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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 ذِلَك َوَمْن يُ َعظِ ْم 

 ائَِر هللِا  َشع
ا ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ   فَِإَّنه

 
 صدق هللا العلي العظيم

 
 32سورة احلج: اآلية 
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 كلمة الناشر 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
تعترب مسألة إحياء السنن والشعائر اليت فرضها هللا سبحانه من األمور اليت ينبغي على 

فيها، وقد جاء لفظ )اإلحياء( يف القرآن اجمليد  األمة االستجابة لنداء احلق واالمتثال ألوامره 
ليدل على معان خمتلفة، منها ما حيمل على اجلانب املادي، وآخر ما حيمل على اجلانب 

 املعنوي.  
واإلنسان ككيان له بعدان: األول البعد املادي وهو اجلسد، وهناك البعد اآلخر املتمثل  

 غذاؤه اخلاص به وجماله الذي يسعى له.  ابجلانب املعنوي وهو الروح، ولكل من البعدين
فالروح هي احملور األساسي يف حياة اإلنسان؛ ألن األول   املادي   مصريه الذبول والفناء،  

ِمْن والروح هي اليت هلا قابلية السمو واخللود. وإذا نظران إىل اآلية املباركة حيث قال تعاىل: 
َل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفساٍد ِف اأَلْرِض  َأْجِل ذِلَك َكتَ ْبنا َعلى َبِِن ِإْسرائِي

يعاً  ا َأْحَيا النَّاَس َجَِ يعاً َوَمْن َأْحياها َفَكَأَّنَّ ا قَ َتَل النَّاَس َجَِ  . (1)َفَكَأَّنَّ
فنرى إشارة اآلية الكرمية   ظاهرًا   إىل البعد املادي، أي: حياة اإلنسان املادية وإحياؤها  

 وذلك بعدم تعريض الناس إىل اهلالك والقتل غري املشروع. 
وهناك معىن آخر وهو الذي يشري إىل اإلحياء الروحي املعنوي، فاإلنسان عندما يدخل  
يف طريق الضالل ويتبع خطوات الشيطان فهو ابحلقيقة ميت، ومن سب ب إضالله هو الذي  

لذي يشر ع تشريعاً مل ينزل هللا به من سلطان سبب موته املعنوي فيعترب قاتاًل له هبذا املعىن؛ فا
فقد أضل كل من يتبعه ولذلك ورد: »من أفىت الناس بغري علم وال هدى لعنته مالئكة الرمحة  

ويف احلقيقة هو قاتل معنوي ألتباعه؛ ألَّنم   (2) ومالئكة العذاب وحلقه وزر من عمل بفتياه«
هلم. ولعل إىل هذا املعىن أشارت اآلية   سلكوا طريقًا غري الطريق الذي أراده هللا سبحانه 

 

 .32( سورة املائدة: 1)
 .3النهي عن القول بغري علم ح ابب 42ص 1( الكايف: ج2)
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َأَوَمْن كاَن َمْيتًا فََأْحيَ ْيناُه َوَجَعْلنا َلُه نُورًا ََيِْشي ِبِه ِف النَّاِس َكَمْن  املباركة يف قوله تعاىل: 
 .  (3)َمثَ ُلُه ِف الظُُّلماِت لَْيَس ِبارٍِج ِمْنها َكذِلَك زُيِ َن لِْلكاِفرِيَن ما كانُوا يَ ْعَمُلونَ 

فاعتربت اآلية الكرمية أن من كان بعيدًا عن اإلميان وعن صراط هللا سبحانه فهو بعيد  
عن النور أو العلم الذي به يعيش به اإلنسان بني الناس، فالنور الذي مبعىن العلم واإلميان كما  

 يف اآلية املباركة هو أحد معاين اإلحياء. 
الشخصية العظيمة اليت ال حتيد عن هذه  وعندما ننظر إىل شخصية اإلمام احلسني

اخلط الذي وصفه القرآن كمنهج، نرى التعبري عنها يف األحاديث الشريفة مبصباح اهلدى 
وسفينة النجاة، حيث جسدت تلك الشخصية املباركة أبفضل تعبري وإتقان. قال رسول هللا 

 »هو مصدر النور  .  وحنن نعلم أن املصباح(4) : »إن احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة
إذًا أحد مصادر النور اإلهلي، قال تبارك وتعاىل:   وبه تنكشف الظلمة، فاإلمام احلسني 

 َيُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر هللِا ِبَِْفواِهِهْم َوهللُا ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلكاِفُرون (5)  فالنور ابحلقيقة ،
 حياة زاخرة ابلعلم واملعرفة.

يف طريق إحياء النفوس   تعترب اجملالس احلسينية مسة ابرزة لشيعة أهل البيتومن هنا 
وسوقها حنو اخلري والفضيلة فإن إحياءها مل يكن أمرًا جاء من فراغ؛ بل جاء تلبية لصاحب  

 الذين أمروا هذه األمة إبحياء أمرهم. وأهل بيته الكرام  الرسالة السمحاء
ن أمرًا اعتباطياً، بل له أبعاد يف خمتلف جوانب احلياة؛  والتأكيد على هذه اجملالس مل يك

حيث تكون داعية لتحريك الفكر ومزودة اإلنسان بسالح املعرفة، وإن مل يكن من أهل 
الدراسات واالطالع، كاشفة له خطط األعداء ومؤامراهتم، فتبث يف نفوس اجملتمع وهج  

هم البعض خالل تالقيهم يف اجتماعهم.  اإلميان، عرب تقوية األواصر بني أبناء األمة مع بعض
، فاجملالس  ومن جانب آخر توجب زايدة ارتباط املؤمنني بقادهتا احلقيقيني وهم أهل البيت

احلسينية وهي واحدة من أهم الشعائر اليت هي كثرية يف معتقدان ومنهجنا، لكن يبقى إحياء  
 

 .1( سورة األنعام: 3)
: »دخلت على جدي ، وفيه قال احلسني النص على زين العابدين  10ب 161ص 2( انظر الصراط املستقيم: ج4)

: والذي وعنده ُأيب بن كعب، فقال يل: مرحبا اي زين السماوات واألرض، فقال ُأيب: كيف يكون غريك زينها؟ فقال 
ابحلق، إنه لفي السماء أكرب منه يف األرض، وإنه مكتوب على ميني العرش إنه مصباح هدى وسفينة جناة...« بعثين 

 احلديث.
 .32( سورة التوبة: 5)
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صباح اهلدى ومنهج احلق،  م يف مقدمة تلك الشعائر؛ ألنه  ذكر مصاب اإلمام احلسني 
 يعين إحياء لإلسالم الذي قتل هو وأصحابه )صلوات هللا عليهم( من أجله. فإحياء ذكره

وال خيفى أن هذه اجملالس والشعائر هتيئ اجلو اإلمياين يف داخل اجملتمع املسلم من خالل  
 والرسالة وأقلقت االرتباط األخوي بني أفراد األمة، ولعل هذه الشعائر التفت إليها أعداء هللا

مضاجعهم فأخذوا حياربوَّنا بكافة الوسائل للقضاء عليها وهدم صرحها الذي شيد من مئات 
السنني. فتارة نراهم يرمون القائمني عليها أبقذع الكالم وأنفره، ألجل تنفري األمة منهم، واترة  

أعني الناس  يوصموَّنم بتهم هم بعيدون عنها كل البعد ألجل قتل شخصيتهم وإسقاطها من
 واترة يشككون يف شرعيتها.

فاملخططات قائمة وإىل يومنا هذا ألجل القضاء على الشعائر اإلسالمية بكل أشكاهلا،  
سواء ما كان فيها على مستوى العبادات املفروضة كشعائر احلج وغريها، أو على مستوى 

الفينة والفينة أصوات  الشعائر األخرى املستحبة املرتبطة ابملذهب الشريف، لذلك نسمع بني 
تقول أبن مشاريع إقامة اجملالس ال ختدم األمة اإلسالمية بل تؤدي إىل الفرقة والتشرذم،  
ولطاملا عملت األنظمة االستبدادية اليت حكمت البالد اإلسالمية ومن ورائها االستعمار  

وهم قادة  الغريب والشرقي للقضاء على هذه الشعائر املقدسة، كمنع زايرة مراقد األئمة 
أو اعتقال املفكرين واخلطباء وأصحاب القلم،  هذه األمة وخاصة منع زايرة اإلمام احلسني

فعلى شبابنا الواعي أن يتفطن إىل هذه األمور وهذه األصوات اليت تريد أن تقضي على  
من أهم تلك الشعائر، فالبد من   شعائران العبادية. وكما ذكران أن شعائر اإلمام احلسني

 ياءها والعمل على استمراريتها. إح
ومن هنا يبني مساحة آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )أعلى هللا مقامه( أن  
على األمة أن تنتبه ملا حياط هبا وحياك ضدها وضد معتقداهتا من دسائس ومؤامرات للقضاء 

 الرسول األعظم  على الفكر اإلسالمي وهدم صرحه الشامخ الذي شيد بفضل هللا وجهاد
وأتباعهم على مر السنني، وعلينا كأمة ومؤمنني أن نليب دعوة قادتنا   وتضحية أهل بيته 

وعلمائنا ابالمتثال ألوامرهم والركون إليهم واالستماع لنصحائهم؛ كي النقع يف حبائل  
 الشيطان الرجيم واألعداء املتآمرين على اإلسالم العزيز.  

من مسؤولية كبرية يف نشر مفاهيم اإلسالم األصيلة قمنا بطبع   هذا ونظرًا ملا نشعر به
ونشر هذه احملاضرة اليت هي جزء من سلسلة احملاضرات اإلسالمية القيمة لسماحة اإلمام 
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الراحل )أعلى هللا درجاته( اليت ألقاها خالل فرتة زمنية تتجاوز األربعة عقود من الزمن يف 
 العراق والكويت وإيران.. 

املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعداد ونشر ما يتواجد منها، والسعي لتحصيل نرجو من 
املفقود منها وإخراجه إىل النور، لنتمكن من نشر سلسلة إسالمية كاملة وخمتصرة تنقل إىل 
األمة وجهة نظر اإلسالم جتاه خمتلف القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب واضح  

 يب. وبسيط.. إنه مسيع جم
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                           

  13/  5955بريوت لبنان  ص.ب:                                             
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة 
 ئهم أمجعني.الدائمة على أعدا

 معىن اإلحياء

َنا َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفساً قال تعاىل يف كتابه اجمليد:  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ
َا َأْحَيا النَّ  يعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ اَس  ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِف األْرِض َفَكَأَّنَّ

يعاً   .(6)َجَِ
أن من معاين اإلحياء يف هذه اآلية الكرمية هو اخلروج من  (7) ورد يف بعض التفاسري

َمْن : أنزل هللا عزوجل: الضاللة إىل النور، كما ورد عن مساعة، قال: قلت أليب عبد هللا 
َا قَ تَ  يعاً  قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِف األْرِض َفَكَأَّنَّ  َل النَّاَس َجَِ

يعاً  َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ  قال:  (8)َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ
»من أخرجها من ضالل إىل هدى فقد أحياها، ومن أخرجها من هدى إىل ضالل فقد  

 قتلها«.  
ا َأْحَيا النَّاَس َجَِ قال: سألته  وعن أيب بصري عن أيب جعفر  ؟ يعاً َوَمْن َأْحياها َفَكَأَّنَّ

 .  (9)قال: »من استخرجها من الكفر إىل اإلميان«
ا  : قول هللا يف كتابه وعن فضيل بن يسار قال: قلت أليب جعفر َوَمْن َأْحياها َفَكَأَّنَّ

يعاً   ؟ قال: »من حرق أو غرق«. َأْحَيا النَّاَس َجَِ
 

 .32( سورة املائدة: 6)
 قصة قابيل وهابيل. 167ص 1، وانظر تفسري القمي: ج85سورة املائدة ح 313ص 1( تفسري العياشي: ج7)
 .32( سورة املائدة: 8)
 .13993ح 18ب 239ص 12( مستدرك الوسائل: ج9)
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 قلت: فمن أخرجها من ضالل إىل هدى؟ 
 . (10)فقال: »ذاك أتويلها األعظم«

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا ََيِْشي ِبِه ِف النَّاِس  قال تبارك تعاىل: كما  َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَ ي ْ
َها َكَذِلَك زُيِ َن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ     (11 )َكَمْن َمثَ ُلُه ِف الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَارٍِج ِمن ْ

عن اإلميان فهو بعيد عن نور العلم واهلداية، وجعلت اإلميان فاعتربت اآلية أن من كان بعيداً 
مبثابة النور أو العلم الذي يعيش به اإلنسان بني الناس، فالنور الذي مبعىن العلم أو اإلميان  
كما يف اآلية، هو أحد معاين اإلحياء. وحيث إن اإلحياء مفهوم كلي فله مصاديق 

 ...  (12)عديدة
منحرف أبن أييت إليه أحد املؤمنني ويعمل  على إصالحه   فتارة يكون إحياًء إلنسان 

وهدايته، واترة يكون إحياًء ألانس موتى وذلك بذكرهم وبيان اترخيهم كما ورد يف احلديث  
، فتعقد جمالس خاصة لذكر سرية املؤمن املتوىف (13) الشريف: »من ورخ مؤمنًا فقد أحياه« 

 تكتب وتنشر هذه األمور فتكون أيضاً إحياًء له.  وتذكر مناقبه وفضائله، وإميانه وأعماله، أو 
 ومن مصاديق اإلحياء أيضًا اجملالس اليت تُعقد لذكرى وفيات ومواليد الرسول األعظم 

فإن إحياءها يعترب وبال شك، من الشعائر اليت قال عنها هللا عزوجل يف   واألئمة األطهار 
َا ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ َذِلَك َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائِ كتابه اجمليد:   . (14)َر هللِا فَِإَّنَّ

  َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر هللاِ أي األمر الذي هو من لوازم اإلميان وترك الشرك.  َذِلكفإن 
مجع شعرية، وهي الشيء املالصق للبدن، ومسى شعرية بعالقة املالبسة، واملراد هبا األمور  

ما ورد به دليل خاص كاملناسك يف احلج، أو دليل عام   املرتبطة ابهلل، وهو عام يشمل كل
وإمنا تشملها األدلة العامة،   واألئمة  كاملدارس الدينية اليت مل تكن يف زمن الرسول

َاواإلتيان هبذه اجلملة هنا مبناسبة أن أعمال احلج من الشعائر، أي أن تعظيم الشعائر  فَِإَّنَّ
 ِِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوب يف  والضمريَا عائد إىل الشعائر، واملراد به تعظيم الشعائر، من  فَِإَّنَّ

 

 .2ابب يف إحياء املؤمن ح 210ص 2( الكايف: ج10)
 .122( سورة األنعام: 11)
 سورة األنعام. 152ص 4( انظر تفسري جممع البيان: ج12)
 مادة )ورخ(. 641ص 2( سفينة البحار: ج13)
 .32( سورة احلج: 14)
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ابب املالبسة   جمازا   وإضافة التقوى إىل القلوب؛ ألن حقيقة التقوى يف القلب، وإمنا يظهر  
أثره على اجلوارح، والتعظيم حقيقة ال ينشأ إال من تقوى القلب. والشعرية هي األمر املرتبط  

ومزاايه، فشعائر احلج األمور املربوطة ابحلج، وشعائر هللا األمور   بشيء كأنه من عالئمه
املرتبطة ابهلل، ولعل اشتقاقها من الشعر مبعىن الشعور كأنه يشعر ابلشيء، أو من الشعر مبعىن 
ما ينبت من اإلنسان، كأن الشعرية تالزم الشيء تالزم الشعر، أو تالزم الشعار   الذي هو  

مقابل الداثر الذي هو الثوب الفوقاين   لبدن اإلنسان، والشعائر يف الثوب الذي على اجلسد 
اآلية   لكوَّنا مطلقة   تشمل كل شيء كان أو أصبح من األمور املرتبطة ابهلل مما مل ينه عنه،  

من  فمعامل احلج من الشعائر، كما أن تشييد القباب على أضرحة األئمة الطاهرين
 .(15)الشعائر

 

 ورة احلج. س 40ص 6( انظر تفسري تقريب القرآن: ج15)
َعِلَم.  والشعائر لغة   كما يف لسان العرب  : من شعر: َشَعَر به وَشُعَر َيْشُعر ِشْعرًا وَشْعرًا وِشْعرًَة وَمْشُعورًَة وُشُعوراً، كله:

ه، وما َشَعْرُت وحكي: ما َشَعْرُت مبَْشُعورِه حىت جاءه فالن، وحكي أَيضاً: َأْشُعُر فالاًن ما َعِمَلُه، وَأْشُعُر لفالٍن ما عمل
 فالانً ما عمله، قال: وهو كالم العرب. 

ولَْيَت ِشْعرِي: َأي ليت علمي أَو ليتين علمت، وليَت ِشعري من ذلك: أي ليتين َشَعْرُت، وروي: ليَت ِشْعرِي ما َصَنَع 
 ايه. فالٌن، َأي ليت علمي حاضر أَو حميط مبا صنع. وَأْشَعرَُه األَْمَر وَأْشَعرَه به: أَعلمه إِ 

 واإِلْشعاُر: اإِلعالم. والش عاُر: العالمة. 
ْهداُة، مسيت بذلك ألَنه يؤثر فيها ابلعالمات، واجلمع شعائر. 

ُ
 و الشهِعرية: البدنة امل

وِشعاُر احلج: مناسكه وعالماته و آاثره وأَعماله، مجع َشعريَة، وكل ما جعل َعَلمًا لطاعة هللا عزوجل كالوقوف والطواف 
 الرمي والذبح وغري ذلك.والسعي و 

ُتَ َعبهُد من ُمتَ َعبهداتِِه. 
ْعَلُم وامل

َ
ْشَعُر: امل

َ
 وامل

ْشَعُر احلرام ألَنه َمْعَلٌم للعبادة وموضع؛ قال: 
َ
شاِعُر: املعامل اليت ندب هللا إِليها وأَمر ابلقيام عليها؛ ومنه مسي امل

َ
ويقولون وامل

ْشَعُر احلرام واملِْشَعُر، وال يك
َ
 ادون يقولونه بغري األَلف والالم. هو امل

وقال الزجاج: شعائر هللا: يعين هبا مجيع متعبدات هللا اليت َأْشعرها هللا َأي جعلها أَعالمًا لنا، وهي كل ما كان من موقف 
اليت هي أَو مسعى أَو ذبح، وِإمنا قيل شعائر لكل علم مما تعبد به أَلن قوهلم َشَعْرُت به علمته، فلهذا مسيت اأَلعالم 

 مادة )شعر(.  409ص 4متعبدات هللا تعاىل شعائر. واملشاعر: مواضع املناسك. انظر لسان العرب: ج
قال: »أاتين جربئيل فقال: مر أصحابك أَن يرفعوا َأصواهتم ابلتلبية فِإنه من شعار احلج«. )انظر  ومنه عن رسول هللا 
 (.10605ح 24ب 177ص 9مستدرك الوسائل: ج

. 36سورة احلج:  َواْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعائِِر هللاِ مادة )شعر( قوله تعاىل:  346ص 3البحرين: ج عوجاء يف جمم
جعلناها من شعائر هللا، لكم فيها خري، أي: مال من ظهرها وبطنها؛ وإمنا قدر ذلك ألنه يف املعىن تعليل لكون حنرها من 

كثري النفع واخلري، وشدة حمبة اإلنسان من مال من أدل الدالئل على قوة الدين وشدة   شعائر هللا، مبعىن أن حنرها مع كوَّنا
 تعظيم أمر هللا. 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 10 

هلية ما يرتبط ابملناسبات الدينية فإنه يصادف بعض أايم السنة  ومن أهم الشعائر اإل
العديد من املناسبات اإلسالمية، والبد من االستعداد مسبقًا بشكل جيد لغرض إحيائها  
وتعظيمها بصورة تناسب نوع املناسبة؛ فإن إحياء املناسبات اإلسالمية من الشعائر اليت دعا  

حىت إحياء ذكرى موتى املؤمنني يعد  مبثابة إحياء هلم،   إليها اإلسالم. وليس هذا فحسب، بل
 . وأهل بيته  فيكون من ابب أوىل إحياء ذكرى الرسول 

أن ه قال: »اجتمعوا وتذاكروا حتف  بكم   فقد ورد عن أيب جعفر حمم د بن علي  
 . (16)املالئكة، رحم اّلل  من أحيا أمران«

ان: »اي داود أبلغ موايل  عين  الس الم، وإين   لداود بن سرح  وقال أبو عبد اّلل  الصادق 
أقول: رحم اّلل  عبدًا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمران فإن  اثلثهما ملٌك يستغفر هلما، وما  
اجتمعتم فاشتغلوا ابلذ كر فإن  يف اجتماعكم ومذاكرتكم إحياًء ألمران، وخري الن اس من بعدان  

 . (17)من ذاكر أبمران وعاد إىل ذكران«

 ء ذكرى املؤمنإحيا

 ولكن ما معىن إحياء ذكرى املؤمن؟
 قد سبق أن اإلنسان له بُعدان:  

األول: البعد املادي، املتمثل ابجلسد ومالزماته، من الطول والقصر واللون وما إىل 
 ذلك...

 -الثاين: الُبعد الروحي، أي آاثره العلمية، وسريته الطيبة، وكلماته البن اءة، فهذا البعد 
يعترب مبثابة اإلشعاع، وحبثنا يدور حول الفائدة اليت حنصل عليها  -بصدده اآلن  الذي حنن

 منه.
 

. قيل: اختلف يف معىن شعائر هللا على أقوال: منها ال حتلوا حرمات هللا وال 2سورة املائدة:  ال حتُِلُّوا َشعائَِر هللاِ قوله: 
 امل، أي معامل حدود هللا وأمره وَّنيه وفرائضه. تتعدوا حدوده، ومحلوا الشعائر على املع

 والتلبية شعار احملرم: أي عالمته. وشعار القوم يف احلرب: عالمتهم ليعرف بعضهم بعضا يف ظلمة الليل.
 (.6ق 2ب 117ويف احلديث: »الفقر شعار الصاحلني« أي عالمتهم )انظر عدة الداعي: ص

 . 14391ح 23ب 393ص 12( مستدرك الوسائل: ج16)
 .9563ح 9ب 325ص 8( مستدرك الوسائل : ج 17)
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فإن اإلسالم أك د كثريًا على هذا البعد يف حياة اإلنسان وبعد موته. ففي حياته أك د  
: »اطلبوا العلم على طلب العلم والتعلم واالتصال ابهلل تعاىل إبخالص، فقد قال رسول هللا 

 .(18) فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم«ولو ابلصني
: »الدنيا كلها جهل إال مواضع العلم، والعلم كله حجة إال ما وقال أمري املؤمنني 

عمل به، والعمل كله رايء إال ما كان خملصاً، واإلخالص على خطر حىت ينظر العبد مبا خيتم  
 .(19) له«

: »اجلهل  ، فقال أمري املؤمنني وحذ ر اإلسالم من اجلهل ابعتباره من عوامل التخلف
 . (20)مميت األحياء وخملد الشقاء«

مث َّنى عن رذائل األخالق من الغيبة وغريها، اليت متيت اإلنسان وتعمل على عكس  
إحيائه فقد اعترب الغيبة مثاًل من الذنوب العظيمة؛ ألَّنا عامل قوي يف إسقاط البعد املعنوي  

يته، فإن الغيبة سوف جتذر النفاق يف اجملتمع مبا  لإلنسان املؤمن، وذهاب مسعته، وشخص
تسبب انقطاع أواصر احملبة واألخوة، ومن مث تسري إىل أن يتالشى البُعد الروحي يف حياة  

َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم  اإلنسان نفسه، ومن هنا جاء القرآن مينع حالة الغيبة فقال تعاىل: 
، فإن الغيبة هي ذكرك أخاك   (21)َل ََلَْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ بَ ْعضًا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَْكُ 

فالغيبة مبنزلة أكل حلم األخ  َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل ََلَْم َأِخيِه َمْيتاً مبا يكره، ولو ابإلشارة و
أن قطع قطعة  امليت يف شدة قبحه وكراهته، ولعل التشبيه من ابب أن لألخ ذااتً وذكراً فكما

من حلمه ولوكه يف الفم قبيح، كذلك قطع قطعة من ذكره )عرضه( ولوكه يف الفم كذلك، وقد 
  َفَكرِْهُتُموهُ جعل كونه غائبًا مثل كونه ميتًا يف عدم شعور كليهما مبا يصنع بلحمه وبذكره

إذا  اتقيتم هللا  خافوا يف عصيانه، و  َوات َُّقوا هللاَ فكما كرهتم أكل حلمه اكرهوا أكل عرضه 
يرحم العباد فال يعاقبهم   رَِحيم  قبول التوبة  كثري  ِإنَّ هللَا تَ وَّاب  وتبتم عما سلف منكم، ف  

 . (22) بعد توبتهم

 

 .33119ح 4ب 27ص 27( وسائل الشيعة: ج18)
 .25ح 28ب 281ص 1: ج( عيون أخبار الرضا 19)
 .1164ح 6الفصل 1ب 1ق 75 ( غرر احلكم ودرر الكلم: ص20)
 .12( سورة احلجرات: 21)
 سورة احلجرات. 130ص 26( انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج22)
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ينهون فيها عن الغيبة، ويبينون عقوبة مرتكبها،   وقد وردت أحاديث كثرية عن األئمة 
 منها:  

 قال:   عن اإلمام أيب حمم د العسكري  
أعظم يف الت حرمي من امليتة،   موا أن  غيبتكم ألخيكم املؤمن من شيعة آل حمم د »اعل 

َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضًا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل ََلَْم َأِخيِه َمْيتاً  قال اّلل  عزوجل: 
 . (23)» (24)َفَكرِْهُتُموهُ 

 :  وقال اإلمام علي  بن احلسني 
كم والغيبة ا إدام من أيكل حلوم الن اس« »إاي   .(25) فإَّن 

قال: قلت له: جعلت فداك، الر جل من  وعن حمم د بن فضيل عن أيب احلسن موسى 
 ء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخربين عنه قوم ثقات؟إخواين يبلغين عنه الش ي

قسامة  فقال يل: »اي حمم د كذ ب مسعك وبصرك عن أخيك؛ فإن شهد عندك مخسون 
وقال لك قواًل فصد قه وكذ هبم، وال تذيعن عليه شيئًا تشينه به وهتدم به مروءته، فتكون من 

 : ِإنَّ الَِّذيَن ُِيب وَن َأن َتِشيَع الَفاِحَشة ِف الَِّذيَن آَمنوا ََلم َعَذاب  أَلِيم  ِف ال ذين قال اّلل 
نَيا َواآَلِخَرةِ   . (26)» (27)الد 

: »إن  هلل تبارك وتعاىل على عبده املؤمن أربعني ُجن ة، فمىت   وقال اإلمام الص ادق
أذنب ذنباً كبريًا رفع عنه ُجن ة، فإذا اغتاب أخاه املؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك 
اجلنن عنه، ويبقى مهتوك الس رت، فيفتضح يف الس ماء على ألسنة املالئكة، ويف األرض على 

إال ذكروه، ويقول املالئكة املوك لون به: اي رب نا، قد بقي عبدك ألسنة الن اس، وال يرتكب ذنبًا 
مهتوك الس رت وقد أمرتنا حبفظه! فيقول عزوجل: مالئكيت، لو أردت هبذا العبد خريًا ما 

 .  (28) فضحته، فارفعوا أجنحتكم عنه، فوعزيت، ال يئول بعدها إىل خري أبداً«

 

 .12سورة احلجرات: ( 23)
 .10389ح 132ب 113ص 9( مستدرك الوسائل: ج24)
 .10391ح 132ب 113ص 9( مستدرك الوسائل: ج25)
 .19( سورة النور: 26)
 .16343ح 157ب 295ص 12( وسائل الشيعة: ج27)
 .220( االختصاص: ص28)
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   ها يف كل حال،   إىل أن قال : »الغيبة حرام على كل مسلم مأثوم صاحبوقال 
:  والغيبة أتكل احلسنات كما أتكل الن ار احلطب، أوحى هللا عزوجل إىل موسى بن عمران 

املغتاب هو آخر من يدخل اجلن ة إن اتب، وإن مل يتب فهو أول من يدخل النار، قال هللا  
ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب يف  ًا َفَكرِْهُتُموهُ َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل ََلَْم َأِخيِه َمْيتتعاىل: 

اخللق والعقل والفعل واملعاملة واملذهب واجلهل وأشباهه، وأصل الغيبة متنو ع بعشرة أنواع:  
شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وهتمة، وتصديق خرب بال كشفه، وسوء ظن ، وحسد، وسخري ة،  

ر اخلالق ال املخلوق فيصري لك مكان الغيبة  وتعج ب، وترب م، وتزي ن، فإن أردت اإلسالم فاذك
 . (29) عربًة ومكان اإلمث ثواابً«

ومن هذا املعىن ندرك مدى اهتمام اإلسالم ابإلنسان حيث مل يسوغ له أن يغتاب أحداً  
 فيقضي على البعد املعنوي فيه. 

ومن جهة أخرى أك د اإلسالم على إحياء املؤمن ابلذكر احلسن فحث على ذكر الناس  
 منني بسريهتم الصاحلة أحياًء كانوا أم أموااتً، والدعاء هلم، بل تقدميهم يف الدعاء.  املؤ 

أنه قال: »ما من مؤمن دعا للمؤمنني واملؤمنات، إال رد هللا   فقد جاء عن رسول هللا 
عزوجل عليه مثل الذي دعا هلم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آٍت 

ن العبد ليؤمر به إىل النار يوم القيامة فيسحب، فيقول املؤمنون واملؤمنات:  إىل يوم القيامة، إ
 .( 30) اي ربِ  هذا الذي كان يدعو لنا، فشفِ عنا فيه، فيشف عهم هللا عزوجل فيه فينجو«

نعم، هذا قسم من البعد الروحي الذي يهتم اإلسالم بتنميته، ملا له من فوائد جليلة يف  
يف قوله تعاىل:   ذا بوضوح يف حكاية القرآن عن لسان إبراهيم الدنيا واآلخرة. ونلمس ه

 ََواْجَعْل ِل ِلساَن ِصْدٍق ِف اآلِخرِين (31). 
، أسألك أن جتعل الناس من بعدي يذكرونين أبن أكون قدوة هلم، فيثنون   يعين: اي رب 

رع هللا، ويف  عليه ثناء صادقاً، لكي تبقى طريقيت بني الناس، اليت هي التوحيد، والعمل بش 
النهاية سيصبح الدين الذي أرسلتين به سببًا لسعادة الناس يف الدنيا وجناهتم يوم احلساب، 

، فقد مرت عشرات القرون واألمم كلها يثنون على وقد أجاب هللا سبحانه دعاء إبراهيم 

 

 .100ب 204( مصباح الشريعة: ص29)
 .5غيب حابب الدعاء لإلخوان بظهر ال 507ص 2( الكايف: ج30)
 .84( سورة الشعراء: 31)
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 .(32) ويذكرونه بتجلة وإكبار إبراهيم 

 االستعمار وحماربة الشعائر

عمارية اليوم، تعارض وبشدة، إقامة مثل هذه اجملالس والشعائر، يف  إن األجهزة االست
على كل طبقات اجملتمع، فيفيق من  خمتلف املناسبات، خوفًا من امتداد إشعاع األئمة 

نومه ويصحو كاشفًا خمططات االستعمار فيفشلها، والبد من ذلك اليوم الذي هتد  فيه  
 أعمدة الكفر.

رب اجملالس فذلك عرب أساليب عديدة ومن مجلة تلك  أما كيف كان االستعمار حيا
األساليب هو زرع أو تربية عمالء حملاربة الدين ورمبا كان يتظاهر بعضهم خبدمة الدين. وهذا  

 ما حصل ابلفعل. 
يف إيران: مبحاربة قر اء القرآن وخطباء املنابر   (33)فعلى سبيل املثال قام البهلوي األول

من الضغوط عليهم، يقول شاعر فارسي قصيدة حول هذا الوضع ما  كثرياً، وقد أوجد كثريًا 
: إن البهلوي أول أمره كان يركض حاسرًا يف العزاء، وآخر األمر أقام حفالت (34) مضمونه

 الفسق يف ليلة عاشوراء.  
وهو أحد عمالء االستعمار يف العراق واملنطقة العربية،   ( 35)وكذلك كان ايسني اهلامشي

 

 سورة الشعراء. 75ص 19( انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج32)
م(: شاه إيران، كان ضابطًا من ضباط اجليش اإليراين فأطاح أبسرة قاجار احلاكمة على 1944-1878( رضا هبلوي )33)

ور واالستبداد، ونشر الفساد، مث اضطر م( حكم ابلظلم واجل1925إيران آنذاك فأعلن نفسه ملكًا على إيران عام )
 م( أبمر من اإلنكليز، نفي إىل جزيرة موريس وقتله اإلنكليز حبقنة زرقوه هبا.1941للتنازل عن العرش البنه حممد رضا )

 ( وأصل البيت ابللغة الفارسية هو: 34)
 

 ه عاشور كرد.أولش أو سر برهنه در عزاها ميدويد         عاقبت جشىن پبا در ليل           
م(، تعلم ببغداد مث يف األستانة وبرلني، وخترج ضابط 1882( ايسني حلمي ابشا سلمان اهلامشي، من مواليد بغداد عام )35)

م( خاض احلرب البلقانية، دخل مجعية العهد ونقل إىل املوصل مث إىل دمشق، حارب الثورة 1905أركان حرب سنة )
يف الشام، وعند وصول فيصل فاحتا إىل الشام جاءه ايسني فعينه رئيسًا لديوان الشورى العربية وتوىل قيادة فيلق األتراك 

م(، 1922م( أذن له اإلنكليز بدخول العراق عام )1921م(، وبعد أتسيس الدولة العراقية عام )1918احلريب سنة )
الوزارة مرتني. ومما ذكر يف  م(، وتقل د وزارات عدة، ألف حزب الشعب وتقلد رائسة1922عني حمافظًا للمنتفك يف )

أحواله أنه بعد تعيينه زار املس بيل وصافحها قائاًل: نريد معونتكم ومعونتِك أنت بوجه خاص، وتقول املس بيل يف 
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 وسعه من أجل الضغط على هذه اجملالس، ومالحقتها، ومنعها. فإنه عمل كل  ما ب
كذلك، حيث حارب الدين واملتدينني   (36) وقد كان مصطفى كمال أاتتورك يف تركيا

ومنع خمتلف الشعائر الدينية وجمالس العزاء وما أشبه، مث إن هؤالء الثالثة )البهلوي واهلامشي  
ُربه سائل يسأل: ملاذا كان هؤالء حياربون   وأاتتورك( كانوا قد ظهروا يف وقت واحد.ولكن

 الشعائر الدينية، اليت من بينها جمالس العزاء، أو حمافل القرآن وغريها؟.
نقول: إن حماربتهم للشعائر دليل واضح على مدى أمهيتها، وقوة أتثريها على أفراد األمة، 

 وإال  مل يكن هناك مربر ومقتض ملنع الناس عنها، ومنعها عنهم. 
جملالس العزاء أمهية كبرية ال ميكن جتاهلها، وإن للمنرب احلسيين والشعائر دورًا عظيماً   إن

يف إحياء الشعوب. وهذا مما ال ينكر.. وإن حملافل القرآن أثرًا فع ااًل يف النفوس، حيث يبقى  
صدى القرآن يرن  يف مسامع املؤمنني، وتطمئن قلوهبم لذكر هللا، فيدخل القرآن يف وجودهم 
وتكون آايته منطلقًا هلم.. فالقرآن يرفض الظلم والعدوان،وأكل حقوق الناس،ومصادرة 

َوَمْن َلَْ َُيُْكْم ِبَا أَنْ َزَل هللُا فَُأولَِئَك ُهُم  حرايهتم، واستعبادهم؛ قال تعاىل يف كتابه اجمليد: 
 .   (37)اْلَفاِسُقونَ 

 .  (38)بُّ اْلُمْعَتِدينَ َوالَ تَ ْعَتُدوا ِإنَّ هللَا الَ ُيُِ وقال سبحانه: 
 

م( 1935م(: اعتقد أن ايسني رجل الَق َدر. وتقلد وزارت ه الث اني ة عام )1922آب  31رسالتها إىل أبيها املؤرخة يف )
م(، وتقل د مناصب عدة يف وزارات 1936وانً حل  فيه مجيع األحزاب، واليت أطاح هبا بك ر صدق ي عام )وفيها اصدر قان

جعفر العسكري، وعب د احملسن السع دون، ووزارة انج ي السويدي ووزارة رشيد عايل الكيالين األوىل والثانية. بعد ثورة بكر 
م( ودفن يف دمشق عند قرب صالح الدين 1937وت عام )م( التجأ إىل سوراي ولبنان ومات ببري 1936صدقي عام )

األيويب. أطلق عليه لقب )أاتتورك العراق( لتشابه املنهج والسياسة اليت كاان يسريان عليها ولقساوته وعنفه وطغيانه، 
جراء مراسم وتكف  ل مهمة تصفية احلوزات العلمية يف العراق، فطارد رجال الدين وقت ل بعضهم ونفى البعض اآلخر ومن ع إ

. 102-101الشع ائر احلسينية واستخدم العنف يف تطبيق قانون التجنيد اإللزامي. انظر أعالم السياسة يف العراق: ص
 ايسني اهلامشي. 387ص 7وموسوعة السياسة: ج

يوانً، ( الشيعة يشكلون املاليني من سكان تركيا، وأغلبهم من العلويني حيث يقدر عددهم أبكثر من مخسة وعشرين مل36)
لكنهم تعر ضوا إىل الضغوط واملضايقات أايم امللك العثماين سليم القانوين وغريه، ولذا أخفوا مذهبهم، فاختفى إىل جانب 

 ذلك الوعظ والتبليغ والكثري من آداب املذهب الشيعي، وظهر يف مجاعة منهم بعض األمور البعيدة عن واقعهم. 
م( ولد يف سالنيك، مؤسس اجلمهورية الرتكية وأول رئيس هلا، 1938   1881وأاتتورك هذا هو مصطفى كمال أاتتورك )

قام بنشر املفاسد يف بالده، رسخ العلمانية واألفكار الغربية يف تركيا، وحارب كل ما ميت إىل الدين اإلسالمي فيها، وغري   
 كتابة اللغة الرتكية من احلرف العريب إىل احلرف الالتيين.

 .47( سورة املائدة: 37)
 .190( سورة البقرة: 38)
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 . (39)َوالَ تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَِِّت َحرََّم هللاُ ِإالَ ِِبَْلَق ِ وقال تعاىل: 
َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِن َأْولَِياء ِإَّنَّ  وقال سبحانه أيضاً: 
 . (40)الً َأْعَتْدََّن َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ زُ 

واملسلمون عندما يقرأون هذه اآلايت، سوف يفتح هللا هلم أفئدهتم ويرسخ يف نفوسهم 
مفاهيم القرآن أكثر فأكثر ليدركوا أن الواقع الذين يعيشونه خمالف للقرآن فيسعون يف  

 إصالحه. 
من هنا عمل الطغاة على منع وحماربة املنابر، وجمالس العزاء، اليت تفضح اجملرمني 

 رهم ابلعذاب األليم، وتكشف احلقائق لألمة، وجتعلهم على دراية من األمر.وتبش 

 ؟ أأتيت قرب اَلسني 

كانوا يؤكدون دائمًا على إحياء الشعائر مبختلف أشكاهلا من    إن أئمة أهل البيت 
 الزايرة وإقامة اجملالس والبكاء وما أشبه. 

: »اي  يل أبو عبد هللا  فقد ورد عن مسمع بن عبد امللك كردين البصري قال: قال
 ؟ مسمع، أنت من أهل العراق، أما أتيت قرب احلسني 

قلت: ال؛ أان رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندان من يتبع هوى هذا اخلليفة وعدوان  
كثري من أهل القبائل من النصاب وغريهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حايل عند ولد سليمان  

 فيمثلون يب. 
 ذكر ما صنع به؟«. قال يل: »أفما ت

 قلت: نعم. 
 قال : »فتجزع؟«.

قلت: إي وهللا واستعرب لذلك حىت يرى أهلي اثر ذلك علي، فامتنع من الطعام حىت   
 يستبني ذلك يف وجهي.  

قال: »رحم هللا دمعتك، أما انك من الذين يعدون من أهل اجلزع لنا والذين يفرحون  
 

 .151( سورة األنعام: 39)
 .102( سورة الكهف: 40)
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منون إذا آمنا، أما انك سرتى عند موتك حضور  لفرحنا وحيزنون حلزننا، وخيافون خلوفنا وأي
آابئي لك ووصيتهم ملك املوت بك، وما يلقونك به من البشارة أفضل، وملك املوت ارق  

 عليك واشد رمحة لك من األم الشفيقة على ولدها«. 
قال: مث استعرب واستعربت معه، فقال: »احلمد هلل الذي فضلنا على خلقه ابلرمحة وخصنا  

رمحة لنا،   ابلرمحة، اي مسمع، إن األرض والسماء لتبكي منذ قتل أمري املؤمنني  أهل البيت
وما بكى لنا من املالئكة أكثر، وما رقأت دموع املالئكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رمحة لنا  
وملا لقينا إال رمحه هللا قبل أن خترج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خده فلو أن  

عه سقطت يف جهنم ألطفأت حرها حىت ال يوجد هلا حر، وإن املوجع قلبه لنا  قطرة من دمو 
ليفرح يوم يراان عند موته فرحة ال تزال تلك الفرحة يف قلبه حىت يرد علينا احلوض، وإن  
الكوثر ليفرح مبحبنا إذا ورد عليه حىت أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما ال يشتهي ان يصدر  

ه شربة مل يظمأ بعدها أبدًا ومل يستق بعدها أبداً، وهو يف برد  عنه. اي مسمع، من شرب من
الكافور وريح املسك وطعم الزجنبيل، أحلى من العسل، وألني من الزبد، وأصفى من الدمع، 
وأذكى من العنرب، خيرج من تسنيم ومير أبَّنار اجلنان، جيري على رضراض الدر والياقوت، فيه  

سماء، يوجد رحيه من مسرية ألف عام،  قدحانه من  من القدحان اكثر من عدد جنوم ال
الذهب والفضة وألوان اجلوهر، يفوح يف وجه الشارب منه كل فائحة حىت يقول الشارب منه:  
اي ليتين تركت هاهنا ال أبغي هبذا بدال وال عنه حتويال. أما إنك اي كردين ممن تروي منه، وما  

وسقيت منه من أحبنا، وإن الشارب منه   من عني بكت لنا إال نعمت ابلنظر إىل الكوثر 
ليعطى من اللذة والطعم والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه يف حبنا، وإن على الكوثر 

ويف يده عصا من عوسج حيطم هبا أعدائنا، فيقول الرجل منهم: إين أشهد   أمري املؤمنني 
، فيقول: يتربأ مين إمامي الشهادتني! فيقول: انطلق إىل إمامك فالن فاسأله أن يشفع لك 

الذي تذكره؟ فيقول: ارجع إىل ورائك فقل للذي كنت تتواله وتقدمه على اخللق، فاسأله إذا  
كان خري اخللق عندك أن يشفع لك، فإن خري اخللق حقيق أن ال يرد إذا شفع، فيقول: إين 

 أهلك عطشا؟ فيقول له: زادك هللا ظمأ، وزادك هللا عطشا«. 
 قلت: جعلت فداك وكيف يقدر على الدنو من احلوض ومل يقدر عليه غريه؟ 

فقال: »ورع عن أشياء قبيحة وكف عن شتمنا أهل البيت إذا ذكران، وترك أشياء اجرتى  
عليها غريه، وليس ذلك حلبنا وال هلوى منه لنا، ولكن ذلك لشدة اجتهاده يف عبادته وتدينه  
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س، فأما قلبه فمنافق ودينه النصب ابتباع أهل النصب وملا قد شغل نفسه به عن ذكر النا
 . (41)ووالية املاضني وتقدمه هلما على كل أحد«

 حيل الغرب ِف بالد املسلمني

 وسنذكر شاهداً حول هذا الكالم، مث نعود لنسمع احلقائق على لسان أحدهم. 
يف حياهتا،  أما شاهدان فهو من بالد اهلند ويف إحدى مدَّنا، اليت كانت تعيش اإلسالم 

ويتعاىل يف آفاقها صدى األذان، ونداءات اإلميان، يف تلك املدينة كان الناس يعيشون حياة  
هانئة يف ظل اإلسالم، ولكن عندما دخلها اإلنكليز حتت خدعة وحيلة الشركات التجارية،  

دخل   حو لوا اهلند بعد عدة سنوات إىل بالد مستعمرة أبيديهم   أي غزوها اقتصادايً   وحينما 
فقام تيبو هذا جبمع األعوان وتكوين   (42)  اإلنكليز كان يف اهلند شخص امسه السلطان )تيبو(

جيش، وقاوم االستعمار اإلنكليزي، لكنه مل يكن ميلك العدد الكايف من املقاتلني يف حني  
كان اإلنكليز ميتلكون كل القدرات احلربية. وكانت النتيجة أن تغل ب اإلنكليز على )تيبو(  

قتلوا مجيع أعوانه وأنصاره، مث أعطوا أمرًا يقضي بقتل نسائهم وأطفاهلم وعر ضوا املدينة جملزرة  و 
 بشعة، وبقيت جثث القتلى مدة طويلة على األرض حىت صارت طعمة للحيواانت اجلائعة.

بعد ذلك وعندما أثبت االستعمار اإلنكليزي سيطرته على اهلند، كان مما أصدروا قانوانً  
وجبه إقامة حمافل القرآن، وجمالس التعزية، بينما كان اهلنود يهتمون هبذين األمرين، منعوا مب

ويقيمون مراسم العزاء والشعائر احلسينية بشكل جيد، وأكثر من هذا فقد أصدروا قانوانً  
 مفاده: أن أي إنسان يقوم بعقد هذه اجملالس، فإنه حُيكم عليه ابلسجن ملدة عشر سنوات. 

ور هذين القانونني، ظهر رجل متدين وخملص، وكان من علماء وبعد مدة من صد
الدين، وقال: حىت لو قررت الدولة حبسي فإنين عازم على تعليم األطفال القرآن، وكان يقول 
لكثري من اآلابء: أرسلوا أوالدكم لكي يتعلموا القرآن، ونتيجة بطش السلطة خاف الناس من 

املسجد يف البداية غري طفل يتيم واحد، إال أن الرجل مل  إرسال أوالدهم إليه حيث مل أيته إىل 
ييأس ومل يهن بل كان مصمماً على عمله، فاستمر يف تدريس اليتيم مدة من الزمن حىت أخذ  

 

 .6ح 32ب 101( كامل الزايرات: ص41)
يف مدينة كربالء املقدسة، وحتد ث السفري عن السلطان تيبو، وقال:  ( لقد قام سفري اهلند يف العراق بزايرة اإلمام الراحل 42)

 ، كما أن امسه علي، وزوجته فاطمة.إنه قام بتلك املواجهة، ألنه كان علوايً 
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الطالب يزدادون يوماً بعد يوم وشيئاً فشيئاً، حىت صار ذلك املسجد عامراً ابلدرس واجملالس،  
الشيخ إىل السجن وضغطت عليه لكي يتعهد   بعد ذلك علمت الدولة ابملوضوع، وأخذت 

بعدم تدريس القرآن، إال أنه أظهر الثبات وعلو اهلمة واالستقامة، فاستمر يف تعليم القرآن، 
 حىت بعد أن خرج من السجن.

وهكذا استمر على إقامة الدرس، حىت تكو نت إىل جانب دروسه دروٌس أخرى، مث  
 د من املساجد مرة أخرى.  انتشرت بعد ذلك مدارس القرآن، يف العدي

يعلم من هذه القصة: أن االستعمار وعمالءه خيافون من الثقافة اإلسالمية وترويج  
الشعائر اإلهلية، فيمنعون إقامتها يف مستعمراهتم بشىت الطرق واملربرات، وال ميكن مقابلتهم إال 

ألهداف العظيمة  ابلصمود واإلصرار والتواصل حىت ولو كان ذلك مبقدار قليل، فإن حتقيق ا
 إمنا ينشأ من خطوات قصرية، وكما يف املثل: )طريق األلف ميل يبدأ خبطوة(. 

ومن هنا يلزم التأكيد على ضرورة إقامة اجملالس احلسينية مبختلف أشكاهلا املعهودة،  
سواء كان للرجال أم النساء وحىت األطفال، أما ما يقوله البعض أبن فالاًن يقرأ اجملالس  

ستصغارًا بشأنه، فإنه غري صحيح، وذلك ملا تقدم من ذكر فائدة اجملالس. فمثالً:  النسوية ا
حينما يقول القارئ: إن يزيد كان شارب اخلمر، فإن املستمع سواء كان امرأة أو طفاًل، فإنه  
يفهم من هذا أن شرب اخلمر شيء قبيح، وحينما يقول: إن يزيد مل تكن لديه عفة، فإن  

 ة تفهم من أن العفة شيء حسن، وهكذا بقية الصفات من هذا القبيل.املرأة والبنت الصبي
مث إذا كان القارئ يف اجملالس قليل العلم، فيجب عليه أن يتعلم، وال عيب يف التعلم، بل  
كل العيب يف اجلهل، ويف إعطاء املفاهيم بصورة غري صحيحة، أما القارئ الذي يقرأ للنساء 

 أو لألطفال فال عيب فيه. 
  يف كالم له  : ال يستحي اجلاهل  قال: »قال علي  ن أيب عبد هللا عن أبيه ورد ع

 . (43)إذا مل يعلم أن يتعلم«
 . (44): »اي علي، ال فقر َأشد من اجلهل وال مال أَعود من العقل«  وقال رسول هللا 

لذا فإن هذه اجملالس تساهم بشكل مباشر يف بث الوعي الديين بني اجلماهري، وغرس  

 

 .45ح 1ب 176ص 1( حبار األنوار: ج43)
 .25كتاب العقل واجلهل ح  26ص 1( الكايف: ج44)
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دئ الصحيحة واألخالق احلسنة، واقتالع جذور الظاملني من البالد اإلسالمية، وتبعث املبا
 اليأس يف قلوب الطامعني يف ثروات البالد اإلسالمية. 

 جمالس التعزية على لسان قس مسيحي

نقل يل أحد مراجع الدين يف مدينة قم املقدسة، قصة ظريفة؛ حيث قال: حينما كنت  
افرت مرة إىل بغداد مع بعض الطلبة، حيث عرضت لنا  أدرس يف النجف األشرف، س 

حاجة، وهناك مسعنا أن أحد القساوسة يبش ر للمسيحية، فأردان أن نطلع على نشاطهم يف 
 بالدان فذهبنا إىل اجمللس الذي فيه ذلك القس. 

 وبعد انتهاء اجمللس، وانصراف الناس، توج ه إلينا، وقال: من أنتم؟.
 ا البلد.فقلت له: حنن من أهل هذ

فقال: ال أعين هذا، بل إين أرى عليكم صفة أهل العلم، وال أرى أنكم أتيتم إىل هنا 
 لكي تستفيدوا.

 فقلت له: إننا من طلبة العلوم الدينية، وندرس يف النجف األشرف. 
 فقال: نعم لقد أدركت هذا.  

احلقيقة  مث قال ذلك املسيحي: سأقول لك حقيقة قد ال يقوهلا لك إنسان غريي. وهذه 
كان إنساانً عاملاً واعياً فامهاً، وال يدانيه أحد يف ذلك، وقد ترك لكم أشياء    هي أن نبيكم 

مل يرتكها أي نيب من األنبياء ألمته من بعده، ولو كان عندان واحدة من هذه األشياء، جلعلنا  
 العامل كله مسيحياً وهي كالتايل:

 الدة. أوهلا: هو القرآن الكرمي معجزة اإلسالم اخل
واثنيها: ذرية نبيكم الذين يطلق عليهم اآلن )السادة(، الذين يوحون للناس بوجود  

 .الرسول 
وأوالدهم، فهي كالقطب، تستقطب الناس حوهلا دوماً، وهي   واثلثها: مراقد األئمة 

 مصدر روحي هلم، وهي مدرسة تذكر الناس بسريهتم وشريعتهم.
ن أجلهم، فهي أفضل مراكز روحية تشد الناس حنو  ورابعها: جمالس العزاء اليت تقام م

اإلسالم، وكما ترى فإنين هيأُت هذه الكميات الكبرية من الفواكه واحللوايت، ولكن مل أيت  
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إىل هذا اجمللس إال العدد القليل من الناس، يف حني أنكم مبجرد أن تضعوا راية على ابب 
لشاي، ومع هذا فإن مجعًا غفريًا من الدار، وتكتبون عليها )اي حسني( وال تعطون غري ا

 الناس جيتمع حولكم لالستماع إليكم. 
 وخامسها: علماؤكم فإَّنم حصون الناس من الفنت.

نعم، إن جمالس العزاء حتظى أبمهية خاصة، وكذلك إقامة املراسيم، وإحياء االحتفاالت 
 . مبناسبة والدات األئمة األطهار 

، حيث يطرح من خالهلا رأي اإلسالم جتاه كل شيء  فإن هلذه اجملالس فوائد عظيمة جداً 
يف احلياة، ال سيما مسألة احلكم واحلكومة، ورئيس الدولة ومواصفاته، وكيفية سريته، وغري 

واألئمة الطاهرين  ذلك من املواصفات اليت ذكرها اإلسالم بدقة، وتراها يف سرية رسول هللا 
  .بشكل واضح 

خالل هذه اجملالس فإَّنا ال تتناسب مع رغبات حك ام   وعندما تطرح هذه املسائل، من
وشجاعتهم وتضحياهتم من أجل اإلسالم واملسلمني،  اجلور، وعندما تذكر صفات األئمة

وأمر الناس ابلتحلي والتأسي هبم، والتوكل واالعتماد على هللا عزوجل وعدم اخلوف من أي  
لطغاة، الذين حياولون إبعاد الناس عن  أحد دونه، فهذه املواضيع كلها التتالءم مع سياسة ا

اإلسالم، وإبعادهم عن حضارهتم، وتضعيف إمياَّنم، والعمل على زرع مفاهيم ملحدة فيهم، 
بدل املفاهيم اإلسالمية؛ مثل: الصدق واألمانة واإلخالص واملسؤولية، واجلهاد والتضحية،  

وزرع الفنت وإبعاد الناس عن  وقول كلمة احلق، فيعمل هؤالء احلكام على نشر مفاهيم الفساد 
األخوة اإلسالمية ابلرتكيز على القومية وما أشبه من املفاهيم اخلاطئة الباطلة، للتغطية على 

 املفاهيم الصحيحة.
ومن هنا، كان احلكام اجلائرون يف حروب مستمرة مع جمالس العزاء والشعائر الدينية،  

 .السيما جمالس أيب عبد هللا احلسني 
م ما للمنرب احلسيين من دور واضح، يف توعية األمة وبث الروح فيها..  والكل يعل 

واستنهاض مهمها وتعبئتها ابألفكار اإلسالمية، ودعوة الناس إىل اخلري والفضيلة، والتعاون  
 .واحملبة والتناصر والتأسي ابإلمام احلسني 

سينية، كما ينبغي أن  فالالزم على كافة املؤمنني االهتمام ابلشعائر الدينية واجملالس احل
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تقام اجملالس األسبوعية يف كل بيت ومسجد وحسينية وما أشبه، فإن هذه اجملالس توجب 
 الرمحة والربكة ونشر الوعي الديين بني األمة.

 من هدي القرآن اَلكيم 

 حياة املؤمن
َياء  َوَلِكْن الَ  َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل هللِا َأْمَوات  َبْل َأحْ قال تعاىل: 

 . (45)َتْشُعُرونَ 
َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجََتَُحوا السَّيِ ئاِت َأْن ََنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  وقال سبحانه: 

 .  (46)الصَّاَِلاِت َسواًء حَمْياُهْم َوََماهُتُْم ساَء ما َُيُْكُمونَ 
 . (47)بَ يِ َنٍة َوَُيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَ يِ َنةٍ  لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعنْ وقال عزوجل: 

 .   (48)لِينِذَر َمن َكاَن َحي اً َوُيَِقَّ الَقول َعَلى الَكاِفرِينَ وقال تبارك وتعاىل: 
 

 دور اجملالس ِف إَّناض األمة
 َتْطَمِئنُّ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوُُبُْم ِبذِْكِر هللِا َأال ِبذِْكِر هللاِ قال عزوجل: 

 .  (49)اْلُقُلوبُ 
ْر ِِبْلُقْرآِن َمْن ََيَاُف َوِعيدِ وقال سبحانه:   .  (50)َفذَكِ 
ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئف  ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم  وقال تعاىل: 

 . (51)ُمْبِصُرونَ 

 

 .154( سورة البقرة: 45)
 .21( سورة اجلاثية: 46)
 .42( سورة األنفال: 47)
 .70( سورة يس: 48)
 .28( سورة الرعد: 49)
 .45( سورة ق: 50)
 .201( سورة األعراف: 51)
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 . (52)ًدى َوَرْْحًَة َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ َبَصائَِر لِلنَّاِس َوهُ وقال جل وعال: 

 
 االستعداد الدائم للدفاع عن اإلسالم

ٍة َوِمْن ِرِبِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ هللِا  قال تعاىل:  َوَأِعدُّوا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّ
ُم هللُا يَ ْعَلُمُهْم َوما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِف َسِبيِل هللِا  َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوَِّنِْم ال تَ ْعَلُموَّنَُ 

 .  (53)يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُمونَ 
يُن ُكلُُّه للِ وقال سبحانه:  َنة  َوَيُكوَن الدِ   . (54)َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ
 . (55)ْم َحَّتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواَوالَ يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنكُ وقال عزوجل: 

 
 الدعوة لنشر الدين اإلسالمي

يِن اْلَقيِ ِم ِمْن قَ ْبِل َأْن َيَْيتَ يَ ْوم  الَ َمَردَّ َلُه ِمَن هللاِ قال عزوجل:   . (56)فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
ا ِإىَل هللِا َوَعِمَل َصاَِلًا َوقَاَل ِإنَِِّن ِمَن  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل َمَّْن َدعَ وقال سبحانه: 

 . (57)اْلُمْسِلِمنيَ 
 .  (58)فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوالَ تَ تَِّبْع َأْهَواءُهمْ وقال تعاىل: 

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ وقال جل وعال:   . (59)فَاْدُعوا هللَا ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
 

 من السنة املطهرة 

 

 .43سورة القصص: ( 52)
 .60( سورة األنفال: 53)
 .39( سورة األنفال: 54)
 .217( سورة البقرة: 55)
 .43( سورة الروم: 56)
 .33( سورة فصلت: 57)
 .15( سورة الشورى: 58)
 .14( سورة غافر: 59)
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 إحياء الشعائر
: »شيعتنا املتباذلون يف واليتنا، املتحابون يف مودتنا، املتزاورون يف  قال أمري املؤمنني 

 . (60) إحياء أمران..«
 : »جتلسون وحتدثون؟«  وقال اإلمام أبو عبد هللا الصادق 

 قلت: نعم.
حيا أمران. اي فضيل، َمن ذََكران أو  قال: »تلك اجملالس أحبها، فأحيوا أمران، رحم هللا من أ

ذُكران عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذابب غفر هللا له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد 
 . (61)البحر«

قال: مسعته يقول لداود بن سرحان: »اي داود، أبلغ   وعن معتب موىل أيب عبد هللا 
خر فتذاكرا أمران، فإن اثلثهما ملٌك  موايل عين السالم، وإين أقول رحم هللا عبداً اجتمع مع آ

يستغفر هلما وما اجتمعتم فاشتغلوا ابلذكر، فإن يف اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء ألمران وخري 
 . (62) الناس من بعدان من ذاكر أبمران وعاد إىل ذكران«

يقول: »ما   وعن أم املؤمنني أم سلمة )رضي هللا عنها( أَّنا قالت: مسعت رسول هللا 
إال هبطت عليهم مالئكة السماء حىت  م يذكرون فضل علي بن أيب طالب اجتمع قو 

حتف هبم، فإذا تفرقوا عرجت املالئكة إىل السماء فيقول هلم املالئكة: إان نشم من رائحتكم 
ما ال نشمه من املالئكة، فلم نر رائحة أطيب منها؟ فيقولون: كنا عند قوم يذكرون حممداً  

ن رحيهم فتعطران، فيقولون: اهبطوا بنا إليهم، فيقولون: تفرقوا  فعلق علينا م وأهل بيته 
 . (63) ومضى كل واحد منهم إىل منزله، فيقولون: اهبطوا بنا حىت نتعطر بذلك املكان«

: »ما قال فينا مؤمن شعرًا ميدحنا به إال بىن هللا له مدينة يف اجلنة  وقال اإلمام الرضا 
 .(64)ا كل ملك مقرب، وكل نيب مرسل«أوسع من الدنيا سبع مرات، يزوره فيه

: »من تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكب منا كان معنا يف درجتنا يوم القيامة،  وقال أيضاً 
ومن ذك ر مبصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملسًا حييا فيه  

 

 .20245ح 4ب 190ص 15( وسائل الشيعة: ج60)
 .15532ح 10ب 20ص 12( وسائل الشيعة: ج61)
 .9563ح 9ب 325ص 8: ج( مستدرك الوسائل 62)
 .14387ح 23ب 392ص 12( مستدرك الوسائل : ج63)
 .3ح 8ص 1: ج( عيون أخبار الرضا 64)
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 . (65)أمران مل ميت قلبه يوم متوت القلوب«
 

 األمةدور اجملالس ِف إَّناض 
 . (66): »جملس احلكمة غرس الفضالء«قال أمري املؤمنني 

 . (67) : »جمالس العلم غنيمة«وقال 
: »أيها الناس، إنه من استنصح هللا وف ق، ومن اختذ قوله دلياًل ُهِدَي لليت هي وقال 

 . (68)أقوم«
: »ما جالس أحد هذا القرآن إال قام بزايدة أو نقصان، زايدة يف هدى، أو  وقال 

 . (69)قصان من عمى«ن
 

 نفي البدع 
: »إذا ظهرت البدع يف أميت فليظهر العامل علمه، فمن مل يفعل فعليه قال رسول هللا 

 . (70) لعنة هللا«
: »إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منهم وأكثروا من سبهم وقال 

يف اإلسالم وحيذرهم الناس وال  والقول فيهم والوقيعة، وابهتوهم كيال يطمعوا يف الفساد 
 . (71)يتعلموا من بدعهم، يكتب هللا لكم بذلك احلسنات ويرفع لكم به الدرجات يف اآلخرة«

 . (72) أيضاً: »من أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه فهو رد« وقال 
: »... فإذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم، فعليكم ابلقرآن، فانه  وقال 

 

 .4ح 17اجمللس 73( أمايل الشيخ الصدوق: ص65)
 .225ح 3الفصل 1ب 1ق 47( غرر احلكم ودرر الكلم: ص66)
 .226ح 3الفصل 1ب 1ق 47( غرر احلكم ودرر الكلم: ص67)
 .من خطبة له  147ب: ( َّنج البالغة، اخلط68)
 .1975ح 4الفصل 4ب 1ق 111( غرر احلكم ودرر الكلم: ص69)
 .2ابب البدع والرأي واملقاييس ح 54ص 1( الكايف: ج70)
 .4ابب جمالسة أهل املعاصي ح 375ص 2( الكايف: ج71)
 ابداع عمر وقوله نعمت البدعة. 456ص 2( الطرائف: ج72)
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 . (73)    وهو أوضح دليل إىل خري سبيل...«   إىل قوله شافع مشفع 
 

 الدعوة لنشر الدين اإلسالمي
 . (74): »من أدى إىل أميت حديثاً يقيم به ُسن ة ويرد به بدعة فله اجلنة«قال رسول هللا 

: »من تعلم حديثني اثنني ينفع هبما نفسه، أو يعلمهما غريه فينتفع هبما كان  وقال 
 . (75)تني سنة« خرياً من عبادة س

يوماً يف مىن فقال: »نضر هللا عبداً مسع مقاليت فوعاها وبل غها من مل  خطب رسول هللا 
  ثالثة ال يغل عليهن قلب عبد مسلم: إخالص العمل هلل،   يسمعها   إىل أن قال 

 . (76) والنصيحة ألئمة املسلمني واللزوم جلماعتهم، فإن دعوهتم حميطة من ورائهم..«
 . (77): »إمنا نصر هذه األمة بضعفائها ودعوهتم وإخالصهم وصالهتم«هللا قال رسول 

 الفهرس

 
 3 ........................................... كلمة الناشر 
 7 .......................................... معىن اإلحياء

 10 ................................... إحياء ذكرى املؤمن
 14 ............................. االستعمار وحماربة الشعائر 

 16 ................................. ؟أأتيت قرب احلسني 
 18 .......................... حيل الغرب يف بالد املسلمني

 20 .................. جمالس التعزية على لسان قس مسيحي
 22 ............................... ي القرآن احلكيممن هد

 

 .16ح 1ب 17ص 89( حبار األنوار: ج73)
 .141الفصل 181جامع األخبار: ص (74)
 .44ح 19ب 152ص 2( حبار األنوار: ج75)
 .13ح 23اجمللس 186( أمايل املفيد: ص76)
 .1ح 2ب 125ص 8( احملجة البيضاء: ج77)
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 23 ............................... من هدي السنة املطهرة
 26 ............................................. الفهرس
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