ت�سارع هذه البذرة كّل املعّوقات لنمّوها 

ونباتها وتتجاوز ال�سعاب وتقاوم احلوادث التي ت�سّكل حتّديات 

ياح والربد واحلرارة املرتفعة.
ّ
لوجودها ولنمّوها كالر

فالبالء هو و�سيلة لتفجري طاقات الب�سر وتطوير قابلّياتهم ليرتقوا 

اأنف�سهم مبا يجعلهم من اأهل  يف الّدنيا ويتطّوروا, وكذلك ليبنوا 

 :Q اخللود يف دار النعيم املقيم. يقول عن ذلك اأمري املوؤمنني

»... واإن كان �سبحانه اأعلم بهم من اأنف�سهم ولكن لتظهر الأفعال 

.
)1(

التي بها ت�ستحّق الثواب والعقاب«

اآثار وبركات البالء:

حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  {ىئ  تعاىل:  قال 

 فهذه الآية تقول: اإّن البالء والبتالء 
)2(

مئىئ يئ جب}
املفهوم  وهو  يوؤملها  وما  النفو�س  تكره  مبا  يكون  كما  والختبار 

من  عندها  واملرغوب  لها  باملحبوب  يكون  كذلك  الّنا�س  عند 

)))  نهج البالغة )الكلمات الق�سار(، رقم 93.

)2)  �سورة الأنبياء، الآية 35.
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نعم ومنا�سب. ولكّن اهلل تعاىل يقول: اإّن ذلك »فتنة« اأي متييٌز 

عن  ويخرجها  النعيم  يزلزلها  الّنفو�س  بع�س  اإّن  اإذ  للّنفو�س, 

واملنعم  الّنعمة  ومعرفة  ال�سكر  فيها  يرّبي  اأو  امل�ستقيم,  ال�سراط 

للبالء  وبركات  اآثاراً  الروايات  ذكرت  وقد  بالعك�س,  واأخرى 

»اإّن   :Q 
ّ

علي الإمام  عن  التالية  الرواية  جمعتها  والبتالء 

.
)1(

البالء للظامل اأدب وللموؤمن امتحان ولالأنبياء درجة«

ومن االآثار والبركات تف�سياًل:

1 - في البالء األطاف خفّية:

بكراماته  حم�سّوة  بالياه  »اإّن   :Q ال�سادق الإمام  عن 

.
)2(

الأبدّية وحمنه مورثة ر�ساه وقربه ولو بعد حني«

2 - تربية وعناية اإلهّية لأجل التكامل:

عن النبي P: »اإّن اهلل يغّذي عبده املوؤمن بالبالء كما تغّذي 

.
)3(

الوالدة ولدها باّللنب«

3 - للتذكير به تعالى ولقمع التوّثب للكبر:

عن النبي P: »لول ثالثة يف ابن اآدم ما طاأطاأ راأ�سه �سيء: 

.
)4(

املر�س واملوت والفقر, وكّلهن فيه واإّنه ملعهن لوّثاب«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج 2، �ص 438.

)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ص 200.

)3)  بحار الأنوار، ج 78، �ص 95).

)4)  الدعوات للراوندّي، �ص )7).
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4 - تمحي�س الذنوب:

متحي�س  جعل  الذي  هلل  »احلمد   :Q 
ّ

علي الإمام  عن 

وي�ستحّقوا  طاعتهم  بها  لت�سلم  مبحنتهم  الّدنيا  يف  �سيعتنا  ذنوب 

.
)1(

عليها ثوابها«

5 - لعدم الركون اإلى الّدنيا والرغبة في لقاء اهلل تعالى:

ري 
ّ
متر دنيا  يا   : وجلَّ عزَّ  اهلل  »يقول   :P الأكرم  

ّ
النبي عن 

البالء, و�سّيقي عليه يف معي�سته ول  باأنواع  املوؤمن  على عبدي 

.
)2(

حتلويل فريكن اإليك«

6 - موجب لمحّبة اهلل وعالمة عليها:

اأحّب  اإذا  تبارك وتعاىل  »اإّن اهلل   :Q ال�سادق عن الإمام 

لّبيك  قال:  دعاه  فاإذا  ثّجاً  بالبالء  وثّجه  غّتاً  بالبالء  غّته  عبداً 

اإيّن على ذلك لقادر ولكن  عبدي, لئن عّجلت لك ما �ساألت 

.
)3(

اّدخرت لك فما اّدخرت لك خري لك«

كيف ننجح في اختبار البالء والمحن:

يحتاج الإن�سان يف مواجهة حمن احلياة وبالءاتها املتعاقبة اإىل 

جملة اأمور نخت�سرها بالتايل:

1 - عدم الغفلة عن حقيقة الّدنيا وكونها دار بالء وعمل ولي�ست 

)))  بحار الأنوار، ج 64، �ص 232.

)2)  بحار الأنوار، ج 69، �ص 52.

)3)  الكافي، ج 2، �ص 253.
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دار نعيم, فال يتوّقعّن منها غري ما وجدت لأجله.

ڦ  {ڦ  تعاىل:  قال  اجلزع:  وعدم  والثبات  الطماأنينة   -  2

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
.

)1(

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ}
البالء كما  اأنف�سهم منهم يف  »نزلت   :Q املوؤمنني اأمري  وعن 

.
)2(

نزلت يف الرخاء«

3 - ال�سرب والتحّمل و�سوًل اإىل الت�سليم بل اإىل حّب تدبري اهلل.

عن الإمام الكاظم Q: »لن تكونوا موؤمنني حّتى تعدوا البالء 

نعمة والرخاء م�سيبة وذلك اأّن ال�سرب عند البالء اأعظم من 

.
)3(

الغفلة عند الرخاء«

 R البيت اأهل  �سادق  عن  تعاىل:  باهلل  الظّن  ح�سن   -  4

فيما اأو�سى اهلل ملو�سى Q: »... واأنا اأعلم مبا ي�سلح عليه 

عبدي فلي�سرب على بالئي ولي�سكر نعمائي ولري�س بق�سائي 

.
)4(

اأكتبه يف ال�سّديقني عندي«

تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ  قال  والعمر:  الوقت  اغتنام   -  5

.
)5(

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

)))  �سورة البقرة، الآيتان 56) و57).

)2)  نهج البالغة، خطبة المّتقين.

)3)  بحار الأنوار، ج 64، �ص 237.

)4)  الكافي، ج 2، �ص 62.

)5)  �سورة مريم، الآية 39.
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خاتمة: قدوة ال�سامدين:

 بن احل�سني Q اإىل يزيد بن معاوية 
ّ

يروى اأّنه ملّا حمل علي

ی  ی  {ی  اهلل:  لعنه  يزيد  قال  يديه  بني  فاأوقف 

 :Q بن احل�سني 
ّ

فقال علي جئ حئ مئ ىئ}, 
{ے ۓ   : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول  فينا  اإّن  فينا,  الآية  هذه  »لي�ست 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
.

)1(

ۋۅ}«
انظر كيف يحاول الطاغية اأن ي�ستغّل الفر�سة لإ�سقاط الروح 

يف  در�ساً  الإمام  يعطينا  وكيف  ال�سّجاد Q؛  لالإمام  املعنوّية 

ما  ي�ستغّلوا  اأن  الأعداء  حماولت  اأمام  ال�سقوط  وعدم  الثبات 

والثبات  معنوّياً.  وي�سقطونا  نف�سّياً  ليهزمونا  م�سائب  من  ي�سيبنا 

 نوع من اأنواع النت�سار كما النت�سار املاّدّي.
ّ

املعنوّي والنف�سي

)))  �سورة الحديد، الآية 22.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

الآخرة واحلّث  املظامل يف  اأثر  بيان 

لتكمل  منها  اخلروج  �سرورة  على 

التوبة.

المحاضرة الثالثة
رّد املظامل

ا�ستغفر   :Qاملوؤمنني اأمري  بح�سرة  قال  قائاًل  اأّن  روي 

اإّن  ال�ستغفار؟  ما  اأتدري  اأّمك!  »ثكلتك   :Qله فقال  اهلل 

ال�ستغفار درجة العّلّيني وهو ا�سم واقع على �سّتة معان:



208

اأّولها الندم على ما م�سى, الثاين العزم على ترك العود اإليه 

اهلل  تلقى  املخلوقني حقوقهم حّتى  اإىل  توؤّدي  اأن  والثالث  اأبداً, 

�سبحانه لي�س عليك تبعة, الرابع اأن تعمد اإىل كّل فري�سة عليك 

�سّيعتها فتوؤّدي حّقها, واخلام�س اأن تعمد اإىل اللحم الذي نبت 

على ال�سحت فتذيبه بالأحزان حّتى تل�سق اجللد بالعظم وين�ساأ 

الطاعة كما  اأمل  اأن تذيق اجل�سم  وال�ساد�س  بينهما حلم جديد, 

.
)1(

اأذقته حالوة املع�سية فعند ذلك تقول: ا�ستغفر اهلل!«

مقّدمة: رّد المظالم �سرط في قبول التوبة:

.
)2(

قال اهلل تعاىل: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ...}

لقد ا�ستخدم اهلل يف هذه الآية �سيغة املبالغة من ا�سم الفاعل 

تائب وهي تّواب وجعلها على �سيغة جمع املذّكر ال�سامل. فالتّواب 

معناه هو املبالغ يف توبته الذي قد يكون كثري التوبة مبعنى كثري 

وقد  وال�سرت.  والعفو  للمغفرة  طلباً  الذنب  عند  رّبه  اإىل  الرجوع 

ي لأعماله وال�سديد الطلب 
ّ
يكون هو املبالغ مبعنى ال�سديد التحر

لوجوه التوبة منها, فيتوب من �سغريها وكبريها, ويكون يف توبته 

ياً اأن تكون تاّمة وكاملة مبعنى واحدة جلميع �سرائط ال�سّحة 
ّ
متحر

الأثر من حيث  تاّمة  لتكون  الكمال, وذلك  والقبول بل حّتى 

حموها للذنوب واإيجابها العفو واملغفرة بل اإيجابها اأكمل ثمارها 

)))  نهج البالغة، الموعظة رقم 7)4.

)2)  �سورة البقرة، الآية 222.
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وهي التحّول من مبغو�سّية املذنب على اهلل اإىل درجة املحبوبّية 

منه تعاىل.

الأعمال,  �سحيفة  من  ميحوها  ما  بفعل  اإّل  ذلك  يكون  ولن 

ويزيلها من نف�سه ومن نفو�س الّنا�س.

ولذا كان اإ�سافة اإىل ركنيها وهما: الّندم على الذنوب والعزم 

على تركها وعدم العود اإليها اأبداً, �سرائط كمال و�سرائط قبول 

حقوق  اأداء  اخلالق  حّق  اأداء  اإىل  من�سّماً  القبول  �سرائط  ومن 

املخلوقني.

على  الإن�سان  اأوقعها  مظلمة  هو  املُرَتَكب  الّذنب  يكون  فقد 

اأخيه الإن�سان, فعليه اخلروج من هذه املظلمة باأداء حّق املخلوق 

اإليه.

لماذا علينا رّد المظالم؟

ظلم  اأّن  هو  التوبة  قبول  يف  �سرطاً  كونه  اإىل  اإ�سافة  واجلواب 

الإن�سان لأخيه الإن�سان من الذنوب التي ل يغفرها اهلل, بل هي 

موكولة اإىل �ساحبها فاإّما اأن ي�سامح فتغفر اأو اأن ل ي�سامح فتبقى 

ويكون القت�سا�س يوم القيامة يوم ينادي اهلل تعاىل اخللق: »اأنا 

اهلل ل اإله اإّل اأنا احلكم العدل الذي ل يجور, اليوم اأحكم بينكم 

بعديل وق�سطي, ل يظلم اليوم عندي اأحد, اليوم اآخذ لل�سعيف 

احل�سنات  من  بالق�سا�س  املظلمة  ول�ساحب  بحّقه  القوي  من 
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وال�سّيئات واأثيب على الهبات ول يجوز هذه العقبة عندي ظامل 

عليها,  واأثيبه  �ساحبها  يهبها  مظلمة  اإّل  مظلمة  عنده  اأحد  ول 

واآخذ له بها عند احل�ساب فتالزموا اأّيها اخلالئق واطلبوا مظاملكم 

عند من ظلمكم بها يف الّدنيا واأنا �ساهد لكم بها عليهم وكفى بي 

.
)1(

�سهيداً...«

املوقف  ذلك  قبل  املظامل  هذه  من  نتخّل�س  اأن  علينا  فاإذاً 

خ�سو�ساً اأّنها من الذنوب التي اأوكل اأمرها اإىل اأ�سحابها روي عن 

اأمري املوؤمنني Q: اأّنه عندما �سئل اأن يبنّي الذنوب املغفورة من 

غريها قال: »اأّما الذنب املغفور فعبد عاقبه اهلل تعاىل على ذنبه يف 

تني, واأّما الذي 
ّ
الّدنيا, فاهلل اأحكم واأكرم من اأن يعاقب عبده مر

اإذا  اإّن اهلل تبارك وتعاىل  ل يغفر فمظامل العباد بع�سهم لبع�س, 

برز خللقه اأق�سم ق�سماً على نف�سه فقال: وعّزتي وجاليل ل يجوز 

فيقت�ّس اهلل  ولو م�سحة بكّف...  ولو كّف بكّف  يف ظلم ظامل, 

للعباد بع�سهم من بع�س حّتى ل يبقى لأحد عند اأحد مظلمة, 

ثّم يبعثهم اإىل احل�ساب... واأّما الذنب الثالث, فذنب �سرته اهلل 

على عبده ورزقه التوبة, فاأ�سبح خا�سعاً من ذنبه راجياً لرّبه, فنحن 

.
)2(

له كما هو لنف�سه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب«

)))  الكافي، ج8، �ص 04).

)2)  الكافي، ج 2، �ص 443.
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اأنواع المظالم:

ميكن لنا اأن نق�ّسم الظلم الواقع من بع�سنا على بع�سنا الآخر 

اإىل ق�سمني رئي�سّيني هما:

اأ - المظالم المعنوّية:

والتي قد ي�سّميها بع�سهم نف�سّية, ومن اأمثلتها الإهانة والتحقري 

من خالل  الآخرين  اإىل  والأ�سى  احلزن  واإدخال  وال�ستخفاف 

واجلارحة,  النابية  والعبارات  ال�سّيئة  والألقاب  امل�سيئة  الألفاظ 

القيام  وعدم  كالالمبالة  ال�سلبّية  باملواقف  ذلك  يكون  واأحياناً 

الإ�سالم  اإليها  ندب  التي  الإن�سانّية,  العالقات  ولياقات  باآداب 

ها العرف وقد ذكر القراآن منها التنابز بالألقاب وال�سخرية 
ّ
اأو اأقر

ذلك  وغري  والتعيري  الأ�سرار  وك�سف  الأ�ستار  وهتك  وغريهما 

.
)1(

ولذا جاء يف الروايات اأّنه »من ك�سر موؤمناً فعليه جربه«

فت�سحيح هذا اللون من الظلم يكون برّد العتبار اإىل املظلوم 

والعتذار اإليه وطلب ال�سماح والعفو.

ب - المظالم المادّية:

وهي املظامل التي ينال بها البع�س من مال غريه �سواء بال�سرقة 

اأو الغ�سب ومنها حب�س احلّق عنه وال�ستئثار عليه كما يح�سل 

بني ال�سركاء يف الإرث, وقد يكون باحليلولة بني املرء وماله, ومن 

مّما  ذلك  غري  اأو  بك�سر  اإعابته  الآخرين  ملال  �س 
ّ
التعر م�ساديق 

)))  الكافي، ج 2، �ص 45.
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يقّلل قيمته اأو يفقده فائدته.

لطم  اأو  بخد�س  ولو  الآخر  الإن�سان  جل�سد  �س 
ّ
التعر ومنها 

 ملحق 
ّ

�سواء اأوجد لوناً اأو غريه, فاإّن لذلك اأثرين اأحدهما نف�سي

بالأّول, لأّن يف ال�سرب اإهانة, اأ�سف اإىل الأثر اجل�سدّي الذي قد 

يكون له دية ول بد من َلْفِت النظر اإىل اأّن املظامل خ�سو�ساً املادّية 

املتعّلقة باملال تتعّلق بذّمة الإن�سان حّتى ولو كان عند ارتكابه لها 

اأّنه غري مكّلف ول عقاب  التكليف, ف�سحيح  �سغرياً دون �سّن 

عليه من هذه اجلهة اإّل اأّن ذّمته عندما يبلغ تظّل م�سغولة لكونه 

�سامناً ملا اأتلف اأو اأعاب فال بّد له من ذلك.

بادر اإلى رّد المظالم:

الذين  التّوابني  اأن يكون من زمرة  يريد  الذي  الإن�سان  على 

يحّبهم اهلل اأن يجّد ويجتهد يف اأداء حقوق الّنا�س, ورّد املظامل, 

يح�سي  اأن  ليحاول  بنف�سه  يخلو  اأن  اإىل  مّنا  واحد  كّل  فليعمد 

فاإن عرف  الّنا�س,  الذين ظلمهم من  به غريه, ومن هم  ما ظلم 

املقدار وال�سخ�س حاول اإي�سال احلّق اإليه, واإن عرف ال�سخ�س 

ومل يعرف املقدار عمل على الت�سامح منه واإر�سائه, واإن عرف 

املقدار ومل يعرف ال�سخ�س ت�سّدق باملقدار عن نّية �ساحبه, واإن 

جهل الأمرين حاول التخّل�س مبا ي�سمن به براءة ذّمته؛ ولذا جند 

اأّنه يف ثقافتنا اأّن الو�سايا عادة ما ت�ستمل على بند يحمل عنوان 
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 لأّنه من جمهول 
ّ

رّد املظامل, وهذا يحتاج اإىل اإذن احلاكم ال�سرعي

املالك.

خاتمة:

لإعطائه  احلّق  ب�ساحب  الت�سال  علينا  ي�سعب  قد  اأحياناً 

حّقه اأو طلب امل�ساحمة منه لوجود حمذور يوؤّدي اإىل اأمور خطرية 

البحث  حينها  فيمكن  رحم  قطيعة  اإيجاب  اأو  ما  فتنة  كاإيجاد 

ف �ساحب احلّق على 
ّ
عن و�سيلة تو�سل حّقه اإليه دون اأن يتعر

غا�سب حّقه, وقد يكون اأحياناً �سبب ذلك هو اخل�سية على املنزلة 

الجتماعّية للغا�سب وكون ذلك موجباً للف�سيحة والهتك اأمام 

اأّي  لريى  الأمرين  بني  يوازن  اأن  الإن�سان  على  فحينها  الّنا�س, 

الأمور اأهّم واأخطر.

فاإّن  الّدنيا  ف�سائح  كانت  مهما  اأّنه  اأعيننا  ن�سب  لن�سع  لكن 

باعرتافنا  توا�سعنا  جنعل  اأن  عن  ف�ساًل  اأعظم,  الآخرة  ف�سيحة 

واإقرارنا للمظلوم بظلمنا له واعتذارنا له وذّل موقفنا اأمامه و�سيلة 

اأنف�سنا ونريها عربه ماآل ظلمها وجتاوزها حّتى ل تعود  نرّبي فيها 

اإىل الظلم اأبداً.
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 الليلة التاسعة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اأهّمّي��ة احل��رب النف�سّي��ة والثقافّية 

والإعالمّية, وخطورتها واإيراد ناذج من ذلك, 

والإ�ساءة عل��ى حقيقة كرب��الء واأّنها معركة 

التوحي��د وتو�سي��ح حقيقة بطول��ة زينب يف 

ميدان التوحيد.

المحاضرة األولى
زينب واحل�شني L َبَطال التوحيد

.
)1(

قالت زينب O: »ما راأيت اإّل جمياًل...«

))) مثير الأحزان، �ص )7.
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مقّدمة: حروب غير ع�سكرّية:

اأوزارها  الع�سكرّية وا�سعة  الذي قد تكون احلرب  الوقت  يف 

اأخرى  ميادين  اأّن  م�ستعلة؛ جند  قتال ول جبهات  قتل ول  فال 

امليادين  وهذه  مناو�سات.  الأقّل  وعلى  ومناورات  قتاًل  ت�سهد 

التي يكون ال�سراع فيها حمتدماً والقتال فيها �سارياً هي ميادين 

حروب  فثّمة  واأبعادها,  احلياة  جمالت  كّل  لت�سمل  تّت�سع 

على  وغريها؛  ثقافّية  واأخرى  اإعالمّية,  حروب  وثّمة  اقت�سادّية, 

اأّن  اإّل  الع�سكرّية,  للحرب  مرافقة  تكون  قد  احلروب  هذه  اأّن 

قرقعة ال�سالح واأخبار القتال ت�سرف النتباه عنها, ولكّنها تكون 

عن  متاأّخرة  املعارك  هذه  تكون  قد  واأي�ساً  وب�سرا�سة,  موجودة 

املعركة الع�سكرّية. وترتّتب عليها خ�سو�ساً من اجلهة املنت�سرة.

واملنابر  والت�سال  الإعالم  و�سائل  هي  املعركة  هذه  واأدوات 

, يف هذه امليادين وعلى �سهوة 
ّ
 والفر

ّ
واملنتديات والأهداف للكر

هذه الو�سائل تكون اإيجاد اخلوف والرعب يف املجتمعات احلا�سنة 

اإرادتهم  يف  والتاأثري  املقاتلني,  معنوّيات  يف  والتاأثري  للمقاتلني 

القتالّية؛  العملّيات  ويف  اجلبهات  باجّتاه  ثقيلة  خطاهم  وجعل 

لأجلها  التي  الق�سايا  حّقانّية  يف  الت�سكيك  من  حالة  واإيجاد 

يقاتلون, واأحياناً اإيجاد عدم الثقة بالقدرة على النت�سار وحتقيق 

التاأثري  هو  اآخر  اأمر  وثّمة  النف�سّية,  احلرب  وهذه هي  الأهداف, 

يف قناعات الفئة املقابلة لت�سبح �سيئاً ف�سيئاً من حيث ت�سعر اأو 
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اأهداف  وتخطو يف طريق حتقيق  وعقائد  متبّنية لأفكار  ت�سعر  ل 

الأعداء. وهذه احلرب كما نرى من اأخطر اأنواع احلرب واأ�سّدها 

فتكاً وبناًء على ما تقّدم فاملواجهة يف هذه امليادين جهاد كما يف 

جبهات املواجهة الع�سكرّية, ففيها يتّم الدفاع عن القيم, والعقائد 

والأخالق والفكر والثقافة, كما يتّم يف اجلهاد الع�سكرّي الدفاع 

عن الأر�س والرثوات والّنفو�س.

البعد  الع�سكرّية  احلرب  غاية  جعل   P اهلل ر�سول  اإّن  بل 

 
ّ

وعلي التنزيل  على  اأقاتل  »اأنا  قوله:   P عنه نقل  وقد  الثقايّف 

.
)1(

يقاتل على التاأويل«

حركة  اأ�سا�س  بل   P اهلل ر�سول  حركة  اأ�سا�س  فالتوحيد 

للناكثني يف معركة   
ّ

الإمام علي قتال  فاإّن  الر�سل, وكذلك  كّل 

اجلمل, وللقا�سطني يف �سفني وللخوارج يف النهروان كان لأجل 

التوحيد ودفاعاً عنه.

محاور المو�سوع

الح�سين Q يخرج الأجل التوحيد:

لقد بلغ ال�سوء يف حّكام بني اأمّية اأن جتروؤوا للعبث يف الإرث 

خلدمتهم,  الوحي  ت�سخري  وحاولوا  و�سرية,  �سّنة  من  النبوّي 

))) مناقب اآل اأبي طالب، ج3، �ص 9).
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فا�سرتوا ذمم بع�س الرواة لإختالق الأحاديث التي ترّوج لباطلهم 

وجتعل لهم القدا�سة يف نفو�س الأّمة, فغدا معاوية خال املوؤمنني, 

 P: »الأمناء ثالثة جربائيل 
ّ

ويف بع�س الأحاديث فيه عن النبي

.
)1(

ومعاوية واأنا«

فلي�س من العجب اأن ي�سبح قاتل حجر بن عدّي واأمثاله من 

وزاد  الَوْحي.  اأمني  وغريهما  يا�سر  بن  كعّمار  والعلماء  النجباء 

الطني بّلة اأّن معاوية اأكمل مهّمة العبث بالإ�سالم وعقائده وقيمه 

ومفاهيمه فاأوكل اأمر الأّمة اإىل ابنه الفا�سق الفاجر قاتل الّنف�س 

املحرتمة.

ما �سينتج من هذه اجلرمية:  الإمام احل�سني Q عن  ليعرّب 

.
)2(

»على الإ�سالم ال�سالم اإذ بليت الأّمة براٍع مثل يزيد«

اأ�سحابه  بعياله وخرية   Q احل�سني اأّن خروج  يعني  وهذا 

دين  لأجل  كان  اإّنا  والقتال  املواجهة  �ساحات  اإىل  بيته  واأهل 

املجتمع  وليبقى  التوحيد؛  اأّمة  الأّمة  بقاء  ولأجل  التوحيد 

 جمتمع توحيد...
ّ

الإ�سالمي

الأمر  بهم  اأمّية و�سل  بني  اأّن حّكام  نقول  ما  وال�ساهد على 

اإىل حّد اأن يدعو بع�س ولتهم اإىل اأن يطوف الّنا�س حول بيت 

عبد امللك بن مروان وهو خري لهم من الطواف حول قرب ر�سول 

))) �سير اأعالم النبالء، ج3، �ص30)، والبداية والنهاية لبن كثير، ج8، �ص29).

)2) حياة الإمام الح�سين، القر�سي، ج2، �ص257.
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ر�سول  مقام  من  خري  اهلل  عند  امللك  عبد  مقام  واإّن   ,P اهلل

.
)1(

اهلل P بدعوى اأّن خليفة املرء خري من ر�سوله

لو مل  فيما  ذلك  من  اأ�سواأ  هو  ما  يرى  كان   Q فاحل�سني

يخرج ثائراً, ومواجهاً فم�ست�سهداً.

زينب بطلة في ميدان الجهاد الثقافّي

لقد تبنّي مّما �سلف اأّن املعركة معركة توحيد, اأي معركة عقيدة 

وفكر ومعركة قيم.

وبطل  الإباء,  بطل  �سهادة  عن  تنجلي  احلرب  كادت  وما 

الأبطال  من  معه  ومن  والعدالة  احلّق  ورمز  والإيثار,  الت�سحية 

حّتى  الإمارة  دار  اإىل  ال�سبايا  و�سول  د 
ّ
ومبجر الأفذاذ,  الأخيار 

امل�سهورة  رميته  ال�سالل  وجندّي  الّنفاق  ربيب  زياد  ابن  اأطلق 

قلب  اأّوًل  بها  اأراد  والعقائدّية  والثقافّية  النف�سّية,  احلرب  يف 

زينب O والّنا�س من حولها لينال من مقام اأهل بيت النبّوة 

املعّلمة:  غري  للعاملة  فقال  الّنا�س,  نفو�س  يف  ل  واملتاأ�سّ اهلل  عند 

.
)2(

كيف راأيت �سنع اهلل باأخيك وباأهل بيتك؟

وهذا القول منه )لعنه اهلل( اأعاد املعركة اإىل حقيقتها, �سحيح 

اأّنه اأراد بذلك نفي املقام املقّد�س وال�سامي للح�سني Q ولآل 

اإّل  الثورة احل�سينّية,  ق�سّية  بحّقانّية  الت�سكيك  البيت, وكذلك 

))) �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد المعتزلي، ج5)، �ص242.

)2) اللهوف لبن طاوو�ص، �ص94.
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اأّن ثّمة اأموراً فيه ُت�سيب مفا�سل يف العقيدة الإ�سالمّية.

فقامت �سلوات اهلل عليها لرتّد هذه الرمية وهذه ال�سربة بهجوم 

الظّن باهلل  اليقني وَمعني ح�سن  م�ساّد, �سالحه الكلمة ومداده 

تعاىل فقالت: »ما راأيت اإّل جمياًل, هوؤلء قوم كتب اهلل عليهم 

القتل فربزوا اإىل م�ساجعهم, و�سيجمع اهلل بينك وبينهم فتحاّج 

وتخا�سم, فانظر ملن الفلج يومئٍذ, ثكلتك اأّمك يا بن مرجانة«.

كلمات هدمت بهّن بنت بيت الوحي, و�سليلة اأبطال التوحيد, 

بنيان النفاق والنحراف الأموّي املتجّلي مبا جرى على ل�سان ابن 

زياد وميكن اأن جند يف رّدها ما يلي من املفاهيم:

1 - التوحيد والجمال متالزمان:

�سحيح اأّن مقت�سى التوحيد الأفعايّل اأّن الفاعل واملوؤّثر الوحيد 

الوحيد هو اهلل وح�سل ما ح�سل يف  الفاعل  فاإذا كان  هو اهلل, 

الطّف فال بّد من وجه جميل للفعل, فزينب راأت بعني اليقني 

 املتجّلي من امللكوت اإىل كّل العوامل مبا فيه الدنيا, 
ّ

اجلمال الإلهي

اجلمال  كامل  اهلل  فاإّن  تعاىل  جلماله  جتلٍّ  هو  اجلمال  هذا  فكّل 

وكامل اجلالل ول ي�سدر عنه اإّل ما هو جميل فلو كان ما كتبه 

على اإن�سان احلياة فهو جميل, واإن كان ما كتبه املوت اأو القتل 

فال بّد اأّنه جميل, فالغنى وال�سّحة والقّوة جمال, وعك�سها من 

ال�سنع  ت�سوير جمال  وميكن  جمال,  اأي�ساً  و�سعف  ومر�س  فقر 

نفو�سهم  كانت  ال�سبايا  وكذلك  وال�سهداء  احل�سني  باأّن   
ّ

الإلهي
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به  الظّن  اإىل ح�سن  التوحيد  من  اجلمال  بحر من  على  منطوية 

والبطولة  وال�سجاعة  والإيثار  للت�سحية  ال�ستعدادات  اإىل  تعاىل 

الزلل  العذب  لهذا  لتفتح  كربالء  اأحداث  فجاءت  وغريها, 

طريقاً ليتدّفق راوياً عط�س الّنفو�س على مدى الأزمنة اإىل ناذج 

وقدوات.

وثانياً لقد �سّكل احلدث يف عا�سوراء �ساحة لأمرين, الأّول: 

�سماء  يف  الزاهرة  والكواكب  الرّباقة  اجلواهر  هذه  اإظهار  هو 

مبدعها  يعر�س  مكاناً  لي�سّكل  احلدث  كان  والثاين:  الب�سرّية, 

ومكّونها هذه اجلواهر لي�ستقطب بها الّنفو�س, لت�سنع على عينه 

.Q تعاىل على يدي احل�سني

وقد عرّبت عن ذلك بقولها: »هوؤلء قوم كتب عليهم القتل 

فربزوا اإىل م�ساجعهم«.

2 - من يتحّمل البعد ال�سلبّي؟

اأمر ظريّف   
ّ

بح�سب عبارة ال�سّيدة زينب O البعد ال�سلبي

وموؤّقت وحمّله تلك الربهة من الزمن واأ�سارت اإىل ذلك لإزعاج 

اهلل  »و�سيجمع  فقالت:  �سكرته  من  واإيقاظه  نومه  عن  زياد  ابن 

بينك وبينهم«.

اأي اأّنه �سينتهي هذا اليوم دنيوّياً ولكن �ستبقى اآثاره اأخروياً. 

وبالتايل ثّمة عامل هو عامل املحاججة واملخا�سمة, وهو عامل ظهور 

احلقائق, وهناك ُين�سف املظلوم وينت�سف من الظامل.
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باآل  اأّنك �ساحب حّق واأن  فال تظنّن حيث فعلت ما فعلت 

البيت على اهلل هواناً.

, كما كان الدفاع يف 
ّ

ودفاع زينب هنا كان عن العدل الإلهي

الفقرة الأوىل عن التوحيد.

خاتمة:

لقد كان احل�سني Q بطاًل للتوحيد, وكذلك كانت زينب 

املدينة  يف  اأخوها  بداأه  ما   O اأكملت وقد  للتوحيد,  بطلة 

ثّم  الثكل  اأكملته مبعاناة  ثّم بدمائه,  ثّم كربالء بكلماته  ثّم مّكة 

ال�سبي ثّم بكلماتها وخطبها, ولقد انت�سرا جميعاً يف هذا امليدان, 

ولذا بقي الإ�سالم وبقيت �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأّن حمّمداً 

ر�سول اهلل.

يف  انت�سر  من  �ساأله,  ملن  ال�سّجاد  الإمام  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا 

تعرف  واأقم  فاأّذن  ال�سالة  وقت  جاء  قال:»اإذا  حيث  كربالء؟ 

.
)1(

الغالب«

))) مقتل الح�سين للمقرم، �ص 66.



الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان دور العل��م والعلماء وف�سلهم, وخطر 

وّعاظ ال�سالط��ني واأ�ساليبهم ودور بع�سهم ل 

�سّيما �سريح يف مواجهة الثورة احل�سينّية.

مل  ما  الر�سل  اأمناء  »الفقهاء  قال:  اأّنه   Pاهلل ر�سول  عن 

الدنيا؟  وما دخولهم يف  اهلل,  ر�سول  يا  قيل:  الدنيا,  يدخلوا يف 

.
)1(

قال: اإتباع ال�سلطان فاإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم«

))) اأ�سول الكافي، ج)، �ص46.

المحاضرة الثانية
خطر وّعاظ ال�شالطني
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مقّدمة: بالعلم تنق�سع الظلمات:

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ  الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

.
)1(

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

لقد حّدد اهلل يف هذه الآية من �سورة اجلمعة املباركة جمموعة 

 للبعثة وهو اإخراج 
ّ

 لتحقيق الهدف الإلهي
ّ

وظائف كّلف بها النبي

الّنا�س من الظلمات اإىل النور, ومن هذه املقّدمات املو�سلة اإىل 

هذا الهدف تعليم الّنا�س الذي به يخرجون من ظلمات اجلهل اإىل 

نور العلم, باإنارة عقولهم, كما عمل على تربية الّنفو�س لإنارة هذه 

الّنفو�س وقلوبها؛ فهناك ظلمات اأخرى متاأّتية من اأمرا�س تعرتي 

الأفراد واجلماعات من النحرافات ال�سلوكّية, والنحرافات يف 

ممار�سة الجتماع الإن�سايّن, من الع�سبّيات وغري ذلك.

ظلمة  ظلمة,  كّل  واأ�سا�س  القلب,  ُظلمة  لمة  الظُّ اأ�سواأ  اأّن  اإّل 

العقل, فاإذا ت�سو�ّست الأمور عند العقل فاإّن الإن�سان يفقد و�سوح 

يفقد  فاإّنه  تعاىل,  �سبحانه  اهلل  اإىل  بالن�سبة  خ�سو�ساً  ال�سورة, 

ال�سورة ال�سحيحة والوا�سحة لالإن�سان ودوره ووظيفته. فحينها ل 

بّد اأن يكون �سريه على غري الطريق املو�سل اإىل الأهداف املتوّخاة 

اأّن من  الإن�سان, وهو معرفة اهلل وعبادته؛ كما  اأ�سل وجود  من 

اأهداف الإ�سالم نظم احلياة والعالقات وتقدميها مبا يجعل احلياة 

))) �سورة الجمعة، الآية 2.
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ظرفاً مملوءاً بالّنور من خالل اإ�سراقة العلم املتحّول عماًل و�سلوكاً, 

الإن�سان  ل�سلوك  ال�سابطة  املنظومة  ملعرفة  التعّلم  من  بّد  فال 

واأعمالهم,  عالقاتهم  يف  م�ستقيمني  يجعلهما  مبا  وجماعة  فرداً 

واأخالقهم وم�سوؤولّياتهم يف طريق ال�سعي نحو الأهداف؛ وعليه 

فالعلم اإّنا يكون للعمل هنا, وحّتى العلم الذي يعنى مبعرفة اهلل, 

هذا العلم الثاين هو و�سيلة حتّوله اإىل عمل؛ وامل�سكلة دائماً كانت 

يف اأحد اأمرين: اإّما تخّبط الإن�سان يف اجلهل وظلماته قاعداً عن 

حت�سيل العلم, واإّما يف تخّلف العمل عن العلم وهو نحو اآخر ممّوه 

�سيئاً عن التخّبط يف ظلمات اجلهل.

محاور المو�سوع

من هم معّلمو الب�سر؟

ل �سّك كما قّدمنا اأّن اأ�سل هذه امل�سوؤولّية وهذه الوظيفة تقع 

على عاتق الأنبياء والأولياء R ولكّنهم قّلدوها العلماء كما 

.
)1(

يف مدلول احلديث ال�سريف: »العلماء ورثة الأنبياء«

وكذلك  وترويجه,  العلم  بّث  م�سوؤولّية  تقع  عواتقهم  فعلى 

 ملن يتحّمل هذا العلم, 
ّ

عليهم م�سوؤولّية �سرب النموذج العملي

وكان  واحلّق.  اهلل  اإىل  تدعو  واأخالقهم  ب�سلوكهم  ناذج  ليكونوا 

))) اأمالي ال�سدوق، �ص 6)).
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اإليه.  احلاجة  عند  بيانه  عن  والقعود  العلم  كتم  عليهم  حرام 

وعليهم م�سوؤولّية اإم�ساك قلوب الّنا�س عند هبوب رياح ال�سالل 

وال�سكوك.

وكّل ذلك يفرت�س قرنه بالعمل كما جاء يف احلديث ال�سريف: 

.
)1(

»العلم يهتف بالعمل فاإن اأطاعه واإّل ارحتل عنه«

العلم  �سمعتم  »اإذا   :Q الباقر الإمام  عن  جاء  ومّما 

اإذا كرث يف قلب رجل ل  العلم  فاإّن  قلوبكم  فا�ستعملوه, ولت�سع 

يحتمله قدر ال�سيطان عليه فاإن خا�سمكم ال�سيطان فاأقبلوا عليه مبا 

تعرفون, فاإّن كيد ال�سيطان كان �سعيفاً«, فقلت وما الذي نعرفه؟ 

.
)2(

» قال Q: »خا�سموه مبا ظهر لكم من قدرة اهلل عزَّ وجلَّ

وّعاظ ال�سالطين:

من  بكواكب  والتبليغ,  والعمل,  العلم  �سماء  اأ�ساءت  ولقد 

فغدوا  ب�سريتهم,  والواعظني  بعلمهم,  العاملني  الأفذاذ  العلماء 

اآخرون  ثّمة  لكن  الّنا�س؛  يتمّثلها  الهدى  طريق  يف  قدوات 

 P والأئّمة والقراآن ناذج من هوؤلء 
ّ

�سقطوا وقد ذكر لنا النبي

 املنحرفني من ذوي العلم, ومّما جاء يف التنزيل يف حّق اأحدهم: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

))) اأ�سول الكافي، ج)، �ص44.

)2) اأ�سول الكافي، ج)، �ص45.
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
.

)1(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ}
وخال�سة ما اأرادته الآيات عن هذا الذي كما يروى اأّن ا�سمه 

بلعم بن باعورا كان من قوم مو�سى وبلغ من املقام اأّنه كان يعرف 

بع�ساً من اأحرف ال�سم الأعظم لكّن ال�سيطان اأوغر قلبه ح�سداً 

 اهلل فاأ�سبح كما و�سف القراآن.
ّ

فاأراد اأن يدعو على ويّل اهلل اأو نبي

والآيات تقول اإّنه كان عاملاً لكّنه يف حلظة خرج لبو�س علمه 

ومقت�سى معرفته باأن اأراد بها ما يرمز اإليه الإخالد اإىل الأر�س من 

طلب الدنيا بعلمه ومعرفته, مع اأّن من �ساأن هذا العلم اأن يرفعه 

ترابّيته وع�سى  اأطاع  اآخر  العلياء, مبعنى  اإىل  ال�سمّو  يف درجات 

روحانّيته.

ومن اأهّم ما ابتلي به الإ�سالم ول يزال طائفة من حاملي العلم 

مو�سومون باأّنهم علماء البالط ووّعاظ ال�سالطني الذين يقومون 

م. بت�سخري علومهم يف خدمة احلّكام والظالَّ

حقيقة حركة وّعاظ ال�سالطين:

1 - خداع الّنا�س بالعلم:

والّنفو�س,  العقول  يف  يوؤّثر  الذي  الأّخاذ  �سحره  للعلم  اإّن 

ولئن كان ال�سحرة ي�سحرون اأعني الّنا�س فاإّن ب�ساعة هوؤلء التي 

))) �سورة الأعراف، الآيتان 75) - 76).
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يت�سّلطون بها على الّنفو�س لي�ست حباًل ول ع�سّياً واإّنا هي العلم, 

في�ستغّلون جاذبّية العلم وقدا�سته وقدا�سة العلماء ليجعلوا منهما 

بالباطل  احلّق  فيلب�سون  وعقولهم,  الّنا�س  اأب�سار  يخطف  بريقاً 

نون  ويخدعون الّنا�س, وهوؤلء مبا يوهمون الّنا�س اأّنه من العلم يكوِّ

لهم وعياً زائفاً عّدته زّيهم واأ�سلوب كالمهم املنّمق املدّبج.

2 - ا�ستغالل ثقة الّنا�س:

لقد بنى العلماء املقّد�سون ال�ساحلون يف �سمري الب�سرّية مقاماً 

الب�سرّية  امل�سرية  طول  على  اأورثهم  مّما  والعلماء,  للعلم  �ساخماً 

قدا�سة؛  وحّتى  واحرتاماً  واإجالًل  ثقة  الأجيال  امتداد  وعلى 

الثقة  هذه  ي�ستغّلون  العلماء  من  والفا�سدون  ال�سالطني  فوّعاظ 

الّنا�س  م�ساعر  اإىل  يدخلون  به  الذي  مالهم  راأ�س  ويجعلونها 

وعقولهم وقلوبهم ويوؤّثرون فيها, وذلك لياأكلوا الدنيا في�سرتونها 

ويجعلون علمهم ثمناً لهذه الدنّية و�سّلماً يرتقون به منا�سبها.

3 - علم حّق وعمل باطل:

اإّن الكثري من وّعاظ ال�سالطني ميلكون معرفة �سحيحة, لكّنهم 

اأهدافهم,  لهم  حّددت  اأهواءهم  لأّن  الباطل؛  بخطى  ي�سريون 

باهلل  معرفة  ميلكون  الذي  الوقت  ففي  اإليها,  قائدهم  و�سهواتهم 

وال�سريعة يف عقولهم لكن قلوبهم ماأوى ال�سياطني كما جاء عن 

بيني  جتعل  ل   ,Q داود اإىل  اهلل  »اأوحى   :Pالأكرم  
ّ

النبي

وبينك عاملاً مفتوناً بالدنيا في�سّدك عن طريق حمّبتي, فاإّن اأولئك 
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اأنزع  اأن  اأنا �سانع بهم  ما  اأدنى  اإّن  املريدين,  قّطاع طريق عبادي 

.
)1(

حالوة مناجاتي عن قلوبهم«

خاتمة: وّعاظ �سالطين في كربالء:

ولقد ابتليت النه�سة احل�سينّية بنماذج من وّعاظ ال�سالطني 

اأبرزهم كان �سريح القا�سي, الذي كان له  وهم كرث, اإّل اأّن من 

دور يف تخذيل الّنا�س عن م�سلم بن عقيل, من خالل ا�ستغالل 

بالكذب  املذحجّيني  ثائرة  اإخماد  على  فعمل  كقا�ٍس,  من�سبه 

عليهم حّتى ل يقتحموا دار الإمارة, ف�سّدقوا كذبه واأميانه املغّلظة 

خمدت 
ُ
قوا, ومّت ا�ستفراد هانئ بن عروة, ومن بعده م�سلم, واأ

ّ
وتفر

الثورة املنا�سرة حلركة الإمام احل�سني Q وكانت هذه اخلطوة 

هي اخلطوة الرئي�سّية التي بعدها تخاذل الّنا�س عن م�سلم وعن 

احل�سني Q واأّدى ذلك اإىل اأن دانت الكوفة و�سّلمت قيادها 

لبن زياد.

فكان ل�سريح ن�سيب يف دم �سهداء النه�سة احل�سينّية ل يقّل 

عن ن�سيب ابن زياد وابن �سعد وا�سرابهما )لعنهم اهلل جميعاً(.

))) اأ�سول الكافي، ج)، �ص46. 





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

المحاضرة الثالثة
من اأخالقّيات احلرب يف الإ�شالم

بيان بع�س اأخالقّيات احلرب يف الإ�سالم, 

ليّمي��ز الّنا���س بينها وبني ما يق��وم به يف هذا 

الزم��ن بع�س اأدعياء اجله��اد, والإ�ساءة على 

.Q 
ّ

اأخالقّيات اجلهاد احل�سيني

ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ  ت�سدير: 

.
)1(

ېئ ىئ ىئ ىئ ی} 

))) �سورة البقرة، الآية 90).



234

مقّدمة: االأولوّية للو�سائل ال�سلمّية:

 بن اأبي طالب Q: اأّن ر�سول اهلل P قال 
ّ

روي عن علي

فيما عهد اإليه:

لي�س  فاإّنه  حّلها,  لغري  الدماء  �سفك  اإىل  ع 
ّ
والت�سر »واإّياك 

 يف هذه التو�سية والعهد النبوّي 
)1(

اأعظم من ذلك تبعة« �سيء 

ي من   Q ما يفيد عظمة �سفك الدماء بل فيها اأمر بالرتوِّ
ّ

لعلي

خالل النهي عن الإ�سراع يف ولوج احلرب, ولعّل ذلك لإعطاء 

كان  فاإن  طريقاً,  لها  جتد  ال�سلم  و�سائل  لعّل  الوقت  من  ف�سحة 

من الثابت اأّن القتال لي�س هدفاً بحّد ذاته, واإّنا الهدف هو رفع 

اأّن ما جرت  اإّل  واإقامة العدل واإحقاق احلّق,  البغي  الظلم ورّد 

عليه ال�سرية الب�سرّية اأّنهم يلجاأون غالباً, يف مواجهة احلّق واأهله, 

اإىل اأ�ساليب القمع وال�سغط وال�سجن والتعذيب والطرد والنفي 

الأنبياء  منطق  مواجهة  يف  احلّجة  ميلكون  ل  فعندما  والقتل, 

والأولياء واملوؤمنني يلجاأون اإىل ما يحرتفونه من اأدوات العنف.

مقروناً  الإ�سالم  يف  والقتال  اجلهاد  ت�سريع  ل�سان  كان  ولذا 

اإزالة احلظر كما يف قوله تعاىل:  اأو  املانع  بالإذن الذي يفيد رفع 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  { ٱ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

))) م�ستدرك النوري، الطبر�سي، ج))، �ص20).
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 مبا ذكر من الإخراج 
ّ

اإىل ت�سليل الإذن الإلهي اإ�سافة   
)1(

ٹٹ}
اإثبات  يف  كاٍف  الت�سليل  فهذا  لإميانهم  واملظلومّية  الديار  من 

للو�سائل  هو  والأولوّية  العدل  واإقامة  الّدين  ن�سر  الأ�سل يف  اأّن 

ال�سلمّية ما اأتيحت.

محاور المو�سوع

اأخالقّيات الحرب في االإ�سالم:

للحرب يف الإ�سالم �سوابط واآداب واأخالقّيات ومبادئ, نورد 

منها ما يلي:

1 - مراعاة الحدود ال�سرعّية:

قال تعاىل: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

.
)2(

ېئ ىئ ىئ ىئ ی}
المتناع  الآية وجوب  املف�ّسرين من هذه  بع�س  ا�ستفاد  لقد 

وهذا  الآية,  تعبري  بح�سب  املقاتلني  وغري  اجلنود؛  غري  قتل  عن 

�سابق على ما جاء يف الن�سو�س الدولّية الراعية لأحكام احلرب, 

واأ�سار تعاىل يف اآخر الآية اإىل المتناع عن العتداء على املدنّيني 

 R والأئّمة P 
ّ

اأّكد النبي الأطفال والن�ساء وال�سيوخ, فقد 

))) �سورة الحّج، الآيتان 39 - 40.

)2) �سورة البقرة، الآية 90).
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�س للن�ساء والأطفال, فعن جعفر بن غياث اأّنه 
ّ
على حرمة التعر

�ساأل اأبا عبد اهلل Q عن الّن�ساء كيف �سقطت اجلزية عنهّن 

ورفعت عنهّن؟ قال: فقال Q: »لأّن ر�سول اهلل P نهى عن 

.
)3(

قتل الن�ساء والولدان يف دار احلرب اإّل اأن يقاتلن«

2 - محاولة ا�ستنقاذ من يمكن ا�ستنقاذه:

ومعنى ذلك بذل كّل ما يلزم من اجلهد لأجل ا�ستقطاب من 

ميكن ا�ستقطابه من اجلبهة املعادية ال�ساّلة اإىل جانب احلّق وجبهة 

احلّق, وياأتي يف اإطار ذلك اأّنه جرت �سرية اأمري املوؤمنني باأمر من 

ر�سول اهلل P اأّنه قبل القتال اأن يدعو عدّوه اإىل الإ�سالم, فعن 

 Q قال: قال اأمري املوؤمنني Q الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق

 ل تقاتلّن اأحداً 
ّ

بعثني ر�سول اهلل P اإىل اليمن فقال: »يا علي

حّتى تدعوه اإىل الإ�سالم واأمي اهلل لئن يهدي اهلل عزَّ وجلَّ على 

ولك  وغربت,  ال�سم�س  عليه  طلعت  مّما  لك  خري  رجاًل  يديك 

.
)4(

»
ّ

ولوؤه يا علي

وقد حاول الإمام احل�سني Q واأ�سحابه ا�ستنقاذ من ميكن 

 Q احل�سني الإمام  اإّن  بل  جانبه  اإىل  �سعد  ابن  مع�سكر  من 

م.
ّ
حاول حّتى مع ابن �سعد ليلة العا�سر من املحر

)3) و�سائل ال�سيعة، ج5)، �ص64.

)4) و�سائل ال�سيعة، ج5)، �ص 43.
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3 - عدم منع الماء عن العدّو:

 Q فلقد كان من اأخالق احلرب التي مار�سها اأمري املوؤمنني 

منعوا  الفرات  ماء  على  غلبوا  عندما  الذين  وجي�سه  معاوية  مع 

 Q ذلك 
ّ

جي�س اأمري املوؤمنني Q عن املاء, فلّما �سمع علي

املاء  وبني  بينهم  فقاتلوهم حّتى خّلوا  املاء«  »قاتلوهم على  قال: 

, فلم مينعه Q عن اأعدائه قائاًل 
ّ

و�سار يف اأيدي اأ�سحاب علي

فاإّن اهلل ن�سركم  جلي�سه: »خذوا من املاء حاجتكم وخّلوا عنهم 

.
)1(

ببغيهم وظلمهم«

نوذج   Q احل�سني الإمام  قدم  فقد  كربالء  يف  واأّما 

�سقوهم  للماء   
ّ

الرياحي  
ّ
احلر جي�س  احتاج  فعندما   Q اأبيه

ابن �سعد على  املاء الذي معهم, وملّا �سيطر جي�س  وخيلهم من 

اأ�سحابه  اهلل P وعن  ر�سول  بنت  ابن  املاء عن  منعوا  الفرات 

واأهل بيته.

4- عدم اإلقاء ال�سّم في الماء والغذاء:

 :Q املوؤمنني اأمري  قال   « قال:   Q اهلل اأبي عبد  فعن   

نهى ر�سول اهلل P اأن يلقى ال�سّم يف بالد امل�سركني«.

5- عدم الغدر والخيانة:

 معنا اأّنه من اأخالقّيات القتال دعوة العدّو اإىل الإ�سالم 
ّ
وقد مر

املحاربني  باأخذ  امل�سلمون  يقوم  ل  اأن  يعني  وهذا  القتال,  قبل 

))) الكامل في التاريخ، ج3، �ص285.
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�سبقت  من  حّق  اإّل يف  القتال,  مبا�سرة  قبل  ينذرهم  بل  بغتة, 

دعوته يف قتال قبله فلم ي�ستجْب, ولئن كانت احلرب خدعة فهذا 

من  اأماناً  العدّو  يعطى  حينما  يكون  الغدر  فاإّن  الغدر,  يعني  ل 

العهود  تلك  خمالفة  اإىل  نعمد  ثّم  واتفاقّيات  معاهدات  خالل 

وبني  بينه  كان  »من   :P يقول ذلك  وعن  به  ونغدر  واملواثيق 

قوم عهد فال يحلن عهداً, ول ي�سّدنهم حّتى مي�سي اأمده اأو ينبذ 

.
)1(

اإليهم على �سواء«

ومن ال�سواهد على ذلك اأّن الإمام احل�سني Q مل ينه�س 

حكم  فرتة  خالل  اأمّية  بني  ظلم  على  له  الّنا�س  ا�ستن�سار  بعد 

َمد العهد الذي 
َ
معاوية, حيث مل ينه�س اإل بعد هالكه وانتهاء اأ

كان بني الإمام احل�سن Q وبني معاوية.

6- عدم التمثيل بالقتلى:

لولديه   Q 
ّ

علي الإمام  و�سايا  اأهّم  من  ذلك  كان  ولقد 

ر�سول  �سمعت  »اإيّن  لهما:  قال  واحل�سني Q حيث  احل�سن 

.
)2(

اهلل P يقول: اإّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«

وباملقابل انظر ماذا فعل اأ�سحاب ابن �سعد وابن زياد ب�سهداء 

ميداناً  جعلوه  اإذ   Q احل�سني الإمام  ج�سد  �سّيما  ل  الطّف 

حلوافر خيلهم.

))) �سحيح �سنن الترمذي باخت�سار ال�سند لالألباني، ج2، �ص4)).

)2) �سرح نهج البالغة، البحراني، ج5، �ص20).
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خاتمة: من اأخالقّيات الح�سين Q في كربالء:

لقد قّدم الإمام احل�سني Q يف كربالء نوذجاً من اأخالقّيات 

اجلهاد والقتال فهو قبل الطّف ويف الطريق بل يف بدايات خروجه 

من مّكة اإىل العراق وعندما كان يحتاج اإىل ا�ستقطاب الأن�سار 

لبناء اجلي�س الذي ميكن اأن يواجه جي�س الظاملني, مل ي�ستخدم 

هم  مُينِّ فلم  الّنا�س,  على  التعمية  اأ�سلوب  الكثريون  يفعل  كما 

.
)1(

بالّن�سر, بل كانت كلمته وا�سحة: »من حلق بنا ا�ست�سهد...«

اأو قوله: »من كان باذًل فينا مهجته موّطناً على لقاء اهلل نف�سه 

.
)2(

فلريحل معنا فاإيّن راحل م�سبحاً...«

مر�سلو  اإمامها, وجنب  الأّمة  العا�سر وعندما خذلت  ليلة  ويف 

عليه,  عاهدوه  مبا  الوفاء  عن  الكوفة  اأهل  من  ال�ستن�سار  كتب 

ح ملن بقي معه بذلك؛ واأباح لهم ترك مع�سكره, وقال لهم 
ّ
�سر

.
)3(

»اإّن هذا الليل قد غ�سيكم فاّتخذوه جماًل...«

اأّدوه حّتى  ما  لهم  مقّدراً  بن�سرته  التكليف  اإلزامّية  عنهم  وحّط 

تلك اللحظات, اإّل اأّنهم اأبوا اإّل اأن يكونوا اأمثولة يف ال�سدق والوفاء 

مبا عاهدوا اهلل عليه, ولذا كان وداعه لأغلبهم عندما كان يقف على 

اأج�سادهم حلظة ال�ست�سهاد: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

.
)4(

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ}
))) كامل الزيارات، باب:23، ح5).

)2) كامل الزيارات، باب:23، ح5)

)3) اأمالي ال�سدوق، �ص220.

)4) �سورة الأحزاب، الآية 23.
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 الليلة العاشرة





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بي��ان اأّن م��ن �سف��ات اأن�س��ار احل�س��ني 

ح��ّب لق��اء اهلل, م��ع بي��ان معن��ى توط��ني 

النف���س على لقائه تعاىل واأّن��ه موؤّهل للتوفيق 

لن�سرته Q, مع اإيراد �سواهد من مواقف 

الأن�سار. 

المحاضرة األولى
احل�شني Q وحّب لقاء اهلل

جاء يف ذكر ال�سجدة بعد زيارة عا�سوراء: »اللهّم ثّبت يل قدم 

�سدق عندك مع احل�سني واأ�سحاب احل�سني الذين بذلوا مهجهم 

.»Q دون احل�سني
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:Q مقّدمة: حّب لقاء اهلل من �سفات الموّفقين لن�سرة الح�سين

اأ�سحابه ورفعة درجتهم  لقد بنّي الإمام احل�سني Q مقام 

فقال Q: »فاإيّن ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خرياً من اأ�سحابي, 

.
)1(

 ول اأو�سل من اأهل بيتي«
ّ
ول اأهل بيت اأبر

وبهذا الو�سف ينفي الإمام احل�سني Q على طول الأزمنة 

ال�سابقة على الثورة احل�سينّية اأو الالحقة بها, اأن يكون لأ�سحابه 

نظري اأو مثيل, فهيهات اأن يجود الزمان باأمثالهم, علماً اأّنه يقول ذلك 

 P فيهم رغم من تقّدم يف الزمن من اأ�سحاب جده امل�سطفى

واإذا عدنا  املجتبى Q؛  احل�سن  واأخيه   Q املرت�سى واأبيه 

اإىل كلمات الإمام احل�سني Q جند اأّنه Q ذكر يف �سفات 

الأقرب,  وهو  الإخبار  نحو  على  اإّما   ,Q لن�سرته املوؤّهلني 

بيانه  يف   Q فقال ال�سفتني,  لتاأكيد  ال�سرتاط  نحو  على  اأو 

خمّط  اآدم  ولد  على  املوت  »خّط  العراق:  اإىل  مّكة  من  خارجاً 

القالدة من جيد الفتاة, وما اأولهني اإىل اأ�ساليف ا�ستياق يعقوب 

اإىل يو�سف... )اإىل اأن يقول:( ... األ ومن كان باذًل فينا مهجته, 

موطناً على لقاء اهلل نف�سه فلريحل معنا, فاإيّن راحل م�سبحاً اإن 

.
)2(

�ساء اهلل«

)))  الإر�ساد، ج 2، �ص )9. 

)2)  لواعج الأ�سجان، �ص 70. 
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ويف هذا اإ�سارة اإ�سافة اإىل ما اأ�سلفنا اإىل ميزتني متّيز بهما اأن�سار 

احل�سني Q حّتى كانوا خري اأن�سار, وهما:

.R 1 - حمّبة عظيمة لأهل البيت تتج�ّسد بذًل للمهج يف حّبهم

2 - توطني النف�س على لقاء اهلل تعاىل.

اهلل  لقاء  حّب  وهي  الثانية,  ال�سفة  على  �سيقت�سر  والكالم 

وتوطني النف�س عليه.

محاور المو�سوع

معنى لقاء اهلل:

ل �سّك اأّن اهلل عزَّ وجلَّ ل يو�سف بالقرب ول بالبعد الزمايّن 

ول املكايّن, بل هو حا�سر ح�سوراً قيومّياً, وهو القائم على كّل 

نف�س.

تبارك  النجوى  ف�سهد  وَقُرب  ُيرى  فال  »َبُعد  فهو  ولذلك 

, وباملوت كذلك, 
ّ

بالن�سبة لالآخرة حتمي فاللقاء باهلل 
 )1(

وتعاىل«

�سعي  ب�سرط  حا�سل  فاإّنه  الدنيا  احلياة  يف  تعاىل  به  اللقاء  واأّما 

الدليل  وباّتباع  املو�سل,  الطريق  وعلى  تعاىل,  للقائه  الإن�سان 

ال�سادق.

)))  كما في دعاء الفتتاح، مفاتيح الجنان، اأعمال �سهر رم�سان المبارك.
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يزيده  ل  الطريق  غري  على  �سائراً  اجلهل,  مع  ال�سائر  كان  واإّل 

كرثة ال�سري اإّل ُبعداً؛ فلقاء اهلل تعاىل, هو الت�ساف ب�سفات والقيام 

ذلك  اأثر  على  فيكون  وحمّبته,  ال�سريف  نظره  حمّل  جتعلنا  باأعمال, 

اإىل مقام من مقامات  اأرواحنا  لنا عرب قلوبنا, لت�سل  اجلذب الإلهّي 

الُقرب منه حيث اأرقاها ما طلبه اأمري املوؤمنني عندما قال: »واأنر اأب�سار 

النور,  القلوب حجب  اأب�سار  اإليك, حّتى تخرق  قلوبنا ب�سياء نظرها 

.
)1(

فت�سل اإىل معدن العظمة, وت�سري اأرواحنا معّلقة بعّز قد�سك«

ڄ  {ڦ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كما   
ّ

حتمي اهلل  فلقاء 

, لكّن اللقاء اأين ومتى وكيف 
)2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }
وعلى اأّي حال هو املعترب؛ فقد يكون اإيجابّياً فيكون يف درجات 

بني, وقد يكون �سلبّياً يف دركات املبعدين.
ّ
املقر

توطين النف�ص على لقاء اهلل:

وهي العبارة التي ا�ستخدمها الإمام احل�سني Q والتوطني 

تعاىل,  بلقائه  اليقني  الأقل  على  اأو  اهلل  لقاء  تثبيت حّب  معناه 

والذي يعني اليقني به وبيوم القيامة؛ وهذا يعني تثبيت املعرفة 

باهلل تعاىل وتطويرها وتنميتها بدءاً بالنظر والتاأّمل والتفّكر والتعّلم, 

وذلك عرب الأدّلة ولو على نحو دليل الإعرابي: البعرة تدّل على 

البعري, واأثر ال�سري يدّل على امل�سري, اأفاأر�س ذات اأفجاج و�سماٌء 

)))  المناجاة ال�سعبانّية، مفاتيح الجنان، اأعمال �سهر �سعبان.

)2)  �سورة الن�سقاق، الآية 6.
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ذات اأبراج اأفال يدّلن على اللطيف اخلبري.

فاملهّم انفعال الّنف�س بهذا الدليل وحتوّله من العقل اإىل القلب 

لي�سبح يقيناً وطماأنينة.

القلبّية  املعرفة  اإىل  العقلّية  املعرفة  من  النتقال  فاملطلوب 
 

لتتحّول من  بها  والتدّرج   
)1(

{ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

 
ّ

احلد�س اإىل احل�ّس, وترتّقى لت�سبح معاي�سة �سعورّية حيث يتّم طي

امل�سافات بني العقل والقلب لي�سبح ما كان غيباً كالأمر امل�ساهد 

ال�ستدلل  يبقى  واإّنا  امل�ساعر.  بكّل  املعاي�س  بل  املح�سو�س, 

الربهايّن حاجة اإذا مل ي�سل اإىل اليقني, فمع و�سوله درجة اليقني 

ل طلب ملزيد من الأدّلة, واإذا ترّقى لي�سبح حالة من امل�ساهدة 

القلبّية واملعاي�سة ال�سعورّية فينتقل حينها اإىل درجة: »لو ُك�سف 

.
)2(

يل الغطاء ما ازددت يقيناً«

وُتك�سف احلجب, بل تكاد تزول, لي�سبح اهلل قبل كّل �سيء 

ومع كّل �سيء وبعد كّل �سيء.

وليكت�سف بعدها حقيقة قول الإمام احل�سني Q: »عميت 

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

.
)3(

حّبك ن�سيباً«

)))  �سورة الحجر، الآية 99.

)2)  مناقب اآل اأبي طالب، ج )، �ص 7)3.

)3)  دعاء الإمام الح�سين Q في يوم عرفة.
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:Q التوطين للقاء الموؤّهل لن�سرة الح�سين

لقد قّدم الإمام احل�سني Q لعبارته »موّطناً على لقاء اهلل 

نف�سه« باأمور ي�ستفاد منها اأّنها قوام هذا التوطني و�سروطه, وهي:

- املوت يف �سوح اجلهاد, حدث جميل ينزل ب�سناع الفعل   1

املوت  »خّط  اإّياها  اهلل  يقّلدهم  كرامة  اجلهاد  وهو  اجلميل, 

على ولد اآدم خمّط القالدة من جيد الفتاة«.

2 - لقاء اهلل عرب ال�سهادة يف �سوح اجلهاد و�سيلة لاللتحاق بركب 

ال�ساحلني, هذا اللقاء هو حمّل َوَلٍه وع�سق.

اأهل  - ال�سهادة مع احل�سني Q ن�سرة له وذوداً عنه وعن   3

بيته »باذًل فينا مهجته«.

:Q خاتمة: لقاء اهلل بال�سهادة بين يدّي الح�سين

�سفات  من  ل�سفتني   Q احل�سني بيان  اأّن  �سحيح 

النف�س على لقاء اهلل وبذل املهج  املوفقّية لن�سرته, وهما توطني 

فيهم Q, قد حتمالن على �سفتني م�ستقّلتني.

لكن لعّل مراده Q هو الدمج بني ال�سفتني وهي حّب لقاء 

 P 
ّ

جني بدماء ال�سهادة يف �سبيل اهلل, حّباً للنبي
ّ
اهلل تعاىل م�سر

ولعرتته الطاهرة, البالغ درجة �سفك الدماء على هذا احلّب مع 

روا الرحيل معه ليالقوا اهلل يف موكب 
ّ
اليقني بالقتل وال�سهادة, وقر

احل�سني �سهداء, وقد عرّب عن ذلك اأبو الف�سل العّبا�س نيابة عنه 

وعن اإخوته وبني اأخيه Q عندما طلب احل�سني Q منهم 
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النجاة باأنف�سهم فقال Q: »مِلَ نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ ل 

.
)1(

اأرانا اهلل ذلك اأبداً«

ومن اإجابات الأ�سحاب نذكر اإجابة زهري بن القني )ر�س(: 

»لقد �سمعنا يا بن ر�سول اهلل مقالتك, ولو كانت الدنيا باقية وكّنا 

.
)2(

فيها خمّلدين لآثرنا النهو�س معك على الإقامة فيها«

فيما ج�ّسد برير )ر�س( الروؤية التي ذكرنا عندما قام قائاًل: »يا 

بن ر�سول اهلل لقد مّن اهلل بك علينا اأن نقاتل بني يديك فتقّطع 

.
)3(

فيك اأع�ساوؤنا, ثّم يكون جّدك �سفيعنا يوم القيامة«

ونحن نقول كما عّلمنا اأن ندعو حال ال�سجود يف زيارة عا�سوراء: 

»اللهم ثّبت يل قدم �سدق عندك مع احل�سني واأ�سحاب احل�سني 

.»Q الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني

)))  الإر�ساد، ج 2، �ص )9.

)2)  اأن�سار الح�سين Q الثورة والثّوار ال�سّيد محّمد الحلو، �ص50 - )5.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ص 57- 58.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان معنى النتظار واآثاره وبركاته واأهّمّية 

الرتب��اط بالغيب وعدم اخل�سوع للمعادلت 

املادّية.

المحاضرة الثانية
انتظار الفرج

عن اأمري املوؤمنني Q عن ر�سول اهلل P: »اأف�سل العبادة 

.
)1(

انتظار الفرج«

)))  كمال الّدين وتمام النعمة، �ص 287.
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مقّدمة: انتظار الفرج عبادة وجهاد:

من الأمور املوؤّكدة ويف روايات كثرية حّث على انتظار الفرج, 

وباين  خمّل�سها  بظهور  ولالإن�سانّية  للب�سرّية  الفرج  وبالأخ�ّس 

املهدّي |  الإمام  م�سكونتها  اأرجاء  يف  العدل  ومقيم  جمدها 

جّده  عن   Q الع�سكرّي الإمام  نقله  ما  الروايات  هذه  ومن 

.
)1(

ر�سول اهلل P: »اأف�سل اأعمال اأّمتي انتظار الفرج«

بل اإّن بع�س الروايات جعلت هذا النتظار عبادة, بل اأف�سل 

 :P عن ر�سول اهلل Q العبادات, وهذا ما نقله اأمري املوؤمنني

»اأف�سل العبادة انتظار الفرج« كما تقّدم.

وهو جهاد, بل اأف�سل اأنواع اجلهاد كما جاء عنه P: »اأف�سل 

.
)2(

جهاد اأّمتي انتظار الفرج«

ول يخفى بعد املرور على املعنى اللغوي لنتظار الفرج والذي 

ملا  التهّيوؤ  منها  ينبعث  نف�سانّية  حالة  هو  النتظار  اأّن  اإىل  يف�سي 

التهّيوؤ  كان  اأ�سّد  النتظار  كان  فكّلما  الياأ�س,  و�سّده  تنتظره, 

.
)3(

اآكد...

بل  العبادة, وجهاد  اأف�سل  بل  النتظار عبادة  باأّن  ورد  ما  مع 

اأف�سل اجلهاد حيث عّدته من العبادة واجلهاد, كّل ذلك ل يبقي 

)))  كمال الّدين وتمام النعمة، �ص 644.

)2)  بحار الأنوار، ج 74، �ص )4).

)3)  مكيال المكارم، ج2، �ص36).
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املقرون  النتظار  هو  املطلوب  النتظار  باأّن  اأحد  لي�سّك  جماًل 

 ول معنى 
ّ

بالعبادة والعمل واملعرفة واجلهاد اأي النتظار الإيجابي

ل�سرف اجلهد يف بيان اأّنه هو املطلوب.

محاور المو�سوع

بركات االنتظار واآثاره:

 
ّ

اإّن الب�سارة بالإمام املهدّي | واليقني بتحّقق الوعد الإلهي

له اآثاره الإيجابّية يف الفرد واملجتمع على �سعيد التفكري والإميان 

معها  والتماهي  الوعد  لهذا  النتظار  فحالة  والعمل؛  وال�سلوك 

ت�سّكل حالة فّعالة يف �سّتى اأبعاد الّنف�س الب�سرّية ومنها:

1 - النظرة التفاوؤلّية للحياة ولماآل الم�سيرة الب�سرّية: 

وهذا ما يدفع النظرة ال�سوداوّية الت�ساوؤمّية التي تورث الكاآبة 

يف  اخلطى  ثقيل  الإن�سان  جتعل  بنف�سها  التي  املجهولّية  وتزيل 

�سريه الدنيوّي يف العمل والعالقات وهذا ما يحّفز الإيجابّية يف 

العالقات والعمل.

2 - زرع الأمل في الّنفو�س المنتظرة:

اإذ ي�سّكل الإميان به | وانتظاره حالة من الطماأنينة يف خ�سّم 

امل�ساكل وال�سعوبات والبالءات اأّنه ثّمة حلول قادمة ل حمالة, 

تتوّلد من ذلك �سحنات معنوّية ت�سّلب  اأمامها, بل  فال �سقوط 
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الإرادة وتقّوي العزمية وتوّلد الثقة اأمام كّل التحّديات وقد قال 

عت  ر�سَّ ما  الأمل  ولول  لأّمتي  رحمة  »الأمل   :P اهلل ر�سول 

.
)1(

والدة ولدها ول غر�س غار�س �سجراً«

الوعد  يه  يغذِّ ولي�س خيالّياً   
ّ

واقعي  
ّ

اأمل حقيقي الأمل  وهذا 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې   :
ّ

الإلهي

.
)2(

ەئ ەئ وئ وئ}
 حمّمد P: »ل 

ّ
وما جاء على ل�سان ال�سدق الأعظم النبي

تقوم ال�ساعة حّتى يقوم قائم احلّق مّنا, وذلك حني ياأذن اهلل عزَّ 

وجلَّ له, ومن تبعه جنا, ومن تخّلف عنه هلك... اهلل اهلل عباد 

.
)3(

اهلل, فاأتوه ولو على الثلج, فاإّنه خليفة اهلل عزَّ وجلَّ وخليفتي«

ك 
ّ
فهذا الأمل يوّلد طاقة على احلركة وقّوة دافعة لل�سعي والتحر

املتوّلدة من هذا الأمل تكاد  القّوة  بدون كلل ول تعب, وهذه 

بال�سعادة  املنتظر  كيان  لتمالأ  والتعب  العناء  بل هي متحو  تلغي 

 لي�ستتم 
ّ

حتدوها اللهفة للظهور املبارك املحتوم ولقاء القائد الإلهي

.
)4(

وعد اهلل لنبّيه P: {ڳ ڳ ڳ ڱ}

3 - اليقين بالن�سر النهائّي:

الإمام  لولّيه  اهلل  بن�سر  اليقني  يح�سل   
ّ

الإلهي فبالوعد 

)))  بحار الأنوار، ج 74، �ص 73).

)2)  �سورة الق�س�ص، الآية 5.

)3)  دلئل الإمامة، �ص 452.

)4)  �سورة ال�سّف، الآية 9.
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ول  �سّك  فال  والظاملني,  للكافرين  احلتمّية  والهزمية  املهدّي | 

على   
ّ

الإلهي العدل  دولة  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  النتائج  بهذه  ريب 

واإّنا  مرحلّياً  ن�سراً  يكون  لن  الن�سر  هذا  املعمورة,  اأرجاء  �سّتى 

الن�سر  هذا  مثل  ننتظر  وعندما  مفاعيله,  �ستبقى   
ّ

نهائي ن�سر  هو 

اأّن اأعمالنا ال�ساحلة  باأّنه قادم فاإّن ذلك يجعلنا ندرك  مع اليقني 

 لن تذهب �سدى, 
ّ

وخطانا ال�سليمة يف طريق هذا امل�سروع الإلهي

الظهور  لتثمر يف غد  اإليها جهود الأجيال وترتاكم  بل �ستن�سّم 

املبارك الآتي حتماً.

4 - الثبات وال�سمود:

ون بظروف قا�سية 
ّ
قد يعي�س املوؤمنون اأو�ساعاً موؤملة ومريرة ومير

اء مواجهة الكفر والنحراف وهذا ما وعدنا به ر�سول اهلل 
ّ
من جر

زمان  الّنا�س  على  ياأتي  م�سعود,  بن  »يا  م�سعود:  لبن  قوله  يف 

.
)1(

ال�سابر على دينه مثل القاب�س على اجلمرة بكّفه«

وحيد  واأّنه  للحّل,  اأمامه  اأفق  ل  اأن  معتقداً  املوؤمن  كان  فاإن 

الختبار  يف  ي�سقط  وقد  قدرته  ف�ست�سعف  املعرتكات  هذه  يف 

يقوى  ال�سمود  فاإّن  باخلال�س  الأمل  واأّما مع وجود  والمتحان, 

وي�ستّد فال ا�ست�سالم اأمام ال�سعوبات وال�سغوط.

وهذا ما يجعل املوؤمن ثابتاً على اإميانه ومعتقده فال تزول نف�سه 

ول تزّل قدمه.

)))  بحار الأنوار، ج 74، �ص 98.
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5 - توثيق الرتباط بالغيب:

اأّنهم {ٺ  اإّنه من �سفات املّتقني املوؤمنني  وقد قال تعاىل 

ٺ } وجاءت الروايات رمّبا من باب التطبيق لت�سري اأّن الغيب 
هو الإمام املهدّي | واإذا حاولنا اأن نكون من�سفني فاإّن الإميان 

لالإميان  والمتحانات  الختبارات  اأهّم  اأحد  املهدّي |  بالإمام 

الإميان,  لهذا  العملّية  املمار�سات  اإحدى  هو  فالنتظار  بالغيب, 

وهو يعّمق الرابطة بالغيب, فهو يدعونا - لنح�سن انتظاره - اأن 

ف عليه وعلى حقيقة ق�سّيته بل حّقانّيتها والبحث عن الدور 
ّ
نتعر

والوظيفة التي اأنيطت بنا اجتاهه, وكيف نبني العالقة معه؟, وماذا 

علينا اأن نفعل لنكون قريبني منه مقبولني عنده؟ اإ�سافة اإىل اأمر 

نخرج  والنتظار   
ّ

الإلهي بالوعد  اليقني  حت�سيل  مع  وهو   
ّ

رئي�سي

ال�سيا�سة  ومعادلت  والواقع  املادّية,  الأ�سباب  تربيب  حالة  من 

والقت�ساد والأمن مهما جترّب املتجرّبون وا�ستكرب امل�ستكربون.

وهذا ما يورث التوازن بني الأبعاد الغيبّية واملعادلت املادّية 

ر والقّوة اأمام هذه املعادلت بال�ستقواء بالغيب 
ّ
وهذا يورث التحر

ووعوده املحتومة.

خاتمة:

نحن يف زمن اأ�سبح الّنا�س فيه عبيداً يرببون القّوة, قّوة املال 

والب�سرّية  ونحن  ي�سعرون,  ل  اأو  ي�سعرون  حيث  من  وال�سلطة, 

رنا من هذه العبودّية 
ّ
اإىل ما يعيدنا اإىل ر�سدنا ويحر نحتاج دائماً 
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بالغيب  الرابطة  تعزيز  اإىل دوام  نحتاج  املوؤمنني خ�سو�ساً  ونحن 

والثقة باهلل تعاىل واأوليائه.

يعّزز  بل  يوّلد  غيبته,  مع  املهدّي |  الإمام  بوجود  والإميان 

الثقة بالعناية والرعاية الغيبّية والإلهّية باألطافه تعاىل بنا وخ�سو�ساً 

انق�ساعها عن  زمن  اإىل  الغيبة  �سحاب  يجّللها  التي  �سم�سه  عرب 

وجهه النورايّن.





الهدف:

ت�سدير المو�سوع

بيان اأّنه من ال�سنن الإلهّية ابتالء املوؤمنني 

بالقت��ال, وذكر ن��وذج الربّيني, وبي��ان معناه 

و�سبب عّلة ا�ستحقاقهم لنوعني, ومقامني من 

, والدع��وة اإىل اللجوء اإىل اهلل 
ّ

احلّب الإله��ي

دائماً.

المحاضرة الثالثة
احلّب الإلهّي للمجاهدين

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  {ھ 

.
)1(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ}

))) �سورة اآل عمران، الآية:46).
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مقّدمة: �سّنة ابتالء الموؤمنين بالقتال:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } تعاىل:  اهلل  قال 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

.
)1(

ڦ ڦ}
هذه الآية من �سورة احلديد تتحّدث باجلملة عن اأّن �سّنة اهلل 

من الهداية للب�سر هي اإر�سال الر�سل مع احلجج املقنعة والدلئل 

املوؤّكدة كاملعجزات, وذلك ليوؤمن الّنا�س ولي�سّدقوا بنبّوة الأنبياء 

للحياة   
ّ

الإلهي للم�سروع  الّنا�س  وي�ستجيب  الر�سل,  ور�سولّية 

الب�سرّية, ولذا من ال�سنن الإلهّية اأن ير�سل مع النبّيني واملر�سلني 

الكتب ال�سماوّية والقوانني املنّظمة للحياة الب�سرّية.

والأ�سل يف ذلك اأ�سلوب الإقناع من خالل الأدّلة والرباهني, 

 عملّياً على عاتق الّنا�س, 
ّ

والهدف جعل تطبيق امل�سروع الإلهي

وكما يحتاج امل�سروع اإىل قائد ود�ستور اإلهّيني كذلك ل ي�ستقيم 

اإجراء  اأّن  يعني  وهذا  والأمم  اجلماهري  من  واإ�ستجابة  مبعونة  اإّل 

 منوط بتحّمل الّنا�س له 
ّ

القوانني الإلهّية وحمل امل�سروع الإلهي

ّية واختيار.
ّ
عن حر

اأن�ساراً  �ستالقي  وحركاتهم  الأنبياء  دعوة  اأّن  ذلك  ومعنى 

الطرفني  بني  الأمور  ت�سل  وقد  اأعداء,  �ستالقي  كذلك  لكّنها 

))) �سورة الحديد، الآية: 25.
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اإىل احلرب والقتال, ولذلك كانت الإ�سارة اإىل اإنزال احلديد مع 

الإ�سارة اإىل الباأ�س الذي منه.

 امل�سيئة الإلهّية يف ذلك, وهو ظهور 
ّ
وقد ك�سف املوىل عن �سر

اأن�سار احلّق اأن�سار دين اهلل من غريهم, ذلك اأّنه يف الأمن والّدعة 

وال�سالم وال�سالمة قد يكون كّل ن�سرياً للحّق ولدين اهلل, ولكن 

ثّمة مرتبة راقية من الإميان وال�سدق فيه حمّكها اجلهاد والقتال, 

وهوؤلء املجّلون يف حركة الر�سل تك�سف معادنهم احلرب وهذا 

ما اأ�سار اإليه تعاىل بقوله:{ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.
)1(

ڤ ڦ ڦ}

محاور المو�سوع

الربّيون نموذج قراآنّي:

لقد اأورد اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي الكثري من الق�س�س ليثّبت 

 وقلوب املوؤمنني, ومن النماذج التي ذكرها لتكون 
ّ

به قلب النبي

ۓ  ے  ے  اأ�سوة لهم الربّيون حيث قال تعاىل عنهم: {ھ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

))) �سورة الحديد، الآية: 25.
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جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
 .

)1(

يئ} ىئ  مئ  حئ 
لقد اختار اهلل ملجموعة املوؤمنني حّقاً بالنبياء ور�سالتهم ا�سماً 

اً هو الربّيون, ويف معنى هذا ال�سم والو�سف قال �ساحب  خا�سّ

 وهو كالرّبايّن, من اخت�ّس برّبه 
ّ

تف�سري امليزان: الربّيون جمع رّبي

تعاىل فلم ي�ستغل بغريه.

فهم على ذلك خمل�سون له يف الإميان بالر�سل والر�سالت, 

للر�سل يف مهامهم وحتّمل م�ساّق هذه  بالإعانة  ومتفاعلون معها 

املعونة, ومن جملة هذه املعونة القتال واجلهاد.

الحّب االإلهّي عاقبة الجهاد:

 الذي ح�سل عليه 
ّ

لقد ذكرت الآيات مرتبتني للحّب الإلهي

املخل�سون هلل يف اإميانهم ذلك الإميان الذي يتجّلى يف حتّمل م�سوؤولّية 

الدفاع عن الر�سل والر�سالت بالأنف�س قتاًل, واملقامان هما:

مقام ال�سابرين:  -1

من  وكان  القتال  اإىل  بادروا  الربّيني  اأّن  اإىل  الآيات  ت�سري 

موا�سفات قتالهم:

: {ھ ے ے ۓ ۓ 
ّ

القتال حتت قيادة القائد الإلهي  -
ڭ ڭ}.

))) �سورة اآل عمران، الآية: 46)-48).
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, ولذا فقد نفى اهلل عنه 
ّ

 والروحي
ّ

الثبات املعنوّي والنف�سي  -
الوهن, حيث مل يوؤّثر يف حما�سهم ومعنوّياتهم, وروحّيتهم, 

حيث  وتكاليفه  وم�ساّقه  اجلهاد  معاناة  عزائمهم  وبالتايل 

ي�سبه  مبا  لي�سيف  ۇ...}  ۇ  ڭ  تعاىل:{ڭ  قال 

ت�سعف  ل  فهم  ۈ}  ۆ  ۆ   ...} ذلك:  اأّن  التحليل 

معنوّياتهم لأّن ما ي�سيبهم هو �سبيل اهلل.

عدم ال�سعف املادّي: فكما اأّن اأرواحهم واأنف�سهم ل ت�سعف   -
كذلك اأبدانهم ل ت�سعف يف ميادين املواجهة.

اأهوال  من  ي�سيبهم  ملا  فتحّملهم  احلركة:  عن  يتوّقفون  ل   -
القتال واآلم اجلراح وغري ذلك ل يعني فقط ال�سمود بعدم 

الرتاجع والثبات, واإّنا بدوام احلركة باجّتاه الأهداف واملواقع, 

ولذا قال تعاىل:{ ... ۋ ۋ}.

وعدم  الوهن  بعدم  لأّنهم  اهلل  حّب  ينالون  كّله  هذا  نتيجة 

ال�سعف ودوام احلركة قد وّفقوا لتحقيق �سفة ال�سرب التي جتعلهم 

حمبوبني هلل تعاىل اإذ قال: {ۅ ۉ ۉ}.

2- مقام المح�سنين:

 اأعلى من حمّبة 
ّ

ثّمة درجة اأرقى من ال�سرب ومنزلة حّب اإلهي

ال�سابرين وهي للمح�سنني ويف ذلك ن�ستفيد من الآيات ما يلي:

اأراد  اهلل  اأّن  اأو  تعاىل,  لدعائه  املوّفقّية  باب  يفتح  ال�سرب:   -
هوؤلء  تن�س  مل  واأهواله  القتال  اآلم  مكابدة  اأّن  الإ�سارة 
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اهلل بل كان �سبباً يف توّجههم اإليه يف الدعاء وهذا ما ي�سعر 

يتذّمروا  اأّنهم مل  اأي  تعاىل: {ې ې ې...}  قوله  به 

وي�سيوؤوا الظّن به تعاىل بل جلوؤوا اإليه بالدعاء.

اأنف�سهم اإىل ربوبّيته,  التوّجه اإىل ربوبّية اهلل ومدّبرّيته ون�سبة   -
فهم مربوبون ولهم رّب هو اهلل واإليه من هذا املوقع يتوّجهون.

يقّدمون  لذلك  للدعاء:  اهلل  اإ�ستجابة  من  مينع  مّما  يحذرون   -
اأّوًل, وثانياً لإزالة املنّفرات عن �سماع  طلب املغفرة توا�سعاً 

املوىل لدعائه وهي روائح الذنوب.

بعد رفع موانع الإجابة يطلبون احلاجة وهي الّن�سر والتثبيت,   -
وعدم  التثبيت  طلبوا  فقد  وا�سحة  منهم  ذلك حكمة  ويف 

{ۆئ  فقالوا:  الّن�سر  بطلب  ذلك  عّقبوا  ثّم  النهزام, 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}.
نتيجة اجلهاد وال�سرب والدعاء يوجد اأمور ثالثة:  -

ثواب الدنيا وهو التثبيت والّن�سر.  -1

ح�سن ثواب الآخرة.  -2

.
ّ

احلّب الإلهي  -3

خاتمة: الحّب االأرقى للمح�سنين:

ت�سري الآيات اأخرياً اإىل اأّنه ثّمة مرتبة راقية من حّب اهلل, مينحها 

واأعداء  اأعدائه  قتال  املخل�سني يف  ويلب�سها  ويفي�سها,  تعاىل  اهلل 
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يقول:{حئ  اإذ  لأّنهم حم�سنون,  وذلك  ر�سالته  واأعداء  ر�سله 

ال�سرب  �سفة  لتج�سيدهم  لهم  كان  الأّول  فاملقام  مئ ىئ} 
 واملعنوّي, ويف الأج�ساد بعدم 

ّ
يف الّنفو�س بعدم الرتاجع الروحي

هي  التي  الثانية  واأّما  والعمل,  باحلركة  وال�ستمرار  ال�سعف 

 ومقّدمة لها- ح�سلت لهم وارتقوا اإليها لأّنهم 
ّ
اأرقى- والأوىل ممر

�سّموا اإىل ال�سرب اللجوء اإىل اهلل تعاىل, فبعد حتقيق ال�سمود يف 

وجه الأعداء �سمدوا اإىل اهلل بحوائجهم ف�ساروا بذلك يف زمرة 

املحبوبني هلل لأّنهم بذلك �ساروا حم�سنني.
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