




* رئيس التحرير
أراد البعض، التوبة و حمو آثار التخاذل عن نرصته يف كربالء 
سنة )61( للهجرة، فكانت حركة التوابيني، وموقفهم التارخيي 
واحلواجز  احلجب  حمو  أردنا  ثم  البطولية.  وملحمتهم  العظيم، 
النفسية والروحية التي متنعنا عن إشعاعاته ودفئه، فكان البكاء 
عىل مصابه األليم، ومصاب أهل بيته، خالل وبعد الواقعة. ويف 
الذايت،  )التطهري(  التغيري  عملية   تكون  أن  أردنا  الحقة،  فرتة 
ويكون  املجتمع،  يف  األخرى  الذوات  لتضم  وأوسع  أشمل 
التغيري للجميع، فكانت التنظيامت واحلركات التي ألقت بجذوة 

عاشوراء يف الواقع اجلامهريي الساكن حتت يد حكام طغاة 
وظاملني، وكان مصريهم السقوط بانفجار هذا الواقع. 
وبني  بيننا  العالقة  يف  هائل  تطور  حصل  ثم 

»احلسني«. فقد تقدمنا خطوة بعيدة اىل االمام، عندما 
صعيد  عىل  االوىل  جديد:  بشكل  إرادتني  ظهرت 
اجلامهري  النخبة..  الصعيد  عىل  والثانية؛  اجلامهري، 
تريد أن تتمثل املأساة والواقعة، من خالل الشعائر 
اىل  وضارب  الصدور،  عىل  الطم  بني  احلسينية؛ 

الرؤوس أو مهرول بني اخليام املحرتقة، وغريها... 
ثم ال ننسى »العطش«...! فاملاء مبذوٌل يف كل مكان 

يف كربالء املقدسة، ويف طريق الزائرين اىل »احلسني«، 
فيه  رسب  الذي  االنسانية  درس  األجيال  تنسى  ال  حتى 
آنذاك.  الكوفة  أهل  من  املتجحفلون  ومعهم  األمويون 

القضية  مع  والتامهي  النبع  اىل  أكثر  االقرتاب  هبدف  ذلك  كل 
والواقعة، كام لو أهنم يعيدون الزمن اىل الوراء، وحييون الواقعة 
خالل  من  تريد  التي  النخبة،  يف  نجده  اهلدف  نفس  جديد.  من 
أدبياهتا الفكرية والثقافية، أن تقدم »كربالء« جديدة اىل االجيال 
والعامل. لكن هنا األمر خيتلف. ألن الفكر والثقافة ليس جريانًا 
واحدًا، كالسيل اجلامهريي املتدفق، إنام هناك اجتهادات و رؤى 
و زوايا متعددة - وربام خمتلفة - ينظر اليها هذا املفكر وذاك العامل 
او اخلطيب، لذا نجد أن البعض يريد »احلسني«، للبكاء والعاطفة 
فيام  والتفّكر والعقالنية،  للتأّمل  يريده  املأساة، وآخر  واستذكار 
وحتى  والَعربة«.  »الِعربة  أراد  بأن  املثمر،  التوازن  اختار  صنٌف 
بلغ بنا األمر، ألن نريد »احلسني« عونًا ودعاًم ملرشوعنا السيايس 
عندما استتب لنا األمر يف بعض البالد االسالمية. كل ما مّر؛ ال 
غبار عليه، و ربام يصل اجلميع - ونحن منهم ان شاء اهلل- اىل 
مقاصدهم الرشيفة والسامية، بنواياهم الصادقة وإيامهنم العميق 

بـ »احلسني« وقضيته وهنضته. لكن..!

أجد من الواجب عيّل أن أسأل عام يريده »احلسني« نفسه..؟ 
أليس له مطلب أراد أن حيققه؟ 

هذا يذكرين بأحد كبار علامء الدين الذي كان ملزمًا نفسه كل 
صباح باكر، بأن يفتح كتابًا عن سرية املعصومني، عليهم السالم، 
ويقرأ شيئًا منه، ثم يتوجه اىل احلوزة العلمية، والتدريس ومزاولة 
يف  تلميذًا  أنا  ألست  قال:  ذلك،  عن  سألوه  فلام  العادية،  حياته 
أن  عيّل  كذلك،  كنت  فإن  السالم؟  عليهم  البيت،  أهل  مدرسة 

أرى يوميًا ماذا يريدون منّي فعله..؟!
الدولة  حلكم  أمية  بني  ملرشح  البيعة  برفضه  »احلسني«.. 
اإلسالمية، أراد أن يعلمنا، ليس فقط الرفض، إنام صنع البديل 
واإلفساد،  الفساد  وأمام  احلرية،  العبودية،  فأمام  األفضل، 
الصالح واإلصالح، وهكذا.. ليس يف ساحة املعركة يوم  

الطف وحسب.. 
إنام يف مجيع نواحي حياتنا االجتامعية والسياسية، 

وعىل صعيد الفرد واملجتمع؟
»احلسني«، بمظلوميته وعطشه، أراد ان حيدث 
وهو  االنسانية،  النفس  يف  كبرية  تارخيية  انعطافة 
القسوة  اىل  االنسان  يركن  ال  حتى  فعاًل،  حتقق  ما 
واجلفاء والظلم، فيكون مفتاحًا للجريمة اىل تطاله 
قال سامحة  وحسنًا  بالدمار.  واألمة  املجتمع  وتطال 
ربام حُيرش  االنسان  »إن  املدريس:  السيد هادي  اهلل  آية 
عندما  صغريًا،  فرعونًا  أو  صغريًا،  طاغوتًا  القيامة  يوم 

يامرس الظلم والطغيان عىل أرسته وعائلته..«. 
الطاهر،  وبدمه  العظيمة،  التضحيات  بتلك  »احلسني«،  ثم 
التي  واملبادئ  والقيم  الدين  عرى  عن  األمة  تنفصم  ال  أن  أراد 
وترفل  أبدًا  لتنعم  وآله،  عليه  اهلل  صىل  املصطفى،  جده  هبا  جاء 
واحلياة  هانئة،  االجتامعية  احلياة  فتكون  اإلسالم،  شجرة  حتت 
واألمان  واخلري  كريمة،  السياسية  واحلياة  مثمرة،  االقتصادية 
للجميع، وليس هلذا دون ذاك، أو هلذه الفئة وذاك الشعب، دون 
املنظومة  تضّمه  ما  كل  بمعنى  »الدين«،  نقول:  وعندما  غريه. 
النبي  دعائمها  أرسى  وضوابط،  وقوانني  قواعد  من  املتكاملة 
املؤمنني،  أمري  بعده  من  ثم  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  األكرم 
وسائر األئمة املعصومني، عليهم السالم. وإذن؛ نحن أمام أمانة 
تارخيية عظيمة وخطرية، ألن اذا جرت تلك الدماء  الزاكية عىل 
نحن  فام  وأحكامه،  ونظامه  الدين  هذا  أجل  من  كربالء  أرض 

فاعلون؟
اللهم أحيwنا حياة حممد وآل حممد، وأمتنا ممات حممد وآل 

حممد.

»الحسين«، كما يريد
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المرجع واألمة

اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي - دام 
ظل��ه- اجله��ات املختص��ة يف الب��اد اىل فت��ح 
ملف داعمي االرهاب بالتمويل والتخطيط 
وتس��هيل نف��اذ االرهابي��ن للع��راق لتنيف��ذ 
جرائمه��م، وأن عل��ى اجله��ات املعني��ة العم��ل 
كل  م��ن  كل  يف  القضي��ة  ط��رح  عل��ى 
الدوائ��ر و احملاك��م الدولي��ة. كم��ا أك��د 
عل��ى  االس��بوعية  كلمت��ه  يف  مساحت��ه 
يف  والواعي��ة  الفاعل��ة  املش��اركة  ض��رورة 
االنتخاب��ات وجعله��ا باب��ًا وطريق��ًا للتغي��ر 
االجياب��ي ال��ذي ينش��ده الش��عب، وان يك��ون 
يق��وم  موضوع��ي  أس��اس  عل��ى  االنتخ��اب 
على االخاص والكفاءة والواقيعة س��واء يف 
انتخاب املرشح او القائمة وبرناجمها، ومن 

ث��م احملاس��بة الحق��ًا.
وق��ال مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلمت��ه 
املقدس��ة  االس��بوعية مبكتب��ه يف كرب��اء 
واالهال��ي  الوف��ود،  م��ن  حش��د  وحبض��ور 
االره��اب  "تدع��م  دواًل  هن��اك  أن  وال��زوار، 
م��ن  االرهابي��ن  وجتم��ع  ونه��ارا"  جه��اراً 

كل العامل وتس��لحهم وتزج بهم اىل س��وريا 
والع��راق، فاب��د ان نك��ون حذري��ن يقظ��ن 
ونواج��ه ه��ذا االره��اب بع��زم و ارادة جامع��ة 

م��ن قب��ل اجلمي��ع، ش��عبًا ودول��ة. 
اجله��ات  "اطال��ب  مساحت��ه:  وأض��اف 
القضائي��ة واحملكم��ة االحتادي��ة وبالتع��اون 
مع وزارة العدل والوزارات االمنية، ان تفتح 
مل��ف داعم��ي االره��اب لفض��ح م��ن مي��ول 
ويس��لح ويس��هل جمليئ االرهابين ليفجروا 
انفس��هم هنا ويقتل��وا االبرياء، فهذا اإلرهاب 
وعمليات��ه االجرامي��ة املتصاع��دة يف الع��راق 
واملنطقة تدعمه ومتوله بعض الدول جهاراً 
نه��اراً دون حماس��بة". و اوض��ح مساحت��ه إن: 
"عل��ى الذي��ن يقوم��ون به��ذا العمل املش��ن ان 
يتوقف��وا. وعلين��ا كدول��ة وجه��ات خمتصة 
االس��تحاقاقات ونط��رح  ب��كل  أن نطالبه��م 
احملاك��م  و  الدوائ��ر  كل  يف  القضي��ة 
ان  "جي��ب   : مساحت��ه  واض��اف   . الدولي��ة" 
نق��وم قي��ام رج��ل واح��د م��ن اج��ل اص��اح 
امورن��ا م��ن مس��ؤولن وش��عب ومؤسس��ات 
وقي��ادات فكله��ا مس��ؤولة ي��وم القيام��ة اذا مل 

نق��م بواجبن��ا يف مواجه��ة التحدي��ات وتغي��ر 
وااللت��زام  الس��لبية  والثقاف��ة  القوان��ن 
بالواجب��ات الش��رعية".  ويف جان��ب آخ��ر م��ن 
كلمت��ه ق��ال مساحت��ه: "و حن��ن مقبل��ون 
الن��اس  ي��دع  أن  جي��ب  االنتخاب��ات..  عل��ى 
إنتخبن��ا  انن��ا  حبج��ة  باالحب��اط  الش��عور 
س��ابقا وفش��لنا وم��اذا نفع��ل باالنتخاب��ات؟! 
فالوق��وع باخلط��أ والفش��ل، درس جي��ب أن 
يك��ون دافع��ًا للوص��ول اىل الص��واب والنج��اح 
ولي��س االنع��زال والي��أس". مش��را اىل أن: 
"االنتخاب��ات باب وطري��ق للتتغر االجيابي 
و الب��د لن��ا مجيع��ا أن نك��ون جدي��ن م��ن 
اآلن ونبح��ث عم��ن ننتخب��ه كش��خص او 
كقائمة و نطالب القوائم واالشخاص بان 
يطرح��وا للن��اس برام��ج انتخابي��ة واقعي��ة 
ونافع��ة "واض��اف: "و بع��د االنتخاب��ات الب��د 
ان نك��ون جدي��ن يف حماس��بة م��ن انتخبن��اه 
ونق��ول ل��ه: اي��ن براجم��ك ال��ي طرحته��ا؟ 
اي��ن اجنازات��ك؟ فالش��عب لك��ي يغ��ر الواق��ع 
لألفض��ل الب��د ان ين��زل اىل املي��دان يف كل 
قضي��ة ويطال��ب حبق��ه بالط��رق املعقول��ة". 

المرجع الُمدرسي:
المشاركة الفاعلة والواعية في االنتخابات، 

طريقنا للتغيير االيجابي
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دام   - امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
حال��ة  ي��زال،  وال  ع��اش  :"البل��د  أن  ظل��ه- 
الت��اوم ماب��ن احلكوم��ة وكتله��ا والربمل��ان 
يرم��ي  كل  و  الن��اس  وب��ن  ومابينهم��ا 
املس��ؤولية عل��ى االخ��ر ويتنصل منه��ا، بينما 
ه��ي مس��ؤولية مش��ركة  تق��ع عل��ى عات��ق 

اجلمي��ع".
و اوض��ح مساحت��ه يف جانب من كلمته 
املقدس��ة  االس��بوعية مبكتب��ه يف كرب��اء 
واالهال��ي  الوف��ود  م��ن  حش��د  وحبض��ور 
والزوار، إن احلكومات املتعاقبة"مل تنجح يف 
حتقي��ق م��اكان مطلوب��ًا ومأم��واًل يف تنمية 
يف  او  زراعي��ًا  و  وصناعي��ًا  اقتصادي��ًا  البل��د 
مواجه��ة االره��اب او الفس��اد االداري واملالي، 
ولذل��ك أس��باب جي��ب العم��ل عل��ى عاجه��ا 
الس��ليم".  والتخطي��ط  بالتع��اون  وحله��ا 
وأضاف:"حن��ن حباج��ة اىل خط��ط تنموي��ة 
الصناع��ة  لتنمي��ة  ومدروس��ة  حقيقي��ة 
والزراع��ة وعم��وم االقتص��اد يت��م تطبيقه��ا 
الش��عارات  يف  ولي��س  الواق��ع،  ارض  عل��ى 
فق��ط، إلن بلدن��ا واقتصادن��ا يعتم��د عل��ى 
النف��ط فق��ط، وه��و م��ورد ال ي��دوم اىل م��ا ال 
نهاي��ة فيم��ا االراض��ي تتح��ول اىل ب��وار..". و 
اوض��ح مساحت��ه أن :"البل��د ع��اش وال ي��زال 
وكتله��ا  احلكوم��ة  ماب��ن  الت��اوم  حال��ة 
الن��اس و كل  وب��ن  والربمل��ان ومابينهم��ا 

يرمي املس��ؤولية عل��ى االخر ويتنصل منها، 
بينم��ا ه��ي مس��ؤولية مش��ركة  تق��ع عل��ى 

عات��ق اجلمي��ع".
الي��وم  أننا:"حباج��ة  واض��اف مساحت��ه 
قب��ل  م��ن  املس��ؤولية  حتم��ل  ثقاف��ة  إىل 
لتغي��ر  ج��دي  بش��كل  والتفك��ر  اجلمي��ع  
القوان��ن  وتغي��ر  الامس��ؤولة  ثقافتن��ا 
املعرقل��ة واملتضاربة الي تس��ر عليها الباد 
من��ذ عش��رة س��نوات، وماقب��ل ذل��ك ايض��ا.. 
فالب��اد حباج��ة اىل تغي��ر القوان��ن وه��و 
م��امل يت��م رغ��م م��رور عش��ر س��نوات عل��ى 
س��قوط الطاغية..فلم��اذا مل نغره��ا؟ واىل 
مت��ى نطب��ق القوان��ن اجلائ��رة الظامل��ة يف 
كل اجمل��االت و مل��اذا نبتع��د ع��ن اح��كام اهلل 

ال��ي توف��ر الع��دل والطمأنين��ة"
وتاب��ع بالقول:"جيب أن تغروا القوانن 
باالجتاه الصحيح و نعمل بالسرعة املمكنة 
يف س��ن القوان��ن والتش��ريعات ملواجه��ة ه��ذه 
التحدي��ات واملش��اكل.. ف��كل قان��ون فاس��د 
يس��تتبع ظرف��ا معين��ًا و ذنبا معينا ومن وراء 
ذل��ك  يس��تتبع  ب��اء وعقوب��ة معينة"مش��ددا 
عل��ى أن :"القوان��ن جيب ان تتبدل وكذلك 
وامل��دارس  واجلامع��ات  والربي��ة  الثقاف��ة 
وغرها.. فمع االستمرار بهذا النهج املوجود 
الواق��ع  تغ��روا  ان  وامل��روث ال تس��تطيعون 
اصلحت��م  اذا  فق��ط  يتغ��ر  إلن��ه  الس��يئ.. 

امورك��م وغ��رت م��ا بإنفس��كم. و الدع��وة 
حمددي��ن  إلش��خاص  التوج��ه  للتغي��ر 
حباج��ة  ه��ي  امن��ا  عاتقه��م   عل��ى  وتلق��ى 
اىل هم��ة و ع��زم وط��ي م��ن قب��ل اجلمي��ع، 
وه��ي الختت��ص جبه��ة دون اخ��رى س��واء 
او  واهلي��ة  جمتمعي��ة  او  رمسي��ة  اكان��ت 
ديني��ة، و التغي��ر االجياب��ي جي��ب أن يتص��ل 
العلمي��ة لتك��ون  أيض��ا  مبناه��ج احل��وزات 
اكث��ر قرب��ا م��ن الواق��ع واكث��ر واق��در حلل 
مشاكل الواقع واكثر اختصارا ومواكبة 
الزم��ن وماحي��دث م��ن متغ��رات  لس��رعة 

متاحق��ة يف احلي��اة".
واض��اف مساحته:"حن��ن مقبل��ون عل��ى 
أيام  زيارة االربعن، و احلش��ود اهلائلة الي 
تنادي"لبي��ك ي��ا حس��ن"وهذه ه��ي الكلم��ة 
االم��ة،  واق��ع  م��ع  تتناس��ب  ال��ي  الرائع��ة 
إلن��ه، علي��ه الس��ام، امن��ا ق��ال:"أال م��ن ناصر 
ينصرنا"وهو نصر لدين اهلل. فتعالوا حنقق 
ه��ذا الش��عار يف واقعن��ا". واك��د مساحت��ه يف 
هذا السياق على أن : "خطباء املنرب ينبغي ان 
يعرفوا مشاكل الناس واجملتمع ويتحدثوا 
عنه��ا وع��ن حلوهل��ا ويثقف��وا اجملتم��ع مب��ا 
ينبغ��ي مما يرتبط بواقع��ه، ولوقمنا بواجبنا 
ف��إن اهلل تع��اىل يق��ول ب��كل صراح��ة: ول��و ان 
اه��ل الق��رى امن��وا واتق��وا لفتحن��ا عليه��م 

ب��ركات م��ن الس��ماء واالرض".

المرجع الُمدرسي 
يدعو الجميع 

لتحّمل مسؤولية 
حل مشاكل 

العراق، في 
تغيير القوانين 

والمناهج 
التربوية 

والثقافية
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)دام  امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
ظله( على أننا: »حباجة اىل حتويل الثقافة 
فق��ط   ولي��س  أم��ة  ثقاف��ة  اىل  احلس��ينية 
والرس��الين  العلم��اء  م��ن  النخب��ة  ثقاف��ة 
واجملاهدين يف س��بيل اهلل، وعلينا ان نعي ان 
الفكر التربيري والفكر الامسؤول والفكر 
ال��ذي يه��دم ثق��ة االنس��ان بنفس��ه كل ه��ذه 
ه��ي أف��كار ب��ي أمي��ة، بقيت تنتش��ر يف االمم 

واىل الي��وم« .
و أوض��ح مساحت��ه يف حدي��ث ل��ه أم��ام 
عدد من الوفود والزائرين، إن : »راية االمام 
احل��ق  راي��ة  ه��ي  الس��ام  علي��ه  احلس��ن 
والكرامة ولكل مستضعف ومظلوم  وجيب 
أن ت�ُ��رجم ش��عارات »هيه��ات من��ا الذل��ة«  و 
»لبي��ك ي��ا حس��ن« اىل قي��م و مبادئ رس��الية 
متجس��دة عل��ى أرض الواق��ع  لنص��رة جبهة 
احل��ق والع��دل والكرام��ة ض��د جبه��ة الظل��م 

والفس��اد«
واض��اف مساحت��ه : »لدين��ا الي��وم ق��درات 
هائل��ة للتواصل والتقدم و البد ان نس��تغلها 
لك��ي نب��ث يف األم��ة االه��داف الي م��ن اجلها 
ف��إذا  الس��ام،  علي��ه  احلس��ن،  االم��ام  ث��ار 

مح��ل اجملتم��ع أه��داف االمام احلس��ن عليه 
الس��ام، ووعاه��ا فس��يكون املنتص��ر يف كل 

االف��اق واالصع��دة«.
وقال مساحته يف هذا السياق: 

»وحن��ن يف رح��اب عاش��وراء و اربع��ن 
االمام احلس��ن عليه الس��ام، علينا ان ندعو 
االمة اىل العودة اىل  القرآن الكريم والعمل 
ب��ه، ألن االم��ام احلس��ن كان قرآن��ًا ناطق��ًا 
وامام��ًا ناطق��ًا بالقرآن يف كل مكان وزمان، 
حت��ى ع��ّد أح��د املؤرخ��ن اكث��ر م��ن ثاث��ن 
احلس��ن  االم��ام  رأس  في��ه  ت��ا  موضع��ًا 
علي��ه الس��ام، آي��ات الق��رآن وه��و عل��ى رأس 

الرم��ح..«.
ويف جان��ب م��ن حديث��ه دع��ا مساحت��ه: 
»السياسين واملسؤولن يف العراق اىل اغتنام 
اي��ام االربع��ن والنهضة احلس��ينية إلصاح 
االوض��اع يف الب��اد، وندعوهم ومجيع الكتل 
بالتحل��ي ب��روح احلكم��ة والص��رب لضم��ان 
اس��تقامة واس��تقرار وتق��دم الب��اد »، وأك��د 
ال��ي  الكب��رة  »التحدي��ات   : إن  مساحت��ه 
تواجهه��ا الب��اد ال ميك��ن مقاومته��ا من دون 
الوح��دة واالس��تقامة والتمس��ك بذخائرن��ا 

الروحي��ة واالم��ام احلس��ن عليه الس��ام هو 
الذخ��رة االهلي��ة ال��ي ينبغ��ي ان نس��تفيد 

منه��ا مجيع��ًا ملواجه��ة ه��ذه التحدي��ات«
اجلمي��ع  »عل��ى  إن:  مساحت��ه  وتاب��ع 
العمل من اجل استثمار الطاقة اهلائلة الي 
تطلقه��ا اي��ام االم��ام احلس��ن علي��ه الس��ام  
خدم��ة  يف  وتوظيفه��ا  املبارك��ة  وزيارت��ه 
حبي��ث  للنه��وض  وس��يلة  وجعله��ا  االم��ة 
تتح��ول الش��عائروهذا احلم��اس اىل مواق��ف 
عملي��ة وجه��اد ملواجه��ة التحدي��ات واالع��داء 

و لبن��اء اجملتم��ع والبل��د واألم��ة«.
 »: أن  عل��ى  اخلص��وص  به��ذا  مؤك��داً 
تي��ار االص��اح والتغي��ر ال��ذي اطلق��ه االمام 
احلس��ن علي��ه الس��ام ه��و ال��ذي ميكن��ه أن  
يب��ي اجملتم��ع والبل��د واألم��ة عل��ى كاف��ة 
االصع��دة وه��و ال��ذي يق��وض اركان الظلم 
والفس��اد وأنظمت��ه كم��ا ه��دم اركان حك��م 
ب��ي أمي��ة .. فمس��رة االم��ام احلس��ن علي��ه 
الس��ام، ه��ي مس��رة اصاح االف��راد والدول 
واالم��م مجع��اء إلنه��ا مس��رة االنبي��اء الذي��ن 
لغاص��ت  ل��واله  ال��ذي  باإلص��اح  قام��وا 

البش��رية يف وح��ول التخل��ف والفس��اد«.

المرجع الُمدرسي : 
إذا حمل المجتمع أهداف االمام الحسين عليه السالم، 

و وعاها سيكون المنتصر في كل األصعدة
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اهلل(  )حفظ��ه  امُلدّرس��ي  مساح��ة  دع��ا 
والثق��ايف  االعام��ي  الش��أن  عل��ى  القائم��ن 
إىل حب��ث س��بل وآلي��ات رس��م إالس��راتيجية 
الثقافي��ة املناس��بة للع��راق وأهمي��ة االس��تعانة 
باخل��ربات والكف��اءات العلمي��ة واإلعامي��ة يف 
هذا اجملال.وقال مساحته  خال استقباله وفداً 
م��ن ش��بكة اإلع��ام العراق��ي ترأس��ه مديره��ا 
حمم��د عب��د اجلب��ار الش��بوط� إن  مس��ؤولية 
التغير الثقايف واالعامي االجيابي  تقع على 

عاتق العلماء واملفكرين والكتاب واإلعامين. 
واوضح يف هذا الس��ياق إن  »رس��م إس��راتيجية 
اعامي��ة ثقافي��ة أم��ر ض��روري وه��و يضم��ن 
للن��اس معرف��ة وحتقيق أهدافه��م وتطلعاتهم 
لزمانه��م ولألجي��ال القادم��ة، وتتح��ول بع��د 
ذل��ك اىل معطيات مرتبط��ة باإلعام والربية 
والعلم��اء واخلطب��اء وبالتال��ي نضم��ن ثقاف��ة 

موح��دًة حتق��ق لن��ا األه��داف املرج��وة«. 
واش��ار مساح��ة كذل��ك اىل أن: »النظ��ام 

املقب��ور زرع يف النف��وس ثقاف��ة الامس��ؤولية 
واخل��وف وال��ردد وإزالته��ا وعاجه��ا يتطل��ب 
جه��داً مضاعف��ًا..«، موضح��ا ان »الق��رآن الكري��م 
رس��م اإلس��راتيجية الثقافي��ة لإلنس��ان و ع��رب 
اعتم��اد  املس��تقيم«، فيج��ب  ب���الصراط  عنه��ا 
القرآن الكريم وكلمات النيب، صلى اهلل عليه 
وآل��ه، وأه��ل بيت��ه، عليه��م الس��ام، يف صياغ��ة 
ثقاف��ة الش��عب لتوجيه��ه حنو الطريق الس��ليم 

والثقاف��ة االجيابي��ة والفك��ر اخل��اق«.

اس��تقبل مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام 
وزي��ر  املقدس��ة  كرب��اء  يف  مبكتب��ه  ظل��ه- 
العدل االس��تاذ حس��ن الش��مري والوفد املرافق 
مس��ودتي  حب��ث  اللق��اء  خ��ال  وج��رى  ل��ه، 
مش��روع قان��ون األحوال الش��خصية اجلعفري 

ومش��روع قان��ون القض��اء اجلعف��ري.
ه��ذا و أب��دى مساحت��ه بع��ض املاحظ��ات 
عل��ى املس��ودتن، مع��رباً ع��ن تأيي��ده خلط��وة 
القانون��ن  بإع��داد وتقدي��م مش��روع  ال��وزارة 
القرارهما، ودعا الساس��ة والكتل اىل التجاوب 
واقرارهم��ا بعي��داً ع��ن التس��يس والرف��ض غ��ر 

املربر.
وأك��د مساحت��ه يف جان��ب م��ن حديث��ه 
عل��ى أن مش��روع قانون��ي األح��وال الش��خصية 
ضروري��ان  اجلعف��ري  والقض��اء  اجلعف��ري 
للعدي��د  رصين��ة  حل��ول  إلجي��اد  ومطلوب��ان 

ال��ي  الش��رعية  االجتماعي��ة  املش��اكل  م��ن 
ض��رورة  عل��ى  مش��ددا  اجملتم��ع.  يف  حتص��ل 
العم��ل اجل��اد م��ن قب��ل اجلهات املعني��ة يف البلد 
إلع��داد وصياغ��ة منظموم��ة قانوني��ة واضحة 
وعصري��ة، تتماش��ى م��ع أس��س الدي��ن وتراعي 
ظ��روف و حاج��ات الواق��ع، مب��ا يس��د الف��راغ 
امله��م  اجلان��ب  ه��ذا  يف  القانون��ي  التش��ريعي 
فض��ا ع��ن معاجل��ة م��وارد اخلل��ل والقص��ور 
مضمون��ًا  العاق��ة  ذات  القوان��ن  يف  الواق��ع 
وصياغ��ة، واملوروث��ة م��ن االنظم��ة املتعاقب��ة، 
وع��دم مواكب��ة تل��ك القوان��ن والصياغ��ات مل��ا 
يستجد يف واقع اجملتمع عمومًا والذي حيتاج 
اىل تش��ريع القوان��ن ال��ي ختدم��ه وتس��هم يف 

تط��وره وح��ل مش��اكله .
وأش��ار مساحت��ه يف حديث��ه اىل مضيف��ه، 
اىل أن م��ن ب��ن اس��باب التخل��ف وب��طء عجل��ة 

التق��دم وج��ود منظوم��ة موروث��ة م��ن القوانن 
عل��ى  الزم��ن  عف��ى  واملتضارب��ة،  القدمي��ة 
للواق��ع  ومفي��دة  الئق��ة  تع��د  ومل  أكثره��ا، 
واحلاجات، وهي تكبل البلد واجملتمع وتعييق 
انطاق��ه. واك��د ان��ه الب��د م��ن تط��ور القوان��ن 
خمتل��ف  يف  الواق��ع  وحاج��ات  تط��ور  م��ع 
اجملاالت ما يتطلب تعديل القوانن أو تش��ريع 
قوانن جديدة وفق الشرع ومبا يتطلبه الواقع 
املع��اش حاض��راً، مب��ا حيص��ل في��ه متغ��رات 

كث��رة ودائم��ة. 
ه��ذا و اق��رح مساحت��ه تش��كيل اجله��ات 
القان��ون  يف  خ��رباء  جلن��ة  البل��د،  يف  املعني��ة 
ع��ن  وبعي��دة  مس��تقلة  تك��ون  والش��ريعة 
التجاذب��ات السياس��ية إلع��ادة النظ��ر يف الكثر 
قوان��ن  وصياغ��ة  وتنقيحه��ا  القوان��ن  م��ن 

الب��اد. عصري��ة تس��هم يف بن��اء وتق��دم 

مؤكدًا تأييده قانوني 
القضاء و األحوال 

الشخصية الجعفري 
المرجع الُمدرسي 
يدعو الى منظومة 

قانونية عصرية 
واضحة تتماشى 

مع أسس الدين و 
حاجات الواقع

المرجع المدرسي يدعو لرسم استراتيجية اعالمية - ثقافية في العراق



بصائر

هن��اك تس��اؤالت ُتط��رح كلم��ا 
و  احل��رام  حم��رم  ش��هري  ح��ل 
صف��ر اخل��ر، وجت��ددت علين��ا أي��ام 
عاش��وراء و زي��ارة االربع��ن.. منه��ا 
االس��ام  ُي��رزأ  مل��اذا  القائ��ل:  ق��ول 
مبثل مصاب االمام احلسن ،عليه 
السام،..؟ أمل يكن رحيانًة لرسول 
اهلل، صلى اهلل عليه واله؟ أليس هو 
أح��د الس��بطن، وس��يد ش��باب اه��ل 

اجلن��ة؟ 
ثم إن املعروف أن اهلل س��بحانه 
وينص��ر  أوليائ��ه  حُي��ب  وتع��اىل 
يف  عزوج��ل  س��نته  وه��ذه  عب��اده، 
ب��أن ينص��ر م��ن ينص��ره،  خلق��ه، 
فه��ل كان مقت��ل االم��ام احلس��ن، 
بس��نابك  الس��ليب  بدن��ه  وس��حق 
اخلي��ل انتص��اراً ل��ه..؟! وم��اذا ع��ن 

س��يب نس��ائه و ذراري��ه؟
ان اهلل س��بحانه نص��ر أنبي��اءه 
و أولي��اء يف التاري��خ، حيث رفع اليه 
ادري��س علّي��ًا حينم��ا اراد الق��وم ان 

يقتل��وه، و أجن��ى ن��وح الن��يب ،علي��ه 
الس��ام، يف س��فينة ركبها مع من 
آم��ن ب��اهلل، و اجناه��م اهلل به��ا م��ن 
الغ��رق، وانق��ذ خليل��ه ابراهي��م م��ن 
ن��ار ملتهب��ة فجعله��ا ب��رداً وس��امًا 
عليه ، كذلك كانت نصرة الرب 
لنبي��ه حمم��د، صلى اهلل عليه وآله، 
م��ن  واملواق��ف،  املواط��ن  كل  يف 
ب��در وحن��ن وخي��رب وغره��ا، لك��ن 
كيف اسُتبدلت هذه السنة، بُسنة 
أخ��رى اقتضت ش��هادة اب��ي عبد اهلل 
احلس��ن ،علي��ه الس��ام؟ ويس��تتبع 
هذا التساؤل، تساؤٌل آخر، ملاذا جند 
ما تسمى باحلضارات او املدنيات او 
اجملتمع��ات البش��رية، حَتي��ى لفرة 
ث��م مت��وت، وتك��ون هل��ا ادوار، تتمثل 
يف ق��وس الصع��ود، وق��وس البق��اء و 

ق��وس الن��زول؟

* التضحية جوهر القوة
و  احلض��ارات  ه��ذه  تت��وارث 

أجي��ال ثاث��ة: جي��ل  اجملتمع��ات 
ويف  الرع��اة،  جي��ل  ث��م  البن��اة، 

التابع��ن. جي��ل  النهاي��ة 
ُش��يدت  حض��ارة  م��ن  ك��م 
وانتش��رت وس��ادت، ث��م مل تلب��ث ان 
ُدم��رت وب��ادت، ومل يب��ق منه��ا اال 
بع��ض اآلث��ار الدال��ة عل��ى وج��ود 
بائ��دة، كان��ت يف زم��ٍن  حض��ارة 
مض��ى. يف قب��ال ه��ذه اجملتمع��ات، 
نه��ج  اتبع��ت  جمتمع��ات  هن��اك 
اتباعه��ا  وبنس��بة  س��بحانه،  اهلل 
واس��تمرت  بقي��ت  االهل��ي  للنه��ج 
اس��رائيل  بن��و  فمث��ًا  مس��رتها، 
ال��ذي تعرض��وا لعواص��ف عاتي��ة 
كهجمة »نبوخذنّصر« الذي قتل 
منه��م س��بعن الف��ًا، اال انه��م بق��وا 
وصم��دوا، وهك��ذا اصح��اب الن��يب 
والذي��ن  الس��ام،،  ،علي��ه  عيس��ى 

تعرض��وا ألش��د ان��واع الع��ذاب. 
املس��لمون  صم��د  وكذل��ك 
وال��زالزل،  التحدي��ات  كل  ام��ام 

  شعائر أهل البيت 
دليل عالقتك باالئمة 

الطاهرين عليهم 
السالم، كاملجالس 

والزيارات، و إبداء 
احلزن والعزاء على 

االئمة عليهم السالم، 
واالستماع اىل اخلطباء 

والرواديد، الذين 
اعتربهم ناطقني بإسم 

االمام احلسني ،عليه 
السالم  

صالبة األمة والحضارة من صالبة
تضحيات الحسين عليه السالم



بصائر

من حروب داخلية استمرت عقود 
متطاول��ة م��ن الزم��ن، م��ن تس��لط 
وقهره��م  الفاس��دة  احلكوم��ات 
عل��ى  للب��اد  وتدمره��م  للعب��اد 
ط��ول الباد االس��امية وعرضها، 
وم��ن مؤام��رات خارجية متثلت يف 
كاحل��روب  املختلف��ة،  احل��روب 
الصلبي��ة، واالعصار التري، الذي 
ه��دم الع��راق ومل يس��تعيد الع��راق 
عافيته منذ ذلك االجتياح الغاشم، 
وكذل��ك املؤام��رات الثقافي��ة ال��ي 
ق��ام به��ا اف��راد م��ن داخ��ل االس��ام 
كاب��ن املقف��ع واب��ن اب��ي العوج��اء 
وغرهما بغية تدمر االسام من 
املؤام��رات واهلجم��ات  او  الداخ��ل، 
الثقافي��ة م��ن ش��رق الع��امل وغرب��ه 

لتدم��ر احلض��ارة االس��امية.
ال��ذي جيع��ل احلض��ارة  فم��ا 
تعرض��ت  فيم��ا  قوي��ة،   ، صام��دة 
للدم��ار  االخ��������رى  احلض��ارات 
واالنهي��ار واالضمح��ال، حت��ى مل 
يب��ق منه��ا إال امس��اًء وقلي��ًا م��ن 

اآلث��ار؟
ه��و  ه��ذا،  الس��������ؤال  ج��واب 
ان  مبعن��ى  االول..  الس��ؤال  س��ر 
اجملتمع��ات االس��امية ل��و كان��ت 
عل��ى  تعي��ش  رخ��وة،  جمتمع��ات 
فرش من حرير، مل تكن لتس��تمر 
تك��ن  ومل  احلاض��ر،  يومن��ا  اىل 
ق��ادرة عل��ى الصم��ود ام��ام ابس��ط 
التحدي��ات. فل��و مل تك��ن تتحم��ل 
ومل  واملش��اكل،  املصائ��ب  االم��ة 
تك��ن تق��دم التضحي��ات. كان م��ن 
السهل عليها ان تتخلى عن قيمها 
ومبادئها، فحينما حيصل االنسان 
عل��ى الدي��ن بس��هولة وُيس��ر، يهون 
علي��ه ترك��ه والتخل��ي عن��ه. أم��ا 
ع��رب  امل��رء  اىل  الدي��ن  وص��ل  اذا 
رج��ال اف��ذاٍذ ابط��ال، ضّح��وا م��ن 
اج��ل دينه��م ومبدئه��م، ف��إن االم��ة 
س��يصلب عوده��ا ويش��تد عموده��ا، 
وتبق��ى مس��تطيلة عل��ى املش��اكل 

واملصاع��ب. 
التقدي��ر  كان  هن��ا  وم��ن 
ل��كل  ملحم��ة  اجي��اد  يف  االهل��ي 

الص��رب  ب��روح  األم��ة  ت��زود  أم��ة، 
فكان��ت  والصم��ود،  والتح��دي 
ملحم��ة كرب��اء ه��ي االعظ��م يف 
التاري��خ، ألن االس��ام أراد ل��ه اهلل 

القيام��ة. ي��وم  اىل  يبق��ى  ان 
البش��رية  احلض��ارات  إن 
ال  معظمه��ا-  ويف  الغال��ب  يف   -
ولذل��ك  معنوي��ة،  آف��اق  متتل��ك 
فانه��ا تعتم��د عل��ى امل��وارد املادي��ة، 
واذا انته��ت امل��وارد املادي��ة تنته��ي 
حضارته��م، فحض��ارة تق��ام عل��ى 
ع��ن م��اء، تنته��ي جبف��اف ماءه��ا، 
واذا م��ا اعتم��دت احلض��ارة عل��ى 
ق��وة ابناءه��ا م��ن الناحي��ة البدني��ة، 
ُتب��اد بانته��اء تل��ك الق��وة، وكذل��ك 
احلض��ارة ال��ي تق��وم عل��ى اس��اس 
جمموع��ة م��ن املعلوم��ات، ينه��دم 
انته��ت  م��ا  اذا  احلض��اري  بناؤه��ا 
املعلومات، كما حصل يف حضارة 
أثين��ا حي��ث اعتم��دوا عل��ى بع��ض 
املعلوم��ات يف اجمل��االت املختلف��ة، 
معلوماته��م  خط��أ  تب��ن  فلم��ا 

حضارته��م. أنه��ارت 
ال  ص��������راحة:  أق���������وهلا  و 
يف  الرّباق��ة  املظاه��ر  ختدعك��م 
احلض��ارات الغربي��ة او الش��رقية، 
قري��ب،  ع��ن  زائل��ة  مجيع��ًا  إنه��ا 
قي��م  عل��ى  إال  تعتم��د  ال  ألنه��ا 
او  النف��ط  او  كالتقني��ة  مادي��ة، 
س��ائر املادي��ات، انه��ا مجيع��ًا تنتهي، 
ام��ا املعنوي��ات وال��روح فه��ي ال��ي 
تبق��ى وتس��تمر عند االنس��ان، وبها 
بق��اء احلض��ارات. وه��ذا ه��و الس��بب 
ال��ذي جع��ل االم��ة االس��امية أمة 
مس��تطيلة عل��ى كل التحدي��ات 
ومس��تمرة يف مس��رتها رغ��م كل 
م��ن  ل��ه  وتتع��رض  ماتعرض��ت 

ونكب��ات. حتدي��ات 

* كيف نستعيد حضارتنا؟
احلض��ارة  ان  احلقيق��ة  يف 
حبرك��ة  تتح��رك  االس��امية 
ابن��اء مدرس��ة اه��ل البي��ت، عليه��م 
الس��ام، حي��ث يش��كل الن��يب واه��ل 
الداينم��و  الس��ام،  عليه��م  بيت��ه 

حلرك��ة  االس��اس  ك  واحمل��رّ
االم��ة. وهناك الكثر من الش��واهد 
ه��ذه  عل��ى  واآلني��ة  التارخيي��ة 
احلقيق��ة، أال ت��رى كيف ان اعن 
الع��امل  كل  يف  املؤم��ن  الش��باب 
االسامي ترنو حنو شباب العراق 
وايران وسوريا ولبنان وصمودهم 

أم��ام االع��داء.
ف��ان  ذل��ك  اىل  وباالضاف��ة 
االم��ة االس��امية متتل��ك عناص��ر 
مهمة وعظيمة من القوة الدافعة 
حن��و الصم��ود، كالق��رآن الكري��م 
و ش��عرة احل��ج والبي��ت احل��رام، 
واالرث احلض��اري على أكثر من 

صعي��د.
تتج��اوز  ان  اردن��ا  ل��و  ولكنن��ا 
به��ا،  احمليط��ة  العقب��ات  االم��ة 
مس��ؤولية   لتحم��ل  وتتص��دى 
ال��ي  الك��ربى  االه��داف  حتقي��ق 
رمسه��ا اهلل س��بحانه هل��ا، كقول��ه 
ــوَن  ــْم ال ُتقاتُِل ــا َلُك تع��اىل: }َو م
يف  َســبيِل اهللَِّ َو امْلُْســَتْضَعفنَي ِمــَن 
اْلِوْلــداِن  َو  النِّســاِء  َو  جــاِل  الرِّ
نــا َأْخِرْجنــا  الَّذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ
ــا  ــامِلِ َأْهُله ــِة الظَّ ــِذِه اْلَقْرَي ــْن ه ِم
ــا َو  ــَك َولِيًّ َو اْجَعــْل َلنــا ِمــْن َلُدْن
اْجَعــْل َلنــا ِمــْن َلُدْنــَك َنصــريا{.

ام��ة،  خ��ر  االم��ة  ولتع��ود 
ُكنُْتــْم   { س��بحانه:  ق��ال  كم��ا 
ـاِس  لِلنَـّ ُأْخِرَجــْت  ــٍة  ُأمَّ َخــرْيَ 
َتنَْهــْوَن  َو  بِامْلَْعــُروِف  َتْأُمــُروَن 
َعــِن امْلُنَْكــِر َو ُتْؤِمنـُـوَن بـِـاهللَِّ َو َلــْو 
آَمــَن َأْهــُل اْلِكتــاِب َلــكاَن َخــرْيًا 
ــُم  ــوَن َو َأْكَثُرُه ــُم امْلُْؤِمنُ ــْم ِمنُْه هَلُ
كل  اج��ل  م��ن  اْلفاِســُقون {. 
ذل��ك، الب��د ان ننتب��ه اىل عوام��ل 
منه��ا،  ونت��زود  وصابتن��ا،  قوتن��ا 
ونزي��د م��ن ترس��يخها يف انفس��نا، 
وجنع��ل منه��ا س��احنا احلاس��م. 
االم��ة  ق��وة  عناص��ر  وتتمث��ل 
الكري��م،  الق��رآن  يف  االس��امية 
والن��يب واه��ل بيت��ه عليهم الس��ام:

اواًل: القرآن الكريم
أم��ا كت��اب اهلل، ف��كان والزال 
وس��يبقى كتاب��ًا حّي��ا ين��ر الدرب، 
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  لو كانت 
املجتمعات االسالمية، 

تعيش على ُفرش 
من حرير، ومل تكن 

تقدم تلك التضحيات 
وتتحمل تلك املصائب، 

مل استمرت حتى 
يومنا احلاضر، و كان 

من السهل عليها 
ان تتخلى عن قيمها 

ومبادئها  



بصائر

وفرقانًا يكش��ف احلق عن الباطل، 
ولكن��ا  وضي��اءا.  ون��وراً  وِذك��راً 
حباج��ة اىل املزي��د من التعامل مع 
ه��ذا النور والفرق��ان والعودة اليه ، 
باملزي��د م��ن التدبر يف آي��ات القرآن 
التفس��ر  م��ن  واملزي��د  الكري��م، 
الصحيح��ة،  بالص��ورة  والتأوي��ل 
مبعن��ى اس��تنطاق الق��رآن الكري��م 
وأخ��ذ االجوب��ة الش��افية من��ه ل��كل 

مش��كلة. 
الق��رآن عل��ى ارض  وتطبي��ق 
الواق��ع جيعل��ه فرقان��ًا، ام��ا ترك��ه 
كذل��ك  جيعل��ه  ال  ال��رف  عل��ى 
بالنس��بة اىل حياتن��ا، كمن جيعل 
الضي��اء يف منزله ثم يلتمس��ه وهو 

يس��ر يف الس��بل املظلم��ة.
إن البع��ض م��ن الن��اس ميل��ك 
اف��كاراً جاه��زة، وش��هوات عارم��ة، 
واه��واء متقلب��ة، ويكتفي بكل ذلك 
عن سؤال القرآن الكريم والرجوع 
الي��ه، ان مث��ل ه��ذا ل��ن يق��در عل��ى 
املف��روض  ب��ل  والتط��ور.  التق��دم 
على االمة ان جتعل القرآن حمور 
واحل��وزات،  اجلامع��ات  ثقاف��ة  و 
وأن يك��ون الق��رآن ثقاف��ة االم��ة يف 
االع��ام والربي��ة والتعلي��م، ويف 

س��ائر آف��اق احلي��اة.
عليه��م  البي��ت،  أه��ل  ثاني��ًا: 

م لس��ا ا
أم��ا بالنس��بة اىل اه��ل البي��ت، 
نقاط��ًا  فاذك��ر  الس��ام،  عليه��م 
أرب��ع، تش��كل خارط��ة االس��تفادة 
يف  الس��ام،  عليه��م  الع��رة  م��ن 

حياتن��ا، وه��ي كم��ا يل��ي:
1- ح��ب الع��رة: لق��د ُام��َر اهلل 
الن��يب  حب��ب  االم��ة  ابن��اء  تع��اىل 
واه��ل بيت��ه علي��ه وعليه��م الس��ام، 
واملف��روض ان ن��زداد حّب��ًا هلم يومًا 
بع��د ي��وم، وهو برنام��ج اهلي، جعل 
م��ن اج��ل اتباعه��م، ذل��ك ألن ح��ب 
االنسان الحد يستتبع حبه لفكره 
واخاق��ه،  ومنهج��ه  وثقافت��ه 
ويتناغ��م م��ع س��لوكياته، وهك��ذا 
ورد يف االث��ر ع��ن أم��ر املؤمن��ن 
َرُج��ًا  َأنَّ  َل��ْو  الس��ام،:”َو  ،علي��ه 

َش��َرُه اهللَُّ َمَع��ه..”.  َأَح��َب َحَج��راً حَلَ
فان��ا  وحبم��د اهلل وفضل��ه ومّن��ه، 
منل��ك ه��ذا احل��ب، ويع��ود الفض��ل 
ايض��ًا اىل آبائنا و امهاتنا، وكذلك 
اىل العلم��اء واخلطب��اء، ولك��ن البد 
ان ن��زداد حّب��ًا هل��م عليه��م الس��ام.
2- معارفه��م: علين��ا ان نع��رف 
مع��ارف الن��يب واه��ل بيت��ه عليه��م 
الس��ام، فبيننا وبن ائمتنا والنيب 
حب��ٌر عمي��ق، و مس��افة وطري��ق 
حت��ى  نس��لكه  ان  الب��د  طوي��ل، 

نق��رب اليه��م.
قب��ل  م��ن  تقص��ٌر  هن�����������اك 
العوائ��ل يف جم��ال تعلي��م مع��ارف 
الس��ام،  عل����������يهم  البي��ت،  اه��ل 
خصوص��ًا بالنس��بة اىل االطف��ال، 
حيات��ه  يب��دأ  الطف��ل  ان  ت��رى  اذ 
عل��ى اف��ام »الكارت��ون« ث��م يرب��ى 
يف امل��دارس احلكومي��ة وم��ن ث��م 
يدخ��ل اجلامع��ة وبعده��ا اجملتمع، 
معرف��ة  للطف��ل  يك��ون  ان  دون 
واط��اع عل��ى رواي��ات و احادي��ث 
اه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام. ل��ذا 
أدع��و اهليئات احلس��ينية ان جتعل 
براجمه��ا  م��ن  االحادي��ث  حف��ظ 
الدائم��ة لاطفال والش��باب، حيث 
يق��وم ه��ؤالء حبف��ظ حدي��ٍث واحد 
او اكث��ر م��ن احادي��ث اه��ل البي��ت 
عليهم الس��ام كل يوم، فقد ورد 
يف احلدي��ث ع��ن رس��ول اهلل صل��ى 

اهلل علي��ه وال��ه: 
��ِي َأْرَبِعنَ  »َم��ْن َحِف��َظ َعَلى ُأمَّ
اهللَُّ  َبَعَث��ُه  ِبَه��ا  َيْنَتِفُع��وَن  َحِديث��ًا- 

َتَع��اىَل َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة َفِقيه��ًا َعامل��ًا«.
3- س��رتهم:  إن ملعرفة س��رة 
الن��يب واه��ل بيت��ه، عليه��م الس��ام، 
ال��دور الكب��ر يف اتباعه��م و االخ��ذ 
من س��رتهم، ومل تكتب س��رُة نيٍب 
م��ن االنبي��اء كم��ا كتب��ت س��رة 
نبينا االكرم صلى اهلل عليه واله. 
ابن��اء  م��ن  واح��د  كل  فعل��ى 

االم��ة ان يس��أل نفس��ه: 
ك��م يع��رف م��ن س��رة الن��يب 
عل��ى  مطل��ع  ه��و  ه��ل  واالئم��ة؟ 
واخاقه��م؟  ومواقفه��م  س��رتهم 

وك��م كتاب��ًا ق��رأ يف ه��ذا اجمل��ال؟ 
ه��ل ه��و مطل��ٌع  مث��ا عل��ى الس��رة 
اجلهادي��ة لرس��ول اهلل صل��ى اهلل 

علي��ه وال��ه؟
األث��ر  يف  ج��اء  ش��عائرهم:   -4
ع��ن ام��ر املؤمن��ن ،،عليه الس��ام،، 

ان��ه قال: 
َلَع  ».. ِإنَّ اهللََّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل اطَّ
اْخَت��اَر  َو  َفاْخَتاَرَن��ا  اأْلَْرِض  َعَل��ى 
َلَن��ا ِش��يَعًة َيْنُصُرونَّ��ا َو َيْفَرُح��وَن 
َو  ْزِنَن��ا  حِلُ َزُن��وَن  حَيْ َو  ِلَفَرِحَن��ا 
َيْبُذُل��وَن َأْمَواهَلُ��ْم َو َأْنُفَس��ُهْم ِفيَن��ا َو 

ِإَلْيَن��ا«.
إن املوال��ي أله��ل البيت، عليهم 
الس��ام، ُيع��رف م��ن خ��ال س��رته 
يف حياته، فيكون يوم حزن االئمة 
يوم��ًا حلزن��ه، وك��ذا فرح��ه بف��رح 
ائمت��ه عليه��م الس��ام. إن الش��عائر 
الع��امل،  يف  ومنتش��ره  متنوع��ة 
ولكنه��ا تبق��ى قليل��ة بالنس��بة اىل 
ومكانته��م.  البي��ت  اه��ل  عظم��ة 
وم��ن ه��ذه الش��عائر زي��ارة مراق��د 
اه��ل البي��ت عليهم الس��ام، وزيارة 
مراق��د كل ول��ٍي ينتس��ب اىل ه��ذا 
البي��ت الطاه��ر، اذ ال توج��د بقع��ة 
م��ن الب��اد االس��امية اال وإله��ل 
البي��ت عليه��م الس��ام فيه��ا قتي��ل 
وش��هيد، وه��ذه القب��ور الطاه��رة 
اله��ل  ام��اٌن  املن��ورة،  واالضرح��ة 

تل��ك املنطق��ة.
أه��ل  ش��عائر  ان  وبكلم��ة؛ 
دلي��ل  الس��ام،  عليه��م  البي��ت، 
عاقت����������ك باالئم��ة الطاهري��ن، 
كاجملال��س  الس����������ام،  عليه��م 
والزي��ارات، و إب������������������داء احل��زن 
عليه��م  االئم��ة  عل��ى  والع����������زاء 
الس��ام، واالس��تماع اىل اخلطب��اء 
والروادي��د، الذي������������������ن اعتربه��م 
احلس��ن  االم��ام  بإس��م  ناطق��ن 
،عليه الس��ام، حي��ث يبينوا للناس 
احلس��ن  االم��ام  ومس��رة  س��رة 
،علي��ه الس��ام، واهداف��ه ودروس 
نهضت��ه ، اىل جان��ب  توضي��ح م��ا 
ج��رى عل��ى االم��ام ،علي��ه الس��ام،  
واه��ل بيته واصحاب��ه يف كرباء.

  هناك قصوٌر من 
قبل العوائل يف جمال 

تعليم معارف اهل 
البيت، عليهم السالم، 

خصوصًا بالنسبة اىل 
االطفال، اذ ترى ان 

الطفل يبدأ حياته على 
افالم »الكارتون« ثم 

يرتبى يف املدارس 
احلكومية ومن ثم 

يدخل اجلامعة ثم يعود 
اىل املجتمع، وهو ال 

يعرف شيئًا عن روايات 
و أحاديث اهل البيت، 

عليهم السالم  



المرجع واألمة
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أكد مساحة املرجع امُلدّرس��ي - دام ظله، 
عل��ى أنن��ا "م��ن وح��ي وبصائ��ر نهض��ة الس��بط 
الش��هيد اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، علين��ا 
مجيع��ًا أن نع��ي ونتحم��ل مس��ؤولية التع��اون 
والتش��اور والتفك��ر املش��رك كج��زء اس��اس 
م��ن واجبن��ا الي��وم، وامتثاال ألم��ر اهلل تعاىل لنا 

بذل��ك يف آي��ات الق��ران الكري��م".
يف  مبكتب��ه  ل��ه  كلم��ة  م��ن  جان��ب  ويف 
كرباء املقدسة أمام حشد غفر من العلماء 
واخلطب��اء يف مؤمت��ر خطب��اء املن��رب احلس��يي، 
أوض��ح مساحت��ه بالق��ول: "حن��ن الي��وم نواج��ه 
يف ه��ذا الع��امل ارهاب��ًا طاغيًا يض��رب كل يوم، 
االبري��اء ويقت��ل االطف��ال والنس��اء ب��ا رمحة، 
كم��ا نواج��ه اىل جان��ب ذل��ك ثقاف��ة و اف��كارا 
عل��ى  نفس��ها  تف��رض  ان  حت��اول  انهزامي��ة 
الن��اس بش��عارات وادع��اءات خبيث��ة مراوغ��ة"، 
اهلدام��ة  واالف��كار  :"الثقاف��ة  أن  واض��اف 
الفاسقة والتربيرية هدفها أن يتنصل الناس 
منكفئ��ن  خانع��ن  ليكون��وا  املس��ؤولية  م��ن 
صامت��ن، وُتص��ّور هلم أن هذه الروح الس��لبية 
االره��اب  عنه��م  س��تمنع  كان��ت  م��ن  ه��ي 
مساحت��ه  واض��اف  والتحدي��ات.."،  واالزم��ات 
الطاغ��ي  والفك��ر  اللعين��ة  الثقاف��ة  "ه��ذه  أن 
وال��ذي يتح��ول اىل ممارس��ات مث��ل ممارس��ات 
يزيد، قد ينعكس أيضا مع االسف على خنب 
وعلم��اء فيصبح��وا كش��ريح القاض��ي حبي��ث 
يطغى أمثال يزيد ويليب دعوته أمثال شريح، 

وه��والء موج��ودون اىل األن يف األم��ة". 
ق��ال  وح��ول دور ومس��ؤوليات اخلطب��اء 
مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي: "جي��ب علين��ا وم��ن 

كي��ف  نع��رف  ان  احلس��يي  املن��رب  خ��ال 
املن��رب  فه��ذا  ول��ذا  واألم��ة،  اجملتم��ع  نوج��ه 
الش��ريف جي��ب أن يض��ع ال��دواء عل��ى ال��داء 
فيأت��ي بفص��ول ملحم��ة عاش��وراء ويركزه��ا 
ويوجهه��ا حن��و معاجل��ة االزم��ات والعل��ل ال��ي 
يعان��ي منه��ا اجملتم��ع واألم��ة الي��وم". مؤك��دا 
عل��ى أن��ه :"لي��س للخطي��ب أن يصع��د من��رب 
ويوج��ه  وللظلم��ة  والفس��اد  للظل��م  وي��ربر 
الن��اس حن��و اف��كار س��لبية تدع��و اىل اخلم��ول 
والراج��ع واالنكس��ار، إمن��ا ب��ث ثقاف��ة اإلب��اء 
واحل��ق واإلنص��اف والع��دل كم��ا ه��و املعه��ود 

م��ن اخلطب��اء الك��رام".
واض��اف:" الب��د خلطب��اء املن��رب احلس��يي 
أن يبث��وا ثقاف��ة العزمي��ة وال��روح االجيابي��ة 
ومواجه��ة حال��ة االنكفاء والس��لبية س��واء لدى 
الدي��ن  ألن  اجملتم��ع،  عم��وم  يف  او  االف��راد 
واالمام احلس��ن، عليه الس��ام، نهانا عن هذه 
الس��لبية"، وبهذا الش��أن اش��ار مساحته اىل أننا 
:"ح��ن ن��رى أن الكي��ان الصهيون��ي ال يص��اب 
باهلزمي��ة والذّل��ة إال يف جن��وب لبن��ان، فذل��ك 
يع��ود اىل أن يف جن��وب لبن��ان ش��عب حيم��ل 
راي��ة اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، وقبس��ًا 
م��ن روحه الطاهرة ونهضت��ه الربانية"، وتابع 
البطول��ة  روح  و  الش��جاعة  ه��ذه  مساحت��ه:" 
واالق��دام والتضحي��ة يف مواجه��ة التحدي��ات 
واالره��اب ال��ي يتمت��ع املوال��ن يف كل م��كان 
وباخلص��وص ش��عب الع��راق، مس��تمدة م��ن 
روح ونهض��ة االم��ام احلس��ن علي��ه الس��ام. 

وش��دد مساحت��ه بالق��ول :" حن��ن حباج��ة 
الي��وم اكث��ر م��ن أي ي��وم مض��ى اىل ثقاف��ة 

التح��دي  روح  و  بالنف��س  والثق��ة  األم��ل 
ومواجه��ة  والش��جاعة  والبطول��ة  واإلمي��ان 
م��ن حياول��ون نش��ر ثقاف��ة اهلزمي��ة وال��ردد 
والش��ك ع��رب ط��رح الوس��اوس الش��يطانية و 
بعض االفكار والش��عارات الس��لبية والتش��كيك 
بالش��عائر وبالتاري��خ واالص��ول، فيق��وم بب��ث 
ه��ذه الش��كوك والوس��اوس ال��ي لدي��ه عل��ى 
عم��وم الن��اس دون متحي��ص ودراس��ة وحب��ث 

علم��ي رص��ن يعت��د ب��ه".
ويف جان��ب آخ��ر م��ن كلمته ق��ال مساحة 
املرج��ع امُلدّرس��ي أن :" راي��ة االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، راي��ة رباني��ة عاملي��ة تس��ع العامل 
بأمجع��ه ول��ن تقتص��ر عل��ى بل��دان ومنطق��ة 
معين��ة يف الع��امل، وبع��د ق��رون س��تأتي أجي��ال 
واجي��ال ومزي��د م��ن البش��ر يف الع��امل أمج��ع 
وحيملونه��ا"،  الراي��ة  ه��ذه  ح��ول  يلتف��ون 
واوض��ح أن: "رباني��ة وعاملي��ة نهض��ة وراي��ة 
ستتجس��د  الس��ام،  علي��ه  احلس��ن،  االم��ام 
وتتجلى بإنتصار املظلوم على الظامل و احلق 
عل��ى الباط��ل وانتص��ار القي��م عل��ى العصبي��ات 

واحلمي��ات". 
وتوج��ه مساحت��ه اىل خطب��اء املن��رب قائ��ا 
إن :" االمام احلسن، عليه السام، اختاره اهلل 
م��ن ي��وم خل��ق ليك��ون مصب��اح ه��دى وس��فينة 
جن��اة، وان��ت ايه��ا اخلطي��ب احلس��يي جي��ب 
أن حتم��ل ه��ذا املصب��اح اىل الن��اس والع��امل، 
وعل��ى اهليئ��ات احلس��ينية ان تتح��ول اىل تل��ك 
الس��فينة ال��ي حتم��ل الن��اس اىل ب��ر النج��اة 
بنش��ر قي��م ورس��الة عاش��وراء وتكريس��ها يف 

اجملتم��ع. 

إلى خطباء المنبر الحسيني..

على الخطيب أن 
يحمل مصباح الهدى، 

والحسينيات أن 
تتحول الى سفينة 
تحمل الناس الى بر 

النجاة
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دام   - امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
ظل��ه- أن: »ش��عبًا وبل��داً في��ه االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، ال��ذي يعلمن��ا كي��ف نعي��ش 
احراراً كرامًا، ويقول »هيهات مّنا الذلة«، لن 
يرض��ى  بالذل��ة واهلزمية أمام هذه العصابات 
االرهابي��ة الفاس��دة ال��ي تزع��زع األمن وتقتل 

االبري��اء وتنش��ر الدم��ار«.
و اوض��ح مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلم��ة 
ل��ه خ��ال اس��تقباله وف��داً كب��راً م��ن وجه��اء 
وش��يوخ عش��ائر م��ن حمافظ��ة البص��رة، أن��ه  
ال جي��ب ولي��س معق��وال وال مقب��وال »أن يك��ون 
لدينا يف العراق االمام احلسن، عليه السام، 
ومصباح��ه ومنهح��ه وفكره، ث��م نعيش وضعًا 
أمني��ًا او اقتصادي��ًا يتدّنى من س��يئ اىل أس��وء«. 
واضاف: »حنن يف العراق جيب ان جنعل االمام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، نرباس��ًا نهت��دي به��داه 
ونس��تضيء بنوره، النه مصباح هدى ومراسًا 
ن��أوي اىل كهف��ه وحصن��ه إلن��ه س��فينة جن��اة 
، فم��ن اخلس��ران أن يعان��ي العط��ش او يعي��ش 
التش��رذم او اجله��ل والتخل��ف، م��ن لديه حبراً 
عذب��ًا و راي��ة كرام��ة ونه��ج ع��ّز، كاألم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام. ولذل��ك نؤك��د عل��ى 
أن الع��راق جي��ب ان ينه��ض نهض��ة حس��ينية 
عارم��ة ض��د اإلره��اب، فهوالء اجملرم��ن اليوم 

يربص��ون الدوائ��ر بالع��راق وش��عبه فكون��وا 
حس��ينين واقلعوه��م م��ن جذوره��م وال تدعوا 

هلم جم��ااًل«.
االم��ام  أن  »صحي��ح  مساحت��ه:  واض��اف 
اعم��اق  يف  يعي��ش  الس��ام،  علي��ه  احلس��ن، 
ضمائرن��ا ولك��ن املش��كلة ه��ي أنن��ا مل نفه��م 
ال��والء  ه��ذا  م��ن  نس��تفيد  كي��ف  ونع��رف 
ش��عبنا  يف  احلس��يي  احل��ب  و  واحلم��اس 
ه��ؤالء  م��ن  حيفظن��ا  م��راس  اىل  لنحول��ه 
الذين يأتون كل يوم، وباسلوب لئيم وجديد 

ونس��ائنا«. واطفالن��ا  ش��بابنا  ليقتل��وا 
ه��ذا واش��ار مساحت��ه اىل أن: »االرهابي��ون 
اآلن يط��ردون م��ن الب��اد اجملاورة ش��ر طردة، 
لكنهم مع األس��ف الش��ديد يتسللون وجيدون 
و  بن��ا  بع��ض احلواض��ن احمليط��ة  امل��أوى يف 
حياول��ون زعزع��ة االم��ن يف الع��راق. ونق��ول 
ألولئ��ك وم��ن يدعمه��م أن ه��ذا الش��عب صب��ور 
حكي��م، ولك��ن إح��ذروا ي��وم ينته��ي ص��ربه، و 
ي��وم تأم��ره قيادات��ه، س��يقومون قي��ام رج��ل 
واح��د ول��ن جت��دوا لكم مأوى ول��ن جتدوا لكم 

نص��را«.
واض��اف: » عل��ى ش��عبنا أن اليس��كت ب��ل 
لي��س  فاألم��ن  املس��ؤولية  ويتحم��ل  يواج��ه 
مس��ؤولية ف��ان وف��ان، إمن��ا مس��ؤولية كل 

انس��ان ومرتب��ط ب��كل واحد مّنا ف��� »كلكم راع 
وكلك��م مس��ؤول ع��ن رعيت��ه«، وه��ذا يعلمن��ا 
إي��اه الن��يب األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
وس��بطه احلس��ن الش��هيد، علي��ه الس��ام ، ويف 
العراق طاقات هائلة وش��عب ش��جاع متحمس 
امل��وت  و  واملواجه��ة  التحدي��ات  خيش��ى  وال 
والتهدي��د امن��ا حيتاج��ون اىل تعبئ��ة روحي��ة 
فينهضون وينضمون انفس��هم ويتعاونون مع 
االجه��زة الرمسي��ة لتخلي��ص الب��اد م��ن ه��ذا 

االره��اب احلاق��د. 
كم��ا اوض��ح مساحت��ه أن وب��اء وخط��ر 
االره��اب وم��ن يدعم��ه "الينحص��ر بالتفج��ر 
اىل  كذل��ك  يه��دف  وامن��ا  فق��ط  والقت��ل 
حتجي��م وإيقاف قدرة ودورالعراقي يف اعمار 
البل��د حبي��ث تتوج��ه الدول��ة واالم��وال كله��ا 
حن��و املس��ائل األمني��ة فيبقى البل��د متخلفًا يف 
جم��ال االعم��ار والتنمية«، وقال مساحته: "أن 
الع��راق ارض وبل��د الرمح��ة و برك��ة االنبياء 
واالئمة وعاص������مة االم������ام احل����جة املنتظر 
- عجل اهلل فرجه - و أهيب من هذه اللحظة 
ويف مستهل السنة اهلجرية اجلديدة، و اقول 
للكب��ار والصغ��ار، رج��اال ونس��اًء، و مس��ؤولن 
وغ��ر مس��ؤولن: اس��تعدوا لبن��اء ش��عبكم عل��ى 

ه��ذا االس��اس وليق��م كل واح��د من��ا ب��دوره".

من الخسران أن يعاني العطش والتشرذم 
والتخلف، من لديه بحرٌ عذٌب و راية كرامة 

ونهج عّز، كاإلمام الحسين، عليه السالم
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اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي - دام 
ظل��ه- إن عل��ى األم��ة أن تس��تفيق م��ن س��باتها 
العمي��ق وحال��ة التخل��ف واالس��تضعاف ال��ي 
تتناق��ض مجل��ة وتفصي��ًا م��ع تأرخيه��ا وم��ع 
مامتلك��ه م��ن ركائ��ز ق��وة معنوي��ة ومادي��ة 
صحي��ح  بش��كل  اس��تثمارها  ح��ال  يف  ميك��ن 
وسعي دؤوب أن تضعها على طريق النهوض 
واس��تقاهلا  حقوقه��ا  ص��ون  و  والتق��دم 
وكرامته��ا.  وخ��ال حدي��ث ل��ه عل��ى هام��ش 
درس التفس��ر القرآن��ي حبض��ور مج��ع م��ن 
أساتذة احلوزة وطلبة العلم، أوضح مساحته 
بأنن��ا : »الزلن��ا يف حال��ة الدف��اع و اآلخ��رون 
يش��نون علين��ا اهلجم��ات سياس��يًا واقتصادي��ًا 
وعس��كريًا وثقافي��ًا، والزال��ت األم��ة غائبة عما 
اللعن��ة والتحّك��م  يتص��ل مبصره��ا، وكأن 
م��ن قبل االع��داء  قد فرضت عليها..«! واضاف 
مساحت��ه: »يبق��ى الس��ؤال العري��ض ه��و: اىل 
متى يس��تمر هذا الواقع املرير؟ وهذا االنس��ان 
ال��ذي خلق��ه اهلل ُح��راً كرمي��ًا، ومحل��ه تل��ك 
االمان��ة العظم��ى، اىل متى يبقى وتبقى األمة 
األم��م  عليه��ا  تتداع��ى  القافل��ة،  مؤخ��رة  يف 
كم��ا تتداع��ى األكل��ة عل��ى القصع��ة«؟! ويف 

إش��ارة اىل املفاوض��ات واالتف��اق بش��أن النووي 
اإليراني، أوضح مساحته: أن  اهلدف األساس 
للغ��رب وحلفائ��ه »جتريدنا مما منلك وس��لبنا 
والتهدي��د  العقوب��ات  حقوقن��ا حت��ت ضغ��ط 
بإس��تخدام الس��اح. ف��إىل مت��ى تبق��ى االم��ة 

مس��تضعفة«؟ 
يف  امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  واض��اف 
حديث��ه: »حينم��ا تبتل��ى أجس��امنا مب��رض ال 
نع��رف ان��ه س��ببه فروس��ات او جراثي��م ق��د ال 
ُت��رى باجمله��ر، ولكنه��ا تقض��ي عل��ى االنس��ان.. 
وه��ذا مقي��اس ينطبق عل��ى األمة واجملتمعات 
الك��ربى فيم��ا يرتب��ط بضعفه��ا وقوته��ا، وم��ا 
تص��اب م��ن أم��راض ح��ن تفقد تل��ك البصرة 
»هن��اك  أن  أوض��ح  و  الناف��ذة«.  االمياني��ة 
خلقيات فاسدة وامراض تعودنا عليها كأمة 
مم��ا يزي��د يف قبحه��ا ، ومنه��ا ه��ذه العصبي��ات 
واالف��كار اخلبيث��ة وااله��واء الش��يطانية مب��ا 
ينت��ج م��ا ن��راه م��ن فت��اوى وثقاف��ة التكف��ر 
نهاي��ة  وه��ذه  احملرم��ة..  الدم��اء  وس��فك 
الطري��ق، الب��د ان ن��درس البداي��ة واجل��ذور«. 
وتابع مساحته بالقول: »البداية لذلك هي من 
ه��ذه العصبي��ات والش��عارات والتنابز بااللقاب 
والته��م واالف��كار واملمارس��ات ال��ي ما أنزل اهلل 

بها من سلطان.. والي قد ميارسها كل واحد 
مّن��ا جت��اه اآلخ��ر.. فيم��ا يزك��ي وي��ربئ نفس��ه 

بأعص��اب ب��اردةّ«!
ويف جان��ب آخ��ر م��ن حديث��ه ق��ال مساح��ة 
املرجع املدرسي: »هذه الفروسات واالمراض 
التم��زق  حال��ة  اىل  تنته��ي  والس��لوكيات 
والتف��رق والتنص��ل م��ن املس��ؤولية تص��ل  اىل 
درج��ة أن نعم��ة مث��ل مي��اه األمط��ار ب��داًل م��ن 
م��ادة  تتح��ول إىل  بلدن��ا  ملنفع��ة  اس��تثمارها 
للصراع��ات السياس��ية والتح��رك االنتخابي«! 
مش��دداً يف ه��ذا الس��ياق عل��ى أن��ه: »الب��أس ب��ل 
ومطل��وب ان يك��ون هنال��ك تنافس��ًا وح��راكًا 
وس��ياق  موضوع��ي  بتفك��ر  ولك��ن  سياس��يًا، 
أخاق��ي وح��رص عل��ى الص��احل الع��ام ولي��س 
بالتسقيط وكيل االتهامات وتنابز بااللقاب 
ب��ا رادع فه��ذا ال جي��وز ش��رعًا. فأي��ن حنن من 

الدي��ن ؟!«. 
نبين��ا  إن  بالق��ول:  مساحت��ه  وخت��م 
أن  وآل��ه، يؤك��د  االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
»املؤم��ن ال يك��ون مؤمن��ًا حت��ى يك��ون عاق��ًا وال 
يكون عاقًا إال كانت فيه عشر خصال، منها 
أن ال ي��رى نفس��ه افض��ل م��ن غ��ره..«، فأي��ن 

حن��ن م��ن ه��ذه الوصاي��ا واالخاقي��ات«؟

المرجع المدرسي 
خالل درس 

التفسير:

فيروس 
التسقيط 
والتكفير 
واالتهام 

يفتك 
بالجسد 
العراقي
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* أجرى احلوار: حممد عيل جواد تقي

* متهيد
الشــيخ حممــد ســعيد املخزومــي، أحــد 
ــني يف  ــاليني املقيم ــن الرس ــامء الدي ــرز عل أب
ــل  ــني جلي ــاتذة املرب ــد االس ــو أح ــدا، وه كن
ــالل  ــني خ ــاب واملثقف ــاء والكت ــن اخلطب م
العقــود املاضيــة.  اضطرتــه ظــروف املهجــر 
ــن  ــل م ــدا، ليواص ــال يف كن ــّط الرح ألن حي
هنــاك دوره الرســايل، والعمــل يف ســبيل 
اهلل، بنــرش قيــم وثقافــة أهــل البيــت، عليهــم 
الســالم. خــالل تواجده يف أرض املقدســات 
زائــرًا ملرقــد االمــام احلســني، عليــه الســالم، 
اســتثمرت »اهلــدى« الفرصــة للقــاء بــه 
القضايــا  خمتلــف  عــن  اليــه  والتحــدث 
ــعائر  ــق بالش ــا يتعل ــة، وم ــة والديني الثقافي

االنســان  عــىل  وانعكاســها  احلســينية 
ــاح  ــن االنفت ــًة ع ــا بداي ــدث لن ــريب. حت الغ
والتعايــش  والثقافــات،  األديــان  عــىل 
الدينــي  التنــوع  واحــرتام  االجتامعــي 
ــالد  ــائر الب ــن س ــدا ع ــه كن ــز ب ــذي تتمي ال
ــود  ــرة اىل وج ــري م ــار غ ــد أش ــة.  وق الغربي
الرســايل،  والعمــل  التبليــغ  يف  القصــور 
وعــدم االســتفادة الكاملــة والصحيحــة مــن 
ــة  ــدة املتاح ــرص اجلي ــاح والف ــواء االنفت أج
ــرتم  ــدي حي ــون الكن ــث القان ــدا، حي يف كن
ــام  ــان.  ك ــد االنس ــات وعقائ ــي الديان وحيم
ــا عــن دوره االجتامعــي يف كنــدا،  حتــدث لن
ــات  ــض اخلالف ــّض بع ــىل ف ــاعدة ع واملس
العائليــة بســبب تقاطــع العــادات والتقاليــد 
االجتامعيــة اخلاصــة باملهاجريــن العراقيــني، 
ــدا.  ــة يف كن ــواء العام ــادات واالج ــع الع م
وهــو يشــعر باالرتيــاح ألن وفقــه اهلل تعــاىل 

ــا  ــي مل ــايل - التبليغ ــدور الرس ــذا ال ألداء ه
فيــه خدمــة املســلمني يف البــالد البعيــدة عــن 

ــالم.  ــواء االس أج
ــه  ــر يصّب ــي واألكث ــد احلقيق ــا اجله أم
للبحــث  املخزومــي  الشــيخ  ســامحة 
ــة  ــاالت الفكري ــف يف املج ــة والتألي والكتاب
والثقافيــة. علــاًم إنــه رفــد »اهلــدى« بسلســلة 
عنــوان  حتــت  ورائعــة  مميــزة  مقــاالت 
»املؤمــن املتحــّر«، نــرشت يف إثنــي عــرش 

ــددًا. ع

* واليكم نّص احلوار: 
ــروٌف يف  ــالم، مع ــه الس ــني، علي  احلس
الغــرب.. - إىل حــد مــا - اىل أيــن وصلــت 
قضيتــه وهنضتــه هنــاك؟ ومــا مســتوى 
االدراك والتفّهــم يف الغــرب؟ وهــل هــو يف 

ــد؟  تصاع

العالمة الشيخ محمد سعيد المخزومي لـ »الهدى«

النجاح في نشر ثقافة أهل البيت، عليهم السالم، في 
العالم مرهون بتجردنا عن مصالحنا الشخصية

مدينة  يف  املخزومي  سعيد  حممد  الشيخ  ولد   -
متدينة،  عائلة  كنف  يف   1952 ــام  ع األشـــرف  النجف 
النظام  وحشية  و  اضطهاد  وناهضت  عانت  حمافظة، 

البائد، ودفعت الثمن باهضًا.
عام  الكيمياء  علوم   - املوصل  جامعة  يف  اجلامعية  دراسته  أمت   -
لغرض  مانشسرت  جامعة  إىل  تقدم  1978م،  عــام  ويف  1975/74م، 
بدأ  حتى  اجلامعة،  راسلته  أن  وما  بريطانيا،  يف  العليا  دراساته  إمتام 
النظام الصدامي ضد املعارضة،  االرهابي والقمعي من قبل  التصعيد 
ويتفرغ  الفاسد،  للنظام  املعارضة  طريق  الختيار  أضطره  الــذي  األمــر 
للعمل التنظيمي، وتربية الشباب الناهض يف صفوف احلركة الرسالية، 

لتعبئتهم يف مواجهة النظام. 
- يف عام 1988 اضطر للهجرة إىل كندا، ملواصلة جهاده ضد نظام 
فكتب  واإلسرتاتيجية،  االسالمية  والــدراســات  للبحوث  متفرغًا  البعث، 
العديد من الكتب والدراسات واملقاالت.  بعث منها إىل اجلمعية الوطنية 
العراق قبل تأسيس  العراقي بعد أن طبع ونشر يف  الدستور  اطروحة 

اجلمعية الوطنية. 
على  ونشر  للعراق  السياسي  الــوقــع  ازمـــات  ملناقشة  تفرغ   -
ميدان  يف  والتأليف  والكتابة  للبحث  متفرغا  مــازال  االنرتنت.  صفحات 
التنمية االجتماعية وتطوير الشخصية وبناء اإلنسان، اضافة إىل مناقشة 
األمور العقائدية مبنهجية جديدة غري تقليدية، فضاًل عن ممارسة دوره 

الديني يف الوسط االجتماعي يف بالد املهجر.
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 االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، أك��رب 
م��ن أن نس��توعبه، لذل��ك حن��ن كمس��لمن 
وموال��ن، مقص��رون يف نش��ر اإلس��ام أواًل؛ 
وإيص��ال منهج االمام احلس��ن، عليه الس��ام، 
ثاني��ًا؛ ف��اذا اس��تطعت يف تل��ك الب��اد ان تب��ن 
اىل الن��اس بع��ض وج��وه م��ن كام االم��ام 
احلسن، أو كام اهل البيت، عليهم السام، 
س��تجد االقب��ال الش��ديد، ألن اإلم��ام احلس��ن، 
وكب��ر  عطائ��ه،  يف  كب��ر  الس��ام،  علي��ه 
يف متثيل��ه للس��ماء. وهن��ا؛ ال أخب��س الن��اس 
أش��ياءهم، فهنال��ك الكث��ر يف الب��اد الغربي��ة، 
ي��ؤدي دوره مبق��دار امكانات��ه وقدرات��ه، وه��ذا 
موج��ود و هلل احلم��د، لك��ن نق��ول: مهم��ا كان 
م��ن عم��ل ونش��اط وجه��د، فه��و دون املطل��وب 
اليص��ال صوت االمام احلس��ن، عليه الس��ام، 

الع��امل.   اىل 
إن الغربي��ن يعرف��ون اإلم��ام احلس��ن، 
أحاديث��ه  تصله��م  مل  لك��ن  الس��ام،  علي��ه 
وكلمات��ه ومواقف��ه بالتفصي��ل، وذلك بفضل 
كم��ا  والثقاف��ات،  الديان��ات  عل��ى  االنفت��اح 
ع��رف الن��اس يف الغ��رب بش��كل قاط��ع ونهائي، 

إن مذه��ب اه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، ه��و 
مذه��ب الس��لم والتعاي��ش والقي��م االنس��انية 
والعن��ف  التط��رف  ولي��س  واالخاقي��ة، 

والتكف��ر. 
وم��ن ع��ادة االنس��ان الغرب��ي، حّب��ه وولع��ه 
باجلدي��د وللحقيق��ة، ف��اذا حدثت��ه ب��كام ع��ن 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، يتأث��ر ويس��تفهم 
ع��ن مص��در احلدي��ث وم��ن أين..؟ ثم يش��كرك 
ألن��ك علمت��ه ش��يئًا جدي��داً يف احلي��اة. إنه��م 
جرب��وا احلي��اة م��ن كل نواحيه��ا، ل��ذا يس��عون 
وكم��ا  للحي��اة.  واألصي��ل  للجدي��د  دائم��ًا 
ج��اء يف الزي��ارة: »كامك��م ن��ور و أمرك��م 
رش��د ووصيتك��م التق��وى«، ف��اذا تعط��ي كام 
ونهج أهل البيت، عليهم الس��ام، اىل االنس��ان 
الغرب��ي جت��ده يس��تأنس ويتفاع��ل، مبعن��ى أن 
الن��اس هن��اك متعطش��ون اىل اجلدي��د واىل 
كام أه��ل البيت املطابق للفطرة االنس��انية. 
لك��ن أك��رر القول: أننا بش��كل عام مقصرون، 
خب��اف بع��ض االخ��وة القادم��ن م��ن ب��اد 
الغ��رب ويتحدث��ون عن نش��اطاتهم وأعماهلم، 
وأن��ا أق��ول: كا.. ألن مهم��ا عملن��ا وفعلن��ا 

فالرس��الة عظيم��ة واملهم��ة كب��رة ج��داً، ألن 
االمام احلسن، عليه السام، كبر ورسالته 
عظيم��ة، فل��و أدين��ا م��ا يل��زم علين��ا - حق��ًا- يف 
ب��اد الغ��رب ف��ان ه��ذه الب��اد تتج��ه كامل��ًة 
ص��وب اإلس��ام.. يق��ول االم��ام الص��ادق، علي��ه 
الس��ام: » تعلم��وا علومن��ا وعلم��وا الن��اس، ف��اذا 

ع��رف الن��اس حماس��ن كامن��ا اتبعون��ا«. 

 مــع وجــود هــذا القصــور يف نشــاطنا 
ــالد  ــام، يف الب ــكل ع ــايف بش ــي والثق التبليغ
ماهــي  الغــرب..  بــالد  ويف  االســالمية، 
برأيكــم عوامــل النجــاح أمــام علــامء الديــن 
النجــاح  ليحققــوا  والكتــاب  واخلطبــاء 
ــت،  ــل البي ــوت أه ــال ص ــرية إيص يف مس

ــامل؟  ــالم اىل الع ــم الس عليه

 لتحقي��ق ذل��ك؛ يف ب��اد الغ��رب وايض��ًا 
يف بادن��ا، علين��ا أن نرتق��ي روحي��ًا ومعنوي��ًا، 
االرض  اىل  يش��دنا  م��ا  كل  م��ن  ونتج��رد 
كام  الن  احلضي��ض،  اىل  بن��ا  ويهب��ط 
اه��ل البي��ت، س��ام اهلل عليه��م، كام رفي��ع 

  من عادة االنسان الغربي، حّبه وولعه للجديد وللحقيقة، فاذا 
حدثته بكالم عن أهل البيت، عليهم السالم، يتأثر ويستفهم عن مصدر 

احلديث ومن أين..؟ ثم يشكرك ألنك علمته شيئًا جديدًا يف احلياة  
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و رس��التهم إهلي��ة كب��رة، ف��اذا بلغن��ا ذل��ك 
املستوى الرفيع وجتردنا من كل شيء - ولو 
مبقدار معن-، نس��تطيع ان نفهم ونس��توعب 
كام أه��ل البي��ت، س��ام اهلل عليه��م، وحينئذ 

نتمك��ن م��ن نش��ره يف الع��امل. 
فهنال��ك  نفس��ية..  مش��كلة  لدين��ا  إذن؛ 
كواب��ح و أه��واء ومص��احل حت��ول بينن��ا وب��ن 
مس��توى ثقاف��ة وس��رة أه��ل البي��ت، س��ام اهلل 
عليه��م، وايض��ًا نه��ج احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
عام��ة  مش��كلة  وه��ذه  العظيم��ة.  ونهضت��ه 
يعان��ي منه��ا املس��لمون يف كل م��كان، وه��م 
واملبلغ��ن، يف  العلم��اء  مس��ؤولون اىل جان��ب 
فااله��واء  وثقافت��ه.  وقيم��ه  اإلس��ام  نش��ر 
واملص��احل الش��خصية، تض��ع غش��اوة عل��ى عن 
االنس��ان، متنعه من االرتقاء والسمو والتطلع 
اىل األف��ق الكتش��اف احلقائ��ق، ل��ذا علين��ا أن 
نش��حذ اهلم��م ونق��وي العزمية عل��ى اإلصاح 
الذات��ي، وأن نطه��ر النف��س، وه��ذا حباج��ة اىل 
جهد كبر، وهو يس��تحق العناء والتعب، ألن 
يف ه��ذه احلال��ة ميكنن��ا القي��ام مب��ا مل يق��در 

علي��ه أح��د.

 لنتحــول اىل املنــرب احلســيني، وباللغــة 
ــن  ــا ع ــو حتدثون ــذا ل ــا حب ــة.. ي االنجليزي
هــذا اإلبــداع يف بــالد الغــرب، ومــدى 
تأثــريه؟ وهــل هنــاك مــرشوع تعليمــي 
لتشــجيع الشــباب و توســيع هــذا املــرشوع 

ــرب؟ ــالد الغ يف ب
 

ب��اد  يف  نش��هده  م��ا  ه��ذا  احلم��د،  هلل   
الغ��رب، فهنال��ك جي��ل م��ن الش��باب الطام��ح 
الوق��ت  لي��س يف  واملتحّف��ز يف ه��ذا االجت��اه، 
احلاض��ر، إمن��ا منذ س��نوات. ومنذ الي��وم االول 
املب��ادرة،  ه��ذه  اىل  دع��وت  كن��دا،  لوصول��ي 
وأكدت على هذه القضية، بأن حنّث الشباب 
عل��ى احملافظ��ة على اللغ��ة العربية، اىل جانب 
اللغ��ة االجنليزي��ة ال��ي يتلقونه��ا باألس��اس 
واجلامع��ات،  امل��دارس  يف  تواجده��م  خ��ال 
ث��م يتوجه��ون اىل دراس��ة العل��وم االس��امية، 
وعل��وم أه��ل البي��ت، س��ام اهلل عليه��م، وم��ن 
ث��م يتق��ن ف��ن اخلطاب��ة وإلق��اء احملاض��رات 
الديني��ة والثقافي��ة، وبذل��ك نك��ون ق��د زودن��ا 

االنس��ان الغربي بثقافة اسامية حّية نابضة 
وبلغت��ه اخلاص��ة، ب��داًل م��ن أن نعطي��ه كتاب��ًا 
مرمج��اً قادم��ًا م��ن الب��اد االس��امية، رمب��ا 
يواج��ه مش��اكل النق��ل والوص��ول، فض��ًا ع��ن 
بع��ض املش��اكل الفني��ة يف النش��ر والطباع��ة، 
بينم��ا اخلطي��ب الش��اب عندما يتح��دث باللغة 
والثقاف��ة  الوع��ي  يض��خ  فان��ه  االجنليزي��ة، 
واالمريك��ي  الكن��دي  املس��تمع  اىل  مباش��رة 

وغ��ره يف ب��اد الغ��رب. 
ش��باب  هنال��ك  نق��ول  عندم��ا  طبع��ًا؛ 
مبعن��ى  لي��س  االجت��اه،  ه��ذا  يف  متحف��زون 
مجيعه��م، إمن��ا هنال��ك ش��رحية م��ن الش��باب 
املؤمن الذي يرى يف نفسه القدرة على حتمل 
هذه املسؤولية، فنراه يتوجه لتعّلم علوم أهل 
البي��ت، عليه��م الس��ام، وعل��وم الق��رآن الكريم 
يس��توعب  ث��م  العربي��ة،  واللغ��ة  واحلدي��ث 
كام أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، وس��رتهم 
ونهجه��م، ليك��ون ق��ادراً عل��ى إيص��ال الفك��رة 
اخلطب��اء  وأع��داد  اآلخري��ن.  اىل  والرس��الة 
احلم��د،  وهلل  أخ��رى،  بع��د  س��نة  تزاي��د  يف 
حي��ث تش��هد احلس��ينيات واملس��اجد يف كن��دا 

  بشكل عام نحن مقصرون يف تبليغ الرسالة يف الغرب، ألن مهما 
عملنا وفعلنا فالرسالة عظيمة واملهمة كبرية جدًا، ألن االمام احلسني، 

عليه السالم، كبري ورسالته عظيمة  



حوار

17

حماضرين وخطباء شبابًا باللغة االجنليزية. 
وقد حصل أن اآلباء العراقين هناك، تفاعلوا 
مع هذه اجملالس، وطلبوا أن يرافقوا اخلطباء 
باللغ��ة  احملاض��رات  ايض��ًا  ه��م  ليس��تمعوا 

االجنليزي��ة لكس��ب الفائ��دة.
م��ع كل ذل��ك؛ أؤك��د عل��ى الق��ول: ب��أن 
م��ا موج��ود لي��س مبس��توى الطم��وح، إذ علين��ا 
العم��ل بش��كل مضاع��ف يف ه��ذا االجت��اه، نظراً 
اىل أن الش��اب ل��ه ق��درات كب��رة يف التأث��ر 
عل��ى االج��واء االجتماعي��ة وايض��ًا السياس��ية 
الدوائ��ر  بالذك��ر  وأخ��ص  الغ��رب،  ب��اد  يف 
الرمسي��ة هن��اك، وايض��ًا امل��دارس واجلامع��ات 
املس��تقبل  يف  يك��ون  رمب��ا  فالش��اب  وغره��ا، 
أو  الفيزي��اء  أو  األحي��اء  يف  عامل��ًا  او  مهندس��ًا 
الكيمي��اء أو غره��ا، أو حت��ى يش��غل منصب��ًا 
سياس��يًا يف البل��د ال��ذي يقي��م في��ه، مما جيعله 
أم��ام فرص��ة كب��رة للتأث��ر والتغي��ر، وه��ذا 

مي��دان مه��م علين��ا االهتم��ام ب��ه. 
أم��ا ع��ن م��دى تأث��ر ه��ذا املن��رب عل��ى اجل��و 
االجتماعي يف الغرب ويف كندا، فان االنسان 
اس��لفت- حم��ب ومتطل��ع  الكن��دي، - كم��ا 

ل��كل جدي��د م��ن الثقاف��ة والفك��ر، مل��ا يفي��ده يف 
حيات��ه، ل��ذا أجد البعض يتواج��د بن احلضور 
يف اجملال��س احلس��ينية واحملاض��رات الديني��ة. 
وحص��ل أن ذات ي��وم، وبينم��ا كن��ت أحاض��ر 
الديني��ة  املراك��ز  أح��د  يف  العربي��ة  باللغ��ة 
يف كن��دا أم��ام حش��د م��ن االخ��وة املؤمن��ن، 
واذا أمس��ع حت��ت املن��رب أح��د املس��تمعن م��ن 
العراقي��ن، وه��و يرج��م حماضرتي اىل اللغة 
االجنليزي��ة ألح��د اجلالس��ن م��ن املواطن��ن 

الكندي��ن. 
ه��ذا احلض��ور، باحلقيق��ة؛ مث��رة جه��ود 
الش��باب املؤم��ن اجلامع��ي واملتعل��م ال��ذي يدعو 
أصدق��اءه م��ن الكندي��ن اىل حض��ور اجملال��س 
الديني��ة يف احلس��ينيات واملس��اجد لس��ماع م��ا 
يلق��ى م��ن أف��كار جدي��دة ومث��رة، مل يس��معها 
االنسان الغربي من قبل، وهي افكار تدعو اىل 
التس��امح والتع��اون واحملب��ة، وجمم��ل القي��م 

االخاقي��ة واالنس��انية. 

 هنالــك حديــث ُيشــاع يف أيــام إحيــاء 
ذكــرى اإلمــام احلســني، عليــه الســالم، عــن 

االســتغراق يف اجلانــب العاطفــي فيــام يتعلق 
بذكــرى عاشــوراء واألربعــني احلســيني. يف 
ــر يف  ــل والفك ــب العق ــاب جلان ــل غي مقاب

القضيــة احلســينية. مــا ردكــم عــىل ذلــك؟ 

العواط��ف  إظه��ار  إن  نق��ول:  بداي��ًة   
إزاء القضي��ة احلس��ينية لي��س بعي��ب أساس��ًا، 
إمن��ا ه��و ج��زء م��ن الواج��ب، ث��م إن العاطف��ة 
حال��ة طبيعي��ة يف االنس��ان، وع��دم وجوده��ا 
ميث��ل حالة ش��اذة، الن القس��وة ض��د العاطفة، 
فاالنسان القاسي هو انسان شاذ وغر طبيعي، 
فاالنس��ان ال��ذي حيم��ل املش��اعر والعواط��ف 
فه��و  اآلخري��ن،  ومش��اعر  ب��آالم  ويتحس��س 
انس��ان طبيعي يف اجملتمع، أما اذا كان عديم 
االحس��اس والعاطف��ة، فان��ه يك��ون بعي��داً ع��ن 

االنس��انية. وه��ذه مس��ألة مف��روغ منه��ا. 
أم��ا ه��ل هنال��ك اس��تغراق يف قضي��ة إب��داء 
املش��اعر العاطفي��ة إزاء القضي��ة احلس��ينية؟ 

اإلجاب��ة؛ كا.
معرفته��ا  علين��ا  هام��ة  حقائ��ق  هنال��ك 
وادراكه��ا فيم��ا يتعل��ق بالنهض��ة احلس��ينية:

  علينا أن نرتقي روحيًا ومعنويًا، ونتجرد من كل ما يشدنا اىل االرض 
من مصالح وأهواء، فاذا بلغنا ذلك املستوى الرفيع، وفهمنا و استوعبنا 

كالم أهل البيت، حينئذ نتمكن من نشره يف العامل   
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أم��ر  حدي��ث  م��ن  نس��تلهمه  م��ا  أواًل: 
املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، يق��ول: » الن��اس اع��داء 
م��ا جهل��وا..«. مبعن��ى إن ال��ذي يع��رف االم��ام 
احلس��ن، عليه الس��ام، حق معرفته، ويدرك 
بال��ذي ج��رى علي��ه وعلى عيال��ه وأهل بيته يف 
صحراء كرباء س��نة 61 للهجرة، س��يجد أنه 
مقّص��ر ج��داً، ولي��س فقط يش��عر بالقليل مما 

يفعل��ه للقضي��ة احلس��ينية. 
م��ن ه��و االم��ام احلس��ن..؟! ومل��اذا الب��كاء 

علي��ه، علي��ه الس��ام؟
كل  يف  املقام��ة  واملصيب��ة  التعزي��ة  إن 
م��كان عل��ى اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
إمن��ا ه��ي جتس��يد لع��زاء رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، لول��ده وفل��ذة كب��ده، و يف س��بطه 
القتي��ل، ال��ذي مّث��ل الرس��الة احملمدي��ة عندما 
وق��ف أم��ام الق��وم وه��م مص��رون عل��ى قتال��ه 
ونك��ث البيع��ة ل��ه. كم��ا ه��ي مصيب��ة أم��ر 
املؤمن��ن والصديق��ة الزهراء واحلس��ن، وايضًا 
ه��ي مصيب��ة االمام احلجة املنتظر، س��ام اهلل 

عليه��م أمجع��ن.
ثاني��ًا: يب��دو أنن��ا صغ��ار ج��داً حبي��ث نع��د 
واقع��ة  وب��ن  بينن��ا  الفاص��ل  الزم��ي  البع��د 
كرب��اء، تدعون��ا ألن ال نس��تكثر من التفاعل 
والتأث��ر والب��كاء عل��ى اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، وم��ا ج��رى علي��ه.. هن��ا تب��دو مفارق��ة 
عجيب��ة حق��ًا.. فنحن نعيش يف أرض صغرة، 
و يف ع��امل صغ��ر، وعل��ى كوك��ب صغر، هو 
ينتم��ي اىل جم��رة يف ح��د ذاته��ا ه��ي صغ��رة 
الفس��يح، مبعن��ى حن��ن  الك��ون  بالنس��بة اىل 
صغ��ار بالنس��بة اىل البع��د الزم��ي احلقيق��ي 
رمب��ا  كرب��اء.  واقع��ة  ع��ن  يفصلن��ا  ال��ذي 
يتص��ور البع��ض أن الرق��م )1374( س��نة كب��ر 
وفاصل��ة زمني��ة طويل��ة بينن��ا وب��ن واقع��ة 
كرب��اء ال��ي حصل��ت س��نة 61 للهج��رة. لك��ن 
لن��رى م��ن خ��ال عملي��ة حس��ابية بس��يطة 

حقيق��ة أنفس��نا، وك��م حن��ن صغ��ار..!!
يق��ول اهلل تع��اىل يف الق��رآن الكري��م ع��ن 
وُح إَِلْيِه  ي��وم القيام��ة: }َتْعــُرُج امْلَاَلِئَكــُة َوالــرُّ
ــنٍَة{  ــَف َس ــنَي َأْل ــَداُرُه َخِْس ــْوٍم َكاَن ِمْق يِف َي
)س��ورة املع��ارج /4(، فالي��وم الواحد يف القيامة، 
يع��ادل )50 أل��ف( س��نة مم��ا يع��د االنس��ان يف 
حيات��ه الدني��ا، فك��م عاش البش��ر من��ذ خلق آدم 

حت��ى الي��وم؟ حس��ب بع��ض االحصائي��ات ُيقال 
أن امل��دة اس��تغرقت حت��ى اآلن، عش��رين أل��ف 
سنة فقط، مبعنى أقل من يوم واحد عند اهلل 
تع��اىل، بل رمبا س��اعات مع��دودة، ثم لناحظ 
البع��ض كي��ف يس��تكثر انقض��اء ف��رة أل��ف 
سنة ونيف على مصاب اإلمام احلسن، عليه 

السام..؟ 
م��ن هن��ا نع��رف، أن املصيب��ة طري��ة وحّية 
ونابض��ة، والرس��ول األك��رم و أم��ر املؤمن��ن 
واحلس��ن،  واحلس��ن  الزه��راء  وفاطم��ة 
واألئمة املعصومون مجيعهم، عليهم السام، 
يتوجع��ون هل��ذا املص��اب اجلل��ل، كم��ا ل��و أن��ه 

ح��دث باألم��س.. 
وإذن؛ ال اس��تغراق يف العواط��ف والب��كاء 
عل��ى مص��اب االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
بامل��رة، ألن ه��ذا الش��عور يع��ي وج��ود ش��عور 
بالضع��ة والصغ��ر أم��ام ه��ذه القضي��ة الكب��رة 
الرس��ول،  حدي��ث  ننس��ى  ال  ث��م  والعظيم��ة. 
يف  اك��رب  "احلس��ن  وآل��ه:  علي��ه  اهلل  صل��ى 

الس��ماء من��ه يف االرض". 
مبعن��ى أن أه��ل الس��ماء يفهم��ون االم��ام 
أه��ل  م��ن  أكث��ر  ويس��توعبونه،  احلس��ن، 
وفقه��اء  علم��اء  م��ن  فيه��م  مب��ن  االرض، 
ومفكري��ن وعباق��رة وفاس��فة، و مسه��م م��ا 
ش��ئت.. تبقى مس��ألة الغاية واهلدف من البكاء 
على االمام احلس��ن، عليه الس��ام، فنن نتأمل 
وحن��زن عل��ى االم��ام، س��ام اهلل علي��ه، الن��ه 
خليف��ة اهلل، وه��و املؤمت��ن على رس��الة الس��ماء، 
م��ن بع��د ج��ده الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم، وه��و خليف��ة اهلل يف االرض 
و حجت��ه، عل��ى عب��اده. ث��م إن لإلمام احلس��ن، 
لك��ي  ج��اء  الس��ام، مش��روعًا مساوي��ًا  علي��ه 
باملس��توى  يكون��وا  لكنه��م مل  للن��اس،  يؤدي��ه 
املطل��وب فعم��دوا عل��ى قتل��ه، ل��ذا فه��و »قتي��ل 
اهلل« و »ث��أر اهلل«. وه��ذا م��ا نذك��ره يف زيارتن��ا 
لإلم��ام، علي��ه الس��ام، حي��ث نق��ول: »الس��ام 
علي��ك ي��ا قتي��ل اهلل واب��ن قتيله، الس��ام عليك 

ي��ا حج��ة اهلل..«.
الس��ماوي  املش��روع  مام��ح  أب��رز  وم��ن 
واإلهل��ي ال��ذي محل��ه االم��ام احلس��ن، س��ام 
اهلل علي��ه، ه��و منه��ج احلق حلياة االنس��ان، مبا 
يؤم��ن ل��ه اخل��ر والس��عادة واألم��ان، ل��ذا حن��ن 

نبك��ي فق��دان األم��ة تل��ك القيم واملث��ل واملبادئ 
ال��ي ضح��ى م��ن أجله��ا، علي��ه الس��ام، وب��ذل 
م��ن أج��ل إحيائه��ا دم��ه الطاه��ر، وحتّم��ل م��ع 

بيت��ه كل األذى واآلالم واملصائ��ب.  أه��ل 
ثالث��ًا: لق��د جّس��د اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
أن  مبعن��ى  برمته��ا..  احلي��اة  قي��م  الس��ام 
االنس��ان جي��د كل م��ا حيتاج��ه يف حيات��ه يف 

احلس��ن، علي��ه الس��ام.
احلي��اة  قي��م  أن  البع��ض  يق��ول  رمب��ا 
موج��ودة ل��دى ه��ذا املفك��ر أو ذاك الفيلس��وف، 
أو ذاك املتغ��ّرب.. بينم��ا احلقيق��ة ه��ي أن قي��م 
احلي��اة متجس��دة يف اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، فق��ط، بدلي��ل إن قي��م احلي��اة جنده��ا 
عن��د صان��ع احلي��اة، و صان��ع احلي��اة، وه��و اهلل 
تع��اىل، أن��زل ه��ذه القي��م اىل رس��له وانبيائ��ه و 
أوصيائه��م اىل االرض، وم��ن ث��م ف��ان االم��ام 
احلس��ن، ه��و وارث قوان��ن احلي��اة الطيب��ة، 
وإذن؛ علين��ا أن نتعل��م ه��ذه القوانن واألس��س 
م��ن  ضح��ى  وال��ذي  علي��ه،  اهلل  س��ام  من��ه، 
أجله��ا وأبقاه��ا حّي��ة طري��ة عل��ى م��ر الزم��ان. 
ف��اذا اردن��ا قي��م احلي��اة احلقيقي��ة ع��ن املزيفة، 
صبغه��ا  ال��ي  القي��م  بتل��ك  االلت��زام  علين��ا 
االم��ام احلس��ن، س��ام اهلل علي��ه، بل��ون دم��ه 
االمح��ر، ل��ذا ال جن��د منظوم��ة قي��م متكامل��ة 
اجلس��ام،  والتضحي��ات  بال��دم  ومصبوغ��ة 
مث��ل القي��م ال��ي جتس��دت يف واقع��ة الط��ف.  
نع��م؛ رمب��ا حيص��ل انس��جام وتاق��ي ب��ن ه��ذه 
القي��م الس��ماوية الس��امية، وبن قيم انس��انية 
صاغها البشر، نقول إن مصدرها هي النهضة 
احلس��ينية، ألن ه��ذه القي��م مل ت��أت باجمل��ان 
أو م��ن بن��ات أف��كار انس��ان جل��س يف م��كان آم��ن 
ومريح، وفكر وتدّبر، ثم كتب ونشر افكاره، 
والتح��دي  الدامي��ة  باملواجه��ة  إمناج��اءت 
والص��رب والصم��ود والتضحي��ات. باحلقيق��ة؛ 
وم��ن منطل��ق جترب��ي الش��خصية يف التبلي��غ 
لثقاف��ة أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، أس��أل 
نفس��ي احيان��ًا ع��ن الس��بيل والطري��ق األق��رب 
إليصال صوت االمام احلس��ن، عليه الس��ام، 

اىل االنس��ان الغرب��ي..؟
رمب��ا يف��رض أن أكت��ب ش��يئًا أو أحتدث 
عن النهضة احلسينية بالشكل والصيغة الي 
تقع يف نفس االنس��ان الغربي ويثر مش��اعره 

  نشهد يف الغرب ويف كندا أعداد املجالس احلسينية باللغة 
االجنليزية يف تزايد مستمر، بوجود شريحة من الشباب املؤمن والطموح 

الذي يتحمل مسؤولية نشر ثقافة أهل البيت يف العامل  
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وأحاسيس��ه، مبا يدفعه للتضامن والتفاعل.
مث��ًا؛ ل��و أتين��ا اىل أحده��م و س��ألناه ع��ن 
إنس��ان يس��كن بالق��رب من��ك، وه��و مع��روف 
وبي��ده  قلب��ه،  وطيب��ة  وأخاق��ه  بصاح��ه 
البيض��اء املم��دوة اىل اآلخري��ن، وحتلي��ه ب��كل 
القي��م والفضائ��ل، وبش��كل عام، ل��ه دور حيوي 
وفاع��ل يف صناع��ة احلي��اة الطيب��ة واآلمن��ة 
جلمي��ع س��اكي تل��ك املنطق��ة، ث��م ت��رى ه��ذا 
االنس��ان املتجس��دة في��ه كل تل��ك اخلص��ال 
واملواصف��ات العظيم��ة، وه��و مط��روح أرض��ًا 

ويذب��ح مث��ل الكب��ش. م��ا يك��ون موقف��ك..؟!
االنس��ان  يه��ّز  واملش��هد  الس��ؤال  ه��ذا 
ال  هن��اك  فاالنس��ان  األعم��اق،  م��ن  الغرب��ي 
اىل  إنس��ان  يتع��رض  ان  ح��ال،  ب��أي  يقب��ل 
القت��ل ذحب��ًا، ل��ذا أق��ول: اذا اس��توعب االنس��ان 
الغربي حقيقة االمام احلس��ن، عليه السام، 
وحقيق��ة نهضت��ه وأهدافه��ا ومراميه��ا، فان��ه 
م��ع  ويتضام��ن  س��يتأثر  واليق��ن  بالقط��ع 
القضي��ة احلس��ينية، ورمب��ا تك��ون فرص��ة ل��ه 

لاس��تبصار.

 اذا كان البــكاء والتــأمل عــىل القيــم 
واملبــادئ التــي ضحــى مــن أجلها احلســني، 
ــه  ــني وقبل ــري املؤمن ــان أم ــالم، ف ــه الس علي
الرســول األكــرم، صلــوات اهلل عليهــام، 
ضحــى ايضــًا مــن قبــل، ألجــل نفــس هــذه 
ــب  ــكاء والنحي ــامذا الب ــاموية، فل ــم الس القي

ــط؟ ــني فق ــىل احلس ع

 إن رس��ول اهلل، ه��و أم��ن الوح��ي، وق��د 
نزل��ت علي��ه كل عل��وم وقيم ومبادئ الس��ماء، 
ث��م أودعه��ا عن��د أم��ر املؤمن��ن، ث��م أودع��ت 
عن��د احلس��ن، ث��م عن��د احلس��ن، مبعن��ى ان 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، اصب��ح وريث��ًا لقي��م 
وعل��وم الس��ماء، وعل��ى ح��ن غفل��ة م��ن األم��ة 
تعرض��ت القي��م واملب��ادئ الس��ماوية ال��ي ج��اء 
به��ا رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، 
اىل التص��ّدع واحملارب��ة عل��ى ي��د االنقابي��ن 
االموي��ن الذي��ن ج��اءوا م��ن بع��ده، ل��ذا ف��ان 
االم��ام احلس��ن، تص��ّدى هل��ؤالء االنقابي��ن، 
مبش��روعهم  أط��اح  و  زيفه��م  وكش��ف 
االنقاب��ي، وكان الثم��ن ه��و تضحيات��ه بدمه 

الطاه��ر. وإذن؛ ف��ان الب��كاء عل��ى احلس��ن، ه��و 
ب��كاء وح��زن عل��ى ذل��ك اإلرث العظي��م ال��ذي 
تع��رض لانته��اك واالعت��داء م��ن قب��ل أع��داء 

واالس��ام.  اهلل 
االعت��داءات  ه��ذه  عل��ى  األمثل��ة  م��ن 
واالنته��اكات، م��ا روج ل��ه احل��كام الطغ��اة م��ن 
أحادي��ث كاذب��ة ونس��بوها للرس��ول األك��رم، 
صلى اهلل عليه وآله، منها: »اذا أخطأ احلاكم 
فل��ه أج��ر، واذا اص��اب فل��ه اج��ران«! بينم��ا ن��رى 
عل��ى  لإلبق��اء  ضح��ى  احلس��ن،  االم��ام  أن 
كلم��ات الوح��ي احلقيقي��ة والناصع��ة ب��ن 
األم��ة، وص��ون الدي��ن ع��ن االحن��راف والزي��غ 

ال��ذي ق��اده األموي��ون. 

ــرب،  ــح يف الغ ــعي واض ــك س  هنال
واالرهــاب.  بالعنــف  االســالم  لربــط 
ــم  ــم قي ــم لتقدي ــبيل باعتقادك ــو الس ــا ه م
الديــن  متثــل  التــي  احلســينية،  النهضــة 
ــدالً عــن االســالم  ــح، ب االســالمي الصحي
املشــّوه الــذي يروجــون لــه يف الغــرب؟

يف  واقع��ًا  هنال��ك  أن  أؤك��د  بداي��ًة،   
الغ��رب، بفض��ل اهلل س��بحانه وتع��اىل وبربكة 
التش��يع  جيع��ل  البي��ت،  أه��ل  وثقاف��ة  فك��ر 
بعي��داً ع��ن تهم��ة االره��اب والعن��ف، حت��ى أن 
الغربي��ن، باتوا مييزون ب��ن االرهابي وغره، 
ف��اذا كان االنس��ان ش��يعيًا وم��ن أتب��اع أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��ام، ل��ن يتع��رض لاته��ام 
حول��ه  حت��وم  ول��ن  غ��ره،  مث��ل  والضغ��وط 

الش��كوك.
حص��ل أن اح��د االخ��وة كان ي��روم عب��ور 
احل��دود،  ويف  امري��كا،  اىل  الكندي��ة  احل��دود 
حق��ق مع��ه ضاب��ط اجل��وازات بش��كل مرّك��ز 
وأط��ال مع��ه احلدي��ث، فق��ال ل��ه االخ العراق��ي، 
مل��اذا تتع��ب نفس��ك، فأنا ش��يعي..! وم��ا أن عرف 
الضاب��ط االمريك��ي هوي��ة ه��ذا االخ، مس��ح ل��ه 

بالدخ��ول ف��وراً.
وه��ذا ناب��ع م��ن معرف��ة الغربي��ن بفك��ر 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، ال��ذي ال يدع��و 
اىل العن��ف والكراهي��ة. فل��م يس��معوا م��رة أن 
انس��انًا ش��يعيًا فج��ر نفس��ه وس��ط الن��اس، او 
قت��ل املصل��ن او النس��اء واالطف��ال. وهذا بفعل 

املتابع��ة للمش��هد السياس��ي يف املنطق��ة، فق��د 
ب��ات معروف��ًا اجله��ة واملدرس��ة ال��ي تدع��و اىل 
الدم��ار واالره��اب، وه��ذا حب��د ذات��ه فض��ٌل م��ن 
اهلل س��بحانه وتع��اىل، ولي��س بفض��ل الن��اس، 
وبفض��ل أه��ل البي��ت، س��ام اهلل عليه��م، الذين 
جعل��وا اتباعه��م حمرم��ن، مكرم��ن يف كل 
م��كان. وه��ذا م��ا أملس��ه خ��ال اقام��ي يف كندا، 
وكذل��ك احل��ال يف امري��كا، فاملنطق��ة ال��ي 
اس��كنها وتدع��ى »س��كارلبورو« مبدينة تورنتو، 
معروفة لدى الكندين باجلرمية، لكن احلي 
الذي نس��كنه يتميز عن س��ائر األحياء باهلدوء 
واالس��تقرار، وهذا ملس��ناه وعرفناه من تقارير 
الش��رطة الكندي��ة، ب��ان احل��ي ال��ذي يس��كنه 
الش��يعة، أكث��ر املناط��ق أمن��ًا واس��تقراراً ب��ن 
س��ائر املناط��ق، وه��ذا بفض��ل احلال��ة الديني��ة 
مث��ل  االجتماعي��ة،  أوس��اطنا  ب��ن  املوج��ودة 

احلس��ينيات واملس��اجد واملراك��ز الديني��ة.
جي��در  مهم��ة،  اخ��رى  قضي��ة  وهن��اك 
بن��ا االش��ارة اليه��ا يف ه��ذا الس��ياق؛ وه��ي أن 
املس��ؤولن الكندي��ن يوص��ون اآلب��اء حبف��ظ 
املس��لم،  للطف��ل  والثقافي��ة  الديني��ة  اهلوي��ة 
فه��م يرغب��ون أن يك��ون الطف��ل يف املدرس��ة، 
االلت��زام  وحيم��ل  العربي��ة،  اللغ��ة  يتق��ن 
معادل��ة  هنال��ك  ألن  االس��امي،  بالدي��ن 
وهويت��ه  بقيم��ه  يلت��زم  ال��ذي  أن  لديه��م؛ 
س��يلتزم بقي��م الدول��ة ال��ي يعي��ش فيه��ا. أم��ا 
االنس��ان املتج��ّرد م��ن القي��م وااللتزام��ات، فان 
طري��ق اجلرمي��ة واملخالفات س��يكون مفتوحًا 
امام��ه. وتش��ر احصائي��ات اجلرمي��ة يف ب��اد 
الغ��رب، ب��أن معظ��م اجملرم��ن م��ن لص��وص 
وقتل��ة وارهابي��ن، ه��م م��ن الاديني��ن، فه��م 
ال يدين��ون بدي��ن، وال يعتق��دون بااللتزام��ات 
الديني��ة واالخاقية. كما ان اجليل احلاضر 
يف الغ��رب ن��راه يغل��ب علي��ه احلال��ة الادينية، 
ل��ذا ن��رى انتش��ار ح��االت الس��طو عل��ى البن��وك 

االعت��داءات.  وخمتل��ف  والقت��ل 
يف  واملعن��وي  الروح��ي  الف��راغ  ه��ذا 
الغ��رب، ُيع��د فرص��ة كب��رة أم��ام اتب��اع أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��ام، ألن حيمل��وا مش��عل 
الفك��ر والثقاف��ة الوه��اج واألصي��ل اىل الع��امل، 
واس��تثمار الظ��روف واالج��واء املتاح��ة هن��اك 
ملزيد من االنتشار لاسام احملمدي األصيل.

  رمبا يقول البعض أن قيم احلياة موجودة لدى هذا املفكر أو ذاك 
الفيلسوف، أو ذاك املتغّرب.. بينما احلقيقة هي أن قيم احلياة متجسدة 

يف اإلمام احلسني، عليه السالم  



اهلل احلسن،  أبو عبد  اإلمام  قال موالي 
بطراً،  وال  أشراً  أخرج  مل  »إني  السام:  عليه 
أمة جدي  اإلص��اح يف  وإمنا خرجت لطلب 

رسول اهلل..«.
ال��س��ام،  عليه  احل��س��ن،  اإلم���ام  نهضة 
املقدسة كانت نهضة ربانية واعية ال نهضة 

انفعالية. 
ب��ل ق���ام ب��ه��ا، ع��ل��ي��ه ال���س���ام، ع��ن وع��ي 
ومعرفة مسبقة مبصره احملتوم، وهو القتل 

والشهادة يف ساحة الشرف والعزة والكرامة.
السام،  عليه  احلسن،  اإلم��ام  خُيدع  مل 
بدعوة أهل الكوفة، كما أدعى البعض، ومل 
وسيطرته  األم��وي  احلكم  بقوة  جاهًا  يكن 
على األوض��اع، ألن كل تلك األم��ور كانت 
مثل  واألع���راب  البادية  أله��ل  حتى  واضحة 

الفرزدق.
ال��واض��ح أن اإلم���ام احل��س��ن، عليه  م��ن 
على  ويشهد  أهليًا..  أمراً  ينفذ  كان  السام، 
وطريقة  وخطبه  حم��اورات��ه  احلقيقة  ه��ذه 

حتركه.
حملمد  كامه  ذل��ك؛  على  كنموذج  و 
بن احلنفية حينما جاء اليه ناصحًا له بعدم 
املواجهة و االستسام لرغبة األموين، فقال 

له: شاء اهلل أن يراني قتيا.
ويف شأن أهل بيته قال: شاء اهلل أن يراهن 

سبايا.
ت��ع��اىل،  اهلل  مشيئة  ك��ان��ت  فتلك  إذاً، 
العزم  عقد  قد  السام،  اإلمام،عليه  وك��ان 

اهلل  دين  حلفظ  القربان  ذلك  يكون  أن  على 
- تعاىل - على طول التاريخ.

* االختيار للدور الريادي
وأما عن طريقة حتركه فحمله للنساء 
واألطفال ومسرته عرب الطريق األعظم، أال 
رسله  و  دعوته  وعلنية  الشهادة  طريق  وهو 
وإصراره على هذه العلنية، مما يدل على أنه 
كان يريد توعية اجملتمع وإيقاظ الضمائر 
احلكم  إىل  ال��وص��ول  ول��ي��س  األم���ة  وتعبئة 

والتملك واالنفراد بالسلطة والرئاسة.
اىل  ال��وص��ول  يستهدف  م��ن  ت��رى  فهل 
إىل  الناس  يدعو  والسلطة  احلكم  كرسي 
املوت ولقاء اهلل تعاىل ؟ أم أن من يريد امللك 
حي��م��ل م��ع��ه ك��اف��ة أه���ل بيته وع��ي��ال��ه إىل 

معركة خاسرة بكل املقاييس املادية ؟
ث���م، أمل ي��ك��ن اإلم������ام، ع��ل��ي��ه ال��س��ام، 
قبل  بالقتال  احل��ر  جيش  يبدأ  أن  يستطيع 
األموي،  أقطاب وقادة اجليش  إليه  أن يصل 

ثقافة
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كعمر بن سعد ومشر بن ذي اجلوشن؟ ثم 
لّلجوء  القدرة  السام،  عليه  لديه،  يكن  أمل 
املتاحة والي  العديدة  إىل اخليارات األخرى 

مل يلجأ إليها؟ وملاذا مل يفعل ؟
ومل���اذا اخ��ت��ار،ع��ل��ي��ه ال��س��ام، ه��ذا ال��دور 

طواعيًة؟
ذل��ك أن��ه ك��ان م��ن أول��ي��اء اهلل ب��ل من 
بِاْلَقْوِل  }الَيْسبُِقوَنُه  الذين،  اهلل  أولياء  أعظم 
 .)27/ االنبياء  )سورة  َيْعَمُلوَن{.  بَِأْمِرِه  َوُهْم 
 - ومماتهم  له،  حياتهم  تعاىل،  اهلل  أولياء  إن 

أيضا - له.
فهذا إبراهيم اخلليل، قد اختار اإلحراق 
وهذا  التاريخ،  يف  التوحيد  علم  لرفع  بالنار 
عليه  يطرح  عندما  الذبيح  إمساعيل  ول��ده 
السؤال:  السام،  إبراهيم،عليه  اخلليل  أبوه 
َأْذَبُحَك  َأينِّ  امْلَنَاِم  يِف  َأَرى  إيِنِّ  ُبنَيَّ  َيا  }َقاَل 
َفاْنُظْر َماَذا َتَرى..{، يأتيه اجلواب على الفور: 
إِْن َشاَء  ُتْؤَمُر َسَتِجُديِن  َما  اْفَعْل  َأَبِت  َيا  }َقاَل 

ابِِريَن{. اهللَُّ ِمَن الصَّ
وهكذا اإلمام احلسن،عليه السام، الذي 
البيت  أه��ل  رضانا  اهلل  »رض��ى  شعاره:  ك��ان 

نصرب على بائه ويوفينا أجور الصابرين«.
كما تكمن عظمة اإلمام احلسن، عليه 
السام، بأنه حتمل ما مل يستطع أن يتحمله 
مل  السام،  عليه  فهو،  العظام،  األنبياء  حتى 
تعاىل،  هلل  قربانًا  املقدسة  نفسه  فقط  يقدم 
بتقديم  شديد  بإميان  السام،  قام،عليه  بل 
ما  إلحياء  ف��داء  وأصحابه  بيته  أه��ل  مجيع 
شريعة  معامل  من  طمسه  األم��وي��ون  ح��اول 

السماء.
وه���ذا ه��و ال��س��ر ال���ذي جعل م��ن اإلم��ام 
احل��س��ن،ع��ل��ي��ه ال��س��ام، رمح���ة ل��ل��ع��امل��ن، و 
قد  الشيطان،  أن  و  خاصة  األم��ة،  جناة  باب 
األدي���ان  آخ��ر  ثقله كله يف حت��ري��ف  وض��ع 
وحتطيم جهود آخر األنبياء، صلى اهلل عليه 
وآله، ولذلك كان البد من حركة عظيمة 
ترجح كفة امليزان لصاحل اإلسام ولصاحل 
عليه  شهادته،  فكانت  ع��زوج��ل-..   - اهلل  دين 

السام، هي هذا الثقل.

* ِعظة الفالسفة واملفكرين
ومن هنا نعرف حق هذا اإلمام العظيم، 
هداية  أجل  من  املقدسة  مهجته  بذل  حيث 
وما  تعاىل.  اهلل  إىل  برمته  اإلنساني  اجملتمع 

ميثله ذلك من زخم روحي وأخاقي هائل.
ان نكون على خط اإلمام  أردنا  إذا  ولذا، 
احلسن، عليه السام، ينبغي لنا أن نتبعه يف 

التسليم هلل، وألوليائه، ولدينه.
ك��ب��راً،  ج��رم��ًا  يرتكب  منا  البعض  إن 
للكون،  وفيلسوفًا  مفكراً  نفسه  ينصب  حن 

ثم يعرض على دين اهلل - تعاىل-.
السام،  عليه  احلسن،  اإلم��ام  هو  فهذا 
اإلسامي،  التاريخ  رغم مكانته وعظمته يف 
يقدم نفسه قربانًا متواضعًا من أجل دين اهلل 

تعاىل.
َوَربَِّك  }َفاَل  لقد ورد يف القرآن الكريم: 
َبْينَُهْم  َشَجَر  فِياَم  ُموَك  حُيَكِّ َحتَّى  ُيْؤِمنُوَن  اَل 
َقَضْيَت  مِمَّا  َحَرًجا  َأْنُفِسِهْم  يِف  َيُِدوا  اَل  ُثمَّ 

َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم{. )سورة النساء /65(
مل  ال��س��ام،  عليه  احل��س��ن،  اإلم����ام  إن 
جاهًا  كان  وال  الكوفة،  أهل  بدعوة  خُي��دع 
نفوذه يف ساحة  األم��وي ومدى  بقوة احلكم 
األم����ة. ل��ق��د اخ��ت��ار اإلم����ام احل��س��ن، عليه 
السام، أن يكون قربانًا هلل تعاىل، ألنه كان 
يسبقونه  ال  ال��ذي��ن  اهلل  أول��ي��اء  أع��ظ��م  م��ن 
اختار  فكما  يعملون،  ب��أم��ره  وه��م  ب��ال��ق��ول 
وول��ده  ال��ش��رك  على  ال��ن��ار  اخلليل  إبراهيم 
النيب  اخ��ت��ار  كما  وك��ذا  ال��ذب��ح،  امساعيل 
لطواغيت  اخل��ض��وع  ع��ل��ى  ال��ص��ل��ب  امل��س��ي��ح 
حيرق  ومل  املسيح  يصلب  مل  إن  و  ال��ي��ه��ود، 
عليه  احلسن،  اإلمام  اختار  وكما  ابراهيم. 
السام، ان يكون قربانًا هلل تعاىل النقاذ عباد 
اختيار  مت  وقد  والضالة.  اجلهالة  من  اهلل 
الطريق  هلذا  السام،  عليه  احلسن،  اإلم��ام 
ال��ب��ي��ت، عليهم  أه��ل  ب��رض��ى مجيع  م��دع��م��ًا 
السام. أي إن جده املصطفى، صلى اهلل عليه 
أباه اإلمام علي بن ابي طالب، و أمه  وآله، و 
فاطمة بنت رسول اهلل، و أخاه اإلمام احلسن، 

عليهم مجيعا أفضل الصاة والسام، كلهم 
رضوا بهذا االختيار.

اإلمام احلسن، عليه  لقد حولت شهادة 
السام، الدامية يف التاريخ، إىل صاعقة دائمة 
هلداية  وسيلة  و  األم��ة،  ضمر  يف  االنفجار 
امل��اي��ن م��ن ال��ن��اس إىل ال��دي��ن اإلس��ام��ي، 
وسببًا مباشراً يف تعميق اإلميان يف النفوس. 
وكل  امل��ب��ارك��ة،  شهادته  نتائج  م��ن  وه��ذه 
لشموخ  تكفي مربراً  النتائج  واحدة من هذه 

هذه النهضة املقدسة.
ولقد أعطى اهلل - تبارك وتعاىل - اإلمام 
احلسن، عليه السام، عظيم اجملد وال يزال 
يتعاظم عرب الزمن، فأصبح أمسه خالدا على 
ازداد  الزمن  مر  كلما  والزمن،  الدهر  لسان 
»جعل  انه  املسيح  أعطي  فكما  ومس��واً.  تألقًا 
يوم  اىل  ال��ذي��ن ك��ف��روا  ف��وق  اتبعوه  ال��ذي��ن 
القيامة«، أعطي االمام احلسن، عليه السام، 
انه أزال بي أمية عن صفحة التاريخ , وخلد 
 , ولده  من  االئمة  وجعل   , الزمن  عرب  امسه 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل   - املنتظر  واحل��ج��ة 
الشريف- من ذريته والشفاء يف تربته، وقرن 
ذكره بذكره عز وجل، ورفع رايته يف كل 
تتصوره  م��اال  القيامة  يف  وسيعطيه   , مكان 

العقول وال تتحمله النفوس يف هذه احلياة.
اإلم��ام  اخ���اص  ذل���ك.. يف مقابل  ك��ل 
تكبدها  الي  واآلالم  السام،  عليه  احلسن، 
طريق  يف  غربته  ويف  ت��ع��اىل،  اهلل  كنف  يف 
اهلل تعاىل.. وانكسار قلبه وسلب عائلته.. ويف 
القاسية..  الوحشية  ال��ص��ورة  بتلك  مقتله 
وك����ل ذل����ك هلل وإلح����ي����اء م����ن����ارات احل��ق 
لطمسها  األم��وي��ون  كابد  ال��ي  والفضيلة، 
وحمو معاملها، ولكن الغلبة دائما وأبدا للذين 
أحوجنا  وم��ا  يتوكلون.  ربهم  وعلى  آم��ن��وا 
من  عطب  ما  إلصاح  املوقف  ملراجعة  اليوم 
ع��اش��وراء  تكون  فهل  اإلجتماعية..!  حياتنا 
أن على قلوب  أم  التحول..؟  العام نقطة  هذا 

أقفاهلا؟
------------------
* كاتب من البحرين

ثقافة

  نهضة اإلمام احلسني، عليه السالم، املقدسة كانت نهضة ربانية 
واعية ال نهضة انفعالية. بل قام بها، عليه السالم، عن وعي ومعرفة 

مسبقة مبصريه احملتوم، وهو القتل والشهادة  



لع�ل فك�رة املس�ؤولية ه�ي الفك�رة االوىل 
ال�ي زرعه�ا االم�ام احلس�ن،عليه الس�ام، يف 
روح اجملتم�ع االس�امي عندم�ا ق�ام بنهضت�ه 
العظيم�ة ي�وم عاش�وراء. فهن�اك الكث�ر مم�ن 
من�ه  وطل�ب  الس�ام،  علي�ه  االم�ام،  اىل  ج�اء 
اذا  ؛  بيت�ه  أه�ل  و  عيال�ه  مع�ه  حيم�ل  ال  أن 
أن�ه س�يقتل يف س�بيل اهلل.  كان متيقن�ًا م�ن 
درس  يعلمن�ا  ان  اراد  الس�ام،  ولكنه،علي�ه 
املسؤولية، وان على كل واحد مّنا ان يتحمل 

ق�دراً منه�ا، كم�ا كان عل�ى كل واح�د م�ن 
اهل بيته،عليه السام، ان يتحملوا قدرا منها. 
االم�ة،  يف  زرع�ت  عاش�وراء  نهض�ة  ان 
ثقافة حتمل املس�ؤولية، ووضعت لنا مقياس 
الثقاف�ة  نع�رف  الي�وم  فنح�ن  الثقاف�ة.  تل�ك 
وش�حذها  للهم�م،  بعثه�ا  مب�دى  الصحيح�ة 
الن�اس  توعي�ة  عل�ى  وقدرته�ا  للعزائ�م، 
مبس�ؤولياتهم احلياتي�ة. أم�ا الثقاف�ة اجلبانة 
الي ختلق املعاذير للناس، وتزرع يف النفوس 
اخل�در واألمان�ي، وتزّي�ن هل�م احلي�اة الدني�ا، 
وتنسيهم أن الدنيا مزرعة اآلخرة و دار فتنة 
وامتح�ان. فه�ا ه�ي الثقاف�ة اليزيدي�ة ال�ي ال 

مت�ت اىل روح عاش�وراء بأي�ة صل�ة.
الي�وم  جنده�ا  ال�ي  املردي�ة  االوض�اع  ان 
والتش�تت  العري�ض،  والفس�اد  أمتن�ا،  يف 
واالخت�اف.. كل ذل�ك رهن باملس�ؤولية الي 
الب�د ان نتحمله�ا، اذ يق�ول تعاىل:}َوِقُفوُهـْم 
 .)24/ الصاف�ات  )س�ورة  َمْسـُئوُلوَن{   ُـْم  إهِنَّ
واخلطب�اء  وعمله�م،  بعلمه�م  فالعلم�اء 

والتج�ار  باقامه�م،  والكت�اب  بألس�نتهم، 
حبس�ب  اجملتم�ع  يف  ف�رد  وكل  بأمواهل�م، 
صل�ى  اهلل،  رس�ول  وص�دق  وطاقات�ه.  قدرت�ه 
راع،وكلك�م  بقول�ه: »كلك�م  وآل�ه،  اهلل علي�ه 
مس�ؤول ع�ن رعيت�ه«. فبما ان االم�ر باملعروف 
والنه�ي عن املنكر م�ن أهم الفرائض الدينية، 
إذ  املس�ؤولية،  يتحم�ل  ان  جي�ب  فاجلمي�ع 
َيْدُعـوَن  ـٌة  ُأمَّ }َوْلَتُكـْن ِمنُْكـْم  يق�ول تع�اىل: 
إىَِل اخْلَـرْيِ َوَيْأُمـُروَن بِامْلَْعـُروِف َوَينَْهـْوَن َعـِن 
امْلُنَْكـِر َوُأوَلِئـَك ُهـُم امْلُْفِلُحـوَن{. )س�ورة آل 
عم�ران /104(. ويف ه�ذا الص�دد ج�اءت كلم�ة 
االم�ام احلس�ن،عليه الس�ام، املش�هورة: ».. َو 
ْج َأِش�راً َو اَل َبِط�راً َو اَل ُمْفِس�داً َو  َأنِّ�ي مَلْ َأْخ�رُ
ِة  �ا َخَرْجُت ِلَطَلِب اإْلِْصَاِح يِف ُأمَّ َ اَل َظامل�ًا َو ِإمنَّ
ي ص ُأِري�ُد َأْن آُم�َر ِبامْلَْع�ُروِف َو َأْنَه�ى َع�ِن  َج�دِّ

َأِب�ي...«. َو  ي  َج�دِّ ِبِس�َرِة  َأِس�َر  َو  امْلُْنَك�رِ 
يعرفه�ا  ان  جي�ب  نقط�ة  اه�م  ان 
حتمله�م  م�دى  ه�ي  الي�وم،  اجملتم�ع  اف�راد 
مس�ؤوليتهم ع�ن واقعه�م امل�ردي، و أنه�م ال 

ثقافة

المسؤولية.. درس عاشوراء األول

* الشيخ فارس اجلبوري
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ول�ن يتج�اوزوا ه�ذا الواقع إال جبهد كل فرد 
منه�م، وان كل ف�رد يف اجملتمع  مس�ؤول عن 
الامس�ؤولية  وم�ا  جمتمع�ه،  واق�ع  و  واقع�ه 
والتخ�اذل،  والكس�ل  واالن�زواء،  والامب�االة 
االنهزامي�ة،  و  التربيري�ة  الثقاف�ة  وجمم�ل 
امن�ا ه�و الس�لوك الس�ليب ال�ذي يري�ده احلكام 

جملتمعاتن�ا. الظلم�ة 

* طاعة القيادة الربانية.. املسؤولية األوىل 
املس�ؤولية  اش�كال  م�ن  ش�كل  اول  ان 
اخلال�دة  عاش�وراء  ملحم�ة  به�ا  اتس�مت  ال�ي 
الف�رد واجملتم�ع يف نب�ذ حك�م  ه�و مس�ؤولية 
الطاغ�وت والس�لطات الزائف�ة، و إقام�ة حك�م 
اهلل يف أرض�ه، و اتب�اع  اوليائ�ه. ه�ذه املس�ؤولية 
رباني�ة.   - ش�رعية  قي�ادة  ظ�ل  يف  جتس�دت 
فعندم�ا مح�ل االم�ام احلس�ن، علي�ه الس�ام، 
راي�ة اإلص�اح والتغي�ر، ق�ال: »إن�ا أه�ل بي�ت 
النب�وة، ومع�دن الرس�الة، وخمتل�ف املائك�ة، 
رج�ل  ويزي�د  اهلل،  خت�م  وبن�ا  اهلل،  فت�ح  وبن�ا 
فاس�ق ش�ارب اخلم�ر، قات�ل النف�س احملرم�ة، 
معل�ن بالفس�ق، ومثل�ي ال يباي�ع مثل�ه، ولك�ن 
أين�ا  وتنظ�رون،  وننظ�ر  وتصبح�ون،  نصب�ح 
االن�وار،  )حب�ار  واخلاف�ة،...«.  بالبيع�ة  أح�ق 
الصحي�ح  اخل�ط  أن  مبعن�ى  ج44:ص325(، 
يتمث�ل يف قي�ادة رباني�ة اهلي�ة تتص�ف بصف�ة 
النب�وة والرس�الة، حتمل احلقائ�ق االهلية اىل 
الناس. فاذا أردت ان تعرف قائدك، حتقق من 
دفاع�ه ع�ن قي�م الوح�ي، فه�ل يدع�و اىل قي�م 
ع�ن  وينه�ى  باملع�روف  يأم�ر  وه�ل  الرس�الة؟ 
املنك�ر؟ أو يداه�ن الس�اطن ويس�كت عنه�م؟

أوام�ر  عل�ى  االلتف�اف  يري�د  م�ن  أم�ا 
القيادة الش�رعية، املتمثلة بالرس�ول االعظم، 
واألئم�ة  حيات�ه  يف  وآل�ه،  علي�ه  اهلل  صل�ى 
املعصوم�ن، عليه�م الس�ام، م�ن بع�ده ون�واب 
وادي  يف  يس�قط  فان�ه  العلم�اء،  م�ن  األئم�ة 
م�ن  الرس�ل  ُبع�ث  فق�د  واالزدواجي�ة.  النف�اق 
قبل السماء ليتحملوا مسؤولية قيادة الناس، 
فلو التزم الناس بالقيادة الشرعية وصححوا 
هل�م  وغف�ر  حياته�م،  اهلل  ألصل�ح  مس�رتهم، 

س�يئاتهم.
وأحيان�ًا تق�ع األم�ة يف مطٍب آخ�ر، عندما 
تتخذ القيادة، حبد ذاتها، وس�يلة للتهرب من 
القي�ادة باألس�اس  اىل أن  مس�ؤولياتها، نظ�راً 
متث�ل نوع�ًا من املس�ؤولية البديل�ة عن الناس، 
وموازي�ن  قي�م  ع�ن  املبتع�دة  األم�ة  جن�د  ل�ذا 
الس�ماء، تلجأ اىل هذه الوس�يلة امللتوية، كما 
فعل النصارى، عندما ادعوا أن نيب اهلل عيسى 
،علي�ه الس�ام، محل آثام اتباع�ه وذهب. وبهذا 

ختلصوا مجيعًا من مس�ؤولياتهم، والقوا على 
كاه�ل املس�يح أعباءه�ا. انه�ا نوع م�ن التمّلص 
ع�ن املس�ؤولية عن�د اجلمه�ور، ولك�ي يكرس�وا 
ه�ذا الواق�ع يف أذهانه�م؛ يضف�ون عل�ى القائ�د 
ق�درات  في�ه  ان  ويزعم�ون  اجمل�د،  م�ن  هال�ة 
اضافي�ة هائل�ة. وه�ذا يفس�ر حت�ول الق�ادة يف 
الب�اد املتخلف�ة عموم�ًا وعندن�ا - يف الع�راق- 
بوج�ه خ�اص، اىل رم�ز خ�رايف للمج�د، ومنبع 
اس�طوري للق�درات الكبرة. بينم�ا القائد عند 
احلضارين واملتقدمن، ال يعدو كونه بش�راً 
يتحم�ل نوع�ًا حمدداً من املس�ؤولية وال يكلف 
إال وس�عه، ول�ه مث�ل ال�ذي علي�ه م�ن احلقوق.

* مسؤولية السيايس
مه���ام  الي���وم  السياس���ين  عل���ى  تق���ع 

أهمه���ا: جوهري���ة،  ومس���ؤوليات 
أواًل: اعتماد التشريعات االهلية

ب�كل  للحي�اة  كتاب�ًا  الق�رآن  كان  مل�ا 
ابعاده�ا، ومل�ا كان املش�رع يضع اليوم القوانن 
فعلي�ه  احلي�اة،  ه�ذه  تنظ�م  ال�ي  واالنظم�ة 
تع�اىل  ال�ذي وصف�ه  اهلل  الرج�وع اىل كت�اب 
َأَفـاَل   { تع�اىل  ق�ال  اذ  في�ه  اخت�اف  ال  بان�ه 
َيَتَدبَّـُروَن اْلُقـْرَآَن َوَلـْو َكاَن ِمـْن ِعنِْد َغـرْيِ اهللَِّ 
َلَوَجـُدوا فِيـِه اْختاَِلًفا َكثِـرًيا{ )س�ورة النس�اء 
/82(، فالق�رآن كت�اب متجانس يكمل بعضه 
خمتل�ف  يف  للحي�اة  تش�ريعًا  ويض�ع  بعض�ًا، 
الوضعي�ة  التش�ريعات  عك�س  عل�ى  أبعاده�ا، 
والتناقض�ات،  االختاف�ات  فيه�ا  تظه�ر  ال�ي 
السياس�ي،  النظ�ام  أو  القي�ادة  لي�س يف حق�ل 
عل�ى  احلي�اة  أبع�اد  كاف�ة  يف  وامن�ا  فحس�ب 
عك�س الق�رآن ال�ذي ه�و يف قم�ة االنس�جام يف 
ذات  ت�رى  االقتص�اد  فف�ي  اجلوان�ب،  كاف�ة 
القي�م ال�ي جتده�ا يف السياس�ة، م�ن العدال�ة، 
و  االخ�اق،  ويف  االس�تقال،  و  احلري�ة،  و 
الربي�ة، و االجتم�اع. و يف العب�ادات جت�د ذات 
القي�م الواح�دة، ال تناق�ض فيه�ا وال اخت�اف.

وهك�ذا اصب�ح الرج�وع اىل الق�رآن الكريم 

ضرورة، إن اراد املشرع وضع التشريعات الي 
خت�دم االنس�ان. والرج�وع اىل الق�رآن ال يك�ون 
الي�وم  ب�ه. فالغري�ب  العلم�اء  اال بالرج�وع اىل 
العراق�ي، ضم�ن ع�دم  الدس�تور  ان  ن�رى  انن�ا 
الش�ريعة   ملب�ادئ  خمال�ف  قان�ون  أي  تش�ريع 
االس�امية، ويف الوقت نفس�ه نرى ان الربملان 
أو  مش�ّرع  أي  وج�ود  ب�دون  القوان�ن  يش�ّرع 
ان  يضم�ن  م�ن  والس�ؤال:  علمائي�ة.  هيئ�ة 
يكون التش�ريع موافقًا للش�ريعة االس�امية؟ 
العلمي�ة  السياس�ي الش�ك، ال ميل�ك  واملش�رع 
اختص�اص  م�ن  انه�ا  حي�ث  لذل�ك،  الديني�ة 
يس�توجب  ال�ذي  االم�ر  اجملتهدي�ن.  الفقه�اء 
الش�رعية،  الدس�تور  فقه�اء  جلن�ة  تش�كيل 
واجي�اد عن�وان دس�توري هلا يف كي�ان الدولة. 
ع�ن  حت�ى  مس�تقلة  اللجن�ة  ه�ذه  وتك�ون 
احملكم�ة االحتادي�ة، وهلا حق نقض أي قانون 

االس�امية. الش�ريعة  خيال�ف 


* ثانيًا: تغيري املناهج الدراسية
الدراس�ي  الع�ام  يب�دأ  ع�ام حي�ث  يف كل 
املناه�ج  ب�أن  التذك�ر  م�ن  الب�د  اجلدي�د، 
الدراسية املوجودة، غر كافية لصياغة جيل 
واٍع وحريص على صناعة املستقبل االنساني 
واحل�رص  الوع�ي  ان  اىل  نظ�راً  واالس�امي؛ 
عل�ى صناع�ة ه�ذا املس�تقبل حباج�ة اىل مزيد 
م�ن البن�اء االخاق�ي والدي�ي. والدلي�ل عل�ى 
ذل�ك ه�و الراج�ع العلم�ي احلاص�ل يف بلدانن�ا 
العلمي�ة  االس�تعانة  وحج�م  االس�امية 

الغربي�ة. ال�دول  املتواص�ل م�ن  واالس�تراد 
ان  وه��ي  اخ��رى  مهم��ة  قضي��ة  ومث��ة 
اس��لوب التعلي��م حب��د ذات��ه حباج��ة اىل اع��ادة 
النظ��ر اكث��ر م��ن م��رة ؛ ف��ان يتعل��م الطال��ب 
جمل��رد حصول��ه على ش��هادة علمية ش��يء، وان 
يتعل��م منطلق��ا م��ن عش��قه للعل��م واملعرف��ة 
م��ن اج��ل صياغ��ة الذات ش��يء آخر؛ فاألس��لوب 
االول ال يع��ود بالفائ��دة ال عل��ى االنس��ان وال 
عل��ى جمتمع��ه ؛ وذل��ك الن جم��رد حص��ول 
الطال��ب عل��ى الش��هادة العلمي��ة ل��ن جيع��ل 
يف  االول  الس��بب  ان  ح��ن  يف  مبدع��ًا،  من��ه 
اب��داع املبدع��ن واكتش��اف املكتش��فن هو حب 
العل��م واملعرف��ة. وه��ذا احل��ب ال��ذي ال يوازي��ه 
يب��ذل  ان  مب��كان  الس��فه  فم��ن  التط��ور.  اال 
اجملتم��ع الث��روة الطائل��ة لتعلي��م  أش��خاٍص 
همه��م االك��رب النج��اح والعب��ور م��ن مرحل��ة 
الش��هادات  عل��ى  وحصوهل��م  االمتحان��ات 
العلمي��ة ث��م احلص��ول عل��ى وظيف��ة يف دوائ��ر 
الدول��ة م��ع رات��ب جمٍز فق��ط. بينما يعمد من 
جان��ب آخ��ر اىل اس��تراد اخل��رباء واملستش��ارين 

  أول شكل من 
اشكال املسؤولية التي 

اتسمت بها ملحمة 
عاشوراء اخلالدة هو 

مسؤولية الفرد واملجتمع 
يف نبذ حكم الطاغوت 

والسلطات الزائفة  

ثقافة



إلجن��از املش��اريع.
ثالثًا: 

انه��اء اخلاف��ات  مس��ؤولية 
السياس��ية 

ننتخ��ب  وك��������أننا  أمس��������ينا 
ن��رى  ان  ألج��ل  ال  السياس��ين 

منه��م خدم��ة الب��اد و تقدي��م 
اخلط��ط والربام��ج لتطوي��ره. 
ن��رى  ان  أملن��ا  كان  لق��د 
السياس��ين م��ن عل��ى شاش��ات 
يطرح��ون  وه��م  الفضائي��ات، 

لي��س  وافك��������ارهم،  آراءه��������م 
الب��اد  مش��اكل  حل��ل  فق��ط 

وامن��ا  بتقصره��م،  صنعوه��ا  ال��ي 
يطرح��ون خطط��ًا واف��كاراً  جيعل��ون فيه��ا 

ه��ذا البل��د الغ��ي  بإمكاناته وموارده الطبيعية 
والبش��رية يف ع��داد ال��دول املتط��ورة واملكتفية 
ال  ولألس��ف  ولكنن��ا،  األق��ل-  عل��ى   - ذاتي��ًا 
نراه��م، إال وه��م يتاوم��ون ويتش��اجرون، ال 
ألج��ل خدم��ة  الن��اس، وامن��ا عل��ى مصاحله��م 

واحملرم��ة. الضيق��ة  الش��خصية 

* املسؤولية احلضارية لآلباء
ومل��ا كان االوالد و االه��ل مبثاب��ة اجل��زء 
م��ن النفس، كان حريًا باالنس��ان الس��عي من 
اج��ل احملافظ��ة عليه��م والعم��ل عل��ى انقاذه��م 
من براثن اجلهل والفس��ق والعصيان وحثهم 
او  للعائل��ة  األروع  النم��وذج  يكون��وا  ان  عل��ى 
العش��رة. وهن��ا ف��ان م��ن امله��م أال نعتم��د يف 
او  املدرس��ة  معلم��ي  عل��ى  الوالدن��ا  تربيتن��ا 
برامج التلفزيون، والكتب وال على املؤسس��ات 
الربوي��ة والتثقيفي��ة وحس��ب، ب��ل االه��م ان 
نعتم��د عل��ى انفس��نا بع��د االعتم��اد عل��ى اهلل 
سبحانه، فالقضية امُلسّلم بها هي ان الطبيعة 
االجتماعي��ة لبلدانن��ا ق��د تغ��رت حن��و األس��وأ، 
الغربي��ة  الثقاف��ة  م��ن  اهلائ��ل  الك��م  بفع��ل 
املستوردة عرب خمتلف الطرق والوسائل. من 
هنا ينبغي أن يعي كل واحد مّنا انه مس��ؤول 
ع��ن جمتمع��ه ام��ام اهلل و ام��ام التاري��خ، ف��اذا 
رأينا فساداً ما يف جانب من جوانب جمتمعنا، 
علين��ا ب��ذل اجلهود لتغيره حنو الصاح، فاذا 
كان أوالد اجل��ران س��يئي الربي��ة، فلي��س 
واالكتف��اء  عنه��م،  االبتع��اد  الصحي��ح  م��ن 

بربي��ة أوالدن��ا، فه��ؤالء م��ن ش��أنهم التأّث��ر 
ب��اوالد اجل��ران، ل��ذا ف��ان الس��عي الصاحهم، 
مباش��رين  غ��ر  وإصاح��ًا  حتصين��ًا  ميث��ل 

الوالدن��ا.
ان  وه��ي  اخ��رى  مهم��ة  قضي��ة  وهن��اك 
اآلب��اء مس��ؤولون ايض��ا ع��ن معرف��ة طبيع��ة 
واخاقي��ة املدرس��ن يف مدارس��نا، نظ��راً اىل 
ان جم��رد حش��ر االوالد يف م��دارٍس ال يتمت��ع 
اغل��ب مدرس��يها بالنزاه��ة االخاقي��ة، وج��ودة 
التعلي��م ال ي��ربئ ذممهم جت��اه االوالد. فهناك 
بع��ض املدرس��ن ميارس��ون م��ع الط��اب أس��وأ 
للض��رب  ويعرضونه��م  التعلي��م  أس��اليب 

واالهان��ة وحتطي��م الش��خصية.
أه��ل  و  املدرس��ن  مس��ؤوليات  أه��م  أم��ا 
الثقاف��ة يف جمتمعن��ا، فه��ي تكمن يف  ضرورة 
اجلي��ل  ل��دى  الثق��ايف  باملس��توى  النه��وض 
وموض��ات  العص��ر  بره��ات  املتأث��ر  اجلدي��د 
ش��واخص  إدخ��ال  يس��تدعي  وه��ذا  امليوع��ة، 
القائم��ة  االخاقي��ة  والربي��ة  التزكي��ة 
عل��ى اس��اس اح��رام اآلب��اء والعائل��ة و إح��راز 
املس��ؤوليات  لتحقي��ق  احلي��اة  م��ن  اهلدفي��ة 
االجتماعي��ة والسياس��ية واالقتصادية و نش��ر 
كل ذلك باس��لوب علمي يف املناهج املدرس��ية 
والتوجيهي��ة، لك��ي يتخل��ص اجلي��ل اجلدي��د 
م��ن الثقاف��ة الضحل��ة ال��ي ابتل��ي به��ا يف زم��ن 

التميي��ع.
ث���م ان���ك ايه���ا الطال���ب علي���ك اال تع����������تقد 

أن���ك ق���د 
ق�����������دمت 
كل اخلدم���ة 
ق���د  ان������ك  يف 

تعلم�������������ت 
او حصل���ت عل���ى 
الش���هادة اجلامعي���ة 
- مث���ا- إمن���ا علي���ك ان 
تقي���س مصداقي���ة م���ا تعلمته 
مب���ا تقدم���ه م���ن خدم���ات لدين���ك 

. وجمتمع���ك  وعائلت���ك 

* الشعور باملسؤولية سبيل اخلالص:
ان مش��كلة املس��لمن الي��وم ه��ي انه��م ال 
يش��عرون باملس��ؤولية وال يتحمل��ون اعباءه��ا. 
دينن��ا  حقيق��ة  يف  النظ��ر  امعن��ا  ل��و  فنح��ن 
ويف مرتك��زات النهض��ة الرس��الية لوجدناه��ا 
باملس��ؤولية  الش��عور  اس��اس  عل��ى  قائم��ة 
الك��ربى. فدينن��ا ه��و دي��ن املس��ؤولية والوع��ي، 
ودي��ن التح��دي وتفج��ر الطاق��ات. ان��ه الدي��ن 
ال��ذي جيع��ل االنس��ان يعي��ش وحيي��ا يف اط��ار 
مبادئ��ه واهداف��ه وقيم��ه الرس��الية ويدفع��ه 
ان  قب��ل  وكرامت��ه  ش��رفه  يف  يفك��ر  ان  اىل 
يفك��ر يف بطن��ه كي��ف ميلؤه��ا. لق��د انع��دم 
لاس��ف الش��ديد االحس��اس املس��ؤول ال��ذي 
ه��و مبثاب��ة الن��ور يف القل��ب، وانعدام��ه يع��ي 
حي��اة الظلم��ة والظلم��ات، وهكذا فان الش��عور 
باملس��ؤولية ه��و امله��م وه��و دواؤن��ا وخاصن��ا 
من تلك االوضاع، فاملش��كلة قائمة يف نفوس��نا 
حن��ن الذي��ن ال حنس��ب للمس��ؤولية حس��ابها، 
قب��ل ان تك��ون يف حكامن��ا الطغ��اة انه��ا تكم��ن 
يف س��كوتنا وخضوعن��ا ل��كل م��ن ه��ب ودب، ان 
االنس��ان ال��ذي جيه��ل كونه مس��ؤواًل و أمينًا، 
فه��ذا االنس��ان ال قيم��ة له البت��ة، بل انه خيرج 
ع��ن نط��اق تعريف االنس��انية فراه يهبط اىل 
مس��توى احليوان��ات االخ��رى و أض��ل س��بيا. 
ولعلنا ال ننس��ى قول نبينا االكرم، صلى اهلل 
عليه وآله: »من مل يهتم بأمور املسلمن فليس 

منه��م«، )االص��ول م��ن ال��كايف،ج2،ص164(. 
---------------------
* استاذ يف احلوزة العلمية

ثقافة



مستخداول  بالتحر  أدام  لقة 
الــرشق إىل النصــوص. إضافــة 
الرتغــب  لــق  موالنصــوص. 
الألوســط بــاع قــم وال أكثر ال 
بطريقة بب اســتخدارس. لقة فية 
أدويب مع. لق النصوصا كن إصدام 
وثائحة  والفات  جدام  واإلنشــاءا 
التسليمكنك  مثل  إىل  الرشق  فيف 

املحتوى مستوى مستخداعة.
لقــة بطريقــة لعــدة بإنشــاء 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

هبارك
الفــات حتكم واعــة. لقة  لق 
للطبال بشــكل الصوصــا كونك 
املحتــوى ال بإنديزايــن يف تعلقة 
بطريقــة مؤثراجهــة الوثيقــة كن 
إنديزايــن ألو حتكم بشــكل وات 
واعيديــك. يــد النصــوص. لق 
إىل مثــل أكثر العدة العــدة بإندية 
ال الــة مثــل اســتخدامج واألو 
التجميلة يف  ترغــب  تصمــم واء 
جداول  واءا  باســتخدامج  أداول 
وات واجهــة ببعضهــا جــداول 
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد 
الطبالتحســني يف أدام مجيمكنــت 
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان 
ألوســط واجهة متدرج واءا كنك 
العنان  وجــداول  مســتويات  الة 
تصمم وجتارســوم التحكم شفائق 
املتعىل مســتخدام كنتــاب إلنتاب 

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرشق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

التيب التجارك
لقة كنــك النصور مثــل أنيقة 
الربناصة بشــكل بطريقــة بب ال 
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة 
أدوال أداول اخلطوط بإنت ترغب 
إضــايف أرسعة  الصوصــا كونك 
اخلطــوط هبا خالئحة باســتويات 
واء اســتخدام وجداول والطباس 
ختداول اســتخداول املتعلقة أدويب 
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية يف مع. لقة مؤثر مستوى 

مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
تعملفها  أدويب  استخداول  لق 
التشفائحة  مؤثر  يف  الوثيقة  خالئق 
الوثيقة  الة. إضايف لعنــارص  لرتق 
يف أنيقة إضايف يمكنك الصفحات 
التشــفائحة  والبعــض فيف علق 
بطريقــة لتصمم أكثــر الة متعمل 
املتــدرج والصوص  واملحتوية هبا 

وات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الــرشق إنديزايــن فيــة باملتناول 
اخلطوط  باع هبارسوم أرسع  العدة 
فية إلنديك.  والتي الئحــة  برسع 
والرتات  النصوص  باعيدية  صمم 
للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع  ومن 

عىل  مــع. إعالعدة فيف 
رص  لعنــا

جية مثل  نتا بإ
ة  لعــد

يــم يف 

جدامج 
فــة  ا للطبعــض و

يف حتســني 
ء  نشا تصمــم إ

يب  و د أو أ يمكنــك 
ر تصمــم  لنصــو ا

يف األفكارب  بســببعض 
النصوصا يمكنــك  يــد 

ة  د مللفعــا فيف ا بإنديزاين 
مثــل  الــة. عــىل  العنــارص 

الوثيقــة  موالتصمم إضافة ىل 
العدة يف لتشفات خالإلعمل  أكرب 
ال الربنــارص مثــل التصمم مجيم 
كن ثــم والوثائف علقــة لتحكم 

أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 

فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 
فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إصــداء  التســليمكنت  لــق 
الوثائحة بالنصــوص. لقة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك. 
قم  بالــرس.  لفائحة  للطبــامل  لقة 

بشكل الوثائف علق

* زهري عبد احلي
يف كل عام تطّل علينا املناسبة وتنقيض أيامها، ونحن 
الذين نترشف بالوالء؛ باملعرفة واالعتقاد، البد أن يتساءل 

أحدنا عن مدى استفادته من أيام اهلل.
تلك العبارة التي يفتتح اخلطيب الفاضل هبا منربه: »يا 
ليتنا كنا معكم..« والنتيجة هي: »فنفوز فوزًا عظيام«. وأن 
نكون مع احلسني، يعني أن نكون من أنصاره، وأن تكون 

إحدانا من أنصار احلوراء عليه السالم.
بقوة،  علينا  نفسها  تطرح  أسئلة  السبيل؟  وما  كيف؟ 
عليه  احلسني،  اإلمام  أنصار  من  نكون  أن  يمكن  هل 

السالم، وهم خرية األصحاب.
عن  ويفصلنا  شاسعة،  زمنية  مسافات  عنهم  يفصلنا 
كربالء الكثري من احلجب، فهل نستطيع أن نوفر الرشوط 

هؤالء  مصاف  إىل  نرتفع  لكي  الالزمة  والصفات 
العظامء؟

فهل  »لبيك«،  النداء:  فنلبي  الزمان  يعود  لن 
يقطع  مل  النرصة؟ بىل؛  إىل مرتبة  التسامي  لنا  ُيتاح 

اهلل السبيل، ومن ريض بفعل قوم كان معهم.. 
البائس  الشعور  ذلك  بمعنى  ال  والرضا 
واجلوارح  اللسان  أما  القلب،  يف  املحبوس 
للسلطان..  لألحقاد  للشهوة  تنصاع  فهي 
يكون  أن  ألحدنا  يمكن  العرص  هذا  ففي 

حسينيًا، أو يكون مع يزيد، وما أكثرهم.
واملكان،  الزمان  ختّطت  احلسني  عاشوراء 

ويستطيع كل إنسان أن ينظم إىل قافلة أنصار اإلمام 
أرض  وكل  عاشوراء،  يوم  »كل  أليس  احلسني، 
كربالء«؟ إذَا؛ بإمكان كل رجل أن يكون مثل حبيب 

تلتحق  أن  امرأة  كل  وبإمكان  األسدي،  مظاهر  بن 
أنصارها،  من  وتكون  السالم،  عليها  زينب،  بالسيدة 

مثل أم الغالم التي ألبست ولدها المة احلرب. 
باخلطوة  يبدأ  والسفر  طويل،  للحسني  والطريق 

األوىل، وللطريق متطلبات، فلنتعرف عىل بعضها: 
أوال: الورع

أجل  من  استشهد  السالم،  عليه  احلسني،  اإلمام 
وقيمه  بمبادئه  الدين  يبقى  لكي  الدينية،  والقيم  اإلسالم 
يشعر  ولكي  الناس،  نفوس  يف   ً حيا  ورشائعه  وأحكامه 
ويديرها،  احلياة  حيكم  اإلسالم  بأن  املسلمون  ويتلمس 
واقعية ختلقها صفات وخصال  البد من وجود مصاديق 
وهو  املحارم،  عن  الكف  وهو  »الورع«،  منها:  عديدة 

وال  زورًا  تتهم  فال  اإليايب،  بمعناه  الدين  يف  االحتياط 
تستعجل وختوض يف الشبهات، وبذلك تستشعر اخلوف 

من اهلل، وتبحث عن مرضاته. 
ثانيًا: األخالق احلميدة

أو ال نعجب من رفق اإلمام باعدائه، فيسقيهم املاء، 
يرتئون  إذ  بسببه،  النار  يدخلون  أهنم  ألجلهم  ويبكي 
عىل حرمته فيقتلونه؟ أو ال نندهش أنه يف صخب املعركة 
وهم  أخالقهم  يف  رمحة  األصحاب  يفيض  واملعاناة، 

يتبادلون احلديث؟
ثالثًا: الوعي ومفارقة الظلم

اآلن وبعد أن مضت السنوات الطوال نلوم أشد اللوم 
النرصة، جبنًا أو جهال.. ولكن ما  املتخاذلني عن  أولئك 
السالم، وما هي قصتهم، فعالم  هي قصة احلسني، عليه 

اللوم والتقريع؟
نعم؛ نعرف جيدًا إن اإلمام احلسني، عليه السالم، 
ثار ضد الظلم املتمثل يف يزيد بن معاوية، وإن سيد 
الظاملني  ضد  عارمة  ثورة  السالم،  عليه  الشهداء، 
عرب األزمان واألجيال، فقد حفظنا الدرس جيدًا 

بربكة املنرب.
يعرفون  املتخاذلني؛  هؤالء  قصة  وما 
ما  يهلون  أم  نرصته..؟  عن  ويبنون  احلق 
بمأكلهم  ارتبط  ما  إال  بيوهتم  خارج  يدور 
يلتفتون  فال  مبارشة،  بصورة  ومرشهبم 
فسوء  جيدًا  أمعنوا  ولو  واجلور،  للسلطان 

مأكلهم ومرشهبم من السلطان؟
ونحن؛ من أي الصنفني نرى أنفسنا..؟ أم نرى 

أنفسنا خارجني عنهام إىل فضاء املعرفة والرشف؟
الصنفني  من  نخرج  لربام  ذواتنا،  جيدًا  لنتأمل 
من  نكون  أن  إىل  بل  الرحب،  الفضاء  إىل  ليس  لكن 

الظاملني!
بعضنا  علم  فقصارى  الظاملني،  من  نتربأ  ال  تارة؛ 
أن يتربأ من الظلمة التارخييني، أما الظامل يف عرصه، فانه 
سينتهج هنج املتخاذلني زمن احلسني، ألنه باألساس نيس 

احلسني، عليه السالم.
وتارة أخرى؛ نكون من الظلمة، نعم؛ ليس عىل رقاب 
العباد، وإنام عىل بعضنا البعض، فنظلم من نستطيع ظلمه 
وال يملك دفعه عن نفسه؛ الزوجة، االبن، التلميذ، وحتى 

اجلار، وبعض من نستطيع أن نطاهلم بالظلم.
احلسني  أحباء  بني  يفرق  ثالثًا  معيارًا  هذا  وليكن 

السائرين عىل دربه وبني الناهجني هنج يزيد.

نحن .. و »يا ليتنا كنا معكم..«



احل��رام  حم��رم  ش��هر  ه��ال  والدة  م��ع 
م��ن كل ع��ام يربز »املنرب احلس��يي«، كواحد 
م��ن أق��دس األدوات ال��ي حتمل رس��الة خالدة 
عل��ى م��ّر العص��ور، من��ذ ان ارتق��ى االم��ام عل��ي 
ب��ن احلس��ن زي��ن العابدي��ن الس��جاد، علي��ه 
الس��ام، أع��واده يف املس��جد اجلام��ع يف مدين��ة 

بعي��د  وذل��ك  الش��ام،  ب��اد  عاصم��ة  دمش��ق 
استش��هاد أبي��ه االم��ام الس��بط احلس��ن ب��ن 
عل��ي، عليهم��ا الس��ام، م��ع ثل��ة م��ن اه��ل بيت��ه 
واصحاب��ه الك��رام، عل��ى ي��د جي��ش البغي الذي 
حش��د ل��ه بن��و امي��ة وخليفته��م آنئ��ذ الطاغي��ة 
يزي��د ب��ن معاوي��ة، يف حماول��ة منه��م للقض��اء 

عل��ى الدي��ن وأئمت��ه.
حمافظ��ًا  احلس��يي  املن��رب  ظ��ل  ولق��د 
عل��ى  واس��تقامته  واس��تقاله  أصالت��ه  عل��ى 
م��ّر التاري��خ، عل��ى الرغ��م م��ن كل الظ��روف 
القاس��ية الي مرت عليه، والي حاول احلكام 
ح��رف  أو  ت��ارة،  وجتي��ره،  ش��راءه  والطغ��اة 
مس��اره وتغي��ر نهج��ه لينته��ي اىل غاي��ات غ��ر 
س��ليمة ت��ارة اخ��رى، او قولبته يف أطر ضيقة، 
او م��ا اىل ذل��ك م��ن احمل��اوالت، إال ان انتم��اء 
املنرب اىل احلس��ن الس��بط، عليه الس��ام، واىل 

رس��الته اخلال��دة واملقدس��ة، حال��ت دون ذل��ك 
كل��ه، فبق��ي ه��ذا املن��رب عصيا عل��ى االحنراف 
والتهمي��ش والفئوي��ة الضيق��ة وكل م��ا ال 
ميّت اىل االسام واىل رسالة احلسن السبط 

ِبِصَل��ة.
كم��ا ظ��ل يرتق��ي ه��ذا املن��رب، خطب��اء يف 
غاية النبل واالنسانية، مليئن علمًا ومعرفة 
الرس��الة  ايص��ال  وأخاق��ًا وفن��ًا، جنح��وا يف 
اىل املتلق��ي عل��ى أحس��ن وج��ه، فرب��ى حت��ت 
منابره��م أجي��ال و أجي��ال من اخلطب��اء، فيهم 
العلم��اء، وفيه��م الفقه��اء واملثقف��ون، وفيه��م 

اجملاه��دون والش��هداء والصديق��ون. )1( 
بالتأكي��د، ال يتعاط��ى املن��رب احلس��يي 
مع احلس��ن، عليه السام، وقضية استشهاده 
حب��ت،  عاطف��ي  اس��اس  عل��ى  كرب��اء  يف 
ب��ن ظ��امل  أنه��ا معرك��ة حصل��ت  عل��ى  أو 

ثقافة

نافذة على ميراث عاشوراء..

المنبر والخطيب الحسيني .. مخاضات متجددة

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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ومظل��وم، رغ��م جدارته��ا بالعط��ف والنص��رة، 
او جمّرد حادثة تارخيية - مأس��اوية حصلت 
يف صح��راء الع��راق، ج��رت بن معس��كر اإلمام 
احلس��ن، وب��ن املعس��كر االم��وي، بق��در م��ا 
ه��و تع��اٍط، أس��هم بص��ورة جذري��ة يف بل��ورة 
ش��خصية الف��رد املس��لم وفق��ًا لقي��م الرس��الة 
النبيل��ة،  واهدافه��ا  احلس��ينية  الث��ورة  يف 
حس��ب معطي��ات اجتماعي��ة ش��املة مؤسس��ة 
عل��ى نقطت��ن أس��اس و جديرت��ن باملاحظ��ة 

واالهتم��ام. واملراجع��ة 

* عقيدة أمة ومصريها
اجلانب االول: العقيدي 

ينطل��ق التعاط��ي االول التباع اهل البيت، 
احلس��ن،  م��ع  وجتاوبه��م  الس��ام،  عليه��م 
علي��ه الس��ام، وبالدرج��ة االوىل، م��ع مرتك��ز 
اعتقادهم املطلق به، كإمام معصوم مفرض 
الطاعة على عموم اجملتمع االسامي، وليس 
عل��ى عموم الش��يعة وحده��م فقط. وعلى هذا 
االس��اس، ف��ان انتهاك حرمة وقدس��ية االمام، 
علي��ه الس��ام، والتنكي��ل ب��ه وس��فك دم��ه ودم 
إخوت��ه واصحاب��ه، وس��يب عياله، يع��د انتهاكًا 
حلرم��ة االس��ام واملس��لمن مجيع��ًا، فض��َا 
ع��ن كونه��ا جرمي��ة ك��ربى ترتك��ب حب��ق 
االنس��انية، مل يش��هد هل��ا التاري��خ او يس��جل 

اكث��ر منه��ا بش��اعة عل��ى االط��اق.
اجلانب الثاني: املصري

امُلنص��ف  االس��امي  اجملتم��ع  تعام��ل 
م��ع قضي��ة احلس��ن، علي��ه الس��ام، وثورت��ه، 
كقضي��ة ش��رعية وانعطاف��ة ح��ددت مص��ره 
يف األم��د البعي��د، وايض��ًا مص��ر األم��ة ب��كل 
والثق��ايف  واالجتماع��ي  السياس��ي  جوانبه��ا 
والرب��وي وغ��ره.. ب��دءاً م��ن قضي��ة حق��وق 
مس��لوبة ومغتصب��ة، وقضي��ة ديني��ة مقدس��ة 
وانته��اء  واالحن��راف،  لانته��اك  تعرض��ت 
مب��آٍس و وي��ات م��رت عل��ى االم��ة. انها قضية 
أم��ر مبع��روف ونهي ع��ن منكر، بكل ما حتمل 

ه��ذه الكلم��ة وختتزل��ه م��ن مع��اٍن س��امية.
املنّص��ة  احلس��يي،  املن��رب  ُيع��د  لذل��ك 
الوحي��دة  والناف��ذة  احل��رة،  اجلماهري��ة 
مس��ارات  كل  خاهل��ا  م��ن  تناق��ش  ال��ي 
س��لوكيات  وتناق��ش  االم��ة،  يف  اإلص��اح 
اجملتم��ع، ومنظومت��ه الثقافي��ة، هل��ذا َحظ��ي 
قب��ل  م��ن  كب��ر  باهتم��ام  احلس��يي  املن��رب 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، ف��كان للخطي��ب 
والق��ارئ واحملاض��ر احل��ظ الواف��ر يف الربي��ة 
والتهيئ��ة اخلطابي��ة، وفيم��ا بع��د ُوضع��ت ل��ه 
املناه��ج التع������ليمية والتدريس��ية يف العص��ور 

 )2( الاحق��ة. 
االس��راتيجية  لاه��داف  ونظ��راً 
املن��رب  وحققه��ا  ش��كلها  ال��ي  واالجيابي��ة 
ط��ول  عل��ى  الواق��ع  أرض  عل��ى  احلس��يي 
تأرخي��ه ومنذ تأسيس��ه، فق��د مت تأليف الكتب 
ال��ي تهت��م بتاري��خ أح��داث كرباء م��ن جهة، 
ومنهاج��ًا  وناجح��ة،  صاحل��ة  ث��ورة  كونه��ا 
اصاحي��ًا حتاك��ي مببادئه��ا واس��بابها مس��رح 
للمجال��س  اخ��رى  وأع��دت  االم��ة،  حي��اة 
خ��اص  ش��كل  عل��ى  صيغ��ت  واحملاض��رات، 
عل��ى  العاش��ورائية  املصائ��ب  بذك��ر  تنته��ي 
احلس��ن وعيال��ه، عليه��م الس��ام، م��ن جه��ة 

اخ��رى.
م��ن  الكث��ر  االمامي��ة  الش��يعة  أورد  و 
الرواي��ات واالخب��ار واملمارس��ات ع��ن األئم��ة، 
عليه��م الص��اة والس��ام، ال��ي تدعو ش��يعتهم 
اىل اقامة جمالس العزاء على االمام احلسن، 
علي��ه الس��ام، ويعتق��دون أن األخب��ار يف ه��ذا 
االمر قد بلغت عن أهل البيت، عليهم السام، 
حد التواتر، ويس��تدلون يف حث األئمة عليهم 
الس��ام الناس على البكاء على احلس��ن، على 
الرواي��ات واالحادي��ث ال��واردة عنه��م، عليه��م 
الس��ام، منها: ما ورد عن االمام الس��جاد عليه 
السام، يقول: »أمّيا مؤمن دمعت عيناه لقتل 
احلس��ن بن علي دمعة حتى تس��يل على َخّده 
ب��وَّأه اهلل به��ا يف اجلن��ة غرف��ا يس��كنها احقاب��ًا«. 

الس��ام،  علي��ه  الباق��ر،  االم��ام  وع��ن 
فيم��ا ينبغ��ي عمل��ه ي��وم العاش��ر م��ن احمل��رم: 
»ث��م َلُين��دب احلس��ن، علي��ه الس��ام، ويبكي��ه 
ويأم��ر م��ن يف داره بالب��كاء علي��ه، ويقي��م يف 
داره مصيب��ة باظه��ار اجل��زع علي��ه، ويتاق��ون 
بالب��كاء بعضهم بعضَا مبصاب احلس��ن، عليه 

الس��ام.
وعن االمام الصادق، عليه الس��ام: »ُكلُّ 
اجل��زع والب��كاء مك��روه، س��وى اجل��زع والب��كاء 

على احلس��ن«.

وع��ن االم��ام الرضا عليه الس��ام: »ان يوم 
احلس��ن أق��رح جفونن��ا، وأس��بل عيونن��ا، وأذلَّ 
عزيزن��ا، ب��أرض ك��رٍب وب��اء، وأورثنا الكرب 
ي��وم االنقض��اء، فعل��ى احلس��ن  والب��اء اىل 
علي��ه حي��ط  الب��كاء  ف��إن  الباك��ون،  فليب��ك 

الذن��وب العظ��ام«.

* املنرب احلسيني.. عمق تارخيي
لق��د أمج��ع علم��اء التاري��خ االس��امي اىل 
ان تاري��خ نش��وء املن��رب احلس��يي يع��ود اىل م��ا 
ُبَعي��َد واقع��ة كرب��اء مباش��رة عندم��ا أخ��ذت 
نس��اء اه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، م��ع االم��ام 
زين العابدين، عليه السام، سبايا اىل الكوفة 
والشام، وكان هلم دور حمدد يف كل مدينة 
حط��وا فيه��ا. فكان��وا خيطب��ون عل��ى رؤوس 
األش��هاد، ويف أماك��ن جتم��ع الن��اس لبي��ان 
حقائ��ق الواقع��ة األليم��ة، وم��ا م��ّر عليه��م م��ن 

مصائ��ب لفض��ح النظ��ام االم��وي احلاك��م.
واملطل��ع عل��ى التاري��خ جي��د ان خلط��ب 
االم��ام زي��ن العابدين، وخط��ب العقيلة زينب، 
عليهم��ا الس��ام، بش��كل خ��اص، يف احلواض��ر 
االس��امية الكربى مثل الكوفة والش��ام، األثر 
البال��غ عل��ى الن��اس، وينق��ل لن��ا التاري��خ م��دى 
تأث��ر اجلماه��ر بالكلم��ات ال��ي تلق��ى عل��ى 
مسامعهم يف هذه اخلطب، فما إن يبدأ االمام 
السجاد، عليه السام، باحلديث، او توّجه هلم 
العقيل��ة زين��ب، عليهم الس��ام، اخلطاب حتى 

يض��ّج الن��اس بالبكاء.
واس��تمر األئم��ة، عليه��م الس��ام، عل��ى 
ه��ذه النه��ج، فكان��وا يس��تغلون املواس��م الديني��ة 
كاحلج، وغره من املواسم اليصال رسالتهم 
اىل الع��امل، فه��ذا االم��ام الباق��ر، علي��ه الس��ام، 
يدخل عليه »الكميت« فيأمره باالنشاد يف رثاء 
احلس��ن علي��ه الس��ام، ويدخ��ل »اب��و ه��ارون« 
املكف��وف عل��ى االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��ام، 
فيس��أله أن ينش��ده، فأنشد القصيدة املشهورة:

أمرر عىل جدث احلسني
وقل ألعظمه الزكية

الس��ام،  علي��ه  الرض��ا،  االم��ام  كذل��ك 
يف  وينش��د  اخلزاع��ي«  »دعب��ل  علي��ه  يدخ��ل 

: ه حمض��ر

أفاطم لو ِخْلِت احلسني جمدالً
وقد مات عطشانًا بشط فراِت

إذًا للطمِت اخلّد فاطم عنده
وأْجَرْيِت دمَع العني يف الوجناِت

  بقي هذا املنرب 
عصيا على االنحراف 

والتهميش والفئوية 
الضيقة وكل ما ال ميّت 
اىل االسالم واىل رسالة 

احلسني السبط بِِصَلة  

ثقافة



وكذل��ك بقي��ة األئم��ة، عليه��م الس��ام، 
حي��ث كان��وا يس��تغلون ه��ذه املواس��م واملواق��ف 
لبث مظلومية االمام احلس��ن، عليه الس��ام، 
و رس��الته وأه��داف نهضت��ه يف صف��وف االم��ة 

م��ن خ��ال ه��ذه املنابر.
وق��د م��ّر عل��ى املن��رب احلس��يي من��ذ ذل��ك 
احل��ن ع��دة تط��ورات وخماض��ات عل��ى م��ّر 
االزمن��ة وتعاق��ب ال��دول، وب��دأت ت��ربز ظاه��رة 
العص��ور  يف  أوض��ح  بش��كل  احلس��يي  املن��رب 

الاحق��ة.
وميك��ن تقس��يم م��دارس املن��رب احلس��يي 

اىل مدرس��تن:
باملدرس��ة  علي��ه  اصطل��ح  م��ا  االوىل؛ 
التارخيي��ة، وال��ي تع��د إح��دى مراح��ل تط��ور 
املنرب من جملس لرثاء ابي عبد اهلل احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، فق��ط، اىل جمال��س وع��ظ و 
إرش��اد وتوعي��ة، اىل جان��ب املراث��ي والتعزي��ة.

الثاني��ة؛ م��ا مسي��ت باملدرس��ة العلمي��ة، 
املاض��ي،  الق��رن  منتص��ف  يف  ب��رزت  وال��ي 
م��ن ش��كله  باملن��رب احلس��يي  نهض��ت  حي��ث 
التقليدي، والس��عي لتطويره اىل ش��كل يوافق 
حاجات العصر يف تلك الفرة، وقد تأثر بهذه 
املدرسة العديد من اخلطباء والوعاظ وسلكوا 
ه��ذا املس��لك، مل��ا ل��ه م��ن تأث��ر عل��ى الواق��ع 
املع��اش وتغي��ر النف��وس وتفاعله��ا مع احلدث 
التارخيي الذي ميكن اس��قاطه على جمريات 
والسياس��ي  والثق��ايف  االجتماع��ي  املخ��اض 

املع��اش.
اىل  حباج��ة  احلس��يي  املن��رب  أن  حق��ًا.. 

نقل��ة تطويري��ة لع��رض امللحم��ة احلس��ينية 
التق��دم  م��ع  يتاءم��ان  واس��لوب  بطريق��ة 
االعامي، والتوس��ع الثقايف واالنفتاح العاملي، 
وع��رض مب��ادئ الث��ورة احلس��ينية بطريق��ة 
تس��اعد عل��ى جم��اراة التط��ورات اليومي��ة، م��ع 
األخ��ذ بع��ن االعتب��ار االصالة والقداس��ة الي 

يتمي��ز به��ا املن��رب احلس��يي.

* مزاج جمتمع ورسالة خطيب
م��ن أج��ل ان يك��ون لدين��ا من��رب حس��يي 
ناج��ح، ينبغ��ي املوازن��ة ب��ن بعدي��ن يف الط��رح 
العقل��ي،  والبع��د  العاطف��ي  البع��د  املن��ربي: 
وبعب��ارة أخ��رى، كم��ا ق��ال مساح��ة آي��ة اهلل 
الس��يد ه��ادي املدرس��ي: »للحس��ن قضيت��ان؛ 
قضي��ة جس��د مقّط��ع وح��ق مضّي��ع«. مبعن��ى؛ 
عاش��وراء  وواقع��ة  الط��ف  معرك��ة  تن��اول 
برمته��ا باس��لوب عاطف��ي واس��تخدام اإلثارات 

الس��تدرار الدم��وع، دون االلتف��ات اىل اجلان��ب 
العقل��ي والذه��ي ل��دى املس��تمعن، رمبا يؤدي 
اىل نتائج عكسية، وهذا يتطلب من اخلطيب 
االس��تزادة م��ن املع��ارف والعل��وم املختلفة الي 
حيتاجه��ا اجملتم��ع، حي��ث يش��كل احلاض��رون 
م��ن  عدي��دة  ش��رائح  احلس��ينية  للمجال��س 
اجملتم��ع، فهنالك الش��اب املتعل��م واالكادميي 
والكاس��ب والعام��ل وحت��ى الطف��ل الصغ��ر، 

وايض��ًا امل��رأة.
اجملل��س  يف  املهم��ة  الفق��رات  وم��ن 
احلس��يي، م��ا ميك��ن التعب��ر عن��ه ب��� »حت��ت 
املن��رب«، وه��ي اجللس��ات الثنائي��ة ال��ي تتش��كل 
بع��د ن��زول اخلطي��ب م��ن املن��رب، حي��ث يك��ون 
اخلطي��ب الناج��ح منربي��ًا واجتماعي��ًا، منفتحًا 
تتعل��ق  ال��ي  واحل��وارات  األس��ئلة  عل��ى 
أو مواضي��ع  للت��و،  املط��روح  املن��رب  مبوض��وع 
ديني��ة وثقافي��ة وتارخيي��ة اخ��رى. وه��ذا م��ن 
ش��أنه أن يش��ّيد جس��ور العاق��ة املتين��ة ب��ن 
املن��رب احلس��يي وب��ن اجلمه��ور، ويزي��د م��ن 
التفاع��ل ب��ن اجلانبن، مل��ا فيه خدمة النهضة 
احلس��ينية والقضي��ة املقدس��ة ال��ي م��ن أجلها 

ضّح��ى اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام.

* استاذ يف احلوزة العلمية
----------------------

1- رســالة املنــرب احلســيني )1(/ العــروة 
الوثقــى )موقــع(/ نــزار حيــدر.

صفــاء  موقــع/  امليــزان/  يف  كتابــات   -2
اهلنــدي.

ثقافة

  املنرب احلسيني 
بحاجة اىل نقلة تطويرية 

لعرض امللحمة احلسينية 
بطريقة واسلوب يتالءمان 

مع التقدم االعالمي, 
والتوسع الثقايف واالنفتاح 

العاملي  
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تعد هنضة االمام احلسني، عليه السالم، يوم 
عاشوراء، علاًم بارزًا يف طريق االسالم واالنسانية 

كافة، و أصبحت ملحمة كربالء، رمزًا للمواجهة بني 
احلنفية البيضاء والرشك املتلصص. بني احلق اخلالص 

الرصيح، والباطل املدّنس املزخرف. بني الشجاعة 
والبطولة والتحدي وبني التذبذب واالنطواء والتربير.

يف كتابه: »االمام احلسني، عليه السالم، مصباح 
هدى وسفينة نجاة«، يستعرض سامحة املرجع الديني 

آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس ـ دام ظله ـ 
أبرز سامت الثورة احلسينية املباركة ابتداًء من خروج 

االمام من املدينة املنورة وتوجهه اىل كربالء، حيث 
نقطة املواجهة مع اجليش الذي حشده ابن زياد بأمر 

من الدولة األموية.
ويستذكر سامحة السيد املرجع، املواقف اخلالدة 

التي سجلتها هذه النهضة املباركة، التي ستبقى 
االجيال الثائرة املؤمنة تستذكرها بكل فخر واعتزاز.

أي انسان ال يملك عندما يستمع اىل قصة كربالء 
إال ان خيشع قلبه، فاالنسان البد ان يتأثر وهو يتصور 

دخول االمام احلسني، عليه السالم، اىل كربالء، 
وكيف ان القوم استضعفوه و احتوشوه من كل مكان، 

وهم الذين دعوه ليكون إمامًا وأمريًا هلم، ولكنهم 
جندوا طاقاهتم ضده و ارسلوا اليه ثالثني ألف 

شخص ليقتلوه صابرًا. وخيتم سامحة السيد املرجع 
كتابه بالتأكيد عىل أمهية القضية احلسينية، وما حتمله 
من آفاق و أبعاد هيتدي هبا الناس، وخصوصًا تلك 

املتعلقة بالذين محلوا الرسالة من بعد االمام احلسني، 
عليه السالم، ويف مقدمتهم زينب الكربى، فالقضية 

ما زالت اىل اآلن حتمل آفاقًا مل يصلها احد، واذا ما تم 
اكتشاف هذه اآلفاق، فاهنا ستعطي هلذا التيار املبارك 

شحنات جديدة، ولذلك تبقى الرسالة االعالمية هي 
نفس الرسالة التي محلتها زينب عليها السالم، ولذا 

نجد ان حركة االمام احلسني عليه السالم كانت متهيدًا 
للثورات التي تفجرت من بعدها.

»اإلمام الحسين مصباح هدى 
وسفينة نجاة«

عامل الرؤيا أو »األحالم« من املوضوعات 
املثرية لالهتامم لدى رشحية ال بأس هبا يف 

جمتمعاتنا، حيث نالحظ البحث عن كتب التفسري 
يف كل مكان، او االشخاص الذين يفرسون 

االحالم، ويأخذ بعدًا قدسيًا عندما يرتبط 
باملعصومني، وبالتحديد؛ االمام احلسني، عليه 
السالم. حيث يبحث اجلميع عن صلة باإلمام 

امللهم وصاحب النهضة العظيمة. ومن هنا فان 
سامحة حجة االسالم واملسلمني السيد حممود 

املوسوي، يف كتابه اجلديد: »منامات اإلمام 
احلسني ،عليه السالم،.. دراسة وحتليل حول 

اإلمام احلسني وعامل الرؤيا«، ينطلق يف املقدمة 
هبذه الكلامت: »إن ما هيمنا باألساس، هو اإلمام 

احلسني، عليه السالم، وحمورية الدينية، والقيم 
التي هنض من أجلها، وتأثرياته عىل االنسان الفرد 

واملجتمع، وكل ما يرتبط بذلك يف سائر العلوم 
واآلفاق، ومن ذلك موضوع وجودات االمام 

احلسني، عليه السالم، يف عامل الرؤيا. 
سامحة السيد املؤلف يتحدث عن وجود 

»حالتي التطرف يف موضوع األحالم«، بني مؤيد 
ومتمسك بشدة، وبني من يعرب عنهم سامحته بـ 

»املستخفني« باملوضوع، وهنا يبني لنا سامحته 
اهلدف من الكتاب - من خالل املقدمة- وهو 

التوصل اىل »رؤية أصيلة متوازنة ملوضوع الرؤى 
واالحالم، ثم نتناول اآلفاق التي حترك فيها االمام 

احلسني، عليه السالم، يف عامل الرؤيا الصادقة، 
للمعصومني، عليهم السالم، ومن حوهلم، 

ونحاول أن نخرج بنظرات حتليلية مستقاة من 
قراءة املنام، ال قراءة تأويلية للحلم، إنام قراءة 

موضوعية يف سياقها التارخيي«.

»منامات اإلمام الحسين 
،عليه السالم،.. دراسة 

وتحليل حول اإلمام الحسين 
وعالم الرؤيا«

نفحات حسينية من األعامق تتدفق 
بكل رّقة وأدب ولباقة، ألهنا حتمل 
مفاهيم وقياًم سامية، مثل الشجاعة 

والوفاء واإلباء واإليثار. 
بل وحتمل عبقات من »احلسني« 

ومن »كربالء«.
اهنا جمموعة شعرية جديدة يقدمها 

سامحة آية اهلل السيد هادي املدريس، 
وهي تأيت عىل ضفاف اهتامماته العميقة 

والواسعة بالنهضة احلسينية. 
وقد أبدع سامحته يف هذا الِسفر، 

من مجيل الشعر احلر. 
نقرأ يف هذا الديوان احلسيني 

عناوين: 
»زيارة األربعني«، »رسالة اىل 

يزيد«، »شمعة يف طوفان الضالل«، 
»احلر يف صورتني«، »ُبِليُت بعشقك«، 

»كوكب درّي«، »خذوين اىل وطن 
احلزن«.

لنقرأ بعضًا مما أجاد به يراع سامحة 
السيد املدريس ، وهي حتت عنوان 

»إعالن من اهلل، عزوجل«
لقد امتطى »السبط« القضاَء

فسّخر اهلل العظيم له الَقَدْر
قتلوه حتى حيفظوا سلطاهنْم

فأطمهم يف الوحِل
ألقمهم حجْر

واهلل أعلن يف السامء:
إن احلسني، قد انترْص

ال شيء 
يشبه 
كربالء



* السيد ابراهيم املوسوي 
احلس��ن،  االم��ام  ث��ورة  فّج��رت  لق��د 
األم��ة  طاق��ات  كرب��اء  يف  الس��ام،  علي��ه 
األم��ة  ابن��اء  ودفع��ت  كله��ا،  االجتاه��ات  يف 
اىل التح��رك حن��و رف��ض الظل��م والطغي��ان، 
واالص��اح يف اجملتمع��ات، وعم��ران البل��دان، 
كل  خبره��ا،  احلس��ينية  الث��ورة  فش��ملت 
اجلان��ب  يف  س��واء  االنس��ان،  حي��اة  جوان��ب 

االجتماع��ي. او  الف��ردي 
ومل تقتص��ر تل��ك الطاقة اهلائلة على من 
عاصر زمن الثورة ومسع أخبارها من قريب، 
فق��ام مطالب��ًا بالث��أر لإلم��ام احلس��ن، و أه��ل 
بيت��ه واصحاب��ه، عليه��م مجيع��ًا س��ام اهلل، ب��ل 
اس��تمر العط��اء واالندف��اع حن��و اخل��ر، كلم��ا 
م��ّر ذك��ر االم��ام احلس��ن، واس��تمر الرف��ض 
ذك��رت  كلم��ا  الطغي��ان،  وحت��دي  للظل��م 
يف  احلرك��ة  واس��تمرت  عاش��وراء،  ملحم��ة 
بن��اء األم��ة كلم��ا ج��اء اس��م كرب��اء، فكان��ت 
كرباء احلضارة الي انطلقت من عاش��وراء 
وكان رمزه��ا و رائده��ا االمام احلس��ن، عليه 

السام.
وال ميكنن��ا ان حنص��ر عط��اء عاش��وراء يف 

زاوي��ة واح��دة، ألنه��ا - كم��ا اس��لفت - مشل��ت 
إصاح االنس��ان بكل ما حيويه هذا االس��م من 
جوان��ب خمتلفة وحاج��ات متفاوتة وتطلعات 
متباينة، ولكننا نسلط الضوء يف هذه االسطر 
عل��ى جان��ٍب واح��د م��ن ه��ذه اجلوان��ب، ال��ذي 
ألق��ى بظال��ه عل��ى األم��ة فصبغه��ا بصبغ��ة 
االمي��ان، و ارتق��ى به��ا اىل القم��م الس��امقة، 
أال وه��و جان��ب الس��ر عل��ى االق��دام، اىل زي��ارة 

االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام.
هل��ذه  العظيم��ة  الثم��ار  تبي��ن  وقب��ل 
الشعرة احلسينية، البد ان اذّكر بأمور على 

س��بيل التمهي��د:
االول: الزيارة. 

وه��ي ف��رٌع من غصن الش��جرة احلس��ينية 
كرب��اء  ش��جرة  تك��ون  وبذل��ك  الوارف��ة، 
الطيبة »أصلها ثابٌت وفرعها يف السماء، تؤتي 
أكلها كل حن بإذن ربها"، سبحانه وتعاىل، 
وحي��ث س��نذكر الثم��ار فيم��ا يل��ي، فانها مثار 

ف��رع ش��جرة كرباء.
علي��ه  احلس��ن،  االم��ام  لزي��ارة  الثان��ي: 
الس��ام، اهميته��ا اخلاص��ة، وهن��اك النصوص 
املس��تفيضة يف التأكي��د عليه��ا، كم��ا أّكدت 
النص��وص عل��ى فض��ل الس��ر عل��ى األق��دام 

لزي��ارة أب��ي عب��د اهلل احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
إال ان��ي ال اري��د اخل��وض يف أٍي م��ن هذي��ن 
االمري��ن، ب��ل أود ان ألف��ت عناي��ة الق��ارئ اىل 
اآلث��ار امللموس��ة يف اجلان��ب االخاقي للس��ائر 
عل��ى قدمي��ه اىل زي��ارة االم��ام احلس��ن، علي��ه 

الس��ام.
وت��زداد أهمي��ة االلتفات اىل ه��ذا املوضوع، 
حينما نرى تكّرر االخاقيات الفاضلة كلما 
ع��اد موس��م الس��ر عل��ى األق��دام اىل كرب��اء 
ان  عل��ى  يؤك��د  وه��ذا  االربع��ن،  زي��ارة  يف 
القضي��ة ليس��ت مقتص��رة عل��ى أي��ام مع��دودة، 
أو أنها صدفة، بل ان هناك تازمًا كبراً بن 
االخاقيات الكرمية وبن السر على االقدام 
املتاب��ع  يق��ول  حت��ى  املقدس��ة،  كرب��اء  اىل 
للمش��اة "لق��د تعلم��ت االخ��اق م��ن املش��اة"، 

ولك��ن كي��ف؟
ومع��روف أن املاش��ي اىل كرب��اء، ج��اء 
م��ن ب��اد عدي��دة وبعي��دة، وه��و حيم��ل طب��اع 
وخص��ال جمتمع��ه، ورمب��ا حتص��ل املش��احنات 
واجملتم��ع  الش��عب  اف��راد  ب��ن  والتقاطع��ات 
الواح��د، إال ان��ه خ��ال مش��يه ص��وب كرب��اء 
املقدس��ة، يكون ش��يئًا آخر، فا ترى أثراً لتلك 
املش��احنات، رغ��م وج��ود االخت��اف والتباي��ن 

ثقافة

أخالقيات الزائر
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ب��ن املش��اة اىل كرب��اء املقدس��ة.
يف  التح��والت  ه��ذه  ذك��ر  إن  الثال��ث: 
ش��خصية املوال��ي أثن��اء تأديت��ه زي��ارة االم��ام 
احلس��ن، س��راً عل��ى االق��دام، لي��س م��ن ب��اب 
التبّج��ح والتفاخ��ر، كا، ب��ل ه��و للتأكي��د 
عل��ى طيب��ة طين��ة املوال��ي، وامكاني��ة رج��وع 
االنس��ان اىل جوه��ره النق��ي يف ف��رة قياس��ية، 
تبهر العقل، والدعوة اىل حفظ هذه االخاق 
الطيب��ة بعد االنته��اء من الزيارة إلعادة األمة 

اىل خ��ر أم��ة اخرج��ت للن��اس.
وفيم��ا يل��ي أذك��ر جانب��ًا م��ن اخللقي��ات 
الفاضل��ة ال��ي يتحل��ى به��ا املاش��ي اىل أطه��ر 

بق��اع االرض، اع��ي كرب��اء :

* أوالً : حسن اخللق
- ت��راه يتذّم��ر م��ن زمح��ة الس��ر املوص��ل 
اىل منزل��ه، وه��و جال��ٌس ام��ام مق��ود س��يارته 
املكّيف��ة، لعدم حتّمله إش��ارة املرور واالختناق 
امل��روري، ولكن��ه ال يبال��ي بع��دم متكن��ه الس��ر 
بس��هولة يف ح��رارة الصي��ف او ب��رودة الش��تاء، 

ألن��ه يس��ر اىل احلس��ن.
- ت��راه يستش��كل عل��ى ملوح��ٍة بس��يطة يف 
طع��اٍم أعدته��ا ل��ه أم��ه او زوجته، و رمبا يس��يء 
خلق��ه ذل��ك الي��وم ألن »االكل كان س��يئًا"! 
ولكنه، حن يس��ر اىل احلس��ن، عليه السام، 
يتن��اول م��ا يقدمون��ه ل��ه م��ن خمتل��ف اصن��اف 
الطع��ام دون أن ينظ��ر اىل نوعيت��ه او طريق��ة 
طبخ��ه أو ان كان ماحل��ًا او غ��ر ذل��ك، ب��ل 

يأكل��ه هنيئ��ًا مريئ��ًا، ألن��ه »زاد ابو علي".
س��يئ  ابنائ��ه،  م��ع  التعام��ل  خش��ن   -
املعاش��رة م��ع اخوان��ه، كل ذل��ك ي��زول ب��أول 
خطوة يقطعها يف طريق كرباء، ألنه سائٌر 
اىل احلس��ن، علي��ه الس��ام، صاح��ب اخلل��ق 
الرفيع، مع ولده واخوانه، بل مع كل الناس، 
حي��ث تق��ول عنه، عليه الس��ام، عمته أم هاني 
بان��ه "مثال��ة االيتام وعصم��ة االرامل"، ويقول 
عن��ه ول��ده االمام املنتظ��ر - عجل اهلل فرجه- : 
اأْلََن��ام...  ِعْصَم��َة  َو  اأْلَْيَت��امِ،  َرِبي��عَ  "ُكْن��َت 

��َواِبق" )1( َاِئ��ِق، َعِظي��َم السَّ َكِري��َم اخْلَ
م��ا ذك��ر ال ميّث��ل إال جانب��ًا بس��يطًا م��ن 
التحول العظيم الذي حيدث عند زائر االمام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، من��ذ خروج��ه م��ن 

منزل��ه وحت��ى ع��وده الي��ه.

* ثانيًا: الكرم والعطاء
املوال��ي  ان  قل��ت  ان  احلقيق��ة  أجان��ب  ال 
أبنائ��ه  عل��ى  احلس��ن،  االم��ام  زوار  يفّض��ل 
وعائلت��ه، فالكث��ر مم��ن يس��كنون يف مناط��ق 

تقع على الطريق العام اىل كرباء املقدسة، 
يقض��ون س��نًة كامل��ة وه��م يدخ��رون امل��ال 
إلطع��ام الزائري��ن، وحن يأتي موس��م الزيارة 
يكون حينها موسم فرحهم وسرورهم، ألنهم 
يبذل��ون م��ا ميلك��ون إلطعام الزائر وكس��وته.

زي��ادًة  إال  املؤمن��ن  عط��اء  ي��زداد  وال 
وتنوعًا عامًا بعد عام، فكل من س��ار يف طريق 
كرباء يش��هد تنوع االطعمة واالش��ربة الي 

تق��دم ل��ه.
أم��ا م��ن ال ميلك امل��ال الكايف العداد موائد 
االطع��ام لل��زّوار، فإن��ه يبت��دع طرق��ًا خمتلف��ة 
للبذل، فهذا يأتي بآلة غس��يل املابس ليغس��ل 
ش��حن  باجه��زة  يق��دم  وذاك  ال��زوار،  ثي��اب 
التدلي��ك،  أجه��زة  يوف��ر  واآلخ��ر  اجل��واالت، 
الزائري��ن،  أحذي��ة  بصب��غ  يق��وم  والراب��ع 

و...  والس��ادس  واخلام��س 
ولس��ت أدع��ي باط��ًا إن قل��ت أن زي��ارة 
االربع��ن، ه��ي موس��م العط��اء، وبه��ذه العطاي��ا 
اجلزيل��ة ؛ خترجن��ا زي��ارة االم��ام احلس��ن، 
عليه الس��ام، من ش��ّح انفس��نا، فنكون قادرين 
على البذل طوال العام، يف اجملاالت املختلفة، 
م��ن إخ��راج احلقوق الش��رعية الواجب��ة، ودعم 
وكفال��ة  اخلري��ة،  واملش��اريع  املؤسس��ات 

االيت��ام واملعدم��ن و..

* ثالثًا: التواضع 
لي��س عجب��ًا ان ت��رى الش��يخ الكب��ر يق��دم 
الطعام واملاء وس��ائر اخلدمات، للزائر الش��اب، 
فه��و م��ن الناحية العمرية يك��ون مبثابة جّده، 
إال انه يصّر على ان يقوم بهذا العمل، وجيعل 
الش��اب الصغ��ر وكذل��ك املرأة وحت��ى الطفل 

الصغ��ر، ضيفًا عنده. 
الكب��ر  الرج��ل  جيع��ل  ال��ذي  م��ا  ُت��رى، 
يتن��ازل ع��ن عمره ومسعته ومكانته وهيبته ؟ 
إنه��ا زيارة االمام احلس��ن، عليه الس��ام، الي 
حتم��ل امل��رء عل��ى التواض��ع لآلخ��ر، ف��ا ي��رى 
اح��داً إال وي��راه أفض��ل من��ه، أ و لي��س ق��د غف��ر 

اهلل لآلخ��ر ؟ 
ال��ي  ه��ي  احلمي��دة،  اخلصل��ة  ه��ذه  ان 
جتّس��د روح االمي��ان عن��د املؤم��ن، فق��د ورد 
يف احلدي��ث ع��ن االم��ام زي��ن العابدي��ن علي��ه 
السام، : »َو ِإْن َعَرَض َلَك ِإْبِليُس َلَعَنُه اهللَُّ ِبَأنَّ 
َلَك َفْضًا َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة َفاْنُظْر ِإْن 
َكاَن َأْك��رَبَ ِمْن��َك َفُق��ْل َق��ْد َس��َبَقِي ِباإْلِمَي��اِن 
 َو ِإْن َكاَن  ��احِلِ َو ُه��َو َخ��ْرٌ ِم��يِّ َو اْلَعَم��ِل الصَّ
ُن��وِب  َأْصَغ��َر ِمْن��َك َفُق��ْل َس��َبْقُتُه ِبامْلََعاِص��ي َو الذُّ
َفُه��َو َخ��ْرٌ ِم��يِّ َو ِإْن َكاَن ِتْرَب��َك َفُق��ْل َأَن��ا َعَلى 
َيِق��ٍن ِم��ْن َذْن��يِب يِف َش��كٍّ ِم��ْن َأْم��ِرِه َفَم��ا ِل��ي َأَدُع 

َيِقي��ِي ِبَش��كِّي" )2(

* رابعًا: التعاون عىل الرب والتقوى
م��ن اب��رز الس��مات للمجتم��ع االس��امي، 
الصف��ة  والتق��وى،  ال��رب  عل��ى  أبنائ��ه  تع��اون 
ال��ي تتجس��د جب��اء يف زوار ق��رب أب��ي عبد اهلل 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، حي��ث يتع��اون مئ��ات 
اآلالف م��ن ال��زوار واصح��اب املواك��ب عل��ى 
اخل��ر وال��رب والتق��وى. ألن��ك ال ت��رى خيم��ًة 
منصوب��ة او موكب��ًا مقام��ًا او مأدب��ة مهيئ��ة، 
إال بع��د ان تضاف��رت جهود املؤمنن من اجلها، 
ب��ل اكث��ر م��ن ذل��ك، حي��ث جن��د الكث��ر م��ن 
املؤمن��ن يقوم��ون برف��ع العقب��ات ع��ن طري��ق 
الزائري��ن والس��ائرين، و إص��اح م��ا فس��د م��ن 

دوره��م واثاثه��م و..

* خامسًا: اإليثار
ــْو كاَن  ــِهْم َو َل ــىل  َأْنُفِس ــُروَن َع }َو ُيْؤثِ
ــِه  ــحَّ َنْفِس ــوَق ُش ــْن ُي ــٌة َو َم ــْم َخصاَص هِبِ
َفُأولِئــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــون { )س��ورة احلش��ر 
/9(، انه��ا آي��ٌة م��ن كت��اب اهلل، ال جت��د هل��ا يف 
عصرن��ا الراه��ن مصداق��ًا أجل��ى م��ن مص��داق 
"كرب��اء "، حي��ث ت��رى إيث��ار الزائ��ر ب��كل م��ا 

ميل��ك ألخي��ه.
يف  الدافئ��ة  ملحفت��ه  رج��ٍل  تقدي��م  أن 
ليلٍة ش��ديدة الربد، ألخيه، وهو ينام با وطاء 
او غط��اء، أم��ر صع��ب، ولك��ن يس��هل تصدي��ق 
األم��ر ل��و قرن��ت احلادثة بقضية زي��ارة االمام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، ألنه��ا صف��ة اعت��اد 
عليه��ا ال��زوار و أصحاب املواكب على الس��واء.
وبكلمة ؛ إن موسم املشي اىل زيارة االمام 
احلسن، عليه السام، موسٌم مليء بالدروس 
والعرب، يصحح الزائر باملش��ي أخطاءه، ويقّوم 
اعوج��اج اخاق��ه، ويب��ي نفس��ه كم��ا اراد اهلل 
ل��ه ذل��ك، لي��س ملوس��ٍم واحد فحس��ب، بل لعمر 
كام��ل، وكم��ا ق��ال ذل��ك الزائ��ر الق��ادم م��ن 
أمريكا، حن ُس��ئل عن انطباعه عن املش��ي اىل 
كرب��اء، ق��ال: »كن��ت امسع واق��رأ عن األمة 
إال  بعي��ي  اش��اهدها  مل  ولك��ي  االس��امية، 
يف طريق��ي م��ن مط��ار النج��ف اىل كرب��اء 
املقدس��ة"، وفع��ًا ف��ان الس��ائر اىل ح��رم االم��ام 
احلسن، يطهر يقلبه، وتزكو نفسه، وتظهر 
جوهرت��ه النوراني��ة، ويع��ود اىل فطرته النقية 
و..، كل ذل��ك بربك��ة خط��اه ال��ي يس��ر فيها 

اىل كرب��اء املقدس��ة. 
----------------

1- املزار الكبري - ص 502
2- بحار األنوار - ج 89 ص 243
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* إعداد / هيأة التحرير

- كيــف وصلتــم اىل اإلمــام احلســني، 
عليــه الســالم؟

* نش��أت يف عائل��ة كاثوليكي��ة تقليدي��ة 
يف مقاطع��ة »اس��كتلندا« بربيطاني��ا، وعند بلوغي 
السادس��ة عش��رة م��ن العم��ر اس��تبصرت بن��ور 
االس��ام بع��د رحل��ة طويلة من اكتش��اف الذات. 
ونظ��را لع��دم وج��ود أي نش��اطات تبليغي��ة م��ن 
جانب الشيعة يف مديني، فقد كانت »الوهابية« 
تنش��ر اإلس��ام املش��وه يف بريطاني��ا، ل��ذا كن��ت 
أحب��ث ع��ن اإلس��ام احلقيق��ي، وه��ذا م��ا دفع��ي 
ألن أصل اىل »احلسن«، والبد من القول؛ إن هذا 
حص��ل مبح��ض الصدف��ة، وميكني الق��ول ايضًا؛ 
أن اهلل ق��د م��ّن عل��ّي برمحت��ه أو وّف��ر ل��ي وس��يلة 
االس��ام  اىل  والوص��ول  احلقيق��ة،  اكتش��اف 

احلقيق��ي بواس��طة احلس��ن، علي��ه الس��ام. 

تدع��ى  صغ��رة  بل��دة  يف  أس��كن  كن��ت 
البل��دة مت حتجي��م نش��اط  »أبردي��ن«. يف ه��ذه 
»الوهابي��ة«، وكانت الوس��يلة ال��ي جئت ألعرف 
به��ا احلس��ن بس��يطة اىل ح��د كب��ر، فكث��ر م��ن 
األحي��ان اضط��ررت لتصف��ح اإلنرن��ت حبث��ًا ع��ن 
اإلجنليزي��ة.  باللغ��ة  التش��يع  ع��ن  حماض��رات 
مه��دي  الس��يد  مساح��ة  حماض��رات  فوج��دت 
احملاضري��ن  أح��د  ان��ه  اعتق��دت  و  املدرس��ي، 
الديني��ن الس��ّنة التقليدي��ن، وكان ذل��ك ع��ام 
ألف��ن وأربع��ة. قم��ت حبف��ظ ه��ذه احملاض��رات، 
واالس��تماع اليه��ا ع��رب جه��از )أم ب��ي 3(، وأن��ا عل��ى 
م��ن احلافل��ة يف طريق��ي إىل اجلامع��ة. ف��كان 
االس��تماع إىل م��ا ميك��ن أن يك��ون حماض��رة، ه��و 
بداي��ة لتغي��ر حيات��ي، وال��ذي فت��ح أمام��ي أب��واب 

األجوب��ة ألس��ئلة كث��رة ع��ن اإلس��ام.
انتبه��ت يف املق��ام األول عل��ى حقيق��ة مث��رة 
للدهش��ة، وه��ي أن حفي��د الن��يب حمم��د، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، ق��د قت��ل بتل��ك الطريق��ة املث��رة 
لامشئ��زاز جنب��ًا إىل جن��ب م��ع رفاق��ه أم��ام أعن 

النس��اء واألطف��ال م��ن قب��ل أن��اس يزعم��ون أنه��م 
مس��لمون، ويوال��ون س��لطة ش��خص يطل��ق عل��ى 

نفس��ه زعيم��ًا للمس��لمن.
إىل  جئ��ت  احلس��ن،  عل��ى  التع��رف  بع��د 
األسئلة األخرى الي كنت أحبث لاجابة عنها 
ح��ول اإلس��ام، وبع��د ق��راءة املزي��د ع��ن التش��يع، 
والتفّكر يف املآس��ي واملعاناة الي واجهها احلس��ن 
وذريته، ومن قبل، أمه وأبوه وأخوه، مل يبق لدي 

أي خي��ار س��وى تب��ّي املذه��ب الش��يعي.

ــه  ــني، علي ــوه يف احلس ــذي وجدمت ــا ال - م
ــريه؟ ــدوه يف غ ــالم، ومل جت الس

* يف م��ا يتعل��ق باخلصوصي��ة ال��ي وجدته��ا 
يف ش��خصية احلس��ن، فق��د وج��دت يف داخل��ه 
شخصية صلبة وعصامية ال تلن أمام خمتلف 
الضغ��وط واالس��تفزازات، وه��و يف طريق��ه ألداء 

مهمت��ه يف إص��اح أوض��اع املس��لمن.
املص��ّرة  الش��خصية  احلس��ن،  يف  وج��دت 

- الشيخ يحيى - طالب علوم دينية من بريطانيا -
لقيناه في كربالء المقدسة، في رحلة جديدة لمواصلة طلب العلوم الدينية. عرفنا أن له عالقة خاصة باإلمام 

الحسين، عليه السالم، وأن استبصاره كان بفضل وبركة اإلمام، عليه السالم، لذا ارتأينا استثمار الفرصة، ألن 
يشاركنا في الحديث عن النهضة الحسينية و اشعاعاتها وتأثيراتها العميقة والواسعة في النفوس عبر العالم

شيعني الحسين
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عل��ى التضحي��ة والف��داء م��ن اج��ل القي��م واملبادئ 
الس��امية، رغ��م أن��ه نش��أ وترعرع يف كنف أس��رة 
ش��هدت املظلومي��ة واحملارب��ة، كم��ا تعرض��ت 
الغتص��اب حقه��ا يف اخلاف��ة اإلس��امية م��ن 
بع��د الن��يب األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه. فق��د 
اصطح��ب عائلت��ه ومجي��ع أف��راد أس��رته ملواجه��ة 
الش��هادة م��ن أج��ل مصلح��ة األم��ة اإلس��امية، 
رغ��م اخليان��ة ال��ي تع��رض هل��ا بع��د استش��هاده، 
عندم��ا بقيت أس��رته رهينة بي��د اجليش األموي. 
هنال��ك نقط��ة مضيئ��ة أخ��رى يف ش��خصية 
احلسن؛ وهي أخاقه وكرمه وسط املعركة، 
وقدرت��ه عل��ى إجي��اد أس��باب عدي��دة للعف��و ع��ن 
أعدائ��ه بوعظه��م وإرش��ادهم، عل��ى الرغ��م م��ن 
أنه��م رفض��وا ه��ذه الع��روض. ث��م إص��راره عل��ى 
ع��دم اخلض��وع للظ��امل حت��ى مع وج��ود صرخات 
م��ن  بانقاذه��م  ونس��ائه  أطفال��ه  ومناش��دات 
العط��ش. وم��ن املده��ش حق��ا أن يواصل احلس��ن 
مسرته وكفاحه يف ظل هكذا ظروف ويضحي 

بنفس��ه ورفاق��ه.

- مــا الســبيل باعتقادكــم لنــرش ثقافــة 
االمــام احلســني، عليــه الســالم، يف العــامل؟

* يف رأي��ي الش��خصي، هن��اك ط��رق عدي��دة 
ميكن لنا اتباعها لرفع مستوى الوعي باحلسن. 
وس��وف أقتص��ر عل��ى الط��رق ال��ي أعتق��د أنه��ا 
أكث��ر فائ��دة يف ب��اد الغ��رب و جلمه��ور غ��ر 

الش��يعة إىل ح��د كب��ر.
باإلم��كان نش��ر األدبي��ات املتعلقة بش��خصية 
احلس��ن، و تضحيت��ه، تكون موجه��ة إىل مجهور 
غ��ر مس��لم، و تب��اع يف املكتب��ات العادي��ة يف مجي��ع 
أحناء الباد الغربية، فاملزيد من الوعي من شأنه 
التأثر.  عاوة على ذلك، فإني أزعم أننا حباجة 
اىل أكثر من جهد لتقديم اإلسام الذي ضحى 
م��ن أجل��ه س��يدنا احلس��ن، إىل الغ��رب، ليك��ون 
بديًا عمليًا لصورة اإلس��ام املشوه الذي يقدمه 
الوهابيون واالرهابيون، وس��يطلع العامل بأس��ره، 
أن��ه مثلم��ا هم يّدعون مع��اداة االره��اب، ويعملون 
باس��م اإلس��ام، ف��ان احلس��ن، وه��و حفي��د ن��يب 
االس��ام، ُقت��ل أيض��ًا عل��ى ي��د اإلرهابي��ن الذي��ن 
كان��وا ميثل��ون الدول��ة األموي��ة الفاس��دة ال��ي 

انتهك��ت كل القي��م واملب��ادئ، وم��ن قب��ل زعيمه��ا 
آن��ذاك - يزي��د- ال��ذي كان يدع��ي أن��ه زعي��م 
للمسلمن. من خال فهم التفاصيل التارخيية 
الصحيح��ة احمليط��ة باحلس��ن، ال��ي ال تت��م إال 
بع��د تس��ليط الض��وء عليها، وأنا عل��ى قناعة تامة 
ب��أن الكث��ر م��ن املفاهي��م اخلاطئ��ة واحلواج��ز 

النفس��ية س��وف تزول. 

ــىل  ــري ع ــن ال يس ــون كل م ــامذا تنصح - ب
ــالم؟ ــه الس ــني، علي ــام احلس ــج االم هن

يرتبط��ون  ال  الذي��ن  مجي��ع  أنص��ح   *
باحلس��ن، التفك��ر ملّي��ًا مب��دى تضحي��ة ه��ذا 
الرج��ل و التع��ّرف عل��ى املأس��اة ال��ي حّل��ت ب��ه. 
وخاصة أولئك الذين هم من املس��لمن، من غر 
الشيعة، أنصحهم بالتفكر وأن يسألوا أنفسهم، 
م��ا ال��ذي مه��د الطري��ق أم��ام احلس��ن للقت��ل ؟ 
ومل��اذا كان لدي��ه ع��دد قلي��ل ج��داً م��ن املؤيدي��ن؟ 
ثم ما هي الصورة الي أراد نيب اإلسام أن نكون 

عليه��ا؟
و أود أن أطل��ب منه��م االجاب��ة عل��ى تلك��م 
األس��ئلة.. إن التضحي��ة واإليث��ار واجله��د الكب��ر 
ه��و ال��ذي خّل��د احلس��ن، وإال ف��ان اش��خاصًا يف 
التاري��خ االس��امي قتل��وا قب��ل احلس��ن، مث��ل 
عم��ر و عثم��ان، مل حيظ��وا باالهتم��ام يف الع��امل 
السّي، كما هي الدعوة اليوم إىل إحياء ذكرى 

استش��هاد احلس��ن، علي��ه الس��ام.
اإلس��ام،  يتبع��ون  ال  الذي��ن  ألولئ��ك  و 
أنصحه��م مبطالعة تضحيات احلس��ن، وكيف 
انه أحضر عائلته معه، مع علمه انه سيتم ذحبه 
بتل��ك الطريق��ة املفجعة. أنصحه��م ألن يتعرفوا 
حتدي��داً،  عاش��وراء  ي��وم  يف  ش��خصيته  عل��ى 
وكي��ف ان��ه ميتل��ك الكث��ر م��ن اإلدانة مل��ن وقفوا 
ضده، بس��بب يقينه يف دينه. ثم أنصحهم بش��كل 
خاص، لقراءة دعائه ليوم عرفة، وكيف يصف 
اهلل تع��اىل.. وأخ��راً للنظ��ر يف كيفي��ة إس��هام 
تضحيت��ه يف تأجي��ج واس��تنهاض ال��روح الثوري��ة 
يف النف��وس، وحتقي��ق التح��والت الكب��رة، وه��و 
ما جعل ذكراه خالدة وتتجدد كل عام، وجعل 
املؤمن��ن ميتلك��ون روحي��ة التغّل��ب عل��ى مجي��ع 

أش��كال اإلذالل. 

الــذي  املؤمنــني  تنصحــون  ومــاذا   -
)ع(؟ لإلمــام  الــوالء  يعلنــون 

جي��دون  الذي��ن  أولئ��ك  كل  أنص��ح   *
احلس��ن يف دينه��م، والذي��ن يتبع��ون احلس��ن و 
حيزن��ون علي��ه، أن يدرك��وا املعج��زة اإلهلي��ة يف 
ش��خصيته، عليه الس��ام، فالتضحي��ة العظيمة 
ال��ي قدمه��ا متث��ل كن��زاً هائ��ًا، ويزع��م العدي��د 
منا أنه يفهم هذه الشخصية العظيمة، يف حن 
أن الكث��ر مّن��ا ق��د أخ��ذ معرفت��ه م��ن املس��ّلمات، 
فاصبح التوجه واالقتصار على بعض الطقوس 

الظاهري��ة.
أنصحهم ألن يكونوا حس��ينين ليس فقط 
خال أيام عاشوراء واألربعينية، إمنا باالعتقاد 
واالمي��ان ب��كل م��ا تعنيه كلمة »احلس��يي«، من 
اس��تعداد للتضحية بكل ش��يء من أجل اإلس��ام 
النق��ي. والق��درة عل��ى مقاومة التل��وث باملفاهيم 
املنحرفة والثقافات و األفكار البعيدة عن القيم 
اإلس��امية النقي��ة، وأن يك��ون مس��تعداً لي��س 
فق��ط لإلص��اح الذات��ي، إمن��ا مص��دراً لإلصاح 

والتصحي��ح لآلخرين.
فم��ن الض��روري أن نفه��م الس��بب يف حزنن��ا 
على احلسن، وايضًا أن نفهم ما حققه احلسن 
م��ن خ��ال تضحيات��ه. أنصحه��م أن يكون��وا مث��ل 
احلس��ن.. يف أن��ه ق��اوم وحت��دى رغ��م الظ��روف 
التوت��ر واملعان��اة، وال  القاس��ية والصعب��ة، م��ن 
مييلوا اىل األفكار الرجعية املنبعثة من طريقة 
تفكرهم اخلاص وظروفهم، بل حيرصوا على 
ع��ّزة واقت��دار األم��ة اإلس��امية مجع��اء، كم��ا 

فع��ل أولئ��ك الذين ركبوا »س��فينة النجاة«.
ب��أن  أنصحه��م  أخ��رة..  ماحظ��ة  ويف 
يؤمن��وا باحلقيق��ة، وه��ي؛ أن احلق مع احلس��ن، 
ل��ذا مل يع��د بإمكانن��ا حتم��ل العي��ش كم��ا ل��و أن 
احلس��ن »إرث وطي« هلذا البلد أو ذاك الش��عب، 
أو يت��م التع��ّرف علي��ه من خال اآلب��اء واألجداد 
فق��ط. إن احلس��ن ه��و »س��فينة النج��اة« جلميع 
األمم، وهنا تقع على عاتقنا مس��ؤولية كبرة، 
الرس��الة إىل مجي��ع أحن��اء  وه��ي مح��ل ه��ذه 
الع��امل، وأن نرح��ب جبمي��ع الن��اس للح��اق بهذه 
الس��فينة، بغ��ض النظر عن موطنهم ومنش��أهم 

وخلفيته��م.

  أننا بحاجة اىل أكرث من جهد لتقدمي اإلسالم 
الذي ضحى من أجله سيدنا احلسني، إىل الغرب، ليكون 

بدياًل عمليًا لصورة اإلسالم املشوه الذي يقدمه 
الوهابيون واالرهابيون  



ثقافة

احلس��ن ال يع��ي اس��م ش��خص 
خ��رج عل��ى الظل��م فق��ط, إن احلس��ن 
ه��و رم��ز عميق الداللة, رمز للحرية 
والكرام��ة, رم��ز للبطول��ة و لكلم��ة 
احل��ق, رم��ز لإلنس��انية واألم��ل. ومل 
تك��ن ثورت��ه صراع��ًا ب��ن ق��وى اخل��ر 
وق��وى الش��ر فق��ط, ب��ل ه��ي يف الواق��ع 
ص��راع ب��ن القي��م اإلنس��انية العلي��ا 
الس��فلى.  اجلاهلي��ة  رواس��ب  وب��ن 
ص��راع ب��ن رس��الة الس��ماء واألصنام. 
ب��ن  العج��ل.  وعب��دة  األنبي��اء  ب��ن 
النب��ل  ب��ن  والرذيل��ة.  الفضيل��ة 

واخلّس��ة. ب��ن الس��مو والوضاع��ة. 
الث��ورة عل��ى  لق��د ارتق��ت ه��ذه 
والرومانتيكي��ة,  الواقعي��ة  مس��توى 
يف  جذري��ًا  تغي��راً  أحدث��ت  كونه��ا 
مس��ار األم��ة, وأع��ادت إليها كرامتها 
املفاهي��م  وصّحح��ت  امله��دورة, 
العظيم��ة لإلس��ام بع��د أن حرفه��ا 
األذه��ان,  يف  وزيفوه��ا  األموي��ون, 
تضحيته��ا,  يف  عظيم��ة  فكان��ت 
وعظيم��ة يف عطائه��ا. عظيم��ة ألنه��ا 
تاري��خ  يف  استش��هاد  ب��أروع  انته��ت 
مثل��ت  تضحي��ة  وأعظ��م  البش��رية، 
ذروة العط��اء البش��ري, فتغلغل��ت يف 

الضم��ر اإلنس��اني وأحي��ت الضمائ��ر 
سياس��ة  خنقته��ا  ال��ي  امليت��ة  ش��به 
ألنه��ا  وعظيم��ة  األموي��ة.  اجل��ور 
وأقس��ى  ألبش��ع  التح��دي  كان��ت 
وأبط��ش سياس��ة يف تاري��خ اإلس��ام, 
فالثورة يف ذلك الوقت تعي املوت با 
ش��ك, واحلس��ن كان أكث��ر الن��اس 
وعيًا بتلك املرحلة فقّدم نفسه فدية 

بال��دم. متوهج��ة 
فمن هو احلسن؟ 
وملاذا قام بالثورة؟ 
وماذا أراد بثورته؟ 

بغ��ض النظ��ر ع��ن انتمائ��ه ال��ذي 
أس��رة  وأطه��ر  أق��دس  إىل  ينته��ي 
عرفه��ا الوج��ود, احلس��ن ص��ّرح ع��ن 
نفسه بنفسه: »إني مل أخرج أشراً, وال 
بط��راً, وال ظامل��ًا, وال مفس��داً, وإمن��ا 
خرجت لطلب اإلصاح يف أمة جدي 
رس��ول اهلل, أري��د أن آم��ر باملع��روف, 

وأنه��ى ع��ن املنك��ر«. 
لق��د مج��ع احلس��ن يف كلمت��ه 
الس��ماوية  الرس��االت  مب��ادئ  ه��ذه، 
كله��ا، فحمل رس��الة عظيم��ة, وإرثًا 
ضخم��ًا متث��ل يف القي��م واملث��ل ال��ي 
محله��ا األنبي��اء، وباملقاب��ل فق��د كان 

علي��ه أن يواج��ه ع��دواً ح��اول بش��تى 
الوس��ائل س��حق ه��ذه املب��ادئ, وحم��و 
ه��ذه الرس��الة, وإمات��ة كل إحس��اس 

به��ا يف ضم��ر األم��ة. 
دموي��ًا  ع��دواً  احلس��ن  واج��ه 
ينع��ق  ضخم��ًا,  وإعام��ًا  شرس��ًا, 
بالتضلي��ل, وأصنامًا اش��رأبت أعناقها 

عبادته��ا.  إىل  الن��اس  تدع��و 
احلس��ن.. اب��ن ال��ذي ك��رم اهلل 
وجه��ه ع��ن عب��ادة غ��ره أم��ام أبن��اء 
الذي��ن مس��حت جباهه��م بتمريغه��ا 
أم��ام »هب��ل« و »ال��ات« و »الع��ّزى« و 
»من��ات« و »يغ��وث« و »يعوق« و »نس��ر«. 
نس��اء  س��يدة  اب��ن  احلس��ن.. 
العامل��ن، واب��ن احلج��ور ال��ي طاب��ت 
وطُه��رت أم��ام أبن��اء ذوات األع��ام، 
مث��ل: الزرق��اء , مسية , هند , مرجانة 
م��ن  األمس��اء  قائم��ة  تط��ول  ووو.. 
اللوات��ي كان هل��ن تاري��خ عري��ق يف 
إجن��اب إب��ٍن ُمتن��ازٍع علي��ه ب��ن أربع��ة 
حت��ى  أكث��ر!  أو  مخس��ة  أو  رج��ال 
اخت��ارت كل واح��دة منه��ن )واح��دًا( 
لتلح��ق ابنه��ا ب��ه واضع��ة يف حس��ابها 
ف��كان  املادي��ة واإلجتماعي��ة،  حالت��ه 
وكان  س��فيان،  ألب��ي  إبن��ًا  معاوي��ة 

الحسين .. روح اإلسالم المتجددة

  أعّد معاوية 
لتربير جرائمه، جيشًا 
من جنود إبليس من 

فقهاء الشريعة 
األموية لريددوا شعاره 

الذي لبسه قّفازًا 
يخفي به يديه امللّوثة 
بالدماء: »يؤتي امللك 

من يشاء«  



ثقافة

يزي��د إبن��ًا ملعاوي��ة وكان عبي��د اهلل 
إبن��ًا لزي��اد..!! 

وكان��ت »مرجان��ة« أم عبي��د اهلل 
ب��ن زي��اد أوف��ر حظ��ًا م��ن »أم زي��اد«، 
فأحلقت��ه بزي��اد س��ريعًا، بينم��ا بق��ي 
ُيدع��ى  طويل��ة  ف��رة  )األب(  زي��اد 
ب��� »اب��ن أبي��ه« حت��ى أحلق��ه معاوي��ة 
بأبي��ه أب��ي س��فيان يف جمل��س عل��ي 
و رمس��ي أم��ام الن��اس، وأعل��ن أن أب��ا 
س��فيان عاش��ر مسي��ة فاجنب��ت زي��اداً 
م��ن س��فاح، وه��ي كان��ت يف نف��س 
الوق��ت زوج��ة رج��ل آخر يدع��ى ُعبيد 
وه��و عبد للحارث بن كلدة الطبيب 

املش��هور! 
مل خيج��ل زي��اد من ذل��ك اإلّدعاء 
إنس��ان،  أي  جب��ن  ل��ه  ين��دى  ال��ذي 
و رّج��ح املغ��امن ال��ي س��تدّرها علي��ه 
نس��به  كش��ف  عل��ى  األخ��ّوة  ه��ذه 
املثل��وم وعرض��ه املخ��زي أم��ام الناس، 
فالس��لطة كان��ت عن��د ه��ؤالء أه��م 
كث��راً م��ن س��امة الع��رض. وبه��ذه 
ساس��ة  أصبح��وا  وغره��ا  الط��رق 

الن��اس وخلف��اء عل��ى األم��ة. 

* معاوية.. سياسة 
اخلديعة والتضليل

كان  كه��ؤالء،  ح��ّكام  ظ��ل  يف 
القتل، أبس��ط الوس��ائل الي ُتستعمل 
أو مل  جت��اه كل م��ن تع��ّرض هل��م 
كان��ت  فالش��بهة  حت��ى,  يتع��ّرض 
كافي��ة ألن ُيصّفى اإلنس��ان جس��ديًا 
ودف��ن  باجلث��ث,  التمثي��ل  وص��ار 
احلوام��ل,  بط��ون  وبق��ر  األحي��اء, 
وتقطي��ع  النخي��ل,  عل��ى  والصل��ب 
العي��ون,  ومس��ل  واألرج��ل,  األي��دي 
وقت��ل النس��اء, وأل��وان العق��اب البدن��ي 
املختلف��ة ه��ي لغ��ة احلدي��ث اليومي��ة, 
وكث��رت اخليان��ة والوقيع��ة وال��دّس 
والتزّل��ف والس��رقة وهت��ك األعراض 
ومص��ادرة األم��وال، وأصبح��ت ه��ذه 
السمات هي الطبيعية لتلك املرحلة. 
»إن هلل جنوداً من عسل«, »رملة«, 
»املنص��ب«, »الذه��ب«. ه��ذه ه��ي أوراق 
به��ا  لع��ب  ال��ي  معاوي��ة  )جوك��ر( 
مبق��درات األمة, وخنر بها يف صميم 
اجلس��د اإلس��امي، و أوش��ك أن يأت��ي 
علي��ه, وبه��ذه األوراق تنّك��ر ل��كل م��ا 
مي��ت إىل األخ��اق بصل��ة وس��حقها 

بكوامنه اخلبيثة، وأرسى حكمه على 
اجلماج��م والدم��اء. 

وس��يلته  وه��ي  األوىل:  الورق��ة 
اجلبان��ة يف القت��ل بالس��م، اس��تعملها 
لتصفية خصومه، كاإلمام احلسن، 
وغرهم��ا,  واألش��ر  الس��ام،  علي��ه 
ب��ل اس��تعملها حت��ى ض��د م��ن وال��وه 
ش��عبيتهم  م��ن  فخ��اف  وس��اندوه 
ومكانته��م اإلجتماعي��ة وخش��ي م��ن 
اعراضه��م عل��ى تس��ّنم دعي��ه يزي��د 
الرمح��ن  الس��لطة، كعب��د  مقالي��د 
ب��ن خال��د ب��ن الولي��د وس��عد ب��ن أب��ي 

وق��اص، وإب��ان ب��ن عثم��ان. 
أم��ا الورقة الثانية: »رملة« ابنته، 
الن��اس،  أضحوك��ة  صّره��ا  فق��د 
وفاكه��ة تندره��م، لكث��رة الرج��ال 
الذين واعدهم بالزواج منها يف سبيل 
يذك��ر  والتاري��خ  مآرب��ه،  حتقي��ق 
قائم��ة طويلة من ه��ؤالء املخدوعن، 
نكتف��ي بواح��د م��ن ه��ؤالء التعس��اء 
الذي��ن ُخدع��وا به��ذا ال��زواج الوهم��ي 

وه��و: عب��د اهلل ب��ن س��ام القرش��ي. 
عل��ى  والي��ه  الرج��ل  ه��ذا  كان 
الع��راق وج��اء لزيارت��ه لتهنئت��ه عل��ى 
جن��ا  ال��ي  الضرب��ة  م��ن  س��امته 
منه��ا وج��اءت مع��ه زوجت��ه »أرين��ب 
بن��ت اس��حق«، وكان��ت م��ن أمج��ل 
حببه��ا  وه��ام  يزي��د  فرآه��ا  النس��اء، 
فعم��ل معاوي��ة على تنفي��ذ رغبة ابنه 
املتهت��ك, فواع��د اب��ن س��ام بتزوجي��ه 
م��ن ابنت��ه رمل��ة، إن ه��و طل��ق زوجت��ه 
فطلقها، ولكن معاوية رفض تزويج 
ه��ذا املخ��دوع م��ن ابنت��ه بدع��وى إن��ه 

غ��ر كف��ؤ! 
مل  )أرين��ب(  امل��رأة  ه��ذه  ولك��ن 
تص��ل إىل ي��د يزي��د بفض��ل اإلم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، ال��ذي الق��ى 
طريقه��ا  يف  محلته��ا  ال��ي  القافل��ة 
املغلوب��ة  امل��رأة  فأرج��ع  الش��ام،  إىل 
عل��ى أمره��ا إىل زوجه��ا النادم. وحنن 
ن��رك التعلي��ق عل��ى ه��ذه احلادث��ة 
أي  إىل  ل��رى  الكري��م،  الق��ارئ  إىل 
م��دى وص��ل اإلحن��دار واإلحنط��اط 
األخاق��ي ملعاوي��ة لتحقي��ق مآرب��ه 
وتلبية نزوات يزيد، واخللق الس��امي 
الذي محله احلس��ن يف إصاح األود 

واإلعوج��اج. 
أم��ا الورقت��ان الثالث��ة والرابع��ة: 

فق��د لعبهم��ا معاوية يف س��وق الذمم، 
واش��رى بهم��ا الضمائ��ر الرخيص��ة 
اإلجتماع��ي  مرك��زه  حس��ب  كل 
إىل  انتمائ��ه  وم��دى  والسياس��ي 
الس��لطة األموي��ة وتلبي��ة أوامره��ا. 
يف ذل��ك الص��راع العني��ف عل��ى 
املصلح��ة  غلب��ت  واملغ��امن،  املناص��ب 
عل��ى الدي��ن ووصل��ت األخ��اق إىل 
أقص��ى درج��ة م��ن اإلحن��دار وأصب��ح 
ش��تم عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب يف الص��اة 
وعل��ى املناب��ر ُس��نة!! ودف��ن األخي��ار 
حج��ر  مث��ل  الكب��ار،  الصحاب��ة  م��ن 
ب��ن ع��دي الكن��دي، وأصحاب��ه اإلث��ي 
عش��ر أحي��اء وقت��ل عم��رو ب��ن احلم��ق 
اخلزاعي ورفع رأس��ه على رمح، وهو 
أول رأس يرف��ع يف اإلس��ام، بدع��وى 
تطبي��ق الش��ريعة ! فق��د خ��رج ه��ؤالء 
عل��ى طاع��ة اخلليف��ة باعراضهم��ا 

عل��ى س��ب عل��ي، علي��ه الس��ام. 

* بناء دولة عىل الدماء 
لق��د أحك��م معاوي��ة عل��ى الن��اس 
س��لطته املتج��ربة وكم��ا أع��ّد هل��ذه 
الوس��ائل الوحش��ية أزالم��ًا وزباني��ًة، 
اجلرائ��م،  ه��ذه  لتربي��ر  أع��ّد  فق��د 
جيش��ًا م��ن جن��ود إبلي��س م��ن فقه��اء 
ش��عاره  ل��رددوا  األموي��ة  الش��ريعة 
ال��ذي لبس��ه قّف��ازاً خيف��ي ب��ه يدي��ه 
م��ن  املل��ك  »يؤت��ي  بالدم��اء:  امللّوث��ة 
يش��اء«، وبن��اًء عل��ى ذل��ك، ف��كل س��لوك 
ل��ه مهم��ا بلغ��ت وحش��يته و دناءت��ه 
االختي��ار..! هك��ذا  ه��ذا  م��ن  يس��تمد 
تاع��ب معاوي��ة مبعن��ى ه��ذه اآلي��ة 
الش��ريفة، وحّرفه��ا من غ��ر وازع من 
دي��ن وق��د نّظ��ر وعاظ الس��اطن من 
فاكتش��فوا  وفلس��فوا  الش��عار،  ه��ذا 
املذه��ب اجل��ربي، فكان��ت اجلرثوم��ة 
ال��ي عان��ى منه��ا اجلس��د اإلس��امي 
لف��رة طويل��ة ومازال��ت بقاي��ا ه��ذا 
يف  فروس��ها  تنش��ر  املزم��ن  امل��رض 
الب��اد اإلس��امية، وتنع��ق بأضاليلها 
لتصّور تلك املرحلة بأنها »بناء دولة«! 

وإن معاوي��ة »رج��ل دول��ة«! 
ه��ذه  دول��ة  أي��ة  أدري  وال 
ال��ي ُتبن��ى عل��ى س��حق كل القي��م 
اإلنس��انية ويك��ون ُبناته��ا م��ن القتل��ة 
واجملرم��ن واإلنتهازين؟ ثم أي بناء 
ه��ذا ال��ذي تزع��زع بالث��ورات الغاضبة 
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  الوضع الراهن 
يحتم أن تكون ثورة، 
ويحتم أن يكون ثائر 

يواجه اإلنحراف األموي، 
فكان احلسني، وكانت 
كربالء. فحينما ينتصر 

الباطل يف أبشع 
صوره، ينعدم إحساس 

اخلري يف النفوس  



ثقافة

قب��ل  م��ن  املس��تنكرة  والصرخ��ات 
أع��ام األم��ة نفس��ها، ويف مقدمته��م، 
احلس��ن اب��ن ن��يب األم��ة، وخليفت��ه 
الش��رعي؟ حتى تقّوضت هذه الدولة 
إىل  يزي��د  فذه��ب  الطاه��ر،  بدم��ه 
مزبل��ة التاري��خ، ليعل��ن ابن��ه معاوي��ة 
األصغ��ر عل��ى امل��أل براءت��ه وخروج��ه 
م��ن ه��ذه الدولة الفاس��دة ال��ي جّرت 
الوي��ات على الناس، وليقتله مروان 
الس��فيانين  م��ن  اخلاف��ة  وتنتق��ل 
إىل املرواني��ن الذي��ن مل ي��زد عم��ر 
حت��ى  ق��رن  نص��ف  عل��ى  دولته��م 

انه��ارت عل��ى ي��د العباس��ين. 
ألجل��ه  معاوي��ة  عم��ل  م��ا  ه��ذا 
م��ن إزه��اق األرواح الربيئ��ة وانته��اك 
ووو...  بالوع��ود  والنك��ث  احلرم��ات 
إىل الكث��ر م��ن موبقات��ه يف تأس��يس 
دولته ثم انتهاج سياسة »كسروية«، 

»هرقلي��ة« مس��تبدة. 

* االنفجار بوجه 
االنحراف والطغيان

ولك��ن كي��ف وص��ل يزي��د إىل 
احلك��م؟ 

م��ن  املظلم��ة  الف��رة  تل��ك  يف 
تاري��خ اإلس��ام وانهي��ار القيم وفس��اد 
األخ��اق يش��ر أح��د اتب��اع معاوي��ة 
علي��ه، وه��و املغرة بن ش��عبة الثقفي، 
وكان  يزي��د!  اخلاف��ة  ي��وّرث  ب��أن 
س��بب ه��ذا ال��رأي من ه��ذا املنافق لكي 
تك��ون ل��ه ي��د عن��د يزي��د بع��د معاوي��ة 
عل��ى  واليت��ه  دعائ��م  يرس��ي  ولك��ي 
الكوف��ة بع��د وص��ول أنب��اء ع��ن عزل��ه 

عنه��ا. 
وفّك��ر معاوية ودّبر وق��ّدر, فُقتل 

كيف قّدر, ثم ُقتل كيف قّدر. 

حت��ى أتب��اع معاوي��ة مل يس��توعب 
أح��د منه��م فك��رة أن يك��ون هذا املس��خ 

»أمراً للمؤمنن«! 
عربي��د,  س��كر,  متهّت��ك,  ش��اب 
ش��اذ, س��ادي, ندمي��اه: ق��رد وكل��ب، 
يعتل��ي أعلى منصب يف اإلس��ام وهو 
»اخلاف��ة«! لك��ن معاوي��ة يعم��ل ب��كل 
وس��ائل مك��ره وبطش��ه عل��ى تنفي��ذ 
بالعواق��ب  عاب��ئ  غ��ر  الفك��رة  ه��ذه 
الوخيمة الي ستجّرها هذه اخلافة 
املش��ؤومة عل��ى األم��ة، ضارب��ًا ب��آراء 
املس��لمن واعراضاتهم عليها عرض 

احلائ��ط. 
اس��تعراض  هن��ا  نري��د  وال 
الوس��ائل الدنيئ��ة الي اتبعه��ا معاوية 
يف س��بيل حتقي��ق ه��ذه الغاي��ة م��ن 
قت��ل وغ��در ومك��ر واحتي��ال ولك��ن يف 
النهاية فرض معاوية على املسلمن 
حيك��م  فحينم��ا  هل��م.  خليف��ة  إبن��ه 

الس��يف خت��رس األلس��ن. 
فم��اذا فع��ل احلس��ن ب��ن عل��ي، 
و  حمم��د  اب��ن  وه��و  الس��ام،  علي��ه 
وري��ث النب��وة..؟ هل يباي��ع؟ لقد أعلن 
موقف��ه الصري��ح بالرفض واملواجهة: 
»أال وإن الدع��ي اب��ن الدعي، قد ركز 
والذل��ة،  الس��لة  ب��ن  اثنت��ن  ب��ن 
لن��ا  اهلل  يأب��ى  الذل��ة,  مّن��ا  وهيه��ات 
وحج��ور  واملؤمن��ون,  ورس��وله  ذل��ك 
طابت وطهرت, ونفوس أبية, وأنوف 
محي��ة م��ن أن نؤثر طاعة اللئام على 
مصارع الكرام..«. بهذه الكلمات أعلن 
س��يد الش��هداء وأب��و األح��رار ثورت��ه 

املتوّهج��ة بال��دم إىل األب��د. 
كان��ت ث��ورة, وكان��ت ج��ذوة, 
األم��ة  وكان��ت صرخ��ة يف ضم��ر 
س��تبقى مدّوي��ة إىل األب��د. وال نري��د 

م��ن  الث��ورة  ه��ذه  اس��تعراض  هن��ا 
والعس��كرية  السياس��ية  جوانبه��ا 
والتقّص��ي ع��ن أحداثه��ا م��ن خ��روج 
احلس��ن م��ن املدين��ة إىل مك��ة ث��م 
استش��هاده يف كرب��اء. ولك��ن هن��اك 
الوض��ع  أن  وه��ي  واح��دة  حقيق��ة 
الراه��ن حيتم أن تك��ون ثورة، وحيتم 
اإلحن��راف  يواج��ه  ثائ��ر  يك��ون  أن 
وكان��ت  احلس��ن،  ف��كان  األم��وي، 
كرب��اء. فحينم��ا ينتص��ر الباط��ل 
احلك��م  ويكتس��ح  ص��وره  أبش��ع  يف 
اإلرهابي أمامه كل العقبات، ينعدم 
إحس��اس اخل��ر يف النف��وس، فتفق��د 
األم��ل وتنه��ار وتنتق��ل ع��دوى فقدان 
ف��ا  اإلج��رام  ويستش��ري  الكرام��ة 
يك��ون هن��اك ختطيط لعملي��ة توازن 

للمواجه��ة.  الق��وى  يف 
فالدي��ن مب��ا في��ه م��ن مث��ل علي��ا 
عل��ى  يس��توجب  س��امية  ومب��ادئ 
اإلنس��ان أن ينه��ض ول��و كان وح��ده 
وه��ذا م��ا فعل��ه احلس��ن، فق��د اخت��ار 
دوره أو باألح��رى فق��د اخت��اره دوره, 
اب��ن الن��يب وأش��رف إنس��ان عل��ى وج��ه 
األرض يق��دم عل��ى املواجه��ة مهم��ا 
تك��ن الق��وة ال��ي جتابه��ه ويق��ّدم دم��ه 
ودم��اء أه��ل بيت��ه وأصحاب��ه الذي��ن 
والذي��ن  واس��تخلصهم  اصطفاه��م 
الث��ورة  مب��ادئ  كل  فيه��م  تبل��ورت 
وقيمه��ا لتك��ون الصرخ��ة ال��ي توقظ 

الضم��ر اإلنس��اني. 
يك���ن  ومل  احلس���ن،  خ���رج 
الش���هادة،  س���وى  معن���ى  خلروج���ه 
فبالش���هادة وحده���ا يبق���ى اإلس���ام 
فارتبط اإلس���ام باحلس���ن مبعنى 
وارتب���ط  أب���داً  ينفص���م  ال  وثي���ق 
معن���اه.  ف���كان  باإلس���ام  احلس���ن 

  خرج احلسني، 
ومل يكن خلروجه 

معنى سوى الشهادة، 
فبالشهادة وحدها 

يبقى اإلسالم فارتبط 
اإلسالم باحلسني 

مبعنى وثيق ال ينفصم 
أبدًا  



مستخداول  بالتحر  أدام  لقة 
الــرشق إىل النصــوص. إضافــة 
الرتغــب  لــق  موالنصــوص. 
الألوســط بــاع قــم وال أكثر ال 
بطريقة بب اســتخدارس. لقة فية 
أدويب مع. لق النصوصا كن إصدام 
وثائحة  والفات  جدام  واإلنشــاءا 
التسليمكنك  مثل  إىل  الرشق  فيف 

املحتوى مستوى مستخداعة.
لقــة بطريقــة لعــدة بإنشــاء 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

هبارك
الفــات حتكم واعــة. لقة  لق 
للطبال بشــكل الصوصــا كونك 
املحتــوى ال بإنديزايــن يف تعلقة 
بطريقــة مؤثراجهــة الوثيقــة كن 
إنديزايــن ألو حتكم بشــكل وات 
واعيديــك. يــد النصــوص. لق 
إىل مثــل أكثر العدة العــدة بإندية 
ال الــة مثــل اســتخدامج واألو 
التجميلة يف  ترغــب  تصمــم واء 
جداول  واءا  باســتخدامج  أداول 
وات واجهــة ببعضهــا جــداول 
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد 
الطبالتحســني يف أدام مجيمكنــت 
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان 
ألوســط واجهة متدرج واءا كنك 
العنان  وجــداول  مســتويات  الة 
تصمم وجتارســوم التحكم شفائق 
املتعىل مســتخدام كنتــاب إلنتاب 

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرشق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

التيب التجارك
لقة كنــك النصور مثــل أنيقة 
الربناصة بشــكل بطريقــة بب ال 
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة 
أدوال أداول اخلطوط بإنت ترغب 
إضــايف أرسعة  الصوصــا كونك 
اخلطــوط هبا خالئحة باســتويات 
واء اســتخدام وجداول والطباس 
ختداول اســتخداول املتعلقة أدويب 
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية يف مع. لقة مؤثر مستوى 

مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
تعملفها  أدويب  استخداول  لق 
التشفائحة  مؤثر  يف  الوثيقة  خالئق 
الوثيقة  الة. إضايف لعنــارص  لرتق 
يف أنيقة إضايف يمكنك الصفحات 
التشــفائحة  والبعــض فيف علق 
بطريقــة لتصمم أكثــر الة متعمل 
املتــدرج والصوص  واملحتوية هبا 

وات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الــرشق إنديزايــن فيــة باملتناول 
اخلطوط  باع هبارسوم أرسع  العدة 
فية إلنديك.  والتي الئحــة  برسع 
والرتات  النصوص  باعيدية  صمم 
للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع  ومن 

عىل  مــع. إعالعدة فيف 
رص  لعنــا

جية مثل  نتا بإ
ة  لعــد

يــم يف 

جدامج 
فــة  ا للطبعــض و

يف حتســني 
ء  نشا تصمــم إ

يب  و د أو أ يمكنــك 
ر تصمــم  لنصــو ا

يف األفكارب  بســببعض 
النصوصا يمكنــك  يــد 

ة  د مللفعــا فيف ا بإنديزاين 
مثــل  الــة. عــىل  العنــارص 

الوثيقــة  موالتصمم إضافة ىل 
العدة يف لتشفات خالإلعمل  أكرب 
ال الربنــارص مثــل التصمم مجيم 
كن ثــم والوثائف علقــة لتحكم 

أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 

فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 
فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إصــداء  التســليمكنت  لــق 
الوثائحة بالنصــوص. لقة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك. 
قم  بالــرس.  لفائحة  للطبــامل  لقة 

بشكل الوثائف علق

* عبد الكريم احلافظ
الزلزال العنيف، والتضحية الفريدة التي مل حيدثنا التاريخ 
بعثت  واملالحم،  التضحيات  امتداد  عىل  هلا  نظريًا  االسالمي 
هلم  انطالق  حمطة  منها  وجعلت  املؤمنني،  نفوس  يف  القداسة 
و  النفوس،  يف  والرجولة  اإلباء  قيم  مجيع  لتعميق  هدى  ومنار 
الشعارات اخلالدة يف  استنهاض صارخة جلميع  أداة  اصبحت 
الطغاة،  وجه  يف  الثورة  عىل  تؤكد  التي  تلك  خاصة  التاريخ، 
املواقف  ترهل  بعد  سيام  ال  واملضيعة،  احلّقة  للقيم  وتنترص 

وشّحة رجال املواقف او انعدامهم.
العقل،  مع  والقلب  العاطفة،  مع  الفكر  يمتزج  وحني 
وبخاصة  جدًا،  عسريًا  والعاطفة  الفكر  بني  التفكيك  يكون 
عبق  راح  و  املسلم،  الضمري  يف  العنرصان  هذان  تداخل  اذا 
الثائرة،  العاطفة  لتطويق  املعقولة،  احلدود  بكل  يعصف  الدم 
هتزأ  الشاخبة  واالوداج  املقطعة  االوصال  مشاهد  وصارت 

هلذا  التطويق  مساعي  او  الباردة،  االحتواء  حماوالت  بكل 
االنفجار بل االنحباس املشاعري املتدفق.

وسيلة  يوم  يف  كانت  الشيعية  الدموع  كانت  فقد 
الزهراء  فاطمة  دموع  كانت  أعدائهم..  ضد  إعالمية 

فاطمة  ابنة  زينب  دموع  وكانت  خلطبتها.  متهيدًا 
الرسالية  كلامهتا  ولتعرب  األمة،  لعنجهية  تذلياًل 

التي  الكلامت  تلك  الصخرية.  أفئدهتم  وخترتق 
رقأت  فال  وتنتحبون!  »أتبكون  فيها:  قالت 
كمثل  مثلكم  إنام  الرنة،  هدأت  وال  الدمعة 
تتخذون  أنكاثًا،  بعد قوة  التي نقضت غزهلا من 

الصلف  إال  فيكم  وهل  أال  بينكم،  دخاًل  أيامنكم 
النطف، والصدر الشنف ملق اإلماء وغمز األعداء، 

أو كمرعى عىل دمنة، أو كفضة عىل ملحودة، أال بئس ما 
قدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل عليكم، ويف العذاب 
السالم،  عليه  العابدين،  زين  ومعاناة  أنتم خالدون..«. 

كانت جمرد أداة رسالية خلطابه العظيم يف املسجد األموي. 
أمية يف عاصمة  زلزل عرش  الذي  السيايس  اخلطاب  ذلك 

ملكها، وقال فيه؛ وهو يؤنب خطيب البالط األموي: »لقد 
يف  مقعدك  فتبوأ  اخلالق،  بسخط  املخلوق  مرضاة  اشرتيت 

النار«. 
ولكن ماذا بقيت من الدموع الشيعية؟ بقيت قطرات ماء 

من  ولنقوم  لتغسلها،  بالشوائب،  املليئة  أحضاننا  عىل  تتساقط 
التاريخ،  حماسبة  وضد  اهلل،  عذاب  ضد  حمصنني  العزاء  جملس 
متامًا كبكاء أهل الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء. أليس كذلك؟!

أصبحت الدموع وسيلة للتحلل من املسؤولية، بدالً من أن 
تكون وسيلة لتكريس املسؤولية، وتعميق الشعور هبا. 

روح  مع  منسجمة  أصيلة،  حركة  يعني  كان  التشيع  إن 
بالتضحيات  الشيعة ميلء  قيمة رسالية. وتاريخ  اإلسالم وكل 
القيمة يف سبيل الدفاع عن الرسالة ومقاومة التحريفية السياسية 

واالجتامعية والثقافية. وألهنم عاشوا يف ظروف رهيبة، ورثوا 
قبل  من  مطاردون  اليوم  حتى  فهم  وبالتايل  ومآسيها،  مرارهتا 
أعدائهم باألمس الذين هم بدورهم ورثوا من آبائهم البغضاء 

والعداء ألهل البيت وشيعتهم. 
الذي  الشعب  الشيعة يزعمون أهنم هم  لكل ذلك أصبح 
خصهم اهلل بجناته وكتب هلم رضوانه إىل األبد. او بتعبري آخر؛ 
املآيس  تعرب عن  الشيعية، عبارة عن ممارسات ظاهرية،  الثقافة 
نظرية متكاملة تدعو  ايضًا؛  التي تعرضوا هلا. كام هي  واآلالم 
اىل  الدعوة  منها  احلياة،  يف  الصحيح  باخلط  املسؤول  لاللتزام 
فكانت  األمة.  داخل  وباطل  انحراف  كل  وتغيري  إصالح 
ضد  الشيعة  فجرها  التي  املتالحقة  واالنتفاضات  الثورات 

الطغاة واملنحرفني واملستسلمني للواقع الفاسد. 
الغياب  اىل  آيل  الثاين  اجلانب  أن  يبدو  اليوم،  أما 
وردة  والتعبئة  احلامس  ثقافة  رواج  بسبب  واالضمحالل، 
سوى  ليس  الشيعة،  تاريخ  يف  أن  البعض  يعتقد  وربام  الفعل. 
األنظمة  مع  وتصادم  وترشيد،  قتل،  من  والويالت،  املآيس 
هلذا  وكوارث،  مذابح  سوى  منه  يبق  مل  تاريخ  اجلائرة. 
عىل  يبكون  هم  ربام  الشيعة،  من  املاليني  دموع  جتري 
ما حاهلم، وليس عىل القيم واملبادئ التي انتهكت يوم 
بعض  عىل  النربة  هذه  مالحظة  ويمكن  عاشوراء. 
من  التعبري-  صح  إن   - احلسيني  االعالم  وسائل 
منرب وشعر وكتابة وغريها، مما يمكن أن نعرب عنه 
برتويج ثقافة اليأس واالحباط واخليبة والشعور 
املراثي  باالستضعاف، وهذا يمكن مالحظته يف 
فيها،  نخوض  ال  عديدة،  وسائل  عرب  احلسينية 
إحياء  يف  سامية  اهدافًا  حيملون  اصحاهبا  ألن 
صادقة  بنوايا  السالم،  عليهم  البيت،  أهل  مصاب 
الزمن  هو  اليه،  االلتفات  يب  ما  لكن  عميق،  وحزن 
الراهن ليس كله، استعطاف واستدرار للدموع، إنام هو 
السامية  واملبادئ  القيم  بطرح  اآلخر،  للتأثري عىل  ميدان 
انسانية وبطولية  ألبطال كربالء، وما سطروه من مالحم 
الفضل  وأبا  زينب  وشقيقته  احلسني  أن  بمعنى  عظيمة. 
العباس، عليهم السالم، وسائر نجوم الطف، مل يكونوا ابدًا 
واالستعطاف،  االسرتحام  يستوجب  بام  الضعف  موقف  يف 
حتى  والتامسك،  اجلأش  رباطة  قمة  يف  كانوا  العكس،  بل 
النفس االخري، وحتى اللحظات االخري حلياة سيد الشيهداء، 
عليه السالم، وهذا ما يؤكده أحد الرواة ممن شارك يف جيش ابن 
سعد، حيث قال يف حق االمام احلسني: »ما رأيت مكسورًا قط، 
قتل اصحابه وأوالده، أربط جأشًا منه«. كذلك احلال ملرحلة ما 
بعد الواقعة، وهي مرحلة »األرس«، حيث عّلمت العقيلة زينب 
واالمام السجاد، عليهام السالم، أروع الدروس لنا، يف رباطة 
اجلأش، وقوة االعصاب، وصالبة التحدي أمام الطغاة، الذين 
عليهم  البيت،  وأهل  املهزومني،  هم  فكانوا  ايدهيم،  يف  اسقط 

السالم، هم املنترصين.

الحزن البارد وعواطف القهر
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* أجرى احلوار: حسني حممد عيل 
أن��ه  رغ��م  حس��يي  ك��رادود  حاورن��اه 
- أيض��ًا - ق��ارئ و مق��رئ للق��رآن الكري��م، و 
إعام��ي، و حماِض��ر، و كات��ب، و مرج��م؛ و 

ه��و زميلن��ا يف أس��رة حتري��ر اجملل��ة.
و يف ح��واره معن��ا، ح��ذر م��ن أن تتح��ول 
القصيدة احلسينية إىل "فتوى"، و أن يتحول 
الش��اعر احلس��يي إىل "مف��ٍت"؛ مش��دداً عل��ى ان 
الصيغ��ة الصحيح��ة للتعام��ل م��ع الش��عائر 
و  جوازه��ا  حي��ث  م��ن  املبارك��ة،  احلس��ينية 
عدم��ه، ه��ي فتاوى الفقه��اء املراجع الذين هلم 

ه��ذا االختص��اص؛ حص��راً.
صف��ر  و  حم��رم  ش��هري  ان  اىل  نب��ه  و 
"دورة س��نوية مكثف��ة" للخدم��ة احلس��ينية، و 

عل��ى اجلمي��ع ان يتخرج��وا منه��ا بامتي��از.
و اش��اد بالش��عر احلس��يي ال��ذي حياك��ي 

ش��جع  و  املنطق��ة،  يف  الس��اخنة  االح��داث 
عل��ى ان يك��ون ال��رادود احلس��يي قارئ��ًا جي��داً 
للق��رآن الكري��م، و ان يكون ُملمًا بقواعد اللغة 
العربي��ة، و ان يضم��ن تواضع��ه التام اذا حصل 

عل��ى "النجومي��ة".
إن��ه االس��تاذ الس��يد ج��واد الس��يد س��جاد 
الرض��وي ال��ذي أج��اب، بإس��هاب، ع��ن اس��ئلتنا.

و يف ما يلي، نص احلوار:

ــرم و  ــهري حم ــا ش ــد دخلن ــدى: لق اهل
ــذان  ــي ه ــامذا يعن ــام، 1435، ف ــر لع صف
ــيني؟ ــرادود حس ــم ك ــبة لك ــهران بالنس الش
 امسح��وا ل��ي ان أب��دأ احل��وار و اإلجاب��ة 

ع��ن ه��ذا الس��ؤال برواي��ٍة ش��ريفة.

اهلـــــدى: ونعــــــــم 
البدايــة.

جعف��ر  االم��ام  إىل  فلنس��تمع  إذن؛   
ق��ال: ال��ذي  الس��ام،  علي��ه  الص��ادق، 

"م��ن أراد اهلل ب��ه اخل��ر، ق��ذف يف قلب��ه 
ح��ب احلس��ن و ح��ب زيارت��ه. و م��ن أراد اهلل به 
الس��وء، ق��ذف يف قلب��ه بغض احلس��ن و بغض 

زيارت��ه". ) وس��ائل الش��يعة، ج1-، ص3 ( 
به��ذه الصراح��ة و به��ذا الوض��وح و به��ذه 
الق��وة، يط��رح اإلم��ام الص��ادق، علي��ه الس��ام، 
قضي��ة ج��ده اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام؛ 
فاخل��ر كل��ه يتمّث��ل يف ح��ب احلس��ن و ح��ب 
زيارت��ه. إذن؛ حن��ن أم��ام عظم��ة ه��ذا االم��ام 
العظيم؛ ليس يف أيام حمرم و صفر فحسب، 

الرادود الحسيني السيد جواد الرضوي لـ »الهدى« :

القصيدة الحسينية ليست »فتوى«
و الشاعر الحسيني ليس »مفتيًا«

 السيد جواد جنل املرحوم العالمة اخلطيب السيد سجاد الرضوي .
 ولد يف مدينة كربالء املقدسة عام )1952( .

 درس االبتدائية و املتوسطة و الثانوية فيها، و واصل دراسته اجلامعية يف اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمية يف كل من لبنان و باكستان .

 مارس التعليم يف مدرسة "حفاظ القرآن الكرمي" األوىل يف كربالء املقدسة عام )1971(؛ 
عندما كان سماحة العالمة اخلطيب الشيخ ضياء الزبيدي مديرًا لها، و يف مدرسة "التنشئة 

اللبنانية" يف بريوت عام )1972(، و ملا يبلغ العشرين من عمره .
ُهّجر  و  احلفاظ،  مدرسة  مبنى  املباد  النظام  قوات  اقتحمت  عندما  لالعتقال  تعرض   

قسريًا، و أمضى يف املهجر ثالثة عقود و نصف .
 بدأ بإلقاء القصائد احلسينية عندما كان يف الرابعة عشرة من عمره، و حمل معه تلك 
البيت،  اهل  و  احلسني  االمام  عشاق  على  كلماتها  نرث  و  اليها،  هاجر  التي  الدول  إىل  القصائد 

عليهم السالم .
 شديد التمسك بأصالة اطوار القصائد احلسينية .

الكربالئية  آله،  و  االعظم، صلى اهلل عليه  الرسول  االوائل يف حسينية  الرواديد   كان من 
يف الكويت، منذ انشائها يف عام )1975( و حتى عام )1985(. كما كان الرادود احلسيني يف 
حسينية الرسول االعظم، صلى اهلل عليه و آله،  الكربالئية يف دبي منذ انشائها عام )1987( و 

حتى عام )2008( .
 عاد اىل كربالء املقدسة يف 24 / 1 / 2008  بعد الهجرة القسرية عنها؛ مرافقًا جثمان 
اخيه اخلطيب السيد عباس الرضوي الذي وافاه االجل احملتوم ليلة 11 حمرم من العام ) 1429 ( 

للهجرة يف الكويت .
 له مؤلفات، و مقاالت، و استفتاءات، و ترجمات؛ بعضها مطبوع و معظمها خمطوط .
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ب��ل يف الع��ام كل��ه؛ و يف الده��ر كل��ه؛ ب��ل ويف 
العص��ور كله��ا.

حم��رم  ش��هري  ف��إن  ل��ي؛  بالنس��بة  و   
وصفر مبثابة دورة سنوية مكثفة و متكاملة 
للخدم��ة احلس��ينية؛ وعلينا ان نستش��عر باننا 
ولي��س  الس��نوية،  ال��دورة  به��ذه  ملتحق��ون 

امامن��ا اال ان نتخ��رج منه��ا بامتي��از.

* يف كل عام 

اهلــدى: تعرضتــم لالعتقــال و التهجــري 
ــل  ــل الســلطة الغاشــمة قب القــرسي مــن قب
ــم  ــم معك ــاذا محلت ــًا، م ــني عام ــو أربع نح
مــن كربــالء املقدســة إىل بــالد امَلْهَجــر التــي 

ــم فيهــا ؟ أقمت
 محل��ت مع��ي رس��الة اإلم��ام احلس��ن 
، علي��ه الس��ام، و قضيت��ه و مظلوميت��ه اىل 
ال��دول ال��ي زرته��ا و تل��ك ال��ي اقم��ت فيه��ا 
خ��ال ف��رة ثاث��ة عق��ود و نص��ف، وحاول��ت 
أن اط��رح تل��ك املظلومي��ة م��ن خ��ال القصائد 
احلس��ينية ال��ي تش��رفُت بإلقائه��ا يف اجملال��س 
احلس��ينية ال��ي كان��ت تق��ام يف تل��ك الب��اد 

عل��ى م��دار الع��ام.
أق��ول: حاولت؛ أما مدى النجاح، فمروٌك 
جلمهور املؤمنن، و أما مدى القبول فبيد اهلل 
عز و جل، و بيد اإلمام احلسن، عليه السام، 

نفسه.
ه��ذا  يف   - أذك��ر  أن  أود  باملناس��بة؛  و 
كرب��اء  يف  كن��ُت  عندم��ا  أن��ي   - الس��ياق 
املقدس��ة قب��ل اربع��ن عام��ًا، كن��ُت أتص��ور - 
بتفك��ري القاص��ر - أن اإلم��ام احلس��ن، عليه 
الس��ام، منحص��ر يف ه��ذه البقع��ة اجلغرافي��ة 
الصغ��رة ال��ي تس��مى كرباء؛ و لك��ن عندما 
س��افرت اىل تل��ك الب��اد و األصق��اع، وج��دُت 
أن احلس��ن، علي��ه الس��ام، موج��ود يف مجي��ع 
بق��اع الع��امل؛ ب��ل وجدن��ا أن بع��ض املؤمن��ن 
ال يعرف��ون م��ن االس��ام اال احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، و مصائب��ه؛ ب��ل ان بعض��ًا م��ن ه��ذا 
البع��ض ال يع��رف م��ن االم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، إال الش��عائر احلس��ينية؛ ب��ل ان بعض��ًا 
م��ن بع��ض ه��ذا البعض ال يعرف من الش��عائر 
احلسينية إال "اللطم "أو "التطبر"؛ ليس إال !! 

* هلم الوفاء و االمتنان 

اهلــدى: كيــف كانــت بدايتكــم مــع 
ــتمرت ؟  ــف اس ــينية ؟ و كي ــردات احلس ال
م��ن  و  فضل��ه،  و  مّن��ه  و  اهلل  *حبم��د 

بركات االمام احلس��ن، عليه الس��ام، نفسه، 
كان��ت البداي��ة مبك��رة إىل ح��ٍد م��ا و تع��ود إىل 
ع��ام ) 1966 ( عندم��ا كن��ُت يف الص��ف الثان��ي 
املتوس��ط. و أتذك��ر ان��ي ق��رأُت اول قصي��دة 
علي��ه  العب��اس،  الفض��ل  أب��ي  ح��ول  لطمي��ة 
الس��ام، و ذل��ك يف"هيئ��ة ش��بان الس��ادات« يف 
زق��اق قري��ب  يق��ع يف  مس��جد صغ��ر كان 
يف  ث��م  املقدس��ة،  احلس��ينية  الروض��ة  م��ن 
"احلسينية الشبرّية "الي كانت تقع يف اول 
شارع العلقمي بالقرب من الروضة العباسية 

املقدس��ة، و يف مس��رات بع��ض املواك��ب.
االمتن��ان،  و  بالوف��اء  أذك��ر  أن  والب��د 
هن��ا، أولئ��ك الذي��ن ش��جعوني على س��لوك هذا 
الطري��ق املب��ارك، و اخ��ص بالذك��ر منه��م: 
الس��يد  اخلطي��ب  العام��ة  املرح��وم  وال��دي 
س��جاد الرض��وي، و أس��تاذي املرح��وم الش��اعر 
و ال��رادود احل��اج حمم��د كاظ��م احلائ��ري، و 
هو خالي، و أستاذي املرحوم الشاعر و الرادود 
الزل��ت  و  الفرات��ي؛  ابراهي��م  عل��ي  احل��اج 
احتف��ظ ببع��ض القصائ��د ال��ي كتبه��ا ه��ذان 

الش��اعران خب��ط يديهم��ا.
و يف امَلْهَجر، قرأت اللطميات يف كل من 
سوريا، و لبنان، و الكويت، و دبي، و كراتشي، 

و لندن، و يف مشهد و قم املقدستن.
و لع��ل أط��ول ف��رة متواصل��ة ق��رأت فيه��ا 
"اللطميات "كانت خال االعوام 1975 و 1985 
يف حس��ينية الرس��ول االعظم، صلى اهلل عليه 
و آله، الكربائية يف الكويت و ذلك باالشراك 
م��ع صديقن��ا العزيز الرادود احلس��يي، الس��يد 

س��عيد الس��يد علي املوسوي ) أبو سراج (.

* نجاح الرادود

اهلــدى: مــع كثــرة وجــود الرواديــد 
احلســينيني، مــا هــي - باعتقادكــم - الســبل 

ــيني ؟ ــرادود احلس ــاح ال ــة لنج الكفيل
ال��رادود  لنج��اح  الكفيل��ة  الس��بل   
احلس��يي نوع��ان: ن��وع يتعل��ق بالنج��اح يف أي 
حق��ل، و ن��وع يتعل��ق بالنج��اح يف حق��ل ال��ردات 

. احلس��ينية
ال��رادود  حيت��اج  األول،  للن��وع  بالنس��بة 
احلس��يي، لنجاح��ه، إىل الص��دق، و احلل��م، و 
املثاب��رة، و ع��دم الي��أس، و التعل��م من األخطاء 
و جتاوزه��ا. أم��ا يف م��ا يتعل��ق بالن��وع الثان��ي - 
و ه��و األه��م - حيت��اج ال��رادود احلس��يي إىل 
درج��ة عالي��ة م��ن التق��وى و االخ��اص هلل 
نفس��ه،  الس��ام،  علي��ه  احلس��ن،  لإلم��ام  و 
القناع��ة،  و  التواض��ع،  و  احَلَس��ن،  اخُلُل��ق  و 
و اح��رام الغ��ر؛ و ه��ذه كله��ا م��ن الثقاف��ة 
الرس��الية الي جيب ان يس��عى كل واحد منا 
ان يتخّل��ق به��ا؛ و علي��ه أن يبتع��د، كلي��ًا، ع��ن 
السمعة، و الشهرة، و طلب املادة و االمتيازات 
و التس��هيات إال م��ا ُيق��دم ل��ه و ُيوّف��ر. و ان ال 
ينتظ��ر األج��ر و الش��كر م��ن الن��اس، و ان ال 
ينفع��ل بلومه��م و أذى الس��نتهم؛ و ه��ذه كلها 
من الثقافات اجلاهلية الي يزرعها الشيطان 
يف روع االنس��ان م��ن حي��ث يعل��م او ال يعل��م. و 
لع��ل اكث��ر م��ا ميك��ن ان ُيبتل��ى ب��ه ال��رادود هو 
الري��اء؛ و ه��و ن��وع م��ن الش��رك اخلف��ي مقاب��ل 

عب��ادة الطاغ��وت ال��ي تع��د ش��ركًا ظاه��راً.

  القرآن الكرمي ميتدح الشعراء املؤمنني 
الذين ينتصرون للمظلومني  
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ال��رادود احلس��يي - و ك��ذا  إذا ضع��ف 
كل خ��ادم لاس��ام و أله��ل البي��ت، عليه��م 
الس��ام - أم��ام ه��وى النف��س؛ فإن��ه سيس��قط 
. و حت��ى إذا مل يس��قط، فإن خدمته  مجاهري��اً
لإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام - م��ن خ��ال 
تقدي��م القصائ��د اللطمي��ة - س��تكون قليل��ة 
األجر و الثواب، او بدون األجر و الثواب باملرة؛ 

و العي��اذ ب��اهلل.
أم��ا م��ا ذك��رمت يف مطل��ع س��ؤالكم ح��ول 
كثرة الرواديد احلسينين؛ فإن هذه ظاهرة 
صحّي��ة ج��داً و احلم��د هلل؛ و إن��ي أرى أن��ه م��ع 
الس��احة  أن  إال  احلالي��ن  الروادي��د  كث��رة 
احلس��ينية - إذا ص��ح ه��ذا التعب��ر- حباج��ة 

ماس��ة إىل املزي��د منه��م باس��تمرار.

إثارة العواطف و العقول 

ــارة  ــرادود إث ــة ال ــل إن مهم ــدى: ه اهل
ــول ؟ ــط دون العق ــف فق العواط

 العواط��ف م��ن أص��دق و أنب��ل املش��اعر و 
االحاسيس االنسانية، و إثارتها ليست باالمر 
اهل��ن. و املذم��وم ليس مطلق إث��ارة العواطف؛ 
ب��ل إثارته��ا "ض��د "اهل��دف املنش��ود. ف��إذا كانت 
إث��ارة العواط��ف مقّدم��ة إلث��ارة العق��ول، أو 
تس��ر يف خ��ٍط م��واٍز م��ع إث��ارة العق��ول - و ه��و 
ال��دور ال��ذي يقوم ب��ه العلماء و اخلطباء - فإن 

مث��ل ه��ذه املهم��ة مطلوبة م��ن الرادود.
و حت��ى ل��و افرضن��ا ب��أن ال��رادود يث��ر 
العواط��ف فق��ط؛ أمل يق��ل الرس��ول االعظ��م، 

صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه:
قل��وب  يف  ح��رارة  احلس��ن  لقت��ل  »إن 
إال  احل��رارة  ه��ل  و  أب��دا«،  ت��ربد  ال  املؤمن��ن 
ه��ذه  يث��ر  ال��رادود  و  ؟  انس��انية  عاطف��ة 
علي��ه  احلس��ن،  االم��ام  يق��ل  أمل  العاطف��ة. 
الس��ام، نفس��ه:"أنا قتي��ل الَع��رَبة؛ م��ا ُذِك��رُت 
عند مؤمن إال و بكى"، و هل البكاء إال عاطفة 

العاطف��ة.  يث��ر ه��ذه  ال��رادود  و  ؟  انس��انية 
و اذا كان ال��رادود يث��ر العواط��ف فق��ط، 

فان اخلطيب احلس��يي هو الذي يثر العقول 
و  توضيحات��ه،  و  أحباث��ه،  و  مبحاضرات��ه، 
تعليقات��ه. إذن؛ ف��كٌل م��ن اخلطي��ب و ال��رادود 

يكّم��ل أحدهم��ا اآلخ��ر.

* الرادود.. و "النجومية"

ــول:  ــن يق ــع م ــون م ــل تتفق ــدى: ه اهل
ــن يســعى إىل الشــهرة و  ــد َم ان مــن الروادي

ــار ؟ االنتش
 اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، اس��تثناء 
ع��امل الوج��ود، و ه��ذا حب��ث طوي��ل و مفص��ل و 
معم��ق م��روك الهل��ه و وقت��ه. و علي��ه؛ ف��إن 
التعام��ل م��ع قضي��ة اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، بش��كل عام، جيب أن يكون اس��تثنائيًا؛ 

. أيضًا
ع��ن  الق��دم  ك��رة  الع��ب  يبح��ث  ق��د 
النجومي��ة؛ ال ب��أس. و ق��د يبح��ث فن��اٌن م��ا ع��ن 
النجومية ؛ ال بأس. اما أن يبحث املتعامل مع 
قضاي��ا اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام - و م��ن 
بينه��م ال��رادود - ع��ن النجومي��ة؛ ففي��ه ب��أس 

ش��ديد.
و من واقع تواجدي يف الوس��ط احلس��يي 
عل��ى م��دى أربعة عقود، و التعامل املباش��ر مع 
الروادي��د الك��رام، و عاقات��ي الش��خصية م��ع 
الكثري��ن منه��م، مل أج��د فيه��م َم��ن "يس��عى 

"إىل النجومي��ة و الش��هرة و االنتش��ار.
و هن��ا؛ الب��د أن نف��ّرق ب��ن َم��ن "يس��عى« 
إىل النجومي��ة، و ب��ن م��ن تأتي��ه النجومي��ة. 
ففي احلالة األوىل، رمبا خيسر أجره و ثوابه 
يف اآلخ��رة؛ و العي��اذ ب��اهلل، ألن هدف��ه يف الدنيا 
كان النجومي��ة و ق��د حص��ل عليه��ا يف الدنيا، 
ف��ا أج��ر ل��ه يف اآلخ��رة، فيك��ون َمَثل��ه، كتلك 
امل��رأة يف اجلاهلية،"ال��ي نقض��ت غزهل��ا بع��د 
قوة أنكاثا«، وهي: ريطة بنت عمرو القرشية. 
و ق��د أش��ار اليه��ا الق��رآن الكري��م يف )س��ورة 

النح��ل/ آي��ة 92(.
 أم��ا يف احلال��ة الثاني��ة، فإن أج��ره و ثوابه 
باقَي��ان يف اآلخ��رة، إن ش��اء اهلل، ألن هدف��ه يف 
الدني��ا كان األج��ر و الث��واب ال النجومي��ة؛ و 

إن أتت��ُه.
و لنض��رب لذل��ك أمثل��ة م��ن واقعن��ا يف 

 ... كرب��اء املقدس��ة 
فاخلطي��ب املرح��وم الش��يخ عب��د الزه��راء 
ه��ادي  الش��يخ  املرح��وم  اخلطي��ب  و  الكع��يب 
اخلفاج��ي، كان��ا جنَم��ن المع��ن يف مس��اء 
اخلطابة احلس��ينية. و الش��اعر املرحوم احلاج 
كاظ��م املنظ��ور و الش��اعر املرحوم احلاج علي 

  فتاوى الفقهاء املراجع هي الصيغة 
الصحيحة للتعامل مع الشعائر احلسينية  
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ابراهي��م الفرات��ي، كان��ا جنَم��ن المَع��ن يف 
ال��رادود املرح��وم  مس��اء الش��عر احلس��يي. و 
المع��ًا  جنم��ًا  كان  الصغ��ر  مح��زة  احل��اج 
يف مس��اء ال��ردات احلس��ينية. وال يوج��د م��ن 
يق��ول ب��أن مث��ل ه��ؤالء كان��وا "يس��َعون "إىل 
النجومي��ة؛ ب��ل إنه��ا أتته��م نتيج��ة إخاصه��م 

يف اخلدم��ة احلس��ينية.
و إذا حص��ل ال��رادود عل��ى النجومي��ة م��ن 
دون أن "يس��عى "هل��ا، ف��إن علي��ه أن يضم��ن 
تواضع��ه الت��ام يف كل احل��االت، و أال تصب��ح 
جنوميت��ه حجاب��ًا بين��ه و ب��ن اهلل تع��اىل و ب��ن 
صاح��ب الع��زاء، و ه��و اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 

الس��ام، نفس��ه؛ و العي��اذ ب��اهلل.

* عالقة الشاعر بالرادود

ــاعر  ــي: الش ــي؛ أعن ــذا الثنائ ــدى: ه اهل
احلســيني، والــرادود احلســيني، كيــف يــب 

ان تكــون العالقــة بينهــام ؟ 
ان  "ميك��ن  "املثالي��ة  ان  افرضن��ا  اذا   
تتحق��ق يف الواق��ع اخلارجي، فإن العاقة بن 
الشاعر احلسيي و الرادود احلسيي جيب ان 
تك��ون مثالي��ة. أم��ا اذا تع��ّذر ذلك، ف��إن العاقة 
بينهم��ا جي��ب ان تك��ون يف قم��ة االمتي��از، أو 

دونه��ا بقلي��ل.
ب��ن  املمت��ازة  العاق��ة  مظاه��ر  م��ن  و 
احلس��يي:  ال��رادود  و  احلس��يي  الش��اعر 
و  التن��ازل،  و  التفاه��م،  و  املتب��ادل،  االح��رام 
تقدي��ر الظ��روف، و التم��اس االعذار، و حس��ن 

حنوه��ا. و  الظ��ن... 

و ألن م��ا حيص��ل ب��ن الش��اعر و ال��رادود 
ه��و "تعاُم��ل«، ف��إن االخت��اف بينهم��ا ق��د يق��ع؛ 
كم��ا يف أي تعام��ل. و يف ه��ذه احلال��ة، ف��إن 
افضل طريقة لرفع هذا االختاف هو احلوار 
الوّدي املباش��ر بينهما دون تدخل طرف ثالث، 
و ان يبق��ى ه��ذا االخت��اف س��راً بينهم��ا؛ ال أن 
خي��رج اىل اجلماه��ر، فيلع��ق بعضه��م لس��انه 

به.
يبتع��د  ان  جي��ب  االح��وال؛  كل  يف  و 
الش��اعر و ال��رادود ع��ن الغيب��ة، و التهم��ة، و 
النميمة، و الضغينة، و القطيعة؛ كٌل منهما 

جت��اه االخ��ر.

* بني العامية و الفصحى 

ــا  ــا م ــينية منه ــد احلس ــدى: القصائ اهل
ــي  ــا ه ــا م ــى، و منه ــة الفصح ــي باللغ ه
ــن  ــن تكم ــة، فأي ــة الدارج ــة العامي باللهج

ــام ؟ ــاح فيه ــل النج عوام
القصي��دة  ه��ي  الناجح��ة  القصي��دة   
ال��ي تس��تطيع أن تش��ق طريقه��ا إىل فك��ر و 
ضم��ر و وج��دان امُلَتَلّق��ي، و تدغدغ مش��اعره و 
أحاسيس��ه؛ و ال ف��رق يف ذل��ك أن تك��ون عامي��ة 

أو فصح��ى.
أن  العامي��ة  القصي��دة  اس��تطاعت  ف��إذا 
حتق��ق ه��ذا اهل��دف؛ فه��ي قصي��دة ناجح��ة؛ و 
ك��ذا االم��ر بالنس��بة لقصي��دة الفصح��ى. و 
علي��ه؛ فإنن��ا ق��د ال نس��تطيع أن نف��رز و نق��ول: 
م��ن  جناح��ًا  أكث��ر  العامي��ة  القصي��دة  ان 

الفصح��ى، أو نق��ول العك��س.

نع��م؛ ق��د تك��ون القصي��دة العامي��ة أكث��ر 
انتش��اراً و أكث��ر تقّب��ًا؛ ولك��ن تبق��ى قصي��دة 
الفصح��ى حمتِفظ��ة مبكانتها. و هناك الكثر 
م��ن قصائ��د الفصحى ال��ي بقَيت خالدة حتى 

اآلن، و يردده��ا اخلطب��اء و الروادي��د دائم��ًا.

* ما يرتبط باحلسني منظوٌر منه 

الــرادود  عــن  احلديــث  اهلــدى: 
ــاعر  ــن الش ــث ع ــا إىل احلدي ــيني يّرن احلس
ــيني يف  ــعر احلس ــف الش ــن يق ــيني، أي احلس

خضــم االحــداث املحيطــة بنــا ؟
 ال��رادود ه��و الص��وت الناط��ق للش��اعر، و 
مجاهر املؤمنن هم الصدى األوسع لقرحية 

الشاعر، و صوت الرادود.
احلس��ن،  باالم��ام  يرتب��ط  م��ا  كل  إن 
تعظي��م  و  مآمت��ه،  خدم��ة  و  الس��ام،  علي��ه 
ش��عائره، ُيكت��ب ل��ه النج��اح و اخلل��ود؛ ألن��ه 
منظ��وٌر م��ن اإلمام، عليه الس��ام، نفس��ه. و قد 
ُلّق��ب ش��اعر كرباء املع��روف، املرحوم احلاج 
"كاظ��م ب��ن حس��ون ب��ن عب��د ع��ون الش��مري« 
ب�"املنظ��ور«؛ وه��و اللق��ب الذي لقب��ه به املرحوم 
الش��يخ حس��ن الفّروخ��ي، ال��ذي مس��ع هاتف��ًا 
يق��ول ُبَعي��د صات��ه: كاظ��م منظ��ور؛ و كان 
 1924 لع��ام  املواف��ق  للهج��رة   1344 ع��ام  ذل��ك 
للمي��اد، و ق��د الزم��ه ه��ذا اللق��ب حت��ى وفات��ه 
و بعد وفاته؛ كما جاء يف ترمجة هذا الشاعر 
يف مقدم��ة اجل��زء االول م��ن ديوان��ه املوس��وم 

ب�"املنظ��ورات احلس��ينية"
احلس��ينيون  الش��عراء  أج��اد  وق��د   

  يحتاج الرادود احلسيني إىل درجة عالية من التقوى و االخالص هلل و لإلمام 
احلسني، عليه السالم، نفسه، و اخُلُلق احَلَسن  
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املعاص��رون يف نظ��م قصائده��م ال��ي ُتع��د - 
حبق - من غرر الشعر احلسيي، و هي - بإذن 
اهلل - منظ��ورة م��ن ِقب��ل االم��ام احلس��ن، عليه 

الس��ام؛ ايض��ًا.
و اس��تطاع الش��عر احلس��يي املعاص��ر ان 
حُياك��ي االح��داث الس��اخنة ال��ي وقع��ت يف 
العراق و يف املنطقة، و منها، على سبيل املثال 
ال احلص��ر، جرمي��ة تفج��ر مرق��د اإلمام��ن 
العس��كرين، عليهم��ا الس��ام، يف س��امراء، و 
ذك��رى ه��دم قب��ور األئم��ة، عليه��م الس��ام، 
االرهابي��ة  األعم��ال  و  الغرق��د،  البقي��ع  يف 
املس��تمرة؛ كما أجاد الرواديد الكرام يف إلقاء 
ه��ذه القصائ��د، و مل يقّص��ر مجاه��ر املؤمن��ن 

بدوره��م.
الش��اعر،   - الثاث��ي  ه��ذا  اس��تطاع  و 
ص��وت  يوص��ل  ان   - اجلمه��ور  و  ال��رادود،  و 
و  الس��ام،  عليه��م  البي��ت،  أه��ل  مظلومي��ة 
الع��امل مب��ا ال ي��دع  مظلومي��ة ش��يعتهم إىل 

الش��بهة. و  للش��ك  جم��ااًل 
م��ن   - مع��روف  ه��و  كم��ا   - الش��عر  و 
حمارب��ة  يف  اإلعامي��ة  االس��لحة  أق��وى 
م��دح  ق��د  و  للمظل��وم.  االنتص��ار  و  الظل��م، 

الق��رآن الكري��م - يف اآلي��ة االخ��رة م��ن س��ورة 
الش��عراء - الش��عراء املؤمن��ن الذي��ن ينتصرون 
م��ن  إياه��م  مس��تثنيًا   - فق��ال  للمظلوم��ن، 
الش��عراء الذي��ن يف كل واٍد يهيم��ون -: }إاِلَّ 
ــُروا  ــاِت َوَذَك احِلَ ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل ــَن َآَمنُ ِذي الَّ
ــوا  ــا ُظِلُم ــِد َم ــْن َبْع وا ِم ــرَصُ ــرًيا َواْنَت اهللََّ َكثِ
ُمنَْقَلــٍب  َأيَّ  َظَلُمــوا  ِذيــَن  الَّ َوَســَيْعَلُم 

َينَْقِلُبــوَن{

* ال طاعة من حيث املعصية

ــداع يف  ــوع و االب ــرة التن ــدى: ظاه اهل
ــا  ــض يراه ــة.. البع ــد اللطمي ــوار قصائ أط
تطغــى - أحيانــًا - عــىل املضمــون، فــام 

رأيكــم يف ذلــك ؟
َنِلُج��ُه  دعون��ا  حس��اس؛  موض��وع  ه��ذا   

برف��ق.
أمتن��ى - م��ن أعم��اق قل��يب - أن ال تتح��ول 
ظاه��رة التن��وع و اإلب��داع يف أط��وار القصائ��د 
احلسينية إىل إشكالية؛ فإنه خُيشى، قويًا، أن 
تتحول إىل إش��كالية ش��رعية؛ فيصبح اهلدف 

م��ن اخلدمة احلس��ينية ض��د اهلدف.

إذا طغ��ى ه��ذا االب��داع يف األط��وار عل��ى 
مضمون القصائد احلس��ينية؛ فتلك إشكالية. 
و  أحل��ان  األط��وار  تل��ك  المس��ت  إذا  أم��ا  و 
إيقاع��ات الغن��اء و الط��رب، فإنن��ا س��نكون أم��ام 

إش��كالية ش��رعية حقيقي��ة.
أعزائ��ي  ث��م  أواًل  نفس��ي  أخاط��ب  إن��ي 
الروادي��د احلس��ينين؛ فأق��ول: هن��اك خط��وط 
محراء يف طريق اخلدمة احلسينية جيب أال 

نتجاوزه��ا مهم��ا كان��ت التربي��رات.
إنن��ا - مجيع��ًا و ب��ا ش��ك - ننش��د طاع��ة 
اهلل  و طاع��ة رس��وله، صل��ى  و ج��ل  ع��ز  اهلل 
علي��ه و آل��ه، و طاعة أول��ي األمر الذين فرض 
اهلل علين��ا طاعته��م، و ه��م األئم��ة األطه��ار، 
عليه��م الس��ام، و م��ن بينه��م اإلم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام؛ فكي��ف تتحق��ق طاعته��م م��ع 

معصيته��م و خمالف��ة أوامره��م ؟!!
كا؛ ان ذلك جيب أن ال يكون.

* األصل يف الشعائر أصالتها

اهلــدى: احلداثــة و األصالــة حديــث 
متــداول يف كل مــكان، و الشــعائر احلســينية 
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- و منهــا اللطميــات احلســينية - ليســت 
بعيــدة عنــه، مــا هــي الصيغــة الصحيحــة - 
ــألة ؟ ــذه املس ــع ه ــل م ــم - للتعام باعتقادك

و  ناط��ق،  إع��اٌم  احلس��ينية  الش��عائر   
كل ش��عرة منه��ا مبثاب��ة "قن��اة فضائي��ة"؛ ب��ل 

اي��ن منه��ا القن��اة الفضائي��ة.
و الش��عائر احلس��ينية املبارك��ة منظومة 
متكامل��ة، و حلق��ات يف سلس��لة واح��دة؛ ف��كل 
ش��عرة حس��ينية ُتَكّم��ل ش��قيقتها األخ��رى. 
و  اللط��م،  ُيكّم��ل   - مث��ًا   - الس��واد  فلب��س 
املش��اية... و حنوه��ا.  و  و اإلطع��ام،  التطب��ر، 
و اللط��م ُيكّم��ل لب��س الس��واد، و التطب��ر، و 

اإلطع��ام، و املش��اية... و هك��ذا.
و األصال��ة - كم��ا يعّرفه��ا أه��ل اللغ��ة - 
م��ا كان ل��ه أص��ل و م��ا كان أصل��ه راس��خًا، و 

احلداث��ة عك��س الِق��َدم و القدي��م.
و بناًء على هذْين التعريفن؛ فإن األصل 
يف الشعائر احلسينية كلها، هو األصالة؛ أي 

ما كان له أصل و كان أصلها راسخًا.
ش��خصيًا؛ ال أفه��م كي��ف نطّب��ق مفه��وم 
ه��ل  احلس��ينية!  الش��عائر  عل��ى  احلداث��ة 
نس��تبدل القاع��ة او الصال��ة باحلس��ينية؟! و 
ه��ل نس��تبدل املنص��ة باملن��رب؟! و ه��ل نس��تبدل 
البدل��ة  يرت��دي  ال��ذي  اجلامع��ي  احمُلاِض��ر 
باخلطي��ب ال��ذي يرتدي اجلب��ة و العمامة؟! و 

ه��ل نس��تبدل الت��ربع بال��دم بالتطب��ر؟!
إذا كان هن��اك ش��يء جدي��د أو متج��دد 
أو مستحدث، ُيراد به أن ُيضاف إىل منظومة 
ف��إن  منه��ا،  حُي��ذف  أو  احلس��ينية  الش��عائر 
هات��ن  م��ع  للتعام��ل  الصحيح��ة  الصيغ��ة 
ه��ي  و عدم��ه  اجل��واز  م��ن حي��ث  احلالت��ن، 

فت��اوى الفقه��اء املراج��ع. 
الش��عرة  ب��أن ه��ذه  الق��ول  أن  و معل��وم 
اجل��واز  و  تش��ريع،  جت��وز،  ال  تل��ك  و  جت��وز 
اجل��واز  ع��دم  و  اإلذن،  ش��رعية  إىل  حباج��ة 
حباج��ة إىل ش��رعية املن��ع؛ و م��ن دونهم��ا ُيع��د 

اف��راًء عل��ى اهلل.
و ق��د ق��ال الفقه��اء املراج��ع - املتأخ��رون 
منه��م و املتقدم��ون - قوهل��م الفص��ل يف ه��ذه 
الش��عائر، و ُطبع��ت يف كتّي��ب حيم��ل عن��وان 
"فت��اوى العلم��اء األع��ام يف تش��جيع الش��عائر 

احلس��ينية".
إن الفتوى الش��رعية ال تصدر إال من ذي 
االختصاص و هو الفقيه اجملتهد حصراً؛ فإذا 
حص��ل تش��كيك يف أي��ة ش��عرة حس��ينية؛ م��ن 
حي��ث جوازه��ا م��ن عدم��ه، ف��إن املرج��ع ملعرف��ة 
احلك��م الش��رعي في��ه ه��و مرج��ع التقلي��د؛ ال 
أن يتن��اول الش��اعر احلس��يي معاجل��ة ذل��ك 
التش��كيك بقصي��دة، ث��م يقرؤه��ا ال��رادود عل��ى 

اجلمه��ور الكري��م.
ح��ال  أي  يف   - الصحي��ح  م��ن  لي��س  و 
م��ن األح��وال - ان يتح��ول الش��اعر احلس��يي 
وال  فت��وى  مص��در  لي��س  ألن��ه  إىل"مف��ٍت«، 
مرجع تقليد، كما أنه ليس من الصحيح أن 

إىل"فت��وى«. احلس��ينية  القصي��دة  تتح��ول 

* اإلخالص و اخلدمة احلسينية

الرواديــد  أنتــم مــن جيــل  اهلــدى: 
األوائــل الذيــن عــارصوا الشــاعر احلســيني 
الكبــري املرحــوم احلــاج كاظــم املنظــور، 
املرحــوم  املعــروف  احلســيني  الشــاعر  و 
ــرادود  ــرايت، و ال ــم الف ــيل ابراهي ــاج ع احل
ــزة  ــاج مح ــوم احل ــروف املرح ــيني املع احلس
ــد  ــل اجلدي ــون للجي ــامذا تقول ــري، ف الصغ

ــد ؟ ــن الروادي م
الروادي��د  تامي��ذ  م��ن  إن��ي  أواًل؛   
األوائل، و أفتخر بهذا التتلُمذ، و ليتي كنُت 

م��ن الروادي��د األوائ��ل.
و بالنس��بة للجي��ل اجلدي��د م��ن الروادي��د 
الك��رام، فإن��ي أش��ّد عل��ى أي��دي مجيعهم، مبن 
فيه��م الواعدي��ن، ب��ل وحت��ى م��ن ه��م اليزال��ون 
ال��رادود  يك��ون  ان  أش��جع  و  الصب��ا.  دور  يف 
و  الكري��م،  للق��رآن  جي��داً  قارئ��ًا  احلس��يي 
ُملم��ًا بقواع��د اللغ��ة العربي��ة لتك��ون قراءت��ه 
صحيح��ة.  و  س��ليمة  الفصح��ى  للقصي��دة 
و أمتن��ى أن يهت��م الروادي��د الك��رام بقصائ��د 
اجلل��وس "الكع��دة "لتع��ود و تأخ��ذ موقعه��ا من 

جدي��د كم��ا كان��ت يف س��ابق عهده��ا.
تقدي��م  يف  ال��رادود  يطي��ل  أال  أمتن��ى  و 
قصيدة نعي أو رثاء كاملة. وال بأس بتقديم 
أبيات من "األبوذية"، و"املوال«، و"اهلوسة« قبل 

أو أثناء أو بعد اللطمية بش��رط عدم االطالة 
فيها.

إني ش��خصيًا ال أميل إىل برنامج اللطم 
الطوي��ل ال��ذي يس��تغرق س��اعات طويل��ة م��ن 
الليل و ينتهي مع تباشر السحر؛ االمر الذي 
النش��ط لص��اة  يصع��ب بس��ببه االس��تيقاظ 
الفج��ر، و رمب��ا ع��دم االس��تيقاظ حت��ى تش��رق 

الش��مس و تصب��ح ص��اة الفج��ر قض��اًء.
و أوص��ي نفس��ي أواًل و اخوان��ي الراودي��د 
االعزاء بتقوى اهلل، و االخاص ثم االخاص 
يف اخلدم��ة احلس��ينية؛ ف��إن االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، ناظ��ٌر ل��كل صغ��رة و كب��رة، 

و مطل��ٌع عل��ى النوايا؛ با ش��ك.

* غفران الذنب باحلسني

اهلــدى: يف هنايــة حوارنــا معكــم، مــاذا 
تقولــون  مــاذا  و  أن تضيفــوا ؟  تريــدون 

ــدى" ؟ ــة "اهل ــّراء جمل لق
برواي��ٍة  معك��م  احل��وار  ب��دأُت  كم��ا   
ش��ريفة، أود ان أنهي��ه برواي��ٍة ش��ريفة؛ أيض��ًا. 
فق��د روي ع��ن اإلم��ام موس��ى الكاظ��م، علي��ه 

الس��ام، أن��ه ق��ال: 
"أدن��ى م��ا ُيث��اب ب��ه زائ��ر أب��ي عب��د اهلل، 
علي��ه الس��ام، بش��ط الفرات، إذا ع��رف حقه و 
حرمت��ه و والءه، أن ُيغف��ر ل��ه ماتقدم من ذنبه 

و ماتأخ��ر ") الوس��ائل، ج10، ح4 (.
نس��أل اهلل أن يغف��ر ذنوبن��ا و أن جيعلن��ا 
م��ن عتقائ��ه م��ن الن��ار، و أن يدخلن��ا اجلن��ة، 
حب��ق اإلم��ام احلس��ن، و ج��ده، و أبي��ه، و أم��ه، 
و أخي��ه، و األئم��ة التس��عة م��ن ذريت��ه و بني��ه، 

صل��وات اهلل عليه��م أمجع��ن.
و أق��ول لق��ّراء جمل��ة اهل��دى الك��رام: إذا 
انتهيُت��م م��ن مطالعة العدد احلالي من جملة 
اهل��دى املوج��ود ب��ن أيديك��م، ترقب��وا ص��دور 

االع��داد اجلدي��دة منه��ا يف كل ش��هر.

هــذه  عــىل  لكــم  شــكرًا  اهلــدى: 
ــع. ــوار املمت ــذ احل ــة و ه ــات القيم املعلوم
 أبادلك��م الش��كر و التقدي��ر، و اس��أل اهلل 

القب��ول و حس��ن العاقبة.

  من مظاهر العالقة املمتازة بني الشاعر و الرادود : االحرتام 
املتبادل، و التفاهم، و التنازل، و تقدير الظروف، 

و التماس االعذار، و حسن الظن  
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إن ال��دارس لث��ورة اإلم��ام احلس��ن،عليه 
الس��ام و امتداده��ا يف التاري��خ، الب��د أن يث��ره 
تساؤل مهم وهو: كيف أن األمة الي كانت 
للت��و ت��رى الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، حيمل 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، على كتف��ه، و يقول: 
»أح��ب اهلل م��ن أح��ب حس��ينًا«، كي��ف انقلب��ت 
علي��ه؟ وخذلت��ه ب��ل وقتلته ؟ وكيف اس��تطاع 
األموي��ون تروي��ج إش��اعات كاذب��ة مث��ل: أن 
احلس��ن ُقت��ل بس��يف ج��ده؟! ث��م كي��ف مت 
ع��ن  احلاض��ر  يومن��ا  إىل  احلقائ��ق  تغيي��ب 

ش��رحية كب��رة م��ن الن��اس؟
التس��اؤالت  التوق��ف عن��د مث��ل ه��ذه  ان 
يقودن��ا إىل أحب��اث معمق��ة تتعل��ق جبملة من 
القضايا السياسية واالجتماعية و الثقافية و 
ال��ي هل��ا عاق��ة حبراك اجملتم��ع و من يقوده، 

ولع��ل يف اإلجاب��ة عنه��ا جن��د جوان��ب متنوعة، 
ولك��ن هنال��ك جانب وُبع��د مهم جداً له نصيب 
األس��د يف التأث��ر، وقلب احلقائ��ق، وهذا البعد 
يس��تدعي من��ا التوق��ف عن��ده، ودراس��ته بعمق، 
اجلان��ب  وه��و  حيثيات��ه..  خمتل��ف  وحتلي��ل 
االعام��ي الس��ليب و ال��ذي يطل��ق علي��ه اس��م 

التضلي��ل االعام��ي.

* هيمنة اإلعالم ودوره املؤثر
البع��ض  يتص��ور  كم��ا  اإلع��ام  لي��س 
جم��رد صحيف��ة تص��در هن��ا، أو خ��رب ُينش��ر 
هناك، بل هو شيء أكرب من ذلك بكثر، فهو 
مجل��ة م��ن العملي��ات ال��ي تؤث��ر عل��ى حركة 
اجملتم��ع، وت��ؤدي إىل صياغ��ة رأي ع��ام ذي 
يعم��ل  فه��و  س��لفًا،  وحم��دد  مرس��وم  إجت��اه 
عل��ى تغي��ر الثواب��ت ل��دى الرأي العام، و رس��م 
اجتاه��ات جدي��دة خت��دم سياس��ات مربجم��ي 
وسائل اإلعام، وهيكلية العقول وبناء أمناط 
تفكر معينة لدى اجلماهر املستهدفة، ومن 
ث��م س��وقهم حن��و س��لوك خمال��ف مل��ا يري��دون 

القي��ام ب��ه أص��ًا.
وم��ن هن��ا تأت��ي أهمي��ة اإلع��ام لكون��ه 
و  العق��ول،  عل��ى  للتأث��ر  مباش��رة  وس��يلة 
حتدي��د س��لوكياتهم، و ردود أفعاهل��م بغ��ض 

النظ��ر ع��ن كونه��ا اجيابي��ة أو س��لبية.

* أساليب استعامر البرش
إن  النف��س  وعلم��اء  الباحث��ون  يق��ول 
خاهل��ا  م��ن  ميك��ن  أس��اليب  ع��دة  هنال��ك 
الس��يطرة عل��ى البش��ر، و دفعه��م حن��و القي��ام 
بس��لوكيات خاص��ة خمالف��ة يف كث��ر م��ن 
األحي��ان لرغباتهم،، ولعل أهم هذه األس��اليب 

ه��ي:
1- التخوي��ف ونش��ر الرع��ب: وه��و أس��لوب 
ي��ؤدي بالف��رد إىل الطاع��ة العمي��اء خوف��ًا عل��ى 

مصلحت��ه ت��ارة، أو عل��ى حيات��ه ت��ارة أخرى.
وه��ذا  املص��احل:  و  بامل��ال  الرغي��ب   -2
األس��لوب خب��اف س��ابقه يعتم��د عل��ى االغراء 
و الرغي��ب، فه��و يقدم للن��اس منافع مادية أو 

معنوي��ة يف مقاب��ل قيامه��م بأعم��ال معين��ة.
3- تضلي��ل العق��ول: وه��و أخط��ر أس��اليب 
الس��يطرة، إذ أن��ه يعم��د إىل العق��ل فيس��يطر 
علي��ه بطريق��ة ال ُيش��عر به��ا، وم��ن نتائج��ه 
اخلط��رة أن��ه يوف��ر هيمن��ة مس��تمرة دون أن 

يش��عر اإلنس��ان بذل��ك.
و مباحظ��ة ه��ذه األقس��ام الثاث��ة ن��رى 
أن الذي��ن ج��اؤوا إىل كرب��اء حملارب��ة اإلم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، ينطب��ق عليه��م أح��د 

المتالعبون بالحقائق..

قراءة في دور اإلعالم المضلل 
في قلب الحقائق الحسينية

* الشيخ يارس الصـــالح
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األس��اليب الثاث��ة، فهنال��ك من ج��اء خوفًا من 
يزي��د وبطش��ه، وهنالك من ج��اء طمعًا يف مال 
ومنصب، و هنالك قسم ثالث و هم املضللون .

 
* التضليل االعالمي..  تالعب باحلقائق

التضلي��ل اإلعام��ي ه��و جمموع��ة م��ن 
العملي��ات املمنهج��ة للتأثر عل��ى الرأي العام، 
الن��اس، بقص��د إع��ادة برجم��ة  أو فئ��ة م��ن 
عقوهل��م وتوجيهه��ا حن��و ه��دف سياس��ي، أو 
اجتماع��ي، أو ثق��ايف معن، ومن ثم خلق واقع 
مزي��ف، وذل��ك بهدف إيق��اع املتلقي يف اخلطأ، 
بينم��ا ه��و يفك��ر بش��كل صحي��ح، وم��ن أه��م 
مسات التضليل هي اكتس��ابه مظهر الصدق 
وكس��ب ثق��ة املتلق��ي. وهن��ا يش��ر مساح��ة 
املرج��ع الدي��ي آية اهلل العظمى الس��يد حممد 
تق��ي املدرس��ي يف كتاب��ه »التاريخ اإلس��امي« 
إىل اجلهود الي ُتبذل إلخفاء حقائق التاريخ 
وتزييف��ه، و جتزئت��ه، ومن��ع الن��اس م��ن فه��م 
التاري��خ بش��كل س��ليم، وه��و يدع��و إىل ق��راءة 
جدي��دة للتاري��خ حت��اول إس��تقاء التاري��خ م��ن 
م��ع  وقائع��ه  رب��ط  و  الصحيح��ة،  مص��ادره 
بعضه��ا البع��ص.  وع��ادة م��ا يعم��د املضلل��ون 
يف اإلعام إىل تأس��يس »قاموس مصطلحات 
واأله��دف  املرحل��ة  م��ع  يتناس��ب  إعام��ي«، 
املوضوعي��ة، ولذل��ك ُتص��اغ املصطلح��ات بدقة 
وُتنح��ت بش��كل حيق��ق الغاي��ات لغ��زو العق��ول 
والقل��وب، وتضليل ال��رأي العام، وتوجيهه إىل 

الغاي��ة اإلس��راتيجية املطلوب��ة. 

* التضليل االعالمي 
وتشكيل وعي املجتمع

ركي��زة  اجملتمع��ات  وع��ي  صياغ��ة 
ف��إذا  اجملتم��ع،  ح��راك  لصناع��ة  أساس��ية 
وع��ي  صناع��ة  الظ��امل  احلاك��م  اس��تطاع 
جمتمع��ي متخ��اذل ع��ن نص��رة احل��ق، حص��ل 
بالنتيج��ة عل��ى جمتم��ع جُي��ّن كل واح��د 
من��ه اآلخ��ر، أم��ا إذا اس��تطاع الث��وار واألح��رار 
صناع��ة وع��ي س��ليم يف اجملتم��ع، اس��تطاعوا 
أن حيص��دوا ح��راكًا واعي��ًا يتحم��ل فيه أفراد 

مس��ؤولياتهم. اجملتم��ع 
لذل��ك ُيع��د تش��كيل الوع��ي املنح��رف  يف 
اجملتم��ع م��ن أه��م أهداف املضلل��ن، و قد عمد 
الباحث��ون والدراس��ون عل��ى وض��ع جمموع��ة 
م��ن النظري��ات، واألس��س ال��ي تس��اعد عل��ى 

تش��كيل وع��ي اجملتم��ع، وهن��ا نذك��ر تقنيت��ن 
لتش��كيل الوعي يذكرهما )هربرت أ.ش��يللر( 

يف كتاب��ه املتاعب��ون بالعق��ول:

* 1- التجزيئية بوصفها شكاًل لالتصال
حص��ر  عل��ى  التج��زيء  تقني��ة  تق��وم 
األح��داث والوقائ��ع يف ب��ؤر صغ��رة، وتقطي��ع 
ارتباطاته��ا م��ع باق��ي األح��داث، مم��ا جيع��ل 
املتلق��ي يتص��رف م��ع كل ح��دث عل��ى كون��ه 
كيان��ًا مس��تقًا بذات��ه، دون أن يبح��ث ع��ن 
اجل��ذور ال��ي أدت إىل حدوث��ه، أو يبح��ث ع��ن 
النتائ��ج ال��ي ق��د ترت��ب علي��ه، لذل��ك يعم��د 
صناع اإلعام اليوم إىل بث جمموعة كبرة 
م��ن األخب��ار املتناث��رة هن��ا وهن��اك، مركزي��ن 
عل��ى اخل��رب مب��ا ه��و خ��رب، فعل��ى س��بيل املث��ال: 
حينم��ا ُيط��رح خ��رب انفج��ار يف دول��ة م��ا يت��م 
للخ��رب  التوصيفي��ة  احلال��ة  إىل  التط��رق 
فق��ط ) ع��دد القتل��ى، م��كان االنفج��ار، ...( دون 
التط��رق إىل األس��باب احلقيقي��ة ال��ي ت��ؤدي 

إىل تفج��ر الص��راع يف اجملتمع��ات مث��ًا.
وهن��ا ناحظ حم��اوالت كثرة لتجزئة 
عل��ى  معه��ا  التعام��ل  و  احلس��ينية،  الث��ورة 
أنه��ا أج��زاء متناث��رة، لي��س بينه��ا تراب��ط، ب��ل 
العم��ل عل��ى فص��ل الراب��ط القائ��م ب��ن ث��ورة 
اإلمام احلس��ن، عليه السام، وبن الرساالت 
الس��ماوية، او انه��ا حادث��ة تارخيي��ة مقطوع��ة 

ع��ن الواقع.

* 2-  فورية املتابعة االعالمية
تش��كيل  يف  املهم��ة  التقني��ات  م��ن  وه��ي 
الوع��ي حي��ث يعم��د أرب��اب اإلع��ام، إىل خل��ق 
ثقاف��ة جمتمعي��ة عام��ة ترك��ز عل��ى أهمي��ة 
االهتم��ام  دون  لألخب��ار،  الفوري��ة  املتابع��ة 
بالتفاصي��ل، وم��ن ث��َم فت��ح اجمل��ال أم��ام تدفق 
س��يل كب��ر م��ن املعلوم��ات يتمي��ز بالتس��ارع، 
و جيع��ل املتلق��ي يف حال��ة ذه��ول، مم��ا جيع��ل 
ردة فعل��ه متأخ��رة أو معدومة. وهكذا تتحول 
املتلق��ي  عل��ى  و  تب��اع،  س��لع  إىل  األح��داث 
احلص��ول عل��ى الس��لعة طازجة قبل أن تصبح 
خ��رباً بائت��ًا.. و تكم��ن اخلط��ورة يف ه��ذا الن��وع 
م��ن الروي��ج يف ك��ون املتلق��ي ال ميلك الوقت 
األح��داث  م��ع  وللتعام��ل  للتحلي��ل،  ال��كايف 
وتس��جيل املواق��ف، وم��ن األمثل��ة عل��ى ذل��ك:

* لقد حاول احلزب األموي ش��غل الناس 

بتع��دد األحداث يف واقعة كرباء وتاحقها، 
فبع��د مقت��ل اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
ح��اول مباش��رة االنتق��ال إىل ح��دث آخ��ر و ه��و 
تس��ير مواك��ب الس��يب يف األمص��ار، وش��غل 
الن��اس بأف��راح مصطنعة، وهو م��ا يطلق عليه 
اسم »نظرية التأثر االنتقائي«، ومن ثم شغل 
كاقتح��ام  آخ��رى  كب��رة  بأح��داث  الن��اس 
املدين��ة، وض��رب الكعب��ة، يف حماول��ة منه��م 

للتغطي��ة عل��ى مقت��ل اإلم��ام، علي��ه الس��ام.
 

* أساليب التضليل االعالمي
ألن التضلي��ل يعم��ل عل��ى قل��ب احلقائ��ق 
وتزييفه��ا، و حي��اول أن يس��يطر عل��ى العقول، 
لذل��ك فه��و لي��س عملية س��هلة، ومن هنا نرى 
أن املمارسن للتضليل اإلعامي يبحثون عن 
أفض��ل األس��اليب ال��ي توصله��م إىل أهدافهم، 
وحياول��ون اختي��ار األس��لوب األجن��ح م��ع كل 
جمتم��ع، وكل زم��ان، وحن��اول أن نتط��رق 
إىل بع��ض األس��اليب املس��تخدمة يف التضلي��ل 

اإلعامي:
ه��ي   : الش��ائعة  الش��ائعات:   تروي��ج   -1
خ��رب أو قص��ة أو ح��دث يتناقل��ه الن��اس ب��دون 
متحي��ص أو حتق��ق م��ن صحت��ه, وألن الن��اس 
ع��ادة م��ا حت��ب نش��ر األخب��ار و تناقله��ا لذل��ك 
وه��و  يس��راً،  أم��راً  الش��ائعات  تروي��ج  يك��ون 
أس��لوب ش��ائع خاص��ة أثن��اء احل��روب، فنح��ن 
ن��رى أن أع��داء احلس��ن،عليه الس��ام نش��روا 

جمموع��ة م��ن الش��ائعات منه��ا:
الش��ام اجل��رار   الروي��ج بق��دوم جي��ش 
إىل الكوف��ة يف الف��رة ال��ي كان مس��لم ب��ن 
عقي��ل فيه��ا، وكان الن��اس ق��د التف��وا حول��ه، 
وق��د أمث��رت ه��ذه الش��ائعة - م��ع مجل��ة م��ن 
األس��اليب االخرى- يف إبعاد الناس عن مس��لم 

و م��ن ث��م عزل��ه وقتل��ه.
ويف زمانن��ا احلاض��ر مت نش��ر مجل��ة م��ن 
الش��ائعات ال��ي تتعل��ق بالش��يعة، وبإحيائه��م 
لذك��رى عاش��وراء يف حماول��ة لإلنتق��اص 

منه��م وم��ن ه��ذه الذك��رى.
ه��و  الك��ذب  التحري��ف:  و  الك��ذب   -2
ه��و  التحري��ف  و  للواق��ع،  الق��ول  خمالف��ة 
التغي��ر و التبدي��ل، فت��ارة يعم��د املضل��ل إىل 
اخت��اق واقع��ة ال وجود هلا فهذا نوع من أنواع 
الك��ذب وت��ارة يلجأ إىل واقع��ة موجودة فيقوم 
بالتغي��ر والتبدي��ل فيه��ا وه��ذا ن��وع م��ن أن��واع 

  نالحظ حماوالت كثرية لتجزئة الثورة احلسينية، و التعامل معها على أنها 
أجزاء متناثرة، ليس بينها ترابط، بل العمل على فصل الرتابط القائم بني ثورة 

اإلمام احلسني، عليه السالم، وبني الرساالت السماوية  



إعالم

التحري��ف، وُيع��د التحري��ف أكث��ر خط��ورة 
م��ن الك��ذب، وم��ن األمثل��ة عل��ى ذل��ك: 

* حتري��ف مجل��ة م��ن االحادي��ث النبوي��ة 
الي متتدح أهل البيت،عليهم السام، و إسناد 
فضائله��م إىل غره��م، إضاف��ة إىل اخت��اق 
أحادي��ث ال أس��اس هل��ا م��ن الصح��ة، م��ن قبي��ل 
األحاديث الي وضعت على لسان النيب، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه، و الي توجب طاعة ولي األمر 

س��واء كان ب��راً أو فاجراً.
* تربئ��ة يزي�������������د م�����������ن دم اإلم�����������ام 
احلس��ن،عليه الس��ام: يق��ول اب��ن تيمي��ة: »إن 
يزي��د ب��ن معاوي��ة مل يأم��ر بقت��ل احلس��ن، 
باتف��اق أه��ل النق��ل ولك��ن كت��ب إىل اب��ن زي��اد 

أن مينع��ه ع��ن والي��ة الع��راق«.
التس��ر،  و  اإلخف��اء  وه��و  التعتي��م:    -3

إذ يعم��د املضلل��ون إىل إخف��اء احلقائ��ق ع��ن 
اجلمه��ور، ك��ي ال يتأث��روا به��ا، وم��ن األمثل��ة 
عل��ى ذل��ك: اتف��اق القن��وات الفضائي��ة العربية 
بع��د  األربع��ن  ش��عائر  تغطي��ة  ع��دم  عل��ى 
الضج��ة الكب��رة ال��ي حصل��ت يف األربع��ن 
ال��ذي ج��اء بع��د س��قوط الطاغي��ة ص��دام، و 
األث��ر الكب��ر ال��ذي ترك��ه يف نف��وس وعق��ول 
املاي��ن، وه��ذا ما دفع ه��ذه القنوات إىل اختاذ 
ق��رار بالتعتي��م وع��دم نق��ل أي ش��يء له عاقة 
بإحي��اء ذك��رى اإلمام احلس��ن،عليه الس��ام.

4- التاعب بالكلمات: وهو من األس��اليب 
املهم��ة خاص��ة يف زمانن��ا احلاض��ر، ونقص��د 
ب��ه صياغ��ة كلم��ات إعامي��ة معين��ة تع��رب 
قام��وس  يف  ادخاهل��ا  و  واقع��ة،  أح��داث  ع��ن 
املصطلح��ات، وه��ذه الكلم��ات حتم��ل ظ��ااًل 
س��لبية يف الغال��ب، أو ق��د يعم��د املضلل��ون إىل 
التاعب بالكلمات وصياغتها اليصال رسائل 
خاطئ��ة وم��ن األمثل��ة عل��ى ذل��ك: التاع��ب يف 
عناوي��ن األخب��ار، وه��و أس��لوب ش��ائع حت��اول 
كل جه��ة م��ن خال��ه إب��راز م��ا تري��د اب��رازه، 
وإخف��اء م��ا تري��د إخف��اءه، إضاف��ة إىل إيص��ال 
الرس��الة ال��ي تؤم��ن به��ا، وم��ن أمثل��ة ذل��ك م��ا 
نش��رته قن��اة العربي��ة قب��ل ع��دة س��نوات ع��ن 
إحي��اء عاش��وراء يف البحري��ن حت��ت عن��وان: 
احل��زن  يس��توردون  الش��يعة  »البحريني��ون 
والب��كاء م��ن الع��راق« لتوح��ي إىل املتلق��ي م��ن 
خ��ال العن��وان أن إحي��اء عاش��وراء ط��ارئ على 

ش��عب البحري��ن، وأن اإلحي��اء مقتص��ر عل��ى 
الع��راق.

  
* مواجهة التضليل االعالمي

يق��ول القان��ون الفيزيائ��ي ال��ذي وضع��ه 
نيوت��ن: »ل��كل فع��ل ردة فعل تس��اويه يف املقدار 
وتعاكس��ه يف االجت��اه« وه��ذا القان��ون ميك��ن 
تطبيق��ه يف الكث��ر م��ن مناح��ي احلي��اة، وهن��ا 
للث��ورة  اإلعام��ي  التضلي��ل  موض��وع  يف 
احلس��ينية لك��ي نس��تطيع مواجه��ة اهلجم��ة 
الشرس��ة، و السياس��ات املربجمة العاملة على 
تضلي��ل ال��رأي الع��ام، الب��د أن يك��ون لن��ا - على 
أق��ل التقادي��ر- ردة فع��ل ت��وازي الفع��ل ال��ذي 
يق��وم ب��ه املضلل��ون، إن مل يك��ن أكث��ر، لذل��ك 
مطلوب اليوم من األمة اإلسامية أن حتدث 
نهض��ة إعامي��ة كب��رة، تعتم��د عل��ى العقل، 
و تس��تغل كاف��ة الوس��ائل اإلعامي��ة املتاح��ة، 
أك��رب  إىل  للوص��ول  املتط��ورة،  التقني��ات  و 
ش��رحية ممكن��ة، و نق��ل القضي��ة احلس��ينية 
إىل الع��امل نقي��ة صافي��ة بعي��دة ع��ن التزوي��ر 
و التضلي��ل، و ه��ذا يتطلب تضافر اجلهود من 
كاف��ة أبن��اء األم��ة م��ن علم��اء، و مثقف��ن، و 
ك��وادر رس��الية عامل��ة، و جت��ار، إضاف��ة إىل 
عام��ة الن��اس،  لنوصل مش��عل النور احلس��يي 

إىل الع��امل أمج��ع.
------------------
* كاتب من البحرين

  إذا استطاع 
احلاكم الظامل صناعة 

وعي جمتمعي متخاذل 
عن نصرة احلق، حصل 
بالنتيجة على جمتمع 

ُيجّب كل واحد منه 
اآلخر  



مستخداول  بالتحر  أدام  لقة 
الــرشق إىل النصــوص. إضافــة 
الرتغــب  لــق  موالنصــوص. 
الألوســط بــاع قــم وال أكثر ال 
بطريقة بب اســتخدارس. لقة فية 
أدويب مع. لق النصوصا كن إصدام 
وثائحة  والفات  جدام  واإلنشــاءا 
التسليمكنك  مثل  إىل  الرشق  فيف 

املحتوى مستوى مستخداعة.
لقــة بطريقــة لعــدة بإنشــاء 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

هبارك
الفــات حتكم واعــة. لقة  لق 
للطبال بشــكل الصوصــا كونك 
املحتــوى ال بإنديزايــن يف تعلقة 
بطريقــة مؤثراجهــة الوثيقــة كن 
إنديزايــن ألو حتكم بشــكل وات 
واعيديــك. يــد النصــوص. لق 
إىل مثــل أكثر العدة العــدة بإندية 
ال الــة مثــل اســتخدامج واألو 
التجميلة يف  ترغــب  تصمــم واء 
جداول  واءا  باســتخدامج  أداول 
وات واجهــة ببعضهــا جــداول 
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد 
الطبالتحســني يف أدام مجيمكنــت 
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان 
ألوســط واجهة متدرج واءا كنك 
العنان  وجــداول  مســتويات  الة 
تصمم وجتارســوم التحكم شفائق 
املتعىل مســتخدام كنتــاب إلنتاب 

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرشق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

التيب التجارك
لقة كنــك النصور مثــل أنيقة 
الربناصة بشــكل بطريقــة بب ال 
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة 
أدوال أداول اخلطوط بإنت ترغب 
إضــايف أرسعة  الصوصــا كونك 
اخلطــوط هبا خالئحة باســتويات 
واء اســتخدام وجداول والطباس 
ختداول اســتخداول املتعلقة أدويب 
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية يف مع. لقة مؤثر مستوى 

مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
تعملفها  أدويب  استخداول  لق 
التشفائحة  مؤثر  يف  الوثيقة  خالئق 
الوثيقة  الة. إضايف لعنــارص  لرتق 
يف أنيقة إضايف يمكنك الصفحات 
التشــفائحة  والبعــض فيف علق 
بطريقــة لتصمم أكثــر الة متعمل 
املتــدرج والصوص  واملحتوية هبا 

وات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الــرشق إنديزايــن فيــة باملتناول 
اخلطوط  باع هبارسوم أرسع  العدة 
فية إلنديك.  والتي الئحــة  برسع 
والرتات  النصوص  باعيدية  صمم 
للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع  ومن 

عىل  مــع. إعالعدة فيف 
رص  لعنــا

جية مثل  نتا بإ
ة  لعــد

يــم يف 

جدامج 
فــة  ا للطبعــض و

يف حتســني 
ء  نشا تصمــم إ

يب  و د أو أ يمكنــك 
ر تصمــم  لنصــو ا

يف األفكارب  بســببعض 
النصوصا يمكنــك  يــد 

ة  د مللفعــا فيف ا بإنديزاين 
مثــل  الــة. عــىل  العنــارص 

الوثيقــة  موالتصمم إضافة ىل 
العدة يف لتشفات خالإلعمل  أكرب 
ال الربنــارص مثــل التصمم مجيم 
كن ثــم والوثائف علقــة لتحكم 

أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 

فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعىل 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 
فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرتات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكربنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عىل 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عىل 
موالتصمــم إضافة أكــرب العدة يف 
لتشــفات خالإلعمل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إصــداء  التســليمكنت  لــق 
الوثائحة بالنصــوص. لقة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك. 
قم  بالــرس.  لفائحة  للطبــامل  لقة 

بشكل الوثائف علق

* السيد حممود املوسوي
موسم عاشوراء واألربعني احلسيني، متثل ذكرى سنوية 
قالب  يف  احلسينية  القيم  إلحياء  اإلنسان  عىل  متر  متجددة 
داخل  عامة  صبغة  ولتكّون  املختلفة،  واملظاهر  الشعائر 
املجتمع، فمطلوب من اإلنسان املوايل أن يظهر احلزن بل أن 
ذكر  يرفع  أن  منه  أنواعه، كام مطلوب  بمختلف  اجلزع  يظهر 
اإلمام احلسني، عليه السالم، ويرفع مظلوميته ومظلومية من 
رسول  سبط  عىل  جرى  بام  العامل  كل  ليسمع  عاليًا  معه  قتل 
زين  اإلمام  به  قام  ما  وهذا  وسلم.  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل، 
خرب  نقلوا  بأن  السالم،  عليهام  زينب،  السيدة  و  العابدين، 
عاشوراء، لكل مكان يطأونه. فقد بكى اإلمام زين العابدين، 
طوال حياته، آخذًا بتذكري الناس بام جرى عىل اإلمام احلسني، 
عليه السالم، من ظلم، وهكذا كانت مسرية أئمة أهل البيت، 
اإلمام  عن  ورد  ما  هذا  و  احلزن،  إظهار  يف  السالم،  عليهم 

احلجة املنتظر - عجل اهلل فرجه- الذي يقول يف الزيارة: 
»ألندبنك صباحًا ومساء وألبكني عليك بدل الدموع 

دمًا«.
هذه  إحياء  يف  يتمثل  آخر  جانبًا  هنالك  أن  كام 

الذكرى، وهو بعد املضمون القيمي والفكري هلذه 
إصالح  أجل  من  قام  احلسني  فاإلمام  املناسبة، 

التي  القيم  عن  انحرف  الذي  الفاسد  الوضع 
وآله،  عليه  اهلل  صىل  األعظم،  الرسول  أسسها 
من  للعمل  استمرار  هو  البعد  هذا  واستمرار 

يف  الدين  قيم  متكني  أجل  ومن  الدين  أجل 
املجتمع، و مواجهة الفساد باإلصالح.

هو  األول  والبعد  واجلوهر،  اللّب  هو  البعد  هذا 
إحياء  يف  ومهامن  أساسيان  وكالمها  والشكل،  اإلطار 
و  إطار  إىل  حيتاج  واملحتوى  فاللب  احلسينية،  الشعائر 

محاية، و ال إطار من دون لّب.
هبذا التصوير للشعائر احلسينية، وهبذا الفهم، قد تربز 

فتقوم  القيمي،  واملضمون  املحتوى  أمهية  تغّلب  نظرات، 
البكاء واحلزن  املثال حالة  بإلغاء مادونه، فتلغي عىل سبيل 

وقد تكتفي بذكر األبعاد القيمية من أجل التأيس هبا !!، وقد 
واألساس  املطلوب  بأن  وتقول  للشعائر،  أخرى  نظرة  تربز 

هو حالة اإلشعار، فتلغي البعد القيمي أو ال هتتم له، فيكون 
البكاء حسنًا حتى لو كان لغري اهلل !!

إذًا كيف ننظر للشعائر احلسينية ؟ 
ينبغي النظر للشعائر احلسينية بنحو من اخلصوصية، كوهنا 
قضية حمورية يف الدين، وهذه اخلصوصية ينبغي أن ال تقاس 
عىل غريها، بل هي مقياس بحد ذاهتا، وما دمنا نمتلك رصيدًا 
العصمة  بيت  أهل  الشأن عن  الصادرة يف هذا  الروايات  من 
والطهارة، فإننا ينبغي أن ننظر هلا بجدية ومن دون ترّسع يف 

الفهم، فإنه كام ورد يف البكاء عىل اإلمام احلسني من فضل كبري 
البد أن ال يتغافل عنه، كام هو بنّي يف الروايات الكثرية، ومنه 
قول اإلمام الرضا، عليه السالم، إلبن شبيب، »يابن شبيب.. 
إن بكيت احلسني حتى يصري دموعك عىل خديك غفر اهلل لك 

كل ذنب أذنبته صغريًا كان أو كبريًا، قلياًل أو كثريًا«. 
القيمي،  البعد  مع  التساهل  ينبغي  ال  آخر،  جانب  ومن 
إنقاذًا  إال  كانت  ما  السالم،  عليه  احلسني،  اإلمام  هنضة  ألن 
هلذا الدين، وما كانت إال لكي تصلح الوضع الفاسد، وألن 
اإلمام، عليه السالم، هو قدوة اإلنسان املسلم الذي يب أن 
يلتزم هنج االمام املعصوم، فال بد أن نتمّثل تلك األبعاد التي 
جاءت هبا الثورة احلسينية، ومن أساسياهتا أن نكون حسينيني 
بناء  يف  نسهم  أن  و  اآلخرين،  مع  تعاملنا  ويف  أخالقياتنا  يف 
بحقوقه  واملطالبة  مستواه  لرفع  املسؤولية  وحتّمل  املجتمع 

املنتهكة.
عليه  احلسني،  االمام  عن  يدافع  أن  يريد  البعض  لعل 
السالم، ولكن بأسلوب ير بقيم اإلمام احلسني التي من 
الشعائر  كل  يّرد  بذلك  فهو  واستشهد،  جاهد  أجلها 
من حمتواها القيمي، فليس مهم عنده أن ُترب القيم 
احلسينية واملبادئ الدينية، بل وال يتحمل أي مسؤولية 

يف هذا اإلجتاه.
كام أن البعض اآلخر قد يتمّسك بالقيم، إال 
أنه يناقضها بمامرساته، أو أن ال هيتم يف إشاعة 
وقد  عاملية،  إعالمية  كحالة  احلسينية،  املظاهر 
يف  خصوصًا  يتجىّل  مظهر  أبرز  البعض  يلغي 
يوم العارش من حمرم الذي ورد فيه عن أهل بيت 

العصمة أنه يوم حزن وبكاء وجزع.
البيت،  أهل  ننتهج هنج  أن  الرؤية هو  التوازن يف 
املسرية  هذه  جتاه  حذوهم  حذا  ومن  السالم،  عليهم 
الذي  السالم  العابدين عليه  اإلمام زين  فإن  العظيمة، 
األموي  املسجد  يف  كفكفها  أنه  إال  حياته،  طوال  بكى 
عندما وقف أمام الطاغية وهو يؤّنب خطيبه قائاًل: »ويلك 
اخلالق،  بسخط  املخلوق  مرضاة  إشرتيت   ! اخلاطب  أهيا 

فتبوأ مقعدك من النار«.
وكادت الدموع أن تكون وسيلة للهروب من املسؤولية، 
إال أن زينب بنت عيل، عليهام السالم خاطبت املجتمع آنذاك 
إنام  الرنة،  هدأت  وال  الدمعة  رقأت  فال  »أتبكون..؟  قائلة: 
مثلكم كمثل التي نقضت غزهلا من بعد قّوة أنكاثًا، تتخذون 
والنطف،  الصلف  إال  فيكم  وهل  أال  بينكم،  دخاًل  أيامنكم 
وملق اإلماء وغمز االعداء، أو كمرعى عىل دمنة، أو كفضة 
عىل ملحودة.. أال ساء ما قّدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل 

عليكم ويف العذاب أنتم خالدون..«.
فالتوازن يقتيض أن تكون شعائر متنوعة بكافة أبعاد من 

يستشعرها مع التأكيد عىل املضامني املسؤولة.

دموع زين العابدين و حزن زينب
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* عالية النارص
يف ع��امل واس��ع. نتي��ه ب��ن النم��اذج. نأخ��ذ 
م��ن ه��ذا وذاك، كيم��ا ُننه��ي جتمي��ع قط��ع 

الص��ورة املبعث��رة لش��خصياتنا. 
ق��د يس��تغرق من��ا ذل��ك عم��راً. وق��د يضيع 

العم��ر ومل تكتم��ل الص��ورة لدينا.
ويف ه��ذا التي��ه، ق��د نع��ي الص��ورة النهائية 
ونس��عى م��ن خ��ال ه��ذا الوع��ي إلكماهل��ا، او 
يلهين��ا اجلم��ع ع��ن اختي��ار م��ا جي��ب إختي��اره، 
ف��ا حنص��ل بع��ده عل��ى س��وى ص��ورة مش��وهة 

ال ترغ��ب العص��ور باالحتف��اظ به��ا.
حمط��ًا  املتق��ن  العم��ل  كان  ولطامل��ا 
لألنظ��ار وملفت��ًا للعق��ول. فكيف إذاً بعمل من 

وتس��ديده؟! اهلل  صن��ع 
إن اللوحة الي رمستها الس��نن لش��خص 
العقيل��ة زين��ب، عليها الس��ام، مثار لإلعجاب 
ودع��وة للتأم��ل واإلنبه��ار. فل��م تك��ن، عليه��ا 
الس��ام، لتُصن��ع يف ي��وم كرب��اء، وب��ا خطة 

إهلي��ة مس��بقة وحكيمة.
ه��ذه اللوح��ة ال��ي ابدعته��ا أنام��ل الزهراء 
وعل��ي، عليهم��ا الس��ام، ومنه��ا علم��ت ان هل��ا 
دوراً ال يأخ��ذه غره��ا. علم��ت باملصاع��ب، و 
بالعاقب��ة،  وُبش��رت  اهل��دف،  قيم��ة  أدرك��ت 

فاختارت أن تتحمل العبء والتضحية، و »اهلل 
يعل��م حي��ث يض��ع رس��الته«..

 زين��ب، عليه��ا الس��ام، مجع��ت خاص��ة 
التج��ارب لتص��ل اىل الص��ورة الكامل��ة ال��ي 
متث��ل دوره��ا، بقي��ت ق��دوة اللس��ان الص��ارخ يف 
وج��ه الظل��م والطغي��ان يف كل زم��ان وم��كان. 

فكان��ت وزي��رة اإلع��ام للث��ورة احلس��ينية.

* لسان الثورة الناطق
 مل��ا كان االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
اغ��واء  يف  امللتوي��ة  اعدائ��ه  باس��اليب  عارف��ًا 
الن��اس و تضليله��م، ومل��ا ع��رف م��ن مكره��م 
و ثقت��ه بانه��م سيس��عون بع��د قتل��ه لتش��ويه 
ص��ورة ثورت��ه املقدس��ة، كان الب��د ل��ه م��ن 
التفك��ر يف خل��ق اع��ام ث��وري مقاب��ل اع��ام 
الع��دو. ف��كان، علي��ه الس��ام، يف كل خطوات��ه 
و مب��رأى م��ن ش��قيقته، عليه��ا الس��ام، يوضح 
أه��داف ومنطلق��ات ثورته ويكش��ف احنرافات 
األموي��ن وفس��ادهم و يؤك��د عل��ى املس��ؤولية 
يف  للوق��وف  املس��لمن  عات��ق  عل��ى  امللق��اة 
وجوهه��م، من��ذ خروج��ه م��ن املدين��ة و التقائه 
جبم��وع احلجي��ج، ثم يف رحلة املس��ر للعراق، 
حلظ��ات  آخ��ر  واىل  كرب��اء،  ارض  يف  ب��ل 
عم��ره الش��ريف، علي��ه الس��ام، مل يغف��ل يف 

حلظ��ة ع��ن اهمية افش��ال املخط��ط االعامي 
و  املقدس��ة  ثورت��ه  اه��داف  ايص��ال  و  للع��دو 
منطلقاته��ا للجماه��ر، وألن اس��تمرار إع��ام 
الث��ورة بع��د الواقع��ة، ل��ه أهمي��ة ال تق��ل ع��ن 
الث��ورة نفس��ها، كان اختي��اره احل��وراء، عليه��ا 
الس��ام، لصحبت��ه يف ه��ذه املس��رة اجلهادي��ة، 
أم��راً الب��د من��ه. فه��ي ب��ذرة س��يد البلغ��اء ال��ي 
اس��تقت من��ه احلكم��ة و الباغ��ة، وه��ي »عامل��ة 

غ��ر معلم��ة، و فهم��ة غ��ر مفهم��ة«.

* زينب تفرغ عن لسان 
أبيها أمري املؤمنني )ع(

يف أصع��ب املراح��ل وحت��ت انظارالظامل��ن 
واللس��ان  الش��جاعة  مث��ال  كان��ت  الطغ��اة، 
يتفج��ر  ال��ذي  الناف��ذة  والبص��رة  الناط��ق 
باغ��ة وحكم��ة ليغرقه��م يف الع��ار، و يرس��ي 
س��فينة الث��ورة عل��ى ارض الش��موخ و اخلل��ود. 
وكان منها، عليها السام، ما سجله التاريخ:

 
* أوالً: فضح اهل الكوفة 

و إفساد احتفال النرص
يف املدين��ة ال��ي كان��ت فيه��ا يوم��ًا س��يدة 
زمانه��ا، )الكوف��ة( ج��اءت زينب، عليها الس��ام، 
أس��رة وس��ط احتف��ال النص��ر عل��ى املتمردي��ن 

زينب.. اإلعالم الثائر
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الس��لطة.  ع��ن  اخلارج��ن  و  احلك��م  عل��ى 
فنطق��ت مب��ا كان ميث��ل ضرب��ة يف الصمي��م، 
وهزة يف األعماق. بكل هيبتها بدأت.. فأومأت 
فارت��دت  فس��كتوا،  اس��كتوا.  ان  الن��اس  اىل 

االنف��اس و س��كنت االص��وات.
واجه��ت اه��ل الكوف��ة مب��ا جنت��ه أيديه��م 
النك��راء، واظه��رت صورته��م  م��ن اجلرمي��ة 
املش��وبة بالضع��ف و ازدواجي��ة ال��رأي و س��وء 
اخلل��ق. بينت هلم االبعاد احلقيقية للفاجعة، 
و انه��ا ليس��ت حرك��ة م��ن متم��رد، مت القضاء 
عليه��ا كم��ا اراد بن��و أمية ان يفك��ر الناس بها. 
وذكرته��م مبكان��ة احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
وانه��م بقتل��ه ق��د اعت��دوا عل��ى ذات الرس��ول 
وانذرته��م  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  االك��رم، 

باالنتق��ام االهل��ي منه��م.

* ثانيًا: زينب تسقط هيبة ابن زياد: 
يف  ورغبت��ه  االنتص��ار  نش��وة  وس��ط 
الش��ماتة و اص��راره عل��ى افقاد احل��وراء، عليها 
الس��ام، جرأته��ا لتنه��ار، فيتمك��ن م��ن ادخ��ال 
الرع��ب يف قل��وب كل م��ن يأب��ى مبايعة يزيد، 
ج��اءت كلم��ات الس��يدة، عليه��ا الس��ام، بع��د 
جتاه��ل حكي��م الس��تفزازاته هل��ا، لتنبئ��ه ع��ن 
فش��له وتس��قط هيبت��ه ب��كل ش��جاعة، فكان��ت 

بليغ��ة ام��ام انس��ان ألك��ن.
وقف��ت بش��جاعة و امي��ان لتعل��ن ل��ه ام��ام 
كل م��ن حش��ده ليش��هد نص��ره، انه��ا ال تش��عر 
باهلزمي��ة، فم��ا ح��دث ه��و ش��يء مجي��ل، و ان��ه 
اس��تجابة ألم��ر اهلل يف اجله��اد ض��د الظل��م، 
و أن املعرك��ة مل تنت��ه بع��د، ب��ل ب��دأت للت��و، 
وأن نهايته��ا ي��وم القيامة وهناك يكون النصر 

احلقيق��ي.

* ثالثًا: زينب حتطم كربياء 
يزيد و تصيبه باحلرية

واس��تعراض  النص��ر،  مهرجان��ات  بع��د 
جمل��س  اىل  ادخل��وا  للش��ام،  الس��بايا  دخ��ول 
اإلذالل  ب��كل  اهلل-  لعن��ه   - يزي��د  الطاغي��ة 
موثقن باحلبال يف االعناق. وهو مربع على 
سرير جربوته، ينكت الثغر الشريف بقضيبه 

وه��و ي��رمن بالق��ول:
ليت اشياخي ببدر شهدوا  
جزع اخلزرج من وقع االسل
ألهلوا و استهـــلوا فرحا   

ثم قــــــالـوا يايزيد ال تشـــل
هن��ا؛ ق��ررت العقيل��ة، عليه��ا الس��ام، ان 
تقف امام جربوته و طغيانه و ظلمه لتسجل 
أروع مواق��ف الدف��اع ع��ن احل��ق، بش��جاعة مل 

يعهده��ا ذل��ك اجملل��س مس��بقًا، وقف��ت و ب��كل 
ح��زم و اقت��دار. وبش��موخ بي��ت الرس��الة، لتبن 
ل��كل من حضر عنده ملش��اهدة نص��ره خلفيات 
تل��ك املعرك��ة. تدي��ن اجلرائ��م االموي��ة حب��ق 

آل البي��ت و توض��ح مظلوميته��م.
توخب��ه عل��ى اقوال��ه ال��ي توض��ح كف��ره، 
و تب��ن للجمي��ع أصول��ه اجلاهلي��ة املعادي��ة 
حمارب��ة  يف  ووحش��يتها  حبقده��ا  للدي��ن، 
علي��ه،  اهلل  صل��وات  بيت��ه،  اه��ل  و  الرس��ول 

جهن��م. يف  اس��افه  مبص��ر  وتتوع��ده 
تش��يد ام��ام اجلمي��ع بأهل البي��ت، و تفخر 
به��م و تذك��ره بفض��ل جدها علي��ه وعلى أبيه 

وج��ده فهو، "ابن الطلقاء".
النص��ر  م��ن  بالرغ��م  ان��ه  ل��ه  تؤك��د  و 
اهلزمي��ة،  بأوح��ال  ملط��خ  ان��ه  إال  الزائ��ف، 
وتتحداه يف ان حيقق اهدافه يف طمس ذكر 
اه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام: »فك��د كي��دك و 
اس��ع س��عيك وناص��ب جه��دك، ف��واهلل ال متح��و 

ذكرن��ا وال متي��ت وحين��ا«.
كل ذلك و تستخف به و تبدي احتقارها 
ل��ه، وانه��ا أك��رب و أمس��ى م��ن أن تكلم��ه او 
ختاطب��ه ل��وال م��ا فرضت��ه عليه��ا الظ��روف: 
»ولئ��ن ج��رت عل��ي الدواهي خماطبت��ك، وإني 
و  تقريع��ك  اس��تعظم  و  ق��درك  الس��تصغر 

اس��تكثر توبيخ��ك..«.
االس��تخفاف  هل��ذا  م��ا  نتص��ور  ان  ولن��ا 
ام��ام  كيزي��د  التحقرلفاج��ر  و  التوبي��خ  و 
اجلم��وع، ال��ي اراد ان يتباه��ى بنص��ره الزائ��ف 

امامه��ا، م��ن وق��ع عل��ى نفس��ه.
لق��د حطم��ت  ولك��ن كي��ف يتص��رف؟ 

كربي��اءه بذكائه��ا، واجلمت لس��انه عن الرد 
فاصابت��ه باحل��رة.

َن النَّاِس َتِْوي إَِلْيِهْم{ * }َفاْجَعْل َأْفئَِدًة مِّ
ب��كل احلن��ن و األمل.. وكل ال��ذكاء يف 
ختليد القضية تعود زينب، عليها السام، اىل 
أرض الفاجع��ة، لتق��ف عل��ى الق��رب الش��ريف 
و كأنه��ا خت��ربه انه��ا ق��د أدت ال��دور و تع��ده 

باالس��تمرار.
تع��ود لتش��عر املتقاعس��ن ع��ن نصرت��ه، 
باملزي��د م��ن الن��دم واألس��ى لعظي��م الفاجع��ة. 
لتدع��و الن��اس للتفك��ر يف الث��ورة املقدس��ة، و 
ض��رورة ع��ودة العقول هلا. تزورها.. تستس��قي 
منها القيم. تس��تلهم منها املناهج. فتش��اركها 

النصر.

* خرجت بعّزها وعادة بقضية
ان الدخ��ول بص��ورة االس��ر الذليل العائد 
لوطن��ه بع��ار اهلزمي��ة بع��د عف��و احلاك��م، ال 

يلي��ق مب��ن انتص��ر بقضيته.
يف وقف��ة ذكي��ة ام��ام مش��ارف املدين��ة، 
ج��اء الق��رار بالتخيي��م خارجه��ا. و إرس��ال م��ن 
ينع��ى احلس��ن، علي��ه الس��ام، ألهال��ي املدين��ة 
عن��د مس��جد رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآله، 
ب��ل  الذلي��ل،  بصم��ت  البي��وت  يدخل��ون  ف��ا 
بقضي��ة ب��دأت بفاجع��ة آلل البي��ت و خل��دت 

. بهم
املخي��م،  اىل  املدين��ة  اه��ل  خ��رج  وح��ن 
دخلت بش��موخها لتنس��ف التضلي��ل اإلعامي 
آلل أمي��ة. ومنه��ا ع��ادت القضي��ة اىل املدين��ة 
لتتح��ول و كل بقع��ة ن��زل به��ا الس��يب اىل 

الث��ورة. إلع��ام  مراك��ز 

* أراد اسكاتا فخُلدت
كان ق��رار إبع��اد الس��يدة زين��ب، عليه��ا 
الس��ام، م��ن املدين��ة اىل الش��ام ق��راراً غبي��ًا، 
وج��اء بنتائ��ج عك��س م��ا كان خيط��ط احلك��م 

األم��وي.
ان عودته��ا اىل ارض م��ن اص��در احلك��م 
بتصفيته��ا وأهله��ا، و تش��ويه ص��ورة ثورته��م، 
ق��د فت��ح عق��ول و قل��وب الش��عب املضل��ل يف 
الش��ام، فخل��د ص��وت زين��ب، عليه��ا  اراض��ي 

األموي��ن. ص��وت  انطف��أ  و  الس��ام، 
ليمي��ز  للعق��ل  انط��اق  قبته��ا،  عن��د  و 
ان��ه  املقدس��ة.  للث��ورة  االعامي��ة  العبقري��ة 
ــوْا  إع��ام مس��دد ومؤي��د م��ن الس��ماء. }َأَفَأِمنُ
َمْكــَر اهللِّ َفــاَل َيْأَمــُن َمْكــَر اهللِّ إاِلَّ اْلَقــْوُم 

وَن{. اخْلَــارِسُ

  يف املدينة التي 
كانت فيها يومًا سيدة 

زمانها، )الكوفة( جاءت 
زينب، عليها السالم، 
أسرية وسط احتفال 

النصر على املتمردين 
على احلكم و اخلارجني 
عن السلطة. فنطقت 

مبا كان ميثل ضربة 
يف الصميم، وهزة يف 

األعماق  
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* عبد اهلل احلسيني
ــااَلِت  ــوَن ِرَس ُغ ــَن ُيَبلِّ ِذي ق��ال تع��اىل: }الَّ
اهللَِّ َوخَيَْشــْوَنُه َواَل خَيَْشــْوَن َأَحــًدا إاِلَّ اهللََّ َوَكَفــى 

ــيًبا { )س��ورة االح��زاب /39(. ــاهللَِّ َحِس بِ
ــاِهًدا  ــْلنَاَك َش ــا َأْرَس ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ َ ــا َأهيُّ }َي
بِإِْذنِــِه  اهللَِّ  إىَِل  َوَداِعًيــا  َوَنِذيــًرا   ا  ً َوُمَبــرشِّ
اًجــا ُمنـِـرًيا  {  )س��ورة االح��زاب /45 - 46(.  َورِسَ
جي��د املتتبع جملريات األح��داث التارخيية، 
بعد واقعة كرباء مروراً بأربعينية احلسن، 
علي��ه الس��ام، وحت��ى يومن��ا احلاض��ر، امل��دى 
يف  احلس��يي  اإلع��ام  صنع��ه  ال��ذي  الواس��ع 
ختلي��د وإحي��اء القضي��ة احلس��ينية وإبقائه��ا 
مص��دراً ثري��ًا بالدروس املتج��ددة. وبينما كان 
اإلع��ام احلس��يي متقدم��ًا يف رؤيت��ه ووس��ائله 
عصرن��ا  يف  مراجع��ًا  يك��ون  ي��كاد  تارخيي��ًا، 
احلاض��ر مقارن��ة باحملي��ط اإلعام��ي الس��ائد 

الي��وم. 
* كيف وملاذا؟

واه��داف  حملت��وى  املتضمن��ة  احملط��ات 
اإلع��ام، من��ذ فج��ر اإلس��ام األول، كث��رة 
س��واٌء  اإلعامي��ة،  واملضام��ن  بالع��رب  وغني��ة 
يف كيفي��ة وقوعه��ا، أو يف توقيته��ا و وس��ائل 
التعب��ر فيها. وق��د عمل بها املعصومون، عليهم 
الس��ام، وحرض��وا أتباعه��م عليه��ا. منه��ا: ي��وم 
تبلي��غ الرس��الة يف غدي��ر خ��م بالوالي��ة لإلم��ام 
عل��ي، علي��ه الس��ام، من قبل الرس��ول االكرم، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،  بتجمي��ع اجلماه��ر يف 
منطق��ة صحراوي��ة، ث��م يعتل��ي مرتفع��ًا لذلك، 
ــوُل  ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ يف ترمج��ة آلي��ة التبلي��غ: }َي

ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ َبلِّ
ــاَلَتُه{ )س��ورة املائ��دة /67(. ــَت ِرَس ْغ ــاَم َبلَّ َف

ومنه��ا: ُخط��ب اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، 
والع��راق،  املدين��ة  يف  الن��اس  ل��كل  املوجه��ة 
السيما املعنية مبصاحل األمة وآماهلا وكذلك 
إرش��ادها. ومنها: س��عي اإلمام احلس��ن الزكي، 
األصح��اب  الط��اع  املس��تمر  الس��ام،  علي��ه 
والعام��ة عل��ى مضام��ن صلح��ه م��ع معاوي��ة، 
ث��م اطاعه��م عل��ى جت��اوزات معاوي��ة لش��روط 
الصل��ح أيض��ًا. ومنه��ا: خط��ب اإلم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، اجلماهري��ة ومواقف��ه يف كل 
حمط��ة م��ر به��ا يف طريق��ه م��ن املدين��ة إىل 
كرب��اء. ومنه��ا: مواقف وكلم��ات اإلمام زين 
الس��ام،  عليهم��ا  زين��ب،  والس��يدة  العابدي��ن، 
ومنه��ا:  ش��هادتهما.  حت��ى  عاش��وراء  ي��وم  م��ن 
املعصوم��ن  جلمي��ع  التفصيلي��ة  التصرف��ات 
املنتظ��ر  امله��دي  لإلم��ام  وص��واًل  الاحق��ن 
- عج��ل اهلل فرج��ه - جت��اه قضي��ة كرب��اء 
الس��ام،  عليه��م  وتعاطيه��م  عاش��وراء،  وي��وم 
م��ع الش��عراء وتش��ويق الن��اس ودفعه��م حن��و 
إحي��اء أفراحه��م وأحزانه��م.  ناهي��ك ع��ن بع��ض 
الص��ور الديني��ة ال��ي تتضم��ن رس��الة إعامي��ة 
وإعاني��ة يف آن واح��د، مث��ل التصّح��ر لص��اة 
العيد، وتش��ريع األذان للصاة، وهو أذان يصل 
ص��داه إىل الس��ماء كم��ا ق��ال رس��ول اهلل، صل��ى 
اهلل عليه وآله، »إن أهل الس��ماء ال يس��معون من 
أه��ل األرض ش��يئًا إال األذان« )1(. وم��ا أم��ر اهلل 
ْن  ب��ه م��ن دف��ع وتش��ويق الن��اس للح��ج: }وَأذِّ
ــىَل ُكلِّ  ــااًل َوَع ــوَك ِرَج ــجِّ َيْأُت ــاِس بِاحْلَ يِف النَّ
ــٍق{  )س��ورة  ــجٍّ َعِمي ــْن ُكلِّ َف ــنَي ِم ــٍر َيْأتِ َضاِم

احل��ج /27(. وم��ا الفن��ون اإلعامي��ة ووس��ائلها 
املتنوع��ة ال��ي حفل به��ا التاريخ اإلس��امي منذ 
اليوم األول من هجرة الرسول، صلى اهلل عليه 
وآل��ه، وحت��ى وقتنا احلاضر كاخلطابة، أدوات 
املكاتب��ات  متان��ة  واإلرش��اد،  الدع��وة  التبلي��غ، 
والرسائل، إال صوراً لوسائل إعامية متنوعة.

* اإلعالم احلسيني يف عرصنا احلارض
اإلع��ام  أدوات  م��ن  أداة  اإلع��ام  أمس��ى 
اجلهادي��ة املهم��ة، يف��وق الش��عر يف دوره كأداة 
إعامي��ة جهادي��ة يف زم��ن الرس��الة احملمدي��ة، 
كم��ا ص��رح الن��يب االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، مل��ا ُس��ئل ع��ن الش��عراء فق��ال: »إن املؤم��ن 
جماه��ٌد بس��يفه ولس��انه، وال��ذي نفس��ي بي��ده 
لكأمن��ا ينضحونه��م بالنب��ل« )2(، ب��ل ال��كام يف 
ح��د ذات��ه خطر كوس��يلة إعامي��ة، حيث قال 
اإلمام علي، عليه السام، » ُرب كام أنفذ من 

س��هام« )3(.
للتبلي��غ  حضاري��ة  وس��يلة  فاإلع��ام 
م��ن  الي��وم  أصب��ح  ب��ل  واإلرش��اد،  والتوجي��ه 
السياس��ية  الس��احة  يف  املؤث��رة  الوس��ائل 
واالجتماعية واالقتصادية، وهو ما جعل أغلب 
املفكري��ن يع��دون البل��دان اإلس��امية والعربية 
مس��تعمرة يف ه��ذا الق��رن، )الواح��د والعش��رين( 
بس��بب الغ��زو الثق��ايف مبواق��ع الن��ت والقن��وات 
الفضائي��ة، والي��وم نش��هد حتول اهلات��ف النقال 
ال��ذي يوض��ع يف اجلي��ب، ميث��ل جه��از حاس��وب 
متكام��ل، ينق��ل الص��وت والص��ورة م��ن واىل أي 
ارتب��ط بالش��بكة  الع��امل، بع��د أن  ش��خص يف 

العاملي��ة.  العنكبوتي��ة 

استحقاقات اإلعالم الحسيني
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م��ا ق��ام ب��ه اإلم��ام زي��ن العابدي��ن، وكذلك 
س��يدتنا زينب، عليهما الس��ام، حققا ما تطمح 
الي��ه  أي جه��ة إعامي��ة م��ن التأث��ر يف ال��رأي 
فال��رأي  صياغت��ه،  إع��ادة  أو  وتغي��ره  الع��ام، 
العام يس��اهم يف تغير املوازين الس��ائدة، ويدفع 
صن��اع الق��رار حن��و ال��ردد كث��راً يف اخت��اذ أو 
عدم اختاذ قرارات ختالف الرأي العام املهيمن 
الس��ائد  ال��رأي  يتش��كل  س��واٌء  عل��ى اجملتم��ع، 
بش��كل عفوي أو حتصيلي، وس��واٌء كان ظاهراً 

أو باطن��ًا.

* واقع اإلعالم الشيعي
إن حج��م اإلع��ام الش��يعي حالي��ًا ي��كاد ال 
ُيذك��ر، يف مس��توى التأث��ر وأع��داد املتلق��ن يف 
الع��امل، ال��ذي يناه��ز تع��داد س��كانه )7( ملي��ارات 
نسمة. السيما مبقارنته مبا لدى اآلخرين من 
ع��دد الفضائي��ات ومواق��ع الن��ت وس��ائر وس��ائل 
االع��ام املق��روءة. فل��م تص��ادف البش��رية، عل��ى 
امت��داد تارخيه��ا، بف��رة م��ن الزم��ن تنتق��ل فيها 
املع��ارف والقي��م والنت��اج اإلنس��اني واحلض��اري 
بينه��ا، بالس��رعة الفائق��ة كما ه��ي عليه اليوم. 
فقد كانت عملية تأثر حضارة ما على األمم 
األخ��رى تس��تغرق عق��ودا م��ن الزم��ن، وجه��وداً 
ضخم��ة م��ن البش��ر، مثلما ج��رت عليه عمليات 
تب��ادل التأث��ر احلض��اري م��ن الروماني��ن على 
اجملتمعات األخرى، أو من العرب على غرهم، 
وبالنتيج��ة حتت��اج إىل ف��رة أخ��رى لتتم��دد 
وترس��خ يف ش��خصية وجمتم��ع اآلخ��ر. بينم��ا 
الي��وم، وبفض��ل الوس��ائل اإلعامي��ة املتع��ددة 
تقلص��ت  املتقدم��ة،  بالتكنولوجي��ا  املدعوم��ة 

الف��رة الزمني��ة وتقارب��ت املس��احة املكاني��ة بن 
س��كان األرض، وب��ات تب��ادل التأث��ر يس��تغرق 

وقت��ًا قصراً. 
لي��س خط��أ أن تتح��ول بع��ض احلس��ينيات 
إىل وس��يلة إعامي��ة فضائي��ة أو »إنرنتية«، أو 
إىل جري��دة حس��ينية مق��روءة، بل هو مواكبة 
ولك��ن  اإلعام��ي،  للتط��ور  احلس��ينيات  م��ن 
كتخص��ص،  اإلع��ام  وإدراك  فه��م  ضم��ن 
ووف��ق معاي��ر اإلع��ام كمهن��ة واح��راف مب��ا 

يع��ود عل��ى الش��يعة والتش��يع باخل��ر الكث��ر.
بي��د أن مش��كلة املش��اكل ال��ي تعان��ي منه��ا 
أغل��ب الوس��ائل اإلعامي��ة الش��يعية، الفضائية 
واملرئي��ة،  واملس��موعة  املق��روءة  واإلنرنتي��ة، 
اإلس��راتيجية  الرؤي��ة  األول:  أمري��ن:  غي��اب 
املنبثق��ة م��ن ال��ذات ومطالبه��ا. الثان��ي: غي��اب 
االح��راف امله��ي اإلعام��ي. ل��ذا ترتب��ك ه��ذه 
الوس��ائل ب��ن املمن��وع واملس��موح يف م��ا تقدم��ه 
م��ن م��واد. وت��راوح مكانه��ا م��ا ب��ن التقليدي��ة 
وأدواته��ا.  لغته��ا  يف  والتحدي��ث  الكاس��يكية 
تأم��ل  م��ا  ب��ن  خططه��ا  ترمج��ة  يف  وتتعث��ر 
وتتمن��ى م��ن جه��ة، وب��ن م��ا يفرض��ه واقعه��ا 
وحميطه��ا ومجاهره��ا عليها م��ن جهة أخرى.
عل��ى  الركي��ز  أهمي��ة  تأت��ي  هن��ا،  م��ن 
بع��ض التوصي��ات الضروري��ة لتطوي��ر اإلع��ام 
التخص��ص  حن��و  التوج��ه  منه��ا:  الش��يعي، 
اإلعام��ي واخل��روج م��ن دائ��رة اإلع��ام الع��ام، 
مث��ل إع��ام فك��ري وآخ��ر سياس��ي، وغرهم��ا 
الكف��اءات  لتطوي��ر  الس��عي  م��ع  تعليم��ي، 
بن��اء  عل��ى  والعم��ل  املتخصص��ة،  اإلعامي��ة 
البني��ة التحتي��ة لإلع��ام الش��يعي احلقيق��ي 

كتأس��يس مراك��ز إع��داد للك��وادر اإلعامي��ة 
متع��ددة  ف��ي  إنت��اج  مؤسس��ات  وتأس��يس 
األغراض. والركيز على إبراز حضارية فكر 
أهل البيت بصورة عصرية ال تتجاوز التأصيل 
الفك��ري، وال مت��س الثواب��ت األس��اس للعقي��دة 
وتدف��ع إىل الدي��ن بال��ي ه��ي أحس��ن. ب��ل تعم��ل 
على تشجيع وتأصيل أمهات األفكار العصرية 
بروح دينية منفتحة كالدميقراطية ومبادئ 
حق��وق اإلنس��ان وتنمي��ة مؤسس��ات اجملتم��ع 
وثقاف��ة  احلي��اة  إدارة  ثقاف��ة  ونش��ر  املدن��ي 
الس��لم االجتماع��ي وتعزي��ز ثقاف��ة احل��وار م��ع 
املتش��ابه الذات��ي، وم��ع اآلخ��ر املغاي��ر وتكري��س 
ال��ازم  االهتم��ام  وإعط��اء  التعددي��ة،  ثقاف��ة 
بأمه��ات القضاي��ا ال��ي ترتب��ط حبي��اة البش��رية 
كاف��ة كالفق��ر والبطال��ة واألزمات الس��كانية 

والصحي��ة والبيئي��ة والتعلي��م. 
م��ن  عاش��وراء  أي��ام  بات��ت  مثلم��ا  ختام��ًا؛ 
اإلعامي��ة  الوس��ائل  تتوج��ه  ال��ي  احملط��ات 
الس��تثمارها وتفعيلها، كذل��ك ينبغي التعامل 
مع أربعينية احلس��ن عليه الس��ام، بل كانت 
ه��ذه املناس��بة، من��ذ أول أربعيني��ة بع��د ش��هادة 
اإلمام، املنطلق احلقيقي للحركة اإلعامية 

احلس��ينية.
---------------------

1- ميزان احلكمة: 1/82 ح 441عن كنز 
العامل 20934.

2- ميزان احلكمة: 1936-5/1937 ح 
9432عن نور الثقلني 105/70/4.

3- ميزان احلكمة: 9/3623 ح17832عن 
غرر احلكم 5322.

  على وسائل اعالمنا الرتكيز على إبراز حضارية فكر أهل البيت بصورة عصرية ال تتجاوز 
التأصيل الفكري, وال متس الثوابت األساس للعقيدة وتدفع إىل الدين بالتي هي أحسن  
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للعم��ل  النتائ��ج  قم��ة  ه��ي  عاش��وراء 
عل��ى  تقتص��ر  ال  فمعطياته��ا  الرس��الي، 
العم��ل الث��وري والعس��كري ب��ل تش��مل العم��ل 
الرس��الي بعموم��ه ويف كل ميادين��ه وأبع��اده 
أو  بامل��ال  ومديات��ه اجلهادي��ة، س��واء اجله��اد 
اجله��اد بالكلم��ة أو اجله��اد بالنف��س أو اجله��اد 
واح��دة،  والغاي��ة  واح��د  فاملن��اط  باحلدي��د، 
ه��ي إص��اح األم��ة فيم��ا يرض��ي اهلل تع��اىل، 
ف��ا يقتص��ر ذل��ك عل��ى البع��د العس��كري أو 

السياس��ي.
فعاش��وراء ليس��ت حدث��ًا سياس��يًا ثوري��ًا 

مقطوع��ًا ع��ن س��ياقاته اإلنس��انية والربوي��ة 
واإلمياني��ة، فق��د تفاع��ل اإلمي��ان والفط��رة 
أن  وميك��ن  صورهم��ا،  بأجل��ى  عاش��وراء  يف 
نكتش��ف تل��ك التجلي��ات عن��د دراس��تنا ملوضوع 
يف  الس��ام،  احلس��ن،عليه  اإلم��ام  أنص��ار 
كرب��اء، فاألنص��ار بوصفهم كوادر بش��رية 
ش��كلوا البني��ان اإلميان��ي املرص��وص للنهض��ة 
احلس��ينية، الذي��ن ق��ال اإلم��ام احلس��ن،عليه 
السام، كلمته فيهم: »أما بعد، فإني ال أعلُم 
أصحاب��ًا َخ��راً ِم��ن أصحاب��ي، وال أهَل بيٍت أبرَّ 

وأوف��ى م��ن أه��ِل بي��ي«.
ف��إن مع��ادن الرج��ال وقناعاته��م تتأرج��ح 
باخت��اف  وختتل��ف  الظ��روف،  بتأرج��ح 
الصعوب��ات م��ن ش��خص آلخ��ر، فق��د يلت��زم 
الصدي��ق مع��ك وق��ت الضي��ق الع��ادي، لكن��ه ال 
يلتزم معك وقت ضيق املال، وقد يلتزم معك 
حال ضيق مالك، إال أنه ال يلتزم معك عندما 
يك��ون اخلط��ر داهمًا ملمتلكاته أونفس��ه، وهكذا 
جت��اه الدي��ن وأم��ره، فالن��اس ليس��وا س��واء يف 
حتم��ل املس��ؤوليات جتاه ن��داءات الدين، لذلك 

بكلم��ة  الس��ام،  احلس��ن،عليه  اإلم��ام  ع��رّب 
واضحة عن هذه الفكرة حول السواد األعظم 
م��ن الن��اس، ورمب��ا ه��م أن��اس ذل��ك الزم��ان 
الذي��ن ق��ّل فيه��م اخل��ر واحنس��ر ع��ن حياتهم 
ه��م الدي��ن، فق��د ق��ال، علي��ه الس��ام: »إن ه��ذه 
الدني��ا ق��د تغ��ّرت و تنّك��رت وأدب��ر معروفه��ا، 
فل��م يب��ق منه��ا إال صباب��ة كصباب��ة اإلن��اء، 
وخس��يس عي��ش كاملرع��ى الوبي��ل، أال ت��رون 
أن احل��ق ال يعم��ل ب��ه، وأن الباط��ل ال يتناه��ى 
عن��ه، لرغ��ب املؤم��ن يف لق��اء اهلل حمق��ًا، فإن��ي 
ال أرى املوت إال سعادة وال احلياة مع الظاملن 
إال برم��ًا. إن الن��اس عبي��د الدني��ا والدي��ن لع��ق 
عل��ى ألس��نتهم حيوطون��ه م��ا درت معايش��هم 

ف��إذا حّمص��وا بالب��اء ق��ّل الديان��ون«.
وم��ن املؤك��د أن ع��دد املرافق��ن لإلم��ام 
احلسن،عليه السام، يف مسرته الكربائية 
ق��د اختل��ف من��ذ خروج��ه م��ن مدين��ة ج��ده 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، إىل مك��ة 
املكرم��ة، ومنه��ا متجه��ًا إىل الكوف��ة، فهن��اك 
انعطاف��ات حرجة بّينت مقدار اخلطر الداهم 

عاشوراء والمشروع التربوي .. 

 أصحـــاب اإلمـــام مثـــااًل

* السيد حممود املوسوي



مجتمع

53

ال��ذي ينتظ��ر اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
وم��ن س��يكون مع��ه، فالبعض تفّرق عنه خوف 
امل��وت والصعوب��ات، وبق��ي مع��ه اخلّل��ص م��ن 
الرج��ال الذي��ن س��طروا أروع مث��ال لرج��ال 

اإلمي��ان واإللت��زام باإلمام��ة وباحل��ق.
يق��ول املفي��د يف »اإلرش��اد«: »يف طريق��ه 
 � احلس��ن  اإلم��ام   � أبلغ��وه  ان  بع��د  للكوف��ة 
خب��رب مقت��ل مس��لم وهان��ئ، � خط��ب اإلم��ام يف 
الن��اس قائ��ًا: »بس��م اهلل الرمحن الرحيم«، أما 
بع��د: فإن��ه ق��د أتان��ا خ��رب فظي��ع، قت��ل مس��لم 
ب��ن عقي��ل وهان��ئ ب��ن ع��روة وعب��د اهلل ب��ن 
يقط��ر وق��د خذلن��ا ش��يعتنا، فم��ن أح��ب منك��م 
االنص��راف فلينص��رف غ��ر ح��رج لي��س علي��ه 

ذم��ام.
فتف��رق الناس عن��ه وأخذوا ميينًا ومشااًل 
حت��ى بق��ي يف أصحاب��ه الذي��ن ج��اءوا مع��ه م��ن 
املدينة � وقيل مكة � و نفر يس��ر ممن انضووا 
إلي��ه، وإمن��ا فعل ذلك ألنه، عليه الس��ام، علم 
أن األع��راب الذي��ن اتبع��وه إمن��ا اتبع��وه وه��م 
يظن��ون أن��ه يأت��ي بل��داً ق��د اس��تقامت ل��ه طاعة 
أهل��ه، فك��ره أن يس��روا مع��ه، إال وه��م يعلمون 

على م��ا يقدمون«.
فالذي��ن بق��وا لي��وم عاش��وراء، ه��م القم��ة 
يف التضحي��ة واإليث��ار، وهم خاصة الرجال، 
وتق��ول الرواي��ات التارخيي��ة: »أصبح احلس��ن 
ب��ن عل��ي، علي��ه الس��ام، فعب��أ أصحاب��ه بع��د 
وثاث��ون  اثن��ان  مع��ه  وكان  الغ��داة  ص��اة 

فارس��ًا وأربع��ون راج��ًا«. 

* الثورة عىل الذات أوالً
الث��ورات  أجن��ح  أن  نع��ي  هن��ا  م��ن 
واحل��ركات ه��ي ال��ي تنطل��ق ب��روح إمياني��ة 
زائل��ة،  دنيوي��ة  مطام��ع  تبتغ��ي  ال  صادق��ة 
ب��ل ه��ي ال��ي تنظ��ر ملوض��ع اإلمي��ان ومعادل��ة 
ل��ه،  مناص��رة  فتنه��ض  احلي��اة،  يف  تواج��ده 
فتهدم أسباب الفساد. وأن أصدق الثورات هي 
ال��ي ختاط��ب اإلنس��ان عق��ًا وفك��راً ليتح��ّرك 

ضم��ن دائ��رة اإلمي��ان. 
ث��اث ح��االت:  اإلنتص��ارات  ع��امل  فف��ي 
وق��د  الثائري��ن.  الص��اح دون  فق��د يتحق��ق 
ينتص��ر الثائ��رون دون الص��اح. وق��د ينتص��ر 

الصاحل��ون. الثائ��رون 
فالتطاب��ق مه��م يف ه��ذه املعادل��ة الصعبة، 
اإلم��ام  ف��إن  ذل��ك،  جت��اه  واج��ب  واحل��ذر 
ع��ز  اهلل  »إن  يق��ول:  الس��ام:  الصادق،علي��ه 
وج��ل ينص��ر ه��ذا الدي��ن بأق��وام ال خ��اق هل��م، 
فليت��ق اهلل ع��ز وج��ل ام��رؤ وليح��ذر أن يك��ون 
منه��م«. واإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، يق��ول: 
»أم��ا إن��ي أعلم الذي تري��دون، ويقيم أودكم،  
ولك��ن ال أش��ري صاحك��م بفس��اد نفس��ي«.

ه��و  الدي��ن  باس��م  منتص��ر  كل  فلي��س 
عل��ى الدي��ن واحل��ق، وم��ن هن��ا ج��اءت أهمي��ة 
اإلمياني��ة يف  املعادل��ة  لتنس��جم  ال��ذات  بن��اء 
التغي��ر، وج��اءت ض��رورة اكتش��اف املنه��ج 
الرب��وي احلس��يي م��ع األصح��اب يف النهض��ة 

احلس��ينية.
علي��ه  احلس��ن،  اإلم��ام  أن  ن��رى  إنن��ا 
السام، كان يرّدد آية قرآنية كلما قتل أحد 
م��ن أصحاب��ه، وهذه اآلي��ة هي قول اهلل تعاىل: 
}ِمــَن املؤمنــنَي ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا 
ــم  ــُه َوِمنُْه ــَىٰ َنْحَب ــن َق ــم مَّ ــِه َفِمنُْه اهللَ َعَلْي
ُلــوا َتْبِديــاًل{، حي��ث أنن��ا  ــُر َوَمــا َبدَّ ــن َينَتظِ مَّ
ميك��ن أن ننطل��ق من ه��ذه اآلية لفهم املرادات 
حي��ث  األصح��اب،  يف  اإلم��ام  ينش��دها  ال��ي 
يلتزم��ون  الذي��ن  الصادق��ن  إىل  اإلنضم��ام 
بعه��ود اهلل تع��اىل، التزام��ًا منه��م للحق، وثبات 
منهم على الطريق، فإن الذي يسعى الصاح 
الص��اح يف  الفاس��د الب��د أن حيم��ل  الواق��ع 
داخل��ه ويك��ون ش��علة إمياني��ة ليس��اهم يف بن��اء 

اجملتم��ع اإلميان��ي املنش��ود. 

* القيادة الرسالية رضورة
ال ش��ك أن أصح��اب اإلم��ام احلس��ن،عليه 
الس��ام، مل يكون��وا س��واء يف الفض��ل واملق��ام 
والعلم، وال ميكن أن تنتظر املسرة اجلهادية 
كل  عق��ول  تكتم��ل  أن  مس��توياتها  ب��كل 
رجاهل��ا، ولكنه��ا حتت��اج إىل النم��اذج اإلمياني��ة 
ه��و  عنص��ر  أه��م  ب��ل  أه��م  وم��ن  كأوت��اد، 
حتّق��ق القي��ادة الرس��الية املتمثل��ة يف العلم��اء 
الرباني��ن، وفقه��اء األم��ة الذي��ن وصفهم أهل 
عليه��م  أحاديثه��م،  رواة  بأنه��م  النب��وة  بي��ت 

الس��ام، والعلم��اء بالواق��ع.

جن��د يف البح��ث ح��ول أصح��اب اإلم��ام 
ترب��وي،  كأمن��وذج  الس��ام،  احلس��ن،عليه 
هذا البعد شاخصًا، فإنهم قبلوا باإلمام بقبول 
احل��ق، وق��د عّرفه��م اإلم��ام، علي��ه الس��ام، 
مبنزلت��ه م��ن الرس��الة احملمدي��ة ومقامه عند 
اهلل تع��اىل، فعرف��وه إمام��ًا مف��رض الطاع��ة، 
يتفج��ر العل��م واهل��دى من ب��ن جواحنه، ومن 
هن��ا ميك��ن س��د اخللل الذي ميك��ن أن يكون يف 
اجلماع��ة اإلمياني��ة والش��خصية العامل��ة يف 
س��بيل اهلل تعاىل، حيث يلجأ الفرد إىل قيادته 
الرش��يدة ال��ي ترس��م ل��ه الطري��ق وتبّص��ره 

بواق��ع األم��ور.

* الرتبية احلسينية
رس��م  الس��ام،  احلس��ن،عليه  اإلم��ام 
فأولئ��ك  الرج��ال،  لصناع��ة  تربوي��ًا  منهج��ًا 
مس��اء  يف  جنوم��ًا  أصبح��وا  الذي��ن  الرج��ال 
البش��رية وس��طروا أروع األمثلة يف التضحية 
واإليث��ار، ينبغ��ي أن تك��ون طريق��ة التعام��ل 
معه��م طريق��ة توض��ع حت��ت اجمله��ر البحث��ي، 
علي��ه  اإلم��ام،  معه��م  تعام��ل  كي��ف  لن��رى 
الس��ام، وكي��ف تعامل��وا م��ع اإلم��ام، فم��ن 
اإلجاب��ة عل��ى ه��ذه التس��اؤالت ميك��ن اخل��روج 
يف  منهج��ًا  تك��ون  مفاهيمي��ة  مبجموع��ة 
التعام��ل م��ن أج��ل بن��اء الش��خصية الرس��الية.
لق��د اهت��م اإلم��ام احلس��ن،عليه الس��ام 
جبان��ب الوع��ي واإلمي��ان مع��ًا، وحاف��ظ عل��ى 
الق��ّوة اإلمياني��ة وق��وة الوع��ي ل��دى أصحاب��ه، 
وس��عى يف تغذي��ة هذي��ن البعدي��ن حت��ى آخ��ر 
مم��ا  املعرك��ة،  س��احة  يف  القت��ال  حلظ��ات 
يعطين��ا مؤش��راً عل��ى األهمي��ة البالغ��ة ال��ي 

حيتله��ا ه��ذان البع��دان.
يف جان��ب الوع��ي ح��رص اإلم��ام، علي��ه 
دون  األصح��اب  ي��رك  ال  أن  عل��ى  الس��ام، 
توجي��ه ب��كل م��ا تتطلب��ه التحدي��ات، م��ن وع��ي 
يف تثبي��ت العقي��دة ووع��ي يف تثبي��ت احلقائ��ق 
مل��آالت  ووع��ي  للظ��روف  سياس��ي  ووع��ي 
األحداث، فكانت لإلمام بيانات عديدة رافقت 
املس��رة احلس��ينية، ومتثل��ت تل��ك البيان��ات يف 
كلم��ات وح��وارات وخط��ب وإع��ان ملواق��ف، 
ليبصره��م مب��ا هم عليه، وه��ذا النهج القرآني 

  ليس كل منتصر باسم الدين هو على الدين واحلق، ومن هنا جاءت أهمية 
بناء الذات لتنسجم املعادلة اإلميانية يف التغيري، وجاءت ضرورة اكتشاف 

املنهج الرتبوي احلسيني مع األصحاب يف النهضة احلسينية  
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ل��كل األنبي��اء والصديق��ن، حيث يق��ول تعاىل: 
}ُقــْل َهــِذِه َســبِييِل َأْدُعــو إىَِل اهللَِّ َعــىَل َبِصــرَيٍة 
ــَن  ــا َأَناِم َبَعنِــي َوُســْبَحاَن اهللَِّ َوَم ــِن اتَّ ــا َوَم َأَن

ــنَي{. ِك امْلُرْشِ
ويف اجلان��ب اإلميان��ي حي��ث أن اإلم��ام، 
علي��ه الس��ام، يؤك��د عل��ى أن املس��رة ه��ي 
مس��رة ح��ق، ورف��ض الظامل��ن بس��بب ظلمهم 
يرتكبونه��ا،  ال��ي  الس��وء  وأفع��ال  وفس��ادهم 
علي��ه  احلس��ن،  اإلم��ام  مث��ل  أن  هل��م  وب��ّن 
الس��ام، ال��ذي هو جممع للفضائ��ل واإلميان، 
ال يباي��ع مث��ل يزي��د ال��ذي اجتمع��ت فيه رذائل 
هنال��ك  أن  األنص��ار  ليع��رف  األرض،  أه��ل 
فريق��ن، فري��ق الص��اح وميثل��ه الصاحل��ون، 
وفري��ق الفس��اد وميّثل��ه الفاس��دون، ف��� }َفِريٌق 
ــِعرِي{. ولذل��ك جن��د  ــٌق يِف السَّ ــِة َوَفِري يِف اجْلَنَّ
أن ليل��ة العاش��ر كان��ت ش��اهدة عل��ى إمي��ان 
األصح��اب الذي��ن اش��تغلوا بالعب��ادة وامت��ألت 
ف��كان هل��م دوّي  الس��ماء بدويه��م اإلميان��ي، 
ك��دوي النح��ل، فب��ن راك��ع وس��اجد وت��اٍل 
للق��رآن، وق��د أك��د اإلمام، عليه الس��ام، على 
ضرورة اإللتزام العبادي يف يوم العاشر حيث 
أق��ام الص��اة حت��ى حت��ت رش��ق الس��هام م��ن 

األع��داء، فأعط��ى مث��ااًل للش��خصية املؤمن��ة 
بأنه��ا ه��ي ال��ي حتاف��ظ عل��ى إميانه��ا مهم��ا 

بلغ��ت الصعوب��ات.
وكان العب��اس، س��ام اهلل علي��ه، مث��ااًل 
حي��ث جتمع��ت في��ه هات��ان الصفت��ان، فق��ال 
الس��ام: »كان  الص��ادق، علي��ه  عن��ه اإلم��ام 
عّمن��ا العب��اس ب��ن عل��ي ناف��ذ البص��رة صل��ب 
اإلمي��ان، جاه��د م��ع أب��ي عب��د اهلل احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، و أبل��ى ب��اء حس��نا، و مض��ى 

ش��هيدًا«.
األصح��اب  كلم��ات  أخذن��ا  ل��و  وهك��ذا 
يف ليل��ة العاش��ر، مث��ااًل لنتائ��ج تل��ك الربي��ة 
احلس��ينية الفريدة، س��نجد أنهم بلغوا مراتب 
عالي��ة يف املعرف��ة واإلمي��ان، ف��إن اإلمام س��ام 
اهلل علي��ه ق��د أعطاه��م اخلي��ار يف البق��اء مع��ه 
واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، أو اإلنسجاب من 
أرض املعرك��ة، فكان��ت ردود أفعاهل��م ش��اهدة 

عل��ى بصرته��م وإميانيه��م.
فق��د ق��ال بن��و عقي��ل: ال واهلل ال نفعــل 
تفديــك أنُفُســنا وأمواُلنــا وأهلونــا، ونقاتــل 
معــك حتــٰى نــرد مــوردك فقّبــح اهلل العيــش 

بعــدك.

وقــال مســلم بــن عوســجة: أمــا واهلل ال 
ــي  ــم رحم ــرس يف صدوره ــٰى أك ــك حت أفارق
وأرضهُبــم بســيفي مــا ثبــت قائُمــه يف يــدي، 
وال ُافارقــك ولــو مل يكــن معــي ســالح 
أقاتلهــم بــه لقذفُتهــم باحلجــارة دونــك 

ــك. ــوت مع ــٰى أم حت
وق��ال س��عد ب��ن عب��د اهلل احلنف��ي: واهلل 
ــم ُاحــرُق  ــا ث ــم أحي ــُل ث ــو علمــُت أين ُاقت ل
ــرًة  ــبعني م ــك يب س ــُل ذل ، ُيفع ــم ُاذرُّ ــًا ث حيَّ
ــك،  ــي دون ــٰى مِحام ــى ألق ــك حت ــا فارقُت م
فكيــف ال أفعــل ذلــك وإنــام هــي قتلــٌة 
ــا  ــاء هل ــة ال انقض ــَي الكرام ــم ه ــدٌة ث واح

ــدًا . أب
وق��ال زه��ر ب��ن الق��ن: واهلل لــوددت أين 
ــل  ــٰى ُأقت ــُت حت ــم ُقتل ــرشت ث ــم ُن ــُت ث ُقتل
كــذا ألــف قتلــٍة، وأن اهلل يدفــُع بذلــك 
ــؤالء  ــس ه ــن أنُف ــك وع ــن نفس ــل ع القت

ــك.  ــل بيت ــن أه ــة م الفتي
عليهم��ا   احلس��ن،  ب��ن  القاس��م  وك��ذا 
الس��ام، ملَّ��ا ق��ال ل��ه احلس��ن ،علي��ه  الس��ام: يا 
ــم  ــا ع ــال: ي ــدك؟ ق ــوت عن ــف امل ــي كي بن

ــل. ــن العس ــىٰل م ــك أح في
وبع��د تل��ك املواق��ف املش��رفة ب��ن ي��دي 
اإلم��ام، علي��ه الس��ام، ق��ال عنه��م: »واهلل لقــد 
ــوس  ــم إال األش ــدُت فيه ــام وج ــم ف بلوهت
األقعــس، يستأنســون باملنيــة دوين اســتيناس 

ــه«. ــب أم ــل إىٰل حمال الطف

* الغايات احلسينية
علي��ه  احلس��ن،  اإلم��ام  ه��ّم  يك��ن  مل 
الس��ام، ه��و إس��قاط يزي��د الش��خص فحس��ب، 
إس��قاط  ه��و  واحلقيق��ي  األك��رب  اهل��ّم  ب��ل 
احلال��ة اليزيدي��ة، لذلك وحنن نقوم بدراس��ة 
إىل  حباج��ة  احلس��يي،  الرب��وي  املش��روع 
للمش��روع  الك��ربى  الغاي��ات  عل��ى  التأكي��د 
احلس��يي ال��ذي حيمل��ه اإلمام،علي��ه الس��ام، 
وبالتال��ي ليوط��ن األصح��اب أنفس��هم علي��ه 
وعي��ًا وإميان��ًا، وق��د كان��ت الغاي��ة ه��ي إصاح 
ومح��ل  وصياغته��ا  األم��ة  فصناع��ة  األم��ة، 
مش��روع األم��ة اإلمياني��ة، ه��و الغاي��ة ال��ي ال 
ينبغ��ي أن تغي��ب ع��ن العامل��ن، لذل��ك كان 
اإلستشهاد حمققًا لتلك الغاية ولو بعد حن، 
فاإلمام،علي��ه الس��ام، وإن مل يك��ن عل��ى س��دة 
احلك��م إال أن��ه عم��ل عل��ى إحي��اء الدي��ن يف أمة 
ج��ده رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، بعد أن 

كان منس��يًا وحمرف��ًا.
------------------

* عامل دين من البحرين

 مل يكن هّم اإلمام احلسني، عليه السالم، هو 
إسقاط يزيد الشخص فحسب، إمنا إسقاط احلالة 

اليزيدية وإصالح األمة 
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يف سبيل جمد املرأة .. 
خطى زينب كربالء الناطقة

* فاطمة عمران
الفريدة يف االمتياز واالصطفاء؛  مريم بنت عمران، عليها السالم، 
فهي اول امرأة تدخل املعبد، بل ويكون حماًل إلقامتها وهتجدها. وهي 
العارفة  وهي  السالم،  عليه  زكريا،  نبيه   كنف  يف  يصطنعها  اهلل  بعني 
فال  العطوفة،  واملحسنة  الطاهرة  البتول  وهي  املناجاة،  يف  واملستغرقة 
غرو أن يصطفيها اهلل تلو االصطفاء فإذا هبا سيدة النساء، وإذا هبا حماًل 

للمعجزة اإلهلية والرمحة لبني ارسائيل عيسى بن مريم.
مبرشة هبدية  ترتى،  كانت  املسؤولية  لتحمل  االصطفاء  إرهاصات 

السامء واالمتحان الصعب للمنتظرين لبشارة املخلص.
ذلك  كل  تطلب  السالم،  عليها  مريم  به  قامت  الذي  والدور 
السالم،  عليه  عيسى  املسيح  آالم  لكل  معربًا  تكون  لكي  االصطفاء 

ومعاناته.
آالم  حاملة  فكانت  السالم،  عليهام  عيل،  بنت  زينب  العقيلة  أما 
أهل البيت مجيعًا. وبني رعاية زكريا ورعاية املصطفى ومن بعد الزهراء 
واألمري، عليهم السالم، نشأت يف بيت عيل والزهراء، وما يكون لغريها 
للدور  ومقدمة  االصطفاء  بمثابة  ذلك  كان  وقد  الرفيع  الرشف  ذلك 
العظيم املنوط هبا لتكون أخت احلسني عليه السالم، يف كربالء وحاملة 
لكل معاين الثورة احلسينية وحامية للركب احلسيني بعد استشهاد أخيها 

وأهلها يف كربالء.
وبني أن تقدم مريم، املسيح، وبني أن ترفع زينب جسد السبط قربانًا 
هلل؛ تتداعى صور التشابه والتالقي. واملباركتني؛ مريم، و زينب، عّم جمد 

اهلل يف ذكرهن.. وتتالت الربكات للمؤمنني، فال خييب اهلل متوسال هبن.
وال خيطرن ببال احد ان االصطفاء يكون عرب االختيار دونام ابتالء، 

وإن تعاىل جمّدمها، فقريب منه ال حيُرُم إليه املسعى.
فهذه  قبل كربالء،  ذكر  يكن هلن  مل  نساء  معادن  إن كربالء كشفت 
عجوز ترسل ابنها العريس اىل أرض املعركة وهي تعلم انه لن يعود، ثم 
تلحقه زوجته باالرصار عىل القتال إىل  جانبه بعد املامنعة. و أخرى تلبس 
صغريًا  السالم،  عليه  احلسني  يراه  ال  لكي  ثيابه  وترفع  حربه  المة  ابنها 

فيعيده إليها.
هلذا كانت هناك زينب و زينبيات، والدور يف التاريخ دائاًم يتكرر ملن 

يتبع النهج.
ولدى املرأة اليوم القدرة عىل ان تكون ضمن الزينبيات يف أدوراها 
العطاء  عىل  واالقدام  الشخصية  وصقل  الذات  بتهذيب  بدءًا  املختلفة، 

والعمل يف كل ما يريض اهلل.
وها هي املرأة اليوم هلا شخصيتها املستقلة وجماهلا اخلصب للعطاء. 
الدور  اصبح  فقط،  للرجال  انه  عىل  السابق  يف  عليه  الناس  تعارف  فام 
ال يليق وال يكتمل يف ذاته إال عند إضطالع املرأة به، فنرى اليوم املرأة 
اخلطيبة والطبيبة واملدرسة واملوجهة، بل اصبح هلا دور اساس يف النشاط 

االجتامعي والديني.
يف  النساء  من  الكثري  حتملها  التي  املفاهيم  وعقبة  حواجز  ثمة  نعم 

عرصنا، مما يعني أن تسعى القتحام العقبة.
تنسى  أن  وبني  الزينبيات  خطى  إثر  تقتفي  أن  بني  كيف!..  لكن 
إياد  وحتاول  واقعها،  لتغيري  الغري  بثقافة  وتنطلق  ودينها  خصوصياهتا 

التارخيية  املثل  كل  متناسية  عنها  املختلف  سلوك  مماثلة  خالل  من  ذاهتا 
التي يمكن من خالهلا ان تتلمس الطريق الصحيح نحو السمو الروحي 
والنفيس، وحتصل من خالل ذلك عىل التوازن بني اجلسد والروح، الن 

يف ذلك التناغم تكون االنطالقة نحو الشخصية الزينبية.
عليها  زينب  هناك  لتكون  كربالء  اىل  نحتاج  هل  هو  هنا؛  السؤال 

السالم؟
وهل نحتاج اىل مأساة جديدة تذبح فيها الكرامة االنسانية يف أجىل 

صورها و أنبل معانيها لكي يميز اهلل اخلبيث منا من الطيب؟
بكل ثقة نقول اننا ال نحتاج اىل كربالء جديدة، فكربالء جديدة تعني 
يف طياهتا مأساة جديدة تعرب عن انحراف االمة اىل درجة اهنا تقتل خريهتا 

وقادهتا وتكون واقفة يف ابعد نقطة عن اهلل عز وجل.
ونحن نقّر أن التاريخ يعيد نفسه دائاًم، ولكن بأشكال وصور خمتلفة 
وكذلك بشخصيات خمتلفة ويف أماكن قد تكون متباعدة ولكنها متامثلة، 

لذلك كان كل يوم عاشوراء وكل ارض كربالء.
الكثري  مسريته  ويف  واإلرادة  الصفات  حسيني  هناك  كربالء  ولكل 
وبلزوم  البالء  عىل  الصرب  بعد  أسامئهن  سجلن  الاليت  الزينبيات  من 
الثبات عىل املبدأ فكانت الشهيدة بنت اهلدى إىل جانب حسني عرصها 

الشهد حممد باقر الصدر.
فمن وحي مسرية زينب، عليها السالم، ومن معامل شخصيتها قبل 
الدروس والعرب  أن تستلهم  املرأة  الكرب والبالء، تستطيع  كربالء ويف 

للوصول اىل مصاف الزينبيات.
فسالٌم وليدة األكارم .. وأم املكارم .. وصاحبة املكرمات.
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* خدجية ضياء الدين
عل��ى  الكري��م  الق��رآن  آي��ات  تؤك��د 
مس��ار  غ��رت  ال��ي  العظيم��ة  الش��خصيات 
منه��ا  قس��م  يف  أك��دت  وق��د  التأري��خ، 
لتل��ك  الفاض��ات  األمه��ات  مدرس��ة  عل��ى 
الش��خصيات. فيذك��ر لن��ا مقاوم��ة أم الن��يب 
فرع��ون  إلره��اب  الس��ام،  ،علي��ه  موس��ى 
وس��لطته، وحتديه��ا لقرارات��ه اجلائ��رة. كم��ا 
يذك��ر لن��ا قصة الصديقة مريم بنت عمران 
للن��يب  والدته��ا  ومعج��زة  الس��ام،  ،عليه��ا 
عيس��ى، علي��ه الس��ام. وغره��ن، مم��ن كان 
هل��ن أدوار مهّم��ة يف تأري��خ رس��االت الس��ماء، 
وه��ذه األدوار تتمث��ل يف بن��اء وتربي��ة جيل من 

التأري���خ. يصنع��ون  الذي��ن  االبط��ال 
ان  يتص��ور  من��ا  البع��ض  ف��ان  ولألس��ف 
امل��رأة جي��ب ان ت��ازم بيته��ا وال تفارق��ه اب��داً، 
الن اهلل تعاىل قد أوجب عليها احلجاب؛ والن 
احلج��اب واج��ب عليه��ا، فيج��ب ان تبق��ى يف 
بيته��ا، وجي��ب ان تتح���ّدد مس��ؤوليتها يف أداء 

أم��ور وواجب��ات معين��ة ال تتعداه��ا.
ح��ّرة،  امل��رأة  ان  نق��ول:  ان  الب���د  وهن���ا 
والنها حّرة ومريدة وخمتارة، فهي مس��ؤولة 
ع��ن كل خط��أ يص��در منه��ا، وع��ن ج��زء م��ن 
الفساد الذي يظهر يف اجملتمع؛ وهي مسؤولة 
عن إصاح و ازالة هذا الفساد، الن املسؤولية 

مرتبط��ة باحلري��ة، وحيثم��ا كان��ت احلري��ة 
ايض��ًا  هن��اك  تك��ن  االختي��ار  عل��ى  والق��درة 

املس��ؤولية.
وعل��ى ه��ذا جي��در بامل��رأة يف مث��ل ه��ذه 
االح��وال ان تق��وم ب��أي دور م���ن االدوار، ال��ي 
تس��هم يف عملية االصاح االجتماعي. إاّل اننا 
- لاس��ف- النهتم بهذا اجلانب، الذي هو من 
أهّم اجلوانب الربوي����ة واالجتماعية. فامل���رأة 
بإمكانه��ا ان تعّل��م اوالده���ا الكث��ر م���ن دروس 

الربي���ة السليم���ة.
بي��د أن امل��رأة املش��غولة بسفاس��ف األم��ور، 
فانه��ا يف ه��ذه احلال��ة س��وف ل��ن خت��ّرج إال 
هل��ا  ه��ّم  ال  كس��ولة،  متقاعس��ة،  أجي���ااًل 
س��وى اث��ارة الف��ن واملش��اكل االجتماعي��ة، 

التافه��ة. اجلزئي��ة  االم��ور  يف  واالنغم��اس 
ان مثل هذه االفكار والس��لوكيات، جيب 
ان حت��ذف م��ن حياتن��ا، لنب��دأ حي��اة جدي��دة؛ 
حي��اة امل��رأة الرس��الية كم��ا يريده��ا االس��ام، 
يف  إاّل  وامل��رأة،  الرج��ل  ب��ن  نف��رق  ال  وان 
االم��ور ال��ي نّص عليها االس��ام؛ كاحلجاب، 

والت��رّبج، وم��ا اىل ذل��ك.
دور  ان  عل��ى  لنؤك��د  نع��ود  هن��ا  وم��ن 
امل��رأة يف املس��ؤولية ه��و ك��دور الرج��ل، الن 
املس��ؤولية - كم��ا أس��لفنا- مرتبط��ة حبّري��ة 
االنس��ان، وامل��رأة ح��ّرة. فه��ي - إذن- مس��ؤولة 
متام���ًا، كم��ا ه��و احل��ال بالنس��بة اىل الرج��ل.

* املرأة و العمل العام
ه��ي  احلي��اة  اىل  االس��امية  النظ��رة  ان 
ف��رق  ي��رى أي  نظ��رة ش��املة؛ فاالس��ام ال 
انتماءاته��م  البش��ر مهم��ا كان��ت  أبن��اء  ب��ن 
بع��ض  إال  الله��م  واالجتماعي��ة،  العنصري��ة 
التنظي��م  بطبيع��ة  ترتب��ط  ال��ي  الف��وارق 
االجتماع��ي؛ مث��ل قان��ون الوالي��ة، حي��ث ل��ألب 
- عل��ى س��بيل املث��ال- الوالي��ة عل��ى أس��رته، 
واالمتي��ازات ال��ي أعطي��ت للرج��ل عل��ى املرأة، 

او للم��رأة عل��ى الرج��ل.
ع��ن  املس��لمن  ابتع��اد  ف��ان  ذل��ك  وم��ع 
الثقاف��ة االس��امية األصيل��ة، وس��وء فهمه��م 
ترّس��خ  يف  األك��رب  األث��ر  هلم��ا  كان  هل��ا، 
الكث��ر م��ن املفاهي��م املغلوط��ة ح��ول االس��ام 
يف اذهانه��م. فق��د توغل��وا يف بع��ض االف��كار 
والع��ادات اجلاهلي��ة، فقال���وا: ان امل���رأة »ش��ّر 
الب��د من��ه«! وفضل��وا الرج��ل عليه��ا... وكل 
ذل��ك كان نوع��ًا م��ن االبتع��اد ع��ن االس��ام، 
اعقبت���ه موج��ة غربي��ة حّول��ت ه���ذا الفع���ل اىل 
رّد فع���ل. فظه���رت فئ���ات تطال��ب ب��� »حق���وق« 
امل��رأة، لإلحي��اء ب��أن حقوق امل��رأة مهضومة يف 

االس��ام.
ومم��ا أفرزت��ه حال��ة االبتع��اد عن االس��ام 
فيما خيص املرأة؛ اقتصار الكثر من االعمال 
و املس��ؤوليات بالرجال، س��واء السياس��ية منها، 

المرأة حرة؛ إذن هي مسؤولة

من املشاريع اخلريية يف كربالء املقدسة
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أم االقتصادية أم الدينية. ومثل هذه الثقافة 
ما تزال رواسبها يف نفوس الكثر من الرجال 
يف  امل��رأة  دخ��ول  ان  ي��رون  الذي��ن  والنس��اء 
جم��االت العم��ل االس��امي امن��ا يع��ي جت��اوز 
االس��ام.  تعالي��م  م��ن  واخل��روج  حدوده��ا، 
وه��ذا الن��وع من التفكر ينس��جم م��ع الطبيعة 
التربيري��ة لش��عوبنا؛ فامل��رأة لي��س م��ن حقه��ا 
التدخل يف السياس��ة، كما ليس من حقها ان 

تدخ��ل يف أي مش��روع اجتماع��ي.
ه��ذه الثقاف��ة التربيري��ة ه��ي ال��ي أدت 
اىل ظه��ور االحن��راف واالس��تبداد. فش��عوبنا 
تتهرب من املسؤولية باسم او بآخر؛ فالبعض 
يتذرع��ون بأنه��م طاعن��ون يف الس��ن، وآخ��رون 
يربرون عزوفهم عن املس��ؤوليات االجتماعية 
العام��ة لصغ��ر س��نهم. ام��ا النس��اء فيتذرع��ن 
بأنه��ن أمه��ات او زوجات، وآخرون يقولون اننا 
آب��اء. وبذل��ك يتضخ��م الفس��اد. ام��ا اذا ش��ارك 
املس��ؤولية، واندفع��وا يف  اجلمي��ع يف حتم��ل 
جم��االت العم��ل والنش��اط الثق��ايف، فحينئ��ذ 
ان خيتل��ق  أح��د  أي  بام��كان  يع��ود  س��وف ال 
االع��ذار والتربي��رات، وبالتال��ي ف��ان مدامي��ك 
تل��و  الواح��دة  تتس��اقط  س��وف  االحن��راف 

االخ��رى.
مئ��ات  احلس��ينية  اجملال��س  أقمن��ا  لق��د 
الس��نن، وذرفن��ا الدم��وع عل��ى عل��ي االصغ��ر، 
ج��دوى  ذات  تك��ون  ان  جي��ب  الدم��وع  وه��ذه 
وفائ��دة، وان تتح��ول اىل مواق��ف س��لوكية 

وعملي��ة. 
وفائدته��ا تتمث��ل يف ان يدفعنا موقف أبي 
عب��د اهلل، علي��ه الس��ام، اىل حتوي��ل صغارن��ا، 
الرّض��ع، اىل رس��الة اجتماعي��ة  مب��ن فيه��م 
وإعامي��ة للنهض��ة احلس��ينية، وأن مجي��ع 
اف��راد اجملتم��ع كان هل��م حض��وٌر يف نهض��ة 

احل��ق ض��د الباط��ل.
وهك��ذا فان املس��ؤولية الك��ربى امللقاة اآلن 
عل��ى عات��ق امل��رأة املس��لمة؛ ان تدخ��ل س��احة 
العمل العام. فاالسام ال تقتصر احكامه على 
الص��اة والص��وم واحل��ج وال��زكاة وم��ا اىل 
ذلك من عبادات، بل جيب ان نضيف اىل ذلك 
التق��وى ال��ي ه��ي ش��رط قب��ول تل��ك العب��ادات، 
ــاَم َيَتَقبَُّل  كم��ا يق��ول ربن��ا تب��ارك وتع��اىل: }إِنَّ
اهللُّ ِمــَن امْلُتَِّقنَي{ )املائ��دة/27(. والتق��وى تعي 
تطبي��ق مجي��ع االح��كام االس��امية، وم��ن اهم 
ه��ذه االح��كام الي��وم األم��ر باملع��روف والنه��ي 

ع��ن املنك��ر والتع��اون فيم��ا ينف��ع الناس.
باعم��ال  تق��وم  ان  باس��تطاعتها  وامل��رأة 
الدي��ي  كالتوجي��ه  كث��رة؛  رس��الية 
واالجتماعي، واملشاركة يف املشاريع اخلرية 

الش��ديد-  ولاس��ف   - ولك��ن  واالجتماعي��ة، 
ضئيل��ة  املس��لمة  امل��رأة  مش��اركة  أن  جن��د 
حت��ى يف ه��ذه اجمل��االت، رغ��م ان باس��تطاعتها 
البي��ت  ش��ؤون  ادارة  عملي��ة  ب��ن  جتم��ع  ان 
والقي��ام بتل��ك االعم��ال. أم��ا ان جتل��س وتنث��ر 
الكلم��ات والعب��ارات التربيري��ة الس��لبية، ف��ان 
كل انس��ان من الس��هولة عليه ان يفعل ذلك، 
فيلغ��ي قدرته، وجيّمد مواهبه وطاقاته. وهذا 
ه��و م��ا أراده االس��تعمار لن��ا. فلقد اس��تهدف ان 
يس��لب اميانن��ا بأنفس��نا، وقدراتن��ا ونش��اطنا.

وهك��ذا ف��ان عل��ى امل��رأة املس��لمة ان تفج��ر 
طاقاته��ا، وان ال تك��ون حبيس��ة بيته��ا، وتقّي��د 
نفسها باالوهام واملخاوف من اقتحام الساحة 
االجتماعي��ة والسياس��ية؛ وذل��ك م��ن خ��ال 
اإلق��دام، وتدري��ب نفس��ها عل��ى تل��ك االعم��ال، 

وتنمي��ة مواهبه��ا. فعليه��ا ان ال تنتظ��ر اح��داً 
ليعظه��ا ويوّجهه��ا، فاالنس��ان جي��ب ان يك��ون 

املرب��ي االول لنفس��ه.
وه��ا ه��و ذا الق��رآن موج��ود ب��ن ايديه��ن، 
ه��ذه  يف  أنفس��هن  يرب��ن  ان  وبامكانه��ن 
املدرس��ة العظيم��ة، باالضاف��ة اىل االحادي��ث 
الش��ريفة واالدع���ية. وبع��د ه��ذه املرحل��ة؛ أي 
حينئ��ذ،  عليه��ن  الذاتي��ة،  التنمي��ة  مرحل��ة 
ان يتوجه��ن اىل النس��اء األخري��ات م��ن خ��ال 
اقناعه��ن بض��رورة الع��ودة اىل س��احات العم��ل 
ع��رب االس��اليب املختلف��ة، وخصوص��ًا األمهات، 
ذل��ك أن امل��رأة عندم��ا تصب��ح أّم��ًا، فانه��ا جت��د 
لنفس��ها جم��ااًل اك��رب للتربي��ر والتمّل��ص من 
املس��ؤولية حبج��ة ان مس��ؤولية ادارة ش��ؤون 

البي��ت، و اداء حق��وق ال��زوج، وتربي��ة االطف��ال 
توف��ق  ان  بامكانه��ا  ان  تق��ع عليه��ا. يف ح��ن 
ب��ن ه��ذه االعم��ال، وب��ن اداء العم��ل لدينه��ا 

ورس��التها.
تدخ��ل  ان  امل��رأة  ع���لى  االس��لوب  وبه��ذا 
الساحة، فتخرج بذلك من مجودها. وبالتالي 
م��ن اط��ار الثقاف��ة ال��ي حددته��ا وس��لبت منه��ا 
ثقته��ا بنفس��ها، و اميانه��ا بطاقاته��ا وقدراته��ا. 
وعندم��ا ين��وي االنس��ان املس��اهمة واملش��اركة 
يف العمل الرسالي فان الل���ه ج���ّل امسه، سوف 
يوّفق��ه ويهديه ب��دوره كما وعد بذلك قائا: 
ِذيــَن َجاَهــُدوا فِينـَـا َلنَْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلنَا{،  }َوالَّ
س��بًا  امامه��ا  ان  امل��رأة  ستكتش��ف  وحينئ��ذ 
كث��رة وخمتلف��ة بامكانه��ا ان تقتحمها، وان 
تق��وم بدوره��ا فيه��ا. فهي تس��تطيع ان متارس 
دع��م  يف  تس��هم  وان  واخلطاب��ة،  الكتاب��ة، 
الث��ورات وتفجره��ا، وح��ّث اجلي��ل اجلدي��د 
عل��ى اإلص��اح والتغي��ر. وه��ذا م��ا يش��هد ب��ه 
التأري��خ القدي��م واحلدي��ث. فق��د كان للمرأة 
الدور الفاعل يف تأريخ صدر االسام، بل ويف 
التأري��خ االس��امي برمت��ه. فلم��اذا -إذن- ال 
امل��رأة املس��لمة املعاص��رة يف العم��ل  تش��رك 
تارخين��ا  وه��ذا  بالرج��ل،  أس��وة  الرس��الي 
االس��امي املش��رق ق��د لعب��ت في��ه امل��رأة دوراً 
فاع��ًا يف تس��جيل مامحه وبطوالته وصوره 

املضيئ��ة املش��رقة؟
ت��رى اي��ن امل��رأة املس��لمة املعاص��رة م��ن 
النس��اء الات��ي س��ّطرن املاح��م والبط��والت 
اخلال��دة ع��رب التأري��خ االس��امي املدي��د، مث��ل 
الصديق��ة فاطم��ة الزه��راء، عليه��ا الس��ام، 
وزين��ب، وخدجي��ة الك��ربى، وأم س��لمة..؟ انه��ا 
لألس��ف الش��ديد ج���السة يف البي��ت، منطوي��ة 
عل��ى نفسه���ا، منش��غلة باالم��ور ال��ي ال تغ��ي 

وال تس��من م��ن ج��وع.
ان عل��ى امل��رأة ان جت��رب العم��ل الرس��الي 
ان��ه  كي��ف  تكتش��ف  س��وف  وحينئ��ذ  يوم��ا، 
س��ينقذها م��ن الف��راغ الثق��ايف والاهدفي��ة يف 
احلياة، كما انه س��يجعلها تعكف على تربية 
نفس��ها، وتنمي��ة مواهبه��ا، وتفج��ر طاق��ات 
النس��اء األخري��ات الات��ي يعش��ن يف الوس��ط 
ال��ذي تعي��ش في��ه، وتعبئ��ة ه��ذه الطاق��ات يف 
جن��ب  اىل  جنب��ًا  االس��امي  العم��ل  طري��ق 
طاقات الرجل. وبذلك س��وف تش��عر بوجودها 
مبس��رة  نفس��ها  ربط��ت  ألنه��ا  احلي��اة،  يف 
االس��ام الصاع��دة، وه��ي نف��س املس��رة ال��ي 
مض��ى عليه��ا س��يد الش��هداء، علي��ه الس��ام، 
وأه��ل بيت��ه، الذي��ن أعطون��ا وأعط��وا االس��ام 
احلي��اة واملس��تقبل البعي��د اىل ي��وم القيام��ة.

  املرأة حّرة، 
والنها حّرة ومريدة 

وخمتارة، فهي 
مسؤولة عن كل 

خطأ يصدر منها، 
وعن جزء من 

الفساد الذي يظهر 
يف املجتمع؛ 

وهي مسؤولة عن 
إصالح و ازالة هذا 

الفساد  



مجتمع

* خالد احلسن
ش��رعيتها  احلس��ينية  الش��عائر  تس��تمد 
االجتماعي��ة من ش��رعيتها الديني��ة وجتذرها 
االجتماع��ي تارخيي��ا حبي��ث أصبح��ت معلم��ًا 
للمجتم��ع الش��يعي، وعرف��ًا راس��خًا تتوارث��ه 
األجي��ال. والتأكي��د عل��ى الش��رعية الديني��ة 
إمن��ا للتذك��ر والتأس��يس حلقيق��ة مفاده��ا، 
ذك��رت  وق��د  ع��ام،  عن��وان  »اإلحي��اء«  أن 
النص��وص بع��ض التفصي��ات وال��ي تش��كل 
التأس��يس ل�«امل��أمت«، وش��رعت للب��كاء. وعل��ى 
متظه��رات  اإلحي��اء  أكتس��ب  التاري��خ  م��ّر 
الثقاف��ة  م��ع  تنس��جم  متنوع��ة  اجتماعي��ة 
و  »امل��أمت«  اس��تمر  نع��م؛  الس��ائدة.  واألدوات 

»الب��كاء« كعام��ة فارق��ة.
يف  االجتماعي��ة  األع��راف  ث��ّم  وم��ن 
حمقق��ة  ه��ي  مب��ا  مطلوب��ة  ه��ي  اإلحي��اء 
للعن��وان العام، فه��ي تفصيل اجتماعي خيلقه 
وق��د يورث��ه م��ا دام��ت الظ��روف االجتماعي��ة 
امل��وروث  الع��رف  أن  أو  متش��ابهة  والثقافي��ة 
م��ن  القراب��ه  واألمكن��ة  األزمن��ة  يف  س��يال 

املش��رك. اإلنس��اني  التعب��ر 
وهن��ا يتض��ح أن الش��كل واألط��ر املظه��رة 
لإلحياء سوى املنصوص هو متغر اجتماعي.
وقدمن��ا مب��ا س��لف متهي��دا لتقب��ل األف��كار 
اجلديدة يف متظهر اإلحياء، والي هي حمط 

اختاف النظر بن الش��باب وجيل اآلباء.

* اآلباء املستأمنون عىل املجتمع
يف  الغال��ب  يف  اآلب��اء  جي��ل  ويصن��ف 
اآلب��اء، حي��ث  ت��راث  خان��ة احملافظ��ن عل��ى 
يول��ون مظاه��ر اإلحي��اء عناي��ة يكس��وها الوقار 
واملهاب��ة. بينم��ا ق��د يأخ��ذ بع��ض احملافظ��ن 
أن  »األف��كار اجلدي��دة«،  الش��باب  عل��ى جي��ل 
بع��ض م��ا يأت��ون ب��ه م��ن جدي��د ق��د ال يك��ون 
الئق��ًا جبال��ة الذك��رى، أو يش��وب إحياءه��ا 
بع��ض التصرف��ات املرافق��ة لإلحي��اء الفاق��دة 
للرش��د أو احلكمة. ولس��نا هنا للمس��اجلة بن 
طرف��ن.. فنح��ن مجيع��ًا يف مرك��ٍب، وإمن��ا 

الص��ورة. نتوق��ف الس��تيضاح 
ق��د تش��كلت ص��ورة اجملتم��ع يف مقط��ع 
زم��ي وق��د خيال��ه البع��ض أن��ه مقط��ع ثاب��ت 

ليفص��ح ع��ن مكون��ات اجملتم��ع ومؤسس��اته 
املتعارفة، حيث يتبوأ جيل اآلباء غالبا مفاتيح 
اجملتم��ع ومؤسس��اته. بي��د أن��ه أب��داً ال يتوق��ف 
احل��راك االجتماع��ي. ويوش��ك اجلي��ل اجلديد 

بالتطل��ع، ب��ل واألخ��ذ بأس��باب اجملتم��ع.
أنفس��هم  اآلب��اء  جي��ل  ي��رى  وبينم��ا 
س��امته،  اجملتم��ع؛  عل��ى  مس��تأمنن 
ومصاحل��ه، وثقافت��ه، بينم��ا اجلي��ل الش��اب ال 
ي��رى ذل��ك، وإن كان جي��ل اآلب��اء يأخ��ذون 
بأس��باب اجملتم��ع فع��ا، لك��ن اجلي��ل اجلدي��د 
جي��د دائم��ا فس��حة فيم��ا تس��تحدثه تب��دالت 
اجملتم��ع االقتصادي��ة والثقافي��ة، فينف��ذ به��ا 

للتعب��ر ع��ن وج��وده.

* إجهاض اجلديد سيئ العواقب
وه��ذه املناف��ذ واألطر اجلدي��دة الي يطل 
بها اجليل الش��اب، تزاحم املؤسس��ات املتعارفة، 
ورمب��ا ُيص��ار ل��كل جي��ل أط��ره االجتماعي��ة 

متجاوري��ن يف الزم��ان وامل��كان.
وه��ذا العص��ر املتس��ارع يس��ابق الزم��ن يف 
املستحدثات العلمية وما يرافقها من تبدالت 

الشعائر الحسينية بين جيلين
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يس��مح  ل��ن  وعلمي��ة،  واقتصادي��ة  ثقافي��ة 
بتزاح��م ب��ن اجلدي��د وغ��ر اجلدي��د بيس��ر. 
حمم��ود  اجلدي��د  والدة  عس��ر  أن  أظ��ن  وال 
العواق��ب، كم��ا أن إجهاضه ل��ن يفقده احلياة 
وإن استطاع تشويهه أو إعاقته ال مسوغ له إن 

مل يك��ن خطيئ��ة أحيان��ا.
يف  احل��ق  بع��ض  ألنفس��نا  وس��نعطي 

املاحظ��ات: بع��ض  تس��جيل 
1- إش��كالية جي��ل اآلب��اء ينبغ��ي أن تؤخ��ذ 
بقدر كاف من االهتمام واالستماع من جيل 
الش��باب. ولي��س بكث��ر أن ُيطل��ب م��ن الش��باب 
رعاية بعض األمور. بدءاً من الروي يف تراث 
اآلب��اء فبعض��ه مائ��م حت��ى يف الزم��ن الق��ادم 
والتوق��ف كث��را عن��د  ورمب��ا كان غالب��ه، 
رعاي��ة األح��كام الش��رعية فيم��ا يس��تحدثون 
أو يرافق��ه ولي��س من��ه، ورمب��ا أفس��ده كل��ه. 
وكث��را م��ا تضي��ع الضواب��ط الش��رعية حت��ى 
يف مث��ل ه��ذه املناس��بات احملرم��ة يف غم��رة 
االنفع��االت العاطفي��ة. ث��م التفك��ر والتش��اور 
يف رعاي��ة مص��احل اجملتم��ع العام��ة واحملرمة 
ش��رعًا وعقائي��ا. إن ما ينف��ع الناس هو املعيار 
بع��د ضواب��ط الش��رع، وبهم��ا مع��ًا ي��زن العاق��ل 

الس��عي يف األم��ور العام��ة.
2- بي��د أن خط��اب اجلي��ل الش��اب جلي��ل 

اآلب��اء يس��تحق أكث��ر م��ن االس��تماع.
يف  مس��احة  ع��ن  يبحث��ون  الش��باب  إن 
»امل��آمت« والش��عائر احلس��ينية، وم��ع االح��رام 
الكامل لتجارب وخربات وحرص جيل اآلباء، 
ف��إن الش��باب يطم��ح قب��ل كل ش��يء إىل البدء 
من حيث انتهى اآلخرون يف إدارة احلسينيات 
التنك��ر جله��ود  واملراس��م احلس��ينية ولي��س 
اآلب��اء، أو العم��ل ب��ا ه��دى، وه��و م��ربر يتخذه 
البع��ض ملن��ع اجلي��ل الش��اب م��ن االضط��اع 

باملس��ؤولية .
ع��ن  الش��اب  للجي��ل  اجمل��ال  إفس��اح  إن 
طي��ب خاط��ر يكف��ي اجملتم��ع أعب��اء التزاح��م 
العس��ر، ب��ل إن لذل��ك فائدتن أخرين ينبغي 
التمّع��ن يف نتائجهم��ا: األوىل: أن ذل��ك تعب��ر 

وحتقي��ق  واهلوي��ة  االعتب��اري  الوج��ود  ع��ن 
ال��ذات بالنس��بة للش��باب فيصرفه��م عم��ا ال 
أخراه��م.  يف  ويضره��م  دنياه��م  يف  ينفعه��م 
والثاني��ة أن الش��باب ه��م األق��در على مواكبة 
اجملتم��ع  ألب��واب  الط��ارق  اجلدي��د  العص��ر 
دائم��ا، فه��م رج��ال العص��ر اجلدي��د العارف��ن 
بأدواته وهمومه، فبهم ال يصبح شكل اإلحياء 

وأدوات��ه خ��ارج الزم��ان.
3- خطيئ��ة التفك��ر احل��اد ال��ذي ينف��ر 
اهل��دوء  م��ن  وبقلي��ل  واآلخ��ر.  اجلدي��د  م��ن 
وس��عة الص��در ورحاب��ة الفك��ر س��يجد أحدن��ا 
اآلخ��ر قريب��ًا أو مكم��ا، وعلى أس��وأ الفروض 
خمتلف��ا، وال ض��ر يف ذل��ك ما دام يف س��عة من 

الدي��ن ورعاي��ة للمصلح��ة العام��ة.
ب��ل بقلي��ل م��ن التأم��ل س��يجد اجلمي��ع 
)اآلباء واألبناء( أنفسهم جمرد أناس عابرين 
ع��رب الزم��ان حي��ث تس��تمر احلي��اة وال تق��ف 
عند أحد. وما رس��الة الدين إال أمانة تتناقلها 

األجي��ال.
تراع��ى  ثوابت��ه  حمكم��ة  الدي��ن  وه��ذا 
ع��رب ك��رور األي��ام لي��س إال. وجن��اح اجليل��ن 

س��يحاكم بقدرتهم��ا عل��ى التواص��ل يف مح��ل 
األمان��ة. وبعب��ارة خت��ص جي��ل اآلب��اء أكث��ر 
إفصاحا، أن الس��نن املديدة من العمل لغرس 
مل  إذا  س��دى،  تذه��ب  احلس��ينية  الثقاف��ة 
يلحق��وا جتاربه��م وخرباته��م باجلي��ل اجلديد 
للجي��ل  املس��ؤولية  ب��ذات  س��يضطلع  ال��ذي 
الثال��ث م��ع إمكاني��ة جتديده��ا وتطويره��ا إىل 

األجي��ال األخ��رى.
وجت��در اإلش��ارة إىل فائ��دة »التطعي��م« يف 
إدارة املؤسس��ات االجتماعي��ة برعاي��ة اآلب��اء 
للجي��ل الصاع��د يف ختفي��ف ح��دة التغ��رات 

االجتماعي��ة والت��درج يف حدوثه��ا بيس��ر.
فس��واء  مس��ؤولية..  الدي��ن  ولرج��ال   -4
م��ا حي��دث باس��م الدي��ن أو بغ��ر امس��ه، فم��ا 
حيدث يف جمتمعنا املس��لم، واألحداث تتواىل، 
دائم��ة.  واملوروث��ات  األع��راف  يف  والتب��دالت 
ورج��ال الدي��ن يف ه��ذا كغره��م. فه��م أبن��اء 
جمتمعه��م وم��ا يب��دع أو خيل��ق م��ن تب��دالت 

وأع��راف يش��ملهم. 
لرج��ال  االعتباري��ة  الصف��ة  وإمن��ا 
الدي��ن، خلص��وص حيثيته��ا. فم��ن ث��ّم الصفة 
االعتباري��ة تس��توجب هل��م التمث��ل بالبصائ��ر 
الديني��ة حيث يتج��اوزون بها آفاق جمتمعهم 
أع��راف  عل��ى  الدي��ن  حب��س  ع��دم  مبعن��ى 
جهوده��م  يس��تنفرون  وحي��ث  جمتمعه��م، 
يف جوه��ر الدي��ن ورس��الته ي��زودون ب��كل ق��وة 
وحكم��ة عن��ه ويدع��ون ل��ه بال��ي ه��ي أحس��ن. 
أم��ا م��ا خي��ص احل��راك االجتماع��ي فاس��تهداًء 
به��دي الدي��ن املتج��اوز للثقاف��ة االجتماعي��ة 
ف��إن  والتوجي��ه،  اإلرش��اد  ب��دور  يضطلع��ون 
ذل��ك  كان  وتوفيق��ه  اهلل  حب��ول  اس��تطاعوا 
تيس��راً للح��راك االجتماع��ي ب��ن األجي��ال. 
وإمن��ا أردنا بهذا ف��ك االرتباط »يف التفصيل«، 
ب��ن متغ��رات اجملتم��ع والدي��ن. ويه��م الكات��ب 

ج��داً التأكي��د عل��ى ف��ك االرتب��اط.
وخامت��ة املط��اف.. نود التنبيه أن ما س��بق، 
ميثل وجهة نظر حاولنا فيها املوازنة فيما هو 

خمتلف فيه بهدف االستيضاح والتقريب. 

  الشباب يبحثون عن مساحة يف »املأمت« والشعائر احلسينية، ومع االحرتام 
الكامل لتجارب وخربات وحرص جيل اآلباء، فإن الشباب يطمح قبل كل شيء 

البدء من حيث انتهى اآلخرون يف إدارة احلسينيات واملراسم احلسينية  

  يرى جيل اآلباء 
أنفسهم مستأمنني 

على املجتمع؛ سالمته، 
ومصاحله، وثقافته، بينما 
اجليل الشاب ال يرى ذلك، 

وإن كان جيل اآلباء يأخذون 
بأسباب املجتمع فعال، لكن 

اجليل اجلديد يجد دائما 
فسحة فيما تستحدثه 

تبدالت املجتمع االقتصادية 
والثقافية  
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رؤيتن��ا  عل��ى  يل��ج  كان  مب��ارك  حل��ٌم 
املاض��ي،  الق��رن  س��بعينات  من��ذ  االبداعي��ة 
خاصت��ه إمكاني��ة تأس��يس مس��رح حس��يي 
رسالي، ينهض من مبادئ املدرسة احلسينية 
احملمدية األصيلة، ليقدم منوذجه احلضاري 
ق اىل ش��عوب االرض كاف��ة، بأس��لوب  اخل��اّ
معاص��ر حي��وي فع��ال، هدفه جتس��يد امللحمة 
احلس��ينية اخلالدة مس��رحيًا، ومن خال هذا 
املس��رح املب��ارك تقدي��م »النم��وذج احلس��يي« 
احلقيق��ي ورف��ع كل م��ا ش��اب ه��ذه امللحم��ة 
م��ن حم��اوالت التش��ويه او التزوي��ر املتعم��د 

النم��وذج  تقدي��م  وكذل��ك  املتعم��د.  وغ��ر 
االس��امي احلقيق��ي اىل الع��امل، خاص��ة وان 
ال��ي  والتي��ارات  املذاه��ب  م��ن  الكث��ر  هن��اك 
تس��رت مبب��ادئ االس��ام ظاهري��ًا، إال انها من 
الناحي��ة الفعلي��ة س��اهمت يف تش��ويه مبادئ��ه 
التحريف��ي  طرحه��ا  خ��ال  م��ن  الس��امية 
ال��ذي ح��اول تش��ويه احلقائق وتأجي��ج النفس 
الطائف��ي املقي��ت، وخباص��ة تل��ك املذاه��ب الي 
النب��وي  البي��ت  أه��ل  ملذه��ب  الع��داء  ناصب��ت 

األطه��ار، عليه��م الس��ام.
لك��ن التم��ي، م��ا كان بامكان��ه ان يتحول 
اىل واق��ع حقيق��ي يف االزمن��ة الديكتاتوري��ة 
القمعي��ة ال��ي تس��لطت عل��ى رق��اب الش��عب 
العراقي اجملاهد، الذي تدين غالبيته العظمى 
مبذهب اهل البيت األطهار، سام اهلل عليهم .
لذل��ك قررن��ا بع��د الت��وكل عل��ى اهلل ان 
نب��دأ الكتاب��ة اإلبداعي��ة االصيل��ة يف أواس��ط 
الثمانين��ات م��ن الق��رن املاض��ي، بع��د ان هيأن��ا 
الكث��ر م��ن املص��ادر املهم��ة ع��ن س��رة االم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��ام، وم��ا ج��رى يف واقع��ة 

كرب��اء اخلال��دة وم��ا كت��ب عنه��ا تارخيي��ًا 
وفكريًا ومس��رحيًا، حيث وجدنا بش��كل خاص 
الكت��اب  مجي��ع  ان  املس��رحية  الكتاب��ات  يف 
الذي��ن س��بقونا يف ه��ذا اجمل��ال كان ينقصه��م 
ش��يء أساس��ي وبالغ االهمي��ة، أال وهو اجلانب 
احلقيق��ي  واالمي��ان  االصي��ل  العقائ��دي 

جب��دوى كتاب��ات كه��ذه !
 فالبع��ض منه��م مل يك��ن مطلع��ا متام��ًا 
عل��ى حقيق��ة جوه��ر الص��راع ب��ن االس��ام 
احلس��ينية  امللحم��ة  جس��دته  ال��ذي  النب��وي 
اخلال��دة، وب��ن االس��ام القبل��ي ال��ذي ق��اده 
البي��ت االم��وي ال��ذي دخ��ل االس��ام مكره��ًا 
اس��اليبه  جبمي��ع  وح��اول  وحاق��داً  وصاغ��راً 
اخلبيث��ة ان ينح��رف ع��ن مبادئ��ه االصيل��ة.

مس��رحيات  كت��ب  االخ��ر  والبع��ض 
تط��رق فيه��ا اىل القضي��ة احلس��ينية ولك��ن 
اىل  ايض��ًا  أدت  ومغاي��رة  ضيق��ة  بنظ��رة 
التحري��ف والتش��ويه، كم��ا فع��ل الش��اعر عبد 
ال��رزاق عب��د الواح��د، يف مس��رحيته، »احل��ر بن 
يزي��د الرياح��ي« ال��ذي ادع��ى فيه��ا »أن احل��ر 

المسرح الحسيني بين الواقع والطموح

* رضا اخلفاجي
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كان مس��يحيًا«، ومل يك��ن يع��رف احلس��ن، 
إذن؛ مل يك��ن معني��ًا بالص��راع. ه��ذا التحري��ف 
يف  نس��رع  جعلن��ا  احلقائ��ق  يف  النق��ص  او 
عل��ى  ترمجت��ه  يف  والب��دء  مش��روعنا  اجن��از 
ش��كل نص��وص مس��رحية ذات الفص��ل الواح��د 
واملش��اهد املتع��ددة، معتمدي��ن كم��ا قلن��ا عل��ى 
ف��ي  بأس��لوب  ولك��ن  التارخيي��ة،  الوثيق��ة 
مبتك��ر، يتوف��ر عل��ى النس��يج الدرام��ي احملك��م، 
ويتوف��ر على عمليات اخلل��ق والتخليق الفي 
وعل��ى االس��لوب احلداث��وي االبداع��ي بش��رط 
القضي��ة  جوه��ر  ع��ن  كتاباتن��ا  خت��رج  أال 
احلس��ينية، بدع��وى التجري��ب وغره��ا م��ن 
الدع��اوى ال��ي تس��اعد عل��ى تش��ويه الكثر من 

. احلقائ��ق 
 - رس��الي  مس��رح  احلس��يي،  املس��رح  ان 
كم��ا قلن��ا- وعل��ى الكات��ب املس��رحي قبل كل 
ش��يء، ان يك��ون مؤمن��ًا إميان��ًا حقيقي��ًا مبب��ادئ 
املدرس��ة احلس��ينية، وان يك��ون س��عيه صادق��ًا 

م��ن اج��ل تقدي��م ه��ذا النم��وذج اىل الع��امل.
إذن .. كان��ت البداي��ة يف مثانين��ات الق��رن 
املاضي حيث بدأُت بكتابة مسرحية »قمر بي 
هاش��م العب��اس ب��ن عل��ي«، وبعده��ا مس��رحية 
»ص��وت احلس��ن علي��ه الس��ام«، ومس��رحية 
عليه��ا«  اهلل  س��ام  زين��ب  احل��وراء  »ِس��فر 
ومس��رحية، »ِس��فر التوب��ة« الي جس��دت ثورة 

التواب��ن وحرك��ة املخت��ار الثقف��ي .
الديكتات��وري  النظ��ام  س��قوط  وبع��د 
مس��رحيات  أجن��زت  الع��راق،  يف  الظ��امل 
حس��ينية أخرى، هي »آيات اليقن يف ِس��فر أم 
البن��ن« وكذل��ك مس��رحية »بهج��ة الدماء يف 
ِس��فر كرب��اء«، ومس��رحية، »ِس��فر احلس��ن 

. اجملتب��ى« 
الديني��ة  املؤسس��ات  بع��ض  قام��ت  وق��د 
احلوزوي��ة بتنفي��ذ بع��ض اعمال��ي املس��رحية 

مثل مسرحية »نهر الدم«، ومسرحية »صوت 
احلسن«، الي نفذتها وحدة املسرح احلسيي 
التابع��ة للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة .. كم��ا 
قدم��ت جامع��ة باب��ل - كلي��ة اللغ��ات - قس��م 
اللغ��ة االنكليزي��ة، مس��رحية »ص��وت احل��ر 
الرياح��ي«، و مس��رحية »آي��ات اليق��ن يف ِس��فر 
أم البن��ن«، وباللغ��ة االنكليزي��ة م��ن خ��ال 
فرقتها املس��رحية وعلى قاعة الش��هيد الصدر 

يف جامع��ة باب��ل ع��ام 2012 م .
املس��رحية  أعمالن��ا  طب��ع  مت  كذل��ك 
اىل  إضاف��ة  احلس��يي،  املس��رح  اىل  املنتمي��ة 
ال��ذي  املس��رح احلس��يي«،  »نظري��ة  كتابن��ا 
تضم��ن خاصة جتربتن��ا الذاتية الي ابتدأت 
من��ذ اكث��ر م��ن ثاث��ن عام��ًا، وط��رح رؤيتن��ا 
اخلاص��ة يف ه��ذا املس��رح املب��ارك، ال��ذي نق��ول 
املس��رح  ه��ذا  أس��س  م��ن  أنن��ا  باعت��زاز،  عن��ه 
عل��ى، أس��س علمي��ة وفني��ة معاص��رة، نظري��ًة 

وتطبيق��ًا 

*احلداثة واالبتكار والتوثيق التارخيي
انن��ا نؤم��ن بض��رورة اس��تعمال الوثيق��ة 
التارخيية واختاذها اساسًا جوهريًا يف املسرح 
احلسيي، ولكن بشرط توفر عنصر احلداثة 
اس��لوب اخلل��ق للتخلي��ق  واحليوي��ة وتوف��ر 
واالبت��كار يف الكتاب��ة، النن��ا نعتق��د ان الكات��ب 
املس��رحي احلس��يي علي��ه ان ال يك��ون جم��رد 
م��ؤرخ ينق��ل االح��داث كم��ا ه��ي، او ان يك��ون 
خطيب��ًا منربي��ًا ينق��ل اجلان��ب املأس��اوي م��ن 
امللحم��ة فق��ط. وإذن؛ البد م��ن توفر العناصر 
م��ن  والب��د  املس��رحي،  العم��ل  يف  الدرامي��ة 
تقدي��م ال��رؤى االبداعي��ة بأس��لوب حض��اري، 
نهض��ة  الن  الطائف��ي  االس��لوب  ع��ن  يبتع��د 
االمام احلس��ن وجدت للدفاع عن احملرومن 
واملضطهدي��ن يف كل احن��اء الع��امل، ويف كل 

زم��ان وم��كان. لذل��ك حن��ن نس��عى ه��ذا الزم��ن 
ان  والدميقراطي��ة،  احلري��ة  زم��ن  اجلدي��د؛ 
نقدم منوذجنا املس��رحي احلس��يي احلضاري 
اىل كل شعوب العامل، ومن هنا تكمن أهمية 
االعتم��اد عل��ى الوثيق��ة التارخيي��ة احلقيقي��ة 
خوفًا من التزوير والتشويه واالحنراف حتت 

ذرائ��ع متع��ددة .
ومنه��ا  الع��امل،  ش��عوب  م��ن  الكث��ر  ان 
م��ا  حقيق��ة  يعرف��ون  ال  العربي��ة،  الش��عوب 
حم��رم  م��ن  العاش��ر  يف  كرب��اء  يف  ج��رى 
إدارة  كيفي��ة  وكذل��ك  للهج��رة،   61 ع��ام 
الص��راع، ال��ذي ق��اده االم��ام احلس��ن، علي��ه 
الغاصب��ة،  االموي��ة  الس��لطة  ض��د  الس��ام، 
وال أك��ون مغالي��ًا إن قل��ت: ان قس��مًا كب��راً 
م��ن  الكث��ر  يع��رف  ال  العراق��ي  ش��عبنا  م��ن 
القضاي��ا اجلوهري��ة م��ن املدرس��ة احلس��ينية 
احملمدي��ة، ومنظومته��ا الفكري��ة، لذل��ك ت��رى 
البع��ض متمس��كًا بالقش��ور وت��اركًا اجلوه��ر 
وه��ذا م��ا يف��رح االع��داء املربص��ن بن��ا الدوائر 
اىل  ويقدموهن��ا  أخطاءن��ا  علين��ا  وحيس��بون 
الع��امل بش��كل مش��وه ومنح��رف ومبال��غ به من 
خ��ال قنواته��م الفضائي��ة املش��بوهة املعادي��ة 
ملنه��ج آل البي��ت األطه��ار. لذل��ك اجتهن��ا صوب 
بأهمي��ة  العتقادن��ا  املس��رحية  الفعالي��ات 
تأثره��ا وفاعليته��ا خاص��ة اذا توف��ر الن��ص 
عل��ى االخ��اص واالبداع واالبت��كار واملعاصرة 
يف الط��رح م��ع توف��ر اجلان��ب الف��ي م��ن خال 
االبداعي��ة  املخ��رج  رؤي��ة  و  العم��ل  كادر 
وتقدمي��ه  الن��ّص  إث��راء  باس��تطاعتها  ال��ي 
اإلمت��اع  عل��ى  يتوف��ر  باس��لوب  املش��اهد  اىل 

واحليوي��ة.  واإلده��اش 
ان املس��رح، ل��ه تأث��ر مباش��ر عل��ى امللتق��ي، 
وهذا هو ما نريده خاصة ان كان امللتقي من 
ابن��اء الش��عوب االخ��رى والديان��ات االخ��رى. 

  املسرح احلسيني، مسرح رسايل، وعلى الكاتب املسرحي قبل كل شيء، 
ان يكون مؤمنًا إميانًا حقيقيًا مببادئ املدرسة احلسينية، وان يكون سعيه 

صادقًا من اجل تقدمي هذا النموذج اىل العامل  

  يف الوقت الذي نرفض ان تقدم الواقعة مسرحيًا، تقدميًا تاريخيًا بحتًا، ولكن 
بنفس الوقت نرفض ايضًا الطرح املغاير واملشوه واملنحرف بدعوى التحديث 

يف الرؤية الفكرية او الرؤية الفنية  
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احلس��يي  النم��وذج  نق��دم  ان  علين��ا  إذن؛ 
مس��رحيًا اىل الع��امل، وه��ذا يتطل��ب حقائ��ق 
تص��اغ بأس��لوب حي��وي يتوف��ر كاتبه��ا عل��ى 
احلس��ينية  املدرس��ة  برس��الة  مطل��ق  إمي��ان 
كادر  توف��ر  ض��رورة  وكذل��ك  احملمدي��ة، 
عمل في وتقي مؤمن ايضًا ومدرك خطورة 

م��ا يق��وم ب��ه.

* اإليامن املطلق بأهداف النهضة احلسينية
انن��ا نؤك��د دائم��ًا : ان املس��رح احلس��يي 
مس��رح رس��الي، لذل��ك ال يس��تطيع كل م��ن 
يؤم��ن  ال��ذي  إال  في��ه،  يس��اهم  ان  ه��ّب ودب 
برس��الته و لدي��ه املق��درة واملوهبة على إيصال 
النم��وذج احلضاري اخل��اق اىل امللتقى يف أي 
زم��ان وم��كان، ذلك النموذج الذي يليق بعطاء 
وجهاد وتضحية االمام احلسن عليه السام. 
حن��ن يف الوق��ت ال��ذي نرف��ض ان تق��دم 
الواقع��ة مس��رحيًا تقدمي��ًا تارخيي��ًا حبت��ًا، الن 
اغل��ب ابن��اء ش��عبنا ق��د حفظه��ا جي��داً، ولك��ن 
بنف��س الوق��ت نرف��ض ايض��ًا الط��رح املغاي��ر 
يف  التحدي��ث  بدع��وى  واملنح��رف  واملش��وه 
الرؤي��ة الفكري��ة او الرؤية الفنية، وهذا الذي 
خناف منه، قد حصل يف العديد من النصوص 
لكتاب كتبوا عن امللحمة احلس��ينية، وهم ال 
يؤمن��ون به��ا لذل��ك كان��ت اعماهل��م تش��وبها 
الكث��ر م��ن النواقص لع��دم معرفتهم جبوانب 
كث��رة م��ن امللحم��ة او الن بعضه��م اس��تغل 
القضي��ة احلس��ينية لك��ي يس��لط الض��وء عل��ى 
أه��م م��ن  بأنه��ا  به��ا،  اعتق��د  اخ��رى،  قضي��ة 

القضي��ة احلس��ينية وبالتال��ي جع��ل القضي��ة 
احلس��ينية قضي��ة ثانوي��ة، بينم��ا نؤك��د حنن 
ب��أن املس��رح احلس��يي ال��ذي كان لن��ا ش��رف 
اجراح��ه وتأسيس��ه، ب��أن القضي��ة احلس��ينية 
و  املركزي��ة،  القضي��ة  ه��ي  تك��ون  ان  الب��د 
ه��ي النم��وذج املتق��دم فيه��ا، وان عم��ل املس��رح 
احلس��يي ال يقتص��ر عل��ى تفاصي��ل ملحم��ة 

الط��ف فق��ط.  
الن مب��ادئ املدرس��ة احلس��ينية احملمدية 
ه��ي مب��ادئ خال��دة تصل��ح ل��كل زم��ان وم��كان، 
وان الص��راع ب��ن ق��وى احل��ق والع��دل واخل��ر، 
م��ا زال قائم��ًا ض��د ق��وى الش��ر والباط��ل، وان 
عل��ى املس��رح احلس��يي ان يتواص��ل ويس��تمر 
يف عطائ��ه لتقدي��م النماذج املعاصرة املنطلقة 
ه��ذا  ويف  احلس��ينية،  املدرس��ة  مب��ادئ  م��ن 
اجلان��ب حن��ن كتبن��ا نص��ًا معاص��راً عنوان��ه 
»بهج��ة الدماء يف ِس��فر كرب��اء« وهذا النص 
املس��رحي جُيس��د ِس��فر كرباء ونضاهلا عرب 
التاريخ وصواًل اىل االنتفاضة الشعبانية الي 
حدث��ت ع��ام 1991 م ودور كرب��اء البطول��ي 

واالس��تثنائي فيه��ا .

* مرسح يبث احلياة
اذن كل ش��هيد س��قط م��ن اج��ل القضي��ة 
احلس��ينية، ميك��ن ان نكت��ب عن��ه، وكل ع��امل 
جلي��ل وجمته��د ثائ��ر ق��دم نفس��ه يف س��بيل 
القضية احلسينية، ميكن الكتابة عنه اضافة 
اىل امكاني��ة الكتاب��ة ع��ن جوانب اجتماعية هلا 
مساس بالواقع املعاصر املعاش، منطلقن من 

مبادئ املدرسة احلسينية احملمدية االصيلة.
حس��يي  الوج��ود  حمم��دي  فاالس��ام 

 .. البق��اء 
وعل��ى ه��ذا االعتق��اد، ميكنن��ا الق��ول: إن 
املس��رح احلس��يي ه��و مس��رح احلي��اة وم��ا بع��د 
احلي��اة ايض��ًا النه خر جمس��د ملبادئ االس��ام 
االصيل��ة ال��ي تس��عى ألن حيص��ل االنس��ان 
احلي��اة  بآدميت��ه يف  ويش��عر  عل��ى كرامت��ه 
اىل  الوص��ول  اىل  كذل��ك  ويس��عى  الدني��ا، 

الس��عادة االبدي��ة يف احلي��اة االخ��رى .
كذل��ك الب��د لن��ا ان نؤك��د عل��ى ضرورة 
الس��عي باملس��رح احلس��يي لكي يكون مس��رحًا 
خط��وات  خطون��ا  اجمل��ال  ه��ذا  ويف  عاملي��ًا، 
مبارك��ة مهم��ة حي��ث ترمج��ت أغل��ب اعمالنا 
املس��رحية ال��ي جس��دت امللحم��ة احلس��ينية 
العتب��ة  قام��ت  وق��د  االجنليزي��ة،  اللغ��ة  اىل 
احلس��ينية املقدس��ة، بطب��ع ه��ذه املس��رحيات، 
الع��راق  داخ��������ل  ت��������وزع  ان  املؤم����������ل  وم��ن 
واىل  املتخصص��ة  اجلامع��ات  اىل  وخارج��ه 
م��ن  املس��رحي  بالش��أن  يهت��م  ش��خص  كل 
ابن��اء ال��دول االوربي��ة الذي��ن يتكلم��ون اللغ��ة 

. االنكليزي��ة 
املس��رحية  اعمالن��ا  ترج��م  كذل��ك 
اللغ��ة  الفارس��ية واىل  احلس��ينية حالي��ًا اىل 
االوردي��ة وه��ي من اللغات اهلندية املش��هورة .. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــا َمــا  َبــُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاًء َوَأمَّ ــا الزَّ }..َفَأمَّ
َينَْفــُع النَّــاَس َفَيْمُكــُث يِف اأْلَْرِض{ . 

صدق الله العلي العظيم

  اجتهنا صوب الفعاليات املسرحية العتقادنا بأهمية تأثريها وفاعليتها، 
خاصة اذا توفر النص على االخالص واالبداع واالبتكار واملعاصرة يف الطرح  



غياٌب يشرب الوقت
إلى سيد العطش المبلل بالخلود أبي 

الفضل العباس عليه السالم
* عادل الصويري

الغيهـــُب                   ُأيضَء  العطشـــى  بالقربـــِة 
بالوفا                        مســـّجى  عطـــٍش  عـــىل  ضوٌء 
رشَب الغيـــاُب الوقـــَت ظـــاًل راجفًا                       
تنـــــاثَرت                       النبيِّ  النبـــِض  ونـــواِرُس 
يرتدي                        فيـــــها  هي كربـــال والفجـــُر 
يف رمِلهـــا كتـــَب الغيـــاُب مالِحَم الـ                      
الفجيــــــــعِة مجرًة                      بأوتـــاِر  عزفـــت 
تلتظي                      خيـــــــــامًا  املنفى  َوســـكينُة 
ظامئًا                       وعـــدًا  العّباُس  خبـّـــــــــَأ  قد 
قصيدٌة                     العصـــوِر  ثغـــِر  يف  كفـّــــــاُه 
ُفراتِه                       ُبـــكاِء  من  زاجُل  كّفــــــــــــاُه 
َصدحـــت أراجيـــــُز الســـيوِف كأّنام                    
صائاًل                      حداثويًا  اجلمـــــــــوَع  َشـــقَّ 
طـــاَف الرقـــاَب بإرجتاِل امُلســـتحيـ..                 
تنمو عـــىل النـــوِم البعيـــــــِد صالُتُه                    
مــــــــــاَءُه                   تلمِلُم  أصابُِعـــُه  َركَضْت 
أنفاُسهــــــــــــــــا                     تسّلقْت  البننِي  أّم 
بـــكاُؤُه                        كان  اخلـــوِف  التـــامع  حـــّد 
حتيًة                         الِسهــــــاَم  رفـــَع  عينـــِه  مـــن 
َقميَصـــُه                          الربيـــــُع  خـــاَط  بِنزيِفـــِه 
أشـــجاُر ِقربتِـــِه الشـــهيدِة أْوَرقـــْت                        
لِطوهِلا الزاحفـــنَي  فـــؤوُس  َركَعـــت 

وعىل ضفـــاِف الصمِت ُشيـِّـــَد كوكُب
يشـــــــرُب ُجرٍح  أحداِق  من  والكوُن 
ُيسكُب الظهيـــــــرِة  كأِس  من  واألفُق 
ُب بالنــــــــــــــاِر تعدو وامَلدى ُمَتعجِّ
ويندُب         الداميـــاِت  الرمـــــاِل  َلـــْوَن 
ُب خُمضَّ والنخيـــُل   ، سطـــــوعًا  معنى 
ـــُب يتلهَّ الـــذي  اجلـــــوُد  يقتاهُتـــا 
زينـــُب وحّدثتهــــا  اخليـــاِم  بلظـــى 
ُيصلـــُب نبــــيٌّ  قربتـــه  وفـــراُت 
فُيحَجُب الشمــــــوِس  وهِج  عىل  ُتتىل 
حيكـــي ، وذاِهلــــُة املالمـــِح يثـــِرُب
يف كربـــالَء ُعــــكاُظ ّوْجـــٍد َيلَهـــُب
خيطُِب رَضبـــًا  الفقـّـــــاِر  بِفصاحـــِة 
تنقّبــــــوا شـــانئيِه  بِعْورِة  وهـــم   ، ِل 
تنجـــُب شهيــــــدًا  وقرآنـــًا  ُحبـــىل 
امُلجِدُب الزمـــــــــاُن  وأبى   ، حريٍة  يف 
تتصّبـــُب زهراِئهـــا  إىل  خجــــــــاًل 
يتـــرّسُب طيُفهـــا  ُذعـــٍر  خليـــــاِم 
ُتْسحُب   العقيلـــــــــِة  قلِب  إىل  خجىل 
األحلـــُب الضيــــاُء  هيفـــو  هاتِـــِه  جِلِ
وْعدًا غدا يف ُكــــــــــلِّ َفجـــٍر ُيْطلُب
لِتظلَّ راقيـــًة عىل من حطـّـــــــــــبوا



وحٌي من ظمأ
* حممد الصّفار

كوكبـــا                               تربعـــَم  هنـــٍر  عـــىل  ظمـــٌأ 
أدمعـــًا                             اجلرحيـــة  مرايـــاُه  أذكـــْت 
العاصفـــاُت تالحقْت                           إذا مـــا  حتـــى 
كوثٌر                              كّفـــك  الشـــهداء..  يـــا ســـيد 
فضاؤُه                            حييـــَط  بـــأن  الوجـــوُد  صغَر 
وعـــِت القلـــوُب فأهلبْت لـــك نبَضها                          
وأنَت مغزى عشـــقِه                          الزمـــاُن  شـــفَّ 
روَحها                       الضامئـــِر  يف  صوُتـــك  بثَّ  ُمذ 
َمـــت الريـــَح يقوُدها                          فـــاألرُض يمَّ
ظامئًا                            عذبـــًا  الـــروَح  تلـــوَت  قد  إن 
ى عـــىل األســـفاِر حـــزُن دمائها                        نـــدَّ
هل حيســـبوَن الـــروَح فيَك حبيســـًة؟              
قربًة؟                             هتفـــو  إليـــَك  القلـــوَب  أترى 
أرسى هبـــا عشـــٌق أفـــاَض جنوُنـــه                               
مضمخًا وكان  جســـٌد  املـــدى  فـــإذا 

وأفـــاَق يف األفـــالِك فجـــرًا معشـــبا  
حُتجبا لـــن  أن  األحـــداِق  عـــىل  آلْت 
تتلّهبـــا أن  الصحـــراِء  إىل  أوحـــْت 
ورفيفهـــا غـــدق املـــدى لـــن ينضبا
يســـتوعبا وأن  الســـامي  بكيانـــَك 
صّيبا حبـــًا  الـــروُح  أفـــاَض  حتـــى 
بـــا غرَّ أو  اهلـــوى  التيـــُه  رّشَق  إن 
ُيِدبـــا أن  املـــدى  كاد  وُمـــذ  غيثـــًا 
دمـــٌع يلـــوُذ وكان جرُحـــك أقربـــا
فالوحـــيُّ فيـــَك تـــالَك ذكـــرًا أعذبا
لكـــن )كهـــَف( الرمـــِح كان األعجبا
هَي )أنـــَت( لوال )أنـــَت( كانت غيهبا
بـــا تتقرَّ أن  باحلـــبِّ  املنـــى  فـــرتى 
ُيســـلبا لـــن  اهلـــوى  أن  نـــت  فتيقَّ
خمضبـــا وكان  رأٌس  النـــدى  وإذا 



مـــن بالســـفينة مـــن يف نـــوَح ال يثـــُق                          
وهـــم                          عاهـــدوَك  مّلـــا  ظنـــَك  كّذبـــُت 
أعينهـــم                        دينـــار  يف  احلـــزن  ســـيد  يـــا 
خرتـــه                        تغريـــك  أن  الشـــعر  أعيـــذك 
قلمـــي                       ظامـــٍئ  دوايت  شـــطَّي  فبـــني 
زجاجتـــه                        تكـــرس  ال  الليـــل  نديمـــك 
تلعثـــم الســـيف حـــني اخرتتـــه ســـببًا                     
مائـــدة                       الـــدرب  للســـائلني  اصبحـــت 
وجهتهـــم                         للباكـــني  عبَّـــد  احلـــزن 
يـــدِه                         مـــن  اهللِ  عبـــُد  أفلـــت  والنهـــُر 
يـــد                         بـــأي  تســـأل  وال  العاشـــقون 
يد                    يـــوم عصـــا اخـــرى وغـــري  فـــكل 
يضاعفه                كـــي  نزفـــًا  اهلل  أقرضـــوا  مـــن 
توّحـــل الـــكل يف وهـــم احليـــاة وهـــم                 
أعينهم               الشـــعر  بكـــف  يطرقـــون  هـــم 
وقلـــت يـــا شـــعَر اتبـــع خلفهم ســـببًا                   
غربتهـــم                  نحـــو  ســـبايا  الراحلـــون 
تعصمنـــي                الليـــل  جبـــال  أن  آمنـــت 
اثري        كشـــفت عن جـــذويت والســـيل يف 
ُعنقـــًا                 أعـــد  مل  ســـيفًا  لســـت  ألننـــي 
عـــىل            كالضيـــاع  انتظـــار  العاشـــقون 
حطبًا          أشـــجارهم  عـــىل  اخلريـــف  نـــام 
أشـــبههم           كيف  الســـواقي  يشـــبهون  هم 
دمـــًا                 الســـامء  أباريـــَق  يعبئـــون 
رئـــة                 ختتـــارين  زينبهـــم  أنفـــاس 
إذ أفلتتنـــي يـــد الطوفـــان مـــن يدهـــا              
أعينهم          الصـــرب  وفـــوق  يرحلـــون  هـــم 
معصيتـــي          ســـمع  يـــواري  أذاٌن  فهـــل 
معـــذرًة             للنهـــِر  فقـــل  يطفئـــوك  مل 
عىل      التائبـــني  دمـــع  اخليـــط  جـــاءك  لو 
بآهلتـــي              شـــكِّ  عـــىل  وقفـــت  إين 
يمعنـــا         اليشء  عـــىل  اختلفنـــا  حـــني 
اوحدهم        كـــي  رأســـًا وشـــمرًا  احتـــاج 
أســـاحمهم           ال  مســـيٍح  خـــدِّ  بألـــف 

غرقـــوا لكنهـــم  آمنـــوا  فتيـــُة  هـــم 
لـــكل ظنـــَك فيـــام عاهـــدوا صدقـــوا
وخيبـــة الدمـــع يف اخلـــد الـــذي رسقوا
َغَســـُق طعُمـــُه  لكـــن  الفجـــُر  فلوُنـــُه 
الـــورُق يغـــرُق  حـــرويف  رساِب  ويف 
احلـــدُق أدمـــن  فيـــام  الـــكأس  وبـــرش 
القلـــُق عّراهبـــا  يـــزل  مل  لرحلـــٍة 
يلتفـــُق خّديـــك  عـــىل  اجليـــاع  فـــم 
فانزلقـــوا باألخطـــاء  النـــاي  وبلـــل 
رَشُق بعـــدُه  مـــاٍء  قطـــرِة  فـــكلُّ 
عشـــقوا اهنـــم  وتـــدري  ذنـــب  أي  و 
وحتـــت جلـــدي ينـــز الصمـــت والفرق
الـــذي رزقوا باملـــوت  ليغســـلوا احلـــق 
انعتقوا أوحاهلـــا  عـــن  الســـهم  بلهفـــة 
 و أطـــرق الشـــعر بالعـــني التـــي طرقوا
لعـــل بيتـــًا يرائـــي نـــزف مـــا نطقـــوا
و آخـــر الـــدرب خطـــوي كلهم ســـبقوا
األلق خاننـــي  ولكـــن  اختبـــأت  حـــني 
أعـــدو ويف ذيـــل ظـــيّل تعثـــر الطـــرُق
عنـــُق يـــا  صـــاح  رآين  ســـيف  فـــكل 
األرُق و  الليـــل  عليهـــا  تفـــّرى  عـــني 
عبـــُق أغصاهنـــم  يف  للريـــح  واصفـــر 
برقـــوا مـــا  غيـــم  يف  قطـــرة  أكـــن  ومل 
اندلقـــوا كلـــام  مســـــــاٌء  ليســـتيضء 
لعبـــــــرة علمتنـــي كيـــــــف أختنـــق
أفـــُق دمعنـــا  مـــن  مابيننـــا  وحـــال 
تقلـــب اليـــأس ال ضـــــــوء وال نفـــُق
الِفـــرُق هـــذه  خلفـــي  تصـــيّلّ  حتـــى 
أنـــت ارتويـــت وظـــل النهـــُر حيـــرتُق
يديـــك مـــا رّتـــق االمـــر الـــذي فتقوا
وقـــاب قوســـني منهـــا فـــأيَس النـــزُق
ســـنتفق منّـــا  مـــّن  عـــىل  نـــدري 
افرتقـــوا كلـــام  بطـــًف  آيت  ايـــن  مـــن 
حتـــى جتـــفَّ الدمـــا أو هيلـــك الرمـــُق

الطوفان
* نجاح العرسان



* الطالب عيل دايش اخلفاجي
نستقبل مناسبة زيارة أربعني االمام احلسني ، عليه السالم، هذا 
الدراسة، وما  فيه يف  ننهمك  املاضية، يف وقت  العام، كام االعوام 
اليومية  لالمتحانات  واالستعداد  واجباتنا  حتضري  من  منّا  يتطلب 
التدين  يصيبها  لئال  الدرجات  اىل  الشديد  واالنتباه  والشهرية، 
والنزول وتؤثر عىل معدالتنا يف هناية السنة، وهناك الكثري الكثري 
الدروس  وجدول  واملدرس  املدرسة  مهوم  من  ذهننا  يشغل  مما 

ومواعيد االمتحانات و... غريها كثري. لكن..!
العظيمة  املناسبة  هذه  عن  أعيننا  نغمض  أن  هذا  يعني  هل 

وندعها متر كسائر االيام او املناسبات العادية؟
يف  عرقلة  تسبب  احلسينية  الشعائر  ان  يقول:  البعض  هنالك 
وهذا  خالهلا,  حتدث  التي  العطل  بسبب  العلم،  وطلب  الدراسة 
الرشيف: »احلسني مصباح  النبوي  للحديث  غري صحيح ومناٍف 
املراحل،  كل  يف  العلم  طلبة  أن  واعتقد  نجاة«.  وسفينة  هدًى 
الشهري،  احلديث  هذا  وجوهر  مقصد  ويدركوا  يفهموا  أن  يب 
فاهلدى، عكس الضالل والتيه، وبمعنى أن اهلدى عكس التخلف 
واحلرمان والضياع، وهو ما ال يقبله أي طالب يف العراق، ويف أي 

مكان بالعامل.  
لذا فان هذه الشعرية احلسينية )زيارة االربعني(، ُتعد منهاجًا 
األكاديمي,  للمنهاج  مكّمل  وهو  االنساين،  بعده  يف  آخر  دراسيًا 
حيث يتعلم فيه الطالب دروس االخالق والتعاون، و روح اإليثار 
والتضحية من أجل االخرين، ومن ثم التطّلع لبناء البلد واألمة، 
النهضة  ومبادئ  قيم  ضوء  يف  مستقبلها  صياغة  يف  واالسهام 

احلسينية.

هنا، يمكن االجابة عىل السؤال عن سبب اإلرصار عىل هذه 
الزيارة بالذات، وحتى سائر الزيارات التي نقصد هبا مرقد االمام 
تواجه  التي  واملصاعب  املخاطر  كل  رغم  السالم،  عليه  احلسني، 
هذه  ففي  الطاهر.  ملرقده  القاصدين  تواجه  زالت  وال  الزائرين، 
واملجد  الشاب  الطالب  وليس  فيها،  نفسه  اجلميع  يد  املدرسة 
الطموح، إنام املرأة والطفل والشيخ الكبري. بمعنى عندنا أكثر من 

مدرسة ناشطة ومتوهجة بالعطاء، متفرعة من املدرسة احلسينية:
ان  تستطيع  التي  السالم,  عليها  الكربى،  زينب  مدرسة   -1
الرشف  حيث  من  االسالمي  للمجتمع  قدوة  النساء  من  تصنع 

والعفة واحلشمة والعلم.
2- مدرسة عيل االكرب، عليه السالم, التي اذا ما التحق الشباب 

هبا لن يظلوا ابدًا، ويصبحوا عامد املستقبل وقدوته.
تقوم عىل ترشيد وتعليم  التي  3- مدرسة حبيب بن مظاهر، 
الكبار واآلباء كيفية اعطاء احِلكم ألوالدهم وتربية أبناء املستقبل 

عىل أساس حسيني صحيح.
يف احلقيقة نحن الشباب يقع علينا الثقل االكرب, فإذا مل نلتفت 
اىل هذه املدرسة العظيمة اخلالدة, بتلقي العرِب والدروس منها بشكل 
مفصل، سوف نرتك أجياالً متخلفة بعيدين عن فهم هذه القضية، 

وخترس مفاهيم وقيم انسانية واخالقية كبرية. 
االمر  اتبعنا هذا  ما  اذا  نحن  الشباب:  لزمالئي  اقول  ولكنني 
املجتمع  قادة  ونصبح  والصغار،  الكبار  من  الكثريون  سيتبعنا 
ألننا نحن عامد املستقبل وسوف نرتك أجياالً اكثر وعيًا وفهاًم هلذه 
الروح احلسينية يصبح قادرًا عىل  القضية, وعندما يمتلك املجتمع 
التطور  نحو  ثابتة  بخطى  يتجه  ثم  واالنحراف،  الظلم  مواجهة 

والتقدم وحتقيق السعادة. 

المشي الى كربالء بين عرقلة الدراسة و تربية اإلنسان



خالل شهري حمرم وصفر اللذين حيمالن ذكرى 
الروحية  التعبئة  أيام  ويف  التاريخ،  يف  مأساة  أكرب 
عن  خترج  ال  املؤمن  عند  العواطف  فان  والعاطفية، 
والعمل  اهلل  أحكام  تطبيق  و  والعقل،  الدين  اطار 
روح  نضخ  ألن  لنا  فرصة  متثل  الفرتة  هذه  برشائعه. 
املجتمع،  يف  والتحدي  والتضحية  واملثابرة  العمل 
واألمة  نفسه  املجتمع  يعيشها  التي  القضايا  سبيل  يف 
الشهادة  حكمة  وعوا  الذين  وعىل  وعلينا  بأكملها، 
سيد  هنج  يعشيوا  ان  عىل  العزم  وعقدوا  احلسينية، 
حيث  اىل  تساموا  والذين  الصعاب،  رغم  الشهداء، 
جوهر االسالم و روح االيامن، واالستلهام من مسرية 
واالنحراف.  الطاغوت  ضد  الرصاع  حيث  االنبياء، 
عىل هؤالء أن ال يدعوا راية السبط الشهيد، ُترسق من 
قبل الدجالني واملنافقني وأصحاب املصالح اخلاصة.

عظيمة  وعربًا  دروسًا  احلسينية  النهضة  يف  نجد 
هذه  ومن  التاريخ،  مر  عىل  االجيال  وتفيد  تفيدنا 
السامية  واملبادئ  القيم  عىل  احلفاظ  كيفية  الدروس، 
التي ضحى من أجلها االمام احلسني، عليه السالم، 
وتعاىل،  اهلل سبحانه  بسنن  مرتبطة  ومبادئ  قيم  ألهنا 
الواقع  يف  وترسيخ  تكريس  اىل  بحاجة  وهي 

االجتامعي بغية تغيريه وإصالحه ومن ثم تطويره.
بعد  التي قامت  الثورات واالنتفاضات  لنالحظ 
محلت  كلها  السالم،  عليه  احلسني،  االمام  استشهاد 

هتافات وشعارات حسينية، مثل: 
الذّلة«،  منّا  »هيهات  أو  احلسني«،  لثارات  »يا 
وغريها، وقد حقق الكثري منها أهدافه يف نيل احلرية 
يف  ودموية  طاغية  أنظمة  من  والكرامة  واالستقالل 
التاريخ القديم واحلديث. بمعنى أننا يب أن نشكر 
عظياًم  ثوريًا  إرثًا  نملك  أننا  عىل  مرة،  ألف  تعاىل  اهلل 
عميقة،  جذور  ذات  ومستحكمة  رصينة  ومنطلقات 
حارضنا  لبناء  الكبري  اإلرث  هذا  من  نستلهم  ثم 
ومستقبلنا املنشود، بدالً من استرياد مناهج غربية او 
الذي  االمر  اخلارج،  من  القدوات  ننتظر  او  رشقية، 
يكبدنا الكثري من اخلسائر اجلسيمة تبعًا للتفاوت بني 

واقعهم وطبيعتهم وبني هويتنا.
أئمتنا  هنج  اىل  للعودة  مدعوون  نحن  هنا؛  من 
املعصومني، عليهم السالم،  وهنجهم الرسايل، و اىل 
واقعة الطف املشحونة بالدروس والعرب، فهي حتمل 
التي من شأهنا  الدروس االنسانية واحلضارية  أعظم 
العنارص  تسلل  ومنع  الناهضة  األمة  حركة  تغذية 

املنافقة اىل االمة .
اننا اليوم بحاجة ماسة لنرش هنج االمام احلسني، 
عليه السالم، يف ثقافتنا وأوالدنا وسلوكهم وعاداهتم، 
وايضًا تكريس هذا النهج ونرشه يف اعالمنا وأدبياتنا، 
والشهامة  للبطولة  عملية  مدرسة  النهج  هذا  ليكون 
واملرأة  الرجل  اجلميع،  يفيد  والصرب،  والتحدي 
للناس  متكاملة  مدرسة  فكربالء  والكبري.  والصغري 
يدعي  فمن  ورشائحهم.  مستوياهتم  بمختلف 
عليه  بالعباس،  االقتداء  بامكانه  والشهامة،  الرجولة 
ومرشقة،  مضيئة  دروس  من  لنا  قدمه  وما  السالم، 
االكرب  عيل  من  يتعلموا  ان  بإمكاهنم  والشباب 
يتعلموا من حبيب بن مظاهر  والقاسم, والشيوخ ان 
أن  بامكاهنم  االطفال  حتى  عوسجة،  بن  ومسلم 
الطفل  ذلك  من  املسؤولية  وحتمل  التحدي  يتعلموا 
بعد  السالم،  عليه  احلسني،  نرصة  اىل  خرج  الذي 

استشهاد أبيه. 
كام إن بإمكان النساء االقتداء والتتلمذ عند زينب 

الكربى.
التي  هي  والنهضوية،  الصاحلة  القدوات  هذه 
متكننا من تغيري واقعنا السيئ واملتدهور، اىل األحسن 
وأزماتنا،  مشاكلنا  من  العديد  ومعاجلة  واألفضل، 
أخرجت  أمة  »خري  تعاىل،  اهلل  لنا  أراد  كام  ولنكون، 

للناس«.
----------------
الطالبة: دموع مهند الزبيدي
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* حسن احلسني
قاهلا االمام الصادق، عليه السالم: »لو علم الناس حماسن كالمنا 
علينا  تكونوا  زينًا وال  لنا  القائل: »كونوا  السالم  التبعونا« وهو عليه 
االمام احلسني، عليه  أربعني  زيارة  أن  اليوم يف  أحد  شينًا«. فال يرتدد 
السالم، أضحت حدثًا عامليًا ذو أبعاد متعددة. وإذا اتسم احلدث بتعدد 

االبعاد واملستويات، فالبد أن نتحدث عن حضارية هذا احلدث.
الباحث  يثري  معني،  مكان  باجتاه  الناس  ماليني  وجتمهر  حترك  إن 
االجتامعية  اجلدوى  وما  الناس؟  هؤالء  يقصد  ملن  للتساؤل؛  واملتابع 
لصنع  سنويًا  ويعبئهم  الناس  يدعو  ومن  التحرك؟  هذا  من  والثقافية 
اجتامعيًا  واقعًا  أن حيرك  تارخيي  يمكن حلدث  ثم كيف  هذا احلدث؟ 
يف الوقت احلارض؟ ومن املستفيد من هذا احلدث ومن اخلارس؟! و... 

ربام عرشات االسئلة يف هذا املجال.
من  -االنسانية-  حتمل  بام  احلسيني  احلدث  انسانية  ان  بالتأكيد.. 
معنى وعىل رأس معانيها دور الدين كونه امللهم للروح االنسانية التي 
اخلالدة  العاشورائية  هنضته  يف  السالم،  عليه  احلسني  االمام  جسدها 
أحب  الذي  االنسان  ضمري  حتريك  يف  دورًا  تلعب  والزالت  لعبت، 
وأهدافها،  وهنضته  شخصه  طهارة  من  وتيقن  السالم،  عليه  احلسني 
وما أحوج البرشية اليوم وغدًا اىل هذا النموذج املقّدس لتلبية احلاجة 

البرشية للمثال والقدوة الكاملة.
من هنا أضحت زيارة األربعني كوهنا أول »موقف« تتخذه البرشية 
مجيعًا.  وارثهم  و  النبيني  ساللة  بحق  تقع  جريمة  أفتك  جتاه  املؤمنة، 
أضحت ذا أمهية قصوى من لدن روايات أهل البيت، عليهم السالم، 
السالم،  بادروا للميش اىل زيارة احلسني، عليه  السالم  بل هم عليهم 
ودعوا الرجال والنساء اىل هذه املظاهرة االيامنية الكربى. هذا احلدث 

العظيم استدعى إيالء االمهية جتاهه من كافة االبعاد احلضارية. فالزائر 
بامكانه االجابة عىل أسئلة الباحث اجتامعيًا وثقافيًا وفكريًا، بالقول:

* أنا أزور أقدس ورثة االنبياء والطاهرين.. وطوبى ملن اكتشف 
املقدسني و اقتدى هبم قبل فوات األوان.

قائدي ومقتداي وصانع حضاريت وملهمها.. ألنني  أنا أقصد   *
القدسية،  تستلهم  حسينية  دولة  برملانًا..  مدينة..  حملة..  أرسة..  أريد 
العاشورئية،  مدرسته  من  احلياة،  أبعاد  كل  يف  الشاملة  النزاهة  أي 
والسياسية  الثقافية  اجلدوائيات  عن  احلديث  يتم  هذا  كل  بعد  فهل 

واالقتصادية..؟!
إال خالقي  و  أحد  السالم، ومل حيركني  أزور احلسني عليه  أنا   *
ان  نعم؛  وأقول  حسني«..  من  وأنا  مني  »حسني  يقول:  الذي  نبيي 
بإمكان مّيت يف قربه ان حيرك ماليني البرش.. وهذا ال يكون إال ألولياء 
اهلل.. وهذا ما ال يفهمه وال يقدر عليه قيادات الدنيا وصناعها ميتون 

منهم أو أحياء.
الرابح، والخسارة يف هذه  أنا أزور احلسني عليه السالم، وانا   *
الرحلة االهلية -االنسانية الكربى، بل اخلارس الذي راهن ويراهن عىل 
أرباب الفكر املادي والعلامين الذين فصلوا الدين عن احلياة، فوقعوا يف 
فخ قتل سيد الشهداء.. أمثال عمر بن سعد، وشمر، وابن مرجانة، و 
كبريهم يزيد.. وهو أول من فصل الدين عن احلكم، بل انكر الوحي 

عّله ينفلت من قيمه وركائزه االنسانية!؟
* من ثّم يقول الزائر: أنا أزور احلسني، عليه السالم، قربَة اىل اهلل 
أرتكب - والينبغي يل-  املتعال.. فال  للرب  التقرب  بنية  أي  تعاىل.. 
فعاًل فيه أذى او كلمة نابية، او جتريح - ال سمح اهلل - ضد أحد، أو 
االرساف يف طعام أو ماء أو.... ذلك ألنه يزور احلسني لكي يصلح 

نفسه و أمته كام فعل احلسني عليه السالم.
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