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 -فٗىا أعتقذ  -حنَ ال ٌظىض ألٌفظٍا ٔحنَ قذ فّىٍا 
كن ػ٘ٞ، حنَ اطتطعٍا أُ ٌفّي كـن ػـ٘ٞ، ِٔـي      

ح وَ ٖشٝ ـا سذٖـُٕ وعٍـا ٖتشذثـٌفع الٕقت عٍذو
أوشٖكا ٔإطشاٟٗن، ٖٔفّي الظٗاطٛ أٌْ ٔسذٓ وَ ٖفّي 

  ِــزا العــاي، ٖٔفّــي اخلطــٕسٚ   ِــزا العــاي، 
ٖٔفّي كن ػ٘ٞ، أوا أٌتي ٖا أبٍاٞ الؼعب فمـٗع أسـذ   

ألٌٍا حنَ وـَ ٌظـبض داٟىـا      ،وٍكي مبظتٕٝ أُ ٖفّي
حبىذِي ٌٔقذطّي ٌٔصفق هلي، ستٜ أصبشٕا ٖـشُٔ  
 أٌفظّي عظىاٞ إىل دسدٛ أُ سأٔا   أٌفظـّي أٌـْ ال  
ميكَ أُ ٖكُٕ ٍِاك أسذ وـَ الٍـاغ ٖفّـي الٕاقـ      

 كىجمّي.
ــ ـــٕه: حنـــٌق ـــاله القـــَ خـــَ و َ خــاله ـشآُ، و

األسذاخ اطتطعٍا أُ ٌفّي الٕاق  الـزٙ أٌـتي دـضٞ    
وٍــْ، اطــتطعٍا أُ ٌفّــي خــالا الفّــي الــزٙ أٌــت  
ُّْىكي أٌتي ِٕ الزٙ دعمكـي تـشُٔ أوشٖكـا     تفّىْ، َف

ُ فّىٍـا ِـٕ فّـي    ٔإطشاٟٗن عصا  غمٗظٛ، أوا حنَ فـ  
ــزٙ ٖقــٕه:  ُْ }القــشآُ ال ٝن ُٔإ  ــا َأر َْ ُُٖرــشمٔكإْي إ َل ــ َل

  ُُ ــُشٔ ٍُْصـ ُٖ ــيو ال  ــاُس ُثـ ــٕكإُي اَلَاْدُبـ ُُٕلـ ُٖ ــاتومإٕكإْي   {َُٖقـ
 ِن ِزٓ عصا غمٗظٛ، أً أُ ِـزٓ قؼـٛ   ( 111عىشاُ: )آه

 ِزٓ   الٕاق  قؼٛ، ٔلٗظت عصا  غمٗظٛ.
ٖكـا عصـا    فىَ األٔىل بالفّي الصشٗض  وـَ ٖـشٝ أوش  

غمٗظٛ أً وَ ٖشاِا ٔفق وـا قـاه عٍّـا ٔعـَ أوجاهلـا      
َُٖقـاتومإٕكإْي  }القشآُ الكشٖي:   ُْ ٝن ُٔإ  َْ ُُٖرشمٔكإْي إ َلا َأر َل

ٛإ     ّْٗ ُي الزََّلـ ُُ ُضـش ُبْت ُعَمـ ٍُْصُشٔ ُٖ ُُٕلٕكإُي اَلَاْدُباُس ُثيو ال  ُٖ
ـ     ْو ُُٔسْب َُ الَمـ َُ ُوا ُثقوفإٕا إ َلا بوُشْبـن  ووـ ْٖ َُ الٍوـاغ    َأ ن  ووـ

ٛإ   ّْٗ ُي اَلُىْظـَكٍُ ْو ُُٔضش ُبْت ُعَمـ َُ الَم ُٞٔا بوُػُرٍب وو )آه  {ُُٔبا
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ِزٓ ِ٘ اليت تشٌّٔا عصا  غمٗظٛ، ِزٓ ِ٘ ( 112عىشاُ:
الــيت لعمكــي ترــطشبُٕ ٔتشتعــذ فشاٟصــكي أوــاً 
وبعٕخ صػري وَ أوشٖكا أٔ وَ أٙ بمذ وَ تمك البمذاُ 

القشآُ، إُ ٔساٞ القـشآُ  اليت تشٌّٔا كبريٚ. إُ سؤٖٛ 
وَ ٌضه القشآُ، القٕٙ العضٖض، القـادس القـاِش، ِـٕ    
الزٙ ٖشٖـذ أُ ععـن أٔلٗـاٞٓ ٍٖظـشُٔ إىل أٔل٠ـك      
ــعفاٞ     ــي ض ــٛص أٌّ ــا  غمٗظ ــىٌّٕي طعص ــزَٖ تظ ال

{  ُُ ــا ُ  َك َْٗطا ــُذ الؼوــ ْٗ ُو َك ُ  إ  َْٗطا ُٞ الؼوــ ــا ْٔلوُٗ َفَقــاتومإٕا َأ
ُُٖخَُّٕا إ ٌو}( 76)الٍظاٞ: وَ اآلٖٛ {ُضعوٗفا   ُُ َْٗطا ُىا ُرلوكإُي الؼو

ِْووٍونيُ    ٍْـُتْي ُوـ ُْ كإ ُ  إ  ُِْي ُُٔخـافإٕ ُٓ َفال ُتُخافإٕ ُٞ ْٔلوُٗا )آه  {َأ
 (.175عىشاُ:

ـ ـِٔـ  -شآُ ـاله القـَ خـحنَ وَ فّىٍا و ب ـا عـ ـٕ و
ُٖفّ ٕع ـشآُ ٔبالشدـ ـٜ القـ ـٕع إلـا  بالشدـي داٟىـأُ 

أُ ٌفّـي  ٜ األسذاخ، ٔحنـَ أٖرـا  وـَ ٌظـتطٗ      ـإل
إٌْ إرا ي ٖظمي دٍٍٖا فـال   -وصاحلٍا، ٌٔفّي طالوتٍا 

 طالوٛ لٍا، ال أوَ لٍا، ال كشاوٛ لٍا.
ُٕ باُ وَ ٖتشذخ عَ اجلّاد ِٕ قذ ـا ٖتشذثـفعٍذو

ٌقٕه: إُ وـَ ٖظـىض   ! أوٍٗٛ اختالالتِٖدٙ إىل خمق 
لألوشٖكٗني بالذخٕه إىل الٗىَ ِٕ وَ طٗعىن عمٜ أُ 

ــ  ــِسٚ لمفظ ــٗىَ ب ــٗىَ ععــن ال اد، ٔوــَ طــٗذعن ال
ورطشبا ، وَ طٗفقذ الٗىَ أْوٍْ، ٔإُ كاُ   الٕاقـ   
ي ٖتىت    ٖـًٕ وـَ األٖـاً بـاألوَ بالؼـكن الـزٙ       

ن األوشٖكٗني، وَ ٖظىض ـَ ٖذخـٖشٖذٓ الٗىٍُٕٗ، و
لألوشٖكٗني أُ ٖذخمٕا ِٕ وَ طٗؼـكن خطـٕسٚ عمـٜ    

ـ ـع كزلـَ، أٔلٗـَ الٗىـأو ذ أُ ـَ التاكٗـ ـك  ألُ و
األوشٖكٗني لَ ٍٖتظشٔا الٗىٍٗني ستٜ ٖتششك أسـذ  
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الٗىٍٗني لٗعىن ػ٠ٗا  ضذِي، ِي وَ طٗفذشُٔ عمـٜ  
أٌفظّي، ِي وَ طٗرشبُٕ أٌفظّي، ِي وَ طٗرشبُٕ 
 ،عمٜ طفاستّي، ِي وَ طٗرشبُٕ عمٜ أٙ وٍؼ٠ٛ هلي

ص، أٌّا تمك ـك الؼخـْ رلـلٗقٕلٕا: إٌّي أٔل٠ك، إٌ
ُ وـَ ٖظـىٌّٕي إسِـابٗني    اجلىاعٛ. ِٔي وَ طٗذخَّمٕ

ذٚص ـَ طالقاعـ ـشادا  وـُٕ أفـذ ٖذخَّمـَ، قـٜ الٗىـإل
فٗبجٌّٕي   وٍاطق   الٗىَ، ثي ٖقٕلُٕ: ٍِـاك    

ك املٍطقٛ ٔاسذ وَ أفشاد القاعذٚ، ٍِاك   تمك ـتم
ـ ـي طالبـَ تٍظٗـذ وـٛ ٔاسـاملٍطق ي ـك ِـ ـاُ، أٔل٠

حيترـــٍُٕ إسِـــابٗني، ِـــي ٖظـــاٌذُٔ إسِـــابٗني، 
لَ ٖبقٜ لمٗىَ أوَ ٔال إمياُ ٔال سكىـٛ،  ! بِٕياضش

حنَ ٌقٕه عَ الٗىَ: إٌْ بمذ احلكىـٛ بمـذ ااميـاُ    
)اامياُ مياُ ٔاحلكىٛ مياٌٗـٛ( لـَ تبقـٜ سكىـٛ،     

ـ ـٔلَ ٖبقٜ إمياُ وـَ بعـذ أُ ٖذخـ    ُٕ. ـن األوشٖكٗ
ــ ــُٕ   ِــزٓ الفــ ٚ ِــٕ  ـٔعٍذو ا ٖــذخن األوشٖكٗ

ِٕا قبـن  خيتمف عَ دخٕهلي إىل أٙ بمذاُ أخشٝ دخم
عؼشات الظٍني، ٔأٌؼ٠ٕا فّٗا قٕاعذ عظكشٖٛ، اآلُ 
ِ٘ املشسمٛ اليت ٖتٕدْ فّٗا أٔل٠ك لرشب ااطـالً،  

ـ ـذاُ ٔبٍـٕا بمـٛ. دخمـشب األوـٔض ذ ـا قٕاعـ ـٕا فّٗ
ٌّكِٕــا، ٔفعــال  أرلِٕــا، ٔأٌّكــٕا أعظــكشٖٛ، ٔفعــال  

اقتصادِا، ٔأرلـٕا صعىاِٞـا، لكـَ دخـٕهلي   ِـزٓ      
اعــذ عظــكشٖٛ، اسبــاك ٔضــعٗٛ الفــ ات لبٍــاٞ قٕ

األوٛ. ِـٕ فعـال  طـٗكُٕ   وشسمـٛ تٍفٗـز اخلطـٛ       
 األخريٚ لرشب ااطالً ٔاملظمىني.

  حتمٗـن   -ٔوا أمجن وا قاه الظٗذ سظـَ ٌصـش ا    
قاه: طإُ أٔل٠ك عٍذوا ٖتششكُٕ لـٗع   -ِزٓ املظالٛ 

وَ أدن أوٕاهلي ٔوصاحلّي، فاوٕاهلي ٔوصـاحلّي    
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ٍِاك قٕاعذ حتىّٗا، ٍِٔاك أٌظىٛ ٛ ٔـاملٍطقٛ واوٌٕ
ن خريات وعٍٗٛ، ِي وَ تصب ـَ أدـحتىّٗا، ٔلٗع و

قاه  -خريات الؼعٕب العشبٗٛ   بٍٕكّي، إٌْ حتشك 
لرشب ااطـالً، إُ املظـتّذا   ِـزٓ الفـ ٚ ِـٕ       -

ااطالً، ِٕ القشآُ، ٔقـذ دـذ أٌّـي طـٗمػُٕ ِـزٓ      
 خشصاآلٖات   املٍّر أٔ   اخلطب، أٔ   أٙ ػ٘ٞ آ

ِكزا حتذخ   أٔه لٗمٛ وَ لٗال٘ عاػٕساٞ،   ِـزٓ  
املٍاطبٛ اليت حنَ حنتفن بّا   ِزا الٗـًٕ. وـَ ِـٕ    
الزٙ ٖظعٜ لتشقٗق أوَ ٔطٍْ  وَ ٍٖطمقُٕ حملاسبـٛ  
أٔل٠ك الزَٖ ٖظعُٕ   األسض فظـادا . أي ٖقـن ا    
عَ الّٕٗد ٔالٍصاسٝ أٌّي ٖظـعُٕ   األسض فظـادا     

وَ أَٖ ٖات٘ ااسِاب  وَ أٖـَ  وَ أَٖ ٖات٘ الفظاد  
تــات٘ اجلشميــٛ  ألــٗع وٍبعّــا الفظــاد األخالقــ٘، 
ــاد    ــذٙ، الفظـ ــاد العقاٟـ ــا ، الفظـ ــاد الجقـ الفظـ
االقتصادٙ  ٖظعُٕ   األسض فظادا    كن اجملـاالت.  
إرا وا اٌتؼش الفظاد. وا الزٙ طٗشصن  وـَ ِـٕ رلـك    
الظٗاط٘ الزٙ ٖظتطٗ  أُ ٖقـٕه إُ اٌتؼـاس الفظـاد    

إىل اطــتقشاس أوــل  ألٗظــٕا ٖقٕلــُٕ ِــي: أُ ٖــِدٙ 
األوٍٗـٛ  اجلشميـٛ    االخـتالالت اجلشميٛ تـِدٙ إىل  

األوٍٗٛ. وَ الزٙ خيمق ػابا ، أٔ  االختالالتتِدٙ إىل 
خيمق دلتىعا  ٍٖطمق   اجلشميٛ  اقشؤٔا أٌـتي عـَ   
اجلشاٟي   أوشٖكا كي   الذقٗقـٛ الٕاسـذٚ حتـذخ    

وـَ دـشاٟي    - سظـب تعـبريِي   -وَ دـشاٟي اغتصـاب   
طــشقٛ، وــَ دــشاٟي قتــن   الذقٗقــٛ الٕاســذٚ   

  أوشٖكـا ٌفظـّا احملـالت التذاسٖـٛ حيتـاز      ! أوشٖكا
أصشابّا إىل أُ ٖكـُٕ داخمـّا سـشغ وعّـي سػاػـات      

ـ     ـ ـحلشاطتّا ممَ قـذ ٖظـطُٕ عمّٗـا. دلتى ٘ٞ ـ  وم
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٘ٞ ـاد، ومـ٘ٞ بالفظـاب، ومـ٘ٞ بااسِـٛ، ومـباجلشمي
ٛ ـٛ أوشٖكٗـتتششك   وذٍٖ ب، ال تظتطٗ  أُـبالٍّ

٘ دٗبك دٔالسات، فقط ػٗكات، أٔساقـا  وـَ ِـزٓ    ـٔف
ط، أٔ طـٍذات،  ـاليت لٗظت أٔساقا  ٌقذٖٛ، ػٗكات فق

شك ٔلذٖك لـذٖك    ـا أُ تتشـسٕاالت أٔ حنِٕا. أو
دٗبك دٔالسات فقذ ٖقتمٌٕك ٖٔاخزُٔ الذٔالسات وَ 

 ٛ دٗبك. ِن ِٕ اطتقشاس أول  أٔ أٌْ اختالالت أوٍٗ
اسٝ ـٕد ٔالٍصـــإُ وــَ ٖفقــذ الــٗىَ وٍــْ ِــي الّٗــ

ي أٔل٠ك الـزَٖ  ـا ٖذخمُٕ، ِي األوشٖكُٕٗ، ِـعٍذو
قاه ا  عٍّي أٌّي ٖظـعُٕ   األسض فظـادا ، أٌّـي    
ٖشٖذُٔ أُ ٌرن الظبٗن، ِي وَ طٗفقذُٔ كن إٌظاُ 

 أوٍْ ستٜ داخن بٗتْ.
أَٖ ِ٘ دـشاٟي قتـن األبٍـاٞ لءبـاٞ، ٔقتـن األبٍـاٞ       

، ٔقتن األخ لألخت، ٔقتن األخت لألً  ألٗظت لألوّات
  بمذاُ أٔسٔبا  ٍِا تعٗؽ األطشٚ كمـّي وـ  بعرـّي    
ٖاوٍُٕ ػش بعرّي بعض، بن كمّي ٖقفُٕ وٕقفا  ٔاسـذا   
  وٕادّٛ صعٕبات احلٗاٚ، ٔ  العىن   طبٗن تٕفري 

 وعٗؼتّي، ألٗع كزلك 
عىـاه ااسِابٗـٛ   إرا وا متكَ األوشٖكُٕٗ طتٍتؼش األ

  الٗىَ، تفذريات ٍِا ٍِٔاك عمٜ أٖذّٖي ِي، ِـي  
وَ فذش الربز   ٌٕٖٕٗسك، طٗفذشُٔ أوجالْ ٍِـا    
الٗىَ، ٖٔفذشُٔ   كن وكاُ حبذٛ أٌّي الٗىٍٗـُٕ،  

ُ بٍٍٗا ٔبٍاتٍا، ِٔي وَ طٗفظذُٔ أخالقٍا، ٖٔفظذٔ
فتٍطمق اجلشميٛ   كن بٗت،   كن قشٖـٛ،   كـن   
دلتى ، طٗكُٕ ٍِاك ٌّـب، ٖكـُٕ ٍِـاك دـشاٟي ال     
أخالقٗٛ، ٖكُٕ ٍِاك قتن، ٖكُٕ ٍِاك كـن دشميـٛ   



 اليوم السادسملزمت األسبوع |  دروس من وحي عاشوراء / من ملزمت

(6) 

َْ ٖعىن عمٜ أُ ـَْ الـا. ُوـتتصٕسِ زٙ ٖشٖذ األوَ  ُو
َْ ٖعىــن  حيــاسب وــَ ٖظــعُٕ   األسض فظــادا . أً ُوــ

ات وعّي ٖٕٔق  عمٜ اتفاقٗات أوٍٗـٛ  ٖٔكتب االتفاقٗ
لٗظعُٕ فْٗ فظـادا   أً أٌّـي    ،وعّي لذخٕهلي الٗىَ

طٗظمكُٕ طشٖقٛ أخشٝ  إٌّا صفٛ الصوـٛ هلـي سكـي    
بّا القشآُ عمّٗي. دخمٕا فمظطني طعٕا فّٗـا فظـادا ،   
ٖذخمُٕ الٗىَ طٗظعُٕ فْٗ فظادا ، ٖذخمُٕ أٙ ػـعب  

ـ  {َفُظـادا  }طٗظعُٕ فْٗ فظادا . ٔكمىـٛ   ل   كـن  تع
دلاالت اافظاد لـٗع فقـط   دلـاه وعـني،   كـن      

 اافظــــــــاد. دلــــــــاه وــــــــَ دلــــــــاالت
ـ ـا ِـفٍشَ ٌقٕه لءخشَٖ: حنَ أٖرا  ٌفّي و زٙ ـٕ ال

حيقق األوَ لبالدٌا، ال تتصـٕسٔا بـاٌكي ٔسـذكي وـَ     
ـ ـَ ميكـَ أُ تعشفٕا اآلخشَٖ، ٔوـميك ٕا ـَ أُ تعشف

ـ       ق وصمشٛ الؼـعٕب، ٔوـَ ميكـَ أُ تعشفـٕا وـا حيق
لمؼعٕب أوٍّا ٔتطٕسِا ٔتقذوّا ٔسراستّا، حنَ وـَ  
ٔصمٍا إىل أُ حنكي عمٜ أُ طٗاطتكي اليت تقًٕ عمـٜ  
ِزا األطاغ وـَ أٔهلـا إىل آخشِـا خطـا، ٔتـِدٙ إىل      

ِدٙ إىل أُ تصن األوٛ إىل ٔاق  ـٛ، ٔتـاط األوـاحنط
ك  حنَ طبعا  لٗع ـَ رلـَ أٖـأطٕأ مما ٔقعت فْٗ. و

ٔال اطـتخباسات لكـَ القـشآُ     لذٍٖا أدّـضٚ وعمٕوـات  
الكشٖي، ٔاألسذاخ ٔاليت وٍّا األسـذاخ التاسخيٗـٛ،   
ِٔ٘ وا قمت طابقا : أُ األسذاخ التاسخيٗٛ ٌفظّا ِـ٘  

َ األسذاخ اليت ـك عـشٚ ٌاِٗـ٘ العبـٛ أُ تعطـكافٗ
ذاخ، ٔالقشآُ الكشٖي ِ٘ ـك األسـشِا، تمـحنَ ٌعاص

ٌٔفّي أَٖ ِ٘ وَ ععمٍا ٌفّي وصاحلٍا ٌٔفّي أوٍٍا، 
طالعصا الػمٗظٛص عصا دٍّي ٔعصا اخلضٙ   الـذٌٗا  
ٔالعزاب العظٗي   اآلخشٚ، أً عصـا أٔل٠ـك الـزَٖ    
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َُٖقــاتومإٕكإْي }قــاه عــٍّي:   ُْ ٝن ُٔإ  ــا َأر َْ ُُٖرــشمٔكإْي إ َل ــ َل
ُُ ٍُْصُشٔ ُٖ ُُٕلٕكإُي اَلَاْدُباُس ُثيو ال  َ ـ. بن حن(111)آه عىشاُ:{ُٖ

ـ  -القشآُ الكشٖي، ٔوا أسٕدٍا وَ فّىٍا وَ خاله  ا ـأّٖ
شآُ الكــشٖي داٟىــا ، ـٜ القـــ  إلـــأُ ٌشدــ -ٕٚ ـااخــ

 -ٕا ـا متكٍـٔخاصٛ   ِزٓ املشسمٛ، األوشٖكُٕٗ إرا و
وَ طٗشألُٕ أُ ٖرَّٗعٕا القشآُ، وـَ حيـألُٕ    -فعال  

أُ ٖذٔطٕا القشآُ الكشٖي باقـذاوّي، وـَ طٗفصـمُٕ    
   ٔ ٚ آٖـات وعٍٗـٛ وـَ    القشآُ، وَ طـٗىٍعٌٍٕا عـَ تـال

.القــــــــــــــــــــشآُ الكــــــــــــــــــــشٖي
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