
 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وبه نستعني

والصالة والسالم عىل حممد  وللده البي دني البدن،رونل والاعدن الد ا م 

 املؤب  عىل أع ا هم اىل قينم ووم ال ون...

 

 أمن بع ...

 لفضديا  حمدناا  عدن ع دنئة ،دو -القدنئ  عزودز –فهذا الكتدن  

        ننسدد ن  أ،دد  لقن،ددن م مأ  حسددني الو،ددن  ع دد  املجن،دد  االسددتن 

 املختاف  من  كرى موالي  واستشهند... ال يت

ولذلك سيالحظ القنئ  أن املحناا  ُمع ة لإللقنء العنم بام وتننسد  

و،ذا اإللقنءل وئغم  لك فإن ،ذه املحناا  مل تفقد  ئادننتهن وعمقهدن 

بده ل و،ذا من متتدن  وجنن هن التحاييل التأاييل حلينة وسرية أ،  ال يت 

بشك  عنم ،ذه املحناا  لفضيا  االستن ل حيث مل وسدترر  ال نحدث م 

 رسد السرية التنئخيي  بعي ا عن استخالص العرب وال ئوس.
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ونحن م جلن  الوفنء لاشه اء )مجع من طا   العاوم ال وني ( إ  نق م ،ذا 

الكتن ل نرجو أن نكون ق  أضدفنن نتنجدن معرفيدن وجهد ا عاميدن لامكت د  

 المي  عمومن ولاش ن  البنمح خصوان.اإلس

ئاجني من اهلل تعدنىل أن وق د  مندن ،دذا العمد ل واالسدتمرائ م خ مد  

اجلنن  املعدرم وخ مد  تادك الد منء الزكيد  التد  سدقبت عدرب التدنئو  

لاحفدن  عددىل ،ددذا الد ون حتددد وادد  نود ونن أمنندد  نوادداهن ل جيددن  

 القندم ...

رج عن فضيا  االستن  من سجون الظام ونسأ  اهلل س حننه وتعنىل أن وف

 والع وانل وأن وقر أعيننن به بني أحضنن جمتمعه وحم يه...

 

 جلن  الوفنء لاشه اء )مجع من طا   العاوم ال وني (
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 1الرمحة رسول حممد

 رش ومدن لبنلسدوء انمدنئةنفس   رش مدن لالعاديم السدميع هللبدن أعو 

   .الرجيم الشيبنن

   .الرحيم الرمحن اهلل بسم

   .العنملني ئ  هلل احلم 

 قاوبنن وا،    لحمم  ول  بمحم  وائمحنن لحمم  ول  حمم  عىل ا  الاهم

 وبدني بينندن وامجدع لحممد  ول  حممد  وبني بيننن فوعر   لحمم  ول  بمحم 

 واآلخدرة الد نين م حممد  ول  حممد  وبدني بيننن تفر  وال لحمم   ول حمم 

   .كروم ون أب ا عني طرف 

   .أع ا هم مع ال معهم ...معهم الاهم

 تعنىل اهلل وئمح  اهلل م وانخوا  خوةاإل أهين :انح   أهين عايكم السالم

   .وبركنته

 والزمدنن رصالع انح  مقنم إىل وأطي هن التهنين أسمد أئفع :ال  او  م
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 وفقهن هددن انمدد  مراجددع مقنمددن  وإىل (الفدد اء مق مدده لددبا  أئواحنددن)

 أهيددن وإلدديكم ومرنئهبددن انئض مشددنئ  م املسددامني مجيددع وإىل وعاام هددن

  .الرمح  ون   النوئ مول  بمننس   انعزاء انح  

ة   إَِّل  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما( :تعاىل اهلل قال   .1(لِّْلَعاملَنِي َرمْحَ

 م انكدر انعظدم لارسو  موجه امل نئك  الرشوف  اآلو  م اخلبن 

كنفد   اندنسل عنم  فه  لالرمح  أسنس عىل قن م   ئسنلته أن عىل تأكي  وفيه

 اهلد ى إىل قنبايتهم بحس  بأو هيم ليأخذ لال نين هننو  إىل الزمن امت اد عىل

 لاحليدنة ،ذه م هلم املق ئ والكام  والسعندة واالستقرائ والبمأنين  وانمن

 حيتنجهدن الت  وانخالقي  والترشوعي  الفكرو  القواع  ناو  شنما  وأهنن

 احليدنة متبا دن  تا يد  عىل قندئة وأهنن لانئض وجه عىل حينته م اإلنسنن

   .فيهن املتج دة اإلنسنن حنجن  وإش نع

 م ك امل نئوف  لشرا اآلو  حو  احل وث أجع  سوف :انعزاء انح   أهين

   ..أسنسي  حمنوئ ثالث  عىل العظيم  الايا  ،ذه
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 الرمحة حول بحث ـ األول املحور

   ..ع و ة نقنط وفيه

 الرمحة تعريف ـ األوىل النقطة

 .واإلحسنن التفض  تستازم القا  م ئق  :الار  م الرمح 

 وإفنضد  لبنلندنس العننود  وقتض  الدنفس م انعبنف :االابالح وم 

 لوأفددراحهم أحددزاهنم م ومواسددن م لإلدديهم واإلحسددنن لعادديهم اخلددري

 والصدفح سدنء مإ عدن والعفو لاحلينة م ومعننن م لالمهم من والتخفيف

 لإلدديهم واإلسددنءة هبددم واإلاائ اإلوقددنع عددن واالمتنددنع لأخبددن هم عدن

 املح د  أسدنس عدىل وقدوم  لك وك  لواآلخرة ال نين م لسعند م والسع 

   .هلم الصندق 

 واملدودة والعنفيد  والعفدو والدر   اإلودامن عدىل الار  م الرمح  اقوتب

 لاد نين اخلدري مظدن،ر من  لك وغري الساموو  والكت  الرس  وعىل والنرص

 لئمحد  ولاعنفي  لئمح  ولاعفو لئمح  ولار   لئمح  لإلوامن فيقن  لواآلخرة

 لكد   ووقن لئمح  ولاكتن  لئمح  ولارسو  لئمح  ولانرص لئمح  ولامودة

 لئمحد  واآلخدرة الد نين م اخلدري عدىل لاحصو  س  ن وكون أن شأنه من من

 إنسدنن ك  هبن وتمتع أن جي  لعظيم  إسالمي  أخالقي  فضيا  الرمح  وتعترب



  م ئحن  أ،  ال يت  ...................................................  21

   .اإلوامن احيح مؤمن

  وتعاىل سبحانه اهلل رمحة ـ الثانية النقطة

 لاحدواد  الحم ليس ننه وتعنىل س حننه اهلل حق م الرق  تصوئ جيو  ال

 تعند  وتعنىل س حننه منه فنلرمح  لواالنفعن  الرق  عن منزه فهو لواالنفعن 

 وشدنء ملدن والثوا  اخلري وإوصن  عايهم والتفض  ع نده إىل اإلحسنن جمرد

   .وانفعن  ئق  دونمن  عنهم الرضئ ودفع منهم

 القاد  م ئقد  اآلدميدني ومن لوإفضن  إنعنم اهلل من الرمح  :واخلالصة

   .النفس م وانعبنف

 األشخاص لدى الرمحة اختالف ـ الثالثة النقطة

 التد  العايدن املثد  بدنختالف انشدخنص ل ى بنلرمح  الشعوئ وخيتاف

 عدىل م نيد  الشدخ  هبدن ودؤمن التد  العايدن املثد  كننت فإ ا لهبن وؤمنون

 دا درة عدن خيدرج ال ل وده بنلرمحد  الشدعوئ فإن للاحينة املندو  التصوئا 

 لنظدره بوجهد  وسدتحقهن ملدن وقد مهن أو عايهدن حيصد  الت  املندو  نفع امل

 هبدن ودؤمن الت  العاين املث  كننت إ ا وأمن لومتقبع  وسبحي  ضيق  وتكون

 الشدعوئ فدإن للاحيدنة واملعنوود  الروحيد  التصدوئا  عىل م ني  الشخ 

  الرمحد حنلد  فدإن وعايده لوأث دت وأغدزئ أوسع دا رته تكون ل وه بنلرمح 
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 لالصدنحلني اهلل وع دند وانواينء انن ينء ل ى تكون اإلنسنن ل ى انكم 

 انن يدنء أفضد  ننه  انكرم انعظم الرسو  مجيعن ،ؤالء مق م  وم

 فكادام لالدنفس م الكدام  مق ائ مع دا ام وتننس  الرمح  ومق ائ لوأكماهم

   .بنلننس ئمح  أكثر كنن أكم  اإلنسنن كنن

 الرحيم الرمحن ـ ةالرابع النقطة

   ..الرحيم الرمحن نفسه وتعنىل س حننه اهلل دسم   لق 

 الرمحن أما

 للاع ند النعم جال   ب ذ  وكثر ن الرمح  سع  عىل ت   (فعالن) فصير 

 بعد ،ن غنود  وال لسدواه من ك  عنهن وقرص الت  غنوتهن الرمح  م ال نلغ فهو

 العنمد  الرمحد  ادنح  فهدو لقاخلا ل ى مثي  وال هلن نظري وال لالرمح  م

 ومكددن فددال لبنل قددنء وإمدد اد،م بإجيددند،م مجيعددن اخلاددق وسددعت التدد 

 الدر   مدن الدنعم جلميدع والشدنما  لمد ده بد ون الوجود م استمرائ،م

 وقنبايتده اسدتع اده بحسد  لكد  السدعندة وحتقيدق اهل او  أس ن  وتوفري

 الصدنلح لنفروالكد املدؤمن :ع دنده مجيدع هبدن ووصدي  لمصنحلهم وضامن

 املدؤمن فيندن  لواآلخدرة الد نين م لوسدتحق ال ومن وستحق من لوالبنلح

 (الدرمحن) ووعتدرب .اآلخرة نعم وح ،م املؤمنون وونن  لال نين نعم والكنفر
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 فهو لله إال وصح ال معننه نإ حيث لوتعنىل س حننه بنهلل اخلنا  انسامء من

 (الرحيم) سما بخالف ريهغ به وسمد فال لئمح  يشء ك  وسع الذ  وح ه

   .غريه م وستعم  الذ 

 الرحيم وأما

 لع دنده النعم دقن ق بذ  م وال قنء والث ن  الابف عىل ت   (فعي ) فصير 

 فهدو لتترري وال تزو  ال بنقي  ثنبت  هلم ئمحته وأن لهبم الرمح  دا م فهو لاملؤمنني

 خنلد ون اجلن  ووسكنهم لاآلخرة م وعنق هم وال لال نين م  نوهبم عايهم وسب

 .انقبنع أو ترري دونمن  أب ا ال نق  نعيمهن م

 املدؤمن هبدن وتدنعم عنمد  إهليد  ئمحد  فهندن » :الب نط ن   العالم  وقو 

 هبددن فيوجدد ون الشددعوئ    وغددري الشددعوئ و و والفددنجر والددرب والكددنفر

 ي سد  سنلكني داموا من الوجود مسرية م ثم وجود،م أو  م هبن وور قون

 م سد حننه اهلل هبدن جيدود الت  اهلنيئ  العبي  و،  خنا  إهلي  وئمح  لال قنء

 مدن ع نده من الصنحلني بنملؤمنني حمنل  ال وختت  لوالع ودو  اإلوامن مقنب 

 فيهدن نصدي  وال اآلخدرة م وئضدوان وجند  لالد نين م نوئاني  طي   حينة

 الدد نين ئمحدن ،دو تعدنىلو سدد حننه اهلل نإ :وقيد  .2«واملجدرمني لاكدنفرون
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 وم والكدنفرون املدؤمنني تعدم الد نين م ئمحتده نن و لك ؛اآلخرة وئحيم

   .غري،م دون بنملؤمنني ختت  اآلخرة

 

  :رشطان فرايتو أن جيب املباركة الرشيفة اآلية مضمون يتحقق ولكي

 األول الرشط

 ومث  هفي واحل وث لفيهن وثنبت  الرسنل  م متحقق  الرمح  اف  تكون أن

   .الثنين املحوئ

 الثاين الرشط

 واحل وث لفيهن وثنبت  الرسو  شخصي  م متحقق  الرمح  اف  تكون أن

  .الثنلث املحوئ ومث  فيه

 الرسالة يف الرمحة صفة ـ الثاين املحور

 سعندته إىل   اهلل هي وه أن إىل فبرو  حنج  م اإلنسنن بأن نعام نحن

 احليدنة م منده املبادو  كاملده وحتقيدق هدنإلي الواو  أج  من خاقه الت 

 الكتد  وأنز  الرس   اهلل أئس  العظيم  املق س  الرنو  وهلذه لال نين

   لانئض إىل السامء من
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  ..بالرمحة تتعلقان مسألتان تربز وهنا

 األوىل املسألة

 كت هدن الت  الرمح  لوال الكت  وونز  الرس  لريس  كنن من  اهلل أن

 سد حننه اهلل سدمد وق  لالربنني  الرمح  عىل م ن  الرسنل  أا ف لنفسه عىل

 خيدت  من بعض انو  املحوئ م رشحت وق  لالرحيم الرمحن نفسه وتعنىل

 الساموو  والكت  الرسنال  وتعترب .احل وث ،ذا م املقنم وننس  بام برمحته

 مجيدع نهبد تقنس فال لالننس عىل برمحته  اهلل أنعمهن نعم  أكرب واإلوامن

 فنلنعم لوغري،ن واملرك  واملسكن واملنكح واملرش  املأك  من املندو  النعم

 حتصد  التد  الدنعم من وأ،م أعظم وانئواح القاو  حينة هبن حتص  الت 

   .انب ان حينة هبن

 الثانية املسألة

 لد ن مدن نهندن لالرمحد  ادف  الرسدنل  حتم  أن والب يع  املنبق  من

 ،دو الرسنل  م من فك  ليشء م الرمح  ختنلف أن نومك وال لئحيم ئؤوف

   .لاعنملني ئمح 

ون  ) :فيهدن الرمحد  ومظدن،ر الرسدنل  خصن   بينن م تعنىل اهلل قن 
دذ   الَّ

تَّ  ُعددون   ُسددو    و  دد َّ  النَّ  دد َّ  الرَّ ددذ   انُمِّ ْكُتوًبددن جي  ُ ون ددهُ  الَّ ُ،مْ  م  ندد  
اة   م   ع   التَّددْوئ 



 25 ............................................................   حمم  ئسو  الرمح 

ي    ْنج  اإل     و 

نُ،مْ  ب نملْ ْعُروف   ْأُمُرُ،مو   د 2 نْه  و  ن   و  ر   ع   املُْنك 

حُي     د 2 ُمُ  و  يِّ  ن    هل  مُ  البَّ حُي رِّ مُ  و  ا ْيه     اخْل   آ  ث   ع 

عُ  د 4 و ض  نُْهمْ  و  ُ،مْ  ع  ْْص 
ان ْغال     إ  ت   و  نن ْت  الَّ مْ  ك  ا ْيه     ع 

ون  
ذ  نلَّ نُواْ  ف  ُئوهُ  ب ه   لم  زَّ ع  وهُ  و  ُ ن رص  ا و      الن وئ   تَّ  ُعواْ و 

دهُ  ُأندز     الَّذ  ع  ئ دك   م   ُأْول 

   .(2املُْْفا ُحون   ُ،مُ 

 

 هي أساسية قواعد ثالث عىل تقوم  األكرم األعظم الرسول فدعوة

 فيها الرمحة مظاهر

 املنكر عن والنهي باملعروف األمر ـ األوىل القاعدة

 الب دنع تق اه وبام لبه وتعبف الرشي ة العقو  تعرفه بام رشعن تأمر فه 

 م ووصد  العنلي  واملعنوو  الروحي  والقيم امل ند  مع ونسجم وبام السايم 

 وتنهدد لواآلخدرة الد نين م والراحد  السدعندة لده وحيقق اإلنسنن مصاح 

 مدن ك  وعن السايم  الب نع وتأبنه الرشي ة العقو  ترفضه من ك  عن رشعن
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 إىل وودؤد  اإلنسدنن بمصاح  وورض العنلي  الروحي  والقيم امل ند  خينلف

 دا درة م املجتمدع حركد  تضد   كدام .واآلخدرة الد نين م وتعنسدته شقن ه

 لكنفد  واملسدتوون  انادع ة وعدىل املجدنال  مجيدع م الرشعي  القواع 

 و لدك لالسو  اطلصرا عن انحرافه وع م املجتمع استقنم  تضمن بحيث

 انمدر فروضد  تفرضدهن التد  الشنما  اإلوامني  االجتامعي  الرقنب  خال  من

   .املؤمنني عىل املنكر عن والنه  بنملعروف

 واخلالصة

 كد  الرسدنل  مبنبقد  تعن  لاملنكر عن والنه  بنملعروف انمر قنع ة نإ

 الرصداط عدىل االسدتقنم  وضامن لالسايم  والفبرة الرشي  لاعق  املبنبق 

   .احلينة م القووم والنهج املستقيم

  اخلبائث وحتريم الطيبات حتليل ـ الثانية القاعدة

 خ يدث ،دو مدن وك  لرشعن حال  فهو لإلنسنن وننفع طي  ،و من فك 

 تتدنجر بأن مثال لا ول  تسمح ال فنل عوة لرشعن حرام فهو لإلنسنن ومرض

  لدك نن ؛االقتصدند وتنميد  السينح  تشجيع أج  من واخلموئ بننجسند

 اإلاائ حرودد  اإلنسددنن ومددنح ال مواإلسددال للإلنسددنن مضر جددو،ره م

 عمد  و،دو لبذلك وسمح وال وأخالقه  وقه إىل واإلسنءة وئوحه بجس ه
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  .والضال  اجله  عىل و   فيه والسري به واملبنل   لقبعن إنسنين غري

 وتقدمه اإلنسان حركة يعيق ما كل إزالة ـ الثالثة القاعدة

 الوسدع فدو  تكايفال وع م والتسنمح اليرس أسنس عىل تقوم فنل عوة

 فايس لاحلينة جمنال  مجيع م وتبوئه اإلنسنن تق م عىل واحلرص لوالبنق 

 خدال  مدن تزود  و،د  لبده القيدنم اإلنسدنن عىل وصع  حكم الرسنل  م

 وانبالقته عقاه وك   من وك  احلضنئو  اإلنسنن حرك  وعيق من ك  الترشوع

 انادع ة مجيدع عىل احلينة م وتبوئه تق مه ومنع من وك  احلينة م الرشي ة

 الظاددم مددثال تددرفض فنلدد عوة لوالثننيدد  انوىل :القنعدد تني مراعددنة مددع

 اإلعالمد  والتضداي  العدنمل  االسدتك نئ لقدوى واالستسدالم واالست  اد

 والفحشددنء املجتمددع م الفنحشدد  والب قيدد  لاقيددندا  انعمددد ت ددنعواال

 الارد  أو الادون أو العر  وأ اجلنس أسنس عىل والتمييز ال ول  م والفسند

 تق مده ووعيدق اإلنسدنن لكرامد  خمدنلف كاده  لدك نن ؛ لدك بهنش من أو

   .احلينة م وتبوئه

 وبدن  لاخلدري مفتنح :وحقيق  بحق ،و  انكرم انعظم فنلرسو 

 والبمأنيند  واالسدتقرائ انمن ومص ئ لاإلنسنني  احلضنئة واننع لالرمح 

 أفضد  فهدو .واآلخرة ال نين م وئاحته سعندتهل واملحقق لاإلنسنن نفس م

 واالنبالقد  التفكدري حرود  وضدمن لوالفضديا  واملعرفد  بدنلعام أمدر من
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 ودعدن لبنلقس  وحكم لالر   من بنلبي ن  واالستمتنع لاحلينة م الرشي ة

 فدوائ  فيهدن تدذو  التد  الواحد ة اإلنسنني  وإىل والتسنمح االستقنم  إىل

 ندوا ع وحدر  لاخل ن دث وحدرم البي دن  وأح  لنوالاو والعر  اجلنس

 القدننون أمدنم الندنس بدني وسدنوى لاإلنسنن ل ى الرش نوا ع وك ح اخلري

 التد  وانثقدن  انغال  وأ ا  لاملظاومني ونرص الضعفنء وأعنن لوالقضنء

 وال ر  الظام عن وهند لاحلينة م وتبوئه تق مه ومتنع اإلنسنن حرك  تعيق

 واالسدتك نئ واالسدت  اد والتمييدز والتبدرف واخلينند  والفحشدنء واجلوئ

 م وعقاده اإلنسنن بروح وحاق لواإلدائ  واالجتامع  انخالق  والفسند

 والصدفنء العنليد  واملعنوود  الروحيد  والقيم والفضيا  واملعرف  العام لفن 

 املدؤمنني أطروحدن  تكدون أن وعن  و،ذا لواالجتامع  الروح  والسالم

 إىل متدت ال فهد  وإال لالربننيد  لارمحد  وحقيقيدن فعايدن سدي اجت ومواقفهم

 واالعتدد ا  والعدد   احلددق إىل ودد عو احلنيددف فنإلسددالم .بصددا  اإلسددالم

 والتبددرف واإلئ،ددن  والظاددم ال نطدد  ووددرفض لوالتسددنمح والفضدديا 

   .ئ وا  ك  وورفض كننوا مذ،  أو دون أ  من انبرونء وقت  والعنرصو 

 (1) والنتيجة

 الرمحد  مدن اخلنليد  واملواقدف انطروحدن  كد  املسدامون رفضو أن

 والبددن ف  العنرصد  والتمييددز التكفدري عددىل تقدوم كددنلت  لهلدن واملننقضد 
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 دمدنء وسدفك واجلرومد  الفحشدنء إىل تد عو والتد  لالندنس بني والب ق 

   .الع ند بني وال رضنء انحقند وتنرش انبرونء

 (2) والنتيجة

 بحددق ليكوندوا  اهلل سد ي  م املجن،دد  ناملدؤم الشد ن  وسدعد أن

 عىل احلرو  القوى الصنلح لإلنسنن النناع واملث  احلسن  الق وة وحقيق 

 وحقيقد  بحق ليكونوا لانئض عامئة عىل والقندئ ومصنحلهم الننس مننفع

 املندود  الفاسدفن  ادحراء م وعيشدهن التد  حمنتده مدن العنمل هلذا نواملنقذ

 لواملعنوود  الروحيد  القديم ادعي  عدىل الفقدرية نحا الق الوضعي  والرؤى

 ومعنوودن م نئواحهدم واملر،قد  لفيهدن وسدريون الدذون لنفدوس واملتع  

   .أاال الضعيف 

  لالرسو يف الرمحة صفة ـ الثالث املحور

 نفسده عدىل  اهلل كت هدن التد  الرمح  عىل نً م ني الرسنل  أا  كون إن

 الدذ  الرسدو  وكدون أن وتباد  لرمحد ال خصن   نفسهن م حتم  وأهنن

 لوحقيقد  بحدق الرمح  ئسو  ليكون أوضن بنلرمح  نً متصف الننس إىل حيماهن

   .فيه معين  رشوط فراتو وتبا  و،ذا

مْح     ف   ام  ( :تعنىل اهلل قن  ن   ئ  نت   اهلل   مِّ
ُمْ  ل  دوْ  هل  ل  ا ديظ   ف ظًّدن ُكندت   و  ْاد    غ   اْلق 
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واْ  ض  نْ  ال نف  ْول ك   م  نُْهمْ  ف نْعُف  ح  رْ  ع  اْسدت ْرف  ُدمْ  و  ْئُ،مْ  هل  دنو  ش  ا ان ْمدر   م   و  دإ     ف 

ْمت   ز  ْ   ع  كَّ ت و  ىل   ف      اهلل   إ نَّ  اهلل   ع 
ا ني   حُي  كِّ    .(2املُْت و 

نءُكمْ  ق  ْ ) :تعنىل اهلل وقن  ُسدو    ج  دنْ  ئ  دُكمْ  مِّ ودز   أ نُفس  ز  ْيده   ع  ا  دن ع  دت مْ  م 
ن   ع 

و    ر  ا ْيكُ  ح  ني   مع 
ن  ُؤوف   ب نملُْْؤم  يم   ئ 

ح  ئَّ
2).   

 عدىل والشدفق  املعنماد  م والادني العظيم اقاخلُ  إن :انعزاء انح   أهين

 تقدوم الذ  اإلوامن بع  الثنين انسنس وومث  الرشوط مق م  م وأيت الننس

  .الرشوط بقي  عايهام

إ نَّك  ) : الكرم ئسوله تثمني م تعنىل اهلل قن  ىل و  ظ ديم   ُخُاق   ل ع   ل(4ع 

 سد حننه اجلايد  الر  ميزان م  انكرم انعظم الرسو  كنن فهكذا

  كدنن لقد  لوانح ا  الوقن ع بشهندة الواقع م كنن و،كذا لوتعنىل

 احلد  كثدري وكدنن لوأخبدن هم الننس مشنك  لك  وتسع ك ريا قا ن ومتاك

 املشدن  وحتم  لايهنع والصرب مشنكاهم إىل والتفهم لعايهم واحلرص لهلم

 وال لأخبدنء مدن نهمعد وصد ئ ملدن وتشنج وال لمنهم وتعق  فال لأجاهم من

                                                        

 .259ل  عمرانل اآلو : . سوئة 2

 .221التوب ل اآلو : . سوئة 2

 .1ل اآلو : القام. سوئة 4
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 تصد ئ وال لإليهم ويسء وال لمعهم املعنما  م عايهم وقسو وال لهبم وضيق

 بنإلمهدن  وقدنباهم وال لفيهم طوفر   وال لمشنعر،م تؤ   الت  الكاام  منه

 أخبدن هم عدن ووعفدو عايهم وعبف فكنن لهبم االكبا  وع م والتضييع

 لوالقسدوة اال دئاء بعدني ال والشدفق  الرمح  بعني منهم العناني إىل وونظر

 عدىل وحيرضدهم لاحلسدن  واملوعظ  بنلابف هل اوتهم ووسعد هلم ووسترفر

 منفتحدن وكنن لاخلبأ عن والباجع لاتصحيح أمنمهم املجن  ووفسح التوب 

 ووسدمع القضدنون خمتادف م نظدر،م وجهدن  عدىل ووقدف أادحنبه عىل

 مدن لكثدرة (أ ن) بأنده املننفقون عنه قن  حتد مشنوئ م من ووكثر آلئا هم

نُْهمُ ( ووشنوئ،م ناحنبه وسمع كنن م  ون   و 
ذ  و ُقوُلدون   النَّ   َّ  ُوْؤُ ون   الَّ  ُ،دو   و 

رْي   ُأُ نُ  ُقْ   ُأُ ن   ُكمْ  خ  نُ  لَّ نُ  ب نهلل   ُوْؤم  ُوْؤم  ني   و 
ن  مْح    و   ل ْاُمْؤم  ون   ئ 

اَّذ  نُواْ  لِّ دنُكمْ  لم   م 

ون  
ذ  الَّ ُسو    ُوْؤُ ون   و  ُمْ  اهلل   ئ  ا    هل  ذ  ديم   ع 

 عدىل لاوقدوف وسدعد وكدنن ل(2أ ل 

 اال،تدزا  عدن وإبعدند،م تث يدتهم عدىل ووعمد  وحاهدن احلينة م مشنكاهم

 العنمد  املواقدف م اال،تزا  وعن والساوك  وانخالق  والروح  النفيس

 ح وثده م مشدنعر،م ووالمدس ومحيمد  بابدف خيدنط هم وكنن لينةاحل م

 فتادني لوسهول  وعفوو  بسالس  وعقوهلم قاوهبم إىل ح وثه ليتسا  لمعهم

                                                        

 .12ل اآلو : التوب . سوئة 2
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 حنل  وتتعز  لخنطر وطي  وإوامن قننع  عن النفوس له وختضع القاو  له

 م املدؤمنني ئوحيد  ىوتقدو لالقن   والرسو  الرسنل  إىل واالنقيند االنتامء

 - إنسدنن   أ  عدىل أ ى أو ائ أ  وقدوع عايه وشق وكنن لالرصاع مواقع

 االئت دنط شد و  فهدو لانمل أشد  لدذلك ووتدأمل - مؤمن غري مأ كنن نً مؤمن

 أجد  مدن ل وده مدن بكد  والسنع  عايهم واحلرص اخلوف ظن،ر لبنلننس

 املواقدف إال وتخدذ وال لوئشد ،م ، اوتهم فيه بام إال وتكام فال لسعند م

 أن ون رد  مدن و،دذا لمعهدم التشدنوئ خال  ومن مصاحتهم م تص  الت 

 السديامو غدري،م ومدع الد عض بعضدهم مدع عالقدتهم م املسامون وعيشه

 وم كاام دم م العنليد  وانخال  الرمح  تتجس  أن فين ر  لمنهم القيندا 

 عدن بعيد ا لواملسدتوون  انادع ة كد  عدىل احلينة م ومواقفهم عالقن م

 تسدووقهن الشديبنن هلدم  وسو   الت  الشخصي  وأغراضهم الذاتي  ا عهمنو

 م الثدنين احلقيق  العمق متث  العنلي  وانخال  فنلرمح  .أحيننن ال ون بنسم

 م تدبجم إهندنو لاإلودامن بعد  والعمايد  الفكرو  املسام اإلنسنن شخصي 

 أو  لا عنود ورفدع شدعنئ جمدرد ليسدت فهد  لومواقفده وساوكه أطروحنته

 م وكفد  فدال لاآلخدرون مدع حتد    أو تصدندم أو  مدع وبري مؤقت انفعن 

 الفكدر  العمدق متتادك أهندن القيدندا  السديامو املسدام اإلنسنن شخصي 

 العنليد  بدننخال  تتمتدع أن جيد  وإندام لالنفدو  وفرض الساب  ووسن  
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 ومواقفهدن سداوكهن م الرسنل  جو،ر جتسي  تستبيع لك  بنلرمح  وتتصف

 ادينغ  مدن لتدتمكن وعقدوهلم الننس قاو  إىل ال عوة إوصن  م وتنجح

 عن وال  و  .أبعند،ن بكنف  احلينة اينغ  ثم لالربنني  الصينغ  أوال النفوس

 ورادق شخ  أ  عن و تع ون عندة الننس نن لوالتشتت التفر  ،و  لك

 م عاديهم ووقسدو االكدبا  وعد م اال،دتامم بعد م ووقدنباهم عدنهم قا ه

مْح     ف   ام  ) معهم املعنما  دن   ئ  ندت   اهلل   مِّ
ُدمْ  ل  دوْ  هل  ل  ا ديظ   ف ظًّدن ُكندت   و  ْاد    غ   اْلق 

واْ  ض  نْ  ال نف  ْول ك   م   وانخدال  الرمحد  مدن املتدني انسدنس ،دذا وعىل ل(2ح 

 انت دنع مدع والتسدنمح والاني انخبنء عن الصفح وقوم واالنفتنح العنلي 

 الدرأ  أادحن  مدع العنمد  الشدؤون م شدنوئةامل وت ندد لالننس وعموم

 هبدم تتعاق الت  العنم  القضنون خمتاف م وخناتهم الننس لعنم  واإلارنء

 الندنس بقضدنون اال،تامم ووقوم لفيهن نظر،م وجهن  خمتاف عىل والوقوف

 نحدواهلم واملتنبعد  نوضدنعهم والتفق  وغري،ن املعيشي  اليومي  ومهومهم

 وال واجلام،دري انت نع م وفرط وال اإلسالم  القن   قسوو فال لدا م  بصف 

 مسدتواه كدنن مهدام املصدريو  القدرائا  اختدن  م برأوده وست   وال وضيعهم

 مدن ممكدن قد ئ أكدرب تأمني إىل تكايفه بحس  وسعد وإنام لق ئاته وكننت

                                                        

 .259سوئة ل  عمرانل اآلو : . 2
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 لقنعد ة وأوسعهن القرائا  أفض  إىل الواو  أج  من واملننقش  املشنوئة

 مدع التفكدري عدىل انمد  وودري لوستبيع من ق ئ والعثنئ اخلبأ جن وت لك 

 الندنس بدأموئ واال،دتامم والوطنيد  ال ونيد  املسدؤولي  حتمد  وعىل القيندة

 إىل وامل دندئة وحمنس تهن ومراق تهن القيندة أداء متنبع  وعىل العنم  وقضنون،م

 وسدتفح  ال ولكد  تضعف أو متي  ال لك  تقووم إىل احتنجت إ ا تقوومهن

   .املشنك  وتتعق  اخلبأ

 الببيدد  عظمدد  ،دد  وتاددك» :اهلل فضدد  السددي  العالمدد  سددامح  وقددو 

 الذ   اهلل ئسو  مستوى م كننوا وإن للاقندة توح  الت  اإلسالمي 

 مدن لتبيدع وتقتنع تفكر الت  القنع ة عن و حثوا بأن لأح  فكر إىل حيتنج ال

 كوسيا  و لك لووع  فهم دون من يعتب الت  القنع ة عن ال ل لك خال 

 2«القنعد ة أفدراد بني من املستق   لقيندا  العميل التحضري وسن   من مثىل

 ووضدمن املسدرية وسدالم  القيدندة اسدتقنم  وضدمن أن شدأنه من من و،ذا

 بدأن عادام لبمقد ئا م التالعد  وعد م فيهن التفرو  وع م الع ند مصنلح

 وامل دند  العنلي  انخال  وبخالف الرمح  ض  مهن واالست  اد ال كتنتوئو 

   .املواقف اختن  م وانننني  اننن تضخم عىل وت الن السنمي 

                                                        

 .411ص 1ج :من وح  القرلن. 2
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 يل الدرحيم الكدروم اهلل سترفرأول املق ائ هبذا أكتف ل انعزاء انح   أهين

 .سوء ك  من القندئ احلنفظ اهلل ستودعكمأول ولكم

 .وبركنته تعنىل اهلل وئمح  عايكم والسالم



 1 بقومه وعالقته الرسول

مْح ن   اهلل   ب ْسم   يم   الرَّ ح   .الرَّ

 رش ومدن لبنلسدوء انمدنئة نفس  رش مدن لالعاديم السدميع بدنهلل أعو 

 .الرجيم الرو  الشيبنن

 

 الدينية اخلطبة

مْ  َلَقـْد ) :املجيد كتابه حمكم يف تعاىل اهلل قال ـول   َجـاككم ـنْ  َرسم مْ  مِّ ِسـكم  َأنفم

م َحِريص   َعنِتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعِزيز   وف   بِاملْمْؤِمننِيَ  َعَلْيكم َرِحيم   َرؤم
 صدق باهلل آمنا .(2

  .العظيم العيل اهلل

 وشدفيع  منم إو وموال  سي   مقنم إىل التعن   أحر أئفع لال  او  م

 لدبا  املدؤمنني وأئواح ئوحد ) العسدكر  احلسن بن احلج  القينم  ووم

 مجيددع وإىل وعاام هددن وفقهن هددن انمدد  مراجددع مقددنم وإىل ل(الفدد اء مق مدده

 انليمد  الدذكرى بمننسد   وإليكم لومرنئهبن انئض مشنئ  م واملسامني

  .  حمم ن ينن لرحي 

                                                        

 .م2114أونئ/ - منوو/12ستن  بتنئو    الت  ألقن،ن انن  الكام. 2

 .221سوئة التوب ل اآلو : . 2
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 ق د  اآلود  و،د  التوب  سوئة من 221 اآلو  و،  امل نئك  الرشوف  اآلو 

   .السوئة م انخرية

 وكمسدئو  كإنسدنن حممد  الن د  عالقد ل الصدوئة لنن توضح اآلو  ،ذه

 مدن العالقد  تادك فيهدن تتحدر  التد  انجواء لنن وتوضح لقومهب وكقن  

 فتحدت التد  انجدواء تادك لانمد  عىل واحلرص واخلوف والرمح  املح  

 انجواء ،ذه إىل الننس تأدخاو لول عوته اهلل بذكر وقاوهبم الننس عقو 

 لحدنكم ك  عىل احلج  تقيم امل نئك  الرشوف  اآلو  و،ذه .اهلل دون م أفواجن

 لمصداح كد  وعدىل لداعيد  كد  وعدىل لئمدز كد  وعدىل لقن د  ك  وعىل

 بقومده عالقتده م و،دذا ل انعظم بنلرسو  قت اءلال مجيعن وت عو،م

   .مجيعن بنلننس بعالقته أو

مْ ) :تعاىل قوله ِسكم ْن َأنفم ول  مِّ ْم َرسم   (َلَقْد َجاككم

  جاككم لقد

 املدؤمنني إىل نهدموج   ولديس كنفد  الننس إىل  اهلل من هموج   اخلبن 

  انعظم الرسو  إىل املج ء فع  نس ت اآلو  د جنءكم لق  لخنا 

 لقد  تقنلد وإندام لكدروام ئسوال إليكم أئسانن أو فيكم بعثنن لق  مثال تق  مل

  انعظدم الرسدو  ل ى الصندق  اخلنا  اإلئادة عىل لا الل  جنءكم
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 ،ندن  أن ادحيح لال عوة بمهنم لاقينم انعظم رسو لا الش و ة والرغ  

 ولكن التكايف هلذا استجن  انعظم الرسو  وأن وج  عز اهلل من نتكايف

 ل انعظدم الرسدو   ىلد وادندق  خنا  إئادة ،نن  نإ تقو  اآلو 

 وهب اود  الرسدنل  بمهدنم لاقيدنم انعظم الرسو   ىل ش و ة ئغ    و،نن

   .وإاالحهم وإئشند،م قومه

 بمهام للقيام األعظم الرسول لدى الدوافع من قسمني هناك بأن نقدر

 الرسالة

 الدوافع من األول القسم

 انعظدم الرسدو  بدني تدرب  خنا  عالق  و،نن  لبنهلل عالقته من ون ع

 د العالق  ،ذه وأن لوئبه  بمهدنم لاقيدنم دوافدع الرسدو  لد ى  تول 

   .الرسنل 

 الدوافع من الثاين القسم

 العالقد  و،دذه لبقومده  الرسو  عالق  من تن ع الت  ل وافعا ، 

 الرشدوف  اآلود  لالرسدنل  بمهدنم لاقيدنم دوافدع انعظم الرسو  ل ى  تول  

 تن دع دوافدع ،ندن  .ال وافع ،ذه إىل تن ه لال وافع ،ذه عىل ئكز  امل نئك 

 ود اآل لبقومه الرسو  عالق  من تن ع دوافع و،نن  لبنهلل الرسو  عالق  من
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 أنعدىل  داللد  أوضدن وفيهدن لالد وافع مدن الثدنين القسدم إىل تن هنن أن ترو 

 مدع حسدن  بعالق  ورت   بأن الب  اهلل مع حسن  بعالق  ورت   الذ  اإلنسنن

   .الننس

 رسول جاككم لقد

 انعظدم الرسدو  وق مه الذ  املجهود أن إىل ون هنن اآلو  م ئسو  لفظ

 مدن لديس ،دو لالندنس إىل انعظدم الرسو  هوق م الذ  املنهج لالننس إىل

 ،دذا الندنس إىل حيمد  اهلل عند  مدن ئسو  فهو لاهلل عن  من ،و وإنام عن ه

 لاملدنهج ،دذا عظمد  عدىل و   و،ذا لاملرشوع ،ذا الننس إىل وحيم  املنهج

 ،دذا وعدىل املدنهج ،دذا كفدنءة عىل وو   لوعمشرلا ،ذا عظم  عىل وو  

 .الننس مع املرشوع ،ذا مالءم  عىل وو   لاملرشوع

 األول املعنى

     سددرية أن إىل ون هنددن و،ددذال ودد لبشرا الددنفس مددن ،ددو مددثاكم بشر أندده

 ال لعاديكم حجد  ،د  - الرسدو  مواقدف - الرسدو  افن  - الرسو 

 لالرسدو  سدرية نفدس لكم تكون بأن  ونتبنل   عن من تقولوا أن نتستبيعو

 مواقدف نفدس لكدم تكدون وأن لالرسدو  ادفن  نفدس لكم تكون أنو

 ،و لال رش منليس  نهإ لتقولوا حتتجوا أن ومكن ال ل انعظم الرسو 



  م ئحن  أ،  ال يت  ...................................................  41

 العواطدف مث  له لحتزنون كام وحيزن تفرحون كام وفرح تتأملون كام وتأمل برش

 لومواقفده ادفنته م سريته م عايكم حج  فهو لال رشو  واملشنعر ال رشو 

 وأوضن .مثاكم برش ننه نلفتهخم م حج  ل وكم وليس به تقت وا أن وعايكم

 نإ تقدو  اآلود  فهدذه ؛اإلنسدنن إلنسدنني  للإلنسنن ترشوف فيه فظاال ،ذا

 فيهدن وتفو  الت  العنلي  املرت   ،ذه إىل وص  أن مق وئه م كإنسنن اإلنسنن

 ساك إ ا لأمنمه وتصنغرون املال ك  وعظامء املال ك  ك نئ نوإ لاملال ك  عىل

 وقبدع أن وسدتبيع فهدو الرسدو  هندج واندتهج و الرسد مسداك اإلنسنن

 وتفو  إنسننيته م عنلي  مرت   إىل ليص  الكام  م ائج م وورتق  لاملسنفن 

 .املال ك  عىل فيهن

 الثاين املعنى

 يقدب ف الثدنين املعنددأمن  لالفاسف  املعند من وقب  ئبام انو  املعند

 .االجتامع  املعند من

 واحد  ،دو  حممد  الرسدو  نإ الننس ىلإ وقو  أن ورو   اهلل 

 و،دو هبدن ودرت   والرسدو  واح ة أرسة ال رشو  واملجموع  الننس لمنكم

  الرسدو  نإ هلدم تقدو  أن ترود  لاملح   وشن ج هبم ترببه منهن جزء

 مشدنكاكم وعرف لواحلرص والود املح   بربنط معكم وورت   بينكم وعيش

 فهدو لأفدراحكم إىل وفدرح المكدمل إىل وتدأمل لاملشنك  ،ذه ح  إىل ووسعد
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 .بكم وورت   منكم

 لئمدز كد  وعدىل لقن د  كد  وعىل لحنكم ك  عىل حج  اآلو  ،ذه وم 

 ورت بددوا أن عادديهم ،ددؤالء نإ .مصدداح كدد  وعددىل لداعيدد  كدد  وعددىل

 أحدواهلم عدىل وتعرفدوا أن لهبدم خيتابوا أن لمعهم وعيشوا أن لبمجتمعن م

 أفدراحهم إىل وفرحدوا أن لاملشدنك  ،دذه  حد إىل وسدعوا وأن لومشنكاهم

 القن   احلنكم لحيتاوهنن الت  لامواقع أ،ال فايسوا وإال لأحزاهنم إىل وحيزنوا

 معنندن م عدن شديئن وعرف ال لقومه عن منعزال وعيش الذ  لال اعي  الرمز

 وسدتحق ال ،دذا لنحدزاهنم حيزن وال نفراحهم وفرح الل م كالمش وعن

 .فيه ،و الذ  املوقع

 والفاد  القصدوئ لده تتعد د الدذ  املصاح ال اعي  الرمز القن   احلنكم 

 انئايض ومتادك لمسدكنن هلدم جيد ون ال الندنس وسن ر لالفنخرة والشقق

 يسدكنل نأئضد ومتادك أن وسدتبيع ال منهم الواح  الشع  وأبننء الواسع 

 رامواحل بنحلال  الثروة ،ذه ليزو  ووسعد الضخم  الثروا  ومتاك لعايهن

 نجد ورو ،ؤالء ،  لالعيش لقم  ومتاكون ال الننس وسن ر الشع  وأبننء

 وكدون أن جيد  املصاح الرمز احلنكم فنلقن   لال ط عن ؟فيه ،م الذ  بنملقنم

 وإال الندنس وعننيده مدن وعنين الننس خينل  لبنلننس ورت   الننس من اواح 

   .فيه ،و الذ  لاموقع أ،ال ليس



  م ئحن  أ،  ال يت  ...................................................  42

 (َعَلْيِه َما َعنِتُّمْ  َعِزيز  ) :تعاىل قوله

   .عنتكم وهوؤ  لعايه ش و  لعايه وشق أ  د عايه عزوز

   :معنن   ع ة له العنت ؟العنت ،و من

 غريه إىل لواهلال  لوالرضئ لواملشق  لالش ة بمعند العنت :األول املعنى

   .املعنين من

 نمعنيدن  اآلو من الفقرة فاهذه وبنلتنيل لواملكنبرة العنند ،و :الثاين املعنى

   .نئ يسين

 األول املعنى

 املشدق  مدن فيده تقعدون مدن ووؤمله  انعظم الرسو  عىل وشق أنه

 وشدق فهدو وانمل والرضئ الش ة من عايكم وقع من ك  لان ى ومن والش ة

 فهدو وبنلتدنيل لاآلخدرة م مأ الد نين م الرضدئ ،دذا أكنن سواء هووؤمل عايه

 خلادق وسدعد ال ل فهدوالعكدس وليس مرحي  أوضنعن لكم خياق نن وسعد

 املشدكا  ،دذه حلد  بج  وسعد مشكا  وج   وإ ا لاملجتمع  مؤت أوضنع

 لوؤملده فهدذا الندنس عدىل وقع ائ أ  لالننس عىل تقع مشق   أو ؤملهت ننه

 مأ سينسدي  نً أوضدنع كنندتأ سدواء   لادع   أوضدنع خادق العكدس وليس

 الننس مع التعنم  لالننس إىل ن أ م خاق مأ ثقنفي  مأ اجتامعي  مأ اقتصندو 
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 بعيد  كاده ،ذا لسينسي  ن، اف اإلنسنني  املافن  استخ ام لأع اء وكأهنم

 وسدن ر القن د  بدني لواملحكدوم كمناحل بني العالق  عايه تكون أن ون ر  عام

 كد  لسينسدي  أوضنع ك  دستوئو  أوضنع فك  وبنلتنيل لواجلمهوئ الننس

 فنحلدنكم لالننس عىل تشق ثقنفي  أو اجتامعي  أوضنع ك  لاقتصندو  أوضنع

 نحدن وبنلتدنيل لمرحيد  أجدواء خياق وبنلعكس لحلاهن وسعد أن جي  القن  

 متأ مد  ضدنعوأ خلاق احلنكم أو القن   وسعد أن وشن  غرو  ،و كم ن ئ 

 شددن ة حنلدد  لاجتامعدد  لاقتصددند  لسدديني لدسددتوئ  مسددتوى أ  عددىل

 العقدو  ترفضدهنو لالسداموو  الرشا ع ضهنوترف لاإلنسنني  الفبرة ترفضهن

   .السايم 

 الثاين املعنى

  الرسدو  عدىل وشق نهإ تقو  فنآلو  لوالعنند املكنبرة ،و العنت أن

 مظدن،ر مدن تظهرونده فدام نلهبد جدنء  الت ال ون إىل ئسنلته ئفضكم هووؤمل

 ئوا الد نين ائ إىل ودؤد  واملنهج وعلمشرا مواجه  م والعنند املكنبرة

  .لاعنملني ئمح  جنء و،و اآلخرة و،ال  ال نين ،ال  لاآلخرة

م( :تعاىل قوله  )َحِريص  َعَلْيكم

 لءلش ا م الشد و ة والرغ د ل ءلش بدن الشد و ة العالقد  ،  :احلرص
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 ود   فهدذا يشء عدىل حرص ل ونن وكون فحينام لبنليشء الش و  والتمسك

و   ) تقدو  عند من نآلود ف لهب الش و  ننومتسك فيه الش و ة تنن ئغ عىل در  ح 

ا ْيُكم  شد و ة ئغ   ل وه لمحيم  عالق  لقوو  عالق  بكم ترببه أنه بمعند )ع 

 حرو  فهو لفيكم طوفر   أن ورو  ال بكم متمسك و،و لعايكم املحنفظ  م

 ملدنو لواآلخدرة الد نين م شدؤونكم وصاح ملن إئشندكم عىلو ، اوتكم عىل

 عايكم حرو  للكماأحو وصاح بامو لاآلخرةو ال نين م السعندة لكم حيقق

 كد  وعدن مضرةكد   وعدن مشدق  كد  وعن أ ى ك  عن و ع كم بحيث

 وئاء وسدعد ال فهدو اجلهدند إىل   الرسدو و عو حينام وبنلتنيل ل،ال 

 نن االحكم ج أ من وإنام لمشقتكم أج  ومن ،الككم أج  من اجلهند

 لكدم حيفظ اجلهند ونن لالظام عنكم وورفع اهلوان الذ  عنكم ورفع اجلهند

 الباجدع عدن أوضدنعكم نووصدو الفسند عن أوضنعكم نووصو احلقو 

  لدك فاديس والقصدنص احلد ود بإقنم  وأمر وحينام لئمح  فنجلهند للاوئاء

 لهيادك قدننون بردري املجتمدع نن ؟ملدن ا لئمحد  ،دو إنام لاالنتقنم أج  من

 احلدد ود دونمددن  القددوانني محنودد  ومكددن وال لمحنودد إىل  حيتددنج والقددننون

ْ ان ْل  ن ) د والقصنص ْن ُأويل  ي نة  و  نص  ح  ص 
ُكْم م  اْلق  ل   نحييد املجتمدع نن (2و 
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 تكدن مل إ ا أمدن للاقدننون محنو  ،نن  تكون وحينام لقننون ،نن  وكون حينام

 املجتمدع هيادكو القدوانني هلذه انتهنكن  توج سف القوانني هلذه محنو  ،نن 

ْ ان ْل  دن   ) ملجتمعا وفس و دْن ُأويل  ي دنة  و  دنص  ح  ص 
ُكدْم م  اْلق  ل   الع دندا  ل(و 

 وتزكيد  الدنفس إىل تبهدري نهنن ؛ئمح  أوضن ،  احلج الصوم الزكنة الصالة

 خدري مص ئ فتكون لالنفوس وتكمي  النفوس ترقي  عىل تعم  لالنفس إىل

 لانخدرو  الثدوا  إىل النفدوس ،دذه وتتأ،د  لالد نين احلينة م الننس إىل

 املشدق  أجد  من ليست والع ندا  واحل ود فنجلهند لالقينم  ووم اهلل ثوا 

 .عايكم احلرص أج  من وإنام عايكم

وف  َرِحيم  ) :تعاىل قوله   (بِاملْمْؤِمننَِي َرؤم

ني  ( لاعددنملني ئمحدد   الن دد 
ددنمل   ْاع  مْح ددً  لِّ ددْان ن   إ الَّ ئ  ددن أ ْئس  م  و 

 ،ددو ل(2

 لالندنس إىل اهلل دودن وواد  لالننس إىل اهلل ئمح  ووا  ننه ؛مح   ئ كرسو   

  كدر  كدام لئسدنلته وم دونه م ئمح  و،و لسريته وم افنته م ئمح  و،و

 أوضدن و،و لئمح  كاهن انحكنم لئمح  الع ندا  لئمح  احل ود لئمح  اجلهند

 إىل  عوكمود لالسدامء م من ورمحكم انئض م من ائمحوا لالرمح  إىل و عو

 .بنملؤمنني خنا  ئمح  له أوضن ولكنه العنملني إىل ئمح  فنلرسو  لالباحم
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يم  )
ح  ُؤوف  ئَّ ني  ئ 

ن   وعند  الدرؤوف لالش و ة الرمح  وعن  د الرأف  (ب نملُْْؤم 

 مشدق  وأ  ائ أ  وصداهم ال لكد  الندنس عدىل والشفق  لالرمح  ش و 

 لبدنملؤمنني خناد  ئمحد  ل وده ولكدن الننس لك  ئمح  به  فنلرسو 

 م نقبد  إىل ناتفدت أن جي  و،نن لاملؤمنني عىل الشفق  ش و  لالرمح  ش و 

 أنده املدؤمنني عدىل شدفقته من وأن لامؤمنني ئمحته من أن و،  انمهي  غنو 

 بدنملؤمنني ئمحد   فنلرسدو  لالظدنملني ظام من وحيميهم عنهم و افع

 وود افع ئئلضا مدن وحيمديهم اإلجحدنف مدن وحيميهم الظام من ميهمحي

 أنده إال لاملؤمنني مع أكثر تتجىل ئمحته كننت وإن احلن  ،ذا م وحتد لعنهم

 مدن ميهمحي الظام إوقنع من الظنملني ومنع عن من ننه أوضن؛ بنلظنملني ئحيم

 الرسو  فيهن وقف الت  املواقف ،ذه م فحتد لاهلال من  وحيميهم العذا 

 ،دو الظام من ومحنوتهم حقوقهم وعن ؤمننيامل عن بنل فنع  انعظم

 وجد  عز اهلل لانليم العذا  من حيميهم ننه أنفسهم بنلظنملني ئحيم أوضن

 خناد  ئمحد  ل وه ولكن كنف  بنلننس ئحيم لاملؤمنني وغري بنملؤمنني ئحيم

 عدن ود افع أنده الرمح  ،ذه ومن الشفق  ،ذه ومن لبنملؤمنني خنا  وشفق 

  .الظام نم وحيميهم حقوقهم

  



 1 للنبي أوصاف مخسة

 رش ومدن لبنلسدوء انمدنئة نفس  رش مدن لالعاديم السدميع بدنهلل أعو 

   .الرجيم الشيبنن

   .الرحيم الرمحن اهلل بسم

   .العنملني ئ  هلل احلم 

 قاوبنن وا،    لحمم  ول  بمحم  وائمحنن لحمم  ول  حمم  عىل ا ِّ  الاهم

 وبدني بينندن وامجدع لحممد  ول  حممد  نيوب بيننن فوعر   لحمم  ول  بمحم 

 واآلخدرة الد نين م حممد  ول  حممد  وبدني بيننن  تفر   وال لحمم  ول  حمم 

   .كروم ون أب ا عني طرف 

   .أع ا هم مع ال لمعهم معهم الاهم

 اهلل وئمحد  لاهلل م وانخدوا  خدوةاإل أهيدن لانح د  أهين عايكم السالم

   .وبركنته تعنىل

                                                        

: مأتم القدن م د إسدكنن قرود  عدنيل. (2)املكنن  ل مننس   مول  الرسو  انعظم انكرمب. 2

منئس /25. املوافق:  د،2129/ئبيع انو /22اليوم: مسنء الثالثنء د ليا  انئبعنء. التنئو : 

(: مأتم احل ادة د احلدوئة. اليدوم: مسدنء اخلمديس د لياد  اجلمعد . 2م. املكنن )2111/د ل ائ

 م. 2111/منئس د ل ائ/22. املوافق:  د،2129/ئبيع انو /29التنئو : 
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 وسدي نن إمنمندن مقدنم إىل والتربوكدن  التهدنين أسدمد ئفدعأ لال  او  م

 لدبا  أئواحندن) العسدكر  احلسن بن احلج  القينم  ووم م  نوبنن وشفيع

 مجيدع وإىل لوعاام هدن وفقهن هدن انمد  مراجع مقنمن  وإىل ل(الف اء مق مه

 لومرنئهبدن انئض مشدنئ  م واملسداام  واملسدامني واملؤمندن  املؤمنني

 احلرود  وسن  لاحلينة ومن ع انعظم النوئ مول  بمننس   لانح   أهين وإليكم

 حممد  لوالرس  انن ينء وخنتم لالذبيحني ابن للإلنسنن واال د،نئ والتق م

   . اهلل ع   بن

َا  َيا) :تعاىل اهلل قال ا َأْرَسْلنَاكَ  إَِنا النَبِيُّ  َأُّيُّ ا َشاِهد  َبرشِّ  ا َومم  اَوَداِعي   ،َوَنِذير 

ا بِإِْذنِهِ  اهلل إىَِل  اج  ا َوِِسَ نرِي  مُّ
1) 

 بدنلن وة  انكدرم انعظدم الرسو  ختنط  :امل نئك  الرشوف  اآلو 

ن)  حيدث لسدواه ل ن يدنء وج  عز اهلل خمنط   م العندة غري عىل (النَّ      أ هي  ن و 

 لعيسدد ودن لموسد ون لإبرا،يم ون لنوح ون :مث  لبأسام هم العندة م خينط هم

دن) :بمث  خينط هم ومل لدحيي ون دن)و (النَّ  د    أ هي  دن و  دُ   أ هي  دن و  مِّ دن)و 2(املُْزَّ  أ هي  دن و 

                                                        

 .11د  15انحزا ل اآلو : . سوئة 2

 .2سوئة املزم  ل اآلو : . 2
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رُ  ثِّ  قد  أنده عىل ودلي  لمجيعن عايهم لشأنه وتعظيم له تكروم  لك وم .2(املُْ َّ

 اهلل عند  اخلصوادين  مدن لده وأن لالكنماد  وحقيقتهن الن وة نناي  ماك

 انن ينء من لرريه ليس من.   

  مخسة أوصاف للرسول األكرم

 ئسدنلته حيمد   اهلل من ئسو  أنه عىل امل نئك  الرشوف  اآلو  وتؤك 

ْان ن    إ نَّن) مجيعن الننس إىل الكروم   سوئة من 11 د 15) اآلوتنن وتذكر ل(أ ْئس 

 تقدوم أوادنف مخس  لهأن  لبشأهنام احل وث بص د نحن الاتنن ل(انحزا 

   :و،  لومجن  كام  أوانف وكاهن لالننس إىل ئسنلته ايهنع

ا (1) الصفة  َشاِهد 

 عدن بده أخرب أ  :كذا عىل وشه  .وعنونه حرضه أ  :اليشء شه  تقو 

   .شهندته م انمني :والشهي  .وأشهند شهود :واجلمع .شن،  فهو لوقني

  انكدرم انعظدم لارسدو  شدهندة تتننو  امل نئك  الرشوف  واآلو 

 والعد   بنلوح انيد  وجد  عدز هلل شهندته :منهن لشنما  ع و ة أبعند  ا 

ه    ) ه   ال   أ نَّهُ  اهلل ُ ش  املْ ال   ك  ُ  ُ،و   إ الَّ  إ ل  ُأْوُلواْ  و  ْام   و  ً  اْلع  ام 
آ   ْس    ق  ه   ال   ب نْلق   ُ،و   إ الَّ  إ ل 

                                                        

 .2سوئة امل ث رل اآلو : . 2
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وزُ  ز  احْل ك يمُ  اْلع 
 السدنبقني :وادينءوان السدنبقني انن يدنء عدىل وشدهندته ل(2

 مدن الشدهود عدىل شدن،  ،و  انكرم انعظم فنلرسو  .والالحقني

   .وانواينء انن ينء

ْيف  ) :وتعنىل س حننه اهلل قن  ا ف ك  ْئن ن إ    ن ج  ي    أمَّ    ُك ِّ  م  ده  ْئن دن ب ش  ج   ب دك   و 

ىل   ُؤالء ع  يً ا ،  ه     .(2ش 

ل ك  ) :تعنىل اهلل وقن  ذ  ك  ْان نُكمْ  و  ع  ًبن مَّ ً أُ  ج  س  ت ُكوُنواْ  و  اء لِّ ىل   ُشه     النَّنس   ع 

و ُكون   ُسوُ   و  ا ْيُكمْ  الرَّ يً ا ع  ه     .(4ش 

 قد  بأهنم لالقينم  ووم إىل أمته وعىل السنبقني انن ينء أمم عىل شن،  و،و

 قد  بأهنم لامؤمنني شن، ) منهن مواقفهم عىل وشن،  لئهبم ئسنال  أباروا

 وكأنده ل(وخدنلفوا عصدوا قد  بدأهنم املكذبني عىل  وشن، لوات عوا أطنعوا

 إبدال  عدن القينمد  ووم م وج  عز اهلل و   بني شنمال تقرورا وق م 

   .منهن الننس مواقف وعن لالننس إىل ئهبم لرسنل  انن ينء

 لاملصد   الصدند  ،دو  انكدرم انعظم الرسو  أن الواضح ومن

                                                        

 .21ل  عمرانل اآلو : . سوئة 2

 .12النسنءل اآلو : . سوئة 2

 .214ال قرةل اآلو : . سوئة 4
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 الكدذ  عايده فيسدتحي  لوأاداهن الفضدن   أس   و،و لالص   افنته فأبر 

 ملدن ،نيئدن :والنتيجد  لوع   حق شهندة :فشهندته لواخلبأ والسفن،  واخلينن 

 وشده  ملدن والوود  لانب ود  والسدعندة املقديم والنعيم النجنة حيث هلم وشه 

   .انب   والشقنء املقيم والعذا  والتعنس  واخلسنئة اخلي   حيث عايهم

  :والسؤال

 عددىل شددن، ا  انكددرم انعظددم الرسددو  وكددون أن املفهددوم مددن

 انن يدنء عدىل شدن، ا وكدون كيدف ولكن لمعهم وعيش نهإ حيث لأاحنبه

 القينمد  ودوم إىل وفنته بع  أمته وعىل بع ه انواينء وعىل لوأممهم السنبقني

   ؟!عنهم غن   و،و

 انعظدم لارسدو  الكروم القرلن وذكر،ن الت  الشهندة ،ذه نإ :اجلواب

 حد ود تتجدنو  وجودود  إرشافيد  بحنل  وتمتع أنه عىل ت    رمانك

 مسدرية عدىل واهليمن  طالعاال من نهمتك   لفيهام وعيش ذوناال واملكنن الزمنن

 بد  لعايهدن ومن انئض   وج  عز اهلل ور  أن وحتد لدم أبينن منذ اإلنسنن

 الروحد  كاملده عدن تنفصد  ال اإلرشافيد  احلنلد  و،دذه . لك من أوسع

 إىل حيماده ئوحيدن كدامال تتبا  فه  لوانخالق  العقيل وسموه املعنو و

 ال بد وئه و،دذا .العظيمد  اإلرشافيد  احلنلد  ،دذه وومنحه انئح  انفق

 وحنكميتهدن لوخنمتيتهدن لوشدموهلن لحيماهدن الت  الرسنل  كام  عن ونفص 
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  انكرم انعظم الرسو  أن عىل و   ممن لالسنبق  الرسنال  مجيع عىل

   .انن ينء مجيع فيهم بمن لال رش مجيع عىل واقعي  وجودو  بأفضاي  وتمتع

 ومسام مؤمن ك َّ  نإ :أقو  لالصف  ،ذه عن احل وث من نتق أ أن وق  

 ئضن كس  عىل حرو    عنشق   وك َّ   انكرم انعظم الرسو  وعشق

 الرسدو  بدأن وقينيدن عاام عامنن وق  .قا ه إىل ان ى  خ وُ  ال وأن معشوقه

 الفردود  وأوضدنعنن وأحوالندن أعاملندن عدىل مبادع  انكدرم انعظم

ُقد   ) :تعدنىل اهلل  قدن لواملجتمعي  ُادواْ  و  ى اْعم  دري   ا ُكدمْ  اهلل ُ ف س  م  ُسدوُلهُ  ع  ئ   و 

نُون   املُْْؤم  ون   و  د  ُب  س  نمل    إ ىل   و  ْي    ع  ة   اْلر  ند  ه  الشَّ ُين  ُِّئُكم و  ُادون  ت   ُكندُتمْ  ب ام   ف  ْعم 
 ل(2

 شدأن مدن فدإن لواملجتمعي  الفردو  وأوضنعنن وأحوالنن أعاملنن حسنت فإ ا

 أعاملندن سنء  وإ ا ل املق س قا ه إىل والرسوئ ال هج  و خ  أن  لك

 ود خ  أن  لدك نشدأ مدن فدإن لواملجتمعيد  الفردود  وأوضنعنن وأحوالنن

         عظددمان لارسددو  عنشددقني كنددن فددإ ا ل املقدد س قا دده إىل ان ى

 أعاملندن حتسدن أن عىل احلرص كنم  لنن فايكن لوحقيق  بحق  انكرم

 أن عدىل حرادنن وكفد  ال :وأن ده لواملجتمعي  الفردو  وأوضنعنن وأحوالنن

   .أوضن املجتمعي  وإنام لالفردو  وأحوالنن أعاملنن حتسن

                                                        

 .215التوب ل اآلو : . سوئة 2
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ق  ْ ) :تعنىل اهلل قن  نءُكمْ  ل  ُسدو    ج  دنْ  ئ  دُكمْ  مِّ ز   أ نُفس  ْيده   ودز  ع  ا  دن ع  دت مْ  م 
ن   ع 

و    ر  ا ْيُكم ح  ني   ع 
ن  ُؤوف   ب نملُْْؤم  يم   ئ 

ح  ئَّ
2).   

 بحدق  انكدرم انعظدم الرسو  تت ع الت  انم  أن بنلذكر اجل ور

 واالجتامعيدد  والروحيدد  الفكرودد  أوضددنعهن تعكددس أن ون ردد  لوحقيقدد 

 حدق تت عده ال هندنفإ وإال لهبن وتمتع الت  الكام  افن  وغري،ن واحلضنئو 

   .ت نعاال

ا (2) الصفة َبرشِّ   مم

   .ال رشى م اغ ،و :وامل رش وال شري لالسنئ اخلرب ،  ال رشى

 اإلهليد  بنلرمح  املبيعني لامؤمنني م رش انكرم انعظم فنلرسو 

 لالصدنحلن  وعمد  اخلدريا  فع  ظ  م البي   واحلينة اإلنسنين وبنلكام 

   .اآلخرة م انب و  والسعندة املقيم العظيم ا والثو الرفيع  وبنملنزل 

ا (3) الصفة  َنِذير 

 القدن م ،و :واملنذئ والنذور .منه فهوخو   به أعامه أ  :اليشء أنذئه تقو 

 مندذئ  انكدرم    انعظدم فنلرسدو  .ندذئ :واجلمع .اإلنذائ بعماي 

                                                        

 .221التوب ل اآلو : . سوئة 2
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 إ الَّ  ُ،دمْ  إ نْ ) إنسدننيتهم مدن واالنسدال  بنالنحبدنط والعناني لامكذبني

نم   نْن ْنع  ْ   ك  س   ياًل  أ ض     ُ،مْ  ب 
 املنكرا  فع  ظ  م القذئة اخل يث  وبنحلينة ل(2

 ئؤسنء أو سالطني أو ماوكن أو أغنينء كننوا وإن العيش وبضنك لواملعنيص

 عدز اهلل  كدر عدن اإلعراض ظ  م احتهم كنم  وم لغريه أو مجهوئون 

نْ ) وج  م  ض   و  ن أ ْعر  إ نَّ     ْكر   ع  هُ  ف  ع يش  ً  ل  نًكن م  دهُ  ض  ن ْحرُشُ دْوم   و  د    و  ي نم 
 اْلق 

د أ ْعم 
   .اآلخرة م انب   والشقنء املقيم العظيم وبنلعذا  ل(2

ا) :الوافنن و،ذان ً وًرا ُم  رشِّ ن ذ   أن جهد  من اإلنسنن بحقيق  ورت بنن (و 

 البي د  حليدنةوا اإلنسدنين الكدام  إىل الوجود  الس ي  مهن والبنع  اإلوامن

 واملعصدي  الكفر وأنل البروق هلذا حتمي  وجودو  كنتيج  انب و  والسعندة

 وإىل اإلنسنني  من واالنسال  واالنحبنط النق  إىل الوجود  الس ي  مهن

 هلدذا حتميد  وجودود  كنتيج  انب   والشقنء العيش وضنك اخل يث  احلينة

 .البروق

 حنلد  والسدعندة وجد  عدز هللا مدن معندو  وقر  ئوح  كام  فنجلن  

 والشدقنء وج  عز اهلل عن معنو  وبع  ئوح  نق  والننئ للذلك مال م 

                                                        

 .11سوئة الفرقننل اآلو : . 2

 .221سوئة طهل اآلو : . 2
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 الدذ  انعدام  م بدنلنوع ،  العربة أنعىل  التن يه مع للذلك مال م  حنل 

 والرودنء والكدذ  الكفدر أو واإلودامن واإلخدالص الصد   حنل  وعكس

   .فيهن بنلكم وليس لوالسمع 

 عدىل مفبدوئ اإلنسدنن أن جهد  من اإلنسنن بحقيق  ننورت ب والوافنن

 عاديهام تقوم الاتنن الصفتنن و،نتنن لعنهن الرضئ ودفع لنفسه املنفع  جا 

 منفعد  توج  ال أنه إىل التن يه مع لاإلنسنني  الفبرة هلذه خبن  مهن لالرسنل 

  انكرم انعظم الرسو  ل عوة االستجنب  عىل املبت   املنفع  من أكرب

 الرضدئ مدن أكدرب ائ ووجد  وال لمنهدن عايهدن أحدرص اإلنسدنن ليكون

 ليكدون  انكدرم انعظدم الرسدو  دعوة عن اإلعراض عىل املبت 

   .نفسه عن ائه ودفع منه احلذئ عىل أحرص اإلنسنن

 بِإِْذنِهِ  اهلل إىَِل  َداِعي ا( 4) الصفة

 أو دودن إىل نسالند ود عو مدن ،دو :وال اع  لإليه سنقه :انمر إىل دعنه

 إىل دعوة ،  )ص( انكرم انعظم الرسو  ودعوة للخر أمر أ  أو مذ، 

   .وطنعته وج  عز اهلل توحي 

   .وج  عز اهلل إىل بنل عوة مسام لك  نعنم نتكايف ،نن  بأن نعام ونحن

بِّك   س   ي    إ ىل   اْدعُ ) :تعنىل اهلل قن  ْكم     ئ 
ظ د    ب نحْل  املْ ْوع  دن     و  دند هْلُم احْل س  ج   و 
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ت       ب نلَّ
دنُ  ،  بَّدك   إ نَّ  أ ْحس  دن أ ْعا دمُ  ُ،دو   ئ  د َّ  ب م  دن ض  د  يا ه   ع  ُ،دو   س   أ ْعا دمُ  و 

ون  
   .(2ب نملُْْهت   

دنْ ) :وتعنىل س حننه اهلل وقن  م  دنُ  و  دْواًل  أ ْحس  َّدن ق  دن ممِّ ع  د    اهلل إ ىل   د  م  ع   و 

ًن نحل  ن    ا  ق  ن   إ نَّن   و 
ني   م 

   .(2املُْْسا م 

 )ب إ ْ ن ده  ) لفدظ ب الل  الن وة عىل و   :ال حث موضوع اآلو  م والواف

          مدن والدوح  الن دوة أسدنس عدىل وجد  عدز اهلل إىل بنلد عوة مكاف فهو

 عدىل البي د  الكروم  اإلنسنني  لاحينة انسنس متث  ال عوة و،ذه . اهلل

 إىل ئبده ئسدنل  غا دب وقد  لوانمدم والشدعو  واملجتمعن  انفراد اعي 

 اجلسنم التضحين  وق م لوأكماه وجه أحسن عىل ال عوة بأمر وقنم الننس

 م وباد  ومل لمقرص وال وا،ن غري لوأاحنبه بيته وأ،  املق س  نفسه من

 قضي  كننت والقيندة الزعنم  حتد .شكوئا وال اأجر الننس من  لك مقنب 

 اهل او  أج  من والف اء حي والتض املسؤولي  حتم  أسنس عىل تقوم ئسنلي 

 الشدعو ) لإلنسدنني  والرخدنء والتقد م واالستقرائ وانمن الع   وإقنم 

 اجتمدع وق  .والشخصي  واملكنس  املندو  املننفع أج  من وليس ل(وانمم

                                                        

 .225النح ل اآلو : . سوئة 2
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 النددنس نفددوس م ووقددع مددن لفلشراو والفضدد  الكددام  أسدد ن  مددن لدده

 .دعوته وق و  لبه والتأثر استعظنمه

 ؛الكرومد  الد عوة ،دذه إىل بنالسدتجنب  مكافون  لك مقنب  م ونحن 

   .واآلخرة ال نين م البي   وحينتنن وسعندتنن االحنن فيهن نن

ن) :وتعنىل س حننه اهلل قن  ون   أ هي  ن و 
ذ  نُدواْ  الَّ يُ واْ  لم  ُسدو    هلل    اْسدت ج  ارَّ

ل  ا و   إ   

نُكم ع  ي يُكمْ  مل  ن د  حُيْ
2).   

وْ ( :تعنىل اهلل وقن  ل  ى أ ْ،    أ نَّ  و  نُواْ  اْلُقر  واْ  لم  ق  اتَّ ت ْحن ن و  ف  م ل  ا دْيه  دن    ع  ك  ر   ب 

ن   ء مِّ ام  ان ْئض   السَّ ل ك ن و  ُبواْ  و  ذَّ ْذن نُ،م ك  أ خ  نُنواْ  ب ام   ف  ُ ون   ك     .2)و ْكس 

ا (5) الصفة اج  ا ِِسَ نرِي   مُّ

 .ميضدء يشء كد  أو لانوئ مص ئ ك  عىل ووباق لاملص نح ،و الرساج

 تعنليمده) املاكدويت بندوئه الندنس هيتد    انكدرم انعظم فنلرسو 

 والكفدر والشدك احلدرية :مثد  لاملعنوود  الظادام  مدن ليخرجوا (وسريته

 البي د  واحليدنة والكدام  واليقني والبنع  اإلوامن نحو لواملعصي  والضال 
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 الندنس تد  هي كدام لاحليدنة م وجدود،م غنود  ،د  الت  انب و  والسعندة

   .املندو  الظاام  م بنلرساج

ع    ) الشمس عىل الكروم القرلن م أطاق الرساج ولفظ ج  ر   و  م  نَّ  اْلق  ديه 
 ف 

ع     ُنوًئا ج  دْمس   و  اًجدن الشَّ  
  انكدرم انعظدم الرسدو  ووادف (2رس 

   :ومهن لمهمني أمرون عىل و   لبنلرساج

 نحدو لاندنس البرودق ء وض الدذ  املاكويت ونوئه ، وه أن (:2) انمر

 ال كنلشدمس ظدن،ر لواآلخدرة الد نين م البي د  واحليدنة والسدعندة الكام 

   .مكنبر إال ونكر،ن

 ولديس لالبدن،رة املاكوتيد  نفسده مدن ون دع ونوئه ، وه أن (:2) انمر

 لوأخالقده لوئوحيتده لففكدره لوجد  عدز اهلل غري لخر مص ئ من مكتس ن

 عنقد  كد  لد ى وأحقيتهن دعوته ا   عىل ت   كاهن لومواقفه لوساوكه

   .وجود،ن عىل الشمس نوئ و   كام لبصري

 الدذ  د النري الواضح بنلتصوئ  انكرم انعظم الرسو  جنء وق 

 لفيده اإلنسدنن وملكنن  ل بنملوج   وعالقته لاوجود د غموض وال فيه ش ه  ال
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 أسداو ب كاده و لدك لاحليدنة م اإلنسدنن مسدرية عايهن تقوم الت  ولاقيم

 الكدربى ومننده اهلل فض  من و،ذا لوالضمري والعق  الفبرة خينط 

   .عايه هبن أنعم نعم  أعظم ،و ب  لاإلنسنن عىل

 العقديل وسدموه بكاملده مدرت   الندوئ ،دذا أن بصري لك  الواضح ومن

 لواهل اود  لاندوئ واقعي  وجودو  حنل  عن وعرب   فهو لوانخالق  والروح 

   .الشخصي  والتق ورا  ل مزج  ختضع لمو،وم   اعت نئو حنل  وليست

 لالندوئ مدع والراح  واالطمئننن نسبننُ  وشعر اإلنسنن بأن نعام ونحن

 لا لسروا الوحدو  وبدرد والنوئ .الظالم مع االطمئننن وع م وبنلوحش 

 م نتعامده أن ون رد  الدذ  انكدرب الد ئس وكمن و،نن .جيمعهم والظالم

 حيدث لوغري،دن والسينسدي  والروحي  الفكرو  :نف ك مرجعينتنن مع عالقتنن

    اهلل مدع وجودود  وعالقد  لحقيقيد  كدام  ادفن  هلدن تكون أن ون ر 

 الرسدنل  حلمد  وؤ،اهدن واقعيدن حقيقيدن نوئا هلن جيع  ممن لواإلكرام اجلال 

 عدىل والقد ئة الرؤو  متتاك) الواقع أئض عىل وتب يقهن الننس إىل وت ايرهن

 لوأطروحن ددن لمنهجهددن إىل التددنم االطمئنددنن فنعدديش ل(ةبكفددنء التب يددق

 لمرجعيدن  ننفسدنن نخدبع أن ال لاحليدنة م العنمد  ومواقفهن لوساوكهن

 لومواقفهدن وسداوكهن وأطروحن ن منهجهن أخبنء نربئ ثم لنوئا هلن ونتو،م

 الد نين م اهلدنلكني التعسدنء من فنكون لوالواقع احلقيق  م قنتا  كننت ولو



  م ئحن  أ،  ال يت  ...................................................  51

   .خرةواآل

 التد  احلقيقي  بنننوائ حينته شؤون مجيع م وستنري املؤمن أن واخلالا 

 الومهيد  انندوائ وليسدت لواقعيتهدن ووعام بنفسه وكتشفهن واقعي  اف  هلن

 أن إىل التن يده مدع لوغدريه نفسه هبن ليض  وئغ نته نفسه هبوى خيبعهن الت 

 السد ي  ،دو و لدك لالدنفس ومدع وج  عز اهلل مع الص   إىل حيتنج  لك

   .بنجلن  والفو  النجنة عىل لاحصو  الوحي 

 امل  أ وكون فق  لوالتب يق امل  أ بني التمييز اوئة إىل التن يه ون ر  و،نن

 لقدو  لواج د  انمر ويل طنع  :مثن  .كذلك ليس التب يق ولكن لاحيحن

ن) :تعنىل اهلل ون   أ هي  ن و 
ذ  نُواْ  الَّ أ ط يُعواْ  اهلل   أ ط يُعواْ  لم  ُسو    و  ُأْويل   الرَّ نُكمْ  ان ْمر   و   م 

إ ن ْعُتمْ  ف  ن ن     م   ت 
 
ء ْ وهُ  يش  ُرد  ُسو    اهلل   إ ىل   ف  الرَّ نُدون   ُكندُتمْ  إ ن و  اْلي دْوم   ب دنهلل   ُتْؤم   و 

ر   ل ك   اآلخ  رْي      نُ  خ  أ ْحس  والً  و  ْأو   اجلدن رون احلكنم طنع  إىل ال عوة ولكن ل(2ت 

    ودأمر أن املسدتحي  مدن بد  لادحيحن ليس انمر أويل من أهنم نسأس عىل

 احلقيقد  بحسد  و،دو لوكاملده ع له بخالف  لك نن ؛ببنعتهم  اهلل

   .والع وان والظام ال ر  عن وونهد لواإلحسنن بنلع   وأمر :والواقع

ْأُمرُ  اهلل   إ نَّ ) :تعنىل اهلل قن  ْ     و  نن   ب نْلع  ْحس  اإل  إ وت ن و  دد اْلُقْرب دد     ءو  نْه  و   و 
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ن   نء ع  ْحش  ر   اْلف  املُْنك  اْل  ْر    و  ع ُظُكمْ  و  اَُّكمْ  و  ع  ُرون   ل  كَّ    .(2ت ذ 

                                                        

 .91النح ل اآلو : . سوئة 2



 1هليةة إالرسول األكرم نقلة حضارية ومن  

ومدن رش  لومدن سدوء عمديل نفس رش مدن  لأعو  بنهلل السميع العاديم

 .الرجيم الشيبنن الرو   

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

مدد  هلل ئ  العددنملنيل الاهددم ادد  عددىل حممدد  وأ،دد  بيتدده البي ددني احل

 .ومن ات عده بإحسدنن إىل قيدنم ودوم الد ون لوأاحنبه املنتج ني لالبن،رون

السالم عايك ون ئسو  اهللل السالم عايك ودن أمدري املدؤمننيل السدالم عدىل 

فنطم  الز،راء سي يت وسي ة نسنء العنملنيل السدالم عدىل خ جيد  الكدربىل 

السالم عىل احلسن واحلسني سي   ش ن  أ،د  اجلند ل السدالم عدىل مجيدع 

انواينءل مصنبيح ال جدل وأعالم اهل ىل ومننئ التقدل والعروة الدوثقدل 

واحل   املتني والرصاط املستقيمل السالم عدىل اخلادف الصدنلح احلجد  بدن 

عىل احلسن العسكر  ئوح  وأئواح املؤمنني لبا  مق مه الف اءل السالم 

سدالم عاديكم أهيدن العاامء والشده اءل السدالم عدىل شده اء االنتفنضد ل ال

 خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل وبركنته. انح  ل أهين اإل

ِسِهْم )قال تعاىل:  ْن َأنفم وّل  مِّ َلَقْد َمَن اهلل م َعىَل املْمؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرسم
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 54 ........................................   نقا  حضنئو  ومن   إهلي  الرسو  انكرم

ْكَمَة َوإِن َكانموْا ِمن َقْبلم َيْتلمو َعَلْيِهْم آَياتِِه َويم  مم اْلكَِتاَب َواْْلِ هم َعلِّمم يِهْم َويم َزكِّ

بنِيٍ    2(َلِفي َضالٍل مُّ

 ا   اهلل العيل العظيم. 

باب لم  ، تشري إىل مخس نقاط أساسية هيهذه اآلية الرشيفة املباركة

 :البحث

 النقطة األوىل

  متميدزةل ومهمد  جد ال أن اآلو  تشري إىل نقا  م املجتمعل نقا  حضنئو

وتافت االنت نه إىل ،دذه النقاد ل وتد عو إىل التأمد  فيهدنل واالسدتفندة مدن 

 دئوسهن ومن عرب،ن. 

 النقطة الثانية

أن اآلو  تشري إىل عا  ،ذه النقا ل وتتمث  ،ذه العا  م مدنهج أو دسدتوئ 

جل السامءل وتتمث  م القن   املؤمنل املخا ل الصند ل الدذ  ودؤمن بدنملنه

وورت   بنلننس بصد   وبدإخالصل وتتمثد  أوضدن م التفنعد  املخاد  

 والصند ل بني اجلمهوئ أو القنع ة مع ،ذا املنهجل و،ذا القن  . 
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 النقطة الثالثة

ال سدتوئل و،دو أن اآلو  تشري إىل انسنس الذ  وقدوم عايده املدنهج أو 

 اإلنسننل وإئادة واختينئ اإلنسنن.  الوع ل واحبام عق 

 قطة الرابعةالن

أهنن تشري إىل الرنو  من ،ذا ال ستوئل ومن ،ذا النهج السامو ل والرنود  

من حرك  ودوئ القيندةل املتمثا  م تزكي  النفس واملجتمعل وتبهريمهدن مدن 

الر ا  ل ثم الرق  بنإلنسنن م م ائج الكام ل والرق  بدنملجتمع م مد ائج 

 التبوئ. 

 النقطة اخلامسة

  خبدوط ئ يسدي  لاثقنفد  اإلسدالمي ل و،د : العقن د ل أهنن تبرح أئبع

 وانحكنمل وانخال ل والسرية. 

ني  )قوله تعنىل: 
ن  ىل  املُْؤم  نَّ اهلل ُ ع  ْ  م  : من ودو ن بدهل وهلدذا وبادق املدن  املن   (ل ق 

عىل النعم الك ريةل البي   والعظيم ل وأا  املنِّ ،و: القبعل كام م قوله تعدنىل: 

إ نَّ ل  ) ْنُون  و  رْي  مم  ْجًرا غ 
أن لامدن معنيدنيل أ  غدري منقبدعل وهلدذا نجد   (2ك  ن  
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 معند إجيني مجي  ومستحسنل ومعند سا   مستق ح. 

 ّل تشوهبا شائبة

،و بمعند العبنءل والنعم الك ريةل الت  ال تشدوهبن  املعنى اإلجيايب للمن:

ج  أو ال ايد ل فنإلنسدنن  ل نهنن تقبع احلنشن   ل وأطاق عىل ،ذه النعم بنملن  

حينام وكون م حنج  أو باي ل تدأيت ،دذه النعمد ل فتسدتنقذه منهدنل وبنلتدنيل 

 تقبع ال اي  أو احلنج . 

 تضخيم وحتقري

،و تضخيم اخل من  والنعم الصرريةل وتك ري،دنل  املعنى السلبي للمَن:

ك دري إىل وأن املعب  وستعيل عىل املُعبدل وحيقره ووذلدهل وبنلتدنيل فهدذا الت

ننده إ ا أنعدم  ءل والتحقريل وقبعدون وجدو  الشدكر؛النعم ل واالستعال

من النعم  خنلص  هلل  إنسنن عىل إنسنن من خال  العبنءل وكننت ،ذه

دون شن   ل فإهنن تستوج  الشكرل أمن إ ا حنو  املعب  أن وبفع ووسدتعيل 

قبدع وجدو  وئ تمهل وهيينهل وحيقرهل فهذه انعىل املُعبدل وحنو  أن وذل  

 الشكرل ووكون ،ذا املعب  غري مستحق لوجو  الشكر. 

 املستفيدون 

عدىل املدؤمننيل تد   عدىل  ،ننل مند  اهلل  (َلَقْد َمَن اهلل م َعىَل املْمؤِمننِيَ )
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ىل وجدود عننود  خناد ل نل وتد   عديوضن  اهلل لامؤمنني بام ،م مؤمنوف

ود  ل فهنن  عبنءل و،نن  عننوا،تامم خنصل ولبف خنص من اهلل بنملؤمنني

ددنن؛ ن ندده ئ  خنادد  بددنملؤمننيل ولكددن املعاددوم أن عننودد  اهلل ولبفدده عنمَّ

واجلوا : نهنم  ننو ل وهبذا الابف؟العنملنيل فاام ا ُخ   املؤمنون هبذه الع

،م الذون وستفي ون من ،ذه النعم ل ووستشعرون قيمتهدنل ووتوجهدون إىل 

غري املؤمننيل فمدع ئعنود  اهلل  نمن ثمرا نل أم شكر ،ذه النعم ل واالستفندة

نهنم  و ل إال أهنم ال وستفي ون من  لك؛هلمل وتوجه اهلل هلم بنلابف والعنن

هون هلنل وال حينولون أن وستفي وا مدن ال وستشعرون ،ذه النعم ل وال وتوج  

 نتن جهن. 

 ّل يتحرك من ذاته

ِسـِهمْ َلَقْد َمَن اهلل م َعىَل املْمـؤِمننَِي إِ ) ـْن َأنفم ـوّل  مِّ بعدث  ل(ْذ َبَعـَث فِـيِهْم َرسم

مْ )أئس ل أمن قوله تعنىل:  :بمعند ه  ْن أ نُفس  ُسوالً مِّ   فدذكر الرسدو  (ئ 

و   عىل أن الن   امل عو  ال وتحر  من  اتدهل وال وتحدر  بمدنهج خدنص 

من عن  نفسه كمصاح اجتامع  مثالل وال وتحدر  بندنء عدىل خدربة خناد  

            إليده بده مدن عند  ل وإندام وتحدر  بمدنهج السدامءل بمدنهج أوحد  اكتس هن

 د ومنصوئ من ق   اهلل. ل وأنه مس    اهلل
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 العالقة اْلقيقية 

ِسـِهمْ )قوله تعاىل:  ـْن َأنفم مدثاهمل  شربل فهدو  ل شراجلدنس ا أ  مدن )مِّ

ليكون قرو دن مدنهمل ولديس غرو دن عدنهمل ووشدعر بحنجدن مل ولالمهدمل 

نن مل وأفراحهمل وطموحن مل ووستبيع أن وشنئ  م ك   لكل فهو ومعن

قرو  منهمل وننه كذلكل فهو وستبيع أن وشدنئكهم م انفدراح واآلالمل 

ووكون ق وة هلمل وحج  عايهمل و،ذه ،  العالقد  احلقيقيد  بدني القن د ل 

قرو دن  واجلامع  أو انم  الت  وقود،نل فنلقن   احلقيق  ،و القن   الذ  وكون

 من القنع ةل فيشعر بآالمهنل وأفراحهنل ومعننن نل ووشنئكهن م ك   لك. 

ِسِهمْ )ولفظ  ْن َأنفم  له دّللتان أساسيتان:  (مِّ

 عالقة نفس بنفس

أن الصا  أو العالق  بني الرسدو  أو انمد ل ليسدت ،د   الدّللة األوىل:

القد  الدنفس العالق  بني الفرد واجلنسل فهو ليس شخصدن عندودنل وإندام ع

ـْن )منهمل وإندام قدن   ل فنهلل تعنىل مل وق  م اآلو  إن الرسو  واح بنلنفس مِّ

ِسِهمْ   ل فهنن  تفنع  م العالق ل و،نن  ا  ل وإخالصل وتواا . (َأنفم

 إيامن باملنهج والقائد

 أن املدؤمنني واداوا إىل ،دذا املسدتوى مدن العالقد  مدع الدّللة الثانية:
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ن بنلقن د  الذ  جنء بهل ومؤمنو ن بنملنهج  نهنم مؤمنوالرسو  إلوامهنمل أ

الذ  وقدود انمد  عدىل ،دذا املدنهجل فدإ ا مل وكدن ،ندن  إودامن بدنملنهج أو 

وإخالاهل فادن وكدون ال ستوئل وإ ا مل وكن ،نن  إوامن بنلقن  ل وا قهل 

ل فنلتفنعد  بدني القن د  ،نن  تفنع ل ولن تكون ،نن  ثمدرة وإنتدنج طيد 

وتوقف عىل إوامن القنع ة بنل ستوئ أو املدنهجل وإوامهندن بنلقن د ل  والقنع ةل

وبص قهل وإخالاهل وتفنعاهل وقربه من اجلمهوئل فإ ا مل وكن ،ذا اإلودامن 

 ل ولن تكون ،نن  نتن ج طي  . ل فان وكون ،نن  تفنع موجودا

 الوعي هو األساس

الد ال    :مل واآلودن  بمعنددوقرأ ووفهِّ  :وتاو بمعند (َيْتلمو َعَلْيِهْم آَياتِهِ )

والربا،ددني وال ينددن ل فنلرسددو  وقددرأ عددىل النددنس واملددؤمنني لوددن  اهللل 

وخينط هم بكالم اهلل وقرلنهل ووفتح عقوهلم وقاوهبم عىل ،ذه اآلون ل وفتح 

عقوهلم وقاوهبم عىل وح اني  اهللل وعىل وجو  طنع  اهللل وعدىل وجدو  

يدنةل و،دذه الفقدرة مدن اآلود : تشدري إىل السري عىل هنج اهلل ودستوئه م احل

انسنس الذ  وقوم عايه ال سدتوئ أو الدنهجل ووسدري عايده القن د ل و،دو 

دا الوع ل فنلقن    وال ستوئ جي  عاديهام أن خينط دن عقد  اإلنسدننل وو رص 

وطروقهن م احليدنةل ال أن  نسننل وانم ل والقنع ةل بحقوقهنل ووج ن نلاإل

ئا،نل ال أن وقفدن أن حينوال أن ورتقين ،نل وجي  عايهامخي عن عق د   هبنل ووبو 
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 م طروق ئقيهن وتبوئ،ن. 

 يطهر النفس واملجتمع

يِهمْ ) َزكِّ التبهري والتنمي ل فهذا القن د ل ومدن خدال   :التزكي  بمعند (َويم

ال ستوئ الذ  جنء به مدن عند  اهللل وبهدر الدنفس واملجتمدعل فهدو وبهدر 

ى الفكرل فيبهرمهن من انفكنئ الوثني  والرش ل النفس واملجتمع عىل مستو

ووبهر عقدو  الندنس مدن اخلرافدن ل وانسدنطريل والتصدوئا  الكن بد  

والومهي ل واملفن،يم ال نطا ل ووري عقدوهلم عدىل احلدقل والتفكدري العامد  

الواضحل ووبهر النفس من الر ا   والقديم اخل يثد ل وم كد  املسدتوون ل 

كذ ل ومدن كد  قيمد  اخلوفل والذ ل وال خ ل والفيبهر،ن من اجل نل و

ل كام وبهدر املجتمدع مدن العدندا  والتقنليد  اخل يثد  ئوساو  خ يث وسي

والسيئ ل وونرش م املجتمع الفضديا ل والعدندا  والتقنليد  احلسدن ل التد  

حتفظ لامجتمع إنسننيتهل كام وبهر سداو  الفدرد مدن االنحدرافل ووبهدر 

ن رة والظنملد ل فنلرسدو  مصداح لدنفس اإلنسدننل املجتمع من اننظم  اجل

لادنفس أسد ن  تبوئ،دنل وتكنماهدنل  ئيِّ ومصاح لامجتمعل وحينو  أن هي

لامجتمدع  ئوسري،ن م م ائج الكام ل والقر  من اهلل د عز وج  د كام هييِّ 

  أس ن  التبوئ والتق م. 
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ْكَمةَ ) مم اْلكَِتاَب َواْْلِ هم َعلِّمم  ن: الكتاب له معنيا ،(َويم

 ما هو الكتاب 

 املعنى األول ـ هو القرآن

ننه النوئ الذ  أنزله اهلل د  وقرأ عايهم القرلنل ووعامهم إونه؛والرسو  

 عز وج  د لييضء لاننس حين مل أو طروقهم م احلينة. 

 املعنى الثاين ـ هو األحكام والفقه

نفسدهل الت  تض   وتنظم حينة الفرد واملجتمعل فتنظم عالق  الفرد مدع 

وعالقته مع ئبهل وعالقته مدع بيتده وجمتمعدهل كدام تدنظم عالقدن  احلدنكم 

واملحكومل وك  العالقن  الفردود  واالجتامعيد ل فنلكتدن  فيده إشدنئة إىل 

،ذه انحكنم والقوانني واننظم  الت  تنظم حينة الفرد واملجتمعل وبنلتدنيل 

 ل و،د  انحكدنمل فه  تشري إىل اخل  الثنين من خبوط الثقنفد  اإلسدالمي

فنخل  انو  د كام  كر  د ،و خ  انخال ل وسوف أقف بع  قايد  عدىل 

موضوع التزكي  مرة أخرىل فنخل  انو  لاثقنف  اإلسالمي  ،و انخدال ل 

واخل  الثنين ،و انحكنم والفقهل فنإلنسنن املؤمن جي  أن ودتعام املفدن،يم 

م ساوكهل كام جي  عايه أن  انخالقي ل ووتعام كيف وببد عايهنل ووب قهن

وتعام انحكنم الت  تنظم عالقنتهل مع ئبدهل ومدع نفسدهل ومدع بيتدهل ومدع 
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جمتمعهل ومع احلنكمل والعالق  بني انح  العم  والعنم ل والعالقد  بدني 

 ال ن ع واملشب ل وغري،ن من انحكنم. 

ْكَمةَ ) مم اْلكَِتاَب َواْْلِ هم َعلِّمم  :معانٍ  ةاْلكمة هلا ثالث ،(َويم

 املعنى األول

 العام مع العم  والع  . 

 املعنى الثاين

 اوا  انمر وس اده. 

 املعنى الثالث

 وضعهن الصحيح. موضع انشينء م 

واحلكم  تشري ،نن بصوئة أسنسي  إىل العقن  ل ومتث  اخلد  الثنلدث مدن 

خبوط الثقنف  اإلسالمي ل والتع ري عن العقي ة بنحلكم  لده ثدال  دالال  

 يسي : ئ 

 دّلّلت اْلكمة

 الدّللة األوىل: 

أن اإلوامن عام وعم  )فنلعام هيتف بنلعم ل فدإن أجنبدهل وإال ائحتد ( 
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قل وانمر ون ئج عىل انحكدنم أوضدنل كدام أنده ال فال قيم  لاعامل إ ا مل وب   

مت يل نظرود  ج ود ة حمبمد  وقوود ل أو قيم  لانظرو  إال بنلتب يقل فإ ا ق   

 كذلكل ومل تب قهل فال قيم  هلذه النظرو ل وال هلذا ال ستوئ.  دستوئا ج و ا

 : الدّللة الثانية

أن احتسدن  الواقدعل كجدزء مدن  ود   عدىل "احلكمد "أن استخ ام لفظ 

املوقف والقرائل فال جي   أن تنظر لانظرو  فق  حدني ترود  اختدن  املوقدف أو 

لتتخدذ موقفدك أو قدرائ  القرائل وإنام جي  أن تنظر إىل النظرود  وإىل الواقدع 

 املننس ل الذ  خي م ان، اف العاين لإلسالم. 

 الدّللة الثالثة: 

أن انحكنمل والعقن  ل واملندن،جل وال سدنتري كاهدنل ال قيمد  هلدنل إ ا مل 

 تعم  عىل تبوور اإلنسنن واملجتمع فعال. 

 وغاية األخالق: تأهيل

 .الثقنفد  اإلسدالمي بع   لكل أشري إىل انخال  بنعت نئ،ن أح  خبوط 

ومكننن أن نشري لآلود  خل  من خبوط الثقنف  اإلسالمي ل لك  نوضح ،ذا ا

اُِّمُهدُم )موضوع ال حث و، : قوله تعنىل:  ُوع  ْم و  يه  كِّ ُودز   و 
نت ده  ْم لو  ا دْيه  ْتُاو ع  و 

ْكم    
احْل  ت ن   و 

بنإلضنف  إىل لو  أخرىل تشري إىل دعنء إبرا،يمل قولده اهلل  (اْلك 
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مْ )تعنىل عىل لسننه  يه  كِّ ُوز   و 
نت ه  ْم لو  ْيه  ا  ْتُاو ع  ْم و  ه 

ْن أ نُفس  ُسوالً مِّ ْم ئ  يه 
ث  ف   ل(ب ع 

 فنآلو  انوىل حينام أشنئ  إىل التزكيد  م ال  اود ل أ  ق د  تعاديم الكتدن 

أن تزكي  النفس وتبهري،نل تؤ،اهدن لدتعام  واحلكم ل فإننن نستفي  من  لك

ر ا  ل ،د  املؤ،اد  أكثدر فنلنفوس الزكي  البن،رة من ال الكتن  واحلكم ل

لتعام الكتن  واحلكم ل واالسدتفندة منده عمايدن م حين دنل أمدن  من غري،ن

م هننوتهنل بع  تدالوة اآلودن ل وتعادم  "التزكي "اآلو  الثنني  الت  جنء لفظ 

ن غنود  الكتن  واحلكم ل فإهنن تشري إىل أن تزكي  النفس ،  الرنو ل بمعند أ

ال سنتريل وغنو  القيدندة أوضدن انحكنمل والعقن  ل واملفن،يمل والقواننيل و

 ا  ل كام م قدو  الرسدو   ل وتزكي  النفسل وتبهري،ن من الرانخال ، 

: )الد ون   وقولده ل)إنام بعثت نمتم مكنئم انخال (  انعظم

واملنكدرل  فنلصدالة التد  تصدايهن جيد  أن تنهدد عدن الفحشدنء لاملعنما (

والزكنة الت  ت فعهن جي  أن تبهر نفسكل والصينم الب  أن وبهدر نفسدكل 

واحلج والشعن ر جي  أن تري فيك التقوىل و،كذال فنلذ  ال أخدال  لدهل 

 ال دون وال إوامن له. 

 رضورة دراسة السرية

أمن اخل  الرابع من خبوط الثقنف  اإلسالمي ل فهو السريةل و،ذا من تشري 

دْن (و  الرشوف  إليه اآل ُسدوالً مِّ ْم ئ  ديه 
دث  ف  ني  إ ْ  ب ع 

ن  دىل  املُْدؤم  دنَّ اهلل ُ ع  دْ  م  ق  ل 
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مْ  ه  فهذا الرسو ل جي  أن نتعام ون ئس سريتهل لك  نقت   هبنل كدام  )أ نُفس 

ن    (م قوله تعنىل:  س  ة  ح   اهلل ُأْسو 
ُسو    ئ 

ُكْم م  نن  ل  ْ  ك  ق  ل فهدو ئسدو  اهللل (2ل 

وةل و،و احلج  عىل الننسل وجي  عاينن أن نتعام سريتهل كام جي  و،و الق 

 عاينن أن نتعام سرية انن ينء السنبقنيل وسري ان م  لك  نقت   هبم مجيعن. 

 الرسول املنقذ املعلم

بنِيٍ ) َوإِن َكانموا ِمن َقْبلم َلِفي َضاَلٍل مُّ
إن كننوا من ق   ال عث ل ومن  أ  ،(2

 م   ني)نل ق   املن  اإلهلي  هب
ال      ض 

ف  ال  ،و: ال ع  عدن الصدوا ل ضوال )ل 

وعن احلقل وعدن الرصداط املسدتقيمل والضدال : ضد  الرشد ل واهلد ىل 

كننت  اضحل غنو  الوضوحل فنل رشو  كاهنال  امل ني: ،و الضال  الوضوال

م ضال ل فه  ضنل  م أفكنئ،نل وم عقن د ،نل وم  ق   الن   حمم 

ضددنل  م قيمهددن وأخالقهددنل وضددنل  م سدداوكهنل وضددنل  م مفن،يمهددنل و

ل ومدنَّ عدىل  اننظم  الت  تنظم املجتمعل ولكن اهلل بعث الن   حممد 

ال رشو  هبذا الن  ل فأعبن،م وجودا ومنهجن فكرودن وعقن د ونل واجتامعيدنل 

واقتصندونل ونظم حين م بك  من م الكام  من معندل كام أهنم كننوا ضنلني 

                                                        

 .22نحزا ل اآلو : سوئة ا. 2

 .2سوئة اجلمع ل اآلو : . 2
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م ا،تاممن مل فام تكن هلم تاك اال،تاممن  الك ريةل وإنام كنندت هلدم  حتد

ل وغددريَّ  ا،تاممددن  حقددريةل ليسددت  ا  أمهيدد ل فجددنء الن دد  حممدد 

 أنظمدتهمل كدام أعبدن،م ا،تاممدن  أفكنئ،مل وعندا مل وتقنلي ،مل وغريَّ 

 ك ريةل وفتح لفنقهم عايهنل وأعبن،م ئسدنل  م احليدنةل ليحماو،دن لاندنس

 مجيعن. 

 الرسالة األممية العاملية

والعر  اليومل إ ا كننت هلم قيم ل فقيمدتهم أن حيمادوا ،دذه الرسدنل ل 

وإ ا ختاوا عن ،ذه الرسنل ل فال قيم  هلمل و،م م ضدال  م دنيل وال قيمد  

ن ال قيمدد  هلددمل ا مددن نددراه اليددومل فددنلعر  واملسدداموهلددم م العددنملل و،ددذ

ال توج  هلم ئسنل ل وليس هلم دوئ  ملن ا؟!! ننه.. وحمتقرون من ك  العنمل.

 ذهأن وتمسدكوا هبد م ،ذه احلينةل والذ  وعبد  لاعدر  واملسدامني قيمد ً 

 كد الندنسل  اخرجدو،ن لكد  العدنملل فيُ رسنل ل ووكونوا دعنة هلنل وو ا روال

الننسل من الظاام  إىل النوئل فهذه اآلو  تفتح لفنقنن عىل النقا  احلضدنئو ل 

مع بع  ال عث ل من وضع متخافل إىل وضع حضنئ  متقد م جد ال لامجت

وتشري إىل عا  ،دذه النقاد ل وتتمثد  م مدنهج أو دسدتوئ السدامءل والقن د  

الربنين املخا  واملقت ئل والتفنعد  الصدند  واملتفدنين مدن القنعد ةل مدع 

ال ستوئل والقن  ل ولوال ،ذه العننْص الثالث ل ملن كننت ،ذه النقاد ل و،د  
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تدد عونن لاتأمدد  فيهددنل واالسددتفندة منهددنل لكدد  نحدد د موقعنددن م املسددرية 

 اإلنسنني  العنملي ل ودوئنن فيهن.

  

 

 



 1 املكانة املعنوية للزهراك

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس  أعو  بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن  ،   احمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل و عىل لاهم ا ِّ ا

مجدع بينندن وبدني اف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وبمحم  ول  حمم ل وعر  

  بيننن وبني حممد  ول  حممد  طرفد  عدني أبد ا م حمم  ول  حمم ل وال تفر  

 ال نين واآلخرة ون كروم. 

 معهم.. ال مع أع ا هم.  الاهم معهم

خدوة وانخدوا  م اهللل وئمحد  اهلل سالم عايكم أهين انح د ل أهيدن اإلال

 تعنىل وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين إىل مقنم إمنمندن وموالندن وسدي نن وشدفيع  لم ال  او 

                                                        

: اليدوم.  الز،دراء فنطم  حسيني د  ح يش ج ا  قرو م .  الز،راء فنطم  مول  مننس  . ب2

د  ووليدو/25: املوافدق.  د،د2122/الثننيد  مجدندى/21: التدنئو . انح  ليا د  الس ت مسنء

 . م2111/متو 
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 نوبنن ووم القينم  احلج  بدن احلسدن العسدكر  )أئواحندن لدبا  مق مده 

املدؤمنني  وعاام هنل وإىل مجيدعم  وفقهن هن وإىل مقنمن  مراجع ان لالف اء(

وإلديكم  انئض ومرنئهبدنلواملؤمنن ل واملسامني واملسداام ل م مشدنئ  

أهين انح  ل بمننس   الذكرى السدنوو  لامولد  السدعي  لاصد وق  البدن،رة 

  .(فض  ااوا  املصاني)عايهن أ اخلنلص  فنطم  الز،راء

الت  تثاج ا وئنن وتتفتح  تأيت ،ذه املننس   العزوزة أهين انح   انعزاءل

إليهن أسنئور قاوبننل م الوقت الذ  وشن فيده الكيدنن الصدهيوين الرنشدمل 

ل نظم   نن العزوزونل م ظ  امت خمز  ع وانه الشنم  عىل قبنع غزة ول ن

وال شدك  ج ا لاشعو  العربي  واإلسدالمي . العربي ل وحرية حمزن  ومؤمل 

عي  لسيندة اننظمد  الشدمولي  ال كتنتوئود  إنام ،  نتيج  ط ي ل أن ،ذه احلن

املست  ةل وحتكمهن املشني م مصري الشعو  العربي  املسام  املستضعف ل ممدن 

و   عىل احلنج  املاحد  لإلادالح السديني احلقيقد  م ال اد ان العربيد  

واإلسالمي ل و،ذه مسؤولي  الشعو  وبصوئة خنا  قوى املعنئض  فيهن. 

هلذا العنئ القن م ومقنومتهل وتتحم  الشعو  العربيد   ومن مل حيص  الرفض

هن ال ونيدد  خنادد  قددوى املعنئضدد  فيهددنل مسددؤوليتواإلسددالمي  وبصددوئة 

والتنئخيي : الوطني  والقومي ل وال  ء بنلتحركدن  الشدع ي  اجل ود  الفنعاد  

لإلاالح السيني الشنم  م ،ذه ال ا انل استجنب  لن اء ال ون والضدمري 
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قدندم عدىل ،دذه انمد  فدإن ال والقوم  والوطن  الننبض بنحليدنةل اإلنسنين

 .  سوف وكون أسوأ وأسوأ

سدوف أحتد   م ،دذه الاياد  امل نئكد  واملننسد    لأهين انح   انعدزاء

ق  البدن،رة اخلنلصد  فنطمد  السعي ة عن املكنند  املعنوود  العنليد  لاصد و

 . ءالز،را

فنطم  بضع  : » نكرمم احيح ال خنئ : قن  الرسو  انعظم ا

 «.  من ل فمن أغض هن أغض ن 

فدإنام ،د  فنطمد  بضدع  مند ل »وم ئواو  أخرى م ال خنئ  ومسام: 

 «.  ورو ن  من أئاهبنل ووؤ ون  من ل ا،ن

إنددام فنطمدد  بضددع  مندد ل وددؤ ون  مددن ل ا،ددنل »وم اددحيح البمددذ : 

 «.  وونص ن  من ونص هن

ند ل وق ضدن  مدن وق ضدهنل فنطم  بضدع  م»وم مست ئ  الصحيحني: 

 «.  وو سبن  من و سبهن

ئضن فنطم  من ئضدن ل وسدخ  فنطمد  مدن »وم اإلمنم  والسينس : 

ومدن أئ  فنطمد  فقد  بنتد  فقد  أح ند ل اسخب ل فمن أح  فنطمد  

 «.  سخ  فنطم  فق  أسخبن أئضنينل ومن أ
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قدن    أن الرسدو  انعظدم انكدرم وم ع د لخدر مدن الرواودن 

 .  2«وور  لرضن    ن اهلل ورض  لرض ك  إ»لفنطم : 

حتد د لندن ب قد   امل نئكد  لشروف ،دذه انحندودث ا لأهين انح   انعدزاء

وعمق وشمو ل املكنن  املعنوو  العنليد  لاسدي ة البدن،رة اخلنلصد  فنطمد  

فه  ت لنن عىل أن الز،راء ق  بارت كام  الع ودو  هلل )   اجلدال   لالز،راء

الكنماد ل بحيدث أاد حت إئاد دن وإئادة الرسدو  واإلكرام( والعصدم  

إئادة واحدد ة ال ختتاددف م يشء.  لوإئادة اهلل   انعظددم انكددرم

من فعد    وفعاهن ل ومن قو  ئسوله  ز،راء من قو  اهلل فقو  ال

وحرهبن من حرهبامل وسامهن من سامهامل  ل ومن فع  ئسوله اهلل 

 وقتال!!   مد ئسولهوئ اهلل  ْت وقتات فق  ئمدم  وإن ئ  

نَّ )قن  اهلل تعنىل: 
ل ك  ْيت  و  م  ْيت  إ ْ  ئ  م  ن ئ  م  ت ا ُهْم و  نَّ اهلل   ق 

ل ك  ْقُتُاوُ،ْم و  ا ْم ت  ف 

يم  
ا  يع  ع 

م  نًن إ نَّ اهلل   س  س  نُْه ب الء ح 
ني  م 

ن    املُْْؤم 
ل ُيْ يل  د و  م  اهلل   ئ 

2)  . 

 ومها:  ،أمهيتهامإلشارة إىل نقطتني أرى وهنا أرغب يف ا
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 النقطة األوىل

م   لنن من وواف به أ،  ال يدتتفرس   إن ،ذه انحندوث الرشوف  امل نئك 

 وو ه ولسننه.   م بأهنم وجه اهلل بعض أحندوثهم وأدعيتهم و ونئا 

 وفعاهم من فعاه.  لمن قوله  نن قوهلم ؛فهم لسننه وو ه

عدرف ئضدن اهلل أفعدنهلم وُ فذلك نن م وجو،هم وأقواهلم و وأمن وجهه

   .وغض ه وسخبهل كام وعرف الرضن والسخ  م وجه اإلنسنن 

مدن »م احل وث الق ي:  تني نفهم قو  اهلل وعىل ،ذا انسنس امل

ممدن  يل ولين فق  ل نته بحر  من ل ومن تقر  يل ع    بيشء أح  إيل   ىعند

 تد أح دهل فدإ ا أح  ُتدهبنلنواف  ح     وتقر  إيل  افبضته عايهل ومن  ا  ع

سمعه الذ  وسمع بهل وبرصه الذ  و رص بهل وو ه التد  ود بش هبدنل  كنُت 

لهل وإ ا  وق مه الت  وميش هبن. وإ ا سألن  نعبينهل وإ ا استرفرين نغفرنَّ 

 )ئواه ال خنئ  وأمح (.«  ين أعذتهاستعن

 النقطة الثانية

ن الز،راء ق  بارت مرت د  ت لنن عىل أ دوث الرشوف  امل نئك ن ،ذه انحنإ

كدام قدن   -والعصم  الكنما  أوضنل وأهندن بحدق   الع ودو  الكنما  هلل 

سي ة نسدنء العدنملنيل وسدي ة نسدنء املدؤمننيل -  عنهن أبو،ن املصبفد
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وسي  نسنء أ،  اجلن . فام توج  امرأة عىل وجده انئضل ولدن توجد  إىل 

فهم ال عض )عقال ونقال(: أن ال وق   القينم  امرأة أفض  وأكم  منهن. ووم

هن خدنتم انن يدنء يأح  من انن ينء وتق م عايهن م الفض  والكام ل سوى أب

 .   والرس 

 القرآن الكريم... ونساك كامالت يف التاريخ

لق  أشنئ القرلن الكروم بإك نئ إىل نسنء كدنمال  م  لأهين انح   انعزاء

 منهن عىل س ي  املثن :  للعظيم لبوو  لارسنال  الساموو  االتنئو  ا

 أوّل ـ هاجر زوجة خليل الرمحن إبراهيم أم إسامعيل

وارب،ن  لو ، ،ن وقننعتهن لوق  أشند القرلن الكروم بإوامهنن واالحهن

 ل ولرسددوله خايدد  الددرمحن إبددرا،يم  وطنعتهددن هلل  لوشددجنعتهن

ه. فقد  خدرج وئفقهن به وئعنوتهن احلسن  ل لوحسن ت عاهن وعننوتهن بول ،ن

متوجهن إىل حدرم اهلل  هبن  وجهن إبرا،يم اخلاي  ومعهن ابنهن الوحي  إسامعي 

عش  وال شجر وال مدنء وال حيدوان وال  م مك ل ومل وكن م مك  ووم  ا 

برشل فاام وااهن وأئاد أن وبكهن فيهن مع ولد ،ن إسدامعي  وودذ،  عدنهام 

 فيه برش وال منء وال طعنم؟! سألته: ون سي  !! أتبكنن هبذا الواد  وليس 

 هبذا؟ ،  أمر  اهلل 
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 فقن  هلن خاي  الرمحن: نعم!! 

 : إ ا ال وضيعنن!! فقنلت

بكد  ثقد   مدره واستسدامت إىل أ لفق  ئضيت بقضنء اهلل وقد ئه

فكنن بئر  مدزمل وكنندت الكع د  الرشدوف ل وكدنن  .ومل تعبض لواطمئننن

بربكد   لري الكثدري مدن عند  اهلل احلج ومننسكه قينمن لاننسل ونز  اخل

عايهددن وعددىل ولدد ،ن إسددامعي  و وجهددن إبددرا،يم اخلايدد   ل لددك املوقددف

 وال رشو  قنط   إىل ووم القينم !! 

خمنط ن الر  اجلاي    قن  اهلل تعنىل عىل لسنن خاي  الرمحن إبرا،يم

ت د  )وخما ا هلذه املننس  :  وَّ دن ُ ئِّ
نُت م  ن ن إ ينِّ أ ْسك  بَّ ند   ئَّ

ْئع  ع      
درْي     اد  غ  ب دو 

ْم  دْيه  ْدو   إ ل  دن  النَّدنس     ًة مِّ د  
دْ  أ ْفئ  دال ة  ف نْجع  يُموْا الصَّ

ن ن ل ُيق  بَّ م  ئ  رَّ ك  املُْح 
ْيت  ب 

ْشُكُرون   اَُّهْم و  ع   ل 
ا   ر  ن  الثَّم  اْئُ ْقُهم مِّ دن ُنْعا دُن  . و  م    و 

ن ُنْخف  ْعا ُم م  ن ن إ نَّك  ت  بَّ ئ 

م   ءو  ام   السَّ
ال  م   م  ان ْئض  و 

 
ء ْ ن يش  ىل  اهلل   م  د ع  ْف   .  (2ن خي 

 ثانيا ـ سارة زوجة خليل الرمحن إبراهيم أم إسحاق

وق  أشند القرلن الكروم بفضاهن وأث ت أهنن من خدرية النسدنء وم نئكد  
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حيث وئد  الكثري  لوحم ث ل والظن،ر أهنن تفو  بنلفض  ،نجر أم إسامعي 

ن  القرلني  الرشوف  امل نئك  الت  تث ت ح وث املال ك  معهن بصوئة من اآلو

                    م نرشةل ممن و   عىل كامهلن وعظيم فضاهنل ومل ورد مثد   لدك )بحسد  مدن 

 اآلن( بنلنس   إىل ،نجر. حيرضين

ْ  ج  )قن  اهلل تعنىل:  ق  ل  يم  ب دنو 
ا،  دل شرنءْ  ُئُسُان ن إ ْبر  دنُلوْا س  دن   ى ق  ال ًمن ق 

ن يذ   ْج   ح 
نء ب ع  ال م  ف ام  ل   ث  أ ن ج  ُ،ْم  . س  در 

 ن ك 
ْيده  دُ  إ ل  ُْم ال  ت ص  هي 

أ ى أ ْو   ا امَّ ئ  ف 

ْوم  ُلدوط   ْان ن إ ىل  ق  نُلوْا ال  خت  ْف إ نَّن ُأْئس  ً  ق  يف  نُْهْم خ  س  م  أ ْوج  د    . و  م 
آ   أ ُتدُه ق  اْمر  و 

ن ن ْ ْت ف   رشَّ ك  ح  ْعُقو   ف ض  ق  و  اء إ ْسح  ئ  ن و 
م  ق  و  ن ب إ ْسح  ل ُ   . ،  ْوا ت د أ أ  ن و  ْت و  نل  ق 

ي   
ج  ء  ع  ْ ا ل يش  ذ  ْيًخن إ نَّ ،   ش 

ا ب ْعيل  ذ   ، ُجو   و  ْن ع  ن  أ  دْن أ ْمدر   . و  نُلوْا أ ت ْعج   ني  م  ق 

مْح    إ نَّ   ُ اهلل   ئ 
ْيُكْم أ ْ،   اْل  ْيت  ا  نُتُه ع  ك  ر  ب  ي   اهلل   و  ي   جمَّ 

 
 .  (2ُه مح 

 ثالثا ـ أم موسى

. ن وعنم  بند  إرسا يد  معنماد  سديئ لق  كنن فرعون ج نئا عني ال وكن

بن  إرسا ي  وذ،  ماكده عدىل بأن مولودا م  كن،ن ق ب  لفرعونوق  تن أ 

جنونه وأا ئ أمره إىل اجلالو ة بذبح ك  مولدود وولد  م بند   فجن   و وه.

ف انطفن  أمنم لبدن هم وأمهدن م مدن ن!! فذبحوا لالإرسا ي  ظاام وع وان
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مدن أجد  أن  ن ئمح  وال شفق  وال خوف من عقن . كد   لدك الظادمدو

وسام املاك لفرعونل وأن و قد م جربوته مببعن عىل عر  احلكمل ليفسد  

 م انئضل وحيكم م الننس برري احلق وبنلظام والع وان!! 

ْرع  )قن  اهلل تعنىل: 
ْست ْضدع ُف إ نَّ ف  ي ًعن و 

ن ش  ع    أ ْ،ا ه  ج  ال  م  اْن ْئض  و  ْون  ع 

ون  
ن  املُْْفس   

نن  م  ُه ك  نءُ،ْم إ نَّ س 
ْست ْحي   ن  و  ْبن نءُ،ْم و  ُح أ  بِّ نُْهْم ُوذ  ً  مِّ ف 

 .  (2ط ن  

وعدن  م حجدر أمده  لول  موسد بن عمران القنسي  وم ،ذه الظروف

غم ئقنبد  الرشدط  واجلدالو ة الشد و ة عدىل البن،رة الزكي  ثالث  شهوئ ئ

نسنء بن  إرسا ي  املستضعفن . إال أن أمه احلنون خنفت عايده مدن ببدش 

إليهدن أن تضدعه م ادن و  وتاقيده م  البنغي  فرعونل فدأوحد اهلل 

مدر  بده. وسامت انمر إليهل وادنعت مدن أُ  اليمل فتوكات عىل اهلل 

ند بفضد  اهلل وبركنتده إىل أمده كد  تقدر فنلتق  ل  فرعون البف ل ولكنه ع

 عينهن ولتعام أن وع  اهلل حق وا  . 

يده  )قن  اهلل تعنىل:  ْلق  أ  ْيه  ف  ا   ع 
ْفت  ا خ  إ    يه  ف  ع  د أ ْن أ ْئض  ْين ن إ ىل  ُأمِّ ُموس  أ ْوح  و 

ُاوهُ  نع  ج   و 
ْيك  وُه إ ل  اد   إ نَّن ئ 

ين  ز  ْ ال  حت  ال  خت  نم  و   اْلي مِّ و 
ا ني   م  ن  املُْْرس 

ب دُه  . م  نْلت ق  ف 

دنُنوا  دن ك  مُه  ُجنُود  دنن  و  نم   ، دْون  و  ْرع 
ًندن إ نَّ ف  ز  ح  ا و  دُ وًّ ُْم ع  ي ُكون  هل 

ْون  ل  ْرع 
لُ  ف 
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ني  
نط ئ  أ   . خ   اْمر 

نل ت  ق  ْون  ُقرَّ  ةُ و  ْرع 
ن ن أ ْو  ةُ ف  ع  نف  د أ ن و  س  ْقُتُاوُه ع  ل ك  ال  ت  نْي  يلِّ و  ع 

تَّ  ْشدُعُرون  ن  ُ،ْم ال  و  ً ا و  ل  ُه و  ذ 
ْ   . خ  دند  ًغدن إ ن ك  دد ف نئ  اُد ُأمِّ ُموس  أ ْاد  ح  ُفدؤ  و 

ني  
ن  ن  املُْْؤم 

ت ُكون  م 
ن ل  ْا  ه  ىل  ق  ْبن ن ع  ب  ْوال  أ ن ئَّ  ل 

ُتْ     ب ه  ديه   . ل   ُقصِّ
ُْخت ه  نل ْت ن  ق  و 

ْشُعرُ  ُ،ْم ال  و  ن ُجنُ   و   ع 
ْ  ب ه  ْ دُ   . ون  ف   رُص  دن ق  دع  م 

اض   املْ ر 
ْيده  ا  ْمن دن ع  رَّ ح  و 

دُحون   ُه ن نا  ُ،ْم ل  ُكْم و  ُه ل  ْكُفُاون   و 
ىل  أ ْ،   ب ْيت  ُكْم ع  ْ  أ ُدل  ْت ،  نل  ق  ْدن دنُه  . ف  د  ر  ف 

دنَّ 
ل ك  دقو و  ْعد   اهلل ح  ت ْعا م  أ نَّ و 

ل  ن  و  ز  ْ ال  حت  ن و  ْينُه  رَّ ع  ق  ْ  ت   ك 
ه  ُ،ْم ال   إ ىل  ُأمِّ أ ْكث در 

ْعا ُمون    .  (2و 

وتوالت فصو  القص  مشه ا بع  مشه ل حتدد انتهدت هبدال  فرعدون 

واآلون  الرشوف  امل نئك   ل وانتهنء ماكه الرنشم عىل و  ن   اهلل موسد

تكشف لنن بوضوح بعضن من افن  ،دذه املدرأة اجلاياد  وفضداهن وكامهلدن 

 وأهنن حم ث . 

 حم )زوجة فرعون(رابعا ـ آسية بنت مزا

و،  من املؤمنن  الصنحلن  من بن  إرسا ي ل وكننت تكتم إوامهننل فاام 

عىل السحرة م ووم الزوند ل اختدذ  مدن  لدك مننسد     غا  موسد

لتعان مترد،ن عىل فرعون ودونه وماكه وجربوته وسابننه. فأظهر  إوامهندن 
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قد  . وهن الكرومد دونهدن احلنيدف وإنسدننيتمنترصة بذلك لفبر ن وعقاهن و

ل ن شدهي ة م فأخذ م تعذو هن حتد لقيت ئهب   هنن،ن فرعون عن  لك فام تنته 

س ياه. فكننت مثدنال لامدرأة املؤمند  الزا،د ة الصدنبرة املجن،د ة الشدهي ة 

هبدن مدثال لامدؤمنني إىل ودوم وحقيق . وقد  ا  اهلل  اخلنلص  بحق

 القينم . 

ا     اهلل م  )قن  اهلل تعنىل:  نل دْت ئ  ِّ و  ْون  إ ْ  ق  ْرع 
أ ة  ف  ْمر 

نُوا ا  ون  لم 
اَّذ  ث اًل لِّ

دْوم   دن  اْلق 
ن د  م  ن جِّ  و 

ا ده  م  ع  دْون  و  ْرع 
دن ف  ن د  م  ن جِّ  و 

 اجْل نَّ  
ْيًتن م  ن     ب 

اْبن  يل  ع 

ني  
 .  (2الظَّنمل  

فق  اختنئ  جوائ ئهبن والقر  منه عدىل أن »وقو  العالم  الب نط ن  : 

كون أنيس  فرعون وعشيقته و،  ماك  مرصل ولثر  بيتن و نيه هلن ئهبن عىل ت

بيت فرعون الذ  فيه ممن تشتهيه اننفس وتتمندنه القادو  مدن تقدف دونده 

اآلمن ل فق  كننت عزفت نفسهن عام ،  فيه من  ون  احلينة الد نين و،د  هلدن 

لريد  خنضع ل وتعاقت بدام عند  ئهبدن مدن الكرامد  والزلفددل فآمندت بن

 . 2«واستقنمت عىل إوامهنن حتد قضت
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 خامسا ـ بلقيس ملكة سبأ

كننت مماك  س أ م اليمن مركزا جتنئودنل و ا  ثدروة ك درية م مقد متهن 

  الذ،  وانحجنئ الكروم ل وكنن عىل ئأسهن م عه  ن   اهلل سدايامن

ماك  تسمد )باقيس( من بنن  الت نبع ل وق  أوتيت ك  من ترو  من أس ن  

القوة وألوان النعمل وكننت حتكم قومهن بنلع   والشوئىل وكننت م غنو  

العق  واحلكم  واالتزان والسرية احلسن ل إال أهندن وقومهدن كدننوا وع د ون 

وبسدد   عقاهددن وحكمتهددن وئووتهددنل فقدد   للشددمس مددن دون اهلل ا

ملدن ئأتده  أحسنت الترصف مع كتن  ن   اهلل سايامن إليهنل وخضعت لاحق

سدن العنق د  )وهلل وقدند  قومهدن إىل اإلودامن وح لنو  ن د  اهلل سدايام عىل

،دن مدن ق د  السداب  رر  حلكم والقوة عن احلقل كدام مل تُ ،ن ارر  ومل وُ  لاحلم (

. وأسألكم أهين انح  : كم مثاهدن مدن احلكدنم شوئىوالقوة عن الع   وال

،دذا  الرجن  ق وام وح وثن؟! وأئى أنكم متاكدون اجلدوا  الصدحيح عدىل

 السؤا  بنلتجرب  وبمق ائ املعرف  املتنح  لكم بنلتنئو  الق وم واحل وث!! 

ا )قن  اهلل تعنىل:  دن   دنُْهْم ف دننُظْر م  ْم ُثمَّ ت و  َّ ع  ْيه  ْه إ ل 
ْلق  أ  ا ف  ذ  ت ني  ، 

اْ ،   بِّك 

ُعون   ْرج  ت ن   ك   . و 
َّ ك     إ يل 

ُ إ ينِّ ُأْلق  ن أ هي  ن امل    ْت و  نل  وم  ق  إ نَّدُه  . ر  ن  و  دن ُسدا ْيام 
ُه م  إ نَّ

يم   ح  مْح ن  الرَّ ني   . ب ْسم  اهلل الرَّ
ْأُتوين  ُمْسا م  َّ و  يل  ْعُاوا ع  ُ  . أ الَّ ت  ن أ هي  دن امل د   ْت و  نل  ق 

نط   ن ُكنُت ق   أ ْمر   م 
ُ ونأ ْفُتوين  م  تَّد ت ْشه  ً  أ ْمًرا ح  دنُلوا ن ْحدُن ُأْوُلدوا ُقد.  ع  ة  ق  وَّ
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ون   ْأُمر  ا ت  ن   ننُظر   م   ف 
ْيك  اْن ْمُر إ ل   و 

و   ُأوُلوا ب ْأس  ش    ا  . و  دْت إ نَّ املُُْادو   إ    نل  ق 

ُادون   ْفع  ك  و 
ل  دذ  ك  دً  و  لَّ

دن أ    ه 
ة  أ ْ،ا  دزَّ

ُادوا أ ع  ع  ج  ن و  دُ و،  ً  أ ْفس  ْرو  ُاوا ق  خ  إ ينِّ  . د  و 

ن د وَّ   ف 
م هب     ْيه  ا    إ ل 

دُاون  ُمْرس  دُع املُْْرس 
ْرج  ة  ب دم  و  ر 

دن    . نظ  ن  ق  دنء ُسدا ْيام  ا دامَّ ج  ف 

ُحدون   ْفر  ُكْم ت 
ت  وَّ
ْ  أ ندُتم هب  د   َّن لت نُكم ب  رْي  ممِّ   اهلل خ 

 ف ام  لت نين 
ون ن  ب ام      

دْع  . أ مُت  اْئج 

ل   ُم هب  ن و       هل 
ي نَُّهْم ب ُجنُود  الَّ ق 

ن ْأت  ا  ْم ف  ْيه  ُرون  إ ل  نغ  ُ،ْم ا  ً  و  لَّ
ن أ    نْه  نَُّهم مِّ ج   . نُْخر 

ني  
دْأُتوين  ُمْسدا م  ْ    أ ن و  ن ق  ه 

ْرش    ب ع 
ْأت ين  ُكْم و  ُ أ و  ن أ هي  ن امل    ن   و  ْفرودت   . ق 

دن   ع  ق 

د ق  ْيده  ل  ا  إ ينِّ ع  ك  و 
نم  ق  ن مَّ

ُقوم  م  ْ    أ ن ت   ق 
ن ن لت يك  ب ه  نِّ أ  ن  اجْل  دني  مِّ

دن     .و  و أ م  ق 

لُه  ا دامَّ ئ  ْرُفدك  ف  ْيدك  ط  ْرت  َّ إ ل  ْ    أ ن و   ق 
ن ن لت يك  ب ه  ت ن   أ 

ن  اْلك  ْام  مِّ
ُه ع  ن  

الَّذ   ع 

دإ نَّام   ر  ف  دك  ن ش  م   أ أ ْشُكُر أ ْم أ ْكُفُر و 
ين  ي ْ ُاو 

يِّ ل  ن ف ْض   ئ 
ا م  ذ  ن   ،  ُه ق  ن  

ا ع  رًّ
ُمْست ق 

ْشُكرُ  وم   و  در   و ك 
ن  يِّ غ  إ نَّ ئ  ر  ف  ف  ن ك  م   و 

ه  ن ن نُظدْر  . ل ن ْفس  ده  ْرش  دُروا هل  دن ع  دن   ن كِّ ق 

ْت ُ ون   ون  ال  هي 
ن  الَّذ 

  أ ْم ت ُكوُن م 
ْت    ْت  . أ    نل  ْرُشك  ق  ا ع  ذ  ك  ي   أ ، 

نءْ  ق  ا امَّ ج  ف 

ن  ه 
ْ ا  ن ق  ْام  م 

ُأوت ين ن اْلع  ُه ُ،و  و  نَّ أ  ني  ك 
ُكنَّن ُمْسا م  دن  . و  ْعُ دُ  م  نن دت تَّ ن ك  ن م   ، ا  َّ و 

ون   ر 
نف  ْوم  ك  ن ق  نن ْت م  هنَّ ن ك 

د  ْتُه  . ُدون  اهلل إ 
س  أ ْتدُه ح  ا امَّ ئ  ح  ف  ْ ي   هل  ن اْدُخيل  الرصَّ

ق 

ن ور  ق 
ائ  دو  دن ق  د  مِّ ح  مم  درَّ ْ دن   إ نَّدُه ْص  ن ق  ْيه  دنق  ن س  ْت ع  ف  ش  ك  ل دْت ئ  ِّ إ ينِّ جُلًَّ  و 

ني  
نمل   ن  هلل َّ  ئ  ِّ اْلع  ع  ُسا ْيام  أ ْسا ْمُت م   و 

ا ْمُت ن ْفيس   .  (2ظ 
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 سادسا ـ العذراك البتول مريم بنت عمران

 لوعفتهددن لوع ند ددن لوإوامهنددن لوقدد  أشددند القددرلن الكددروم بعامهددن

. وانقبنعهدن إليده لن هلل وإخالادهن م طنعتهد لوشدكر،ن لواالحهن

   هبن مثال لامؤمنني إىل ووم القينم . وا

نل دْت ئ  ِّ )قن  اهلل تعنىل:  ْون  إ ْ  ق  ْرع 
أ ة  ف  ْمر 

نُوا ا  ون  لم 
اَّذ  ث اًل لِّ ا     اهلل م  و 

دْوم   دن  اْلق 
ن د  م  ن جِّ  و 

ا ده  م  ع  دْون  و  ْرع 
دن ف  ن د  م  ن جِّ  و 

 اجْل نَّ  
ْيًتن م  ن     ب 

اْبن  يل  ع 

ني  
ن دن  . الظَّنمل   وح  دن ئ 

ْخن ن ف يده  م  ن ف  ن ف  ه  ْرج  ن ْت ف    أ ْحص 
ت  ان  الَّ ْمر 

م  اْبن ت  ع  ْرو  م  و 

ني  
نن ت  ن  اْلق 

نن ْت م  ك   و 
ُكُت  ه  هبِّ ن و   ئ 

ام   
ا  ْت ب ك  ق  ا  َّ  .  (2و 

بن  إرسا يد  ومدن أعدنظم  وكنن أبو،ن عمران ئجال انحلن من أرشاف

إليه: أين وا،  لك ول ا  كرا سدوون م نئكدنل  وق  أوحد اهلل تعنىل عاام هم.

املدوتد بدإ ينل وجنعاده ئسدوال إىل بند    ورب  انكمه وانبدرصل وحييد

  وجته بتاك ال شنئة الربنني  العظيم . فاام محات ندذئ  مدن إرسا ي . ف رش  

وق  تق اهدن ئهبدن بق دو   لم ببنهن إىل بيت املق سل فكننت مروم أم عيسد

  عايهدن املحدرا  وكنن كاام دخد لنتن حسننل وكفاهن  كرونحسنل وأن تهن ن 

 فيسأهلن: من أون لك ،ذا ون مروم؟!  وج  عن ،ن ئ قنل
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ن   )فتقو :  س 
رْي  ح  نء ب ر  ن و ش  ْرُ ُ  م   اهلل   إنَّ اهلل   و 

ن   ْن ع   !!  (ُ،و  م 

وملن ول   ابنهن امل نئ  عيسد بن مروم انكشفت احلقيق ل وعرف الننس 

 ول  الذ  برش اهلل )ت نئ  وتعنىل( به ج ه عمران. أنه ال

ْبن د  )قن  اهلل تعنىل:  دن م  ب  ْئُ  ل دك  م  ان  ئ  ِّ إ ينِّ ن دذ  ْمدر 
أ ُة ع   اْمر 

نل ت  إ ْ  ق 

ا ديمُ  يُع اْلع 
دم  نِّ  إ نَّك  أ نت  السَّ

ت ق  َّْ  م  ًئا ف  نل دْت ئ  ِّ إ ينِّ  . حُم رَّ ن ق  ْته  دع  ض  ا دامَّ و  ف 

عْ  ض  ن و  ْيُته  دمَّ إ ينِّ س  دننُنث د و  ُر ك  ك  دْيس  الدذَّ ل  ْت و  دع  ض  اهلل ُ أ ْعا ُم ب ام  و  ن ُأنث د و  ُته 

يم   ج   الدرَّ
ْيب نن  ن  الشَّ

ن م  ت ه  وَّ ُ ئِّ ن ب ك  و  يُذ، 
إ ينِّ ُأع  ْرو م  و  ُ دو    . م  هب  دن ب ق  دن ئ  ت ق  َّا ه  ف 

ن   س  نًنح  س  ن ن   نًتن ح  ْن  ت ه  أ  ك   و  دن و  وَّ ر  ك  ن    ا ه  ا   فَّ ْحدر 
دن املْ  وَّ ر  ك  دن    ا ْيه  د   ع  ُكاَّدام  د خ 

ند   اهلل   إنَّ اهلل    دْن ع  دْت ُ،دو  م  نل  ا ق  دذ   ، 
ُم أ نَّد ل دك  ْرو  ن م  ن   و  ْ قًن ق 

ن ئ   ، ن  
ج    ع  و 

ن    س 
رْي  ح  نء ب ر  ن و ش  ْرُ ُ  م  و 

2)  . 

إون،ن وتبهري،دن مدن   رب،ن بنابفنء اهللوكننت املال ك  حت ثهن وخت

الددرجس واندنددنسل وحتثهددن عددىل اجلدد  واالجتهددند م البنعدد  والع ددندة 

واإلخالص وحسن الع ندةل فننقبعت ال تدو  اخلنلصد   واخلشوع هلل 

مروم بنت عمران إىل ع ندة ئهبن بص   وإخدالص نيد ل وقد  أغنن،دن ئهبدن 

  ة نسنء  منهنن. وكننت بحق سي م بر   اجلن  )كام مر( عن الكس .الكرو
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 اجلايد  سديه هن بق ئتده عدىل كد  يشءكام برش  املال ك  مروم بأن اهلل 

ول ا خياقه بكام  )كن( من غري أ ل وأن اسمه املسديح عيسدد بدن مدرومل 

وأنه سدوف وكدون مدن الصدفوة الصدنحلني املقدربني مدن اهلل )   اجلدال  

نين واآلخرةل وأنه وكام ورشفن عظيام م ال  لون ين  ا مكنن  عنلي  لواإلكرام(

  املدوتد بدإ ن اهلل يدالننس م امله  وكهالل وورب  انكمده وانبدرصل وحي

وق  ث دت بنلد لي : أهندن  لك ممن له من الفضن   والكرامن وغري  ل .

 معصوم  وحم ث . 

ط  (قن  اهلل تعنىل:   و 
ن   ُم إ نَّ اهلل   اْادب ف  دْرو  دن م  دُ  و  ك 

نل دت  املْ ال    إ ْ  ق  در    و  هَّ

ني  
نمل   نء اْلع  س 

ىل  ن   ع 
ن   اْاب ف  دع   . و  د  م 

ع  اْئك    و 
اْسدُج    و 

بِّك  ر 
ُم اْقنُت   ل  ْرو  ن م  و 

ني  
اك ع  هْي ْم إ ْ  ُوْاُقدون  . الرَّ د   دن ُكندت  ل  م   إ ل يدك  و 

يده  ْي   ُنوح  ْن أ ن  نء اْلر 
ل ك  م    

م   ْرو م  و  ْكُفُ  م  ُْم و  ُهْم أ هي  ُمون  أ ْقال م  ْت ص  هْي ْم إ ْ  خي  دُ   . ن ُكنت  ل    نل دت  املْ آل  ك  إ ْ  ق 

يًهدن م   ج  دْرو م  و  دد اْبدُن م  يس 
يُح ع  نُْه اْسُمُه املْ س   مِّ

م   
ا  ُ   ب ك  ُم إ نَّ اهلل   ُو  رشِّ ْرو  ن م  و 

ب ني   رَّ ن  املُْق 
م   و 
ة  ر 
اآلخ  ْني ن و  اُِّم النَّنس  م  املْ   . ال   ُوك  ني  و 

دنحل   ن  الصَّ
م  ْهاًل و  ك   و 

 ْه  

نء  . ن و ش  ُاُق م  ْ  اهلل ُ خي 
ل ك  ذ  ن   ك    ب رش   ق 

ْسن  ْمس  ْ و  مل  ل    و  ْت ئ  ِّ أ نَّد و ُكوُن يل  و  نل  ق 

ي ُكونُ  ُه ُكن ف  ُقوُ  ل  إ نَّام  و  ا ق َض  أ ْمًرا ف  التَّدْوئ   . إ    د   و  ْكم 
احْل  ت ن   و 

ُمُه اْلك  اِّ ُوع  اة  و 

ي    نج  اإل  ُكْم أ ينِّ أ ْخُادُق  . و  بِّ ن ئَّ  مِّ
ْئُتُكم ب آو   

ْ  ج  ي   أ ينِّ ق 
ا   رْس 

ن   إ  ُسوالً إ ىل  ب  ئ  و 

ده   ىُء انْكم  ُأْبدر   اهلل   و 
ا ب إ ْ ن  رْيً ي ُكوُن ط   ف 

أ نُفُ  ف يه  رْي  ف  ْيئ    البَّ ه  ن  البِّني  ك  ل ُكم مِّ
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ُأْحي   املْ د ص  و  ُرون  م  وان ْبر  خ  دن ت د َّ م  دْأُكُاون  و  ُأن  ِّدُئُكم ب دام  ت   اهلل   و 
ْوت د ب دإ ْ ن 

ني  
ن  ْؤم  ُكْم إ ن ُكنُتم م  ً  لَّ ك  آلو 

ل  دن   . ُبُيوت ُكْم إ نَّ م    
ًقن ملِّ دن ب دنْي  و د   َّ م  د ِّ ُمص  و 

ْيُكْم و   ا  م  ع    ُحرِّ
 َّ ل ُكم ب ْعض  الَّذ 

ُح  ن   و 
اة  ُقوْا التَّْوئ  دنتَّ ُكْم ف  بِّ ن ئَّ  مِّ

ْئُتُكم ب آو   
ج 

أ ط يُعون   يم   . اهلل   و 
ْست ق  اط  م   

ا ْص  ذ  نْعُ ُ وُه ،  ُكْم ف  ب  ئ  يِّ و  إ نَّ اهلل   ئ 
2)  . 

 كفهو ثابت للزهرا كل ما ثبت للسيدات الكامالت

إن ك  من ث ت م القدرلن الكدروم لتادك السدي ا   لأهين انح   انعزاء

 لمث : العقد  ينلنمال  من الفض  والكرامن  وافن  الكام  اإلنسنالك

 لوالز،د  لوالصرب لواإلخالص لوا   البنع  لوكام  اإلوامن لواحلكم 

وحسدن الت عد   لدة واالنقبنع إىل اهلل وحسن الع ن لوالبهنئة لوالعف 

والتواضع لازوج وطنعتهل وحسن الرعنو  ل والد واحلنو عايهمل واجلهدند 

والثق  بوع ه ونرصه وثوابهل والرضدن بقضدن ه  ل  اهلل لتضحي  م س يوا

والتسايم نمره.. فهو ثنبت بنلعق  والتجرب  )أعن  السرية الثنبتد (  لوق ئه

والنق  )القرلن الكروم والسن  الرشوف ( لاسي ة الصندق  البن،رة اخلنلصد  

وسي ة نسنء أ،د   فه  سي  ن مجيعن وسي ة نسنء العنملنيل .فنطم  الز،راء

ث ل ومن أ،  بيت العصم  الكنما  الذون أ ،د  اهلل عدنهم اجلن ل و،  حم   
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 الرجس وطهر،م تبهريا. 

 وهي:  ،وهنا أرغب يف التنبيه إىل نقطة مهمة ذات فائدة علمية وعملية

والنسنء الكنمال  التد   لنلي  الت  حظيت هبن فنطم  الز،ران املكنن  العإ

سري ن م ال حدث ق د  قايد ل لت د د مدن حينولده   كر  أسامء،ن وبعض

ال عض من تقايد  قيمد  املدرأة ومكننتهدن ودوئ،دن ومسدؤوليتهن العنمد  م 

احلينةل ووقرص دوئ،ن عىل ال يت والفرا . وتث ت الرؤو  القرلنيد  السدنمي  

لامرأةل حيث تتسنوى املرأة والرج  م القيم  اإلنسنني  واملسؤولي  العنمد  

واجلددزاءل وإن اختافددت بيددنهام بعددض الوظددن ف واملسددؤولين   م احليددنة

نظرا الختالف ط يع  الذكوئة واننوث ل لتث ت بدأن املدرأة تفضد   ؛اخلنا 

 وفض  املرأة م خصدن   الدذكوئةلالرج  م خصن   اننوث ل والرج  

دون أن وقا   لك من القيم  اإلنسدنني  واملسدؤولي  املشدبك  بيدنهام م من 

   احلينة.

ُقدوْا )قن  اهلل تعنىل م إث ن  القيم  اإلنسنني  املشبك :  دن أ هي  دن النَّدنُس اتَّ و 

دنالً  ج  نُْهام  ئ 
ب ثَّ م  ن و  ه  ْوج  ن    نْه 

ا ق  م  خ   و 
ة    
اح  ن نَّْفس  و  ُكم مِّ ا ق    خ 

ُكُم الَّذ  بَّ ئ 

ا  و 
دنءُلون  ب ده    ت س 

ُقدوْا اهلل   الَّدذ  اتَّ نء و  س 
ن  رًيا و 

ث  ا دْيُكْم ك  دنن  ع  دنم  إ نَّ اهلل   ك  ن ْئح 



 15 .........................................................   ملكنن  املعنوو  لاز،راءا

ق يً ن ئ 
2)  . 

 وعايه فإنه ال فض  نح مهن عىل اآلخر إال بنلتقوى. 

ْان دنُكْم )قن  اهلل تعنىل:  ع  ج  ُأنث دد و  در  و  ك  دن    ْقن دنُكم مِّ ا  ن أ هي  ن النَّنُس إ نَّدن خ  و 

ُكْم ع   م  ُفوا إ نَّ أ ْكر  نئ  ت ع 
ق   ن     ل  ري  ُشُعوًبن و 

يم  خ   
ا  نُكْم إ نَّ اهلل ع   .  (2ن   اهلل أ ْتق 

فنملرأة املؤمن  ب ئجن  اإلوامنل أو املايئ  عاامل »قن  العالم  الب نط ن  : 

أو الر ون  عقالل أو احلسن  خاقنل أكرم  اتن وأسمد دئج  ممن ال وعندهلدن م 

ى  لددك مددن الرجددن  م اإلسددالمل كددنن مددن كددننل فددال كرامدد  إال بددنلتقو

 .  4«والفضيا 

نُددون  (وقددن  اهلل تعددنىل إلث ددن  املسددؤولي  املشددبك  واجلددزاء:  املُْْؤم  و 

در   دن  املُْنك  دْون  ع  نْه  و   و 
دْأُمُرون  ب دنملْ ْعُروف  ي دنء ب ْعدض  و 

ن نُ  ب ْعُضُهْم أ ْول 
املُْْؤم  و 

ئ   يُعون  اهلل   و 
ُوب  نة  و  ك  ُوْؤُتون  الزَّ ال ة  و  يُمون  الصَّ

ُوق  ُُهُم اهلل ُ و  مح  ْ دري  ك  س 
ئ  ُه ُأْول  ُسول 

يم  
ك  وز  ح  ز  دن  . إ نَّ اهلل   ع  ه 

ت  ْ دن حت 
در   م  ْ  جت 

نَّدن    ج 
ن دن   املُْْؤم  ني  و 

ن  ع    اهلل ُ املُْْؤم  و 

 ُ دن  اهلل   أ ْكدرب  ان  مِّ ْضدو 
ئ   و 
دْ ن   ع 

نَّن   يِّ  ً  م  ج  ن  ط 
نك  س  م  ن و  يه 

ون  ف 
نل    هْن نُئ خ 

ان 

                                                        

 .2: ل اآلو النسنء. سوئة 2

 .24: ل اآلو احلجرا . سوئة 2

 .221ص 2ج :امليزان. 4



  م ئحن  أ،  ال يت  ...................................................  11

ظ يمُ  ْوُ  اْلع  ك  ُ،و  اْلف 
ل    2)  . 

دن )ث ن  الفضد  م اننوثد  والدذكوئة: وقن  اهلل تعنىل م إ نَّدْوْا م  ت م  ال  ت  و 

دي   
نء ن ص  انِّس 

ل  ُ وْا و  َّن اْكت س  ي   ممِّ
ن   ن ص  ج  ارِّ ىل  ب ْعض  لِّ ُكْم ع   ب ْعض 

ف ضَّ   اهلل ُ ب ه 

اْسأ ُلوْا اهلل   ْ ن  و  َّن اْكت س  ا ياًم ممِّ  ع 
 
ء ْ نن  ب ُك ِّ يش  ْضا ه  إ نَّ اهلل   ك  ن ف   .  (2 م 

سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل ل وأأكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

 .ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ من ك  سوءل وأولكم

 والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته. 

                                                        

 .22د  22: ل اآلو التوب . سوئة 2

 .42: ل اآلو النسنء. سوئة 2



 1صلح اّلمام اْلسن هل هو مسايرة؟

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أئفع أسمد لودن  التهدنين إىل مقدنم إمنمندن وسدي نن وشدفيع  لم ال  او 

أئواحندن لدبا  مق مده ) احلج  بدن احلسدن العسدكر  نوبنن ووم القينم  

 مجيدعوإىل مقنمن  مجيدع مراجدع انمد  وفقهن هدن وعاام هدنل وإىل  ل(الف اء

شد ك  املندنئ هبدنل وإىل ئواد املؤمنني واملؤمندن  م مشدنئ  انئض ومرنئ

                اإلمددنم احلسددن  بمننسدد   مولدد  السدد   العظدديم لكبونيدد  انعددزاءاإل

 . بن عيل

ئأوت أن تكون الكام  )القصدرية( التد  طا تمو،دن  أهين انح   انعزاءل

،دن عدىل ادفحتكم اإللكبونيد  )شد ك  نشرل  اجلايا ل من  م ،ذه املننس 

عىل سؤا  مهمل وت ندئ إىل  ،ن الكثريون مدنكم م  وني ( إجنب ً لكباملننئ اإل

   .،ذه انونم

                                                        

: التددنئو .  احلسددن اإلمددنم مولدد : املننسدد  . لكبونيدد اإل املنددنئ شدد ك : النرشدد جهدد . 2

 . م2115/انو  ترشوند  أكتوبر/21: املوافقد ،2121 /ئمضنن/22
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يف   والسؤال هو: هل يدخل صلح اإلمام السبط: اْلسن بن عيل

 دائرة مسايرة اْلكم األموي اجلائر؟

 اجلواب

انمدو  م دا درة مسدنورة احلكدم   ال و خ  ااح اإلمدنم احلسدن

،دو   ن مدنهج اإلمدنم احلسدنأ اجلن ر. حيث كشفت انحد ا  كاهدن

ومل  أشدكن  املعنئضد  املرشدوع  إسدالمينل  املعنئض  لاحكم انمو  بكد

نقد  الصداح املعنئضد  )نسد ن   . نعدملوترري  لك املدنهج بعد  الصداح

مدع  لإىل املواجهد  السينسدي  السدامي  موضوعي ( من املواجهد  العسدكرو 

لنظنم انمو  اجلن رل وقد  التأكي  عىل حق ورشعي  املواجه  العسكرو  مع ا

وأادحنبه الكدرام م املعنئضد  السينسدي ل إوامندن   أظهر اإلمنم احلسن

واربا واحتسنبن وث نتن عىل امل ند  منقبع النظريل فام ورريوا ومل و د لوا ومل 

 سدي  الكثدري مدن التضدحين  اجلسديم .ونثنوال وقد موا م املواجهد  السين

 الكثريون من خرية أاحنبه الكرام حينةو  حينة اإلمنم احلسن و ئو ن

وغري،م من الشده اء  وأاحنبهل وعمرو بن احلمق اخلزاع لأمثن : حجر 

 م املواجهد  السينسدي . كنتيج  لاعنف السابو  من طرف واحد  لانبرائ

حيدث كدنن معنوود  وقتد   عنف السابو  انمو  متع د الوجوهلوكنن ال

لظند ل ووعرضدهم إىل التعدذو  عىل التهم  وا  أاحن  اإلمنم احلسن
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والترشو  والسجن واملبدنئدةل ووسدقبهم مدن دواوودن العبدنء لاتضدييق 

عايهم م أئ اقهمل والتأثري السا   عدىل حيدن م املعيشدي  وحيدنة أرس،دمل 

وكنن ورد شهندا م م القضنء )وغريه( كجزء من احلر  النفسي  ضد ،مل 

متعد د الوجدوه أن وسدق  ولكن مل وستبع  لك العنف السابو  انمدو  

تاك املعنئض  )البن،رة( املحم و  العاوود  احلسدني ل بد  كدنن عنمد  قدوة 

ال سدديام الكوفدد  و نئ،ن م شددتد الوالوددن  اإلسددالمي للصددمود،ن وانتشدد

املمتحن . كام أن الصاح و خ  م دا رة التكتيك العسكر ل ومل وكدن ختايدن 

عد  ضد  السداب  انموود  وشرملدا م ( عن املواجه  العسكرو  ا )بصوئة

وأادحنبه )م ظد  املعنئضد    مل وتوقف اإلمنم احلسن اجلن رة. وعايه

 مجيددعالسينسددي  الشددجنع ( عددن فضددح ممنئسددن  النظددنم انمددو  عددىل 

اناددع ة: ال ونيدد  والسينسددي  واالقتصددندو  واالجتامعيدد  والثقنفيدد ل ومل 

  ثقنفد  وترسديوتوقفوا عن نرش الوع ل وشحذ اهلمدمل وتقوود  العدزا مل 

ل والتأكي  عىل رشعيتهدنل وبندنء كنف  أشكنهلنب الرفض والتح   واملواجه  

املستوون ل واالسدتع اد لامسدتق     قواع  املعنئض  وتبوور أدا هن عىل ك

الكثدري مدن املحاادني  . وقد  ئبد ل عدىل ضدوء  لدكلأ االحتامال ونسو

وئة أخيده اإلمدنم السينسيني )ق وام وح وثن( بني اداح اإلمدنم احلسدن وثد

 احلسني. 
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  عدي بن حاتم واإلمام اْلسن

أن ع   بن حنتم )و،و أح  اخلدواص( جدنء إىل اإلمدنم   كر املؤئخون

ين مدت ق د  مدن ئأودت!! بن ئسدو  اهللل لدودد  أون »وقن :   احلسن

أخرجتنن من الع   إىل اجلدوئل فبكندن احلدق الدذ  كندن عايدهل ودخاندن م 

وق انن اخلسيس التد  ر  منهل وأعبينن ال ني  من أنفسننل ال نط  الذ  كنن هن

 «.مل تاق بنن

إين ئأوت ،وى معظم الننس م  لون ع  »قن اًل:   فرد اإلمنم احلسن

الصاحل وكر،وا احلر ل فام أح  أن أمحاهم عىل من وكر،ونل فرأوت دفع 

 «.  ،ذه احلرو  إىل ووم منل فإن اهلل ك   ووم ،و م شأن

وثقنفد  الدرفض  لئوح العزة والكرامد   اإلمنم احلسن فام وستنكر

واإلْصائ  لوئفض ال نط  والظادم واملذلد  واخلندوع لوالتح   واملواجه 

عد   بدن  ىعىل مواجهتهن بكنف  أشكنهلن وتالوونهن بعزومد  وشدكيم  لد 

نن  ؛وإنام أقر،ن وأخربه عن إئجنء احلدر  )تكتيكدن( إىل ودوم لخدر لحنتم

ن ختدوض مدع اإلمدنم البدن،ر مستع ة م  لدك الوقدت ن اجلام،ري مل تكن

،دذا الدن  نجد : . ففد  احلر  ض  معنوو   احلسن بن عيل الشجنع
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بحدق املواجهد  العسدكرو  ضد    اإلمنم احلسدن متسك الس   الكروم

معنوو  بن أي سفيننل والتأكي  عدىل رشعيتهدن م مواجهد  احلدنكم ال دنغ  

لندنس بنل نطد  والظادم ونرشد الفسدندل املرتص  لاحقو  والسنع  بني ا

اإلئادة القوودد  الفوال ودد  خلددوض غامئ،ددنل ولكندده وجدد    وامتالكدده

املسامني بحنج  إىل إع اد ج و  لا خو  م املعركد  العسدكرو ل ممدن دفعده 

لاصدداح )تكتيكددن( ونقدد  املعركدد  مددن املواجهدد  العسددكرو  إىل املواجهدد  

وعايده تدم  . الوع  وبننء املعنئض السينسي  السامي ل وإتنح  الفرا  لنرش

 تأجي  املواجه  العسكرو  إىل حني تتهيأ الظروف املننس   إليهن. 

 من املواقف السياسية لإلمام اْلسن 

بعد  الصداح ضد    ومن مواقف املواجهة السياسية لإلمام اْلسـن

وليس اخلايف  من دان بدنجلوئل »معنوو  قوله م خبن  له بحضوئ معنوو : 

السننل واختذ ال نين أبن وأمنل ولكن  لك ماك أان  ماكن متتع بدهل  وعب 

            عتدهل فكدنن كددام وكدنن قد  انقبدع عنده واسدتعج  لذتدهل وبقيدت عايده ت

ني  ): قن  اهلل  ت نع  إ ىل  ح  م  ُكْم و  ْتن    لَّ
ُه ف  اَّ ع  إ ْن أ ْدئ   ل   .  2(2و 

                                                        

 .222انن ينءل اآلو : . سوئة 2

 .14ص :ال يهق  لاملحنسن واملسنو . 2
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 السياسية من مواقف أصحاب اإلمام اْلسن 

م  موقف انحنف بن قديس ن مواقف أصحابه يف املواجهة السياسية:وم

وقد  ». فقدن  انحندف: حني عرض معنوو  أمر ال يع  ليزو جماس معنوو ل 

عامت ون معنوو ل أنك مل تفتح العرا  عنوةل ومل تظهر عايده قعصدن )وعند : 

ن له وولكنك أعبيت احلسن بن عيل من عهود من ق  عامتل ليك لبنلقتن (

فأنت أ،  الوفنءل وإن تر ئ تظادمل واهلل إن وئاء   مر من بع  ل فإن تفان

شرب غد ئ  احلسن خيوال جيندال وأ ئعن ش ادال وسيوفن ح ادال وإن ت ن له

وأندت تعادم مدن أ،د  العدرا : مدن أح دو  مندذ  جت  وئاءه بنعن من نرصل

ك أبرضو ل وال أبرضوا عاين وحسنن منذ أح ومهنل ومن ندز  عاديهم م  لد

غري من السامءل وإن السيوف الت  شهرو،ن عايك مع عيل ووم ادفني لعدىل 

 .  2«عواتقهمل والقاو  الت  أبرضو  هبن ل ني جوانحهم

حني دخ  عىل معنوود  فسدأله: مدن فعادت   ومنهن موقف ع   بن حنتم

 البرفن  )وعن  أوالده(؟ 

 فقن : قتاوا مع عيل!! 

                                                        

 .212ص :ابن قتي   لاإلمنم  والسينس . 2
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  ل وبق  أوالده!! فقن  معنوو : من أنصفك عيلل قت  أوالد

 فقن  ع  : من أنصفت عاينل قت  وبقيت بع ه!! 

فقن  معنوو : أمن إنه ق  بقيت قبدرة مدن دم عدثامنل مدن ومحو،دن إال دم 

 رشوف من أرشاف اليمن )وعن  بذلك ع  (!! 

فقن  عد  : واهلل إن القادو  التد  أبرضدنن  هبدن لفد  اد وئننل وإن 

تقندنل ولدئن أدنيدت إليندن مدن الرد ئ فدبا أسينفنن الت  قنتانن  هبن لعىل عوا

لك من الرش شربال   ننيَّ )الفب: من بني طرف اإلهبنم والس نب  إ ا فتحتهام( لنُ 

جد  احليدزوم )تدردد الدنفس وقدت حشروإن حز احلاقوم )قبدع الرق د ( و

االحتضنئ( ن،ون عاينن من أن نسدمع املسدنءة م عديلل فسدام السديف ودن 

 معنوو  ل نعث السيف. 

ت و،دنل وأق د  عدىل عد   فقن  معنوو  مباجعن: ،ذه كاام  حكدم فنك

 .  2كأنه من خنط ه بيشء حمندثن لهل

سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

 .ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ من ك  سوءأول ولكم

                                                        

 .24ص 4ج :عود املس لمروج الذ، . 2
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 .والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته

 



  1ن مام اْلسان يف صلح اإلامليز

أعو  بنهلل السميع العايمل من رش نفيس انمنئة بنلسوءل ومن رش 

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

عىل حمم  وأ،  بيته البي ني البدن،رون وأادحنبه املنتج دني  الاهم ا ِّ 

 انخينئ. 

خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل تعنىل ن اإلأهي السالم عايكم أهين انح  ل

 وبركنته. 

 نرفع أحر التعن   إىل مقنم إمنمندن وموالندن وسدي نن وشدفيع لم ال  او 

والزمدنن )أئواحندن لدبا  مق مده لعصر  نوبنن احلجد  املهد   ادنح  ا

وإىل مقنمن  مراجع انم  وفقهن هن وعاام هنل وإىل مجيدع املدؤمنني  لالف اء(

منن ل واملسامني واملسداام ل م مشدنئ  انئض ومرنئهبدنل وإلديكم واملؤ

                                                        

 مسدنء: اليدوم. عيسدد م وند  مأتمد  عيسد م ون  م.  احلسن اإلمنم شهندة  كرى مننس  . ب2

 كددننوند  ونددنور/22: املوافددق. د،دد2142/اددفر/1: التددنئو . اجلمعدد  ليادد د  اخلمدديس

 . م2121/الثنين
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أهين انح  ل بمننس   الذكرى السنوو  لشهندة اإلمنم السد   الزكد  احلسدن 

 بن عيل. 

عنوان احلد وث كدام أعادن عنده: )امليدزان م اداح  لأهين انح   انعزاء

 وسوف أحرص عىل أن تكدون كامتد  قصدريةل و لدك م لاإلمنم احلسن(

س ي  فسح املجن  أكثر لاحوائ واملننقش ل وسوف أجعاهدن م نقدنط حمد دة 

 تسهيال لافهم ومسنمه  م االختصنئ. 

مم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن )قال اهلل تعاىل:  َلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعهم سم َلَقْد َأْرَسْلنَا رم

وَم النَاسم بِاْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا ا ِديَد فِيِه َبْأس  َشِديد  َوَمنَافِعم لِلنَاِس َولَِيْعَلَم لَِيقم ْْلَ

َلهم بِاْلَغْيِب إَِن اهلل َقِويٌّ َعِزيز   سم هم َورم م  1(اهلل َمن َينُصم

 :سوف أجعل اْلديث عىل قسمني

سوف أتننو  فيه بعدض احلقدن ق انسنسدي  املهمد  التد   القسم األول:

ئك ل والت  تسدن،م م فهدم أفضد  وأسده  أشنئ  إليهن اآلو  الرشوف  امل ن

 .   لصاح اإلمنم احلسن

بعض انضواء التد  تسدنع نن عدىل فهدم فيه سوف أسا   القسم الثاين:
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 .   لصاح اإلمنم احلسن - إن شنء اهلل تعنىل -واقع  

 : اْلقائق املهمة التي أشارات إليها اآلية الرشيفةالقسم األول

 لأو ضدمننً  ترصحينً  لمن قرو  أو من بعي  لاآلو  الرشوف  امل نئك  أشنئ 

إىل جمموع  حقن ق من شأهنن أن تسن،م م فهم أفض  وأسه  لصاح اإلمنم 

سوف أسعد بعون اهلل تعنىل لاوقوف عايهنل وسوف أجعاهن د   احلسن

م سد ي  تيسدري  وع   م ب اود  احلد وثلكام  لإن شنء اهلل تعنىل د م نقنط

 الفهم واالختصنئل و، : 

 (1اْلقيقة )

: إقنم  الع   اإلهل  بني  ، عىل اعي  احلينة ال نين ن غنو  بعث الرس إ

الننس مجيعن بنلسع  لتحقيق ،ذه الرنو ل و لدك  الننسل وق  كاف اهلل 

  و لك: بقيندة انن ينء وانواينء

دون قيدندة انن يدنء وانوادينء إىل حتقيدق ،دذه نن الننس ال هيت ون من  •

 الرنو . 

دون ري قدندئون عدىل حتقيدق ،دذه الرنود  مدن ونن انن ينء وانواينء غد •

 مسنع ة الننس إليهم ووقوفهم إىل افهم. 
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 (2اْلقيقة )

ن حتقيق ،ذه الرنو  وتبا  توفري جمموع  من الرشوط املعنوود  واملندود  إ

 واإلدائو ل منهن: 

 الص   واإلخالص م الني  إىل اهلل س حننه وتعنىل.  •

 نض نط م العم . اال •

 توفري العتند الال م.  •

 الث ن  والتضحي .  •

 وغري،ن.  •

  ىل ئأس القن مدد ل فقد  وتددأخر ووقدف الصدد   واإلخدالص م النيدد  عد

فر الرشوط انخرى د وتشت  معننن م بسد   اعن املؤمنني د ئغم تو النرص

 وجود شوا   م الني . 

 (3اْلقيقة )

ني  العظيم ل ال ومكن أن وتحقق إال بأن وسد قه ن حتقيق ،ذه الرنو  الربنإ

   لرفض لاظام ومقنوم  الظنملنيل أ  أن حتقيق ،ذه الرنو  وتبا :ا

 ئفض الظام ومقنوم  الظنملني.  •
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 السع  لتحقيق الع   وإقنمته بني الننس.  •

وتق وم أ  شك   لم اهلل عز وج  عىل الننس الركون إىل الظنملنيهلذا حر  

سنع ة الت  تعينهم عىل االستمرائ م الظامل وأخرب بأن عنق   من أشكن  امل

  لك الننئ. 

دن )قو  اهلل تعنىل:  ُكدم مِّ ن ل  م  ُكُم النَّنُئ و  سَّ ت م  ا ُموْا ف  ون  ظ 
نُوْا إ ىل  الَّذ  ْرك  ال  ت  و 

ون   ُ ي نء ُثمَّ ال  ُتنرص 
ْن أ ْول   .  (2ُدون  اهلل م 

 .  2«ام  وأعواهنم م الننئالظ: » وقن  الرسو  انعظم انكرم

أون الظام  وأعواهنم: من ال  هلم  إ ا كنن ووم القينم  نندى منند  »وقن : 

 .  4«حرشو،م معهمندواةل أو ئب  هلم كيسنل أو م  هلم م ة قامل ف

 لظنملني ،و م احلقيق  والواقع:و لك نن الركون إىل ا

 مفس ة عظيم  م الروح والواقع.  •

اهلل العزوز اجل نئل وعنق د  الركدون إىل غدري اهلل عدز وجد   وئكون إىل غري •
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 الننئ. 

 (4اْلقيقة )

نه وتحقدق بفضد  إحتم ل و ن االنتصنئ وحتقيق دول  الع   اإلهل  أمر  إ

اهلل عز وج  وفض  جهود املؤمنني املخاصنيل و،ذا وتبا  االسدتمرائ م 

انقبنعهدن. وقد   ساسا  اجلهود املنص   لتحقيق ،ذه الرنود  الربننيد  وعد م

 لعىل نفسه أن خيتنئ م ك   منن الع د الكنم مدن املدؤمننيأوج  اهلل 

وط الال مد  نداء املهمد ل و لدك مدن لشرووقيضهم حلم  ،ذه املهمد  بدن

دن )أعظم فض  اهلل الرن  احلمي  عايهم وعىل الننس مجيعنل قو  اهلل تعدنىل:  و 

ْرت  َّ  ن و  نُوْا م  ون  لم 
ذ  ْأيت  اهللُ أ هي  ن الَّ ْوف  و   ف س 

ن د ون ه  نُكْم ع 
  ون دُه  م 

حُي    ُهْم و 
ْوم  حُي  ب ق 

 س   ي   اهلل 
ُ ون  م  ون  جُي ن،  ر 

نف  ىل  اْلك   ع 
ة  زَّ
ني  أ ع 

ن  ىل  املُْْؤم   ع 
لَّ   ْوم     أ    ال  خي  نُفون  ل  و 

ل ددك  ف ْضددُ  اهلل  اهللُ ال  ددم     ددنء و  ددن و ش   م 
دديم  و   ُوْؤت يدده 

ا  ددع  ع 
فددنملراد مددن  ل(2اس 

،نن لديس االئتد اد م العقيد ة مدن اإلسدالم إىل الكفدرل وإندام  "االئت اد"

وانمدر  لاالئت اد العميل املتمث  م التخيل عن املسؤولين  العنم  م اجلهند

ل والدد عوة إىل اهلل    اجلددال  واإلكددرام لبددنملعروف والنهدد  عددن املنكددر

 ي  اهلل عز وج . نفن  والتضحي  م س واإل
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و،ذا ووج  عىل ك  مؤمن اند  م إوامنه احلرص عدىل أن وكدون مدن 

هبدم ل وندهل فنلسدن  جنئود ل إن مل وكدن ي أندن  ،ؤالء الذون ونترص اهلل 

د  ي   اهلل )وأنت ف رريننل قو  اهلل تعنىل:   س 
ُقدوا م  ْون  ل ُتنف  دُؤالء ُتدْ ع  نأ نُتْم ،   ، 

  ُ ْ خ  ن و  نُكم مَّ
اهللُف م   و 

ه  ن نَّْفس  ُ  ع  ْ خ  إ نَّام  و  ْ  ف  ْ خ  ن و  م  اءُ  و  در  أ نُتُم اْلُفق     و 
ن   اْلر 

ُكمْ  ُكوُنوا أ ْمث نل  ُكْم ُثمَّ ال و  رْي  ْوًمن غ  ْ  ق 
ْست ْ    ْوا و  لَّ ت و  إ ن ت  وق  جنء م ال عنء  .(2و 

وتعدز جعانن ممن تنترص به لد ونكل او»قوله:   املرو  عن اإلمنم الرضن

به نرص وليكل وال تست    بنن غريننل فإن است  الك بنن غرينن عايدك وسدريل 

 .  2«و،و عاينن كثري

 تساعد عىل فهم واقعي لصلح اإلمام اْلسن  نقاط: القسم الثاين

فدد  ولشرابعد  اإلشدنئة إىل احلقدن ق القرلنيد  التد  أشدنئ  إليهدن اآلود  

وأجعاده م   ح اإلمنم احلسننتق  إىل احل وث عام وتعاق بصاأامل نئك ل 

 نقنط أوضنل و، : 

 (1النقطة )

نده القدرلن ،دو نفدس هندج انن يدنء الدذ  بي    إن هنج اإلمنم احلسن
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 الكرومل و،و: 

 ئفض الظام ومقنوم  الظنملني.  •

 والسع  إلقنم  القس  والع   بني الننس.  •

 ئفدض مل وسنور الظدنملني ومل وتعدنوش معهدمل وإندام  فنإلمنم احلسن

إعدالن إلوقدنف  فهدو  الظام وقنوم الظنملنيل وأمن ااح اإلمنم احلسن

املواجه  العسكرو  مع معنوو  بدن أي سدفيننل و لدك وفدق رشوط معيند  

اشبطهن عايه م وثيق  الصاحل ومل تتوقف املواجه  السينسي  بني البدرفني. 

حينتده   اإلمدنم احلسدن  املواجه  السينسي  بيدنهامل ودفدع فق  استمر

  هلدذه املواجهد . ولدو سدنور اإلمدنم  نً وحينة الكثري من خدرية أادحنبه ثمند

معنوو  بن أي سدفيننل ومل تكدن ،ندن  مواجهد  سينسدي  بدني   احلسن

ولكنن اإلبقدنء  ل البرفنيل ملن كننت ،نن  حنج  الغتين  اإلمنم احلسن

 عايه أفض  ملعسكر معنوو . 

 (2النقطة )

بأن معنوو  بن أي سفينن ئك  املنرب بعد  التوقيدع  لخبأً  لال عض وبرح

إن ك  من  أو دم أاي  م ،ذه الفتن  ملبادو  »عىل الصاح م نرشةل وقن : 

،دو   وثو،ذا احل ل«،نتني وك  رشط رشطته فتحت ق م    ل)أ : مه وئ(
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أقر  لاخين  املرسح  منه لاواقعل فهذا ال ومكن أن حيد  ل وإال مل وكدن 

ع الصاح أاالل فنملسأل  ليست جمدرد كتنبد  عدىل الدوئ ل ،نن  لزوم لتوقي

عدىل انئض.   ا ون القوى ومن جيرسي  مرت ب  بمووإنام ،  حسنبن  سين

والصحيح أن معنوو  بن أي سفينن التزم إىل فبة من الزمن ب ندود الصداحل 

ثم أدئ  من خال  النتن ج الت  أفر  ن التجرب  عىل انئض بدأن انمدوئ ال 

وكان من  ل م انحلهل وإنام تسري م انلح معسكر اإلمنم احلسنتسري 

 ل أن الصاح أعبد انمنن ناحن  اإلمنم احلسن أهم نتائج الصلح:

وأعبن،م حرو  احلرك  والسفر والتنقد ل فدذ،  الكثدري مدنهم إىل الشدنمل 

وكننت منبق  مراق  م وجو،هم من ق  ل ونجحوا م تريدري الدرأ  العدنم 

،نن ل فخيش معنوو  من انقال  الرأ    سكر اإلمنم احلسنلصنلح مع

ئ نقض الصاحل و ،  إىل وعىل ضوء ،ذه النتن ج وغري،نل قر   .العنم ض ه

 مسج  الكوف ل وأعان نقضه له. 

 (3النقطة )

عدىل الصداحل كدنن   ن اعباض بعدض أادحن  اإلمدنم احلسدنإ

عدباض بعدض ا نبعندهل و،دو وشد ه إىل حد  ك دري بس   ع م استيعنهبم

عىل ااح احل و ي ل الدذ  وادفه   أاحن  الرسو  انعظم انكرم

ْتًحن م   ينًن)القرلن الكروم بنلفتحل قو  اهلل تعنىل:  ت ْحن ن ل ك  ف  ر  ل دك   . إ نَّن ف 
ي ْرف 
ل 
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و ك   اهللُ
  ْ هي  ا ْيك  و  ت ُه ع  ْعم 

مَّ ن 
ُوت  ر  و  أ خَّ ن ت  م  ن  ك  و  ن   

م  م  ق  َّ ن ت  ياًم  م  ْست ق  اًطن م   
 . ْص 

و نرُص    اهللُ وًزا و  ز  ا ع  م أعظدم أادحن  الرسدو  انعظدم وق  سدا   ل(2ن رْصً

نمر الصاح عدن إودامن ئغدم عد م اسدتيعنهبم نبعدندهل ثدم   انكرم

تكشفت هلم أبعنده احلقيقي  بع  حنيل و،كذا كدنن احلدن  م اداح اإلمدنم 

 .   احلسن

 (4النقطة )

مدن   بن أي سفينن ل نود الصاح مع اإلمنم احلسن إن نقض معنوو 

ج ننئ الرصاع السيني بني البرفنيل وئفدع مدن وتدرية طرف واح ل ق  أج  

تينال ل حتدد واد  انمدر إىل اغتيدن  اإلمدنم احلسدن غاالعتقنال  واال

ئأى بعد  نقدض معنوود  لاصداحل عد م   نفسه. إال أن اإلمنم احلسدن

و لك بندنء عدىل احلسدن   ؛مع معسكر معنوو  استئننف املواجه  العسكرو 

السيني ال قيق لاظروف املوضوعي ل فيام تعود به مدن املصداح  واملفسد ة 

عىل ال ون والع ندل ومل وكن الصاح نتيجد  ملدن وبادق عايده الد عض املدزاج 

 .   اخلنص لإلمنم احلسن

 

                                                        

 .4د  2الفتحل اآلو : . سوئة 2



 215 ................................................   امليزان م ااح اإلمنم احلسن

 :وهنا أرغب يف تناول ثالث مسائل

 قيدد ة اإلمنميدد  د بحسدد  العقدد  م ع  ن ادداح اإلمددنم احلسددن)أ( إ

وااح اإلمنم عديل  ل والن  د ،و ااح الرسو  انعظم انكرم

ن ثدوئة إو .بن أي طنل ل وااح اإلمنم احلسنيل وااح مجيدع ان مد 

م عقي ة اإلمنمي  د بحس  العق  والنقد  د ،د    اإلمنم احلسني

نلد ل وثوئة اإلمنم عيل بدن أي ط ل ثوئة الرسو  انعظم انكرم

ن كددال مددنهام وددرت   وإ .وثددوئة اإلمددنم احلسددنل وثددوئة مجيددع ان مدد 

جهني أو مدزاجني خمتافدني بنلظروف املوضوعي ل وال وعدربان عدن تدو

 .   احلسن واحلسني لإلمنمني

 وان م  انطهنئ مدن أ،د  ال يدت  ن الرسو  انعظم انكرم) ( إ

 وا دم البدن،رة ،م حج  الترشوعل إال أن رشعي  مواقفهم ال تن ع من 

املق س ل وإنام من الواقع. فصوابي  الصاح والثدوئة م احلقيقد  ال تن دع 

بحيدث وتسدنوى الصداح  ؛ملجرد كوهنام من اإلمنمني: احلسن واحلسني

هام م امليددزان الرشددع  برددض النظددر عددن الظددروف يوالثددوئة م نفسدد

يدن بدنلواقع وحقيقاملوضوعي  املرت ب  هبامل وإنام ورت بنن ائت نطن فعايدن 

 ل وق  بحثت  لك بنلتفصي  م مننس ن  سنبق . وال ونفصالن عنه

والنتيج  الت  نخاد  إليهدن: خبدأ بعدض املدؤمنني م االحتجدنج 
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إلث دن  ادح  مدواقفهم  بصاح اإلمنم احلسن أو ثوئة اإلمنم احلسدني

السينسي  برض النظر عن الظروف املوضدوعي  التد  حتدي  بدنملواقفل 

  اح  املواقف من خال  بحث الظروف املوضوعي  واملباو : إث ن

ليكون احلكم الرشع  عايهن من خال  تشدخي  توافقهدن  ؛املرت ب  هبن

 باحن  الظروف املوضوعي  املرت ب  هبن.  لووجن،تهن

سدامته الشخصدي  اخلناد  التد     لك  إمنم من أ م  أ،  ال يت )ج(

صدي  بحيدث وكدون وتميز هبنل فايس جلميع ان م  نفس السام  الشخ

ك  واح  مدنهم نسدخ  لآلخدرون مدنهمل فهندن  تندوع واخدتالف م 

السام  الشخصي  بينهمل و،ذا من وشه  به الواقعل و،و مباو  لتنوع 

وددنعم عددىل كدد  إمددنم مددن  ن اهلل إاندوائ بددنختالف املراحدد ل و

الصفن  ومن سام  الشخصي  من ،و انفضد  لد وئه. و،دذا ونب دق 

وضنل فنالختالف بينهم م سام  الشخصدي  قدن مل و،دو عىل انن ينء أ

خي م اندوائ الت  وقومدون هبدن بدنلنظر إىل ظدروف كد   مدننل و،دذا 

 -سدام  إال أن اخدتالف ال لالسيام م انن ينء أويل العزموواضح ج ا 

 واحل وث ،نن خنص بنن م :

أفعدنهلم ال وؤثر عىل احلج  املشبك  بينهم القن م  عىل وح ة أقواهلم و •

 وتقرورا م. 
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وأن جمموع السام  عىل بعضهن م ك  إمنم جتعاهم كاهدم م الفضد   •

 سواء. 

 (5النقطة )

ثم  ل املباو  من املؤمنني اخلضوع لوالو  الرسو  انعظم انكرم

سواء كنن املوقف العنم ،و الثوئة أو  للوالو  ان م  انطهنئ من أ،  ال يت

احلسن واحلسدني : » رسو  انعظم انكرمقو  اللالصاح أو غريمهنل 

وم  من الري   اخلضوع د بحس  نظرو  والو  الفقيه د « إمنمنن قنمن أو قع ا

 .لاويل الفقيه )مع التن يده إىل اخدتالف الفقهدنء بشدأن سدع  والود  الفقيده(

وبحس  نظرو  والو  الفقيهل فإن االحين  الوالو  م احلكوم  والشدؤون 

وان م  من   انكرم بني الفقيه وبني الرسو  انعظم  العنم  ال ختتاف

وان مد  مدن   ئغم تفو  الرسو  انعظم انكدرم ل أ،  ال يت

أ،  ال يت عىل الفقهنء م اخلصن   والفضن   بام ال وقدنسل فدنالختالف 

م اخلصن   والفضن   ال وؤثر عىل الصدالحين  املمنوحد  هلدم م والود  

 ل والتد  وتوقدف عايهدن نجدنح النظدنم اإلسدالم  احلكم والشؤون العنمد

وق ئته عىل حتقيق أ، افهل مع التأكي  عىل توفر الرشوط الال مد  م الفقيده 

 املتص   لاوالو . 

أن اإلمنم معصوم م معرف  احلكدم  و،  لو،نن أئغ  م توضيح مسأل 
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الرشع  وم تشخي  املوضوعن ل وليس لد ى الفقهدنء ،دذه العصدم ل 

لاخبددأل وهلددذا أشددنئ الفقهددنء إىل دوئ أ،دد  االختصددنص م  فهددم عرضدد 

تشخي  املوضوعن  م الشؤون العنم ل إال أن أ،  االختصنص ال والو  

ع التب يدقل فدإن ادنح  هلمل فمتد تقرئ اختن  القرائا  ووضدعهن موضد

ا دد  ولدديس أ،دد  للشرعيدد  م  لددك ،ددو الفقيدده اجلددنمع لشرالوالودد  ا

 االختصنص. 

سدترفر اهلل أول عتذئ لكم عن ك  خبدأ أو تقصدريأول ق ائأكتف  هبذا امل

 .ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ من ك  سوءأول الكروم الرحيم يل ولكم

 والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته. 



 1  مام اْلسنصلح اإل

من رش نفيس انمنئة بنلسوءل ومن رش  لأعو  بنهلل السميع العايم

 .مالرجي الشيبنن الرو   

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

قاوبنن  ،   االاهم ا  عىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل و

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

حمم  ول  حمم ل وال تفر  بيننن وبدني حممد  ول  حممد  م الد نين واآلخدرة 

 طرف  عني أب ًا. 

 هم ال مع أع ا هم. الاهم معهم.. مع

خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل تعنىل ل أهين اإلالسالم عايكم أهين انح  

 وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين وأ كن،ن إىل مقدنم إمدنم  وسدي   ومدوال   لم ال  او 

ئوحد  وأئواح املدؤمنني )احلج  بن احلسدن العسدكر   لوشفيع  ووم القينم 

 مقنمدن  مراجدع انمد  وفقهن هدن وعاام هدنل وإىل ل وإىل(لبا  مق مه الفد اء

                                                        

 لياد  دد االثندني مسدنء: اليدوم. ال  ع مأتم د املننم  م.  الس   احلسن اإلمنم مول  مننس  . ب2
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وإلدديكمل بمننسدد    ومرنئهبددناملددؤمنني واملسددامني م مشددنئ  انئض  مجيددع

 .   الذكرى السنوو  لامول  امل نئ  لاس   احلسن الزك 

 كر معده الصداح مدع   كاام  كر اإلمنم احلسن لأهين انح   انعزاء

 كر  معه الثوئة عىل   منم احلسنيمعنوو  بن أي سفيننل وكاام  كر اإل

وزو  بن معنوو ل وق  ئبد  بعدض الكتدن  واملفكدرون مدن خدنئج مدنهج 

اإلمنم  بني مزاج اإلمنمني وأخالقهام وبني املوقفنيل وفرسوا املدوقفني عدىل 

م ئأهيدم وعكدس مزاجده املسدنمل   ،ذا انسنسل فصاح اإلمنم احلسن

ئأهيدم تعكدس مزاجده الثدوئ   م  وأخالقهل وثدوئة اإلمدنم احلسدني

ن اإلمدنم م ،ذا البرحل حتد قن  بعضدهم: إ وأخالقهل وق  متندى ال عض

 ننه كدنن عدىل خدالف مدع أبيدهل وكنئ،دكنن عثامين اهلوىل وإ  احلسن

حلروبهل وأنه حرض،ن ومل وشنئ  فيهنل و،دذا مدن  ،د  إليده عميد  اند  

الصد ى م كتنبدن   العري السي  طه حسني. وق  وج  هلذا البرح بعدض

ل بس   وأطروحن  بعض الكتن  واملفكرون املرت بني بمنهج اإلمنم  النري  

 الرفا  عن منهج اإلمنم  النوئاين م التفكري. 

  بعي  ك  ال ع  عن احلقيق  والواقدع وجمنند  هلدامل أأن ،ذا الر وأعتق 

نن فرضدًن وال ونسجم مع حقيق  اإلمنم  ونوئانيتهن وواقعيتهنل وحتد لو ختاي

عن القو  بإمنم  احلسن واحلسنيل فإن ،ذا الرأ  ال ونسدجم مدع التحايد  
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العام  املنهج  واملوضوع  ملقومن  وواقدع شخصدي  اإلمدنمني احلسدن 

واحلسنيل وال و   عىل تشخي  عام  موضوع  دقيق لاواقع أو السدنح  

 ن: الصاح والثوئة. ناذون جرى فيهام احل ثلا

ندة اإلسالمي  بام ،  إسالمي ل وبق ئ من تكون واعيد  بأن القي وأنن أعتق 

بحقيق  اإلسالم ومقومن  العم  اإلسالم ل وبقد ئ مدن تتدوفر عايده مدن 

يده مدن الع الد  وانمنند  ااخلربة م التفكري والعمد ل وبقد ئ مدن تتدوفر ع

والتقوى واإلخالص هلل تعنىل م التفكري والعم  واجلهند والقيندةل وبقد ئ 

من أدوا  التفكري العام  املنهج ل ومنهجيد  العمد  واحلركد ل من متتاك 

بق ئ من ت تع  عن املزاجي  والذاتي ل وتقب  من العاميد  املوضدوعي  ومدن 

بنملوضددوعي  والواقعيدد  م  خيدد    الواقعيدد  م التفكددري واحلركدد ل وأن مددن

ندة طروحن  واملواقفل ووتأثر بنلذاتي  واملزاجل فإن عايه أن وتجن  القيان

نن القن د   الصعي  اإلسالم  والقدوم  والدوطن ؛م املواقع املتق م  عىل 

مؤمتن من ق   اهلل س حننه وتعنىلل ومن ق   الننس عىل العقيد ة واملصدنلح 

طروحدن  واملواقدفل تدؤد  نسل وأن الذاتي  واملزاجي  م اناملرشوع  لان

لإلسدالم واملسدامني إىل ضينع احلق واحلقو  وضينع املصنلح العاين العنم  

طننيل و،دو خدالف الع الد  وانمنند  ورشف القيدندة لكد  اوالوطن واملو

والقن   اإلسالم  بصوئة خنا ل الذ  ون ر  أن وكدون طدن،رًا مدن  لقن    
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 نز  القيندة وشهو نل وسوف وتضح املوضوع بصوئة أفض  بع  قاي . 

 «قعدا إمامان قاما أو اْلسن واْلسني: » قول الرسول األعظم

م ئس  أ،د   ثوثو م ئس  اخلافنء وحم   مع حم   جُي  هذا اْلديث الرشيف:

رشيف فيام خيـص موضـوب بحثنـا وهلذا اْلديث العىل احتهل  ال يت 

 مها:  ،دّللتان رئيسيتان

 الدّللة األوىل

طروحن  ومواقف اإلمنمني احلسدن واحلسدنيل وال ومكدن رشعي  ك  أ

أطروحد  أو أ    وبعدن م رشعيد  أودملسام سمع ،ذا القدو  وفهمدهل أن 

بد  العد   واإلنصدنف وطاد   موقف نح  اإلمنمني احلسدن واحلسدنيل

وازم ك  مسام غيوئ عىل دونه وأمتهل وازمه بنلرجوع إىل أطروحن ام  احلقيق 

كدد  أطروحدد  وموقددف ن  أحدد ل وجعدد   ومددواقفهام وتقدد ومهن عددىل

   والصددوا  م ملعرفدد  احلددق والصدد طروحددن ام ومددواقفهام معيددنئاأ

طروحدن  ومواقددف اآلخددرون مهددام كددنن اآلخددرونل فنإلمنمددنن احلسددن أ

منن عىل اجلميع بمن فيهم مجيع الصحنب ل و،ذا من ود   عايده واحلسني مق َّ 

م ئسد   ثوالثقاني الذ  وقو  بتدواتره حمد    بصوئة واضح  ْصحي  ح وث

 اخلافنء وم ئس  أ،  ال يت. 
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         د ئسددو  سددم  ": 2«الصددواعق»م وقددو  املحدد   والفقيدده ابددن حجددر 

د و،  بنملثندنة الفوقيد : ان،د  والنسد  والدر،   القرلن وعبته  اهلل

إ  كد   لنن الثق  ك  نفيس خبري مصونل و،ذان كذلك ؛اندنون د ثقاني

عيد ل لشررسائ واحلكم العايد  وانحكدنم امنهام مع ن لاعاوم الا ني ل وان

التمسك هبمل والتعام منهمل وقدن : احلمد  قت اء وعىل اال  ولذا حث

: [بن حجدرن  ا  القو  المو] ع  فينن احلكم  أ،  ال يت. وقي هلل الذ  ج

ثم الذون وقع احلث عايهم مدنهم  لين ثقاني لثق  وجو  ئعنو  حقوقهامم  ُس 

إ  ،م الدذون ال وفدنئقون  ل إنام ،م العنئفون بكتن  اهلل وسن  ئسوله

مدو،م فدإهنم أعادم وؤود ه اخلدرب السدنبق )وال تعا  الكتن  إىل احلدوضل و

نن اهلل أ ،د  عدنهم الدرجس  ومتيزوا بدذلك عدن بقيد  العادامء؛ لم(منك

 فهم بنلكرامن  ال ن،رة واملزاودن املتكدنثرةل وقد  مدر  ر،م تبهريًال ورش  وطه  

 لموا منهم فدإهنم أعادم مدنكم(م قروش )وتعا   بعضهنل وسيأيت اخلرب الذ 

نهندم امتدن وا  ؛لعموم قروشل فأ،  ال يت أوىل منهم بدذلكفإ ا ث ت ،ذا 

عدىل  حلدث  كهم فيهن بقي  قروشل وم أحندوث اعنهم بخصواين  ال وشنئ

التمسك بأ،  ال يت إشنئة إىل ع م انقبنع متأ،  منهم لاتمسك به إىل ووم 
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   2."القينم ل كام أن الكتن  العزوز كذلك

لد  ألقدد السدمع و،دو  ومن خال  ،ذا التوضيح الواضدح لكد    

عد  عند عدنهام بُ شهي ل نعرف م ى الشب  وجمنن   احلقيق  والصوا  واالبت

ن احلسدني خدرج عدن حد ه فقتد  إ» م قو  مدن قدن : املرش  عن املرر 

سدألون عدن شدهند م ل وسوف وقفون بني و   اهلل اجل دنئ ووُ «بسيف ج ه

 ووم القينم . 

 الدّللة الثانية

حمسوب  ب قد  وم  اإلمنمني احلسن واحلسني ن  ومواقفن ك  أطروحإ

وال ع  ك  ال ع  عن الذاتي  واملزاجي  واملصنلح  لغنو  الواقعي  واملوضوعي 

اخلنا  احلزبي  أو الفئوود  املعزولد  عدن املصدنلح العايدن العنمد  لإلسدالم 

 عدن ئوح اإلسدالم وحقيقتدهل وتصد  م املصدنلح واملسامنيل فه  تعدرب  

واملسامني عىل امل ى القرو  وال عي ل بحيث لو كنن اإلمدنم العاين لإلسالم 

لثنئ عىل وزو  بن معنوو ل ولدو كدنن   مكنن اإلمنم احلسني  احلسن

لصدنلح معنوود  بددن أي   مكدنن اإلمددنم احلسدن  اإلمدنم احلسدني

سفيننل فكال املوقفني وعربان عن حقيق  اإلسالم وئوحه وجدو،رهل وعدن 
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 225  ......................................................... ااح اإلمنم احلسن

ومددن جيدد  أن وقدد م مددن  ليددق لاواقددعتشددخي  عامدد  موضددوع  دق

انطروحن  واملواقفل وأنه ال خيتادف مدزاج اإلمدنمني احلسدن واحلسدني 

وأخالقهام م  لكل و،ذا من وفرضه منهج اإلمنم  م التفكريل الذ  وفرض 

ي  أقوا  ان م  وأقواهلم وتقرورا مل فكام وفدرض ،دذا املدنهج وحد ة حج  

من جه  داللتهن عدىل احلكدم الرشدع   انقوا ل فإنه وفرض وح ة انفعن 

وتع ري،ن عن املصنلح العاين لإلسالم واملسامنيل وال ومكن ملدزاج أ  إمدنم 

 شيئًن م ،دذه احلقيقد  املتيند  النوئانيد  التد  ورا،دن كد  أو نخالقه أن ورري  

انح  بصرية ودون. أ  أن مسنح  االختالف م املزاج وانخدال  التد  

 فيهدنل وال تدأيت  م  ال تأيت عىل حسن  احلقيق  أو تردري  ومكن ق وهلن بني ان

 ط فيهن. عىل حسن  املصنلح العاين لإلسالم واملسامني أو تفر  

وحتد عىل فرض التنن   العامد  اجلد يل عدن القدو  بإمنمد  اإلمدنمني 

ادذون حيمدالن لا لاحلسن واحلسنيل فإن شخصي  اإلمنمني احلسن واحلسني

سدؤدده و،ي تده وشدجنعتهل ،دذه احلكمد  و  حكم  الرسو  انعظم

والسؤدد واملتنن  والقوة والتامسك واهلي   والشجنع  م شخصيت  اإلمنمني 

طروحدن  واملواقدف لإلمدنمني من القدو  بذاتيد  اناحلسن واحلسني متنع 

  بأن القيندة اإلسالمي  بدام ،د  احلسن واحلسني ومزاجيتهنل وق  س ق القو

ىل به من الوع  واخلربة والتقدوى واإلخدالص م سالمي ل وبمق ائ من تتحإ
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طروحددن   تعدد  عددن الذاتيدد  واملزاجيدد  م انالعمدد  واجلهددند والقيددندةل ت

ن  واملواقفل وتقب  من املوضوعي  العامي  والواقعي ل فكيف وكدون احلد

 ل ى اإلمنمني احلسن واحلسني؟

  أسباب صلح اإلمام اْلسن

ل فدإن اإلمدنم  اإلمنم احلسن وبخصوص ااح لأهين انح   انعزاء

ق  أوضح دوافع وأس ن  الصداح نادحنبه وشديعتهل بدام ال  ن احلس

و ع جمنال لاشك م حكمته وشدجنعته وقدوة شخصديته وكفنءتده القيندود  

وأ،ايتدده لاقيددندةل ومددن مجادد  انسدد ن  التدد   كر،ددن ناددحنبه وشدديعته 

 انس ن  التنلي : 

 السبب األول

نه ال إوعنين من ضعف وخا  م تركي تهل و  ن جيش اإلمنم احلسنإ

ل ،نفإنه سيخرسد إنه لو خنض املعرك  هبذا اجليشوصاح خلوض املعرك ل و

نتن جهن السا ي  وخيم  ج ًا عدىل ادفوف معسدكر اإلودامنل سوف تكون و

ن من نتدن ج إعىل امل ى القرو  وال عي ل و  و،و معسكر اإلمنم احلسن

ن القتد  سدوف وشدم  خدرية ل وإ عسدكرهاملواجه  القت  الفظيع م م

 .   أاحنبه
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ومن جه  ثنني : فإن املواجه  العسكرو  مع معنوود ل سدوف تندتج عنهدن 

مكنس  ضخم  شنما  ملعسكر معنوو  عىل امل ى القرود  وال عيد ل وبندنًء 

عىل  لك فنملواجه  غري مباوب ل والصاح ،و انفض  حلفظ املصنلح العاين 

 لإلسالم واملسامني. 

إين ئأودت  لون ع  »م جوابه لع   بن حنتم:   وقو  اإلمنم احلسن

،وى معظم الننس م الصاحل وكر،وا احلر ل فام أح  أن أمحاهم عىل من 

 «.  وكر،ونل فرأوت دفع ،ذه احلر  إىل ووم منل فإن اهلل ك  ووم ،و م شأن

إين خشيت أن جيتث املسامون عن وجده »قن :   وم جوا  لخر له

 «.  ضل فأئد  أن وكون لا ون ننع  انئ

 السبب الثاين

نه ال وعم  من أج  ال نين واملصنلح أو املكنس  ال نيوو ل وإندام وعمد  إ

ن احلكدم الرشدع  ال وسدمح لده إمن أج  اهلل س حننه وتعنىل وم س ياهل و

أن وزج اجليش اإلسالم  م معرك  معروف  نتن جهن الفظيع  اخلدنرسة عدىل ب

وال عي  مندذ ال  اود  وق د  أن ت د أل فهدو مسدئو  مسدئولي  امل ى القرو  

رشعي  عدن الد منء واملحنفظد  عدىل املصدنلح العايدن لإلسدالم واملسدامني 

ط فيهن من أجد  مصدنلح خناد  سينسدي  أو وايننتهنل وال جيو  له أن وفر  
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وغددري  لددك مددن انسدد ن   لغدري سينسددي ل ومددن أجدد  املددزاج والعصدد ي 

 ن،اي . وال وافع وال واع  اجل

أنتم شيعتنن وأ،  مودتننل فاو كندت بدنحلرام »ل عض شيعته:   وقو 

ولسابننه أئكض وأنص ل من كنن معنوو  بأبأس مند   لم أمر ال نين أعم 

بأسًنل وال أش  من  شكيم ل وال أمَض عزوم ل ولكن  أئى غري مدن ئأودتمل 

ر لهل والزمدوا ئضوا بقضنء اهللل وساموا انمنومن أئد  إال حقن ال منءل ف

 «.  بيوتكم وأمسكوا

 السبب الثالث

ن الصاح سوف تنتج عنه مكنس  شدنما  ملعسدكر اإلودامنل وخسدن ر إ

بددذلك م سددنع  عقدد   و صرن معنوودد  مل وكددن إممنثادد  ملعسددكر معنوودد ل و

 الصاح. 

وحيكم من ت ئون مدن »م جوا  بعض شيعته:   وقو  اإلمنم احلسن

لشيعت  ممن طاعت عايه الشمس أو غربدتل عماتل واهلل الذ  عمات خري 

أال تعامون أين إمنمكم ومفبض البنع  عايكمل وأح  سي   ش ن  أ،د  

ملدن  خضرلا: بىل. قن : أمن عامدتم أن ا؟ قنلو اجلن  بن  من ئسو  اهلل

 خر  السفين  وأقنم اجل ائ وقتد  الردالمل كدنن  لدك سدخبًن ملوسدد بدن 
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م  لدكل وكدنن  لدك عند  اهلل   ل إ  خف  عايه وجده احلكمد عمران

حكم  واوابًن؟ أمن عامتم أنه من منن أحد  إال ووقدع م عنقده بيعد  لبنغيد  

ل فدإن اهلل   مننه إال القن م الذ  وصيل خافه ئوح اهلل عيسد بدن مدروم

  شخصه لئال وكون نحد  م عنقده بيعد ل إ ا عز وج  خيف  والدته ووري  

ني بن سي ة النسنءل وبي  اهلل عمدره م خرج  ا  التنسع من ول  أخ  احلس

غي تهل ثم وظهره بق ئته م اوئة شن  دون انئبعني سن ل  لك لديعام أن 

 «.  اهلل عىل ك  يشء ق ور

 كدنن مدن بندود الصداح أن ودأمن أادحن  أمدري  لأهين انح د  انعدزاء

وأوالد،م وأعراضهمل وأن حيفدظ هلدم  معىل أنفسهم وأمواهل  املؤمنني

 التع دري عدن لئا هدم السفر م بقنع انئضل وحيفظ هلم حقهم م حقهم م

دون أن وصددي هم أ ى مددن معنوودد  وأاددحنبهل وكددنن أن ومعتقد ا م مددن 

،ذا احلق وانترشوا م بقنع انئض  ف أاحن  عيل بن أي طنل  وظ  

م ك  مكننل ودخادوا   ونرشون فضن   أمري املؤمنني عيل بن أي طنل 

بن  أمي ل وكننت منبق  مراق  م وجه أادحن  عديل بدن إىل الشنم حصن 

ق    لكل وكننت خنضع  لبو  إعالم  ش و ل إىل دئج    أي طنل 

غري بن  أمي ل فادام عدرف  أ،الً   أهنم مل وكونوا وعرفون بأن لرسو  اهلل

عوا ن،  ال يتل وهبذا بد أ امليدزان خيتد  لردري ادنلح بعضهم احلقيق  تشي  
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واملقربدون مندهل بدنقض بندود  سدفيننل فنصدحه مستشدنئوهمعنوو  بن أي 

ننه إ ا استمر م االلتزام ب نود الصاحل فإن انمر سوف خيرج عن  الصاح؛

وم تق ور  فإن من وذكر فو  املننبر مدن  .سيبرتهل فقرئ نقض بنود الصاح

أن معنوو  بن أي سفيننل ق  نقض بنود الصاح بعد  التوقيدع عايده م دنرشة 

 دقيدقل و،دو تصدوور جيف احلرب عىل حسد  تع دري،مل ،دو غدري وق   أن

ل والصحيح م تقد ور : أن قر  إىل اخلين  منه إىل الواقعرسونيل لاح   أ

انمر ب نود الصاحل وعم  هبدن فدبة مدن الدزمنل ثدم   لتزم م بندمعنوو  ا

نقضهن بع   من من العم  هبنل بع  أن اكتشف أن ميزان القوى وميد  لردري 

ل  ل ثددم واادد  املشددوائ بددنلتخبي  الغتيددن  اإلمددنم احلسددناددنحله

 بنه وزو  لوالو  العه . وتنصي  ا

  دروس مستفادة من حياة اإلمام اْلسن

بع  ،ذه الوقف  القصرية امليرسة مدع الصداح امل دنئ   ح   انعزاءأهين ان

العامد  والسديني   العظيمل ننتق  لنقتبف من بستنن اإلمنم احلسدن

 و،  كنلتنيل:  لوال صن ر م احلينة لرب العنلي والع   لوس املفي ةبعض ال ئ

ل مل  أن معظم جيش اإلمدنم احلسدنكام  كر  م ال حث ق   قاي ل 

م الصاحل وكننت ،نن  ثا  مدن  ورغ ونكننوا  ب وكونوا ئاغ ني م القتن ل 

املؤمنني الصندقني عىل مستوى النخ   والقنع ة قد  تدأملوا لاصداحل حيدث 
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كنن طموحهم املواجه  مع معنوو  دفنعًن عن احلدق والعد   ولدرد ال نطد  

 وا بك  ا   وشفنفي  عدن ئأهيدم وشدعوئ،م إلمدنمهموالظامل وق  عرب  

عدن عميدق بعضهم الكاام  القنسي  الت  تعرب   ق  تضمنت شكوىل و 

الكثري من   شعوئ،م بننمل وخي   انم ل وق  وج نن من اإلمنم احلسن

هبمل واحلرص عىل ت صدري،م وإقندنعهم بدنملوقف م ادوئ مجنعيد  و  ننالع

وبعضهن فردو ل ومل هيماهم أو وبنل هم بنلتسايم دون حوائل وقد  مد حهم 

عايهم بقو  أو فع ل  قُس وأثند عايهم وعنماهم بحننن وحم   ولبفل ومل و  

 وق  كشف ل عضهم انس ن  احلقيقي  لاموقف وأبعندهل وكشف ل عضدهم

 ُت التد  نقاد  تضح من بعض إجنبنتدهالتفكري واحلرك ل كام امنهجه م 

بعضهن ق   قاي ل مراعيًن م  لك مستوى السن   وقربه مدن دا درة ادننع  

عىل توضيح موقدع اإلمنمد  ومكننتهدن   القرائل وق  ئكز اإلمنم احلسن

م املدواطن التد  ال   م ال ون والسينس ل وكيفي  التعنمد  مدع اإلمدنم

ر هلدم مواطن احلكم ل و،  االسدتثننء وليسدت القنعد ةل ووف د تتضح فيهن

   وسددرية الرسددو   لأئضددي  الق ددو  واالقتنددنع بددذلك مددن القددرلن الكددروم

وسري انن ينء العظنمل ومن التجرب  الشخصدي  التد  ملسدوا  ل انعظم

ل وأوضدح الد وافع وانسد ن   من خالهلن كفنءته وا قه وإخالاه

 عق  الصاح مع معنوود  لسدن ايه وحمنوئودهل حسد  واملنهج الذ  ات عه م
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مستوى السن   أو املحنوئ وقربه من مركز ادننع  القدرائل ومل و خد  عدىل 

أح  من النخ   من أادحنبه بدام وسدتحقه مدن التوضديح لتفصدي  الرؤودن 

ل أن وقندع أادحنبه هبص قه وحكمته وانفتنحد  واملوقفل هلذا استبنع

تضدح كام ا لمر ووقود السنح  إىل انمنمنم انبرأوه وموقفهل وأن ومسك بزم

 جنن  من  لك م ال حث ق   قاي . 

 الدروس التي نستفيدها من املوضوب

 الدرس األول

وئة وضددوح الرؤوددن االسددباتيجي  واملددنهج وان،دد اف واندوا  ا

وأسنلي  العمد  والتكتيدك لد ى القيدندةل واوئة انفتدنح القيدندة عدىل 

طروحدن  ل وممنئسد  الشدفنفي  والت صدري بننمعهدممجن،ري،ن والتوااد  

واملواقفل وع م ال خ  عدىل النخ د  مدن انادحن  بدام وسدتحقونه مدن 

مسدن  بزمدنم والتنسيقل و،ذا من رشوط النجنح واإلالتوضيح والتواا  

واملحنفظ  عىل متنسك اجلامع  ووح  ن وقو ن ونجنحهن م حتقيدق  لانموئ

 وال عي  واملتوس .  أ، افهن عىل امل ى القرو 

 الدرس الثاين

 ال ختضدعإلسالمي  والوطنيد  العنمد  جيد  أطروحن  واملواقف ان انإ
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والتق ورا  غري العامي ل وإندام جيد   لشخص ل ،واء والرغ ن  واملزاج ا

أن ختضع لا ئاسن  والتق ورا  العامي ل وأن وكون ن،د  االختصدنص 

 دوئ مفصيل فيهن. 

شدك  واحد  عىل اننع القرائ ع م اجلمدود عدىل ومن جه  ثنني : جي  

ال ونعتددوا أنفسددهم بنعددو  كنلثوئودد  والوسددبي ل وعددىل أدوا  بعينهددنل وأ

ئان مد ائ سدموا بنملروند  والد وعاديهم أن وت   ووترشنقوا فيهنل وإندام جيد 

املصنلح العاين لا ون والوطنل استنندًا إىل التشدخي  العامد  املوضدوع  

نلشجنع  الكنفي  الختن  املواقف املباوب  فعاًل خل مد  سموا بال قيقل وأن وت  

املصنلح العاين لإلسالم واملسامنيل والوطن واملواطننيل وتوظيف اندوا  

الفنعا  والقندئة عىل اإلنجن ل وع م اإلفراط بنمل نلر  أو التفرو  بنلقصوئل 

وبد  ومن جي  م نفسه الضعف وع م الشجنع  الكنفي  الختن  املواقدف املبا

فعال لتحقيق ان، اف الرشعي  املقرئة بموضوعي  وواقعي  خل م  املصدنلح 

العاين لإلسالم واملسامني والوطن واملواطنني وايننتهن واملحنفظد  عايهدنل 

أو جي  م نفسه االستهواء واالنقيند لرغ دن  الدنفس ومشدتهين ن م املد ح 

صدنلح العايدن والثننء أو احلصو  عىل مكتس ن  شخصدي  عدىل حسدن  امل

مسن  بزمنم الدنفسل فدإن ملسامني والوطن واملواطنني وع م اإللإلسالم وا

ومن ق   الندنس عدىل  ننه مؤمتن من ق   اهلل  ؛عايه أن وتجن  القيندة



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  221

ومسئو  عن  لك ووم القينم  وحمنس  عايدهل وأن  لمصنلح الننس ودونهم

من ،و مبادو  فعداًل  أداءه الضعيف م القيندة الذ  ال وص  إىل ح  إنجن 

والتخاددف م  لبواقعيدد  موضددوعي ل وبتدد  عايدده ضددينع احلددق واحلقددو 

وع م االستقرائ م السنح  اإلسالمي  أو الوطني ل و،دو خدالف  لانوضنع

الع ال  وانمنن  ورشف القيندةل وال وايق بمؤمن ووطن  رشودف أن وفعد  

  لك. 

 الدرس الثالث

ةل وأنده ال وصدح اختدن  القيدندة ق د  جي  العام بكفنءة وإخالص القيند

 لكل وأن القيندة املعاوم عصمتهن وتحقق العام بكفنء دن وإخالادهن مدن 

فإن العادم بكفنء دن وإخالادهن  صمتهنل أمن القيندة غري املعصوم العام بع

ذلك ق د  إنام وتحص  من خال  التجرب  واالمتحننل وجيد  إخضدنعهن لد

 لك حيص  التفرو  م املصنلح احليوود  دون تقاي ،ن منص  القيندةل ومن 

طننيل وضينع احلقو  وختاف انوضنعل الإلسالم واملسامني والوطن واملو

و،ذا من حيد   فعدال م بدالد العدر  واملسدامني عدىل الصدعي  الرسدم  

بس   املجنما ل وبس   سيبرة انسامء والعننوون عدىل احلقدن ق  ؛والشع  

الرسمي  والشع ي ل ومن مل وتردري ،دذا احلدن  والكفنءا  م اختينئ القيندا  

السيئل فإنه لن تتبوئ أوضنع املسامني ولدن تتحسدنل ولدن حيصداوا عدىل 
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 حقوقهم املساوب  منهم ظااًم وع وانًن. 

ومن جه  ثنني : فإن القيندة ال ومكن النظر إليهن بعي ًا عن القضي ل ف دني 

فال ومكن تصوئ تقييم أداء   وال ومكن الفص  بينهامل القيندة والقضي  توح  

القيندة بعي ًا عن دوئ،ن وق ئ ن الفعاي  م خ م  القضي  وتبوور،نل فإن م 

هلدنل وفيده تقايد  مدن قيمد  القيدندةل  نً بحق القضدي  وتضدييع نً  لك إجحنف

وحتوواهن إىل قيندة اوئو  فنقد ة لاقيمد  احلقيقيد ل أ  فيده تفدرو  م أ،دم 

ول  وخ م  القضنون اإلسالمي  والوطني ل فإ ا مركز وظيف  م املجتمع وال 

كنن ،ذا ،و حنلنن مع القيندةل فكيف سديكون حنلندن مدع الوظدن ف انقد  

 . أمهي ل سوف وكون بنلب ع تفروبنن فيهن أكرب

طروددق إىل التخادف وتضدييع احلددق  و،د  ووجد  أهيددن انح د  انعدزاء

 واحلقو  أفض  من ،ذا البروق؟ اجلوا : ط عًن.. ال. 

 لدرس الرابعا

و لدك نن  ؛ن القيندة ال ومكن أن تتخدذ مواقفهدن بعيد ًا عدن القنعد ةإ

القنع ة متث  سنح  عم  القيدندة وموضدوع ا،تاممهدنل ومعتمد ،ن وئكيدزة 

قو نل فإ ا فق   القيندة القنع ة أو ضيعتهنل فق  فق   سدنح  وموضدوع 

وعايهدن  عماهن وقو نل وأا حت فنق ة لاقوة ولسنح  وموضدوع العمد ل
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عماهن أا ح ع ثيدًن ومدن دون  ؛ ننسنح  العم أن تراق دكنكينهن وترندئ 

أن القيندة مقتنع  بموقف معنيل والقنع ة غري مقتنعد  موضوعل فإ ا فرضنن 

بدأن تؤجد  القيدندة اختدن   تقتض غري مستوع   لهل فإن احلكمد  بنملوقف و

تقود القنع ة القيدندةل  املوقفل حتد وتم إع اد القنع ة لهل و،ذا ال وعن  أن

فتكون العرب  أمنم احلصننل وإنام وعن  أن تتواا  القيندة مع القنعد ةل وأن 

تهدن لامواقدف ئتسعد خلاق توجهن ن عدن طرودق التوااد  واإلقندنع و ي

املباوب  من القيندةل وال تتخذ املوقف ق    لكل فهذا ،و البرودق الوحيد  

وقو دن ونجنحهدن م حتقيدق أ،د افهن ولتامسدك اجلامعد   للاقيندة الننجح 

وليس القيندة الننجح  ،  التد  تنعدز  عدن  .ومحنو  مصنحلهن ومكتس ن ن

قواع ،ن وتب  أمر التوجيه وخادق التوجهدن  فيهدن لرري،دنل ثدم متدنئس 

القيندة الفوقيد  بإاد ائ انوامدر لاقنعد ةل وتتوقدع مدن القنعد ة التنفيدذ 

وتفكدك اجلامعد   لق القيدندة الفنشدا واالنصينع نوامر،نل فهذا ،دو طرود

قهدن املرشدوع  وم الد فنع عدن حقو لوفشاهن م حتقيق أ،د افهن لوضعفهن

 ن.ومكتس ن ن وايننته

 

 أسئلة اْلضور ناإلجابة ع

 بوالو  الفقيه ورشط الكفنءة؟  كيف وتم التوفيق بني القو  (:1السؤال )
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ا د ل للشرجنمعدًن  فقيهدنً  وشبط م الويل الفقيه أن وكدون (:1اجلواب )

لرشدوط  فر فيه رشوط القيندة الننجحد ل فاديس كد  فقيده جدنمعاوأن تتو

 الفقن،  واملرجعي  ال وني  وصاح أن وكون الويل الفقيهل وإنام وشبط م الويل

وط القيدندة الننجحد  معدًنل لشروط الفقن،د  ولشرن وكدون جنمعدًن الفقيه أ

 الفقيه ورشط الكفنءة. التوفيق بني القو  بوالو   وهبذا نستبيع

القيندا  م مواقفهن الضعيف  بنلرضوئةل فكيف ترد  تتعذئ (:2السؤال )

 عىل  لك؟ 

،نن  الرضوئة الواقعي  كنلت  وجد نن،ن م اداح اإلمدنم  (:2اجلواب )

ودتجىل قدوة وكفدنءة وإخدالص القن د  وإْصائه عدىل  نل وفيه احلسن

وضددوعي  املحسددوب  امل التقدد م ود  حصددون انعدد اءل ولكددن الظددروف

الذاتيد   واملشخص  ب ق  متنعه من التق م فيضبر لاتوقف. و،نن  الرضوئة

 الت  تعكس ضعف القن   وع م كفنءتهل كنلرضوئة الت  نج ،ن اليوم ل ى

احلكومن  العربي  م مواجه  غبرس  أمروكن والكيدنن الصدهيوينل بحجد  

و  الشد و  م ميدزان عايهم ع م املواجه  بس   التفدن أن الواقعي  تفرض

الصهيوينل وال لي  عىل  اتي  ،ذه الواقعيد ل  القوى لصنلح أمروكن والكينن

ل و،دو عدىل (نرصه تعنىل عىل أع ا ده (أن السي  املظفر السي  حسن نرص اهلل

االنتصدنئا   ئأس حرك  ولديس عدىل ئأس دولد ل اسدتبنع أن حيقدق مدن
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 وكنل من عجز  عن حتقيقهالسينسي  والعسكرو  عىل الكينن الصهيوين وأمر

احلكومن  واجليو  العربي ل ولخر ،دذه االنتصدنئا  قضدي  انرسى   ك

و لدك  ؛عىل السنح  الا ننني  والفاسبيني  والعربي  وال ولي  املت اول  حنلينً 

واإلئادة السينسدي  الفوال ود  والشدجنع  لتحقيدق  ننه ومتادك التصدميم

والقد ئة  لضدح  ل ،د اف واملدنهجالوا أ، افه املرشوع ل وومتاك الرؤو 

م حتقيدق مدن عجدز   عىل حتروك اندوا  م الاع   واحلرك ل وهلذا نجدح

  اجليددو  العربيدد ل و،ددذه ،دد  الواقعيدداحلكومددن  و مجيددععددن حتقيقدده 

املوضددوعي  م مقنبدد  الواقعيدد  الذاتيدد  التدد  تعددرب عددن ضددعف القيددندا  

 وعجز،ن. 



 1 مةالتا املعروف كلمة  اْلسني ماماإل

 رش ومدن لبنلسدوء انمدنئة نفسد رش مدن لالعاديم السدميع بدنهلل أعو 

   .الرجيم الشيبنن

   .الرحيم الرمحن اهلل بسم

   .العنملني ئ  هلل احلم 

   .املنتج ني وأاحنبه البن،رون انافينء بيته وأ،  حمم  عىل ا ِّ  الاهم

 الصنبرون املمتحنني انمننء بيتك أ،  وعىل لاهلل ئسو  ون عايك السالم

   .ل ئض الوائثني

 وودوم للد  وُ  ودوم لاحلسدني اهلل ع د  نأبد ودن سدي   ودن عايك السالم

   .حين  عثتُ  وووم لاستشه  

 ل وند  املصدن   أم احلسدني أخدت وعدىل لاحلسني بن عيل عىل السالم

 دون مهجهدم بدذلوا الدذون احلسدني أادحن  وعدىل لاحلسني أوالد وعىل

   .احلسني
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 أئواحندن) والزمدننعصر لا ادنح  املهد   احلجد  ماإلمن عىل السالم

   .وانونم الزمنن لخر م احلسني اإلمنم بثأئ اآلخذ ل(الف اء مق مه لبا 

 اهلل وئمحد  لاهلل م وانخدوا  خدوةاإل أهيدن لانح د  أهين عايكم السالم

   .وبركنته تعنىل

 مل وأين» :احلنفيد  بدن حممد  نخيده واديته م  احلسدني اإلمنم قن 

 لبادد  خرجددت وإنددام لظنملددن وال لمفسدد ا وال لببددرا وال لأرشا أخددرج

 وأسدري لاملنكدر عدن دهندوأ لبنملعروف لمر أن أئو  ؛ج   أم  م اإلاالح

 أوىل فدنهلل احلدق بق دو  ق اند  فمدن لطنلد  أي بن عيل وأي ج   بسرية

 خدري و،دو القدوم وبدني بين  اهلل وقيض حتد أارب ،ذا عيل ئد ومن لبنحلق

   .2«نكمنياحل

 املعدروف كامد  :احلسدني اإلمدنم) :الكامد  عنوان لانعزاء انح   أهين

 أج  ومن لاملننس  من بأنه أئى لالكام  اميم م أدخ  أن وق   .(التنم 

 و "الكامد " :لفظد  من املراد أبني   أن لالكام  من أكرب فن  ة عىل احلصو 

   .الكام  عنوان من املراد وبنلتنيل ل"املعروف"

                                                        

 .441د  429ص 11ج :ال حنئ. 2
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 "الكلمة" من املراد ـ أوّل

 كدام اجلماد  عدىل وتبادق لمعندد عىل ال ا  الافظ تعن  الار  م الكام 

  .املفرد عىل تباق

ن ُقْ  ) :تعنىل اهلل قو  ت ن    أ ْ،    و 
ْواْ  اْلك  نل  ا م     إ ىل   ت ع  اء ك  و  ْين ن ن س  ْيدن ُكمْ  ب  ب   أ الَّ  و 

 .2(اهلل   إ الَّ  ن ْعُ    

 .الارو  املعند هبذا الكام  لفظ الكروم رلنالق استخ م وق 

نن   لَّوْ  ُق ) :تعنىل اهلل قو  اًدا اْل  ْحرُ  ك    
ام     م 

ا  يِّ  لِّك      ئ 
ن ف  ْ د    اْل  ْحدرُ  ل   أ ن ق 

نف     ُ   ت  ام 
ا  يِّ  ك  وْ  ئ  ل  ْئن ن و  ْثا ه   ج  ًدا ب م     .2(م   

  :منها ،األوصاف ببعض الكلامت الكريم القرآن نعت وقد

  األول الوصف

 .بنلتنمن  كاامته وتعنىل ت نئ  اهلل واف فق  :والنق  التامم 

َّْت ) :تعنىل اهلل قن  مت  م   و 
ا  بِّك    ُ ك  دْ ًقن ئ  دْ الً  ا  ع  ت ده   ُم  د ِّ    الَّ  و  ام 

ا  ُ،دو   ل ك   و 

                                                        

 .11ل  عمرانل اآلو : ئة . سو2

 .219الكهفل اآلو : . سوئة 2
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يعُ  م  ا يمُ  السَّ    .2)اْلع 

 ،دو كدام الواقدع عدن تكشدف أهنن وعن  بنلتامم  اهلل كاام  وواف

 بد ون امل ين  التنم  بنلصف  وتص   اخلنئج م تتحقق وأهنن لوالتامم بنلكام 

ت ه  ) أجزا هن من جزء ختاف حتد أو تريري أو ت  و  ام 
ا   متدنم أمدن (.الَّ ُم   ِّ   ل ك 

 ووضدعهن لالعم  ل وس با نسهن فيكون لاإلنسنن عن تص ئ الت  الكاام 

   .ننقص  فه  وإال لالتب يق موضع

 لثاينا الوصف

 .واخل ث بنلبي  الكاام   اهلل واف فق  :واخل ث البي  

ْ ) :تعنىل اهلل قن  مل 
ر   أ  ْيدف   ت  دث الً  اهلل ُ ا      ك  د ً  م  م 

ا  يِّ  د ً  ك  رة   ط  دج  ش  يِّ  د    ك   ط 

ن نب ت   أ ْاُاه  ن ث  ْرُعه  ف  ء م   و  ام  ن ُتْؤيت   لالسَّ ني   ُك َّ  ُأُكا ه  هبِّ دن ب إ ْ ن   ح  د ئ  و رْض   اهلل ُ ُ  و 

اَُّهمْ  ل انَّنس   ان ْمث ن    ع  ُرون   ل  كَّ ت ذ  ثُ   لو  م  م     و 
ا  ة   خ   يث     ك  ر  دج  ش   اْجُتثَّدْت  خ   يث د    ك 

ن ن ان ْئض   ف ْو    م  ن هل  ن م  ائ   م  ر     .2(ق 

 للده وان سدنطهام ومتكامده سدنمعه لدنفس مالءمتده ،دو :الكالم وطيب

                                                        

 .225اننعنمل اآلو : . سوئة 2

 .21د  21إبرا،يمل اآلو : . سوئة 2
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 الكادام  وأطيد  .وفالحهدن لدنفسا سدعندة فيده نً ادحيح معنًد  وإفندته

 دقيق بشك  تعرب الت  الكاام  ،  د انسنس ،ذا عىل د وأنفسهن وأعبر،ن

  .اخلنلص  التوحي  عقي ة مق متهن وم لالثنبت  احلق  العقن   عن واحيح

   .وقضنؤه وإئادته حكمه تعن  :اهلل وكلمة

   .واإلخالص التوحي  كام  ،  :التقوى وكلمة

 اخلنئجيدد  املوجددودا  عددىل الكامدد  لفددظ الكددروم نالقددرل أطاددق وقدد 

 .مثال كنإلنسنن

ن) :تعنىل اهلل قو  ْرو مُ  و  ُ    اهلل   إ نَّ  م  م     ُو  رشِّ
ا  نْهُ  ب ك  يُح  اْسُمهُ  مِّ د املْ س  يس 

 اْبنُ  ع 

م   ْرو     .2(م 

يُح  إ نَّام  ) :تعنىل اهلل وقو  د املْ س  يس 
م   اْبنُ  ع  ْرو  ُسدوُ   م  ك   اهلل   ئ  ُتدهُ و  م 

دن ا  ن،  ْلق   أ 

م   إ ىل   ْرو     .2(م 

 مدن نفسده م عدام لاتع ري الكاام  وستخ م إنام اإلنسنن أن املعاوم ومن

 ال  اهلل أن املعادوم ومدن .جنسده بن  مع هبن ووتواا  لومقنا  معنن  

                                                        

 .15ل  عمرانل اآلو : . سوئة 2

 .222النسنءل اآلو : . سوئة 2
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   .وجود من وفيضه ومن فعاه ،و قوله من فنملراد لباسنن وتكام

وْ  إ نَّام  ) :تعنىل اهلل قو    ُلن نق 
 
ء ْ يش 

ا ل  ْدن نهُ  إ    هُ  نَُّقو    أ ن أ ئ  ي ُكونُ  ُكن ل     .2)ف 

 عايده دالد  لودن  لكوهندن كاام  وإفنضنته  اهلل أفعن  دتسم   وعايه

 وال فيهدن خفنء ال ظن،رة دالل  ووعي ه ووع ه افنته وعىل وتعنىل س حننه

 ب قد  هلدن ضوع املو معننيهن عىل الار  م الكاام  ت   كام لتريري وال ببالن

   .بنلر  تنم 

 "املعروف" من املراد ـ ثانيا

 ت دنئ  اهلل فرضدهن التد  الصدنحل  ل عدام  اسدم ،دو الار  م املعروف

 وادا  لواجلهدند لوالزكدنة لواحلدج لوالصينم لالصالة :مث  لعاينن وتعنىل

 ،دو مدن ولك  لوانمنن  لوالعف  لوالع   لوالص   لالوال ون وبر لالرحم

 ل عدام  اسم ،و الذ  "املنكر" خالف و،و .والعق  الرشع نظر م حسن

 ورش  لوالربدن لالزندن :مثد  لعايندن وتعدنىل ت نئ  اهلل حرمهن الت  الق يح 

 مددن والفددرائ لوالردد ئ لوالنميمدد  لوالري دد  لوالظاددم لوالكددذ  لاخلمددر

 مدن ولك  لالننس إىل واإلسنءة لالرحم وقبيع  لالوال ون وعقو  لالزحف

                                                        

 .11النح ل اآلو : . سوئة 2
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   .بق حه السايم ال رش  العق  حيكم من وك  لوحيرمه الرشع هحوق   

 أن (التنمد  املعدروف كامد  :احلسدني اإلمنم) العنوان من فنملراد :وعايه

 لفروضد  املتحدر  الكنمد  اجلديل النناع احل  التجسي  ،و احلسني اإلمنم

 بنلشدهندة ختمهدن التد  كاهدن حينتده م املنكدر عن والنه  بنملعروف انمر

 املؤمنني ق وة و،و لمجيعن نعرفهن الت  احلنل  عىل املق س  كربالء م ظيم الع

   .العظيم الس ي  ،ذا م

 عندوان ومدن (لواملعروف لالكام ) لفظ  من لامراد التوضيح ،ذا بع 

 م عنده احل وث أئد  الذ  املوضوع م احل وث اميم إىل أدخ  لالكام 

 .انئبعني ووم ،و الذ  العظيم اليوم ،ذا

 اإلادالحي  حركتده  احلسني اإلمنم عنون لق  لانعزاء انح   أهين

 وزود ) البنغيد  وجه م ال نس  املساح ووقوفه املتميزة العظيم  وتضحينته

 عدن والنهد  بدنملعروف انمر) بعنوان الشهندة رشف نن  حتد (معنوو  بن

 بجد  هنودئاسدت لالفروضد  ،ذه عىل ماين الوقوف إىل و عونن و،ذا ل(املنكر

 ،دذه حدو  منن أ   ،ن م وعاق أن ومكن ل س ك  إل ال  والسع  لوعمق

       اإلمددنم لددذكرى إحينءنددن نجعدد  أن هبدد ف و لددك لالعظيمدد  الفروضدد 

 عىل والسري به االقت اء من نتمكن وأن لاحيحن واقعين إحينء  احلسني

 تتبادع حيث لأوضن احيح  بصوئة احلينة م املستقيم وطروقه القووم هنجه
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 ؛ احلسدني اإلمدنم ثوئة إىل العنمل م واملظاوم  املضبه ة الشعو  كنف 

 والكرامد  والعد   واحلرود  التوحيد  سدامء م  لمشرا نوئ،دن من لتقت س

 والع الدد  واملح دد  العشددق  ال  الصددنم ن عهددن مددن وترتددو  لوالفضدديا 

 ةسالس أكثر اْلديث جعل هبدف نقاط يف اْلديث أجعل وسوف لوالسالم

 .فهام وأسهل

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 األوىل النقطة

 اهلل فرضدهن عظيمد  إسدالمي  فروضد  املنكر عن والنه  بنملعروف انمر

 قدو  و،نن  لاملشهوئ الفقه  الرأ  بحس  لكفنو  فرض املؤمنني عىل 

 لالبدوي البن فد  شدي  :مثد  لعدني فدرض بأهندن الفقهدنء من ع د ل ى

 فرض الفروض  كننت وسواء .اخلافنء م ئس  فقهنء وبعض ليلاحل واملحقق

 وحتقيدق الفروضد  ،دذه بدأداء مكافدون املسامني فإن لعني فرض أو كفنو 

 املجتمدع م املنكدر عدىل والقضدنء املعدروف بإقنمد  املق س الشنئع غرض

 مجيدع عىل ووج  عني فرض أهننب القو  أسنس عىل العم  أن إال .وال ول 

 إىل الكفنود  فيه من بأدا هن قنم لو حتد الفروض  بأداء لاقينم  ندئةامل املسامني

عىل  العم  أمن .الوجو  حينئذ فيسق  لرشعن املباو  الررض وتحقق أن

 لاقينم املسامني مجيع عىل امل ندئةووج   فال كفنو  فرض أهننب القو  أسنس
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 الردرض قيدقحت عن عجز إ ا إال الكفنو  فيه من قينم فيكف  لالفروض  بأداء

   .2اجلميع إىل التكايف فيتوجه

 املدؤمن ليد رض وجد  عدز اهلل إن» : انكرم انعظم الرسو  قن 

  .«له دون ال الذ  الضعيف

 ؟له دون ال الذ  الضعيف املؤمن ومن :فقي 

   .2«املنكر عن ونهد ال الذ » :قن 

 الفقهدنء وأقدوا  الرشدوف  وانحندودث القرلنيد  النصوص كشفت وق 

 العننو  العظيم  الفروض  هبذه احلنيف اإلسالم  ال ون عننو  عن تفيض املس

 ومدن العظيمد  اإلسدالمي  الرسدنل  سدام  أبدر  مدن فه  لاملتميزة الفن ق 

   .معنملهن أوضح

 الطباطبائي العالمة يقول

 انمدر جدثامن م نفد  الدذ  الوحيد  الد ون ،دو اإلسدالم دودن وعترب»
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 ملدن و لدك ؛2«احليدنة ئوح مدن وسدعه مدن  كد املنكدر عن والنه  بنملعروف

 واقدع حت ود  م م دنرش تأثري من املنكر عن والنه  بنملعروف انمر لفروض 

 لاملسدام اإلنسدنن شخصدي  وادينغ  لومسدتق اهن اإلسدالمي  انمد  حينة

 وال ولد  املجتمدع م العدنم والشدأن العنمد  احليدنة م وتأثريه دوئه وحت و 

 السينسد  ميد ان م وتق مه اإلسالم عظم  عىل جيل دلي  و،  لاإلسالمي 

   .والقيندة والتوجيه وال ننء اإلدائة م والواقعي  والتم ن

 م وأعظمهدن الفدرا ض أرشف مدن املنكدر عن والنه  بنملعروف فننمر

 وتنترش الع   وونترش لاإلسالمي  الفرا ض وتقنم الرسنل  ت اغ هبن لاإلسالم

 لاملسدتقيم والرصاط اهل ى إىل الضن  وورش  ل وال ول املجتمع م الفضيا 

 اإلسدالمي  املجتمعدن  وتصنن لوخناتهم الننس عنم  ل ى الوع  وونمو

 واالسدت  اد الظادم مدن ال ولد  وتصنن لواالنحراف واجله  الضال  من

   .العظمد والقوى لالستعامئ والت عي  والتخاف والفسند

رْي   ُكنُتمْ ) :تعنىل اهلل قن  ْت  ُأمَّ    خ  ج  ْأُمُرون   ل انَّنس   ُأْخر  ْون   ب نملْ ْعُروف   ت  نْه  ت   و 

ن   ر   ع  نُون   املُْنك  ُتْؤم     .2(ب نهلل   و 
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 أمدروا مدن بخدري الندنس ودزا  ال» : انكرم انعظم الرسو  وقن 

 نزعدت  لدك وفعادوا مل فدإ ا لالدرب عىل وتعنونوا املنكر عن وهنوا بنملعروف

 وال انئض م ندنْص هلم وكن ومل بعض ىلع بعضهم وسا  الربكن  منهم

   .2«السامء م

 مدن خاقنن املنكر عن والنه  بنملعروف انمر» : ال نقر اإلمنم وقن 

   .2«اهلل أ له خذهلام ومن اهلل أعزه نرصمهن فمن ل(وج  عز) اهلل خاق

 انن يددنء سدد ي  املنكددر عددن والنهدد  بددنملعروف انمددر إن» : وقددن 

 وحت  لاملذا،  وتأمن لالفرا ض تقنم هبن عظيم  وض فر لالصاحنء ومنهنج

 ووسدتقيم لانعد اء مدن وونتصدف لانئض وتعمر لاملظنمل وترد لاملكنس 

   .4«انمر

 :مقد متهن م رشوطدن الفروضد  ،ذه ملامئس  وتعنىل ت نئ  اهلل جع  وق 

 وال وفسد  واجلن،د  لوعبيده ال ءلش ا فنقد  نن ؛واملنكدر بنملعروف العام

 .ونيتده إئادتده خدالف عدىل اجلن،د  عمد  نتدن ج تدأيت أن وومكن لوصاح
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 والابدف لالنيد  م اإلخدالص :مقد متهن م لدا  الفروضد  ،ذه وملامئس 

  .الفروض  أداء م الننس مع والرمح 

 املنكر عن وونهد بنملعروف وأمر ال» : انكرم انعظم الرسو  قن 

 فيام ع   لعنه ونهد فيام ئفيق هب وأمر بام ئفيق :خصن  ثال  فيه كنن من إال

   .2«عنه ونهد بام عنمل به وأمر بام عنمل لعنه ونهد فيام ع   به وأمر

 العظيمد  الفروضد  ،ذه نداء االجتامع املؤمنني عىل  اهلل أوج  وق 

 السع  املؤمنني عىل  اهلل أوج  كام لاجتامعهم عىل هبن القينم توقف إ ا

 فروضد  أداء أجد  من البهنئة رشط لتوفري املصاني كسع  رشوطهن لتوفري

 نتشرو إسدالم  جمتمدع ب ندنء املق س الشنئع غرض بذلك ليتحقق ؛الصالة

 أسدنس عدىل تقدوم إسدالمي  دولد  وبندنء لوالفضديا  والصالح اهل ى فيه

 والضدال  ال رد  فيهدن وونعد م لبنلعد   اهلل أوليدنء فيهدن وحيكم لالتوحي 

   .املواطنني بني والتمييز

 الثانية قطةالن

 خصدن   أ،دم من املنكر عن والنه  بنملعروف انمر فروض  ممنئس  أن

                                                        

 .94ص 211ج :ال حنئ. 2
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 فدال لوحقيقد  بحدق هلدن املت ع  الرسنلي  اإلوامني  والشخصي  الربنني  القيندة

 من نهنن ؛انحوا  من حن  بأ  الفروض  ،ذه أداء عن وتخافوا أن ومكنهم

 م العندلد  حكومتده إقنمد و لوطنعته  اهلل إىل ال عوة م واج ن م أو 

   .انئض

ون  ) :تعنىل اهلل قن 
ذ  تَّ  ُعون   الَّ ُسو    و  ْكُتوًبدن جي  ُ ون دهُ  الَّذ   انُمِّ َّ  النَّ   َّ  الرَّ  م 

ُ،مْ  ن  
اة   م   ع  ي    التَّْوئ  ْنج  اإل  ْأُمُرُ،م و  نُ،مْ  ب نملْ ْعُروف   و  نْه  و  ن   و  ر   ع  حُي     املُْنك  ُمُ  و   هل 

مُ  يِّ  ن   البَّ  حُي رِّ مُ  و  ا ْيه  عُ  اخْل   آ  ث   ع  و ض  نُْهمْ  و  ُ،مْ  ع  ْْص 
ان ْغال     إ  ت   و  نن دْت  الَّ  ك 

مْ  ا ْيه  ون   ع 
ذ  نلَّ نُواْ  ف  ُئوهُ  ب ه   لم  زَّ ع  دوهُ  و  ُ ن رص  اتَّ  ُعدواْ  و      الن دوئ   و 

دذ  دهُ  ُأندز     الَّ ع   م 

ئ ك      .2(املُْْفا ُحون   ُ،مُ  ُأْول 

نُون  ( :تعنىل اهلل وقن  املُْْؤم  ن دنُ   و  املُْْؤم  ي دنء ب ْعُضدُهمْ  و 
دْأُمُرون   ب ْعدض   أ ْول   و 

ْون   ب نملْ ْعُروف   نْه  و  ن   و  ر   ع  يُمون   املُْنك  ُوق  ال ة   و  ُوْؤُتون   الصَّ نة   و  ك  ُوب يُعدون   الزَّ  اهلل   و 

هُ  ُسول  ئ  ئ ك   و  ُُهمُ  ُأْول  مح  ْ ري  وز  ع   اهلل   إ نَّ  اهلل ُ س  يم   ز 
ك     .2(ح 

 فروضد  مدن مردنور موقدف هلدم الدذون والكدنفرون املننفقون ووقنباهم

 .واملنكر املعروف
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نُ   املُْن نف ُقون  ) :تعنىل اهلل قو  املُْن نف ق  ن ب ْعُضُهم و  دْأُمُرون   ب ْعدض   مِّ ر   و   ب دنملُْنك 

ْون   نْه  و  ن   و  ْق  ُضون   املْ ْعُروف   ع  و  ُمْ  و  هي 
دي ُهمْ  اهلل   ن ُسدواْ  أ ْو  

ن س  ني   إ نَّ  ف 
 ُ،دمُ  املُْن دنف ق 

ُقون   نس     .2(اْلف 

ن  ) :تعنىل اهلل وقن 
ون   ُلع 

ذ  ُرواْ  الَّ ف  ن ك  ن د  م  ا  يد    ب  رْس 
دىل   إ  دنن   ع  س 

اُوود   ل   د 

د يس 
ع  م   اْبن   و  ْرو  ل ك   م  وا ب ام      ص  دنُنواْ  ع  ك  ْعت دُ ون   وَّ دنُنواْ  لو  ْون   ال   ك  ت ن دن،  د و   نع 

ر   نك  ُاوهُ  م  ن ل   ْئس   ف ع  نُنواْ  م  ُاون   ك  ْفع     .2(و 

 مسدام  أمد  ،د  بدام اإلسالمي  انم  هبوو  الفروض  ،ذه أداء ورت   كام

 موحد ة مسدام  أمد  فه  لوعمال قوال التوحي  تعيش ومتميزة فنعا  حي 

 املنكدر عدن دوتنهد بدنملعروف وتدأمر لله رشوك ال وح ه  اهلل إىل ت عو

 فروضد  عدن ختادت إ ا اإلسدالمي  ،ووتهن تفق  ، و لاهلل س ي  م ، وجتن

 عدن ختادت إ ا ،ووتهدن تفقد  كدام متنمدن لاملنكر عن والنه  بنملعروف انمر

   .والزكنة واحلج والصينم الصالة

رْي   ُكنُتمْ ) :تعنىل اهلل قن  ْت  ُأمَّ    خ  ج  ْأُمُرون   ل انَّنس   ُأْخر  وْ  ب نملْ ْعُروف   ت  نْه  ت   ن  و 
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ن   ر   ع  نُون   املُْنك  ُتْؤم     .2(ب نهلل   و 

ون  ) :تعنىل اهلل قو 
ذ  نَّنُ،مْ  إ ن الَّ كَّ نُموا اْن ْئض   م   مَّ ة   أ ق  ال  ُوا الصَّ لت  دنة   و  ك   الزَّ

ُروا أ م  هن  ْوا ب نملْ ْعُروف   و  ن   و  ر   ع  هلل َّ  املُْنك     ُ  و 
نق     .2(اْنُُموئ   ع 

 انن يددنء لالربننيدد  القيددندا  بزعنمدد  كافدد م اإلسددالمي  انمدد  نإو

 م الصدنحل  وانم  اإلهل  الع   دول  بإقنم  لالع و  والفقهنء وانواينء

 الرنود  ،دذه عن الربنني  والقيندا  انم  دوئ ونفك أن ومكن وال لانئض

   .العظيم  الربنني 

د ْ ) :تعدنىل اهلل قو  ق  دْان ن ل  ن ن أ ْئس  ْلن دن ب نْل  يِّن دن    ُئُسدا  أ نز  ُهدمُ  و  ع  ت دن    م 
 اْلك 

ان   يز 
املْ  ي ُقوم   و 

ْس    النَّنُس  ل  ْلن ن ب نْلق  أ نز  و    و 
و    ب ْأس   ف يه   احْل   

ن نف عُ  ش    م   ل انَّدنس   و 

ي ْعا م  
ل  ن اهللُ و  هُ  م  نرُصُ ُئُسا هُ  و  ْي    و  وز   ق و  و  اهلل  إ نَّ  ب نْلر  ز     .4(ع 

ْأُمرُ  اهلل   إ نَّ ) :تعنىل اهلل وقن  ْ     و  نن   ب نْلع  ْحس  اإل  إ وت نء و  د اْلُقْرب د     و  نْه  و   و 

ن   نء ع  ْحش  ر   اْلف  املُْنك  اْل  ْر    و  ع ُظُكمْ  و  اَُّكمْ  و  ع  ُرون   ل  كَّ    .1(ت ذ 
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 والر، دنن اليهدود من انح نئ إن» : انكرم انعظم الرسو  وقن 

 عدىل اهلل لعدنهم لاملنكدر عن والنه  وفبنملعر انمر تركوا ملن لالنصنئى من

   .2«بنل الء عموا ثم أن ين هم لسنن

 والقيندا  اإلسالم  النظنم برري اإلسالمي  انم  حُتكم أن جيو  ال وهلذا

 مهدن والقيدندة النظدنم نن ؛شدنمال تدأ،يال اإلسالمي  لاقيندة املؤ،ا  الربنني 

 وقيمتهدن ،ووتهدن اإلسالمي  ل م  ووعبينن لاإلهل  ال ستوئ وب قنن نذااال

 التوحيد  ،وود  اإلسدالمي  انمد  وعبيدنن الاذان فهام لوالتنئخيي  اإلنسنني 

 م حدق    كد  وإعبدنء والعد   القسد  إلقنمد  الس ي  ومهن لوالصالح

 .املدواطنني بدني متييدز أو تفرق  ب ون واملعنو  املند  حقه وال ول  املجتمع

 ،وود  ل مد  وعبيدنن فإهنام الربنني  غري ندا والقي اإلسالم  غري النظنم أمن

 وعد م املدواطنني بدني والتمييدز الظادم لنرش الس ي  ومهن لوالفسند الرش 

 عدىل الربننيد  غدري القيندا  سيبر  فإ ا لوالواج ن  احلقو  م إنصنفهم

  لدك شدأن مدن فإن لاإلسالم  النظنم بخالف وحكمت وال ول  املجتمع

 الظام فيهام وونترش لاإلسالمي  هلووتهام وال ول  جتمعامل فق ان إىل وؤد  أن

   .واملنبق احلكم  خالف و،ذا لالربنني  الرنون  بذلك وتضيع لوالفسند
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 215  .......................................... اإلمنم احلسني  كام  املعروف التنم 

ذ   الَّ ) :تعنىل اهلل قن  تَّخ  نُون   و  ون   املُْْؤم  ر 
نف  ي نء اْلك 

ن أ ْول  ني   ُدْون   م 
ن  دن املُْْؤم  م   و 

  ْ ْفع  ل ك   و  ا ْيس      ن   ف 
  م   اهلل   م 

 
ء ْ الَّ  يش 
تَُّقواْ  أ ن إ  نُْهمْ  ت  نةً  م  ُئُكمُ  ُتق  حُي دذِّ دهُ  اهلل ُ و   ن ْفس 

إ ىل   ريُ  اهلل   و     .2(املْ ص 

ق  ْ ) :تعنىل اهلل قن  ل  ْثن دن و  ع  د    ُكد ِّ  م   ب  ُسدوالً  ُأمَّ اْجت ن ُ دواْ  اهلل   اْعُ دُ واْ  أ ن   ئَّ  و 

نُْهم البَّنُغو    نْ  ف م  ى مَّ نُْهم اهلل ُ ،    م  نْ  و  ْت  مَّ قَّ ْيده   ح  ا  دالل  ُ  ع  درُيواْ  الضَّ  م   ف س 

ننُظُرواْ  ان ْئض   ْيف   ف  نن   ك     ُ  ك 
نق  ب ني   ع  ذِّ    .2(املُْك 

ْيف  ) :تعنىل اهلل وقن  ا ف ك  ْئن ن إ    ن ج  ي    أمَّ    ُك ِّ  م  ه  ْئن ن ب ش  ج  ىل   ب ك   و  ُؤالء ع   ، 

يً ا ه  ئ ذ   لش  ْوم  د   و  و  ذ   و  ُرواْ  ون  الَّ ف  ُواْ  ك  ص  ع  ُسو    و  وْ  الرَّ ى ل  وَّ ال   ان ْئُض  هب  دمُ  ُتس   و 

ْكُتُمون   وًثن اهلل   و     .4(ح   

ق  ْ ) :تعنىل اهلل وقو  ل  ْان ن و  د أ ْئس  نت ن ن ُموس  ُسدْاب نن   ب آو  دْون   إ ىل   م   دني   و  ْرع 
 ف 

ئ ه   ا  م  نتَّ  ُعواْ  و  ْون   أ ْمر   ف  ْرع 
ن ف  م  دْون   أ ْمرُ  و  ْرع 

دي    ف  ش  ْقدُ مُ  ب ر  دهُ  و  ْوم  دْوم   ق  د    و  ي نم 
 اْلق 

ُ،مُ  د  أ ْوئ  ب ْئس   النَّنئ   ف  ْئدُ  و  ُأْت  ُعواْ  املْ ْوُئودُ  اْلو  ه   م   و  ذ  ْعن  ً  ،  ْوم   ل  و  د    و  ي نم 
 ب دْئس   اْلق 
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ْف ُ     .2(املْ ْرُفودُ  الرِّ

   .«ايكمع ووىل تكونوا من كيف» : انكرم انعظم الرسو  وقن 

 احلكم نظنم بحس  تتح د واآلخرة ال نين م ومصرينن وقيمتنن فهووتنن

 الق و  ووعترب لالنظنم عىل القن م وبنحلنكم إليه ونخضع به نق   الذ 

 ومكن فال لاإلوامن حقيق  عىل نً خروج اجلن ر واحلنكم الكنفر بوالو 

  لاضبرائو  لظروف مرحاين إال به وق   أن وحقيق  بحق املؤمن لإلنسنن

 :التالية األمور إىل اإلشارة تنبغي وهنا

 األول األمر

 ال أنده إال لبه ووق   اجلز   بنلع   مرحاين وبنل  ق  املؤمن اإلنسنن أن

 وحكومد  اهلل ويل حكومد  إىل التبادع عن كاين الي  ترفع أن إسالمين ومكن

 املرحايد  افبنن،د  والكيل التنم االنشرن  املق و  غري ومن لاإلهل  الع  

 املباد  وإمهدن  لمدثال ال ومقراطيد  خدال  مدن اجلز د  بنلع   كنملبنل  

 اإلهلد  العد   وحكومد  اهلل ويل حكومد  م املتمث  سباتيج اإل والتوجه

 احلنلد  وتتحدو  لواجلام،دري القيندة ل ى ال واا  بذلك فتضيع لونسينهنام

                                                        

 .99د  91،ودل اآلو : . سوئة 2
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   .تعنىل بنهلل والعين  لدا م  حنل  إىل املرحاي 

 الثاين األمر

 عدن والنهد  بدنملعروف انمدر فروض  تعبي  انحوا  مجيع م وصح ال

 الد ون أسدنس متدس التد  اخلبدرية السدا ي  ظدن،رامل أمنم بنلسكو  املنكر

 كد  ومقنوم  اجلن ر لاحنكم التص   فين ر  لاإلنسنن وكرام  انم  و،وو 

   .أب ا ذلكب الق و  وع م والفسند والتخاف واالست  اد الظام أشكن 

 أمدنم عد   كامد  اجلهدند أفضد » : انكدرم انعظم الرسو  قن 

   .2«جن ر سابنن

  الثالثة النقطة

 عدن والنه  بنملعروف انمر أقسنم عن احل وث إىل جيرنن السنبق احل وث

 القيدنم أجد  مدن والف اء التضحي  إىل واحلنج  برشوطهام وتعاق فيام املنكر

 :منيقس إىل ونقسامن ومهن لهبام

 األول القسم

 والصدينم الصدالة أداء :مثد  لبدننفراد وتعاقنن ناالاذ واملنكر املعروف

                                                        

 .111ص 22ج :الوسن  . 2
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   .املنكر من القامئ ولع  اخلمر ورش  والزنن لاملعروف من والزكنة واحلج

 الثاين القسم

 :مقد متهن وم لاإلسدالمي  انمد  هبوو  وتعاقنن ناالاذ واملنكر املعروف

 إىل والد عوة لاملعدروف من اإلسالمي  احلكوم  نم وإق تعنىل اهلل إىل ال عوة

   .املنكر من البنغو  وحكوم  والعاامني  الكفر

   احلسدني اإلمدنم خدرج الدذ  املعدروف أن :اجلديل الواضدح ومن

 انمد  هبوود  املتعادق ،دو وإنام بننفراد املتعاق ،و ليس أجاه من واستشه 

 بدن وزود  ليدأمر ستشده و مل  احلسدني فنإلمدنم .ان،م و،و اإلسالمي 

 القضدنء أجد  مدن استشده  وإنام لاخلمر رش  عن وونهنه بنلصالة معنوو 

 تصدون التد  اإلهلد  والع   اهلل ويل حكوم  وإقنم  البنغو  حكوم  عىل

 التد  الب يعيد  حقوقده كنم  وحتفظ اإلنسنن وكرام  اإلسالمي  انم  ،وو 

   لعايهن  اهلل فبره

 عىل اْلنفية بن حممد ألخيه وصيته يف  اْلسني اإلمام أكد وقد

 :أمرين

 األول األمر

 جو،ر ،و لالس ي  ،ذا م واستشهنده (معنوو  بن وزو ) ض  خروجه أن
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 انمدر عندوان حتدت انئض م ئبدنين وقن د  كإمنم وامئسه الذون اإلاالح

   .املنكر عن والنه  بنملعروف

 الثاين األمر

 (معنوود  بدن وزود ) بحكدم نحد لإلط السع  م ساكه الذ  البروق أن

 جد ه سداكه الدذ  البروق عينه ،و لاإلهل  والع   اهلل ويل حكوم  وإقنم 

 ل طنل  أي بن عيل املؤمنني أمري هوأبو ل انكرم انعظم الرسو 

 لاحليدنة م دئهبام عىل وسنئوا هب هيام ا،ت وا الذون أاحنهبام عايه وشنوعهام

 احليدنة م ادند  إسدالم  قن د  كد  كهوسدا أن ون رد  الذ  البروق و،و

 م الصدند  اهلل وعد  وتحقق حتد ت نعها الصندقني املؤمنني كنف  عىل وجي 

   .انئض

ودد ُ ) :تعددنىل اهلل قددن  ُنر  ددىل   نَُّمددنَّ  أ ن و  ون   ع 
ددذ  ُفوا الَّ  اْن ْئض   م   اْسُتْضددع 

ا ُهمْ  ن ْجع  مَّ ً  و 
ا ُهمُ  أ    ن ْجع  ني   و 

ث  ائ     .2(اْلو 

ْو    إ نَّهُ ) :تعنىل اهلل وقن  ق  ن ف ْص    ل  م  ُمْ  ب نهْل ْز    ُ،و   و  ْيً ا و ك يُ ون   إ هنَّ أ ك يد ُ  ك   و 

ْيً ا هِّ    ك  ون   ف م  ر 
نف  ْاُهمْ  اْلك  ْوً ا أ ْمه     .2)ُئو 

                                                        

 .5القص ل اآلو : . سوئة 2

 .22د  24البنئ ل اآلو : . سوئة 2
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 إىل قنم وئج  محزة الشه اء سي » : انكرم انعظم الرسو  وقن 

   .2«وهننه فأمره جن ر سابنن

 عدىل ولتأخدذن املنكر عن ولتنهون بنملعروف لتأمرن هللوا» : وقن 

 عدىل بعضدكم بقادو  اهلل ليرضبن أو لأطرا احلق عىل ولتأطرنه الظنمل أو  

 .«لعنهم كام واعنكم ثم لبعض

 العنمد  تكون حتد لاخلنا  بعم  العنم  وعذ  ال اهلل إن» : وقن 

 اهلل  عدذ   اخلناد  عدىل العنمد  تردري مل فدإ ا لاخلنا  عىل ُترري أن تستبيع

   .2«واخلنا  العنم 

 م قدن  قد   اهلل ئسو  إن :الننس أهين» : احلسني اإلمنم وقن 

 خمنلفدن للعه ه ننكثن لاهلل حلرم مستحال لجن را سابننن منكم ىئأ من :حينته

 عايده وردري   فام لوالع وان بنإلثم اهلل ع ند م وعم  ل اهلل ئسو  لسن 

   .4«م خاه و خاه أن اهلل عىل نحق كنن لفع  وال بقو 

 الثدنين الصدنف مدن املنكر عن والنه  بنملعروف انمر أن عىل و   و،ذا

                                                        

 .214ص 1ج :ميزان احلكم . 2

 .5525ح 15ص 4ج :كنز العام . 2

 .412ص 11ج :ال حنئ. 4
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 لأجاده مدن ومادك من وأعز ومنله بنفسه املؤمن اإلنسنن وضح  أن وستحق

 الصدندقون املخاصون وأاحنهبم  ال يت أ،  من ان م  فهمه من فهذا

 إىل فتسدنبقوا لوأادحنبه  احلسدني اإلمدنم ئأسدهم وعدىل لبه وعماوا

 لاقضنء البواغيت وجه م الوقوف أج  من واالستشهند والف اء التضحي 

 م والفضيا  احلرو  ونرش والع   احلق وإقنم  والضال  واجلوئ الظام عىل

 املددنهج خددالف وعددىل لالضددعفنء بعددض أن إال .اإلسددالمي  املجتمعددن 

 ملرنلبد  وكسد ي  لصنحلنيال وانولينء البن،رون وسرية العظيم اإلسالم 

       فرضدهن التد  الرسدنلي  املسدؤولي  مدن ولاتهدر  لعايهن والكذ  النفس

 لبدننفراد وتعادق الدذ  القسدم م كثدريا وتش دون نرا،م لعايهم  اهلل

 أن ئغدم لواحلكومد  احلكدم بنظدنم وتعادق الدذ  القسدم متنمن ووتجن،اون

 نن و لدك ؛واآلخدرة الد نين م وانم  ال ون عىل انخبر ،و الثنين القسم

 مددن شدديئن وكافهددم ال بددننفراد وتعاددق الددذ  انو  القسددم م التشدد د

 أببدن  فرسدننه بدني سد ن  وسدنح  لارودنء خص  جمن  و،و لالتضحين 

 بنلرغ د  أئواحهدم تتش ع مل حيث لواالسبجنع واحلوقا  الكالمي  املعنئ 

 وحقوقده اإلنسدنن وكرام  نال و أج  من اهلل س ي  م والف اء التضحي  م

 ك درية تضحين  إىل حيتنج فهو الثنين القسم م التش د أمن لاحلينة م الب يع 

   .واملعرف  الص   أ،  إال عايهن مق   وُ  ال
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 قدوم فديهم وت دع قدوم الزمدنن لخدر م وكدون» : رال دنق اإلمنم قن 

 وال بمعروف أمرا ووج ون ال لسفهنء ح ثنء لووتنسكون وتقرؤون مراؤون

 لواملعدن ور الدرخ  ننفسدهم وبا دون لالرضئ أمنوا إ ا إال لمنكر عن هنين

 ال ومدن والصدينم الصدالة عىل وق اون لعماهم وفسند العاامء  ال  وت عون

 بدأمواهلم وعمادون مدن بسن ر الصالة أا  ولو لمن  وال نفس م وكافهم

   .2«وأرشفهن الفرا ض أسمد ئفضوا كام لرفضو،ن وأب اهنم

  :اجلبان الكاذب السلوك هلذا تيجةون

 لالبواغيدت حكدم حتدت متبنولد  نً قروند اإلسدالمي  انم  عنشت فق 

 احلكدنم من أع ا هن فم م سن ر  لقم  وأا حت وختافت وتفرقت وتشتت

   .االستك نئ وقوى املست  ون

 عدن ن  وتنهدوُ  بدنملعروف ن  لتدأمرُ » : انكدرم انعظم الرسو  قن 

 ال أشد اء وليكدونن   ئقدنبكم فايرضدبن   العجدم عايكم اهلل لي عثن   أو املنكر

   .2«وفرون

      انعظددم بنلرسددو  الصددند  الصددحيح االقتدد اء خددالف عددىل و،ددذا

                                                        

 .55ص 5ج :الكنم. 2

 .5514ح 22ص 4ج :كنز العام . 2
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 والسدري مدنهجهم ت دنعاو  البدن،رون البي ني بيته وأ،   انكرم

 اإلمدنم شدهندة لذكرى الصند  اإلحينء خالف و،و لاحلينة م خبن،م عىل

   .معن ك   احلسني

 اخدتالف عدن احلد وث إىل دد القن مد  احلدوائا  بحس  د وقودنن و،ذا

 سد ي  م التضدحي  إىل واحلنج  لاملنكر عن والنه  بنملعروف انمر رشوط

 .ط يعتهام بنختالف ممنئستهام

 اْلكيم حمسن السيد العظمى اهلل آية الكبري الديني املرجع سؤل

 :املنكدر عن والنه  بنملعروف انمر بن  م العماي  ئسنلتكم م جنء لق 

 م أو الدنفس م ائ املنكدر عدن والنهد  بدنملعروف انمر من وازم ال أن»

 أمدروا قد  الصدنحلني املدؤمنني مدن مجاد  ئأوندن ولقد  ل«املن  م أو العرض

 أن فه  لوالضال  الرش قوى من القوه من والقوا منكر عن وهنوا بمعروف

 ؟احيح غري ،ذا عماهم

 فأجاب

 إندام لالفقهدنء  كر،دن الت  املنكر عن والنه  بنملعروف انمر وطرش إن»

 وأكد  اخلمر ورش  الصالة كب  املتعنئف  املنكرا  عن لانه  رشا   ، 

 أمدن لاإلسدالم وبيضد  الد ون أسنس ومس ال ممن ل لك ونحو الننس أموا 
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 مكنفحتهدن فيجد  لالد ون أسدنس عدىل وقوعهدن من خيشد الت  املنكرا 

 وئخدي  غدن    بك  وأسنسه ال ون أا  عىل املحنفظ  س ي  م والتضحي 

 حفظن وانمصنئ عصنئان من كثري م اجلهند وج  كام لوالنفيس وبنلنفس

 مدن الصدنحلون املؤمندون ،دؤالء بده قنم ومن لال ون وكينن اإلسالم ل يض 

   .2«النوع ،ذا من والضال  الرش قوى من القوه ومن تضحين 

 والنتيجة

 اإلسدالم ب يضد  وتعاقدنن نوالادذ املنكر عن والنه  نملعروفب انمر أن

 املدؤمن اإلنسدنن من وستحقنن  اهلل إىل وال عوة واحلكوم  احلكم ونظنم

 اإلسدالم عدن دفنعدن ؛والنفديس الدنفس وبدذ  والفد اء التضحي  الصند 

 لانئض م اإلهلدد  والعد   اهلل ويل وحكومد  نحكنمده وإقنمد ً  لاحلنيدف

   .احلنيف ال ون أسنس عىل امحنفظ لو

 الرابعة النقطة

 املوكد  جترود  إىل الد عوة مسدأل  أتندنو  أن احلد وث هننود  م أئغ 

 العنمد  ئسدنلته مدن كجدزء فيده إدخنهلدن أو السينسدي  القضنون من احلسين 

                                                        

 .225 د 221ص :الظنمل  لمن الفقه السيني م اإلسالم. 2
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 موضدع أاد حت املسدأل  ،دذه نن و لدك ؛احلينة م انسنسي  وا،تاممنته

 الددذكرى إحيددنء بقيمدد  ختصناددهنوال لانوددنم ،ددذه م وحددوائا  نقددن 

 ولتد خ  ل املعصوم بنإلمنم االقت اء وجو،ر احلسين  املوك  وئسنل 

 حرفده أو املوك  ئسنل  عىل املحنفظ  أج  من ال حث م السينسي  ال وافع

 فنئغد  طقدوس جمرد إىل وحتوواه العنم  احلينة م وتأثريه دوئه وتعبي  عنهن

   .جوع من تسمن وال رن ت ال الت  الرسنيل املضمون من

       اإلمددنم لثددوئة الرسددنيل الفهددم بددأن أعتقدد  إين لانعددزاء انح دد  أهيددن

 الرسدو  أئاده كدام لعايده وال كدنء استشدهنده  كرى وإحينء  احلسني

 لارسددنل  الصددحيح والفهددم ل ال يددت وأ،دد   انكددرم انعظددم

         إلمددنما جيسدد ه الددذ  احليددنة م العظدديم اإلسددالم ومددنهج اإلسددالمي 

        بنإلمددنم الصددحيح واالقتدد اء الكنمدد  احلدد  التجسددي   احلسددني

 السينسدي  بنلقضدنون اال،دتامم املؤمنني عىل وفرض  لك ك  ل املعصوم

 ئسدنلته مدن كجدزء املوكد  أطروحدن  م وإدخنهلدن العنم الشأن وقضنون

 عد ،نبُ  م املصدي   عدىل اال،دتامم تركيدز أن وأعتقد  .انسنسدي  وا،تاممنته

 احلقيق  م وعن  لالعنم الشأن بقضنون اال،تامم من املوك  وجترو  لاملأسنو 

 الثدوئ  بعد ،ن مدن وجترود ،ن شخصدي  قضدي  إىل اإلحيدنء قضدي  حتوو 

 إنسدنن جمدرد وكأنه  احلسني اإلمنم لنن تصوئ احلقيق  م فه  لوالرسنيل
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 مآمتندن م نجادس أن ندنم واملباو  لبشع  مأسنوو  ببروق  ت قُ  حمبم عظيم

 حيدنة حقيقتهدن م الشهندة أن وتتجن،  لوأسفن حزنن وهننئا ليال عايه ن ك 

 الذ  الس ي  وأهنن لنيعاي   أعىل إىل واعود وئفع  سمو وأهنن لموتن وليست

 عز دن أج  من أمتهم م احلينة بعث أج  من الصندقون املؤمنون إليه واجأ

 وجده م عقيد  م محنود  أجد  ومدن آلخدرةوا ال نين م وئفعتهن وكرامتهن

 ق وة ،و  احلسني اإلمنم وأن لوجههن م وتقف تته د،ن الت  انخبنئ

 وحيميهن احلينة م اخلنل ة املق س  العظيم  السامء ئسنل  حيم  الذ  املؤمنني

 إقنم  م املتمث  املق س الشنئع غرض حتقيق أج  من استشه  وق  لبنفسه

 شهندته بذكرى معنن حنا وأنه لانئض م اإلهل  لع  وا اهلل ويل حكوم 

 مدن احلينة م وخبنه هنجه عىل وإخالص بص   السري ووننش نن منن وبا 

   .ان، اف نفس حتقيق أج 

 السينسدي  القضدنون مدن املوك  جترو  إىل ال عوة إن لانعزاء انح   أهين

 خل  انتصنئ د ر وتق و فهم  بحس  د احلقيق  م ،  العنم الشأن وقضنون

 هننإ حيث لالعنمل  االستك نئ وقوى املست  ة ال كتنتوئو  ولاحكومن  وزو 

 أ مد  نرصدة عدن والتخن   ظامهم مقنئع  عن الشعو  تقنعس إىل تؤد 

 بحقيق  اجله  عىل إمن ت   ال عوة و،ذه لوبريهم غيهم عن لص ،م اهل ى

 تد   أو لاحلسدين  وكد وامل السداموو  الرسنل  وبأ، اف واالقت اء اإلمنم 
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 الني  وسوء اخل ث عىل أو الرسنلي  الكام  مسؤولي  حتم  عن الضعف عىل

   .امل يت 

 فقد  الشده اء مقدنبر إىل واجتهنن الشهندة نسينن منذ» :الشه اء أح  وقو 

   .«انسود لامو  ئقنبنن أسامنن

 مدن و،دو لشدهي ا  احلسدني اإلمدنم مَض لق  لانعزاء انح   أهين

   .اجلن  م نيعاي   دئجن  أعىل م ور قون ئهبم عن  ،م الذون حينءان

ال  ) :تعنىل اهلل قن  س   نَّ  و  ْ ون   حت 
ذ  اًتن اهلل   س   ي    م   ُقت ُاواْ  الَّ ْ   أ ْمو  ند    أ ْحي نء ب 

 ع 

هبِّ مْ  ُقون   ئ  ني   ُوْر  
ح  ن اهلل ُ لت نُ،مُ  ب ام   ف ر  ْضا ه   م  ون   ف  ُ

ْست ْ رش  و  د و  ون  ب نلَّ
ْ  ذ  ُقدواْ  مل  ْاح   و 

نْ  هب  م مْ  مِّ ه  ْاف  ْوف   أ الَّ  خ  مْ  خ  ا ْيه  ال   ع  ُنون   ُ،مْ  و  ْز  ون   حي  ُ
ْست ْ رش  دن   ب ن ْعمد    و   اهلل   مِّ

ف ْض    أ نَّ  و  يعُ  ال   اهلل   و  ني   أ ْجر   ُوض 
ن   إىل حنجد  م لديس كشخ  و،و .2(املُْْؤم 

 الدذون نحن وإنام لاجلن  م نيعاي   عىلأ م فهو لعايه الشخيص وحزننن بكن نن

 أت نعده من ونكون لوم ند ه قيمه ونمج  نحي  لك  ؛عايه ال كنء إىل نحتنج

 والثدوئة لاحليدنة م وخبدنه منهجده عىل السري خال  من وإخالص بص  

 لاحليدنة م وهنضدتنن وكرامتندن وعزتندن رشفنن أج  من والبرينن الظام ض 

 م اإلهلدد  والعدد   اهلل ويل حكومدد  إقنمدد و ل حسددن التريددري أجدد  ومددن
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 الروحدد  الكددام  دئجددن  أعددىل إىل  لددك خددال  مددن لنصدد  لانئض

 وأبيه وج ه  احلسني اإلمنم مع اجلن  غرف أعىل م ونسكن لواإلنسنين

 نوحُسد والشه اء الص وقني ومع لبنيه من املعصومني والتسع  وأخيه وأمه

 وانخالقيدد  الروحيدد  قيمتدده ءاإلحيددن وفقدد  ،ددذا وبدد ون .ئفيقددن أولئددك

 بنالسددم  احلسددني اإلمددنم أت ددنع مددن ونكددون لوالرسددنلي  واإلنسددنني 

 الرسدو  دعدوة وتكون لواحلقيق  بنلص   البنغو  أت نع ومن لوالصوئة

 غدري عايده وال كدنء  كدراه إلحينء  ال يت وأ،   انكرم انعظم

 والد ون العقد   ادهوق ال أمدر و،دو لعايدن قيمد  نود  وفنقد ة لعقال مربئة

   .والوج ان

 بأهندن العدنم الشدأن وقضدنون السينسد  عن املوك  جترو  دعوة م وأئى

 و،د  ل ال يدت أ،د  ئسخه الذ  احلنيف اإلسالم  املنهج عن بعي ة

 م الضدعف وتعديش لانمد  ومهدوم احليدنة عدن العزل  تعيش عقاي  ولي ة

 عدن بعيد ة عقاي  و،  لينةاحل م وا،تاممن ن وتوجهن ن اإلسالم  وج اهنن

 انن يدنء مدن البدن،رون وسرية الرشوف واحل وث الكروم القرلن توجهن 

 ال ون احلقيق  م متث  ال و،  لاملؤمنني من الصنحلني اهلل وع ند لوانواينء

   .احلنيف اإلسالم 

 الدذون وأادحنبه ل احلسدني اإلمنم لنن قن  لق  لانعزاء انح   أهين
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 وكرامتندن عقيد تنن عدن وند افع نعيش أن ون ر  كيف ل وهو بني استشه وا

 لواجلهدند النضدن  سنح  م ورشف بعزة نمو  أن ون ر  وكيف لوحقوقنن

 أو لجوع من ترن  وال تسمن ال الت  وانو،نم الضعف نعيش أن إمن وبق 

 ملدن ون رد  ال وإنه لوأاحنبه  احلسني اإلمنم عايه مَض من عىل نميض

 بص    كراه  وحيي حينته م به ووقت   ل احلسني نماإلم بمنهج وؤمن

 والباجددع والتخددن   والددو،ن الضددعف وعدديش أن لعددنم كدد  وإخددالص

 لوالفسدند واالسدت  اد وال كتنتوئود  واجلوئ الظام أنظم  ظ  م واإل ال 

 سد ي  م والفد اء والتضدحي  الشدهندة طرودق عدىل وسدعد أن عايه وجي 

 لتكدون لاملنكدر عدن وتنهد بنملعروف تأمر لاننس أخرجت أم  خري اننع 

 ،دذا عدىل - انعدزاء انح د  أهيدن - فنمضدوا لوال نين ال ون م العنمل ق وة

   .واآلخرة وال ون ال نين برشف لتفو وا لوالفالح العزة طروق   البروق  

ل ك  ) :تعنىل اهلل قن  ذ  ْان نُكمْ  وك  ع  ًبن ُأمَّ ً  ج  س  ت ُكوُنواْ  و  اء لِّ دىل   ُشه     النَّدنس   ع 

و ُكون   ُسوُ   و  ا ْيُكمْ  الرَّ يً ا ع  ه     .2(ش 

 يل الدرحيم الكدروم اهلل سترفرأول املق ائ هبذا أكتف ل انعزاء انح   أهين

 .سوء ك  من القندئ احلنفظ اهلل ستودعكمأول ولكم
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 .وبركنته تعنىل اهلل وئمح  عايكم والسالم



 1حسني مني وأنا من حسني

 .الرجيم من الشيبنن الرو    للعايمأعو  بنهلل السميع ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الاهم ا  عدىل حممد  وعدىل أ،د  بيتده البي دني البدن،رون وأادحنبه 

املنتج ني. السالم عايك ودن ئسدو  اهللل السدالم عايدك ودن أمدري املدؤمننيل 

السالم عىل فنطم  الز،راء سي يت وسي ة نسنء العنملنيل السالم عىل خ جيد  

السددالم عددىل احلسددن واحلسددنيل السددالم عددىل مجيددع انواددينء  الكددربىل

ومصنبيح ال جد وأعالم اهل ى ومننئ التقد والعروة الوثقد واحل   املتدني 

والرصاط املستقيمل السالم عىل اخلاف الصنلح احلج  بن احلسن العسكر  

السددالم عددىل العاددامء  ء(لئوحدد  وأئواح املددؤمنني لددبا  مق مدده الفدد ا)

خددوة م اهلل وئمحدد  اهلل أهيددن اإل لالسددالم عادديكم أهيددن انح دد  والشدده اءل

 وبركنته. 

ئوى البمذ  م احيحه وابن منجه م ادحيحه أوضدن عدن الرسدو  

حسني  من  وأنن من حسدنيل أحد  اهلل مدن أحد  »أنه قن :   انعظم
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واحلدنكم  لوئوى ال خنئ  م احيحه«. حسيننل حسني س   من انس نط

ختالف وسدري م ناحلد وث بد لالتق  اهلند   م كندز العدام و لم املست ئ 

حسدني سد   مدن »أو وئد  ل«حسني من  وأندن منده»بعض انلفن  كقوله: 

،ذا احل وث فيه مدن «. من انس نط ناحلسن واحلسني س بن»أو  ل«انس نط

  القراءة انولي  دال   عىل م ى التالحم واملح   بني الرسو  انعظم

        ن ،نددن  معنددد أعمددق م ،ددذا احلدد وث ودد   عايدده . ولكدد واحلسددني

 :«حسدني مند »فهدم مدن احلد وث الدذ  وُ  .«وأنن من حسني» : قوله

وأندن » : ولكن من ا نفهم مدن قولده لحسني ول  ل حسني بضع  من 

أن دعوة احلسني ودعدوة « وأنن من حسني»ل «وأنن منه»من فهم ؟ الذ  وُ «منه

سدنل  احلسدني وئسدنل  الرسدو  ئسدنل  دعوة واح ةل إن ئ  الرسو 

واح ةل و   عىل ،ذا املعند انحندوث الت  وئد  فيهن ،دذه الافظد  مثد  

أندت مند  بمنزلد  ،دنئون مدن » : لإلمنم عديل  ح وث الرسو 

  من ئسدو  اهلل  فمنزل  اإلمنم عيل ل«موسد إال أنه ال ن   بع  

دل فهدنئون و ودر موسدد م الت ايغ عن اهلل متنمن كمنزل  ،نئون مدن موسد

وم اغ عن اهللل إال أن احل وث وضع فنئقن واح ا بني ،دنئون واإلمدنم عديل 

         فمكنند  اإلمدنم عديل مدن ئسدو   ل«إال أنده ال ن د  بعد  »بن أي طنلد  

ال أن ل إ م الت ايغ عن اهلل متنمن كمكنند  ،دنئون مدن موسدد  اهلل
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 عيل بن أي طنل  ليس بن  .

وداع أوضن ئوى البمذ  نفسه واإلمنم أمحد  وغدري،م مدن وم حج  ال

         و،ددو خينطدد  ل  أ مدد  احلدد وثل ُئو   ،ددذا احلدد وث عددن الرسددو 

« عيل من » .«عيل من  وأنن من عيل ال وؤد  عن  إال أنن أو أنت: » عاين

.  من ئسدو  اهلل  فيهن ،ذا املعند الذ  أشنئ إىل منزل  اإلمنم عيل

ن أو ل   أن دعوة عيل بدن أي طنلد  مدن دعدوة ئسدو أ« و،و منه»

 ل اإلمنم عيل وؤد  عن اهلل عز وج  وو اغ بواسب  الرسدو  انعظدم

فنإلمنم عيل ليس بن   وال ووحد إليده ولكنده م منزلد  ودؤد  عدن اهلل عدز 

 وج . 

دنُكُم الدرِّ )وم ضوء ،ذا نفهم لو  التبهري     ع 
وُ  اهللَُّ ل يُْذ،  ْجس  أ ْ،د   إ نَّام  ُور 

رًيا ُكْم ت ْبه  ر  ُوب هِّ  و 
ليسدوا بأن يدنء وال   وأ،  ال يدت  فنإلمنم ل2(اْل  يْت 

و،م و ارون عدن  لولكنهم مبهرون من ك  ئجس ومعصومون لووحد إليهم

نج  ،ذا املعند بوضدوح م لود   . اهلل عز وج  بواسب  الرسو  انعظم

ون  لم  )أويل انمددر 
ددذ  ددن أ هي  ددن الَّ ُأْويل  ان ْمددر  أ ط يُعددوْا اهلل   نُددوْا و  ُسددو   و  يُعددوْا الرَّ

أ ط  و 
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نُكمْ  ُسو   ( :ثم قن  (لأ ط يُعوْا اهلل  ) :ل قن 2(م  يُعوْا الرَّ
أ ط  فهنن  إطنعد  هلل عدز  (لو 

م بيدنن   وج  متمثا  عن طروق القرلن الكرومل و،نن  إطنعد  لارسدو 

لقرلن الكدروم. ،ندن  أشدينء جمماد  م وتوضيح التفناي  الت  اشتم  عايهن ا

 نهن م احل وث.بي    القرلن الرسو 

 لندن كيفيد  ولكن كيف نصيل؟ الرسو  و ني   "أقيموا الصالة"القرلن قن  

ْ ا ُكمْ )الصالة.  ن ق  ون  م 
ذ  ىل  الَّ    ع 

ام  ُكت  ي نُم ك  ْيُكُم الصِّ ا     ع 
 هاهلل س حنن ل2(ُكت 

نده الرسدو . كدذلك بي   ؟القرلنل كيف نصوم وتعنىل فرض عاينن الصينم م

نج  احلكدم بصدوئة جمماد  م  لاحلج وكذلك الكثري من انحكنم الرشعي 

أ ط يُعوْا اهلل   ) :ونج ه بصوئة مفصا  م احل وث الرشوف. قن  تعنىل لالقرلن

ددنُكمْ  ُأْويل  ان ْمددر  م  ُسددو   و  يُعددوْا الرَّ
أ ط   وأطيعددوا أويل انمددر" :ومل وقدد  (لو 

وؤدون عن ئسدو   لطنع  الرسو إل ملن ا؟ نن إطنع  أويل انمر من "منكم

ل فنإلمدنم ال ودأيت  ل أو نقو  وؤدون عن اهلل بواسب  الرسو  اهلل

بحكم ج و  وال ونس  حكام سنبقنل وإنام وؤد  مدن با رده اهلل عدز وجد  إىل 

 .   الرسو 
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ل «سدنين مدن ححسدني مند  وأند» :حينام وقو   فنلرسو  انعظم

  التأكي  عدىل الدتالحم واملح د  بدني الرسدو  انعظدم ويلفمعننه ان

و،نن  معندد أعمدق ،دو أن دعدوة احلسدني ودعدوة  . واإلمنم احلسني

الرسو  دعوة واح ةل ،ذا املعند وصد  م النقبد  التد  أثر دن م مننسد   

سنبق  و،  الفر  الر ييس بني الشديع  وبقيد  الفدر  اإلسدالمي . الد عض 

ْن حيكم بع  الرسدو : وفهم أن الفر   أي مأ  ،د  ،دو اإلمدنم عديل ؛م 

بكر؟ وقانن بأن ،ذا الفهم غري احيحل وإنام الفر  بني الشيع  وبقي  الفر  

. الشيع  وقولدون بعد   ن نأخذ اإلسالم بع  الرسو مم   و:اإلسالمي  ،

 .   الرسو  نأخذ اإلسالم من القرلن ومن أ،  ال يت

إين خُم اِّدف  فديكم الثقادني؛ كتدن  اهلل » :ه حد وث الثقادني،ذا مدن وؤود 

وم حد وث لخدر «. وعبيت أ،  بيت ل لن وفبقن حتد ودردا عديلَّ احلدوض

فنلتمسدك بدنلقرلن  ل«لن تضداوا مدن إن متسدكتم هبدام»...  : لارسو 

وبأ،  ال يت عصم  من الضال . الفر  الر ييسد بدني الشديع  وبدني بقيد  

نن ،دذه مسدأل   ؛ليس حو  مدن حيكدم بعد  ئسدو  اهلل الفر  اإلسالمي 

 .   وإنام ممن نأخذ اإلسالم بع  الرسو  انعظم ل ا ا 
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ن افهناك هدف ، وبناك عىل هذا الفهم ننتقل إىل أهداف ثورة اْلسني

 :  ن لثورة اإلمام اْلسنيارئيسي

 اهلدف األول

مل نئكد  أئاد بمعند أن اإلمنم احلسني م ثوئته ا ل، ف سيني إاالح 

فنإلمنم  ل أن وقوم بعم  إاالح  لا ول  اإلسالمي  وتننس  مع عه ه

احلسني أئاد بثوئته أن وقوم بعم  إاالح  م ال ول  اإلسدالمي . ،دذا مدن 

وتننس  مع الظروف السينسي  القن مد  عدىل انمدر )مدن خرجدُت أرشا وال 

لمدر بدنملعروف أئود  أن  لببرال وإنام خرجت لبا  اإلاالح م أم  ج  

 وأهند عن املنكر(. 

 اهلدف الثاين

انو  د و،دو اهلد ف الرسدنيل  ،و ، ف أسمد وأكرب من ،ذا اهل ف د

نخددذ اإلسددالمل   املتمثد  م دعددوة انمدد  والرجددوع إىل أ،د  ال يددت

عبدوا الفراد  الكنفيد  خلد   واإلمنم احلسن واإلمنم احلسني أفنإلمنم عيل

  . اخلافنء ومن نتج م ،ذا اخل

ثدم اخلايفد   لثدم اخلايفد  الثدنين لعىل أن ،ذا اخل  بد أه اخلايفد  انو 

 واآلن كنندت النتيجد  أن اإلمدنم  .الثنلثل ثدم وادو  معنوود  بعد   لدك
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م عه  وزو  قنم بثوئته لتن يده انمد  إىل اوئة وجدود أ،د    احلسني

إقدرائ  ال يت نخذ اإلسالم منهمل بع  مالحظ  من انتهد إليده اخلافدنء مدن

 وإوصن  أمثن  وزو  بن معنوو . 

 وهلذا نجد بأن األئمة بعد اْلسني ركزوا عىل أمرين: 

إلقنمد  احلجد  عدىل   انمر انو  البكيز عىل ثوئة اإلمدنم احلسدني

ولدذلك اإلمدنم السدجند وال دنقر والصدند  إىل  لانم  ثم الت ايغ لإلسدالم

  ت ايدغ العقن د  وانحكدنم ئكزوا عىل الت ايغ اإلسالم  اإلمنم امله  

  وأك وا عدىل ثدوئة اإلمدنم احلسدني لوانحندوث واملفن،يم اإلسالمي 

 وإقنم  املأتم عىل اإلمنم احلسني إلقنم  احلج . 

 ؟ماذا نعني باملوكب اْلسيني

ونحددن م ،ددذه انوددنم سددوف نسددتق   عنشددوئاءل وأئغدد  م إعبددنء 

نملوك  احلسين ؟ أئجدو التأمد  التعروف هلذا املوك  احلسين ل من ا نعن  ب

 ،ذا التعروف: م كثريا 

املوك  احلسين  ،و حرك  انم  التنئخيي  لقيندة بقيندة املعصوم أو نن  ده 

كد   . لتحقيق ثوئة اإلمنم احلسني ووتضدمن املوكد  ثالثد  حمدنوئ حمر 

. و،دذه املحدنوئ (والزودنئة لواملسرية العزا ي  لاملنرب احلسين ) :ل م  و، 
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فنلدذ  أسدس املندرب ،دم  ل من ق   أ،  ال يت  هن أو مجيعهن مؤسسكا

 ل والذون أسسوا لامسريا  العزا ي  ،م أ،  ال يدت ل أ،  ال يت

 . والذون أسسوا لازونئة ،م أ،  ال يت

أن املوكب اْلسيني يركز عىل خالل التأمل يف هذا التعريف نجد من 

 أمرين: 

 األمر األول

،ذه أو  ئسنل  حيماهن املوكد  احلسدين   ل ترسي  خ  أ،  ال يت

م انم  بوافهم املرجع الذ  نأخدذ منده   ،و ترسي  خ  أ،  ال يت

ُكدْم م  ) :قت اء هبدمواال ل اإلسالم الصحيح بع  الرسو  دنن  ل  دْ  ك  ق  ل 

در  
اْلي ْوم  اآْلخ  ْرُجو اهللَّ  و  نن  و  ن    ملِّ ن ك  س  ة  ح   اهللَّ  ُأْسو 

ُسو   قتد اء بأ،د  نالفل 2(ئ 

ومدن أجد   لال يت الس ي  لاحصدو  عدىل التكنمد  الروحد  أو املعندو 

 احلصو  عىل السعندة م ال نين واآلخرة. 

 األمر الثاين

الذ  نحص  عايه من املوك  احلسدين  حسد  التعرودف السدنبق ،دو 

                                                        

 .22سوئة انحزا ل اآلو : . 2
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حرك  اإلسالم م املجتمع اإلسالم . عرفنن املوك  كحرك  انم  التنئخييد  

أ، اف ثوئة اإلمنم احلسنيل فنملوك  وقدود املجتمدع نحدو اهلل عدز  لتحقيق

وج  ونحو إقنم  دول  الع   اإلهلي ل والسري م املوك  ،و السدري م خد  

ونقدود أوضدنع  لفنحن نقوم بتحرودك أوضدنع املجتمدع ل أ،  ال يت

املجتمع السينسي  واالجتامعي  واالقتصندو  والثقنفي  قيندة إسالمي  بواسب  

املفن،يم اإلسالمي  لبتق  ت ئجيين هبذا املجتمع نحدو اهلل عدز وجد  ونحدو 

 دول  الع   اإلهلي . 

 لإ ن املوك  م ك   منن وم ك  مكنن له أ، اف إاالحي  م املجتمدع

تمع معنجل  إسالمي . اهل ف ،دو ومن خال  املوك  نعنلج مجيع قضنون املج

د ه وأ، افه الت  تنته  مدن عند نن ئتقنء هبذا املجتمع نحو اإلسالم وم ناال

ثدم م النهنود  إىل عرصد  لإلقنم  ال ول  اإلسالمي  ؛عىل مستوى ،ذا الزمن

 انح  الزمنن دول  الع   اإلهل  العنملي . 

وهلذا ينبغي أن نأخذ النقاط التالية بعني اّلعتبار بمامرساتنا وقيادتنا 

 :أو املواكب اْلسينيةوإرادتنا للموكب اْلسيني 

 لنقطة األوىلا

االلتزام بننحكنم الرشعي  جلميع املامئسدن  الشدعنئو ؛ االلتدزام التدنم 
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وأال نسمح ننفسنن  لوالت قيق ل حكنم الرشعي  م مجيع املامئسن  املوك ي 

نن هبدذه املامئسد  ،د   ؛بإدخن  أ  ممنئس  ،  خمنلف  ل حكدنم الرشدعي 

 مصندئة ن، اف وئسنل  املوك . 

 انيةالنقطة الث

وم مق م  انمدوئ هبدذا  لالتع ري عن الصوئة احلضنئو  املرشق  لإلسالم

اجلنن  املحنفظ  عىل التالحم واملح   ووح ة الصف بني املؤمننيل وجتند  

وال تندن عوا »عام وقينن بأن احلسني جيمدع وال وفدر  نف لالفرق  واالختالف

احلسدني ،د  ل فأ  خالفن  وأ  منن عن  بنسم «فتفشاوا وتذ،  ئحيكم

خالفن  ورفضهن احلسنيل فنحلسني جيمع وال وفدر  فعايندن أن نبفدع عدىل 

ل إىل جنند   النوا ع الذاتي  واملصنلح الشخصي  ون ن  أ، اف احلسني

 شدعن رالفد  فاال،تامم بنجلوان  انخرى مثد  النظنفد  وتنظديم املوكد ل 

اكد  احلسديني  وم أ  سواء كننت م املننبر أو م املدآتم أو م املول احلسيني 

ا،دتامم بنلنظنفد  والنظدنم ومدن شدنبه ،ندن  ممنئس  شعن رو ل جي  أن وكون 

  لك. 

،ددذه و - بعددض انخددوة انعددزاء فدديام وتعاددق بموكدد  النوودد ئا 

وشدريون إىل انشدخنص  - املالحظن  موجودة حتد م املواك  انخدرى

يهم أن ونتظموا ،ؤالء ون ر  عا لالذون ومشون خاف املوك  وأمنم املوك 
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ننسد  مدع م املوك ل جي  أن هيتموا هبذا اجلنند  إلضدفنء اهلي د  التد  تت

شخصدين سدن ر م املوكد ل   أن احلسدني املوك  احلسين . تصوئ لدو

؟! ون رد  ووقدنئه ،ذا املوكد   كيف وكون ،ذا املوك ؟! كيف تكون ،ي 

ن هيتمدوا وعدىل املنظمدني أ لأن نحنفظ عىل ،ي د  ووقدنئ املوكد  احلسدين 

 بذلك. 

،ذا بنإلضنف  إىل تنظيف املوك  من ك  ممنئس  تشني بنملوك  أو تيسدء 

وتيسدء إىل الشدعن رل ومدن  لوتيسء إىل أ،  ال يدت وشديعتهم لإىل املوك 

املسن   الت  تثنئ م الوقت احلنا مسأل  التب ري. مسأل  التب ري فيهن إ،نند  

ني  وإىل أ،  ال يت وإىل شديعتهمل ك رية لاموك  احلسين  وإىل الشعن ر ال و

مدرض نقد  املننعد  املكتسد   شخ  واح  مصن  ب وجود فاو افبضنن

م وقدت ،ذا املدرض فيمكن أن ونتق   لم ،ذا املوك  وم التب ري (اإلو  )

فادو انخرىل فريوسي  مراض الانكذلك وواح  إىل عرشا  انشخنصل 

نلتهدن  الك د  الوبدن   ك بمرض معد    من املبربون مصن    نً شخص ثم  أن

 م نرشة إىل أشخنص لخرون.  ع وى ،ذا املرض تق تيفس

،ذا جنن ل ومن جنن  لخرل اآلن ال ووج  أح  من الفقهنء وقدو  بدأن 

وأعىل مسدتوى أو أكثدر يشء  لوإنام ال عض وقو  بأنه جن ز لالتب ري واج 

ندام ،دو وإل فال أح  وقو  بأنده واجد ل رتق  م ،ذا اجلنن  أنه مستح و
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ولنفبض ج ال بأن من وقو  بأنه جدن ز م مقنبد  مدن الفقهدنء مدن  .جن ز

ذون القولني االستح ن  واحلرم  فنإلنسدنن  ا وثقنن من ،وقو  أنه حمرمل فإ

الذ  وتع   إىل اهلل وخيا  إىل اهلل عز وج  مدن ا وفعد ؟ ،ندن  عمد  مدن 

أوفع  أم  لحمرم و،نن  من وقو  أنه لانعام  وقو  عنه ال عض أنه مستح 

 وبكه؟  موب ؟! اإلنسنن الذ  خيا  إىل اهلل م الع ندة وفع  ،ذا اليشء أ

 النقطة الثالثة

ونحدن  لوقو  بحرم  ،ذا العم  لإن ،نن  فتوى من السي  عيل اخلنمنئ 

سواء اتفقنن فقهين أو فكرون أو سينسين مع اإلمدنم عديل اخلدنمنئ  أو اختافندن 

ئمزا سينسين عىل السنح  ال ولي  وكرس شدوك  السدي  فهو اليوم ومث   لمعه

ؤثر تأثريا سا ين وضنئا عىل مكنن  وو لكرس لشوك  اإلسالم وعيل اخلنمنئ  ،

 اإلسالم م انئض وعىل عزة اإلسالم أوضن. 

ونأى بنفسه عن  لدك سدواء اتفدق مدع وك  إنسنن مؤمن خما  هلل 

خذ ،ذا ؤين أو فكرون. أئجو أن تخنلفه فقهين أو سينس مالسي  عيل اخلنمنئ  أ

و،ذا النقب  جنء  فيام وتعادق بنملحنفظد  أو التع دري  .املسأل  بعني االعت نئ

منهن التب ري ننده ال وتننسد  مدع الصدوئة ل وعن الصوئة املرشق  لإلسالم

 بنإلضنف  إىل اجلوان  انخرى الت   كر ن.  لاحلضنئو  املرشق  لإلسالم
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خوة املؤمنني املشنئك  م املواك  العزا ي  ىل اإلل ون ر  عمن جه  أخرى

 تضرنئسد  مم أ شعنئ و أ أو املسريا  احلسيني  عمومن واالبتعند عن ئفع 

بنإلادددالحن  احلنليددد  امل نئكددد  م الددد الد. اآلن نعددديش م مرحاددد  

 لمدنمن ترسدي  ،دذه اإلادالحن  ودفعهدن ل واملباو  من لاإلاالحن 

هبدذه  تضرنئسد  مدن شدأهنن أن  جتند  كد  ممواملباو  من كنفد  املدؤمنني

كدام نتمندد أن  لهبدذه اإلادالحن  وضرك  شدعنئ  ضوئف لاإلاالحن 

وكون هلذه الشعن ر حضوئ م وسن   اإلعالم املحاي  )التافزوون أو الرادوو 

وأكد  بدأن ،دذه  لوق  تكامنن م ،ذا الشدأن مدع ويل العهد  لأو الصحف(

 لفنرجو أن وكون احدبام هلدذه الشدعن ر لئاملسنل  سوف تؤخذ بعني االعت ن

 وأن وكون هلن حضوئ قو  م وسن   اإلعالم املحاي . 

 النقطة األخرية

نحلد وث أو ال حدث م بخوة اخلب نء إىل جنند  ا،دتاممهم نرجو من اإل

 العقن   والفقه وانخال  اإلسالمي  وبحث السرية البدن،رة ن،د  ال يدت

ل القضنون االجتامعي ل سينسي  أو اجتامعيد  أن هيتموا بنلقضنون املحاي ل 

 لأن تكدون املعنجلد  معنجلد  عاميد  عدىل مع التأكيد  لأو ثقنفي  أو اقتصندو 

نجلدن  غدري وليست معنجل  اجله  الت  تقوم عىل مفدن،يم غدري دقيقد  ومع

ال وثريوا أ  مسدأل  مدن املسدن   دون أن ورجعدوا إىل عامي ل فعىل اخلب نء أ
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أو وقدرءوا م الكتد  املختصد  ق د  أن و حثدوا م ،دذا أ،  االختصدنص 

املسن  . ال تعنلج ،ذه املسن   ومسن   السنح  معنجل  سدبحي  أو معنجلد  

نن املعنجل   ؛سن ج  فجَّ ل وجي  أن تكون ،ذه املعنجل  معنجل  عامي  دقيق 

ونحدن نعديش  لالفجَّ  تيسدء إىل اإلسدالم واملسدامني م الوقدت احلدنا

 حقيقي  م ،ذا اجلنن . مننفس  

وهبذه املننس   أتق م لك  أ  قندئ عىل العبنء أن وقد م ئؤوتده إ ا كنندت 

ئؤوته خت م املرشوع اإلسالم  لاعم  الوطن  أو الربننمج السدينيل وكد  

وإن شدنء اهلل  لمن له الق ئة عىل العبنء م ،ذا اجلنن  وستبيع أن وق م ئأوه

وأن تكون لكم مشنئك  قوو  م ،ذا اجلنن ل  لنستق   منكم لئاء كثرية ج ا

ك  من حي  وله الق ئة عىل العبنء واملشدنئك  فعايده أن وتقد م بدام  (أكرئ)

 سواء كنن لامرشوع اإلسالم  لاعم  الوطن  أو الربننمج السيني.  لعن ه

ركم بأنه م ووم الس ت القندم م السنع  الثنلث  والنصدف أ ك   لوم اخلتنم

اخلنمس  سوف وكون ،نن  مهرجنن شع   )مهرجدنن حدوائ  وحتد السنع 

الذ  دعن إليه أاحن  امل دندئة وسدوف وكدون ،دذا املهرجدنن  لالشع  (

ونرجو أن وكدون ،ندن  حضدوئ  (لأبو العيش)بسنح  نند  سبة م منبق  

 كثيف وم نئ . 

 سالم عايكم وئمح  اهلل وبركنته.وال



 1 مسألتان من سرية اإلمام السجاد

  بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش نفيسد انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش أعو

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

 لوأ،  بيته البي ني البدن،رون لوالصالة والسالم عىل سي نن ون ينن حمم 

 وأاحنبه املنتج ني انخينئ. 

وئمحد  اهلل  لوانخدوا  م اهللخدوة أهيدن اإل لالسالم عايكم أهين انح د 

 تعنىل وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين والتربوك إىل مقنم إمنمنن وسدي نن وشدفيع  لم ال  او 

وإىل  ل نوبنن احلج  بن احلسن العسكر  )أئواحندن لدبا  مق مده الفد اء(

وإىل  - مقنمن  مراجع انم  وفقهن هن وعاام هن د السديام ويل أمدر املسدامني

ؤمنني واملؤمنددن ل واملسددامني واملسدداام ل م مشددنئ  انئض كنفدد  املدد

                                                        

. القد وم الد الد - احلسدني أنصدنئ مأتم: (2) املكنن.  كربالء أببن  موالي  مننس  . ب2

 أبو مسج (: 2) املكنن. م2121/حزوراند  ووليو/22: املوافق. د،2142/شع نن/1: التنئو 

 . م2121/حزوراند  ووليو/29: املوافق. د،2142/شع نن/1: التنئوح. مح  م ون د  طنل 



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  221

ومرنئهبنل وإليكم أهين انح   انعدزاء بمننسد   الدذكرى السدنوو  امليموند  

 .   ملوالي  أببن  كربالء

ح وث  هلذه الايا  من املننسد   ود وئ حدو  اإلمدنم  لأهين انح   انعزاء

 .... السجند

  مام السجادنبذة عن اإل

        ،دو اإلمدنم الرابدع مدن أ مد  أ،د  ال يدت االثند  م السجنداإلمن

ل م  مدن (،دد41/شدع نن/5)وق  ول  م الكوفد ل بتدنئو :  ل عرش

أ : ق د  سدنتني مدن  ل خالف  ج ه أمري املدؤمنني عديل بدن أي طنلد 

بتدنئو :  ع   الدرمحن بدن ماجدم شهندته غيا  عىل و  أشقد اآلخرون 

  سج  جد ه أمدري املدؤمنني لوالدتده شدكرا هلل ل وق(،د11/ئمضنن/22)

 ت نئ  وتعنىلل وسامه عاين. 

 مدنم اإلمنمد  م ودوم اجلمعد ل بتدنئو :   وق  توىل اإلمنم السدجند

  ل بع  شهندة سدي  الشده اء أبيده اإلمدنم احلسدني(،د12/حمرم/21)

ودوم توليده   مظاومن عبشننن م كدربالءل وكدنن عمدر اإلمدنم السدجند

حيث استشه  مسدمومن  ل( سن 41ودامت إمنمته مل ة ) لسن ( 22)اإلمنم  

م امل ون  املنوئة عىل و  اخلايف  انمو  الولي  بدن ع د  املادك بدن مدروانل 
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 . (،د95/حمرم/25)بتنئو : 

  : وهبذه املناسبة سوف أحتدث عن مسألتني من سرية اإلمام السجاد

 ( نجاته من القتل يف كربالك1املسألة )

كنن مروضن مرضن أقعد ه عدن القتدن  م   عاوم أن اإلمنم السجندمن امل

كربالءل وكنن  لك ،دو احلجد  الرشدعي  الظدن،رة لعد م مشدنئكته م القتدن  

نء (قو  اهلل تعنىل:  ؛لنرصة أبيه اإلمنم املظاوم احلسني بن عيل ف  دع  دىل  الض  لَّيْس  ع 

ون  ال  
دذ  دىل  الَّ ال  ع  ىل  املْ ْر   و  ال  ع  دُحوْا هلل َّ   و  ا ن ص  ج  إ    در  ُقدون  ح 

دن ُونف  دُ ون  م 
جي  

ديم  
ح  ُفدوئ  ئَّ اهلل غ  د  ي   و  دن س 

ني  م 
دن  ىل  املُْْحس  ن ع   م 

ُسول ه  ئ  والعاد  الظدن،رة  ل2(و 

لنجنته من القت ل إال أن وئاء نجنته من القت  عا  كربىل و،  أئادة اهلل العايدن 

ء الرسنل  الت  تكف  اهلل عز وجد  ب قن هدن الت  تعاقت ب قن ه و لك لتوقف بقن

فقد  تكفد  اهلل عدز وجد  ب قدنء  ل وواوهلن لاننس كام أنزهلن عدىل بقن ده

إ نَّن ل ُه حل  نف ُظون  )الرسنل ل قو  اهلل تعنىل:  ْكر  و  ْلن ن الذِّ وبقنء الرسدنل   ل2)إ نَّن ن ْحُن ن زَّ

احلنفظ هلن بع  أبيه اإلمدنم فهو اإلمنم احلنم  لارسنل  ول  متوقف عىل بقن ه

و،و الس ي  الوحي  ال نق  بع  فنجع  كربالء ل قنء نس  اإلمدنم ل  احلسني
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فمدن املعادوم: أن ان مد  التسدع   ل ومنهم ان م  انطهنئل  احلسني

،م مجيعن من نساهل وق  قتد  م كدربالء مجيدع    بع  اإلمنم احلسنينياملت ق

ففيدده  ل و ددق مددنهم إال اإلمددنم السددجند وملل  أوالد اإلمددنم احلسددني

من ان م  ومن سوا،م. وق  كنندت أسد ن    انحرص نس  اإلمنم احلسني

وحتدف بده مدن ل  ق فو  ئأس اإلمنم السجنداملو  القرو   والش و ة ختفُ 

ك  جنن  واو  م كربالء أثننء الفنجعد  وم الكوفد  والشدنم أثندنء انرسل 

إال إن  ل تد بعض انطفدن  مدن ل  احلسدنيوق  شم  القت  م كربالء ح

فادو اجتمدع  لإئادة اهلل عز وج  تعاقت ب قنء اإلمنم عيل بدن احلسدني السدجند

ملن استبنعوا قتاه ولدو   أ،  ال نين كاهم مجيعن عىل أن وقتاوا اإلمنم السجند

كنن بعضهم ل عض ظهريال فإئادة اهلل عز وج  الت  تعاقت ب قن ه ال تقهدر وال 

ت    اهللُ)وال بأ  حن  من انحوا ل قو  اهلل تعنىل:  ترا  ُئُسديل   ك    نَّ أ ن ن و 
ن  ْغا 

وز   إ نَّ اهلل  ز   .  2(ق و  و ع 

 والدرس

أن هلل عز وج  إئادة ننفذة ال تقهر وال ترا  م تد بري املسدرية التنئخييد  

 ت دنئ  لإلنسننل وأن ،ذه املسرية سوف تنته  حتام لانتن ج الت  ورود ،ن اهلل

                                                        

 .22املجندل ل اآلو : . سوئة 2
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وتعنىل ب ون أن وعب   لك ماك  االختيدنئ لد ى اإلنسدنن أو وعبد  دوئه 

ومسؤوليته م مح  الرسنل  وال فنع عن احلق واحلقو ل حيث تكف  اهلل عز 

 وكونون م نرصة احلق نيرشفنء اندق نً ض حلم  الرسنل  أننسوج  بأن وقي  

فسوف وكون غريندنل  والع   واخلري والفضيا  دا ام وأب ال فإن مل نكن نحن

ُكْم ُثمَّ )قو  اهلل تعنىل:  رْي  ْوًمن غ  ْ  ق 
ْست ْ    ْوا و  لَّ ت و  إ ْن ت  اُء و  ر  ْنُتُم اْلُفق  أ     و 

ن  اهلل اْلر  و 

ُكوُنوا أ ْمث نل ُكمْ  ،دذه  فعىل ك  إنسنن أن ونظر لنفسه وحي د موقعه مدن ل2(ال  و 

 اإلئادة الربنني  القن،رة:

 وم افوف أننسهن فيكون من الفن زون.  فإمن أن وكون معهن

 أو وكون ض ،ن وخنئج افوف أننسهن فيكون من اخلنرسون. 

املرو  عن اإلمدنم   وق  وئد ضمن ال عنء املأثوئ لاقن م احلج  امله  

وال  لواجعانن ممن تنترص به لد ونك وتعدز بده نرصد وليدك»قوله:   الرضن

 .  2«ن عايك وسري و،و عاينن كثريتست    بنن غرينن فإن است  الك بنن غرين
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  ( خصوصية دوره2املسألة )

،و اإلمنم الرابع من ان مد  املعصدومني مدن أ،د    اإلمنم السجند

كنندت م الكوفد  م  مدن   وق  سد ق القدو  أن والدتده ل ال يت

فهدو أو  إمدنم مدن أ مد   ل خالف  ج ه أمري املؤمنني عيل بن أي طنل 

ن موجودا م عرصد الن دوةل فنن مد  الدذون سد قوه: مل وك  أ،  ال يت

)اإلمنم عيل بن أي طنل ل واإلمنم احلسن بدن عديلل واإلمدنم احلسدني بدن 

عيل( كننوا مجيعن موجودون م  من الن وةل وق  قن  فيهم الرسدو  انعظدم 

ف الندنس بمندزلتهم الكثري من انحندوث الرشوف  التد  ُتعدر    انكرم

تعنىلل وبموقعهم القيند  كأ م  لامسامنيل وق  أحدنطتهم عن  اهلل ت نئ  و

 تاك انحندوث هبنل  ق سي  ل ى املسامني مجيعنل ومل تكن لإلمدنم السدجند

   م أو  عه ه بنإلمنم  مث  تاك اهلنل  من الق سي ل وكنن  لدك ومثد

 له حت ون م ممنئس  دوئه الرسنيل كإمنم م انم  اإلسالمي . 

ن إمنمتده جدنء  بعد  إلخرل حيدث  نً حت و  م السجندكام واجه اإلمن

ع م كدربالءل وبدرو  الشدعوئ بشدك  مدرو    شهندة أبيه اإلمنم احلسني

واحلنج  إىل االنتقنم مدن قتاتده والتكفدري  لبنلذن  والرض  ل ى املسامني

عن  ن  خذالنه والتقصري م نرصدتهل و،دذا وتباد  مواقدف ثوئود  مدن 

 جه  النظنم انمو  ال نغ . م موا  اإلمنم السجند
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 :نفسه ويف الوقت

م الت ايغ بنلرسنل  وتصحيح   فإن خب  عم  ان م  من أ،  ال يت

مدن   مسنئ انم ل تقتيض انتقدن  عماهدم بعد  مقتد  اإلمدنم احلسدني

املواجه  العسكرو  إىل العم  الفكر  والسيني وبننء الكينن املؤمن )كيدنن 

   لالتشيع(

كان أمام مهمتني تسريان يف اجتاهني   اإلمام السجادوبالتايل فإن 

 :متعاكسني

 االنتقنم من قتا  اإلمنم احلسني  و،ذا وتبا  مواجه  عسكرو . ل 

  انتقن  عم  ان م    مدن املواجهد  العسدكرو  إىل مرحاد  العمد

 الفكر  والسيني وبننء الكينن املؤمن. 

ن ج ا بحكم  بنلرد  عدىل م السري املتوا   وق  نجح اإلمنم السجند

احلدد  احلددند والدد قيق م اإلدائة السينسددي  لامافددن  السددنخن  واملواقددف 

 سينسين ودونين.املباوب  

فسمح حلركن  االنتقنم والثوئة م االنبال  ب ون إعنق ل واالنتقنم مدن 

وتصدفي  مجيدع  عام هدم املجدرمنيل والتمهيد   ل  قتا  اإلمدنم احلسدني

  ال دنغ ل فكنندت ثدوئة امل وند  بقيدندة ع د  اهلل بدن لسقوط النظنم انمو
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وثوئة التوابني بقيندة سايامن بدن ْصد  ل،د(14حنظا  اننصنئ  م العنم )

 ل،ددد(11وثددوئة املختددنئ الثقفدد  م العددنم ) ل،ددد(15اخلزاعدد  م العددنم )

 وغري،م. 

وسنئ ،و مع بعض أاحنبه بكفنءة منقبعد  النظدري م العمد  الفكدر  

واملحنفظ  عدىل املمثايد  احلقيقيد  لارسدنل   لوبننء الكينن املؤمن لوالسيني

وتصدحيح انوضدنع العنمد  م انمد   لوعماهن عىل امل ى ال عي  لارسدنل 

 اإلسالمي . 

وسينسنته م كس  ثقد  العنمد    وق  نجحت خب  اإلمنم السجند

منمد ل فيهم الوالء العميق والواع  خل  اإل واخلنا  من أبننء انم ل فررس

وظهر  له م انم  ق سي  ضخم  ال تق  عن الق سي  الت  كنندت ل  مد  

و،دم: )اإلمدنم عديل بدن أي ل  املعصومني الذون س قوه من أ،  ال يت

وحظ  م وسد   لطنل ل واإلمنم احلسن بن عيلل واإلمنم احلسني بن عيل(

ال يدت انم  بوالء مجن،ري  واسع النبن ل وال لي  عىل  لك من حصد  م 

احلرام مع الزعيم انمو  ،شنم بدن ع د  املادكل فقد  ئوى املؤئخدون أن 

،شنم بن ع   املاك بن مروانل حرض م أح  مواسم احلجل وقد  حدنو  أن 

وستام احلجر انسودل فام وستبع لزمح  احلجيجل فدأمر مرافقيده مدن أ،د  

تد فق رضوا له منربا ليجاس عايه حتد حتدني فراد  وقد  فيهدن الشنم أن حُي 
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ه حميبون به بدنلقر  مدن وومرافق يج فيستام احلجرل وبينام ،و جنلس  احلج

  ووقدنئل وسدري عدىل سدكين  الكع   الرشوف ل إ  أق   اإلمدنم السدجند

احلجر انسدودل فدننفرج الندنس إجدالال لدهل فبنف حو  ال يت حتد باغ 

 و،ذا و   عىل عمدق تدأثري - فنستام احلجر م ورس وسهول ل وأدى منسكه

ممدن أ ،د  الشدنميني  - اإلمنم السجند م انم  وااتهن غدري االعتيندود  بده

فرج لده الندنس اناملرافقني هلشنم بن ع   املاكل فسألوه من وكون ،ذا الذ  

أنت الزعيم فرجوا لك ونإجالال ليستام احلجر انسود ووؤد  منسكه ومل و

عروف )الفدر د ( بأنه ال وعرفه!! وكنن الشنعر امل انمو  الك ري؟ فأجن 

فقدن : أندن أعرفدهل فباد  ل  حناال وكنن من املوالني ن،د  ال يدت

 الشنميون تعروفهم بهل فأنش  قصي ته املعروف  الت  قن  فيهن: 

دد ال بحددنءُ  ُف عددر  ،ددذا الددذ  ت    هُ وطأت 

 هُ جن،ا دد كنددت   إنْ  فنطمدد    ،ددذا ابددنُ 

دددكاِّ  اهلل  ند    دددع   خدددري   ،دددذا ابدددنُ   مُ ه 

دد ك  ولدديس قوُلدد ه  ذا بن ،ددم   ضددن ر 

دددداُ ن   ق   ن   ق دددد وش  ر  ُقدددد هُ إ ا ئأْتدددد  ن ه 

 

دد هُ ُفددعر  و   وال يددُت    مُ ر  واحل دد    واحل 

 تمدددواقددد  ُخ  اهلل  أن يدددنءُ  ه  بجددد ِّ 

 العاددمُ  البددن،رُ  النقدد    ،ددذا التقدد   

دوالع      رْ من أنك   ُف عر  ت   الُعرُ    مُ ج 

دددإىل م   دددنت  ،دددذا و   م  نئ  ك  ددده   مُ ر    الك 

 

،ذه القصي ة وح س م عسدفنن بدني مكد   ض عىل الفر د  بع  وق  قُ 
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 وامل ون . 

 والدرس

أن نميز بني القيندة الشجنع  الت  متتاك ئؤو  واضح  م العمد  وتسدري 

بوع  كنمد  عدىل ،د هينل وبنلتدنيل تسدتبيع االسدتجنب  الواقعيد  املننسد   

ملقتضين  الرسنل  والسنح ل وبني القيندة الضعيف  أو القيندة الت  لديس هلدن 

  واضح  فتتخ   م العم   ا  اليمني و ا  الشام  وال تد ئ  مدن ا ئؤو

تفع ل أو تستجي  لاحدواد  اسدتجنب  انفعنليد ل وبنلتدنيل ال تسدتبيع أن 

 تستجي  االستجنب  الواقعي  املننس   ملقتضين  الرسنل  وسنح  العم .. 

 إمن بس   الضعف. 

 أو بس   فق ان الرؤو  الواضح . 

 أو بس  هام معن. 

 أو الوقوع حتت تأثري االنفعن  ونحوه. 

 خطأ يتداوله بعض املؤمنني

أئغد  م التن يده إىل خبدأ  ل وم ختنم احل وث عن اإلمنم السدجند

        وت اولدده بعددض املددؤمننيل و،ددو القددو  بتعددنوش بعددض ان مدد  مددن أ،دد  

مث : اإلمنم احلسنل واإلمنم السجندل واإلمنم ال نقرل واإلمدنم ل  ال يت
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مع الظام والظنملنيل و لك لتربور سداو  سديني مدنل فهدذا   الصند 

القو  د بحس  فهم  د ال وستن  د مع حسن الني  د إىل فهم ادن   حلقيقد  

م احلينةل وانح ه وفتقر إىل ال صدرية الكنشدف    اإلمنم ل ودوئ ان م 

         عددن احلقددن ق م موضددوع ال حددثل فجميددع ان مدد  انطهددنئ مددن أ،دد  

،م القيندة العاين ملرشوع السامء هل او  انئضل وإخراج الندنس   ال يت

من ظاام  اجله  والضدال  إىل ندوئ العادم واهل اود ل فهدم قدندة إادالح 

ومواجه  لكنف  أشكن  ال نط  والظام والفسند والرش والر وا ل و،م قدندة 

أنقدنض  بننء حضنئة اخلالف  اإلهلي  لإلنسنن عىل وجه انئضل و لك عدىل

ون  )حضنئا  الفسند والبدنغو ل واهلل تعدنىل وقدو : 
دذ  نُدوا إ ىل  الَّ ْرك  ال  ت  و 

ْن ُدون  اهلل  ُكْم م  ن ل  م  ُكُم النَّنُئ و  سَّ ت م  ا ُموا ف  ون   ظ  ُ ي نء  ُثمَّ ال  ُتنرْص 
ْن أ ْول  فدال  ل2(م 

وانوليددنء والصددنحلني وددركن إىل الظاددم   أحدد  مددن انن يددنء وان مدد 

نملنيل ننه ئكون إىل غري اهلل عز وج ل وإىل غري احلقل و،و من اجلهد  والظ

 والضال ل وعنق ته الننئ. 
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 1 مام السجادمن حياة اإل

أعو  بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش نفيسد انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش 

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن   حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل وا،   عىل الاهم ا ِّ 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

  بيننن وبني حممد  ول  حممد  طرفد  عدني أبد ا م حمم  ول  حمم ل وال تفر  

 ال نين واآلخرة ون كروم. 

 ال مع أع ا هم.  لالاهم معهم.. معهم

خدوة وانخدوا  م اهللل وئمحد  اهلل ل أهيدن اإلكم أهين انح د السالم عاي

 تعنىل وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين وأطي هن إىل مقنم إمنمندن وموالندن وسدي نن  لم ال  او 

                                                        

د  وبننمرك/سبة م ون  م لالصيفي  ال ئوس طا   وتكروم ، كربالء أببن  مول  مننس  . ب2

: املوافدقد. ،د2122/شدع نن/1: التدنئو . انئبعنء ليا د  الثالثنء مسنء: اليوم. ئيض ل  مأتم

 . م2111/ل د  أغسبس/29
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وشفيع  نوبنن ووم القينم  احلجد  بدن احلسدن العسدكر  )أئواحندن لدبا  

ام هدنل وإىل كنفد  وإىل مقنمن  مراجع انمد  وفقهن هدن وعا لمق مه الف اء(

املددؤمنني واملسددامني م مشددنئ  انئض ومرنئهبددنل وإلدديكم أهيددن انح دد  

      انعددزاءل بمننسدد   الددذكرى السددنوو  امل نئكدد  لامولدد  السددعي  نببددن  

 . كربالء

لق  اخب  أن وكون ح وث  م ،ذه الاياد  امل نئكد   لأهين انح   انعزاء

الدذون نحتفد  بدذكرى   كدربالء حو  اإلمنم السجند من بدني أببدن 

و،دم: اإلمدنم احلسدنيل واإلمدنم  العظيمد لمول ،م امل نئ  م ،ذه الاياد  

 .   كربالسجندل وأبو الفض  الع نسل وعيل ان

  نبذة عن اإلمام السجاد

،و عيل بن احلسني بن عديل بدن أي طنلد ل و،دو  : اإلمنم السجند

و،و أو  إمنم مل  ل عرش  ثناال رابع م ساسا  أ م  أ،  ال يتاإلمنم ال

فق  س قه م اإلمنم :  ل وكن موجودا عىل عه  الرسو  انعظم الكرم

ج ه أمري املؤمنني عيل بن أي طنل ل وعمه احلسن بن عديل بدن أي طنلد ل 

      وقدد  ولدد  اإلمددنم  ل وأبددوه اإلمددنم احلسددني بددن عدديل بددن أي طنلدد 

ن خالف  ج ه أمري املؤمنني عديل بدن أي م امل ون  املنوئة م  م  السجند

أ  أنه عن  مدع جد ه أمدري املدؤمنني  ل،د(41/شع نن/5طنل  بتنئو : )
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بتددنئو :   )سددنتني فقدد ( حيددث كننددت شددهندة أمددري املددؤمنني

 منم اإلمنم  بع  شدهندة   اإلمنم السجند ،د( وتوىل11/ئمضنن/22)

 24له من العمدر )،د( و12/حمرم/21بتنئو : )  وال ه اإلمنم احلسني

 ستشه  ننه مل وقنت  بسد  حناا م كربالءل إال أنه مل وُ   وكنن لسن (

 لمن انع اء ئغدم حمدنوال م املتكدرئة لقتاده املرضل وق  حفظه اهلل 

         و،نددن ون ردد  أن تعامددوا: بددأن الدد نين لددو اجتمعددت كاهددن لقتدد  اإلمددنم 

الد ون احلنيدف واسدتمرائه  نن بقنء ؛م كربالء فان تستبيع  السجند

وتوقف عىل وجودهل و،كذا كنن احلن  بنلنس   إىل ج ه أمري املؤمنني عيل بن 

ونفدس احلدن    عىل عهد  الرسدو  انعظدم انكدرم  أي طنل 

بنلنس   إىل ول ه اإلمنم احلج  بن احلسن العسكر  )أئواحنن لبا  مق مده 

 ؛كشفه والقضنء عايده لفشداتفاو اجتمعت خمنبرا  ال نين كاهن ل لالف اء(

نن بقنء ال ون وحتقيق الوع  اإلهل  متوقف عدىل وجدوده وسدالمته. فدإ ا 

عدن طرودق  وتد خ  ل فدإن اهلل هعجز  انس ن  الب يعي  عدن حفظد

كام و   عىل  لدك العقد  والنصدوص القرلنيد .  اإلعجن  حلفظه وسالمتهل

د( بعد  أن دس  ، 95/حمرم/25بتنئو  )  وق  استشه  اإلمنم السجند

له الولي  بن ع   املاك السم م طعنمه بواسب  أخيه سايامن وله مدن العمدر 

ه اإلمنم احلسن بن عديل لسن ( 52)  ل ودفن م ال قيع إىل جنن  قرب عم 
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 سن (.  41فكننت م ة إمنمته )

 وهي:  ،حتديات أساسية ةيف إمامته ثالث  وقد واجهت اإلمام السجاد

 ثبات مكانته كإمامالتحدي األول ـ إ

 حيث كنن أو  إمنم مل وكن موجودا عىل عه  الرسدو  انعظدم انكدرم

ئ مي  الت  عرفت ل  م  الثالث  الذون نوبنلتنيل مل تعرف له تاك الك ل

و،م: ج ه أمري املؤمنني عيل بن أي طنل ل وعمه احلسدن بدن عديل  لس قوه

حيدث قدن  الرسدو   بن أي طنل ل وأبوه احلسني بن عديل بدن أي طنلد ل

فيهم الكثري من انحندوث الرشوف  الت  ت ني فضاهم   انعظم انكرم

تهم ومندزلتهم ومنزلتهمل وكنن وترصف معهم بصوئة متميزة ت   عىل مكنن

فكددننوا معددروفني بفضدداهم  ل الكددروم     وئسددوله  عندد  اهلل 

القوليد   ومنزلتهم ل ى الصحنب ل وانتق   لك البا  مدن السدن  الن وود :

وبق  خنل ا ل ى املسدامني إىل وقتندن احلدنا. وقد   والفعاي  إىل التنبعنيل

أن وث ت مكننته الت  تضعه م مصدنف   تبا   لك من اإلمنم السجند

 .    من س قه من ان م

واجه حت ون خبدريال فقد  جدنء   أضف إىل  لك: أن اإلمنم السجند

بنملحنفظد  عدىل و،جهدن بدني  وكدنن مبنل دن ل بع  ثوئة اإلمنم احلسني
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        بحسدد  إسددباتيجي  عمدد   لكددنن مبنل ددن اتدده املسددامنيل وم الوقددت 

بنالنتقن  إىل مرحا  ج و ة تقوم عىل أسنس النشدنط العامد   ل ان م 

والببو  واالجتامع  والعم  السيني السام ل بعي ا عن العم  الثدوئ  

رون حيتددنج إىل براعدد  سينسددي  واملواجهدد  العسددكرو ل والتوفيددق بددني انمدد

 وحركي  وإدائو  فن ق  ال تتأتد لك  أح . 

فعدال م إث دن  ج ائتده واسدتحقنقه   وق  نجدح اإلمدنم السدجند

وفرض وجوده العام  واملعنو  واالجتامعد  والسديني  ملنص  اإلمنم ل

عىل كنف  اناع ة: عىل النخ   من الصدحنب  والفقهدنء واملفكدرونل وعدىل 

 اإلسالمي ل وعىل النخ   السينسي  من الرسميني واملعنئضنيل فقد  اجلام،ري

ئأوا فيه مدن الننحيد  املعنوود : التجسدي  احلد  لقديم اإلسدالمل وبحسد  

     الكفددنءة: االمتدد اد القيددند  والرسددنيل املرشدد  جلدد ه الرسددو  انعظددم 

عد  النظدر وحسدن القيدندة بقوة الشخصي  وبُ   فق  امتن   انكرم

ئة والترصفل ومل وعرف م  مننده مدن وضدنئعه أو جينئوده م عامده واإلدا

وحكمته وحسن ت بريه ووئعده وتقدواه وشد ة إننبتده إىل اهلل )   اجلدال  

فقد  شدنبه  ل وق  حكت سريته سدرية انن يدنء واملرسداني لواإلكرام(

وشدنبه الن د   لم  ، ه وإننبته إىل اهلل )   اجلال  واإلكدرام(  املسيح

م عامه   م باواه واربهل وشنبه الرسو  انعظم انكرم  أوو 
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 وسمو أخالقه وقوة شكيمته. 

وكنن له ال وئ الك ري م إننئة الفكر اإلسالم  بشتد العادوم واملعدنئف 

اإلسالمي . فق  ب أ بع  واقع  كربالء العظيم  وعودته إىل امل وند  املندوئة م 

 ل الرسو  العظم انكرم إقنم  حاقن  ال ئس بشك  ووم  م مسج 

وأق   الننس باهف  عىل طا  العام ودئاستهل وكنن اجلمهوئ انعظدم مدن 

اء )أ  محا  القرلن واحل وث( الذون أخذ حي ثهم بصدنوف  تالمذته من القر 

م   املعرفدد  اإلسددالمي ل ووفدديض عادديهم مددن عاددوم لبن دده البددن،رون

تفسددري وعاددم الكددالم والفاسددف  والعرفددنن والببيدد  احلدد وث والفقدده وال

 واالجتامع والسينس  وانخال .

ج عىل و وه ع د ك ري من القيندا  العامي  من الفقهدنء والعادامء  وق  ختر 

واملفكرون واملربني الدذون حتدرئوا مدن قيدود السداب  الرنشدم  و،يمنتهدن 

 دنط ن خدال  االئتالفكرو  والروحي  والسينسي ل وعماوا بنستقاللي  أو مد

وقدد  محادوا العاددم ل  مدنم السدجندالفكدر  والروحد  والقيددند  بنإل

منهم: سعي  بن املسي   الدذ  ل واملعرف  واإلئشند إىل كنف  ال الد اإلسالمي 

وافه اإلمنم نفسه: بأنه أعام الن نس وأفهمهم م  مننهل وأبدو محدزة الدثاميل 

أنه ساامن  منندهل وسدعي  ب : الذ  وافه اإلمنم عيل بن موسد الرضن

لديس عدىل وجده انئض مدن ،دو »بن ج ري الذ  قي  عنده لكثدرة عامده: 



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  292

وق  أحىص الشي  البدوي م ئجنلده وغدريه  .«عن عام ابن ج ري مسترن  

من املؤلفني م الرجن  أكثر من مئ  وستني مدن الصدحنب  والتدنبعني كدننوا 

كذا نمت بربك  اإلمدنم ونهاون من معينه ووروون عنه م خمتاف العاوم. و،

الشدجرة العاميد  الزوتونيد  امل نئكد  التد  غرسدهن الرسدو    السجند

حيث كننت تاك احلاقن  العامي  امل نئك  انسدنس  ل انعظم انكرم

لاحرك  الفكرو  الننشب  م العنمل اإلسالم ل واملنباق لنشأة م ائس الفقده 

و  عه  ج و  انفصدات فيده اإلسالم  املستقا  عن الساب  السينسي ل وب ا

احلرك  العامي  عن الساب  السينسي ل و،و واح  من أ،م ان، اف امل نئكد  

الت  ترم  إىل تبووق عوام  التحروف لافكر اإلسالم    لعم  ان م 

 وحمنْص ن. 

ؤسسدني لاكيدنن العامد  بحدق مدن أملدع امل  فكنن اإلمنم السدجند

 وكتيسدد الدد وئ العامدد  لإلمددنم دنيددن اإلسددالم احلنيددف. وواحلضددنئ  م 

أمهي  خنا  لكونه جنء م وقت انفتنح انم  اإلسدالمي  عدىل   السجند

ضدهن إىل احلضنئا  انخرى والثقنفن  املتنوعد ل ممدن هيد د أادنلتهن ووعر  

التمي ع والذوبنن وفق ان اهلوو ل من مل تشه  السنح  اإلسالمي  عمدال عاميدن 

د  لامسدامني أادنلتهم الفكرود  والروحيد ل وحيفدظ ،دووتهم  أاديال وؤك 

 اإلسالمي  املتمي زة املستم ة من الكتن  والسن  . 
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؛ ا،تاممًن بنلرًن بنلببي  الروحي  وانخالقي   وق  ا،تم اإلمنم السجند

ننه ئأى اهنينئا م احلنل  اإلسالمي : الروحي  وانخالقيد ل وابتعدندا  و لك

كم انمو  الذ  مح  معدو  اهلد م من الننس عن دونهم احلنيفل بفع  احل

عىل مجيع القيم انخالقي  والروحي  اإلسدالمي ل وظهدوئ موجدن  الرخدنء 

املند  واالنسين  وئاء  خنئف احلينة ال نين وماذا ن واإلرساف م  ونتهدنل 

ممددن أدى بب يعدد  احلددن  إىل ضددموئ الشددعوئ بددنلقيم الروحيدد  وانخالقيدد  

 اإلسالمي . 

ذ اإلمن مدن الد عنء وسديا  ملواجهد   لدك   م  ون العنب ونوق  اخت 

،ن من الد اخ ل وحيدو   اخلبر الك ري الذ  هي د الشخصي  اإلسالمي  وهيز 

بينهدن وبددني االسددتمرائ م محدد  الرسدنل  الربننيدد  والسددع  إىل العمدد  هبددن 

وتب يقهن كمنهج شدنم  م احليدنة. و،كدذا كنندت )الصدحيف  السدجندو ( 

عم  فكر  وئوح  واجتامع  ،دندف تبا تده املرحاد . تع ريًا اندقًن عن 

ننيًن خنل ا حتتنجه ال رشو  عىل مدر  الد ،وئل وتدزداد  إضنف  إىل كوهنن تراثًن ئب 

احلنجد  إليده كا ددام ا داد  النزعد  املندود  م احليددنةل وا داد التكنلد  عددىل 

راء  خنئف احلينة ال نين الفنني  والتننفس عدىل حبنمهدن الزا د ل وا داد إغد

 الشيبنن لإلنسنن عىل وجه انئض. 

القاو  والعواطدف   لق  ماك اإلمنم السجند لأهين انح   انعزاء
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بعامه وتقواه وأخالقه اإلسالمي  الرفيع  وحسن ت بريه وإدائتده وترصدفهل 

ث ن  وجوده كإمنم معصوم ومث  االمتد اد الفكدر  والروحد  إونجح م 

م انمد  اإلسدالمي    م انكدرموانخالق  والقيند  لارسو  انعظ

جدوه العظيم . فهتفت اجلام،ري بنسمهل واعبفت النخ   بفضاه ومتيزهل وتو  

بتددنج اإلمنمدد  والر نسدد ل فكددننوا ال وددرون غددريه أ،دداًل لقيددند م الفكرودد  

والروحي  والسينسي ل وأقر  السداب  أوضدن بفضداهل إال أهندن عمد   إىل 

م  املسدامني وأعدالم اإلسدالم الدذون كدننوا اغتينله كام اغتنلت غريه من أ 

نظنمهدن املسدت   الظدنمل واملنحدرف عدن طرودق  وشكاون خبرًا جد ون عدىل

 اإلسالم احلنيف. 

  مؤرشات نجاح اإلمام السجاد

يف   ويف سبيل توضيح مـدى النجـاح الـذي حققـه اإلمـام السـجاد

 أذكر املؤرشات التالية:  ،إثبات وجوده

 الصعيد الشعبياملؤرش األول ـ عىل 

حج  ،شنم بن ع   املاك وطنف حدو  ال يدت وحدنو  اسدتالم احلجدر 

ة الزحنمل فجاس ونتظرل ووقف حوله أ،د  الشدنم.  انسود فأخفق من ش  

و،و وفوح طي نل فبدنف بنل يدتل   وم ،ذه انثننء أق   اإلمنم السجند
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 وتعظديامل فاام  وا  إىل احلجر انسودل انفرج له الننسل ووقفوا له إجالال

ف عدند الندنس إىل طدوافهم. نصراستام احلجر انسدود وق  اده واحتد إ ا 

وعن من ئأوا  لك املشده   ل وكنن أ،  الشنم ال وعرفون اإلمنم السجند

فقن  ،شنم بنسدتينء: ال أعرفده. وكدنن الفدر د   لأثنئ،م فسألوا عن ،وو ته

 لاند  العدري )الشنعر املعروف( حناال فنئجت  قصي ة تع   من ئوا دع

 قن  فيهن: 

  الصعيد الرسمياملؤرش الثاين ـ عىل

كنن جنلسن م جماس عمر بن ع   العزودزل   ئو  أن اإلمنم السجند

فاام خرج سأ  عمر من م املجاس: من أرشف الننس؟ فقنلوا تزلفن: أنتم ون 

 أمري املؤمنني. 

فقن  عمر: كال!! أرشف الننس ،ذا القن م من عند   لنفدنل مدن أحد  

 من أح . الننس أن وكونوا منهل ومل حي  أن وكون 

 

ددهُ  ُف ال بحددنُء وطأت   ،ددذا الددذ  ت عددر 

دددمُ    دددند  اهلل  كاِّه 
 ،دددذا ابدددُن خدددري  ع 

 إْن كنددت  جن،ا ددهُ 
 ،ددذا ابددُن فنطمدد  

 

مُ   دد   واحل ددر 
ُفددُه واحل   وال يددُت و عر 

 ،ددذا التقدد   النقدد   البددن،ُر العاددمُ 

ه  أن يدددنُء اهلل  قددد  ُختمدددوا  بجددد ِّ
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 املؤرش الثالث ـ عىل الصعيد النخبوي

 سؤ  حمم  بن شهن  الز،ر : ،  لقيت عيل بن احلسني؟ 

فقن : نعم!! لقيته ومن لقيت أح ا أفض  منهل واهلل من عامت له اد وقن 

 م الرس وال ع وا م العالني . 

 فقن  السن  : وكيف  لك؟ 

إال و،و لش ة معرفته بفضاه فقن  الز،ر : نين مل أئ أح ا وإن كنن حي ه 

 حيس هل وال ئأوت أح ا وإن كنن و رضه إال و،و لش ة م ائاته له و ائوه. 

 التحدي الثاين ـ اْلفاظ عىل وهج ثورة اإلمام اْلسني

عايهن   و،و واح  من أ،م ان، اف الر يسي  الت  عم  أ،  ال يت

يس لتحقيدق دوئ التأس  وفق إسباتيجي  عماهمل وكنن لإلمنم السجند

،ذا اهلد ف الربدنين املقد س. فقد  اسدتبنع بمهنئتده السينسدي  واإلدائود  

واحلركي  الفن ق ل ومن خال  الرؤود  اإلسدباتيجي  الواضدح ل أن ودنهض 

بمهنم اإلمنم ل وحيقق أ، افهن املرحاي  املبادو  منده حتقيقهدن عدىل أكمد  

ن عايده. وانموود وجهل ئغم القيود والرقنب  انمني  املشد دة التد  فرضدهن

أن ووفدق بدني  سدي  وحركيد  وإدائود  خنئقد  لاعدندةواستبنع برباعد  سين

وفدق  -االنتقن  إىل املرحا  اجل و ة الت  تقوم عىل العم  السيني السام  
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وبني املحنفظ  عىل و،ج ثدوئة اإلمدنم  -  إسباتيجي  عم  أ،  ال يت

يدنة اإلسدالمي  عدىل مرسدح احل  وق  بر  اإلمنم السجند . احلسني

 . كسيني المع ومتميزل ال جينئوه م براعته السينسي  سوى لبن ه

م املحنفظ  عدىل   سوف أحت   اآلن عن دوئه لح   انعزاءأهين ان

 ثم أحت   بع   لك عن االنتقن  إىل املرحا  اجل و ة.  و،ج الثوئةل

أبيده لتكروس حينته كاهدن لتخايد  ثدوئة   لق  سعد اإلمنم السجند

وحتقيق أ، افهن الرسنلي  العظيم  عدىل املد ى  ل املظاوم اإلمنم احلسني

ال عي ل ومواجه  املرشوع انمو  الدذ  كدنن وشدك  اخلبدر انكدرب عدىل 

م عد ة   اإلسالم عىل امل ى القرو . وقد  جتدىل  دوئ اإلمدنم السدجند

 جمنال  بر   فيهن الشجنع  وال بولد  واحلدس القيدند  وحسدن التد بري

 منهن: ل والترصف م أئوع الصوئ وأهبن،ن

 أوّل ـ خطبته يف الكوفة والشام

إىل الكوفد  وقد  احتشد    احلسني     فق  دخ  موك  س نون اإلمنم 

الننس الستق ن  املوكد ل وأ،د  الكوفد  وعامدون جيد ًا مدن ،دم ،دؤالء 

ئ هلم حجم املأسدنة التد  تسد    وا الس نونل لذلك أئاد اإلمنم السجند أن وصو 

فخب  فيهم قدن ال: أهيدن الن دنس!! أندن  ل هبن بخذالهنم إمنمهم احلسني
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ا ت وُسد لهكت حرمتدهعيل بن احلسني بن عيل بن أي طنل ل أنن ابن من انتُ 

وُس   عينلهل أنن ابن من ُقت   مظاومًن عن  ش  الفدرا ل  لوهُن  منله لنعمته

 بال دم أئا ل وال حق أضنع. 

أمن كت تم إىل أي ت عونده ليجد ء الكوفد  فادام  لعايكمأهين الننس!! بنهلل 

 جنءكم قتاتموه؟ 

ودوم القينمد  وقدو    أهين الن نس!! كيف بكدم إ ا ئأودتم ئسدو  اهلل

 قتاتم أ،  بيت  ومل ترق وا حرمت  فاستم من أمت ؟  :لكم

و،دنجوا   فنضبر  أ،  الكوف  لسامعهم كاام  اإلمدنم السدجند

 ن: أن ،اكتم وأنتم ال تعامون. وووتالومومنجوال وأخذوا و كون 

م ،دز ضدام ر،مل وحترودك وعديهم   و،كذا نجح اإلمنم السدجند

 وتثوور،م ض  النظنم انمو  الفنس .  لاملروع  وعواطفهم إ اء املأسنة

ثم انتق  املوك  إىل الشنم حيث كنن وزو  غنئقن م نشدوة النرصدل وقد  

شنمل فام وكن أ،  الشنم وعرفدون أقيمت انفراح م ك  مكنن من أئض ال

ليكشدف هلدم احلقيقد    احلقيق ل فننربى ساي  الن دوة اإلمدنم السدجند

دعبيندن سدتن وفُ أهيدن الندنس!! أُ »فقن :  لبحرضة وزو   :عبيندنأُ  .انن بسد عض 

ل واملح دد  م قاددو  والشددجنع  لوالفصددنح  لوالسددامح  لواحلاددم لالعاددم
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 لومنن البيدنئ لومنن الص وق لاملختنئ حمم اانن: بأن منن الن   ض  . وفُ املؤمنني 

ومنن س بن ،ذه انم . من عرفن  فقد  عرفند ل  لومنن أس  اهلل وأس  ئسوله

 ونس  .ومن مل وعرفن  أن أته بحس   

أهين الننس!! أنن ابن مك  ومندل أنن ابن  مزم والصفنل أندن ابدن مدن محد  

حج  وسعدل أندن ابدن رم وطنف ول أنن ابن خري من أحءاحلجر بأطراف الردا

رس  به لياًل من املسج  احلرام إىل املسج  انقىصل أنن ابن مدن أوحدد من أُ 

اهلل له من أوحدل أنن ابن احلسني املقتو  بكربالءل أنن ابن حمم  املصبفدل أندن 

ومل  .«ابن فنطم  الز،راءل أنن ابن خ جي  الكربىل أندن ابدن املرضدج بنلد منء

د ضج الننس بنل كنء والنحيد ل وخيشد وزود  مدن وز  وقو : أنن.. أنن حت

 ؤ ن بنن ان ليقبع عايه الكالم.انقال  الوضع عايهل فأمر امل

 اهلل أكرب.  لأكربفاام قن  املؤ ن: اهلل 

 ء أكرب من اهلل. : ال يش قن 

 فاام قن  املؤ ن: أشه  أن ال إله إال اهلل. 

 ودم .  لوحلم  لوبرش  ل: شه  هبن شعر  قن 

 فاام قن  املؤ ن: أشه  أن حمم ا ئسو  اهلل. 

فقن : حمم  ،ذا جد   أم جد   ودن  لمن فو  املنرب إىل وزو   التفت
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وزو ؟! فإن  عمت أنه ج   فق  كذبت وكفر ل وإن  عمت أنده جد  ل 

 فام قتات عبته؟! 

حقيق  انمر ن،د  الشدنمل وفضدح   و،كذا كشف اإلمنم السجند

اه متنمن أمنمهمل فرندئ بعضهم املسج  ومل لفنس ل وعر  ب يننه احلكم انمو  ا

 حيرض االة اجلامع  بإمنم  وزو . 

 ثانيا ـ إقامة العزاك البكاك

جدنبر بدن  عىل الصحني اجلايد مرصع أبيه   فق  قرأ اإلمنم السجند

عند من التقدد بده م ودوم   ع   اهلل اننصنئ  عن  قرب اإلمدنم احلسدني

جنبر!! ،دن ،ندن واهلل قتادت ئجنلندن و بحدت أطفنلندن ون »فقن :  انئبعنيل

. وملن ئجع إىل امل ون  املنوئة مل و خاهن وإنام «ؤنن وحرقت خينمنننوس يت نس

نز  قرو ن من حد ود،نل وطاد  مدن برشد بدن جدذوم أن ود خاهن وونعدد 

ففع ل فخرج أ،اهن إليه و،م و كون وون بونل فخدرج إلديهم   احلسني

ن دموعهل فتعنلت أاوا م بنل كنء من حوله وعزونه ومسح هب  وم و ه خرق

وخب  فيهم وقدن  بعد  احلمد  والثندنء  لسكتواابأبيهل فأومأ إليهم بي ه أن 

أهين القوم!! إن اهلل وله احلم  ابتالنن بمصدن   جاياد ل وثامد  م »عىل اهلل: 

اإلسالم عظيم ل قت  أبو ع   اهلل وعبتدهل وسد   نسدنؤه واد يتهل ودائوا 

 رأسه م ال ا ان من فو  عنم  السنننل و،ذه الر و  الت  ال مثاهن ئ و . ب
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ون بع  قتاهل أم أ  فدؤاد ال حيدزن أهين الننس!! فأ  ئجنال  منكم ورس  

هنامهلدنل وأ  قاد  ال امن أجاهل أم أ  عني منكم حت س دمعهن وتضن عدن 

التد   وتص ع لقتاهل وأ  فؤاد ال حين إليهل وأ  سدمع وسدمع ،دذه الثامد 

 ثامت م اإلسالم وال وصم. 

أهيددن النددنس!! أادد حنن مبددرودون مرشدددون مددذودون شنسددعني عددن 

انمصنئل من غري جرم أجرمننهل وال مكروه ائتك ننهل وال ثام  م اإلسدالم 

ثامنن،نل من سمعنن هبذا م لبن نن انولدنيل إن ،دذا إال اخدتال . واهلل لدو أن 

ام تق م إليهم م الوانو  بنن ملدن  ادوا عدىل تق م إليهم م قتنلنن ك  الن  

من فعاوا بننل فإنن هلل وإنن إليه ئاجعدونل مدن مصدي   مدن أعظمهدن وأوجعهدن 

ومن باغ مندن وأكظهن وأفظعهن وأمر،ن وأف حهنل فعن  اهلل نحتس  من أانبنن 

 «.إنه عزوز  و انتقنم

حد  بأبيده وكنن من مظن،ر ختاي ه لاثوئة احلسيني  كثدرة بكن ده عدىل مدن 

وأ،  بيته وأاحنبه من أ،وا  ووم البدف الفجيعد ل فقد  بكدد عدىل أبيده 

ووقدو :  ضع بني و وه طعنم أو رشا  بكدلوكنن كاام وُ  ل طوا  حينته

كيف لك  وق  قت  أبو ع   اهلل جن عن؟ وكيف أرش  وق  قت  أبدو ع د  اهلل 

نئج ودردد عبشنن؟ وكنن كاام اجتمع إليه مجنع  أو وف  عايه وفد  مدن اخلد

 عايهم أخ نئ فنجع  كربالء. وكنن خيرج إىل السو  أحينننل فإ ا ئأى جدزائاً 
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كدون ورو  أن وذبح شنة أو غري،ن و نو منه ووسدأله: ،د  سدقيتهن املدنء؟ وو

ن حتدد بدن ئسدو  اهللل إندن ال ندذبح حيوانداجلوا  بحس  العندة: نعم ون 

لقد   بدح أبدو ع د  اهلل  في ك  عن   لك ووقدو : نسقيه ولو قايال من املنء.

عبشنن. وقن  خمنط ن أحد  ضديوفه بحضدوئ مجدع مدن الندنس: أتدرى لدو 

ن ورسداك وود فنك؟ أانبك املو  وأنت غرو  عن أ،اكل ،د  جتد  مد

بن ئسو  اهلل!! كانن وقوم هبذا الواج . ف كدد وقدن : لقد  فقن  اجلمع: ون 

 غس  وال كفدن. وبق  ثالث  أونم تصهره الشمس بال لقت  أبو ع   اهلل غرو ن

وكنن هلذا انساو  انثر الك ري م إدخن  الثدوئة إىل الوجد ان اإلسدالم  

وعواطف املجتمع وأحنسيسهل ودفدع املسدامني نحدو التحدرئ مدن الظادم 

 والع ودو  والبرينن. 

النفدوس م الكوفد  والشدنم   و،كذا شحنت حرك  اإلمنم السجند

نمل املستهب بنلد ون والقديم وحقدو  وامل ون  املنوئة ض  النظنم انمو  الظ

اإلنسننل وفتحت ال ن  عىل مرصداعيه لثدوئا  متالحقد  ضد ه. فكنندت 

ثوئة امل ون  بقيندة ع   اهلل بن حنظاد  اننصدنئ  الدذ  طدرد ل  أميد  مدن 

امل ون . ثم جنء  ثوئة مك  بقيندة ع   اهلل بدن الدزبري التد  مل تنتده  إال  بعد  

نجنيقل ثم جنء  ثوئة التدوابني بقيدندة سدايامن بدن حمنْصة مك  وئميهن بنمل

ْصد اخلزاع  حتدت شدعنئ: وجدو  التكفدري عدن  ند هم لعد م نرصد م 
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  ل ثم جنء  ثوئة املختنئ الثقف  الذ  تت َّع قتاد  احلسدني احلسني

 لوعمدر بدن سدع  لمنهم ع ي  اهلل بن  ودندفقت  منهم من تني وثامنني ئجاًل 

توالت الثدوئا  ضد  النظدنم انمدو  الرنشدم والشمر بن    اجلوشن. و

واسـتمرت وسقبت م مزبا  التدنئو  بد ون ئجعد .  حتبمت دولتهحتد 

الثورات التي تقودها روح كربالك العظيمـة تطحـن الظـاملني واملسـتكربين 

واملفسدين يف األرض طول التـاريخ، وكـان آخرهـا ثـورة اإلمـام اخلمينـي 

مية يف لبنان، وإين ألرجو أن تثمـر الـروح العظيم يف إيران، واملقاومة اإلسال

 مطلبيــة   حركــة   ،أبنــاك شــعب البحــرين املســلم الغيــور ىلــد ،الكربالئيــة

متــنحهم اْلريــة وحــق تقريــر املصــري، وتقــيم العــدل  مســتميتة   إصــالحية  

 ة بينهم، وتضعهم عىل طريق الرقي والتقدم بني شعوب العامل. اواملساو

التد    ن خبوئة حتركن  اإلمنم السدجندوق  أدئ  ع   املاك بن مروا

أثمر  م توسيع القنع ة الشع ي  املتعنطف  معهل فنعتقاه وأحرضده إىل دمشدق 

ة شخصي  اإلمنم أثنئ  االحبام م نفسده فدأمر بدإطال    مقي ال لكن قو 

ئ الولي  بن ع د  املادك تصدفيتهل فدأوعز  رساحه وإعندته سنملًن إىل امل ون ل ثم قر 

 سايامن ف س  له السم وقَض عىل حينته امل نئك .  إىل أخيه

 التحدي الثالث ـ اّلنتقال إىل مرحلة جديدة يف عمل األئمة

وفق إسباتيجي  واضدح  ان،د اف واملراحد ل   وعم  أ،  ال يت
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إىل النشنط العامد    وق  اقتضت اإلسباتيجي  أن واجأ اإلمنم السجند

 السام ل م الوقدت الدذ  حيدنفظ والببو  واالجتامع  والعم  السيني

ومواجه  املرشوع انمو  التخرو    لفيه عىل و،ج ثوئة أبيه اإلمنم احلسني

ن احلسددن نواإلمنمدد   عمدد  اإلمددنم عدديل بددن أي طنلدد  فقدد سينسدين.

غاد  وعىل سح  بسنط الرشعي  ال وني  من حتت اخلافدنءل   واحلسني

عىل دوئ اإلمنم عيل بدن أي  لتحقيق  لك اهل ف اجلنن  العام  والوج اين

طنلدد ل واجلنندد  السدديني عددىل دوئ اإلمددنم احلسددنل واجلنندد  الثددوئ  

ليث دت بصدوئة هنن يد  قنطعد : بدأن  ستشهند  عىل دوئ اإلمنم احلسدني؛اال

اخلايف  فنق  لارشعي ل وال ومث  املرجعيد  ال ونيد  والروحيد  ل مد . وقد  

ي الدذ  حققده اإلمدنم وضح فيام س ق من ال حدث مد ى النجدنح السدين

م املحنفظ  عىل و،ج الثوئة ومواجه  املرشوع انمدو ل وم   السجند

إىل   انباق برباع  متميزة وفدق إسدباتيجي  عمد  ان مد نفسه الوقت 

املرحا  اجل و  م نشنطه العام  والببو  واالجتامع ل هب ف توسيع بندنء 

والت ايدغ بدأطروحتهم  ل الكينن اإلسالم  الشيع  املوايل ن،  ال يدت

وم  لوفقهيدن لالفكرو  الشنما  عىل كنفد  املسدتوون  وانادع ة: عقن د ون

وغري،ن من جمنال  الفكر والثقنف . كام نجح  لوالسرية لوانخال  لالتفسري

م خاق انبالق  فكرو  نشديب  عدىل مسدتوى انمد ل مسدتقا  عدن احلكدنم 
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م  احل وث وقندة الفكر من الفالسف  الفنسقني والظنملنيل قند،ن الفقهنء وأ 

( إىل تبدوور   وكننت ترم  )بحسد  خبد  عمد  ان مد واملفكرونل

حرو  التفكري م ال حث عن احلقيق ل واحل  من تأثري السينس  املنحرف  عدىل 

مدع التأكيد  مدن  وتبووق عوام  التحروف وحمنْص دنلالفكر اإلسالم ل 

     الشددنما : الزمننيدد  والروحيدد  ن،دد   ننحيدد  امل دد أ: عددىل املرجعيدد  ال ونيدد 

 م انم  اإلسالمي .   ال يت

منهدن:    ع ود ة لتحقيدق أ، افدهلأدوا  وق  استخ م اإلمنم السجند

والسدع  م قضدنء  لوالد عنء لواملراسدا  لوالكتنب  لواحلوائ لحاقن  ال ئس

عدد  ورشاء الع يدد  وحتروددر،م ب لحددوا ج النددنس السدديام الفقددراء واملحتددنجني

وحقدق نجنحدن بدن،را م  . تعايمهم وتربيتهم وفق م ئسد  أ،د  ال يدت

جنال  التد  خدنض حتقيق أ، افه الرسنلي  م املجن  حم  ال حث كرريه من امل

 وق   كر من و   عىل نجنحه فيام س ق من ال حث.  غامئ العم  فيهن.

من  ويف ختام اْلديث: أشري إىل أهم النتائج التي يمكننا التوصل إليها

يف حياته املباركة،   خالل حتليل الدور الذي قام به اإلمام السجاد

 منها: و
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 النتيجة األوىل

أمهي  ال صريةل واإلسباتيجي  الواضح ل والشخصدي  القوود ل واجلدرأة 

م حتقيق النجدنح م  لوال بول  والشجنع  والتقوى )ضمن رشوط أخرى(

والفش  تتح د بحسد  نسد    وأن نس   النجنح لالعم  الرسنيل والسيني

 وجود،ن أو غينهبن. 

 النتيجة الثانية 

كدن كنن وتمتع بشجنع  وببول  فن قد ل وأنده مل و  أن اإلمنم السجند

أن اإلمدنم )بحسد  العقد  بدمدع التن يده:  مسنورا لانظنم انمو  الرنشدمل

والن ( ال ومكن أن وفب  ولو قايال مع القرلن الكروم )بام ،دو عايده مدن 

 ( م فكرة أو ساو  أو موقفل فهدو م  ئوة الكدام  والعصدم  مدن امالك

ومدع القدرلن الكدروم دا دام م فكدره  لمجيع الوجوه وعىل كنفد  املسدتوون 

وأن إئادتده  لال وتخاف عنه فيهن بأ  حن  من انحدوا  لوساوكه ومواقفه

ه م يشء ك ري أو ارريل وأن و ختتاف مع إئادة اهلل ال ومكن أن تفب  أ

مدن املآخدذ التد   كر،دن   نوال وقع حتد فيام وقع فيه انن يدنء السدنبق

ننده كنلرسدو   ؛و،د  ال ختدنلف العصدم  بدنلب ع لقرلن الكروم عدنهملا

فددوقهم م دئجدد  العصددم  والكددام ل وأن كاملدده   انعظددم انكددرم

وعصمته فو  ك  كدام  وعصدم  ملخادو  برشد  أو غدري برشد  سدوى 
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 .   مالرسو  انعظم انكر

 النتيجة الثالثة

أن الدد وئ العامدد  والببددو  واالجتامعدد  والعمدد  السددام  ال وعندد  

 بنلرضوئة مسنورة النظنم احلنكم الفنس  أو املنحرف. 

 النتيجة الرابعة

 لأمهي  النشدنط العامد  والببدو  واالجتامعد  م الرسدنل  اإلسدالمي 

وعبد  القيمد  الك درية  ودوئه م حتقيق أ، افهن املق س  العظيم . و،ذا ممدن

لاتكروم الذ  نقوم به الايا  لبا   ال ئوس الصيفي . وإين أطا  منهم بذ  

نهنم بدنلعام  ؛املزو  من اجله  والوقت واملن  لبا  العام وحتصي  اخلربة

واخلربة وستبيعون أن خي موا دونهم ووطنهم أكثر. أسدأ  اهلل العديل القد ور 

ل ونهل ووعز هبدم نرصد وليدهل وأن ودوفقهم  أن جيعاهم من الذون ونترص هبم

 خل م  وطنهم العزوزل وأبننء شع هم املستضعف املظاوم. 

 النتيجة اخلامسة

أن احلنل  اإلسالمي  الفكرو  والروحي  وانخالقي  الصنفي ل تص  دا دام 

وال ومكن أن تكدون  والعزة والكرام  والتحرئ لاشعو لم خ م  الع ال  

كام خ م ال عنء )م  -  ال كنء عىل اإلمنم احلسني غري  لك. وهلذا خ م
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والسدع  م قضدنء حدوا ج الفقدراء  ل( أقىص حدنال  اإلخدالص هلل

ثوئة انم  ض  الظام والظدنملني  - وحترور الع ي  قرب  هلل تعنىل لواملحتنجني

نهنن تاتق  معهن م اجلو،ر والبروق. وعايه فإن ك   ؛واملفس ون م انئض

  ال واتق  مدع حقيقد  عقيد ة التوحيد   لك: ،و طرح ماو   طرح بخالف

 وئوحيتهن. 

سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

 ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ من ك  سوء.أول ولكم

 والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته.



  1مام الرضا حمنة اإل

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس رش ميع العاديمل مدن أعو  بدنهلل السد

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن  ،   اعىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل و الاهم ا ِّ 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

  بيننن وبني حممد  ول  حممد  طرفد  عدني أبد ا م  ل وال تفر  حمم  ول  حمم

 ال نين واآلخرة ون كروم. 

 ال مع أع ا هم.  لالاهم معهم.. معهم

وئمحد  اهلل  لخدوة وانخدوا  م اهللأهيدن اإل لسالم عايكم أهين انح د ال

 تعنىل وبركنته. 

                                                        

د  اجلمعد  مسدنء: اليوم. املعنمري قرو د  الشه اء ي س مأتم م. الرضن اإلمنم مول  مننس  . ب2

 ترشددوند  أكتددوبر/41: املوافددق. د،دد2141/القعدد ة  و/22: بتددنئو . السدد ت ليادد 

 . م2119/انو 
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سدي نن أئفدع أسدمد التهدنين والتربوكدن  إىل مقدنم إمنمندن و لم ال  او 

وموالنن وشفيع  نوبنن م ووم القينم  احلج  بني احلسن العسكر  )أئواحندن 

وإىل مقنمن  مراجع انم  وفقهن هدن وعاام هدنل وإىل  للبا  مق مه الف اء(

كنفدد  املددؤمنني واملؤمنددن ل واملسددامني واملسدداام  م مشددنئ  انئض 

 .   إلمنمنن الرضنومرنئهبنل وإليكم أهين انح  ل بمننس   املول  السعي  

  سرتاتيجية والتفصيلية لعمل األئمة من أهل البيتاألهداف اإل

 أهين انح   انعزاء.. 

ول  مد   ل ،و اإلمنم الثنمن من أ م  أ،  ال يت  اإلمنم الرضن

قهل و،دذا اهلد ف ،دو نفسده سباتيج  وعماون من أج  حتقيإمجيعن ، ف 

و،دو إقنمد  دولد   ل انوادينءسباتيج  جلميدع انن يدنء واهل ف اإل

الع   اإلهل  العنملي  الت  تتجس  فيهن اخلالف  اإلهليد  لإلنسدنن م انئضل 

د ً )قو  اهلل تعنىل:  ا يف  د   م  ان ْئض  خ  نع   إ ينِّ ج 
د   ال  ك  ْام 

ب دك  ل  دن   ئ  إ ْ  ق   ل2(و 

كدرامل والت  تتجىل م أحواهلن وأوضنعهن العنم  افن  اهلل    اجلال  واإل

مث : احلينة الروحي  العنلي ل والعامل والرمح ل والق ئةل واحلنكمي ل وفرض 

 السيبرةل وغري،ن من افن  اجلام  واجلال .

                                                        

 .41ال قرةل اآلو : . سوئة 2
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  أهم األهداف التفصيلية لعمل األئمة

اتيج ل ،ندن  أ،د اف تفصدياي  عمد  وإىل جنن  ،ذا اهلد ف اإلسدب

سدباتيج  اإلهلد ف من أج  حتقيقهنل عىل البروق إىل حتقيدق ا  ان م 

  وأهم هذه األهداف التفصيلية، أربعة، وهي:املذكرل 

 (1اهلدف )

م خالفدتهم الشدنما  الكنماد    إث ن  احلق احلرص  ن،  ال يدت

و،دذا وتباد  إث دن  خبدأ الدرأ   ل التنم  لارسو  انعظم انكدرم

وورجعدوا إلديهم م   لك  وسا م املسامون بإمنمد  أ،د  ال يدت ؛اآلخر

دن : » وئ الد ون والد نينل كدام قدن  الرسدو  انعظدم انكدرمأم ودن أهي 

وعبيت أ،   لالننس!! ق  تركت فيكم من إْن أخذتم به لن تضا وا: كتن  اهلل

 .  2«بيت 

 (2اهلدف )

الت  متث  اإلسدالم املحمد   الصدحيحل   الت ايغ بعاوم أ،  ال يت

وغري،ن مدن العادوم.  ل(وع )الفقهلتشروا لوتشم : الرؤو  الكوني  والقيمي 

                                                        

 .122ص 5ج :احيح البمذ . 2
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 لوالترشدوع لو،ذا وتبا  النق  العام  ل طروحن  انخدرى م العقيد ة

 وغري،ن.  لوالسرية لوانخال 

 (3اهلدف )

وحيمد   ل بننء الكينن املجتمعد  الدذ  ودؤمن بإمنمد  أ،د  ال يدت

النفديس م سد ي  وو دذ  الدنفس و لووسعد معهم بج  واجتهند لعاومهم

 سباتيجي  والتفصياي . حتقيق أ، افهم اإل

 (4اهلدف )

تشخي  القيندة الرشدعي  ل مد  م عرصد الري د  الكدربىل املتمثاد  م 

ىل نفدس الدنهجل وتتحمد  لتواا  املسدرية عد ؛الفقهنء اجلنمعني لارشا  

 ع اد لاظهوئ. مسؤولي  اإل

 ثالث مالحظات مهمة.. 

  مدن أ،د  و،نن جت ئ اإلشنئة إىل ثال  مالحظن  مهم  م عم  ان مد

 و، :  ل ال يت

 (1املالحظة )

عم  تراكمد  متصد ل بمعندد: أن   أن عم  ان م  من أ،  ال يت

بع هل وتباكم  عم  ك  إمنم وتص  بعم  ان م  الذون ق اهل وان م  الذون
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سدباتيجي  جلميدع عدىل طرودق حتقيدق ان،د اف اإلنجن ا  م عمد  ااإل

 والتفصياي . 

 ة تنم :فك  إمنم عىل عام وبصري

 .   بنملسرية العنم  املتكنما  احلاقن  ملجموع ان م  •

 نجن ا  وان، اف الت  حققهن ان م  الذون س قوه. وبنإل •

 وانعام  وان، اف الت  جي  أن ونجز،ن ان م  الذون بع ه.  •

وانعام  وان، اف الت  جي  عايه إنجن ،نل م س ي  املحنفظد  عدىل مدن  •

وموااا  البروق من حيث انتهدد الدذون ق ادهل والتمهيد  نجن هل إس ق 

 لاذون ،م بع ه. 

 (2املالحظة )

ق  اعتم وا م مجيع عماهم عىل قوة احلدق الدذ  معهدم   أن ان م 

وقوة احلج  والرب،ننل إال أن أع اء،م واجهدو،م بقدوة السدالح والعندف 

عن الدوطن  واإلئ،ن ل فقتاوا من قتاوال وسجنوا وعذبوال ومنئسوا النف 

نوا انجنن ل فق  استخ م ك  فروق السالح الدذ  ل  م  وشيعتهمل ووط  

ة احلدق واحلجد  وننس ه ووعرب عدن حقيقد  نفسده وحقيقد  أمدرهل إال أن قدو

  م ،ددذه املعركدد  عددىل قددوة السددالح والعنددف نتصروالرب،ددننل قدد  ا
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 واإلئ،ن . 

تدأئو  البوود  ولك  نعرف ،ذه احلقيق  النناع ل عايندن أن ننظدر إىل ال

 ونتفحصه جي ا.. 

بشدتد وسدن   وادنوف   فق  حنئ  النظدنم انمدو  أ،د  ال يدت •

العنف واإلئ،ن  املتنح  ل وده م  لدك الوقدتل إال أن النظدنم انمدو  

 .    ،  وبق  أ،  ال يت

ممن فعاه النظنم  أأسو  ثم جنء النظنم الع نيل وق  فع  م أ،  ال يت •

 .   ظنم الع ني  ،  وبق  أ،  ال يتانمو ل إال أن الن

مث  مدن   ثم جنء النظنم العثامينل وق  فع  م أت نع م ئس  أ،  ال يت •

فعاه النظنمنن: انمو  والع نيل إال أن النظدنم العدثامين  ،د  وبقيدت 

 .   م ئس  أ،  ال يت

و،كذا وكون دا ام: وذ،  ك  نظنم وعتمد  م وجدوده عدىل ال نطد  وقدوة 

 والعنف واإلئ،ن ل وو قد احلق وأاحنبه طن  الزمن أم قرص.  السالح

اجل ور بنلذكر: أن ئ يس الو ئاء البك  احلدنيل: )البيد  أئدغدنن( قد  

   كر م خبن  له ق    من غري بعي ل وجو  االعتذائ ن،د  ال يدت

عام حلق هبم من الظام وان ى عىل أو   املسامني أنفسهمل و،دذا خبدن  
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 ور بنالحبام والتق ور حقن. ج  و،وءل جر 

 (3املالحظة )

ند  أو جمموعد  مدن قد  واجهتده حم  أن ك  إمنم من أ م  أ،  ال يت

وو دذ  م مواجهتهدن الدنفس  لالت  كنن عايده أن وواجههدناملحن العظيم ل 

م سدد ي  ال قددنء عددىل البروددق الصددحيح والرصدداط املسددتقيمل  لوالنفدديس

 باوب . وموااا  السري لتحقيق ان، اف امل

  حمنة اإلمام الرضا

،د  فدرض   وكننت املحن  العظيم  التد  واجهدت اإلمدنم الرضدن

 والو  العه  عايه.

فرض والو  العهد  التد  جتعد  منده الرجد  الثدنين  لنظروا أهين انح  ا

وانح  النفو  القو  م ال ول  د لو أئاد  لك د ،  حمن  عظيم ل وليست 

الددذ  ونظددر بعددني اهلل    اجلددال    مكسدد ن بنلنسدد   لإلمددنم الرضددن

واإلكرامل وبعني احلق والعد   والفضديا  واجلدام ل ولديس بعيدون الد نين 

 ال نيوو .  واملكنس 
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يف   وقد جاك فرض وّلية العهد من اخلليفة املأمون عىل اإلمام الرضا

 :ظل

حيددث التصدد عن   اع بددني انمددني واملددأمون عددىل اخلالفدد ل لصرنتددن ج ا •

من  اخلبددرية م النظدنم الع ددنيل التد  تتبادد  مدن املددأمون واالنقسدن

معنجلتهن م س ي  املحنفظ  عىل وجوده عىل ئأس السداب ل وعدىل نظنمده 

 من االهنينئ. 

وجود التشيع كقوة عقن  و  وسينسي  معنئض  لانظنمل وكننت قوة فنعاد   •

ي ومؤثرة عىل السنح  اإلسالمي  الت  متث  سدنح  سداب  النظدنم الع دن

 كاهنل وكننت مص ئ قاق لانظنم. 

كقن   عقن    وسديني ئسدنيل قدو  وفنعد    وجود اإلمنم الرضن •

وننجحل و،و قن   معدنئض لانظدنمل وكدنن وجدوده مصد ئ قادق ك دري 

 لانظنم. 

      ف املددأمون بدد ،نء حيددنام عددرض والودد  العهدد  عددىل اإلمددنم تصروقدد  

لامأمون ثالثد  أ،د اف  ن ئفضهنل وكننتهوفرضهن عايه حينل  الرضن

 سينسي  ئ يسي  من وئاء  لكل و، : 

حتوا ه وفرض م النظنمل و،ذه وسيا  جهنمي  ال  دمج اإلمنم الرضن •
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كقن د ل   نالرقنب  عىل نشنطه. و،ذا العمد  وسدته ف اإلمدنم الرضد

والكينن العقن    والسيني الذ  وقدودهل فدال شدك أن السديبرة عدىل 

 ة عىل الكينن الذ  وقوده. القن  ل م خ  لاسيبر

وعدىل دوئه  للاقضدنء عدىل اسدتقالليته ؛احتواء التشديع ودجمده م النظدنم •

 املعنئض لانظنم. 

كقن   ئسنيلل   تضاي  الرأ  العنمل واإلسنءة إىل طهنئة اإلمنم الرضن •

وطهنئة الكينن الذ  وقودهل و،دذه نتيجد  ط يعد  لاد خو  م أ  نظدنم 

 لوسينسددي  لوقننونيدد  لوئوحيدد  لفيدد : فكرودد فنسدد  بدد ون حصددنن  كن

 وعماي . 

 للمحنة  مواجهة اإلمام الرضا

مننان من الق و  بوالود  العهد ل فهدو أفضد  م   مل جي  اإلمنم الرضن

احلسنبن : ال وني  والقيمي  والسينسي ل من تق وم نفسده لقمد  سدن ر  وسدها  

ولديس  لنصد  شدكاينلامأمونل وق  رشط عىل املدأمون أن وكدون توليده لام

نن فيده حتقيدق احلد  اندندد مدن  ؛حقيقين أو فعاينل وق  ق   املأمون بنلرشدط

 وشيعته وحم يه.   أ، افهل وورنيه عن املواجه  مع اإلمنم الرضن
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 ؟ ويف ظل هذه املحنة: كيف تُصف اإلمام الرضا

م مواجهد  املحند  عدىل أمدوئ   لق  حرص اإلمنم الرضدن اجلواب:

 ل منهن:  ،  أموئ واضح  ملن وقف عىل سرية اإلمنمع و ةل و

وقد  فدرض  ل التأكي  عىل إمنمتهل وأهنن امت اد إلمنم  لبن ه البدن،رون •

الق و  بذلك عماين عىل املأمون وئجن  الساب  والد الطل وتعدنطوا معده 

 عماين عىل ،ذا انسنسل حتد قن  بعضهم بتشيع املأمون!! 

ل وسدعد لفضدح   الت ايغ بعاوم أ،  ال يدتواا  مسريته العامي  م •

من خال  ممنئسن   كي  وقوو  م حتقيق أ،د افهنل  لجن ة النظنم وخببهأ

ضبر املأمون إىل إئجنعده امث : اهليئ  الت  خرج هبن إىل االة العي ل حتد 

 ق   أن وص  إىل اجلنمع. 

مدن  لبدنؤهلته وافنء مشنئبه د كام فعد  حنفظ عىل استقاللي  التشيع وأان •

ق   د ومل وسمح بذوبننه م النظنم الع ني بأ  شك  مدن انشدكن ل مدع 

 املحنفظ  عىل سالم  الوجود اإلسالم  العنم. 

ومل وسدتبع عايده ادربال  ل وق  ضن  املأمون  ئعن بنإلمدنم الرضدن

 لحينتدده ومَضدد شددهي ا مظاومددن  فدد س إليدده السددمل فقَضدد اإلمددنم

 هن مع السع اء. واع   ئوحه البن،رة إىل بنئ 
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،نن مسأل  أئغ  م طرحهن بنختصنئل وأطا  مدن اجلميدع  لوم اخلتنم

هن والتفكدري هنل وطرُح أن وفهمو،ن فهام عامين ال غريل فنملننس   جي ة لبرح  

 فيهن ومكن أن وفي نن عماين م عمانن اإلسالم  والوطن ل و،ذا ،و القص . 

نص  مهم وحسنس جد ا م منص  والو  العه  م لأهين انح   انعزاء

م موقع نفدو  قدو  ومدؤثر جد ا م  هحت و  مستق   النظنمل وجيع  انح 

 ال ول  ومصنلح املواطنني. 

 عدةوقا« دفع الرضر» قاعدة   والسؤال: ملاذا مل يطبق اإلمام الرضا

ومها قاعدتان صحيحتان يف نفسهام يف القبول  ،«حتصيل ما يمكن حتصيله»

 ية العهد؟التام والفعيل بوّل

دفدع » د بحس  من أفهم د قنعد ة  لق  ط ق اإلمنم الرضن اجلواب:

مدن  نً م الق و  الشكيل الذ  أكره عايه بوالو  العه ل ومل وب دق أود« الرضئ

و لك ننده لديس  ؛القنع تني املذكوئتني لاق و  التنم والفعيل بوالو  العه 

حدوا  وانوضدنعل ك  قنع ة احيح  م نفسهن وصح تب يقهن م مجيدع ان

فيج  ال حث عن مالءم  انوضنع العنم  لتب يدق القنعد ة الصدحيح  م 

نفسهن أو ع م مالءمتهنل ليكون التب يق احيحن وودأيت بنلنتدن ج املباوبد ل 

 اممال مد  لتب يدق تاكد  ومل تكن انوضنع العنم  م  من اإلمنم الرضن

 وهلذا مل وب قهام. القنع تني لاق و  التنم والفعيل بوالو  العه ل 
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م  أو ع م مالءمد  تب يدق ءو،كذا ون ر  أن وكون دا ام: ال حث عن مال

القواع  الصحيح  م نفسهن م انوضنع العنم ل ليكون التب يق ادحيحنل 

ووأيت بنلنتن ج املباوب ل وال وكفد  أن تكدون القنعد ة ادحيح  م نفسدهن 

 .  قهن احيحن م مجيع انحوا  وانوضنعيليكون تب 

عتذئ لكدم عدن كد  خبدأ أو أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

سدتودعكم اهلل احلدنفظ أول سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل ولكدمأول تقصري

 .القندئ من ك  سوء

 والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته. 



  1 العسكري ماماإل حياة من دروس

 رش ومن لبنلسوء انمنئة نفيس رش من لالعايم السميع بنهلل أعو 

   .الرجيم الشيبنن

   .الرحيم الرمحن اهلل بسم

   .العنملني ئ  هلل احلم 

 قاوبنن ،   او لحمم  ول  بمحم  وائمحنن لحمم  ول  حمم  عىل ا ِّ  الاهم

 وبدني بينندن مجدعاو لحممد  ول  حممد  وبني بيننن فوعر   لحمم  ول  بمحم 

 م أبد ا عدني طرفد  حممد  ول  حممد  وبني نبينن  تفر   وال لحمم  ول  حمم 

   .كروم ون واآلخرة ال نين

   .أع ا هم مع ال لمعهم ..معهم الاهم

 اهلل وئمحد  لاهلل م وانخدوا  خدوةاإل أهيدن لانح د  أهين عايكم السالم

   .وبركنته تعنىل

 واسدأ  لوالرا دع اجلميد  املهرجنن هبذا لكم وأبنئ  كمئأ،ن لال  او  م

                                                        

 ثندنياإل لياد . عدراد قرود  م.  العسدكر  احلسدن لإلمنم الرابع املهرجنن افتتنح مننس  . ب2

 . م2111/متو د  ووليو/2: املوافقد. ،2122/الثنني  مجندى/1: تنئو ب
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 كامتد  أجعد  وسدوف .فيده والنجدنح والتس و  التوفيق لكم ومالكر اهلل

 أو  م أقدف فسوف .وأجوا ه املهرجنن عنوان دا رة م ت وئ ،ذه القصرية

 احلسدن اخلدنل  اإلمدنم حينة من املستخاص  ال ئوس بعض عىل احل وث

     أ،د   كدرى إحيدنء عدن املهرجدنن وننسد  بدام ختمدهوأ ل العسكر 

   . ال يت

 جد ا غنيد   العسدكر  احلسدن اإلمنم حينة إن لانعزاء ح  ان أهين

دنن   مل  دن) ووعتدرب ووتعظ وتعام أن ورو  ملن والعرب والعظن  بنل ئوس دهُ  ك   ل 

ْا    د أ وْ  ق  ْمع   أ ْلق  ُ،و   السَّ ي    و  ه   ،مهمـني درسـني عىل منهن أقف وسوف ل2(ش 

  :ومها

 فيلشرا عمره ـ األول الدرس

 وفدنة بعد  اإلمنمد   مدنم  العسكر    احلسن ق الت اإلمنم توىل لق 

 وكدنن (د،251/الثنني  مجندى/21) :بتنئو   اهلند  عيل اإلمنم وال ه

 اخلايفد  ود  عدىل (فد اه ئوحد ) واستشده  ل(عنمدن  22) الرشدوف عمره

 الرشدوف وعمدره ل(د،د211/انو  ئبيدع/1) :بتنئو  (املعتم ) الع ني

   .فق  (سنوا  1) إمنمته  من فكنن ل(عنمن 21)

                                                        

 .42سوئة  ل اآلو : . 2
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  :ذلك من نستخلصه الذي والدرس

 ل(الد نين احليدنة ،دذه م وعديش كدم) سنه كرب م ليست اإلنسنن قيم  أن

 املدن  أو والرمزود  واجلدنه والنفدو  والقدوة السداب  مدن فيهدن وماك وكم

 اجلدال    ) اهلل مدن احلقيقد  قربده م اإلنسدنن قيم  تكمن وإنام لوالثروة

 أعدام  مدن ونجدزه وفيام لعنه وئضنه عن ه الرفيع  ومنزلته (واإلكرام

 وتبوور،ن احلينة واستقنم  اإلنسنني  خ م  م تسن،م اندق  ومواقف ننفع 

 اجلدواد اإلمنمدنن استشده  فقد  .انادع ة كنفد  وعدىل املجنال  مجيع م

 العرشدونن  م لالش ن  ئوعنن م و،م ل الز،راء وج  ام والعسكر 

 بدن حيد  الكروم ن يه خمنط ن تعنىل اهلل قن  وق  لامل نئك  وف الرش أعامئ،م من

ن) : كرون ْي د و  ت ن    ُخذ   حي 
ة   اْلك  ْين دنهُ  ب ُقدوَّ لت  د  يًّن احْلُْكدم   و   بخدالف و،دذا ل2(ا 

 لفيهدن ال قدنء طدو  عدىل انكرب مهه وتركيز لال نين احلينة عىل بعضنن حرص

 برسدنلتهن واداته احليدنة م فدردال واع ده الذ  وال وئ املضمون عن بعي ا

 لعمدر  اهلل وأطدن  لالعمدر طوود  ودن :نردد من فكثريا .فيهن وجودنن وغنو 

 بسد   ؛ولآلخدرون له الشقنء من ملزو  س  ن الفرد بقنء طو  كنن وإن حتد

 ومواقفده لظهدوئه فدو  أو ائ،دن وحيمد  لورتك هن الت  واجلرا م الذنو 

                                                        

 .22سوئة مرومل اآلو : . 2
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 أونمده كنندت أو لواملجتمدع اإلنسدنن عدىل  السا ي لثنئ،ن تب  الت  املخزو 

 أمدري قدن  وقد  .الصدنلح العمد  أو العادم م  ودندة ب ون ل عضهن تكرائا

   .«مر ون فهو وومنه تسنوى من» : طنل  أي بن عيل املؤمنني

  العظديم اإلمدنم ،دذا سرية عىل نقف ونحن عايننلانعزاء انح   أهين

 تكدون بدأن لامل نئكد  الرشدوف  حينتده مدن ال ايغ ال ئس ،ذا نتعام أن وحينته

 ل(وتعدنىل ت دنئ ) اهلل مدع نشيب  جتنئو  وسنح  للآلخرة استثامئ مزئع  حينتنن

 وغنود  لاحليدنة ئسنل  عىل  منص    لالصندق  وتوجهنتنن لاحلقيقي  جهودنن فتكون

  ،يأندن الدذ  اإلنسدنين الكدام  وحتصي  لالكروم  إنسننيتنن بإثراء لفيهن وجودنن

 الرفيعد  واملنزل  (واإلكرام اجلال    ) اهلل من القر  لنن ليحص  لله  هللا

 بده اليقينيد  املعرف  حتصي  :خال  من كاه و لك  برضنه والفو   ل وه

 وشدؤوهنن وقضنون،ن و واون،ن احلينة جوان  مجيع إىل والنظر ل(وتعنىل س حننه)

 الننفعد   الصدنحل نعام ا إنجن  عىل الش و  واحلرص لاملعرف  تاك خال  من

 .الع دند ومدع  معده الصدندق  املواقدف واختدن  لواآلخدرة وال نين ال ون م

 إىل الاجدوء ومدن لالكن بد  االدعدنءا  ومدن القشدوئ مدن احلذئ ك  واحلذئ

 الكادام  تردو  ومن ل(املشعو ون بعض وفع  كام) املمو،  وانعام  البالسم

 لإلهيدنم ؛ادندق  مواقدف وال لنحل اد أعدام  وال لوقدني ،دنءوئا لديس الت 

 لالكدذ  مدن فإهندن ل اهلل عند  الرفيعد  واملنزل  والقر  بنملعرف  الكن  
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 عدىل وخيمد  ونتن جهدن لك دري ائ،ن نإو لجوع من ترن  وال تسمن ال و، 

   .واآلخرة ال نين م الع  

 للغيبة التمهيد ـ الثاين الدرس

 لالظهدوئ ساسدا  م نخريةا احلاق   العسكر  احلسن اإلمنم وعترب

 اإلمدنم وكدنن .الكدربى ثدم الصدررى الري   عرص ب أ الرشوف عه ه وبع 

 السداب  مدن ال قيق  والرقنب  اجلربو  لإلقنم  خيضع  العسكر  احلسن

 نهندم ؛انبدرائ شديعته وضد  ضد ه والعنف اإلئ،ن  وممنئس  لالرنشم 

 السداب  عىل وخبوئة عاي وفن ج و  وانكثر انبر  املعنئض  القوة ومثاون

  اإلمدنم حتمد  واملعقد ة الصدع   الظدروف تادك ظد  وم .الرنشم 

 وحسدن شد و  حذئ من تبا ته بام لالري   لعرص والتهيئ  اإلع اد مسؤولي 

 وأكمد  أحسن عىل املهم  أنجز  وق  لوالقيندة والببي  والتخبي  الت بري

 ومتادك كدنن :كقن    العسكر  احلسن اإلمنم أن عىل و   و،ذا .وجه

 واضدح  وئؤود  لواضدح  وسينسدي  وفكرود  دونيد  وئؤو  لك رية شجنع 

 لقواعد ه كنماد  احيح  وتربي  لحلركته حمكام ختبيبن وومتاك لل ، اف

 ولامواقف هلن دقيق  وإدائة لحركته م الفنعا  القيندو  ولاكوادئ اجلام،ريو 

 والقدوى لاسداب  سدنورام وكدن ومل .احلركد  سدنح  م العنمد  وانوضدنع

 وإندام - ال عض وتو،م كام - الواقع بننمر الذلي  الق و  وق   ومل لالرنشم 
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 (وتعدنىل ت دنئ ) اهلل سد ي  م لاتضدحي  ومسدتع ا هلن ومقنومن ئافضن كنن

 املدؤمنني حدذئ  وقد  .العظديم السدامء ملرشوع املق س  ان، اف وحتقيق

 بق دو  الندنس تو،م الت  طروحن ان تاك من سنبق  مننس ن  م انعزاء

 البواغيدت مدع وتعنوشدهم لواملنحدرف الظدنمل الواقدع بننمر  ان م 

 بعدض مواقدف تربور س ي  م لانئض م واملفس ون واملست  ون والظنملني

 املسدنورة التوجهن  بعض تربور أو العم  م منهجهم أو والقيندا  الرمو 

 للاواقدع خمنلفد  أطروحدن  نهنن كو ل ؛العنمل  االستك نئ وقوى لاساب 

 لودونده لنفسده  ان مد  سدتخا ا الدذ  اجلايد  لادر  إسنءة وفيهن

 وفيهدن لئضدوانه إىل والوسديا  لإليده الذئوعد  وجعاهدم لبعامده وئف ،م

 السدامء مرشدوع م اإلمنم ل وئ وجه  لالعظيم اإلمنم  ملقنم إسنءة :كذلك

   .اإلنسنني  وخ م  اإلنسنن حينة م وئسنلته لالعظيم

 :ذلك من نستخلصه الذي والدرس

 نن ؛والفسدند واالسدتك نئ واالسدت  اد والظادم االنحدراف نرفض أن

 واالقتد اء وانخدال  والضدمري والد ون والعقد  الفبرة ض  :هبن الق و 

 مق امدد  واعيدد  مؤمندد  قيددندة لنددن تكددون وأن ل الصددنحلني بننوليددنء

 لواضدح  وسينسي  وفكرو  دوني  و ئؤ متتاك لمواقفهن م وجروئ  وشجنع 

 بحسدن وتتمتدع للاحركد  حمكام ختبيبن ومتتاك لل ، اف واضح  وئؤو 
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 ولامواقددف اجلام،ريودد  والقواعدد  لاكددوادئ واإلدائة والقيددندة الببيدد 

 أجد  مدن و لدك لال دم لومد   اهلل م تأخدذ،ن وال لالعنم  وانوضنع

  .لاحرك   املق س والوطني  اإلسالمي  ان، اف حتقيق

 اإلح دنط ظد  وم لامل دنئ  املهرجدنن ،دذا افتتنح وبمننس   ،اخلتام ويف

 - انعدزاء انح د  أهين - أدعوكم فإين لاملحاي  السينسي  السنح  م املتزاو 

 فإهندن ل(وغري،دن واملوالي  الوفين ) ال وني  املننس ن  بإحينء اال،تامم لزوندة

 جلام،رينددن احلصدني انو  املددال  (سدنبق  كثددرية مننسد ن  م  كددر  كدام)

 م الفنعد  حضدوئ،ن عدىل لامحنفظد  ؛ووطنهدن دونهن عىل الريوئة املسام 

   .والتعمري وال ننء واملقنوم  الرفض م معنوون ن وائتفنع لالسنح 

 الدينية اّلحتفاّلت لتطوير بالسعي - األعزاك األحبة أُّيا - أوصيكم

  :التالية الثالثة ألسسا عىل وذلك ،اإلحياك أشكال وتنويع

 والنقاك األصالة ـ األول األساس

 وتنقيتده لاإلحيدنء م الرشدعي  وانحكنم انطر مراعنة خال  من و لك

   .واإلسنءة االنحراف شوا   ك  من

 الشعبية املشاركة دائرة توسيع ـ الثاين األساس

 مدن واملسدتوون  الرشدا ح كنفد  مشنئك  عىل احلرص خال  من و لك
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 لوالشديو  والشد ن  انطفدن  :انعامئ ولكنف  لوالنسنء الرجن  :نياجلنس

 وتا د  والفنيد  واندبيد  الفكرود  املوا،  كنف  لتستوع  اننشب  وتنووع

 لفحسد  بنحلضوئ ليست املشنئك  تكون أن عىل .املجتمع م ان وا  كنف 

 م الفعد موجدود ،دو كدام لاإلحيدنء م املتنوع  اننشب  م بنالشبا  وإنام

   .،ذا مهرجننكم

 املنفعة ـ الثالث األساس

 ا دحلشرا لكنفد  مفيد ا اإلحيدنء وكون أن عىل احلرص خال  من و لك

 عمايد  بفوا د  ختدرج بأن لوال نين ال ون م اإلحينء م املشنئك  واملستوون 

 (وتعدنىل سد حننه) بدنهلل املعرفد  مدن املزود  عدىل حتص  بأن لاملشنئك  بع 

 مدن والقدر  وطنعتهم  ال يت بأ،  الننفع  املعرف و  منه والقر 

 لالصددنلح السدداو  م  هبددم واالقتدد اء لاحليددنة م وخبهددم مددنهجهم

 واملعرفد  لواآلخدرة والد نين الد ون م الننفع  وانعام  لالصندق  واملواقف

د لواحليوو  اجلو،رو  وقضنون،ن العنم  احلينة شؤون بكنف   املسدؤولي   وحتم 

 الد خو  ولديس لوالع دند والدوطن ال ون نحو وانخالقي  عي الرش العنم 

 وأندن وخرجدت لجوعدنن وأندن دخادت" :وقدن  كام لفن  ة ب ون واخلروج

 م منده واهلد ف وئسدنلته غنوتده وتضديع لقيمتده اإلحينء فيفق  ل"جوعنن

   .احلينة
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      ن،دد  والزوددنئة واملشددنئك  اإلحيددنء حقيقدد  إن لانعددزاء انح دد  أهيددن

          مددن قددرو ني جتعانددن أن عددىل قدد ئ ن م تكمددن وقيمتهددن  ال يددت

 م  هبددم قتدد اءاال عددىل وحتمانددن لاحليددنة م وخبهددم  مددنهجهم

 ممنئسد  اإلحينء وص ح : لك وب ون .الصنحل  وانعام  واملواقف الساو 

 لواملعندد لاقيمد  فنقد ة والزودنئة املشدنئك  وتصد ح لاملضدمون من فنئغ 

   !!حقيقي  فن  ة ب ون وتص ح لاحلينة م وأ، افهن نئسنلته وتضيع

 يل الدرحيم الكدروم اهلل سترفرأول املق ائ هبذا أكتف ل انعزاء انح   أهين

 .سوء ك  من القندئ احلنفظ اهلل ستودعكمأول ولكم

 .وبركنته تعنىل اهلل وئمح  عايكم والسالم



 1 مام العسكريجوانب من حياة اإل

 رش ومدن لبنلسدوء انمدنئة نفيسد رش مدن لالعاديم السدميع بدنهلل أعو 

   .الرجيم الشيبنن

   .الرحيم الرمحن اهلل بسم

   .العنملني ئ  هلل احلم 

الاهم ا ِّ عىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل وا،   قاوبنن 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني  بمحم  ول  حمم ل وعر 

وال تفر   بيننن وبني حممد  ول  حممد  طرفد  عدني أبد ا م حمم  ول  حمم ل 

 ال نين واآلخرة ون كروم. 

   .أع ا هم مع ال لمعهم ..معهم الاهم

 اهلل وئمحد  لاهلل م وانخدوا  خدوةاإل أهيدن لانح د  أهين عايكم السالم

   .وبركنته تعنىل

 وشدفيع وموالندن وسدي نن إمنمندن مقنم إىل التهنين أسمد أئفع لال  او  م

                                                        

 ئبيع/2: التنئو . كر كنن مأتمد  كر كنن قرو  م . العسكر  احلسن اإلمنم مول  مننس  . ب2

 . م2111 نيسنند  أبرو /24: املوافق. د،2129/الثنين
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 مق مده لدبا  أئواحندن) العسدكر  احلسدن بدن احلج  القينم  ووم  نوبنن

 املدؤمنني كنفد  وإىل لوعاام هدن وفقهن هن انم  مراجع مقنمن  وإىل ل(الف اء

 أهيدن وإلديكم لومرنئهبن انئض مشنئ  م واملساام  واملسامني واملؤمنن 

 عدديل بددن سددناحل عرشدد احلددند  اإلمددنم مولدد  بمننسدد   لانعددزاء انح دد 

 املاكوتيد  الثامئ من الكثري وعبينن أن وج  عز املوىل سن ال ل العسكر 

   .ق ور يشء ك  عىل اهلل إن لامل نئ  الرشوف ملول ه البي  

 بعدض امل نئكد  الايا  ،ذه م ثولاح  أختنئ سوف لانعزاء انح   أهين

 فندةاسدت حمدنوال  العسدكر  احلسدن اإلمدنم حينة من املهم  اجلوان 

   .منهن النرية ال ئوس بعض

 لإلمام الشخصية البطاقة

 اّلسم

 الكدنظم موسدد بن الرضن عيل بن اجلواد حمم  بن اهلند  عيل بن احلسن

 بدن الشدهي  احلسدني بدن السجند عيل بن ال نقر حمم  بن الصند  جعفر بن

   .طنل  أي بن عيل

 كنيته

 كنندت حيدث سدنمراء سكننه مكنن إىل نس  ً  العسكر  :ولقبه لحمم  أبو
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  اهلدند  عديل اإلمدنم أبيده مدع إليهدن انتقد  ق  وكنن لالعسكر تسمد

 الرشدوف وعمدره ل(،دد241) سدن  املتوكد  الع ني اخلايف  من بنست عنء

   .شهوئ وبضع  سنتنن

 الوّلدة وتاريخ مكان

 وقيد  21 :بتدنئو  املندوئة بنمل وند   العسدكر  احلسن اإلمنم ول 

  .(،د242/الثنين ئبيع/21)

 استشهاده وتاريخ مكان

 أودنم ثامنيد  مل ة ئافقه مرض بع  شهي ا  العسكر  احلسن اإلمنم قَض

 الرسدنيل بخبره شعر حيث لاملعتم  الع ني اخلايف  به قنم ع واين عم  نتيج 

 م و لدك لطعنمده م السدم لده وضدع مدن فكادف لالرشدعي  غري سابته عىل

 .(،د211/انو  ئبيع/1) :بتنئو  سنمراء

   عديل اإلمدنم أبيده جنند  إىل ودفدن ل(سدن  21) الرشدوف عمدره وكنن

 ومددال  لاددزوائ ق ادد  الرشددوف مشدده مهن حيددث لسددنمراء م  اهلددند 

 ودد  عددىل لثددم اعتدد اء إىل الرشددوف املشدده  ،ددذا تعددرض وقدد  .لامح ددني

  .(د،2122/حمرم/24) :بتنئو  التكفريوني
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 إمامته

 لسدن  نوعرشد    اهلند  عيل هأبي مع العسكر  احلسن اإلمنم عن 

 ل(سدن  22)  الرشدوف وعمدره (د،د215) سدن  وفنتده بعد  اإلمنم  وتوىل

 ل قدواملالح لارقنب  خالهلن تعرض لفق  (سنوا  1) مل ة إمنمته واستمر 

 الثالثد  اخلافدنء منئسده الدذ  ال ول  إئ،ن  ظ  م ع و ة مرا  جنوُس 

   .واملعتم  لواملهت   لاملعتز :و،م لإمنمته عه  م عنْص،م الذون

 الرشيف عمره عىل الوقوف من املستفاد املهم الدرس

 وقضديهن التد  السنوا  ع د م ليس اإلنسنن عمر قيم  بأن العام :و،و

 نسنء سي ة و،  فنلز،راء .به وقوم الذ  العم  بنوعي  وإنام لاحلينة ،ذه م

 اجلددواد :ننمددواإلمن لسددن  العرشددون الرشددوف عمر،ددن وتجددنو  مل العددنملني

 وزود  بيدنام لو،كدذا ..العمدر من سن  الثالثني إىل وصال مل  والعسكر 

 اإلمدنمني و،ذون الز،راء ففض  .سن  املن   عىل الننس عنم  من الكثري عمر

 العمد  بنوعيد  وإندام لالعمد  وكدم السدنوا  بعد د لديس  العظيمني

 :مثد  لحتسدينهو عمانن جتوو  عىل حرانن فايكن .به وقومون الذ  الصنلح

 وعمرتندن حجندن وجتوود  لوحتسينه اينمنن وجتوو  لوحتسينهن االتنن جتوو 

 لالعمدر إطنلد  عدىل حرانن من أكثر لوحتسينهن ا قنتنن وجتوو  لوحتسينهام

 الكيف / العم  بنوعي  والفض  فنلعربة لالع ندو  انعام  ،ذه كمي  و وندة
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   .بنلع د وليس

 أخالقه

 املح دني معرفد  بحسد  دد بنلتأكيد  فهد  عنمد ال نخالقه أتعرض لن

 سدامء م والرفع  والشمو  السمو غنو  م ئبنني  أخال  د بإمنمته واملؤمنني

 أخالقه إىل اإلشنئة م أئغ  وإنام للهبجام الواهلني والعنشقني بنهلل العنئفني

 خـالل مـن ، العسـكري اْلسـن اإلمـام نجح فقد .السيني بع ،ن م

 اهليبـة مـن بـه يتمتـع ومـا تُصفه  وحسن اْلكيمة وسياسته ةالعالي أخالقه

 باهلل صلته ووثيق العالية اإليامنية لروحه ملكويت انعكاس هي التي ،والوقار

 البيـت أهل عىل وحقدا عداوة الناس أشد عىل احرتامه فرض من ،وجل عز

، صفه إىل وكسبهم السلطة رجال بعض عىل والتأثري.  

 خاقان بن ىحيي بن اهلل عبد الوزير (1) مثال

 الوقيعد  وحيدنو   ال يت ن،  وال رض الع اوة بش ة معروفن كنن

 وترصدفه سينسته وحسن  العسكر  احلسن اإلمنم أخال  ولكن لهبم

 ئأى من برس عرفت وال ئأوت من» :فيه والقو  لالحبامه اضبرته لاحلكيم

 م بمثاده سدمعت وال لالرضدن بدن حمم  بن عيل بن احلسن مث  العاوو  من

 بند  ومجيدع والسدابنن تدهيب أ،د  عن  وكرمه ون اه وعفنفه وسكونه ، وه
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 القدواد وكدذلك لواخلبدر مدنهم السدن  و  عدىل إودنه وتق ومهم ل،نشم

 ،نشدم بند  مدن أحد ا عنده سدألت ومن لالننس وعوام والكتن  والو ئاء

 م عند ،م وج تده إال الندنس وسدن ر والفقهنء والقضنة والكتن  والقواد

 عدىل لده والتقد وم اجلميد  والقو  الرفيع واملح  واإلعظنم اإلجال  غنو 

 فيده القدو  وحيسن إال ع وا وال ولين له أئ   ومل لوغري،م ومشن خه بيته أ، 

 مدن أحد  استحقهن من الع نس بن  عن اخلالف   الت لو :وقن  .عايه والثننء

 وع ندتده ،د هو  نفسده وادينن  و، وده وعفنفده لفضداه لغريه ،نشم بن 

   .«واالحه أخالقه ومجي 

 (2) مثال

 ئجدن  وطاد  لواديف بن انلح السجنن ل ى املعتم  اخلايف  ح سه

 عايده وكدون من أرش من رشسني ئجاني به فوك  لعايه التضييق منه الساب 

 فأحرضدمهن لعظيم جنن  عىل والع ندة والصينم الصالة من فصنئا لالننس

 ،دذا أمدر م شدأنكام مدن :وسدأهلام ب السدا ئجدن  أمدنم وايف بن انلح

 وال ودتكام وال لياده ووقدوم هندنئه وصدوم ئجد  م نقو  من :قنال ؟الرج 

 نماكده ال مدن ودخاندن فرا صنن ائتع   إلينن نظر فإ ا لالع ندة برري وتشنغ 

   .أنفسنن من
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 (3) مثال

 اإلمدنم ود   عىل أسام الذ  خما  بن انع  العالء وأب النرصاين الو ور

 بدن عديل والسدجنن .لده املوالني خرية من وأا ح ل العسكر  سناحل

 والراظد   ال يدت ن،د  والد رض العد اوة ش و  كنن الذ  اوتنمش

 ل العسكر  احلسن لإلمنم خ وه وضع أن إىل انمر به انتهد ثم لعايهم

 بصدرية الننس أحسن من وأا ح لوإعظنمن إجالال إليه برصه ورفع ال وكنن

   .فيه والق وأجود،م به

 واخلالصة

 وأخالقهدن ،د هين م اإلسالمي  والقيندا  الرمو  تكون أن ون ر  ،كذا

  .لاعنملني وئمح  نوئاً  لترصفهن وحسن

 

 عهده عىل العباسية الدولة أوضاب

   :التنلي  بنمليزا  عه  عىل الع نسي  ال ول  أوضنع متيز 

 اإلدارة وسوك الضعف (1) امليزة

 املنناد  وتسدامهم لال ولد  شؤون م ترا ان ت خال  بس   و لك

 احلدن  وا  حتد لاجليش وقندة واجل نة الوالة :مث  لفيهن م هوامل احلسنس 
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 بدنلثروة والتالعد  لوقتاهم لوعزهلم لإئاد م وسا  لاخلافنء إ،ننتهم إىل

   .املن  وبيت

 األمني والتدهور واّلستبداد الظلم (2) امليزة

 عهد  عدىل الع نسي  ال ول  م واالست  اد هروالق واجلوئ الظام شنع لق 

 والشددر  الفددو  ظهددوئ إىل أدى ممددن ل العسددكر  احلسددن اإلمددنم

 السدداب  ضدد  انطيددنف متنوعدد  املسدداح  الثددوئا  وقيددنم واالضددبرا 

 ل(د،د211) اخلدوائج وثوئة ل(د،221 د 255) الزنج ثوئة :مث  لالع نسي 

 انوفدر ،دو نيوالبنل ي لشيع ا نصي  وكنن .البنل يني ثوئا  من والع و 

 واحلصدنئ لامبدنئدة عرضد  كدننوا حيث لوالك ت واالضبهند الظام من

 ئبيدع م قت  وق  ل ال يت أ،  بإمنم  االعتقند ملجرد والقت  والسجن

 كنندت التد  املق سد  قدم م وند  م الشيع  من الكثري (د،251) سن  انو 

 لمدنهم واملح ثني العاامء  ومعق ل ال يت أ،  لشيع  قنع ة لنذا  متث 

 لسدكنن،م مكدنن عدن بعيد ة ندواح  م لاتفدر  البدنل يني بعدض دفع ممن

 كسداو  - لخدرون وشدجع لو،دووتهم أسدام هم وإخفدنء فيهدن واالختفنء

 والقهدر واحلصنئ والبرينن واالضبهند الظام ملواجه  الثوئة عىل - ط يع 

 أحصدت وقد  .حدق بردري ضد ،م الساب  متنئسه كننت الذ  واالست  اد

 سدن  ثالثدني من أق  م (البنل يني من ثن را 21) حوايل أسامء التنئو  كت 



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  241

   .لنذا  هبم حلق الذ  والظام احليف م ى وعكس ممن ل(د،211 د 242)

 بالثروة واّلستئثار الرتف (3) امليزة

 اإلمدنم عهد  م السداب  عىل والقن مني الع نسيني اخلافنء عىل غا  لق 

 بددنلثروة واالسددتئثنئ لواإلرساف والددبف ال ددذ   ر العسددك احلسددن

 وحرمدنن لاخلناد  مصنحلهم خل م  ال ول  مق ئا  وتسخري لاملن  وبيت

 الردالء وظهدر لالثدروة م حقهدم مدن الشدع  أبندنء من السنحق  انغا ي 

 اجلدوع الندنس مدن السدنحق  انغا يد  فعنشدت لانسعنئ م ج ا الفنحش

 روظهد لواالجتامعيد  واالقتصدندو  انمني  عانوضن وت ،وئ  لوالكفنف

 الفسددق  وأعددواهنم الظددنملني احلكددنم أودد   كسدد ت بددام انئض م الفسددند

   .املجرمني

 خلطه املخالفة الثورات من اإلمام موقف

 لالدزنج ثدوئة :مثد  لخلبده املخنلف  الثوئا  من اإلمنم موقف كنن لق 

 واسدت  اد،ن وطرينهندن  السداب لظادم كنتيج  ان لعت الت  اخلوائج وثوئة

 املستضدعف  الب قدن  تعيشه وملن لالثروة وهن  والبف ال ذ  م وانرامسهن

 لوالكفدنف واحلرمدنن والك ت والضيق الظام من الشع  غنل ي  متث  الت 

 االلتدزام مدن ونبادق كدنن حيث لوالتوا ن وال ق  واحلكم  الع   غنو  م
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 مدن ولديس لجد ا وعنلي  اضح و وأخالقي  وسينسي  فكرو  برؤو  الصنئم

 فدرفض .اآلخدرون حسن  عىل نفسه حلامو  والسع  حيواين غروز  شعوئ

 للانسدنء والسد   لل برودنء القتد  جدرا م مدن الثدوئا  تادك ائتك ته من

دنفسه  الوقت وم .اجلرا م من وغريه لواحلر  والسا   تادك دوافدع متفه 

 عد لشرا الربدنء ودوفر ومل لضد ،ن الساب  وسنن  فام لوظروفهن الثوئا 

   .لرضهبن لاساب 

 قواعده صف إىل اإلمام وقوف

 لب قد  أخ دنئ،م وتت دع فكدنن لومجدن،ريه الشع ي  قواع ه إىل بنلنس   أمن

 ووواسديهم لهلدم وج  عز اهلل وو عو لمعهم ووتواا  لأحواهلم ووتحسس

 د،موودزو   لمشدنكاهم حلد  الدال م بنملدن  ووم ،م لوانفراح انحزان م

 والروحيد  الفكرود  تدربيتهم أجد  مدن الال م  والتوجيهن  ئشندا بنإل

 وومد ،م لبيدنهم والتنظيمد  والسديني الد ون  الوع  ونرش وانخالقي 

 الكتنبد  عىل منهم العاامء وشجع وكنن لوالث ن  والصمود السمو بمقومن 

 إىل أدى ممددن لوكت ددون ممددن الكثددري وتصددحيح بمراجعدد  ووقددوم لوالتددأليف

   أ،د  مدنهج حدو  فوال ود  وإئادة بدوع  الصدند  والتفدنفهم لمتنسكهم

 ن،د  البدن،ر لدوال هم الضدخم  انثامن ل فع واستع اد،م ل ال يت

   . ال يت
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 :والعرب الدروس من الكثري حيمل شيعته لبعض لدعائه نموذج وهذا

 مدوال  عند  كندت :قن  لاحلمري  جعفر بن اهلل ع   ئواه الذ  ال عنء

 احلد س مدن ئقعد  إليه وئد  إ  ل العسكر  عيل بن سناحل حمم  أي

 لالسدابنن وحتنمد  احلدن  وسدوء احل ود  ثق  فيهن وذكر لمواليه بعض من

 لادرب،م ليختدرب ع نده ومتحن وج  عز اهلل إن لاهلل ع   أبن ون» :إليه فكت 

 وجد  عز اهلل إىل واكت  لبنلصرب فعايك لالصنحلني ثوا   لك عيل فيثي هم

 عدز اهلل إىل عند ه وائفعهدن ل عديل بدن احلسني مشه  إىل نفذ،نوأ ئقع 

 دعدنء وأوئد ل« ...الرقعد  م واكتد  لحد أ ورا  ال حيث وادفعهن لوج 

 واعتصمت لبفنن ك ونزلت لبنبك قص   إين الاهم» :قوله منه كنن طووال

 جدنئ ون لأغثن  املستريثني غين  ون لبك واستجر  لبك واسترثت لبح اك

 لأئضك م اجل نئة عال ق  نهإ لبي   خذ العنماني لهإ ون لأجرين وناملستجري

 لاملسدامني بفد ء واسدتأثروا لخوال دونك أ،  واختذوا لبالد  م وظهروا

 املال،د  م وْصفو،دن لهلدم جعاتهدن التد  حقدوقهم احلقو   و  ومنعوا

  موبجددرب وتسددابوا لأوليددنء  وكددذبوا للالء  واستصددرروا لواملعددن ف

 لحنجد  وسدأهلم عمدن واحتج دوا لأعدز   من ووذلوا لأ لات من ليعزوا

   .«...فن  ة منهم ونتجع أومن

 والفسند الفو  مظن،ر إىل  العسكر  اإلمنم وشري ال عنء ،ذا وم
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 التوعيد  أسدنلي  من كأساو  للنذا  السينسي  احلينة ط عت الت  والظام

        ن،دد  العميددق الددوالء وترسددي  الروحيدد  بنلببيدد  املمزوجدد  السينسددي 

   .القنسي  الظروف تاك م  ال يت

 اإلمام من السلطة موقف

 مدن الشد و  الندنس واسدتينء لال ول  م العنم  انوضنع ت ،وئ ظ  م

 احلسدن اإلمدنم نجدم بدزو  :املقنب  وم لض ،ن الثوئا  وظهوئ لالساب 

 ل ى به التأثر وظهوئ لالننس بني و، وه االحه واشتهنئ ل العسكر 

 خدوف اشدت  لالسداب  مدن جد ا املقدربني حتدد واخلناد  والنخ   العنم 

 اإلمنمد  خد  لصدنلح السداب  عىل االنقال  من الرع  دئج  إىل الساب 

 ال ا مد  الرقنبد  وفدرض وحصدنئه اإلمنم عىل بنلتضييق فقنمت لوالوالو 

قصر  إىل اإللزامد  احلضوئ :عايه اخلايف  فرض وق  .عايه اجلربو  واإلقنم 

 هبد ف دد أبيده مع ق   من الساب  فعات كام د ومخيس ثننيإ ووم ك  اخلالف 

 لضدروط وستسدام مل  اإلمدنم  أن إال .احلدنكم اجلهدن  بوتقد  م اهره

 م الرسدنيل دوئه لواحلصدنئ التضدييق  لدك كد  ئغدم ووااد  لالساب 

 نجدح وقد  لاملسدتقيم الرصداط إىل الندنس و، او  وج  عز اهلل إىل ال عوة

 مدن لعايده املفدروض احلصدنئ اخبا  م وإدائته ختبيبه وحسن بصموده

 شدك  فق  .والكتامن وال ق  احليب  غنو  م كننت إجراءا  جمموع  خال 



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  212

 لانادي  اإلمنمد  خد  ومثادون الدذون الثقدنة الدوكالء مدن شد ك  لنفسه

 فيهدن لده بقع  ك  م وكي  له فكنن لاإلسالمي  السنح  امت اد عىل ونرش،م

 الشدع ي  قواعد ه وبدني بينده االتصدن  حاق  وشكاون وكننوا لوأت نع يع ش

 ومدن لاملعدروف املحد د والتوقيدع املكنت   أساو  وعتم  وكنن لومجن،ريه

 كنفد  عدىل والتوجيده اإلئشدند وودامئس لانسدئا  عدىل جييد  كنن خالله

 الصدحيح  واملفدن،يم انادي  اإلسدالم عدىل املحنفظد  هبد ف لاناع ة

 والسدمو ع بدنلو ودتحىل مدؤمن جيد  وخادق لالرفيعد  اإلسالمي  والقيم

   .والكتامن واحلذئ احليب  غنو  م  لك وك  لوالث ن  والصمود

 م وانمدوا  وانسدئا  الرسن   حيم  السمر  عيل بن حمم  كنن :مثال

 عدىل بنإلجنبد  منده لريجع لبن عن بصفته اإلمنم عىل هبن وو خ  السمن جرة

   .وأت نعه شيعته إىل والتوجيهن  اإلئشندا  منه وحيم  لانسئا 

   :الوكالك بعض بأسامك قائمة وهذه

   .النيسنبوئ  ع  ة بن إبرا،يم د 2

   .النخع  دئاج بن نوح بن أوو  د 2

   .الصيق  سهي  بن جعفر د 4

  . بنجلام   املعروف العمر  عمرو بن حف  د 1
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   .الربمك  جعفر بن عيل د 5

   .اهلم اين ءالعال بن القنسم د 1

  .العمر  سعي  بن عثامن د 2

  .العمر  سعي  بن عثامن بن حمم  د 1

   .القم  جعفر بن أمح  بن حمم  د 9

   .الكثري وغري،م ..اهلم اين حمم  بن انلح بن حمم  د 21

 مدن وممننعدن مقنومدن  العسكر  احلسن اإلمنم كنن لق  :واخلالصة

 والصدمود والث ن  اإلئادة دئوس منتعا العبرة سريته ومن لانو  البرا 

 السدام  أ،دم مدن اإلدائة وحسن التخبي  إن .والتخبي  اإلدائة وحسن

 اخدبا  م لنجنحده وسد  ن ل العسكر  احلسن اإلمنم حينة م ال نئ ة

 وعدىل عايه الواج  اإلهل  التكايف م دوئه ليؤد  عايه املفروض احلصنئ

 واملدربئا  ع الدذئا عدن وأت نعه تهولشيع لنفسه و حث ومل لوأت نعه شيعته

 التكايف عن والتخيل لوالظنملني الظام مع والتعنوش لالواقع بننمر لاق و 

   .اإلسالم أم  م واإلاالح لاننس اهل او  عىل والعم  بنملقنوم 

 :نعلم أن ينبغي

 لان،د اف وحتقيدق النجنح م ك رية أمهي  اإلدائة وحسن لاتخبي  بأن
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 حتقيدق م واجلامعدن  انفدراد ودنجح اإلدائة وحسدن  التخبدي توفر فمع

 وحسدن التخبدي  غين  ومع لوقنسي  اع   الظروف كننت مهام أ، افهم

 الظدروف كنندت مهدام أ،د افهم حتقيق م واجلامعن  انفراد وفش  اإلدائة

 سدرية مدن نتعامهدن أن ون رد  التد  ال ئوس أ،م من و،ذا لومؤاتي  سها 

 وتجاينن اإلدائة وحسن التخبي  كنن حيث  العسكر  احلسن اإلمنم

   .وأعظمهن ناوئمه أهبد م عماه م

 املهدي ولده لغيبة التمهيد

 ان مد  أموئ من مهم  بأموئ بصرية هلم بأن انمووني عن الع نسيون متيز

 وسدتخ م ومل .هبدم ومعدرفتهم مدنهم قدرهبم بسد    ال يدت أ،  من

 وإنددام لإلدديهم  ال يددت أ،دد  حددق نداء ال صددرية ،ددذه الع نسدديون

 لوالسداب  احلكدم غرودزة بد افع عاديهم والتضييق حلصنئ،م ناستخ مو،

 واقعيد  بكد  املدأمون ولد ه إىل الرشدي  ،دنئون أظهر،ن الت  احلقيق  و، 

 . نعيند فيده الدذ  نخذ  فيه نن عتن  ولو لعقيم املاك :بقوله لووضوح

  ال يدت أ،د  أموئ من هبن بصرية عىل الع نسيون كنن الت  انموئ ومن

 لك رية ب ئج  وتوقعون أو وعامون وكننوا ل املنتظر امله   اإلمنم قضي 

 وعد ال قسبن انئض وم  وأنه ل العسكر  احلسن اإلمنم ول  من أنه

 قدنموا وهلدذا .سدابتهم إىل جد ون   و ا ومث  فهو لوجوئا ظاام م   كام
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 أجد  مدن عنده بحثن  العسكر  احلسن اإلمنم ملنز  ع و ة بم امهن 

 والسداب  احلكدم شدهوة أعمدت حيدث بجهاهدم ورود ون !!عايه القضنء

 لهلدم دوأن د لإئادتده كسرو وانئض السداموا  ج دنئ اهلل حمنئب  لبصري م

وُ ون  ) :تعنىل اهلل قن  كام فكننوا ُؤوا ُور  مْ  اهلل  ُنوئ   ل ُيْبف  ه  ا،  م   اهللُو   ب أ ْفو 
ه   ُمت   ُندوئ 

وْ  ل  ه   و  ر  نف ُرون   ك     .2(اْلك 

  :ذلك من املستفاد والدرس

 نن ؛والقيدندة السداب  عدىل املنظمد  واملحنسد   الرقنبد  فرض اوئة

 كدنن لدو حتدد الفسند ظهوئ إىل د ط يعي  كنتيج  د وؤد  ال وئ ،ذا تعبي 

 واملحنسد   الرقنبد  غيدن  أن :التجنئ  أث تت وق  .مؤمنن احلنكم أو القن  

 خيدرج مدن لخدر ،  الت  والر نس  احلكم شهوة وجود مع  القن  أو لاحنكم

 الدذ  املتماقدني وجدود مدع السيام لبنخلبأ ورروه ممن لالص وقني قاو  من

   .له وربئونه الذون ن واجله   لاخلبأ له نونوزو  

 :والرعية األتباب عىل واْلاكم القائد حق فمن

 والفسند اخلبأ من محنوته أج  من لعايه املنظم  واملحنس   املراق   فرض

                                                        

 .1الصفل اآلو : . سوئة 2
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   .اهلنلكني من وكون ال لك 

 :وأعتقد

 املخاصدني إىل بنلنسد   تكدون مدن وأادع  أخبدر والر نس  القيندة أن

 ود فعهم ممدن لعايهم املنظم  واملحنس   الرقنب  غين  مع الننس من الرشفنء

   .عنهن االبتعند إىل

 مع واحلكيم ال قيق التعنط  م  العسكر  احلسن اإلمنم نجح وق 

 الاحظد  إىل محاه بإخفنء وج  عز اهلل تكف  أن بع  ل احلج  ول ه قضي 

 املحنفظد  مسؤولي   العسكر  احلسن اإلمنم توىل ثم للوالدته انخرية

 خلناد  وأظهدره لالندنس عيدون عدن فأخفنه للشيعته وجوده وإث ن  عايه

 نسدمهب الترصدوح عد م :مثد  لمعه التعنم  لدا  فهموعر   لوأولين ه شيعته

 خدال  مدن وكدون سدوف الصدررى غي تده م به االتصن  وأن لله وال عنء

 اهلند  عيل اإلمنم وأبوه ،و جلأ وق  لوالتوقيعن  املكنت ن  بواسب  وكال ه

 عدن ابتعد ا حيث للاري   ومتهي ا عايه لاشيع  تعوو ا لانساو  هلذا 

 ودتم ع ي الشد وقواعد مهن مجن،ريمهدن مدع االتصدن  وكنن لالعنم  املجنلس

 بواسدب  اخلنادني الدوكالء م املتمثاد  اخلناد  القندوا  خدال  من غنل ن

 والثدنين لسدعي  بدن عدثامن انو  :ناالسدفري وكنن لوالتوقيعن  املكنت ن 

 واحلسدن اهلدند  عديل :اإلمنمني وكالء من لسعي  بن عثامن بن حمم  (ابنه)
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 اإلمنم توقيعن و ومكنت ن  وتوقيعن ام مكنت ن ام وكننت ل العسكر 

   .احتهن إىل االطمئننن  وندة أج  من اخل  بنفس خترج  احلج 

 يل الدرحيم الكدروم اهلل سترفرأول املق ائ هبذا أكتف ل انعزاء انح   أهين

 احلدنفظ اهلل سدتودعكمأول تقصدري أو خبدأ كد  عن إليكم عتذئأول ولكم

 .سوء ك  من القندئ

   .ركنتهوب تعنىل اهلل وئمح  عايكم والسالم



 1 ِساك واملعراج مسرية العرفان واْلقيقةاإل

ومدن رش  لومدن سدوء عمديل نفس مدن رش  لأعو  بنهلل السميع العاديم

 .الشيبنن الرو  الرجيم

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

عىل حمم  وأ،  بيته البي ني البن،رون  احلم  هلل ئ  العنملنيل الاهم ا ِّ 

سنن إىل قينم ووم ال ونل السالم عايك ودن وأاحنبه املنتج ني ومن ات عه بإح

ئسو  اهللل السالم عايك ودن أمدري املدؤمننيل السدالم عدىل فنطمد  الز،دراء 

سي يت وسي ة نسنء العدنملنيل السدالم عدىل خ جيد  الكدربىل السدالم عدىل 

احلسن واحلسني سي   ش ن  أ،  اجلند ل السدالم عدىل مجيدع انوادينءل 

ومننئ التقددل والعدروة الدوثقدل واحل د   مصنبيح ال جدل وأعالم اهل ىل

املتني والرصاط املستقيمل السالم عىل اخلادف الصدنلح احلجد  بدن احلسدن 

ل السدالم عدىل (ئوح  وأئواح املؤمنني لدبا  مق مده الفد اء)العسكر  

سدالم عاديكم أهيدن العاامء والشده اءل السدالم عدىل شده اء االنتفنضد ل ال

 م اهلل وئمح  اهلل وبركنته. خوة وانخوا  انح  ل أهين اإل

                                                        

الشددي  خاددف م قرودد   م مسددج م 1/21/2112املوافددق د ،دد 2124/ئجدد /22بتددنئو  . 2

 . ئا النوو
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َراِم إىَِل املَْْسِجِد )قال تعاىل:  َن املَْْسِجِد اْْلَ ى بَِعْبِدِه َلْيال  مِّ ْبَحاَن اَلِذي َأِْسَ سم

َو الَسِميعم الَبِصريم   1(األَْقََص اَلِذي َباَرْكنَا َحْوَلهم لِنمِرَيهم ِمْن آَياتِنَا إَِنهم هم

تتح   عدن ئحاتد  اإلرساء واملعدراجل ووبادق اآلوه الرشوف  امل نئك  

من املسج  احلرام إىل املسج    العاامء اسم اإلرساء عىل ئحا  الرسو 

انقىصل ووباقون اسم املعراج عىل عروج الرسو  )ئحاتده( مدن املسدج  

 انقىص إىل الساموا  العال. 

 املسرية

لامسدرية  وم تق ور  وفهم  أن ئحا  اإلرساء فيهن تصوور ئمز  مكثدف

ملسدرية  التنئخيي  لإلنسننل كام أن ئحاد  املعدراج فيهدن تصدوور ئمدز  مكثدف

منهن وله دوئ حمدوئ  فيهدنل وأقد ئ أن  اً نسنن جزءالوجود كك ل الذ  وع  اإل

ئحا  اإلرساء واملعراج متث  ماحم  عظيم  من مالحم القرلن الكدروم. أسدأ  

 اهلل عز وج  أن ووفقن  إلبرا  بعض فصوهلن. 

 دث ثابت ولكن ح

ت بإمجدنع عادامء املسدامنيل لكدن ح   ئحات  اإلرساء واملعدراج ثنبد

                                                        

 .2سوئة اإلرساءل اآلو : . 2
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ختالف وقع بينهم: ،  أنه بنجلس  والروح معن أم بدنلروح فقد ل و،د  اال

 م املننمل  م،  م اليقظ  أ

 وهناك ثالثة أقوال: 

 القول األول 

 أن الرحاتني متتن بنلروح واجلس  معن. 

 القول الثاين

اإلرساء متت بنلروح واجلس  معدنل أمدن ئحاد  املعدراج فتمدت أن ئحا  

بنلروح دون اجلس ل أ  ،  حنل  من حنال  الشهود أو الكشف ال دنطن ل 

 و،و خيتاف عن القو  الثنلث. 

 القول الثالث

 لأهنن ئؤو  م املننمل و،ذا القدو  ضدعيفل ومسدت ع  عند  جد  العادامء

ه  أ رْس  )ووست لون عىل  لدك مدن قولده تعدنىل  ْ د   م  "الع د "ولفدظ  (لى ب ع 

ْ دً ا )القرلن الكروم و   عىل الروح واجلس  معنل كقوله تعنىل  دد ع  نْه    و 
الَّذ 

ىلَّ  ا ا  هو اسدتنكنئ املرشدكني عدىل ف. أمن ال لي  الثنين الذ  وست لون به 2(إ   

                                                        

 .21د  9سوئة العاقل اآلو : . 2
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نه أرس  به من مك  إىل املسج  انقىصل وعروجه إىل السامء ولدو أالرسو  ب

 لك م عنمل الرؤون ملن احتنج انمر إىل استنكنئ املرشكني. تم  

 سيناريوهات اْلادثة

  األمر: مستويات لتبنيُّ  ةيف واقع األمر نحن أمام ثالث

 املستوى األول

رساء واملعراجل ه ئأى م املننم من ح   له م اإلع  بأنو     أن الن  

 م تصدد وق إمكددنن وأن املرشدكني وكذبوندده م إخ ددنئه بنلرؤوددنل ولديس عدد

نن الرسدو  موادوف عند   ؛ح و  الرؤون م ح   ا نل و،دذا مسدت ع 

 املرشكني بنلصند  انمني ق   ال عث . 

 املستوى الثاين

ع  بأنه ئأى م املننم مدن حد َّ   بده عدن ئحاتد  اإلرساء أن الرسو  و   

 للرؤودنع  بأن له مكنن  معنوو  وأخالقي  عنليد  اسدتنندا إىل اواملعراجل وو   

نن املرشددكني ال ونكددرون ،ددذه املكنندد  املعنوودد   ؛و،ددذا أوضددن مسددت ع 

ن الرؤون احلسدن  قد  حتصد  إومن جه  ثنني ل ف . وانخالقي  لارسو 

ل ى اإلنسنن الكنفر أكثر ممن حتص  لإلنسنن املؤمنل كام حص  لفرعدون م 

 ل عن من ئأى ئؤونه الت  عرب  عن مستق   ال ولد  عه  الن   ووسف
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 فعن ،ن ال وص ح ،ذا انمر ميزة لارسو  بنعت نئه ن ين مرسال من ق   اهلل. 

 موقع وجودي - املستوى الثالث

ع ل بأن له موقعن وجودونل و،ذا املوقع الوجود  متصد  أن الرسو  و   

نكدره عايده بص   الن دوةل واالتصدن  بنلسدامء واملد  انعدىلل و،دذا مدن و

ملوقع الوجدود  أو ،دذه املكنند  الوجودود ل ،ذا ا املرشكونل ونكرون عايه

 واالتصن  بنلسامءل وامل  انعىلل وعن  الن وة. 

 رضورة التفكري املنهجي

و،نن ون ر  أن نقف عن  حندث  ائتد اد بعدض املسدامنيل بعد  سدامعهم 

بأخ نئ حندث  اإلرساء واملعراجل إننن نتفهم استنكنئ املرشكني نخ نئ حندثد  

نهندم ال وؤمندون أادال بدنملوقع الوجدود ل أو املكنند   ؛اإلرساء واملعراج

ل الت  تعن  الن وةل أمن املسدامون فهدم وؤمندون  الوجودو  لان   حمم 

لان وة   بنملوقع الوجود ل أو املكنن  الوجودو ل الت  أ،ات الن   حمم 

وتاق  الوح ل وبنلتنيل فإن أخ نئ ئحاتد  اإلرساء واملعدراجل تنسدجم مدع 

وقعل ومع ،ذه املكنن ل و،ذا وشري إىل مسأل  م غنو  انمهي ل جيد  أن ،ذا امل

ناتفت إليهنل ونأخذ منهن دئسن م عقي تننل و،د : أمهيد  التفكدري املنهجد  

السايمل فكثري من انخبنء الفكرو  والش هن ل ،  ولي ة اخلبدأ م مدنهج 
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قدع م االنحدراف التفكريل ولو التفت ال نحث أو املفكر إىل ،ذا اخلبأل ملن و

إن الكثري مدن انخبدنء  .أو اخلبأ الفكر ل وملن تول   الش هن  م تفكريه

الفكرودد  والشدد هن ل ال حتتددنج نكثددر مددن االلتفددن  إىل اخلبددأ م املددنهج 

 الفكر  وتصحيحه. 

ى بَِعْبِدِه َلْيال  ) ْبَحاَن اَلِذي َأِْسَ  التنزيه يتطلب (سم

ي  ال الغي  م الصينغ  ت   عىل امل نلرد  م التس يح: معننه التنزوهل والننح

التنزوه بمعند ونز،ه تنزهينل والتنزوه وتبا  أن ننف  عن اهلل ك  مدن ال وايدق 

بسنح  ق سه من الصفن  وانفعن  وانسدامءل وم املقنبد  نث دت لده كد  

ء احْلُْسن د)انسامء احلسند  هلل    ان ْسام   والصفن  العاين )ادفن  اجلدام  ل2(و 

واجلال  م اابالح عام الكالم(ل والفع  اجلميد ل فنإلنسدنن املدؤمن إ ا 

وبنلتدنيل  ئ  املقدنم العديل هلل فكر م اهلل وافنته وأسام ه وأفعنلدهل ود 

 وتحر  قا ه ولسننه بتنزوه اهلل ج  وعال. 

ى بَِعْبِدهِ )  خيتزن...( َأِْسَ

تدزن عد ة ل ولفدظ الع د  ،ندن خي املقصود بنلع   الرسو  انعظم 
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وئسدنلتهل حيدث خيتدزن الافدظ   أموئ بدنلنظر إىل مقدنم الن د  حممد 

اإلخددالص هلل عددز وجدد  م البنعدد  والع ددندةل واإلخددالص لارسددنل  أ  

املرشوعل م الت ايغ والتب يق والتضدحي  مدن أجادهل واإلخدالص لاندنس 

 الذون وسته فهم املرشوع أ  الرسنل . 

 س مستفادة: وصف اهلل نبيه بالعبد فيه عدة درو

 رضورة الفصل

 الدرس األول

 لوكون من خال  املقنبا  بني التس يح هلل وبدني وادف الن د  بنلع ودود 

و،ذا وفي نن برضوئة الفص  بني مقنم الربوبي  والع ودو ل فمهام كدنن الع د  

عظيام الب  أن وكون بينه وبني الر  فنا  عظديم ال حد ود لدهل ،دو احلد  

لالمتنن، ل أو بني املح ود واملباق. وم  لك حتذور الفنا  بني املتنن،  وا

عن من أهلوهل وفيه أوضن حتذور ممن   ممن وقع فيه النصنئى مع الن   عيسد

ُكُم اْن ْعدىل  )فقن :  لعد انلو،ي وقع فيه فرعون عن من اد   ب  ن ن ئ  قه ل واد   2(أ 

 الننس م  لك وات عوه. 
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 الدرس الثاين

أن اإلنسنن وص  إىل أعدىل دئجدن  الكدام  إىل ة أن ،ذه انو  فيهن إشنئ

 كاام أخا  الع ودو  هلل. 

 هّل نستغرق.. فنأل  

 الدرس الثالث

أن انو  تعامنن كيف نتعنم  مع العظامءل سواء كنن العظيم ماكن أو قن  ا 

دبأو ئمزال أو غري  لكل فنآلو  تن هنن  هل أال نسترر  م شخصي  العظيم فنأهل 

  اهلل من خال   لك العظيمل فيج  أن ننظدر إىل عظمد  ب  نسترر  م  ا

العظامء من خال  إخالاهم وع ودوتهم هلل أوالل ثدم مدن خدال  مشدنئوع 

عماهمل الت    ف إىل خ مد  اإلنسدنن وسدعندته م الد نين واآلخدرةل وال 

نسترر  م  ا  العظيم من خال  موقعه أو ألقنبهل ومن وضدفيه عدىل نفسده 

 أو غري حقيقي ل بعي ة عن عماه وع ودوته هلل. من مظن،ر  ا ف  

ى بَِعْبِدِه َلْيال  ) يعني السري ليال، فإذا كان اإلِساك هو  ى:الّسُّ  (،َأِْسَ

 املسري ليال، فلامذا ذكر سبحانه الليل؟ هنا نجد هلذا التعبري عدة فوائد: 
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 املؤثرات يف الدعوة

 الفائدة األوىل

 م ليا  واح ة ب  م بعضهن. أن ئحات  اإلرساء واملعراج متت 

 الفائدة الثانية

إىل املؤثرا  اخلنئجي  الت  انح ت الرحا ل وتركت لثنئ،دن   وهنن اآلتن   

ل والت  خت م أ، اف الرحا ل و،ندن نشدري إىل: ،د وء  م ئوحي  الن  

الاي  وسكونه و،ي تهل ومجن  السامء بنجومهن وأجرامهنل وأن ،ذا اجلو تر  

وئوحننيته بحيدث تصدعَّ  ئوحيدنل وجتادت لده   و  الن  أثره م معنو

عظم  الذ  أرسى به م  لك الاي . ،ذا الصدفنء وتننسد  وغنود  الرحاد  

ونستفي  من  لك دئسن مهامل و لدك بدأن هندتم  (،لِنمِرَيهم ِمْن آَياتِنَا)ومنتهن،ن 

بددنملؤثرا  اخلنئجيدد  م إوصددن  الدد عوة أو الرسددنل  إىل النددنسل فنلرسددنل  

بب يعتهن قوو  ومؤثرةل ولكنهن تستفي  من الد عنمن  واملدؤثرا  اخلنئجيد  

لتقوودد  أثر،ددن م النفددوسل فإننددن نحتددنج لامددؤثرا  اخلنئجيدد  م إحيددنء 

مننس نتننل فال نقترص عىل القصن   والكاام  ب  نضف  شيئن مدن املدؤثرا  

تدالوة اخلنئجي  ليكون وقعهن أكربل وق  جنء الن  عىل حتسني الصدو  م 

 القرلنل وبعض املؤثرا  انخرى م الصالة مثال. 
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َراِم إىَِل املَْْسِجِد األَْقََص )  َن املَْْسِجِد اْْلَ  واحة سالم (مِّ

دنن  )أ  من احلرم املك ل احلرم اآلمنل وفيه إشنئة إىل انمن  ا دُه ك  خ  ن د  م 

نً   ل حمفوفد  فنملسج  احلرام ومث  واح  سالم م احراء مندو  ومعنوو ل2ن(لم 

بنملخددنطر. نسددتفي  مددن القددرلن الكددروم و،ددو حيدد ثنن عددن حندثدد  اإلرساء 

واملعراجل بأنه وعبينن قيم  هلذا ال يتل تاك القيمد  املعنوود  واملندود ل التد  

ا )تن ع من اا  ،ذا ال يت بنهلل عز وجد ل قولده تعدنىل:  دذ  ْاي ْعُ دُ وا ئ  َّ ،  ف 

ن ُهم مِّ م    أ ْطع 
دْوف   اْل  ْيت  الَّذ  دْن خ  دن ُهم مِّ لم  فمدن ورود  انمدن  ل2(ُجدوع  و 

 واخلري والسالم فاريت   بر  ،ذا ال يت. 

 بركة عظيمة ( إىَِل املَْْسِجِد األَْقََص اَلِذي َباَرْكنَا َحْوَلهم  )

ننده أبعد  مسدج   ؛  انقىصم  بيت املق سل وُس  ،و   انقىص  املسج 

 م  لك الزمنن.   عن الن  

كْ ) نس  الربك  إىل نفسهل ممن و   عىل أن ،ذه الربك  عظيمد ل وقولده  (لن نب نئ 

ْول هُ )تعنىل:  و   عىل أهندن شدنما  و ا  سدع ل وأن الربكد  ننبعد  مدن ،دذا  (ح 

ال يت. والربك  ق  تكون مندو  بام تعبيده انئض مدن  ئاعد  وأهندنئل وجتدنئة 
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سدنال  السداموو ل وعمرانل وق  تكون برك  معنوو ل فنل يدت كدنن مركدزا لار

 ومأوى انن ينء الذون حيماون اهل او  لإلنسنن. 

فاملسجد اْلرام واملسجد األقَص كالمها مصدر للخري واألمن والسالم، 

 كرم ومن خالل هذين البيتني هناك محاية للحق واْلياة، والسالم والعدل، وذِ 

 هذه الرحلة فيه الكثري من الدروس: 

 يوينتعصب صليبي صه :الدرس األول

مددن حيدد   اآلن م فاسددبني م ظدد  اهليمندد  الصددهيوني  عددىل املسددج  

غربد  تنمد ل ال يت والرسنل  الت  حيماهن م  انقىصل وعبينن أو و لنن عىل أن

فف  ظ  اهليمن  الصهيوني  ،نن  انتهن  حلرم  انقىص واملق سن  ال ونيد ل 

رمنتهل فدال أمدن و بح وتضييع لبا  انن ينءل وانتهن  حلقو  اإلنسنن وح

وال سالم وال ، او  لاننسل ب  إضال  وتضييعل وأن  لك كاده ودتم حتدت 

ئعنو  من أمروكن والرر ل بام وق مونه من دعدم مدند  سدخ  لاصدهنون ل 

وغبددنء م جماددس انمددن وانمددم املتحدد ةل ضدد  أ  قددرائ حمتمدد  ودد ون 

هنون  عون فيده أهنددم أت دنع املسدديحل والصددالصدهنون ل م الوقددت الدذ  ودد   

و نسون املق سن  املسيحي  واإلسالمي  عىل ح  سدواءل وحيدنئبون ئسدنل  

عىل حد  سدواءل ممدن وعند  أن أمروكدن والردر    وحمم   املسيح

ونباقون من تعص  ااي   بريض ضد  اإلسدالم واملسدامنيل بعيد  كد  
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ال ع  عن الرسنل  احلقيقي  لامسيحي ل فنلصاي ي  كنلصهيوني  ال عالقد  هلدن 

سيحي  ك ونل فكام أنه ال عالق  لاصهيوني  بنليهودود  كد ونل كدذلك ال بنمل

عون بدأهنم مسديحيون و،دم عالق  لاصاي ي  بنملسيحي  كد ون. فهدؤالء ود   

مون العون ملن ونتهك املق سن  املسيحي  بشك  سدنفر. ،دوالء مدثاهم وق   

مثدد  الصددهيوني  لدد هيم مرشددوع سدديني ادداي   حنقدد  جتددنه االسددالمل 

ون  ل هيم مرشوع سيني اهيوين حنق  جتنه اإلسالمل فنلصدهيوني  والصهن

ليس هلن عالق  بنليهودو  ك ونل والصاي ي  ليس هلن عالق  بنملسيحي  كد ونل 

قد  مشدنئوعهم احلنقد ة. و ىلإع ول س الربنء ال ون  لاواو  سوى التذئ  

ه وعن نواون لالر يس انمروك  بشك  فنضح عن  لك التوجه الصاي   عرب  

ع عىل قرائ الكونجرس بأن الق س عنادم  أب ود  عن من وق   لجتنه املسامني

 إلرسا ي . 

 

 وارث الرساّلت واملقدساتالدرس الثاين: 

متث  له انن يدنء م بيدت املقد سل   أنه م انحندوث أن الن   حمم 

هم م الصالةل وفيه دلي  عىل الوح ة التنئخيي  خل  الرسنال ل قدن  وأنه أمَّ 
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ت ده  )نىل: تع آل  ك  م  ن  ب دنهلل   و  نُون  ُك و لم 
املُْْؤم   و 

ه  بِّ ن ئَّ
ْيه  م  ُسوُ  ب ام  ُأنز    إ ل  ن  الرَّ لم 

ُسا ه   ن ئ   مِّ
نْي  أ ح    ُ  ب  رِّ  ال  ُنف 

ُئُسا ه   و 
ُكُت  ه  ومتثات ،ذه الوح ة م الرمدو   ل2(و 

بتنئخيهم وئسنلتهمل ومن الذون ،م انن ينءل واملق سن  ال وني  الت  ترت   

تامم انن يدنء خادف الرسدو  انكدرم نسدت   عدىل أن الن د  وئ  ا خال  

انن ينء ووئ  ئسنال م ومق سن مل وأن  لك كاه أمنن  اليدوم لد ى أمد  

ل وعاينن أن نسأ  أنفسنن عن ،ذه انمنند ل ،د  حفظنن،دن؟!! أم  حمم 

 ضيَّعنن،ن؟!!. 

 فيا والسياسةراغتتجاوز اجلالدرس الثالث: 

أن املسئولي  الرسنلي ل و،  املسئولي  جتنه العقي ة وئمو ،ن ومق سدن نل 

خدرج   ،ذه املسئولي  تتجنو  احل ود السينس  واجلررافيدنل فنلرسدو 

من با ه مك  إىل املسج  انقىصل وبه جتنو  احل ود اجلررافيد  والسينسدي ل 

  كد  سداب ل ومسدئولي  و،ذا و لنن عىل أن ساب  العقي ة ومق سدن ن فدو

املؤمن جتنه ئسنلته وئمدو  الرسدنل  ومق سدن ن تتجدنو  حد ود اجلررافيدن 

والسينس ل فال جيو  أن تتحكم اجلررافيدن أو السينسد  م حرود  اإلنسدنن م 

  أحد  وسدتبيع عقي تهل ومسئولينته جتنه عق وته وئمو ،ن ومق سدن نل فدال
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  انقىص ،دو مسدئولي  الفاسدبينيني املسج بأن   - مثال   -أن وقو   اليوم 

 فق . 

 مؤرش العزة أو الذلةالدرس الرابع: 

أن مسأل  الق س ،  رس عزة املسامني وجم ،م وكرامتهمل فه  املدؤرش 

عىل من ،م عايه من العزة أو الذل . فدإ ا أئدندن أن نعدرف عدزة السدامني أو 

عايده اآلنل  ملدن ،دم  هلم اليومل فاننظر إىل وضدع القد س لتعبيندن مدؤرشاً 

عددىل ودد   قصدنتهكددت حرمدد  املسددج  انابنعت نئ،ددن أمنندد  لدد هيمل فددإ ا 

الصهنون ل واملسامون ال حيركون سدنكنن جتدنه مصدريهل فدأ  عدزة وكرامد  

ال  قصدانفإ ا كننت ،ذه االنتهنكدن  الصدنئخ  حلرمد  املسدج   ؟ل هيم

مكنده أن و قصدان  نخوة املسامنيل وضمري املسامنيل فأ  يشء بعد  حتر  

ن وضع انقىص اليومل ود لنن عدىل مدن وعننيده املسدامون مدن    إ ؟كهمحير  

ن اسددتعندة العددزة والكرامدد  لامسددامنيل مر،ددون إواستصددرنئ و،ددوانل و

تكدون قمد  الكرامد  والعدزةل بظهدوئ  وسدوف  انقىصل  بتحرور املسج  

ئ ل الدذ  سديحر   انح  العرص الزمننل احلج  ابن احلسن العسكر 

 واملسامني من  لتهمل ووعرج م مد ائج الكدام  إىل اهلل ئ  الع دند انقىص

 مجيعن. 
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 (لِنمِرَيهم ِمْن آَياتِنَا) الغاية من الرحلتني

بآون    ت ني الرنو  من ئحا  اإلرساء واملعراج بأن ومت  قا  الن  

إوامننل وتزوو ه بك  من حيتنجه م قيندتده و، اوتده  ل فيخشع قا ه وومتائاهلل

ده اآلودن  بنلبنقد  التد  ل م ل بحيث وستوع  الرسدنل  وقيمتهدنل وتدزو  

حيتنجهن م السع  لتحقيق أ، اف الرسنل  وتب يقهن عىل أئض الواقع. وق  

نس   و العزة واجلال  اآلون  إىل نفسه لتعب  دالل  عىل عظمتهن. وقولده 

نْ (تعنىل:  كد  اآلودن   ودر  و  بأن الن د  مل ربنن اآلتفي  الت عيض بحيث خت )م 

 وإن كدنن بعظمد  الن د  لنن االنسنن مهدام كدنن عظديام ؛إنام ئأى بعضهنو

 .ل الذ  دنن فت ىل من العيل انعىلل ف ينه وبني الر  ح ود ال هننو  هلن 

 ؟ والسؤال ما هي اآليات الكربى التي رآها

 اآليات العظيمة

ن فتد ىلل الكثري من اآلودن  العظيمد ل فقد  دند  لق  ئأى اجلواب:

وئأى من اآلون  الكربى مدن ال حد ود لده م عقد  اإلنسدنن. وأو  ،دذه 

اإلرساء واملعدراجل و،د  فدبة  ناآلون  الفبة الزمني  الت  استررقتهن ئحات

من املسدج  احلدرام   أمن اإلرساءل و،  ئحاته .وجيزة من ليا  واح ة

وسددتوع  م الوقددت الددرا،نل   لبشرل فددإن العقدد  اقصدانإىل املسددج  
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االنتقن  الرسوع بني املكننني م فبة وجيزة بنلوسن   املندو ل فق  اسدتوع  

رك دن  الفضدن ي ل العق  ال رش  اليدومل رسعد  الضدوءل والصدوائو  وامل

   عدىل أهندن وسديا  نقد  رسوعد  ،يأ،دن اهلل  "الربا " ووستبيع أن وفهم

 م  لك الوقتل وليس  لك عىل اهلل بعسري.   لن يه

 ثري امللكوتتأ

ونستبيع أن نعب  فهام لخدر لوسديا  االنتقدن  مدن املسدج  احلدرام إىل 

املسج  انقىصل م ضوء لون  ومفن،يم القرلنل و لدك عدن طرودق تدأثري 

دن   الَّدذ   )املاكو  م عنمل انشينءل ومثن   لك من القرلنل قوله تعدنىل:  ق 

ن ن لت يك  ب   ت ن   أ 
ن  اْلك  ْام  مِّ

ُه ع  ن  
ْيك  ط ْرُفك  ع  ْرت  َّ إ ل  ْ    أ ن و   ق 

ل فق  اسدتبنع 2(ه 

،ذا الذ  عن ه عام من الكتن ل أن ونق  عر  باقيسل و،و يشء مدند ل 

بكامله ومتنمهل وب ون أن واحق به أ  ائل أو وتردري يشء مدن وجدوده أو 

شكاهل من اليمن إىل الق س د واليمن أبع  مسنف  من مك  الت  انتقد  منهدن 

إىل بيت املق س د م أق  مدن طرفد  عدنيل و لدك بفعد  أو    الرسو

بأهندن مدن عوامد   "الدربا "تأثري عنم  ماكدويتل فديمكن أن نفهدم أوضدن 

 املاكو . 
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 عروج كعروج املالئكة

 ل متنمدن كعدروج املال كد  إىل املد  يدأمن املعراجل فهو وقينن بوسيا  ماكوت

د)انعىلل قوله تعنىل م سوئة املعنئج:  دُ  مِّ ْعدُرُج املْ ال   ك  ج  ت  دنئ    املْ ع 
ن  اهللَّ    

ن     ني  أ ْلف  س 
ْس  اُئُه مخ  ْق  

نن  م  ْوم  ك   م  و 
ْيه  وُح إ ل  الر  ل وق  جنء م الرواودن ل 2(و 

ل فهذه أو  اآلودن  العظيمد ل التد   مح  ئسو  اهلل  أن جرب ي 

ئ بدأن الرسدو  م ئحاتد  اإلرساء واملعدراجل وأقد   ئل،ن ئسو  اهلل

ق  عرج بهل وقبع من املسنف  م تاك الفبة الدوجيزةل أكثدر   انعظم

بكثري ممن تقبعه املال ك  م عروجهن إىل اهلل م ووم كنن مق ائه مخسدني ألدف 

 م  لك.   سن ل فأ  لو  عظيم  ئل،ن

 الصور امللكوتية

وم  قصدملسدج  انمتثد  انن يدنء لده م ا  ومن اآلون  الت  ئل،ن

ثده ثهم إليدهل وئؤوتده املال كد ل وحت   ثه إليهمل وحت   الساموا  الس عل وحت   

م اوئته املاكوتي  احلقيقيد ل   ثهم إليهل وق  ئأى جرب ي إليهمل وحت   

تاك الرحاد  عدىل ،دذه الصدوئةل وئؤوتده املتجسد ة لاصدوئ  ئله مرتني م

لسد ئة املنتهددل التد  املاكوتي  ل شينء وانعام  م عنمل الدرب  ل وئؤوتده 
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تنته  عن ،ن انعام ل وعروج املال ك ... إل ل وئؤوته الننئل ودخوله جند  

ه منهل حتد جتنو  احلج  انئبعد ل اخلا ل ثم  ،  م عروجه إىل اهلل ودنو  

ل وقدن : )لدو  بع  س ئة املنتهدل الت  توقف عند ،ن عدروج جرب يد 

روجدده حتددد باددغ منفددردا م ع  دنددو  أنمادد  الحبقددت(ل و ،دد 

 بجال  اهللل أ  أن الرسدو  انعظدم  الس ح ل الت  فرس،ن أ،  ال يت

 ل ق  باغ احل  الفنا  بني اخلنلق واملخاو ل أ  احل  الذ  ال ومكدن

وإليدك أن  .أن وتجنو ه أ  خماو  م كاملدهل أ  مهدام باردت دئجد  كاملده

احميد  م ،دذه الرحاد  امل  تتأم  وتفهدم عظمد  اآلودن  التد  ئل،دن

ل إىل حد  وتصدنغر دون  العظيم ل و،  ت   عدىل عظمد  ئسدو  اهلل

استيعنهبن واستيعن  أبعند،ن عق  اإلنسننل ولك  نفهدم  لدكل نقدف عدىل 

ْاج   د   ):  قوله تعنىل عن ن يه العظيم موسد بن عمران
دُه ل  ب  دىلَّ ئ  ا امَّ جت   ف 

ًقن ع  د ا  رَّ موس  خ  ن و  كًّ ُه د  ا  ع  هلذه اآلو  العظيم ل   موسد ل فق  اعق2(ج 

من لون  ئبهل من ،و أعظم وأعظدم بكثدري مدن   ولق  ئأى ئسو  اهلل

 .   ل فإليك أن تتأم  وتفهم عظم  الرسو  ،ذه اآلو ل ومل وصعق
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 ورؤية اآليات فيها الكثري من الدروس والعرب منها: 

 تأهيل.. تفكر.. تطوير 

ــدرس األول:  وئة تأ،يدد  الرمددو  والقددندةل هنددن إىل اأن اآلودد  تن   ال

 وتزوو ،م بك  من حيتنجونه من عام ومعرف  م أداء مسئولين م. 

أن اآلو  لدتحض اإلنسدنن عدىل التفكدرل وجتدنو  حد ود  الدرس الثاين:

 املألوف والنظر إىل ال عي ل فال وقي ه م  لك سوى املنهج العام  املحكم. 

ــث: ــدرس الثال لتبددوور مددن وسددن اننل وددن  إىل اوئة اتن هنددن اآل ال

نن الدربا  وسديا  متبدوئةل  بنلتكنولوجين م حينتنن ومسريتنن؛واالستعنن  

 و،و حنل  غري مألوف  م االنتقن . 

 البعد امللكويت للعلم

و،و نظرتنن إىل العامل أ  جيد  أن ننظدر إىل العادم مدن  الدرس الرابع:

ء مدن خدال  وجههدن ننحي  ماكي  وماكوتي ل فال نكتف  بدنلنظر إىل انشدين

املند  الذ  وواجهنن فقد ل وإندام جيد  أن ننظدر إىل انشدينء مدن وجههدن 

ل فهو الدذ  خاقهدنل فهد  تد    الوجه الذ  ورببهن بنهللاملاكويتل أ  

عايه وعىل أسام ه وافنتهل فنحن هبذا ننظر إىل عظم  اهلل من خالهلدنل قولده 
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نت ن ن م  اآْلف ن   )تعنىل:  هي ْم لو  نُر  ُدْم أ نَّدُه احْل دق   س  ت   دنيَّ  هل  تَّدد و  ْم ح  ده 
م  أ نُفس  ل 2(و 

فنلنظر إىل انشينء من خال  وجههن املند  فق  ظام عظيم من اإلنسنن إىل 

نفسهل وتضييع إىل احلقيق ل وابتعند عن الرنود  التد  جيد  أن وتوجده إليهدن 

ا ْقدُت ا)اإلنسنن م حينتهل و،  كدام قدن  تعدنىل:  دن خ  م  ندس  إ الَّ و  اإْل  دنَّ و  جْل 

ي ْعُ ُ ون  
دنيُ )ل وقوله تعنىل: 2(ل  ي دك  اْلي ق 

ْأت  تَّدد و  بَّدك  ح  اْعُ ْ  ئ  ل فدال نضديِّع 4(و 

كدويت الفرا ل بتسخري العام ل غدراض املندود ل دون النظدر إىل ال عد  املا

ل وخيد م الرنود  القصدوى التد  مدن أجاهدن خاقندن الذ  ورببنن بدنهلل 

 نىل. س حننه وتع

وأفضداي   أمهيد   إىل   امل نئكد  وف  الرش  اآلو    ترش نن الدرس اخلامس:

 الساو  واملعرف  العرفنني . 

َو الَسِميعم الَبِصريم ) ساحة قدرة وسلطة ولطف  (إَِنهم هم

ر،   وعود إىل اهللل وو عث الافظ إىل قاوبنن اهلي   من اهلل وال (إ نَّهُ )الضمري 

رساء واملعدراج جدنء  مدن سدنح  القد ئةل ئحاد  اإل منهل وو لنن عدىل أن
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ل وعدرج قصدل أرسى بع  ه من املسج  احلرام إىل املسج  انف ق ئته 

عدىل مسدرية أ  بسدابته به إىل الساموا  العالل ومن سنح  السداب ل 

نسنن م انئضل ومسرية السامء والوجود ككد ل أرسى وعدرج بع د هل اإل

 .   وئمحته فع   لك بع  ه وئسوله وأوضن من سنح  لبفه وحكمته

ريُ ) أهلية الرسول يُع ال  ص 
م   (السَّ

 العايم  ف م السامء وانئضل فهو ولبُ  أ  السميع وال صري بك  من د َّ 

والسامءل ووذكرنن  لدك م سدين    انئض وم رص م  مسموع  من ،و   بك 

لعايم الدذ  ال م دعنء ووم اجلمع : )ا  منم  ون العنب ونو  بقو  اإلاآل

ونسد من  كرهل وال ونق  من شكرهل وال خيي  من دعنهل وال وقبع ئجنء 

فهو السدميع بدأقوا  الن د  و،دو ال صدري بأفعنلدهل ولقد  ئأى  لمن ئجنه(

ل وأ،ايتده لكرامد  فعنله من و   عدىل إخالاده هلل أوسمع من أقواله و

 ئحات  اإلرساء واملعراج. 

 يف املكان املناسب

ال نرب املننس  م املكنن املننس ل وأ ستفند بأن نضع الرج وال ئس امل

بنملظن،رل وإنام ن حث عن حقدن ق الرجدن  وإمكننيدن م الفعايد ل لندوليهم 

يُع ) إن قوله تعنىل:املننا  واملسئولين  العنم . وقن  بعض املفرسون  م  السَّ
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ريُ  عدنىل وعادم ننده ت ؛وفيهدن   ود  لاعنادني لفيهن بشنئة لامدؤمنني (ال  ص 

،م بنجلن  والثوا  العظيمل ووعادم املؤمنني برحا  اإلرساء واملعراجل في رش  

 .ئ،م من الننئ والعذا  انليمالكنفرون بنإلرساء واملعراجل فيحذ  

  



 1وقفة مع عيد الغدير األغر

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس يمل مدن رش أعو  بدنهلل السدميع العاد

 الشيبنن الرجيم. 

  الرمحن الرحيم. بسم اهلل

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن  عىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل وا،    الاهم ا ِّ 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

  بيننن وبدني حممد  ول  حممد  م الد نين واآلخدرة حمم  ول  حمم ل وال تفر  

 ون كروم. طرف  عني أب ا 

 ال مع أع ا هم.  لالاهم معهم.. معهم

وئمحد  اهلل  لخدوة وانخدوا  م اهللل أهيدن اإلالسالم عايكم أهين انح د 

 تعنىل وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين والتربوك إىل مقنم إمنمنن وموالنن وسدي نن  لم ال  او 
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با  وشفيع  نوبنن ووم القينم  احلجد  بدن احلسدن العسدكر  )أئواحندن لد

وإىل مقنمن  مراجع انمد  وفقهن هدن وعاام هدنل وإىل كنفد   لمق مه الف اء(

املؤمنني واملؤمندن  واملسدامني واملسداام  م مشدنئ  انئض ومرنئهبدنل 

وإليكم أهين انح  ل بمننس   عي  الر ور انغرل أعدنده اهلل عدز وجد  عايندن 

نده سدميع عاديم ونحن عىل حن  أحسن من ،ذا احلن : إسالمين ووطنيدنل إ

 قندئ عىل من وشنء. 

سوف تكون يل م ،ذه الايا  الرشوف  امل نئكد  وقفد   لأهين انح   انعزاء

 تأم  مع عي  الر ور انغرل حم دة م نقنطل و، : 

 ( أمهية الوّلية يف اإلسالم1النقطة )

عي  الر ور انغر وعرب عن الفدرح الروحد  بنلوالود  ل  مد  مدن أ،د  

  هلم وأفضاهم أمري املؤمنني اإلمنم عيل بن أي طنلد و  وأ ل ال يت

  والوالود  م ودوم بتنج اإلمنم  انكرم   جُه الرسو  انعظم الذ  تو  

املسددامني بمصددنفحته  ل وأمددر(،ددد21/ و احلجدد /21) الردد ور بتددنئو 

قددرائ لدده بنلوالودد ل وفعاددوا  لددك ومل وتخاددف مددنهم أحدد . وم نوعتدده واإل

ر ور د الذ  ،و عي  اإلمنم  والوالو  د و   عدىل انمهيد  واالحتفن  بعي  ال

نمهيتهام فق  ُع   عيد  الرد ور  العظمد لإلمنم  والوالو  م اإلسالمل ونظرا

:  قدن  فيده اإلمدنم الرضدن ل إ  العي  انكرب م م ئس  أ،  ال يت
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 ؛«وإن ووم الر ور بني انضحد والفبر واجلمعد  كدنلقمر بدني الكواكد »

مدن اإلسدالم بمثنبد  الدروح مدن اجلسد ل   لوالو  ن،د  ال يدتنن ا

إال عرب الن دوة والوالود  ن،د   فنلبروق إىل اهلل    اجلال  واإلكرام ال ومر  

وأن من م اإلسدالم مدن اخلدري والصدالح والفدالح واهل اود   ل ال يت

  ل والسعندة مرشوط بنلوالو  ن،  ال يت

 فبدون النبوة والوّلية: 

 ومكن أن ُوعرف اهلل س حننه وتعنىل حق املعرف . ال  •

 بنع بشك  احيح. ع   اهلل س حننه وتعنىل ووُ وال ومكن أن وُ  •

قنم دول  الع   اإلهل  عىل أئض وتُ  لب ق اإلسالم احلنيفوال ومكن أن وُ  •

 الواقع بشك  تنم واحيح. 

 قنم احلج  التنم  هلل عز وج  عىل الننس. وال ومكن أن تُ  •

 ل عىل ذلك من ناحية النص: ويد

ن )قو  اهلل تعنىل ق   الت ايغ بنلوالو :  ْيك  م  ن ُأنز    إ ل  اِّْغ م  ُسوُ  ب  ن أ هي  ن الرَّ و 

اهللُ ت ُه و  نل  س 
اَّْرت  ئ  ْ  ف ام  ب  ْفع  ْ ت  إ ن ملَّ بِّك  و  ن  النَّنس   ئَّ

ُمك  م  حيدث ود    ل2(و ْعص 
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ك  اجله  الت ار  الذ  قدنم بده الرسدو  عىل أن ع م الت ايغ بنلوالو  وار  

 لارسنل .   انعظم انكرم

أ مْت ْمدُت )وقو  اهلل تعنىل بع  الت ايغ بنلوالو :  ون ُكْم و 
ُكْم د  ْاُت ل  اْلي ْوم  أ ْكم 

ْسالم  د ونًن ُكُم اإل  يُت ل 
ض  ئ    و 

ت  ْعم 
ْيُكْم ن  ا  حيث و   عىل أن كام  الد ون  ل2(ع 

ني  عىل اإلنسنني  واملسامني ق  تم بنلت اغ بنلوالو  د التد  وإمتنم النعم  الربن

 متث  االمت اد الب يع  ملرشوع الرسنل  د وليس ق اهن. 

 ويدل عىل ذلك من الناحية الواقعية: 

 لاختالف املسامني حو  القرلن الكروم والسن  الرشوف  ورشوط اإلمنم 

ق وحرم  اخلدروج وق   ،  بعض املسامني إىل القو  بصح  خالف  الفنس

وْصاعدن   لومن جرى بني املسامني م عه  م كر من حرو  وفدتن لعايه

و،يمن  القوى العظمد عدىل أئايض  لوضينع اخلالف  والسيندة لدامي  ومتز 

اليدوم مدن مدآ   ال ومن تعيشه الشدعو  اإلسدالمي   لاملسامني ومق ئا م

وأادد ح مددن  نتصددنئ عايهددن وال كيفيدد  اخلددروج منهددنلتعددرف السدد ي  لال

املستحي  د وفق ئؤو  م ئس  اخلافنء لاخالف  اإلسدالمي  د حتقيدق الوعد  

اإلهل  بظهوئ امله   املوعود م لخر الزمنن وقينمه بنل وئ املوعود وإظهدنئ 

                                                        

 .4املن  ةل اآلو : . سوئة 2
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ال ون احلق عىل ال ون كاه وإقنم  دول  الع   اإلهل  العنمل ل إ  وسدتحي  د 

ال وع و كونه د من الننحي  ال وني  د  نظرون وعماين د االجتامع عىل إمنمتهل إ 

جمته ا م مقنب  املجته ون اآلخرون د ومن الننحي  السينسدي  د سدابننن م 

إال إ ا كدنن   مقنب  السالطني اآلخرونل فال ومكن االجتامع عىل إمنمته

ودع لتشرم ا  عايه ونو  عن الرسو  انعظم انكدرم نً منصوا إمنمن  ً

ومتاددك التصددوئ املعصددوم الواضددح لإلسددالم واحلكددم والقضددنءل فهددو 

وتب يقنته عىل الواقع بدنفس القدوة التد  كدنن ومتاكهدن الرسدو  انعظدم 

ه ءفديحفظ بدذلك لإلسدالم خبده وامتد اده الب يعد  ونقدن ل انكرم

ال دخ  لاندنس فيدهل كدام ال دخد   اً وعمقه وقوتهل وهبذا وكون اختينئه أمر

الفيصد  م فهدم النصدوص الرشدعي  هلم م اختينئ انن يدنءل فيكدون ،دو 

وفددض االختالفددن   لاملنن عددن  بددني املتخناددمني وتب يقن ددنل وم فددض  

فيمنع بذلك االخدتالف  ل انكرم  السينسي  كام كنن الرسو  انعظم 

 واالنقسنم والتننحر م السينس .  لم ال ون

 ( الوّلية ووحدة األمة2النقطة )

بحقده م اخلالفد  بعد  وفدنة   لد طن ك اإلمنم عيل بن أيئغم متس  

 لإال أنه مل وتخذ  لك س يال ملواجهد  اخلافدنء  الرسو  انعظم انكرم

خدال  بنلنظدنم واإل لوتقووض دعن م املجتمع اإلسدالم  لوإضعنف انم 
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العنم لامجتمع وال ول ل وإنام كدنن لده كنمد  احلدرص عدىل حفدظ الد ون 

 ين. احلنيفل وحفظ وح ة انم  ومصنحلهن العا

م وعم  عىل تكوون احلرك  التصدحيحي  حقه م اخلالف ل   فق  أبنن •

 واملجتمع .  لوالعميل لانم  م بع ،ن: الفكر 

ونصح لاخافنء وأشنئ عايهم بام فيده مصداح  الد ون وانمد ل و ،د  م  •

املننفس  ال نيوو  عىل الساب  والتزاحم عىل املكنند  والزعنمد  السينسدي ل 

وابتعد  عنهدن ابتردنء ملرضدنة اهلل عدز وجد  ونصديح   ليهدنفام و خ  ف

لامؤمنني واملسامنيل وقنم فق  بام ومايه عايه التكايف الرشع  م مجيدع 

 الظروف وانحوا . 

من انمد ل  أونظر إىل احلرك  التصحيحي  الت  أقنمهن عىل أهنن جزء ال وتجز •

 بنن بمصدري واحد ل عنهنل وأهنام )انم  واحلرك ( ورت  وأهنن غري منفصا

مصداح   مقتضدمد  ومصدنحلهن العايدنل بد عوى فام وفرط م مصري ان

 احلرك  التصحيحي  الت  أقنمهن. 

لامشنئك  م اننشدب  العنمد  ل مد   -ه وخنا  أاحنب - ودفع بشيعته •

والفتوحن  اإلسالمي  بقيندة اخلافنءل وق م ك  من ل وه من ال عم املند  

بنلعزل  أو االنفصن  عن  - وخنا  أاحنبه -شيعته  واملعنو ل ومل وأمر
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 انم  وأنشبتهن العنم . 

 لالري د  عصر،م الفقهدنء م ل ثم خافدنؤ ه وق  سنئ ان م  من أبنن

 ومل خينلفوه.  لالذ  سنئ عايه  اته عىل املنهج

 ( الوّلية واملعارضة3النقطة )

املفبض البنع   عىل أنه اإلمنم  ئغم تأكي  اإلمنم عيل بن أي طنل 

بنلن  اإلهلد  عدىل إمنمتدهل إال أنده مل وتخدذ  لم الترشوع واحلكم والقضنء

ومنع مراق د  احلدنكم واملسدؤولني م ال ولد   ل لك س يال ملنع الرأ  اآلخر

 وحمنس تهمل هب ف التصحيح والتبوور م املجتمع وال ول . 

ملننقش ل وننقش فق  سمح لام ائس الفكرو  بنلظهوئ ودعن،ن لاحوائ وا •

،ن مننقش  عامي  تقوم عىل احلجج الرشعي  والربا،ني العقاي ل ءلئا

؛ نن ، فه وئفض سينس  االنرال  والس ن  والشتم والعنف واخل اع

 وإنقن ،ن من اجلهنل  والضال .  ل، او  ال رشو  م احلينة

  ظهوئ،ن وإب اء ئأهين م كبومنئس املعنئض  النزهي  الصندق ل وسمح  •

م  - وغري،ن لواالجتامعي  لواالقتصندو  لالسينسي  – الشؤون العنم 

فبة حكمهل ومل وتعرض لاقن مني عىل املعنئض  بسوءل من مل خيرجوا عىل 

مهن كوسيا  لإلفسند م قواع  املعنئض  ورشوطهن الرشعي  واستخ ا
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خال  بنلنظنم العنم واإلاائ بنملصنلح العاين لامسامنيل انئض واإل

فام و بش هبمل ومل وكر،هم عىل االلتزام بسينستهل ومل حيرمهم من 

حقوقهم الب يعي ل ومل وقبع معهم س   احلوائل ومل ومنعهم العبنء من 

بنلقواع  والرشوط قنم بمواجهته سينسين  بيت املن ل ومن أخ َّ 

وعسكرون د بمق ائ احلنج  ب ون إفراط وال تفرو  د حفنظن عىل ال ون 

منيل وليس من أج  االست  اد بنلرأ  املصنلح العاين لامسوالنظنم وا

وال كتنتوئو  م احلكم. وأدائ احلكم عىل أسنس الشوئىل وسمح ل م  

  عىل  لك لثنئا فيام وتعاق بنملواقف بنملراق   واملحنس   والنق ل وئت  

 والوالة واملسؤولني م ال ول . 

 ( الوّلية والكفاكة4النقطة )

وشيعتهم بعقي ة اإلمنم  والوالو  لده   أ،  ال يت إن متسك م ئس 

 دالال  ع و ةل منهن: 

  فادم وق د  ان مد  لالرفض واملقنوم  وع م الق و  بدننمر الواقدع •

ل وقددنوموه وشدديعتهم بددننمر الواقددع الددذ  فرضدده اخلافددنء عددىل انمدد 

 بننسنلي  املرشوع .

الربننيد ل وم    ند،و التمسك بنمل  أن انا  م م ئس  أ،  ال يت •
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مق متهن: احلق والعد   االجتامعد ل وعد م التندن   عنهدن حتدت طن اد  

البغي  والب،ي ل وكنن ل هيم االسدتع اد التدنم لتقد وم التضدحين  

 اجلسنم م س ي  إقنمتهن. 

ط القيدندةل ممدن وؤكد  م ادفن  ورشو  تتش د م ئس  أ،  ال يدت •

 لعىل خ مد  القضدنون العنمد  ل مد  وق ئ ن لل ى القيندةرشط الكفنءة 

وحتقيق ان، اف الرسنلي  م ال ول  واملجتمع. وبحسد  م ئسد  أ،د  

مد  عدىل مق    الرسنلي  والقضنون العنمد  ل مد  فإن ان، اف  ال يت

ب  القيندة ،د  . و،ذه القنع ة تشم  القيندةل انشخنص وليس العكس

نن القيدندة ،د   ؛تب يقهدننظدر إليده م العمد  هبدذه القنعد ة وأو  من وُ 

الوسيا  إىل حتقيق ان،د اف وخ مد  القضدنون العنمد ل وأن التسدنمح م 

رشوط القيندة وافن ن وكفنء ن ودؤد  إىل ضدينع القضدنون والفشد  م 

 حتقيق ان، افل و،ذا بخالف العق  واحلكم  وال ون. 

نيدد  ال و  االلتدزام بمرجعيدد  أ،د  ال يددت تقتض أن عقيد ة الوالودد   •

 لوعدد  والسدديني وانخالقدد لتشروبمددنهجهم الفكددر  وا لوالزمننيدد 

 لواحلاددم لواالقتدد اء هبددم والتخاددق بددأخالقهم السددنمي ل مثدد : العاددم

 لوالشددجنع  م املواقددف لوالصددرب عددىل النوا دد  لوثددنئل واإلوالسددخنء

ل والتضدحي  بدنلنفس والنفديس م سد ي  اهلل عدز وجد  لوحتم  املشن 
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والتوك  عدىل اهلل عدز  لونرش الفضيا  لوإقنم  الع  ل وإعالء كام  احلق

واالبتعدند عدن كد  فتند  وتندن ع وتفرودق بدني  لوالتسايم نمدره لوج 

والتعنون عىل الرب والتقوى والعم  الصدنلح ابتردنء  لاملسامني واملؤمنني

مرضنة اهلل عز وج  والزلفد ل وهل وب ون  لك تفقد  الوالود  فاسدفتهن 

 م احلينة. وقيمتهن العماي  

سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ أول عتذئ لكم عن ك  خبأ أو تقصريأول ولكم

 .من ك  سوء

 .والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته



 1يف ذكرى عاشوراك

نمدنئة بنلسدوءل ومدن رش ا نفس بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش  أعو 

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن  عىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل وا،    الاهم ا ِّ 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

حممد  ول  حممد  م الد نين واآلخدرة   بيننن وبدني حمم  ول  حمم ل وال تفر  

 طرف  عني أب ا ون كروم. 

 ال مع ع و،م.  لالاهم معهم.. معهم

وئمحد  اهلل  لخدوا  م اهللخدوة وانل أهيدن اإلالسالم عايكم أهين انح د 

 تعنىل وبركنته. 

أئفع أحر التعن   وأا   املواسنة إىل مقدنم إمنمندن وموالندن  لم ال  او 

                                                        

: املوافدق. د ،2141/حمرم/2: بتنئو . الثالثنء ليا . احلسيني  اجلمعي  مأتمد  النوو ئا  قرو  . م2

 . م2111/انو  كننوند  دوسمرب/29
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بنن م ووم القينم  احلج  بن احلسن العسدكر  )أئواحندن وسي نن وشفيع  نو

وإىل مقنمن  مراجع انم  وفقهن هدن وعاام هدنل وإىل  للبا  مق مه الف اء(

مجيع املؤمنني واملؤمنن  واملسامني واملساام  م مشنئ  انئض ومرنئهبنل 

م   وإليكم أهين انح   انعزاءل بمننس    كرى شهندة اإلمدنم احلسدني

 ربالء املعظم . ك

نقف م ،ذه انونم العظيم  عىل مننس تني جاياتدنيل  لأهين انح   انعزاء

 ومهن: 

 تودوع عنم واستق ن  عنم ،جر  ج و .  •

 م كربالء.    كرى شهندة اإلمنم احلسني •

لنأخذ منهدن  ؛وسوف أقف عن  ك  من ،نتني املننس تني وقف  تأم  ونظر

 لروق الك ح م  ا  اهلل    اجلال  واإلكدرامبعض ال ئوس والعرب عىل ط

 واالئتقنء إليه عىل الصعي ون: الفرد  واملجتمع . 

 ( توديع عام واستقبال عام هجري جديد1الوقفة )

ووأخذ،ن مأخدذ اجلد   لثم  حقن ق مصريو  جي  أن وقف عايهن اإلنسنن

 الذ  ليس فوقه ج ل و، : 

ك  يشءل وأنه ئاح  إليده وال قه م ن خماو ل و،و مفتقر إىل خنلأن اإلنسن •
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 م ووم القينم .  وحمنس    لمننص له من املثو  بني و وه

،  دائ الرندد وال قدنءل وأن  ةأن احلينة ال نين دائ الفقر والفننءل وأن اآلخر •

أو سدعي   لاإلنسنن م اآلخرة إمن شق  معذ  مع الشينطني م ننئ جهدنم

 الصنحلني م اجلن .  م بصنوف البي ن  مع انولينءمنع  

 ونخا  ممن س ق إىل النتن ج املهم  التنلي : 

وأن وساك طروق السعندة فيهنل و،و  لجي  عىل اإلنسنن أن وتجهز لآلخرة •

 طروق البنع  هلل وح ه ال رشوك. 

وأن اإلنسنن العنق  ال ومكن أن وؤثر احلينة ال نين الفنني  عىل احلينة اآلخرة  •

  من مننفع الد نين وسدابنهننل وكد  تقد وم لاد نين عدىل ال نقي ل مهام أعب

اآلخرة فهو دلي  عىل ضعف العق  واإلوامن وقا  احليدنء مدع اهلل سد حننه 

وتعنىلل وفنعاه حمجو  بحجن  اهلوى والذنو  عن ئؤود  احلدق وعدن 

التعاق بعنمل الق س والبهنئةل وحمروم من القدر  والزلفدد لد ى الدر  

نوئة انولينء البن،رون م الفدردوس انعدىل م ف الرحيمل ومن جموالرؤ

 اآلخرة. 

 واخلالصة

وال  لأن اإلنسنن العنق  وعم  من أج  اآلخرة بكنم  اجلد  واالجتهدند
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 ع عنهدن بنآلمدن  وتواند أو وقرص م العم  مدن أجاهدنل وال ومكدن أن خُيد

كد  ن مدوانمنين الفنئغ ل وأنه و ندئ إىل االسترفنئ عن ك  تقصري والتوبد  

  ن . 

 وقفة مع الزمن

ك  يشء م الوجود خاق لرنو  بنلر ل و،دو خنضدع  لأهين انح   انعزاء

ن اإلنسنن ،دو لد  إلات بري اإلهل  املحكمل ومنتهنه إىل اهلل العزوز اجل نئل و

نه قندئ عىل أن ومنح الوجود قيم  إضدنفي  ال وسدتبيع غدريه أن إالوجودل و

 ن الدذ  حيمد  الدوع  وإئادة االختيدنئ ومنحهن إونه. فنإلنسدنن ،دو الكدن

بنمتين  مع دئج  الرشفل و،و الكن ن الوحي  الذ  وصنع من،يته بنفسه من 

خال  عامه وعماهل فهو بعماه: إمن شيبنن رشور أو ماك عظديم. والدزمن 

،و حا   الس ن  واملننفس  الت  متنح اإلنسدنن الفراد  الواسدع  والوحيد ة 

م سنح  الرشف والن   والتسنم ل حيث ال وعدود لافو  واالئتقنء والتق م 

الددزمنل وال تتكددرئ الفرادد . والسددنعن  والايددنيل وانوددنم والشددهوئ 

والسنوا  ،  حمبن  البروق واملراق  ل ولك  منهن خنايتهنل والدزاد ،دو 

ئضدن الدر  ت دنئ  وتعدنىل وحتقيدق أفضد  نمدو ج   التقوىل والرنو  ،د

 لإلنسنن. 

تعنىل مدن انوقدن  )السدنعن  والايدنيل وانودنم فق  جع  اهلل ت نئ  و
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والشهوئ والسنوا ( منن   سفر اإلنسنن إىل اآلخرةل وشن، ا حيي  بحرك  

م ووم القينمد ل  ليق م شهندته بني و   اهلل  ؛اإلنسنن من مجيع اجلوان 

فيام مح  )أ  اإلنسدنن( مدن املسدؤولين  الربننيد : الفردود  واملجتمعيد  م 

 ون ،ذه املسؤولين  وفقد  الدزمن قيمتده وتفقد  حيدنة اإلنسدنن احلينةل وب

 قيمتهن. 

جي  عىل اإلنسنن  لوق  جع  اهلل ت نئ  وتعنىل م انوقن  نفحن  طي  

والعمدد  بددام وئد فيهددن مددن انعددام  الواج دد  واملسددتح   قدد ئ  لمراق تهددن

ليحص  اإلنسدنن عدىل  ؛مع مراعنة الص   واالخالص م الني  لاستبنعته

ليكددون مددن أ،دد  السدد ق والفددو   ؛وا دد ،ن الق سددي  وكامال ددن الروحيدد ف

 والسعندة والزلفد ل ى الر  اجلاي  م ووم القينم . 

ً ا )قن  اهلل تعدنىل:  وا ُسدجَّ در  دُروا هب  دن خ  ا ُ كِّ ون  إ   
دذ  نت ن دن الَّ ُن ب آو 

إ نَّدام  ُودْؤم 

 ُ ْسدت ْكرب  ُ،دْم ال و  هبِّ ْم و   ئ 
ْم   س  َُّحوا ب ح  ع  و  دنج  دن  املْ ض  دنج  ُجنُدوهُبُْم ع  ت ج  ون  ت 

ُم     هل 
ن ُأْخف  ْعا ُم ن ْفس  مَّ ُقون  ف ال ت 

ْقن نُ،ْم ُونف  َّن ئ   
مم  ًعن و  ط م  ْوًفن و  ُْم خ  هبَّ ْ ُعون  ئ  و 

ُاون   ْعم  نُنوا و  اء ب ام  ك  ز   ج 
ة  أ ْعنُي  ن ُقرَّ  .  2(مِّ

كم م أوددنم د،ددركم إن لددرب: » وقددن  الرسددو  انعظددم انكددرم
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 «.  ضوا عنهنعر  ضوا هلن وال تُ أال فتعر   لنفحن   

 واخلالصة

جيدد  أن تكددون لنددن م هننوددن  انوقددن  )الايددنيل وانوددنم والشددهوئ 

مع النفسل لنعام أون نقف من احلقيقد   والسنوا ( وقفن  تأم  وحسن   

العظمد وإىل أودن نسدريل وأن نحدذئ مدن الرفاد  والتجن،د ل فدإن انمدر 

 بري.. خبري. خ

ُقدوا اهلل )قن  اهلل ت نئ  وتعنىل:  نُدوا اتَّ ون  لم 
دذ  ن أ هي  دن الَّ دن  و  ْلت نُظدْر ن ْفدس  مَّ و 

ُقوا اهلل  اتَّ  و 
ْت ل ر    م  ون  ن ُسدوا اهلل  ق  َّ

دذ  نلَّ ال ت ُكوُنوا ك  ُاون  و  ري  ب ام  ت ْعم 
 إ نَّ اهلل خ   

ئ ك  ،ُ  ُهْم ُأْول  نُ،ْم أ نُفس  أ نس  ُقون  ف  نس   .  2(ُم اْلف 

دد لصداتهن بدنهلجرة  ومتتن  السن  اهلجرو  م شعوئ املسدام: بأهندن حتمد 

ود ل  شرلمسدام نحدو الرسدنل  وا دد معندد املسدؤولي  م حيدنة كد  الن وو 

واالستع اد التنم لتق وم التضحين  بكنف  أشكنهلن من أج  خ م  الرسدنل  

مدن  للضدعف وقاد  العد د والعد ةوال رشو  قرب  هلل تعنىلل وتار  التعذئ بن

 دامت الفرا  متنح  أمنم اإلنسنن لتريري املعندل  من خال : 
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 ب اع م التفكري والتخبي . اإل •

 واإلخالص م العم .  •

 والص   م تق وم التضحين .  •

أن وقدف  لو،و وستحرض  كرى اهلجرة الن وو  اجلايا  لفال جيو  لامسام

منم القضنون الكربى واملصريو  م احلينةل وودتخىل موقف احليند والالم نالة أ

عن مسؤولينته الرسنلي  املتمثا  م: إظهنئ احلق م مقنبد  ال نطد ل وإقنمد  

الفضدديا  م مقنبدد  الر وادد ل ومقنئعدد  نشر والعدد   م مقنبدد  الظاددمل 

البواغيت والظنملني واملفس ون م انئضل فإهنم مظن،ر الظالم واخلدرا  

 لنء. وعايه أن وكون مستع ا لتق وم التضحين  بكنف  أشكنهلنوالشؤم والفن

والتحدرئ مدن  لهب ف كرس البو  املفروض عىل املظادومني واملستضدعفني

سيبرة البرنة واملستكربون واملفس ون م انئضل ليفدو  برضدن اهلل ت دنئ  

 وتعنىل والزلفد ل وه واحلينة السعي ة اخلنل ة م اجلن . 

  هادة اإلمام اْلسني( ذكرى ش2الوقفة )

وعدىل  ل لن أ كر الايا  من ح   عىل سي  الشه اء اإلمدنم احلسدني

أ،  بيته وأاحنبه م كربالء املق س ل فكاكم وعرف  لك ووقف عايده مدع 

خب نء املنرب احلسين ل ولكن سأحنو  ت ينن النظرة املباوب  لفنجع  كدربالء 
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 نس   اجلايا .وكيفي  التعنط  م إحينء ،ذه املن لانليم 

 

 حياك هذه املناسبة اجلليلةكيفية التعاطي يف إ

ن ُوظهر م  كدرى عنشدوئاء أ  ن،  ال يت جي  عىل ك  مؤمن موا    •

و،م أط نء النفوس والقادو ل  ل د بحس  إئشند أ م  اهل ىانليم  

دد احلدزن والتفجدع   وبحكم الوالو  واملح   والوفدنء ن،د  ال يدت

لامصدن   اجلاياد  والر اودن الفجيعد  التد    يدتمواسدنة ن،د  ال 

،دد( 12)  س  م شهر حمرم احلرام من العدنمم كربالء املق  أانبتهم

عىل أو   انرشائ من جنود إبايس وع  ة البدنغو  واحلكدنم الظدنملنيل 

ووكون بمثنبد   فيب  لذلك بعض لذاته م طعنمه ورشابه ومننمه وكالمهل

وأقربن هل وال وكون انتهن  حرمد  أ،د  ال يدت  من أاي  م أ،اه وأعزته

مظن،ر النوئ واملح   والسعندة واحلينة الذون ،دم أوىل بده   البن،رون

من نفسهل أ،ون عايه من انتهدن  حرمد  نفسده وأ،اده وأعزتده وأقربن دهل 

سدعند مل ومدن كنن من أج  نجنة املؤمنني و  السيام وأن من أانهبم

  احلقن ق املاكوتيد  ل مدوئ وانشدينءل وال فإنه حمجو  عن ئؤو ال وفع 

وجدد ان لدده وال رشف وال كرامدد . وعددىل املددؤمن أن حيددذئ مددن خ وعدد  

الشيبنن له ببو  الزمنن عىل املصي   الفجيع  د كام ُوروج له الد عض ،دذه 
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انونم د فنملصي   حدناة متجد دة م قادو  املدؤمنني الصدندقني م كد  

ن   اهلل )ىل: حلظ ل ولكن كام قن  اهلل تعن
ُهوئ  ع  ة  الش  َّ 

دْهًرا  إ نَّ ع  د ش  رش   اْثن دن ع 

ان ْئض   ا  و  و  ام  ا ق  السَّ ْوم  خ  ت ن   اهلل و 
ولك  شهر خنايته ولدابده  ل2(م  ك 

وأعاملهل فاشهر ئمضنن خنايته و،  الصينمل ولشهر احلج خنايه و،  

احلدزن  احلجل ولشدهر املحدرم خناديتهل وخنادي  شدهر املحدرم إظهدنئ

وئ اون،مل فيج  عىل ك  مدؤمن أن وكدون لده   ملصن   أ،  ال يت

ك  احلرص عىل حضوئ جمنلس العزاءل وقراءة  ودنئة عنشدوئاءل وال كدنء 

أو الت نك ل وأن وكون لسنن حنله وقو  بص   وإخالص: ون ليتند  كندت 

ف اء لك ون حسني من مجيع من أانبكل وكنن أ،يل ف اء ن،اك مدن مجيدع 

نهبمل ليعرج بذلك إىل عنمل املاكو  انعىلل ومن ال وعتق  بأنه جي  من أا

وأ،د  بيتدهل فتادك مصدي   عظمدد م   عايه أن وكون ف اء لاحسني

 وقينه ودونه وإوامنه جي  عايه أن جي  حال هلن. 

 لأن وعام املؤمن بأن احلزن والتفجع إنام ،و حنل  إنسدنني  وج انيد  فبرود  •

منني الصدندقني بشدك  ط يعد  تاقدن   بسد   جدرأة تتول  م قاو  املؤ

انرشائ من ع   البدنغو  والشديبنن عدىل انتهدن  حرمدن  أوليدنء اهلل 
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الق وسني الذون امت   قاو  املؤمنني بعشقهم ومواال م والتعادق هبدم 

د ن سدوء واإلنس بوجود،م والوحش  لفراقهم والتأمل لك  من وصي هم م

الب يعي  الصندق  لإلنسدنن م احليدنة الد نين و،ذه من احلنال  الوج اني  

د وظهدوئ الظامد  ن احلينة ومتبا ن  عمراهنن بدنحلق بحكم الفبرة وسن

وجتيل الوحش  بس   غا   البنغو  وإ،نن  ندوئ الوالود  وسدابنهنن عدىل 

انئضل وهلذا كاه حقيق  ماكوتي  ،  م غنو  الوحشد  واإلودالمل و،د  

ن طن،را نقينل وخينف أاحن  ،ذه القادو  حقيق  ورا،ن ك  من وماك قا 

بس   ئؤو  ،ذه احلقيق  الفجيع  الت  تست بن حقيق  ك  ظادم وقدع عدىل 

ك  مستضعف م انئض من غض  الر  اجلاي  ومدن ندزو  العدذا  

عىل أ،  انئض بس  هنل من مل وكن ،نن  استنكنئ وئفض ومقنوم ل وهلذا 

ود  مشدنوئ املدآي م تدنئو  م هنن  كنن شعنئ القن م من أ،  ال يدت

و،دو الشدعنئ الدذ  وسدت بن الدرفض « ون لثنئا  احلسني»ال رشو ل ،و: 

واالنتقنم لظالمن  مجيع املستضعفني م انئض. ولكن ليعام املؤمن بدأن 

وأ،  بيته وأاحنبهل ال ومث  إ،نن  حقيقي    من أان  اإلمنم احلسني

منم طرينن وزو  وجيشهل وإنام هلم وال س يال لشعوئ،م بنلذل  واإلنكسنئ أ

،و س ي  لاشعوئ بنلعزة والرفع  والكرام  واملج  م ال نين واآلخرةل فف  

وأادحنبهل   ك  إ،نن  وإسنءة ووجههن جنود وزو  إىل اإلمنم احلسدني
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وأادحنبه ورتقدون إىل عدنمل القد س والبهدنئة   كنن اإلمنم احلسدني

وكنن وزو  وجنوده هيدوون إىل حيث وسكن الق وسون واملال ك  املقربونل 

برضد ه  ر،ن اهلل ال ئ  انسف  مع الشينطني م ننئ جهنم التد  سدج  

نتقنم من رشائ خاقهل وحينام ائتقد الشمر بن    اجلوشن عدىل اد ئ لال

 و،و قم  اإل،نن  م الظن،رل فق  اع  اإلمنم احلسني  اإلمنم احلسني

   وى الشدمر بدن    اجلوشدن نيل وم احلقيق  وال نطن إىل أعىل عاي،

  إىل أسف  سنفاني م سجني م ننئ جهنم. وهلذا كنن اإلمدنم احلسدني

الوان  ومن وصد    وجو،هم بس   لذة الشو  وتشروخنا  أاحنبه 

وفد  البدن،رة مدن جتايدن  مجدن  املح دو  وسد حن  لشرإىل أئواحهم ا

ن اهلتدك جاللهل فال جيو  أن وذ،  احلزن ملن أان  انجسند الرشدوف  مد

 اجلس و  بجام  ،ذه احلقيق  العرفنني  الرفيع .  ةالظن،ر واإلسنء

وليعام انح   مجيعن: بأن القيم  احلقيق  إلحينء عنشوئاء تتمثد  م إحيدنء  •

وليس م إحينء املأسنة ورسد،دنل و لدك بدنلعزم انكيد   لقضي  عنشوئاء

م إمنمتده   عىل االلتزام الصند  بمنهج سي  الشه اء اإلمنم احلسدني

واربه وشجنعته وئفضه ومقنومته لك  أشكن  ال نط  والظام والر وا  

واملصنلح اإلنسنني  العاينل وأن  وامل ند وتضحينته من أج  ال ون والقيم 

ثددوئة عقن  ودد   - م حقيقتدده -  وكددون ال كددنء عددىل اإلمددنم احلسددني
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ءل وعدىل وج اني  اندق  عدىل الدذون ادنعوا املأسدنة الفجيعد  م كدربال

م التددنئو  مددن البرددنة واملسددتكربون والظددنملني   امتدد ادا م الب يعيدد

واملفس ون م انئضل ووبجم  لدك بنالنتظدنئ ال ندنء والفنعد  لظهدوئ 

والعالنيد  لسر يكون من أنصنئه عىل احلدق م ال ؛ القن م من ل  حمم 

مليد ل والظن،ر وال دنطنل ووسدهم معده م إقنمد  دولد  العد   اإلهلد  العن

وتبهري انئض من البرنة واملسدتكربون واملفسد ون م انئضل وبد ون 

  لك وفق  اإلحينء وال كنء قيمتهام م العق  وال ون واحلقيق . 

ن لكم املزو  من اال،تامم بعنشوئاء وئعنوتهدن ليكُ  ،ويف اخلتام أُّيا األحبة

حضدوئ  حق ئعنوتهن واحلرص عدىل االلتدزام بآداهبدن والقيدنم بأعامهلدن مدن

جمنلس العزاء والزونئة وال كنء أو الت نك ل واحلذئ من عد م التردري م ،دذه 

واالحتجن  عن ئؤود   انونم اجلايا ل فإنه دلي  عىل اخلذالن وع م التوفيق

د بسد     ماكدو  انشدينء وانمدوئ وحقن هدن د عد م ئؤودعنمل احلقيق  

فهددن ال نطادد  االسددتررا  م عددنمل املددندة وحدد  الدد نين ومظن،ر،ددن و خنئ

واستيالء الذنو  عىل العق  والدنفسل فتجد  بدذلك امل دندئة إىل العدالج 

بنلتفكر م النفس وحمنس تهن واالسترفنئ من الدذنو  والتوبد  منهدن إىل اهلل 

عز وج  والتعووض عام ساف من التقصدري ق د  حادو  انجد  ومالقدنة 

 املصري انسود م ووم القينم . 
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سترفر اهلل الكدروم الدرحيم يل أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

ستودعكم اهلل احلنفظ القندئ أول عتذئ لكم عن ك  خبأ أو تقصريأول ولكم

 .من ك  سوء

 .والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته



 1قيام األئمة بالتغيري

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش أعو  

 ن الرجيم. الشيبن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

قاوبنن  ،   اعىل حمم  ول  حمم ل وائمحنن بمحم  ول  حمم ل و الاهم ا ِّ 

ف بيننن وبني حممد  ول  حممد ل وامجدع بينندن وبدني بمحم  ول  حمم ل وعر  

خدرة   بيننن وبدني حممد  ول  حممد  م الد نين واآلحمم  ول  حمم ل وال تفر  

 طرف  عني أب ا ون كروم. 

 الاهم معهم.. معهم ال مع أع ا هم. 

خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل تعنىل ل أهين اإلالسالم عايكم أهين انح  

 وبركنته. 

م من بعض شديعتهمل حيدث قدنلوا ظام عظي  وقع عىل أ،  ال يت

                                                        

 تدنئو ب. كربنبدند/السدنكيس اجلايد  ع د  لاد كتوئ الكرامد  دووانيد  م. ثقنم برننمج مننس  . ب2

 . م2111/ل ائد  منئس/2: املوافق. د،2129 /افر/21
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تربودر  بأهنم تعنوشوا مع الظادم وسدنوروا الظدنملنيل و لدك م سد ي  عنهم

منهج الق و  بننمر الواقع واملسنورة لاظنملنيل ب ال مدن الدرفض واملقنومد  

 والتضحي  والف اء م س ي  اهلل عز وج  والتريري واإلاالح. 

و،د  حمنولد   ل(قيـام األئمـة بـالتغيريوعنوان كامت  م ،دذه الاياد : )

وسدوف  . متواضع  لامسنمه  م ئفدع ،دذا الظادم عدن أ،د  ال يدت

تدر  ال دن  ئل أحتد   فيهدن بنختصدنئ شد و ل ثدم أهن عىل ثالث  حمنوأجعا

مفتوحن لاحوائل و لك بحس  ئغ   منظم ،ذا الاقنء: جنن  ال كتوئ ع   

 اجلاي  السنكيس. 

 ودورهم  املحور األول ـ صفة أهل البيت

 وفيه نقنط ع و ة: 

 (1النقطة )

   ال يدتتضنفر  النصوص الرشوف  م القرلن الكدروم وأحندودث أ،د

  .بنلنه  عن الركون إىل الظنملني 

دن )قن  اهلل تعنىل:  ُكدم مِّ ن ل  م  ُكُم النَّنُئ و  سَّ ت م  ا ُموْا ف  ون  ظ 
نُوْا إ ىل  الَّذ  ْرك  ال  ت  و 
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ون   ُ ي نء ُثمَّ ال  ُتنرص 
ْن أ ْول   .  2(ُدون  اهلل   م 

بدهل  العنم  بنلظامل واملعني عايدهل والدرايض: » وقن  أمري املؤمنني

 .  2«رشكنء ثالث 

 كام تضنفر  النصوص م م ح املقنومني لاظام. 

ون  )قن  اهلل تعنىل:  ُ
نت رص  ُُم اْل  ْرُ  ُ،ْم و  نهب  ا أ ا  ون  إ   

ذ  الَّ  .  4)و 

أقو  لكم: إن احلروق ليقدع م ال يدت  بحق  : »  وقن  عيسد بن مروم

  كثدريةل إال أن الواح  فال وزا  ونتق  من بيت إىل بيت حتدد حتدب  بيدو

وست ئ  ال يت انو  فيه م من قواع ه فال جت  الننئ حمال. وكدذلك الظدنمل 

انو  لو أخذ عىل و وه مل ووج  من بع ه إمنم ظنمل فيأمتون بهل كام لدو مل جتد  

 .  1«الننئ م ال يت انو  خش ن وألواحن مل حتر  شيئن

 بنلص   م القرلن الكروم.   وق  ُواف أ،  ال يت

                                                        

 .224،ودل اآلو : . سوئة 2

 .422ص 25ج :ال حنئ. 2

 .49الشوئىل اآلو : . سوئة 4
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ني  )قن  اهلل تعنىل: 
ند ق  ع  الصَّ ُكوُنوْا م  ُقوْا اهلل   و  نُوْا اتَّ ون  لم 

ذ  ن أ هي  ن الَّ  .  2(و 

ت نعل و،  ختتاف عدن االتصدنف بصدفن مل الدذ  ،دو املعي : تعن  اال

الكون منهم ال الكون معهمل والفر  ظن،ر بني احلنلتني. ومن الواضح: أن 

انت دنع بنلصد  ل إال أن اآلود  الرشدوف   ت نع الصندقني وؤد  إىل اتصدنفا

ت دنع أ مد  احلدق بعد   بنامل نئك  ت  : عىل أن حتصدي  النجدنة ال وكدون إال

الذون وتحاون بصف  الص   بصوئة مباق ل   الرسو  انعظم انكرم

الدذون أ ،د  اهلل تعدنىل عدنهم الدرجس   و،م ان م  من أ،  ال يدت

 ر،م تبهريا. وطه  

 أنواب رئيسية، وهي:  ةلواسع يتضمن ثالثوالصدق بمعناه ا

 ـ الصدق يف اخلربالنوب األول 

 دقن إ ا طنبق خربه الواقع. نوفيه وكون اإلنسنن ا

 النوب الثاين ـ الصدق يف العقيدة

 وفيه وكون اإلنسنن اندقن م حنلتنيل ومهن: 

(: إ ا كنن اإلنسنن متجردا لاحقيق  وبنحثن عنهن بجد  ومثدنبرة 2احلنل  )

                                                        

 .229اآلو :  التوب ل. سوئة 2
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إخالصل وبن ال ك  من ل وده مدن الوسدع والبنقد  مدن أجد  حتصدياهنل و

و،دذا حيتدنج إىل أن وكدون  لوكننت عقي ته احيح  )أ  مبنبق  لاواقدع(

ومقنومن لكد  عوامد  التدأثري السدا   م  لاإلنسنن ننق ا وبعي ا عن التربور

 التفكري وال حث عن احلقيق . 

النفدن  والرودنء   عدن بعيد ا  وعتقد   مدن   (: إ ا عم  بمقتَضد2احلنل  )

والسمع ل فتكون أقواله وأفعنله ترمجد  دقيقد  نفكدنئه وعقي تدهل وتتسدم 

أقواله وأفعنله ومواقفه بنلرصاح  والوضوح بعيد ة عدن الرد ئ واملراوغد  

 واخل اع والتربور وغري،ن. 

 النوب الثالث ـ الصدق يف العزم واإلرادة

ورو ه ووعزم عايه عىل نحدو اجلد ل  وفيه وكون اإلنسنن اندقن إ ا أتد بام

 وو ذ  فيه أقىص من ل وه من الوسع والبنق . 

،هم وتندز    واإلطال  م املعي  ولفظ الصندقني: و   عىل عصمتهم

عن التعنوش مدع الظادم ومسدنورة الظدنملنيل السديام إ ا أخدذنن النصدوص 

 القرلني  والنصوص الصندئة عنهم بعني االعت نئ. 

 (2النقطة )

أ م  ، ىل وقومدون بوظيفد  الد عوة إىل   ان م  من أ،  ال يت أن
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اهلل عز وج  وتب يق رشوعتهل ومن ان،د اف الر يسدي  لارسدنل  السداموو  

 إقنم  الع   بني الننس. 

ان  )قن  اهلل تعنىل:  يز 
املْ  ت ن   و 

ُهُم اْلك  ع  ْلن ن م  أ نز   و 
ن ن ب نْل  يِّن ن   ْان ن ُئُسا  ْ  أ ْئس  ق  ل 

دي ْعا م  
ل  ن نف ُع ل انَّدنس  و  م  و   و 

 ب ْأس  ش   
و   ف يه 

ْلن ن احْل    أ نز   و 
ْس   ي ُقوم  النَّنُس ب نْلق 

ل 

ْي   إ نَّ اهلل  اهللُ ُه ب نْلر  ُئُسا  ُه و  نرُصُ ن و  وز   م  ز   .  2(ق و  و ع 

ومن الواضح: أن الق و  بننمر الواقع والتعدنوش مدع الظادم ومسدنورة 

 التكايف اإلهل  العظيم.  افيه تعبي  هلذ الظنملني

 (3النقطة )

مدع الظادم ومسدنورة الظدنملني   حيتج الزاعمون لتعنوش أ،  ال يت

ض  احلكومدن    وع م ثوئة أ  من ان م   بصاح اإلمنم احلسن

ووتوااون إىل نتيج  خبرية مفند،ن: أن  ل اجلن رة منع ا اإلمنم احلسني

 ل رة الظنملني ،و انا  م سرية أ،  ال يدتالتعنوش مع الظام ومسنو

 عظـيام   أن يف هذا القـول مغالطـة كـربى وظلـام  والثوئة استثننء. وأنن أعتق  

 والدليل عىل ذلك ما ييل:  ، ألهل البيت

                                                        

 .25احل و ل اآلو : . سوئة 2
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وسداوكهم   العق  والن  حيكدامن بدأن أفعدن  أ،د  ال يدت أوّل:

نهندن مدن ندوئ  ؛أبد اومواقفهم العنم  م احلينة واح ة كأقواهلم ال ختتادف 

حُيد    واح . والتعنئض بني ااح اإلمنم احلسن وثوئة اإلمنم احلسني

بنلنظر إىل الظروف املوضوعي  لك  منهامل وال وصح تربور الصاح أو الثوئة 

 م نفسهام برض النظر عن الظروف املوضوعي  املحيب  بك  منهام. 

  خنا  لثوئة اإلمدنم ق  أولوا عننو  ن ان م  من أ،  ال يتإ ثانيا:

ممدن ود ل  عدىل أمهيتهدن  -و،ذا م غنو  الوضدوح  - وشهندته  احلسني

وحمنول  منهم لتكروس الرفض لاظام والثدوئة ل  االستثنن ي  م سري م

 عىل الظنملني واملستكربون ل ى املؤمنني. 

ن مقنوم  الظام والثوئة عىل الظنملني ،  اناد  بحكدم الفبدرة إ ثالثا:

م بعضدهنل وقد  تقد    ل ق  ونصوص القرلن وأحندوث أ،  ال يتوالع

ومهن الس ي  لتحقيق غنودن  السدامء والعدزة والكرامد  لإلنسدننل وانمدن 

ن الركددون إىل  د،ددنئ م املجتمعددن  اإلنسددنني . وإوالرخددنء والتقدد م واال

وخالف سرية العقدالء والنصدوص  لالظنملني ومسنور م ،و خالف الفبرة

 بعي  الص وئ وال الل . ال وني  الق

الت  ،  عصنئة الرسنال  الساموو   ل ن قضي  اإلمنم احلج إ رابعا:

وغنوتهنل و، فهن إقنم  دول  الع   اإلهل  العنملي  عدىل أنقدنض دو  الظادم 



  م ئحن  أ،  ال يت  .................................................  411

واجلوئ م العنملل تعن  بام ال و ع جمنال لاشك: أن اناد  م سدرية انن يدنء 

الثوئة عىل أ م  الظام واجلوئل ولديس ،و مقنوم  الظام و  وانواينء

الق و  بننمر الواقع والتعنوش مع الظام ومسنورة الظنملني واملسدتكربون م 

 انئض. 

ال تقوم السنع  حتدد متد  انئض : » قن  الرسو  انعظم انكرم

 .  2«،ن قسبن وع الع واننل ثم خيرج من عبيت من وماؤظاام و

 وسريهتم  البيت نجازات أهلإـ املحور الثاين 

 وفيه نقنط ع و ة: 

 (1النقطة )

ال اخدتالف عايهدن  لأ، افن عظيم  م حين م  لق  أنجز أ،  ال يت

 ونهنن تامس بنحلس والوج انل منهن:  ؛لش ة وضوحهن

 (1اهلدف )

خاق الكينن العظيم لاشيع ل وكنن عىل عه ،م وال ودزا  كينندن متننميدن 

   اإلئ،ن  الش و  لا ول  ض  الشيع . عنبرا لاح ودل وكنن  لك م ظ

                                                        

 .144ص :وننبيع املودة. 2
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 (2اهلدف )

ل  الكنماد  مل ئسد  أ،د  ال يدت لتشروعي واالت ايغ بنلرؤو  الفكرو  

وكنن وصنح  ،ذا الت ايغ نقض انطروحن  املقنبا ل وكنن  لك أوضدن م 

 ظ  اإلئ،ن  الش و  لا ول  ض  الشيع . 

 (3اهلدف )

 االحين ن م ظ  الري  .  وتوضيح لتنظيم احلنل  القيندو  لاشيع 

ال وتددأتد إال بددنلرفض  ق ،ددذه ان،دد اف العظيمدد إن حتقيدد وال شددك م

وتقد وم التضدحين  اجلسديم ل ولديس الق دو  بدننمر الواقدع  لواملقنوم 

 والتعنوش مع الظام ومسنورة الظنملني والركون إليهم. 

 (2النقطة )

 إلمنم الصدند ولن  أ من عه  ا ل لنأخذ بعضن من سرية أ،  ال يت

 بأن اإلمنم الصند  اعتق  بعض املؤئخنيفق  ل   قد  اسدتفند مدن

وقدنم  ل ال يدت    اع بينهام عن أ،  لصربنانشرن  انمووني والع نسيني 

وق  جتند  الد خو  م السينسدي  مدن أجد   ل بنرش عاوم أ،  ال يت

نم مدن بعد هل املحنفظ  عىل ،ذا ال وئ العظيم. ولكنن إ ا نظرنن إىل حن  اإلم

فإننن نستبيع أن نستنتج خبأ التصوئ السنبق. فنإلمنم من بعد ه ،دو اإلمدنم 
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خدري منهدن( م ونحن نعام بأنه قَض معظم حينته )الشبر ان ل الكنظم

ودف. فدإ ا كدنن اإلمدنم لشرخيدرج مدن السدجن إال إىل قدربه ا السجنل فام

ثدم وقيضد  ق  اشتر  بنرش العادوم ومل وتد خ  م السينسد ل  الصند 

اإلمنم من بع ه معظم حينته م السجنل فإن النتيجد  الب يعيد  لدذلك: ،دو 

تفكك كينن الشيع  وضعف شوكتهم. إال أن النتيجد  كنندت عدىل خدالف 

 لك: فق  اتفق املؤئخون عىل أن املأمون قد  أعبدد والود  العهد  لإلمدنم 

ثاونه من وفرسوا  لك برغ   املأمون م كس  ود الشيع  ملن وم ل الرضن

قوة عظيم  م ال ول  اإلسالمي ل و،ذه النتيج  ال تتوافق مدع القدو  بعد م 

  بنلسينس ل واحلقيق : أن اإلمنم الصدند   اشترن  اإلمنم الصند 

منك دن عدىل تنظديم   كنن إىل جنن  اشدترنله بنرشد عادوم أ،د  ال يدت

شديع  افوف الشيع ل وق  نجح م  لك إىل ال ئج  التد  اسدتبنع فيهدن ال

املحنفظ  عىل وجود،م وقو م واالستمرائ م مح  ئسنلتهم ئغدم إئ،دن  

 ال ول  الش و ل ووجود إمنمهم م داخ  السجن. 

 ويؤكد صحة هذا اّلستنتاج: 

حن  ان م  بع  اإلمدنم الرضدنل و،دم: اإلمدنم اجلدواد واإلمدنم اهلدند  

عوا ووضد لرضدت عاديهم اإلقنمد  اجلربود فق  فُ  ل واإلمنم العسكر 

حتت الرقنب  ال قيق  لاساب ل ولكنهم مع  لدك نجحدوا م  يئد  انئضدي  
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وتسدايم القيدندة م الري د  الصدررى  ل الصنحل  لري د  اإلمدنم املهد  

وم الري د  الكدربى لافقهدنء العد و   للاسفراء انئبع  )النينبد  اخلناد (

ضدحين  و،دذا ود   عدىل الدرفض واملقنومد  وتقد وم الت ل)النينب  العنم (

اجلسيم ل ولديس الق دو  بدننمر الواقدع والتعدنوش مدع الظادم واملسدنورة 

 لاظنملني والركون إليهم. 

 (3النقطة )

ق  مضوا مدن ،دذه احليدنة إىل اهلل عدز   ن مجيع ان م  من أ،  ال يتإ

وليس ،ذا إال لشدعوئ  ل«من منن إال مقتو  أو مسموم»وج  شه اء مظاومني 

عىل عروشهم. و،ذا و   عىل الرفض   ر ان م أ م  الظام واجلوئ بخب

واملقنومدد  وتقدد وم التضددحين  اجلسدديم ل ولدديس الق ددو  بددننمر الواقددع 

 والتعنوش مع الظام واملسنورة لاظنملني والركون إليهم. 

  املحور الثالث ـ املعارضة واإلصالح يف عهد أهل البيت

ىل عهد  أ،د  نستبيع تقسيم حركن  املعنئض  والتريري واإلادالح عد

 بصوئة إمجنلي  إىل أئبع  أقسنمل و، :   ال يت

 (1القسم )

بأنفسدهم أو بواسدب  وكال هدمل   احلركن  الت  قند،ن أ،  ال يدت
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وثدوئة اإلمدنم   ووضم ،ذا القسدم حركد  الرسدو  انعظدم انكدرم

 وغريمهن.   احلسني

 (2القسم )

ل مثد : حركد  احلركن  الت  قند ن شخصين  إسالمي  مؤمند  موثوقد 

  جن   ض  قروش عىل عه  الرسدو  انعظدم انكدرم نصري وأي أي

بع  ااح احل و ي ل وثوئة املختنئ الثقف ل وثوئة التوابني بقيندة سايامن بدن 

ْصد اخلزاع ل وثوئة  و ل وثوئة شدهي  فد ل وغري،دنل و،دذه احلركدن  

وئضدن،مل وودرى الد عض: بأهندن   حظيت بم ح وثندنء أ،د  ال يدت

 خرجت بإ هنم. 

 (3القسم )

ئدود الفع  الب يعي ل حيث كنن املؤمندون وتعرضدون ن ى السدابن  

وقوى املواالةل وكننوا و افعون عدن أنفسدهم كدرد فعد  ط يعد  وبنلقتدن  

 عىل  لك.   أحينننل وق  أقر،م أ،  ال يت

 (4القسم )

احلركن  الت  كننت تقود،ن شخصين  غدري ماتزمد ل وكنندت ترتكد  

ا م وتنتهك احلرمن ل مث : حرك  القرامب  وثدوئة الدزنجل وقد  تدربأ اجلر
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من ،ذه احلركن ل إال أهنم مل ونرصدوا السدابن  اجلدن رة   أ،  ال يت

 ض ،م. 

 واخلالصة

ن بنلص  ل وقد  قدنوموا الظادم وصفمت    أن ان م  من أ،  ال يت

 وتعنوشدوا مدع ومل لوالظنملني واملفس ون م انئضل ومل وق اوا بننمر الواقع

ومل وسنوروا الظنملني. وق  نجحوا ئغدم اإلئ،دن  الشد و  لاسداب   لالظام

بنلرؤود   ض ،م وضد  شديعتهم م خادق كيدنن التشديع العظديم والت ايدغ

وخادق  ل وعي  وانخالقي  مل ئس  أ،  ال يدتلتشرالكنما : الفكرو  وا

د انمدر م عرصد   انئضي  الصنحل  لتسام القيندة ال  واد  )الفقهدنء( ن م 

الري  . ونجحوا م ترشدو  املدؤمنني بدنحلس الثدوئ  )الدرفض واملقنومد  

عد اد ادو،م مسدؤولي  اإللاظام واالنحراف( والسدري عدىل خبدن،مل ومح  

 ؛والزمنن )أئواحنن لبا  مق مده الفد اء(لعصر لاظهوئ امليمون لصنح  ا

  العد   حتد وتمكن من حتقيق وع  اهلل عدز وجد  م انئض بإقنمد  دولد

اإلهل  العنملي  عدىل أنقدنض دو  الظادم واجلدوئ م العدنمل. ونصديحت  إىل 

املؤمنني: أن وعودوا إىل فبر م ووسبش وا هبن م تقييم انطروحدن  التد  

وم عقيد يت: أن الفبدرة ال  واملقنوم .تتعاق بنلتعنوش مع الظام أو الرفض 

تيجد  ،دذا التعدنوش ،دو: نن ن ؛تق   بنلتعنوش مع الظام واجلوئ والفسدند
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رنئ والضعف والتخاف والفش  م احلينةل و،دو أمدر ال الذ  واملهنن  والصَّ 

 وق   به عق  وال دون. 

ومن جه  ثنني : فإن ئفض الظادمل ال وعند  التهدوئ وجتن،د  الظدروف 

الددواقع  م املواقددفل وإنددام وعندد  الصدد    ،ددنرياملوضددوعي  التدد  هلددن تأث

  م طرودق املقنومد  لاظادم والفسدندل واختدن  واإلخالص والسدري بواقعيد

املواقف الت  تص  م املصاح  العنم  )بحس  الظروف املوضوعي ( بعي ا 

عن تأثري اخلوف والبمع وغريمهن من عوام  الضعف والو،ن والركون إىل 

 ،ذا احلينة ال نين ال ني . 

 

 األسئلة  نملحق: اإلجابة ع

ما رأيك يف  ،«ين أفيون الشعوبالد»ماركس: كارل (: قال 1السؤال )

 ذلك؟

ئ لا ون م أوئبن العصوئ الوسبد ،و كنن التوظيف السي   (:1اجلواب )

ن مد: كندن واملسؤو  عن ظهوئ العاامني  ومث  ،ذه املقول  ال نطا ل وإسدالمينً 

 لنن نرد عىل ،دذه املقولد  ال نطاد  اسدتنندا إىل النصدوص ال ونيد  القبعيد  

فنلد ون م  ل تنندا إىل سرية انن ينء وانوادينءالص وئ وال الل ل واس

نفسه ،دو السد ي  إىل العد   واحلرود  والتقد م واال د،دنئ م احليدنة. وم 
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ضدعف بعدض الواقع: فإن احلكومن  اجلن رة وبمسنن ة وعن  السالطني و

الد ون د و،دو أقدوى العوامد  تدأثريا عدىل  واحولالقن مني عىل ال ونل ق  

ون لتخدد ور الشددعو  وق وهلددن بددننمر الواقددع الظددنمل اإلنسددنن د إىل أفيدد

واملنحرفل وال لي  عىل  لك: تكرس الظام والتخاف والفسند م الد و  

اإلسالمي  لقرون متعنق  ل وعجز الشعو  اإلسالمي  عن إ التهن ئغم أهندن 

 ت ون بنإلسالمل و،ذا عنئ جي  أن ورس ل وال ون منه بر ء. 

كالم األستاذ دعوته إىل املقاومة ورفض (: هل يستفاد من 2السؤال )

 املسايرة بصورة مطلقة؟

املستفند ،و: أن انا  ،و ئفض الظادم ومقنومتدهل وأن  (:2اجلواب )

أسنلي  املقنوم  وأشكنهلن ختضدع إىل الظدروف املوضدوعي ل وهلدذا ادنلح 

 .   ل وثنئ اإلمنم احلسني اإلمنم احلسن

أعتذئ لكدم عدن كد  خبدأ أو وق ائل أهين انح   انعزاءل أكتف  هبذا امل

سدتودعكم اهلل احلدنفظ أوفر اهلل الكدروم الدرحيم يل ولكدمل سترأوتقصريل 

 .القندئ من ك  سوء

 .والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته



 1مامةظاهرة اإل

 وقال:« ظاهرة اإلمامة»حول  األستاذ عبد الوهاب ث حتد  

رو  م املعنئف اإلهلي  والفكر اإلنسنين اإلمنم  بمظن،ر،ن هلن أاوهلن النظ 

 ال  سدرية ان مد  عمومًنل وهلن معنملهن ال دنئ ة ال الد  عايهدن مدن خد

 وافن م. 

وشم  ال حث م اناو  النظرو  لإلمنمد   نال حث م اإلمنم  بمظن،ر،

م املعنئف اإلهلي ل وم الفكر اإلنسنينل ووشدم  أوضدًن ال ئاسد  التحايايد  

 وافن م وأخالقهم.   م لسرية ان 

 واملقصود بالدراسة التحليلية 

.  أننن ن حث عن دالال  السرية ودالال  الصفن  ونس تهن إلديهم

حتدد وفدنة   وت  أ ال ئاس  التحاياي  ،ذه منذ وفنة الرسدو  انعظدم

كننت خالهلن سرية ان م  واضح  ومعروف . بعد   ل احلسن العسكر 

ثدم الري د  الكدربىل ولكد  تتضدح مدع املسدرية   لك ت  أ الري   الصررى

ون ر  تق وم دئاس  لفاسف  الري   وداللتهدنل وكيدف   التنئخيي  ل  م 
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تستبيع الري   الصررى والري   الكربى أن تشنئ  م حتقيق ان، اف التد  

 .  من سرية انن ينء وان م   أئاد،ن اهلل

م   الب يعد  ل  مد  االمتد ادأوضدًن « ال ئاس  التحاياي »وتشم  

عرص الري   و،م الفقهنءل ثم تشم  مرحا  الظهوئ بصفتهن النتيج  النهن يد  

 تَّ لامُ   ُ    نق  الع  )و  
عقيد ة  (. وبحث ظن،رة اإلمنم  وفتح لفنقًن ج و ة ل حثنْي  ق 

 وفتح لفنقًن أخرى لتقييم ،ذا اخل .  اإلمنم ل وبحث خ  اإلمنم 

ولكنه أشار إىل بعض  الدراسة وأمهيتها، إىل سعة هذه ثم أشار األستاذ

 : ونحن نعرضها باختصار يف البحث،اخلطوط الرئيسية 

 

 رية لإلمامة يف املعارف اإلهليةاألصول النظ *

ُاك  )وقو :  اهلل  )أ( نع  َُّهنَّ ق ن   إ ينِّ ج  أ مت   ف 
ام   
ا  ُه ب ك  ب  يم  ئ 

ا،   اْبت ىل  إ ْبر 
إ    و 

نًمن ق   ني  ل انَّنس  إ م 
ْه    الظَّنمل   ن نُ  ع    ق ن   ال  و 

ت  وَّ ن ُ ئِّ
م  . ،ذه اآلو  ت ني لندن 2(ن   و 

        مدن ق  د  الرؤو  القرلني  لإلمنم ل فنإلمدنم حسد  ،دذا منظدوئ اآلود  معدني  

وأندده جيدد  أن وكددون  لهلددذا انمددنم و،دد  أوضددًن عهدد  مددن اهلل  لاهلل 

ن نُ  ع  )معصومًن أوضًن  ني  ق ن   ال  و 
الظنمل لرريه والظنمل لنفسده عدىل  (لْه    الظَّنمل  
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 السواءل و لك حس  املفهوم القرلين لاظام. 

 :   واقع إمنم  أ،  ال يت )ب(

ح وث الثقانيل لو   :مث   النصوص ال ال  عىل إمنم  أ،  ال يت *

ُسوُلهُ )الوالو   ئ  ي ُكُم اهلل ُ و 
ل   .   نزلت م عيل وبإمجنع املفرسون أهنن (لإ نَّام  و 

ودُ  )لو  التبهري  : النصوص ال ال  عىل عصم  أ،  ال يت * إ نَّدام  ُور 

رًيا ْبه  ُكْم ت  ر  ُوب هِّ  و 
ْجس  أ ْ،   اْل  ْيت  نُكُم الرِّ    ع 

 .  2(اهللَُّ ل ُيْذ، 

ع م وجود فهم ل او  النظرو  م م ئس  اخلافدنء اخلد  املقنبد   )ج(

 الشوئى:  مث : ل مل ئس  أ،  ال يت

( ال دالل  م النصدوص اإلسدالمي  اخلناد  بنلشدوئى م أهندن متثد  2)

 انسنس م اختينئ احلنكم الرشع ل وإنام هلن داللتهن م إدائة احلكم. 

( ال واقع )م جترب  اخلالف  اإلسالمي ( الختينئ احلنكم الرشدع  عدن 2)

 طروق الشوئى. 

قي  إىل كثدري مدن أحندودث فيه املص ا  إن خ  إمنم  أ،  ال يت )د(

واآلون  القرلني ل وتنع م ،دذه املصد اقي  م خد  اخلالفد   )ص( الرسو 
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 )املقنب ( مث : 

 و( احل وث الصحيح الذ  ئواه ال خنئ  ومسامل وانمنم أمح ل وأبد2)

نح واملسددنني  م م ئسدد  داود والنسددن   واحلددنكم م املسددت ئ  )الصددح

 شرع ن)اخلافنء من بع   اثند : ل يتفضاًل عن م ئس  أ،  ا اخلافنء(ل

كعد ة « أو»ن عرش خايف  اثن« أو»عرش نقي ًن  ناثن« أو»خايف  كاهم من قروش 

ل وال  مص اقي  ،ذا احل وث واضح  م إمنمد  أ،د  ال يدت الشهوئ(.

 ووج  فهم حم د من ق    م ئس  اخلافنء هلذا احل وث. 

من  ومل وعرف إمدنم  ( احل وث الصحيح الوائد بأكثر من اير  )من2)

 مننه من  ميتد  جن،ايد ( و)مدن مدن  ولديس م ئق تده بيعد  مدن  ميتد  

جن،اي (. حينام تسأ  اإلنسنن املخنلف من ،و إمنم  مننكل الدذ  إ ا مدت 

 جن،اي ل وكنن مصري  إىل الننئ؟ فإنه ال وعرف اجلوا .ومل تعرفه مت ميت  

   نه وعرفه.من اإلنسنن املوايل ن،  ال يت فإأ

إمنمدًن  شرعنجد ،م اثند    عن  ال حث م سرية أ م  أ،  ال يت )هـ(

 .  ييم املخنلفنيل ب  املعندون هلمحتد حس  تق ل،م أفض  أ،   منهنم

ووتضدح  لدك أكثدر  ل ع م وجود معام لإلمنم من أ،  ال يت )و(

حيدث توليدن  مدنم  ل م حينة اإلمنم اجلواد وحينة اإلمدنم عديل اهلدند 
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والقرلن الكروم وتضمن من ووافق  لكل  لن بني س ع وعرش سنوا اإلمنم  م

ْين دنُه احْلُْكدم  ):  قوله تعنىل خمنط ًن حييد لت   و 
ة  ت دن   ب ُقدوَّ

ْي دد ُخدذ  اْلك  ن حي  و 

ون مدن حيث اخلافنء الفنسدق ل. وم املقنب  نج  خ  م ئس  اخلافنء2(ا   يًّن

مخدر أو العد  بدنلبن وئ.. ج ،م من بدني شدنئ  ن بن  أمي  وبن  الع نسل

 ل . إ
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  استرشاف مرجعية أهل البيت

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس يع العاديمل مدن رش أعو  بدنهلل السدم

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 احلم  هلل ئ  العنملني. 

 عىل حمم  وأ،  بيته البي ني البن،رون وأاحنبه املنتج ني. الاهم ااِّ 

خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل تعنىل ل أهين اإلعايكم أهين انح  السالم 

 وبركنته. 

أئفع أسمد التهنين والتربوك إىل مقنم إمنمنن وسي نن وموالندن  لم ال  او 

وشفيع  نوبنن م ووم القينم  احلج  بن احلسن العسدكر  )أئواحندن لدبا  

مدنم السدي  عديل اخلدنمنئ  وإىل مقنم ويل أمدر املسدامني اإل لمق مه الف اء(

وإىل مقنمدن  مراجددع انمد  وفقهن هددن  ل)حفظده اهلل تعددنىل وسد د خبددنه(

وعاام هنل وإىل عوا   الشه اءل وإىل املعتقاني وعوا اهمل وإىل كنف  املدؤمنني 

واملؤمنن ل واملسامني واملساام ل وإليكم أهين انح  ل بمننس   عي  الرد ور 

 انغر. 

د كام ،و م احل وثل وبإمجدنع املسدامني د  اإلسالم لءأهين انح   انعزا
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فمن قن  ،دنتني الكامتدنيل دخد   .،و قو : ال إله إال اهللل حمم  ئسو  اهلل

 م اإلسالمل وأا ح له من لامسامنيل وعايه من عايهم. 

أمدر  أن أقنتد  الندنس حتدد : »)ص( قن  الرسدو  انعظدم انكدرم

ئسو  اهللل فإ ا قنلو،نل عصموا من  دمنء،م  وشه وا أن ال إله إال اهللل وأين

 .  2«وأمواهلم إال بحقهن وحسنهبم عىل اهلل

اإلسددالم شددهندة أن ال إلدده إال اهللل : » وقددن  اإلمددنم الصددند 

بده حقندت الد منءل وعايده جدر  املندنكح  ل والتص وق برسدو  اهلل

 .  2«واملوائوثل وعىل ظن،ره مجنع  الننس

 ل ئحيد  الرسدو  انعظدم انكدرم وق  اختادف املسدامون بعد 

ز  مدن بينهدن م ئسد  وأا حوا فرقن ومذا،  ع و ة خمتاف  فيام بينهنل متي د

حيث ونظر ان م  من أ،  ال يت وشيعتهم إىل م ئسدتهم   أ،  ال يت

وأهندن  ل عىل أهنن االمت اد الب يعد  لد عوة الرسدو  انعظدم انكدرم

خبدري  دعنءا،  اإلسالمي ل و،ذا اإلسالم كاهل وليست مذ، ن كسن ر املذا

نن مجيع امل ائس الكالمي  والفقهيد  التد   ليس م وسع غري،م أن و عيه؛
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مل تكدن موجدودة د عدىل   وت عهن املسامون من غري م ئس  أ،  ال يت

منهدنل فدال أحد   بش ءفام وتع د وا ل أق  تق ور د م العه  انو  لاصحنب 

ن واج  عىل املسامني. أمدن االجتهدند م وستبيع أن وث ت بأن التع   بأح ،

فهو اجتهند م داخ  امل ئس  نفسدهنل فهدو نوعيدن   م ئس  أ،  ال يت

متنمدنل والفدر    كنجتهند الصحنب  عىل عه  الرسو  انعظم انكدرم

 ،و م ال ئج  فق . 

 املسألة األم لالختالف

انم  وأئغدد  م ،ددذه الايادد  امل نئكدد ل أن أسددا  الضددوء عددىل املسددأل 

 لوبني املذا،  اإلسالمي  املختافد   لالختالف بني م ئس  أ،  ال يت

وبعض من ورت   هبدن مدن املسدن   املهمد ل و،دذه املسدأل ل ،د : املرجعيد  

وومكدن التع دري  ل الرشعي  لامسامني بع  الرسدو  انعظدم انكدرم

 عنهن بسهول  ك رية م السؤا  التنيل: 

 ؟  جع بعد الرسول األعظم األكرموملن نر ؟ن نأخذ اإلسالممم  

انجوب  ل ى املسامني عىل ،ذا السؤا  شتد ال أئو  ال خو  فيهنل وإنام 

وجدواهبم: كدام كدنن املسدامون  ل أئو  اجلوا  م م ئس  أ،  ال يدت

ووأخدذون   ورجعون إىل القرلن الكروم وإىل الرسو  انعظم انكدرم
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  قرلن الكروم وإىل أ،د  ال يدتال ون منهامل جي  عايهم الرجوع إىل ال

إين تنئ  فيكم مدن : » نخذ ال ون منهامل قو  الرسو  انعظم انكرم

ح مهن أعظم من اآلخدرل كتدن  اهلل ح د  أ لإن متسكتم به لن تضاوا بع  

 مم ود من السامء إىل انئضل وعبيت أ،  بيت ل ولن وفبقن حتد ودردا عديل  

 .  2«اماحلوضل فننظروا كيف ختافوين فيه

بنلرجوع إىل القرلن الكرومل وإىل سن  الرسو  انعظم  بينام وقو  غري،م

وإىل الصحنب . ويل حمدناة ق ومد  تت عدت فيهدن النصدوص   انكرم

الوائدة م مصندئ احل وث مل ئس  الصدحنب ل وقمدت ببتي هدن م تساسد  

،د  منبق ل وانتهيت إىل نتيج  حم دةل و، : أن املصندئ توج  مرجعيد  أ

 دون غري،م.   ال يت

قد  امتد   حتدد  مدن   عرش  ثنحينة ان م  االأن  اجل ور بنلذكر

ض فيهدن سن ( تقرو نل كننت انحوا  فيهن متردريةل وتعدر   251الري   م ة )

ودد  واالعتقددن  وفددرض اإلقنمدد  اجلربودد  والقتدد  لتشران مدد  لاتضددييق وا

وكنن بعيد ا عدن أبيده  ره س ع سننيلونحو،نل وفيهم من توىل اإلمنم  وعم

ومع  لك كاهل ال نج  بينهم اختالف م عقيد ة أو   اإلمنم اجلواد مث 
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مفهوم أو حكم رشع ل وك  من ا ئ عنهم وتفق متنمدن مدع مدن اد ئ عدن 

وأن الفقهدنء وتعدنماون عاميدن مدع جممدوع  ل الرسو  انعظم انكرم

 النصوص الت  ا ئ  عنهم مجيعن وعن الرسدو  انعظدم انكدرم

وب ون تفروق كوح ة واح ة ال تتجزأ وال ختتاف فيام بينهدن. و،دذه ظدن،رة 

غرو   ال مثيد  هلدن م حيدنة الندنس العدندونيل وال تفسدري هلدن إال أن وكدون 

عامهم ،و من عن  اهلل س حننه وتعنىلل ال مدن عند  أنفسدهم وال مدن عند  

  ند  )غري،مل قو  اهلل تعنىل: 
دْن ع  ْ دً ا مِّ ا ع  د   ج  ن ن ف و 

ند   دْن ع  مْح دً  م  ْين دنُه ئ  ن دن لت 

ْااًم  ُ نَّن ع  ن لَّ
ْمن نُه م  اَّ ع   والظن،رة دلي  قبع  عىل عصمتهم.  ل2(و 

فنإلنسنن العند  ورري لئاءه ت عن لتبدوئ و ودندة معرفتدهل وال وكدون لده 

 طدوا  ئأ  واح  م مجيع املسن   الفكرو  والعقن  ود  والرشدعي  ال وتردري  

 عمره. 

ج  شخصنن وتفقنن م مجيع انفكنئ واملفن،يم والعاومل حتد بني وال وو

اآلبنء وأبنن همل وانسنتذة وتالميذ،م. بينام نج  أن وضع الصحنب  د مدن 

،ذه اجله  د ،و كوضع سن ر الننس العندونيل فهدم خيتافدون فديام بيدنهم م 

تدهل وقد   الواح  منهم ئأوه ت نعن لتبوئ عامده ومعرفالعام واملعرف ل وورري  

                                                        

 .15. سوئة الكهفل اآلو : 2
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ر وقنت  بعضهم بعضنل فال ومكن أن وقدنس عادم الصدحنب  بعادم أ،د  كف  

ن املسدامني خيتافدون حدو  فهدم إبأ  حن  مدن انحدوا . و  ال يت

فالب  من وجود حج  هلل عىل الننس م فهم القرلن والسدن ل  لالقرلن والسن 

ىل  اهلل )قو  اهلل تعنىل:  ئ الَّ و ُكون  ل انَّنس  ع 
ُس   ُحجَّ  ل  ْع   الر   . 2(   ب 

  أبعاد مرجعية أهل البيت

هلن أبعند ع و ة ومتنوعد ل   فإن مرجعي  أ،  ال يت وم واقع انمر

 :أمههن أئبع 

 ( التبليغ عن اهلل سبحانه وتعاىل1البعد )

 فمنهم وؤخذ ال ون احلقل كام كنن وؤخذ عدن الرسدو  انعظدم انكدرم

قاني السنبق الذكرل و،و حد وث وو   عايه بوضوح تنم ح وث الث ل

 متواتر بمعننه م مصندئ احل وث ل ى م ئس  الصحنب . 

 ( وّلية األمر أو اْلكم2البعد )

كدام كدنن  ل فهم والة أمر املسامني بعد  الرسدو  انعظدم انكدرم

ويل أمر،م م عه ه الرشوف امل نئ ل وود     الرسو  انعظم انكرم

                                                        

 .215. سوئة النسنءل اآلو : 2
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أهين : » قو  الرسو  انعظم انكرم عايه بوضوح تنم ح وث الر ورل

 أنفسدهم؟ قدنلوا: اهلل وئسدوله أعادم.الننس! من أوىل الننس بنملؤمنني من 

وأندن أوىل هبدم مدن أنفسدهمل فمدن  لوأنن موىل املؤمنني لقن : إن اهلل موال 

و،و ح وث متدواتر بمعندنه م مصدندئ احلد وث  ل2«كنت مواله فعيل مواله

 ل ى م ئس  الصحنب . 

أن املرجعي  م الت ايغ واملرجعي  م الوالود  ال تنفصدالنل   ور بنلذكراجل

فمن ث تت له املرجعي  م الت ايغل تث ت له املرجعي  م الوالو  واحلكمل وقد  

لنفسه بني املرجعيتنيل فهذا ،و اناد    مجع الرسو  انعظم انكرم

ن أ  )م الرؤو  القرلني ل وو   عايه قو  اهلل تعنىل:  نُوْا أ ط يُعدوْا اهلل و  ون  لم 
ذ   هي  ن الَّ

وُه إ ىل  اهلل   ف دُرد 
 
ء ْ ْعُتْم م  يش  ن دن   دإ ن ت  دنُكْم ف 

ُأويل  ان ْمدر  م  ُسدو   و  يُعوْا الرَّ
أ ط   و 

نُون  ب نهلل  ُسو   إ ن ُكنُتْم ُتْؤم  الرَّ والً  و  دْأو  دُن ت  أ ْحس  درْي  و  ك  خ 
ل  ر     اْلي ْوم  اآلخ   ل2(و 

ف من  ، ت إليه بعض الفر  الصوفي  من التفرودق بدني الوالود  عدىل بخال

القاو  الت  ،  والو  نعم  العام واحلكم  ووسدموهنن بنلوالود  ال نطنيد ل 

والوالو  عىل انجسنم الت  ،  والو  احلكم ووسموهنن بنلوالود  الظن،رود ل 

                                                        

 .22ص 2. الر ور: ج2
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عظدمل وقد  واعتربوا أن الوالو  ال نطني  ،  الوالو  احلقيقيد  وان،دم وان

ومل وفددرض هلددم الوالودد    فرضددهن اهلل سدد حننه وتعددنىل ن،دد  ال يددت

الظن،رو ل واعتربوا ،ذا التفروق بني الدوالوتني: )ال نطنيد  والظن،رود ( ،دو 

الرصاط املستقيم والس ي  لاجمع بني النصوص وبني من جرى به القام عىل 

 .  2أئض الواقع

 ( األسوة اْلسنة3البعد )

 ل سددن  لانددنس بعدد  الرسددو  انعظددم انكددرمفهددم انسددوة احل

واالقت اء هبم م الساو  والعم  ،و البروق إىل  ذو  الدنفس وتكمياهدن 

والواو  إىل الكام  اإلنسنين وحتصي  السعندة احلقيقي ل كام كدنن الرسدو  

دْ  )ق وة حسن  لاننس م حينتدهل قدو  اهلل تعدنىل:   انعظم انكرم ق  ل 

ُكْم م   نن  ل  ُسو   اهلل ك  ْرُجو اهلل  ئ  نن  و  ن    ملِّ ن ك  س  ة  ح  در   ُأْسو  ك  در  و   
اْلي دْوم  اآلخ  و 

ث رًيا اهلل   .  2(ك 

 ( إقامة القسط والعدل بني الناس4البعد )

  ن الرنو  العظمدد املجتمعيد  مدن بعدث انن يدنء والرسد حيث إ

                                                        

 .11د  11. كتن  عيل بن أي طنل  إمنم العنئفنيل أمح  بن حمم  بن الص وق احلسن : ص2

 .22سوئة انحزا ل اآلو : . 2
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ل قدو  اهلل وإنزا  الكت  الساموو ل ،و إقنمد  القسد  والعد   بدني الندنس

ي ُقدوم  )تعنىل: 
ان  ل  يدز 

املْ  ت دن   و 
ُهدُم اْلك  ع  ْلن دن م  أ نز   و 

ن ن ب نْل  يِّن ن   ْان ن ُئُسا  ْ  أ ْئس  ق  ل 

ي ْعا م  
ل  ن نف ُع ل انَّنس  و  م  و   و 

 ب ْأس  ش   
و   ف يه 

ْلن ن احْل    أ نز   و 
ْس   ن اهللُ النَّنُس ب نْلق    م 

ُه  نرُصُ ُئُسا هُ  و  ْي   إ نَّ اهلل   و  وز   ب نْلر  ز  ن الس ي  لتحقيق ،ذه الرنود  إو ل2(ق و  و ع 

 ،و الرجوع إىل ان م  مدن أ،د  ال يدت  بع  الرسو  انعظم انكرم

ن كام  حتقق ،ذه الرنو  سوف وكون عىل و  احلج  القن م املهد  إو ل 

 لرسدو  حيث وقيم دول  الع   اإلهل  العنملي  م لخدر الزمدننل قدو  ا

لتم ن انئض ظاام وع واننل ثم ليخدرجن ئجد  : » انعظم انكرم

 .  2«من أ،  بيت  وماؤ،ن قسبن وع الل كام مائت ظاام وع وانن

 و،ذه انبعند انئبع  و   عايهن مفهوم اإلمنم ل فنإلمنم.. 

 و اغ عن اهلل س حننه وتعنىل. 

 ووتوىل أمر املسامني. 

م العمدد  والسدداو  و ددذو  الددنفس ووكددون القدد وة احلسددن  إلدديهم 

 وتكمياهن. 

                                                        

 .25. سوئة احل و ل اآلو : 2
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و،و الس ي  إىل إقنم  القس  والع   بني الننسل وحتقيق انمن والرخنء 

 والتق م واال د،نئ م املجتمع وال ول . 

وجي  التمييز بني املرجعي  والقيدنم بنملهدنمل فنملرجعيد  العايدن الوحيد ة 

،دم ان مد    انكدرم لامسامني م مجيع انبعند بع  الرسو  انعظدم

ولكدن اآلخدرون وشدنئكوهنم م القيدنم  ل ن من أ،  ال يدتواملعصوم

 هنم املختاف  م مجيع انبعند.بنمل

 فنلعاامء وشنئكون م الت ايغ وإعبنء الق وة احلسن  من أنفسهم. 

 والو ئاء والقندة وشنئكون م احلكم واإلدائة. 

 والع   بني الننس. والننس مجيعن وشنئكون م القينم بنلقس 

  

  استرشاف مرجعية أهل البيت

فديام وعدود عايندن م   وإ ا حنولنن أن نسترشف مرجعي  أ،  ال يدت

سنح  الساو  والعم  واملواقف م احلينةل نج  بأن الشديع  املدوايل ن،د  

الذ  وقو  بمرجعيتهم العاين لده م احليدنة والسدري إىل اهلل      ال يت

 مل جي  أن وقوم بأئبع مهنم ئ يسي ل و، : اجلال  واإلكرا

(: االجتهددند م ال حددث عددن احلقيقدد  وحتصددي  اإلسددالم الصددحيح 2)
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ن ن )وانتهنج الرصاط املسدتقيم م احليدنة والت ايدغ بدهل قدو  اهلل تعدنىل: 
ا،د  

درْي  املْ ْرُضدو   ع   ْم غ  ا دْيه  ْمت  ع  ون  أ ْنع 
ذ  اط  الَّ  

يم  ْص 
اط  املُْْست ق  ال  الرصِّ  ْم و  ا دْيه 

نلِّني    . 2(الضَّ

عيد  وطنعتهددن لشررفد  القيدندة اإلسدالمي  ا(: ال حدث والتحدر  ملع2)

مدن : » املباق  وع م خمنلفتهن م يشءل قو  الرسو  انعظدم انكدرم

مدن مدن  »وم ند  لخدر:  ل2«من  و،و ال وعرف إمنمه من  ميت  جن،اي 

      دة الرشددعي  م ان مدد  وتتمثدد  القيددن .4«برددري إمددنم مددن  ميتدد  جن،ايدد 

قدو  اإلمدنم  لوالسديام الدويل الفقيده ثم م الفقهنء الع و  ل انطهنئ

وأمن احلواد  الواقع  فنئجعوا فيهدن إىل ئواة حد وثننل فدإهنم : » احلج 

 .  1«حجت  عايكمل وأنن حج  اهلل عايهم

 قيق (: االجتهند م تربي  النفس و ذو هن وتكمياهنل و،دو املعند  الد4)

:  عىل بيننهل قو  اإلمنم الصند   لاتشيع الذ  حرص أ،  ال يت

                                                        

 .2د  1. سوئة الفنحت ل اآلو : 2
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شديعتنن أ،دد  الدوئع واالجتهددندل وأ،د  الوفددنء وانمنند ل وأ،دد  الز،دد  »

 .  2«والع ندة

(: االجتهند م ئفدض الظادم ومقنومتدهل ودعدم العد   ومسدنن تهل 1)

همل قدو  اهلل وامل نلر  م العم  به والسع  إلقنمته بدني الندنس وتث يتده بيدن

اء هلل َّ ) تعنىل:  ُشه   
ْس   ني  ب نْلق 

ام  وَّ نُوْا ُكوُنوْا ق  ون  لم 
ذ  ن أ هي  ن الَّ  .  2(و 

عند  احلضدوئل فدنملؤمنون قوامني: تعن  امل نلر  م القيدنمل والشدهندة: ت

 مبنل ون:

بنحلضوئ الفنع  م ك  سنحن  العم  واجلهند مدن أجد  اهلل سد حننه 

 وتعنىل. 

ال  )مقنومد  الظدنملنيل قدو  اهلل تعدنىل: و نلروا م ئفدض الظادم وأن و و 

ن ُدون  اهلل  ن ل ُكم مِّ م  ُكُم النَّنُئ و  سَّ ت م  ا ُموْا ف  ون  ظ 
نُوْا إ ىل  الَّذ  ْرك  ي نء ُثمَّ ال   ت 

ْن أ ْول  م 

ون   ُ  .  4(ُتنرص 

 والعم  بنلع   والسع  من أج  إقنمته بني الننس. 

                                                        

 .212ص 11. ال حنئ: ج2
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ع  لامؤمنني م ك  سدنحن  العمد  واجلهدند مدن وقضي  احلضوئ الفن

أج  اهلل س حننه وتعدنىلل والعمد  بنلعد   والسدع  إلقنمتدهل قضديتنن ال 

تنفصالنل فايس ،نن  حضدوئ لامدؤمنني م السدنحن  ال ودرت   بنلعد   

والسع  إلقنمته بني الننسل وك  حضوئ ال ورت   بنلسع  إلقنمد  العد  ل 

  عن الرؤو  اإلسالمي  القرلني . ال وعرب  و لفهو حضوئ ليس هلل عز وج 

سترفر اهلل الرفدوئ الدرحيم يل أول أكتف  هبذا املق ائل أهين انح   انعزاء

ستودعكم اهلل احلنفظ القدندئ أول عتذئ لكم عن ك  خبأ وتقصريأول ولكم 

 .من ك  سوء

 والسالم عايكم وئمح  اهلل تعنىل وبركنته. 



 1واملوضوعي الذايت نياإلمامة بني املنهج

انمدنئة بنلسدوءل ومدن رش  نفس بدنهلل السدميع العاديمل مدن رش  أعو 

 الشيبنن الرجيم. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 عىل حمم  وأ،  بيته البي ني البن،رون وأاحنبه املنتج ني.  الاهم ا   

خوة وانخوا  م اهلل وئمح  اهلل تعنىل السالم عايكم أهين انح  ل أهين اإل

 نته. وبرك

أئفع أسمد التهنين والتربوكن  إىل مقنم إمنمنن وشفيع  نوبندن  لم ال  او 

 لووم القينم  احلج  بن احلسن العسكر  )أئواحندن لدبا  مق مده الفد اء(

وإىل مقنمن  مراجع انم  وفقهن هن وعاام هنل وإىل كنف  املؤمنني واملسدامني 

ل بمننسد   املولد  السدعي  م مشنئ  انئض ومرنئهبنل وإليكم أهين انح د 

 .   لاس   املجت د اإلمنم احلسن بن عيل

                                                        

 لياد د  اجلمعد  مسنء: اليوم. الرري املأتمد  مجرة بن  قرو . م  احلسن اإلمنم مول  مننس  . ب2
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اْلسن واْلسني إمامان قاما أو : » قال الرسول األعظم األكرم

 «. قعدا

ومل ئسد    ،ذا احل وث وئد م مصندئ احل وث مل ئس  أ،  ال يدت

  تفن  املسامني عىل أن الرسو  انعظدم انكدرماخلافنءل و،ذا وعن  ا

ومل وباق عىل أحد  مدن اخلافدنء  لأطاق واف اإلمنم  عىل احلسنني،و من 

وقد  أطادق  ل واناحن  سوامهن إال أمري املؤمنني عيل بن أي طنلد 

مث : اإلمنم منلك واإلمدنم أمحد ل  سامون ،ذا الواف مقي ا عىل غري،مامل

ل أمدن  ة عىل غرائ إمنم الصالةواملراد أنه إمنم م الفقه واحل وثل فإمنمته مقي  

إمنم  أمري املؤمنني واحلسنني فمباق ل وهلذا داللتده ملدن وباد  احلقيقد  م 

 .   معرف  مقنم أ،  ال يت

وليس ،ذا موضوع حد وث  م ،دذه الاياد  امل نئكد ل وإندام أئد  فقد  

اإلمنمد  »وثل فهدو: الترب  وحتروك الفكر م ،ذه املسأل ل أمن موضوع احل 

 «.  ع املنهجني الذايت واملوضوبني 

 ن الذايت واملوضوعياإلمامة واملنهجا

إمنمنن قنمن أو : »اىل اهلل عايه ولله وسام قو  الرسو  انعظم انكرم

و   عىل أن اإلمنم الرشع  ق  وقوم وق  وقع  م مواجه  الظنملنيل « قع ا
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ومهن ليسن مباوبني م  لبذا  القينم أو القعود نً فنحلكم الرشع  ليس متعاق

 هامل ينفس

 لكن السؤال: و

هل رشعية املنهج واملوقف وصوابيتهام تنبع من ذات اإلمام، فام يراه 

رشعيا وصائبا فهو كذلك، وما يراه غري رشعي وخاطئ فهو كذلك، أم 

 تنبع الرشعية والصوابية من الشؤون املوضوعية املتعلقة باملوضوب؟

د مي  اإلسدالإن االعتقند بنملوضوعي  مدن الثوابدت م الدرؤى  اجلواب:

  خمتاف جمنال  املعرف ل فمثال:د م  بحس  م ئس  أ،  ال يت

 ل ومدنوا فهو اد وراه اإلنسنن اوابنً  احلق ،و من طنبق الواقعل وليس من •

ل ومن ورى فيه مرضدة حيحفهو خبأل أو من ورى فيه منفع  فهو ا وراه خبأ

 فهو خبأ. 

  عدن املحظدوئل نصنف واالستقنم  عىل طروق احلق وال عدوالع   ،و اإل •

نًقدن)والع   م اجلزاء أن وكون موافقن لاعم ل قو  اهلل تعنىل:  ف  اء و  ز   ل2(ج 

الرأ  القن  : بدأن العد   ،دو مدن   وهلذا ئفضت م ئس  أ،  ال يت

                                                        

 .21. سوئة الن أل اآلو : 2
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وفعاه اهلل عدز وجد ل فادو أدخد  املدؤمنني الصدنحلني إىل الندنئل وأدخد  

   لف  إىل الع  !نالكنفرون والفنسقني إىل اجلن ل فايس م  لك خم

 لواالعتد ا  لواجلمي  ،و من وتوفر عىل افن  موضوعي ل مث : الوحد ة •

واالنسجنم بحيدث جتعد  منده شديئن مجديال وتولد  م الدنفس  لوالتننس 

وراه اإلنسنن مجديال فهدو مجيد  بردض  الشعوئ بنل هج  والرضنل وليس من

النظدر عدن  النظر عن افنته املوضوعي ل ومن وراه ق يحن فهو ق ديح بردض

 افنته املوضوعي . 

و،ذا ونب ق عىل انطروحدن  واملندن،ج العمايد  والسداو  واملواقدف 

لامعصوم وغريهل فرشعيتهن واوابيتهن ال ون عنن من  ا  اإلمنمل وإنام مدن 

ْين دن )الشؤون املوضوعي  املتعقا  بنملوضوعل قدو  اهلل تعدنىل:  ا  دوَّ   ع  ق  دْو ت  ل  و 

و    نو  ني   *ب ْعض  ان ق  نُْه ب نْلي م 
ْذن ن م  ني   *ن  خ 

ت  نُْه اْلو 
ْعن ن م  ب  ق   .  2(ُثمَّ ل 

فرشعي  القيدنم والقعدود وادوابيتهام ون عدنن مدن الشدؤون املوضدوعي  

وليس من  ا  اإلمنمل بحيث وكون القينم أو القعود رشعين وان  ن ملجدرد 

 أن اإلمنم فعاهل وال عالق  لذلك بنلشؤون املوضوعي . 

                                                        

 .11د  11. سوئة احلنق ل اآلو : 2
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عيدد  والصددوابي  م انطروحددن  واملنددن،ج لشربددأن ا  القددو وأئى م

 ون عنن من  ا  اإلمنم وؤد  إىل:العماي  والساو  واملواقف أهنام 

 وسري م.    نفت أطروحن  ان م  •

 ووسق  حجيتهن.  •

 وجيع  االقت اء هبم م دا رة غري املعقو  وغري املمكن.  •

  ساو  اإلمدنم ومواقفده دا دامل إال أن احل وث و   عىل رشعي  واوابي

ام وعند  أن و،ذا ال وعن  أن الرشعي  والصوابي  ون عنن من  ا  اإلمنمل وإند

 اإلمنم بام ،و معصوم:

وكون د بشك  دا م د ان  ن م تشخي  احلق م انطروحدن  واملندن،جل  •

 والع   واملصاح  م الساو  واملواقفل و لك عىل أسنس موضوع . 

 لمن الشجنع  والنضج بحيث واتزم بام ،دو رشعد  وادن  وأنه ومتاك  •

 وال خينلفه إىل غريه مهام كننت الصعوبن  والتضحين . 

 نيقاعدت  وقد وضع لنا أهل البيت

 ( للتعاطي مع املعصومني1القاعدة )

عديل مدع احلدق : »عاديهام السدالم م عديل قو  الرسو  انعظم انكدرم
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 احلقل واالختالف معده ود   إمدن عدىل فنملعصوم دا ام عىل ل«واحلق مع عيل

اخلبأ م الفهم والتشدخي  أو عدىل الضدعف م االلتدزامل فعدىل كد  مدن 

ح خبدأه. ولديس  لدك مدن خيتاف مع املعصوم أن وراجدع نفسده ووصدح  

التقاي  انعمدل وإنام العق  حيكم بأن قو  املعصوم وفعاه دلي  عدىل احلدق 

  م الساو  واملواقفل فقدو  والصوا  والع  لم انطروحن  وانقوا 

املعصوم وفعاه بمنزل  اندل  والربا،ني الت  وبا هن العق  إلث دن  احلدق م 

 انطروحن ل والع   والصوا  م املنن،ج والساو  واملواقف. 

 ( للتعاطي مع غري املعصومني2القاعدة )

 ل«اعرف احلدق تعدرف أ،اده: » قو  أمري املؤمنني عيل بن أي طنل 

املعصوم مبنل  بأن وقيم ال لي  ووأيت بنلرب،نن عىل اح  أطروحنتده فرري 

واوابي  منهجه ومواقفهل وتق   منه عىل ،ذا انسدنسل وال وصدح القدو  

بأن انطروح  احيح  واملنهج أو الساو  أو املوقف ان   ننه من فالن 

 ب ون دلي  وبر،نن. 

 ومما يؤسف له: 

ايت م بعض السنحن  اإلسالمي ل سع  بعض املؤمنني لفرض املنهج الذ

في عون لق و  انطروحن  واملنن،ج واملواقف نهندن مدن فدالنل وئفدض 
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عيدد  فنلشرواقددف انخددرى نهنددن مددن غددريهل انطروحددن  واملنددن،ج وامل

والصوابي  ل هيم تن ع من الشخ  وليس من الشؤون املوضدوعي  املتعاقد  

  وادوابي  انطروحدن  بنملوضوعل ممن وؤد  إىل إمهدن  ال حدث م رشعيد

واملنن،ج واملواقف بشك  موضوع ل وق  نز  ال عض بنلرشدعي  إىل حنلد  

ش يه  بنلصدكو  الكنسدي  م العصدوئ الوسدبدل فدإ ا أث دت ال نحدث أو 

املحنوئ خبأ أطروحد  أو مدنهج أو موقدف مدنل ودرد عايده أادحن  ،دذا 

 املوقفل وأعتق :املنهج أو ،ذا  املنهج: لنن رشعي  م ،ذه انطروح  أو ،ذا

أن انخذ هبذا املنهج و   عىل السدذاج  م التفكدريل وال دليد  عايده مدن  •

ض م عق  أو دودنل حتدد مدع انخدذ بدنلرأ  القن د  بدأن اإلمدنم مفدو  

نن ،ذا الرأ  وسدتن  إىل االعتقدند بتبدنبق إئادة املعصدوم مدع  ؛الترشوع

 ايت. إئادة الر  اجلاي ل وليس فيه دلي  عىل املنهج الذ

وأن نتن جدده كنئثيدد  عددىل الددوع  والببيدد  ومصددنلح الع ددندل وتددؤد  إىل  •

 التخاف والفسند. 

ك  بخصوص الوالو  الرشعي : أهنن حدقل و،د  لارسدو  وأح  أن أؤ

ثم  ل ثم من بع ه ل  م  البن،رون من أ،  بيته ل انعظم انكرم

ي   الكدربىل إال أن لافقهنء الع و  املتوفرون عىل كنف  الرشوط م عرص الر

   فين ر  لاعنماني: الرشعي  ال تعب  املنهج املوضوع .الوالو  
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 توفري الربنء الرشع  الوال   لعماهم.  •

وال حث بشك  موضدوع  م رشعيد  وادوابي  انطروحدن  واملندن،ج  •

 والساو  واملواقف. 
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 212 .............................................. احلسين ؟ بنملوك  نعن  من ا

 211 :أمرون عىل وركز احلسين  املوك  أن نج  التعروف ،ذا م التأم   خال من

 211 .......................................................... انو  انمر

 211 ........................................................... الثنين انمر

 وإئادتندن وقيندتندن بمامئسنتنن االعت نئ بعني التنلي  النقنط نأخذ أن ون ر  وهلذا

 219 ................................ :احلسيني  املواك  أو احلسين  لاموك 

 219 ..................................................... انوىل النقب 

 221 ..................................................... الثنني  النقب 

 222 ..................................................... الثنلث  النقب 

 224 ................................................... انخرية النقب 

  ........................................ 175 السجاد اإلمام سرية من مسألتان

  .............................................. 221 السجند اإلمنم عن ن ذة

 : .... 222 السجند اإلمنم سرية من مسألتني عن أحت   سوف املننس   وهبذه

 222 ..................................كربالء م القت  من نجنته( 2) املسأل 

 221 ............................................................. وال ئس
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  ..................................... 211 دوئه خصواي ( 2) املسأل 

 212 ................................................ :نفسه الوقت وم

 اجتدن،ني م تسدريان مهمتدني أمدنم كدنن  السجند اإلمنم فإن وبنلتنيل

 212 ....................................................... :متعنكسني

 211 ......................................................... وال ئس

 211 ............................................... املؤمنني بعض وت اوله خبأ

  ................................................. 172 السجاد اإلمام حياة من

  .............................................. 212 السجند اإلمنم عن ن ذة

 219 ... :و،  أسنسي ل حت ون  ثالث  إمنمته م  السجند اإلمنم واجهت وق 

 219 ...................................... كإمنم مكننته إث ن  د انو  التح  

  .................................. 291 السجند اإلمنم نجنح مؤرشا 

 291 ............................... الشع   الصعي  عىل د انو  املؤرش

 295 ............................... الرسم  الصعي  عىل د الثنين املؤرش

 291 ............................. النخ و  الصعي  عىل د الثنلث املؤرش

 291 ...................... احلسني اإلمنم ثوئة و،ج عىل احلفن  د الثنين التح  

 292 ........................................ والشنم الكوف  م خب ته د أوال

 211 .............................................. ال كنء العزاء إقنم  د ثننين

 214 ................ ان م  عم  م ج و ة مرحا  إىل االنتقن  د الثنلث التح  

 حتاي  خال  من إليهن التوا  ومكننن الت  النتن ج ،مأ إىل أشري: احل وث ختنم وم

 215 ............ :ومنهن امل نئك ل حينته م  السجند اإلمنم به قنم الذ  ال وئ



 415  .................................................................... الفهرس

 211 ........................................................ انوىل النتيج 

 211 ......................................................... الثنني  النتيج 

 212 ......................................................... الثنلث  النتيج 

 212 ........................................................ الرابع  النتيج 

 212 ...................................................... اخلنمس  النتيج 

   ...................................................... 205 الرضا اإلمام حمنة

  ....... 221 ال يت أ،  من ان م  لعم  والتفصياي  اإلسباتيجي  ان، اف

  ................................ 222 ان م  لعم  التفصياي  ان، اف أ،م

 222 ........................................................... (2) اهل ف

 222 ........................................................... (2) اهل ف

 222 ........................................................... (4) اهل ف

 222 ........................................................... (1) اهل ف

 222 ................................................. ..مهم  مالحظن  ثال 

 222 ......................................................... (2) املالحظ 

 224 ......................................................... (2) املالحظ 

 225 ......................................................... (4) املالحظ 

  ................................................... 225 الرضن اإلمنم حمن 

:ظ  م  الرضن اإلمنم عىل املأمون اخلايف  من العه  والو  فرض جنء وق 

 ...................................................................... 221 

 222 ........................................لامحن   الرضن اإلمنم مواجه 
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 221 ................. ؟ الرضن اإلمنم ترصف كيف: املحن  ،ذه ظ  وم

 وقنعد ة «ئالرضد دفدع» قنعد ة   الرضدن اإلمدنم وب دق مل ملن ا: والسؤا 

 الق دو  م نفسدهام م ادحيحتنن قنعد تنن ومهن ل«حتصياه ومكن من حتصي »

 229 ........................................... العه ؟ بوالو  والفعيل التنم

    ....................................... 221 العسكري اإلمام حياة من دروس

 222 ............................................ وفلشرا عمره د انو  ال ئس

 224 ................................... : لك من نستخاصه الذ  وال ئس

 225 ............................................. لاري   التمهي  د الثنين ال ئس

 221 ................................... : لك من نستخاصه الذ  وال ئس

 وتنوودع ال ونيد  االحتفدنال  لتبدوور بنلسدع  - انعزاء انح   أهين - أوايكم

 222 ......................... :ي التنل الثالث  انسس عىل و لك اإلحينءل أشكن 

 222 ...................................... والنقنء انانل  د انو  انسنس

 222 ......................... الشع ي  املشنئك  دا رة توسيع د الثنين انسنس

 221 .............................................. املنفع  د الثنلث انسنس

 ....................................... 230 العسكري اإلمام حياة من جوانب

 242 .................................................. لإلمنم الشخصي  ال بنق 

 242 ................................................................ االسم

 242 ................................................................. كنيته

 242 ................................................. الوالدة وتنئو  مكنن

 242 ...............................................استشهنده وتنئو  مكنن



 412  .................................................................... الفهرس

 244 ................................................................ إمنمته

 244 .............. الرشوف عمره عىل الوقوف من املستفند املهم ال ئس

 241 ............................................................... أخالقه

 241 ....................... خنقنن بن حييد بن اهلل ع   الو ور( 2) مثن 

 245 ........................................................ (2) مثن 

 241 ........................................................ (4) مثن 

 241 ....................................................... واخلالا 

 241 ......................................... عه ه عىل الع نسي  ال ول  أوضنع

 241 ...................................... اإلدائة وسوء الضعف( 2) امليزة

 242 .......................... انمن  والت ،وئ واالست  اد الظام( 2) امليزة

 241 .................................... بنلثروة واالستئثنئ البف( 4) امليزة

 241 .................................. خلبه املخنلف  الثوئا  من اإلمنم موقف

 249 ............................................ قواع ه اف إىل اإلمنم وقوف

 211 ........:والعرب ال ئوس من الكثري حيم  شيعته ل عض ل عن ه نمو ج و،ذا

 212 ................................................. اإلمنم من الساب  موقف

 214 ........................................................... :نعام أن ون ر 

 211 ................................................ امله   ول ه لري   التمهي 

 215 ........................................... : لك من املستفند وال ئس

 215 .......................... :والرعي  انت نع عىل واحلنكم القن   حق فمن

 211 .............................................................. :وأعتق 
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 247 .....................................  قيقةواْل العرفان مسرية واملعراج اإلِساك

نن  : )تعنىل قن  ذ   ُسْ ح  ى الَّ ه   أ رْس     ْ ْيالً  ب ع  ن   ل  ام   امْل ْسج     مِّ د امْل ْسج     إ ىل   احْل ر   ان ْقىص 

ذ   ْكن ن الَّ نئ  هُ  ب  ْول  هُ  ح  و  نُر 
نْ  ل  نت ن ن م  هُ  لو  يعُ  ُ،و   إ نَّ م  ريُ  السَّ  219 ................... (ال  ص 

 219 ................................................................... املسرية

 219 ....................................................... ولكن ثنبت ح  

 251 ................................................... :أقوا  ث ثال و،نن 

 251 ..................................................... انو  القو 

 251 ...................................................... الثنين القو 

 251 .....................................................الثنلث القو 

 252 ...................................................... احلندث  سيننئوو،ن 

 252 ................... :انمر لت ني   مستوون  ثالث  أمنم نحن انمر واقع م

 252 ................................................... انو  املستوى

 252 .................................................... الثنين املستوى

 252 ................................. وجود  موقع - الثنلث املستوى

 252 .................................................. املنهج  التفكري اوئة

نن  ) ذ   ُسْ ح  ى الَّ ه   أ رْس     ْ ياْلً  ب ع   254 ........................... وتبا  التنزوه( ل 

ى) ْ     أ رْس   254 .................................................. ...خيتزن( ه  ب ع 

 251 ............................ :مستفندة دئوس ع ة فيه بنلع   ن يه اهلل واف

 251 ....................................................... الفص  اوئة

 251 .................................................... انو  ال ئس



 419  .................................................................... الفهرس

 255 .................................................... الثنين ال ئس

 255 ................................................... الثنلث ال ئس

ى) ه   أ رْس     ْ ْيالً  ب ع  ى ل(ل   لديالل املسدري ،دو اإلرساء كنن فإ ا ليالل السري وعن : الرس 

 255 .................. :فوا   ع ة التع ري هلذا نج  ،نن الاي ؟ س حننه  كر فاام ا

 251 ................................................... ال عوة م املؤثرا 

 251 .................................................... انوىل الفن  ة

 251 ..................................................... الثنني  الفن  ة

ن  ) ام   امْل ْسج     مِّ  252 ....................... سالم واح ( ان ْقىص   ْسج    امْل   إ ىل   احْل ر 

ذ   ان ْقىص   املْ ْسج     إ ىل  )  ْكن ن الَّ نئ  هُ  ب  ْول   252 ...................... عظيم  برك (  ح 

 ومن والسالمل وانمن لاخري مص ئ كالمهن انقىص  واملسج احلرام فنملسج 

 ،دذه و  كدرُ  والعد  ل والسالم واحلينةل لاحق محنو  ،نن  ال يتني ،ذون خال 

 251 ....................................... :ال ئوس من الكثري فيه الرحا 

 251 ........................... اهيوين ااي   تعص : انو  ال ئس

 259 ...................... واملق سن  الرسنال  وائ : الثنين ال ئس

 211 ....................... والسينس  اجلررافين تتجنو : الثنلث ال ئس

 212 ............................... الذل  أو العزة مؤرش: الرابع ال ئس

هُ ) الرحاتني من الرنو  و  نُر 
نْ  ل  نت ن ن م   212 ....................................... (لو 

 212 ...................... ؟ ئل،ن الت  ربىالك اآلون  ،  من والسؤا 

 212 .................................................. العظيم  اآلون 

 214 .................................................... املاكو  تأثري
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 211 ........................................... املال ك  عروجك عروج

 211 .................................................. املاكوتي  الصوئ

 211 .................... :منهن والعرب ال ئوس من الكثري فيهن اآلون  وئؤو 

 211 ............................................ تبوور.. تفكر.. تأ،ي 

 211 .............................................. لاعام املاكويت ال ع 

يعُ  ُ،و   إ نَّهُ ) ولبف وساب  ق ئة سنح  م   212 ....................... (ريُ ال  ص   السَّ

يعُ ) الرسو  أ،اي  م  ريُ  السَّ  211 ........................................... (ال  ص 

 211 ......................................................... املننس  املكنن م

 270 .................................................... األغر الغدير عيد مع وقفة

 222 ....................................... اإلسالم م الوالو  أمهي ( 2) النقب 

 222 ................................................ :والوالو  الن وة ف  ون

 222 ...................................... :الن  ننحي  من  لك عىل وو  

 224 .................................. :الواقعي  الننحي  من  لك عىل وو  

 221 .......................................... انم  ووح ة الوالو ( 2) النقب 

 221 ............................................. واملعنئض  الوالو ( 4) النقب 

 222 .............................................. والكفنءة الوالو ( 1) النقب 

 270 ........................................................... عاشوراك ذكرى يف

 212 ........................ ج و  ،جر  عنم واستق ن  عنم تودوع( 2) الوقف 

 212 ............................................................ واخلالا 

 214 ....................................................... الزمن مع وقف 



 452  .................................................................... الفهرس

 215 ....................................................... واخلالا 

  .............................. 211 احلسني اإلمنم شهندة  كرى( 2) الوقف 

 212 ............................ اجلايا  املننس   ،ذه إحينء م التعنط  كيفي 

 253 ........................................................... بالتغيري األئمة قيام

 291 ............................ ودوئ،م  ال يت أ،  اف  د انو  املحوئ

 291 ........................................................... (2) النقب 

 291 ............. :و،  ئ يسي ل أنواع ثالث  وتضمن الواسع بمعننه والص  

 291 .................................... اخلرب م الص   د انو  النوع

 291 ................................... العقي ة م الص   د الثنين النوع

 292 .......................... واإلئادة العزم م الص   د الثنلث النوع

 292 ........................................................... (2) النقب 

 291 ........................................................... (4) النقب 

 411 ........................ وسري م  ال يت أ،  إنجن ا  د الثنين املحوئ

 411 ........................................................... (2) النقب 

 411 .......................................................(2) اهل ف

 412 .......................................................(2) اهل ف

 412 .......................................................(4) اهل ف

 412 ........................................................... (2) النقب 

 412 ..................................... :نجاالستنت ،ذا اح  ووؤك 

 414 ........................................................... (4) النقب 
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  .............. 414 ال يت أ،  عه  م واإلاالح املعنئض  د الثنلث املحوئ

 414 ........................................................... (2) القسم

 411 ........................................................... (2) القسم

 411 ........................................................... (4) القسم

 411 ........................................................... (1) القسم

 415 ............................................................ واخلالا 

 411 ............................................... انسئا  عن اإلجنب : ماحق

 لك؟ م ئأوك من ل«الشعو  أفيون ال ون»: منئكس كنئ   قن(: 2) السؤا 

 ...................................................................... 411 

 املسدنورة وئفض املقنوم  إىل دعوته انستن  كالم من وستفند ، (: 2) السؤا 

 412 ....................................................... مباق ؟ بصوئة

 307 ................................................................ اإلمامة ظاهرة

 411 ............. :وقن  «اإلمنم  ظن،رة» حو   الو،ن  ع   انستن  حت   

 411 .......................................... التحاياي  بنل ئاس  واملقصود

 اخلبدوط بعدض إىل أشدنئ ولكنه وأمهيتهنل ال ئاس  ،ذه سع  إىل انستن  أشنئ ثم

 419 ............................. :بنختصنئ نعرضهن ونحن ال حثل م الر يسي 

 419 .......................... اإلهلي  املعنئف م لإلمنم  النظرو  اناو  *

  .......................................... 313 البيت أهل مرجعية استرشاف

 425 .................................................... لالختالف انم املسأل 

 425 ........ ؟ انكرم انعظم الرسو  بع  نرجع وملن اإلسالم؟ نأخذ مم ن



 454  .................................................................... الفهرس

  ............................................ 421 ال يت أ،  مرجعي  أبعند

 421 ............................... وتعنىل س حننه اهلل عن ايغالت ( 2) ال ع 

 421 ....................................... احلكم أو انمر والو ( 2) ال ع 

 421 ..............................................احلسن  انسوة( 4) ال ع 

 421 ............................. الننس بني والع   القس  إقنم ( 1) ال ع 

  ....................................... 422 ال يت أ،  مرجعي  استرشاف

 322 ....................................... واملوضوعي يتالذا املنهجني بني اإلمامة

 422 . .«قع ا أو قنمن إمنمنن واحلسني احلسن»:  انكرم انعظم الرسو  قن 

 422 ...................................... واملوضوع  الذايت واملنهجنن اإلمنم 

 421 ....................................................... :السؤا  ولكن

 441 ................................... قنع تني  ال يت أ،  لنن وضع وق 

 441 .................................. املعصومني مع تعنط لا( 2) القنع ة

 442 .............................. املعصومني غري مع لاتعنط ( 2) القنع ة

 442 ................................................... :له وؤسف وممن

 335 ..................................................................... الفهرس

 


