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صالة على عن إمامنا أيب احلسن علي ابن موسى الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه أنُه قال : من مل يقدر على ما يُكفِّر بِه ذنوبُه فلُيكِثر من ال
الثًة بصوٍت رفيع لتعجيل نوروا اللس بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد , و ثالثانية ملودة الزهراء عليها أفضل الصالة و السالم و  حممٍَّد و آل حممَّد ,

 فرص صا ا ارمر صلوات اهللا و سالمه عليه ِعِرروا اللس بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد ..

 ُ سيـنيـا 

 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيران الرجيم

 بسم اهللا الر من الر يم

ى ذلك , اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و اللهم العن أول ظالٍم ظلم حق محمٍَّد و آل محمَّد و آخر تابٍع لُه عل

 بايعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جميعا ..

اللهم أرزقنا شفاعة الحسين يوم الورود و ثبت لنا قدم صدٍق عندك مع الحسين و أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين 

 عليه السالم ..

 سين أشفي صدر الحسي بظهور الحجة عليه السالماللهم يا رب الحسين بحق الح

 ارِ ـض الِشفـم ما بين بيـقد فُنيت   زاِر    ـــن دار آلَ ــدار البـالبِ 

 ارِ ـنـــزاِر       قد فُنيتـم ما بين بيـض الِشف دار آلَ ـالبِـدار البـ

 ارـه النهــوج وا كل غمٍد      نقِّـبوا بالَقتَـامِ كسر  رـموا السُ ـمقوِّ 

 ـه النهـارـوج ر كسروا كل غمـٍد      نقِّـبوا بالَقتَـامِ ـمـوا الُسمقوِّ 

 ...................................   األعادي     دماء  ض منـرزوا البيـط          

 ارِ ـا البتـالُضبـض بـالبيَفِلقـوا   األعادي     دماء  ض من ـرزوا البيـط          

 ارـا الخطَّ ـوق القنــوه فــرفع  يٍن    ـلرؤوس إن رأس حسا  واـطأطئِ           

 وق القنـا الخطـَّارـرفعــوه فـ يٍن     ــوا  الرؤوس إن رأس حسطأطئِ           

 ارـة المختـس مهجــإن في الشم الً     ــن الشمس ظدوا لكم عـال تم          

 ـس مهجـة المختـارـي الشمإن ف الً     ـال تمـدوا لكم عـن الشمس ظ          

 ذاريــين  الـالحس ـنَ كفَّ  بعدما   ـويـاً    ـلـنـوا عكفِ حـّق أن ال تُ           



 ِلسماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
 ۳ج إلمام الحجة عليه السالم ( يا لِثارات الحسين ) ِشعار ا                    الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة 

- 2 - 
 

 ال تـذوقوا المعـين  واقضـوا ضماً      ....................................          

 رارـد الغِ ــى بحـاٍم مضـبعد ض  اً    وا ضمـاقضـين  و ذوقوا المعـال ت          

 ارِ ـلقـًى بال إقبــه مُ ـوابن طـــوراً     ـٍر قبــال تشقـوا آلل فه          

 ال تشقـوا آلل فهــٍر قبـــوراً     وابن طـــه ُمـلقـًى بال إقبـارِ           

 ـارِ ـقد فُنيتـم ما بين بيـض الِشفــدار  البــدار آل نـــزاِر     البِ           

يرفعًه بيان معىن الِشعار الذي يف الليلة اروىل كان احلديث يف  , بدأتُه يف الليلتني املاضيتنيإلمتام  ديثي الذي سبق أن الليلة  أعود هذه -

لغوي يف الليلة اروىل املعىن الا بينَّ  ( يا لِثارات الحسين )صا ا ارمر صلوات اهللا و سالمه عليه و ينادي بِه أصحابُه يف يوم ظهورِه الشريف 

و يف ليلة البار ة و اليت كان فيها هلذا الِشعار تناولنا أيضاً أنواع الِشعارات مث وصل بنا الكالم إىل عجزنا عن معرفة املضمون احلقيقي هلذا الِشعار 
احلقيقية للِشعارات اليت رفعها  كثري من املضامنيهو عجزنا عن إدراك  أيضاً تناولنا هذه املسألة على حنو التتمة حلديث الليلة اليت سبقتها احلديُث 

و أوردت هذه الرواية الصالة اليت ترافقنا يف  ياتنا حتدثنا عن هذه املسألة أهل البيت عليهم أفضل الصالة و السالم و ضربنا مثاًال على ذلك 
صلوات اهللا و سالمه عليه عندما سألُه عن الباقر أيب جعفٍر و اليت يرويها سعد اخلفاف عن اإلمام املوجودة يف الكايف الشريف يف كتاب ارصول 

�م أهل تسليم إر م اهللا الضعفاء من شيعتنا  : فتبسم صلوات و سالمه عليه و قالأبا جعفر و هل يتكلم القرآن تكلم القرآن ُجِعلُت ِفداِك يا 
شيء ال استريع أن أذكرُه بني الناس , اإلمام  إن هذا : قلتُ : فقال سعد تأمر و تنهى و هلا صورة و خلق أن الصالة تتكلم و : لسعد  مث قال 

 الصََّالةَ  ِإنَّ { : ورد هذه اآلية الشريفة مث فمن مل يعرفنا بالصالة فقد أنكر  قنا و هل الناس إال شيعتنا  ينهره يقول :صلوات اهللا و سالمه عليه 

َهى و الفحشاء و املنكر رجال و حنُن إن الصالة تتكلم و النهي كالم يعين كالم   و النهيُ : ول فيق}  َأْكبَـرُ  اللَّهِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تـَنـْ

بذا الفهم الصالة حنن مل نكن نفهمها هذا الذي يعيش معنا يوميًا اإلمجايل قلنا إن هذا الِشعار ِذكُر اهللا و حنن أكرب بينَّا هذه املسألة بشكلها 

و إمنا لسنا بصدد بيان هذه الرواية على أي  ال مسألة اآلن  , و أن هذه الصالة تأمر و تنهىأ�ا تتكلم  الشريفة والذي أشارت إليه الرواية 
ذا الِشعار عن أن هبعد ذلك أيضًا حتدثنا  يومياً  اليت نتمسك با و تعيش معناخبصوص الِشعار من الِشعارات الكالم كان على سبيل املثال 

اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه لكن يا ترى من الذي حيملُه يف زمن الغيبة ذكرنا مجلة من اروصاف فيمن  يف زمن الغيبة رنُه ِشعار حممول
و احلقيقي مع و مسألة العيش العاطفي يكون أهًال حلمل هذا الِشعار بينَّا مسألة الرباءة من مجيع أبعادها و لو كان ذلك البيان بشكٍل إمجايل 

ة صلوات مقرع الوارد يف زيارة اإلمام احلجطلا االنتقام , االنتقام رجل احلق من أعداء أهل البيت أشرنا أيضًا لل عليهم السالم وأهل البيت 
بعد ذلك أشرنا أيضاً  ) ربلغ من طاعتك مرادي و أشفي من أعدائك فؤاديأن جيعل يل كرًة يف ظهورك و رجعًة يف أيامك  ( اهللا و سالمه عليه

املقصود من التمهيد , التمهيد  نتظار الذي يستبرن معىن التمهيد هنااملعىن الساذص االنتظار اخلايل و إمنا االذا االنتظار ال بإىل معىن االنتظار , 
ذلك اإلنسان أن يكون أهالً عها إذا اجتمعت يف اإلنسان ممكن أن يكون يف قلا اإلنسان أو متهيد يف نفس التمع هذه املعاين قلنا مبجمو 

صلوات الشريف الذي ينادي بِه صا ا ارمر مع ما نفهمُه من مضمون الِشعار الِشعار  ىت يتوافق شعورُه مع مضمون هذا الِشعار حلمل هذا 

ال ميكن أن تثبت يف قلا اإلنسان ما زالت الدنيا قد و هذه املقامات املعنوية اليت بيناها بشكٍل إمجايل و قلنا هذه احلاالت  , اهللا و سالمه عليه
( أال  ٌر يدُع هذه اللماظة رهلها ) و بينَّا معىن :يف قلبِه و لذلك أشرنا إىل قولة سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه  كالكلهات بكل  ألق



 ِلسماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
 ۳ج إلمام الحجة عليه السالم ( يا لِثارات الحسين ) ِشعار ا                    الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة 

- 3 - 
 

 و إىل فسادها اقبتهاإىل نتانة عو عبارة اللماظة إىل  قارتا بذه العبارة اللماظة بقايا الرعام يف ارسنان و أشرت إىل املناسبة يف التعبري عن الدنيا 
 ا الدنيا لو أمتلئ بِه قلا اإلنسان أيضاً يؤدي إىل فساد ارسنان كذلك كما أن هذه البقايا من ارطعمة لو تفسدت و تفسخت تؤدي إىل 

  ٌر يدُع هذه اللماظة وصلنا أن الذين حيملون هذا الِشعار هم ار رار ( أالهذه النقرة هذه املعاين بينَّاها وصلنا إىل إىل تفسخِه بل فسادِه 
و كان سيد أبا ار رار و كان سيد الشهداء سلران ار رار هم ار رار و لذلك كان سيد الشهداء رهلها ) أن الذين حيملون هذا الِشعار 

تلك اررض  يفت دمائهم أولئك الذين ُجِدلوا معه على رمال الغاضرية أولئك الذين ُسِفحو قلنا املصداق ارول لأل رار الشهداء سيد ار رار 
 ... صلوات اهللا عليه سيدهم  و سيد الشهداء عنوان ار رارالعنوان  اهلذا الوصف و هلذاملقدسة املصداق ارول و املصداق ارصدق 

احلديث وصل إىل باعتبار يف روايات أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني و من هم ار رار و ما معىن احلرية اليوم نتناول أوصاف ار رار  -

روايات أهل البيت صلوات اهللا أوصاف ار رار يف حناول أن نتتبع إمجايل  بشكلٍ لكالم الليلتني السابقتني أيضًا الكالم يكون تتمة  و الليلة هنا
 .. و املقام ال يسمح بالتفصيل لتفصيلبشكل إمجايل ال بنحو اعليهم أمجعني 

هؤالء الذين يدعون هذه اللماظة الذين يكونون أهًال حلمل هذا الِشعار  هؤالءيف وصف ار رار روايات املسألة اروىل اليت أشارت إليها ال  -

اللماظة رهلها و  تلك كان أسوًة رصحابِه فرتكوا) و سيد الشهداء ترك هذه اللماظة و كان أسوًة رنصارِه   هلها ( أال  ٌر يدُع هذه اللماظةر
 ..و أعروا وجوههم لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه و أعروا وجوههم هللا و تركوها خلف ظهورهم  خلفوهاعافوا الدنيا و تركوها 

 ار رار من هم و ما هي أوصافهم ؟  -

 تتبع أوصافهم يف روايات و أ اديث أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني , قلت بشكل إمجايل ن

و سالمه عليه يقول : ( إن قومًا عبدوا اهللا شكراً فتلك عبادة ار رار ) عبدوا اهللا شركًا هذه الرواية عن أمري املؤمنني صلوات اهللا  : عبادتهم -

ال بذا ( إن قوماً عبدوا اهللا شكراً فتلك عبادة ار رار ) و املراد هنا من شكراً ال بعنوان الشكر على النعمة  تتحدث عن وصف عبادة ار رار 

 : قسمت عبادة الناس إىل ثالثة أقسام رن الروايات الواردة عن أهل البيت يعين عبدوا اهللا شكراً لذاتِه مبعىن التحميد املعىن و إمنا الشكر هنا 

 فهناك عبادة العبيد   -

 و هناك عبادة الُتجار  -

 و هناك ار رار  -

 للعبادة فهذه العبادة عبادة العبيد .. هو الذي يكون دافعأما عبادة العبيد فيه اخلوُف من النار دافع اخلوف دافع اخلشية  

 .. و أما عبادة الُتجار فرمعاً يف اجلنة 

فالرواية هنا عندما تقول : إن قومًا عبدوا اهللا شكرًا , ُشكراً و أما عبادة ار رار كما تقول الرواية فأولئك قوٌم وجدوا اهللا أهًال للعبادة فعبدوه  

الشكر قد يكون على الِنِعم على اجلميل االختياري و أما التحميد قد يكون على اجلميل غري معناه يف  لذاتِه و إن كان الشكر خيتلف العلماء
الشكر لذات اهللا رن الرواية كما التحميد لذات اهللا هللا مبعىن احلمد , بالنتيجة الشكر هنا  هو هذا تفصيل علماء الكالم خيتلفون فياالختياري 
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, و , عبادة التجار طمعاً يف اجلنة خوفاً من النار فصلت هذا املعىن عبادة العبيد اد صلوات اهللا و سالمه عليه ذكرت قبل قليل عن اإلمام السج
( إهلي ما عبادة ار رار أولئك قوٌم وجدوا اهللا أهًال للعبادة فعبدوه لذلك , و لذلك يف بعض مناجاة أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 

القصرية صلوات اهللا و سالمه ك و ال طمعاً يف جنتك و إمنا وجدتك أهًال للعبادة فعبدتك ) أو كذلك ما جاء يف مناجاتِه عبدتك خوفاً من نار 
( إهلي كفى يب عزاً أن أكون لك عبدا و كفى يب فخراً أن تكون يل ربا ) مل تكن املسألة ناظرة هنا و نفس هذا املضمون عليه نفس هذا املعىن 

( إهلي كفى يب عزاً أن أكون لك عبدا ) ِلذاتِك أن أكون عبداً ِلذاتِك ( و كفى يب فخراً أن تكون يل و ال إىل مسألة الرمع  إىل مسألة اخلوف
و يف مناجاتم صلوات اهللا وردت بنحٍو كثري يف أدعية أهل البيت ربا أنت كما أ ا فاجعلين كما حتا ) مثل هذه املقاطع مثل هذه املضامني 

و إمنا عبادٌة هللا مل تكن مبتنية على أساس اخلوف و ال على أساس الرمع عبادة ار رار العبادة اليت فاملقصود هنا من العبادة من  عليهم أمجعني
 يف و لذلك  ىتو إمنا كل عمٍل يُتِقرُب بِه إىل اهللا ا ال ينسبق إىل ذهنك املقصود منها الصالة نو املقصود من العبادة هو يف اهللا سبحانه و تعاىل 

أمور اليت ُتشرتط فيها نية القربة يعين ارمور اليت تكون سبيًال للتقرب ُتشرتط فيها نية القربة العبادة ما هي ؟ العبادة ارمور اليت تعريف الفقهاء 
 ليست فقط هذه و إالللتقرب من أهل البيت بالعبادة , العبادة كل ارعمال اليت تكون سببًا هي هذه اليت ُتسمى يف أ اديث أهل البيت 

شّخصة املناسك 
ُ
يف الكتا الفقهية حبدودها و شرائرها و أبعادها و إمنا كل عمٍل من ارعمال يكون سببًا و سبيالً املعينة هذه املناسك امل

و ليست العبادة كما   ادةأ والِه يف  ال عبكل يف  أن يكون دائماً  قصوداملالعبد  هو تسميتُه بالعبد للتقرب إىل الباري ُيسمى بالعبادة رن العبد
ليست فقط العبادة أن كثرة التفكر يف أمر اهللا ) ب ة الصالة و الصيام إمنا العبادةصلوات اهللا و سالمه عليه ( ليست العبادة بكثر قال اإلمام الرضا 

من ِ سَِّن ُخُلقه مع الناس ُكِتا  ( من أدخل السرور على أهل جملسِه , و لذلك عندنا يف الروايات الشريفة صورة هذه املناسك ب تكون فقط
معىن العبادة و  ل الكالم مل يكن خمصوصاً للبحث يفذه املناسك املعينة على أي  اليست العبادة فقط بكمن هو صائم يف �ارِه قائم يف ليلِه ) 

) فتلك عبادة ار رار  عبدوا اهللا شكراً  عبادتم هللا ( إن قوماً من صفات ار رار أولئك الذين لكن هذي الصفة اروىل تفصيل مراتا العبادة 
يتُه بالعبد أن يكون يف كل أ والِه مرلق شئونات  ياتم رن العبد تسم و قلنا املقصود من عبادتمهذا الكالم بشكل إمجايل يف وصف عبادتم 

دائماً  ىت يف املناسك اليت هي مناسٌك عبادية هذا إن مل يكن  يف كثري من  االتنايف مقام العبادة أما اإلنسان يقصر ال يكون يف مقام العبادة 
. فالصفة اروىل من أوصافهم أن عبادتم عبادة ار رار  و هي يف  ال العبادة  أما املفروض بالعبد أن يكون يف كل  االتِه تقصٌري من عندنا 

 .. العبادة هللا سبحانه و تعاىل

يف أخالقهم , الرواية عن اإلمام أيب عبد اهللا جعفر ابن حممَّد الصادق صلوات اهللا و ار رار يف أوساط إىل مسألة ثانية  رتالروايات أيضاً أشا 
ها فليس فيه  ستمتع , مخُس ِخصال من مل يكن فيه خصلة منمسالمه عليه قال : ( مخُس ِخصال من مل يكن فيه خصلة منها فليس فيه كثٌري 

االستمتاع باملعىن االستمتاع هنا ال بذا املعىن اللغوي  , ن عدم االهتمام بِه يعين ال قيمة لهُ ستمتع هذه العبارة  كناية عكثٌري يستمتع ,كثري م
من مل يكن فيه خصلة فخمُس ِخصال  , مقدار االستمتاع هنا بدرجة القرب و البعديعين لُه قيمة ُيستمتع فيه هل هو قريٌا من اهللا احلقيقي 

ما هي و الثالثة احلياء و الرابعة ُ سُن اخلُلق قال و اخلامسة و هي جتمُع هذه اِخلصال  دبرياء و الثانية التمنها فليس فيه كثٌري مستمتع أوهلا الوف
أُعيد منت الرواية  , احلرية ) إذا احلرية هي الصفة اليت تكون جامعة هلذه اروصاف ال ظوا و اخلامسة و هي جتمع هذه اِخلصالاخلامسة ؟ احلرية 

و الثالثة احلياء و الرابعة ُ سُن اخلُلق و دبري من مل يكن فيه خصلة منها فليس فيه كثٌري مستمتع أوهلا الوفاء و الثانية التل مخس خصامرة ثانية (
 و تعين احلياء و تعين ُ سُن اخللق , هذه ارخالق ارربعة كما دبريو تعين التاخلامسة جتمع هذه الصفات و هي احلرية ) إذاً احلرية تعين الوفاء 

هي هذه اروصاف تعين احلرية  ديثنا عن ار رار و ار رار هم الذين اتصفوا عن إمامنا أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه مجعتها الرواية 
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يف كن املقام و املقصود هنا من الوفاء جبميع مراتبِه و إال هذه اروصاف كل وا دة حتتاص إىل حبث مفصل ل, قال الوفاء صلوات اهللا عليه باحلرية 
امليعاد أن يكون بينك و بني شخص موعد فتفي بذلك املوعد  , الوفاء جبميع مراتبِه املقصود جبميع مراتبِه الوفاء بالوعد مقام البيانات اإلمجالية 

 يَا{من الوعد و الوفاء بالعقد  تبةر  و الوفاء بالعهد و العهد أرقىأقل مراتا الوفاء , الوفاء بالوعد  و رمبا هو هذا كما اتفقتم عليه الوفاء بالوعد

و الوفاء جبميع مراتبها و الوفاء بالعهود و بالعقود الشرعية و العقلية و العرفية و الوفاء بالنذر و الوفاء باليمني  } بِاْلُعُقودِ  َأْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها

م و الوفاء لألصدقاء لكن هذا الوفاء و هذه املراتا اليت ذكرتا و لكل مرتبة و الوفاء ِلألخوة و الوفاء لألر ابالديون و الوفاء بالعواطف 

إذا مل تكن هناك املرتبة ارصلية للوفاء , الوفاء بامليثاق مبيثاق اإلمام , إن لكل إمام خصوصية معينة و أوصاف معينة هذي كلها ليست بشيء 
و لذلك  معهد يف أعناق شيعتهيهم أمجعني لعمن أئمة أهل البيت صلوات اهللا ئمة يف عهد إن لكل إمام يف عنق شيعتِه عهد لكل إمام من ار

إذا مل يفي هناك عهد يف أعناق الشيعة لإلمام املعصوم عيد الغدير ماذا يسمى بعيد امليثاق اركرب عيد امليثاق اركرب يعين عيد العهد اركرب 
هو بعهد اإلمامة بعقد اإلمامة إذا ذلك الوفاء ليس بشيء الوفاء ارول الوفاء ارصل لعقود اإلنسان بذا العهد  ىت لو وىف بتلك العهود و بتلك ا

لإلمام الوفاء لإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك أصحاب احلسني  هو الوفاء هذا  صل فذلك الوفاء وفاء فرعي الوفاء ارصلي
ظة ارخرية عندما يأتيه سيد الشهداء أوفيت يا ابن رسول اهللا اللفظة ارخرية هو هذا السؤال اللف  منهم  شهيدٌ  سقط, عليه السالم كلما سقط 

, الوفاء كما قلت البحث يف مسألة الوفاء حيتاص إىل كالم طويل رن اهلمة اليت يف نفسِه الشيء الذي يهمُه هل بلغ الوفاء وىف أم مل يكن قد وىف 
 الوفاء و التدبري أيضًا التدبري على مراتا لكن التدبري مراتا التدبري اآلن ال أشري إليها الوقت ما يسع و البحث اإلمجايل دائرة اآلن الكالم يف

يف هذه الليلة نصل إىل نتيجة و إذا مل نسترع إكمال البحث إن شاء اهللا يف الليلة القادمة ُنكمل مرالا أخرى أريد أن أشري إليها  ىت اآلن 
 بري اإلنسان أو التدبري يف بيتهِ يف اجلنبة املالية تدعلى مراتا مثل ما كان الوفاء على مراتا سواء كان التدبري يف املعيشة احلديث , التدبري أيضًا 

ناس أو يف أمور الرعية إذا كان راعيًا على الرتبية عائلتِه و يف تربية أطفالِه أو التدبري يف عالقاتِه مع جريانِه مع أصحابِه مع أصدقائِه أو التدبري ل
لكن التدبري اررقى أن يُدبر اإلنسان  ياته وفقاً لراعة اإلمام أي  ال التدبري أيضاً على مراتا   عليهم واليةمن يتبعونُه  من له  التدبري يف أمور

بالنحو اإلمجايل هذا ليها تلك ارنواع من التدبري اليت أشرُت إ, صلوات اهللا و سالمه عليه التدبري اررقى و التدبري املفروض هو هذا املعصوم 
على أي  ال التدبري أيضاً مرلوب لكن على حنو الفرعية أما التدبري ارصلي أن يدبر  ياته على حنو ما يريد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

ات اهللا عليهم أمجعني و صفة اإلسالم و هذي الصفة الثانية , الوفاء , التدبري , الصفة الثالثة احلياء و احلياء الصفة الواضحة يف أهل البيت صلو 

كان نبينا  ييئًا و هكذا كان أئمتنا صلوات صلى اهللا عليه و آله و سلم احلياء   نانبي ياة  عنوان اإلسالم و عنوان اإلميان احلياء و أبرز صفة يف
أمر هذا ارمر   أياإلنسان يكون مستعداً رن يفعل , اإلنسان اهللا عليه أمجعني , صفة احلياء رن احلياء إذا ُسِلِا من اإلنسان إذا رُِفع احلياء من 

فصفة ثالثة , كان  سنًا قبيحًا شنيعًا رديئًا إذا رُِفع احلياء أصبحت عند اإلنسان القدرة و القابلية على أن يفعل أي أمر و أن يقول أي كالم 
سالمه عليه قال : ( إن احلياء و العفة من خالئق اإلميان و إ�ما لسجية  عن أمري املؤمنني صلوات اهللا واحلياء و لذلك أيضًا ورد يف الروايات 

,  ديث عن ار رار , و شيمة اربرار ) , ( إن احلياء و العفة من خالئق اإلميان و إ�ما لسجية ار رار و شيمة اربرار ) و  سن ار رار 
كثرية جداً ( و أفضل الناس ة  سن اخللق و الروايات اليت وردت يف  سن اخللق  وصاف اليت هي مبجموعها متثل احلرياراخللق الصفة الرابعة من 

الناس موقفًا يف يوم القيامة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله أ سنهم أخالقهم أكملهم أخالقًا ) و هذا املعىن  قربأخالقًا ) ( و أ أ سنهم
حيا طالقة أيضاً وارد يف روايات أهل البيت عن أمري املؤمنني صلوا

ُ
ت اهللا و سالمه عليه قال ( الرالقِة الرالقُة شيمة احلر ) الرالقة يعين طالقة امل

أمري الذي يكون سيئ اخلُلق ال يكون وجهُه طِِلقًا , ( الرالقُة شيمة احلر ) يف رواية ثانية أيضًا عن سن اخللق الوجه طالقة الوجه كناية عن  ُ 
حيا طالقة الِبشر و  سن الِبشر أيضًا نفس املعىن  سن قال : (  سن الِبشر شيمة كل  ر )  صلوات اهللا و سالمه عليهاملؤمنني 

ُ
, طالقة امل
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اهللا و سالمه عليه و إذا  اإلمام احلجة صلواتهذه اروصاف و لذلك , الوجه أيضًا هي هذه ِكنايات و إشارات إىل  سن اخللق بنحو عام 
ا يأخذ عهداً على أصحابِه ماذا يأخذ عهد على أصحابِه ملَّا يأخذ اإلمام ملَّ◌ِ ايل أيضاً نتناول هذه املسألة أن نتناول هذا البحث يف هذه الليوفقنا 

و مل يقل هلم صوموا الدهر بتمامِه و مل يقل هلم كونوا  فرضمل يقل هلم صلوا يف اليوم ال م عهودعهدًا على أصحابِه عند البيعة ماذا يأخذ عليه
أو يف  ال أبدًا أخذ عليهم العهود حبسن اخللق أن ال تظلموا أ داً أن ال تتكربوا على أ د تواضعوا للناس أن ال تسبوا  دائمًاُ◌ يف  ال تسبيحٍ 

على نفسِه عهدًا يف ِقباهلم  إذا وصل بنا الكالم إىل هذه أ دًا أن ال تشتموا أ دًا أن ال ترردوا أ دًا أخذ عليهم عهود و هو كذلك أختذ 
لكن اإلمام ملَّا أخذ يأخذ العهود على ا يف هذه الليايل أيضًا نعرض إىل هذه املسألة اآلن الوقت ال يكفي لعرض هذه املسألة املسألة و وفقن

مخُس ِخصال من ارربعة اليت بينَّاها بشكٍل إمجايل هي احلرية كما قال إمامنا الصادق عليه السالم يأخذ يف هذه اجلنبة فهذه اروصاف أصحابِه 
كما تقول الرواية يعين على ارقل أن تكون يف اإلنسان خصلة لكن ال يُقال لُه  ر رن احلر الذي جيمع هذه اِخلصال   , فيِه خصلة  مل يكن

 ليس فيه كثري مستمع أوهلا الوفاء و الثانية التدبري و الثالثة احلياء و الرابعة ُ سن اخللق و اخلامسة ومن مل يكن فيِه خصلة منها مخُس ِخصال 
احلياء  كذلك  , فاحلرية بالشكل اإلمجايل يف هذه الرواية اليت بيّناها هي الوفاء و التدبري وو هي جتمع هذه اِخلصال احلرية اِخلصال  هي جتمع هذه

صفة الهذا بشكل إمجايل يف وصف احلرية أيضًا هناك أوصاف وردت يف الروايات وردت صفة واضحة يف ار رار  ,  سن اخللقُيضاف إليها و 

ة الواضحة يف ار رار و هي واضحة يف يوم عاشوراء و هي واضحة يف سيد الشهداء و يف أصحابِه رضوان اهللا تعاىل عليهم الصرب و هي أبرز صف
لو مسُه  , ( احلُر  ٌر والصرب على النوائا و لذلك أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه يقول : ( احلُر  ٌر و لو مسُه الضر ) من صفات ار رار 

تهُ الضر ) و كذلك يف اخلرب عن اإلمام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه يف الكايف الشريف قال : ( إن احلر  ر على مجيع أ والِه , إن صاب
سرا  تُبِدِل باليسُر عُ ِهر و أُِسر و اسإن صابتُه نائبة صِرب عليها و إن اجتمعت عليه املصائا مل تكسرُه و إن قُ نائبة صِرب عليها يف مجيع أ واهلم 

و إن احلر  ٌر على مجيع أ والِه إذا كذلك كان يوسف الصدِّيق ارمني مل يضرره  ريتُه و عن اسُتعبد و ُقِهر و ُأِسر , فاحلُر  ٌر و لو مسُه الضر 
صفة جلية يف واقعة الرف , سيد  قيقًة و اليت هي واقعة ار رار صابتُه نائبة و نابتُه النائبة صرب عليها و هذه الصفة واضحة يف واقعة الرف 

 ..( و رصرب  ىت ميل الصُرب من صربي )  احلر هو الذي ال تزعزعُه النوائاالشهداء ( و رصرب  ىت ميل الصُرب من صربي ) 

 ام و صيقُل األحرارـات فـإنـها       صـدأ اللئِ ـهللا ذر النـائبـ

 ام و صيقُل األحرارـات فـإنـها       صـدأ اللئِ ـهللا ذر النـائبـ

هذه اروصاف أبداً حنن خليون من هذه اروصاف , هذه اروصاف أوصاف من الصرب على النوائا  الة لكن حنن هل وجدت فينا هذه احلالة 

و اجلليل املعىن احملتوى  املقدس العظيمهذا الِشعار  ( يا لِثارات الحسين )ال لرد اللقلقة باللسان ار رار الذين يكونون أهًال حلمل هذا الِشعار 

و تلك اروصاف من الوفاء و التدبري و  هللا  قيقًة  ياتم كلها عبادةتكون عبادتم هللا حيملون هذه اروصاف ال حيملُه إال أولئك ار رار الذين 
و الروايات الواردة عن أهل البيت  إن احلر  ٌر و لو مسُه الُضر )و (    ر الصربو الصفة اجللية الواضحة يف ار رامن احلياء و  سن اخللق 

, أي مؤمن هذا ؟ يعين  ىت ) رن املعاول تأخذ من اجلبال و ال تأخذ من إميان املؤمن صلوات اهللا عليهم أمجعني ( أن املؤمن أشد من اجلبل 
هذه متابعة للروايات الواردة بشكٍل إمجايل , اآلن بالشكل اإلمجايل بذه اروصاف اليت أشرت إليها اآلن يف عرفنا املؤمن احلر الذي ُيسمى مؤمن 

هذه اروصاف مبعناها هذه اروصاف تكون نابعة من  الة احلرية لكن هذه اروصاف بشكٍل إمجايل عن أهل البيت يف أوصاف ار رار 
بعض هذه ب بتظاهر معني قد يتظاهرقد يتظاهر اإلنسان ببعض هذه اروصاف رمبا قد يتربع اإلنسان ال تكن ظاهرة يف اإلنسان احلقيقي 
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و إال من كان لكن إن مل تكن هذه اروصاف هلا جذور ضاربة يف قلبِه هلا جذور ضاربة يف كيانِه  لكن إن مل تكن هذه اروصافاروصاف 
يف بدنِه أكثر من يقول من كان خشوعُه هكذا يف الروايات من عالمات املرائي من عالمات املرائي يف الروايات ظاهرُه يف اخلشوع اآلن مثًال 

هذا من  الكاذبهذا التخشع يديه و يتظاهر باخلشوع و االنكسار و قلبُه خال كذا يشغل خشوعه يف قلبِه هذه من عالمات املرائي يف الروايات  
 ىت لو كان حيمل يف ق من باطنِه فهو مناف رجحيف رواياتنا أيضًا من عالمات الِنفاق من كان ظاهرُه يف واليتنا أ عالمات الرياء فليخدع نفسه 

صلوات اهللا عليهم واردة يف روايات أهل البيت هذه من عالمات املنافقني أيضاً باطنِه مودة رهل البيت لكن ظاهرُه أرجح من باطنِه فهو منافق 
مىت ا ترى هذه اروصاف ذكرناها لكن ي إذًا ما احلرية هذه اروصافضاربة يف جذورها يف قلا اإلنسان هذه اروصاف البد أن تكون أمجعني 

إذًا ما هي احلرية ؟ اآلن هذه الروايات اليت ذكرناها ضاربة يف قلبه مرتسخة يف كيانِه التكون ثابتة إذا كانت جذور احلرية تكون ثابتة يف اإلنسان 
احلرية هي احلالة اليت  , قيقيةبتلكم اروصاف احلتتحدث عن أوصاف ار رار أما ما هي احلرية هذه احلرية اليت تنعكس على سلوك اإلنسان 

 ) ال تكن عبداً لغريك فإن اهللا خلقك ُ را( رن اهللا خلق الناس أ راراً من كل شيٍء يستعبدُه فيها اإلنسان  تقاحلالة اليت ينعفيها اإلنسان  تقينع
, لإلنسان و للمال و للبيت و للجاه و لغري اإلنسان  لإلنسانعبداً للقضايا املادية و للقضايا املعنوية و إمنا لكل شيء عبداً لغريك ليس لإلنسان 

 تكن عبدًا لغريك فإن اهللا خلقك ُ را ) ما املقصود من هذه احلرية ؟ احلرية هي احلالة اليت ينعتق فيها ( الو للعلم و للسمعة و لكل شيء 

لدنيا اإلنسان مىت ينعتق اإلنسان أمُري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه يقول : ( من زهد يف الدنيا أعتق نفسه و أرضى ربه , من زهد يف ا
من إذًا من هنا تبدأ احلرية أعتق نفسه و أرضى ربه ال بذا الوصف من زهد يف الدنيا إ ال تتحقق   الة االنعتاق) يعين أعتق نفسه و أرضى ربه

ما دائمًا حنن نرددها على ارلسنة لكن ما املقصود من الزهد هذه كلمة و من هنا تبدأ احلرية زهد يف الدنيا أعتق نفسه من هنا يبدأ االنعتاق 
س املراقعات هل هو يف , الزهد يا ترى هل هو يف لبيف معىن الزهد اآلن أيضاً نسري سرياً إمجالياً سريعاً يف روايات أهل البيت املقصود من الزهد ؟ 

و يف بعض مراتا هو هذا الزهد ! نعم رمبا , رمبا قد يكون يف بعض  االت الزهد يسكن يف الرباري و يف اجلبال أن اإلنسان ينقرع عن الناس 
أن لبس املرقعات و أن تناول الرعام رمبا قد يكون يف بعض احلاالت زهد  االت , مراتا و خيتلف باختالف طبقات أهل اإلميان , الالزهد 

كما أن احلرية , الزهد ليس يف املظاهر  قد تكون يف بعض ار يان من مظاهر الزهد من مظاهرِه و ليس هو الزهد اجلش و أن لبس الثياب اخلشنة 
و ليس يف املظاهر الزهد ليس هو يف لبس املرقعات يف القلا الزهد أيضاً حملُه يف القلا  احلرية حملها ت اليت يتظاهر با اإلنسانليست يف الصفا

احلقيقي ليس من مظاهر الزهد و ليس من  قيقة الزهد , الزهد يف معناه نعم قد تكون هذه يف بعض احلاالت اجلِبال  يف لوساجلليس هو يف 
ليس الزهد أن ال متلك شيئًا رمبا اإلنسان ال ميلك شيئًا رنُه ال يتمكن من أن ينال شيئًا من الزهد أن ال ميلكك شيء متلك شيئًا  الزهد أن ال

 الزهد أن ال و إمنا ليس الزهد أن ال متلك شيئاً  إلعراض عن املناصايتظاهر با من املناصا الدنيا يتظاهر بالزهد رنُه ال يتمكن أن ينال شيئاً 
ارثرياء من أصحاب القصور  التجار كان أ دهذا الزاهد الذي كان يسكن يف رؤوس اجلبال و يف أ د اريام دخل إىل أصفهان  , ميلكك شيء 

 فمن مجلة و ربناء السبيل و أصحاب احلوائج كان قد أقام وليمة للفقراء و للمحتاجنيالفقراء و املساكني الفخمة من الذين ينفقون أمواهلم على 
 هذه العصا ال ميلك شيئاً من الدنيا إال عصاً بيدهِ  هذا الذي كان يقرن يف اجلِبال و يلبس الثياب املرقعة و ال حيمل إالالداخلني كان هذا الزاهد 

 مىت تبقى ل إىلو يق هذا الثري بقصرهِ  فقام يعظ هذا التاجرو ارلوان املختلفة من الرعام فدخل فرأى ذلك القصر الضخم و ارفرشة الوفرية 
 ىت أمسع قال ما أفعل قال أعرض عن هذه الدنيا قال ال أمتكن فالبد أن أصا بك هذا التاجر أيضاً تأثر ملوعظتِه  و الزبارص تتعلق بذه الزخارف

و خرص معُه هذا ال أمتكن من اإلعراض عنها أنا أصا بك فخرص هذا الزاهد املوعظة منك دائماً إذا بقيت يف أصفهان و هذه ارموال حتت يدي 

قال إذاً ال أرافقك أنت عصا تأىب أن ترتكها و أنا أترك هذه  عصاي الثري ابتعدا مسافة عن القصر الزاهد ألتفت قال البد أن نرجع فإين نسيت
, أصحاب احلسني مستعداً يكون اإلنسان أن  ميلكك شيء هو هذا الزهد , الزهد القصور و ارموال ليس الزهد أن ال متلك شيئًا الزهد أن ال
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شيء ما  لحظة اليت البد أن ال ميلكهم لكن يف الو من أصحاب ارموال و الثراء عليهم السالم كانوا كلهم من أصحاب املناصا االجتماعية  
, بعيد معىن بعيد  لكن هذا املعىن, الزهد أن ال ميلكنا شيء الزهد هو هذا فجاءوا إىل احلسني عليه السالم طلقوا الدنيا و ما فيها ملكهم شيء 

أو بالتمين قد ال يكون بلبس املرقعات ال نتمىن أن نكون من الزهاد حنا الصاحلني و بذه بلبس املرقعات ميلكنا ليس الزهد عن  ياتنا كُل شيء 
راهيم ابن أدهم كان من , إبليها نتمىن  التمين أيضاً ليس من الزهد هذه احلادثة رمبا يف بعض الالس املاضية أشرُت إلسنا منهم كما يف الروايات 

و هو يلبس تلك الثياب ثياب السالطني و امللوك لكن يتمىن يف نفسِه أن و إبراهيم ابن أدهم يف قصر إمارتِه بعض أصقاع خراسان  ارمراء يف
, يسمع يف هذا ارمر و إذا بِه يسمع نفسِه يف يوم من اريام يفكر فيما بينُه و بني يكون من الُعبَّاد أن يكون من أولئك الذين أعرضوا عن الدنيا 

مسع وقع أقدام قال لقد على سرح قصره فصاح من الذي يتجرأ يصعد على سرح قصر السلران قصر ارمري فأجابُه هذا الذي وقع أقدام 
و هل الذي يريد أن يصل بعائر يف البيوت على سرح القصور على السروح و قال ر و أحبث عن بعريي  قال و هل تُبحث ارضاعت مين أباع

و فعًال إبراهيم يرتك قصره كان نداء اِهلداية إلبراهيم املهم  ال مل يكن كان رمبا ِمِلًك و إإىل اهللا أن جيلس يف مثل هذه القصور كان نداء اهلداية لُه 
ضًا ال يسمى زهد الزهد ليس هو بالتمين أن يكون هذا أيبعد ذلك , اآلن احلديث ليس عن إبراهيم لكن عن احلالة اليت يعيشها يعيش و يتمىن 

و هذا املقصود من معىن الزهد , الزهد االستعداد لك شيئاً الزهد أن ال ميلكك شيء أن ال مت  الزهد هو ليس بذا املعىنو ال هو بلبس املرقعات 

 ضحية مبالِه التضحية جبسدِه التضحية بأفكارهِ يف طريق أهل البيت يف كل وقت التضحية بكل ما ميلك اإلنسان التو للتضحية يف سبيل أهل البيت 
قدرته البدنية بقدرتِه املادية بكل ما يتمكن هو هذا الزهد و إال ليس الزهد بلبس املرقعات ما ميلك بوقتِه بقدرتِه التضحية بكل  التضحية بسمعتهِ 

الزهد بذا  انعتقلنا احلرية من زهد يف الدنيا اعتق نفسه عندما تتحدث عن ار رار قيف روايات أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني و لذلك 
هنا بذا املعىن الذي أشرت إليه وفقًا للبيان اإلمجايل الوارد يف  تاقو أرضى ربه االنعاإلمجايل الذي بينته من زهد يف الدنيا أعتق نفسه املعىن 

( ال يسرتقنك الرمع رن الرعم يرق اإلنسان جيعلُه عبداً ذليًال ال  ؟ ولو لذلك الروايات ماذا تقروايات أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني 
يقول ( العبُد  ٌر إن قـِِنع ) هذا صلوات اهللا و سالمه عليه يسرتقنك الرمع و قد خلقك اهللا  را ) ال يسرتقنك الرمع الرواية عن أمري املؤمنني 

شتِـِرى من السوق ( العبُد  ٌر إ لعبدا
ُ
الزهادة نفس املعىن  معىن وهن قـِِنع احلر عبٌد ما طمع ) العبُد  ٌر إن قنع إذا  صلت القناعة العريف العبد امل
و هذا هو هذا املعىن أن ال ميلكك شيء ال يسرتقنك الرمع و قد جعلك اهللا  را ) العبُد  ٌر إن قنع , احلر عبٌد ما طمع ( أن ال ميلكك شيء 

و ترك ترك الشهوات عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ( من ترك الشهوات كان  را )  املقصود من الزهد و لذلك يف الروايات من
أن ال ميلكك شيء ال يعين أن اإلنسان ال ينال  ظُه من الشهوات احملللة ال ليس بذا املعىن أبداً نفس املعىن معىن القناعة الشهوات بنفس املعىن 

يقول أنا أصلي و أنام و أصوم و أفرر ) هذه سنة أهل البيت و هذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و و إال سرية أهل البيت هذه ( النيب 
.....إىل الذي ال يسرتقُه الرمع و الذي ال يسرتقُه الرمع ذلك الذي زهد يف هذه احلياة الدنيوية سلم , من ترك الشهوات كان  راً بذا املعىن 

 لكاسيت هنا ينتهي الوجه ارول من ا

هو هذا الزاهد اآلن الصورة املعكوسة يف أذهان الناس أن الزاهد هذا الذي  من أدعى التفاخر بأوصاف معينة ....لبس املرقعات أو كل من أدَّعى
نعم املساء  أو الذي ُميسك مبسبحتِه من الصباح إىلأو الذي يكون دائمًا يف  الة صيام ح إىل املساء ا أو الذي يصلي من الصبجيلس يف بيتِه 

أما و هذه جمرد مظاهر للزهد لكن لكل مقاٍم مقال احلث عليها  ارمور اليت وردت يف الروايات على هذا ال شك فيه هذا منهذه أفعال ممدو ة 
املثال رواية عن  على سبيليسع و إال لكنت أذكر لك روايات كثرية أنا أشري إىل بعض هذه الروايات  املقام مايا ترى كيف منيز الزاهد من غريِه 

قال أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه , الزاهد الذي نتحدث عنه الزاهد احلر تشري إىل عالئم الزاهد صلوات اهللا و سالمه عليه أمري املؤمنني 
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ن ذهلا  و مل ينافس يف مل جيزع م, من زهد يف الدنيا و و من الذل الذي يصيبُه ما جزِِع من ذهلا  , : ( من زهد يف الدنيا و مل جيزع من ذهلاعليه 
من زهد يف الدنيا و مل , و مل ينافس يف عزها عزها يف ارموال و املناصا  و إال ما هو عزها و املقامات  املناصا    عزها  تماً يف  عزها  , 

) هذه العالئم و أجراها على لسانه  صدره و أثبت احلكمة يفاهللا بغري هداية خملوق و علمُه بغري تعليم  داههجيزع من ذهلا و مل ينافس يف عزها 
, و لذلك رسول و علمُه بغري تعليم و أثبت احلكمة يف صدرِه و أجراها على لسانه ُه بغري هدايٍة ادهي هذه هعالئم الزاهد يف نظر أهل البيت 

, الزهد باملعىن ا رأيتم  الرجل أُعري الزهد يف الدنيا , إذاهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم كان يقول : ( إذا رأيتم الرجل أُعري الزهد يف الدنيا 
) ( إذا رأيتم الرجل أُعري الزهد يف الدنيا فاقرتبوا منه فإنُه يُلقى احلكمة ) نفس املعىن الذي , فاقرتبوا منه فإنُه يُلقى احلكمة احلقيقي الذي بينتُه 

أن يُهدى أن عالمة الزهد هي هذه بذا املعىن بذا املضمون ت اهللا عليهم أمجعني صلواو روايات كثرية ورادة عن أهل البيت أشارت إليه الرواية 
و كثري من املفاهيم  لبس املرقعات يففتجري على لسانِه هذه العالئم ليس العالئم بغري هداية و أن يُعّلم بغري تعليم و أن تثبت احلكمة يف صدرِه 

هذه اروصاف  و عن روايات أهل البيت عن فهم أهل البيت و عن فكر أهل البيتصًال بعيدة و يف أذهان جمتمعنا أاملوجودة يف أذهان الناس 
الزهد يف بعض احلاالت من مظاهرِه و أما عن  قيقته احلقيقة تكون يف قلا تكون من مظاهر قد اليت يف أذهان الناس عن الزهد هذه رمبا 

 كان  تفصيلالاحلديث اآلن عن احلرية و هذا فمن زهد يف الدنيا أعتق نفسه  ,هر اخلارجية ال تكون يف املظاال تكون يف املظاهر اخلارجية اإلنسان 

أن ال ميلكك أن ال ميلكك شيء معىن احلرية هو هذا احلرية الزهد و الزهد بذا املعىن ف احلرية معىن و إال احلديث عن باعتبار ورد ذكر الزهد 
أن يفك أي رابرة من يعين أن تكون عند اإلنسان القدرة يف أي وقت لغريك من مجيع ارشياء , ال يسرتقنك الرمع ال تكن عبدًا لغريك شيء 

هم هو هذا احلر و لذلك كانوا أصحاب سيد الشهداء  احلر أن يتخلص من أي رابرة و من أي إضافة من اإلضافات الدنيوية هو هذاالروابط 
بشكٍل  إذا ما املقصود من معىن احلرية, أيضاً رضوان اهللا تعاىل عليهم زائر احلسني ة احلرية لكلمة ار رار و لكلمار رار باملعىن ارمت و اركمل 

زائر احلسني حياول أن يتشبه و لذلك حياول أن يتشبه بأنصار احلسني زائر احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه عندما يزور بشكٍل أوضح  أبني 
و جييبه يف ارجر و الثواب و يعرتض عليه ابن عرية أشهد أنَّا لقد شاركناكم ا خياطا ارنصار مَّ لِ ي جابر ابن عبد اهللا ارنصار , عليه السالم 

) زائر احلسني لقد  دَّثين  بييب رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ( من أ ا عمل قوم ُأشرك يف عملهم و من أ ا قومًا ُ ِشِر معهم 
, ماذا يقول زائر احلسني يف زيارتِه يف زيارة وارث يف القسم ارول منها املشهور لكن هللا و سالمه عليهم حياول أن يتشبه بأنصار احلسني صلوات ا

يف املفاتيح أيضًا موجودة للمحدث القمي رضوان اهللا تعاىل عليه املشهور عن زيارة  يف مصباح املتهجد لشيخ الرائفة  الزيارة بكاملها موجودة
قبل هذا املقرع مقرع أطول من هذا املقرع الذي نقرأُه يف مجلة فقرات السالم عليك يا وراث آدم ) ال الزيارة طويلة وارث أ�ا تبدأ رأساً  : ( 

على الباب الشريف يسبق هذا املقرع عندما تقف يف مجلة عبارات املقرع الذي يف زيارة وارث و زيارة وارث من الزيارات املعتربة ذلك املقرع 
, السالم عليك يا ابن رسول اهللا , السالم عليك يا ابن أمري املؤمنني عبدك و ابن عبدك و ابن سالم عليك يا أبا عبد اهللا فماذا تقول ؟ : ( ال

ِقُر بالرق ) إقرار بالرقية لإلمام عبدك عبودية يف نفس اإلنسان ربيِه رمِه و إق
ُ
ِقرُ    رقـرار بالـأِِمتك امل

ُ
بالرق و  ( عبدك و ابن عبدك و ابن أِِمتك امل

ِقُر بالرق ) مقر بالرق ملن و املعادي لعدوكم التارُك للِخالف عليكم و املوايل لوليكم 
ُ
؟ ) مورد الشاهد هنا ( عبدك و ابن عبدك و ابن أِِمتك امل

شهداء أنت يف نفس هو هذا احلر و رن أنصار سيد ال الذي يُقر مبعىن الرقية رهل البيتصلوات اهللا عليهم أمجعني مقر بالرق رهل البيت 
فالزائر هنا يتشبه آخر الزيارة  نفس زيارة وارث ماذا تقول عندما تسلم على ارنصار ( فيا ليتين كنت معكم فأفوز معكم ) يفآخر الزيارة الزيارة 

قر بالرق تعبدك و ابن عبدك و ابن أمِ معىن  ريتهم هو هذا و بأنصار سيد الشهداء رن أنصار سيد الشهداء كانوا هم ار رار 
ُ
و هذا املعىن ك امل

ال يسرتقنك و االستعباد بالرمع و لعدم ارسرتقاء املعاين السابقة لإلعراض عن الدنيا ما مل حتصل املعاين السابقة ال يتحقق يف قلا اإلنسان 
قر بالرق عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك افبكل معانيه البد لإلنسان أن ال يسرتق للرمع و قد جعلك اهللا  را الرمع 

ُ
التارك للخالف عليكم مل
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و يف صلوات اهللا عليهم أمجعني و هذا املعىن كان جليًا يف  ياة أصحاب سيد الشهداء و يف أوضح مراتبها يف أمسى مراتبها  ةو هذا معىن احلري
اآلن ال يسع املقام للحديث عن أيب ذر  , أبو ذٍر الِغفاري رضوان اهللا تعاىل عليهالذين مل يسرتقهم الرمع  ياة الكثري من أصحاب أهل البيت 

إن شاء اهللا إذا وفقنا يف وقٍت آخر نتحدث عن أيب ذر عن مجيع شئونات  ياتِه و  ياتُه واقعاً مدرسة لشيعة أهل البيت يف مجيع شئونات  ياتِه 
 ..صلوات اهللا عليهم أمجعني 

لألمر باملعروف و النهي   ىت على ألسنة الشيعة أن أبا ذر القى ما القى نتيجةً أبو ذر الغفاري هذا احلر بكل معىن الكلمة اآلن املعروف الغريا 

من  غريهو كان أبدًا أبو ذر مل يالقي ما القاه نتيجة ارمر باملعروف و النهي عن املنكر هذا كان من مجلة أعمالِه ارمر باملعروف عن املنكر 
, أبو ذر القى ذلك رنه كان يدعو لوالية علي صلوات اهللا ما القى الذي القاه أبو ذر الصحابة أيضًا يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر لكن 

فلُه اجلنة أو فهو من أهل اجلنة ) احلديث فيه تفصيل النيب  أبا ذرو لذلك رسول اهللا ماذا يقول له ؟ احلديث املعروف من بشرين بظهور عليه 
أنت املررود عن  رمي بعدي يقول لُه يا أبا ذر يقول لُه : يا أبا ذر ملَّا يقول له أنت من أهل اجلنة  صلى اهللا عليه و آله املقام ال يسع لذكرِه النيب

و  صحيح كان يقول هذا املعىن لكن أصل القضية هناالذين يكنزون الذها و الفضة  طُرِِد رنُه كان يأمر باملعروف, ما , ملاذا ؟ حملبتك أهل بييت
بأهل البيت أصبحت السليقة يف جمتمعنا  ىت على ألسنة ُكتابنا و مفكرينا و علمائنا أصبحت السليقة  هتمامعدُم اال رنُه أصبح يف السليقة لكن

الذي القاه أبو ذر رنُه كان يدعو لعلي أبدًا ليس هلذا يصبح العرض أن الذي القاه أبو ذر الذي القاه هو من أجل أمرِه باملعروف هي هذه 
يف املدينة يف كل أو يف كان يف اجلبل عامل يف لبنان أو كان ذلك يف احلجاز يه سواء كان ذلك يف الشام يف دمشق الشام صلوات اهللا و سالمه عل

يف أيام الثاين مرض أبو ذر و دخلوا عليه كان مرضُه مرضاً شديداً قالوا يا أبا ذر أوصين قال نعم كان يدعو لعلي صلوات اهللا عليه هذه احلاالت  
إذا كان عند اليت قد تكون واجبة أو تكون مستحبة هو وصيي الوصية هذي الوصية علي صلوات اهللا و سالمه عليه لقال  ؟ ملن , أوصيتك

عمر لكان قيل لُه أوصيت رمري املؤمنني املعروفة قال أوصيت لعلي صلوات اهللا عليه اإلنسان امليت هذي الوصية الشرعية  عند اإلنسان شئونات

نسبًة إىل رب و و اهللا أنُه لريبُِّ هذه اررض قال علٌي عليه السالم قيل لُه من هو  قًا أمري املؤمنني ىل أمري املؤمنني وصيت إأليق قال نعم لقد أ
ل املال حيمملَّا جاء الغالم من ِقِبل عثمان ابن عفان هذه احلادثة رمبا الكثري منكم حيفظها يف مجيع أ والِه  ىت يف هذه احلالة رباُين هذه ارُمَّة 

كان حيفظها يف مكان يف بيتِه قرع من خبز يابس  يف كيس و طرق الباب على أيب ذر و أبو ذر ما كان ميلك شيئاً ما كان ميلك شيئاً مئيت دينار 
 , ال خصك قال مأبو ذر فتح الباب و الغالم واقف بالباب هذه أموال من أمري املؤمنني يا أبا ذر , قال أعرى كل املسلمني أم خصين من دو�

خذها , قال ال خصك من دون املسلمني , قال إذاً ال  اجة يل با  , كان يتصور إذا يقول لُه خصك كأن هذا شيئاً يُفرُح أبو ذرهذا الغالم  
عتق عتق أنت عبد و تُ أنت تُ قال نعم أنت تكون  راً أما أنا إذا قبلتُه أنا سأكون عبداً  , قال : و لكن قال يل إذا أبو ذر قِِبِل هذا املال أنت  ر

يف كل مقام  اليابس , قال و أين لغٌين بوالية علي صلوات اهللا عليه أنت ال متلك شيئًا إال هذه الُكسريات من اخلبز أما أنا إذا قبلتُه , يا أبا ذر 
نسلط الضوء على ضوان اهللا تعاىل عليه على  ياتِه ر يف يوم من اريام نلقي نظرة و  وادث كثرية إن شاء اهللا إذا وفقنا كان يلهج بذه القضية 

ن رنه يأمر باملعروف , اآلن هذا شيء أثار عليه بعض ت صلوات اهللا عليهم أمجعني مل يكأن ارذى الذي القاه من أجل أهل البيهذه القضية 
و د و القى ما القى و عاش معىن احلرية هلذا ارمر أُبعِ هنا رنُه كان يدعو لعلي صلوات اهللا و سالمه عليه أما القضية ارصلية هي املشاكل 

ذا العبد أنا أكون عبدًا رنُه كان يستشعر معىن احلرية يف ذاتِه كان يعيش معىن احلرية بنفس هذه املعاين اليت بينتها روايات هللذلك عندما يقول 
و أنا اآلن أعرض آلخر أيام  ياتِه بعد أن نفاه اللعني إىل و من املشاكل , و إال القى ما القى من املصائا أهل البيت اليت أشرنا إليها قبل قليل 

كان عندُه ذر و كان عنده   ولدُه ذر مرض, كانت عندُه و كان فقريًا كانت عندُه ُغنيمات  رضوان اهللا تعاىل عليه الربدة بعد أن نُفي إىل الربدة 
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رن عثمان سألُه قال أي البقاع أ ا إليك مكة و املدينة , املدينة رن دة و املؤرخون بعد أن نُفي إىل الربِ ذرة ولٌد و بنت هكذا تذكر الروايات 
إىل أطراف الربدة أرض ال ماء فيها ال عشا ال  فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و أيها أبعد إليك الربِدة رن اليهود يقرنو�ا فنفاه إىل الربدة 

للفقر للجوع و هلذه اررض الوبيئة اليت كان قد نُفي إليها متِرِض ولدُه  عليه نتيجةً هللا تعاىل كأل أرض قا لة جرداء و هناك نُفي أبو ذر رضوان ا
كذلك فوقع مرض شبيه مبرض الراعون الذي يصيا اإلنسان وقع هذا املرض يف غنيماتِه   بعد مرت اريام, فدفنُه هناك ذر و تويف و  فر لُه قرباً 

ن حلمها يكون وبيئاً ماتت اروىل و الثانية هكذا ماتت شويهاتُه مل يبقى عندُه عجة و ال يستفاد من حلمها رتموت النفتتقرح أبدا�ا من جانبيها 
زوجتُه أيضًا مترضت و توفيت و  فر هلا قرباً و دفنها أشتد بِه اجلوع فقال ربنتِه خنرص نبحث يف الرمال عن  شيش عن شيء ينال منه الرعام 

الرمال كما تقول أبنتُه و انقلبت عيناه  سن فوقع علىد بِه املرض و ِكبِـُر الًا ما وجدوا شيئًا اشتد بِه اجلوع و اشتد عشبًا  شيشعشا لعلنا جن
و يدة هذه الرفلة طفلة صغرية يف هذه الصحراء القا لة ماذا اللحظات ارخرية من  ياتِه فأبنتُه كانت تقول يا أبه أنت إذا مت فماذا أصنع 

خذيين على طريق العراق الرريق الذي يأيت من جهة العراق و غريين بالكساء غري وجهي بالكساء سيأيت قوم من جهة العراق أصنع يا أبه قال 
و سيأيت قوٌم من العراق أولئك يتولون دفين هكذا قال الرسول , يا أبا ذر تعيش و دك و متوت و دك و تُبعث و دك و تدخل إىل اجلنة و دك 

و بعد ذلك البالء الشديد الذي مر  و فعًال فارقت رو ه احلياة بعد ذلك العذاب الشديديف اجلنة  ك أولئك أصحايبوزون بغسلك و تكفينيف

غرتُه بالكساء و بقيت هذه الرفلة جرت جسد أبيها فوضعتُه على قارعة الرريق اآليت من جهة العراق  ماذا صنعت ؟ عليه هذه الرفلة الصغرية
صيبه اخلوف على تربة ميت يستو ش تصيبُه الو شة الصغرية عكس اإلنسان الكبري إذا كان يف مكان خايل و بق الرفلةالرفل الصغري  عادةً 

ارشرت رضوان اهللا تعاىل قافلة قادمة من جهة العراق من ؟ من الذي يتقدم مالك بقيت هذه الرفلة و إذا بغبار من جهة العراق قارعة الرريق 
من شيعة علٍي صلوات اهللا و سالمه عليه مالك ارشرت نزل رأى هذه الرفلة يف وسط  و اجلهابذة ك اربرالابن أولئ ابن اخلزاعي عليه عمر

و  بعد ذلك  فروا لُه قرباً صلى اهللا عليه و آله و سلم نزلوا و بكوا  ول جنازتِه قالت هذا أبو ذر صا ا رسول اهللا الصحراء اخلالية ما اخلرب ؟ 
بنتِه ر  و قال هلا بنية تذهبني معيلة معه و دفنُه ف دينار من دنانري الذها كانت  هللا تعاىل حبلة قيمتها أربعة أالرضوان اكفنُه مالك ارشرت 

و فعًال مالك بعد ذلك يأخذها إىل بيت أمري املؤمنني و هكذا كانت ذرة قالت ال أنا أذها إىل بيت موالي علي صلوات اهللا و سالمه عليه 
و الذي يريد أن يوايل علياً بتمام رنه واىل علياً صلوات اهللا عليه و هكذا كانت احلرية واضحة يف  ياتِه ت  ياة ار رار هكذا كان ياة أيب ذر 

, أبو ذر البد أن يعيش هذا املعىن من احلرية  صلوات اهللا و سالمه عليه ( يا لِثارات الحسين )أن يرفع هذا الِشعار  و الذي يريد هذا املعىن

ملسلمني أبو ذر مجلُه كان أعجف , أعجف يعين حنيف اب خرص صلى اهللا عليه و آله و سلم ِلمَّا خرص النيب يف غزوة تبوك  تعاىل عليه رضوان اهللا

فرتكُه و أخذ يسري على يف الرريق مات اجلمل ارعجف بعد ذلك حلق برسول اهللا خرص على اجلمل ارعجف  فتأخر ثالثة أيام عن املسري 
عند جبل يف هذه الصخرة يف الرريق صادف صخرة جهة تبوك  يث النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم أغراضه و توجه إىل  ثيابه و محلأقدامِه 

فما أعرتُه نفسه أن ذاق املاء فوجدُه  لوًا باردًا فشرب من هذا املاء أبو ذر كان شديد العرش مائُه كان قد نفذ يتجمع ماء من ماء املرر 

فوضع ذلك املاء يف تلك ارداوه قال ال أشرب من هذا املاء  ىت كانت عنده أداوه , أداوه إناء ُحيمل فيه املاء ُحيفظ فيه املاء  يشرب هذا املاء
يذها بعرشِه يتوجه إىل جهة رسول اهللا , رسول اهللا صلى اهللا عليه و و فعًال يذها بعرشِه صلى اهللا عليه و آله و سلم يشرب منُه رسول اهللا 

أبو قتادة من ملَّا وصل من شدة العرش قالوا أدركوه فإنُه عرشان قالوا هو يا رسول اهللا سلم ينظر إليه من بعيد يقول كأنُه , كأنه أبو ذر آله و 
اء و شرب ذلك املا على ركبتيه من شدة العرش ملئت له القدح باملاء يقول جثأصحاب النيب صلى اهللا عليه و آله يقول جئتُه باملاء يف القدح 

ملا ذقت هذا املاء وجدتُه ِلما مل تشرب قال يا رسول اهللا كان القدح كبرياً قلنا لُه رمحك اهللا هذه ارداوه مملوءة باملاء رسول اهللا أيضاً قال لُه الكثري  
ابن هذا يذكرنا مبوقف برير  , ىت تشرب منه يا رسول اهللا , هذه  ياة ار رار فحفظتُه لك  لواً بارداً مل أُِطق أن أشرب و أنت مل تشرب منه 
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و ملا خرجت العقيلة ملَّا أشتد العرش بالعائلة احلسينية يف ليلة التاسع أو يف ليلة العاشر رضوان اهللا تعاىل عليه خضري اهلمداين يف يوم الرف 
 و صبية ينادون العرش خرص خلفها عشرون ما بني صيبيف خيام أهل البيت صلوات اهللا عليها تبحث عن قررات من ماء للرفل الرضيع 

برير ابن خضري كان يسري جبنا اخليام و معه مجلة من احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه  خميمش و البكاء و النحيا كان ُيسمع يف ـالعر
 , ال كان كذلكنا أمهاتنا ال و اهللا ثكلو يف أيدينا قوائم أسيافنا صلى اهللا عليه و آله من العرش قال يا أصحايب أمتوت بنات رسول اهللا أصحابِه 

بعضهم قال كل وا د حيمل صبية يتوجه إىل جهة النهر و قالوا إذا ما الرأي ماذا نفعل  دثوهم بارمر أمجعوا ارصحاب مجعوا ارصحاب 
  ةمنلئها باملاء قربمل القربة حن قالوا الرأي أنارعداء يضربو�م يقتلو�م ارطفال يصابون بالسهام  هؤالء ويسقيها قالوا ال رمبا تصاب هذه الصبايا 

ملئوا القربة و  ال القوم فيما بينهم و بني خيام يف وقت الليلة و فعًال وصلوا إىل الفرات إىل الفرات  اجتهوايف املخيم محلوها و كبرية كانت 
فعًال أ د بالقوم  جزو حنن نناىل اخليام حياول أن يوصلها إليأخذ رجل هذه القربة  قالوا ماذا نفعل ؟ قالاحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

عنقه  يفربة قأخاط خيط القربة  بل الوقع سهٌم يف عنقه فصدرِه ملا محلها و توجه حنو اخليام ُرمي بالِسهام  علىارصحاب حيمل هذه القربة 
فداءًا هلذه القربة اليت أوصلها اهللا عليه و آله  صلىفداءًا روالد رسول اهللا قال احلمد هللا الذي جعل رقبيت ؟ أتدري ماذا قال كما يذكر اخلرب 

دى يا لعراشى احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه بعد ذلك بعد أن نابذوه من مكانِه وصلوا بالقربة فجاء برير وضع القربة فيما بني اخليام و نا

و ذاك من شدة عرشهم هذا يضع خده على القربة لقربة اجتمع ارطفال  ول اهذه القربة و هذا املاء بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 
فُأريق املاء فنادى ارطفال يا بُرير العرش   بلها وا عليها فانفتح وكاء القربةازدمحو هذا يفتح صدره يقلبُه على القربة يضع وجهه على القربة 

 :آل رسول اهللا سيدي يا صا ا الزمان  يايقول واهلفاه على أكبادكم أخذ برير يلرم على رأسِه ش فقد أريق املاء ـالعر

 ةـرزايا اآلتيــنت الوّ ــو ه     أنست رزاياكم رزايانا التي سلفت               

 تبتـل منكـم كـربالء بــدٍم       و ال تبـتل مـني بالدموع الجارية

 ـــــــــــــــــــــــــ
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