رسالة «المشي» و توحيد الكلمة
* رئيس التحرير

مع حلول زيارة أربعني االمام احلسني ،عليه السالم ،هذا
العام ،نق ّيم أوضاعنا خالل العام املنرصم ،وما مقدار االخفاق
ومستوى االرتقاء ،يف عموم أوضاعنا االجتامعية والسياسية
والثقافية ،ومدى استفادتنا من النهضة احلسينية ،يف استنهاض
اهلمم وصنع االرادة وتنقية النوايا لتحقيق األفضل وجتاوز
االزمات ،السيام وأن الزيارة االربعينية أخذت طابع ًا عاملي ًا،
حيث تزداد األعالم من خمتلف دول العامل ،سنة بعد أخرى،
وهي متثل الزائرين من تلك البالد.
يف العام املنرصم أثبت اتباع أهل البيت ،عليهم
السالم ،جدارهتم يف التو ّثب واالستعداد والتفاعل
مع االحداث واالستجابة ملتطلبات املرحلة ،ملواجهة
املخاطر التي تواجه األمة يف عقيدهتا وقيمها
السمحاء .فكانت االنتصارات املتتالية بدء ًا من
العراق ،عندما خيب ابناء الشعب العراقي ظن
اجلامعات التكفريية والطائفية ومن يقف خلفهم،
عندما ه ّبوا لتلبية نداء «اجلهاد الكفائي» والتطوع
لقتال مجاعة «داعش» عندما باتوا عىل مقربة من
العاصمة بغداد ،ويف اليمن ،وقف املؤمنون هناك وقفة
شجاعة وبطولية بالتصدّ ي حلكومة الفساد واملحسوبية التي
كادت أن تؤدي بالبلد اىل املجهول ،فأطاحت باحلكومة الفاسدة
وهيأة االجواء لتشكيل حكومة جديدة نابعة من صميم الشعب
اليمني.
ويف البحرين؛ فان وقوف الشعب هناك بصالبة وإرصار
امام السياسات القمعية واالستفزازية والضغوط النفسية
الكبرية ،كل ذلك ،يمثل بطولة وحتدي ًا ُيقتدى به لبلد صغري
وسط البحر ،وعدد قليل من السكان ،وسط حميط جغرايف
غاية يف التعقيد واخلطورة ،تتقاطع فيه مصالح اقليمية ودولية.
ففي مقابل انتخابات هزيلة ،فارغة من املحتوى الديمقراطي
احلقيقي ،أجرى املؤمنون هناك ،استفتا ًء لتقرير املصري شارك
فيه اكثر من ( )170ألف مواطن من أصل ( )250ألف مدعو
لالستفتاء ،ويف املنقطة الرشقية من «السعودية» أثمرت وحدة
املوقف العلامئي والسيايس املعارض وصالبة الشارع ،ألن
البت يف حكم االعدام الصادر
تؤجل السلطات احلاكمة هناكّ ،

ضد آية اهلل الشيخ نمر النمر ،ثم انتشار أخبار عن احتامل االفراج
عنه.
هذه النقاط االجيابية واملضيئة ،مل تتشكل وتصل اىل مرحلة
النضوج والظهور ،لوال الدروس البليغة من هنضة االمام
احلسني ،عليه السالم ،فكان إصالح الفساد يف اليمن ،ومواقف
العز والكرامة يف البحرين والسعودية ،وحماربة التكفري والتضليل
ّ
واالنحراف الفكري يف العراق .هذا وغريه ،ال يمكن ان نضعه
يف حساب طائفة او مجاعة معينة ،الهنا القيم واملفاهيم السامية
ضحى من أجلها االمام احلسني ،عليه السالم ،ومعه اهل
التي ّ
بيته وصحبه يف معركة الطف .وما هذه احلشود الوافدة
واملتزايدة من كل انحاء العامل صوب كربالء احلسني ،إال
لالستلهام من تلكم الدروس لتستفيد منها يف حياهتا.
فالقادمون من القارة االفريقية واآلسيوية
واالوربية واالمريكية ،سيعودون حمملني برسالة
«امليش» صوب كربالء احلسني ،وهي إحياء القيم
واملفاهيم ،ونبذ االنحراف والطغيان والتخلف،
ليست فقط اىل املؤمنني من اتباع اهل البيت ،عليهم
السالم ،هناك ،إنام اىل مجيع املسلمني يف مشارق
االرض ومغارهبا ،ليعرفوا أن قضية االمام احلسني،
عليه السالم ،ليست قضية شخصية ،إنام قضية الدين كله،
و رسالة السامء.
واذا مل نجانب احلقيقة ،نقول :ان املسلمني اليوم يف أشد
احلاجة اىل رؤية وبصرية ثم نقطة ضوء يسريون نحوها ،فاذا
حتدثنا عن املكاسب واالنتصارات يف بقاع معينة بفضل ثقافة
وبصائر اهل البيت ،عليهم السالم ،يف املقابل جيب ان نالحظ
ثمة تقدم ًا يف محالت التضليل والتعبئة التكفريية والطائفية عىل
جيت الدين ملصالح
غرار السياسة األموية والعباسية التي ّ
سياسية ،فاعتقلت وعذبت ورضبت آالف الرقاب وهدمت
الدور ودمرت وخربت باسم الدين ،ويف ظل مسميات «اخلليفة»
و «الدولة االسالمية» وغريمها.
ومع وجود السيل اهلادر من السائرين نحو كربالء احلسني،
إلقامة مراسيم زيارة االربعني ،ومن كل انحاء العامل ،ينبغي ان
تصل الرسالة بليغة وواضحة اىل املسلمني أمجع أينام كانوا يف هذه
املعمورة ،بأن احلياة احلقيقية مع احلسني وأهل البيت ،عليهم
السالم ،بينام مع التكفرييني والظاملني لن تكون «إال َبرما».
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في كلمة له إلى المبلغين والخطباء الحسينيين؛

المرجع المد ّرسي :على جميع ابناء المجتمع
تحمل مسؤولية التبليغ للقضية للحسينية
ّ
رسالة النيب االكرم سيدنا وحبيبنا
املصطفى حممد ،صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،رسال ٌة متين ٌة كالبنيان املرصوص،
قائمة على أسس راسخة ال متيد وال تبيد،
ً
خامتة لرساالت اهلل ومهيمنة
رسال ٌة جاءت
عليها ،ليست هناك رسالة اخرى تهبط
من السماء ،وال رسول يأتي من بعده ،ومن
ابعاد صدق هذه الرسالة ان قوة انتشارها
يف ذاتها ،فهي تنتشر من خالل:
أو ً
ال :القرآن الكريم ،ألن القرآن الكتاب
الوحيد غري احمل ّرف الذي بقي من الكتب
املنزلة من السماء وهذا الكتاب يف داخله

حجته ،يف ذاته برهانه ،يف ذاته ضياؤه.
ثانياً :ما من شخص يعتمد هذه
الرسالة النبوية الكرمية ،وينتمي اليها
ً
داعية هلا ،الن فيها من
إال ويصبح
االوامر بالدعوة وباالنتشار ما شاء اهلل،
الدعوة اىل اخلري؛ {ادعو اىل سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلسنة} ،فالدعوة اىل
املعروف ،واالمر باملعروف ،والدعوة ضد
املنكر والنهي عن املنكر ،وارشاد اجلاهل،
وعشرات الواجبات يتحملها املؤمن مبجرد
ما يصبح مؤمناً ومنتمياً اىل رسالة النيب،
{يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء

بالقسط} ،فاملؤمن ق ّوام هلل ،و ليس يف حالة
دون اخرى ،ويف ظرف دون آخر ،ووقت دون
آخر ،والكلمة ليست خاصة بالعلماء او
باخلطباء او باصحاب السلطة او باصحاب
الكلمة واجلاه ،بل الكلمة عامة{ ،يا اهيا
الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط} ،وق ّوام
صيغة مبالغة ،مبعنى ليس جمرد القيام
وامنا ان يكون االنسان ق ّوام دائماً يف حالة
حركة ،ويف حالة محل هذه الراية ،وهذه
الرسالة ربنا سبحانه وتعاىل كرر فيها يف
قصر
الكتاب اجمليد اكثر من مرة انه لو ّ
االنسان يف القيام بها ويف حتمل مسؤوليتها
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جنعل هذه الرسالة ،وهذه الراية متواصلة مع الزمن ،جنعلها راية عصرية،
بحيث نربط االحداث املوجودة يف ساحتنا بهذه الراية ،الن االمام احلسني عليه
السالم مثله كمثل الشمس ،كلما جاء يوم جديد اشرقت علينا الشمس بصورة
بهية وجديدة
يبتلى بالظلمة وبالطغاة ،ويبتلى بالويالت
الطبيعية.
من هنا جاءت نهضة االمام احلسني
عليه السالم ،ليقول للمسلمني أن واجبكم
يف القيام هلل ،يف ان تكونوا قوامني بالقسط،
ان تأمروا باملعروف ،وان تنهوا عن املنكر،
وهذا الواجب ال يزال يف رقابكم ،والدليل
على ذلك ليس الكلمات ،فاالمام احلسني،
سالم اهلل عليه ،أطلق يف دعاء «عرفة»
العظيم ،كلماته يف رسالته اىل العلماء،و
يف خطبه يف احلجّ ،
وبي ما على اجلميع
من واجب ومسؤولية ،ونطق وتكلم،
وكلماته معروفة وموجودة ،ولكن يبدو
يومئذ،
ان الوضع الذي وصل اليه املسلمون
ٍ
كان وضعاً يائساً وبائساً.
فاإلمام احلسني ،سالم اهلل عليه ،وجد
ان الطريق الوحيد حلفظ الدين و إصالح
وضع االمة الفاسد واملنحرف ،ان يضحي
بنفسه ،وان يصدم العامل االسالمي
بصدمة قوية عرب شهادته و ظالمته ،وعرب
الدماء اليت سالت منه ومن اهله و ابنائه
وصحبه ،بل انه اهدى لإلسالم حتى طفله
الرضيع ،وبهذا أحيى االمام احلسني ،عليه
السالم ،سنة جدّه ،وأحيى نور القرآن ،ونور
الرسالة ،ولو مل يفعل ذلك ّ
لغط املسلمون
يف سبات عميق ومميت وانتهوا وانتهت
االمة االسالمية ،ولذلك جاءت كلمة
الرسول ،صلى اهلل عليه وآله وسلم« :حس ٌ
ني
مين وانا من حسني».
* األمويون اجلدد

واآلن أيها االخوة العلماء واخلطباء!...
ماهي دروس هذه الرسالة يف عصرنا
ويومنا هذا؟ وما هو واجبنا جتاهها؟
حنن يف كل عام ،ويف كل عاشوراء و
يف كل صفر و اربعني ،جيب ان نتعمق يف
نهضة االمام احلسني ،الن حمرم وصفر

هذا العام حينماّ ،
هل هالله علينا ،فانه
غري حمرم وصفر العام املاضي ،وغري العام
الذي من قبلهما ،وما سيأتي بعدهما يف
مستقبل االعوام ،وهكذا ،فكلما ّ
هل هالل
حمرمّ ،
هل على سنة جديدة ،وعام جديد،
وتطورات و اوضاع جديدة ،وحتديات
جديدة.
فنحن استقبلنا حمرم وعاشوراء هذا
العام ،ونستقبل صفر واالربعني من بعده،
و اجزاء ومناطق كبرية وكثرية من
بالدنا حمتلة من قبل االعداء االرهابيني
فيما مناطق يتم تهديدها بني آونة و
أخرى .فنحن ال نزال نكتوي بنريان بين
ومذ ك ّنا صغاراً نقرأ وندعو:
أمية .حنن ُ
«أللهم العن أول ظامل ظلم حق حممد وآل
تابع له على ذلك» ،وكنا
حممد ،وآخر ٍ
نقول حينها أننا نعرف أوهلم ،فمن هم
آخرهم ،السيما يف يومنا احلاضر؟!
مما عايشناه ونراه يومياً من احداث،
يتضح لكم جليا أن لبين أمية راية ورائها
الشيطان ،ورائها ابليس االبالسة وورائها
ايضاً شياطني االنس ،و ورائها اصحاب
السلطات الظاملة واملال والدوالرات
النفطية ،وايضاً الصهاينة ،واذا بهذه
الراية الشيطانية تتجدد وحتمل من
جديد ،وقد مت حتذيرنا يف العديد من
رواياتنا من الرايات السفيانية هذه ،وقد
رأينا افعاهلم وجرائمهم ،انها طبق االصل
ألفعال وجرائم يزيد .أمل تقام تكن يف
الفلوجة نوعاً من االستعراض العسكري
والتحريضي ،حتت يافطة وشعار حق
التظاهر ،وكان يف تلك االستعراضات
والتجمعات أفواج تفتخر حبمل امساء
«يزيد ابن معاوية» و «ابن زياد» ،وفوج
مسمى «اجملاهد الشهيد حرملة
آخر حتت ّ
الكاهلي»!؟ وهذا ما حدث وحيدث يف سوريا
ايضا .لذا اقول:

أوال :أن كل حمرم يهل علينا وكل
وعاشوراء هي حمرم جديد وعاشوراء
جديدة ولذا اقول إلخواني املبلغني
واخلطباء :يا من حتمل رسالة ،و راية
االمام احلسني ،سالم اهلل ،جيب أن جنعل
هذه الرسالة ،وهذه الراية متواصلة
مع الزمن ،جنعلها راية عصرية ،حبيث
نربط االحداث املوجودة يف ساحتنا بهذه
الراية ،الن االمام احلسني عليه السالم
مثله كمثل الشمس ،كلما جاء يوم
جديد اشرقت علينا الشمس بصورة بهية
وجديدة.
فاليوم اذا مسعتم شبابنا يف كل مكان
يف العامل االسالمي وبالذات يف العراق
يرفعون ويهتفون بكلمة «لبيك ياحني»
قبل ومع واثناء ذهابهم لسوح اجلهاد
وقتال االرهاب فإن هذا الشعار وهذه
الكلمة ما جاءت من فراغ ،فمعناها انهم
ادركوا ان االمام احلسني سالم اهلل عليه ال
يزال يناديهم يستصرخهم و يستنصرهم،
لرسالته وقضيته.
ثانيا :الذين محلوا الراية ،والذي يقول:
«انا مع احلسني عليه السالم» ،ويتوقع
وينتظر شفاعته ،هكذا انسان ال يسكت
وال خيضع وخينع للظلم والذل والباطل.
هذا االنسان مهما كان مستواه وموقعه
بسيطاً و يف أي موقع كان ،جيب دائماً
وابداً أن يبني ظالمة احلسني ،سالم اهلل
عليه ،ورسالته وحيمل رايته .على الناس
مجيعا أن يعرفوا بان مسؤولية الدعوة
اىل ابي عبد اهلل احلسني ،ليست مسؤولية
خاصة ،هذه املسؤولية ليست خاصة
باخلطباء مع انهم أول و أحق من حيمل
هذه الراية ويتحمل هذه املسؤولية ،لكنها
 باحلقيقة -مسؤولية الناس مجيعاً.ثالثا :أيها اخلطباء الكرام .أيها العلماء:
يف عامل اليوم جيب أن تبذل جهود منظمة
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على الناس جميعا أن يعرفوا بان مسؤولية الدعوة اىل ابي عبد اهلل احلسني
ليست مسؤولية خاصة ،هذه املسؤولية ليست خاصة باخلطباء مع انهم اول
واحق من يحمل هذه الراية ويتحمل هذه املسؤولية لكنها ليست خاصة بهم،
بل الناس كلهم
و واسعة لنشر قضية االمام احلسني ،سالم
اهلل عليه ،يف العامل امجع ،وجبميع اللغات
ولكل سكان املعمورة .فعدد سكان العامل،
رمبا يصل اىل حوالي سبع مليارات نسمة،
وهؤالء اكثرهم حمرومون من معرفة
االمام احلسني ،سالم اهلل عليه ،الذي هو
رمح ٌة للعاملني ،كما جده النيب ،صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،فالبد ان نسعى من
اجل نشر هذه الرسالة االهلية اىل اآلفاق،
واليوم ويف هذا العصر فإن اهلل سبحانه
وتعاىل وفر لنا وسائل متطورة وسريعة
لالتصال والنشر والتواصل بني بين البشر،
من االنرتنيت والفضائيات وكثري من
اجملاالت اليت نستطيع ان نقتحمها ونصل
عربها اىل عقول البشر واىل ضمائرهم يف
كل مكان.
* العامل بحاجة اىل «حسني»

إن العامل اليوم اذا مسع مببادئ االمام
احلسني ،عليه السالم ،وقضيته ورسالته
و اهدافه رمبا يستجيب بشكل واسع ،الن
مبادئه ورسالته ،ونهضته ،هي اليت تنفع
العامل الذي يعيش الناس فيه الفراغ
العقائدي ،والفراغ القيمي واالخالقي،
َ
فالعال يف دوامة ال يعرف ماذا يفعل؟ واىل
َ
اين يتجه؟ بل العال داخل يف لعبة قذرة،
ملؤها املصاحل الدنيوية والل ّذات العاجلة
والصراعات على هذه اللذات كما الذئاب
يف الغابات ،أليس هذا ما ترونه؟ أال تسمعون
االخبار؟ ٌ
قتل و ذبح و ازمات وصراعات
دامية واحنرافات اخالقية وخواء روحي و
اخالقي ،و انظمة وسياسات بال قيم وبال
مبادئ يف منطقتنا والعامل مجع؟ يف الوقت
نفسه ،من يتحمل املسؤولية عليه أن يكون
على استعداد للتضحية أيضاً ،فقد يتحمل
من يرفع راية القيم واحلق ضريبة لذلك،
فرتون أن فقيها كآية اهلل الشيخ منر

النمر  -فرج اهلل عنه ،حياصر وتطلق عليه
النريان و يصاب جبروح ثم يُعتقل ،ويتهم
بتهم رخيصة وباطلة لفقوها له ثم حيكم
عليه باإلعدام ،ألنه محل راية احلسني،
سالم اهلل عليه ،وألنه قال احلق.
أعود و اقول :إن عامل اليوم الذي يشبه
بل ويفوق عامل الغاب ،وعامل الوحوش
الكواسر ،حباجة اىل نداء االمام احلسني،
عليه السالم ،واخالقه وقيمه ومبادئه
وانسانيته ،حتى مع اعدائه وقاتليه ،بل
ومع خيوهلم اليت رشفها من بعض املاء
الذي كان معه لعياله واصحابه يف
طريقهم الطويل املرهق ،وحيث لكل
قطرة معنى وقيمة ال توصف وال تثمن
يف تلك الصحراء القاحلة .ومن بعد موقفه
االنساني اخلالد حني بكى على اعدائه مع
انهم مصرون على حربه وقتله ورفعوا
االستماع حلديثه ووعظه وحجته.
هذه بعض من الروح و املعاني والقيم
والرسالة ،من هذه الروح االميانية الكبرية
اليت جيب أن نرفعها وننشرها يف العامل
اليوم .ولذا علينا أن نهتم بكلمات وخطب
االمام احلسني ونبثها يف العامل ،وان
نهتم بكلمات وخطب الذين محلوا رايته
كالصديقة الصغرى زينب الكربى ،سالم
اهلل عليها ،واإلمام زين العابدين ،سالم اهلل
عليه ،وصغريهم كبريهم.
* مساندة من يقتدي
باصحاب احلسني ،عليه السالم

ثالثاً :هناك اوضاع وحاالت اخالقية
وسلوكية يف االمة حباجة اىل اصالح،
واالصالح يبدأ من الذات ،فهو يبدأ مين،
ومنك ،و منه ...هذه االخالقيات اليت
نتعلمها من أبي الفضل العباس ،سالم اهلل
عليه ،كالوفاء وااليثار والبطولة ،ونتعلم
من علي االكرب ،عليهما السالم ،حب

اآلخرة وجتاوز الدنيا ،هذه االخالقيات
جيب ان نستلهمها من سرية االمام
احلسني ،عليه السالم ،ومن ملحمة
عاشوراء و ننشرها على الناس ليتخلقوا
بأخالق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله،
ليتخذ كل واحد منا واحداً من اصحاب
االمام احلسني ،قدوة له ،كاملرآة ،جيعلها
أمامه دائماً ،كلما دخل يف قضية ال يعرف
كيف يتصرف إزاءها ،ينظر اىل اإلمام او
اىل قدوته اليت اختذها من اصحابه و أهله،
لريى كيف كان يتصرف .
واليوم اخواننا اجملاهدين  -أيدهم
اهلل وسدد خطاهم وخذل اعدائهم -هؤالء
اليوم يتخذون من اصحاب األئمة ،عليهم
الصالة والسالم ،قدوة هلم ،و أسأل اهلل -
سبحانه وتعاىل -أن يوفقهم ،و حنن ال
ننسى ان ندعو االمة االسالمية وشبابنا
يف العراق الن يتصدوا هلذه العصابات
التكفريية بكل امكاناتهم ،كما ندعو ،و
بإصرار املؤمنني يف العراق وغري العرق ان
يدعموا اخوانهم وشعبهم يف العراق بالدعاء
هلم ،وبتأييدهم ،وتوفري احتياجاتهم ،وال
يدعوهم وحدهم يف الساحة ،فالشاب الذي
يذهب يف سبيل اهلل ويستشهد ،فانه شفيعي
وشفيعك يوم القيامة .ونؤكد هنا بواجب
االهتمام بالشهداء وبعوائلهم و ايتامهم،
ليس من قبل الدولة فقط ،إمنا من قبل
مجيع املؤمنني .وكذلك جيب أن نؤكد
هنا على واجب االهتمام بالشباب اجملاهدين
واملقاتلني سواء يف احلشد الشعيب أواجليش
والقوات االمنية ،وأن نوفر هلم كل الدعم
املطلوب ،وأن ال يكون احدهم شهيداً بسبب
قّلة السالح او الذخرية وقّلة االمكانات
وقّلة الطعام ...وهذه  -ايضاً  -ليست
وظيفة احلكومة فقط ،بل هذه وضيفة
اجملتمع كله ،وحنن كخطباء وعلماء،
جيب ان نوجه االمة اىل هذه الناحية.

المرجع واألمة

من المؤسف أن
ُيهدر الوقت لدى
المجتمع والقيادات
السياسية على
االمور الثانوية دون
االسترتيجية
قال مساحة املرجع املدرسي  -دام ظله-
إن «اإلسالم رسالة الرمحة و السالم العاملي
وما يتم بامسه من قبل التكفرييني ومن يقف
ورائهم ،ال ّ
ميت للدين بصلة ،وهدفه تشويه
صورة الدين احلنيف وقيمه الربانية» .و
اضاف مساحته« :أن علينا أن نعترب مما
جيري من حولنا ،وعلى العقالء واحلكماء
يف االمة مد جسور العالقات ،والعمل لنبذ
خطاب الكراهية والدعوة بالقول الطيب ،و
روح احملبة وحتسس اخلطر املشرتك وما
يتهدد األمة من خطر اإلرهاب».
و أوضح مساحته خالل درس التدبر
القرآني ،حبضور مجع من العلماء
والشخصيات من داخل وخارج البالد :إن «ما
يتنازع الشباب يف املنطقة من ضياع يف قبضة
اإلرهاب وضالل يف مهب التيارات املنحرفة،
يعود اىل احد اسبابه الرئيسية يف مواقف
وفتاوى بعض املتلبسني بالدين ،وايضاً اىل
كسل وسكوت باقي علماء الس ّنة يف بلدانهم

مما خلق تره ً
ال وتشويشاً سهّل اجتياح هذه
التيارات لعقول شباب األمة».
من جانب آخر اكد مساحته إن
«اإلنسان الذي يظن أن اإلمهال ،إههمال،
وأنه مل ولن يُفتنت وأن احلياة تسري كما
يرام حسب رغباته ومتنتياته وال حاجة
لتخطيط ومراجعة واستعداد ،فأنه يفاجأ
و يقع يف االزمات فاذا به يُفاجأ بـ «داعش»
وحروب وفنت وخماطر وما إىل ذلك ...و
لالسف الشديد ان جمتمعات االمة ومعظم
قياداتها السياسية وغريها ،تصرف وتبدد
املزيد من الوقت واجلهد والتفكري يف أمور
ثانوية وهامشية ،بينما ترتك القضايا اهلامة
واإلسرتاتيجية للظنون والتمنيات ،وهكذا
جتد يف جمتمعاتنا هناك من يسأل عن
قضايا كاجلن والتاريخ واملستقبل ،وعما ال
يعنيه بينما يدع القضايا الرئيسية للظنون
والتمنيات وال يفكر مبصريه ،ومبا يبين
ويطوّر حياته».

واضاف مساحته« :ان على اإلنسان أن
حيصل على اليقني يف أموره االسرتاتيجية
ويف القضايا اهلامة يف حياته ومن عوامل
احلصول على اليقني والوصول إىل
احلقيقة؛ دراسة التاريخ واحلياة وما حوله
من وقائع يومية .فالذي يتأمل ما حوله
ويعترب به ،يصل للحقائق بشكل مباشر،
وملواجهة ومعاجلة املخاطر والتحديات،
على اإلنسان احلذر من االبتالء خبداع الذات
و حماولة إيهام النفس عرب أحالم اليقظة
اليت تقوم بدور رئيسي يف حجب اإلنسان
عن احلقيقة» .وختم مساحته بالقول" :ان
سنن اهلل تعاىل حاكمة يف الكون واحلياة
وعلى اإلنسان لكي ينجح يف امتحان احلياة
و ابتالءاتها و ازماتها ،أن يعي ويتك ّيف مع
هذه السنن ويدع الطغيان واملكابرة على
الواقع ،بسبب غروره مبا لديه من قوة ومال
او علم ،فيظن أنه يستطيع أن ينفلت من
هذه السنن".

بعد االستعداد النفسي ،البد من وعي المخاطر وكيفية مواجهتها
قال مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله« -أن
حمور خارطة طريق النجاة اليت رمسها اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،لألمة؛ هو االستعداد
للشهادة ورفض كل أنواع الذل وحتدي كل
الطغاة واجلبابرة والتمسك بشعار« :هيهات م ّنا
ال أصي ً
الذلة» ،وجعله أص ً
ال يف احلياة.
و أوضح مساحته يف جانب من إحدى
كلماته االسبوعية ،حبضور مجوع من الوفود
والزائرين :إن االستعداد النفسي وحده ال
يكفي يف مواجهة كل التحديات إمنا ينبغي
ان يتم عند أبناء سيد الشهداء ،عليه السالم،

إعداد أنفسهم على كل االصعدة ويف كافة
املستويات .فعلى كل حسيين اليوم أن يكون
شخصية متطورة نوعياً يف وعي االخطار
ووعي كيفية مواجهتها حسب الظروف
احمليطة بهم .واوضج مساحته« :إن مواالة
أولياء اهلل ومعاداة أعداء اهلل ،وجماهدة املعتدين
والطغاة واجلبابرة املفسدين يف االرض ،كل
ذلك ال ميكن من دون التعاون ،وما أحلى أن
يكون هذا التعاون حتت راية االمام احلسني،
عليه السالم املنصورة ويف إطار اهليئات اليت
تشرفت بامسه الشريف!

وشدد مساحته يف هذا السياق على« :أن
شعباً وبلداً فيه االمام احلسني ،عليه السالم،
الذي يعلمنا كيف نعيش احراراً ،كراماً،
ويقول« :هيهات م ّنا الذلة» ،لن يرضى بالذلة
واهلزمية أمام هذه العصابات االرهابية
الفاسدة ،بل يصمد ويواجه وينتصر .فالعراق
جيب ان ينهض نهضة حسينية عارمة ضد
اإلرهاب ،فهوالء اجملرمني اليوم يرتبصون
الدوائر بالعراق وشعبه ،فكونوا حسينيني و
اقلعوهم من جذورهم وال تدعوا هلم جما ً
ال يف
احلياة.
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بصائر

امتدادات النهضة الحسينية
تواجه ورثة الفكر األموي
* إعداد /بشري عباس

على جميع
ابناء املجتمع
أن يتخذوا من
شخص اإلمام
احلسني،
عليه السالم،
والشهداء
الكرام من أهل
بيته وأصحابه،
قدوات حلياتهم
لكي يسموا يف
درجات اإلميان
عاليًا

عاشوراء و اربعني أبي عبد اهلل احلسني ،عليه السالم،
شعلة محاس تتجدد ،وحكمة بالغة تنري درب السائرين.
أمة ،بلغت معارج
وكّلما متاوجت احلكمة واحلماس يف ّ
الفالح والنجاح .و متى اقرتب م ّنا يوم اإلمام احلسني ،عليه
السالم ،الحت لنا معامل الطريق الالحب؛ الطريق اىل
الكرامة والع ّزة ،الطريق اىل قيم احلق والعدل ،الطريق
اىل السعادة واىل الفالح؛ ذلك ّ
أن القيم السامية اليت جتلت
بأبهى صورها يف أرض الطف يوم املعركة الكربى بني
جسدت سنن اهلل يف خلقه ،كما م ّثلت
احلق والباطل ،انها ّ
قيم الدين يف احلياة .وهكذا كلما كانت هناك معركة
بني احلق والباطل ،وبني املُُثل العليا وبني اضدادها ،وبني
املستضعفني واملستكربين ،وبني احملرومني والظاملني؛ ّ
فإن
معركة الطف ماثلة هناك ،حيث يستمد منها الناشطون
من أجل احلق ،قيم اجلهاد والتضحية واالستبسال يف
سبيل اهلل ومن أجل الكرامة.
و اليوم وحيث حتاول عصابات الكفر ،بدعم من
الصهاينة ،جتديد ما قام به بنو أمية من فظائع يندى
هلا جبني اإلنسانية ،وذلك باسم الدين؛ فان اليوم حيث
أصبحت منظمات تكفريية تهدد أمن الشرق األوسط
وتعيث فساداً فيها.
أقول :اليوم تتجدد عاشوراء بكل معانيها يف واقع

األمة الذين تشّبعت نفوسهم
الرجال الصادقني من أبناء ّ
حبب النيب وآله اهلداة ،عليه وعليهم افضل الصالة
والسالم .فاذا رأيت يف بالدنا اليوم هذه النهضة اإلميانية؛
فانها نسيم ال يزال يهب من أرض الطف ،حيث أصبحت
عبارة« :لبيك يا حسني» الشعار األول هلا .وإنين إذ أح ّيي
هذه النهضة املباركة أقدّم التوصيات التالية:

* اإلمام احلسني ،عليه السالم ،ميزان

 -1علينا ـ مجيعاً ـ أن نزن أنفسنا وحناسبها ونصلح
شأنها مبيزان اإلمام ،عليه السالم ،أل ّنه ميثل احلق كّله.
ويف كل حركة جنول فيها ،وعند كل كلمة ننطق
بها ،علينا أن ننظر اىل سرية السبط الشهيد وكلماته؛
فما وافقها نتمسك به ،وما احنرف عنها اصلحناهّ .
إن
سلوكنا حباجة اىل تقييم دائم وحماسبة مستمرة،
ليس فقط لتغيري الظروف احمليطة بناّ ،
وإنا ـ أيضاً ـ
الحتمال احنرافنا عن الصراط بسبب األهواء والضغوط.
ّ
إن اإلمام احلسني ،عليه السالم ،ميزان حق لكل الفئات
وعلى اختالف مستوياتهم؛ فاذا أراد القائد ،سياسياً كان
او اجتماعياً او دينياً ،أن حياسب نفسه ،وأن حيدِّد نقاط
الضعف يف أدائه او ُخ ُلقه ،وأن جيرب الضعف الطارئ عليه
يف ن ّيته وعزمه؛ ّ
فإن له يف سيد الشهداء عليه السالم ،ميزان
ً
حق وقسطاساً مستقيما؛ فال يستنكف عن اصالح ذاته
بالقياس اىل ذلك امليزان .و هكذا سائر أبناء اجملتمع؛ عليهم

بصائر
أن يتخذوا من شخص اإلمام احلسني ،عليه السالم ،وهكذا
من الشهداء الكرام من أهل بيته وأصحابه ،قدوات حلياتهم
لكي يسموا يف درجات اإلميان عالياً بقدر تأسيهم به واتباع
نهجه الالحب .أَ َو ليس اإلمام ،عليه السالم ،مصباح هدى
وسفينة جناة؟
بلى؛ كلما ضعفت همتنا ،متسكنا بنهج سيد الشهداء
عليه السالمّ ،
فبث فينا روح العزم؛ فاذا بنا ننهض كما
اإلعصار  .أ رأيت كيف كان شعار «يا لثارات احلسني»
عرب التاريخ ،كلمة السر العظيمة اليت زلزلت عروش
الظاملني ،و أبادت الغزاة واملارقني؟ وهكذا اليوم ويف كل
عامة املؤمنني ،شعاراً
يوم ،اصحبت هذه الكلمة ،وعند ّ
مزلز ً
ال للعروش الظاملة؛ انها سر انتصاراتنا على أعتى
الطغاة واملردة؛ باذن اهلل تعاىل.

* اإلمام احلسني ،عليه السالم :املسؤولية

 -2إذا كان البعض ّ
يفضل الوقوف على التل ومراقبة
ثم تراه يتشبث
حتمل للمسؤوليةّ ،
األحداث دون أي ّ
باألعذار العقيمة؛ فإن هذا السلوك بعيد عن نهج سيد
الشهداء وعن روح الثورة احلسينية؛ بل إ ّنه كارثة عظمى؛
ذلك ّ
ألن األعداء يستفيدون من هذا املوقف الالمسؤول يف
تدمري البالد وإبادة العباد ،وسوف يتحمل هؤالء املسؤولية
كاملة عما جيري يومئذ من الفساد والدمار ،ولن تنفعهم
غداً عند اهلل سبحانه ،تلك األعذار الواهية .ولقد أهلك
ربنا اجلبار ،سبحانه ،القرون األوىل ليس ألنهم كانوا
مجيعاً مشاركني يف اإلجرام؛ بل ألن اكثرهم رضوا
فعمم البالء على اجلميع.
بفعل اجملرمني وسكتوا عنهم؛ ّ
حتمل
بينما يتمثل نهج السبط الشهيد ،سالم اهلل عليه ،يف ّ
املسؤولية ،وقد قدم اروع األمثلة يف ذلك حيث قال يف
أن احلق ال يُعمل بهّ ،
إحدى خطبه« :أال ترون ّ
وأن الباطل ال
يُتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقاً»ّ .
ولعل اعظم
درس تعلمه املؤمنون من اإلمام احلسني ،عليه السالم ،هو
هذا الدرس؛ درس املسؤولية بكل شجاعة ،حيث قال سالم
اهلل عليه ،وهو ّ
يبي أبعاد حتمّله املسؤولية« :إني مل أخرج
أشراً وال بطراً ،وال مفسداً ،وال ظاملاً ،وإمنا خرجت لطلب
اإلصالح يف أمة جدي حممد ،صلى اهلل عليه وآله ،أريد أن
آمر باملعروف ،وأنهى عن املنكر».
ّ
إن على كل مؤمن ،االنتماء اىل فئة مؤمنة ،سواء
كان من افراد أسرته أو زمالء عمله وأهل املسجد الذي
مصائب اهل البيت
يرتاده او احلسينية اليت يتذاكر فيها
َ
عليهم السالم؛ كل ذلك من اجل التواصي باحلق والصرب،
والتشاور ،والتعاون على الرب والتقوىّ .
إن اهلل حيب
املؤمنني الذين ي ّتحدون مع بعضهم ،فاذا هم كما البنيان
املرصوص ،بعضهم يش ّد أزر بعض .قال ربنا سبحانه يف
ِ
يف س ِ
ّ
ب ا َّلذي َن ُيقاتِ ُل َ
بيل ِه َص ًّفا
سورة
الصف{ :إِ َّن اللََّ ُي ُّ
ون  َ
ٌ
وص}.
ك ََأ َّنُ ْم ُبنْيان َم ْر ُص ٌ

* اإلمام احلسني عليه السالم :الوالية الكربى

 -3إن املسلمني اليوم حني يرددون شعار« :لبيك يا
ّ
داع اىل
حسني» فإمنا يستجيبون هلل تعاىل ،ألن اإلمام هو ٍ

{ر َّبنا إِنَّنا
اهلل ،أَ َو مل يقل ربنا سبحانه يف سورة آل عمرانَ :
يامن َأ ْن ِآمنُوا بِربكُم َفآمنَّا ربنا َفاغْفرِ
س ِمعنا م ِ
نادي ًا ينادي لِ ْل ِ
َ ِّ ْ َ َ َّ
ُ
ْ
َ ْ ُ
َلنا ُذنُو َبنا و َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئاتِنا وت ََو َّفنا َم َع ْالَ ْب ِ
رار} .وإننا نردد
عند زيارتنا للسبط الشهيد ،عليه السالم« :لبيك داعي
اهلل .إن كان مل جيبك بدني عند استغاثتك ،ولساني
عند استنصارك ،فقد أجابك قليب ومسعي وبصري» .وإذا
كان اإلمام احلسني ،عليه السالم ،ولي اهلل وداعياً اليه؛
فإ ّنه عليه السالم ،وكذلك الذين مي ّثلون نهجه ،هم
امتداد لواليته؛ فاإلمامة غري مبتورة وال حمصورة يف
رجال ،إن ذهبوا ذهبت معهم ،إمنا هي ممتدة مع الزمن،
حيث ميثل اليوم تلك الوالية الكربى ،اإلمام احلجة ابن
احلسن املهدي ،صلوات اهلل عليه ،ثم ينوب عنه من جعلهم
حججاً على الناس من بعده وهم الفقهاء العدول يف عصر
الغيبة .وهكذا كان املؤمنون ـ وال يزالون ـ يستجيبون لنداء
مراجعهم الكرام كلما نادوهم باسم اهلل وباسم النيب
وأهل بيته عليه وعليهم السالم ،وهكذا تراهم ينتمون
اليوم ،أفراداً ومجاعات ،اىل ّ
خط املرجعية الدينية ،وال
ريب ّ
أن هذا االنتماء أصبح خري وسيلة لقوتهم وعزتهم
وانتصارهم على األعداء.

* اإلمام احلسني عليه السالم :الدعوة احلق

داع ينتهي بانقضاء أجلهّ ،إل دعوة إهلية
 -4كل ٍ
كدعوة اإلمام احلسني ،عليه السالم؛ ألنه بشهادته
الكربى ،وبظالمته العظمى ،ومبا له يف أفئدة املؤمنني من
حرارة ال تنطفئ ،ومبا تتجدد من مصائبه كل عام ،ومبا
ُتنصب لعزائه من منابر الذكر ،و ُترفع بامسه من رايات
الكرامة ،إ ّنه ـ بكل ذلك ـ ال يزال مصباح هدى لكل االجيال
ويف كل اآلفاق .وهكذا كان على كل مسلم ومسلمة أن
يصبحا دعاة بامسه ،والسيما العلماء ،واخلطباء ،والشعراء،
وأهل اهليئات واملواكب احلسينية ،انهم  -مجيعاً  -دعاة اىل
الصالح واإلصالحِّ ،
ومبشرون برسالة سيد الشهداء ،عليه
السالم .وهكذا كانت سرية أسالفنا الصاحلني ،فانهم مل
يكونوا جمرد مستمعني ملآسي السبط الشهيد ،بل كانوا
دعاة صادقني بامسه وحاملني لرسالته؛ ٌّ
كل بطريقته
وبالوسيلة املناسبة له .و اذا كان َ
العال اليوم يشهد مداً
حسينياً ،فإ ّنه جاء نتيجة هذه الدعوة احلق ،وهذه املنابر
واجملالس واهليئات اليت ال تفتأ ّ
تذكرنا بكربالء وبعاشوراء،
وبدروس البطولة اليت ورثناها من امللحمة الكربى.
بلى؛ وعلينا أن جندِّد أساليب الدعوة اليوم حتى
تتسع للوسائل احلديثة من فضائيات ،وجماالت الشبكة
العنكبوتية (االنرتنت) ،و اجهزة اهلاتف الن ّقال؛ وغريها.
َّ
إن دعوة اإلمام احلسني ،عليه السالم ،هي دعوة عاملية،
فهو كجدّه ،صلى اهلل عليه وآله ،رمحة للعاملني ،كما
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
قال ربنا سبحانه يف سورة االنبياءَ :
نقصر يف نشر حقائق النهضة
ح ًة ِّل ْل َعا َلِنيَ } .و علينا ّأل ّ
َر ْ َ
احلسينية ،واليت مت ّثل رسالة املصطفى ،صّلى اهلل عليه
قصر يف هذا الطريق فإ ّنه يظلم البشرية مجعاء؛
وآله ،ومن ّ
ّ
َ
ذلك ّ
ألن العال كله حباجة اليوم اىل دروس كربالء؛
دروس الرمحة الشاملة والع ّزة والكرامة واحلرية.

علينا أن
جندد أساليب
ِّ
الدعوة اليوم حتى
تتسع للوسائل
احلديثة من
فضائيات ،وجماالت
الشبكة العنكبوتية
(االنرتنت) ،و
اجهزة الهاتف
ّ
النقال؛ وغريها.
َّإن دعوة اإلمام
احلسني ،عليه
السالم ،هي دعوة
عاملية
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اإلمام
الحسين،
عليه السالم،

فضح النفاق
في األمة
بدمائه ونهضته
قال مساحة املرجع املدرسي إن نهضة
االمام احلسني ،عليه السالم ،كانت مبنزلة
«الصدمة القوية ضد النفاق ،وحرب شعواء
ضد النفاق .»...وأكد بأن النفاق السياسي يف
العامل ،ترك بصماته على العامل االسالمي،
فظهرت مجاعة تكفريية حتت اسم «داعش»،
متسكوا بالقشور والظواهر وتركوا اللباب
وجوهر الدين ،فتحولوا اىل فتنة يف العامل
بأسره ،وصاروا وسيلة لضرب الدين.
جاء هذا يف كلمة لسماحته يف مجع
من طلبة العلوم الدينية وزائرين االمام
احلسني ،عليه السالم ،يف مكتبه بكربالء
املقدسة ،وقال بأن العامل اليوم يعاني بشدة
من فقدان املصداقية يف اجملاالت كافة،
وقال موضحاً« :كلما تقدمت البشرية
يف الشهوات ويف التقنية املادية ويف الثروة
الطائلة كلما ازدادت نفاقاً !...والسبب يف ان
احلياة الدنيا أساساً لعب وهلو وزينة وتكاثر
يف االموال واالوالد ،ومن طبيعة الدنيا انها
تبعدك وتبعد االنسان  -أي انسان -عن
احلقائق ،واذا امع ّنا النظر يف العامل ككل،
جند ان الزينة الظاهرة هي اليت استبدل بها
احلق والواقع».
وع ّرج مساحته اىل الواقع السياسي
غري السليم يف العامل ،وقال :أن املصيبة تقع
عندما تكون «يف عامل السياسة ,حيث جتد ان
السياسي همه ليس انه يعمل عم ً
ال حقيقياً،
امنا همه ان يستقطب املزيد من الناس ،سوا ًء

كان عم ً
ال حقيقياً وبهدف تغيري حقيقي ،او
عرب اساليب اعالمية ،وما يصرفه السياسيون
على خمتلف مستوياتهم ويف خمتلف البالد
على االعالم والدعاية واعطاء االموال
والرشوات ،اكثر بكثري مما يصرفونه على
منصب
احلقائق ،لذلك جند من يصل اىل
ٍ
ما ،ال يصعد جبدارة حقيقية ،إمنا بامكاناته
اخلاصة».
وعن رؤيته يف التجربة الدميقراطية
واالنتخابات ،قال مساحته« :كانت هناك
يوماً ما صراعات بني القوى الكبرية ،مثل
الصراع بني السياسيني و اصحاب املال و
اصحاب االراضي الزراعية والتجار ،أما
اليوم اصبح بني القوى الكربى وبني مراكز
القوى ،فكانت التجربة ً
بداية يف بريطانيا ثم
يف فرنسا ثم انتقلت اىل امريكا .هؤالء جلسوا
وقالوا :خنفف الصراعات عرب االنتخابات،
فهذا بالساس هدف االنتخاب ،وهو
امتصاص الصراعات واخلالفات يف العامل،
وحتويلها اىل قبة الربملان لكي حيافظوا على
توازن اجملتمع .بيد أن هذه االنتخابات يف
بالدنا ايضاً هي نوعاً من النفاق ،فهي جمرد
مظهر ،ولكن احلقيقة غائبة.
يف الوقت احلاضر شهدت البحرين
انتخابات ...فماذا تعين هذه االنتخابات يف
ظل أزمة حقيقة يف البلد ،وهذه االزمة
ال أحد يف العامل ينكرها ،وكان ينبغي ان
تكون هناك حالة من التوافق بني الطرفني،

ثم على اساسها تقام االنتخابات ،أما أن
ُترم جهة من االنتخابات ،وحتظى جهة
ٌ
«وكل يدعي وص ً
ال
اخرى على حساب تلك،
بليلى ،»...فهذه هي املشكلة .لذلك حنن
ننصح حكومة البحرين ان ّ
تكف عن هذه
املهزلة ،النها مهزلة مفضوحة ،حتى االمم
املتحدة ،اللذين هم يف كثري من االحيان
يغضون الطرف عن مثل هذه االمور ،اعلنوا
أن هذه االنتخابات ،جيب ان تسبقها حوارات
جادة بني االطراف حتى ُتعتمد ،ال أن تزيد
الطني بّلة.»...
ويف كلمته االخرية ،قال مساحته:
«أريد أن أفلسف كل نهضة االمام احلسني،
سالم اهلل عليه ،وامتداداتها قبل ومع وبعد
هذه النهضة بكلمة؛ أقول ان هذه النهضة
كانت صدمة قوية ضد النفاق ،فعندما
يقول عمر بن سعد» يا خيل اهلل اركيب
وابشري باجلنة !...وعندما نرى هؤالء الذين
كانوا يتباشرون باجلنة كما يتباشر اتباع
الدواعش اليوم ،باجلنة ،فان االمام احلسني،
جاء وفضحهم وفضح نهجهم بدمه ،وبدم
اطفاله ،وثم من خالل زينب واالمام زين
العابدين ،عليهما السالم ،وبقية االصحاب
وبقية اهل البيت ،عليهم السالم ،كلهم
ساهموا يف فضح النفاق يف األمة .مبعنى؛ لو
مل تكن نهضة االمام احلسني ،لكان قد انتهى
العامل االسالمي ،وإن بقي ،فانه سيكون عامل
ملؤه النفاق».

المرجع واألمة

خالل استقباله المسؤولين األمنيين
في كربالء المقدسة

المرجع المد ّرسي:
الحس األمني
رفع
ّ
لدى عموم الناس
مسؤولية األجهزة
األمنية والعلماء
والخطباء
استقبل مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام
ظله -مبكتبه يف مدينة كربالء املقدسة،
وفداً أمنياً ضم كل من معاون رئيس اركان
اجليش الفريق الركن عثمان الغامني وقائد
شرطة كربالء اللواء غامن احلسيين والوفد
املرافق هلما.
وجرى خالل اللقاء حبث األوضاع األمنية
يف العراق عموما ويف مدينة كربالء املقدسة،
على وجه اخلصوص واالستعدادات األمنية
اخلاصة بزيارة األربعني.
وأشار مساحته يف جانب من حديثه مع
الوفد إىل أهمية املدينة ملا حتويه من مراقد
مقدسة تتوافد عليها املاليني من الزائرين من
خمتلف بلدان العامل ،فيما شدد على ضرورة
وضع سبل وآليات لتأمينها بالشكل املطلوب
وسد الثغرات األمنية.

وأكد مساحته على أهمية زيادة الوعي
األمين لدى الزائرين وأصحاب املواكب
واهليئات احلسينية وإجياد سبل للتعاون مع
القوات األمنية للحفاظ على أمنهم وأمن
مدينة كربالء املقدسة ،مشيداً جبهود القوات
األمنية يف تأمني حياة الزائرين خالل زيارة
عاشوراء هلذا العام .
ويف ذات السياق استقبل املرجع املُد ّرسي
مدير جهاز املخابرات يف حمافظة كربالء
املقدسة والوفد املرافق له ،ودعا مساحته خالل
اللقاء ،األجهزة األمنية اىل بذل جهد مضاعف
لسد الثغرات اليت حتصل بسببها اخلروقات
األمنية ،كما اكد على دور العلماء واخلطباء
يف توجيه اجملتمع حنو القضايا األمنية
وتطوير احلس األمين لديهم .موضحاً أن
«توعية اجملتمع بالقضايا األمنية ورفع احلس

األمين لدى عموم الناس مسؤولية األجهزة
األمنية والعلماء واخلطباء معاً للحد من
اخلروقات األمنية.
ّ
وبي مساحته أن العراق مير بظرف
استثنائي يدعو اجلميع إىل بذل املزيد من
اجلهد والطاقات للتخلص من خطر اإلرهاب
األعمى ،الفتاً إىل أن كربالء املقدسة مدينة
يصعب السيطرة عليها جغرافياً وحتتاج
هي األخرى إىل جهد مضاعف وكبري لسد
الثغرات اليت حتصل بسببها اخلروقات األمنية
مع األخذ بنظر االعتبار تغيري اخلطط األمنية
يف املستقبل .واختتم مساحته حديثه بالدعوة
اىل املزيد من االهتمام باجليش العراقي
وأبناء احلشد الشعيب يف جبهات القتال وتوفري
كل وسائل الدعم الكافية هلم وهم يدافعون
ببسالة عن أرض املقدسات.

المد ّرسي يستقبل األمين العام للمجمع
المرجع ُ
العالمي ألهل البيت ،عليهم السالم
استقبل مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام
ظله -مبكتبه يف كربالء املقدسة األمني
العام للمجمع العاملي ألهل البيت ،عليهم
السالم ،حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ
حممد حسن أخرتي والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء البحث يف اوضاع

املنطقة عموماً ،واوضاع شيعة اهل البيت،
عليهم السالم ،يف بلدان املنطقة والعامل ،وما
يواجههم من خماطر وحتديات يف اكثر
من بلد ،كالبحرين وشبه اجلزيرة العربية
وغريها من املناطق .كما جرى احلديث
خالل اللقاء عن سبل مواجهة ماتعانيه االمة

من حتديات و ارهاب متلبس باسم االسالم
زوراً وبهتانا ،وهو ما يستهدف تشويه حقيقة
وصورة الدين احلنيف ،عرب زمرة االرهاب
اليت تعتمد التكفري والذبح ،واليت ختدم
جبرائمها هذه خمططات ومشاريع اعداء
األمة ويف مقدمتهم الصهيونية العاملية.
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وزير الطاقة االيراني خالل لقائه بالمرجع المد ّرسي:

مستعدون لرفع انتاج الطاقة الكهربائية
في النجف األشرف وكربالء المقدسة
استقبل مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام
ظله -مبكتبه يف مدينة كربالء املقدسة،
وزير الطاقة يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،محيد جيت جيان ،والوفد املرافق
له .وجرى خالل اللقاء البحث يف تفعيل
التعاون االقتصادي يف جمال الطاقة
وتطوير اوجه التعاون بني البلدين.
هذا وأكد مساحته خالل اللقاء على
ضرورة بناء شبكة عالقات وترابط اقتصادي
متني من بينها جمال الطاقة ،بني كل من

العراق وايران من جهة وبني البلدين و دول
جماورة اخرى يف املنطقة من جهة اخرى.
كما اكد مساحته على ضرورة قيام
البلدين بالتخطيط والتفكري اجلدي بإنشاء
مشاريع مشرتكة يف مقدمتها ربط شبكة
الكهرباء بني العراق وايران ودول اخرى
مثل سوريا ولبنان مبا يسهم يف تعزيز
التعاون والرتابط بني الشعوب والبلدان على
املستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي،
موضحا أن مثل هكذا مشاريع حيوية تصب

يف تقوية أسس العالقات واملصاحل املشرتكة
على كافة االصعدة .من جانبه اكد وزير
الطاقة االيراني ،على استعداد بالده للتعاون
يف هذا اجملال وتزويد العراق بالتقنيات
واملعدات الالزمة لتطوير هذا القطاع .واشار
يف هذا السياق اىل بناء حمطات الطاقة ومنها
حمطة كهرباء احليدرية الغازية اليت
ستساهم يف رفع انتاج الطاقة الكهربائية
يف حمافظيت النجف االشرف وكربالء
املقدسة واملناطق احمليطة بهما.

لعشائر العراق دور أصيل مع المرجعية الدينية لحفظ استقرار العراق
استقبل مساحة املرجع املُد ّرسي -دام
ظله -مبكتبه يف كربالء املقدسة الشيخ
عبدالعزيز راهي عبد الواحد احلاج سكر،
شيخ مشايخ عشرية آل فتلة وعدداً من شيوخ
ووجهاء العشائر.
وأكد مساحته خالل اللقاء على دور
العشائر يف الدفاع عن البالد واملقدسات و

دعم القوات االمنية واحلشد الشعيب يف
مواجهة عصابات االرهاب وحترير البالد من
دنسها.
واوضح مساحته أن لعشائر العراق
االصيلة دوراً هاماً اىل جانب دور املرجعية
الدينية من اجل حفظ العراق واستقراره
وبناء مستقبله ،وأن الدور احملوري اليوم

يتمثل يف دحر اإلرهابيني من الدواعش
وغريهم وحترير البالد من دنسهم
وشرورهم ،وأن هذه املهمة تتطلب مزيداً
من مواصلة حشد كل طاقات وقوى
الشعب ،والتعاون بني شيوخ وابناء العشائر
واملرجعيات والعلماء وكل قواتنا واجهزتنا
االمنية.

المرجع واألمة

لنواجه «داعش» بالسالح واإلعالم الحربي
اعترب مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام
ظله -أن اجلماعات االرهابية والتكفريية
املتمثلة بـ «داعش» واخواتها ،من صنع قوى
إقليمية لتحقيق أهداف ومصاحل معينة يف
املنطقة.
واوضح مساحته خالل استقباله يف
مكتبه مبدينة كربالء املقدسة وفداً من
اإلعالم العسكري يف سرايا السالم ،إن:
«داعش متردت على من صنعها من قوى
إقليمية وكان على التحالف الدولي أن
يضع هلا حداً يف وقت مبكر خاصة وأن هذه
الزمرة االرهابية نشأت ومنت حتت انظار
من أنشاوا ويقودون هذا التحالف» ،داعياً إىل
مزيد من اليقظة واالستعداد يف صفوف ابناء
الشعب وتنظيم اجلهود والطاقات من أجل
مواصلة عمليات حترير أرض العراق من

خطر ودنس هذه اجلماعات اجملرمة اليت
أصبحت تهدد أمن املنطقة والعامل وليس
العراق لوحده.
ويف هذا السياق أكد مساحة املرجع
املُد ّرسي على ضرورة توفري العوامل املادية
للنصر وللدفاع عن املقدسات املتمثلة
باملراقد واملساجد والصوامع وكل مراكز
العبادة ملختلف األديان اليت أمرنا اهلل تعاىل
يف كتابه اجمليد بالدفاع عنها.
موضحاً أن شيعة اهل البيت ،عليهم
السالم ،يف العراق مل ولن يدخلوا يف صراع
مع الطوائف األخرى ،ألنهم يعتقدون أن
األمة اإلسالمية أمة واحدة وهم مع املظلوم
ويدافعون عنه ،ومل ينطلقوا يف حربهم ضد
اإلرهاب من منطلق طائفي كما يروّج
البعض ،وكما كانت والتزال بعض وسائل

االعالم املأجورة تبث التضليل واالفرتاءات يف
هذا اجملال.
كما أكد مساحته يف جانب من
حديثه مع وفد االعالم العسكري يف سرايا
السالم ،على أهمية اإلعالم احلربي وتواجد
اإلعالميني يف ساحات القتال ضد االرهاب،
واشار يف هذا السياق اىل أن «اإلعالم اليوم
ميثل السلطة األوىل وليس الرابعة وجمرمي
داعش سيطروا على الكثري من املناطق من
خالل احلرب اإلعالمية والنفسية» .واضاف
مساحته« :علينا أن نواجه داعش وامثاهلا
من الزمر االرهابية عرب القتال يف اجلبهات
وكذلك من خالل اإلعالم لنقل االنتصارات
اليت حيققها اجليش وقوات احلشد الشعيب
لتجنب وصول األخبار الكاذبة ومترير العدو
للشائعات».

المرجع
المد ّرسي
ُ
يدعو
لالسراع
بإنجاز "مطار
االمام
الحسين"

عليه السالم

دعا مساحة املرجع املدرسي  -دام ظله-
اىل االسراع يف إنشاء وإجناز مطار كربالء
املقدسة الدولي ،مطالباً بتسميته «مطار االمام
احلسني» ،عليه السالم .وخالل استقباله يف
مكتبه مبدينة كربالء املقدسة ،حمافظ
املدينة االستاذ عقيل الطرحيي ،وممثل االمم
املتحدة مبدينة كربالء املقدسة ،االستاذ علي
عبد احلسني كمونة ،أكد مساحته على ان
مدينة االمام احلسني ،عليه السالم ،حباجة

ماسة لوجود مطار فيها ،مبينا ان ذلك سيسهل
من وصول الزائرين اىل املدينة املقدسة.
ويف جانب آخر من حديثه شدد مساحته
على ضرورة التعاون بني االجهزة االمنية
والعلماء واخلطباء لتوجيه اجملتمع يف كيفية
احملافظة على أمن البلد عامة ،وكربالء
املقدسة ،على وجه اخلصوص .واشار مساحته
اىل ضرورة استخدام طائرات االستطالع
حلماية حدود كربالء من مجيع اجلهات،

داعياً اىل اضعاف امكانيات العدو بكل الوسائل.
وحول االنتصارات اليت حتققها قوات
اجليش واحلشد الشعيب وباقي االجهزة
والقوى األمنية والعسكرية ،اشار مساحة
املرجع املُد ّرسي اىل ان عمليات حترير جرف
النصر (جرف الصخر سابقا) ،اعطت دافعاً
كبرياً لقواتنا االمنية واحلشد الشعيب
لتحرير باقي مناطق البالد املغتصبة من قبل
عصابات الدواعش االرهابية.
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ثقافة

من عجائب عاشوراء؛ ما تزال األمة
تجادل في ذكرى الحسين!

* الشيخ معتصم سيد أمحد
ال ميكن أن حنقق فهماً لعاشوراء
احلسني ،عليه السالم ،وحنن نتصور
أنها جمرد حادثة احتفظت بها الذاكرة
كأي قضية فلكلورية ،أو أنها جمرد
حالة مأساوية المست العاطفة اإلنسانية

فوجدت طريقها إىل الوجدان الشيعي؛
ألن بقاء احلدث يف النفوس مئات السنني
أمر خمالف لطبيعة العاطفة احملكومة
بالنسيان ،فاحلالة العاطفية ليست أبدية
وإمنا مهددة دوماً مبتغريات احلياة ،لذا ال
ميكن لإلنسان أن حيتفظ بعلقة عاطفية،
إال ضمن فرتة زمنية حمدودة؛ فاملتغريات
اليت ختتزنها جمريات احلياة ال ميكن
استيعابها والتفاعل معها إال بعاطفة متغرية
تسمح بالنسيان ،فكلما ابتعد اإلنسان من
احلدث الذي َّ
ولد العاطفة ،كلما خفت
تلك العاطفة وتالشت ،وبالتالي األمر الذي
ال ميكن نسيانه هو األمر الذي تبقى عالقة
اإلنسان به ،فعدم نسيان حدث ما هو الذي
جيعل للعاطفة وجوداً وليس وجود العاطفة

هو الذي يبقي احلدث ،ومن هنا ال بد من
البحث عن ما يبقي احلدث وخيرجه من
دائرة النسيان ،وليس العاطفة اليت هي نتاج
لبقاء نفس احلدث يف نفوس الناس.

* عاشوراء مدخل لفهم احلياة

إن احلدث الذي يكتب له اخللود هو
احلدث الذي ميكن إعادة إنتاجه ضمن
السياقات التارخيية املتجددة ،وال ميكن
أن يرتقي أي حدث إىل هذا املستوى ما مل
يتسم بديناميكية تتجاوز الظرف الزمين
اخلاص الذي ولد فيه احلدث ،والديناميكية
هنا وصفاً للحدث وليست للظرف التارخيي
الذي ال ميكن أن يتكرر ،فاملاضي غري
احلاضر ،وما كان ال يصبح ما هو كائن.

ثقافة

اإلسالم رؤية متكاملة يبدأ بالتوحيد وينتهي بتفاعله يف الواقع
باإلمامة والوالية ،فمن كفر بيزيد وآمن باحلسني ،عليه السالم ،فقد
استمسك بالعروة الوثقى ،وهذا هو االمتداد الذي نفهم به عاشوراء
فـ «التاريخ يعيد نفسه» ،مقولة تكتسب
أهميتها ضمن السياق املعريف الذي يتعامل
مع دالالت احلدث ،وليس الظرف الذي
وجد فيه احلدث ،فالداللة قضية متحركة
قادرة على إنتاج نفسها يف ظروف زمنية
مشابهة.
وإعادة إنتاج احلدث ليست عملية تكرار
رتيبة طاملا أنها تراعي ظروف املرحلة،
وثبات العنوان ال يعين أبداً ثبات احملتوى،
كما أن ثبات القوانني ال يعين أبداً مجود
احلياة وتوقفها ،فاحلياة حركة سريعة
ومتالحقة يتغري معها كل شيء ،ومع
ذلك هناك حقائق تكتسب الثبات ال لكونها
خارجة عن إطار الزمن وإمنا هلا من
احلركة مبقدار ما للزمن من حركة،
فكلما كان هناك متغريات اتسعت هذه
احلقائق مبقدار تلك املتغريات ،فاجلمال
مث ً
ال حقيقة هلا حضورها الدائم عند كل
مجيل ،فالذي ميكن أن يتغري هو ما يكون
مجي ً
ال ،أما اجلمال فال يتنازل عن شيء
إال وجيد لنفسه شيئاً آخر يكون مظهراً له،
فالقول «هذه الزهرة مجيلة» قابل للتغري،
أما اجلمال الذي اتصفت به الزهرة ال يتغري
ألنه وصف لكل مجيل وجد أم مل يوجد،
ومن هنا نكتشف أن هناك منظومة من
القيم هي أصل احلياة ومظهر الوجود بها
تتجلى حقائق األشياء ،ويف الوقت نفسه
قادرة على اجلري واالنطباق بنفس السرعة
اليت حتدثها حركة األشياء ،مثل العدل
والكرامة والرمحة واحلرية ...وكل قيم
الكمال واجلمال يف الوجود.
وهذه القيم هي املدخل الوحيد
لفهم احلياة ،فكل األشياء تكتسب من
األهمية واحلق مبقدار ما متثله من تلك
القيم ،فقيمة احلدث بقيمة القيمة اليت
جيسدها ،فتقيم اإلنسان فرداً أو مجاعة،
وتقيم احلراك اإلنساني سياسياً واقتصادياً
واجتماعياً ،أو على مستوى احلدث التارخيي

كلها ُتفهم و ُتقيم مبعيارية تلك القيم،
فهي احلاضرة دوماً مع اإلنسان يف كل
مكان وزمان.
ومبقدار مدخلية هذه القيم لفهم
احلياة ،تكون مدخ ً
ال أيضاً لفهم الدين،
فالدين ليس إال تكريساً وتذكرياً وتنبيهاً
لواقع تلك القيم اليت جعلها اهلل -تعاىل-
أساساً للعبادة وطريقاً لتكامل اإلنسان،
وبتحقيق هذا الفهم الذي حيول الدين
إىل منظومة من القيم ،ويتحقق التفاعل
اإلجيابي بني اإلنسان وبني الدين ال
كموروث وإمنا كإطار حيقق تطلعات
اإلنسان.

* رس بقاء كربالء

وهذه القيم كمفاهيم مطلقة ال
يستوعبها اإلنسان وال جيد هلا معنى إال
إذا جتلت هذه القيم ومتظهرت يف اخلارج
احملسوس ،فالعقل كقيمة ال يعرف إال
من خالل «العاقل» ،والقدرة كقيمة ال
تعرف إال من خالل «القادر» ،والرمحة إال
من خالل الفعل الذي جيسدها ،وكذلك
العدل ،واحلرية ،التسامح ،واملودة ،واحلب،
واجلمال ..وغريها يتحسسها اإلنسان
ويتفاعل معها مبقدار ما جيدها ظاهرة
لدى العيان ،ومن هنا لو كان هناك شيء
جسد لنا قيمة من القيم ،وكان جتسيداً
ال يدانيه شيء آخر ،سيصبح ذلك الشيء
يأت ما هو أكثر
باقيا يف نفوس الناس ما مل ِ
ظهوراً منه يف جتسيد تلك القيمة؛ ألن
حينه سيتحول إىل رمز نقارب من خالله
فهم تلك القيمة املطلقة ،فنحن نعرف من
اجلمال ،والعدل ،والرمحة ...مبقدار ما نرى
من مجيل ،وعادل ،ورحيم ،وهذا مبلغ علم
اإلنسان هلذه احلقائق ،وكلما جتلت تلك
القيم يف اخلارج حتقق علمنا بتلك القيم،
فبمقدار جتليها يف اخلارج يكون مقدار
علمنا ومعرفتنا بها ،وهذا سر بقاء األنبياء

واألئمة والصاحلني ألنهم مصاديق عليا
لتلك القيم واملثل ،فال ميكن أن نقف عند
الرمحة وال نستذكر رسول اهلل  ،صل اهلل
عليه وآله ،وال ميكن أن نتحدث عن العدل
ونتجاوز أمري املؤمنني ،عليه السالم ،؛ ألننا
ال نعرف معنى للرمحة أو للعدل ما مل جند
ما جيسدها يف اخلارج ،وهكذا يتحول كل
الدين مبا فيه من قيم إىل صور حية حس ّية
حتى ال يبقى يف إطاره النظري وصورته
املثالية.
وبذلك ميكننا أن نفهم سر بقاء كربالء
حية يف نفوس املؤمنني؛ ألنه أبرز حدث
يف تاريخ املسلمني جتسدت فيه كل قيم
الدين ،فأصبح لإلميان ،والوفاء ،والتضحية،
والصرب ،واإلخالص ،والتوكل ...صور
حس ّية واضحة ال ميكن إدراكها ومعرفتها
بدون الوقوف دوماً على شاطي كربالء،
فالدين الذي أراد لإلنسان أن يكون متمحضاً
ومسلماً هلل عز وجل حتى تكون كل سكناته
وحركاته هللُ { ،ق ْل إِ َّن َص ِ
الت َون ُُس ِكي
َو َم ْ َياي َو َم َ ِات لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِنيَ } (سورة االنعام
 )162/هذا املستوى من الذوبان يف احلق ال
يفهمه اإلنسان وال يستوعبه إال من خالل
مناذج عاشت تلك التجربة ،ومن هنا كان
القرآن حريصاً على سرد قصص األنبياء وما
جرى هلم ،فقصة إبراهيم وابنه إمساعيل،
عليهما السالم ،كانت صورة ح ّية ملعنى
التوحيد والتسليم هلل عز وجل ،فلو كانت
هناك ألف آية تتحدث عن التسليم هلل عز
وجل ،ال ميكن أن حتقق معنى للتسليم ما
مل يكن هناك منوذج جيسدها.
ومن هنا كانت كربالء مفارقة
جوهرية بني اإلسالم يف صورته املزيفة اليت
ُسخر فيها الدين من أجل األنا واملصلحة
الذاتية ،وبني اإلسالم احلقيقي الذي َس ّخر
اإلنسان فيه كل ما ميلك من أجل اهلل عز
وجل ،وعاشوراء بكل تفاصيلها الدامية صور
حية لكل القيم اليت جاء من أجلها اإلسالم،
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ثقافة
الشيعة شعار احلسني ،ومل ُ
ميألوا
وال نريد هنا استعراض تلك الصور
ً
ً
الدنيا ضجيجا ونواحا بدماء
املعربة عن حقيقة الدين ،حتى
احلسني ،عليه السالم ،لكان يف
أصبحت واضحة للعيان من
اإلسالمية
الشعوب
خسرت
أصل إسالمهم إشكال؛ أوليس
خالل كربالء ،وإمنا نؤكد على
كثريًا ،عندما مل تعرف احلسني،
اإلسالم هو التوحيد ،والتوحيد
أن اإلسالم الذي ولد من رحم
ً
رفضا للطغيان ،فإي رفض
السلطة ،حاول أن يسخر كل
عليه السالم ،فبدل تلك الضحكات
كرفض كربالء! و أي تسليم
الدين من أجل احلاكم ،فكانت
على
الشيعة
دموع
تستهجن
التي
كتسليم احلسني يف عاشوراء!
عاشوراء إعادة الدين إىل مساره
احلسني ،عليه السالم ،كان األوىل
فحضور عاشوراء يف أي دين هو
الطبيعي ،وهو تسخري كل شيء
دليل استقامة على الصراط،
وجعله يدور حول اهلل عز وجل،
أن تبكي على واقعها الذي استلب
وسري على خطى الذين أنعم
ولوال تلك املفارقة بني التوجهني
وعلى إسالمها الذي ضاع حتت
اهلل عليهم ،ويف والوقت نفسه
اليت أحدثها احلسني ،عليه
رغبات السالطني
السالم ،بدمه يف كربالء مل َ
مفارقة لكل من غضب اهلل عليهم
يبق
وضلوا سبيل احلسني.
للدين حقيقة ،وبذلك أصبحت
عاشوراء احلسني ،عليه السالم ،رمزاً
هذه هي حقيقة عاشوراء وهي
لإلسالم احملمدي األصيل ،يقف عندها اليت حتكمت ،وقد خسرت الشعوب اإلسالمية حقيقة اإلسالم ،التمسك بنهج الصاحلني
املؤمنون كل عام ليعيدوا انتماءهم هلل -ع ّز كثرياً ،يف علمها ،وتطورها ،وعزتها ،والتربؤ من سبيل الظاملني ،وحتى ال يغفل
وكرامتها ،وحتى حقوقها احلياتية ،عندما املسلم عن هذه احلقيقة ،أُمر بأن يكرر يف
وجل -عرب احلسني ،عليه السالم.
مل تعرف احلسني ،عليه السالم ،فبدل تلك كل صالة قوله تعاىل{ :اه ِ
الص َ
اط
َا
ن
د
ْ
ِّ َ
* دروس منس ّية يف «الربيع العريب»
ِ
ِ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
ص َ
َي
الضحكات اليت تستهجن دموع الشيعة على ا ُْل ْستَق َ
يم * َ
فعاشوراء ليست جمرد ذكرى ملأساة احلسني ،عليه السالم ،كان األوىل أن تبكي ا َْلغ ُْض ِ
الضا ِّلنيَ } ،وأي مسلم
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
احلسني ،عليه السالم ،وإمنا حماولة إلعادة على واقعها الذي استلب وعلى إسالمها الذي ال يرى احلسني ،عليه السالم ،مصداقاً
قراءة الواقع تقييمه بتلك املبادئ اليت أرستها ضاع حتت رغبات السالطني ،فليس العجيب للذين أنعم اهلل عليهم ،وال يرى أن يزيد
كربالء ،وبالتالي تصبح عاشوراء رؤية أن يبكي الشيعة احلسني ،عليه السالم ،ولكن هو مصداق للمغضوب عليهم والضالني؟!
متجددة تنطلق من التاريخ لتعيش الواقع العجيب كيف تعايشت هذه األمة مع إسالم فالصراط الذي أمرنا اهلل  -تعاىل  -أن
ليس فيه احلسني ،عليه السالم ،وكيف نتمسك به ليس حالة هالمية ،وإمنا حقيقة
الراهن بكل تعقيداته.
فالثورة ضد الظامل الذي ينتهك ميكن هلا أن تطمح للكرامة والعزة واحلرية حس ّية تتجسد يف أشخاص هلم واقعية ،ولذا
ِ
ِ
الص َ
يم} وسكت،
احلرمات ويعبث يف دين اهلل هو املبدأ الذي وهي ال تعرف احلسني ،عليه السالم.
مل يقلْ :
اط ا ُْل ْستَق َ
{اهدنَا ِّ َ
بي مالمح هذا الصراط بقوله ِ
ّ
{ص َ
اط
بل
رؤية
اإلسالم
ويف حقيقة األمر ،أن
تبلور بثورة احلسني ،عليه السالم ،الذي
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
قال« :أيّها الناسّ ،
إن رسول اهلل ،صلى اهلل متكاملة يبدأ بالتوحيد وينتهي بتفاعله يف الذي َن أ ْن َع ْم َت َعل ْيه ْم غ َْي} وهم أشخاص
عليه وآله ،قال :من رأى منكم سلطاناً جائراً الواقع باإلمامة والوالية ،فمن كفر بيزيد من البشر قد أنعم اهلل عليهم ،وحنن ال
ًّ
مستحال حلرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً وآمن باحلسني ،عليه السالم ،فقد استمسك نشك أن احلسني ،عليه السالم ،منهم ،فقد
لس ّنة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،يعمل بالعروة الوثقى ،وهذا هو االمتداد الذي نفهم قدم حنره الشريف من أجل ثباته على ذلك
يغي عليه به عاشوراء ،وهو سر امتدادها عرب السنني ،الصراط ،كما حذرنا اهلل يف الوقت نفسه
يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم ّ
بفعل وال قول كان ح ّقاً على اهلل ْأن يدخله ألنها تشكل جوهر املفارقة الكربى بني من سبيل آخر على رأسه أشخاص أيضاً
وإن هؤالء قد لزموا طاعة اإلسالم احملمدي العلوي وإسالم الطواغيت ،وهم {غ ْ ِ
َي ا َْلغ ُْض ِ
مدخله .أال ّ
الضا ِّلنيَ }،
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
الشيطان وتركوا طاعة الرمحن وأظهروا وال ميكن هلذه األمة أن تعيد إنتاج إسالمها وحنن ال نشك أن يزيد منهم ،ففي سبيل
الفساد ّ
وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء من جديد إال إذا عرفت احلسني ،عليه شهواته ومتسكه باحلكم قتل احلسني ،عليه
وأحّلوا حرام اهلل وح ّرموا حالله وأنا ّ
أحق السالم ،فهو الطريق الوحيد الذي ميكن أن السالم ،فإذا صدق ما قلنا ،وال أظن أن هناك
ً
تنفض به غبار السنني ،وتكفر به عن سكوتها مسلما خيالفين يف ذلك ،فيكون معنى اآلية؛
من َغ ّي».
وقد تأخر اإلنسان املسلم كثرياً حتى الذي طال ،فاستسالم األمة وخنوعها لكل {إهدنا الرصاط املستقيم} ،إمنا هو صراط
أستوعب هذا املبدأ ،فمنذ سنة  62للهجرة الظاملني الذين حكموا يف التاريخ وإىل اليوم ،احلسني ،وجنبنا طريق يزيد ،أومل يكن
وإىل اليوم ،اإلسالم هو الدين الذي ميكنه هو السبب املباشر لتخلف األمة وتراجعها بذلك قد أمرنا اهلل بذكرى احلسني ،عليه
السالم ،يف اليوم مخس مرات...؟ والعجيب
التأقلم والتلون مع كل النظم السياسية ،وضياع كرامتها وعزتها وانتهاك حرمتها.
فتمسك الشيعة باحلسني ،عليه أن األمة مازالت جتادل يف ذكرى احلسني
وهذه الثورات احلاصلة اليوم وما يسمى
بالربيع العربي ،ما هي إال ثورة على ذلك السالم ،عالمة إميانية وحالة إجيابية ،يوم عاشوراء!
----------------الفهم الذي هيمن على املسلمني ،وجثم على حتسب هلم وليس عليهم؛ ألنها تعرب عن
* عامل دين وباحث من السودان
صدر األمة بتربيراته السمجة لكل النظم وضوح الرؤية وتكامل الفهم ،فلو مل يرفع

* مرتىض املوسوي

اندهش أهل الكوفة حينام نطقت زينب بنت عيل ،عليهام
السالم ،فيهم؛ فقال راوهيم «فلم أر خفر ًة ـ واهلل ـ أن َط َق منها»،
حتى قالوا:
«كأهنا تفرغ عن لسان أبيها أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب»،
عليه السالم .فأومأت إىل الناس أن اسكتوا ...فارتدت األنفاس،
وسكنت األجراس ،فحمدت اهلل و صلت عىل النبي وآله األطهار.
ثم قالت:
«أما بعد ،يا أهل الكوفة! يا أهل اخلتل والغدر».
لقد كانت هلذه الكلامت أشد األثر يف نفوس أهل الكوفة ،فإهنا
قد أوجدت فيهم اليقظة والوعي بصورة عجيبة ،حتى شعروا أن
ضامئرهم بدأت تؤنبهم ،وان وجداهنم صار يوبخهم عىل جرائمهم
الفجيعة وجناياهتم العظيمة.
فقد ذكرهتم هذه الكلامت بامضيهم املخزي وتارخيهم
األسود ،حيث صدر منهم الغدر مرات عديدة ،فمنها:
 يف يوم صفني عند حتكيم احلكمني ،غدر أهلالكوفة باإلمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب ،عليه
السالم ،الذي كان احلق يتجسد فيه بأكمل وجه،
وخذلوه بتلك الكيفية املؤملة.
ـ وحينام استشهد اإلمام أمري املؤمنني ،عليه
السالم ،هتافت أهل الكوفة عىل مبايعة ابنه اإلمام
احلسن املجتبى ،عليه السالم ،وعندما خرج معاوية
حلرب اإلمام احلسن ،خذله أهل الكوفة وقعدوا عن
نرصته غدر ًا منهم ،فخال اجلو ملعاوية وفعل ما فعل،
ورضب الرقم القيايس يف اجلريمة واللؤم.
ـ وبعد موت معاوية أرسل أهل الكوفة إثني عرش ألف
رسالة إىل اإلمام احلسني ،عليه السالم ،أيام إقامته يف مكة،
يطلبون منه التوجه إىل العراق لينقذهم من االستعامر األموي
وضمنوا رسائلهم األيامن ا ُملغلظة ،والعهود املؤكدة
الغاشم!...
ّ
لنرصة اإلمام والدفاع عنه بأمواهلم وأنفسهم.
فبعث إليهم سفريه مسلم بن عقيل ،فبايعه اآلالف من أهل
الكوفة ،ثم تفرقوا عنه وغدروا به.
ـ وحينام ل ّبى اإلمام احلسني ،عليه السالم ،رسائلهم ووصل
إىل أرض كربالء ،ومعه عائلته والصفوة الطيبة من أهل بيته ،خرج
أهل الكوفة ،وقتلوا مجيع من كان مع اإلمام وقتلوه عطشان ًا ،ثم
أحرقوا خيام اإلمام ،وأرسوا عائلته ونساءه وأطفاله ،وقطعوا

الرؤوس من األبدان ورفعوها عىل رؤوس الرماح.
هذا هو امللف األسود  ،املليئ بالغدر واخليانة.
فحينام نظرت السيدة زينب ،عليها السالم ،إىل دموعهم
وسمعت أصوات بكائهم مل تنخدع هبذه املظاهر اجلوفاء ،بل
وجهت خطاهبا إىل احلارضين« :أتبكون...؟! فال رقأت الدمعة،
وال هدأت الرنّة ،إنام مثلكم كمثل التي نقضت غزهلا من بعد قوة
انكاث ًا ،أال وهل فيكم إال الصلف النطف.»...
ولعل كلمة الصلف تعني الوقح ،فبكاؤهم بعد ارتكاهبم تلك
اجلرائم يدل عىل شدة وقاحتهم وقلة حيائهم .ثم قالت« :والصدر
الشنف وملق اإلماء  ،وغمز األعداء أو كمرعى عىل دمنة وكفضة
عىل ملحودة أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل عليكم
ويف العذاب انتم خالدون .أتبكون وتنتحبون؟! إي واهلل ،فابكوا
كثري ًا واضحكوا قليالً ،فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها
بغسل بعدها أبد ًا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة؟
ومعدن الرسالة؟ وسيد شباب أهل اجلنة؟ ومالذ خريتكم
ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرة سنتكم أال ساء ما
تزرون وبعد ًا لكم وسحقا ،فلقد خرست الصفقة وبؤتم
بغضب من اهلل ،ورضبت عليكم الذلة واملسكنة.»...
ثم قالت عليها السالم« :أتدرون أي ٍ
كبد لرسول
ّ
ٍ
كريمة له أبرزتم؟! وأي دم له
وأي
هلل َف َريتُم؟! ّ
ٍ
وأي حرمة له هتكتم؟! لقد جئتم هبا
سفكتم؟! ّ
ِ
َصلعاء َعنقاء َسوداء َفقامءَ ،خرقاء َشوهاء ،كطالع
األرض وملء السامء.
ً
أفعجبتم أن مطرت السامء دما ،ولعذاب اآلخرة
ُنصون .فال َيستَخ ّفنكم ا ُمل َهل ،فإنّه ال
أخزى ،وأنتم ال ت َ
وت الثارّ ،
وإن ر ّبكم لباملرصاد».
َي ِف ُزه البِدار ،وال َي ُ
اف َف َ
هكذا كانت الكوفة حق ًا كام وصفتها بنت عيل ،وال نزيد
عليها فهي نطقت بلسان الوحي وأعلنت أن العذاب قد حل
هبم ،بعد أن كان قد أنذرهم سيد الشهداء ،يقول الراوي« :فو
اهلل لقد رأيت الناس ـ يومئذ ـ َحيارى يبكون ،وقد وضعوا
أيدهيم يف أفواههم».
هذه اخلطبة العصامء أوجدت يقظة شاملة يف النفوس
فهزت الضامئر ،واذا نجد التاريخ ال يعدو الكوفة ،يف الثورات
واالنتفاضات التي انطلقت ضد االمويني وحتى العباسيني ،فان
دليل واضح عىل عمق الثقافة التي خلقتها الرسالة العاشورائية
لللسيدة زينب وايض ًا االمام زين العابدين ،عليهام السالم ،وايض ًا
ثقافة اهل البيت ،عليهم السالم ،يف نفوس وضامئر اهل الكوفة.
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ّ ّ
«إن الناس
عبيد الدنيا
ّ
والدين
لعق
على
ألسنتهم»...

شرح و
تحليل
االجتاه السليب والتعميمي حلالة اإلنسان ،مما
يشعر بعدم جدوائيه وعدم تأثري ،حيث تنتفي
الغاية من هداية الناس عرب توصيفهم السليب
بهذه املواصفات ،فكيف نفهم هذه الكلمة
املباركة لإلمام احلسني ،عليه السالم؟

* الظرف االجتامعي والسيايس

* السيد حممود املوسوي
َّاس عَبِيدُ الدُّ ْن َياَ ،والدِّ ي ُن َل ْع ٌق ع ََل
"إِ َّن الن َ
ِ ِ
ِ
ِ
يو ُطو َن ُه َما َد َّر ْت َم َعاي ُش ُه ْم َفإ َذا ُم ُِّصوا
َأ ْلسنَت ِه ْم َ ُ
ِ
بِا ْل َب َلء َق َّل الدَّ َّيان َ
ُون".
كلمات اإلمام احلسني ،عليه السالم ،هي
النور الذي قال عنه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وآله« :إن احلسني مصباح هدى وسفينة جناة».
فمن خالل فهمها ووعيها ،يهتدي بنو البشر،
ومن خالل اتباعها والعمل وفق منهجها ينجو
الناس من ظلمات اجلهل والفنت ،لذلك جاءت
ضرورة البحث والتنقيب يف كلماته ،عليه
السالم ،من أجل استجالء املعاني الظاهرة
واملخفية منها.
ويف هذه الكلمة اليت نتناوهلا واليت تبدأ
بقوله« :إن الناس عبيد الدنيا ،»...تساور القارئ
بعض األسئلة االستفهامية حول الّلهجة اليت
اعتمدها اإلمام يف توصيفه ،حيث أنها تبدو يف

دراسة السياقات للكالم ،أمر مهم
الستجالء املعنى ،ومن السياقات املهمة هي
سياقات األحداث اليت قيلت فيها الكلمة ،لذلك
كان البد أن نشري إىل الظرف االجتماعي
والسياسي الذي قيلت فيه هذه الكلمة.
اختلفت املصادر التارخيية يف الظرف
اخلاص الذي تكّلم فيه اإلمام بهذه املقولة،
واختالفها توزع على ثالثة سياقات ،كلها
تؤكد على أنها مقولة ضمن كالم اإلمام يف
مسريه إىل كربالء ،وهي كالتالي:
 /1قاهلا اإلمام كرد فعل على كالم
الفرزدق عندما سأله اإلمام عن أحوال أهل
حينئذ.
العراق
ٍ
جاءت يف «نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر»،
ويف «خمتصر تاريخ دمشق» ،ويف «كشف
الغمة» ،فقد أورد التالي:
الس َلمُِ ،ل ْل َف َر ْ
« َق َ
َقَ -لَّا َسَأ َل ُه َع ْن
د
ز
الَ ،ع َل ْي ِه َّ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
وب ف َم َعك،
َاب قو ِل ِه -أ َّما القل ُ
أَ ْه ِل ال ِع َر ِ
اقِ -ف َجو ِ
الس ُي ُ
وف َف َم َع بَن أُ َم َّي َة َع َل ْي َك ،و َّ
َالن ْص ُر
َوأَ َّما ُّ
ِ

الل َف َق َ
الس َلمَُ :ما أَ َر َ
اك ِإَّل
الَ ،ع َل ْي ِه َّ
ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
ْ
َص َد ْق َتِ ،إ َّن َّ
ق َع َلى
ال ،وَالدِّينُ َل ِع ٌ
الن َ
اس َع ِبي ُد الَ ِ
أَ ْل ِس َن ِت ِهم »...إىل آخر احلديث.
وقد نقل يف «بغية الطالب يف تاريخ حلب»،
أن ذلك اللقاء ّ
مت يف منزل ذات عرق ،وبعض
املقاتل مل تذكر املقولة ضمن احملاورة
املذكورة.
 /2قاهلا عند نزوله كربالء ،يوم الثاني
من حمرم يف مطلع خطبته األوىل اليت
أخربهم فيها بقرار حط الرحال ،ودون أن
يسبقها كالم آخر ،جاء ذلك يف كتاب «تسلية
اجملالس» عن الفتوح البن أعثم ،و «األمالي»
للصدوق و «البحار» وغريه ،حيث ذكر التالي:
ثم نادى ،عليه السالم ،بأصحابه ،ورحل
ّ
من موضعه حتى نزل كربالء يف يوم األربعاء
أو اخلميس ،وذلك يف اليوم الثاني من احمل ّرم
ثم أقبل على أصحابه،
سنة إحدى وس ّتنيّ ،
فقال« :الناس عبيد الدنيا ،والدين لعق على
ألسنتهم حيوطونه ما د ّرت معايشهم ،فإذا
حمصوا بالبالء ّ
قل الديّانون.
ّ
ثم قال :أهذه كربالء؟!
ّ
فقالوا :نعم.
كرب وبال ،هاهنا
موضع
فقال :هذا
ٍ
ّ
وحمط رحالنا ،ومقتل رجالنا،
مناخ ركابنا،
ومسفك دمائنا.
 /3قاهلا اإلمام ،ضمن خطبة له عند نزوله

ثقافة
تعاىل والتفاني يف خدمة الدين ،لن تؤثر فيه
تلك املؤثرات ،وسوف يظهر معدنه الصلب عند
البالء.
هذا نظري اآليات القرآنية اليت تتحدث عن
طبيعة من طبائع النفس البشرية ،مثل قوله
تعاىل{ :و ُ ِ
ت ُّب َ
ون ا َْل َال ُح ًّبا َجًّا}(،سورة الفجر/
َ
ِ
{وإِنَّا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
الن َْس َ
ان منَّا
تعاىل:
وقوله
،)20
َ
ح ًة َف ِر َح ِ َبا َوإِ ْن ت ُِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َم َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهي ْمِ
َر ْ َ
ِ
ْ
ُ
َ
َفإِ َّ
َ
ور}( .سورة الشورى)48 /
ف
ك
ان
ْس
ن
ال
ن
ٌ
َ

كربالء ،عند جبل ذي حسم ،وقد كانت
الكلمة املعنية ضمن كالم قد سبقها ،ونقل
هذا الكالم ،احلراني ،يف»حتف العقول» عن
ّ
«الطربي» يف تارخيه ،عن عقبة بن أبي العيزار
قال« :قام احلسني ،عليه السالم ،بذي حسم
فحمد ّ
ثم قال :أما بعد انه قد
الل وأثنى عليهّ ،
نزل من االمر ما قد ترون »...و أيضا نقل شطراً
وعلي بن
منه الس ّيد ابن طاوس يف «اللهوف»ّ ،
الغمة» أيضا ،هي
عيسى االربلى يف «كشف ّ
كالتالي:
* الرشح
ِ ِ
َي ْت َو َتنَك ََّر ْت َو َأ ْد َب َر
«إِ َّن َهذه الدُّ ْن َيا َقدْ َتغ ََّ
الن ِ
ِ
َص َبا َب ِة ْ ِ
َاء
قال اإلمام احلسني ،عليه السالم« :إن
َم ْع ُرو ُف َها َف َل ْم َي ْب َق من َْها إِ َّل ُص َبا َب ٌة ك ُ
ِ
يس َع ْي ٍ
ش كَا َْل ْرعَى ا ْل َوبِ ِ
يل َأ َل ت ََر ْو َن َأ َّن الناس» -إما املعنيني باخلطاب أو حالة
َو َخس ُ
ِ
ِ
َاهى َعنْ ُه إمجالية يف اإلنسان بطبعه -عبيد الدنيا».
ال َّق َل ُي ْع َم ُل بِه َو َأ َّن ا ْل َباط َل َل ُي َتن َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
غ
ي
َب ا ُْلؤْ ِم ُن ِف ل َقاء اللَِّ ُم ّق ًا َفإِ ِّن َل َأ َرى والدليل على ذلك هو طريقة تعاطيهم مع
لَْ َ
ال َيا َة َم َع ال َّظالِنيَ إِ َّل َب َرم ًا الدين إذا تعارض مع مصاحلهم ومعائشهم،
ا َْل ْو َت إِ َّل َس َعا َد ًة َو َل ْ َ
َّاس عَبِيدُ الدُّ ْن َيا »...إىل آخر الكلمة.
إِ َّن الن َ
جاء ذلك يف هامش حتف العقول،
إال أننا مل نعثر عليها يف تاريخ
الطربي بتمامها ،فقد ذكر
اخلطبة« :إن هذه الدنيا قد
(الديانون)،
هذه الكلمة
ّ
تغريت وتنكرت »...إىل قوله« :وال
بالديانني،
ال تختص باملتدينني ،بل
ّ
احلياة مع الظاملني إال برماً»،
وهي مذكورة مبعية مقولة
وهم الذين يعملون لنشر الدين
«إن الناس عبيد الدنيا» ،يف حتف
وتبليغه وحمل رايته ،ليدين عامة
فلربا نقلها عن نسخة
العقولّ ،
املجتمع به ،وهؤالء بطبيعة
أخرى غري النسخة املطبوعة.
مع اختالف مكان الورود وظرفه
التحدي التاريخي الذي ابتدأ منذ
ّ
اخلاص ،إال أننا حنرز الظرف
معرضون ألنواع
والدة الرسالةّ ،
العام الذي قيلت فيه هذه
من البالء
الكلمة ،فإن كل من ذكرها
من كتب الرواية واملقاتل ،إمنا
أشاروا إىل أن وقت قوهلا هو بعد علم
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،بانقالب
املوازين يف الكوفة ،وتراجع َمن كتب له ودعاه فهم يعملون للدين ،وهو «لعق على ألسنتهم»،
للحضور ،وخذالنهم عن نصرته.
أي يتحدّثون به ويدّعون االنتساب إليه،
وهنا ّ
يتبي أن املقصود املباشر بالكلمة ويعملون على صيانته وحفظه ما كان ذلك
يف بوعده ،اإلهتمام حافظاً لدنياهم ومعائشهم ،وال يضر
هو اجملتمع الكويف آنذاك ،الذي مل ِ
ومل يثبتوا ،ومالوا إىل بريق الذهب والفضة ،مبصاحلهم الدنيوية ،سواء يف املال نقصاً وتلفاً،
وخضعوا إىل إرهاب السلطة ،فم ّثلوا عمق أو يف النفس ويف األهل واجلاه ،أما إذا طاهلم
املصداق هلذه املقولة .فالتعميم يراد منه ذلك البالء مبختلف أنواعه احنسر أغلب الناس عن
اجملتمع املنقلب على عقبيه ،كما أن املقولة االنتساب إىل الدين والعمل يف سبيله.
حتمل يف طياتها حقيقة مهمة يف طبيعة
ونلفت إىل أن هذه الكلمة ال ختتص
اإلنسان األولية اليت تدعوه هلا نوازع نفسه باملتدينني ،بل بالديّانني ،والديّان من أمساء
وشهواته ،أي البعد «النفعي» يف االهتمام اهلل احلسنى ،ومعناه؛ احلكم القاضي ،أو القهّار،
باألشياء ،فهو منجذب للشيء ومهتم به مادام ويف جممع البحرين :هو فعال من د َ
َان الناس
ذلك الشيء يعود عليه بالربح والنفع ،وذلك ال أي قهرهم فأطاعوه من ِد ْن ُته ْ
ُم َف َدا ُنوا أي
يعين التعميم لكافة بين البشر ،وإمنا املؤمن قهرتهم فأطاعوا .فمن سياق الكلمة ّ
يتبي
الذي ملك نفسه وروّضها على طاعة اهلل أنهم هم الذي يعملون لنشر الدين وتبليغه

ومحل رايته ،الذين يلهجون بذكره يف
اآلفاق ،ليدين عامة اجملتمع به ،وهم الذين
«حيوطونه» ،أي يصونونه وحيفظونه من
األعداء ،وهؤالء بطبيعة التحدّي التارخيي
الذي ابتدأ منذ والدة الرسالة اإلسالمية
واستمر معها ،فهم مع ّرضون ألنواع من البالء،
وذلك لعدة أسباب ،منها :جهود أعداء الدين يف
إضعاف امل ّد الديين والرسالي ،وجهود السلطات
اليت يهدد الدين عروشهم ويبني احنرافهم،
وغريها.
ّ
وعلة البالء هو «التمحيص» ،وهو متييز
معادن الصدق من املظاهر اخلداعة ،كما
تعاىل{:و َلنَ ْب ُل َو َّنك ُْم َحتَّى َن ْع َل َم
يف قول اهلل
َ
ِ ِ ِ
الصابِ ِري َن َو َن ْب ُل َو َأ ْخ َب َارك ُْم}.
ا ُْل َجاهدي َن منْك ُْم َو َّ
(سورة حممد)31 /
ّ
فهنالك فئة تتعلق بالدين وتعمل للدين
مادام الدين «يدر عليه باملعيشة» ،وباملال أو
اجلاه والسلطة أو الراحة ،فإذا تع ّرض
للبالء ،فإنه ينهزم ويتخّلى عن القيم
الرسالية اليت كان يدعو هلا وحيمل
رايتها .وتبقى القّلة الصابرة والثُّلة
املؤمنة ،الثابتة على العمل للحق،
ولذلك قال اإلمام احلسني ،عليه
السالمّ :،
«قل الديانون» ،ومل يقل
انعدموا أو تالشوا ،وهذا بصيص أمل
إىل أن األمة ال تنعدم من العاملني
للحق ،واملخلصني للدين وإن كانوا
قلة قليلة.
--------------------

* عامل دين من البحرين
--------------------

( )1يف كشف الغمة :ج ،2ص« 207عبيد

املال».
( )2يف بعض النسخ «لغو عىل ألسنتهم» .هامش
البحار.
( )3قاهلا اإلمام بعد أن وصل أرض كربالء حتديد ًا،
فتعوذ من الكرب والبالء ،موسوعة كلامت اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،ص  453عن مقتل احلسني ،عليه
السالم ،٢٣٤ :١ ،بحار األنوار  ،١٨٣ :٤٤العوامل :١٧
 .٢٤٤حتف العقول ،ص.245
( )4حسني بن حممد بن حسن بن نرص احللواين،
ص.86
( )5البن منظور ،ج ،8ص.151
( )6عيل بن عيسى األربيل ،ج ،2ص.32
( )7بغية الطلب يف تاريخ حلب ،البن العديم ،ج،3
ص.28
( )8ج ،2ص.252
( )9ج ،44ص.383
( )10حتف العقول ،ص.245
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ثقافة

عاشوراء و فلسفة الثورة ضد الفساد
عليه السالم ،وثورته ،ثورة تستحق التدويل
والعوملة ،ليس يف حقبة حمددة من الزمن،
إمنا تتجاوز عامل الزمان واملكان بشكل مطلق.

* كلامت بحق اإلمام احلسني،

* الشیخ عبداحلسن الفرايت
الشك أن ثورة اإلمام احلسني ،عليه
السالم ،يف عاشوراء كربالء عام 61هـ ،قدمت
النموذج االروع واألنقى واألمشل يف مقارعة
الفساد بكل أشكاله وألوانه ،فكانت حبق ،الثورة
اليت تستحق الوقوف عندها بإجالل ،و االسباب
عديدة ،على رأسها؛ كون حامل رسالة التغيري
ومناهضة الفساد ،ليس رج ً
ال عادياً ،إمنا هو
«قديس» مبا حتمل الكلمة من معنى ويستحق
أن يُطاع ويقتدى ،و أن تتحول عناصر نهضته
و أبطاهلا اىل قدوات مضيئة ،ملن يرغب يف
محل رسالة التغيري يف العامل أمجع.
إن القراءة السريعة ملا حتدث عنه
مفكرو وثوار العامل  -مع اختالف مشاربهم
ومعتقداتهم -تشري اىل ان االمام احلسني،

عليه السالم

* األديب الفرنسي الشهري ،فيكتور هوجو:
«اصبحت مبادئ الثورة احلسينية منهاجاً لكل
ثائر يريد ان ينتزع حقه من ظامليه».
* حمرر اهلند ،غاندي» فيقول« :تعلمت
من احلسني ،كيف أكون مظلوماً فأنتصر».
* الرئيس السنغالي ،لوبيد سنغور« :كان
احلسني بن علي ،مث ً
ال أعلى يف التضحية من
أجل الباطل وحماربة املستبدين».
* املؤرخ الفرنسي ،جاك بريك ،يؤرخ
لإلمام احلسني ،عليه السالم ،بالقول« :إن
حركة احلسني يف التاريخ باتت تكشف كل
سلطة حاكمة جائرة واستمرت روح هذه
احلرية اىل يومنا هذا».
* الـــــزعيم الفـــــيتنامي ،هوشـــــي منـــــه،
خياطب جنوده لالستلهام من شجاعة االمام
احلسني ،بقوله« :ايها اجلنود الشجعان وانتم
يف خنادقكم انظروا اىل ذلك الرجل الشرقي؛
احلسني العظيم ،كيف زلزل االرض حتت
أقدام الطغاة»؟

* املفكر والروائي الروسي ،تولستوي،
يزيح الغبار عن بعض الشكوك قائال« :مما
الريب فيه ان احلسني كان من أعظم الرجال
الثائرين من اجل تقويم احلكام الذين احنرفوا
عن جادة الصواب فنال بوقفته تلك ،الشهادة
اليت طاملا يتمناها االحرار».
* يقول الكاتب ،جورج لوكانش« :كانت
مفاهيم احلسني ،مرتكزة على فطرة حرة
هدفها ان يكون ابناء ملته سعداء يف حياتهم
حتى متكنوا من الوقوف بوجه احلكام العتاة
الذين تسلطوا على رقابهم والذين تصدى هلم
احلسني ،عليه السالم ،بكل قوة وعزمية».
* اما الثائر الكوبي ،االرجنتيين األصل،
«جيفارا» فانه يوجه دعوة ألحرار العامل قائ ً
ال:
«على مجيع ثوار العامل االقتداء بتلك الثورة
العارمة اليت قادها الزعيم الصلب ،احلسني
العظيم ،والسري على نهجها لدحر زعماء الشر
واالطاحة برؤوسهم العفنة».
* وأما االمام اخلميين الراحل -فيقول:
«كل ما لدينا من حمرم وصفر» ،مشرياً اىل
ضرورة االستلهام من دروس العزاء واجملالس
احلسينية.
* املفكر االسالمي ،واملرجع الديين السيد
حممد تقي املدرسي يقول« :ان احلسني ،عليه

ثقافة
السالم ،ليس شخصاً بل هو قضية
وقيمة ومدرسة ومنهج ،وهو ،عليه
السالم ،كالنيب إبراهيم كان
االمام ،عليه السالم،
ميثل أمة».
يعرف جيدًا ان االعالم واملكر
* أمـــــا الزعيم البحـــــريين
املعـــــارض ،والـــــذي ال يزال يف
االموي قادران على إدانة أطهر
سجن آل خليفة ،الشيخ العالمة
وأقـــــدس إنســـان يف االمـــة،
حممد علي احملفوظ ،يصدح من
سجنه قائ ً
ال« :االمـــــام احلســـــني،
لذلك استبقه واستبق حروبه
عليه الســـــالم ،ملهم االحـــــرار يف
النفسية والتسقيطية ،بطرح
كل زمان وقائـــــد الثوار يف كل
الالءات االربع
مكان ترى هل نستطيع ان نتعلم
من مدرسة عاشوراء معنى احلرية
والكرامة»؟
ون ُع ُل ّو ًا ِف األَ ْر ِ
* أما الشيخ منر باقر النمر ،رمز التحدي {لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
ض َوال
واملقاومة يف اجلزيرة العربية ،والذي يواجه
َف َساد ًا}( ،سورة القصص  .)83/او مبعنى
احلكم عليه باالعدام من قبل سلطة آل سعود ،عصيان اوامر اهلل ،ويف قوله تعاىل{ :إِن ََّم َجزَ ا ُء
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف األَ ْر ِ
ار ُب َ
ض
فيقول« :حنن اخرتنا طريق احلسني ،عليه ا َّلذي َن ُ َ
السالم ،وتربأنا من طريق يزيد بن معاوية
َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا ( .}...سورة املائدة/
الفاسق املنحرف وال جيوز ان نبايع أي حكومة )33
ودولة تنأى بعيداً عن احلسني ،عليه السالم،
لذا ميكن القول ان االصالح ومقارعة
ونهجه الطاهر».
الفساد وهو «القاسم املشرتك» بني حركة
ً
االنبياء مجيعا وحركة االمام احلسني،
* وارث رسالة االنبياء
عليه السالم ،وهلذا لقب االمام احلسني ،عليه
هذه الكلمات املشرقة لبعض زعماء السالم ،بـ»الوارث» ونقف امام ضرحيه الطاهر
ومفكري العامل تشري اىل حقيقة التدويل ونتلو زيارة وارث املعروفة
والعوملة احلسينية وضرورة التأمل يف
فيا ترى ماذا ورث احلسني ،عليه السالم،
مدياتها ،وكيف يتحول االمام ،عليه السالم ،من االنبياء؟ وما العالقة بني آدم ونوح وابراهيم
اىل رمز عاملي ملقاومة الفساد بكل أشكاله وعيسى وموسى ...واحلسني ،عليه السالم؟
وأمناطه.
وكيف يرث احلسني ،عليه السالم ،من
ان احلسني ،عليه السالم ،استلهم أنبياء عاشوا يف زمان ومكان خيتلفان عن مكان
مشروعه النهضوي يف مقاومة الفساد من وزمان االمام احلسني ،عليه السالم؟
كتاب اهلل ،كونه سبط الرسول ،صلى اهلل
للجواب نقول :إن احلسني ،عليه السالم،
عليه وآله ،وربيب القرآن الكريم ،ومؤكداً م ّثل ُعصارة كل جهاد وعطاء ومعاناة
على ان حركته هي حركة حياة و ليست ،وتضحية االنبياء ،عليهم السالم ،وهو املُصلح
قتل وإبادة ،لقوله تعاىلَ { :أ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْفس ًا ليس يف دين جده رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
س َأو َفس ٍ
بِغ ْ ِ
اد ِف األَ ْر ِ
َّاس وآله وسلم ،فحسب ،بل» املصلح» يف كل ما
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َي َن ْف ٍ ْ َ
ِ
ِ
َّاس َجيع ًا} ،أفسده الفاسدون يف رساالت االنبياء السيما
َجيع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َفك ََأن ََّم َأ ْح َيا الن َ
(سورة املائدة  )32/وهذا هو ديدن االنسان اذا اعتقدنا ان الرساالت االهلية كافة هي
ومنهجهم الذي ذكرهم القرآن الكريم يف « 50املقدمة» لرسالة خامت الرسل!
آية انهم ناهضوا وقارعوا الفساد.
* الالءات األربع
فالفساد يف لغة العرب تعين :البطالن
فيقال :فسد الشيء ،أي  :بطل و اضمحل.
فلو متعنا يف «خطاب اخلروج» لإلمام
والفساد يف القرآن الكريم يدل على عدة احلسني ،عليه السالم ،صوب كربالء ،للمسنا
معان :كالشرك واملعاصي ،وما يرتتب على انه أرسى «القواعد االربعة» لفلسفة النهضة
ٍ
ذلك من انقطاع الصيد يف البحر والقحط ضد الفساد االموي .فمن حقنا ان نتساءل:
ب َوا ْل َب ْح ِر ملاذا بدأ عليه السالم ،بطرح «الالءات» االربع
بالرب لقوله تعاىلَ {:ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِف ا ْل َ ِّ
ِ
بِ َم ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّلذي ومل يبدأ بـ «نعمات»! كمربر لشرعية اخلروج
ع َِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون}( ،سورة الروم - .)41 /كما هو ديدن الثوار واملعارضني الذين
او مبعنى الطغيان
والتجب يف قوله تعاىل :اعتادوا بذكر كافة مثالب احلاكم صغريها
ّ

وكبريها ويف املقابل تلميع صورتهم
ليكونوا هم البديل للحاكم -فالبد
ان نقول :ان احلسني ،عليه السالم،
اراد ان مينح «شرعية» اخلروج
له ولنهضته من خالل هذه
«الالءات» ،ذلك ألن الناس اعتادوا
على خطابات النيل من اآلخر
املعادي ،كما هو خطاب عبد اهلل
بن الزبري ضد بين امية ،وخطاب
معاوية نفسه ضد االمام علي،
عليه السالم ،اما االمام احلسني،
عليه السالم ،وقدم لنا منوذجاً يبدأ
بتعريف خطاب الثورة من خالل
تنزيه نفسه من اآلثام االربعة اليت «قد»
يقع فيها حتى املصلحون.
وبعبارة اخرى أراد االمام احلسني ،عليه
السالم ،أن يقدم لنا تعريفاً «لالصالح» بتنزيه
نفسه عن خمرتقاته ومواطن اخللل اليت قد
تتغلغل داخله وتفسده.
ثم ان االمام ،عليه السالم ،يعرف جيداً
ان االعالم واملكر االموي قادران على إدانة
أطهر وأقدس إنسان يف االمة ،لذلك استبق
االعالم والدهاء االموي وحروبه النفسية
والتسقيطية ،بطرح هذه الالءات االربع.
فاإلمام ،عليه السالم ،نفى عن نفسه صفة
«األشر» اليت تنتاب عادة املتن ّعم ،والذي
يطغى بسبب كثرة توالي الن ِعم ،كما أبعد
عن نفسه صفة «البطر» ،وهو الشخص الذي
يبحث عن املغامن طلباً للعيش اهلينء و البذخ
بالنعم ،وبعبارة اخرى نفى عن نفسه «البطر
السياسي» الذي يصيب عادة الثوار واملعارضني
الذين ال يتحملون العيش بعيداً عن الكراسي
الكبرية ،والواجهات واالضواء ،مهما كلف
الثمن ،ويؤكد ذلك قول االمام ،عليه السالم،
غي» ومل يقل «أنا أحق من سيطر»!
«أنا ّ
أحق من ّ
ثم نفى عن نفسه الفساد واالفساد والظلم
لآلخر ،وبعبارة اخرى اراد ان يوصل رسالة
للناس مجيعاً؛ بأنه مل خيرج ألنه «زعيم بين
هاشم» مقابل «زعيم بين امية» ،وإمنا خرج
بدافع رضا اهلل ،وهذا ما نفهم من خطابه
املبارك:
«إين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال مفسد ًا
وال ظامل ًا ،وإنام خرجت لطلب االصالح يف
أمة جدي رسول اهلل ،آمر باملعروف وأهنى عن
املنكر» ،وهذا ما يفسر توالي ُتهم «اخلروج
غري املربر» له ،عليه السالم ،من قبل مناوئيه
ومعارضيه ،والطريق ممتد ومستمر التباع
االمام احلسني ،عليه السالم ،كما أن العداء
والتكفري مستمران من بقايا مدرسة االرهاب
االموي حتى هذا اليوم!
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الشعائر الحسينية في عيون غربية

* الشيخ يارس الصالح
"املواكب السيارة  -وهي تناهز االثنني
والعشرين موكباً  -كانت قد أصبحت
مجيعها اآلن داخل أسوار املدينة القدمية،
عادت الطبول ُتقرع من جديد ،واجلموع
ما انفكت تصرخ :يا حسني ،يا حسني..
وهي تلطم بشدة على صدروها ،اجلوقة
النحاسية تعزف بأصدح األصوات املتاحة،
وعند كل زاوية حيثما يسمح اجملال
يسرتسل الوعاظ احملمديون يف سرد احلكاية
املأساوية ملوت الشهداء ،ما كان ممكنا
التحرك إال مع احلشود ذلك أن الطرقات
بالكاد تبلغ العشرين قدماً عرضاً ،ودقات
الطبول وصيحات :يا حسني يا حسني ال
تزال ترتدد".

هذه مقتطفات من رواية حتت عنوان:
"على سور املدينة" ،و اليت يعود تاريخ
كتابتها إىل أكثر من مئة عام ،و بالتحديد
عام 1888م ،و مكان احلدث هو مدينة الهور
الباكستانية ،و احلدث  -كما هو واضح
وجلي -عاشوراء احلسني ،و لكن املهم يف
املوضوع هو كون كاتب هذه السطور رج ً
ال
بعيداً عن الثقافة اإلسالمية ،فهو ليس رج ً
ال
هندياً ،أو عربياً بل و ليس حتى شيعياً ،و
إمنا هو شاعر و روائي بريطاني حائز على
جائزة نوبل لآلداب عام 1907م .انه "روديارد
كبلينغ" ،حضر العديد من مواسم عاشوراء
إبان االحتالل الربيطاني للهند ،وكتب
عنها يف الصحف واجملالت ،ثم كتب روايته:
"على سور املدينة" ،و اليت تشكلت فصوهلا من
مشاهداته تلك.
لقد شكلت الشعائر احلسينية وثورة
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،مادة للبحث
العلمي لدى الكثري من الدارسني والباحثني
منذ القدم ،فقد وجدوا فيها مادة تستحق
البحث و التنقيب ،فعمدوا إىل البحث عن
املعنى والداللة و األسباب ،فانطلقوا من
توصيف املظاهر إىل الغور يف عمق املعاني
املتجلية من هذه الشعائر ،وكثرياً ما رأينا

كتباً ودراسات ملفكرين وباحثني بعيدين
عن اإلسالم وعن التشيع ،ولكنهم تكلموا
بلسان من يفهم هذه القضية ويعيش
جتلياتها ،ويعاين عمق معانيها.
وليس ذلك باألمر الغريب فثورة اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،ليست حكراً على فئة

شكلت الشعائر
احلسينية وثورة
اإلمام احلسني،
عليه السالم ،مادة
للبحث العلمي لدى
الكثري من الدارسني
والباحثني منذ القدم،
فقد وجدوا فيها
مادة تستحق البحث
و التنقيب ،فعمدوا
إىل البحث عن املعنى
والداللة و األسباب

ثقافة

يف اليوم العاشر من شهر حمرم احلرام ،من كل عامُ ،يظهر الشيعة وجها
ّ
التعلق بالقيم الروحية من خالل االنفعاالت الوجدانية و
مميزًا لإلسالم ،وجهًا يرى
الطقوس ،ال يف الشرائع و العبادات املألوفة التي تتخلل حياة املسلمني
أو طائفة ،و إمنا هي ثورة عاملية انطلقت
من مدينة كربالء وامتدت على طول خط
الزمان و املكان ،ولعبت دوراً كبرياً ومؤثراً يف
الكثري من منعطفات التاريخ و مستجداته،
وكان احلكام الظلمة حيسبون هلا حسابات
عديدة ،ففي اهلند يقول" ديفيد بينولت"
بروفسور مساعد يف كلية الدراسات
الدينية يف جامعة سانتا كالرا والية
كاليفورنيا يف كتابه الشيعة" :كنت جتد
اجملالت و الصحف الربيطانية ُتعلن النفري
العام ،وتدق جرس اإلنذار عشية ذكرى
عاشوراء من كل عام ،حيث كانت تتوقع
()1
حدوث خروقات لألمن االمربيالي"..
* األربعني املهيب  ..و اإلعالن الصارخ

شكلت زيارة األربعني األوىل بعد سقوط
النظام املقبور يف العراق صدمة للعامل ،حيث
تسمرت عيون املاليني يف كل أرجاء املعمورة
ّ
أمام شاشات التلفاز ،و هي تشاهد مجوع
الزائرين الزاحفني إىل كربالء ،مولدة
أسئلة كثرية ظلت حائرة تبحث هلا عن
إجابات ،بينما املاليني تواصل زحفها املقدس
إىل مرقد اإلمام احلسني ،عليه السالم.
وبني العامل الشرقي والغربي فرق

شاسع ،ففي الوقت الذي انربى فيه من
كفر الشيعة و طعن يف معتقداتهم ،يف
تلك املناسبة وغريها ،ظهرت إىل الساحة
جمموعة كبرية من الدراسات و األحباث
و اليت عمدت إىل حتليل ودراسة الوضع
الشيعي ،و بالتحديد معامل تلك الزيارة
العظيمة ،و الشعائر احلسينية املصاحبة
هلا ،وكانت تلك الكتب و الدراسات سبباً
لدخول الكثري من الناس إىل اإلسالم
احملمدي األصيل ،وهذا ما يربر لنا انتهاج
القنوات العربية سياسة منع تغطية مراسيم
األربعني يف األعوام اليت تلت.
يقول" ولي نصر" أستاذ سياسات الشرق
األوسط و جنوب آسيا يف دائرة الدراسات
العليا التابعة لألكادميية البحرية يف أمريكا
يف كتابه صحوة الشيعة" :يف ذلك األربعني
بالذات الذي جاء غداة اليوم املشهور اآلخر،
يوم اسقط رجال املارينز األمريكيون،
والعراقيون مبتهجون ،متثال صدام حسني
اجملوف يف ساحة الفردوس ببغداد ،صادف
أن كنت يف ضواحي الهور ..وكان جهاز
التلفاز مولفاً على حمطة السي ان ان ،حيث
أن اجلميع كانوا يتابعون األخبار اآلتية
من العراق ،فتحولت التغطية املتلفزة إىل

نقل مشاهد لشبان شيعة يقفون مكتظني
مرتاصني ،يف ظل القبة املذهبة ملقام اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،يف كربالء كانوا
مجيعاً يرتدون قمصاناً سوداء ،ويعصبون
رؤوسهم بأوشحة خضراء اللون؛ كانوا
ينشدون مرثاة بالعربية إلمامهم احملبوب،
وهم يرفعون أكفهم عالياً حنو السماء،
كما لو كانوا يصّلون ثم ينزلونها يف
تساوق وانسجام لتقرع صدورهم يف حركة
إيقاعية متواترة ملؤها التفجع و التضامن..
كانت للصورة جاذبية املغناطيس ،لقد
كان الشيعة يومها يف الشوارع والطرقات،
وكانوا يرفعون عقيدتهم وهويتهم عالياً
كي يراهما اجلميع ،فجعلنا نبحلق يف
شاشات التلفاز  .)2("...و يعزو ولي نصر أحد
أسباب دراسته للشيعة وكتابته كتاب
"صحوة الشيعة" إىل املشاهد اليت شاهدها
ذلك اليوم  ..حيث أنه وقف مذهو ً
ال أمام
الزحف املقدس للشيعة ،وهم يتوجهون إىل
كربالء " :ما إن ُسحق نظام حكم صدام
حسني حتى انطلق عشرات األلوف من
اإليرانيني ،و العديد منهم نساء فقريات
ومسنات ،ليس عليهن سوى "الشادور" األسود
يغطي رؤوسهن و أجسامهن ،وصرر صغرية
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فهم الباحثون الغربيون أن الشعائر و املظاهر يف القضية احلسينية لدى
الشيعة ما هي إال تعبريًا ظاهرًا عن فكر عميق مستوحى من ثورة اإلمام احلسني،
عليه السالم ،التي شكلت حدثًا بارزًا يف التاريخ اإلسالمي
من الطعام حيملنها يف أيديهن ،فعربوا
احلدود اإليرانية العراقية ،قاطعني حقول
األلغام ،واختذوا طريقهم عرب األراضي
املقفرة يف جنوب العراق لزيارة مقام اإلمام
احلسني يف كربالء ،الذي اقفله صدام يف
()3
وجه احلجاج اإليرانيني لسنوات طويلة"
* عاملية عاشوراء:

كان ذلك األربعون البداية لسلسلة من
األحباث أجراها الكاتب ولي نصر ليكتشف
أن مراسيم إحياء عاشوراء ليست حكراً على
أهل العراق ،وإمنا هي ممتدة على خطوط
الطول والعرض يف الكرة األرضية " :وهذه
الشعرية عينها ستجري فصو ً
ال إمنا بشيء
من التحوير احمللي يف ذلك اليوم  -أي
عاشوراء  -يف مدينة لكنوا اهلندية ،و يف
العاصمة اإليرانية طهران ،و يف مدينة
كربالء العراقية ،و يف البحرين اجلزيرة
الكائنة يف اخلليج العربي ،و يف بلدة النبطية
يف جنوب لبنان ،إن عاشوراء عمل من أعمال
التدين"(.)4
ثم ينتقل ليصف بعض املشاهدات يف
مدينة الهور يف باكستان" :ويف الشوارع
الفرعية الضيقة ملدينة الهور القدمية مثة
نساء جيهشن بالبكاء ،وسط جو مشحون

بالرتقب ،ومن وراء املنعطف يرتامى صوت
ضربات إيقاعية ،مصحوبة باإلنشاد العالي،
وما هي إال حلظات حتى تلوح للناظر الكتلة
البشرية اهلائلة للموكب ،وهي عبارة
عن صفوف طويلة من الرجال ،يرتدون
لباساً أسود بالكامل ،ويسري كل أربعة
منهم متكاتفني ..ويتقدم اجلميع رجل
عجوز أبيض اللحية ،وهم يف إثره يقرعون
صدورهم بكلتا يديهم هاتفني بصوت واحد:
يا حسني ..وميضي املوكب يف طريقه
ولكن أصداء الصيحات و الضربات اخلافتة
تظل ترتدد عرب اجلدران العتيقة للمدينة
القدمية"( )5أما يف اهلند فيقول" :كانت
الفيلة تتقدم مواكب عاشوراء امللوكية
يف لكنوا إبان القرن الثامن عشر ،وكانت
اجلموع ترفع جمسمات ضخمة متثل أهم
املزارات الشيعية يف اهلند والعراق على
أكتافها لساعات طويلة ،وإىل يومنا هذا ال
يزال محل تلك اجملسمات حيتل مكانة بارزة
()6
يف احتفاالت عاشوراء يف لكنو"
* التشيع ..ذلك اإلسالم املميز

وهو يف كتابه ال يكتفي بسرد املشاهد
و املظاهر ،وإمنا يتعمق يف دراسته ،و
حياول فهم أبعاد القضية ،ثم ال خيفي

إعجابه باإلسالم الشيعي فيقول" :يف اليوم
العاشر من شهر حمرم احلرام من كل
عام ،يُظهر الشيعة وجها مميزاً لإلسالم،
وجهاً يرى التعلق بالقيم الروحية ،من
خالل االنفعاالت الوجدانية و الطقوس ،ال
يف الشرائع و العبادات املألوفة اليت تتخلل
حياة املسلمني  ..حيث يقدم الشيعة فرادى
ومجاعات عرضاً مهيباً لتدينهم وهويتهم
 )7("..كما وال خيفي ولي نصر عمق تأثري
هذه الشعائر على الناس مبختلف أطيافهم
و أجناسهم حينما يقول" :وال أخال مشاهداً
يف ذلك اليوم املعروف بذكرى عاشوراء
مبنجى من التأثر بعرض الشيعة الدال
على مدى تعلقهم مبعتقداتهم ،ولن تفوت
أحد رؤية التفرد الذي يطبع اإلسالم
الشيعي"( .)8ويقول يف مكان آخر من كتابه
صحوة الشيعة" :ال ريب يف أن مشاهد
عاشوراء وأصواتها تسيب العقول قبل القلوب،
فهي شعرية زاخرة بالرمزية ،و العواطف
اجلياشة  ..ذلك أنها ُتع ّرف بالشيعة ،وجتدد
()9
ارتباطهم مبعتقدهم وبيئتهم".
* رمزية الشعائر  ..وعمق الدالالت

املواكب احلسينية زاخرة بالرمزية،
وتتنوع مظاهر عاشوراء بني علم وكف،

ثقافة
وبني حصان أبيض و ِقربة ماء ،و هذه
الرموز جعلت" ولي نصر" يبحث عن دالالتها
حماو ً
ال فهم األبعاد اليت تنطوي عليه مثل
هذه املظاهر ،فقد لفت انتباهه -على سبيل
املثال -الكف املعدنية املعروفة بكف العباس،
مما جعله يبحث عن معنى الكف ،و عن
قصة صاحبها" :يتقدم كل موكب ثلة
من الشبان حيملون ُعمداً معدنية طويلة،
مزينة بشرائط رفيعة من القماش األمحر
واألخضر واألبيض ،ترفرف وتفرقع مع
هبوب النسيم ،وقريباً من طرف ال ُعمد؛
مثة علم أسود مثلث الشكل ،و فوقه رأساً
لكف بشرية
ينهض شكل حمفور بعناية ٍ
نافرة ..ترمز الكف إىل العباس بن علي أخي
احلسني ،الذي ُقطعت كفاه يوم كربالء
وهو حياول جلب املياه من نهر الفرات قبل أن
يُستشهد ،وهذه الكف النافرة و الراية السوداء
عالمة فارقة جتدها على بيوت الشيعة،
ومساجدهم ،ويف املواكب العاشورائية من
()10
اهلند إىل الشرق األوسط".
مظهـــــــر آخـــــــر لفت انتباه الكاتب وهو
توزيع املياه يف أيام عاشوراء يف الطرقات
واحلسينيات" :يــــــــدور الصبيـــــــة والفتيان
عارضني املاء على مجوع احلاضرين ،وكل
من يشرب منهم يبتهل بالدعاء للحسني
()11
الشهيد".
واستطاع أن يفهم من خالل هذه
الرمزية كيف أن اإلمام احلسني ،عليه
السالمُ ،قتل عطشاناً بأرض كربالء.
ويواصل ولي نصر تقصيه لرموز
املواكب؛ فيتتبع رمزية احلصان األبيض
فيقول..." :يسري جواد أبيض غري مركوب،
لكنه جملل بسرج بديع الصنع ،وقد ُش ّكت
أرياش بيض رأسه املطأطئ ،يستقطب
احلصان ُج ّل االنتباه ،وسرجه اخلاوي يُذكر
املشاهدين بصاحبه الصريع الذي هو موضع
تعظيم وتبجيل اجلموع ،ويتعقب احلصان
عدد من النسوة الالئي يغطني رؤوسهن
باألوشحة ،ويلطمن على صدورهن برفق
()12
صائحات :يا حسني" ..
* كربالء  ..و العمق الشيعي

فهم الباحثون الغربيون أن الشعائر و
املظاهر يف القضية احلسينية لدى الشيعة ما
هي إال تعبري ظاهر عن فكر عميق مستوحى
من ثورة اإلمام احلسني ،عليه السالم ،اليت
شكلت حدثاً بارزاً يف التاريخ اإلسالمي؛
يقول" كامران سكوت" الربوفسور املساعد

يف جامعة تكساس يف كتابه شهداء كربالء:
"بالنسبة إىل الشيعة يُشكل استشهاد احلسني
حدثاً تأرخيياً غري عادي ،ونقطة حتول
تارخيية ،وجتليا ميتا تارخييا -أي مبا خيرج
عن نطاق التاريخ الواقعي -للحقيقة يف آن
()13
معا"
أما "فرنسوا تويال"  -مدير الدروس يف
املدرسة احلربية العليا للجيوش الفرنسية"
أرض ،جو ،حبر" ومستشار رئيس جملس
الشيوخ الفرنسي ومتخصص يف الدراسات
اإلسرتاتيجية  -فريى مفاهيم الشهادة
والعدالة واضحة وجلية لدى الشيعة فيقول
يف كتابه" الشيعة يف العامل" :إن أهمية

يقول فرنسوا
تويال االكادميي
العسكري الفرنسي
يف كتابه» الشيعة
يف العامل« :إن أهمية
مذبحة كربالء ال ُتقاس
مبجرى احلدث معركة
صغرية بني فريقني
دامت يومًا واحدًا ،لكن
سيتخذ
موت احلسني ُ
رمزًا ،ويصبح شعارًا
يف اإلسالم ،قوامه
الصراع من أجل اخلري
واحلق
مذحبة كربالء ال ُتقاس مبجرى احلدث:
معركة صغرية بني فريقني دامت يوماً
واحداً ،وأسفرت عن بضع عشرات القتلى،
لكن موت احلسني حفيد النيب س ُيتخذ رمزاً،
ويصبح شعاراً يف اإلسالم ،قوامه الصراع من
أجل اخلري واحلق ،و االستشهاد الضروري
لكل مقاتل من أجل العدالة ،وهكذا وُلدت
لدى الشيعة ملدى أجيال العالقة بني
االستشهاد و احلقيقة ،وبني األمل و العدالة".
()14

وقد تعّلم الشيعة من ثورة اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،رفض الباطل بكل

أنواعه ،ومواجهته مهما كلف الثمن؛
يقول" عظيم ناجني" بروفيسور الدراسات
اإلسالمية ومدير معهد الدراسات اإلسالمية
يف لندن يف كتابه اإلمام احلسني الدور
النموذج " :بالنسبة إىل الشيعة كربالء هي
رمز الشقاء والعزاء ،لكنها جتسد أيضاً معنى
الرفض لتكبيل السلطة اإلسالمية احلقة
باالعتبارات الرباغماتية ،واالستعداد حتى
لتحدي السلطة غري الشرعية ليس فقط
سلطة اخللفاء بل وسلطة أي حاكم ال
()15
يكون على مستواها ".
ويبني ولي نصر ،املكانة اليت حيتلها
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،عند الشيعة
و كيف أنه أصبح قدوة هلم يف صفات
كثرية" :مل يغ ُد احلسني نرباساً للتشيع
الرامز حلقه يف املطالبة بقيادة العامل
اإلسالمي فحسب؛ بل صار كذلك مثا ً
ال حياً
للشهامة والشجاعة يف النهوض بالقضية
العادلة ،قضية الوقوف يف وجه الطغيان"
( ،)16وهكذا فإن" :كربالء عند السنة جمرد
تاريخ ،ولو أنها فصل قامت من فصوله،
لكنها عند الشيعة هي البداية ،هي النواة
الصلبة اليت ينعقد حوهلا اإلميان ذاته ،إن
كربالء تلخص ُم ُثل التشيع العليا ،أال وهي
اإلخالص لالئمة كأصل من أصول الدين،
وااللتزام بإحقاق احلق يف وجه الظلم و
()17
االستبداد".
--------------------* عامل دين من البحرين
--------------------( )1كتاب الشيعة ..طقوسهم و تقواهم يف
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ثقافة

يتحدى
الحسين ،عليه السالم،
ّ
* مرتىض حممد كاظم

عندما تنظر اىل حال األمة اإلسالمية
جتدها يف خضم حرب شعواء تطال املذهب
حلته؛ ومل تكن هذه احلرب ذات
احلق و َ َ
لون واحد وطابع فارد ،إمنا جتدها يف صور
ش ّتى ،وتقف خلف كل واحدة منها كهنة
السالطني وأبواق الشياطني ،فمن التحدّي
األمين والعسكري ،مـــــروراً بالتحـــــدّيات
الفكرية والثقافية ،ووصو ً
ال اىل التحدّيات
اخللقية واألخالقية.
ومل يكن خامت الرساالت اإلهلية تاركاً
األمة تتآكل حتى تؤكل يف خضم هذه
الصراعات ،فكيف ميكـــــن مـــــواجهة هـــــذه
التحدّيات؟
لنقف عـــــلى التحدّيـــــات بشيء مـــــن
التفصيل:

* التحدّ ي األمني

وهو التحدّي األبرز يف وقتنا الراهن،
والذي تؤدي دوره احلركات الوهابية اليت
هي امتداد للخوارج يف عصرنا الراهن،
مسميات خمتلفة ،وحنن نرى أن
حتت
ّ
هذا التحدّي ال يطال منطقة دون منطقة،

فمن «بوكو حرام» ،يف نيجرييا ،و «جبهة
النصرة ،و «جند اإلسالم» و «القاعدة» و
«السلفية اجلهادية» ،وصو ً
ال اىل ما يسمى
بـ «تنظيم داعش» ،وما نراه من ذبح وتهجري
و استعباد للنساء ،و تدمري لدور العبادة و
املراقد املقدسة لألولياء واالنبياء وغريها من

ليس ألحد
أن يحيد عن كربالء
وثقافة كربالء ثم يظن
أنه على حق ،فاحلق
يدور حول احلسني
عليه السالم ،وما
تأكيد األئمة ،عليهم
السالم ،على إحياء
عاشوراء و زيارة اإلمام
احلسني ،عليه السالم،
إال شاهد حق على
ذلك

أنواع اإلجرام اليت رمبا ّ
قل بعضها نظرياً يف
التاريخ احلديث وحتى الغابر.
وال مير على شيعة أهل البيت يف كل
من العراق وسوريا ولبنان وأندونيسيا
واليمن وباكستان وافغانستان وحتى
ماليزيا ،يوم ال يـــــرون فيه القتل والتشريد
والسجن يف بالد حتمل يافطة اإلسالم!
وليس ما يتعرض له آية اهلل الشيخ منر
النمر يف احلجاز والعالمة الشيخ احملفوظ يف
البحرين ،وغريهما من العلماء إال حلقة يف
هذه السلسلة الطويلة.
وال يطال هذا التحدّي املؤمنني فحسب،
بل و مي ّثل بإجرامه ،خطراً على اإلســـــالم،
حينما طال الطوائف األخرى اليت عاشت
بني املسلمني لسنني طويلة يف وئام وسالم،
فقتلوا حتت يافطة الدولة اإلسالمية ،أبرياء
من أقليات دينية ،مما رسم صورة ومفهوماً
جديداً لديها عن اإلسالم ،من السلم والسالم،
اىل القتل والذبح والسيب!

* التحدّ ي الفكري والعقدي

لقد مألت شياطني اجلن واإلنس ،الكون
بالضوضاء حتى ال يصل اىل قلب بين البشر
صوت احلق واحلقيقة ،وما هذه الفضائيات

ثقافة
والصحف واملواقع اإللكرتونية ،إال منوذج
من هذه الضوضاء اليت تصنعها املاكنات
اإلعالمية اململوكة للشيطان.
فقد حتولت الدنيا اىل دنيا الشبهات ،وقد
أعد األعداء «لكل حق باط ً
ال ولكل مستقيم
مائ ً
ال» - ،كــــــما تنبأ أمـــــري املؤمنني ،عـــــليه
السالم ،يف حديثه هذا.
فتجد تنامي موجـــــات اإلحلاد بتطور
ملحوظ يف نظرياتها وأســـــاليب اإلستدالل
من جهة ،ومن جهة أخـــــرى التطـــــرف
الديين وحتويل الدين اىل هيئات مفرغة
من احملتوى ،وحتى احلركات العرفانية
والصوفية املنحرفة اليت حتاول النيل من
الشباب املؤمن.
ومل تكن احلرب اإلعالمية يوم عاشوراء
ـ اليت ال تقل خطورة عن احلرب العسكرية ـ
جبديدة ،والدليل على ذلك؛ ما قام به أعداء
اإلمام احلسني يف معسكر ابن سعد بصناعة
الضوضاء والتشويش على خطابات ونصائح
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،و تذكريهم
باهلل  -تعاىل -و مبكانته من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله ،واهلدف من ذلك ،احلؤول دون
اخرتاق هذه الكلمات املضيئة ،لقلوب افراد
جيش ابن سعد وأن تلني قلوبهم  -كما
َ
الن قلب احلر -ثم جاؤوا بفتوى من شريح
القاضي يف ذلك ،حاهلم حال كل طغاة
اليوم فإنهم ال يكتفون بقمع كل من ينادي
باحلق ،و يسكتون كل صوت يلهج به ،بل
إنهم يبادرون اىل صناعة التضليل.

* التحدّ ي األخالقي

«أال ترون احلق ال يعمل به والباطل ال
يتناهى عنه» ،هكذا خاطب اإلمام احلسني،
عليه السالم ،األمة اإلسالمية ،آنذاك وحنن
نرى أن حتدياً كبريا يواجه األمة اإلسالمية
يف هذا اإلطار.
فإن إنتشار الفساد ُ
اخللقي واألخالقي ،و
ارتفاع نسب الفساد اإلداري واملالي بني افراد
اجملتمعات اإلسالمي ،نذير شؤم ،يكشف عن
واقع مرير متر به األمة البتعادها عن قيم
السماء.

* اإلمام احلسني يواجه التحدّ يات

بالرغم من كل التحدّيات اليت تعيشها
األمة وأبناء املذهب احلق ،إال أن حركة
ّ
ختط لنا
سيد الشهداء ،عليه السالم،
الطريق الواضح ملواجهة هذه التحدّيات
وعلى مر العصور واألزمان ،فلو نظرنا قلي ً
ال

اىل املاضي ،جند أن التحدّي األمين مل يكن
بأقل مما حنن فيه ،إال أن روح الشهادة اليت
بعثها اإلمام احلسني ،عليه السالم ،يف أتباعه
جعلهم يف قمة التحدّي واملواجهة ،فهو الذي
قال:
«خ ّط املوت عىل ابن آدم ّ
ُ
خمط القالدة عىل
جيد الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق
يعقوب إىل يوسف ،وخري مرصع أنا القيه،
كأن بأوصايل تق ّطعها عسالن الفلوات بني
ّ
النواويس وكربالء ،فيم ْ
ألن منّي أكراش ًا
جوف ًا ،وأجربة سغبا ،ال حميص عن يوم ّ
خط
بالقلم ،رضا اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب عىل
بالئه ،فيوف ّينا أجر الصابرين»..
فلو يدقق املرء يف الشعارات اليت رفعها
املؤمنون املدافعون عن حرمات اهلل يف سامراء،
و منطقة السيدة زينب ـ على سبيل املثال ـ
جيدها مستلهمة من واقعة الطف ،من
شجاعة العباس ،ومن عطاء األكرب ،ومن
شهادة احلسني بن علي ،عليهم مجيعاً آالف
التحية والثناء.
أما التحدّي الفكري فقد رسم اإلمام
احلسني ،اخلط الواضح والفاصل بني احلق
والباطل ،و قدم نفسه قرباناً ليميز بني
اخلبيث والطيب ،وبني الظلمة والنور ،فقد
تبني من خالل عاشوارء ،الرشد من الغي.
فليس ألحـــــد أن حييد عـــــن كربالء
وثقافة كربالء ثم يظن أنه على حق،
فاحلق يدور حول احلسني عليه السالم،
وما تأكيد األئمة ،عليهم السالم ،على
إحياء عاشوراء و زيارة اإلمام احلسني ،عليه

بالرغم من
التحديات التي
كل
ّ
تعيشها األمة
وأبناء املذهب
احلق ،إال أن حركة
سيد الشهداء،
عليه السالمّ ،
تخط
لنا الطريق الواضح
ملواجهة هذه
التحديات وعلى مر
ّ
العصور واألزمان

ّ
وحث الناس على االهتمام بهذه
السالم،
القضية ،إال شاهد حق على ذلك.
فليس من اإلسالم ،مهادنة الظامل،
وترك املظلوم معذباً يف سجونه ،وليس
من اإلسالم ترك اجلهاد يف سبيل اهلل ،بكل
مستوياته ،وليس من اإلسالم ترك العمل
بواجيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وليس من اإلســـــالم لزوم الدار والرهبنة
مسمى كانت ،إمنا اإلسالم هو
حتت أية ّ
الذي مثله سيد الشهداء حتت شعار:
ِ
لنس ِ
ان إِ َّل َما َس َع ٰى * َو َأ َّن
َ
{و َأن َّل ْي َس ل ْ ِ َ
ف ُي َرى}.
َس ْع َي ُه َس ْو َ
وقد كان ،عليه السالم ،املبادر واملتصدي
لإلحنراف الذي تعرض له دين جده رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،وقد أعلن وجوب
هذا التصدي حني قـــــال عن لسان رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وآله:
ِ
ِ
ِ
ل ُر ِم اللَِّ
« َم ْن َر َأى ُس ْل َطان ًا َجائر ًا ُم ْستَح ًّل ُ
ن ِ
َاكث ًا لِ َع ْه ِد اللَِّ ُم َالِف ًا لِسن َِّة رس ِ
ول اللَِّ َي ْع َم ُل ِف
ُ َ ُ
ِعب ِ
ِ
اد اللَِّ بِ ْ ِ
َي بِ َق ْو ٍل َو
َ
ال ْث ِم َو ا ْل ُعدْ َوان ُث َّم َل ْ ُيغ ِّ ْ
ِ
ِ
َل فِ ْع ٍل ك َ
َان َحقيق ًا ع ََل اللَِّ َأ ْن ُيدْ خ َل ُه َمدْ َخ َل ُه».
ثم إنه عليه السالم ويف إحدى خطبه
املباركة ّ
بي أنه ال ينتظر غريه ليتصدى
فهو يقوم بواجبه قائال:
« َقدْ ع َِل ْمت ُْم َأ َّن َهؤُ َل ِء ا ْل َق ْو َم َقدْ َل ِز ُموا
ِ
ِ
َطا َع َة َّ
الر ْح َِن َو
الش ْي َطان َو ت ََو َّل ْوا َع ْن َطاعَة َّ
ْ
استَأ َث ُروا
الدُ و َد َو ْ
َأ ْظ َه ُروا ا ْل َف َسا َد َو َع َّط ُلوا ْ ُ
بِا ْل َف ْي ِء َو َأ َح ُّلوا َح َرا َم اللَِّ َو َح َّر ُموا َح َل َل ُه َو
غي».
إِ ِّن َأ َح ُّق َم ْن َّ
أما التحدّي األخـــــالقي ،فبالعودة اىل
واقعة الطف ،واملواقف واملالحم البطولية؛
هل يبقى ما ُيشى على االخالق ،كقيم
ومفاهيم؟ وهل ينحرف شـــــاب قد مت ّثل
القاسم بن احلسن ،عليهما السالم يف حياته،
وهل تنحرف فتاة وهي تقرأ سرية الطاهرات
ْ
طليعتهن،
املخدرات من آل حممد ،ويف
عقيلة الطالبيني ،الصديقة زينب الكربى
عليها السالم؟
ومل أنس تلك املرأة املسيحية ـ يف احدى
البلدان الغربية ـ اليت اقتنعت بلبس احلجاب
حني مسعت بقصة زينب احلوراء ،سالم اهلل
عليها ،ومواظبتها عليه واالهتمام به ،فهي مل
تغري دينها إال أنها التزمت بهذه املفردة حني
جتّلت قصة كربالء يف عينها.
وباختصار شديد؛ فإن اإلمام احلسني،
عليه السالم ،هو سفينة النجاة هلذه األمة
وقضيته؛ هي العروة الوثقى اليت من متسك
بها جنا ومن تركها هلك وهوى.
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* الشيخ فارس اجلبوري
ان املتأمل يف ثورة االمام احلسني ،عليه
السالم ،وما أحاطها من ظروف ومالبسات،
يؤشر على قضية جوهرية وحساسة يف
النظام االجتماعي والسياسي يف األمة ،أال
وهي القيادة وطاعتها ومشروعيتها ،فهل
هما للسلطة ،و إن كانت طاغوتية؟ أم

أنهما للمال؟ أم أنهما للعلم؟ وهل التقوى
شرط يف القيادة وطاعتها؟!
الخيفى على من يلقي نظرة ولو
بسيطة ،أن هناك من جاء لقتل االمام
احلسني ،عليه السالم ،متعذراً بانه يؤدي
فروض الطاعة الشرعية لولي أمره ،يزيد
 لعنه اهلل -وهذا العذر ما نزال نشهد لهوجوداً يف اعتقاد البعض اىل هذا اليوم،
متمث ً
ال بالوهابية و امثاهلم.
وهناك فريق من جيش ابن سعد ،إمنا
أطاع احلاكم ،طمعاً باملال ،وفيهم من جاء
حتت ذريعة طاعة العلم والعلماء ،حينما
أجاز عامل السلطة ،شريح القاضي ،بقتل
املنصب
سيد شباب اهل اجلنة ،واحلاكم ّ
من السماء.

* الطاعة للطاغوت أم للعلم

إننا جند يف اجملتمعات اجلاهلية أن
احلق للقوة ،وليست القوة للحق ،وأن العلم
تابع وليس متبوعاً ،وأن العلماء على أبواب
امللوك ،وليس امللوك على ابواب العلماء،
وبالتالي جند أن قوى السياسة واملال
واملخابرات ،هي اليت تقود العامل ،وهي اليت
ختطط لكل شيء ،حتى للثقافة وللعلم،
فأصبح العلم يف الوقت احلاضر (اجلاهلية
احلديثة) ،تابعاً للقوة يف اشكاله املتعددة،
بينما يرى اإلسالم ان اخلضوع للقوة،
أ ّنى كانت ،إمنا هو خضوع للطاغوت وهو
شرك ،رغم أن الشرك يف نظر البعض من
الناس ،هو السجود للصنم فقط ،وهذا

ثقافة

اإلسالم يقتلع جذور اجلاهلية ،ثم يعطي اإلنسان حرية
اختيار قيادته الصحيحة .و يقول لإلنسان أنت املسؤول عن
احملافظة على حريتك ،واحلياة تبدأ منك ال من اآلخرين
جز ٌء بسيط من مفهوم الشرك ،أما الشرك
يف اإلسالم فهو أن تشرك مع اهلل غريه يف
العبادة ،وأن تطيع اهلل وتطيع غري اهلل .أن
تكون لك قيادتان؛ قيادة مساوية وقيادة
أرضية .إن الشرك يعيش بني ظهرانينا!
ويف أمتنا اإلسالمية  -لألسف الشديد.-

* الطاعة للعلم أم للامل؟

تعتمد احلياة على قاعدتني أساسيتني:
العلم والعمل .والعمل حينما يتكثف،
يتحول إىل رصيد مرتاكم يسمى ما ً
ال.
فاملال يف الواقع ليس إال عم ً
ال مركزاً
ومرتاكماً .أما العلم فهو جانب الرؤية إىل
احلياة ،ومعرفة النظم احلاكمة فيها،
وطريقة تسخري األرض وما فيها ،ومعرفة
النظام الكوني الذي نعيش فيه .إذن؛ فحياة
البشر يف هذه الدنيا تعتمد على عنصري:
العلم واملال .وحينما نقيس العلم واملال،
فال ريب أن العلم يسمو على املال ،ذلك ألنه
لوال معرفة اإلنسان باحلياة ،ملا كان هناك
فرق بني البشر وبني سائر األحياء ،بل مل
يكن هناك فرق بني اإلنسان وبني الطبيعة،
واإلنسان إمنا ّ
سخر الطبيعة بعلمه ،لذلك
جند يف اآليات القرآنية تذكرة بهذه
{و َع َّل َم ءا َد َم
احلقيقة ،حيث يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
األَ ْسمآ َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َل ا َْل َ
آلئكَة َف َق َال
ِ
ِ
ِ
ِ
َأنْبِ ُئ ِ
ني*
اس َمآء َه ُؤآلء إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
ون بِ ْ
ِ
ِ
َقا ُلوا ُس ْب َحان ََك َل ع ْل َم َلنَآ إ َّل َما َع َّل ْم َتنَآ ان ََّك
ْت ا ْلع ِليم ْ ِ
يم* َق َال َيآ َءا َد ُم َأنْبِ ْئ ُهم
الك ُ
َأن َ َ ُ َ
ِ
ِ
اسمآئ ِه ْم َق َال َأ َل ْ َأ ُق ْل
اس َمآئ ِه ْم َف َل َّم َأ ْن َب َأ ُه ْم بِ ْ
بِ ْ
ِ
اموات َواألَ ْرضِ
َ
الس
َّلك ُْم ِّإن أ ْع َل ُم َغ ْي َ
ب َّ
ون* َوإِذْ
ون َو َما ُكنْت ُْم َت ْكت ُُم َ
َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ُجدُ ْوا َل َد َم َف َس َجدُ وا إآلَّ
ُق ْلنَا ل ْل َمآلئكَة ْ
ِ
ْب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن}
إِ ْبل َ
اس َتك َ َ
يس َأ َبى َو ْ
(سورة البقرة.)34 -31 ،
ّ
إن اإلنسان إذا ُسلب علمه أصبح
ليس فقط كسائر احليوانات ،بل وأقل
قيمة وأضل ً
سبيل ،والسبب ّ
إن احليوانات

اليت مل تزوّد بالعلم ،قد ُزوِّدت بالغريزة،
وبالقدرة على التكيف مع ظروف البيئة
وقوانني احلياة ،بينما اإلنسان مل يزود
على نفس املستوى بهذه األشياء ،وإمنا ُزوِّد
بأفضل من ذلك وهو العقل ،الذي يتعلم به
الطريق إىل اإلنتصار على الطبيعة.
إذن؛ فعند املقارنة بني العلم واملال،
جند أن املال أقل قيمة من العلم .ولو قار ّنا
أيضا العمل بالعلم ،لتوصلنا إىل أن العمل
ال قيمة له ّإل اذا اهتدى بضوء العلم.
لذلك جتد االمام علي بن أبي طالب ،عليه
السالم ،يف حديثه املعروف لكميل بن زياد،
يبني لنا أفضلية العلم على املال فيقول:
«...يا كميل ،هلك ُخ ّزان املال وهم أحياء،
والعلماء باقون ما بقي الدّهر».

* ال لتبعية العلم

ومن هنا نعرف مدى مأساة اإلنسان
يف اجلاهلية احلديثة ،حيث ان جوهر
اإلنسانية ،وهو العلم واملعرفة ،اصبح تابعاً
لشهوات ومصاحل املستكربين املتسلطني.
أما اإلسالم فإنه يرفض هذه التبعية،
ويؤكد على فصل القوة واملال عن التوجيه
والقيادة .والسؤال :كيف يستطيع اإلسالم
تكريس هذه احلقيقة؟
إن ال ُن ُظم االجتماعية هلا جذور
نفسية ،فإذا مل تكن متجذرة يف النفوس
ومتفاعلة مع عقائد اجملتمع فإنها ستنهار.
فحينما جتد البالد يف العصر الراهن
ختضع للقوة ،وختضع لسلطة أصحاب
املال ،فذلك ألن اجلاهلية مرتسخة يف
نفوس الناس .أما إذا نزعوا اجلاهلية
من أنفسهم فإن القوة ال تستطيع أن
ختضعهم .إن العامل يعرف بأن العلم جيب
أن يقود اإلنسان ،ويعلم بان املخ هو مركز
القيادة يف اجلسم ،وليس اليد أو الرجل،
ولكن ال يستطيع تطبيق هذه احلقيقة يف
جمال احلياة واجملتمع ،النه ال يقدر على

ذلك ،ما دامت جذور اجلاهلية مرتسخة
يف النفوس .أما اإلسالم فانه يقتلع هذه
اجلذور ،ثم يعطي اإلنسان حرية إختيار
قيادته الصحيحة .فهو يقول لإلنسان
أنت املسؤول عن احملافظة على حريتك،
واحلياة تبدأ منك ال من اآلخرين« :ال تكن
عبد غريك ،وقد جعلك اهلل حراً» .فاحلرية
ملك لك ،فلماذا تستهني بها وتدعها ُتسرق
منك من قبل احلكام الظلمة والطغاة...؟!
وحينما حيدثنا القرآن احلكيم عن
املستضعفني الذين ال يهاجرون من بالدهم،
وال يعملون من أجل رفع االستضعاف عن
أنفسهم ،يصفهم بالظاملني{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
ت ََو َّف ُ
اه ُم ا َْلآلئ َك ُة َظالي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
ِ
َ
ِ
ني ف األ ْرض َقا ُلوا
ُكنْت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف َ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
يها
َأ َل ْ َت ُك ْن َأ ْر ُض اللِّ َواس َعة فت َُهاج ُروا ف َ
او َل ِئ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسآ َء ْت َم ِصري ًا}.
َف ْ
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* الطاعة بني العلم والتقوى

ولكن هل يستطيع العلم وحده أن يقود
اجملتمع ويدير شؤونه؟ وهل تنجح دولة
تقام على أسس علمانية جمردة وبعيدة
عن القيم؟ اإلسالم يقول :كال .فالعلم
بدون التقوى ال ينفع شيئاً بل سيكون
ضرره أكرب من نفعه .إن العلم طاقة
كربى ،كما أن املال طاقة كربى أيضاً،
وجه العلم أو املال باجتاه الشر ،فسوف
وإذا ّ
يكون ضررهما كبريا بقدر خطورة
وعظمة هاتني الطاقتني .إن العلم واملال إذا
أسيء إستعماهلما سيكونان سبباً لتدمري
العامل كما يف إنتاج األسلحة النووية.
ان العلم حينما ال حيدد بالتقوى،
فإنه يصبح أداة بيد شخص مثل «بلعم
ابن باعوراء» الذي استعمل علمه لتدمري
حياة اجملتمع ،عن طريق دعمه لسلطة
الطاغوت (فرعون) .وبيد شخص مثل
«شريح القاضي» الذي أفتى بقتل احلسني
29

ثقافة

حني نشهد االنبعاث اإلسالمي اليوم ،فان الفضل ال
يعود اىل اجلامعات ،وال ألروقة السياسة ،وال لغرف القيادات
العسكرية ،إمنا الفضل يعود اىل العلماء والقادة الرساليني
ابن علي ،عليهما السالم ،يف جرمية نكراء
مل ولن يشهد هلا التاريخ ً
مثيل .وكما قال
الشاعر:
لو كان يف العلم من دون التقى رشف
لكان أرشف خلق اهلل إبليس
وهكذا اجملتمع الفاضل ،ال تقوده
القوة الكامنة فيه ،وال يقوده إقتصاده ،وال
يعطي احلق جلماعة أو فئة تقول باننا
حنن األقوى ...حنن منلك املال والسالح
واالنصار املسلحني ...إمنا يقول ملراكز
القوى يف الساحة :إن قوتكم ال تنفع شيئاً
ما مل يوجهها البصر والبصرية .فالقوة
بغري البصرية طاقة عمياء ،والعمى يؤدي
إىل اهلالك ،فالبد من العلم لتوجيه
القوة ،ولكن العلم وحده ال يكفي أيضاً،
فاجملتمع الفاضل ال يعطي كامل قيادته
للعلم .فالعلم جيب أن يؤطر بالتقوى ،ألن
التقوى هي اتباع برامج السماء ومناهج اهلل،
وبذلك يرتبط مصري اإلنسان وشؤونه،
باخلالق الذي هو أعرف وأعلم باحلياة
وما يصلحها ،فهو الذي خلق اإلنسان وقدَّر
معايشه ودبّر اموره.
من هنا؛ فان الطاعة يف اإلسالم خاصة
باهلل سبحانه وتعاىل ،إذ ال جيوز أن يطيع
املسلم أحداً من دون اهلل أ ّنى كان ،فهذا
{و َل ِئ ْن
يعد شركاً باهلل ،قال سبحانهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اسون}.
َأ َط ْعت ُْم َب َش ًا م ْث َلك ُْم إ َّنك ُْم إذ ًا َلَ ُ
(املؤمنون .)34،ولكن هناك فرقاً بني
الطاعة الذاتية والطاعة اإلمتدادية،
فالطاعة الذاتية إمنا هي هلل وحده ال
شريك له .أما الطاعة االمتدادية اليت
تكون هلل ،ولكن عرب عبد من عباده ،قد أمر
{و َما َأ ْر َس ْلنَا
باتباعه وطاعته ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اللَِّ}( .سورة
ول إِ َّل ل ُي َط َ
َ ُ
ِ
النساء .)64 ،وقال تعاىلَ { :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ول
آ َمنُوا َأطي ُعوا اللََّ َو َأطي ُعوا َّ
األَ ْم ِر ِمنْك ُْم}( .سورة النساء .)59 ،فطاعتنا
للرسول واالمام ومن ينوب عنه ،إمنا هي
امتثا ً
ال ألمر اهلل تعاىل ،ولوال هذا االمر؛

لكانت تلك الطاعة نوعاً من الشرك.

* قيادة العلامء واالنبعاث
احلضاري اجلديد

ان للحضارات البشرية جتليات بعد
إنطواءات ،فهي تسري بني قطيب التالشي
والظهور ،فتختفي لفرتة ،ثم تنبعث من
وتسمى الفرتة بني
جديد يف فرتة أخرى.
ّ
ظهور وظهور بفرتة السبات .ويف فرتة
السبات ،تبقى جمموعة من الناس خازنة
للحضارة حتتفظ بقيمها وأساليبها
وارتباطاتها وعالقاتها ،حتى تأتي مرحلة
مؤاتية النبثاق هذه احلضارة من جديد.
ً
فمثل ما يسمى باحلضارة الغربية ،هو
إمتداد للحضارة اهليلينية ،حيث ظلت
لفرتة من الوقت يف سبات عميق ،ثم بعد
فرتة واذا بها تبدأ من جديد وتنطلق.
وخالل هذه الفرتة اليت دامت قرونا (من
عام  370م إىل عام  1650م) حافظت الكنيسة
على هذه احلضارة وقيمها.
وحنن (يف العامل اإلسالمي) ،نعيش
اليوم نهاية فرتة سبات طويلة بدأت
منذ القرن السابع اهلجري ،حني انطوت
االمة على نفسها ،وانتهت بانبعاث الروح
النهضوية اجلديدة يف العامل اإلسالمي،
يف العقدين األخريين من القرن العشرين.
دعونا نتساءل :خالل هذه الفرتة من الذي
حافظ على اإلسالم؟
ان الذي حافظ على املكتسبات
احلضارية لالمة اإلسالمية ،هي احلوزات
العلمية وتلك الصفوة من املؤمنني الذين
صانوا العلم واهلدى ،وحافظوا على
العالقات االميانية بينهم ،واحتفظوا
مبكاسب احلضارة.
وحني نشهد اإلنبعاث اإلسالمي اليوم،
فان الفضل ال يعود اىل اجلامعات ،وال
ألروقة السياسة ،وال للمجالس الربملانية،
وال لغرف القيادات العسكرية ،وال لدور
همها ترمجة الكتب املؤلفة
النشر اليت ّ

يف الشرق والغرب .إمنا الفضل يف هذه
االنبعاثة اجلديدة ،يعود اىل العلماء والقادة
الرساليني الذين قضوا سنوات حياتهم يف
األوساط العلمية الدينية ،متأثرين بذات
االساليب والقيم اإلسالمية اليت طّبقها
النيب حممد ،صلى اهلل عليه وآله وسلم.
هذا اإلنبعاث جيب أن ينطلق من
احلوزات الدينية ،ألن الثقافات واالفكار
الغربية والشرقية اليت حاكتها وقلدتها
جامعاتنا وساستنا وعسكريونا ون ّوابنا
يف الربملانات وطبقاتنا املرفهّة ،مل تكن
قادرة على تفجري النهضة اإلسالمية ،بل
كانت بضاعة جاهلية ردت إىل أصحابها.
وهذا هو تفسري ما يقوله كبار املفكرين
الغربيني معرتفني بأنه ال خالص لألمة
اإلسالمية إال على يد علماء الدين .يقول
املفكر الغربي «هاملتون جب» ،الذي يسميه
ّ
بالعلمة« :ال ميكن
الك ّتاب الغربيون
لالمة اإلسالمية أن تصل إىل مستوى من
احلضارة ّإل على يد علماء الدين».
وهذا يفسر سر التعظيم واملنزلة
الرفيعة اليت يعطيها اإلسالم ،وشخص
الرسول األكرم ،صلى اهلل عليه وآله،
لعلماء الدين الربانيني ،ذلك ليوجه
الناس اىل ضرورة اتباعهم واالقتداء بهم
وطاعتهم .فقد د ّلت النصوص على ان
العلماء ورثة االنبياء وخلفاء الرسول وانهم
كأنبياء بين اسرائيل ،فعن النيب االكرم،
صلى اهلل عليه وآله« :العلماء مصابيح
األرض ،وخلفاء األنبياء ،وورثيت ،وورثة
األنبياء» .وعنه ايضاً« :اللهم ارحم خلفائي،
فقيل :يا رسول اهلل ،ومن خلفاؤك؟ قال:
الذين يأتون من بعدي ويروون عين
أحاديثي وس ّنيت ،فيعّلمونها الناس من
بعدي» .وعنه ،صلى اهلل عليه وآله« :ياعلي!
نوم العامل أفضل من عبادة العابد .يا علي!
ركعتان يصليهما العامل أفضل من سبعني
ركعة يصليها العابد» .و»وإن شفاعتهم
مقبولة يوم القيامة».

القرآن وأهل البيت دعامتان ال تنفصالن أبدًا

لقة أدام بالتحرض مستخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والتي الئحة فيــة إلنديك .صمم
الــرق إىل النصــوص .إضافــة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مستوى باعيدية النصــوص والرتات ومن
إبدار الة.
السمو.فيف
للطبالعدة
للطبــع
أكربنــانطريق
للوصول اىل
اجلهود وحتى الدماء
موالنصــوص .لــق الرتغــب مؤثر الرشقيمكنكبذلوا
املوسويوال أكثر ال
حيدربــاع قــم
الألوســط
لق استخداول أدويب تعملفها عىل مــع .إعالعدة لعنــارص مثل
* السيد
 -2حب الشهوات؛ هو اآلخر يمثل عائق ًا أمام
بطريقة بب اســتخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف مؤثر التشفائحة بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة
إذا أردنا جتسيد ًا للعالقة بيننا وبني القرآن الكريم ،نم ّثل االنسان ،واذا ما أخفق يف اقتحام العائق ،لن يكتشف
أدويب مع .لق النصوصا كن إصدام لرتق الة .إضايف لعنــارص الوثيقة للطبعض يف حتســن إنشاء تصمم
ذلك بوجود انسان يف صحراء مظلمة وموحشة ،مفتوحة الطريق القويم ،لذا يدعونا ربنا يف كتابه املجيد{ :فال اقتحم
واإلنشــاءا جدام والفات وثائحة يف أنيقة إضايف يمكنك الصفحات أدويب يمكنــك أو تصمم النصور
االنسان،
بسببعضيفيفحياة
األفكاربالشهوات
ومعروف حجم وتنوع
العقبة}.
التسليمكنكبعض الطرق
واالجتاهات .ربام تكون
فيفالطرق
عىل كل
التشــفائحة
تؤديفيف علق
والبعــض
الرشق إىل مثل
يمكنك يد
النصوصاكبرية
متعملمنظومة ضغط
عبارة عن
لتصمم وكلها
الطريق
مسافات طويلة عن
مستوى او تبعده
هتدد حياته،
اىل خماطر
أكثــر الة
بطريقــة
مستخداعة.
املحتوى
عليه.بإنديزاين فيف
امللفعادة
مرتبط
تعلم أن
مثلأنت
اخلارجية.
بإنشــاءاالثناء يتمنى
لعــدة .يف هذه
بطريقــةوعطش ًا
فيموت جوع ًا
أن املتــدرج-3والصوص
واملحتويةلوهبا
الصحيح لقــة
الدينالوثيقة
الــة .ىل
العنارص
الضغوط عىل
تتعرض
الكريم،
اهلالك ،فإن بتعاليم أهل البيت والقرآن
جداماملأزق
من هذا
استخدامختلصه
يف يده خارطة
وتنجيه منوات.
ببعض فية
نصوصا
ربامالعدة يف
إضافةلذاأكــر
موالتصمــم
لديك
فإذا الكانت
لتشــفاتاملجتمع،
قبل البعض يف
للمحاربة
هباركمن الناجني ،وإال فاملوت مصريه املحتوم.
كانت فهو
أدواتمنتعىل
لقــة أوســط وم
الربنارص
خالإلعمل
والوثائفما
فان هنالك
والتزامات
دينية ،من
اهلي،
اخلارطةلقةليس باالمر
الفــاتمع
لق التعامل
بيد أن
ثقافةفيــة
إنديزايــن
هذهواعــة.
حتكم
وعادات ،ثم
التصمم مجيم كن
باملتناولسلوكمثل
الــرق ّ
صفات باع
كونكمن العدة
بشــكل
للطبال
علقة لتحكم أكثراجع قويات.
اخلطوط البعض.
أرسع لدى هذا
هبارسوميناقضها
العلامء
الصوصــا وهو
تفكري وتأمل،
حيتاج اىل
فقراءهتا
برسع والتي
مقابل تعلقة
بإنديزايــن يف
املحتــوى ال
أدوات
إلنديك .مسألة لقــة
تعىلاهلل
جعل
وم ،لذا
أوســطجد ًا
اهلداية ،مهمة
فية هنا تبدو
العجلةالئحــة من
أناس حالتهم
احلقيقة ،يف
والباحثني عن
الوثيقــة
بطريقــة
باملتناول العدة
إنديزاين
الرشق
عوامل
فية جمموعة
لإلنسان
بعباده،
والرتاتالرحيم
النصوص وتعاىل،
باعيدية سبحانه
صممخارطة،
«لسناكنبحاجة اىل
مؤثراجهــةفقالوا:
اختاذ القرار،
والترسع يف
ّ
للطبالعدة
للطبــع أكربنــان
حتكم
دونألو
إنديزايــن
برسع
اخلطوط
مقدمتها؛ باع
فلن
عليهم،
أرسع اهلل
هبارسوم سالم
أهل البيت،
مساعدة يف
ومن للمكاره
وات وضحايا
بشــكلقرابني
فاصبحوا
دليل
فساروا من
مــع.
واعيديــك .يــد النصــوص .لق فيف عىل
صمم
إلنديك.
فيــة
والتي
أهل
والية
ليس لديه
الئحة من
الصحيح،
إعالعدةوالطريق
يصل للحق
والفتن واملوت.
رص
لعنــا
بإندية
العــدة
العدة
أكثر
هكذامثــل
إىل
ومن
والرتات
النصــوص
باعيدية
البيت ،بمعنى أن السري يف هذا الطريق الطويل الشاق
احلياة التي يعيشها االنسان وتعيشها االمة،
ال الــة مثــل اســتخدامج واألو مثل
بإ نتا جية للطبــع أكربنــان للطبالعدة فيف
حيتاج إىل حمطات لتجديد القوة والنشاط ومعاودة
فهي طريق مظلم ،لكن ليس بمعنى فقدان «خارطة
تصمــم واء ترغــب التجميلة يف
لعــد ة عىل مــع .إعالعدة لعنــارص مثل
السري يف هذا الطريق املنشود ،ومن بني هذه
النجاة» بالكامل ،فقد ق ّيض اهلل  -تعاىل -لنا القرآن
يــم
أداول باســتخدامج واءا جداول يف
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة
املحطات هناك حمطة عالية وعظيمة أال وهي
الكريم وسنّة النبي األكرم وأهل البيت ،عليهم
وات واجهــة ببعضهــا جــداول
للطبعض يف حتســن إنشاء تصمم
احلرام
حمرم
شهر
يف
احلسينية
الشعائر
حمطة
اخلارطة
والسالم ،ألن
الصالة
تلك احلد
تكونكونك
للطبعضها
الفعاديزاين
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور
ومن
هذه املحطة
نستفيد من
وصفر اخلري .إننا
بصعوبة
أدام نقول
واهلادية.وعندما
املضيئة
مجيمكنــت
الطبالتحســن يف
يمكنك يد
بسببعض يف
األفكارب
عىل
أنفسنا بام
النصوصاوتعبئة
الشعائر يف شحن
حتمله من
اخلارطة ،ألن
التعامل مع
التحكمماأكربنان
هذهالبعضها
وجداعيد
يعيننافيف
بإنديزاين
امللفعادة
حتى
الكرة
مثلىل ،ومن
الدرجات ال ُع
نيل
كنكنواحي
واءامجيع
تشمل
وتفصيلية
خطوط دقيقة
متدرج
ألوســط واجهة
الوثيقة
نعاود ىل
العنارصثمالــة.
عىل
جدامج
إضافة ّ
االستفادة
وتتجل
اإليامن.
نصل إىل قمم درجات
العنانآفة او فتنة
وجــداول ليس
مســتوياتمنه االنسان،
احلياة،الةفالذي ينجو
أكــر العدة يف
موالتصمــم
للطبعــض
و ا فــة
تتخذ
فعندما
لتشــفاتاختاذ
من الشعائر احلسينية ،يف
كبرية من الفتن
تصممحياته ،إنام
واحدة يف
جمموعةشفائق
هيالتحكم
وجتارســوم
الربنارص
القرار .ال
خالإلعمل
يف حتســن
إلنتاب
كنتــاب
مســتخدام
املتعىل
الً-كنأوثم
مجيم
والوثائفأو
لن تكذب،
التصمم -مث
مثلالصالة
قرار ًا بأنك لن ترتك
بدنه وأهله او
االنسان يف
يصيب
الرزايا ،مما
والباليا
تصمــم
إ نشا ء
فكرهاملتنقيم
قويات.قررت،
أكثراجعتفعل ما
لتحكم ومن ثم
علقة نفسك،
ستقطع دابر الظلم من
وعقيدته وغري ذلك كثري.هنالك عوامل وعوائق
يمكنــك أو
أ د و يب
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر
إصــداء
التســليمكنت
فإنك سوف متأل كيانكلــق
تكون
قررت أن
بالصفات التي
ا لنصــو ر
تسبب ابتعاد االنسان عن الطريق الصحيح :تصمــم
من مجيم
الراحة،واءا
حباخلطوط
الرشق
بالنصــوص .لقة ألفكار
الوثائحة
الشعائر.
وستستفيد من هذه
لديك
العوائق أمام اكتشاف الطريق
-1
بســببعض يف
األفكارب
وجتارب
إطبع
املتنــان
احلد
لق
اعتامديك.
أكرب
كنك
النصوصا
مثل
النصوصاالناس من يتخذ القرار ويعمل وجيتهد يف
يــد هنالك من
املزيد
الصحيح ،كون الوصول اىل اهلداية بحاجة إىل بذل
يمكنــك
التيب التجارك
قم
بالــرس.
لفائحة
للطبــامل
لقة
قرر ألجله ،ولكن بعد مرور شهر أو سنة أو
العمل
تتحقق
الذيفيف
بإنديزاين
بالراحةة
مللفعــا د
من اجلهد والتعب ،فاملعايل واملنجزات لن ا
لقة كنــك النصور مثــل أنيقة
بشكل الوثائف علق
يوم واحد ،تراه يرجع إىل سابق عهده ،ملاذا؟
العنــارصحتى
مثــل سنتني ،أو
علو اهلمة.
واالسرتخاء وقضاء الوقت ،إنام بعقد العزيمة و
الــة.
عــى
الربناصة بشــكل بطريقــة بب ال
إضافةومل حيرتم قراره ،ومل يبن احلصون التي متنعه
يرب نفسه
الوثيقــة ألنه مل
سلامن املحمدي،
موالتصمم
فإذا قرأت التاريخ ،جتد الصحايب اجلليل ،ىل
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة
خالإلعمل
العدة
كيف أجهد نفسه حتى وصل إىل هذه املكانة أكرب
االمارة بالسوء ،ولكن ما احلل هلذه املشكلة؟
لتشفاتالنفس
يف من
حتى
الرفيعة،
أدوال أداول اخلطوط بإنت ترغب
التصممإنمجيم
احلل األمثل واألدق هو االنتامء إىل التجمع
الربنــارص مثــل بالطبع
ال «سلامن منّا
اىل منزلة
إضــايف وآله،
صىل اهلل عليه
رفعه النبي
أرسعة
األكرم،كونك
الصوصــا
علقــة
أهل البيت» .وايض ًا الصحايب اجلليل ،أبا ذر كن
لتحكمويأخذ بيدك إىل األمام والتقدم إىل األفضل
يذكرك باهلل
والوثائفالذي
ثــموسائر
الغفاري،
اخلطــوط هبا خالئحة باســتويات
أكثراجع
قويات .أال وهو التجمع اإليامين الرباين احلسيني.
السالم،
البيت ،عليهم
وجداولألهل
اســتخداماحلقيقيني
الصحابة واملوالني
والطباس
واء
لقــة أوســط وم أدوات تعىل
ختداول اســتخداول املتعلقة أدويب
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع

ثقافة

أهل البيت {عليهم السالم}

والقرآن الكريم في كربالء

دريس
* السيد سجاد ا ُمل ّ
قبل رحيله من دار الدنيا قام النيب
االعظم ،صلى اهلل عليه وآله ،خطيباً ،وقال:
ُم ال َّث َق َل ْ ِ
نت ِ
ْب َو ال َّث َق َل
َار ٌك فِيك ُ
«إِ ِّ 
ي ال َّث َق َل ْالَك َ َ
ِ
ْالَ ْصغ ََر إِ ْن َت َ َّس ْكت ُْم ِ ِب َم َل تَض ُّلوا َو َل َت َبدَّ ُلوا
يف ْ
الَبِ َري َأ ْن َل َي َت َف َّر َقا َحتَّى
َو إِ ِّن َس َأ ْل ُت ال َّلطِ َ
ِ
ِ
يت َذل َك َقا ُلوا َو َما
ال ْو َض َف ُأعْط ُ
َل ْ َ
َي ِر َدا ع َ َّ
َ
ْب َو َما ال َّث َق ُل ْالَ ْصغ َُر َق َال ال َّث َقلُ
ال َّث َق ُل ْالك َ ُ
ِ
ْالَك ِ
ب
ب َط َر ُف ُه بِ َيد اللَِّ َو َس َب ٌ
َاب اللَِّ َس َب ٌ
ْب كت ُ
َُ
ِ
ِ
ت ِت َو َأ ْه ُل
َط َر ُف ُه بِ َأ ْيديك ُْم َو ال َّث َق ُل ْالَ ْصغ َُر ع ْ َ
َب ْيتِي »..وكانت كلمته تلك ،اعالناً من
اهلل سبحانه وتعاىل على وجود التالزم بني
الكتاب والعرتة ،وعدم انفكاك احدهما عن
اآلخر حتى ورود احلوض ،وبالتالي صد ٌع

ان نهضة االمام احلسني ،عليه السالم
وحركته ،إلعادة مرجعية القرآن الكرمي وشرعيته بني
املسلمني بعد ان حاول الطغاة زحزحت الشرعية
من الوحي والنصوص االلهية ،اىل هوى احلاكم وما
يشتهيه
بضرورة التمسك بكال الثقلني لكيال يضل
من اراد سبيل اهلدى.
وقد كان ما اخرب به النيب ،صلى اهلل
عليه وآله ،فع ً
ال؛ فكانت املالزمة شديدة بني
الثقلني ،ومل يستطع اح ٌد ان جيد انفكاكاً
بينهما ولو مبقدار شعرية دقيقة ،فكانت
حياة املعصومني ،عليهم مجيعاً سالم اهلل،
تطبيقاً متكام ً
ال آليات القرآن الكريم يف
ً
خمتلف اجملاالت ،وجتسيدا للقيم اليت دعا
اليها الكتاب العزيز ،واظهاراً للسنن اليت
بينها اهلل يف كتابه وامر الناس بالسري
وفقها؛ ووصل االمر اىل ان االئمة دعوا من
حوهلم بأن يسألوهم عن مكان أي كلمة
يتفوهوا بها من القرآن الكريم ليكون ذلك
دلي ً
ال واضحاً على انهم ال حييدون عن الثقل

االكرب قيد امنلة.
ويف املقابل دعت آيات القرآن الناس اىل
اختاذ العرتة الطاهرة اولياء وقيادات وقدوات
يف كل جماالت احلياة ،سواء يف آيات
صرحية كقوله تعاىل{ :إِنَّام َولِ ُّيك ُُم اللَُّ َو
قيم َ
الصال َة َو
ون َّ
َر ُسو ُل ُه َو ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّلذي َن ُي ُ
ُون الزَّ كا َة و هم ِ
ُيؤْ ت َ
راك ُعون}(سورة املائدة/
َ ُ ْ
آية  ،)55اليت امجع اجلمهور يف ان سبب
نزوهلا كان تصدق امري املؤمنني خبامته
اثناء الصالة ،احلادثة اليت تكرر حدوثها
مع كل امام من االئمة لتنطبق اآلية عليه
انطباقاً تاماً؛ او يف آيات ب ّينت ضرورة اتباع
القائد الرباني وذكرت صفاته ..الصفات
اليت كان االئمة «الثقل االصغر» اجملسدين
لتلك الصفات يف اسنى جتلياتها واظهر

ثقافة
معانيها.
وبدراسة دقيقة حلياة كل من
املعصومني يزداد املرء وعياً حبقيقة اعالن
النيب ،صلى اهلل عليه وآله ،ذلك االعالن
الذي مل يكن امراً بضرورة اتباع الثقلني معاً
فحسب ،بل كان بياناً حلقيقة قائمة بذاتها
حيث املالزمة وعدم التقاطع بني النورين
اللذين يشعان من مصدر واحد ،ففي سرية
كل معصوم من املعصومني جيد الدارس
مدى التطابق بني اآليات القرآنية واقوال
وافعال االئمة ،عليهم السالم.
وعلى سبيل املثال فحياة االمام احلسني،
عليه السالم ،كانت جتسيداً واقعياً لآليات
القرآنية ،فكان هو القرآن الناطق الذي
ينطق عن القرآن كما كان جده رسول
ِ
َاب َل ْ َينْطِ ْق،
اهلل ،صلى اهلل عليه وآله" :إِ َّن ا ْلكت َ
ن ينْطِ َق ،و ِ
لك َّن َر ُس َ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه و
َ
َو َل ْ َ
ِ
ِ
ِ
آله ُه َو النَّاط ُق با ْلكتَاب" ،فثمة توافق وتقابل
بني اآليات وبني سرية االمام احلسني ،عليه
السالم.
فمن جهة كانت حركة االمام احلسني
قد اخذت شرعيتها من القرآن الكريم وآياته
املباركة اليت تدعوا اىل االمر باملعروف
{و ْل َت ُك ْن
والنهي عن املنكر مثل قوله تعاىلَ :
ون بِا َْلعر ِ
ُون إِ َل ْ
الَ ْ ِي َو َي ْأ ُم ُر َ
ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ع َ
وف
ُْ
ِ
ِ
َو َين َْه ْو َن ع ِ
َن ا ُْلنْك َِر َو ُأولئ َك ُه ُم ا ُْل ْفل ُحون}
(سورة ال عمران/آية  ،)104واآليات اليت تأمر
باجلهاد ّ
وترغب املؤمنني فيه مثل قوله تعاىل:
جاهدُ وا يف َس ِ
بيل
هاج ُروا َو َ
{و ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َ
َ
اللَِّ و ا َّلذين آووا و نَصوا ُأ ِ
ولئ َك ُه ُم ا ُْلؤْ ِمن َ
ُون
َ
َ َ ْ َ َ ُ
َح ًّقا َل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق كَريم} (سورة االنفال
/آية  ،)70وااليات اليت تبني ضرورة االصالح
يف اجملتمع اذا مال اىل االحنراف والفساد،
حيث يقول تعاىل عن لسان نبيه شعيب،
َ
{قال يا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ُكن ُْت
عليه السالم:
ِ
ِ
َعىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّب َو َرزَ َقني منْ ُه رزْ ق ًا َح َسن ًا َو
ما ُأريدُ َأ ْن ُأخالِ َفك ُْم إِ 
ىل ما َأ ْناك ُْم َعنْ ُه إِ ْن ُأريدُ
إِالَّ ْ ِ
اس َت َط ْع ُت َو ما ت َْوفيقي إِالَّ
ال ْص َ
الح َما ْ
ِ
ِ
بِاللَِّ َع َل ْيه ت ََو َّك ْل ُت َو إِ َل ْيه ُأنيب}(سورة هود/
آية ،)88والكثري من اآليات القرآنية االخرى
اليت تدعو اىل اقامة الصالة واحياء الدين
وحتمل املسؤولية الشرعية جتاه الدين،
ومقارعة الظلم والظلمة و ...انها مجيعاً
كانت املرجعية الشرعية حلركة االمام
احلسني ،عليه السالم ،الذي اعلن سبب
«و َأ ِّن
خروجه وحركته مبقولته املعروفةَ :
َل َأ ْخرج َأ ِش ًا و َل بطِر ًا و َل م ْف ِسد ًا و َل َظال ًاِ
َ
َ َ
ْ ُ ْ
َ ُ
ب ِْ
َو إِن ََّم َخ َر ْج ُت لِ َط َل ِ
ال ْص َلحِ ِف ُأ َّم ِة َجدِّ ي

ص ُأ ِريدُ َأ ْن آمر بِا َْلعر ِ
وف َو َأ ْنَى ع ِ
َن ا ُْلنْك َِر
َُ ُْ
ِ
ِ
َل ْب ِن َأ ِب َطالب،
َو َأ ِس َري بِ ِس َري ِة َجدِّ ي َو َأ ِ 
ب ع ِّ
عليه السالم».
وحني اجتمع الناس حول االمام يف منى
وكانوا سبعمائة رجل فيهم مائتا رجل
من اصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وآله ،قام
االمام فيهم خطيباً وما ترك شيئاً مما انزل
وفسره..
اهلل فيهم من القرآن اال تاله ّ
ومن جهة اخرى ،كانت نهضة االمام
احلسني ،عليه السالم وحركته ،العادة
مرجعية القرآن الكريم وشرعيته بني
املسلمني ،حيث زحزح الطغاة الشرعية من
الوحي والنصوص االهلية ،اىل هوى احلاكم
وما يشتهيه ،فقام االمام احلسني ،عليه
السالم ،باألمر العادة الناس اىل الثقلني،

التالزم بني
االمام احلسني،
عليه السالم،
وبني القرآن
الكرمي ،كان من
اسباب تالوة
الرأس الشريف
آليات القرآن بعد
شهادته ،حتى
عد بعضهم
ّ
ان رأس االمام
تال القرآن يف
اكرث من ثالثني
موضعًا..
فقد خطب االمام ذات مرة وقال له احدهم:
من هذا الذي خيطب؟
فقال االمام ،عليه السالم" :حنن حزب
اهلل الغالبون وعرتة رسول اهلل االقربون،
واهل بيته الطيبون ،واحد الثقلني الذين
جعلنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،ثاني
كتاب اهلل تبارك وتعاىل الذي فيه تفصيل
كل شيء ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه."..
وعموماً مل تكن لالمام ،عليه السالم،

حركة او سكنة او كلمة ،اال وكانت
يف اجتاه القرآن الكريم وتطبيق اوامره
ونواهيه ،وبيان حكمه واحكامه ..فكتابه اىل
العلماء وخطبته قبل اخلروج وخطبه يف
طريقه اىل كربالء و كلماته يف كربالء..
ً
ناطقة عن القرآن الكريم
كلها كانت
ً
وموضحة له ..بل كانت شخصية االمام
احلسني ،عليه السالم ،تستأنس بالقرآن
الكريم اميا استيناس ،فقد كان يدعو اىل
تالوة القرآن ويشجع املؤمنني على قراءته
ببيان ثواب تالي القرآن ،فقد روي عنه انه
قال" :من قرأ ً
آية من كتاب اهلل عزوجل يف
صالته قائماً كتب اهلل له بكل حرف عشر
حسنات ،فاذا قرأها يف غري صالة كتب اهلل
له بكل حرف عشر حسنات ،"..كما كان هو
عليه السالم يكثر من تالوته للقرآن ،حتى
طلب من القوم ان ميهلوه ليلة العاشر من
حمرم ليتزود بالعبادة وتالوة كتاب اهلل،
حيث قال عليه السالم ألخيه ابي الفضل
العباس« :ارجع اليهم فإن استطعت ان
تؤخرهم اىل غدوة وتدفعهم عند العشية؛
لعلنا نصلي لربنا وندعوه ونستغفره ،فهو
يعلم أني قد كنت احب الصالة له ،وتالوة
كتابه ،وكثرة الدعاء واالستغفار».
ويبدو ان هذا االنس وهذا التالزم بني
االمام احلسني ،عليه السالم،وبني القرآن
الكريم ،كان من اسباب تالوة الرأس
الشريف آليات القرآن بعد شهادة االمام،
حتى ع ّد بعضهم ان رأس االمام تال القرآن
يف اكثر من ثالثني موضعاً..
وبكلمة كانت حياة االمام احلسني،
عليه السالم ،القرآن الكريم ،فكان عليه
السالم كما يقول االمام املنتظر عجل
اهلل فرجه سنداً للقرآن الكريم ،ففي زيارة
ِ
ول و َلد ًا و لِ ْل ُقر ِ
ِ
آن َسنَد ًا"،
الناحيةُ " :كن َْت ل َّلر ُس  َ َ ْ
وذلك يعين ان اتباع القرآن الكريم يستدعي
مشايعة سيد الشهداء،عليه السالم ،كما ان
مشايعة االمام احلسني يقتضي اتباع القرآن
الكريم.
---------------( )1بصائر الدرجات :ج ،1ص 414
( )2البضاعة املزجاة :ج،1ص 489
( )3بحار االنوار :ج ،44ص 330
( )4موسوعة كلامت االمام احلسني :ص 331
( )5موسوعة كلامت االمام احلسني :ص 295
( )6موسوعة كلامت االمام احلسني :ص 663
( )7منتخب موسوعة االمام احلسني :ص422
( )8بحار االنوار :ج ،98ص .239
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آية اهلل الشيخ النمر
على ُخطى الحسين

 -عليه السالم -

* إعداد امللف  -هيأة التحرير

* مقدمة

حيب
عرفناه مؤمناً وجماهداً منذ نعومة أظفارهّ ،
اخلري لغريه كما حيّبه لنفسه ،ويكره له ما يكره هلا،
مييل اىل اجلهاد ضد الطاغوت والعبودية واستغالل
االنسان ألخيه االنسان ،فكان يتح ّرق قلبه أملاً على
املظلوم ،كما تتحرق أُ ٌّم على وليدها املأخوذ منها غصبا،
وكان شعاره دائماً قول سيد الشهداء اإلمام احلسني
ابن علي ،عليهما السالم{ :هيهات منّا ّ
الذ ّلة} فكان أب ّيا

يسرتخص كل شيء من اجل كلمة احلق ،وال يبالي
بعد ذلك أ وقع على املوت أم وقع املوت عليه.
وعندما تسمعه يصرخ بكلمة احلق بوجه نظام
القبيلة الفاسد احلاكم يف اجلزيرة العربية ،يف خطب
اجلمعة اليت كان يلقيها يف بلدة «العوّامية» يف حمافظة
القطيف باملنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية ،غري
مبال مبخاطر فعله الرسالي هذا ،فال تستغرب منه هذا
الفعل احلسيين املسؤول ،وال تتفاجأ مبواقفه تلك ،النه
كان يؤمن إمياناً مطلقاً بان فع ً
ال أمو ّياً متارسه سلطات
بفعل
آل سعود ضد الشعب األعزل ،ال ينبغي ان يواجه إال ٍ
حسيين يساويه يف املقدار ويعاكسه يف االجتاه ،ولذلك
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سعى سماحته لنشر وتكريس ثقافة صالة
اجلماعة ،وقد ساهمت توجيهاته إىل إقبال شريحة
من املجتمع على صالة اجلماعة السيما من فئة
الشباب ،كما أنه قام بإشراك املرأة يف الصالة
باحلضور والتواجد الفاعل
أبى االستسالم للسلطات الظاملة ،اليت فشلت يف اعتقاله
إال وهو مض ّرج بدمائه الطاهرة بعد مطاردة إرهابية
«أمنية» ،أطلق عليه خالهلا جالوزة النظام القبلي النار
لتصيبه فيعتقلوه.
إنه مساحة الفقيه اجملاهد آية اهلل الشيخ منر باقر
آل منر .هذه الشخصية اليت تعرضت وتتعرض ألبشع
أنواع االستفزاز والظلم واالضطهاد .ويف هذا امللف
اخلاص ،تأخذ «اهلدى» على عاتقها تسليط الضوء على
هذه الشخصية الرسالية الف ّذة ،اليت تعد حقاً منوذجاً
للقيادة اجلماهريية ،وذلك من خالل طرح نبذة من
افكاره وتوجهاته ورؤاه يف علمية التغيري واالصالح ،مبا
يكشف حقيقة هذه الشخصية اليت طاملا حاول االعالم
املأجور أن حيددها يف إطار «الطائفية» ،وخيرجها من
بعدها االجتماعي والثقايف واحلضاري.

* نشأته:

ولد مساحة آية اهلل الشيخ منر باقر النمر عام 1379
هـ 1959 /م ،مبنطقة العوامية ،إحدى مدن حمافظة
القطيف باملنطقة الشرقية.
ينتمي مساحته إىل عائلة رفيعة القدر يف املنطقة
برز فيها علماء أفذاذ أبرزهم آية اهلل العظمى الشيخ
حممد بن ناصر آل منر  -قدس سره -وحجة اإلسالم
الشيخ حسن بن ناصر آل منر ،واألديب الشاعر حممد
حسن آل منر( ،رائد القصة القصرية بالقطيف ورئيس
حترير جريدة البهلول بالعراق) ،ومساحة الشيخ عبد
احلسني آل منر( ،أحد تالميذ الشيخ حممد بن منر).
وينتمي مساحته اىل جمموعة من اخلطباء
احلسينيني ،كجده من أبيه :احلاج علي بن ناصر آل
منر املدفون إىل جانب أخيه آية اهلل الشيخ حممد بن
منر مبقربة العوامية ،واملال عبد اهلل بن حسني آل منر
وغريهم من الشخصيات املرموقة.
أما نسبه ألمه فيعود للشخصية العوامية البارزة
احلاج الوجيه سلمان حممد الفرج املعروف باسم
«سلمان الشيوخ» ،الذي اشتهر بكرمه ووقفه لألرض
الزراعية الكبرية بالعوامية «الرامس» ،لعموم أهالي
العوامية».

* احلالة االجتامعية

له األبناء ابن واحد وثالث بنات ،وقد وافت املنية
زوجته بعد معاناة مع مرض عضال ،فيما كان مساحته

معتق ً
ال يف سجن بالرياض عام 1433هـ.

* مكانته ومشواره العلمي

بدأ مساحته دراسته النظامية يف مدينة العوامية،
إىل أن انتهى إىل املرحلة الثانوية؛ ثم هاجر إىل
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طلباً للعلوم الدينية،
عام  1400هـ 1980 -م ،فالتحق حبوزة اإلمام القائم ،عجل
اهلل فرجه ،العلمية يف العاصمة طهران ،اليت تأسست
على يد مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله -يف ذات
العام ،واليت انتقلت بعد قرابة العشر سنوات إىل منطقة
السيدة زينب ،عليها السالم ،بسوريا .وقد أ ّ
مت مساحته
فيها دراسة األصول والفقه ،فأ ّ
مت يف علم األصول؛ أصول
املظفر ،ورسائل الشيخ األنصاري والكفاية ،لآلخوند
اخلراساني ،وأ ّ
مت يف الفقه :اللمعة الدمشقية للشهيد
األول ،وجامع املدارك للخوانساري ،واملكاسب للشيخ
األنصاري ،ومستمسك العروة الوثقى للسيد احلكيم،
وغريها من الكتب الفقهية.
وقد حضر دروس وأحباث أبرز أساتذة حوزة اإلمام
القائم ،عجل اهلل فرجه ،وغريها؛ وكان من ابرز اساتذته
مساحة املرجع السيد املُد ّرسي  -دام ظله .-ومساحة آية
اهلل السيد عباس املدرسي يف سوريا .وعند مساحة آية
اهلل اخلاقاني يف سوريا ،ومساحة آية اهلل الشيخ صاحب
الصادق يف طهران .ومساحة العالمة احلجة الشيخ
وحيد األفغاني  -قدس سره.-
وقد بلغ مساحته مرتبة «االجتهاد» ،وإضافة إىل
مرتبته العلمية املرموقة فإنه مل ينقطع عن ممارسة
مسؤولياته الرتبوية والتثقيفية واالجتماعية ،مازجاً
بذلك بني العلم والعمل.
ويعد مساحته من خرية اساتذة احلوزة العلمية،
حيث قام بتدريس املقدمات للعديد من الطلبة يف
احللقة العلمية ،ومن ثم بدأ بتدريس السطوح،
واملكاسب ،والرسائل ،والكفاية ،كما قام بتدريس كتاب
اللمعة الدمشقية ،مرات عديدة يف إيران وسوريا ،كما
ود ّرس كتاب جامع املدارك ،ومستمسك العروة
الوثقى ،واحللقات للسيد حممد باقر الصدر ،وغريها
من الدروس احلوزوية.
خترجت على يديه ثلة من العلماء األفاضل
الذين مارسوا وميارسون األدوار الدينية واالجتماعية
والقيادية يف جمتمعاتهم.
وتوىل مساحته ،إدارة حوزة اإلمام القائم -عجل
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خطاب
يف
ٍ
جماهريي بليلة
العاشر من شهر
حمرم لعام 1429هـ -
2008م ،نادى آية اهلل
النمر بتشكيل «جبهة
املعارضة الرشيدة»،
والتي من وظيفتها
ومسؤولياتها:
«معارضة الفساد
االجتماعي والكهنوت
الديني والظلم
السياسي»
اهلل فرجه -بطهران وسوريا لعدة سنوات ،وكان من
أعمدتها وإدارييها املتميزين ،وساهم مع زمالئه العلماء
يف تطويرها وتقدمها.

* نشاطاته ومشاريعه

لسماحة الشيخ النمر ،العديد من النشاطات
واملشاريع اليت أثرى بها الساحة احمللية واإلقليمية
ٌ
ملحوظ على املستوى
ري
بالذات ،وكان لبعضها تأث ٌ
الديين والفكري واالجتماعي والسياسي؛ حيث أسهم
وبشكل فاعل يف تقوية امل ّد الديين والرسالي يف املنطقة،
وبالذات يف مدينة العوامية ،فقد عمل على تبين عدة
نشاطات ساهمت يف خلق الوعي الديين والرشد الفكري،
منها:
 -1إحياء دور املساجد؛ ومن ضمنها جامع اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،حبي الزارة يف العوامية ،وبعد
أن كان املسجد مهجوراً أصبح متميزاً يف نشاطاته
وفعالياته ،والذي مسي بعد توسعته جبامع اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،وكان ذلك بفضل اجلهود اليت
كان يبذهلا مساحته.
 -2صالة اجلماعة .فقد سعى مساحته لنشر
وتكريس ثقافة صالة اجلماعة ،فكان حيرص على
إقامتها يف مجيع الفرائض مبا فيها صالة الفجر اليت
يتثاقل الناس عنها -عادة -وقد ساهمت توجيهاته إىل
إقبال شرحية من اجملتمع على صالة اجلماعة السيما
من فئة الشباب ،وكان يدفع هذا األمر بقوة من خالل
حتركه وكلماته ،كما أنه قام بإشراك املرأة يف
الصالة باحلضور والتواجد الفاعل ،يف الوقت الذي مل
موقع يف مساجد املنطقة ،إىل أن أصبح وجودها
يكن هلا ٌ
أمراً واقعاً بعد أن كان مرفوضاً من عدة شرائح دينية

بداوع عرفية.
واجتماعية ٍ
 -3صالة اجلمعة .فقد بادر آية اهلل النمر ،إلقامة
صالة اجلمعة منذ عام  1424هـ2003 -م ،مبدينة العوامية،
بعد أن كانت الظروف احمليطة تعوق دون إقامتها سوى
من صالة واحدة تقام يف مدينة سيهات من قبل مقلدي
آية اهلل العظمى الشيخ حسني العصفور  -قدس سره،-
فكان لسماحته الفضل يف تكثيفها يف املشهد الديين يف
مدينة القطيف ،حيث أقيمت بعدها يف مدن صفوى
وتاروت والقطيف.
 -4اإلثراء الفكري .كان آلية اهلل النمر ،دو ٌر يف
إثراء وتغذية الساحة اإلسالمية بالكثري من احملاضرات
الرسالية املتنوعة واليت تربو على ( )2000حماضرة،
توزعت بني خطب مجعة وكلمات قصرية وتأمالت يف
أحاديث أهل البيت ،عليهم السالم ،وندوات وملتقيات
عديدة ،ومل تكتف يف الطرح الداخلي بل كان هلا انتشار
كبري يف الداخل وخارج املنطقة وقد متيزت بالطرح
املتجدد واجلريء يف العديد من موضوعاتها.
 -5املقاالت والنشرات .آلية اهلل النمر أطروحات
عديدة ،توزعت يف مقاالته املتنوعة اليت نشرت يف
اجملالت واملطويات ومواقع االنرتنت وغريها ،وأيضاً أهتم
بشكل خاص باجليل الشاب عرب إصداره قرابة ( )30عدداً
من نشرة «الشباب والشبائب» واليت كان يكتبها بنفسه
كاملة ،تناول فيها خمتلف القضايا الدينية والثقافية
والسلوكية واالجتماعية بصيغة معاصرة مما حيتاجه
اجليل الشاب.
 -6مشاركات نشطة وفاعلة يف العديد من األنشطة
الدينية والثقافية اليت تقام يف املنطقة.
 -7دور املرأة .فقد سعى جاهداً لتفعيل دور املرأة
يف املنطقة واستثمار طاقاتها يف اجملالني الديين

ملف خاص
واالجتماعي ،والعمل على صقل كفاءتها وإبرازها
يف الوسط النسائي ،ابتدا ًء من املشاركة واحلضور يف
صالة اجلماعة يف املسجد ،مروراً باملشاركة يف الربامج
الدينية املختلفة ،وانتها ًء باملشاركة يف قيادة اجملتمع،
وقد تكلل سعيه بالنجاح حيث خت ّرجت من مدرسته
ثّلة من األخوات العاملات الرساليات القادرات على إدارة
العمل الديين واملشاركة يف األنشطة خطابة وكتابة
وقيادة ،فتشكل للمرأة واقع ديين خمتلف يتميز
بالنشاط والفاعلية واالنطالق.
 -8حماربة العرف االجتماعي والديين اجلاهلي
والتقاليد البالية .فقد محل مساحته على عاتقه كسر
اآلصار واألغالل االجتماعية السيئة اليت تعيق تقدم
اإلنسان وحتمله أضعاف ما حيتمل ،وحتمل يف سبيل
ذلك مقاطعة بعض الفئات االجتماعية والدينية له،
وحماولة تشويه الصور اليت يرمسها عن البديل األصيل
لتلك األعراف اخلاطئة ،ووقف حبزم وصدق أمام
التجاوزات اليت يقوم بها أدعياء الدين باسم الدين من
أجل تصحيح املسار ورفع الغبش والضبابية عن عيون
اجملتمع.
 -9تيسري أمر الزواج ،حيث دعا مساحته إىل تقليل
التكاليف الباهظة للزواج ،لتزويج العزاب والعازبات،
وسعى إىل اإلقناع باعتماد «مهر الزهراء سالم اهلل
عليها» ،بد ً
ال من املهور املرتفعة الذي يرمي بعوائق الزواج
وتكاليفها الباهظة اليت تثقل عاتق الشباب ،وحتول دون
املساهمة يف تسهيل أمور الزواج.
 -10التعليم الديين .يف عام  1422هـ2000 -م ،أنشأ
مساحته حوزة دينية ،إذ كانت بداية انطالقتها باسم
«املعهد اإلسالمي» ،وتضم يف صفوفها الدراسية الرجال
والنساء يف قسمني منفصلني ،ومن ثم استحداث أقسام
أخرى وهي :قسم النشء (بنني و بنات) ،والقسم القرآني
النسائي ،بإدارة وتدريس من طلبة احلوزة وخارجها.
فكان من بركات هذا اإلنشاء أن عمم مساحته
جمموعة من خرية الشباب املؤمنني بالعمامة الدينية،
وهم ميارسون أدوارهم الدينية يف جماالت شتى
فيعطون من أوقاتهم وجهدهم خدمة للدين واجملتمع،
وختريج جمموعة من الكتاب والكاتبات من أصحاب
القلم الرسالي املوجه ،وغري ذلك من اآلثار الطيبة
واحلميدة.
مدو
وبصوت
نادى
البقيع:
بقضية
االهتمام
-11
ٍ
بقضية بناء مراقد أئمة البقيع اليت ُهدمت يف الثامن
من شوال لعام 1344هـ1925 -م ،بعد أن غابت هذه القضية
عن الساحة الشيعية عقوداً من الزمن ،ثم تعاىل الصوت
الشيعي تدرجيياً بعد ذلك يصدع مطالباً بإعادة البناء،
حيث ابتدأ النداء عرب مراحل عدة منها:
 نادى مساحته يف عام  1425هـ2004 -م ،بإقامةمهرجان بسيط إلحياء هذا احلدث حتت عنوان« :البقيع
ٌ
حدث مغيب» ،وقد تعرض هذا املهرجان لتدخل أمين
من قبل السلطات السعودية ،مما أدى إىل منع إقامة

املهرجان ،بعد أن تعرضت احلكومة لضغوط كبرية
وكثرية من رجاالت الوهابية الذين ثارت ثائرتهم
حبجة «إقامة شركيات يف بالد التوحيد»! مما سبب
ذلك استدعاء مساحة الشيخ من قبل السلطة.
 نادى مساحته بإقامة املهرجان يف العام الذيتاله حتت عنوان« :البقيع اخلطوة األوىل لبنائه ،يف عام
 1426هـ2005 -م ،وقد تعرض أيضاً للمنع من السلطات،
مما أنتج عن هذين النداءين مطالبة آخرين يف العامل
اإلسالمي ،احلكومة السعودية ببناء قباب البقيع ،وقد
وعدت احلوزة العلمية يف العراق بالتك ّفل بتكاليف
البناء ،وقد مجعت تواقيع ( )8ماليني من الشيعة
للمطالبة ببناء البقيع.
 تال ذلك وبإصرار من مساحة الشيخ على إقامةاملهرجان ،وإحياء الذكرى يف عام  1427هـ2006 -م ،فنادى
بإقامة مهرجان حتت عنوان« :البقيع قباب ومنائر» ،وقد
تعرض هذا املهرجان أيضاً للمنع ،ولكن اجلديد هنا هو؛
أخذ وعد من أحد املسؤولني باحلكومة بإقامة املهرجان
أو مطالبته الشرعية إلقامته ،وكان من مطالباته له
أي من املسؤول يف الدولة -و وعده له ،حتى وإن مليتجاوز كونه حرباً على ورق« :جتويز املطالبة حبقه
الشرعي يف بناء قبور أئمة البقيع ،عليهم السالم ،إضافة
إىل حذف عبارات من الكتب الدراسية واإلعالم الرمسي
اليت تتهم بناة القبور  -وما يرتبط بها -بالشرك».
 يف العام الذي تاله ،أي عام  1428هـ 2007 -م ،أقاماملؤمنون املهرجان ،وقد كان اإلرباك من رجال األمن
من أن يقام ،وقد أقيم برغم املنع له يف السنوات اليت
تليها.
 أنتجت هذه النداءات أن ارتسم ذكر البقيعيف أذهان املسلمني حيث خرجت بتوفيق اهلل يف أوربا
وأمريكا بعض التجمعات املنظمة يف مسريات سلمية
منادية حبق املطالبة ببناء مقربة البقيع املخربة
ومنائرها املهدمة ،ومنددة بالعمل املشني هلدم تلك
القبب ،وكذلك يف بعض الدول اإلسالمية.
 -12توثيق حقوق الطائفة الشيعية :يف عام  1428هـ
 2007م قدم مساحته لنائب أمري املنطقة الشرقية -بعدجتاذبات بينه وبني السلطات -عريضة منوذجية غري
مسبوقة جتسد املطالب الشيعية يف اململكة ،وقد أثنى
على هذه املطالب املطلعون واملراقبون وعدها املطلعون
منوذجاً شجاعاً وصرحياً وأسلوباً يُقتدى به يف املطالبة
باحلقوق.
خطاب مجاهريي
يف
الرشيدة:
املعارضة
تشكيل
-13
ٍ
بليلة العاشر من شهر حمرم لعام 1429هـ 2008 -م ،نادى
آية اهلل النمر بتشكيل «جبهة املعارضة الرشيدة» ،واليت
من وظيفتها ومسؤولياتها« :معارضة الفساد االجتماعي
والكهنوت الديين والظلم السياسي» الواقع على املواطنني
يف السعودية .وغريها من املشاريع والنشاطات واملواقف
العديدة اليت أمثرت عن تكوين توجهات وحتركات
تعود بركاتها على اجملتمع.
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كلمات و مواقف
* الفكر والثقافة

سأع ِّبد
َ
الطريق لغريي
من املخلصني
لكي يرتقوا زمام
قيادة املؤمنني
فأرجو منكم
أن تشاركوين
يف تعبيد
الطريق بتخلية
القيادة ألهلها
املخلصني الذين
عجنت كلماتهم
وأفعالهم
بالتقوى

 احلرية السياسية مقدمة ،حتى حنظى باحلريةالفكرية ،وحتى احلصول على مطلب احلرية السياسية
جيب أن يكون للشعب حق اختيار حكامه.
 النظام السياسي املستوحى من الفكر السياسياإلسالمي األصيل يرتكز على احلق والعدالة كصبغة
وإطار لكل التشريعات واألنظمة واللوائح ،وعلى التقوى
ٍ
وخصال للحاكم وجلميع احمليطني
والعلم كصبغة
ٍ
به ،واحلرية للمحكوم الرشيد ،والشورى مع الفقهاء
الذين يفقهون الوحي والواقع من أهل االستنباط،
أصحاب البصرية القرآنية الذين يتميزون بالرؤى
الثاقبة واملواقف الرشيدة ،فريتكز على الوالية واحلرية
والشورى كنظام ونهج.
 التضليل الفكري ،وتزوير احلقائق ،وتشويشاملفاهيم ،مل ينته بقتل احلسني ،عليه السالم ،ألن
التزوير والتجهيل والتضليل ،منهج حلكم الطواغيت
حيث يتخذون منه طريقاً لتكريس تسلطهم وبغيهم.
 العدالة هي الطريق إلغناء الناس ،لذلك حنننسعى إللغاء احلكم الوراثي يف كل مكان.
 ال توجد نظرية هيبة الدولة؛ إنها فكرة جاهلية،إمنا اهليبة للقيم ،وهي اليت تعطيين األمن ،فإذا كانت
هنالك قيم حاكمة فأنا أعيش بأمان .ال أمتكن أن أعرب
عن رأيي ثم أتهم ومصريي اإلعدام! أو ( )30سنة سجن!
 موقفنا هو دعم كل الشعوب املستضعفة يف سورياوليبيا واليمن والبحرين ،وكل شعوب العامل ،فالقيم ال

تتجزأ وال ُتد باحلدود.
 البد من الدعوة اىل ثقافة إلغاء السجون ،فهياستثناء ،والعتقال إنسان ،البد من قوانني صارمة ،فالبد
أن يكون قرار السجن صادراً من سلطة عليا ،وليس من
شرطي او أي شخص كان!...

* مواجهة النظام الظامل

 سالح الكلمة أقوى من أزيز الرصاص ندافع عن املظلوم بوجه مكشوف ،وصدر مكشوف،وأي ٍد خالية؛ لكن بقلب مليء باإلميان ،وبإرادة صلبة،
وعزم ال يلني.
 تكون هناك أخطاء ،وحنن ال نربر األخطاء ،لكنأصل املوقف حق وهذا هو ُ
اخللق.
 حنن ال نقبل مواجهة الرصاص بالرصاص،فهذا ليس منهجنا ،وليس من صاحلنا ،بل خنسر يف
هذه املواجهة ،لكن السلطة تتحمل املسؤولية .وابل من
الرصاص على امتداد ساعات ،إنه ألمر عجيب! مبعنى
أن السلطة هي اليت تستفز الناس.
 هناك ألف وسيلة و وسيلة ،نستطيع أن نربي منخالهلا روح الرفض ،روح العزة ،روح الكرامة ،االستعداد
للتضحية ،حتمل آالم التعذيب ،حتمل تعذيب احلرمان
وما شابه ...هذه الروح هي القوة اليت منلكها وننتصر بها.
 اإلمام الكاظم ،عليه السالم ،حينما يقضي مخسةوعشرين عاماً يف السجن ،ويلوع جسده بالسياط ،وال
يتنازل ،فان هذا ميثل درساً لكل العامل ،وهو اإلمام
املعصوم ،املؤيد من الرب ،و املسدد من إله السماء ،بيد
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أن الطاغي ال يعرتف بهذا اإلنسان الصاحل ،لذا يسعى
لتشويه صورته من خالل إلصاق التهم به.
 الذي حيكم بالعدل ومن يعتقد عقيد َة احلق الَ
خيش مجيع أنواع احلريات الفكرية والسياسية ،احلرية
الفكرية والسياسية ستنتصر ألصحاب احلق ،ايضاً
ألصحاب حكم العدل.
 يقولون -السلطة -للشيعة« :أنتم أقلية .فإذاالسنة ويقتلونكم !...فمن
فسحنا لكم اجملال ،سيأتي ُ
حيميك؟! «السلطة» ،والنتيجة نبقى يف صراع مع
السلطة ،فيما هي تبقى مسيطرة.
 يف هذا البلد  -السعودية -احلكومة حباجة إىلأن تنتبه وإال القوارع ستنبهها وتوقظها ،و َتبين الدولة
واحلكم على أساس العدالة ،وعلى أساس احلرية
الفكرية والسياسية .البد من إطالق العنان للحرية
الفكرية و السياسية ،ألن احلرية الفكرية والسياسية،
صماما أمان للبقاء والثبات.
 البد ِم ْن فتح صفحة جديدة ،ملؤها احلريةالسياسة والفكرية ،وملؤها العدالة؛ حبيث أن الذي يف
اخلارج يأتي اىل الداخل ملمارسة املعارضة ،وهو حق
مكفول له ،ألن النظام القائم غري معصوم من اخلطأ
والفساد.

* البحرين

 البحرين هي بوابة التغيري احلقيقي الشاملواإلصالح اجلذري لكل دول اخلليج.
 حنن والبحرين شعب واحد وال ميكن ألحد أنيفصل بني هذين الشعبني رغم آل خليفة وآل سعود
طاغ.
ورغم كل ٍ
 ثورة البحرين ،قائمة على العدل فال تظلم ،وهيثورة قائمة على العقل ال اإلنفعال ،ثورة قائمة على
الذات ال على القوى اخلارجية.
 موقفنا هو دعم كل الشعوب املستضعفة يف سورياوليبيا واليمن والبحرين ،وكل شعوب العامل ،وأن القيم
ال تتجزأ وال حتد باحلدود.
شعب البحرين ينتصر يف كل يوم ،وإن كانت
انتصارات صغرية؛ لكنها ترتاكم وتكرب إىل أن يتحقق
االنتصار الكبري بزوال تلك العائلة ،وبذلك يزول التمييز
بني الطبقة احلاكمة والطبقة احملكومة ،ويف البحرين
هذا التمييز قائم ،وليس التمييز بني السنة والشيعة.

* اجلامهري

 حق اجملتمع أن يطالب حبقوقه ،لكن األفضلأيضاً أال حنتاج إىل لثام وقناع وما شابه ...ومن يُرد
املطالبة حبقوقه ،يعلنها بوج ٍه مكشوف ،ثم عليه أن
يتحمل االعتقال والسجن والتعذيب .ألن السلطة لن
تسكت ،ولن تدعك ،وهذا هو الطريق.
 ال حيق ألح ٍد أن يلوم أو يدين املظلوم الذي ُس ِل َبُّ
حقه فسعى للمطالبة حبقه ،وإمنا جيب إدانة الظامل

الباغي الذي سلب احلق اخلاص بهذا الفرد أو بهذه
الفئة.
 اإلنسان الكريم واجملتمع الكريم ال يتوقفعند حدود متين العدالة واحلرية واألمن ،وال يكتفي
م ْن سلبها منه ،وإمنا
باملطالبة بها ،وال يستجديها ِ َّ
يسعى وجياهد ويضحي لتحقيقها وينتزعها انتزاعاً،
ألن العدالة واحلرية واألمن حقوق سلبها وما زال
يسلبها الطغاة ،مل ولن يعطوها للمهني أو اجلبان ،وإمنا
تسرتد بالتناصر ويأخذها املتناصرون.
 لو أن الناس آمنوا باهلل والعقل والعلم والسعي،ومنظومة القيم الفضلى اليت تنضوي حتت احلق،
وأقاموا العدل باحلق؛ ألرتفع الظلم واجلور ،وحتقق
األمن العام والشامل؛ مما ُي ِّ
َكن العقل البشري من
استخراج خريات األرض ،وكنوز السماء ،وعاش حياة
السعة والرفاه يف مجيع اجملاالت واألبعاد.
 أنتم أيها األحرار ،من كل الفئات والطوائفواجلماعات والتجمعات لكم حقوق مشروعة دينياً
وإنسانياً؛ وقد آن األوان لرفع سقف مطالبكم بها؛
ولكن املطالبة باحلقوق العامة العليا هي اليت ستحقق
حقوقكم العامة الكربى ،فض ً
ال عن حقوقكم اخلاصة
الصغرى.
 يولد اإلنسان وتولد معه التطلعات البعيدةوالطموحات الكبرية واألهداف السامية ،وتولد معه
القدرات واإلمكانات لتحقيق تطلعاته وطموحاته
وأهدافه ،ومن تلك األهداف ،التطلع ألن يكون أفضل
وأحسن يف كل شيء.
 األمة الوسط ال تتقوقع يف وحل الدنيا ،وال يفغيبوبة عن احلياة باسم اآلخرةً ...
أمة وسطاً؛ بالنتيجة
هي ميزان ومعيار ومقياس لبقية األمم ،و بها تعرف
األمم يف احنرافاتها.
 إذا مل يرد احلكام بناء دوهلم على أساس التقوى،حنن نبين كياناتنا ،شخصياتنا ،جتمعاتنا ،جمتمعنا،
على أساس التقوى والرضوان .نبين مساجدنا ،وكل
املؤسسات االجتماعية على أساس التقوى.

* القيادة

 الدور احلقيقي واملشروع للوجيه الصاحل هو أنيكون رسول اجملاهدين إىل السالطني فينطق بلسانهم
ويتبنى رؤيتهم ومواقفهم.
 دائماً ما يتعرض املصلحون الصادقون ،واجملاهدوناملخلصون ،لتهمة ّ
شق الصف ومتزيق اجملتمع ،ومصادرة
قرار الطائفة .من قبل الظلمة وأعوانهم واملتمصلحني
واملتحزبني !...وكلها ادِّعاءات و أوهام وال وجود هلا إال يف
أالعيب وخداع الزعامات الفاشلة.
سأع ِّبد الطريق لغريي من املخلصني لكي يرتقوا
 َزمام قيادة املؤمنني فأرجو منكم أن تشاركوني يف تعبيد
الطريق بتخلية القيادة ألهلها املخلصني الذين عجنت
كلماتهم وأفعاهلم بالتقوى.

يقولون
 السلطة-للشيعة« :أنتم
أقلية .فإذا فسحنا
لكم املجال،
السنة
سيأتي ُ
ويقتلونكم!...
فمن يحميك؟!
«السلطة»،
والنتيجة نبقى
يف صراع مع
السلطة ،فيما
هي تبقى
مسيطرة
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تحديات أمام االعتقال
والتعذيب واإلعدام
يف فرتة
زمنية قياسية لقيت
اخلطابات السياسية
لسماحته انتشارًا
واسعًا داخل البلد
وخارجها ملا تتميز
به من قوة وجرأة غري
مسبوقة أسقطت
العديد من احملرمات
التي خلقتها «الدولة
السعودية» والتي
مل يتجرأ أحد على
املساس بها منذ
عقود

كان للفقيه اجملاهد آية اهلل الشيخ منر باقر آل منر،
مواقف مشهودة يف النطق بكلمة احلق و رفض و فضح
سياسة التمييز الطائفي املمنهج ،واملطالبة باحلقوق
واحلريات واملساواة والعدالة والكرامة ،والدفاع عن كل
تلك القيم واحلقوق االنسانية املسلوبة يف مملكة آل سعود
الوهابية القبلية ،وكان على اكثر من عقد من الزمان،
يقارع سلطة االستبداد واالستعباد السعودية الوهابية،
باملوقف والكلمة احلرة الشجاعة ،ال غري؛ مدافعاً عن
كرامة وحقوق اجلميع بال متييز؛ شيعة وسنة .كما
كانت له مواقف غري مسبوقة جتاه قضية البقيع الغرقد،
متمسكاً وداعياً السلطة اكثر من مرة اىل السماح بإعادة
بنائها ،والتخّلي عن نهج اإلقصاء والتكفري جتاه مراقد اهل
البيت ،عليهم السالم ،و آثار النبوة هناك .وكان مساحته
خالل ذلك يف مقدمة املتواجدين يف الساحة ،مشاركاً
االحرار يف القطيف ،وعموم املنطقة الشرقية ،يف مسرياتهم
وتظاهراتهم السلمية ،موجهاً ومصلحاً وقائداً رسالياً.
ونتيجة لذلك فقد واجه مساحته و بروح حسينية
فذة ،خماطر كبرية و كثرية ،وتعرض للتهديدات
واملضايقات واالعتقاالت التعسفية من قبل نظام آل سعود.

* االعتقاالت والتهديدات واملضايقات

 -1مر مساحته بعدة مضايقات من قبل رجال األمن
لفرتات متفاوتة ،يناوب فيها رجال األمن ،من مراقبة سكنه

على مدار الساعة ،والتعرض له عن طريق االستدعاءات
املتكررة وبدون إذن مكتوب ،ولكنه مل يتجاوب معها.
 -2يف عام 1424هـ أعتقل مساحته بعد إقامة صالة
اجلمعة يف «ساحة كربالء» ،اليت استمرت لعدة أسابيع،
وقد طلبوا منه ،إضافة إىل ترك إقامة صالة اجلمعة
والربامج املختلفة -إزالة البناء املبين يف ساحة كربالء
ليطلق سراحه.
 -3يف عام 1425هـ اُستدعي مساحته من قبل السلطات
من أجل إلغاء مهرجان البقيع «البقيعٌ ،
حدث مغ ّيب» ،وقد
طوقوا منزله بسيارات رجال املباحث مبرافقة رجال األمن،
وقد رفض مصاحبتهم ،مفض ً
ال أن يأتي بسيارته ،وقد
قاموا بالضغط على مساحته لكي يلغيه.
 -4يف عام 1426هـ أُستدعي مساحته أيضاً من أجل إلغاء
مهرجان البقيع« ،البقيع اخلطوة األوىل لبنائه» ،وقد استمر
بقاء الشيخ يف املعتقل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً
حتى الواحدة ظهراً ،وقد أخذ منهم وعوداً بأن يُعطى حقه
يف املطالبة بالبناء وغريها من املطالبات.
 -5يف عام 1427هـ أعتقل مساحته غدراً وهو عائ ٌد من
البحرين من «مؤمتر القرآن الكريم» ،اليت تقيمه ممثلية
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حممد تقي احلسيين
املدرسي  -دام ظله ،-واقتيد من على جسر امللك فهد إىل
املعتقل ،وذلك بسبب التقارير املكذوبة ،وقد أهني يف املعتقل
جسدياً ومعنوياً بسبب مجلة من املطالبات يف إطار حقوق
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الطائفة الشيعية ،منها تدريس املذهب الشيعي يف املدارس،
وبناء البقيع ،واحملاضرات اليت يلقيها ،وقد استمر اعتقال
الشيخ قرابة األسبوع ،ونظراً لطول االعتقال خرجت
تظاهرة يف مدينة العوامية ،عجلت باالفراج عن مساحته.
 -6يف عام 1429هـ أستدعي مساحته إىل حمافظة
القطيف ،وعندما جتاهل االستدعاء ،رحل إىل إمارة
الدمام ،ومنها إىل املعتقل ،وأُجرب على أثرها على التوقيع
بعدم إلقاء اخلطب  -وبالذات اجلمعة  -والدروس ،فرفض
الشيخ ذلك ،مما أدى به اىل السجن يف زنزانة انفرادية،
بقرار من وزير الداخلية ،أو يتوقف عن إلقاء اخلطب حتى
مدة مؤقتة مل حيدد مقدارها ،ومل يستمر االعتقال أكثر
من يوم وليلة.

* احلراك اجلامهريي و»الربيع العريب»

مع انطالق ثورات الشعوب العربية ،وخباصة ثورة
الشعب البحريين ،ومع استمرار احلراك يف حمافظة
القطيف ،اجتهت السلطة إىل التنويع من وسائل الضغط
إليقاف احلراك وقيادته ورمزه آية اهلل الشيخ النمر،
فقاموا مبا يلي:
 -1يف تشرين االول ٢٠١١م اعتقلت القوات «األمنية»
رجلني مسنني من أهالي العوامية من أجل الضغط على
ابنيهما لتسليم نفسيهما للسلطات بتهمة املشاركة يف
التظاهرات ،فقوبل ذلك بغضب واستياء شعيب ،فأغرقت
القوات «األمنية» البلدة بوابل الرصاص.
وعندما كادت املنطقة على وشك االنزالق إىل
لغة العنف ،وكانت القوات «األمنية» تتهيأ لشن محلة
قمعية  -معدة هلا سلفاً -ضد شباب احلراك يف العوامية،
كانت كلمة الفصل آلية اهلل النمر الذي دعا فيها شباب
احلراك إىل عدم التظاهر يف تلك الليلة حفاظاً على
ارواحهم ،وإلفشال خمطط القوات «األمنية» ،مؤكداً يف
خطابه التارخيي سلمية احلراك ،إذ دعا شباب احلراك إىل
التمسك بـ «زئري الكلمة أمام أزيز الرصاص».
 -2يف تشرين الثاني 2011م فتحت القوات «األمنية»
الرصاص احلي على بعض الشبان فسقط أربعة شهداء
كان سقوط ثالثة منهم حال املشاركة يف تظاهرات
سلمية ،وجاء هذا التصعيد القمعي بعد أن عجزت
السلطات عن إيقاف حركة االحتجاجات.
وبعد أن كانت مطالب احملتجني ال تتجاوز إلغاء
التمييز واإلفراج عن السجناء املنسيني ،ص ّعد آية اهلل النمر
السقف املطليب ،مطالباً حبق الشعب يف احلرية السياسية
الكاملة غري منقوصة.
ومع إصرار السلطة على املعاجلات القمعية (األمنية)،
باستخدام السالح اليت نتج عنها سقوط العديد من
الشهداء؛ زاد تصعيد الشيخ النمر من مواقفه وخطاباته
واليت عارض فيها بشكل صريح التمييز السلطوي
ومصادرة احلريات واالستئثار بالثروات واملناصب ،ويف
فرتة زمنية قياسية لقيت اخلطابات السياسية لسماحته
انتشاراً واسعاً داخل البلد وخارجها ملا تتميز به من قوة
وجرأة نادرة غري مسبوقة أسقطت العديد من احملرمات
السياسية اليت خلقتها «الدولة السعودية» واليت مل يتجرأ

أحد على املساس بها منذ عقود من الزمن.
 -3يف الثامن من متوز 2012م أقدمت القوات السعودية
على اعتقال آية اهلل النمر ،إذ فتحت عليه الرصاص احلي
فأصيب على إثرها بأربع رصاصات يف فخذه األمين،
وقامت باختطافه من موقع اجلرمية ،فاقداً لوعيه لتنقله
إىل املستشفى العسكري يف مدينة الظهران ،وبعد ذلك إىل
مستشفى قوى «األمن» بالرياض ثم إىل سجن احلائر.

* االعتقال والتعذيب واملحاكمة اجلائرة

بعد جرمية اعتقال مساحته ،وحتديداً يف شهر آذار
من عام  ،2013أي بعد حوالي تسعة أشهر من تغييبه يف
أقبية السجون ،قررت السلطات السعودية فجأة حماكمة
الشيخ دون إبالغ أسرته ،وقد طالب املدعي العام حينها،
وعلى الفور ،بإنزال حكم «ح ّد احلرابة» اليت تعين االعدام.
أُصيب الشيخ أثناء إلقاء القبض عليه ،بأربع رصاصات،
بقيت واحدة منها يف ظهره ،و اخرى يف فخذه أصيب على
إثرها باإلعاقة .وجرى التحقيق يف ظروف صحية ونفسية
قاسية ،مورست حبقه أصناف من التعذيب النفسي ،من
وضعه طوال العامني يف سجن انفرادي ،يف سجن احلاير
يف الرياض (أكرب سجون السعودية) ،كذلك منع من
االتصال بأهله يف الفرتات األوىل .ومنع أيضاً من املشاركة
يف عزاء و دفن زوجته الصابرة اليت توفيت بعد ( )20يوماً
من عملية اختطافه الدامية.
تعمدت السلطات السعودية اقتياده من زنزانته اىل
قاعة احملكمة وهو مقيد اليدين ،رغم انه كان يتم نقله
بواسطة سيارة االسعاف بسبب حالته الصحية املتدهورة.
قضية الشيخ النمر ،اليت بدأت فصوهلا اجلديدة بعد
اعتقاله الدامي  8متوز  ،2012وانتهت بإصدار حكم جائر،
انتقامي سياسي بامتياز ،هو االعدام حتت عنوان «القتل
تعزيرا» بعد  12جلسة حماكمة صورية ،قدّم فيها املدعي
العام ادعاءه حبق الشيخ اتهمه فيها بـ «اخلروج على ولي
األمر»! و «دعم الثورة يف البحرين» ،وتهمتني زائفتني
مفضوحتني« :الطائفية» و «محل السالح» ،وبنا ًء على هذه
التهم ،طلب املدعي العام يف أوىل اجللسات يف  29آذار 2013
احلكم على آية اهلل الشيخ النمر حبد احلرابة( ،وهي أقصى
أنواع اإلعدام يف السعودية) .علماً أن احملكمة اليت حاكمت
آية اهلل النمر ،أنشئت خصيصاً حتت عنوان «مكافحة
اإلرهاب» ،واليت ُع ِّممت صالحياتها لتشمل ما يسمى
«اجلرائم السياسية» ،يفرتض أن تطبق يف نظام إجرائها
نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية ،على الرغم من
منافاته ملبادئ العدالة القضائية .كذلك ترتكز احملكمة
على نظامني :نظام مكافحة اإلرهاب ،ونظام مكافحة
جرائم املعلوماتية.
هذه احملكمة أنشأتها السلطات السعودية حديثاً،
وخارج السياقات القضائية والقانونية املعروفة يف العامل،
حتت زعم ختصصها بقضايا «االرهاب» ،فيما اهلدف
احلقيقي من ورائها  -برأي اغلب احلقوقيني -هو قمع
أي صوت معارض ينتقد نظام آل سعود ويطالب باحلقوق
املشروعة ،وبالتالي التضييق على احلريات وقمع الرأي
املعارض ،حتت ذريعة «حماربة االرهاب»!

ُأستدعي
سماحته أيضًا من
أجل إلغاء مهرجان
البقيع« ،البقيع اخلطوة
األوىل لبنائه» ،وقد
استمر بقاء الشيخ يف
املعتقل من الساعة
التاسعة والنصف
صباحًا حتى الواحدة
ظهرًا ،وقد أخذ منهم
وعودًا بأن ُيعطى حقه
يف املطالبة بالبناء
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كتابات حسينية
جاد يراع سماحة الشيخ النمر بالكتابة في موضوعات عديدة ،كان أهمها النهضة
الحسينية ،مستلهمًا منها دروس التغيير واإلصالح الذاتي واالجتماعي ،مستضيئًا
الحيز بعض ما أجاد به
بالفكر األصيل الذي أصله ثابت وفرعه في السماء .اخترنا في هذا
ّ
سماحته عن هذه النهضة المباركة فكان التالي:

على
امتداد عقدين
من الزمن ّربى
اإلمام احلسن
واحلسني،
عليهما السالم،
ً
جيال هاشميًا
واعدًا متكن من
إيقاف االنحراف
الذي نخرت
سوسته قلب
األمة

االمام الحسين ،عليه السالم ،واإلعداد للمستقبل
إن العقالء يتطلعون دائماً وأبداً لبناء مستقبل زاهر
يقدم البشرية ،ويرتقي بها إىل قمة الفضائل اإلنسانية
بعد اقتالع مجيع منغصات احلياة الطبيعية؛ من ظلم
سياسي ،أو اضطهاد اجتماعي ،أو استالب ثقايف ،أو حرمان
اقتصادي ،أو هيمنة عسكرية ،أو خداع أحباري كهنوتي!...
ولكن املستقبل الزاهر ال يتحقق بـشخطة قلم مكسور،
وال بكلمة لسان عابرة ،وإمنا بإعداد شامل يستدعي كل
ِ
اس َت َط ْعتُم
القوى ويستنفد كل الطاقاتَ ،
{و َأعدُّ و ْا َلُم َّما ْ
ِّمن ُق َّو ٍة }.
إن بناء املستقبل الزاهر حيتاج إىل:
 -1اعداد فكري ميتلك رؤى احلياة وبصائر سننها،
فك ٌر قادر على تلبية حاجات وتطلعات البشرية ،وحلحلة
مشاكلها املستعصية.

فك ٌر أكرب من املاضي واحلاضر واملستقبل ،فكر
مشولي ال يعجز عن استيعاب مجيع جماالت احلياة،
وهكذا كان فكر احلسني ،عليه السالم ،يستوعب كل
احلياة ،فامتألت شريعته ببصائرهاُ { ،ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِيل َأ ْدعُو
إِ َل اللِّ ع ََل َب ِص َري ٍة َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي} .فك ٌر ميلك لكل تطلع
إجابة ولكل مشكلة ح ً
ال يستوعب املعاصرة دون أن يتخلى
عن الثوابت بل يتحكم يف مجيع املتغريات بثوابت الشريعة
اإلسالمية.
 -2قيادة رسالية تستوعب فكر الرسالة ،وتواكب
املتغريات ،وتتصدى النتشال األمة من قوقعتها وعبوديتها
وختلفها إلنهائها واالرتقاء بها إىل مصاف األمم املتقدمة،
بل إىل ريادة العامل عرب بصائر الوحي ونور العقل وطهارة
الروح وسالمة النفس ،قيادة فكرية ميدانية جتمع
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بني بناء منظومة فكرية تشيد مدرسة علمية متكاملة
وبني النزول إىل ساحة األمة للتصدي لقضاياها الكربى
وقراءة واقعها عن قرب يالمس احلقيقة بعيداً عن اخليال
واألوهام.
 -3طليعة مؤمنة تكون ذراعاً وعضداً للقيادة الربانية،
تشاركها قيادة األمة ومحل همومها وتكون حلقة وصل
صادقة بني القيادة واجلماهري ،تعرب عن مكنون اجلماهري
وما خيتلج يف نفوسهم إىل القيادة ،وهي يف نفس الوقت،
أذن خري صاغية لكل ما ينبعث من معني القيادة الصايف

تسمعه وحتييه ثم تبلغه مجاهري األمة وترتمجه قيادة
السماء لتنطلق باألمة إىل حتقيق األهداف الرسالية
الكربى.
وهكذا كان احلسني ،عليه السالم ،على مدى عقدين
من الزمن يبلور الرؤى لألمة ويتصدّى لقضاياها ويبين
طليعة مؤمنة تتحمل على عاتقها رسالة السماء مهما
كانت الظروف حالكة ،وبهذا متكن احلسني ،عليه السالم،
أن يطوع التاريخ واملستقبل حلركته الرسالية ،فانتصر
بدمه على سيف يزيد.

الحسين ،عليه السالم ،مدرسة األجيال الواعدة
إن األجيال اجلديدة هي الفئة القادرة على إحداث
التغيريات الكربى وكسر طوق اجلمود الذي يكبل حركة
اجملتمع ويقوقع أفراده .
وعلى امتداد عقدين من الزمن ربّى اإلمام احلسن
واحلسني ،عليهما السالم ،جي ً
ال هامشياً واعداً متكن
من إيقاف االحنراف الذي خنرت سوسته قلب األمة
اإلسالمية بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله .ولقد متكن
هذا اجليل الواعد من إحداث زلزلة ضمري ،وهزة فكرية يف
عمق الشرائح والفئات االجتماعية اليت تطاول عليها األمد
وعاشت السبات واخلنوع وتعايشت مع الذل والعبودية
مستسلمة للواقع ،مسرتسلة مع أوهام احلياة تعيش
الغفلة واإلعراض عن القيم الرسالية واملبادئ السماوية.
إن الشجاعة والبسالة والصمود والوفاء واالستقامة اليت
جسدها اجليل الواعد مع احلسني ،عليه السالم أحيا
الضمائر السابتة وأيقظت القلوب الغافلة ،وأثارت العقول
احملجوبة ،فأحدثت حركة اجتماعية مسؤولة وثورة

سياسية شاملة ،ونهضة فكرية أصيلة ،وإصالحاً عقائدياً
عميقاً ،أوقف املد اجلاهلي وبعث النور الرسالي ليدحر
بطش وطغيان كل الطغاة الذين سعوا وما زالوا إلطفاء
ون َأن ي ْط ِفؤُ و ْا نُور اللِّ بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َي ْأ َبى
َ
نور الرسالةُ { ،ي ِريدُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَاف ُر َ
ون} ،فأبى اهلل إال أن يتم
اللُّ إِالَّ َأن ُيت َّم ن َ
هذا النور بشجاعة وبسالة اجليل الواعد ومواقفه البطولية
طاغ على امتداد الزمان واملكان.
اليت هشمت جربوت كل ٍ
إذا أرادت أجيال اليوم النهوض والكرامة فعليها أن تستلهم
الدروس والعرب من جيل القاسم ،واألكرب ...ومن عاتكة
بنت مسلم بن عقيل ،ومن سكينة بنت احلسني ،عليهم
السالم ،والشباب اهلامشي والشبائب اهلامشيات ،ومن
شباب وشبائب األصحاب الذين أثبتوا أنهم قادرون على
التغيري واالنتصار ،وإفشال كل خمططات أعداء الرسالة،
متمث ً
ال يف احلزب األموي الذي غرق يف الكفر والفساد إىل
أن قذف به يف مزابل التاريخ تالحقه ومن سار على نهجه
لعنة املؤمنني إىل قيام يوم الدين.

الحسين ،عليه السالم ،مدرسة التغيير واإلصالح
ال خيتلف اثنان يف رداءة الواقع املعاصر يف كل مكان،
ويتفق اجلميع على ضرورة تغيريه ،ويسعى املخلصون
إلصالحه وإعادة بنائه من جديد وفق قيم الرسالة
ومتطلبات الفطرة وإرشادات العقل.
والتغيري يبدأ من الداخل أو ً
ال باقتالع مجيع جذور
الفساد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
واألخبارية والرهبانية !...ومن ثم تبدأ عملية اإلصالح
والبناء الداخلي لصرح األمة الرسالية .
ويف عاشوراء احلسني ،عليه السالم ،تتجددت روح
التغيري اليت غرسها احلسني عليه السالم« ،أنا أحق من
غريي« ،»...أال ترون إىل احلق ال يعمل به وإىل الباطل ال
يتناهى عنه».
ويف كربالء احلسني ،عليه السالم ،خياطبنا االمام،
اليوم بصوت الرسالة ،و بنور اهلداية ،و بدم الشهادة من
أجل النهوض وممارسة التغيري واإلصالح بثوابت الشريعة
واستجابة ملتطلبات العصر.
جيب أن منارس التغيري واإلصالح بدءاً من الذات وفق

الربنامج التالي:
 -1املشاركة الرسالية الفاعلة يف إحياء ذكرى
احلسني ،عليه السالم ،جسداً وروحاً .باجلسد حنضر املآمت
والندوات والعزاء وغريها من الربامج احلسينية .وبالروح
نستمع ونصغي ونتأمل ونتفكر يف اخلطاب املسموع
واملقروء واملُشاهد ،وبالعاطفة املنبعثة من اجلسد ،وبالعقل
املنبعث من الروح ،نقرأ املاضي احلسيين قراءة رشيدة
لنعاجل به احلاضر ونبين املستقبل.
 -2اإلقالع عن كل أخطاء املاضي اخلاص بكل انسان،
والذي اصطبغ باجلهل وارتكاب املعاصي والذنوب والعدوان
والغرور والتكرب وما إىل ذلك من ممارسات وأفكار جاهلية.
إن البقاء يف وحل املنكرات ،هو انتصار ألعداء احلسني،
عليه السالم ،بل هو شراكة يف قتل احلسني ،عليه السالم.
 -3بناء القدرات الذاتية بدءاً من العقل بإثارته
والتفكر مروراً بالروح بتصليب اإلرادة وتنمية الصرب
ختاماً بالسيطرة على النفس والتغلب عليها للتغلب على
كل صعوبات احلياة .

يف كربالء
احلسني ،عليه
السالم ،يخاطبنا
االمام ،اليوم ،بصوت
الرسالة ،و بنور
الهداية ،و بدم
الشهادة من أجل
النهوض وممارسة
التغيري واإلصالح
بثوابت الشريعة
واستجابة ملتطلبات
العصر
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الشيخ النمر في أقالمهم
كتب الكثير من السائرين في طريق التغيير واإلصالح في الجزيرة العربية ،بل في
عموم المنطقة والعالم ،عن سماحة آية اهلل الشيخ المجاهد نمر باقر النمر ،وتضامنوا
معه وهو معتقل في أقبية السجون السعودية .فكانت االقالم المرهفة تعبر عن مشاعر
ومواقف إزاء سماحة الشيخ النمر ،وتعطينا صورة ولو مصغرة عن هذه الشخصية
العلمائية البطلة ،فما كان منّ ا إال ان نقتطف باقة من هذه المقاالت الكثيرة

صاحب السماحة والوداعة
* أ .عبدالعزيز آل زايد

انتشرت صور آية اهلل الشيخ النمر يف مواقع التواصل
االجتماعي ووسائل االعالم وهو يرفع سبابته متحدياً
كل جبار ،أو يف هيئة صرخة مدوية كزئري الليوث،
ومقاطع الفيديو املتضافرة واألكثر متابعة هي تلك
اليت تضع الشيخ يف ثوب «راديكالي» فاقع اللون واملذاق،
ولعل املقولة العربية القدمية« :لكل امرئ من امسه
نصيب» ،ساهمت يف اظهار مساحته بهذه الشخصية

الفريدة ،فهو« :منر النمر» ،مبا يشع امسه من صخب و
دالالت لفظية وتوكيدية.
احلقيقة اليت يعرفها القريب وقد ال يصدق بها
البعيد ،أن الشيخ النمر ،رغم ما يتمتع به من «كاريزما»
وجاذبية لشجاعته اليت يتمتع بها ،وخوضه غمار
املخاطر يف رضا اهلل من أجل إحقاق احلق دون أن تأخذه
لومة الالئمني ،مع كل ذلك ،فهو مصداق لقوله تعاىل:
{ َأ ِذ َّل ٍة ع ََل ا ُْلؤْ ِمنِنيَ } ،فهو لني الطباع ،حلو املعشر ،كريم
النفس ،متواضع اخلصال ،جيلس مع الصغري قبل

ملف خاص
الكبري ،ال تهمه ُ
األ ْبهة واملقاعد الفارهة ،دهراً شاهدناه
يسري يف الطرقات على قدميه من غري مركب ليواسي
ضعاف الناس والفقراء .شعاره :علي بن أبي طالب ،عليه
ُق َ
السالم ،الذي يقول« :أَ أَ ْق َن ُع ِم ْن َن ْف ِسي ِبَأ ْن ي َ
ري
ال َه َذا أَ ِم ُ
ُ
َ
الد ْ
ّه ِر أَ ْو أ ُ
ني وال أُ َش ِار ُ
كه ْ
ك َ
املُ ْؤ ِم ِن َ
ُم ِف َم َك ِار ِه َ
ون أ ْس َو ًة
َُ
ش».
ل ْم ِف ُج ُشوب ِ
َة ال َع ْي ِ
الطبقة الفقرية ،كان جيالسها ويفرتش معها
اخلشن ،حتى قارعة الطريق ،دخل حبه قلوب الكثري
دون استئذان ،ملا يتمتع به من خصال كرمية ونبيلة،
فال يرضى لنفسه أن يتذوق لذيذ األطعمة ليواسي
البائس اجلائع ،جيسد يف سلوكه وجتري يف دمائه:
ِ ِ
تيُّ ِ
اي و َي ُقو َد ِن َج َش ِعي إِ َل َ َ
«ه ْي َه َ
َ
ات َأ ْن َيغْل َبني َه َو َ
ِ
األَ ْط ِعم ِة و َلع َّل بِ ِ
از َأ ْو ال َي َم َمة َم ْن ال َط َم َع َل ُه فِ
احل َج ِ
َ
َ
الشب ِع َأو َأبِ َ ِ
ال ُق ْر ِ
وح ْو ِل ُب ُط ٌ
ون
يت م ْب َطان ًا َ
ص وال ع َْهدَ َل ُه بِ ِّ َ ْ
غ َْر َثى و َأ ْك َبا ٌد َح َّر».
من عاصره وزامله يدرك أن عينيه ترمقان اآلخرة.
خيدم نفسه بنفسه ويرفض التبجيل بكل صنوفه فال

جيد من يريد تقبيل يده أو جبينه ،طريقاً لذلك رغم
احملاوالت الكثرية ،ينهض مسرعاً حتى ال يقف له
املُبجلون .ال يلبس إال ملبس الزاهد املتيقن بزوال نعيم
س
الدنيا وبقاء نعيم اآلخرة ،كثرياً ما ردد« :وَال َت ْن َ
َن ِصي َب َك ِم َن ال ُد ْ
ّن َيا» ،ثم يعقب هو« :الكفن»!
عا ٌ
رباني هو ،يطبق الشريعة واملناهج احلميدة
مل
ٌ
على نفسه قبل الغري ،يرهبه من يشاهد صولة منربه
فإذا اقرتب منه وجده حيمل قلباً رهيفاً يُشابه وداعة
األم الرؤوم ،حيدث من حوله خبفيض الصوت« ،أذناً»
كان يستمع حملدثه ،حتى يفرغ واالبتسامة على
حمياه ،يلقي هيبة العامل جانباً ليكون مثا ً
ال ملا قيل يف
نيب الرمحة« :كان فينا كأحدنا» ،ال تغريه املناصب وال
ختدعه املوائد واملفاخر .يسري سرية العرفاء الزاهدين،
ويعمل عمل العلماء املخلصني .بينه وبني الناس شعرة
ٌ
وصول رغم اخلصومات .متواضع رغم
ال تنقطع ،فهو
النزاعات .يطرح رأيه بكل وضوح دون أن يلتوي لكسب
املطامع واألنصار.

الشيخ النمر غ ّير حياتي
* سارة عبد اهلل

يطلب مين الكثريون الكتابة حول آية اهلل الشيخ منر
باقر النمر.
الشيخ اجملاهد البطل .ومبا أني ال زلت أجهل الكثري
عن هذا اإلنسان العظيم ،سأكتفي باحلديث عن متكنه
يف تغيري حياتي بوقت قصري جداً.
ال أخفيكم؛ أني أحد أصغر تلميذات هذا الشيخ
اجلليل .فأنا مل أتعمق يف تفاصيل حياته وبطوالته لكن
بواسطته أصبحت هذه احلرة اليت يتعجب كثرياً من
الناس جلرأتها وقوة نربتها وميدح قلمها ويدعو هلا
بالتوفيق والثبات.
الشيخ منر هو أحد أسباب إصراري ونضالي ،بعد
اهلل  -سبحانه وتعاىل -وحبيبه املصطفى ،وأئمة اهلدى،
عليهم السالم.
يف بدايات حراكنا املبارك هذا ،كنت أراقب من
تشجع شعب القطيف ،بعد سنوات صمت
بعيد كيف ّ
طويلة من التكلم عن حقوقهم يف وسط شوارع املنطقة
ورغم محالت االعتقاالت والتهديدات ،استمروا ومل
يرتاجعوا عن حق واحد ،بل كلما زاد االنتهاك ارتفع
سقف املطالب.
ً
وكنت أمتنى كثريا أن أكون إحدى اللواتي ّ
كن
زينبيات ،خلف احلسينيني يف امليدان ،لكين مل أملك تلك
اجلرأة اليت جتعلين أطلب أذن وتصريح ومباركة من
والدي وأهلي.
وبني أصوات الشعب املتعالية ،شدني صوت رجل
دين يهتف بال خوف وال وجل حبقوقنا ،دون أن يتحكم

يف حديثه مقص الرقيب أو خياف على حريته أو
مصاحله.
إنه ذلك الشيخ األسري ،اجلليل ،منر النمر الذي مل
َ
يتوان حتى يف مشاركة الشباب باخلروج يف املسريات
السلمية املطالبة باحلقوق.
ً
أصبحت أتابعه جيدا يف خطبه وكلماته ،وما
ينشر عنه وأسأل هذه وتلك ،عنه وعن حياته وماضيه
وبطوالته .فاحببت هذه الشخصية كما هو حال
كثريين معي؛ شيوخاً ورجا ً
ال ونسا ًء ،بل حتى الصغار
واألطفال.
و ازددت حباً وإتباعا ملنهجه حني رأيت كيف شرفه
اهلل بقرابني فداء من نسل حبيبه املصطفى ،صلى اهلل
عليه وآله ،قدموا دماءهم رخيصة ألجل حريته ،فقد
خرجت مع اآلالف يف مسرية غاضبة استنكاراً على
اعتقال شيخنا وقائدنا النمر ،وكان معنا الشهيدان:
سيد حممد الفلفل والشهيد سيد أكرب الشاخوري.
وأصبح لدي لسان يتقن تقديم احلجج والشواهد
على أحقية مشاركتنا وعملنا يف احلراك وحماربة
الطغاة ،ومل يستطع أحد من أهلي ردعي أو منعي من
هذا النشاط ،فنصرة املظلوم ال حتتاج اىل إذن أو فتاوى
شرعية ،بل هي واجب فنصرة عبيد اهلل املظلومني هي
نصرة للدين.
وما زلنا حنن تالمذته ،حنذو حذوه ،ونتبع دروسه
ونصائحه ،كما لو كان بيننا .فلم يث ِننا اعتقاله عن
مواصلة احلراك الذي باركه وأيده
-----------------* كاتبة من القطيف
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آية اهلل النمر قدوة
اآلمرين بالعدل
* حممد بن يعقوب

إن إقامة القسط والعدالة وحترير الواقع البشري
من اإلصر واألغالل اليت يفرضها املستكربون واملرتفون،
ُتعد غاية كربى من غايات إرسال االنبياء والرسل،
عليهم السالم ،وإنزال الكتب السماوية.
فلم يرسل اهلل -سبحانه -رسو ً
ال إال ومحله
مسؤولية حترير الواقع البشري من العبودية لغري اهلل
وتثبيت القسط والعدالة والكرامة.
إن األمر بالعدل مسؤولية مقدسة حتملها القديسون
عرب التاريخ ،وهي أمانة ثقيلة ألن من يتحملها يتعرض
إىل إرهاب وبطش الطغاة واملستكربين.
وعندما وصل بنو أمية إىل كرسي اخلالفة
(احلكم) ،من خالل لغة السيف ،اختذوا مال اهلل دو ً
ال
وعباد اهلل خو ً
ال ،وأحيوا البدع وأماتوا السنن و اندرست
قيم الدين ،ومل يبق من اإلسالم إال امسه ،ومن القرآن
إال رمسه .وأظلم الظلم أن يكون الفاسق والياً على
املؤمنني.
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،هو وراث لألنبياء
والرسل ،عليهم السالم ،يف رساالتهم ووظائفهم ،ومن
هنا كانت وظيفته أن ينهض بفريضة األمر بالعدل،
فقال عليه السالم« :أال ترون إىل احلق ال يعمل به ،وإىل
الباطل ال يتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء اهلل ،فإني ال

أرى املوت إال سعادة ،واحلياة مع الظاملني إال برماً».
إن نهضة اإلمام احلسني ،عليه السالم ،صرحية
يف الداللة على أن حفظ القيم العليا للدين أوىل من
حفظ النفس من الضرر عند املزامحة ،ويف هذا السياق
نستطيع أن نضع تضحيات األنبياء والرسل ،عليهم
السالم ،والربانيني اليت حكاها لنا القرآن الكريم.
ومن هنا ،تصدى آية اهلل اجملاهد الشيخ النمر
لفريضة األمر بالعدالة ،ومحلها بقوة وإن كلفته
حياته .وكان باستطاعته أن يعتذر عن مسؤوليته يف
األمر بالعدالة كما اعتذر اآلخرون ،ويف البني اعتذار
شائع ،وهو «أن األمر بالعدل يسقط مع خوف الضرر»،
وألن الضرر حمتمل بل واقع ال حمالة ،فإن األمر
بالعدل ساقط !...لكن آية اهلل النمر مل يعتذر بعذر
الضرر كغريه ،وبني أنه مع الضرر يسقط الوجوب
وتبقى اإلباحة .وقد جاء عن أمري املؤمنني ،عليه السالم:
«يكون يف آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون،
ويتنسكون ،حدثاء ،سفهاء ،ال يوجبون أمراً
يتقرؤون،
ّ
مبعروف ،وال نهياً عن منكر ،إال إذا أمنوا الضرر».
يطلبون ألنفسهم الرخص واملعاذير ويتبعون زالت
العلماء وفساد عملهم ،يقبلون على الصالة والصيام وما
ال يكلفهم يف نفس وال مال ،ولو أضرت الصالة بسائر ما
يعملون بأمواهلم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أمسى
الفرائض وأشرفها.

ملف خاص

اإلمام الحسين ،عليه السالم،
والشيخ النمر
* زينب أمحد الفرج

بسم الله الرحمن الرحيم
السالم على جرح املظلومني ،وعلى ساكب عربات
الصادقني السالم على احلسني ،وعلى علي بن احلسني،
وعلى اصحاب احلسني ،وعلى سبايا احلسني.
يف هذه األيام يعيش اجملتمع الشيعي يف مجيع بقاع
شهد
العامل ،ذكرى استشهاد سيد الشهداء ،والذي اس ُت ِ
إلحياء األمة وإلعالء كلمة احلق ورفض الظلم يف
العامل .وعلى هذا الطريق سار شيخنا آية اهلل الشيخ
النمر ،حيث رفع رايته صارخاً برفض الظلم طالباً يف
ذلك رضا اهلل -عز ّ
وجل -وفقاً لتكليفه الشرعي.
«إن مل أخرج
فكما قال اإلمام احلسني ،عليه السالمِّ :
أش ًا وال بطِر ًا  ،وال م ِ
ِ
خرجت لطلب
فسد ًا وال َظالِ ًا ،وإنَّام
ُ
َ
ُ
اإلصالح يف أ َّمة َجدِّ ي ،صىل اهلل عليه وآله وسلم ،أريدُ
ِ
وأنَى ِ
ْ
سري ِة َجدِّ ي،
عن املنكر،
أن آ ُم َر باملعروف ْ
وأسري بِ َ
ُ
ِ
وأيب عيل بن أيب َطالبَ ،ف َم ْن َقبلني بقبول احلق فاهلل أوىل
يقيض اهللُ بيني وبني
ب حتى
ِّ
عيل هذا ْ
أص ِ ُ
َ
باحلق ،ومن ر َّد َّ
ِ
احلاكمني».
القوم ،وهو َخ ُري
فآية اهلل الشيخ منر النمر مل يكن طالباً للشهرة ،وال
للمكانة و املركز الديين أو االجتماعي أو السياسي يف
ويرتضه هذا العدد الكبري من الناس
اجملتمع ،ومل حيبه
ِ
عبثاً ،فأخالقه العلوية وصدقه احملمدي ،وتواضعه
احلسيين ،كانت الوسيلة جلعله فرداً ال يوجد يف هذا
الزمان شخص مثله .فلقد كان آمراً باملعروف ،ناهياً
عن املنكر سائراً على نهج رسول اهلل وأهل البيت ،عليهم
السالم ،طالباً بذلك القبول من اهلل سبحانه وتعاىل عاملاً
مبا سيجري له من أذى غري خائف وال آبه بالضرر الذي
سيقع عليه موك ً
ال أمره هلل سبحانه وتعاىل وهو خري
احلاكمني.
شجع على الشهادة وقال أنها
آيه اهلل الشيخ النمر ّ
ً
كاف
ا
أمنوذج
فاحلســني
من أمسى أمـور االنسانية،
ٍ
لتجسيد الشهادة اليت رزق اهلل بها خيار شباب املنطقة
فهنيئاً هلم ولعوائلهم هذه الكرامة اإلهلية ،فعوائل
ً
طيبة وتواضعاً وإنسانية ومل
الشهداء من أكثر الناس
نسمع عنهم إال الدعاء للشيخ قبل أوالدهم ،وال أجد
تشبيهاً أبلغ من تشبيههم بأم البنني ،حيث سألت الناعي
يف املدينة عن اإلمام احلسني ،عليه السالم ،قبل أوالدها
األربعة.
أم البنني ،تلك املرأة الكربالئية اليت اقتدت بها نساء
البحرين ،فصرخن« :هيهات م ّنا الذ ّلة» ،وشد الشيخ
النمر على أيديهن رافضاً كل الظلم الذي وقع عليهن،
فكان يرى املرأة كيان اجملتمع ومربيته ،وقد ربت

املرأة البحرينية رجا ً
ال رفضوا املذ ّلة اليت تعيشها بالد
البحرين منذ قرون ،فكان يشركهم الشيخ بالدعاء بعد
كل صالة ويف كل مناسبة رافضاً أن يشارك الظامل
يف ظلمه بل كان شريكاً للمظلوم يف مظلوميته وكان
يرى أن هذا الشعب يستحق النصر وواجب علينا الوقوف
معه ،فنصرة املظلوم واجبة يف التشريع اإلهلي الذي
كان يسري عليه الشيخ يف حياته.
كان سالحه الكلمة ،ورفض كل عنف ،فمساره
اجلهادي كان سلمياً ،شعاره الكرامة فكان يصرخ
دائماً؛ «كرامتنا أغلى من حياتنا» فاالنسان خلق حراً
وجيب أن يعيش حراً وأن ميوت حراً وأن ال يعيش حياته
على اجملامالت الرخيصة ،وان يضحي ألجل اآلخرين
وإلعالء كلمة اهلل .وما نراه اآلن على أرض الواقع هو
نتيجة هذه التضحية ،فرفضه أن يعيش الشعب ذلي ً
ال
ومستضعفاً ،أخذ به اىل احلكم باإلعدام ،بدل أن يُكرم
على إنسانيته ورجولته يف زمن قل فيه الرجال.
أكثر من سنتني وهو يف السجن االنفرادي وحيداً
ال يرى ضوء الشمس ،وحمروماً من أقل حقوقه ويظن
جالدوه أن الرصاصة اليت ال زالت يف رجله ،أو وجود
اإلنارة طوال اليوم أو تشغيل جهاز التكييف بربودة
شديدة ،أو أصوات املعاول يف وقت النوم ،وغريها ،ستثنيه
عن مطالبه وعن قيمه اليت تربى و ربى األجيال عليها.
لقد اختذ الشيخ من السجن معبداً ...فكان يقضي
يومه بالعبادة والصالة والدعاء للمؤمنني واالبتهال،
وكلما زادوا يف املضايقات ،زاد توجهه لرب العباد،
شاكراً إياه على هذه النعمة اليت منحها اياه.
وكما مسعنا أنه محد اهلل وشكره على قضائه
وابتسم عندما مسع باحلكم الذي صدر عليه ،وحنن
أيضاً صابرون وراضون حبكم اهلل وسنظل نبتهل بالدعاء
ونتضرع اىل اهلل ليفك أسره ونراه بيننا نأخذ منه بذور
اخلري ،واذا  -ال قدر اهلل -مت تنفيذ احلكم الظامل ،سنرفع
راية النصر والفخر والعزة ،وسنقول كما قالت بطلة
كربالء يف معركة عاشوراء عندما استشهد أخوها
احلسني وأصحابه حيث رفعت يديها اىل السماء وهي
بني جسد أخيها احلسني املرمل بالدماء وقالت« :إهلي إن
كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى» .ولكننا أيضاً لسنا
قانطني من رمحة اهلل وعدله وقضائه وقدرته ،وهو من
قال للشيء كن فيكون ،و راضون بأن كل ما حيدث
من اهلل هو خري.
فيا نوراً ظهر يف عتمة الظالم عد إلينا وأنر حياتنا
بوجودك واسقنا من كأس كرامتك وإنسانيتك
-----------------(*) كاتبة من القطيف
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مجتمع

لنقرأ هذا الحديث من جديد
* عيل دايش اخلفاجي

األمة اليوم تعيش يف ِظالل الفنت
والشبهات وموجات الشكوك والظنون،
وقد ازدادت حلكة الظالم على هذه األمة،
فاصبحت تتخبط يف متاهات الطرق ،مما
جيعلها حباجة اىل مرشد هلا ومصباح
مضيء يكشف هلا طريق الصواب واهلداية،
ُ
وسفينة تنجيها من الوقوع يف املكاره واحملن.

* االمام احلسني ،عليه السالم ،ضمري االمة

كان االمام احلسني ،عليه السالم ،وال
يزال ضمري هذه االمة؛ فهو يف العقل مصباح
هدى ،وهو يف العاطفة سفينة جناة ،وهو
عند املستضعف كرامة ناهضة ،وهو عن
ٌ
سوط
املظلوم نداء ثائر ،وهو على الطغاة

الهب ،وعلى اخلانعني يقظة تأنيب.
إن أمة لديها احلسني ،عليه السالم،
ال متوتُ ،
وتلد عرب التاريخ اىل األبد.
فاحلسني ،عليه السالم هو ذلك املصباح
ّ
الوضاء والسفينة الواسعة العلياء.
حينما عرج بنيب االمة حممد ،صلى اهلل
عليه وآله ،رأى ما رأى من املشاهد العجيبة
ذهل العقول ،ومن مجلة ما رأى انه،
اليت ُت ِ
«وجد احلسني يف السماء اعظم منه يف
االرض» ،وانه ملكتوب على ساقي العرش «إن
احلسني مصباح ً
هدى وسفينة جناة».
ً
نهج متميز تلجا اليه االمة عندما
إنه ٌ
تضيق بها مذاهب احلياة ،وحتيط بها
أسباب الفناء .إذن ال منجى سوى احلسني،
عليه السالم ،وال منقذ من ظلمات هذه
الدنيا الدنية إال بأبي عبد اهلل احلسني ،عليه
()1

السالم.
لذا ،ليس من السهل إدراك حقيقة هذا
احلديث ،و رمبا ندرك منه شيئاً بسيطاً،
فالغالبية من الناس يفهمون هذا احلديث
فهماً سطحياً ،تاركني وراءهم اللباب،
إن هلذا احلديث ظاهراً وفيه باطناً ايضاً.
فباطنه شي ٌء ذو طاقة كامنة ال تستنفد،
و إذا حبثنا يف جوهر هذا احلديث ،جند فيه
خططاً منهجية عديدة ،ويف اجلوانب كافة.
فإنك اذا أردت خطة اسرتاتيجية  -مث ً
ال-
سوف جتدها يف باطنه ،او اذا أردت برناجماً
اجتماعياً ،جتده ايضاً ،وال تصل اىل هذه
احلقائق إال عرب التدبّر والتأمل يف أغوار
هذا احلديث .فنحن حينما نعطي عهداً هلل
ونقول« :أبد واهلل ما ننسى حسينا» ،فنحن
بعهدنا هذا ،حنصل على عهد من اهلل على

مجتمع
احلسني ،عليه السالم ،واسرع اىل
ان خنرج من الدنيا ساملني وندخل
املرقد الشريف ،تائباً ،معتذراً،
اجلنة آمنني ،وذلك عندما نتذكر
وحينما وصل هناك أنشد قائ ً
ال:
احلسني ،عليه السالم ،دائماً،
هلل
عهدًا
نعطي
حينما
قو ً
ال وعم ً
فزر حسيناً
ال .فهل من املعقول،
إذا َ
شئت النجا َة ْ
قرير عنيٍ
أن ينسى شخص ما ،مصباحه يف
ونقول« :أبد واهلل ما ننسى حسينا»،
لكي تلقى اإلله َ
إن لدقائق الغبار القليلة
رحلة تتخللها طرقات مظلمة؟
فنحن بعهدنا هذا ،نحصل على
هذه ،اليت أثارها زائرو أبي
وهل يكون وضعه طبيعياً ،وهو
من
نخرج
ان
على
اهلل
من
عهد
عبد اهلل احلسني ،عليه السالم،
وسط الطريق من دون املصباح؟!
الدنيا ساملني وندخل اجلنة آمنني،
قد أحدثت هذا التحول الكبري
وأنت تستحضر او تفكر
يف مصري انسان ،رغم طريقه
يف جواب هذا السؤال ،فانك
وذلك عندما نتذكر احلسني ،عليه
الطويل يف الضالل ،فكيف مبن
حتماً سوف تقول :كال .ولذلك
ً
السالم ،دائمًاً ،
وعمال
قوال
بذل نفسه من اجل احلسني؟
بسبب ارتباط املصباح باهلدف،
فأي مقام يا ترى قد يناله زائر
ألن اهلدف من دون املصباح اصبح
احلسني؟!
معدوماً ،وال فائدة منه ،فكيف ينسى
ومن ثم فاحلسني هو جنا ٌة من النار،
هدفه الذي هو خرج من اجله؟
وتثّبت وجودك بها ،ويطمئن قلبك هلا ،البد
ٌ
ٌ
فحري بنا أن
موال اذا اراد أن يكون من توفر الشروط الالزمة ،فأنت حينما وفوز باجلنة والدرجات العلى
من هنا؛ على كل ٍ
هذا احلديث الشريف منهاجاً وبرناجماً تريد النجاة من النار بالركوب يف سفينة ال نرتك هذه السفينة وأن نلتزم بضوابطها،
متكام ً
ال له يف حياته ،عليه أن يضع احلسني أبي االحرار ،عليك ان تكون حسيين االنتماء ،حتى ال نفقدها ،ألن بفقدها نفقد النجاة
نصب عينيه؛ مبواقفه ومبادئه وبعلمه وعباسي الوفاء ،وزينيب الصرب ،وعلوي أيضاً ونكون من املدحضني.
وبافكاره .فاذا ما حصلت صدمة او نكسة الشجاعة ،ويف عبادتك قدوتك زين العابدين،
* مصباح اهلدى
يف الطريق ،سوا ًء كانت مادية او معنوية ،عليه السالم.
سوف تواجهها برحابة صدر وقبول حسن،
يف هذه السفينة بوابة ال يدخلها إال ذو
لو أحاطت بك املصائب والنوائب،
وتواصل مسريك حتى تصل اىل ما تريد،
حظ عظيم ناله بالفداء والتضحية من أجل وكثرت عليك اللوائم وضاقت الدنيا بعينك،
ٍ
فمن احلسني نستلهم القوة والعزم واالصرار رفعة قيم السماء اليت متثلت باحلسني ،عليه ولن جتد من ينقذك من مواقفك هذه املؤملة،
فالتجئ اىل ذلك املصباح املنري ولرتفعه شعاراً
على الوصول اىل ما تطمح اليه النفوس من السالم.
ُّ
ً
أهداف سامية.
إن من أراد النجاة من حبر آثامه وذنوبه ،عاليا لك ،حتى حيل كل االزمات اليت قد
ٍ
عليه ان يأخذ درساً من تلك القصة اليت متحورت حولك ،فإن املصيبة او النائبة وما
* احلسني غذاء حركة االمة االسالمية
حدثت مع ذلك الناصيب؛ حيث يقال إن أشبه ،لتستحي من احلسني وعظمته ،فأنت
املسرية املستمرة يف االمة ،أال وهي هناك رج ً
ال وإمرأة تزوجا ومل يُرزقا بطفل حينما تصاب ببلية -ال مسح اهلل  -اعرضها
ً
مسرية الدفاع عن املبادئ والقيم ،وعن فنذرا انهما اذا اجنبا طفال حينما يكرب سوف على احلسني ،عليه السالم ،وقارنها مبصائبه
احلق بصورة عامة ،حباجة اىل طاقة جتدد يَقتل زوار ابي عبد اهلل ،عليه السالم ،الذين فسوف تراها صغرية جداً أمام مصائبه ،عليه
يأتون مشياً على اقدامهم.
السالم ،فعندها ختاطب نفسك فتقول:
انطالقتها حنو اجلهاد من اجل هذا الدين.
فرتبى ذلك الطفل على تعاليم األم احلسني صرب على ذلك كله ،وأنا ال اصرب
إن ثورة االمام احلسني سالم اهلل عليه
ثورة مشولية كبرية ال تنفد دروسها .فمن الناصبية ،و ُز َّق من البغض آلل البيت على هذه االزمات الضئيلة املنتهية ،فبعد
احلسني نستلهم االهداف العالية الربانية وأتباعهم ز ّقا ،فاذا به يريد أن ينفذ النذر هذا احلديث مع النفس ،ترى انك قد صنعت
الذي نذره والداه ،فوقف يف طريق الزوار من نفسك جب ً
ال راسخاً ال تهزه مثل هذه
لتشييد حياتنا احلاضرة واملستقبلية.
إن واقعة الطف هي من أعظم الدروس خمتبئاً ،إال ان مشقة الطريق اتعبته فنام ،املوجات الضعيفة ،فحينها تستقيم وتعود
االنسانية ذات الرتبية الروحية ،فإننا اذا وحينها مرت قافلة الزوار عليه من دون اىل حالتك الطبيعية ،دون غضب او ضجر
زرعنا نهج احلسني يف وعينا وجعلناه ان يشعر ،فاصابه غبار من الزائرين ،وملا او ملل ،فاحلسني ،عليه السالم ،هو صاحب
منهاجاً تربوياً لنا ،فبذلك نستطيع أن نصنع استيقظ عرف ان القافلة قد فاتت فصمم املواقف العمالقة ،ومن تلك املواقف نستلهم
أجيا ً
ال حسينية .فان االجيال القادمة تعتمد على أن يعود مرة ثانية ،ولكن قد حدث القوة من امامنا ،سالم اهلل عليه.
ً
تربيتها على النهج الذي قد منا يف روحية له امر عجيب فيما بعد ،فلقد رأى مناما
ويبقى احلسني ،وقود االمة االسالمية
اآلباء واالمهات .وكلما قويت العالقة عجيباً حيث رأى كأن القيامة قامت وأمروا الذي يرتقي بها سلم التقدم والفالح االبدي
مع احلسني ،وازددنا دنواً منه ،كلما كنا بالنواصب اىل النار ،ولكن مل يشمله ذلك دون السقوط او الرتاجع او االستسالم.
االمر ،فتعجب وحينما استيقظ عرف ان
----------------قادرين على العيش بقوة وعزة واستقامة.
ّ
سبب عدم دخوله النار ،هو الغبار الذي غطى
« - 1االمام احلسني قدوة الصديقني»،
* سفينة النجاة
جسده من الزائرين ،فانقلبت االمور عنده لسامحة املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد
وانت يف هذه السفينة ،وحتى تبقى فيها رأساً على عقب ،وصار من املوالني لالمام حممد تقي املدريس.
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* فاطمة عمران

تساؤالت تستدعي التأمل؛ املرأة الناشئة يف خضم جتاذبات
األفكار والتيارات ومسارب احلياة اليومية!..
ويف إثبات اجلدارة تتضاعف التحديات فتندفع الفتاة تسعى
إلثبات ذاهتا وجدارهتا باإلنسانية فتتفوق دراسيا ،وتتميز اجتامعيا،
وال ترتك فرصة إال وأظهرت فيها أن للنساء طاقات ومهارات
وقوة تصميم ال تعرف الوهن.
وأمام كل فتاة يتجدد سؤال االختيار كل يوم؛ عن جدارهتا أمام
رهبا؟ ،أم تكون هشة فريسة سهلة! .وهل هي خملوق ال يكتمل إال
يف كنف رجل! ،أم مها يتشاركان التكامل.
* االنتامء للدين والتمرد

رحابة احلياة العامة قد ال تشعر الرجل أنه بني خيارين
االنتامء للدين أم للنوع ،بيد اخلصوصية للمرأة وما حييطها
من حصار جعل اخليار بني اهلويتني الدينية والنوع معقوال.
الرؤية الدينية ختتلف جدا عن الثقافة الرائجة
والتي تكرسها الثقافات البرشية ،وإنام ندعو املرأة
املؤمنة هبذا الدين أن تلتفت إىل خطيئة املقابلة
هذه ،وإمعان النظر يف حقيقة اهلوية املكتسبة ،والتي
يصنعها االعتقاد والعمل ،بيد إن اهلوية األساسية
األولية يف اإلنسانية ليس إال والتي يشرتك فيه البرش.
إن اهلوية املكتسبة التي يصنعها العمل؛ هي سعي فردي
ضمن بحر املجتمع مع حيويه من أمواج وتيارات ،ليس منها
ما يناقض اهلوية األساسية ينتسب للدين .إن اإلشكالية
يف جمتمعاتنا معرفية وأخالقية ،حيث تتباين بشدة عن الدين
احلنيف.
* اللباس والتلبس ،البوصلة اخلاطئة

اللباس أحد مظاهر املجتمعات الثقافية ،فـ"العباءة" لباس
املرأة يف بعض البلدان االسالمية ،ويف ظل العوملة بدأت املوضة
حتدث أزيا ًء مبتكرة تطيح باللباس املعهود.
بمراجعة 5سنوات سنجد التبدل جذريا ،فقد أصبحت
بصورة مضادة لغاياهتا بصورة تامة .فهي «تشف ،وتصف،
وتسرتعي النظر غري الربيء .»..وهي ظاهرة تستدعي التوقف

عند مجلة حمطات للتأمل «ازدواجية الرجل ..ثقافة الصورة وتأثري
الفضائيات ..ضعف الورع وهتميش غايات الترشيع.»..
إن خطورة حجاب املوضة ،والعباءة الفاقدة للحشمة كام
تتضمن خمالفة األحكام الرشعية ،فإهنا تعرب عن طريقة غري سوية
للحضور وإثبات الذات .وغري خفي إن تلك السبل تستثري
الشهوات والنظرات وتكون صادات عن االحرتام ،وعىل أقل
تقدير ليست من سبل كسبه .وال نظن أن التفكري املنطقي يوما ما
سيؤدي جلعله أحد وسائل االقتدار والفاعلية يف احلياة العامة.
* الصورة النمطية ،حرب البسوس

العناد أو االنقياد هو العالقة النمطية التي تقدمها الفضائيات
واجلرائد بني الرجل واملرأة .وإذا كان الرجل له مداه يف احلياة
العامة فهل عىل املرأة أن ترتاوح يف السجال املصطنع.
إن املجتمع نسيج متفاعل متشابك يسهم يف حمصلته
يف حتديد مسارب ووظائف ألفراده .واألعراف من مجلة
أهدافها حتقيق التوازن االجتامعي بني األفراد .وبعبارة
إجياد مناخ لالحرتام والتقدير والفسحة للنشاط يف
احلياة العامة.
ومن ثم اخللل بنسبة ما ال يتمثل يف الرجل بام
هو رجل وإنام يف منظومة األعراف التي تضيق من
فسحة القدرة عند املرأة يف النشاط العام.
وإذا كان التحكم يف احلياة العام بعيد املنال فإن نظام
األرسة بيد أطراف األرسة ،ويمكن اعتباره املدخل الطبيعي
إلحداث التبدالت.
* املناشط االجتامعية بوابة الفاعلية

األعراف السلبية التي كانت عائقا يوما ما انزاحت بقدر
كبري حتت ضغط الوعي أو ضغط أمواج التحرر ،ويف املحصلة
فإن عزوف املرأة عن الفعالية العامة أسبابه مرتبط بتطلعاهتا.
فبعض ال يبحثن عن دور أو يتطلعن لفاعلية ،وبعبارة هو
هتميش للتفكري العام ،أو انشغال بالتوافه .نعم البعض يتطلعن
ويمتلكن قدرا من السعي ،لكن الصعوبات مثل املوازنة بني
األرسة والعمل العام ..تشكل معوقات وإحباطات.
نعم؛ نصيب املرأة من التحديات أكثر من الرجل ،بيد أن
املكاسب تتطلب السعي.

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)
هـل يجـوز للمـرأة أن تتز ّيـن فـي عاشـوراء
بحجـة أن طبيعـة عملهـا يسـتوجب ذلـك ،أو
أنهـا ال تـزال فـي األيـام األولـى مـن الخطوبة ،أو
لسـبب آخر؟
 ينبغـي تجنّـب التز ّيـن فـي يوم عاشـوراء ألنهيـوم حـزن ،مواسـا ًة ألهـل البيت ،عليهم السلام.
مـا حكـم الـزواج فـي ذكـرى وفـاة األئمـة،
عليهـم السلام؟
 أوالً .أصـل العقـد والـزواج ليـس فيـه إشـكالأي وقـت مـن االوقـات.
فـي ّ
 ثانياً .أمـا إذا كان السـؤال عـن اإلحتفـالومظاهـر الفـرح ،فنقـول :إذا كان ذلـك عنادًا ألهل
البيـت ،عليهـم السلام ،وهتـكًا لحرمتهـم
فحـرام ،وفـي غيـر هـذه الحالـة ينبغـي التـرك
إحتراماً لمقـام أهـل البيـت ،وألنّـه يجـرح
عواطـف المؤمنيـن ومشـاعر المواليـن
ألهـل البيـت ،عليهـم السلام.
مـا هـو حكـم شـراء تجهيـزات
العـرس فـي شـهري محـرم و صفـر،
مثـل األثاث ،ومالبس العـرس ،وغيرها،
بينمـا يكـون الـزواج فـي ربيـع االول؟
 البـأس بذلـك وبـدون مظاهـر احتفاليـةتجـرح مشـاعر المؤمنيـن.
لمـاذا المشـي إلـى كربلاء يعـادل الـف
إن الحجـة فـي بيـت اهلل فقـط؟
حجـة ،مـع ّ
 ورد فـي بعـض الروايـات أن ثـواب زيـارةاإلمـام الحسـين ،عليـه السلام ،يعـدل ثـواب الحـج
المسـتحب أو العمرة المسـتحبة ،وهذا ال يعني أن
الزيـارة تقـوم مقـام الحـج والعمـرة ،فمـن اسـتطاع
إلـى الحـج وجـب عليـه الحـج وال تقـوم الزيـارة مقام
الحـج الواجـب.
ما هو أصل شـعيرة زيارة اإلمام الحسـين،
عليه السلام ،في األربعين؟
 جـاء فـي حديـث مشـهور عـن اإلمـام الحسـنالعسـكري ،عليـه السلام ،أنـه قـال« :عالمـات
المؤمـن خمـس :صلاة اإلحـدى والخمسـين ،وزيـارة
األربعيـن ،والتختـم فـي اليميـن ،وتعفيـر الجبيـن،
والجهـر ببسـم اهلل الرحمـن الرحيـم».

زرت االمـام الحسـين ،عليـه السلام ،فـي
ذكـرى األربعيـن قبـل عـدة ايـام مـن موعـد
الزيـارة ،فهـل يجـوز ذلـك أم تجـب زيارتـه فـي
نفـس يـوم األربعين فقط؟ ألن هنـاك من يقول
ال تُحسـب زيـارة األربعيـن إال فـي يومهـا.
 زيـارة اإلمـام الحسـين ،عليـه السلام ،فـياألربعيـن وفـي المناسـبات األخـرى مسـتحبة
وليسـت واجبـة ،وإذا زرتـه قبـل ذلـك التاريـخ فلـك
األجـر والثـواب ،إن شـاء اهلل تعالـى ،وإذا كان
بإمكانـك زيارتـه فـي نفـس اليـوم فقـد يتضاعـف
لـك األجـر إن شـاء اهلل.
أحـد األخـوان كتـب علـى ثوبـه مـن
الخلـف :يـا حسـين ،فمـا حكـم هـذا فـي
ا لشـر ع ؟
 ال بـأس بذلـك إذا لـم يكـن بقصـدالهتـك وعـدم االحتـرام ،ولكـن األفضـل
عـدم ذلـك.
هـل يجـوز خـروج النسـاء
ومشـاركتهن للرجـال فـي مواكـب
العـزاء التـي تُقـام فـي الشـوارع فـي
أيـام عاشـوراء ،علمًا بأن هـذه الظاهرة
لـم تكـن متعارفـة فـي منطقتنـا ولـم
يكـن لهـا وجـود؟
 يجـوز مـع المحافظـة علـى الموازيـنالشـرعية ،إذ ينبغـي المحافظـة علـى الحـدود
الشـرعية فـي إقامـة العـزاء علـى سـيد الشـهداء،
سلام اهلل عليـه.
مـا حكـم إجـراء التشـابيه فـي عزاء سـيد
تصور
الشـهداء ،عليه السلام ،مـن تمثيليـات
ِّ
واقعـة الطـف ،وكـذا الحـال فـي عـزاء أهـل
البيـت أجمعيـن ،عليهـم السلام؟
 جائز ما لم يتضمن هتكًا.مـا حكـم عمـل المجسـمات مـن أشـكال
وصـور تمثـل واقعـة الطـف بجميـع نواحيهـا،
وأيضـا فـي عزاء أهـل البيت أجمعيـن ،عليهم
السلام؟
 جائز ،شـرط أن ال تكون مجسـمات ذوات األرواحكاملة.
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* سعد الشمري
ان خماطبة العقول والقلوبٌ ،
فن ال
جييده إال من ميتلك أدواته ،وإذا اجتمعت مع
الظروف من حيث الزمان واملكان أثرت تأثرياً
بالغاً ،ووصلت الفكرة بسرعة الربق .فالتزام
األدب وحسن اخللق عموماً والتواضع على
وجه اخلصوص له دور كبري يف إقناع الطرف
اآلخر بقبول احلق والصواب .فكل من يرى
من حماوره توقرياً وتواضعاً ،ويلمس خلقاً
كرمياً ،ويسمع منه كالماً طيباً ،ال ميلك إال
ان حيرتم حماوره ويفتح قلبه الستماع رأيه.
وهذه هي طريقة القرآن الكريم يف تّلمس
حاجات الوجدان ،وأيضاً من عوامل جناح
األنبياء واملرسلني ،عليهم الصالة والسالم ،يف
إقناع الناس برساالتهم السماوية ،وما عليك
إال أن تتأمل يف أحاديث الرسول االكرم ،صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،لتستلهم منها كنوزاً
يف فقه الدعوة وصو ً
ال إىل حتقيق اهلدف
من الدعوة ،فإن مما حتسن العناية الشديدة
به نشر ثقافة اإلقناع وفنون احلوار ،وفن

االستماع وفهم شخصية اآلخر يف حماولة
لفهم دوافع موقفه.

* حوار وسط املعركة!

قبل وقوع السيف بني اصحاب االمام
احلسني ،عليه السالم ،وجيش ابن سعد
والنظام االموي ،استثمر االمام لساعات من
الزمن ،فرصة احلوار والتحدّث اىل الرجال
املغرر بهم من أهل الكوفة ،يف حماولة ومسعى
حضاري عظيم إليقاظ الوعي والضمري فيهم،
فكانت االحاديث املطولة واخلطابات العصماء،
ليست مقصورة هو ،عليه السالم ،إمنا قام بهذا
الدور العظيم ،عدد من االصحاب املفوهني
والبارزين ،مثل زهري بن القني ومسلم ابن
عوسجة وحبيب ابن مظاهر وآخرين ،وكان
هلذا اخلطاب االثر البالغ والثمرة الكبرية
اليت متثلت يف حتول احلر بن يزيد الرياحي
اىل معسكر احلق ،يف ذلك التحول التارخيي
العظيم.

إن مفهوم احلوار فيما يتعلق باحلر ،بدأ
من احلر نفسه ،بينه وبني نفسه ،ومتكن من
احلصول على النتيجة الصحيحة ،بينما
بقي سائر الناس يف اجلهة املقابلة ،على
جاهليتهم وعصبيتهم القبلية املناقضة للغة
احلوار واملنطق والربهان اليت حتدث بها االمام
احلسني ،عليه السالم ،والنتيجة أنهم بقوا
يلعنون ليومنا احلاضر.
من اجل الوصول اىل افضل الطرق
إليصال افكارنا وآرائنا اىل اآلخرين ،نتصفح
كتاب «كيف تنجح يف صناعة العالقات»،
لسماحة آية اهلل السيد هادي املدرسي ،بأن
«علينا أن حنارب اخلالفات وإال ألفسدت
علينا أمورنا مجيعا» .فاحلوار هو الذي خياطب
الضمري البشري ،وحياول الوصول إىل أعماق
اإلنسان ،وهذا حتديداً ما فعله اإلمام احلسني،
عليه السالم ،بكلماته وخطاباته ،وايضاً
مبواقفه العملية مع اعدائه ،فهو مل يظهر
امامهم بصورة احملب للحرب والقتال وعرض
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احلوار ُيعد وسيلة من وسائل نقل االفكار والرؤى ،فان احلاجة
تكون شديدة اىل إتقانه اكرث ،يف عصرنا الراهن ،ليكون احلوار ناجحًا يؤدي
اىل معرفة احلقيقة واملعرفة
العضالت ،إمنا ظهر كمصلح انساني وحمرر
للعقول والضمائر.
لقد خاطبهم ،عليه السالم...« :فانسبوني
من أنا؛ ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها
وانظروا؛ هل ّ
حيل لكم قتلي وانتهاك حرميت».
نالحظ كيف تد ّرج اإلمام باحلوار يف كالمه،
وكيف طرح استفهاماته على جيش عمر بن
سعد ،وكيف استخدم املنطق واالستدالل
إلقناع أش ّد أعدائه ،من خالل مظلوميته
وإظهار عدوانية أعدائه الذين يريدون قتله
دون أدنى سبب مقنع ،ولعلنا ال جند إ ّ
ال القليل
من اخلطب اليت جاءت هادئة مبنطقها ،هادر ًة
بقوتها الوجدانية كاخلطبة اليت خطبها
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،يف يوم عاشوراء
على املأل واليت جاء فيها« :أيها الناس امسعوا
أعظكم مبا هو حق لكم
قولي وال تعجلوا حتى ِ
علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم
ّ
فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني
النصف من أنفسكم ،فامجعوا أمركم
وشركاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم غمة
إلي وال تنظرون».
ثم اقضوا ّ
لنتصور األجواء اليت أحاطت باإلمام يف
حلظة إلقاء هذا اخلطاب؛ سيل األعداء من
ناحية ،وهم حياصرونه ،األطفال والنساء من
ناحية اخرى ،وكانت ساعة املواجهة الدامية
تقرتب حلظة بعد اخرى ،لكنه استطاع بهذه
اللحظات وهو يواجه املوت احملتوم ،ان حيافظ
على فسحة للحوار عسى ان تكون فرصة
للهداية ملن يشد العزم وحيرك إرادته ،كما
حصل مع احلر.

* ال نضيع الفرصة

إن ما حيدث احياناً للبعض ،أن تكون
طريقتهم يف احلوار سبباً البتعاد الناس عنهم
ومن ثم يتحول احلوار اخلاطئ ،اىل حجر
عثرة يف طريق عالقاتهم بالناس ،وسبباً
يف عدم حصوهلم على مزيد من االصدقاء،
ليس هذا فقط ،بل قد تكون الطريقة السيئة
للحوار ،سبباً يف اندالع الفتنة اليت يسقط فيها
االنسان فتدخله نار جهنم وقد جاء يف احلديث
الشريف عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله:

«وهل يُكب الناس على مناخرهم يف النار إال
حصائد ألسنتهم».
ومبا أن احلوار يُعد وسيلة من وسائل نقل
االفكار والرؤى ،فان احلاجة تكون شديدة اىل
إتقانه اكثر ،يف عصرنا الراهن ،ليكون احلوار
ناجحاً يؤدي اىل معرفة احلقيقة واملعرفة.
هذا احلوار ،رمبا يكون بني اشخاص خمتلفني
يف املدرسة وحميط العمل والسوق واماكن
اخرى ،كما يكون بني افراد االسرة الواحدة؛
كأن يكون بني االخوة وبني الوالدين ،كما
يكون بني اجلريان وهكذا ...ويكون يف خمتلف
الشؤون والقضايا ،ورمبا تكون القضايا حمل
النقاش ،سلبية كما قد تكون اجيابية ،او قد
ينتهي احلوار اىل نتائج غري واضحة ،فحتى
نزيد من فرص النجاح ،علينا اتباع الطرق
واالساليب الكفيلة بذلك:
أو ً
ال :ابدأ حوارك بالتأكيد على نقاط
االتفاق وركز عليها يف املناقشة ،ثم انتقل
بعد ذلك اىل نقاط االختالف ،وبهذه الطريقة
تكون قد كسبت الطرف اآلخر و اصبح
النقاش بينكما بعيداً عن األنانية ،فاحلوار
جيب ان يكون وسيلة للوصول اىل اتفاق،
وليس لتعميق اخلالف ،وأن يكون على قاعدة
االخالص هلل تعاىل والرغبة يف الوصول اىل
احلق والصواب ،واحذر من وجود الرغبة يف
الغلبة الشخصية ،ومعرفة الطرف اآلخر
بوجود مصلحة خاصة وراء احلوار .فاملتحدث
اللبق هو ذلك الذي حيصل على اكرب عدد
ممكن من النقاط االجيابية ،يقول االمام
احلسني ،عليه السالم« :الشرف موافقة
االخوان وحفظ اجلريان ،وحسب املرء من
صداقته كثرة موافقته وقلة خمالفته».
ثانياً :ان تتفهم انت وجهة نظر اآلخرين
و إبداء االحرتام هلم .إن األخذ بآداب احلوار،
جيعل للحوار قيمته العلمية ،وانعدامها يقلل
من الفائدة املرجوة منه للمتحاورين ،وهذا
ما نراه حنن يف بعض الربامج احلوارية اليت
ترعاها قنوات تلفزيونية ،كاليت حتمل
عناوين «االجتاه املعاكس» ،واشباهها ،مما
تفتقد للحوار املتزن احملافظ على آداب احلوار
واحرتام الطرف اآلخر ،وبعض هذه احلوارات

تنتهي يف حلظاتها االوىل ،وذلك لعدم التزام
املتحاورين بآداب احلوار  .إن احلوار اجليد ،البد
أن تكون له آداب عامة ،ويكون مؤشراً إلجيابية
هذا احلوار أو سلبيته ،فانعدامها جيعل احلوار
عديم الفائدة .وعند احلوار ينبغي أن تكون
هناك اسلوب وطريقة لضمان استمرارية
احلوار ،كي ال ينحرف عن اهلدف الذي من
أجله بدأ احلوار ،وحتى بعد انتهاء احلوار البد
من وجود ضمان تنفيذ نتائج ومثار احلوار،
فكم من حوار كان ناجحاً ولكن لعدم االلتزام
باآلداب اليت تكون بعد احلوار كانت النتائج
سلبية على املتحاورين.
اضافة اىل ذلك ،فان مصداقية احلديث ،له
تأثريه الكبري يف جناح احملاور ،فوجود النقيض
هلذه الصفة ،وهي الكذب ،يفقد طريف احملاورة
أمانتهم فيتسلل الشك يف افكارهم وآرائهم،
فكلما متسك احملاور بهذه الصفة كان له
األثر البليغ يف إقناع حماوريه بصحة دعواه
وسالمة قضيته .فاحملاور الصادق جيعل لكل
كلمة ،قيمة واضحة تؤثر فيمن يتحاور أو
يستمع له.
ثالثاً :الصرب والسماحة
إن البعض يضيق صدره بسرعة يف
احملاورة ،حتى وإن كان الطرف اآلخر ال
خيالفه يف الرأي ،وهذا أمر خطري؛ ألنه ال
يتمكن من شرح أو توضيح وجهة نظره ،فضال
عن أنه لن يستطيع الدفاع عنها ،مهما كانت
صحيحة وصائبة ،لذا جيب أن يتصف احملاور
بالصرب والتأني والتسامح ،اليت هي باألساس
من صفات املؤمن.
ثم إن التسامح و الروح الرياضية لدى
احملاور ،متثل عام ً
ال نفسياً يف جناح احلوار،
ً
ً
عندما يكون منطلقه انسانيا شامال ،فالذي
يتحاور ويسعى إليصال الفكرة اىل الطرف
املقابل ،ال يعد على خصمه األخطاء للتش ّفي
به ،إمنا لتعميم الفائدة وتقويم احلالة الدينية
والثقافية بشكل عام .فاملتحاورون ،لو نظر
كل منهم اىل من حياوره نظرة تسامح و
رمحة ،وسعى إليه باحلسنى وباخللق الرفيع،
لكان انتشار االفكار االصيلة والصحيحة
اكرب بكثري مما نرى اليوم.
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لهذه
األسباب

نزور
الحسين
فزوروه

* جواد السيد سجاد الرضوي
القرب الشريف واملرقد املطهر لإلمام
احلسني ،عليه أفضل الصالة والسالم،
يف كربالء املقدسة بالعراق ،روضة من
رياض اجلنة ،ومهبط مالئكة السماء ،ومزار
األنبياء والرسل؛ أال يستحق أن يزوره كل
املسلمني على مدار العام؟
ليس الغريب ،أبدا ،أن يزور كربال َء
املقدسة ،سنويا ،عشرات املاليني ،بل الغريب
أن ال يزورها مئات املاليني!!
و ليس الغريب ،أيضا ،أن يزور كربال َء
املقدسة أتبا ُع املذهب اجلعفري ،بل الغريب
أن ال يزوره أتباع املذاهب االسالمية األخرى!!
و لعل السؤال العريض الذي يطرح

نفسه ،دائما وأبدا ،هو :ملاذا هذه الزيارة
املليونية ملرقد اإلمام احلسني ،عليه السالم،
يف كربالء املقدسة واليت تبلغ ذروتها يف يوم
األربعني من كل عام؟
لقد اعتدنا أن نطرح األمور ببساطة،
ونناقشها بيسر وسهولة .وعليه؛ فإننا نطرح
اإلجابة على هذا التساؤل من خالل احملاور
الثالثة التالية..

* املحور األول :كربالء
روضة من رياض اجلنة

كلنا يتطلع إىل حياة اخللد يف اجلنة
بعد النشور بعد املوت ،ويسعى لتحقيق هذا
اهلدف املنشود خالل سين حياته يف الدنيا؛ بل
إن لسان حالنا ومقالنا  -يف كل دعواتنا  -أن
يرزقنا اهلل اجلنة والرضوان يف دار السالم
جبوار نبيه وأهل بيته األطهار ،عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم.
إن جنة اخللد تلك هلا قطعة عندنا هنا
يف الدنيا ،وهي  -بالتحديد  -هذه البقعة
اجلغرافية اليت تعرف بـ «كربالء» .ويف
يوم القيامة ،ستزف هذه األرض إىل اجلنة،
وتبقى أشرف بقعة يف اجلنة؛ ولكن ما
الدليل على ذلك؟

الدليل على ذلك روايات كثرية؛ نذكر،
يف ما يلي ،إثنتني منها:
* عن أبي جعفر «الباقر» عليه أفضل
الصالة والسالم ،قال:
«خلق اهلل تبارك وتعاىل أرض كربالء،
وقدسها ،وبارك عليها .فام زالت قبل َخلق
اخللق مقدسة مباركة ،وال تزال كذلك
اهلل
َ
حتى جيعلها اهلل أفضل أرض يف اجلنة،
وأفضل منزل ومسكن؛ ُيسكن اهلل فيه أولياءه
()1
يف اجلنة»
قال اإلمام علي بن احلسني السجاد،
عليهما أفضل الصالة والسالم:
«اختذ اهلل أرض كربالء حرم ًا آمن ًا
مبارك ًا.و إنه إذا زلزل اهلل تبارك وتعاىل
األرض وسريهاُ ،رفعت  -كام هي برتبتها
فجعلت يف أفضل روضة
 نورانية صافيةُ ،من رياض اجلنة ،وأفضل مسكن يف اجلنة؛ ال
يسكنها إال النبيون واملرسلون« .او قال :أولو
العزم من الرسل»؛ فإهنا لتزهر بني رياض
اجلنة كام يزهر الكوكب الدري بني الكواكب
ألهل األرض .يغشى نورها أبصار أهل اجلنة
مجيعا؛ وهي تنادي :أنا أرض اهلل املقدسة
الطيبة املباركة؛ التي تضمنت سيد الشهداء
وسيد شباب أهل اجلنة» (.)2
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من أراد اهلل به اخلري ،قذف يف قلبه حب اإلمام احلسني ،عليه السالم ،وحب زيارته
إذا؛ فأرض كربالء اليت هلا هذه املنزلة
الرفيعة ،وهذا الشرف العظيم؛ أال تستحق
أن يزورها كل مسلم؟!

*املحور الثاين :غفران الذنوب بزيارة
احلسني ،عليه أفضل الصالة والسالم

كل مسلم  -من أي مذهب كان -
يسعى جاهدا  -وهو يف هذه احلياة  -أن يغفر
اهلل ذنوبه اليت يرتكبها بطبيعته البشرية،
وغفلته ،وتساهله مع نفسه األمارة بالسوء،
وضعفه أمام وساوس شياطني اجلن واإلنس.
و يتوسل -لتحقيق هذا اهلدف  -بكل
متاحة له لغفران
ممكنة
شرعية
وسيلة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ذنوبه ،ومن ثم علو درجاته إذا حمق اهلل
ذنوبه وبدل سيئاته حسنات .و لعل من أهم
وسائل غفران الذنوب -إن مل تكن أهمها على
اإلطالق -زيارة اإلمام احلسني ،عليه السالم،
يف كربالء املقدسة .ولكن ما الدليل على
ذلك؟ الدليل على ذلك روايات مستفيضة؛
نذكر يف ما يلي ،روايتني منها:
* قال اإلمام الصادق ،عليه أفضل
الصالة والسالم:
«وكل اهلل بقرب احلسني أربعة آالف
َم َلك؛ ُش ْعث غُرب ،يبكونه إىل يوم القيامة.
فمن زاره عارفا بحقه ،شيعوه حتى يبلغوه
مأمنه .وإن مرض عادوه غدوة وعشيا .وإن
مات ،شهدوا جنازته ،واستغفروا له إىل يوم
القيامة»(.)3
* قال اإلمام موسى الكاظم ،عليه أفضل
الصالة والسالم:
«أدنى ما ُيثاب به زائر أيب عبد اهلل بشط
الفرات ،إذا عرف حقه وحرمته وواليته ،أن
()4
ُيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»
إذا؛ فزيارة اإلمام احلسني ،عليه السالم،
اليت هلا هذا األثر الفعال والسريع يف غفران
الذنوب ورفع الدرجات ،أال تستحق أن يؤديها
كل مسلم؟!

* املحور الثالث :الثواب
املقارن بثواب احلج والعمرة

كيف نفهم النصوص الواردة عن
الرسول األعظم واألئمة األطهار ،عليه
وعليهم السالم ،حول رجحان ثواب زيارة
اإلمام احلسني ،عليه السالم ،على ثواب

احلج والعمرة أضعافا مضاعفة؟
ذلك حبث دقيق وشيق؛ له خمتصوه
واملتعمقون فيه .ولكن يف هذه العجالة؛
لنطلع -أوال -على أحد تلك النصوص
لنستوعبه ،ثم ليبحث كل قارئ عن العلة
يف هذه املقارنة العجيبة والفريدة يف املصادر
املعتمدة ،وسيجد ضالته.
و قبل ذكر هذا النص؛
لو اجتمع أهل األرض مجيعا عىل أن
ُيصوا ثواب ِحجة من ِحجج رسول اهلل،
صىل اهلل عليه وآله ،أو عمرة من أعامره؛ ال
يقدرون عىل ذلك ولو كان بعضهم لبعض
ظهريا.
يف هذا النص ،يقارن رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وآله ،بني ثواب زيارة اإلمام احلسني،
عليه السالم ،وثواب ِحججه وأعماره؛ فريفعه
إىل سبعني ضعفا.
ولو فرضنا -جدال -إننا استطعنا أن
حنصي ثواب ِحجة واحدة من ِحجج رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،أو عمرة من أعماره؛
فإننا حنتاج إىل أن نضاعف ذلك الثواب
سبعني مرة لنحصل على ثواب زيارة واحدة
لإلمام؛ فأية عظمة لإلمام ،عليه السالم؛ بل
أية عظمة لزيارته وزواره؟!
لنتأمل هذا النص:
عن اإلمام جعفر الصادق ،عليه أفضل
الصالة والسالم ،قال« :كان احلسني بن عيل،
عليهام السالم ،ذات يوم يف حجر النبي ،صىل
اهلل عليه وآله ،يالعبه ويضاحكه؛ فقالت
عائشة :يا رسول اهلل! ما أشد اعجابك هبذا
الصبي؟! فقال هلا :ويلك؛ وكيف ال أحبه وال
أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني .أما
أن أمتي ستقتله؛ فمن زاره بعد وفاته ،كتب
اهلل له ِحجة من ِحججي.قالت :يا رسول اهلل!
ِحجة من ِحججك؟ قال :نعم؛ ِحجتني من
ِحججي .قالت :يا رسول اهلل! ِحجتني من
ِحججك؟! قال :نعم؛ وأربع .قال :فلم تزل
تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ سبعني ِحجة
()5
من ِحجج رسول اهلل بأعامرها»
و هناك أسباب وجيهة أخرى تدعونا
هلذه الزيارة املباركة؛ استخلصناها من
نصوص الروايات؛ نذكرها يف النقاط
التالية:
 -1ليس من ملك مقرب وال نيب مرسل

إال وهو يستأذن اهلل تعاىل أن يزور اإلمام
احلسني ،عليه السالم.
 -2زيارة اإلمام احلسني ،عليه السالم،
تزيد يف الرزق ،ومتد يف العمر ،وتدفع مدافع
السوء.
 -3ال يزور اإلما َم احلس َ
ني ،عليه السالم،
مكروب إال ورده اهلل إىل أهله وقلبه مسرور.
ٌ
 -4ال تعد أيام زائري اإلمام احلسني،
عليه السالم ،جائيا وراجعا من عمره.
 -5ما من أحد يوم القيامة إال ويتمنى
أنه زار اإلمام احلسني ،عليه السالم ،ملا يرى
ما يصنع بزواره من كرامتهم على اهلل.
 -6زوار اإلمام احلسني ،عليه السالم،
يدخلون اجلنة قبل الناس بأربعني عاما
وسائر الناس يف احلساب.
 -7من أتى قرب اإلمام احلسني ،عليه
السالم ،يف السنة ثالث مرات ،أمن من الفقر.
 -8إذا كان زائر اإلمام احلسني ،عليه
السالم ،شقياُ ،
كتب سعيدا ،ومل يزل
خيوض يف رمحة اهلل.
 -9من أراد اهلل به اخلري ،قذف يف قلبه
حب اإلمام احلسني ،عليه السالم ،وحب
زيارته.
تلك ،إذاً ،بعض األسباب اليت تدعونا
ومعنا املاليني -لزيارة اإلمام احلسني،عليه السالم ،على مدار العام ،وخباصة
وليال بعينها ،وعلى اخلصوص يف
يف أيام
ٍ
يوم األربعني .و يف ذكرى أربعني اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،نقول إلخواننا املليار
مسلم الذين ال يزورون اإلمام احلسني ،عليه
السالم :ملاذا هذا اجلفاء يف حق اهلل واملالئكة
واألنبياء والرسول األعظم وأهل بيته ،عليه
وعليهم أفضل الصالة والسالم؛ بل ويف حق
أنفسكم وأفراد أسركم؟!
ونقول إلخواننا املسلمني الذين يزورون
اإلمام احلسني باستمرار :زوروا اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،وزوروه ،وزوروه،
حتى ينقطع النفس.
-----------( )1بحار األنوار ،ج ،22ص .140
( )2بحار األنوار ،ج  ،22ص.140
( )3وسائل الشيعة ،ج  ،10ح.1
( )4وسائل الشيعة ،ج  ،10ح.4
( )5وسائل الشيعة ،ج  ،10ح .14
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الزيارة في أحاديث المعصومين
وعناصر بناء الوعي وتحقيق اليقظة

* الشيخ ماجد الطريف
ُتعد زيارة املشاهد املشرفة واملراقد
املقدسة ،من أهم مشروعات أهل البيت،
عليهم السالم ،لتواصل األمة مع العقيدة
ورموزها وابطاهلا ،وترسم الطريق املضيء
حنو أشد مصادر االهلام الروحي واملعنوي.
هذه القيمة املقدسة ،تشكل إرثاً إنسانياً
ال تقتصر على شخص دون آخر أو فئة

دون أخرى ،أو حتى شعب دون آخر ،إمنا
تعين مجيع سكان العامل ،ملا هلا من الطابع
اإلنساني واملشروعية املستندة إىل الفطرة
والعقل والضمري الواعي والعاطفة اجلياشة
اليت خترج من احلب و الوالء ألهل بيت
العصمة ،عليهم أفضل الصالة والسالم،
وهذا ما فسر من قبل العلماء ،سر بقاء هذه
الظاهرة االجتماعية والقيمة املقدسة حتى
اليوم ،بل أنها اضحت اليوم عابرة للحدود،
بعد اخرتاقها قلوب املؤمنني حبرارة اإلميان
والوالء احلسيين ،وهذا جتسيد احلديث
النبوي« :إن للحسني حرار ًة يف قلوب املؤمنني
ال تنطفأ أبداً» .وكلمة «أبداً» إحدى األسرار
اإلهلية اليت ميز بها اهلل -تعاىل -سيد
الشهداء ،عليه السالم.
عن معاوية بن وهب قال :اس�تأذنت على

أبي عبداهلل (الصادق ،عليه السالم) فقيل لي:
ادخ�ل ،فدخل�ت فوجدت� ُه يف مصلاه ،فجلس�ت
حت�ى قض�ى صالته فس�معته وه�و يناجي ربه
وهو يقول:
ِ
ِ
َ
َ
« َيـا َمـ ْن خ ّصنَـا بالك ََرا َمـةَ ،وخ ّصنَـا
بِالو ِصي ِ
ـةَ ،و َوعَدَ نَـا الشـ َفاعَةَ ،و َأ ْع َطانَـا
َ ّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ضى َو َمـا َبقـيَ ،و َج َعـل أفئـدَ ًة
ـم َمـا َم َ
ع ْل َ
َّـاس َ ْت ِ
ِمـ َن الن ِ
ـوي إِل ْينَـا ،اغْفـر ِل َو ِل ْخ َو ِان
ِ
بر ِأب احلُ َس ْ ِ
َولِـزُ َو ِار َق ِ
ـوات اهللِ َع َل ْيـه،
ين َص َل َ
ِ
الذيـ َن َأ ْن َف ُقـوا َأ ْم َو َالُـمَ ،و َأ ْش َ
ـخ ُصوا َأ ْبدَ َانُم
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ْغ َبـة ِف بِرنَـا َو َر َجـا ًء لـا عنْـدَ َك ِف ص َلتنَـا،
ـك َص َل َواتِ َ
ـو ُه عَلى نَبِ َي َ
ـك
س ُو َر ًا َأ ْد َخ ُل ُ
َو ُ ُ
ِ
ِ
ِ
إجا َبـ ًة ِمن ُْهـم ألَ ْم ِرنَـاَ ،و َغ ْيظـاً
َع َل ْيـه َوآلـهَ ،و َ
ِ
ِ
ِ
ـك ر َض َ
ـو ُه عَلى عَدُ ونَـاَ ،أرا ُدوا ب َذل َ
اك،
أ ْد َخ ُل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْالهـم بِال َّل ْيـلِ
ـوانَ ،واك ُ
َفكَاف ِهـم َعنَـا بالر ْض َ
اخ ِلـف عَلى أهالِ ِيهـم وأو ِ
َوالن ََه ِ
ـارَ ،و ْ
الد ِهـم
َ
َ ْ
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عن االمام الباقر ،عليه السالم« :مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني،
إتيانه يزيد يف الرزق ،وميد يف العمر ،ويدفع مدافع
عليه السالم ،فإن
ُ
السوء ،وإتيانه مفرتض على كل مؤمن يقر له باإلمامة من اهلل»
أح َس ِ
ّ
اص َب َح َهـم
ـن اخلَ َلـفَ ،و ْ
الذيـ َن َخ َّل ُفـوا بِ ْ
ـار عَنِيـد ،وك َُل َض ِعيـفٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ش كُل َج َب
َ
َوأكْفهـم َ َ
ـك أو َش ِ
ش َشـ َياطِ ِ
ني ِ
ـديدَ ،و َ ِ
اجل ِ
ِمـ ْن َخ ْل ِق َ
ـن
ِ
ِ
ِ
َواالن ِ
ْـسَ ،وأعْط ِهـم َأ ْفضـل َمـا َأ َّم ُلـوا من َ
ْـك
انـم ،ومـا آ َثرونَـا بـهِ
ِف غُربتِ ِهـم عَـن أو َط ِ
ِ
َ َ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ
أهالِ ِي ِهـم َو َق َرا َب ِاتِـم ،ال ُّل ُهم إنَّ
عَلى أ ْبنَائهـم َو َ
أعْدَ اءنَـا عَا ُبـوا َع َل ْي ِهم ُخر ِ
وج ِهـمَ ،ف َلم َي َنه ُهم
ُ
َ
ـخ ِ
الش ُ
َذلِ َ
ـك عَـن ُّ
وص إلينَـاَ ،و ِخال َفـ ًا ِمن ُْهـم
ارحـم تِ َ
الو ُجـوه التِّي
لك ُ
عَىل َمـن َخا َل َفنَـاَ ،ف َ
ِ
َ
َي َهتـا َّ
ارحـم تلـك اخلُدُ ود
الشـمسَ ،و َ
َقـد غ َّ َ
ِ
ارحم
فـرة ِأب عَبـداهللَ ،و َ
التِّـي َت َقل َبـت عَىل ُح َ
ْين التـي جـر ِ
لـك االع ُ ِ
ت ُد ُموعُهـا َرمحَـةً
تِ َ
َ َ
لـك ال ُق ِ
ارحـم تِ َ
لـوب التِـي َجزَ عَـت
َلنَـاَ ،و َ
ِ
ِ
َ
َ
الصخـة التي كَانَت
احت َقـت لنـاَ ،و َ
ارحم َّ
َو َ َ
ِ
ِ
ُك ت َ
اللهـم ِإن أسـت َُودع َ
لـك االن ُفـس،
َلنَـاُ ،
لـك االبـدَ ان َحتَـى ت َُوافِ ِيهم عَلى احلَ ِ
َوتِ َ
وض
َيـوم ال َع َط ِ
ـش»
فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء،
فلما انصرف قلت :جعلت فداك ،لو أن هذا
الذي مسعت منك كان ملن ال يعرف اهلل،
لظننت أن النار ال تطعم منه شيئاً ،واهلل لقد
متنيت أني كنت زرته ومل أحج ،فقال لي :ما
أقربك منه ،فما الذي مينعك من زيارته؟ ثم
قال :يا معاوية مل تدع ذلك؟ قلت:
مل أدر أن االمر يبلغ هذا كله ،قال:
يا معاوية! من يدعو لزواره يف السماء
أكثر ممن يدعو هلم يف االرض ،يا معاوية
ال تدعه ،فمن تركه رأى من احلسرة ما
يتمنى أن قربه كان عنده ،أما حتب أن
يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن يدعو له
رسول اهلل وعلي وفاطمة واألئمة؟ أما حتب
أن تكون غداً ممن ينقلب باملغفرة ملا مضى
ويغفر له ذنوب سبعني سنة؟ أما حتب أن
تكون غداً ممن تصافحه املالئكة؟ أما حتب
أن تكون غدا فيمن خيرج وليس له ذنب
فيتبع به؟ أما حتب أن تكون غدا ممن يصافح
رسول اهلل؟

* رسالة الزيارة

ّ
إن اهلل تعاىل جعل للحسني ،عليه
ً
ً
السالم ،مكانة وشأنا ش ّرفه بهما على سائر
وأمه وأخيه ،صلوات
اخللق بعد جدّه وأبيه ّ
ً
اهلل عليهم أمجعني ،إذ جعل قربه منارا يُزار
ويُقصد من قبل املاليني من حمّبيه وشيعته،
لذا جند يف روايات أهل البيت،عليهم
السالم ،الكثري من ّ
احلث على زيارته ،لتلك
اخلصوصية اليت جعلها اهلل تعاىل لسبط
نبيه ،صلى اهلل عليه وآله ،ملا قدّمه من
تضحيات ألجل إعالء كلمة اهلل تعاىل.
يف االحاديث املروية عن املعصومني،
عليهم السالم ،جند اهتماماً بالغاً بأمر
الزيارة ،وحتديد أجر وثواب جزيل ملن يقوم
بهذه الشعرية احلسينية ،بعد أن وضعوا لنا
صيغاً ومفردات خاصة ،وردت يف كتب
الزيارات املعتربة ،تهدف اىل تعميق الوعي
والثقافة الدينية.
لذا وردت يف الرواية« :عن أبي جعفر
(الباقر ،عليه السالم) قال :مروا شيعتنا بزيارة
قرب احلسني ،عليه السالم ،فإن إتيان ُه يزيد يف
الرزق ،ويمد يف العمر ،ويدفع مدافع السوء،
وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر له باإلمامة
من اهلل».

* فلسفة ّ
احلث عىل الزيارة

وأكثر من ذلك أن هناك نصوصاً ميكن
وصفها بـ"املنجم" الحتوائها على طبقات
هائلة من الروايات اليت فيها كم هائل من
الرؤى واإلضاءات الباعثة على شد اآلخرين
وتفجري الطاقات الكامنة النابعة من االنتماء
ألهل البيت ،عليهم السالم ،وهذه الوفرة
من االحاديث الداعية إىل زيارة مراقد أهل
البيت ،عليهم السالم ،وممارسة مجلة من
النشاطات العبادية اليت تعمل على فتح
قنوات مباشرة مع اجلمهور املنتمي إليها،

من أهدافها تزويد حمبيهم بعناصر بناء
الوعي وحتقيق اليقظة واملقاومة والصمود
وحماربة االحنراف .جاء يف الرواية «عن
إسحاق بن عمار ،عن أبي عبداهلل قال :موضع
قرب أبي عبد اهلل احلسني ،عليه السالم ،منذ
يوم دفن فيه روضة من رياض اجلنة» .وعن
نفس املصدر ايضاً قال« :موضع قرب احلسني،
عليه السالم ،ترعة من ترع اجلنة».

* ّ
احلث عىل كسب «الثواب»

مسألة التأكيد على «الثواب» ،اليت
تسعى السلطات الباغية إىل إلغاء مفهومها،
من خالل التالعب باملفاهيم األساسية
للدين احلنيف مثل ،التوحيد والشرك
والنبوة واإلمامة واملعاد واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر واجلهاد والوالء والرباءة
والوحدة واإلخاء ،فيما تعمل هذه الروايات
املباركة على بث روح األمل يف نفوس
املؤمنني بتحقيق الوعد اإلهلي يف نصر
قضية أئمتهم ،والطلب يف إدراك ذلك اليوم
الذي يأخذون بثأرهم من أعداء الدين ،وهذا
ما نالحظه يف زيارة عاشوراء؛
« َف ُ
َ
أسأل اهللَ َّ
َ
أكر َمنِي
و
ك
م
ا
ق
َ
َ
أكر َم َم َ
الذي َ
ِ
أر َك َم َع إ َما ٍم َمن ُْصورٍ
ب َث ِ
َ
َ
َ
بِ َك ْ
أن َيرزُ قني طل َ
ٍ
ِ
ِ
أه ِل َبيت ُم ََمد ،صىل اهلل عليه وآله
م ْن ْ
وسلم.»...
«عن احلسني بن ثوير بن أبي فاختة
قال :قال أبو عبد اهلل ،عليه السالم :يا حسني
من خرج من منزله يريد زيارة قرب احلسني
بن علي ،عليه السالم ،إن كان ماشياً كتب
له بكل خطوة حسنة وحما عنه سيئة ،حتى
إذا صار يف احلائر ،كتبه اهلل من املفلحني
املنجحني ،وإذا قضى مناسكه ،كتبه اهلل من
الفائزين ،وإذا أراد االنصراف أتاه ملك فقال:
إن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله وسلم،
يقرئك السالم ويقول لك :استأنف العمل
فقد غفر لك ما مضى».
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ّ
منازل حل فيها اإلمام الحسين ،عليه السالم ،في طريقه الى الكوفة

عبر وتجارب في طريق قافلة الحسين
* إعداد  /قاسم الكرعاوي

يف شهر ذي احلجة احلرام من سنة60
للهجرة ،خرج االمام احلسني ،عليه السالم،
من مكة متوجهاً إىل العراق ،وقبل أن خيرج،
قام خطيباً فقال« :احلمد هلل وما شاء اهلل وال
قوة إال باهلل وصلى اهلل على رسوله الكريم،
ُ
«خط املوت على ولد آدم خمط القالدة على
جيد الفتاة وما أوهلين إىل أساليف اشتياق
يعقوب إىل يوسف وخري لي مصرع أنا القيه
كأني بأوصالي تقطعها عسالن الفلوات بني
النواويس وكربالء فيمألن مين أكراشاً
جوفاً وأجربة سغباً ال مصيص عن يوم خط
بالقلم رضا اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب على
بالئه ويوفينا أجور الصابرين ،لن تشذ عن
رسول اهلل حلمته بل هي جمموعة له يف
حظرية القدس تقربهم عينه وينجز بهم

وعده ،أال من كان فينا باذ ً
ال مهجته موطناً
على لقاء اهلل نفسه فلريحل معنا فإني راحل
مصبحاً إن شاء اهلل تعاىل».
وكان خروجه ،عليه السالم ،وأهل بيته
ومواليه وشيعته من أهل احلجاز والبصرة
والكوفة الذين انضموا إليه أيام إقامته
مبكة وتوجهوا صوب كربالء ،ويف مسريته،
عليه السالم ،نزل يف عدة منازل ،وردت يف
كتاب «تقويم الشيعة» ،ملؤلفه عبد احلسني
النيشابوري .ولتحاشي اإلطالة خنتار
أبرز وأهم املنازل اليت نقتبس منها ال ِعرب
والدروس التارخيية:

* األبطح

مسيل وادي مكة ،وهو مسيل واسع فيه
دقاق احلصى ،أوله عند منقطع العشب بني
وادي ِمنى ،و آخره ،متصل باملقربة اليت تسمى

باملعّلى عند أهل مكة .وقد ورد يف املصادر
التارخيية ،أن يزيد بن ثبيط البصري ،كان
له عشرة ابناء ،فدعاهم إىل اخلروج معه إىل
احلسني ،عليه السالم ،فانتدب منهم اثنان:
عبداهلل وعبيد اهلل ،ونفر من الشيعة ،خرجوا
من البصرة أيام سد الطريق ،فأتوا إىل
األبطح من مكة .فاسرتاح ابن ثبيط البصري
يف رحله ثم خرج إىل احلسني ،عليه السالم،
وقد بلغه ،عليه السالم ،جميئه فجعل يطلبه
حتى جاء إىل رحله .فقيل له ،عليه السالم،
قد ذهب إىل رحلك .فجلس ،عليه السالم،
يف رحله ينتظره ،وأقبل يزيد ملا مل جيد
احلسني ،عليه السالم ،يف رحله ،قال« :بفضل
اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا» السالم
عليك يا بن رسول اهلل .ثم سّلم عليه ،وجلس
إليه وأخربه بالذي صنعه ،فدعا له احلسني،
ضم رحله إىل رحل اإلمام،
عليه السالم ،ثم ّ
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يف وادي عقيق ،رأى احلسني ،عليه السالمً ،
رجال من بني أسد،
اسمه بشر بن غالب ،فسأله عن أهل الكوفة فقال« :القلوب معك
والسيوف مع بني أمية» .قال ،عليه السالم ،صدقت يا أخا بني أسد
وما زال معه ح ّتى أتوا كربالء.

* ِ
الصفاح

نزل ،عليه السالم ،به يوم اجلمعة،
إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة
60هـ ،إنه موضع بني حنني وأنصاب احلرم
على سرية الداخل إىل مكة من مشاش،
وهناك التقى الفرزدق باإلمام ،عليه السالم.

* وادي العقيق

نزله ،عليه السالم ،يوم السبت الثنيت
عشرة مضني من ذي احلجة .ويسمى
«عقيق املدينة» وفيه عيون وخنل ،وقيل :هي
عقيقان :األكرب واألصغر .ويف هذا العقيق،
دور وقصور ومنازل وقرى .قال الشيخ
ابن منا  -رمحه اهلل :-فرأى احلسني ،عليه
السالم ،رج ً
ال من بين أسد ،امسه بشر بن
غالب ،فسأله عن أهل الكوفة فقال« :القلوب
معك والسيوف مع بين أمية» .قال ،عليه
السالم ،صدقت يا أخا بين أسد .واملشهور أن
مالقاة بشر للحسني ،عليه السالم ،كانت
يف «ذات عرق» ،وإن عوناً وحممداً ابين عبد
اهلل بن جعفر حلقا باحلسني ،عليه السالم،
بوادي العقيق مع كتاب أبيهما إىل احلسني،
عليه السالم.

* وادي الصفراء

وقد ورده ،عليه السالم ،يوم االحد 13ذي
احلجة .و وادي الصفراء من ناحية املدينة،
هو واد كثري النخل والزرع يف طريق احلاج،
بينه وبني بدر ،مسافة حافلة بالعيون
اجلارية إىل «ينبع» اليت كانت ُ
جلهينة
واالنسار ،ولبين فهر ونهد ،وكان جممع بن
زياد وعباد بن مهاجر ،يف منازل جهينة حول
املدينة فلما خرج احلسني ،عليه السالم،
من مكة إىل العراق مر بهم .وخرج جممع
وعباد ،يف أثر احلسني ،عليه السالم ،والزموه
إىل الطف ،وقتال بكربالء.

* احلاجر

نزل ،عليه السالم ،به يف منتصف ذي

احلجة .وإن احلسني ،عليه السالم ،ملا بلغ
«الرمة» بعث أخاه
احلاجر ،التابعة ملنطقة
ّ
من الرضاعة عبداهلل بن يقطر ،أو قيس
بن مسهّر الصيداوي ،رمحهما اهلل ،بكتاب
له إىل مسلم بن عقيل ،عليه السالم ،وإىل
أهل الكوفة ،فاعتقله احلصني بن منري يف
«القادسية».

* اخلزيمية

ورد ،عليه السالم ،فيه يوم 18ذي احلجة،
و «اخلزميية» منسوبة إىل خزمية بن حازم،
وهو من منازل احلاج ،من الكوفة بعد
الثعلبية وقبل األج ُفر.
وملا نزل ،عليه السالم ،اخلزميية ،أقام
بها يوماً وليلة فلما أصبح أقبلت عليه
أخته زينب ،عليهما السالم ،وقالت :يا أخي!
أال أخربك بشيء مسعته البارحة؟ فقال
احلسني ،عليه السالم ،وما ذاك؟ قالت ،عليها
السالم :خرجت يف بعض الليل فسمعت
هاتفاً يهتف ويقول:
أال يا عني فاحتفيل بجهد
ومن يبكي عىل الشهداء بعدي
عىل قوم تسوقهم املنايا
بمقدار إىل إنجاز ِ
وعد
فقال هلا احلسني ،عليه السالم :يا أختاه!
كل الذي ُقضي فهو كائن».

* زرود

نزل اإلمام احلسني ،عليه السالم ،به يف
يوم االثنني 21ذي احلجة .بطريق مكة بعد
الرمل ،فيه قصر أصفر وبركة وآبار ،ويف
هذا املكان التقى زهري بن القني البجلي- ،
رضوان اهلل عليه -باحلسني ،عليه السالم.

* الثعلبية

ورد ،عليه السالم ،به يوم الثالثاء 22ذي
احلجة احلرام .من منازل طريق مكة قد
كانت قرية فخربت.
عن عبداهلل بن سليم واملذري بن املشهل
األسديني قاال :ملا قضينا احلج مل يكن لنا
همة إال اللحاق باحلسني ،عليه السالم ،يف
ّ

الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه
فأقبلنا ُترقل بنا نياقنا مسرعني حتى حلقناه
بزرود ،فلما دنونا منه إذا حنن برجل من
أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حني رأى
احلسني ،عليه السالم ،قاال :فوقف احلسني،
عليه السالم ،كأنه يريده ثم تركه ومضى
ومضينا حنوه ،فقال أحدنا لصاحبه :اذهب
بنا إىل هذا فلنسأله فإن كان عنده خرب
الكوفة علمناه ،فمضينا حتى انتهينا إليه
فقلنا :السالم عليك فقال :وعليكم السالم
ورمحة اهلل ،ثم قلنا :فمن الرجل؟ قال:
أسدي .فقلنا :فنحن أسديان فمن أنت؟ قال:
أنا بكري بن املثعبة فانتسبنا له ،ثم قلنا له:
أخربنا عن الناس وراءك قال:
نعم؛ مل أخرج من الكوفة حتى قتل
مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة ،فرأيتهما
ُيران بأرجلهما يف السوق!
قاال :فأقبلنا حتى حلقنا باحلسني ،عليه
السالم ،فسايرناه حتى نزل الثعلبية ُمسياً،
فجئناه حني نزل ،فسلمنا عليه ،فرد علينا
فقلنا له :يرمحك اهلل إن عندنا خرباً فإن
شئت حدثنا عالنية وإن شئت سراً .فنظر
إىل أصحابه فقال :ما دون هؤالء سر.
فقلنا له :أرأيت الراكب الذي استقبلك
عشاء أمس؟ قال ،عليه السالم ،نعم وقد
أردت مسألته .فقلنا :قد استربأنا لك خربه
وكفيناك مسألته وهو امرؤ من أسد م ّنا،
ذو رأي وصدق وفضل وعقل ،حدثنا انه مل
خيرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل
وهانئ بن عروة...
فقال ،عليه السالم :إنا هلل وإنا إليه
راجعون .رمحة اهلل عليهما ،فردد ذلك مراراً،
فقلنا :ننشدك اهلل يف نفسك وأهل بيتك ا ّ
ال
انصرفت من مكانك هذا ،فإنه ليس لك
بالكوفة ناصر وال شيعة ،بل نتخوف أن
تكون عليك .قال:
فوثب عند ذلك بنو عقيل بن ابي طالب،
عليهما السالم .فارتج املوضع بالبكاء والعويل
وسالت الدموع .ويظهر من هذا أن وصول
خرب مسلم بن عقيل ،عليه السالم ،كان يف
«الثعلبية» واملشهور أنه كان يف «زبالة».
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تراثنا

قال السيد رمحه اهلل :وملا نزل ،عليه
السالم ،الثعلبية وقت الظهرية فوضع رأسه،
عليه السالم ،فرقد ،ثم استيقظ فقال ،عليه
السالم :قد رأيت هاتفاً يقول« :انتم تسرعون
واملنايا تسرع بكم اىل اجلنة» .فقال له ابنه
علي ،عليهما السالم،
ّ
يا أبه أفلسنا على احلق ؟ فقال ،عليه
السالم :بلى يا بين واهلل الذي إليه مرجع
العباد .فقال ،عليه السالم :يا أبه إذن ال نبالي
باملوت.

* الزبالة

ورد ،عليه السالم ،به يوم األربعاء 23ذي
احلجة احلرام .موضع معروف بطريق
مكة بني «واقصة» و «الثعلبية» .قال الشيخ
اجمللسي  -رضوان اهلل عليه :-
ملا نزل ،عليه السالم ،زبالة أخرج للناس
كتاباً فقرأه عليهم فإذا فيه« :بسم اهلل
الرمحن الرحيم .أما بعد فإنه قد أتانا خرب
فظيع؛ قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة
وعبداهلل بن يقطر ،وقد خذلنا شيعتنا ،فمن
أحب منكم االنصراف فلينصرف يف غري
حرج ،وليس عليه ذمام» .فتفرق الناس عنه
وأخذ مييناً ومشا ً
ال حتى بقي يف أصحابه
الذين جاءوا معه من املدينة ونفر يسري ممن
انضموا إليه.

* عقبة

وقد يُقال «عقبة البطن» ،نزل ،عليه
السالم ،به يوم اجلمعة 25ذي احلجة.

العقبة؛ يف طريق مكة بعد «واقصة» ،وقبل
«القاع» ملن يريد مكة وهو ماء لبين عكرمة.
عن أبي عبداهلل «الصادق» ،عليه السالم،
أنه قال« :ملا صعد احلسني بن علي ،عليهما
السالم« ،عقبة البطن» قال ألصحابه :ما
أراني إال مقتو ً
ال .قالوا :وما ذاك يا أبا عبد اهلل!
ً
قال ،عليه السالم :رؤيا رأيتها يف املنام .قالوا:
وماهي؟ قال ،عليه السالم ،رأيت كالباً
ُ
علي؛ كلب أبقع».
تنهشين ،أشدها ّ

* رشاف

نزل ،عليه السالم ،به يوم السبت 26ذي
احلجة .وهو ما بني «واقصة» و «القرعاء»،
فيها ثالثة آبار كبار ،و ُق ُلب كثرية طيبة
(آبار قدمية ال يعرف هلا حافر) .ومن شراف
إىل واقصة ،ميالن.
مل ينزل ،عليه السالم ،يف واقصة ،وسار
عنها ونزل يف شراف ،لكثرة مائها وطيب
ُق ُلبها .وأقبل احلسني ،عليه السالم ،حتى نزل
«شراف» فلما كان يف السحر أمر فتيانه
فاستقوا من املاء وأكروا ثم ساروا منها
فرمسوا صدر يومهم حتى انتصف النهار.
وملا بلغ عبيد اهلل بن زياد ،إقبال احلسني،
عليه السالم ،من مكة إىل الكوفة بعث
احلصني بن منري ،صاحب شرطه حتى نزل
القادسية ونظم اخليل ما بني القادسية إىل
خفان وما بني القادسية إىل القطقطانية،
وإىل لعلع ،وأخذ ما بني واقصة إىل طريق
الشام وإىل طريق البصرة فال يدعون أحداً
يلج وال أحداً خيرج فأقبل احلسني ،عليه

السالم ،حتى لقي األعراب فسأهلم فقالوا :ال
واهلل ما ندري .غري انا ال نستطيع أن نلج وال
خنرج فسار ،عليه السالم ،تلقاء وجهه.
قال األسديان :بينما يسري احلسني ،عليه
السالم ،صدر يومه حتى انتصف النهار .قاال:
ثم إن رج ً
ال قال :اهلل أكرب .فقال احلسني،
عليه السالم ،اهلل اكرب ما كربت .قال :رأيت
النخل .فقال له األسديان :إن هذا املكان ما
رأينا به خنلة قط ،فقال لنا احلسني ،عليه
السالم :ما تريانه رأى؟
قلنا :نراه رأى آذان اخليل فقال ،عليه
السالم ،وأنا واهلل أرى ذلك .ثم قال ،عليه
السالم :أما لنا ملجأ نلجأ إليه ،جنعله يف
ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟
فقلنا له :بلى هذا ذو ُح ُسم إىل جنبك متيل
إليه عن يسارك فإن سبقت القوم إليه فهو
كما تريد..
قاال :فأخذ إليه ذات اليسار .قاال :وما لنا
معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا
هوادي اخليل فتبيناها وعدلنا ،فلما رأونا
وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن
أسنتهم اليعاسيب وكأن راياتهم أجنحة
الطري فاستبقنا إىل ذي ُح ُسم.

ــســـم ،ذو ُحــــسى،
* ذو ُح ُ
ذو ُ
خشب ،ذو جشمي

نزل ،عليه السالم ،به يف يوم 27ذي
احلجة .وملا وصل احلسني ،عليه السالم،
ذو ُحسم وأمر بضرب أبنيته جاء القوم
زهاء ألف فارس مع احلر بن يزيد التميمي

تراثنا

عن االمام الصادق ،عليه السالم ،أنه قال« :ملا صعد احلسني بن
ً
مقتوال.
علي ،عليهما السالم« ،عقبة البطن» قال ألصحابه :ما أراين إال
قالوا :وما ذاك يا أبا عبد اهلل! قال ،عليه السالم :رؤيًا رأيتها يف املنام،
ُ
علي؛ كلب أبقع»
أن كالبًا
تنهشني ،أشدها ّ
الريبوعي حتى وقف وخيله مقابل احلسني،
عليه السالم ،يف حر الظهرية واحلسني ،عليه
السالم ،وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم
فقال احلسني ،عليه السالم لفتيانه :اسقوا
القوم وأرووهم من املاء ورشفوا اخليل
ترشيفاً ففعلوا وأقبلوا ميألون القصاع
والطساس من املاء ثم يدنونها من الفرس
فإذا عب فيها ثالثاً أو اربعاً أو مخساً عزلت
عنه وسقوا آخر حتى سقوها كلها.
قال علي بن الطعان احملاربي :كنت
مع احلر يومئذ فجئت يف آخر من جاء من
أصحابه فلما رأى احلسني ،عليه السالم ،ما
بي وبفرسي من العطش قال ،عليه السالم:
أنخ الراوية والراوية عندي السقاء ثم قال،
عليه السالم :يا بن أخ أنخ اجلمل فأخنته.
فقال ،عليه السالم :اشرب فجعلت كلما
شربت سال املاء من السقاء فقال ،عليه
السالم :أخنث السقاء أي اعطف ،فلم أدر
كيف أفعل فقام ،عليه السالم ،فخنثه
فشربت وسقيت فرسي.
فلم يزل احل ّر موافقاً للحسني ،عليه
السالم ،حتى حضرت صالة الظهر فأمر
احلجاج بن مسروق
احلسني ،عليه السالمّ ،
اجلعفي أن يؤذن فأذن وملا حضرت اإلقامة
خرج احلسني ،عليه السالم ،يف إزار ورداء
ونعلني وخطب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم
قال ،عليه السالم« :أيها الناس إني مل آتكم
علي رسلكم:
حتى أتتين كتبكم وقدمت ّ
أن اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام،لعل اهلل أن
جيمعنا بك على اهلدى واحلق فإن كنتم
على ذلك فقد جئتكم فأعطوني ما أطمئن
إليه من عهودكم ومواثيقكم وإن مل تفعلوا
وكنتم ملقدمي كارهني انصرفت عنكم إىل
املكان الذي جئت منه إليكم»
فسكتوا عنه ،عليه السالم ،ومل جييبوا،
فقال ،عليه السالم للمؤذن :أقم .فأقام ،فقال
احلسني ،عليه السالم للحر :أتريد أن تصّلي
بأصحابك؟ قال :ال ،بل تصلي أنت ونصلي
بصالتك ،فصّلى بهم احلسني ،عليه السالم،

وبعد ما صّلى ،عليه السالم ،بأصحابه أيضاً
وباحلر وأصحابه صالة العصر توجه حنو
القوم فخطب ،عليه السالم ،ثانياً فحمد
اهلل وأثنى عليه ثم قال« :أما بعد أيها الناس
فإنكم إن تتقوا اهلل وتعرفوا احلق ألهله يكن
أرضي هلل عنكم وحنن أهل بيت حممد ،صلى
اهلل عليه وآله ،أوىل بوالية هذا األمر عليكم
من هؤالء املدعني ما ليس هلم والسائرين
فيكم باجلور والعدوان فإن أبيتم إال الكراهة
لنا واجلهل حبقنا وكان رأيكم اآلن غري
علي رسلكم
الذي أتت كتبكم وقدمت به ّ
انصرفت عنكم» .فقال له احلر :أنا واهلل ما
أدري ما هذه الكتب والرسل اليت تذكر.

* عذيب اهلجانات

نزل ،عليه السالم ،به يوم االثنني 28
ذي احلجة .وحلق جممع والطرماح ونافع
باحلسني ،عليه السالم ،وقال :يف عذيب
اهلجانات وإن احل ّر أراد أن يأخذهم أو
يردهم فمنعه احلسني ،عليه السالم ،وقال:
هم أصحابي فرتكهم احلر ويظهر من
مجاعة أن يف هذا املوضع بلغه ،عليه السالم،
قتل قيس بن مسهر الصيداوي رمحه اهلل.

*القطقطانية

ثم سار احلسني ،عليه السالم ،من عذيب
اهلجانات ومعه احلر وأصحابه يسايرونه
حتى نزل يف يوم الثالثاء  29ذي احلجة
القطقطانية.
و روي عن الصادق ،عليه السالم ،ملا نزل
القطقطانية نظر إىل فسطاط مضروب
قال :ملن هذا الفسطاط؟ قيل لعبيد اهلل بن
احلر اجلعفي ،إىل آخر ما سيأتي واملشهور
أنه ،عليه السالم ،القاه يف قصر مقاتل.

* قرص مقاتل

نزل ،عليه السالم ،به يف يوم االربعاء
غرة شهر حمرم احلرام سنة  61هـ .وهو
قصر كان بني عني التمر والشام ،منسوب

إىل مقاتل بن حيان وهو قرب القطقطانية.
املشهور واالتفاق على مالقاة االمام
احلسني ،عليه السالم ،لعبيد اهلل بن احلر
اجلعفي يف قصر مقاتل ،إمنا االختالف يف
كيفية املالقاة زيادة ونقيصة فالحظ .ومن
املعلوم أن عبيد اهلل بن احلر اجلعفي ،عثماني
الرأي أو من فساق الشيعة وأنه تأسف على
عدم نصرته له ،عليه السالم.
ومما وقع يف قصر مقاتل مالقاة عمرو
بن قيس املشرقي ألبي عبداهلل احلسني ،عليه
السالم ،قال عمرو بن قيس املشريف :دخلت
على احلسني بن علي ،عليهما السالم ،أنا
وابن عم لي وهو يف قصر بين مقاتل فسلمنا
عليه فقال له ابن عمي :يا أبا عبداهلل هذا
الذي أراه خضاب أو شعرك؟ فقال ،عليه
السالم:
خضاب ،والشيب إلينا بين هاشم يعجل،
ثم أقبل علينا فقال :جئتما لنصرتي؟ فقلت
له:
ّ
السن ،كثري الدين،
أنا رجل كبري
كثري العيال ويف يدي بضائع الناس وال
أدري ما يكون وأكره أن تضيع أمانيت ،وقال
له ابن عمي مثل ذلك فقال ،عليه السالم ،لنا:
«فانطلقا فال تسمعا يل واعية وال تريا يل
سواد ًا فإنه من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا
فلم جيبنا ومل يغثنا كان حق ًا عىل اهلل عزّ وجل
أن يكبه عىل منخريه يف النار».

* نينوى

نزل ،عليه السالم ،يف نفس ذلك اليوم
به يف يوم األربعاء غرة شهر حمرم احلرام.
فقال احلموي:
بسواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى منها
كربالء اليت قتل بها احلسني ،عليه السالم،
ويظهر منه ومن غريه أن نينوى قرية
يف تلك الناحية ويشهد لذلك قوله ،عليه
السالم ،للح ّر:
دعنا ننزل يف هذه القرية يعنون نينوى
على ما صرح به بعض املؤرخني.
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سين الخالد
إلى س ّيدي؛ ُ
الح َ

* رضا اخلفاجي

ِ
ِ
َـــرت ُم ِ
ٍ
الشـــهادة تَســـت َِف ُّز َمنابِ َعـــ ْه
بِـــد ِم
ضارع ْه
بخلـــد َك إ ْذ َأن
ماض
َ
وبِ ِ
ِ
ـــم ِ
الئ َ
َ
ـــك  -ائتلقت رؤانا ســـاطع ْه
زهونا
ِمن
الئـــك ،ابتد َأت مواس ُ
ِ
ِ
تُثري ِ
رايـــات ِ
ِ
َ
الفـــدا َءْ ،
مواق َع ْه
صـــون
بأن َي
ـــداء ومل َتزل
الف
عليـــت
َأ
َ
رشاذمهـــا لتبقـــى ِ
ِ
ِ
َّ
راكعـــ ْه
تُغـــري
اللـــة مل ت ََزل
الض
تـــدري
بـــأن َيـــدَ َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ِّســـون مواج َعـــ ْه
واألقربـــون ُيدن
لت وحـــدَ َك كالعـــراق ُمضح ّي ًا
ما ِز َ
الطفَ ،أحيـــت ِ
مائ ِ
ـــراق مقـــدَّ س بِ ِد ِ
وجـــع ِ
ِ
َف ِد َ
واقعه!
ماك يـــو َم
ـــه
الع
ِّ
ٌ
َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
َ
ٌ
ـــت لفكـــرك جام َعـــ ْه
إذ
َقدَ ُر اختيارك كربـــا َء حصانة للفكر
أضح ْ
َ
ِ
ِ
فِ
بج ٌ
ُديـــم منابِ َع ْه
شـــا َء اإللـــ ُه بـــأن ت
ـــل
كـــر ت ََض َّمـــخ بالدمـــاءُ ،م َّ
َ
ٌ
ِ
ِ
يســـتح ُّث َم ِ
زارعـــ ْه
َثمـــر ًا َب ّيـــ ًا
تاجـــ ُه
ك
َ
ُنـــت العطـــا َء ،املايـــزال ن ُ
ِ
ِ
ِ
فواجنـــا ُمتدافعـــ ْه
ـــق يف دمانـــا عشـــ ُق ُه
قـــدَ ٌر تَد َّف َ
َفتد َّفقـــت َأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أضح ْت وســـائ ُلنا بِجود َك شـــاف َع ْه!
َقـــدَ ٌر هدانـــا للنجـــاة وســـيل ًة
َ
ِ
تـــوار ٌ
ـــس خانِعـــه!
ُم
عارهـــم
ـــت أيـــادي
َت َّب ْ
َ
ث تُغريـــه َن ْف ٌ
َ
الناكثـــن َف ُ
ِ
ِ
مـــا َ
باعـــوا َ
بأبخســـها حيـــا ًة رافعـــ ْه
ـــار احلـــروب عبيدَ هـــا
زال ُ ّت ُ
اإلمامـــة يقتـــدى ِ
ِ
بثرائهـــا ،لت َظ َّل شمســـ ًا ســـاطِع ْة
ـــق
حاولـــتِ ،مـــن َح ِّ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
احلصـــون املانِ َع ْه
لكنَّهـــم َهدَ مـــوا
القلـــوب ِم َن اخلنا
تطهري
حاولـــت،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــم ُمتصارع ْه
ميص ُه
عـــار اخليانـــات اســـتُغ َّل َق ُ
كـــي تَســـتَم َّر  -جاهل ُ ْ
ُ
ِ
تلـــذ َ
َّ
ذون الفاجعـــه
َو ُبغاتُنـــا َي
كـــي تَســـت َِم َّر ُشـــعو ُبنا َمقهـــور ًة
الشـــعب ي ِ
يتكالبـــون لكـــي ت َّ
َ
َظل ُع ُ
نـــد ُب طالِ َع ْه!
ـــهم
و َي َظ ُّل هذا َ ْ ُ َ
روش ُ
ِ
ِ
ِ
َدور يـــو َم «القارع ْه»
ـــس اخليانـــات التي َبرعـــوا هبا
بِ ْئ َ
َفعىل ال ُطغـــاة ت ُ
ِ
ِ
ِ
ـــق واقعـــ ْه!
غـــي يف إرهابِـــه
َمهـــا متـــادى ال َب
ـــق َيد َم ُغـــ ُه ل ُيزه َ
حل ُّ
فا َ
ُ
بالدم ِ
ِ
ِ
ِ
ـــاء اليافِعـــ ْة
املتـــوج
يـــث
ُهـــوض بـــدا وهـــذا َأ َّو ُل ال َغ
ـــر الن
ًع
َّ
ُ
ُ
َ
أمســـت ُشـــعوب ًا تابِ َعـــ ْه
للـــذ ِّل ،إ ْذ
ـــون بِنـــا ُشـــعوب ًا َأذعنـــت
َي َتو َّه
ْ
ّف ِدمـــاؤه لـــآن ت ِ
بدمائ ِ
ِ
يبقـــى ِ
ِ
ُوق ُ
ُ
شـــار َع ْه
ـــظ
ـــه
ـــراق ُم َو َّحـــد ًا
الع
ُ
كـــر ِ
ِ
ِ
ِ
تســـار َع ْه
رياحـــ ُه ُم
الســـخا ُء
العدا
َـــر ْت عىل َم
ود ُ
ُ
هذا َ
ماؤ ُه انت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
يـــزال ُم َؤ َّه ً
نـــر دوافِ َعـــ ْه
ـــفر َك إ ْذ ُي
ال
الشـــهادة مـــا
ـــفر
ُيثريـــه س ُ
س ُ
ُ
ِ
ِ
ـــت ســـاري َة ِ
افـــراءات العبيـــد اخلانِ َع ْه!
ـــداء َحصانـــ ًة
الف
ِضـــدَّ
ث َّب َّ
ِ
ِ ٍ
ـــت «هل ِمـــن
الشـــائع ْه
نـــاص» لتُعيدَ هـــم ،للوعـــي إ ْذ ُه ِزمـــوا َبوهم
وه َت ْف َ

فـــأردت ْ
لؤهـــا
َ
أن تَبنـــي حيـــا ًة ِم ُ
ِ
وأر ْد َت ،لكـــ َّن الطغـــا َة ت ََو َّحـــدوا
َح ِلمـــوا بِن ٍ
منات ْم!
َرص َقـــدْ ُيعيـــدُ ُ َ -
ِ
َ
دمـــاؤك َبـــدَّ َد ْت أحال َم ُه ْم
لكـــ ْن،
ِ
العصـــور ُم َؤ َّهـــ ً
ا
ســـت َظ ُّل يف ك ُِّل

ـــدل يســـود ِ
وكربيـــا ٌء مانِ َعـــ ْه
ُ
َع ٌ َ
صـــول ِ
ٍ
واض َع ْه!
مجعوا ُشـــقا ًة ِمن ُأ
ِ
ومضاج ُع ْه!
رايـــات اخلنـــا
وتَعـــو ُد
ُ
ِ
تســـاقطت أوها ُم ُهـــم ُمتســـار َع ْه
َف
ْ
ِ
َ
آمـــال اجلُمـــو ِع اجلائعـــ ْه
لتقـــو َد

* حممد طاهر حممد

الطوفان

ِ
ِ
ِ
َ
أفـــاق بـــادا
حلـــم
صمتـــه
يف
الرحيـــل َمعادا
ســـفر
وأضـــا َء يف
ٌ
ِ
ِ
ونبـــض محائ ٍم
مـــرى
وبصوتـــه
أغفـــى فأرسجت الســـا ُء ُســـهادا
ُ
ً
ِ
يـــرف ُبرا ُقها
نجـــوى ..
وتشـــ ُّفه
حتى اصطفت ُه من الســـواد ســـوادا
ُّ
ً
ِ
ِ
ِ
ُم ِّ
صـــوت الضيـــاء مالحم ًا
توشـــح ًا
ويصـــو ُغ مـــن دمـــه عليه مـــدادا
َ
ِ
ِ
عينـــا ُه حـــن َّ
مطـــرت بكوفتـــه اجلرحية بســـم ًة
تنشـــقت ُه َرشـــادا
ْ
ِ
الشـــهداء) ُبلـــ *** ـــــــغ َة ِس ِ
ـــفرها فتفتّحت أجنادا
و وعتـــ ُه َر ْوح ًا (ســـ ّيدَ

ِ
ِ
ِ
ِ
ـــادا
نـــر
وبوجهـــه
ُ
الصبـــاح ع َ
النشـــور بزو َغه
فجـــر
يتلـــو عـــى
َ
ِ
ِ
ُ
ٍ
يوقـــظ يف العيـــون مرادا
للذكـــر،
ذكـــر فيوقظـــه الندى
يغفو عـــى
ِ
ِ
َ
ٌ
ِّـــم موتُـــه األجســـادا
ظمـــأُ ،يرن ُ
صـــوت ،مرايا عشـــقه
روحـــه
يف
ٌ
ِ
ـــر حلنُـــه اإليقـــادا
دمـــع
ِ
ِّ
ٌ
يفج ُ
الليـــل من أنفاســـه
يفتض وهـــدَ
ُّ
ِ
ِ
التضاريـــس ُ
ــــــوقة عانقتـــ ُه متائـــ ًا ،وفؤادا
املشـــــ ***
وهـــج
ُمســـتنطق ًا
َ
ِ
فـــراح ُيل ِّقـــ ُن األَشـــهادا
ِســـفر ًا،
َ
َ
غيابـــه
حـــول
فـــات
الش
ُ
تتفت ُ
َّـــح ُ ُ
ً
كـــي ال ينـــا َم معانقـــا أصفـــادا
املـــوت َّ
ـــح بالدمـــا
يتف َّقـــدُ
َ
املوش َ
ِ
واحلـــر يأبـــى أن ُيـــرى ُمنقـــادا
ُّ
وحـــي اإلبـــاء عقيـــد ًة
متق ّلـــد ًا
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
حتـــى متلتـــ ُه الـــرؤى استشـــهادا
يرنـــو لبوصلـــة الطفـــوف بقلبـــه
والعشـــق فيـــه م ِ
ناديـــ ًا ...و ُمنا َدى
ُ
ُ
فمىض يقـــدُّ َ
الليل ِســـفر ًا ،شـــاعر ًا
ِ
ُ
تربعمـــت أورادا
بدمـــا ُه حيـــث
ْ
وجهها
وأتـــى ،
لريســـم للحقيقـــة َ
َ
َ
أظهرت أضـــدادا ؟
تلـــك النوايـــا
ْ
النبـــي :أما ترى
ياســـيدي ،يا ابـــن
ِّ
تغـــرس يف دياجـــي ِ
لتغـــرس ك ُّفها األحقـــادا ؟
تيههـــا نـــور ًا،
جئـــت
هـــل
َ
َ
ُ
ِ
ختلع َّ
َ
منـــك ُذ ُّل نفوســـها األبرادا؟
ـــــــلب
ذلا عنها ليســـــ ***
هـــل َ
َ
جئت ُ
ِ
َ
َ
ل ٍ
نجاتـــا لتجيء يف
فلـــك
جئت
هل
تتابعـــت أزبـــادا ؟
عليـــك
ـــج
َ
ْ
َُ
ِ
َ
وأولعت
َأو مل تكـــن فيهـــا املـــا َذ،
عنـــك ُقم َن ذيـــادا ؟
فيه األمـــاين
ْ
ُ
َ
وأخرضت
الربيـــع
َأو مل تكـــن فيها
يســـتثرن حصـــادا ؟
الســـنابل
فيه
ْ
َ
ِ
ٍ
ٌ
ُّ
حيـــث قوافـــ ً
أهنـــر
ا مـــن
ظمـــأ
يبـــذر يف الســـاء جهادا
وصـــدا ُه
ُ
ِ
ٍ
ِ
ُ
بالصهيـــل ،عىل ُخطى
احللم نـــدَّ ى
الرمـــال ِجيادا
مـــوت ،فأولـــدت
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ـــها
وشمس
الرحيل
أرسجت
واألرض
الســـحاب رمادا
الريـــاح عىل
ذرت
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ُ
أورقت
طوفـــان الســـفينة،
الطـــف
أحدا ُقـــه يف فجـــره األطـــوادا
ُّ
ْ
ِ
بعـــض مداره
بعض رؤاه
ـــس يف النجـــو ِم نفادا
ٌ
ُ
الشـــمس ُ
ُ
توج َ
أفـــقَّ ،

* عادل الصويري

ُ
صيح القمح

ِ
َ
صمتـــك يـــروي املـــا ُء ِق َّص َت ُه
بفيـــض
ِ
ٍ
العقول ســـا
ـــرح يف
جل
َ
مازلت عطـــر ًا ُ
ُفرات َ
ـــق يرمـــي فيـــه أســـئل ًة
ُـــك األ ْف ُ
ٍ
َ
وجـــل
املســـعور يف
احلافـــر
وأدرك
ُ
ُ
الوقـــت يف ر ْم ٍ
جى
تقاطـــر
ُ
ـــل أضـــا َء ُد ً
َ
وجـــاءك الع ْشـــب يعـــرى مـــن حقيقتهِ
ُ
َ ُ
َ
النهر مشـــتع ً
ال
راحتيـــك
ظـــا ٍم عـــى
ُ
َ
لـــآن لوعتُهـــا
وصـــا َم أزمنـــ ًة
َّ
ظـــل ُمرتَبـــك ًا
اجلـــرف ك ّفـــ ًا
ـــم
ُ
تَل ّث َ
ٍ
ليـــل تُفنّـــدُ ُه
الرمـــح يف
مشـــى بـــك
ُ
َ
حـــن رمى
عينيـــك
اخلـــوف يف
وآ َمـــ َن
ُ
َ
ِ
عت
ـــو َت بالكربـــاءات التـــي َســـ َط ْ
َم َ ْ
ِ
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بأقال مكم
كربالء واالنتصار على الذات
* زكي النارص

النفس البرشية جزء ال يتجزأ من احلقول املختلفة للحياة
لتكون حياة واحدة ممزوجة من كافة
التي تتفاعل مع بعضها ّ
العوامل.

*الثورة  ..وتطهري الذات

الثورة هي نتاج كل العوامل التي تتفاعل يف احلياة،
وكل الضغوط التي تؤثر عىل النفس ،والثورة الرسالية ،هي
التي تستلهم قيمها من قيم اهلل ،كثورة سيد الشهداء االمام
احلسني ،عليه السالم.،
ان هذه الثورة تؤثر يف احلياة االجتامعية ،بقدر انعكاسها
عىل النفس البرشية ،فالنفس تصفو بالثورة ،والثورة هي
نتيجة الصفاء النفيس ،ألن الثورة هتدف اىل إزالة النفاق
والفساد من النفس البرشية.
ان الذين ينترصون عىل أنفسهم وعىل ضعفهم ،وعىل
ما فيها من ازدواجية وخداع ذايت ،وعجزهم البرشي يف
داخل أنفسهم ،ويتغلبون عىل ترددهم ورهبتهم من احلياة،
يكتشفون ما أودع اهلل يف كياهنم من كنوز؛ العقل واالرادة
والضمري احلي النابض ،ان أولئك هم الذين سينترصون
عىل قوى الرشك والضاللة واجلهالة يف املجتمع.
لذا فان عملية اجلهاد ،أو عملية الرصاع ،هي عملية
مواجهة الفساد االجتامعي ،هذه املواجهة التي سوف تقتلع
من النفس البرشية جذور الفساد والنفاق واالنحراف ،ذلك
الن االنسان قوة خارقة يف اخلداع الذايت ،أكد ربنا  -سبحانه
وتعاىل -هذه احلقيقة بقوله:
{إن ِ
نس َ
َّ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار} (سورة إبراهيم/اية.)34
اإل َ
بالرغم من انه حتمل مسؤولية رفضت السموات
واالرض واجلبال حتملها ،وأشفقن منها ،نراه حياول حجب
احلقيقة عن ذاته ،بأن خيدع نفسه ومن حوله ،ولذلك ّ
فان كل
انسان ،ينطوي يف داخله عىل نسبة كبرية من النفاق.
ان موعظة الناصحني وهدى املؤمنني وتالوة آيات
القرآن الكريم ،بل وحتى صدمات املآيس احلياتية ،ال

تستطيع أن تنتزع من النفس البرشية جذور النفاق ،فيبقى
االنسان منافق ًا لذاته ولغريه .وتبقى جذور االنحراف ح ّية
يف نفسه ،فأنّى عادت اليه احلياة الطيبة عاد منحرف ًا عن
طريقه.

* اقتالع جذور النفاق يف النفس

وأكثر من هذا ،تعالوا بنا لنرى أولئك الذين ركبوا يف
البحر وجرت هبم ريح طيبة وفرحوا هبا ،ثم أحاطت هبم
العواصف واالمواج من كل مكان فتساقطت أمام أعينهم
االوهام ومل يعودوا يرشكون باهلل شيئ ًا:
ِ
ِ
ب إ َذا ُه ْم
{ َد َع ْوا اللََّ ُم ْ ِل ِص َ
ني َل ُه الدِّ ي َن َف َل َّم ن ََّج ُ
اه ْم إ َل ا ْل َ ِّ
ُي ْ ِ
شك َ
ُون}( ،سورة العنكبوت /آية  ،)65فاىل ساعات
قريبة كانت نفوسهم وقلوهبم ،وكل وجودهم متوجهة
اىل اهلل  -سبحانه وتعاىل -يستمدون منه العون ويدعونه
خملصني ،ولكن رسعان ما نسوا أو تناسوا كل عهودهم،
ومواثيقهم ،وعادوا يرشكون!
وأعظم من هذا ،يبني لنا القرآن احلكيم ،صفة االنسان
بعد ما رأى بأم عينيه أهوال املوت ،وفظائع القرب ،ثم
عذاب اهلل ،يوم القيامة ،و رأى بأم عينيه نعيم اجلنة وعذاب
اجلحيم .يقول اهلل  -سبحانه وتعاىل -عن هذا االنسان ،أنه
لو أعيد اىل الدنيا لعاد اىل ما كان يفعله سابق ًا ،بالرغم من أنه
رأى كل يشء ،وهو يطالب ربه يف يوم القيامة بأن يعيده اىل
الدنيا ل ُيحسن عم ً
ال ولكن يقول:
{ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه اهنم لكاذبون}.
نعم؛ هذه هي النفس البرشية وهذا هو الطغيان البرشي.
فكيف يمكننا القضاء عىل النفاق واخلداع أو الطغيان
النفيس؟
ال يمكننا ذلك إال بعملية الرصاع
واجلهاد ،ألنه عن طريق اجلهاد وعن
طريق املحاوالت املتكررة والصعبة،
يتم تغيري احلياة واصالحــــها،
ويصلح االنسان نفسه ويتغلب
عىل طغياهنا.
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الكلمة المسؤولة  ...رسالية
* جواد السيد سجاد الرضوي

يف آخر يوم من شهر حمرم -أو يف اليوم االول من شهر صفر
 من عام ( ) 61للهجرة ،وصل اسارى آل حممد ،صلى اهلل عليه وآله ،إىل دمشق الشام حتت ِحراب جنود بين أمية يف مسري ٍة ظاملة
محلتهم قسراً من كربالء إىل الكوفة عرب الكثري من املدن و
األمصار ،و أدخلوهم اىل جملس يزيد بن معاوية؛ و معهم الرأس
املقدس لالمام احلسني ،عليه السالم ،و رؤوس الرجال من أهل
بيته و أصحابه ،عليهم السالم.
و أمام احلشد الكبري الذي كان حاضراً يف ذلك اجمللس
املشؤوم  -والذي ضم أكثر من ( )800ممن كانوا يعدّون أنفسهم
من رجاالت الدولة ،و الوالة ،و القضاة ،و العلماء ،و اخلطباء ،و
أئمة اجلمعة و اجلماعات -خاطب االمام زين العابدين ،عليه
السالم ،يزيد بالعبارة التالية:
"يا يزيد ،ائذن لي حتى أصعد هذه األعواد؛ فأتكلم بكلمات؛ هلل
فيهن رضى ،و هلؤالء اجللساء أجر و ثواب".
في هذه العبارة المباركة ،نالحظ مايلي:

أو ً
ال :قال اإلمام ،عليه السالم " :يا يزيد  " ...و مل يقل  :يا أمري
املؤمنني؛ فخلع  -بذلك  -عنه هذا اللقب الذي اغتصبه من أهله و
مستحقيه.
ثانياً :قال اإلمام ،عليه السالم " :ائذن لي " ...و مل يقل  :أتأذن
لي؛ فوضع -بذلك  -نفسه يف موضع اآلمر ،و وضع يزيد يف موضع
املأمور.

ثالثاً :قال اإلمام ،عليه السالم  ..." :حتى أصعد هذه األعواد...
"و مل يقل  :هذا املنرب؛ ليدلل -بذلك -على أن املنرب الذي يبث منه
اخلليفة أو اخلطيب كالماً خمالفاً لنهج اهلل و سنة نبيه ،صلى
اهلل عليه و آله ،وسرية األئمة األطهار ،عليهم السالم ،ليس سوى
جمموعة من االعواد.
رابعاً  :قال اإلمام ،عليه السالم  ..." :فأتكلم بكلمات هلل فيهن
رضى ،" ...و هذا هو منطوق كالم اإلمام ،عليه السالم ،أما
مفهومه فهو أن الكالم الذي كان يصدر من تلك املنابر مل يكن
هلل فيه رضى.
خامساً :قال اإلمام ،عليه السالم  ..." :و هلؤالء اجللساء أجر و
ثواب ،" ...و مفهومه :أن الكالم الذي كان يصدر من تلك املنابر ،مل
يكن فيه أجر و ثواب للمستمعني إليه.
هكذا جيب أن نفهم مسؤولية الكلمة من خالل هذه العبارات
املباركة؛ فاإلذاعة ،و التلفاز ،و القناة الفضائية اليت ال تبث الكلمة
اليت هلل فيها رضى و جلمهور املستمعني و املشاهدين أجر و ثواب،
ليست سوى أجهزة و معدات ...؛ و كذا الصحيفة ،و اجمللة ،و
الكتاب ...و ما أشبه.
إن الكلمة املسموعة و املرئية و املكتوبة ال تكون مسؤولة إال
بعد ان تكون ذات هدف رسالي؛ يتمثل يف رضى اهلل تعاىل أو ً
ال ،و
يف نفع و فائدة الناس يف الدنيا ،و يف حتقيق األجر و الثواب هلم
يف اآلخرة.
هكذا يعلمنا اإلمام زين العابدين ،عليه السالم ،كيف نرتقي
بالكلمة إىل هذا اهلدف الراقي و إىل هذا املستوى من الكمال.
فهل حنن فاعلون ؟!

