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ف 

 

  
 
  

   هـ1441 / ذح / 26: التاريخ
    

 ملخص المحاضرة الخامسة

 
كَانَ الْمُؤْمِنُؤنَ   كُل ِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ    فَلَؤْلَا نَفَرَ   كَافَّةً  لِيَنْفِرُوا﴿وَمَا   وَلِيُنْذِّرُوافِي الد ِّينِّ    لِيَتَفَقَّهُؤامِنْ 
  122التؤبة:  ﴾ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَقَؤْمَهُمْ اِذَا رَجَعُؤا اِلَيْهِّمْ 

 : قسميهنا يُقتسم المؤمنؤن إلي 
الدين في  للتفقة  والقاعدين  الدين،  لصيانة  النافرين  الحرب.   الخارجين  جبهات   في 

 الصادقي،المؤضؤعي. 
هم ها   بحاجة الى طليعة رائدةمتحفز أبدا الى االمام، وهؤ لذلك    مجتمع رساليالمجتمع االسالمي  

 المدرسي،من هدى القرآن. الؤحيد التفقه في الدين والتعمق في رسالته السماوية فهما وتطبيقا. 
 

 لينفروا 
كيد الن فى »لِيَنْفِرُوا«  . الل ام لتأ

 الطبرسي. .غير صحيح وال ممكنوالعلم  عن أوطانهم لطلب الفقه  نفير الكاف ةوالمعنى: أن  
فريدا   ويتركؤا النبي صالنهي أي ليس للمؤمنين أن ينفروا ويخرجؤا إلى الجهاد بأجمعهم  

 . الطبرسيوحيدا.
 . ال يستقيم لهم أن يثب طؤا جميعا؛ لنحؤ غزو وطلب علم، كما  وما استقام لهم أن ينفروا جميعا

 . الكاشاني، األصفى
 



  

 

 

2 

ي فكر المرجعية الدينية عليه السالم نظرة معارصة لثورة االمام الحسي   دورة الخطابة الرسالية المكثفة / 
ف 

 

 فلوال نفر 

 . االبتعاد و الهمةتتضمن معنى مفردة النفر من متابعة أصحاب المعاجم اللغؤية: ف
 الطؤسي.  .هي للتحضيض إذا دخلت على الفعلو ،هال نفرمعناه  »فَلَؤْ ال نَفَرَ« قؤله

كُل ِّ فِرْقَةٍ«  فحين لم يمكن نفير الكاف ة، فهل ا نفر جماعة أي    »طائِفَةٌ«  أي جماعة كثيرة  »مِنْ 
 الطبرسي. .قليلة

   الكاشاني، األصفى ، كقبيلة وأهل بلدة. كثيرةمن كل  جماعة  فهل ا نفر 
 بل هؤ الجهاد األكبر.  لما فيه من مجاهدة اعداء الدينوسمى الخروج الى طلب العلم نفرا  

 عبدالله شبر، الجؤهر الثمين
المدرسي،   .ليكؤن أقرب الى واقعهم وأعرف بمشاكلهممثال من كل عشيرة، وأهل المنطقة  

 من هدى القرآن.

 ليتفقهوا 
 الطباطبائي،البيان. وأن  الفقه مطلق المعارف الديني ة اصؤال وفروعا.

 الطؤسي. مختصاً بمعرفة الحالل والحرام.  وصار بالعرف
فقد   القتال،  كما  جهاد  الدين  في  التفقه  الخارجينفألن  على  من   يصدق  أنهم  لذلك 

 الصادقي،المؤضؤعي. .النافرين
 الطبرسي. .ويتجش مؤا المشاق  فى تحصيلها: ليتكل فؤا الفقاهة فيه  لِيَتَفَقَّهُؤا فِي الد ِّينِّ«  »منهم  

وإن تكن جبهات الحرب أيضاً مجاالت لعملية ال ترجع فقط إلى النافرين،    »لِيَتَفَقَّهُؤا«  فهنا
 الصادقي،المؤضؤعي. . التفقة في الدين

في سد  الحاجات التي يتؤقف عليها نمؤّها وتطؤّرها وحركتها الشاملة    ال بد لألمّة من التنؤّع
 فضل الله،من وحي القرآن. في الحياة. 

 لينذروا 
 الطبرسي. .إنذار قؤمهم وإرشادهم  : وليجعلؤا غرضهم بالت فق ه»وَ لِيُنْذِّرُوا قَؤْمَهُمْ«

 الطبرسي. إذا رجعؤا إليهم. القرآن ويخؤفؤهم بهوليعلمؤهم 
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 ال الترفع على الناس والتبسط في البالد.  ويقيم   أن يستقيمينبغي أن يكؤن غرض المتفقه  
 الكاشاني، الصافي.

فتح الله، زبدة   .التشب ه بالظلمة في مالبسهم ومراكبهمينبغي أن يكؤن غرض المتعل م  ال  أن ه  
 التفاسير  

في   زمام المبادرةأن المسألة ال تقتصر على الجؤاب عند السؤال، بل تتسع وتتسع ليتسلمؤا  
 فضل الله، من وحي القرآن اإلبالغ واإلنذار.

 لعلهم يحذرون 
أي   الترجي،  ال  الطلب،  هنا  لعل  المرشدين ومعنى  من  يسمعؤا  أن  عليهم  يجب 

 مغنية،الكاشف. .ويطيعؤا 
 الطؤسي. ، ألن الشك ال يجؤز على اللَّه.لكي يحذروا

 ال يجب عليه القبؤل منهو  ان معه شرعاً وجب عليه ان ينظر في معجزهو   إذا ادعى مدع النبؤة 
االنذارو الطائفة  على  يجب  ان  يمتنع  ال  فكذلك  نبؤته.  يعلم صحة  ان  قبل  على و  تصديقه  يجب 

 الطؤسي. .التفتيش حتى يعلمؤا صحة ما قالؤه فيعلمؤا بهو المنذرين البحث
 الطبرسي. .عقاب الل ه ويطيعؤنه أن يحذروا من  

 الكاشاني، الصافي..يحذروا عم ا ينذرون منهارادة أن 
عندهم يتفقهؤن  بما  والمحاظير  والعملية.المحاذير  والعقيدية  المعرفية  والثغؤر  الحدود  وهي   ، 

 الصادقي،المؤضؤعي. 
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 ثمَّ دعا الحُسينُ عليه السالم بِّدَواةٍ و بَياضٍ، و كتَبَ هذه الؤَصِيَّةَ ألخيهِ مُحَم د:

 بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم
اَخيهِ مُحَمَّدِّ بنِّ عليٍّ المعروف بابن   هذا ما أوصى بهِ الحُسينُ بنُ عليٍّ بنِّ أبي طالِبٍ إلى 

اللَّهُ وَحدَهُ ال شَريكَ لَهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسؤلُهُ،  إنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ يَشهَدُ أنْ ال إلهَ إلَّا الحنَفيَّةِ:
آتِيَةٌ ال رَيبَ فيها، وأنَّ اللَّ هَ يَبعَثُ مَن جاءَ بالحَق ِّ مِن عِندِّ الحَق ِّ، وَاَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأنَّ السَّاعَةَ 

، وَال مُفسِداً، وَال ظالِماً، وَإنَّما خَرَجتُ أطلُبُ اإلصالحَ في بَطِراً  وال  أشِرَاًفِي القُبؤرِّ، إن ِي لَم أخرُج  
آمُرَ بالمَعروفِّ، وَأنْهى بسِيرَةِ   اُمَّةِ جَد ِّي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله، اُريدُ أنْ  عَنِّ المُنكَرِّ، وَاَسِير 

[، فمَن قَبِّلَني بِّقَبؤلِّ أبي طالِبٍ ]عليه السالم مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله، وَسيرَةِ أبي عليِّّ بنِّجَد ِّي  
يَقضِيَ اللَّهُ بَيني وبَينَ القَؤمِ بِّالحَق ِّ، ويَحكُمَ   بِّالحَق ِّ، وَمَن رَدَّ علَيَّ هذا صَبَرتُ حتَّى  الحَق ِّ فَاللَّهُ أوْلى 
وَهُ وَبَينَهُم  وإلَيهِ بَيني  تَؤكَّلتُ  عَلَيهِ  إلَّاباللَّهِ،  تَؤفيقي  اَخي، وما  يا  وَصِيَّتي  وَهذهِ  الحاكِمينَ؛  ؤ خَيرُ 

 ، وَال قؤَّة إلَّاباللَّه العليّ العظيم. اُنيبُ، والسَّالمُ عَلَيكَ وعَلى مَنِّ اتَّبعَ الهُدى
حمَّد، ثم  ودَّعه، وخرج في الحسين كتابه هذا وختمه بخاتمه، ودفعه إلى أخيه م  قال: ثُم  طؤى

ليال مضين من شهر شعبان في سنة   يُريد مكَّة في جميع أهل بيته، وذلك لثالث  اللَّيل،  جؤف 
»فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَب   ؛ فلزم الطَّريق األعظم فجعل يسير وهؤ يتلؤ هذه اآلية:ست ين

 «. نَج نِي مِنَ الْقَؤْمِ الظَّالِمِينَ
 -113114؛ ص 3ئمة عليهم السالم ؛ جمكاتيب األ
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 سمات اخلطيب احلسيني
  أصحاب اللب:

كُرُونَ   1٩٠اِنَّ فِي خَلْقِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْاَرْضِّ وَاخْتِلَافِّ اللَّيْلِّ وَالنَّهَارِّ لَآيَاتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِّ﴿ الَّذِّينَ يَذْ
السَّمَاوَاتِّ وَالْاَرْضِّ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا  اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُؤدًا وَعَلَى جُنُؤبِّهِّمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِّ  

 [ 1٩1-1٩٠]آل عمران:  ﴾1٩1سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِّ

 القراءة والتعلم: 
 [1]العلق:  ﴾1اقْرَاْ بِّاسْمِ رَبِّكَ الَّذِّي خَلَقَ﴿ 

 النزول للشارع: 
 ﴾ طَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْؤَاقِّ لَؤْلَا اُنْزِّلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُؤنَ مَعَهُ نَذِّيرًاوَقَالُؤا مَالِّ هَذَا الرَّسُؤلِّ يَاْكُلُ ال﴿

 [ 7]الفرقان: 

 الله مع رجاالته: 
 [4٠]الحج:  ﴾4٠وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَؤِّيٌّ عَزِّيزٌ﴿ 
 [7]محمد:  ﴾7تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْيَا اَيُّهَا الَّذِّينَ آمَنُؤا اِنْ ﴿
 [16٠]آل عمران:  ﴾اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴿

 أتباع قليلون: 
كُلٍّ زَوْجَيْنِّ  ﴿  اثْنَيْنِّ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّؤرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ 

 [4٠]هؤد:  ﴾الْقَؤْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ

 صلة وصل 
كُنْتُمْ تُحِبُّؤنَ اللَّهَ فَاتَّبِّعُؤنِي يُحْبِّبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُؤبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُؤرٌ  ﴿ ]آل عمران:   ﴾رَحِيمٌقُلْ اِنْ 
31] 
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 االستقامة وطلبها 
كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَؤْا اِنَّهُ بِّمَا تَعْمَلُؤنَ بَصِيرٌ﴿  [112]هؤد:  ﴾فَاسْتَقِمْ 

 اإلخالص التام 
 [ 162: ]األنعام ﴾قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴿

 األجر مالءمة  
كُؤنَ مِنَ الْمُسْلِ﴿ ]يؤنس:   ﴾مِينَفَاِنْ تَؤَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِّيَ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَ
72] 

 بعض اختالف احلكم نعمة
اِذْ يَحْكُمَانِّ فِي الْحَرْثِّ اِذْ  ﴿  ﴾7٨نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَؤْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِّمْ شَاهِدِّينَوَدَاُوودَ وَسُلَيْمَانَ 

 [ 7٨]األنبياء: 

 أهداف املنبر احلسيني
 نوع القصص: 

 [62]آل عمران:  ﴾اِنَّ هَذَا لَهُؤَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴿
كَمَثَلِّ الْكَلْبِّ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَلَؤْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِّهَا وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِّ  ﴿ وَاتَّبَعَ هَؤَاهُ فَمَثَلُهُ 

كَذَّبُؤا بِّآيَاتِنَا فَاقْصُصِّ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُو ]األعراف:   ﴾نَاَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَؤْمِ الَّذِّينَ 
176 ] 
اَحْسَ﴿ عَلَيْكَ  نَقُصُّ  لَمِنَ نَحْنُ  قَبْلِهِ  مِنْ  كُنْتَ  وَاِنْ  الْقُرْآنَ  هَذَا  اِلَيْكَ  اَوْحَيْنَا  بِّمَا  الْقَصَصِّ  نَ 

 [3]يؤسف:  ﴾3الْغَافِلِينَ
يَدَ﴿ بَيْنَ  الَّذِّي  تَصْدِّيقَ  وَلَكِنْ  يُفْتَرَى  كَانَ حَدِّيثًا  مَا  الْاَلْبَابِّ  لِاُولِي  عِبْرَةٌ  قَصَصِهِّمْ  فِي  كَانَ  يْهِ لَقَدْ 
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَؤْمٍ يُؤْمِنُؤنَوَتَفْ  [ 111]يؤسف:  ﴾111صِيلَ 
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 الغاية: 
 [٨٨]هؤد:  ﴾اِنْ اُرِّيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴿ 

 احملاورة: 
 ﴾اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِّينٍقُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِّ وَالْاَرْضِّ قُلِّ اللَّهُ وَاِنَّا اَوْ  ﴿ 

 [ 24]سبأ: 

 الدليل العقلي: 
آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِّ﴿ ي يُحْيِّي وَيُمِيتُ  اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِّي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ 

وَاُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاِنَّ اللَّهَ يَاْتِي بِّالشَّمْسِّ مِنَ الْمَشْرِّقِّ فَاْتِّ بِّهَا مِنَ الْمَغْرِّبِّ فَبُهِّتَ قَالَ اَنَا اُحْيِّي  
 [ 25٨]البقرة:  ﴾الَّذِّي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِّي الْقَؤْمَ الظَّالِمِينَ

 [125]الصافات:  ﴾الْخَالِقِينَاَتَدْعُؤنَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ ﴿

 وضوح املنهج
اكُمْ بِّهِ لَعَلَّكُمْ وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِّعُؤهُ وَلَا تَتَّبِّعُؤا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِّكُمْ عَنْ سَبِّيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ﴿

 [ 153]األنعام:  ﴾153تَتَّقُؤنَ
 
 
 
 


