سرقوا الدين قبل أن يسرقوا األموال
رئيس التحرير

الكثــر مــن املشــاة الذيــن يتوجهــون نحــو مرقــد االمــام
احلســن ،عليــه الســام ،هــذه االيــام ،حيملــون معهــم
مشــاكل يريــدون ح ّلهــا ،مــع نفســه أو مــع املحيطــن بــه ،مــن
جمتمعــه الصغــر (األرسة) او الكبــر ،او مــع الذيــن حيكمونــه
يف مؤسســات الدولــة .وثمــة «مشــكلة» أخــرى داخــل
هــذه املشــكلة ،تكمــن يف طريقــة املعاجلــة واحلــل ،فالبعــض
يعكــف طيلــة أيــام الســنة عــى مطالعــة الكتــب والبحــث بــن
النظريــات واالفــكار ع ّلــه جيــد مــا يفيــده ،ومــن هــو يف طــور
الرسعــة «الصاروخيــة» هــذه االيــام ،ومــا أكثرهــم ،فإنّــه
يفضــل االعتــاد عــى وســائل نــر املعلومــة والفكــرة بشــكل
رسيــع ،مــن خــال مواقــع النــت ،ثــم وســائل التواصــل
االجتامعــي وغريهــا .هــذا اىل جانــب االعتــاد عــى
النظريــة الديمقراطيــة التــي يفــرض ان تقــدم النمــوذج
املطلــوب -تقريبــ ًا -للعالقــة احلســنة بــن املجتمــع
والدولــة .كل ذلــك؛ واملشــاكل تتوســع وتــزداد
تعقيــد ًا ،وهــذا مــا نشــهده يف العــراق  -مثــاالً-
ّ
ألن ثمــة حلقــة واحــدة مفقــودة يف سلســلة
البحــث هــذه وهــي؛ «التجربــة» ،فــا حاجــة
للبحــث والتنقيــب كثــر ًا؛ يكفــي نظــرة بســيطة
خــال مســرة املــي او التوجــه اىل كربــاء املقدســة
لزيــارة االربعــن ،عــى جتربــة االمــة يف عهــد االمــام
احلســن ،عليــه الســام ،وكيــف تعرضــت لتلــك الكبــوة
اخلطــرة يف تارخيهــا؟
االمــام احلســن ،عليــه الســام ،يكشــف جانبــ ًا مهــاً
مــن مشــكلة االمــة يف كلمــة لــه قبــل توجهــه اىل العــراق:
«النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــق عــى ألســنتهم ،حيوطونــه
درت معائشــهم ،فــاذا ُمصــوا بالبــاء قـ ّـل الديانــون» .ثــم
مــا ّ
لنســتمع اىل مــا قالــه معاويــة بــن أيب ســفيان يف الفــرة التــي
ســبقت هــذا اخلطــاب ،حيــث صعــد املنــر يف جامــع الكوفــة
بعــد توقيــع اهلدنــة مــع االمــام احلســن ،عليــه الســام ،وهــو
يصــارح املســلمني بأ ّنــه مل هيــدف ملقاتلتهــم «حتــى تصومــوا
وتصلــوا فأنتــم فاعلــون ذلــك ،إنــا ألتأ ّمــر عليكــم» .بمعنــى
أن االخــر أبعــد املســلمني عــن الديــن ،وقرهبــم اىل الســلطة،
فكــم اشــرى ديــن هــذا وذاك بالدراهــم والدنانــر ،حتــى
بنــى القاعــدة اجلامهرييــة التــي متثلــت فيــا بعــد بجيــش ابــن
ســعد يف كربــاء؟!
ّ
التخــي عــن الديــن ،بــكل مــا يتضمنــه مــن
جمــرد
منظومــات قيــم وثقافــة وترشيــع ،أوقــع املســلمني آنــذاك

يف دوامــة االزمــات واملشــاكل ،لــذا نــرى االمــام احلســن،
عليــه الســام ،خيطــب يف اجلمــوع يــوم عاشــوراء ،وال جميــب،
ألن «ال حيــاة ملــن تنــادي» ،وكيــف يســمعون ويعــون ،وقــد
ُضبــت عــى أبصارهــم غشــاوة ســميكة مــن التضليــل
والتزييــف ،حتــى وجــدوا يف قتــال ابــن بنــت رســول اهلل،
«تعزيــز ًا لوحــدة األمــة وتكريســ ًا لألمــن واالســتقرار!»...
لقــد أوضــح االمــام احلســن ،عليــه الســام ،كل يشء
منــذ اللحظــة االوىل التــي غــادر فيهــا مدينــة جــدّ ه رســول
اهلل ،فهــو مل يطلــب مــن النــاس ،بالدرجــة االوىل ،اتباعــه
ليشــكل حكومــة ونظامــ ًا سياســي ًا ناجحــ ًا ،إنــا طلــب أن
يلتزمــوا بالديــن الــذي جــاء بــه النبــي األكــرم ،وأقــام عــى
اساســه ذلــك املجتمــع الفاضــل واحلضــارة العتيــدة ،ومــن
ثــم يتجــاوزوا مشــكلتهم االساســية ،وهــي العالقــة املخت ّلــة
مــع الســلطة واحلكــم ،وإال مــا الفائــدة مــن حكــم يتــواله
االمــام احلســن ،تتكــرر فيــه جتربــة أبيــه أمــر املؤمنــن،
الــذي بلــغ بــه األمــر أن يدعــو ملبادلــة أصحابــه
بأصحــاب معاويــة!...
عــى طــول اخلــط كان هــذا هنــج األئمــة
املعصومــن ،عليهــم الســام ،يف عالقتهــم
باألمــة؛ حتكيــم القيــم واملبــادئ ،وان تســود
االمــة ومجيــع افــراد املجتمــع ،االخــاق الفاضلــة
والصفــات احلميــدة اىل جانــب االيــان والعقيــدة.
وعــى طــول اخلــط أيضـ ًا ،كان احلــكام الذيــن واكبــوا
األئمــة ،عليهــم الســام ،والذيــن اســتمروا يف مســرة
احلكــم والســلطة حتــى يومنــا هــذا ،واىل أجــل غــر معلوم،
يبذلــون كل مــا بوســعهم ،مــن أمــوال وقــدرات عســكرية
وأمنيــة وحتــى نفســية ،ألن يقللــوا مــن التــزام النــاس هبــذه
القاعــدة االســاس يف احليــاة ،باملقابــل يعــززون عالقــة النــاس
هبــم وبمنظومتهــم الفكريــة والسياســية .فهــل مــن املنطقــي ان
يتوقــع أحــد حــ ً
ا للمشــاكل يف ظــل هكــذا مــآل؟
لــذا ،بــدالً مــن االســتمرار يف لــوم احلاكــم والباحــث
عــن الســلطة ،يف عــدم ح ّلــه مشــاكل النــاس وعــدم تغليــب
املصحلــة العامــة عــى مصاحلــه اخلاصــة ومكاســب حزبــه
حــري بنــا أن نعــود اىل تلــك القاعــدة التــي اراد
ومجاعتــه!
ٌ
تشــييدها االمــام احلســن ،عليــه الســام ،والتــي خرسهتــا
االمــة الفرصــة التارخييــة وكســبت باملقابــل مصيبــة عظمــى،
ِ
بدمــه الطاهــر ،واليــوم أمامنــا فرصــة جديــدة ألن
بتلوثهــا
نســتيضء بنــور النهضــة احلســينية ونمــزق ظلمــة الطريــق
ونتجــه رسيعــ ًا نحــو االصــاح والتغيــر ثــم حتقيــق احليــاة
الســعيدة.
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المرجع المدرسي :الشعائر الحسينية

المرجع المدرسي  :تهديد آل سعود بقتل آية

وسيلة لبناء الذات ورسالة للسلم األهلي

اهلل الشيخ النمر قرار ٌ «صبياني» ولن يخيفنا

دع��ا مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي  -دام
ظله  -اىل أن تكون الشعائر احلسينية رسالة
س�لام لآلخرين وبناء للذات االنس��انية ،كما
ان رس��الة االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
رس��الة س�لام و رمح��ة وجن��اة جلمي��ع
البشرية ،وليس لفئة دون أخرى .كما أكد
على أن هذه الرسالة تنبثق من منطق القوة،
ال حال��ة اخلن��وع واالستس�لام للع��دو.
ويف إح��دى كلمات��ه اليومي��ة ال�تي ألقاها
يف مكتب��ه بكرب�لاء املقدس��ة حبض��ور ع��دد
غف�ير م��ن الزائري��ن من داخل وخ��ارج العراق،
وعلم��اء الدي��ن ،أكد مساحة املرجع املدرس��ي
عل��ى أن الش��عائر احلس��ينية املختلف��ة ال
تس�ير يف االجت��اه اخلاط��ئ يف اعماهل��ا ،فال��ذي
يبك��ي عل��ى احلس�ين ،علي��ه الس�لام - ،يضي��ف
مساحت��ه -او يلط��م عل��ى ص��دره ،او حت��ى
جي��رح نفس��ه ،فأ ّن��ه ال ي��ؤذي اآلخ��ر وال يلحق
ب��ه الض��رر ،إمن��ا ي��ؤمل نفس��ه فق��ط مواس��اة
لإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،موضح�اً؛ ب��أن
الذي يقيم الش��عائر احلس��ينية إمنا يتوجه يف
عمل��ه اىل داخ��ل نفس��ه ولي��س اىل اآلخ��ر.
واض��اف مساحت��ه مس��تطرداً :بأنن��ا «ال
جن��د مواك��ب حس��ينية ترف��ع راي��ات ضد هذا
أو ذاك ،وال خطيب �اً حس��ينياً حي � ّرض الن��اس
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ض��د اآلخ��ر ،إمن��ا العك��س موج��ود ،فه��و يدع��و
اآلخ��ر وال يعادي��ه ،وه��ذا م��ا يدف��ع الن��اس يف
مجي��ع احن��اء الع��امل ينجذب��ون كل ع��ام اىل
املراس��يم احلس��ينية اكث��ر فاكث��ر ،ألنه��م ال
جي��دون يف خ��ط أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
مصدراً للصراع ،وهذه حبد ذاتها متثل رسالة
مهم��ة .وحن��ن ندع��و اآلن ،كم��ا كن��ا ندع��و
دائم�اً ،ألن جنع��ل م��ن حب أهل البي��ت ،عليهم
الس�لام ،وال��والء هل��م ،وم��ن زيارتن��ا ملراقده��م،
ومن جتمعاتنا املليونية ،وسيلة لوحدة االمة
ولوح��دة املس�يرة والس��لم االهل��ي».
و اض��اف مساح��ة املرج��ع املدرس��ي يف هذا
الس��ياق ،ب� ّ
�أن االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
بك��ى عل��ى اعدائ��ه النهم يدخلون النار بس��ببه،
وه��ذا مص��داق احلدي��ث املش��هور ع��ن الن�بي
األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه« :إن احلس�ين
مصباح هدى وسفينة جناة» ،فالنجاة  -يقول
مساحت��ه -ل��كل م��ن أراد النج��اة ،ولي��س لفئ��ة
دون أخ��رى» .م��ن جهة أخرى أوضح مساحته
أن «رس��الة الس�لام ه��ذه ،ليس��ت رس��الة خن��وع
وانه��زام ،حن��ن نري��د الس��لم م��ن موق��ع الق��وة
ونري��د الق��وة ألجل الس�لام .فالس�لام يتحقق
بالق��وة ،وم��ا أحس��ن الق��وة اذا كان��ت داعم��ة
للس�لام» .واضاف مساحته يف هذا الس��ياق اىل
«أن شعبنا يف العراق يستمد من واقعة الطف
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وم��ن وح��ي عاش��وراء الق��وة ملواجه��ة «داع��ش».
ويف خت��ام كلمت��ه وج��ه مساحت��ه كلمة
اىل «م��ن يهم��ه األم��ر ،واىل كل م��ن يري��د
اخل�ير هل��ذا البل��د ،وأن ينحس��ر الش��ر ع��ن بالد
الرافدي��ن ،أق��ول ومب��لء فم��ي :ادعم��وا الق��وات
املس��لحة ،فقواتن��ا املس��لحة ال�تي تقات��ل يف
مناط��ق خمتلف��ة ،إمن��ا حتم��ل رس��الة االم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام .ورمب��ا تك��ون لالع��داء
ني��ة يف تصعي��د الص��راع ،وم��ا يش��جعهم
س��كوتنا ،م��ن هن��ا؛ جي��ب عل��ى كل عراق��ي ان
يك��ون خف�يراً يف بل��ده ،كم��ا ال نري��د أن تك��ون
هنال��ك مجاع��ة تعي��ش عل��ى احلري��ر ،فيم��ا
آخ��رون حيارب��ون االع��داء ويعان��ون األمري��ن،
ف��اذا ك ّن��ا ق��د قوين��ا أنفس��نا مل��ا جت��رأ اآلخرون
عل��ى حماربتن��ا» .واض��اف مساحت��ه ب��أن
لعاش��وراء رس��الة تتش��عب اىل ث�لاث جه��ات:
االوىل :اىل الداخ��ل ،ب� ْ
�أن نوح��د صفوفن��ا
حت��ت راي��ة االم��ام احلس�ين ،عليه الس�لام.
الثاني��ة :ع��دم توجيهه��ا ض��د اآلخ��ر،
فنح��ن ال نري��د حرب�اً طائفية ،ب��ل نريد قدوم
اجلميع و يستفيدون من هذه النعمة االهلية
ويركب��ون س��فينة النج��اة.
الثالث��ة :م��ن اج��ل تعزي��ز الس��لم ،جي��ب
أن نك��ون أقوي��اء ،مب��ا يوف��ر ال��ردع أم��ام النواي��ا
العدواني��ة لآلخري��ن.

وص��ف مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي -دام
ظل��ه -ق��رار نظ��ام آل س��عود بالتصدي��ق عل��ى
ق��رار قت��ل مساح��ة الفقي��ه اجملاه��د آي��ة اهلل
الش��يخ من��ر باق��ر النم��ر ،بأن��ه «عم��ل صبياني»
مؤكدا على أن «هذه التهديدات لن ختيفنا».
وق��ال مساحت��ه به��ذا اخلصوص يف جانب
م��ن كلمته االس��بوعية« :خبص��وص قرارهم
بتصدي��ق حك��م القت��ل اجلائ��ر والباط��ل حب��ق
الفقي��ه اجملاه��د بالكلم��ة واملوق��ف ،مساح��ة
آي��ة اهلل الش��يخ من��ر باق��ر النمر نق��ول :مل ولن
ختيفون��ا مبث��ل ه��ذا ف��إن تأرخينا مكت��وب بدم
الش��هداء من أئمتنا ،عليهم الس�لام ،و أبنائهم
وصحبهم و علمائنا وسائر شيعة أهل البيت،
عليهم الس�لام».
و أوض��ح مساحت��ه بالق��ول« :ش��هيدنا
قب��ل ش��هادته ،ل��ه مكانت��ه وش��خصيته ،لكن��ه
ح�ين يستش��هد تتضاع��ف قوت��ه ومكانت��ه
مئ��ات االضع��اف ،وترتس��خ مواقف��ه وكلمات��ه
يف النف��وس اكث��ر وأكث��ر ،وهك��ذا؛ إن ن��ال
مساح��ة الش��يخ النم��ر وس��ام الش��هادة ،فأن��ه
س��يتحول و يتج��ذر اكث��ر فاكث��ر ،كرم��ز،

وس��وف ال جيلس الش��يعة جملس�اً وال يستقر
به��م مق��ام حت��ى ينصره��م اهلل عل��ى عدوه��م».
واض��اف مساحت��ه« :أنص��ح و أخاط��ب
أولئ��ك الصبي��ان أو م��ن حوهل��م ،إن كان��ت
لديه��م بقي��ة من حكمة وعق��ل ونقول هلم :ال
تقوم��وا بأعم��ال صبياني��ة مبني��ة عل��ى األهواء
والعصبيات واحلميات اجلاهلية ،وك ّفوا عن
هذه الصبينة وامسعوا اىل العقالء ،إن كانوا
حولكم او يف العامل ،فهذه االعمال ال تنفعكم،
ا او آج�ل ً
وس�ترتد عليك��م عاج�ل ً
ا ،ث��م اق��رأوا
التأري��خ وتدب��روا يف الق��ران الكري��م».
م��ن جان��ب آخ��ر ق��ال مساحت��ه :ب��أن
«املؤمن والعاقل احلكيم يتعامل مع املش��اكل
واالزم��ات وحيله��ا بل�ين ولط��ف وبُع��د نظ��ر،
بينم��ا اجلاهل��ون س��واء عل��ى مس��توى الف��رد
او عل��ى مس��توى االم��ة واحل��كام ،يتعامل��ون
معه��ا وحياول��ون حّله��ا بتعقي��د وتعص��ب
وجت�بر بس��بب أه��واء نفس��ية و
و عنجهي��ة
ّ
ذاتي��ات وعصبي��ات ومحي��ات جاهلي��ة ،فف��ي
العامل رؤس��اء وح ّكام بيدهم القوة واالمكانات
اهلائل��ة يس��ببون املآس��ي والوي�لات واالزم��ات

اخلط�يرة إلنهم يس��تخدمون تلك االمكانيات
اهلائل��ة ويس��خرونها وف��ق عصبياته��م
وذاتياته��م وافكاره��م اخلاطئ��ة وأفقه��م
الضي��ق .وه��ذا م��ا انتهج��ه م��ن قب��ل املقب��ور
ص��دام وم��ن وقف وراءه حينه��ا ،ففعل ما فعل
بالع��راق واملنطق��ة».
وفيم��ا يتعل��ق بالوض��ع يف اليم��ن ،ق��ال
مساحت��ه« :م��ا يواجه��ه اليم��ن م��ن ع��دوان ه��و
مث��ال ص��ارخ أيض��اً لع��دم معاجل��ة االم��ور
واالزم��ات باحلكم��ة وبُع��د النظ��ر وغلب��ة
اجله��ل والتعص��ب الذات��ي وااله��واء عل��ى
الكث�ير م��ن املس��ؤولني ع��ن ادارة االم��ور ودف��ة
احلك��م ،فريتكب��ون أفظ��ع االخط��اء ،ف�لا ه��م
يتمتع��ون بالعق��ل والفه��م واحلكم��ة ،وال ه��م
يستشريون ويسمعون للحكماء العاقلني ،وها
متوحل��ون يف أرض اليم��ن .ورغ��م
ه��م الي��وم ّ
بذهل��م امللي��ارات واس��تخدامهم أعت��ى و أخط��ر
ادوات و اس��لحة احل��رب مل ول��ن حيقووا ش��يئاً
م��ن عدوانه��م س��وى ع��ار س��فك دم��اء النس��اء
واالطف��ال ،وحتطي��م البن��ى التحتي��ة للش��عب
اليم�ني وه��در مسع��ة االس�لام واالم��ة».
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المرجع و األمة

في بيان
األربعين

المرجع واألمة

المرجع المدرسي يدعو الزائرين الى االستضاءة
و وحدة الكلمة ونشر رسالة السلم في العالم

أص��در مساح��ة املرج��ع املدرس��ي  -دام
ظل��ه -بيان��ه الس��نوي مبناس��بة أربع�ين
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،رح��ب في��ه
بالقادم�ين اىل مرق��د االم��ام احلس�ين ،عليه
الس�لام ،ومؤك��داً يف مس��تهل البي��ان ب��أن
«زيارة السبط الشهيد يف هذه السنة بالذات
حتم��ل مع��امل عظيم��ة ،ألنه��ا ذات رس��الة
مباركة ،رس��الة كل واحد م ّنا اىل نفس��ه،
ورس��التنا إلص�لاح بالدن��ا ورس��التنا اىل
الع��امل».
وتوج��ه مساحت��ه باخلط��اب اىل
الزائرين الكرام بأن من نصره اهلل سبحانه
عل��ى ه��واه وأعان��ه عل��ى ش��هواته ووفق��ه
إلص�لاح نفس��ه فق��د بارك��ه وأت��اه خ�يراً
{و َأ َّمــا
كث�يراً ،أمل يق��ل ربن��ا س��بحانهَ :
ِ
ـس َعـ ِ
ـن
َمـ ْن خـ َ
ـاف َمقــا َم َر ِّبــه َو َنَــى النَّ ْفـ َ
ِ
ِ
ْ
ـي ا َْلــأوى} .وق��ال
ْالَــو 
النَّـ َة هـ َ
ى * َفــإ َّن ْ َ
النيب األكرم ،صلى اهلل عليه وآله»« :أَ ْش َج ُع
َّ
��ب َه��وَاه» .
��ن َغ َل َ 
��اس َم ْ 
الن ِ
وأض��اف مساحت��ه يف ه��ذا االط��ار :بأنن��ا
«نأت��ي اىل أرض الطه��ر ونغتس��ل يف مع�ين
الس��بط الش��هيد لك��ي نت��وب عن��د مرق��ده
الش��ريف اىل اهلل الغفور الرحيم من عظيم
م��ا اقرتفن��اه م��ن الذن��وب .هن��ا عند قرب س��يد
الش��هداء ،حي��ث ت��كاد تنع��دم املس��افة ب�ين
الس��ماء واألرض ،وهن��ا نق��ول لربن��ا جئن��ا
الي��ك تائب�ين وباحلس�ين الوجي��ه الي��ك
متوس��لني ،ربن��ا طهرن��ا م��ن اخلل��ق الس��يئ،
مجلن��ا بالتق��وى وزي ّن��ا باخلل��ق العظي��م».
ّ
ً
وأوض��ح مساحت��ه ايض�ا :ب��أن «عالقتن��ا
ببعضن��ا ه��ي مي��زان طه��ارة انفس��نا ،فم��ن

طه��رت نفس��ه م��ن احلس��د و العصبي��ة
واألناني��ة فإن��ه ال يع��ادي الن��اس وال يس��خر
منه��م وال يغتابه��م ويتجنب كل همز وملز،
أو مل يق��ل ربن��ا س��بحانه{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذي ـ َن
ـخر َقـ ِ
ى َأ ْن
ـو ٍم عَس ـ 
ـو ٌم م ـ ْن َقـ ْ
آ َمنُــوا ال َي ْسـ َ ْ ْ
يكُو ُنــوا َخــر ًا ِمنْهــم و ال نِســاء ِمـن نِســاءٍ
ٌ ْ
ُ ْ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ـر ًا ِمن ُْه ـ َّن َو ال َت ْل ِمــزُ وا
ـ
خ
ن
ـ
ك
ي
ن
أ
ى

ـ
َس
ع
َ َّ ْ
ِ
ْــس
َأ ْن ُف َســك ُْم َو ال تَنا َبــزُ وا بِ ْالَ ْل
قــاب بِئ َ
ِ
ِ
ــم ا ْل ُف ُس ُ
اال ْس ُ
ــوق َب ْعــدَ ْ ِاليــان َو َمــ ْن َل ْ
ِ
ــم ال َّظ ُ
ُــب َف ُأولئ َ
الــون}.
َيت ْ
ــك ُه ُ
كم��ا دع��ا مساحته الزائرين اىل وحدة
الكلم��ة وأن ال «نف��رق كلمتن��ا الواح��دة
بالتحزبات الشيطانية واحلميات اجلاهلية
وبالنف��اق والش��قاق وس��وء األخ�لاق» .ث��م
ح��دد مساحت��ه للزائري��ن مجلة مس��ؤوليات
ق��ال عنه��ا إ ّنها «جت��اه بعضنا» وهي:
أو ً
ال :التواص��ي باحل��ق وبالص�بر،
وب��كل خ�ير ،فاألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن
املنك��ر والدع��وة اىل اهلل باحلكم��ة واملوعظ��ة
احلسنة ،كلها بركات عظيمة حظى اهلل
به��ا عب��اده الصاحل�ين.
ثاني��اً :التش��اور ،ف��إن عقولن��ا ليس��ت
كامل��ة ،وإمن��ا يكتم��ل عق��ل كل واح��د
م ّن��ا مب��ا ل��دى اآلخري��ن م��ن عق��ل ،و إمن��ا
بالتش��اور تكتم��ل عق��ول الن��اس.
ثالث�اً :التع��اون ،اذ ّ
أن إمكان��ات كل فرد
م ّن��ا ،أ ّن��ى عظمت ،ال ترقى ملس��توى إمكانات
اجملموع ،وعلينا ان نعرف إن العزة والفالح
والنج��اح تتحق��ق بالتع��اون ،وق��د ق��ال ربن��ا
َعاو ُنــوا َعـ َ
ى
ـر َو ال َّت ْقو 
{و ت َ
س��بحانهَ :
ـى ا ْلـ ِ ِّ
ـى ْ ِ
َعاو ُنــوا َعـ َ
ال ْث ـ ِم َو ا ْل ُعــدْ وان}.
َو ال ت َ

رابع��اً :االحس��ان ،ذل��ك ألن االحس��ان
ردي��ف الع��دل ،أمل يق��ل ربن��ا س��بحانه{ :إِ َّن
ـان و إيتـ ِ
ِ
اللََّ َي ْأ ُمـ ُـر بِا ْل َعــدْ ِل َو ْ ِ
ـاء ِذي
ال ْحسـ َ
ـن ا ْل َفحشـ ِ
ـاء َو ا ُْلنْ َكـ ِ
ـر َو
ى َو َينْهـ 
ا ْل ُق ْربـ 
ى َعـ ِ ْ
ـي ي ِ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ـم ت ََذ َّكـ ُـرون}.
ـ
ك
ل
ع
ل
ـم
ـ
ك
ظ
ع
ْ َ
ا ْل َب ْغـ ِ َ
ْ
إن جمتمعنا قد بورك بس��نة االحس��ان
اىل بعضه��م البع��ض ،وان��ه ملفخ��رة عظيم��ة
هل��ذا الش��عب ال��ذي تعّل��م م��ن االئم��ة
املعصوم�ين ،عليه��م الس�لام ،خلق االحس��ان
ونع��م اخلل��ق ،ولكنن��ا الي��وم  -أيه��ا اإلخ��وة-
حباج��ة اىل املزي��د م��ن اإلحس��ان ،ألن
الظ��روف ال�تي من��ر به��ا وبس��بب ازدي��اد عدد
احملتاج�ين جيعلن��ا بأم��س احلاج��ة اىل هذه
القيم��ة.
ث��م أش��ار مساح��ة املرج��ع املدرس��ي اىل
االوض��اع احلالي��ة يف الع��راق بالق��ول :ب��أن
«بالد الرافدين واقعة يف ّ
جلة من املشاكل
املرتاكم��ة واملعق��دة ،س��ببتها ث�لاث ح��روب
متوالية ومدمرة ،وهي حباجة اىل مس�يرة
إصالحي��ة دائم��ة يق��وم به��ا أبن��اء الش��عب
مجيع��اً وب�لا كل��ل وال مل��ل وحب��ول اهلل
س��بحانه».
ويف خت��ام بيان��ه ق��ال مساحت��ه :إن
«مس�يرتنا ه��ذا الع��ام وكل عام ه��ي الدعوة
اىل اه��ل الع��امل حن��و نه��ج الس��بط الش��هيد،
علي��ه الس�لام ،انه��ا مس�يرة س��لمية ناطق��ة
باس��م دي��ن اهلل ،وس��يأتي ي��وم يس��تجيب
الع��امل هل��ذه الدع��وة ،وعلين��ا ان نبق��ى
مس��تمرين يف هذه املس�يرة املتصاعدة حتى
يص��ل نداؤه��ا ورس��التها اىل أذان أهل العامل
مجيع �اً».

المرجع المدرسي يدعو الى تشكل
وزارة خاصة إلدارة الزيارات المليونية
دع��ا مساح��ة املرج��ع املدرس��ي  -دام ظل��ه-
احلكوم��ة العراقي��ة إىل مزي��د م��ن «االهتم��ام
بالزيارات املليونية» وختصيص وزارة ملتابعة
ش��ؤون الزائري��ن وتوف�ير احتياجاته��م خ�لال
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الزي��ارات املليوني��ة.
وق��ال مساحت��ه يف جان��ب م��ن حدي��ث ل��ه
خ�لال اس��تقباله وف��وداً مبكتب��ه يف كرب�لاء
املقدس��ة :إن «عل��ى احلكوم��ة و وزاراته��ا أن
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تب��دي املزي��د م��ن االهتمام بالزي��ارات املليونية
ال�تي يف��د خالهل��ا املالي�ين م��ن الزائري��ن اىل
كرب�لاء املقدس��ة م��ن كاف��ة أرج��اء الع��راق،
وم��ن بل��دان الع��امل ،وق��د يتطل��ب االم��ر

ختصي��ص وزارة ملتابع��ة ش��ؤون هذه الزيارات
املليوني��ة».
وأك��د مساحت��ه يف ه��ذا الس��ياق عل��ى
ض��رورة االهتم��ام بش��عائر اإلس�لام ال�تي
متث��ل اجلوان��ب الظاه��رة للدي��ن ،ومنه��ا؛
احل��ج ،وإن زي��ارة مراق��د اه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،و اب��راز مضمونه��ا وحمتواه��ا الدي�ني
احلقيقي واحلضاري ،س��يقلص من املشاكل
والصراع��ات ال�تي يس��ببها طغي��ان االهتم��ام

باجلان��ب امل��ادي على حس��اب اجلانب الروحي.
كم��ا دع��ا مساحت��ه يف حديث��ه إىل
رص
اس��تثمار املناس��بات والش��عائر الدينية يف ّ
الصف��وف وتوحي��د اجله��ود ملواجه��ة الع��دو
االرهاب��ي و التكف�يري ،و ض��رورة أن تك��ون
حموري��ة ارادة الش��عب العراق��ي وش��عاراته
وش��عائره الديني��ة ه��ي الدف��اع ع��ن البل��د
والقض��اء عل��ى اإلره��اب .وق��ال مساحت��ه يف
ه��ذا الس��ياق ّ
أن «املعرك��ة يف الع��راق مات��زال

قائم��ة والذي��ن ينام��ون عل��ى احلري��ر ومين�وّن
انفس��هم بانتص��ارات ب��اردة من دون أن يثخنوا
يف األرض إمن��ا يعيش��ون يف حل��م» ،مضيف�اً إن
«عل��ى الش��عب العراق��ي أن حيم��ل ه��م النص��ر
وتوظي��ف الش��عائر الديني��ة ملواجه��ة خط��ر
االره��اب يف الع��راق واملنطق��ة .مش��دداً عل��ى
ض��رورة أن يك��ون اجلمي��ع «خل��ف الق��وات
املس��لحة واحلش��د اجله��ادي حت��ى حتقي��ق
النص��ر امل��ؤزر ب��إذن اهلل».

يستقبل وزير الدفاع العراقي ويدعو
الى دعم الحشد الجهادي

اس��تقبل مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي  -دام
ظل��ه -مبكتب��ه يف كرب�لاء املقدس��ة ،وزي��ر
الدف��اع خال��د العبي��دي والوف��د املراف��ق ل��ه.
وج��رى خ�لال اللق��اء حب��ث آخ��ر التط��ورات
امليداني��ة واالنتص��ارات ال�تي حتققه��ا الق��وات
األمني��ة واحلش��د اجله��ادي يف ص�لاح الدي��ن
واألنب��ار.
ودع��ا مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي يف جان��ب
م��ن حديث��ه م��ع الوف��د إىل ب��ذل املزي��د م��ن
اجله��د لتطه�ير كاف��ة االراض��ي العراقي��ة
م��ن دن��س الدواع��ش ،مثمن�اً االنتص��ارات اليت
حققته��ا ق��وات احلش��د اجله��ادي والق��وات
املس��لحة يف بيج��ي و الرم��ادي.

م��ن جانب��ه ش��كر وزي��ر الدف��اع املرجعي��ات
الديني��ة لدعمه��م الق��وات املس��لحة مطالب��اً
باملزي��د م��ن الدع��اء والدع��م ألبنائه��م يف
الق��وات املس��لحة.
ويف س��ياق متص��ل ق��ال مساح��ة املرج��ع
املُد ّرس��ي  -دام ظل��ه -إن «قواتن��ا املس��لحة
وحش��دنا اجله��ادي يس��تمدون الق��وة م��ن
عاش��وراء ونهض��ة االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،ملواجه��ة داع��ش وق��وى التكف�ير
واالره��اب».
ويف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه خ�لال
استقباله وفوداً عشائرية مبكتبه يف كربالء
املقدس��ة دع��ا مساحت��ه جم��دداً اىل زي��ادة

دع��م الق��وات املس��لحة واحلش��د اجله��ادي يف
حربه��م ض��د داع��ش يف الع��راق ،وق��ال« :إىل
كل م��ن يري��د اخل�ير هل��ذا البل��د علي��ه أن
يدع��م الق��وات املس��لحة واحلش��د اجله��ادي
ألن الدع��م املوج��ود حالي��اً ال يكف��ي .وعل��ى
العراقي�ين مجيع�اً أن يكونوا مس��تعدين دائما
لتحص�ين بالده��م وأن يك��ون اجلمي��ع عل��ى
أهب��ة االس��تعدادل��درء أي ع��دوان مس��تقبلي».
وأض��اف مساحته»عل��ى الش��عب العراق��ي
بأكمل��ه ْأ ْن يدع��م املس�يرة اجلهادي��ة
يف الع��راق ملواجه��ة داع��ش وغريه��ا م��ن
التنظيم��ات اإلرهابي��ة وحتري��ر كاف��ة امل��دن
املغتصب��ة».
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

7

بصائــر

بصائــر

علماء الدين
يحملون رسالة
إلى العالم
كتبها اإلمام
الحـــسـيــــن
عليه السالم

بالدماء
والدموع
لم يكن هدف
النبي األكرم ،من
تنصيب االمام
علي ،عليه السالم،
يوم الغدير،
لتشكيل حكومة
يرأسها االمام،
عليه السالم،
لفترة معينة من
الزمن ،مثل أي
حاكم سياسي
آخر ،بل ليكون
ً
إماما عبر التاريخ
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إعداد :بشري عباس

ق��ال االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،يف
جان��ب م��ن كلم��ة مهم��ة وجهه��ا اىل علماء
املسلمني يف آخر عهد معاوية" :ثم أنتم أيها
العصابة ،عصابة بالعلم مشهورة ،وباخلري
مذك��ورة ،وبالنصيح��ة معروف��ة ،وب��اهلل
يف أنف��س الن��اس مهاب��ة ،يهابك��م الش��ريف،
ويكرمك��م الضعي��ف ،ويؤثرك��م م��ن ال
فض��ل لك��م علي��ه وال ي��د لك��م عن��ده".
ث��م ق��ال علي��ه الس�لام« :لق��د خش��يت
عليك��م أيه��ا املتمن��ون عل��ى اهلل! أن ّ
حتل بكم
نقمة من نقماته ،ألنكم بلغتم من كرامة
اهلل منزل��ة فضلت��م به��ا ،ومن يع��رف باهلل ال
تكرم��ون ،وأنت��م ب��اهلل يف عب��اده تكرم��ون،
وقد ترون عهود اهلل منقوضة فال تفزعون،
وأنت��م لبع��ض ذم��م آبائك��م تفزع��ون ،وذم��ة
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل عل��ي وآل��ه وس��لم،
خمف��ورة ،والعم��ي والبك��م والزم�ني يف
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

املدائ��ن مهمل��ة ال يرمح��ون».
إن الظ�لام ال ينحس��ر إال بع��د أن
ينبع��ث الن��ور ،كم��ا أن اجلباب��رة والظلم��ة
ال يسقطون ،إ ّ
ال بعد ْأن تقوم ثورة يف االمة
يقوده��ا العلم��اء ب��اهلل ويس��قطون ع��روش
الطواغي��ت.
وه��ذه كان��ت رس��الة االم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،اىل علم��اء االم��ة ،وه��ي
الرس��الة ذاته��ا ال�تي محله��ا م��ن بع��ده اإلمام
الس��جاد ،وعمت��ه العقيل��ة زين��ب ،عليهم��ا
الس�لام .فهي رس��الة التصدّي للمس��ؤولية.
وكلمة «التصدّي» متثل بالنسبة لنا درساً
كبرياً تفرض على العامل الواعي التصدّي
والتكّل��م يف الس��احة ،وع��دم الس��كوت ،فه��و
مطال��ب دائم��اً حبك��م علميت��ه ومعرفت��ه
باالم��ور ،ومثل��ه بني الناس ،كمثل األعمى
والبص�ير .ويف احلدي��ث عن االمام الصادق،
علي��ه الس�لام ،ب��أن اهلل  -تع��اىل« -يغف��ر
للجاه��ل س��بعني ذنب�اً قب��ل أن يغف��ر للع��امل

ذنب�اً واح��د».
واألم��ة يف ه��ذه املرحل��ة بال��ذات م��ن
تارخيه��ا ،حباج��ة اىل ه��ذا ال��درس ال��ذي
أعط��اه االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
بكلمات��ه ،وبدم��ه ،وبأش�لائه ،وحت��ى ب��دم
رضيع��ه ،وبالس��ياط ال�تي تل �وّت عل��ى م�تن
زينب ،عليها السالم ،وبسيب حـُرمه ،وبقطع
ي� ّ
�دي العب��اس ،علي��ه الس�لام .كت��ب اإلم��ام،
علي��ه الس�لام ،ه��ذا ال��درس بال��دم والدم��ع
وباملأس��اة ،كتب��ه للتاري��خ وللع��امل ،بأن أيها
املس��لمون !...أيه��ا الواع��ون م��ن ابن��اء ه��ذه
االم��ة !...التس��كتوا عل��ى الظل��م ،فأن��ه يبق��ى
وينتش��ر ويس��ود م��ادام الن��اس س��اكتني
عن��ه ،والضالل��ة تبقى م��ادام اصحاب اهلدى
ومحل��ة راي��ة الدي��ن ال يرفعونه��ا عالي �اً.
بناء االنسان قبل بناء السلطة

لق��د ج��اء االنبي��اء من قب��ل اهلل  -تعاىل-
بع��د ان زكاه��م ورباه��م وهيأه��م ،به��دف

هداي��ة الن��اس .فه��ل ج��اء ه��ؤالء االنبي��اء
م��ن اج��ل تش��كيل حكوم��ة او تأس��يس نظ��ام
سياس��ي؟ رمب��ا يك��ون ذل��ك ،لك��ن احلكوم��ة
والنظ��ام السياس��ي الدي�ني واالهل��ي ،يك��ون
قائم �اً عل��ى اس��اس وج��ود الن��اس املؤمن�ين،
وعل��ى القي��م ،ولي��س عل��ى اس��اس القم��ع
والتضلي��ل وتوزي��ع االم��وال ،ل��ذا ف��إن ه��ذه
احلكوم��ات العصري��ة ،مل تك��ن ه��دف الن�بي
واالئم��ة واالنبي��اء ،عليه��م الس�لام ،إمن��ا
هدفه��م كان بن��اء الن��اس ،والن��اس ه��ؤالء
يشكلون احلكومة ،و أي حكومة قائمة على
اس��اس القي��م وقب��ول الن��اس ،فه��ي مقبول��ة،
أم��ا القائم��ة أساس�اً عل��ى الطغي��ان والقم��ع
والتضلي��ل والرتغي��ب والرتهي��ب ،فه��ي اىل
زوال.
ومل��ن يق��رأ تاري��خ أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،الس��يما من املؤمنني واملوالني ،جيد
أن��ه حينم��ا ُن ّص��ب أمري املؤمن�ين ،خليفة من
قب��ل الن�بي األك��رم ،يف ي��وم الغدي��ر ،وق��ال:
صلى اهلل عليه وآله« :من كنت مواله فهذا
عل��ي م��واله» ،مل يق��ل ه��ذه الكلم��ة ،به��دف
تش��كيل حكوم��ة يرأس��ها االم��ام عل��ي ،علي��ه
الس�لام ،لف�ترة معين��ة م��ن الزم��ن ،مث��ل أي
حاك��م سياس��ي آخ��ر .ب��ل يك��ون إمام�اً ع�بر
التاري��خ ،فه��و إم��ام كل املؤمن�ين يف ذل��ك
احل�ين ،ومل��ن ج��اء بعده��م  ،ولنا الي��وم ايضاً،
واىل ي��وم القيام��ة ،ويف الدني��ا واالخ��رة.
التضحية والتصدّ ي

لق��د نه��ض االم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام،
باملهم��ة الرس��الية ال�تي أوكله��ا إياه رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،فق��د كان االم��ام
يف البي��ت ،كم��ا كان يف املس��جد ب�ين
املسلمني ،ثم كان ايضاً لدى توليه احلكم،
وه��و كذل��ك اىل ي��وم القيام��ة .ومب��ا أن
أم��ة ،فإّنه ،عليه الس�لام،
اإلم��ام حباج��ة اىل ّ
أمة ،اس��تمراراً لعمل النيب صلى
قام بصنع ّ
األم��ة وصاغه��ا
�ع
�
صن
�د
�
فق
�ه،
�
وآل
اهلل علي��ه
ّ
برتبيت��ه ،وه��و القائ��ل ،علي��ه الس�لام ،يف
وصيته لكميل بن زياد النخعي« :يا كميل
إن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،أدّب��ه
اهلل ،عز وجل ،وهو أدّبين وأنا أؤدب املؤمنني
وأورث األدب املكرم�ين» .وبه��ذه الرتبي��ة
والصياغ��ة والتأدي��ب ،انطل��ق يف حرب��ه ض��د
الناكثني البغاة على الدين واحلق والعدل،
ث��م ح��ارب املارق�ين ،وه��م اخل��وارج ،أما حنن

فنقات��ل أبن��اء أولئ��ك اخل��وارج (الدواع��ش)
وأمثاهل��م ،مبعن��ى أن االم��ام علي��اً ،علي��ه
الس�لامّ ،
س��ن لن��ا س�� ّنة ،ونظ��م لألم��ة
االسالمية منهج التصدّي واملواجهة؛ فانتم
حتارب��ون الناكث�ين والقاس��طني واملارقني،
حت��ى تش��كلوا األم��ة وحتم��وا دينه��ا وقيمه��ا
ومصاحله��ا وحاضره��ا ومس��تقبلها.
وهك��ذا اس��تمرت املس�يرة ،فم��ن بع��د
الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،قام��ت الزهراء،
عليه��ا الس�لام بدوره��ا يف التص��دي ،ث��م
بعده��ا أم�ير املؤمن�ين ،عليه الس�لام ،ث��م قام
االم��ام احلس��ن ،علي��ه الس�لام ب��دوره أيض��ا،
ث��م ج��اء دور االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
ليكت��ب لألم��ة والع��امل درس �اً ب��دم الش��هادة
والتضحي��ة ،يف التص��دّي والقي��ام هلل و
ص��ون الدي��ن واألمة والقي��م ،من االحنراف
والض�لال والفس��اد.
عىل خطى احلسني ،عليه السالم،

الي��وم نق��ول للمس��لمني واملؤمن�ين:
هيئ��وا انفس��كم للدف��اع ع��ن الدي��ن ،وع��ن
القي��م ،وع��ن احل��ق والع��دل والفضيل��ة
واخل�ير .إن كن��ت تفك��ر الي��وم ان تصب��ح
طبيب�اً  -مث�ل ً
ا -فه��ذا ممتاز ،ولكن ال جتعل
ه��ذا كل هدف��ك ،بأن جتمع االموال وتوفر
الطع��ام واملالب��س وغريه��ا ألهل��ك ،وحت��وز
على ش��قة صغرية وس��يارة وغري ذلك ،فهذا
لي��س هدف�اً مقدس�اً ،ولي��س ه��دف االنس��ان
الرس��الي واملوالي ،تقول :انا حس��يين وعلوي
وفاطمي ...وهذا يتحقق عندما تكون طبيباً
او مهندساً ،ويف أعلى مستويات التخصص،
م��ن اج��ل ْأن تداف��ع ع��ن دين��ك وع��ن وطن��ك
وع��ن أمت��ك ،ق��د ال حتم��ل البندقي��ة ط��وال
حيات��ك ،لك��ن عمل��ك كطبي��ب مبنزل��ة
مح��ل البندقي��ة والس�لاح ،ب��أن خت��دم االم��ة
واملرض��ى يف س��يبل اهلل تع��اىل ،وهك��ذا س��ائر
االعم��ال .فك��م ي��ا ت��رى ،م��ن تاجر ف ّك��ر ،منذ
اول ي��وم ،أن يطل��ب م��ن اهلل تع��اىل ودع��اه
خملصاً ،بأن يوفقين جلين األموال الكثرية
لك��ي أخدم عبادك الناس ،وأخدم جمتمعي
ووط�ني وأم�تي ،وأن اص��ون وجه��ي ،وأصون
وج��ه الدي��ن؟
وهك��ذا ايضاً طالب العل��م وعامل الدين،
ال جي��ب ان يك��ون هم��ه أهداف �اً رخيص��ة او
بس��يطة ،كأن يصب��ح عامل��اً م��ن اج��ل أن
حيرتم��ه الن��اس وت��وزع ص��وره هن��ا وهن��اك،

يوجه الناس
إمنا يتعلم من اجل أن يعلم و ّ
اىل الدي��ن والقي��م ،ورمب��ا يف حلظ��ة م��ا ق��د
يس��توجب علي��ه أن يضح��ي او يتع��رض
ملصائ��ب او ترهي��ب وترغي��ب مثلم��ا ح��دث
م��ع الع��امل اجللي��ل الس��يد يون��س االردبيلي
يف مدين��ة مش��هد املقدس��ة ،حينم��ا اعتقلت��ه
س��لطات الش��اه البائ��د إلجب��اره عل��ى االفت��اء
جب��واز كش��ف امل��رأة لرأس��ها ،يف س��ياق
االج��راء القمع��ي واملع��ادي للدي��ن يف س�ني
االربعينات من القرن املاضي ،فكان اجلواب
م��ن ذل��ك العامل اجملاه��د؛ النفي القاطع ومل
يعط فتوى جتيز السفور ،فهدده شاه ايران
آنذاك بالقتل ،فرد عليه :اذا اعطيتك فتوى
من اجل ان احفظ رقبيت ،فماذا سأقول غداً
لالم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،اذا س��ألين،
هل أقول :اجزت ذلك من أجل احلفاظ على
دم��ي وحياتي ،فس��يقول ل��ي :أ دمك أغلى أم
دمي؟!
ويف تارخين��ا الكث�ير م��ن ه��ؤالء العلم��اء
اجملاهدي��ن ،مم��ن قام��وا حبم��ل الراي��ة و
اتبعوا نهج االمام احلسني ،عليه السالم ،يف
التص��دي.
إذن؛ ف��إن ال��درس االس��اس وامله��م الذي
نري��د أن نتعلم��ه  ،وجي��ب أن تعي��ه وتتعلم��ه
األمة من مدرس��ة كربالء ،ونهضة االمام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وم��ن أه��ل بيت��ه،
ومن أصحابه الربرة ،ومن علمائنا وس��لفنا
الصاحل هو ،درس التصدي ،و أن على املسلم
املؤم��ن أن يتص��دّى ويتحم��ل املس��ؤولية
واليتنص��ل منه��ا .وه��ذه ه��ي رس��التنا ،وه��ي
رس��الة إمامن��ا احلس�ين ،علي��ه الس�لام.
عندم��ا ين��ادي االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام« :أال ه��ل م��ن ناص��ر ينصرني» ،مبن
يستنصر ،عليه السالم ،وقد استشهد مجيع
م��ن كان��وا مع��ه م��ن اه��ل بيت��ه واصحاب��ه؟
نعم ايها املوالون الرساليون ،وأيها الشباب!...
إن االم��ام ،علي��ه الس�لام ،مل يك��ن يس��تنصر
ه��ؤالء الش��هداء ،إمن��ا كان يري��د أنص��اراً
م��ن بع��ده ع�بر التأريخ ،يريدك��م أنتم ،بأن
تنص��روا الدي��ن ،وحتم��وا الراي��ة وتقوم��وا
مبهم��ة التص��دي دائم �اً واب��داً ،ولذل��ك ان��ت
تق��ول يف زيارت��ك ل��ه ،علي��ه الس�لام« :لبي��ك
داع��ي اهلل ..لبي��ك يا حس�ين» ،مبعن��ى أني قد
جئ��ت ناص��راً ،ف��إن مل أك��ن يف ذل��ك الي��وم،
فأن��ا الي��وم جئ��ت أحتم��ل املس��ؤولية و أق��وم
ب��دوري و واج�بي يف النص��رة والتص��دي.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

لم يكن االمام
الحسين ،عليه
السالم ،يستنصر
الشهداء يوم
عاشوراء ،إنما
ً
كان يريد أنصارا
من بعده عبر
التأريخ ،يريدكم
أنتم ،بأن تنصروا
الدين ،وتحملوا
الراية وتقوموا
بمهمة التصدي
ً
ً
دائما وأبدا
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األخبار

األخبار
بالدع��اء «الله��م إن��ا نرغ��ب الي��ك يف دول��ة
كرمي��ة تع � ّز به��ا االس�لام واهل��ه وت��ذل به��ا
النف��اق وأه��ل ،وجتعلن��ا فيه��ا م��ن الدع��اة اىل
طاعتك والقادة اىل سبيلك» .وقال« :ان معامل
هذه الدولة اليت يطمح اليها العامل االسالمي
ويرتق��ب ظهوره��ا ،ه��ي دول��ة اس�لامية حبت��ة
تس��تمد قوانينه��ا م��ن الوحي و م��ن أهل البيت،
عليهم السالم ،وليست تلك الدولة اليت تدعو
اىل االحن��راف ع��ن طري��ق فص��ل الدي��ن ع��ن
احلياة ،وتدعو اىل التحرر من قوانني السماء،
طاحم��ة بذل��ك الراح��ة اجلس��دية فق��ط» ،و
أضاف قائ ً
ال« :ان العلمانية وما تعنيه من فكر
ه��ي فص��ل الدي��ن ع��ن العل��م ،فالعل��م ب�لا دي��ن

س�لاح دم��ار ش��امل».
واض��اف يف س��ياق كالم��ه« :ان العلمانية
هي عينها اليت تطبق يف بالد الغرب مصبوغة
بصبغ��ة احلري��ة الزائف��ة والراح��ة املؤقت��ة
وحتري��ر الش��هوات واحلري��ة الكاذب��ة» و أردف
قائ�ل ً
ا« :ه��ي تل��ك ال�تي وقع��ت يف مش��اكل
ال خ��روج منه��ا ومنه��ا احلري��ة يف تعاط��ي
املخ��درات و الزن��ا وغريها الكثري ،و هي ثقافة؛
افع��ل م��ا ش��ئت».
وق��ارن مساحت��ه ب�ين ه��ذه الفك��رة،
وب�ين قوان�ين دول��ة احل��ق االس�لامية ،وه��ي
تل��ك الدول��ة ال�تي تضم��ن احلري��ة ومتزجه��ا
بتنظي��م والت��زام وراح��ة نفس��ية وأبدي��ة ،و

أيض�اً ه��ي ال�تي تبع��د ع��ن الفس��اد والعش��وائية
واالحنراف��ات اخللقي��ة وتفش��ي الفس��اد
وغريه��ا ،وه��ي تل��ك ال�تي تنظ��م حيات��ك ،ب��دءاً
م��ن قوان�ين الدول��ة ،وحتى االمور الش��خصية
واالس��رية ،فم��ا أعظمه��ا م��ن دول��ة!
وش��دد مساحت��ه عل��ى الش��باب ب��أن «ال
يغ�تروا بش��عارات و ظواه��ر خمتلف��ة تطم��ح
اىل ايقاعه��م يف ش��رك الش��هوات و ابعاده��م
ع��ن الدي��ن وع��ن بالدهم ،وتل��ك كلها خطط
و مكائ��د صهيوني��ة طامل��ا اكتش��فناها م��ن
خ�لال التاري��خ ،ويف كل زم��ان ،تأت��ي بأش��كال
خمتلفة ولقد أتت اليوم بشكلها اجلميل وهو
اهلج��رة»!

في ملتقى القرآن الكريم

تجمع الرحمة الرسالي ينظم وقفة
تضامنية مع الشيخ النمر
اس��تجابة لتوجيه��ات مساح��ة املرج��ع
املدرس��ي  -دام ظل��ه -ب��أن ال تقتص��ر اهليئ��ات
احلس��ينية عل��ى اجلان��ب اخلدم��ي يف أي��ام
حم��رم احل��رام وصف��ر اخل�ير ،ب��ل تك��ون
نش��اطاتها ش��املة تص��ل اىل نص��رة قضاي��ا
املظلوم�ين يف الب�لاد االس�لامية .ب��ادرت هيئ��ة
الصحاب��ي أب��و مثام��ة الصائ��دي ،وه��ي م��ن
الفعاليات احلس��ينية التابعة لتجمع الرمحة
الرس��الي يف كرب�لاء املقدس��ة ،بوقف��ة
تضامني��ة م��ع قضي��ة الش��يخ النم��ر ،معلن��ة
رفضه��ا القاط��ع لق��رار حك��م االع��دام اجلائ��ر
حبق��ه.
وحبض��ور ع��دد غف�ير م��ن الش��باب يف
اهليئ��ة وس��كان منطق��ة ح��ي املعلم�ين ،أك��د
احلاضرون واملتحدثون رفضهم واستنكارهم

حلكم اإلعدام اجلائر الذي صدر ضد مساحة
الش��يخ اجملاه��د آي��ة اهلل من��ر باق��ر النم��ر ،وقد
الق��ت ه��ذه الوقف��ة استحس��ان املش��اركني
وتفاعله��م.
وتضمن��ت الوقف��ة كلم��ة لس��ماحة
الش��يخ عب��اس اليمان��ي ،وكلم��ة لس��ماحة
اخلطي��ب احلس��يين الس��يد مه��دي األعرج��ي،
كم��ا تص��در احلض��ور ثّل��ة م��ن طلب��ة ح��وزة
االم��ام القائ��م عجل اهلل فرجه -ويف طليعتهم
األخوان؛ السيد حسني والسيد علي األعرجي.
وكان��ت لس��ماحة الس��يد مه��دي
األعرج��ي كلم��ة يف ه��ذه الوقف��ة حت��دث
فيه��ا ع��ن ش��خصية الع��امل واجملاه��د الش��يخ
النم��ر مؤك��داً بان��ه «حج��ة علين��ا وجي��ب
الوق��وف والتضام��ن مع��ه يف كل م��كان،

وجيب احلذر من االشخاص الذين حياولون
تسقيط العلماء ،فهؤالء مدعومون من جهات
مش��بوهة وم��ن الصهيوني��ة العاملي��ة ،وه��م ال
يعرف��ون م��ن الدي��ن اال قش��ره ،و حيفظ��ون
املصطلح��ات ويغ��رون به��ا الس�� ّذج ،فعلين��ا
احل��ذر منه��م ،ألنه��م الفتن��ة بعينه��ا ،وجي��ب
علينا أن نتبع العلماء الربانيني الذين حفظوا
دينن��ا ،فل��وال ه��م مل��ا حف��ظ الدي��ن واملذه��ب».
أم��ا الش��يخ عب��اس اليمان��ي ،وه��و م��ن
طلب��ة العل��وم الديني��ة يف حوزة االم��ام القائم،
عج��ل اهلل فرج��ه ،فق��ال يف كلمت��ه« :يف ه��ذه
الدني��ا خط��ان؛ خ��ط اخل�ير وخ��ط الش��ر .خ��ط
اجله��اد وخ��ط الطغي��ان ،و الش��يخ النم��ر ميثل
خ��ط اجله��اد ،وآل س��عود خ��ط الطغي��ان».

السيد البدران يبين أفضلية النظام
االسالمي وفشل النظرية العلمانية
م��ن اج��ل رد الكثري م��ن األفكار والثقافات
الس��لبية الس��يئة اليت حتاول اخرتاق الس��احة
الثقافي��ة ،وبس��بب وجود الف��راغ الفكري الذي
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تعاني��ه أمتن��ا االس�لامية ،أق��ام منت��دى القرآن
الكري��م جلس��ة بعن��وان «العلمانية» ،اس��تضاف
فيه��ا مساح��ة الس��يد مؤي��د الب��دران ،اح��د
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اس��اتذة ح��وزة االمام القائ��م ،عجل اهلل فرجه،
وحبض��ور ع��دد م��ن الش��باب املؤم��ن .
ابت��دأ الس��يد الب��دران حديث��ه مس��تعيناً

سجاد
السيد ّ
المدرسي
يبحث في
«الشعائر
وسيلة أم
هدف»؟
نظ��راً لكث��رة االس��ئلة ال�تي تط��رح يف
الش��ارع الش��يعي ،حول الش��عائر احلسينية يف
ه��ذا الوق��ت م��ن كل س��نة ،اس��تضاف منتدى
الق��ران الكري��م ،خ�لال ملتق��اه االس��بوعي،
مساحة الس��يد س��جاد املدرس��ي ،ليعرفنا على
ماهي��ة الش��عائر واهل��دف منه��ا.
ابت��دأ مساحت��ه بط��رح س��ؤال :ه��ل
الش��عائر وس��يلة أم ه��دف؟
فج��اءت ال��ردود م��ن أعض��اء املنت��دى
متش��ابهة ومتفق��ة عل��ى أن الش��عائر ،وس��يلة
لتحقي��ق اهل��دف ،وهذا اهلدف هو الس�ير على
نه��ج االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام.
م��ن جانب��ه ّ
ب�ين مساح��ة الس��يد س��جاد
املدرس��ي ،مفه��وم «الش��عرية» ،بأنه��ا «أي ش��يء
يش��عرك بش��يء م��ا ،و أن ش��عرية اهلل ه��و كل
ش��يء يش��عرك ب��اهلل».
ّ
وذكر مثال على هذا« ،فاذا مش��ى احدنا

يف شوارع بلد اوربي ،حيث الشوارع مزدمحة
بالنساء املتربجات ،وإذا به يرى فتاة مرتدية
احلجاب ،فمن خالل هذا املنظر سيش��عر بان
ه��ذه الفت��اة عفيف��ة ،ومتدين��ة بدي��ن اهلل
ع��ز وج��ل ،إذاً؛ فاحلج��اب هن��ا ،يُع��د ش��عرية
م��ن ش��عائر اهلل وكذل��ك األذان ،والص�لاة
والصي��ام؛ فإنه��ا تربط��ك ب��اهلل و تش��عرك به».
أم��ا االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام- ،
يضي��ف مساحت��ه« -فق��د عظ��م ش��عائر اهلل
اىل أبع��د احل��دود ،فأحي��ى كل ش��عائر اهلل،
فأصب��ح االم��ام ،لي��س فق��ط ش��عرية ،ب��ل باب�اً
م��ن اب��واب الش��عائر هلل ،الن االم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،وقضيت��ه و إصالح��ه وم��ا بع��د
االم��ام ،علي��ه الس�لام ،كل��ه ص��ار ّ
يذك��ر
ب��اهلل ،فص��ار باب�اً م��ن اب��واب الش��عائر اليت أمر
اهلل ب��ان حت�ترم وتعظ��م».
م��ن جان��ب آخ��ر أوض��ح مساح��ة الس��يد

س��جاد املدرس��ي بالق��ول« :ولك��ن؛ اذا خالف��ت
ه��ذه الش��عائر ،الش��ريعة و احكامه��ا ،فتك��ون
ه��ذه الش��عائر حمرم��ة ،أو أدت اىل اض��رار يف
النف��س بالش��كل املعت��د عقالنياً ،هن��ا اصبحت
ه��ذه الش��عرية باطل��ة».
و اش��ار مساحته يف اخلتام:
«جي��ب ان ال تك��ون ه��ذه الش��عائر مفرغ��ة
من حمتواها ،فإحياء ش��عائر االمام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،إلحي��اء دي��ن اهلل ،و خ��روج
االم��ام ،علي��ه الس�لام ،ه��و إلظه��ار االص�لاح
يف ب�لاد اهلل والعم��ل بس��نن و اح��كام اهلل ع��ز
وج��ل».
«وباختص��ار فإن ش��عرية االمام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،ه��ي إحي��ا ٌء مل��ا ج��رى ،او اهل��دف
مم��ا ج��رى ،و ان زي��ادة الش��عائر تزي��د أه��داف
االم��ام ،علي��ه الس�لام ،إش��راقاً و تأث�يراً يف
الع��امل .
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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األخبار

األخبار

الشيخ اليماني يتحدث عن:

الباحث القرآني الدكتور سالم جاري:

الخفية في حياة
الحقائق
ّ
االمام زين العابدين ،عليه السالم،

التدبر في آية واحدة قد تحول
ّ
المجرم المتمرس إلى عابد

اس��تضاف منت��دى الق��رآن الكري��م
مساحة الش��يخ ابو احلس��ن اليماني ،لتبيان
ال��دور العظي��م لإلم��ام زي��ن العابدين ،عليه
الس�لام ،يف إكم��ال مس�يرة وال��ده ،س��يد
الش��هداء ،علي��ه الس�لام ،ويف إص�لاح االم��ة
ودوره الكب�ير يف تغيريه��ا .
وابت��دأ مساحته حديثه قائ ً
ال:
«آن لن��ا ان نتح��دث ع��ن ه��ذا ال��دور
الرس��الي العظي��م لإلم��ام الس��جاد ،علي��ه
الس�لام ،وآن لن��ا ان نبل��غ كل ذل��ك ال��دور
العظي��م ال��ذي مل خي��رج ومل يص��ل الين��ا
إال بعض��ه ،إذ إن حرك��ة االم��ام الس��جاد،
علي��ه الس�لام ،و دوره الس��ري بع��د مقت��ل
وال��ده احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،متث��ل يف
احلف��اظ على االس�لام واجملتمع االس�لامي
ال��ذي أوش��ك عل��ى الدم��ار وش��ارف عل��ى
الس��قوط النهائ��ي بع��د استش��هاد االم��ام
احلس�ين ،عليه الس�لام ،لذا علينا أن نعرف
عظم��ة ه��ذا االم��ام و دوره الرس��الي ،وال
ميكنن��ا ان ن��درك دور وعظم��ة ه��ذا االم��ام
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كله ،ألنه جسد الرسالة فكان العلم كله
يتمث��ل في��ه ،واحلكم��ة والعب��ادة واالخ�لاق
والش��جاعة واالحس��ان ،وكل اخلص��ال
الفاضل��ة.
م��ن جان��ب آخ��ر أوض��ح مس��اح الش��يخ
اليمان��ي ب��أن «دور االم��ام الس��جاد ،علي��ه
الس�لام ،م��ن أخط��ر و أعظ��م االدوار ،ألن
االحداث اليت وقعت يف زمن االمام ،كانت
من أخطر االحداث ،وعلى رأس��ها استش��هاد
وال��ده االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وم��ن
ث��م حادث��ة اس��تباحة املدين��ة املن��ورة م��ن
قب��ل جن��ود يزي��د ،واالنته��اكات ال�تي يندى
هل��ا جب�ين االنس��انية ،وايض �اً رم��ي الكعب��ة
باملنجني��ق م��ن قب��ل اجلي��ش األم��وي .كل
ه��ذه األح��داث رافق��ت مس�يرة االم��ام
الس��جاد ،علي��ه الس�لام ،يف حيات��ه ،وم��ن هنا
نع��رف حج��م وعظم��ة إم��ام ذل��ك الزم��ان
وال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه».
و أض��اف الش��يخ اليمان��ي« :حن��ن ق��د
نش�ترك يف ظل��م االم��ام م��ن حيث ال ندري،
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او حنجم دوره ،فنحن اليوم عندما يُذكر
امسه الشريف يتخ ّيل لنا ذلك االمام العابد
الزاه��د ال��ذي عج��ز عن نص��رة والده االمام
احلس�ين ،عليه الس�لام ،بسبب املرض ،فهل
ه��ذا ه��و االم��ام ال��ذي جي��ب ان نعرف��ه؟! إن��ه
وجمس��د رس��االت االنبي��اء ،فيج��ب ان
وارث
ّ
نع��رف ان��ه ،علي��ه الس�لام ،صاح��ب مش��روع
لتغي�ير واقعن��ا ،م��ن خ�لال م��ا ق��ام ب��ه م��ن
ش��راء أع��داد هائل��ة م��ن العبي��د وتربيته��م
وتعليمه��م وحتويله��م اىل فقه��اء وعلم��اء
وقي��ادات داخ��ل ه��ذه االم��ة ،ث��م حتريره��م
وإطالقه��م يف آف��اق االرض ألداء ال��دور
الرس��الي واالصالح��ي ،وهك��ذا؛ تبل��ورت
االم��ة االس�لامية بربك��ة وج��وده ،علي��ه
الس�لام ،وهك��ذا جي��ب ان نع��رف إمامن��ا».
ويف اخلت��ام اش��ار مساحت��ه اىل «أن
فضل انتش��ار االس�لام يف بالد اهلند والسند
وباكس��تان وبع��ض دول افريقي��ا كان
بفضل العبيد الذين رباهم االمام الس��جاد،
علي��ه الس�لام».

م��ن أج��ل ب��ث ثقاف��ة كت��اب ال��رب
الكري��م يف اجملتم��ع الواع��ي ،اس��تضاف
منت��دى الق��رآن الكري��م يف ملتق��اه
االس��بوعي ،الباح��ث القرآن��ي الدكت��ور
س��امل ج��اري ،وكان حت��ت عن��وان« :أف�لا
يتدب��رون الق��رآن».
يف ب��دء حديث��ة ق��ال« :التدب��ر يف
اللغ��ة مأخ��وذ م��ن الدُب��ر أي خل��ف
الش��يء»« .والتدب��ر معن��ى عمي��ق ج��دا
وواس��ع ،واخلل��ف أو الدب��ر عموم�اً يش��ار
ــو ِم ا ْد ُخ ُلــوا
ب��ه إىل الرتاج��عَ { :يــا َق ْ
ِ
ـم
ْالَ ْر َض ا ُْل َقدَّ َس ـ َة ا َّلتــي َك َتـ َ
ـب اللَُّ َل ُكـ ْ
ــى َأ ْد َب ِ
ُــم َف َتنْ َق ِل ُبــوا
ارك ْ
َو َل ت َْرتَــدُّ وا َع َ ٰ
َخ ِ ِ
اسيــ َن} ،فكي��ف اش��تق التدب��ر م��ن

ه��ذه الكلم��ة الس��لبية»؟!
جيي��ب ه��و عل��ى س��ؤاله قائ�ل ً
ا:
ــى َج َب ٍ
ــر َ
ــو َأن َْز ْلنَــا َٰه َ
ــل
{ َل ْ
ــذا ا ْل ُق ْ
آن َع َ ٰ

َلر َأيتَــه َخ ِ
اشــ ًعا ُمت ََصدِّ ًعــا ِمــ ْن َخ ْشــ َي ِة
َ ْ ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ــك ْال ْم َث ُ
اللَِّ َوتِ ْل َ
َّــاس
ــال ن َْض ُ َبــا للن

َّــرون}.
ــم َي َت َفك ُ
َل َع َّل ُه ْ
وق��ال موضح �اً« :حينم��ا تق��رأ اآلي��ة
ق��راءة س��طحية فإن��ك ال تس��تفيد منه��ا،
بينم��ا العاق��ل حينم��ا يقرأها ف��إن النفس
اإلم��ارة بالس��وء تأم��ر بامل��رور س��ريعاً،
بينم��ا عقل��ه ونفس��ه اللوام��ة تق��ول ل��ه:
ارجع اىل الوراء !...أنت مررت على ش��يء
مث�ين ال ينبغ��ي ل��ك ان ترتكه .فالرجوع
هن��ا ق��د يك��ون ألهمي��ة املوض��وع».
ويف س��ياق متص��ل أش��ار إىل كيفية
التدبر بكتاب الرب الكريم« ،فالذي أوتي
ش��يئاً م��ن الفه��م فيفه��م مب��ا يس��تطيع
ويتأم��ل نع��م اهلل وقدرت��ه وعظ��م ش��أنه،
أما الذي ليس لديه فهم فعليه أن يسأل
أو يعود إىل كتب التفسري ليستعني بها

عل��ى معان��ي املفردات».
ويف ه��ذا الس��ياق «ولبي��ان أهمي��ة
التدب��ر نذك��ر القص��ة اآلتي��ة :
لق��د ح��اول رج��ل جم��رم أن يتس��لق
ج��داراً لينه��ب امل��ال ويغتص��ب النس��اء،
فس��مع صوت �اً ينبع��ث م��ن داخ��ل البي��ت،
ويتل��و ه��ذه اآلي��ةَ { :أ َل َي ْ
ــأ ِن لِ َّل ِذيــ َن
ْ
ِ
ِ
ِ
ــم لذكْــر اللَِّ}.
آ َمنُــوا َأ ْن َت َْش َ
وب ْ
ــع ُق ُل ُ ُ
فاس��تمع إىل اآلي��ة بض��ع ث��وان ث��م
انفج��ر باكي�اً وق��ال :بلى؛ آن ذلك الوقت
ال��ذي خيش��ع قل�بي القاس��ي لذك��ر اهلل،
وم��ا ن��زل م��ن احل��ق ،بل��ى آن ،فهب��ط م��ن
ّ
وت��ول بوجه��ه ش��طر املس��جد
اجل��دار
واعتك��ف في��ه إىل األب��د .
إن تدب��ر ه��ذا الرج��ل يف آي��ة واح��دة
حول��ه م��ن جم��رم متم��رس باجلرمي��ة
إىل معتك��ف يف حم��راب العب��ادة».
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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من وحي عاشوراء

األمة تختبر قوتها في الجهاد واالصالح

الشيخ عبد احلسن الفرايت
أش��علت (عاش��وراء) أم�ل ً
ا كاد أن مي��وت
يف القل��وب ،وأصبح��ت مقاوم��ة الظل��م
حتمي��ة ديني��ة تفرضه��ا روح كرب�لاء.
ليس��ت القضية؛ أن احلس�ين قتل ،وإمنا
القضي��ة :ان احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ق��ام

14

بثورة اختزلت يف فصوهلا االصالح واجلهاد
مع�اً ،وب�ين القت��ل والث��ورة مس��افة طويلة.
كان��ت ش��عارات الث��ورة ث�لاث كلم��ات:
م��ن اج��ل االص�لاح م��ن اج��ل احل��ق م��ن اجل
التح��رر واالص�لاح يع�ني :إرج��اع االوض��اع
الش��ا ّذة اىل وضعه��ا الطبيع��ي ،م��ن دون ان
يك��ون لإلم��ام مطم��ع مادي يف ذل��ك ،واحلق
يعين؛ س��يادة القيم االنس��انية ،واليت تتكفل
بتحقي��ق اخل�ير والكرام��ة لإلنس��ان ،واحلق
ه��و ه��دف كل االدي��ان والرس��االت ،أم��ا
التح��رر فه��و اخل��روج م��ن قي��ود اجملتم��ع
الفاس��د ،وم��ن ضغ��ط الش��هوات .فم��ن دون
احلري��ة ال ميك��ن الوص��ول للحق ،ومن دون
احل��ق ال ميك��ن حتقيق االص�لاح .فالبد من
()1
جه��اد مق��دس يوصلن��ا الي��ه.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

لق��د انعكس��ت مب��ادئ الث��ورة احلس��ينية
عل��ى مجي��ع الث��ورات االصالحي��ة ال�تي تل��ت
ثورت��ه املبارك��ة وال�تي قام��ت ض��د انظم��ة
احلك��م الفاس��دة ،فأصبح��ت ه��ذه املب��ادئ
عرق�اً نابضاً جي��ري يف دم الثوار واملصلحني
م��ن املس��لمني وغريه��م ،فكان��ت ش��عارهم؛
طل��ب االص�لاح يف الدين والدني��ا ،لذا اصبح
اس��م احلس�ين ،رم��زاً للث��ورة واجله��اد ض��د
كل ان��واع التعس��ف واالضطه��اد ،وعنوان��اً
للتضحي��ة والف��داء ،كم��ا اصب��ح امس��ه
الشريف مصدر قلق وخطر على كل دعاة
الظل��م م��ن الطغ��اة واملس��تكربين يف كل
()2
زم��ان وم��كان.
لق��د ش��هدت ارض كرب�لاء الطاه��رة
يف ي��وم عاش��وراء ع��ام  61للهج��رة ،أعظ��م و

الق��وم يف ّ
كل املراح��ل ال�تي م�� ّرت
أخط��ر و أق��دس ح��دث م ّي��ز ب�ين
األم��ة ّ
والظ��روف والتط�� ّورات
جبهت�ين متوازيت�ين ل��ن تلتقي��ا
عل��ى ّ
ال�تي ش��هدتها ،من�� ُذ حلظ��ة رحل��ة
أب��داً م��ع امت��داد الزم��ن ،أال وهم��ا
كما شهدت كربالء في ذلك اليوم
ال ّرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وآله
جبه��ة احل��ق وجبه��ة الباط��ل.
المهول نهاية مسيرة وبداية أخرى،
وس��لم ،اىل الرفي��ق االعلى ،مل جيرؤ
جبه��ة احلري��ة ،وجبه��ة العبودية.
جسدها قول االمام الشهيد السبط،
أح � ٌد منه��م عل��ى ان ينك� َ�ر ش��يئاً م��ن
جبه��ة االرادة الصلب��ة ،وجبه��ة
عليه السالم« :مثلي ال يبايع مثله» ،في
حجج � ِه ،وفيه��م أل � ّد اعدائ � ِه واع��داء
االنهزامي��ة واخلض��وع .جبه��ة
اشارة الى الطاغية يزيد الذي انتهك
االس�لام وال ّرسول الكريم ،صلى اهلل
الوع��ي ،وجبه��ة اجله��ل .جبه��ة
أبوه معاوية عدة قيم ومبادئ عظيمة
عليه وآله وس��لم ،وأهل البيت عليهم
البص�يرة ،وجبه��ة العم��ى جبه��ة
تعالى
الله
شرعها
وثابتة
السالمّ ،
ألن احلقيقة كانت ناصعة
النص��ر احلقيق��ي ،وجبه��ة النص��ر
جداً ال جمال لنس��يا ِنها او تناس��يها او
املزي��ف.
نكرا ِنه��ا ،كم��ا مل جي��رؤ أح� ٌد منه��م
كم��ا ش��هدت كرب�لاء يف
على ان يتناس��اها او ينكرها او يدّعي
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،اخلالف��ة
ذل��ك الي��وم امله��ول نهاي��ة مس�يرة
ْ
الطلق��اء وأبناء ّ
وبداي��ة أخ��رى ،جس��دها قول االمام الش��هيد عل��ى ّ
الطلق��اء؟ ّ
السبب
وأن األمويّني ا ّن ُه َل يس��مع بها او عنها ش��يئاً! وهلذا ّ
�ب أم�ير املؤمنني ،عليه الس�لام ،اىل أهل
السبط ،عليه السالم« :مثلي ال يبايع مثله» ،ه��م املقص��ودون بالش��جرة امللعون��ة اليت ورد كت� َ
{وإِ ْذ ُق ْلنَــا َلـ َ ِ
�اب بعث� ُه بي��د مال��ك األش�تر ملّ��ا
يف اش��ارة اىل الطاغي��ة يزي��د ال��ذي انته��ك ذكره��ا يف قول��ه تع��اىلَ :
ـك إ َّن مص��ر يف كت� ٍ
ّ
ـاط بِالنَّـ ِ
ـك َأ َحـ َ
أب��وه معاوي��ة ع��دة قي��م ومب��ادئ عظيم��ة َر َّبـ َ
وله مص��ر ،يص��ف ش��دّة يقين�� ِه مبعرف��ة
الر ْؤ َيــا
ـاس َو َمــا َج َع ْلنَــا ُّ
ِ
ِ
َــاك إِالَّ ف ْتنَــ ًة للن ِ
ــج َر َة األم��ة ب� ّ
وثابت��ة ش��رعها اهلل تع��اىل وعل��ى رأس��ها؛ ا َّلتِــي َأ َر ْين َ
َّــاس َو َّ
�كل احلقائ��ق ،وعل��ى رأس��ها ح ّق��ه يف
الش َ
احلري��ة والش��ورى وحري��ة االختي��ار ،عندما ا َْل ْلعو َنـ َة ِف ا ْل ُقــر ِ
آن َون َ
ـم َفـ َـا َي ِزيدُ ُه ْم اخلالف��ة بع��د رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
ُ
ُخ ِّو ُف ُهـ ْ
ْ
أخ��ذ البيع��ة ل��ه م��ن املس��لمني عن��وة ،ك��ـ إِالَّ ُط ْغ َيانــ ًا كَبِري ًا}(،س��ورة االس��راء)60/؟ وآله وس��لم« ،أَ َّما ب َْعدَُ ،فإ َّن َ
اهلل ُ ْ
س��ب َحا َن ُه َب َع َث
ِ
م َّمداً ،صلى اهلل عليه وآلهَ ،ن ِذيراً ِل ْل َع َالِ َ
ني،
األم��ة آي��ات الش��ورى ،كقول��ه ُ َ
نس � َيت ّ
«خليف��ة» ،م��ا كان ينبغ��ي ألح��د أن يس��كت وه��ل ِ
ِ
ِ
ْ
َم َه ْي ِمن�اً َع َل��ى الُ ْر َس�ِل َ
فلم��ا َمض��ى ،صلى
ـم َو َأ َقا ُموا و ُ
نيَّ ،
ع��ن انتهاكه��ا مهم��ا كان��ت الظ��روف ،تع��اىلَ :
اس ـت ََجا ُبوا ل َر ِّ ِبـ ْ
{وا َّلذي َن ْ
ِ
ْ
ْ
ــم َومَّــا اهلل علي��ه وآل��ه ،ت َن��ا َز َع الُ ْس �ِل ُم َ
ون اال ْم� َ�ر ِم� ْ�ن
ولذل��ك نه��ض احلس�ين الس��بط ،علي��ه
َّ
ــورى َب ْين َُه ْ
ــم ُش َ
الصــا َة َو َأ ْم ُر ُه ْ
ِ
ْ
وع��يَ ،و َ
هلل َم��ا َ
كَ
ـم ُينْف ُق َ
ال
السالم ،واصفاً احلال بقوله« :انا هلل وانا اليه َر َز ْقن ُ
ان يُل َق��ى ِف ُر ِ
ون}؟!(س��ورة الش��ورى .)38/ب َْع � ِد ِهَ ،ف � َوا ِ
َاهـ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
��اس واجملتم��ع كان��وا َي ُط � ُر ِب َبا ِل��ي ،أَ َّن ال َع� َ�ر َب ُتز ِع� ُ�ج ه� َ�ذا اال ْم� َ�ر
راجع��ون وعل��ى االس�لام الس�لام إذا بلي��ت
كال أب��داً ،فال ّن ُ
يعرف��ون ّ
خاص��ة ّ
وأن فيه��م ِم� ْ�ن ب َْع � ِد ِه ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��هَ ،ع� ْ�ن أَ ْه� ِ�ل
االم��ة ب��راع مث��ل يزي��د».
كل ش��يءّ ،
ع��دداً ال يس��تهان به م��ن الصحابة والتابعني َب ْي ِت� ِهَ ،و َ
ال أََّن ُه� ْ�م ُم َن ُّح��و ُه َع� ِّني ِم� ْ�ن ب َْع� ِد ِه»!
خذالن عن وعي!
كم��ا ّ
ان الق��وم مل جي��رؤوا عل��ى تكذيب
مسع��وا م��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل
الذي��ن ِ
ْ
�كل مباش��ر او غري مباش��ر ،احلس�ين الس��بط علي��ه الس�لام عندم��ا كان
إال ان��ه ينبغ��ي ان نتس��اءل يف س��ياق علي��ه وآل��ه ،إن بش� ٍ
اختب��ار األمة موقفها االصالحي واجلهادي وم��ا زال الكث�ير منه��م ّ
يتذك��ر كيف كان ُياججه��م يف احلقائ��ق الدّامغ��ة ،كس��ؤال ِه
فانظ��روا ه��لْ
أنفس��كم ُ
«وارجع��وا إىل ِ
ازاء اح��داث الس��احة آن��ذاك وإب��ان واقع��ة يتعامل رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،مع منه��م ِ
كرب�لاء وم��ا بعده��ا؛ ه��ل كان الن��اس س��بط ِه احلس�ين ب��ن عل��ي ،عليهم��ا الس�لام؟ يصلح ل ُكم قتلي؟ أو ُّ
حيل لكم دمي؟ ُ
ألس��ت
عم� ِه واب� ُ�ن أوّل
�ت نب ّيك��م؟ واب� ُ�ن ا ْب� ُ�ن ّ
جيهل��ون احلقائ��ق عندم��ا ت��وىل يزي��د ب��ن وم��اذا ق��ال َع ْن� ُه وع��ن أخي��ه الس��بط االك�بر ِإب� ُ�ن بن� ِ
أولي��س مح��ز َة والع ّب��اس
معاوي��ة اخلالف��ة وق��رر احلس�ين ،علي��ه االمام احلسن بن علي ،عليهما السالم؟ وما املؤمن�ين إميان��اً؟
َ
يتذك��رون ويتخ ّيل��ون ص��ور حدي��ث وجعف��ر عموم�تي؟ أومل يب ُلغك��م ُ
ّ
قول رس��ول
اجملتمع زال��وا
الس�لام ،رف��ض البيعة؟ وه��ل كان
ُ
الطري املش��وي ومواقف بدر اهلل ،صلى اهلل عليه وآله وسلمّ ،
جيه��ل س��بب نهض��ة س�� ّيد الش��هداء ،علي��ه الكس��اء وحدي��ث ّ
يف ويف أخي:
ٍ
�باب أَ ْه� ِ�ل اجل ّنة»؟
الس�لام ،وخروج��ه ض��د الطاغي��ة االم��وي وأح��د واألح��زاب واهلج��رة والغدي��ر ،وا ّل�تي ه��ذان س� ّيدا ش� ِ
إذن؛ اجملتم��ع ،كان يع��رف ّ
كل ش��يء
والعام��ة وعل��ى
اخلاص��ة
املتج�بر؟ وه��ل كان ال��رأي الع��ام ،ال يع��رف متتل��ئ به��ا كت��ب
ّ
ّ
ّ
يتذك��ر جي��داً ّ
الصح��اح الس� ّتة ،ا ّنه��م يعرف��ون ّ
ّ
كل ش��يء ،خاص��ة
كل وكان
من هو احلسني السبط ،عليه السالم؟ ومن رأس��ها ّ
ّ
ه��و يزي��د ب��ن معاوي��ة ب��ن هن��د آكل��ة َ
يع��ج وقته��ا
ك ِب� ِد ش��يء
ويتذك��رون كل ش��يء فل��م ينس��وا جمتم��ع املدين��ة ال��ذي كان ّ
س��يد الش��هداء مح��زة ع� ّ�م رس��ول اهلل ،صل��ى ش��يئاً م��ن ّ
كل ه��ذا وأكث��ر ،ولذل��ك عندم��ا ب��آالف م��ن الصحاب��ة والتابع�ين.
يغ�ير
اهلل عليه وآله؟! وهل نسي املسلمون ،حتريم كان ُياج��ج أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام،
قب��ل ال ّن��اس أن ّ
فلم��اذا ،إذنِ ،
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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والس��نة
معاوي��ة ويب �دّل يف املنه��ج القرآن��ي ّ
ال ّنبوي��ة ،لدرج��ة أن��ه ج��اء ّ
بدع��ة
ب��كل
ٍ
ليلصقها بالدين ،سواء على صعيد العقيدة
او عل��ى صعي��د احلك��م والسياس��ة والدول��ة
واخلالف��ة؟

بالصم��ت؟ مب��ن فيه��م كب��ار
اجلمي��ع ّ
ُ
الصحاب��ة الذي��ن مل يش�ترك أح� ٌد منه��م يف
ّ
�رب م��ن احل��روب ال ّثالث��ة ال�تي ُش� ّنت
أ ّي��ة ح� ٍ
عل��ى أم�ير املؤمنني ،عليه الس�لام ،مثل؛ عبد
وممد
اهلل بن عمر ،وسعد بن ابي و ّقاصُ ،
ب��ن مس��لمة؟

الب��د م��ن الق��ول؛ مهم��ا ح� َ
�اول االنس� ُ
�ان
ان يتناس��ى او يتجاه��ل األم��ور ال�تي تش� ّكلت
يف وعيه اال ا ّن ُه يبقى يعرف احلقيقة جيداً،
فإذا كان بإمكان ِه خداع اآلخرين بالتناس��ي
والتجاه��ل ،فه��و ال يق��در عل��ى ذل��ك لنفس��ه
أب��داً ،ولذل��ك ق��ال تع��اىل يف كتاب��ه الكري��م
ـان َعـ َ ِ ِ ِ
{ َبـ ْـل ِ
نسـ ُ
ـو
ـر ٌة * َو َلـ ْ
اإل َ
ـى َن ْفســه َبصـ َ
ِ
َأ ْل َقــى َم َعاذ َير ُه}(،س��ورة القيام��ة.)15-14/
وع��اد ًة م��ا يتناس��ى االنس��ان او يتغاف��ل
عما يُريد ان يتناساه او يتغافل ُهّ ،
سبب
وألي ٍ
كان ،وهو االمر الذي تدفعه اليه دفعاً عدّة
السبب
أسباب سنأتي عليها بعد قليل ،وهلذا ّ
يتم ّن��ى االنس��ان ع��اد ًة ان ال يس��مع اال الكالم
ال��ذي يري��د ُه وحي ّب�� ُه ،وه��و يك��ره ع��اد ًة ان
ّ
يذك��ره أح� ٌد ِب َش� ْ�ي ٍء ُ
يكره� ُه او ال متي��ل اليه
َن ْف ُس��ه عندما تتحكم فيه أهواؤه ومصاحله.
وإذا تس��اءلنا اآلن؛ مل��اذا مل حي � ّرك اح � ٌد
س��اكناً ،إال احلس�ين ب��ن عل��ي واب��ن فاطم��ة
الزهراء بنت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله
وس��لم ،عندم��ا نزا يزيد عل��ى اخلالفة؟
ومل��اذا مل يرف��ض ذل��ك أح�� ٌد وال َذ

عوامل السقوط يف االختبار

االلتفاف عىل احلقائق
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السياس��ية
ل��و تت ّبعن��ا تط� ّورات األوض��اع ّ
واالجتماعي��ة ال�تي م�� ّر به��ا اجملتم��ع بع��د
وفاة رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله وس��لم،
وحت��ى استش��هاد االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،يف كرب�لاء يف عاش��وراء ع��ام ()٦١
للهج��رة ،ألمكنن��ا ان نكتش��ف ع �دّة أس��باب
املرع��ب ال��ذي ج� َّ�ر عل��ى
وراء ه��ذا ال ّتخ��ا ُذل ِ
املس��لمني الوي�لات تل��و الوي�لات ،منه��ا:
أو ً
بالســــ��نن الكــــــــ��ون ّية
ال :اجلــــهــــ��ل ّ
وبالعواق��ب
فعندم��ا يظ� ّ�ن امل��رء ب� ّ
�أن انعزال� ُه ينجي��ه
م��ن امل��كاره ،وجي ّنب � ُه الثم��ن الباه��ظ ،فان��ه
يرتك��ب خط��أ فظيع�اً ،ث��م يدف��ع الثم��ن فيما
بع��د مضاعف�اً ،ولع��ل ه��ذا مص��داق احلدي��ث
«الس��اكت ع��ن احل��ق
النب��وي الش��ريفّ :
ش� ٌ
�يطان أخ��رس».
جان��ب آخ��رّ ،
ف��إن ه��ذا ال ّن��وع م��ن
م��ن
ٍ
يظ��ن ّ
ّ
ان موق��ف االعت��زال يكف��ي
الن��اس
كدلي��ل عل��ى رفض�� ِه للباط��ل او للفع��ل
ٍ
اخلط��أ ،ناس��ياً او متناس��ياً ا ّن� ُه دلي��ل خذالن��ه
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للح� ّ�ق حت��ى اذا مل ينص��ر الباط��ل ،عل��ى ح� ّد
ق��ول أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام ،يف ا ّلذين
��ق ،و َ ْ
«خ َذ ُل��وا ْ َ
اعتزل��وا القت��ال مع��هَ :
ال َّ
َل
اط َ
��ل».
ي َْن ُص�� ُروا ْال َب ِ
الس��بب
ثاني��اً :اجل�بن واخل��وف ،وه��و ّ
األكث��ر ش��يوعاً يف اجملتم��ع ال��ذي يدف��ع
الن��اس للته�� ّرب م��ن املس��ؤولية والتل ّف��ع
باحلج��ج واألع��ذار لتربير جبنهم وخوفهم.
ا ّنه��م يظ ّن��ون ان اختاذه��م ّ
ألي موق��ف
م��ن الباط��ل ،رمب��ا يه��دد حياته��م ،ول��ذا
يتهرب��ون م��ن املس��ؤولية مهم��ا كان مثنه��ا
تافه��اً او بس��يطاً ،أم��ا أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه
السالم ،فقد ف ّند هذا الفهم اخلاطئ بقوله:
«وَإ َّن ْ
وف ،و َّ
َالن ْه� َ�ي َع� ِ�ن املُن َك� ِ�ر،
اال ْمَ��ر ِب ْالَ ْع � ُر ِ
ِ
ُم��ا َ
َُ
لُل َق� َ
ال
هلل ُس � ْب َحا َن ُه ،وَِإَّنه َ
�ان ِم� ْ�ن ُخ ُل� ِ�ق ا ِ
ْ
ْ
�ان ِم� ْ�ن أَ َج��لَ ،و َ
يَ
�ان ِم� ْ�ن ِرزق».
ال يَن ُق َص� ِ
ُق ِّر َب� ِ
ثالث �اً :تغلي��ب املص��احل الذات ّي��ة والدّع��ة
الص��احل الع��ام.
عل��ى ّ
فعندم��ا خاط��ب معاوي��ة ،عم��رو ب��ن
الع��اص ،بع��د ان هاج��ر الي��ه اىل ّ
الش��ام م��ن
فلس��طني واضع��اً ح�� ّداً العتزال�� ِه احلي��اة
«هلم فبايعين» قال :له عمرو
َّ
العامة ،بقول ِه ّ
«ال واهلل ال أُعطي��ك م��ن دي�ني ح ّت��ى آخ� َ�ذ من
دُني��اك» فق��ال معاوي��ة :صدق��ت! س� ْ�ل ُتع��ط،
�ب م��روان
فق��ال عم��رو؛ مص��ر طعم��ة! فغض� َ
ب��ن احلك��م ،وق��ال؛ م��ا بال��ي ال أُش�ترى؟ فقال
معاوية؛ أُس��كت يابن العمّ ،
فانا ُتش�ترى لك
فكتب معاوية لعمرو مصر طعمة.
الر َجال! َ
ِّ

ذات ّ
الش��يء ونف��س املوق��ف م� ّر ب��ه عم��ر
ب��ن س��عد ب��ن أبي و ّق��اص ،عندم��ا َق ِب َل حبكم
ال� ّري طعم��ة لقت��ل ِس� ْبط رس��ول اهلل ،صلى
اهلل عليه وآله وس��لم ،س� ّيد شباب أهل اجل ّنة
س ّيد الشهداء االمام احلسني ،عليه السالم.،
واىل ه��ذا املعن��ى أش��ار االم��ام احلس�ين
�اس َعبي � ُد الد ْ
علي��ه الس�لام بقول��ه َّ
ُّن َي��ا،
«الن� ُ ِ
ي ُ
وطو َن � ُه َم��ا
وَالدِّي� ُ�ن َل ِع� ٌ�ق َع َل��ى أَ ْل ِس � َن ِت ِه ْمُ َ ،
�لا ِء َق َّ
م ُص��وا ِب ْال َب َ
َر ْت َم َع ِاي ُش��ه ْ
��ل
ُمَ ،ف��إِ َذا ُ ِّ
د َّ
َّ
الديَّا ُن��ون».
�ب األعم��ى وال ُبغ��ض األعمى.
رابع��ا :احل� ُّ
رر ّ
كل
فبينم��ا يدف��ع األوّل بامل��رء اىل ان ي�ب ّ
ش��يء خطأ ،سواء على الصعيد الشخصي او
عل��ى صعي��د اجملتم��ع او على صعي��د الدولة
والنظ��ام واملؤسس��ة احلاكم��ة ،ف��ان ال ّثان��ي
يدف��ع صاحب��ه اىل ان يتجاه��ل ّ
أي
ش��يء صحي��ح ومفي��د لدرج� ٍ�ة ا ّن��ه
خيس��ر جترب��ة حضاري��ة ،وقيم��ة
انس��انية عظيم��ة.
وه��و االم��ر ال��ذي يتعام��ل ب��ه
البع��ض م��ع كرب�لاء ،وعاش��وراء،
وس��يد ش��باب أه��ل اجلن��ة ،االم��ام
احلس�ين ب��ن عل��ي ،عليهم��ا الس�لام،
يتناس َ
��ون ويتجاهل��ون
فه��ؤالء
َ
فضله��ا بس��بب بغضه��م األعم��ى،
واهلل تع��اىل أمرن��ا ان ال ننس��ى
ـوا ا ْل َف ْضـ َـل
َنسـ ْ
ذل��ك بقول��ه َ
{وال ت َ
ــا َت ْع َم ُل َ
ــون
ُــم إِ َّن اللََّ بِ َ
َب ْينَك ْ
َب ِص ٌري}(،س��ورة البق��رة.)237/
بينم��ا يص��ف الق��رآن الكري��م احلال��ة
(احل��ب األعم��ى) ،والذي يُنتج ثقافة
االوىل ّ
صناع��ة الطاغ��وت وعبادت� ِه ،وكذلك عبادة
ِ
ُــم
العج��ل ،بقول��هَ :
{وإِ ْذ َأ َخ ْذنَــا مي َثا َقك ْ
ـور ُخـ ُ
ـم
ـذوا َمــا آ َت ْينَا ُكـ ْ
ـم ال ُّطـ َ
َو َر َف ْعنَــا َف ْو َق ُكـ ْ
ِ
بِ ُق ٍ
ــم ُعوا َقا ُلــوا َســم ْعنَا َو َع َص ْينَــا
َّ
اس َ
ــوة َو ْ
وبــم ا ْل ِ
ــل بِ ُك ْف ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ــم
ه
ج
ع
ل
ق
ف
ــوا
ب
ش
ْ
َو ُأ ْ ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُق ْ
ُــم
ُــم إ ْن كُنت ْ
ُــم بِــه إ َيم ُنك ْ
ــا َي ْأ ُم ُرك ْ
ــل بِ ْئ َس َ
ِ
ِ
ني}(،س��ورة البق��رة.)93/
ُم ْؤمن َ
ٌ
مبع��ان جوهري��ة
راق
ا ّن�� ُه
ٍ
توصي��ف ٍ
ّ
«ع َب� َ�دة ال ِعج��ل» مل يكتف��وا
عميق��ة،
وكأن َ
ّ
بالظاه��ر فقط ّ
وأنا أ ّثرت عبادتهم للعجل
تفكريهم
ومشاعرهم وطريقة
كيانهم
يف
ِ
ِ
ِ

ورؤيتهم
وممارستهم اليومية
وأحاسيسهم
ِ
ِ
ِ
لدرج��ة
اآلخري��ن،
م��ع
وتعامله��م
لالم��ور
ٍ
ان عبادته��م للعج��ل ،وصل��ت ح�� ّد الكف��ر
ب��اهلل -تع��اىل -وال ّتناق��ض م��ع م��ا يقول��ون
ويدّع��ون ،فه��م يقول��ون« :مسعن��ا» ،ولك��ن يف
نف��س الوق��ت يكف��رون مبا جاءه��م من العلم
والوح��ي ،وكل ذل��ك بس��بب ان نفوس��هم
تش� ّربت عب��ادة العج��ل ،كم��ا تش��رب قطع��ة
اإلس��فنج امل��اء!
خامس��اً :تغلي��ب قي��م اجلاهل ّي��ة عل��ى
ّ
وكأن اجملتم��ع انقل��ب على
القي��م الديني��ة،
عقبي��ه ،واذا بقي��م العش�يرة ،وعل��ى رأس��ها
روح االنتق��ام ،تتغّل��ب عل��ى أيّة قيم� ٍ�ة أُخرى
عّلمه��ا رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،ل��ذاك اجملتم��ع اجلاهل��ي.

لقد انعكست مبادئ الثورة الحسينية
على جميع الثورات االصالحية التي
تلت ثورته المباركة والتي قامت ضد
انظمة الحكم الفاسدة ،فأصبحت هذه
ً
ً
المبادئ عرقا نابضا يجري في دم الثوار
والمصلحين من المسلمين وغيرهم

وإذا تت ّبعن��ا ّ
كل احل��وارات ال�تي ج��رت
ب�ين خمتل��ف الش��خصيات يف تل��ك املرحل��ة،
حياجج بقيم ال ّرس��الة
ل��ن جن��د أح��داً منه��م ِ
مطلق�اً ،طبع�اً؛ باس��تثناء أه��ل البي��ت عليه��م
السالم الذين ُصقلت شخص ّيتهم الرسالية
بالكام��ل ،وهل��ذا الس��بب ،فعندم��ا تس��اءل
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ع��ن س��بب
قتاهل��م ل��ه يف ي��وم عاش��وراء عل��ى الرغ��م من
ّ
كل م��ا يعرف��ون جي��داً م��ن حقيق��ة مكانت� ِه
وعالقت��ه برس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ، ،وم��ا كا َن��ت ُت ّثل� ُه ش��خص ّية يزيد،
كان جوابه��م« :بُغض��اً ألبي��ك»! وكأ ّنه��م
ج��اؤوا لينت ِقم��وا م��ن ِإس�لامهم ،ومل ُ
خيط��ر
عني أبداً ان يبحثوا عن ّ
احلق
بباهل��م طرف� َ�ة ٍ

او حت��ى ع��ن مص��احل األم��ة او دينه��م!
سادس��ا :الغ�يرة واحلس��د ،فالبع��ض
يتناس��ى األم��ور والفض��ل ال��ذي يتعّل��ق
باآلخرين اذا كان حيس� ُ
�دهم على ما آتاهم
ْ
تش��ربت َنف َس�� ُه الغ�يرة
اهلل م��ن فضل�� ِه او َّ
منه��م ،كم��ا يص� ُ
�ف  -تع��اىل -ذل��ك بقول��ه:
ي ُســدُ َ
ـاس َعـ َ
ـم اللَُّ
ـى َمــا آت ُ
ون النَّـ َ
{ َأ ْم َ ْ
َاهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب
ـم ا ْلك َتـ َ
مـ ْن َف ْضلــه َف َقــدْ آ َت ْينَــا َآل إ ْب َراهيـ َ
و ِْ
ـم ُم ْلــك ًا َعظِي ًام}(،س��ورة
الك َْم ـ َة َوآ َت ْين ُ
َ
َاهـ ْ
النس��اء)54/
�رس قاط��ع،
لذل��ك ُيك��ن الق��ول ،وبض� ٍ
ّ
ان عاش��وراء مل تك��ن اكث��ر م��ن تذك��رة
واختبار للمشروع االصالحي واجلهادي يف
االم��ة ،كونه��ا نهض��ة الغاي��ة منه��ا تذك�ير
األم��ة مب��ا جي��ب عليه��ا فعل�� ُه م��ن أج��ل
ّ
تكري��س العدالة االجتماع ّية واليت
ال ُيك��ن ان نتص ّوره��ا أب��داً اذا ن��زا
حاكم ظا ٌ
مل وفاسد،
الس��لطة
ٌ
على ّ
اذ تتجّل��ى مس��ؤولية األم��ة يف ه��ذه
وإزاحت�� ِه،
احلال��ة بالتص��دي ل�� ُه ِ
وإال فس��تكون النتيج��ة كم��ا ق��ال
س��يد الش��هداء ،عليه السالم ،عندما
خاط��ب الق��وم بقول��ه:
إن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم ،ق��ال« :م��ن رأى منك��م
�تح ً
حلرم اهلل،
ال
ُس��لطاناً جا ِئراً مس� ِ
ِ
ناكث��اً لعه�� ِد اهللُ ،مالف��اً لس�� ّنة
�ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه ،يعم� ُ�ل
َر ُس� ِ
يغي َع َل ْي ِه
يف عبا ِد اهلل
باإلثم وال ُعدوان ،فلم ّ
ِ
قول كان ح ّقاً على اهلل أن يُدخل ُه
بفعل وال ٍ
ٍ
مدخل� ُه».
وه��و االم� ُر ال��ذي ن��را ُه الي��وم ب�ُ�أ ِّم أعي ِنن��ا
�س الي � ِد يف ط��ول ب�لا ِد املس��لمني
ونلمس � ُه مل� َ
وعرضه��ا ،لتأت��ي عاش��وراء تذك��ر ًة لن��ا مل��ا
َ
جي��ب علين��ا فعل� ُه م��ن أج� ِ�ل حتقي��ق التغيري
بقي��م
املرج��و ،اذ ال ُيك��ن ان نتص�� ّور ُه اال
ِ
عاش��وراء االنس��ان ّية العظيم��ة.
-----------------/1االمــام احلســن ،عليــه الســام ،الشــهيد

والثــورة -آيــة اهلل الســيد هــادي املــدريس.

/2ســيد الشــهداء جتســيد لعناويــن احلريــة

والثــورة -شــبكة النبــأ.
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ثقافة

ثقافة

بين نظام الحكم االسالمي والدولة المدنية

الشيخ فارس اجلبوري
ب��دأ االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
ثورت��ه العظيم��ة ض��د الطغي��ان واالس��تبداد
واالحن��راف ،ال��ذي أص��اب أم��ة ج��ده رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،معلن�اً ه��دف ثورته،
أال وه��و؛ طل��ب االص�لاح يف أم��ة ج��ده ،رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآله ،عرب االمر باملعروف
والنه��ي ع��ن املنكر .وأي معروف يتحقق ،وأي
منك��ر يُنه��ى عن��ه ب��دون إقام��ة حك��م اهلل يف
ارض��ه!

18

والي��وم ُيي��ي مئ��ات املالي�ين م��ن
البش��ر ح��ول الع��امل ،ذك��رى ثورت��ه اخلال��دة،
ويتمن��ون ل��و كان��وا مع��ه آن��ذاك لنصرت��ه،
لكنه��م تنقصه��م -البع��ض  -املعرف��ة ،ب��أن
نصرت��ه الي��وم ،إمن��ا تتحق��ق بإقام��ة حك��م اهلل
يف ارض��ه ،وحتكي��م الش��ريعة ال�تي ث��ار االم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،م��ن اجله��ا .ون��رى
الي��وم ان إقام��ة حك��م كه��ذا يُع��ارض م��ن هنا
وهناك ،وتتصاعد احلمالت االعالمية ضده،
والدع��وة باملقاب��ل إلقام��ة م��ا يس��مى بالدول��ة
املدني��ة ،وناس��بني اخل��راب واملش��اكل الراهنة
اىل ه��ذا احلك��م اإلهل��ي (الدول��ة االس�لامية)،
كم��ا ل��و أن نظ��ام احلك��م احلال��ي يف الع��راق
اس�لامي ولي��س مدني �اً!!
مفهوم الدولة املدنية

هن��اك تصنيف��ات عدي��دة لل��دول وف��ق
حم��اور خمتلف��ة ،وال وج��ود ملصطل��ح
الدول��ة املدني��ة ( ،)Civil Stateضم��ن ه��ذه
التصنيف��ات ،وإمن��ا ه��و مصطل��ح عرب��ي زاد
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انتش��اره أثن��اء م��ا يس��مى بالربي��ع العرب��ي
وبع��ده .ويس��تخدم مصطل��ح الدول��ة املدني��ة-
ضمني �اً -يف املعاج��م الغربي��ة يف مصطلح�ين
وهم��ا :الدكتاتوري��ة املدني��ة ،مقاب��ل
الدكتاتوري��ة العس��كرية ،و الدول��ة املالي��ة
املدني��ة ،مقاب��ل الدول��ة املالي��ة العس��كرية ،ل��ذا
لي��س ل��ه حتدي��د واض��ح املع��امل ،كم��ا مل ي��رد
تقص��ي
يف املصطلح��ات السياس��ية ،وميك��ن ّ
م��اذا أراد ب��ه البع��ض م��ن معن��ى يف كلماته��م
ومقاالته��م ،ولع��ل اهمه��ا:
 -1م��ا يقاب��ل الدول��ة العس��كرية ،أي ال�تي
حيكمه��ا املدني��ون ولي��س العس��كر.
 -2م��ا يس��اوي العلماني��ة ،وج��اء
اس��تخدامه ،للتخفي��ف م��ن ح��دة رف��ض
مصطل��ح العلماني��ة ،و متهي��داً لتمري��ره،
وهي تس��اوي العلماني��ة يف مواقفها من الدين
وكل متبنياته��ا ،وال تف��رق عنه��ا إال يف ه��ذا
املصطل��ح امللف��ق للتخفي��ف ليك��ون مقب��و ً
ال ال
أكث��ر .وه��و م��ا يقص��ده العلماني��ون مجيع �اً،
عند اس��تخدامهم املصطلح وكل من يرفض

أو ينتق��د الدول��ة الديني��ة.
 -3م��ا يقاب��ل الدول��ة الديني��ة ،والدول��ة
العس��كرية مع��اً ،مب��ا مضمون��ه إن الدول��ة
املدنية تعين إنها ال سلطة للجيش وال للدين.
 -4وهن��اك م��ن ط��رح مصطل��ح الدول��ة
املدني��ة يف مقاب��ل الدول��ة العلماني��ة.
وهذه أشهر املعاني املستخدمة.
�ان متناقضة
وهك��ذا؛ فه��و مصطل��ح له مع� ٍ
غ�ير مع�ترف بأفضلي��ة أحده��ا أو أغلبي��ة
اس��تخدامه ،وه��و وس��يلة للخ��داع الفك��ري
السياسي ،وال يرتقي اىل كونه مصطلحاً ،لذا
ال يت��م تداول��ه ضم��ن األوس��اط األكادميي��ة.
ب��ل إن��ه مصطلح عربي حملي غري معرتف به
اكادميي �اً ،ول��ه معان��ي عدي��دة متناقض��ة ال
وج��ود ل��ه يف املعاج��م الغربي��ة وال يف الفلس��فة
السياس��ية الغربي��ة ،حت��ى إن البع��ض عندم��ا
يرتمج��ه لإلنكليزي��ة يس��تخدم الرتمج��ة
الصوتي��ة ل��ه م��ن العربي��ة أي «»Madania
لع��دم وج��ود مصطل��ح مقاب��ل .ب��دأ اجل��دل ب��ه
مصرياً  -سياسياً -إبان حكم اإلخوان ومازال،
وبدأ استخدام املصطلح يف العراق بكثرة إبان
التظاهرات األخرية ،جماراة ملا حدث يف مصر
دون وع��ي يف الغال��ب مبعاني��ه ،او تعم��داً م��ن
قب��ل البع��ض للتموي��ه على املطال��ب العلمانية
(املعن��ى الثان��ي) ،وظن �اً م��ن قب��ل البع��ض أنه��ا
تع�ني الدول��ة الدميقراطي��ة أو دولة احلريات
أو الدول��ة احلديث��ة.
أصل نشوء فكرة الدولة املدنية

إن النظ��رة املادي��ة للدول��ة يف املدني��ة
احلديث��ة الغربي��ة ،إمن��ا نش��أت نتيج��ة
رف��ض أوروب��ا لس��يطرة الكنيس��ة الالهوتي��ة
واس��تبدادها ،وحتكي��م أهوائه��ا وش��هواتها
البعي��دة ع��ن قي��م الدي��ن والعل��م يف الق��رون
الوس��طى يف أوروب��ا .وال�تي يصفه��ا األوربي��ون
أنفس��هم بأنه��ا كان��ت ق��رون ختل��ف و
احنط��اط ،فق��د كان��ت الكنيس��ة حتتك��ر
الفك��ر وتك ّف��ر م��ن ُيالفه��ا ال��رأي والعقي��دة،
وفرضت س��يطرتها وأبويته��ا بضرائب عالية،

وطق��وس ع��دة وبدع خارج الديانة املس��يحية،
وصك��وك غف��ران و تزيي��ف للدي��ن ،كم��ا ه��و
ح��ال املتطرف�ين اإلس�لاميني الي��وم.
ف��كان الب��د م��ن إزال��ة س��لطان الكنيس��ة،
وعزل��ه داخ��ل جدرانها ،وإط�لاق العنان للعلم
والعلم��اء املتطلع�ين إىل التق��دم والرقي .ومن
هن��ا ج��اء الرف��ض لفك��رة الدول��ة الديني��ة
(الكنيس��ية) وال�تي ه��ي يف حقيقته��ا دول��ة
الالدي��ن ،ب��ل دول��ة الدكتاتوري��ة واالس��تبداد
والتخل��ف واجله��ل .علم��اً أن املس��يحية مل
حتت��و عل��ى تش��ريعات يف جم��ال إدارة الدولة،
كم��ا ه��و احل��ال يف الدي��ن االس�لامي ،فم��ن
املعل��وم أن اإلس�لام؛ دي��ن ودول��ة ،وال يع��رف
الع��داء للعل��م والعلم��اء ،ب��ل ق��اد اإلس�لام ،ي��وم
كان س��ائداً يف األرض ،البش��رية إىل تق��دم
كب�ير يف ش��تى ف��روع العل��م ،ف�لا خيل��و ف��رع
م��ن ف��روع العل��م م��ن واح��د م��ن أف��ذاذ العلم��اء
املس��لمني ،وقت كانت أوروبا يف س��بات عميق
يف ظ��ل نصراني��ة حم ّرف��ة.
تشويه مفهوم الدولة الدينية

يف الوق��ت ال��ذي زيّ��ن في��ه العلماني��ون،
مصطل��ح الدول��ة العلماني��ة ،فانه��م حاول��وا
تش��ويه مفه��وم الدول��ة الديني��ة ،او رمب��ا مل
يفهموه على االقل ،حيث إن اصطالح الدولة
الديني��ة عن��د أغل��ب املعاصري��ن ،ه��و اصط�لاح
غرب��ي مأخ��وذ ع��ن االصط�لاح الفرنس��ي
املش��هور «الدول��ة الثيوقراطي��ة» .والرتمج��ة
املعت�برة هل��ذا االصط�لاح ه��ي «الدول��ة ال�تي
ينس��ب مص��در الس��لطة فيه��ا إىل اهلل» مبعن��ى
أن يدّعي حاكم ،أنه هو اهلل !...كما كان يف
مصر القدمية ،وفى اليابان حتى أواسط هذا
الق��رن.
وفى مثل هذه الدولة ،ال يس��أل احلاكم
عم��ا يفع��ل ،ألن إرادت��ه وحكم��ه إمن��ا هو تعبري
ّ
ع��ن إرادة اهلل وحكم��ه .وواض��ح هن��ا أن��ه ال
عالق��ة هل��ذه الدول��ة بالدي��ن الصحي��ح املن� ّزل
هلداي��ة الن��اس ،وإمن��ا ترتب��ط ه��ذه النظري��ة
باملعتقدات الفاسدة والوثنيات القدمية ،حتى

ولو كان رجال الدين املسيحي قد أقروها يف
العص��ور الوس��طى.
اسباب العودة اىل الدولة املدنية

م��ا ه��ي االس��باب ال�تي تدع��و البع��ض
اىل املطالب��ة بالدول��ة املدني��ة  -العلماني��ة،
واالبتع��اد ع��ن حك��م اهلل؟
لع��ل م��ن اه��م االس��باب؛ قص��ور الفه��م
ع��ن حقيق��ة احلك��م االس�لامي أوال ،واالنبهار
غ�ير املنطق��ي مبظاه��ر احلض��ارة الغربي��ة
املوج��ه ،ال��ذي
ثاني �اً ،والغ��زو الفك��ري الغرب��ي ّ
س��يطر عل��ى عق��ول كث�ير م��ن رج��ال الفك��ر
والثقاف��ة يف ب�لاد املس��لمني ثالث�اً ،والصراعات
االجتماعي��ة والفكري��ة ال�تي نش��أت يف اج��واء
احلري��ة ال�تي حتقق��ت يف بع��ض البل��دان
ألهداف سياسية ،خاصة بعد دخول االحزاب
االس�لامية مع�ترك السياس��ة ،رابع��اً ،وكان
ملوج��ة التكف�ير واالره��اب ملدع��ي االس�لام،
دوره��ا يف تش��جيع ه��ذه االطروح��ة خامس �اً،
وفش��ل بعض ممن حيس��بون على االس�لام يف
ادارة امور بالدهم ،ثم غياب حقيقة ،ان نظام
احلك��م ال��ذي يدع��و الي��ه دع��اة الدول��ة املدني��ة
يف الع��راق ه��و نفس��ه النظ��ام القائ��م حالي��اً،
ولي��س نظ��ام احلك��م االس�لامي ال��ذي اراده
اهلل ،ومل يعلم��وا ان��ه ،حت��ى ه��ؤالء املفس��دين،
لو كانوا يف نظام حكم اس�لامي ملا اس��تطاعوا
اىل االفس��اد س��بيال .و أخ�يرا؛ ف��إن يف تطبي��ق
حك��م اهلل يف االرض ،منع�ً�ا ل��كل ان��واع الفس��اد
واالس��تغالل والرذيل��ة واالحن�لال االخالقي،
وه��ذا م��ا ال يرتضي��ه الكث�يرون م��ن احل��كام
واحملكوم�ين عل��ى ح��د س��واء.
االسالم منهج احلياة

إن اإلس�لام لي��س أم��راً اعتقادي�اً وحس��ب،
إمن��ا دي��ن ش��امل ،تناولت تعاليم��ه مجيع أمور
الدني��ا ال�تي نعيش��ها .فه��و دي��ن و دول��ة ،أخالق
وق��وة ،سياس��ة وحكم ،ومادة وث��روة .كما أنه
دع��وة وجه��اد وه��و الدي��ن الصحي��ح ،ألن��ه آخ��ر
الديان��ات الصحيح��ة وأكثره��ا اس��تحقاقا

ما يريده االنسان من شكل نظام الحكم ،هو ذلك الشكل الذي يحقق مصالحه،
ويضمن سعادته ،ونحن المسلمين نؤمن بان سعادة االنسان ،ال تكون في الدنيا
فحسب ،وإنما اساس السعادة انما هو في عالم اآلخرة
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

19

ثقافة
نقطة ضوء

نظام الحكم الذي يدعو اليه دعاة الدولة المدنية في العراق هو ٍنفسه
ً
النظام القائم حاليا ،وليس نظام الحكم االسالمي الذي اراده الله
وأيض��ا غ�ير حم��رف كمث��ل بع��ض الديان��ات
األخ��رى ال�تي حرفها الناس وغري مس��تحدثة
م��ن قب��ل البش��ر كبع��ض الديان��ات .ل��ذا فه��و
يتن��اول نظام��اً في��ه قواع��د وش��روط تنظ��م
حي��اة الن��اس بأفض��ل الط��رق .هادف��اً إقام��ة
الع��دل ،وصيان��ة احلري��ات ،ورعاي��ة املب��ادئ
وحق��وق اإلنس��ان ،فالدول��ة اإلس�لامية ،دول��ة
مب��ادئ ،فه��ي تق��وم عليه��ا و ترعاه��ا ،وتس��عى
لتقريره��ا بالدع��وة واجله��اد ،ورعاي��ة حق��وق
اإلنس��ان ،وحي��رص عل��ى صيان��ة كرام��ة
االنس��ان ،بغ��ض النظ��ر ع��ن االنتم��اء الدي�ني
أو القوم��ي ،ويتوج��ه حن��و تأم�ين أساس��يات
املع��اش والتكاف��ل االجتماع��ي ،ويش��جع عل��ى
الفضيل��ة ويض ّي��ق عل��ى الرذيل��ة ،ويرف��ض
اإلكراه يف مس��ائل الدين .فهو ضمان س��عادة
االنس��ان يف الداري��ن؛ ول��ذا جي��ب إتب��اع نظام��ه
ال��ذي وضع��ه اهلل  -تع��اىل -فأم��ور الدني��ا ال�تي
ش��رعها ووضعه��ا ونظمه��ا ،ه��ي ج��زء م��ن ه��ذا
النظ��ام ،وم��ن اج��ل تطبيق��ه ،كان ضروري �اً
وج��ود احلكوم��ة اإلس�لامية.
مميزات نظام احلكم االسالمي

إن النظ��ام اإلس�لامي يف احلك��م ،يتمي��ز
ب��كل املقايي��س ع��ن س��ائر األنظم��ة األخ��رى
لوج��ود خصائ��ص ممي��زة ،منه��ا:
 -1احلاكمي��ة هلل تع��اىل :وتع�ني أن تك��ون
ش��ريعة اهلل ه��ي املنف��ذة يف كل ش��ؤون احلياة
ولي��س أي ش��ريعة أخ��رى ،وتل��ك الش��ريعة
حتك��م الن��اس وتنظ��م حياته��م .ق��ال تع��اىل:
ِ
ــر َأالَّ َت ْع ُبــدُ و ْا إِالَّ إِ َّيــا ُه
ْــم إِالَّ لَِّ َأ َم َ
الك ُ
{إِن ْ ُ
ِ
ـم َو َلك ـ َّن َأ ْك َثـ َـر النَّـ ِ
ـاس الَ
َذلِـ َ
ـك الدِّ ي ـ ُن ا ْل َق ِّيـ ُ
َي ْع َل ُم َ
ــون}( .س��ورة يوس��ف ،اآلي��ة.)40 :
 - 2التميز يف مصدر السيادة .إن احلاكم
احلقيق��ي يف النظ��ام السياس��ي اإلس�لامي ه��و
اهلل  -تع��اىل -والس��لطة احلقيقي��ة والتش��ريع
كله��ا خمتص��ة بذات��ه ،وعلي��ه فلي��س لف��رد أو
أس��رة أو طبقة أو حزب نصيب من الس��يادة أو
التش��ريع .وم��ن هن��ا يب��دو التماي��ز الواضح بني
النظري��ة السياس��ية الوضعي��ة القائم��ة عل��ى
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االف�تراض ب��أن الس��لطة والتش��ريع يناط��ان
باألم��ة ،وب�ين النظري��ة السياس��ية اإلس�لامية
ال�تي تق��وم عل��ى أس��س ش��رعية ومنطقي��ة،
فتحصر حق السيادة والتشريع باهلل  -تعاىل-
ألن��ه اخلال��ق واملُنع��م ،والع��ارف مب��ا يصل��ح
اإلنس��ان وحيق��ق س��عادته.
 - 3التمي��ز يف ش��كل احلك��م .يقس��م علم��اء
السياس��ة احلكوم��ات م��ن حي��ث خضوعه��ا
للقان��ون وعدم��ه إىل حكوم��ة اس��تبدادية
وحكوم��ة قانوني��ة ويصنفونه��ا عل��ى أس��اس
تركز السلطة أو توزيعها إىل حكومة مطلقة
وحكوم��ة مقي��دة ،كم��ا تقس��م احلكوم��ات
م��ن زاوي��ة كيفي��ة ،تول��ي رئاس��ة الدول��ة إىل
حكوم��ة ملكي��ة وحكوم��ة مجهوري��ة ،وأخ�يراً
تقس��م احلكوم��ات م��ن حي��ث مص��در الس��لطة
إىل حكوم��ة الف��رد وحكومة األقلية ،وحكومة
الش��عب.
إن احلكوم��ة اإلس�لامية ال تش��به النم��اذج
املعروفة؛ فليس��ت هي حكومة مطلقة يس��تبد
فيه��ا رئي��س الدولة برأيه ،عابثاً بأموال الناس
ورقابه��م؛ فحكوم��ة اإلس�لام ليس��ت مطلق��ة
وإمن��ا ه��ي دس��تورية ،مبعن��ى أن القائم�ين
باألم��ر يتقي��دون مبجموع��ة م��ن الش��روط
والقواع��د املبين��ة يف الق��رآن والس��نة .ويكم��ن
الف��رق ب�ين احلكوم��ة اإلس�لامية واحلكوم��ة
الدس��تورية امللكي��ة منه��ا واجلمهوري��ة ،يف
أن ممثل��ي الش��عب أو ممثل��ي املل��ك ه��م الذي��ن
يقنن��ون ويش��رعون ،يف ح�ين تنحص��ر س��لطة
التش��ريع ب��اهلل ع��ز وج��ل.
ويف ض��وء م��ا تق��دم ،ميكنن��ا الق��ول إن
احلكوم��ة اإلس�لامية فري��دة م��ن نوعه��ا،
متمي��زة ع��ن غريه��ا؛ فه��ي قانوني��ة لكونه��ا
ختض��ع للقان��ون اإلهل��ي الذي رس��م هل��ا قواعد
ورسم هلا حدود السلوك السياسي السوي ،أما
من حيث مفهوم السلطة ،فليست هي حكومة
مطلق��ة منفلت��ة ع��ن عق��ال املس��ؤولية ،بل هي
مقيدة مبوازين الشرع وقواعد العقل واملنطق.
وأخ�يراً؛ ليس��ت ه��ي حبكوم��ة فردي��ة ،فالف��رد
ـ غالب��اً ـ م��ا جين��ح حن��و االس��تئثار بالس��لطة
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ومي��ارس الدكتاتوري��ة ،وال ه��ي حكوم��ة
األقلي��ة ال�تي ق��د ترك��ز النف��وذ والث��روة ب�ين
يديه��ا وحت��رم البقي��ة الباقي��ة منه��ا.
وصف��وة الق��ول؛ ميك��ن وصفه��ا بأنه��ا
حكوم��ة إهلي��ة ،ق��د يتس��لم زم��ام الس��لطة فيها
فرد معني ،وهذا ال يعين أنها غدت فردية ألن
احلاك��م اإلس�لامي جي��ب أن يتحّل��ى بصفات
مثالي��ة يف الق��ول والفعل والتقرير كما ترى
مدرس��ة أهل البيت ،عليهم الس�لام .،ويأتي يف
مقدمته��ا العلم والعدال��ة والتقوى إضافة إىل
الكف��اءة .وم��ن املعل��وم أن النظ��م الوضعي��ة ال
تش�ترط اتص��اف حكامه��ا بالعدال��ة والتق��وى.
5ـ التماي��ز يف وظائ��ف احلكوم��ة :إذا
كان��ت وظائ��ف احلكوم��ة الوضعي��ة تقتص�رـ
حص��راً ـ عل��ى االهتم��ام باألم��ور الدنيوي��ة
البحت��ة ،كحف��ظ األم��ن والدف��اع ع��ن الدولة
أرض��اً وش��عباً وم��ا ش��ابه ذل��ك ،ف��ان وظائ��ف
احلكوم��ة اإلس�لامية ه��ي أوس��ع وأمش��ل،
وت��دور عل��ى حموري��ن« :حراس��ة الدي��ن،
وسياس��ة الدني��ا» ،مث��ل ه��ذه الرؤي��ة تتوض��ح
خطوطه��ا يف أن احلكوم��ة اإلس�لامية تنظ��ر
إىل اإلنس��ان نظرة أرحب وأعمق ،فال تقتصر
وظائفه��ا عل��ى تنظي��م حيات��ه الدنيوي��ة فقط،
ب��ل تأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار حيات��ه األخروي��ة،
فتعم��ل عل��ى إع�لاء الدي��ن ورعاي��ة طقوس��ه
وش��عائره والدف��اع عن��ه ،وترس��يخ مبادئ��ه يف
نف��وس األف��راد وغ�ير ذل��ك ،وه��ي أم��ور ال ته��م
احلكوم��ات الوضعي��ة ـ خاص��ة العلماني��ة منه��ا
ـ م��ن قري��ب وال م��ن بعي��د.
وهك��ذا ف��ان م��ا يري��ده االنس��ان م��ن ش��كل
نظ��ام احلك��م ،ه��و ذل��ك الش��كل ال��ذي حيق��ق
مصاحل��ه ،ويضم��ن س��عادته ،وحن��ن املس��لمني
نؤم��ن ب��ان س��عادة االنس��ان ،ال تك��ون يف الدني��ا
فحس��ب ،وإمنا اس��اس السعادة امنا هو يف عامل
اآلخ��رة .فل��و افرتضن��ا  -جزاف�اً -ان العلماني��ة
حتق��ق س��عادة االنس��ان الدنيوي��ة فق��ط -،وهو
اف�تراض غ�ير واقع��ي -فه��ل يعق��ل ان نفضل��ه
عل��ى نظ��ام ال يضم��ن لن��ا س��عادتنا األخروي��ة،
فق��ط ،س��عادتنا الدنيوي��ة و بأعل��ى النس��ب؟!

انصروا الحسين ،عليه السالم ولو بعد حين!
حممد الدسوقي رشدي*

ال تستســلم للظلــم ،االستســام للظلــم ضعــف،
وتذكــر أنــه مهــا بلــغ الظلــم معــك ذروة قســوته،
فقــد متــادى مــن قبــل مــع خــر أهــل األرض؛ مــع
أهــل بيــت رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.
انظــر وتأمــل ،مــا فعلــه البــر بأهــل بيــت رســول
اهلل ،مــن ذبــح وترشيــد ومطــاردة ،وســتعرف أن مــا
نــزل بــك مــن ظلــم أقــل بكثــر مــن أن يصيبــك
بيــأس أو إحبــاط أو قعــود عــن مواجهــة وقتــال.
ســيدنا احلســن  -رىض اهلل عنــه -استشــهد يف أيام
كهــذه ،وهــو يقــاوم الظلــم ،فقــد روحــه ترســيخا
لفكــرة التضحيــة مــن أجــل مــا نؤمــن بــه ،وقــف
وحيــد ًا يف كربــاء يدافــع عــن احلــق ،ومل ال وهــو
ابــن عــي كــرم اهلل وجهــه وفاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،وحفيــد رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم»؟!
ظلــم احلســن كثــرا؛ املــرة األوىل :حينــا حــاول
يزيــد بــن معاويــة رسقــة حقــه يف احلكــم ،والثانيــة:
حينــا ختيــل يزيــد ومــن معــه أن احلســن طامــع يف
ســلطان ،ال مدافــع عــن حــق وبيعــة وضعهــا النــاس
يف رقبتــه ،والثالثــة :حينــا تعــرض للخيانــة ،جــاء
احلســن ،خــر مســلم بــن عقيــل ،فانطلــق يســر يف
الطريــق نحــو الكوفــة.
وحتــى تكتمــل األزمــة وتــزداد ســخونة امللحمــة،
يقطــع جيــش يزيــد ،بقيــادة عمــر بــن ســعد ،الطريــق
عــى ســيدنا احلســن ،يف مــكان يدعــى «كربــاء»،
قــرب هنــر الفــرات ،ويمنعــون املــاء عــن األطفــال
والنســاء ،لتبــدأ معركــة رشســة ســقط فيهــا مخســون
شــهيد ًا ،وبقــي مــع احلســن ،عــدد قليــل مــن أصحابه
وأهــل بيتــه ،رسعــان مــا استشــهدوا وبقــي ســيدنا

احلســن وحيــد ًا ،فــو ّدع عيالــه وأمرهــم بالصــر
والتحمــل يف ســبيل اهلل ،ثــم ركــب جــواده وتقــدم
يقاتــل آالف اجلنــود وحــده ،حتــى ســقط شــهيد ًا،
فتقدمــت شــقيقته زينــب بشــجاعة إىل جثــان أخيهــا
احلســن ،و وضعــت يدهيــا حتــت اجلســد الطاهــر،
ورفعــت رأســها إىل الســاء ،وقالــت بخشــوع« :إهلــي
تق ّبــل منّــا هــذا القربــان».
ثــم تكتمــل األســطورة بقطــع رأس ســيدنا
احلســن ،وتذهــب إىل مــر ،فتــزداد األســطورة
اكتــاالً لــدى شــعب عــرف عنــه أنــه عاطفــي ألقــى
درجــة ،ليتحــول رضيــح احلســن يف القاهــرة إىل
ملجــأ ،يتشــبث فيــه الضعفــاء واملقهــورون ،ويقصــده
أصحــاب احلاجــة لعلــه يدافــع عنهــم أو يســاندهم،
كــا دافــع احلســن نفســه ،عــن املقهوريــن وســقط
دوهنــم شــهيد ًا يف كربــاء.
احلســن مل يمــت .احلســن ٍ
بــاق بــا أبقــى عليــه
مــن شــجاعة وخلــق نســتمد منهــا املــدد .احلســن
مل يمــت .احلســن أيقونــة خالــدة تتلخــص يف دعائــه
صبــاح يــوم عاشــوراء« :اللهــم أنــت ثقتــى مــن كل
كــرب ،ورجائــي مــن كل شــدة ،وأنــت يل يف كل أمــر
ثقــة وعــدة ،فكــم مــن هــم يضعــف فيــه الفــؤاد وتقل
فيــه احليلــة ،وخيــذل فيــه الصديــق ،ويشــمت فيــه
العــدو ،أنزلتــه بــك وشــكوته إليــك رغبــة فيــه إليــك
عمــن ســواك ،ففرجتــه وكشــفته وكفيتنيــه ،فأنــت ويل
كل نعمــة ،وصاحــب كل حســنة ،ومنتهــى كل غايــة يا
رب العاملني».انــروا احلســن ،ومــا آمــن بــه احلســن
ومــا ضحــى مــن أجلــه احلســن ،ولــو بعــد حــن!
-------------* كاتــب مــن مــر ،املقــال منشــور يف جريــدة
«اليــوم الســابع» املرصيــة يف حمــرم احلــرام العــام
املــايض.

ثقافة

ثقافة

األخالقية الدينية في سبيل فاعلية المجتمع
أنور عزّالدين

• التنافس يجب
أن يكون حول
اإلميان والعمل
الصالح ،أي حول
محور التقوى ،وأن
ما عدا ذلك من
القيم واألسامء
واالنتامءات ال
تعني شيئاً

رغم أن أكثر من َن َظ َر إىل اإلس�لام
والرس��االت اإلهلي��ة األخ��رى و َف َّس��رها،
حيمله��ا فك��رة أن الرس��االت
ح��اول أن ِّ
إمن��ا تهت��م بواق��ع الف��رد كف��رد ،دون أن
تع�ير أي أهمي��ة لواق��ع الف��رد كوح��دة
أساس��ية تش��كل م��ع اآلخري��ن جمتمع��اً
قائم��اً ل��ه أهداف��ه وتطلعات��ه يف احلي��اة،
إّ
ال أنن��ا نعتق��د أن الدي��ن يعط��ي األولوي��ة
األوىل خلل��ق اجملتم��ع اإلنس��اني الصاحل،
ولي��س فق��ط إلص�لاح اإلنس��ان كف��رد.
وم��ا ذل��ك التفس�ير اخلاط��ئ للدي��ن
إّ
ال لفصل��ه ع��ن احلي��اة ،وجعل��ه جترب��ة
فردي��ة ب�ين اإلنس��ان ورب��ه ،دون أن يك��ون
ل��ه أدن��ى تأث�ير عل��ى س��لوك الف��رد يف
اجملتمع س��واء مع نفس��ه أو مع اآلخرين.
مالك حيوية املجتمع
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احلي��اة ه��ي القوة الكامنة يف الش��يء،
وال�تي تعطي��ه الق��درة عل��ى اكتس��اب
األش��ياء األخ��رى وإذابته��ا يف بوتق��ة
واح��دة ويف اجت��اه مع�ين.
احل��ي ،ه��و متام��اً
إن اجملتم��ع
ّ
كالب��ذرة احل ّي��ة ،فهو ميلك القدرة على
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

أن ميت��ص م��ن حول��ه اإلمكان��ات املادي��ة
والبش��رية ويذوِّبه��ا كله��ا يف بوتق��ة
واح��دة ،ويعطيه��ا التفاع��ل ويوجهه��ا م��ن
أج��ل بن��اء احلضارة اإلنس��انية اليت تس�ير
أبداً يف اجتاه النمو والتكامل .أما اجملتمع
املي��ت ،فه��و كالب��ذرة امليت��ة ،يفتق��د
خاصي��ة االمتص��اص والتفاع��ل والنم��و،
ومن ثم سرعان ما يتفسخ ويتفتت ومن
ث��م يتالش��ى.
احل��ي ،ه��و
وعل��ى ذل��ك؛ فاجملتم��ع
ّ
ال��ذي تكون عالق��ات أبنائه ببعضه قائمة
عل��ى أس��اس القي��م الس��ليمة ،والعم��ل
الص��احل ،فالعالق��ات اإلجيابي��ة املتفاعلة،
ه��ي أه��م ش��يء يف تكوي��ن اجملتم��ع احل� ّ�ي.
أم��ا اجملتم��ع ال��ذي تك��ون عالقات��ه
ّ
قائم��ة عل��ى أس��اس العنصري��ة،
واالعتب��ارات القبلي��ة ،واملص��احل املادي��ة،
واإلقليمي��ة ،يك��ون كاجلس��د امليت الذي
ال تلب��ث البكرتي��ا وامليكروب��ات املوج��ودة
في��ه ،أن حتلل��ه وتفس��خه وحتول��ه خ�لال
م��دة قص�يرة إىل ت��راب وعظ��ام خن��رة.
احلي
قيم املجتمع ّ
إن بن��اء اجملتم��ع عل��ى أس��اس القي��م
الصحيح��ة ،والعم��ل الص��احل يعطي��ه

ديناميكي��ة يف االجت��اه الصحي��ح ،وعكس
ذل��ك صحي��ح أيض�اً.
ولك��ي نوض��ح الفك��رة ،دعن��ا نض��رب
مث��ا ً
ال عل��ى ذل��ك :إذا حف��رت نه��راً ميت��د
م��ن ينابي��ع املي��اه وجي��ري ع�بر األراض��ي
الصاحل��ة للزراع��ة ،فس��وف ي��روي ه��ذا
النه��ر آالف اهلكت��ارات م��ن األراض��ي
املزروع��ة ويصب��ح س��ّلة خب��ز ألولئ��ك
الذي��ن يعيش��ون ح��ول ه��ذه املنطق��ة.
أراض
أم��ا إذا حف��رت ذات النه��ر ع�بر ٍ
س��بخة فأن��ه ل��ن ينف��ع ش��يئا وس��تذهب
مياه��ه ه��درا.
وتتوق��ف تق��دم وحيوي��ة اجملتم��ع
البش��ري عل��ى قوان�ين وأنظم��ة ذاتي��ة
كث�يرة ختل��ق ديناميكية اجملتم��ع منها:
 -1االستباق يف اخلريات
للتناف��س واالس��تباق إىل اخل�يرات،
حاس��م
واملس��ارعة إىل اجلن��ة ،دور
ٌ
وأساس��ي يف دف��ع اجملتم��ع إىل األمام ويف
احملافظ��ة عل��ى خط��ه الع��ام.
والش��عور بالتنافس ج��زء من النزعة
االجتماعي��ة يف اجملتم��ع ،وه��ي تش��به
ينم��ي
ال��روح يف اإلنس��ان ،واإلس�لام ح�ين ّ
ه��ذه النزع��ة ويطهّره��اّ ،
فإن��ا يض��رب
عل��ى الوت��ر احلس��اس.

ِإن التناف��س جي��ب أن يك��ون ح��ول
اإلمي��ان والعمل الص��احل ،أي حول حمور
التق��وى ،وأن م��ا ع��دا ذل��ك م��ن القي��م
واألمس��اء واالنتم��اءات ال تع�ني ش��يئاً ب��ل
إ ّنه��ا س��وف تتالش��ى.
ِ
َ
{و َمــا ُت َقدِّ ُموا ال ْن ُفسـك ُْم
ويف اآلي��ةَ :
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َْ
ـون َبصـ ٌ
جن��د حواف��ز هائل��ة حن��و العم��ل،
ألن اإلنس��ان إذا اكتش��ف أن عمل��ه
س��يبقى ول��ن يضي��ع فأن��ه س��يندفع إىل
العم��ل الص��احل بش��كل كب�ير .ويف س��ورة
النس��اء م��ا ي��دل عل��ى أن احمل��ور األساس��ي
يف احلي��اة ه��و العم��ل الص��احل الناب��ع ع��ن
اإلمي��ان احل��ق:
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البق��رة)148،
ف�لا ب��أس أن خيتل��ف الن��اس
ويتفاضل��وا بامليزات واالجتاهات العلمية
والعملية ،ولكن بشرط أن تكون وجهات
اجلمي��ع خ�يراً ،فاألعم��ال إذا كان��ت
مجيعه��ا صاحلة فإنها س��تجتمع بالتالي
يف اجت��اه واح��د.
2ـ العالقات التفاعلية
إن العالق��ة ب�ين أبن��اء اجملتم��ع
اإلس�لامي ليس��ت عالق��ة تراكم ّي��ة
وكم ّي��ة ،وإمن��ا ه��ي عالق��ة تفاعلي��ة
احل��ي،
عضوي��ة .وه��ذه صف��ة اجملتم��ع
ّ
ال��ذي يتفاع��ل أبن��اؤه حبي��ث يضاف كل
واحد إىل اآلخر إضافة كيفية يتشجع
باآلخ��ر ،ويتع��اون ويتكام��ل مع��ه .ف��كل
ج��زء م��ن أج��زاء اإلنس��ان وكل حرك��ة
من حركاته وكل نشاط من نشاطاته،
يتكام��ل م��ع اجل��زء املماث��ل عن��د اإلنس��ان
اآلخ��ر.
إن اجملتم��ع اإلس�لامي مب�ني عل��ى
أس��اس احل��ب ،وعندم��ا حت��ب اآلخري��ن،
فإن��ك ال تبح��ث كي��ف تس��تفيد منه��م

وتس��تثمرهم وتس��تغل طاقاته��م ،وإمن��ا
تبح��ث أب��دا كي��ف ختدمه��م ،وكي��ف
تضح��ي بذات��ك م��ن أجله��م .وجن��د يف
كث�ير م��ن األحادي��ث املأثورة ع��ن األئمة
عليه��م الس�لام ،إن أرف��ع درجات اإلميان،
أن حت��ب هلل وتبغ��ض هلل .ف��إذا أردت أن
جت�� ّرب نفس��ك ه��ل أن��ت مؤم��ن ،أم ال
تزال نس��بة من الش��رك والنفاق توجد يف
نفس��ك ،فانظ��ر إىل عالقت��ك باآلخري��ن:
م��ا حقيقته��ا؟ ومل��اذا ترتب��ط به��م؟ ه��ل
م��ن أج��ل أن خيدم��وك؟ ،أو م��ن أج��ل أن
ختدمه��م؟
إذا ثّبتن��ا ه��ذه القاع��دة األصيل��ة
وه��ي قاع��دة احل��ب االجتماع��ي ،آنئ��ذ
نس��تطيع أن نب�ني عل��ى ه��ذه القاع��دة
بناءن��ا االجتماع��ي.
3ـ التعاون ركيزة البناء احلضاري
التع��اون والعم��ل املؤسس��ي ه��و أح��د
العوام��ل الرئيس��ية حليوي��ة اجملتم��ع
وفاعليته ،واإلس�لام يؤكد على التعاون
جوه��راً وإط��اراً ،وجوه��ر العم��ل املؤسس��ي
هو تعاون اجلهود يف خطة يضعها العلم.
فاإلس�لام يع��د العل��م عنص��راً
جوهري��اً يف إدارة احلي��اة واجملتم��ع،
ويهت��م بالعل��م والعلم��اء ،كم��ا أنه جيعل
العل��م قص��ب الس��بق ال��ذي يتناف��س علي��ه
الن��اس ،وجيع��ل املعرف��ة اهل��دف الس��امي
ال��ذي الب��د أن يس��عى اجلمي��ع للوص��ول
إلي��ه.
فاملعرف��ة تس��بق احلرك��ة ،والعل��م
يس��بق العم��ل ،وبذل��ك جيع��ل العم��ل
ّ
ومزك��ى ب��ه .وهن��اك
مقارن��ا للعل��م
أحادي��ث كث�يرة نس��توحي منه��ا ه��ذه
الفك��رة ،أي أن يك��ون عم��ل اإلنس��ان نابع��ا
من علمه ،ووفق خطة علمية ومنهجية
حم��ددة.
واإلس�لام ُي��رج اإلنس��ان م��ن
قوقعته الذاتية عرب التعاليم االجتماعية
ال�تي تص��ب يف قن��وات ح��ب اآلخرين ،وقد
جاءت رس��االت اهلل لتبدل حمور اإلنسان
م��ن ذات��ه إىل حم��ور األخ��وة االجتماعية.
وم��ن ث��م ُيرج��ه م��ن ظلم��ات نفس��ه إىل
ن��ور احلق ،ومن س��جن أنانيته إىل رحاب
الواق��ع ،وم��ن عم��ى انغالق��ه ،إىل بص�يرة
انفتاح��ه.
إن معرف��ة اآلخري��ن ه��ي اخلط��وة
األوىل حن��و التع��اون معه��م ،حي��ث
إنه��ا تق��ود إىل اكتش��اف نق��اط الق��وة

والضع��ف املوزع��ة ب�ين األف��راد وكذل��ك
ب�ين اجملتمع��ات ،وم��ن ث��م ينفتح الس��بيل
أم��ام تكمي��ل كل ف��رد أو طائف��ة
نواقصهم��ا مب��ا ل��دى اآلخري��ن ،وم��ن ث��م
يشجع على تبادل املنافع واملصاحل ملا فيه
خ�ير اجلمي��ع.
إن التع���اون والعم���ل املؤسس���ي
ل���ه مث���رات متع���ددة جتـــ���عله ض���رورة
إس�ت�راتيجية؛ فه���و يوج���د االندفاع حنو
املزي���د م���ن العم���ل ،حي���ث ي���رى جهوده
مثم���رة ،ألنه���ا تصب���ح بفض���ل النظ���ام،
متكامل���ة م���ع جه���ود اآلخري���ن.
إن اجملتم��ع ال��ذي يش��جع أف��راده
ويدفعه��م إىل العم��ل ،يصب��ح مث��ل
القاع��دة الصلب��ة ال�تي ميك��ن لألف��راد أن
ينطلق��وا منه��ا ويتقدم��وا .بينم��ا اجملتم��ع
ويثبط اهلمم ،يكون
ال��ذي خي��وِّر العزائم ِّ
كالرم��ال الرخ��وة ال�تي تبتل��ع اجله��ود.
وم��ن جه��ة ثاني��ة فالتع��اون يرف��ع
العقب��ات م��ن طري��ق األف��راد ليواصل��وا
مس�يرتهم .ذل��ك أن اإلنس��ان الف��رد ال
ميل��ك س��وى إمكاني��ات حم��دودة ،فم��ع
وج��ود التع��اون ،ميك��ن الس��يطرة عل��ى
أغلب املشاكل والصعوبات اليت تعرتض
األعم��ال احلضاري��ة.
وم��ن جه��ة ثالث��ة فه��و يوف��ر الق��درة
عل��ى االس��تمرار يف العم��ل .إن األعم��ال
العلمي��ة الكبرية ،واإلجن��ازات احلضارية
الضخم��ة ،ال يق��وم به��ا ف��رد ،وإمن��ا تق��وم
به��ا جمموع��ات متعاون��ة تعم��ل حس��ب
خط��ة متكامل��ة ومدروس��ة ،وه��ذه ه��ي
طبيع��ة احلي��اة ،فالعل��م ،وخصوص��ا يف
عاملن��ا احلاض��ر ،ال يتق��دم ع�بر عناص��ر
متفرقة ومش��تتة ،وإمن��ا عرب جمموعات
منظم��ة ،وعموم��ا ف��إن الس��مة الظاه��رة
للحض��ارة احلديث��ة أنه��ا تعتم��د عل��ى
منهجي��ة العم��ل املؤسس��ي املنظ��م.
ّ
إن احلي��اة اإلس�لامية احلق��ة
ه��ي حي��اة منظم��ة يس��ود فيه��ا التع��اون
والتكام��ل ،وتتفاع��ل فيه��ا الطاق��ات
واألف��كار ،وه��ذه ه��ي احليوي��ة ال�تي ندعو
إليه��ا.
إن احلي��اة املنظم��ة ال ميك��ن حتققها
بص��ورة فجائي��ة وش��املة ل��كل أبن��اء
اجملتمع اإلس�لامي ،وإمن��ا من الضروري
أن تب��دأ عل��ى نط��اق صغ�ير .ف��كل إنس��ان
ينبغ��ي أن يفت��ش عم��ن يتع��اون ويتفاعل
معه��م.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• بناء املجتمع
عىل أساس القيم
الصحيحة ،والعمل
الصالح يعطيه
ديناميكية يف االتجاه
الصحيح
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ثقافة

ثقافة

أهل الكوفة الذين تذوقوا حكومة اإلمام علي ،عليه السالم ،العادلة ،لم يستطيعوا
بعد ذلك تحمل الحكومات الظالمة والبعيدة عن قيم الدين ،لذا كانت الكوفة على
ً
طول الخط ،خصوصا بعد واقعة كربالء ،عرين المعارضة وبؤرة المقاومة ضد الطغاة

نهضة عاشوراء بين نظام الحكم الصالح وسلطة الفاسدين

اإلمامة اإلسالمية الطريق الوحيد
لحصانة المجتمع اإلسالمي

د .راشد الراشد
م��ن كت��اب ملوالن��ا اإلم��ام أب��ي عب��د اهلل
احلسني ،عليه السالم ،إىل أهل الكوفة« :بسم
اهلل الرمح��ن الرحي��م .م��ن احلس�ين ب��ن عل��ي،
إىل امل�لأ م��ن املؤمن�ين واملس��لمني ،لعم��ري م��ا
اإلم��ام إال العام��ل بالكت��اب واآلخ��ذ بالقس��ط
والدائن بدين احلق واحلابس نفسه على ذات
اهلل ،والس�لام».
اإلمام��ة يف الق��رآن الكري��م منص��ب إهل��ي
ومس��ؤولية ك�برى تن��اط ببع��ض أولي��اء اهلل
تع��اىل لقي��ادة اجملتم��ع يف خ��ط الدي��ن اإلهلي،

24

وتربي��ة األم��ة تربي��ة أخالقي��ة لك��ي يص��ل
الن��اس يف ظل��ه إىل أقص��ى درج��ات الكم��ال
الدني��وي.
واقتض��ت احلكم��ة االهلي��ة أن يك��ون ل��كل
أمة ذات كتاب ونظام إجتماعي ،إمام يرعى
ش��ؤونهم ويق��وم برتبيتهم وف��ق أهداف الدين
ومقاص��ده للوص��ول باجملتم��ع إىل أقص��ى
درج��ات الكم��ال يف الدني��ا واآلخ��رة .وهك��ذا
كان��ت رس��الة األنبي��اء وكل املصلح�ين
الرباني�ين عل��ى م��ر التاري��خ.
واإلمام��ة اإلس�لامية ختتل��ف ع��ن مجيع
أش��كال القي��ادات الدنيوي��ة وخصوص �اً نظ��ام
امللوكي��ة والس��لطنة.
ً
فاإلم��ام لي��س «مل��كا» يتص��رف يف الن��اس
واألم��وال كم��ا يش��تهي ،إمن��ا ه��ي مس��ؤولية
ك�برى ورس��الة إهلي��ة ،ويف ه��ذا اجمل��ال س��أل
عم��ر ب��ن اخلط��اب ذات ي��وم بع��ض الصحاب��ة
وكان فيه��م اإلم��ام علي ب��ن أبي طالب ،عليه
الس�لام ،ه��ل أن��ا خليف��ة أم مل��ك؟
فق��ال اإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام :إذا
وضع��ت درهم�اً م��ن بي��ت امل��ال يف غ�ير م��ا أم��ر
اهلل ب��ه فإن��ت مل��ك.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

وبتل��ك الكلم��ات وض��ع اإلم��ام عل��ي ،عليه
الس�لام ،ح��داً فاص�ل ً
ا ب�ين امللوكية والرس��الة
واملس��ؤولية ال�تي متث��ل احلاكمي��ة هلل تعاىل.
ويف الرس��الة ال�تي بعثه��ا اإلم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،إىل أه��ل الكوف��ة وال�تي توجن��ا
به��ا ه��ذا املق��ال حي��دد أربع��ة ش��روط أساس��ية
لإلم��ام احل��ق وه��ي:
ً
 -1ان يكون عامال بكتاب اهلل تعاىل.
 -2أن يك��ون ملتزم��اً بالع��دل وآخ��ذا
با لقس��ط .
 -3أن يدين بدين اهلل سلوكاً ومنهجاً.
 -4أن حيبس نفسه على ذات اهلل تعاىل.
إن الش��رطني األول�ين يتعلق��ان بالنظ��ام
الع��ام ال��ذي يس�يره عل��ى اجملتم��ع والش��رطني
اآلخرين يتعلقان بشخصية القائد من حيث
كون��ه أو ً
ال :ملتزم�اً بالدي��ن وأحكام��ه ،وف��وق
كل ذلك متشدداً مع نفسه ،فال يستفيد من
طيب��ات احلي��اة الدني��ا إال بق��در حاجته.
ويف مقاب��ل اإلمام��ة اإلهلي��ة هن��اك
امللوكي��ة والس��لطنة والرئاس��ة ،وه��م درجات
فبعضه��م ال يتوف��ر في��ه الش��رط األول وك��ذا
الش��رط الثان��ي ،فه��و حيك��م مب��ا يش��تهي ،ال

مب��ا حيك��م ب��ه اهلل تع��اىل ،وال يع��دل يف نظام��ه
وقضائ��ه وإدارت��ه للن��اس واجملتم��ع.
وأم��ا البع��ض اآلخ��ر ،فإن��ه غ�ير ملت��زم
بالدي��ن ش��خصياً ،فلي��س بق��دوة لغ�يره او ه��و
ق��دوة معكوس��ة ،وبعضه��م ال يتمت��ع بصف��ات
أه��ل اإلمي��ان يف ش��يء وحياته��م عب��ارة ع��ن
جمموع��ة س��لوكيات ه��ي أبع��د م��ا تك��ون ع��ن
خ��ط اهلل تع��اىل.
أن أكث��ر املل��وك والس�لاطني الذي��ن
يصل��ون إىل كراس��ي احلك��م والس��لطنة
بط��رق غ�ير مش��روعة إمن��ا يب��دأون
باإلس��تجابة لألطم��اع الش��خصية واجلش��ع
يف مج��ع األم��وال وم�لأ اخلزائ��ن ألنفس��هم
فحس��ب ،دون س��ائر الن��اس وأف��راد اجملتم��ع.
ثم إضافة إىل ذلك فهم ال يتقيدون بالعدالة
م��ع الن��اس ،فيحكم��ون بغ�ير م��ا أن��زل اهلل
تع��اىل ومب��ا يش��تهون وحس��ب أهوائه��م .ب��ل
وف��وق كل ذلك فإنه��م يتحللون من اإللتزام
الش��خصي بالدي��ن فينغم��س الواح��د منهم يف
الش��هوات ومج��ع الث��روات واملل��ذات .وه��م على
إس��تعداد لس��ل س��يف الظل��م والطغي��ان لقت��ل
من يعارضهم أو خيالفهم او النيل منهم بأي
ش��كل من صنوف اإلضطهاد والقهر والعس��ف
السياس��ي واإلجتماع��ي.
وهكذا تبدأ مس�يرة امللوك وتستمر .لكنها
تنته��ي النهاي��ة الطبيعي��ة ملس�يرة الظامل�ين
والطاغ�ين .وكم��ا ق��ال اهلل تع��اىل يف كتاب��ه
ِ ِ
ــر َم ٍ
آب}(،س��ورة
اجملي��د{ :لل َّطاغــنَ َل َ َّ
ص.)55/
بني نظام احلكم الصالح والفاسد

ولنض��رب هن��ا بع��ض األمثل��ة املتقابل��ة
م��ن حي��اة النيب األكرم ،صلى اهلل عليه وآله،
وم��ن حي��اة املل��وك ،وكي��ف كان��وا حيكم��ون
اجملتم��ع يف منط��ق اجلاهلي��ة ث��م اإلس�لام.
فالن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،كان
مبل��غ الق��رآن وأول عام��ل ب��ه؛ مطبق �اً مجي��ع
قوانين��ه وكان مص��راً عل��ى تنفي��ذ العدال��ة
على اجلميع وعلى حد سواء .فقد كان يوزع
امل��ال عل��ى اجلمي��ع بالس��وية ،ومل يك��ن عن��ده
فرق بني الناس يف ذلك وهناك العش��رات من

الرواي��ات والقص��ص ال��واردة يف ه��ذا الش��أن،
وأن الن��اس سواس��ية كأس��نان املش��ط ،وق��د
بقيت سننه كذلك إىل زمان اخلليفة الثاني
عم��ر ب��ن اخلط��اب حي��ث ق��ام بتفضي��ل العرب
عل��ى املوال��ي يف العط��اء وك��ذا املهاجرين على
األنص��ار.
وكان الرس��ول األعظ��م ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،ينف��ذ القان��ون عل��ى الضعي��ف والق��وي
ب�لا متيي��ز ،وق��د ق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه:
إن س��بب ه�لاك ب�ني إس��رائيل ه��و أنه��م نف��ذوا
أح��كام دينه��م على الضعف��اء وتركوا األقوياء
حماباة هلم .وذلك حتى إنتهى بهم األمر إىل
الزوال.
وينق��ل لن��ا الق��رآن الكري��م مدافع��اً ع��ن
قدس��ية الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
يف واقع��ة حصل��ت يف خي�بر عندم��ا افتق��دت
قطيف��ة مح��راء م��ن الغنائ��م ،فأته��م املنافق��ون
الرس��ول األعظ��م ،صلى اهلل علي��ه وآله ،وقالوا
إن��ه س��رقها ،فج��اءت اآلي��ة القرآني��ة الكرمية:
{ومــا كان لنبــي أن يغــل ومــن يغلــل يــأت
بــا غــل يــوم القيامــة }...وه��ذه اآلي��ة
الكرمي��ة ج��اءت ال لك��ي تعط��ي احل��ق للن�بي،
بأن يفعل مثل ذلك كونه قائداً أعلى لألمة،
وه��و مل يفع��ل ذل��ك اساس�اً ،ب��ل لتنف��ي وتفن��د
وق��وع ه��ذا احل��ادث بلس��ان نف��ي حق��ه يف مث��ل
ه��ذا العم��ل.
وفيم��ا بع��د ع��رف الش��خص ال��ذي س��رق
تل��ك القطيف��ة ،فق��د أستش��هد أح��د املس��لمني
يف حرب مؤته ،وقال عنه املس��لمون :هنيئاً لك
اجلن��ة ي��ا ف�لان .فقال الرس��ول األعظم ،صلى
اهلل عليه وآله :وما يدريكم أنه يف اجلنة! واهلل
إن القطيف��ة ال�تي غله��ا ي��وم خي�بر لتش��تعل
علي��ه نارا.
وأم��ا ع��ن اإللتزام الش��خصي بالدين ،فإذا
كان احلديث عن رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه
وآل��ه ،وه��و أعظ��م قائد عرفته البش��رية ،س��واء
يف التاري��خ الغاب��ر او حت��ى احلاض��ر وال��ذي
يليه ،فقد كانت عبادته وسلوكه الشخصي
يف الدي��ن آي��ة م��ن اآلي��ات فيكف��ي أن��ه كان
يتعب��د رب��ه معظ��م اللي��ل .ورمب��ا س��هر أكث��ر
م��ن ثلث��ي اللي��ل  -كم��ا ورد يف س��ورة املزم��ل

 يف عب��ادة اهلل تع��اىل حت��ى عوت��ب يف ذلك منقب��ل رب��ه يف قول��ه تع��اىل{ :طــه* َمــا َأنْزَ ْلنَــا
ــر َ
َع َل ْي َ
آن لِت َْش َقى}(،س��ورة ط��ه.)2-1/
ــك ا ْل ُق ْ
وأم��ا يف زه��ده وحب��س نفس��ه عل��ى ذات
اهلل تع��اىل ،فيكف��ي أن نع��رف م��ا ق��ال عن��ه
اإلمام علي ،عليه السالم ،وهو أخوه يف الزهد
واإلع��راض ع��ن مل��ذات الدني��ا اذا كان��ت فيها
مضيع��ة وإه��دار حلق��وق اهلل تع��اىل والعب��اد اذ
يقول عنه« :بأبي من مل يشبع من خبز الشعري
وال أكل م��ن خب��ز ال�بر ق��ط».
وق��د ورد يف الرواي��ة إن��ه يف خي�بر ج��اءت
إلي��ه فاطم��ة ،عليها الس�لام ،باخلبز فقال هلا،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه :أم��ا إن��ه مل يدخ��ل ج��وف
أبي��ك م��ن طعام ق��ط منذ ثالث��ة أيام.
وق��د أل��زم نفس��ه وعائلت��ه بالزه��د حت��ى
ربمت نس��اؤه بذلك ،فهدده��م القرآن الكريم
تّ
بالط�لاق م��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
ــي ُق ْ
ــل
وآل��ه ،بقول��ه تع��اىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا النَّبِ ُّ
ألَزْ َو ِ
ــك إِ ْن ُكنْتُــ َّن ت ِ
اج َ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا
ُــر ْد َن ْ َ
َو ِزينَت ََها(،}...س��ورة االح��زاب.)28/
إن حي��اة الن�بي األعظ��م ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،كان��ت بس��يطة للغاي��ة ،فق��د كان ينام
عل��ى إه��اب كب��ش ،وي��أكل خب��ز الش��عري
ويش��د على بطنه حجر اجملاعة أحياناً .وذلك
يف الوق��ت ال��ذي كان يعي��ش في��ه الكث�ير م��ن
الصحاب��ة حي��اة ال�ترف والنعي��م.
وكان مبق��دور الرس��ول األعظ��م ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ،أن يعي��ش كم��ا ع��اش قيص��ر
وكس��رى .فف��ي مك��ة كان��ت بي��ده أم��وال
خدجي��ة .وأم��ا يف املدين��ة املن��ورة فإن��ه ص��ار
احلاك��م األعل��ى لألم��ة .ولكن��ه مل يفع��ل.
وبذل��ك ص��ار ه��و املث��ال والق��دوة.
صفات نظام احلكم الفاسد

وأم��ا املث��ال اآلخ��ر يف احلاك��م ال��ذي
جيع��ل م��ن احلك��م وكرس��ي الس��لطنة
والرئاس��ة وس��يلة للتس��لط وإش��باع الرغب��ات
واملل��ذات ،فقد مرت عل��ى طول التاريخ وحتى
يومن��ا ه��ذا من��اذج متك��ررة م��ن الس�لاطني
واحل��كام املل��وك ال��ذي ق��ال عنه��م الق��رآن
ـت إِ َّن ا ُْل ُلـ َ
ـوك إِ َذا َد َخ ُلــوا َق ْر َيـ ًة
الكري��مَ { :قا َلـ ْ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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ثقافة

اإلمامة في القرآن الكريم منصب إلهي ومسؤولية كبرى تناط ببعض أولياء الله
تعالى لقيادة المجتمع في خط الدين اإللهي ،وتربية األمة تربية أخالقية لكي يصل
الناس في ظله إلى أقصى درجات الكمال الدنيوي

وها َو َج َع ُلــوا َأ ِعــزَّ َة َأ ْه ِل َهــا َأ ِذ َّلــ ًة
َأ ْف َســدُ َ
ــك َي ْف َع ُل َ
َوك ََذلِ َ
ون}(،س��ورة النم��ل.)34/
إن نظام احلكم الفاسد له صفات وهي:
 -1غياب العدالة وانعدام القانون
 -2االستبداد والطغيان
 -3الغدر واخليانة
إذن؛ فالقي��ادة منهج��ان :منه��ج اإلمام��ة
امللتزم��ة بالدي��ن وأحكام��ه ،التزام �اً ش��خصياً
وحكومي��اً ،ب��ل وف��وق ذل��ك ،أن يك��ون ق��دوة
يف الزه��د وال��ورع .وبعي��داً ع��ن حي��اة الب��ذخ
والقص��ور الفاره��ة ،الس��يما إذا كان الن��اس
يعان��ون الفق��ر والبطال��ة والتميي��ز والقه��ر.
إن تاري��خ اإلس�لام يب��دأ بالص��راع ب�ين
هذي��ن النموذج�ين ،فمن��ذ الفج��ر األول
لالسالم كان منوذج اإلمامة يتحدى منوذج
امللوكية والس��لطة الطاغية املستبدة ،وكان
منه��ج الرس��ول األعظ��م وم��ن بع��ده اإلم��ام
علي ،عليهما السالم ،منوذج احلاكم العادل.
وك��م ضغ��ط املنافق��ون عل��ى رس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،ك��ي ينته��ج يف حكم��ه
منه��ج املل��وك يف احلكم فرف��ض ذلك .وعندما
بوي��ع اإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام ،باخلالف��ة،
أعل��ن يف أول خط��اب ل��ه بأن��ه س��ينتهج منه��ج
دي��ن اهلل تع��اىل ،ونه��ج الرس��ول األك��رم،
صل��ى اهلل علي��ه وآله ،وذلك يف تطبيق العدالة
واملس��اواة ب�ين املس��لمني ورف��ض البطان��ة
الظامل��ة.
وكان اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ،علي��ه
الس�لام ،م��ن أش��د املتش��ددين م��ع والت��ه يف
تطبي��ق العدال��ة وإلت��زام احلك��م الش��رعي يف
معامل��ة الن��اس وقيادته��م.
وه��ذا م��ا حيدثن��ا التاري��خ عن��ه يف أه��ل
الكوف��ة الذي��ن تذوق��وا حكوم��ة اإلم��ام عل��ي،
علي��ه الس�لام ،العادل��ة ،فإنه��م مل يس��تطيعوا
بع��د ذل��ك حتم��ل احلكوم��ات الظامل��ة والبعيدة
ع��ن قي��م الدي��ن ال�تي تل��ت حكومت��ه ،علي��ه
الس�لام ،لذل��ك ف��إن أه��ل الكوف��ة كان��وا
يكره��ون حكوم��ة األموي�ين الظامل��ة أش��د
الكراهي��ة ،وكان��ت الكوف��ة عل��ى ط��ول اخلط
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خصوص�اً بعد استش��هاد اإلمام احلس�ين ،عليه
الس�لام ،عري��ن املعارض��ة وب��ؤرة املقاوم��ة ضد
الطغ��اة .وكان��ت امل��كان ال��ذي انطلق��ت من��ه
الث��ورات املتالحق��ة فيم��ا بع��د ض��د أنظم��ة
القه��ر واالس��تبداد وامللوكي��ة بغ�ير احل��ق.
ولق��د بل��غ الص��راع ب�ين النموذج�ين
إىل أوج��ه ،عندم��ا صع��د يزي��د الطاغي��ة ،إىل
احلك��م ،فق��د خ��رق ه��ذا ،كل الس��تائر ال�تي
كان يتس�تر به��ا معاوي��ة إلخف��اء حقيق��ة
معتقدات��ه وس�يرته ،لق��د كان يزي��د يفع��ل
علناً ما كان يفعله معاوية سراً ،من سلوكه
املش�ين واملغاي��ر خلط الرس��الة والدين وذلك،
بش��ربه اخلم��ر وترك��ه الص�لاة علن�اً وجهاراً.
وضرب��ه ع��رض احلائ��ط كل القي��م واملب��ادئ
اليت جاء بها الرسول األكرم ،صلى اهلل عليه
وآله.
اإلمامة اإلسالمية وحصانة املجتمع

وكان اجملتم��ع اإلس�لامي عل��ى مف�ترق
طريق�ين :إم��ا أن خيض��ع اإلم��ام احل��ق
للطاغي��ة ويبايع��ه علن��ا وب��دون ع��ذر .وبذل��ك
يصب��ح اإلس�لام كل��ه ،م��ا يفعل��ه ويقول��ه
يزي��د الطاغي��ة ،او يرف��ض ذل��ك كل��ه وجيدد
الدع��وة إىل نظ��ام اإلمام��ة اإلهلي��ة ويرف��ض
احلك��م الطاغوت��ي ومجي��ع نتائج��ه وإفرازات��ه،
وي��دل اجملتم��ع اإلس�لامي عل��ى م��دى أجي��ال
أن الطري��ق ال��ذي أراده اخلال��ق  -س��بحانه
وتعاىل  -خللق جمتمع فاضل تسود فيه قيم
العدال��ة واملس��اواة فإن��ه مي��ر م��ن بواب��ة إمام��ة
وقي��ادة أه��ل البيت ،عليهم الس�لام ،ال غريهم.
وأن الدي��ن ه��و م��ا ميثل��ه أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،ال أعداؤه��م.
وإن بق��اء األمة اإلس�لامية مره��ون ببقاء
اإلمام��ة اإلس�لامية واملتمثل��ة يف ذل��ك الي��وم
بش��خص اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،تل��ك
الش��خصية املقدس��ة ال�تي ق��ال عنه��ا الرس��ول
األعظ��م ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،يف مقولت��ه
الش��هرية« :حس�ين مين وأنا من حس�ين» .كما
ق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،يف موق��ع آخ��ر:

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

«مكت��وب عل��ى مي�ين الع��رش :إن احلس�ين
مصب��اح ه��دى وس��فينة جن��اة».
وق��ال عن��ه ول��ده اإلم��ام امله��دي املنتظ��ر،
عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه الش��ريف« :كن��ت
للق��رآن س��نداً ولألم��ة عض��دا».
لذل��ك كان��ت األم��ة اإلس�لامية آن��ذاك
تتطل��ع إىل ش��خص اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،وموقف��ه .وكي��ف يصن��ع؟ ه��ل يقب��ل
ببيع��ة يزي��د؟ أم يعل��ن رفض��ه ذل��ك ويتحم��ل
النتائ��ج املرتتب��ة عل��ى ذل��ك.
وبالطب��ع فق��د كان موق��ف اإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،حرج��اً وخط�يراً يف
وق��ت واح��د .فف��ي موقف��ه يتلخ��ص مس��تقبل
اإلس�لام العزي��ز كل��ه .وس��وف يس��ود أح��د
املنهج�ين ويك��ون حاكم��اً بص��ورة مطلق��ة.
وس��وف تأخ��ذ األم��ة إس�لامها م��ن وح��ي ذلك.
فامت��دت األعن��اق لتنظ��ر املوق��ف ال��ذي
س��يتخذه اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
وكان اجلمي��ع عل��ى يق�ين بأن��ه ل��ن يبي��ع
دي��ن ج��ده ع�بر اع�لان املبايع��ة ملنه��ج يزي��د
امللوكي الفاس��د .وقال قولته الش��هرية« :واهلل
ال أعطيك��م بي��دي إعط��اء الذلي��ل وال أق��ر لكم
إق��رار العبي��د» .كم��ا ق��ال ،علي��ه الس�لام....« :و
مثل��ي ال يباي��ع مثل��ه».
ويف كالم��ه ه��ذا وض��ع ،علي��ه الس�لام،
ح��داً فاص�لا ب�ين املنهج�ين .وهك��ذا كان��ت
قص��ة كرب�لاء .ال�تي خل��ص حكايته��ا اإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،يف مقولت��ه« :إن�ني مل
أخ��رج أش��را وال بط��را وإمن��ا خرج��ت لطل��ب
اإلص�لاح يف أم�تي ج��دي رس��ول اهلل».
ث��م هي الرس��الة اليت محله��ا إىل اجملتمع
اإلنس��اني برمت��ه يف قول��ه ،علي��ه الس�لام« :أال
ت��رون اىل احل��ق ال يعم��ل ب��ه وإىل الباط��ل ال
يتناه��ى عنه».
تل��ك كان��ت كام��ل القص��ة ومت��ام
احلكاية يف الصراع بني املنهجني .وما أحوجنا
الي��وم ملعرف��ة القص��ة واحلكاي��ة ال�تي نعي��ش
فصوهل��ا يف واقعن��ا املع��اش يف يومن��ا ه��ذا .فه��ل
م��ن متدب��ر؟!

فكرة ورأي

المرأة والجهاد في أرض الطف
إعداد :قاسم مظلوم

مــن املعلــوم ســقوط اجلهــاد االبتدائــي عــن طوائــف ومنهم
النســاء ،فالســرة املســتمرة أهنــن مل جياهــدن يف زمــن الرســول
حممــد ،صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،وال يف زمــن اخللفــاء إال
نــادر ًا ،يظهــر منهــا عــدم وجوبــه عليهــم ،ويف األخبــار قــال:
أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يف خــر أصبــغ بــن نباتــة« :كتــب
اهلل اجلهــاد عــى الرجــال والنســاء ،فجهــاد الرجــل أن يبــذل
مالــه ونفســه حتــى يقتــل يف ســبيل اهلل ،وجهــاد املــرأة أن تصــر
عــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا وغريتــه».
وقــد جيــب عــى النســاء ،إذا كان اجلهــاد دفاعيــ ًا وكان
متوقفــ ًا عــى النســاء.
يقــول صاحــب موســوعة فقــه االمــام الصــادق ،عليــه
الســام :للمرحــوم الشــيخ حممــد جــواد مغنيــه« :جيــب عــى
النســاء تعلــم مــداواة اجلرحــى ،وبعــض أنحــاء العمليــة ،بــل
تعلــم ســائر األمــور الفنيــة الكهربائيــة واملخابريــة وغريهــا،
بــل تعلــم آداب نفــس احلــرب واملقاتلــة أيض ـ ًا فيــا حيتجــن إىل
الدفــاع عــن حريمهــن وحريــم املؤمنــن يف األقســام مــن اجلهــاد
الواجــب عليهــن عــى نحــو مــا جيــب عــى الرجــال».
والســؤال :هــل كان الدفــاع واجبــ ًا عــى نســوة اإلمــام،
عليــه الســام ،فــإن كان واجبــ ًا فلــاذا قــال اإلمــام ،عليــه
الســام ،ألم وهــب ملــا خرجــت إىل املعركــة :إن اجلهــاد مرفــوع
عــن النســاء؟
وكيــف اشــتهر بــن الفقهــاءّ ،
أن الدفــاع واجــب عــى
الــكل حتــى النســاء ،اجلــواب :إن النســوة دافعــن عــن اإلمــام،
عليــه الســام ،والدفــاع لــه أقســام ،وقــد قمــن بالدفــاع األكثــر
فائــدة ،وأمــا هنــي اإلمــام ،عليــه الســام ،لتلــك املــرأة فــإن
ـح الســند ،فلعلــه كان ملصلحــة أهــم ،كعــدم الشــاتة وقولــه:
صـ ّ
«ليــس عــى النســاء جهــاد» ،أي جهــاد يوجــب الشــاتة.
وقــد رضبــت النســوة يف كربــاء أروع األمثــال يف التضحيــة
واجلهــاد ،فمــن جهــة كان هلــن دور التشــجيع والدفــع للرجــال
والفتيــان للقتــال ،وقــد بلــغ ببعضهــن احلــاس لالندفــاع نحــو
املعركــة.
بــرز الفتــى النبيــل ،عمــرو بــن جنــادة األنصــاري ،ويبلــغ
مــن العمــر إحــدى عــرة ســنة ،وقــد استشــهد أبــوه يف املعركة،
فطلــب األذن مــن اإلمــام ،عليــه الســام ،فلــم يســمح لــه
وقــال :هــذا غــام قتــل أبــوه يف احلملــة األوىل ولعــل أمــه تكــره
خروجــه.
فاندفــع الفتــى قائــاً :يــا بــن رســول اهلل !...إن أمــي
هــي التــي أمرتنــي ،فــأذن لــه اإلمــام ،عليــه الســام ،فمــى

متحمس ـ ًا للحــرب حتــى استشــهد ،واحتــزوا رأســه الرشيــف
أوغــاد أهــل الكوفــة ،و رمــوا بــه صــوب خميــم احلســن،
فبــادرت أمــه فأخذتــه وجعلــت توســعه تقبيــ ً
ا ثــم مســحت
عنــه الــدم ،ورمــت بــه رج ـ ً
ا قريب ـ ًا منهــا فرصعتــه وســارعت
إىل املخيــم ،فأخــذت عمــود ًا ومحلــت عــى أعــداء اهلل وهــي
ترجتــز وتقــول:
أنا عجوز يف النساء ضعيفة
خاوية بالية نحيفة
أرضبكم برضبة عنيفة
دون بني فاطمة الرشيفة
وأصابت رجلني ور ّدها اإلمام إىل املخيم.
ٌ
ومثال آخر:
فبعــد احلملــة األوىل بــدأت املبــارزة ،فــرز يســار ،مــوىل
زيــاد ،وســامل مــوىل عبيــد اهلل بــن زيــاد ،وطلبــا مــن أصحــاب
اإلمــام اخلــروج ملبارزهتــا ،فوثــب حبيــب وبريــر فلــم يــأذن
هلــا اإلمــام ،وانــرى البطــل عبــد اهلل بــن عمــر الكلبــي ،وكان
شــجاع ًا ،فقــال احلســن ،عليــه الســام« ،أحســبه لألقــران
قتّــاالً».
وملــا مثــل أمامهــا ســأاله عــن نســبه فزهــدوا فيــه وقــاال
لــه :ال نعرفــك ليخــرج إلينــا زهــر أو حبيــب أو بريــر.
فصــاح بيســار :يــا بــن ( )....أو بــك رغبــة عــن مبــارزة
أحــد مــن النــاس ال خيــرج أحــد إال وهــو خــر منــك .ومحــل
الكلبــي عــى يســار ،فــأرداه رصيعــا يتخبــط بدمــه ،ومحــل
عليــه ســامل فلــم يعبــأ بــه فرضبــه الكلبــي فأطــارت أصابــع
كفــه اليــرى ثــم قتلــه ،وخفــت إليــه زوجتــه أم وهــب وقــد
أخــذت بيدهــا عمــود ًا وهــي تشــجعه عــى احلــرب قائلــة لــه:
فــداك أيب وأمــي قاتــل دون الطيبــن ذريــة حممــد ،صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم.
وملــا رأى الكلبــي زوجتــه أمرهــا بالرجــوع إىل خميــم
النســاء فأبــت عليــه فقــال اإلمــام ،عليــه الســام ،هلــا :جزيتــم
مــن أهــل بيــت خــر ًا ،ارجعــي رمحــك اهلل ليــس اجلهــاد عــى
النســاء .وقاتــل الكلبــي حتــى قتــل تســعة عــر فارسـ ًا ،واثنــي
عــر راجـاً ،حتــى قتــل ،وانطلقــت زوجتــه تبحــث عنــه بــن
جثــث القتــى ،فلــا عثــرت عليــه جلســت إىل جانبــه ،وهــي
تبــارك لــه شــهادته قائلــة :هنيئ ـ ًا لــك اجلنــة ،اســأل اهلل الــذي
رزقــك اجلنــة أن يصحبنــي معــك.
وبــر شــمر ،فأوعــز إىل غالمــه «رســتم» ،بقتلهــا فغافلهــا
العبــدّ ،
وهشــم رأســها بعمــود فامتــت شــهيدة ،ويقــول
املؤرخــون ،مثــل «الطــري»ّ :إنــا الوحيــدة التــي استشــهدت
مــن نســاء أصحــاب اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،يف كربالء.
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المآتم والحسينيات هي من أهم المؤسسات الدينية بعد المسجد في التكوين
ً
الشيعي «تكوين الفرد ،األمة ،الهوية» فهي التي ساهمت وتساهم ،مستقبال ،في
صياغة الهوية الشيعية

في مسار النقد والتطوير
عاشـــوراء كمــــوسم معرفي
و روحي و اجتماعي
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ب��ات م��ن الض��روري واملل� ّ�ح ،النظ��ر اجل��اد
لرسالة املآمت واحلسينيات يف الواقع الشيعي،
والبح��ث ع��ن كوام��ن اخللل ومواض��ع الفراغ

والنق��ص ،والس��عي للمعاجل��ة وس��د اهل��وّات
احلاصل��ة نتيج��ة االعم��ال اإلدارية البش��رية.
فعندم��ا نل��وّح أو نص�� ّرح خبل��ل حاص��ل
هن��ا أو نق��ص وف��راغ هن��اك يف موض��وع امل��آمت
واحلس��ينيات ،فإنن��ا نوج��ه احلدي��ث حن��و
البش��ر ،كونه��م اجله��ات اإلداري��ة املتصدّي��ة
إلدارة ه��ذه املؤسس��ات الديني��ة املتمي��زة ،وال
يع�ني ذل��ك ب��أي ح��ال نق��داً ألص��ل املؤسس��ة،
وإمن��ا نق��داً للتجرب��ة اإلداري��ة واملمارس��ة
البش��رية املتصل��ة به��ذه املؤسس��ة.
ولذل��ك فإنن��ا الب��د أن نؤك��د أو ً
ال وقب��ل
كل شيء بأن املآمت واحلسينيات هي من أهم
املؤسس��ات الديني��ة بع��د املس��جد يف التكوي��ن
الشيعي «تكوين الفرد ،األمة ،اهلوية» فهي اليت
س��اهمت وتس��اهم ،وس��وف تس��اهم مس��تقب ً
ال،
يف صياغ��ة اهلوي��ة الش��يعية ،م��ن الناحي��ة
الفكري��ة والعقدي��ة ،ومن الناحية الش��عورية،

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

إال أن كل ذل��ك ال يع�ني أن نستس��لم للواق��ع
و نس�ّلم أنفس��نا لالرجت��ال اإلداري اللحظ��ي،
إمن��ا علين��ا دائم �اً أن نعم��ل م��ن أج��ل تطوي��ر
مؤسس��اتنا ومش��اريعنا ،لتك��ون األطر متس��قة
م��ع احملتوي��ات ،ولتك��ون الرس��الة مواكب��ة
للتحدي��ات املعاص��رة ل��كل زم��ان.
النهج القرآين يف النقد واملعاجلة الشعائرية

لك��ي ال تنح��و العملي��ة النقدي��ة منح��ى
س��لبياً وتؤ ّث��ر خالف�اً مل��ا ي��راد هل��ا م��ن التطوي��ر
واملواكب��ة املعاصرة واإلص�لاح حنو األفضل،
ف��إن م��ن امله��م أن ننه��ج طري��ق النق��د الب ّن��اء،
وهو األسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم ،على
اخلص��وص يف نق��د الش��عائر الدينية اليت جاء
اإلس�لام لرتس��يخها وال�تي طل��ب م��ن املؤمنني
العناي��ة به��ا واحملافظ��ة عليه��ا ،وجعلها ش��عاراً
للمؤمن�ين.

ميكنن��ا أن نس��تجلي مالم��ح النق��د
القرآن��ي م��ن خ�لال تن��اول الق��رآن للص�لاة،
وه��ي الش��عرية ال�تي تفرق بني املؤم��ن والكافر
وه��ي العم��ود ال��ذي يق��وم عليه الدي��ن ،فربغم
أهمية الصالة يف التكوين اإلمياني لإلنس��ان،
وجه النقد للمؤمنني يف طريقة
إال أن القرآن ّ
ممارس��اتهم هل��ا.
م��ا نالحظ��ه يف اآلي��ات القرآني��ة ،أنه��ا
ع��دّت إقام��ة الص�لاة م��ن صف��ات املتق�ين،
يف ق��ول اهلل تع��اىل{ :ا َّل ِذيــ َن ُيؤْ ِمن َ
ُــون
ِ
بِا ْل َغي ِ ِ
يم َ
ــم
الصــاة َومَّــا َرزَ ْقن ُ
ــون َّ
ْ
َاه ْ
ــب َو ُيق ُ
ً
َ
ُي ِنف ُقون}(،س��ورة البق��رة )3/وأن قس��ما م��ن
اجملرم�ين إمن��ا كان��ت عاقبتهم جهن��م؛ ألنهم
مل يكون��وا م��ن املصل�ين ،كم��ا يف قول��ه تع��اىل:
{ َمــا َس ـ َل َكك ُْم ِف َس ـ َق َر* َقا ُلــوا َل ْ َنـ ُ
ـك ِم ـ َن
ا ُْل َص ِّلنيَ }(،س��ورة املدث��ر )43-42/فالص�لاة
صفة املتقني ومن دونها تكون عاقبة اإلنسان
جهن��م ،فالق��رآن ح��دد أهمي��ة الص�لاة بهذي��ن
اللحاظ�ين املهم� ّين ،أثر إقامته��ا وأثر تركها.
إال أن الق��رآن الكري��م مل يع��ط املصل�ين
الض��وء األخض��ر يف س��لوكياتهم ويف أدائه��م
وممارس��تهم هل��ا ،فق��د تع�� ّرض للمصل�ين
بالنق��د فق��الَ { :ف َو ْي ٌ
ــل لِ ْل ُم َص ِّلــنَ * ا َّل ِذيــ َن
ِ
اه َ
ون}(،س��ورة
ــم َس ُ
ــم عَــ ْن َصالتِ ْ
ُه ْ
املاع��ون )5-4/فه��ؤالء م��ن املصل�ين ،إال أنه��م
ال يعط��ون صالته��م أهمي��ة كب�يرة ،وق��ال
ع��ز وج��ل{ :إِ َّن ا ُْلنَافِ ِقــنَ ُي ِ
َاد ُعـ َ
ـو
ـون اللََّ َو ُهـ َ
ِ
ِ
الصــاة َقا ُمــوا
ــم َوإِ َذا َقا ُمــوا إِ َل َّ
َخادع ُُه ْ
ُــر َ
ــرا ُء َ
ك َُس َ
ون اللََّ
ون الن َ
َّــاس َوال َي ْذك ُ
ــال ُي َ
إِالَّ َق ِليالً}(،س��ورة النس��اء )142/وهن��اك قس��م
م��ن الن��اس ،ال يس��توي ظاهره��م م��ع باطنهم،
فلي��س كل م��ن ي��ؤدي الص�لاة بش��كليتها
س� ُيعد م��ن املصل�ين ،وق��ال ع��ز وج��لَ { :يــا َأ ُّ َيا
ِ
ُــم
ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا ال َت ْق َر ُبــوا َّ
الصــا َة َو َأ ْنت ْ
َارى َحتَّــى َت ْع َل ُمــوا َمــا تقولــون}.
ُســك َ
(س��ورة النس��اء)43 /
وكل ذل��ك م��ع توجي��ه الق��رآن الكري��م
إىل أن يلت��زم املصل��ي بالغايات واحملتوى هلذه
الش��عرية ،ف�لا يؤديه��ا ري��اء ومسع��ة ونفاقاً وال
يكتف��ي بالش��كليات واملظاه��ر ،فيق��ول تع��اىل:
ِ
الصــا َة لِ ِذك ِْري}(.س��ورة ط��ه)13/
ــم َّ
َ
{و َأق ْ

ه��ذه املالم��ح العام��ة للنق��د القرآن��ي
وملعاجل��ة الش��عائر الديني��ة ،وعل��ى ه��ذا املنوال
ينبغي أن يُعاجل موضوع مؤسس��ة احلس��ينيات
وامل��آمت ،وس��ائر املمارس��ات الش��عائرية.
رسالة احلسينيات

الب��د أن ننطل��ق م��ن تأس��يس قيم��ي
لبع��د الغاي��ات م��ن العب��ادات واملمارس��ات ،وال
ينبغ��ي أن يغي��ب عن��د املعاجل��ة واملراجع��ة أن
ل��كل عب��ادة وفع��ل دي�ني رس��الة ومضمون��اً،
تتمث��ل يف الغاي��ات ال�تي ينبغ��ي أن حيققه��ا،
وس��واء عرف��ت الغاي��ات بتفاصيله��ا أو عرف��ت
بعمومه��ا ،فإنه��ا م��ن الثواب��ت ال�تي ال ينبغ��ي
أن تغي��ب ع��ن األذه��ان ،وأن غيابه��ا ،ه��و غي��اب
لله��دف وضي��اع لالجت��اه واملس��ار.
ويعتم��د ه��ذا التأس��يس عل��ى العدي��د
م��ن النص��وص الديني��ة ،ولكنن��ا نكتف��ي
ـات ونُسـ ِ
ـكي
بق��ول اهلل تع��اىلُ { :قـ ْـل إِ َّن َصـ ِ َ ُ
َو َم ْ َيــاي َو َم َ ِ
ــات لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِنيَ }(.س��ورة
االنع��ام )162/ف��كل عب��ادة وفع��ل خي��رج م��ن
املؤم��ن ،ينبغ��ي أن يك��ون يف مرض��اة اهلل تعاىل،
وه��ي الغاي��ة الكربى اليت تتوس��طها جمموعة
غاي��ات تربوي��ة ،كتزكية النف��س وتقوميها.
ورس��الة احلس��ينيات ه��ي كم��ا اختذه��ا
املؤمن��ون ،تتجّل��ى يف عم��وم عن��وان «إحي��اء
أم��ر أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام» ،وه��و كل
عم��ل يرتب��ط به��ذا العن��وان م��ن أي جه��ة م��ن
جهات��ه ،س��واء كان يف مناس��بات أفراحه��م،
عليه��م الس�لام ،أو يف مناس��بات أحزانه��م ،أو
أي مناس��بة وذك��رى أخ��رى ،تك��ون ناف��ذة
لتحقي��ق أم��ر اإلحياء ألمر أهل البيت ،عليهم
الس�لام.
هل واقع احلسينيات يفي برسالتها؟

م��ن منطل��ق حف��ظ الرس��الة حنت��اج إىل
ق��راءة الواق��ع احملي��ط واألث��ر احلاص��ل ،م��ن
خ�لال املالحظ��ة امليداني��ة ،ومقارنت��ه برس��الة
احلس��ينيات ال�تي ينبغ��ي التطل��ع حنوه��ا دائماً
حملاول��ة الوص��ول إىل الغاي��ات ال�تي ينبغ��ي أن
حتققه��ا يف واق��ع األم��ة.
إن إحي��اء ام��ر أه��ل البيت ،عليهم الس�لام،

كعنوان ،هو من أعظم ،بل هو أعظم عنوان يف
العقيدة اإلسالمية ،بوصفه مرتبطاً بالوالية
هل��م ،عليه��م الس�لام ،وع��ن أب��ي جعف��ر ،علي��ه
الس�لام ،ق��ال« :بُين اإلس�لام عل��ى مخس؛ على
الص�لاة وال��زكاة والص��وم واحل��ج والوالي��ة
ومل يُن��اد بش��يء كم��ا ن��ودي بالوالي��ة».
وبذل��ك نع��ي أن حتقي��ق رس��الة احلس��ينيات
وامل��آمت إمن��ا تت��م بظه��ور األث��ر ال��ذي تبتغي��ه
والية أهل البيت ،عليهم الس�لام ،من صياغة
الش��خصية املؤمن��ة الرس��الية ،وصياغ��ة واق��ع
األم��ة وفق�اً ملتطلب��ات الدي��ن وغايات��ه.
م��ن حي��ث الك��م ،ف��إن واق��ع احلس��ينيات
يف العدي��د م��ن البل��دان حق��ق تقدم�اً ملموس�اً،
حي��ث اهت��م املوال��ون يف تأس��يس احلس��ينيات
يف أماك��ن تواجده��م وعل��ى اخلص��وص يف
األماك��ن ال�تي تك��ون فيه��ا كثاف��ة ش��يعية،
كإي��ران والع��راق والبحري��ن واملنطق��ة
الش��رقية م��ن القطي��ف واإلحس��اء ،وك��ذا
الكوي��ت ولبن��ان وباكس��تان وبع��ض مناط��ق
اهلن��د وأذربيج��ان وغريه��ا.
وإذا أخذن��ا البحري��ن ذل��ك البل��د الصغ�ير
ج��داً مث��ا ً
ال ،ف��إن بع��ض املص��ادر تق��ول :ان
«إدارة األوق��اف اجلعفري��ة قالت يف إحصائية
هل��ا مطل��ع  2009ب��أن هن��اك م��ا يق��رب م��ن 1100
م��أمت مس��جل رمسياً يف البحري��ن .فيما يقول
آخ��رون ب��أن ع��دد امل��آمت الكّل��ي مب��ا فيه��ا غ�ير
املس��جلة ق��د يص��ل اىل مخس��ة آالف م��أمت
ّ
للنس��اء والرج��ال .وحس��ب عب��د اهلل س��يف يف
كتاب��ه «امل��آمت يف البحري��ن» فإن��ه يوج��د م��ا
يزي��د عل��ى ثالث��ة آالف و 500م��أمت (حس��ينية)
للرج��ال فق��ط( ،كان ذلك عام  )1994هذا عدا
جمالس ومآمت النساء» .مع العلم أن اجملالس
البيتي��ة ال�تي ُيي��ى فيه��ا أم��ر أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،ه��ي أضع��اف تل��ك األع��داد.
ذل��ك الزخ��م الكم��ي اهلائ��ل ال��ذي حقق��ه
املؤمن��ون يف تأس��يس احلس��ينيات وامل��آمت
احلاضنة للثقافة الوالئية الرسالية ،ال ميكن
أن ندّع��ي أنه��ا حقق��ت ولو ُعش��راً من رس��التها
جت��اه صياغ��ة ش��خصية الف��رد وصياغ��ة
األم��ة ،ومواجه��ة التحدي��ات املعاص��رة ،ألن
هنال��ك وثوقي��ة عميق��ة م��ن ِقب��ل أه��ل البي��ت،
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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ولو تأملنا ما يحققه المأتم والحسينية باجتماع المؤمنين فيه وتعاونهم ،سنرى أن
ّ
ّ
التفرق والتمزق والنزاعات ،تبتعد عن المجتمعات وتسود حالة اإلحياء
روح

عليه��م الس�لام ،مب��ا ميك��ن أن تؤديه رس��التهم
وأحاديثه��م م��ن أث��ر يف حي��اة اإلنس��ان املوال��ي
أو اآلخ��ر املختل��ف ،فه��ذا اإلم��ام الرض��ا ،علي��ه
الس�لام ،يق��ول يف س��ياق بيان��ه حلكم��ة إحي��اء
أمر أهل البيت ،عليهم السالم« :فإن الناس لو
علم��وا حماس��ن كالمن��ا التبعون��ا».
وه��ذا يع�ني أن إحي��اء أم��ر أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،ل��ه األث��ر البال��غ عل��ى األم��ة،
بينما إذا قس��نا عدد احلس��ينيات واملآمت باألثر
احلاصل منها يف الواقع ،ال جند ذلك متناسباً،
وال يف��ي باحلاج��ة والغ��رض.
أبعاد اإلحياء ومواطن اخللل

ميكنن��ا التع � ّرف عل��ى واق��ع احلس��ينيات
م��ن جه��ة نقدي��ة ،م��ن خ�لال املض��ي يف بي��ان
أبع��اد إحي��اء أم��ر أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
وه��ي الرس��الة ال�تي ينبغ��ي أن تتص��دى
هل��ا احلس��ينيات وامل��آمت ،فنكتش��ف مواط��ن
اخلل��ل ،ونع��رف خط��وات اإلص�لاح والتطوير،
واإلص�لاح والتطوي��ر هما الغاية من الدراس��ة
النقدي��ة ،للش��عائر كم��ا أس��لفنا وفق�اً هل��دي
الق��رآن الكري��م.
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هنال��ك ثالث��ة أبع��اد أساس��ية لرس��الة
احلس��ينيات وامل��آمت واليت حت ّقق عن��وان إحياء
أم��ر أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،بصورت��ه
املتكامل��ة ،وه��ذه األبع��اد الثالث��ة ينبغ��ي أن
تتخذه��ا احلس��ينيات بكليته��ا دون جت��زيء،
نع��م ق��د يك��ون التج��زيء م��ن جه��ة األف��راد
ختصص��ي ،كل خيت��ص جبان��ب
كاجت��اه ّ
منه��ا لك��ي يب��دع في��ه ويعط��ي في��ه جب��ودة
عالي��ة ،إال أن اإلدارة العام��ة للحس��ينيات
ينبغ��ي أن تلتف��ت إىل األبع��اد الثالث��ة ،وه��ي:
 /1اإلحياء الشعائري.

اإلحي��اء الش��عائري وهو املرتبط باملواس��اة
والش��عور ،واإلع�لام ،وإظه��ار التعاط��ف
واإلندم��اج م��ع حي��اة أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،يف كاف��ة جوانبه��ا ،حزن��اً حلزنه��م
وفرح��اً لفرحه��م ،وإظه��اراً ملظلوميته��م،
ربي��اً م��ن أعدائه��م،
وإعالن��اً لتوليه��م ،وت ّ
وكأنه��م يعيش��ون بينن��ا ،ويف ه��ذا الس��ياق
ج��اءت الكث�ير م��ن الرواي��ات ال��واردة ع��ن أه��ل
البيت ،عليهم الس�لام ،منها على س��بيل املثال:
م��ا قال��ه اإلم��ام الصادق ،عليه الس�لام ،للرجل
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البص��ري :ق��ال :رح��م اهلل دمعت��ك ،أما إنك من
الذي��ن يع��دون م��ن أه��ل اجل��زع لن��ا والذي��ن
يفرح��ون لفرحن��ا و حيزن��ون حلزنن��ا و
خياف��ون خلوفن��ا و يأمن��ون إذا أمن��ا».
للجان��ب الش��عائري غايت��ان أساس��يتان؛
واح��دة منه��ا تتص��ل بنف��س اإلنس��ان وإص�لاح
نفس��ه من خالل إحياء الش��عائر حيث تنصهر
نفس��ه مع مصائب أهل البيت ،عليهم الس�لام،
لتحقي��ق الرتاب��ط الوثي��ق بين��ه وبينه��م،
عليه��م الس�لام ،والتعاط��ف ه��ذا ،ه��و باألص��ل
نتيج��ة للرتاب��ط النفس��ي م��ع أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،ولكن��ه يف ذات الوق��ت يدع��م
ذل��ك الرتاب��ط ويوثق��ه ب��ل وخيلق��ه يف قل��ب
م��ن ال يع��رف أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام .أم��ا
البع��د اآلخ��ر لإلحي��اء الش��عائري فه��و مرتبط
بالناحي��ة اإلعالمي��ة ،حي��ث إن املطل��وب ه��و
إظه��ار ذل��ك ال��والء كش��عرية ظاه��رة و بين��ة
للن��اس ،وه��ذا مبثاب��ة إع�لان والء وتراب��ط
عق��دي فك��ري م��ع أه��ل البي��ت ،عليهم الس�لام
وإنن��ا أم��ام ه��ذه األبع��اد لإلحي��اء
الش��عائري ،جن��د الواق��ع ق��د حق��ق ج��زءاً م��ن
الظه��ور اإلعالم��ي س��واء يف اجملتمع��ات ذات

الكثاف��ة الش��يعية م��ن خ�لال مراس��م اإلحي��اء
العاش��ورائي ،وخ��روج املس�يرات وغ�ير ذل��ك،
أو يف القن��وات الفضائي��ة الش��يعية ال�تي تنق��ل
اجملالس ومراسيم اإلحياء والزيارات املليونية
ملرق��د اإلم��ام احلس�ين ،عليه الس�لام ،وهو بعد
حباج��ة للمزي��د كي يصل صوت أهل البيت،
واإلم��ام احلس�ين ،عليه��م الس�لام ،إىل كل
أرج��اء املعم��ورة بص��ور متع��ددة املظاه��ر.
إال أن اجلان��ب النفس��ي واألث��ر اإلميان��ي
على ُميي الشعائر حباجة إىل عناية عامة،
فن��وع املش��كالت ال�تي تواج��ه موس��م عاش��وراء
عل��ى س��بيل املث��ال ،مث��ل التوجه��ات النفس��ية
ل��دى إدارات احلس��ينيات ،أو وج��ود بع��ض
األذواق واآلراء وحتكيمه��ا مب��ا م��ن ش��أنه
خل��ق بع��ض املش��احنات ،وع��دم االحت��كام اىل
احلكم��ة والوع��ي يف إدارة االخت�لاف الفك��ري
والفقه��ي ،كل ه��ذا يكش��ف ع��ن عصبي��ات
مناقض��ة ملقاص��د الدي��ن وم��رام اإلحي��اء ،وه��و
حباج��ة إىل توجي��ه وتثقيف م��ن قبل العلماء،
وحباج��ة إىل ضب��ط وح��زم إداري مين��ع
املش��احنات وأس��بابها.
 /2اإلحياء املعريف

اإلحي��اء املع��ريف ه��و املتصل بإب�لاغ تعاليم
أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،وبي��ان علومه��م،
م��ن أج��ل التأث�ير يف ش��خصية الف��رد ويف
مس��ار األم��ة ،ب��ل ولك��ي يواج��ه به��ا التحدي��ات
املعرفي��ة املعاص��رة ،وه��ذا البع��د امله��م ،ذك��ره
اإلم��ام الرض��ا ،علي��ه الس�لام ،كم��ا ورد ع��ن
عبد السالم بن صاحل اهلروي قال :مسعت أبا
احلس��ن علي بن موس��ى الرضا ،عليه الس�لام،
يق��ول« :رح��م اهلل عب��داً أحي��ا أمرن��ا .فقل��ت ل��ه:
وكي��ف حيي��ي أمرك��م؟ ق��ال :يتعل�م علومنا
ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا حماس��ن
كالمن��ا التبعون��ا».
إن مع��ارف أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
ال ختت��ص جبان��ب دون آخ��ر ،فإنه��م املع�برون
ع��ن حقيق��ة اإلس�لام ال��ذي ج��اء مبختل��ف

النظري��ات ال�تي تص��وغ واق��ع الف��رد واجملتم��ع
وتصن��ع احلضارة ،س��واء يف اجلوانب الرتبوية
أو االجتماعي��ة أو الثقافي��ة أو السياس��ية
أو االقتصادي��ة أو القانوني��ة أو غريه��ا م��ن
املع��ارف ال�تي حتتاجها أي أم��ة لتكوّن حضارة
متكامل��ة.
وإذا نظرن��ا للواق��ع املع��ريف للحس��ينيات
وامل��آمت ن��راه متأخ��راً جداً ع��ن الطموحات اليت
يرمسه��ا أه��ل البيت ،عليهم الس�لام ،ملعارفهم
ال�تي يتح�دّون بها كل صاح��ب نظرية ،فبات
االس��تباق يف اختي��ار اخلطي��ب ال��ذي يرتق��ي
من�بر احلس��ينية وامل��أمت ،باألق��در عل��ى اإلبكاء
وج��ودة الص��وت ،وبرغ��م أن ذل��ك مطل��وب يف
جه��ة اإلحي��اء الش��عائري ،إال أن��ه ال ينبغ��ي أن
يك��ون عل��ى حس��اب جان��ب اإلحي��اء املعريف.
ولعل��ه م��ن املناس��ب يف ه��ذا املق��ام
التأكي��د عل��ى أن اخلطي��ب ينبغ��ي أن يك��ون
عارف��اً وباحث��اً يف عل��وم أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،لكي يوصل الرس��الة وحيق��ق الغاية،
كم��ا أن اإلدارات عليه��ا مس��ؤولية انتخ��اب
األكف��أ واألق��در لتحقي��ق ه��ذا اجلان��ب ،عل��ى
اخلص��وص م��ع وج��ود التنظي��م اإلداري
بتصني��ف املناس��بة وتوزي��ع أدواره��ا ،ف��كان
ال��رادود املخت��ص بالنع��ي ج��زءاً مهم�اً ،ولذل��ك
ف��إن انتخ��اب اخلطي��ب الع��ارف ه��ي املهم��ة
املكمل��ة لذل��ك.
وحس��ناً تفع��ل بع��ض اإلدارات م��ن
ختصي��ص خطي��ب متخص��ص يف النع��ي
واإلب��كاء ،وخطيب بعده متخصص يف البحث
ومع��ارف أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،أو ب��أن
يك��ون اخلطي��ب جامع��اً لألمري��ن ،أو ناق�ل ً
ا
جي��داً للمع��ارف.
 /3اإلحياء من خالل بناء الروح اجلمعية

لق��د أك��د عل��م املنط��ق أن «للمجتم��ع»
الع��ام س��لطته عل��ى فك��ر اإلنس��ان ،وأن
(للتجم��ع) س��لطة فكري��ة أيض��اً ،وأن
(للجماع��ة) س��لطة مش��ابهة أو أق��وى م��ن

غريه��ا ،وم��ن أج��ل توجي��ه ه��ذه الس��لطة يف
ق��وة اجملتم��ع اإلس�لامي واجلماع��ة الرس��الية
ال�تي تنته��ج نه��ج أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
دع��ا أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،ش��يعتهم
لعق��د التجمع��ات واالهتم��ام بال��روح
والتوح��د
اجلمعي��ة م��ن أج��ل خل��ق ج��و اإلخ��اء
ّ
والتك ّت��ل والتع��اون ،ع��دّوا ذل��ك م��ن إحي��اء أ
م��ر أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،كم��ا يف
قوهلم« :فإن لقيا بعضهم بعضاً حياة ألمرنا»،
مل��ا متث��ل تلك الق��وة االجتماعية من قوّة ألمر
أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،كونه��م محل��ة
ذل��ك النه��ج.
ق��ال االم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،لرج��ل:
أختل��ون ،وتتحدث��ون ،وتقول��ون م��ا ش��ئتم؟
قيل :إي واهلل ،قال :أما واهلل لوددت أني معكم
يف بع��ض تل��ك املواط��ن.
وع��ن خيثمة ق��ال :دخلت على أبي جعفر
الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،أودع��ه فق��ال :ي��ا خيثمة
أبل��غ م��ن ت��رى م��ن موالين��ا الس�لام ،و أوصه��م
بتق��وى اهلل العظي��م ،وأن يع��ود غنيه��م عل��ى
فقريه��م ،وقويه��م عل��ى ضعيفه��م ،وأن يش��هد
حيه��م جن��ازة ميته��م ،وأن يتالق��وا يف بيوتهم؛
فإن لقيا بعضهم بعضاً حياة ألمرنا ،رحم اهلل
عبداً أحي��ا أمرنا.
ول��و تأملن��ا ه��ذا اجلان��ب ال��ذي حيقق��ه
امل��أمت واحلس��ينية باجتم��اع املؤمن�ين في��ه
وتعاونه��م ،وك��ذا يف س��ائر التجمع��ات
املصاحب��ة لكاف��ة الفعاليات اإلحيائية ،س��نرى
أن روح التف � ّرق والتم � ّزق والنزاع��ات ،تبتع��د
ع��ن اجملتمعات وتس��ود حالة اإلحي��اء ،فينبغي
أن ت��ذوب الف��وارق ويس��ود اح�ترام كل طرف
لآلخ��ر يف م��ا يرتئي��ه ،وعل��ى اخلص��وص
اخت�لاف اآلراء املبنية على رؤية ش��رعية ،فال
حي��ق ألح��د أن يع�ترض أو جياب��ه اآلخري��ن
وحي ّد من حريتهم الشعائرية ،كما أن ردود
األفع��ال ال ينبغ��ي أن تك��ون قاس��ية حبي��ث
تتس��ع اهل �وّة ويتف��رق اجلم��ع ،وتذه��ب ري��ح
اجملتم��ع وروح��ه.
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والد الشهيد ثامر الكركويش :لنعمم ثقافة الشهادة والتضحية من خالل عقد
الندوات وامللتقيات واملنابر احلسينية ،وهناك تفاعل كبري من قبل الشباب اكثر
من غريهم ،وهم متحمسون وكلهم يصيحون «لبيك ياحسني»

شهداء العقيدة واإليمان

تضحيات على طريق الحسين ،عليه السالم
أجرى التحقيق :محمد عيل جواد  -قاسم مظلوم
احلدي��ث عن «الش��هيد» ،ليس كاحلديث
ع��ن أي انس��ان آخ��ر ،للمواصف��ات ال�تي يتمي��ز
به��ا واملكان��ة ال�تي بلغه��ا ،وقب��ل ذل��ك؛ للدواف��ع
وااله��داف ال�تي انطل��ق منه��ا للتضحي��ة بدمه
واالق��دام عل��ى املوت بكل ثق��ة واطمئنان ،ولذا
نالح��ظ الش��عوب واألم��م الناهض��ة حتتف��ي
بش��هدائها ،ألنه��م إمن��ا اس�ترخصوا دماءه��م
وضح��وا بأرواحه��م لتس��تمر احلي��اة ويعي��ش
اآلخرون بكرامة وسعادة يف ظل قيم ومبادئ
سامية.
واذا كان األم��ر كذل��ك ،فنح��ن يف
الع��راق ،أح��رى وأج��در م��ن أن نس��لط الض��وء
عل��ى ش��خصية الش��هيد ،ألن االرض ال�تي
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أري��ق عليه��ا دم��ه ،والقضي��ة ال�تي دفعت��ه ،ألن
يس�ترخص نفس��ه م��ن أجله��ا ،ختتل��ف كثرياً
عم��ا ج��رى يف س��ائر بقاع العامل .فف��ي العراق،
بق��اع مقدس��ة ،وش��عب مؤم��ن بقي��م حضاري��ة
ومفاهي��م انس��انية ،اىل جان��ب االرض -
ال�تراب -والع��رض والكرام��ة االنس��انية،
كله��ا تعرض��ت لتهدي��د ماح��ق م��ن مجاع��ات
ارهابي��ة وتكفريي��ة.
ّ
وحت��ى نعط��ي اجلان��ب االنس��اني حق��ه -
مب��ا نس��تطيع -كان لزام �اً علين��ا إج��راء ه��ذا
التحقي��ق ،حت��ى نق��ف  -ول��و للحظ��ة -عن��د
هذه الش��رحية املتميزة واالج��واء االجتماعية
ال�تي نش��أوا فيه��ا ،م��ن أب وأم وزوج��ة ،و أس��رة
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وعش�يرة ،ومعرف��ة دوره��م الكبري واملباش��ر يف
جممل التحوالت اليت يشهدها العراق وايضاً
دول املنطق��ة ،ب��ل الع��امل بأس��ره.
االنطالق حتت رايات «يا حسني»

يف أول خط��وة رفعناه��ا باجت��اه بي��وت
عوائ��ل الش��هداء يف كرب�لاء املقدس��ة ،قف��زت
أمامن��ا احلقيق��ة اليت طامل��ا تغيب عن البعض،
وه��ي حال��ة الغن��ى ال�تي عليه��ا ه��ؤالء ،رغ��م م��ا
يروج له البعض ،من أن «الفقر هو الذي يدفع
بأبن��اء املناط��ق الفق�يرة واحملروم��ة خدمي��اً،
ألن يتوجه��وا اىل جبه��ات القتال .فقد ش��اهدنا
الغنى وملسناه ملس اليد ،عندما وجدنا االمجاع

ب�ين آب��اء وأش��قاء الش��هداء عل��ى أن العقي��دة
واالميان ،والوالء ألهل البيت ،عليهم السالم،
والغ�يرة عل��ى االرض والع��رض ،ه��و ال��ذي
يبع��ث الش��جاعة وروح التضحي��ة يف نف��وس
اآلالف من الش��باب اليافع ،ويف مقتبل العمر،
يرص��وا الصف��وف ويواجه��وا اجلماع��ات
ألن ّ
التكفريي��ة ،فمنه��م م��ن يستش��هد ومنه��م م��ن
ينتظ��ر...
الش��هيد البط��ل ع�لاء عب��د حمس��ن
اجلحيشي ،الشاب يف العقد الثالث من العمر،
غ��ادر زوجت��ه ومخس��ة أطف��ال ،أكربه��م س� ّناً
يف الص��ف الثال��ث االبتدائ��ي ،متوجه��اً اىل
جبه��ات احلرب ض��د االرهاب التكفريي ،ليس
ه��ذه االي��ام ،إمن��ا يف االي��ام االوىل من اهلجمة
الشرس��ة والغ��ادرة ال�تي تع��رض هل��ا الع��راق
الع��ام املاض��ي ،وعندم��ا حللن��ا ضيوف�اً يف بيت��ه،
وجلس��نا للحدي��ث م��ع ش��قيقه؛ االخ حي��در،
كان ق��د م��رت الذك��رى الس��نوية االوىل
الستش��هاده ،فق��د كان م��ع ش��قيقه الش��هيد،
ضم��ن الطالئ��ع االوىل م��ن «احلش��د الش��عيب»
أمن��وا عل��ى املقدس��ات وعل��ى االعراض،
الذي��ن ّ
يف ناحي��ة «ج��رف الصخ��ر» مش��ال كرب�لاء
املقدس��ة ،وال�تي كان��ت متث��ل رأس حرب��ة
االره��اب التكف�يري من��ذ س��قوط الطاغي��ة،
لقربه��ا م��ن املدين��ة املقدس��ة ،وبع��د التحري��ر
محل��ت اس��م «ج��رف النصر».
«...ك ّن��ا س��وية يف قاط��ع واح��د ،ويف نفس
الف��وج ،ويف نف��س امل��كان ،نقات��ل يف ضوء فتوى
اجله��اد ال�تي أصدرته��ا املرجعي��ة الديني��ة.
فكان��ت ل��ه إج��ازة لزي��ارة عائلت��ه ،لك��ن قب��ل
غي رأيه وق��ال :لن اذهب
املوع��د املق��رر ،فج��أة ّ
اىل االج��ازة ،إمن��ا اري��د الش��هادة !...وم��ا ه��ي
إال اي��ام ،وخن��وض معرك��ة شرس��ة ،كان
ش��قيقي ع�لاء ب�ين ش��هداء ه��ذه املعرك��ة».
هن��ا ،تتوج��ه االنظ��ار اىل موق��ف األب
م��ن ابن��ه الثان��ي املوج��ود يف اجلبه��ة .فعندم��ا
اراد االنس��حاب به��دف رعاي��ة العائل��ة ،منع��ه
الوال��د وق��ال :ل��ن تع��ود اىل بيت��ك ،إمن��ا تواصل
القت��ال وتس��تمر عل��ى الطري��ق ال��ذي مض��ى
�جع  -يضيف-
عليه أخوك» .وما يزال هو املش� ّ
«وحيثن��ا عل��ى القت��ال يف س��بيل اهلل ،وش��كراً

هلل عل��ى ان قدمن��ا القلي��ل دفاع�اً ع��ن العقي��دة
وع��ن املقدس��ات ،ف��اذا مل تك��ن ه��ذه التضحيات
والدم��اء ،فم��ن ال��ذي يداف��ع وحيم��ي االرض
والعرض ،وهذا حبد ذاته ش� ٌ
�رف لنا ،والشهيد
ً
ورفعة لرؤوس��نا» .ويكش��ف
ع�لاء ،مفخ��رة لنا
ه��ذا الش��اب املؤم��ن ع��ن حقيق��ة هام��ة للغاي��ة
بأن «الشهادة ال يناهلا أي شخص ،فهي درجة
عالية ختتص مبن يرتقون اىل العال ،وحنن،
انش��اء اهلل ،مس��تمرون يف القت��ال يف صف��وف
احلش��د الش��عيب حت��ى النص��ر».
وعن مصدر القوة اليت يتس�ّلح بها ابطال
احلش��د الش��عيب والق��وات املس��لحة يف حربه��م
ض��د ق��وى التكف�ير والضالل ،ق��ال االخ حيدر:
«ان الع��زم والق��وة نأخذه��ا م��ن أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،وإال فنح��ن يف بداي��ة األمر مل
نكن منلك سوى بنادق «كالشنكوف» ،وكل
واح��د م ّن��ا كان لدي��ه بندقي��ة م��ع خمز َن��ي
رصاص فقط! ومن دون خوذة وال جتهيزات
عس��كرية وال دروع ،بينم��ا الط��رف املقاب��ل
كان مس��تعداً بالع��دّة والع��دد والتخطي��ط
الكام��ل ،مبعن��ى أن الدخول اىل اجلرف ،كان
ميث��ل الدخ��ول اىل امل��وت ،ولك��ن كان الوض��ع
آن��ذاك ،عب��ارة ع��ن س��باق ب�ين اجملاهدي��ن

االبطال على القتال والشهادة ،وهذا هو الذي
حقق االنتصار الكبري على االرهابيني ومتكنا
م��ن اجتثاثه��م نهائي�اً م��ن ه��ذه املنطق��ة».
ه��ذا الش��عور كان متطابق��اً م��ع م��ا
بين��ه لن��ا وال��د الش��هيد الس��يد عل��ي حتصي��ل
الزامل��ي ،ال��ذي استش��هد يف منطق��ة الكرم��ة
بقض��اء الفلوج��ة ،حي��ث أب��دى لن��ا إعجاب��ه
الكب�ير باملعنوي��ات العالي��ة ال�تي وجده��ا عن��د
ابن��ه الش��هيد ،فق��د رآه يه��رول حن��و الش��هادة
وال يطي��ق احلي��اة ،علم��اً أن��ه مت��زوج ول��ه
طف� ٌ�ل عم��ره ث�لاث س��نوات .يق��ول ه��ذا الرجل
الصبور« :ان الدافع االساس النطالق الشهيد،
ه��و العقي��دة واالمي��ان وااللت��زام بفت��وى
املرجعي��ة ،و أن يلق��ى اهلل بطي��ب خاط��ر وق��د
أدى واجب �اً انس��انياً .وبفض��ل دمائه��م تعي��ش
الن��اس الي��وم بآم��ان».
ومش��اعر مماثل��ة وجدناه��ا ل��دى وال��د
الش��هيد ثامر كامل الكركوش��ي الذي كان
بنف��س اهليئ��ة املتزن��ة والصلبة ال�تي وجدناها
يف آب��اء الش��هداء اآلخري��ن ،وه��و يتح��دث بلغ��ة
املرب��ي والناص��ح ،عن ولده الش��اب يف الثالثني
م��ن العم��ر ،وكان قد هيأ له مقدمات الزواج،
عل��ى أم��ل حتديد موعد لعق��د القرآن .ثم بني
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والد الشهيد السيد عيل الزاميل مع ابن الشهيد

لن��ا بكث�ير م��ن االعج��اب ،ان ابن��ه حت��ول اىل
ع��امل آخ��ر؛ ع��امل التضحي��ة والف��داء يف س��بيل
القيم واملبادئ ،فلم يهدأ له بال  -يقول الوالد
الكري��م -وه��و يف ف�ترة اجازة بيننا ،إال ان يعود
اىل وحدت��ه العس��كرية ،وق��د اكتس��ب خ�برة
عالي��ة يف س�لاح املدفعي��ة ،ويت��وىل مس��ؤولية
«مع�ين مدفعية» ،يف صفوف اجليش العراقي
البط��ل ،وكان ش��ديد احل��رص عل��ى عمل��ه،
وأن ال يتأخ��ر س��اعة ع��ن وحدت��ه العس��كرية،
ويف اللق��اء االخ�ير ،قط��ع اجازت��ه وق��رر العودة
فج��أة ،والس��بب؛ إن اح��د اخوان��ه حيت��اج اىل
اج��ازة ضروري��ة ملتابع��ة أم��ر معاجل��ة زوجت��ه
املريض��ة.
ً
وعندم��ا نع��رف أن الش��هيد ثامرا ،هو أحد
مؤسسي موكب االمامني الكاظمني يف «حي
الوف��اء» بكربالء املقدس��ة ،تنبلج امامنا دروس
التضحي��ة وااليث��ار ال�تي اقتبس��ها هذا الش��هيد
الس��عيد من واقعة الطف ،ومن س��يد الش��هداء
االمام احلس�ين ،عليه الس�لام.
ش��قيقه االك�بر؛ األخ اب��و ك��رار ،كان
اىل جانبن��ا ،وأك��د ه��ذه احلقيقة بالقول« :إن
منزل��ة الش��هيد عظيم��ة ج��داً وه��ي ف��وق كل

34

شيء ،لذا فان بلوغ شهيدنا الغالي هذه املنزلة
ُتع��د مفخ��رة لن��ا ،ألن��ه مض��ى عل��ى طري��ق
احلس�ين».
السبيل اىل تعميم ثقافة التضحية والشهادة

مل��ن يبح��ث ع��ن س��ر االق��دام واالندف��اع
العجيب لدى الش��باب املقاتل يف جبهات احلق
ض��د الباط��ل ،م��ا علي��ه إال أن يلق��ي نظ��رة
عميق��ة عل��ى احملي��ط االجتماع��ي ال��ذي ينش��أ
في��ه ه��ؤالء الش��باب االبط��ال ،وأول عالم��ة
ترتفع امامنا رايات «لبيك ياحسني» ،ومظاهر
الفعالي��ات احلس��ينية م��ن هيئ��ات وتكي��ات
ومواك��ب تنش��ط يف اي��ام عاش��وراء وأربع�ين
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،حي��ث خدم��ة
الزائري��ن بالطع��ام وامل��اء وامل��أوى والطباب��ة
وكل ش��يء .وإال ما الذي جيعل والد الش��هيد
ّ
حي��ث ابن��ه الثان��ي عل��ى
ع�لاء اجلحيش��ي،
مواصل��ة القت��ال رغ��م استش��هاد ابن��ه االول؟!
ينق��ل لن��ا االخ حي��در -ش��قيق الش��هيد« :-هل��ذا
الس��بب رجع��ت اىل جبه��ات القت��ال بعد عش��رة
أي��ام فق��ط م��ن استش��هاد أخ��ي ،يف منطق��ة
الرمادي ،ومنها انتقلنا اىل املعتصم ،بسامراء،
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ومازل��ت مس��تمراً يف ه��ذا الطري��ق».
وال��د الش��هيد ثام��ر الكركوش��ي كان
واضح��اً ودقيق��اً يف ه��ذا اجلان��ب ،عندم��ا
دع��ا خطب��اء املن�بر احلس��يين وعق��د الن��دوات
وامللتقي��ات لتثقي��ف الن��اس عل��ى التضحي��ة
والش��هادة ودوره��ا يف صيان��ة املقدس��ات
واالع��راض ،ب��ل وأك��د بأ ّن��ه «ي��رى قابلي��ة
ل��دى الش��باب عل��ى اس��تيعاب ه��ذه التوجيهات،
�إن لديه��م تفاع�ل ً
ف� ّ
ا واندفاع �اً كبريي��ن ،ل��ذا
علين��ا أن حن� ّ
�ث الش��باب و أبن��اء البلد على هذه
الثقافة ليندفعوا اىل القتال والدفاع عن البلد
ب��كل قناع��ة و إمي��ان .الن القضي��ة اصبح��ت،
قضي��ة ح��ق وباط��ل».
وأض��اف االخ اب��و ك��رار يف ه��ذا الس��ياق:
«ثقاف��ة الش��هادة تأت��ي م��ن خ�لال الرتبي��ة
األس��رية ،ب��أن يعل��م االب ابن��ه ،كم��ا يعلم��ه
كيفي��ة املش��اركة يف الش��عائر احلس��ينية
ونص��ب التكي��ات ،وم��ن خ�لال التواص��ي
ب�ين االصدق��اء وأبن��اء اجملتم��ع ،والتأكي��د
للجمي��ع ب��أن الش��هيد ال يذه��ب من اج��ل املادة
واملكاس��ب الدنيوي��ة امن��ا يقات��ل يف س��بيل
اهلل» .واش��ار اىل دور فت��وى املرجعي��ة الديني��ة
يف انط�لاق العاصف��ة اجلماهريي��ة وتش��كل
الق��وى العس��كرية ملواجه��ة «داع��ش» ،موضح�اً
ان��ه مل يك��ن يتوق��ع حص��ول كل ه��ذا التط��وع
الواس��ع يف الع��ام املاض��ي ،إال أن االس��تجابة
غ�يرت نظرت��ه،
الس��ريعة لفت��وى املرجعي��ة ّ
وجعلت��ه يفك��ر هو ايضاً ب��أن ينضم اىل القوات
املس��لحة ملقاتل��ة قوى االره��اب والتكفري« .فأنا
لس��ت بأفض��ل م��ن الذاهب�ين اىل س��وح اجله��اد
ويضح��ون بأرواحه��م».
م��ن جانب��ه دع��ا ش��قيق الش��هيد ع�لاء
اجلحيش��ي اىل «االنتن��اه أو ً
ال؛ اىل وس��ائل

االع�لام ال�تي تب��ث مسومه��ا حن��و الش��باب
بالدرج��ة االوىل .ث��م االس��رة ،مم��ا يتوج��ب
عق��د ن��دوات ومهرجان��ات مجاهريي��ة تش��جع
عل��ى ثقاف��ة التضحي��ة والش��هادة يف س��بيل
اهلل ،على خطى االمام احلسني ،عليه السالم،
فه��و مل ينه��ض من اجل الدنيا والس��لطة ،إمنا
ليواصل مسرية جده النيب األكرم ،لذا علينا
أن ُنسمع صوتنا اىل الناس مجيعاً ،من خالل
عملي��ات تثقي��ف مجاهريي��ة يف كل م��كان».
عوائل الشهداء ..أمانة

قب��ل أن نتح��دث بش��يء ع��ن ه��ذا املوض��وع
يف س��ياق احلديث عن ش��هدائنا الكرامّ ،
أفضل
تذكري القارئ مبا صنعه أمري املؤمنني ،عليه
الس�لام ،م��ع تل��ك امل��رأة األرمل��ة م��ع ايتامه��ا،
بع��د معرك��ة خاضه��ا ،وكان معي��ل ه��ذه
العائل��ة ب�ين الش��هداء .لق��د ط��رق الب��اب ،وه��و
وح��ده دون اح��د يرافق��ه ،كأي انس��ان آخ��ر،
ومل��ا فتح��ت امل��رأة له الباب ،قدم هلا كيس�اً من
الدقي��ق م��ن ب��اب املس��اعدة ،فقال��ت  -مضم��ون
القص��ة -ج��زاك اهلل خ�يراً ،وه��ذا م��ا مل يفعل��ه
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب !...فل��م يعب��أ االم��ام به��ذا
االنتق��اد اجل��ارح ،امن��ا واص��ل مهمت��ه ،ب��أن
يس��اعدها عل��ى ش��ؤونها يف البي��ت ،فقال��ت ل��ه:
ان��ت اش��غل االطف��ال وان��ا اس��جر التن��ور لصنع
اخلب��ز .وهك��ذا؛ ق��ام االم��ام ،علي��ه الس�لام،
بوض��ع لقم��ة اخلب��ز بي��ده الكرمي��ة ،يف أف��واه
االيت��ام ،وه��و يردد بص��وت منخفض« :كل يا
ب�ني واغف��ر لعل��ي ب��ن أب��ي طال��ب!»...
ان االم��ام أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام،
وه��و ذل��ك الش��خص  -الرم��ز واملتكام��ل،
والقائ��د الف � ّذ ،مل يك��ن الس��بب يف ترم��ل تل��ك
امل��رأة او غريه��ا ،ومل يس��ئ اىل أح��د قطعاً ،إمنا

الشهيد عالء عبد حمسن اجلحييش

ه��ي الف�تن املظلم��ة ال�تي خلقه��ا آب��اء وأج��داد
«الدواع��ش» آن��ذاك ،م��ع ذل��ك ،ال ي�ترك ه��ؤالء
نهب �اً للج��وع واحلاج��ة وخط��ر ه��در الكرام��ة
االنس��انية.
كل م��ن التقيناه��م اتفق��وا عل��ى كلم��ة
واحدة يف هذا السياق ،وهي :مسؤولية الدولة
واملعني�ين بأم��ر الق��وات املس��لحة ،ب��أن تلتف��ت
بقوة اىل عوائل الش��هداء واملضحني ،فالش��هيد
ال��ذي ب��ذل دم��ه يف املع��ارك ،ميث��ل ج��زءاً م��ن
اجملتم��ع ،فهنال��ك أب وأم وزوج��ة واطف��ال،
وبع��ض الش��هداء الذي��ن س��قطوا يف جبه��ات
القت��ال كان��وا معيل�ين لعوائله��م ،وللحقيق��ة
نق��ول :ب�ين الوض��ع الذي تعيش��ه ه��ذه العوائل
الكرمي��ة واملتعفف��ة ،وب�ين م��ا يف�ترض ان
تقدم��ه احلكوم��ة والدول��ة بش��كل ع��ام ،ب� ٌ
�ون
شاس��ع وخط�ير يف آن .ف��أول م��ا يس��تحقه
الش��هيد ،لي��س امل��ال واالمتي��ازات املادي��ة ،إمن��ا
التكري��م والدع��م املعن��وي ،وه��ذا أم��ر واض��ح
يص ْب
للجمي��ع ،فمن يغ ّيب املوت عزيزاً عليهَ ،
بانهيار نفسي وانتكاسة وضغط شديد ،حتى
وإن أخف��ى ذل��ك جتّل��داً .فالزي��ارة البس��يطة
لنائ��ب جمل��س احملافظ��ة او حت��ى احملاف��ظ او
النائ��ب او الوزي��ر ،وأي مس��ؤول آخ��ر للخي��ام
ال�تي تنص��ب جملال��س الفاحت��ة عل��ى أرواح
الش��هداء يف كرب�لاء املقدس��ة ،وس��ائر امل��دن
�اف للجرح
العراقي��ة ،ه��ي باحلقيق��ة بلس��م ش� ٍ
وتس��كني ل�لأمل وتطيي��ب للخاط��ر ،اضاف��ة
اىل الش��عور الع��ارم ل��دى األب والش��قيق واألم
ايض��اً ،ب��ل مجي��ع االقرب��اء واالصدق��اء ،ب��أن
ش��هيدهم كان ذا قيم��ة عالي��ة يف اجملتم��ع
والدول��ة ،وفقدان��ه ل��ه تأث�ير كب�ير والب��د من
س��د ه��ذه الثغ��رة وهك��ذا ...ب��ل وأضي��ف عل��ى
ذل��ك؛ امكاني��ة تش��كيل وف��ود نس��ائية م��ن قب��ل

املؤسس��ات الثقافي��ة واخلريي��ة ،لزي��ارة أمهات
الش��هداء وتطيي��ب خواطره��ن وتذكريه��ن
باملنزل��ة ال�تي لديه� ّ�ن كونه��ن يك��ررن نف��س
املش��هد ال��ذي ج��رى على نس��اء االمام احلس�ين
واصحاب��ه ي��وم عاش��وراء ،وايضاً مجيع النس��اء
الالتي شاركن رجاهلن يف اجلهاد ضد حكام
اجل��ور والظل��م.
لك��ن لنتس��اءل؛ م��اذا حي��دث ل��و مل حيصل
كل ذلك بالش��كل املطلوب...؟!
نع��م؛ «أه��ل اخلري موجودون» .وهذا ش��عار
نرفع��ه عالي��اً يف كل م��كان ،نظ��راً لتأص��ل
القي��م االخالقي��ة والديني��ة يف اوس��اطنا ،بي��د
ان املس��ؤولية كب�يرة  -حق��اً -إزاء االرام��ل
وااليت��ام واالمه��ات الث��كاىل .وق��د مسعن��ا م��ن
وال��د ش��هيد ،كي��ف أن اصدقاء الش��هيد (ابنه)
متمس��كون بإحي��اء ذك��راه رغ��م م��رور ف�ترة
طويل��ة عل��ى االستش��هاد ،كم��ا يأتون��ه ب�ين
ف�ترة واخ��رى ويس��ألون عن احوال��ه واوضاعه،
ويف مب��ادرة مجيل��ة م��ن ه��ؤالء الش��باب،
دع��وا ه��ذا الرج��ل الكري��م ،يف الي��وم اخل��اص
بالقاس��م ،علي��ه الس�لام ،يف حم��رم احل��رام،
حي��ث أع��دوا للش��هيد وس��ط الش��ارع« ،س��فرة
القاس��م» الش��هرية ،وال�تي حت��وي عل��ى قط��ع
احلل��وى واالزه��ار واحلن��اء والش��موع املض��اءة
وغريه��ا مم��ا يوح��ي اىل قضي��ة «الع��رس»
الرمزي��ة ،انه��ا عب��ارة ع��ن عم��ل رمزي بس��يط
يف «حي الغدير» بكربالء املقدس��ة ،حيث دُعي
األب وحفي��ده (اب��ن الش��هيد) ليكون��وا وس��ط
الش��موع اخلاص��ة بالقاس��م ،ويف نف��س الوق��ت
استذكار الشهيد البطل الذي ضحى بشبابه
وبدم��ه عل��ى خط��ى القاس��م وابط��ال الط��ف.
إن قضي��ة حق��وق عوائ��ل الش��هداء،
واملطالب��ة به��ا لي��س م��ن ش��أن ه��ذه العوائ��ل،
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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تحقيق

تحقيق
السيد مرتىض القزويني :ثقافة التضحية تعطي روح األمل يف تغيري الواقع
الفاسد ،عندما يكون القتال واجلهاد خالص ًا لوجه اهلل -تعاىل -ال ملقاصد سياسية
او مكاسب مادية ،حينئذ تذلل مجيع املشاكل والصعوبات
إمن��ا الدول��ة ه��ي ال�تي جي��ب ان تب��ادر لتثم�ين
تضحي��ات الش��هداء ،باج��راءات خاص��ة تط ّي��ب
اخلاط��ر وته��دئ النف��وس وتك�� ّرم اآلب��اء
واالش��قاء ،ال أن يش��هد ه��ؤالء ح��االت التعقي��د
والتعجي��ز يف متابع��ة االم��ور الرمسي��ة
للش��هيد ،من ش��هادة الوفاة والراتب التقاعدي
واحلق��وق االخ��رى املنص��وص عليه��ا .وال أن
يك��ون والد الش��هيد او ش��قيقه متابع�اً للقضايا
الرمسي��ة لش��هيدهم ،كم��ا ل��و كان��وا ،كأي
مراج��ع آخ��ر ح��ول امل��اء والكهرب��اء واحملاك��م
والدوائ��ر الرمسي��ة االخ��رى!
الشهداء عىل لسان العلامء

اىل جان��ب احلدي��ث م��ع عوائ��ل الش��هداء،
وجدن��ا م��ن ال�لازم زي��ارة العلم��اء واخلطب��اء
لبلورة الفكرة وإغنائها اكثر ،لتكون الصورة
واضح��ة للمجتم��ع واالم��ة ،ويع��رف اجلمي��ع
مس��ؤوليتهم إزاء مفهوم الش��هداء والتضحية،
وايض �اً منزلته��ا واهميته��ا احلياتي��ة .كان��ت
لن��ا زي��ارة لس��ماحة اخلطي��ب ،آي��ة اهلل الس��يد
مرتضى القزويين  -حفظ اهلل -وطرحنا بني
يديه مجلة اس��ئلة تتعلق بالش��هادة والشهداء،
كم��ا فعلن��ا الش��يء نفس��ه م��ع مساحة الش��يخ
طالب اخلفاجي ،أحد اساتذة احلوزة العلمية
يف كرب�لاء املقدس��ة ،وه��و أب لش��هيد ايض �اً.
فكان��ت أجوب��ة مساح��ة الس��يد القزويين كما
يلي:
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 -1وج��ود اآلي��ات العدي��دة واألحادي��ث
الش��ريفة ع��ن اجله��اد والقت��ال يف س��بيل
اهلل ،والس��يما فيم��ا يتعل��ق بنهض��ة االم��ام
احلسني ،عليه السالم ،وغريها من النصوص
والتطبيق��ات العملي��ة عل��ى أرض الواق��ع،
وال�تي جس��دها أبط��ال االس�لام ،ويف طليعتهم
أم�ير املؤمن�ين ،وش��هداء ص��در االس�لام ،م��ن
الصحاب��ة االب��رار ،كل ه��ؤالء ،ميثل��ون
لوح��ة كب�يرة م��ن التضحي��ة ام��ام ش��بابنا و
أبنائن��ا ،فعندم��ا يق��رأون التاري��خ ويس��معون
من اخلطباء سرية هؤالء االبطال ،وما قدموه
يف س��بيل اهلل ،يبع��ث يف نفوس��هم الش��وق اىل
الش��هادة.
 -2رؤي��ة الش��هيد قب��ل استش��هاده ،قص��ره
يف اجلنة ،ومنزلته الرفيعة ،كما فعل االمام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،م��ع اصحاب��ه قب��ل
استش��هادهم ،عندما كش��ف هلم عن منازهلم
يف اجلن��ة .ل��ذا فانه��م الخياف��ون م��ن امل��وت ،بل
يشتاقون اليها .الن املوت عند الشهيد هو لقاء
اهلل تع��اىل.
 -3ج��اء يف احلدي��ث امل��روي ع��ن رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه  -م��ا مضمون��ه :-أن
اهلل اعط��ى الش��هيد س��بع خص��ال مل يعطه��ا
ألح��د منه��ا :ان��ه عندم��ا تس��قط اول قط��رة
دم عل��ى االرض يغف��ر ل��ه اهلل ذنوب��ه كله��ا،
واخلصل��ة الثاني��ة :ان��ه م��ا أن يس��قط عل��ى
االرض حت��ى جي��د رأس��ه يف حج��ر زوجتي��ه
م��ن احل��ور الع�ين يف اجلنة .والثالث��ة :ان اهلل -
تع��اىل -ه��و ال��ذي يت� ّ
�ول بقب��ض روح الش��هيد
ولي��س مل��ك امل��وت.

مــا هــي العوامــل التــي كرســت ثقافــة
التضحيــة والشــهادة يف نفــوس افــراد القــوات
املســلحة العراقيــة ،حتــى باتــوا يتقدمــون اىل
ســاحات القتــال ويضحــون بأرواحهــم؟

كيف نعمم هذه الثقافة يف املجتمع؟

 يق��ول اهلل  -تع��اىل -يف كتاب��ه اجملي��د:ِِ
{إِ َّن اللََّ ْاش َ ِ
ــه ْم
ــرى مــ ْن ا ُْلؤْ منــنَ َأن ُف َس ُ
َ
ـون ِف َســبِ ِ
النَّـ َة ُي َقاتِ ُلـ َ
يل
َو َأ ْم َو َالُـ ْ
ـم ْ َ
ـم بِـ َـأ َّن َلُـ ْ
ِ
ــون َو ُي ْق َت ُل َ
اللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
ــون َوعْــد ًا َع َل ْيــه َح ّقــ ًا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
ُ
ــرآن َو َمــ ْن أ ْو َف
ِف الت ْ
َّــو َراة َواإلنجيــل َوالق ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُــم ا َّلــذي
شوا بِ َب ْيعك ْ
بِ َع ْهــده مــ ْن اللَِّ َف ْ
اســ َت ْب ُ
ِ
ِ
ِ
ُــم بِــه َو َذل َ
يــم}.
ــو ا ْل َف ْ
ــك ُه َ
ــوزُ ا ْل َعظ ُ
َبا َي ْعت ْ
هنالك عدة عوامل منها:

 انه��ا مس��ؤولية وس��ائل االع�لام وايض �اًاخلطباء والكادر التدريس��ي والتعليمي ابتدا ًء
م��ن الثانوي��ة واالعدادي��ة وحت��ى اجلامع��ات.
كم��ا ه��و واج��ب اآلب��اء واألمهات ،أن يش��جعوا
مجيعاً على هذه الثقافة ،استلهاماً من شهداء
الط��ف .لدين��ا امثل��ة عدي��دة منها :ذلك الش��اب
النصران��ي ال��ذي ش��جعته أم��ه عل��ى القت��ال
واالستش��هاد ب�ين ي��دي االم��ام احلس�ين،

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

علي��ه الس�لام ،فه��ي مل تقب��ل من��ه إال ان ت��راه
ش��هيداً ب�ين ي��دي االم��ام ،وه��ذا م��ا نش��هده يف
الع��راق ،ل��ذا ن��رى تواف��د املقاتل�ين اىل جبه��ات
القت��ال بفض��ل التعبئ��ة االعالمي��ة واالج��واء
�جعة.
االجتماعي��ة والثقافي��ة املش� ّ
رعاية عوائل الشهداء مسؤولية من؟
 الدول��ة؛ بالدرج��ة االوىل ،فه��ي تت��وىلقي��ادة املع��ارك ،وه��ي ال�تي تنظ��م وتس��لح.
ث��م ان اجلماع��ات والتنظيم��ات ال�تي جت ّن��د
املتطوع�ين ،عليه��ا مس��ؤولية رعاي��ة عوائ��ل
الش��باب الذي��ن يذهب��ون اىل اجلبه��ات ضم��ن
تشكيالتهم وتنظيماتهم ،بأن يضعوا ميزانية
خاص��ة لرعاي��ة عوائ��ل الش��هداء .كم��ا ه��ي
مس��ؤولية مجي��ع فئ��ات اجملتم��ع ،ومنه��ا
اهليئات احلسينية واملواكب اليت تنشط هذه
االي��ام ،بامكانه��ا ان تس��هم يف ه��ذا اجملال ايضاً،
وان يت��م توجي��ه الن��اس ملس��اعدة ودع��م عوائ��ل
الش��هداء ،ف��اذا كان��وا خيدم��ون الزائ��ر ال��ذي
خياط��ر ويضح��ي من اج��ل الزي��ارة والوصول
اىل مرق��د االم��ام احلس�ين ،فم��ن احل��ري به��م
ان يرع��وا ايض��اً م��ن ضح��ى بدم��ه م��ن اج��ل
االس�لام وقي��م النهض��ة احلس��ينية.
هــل تعطــي ثقافــة التضحيــة روح األمــل يف
النفــوس لتغيــر الواقــع الفاســد؟
 يق��ول اهلل يف كتاب��ه اجملي��د{ :يــا أهيــاالذيــن آمنــوا إن تنــروا اهلل ينرصكــم
ويثبــت أقدامكــم} ،مبعن��ى أن اهلل وع��د
املؤمن�ين الذي��ن يقاتل��ون م��ن س��بيله ،بالنص��ر.
بش��رط أن يك��ون القت��ال واجله��اد خالص��اً
لوج��ه اهلل  -تع��اىل -ال ملقاص��د سياس��ية او
مكاس��ب مادي��ة ،حينئ��ذ تذلل مجيع املش��اكل
والصعوب��ات املوج��ودة يف احلي��اة.
وأم��ا مساح��ة الش��يخ طال��ب اخلفاج��ي
فكان��ت إجابات��ه كم��ا يل��ي:
مــا هــي العوامــل التــي كرســت ثقافــة
التضحيــة والشــهادة يف نفــوس افــراد القــوات

السيد مرتىض القزويني متحدث ًا اىل اهلدى

املســلحة العراقيــة؟
 م��ن أه��م العوام��ل ال�تي غرس��ت العقيدةواإلمي��ان يف نف��وس املقاتلني هي:
أو ً
ال :ح ّقانية وعقالنية املبدأ (الرسالة).
ً
ثاني��ا :الق��دوة الصاحل��ة والفاعل��ة يف
اجملتم��ع ،واملتمثل��ة بأه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام.
ثالث��اً :الوع��د اإلهل��ي للش��هداء باألج��ر
والث��واب.
كيــف نعمــم ثقافــة الشــهادة والتضحيــة يف
املجتمــع؟
 ميك��ن ذل��ك م��ن خ�لال الفك��ر الناه��ض،والق��دوة الصاحل��ة ،وهم��ا حباجة إىل وس��ائل
وأدوات حديث��ة ،اليص��ال الفكرة اىل اجملتمع،
كالقن��وات الفضائي��ة ،واالنرتنيت والكتابة و
اخلطاب��ة واحملاضرة ،ويش�ترط بهذه األدوات
والوس��ائل أن تك��ون مش��روعة .ف�لا جي��وز لن��ا
أن نق��ول :م��ا دام هدفن��ا مقدس �اً (الش��هادة يف
س��بيل اهلل) ،فإ ّن��ه جي��وز لنا اس��تخدام الوس��ائل
واألدوات كيفم��ا اتف��ق ،س��وا ٌء أ كان��ت
مش��روعة أم غ�ير مش��روعة ،ف�لا جي��وز لن��ا أن
ن��ردد« :الغاية تربر الوس��يلة».
وم��ن الوس��ائل املش��روعة؛ املنرب احلس��يين
الواع��ي واهل��ادف ،ألن االم��ام احلس�ين ،علي��ه
السالم ،قام بثورته إلصالح ما أدخله بنو أمية
يف الدي��ن م��ن تزيي��ف وحتري��ف .وألن ثورته،
علي��ه الس�لام ،اس��تهدفت حتري��ر االنس��ان،
فك��راً وس��لوكاً و إرادة ،وألنه��ا م��ن مقوم��ات

والد الشهيد الشيخ طالب اخلفاجي

الفك��ر االس�لامي القائم عل��ى العدل اخلالص
واحل��ق احمل��ض ،فح� ٌّ
�ري بن��ا أن نقت��دي به��ا يف
معركتن��ا م��ع «داع��ش» م��ن خ�لال تضحياتنا
باألم��وال واألنف��س والثم��رات حت��ى حتقي��ق
النص��ر أو الش��هادة.
رعاية عوائل الشهداء مسؤولية من؟
 إنه��ا مس��ؤولية اجلمي��عٌ ،وكل حبس��ب
موقع��ه ،وباألخ��ص الدول��ة ،فه��ي املس��ؤولة
ع��ن رعايته��م وتوف�ير الس��كن الالئ��ق هل��م،
وايض�اً توفري لقم��ة العيش اليت حيفظون بها
كرامته��م أم��ام الن��اس ،وه��ذا أبس��ط حق��وق
املواط��ن عل��ى الدول��ة.
كيــف تــرى تأثــر دمــاء الشــهداء عــى
ســلوك وثقافــة املجتمــع؟
 إن الش��هادة يف س��بيل اهلل ،تس��بب حال��ةنوراني��ة يف اجملتم��ع ،ويف قل��ب االف��راد ،وإن
القل��ب ال��ذي يدخ��ل إلي��ه الصف��اء وحتص��ل له
عملية اجلالء ،تزول عنه الظلمات والشكوك،
كم��ا س��يتضح أمام��ه الطري��ق إىل الش��هادة.
ث��م إن كلم��ة «الش��هيد» ،حب��د ذاته��ا ،حتي��ط
والس��مو،
به��ا حال��ة م��ن القدس��ية والتعال��ي ّ
ا فاع�ل ً
وبذل��ك يك��ون عام�ل ً
ً
ا قوي �اً ومؤث��را يف
أث��ارة دفائ��ن العق��ول ،وأحاس��يس ومش��اعر
املؤمنني ،وروح التحدي والدفاع دون العقيدة
واملقدس��ات والع��رض والوط��ن واألرض.
هــل تعطــي ثقافــة التضحيــة روح األمــل يف

النفــوس لتغيــر الواقــع الفاســد؟
 نع��م؛ إن��ه م��ن املتي ّق��ن أن اهلل س��بحان ُهوتعاىل ،حينما شرع اجلهاد والقتال حيث قال:
ِ
ِ
{و َقاتِ ُلــوا ِف َســبِ ِ
ُــم
َ
يل اللَِّ ا َّلذيــ َن ُي َقات ُلو َنك ْ
َوال َت ْعتَدُ وا}(،س��ورة البق��رة ،)190/كان يعلم
أن في��ه مصلح� ً�ة لعم��وم الن��اس ،م��ن اس��تتباب
أمنه��م ومحاي��ة ممتلكاتهم.
وحن� ُ�ن يف الع��راق ق��د أبتلين��ا وم��ن زم��ن
بعي��د ،بع��دو ال يع��رف منط��ق العق��ل ،وال
لغ��ة الع��دل واالنس��انية ،متمث�ل ً
ا باجلماع��ات
االرهابي��ة والتكفريي��ة وعل��ى رأس��ها «داعش»،
ال�تي تنف��ذ مهم��ة الفت��ك باملس��لمني وتصفي��ة
كل م��ن يتع��ارض م��ع منهجه��ا الفاس��د،
فص��ار واجب�اً علين��ا أن نقاتله��م دون عقيدتن��ا
وأعراضن��ا ومقدس��اتنا.
يف الوق��ت ذات��ه ،نش�ير اىل أن احل��رب
مكروه��ة وغ�ير حمبب��ة يف س�يرة الن�بي
األك��رم وأه��ل بيت��ه ،صل��وات اهلل عليهم ،فهم
دع��اة الس��لم والس�لام ،إال بع��د اس��تنفاد كل
املس��اعي م��ع االع��داء.
وحن��ن يف الع��راق اجلري��ح ق��د فش��لت
مس��اعي الس��لم كلها ،مع الطرف اآلخر ،ومل
يب��ق لن��ا خي��ار إال القتال والتضحي��ة باألموال
واالوالد ،متوكل�ين عل��ى اهلل ،ومس��تلهمني
ال��دروس والع�بر م��ن االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،وأهل بيته وأصحابه ،وبربكته فقد
حققن��ا النص��ر عل��ى أنفس��نا وعل��ى األع��داء،
والدلي��ل عل��ى ذل��ك ،م��ا حقق��ه حش��دنا وقواتنا
االمني��ة م��ن االنتص��ارات الس��احقة يف س��وح
القت��ال على «داعش».
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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الدالالت األخالقية في النهضة الحسينية
• أنتج الخطاب
الحسيني مثرة كبرية
يف حركة عاشوراء ،إذ
التعامل األخالقي من
قبل اإلمام الحسني،
عليه السالم ،مع
أعدائه أحدث فيهم
عملية انقالب عىل
الذات املتطرفة
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حيدر الرماحي
متي��زت نهض��ة اإلم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،بع��دة مس��ات أخالقي��ة
تش�ير إىل عم��ق اإلمي��ان ومس��و ال��ذات
يف س��بيل اهلل س��بحانه وتع��اىل ،فق��د
تنوع��ت دالالت ث��ورة عاش��وراء بتن��وع
الرس��ائل ال�تي اراد اإلم��ام ،علي��ه الس�لام،
أن ارس��اهلا إىل األجي��ال ،حي��ث كان��ت
القضي��ة املركزي��ة عن��د اإلم��ام ،علي��ه
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

الس�لام ،ه��ي القضي��ة األخالقي��ة؛ ألن
م��ن ال أخ�لاق ل��ه ال دي��ن ل��ه ،ولذل��ك م��ا
كان لإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
أن ينطل��ق لطل��ب االص�لاح يف ام��ة ج��ده
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،إال م��ن
خ�لال تثبي��ت دعائ��م األخ�لاق الس��امية،
ال�تي ب��رزت بش��كل واض��ح وجل��ي يف كل
مفاص��ل الث��ورة احلس��ينية املبارك��ة.
فباإلضاف��ة إىل ك��ون عاش��وراء ث��ورة
للحري��ة واخل�لاص م��ن الظل��م فه��ي
أيضاً ثورة للرتبية الروحية واألخالقية
وبن��اء ال��ذات ،فف��ي كرب�لاء ُر ِس��ت
جمموع��ة م��ن الص��ور ش��كلت م��ع بعضها
لوح��ة إمياني��ة امسه��ا عاش��وراء احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،لع��ل ص��ورة احل��زن طغ��ت
عل��ى الص��ور األخرى لش��دة هول املصيبة
وما قام به أعداء اهلل ،إال أن ذلك ال ينفي
وج��ود مس��ات ودالالت أخ��رى ينبغ��ي
البح��ث عنه��ا واظهاره��ا إىل العامل�ين.

وهن��ا؛ أق��ف عن��د بع��ض ه��ذه الص��ور
األخالقي��ة لث��ورة عاش��وراء ،قاص��داً ع��دم
الدخ��ول يف التفاصي��ل ،ألن مالحق��ة
جزئي��ات املوض��وع ال يس��توعبه ه��ذا املقال
املتواض��ع.
ل��ذا س��أعرض بع��ض الص��ور العامة،
لعله��ا تك��ون لن��ا أس��وة حس��نة نقت��دي
به��ا يف س��لوكنا لنك��ون يف واقعن��ا زين��اً
لألئم��ة ،علي��ه الس�لام.
الصورة األوىل:

إلق��اء احلج��ة أم��ام اهلل تع��اىل.
يُذك��ر أن اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،كان
ق��وم
يُلق��ي خطاب��ه الش��ريف عل��ى أي ٍ
يواجهون��ه ،لع��ل بعضه��م مل تتب�ين ل��ه
احلقيق��ة بع � ُد ليهت��دي بن��ور احلقيق��ة،
ولع��ل م��ن عرفها يعود إىل عقله ورش��ده،
وق��د ح��دث ذل��ك بالفع��ل وق��ام ع��دد م��ن
جي��ش الع��دو باللح��اق برك��ب اإلم��ام

احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،حت��ى أن بع��ض
ق��ادة جي��ش يزي��د ،لعن��ه اهلل ،كان يأم��ر
اجلن��د بإح��داث ضج��ة وص��راخ عالي�ين
عندم��ا يتكل��م اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،لك��ي
ال يس��معه أح��د! ه��ذا العم��ل ال��ذي ق��ام ب��ه
اإلم��ام ه��و يف قم��ة الس��لوك األخالق��ي؛
فق��د الت��زم اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،باملب��دأ
القــــ��رآني
القائل{:و َمــا ُكنَّــا ُم َع ِّذبِــنَ
َ
َحتَّـــــى َن ْب َع َ
ــث َر ُســــــوالً}(،سورة
األس��راء .)15/ليبني حقائق الدين ويكون
الن��اس عل��ى بين��ة م��ن أمره��م {لِ َي ْه ِلـ َ
ـك
ٍ
َم ـ ْن َه َلـ َ
ـي
ـك َع ـ ْن َب ِّينَــة َو َ ْ
ي َيــا َم ـ ْن َحـ َّ
عَــ ْن َب ِّين ٍَة}(،س��ورة االنف��ال .)42/ه��ذا
املب��دأ القرآن��ي ال��ذي ش��كل من��ه فقهاون��ا،
رض��وان اهلل عليه��م ،قاع��دة أصولي��ة
ُتطب��ق يف الفق��ه اإلس�لامي حت��ت عن��وان،
قب��ح العق��اب ب�لا بي��ان ،أي ال حي��ق لك أن
تعاق��ب أح��داً وان��ت مل تب�ين ل��ه املوض��وع،
ف�لا تتمك��ن مث�ل ً
ا م��ن معاقب��ة ابن��ك عل��ى
ع��دم جلب��ه امل��اء وان��ت مل تأم��ر ُه جبلب��ه
وهك��ذا .ه��ذه القاع��دة اس��تخدمها اإلم��ام،
علي��ه الس�لام ،م��ع أعدائ��ه ،وق��د كان
خلط��اب اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،وف��ق هذه
القاعدة عدة اوجه إجيابية أهمها ثالثة.
الوج��ه االول :أن��ه ألق��ى احلج��ة
عليه��م وذكره��م بنس��به وحس��به
وعاقب��ة م��ا يفعل��ون م��ن قتال��ه ،وكان
لذل��ك م��ردود إجياب��ي إذ اس��تجاب بعض
األف��راد لذل��ك اخلط��اب احلس��يين .وه��ذا
يب�ين املس��ؤولية الش��رعية واألخالقي��ة
م��ن اإلم��ام اجت��اه ه��ؤالء إذ م��ن مه��ام
اإلمام��ة تبيني احلقائ��ق وتزكية الناس
وتعليمه��م لألخ��ذ بأيديه��م إىل حي��ث
رض��ا اهلل تع��اىل.
الوج��ه الثان��ي :أنت��ج اخلط��اب
احلس��يين مث��رة كب�يرة يف حرك��ة
عاش��وراء ،إذ التعام��ل األخالق��ي م��ن قب��ل
اإلمام احلس�ين ،عليه الس�لام ،مع أعدائه
أح��دث فيه��م عملي��ة انق�لاب عل��ى ال��ذات
املتطرف��ة ،وه��ذا م��ا ح��دث فع�ل ً
ا م��ع احلر
ب��ن يزي��د الرياح��ي أح��د ق��ادة اجلي��ش
األم��وي ،إذ ق��ام اإلم��ام بس��قي امل��اء إىل
جي��ش احل��ر ال��ذي ج��اء لقتل��ه ،وه��ذا إن
دل عل��ى ش��يء فإمن��ا ي��دل عل��ى ق��درة
اإلم��ام الكب�يرة عل��ى التفكي��ك ب�ين صراع
اإلرادات وص��راع اإلنس��انية ،فمهما كان
حي��دث لإلم��ام إال أن��ه ال ي�ترك التعام��ل
اإلنس��اني م��ع الغ�ير ،ولك��ن باملقاب��ل مل

يك��ن لألع��داء أي إنس��انية مع��ه ،علي��ه
الس�لام ،وم��ع ذل��ك مل يغ�ير موقفه��م
املع��ادي من متس��ك اإلم��ام ،عليه الس�لام،
باملبادئ االخالقية احلميدة .ضارباً أروع
األمثل��ة يف التضحي��ة والف��داء ،فس��قي
امل��اء لألع��داء وبي��ان احلقائ��ق والتذك�ير
بعواق��ب االم��ور ،أنتج��ت توب��ة احلر وابنه
وبع��ض اجلن��د ،يف مقاب��ل الس��قوط
األخالق��ي ال��ذي واجه��وه ب��ه ،وال��كل
يع��رف م��اذا فعلوا عندما خرج وبني يديه
طفل��ه الرضي��ع طالب�اً ل��ه ش��ربة م��ن م��اء
ي��روي به��ا ظم��أه .وق��د تك��رر فع��ل اإلم��ام
احلس�ين ،عليه الس�لام ،بني صفوف أبناء
احلشد الشعيب املقدس ،حيث شاهدناهم
وه��م يقوم��ون بس��قي أعدائه��م امل��اء .وهي
جتربة اخالقية حضارية جسدها هؤالء
األبط��ال.
الوج��ه الثال��ث :كان خلطاب اإلمام،
علي��ه الس�لام ،بال��غ األث��ر يف الدالل��ة
عل��ى ح��ب اإلم��ام لإلنس��ان مب��ا هو إنس��ان
وش��فقته عل��ى ح��ال أعدائ��ه حت��ى تذكر
املدون��ات العاش��ورائية أن��ه ،علي��ه الس�لام،
بكى عليهم ألنهم س��يدخلون النار بسبب
قتله��م أي��اه ،فه��و مل يقاتله��م لذاته��م ؛ ب��ل
لكفره��م وطغيانهم واس��تهزائهم بأحكام
الدي��ن احلني��ف .والدالل��ة األخالقية من
تعام��ل اإلم��ام ه��ذا ه��و أن يب�ين موقف��ه
احلقيق��ي اجتاهه��م الراف��ض ملختل��ف
أل��وان الش��رك والض�لال.
كل ه��ذه األوج��ه م��ن التعام��ل
احلس��يين يف حركت��ه املبارك��ة َتبع��ث
رس��الة إىل األجي��ال القادم��ة لتس��تلهم
منها منهاجاً يف احلياة يف فن التعامل مع
اآلخر املختلف ،فالواقع املعاش خيلو من
أي تعامل إنساني مع اآلخر إال نادراً .فما
احوجن��ا ان نقتب��س م��ن عاش��وراء معان��ي
اإلب��اء والتضحي��ة احملكوم��ة بالقان��ون
األخالق��ي.
الصورة الثانية:
تعامله األخالقي مع ربه

إذ يف غم��رة احل��رب وه��و يتمس��ك
بتعالي��م اهلل س��بحانه ،مل ي�ترك فرض��اً
م��ن فروض��ه إال وأداه بأفض��ل ص��ورة
وأمت وج��ه ،ويف ذل��ك رس��الة اخالقي��ة
كب�يرة لنا وجلمي��ع األجيال حتثنا على
التمس��ك بالفرائ��ض الديني��ة ،وبتعالي��م
اهلل سبحانه ،وأن ال نرتكها مهما كانت

األس��باب والظ��روف ،فبينم��ا خي��وض أب��و
عب��د اهلل احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،اجله��اد
املق��دس ض��د أع��داء اهلل والدي��ن ،وحي��ث
املعرك��ة حمتدم��ة بالس��يوف والرم��اح
والنب��ال ،نالح��ظ أن��ه ال ي�ترك الص�لاة،
ويدع��و مل��ن أش��ار اليه حبل��ول وقت صالة
الظه��ر ،ب��أن «جعل��ك اهلل م��ن املصل�ين».
ه��ذا ال��درس الكب�ير ،جي��ب ان يلتفت اليه
مجيع املعزين أيام حمرم احلرام وصفر
اخلري ،ليكونوا مقتدين باإلمام احلسني،
عليه السالم ،ومن السائرين على نهجه.
الصورة الثالثة :
تعامله األخالقي مع نفسه

حي��ث كان حريص��اً عليه��ا ألنه��ا
أمان��ة اهلل عن��ده ،م��ن خ�لال حرص��ه على
أن ال يع ّرضه��ا لل��ذل واهل��وان ،حت��ى ق��ال
قولت��ه املش��هورة ،:هيه��ات من��ا الذل��ة،
وكان يؤك��د مس��و نفس��ه ورفعته��ا يف
متسكه باحلق والوقوف بوجه الباطل .ال
يع�ني ذل��ك رمي النف��س يف التهلكة كما
حيل��و للبع��ض أن يص��ور القضي��ة به��ذه
الص��ورة املقلوب��ة لث��ورة اإلم��ام املباركة،
ف��إن احلف��اظ عل��ى النف��س واجب مقدس
ومن مقاصد اإلسالم ،واإلضرار بالنفس
حمرم يف الشريعة اإلسالمية ،بل ميكن
الق��ول :إن خ��وض اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،احل��رب ض��د تلك الفئ��ة الضالة،
يع��د دلي�ل ً
ا س��اطعاً عل��ى اهتم��ام االم��ام
باإلنس��ان ،مب��ا حيم��ل م��ن كرام��ة
ومش��اعر وضم�ير ،وال أدل عل��ى ذل��ك
م��ن س��حق ه��ذه املف��ردات االنس��انية م��ن
قب��ل اب��ن زي��اد يف تعامل��ه مع أه��ل الكوفة،
ب��ل وعم��وم النظ��ام األم��وي م��ع املس��لمني
كاف��ة ،وم��ا ج��رى هل��م م��ن اس��تعباد
وإذالل مل يش��هدوه م��ن قب��ل ،فق��د س��يق
اجلمي��ع اىل ح��رب االم��ام احلس�ين ،عليه
الس�لام ،بتهدي��د الس�لاح وامل��وت.
ه��ذه الرس��الة احلضاري��ة تواج��ه
م��ا تدعي��ه منظم��ات حق��وق اإلنس��ان يف
حض��ارة الي��وم ،وه��ي تعي��ش يف الواق��ع
أدن��ى مس��توى م��ن التعام��ل األخالق��ي
م��ع االنس��انية ،حي��ث ال اح�ترام وال
تقدي��ر حقيقي��اً وملموس��اً لإلنس��ان إال
م��ا يتش��دقون ب��ه يف لوائحه��م الدولي��ة،
بينم��ا الص��ورة عل��ى أرض الواق��ع ،دموية
وبش��عة ،حي��ث تس��فك دم��اء االطف��ال
والنس��اء واالبري��اء يف فلس��طني واليم��ن
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• التعامل الحسيني يف
حركته املباركة تَبعث
رسالة إىل األجيال
القادمة لتستلهم منها
منهاجاً يف الحياة يف
فن التعامل مع اآلخر
املختلف
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ٌ
صرخة ضد الظلم
الزحف المليوني إلى كربالء ...
الشيخ طالب جميد اخلفاجي*

والع��راق وغريه��ا م��ن ب�لاد املس��لمني ،وال
موق��ف او ر ّد عل��ى ه��ذه اجلرائ��م.
الصورة الرابعة:
تعامله األخالقي مع أصحابه

• علمتنا عاشوراء ،أن
الحق هو أساس الرشعية،
فمن ال حق له ال رشعية
له .وأن األخالق هي
أساس األحكام ،وعنوان
املسلم ،ورأس ماله يف
الدنيا واآلخرة
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تفتخ��ر حض��ارة الق��رن احل��ادي
والعش��رين بأنه��ا جت��اوزت التعام��ل عل��ى
أس��اس الطبقي��ة ،وه��ي غ�ير صادق��ة
يف مدعاه��ا .ألن��ه كان يوج��د ضم��ن
قوانينه��م الوضعي��ة م��ا يع��رف بـ��ـ ،قان��ون
القب��ح ،ال��ذي اس��تمر حت��ى ع��ام  1979م،
وال��ذي ين��ص عل��ى من��ع ظه��ور صاح��ب
البش��رة الس��وداء يف األماك��ن العام��ة.
بينم��ا س��لوك اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،يف كرب�لاء الط��ف كان يف
غاي��ة الس��مو األخالق��ي ،حي��ث مل يف��رق
ب�ين «ج��ون» العب��د األس��ود ،م��وىل أب��ي
ذر الغف��اري وب�ين أصحاب��ه م��ن الكب��ار
يف مواقعه��م وعش��ائرهم ،فم��ن خ�لال
ذل��ك ق�دّم اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،الص��ورة
احلقيقي��ة للقائ��د ال��ذي ال تزي��ده رفع��ة
موقع��ه وعظمت��ه إال تواضع��اً وحرص��اً
عل��ى اصحاب��ه.
مم��ا تب�ين تظه��ر لن��ا الدالل��ة
األخالقي��ة بأجل��ى صوره��ا يف ه��ذا الفعل
احلسيين حيث نستلهم منه كيف جيب
أن تك��ون عالق��ة القائ��د م��ع اجلند وكذا
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

احلاك��م م��ع الرعي��ة.
الصورة اخلامسة  :تعامله مع أعدائه

رغ��م االحن�لال األخالق��ي يف
جي��ش يزي��د وم��ا كان��وا علي��ه م��ن غلظة
وفظاظة وخبث س��ريرة وحقد وضغينة
إال أن ذلك مل يصد اإلمام ،عليه الس�لام،
ع��ن ممارس��ة أس��لوبه األخالق��ي ،ب��ل
كلم��ا نزل��وا وتس��افلوا ارتف��ع اإلم��ام
بقيمه األخالقية وأدبه الرباني األصيل.
حي��ث ب��ادر عن��د قدوم��ه إىل كربالء إىل
تأم�ين امل��اء هل��م ح�ين قدم��وا حملاصرت��ه
وه��م عطاش��ى فقدم��ه إليهم رغ��م قدرته
عل��ى منعه��م عن��ه ،كم��ا فعل��وا بع��د ذلك.
ومنع��وه حت��ى م��ن قط��رة م��اء ي��روي به��ا
عطش��ه أو عط��ش عيال��ه.
م��ن خ�لال م��ا م�� ّر معن��ا ينبغ��ي
اس��تحضار الس��لوك احلس��يين األخالق��ي
وجعل��ه منهاج�اً نس�ير علي��ه الس��تنهاض
الواقع من براثن اجلاهلية العمياء ،حيث
مثل��ت عاش��وراء احلس�ين دروس�اً كب�يرة
يف األخ�لاق والتضحي��ة والدف��اع ع��ن
املظلوم�ين واملطالب��ة باحلق��وق والوق��وف
بوج��ه الفاس��دين واملفس��دين م��ن أعل��ى
ف��رد يف الس��لطة إىل أدن��ى ش��خص فيه��ا.
إن م��ا تضمنت��ه احلرك��ة احلس��ينية
يف نهضته��ا ه��و نس��ف م��ا مت نس��جه م��ن

أف��كار باطل��ة وفاس��دة مت تصديره��ا إىل
الناس على شكل مسائل فقهية وعقدية
تدع��و إىل حرم��ة اخل��روج عل��ى احلاكم
والرض��وخ إىل حكومت��ه وأن جلد ظهرك
وفع��ل م��ا فع��ل.
أن تلق�ين الن��اس أف��كار فاس��دة
كه��ذه كان غايتها احلفاظ على احلكم
والتس��لط عل��ى رق��اب الناس على أس��اس
تقدي��م مصاحله��م الش��خصية الدنيئ��ة
عل��ى مص��احل العامة ،وه��ذا ما مت فضحه
م��ن خ�لال جترب��ة الش��عوب العربي��ة
يف ث��ورة الربي��ع العرب��ي ،إذ م��ن جان��ب
مت دع��م حكوم��ات معين��ة واملس��اهمة يف
س��قوط دول أخ��رى م��ن جان��ب آخ��ر .ل��ذا
علمتن��ا عاش��وراء احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
أن احل��ق ه��و أس��اس الش��رعية ،فم��ن ال
ح��ق ل��ه ال ش��رعية ل��ه .وأن األخ�لاق ه��ي
أس��اس األح��كام ،وعن��وان املس��لم ،ورأس
مال��ه يف الدني��ا واآلخ��رة .أن ق��راءة اإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،به��ذا الش��كل
توف��ر لن��ا الرصي��د اإلميان��ي احل��ي ال��ذي
ي��زوّد اإلنس��انية ب��كل م��ا تتطلب��ه م��ن
أدوات العم��ل اخل�لاق يف س��بيل الرس��الة
والنهوض بالواقع املعاصر ،حنو جمتمع
حسيين أصيل قائم على أساس العالقات
األخالقية املتبادلة مع اآلخر مهما كان
اآلخ��ر.

لنــا يف حيــاة احلســن ،عليــه الســام ،وثورتــه وهنضتــه ،معينـ ًا ال
ينفــذ ،مــن العــرة ِ
والعــرة واخلــرة واأليــان ،واألمــل ،فهــو القمــة
َ َ
ٍ
ٍ
ـع إليهــا بشــوق وهلفــة واملنــارة التــي تكشــح الدياجــر مــن
التــي نتطلـ ُ
أمــام أبصارنــا ،وهــو ،عليــه الســام ،جيــدد ثقتنــا بأنفســنا وباحليــاة
وأهدافهــا البعيــدة الســعيدة ،ولــواله ،لتوالنــا القنــوط يف جهادنــا
مــع املجهــول ،ولرفعنــا األعــام البيــض مــن زمــن بعيــد ،وقلنــا
للمــوت :نحـ ُن ُأرساك وعبيــدك يــا مــوت ،فافعــل بنــا مــا تشــاء!...
إال أننــا عشــاق احلســن وحمبــي أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
فالنــر حليفنــا إن
مــا استســلمنا يومــ ًا للقنــوط ،ولــن نستســلم،
ُ
شــاء اهلل.
ٌ
بطــل هاشــمي علــوي ،مــا اقتــرت بطوالتــ ُه عــى مياديــن
احلــرب ،وإنــا كان قــدوة يف صفــاء بصريتــه ،وطهــارة وجدانــه
ـه ،ونرصتـ ِ
وعمــق إنســانية رســالته ،وحــرارة إيامنــه ،وعدالــة قضيتـ ِ
ـه
ـق أينــا،
للمحرومــن واملظلومــن مــن احلاكــم الظــامل ،وطاعت ـ ُه للحـ ّ
ّ
احلــق ،وإن مآثــره ووقفاتــ ُه وبطوالتــ ُه ،مهــا تقــادم هبــا
جتــى لــه
ُ
ً
ً
العمـ ُـر ،ال تــزال منج ـا غني ـا نعــود إليــه يف كل يــوم ،ســوا ًء يف يــوم
العــارش مــن املحــرم ،أو يف أربعينيتــه ،كلــا اشــتدّ بنــا الوجــد إىل بنــاء
حيــاة صاحلــة.
وســيبقي زحفكــم املقــدس ،أهيــا الزائــرون ،وأصواتكــم اهلــادرة
ورصختكــم املدويــة ،ســيف ًا قاطع ـ ًا يف رقــاب الظاملــن والطواغيــت
واجلبابــرة واملســتعمرين.
وســتبقى رصختكــم خالــدة عــر الســنني وااليــام ،شــهادة
للعدالـ ِ
ـة املطلقــة ،التــي جتســدت يف منهــج احلســن ورســالته ،وكذلك
لــكل الرســاالت الســاوية احل ّقــة .واعلمــوا أن رصخاتكــم املدويــة يف
ســاء احلريــة والعدالــة واإلنســانية ،تعانــق أصــوات فوهــات البنــادق
إلخوانكــم يف العقيــدة ،يف ســوح الوغــى ،حيــث أبلــوا بــا ًء حســن ًا،
فقــد لبســوا القلــوب عــى الــدروع ،وبذلــوا أرواحهــم رخيصــة يف
ســبيل إحقــاق احلــق ،فكونــوا معين ـ ًا هلــم يف قتاهلــم ،ســوا ًء باملــال او
األنفــس ،أو بطاعتكــم لعلامئكــم و اتبــاع إرشــاداهتم ونصائحهــم،
فــإن أصــل األمــة وســعادهتا وأمنهــا وأماهنــا مرهــون بطاعتكــم
وإيامنكــم بقض ّيتكــم العادلــة ،وشــجاعتكم وصربكــم ،وأخالقكــم
وســلوككم يف تأديــة شــعائركم.
ومــن كربــاء عاصمــة القيــم املثــى ومدرســة الشــهادة ندعــو
العــامل أمجــع بالقــدوم اىل كربــاء املقدســة ،لكــي جيــدوا أن القيــم
اإلنســانية الســامية قــد جتلــت يف أعــى مصاديقهــا ويف شــخص االمام
احلســن عليــه الســام ،وكذلــك جيــد الكــرم والضيافــة العربيــة قــد
حت ّلــت بأعــى مصاديقهــا ،بمح ّبــي أهــل البيــت ،عليهــم الســام،

ونحــن نرحــب بقدومهــم.
ونطلــب مــن األخــوة الزاحفــن اىل كربــاء جتــاوز كل اخلالفــات
واالختالفــات يف الــرأي والفكــر ،الســيام اثنــاء رفــع الشــعارات
واهلتافــات ،ولتكــون مجيــع الشــعارات منبثقــة مــن القيــم املثــى
املتمثلــة باإلســام ،وباألخــص شــعارات االمــام احلســن ،عليــه
الســام.
مــن هنــا نســرعي انتبــاه االخــوة الزائريــن الكــرام اىل مجلــة مــن
االرشــادات والنصائــح التاليــة:
 -1االلتــزام بمواقــت الصــاة وأدائهــا يف أوقاهتــا ،ألن االمــام
احلســن ،عليــه الســام ،مــا تــرك الصــاة حتــى وســط املعركــة.

سيبقي زحفكم املقدس ،أهيا الزائرون ،وأصواتكم
اهلادرة ورصختكم املدوية ،سيف ًا قاطع ًا يف رقاب الظاملني
والطواغيت واجلبابرة واملستعمرين
 -2بالنســبة لألخــوات الزينبيــات ،عليكــ َّن باحلجــاب
االســامي ،وأن يســتذكرن يف مســرهن مســر زينــب عليهــا الســام
أثنــاء أرسهــا.
 -3املحافظــة عــى نظافــة الطــرق التــي تســلكوهنا ،وكذلــك
أماكــن النــوم وتنــاول الطعــام.
 -4حبــذا لــو أن كل زائــر يســتصحب معــه نســخة مــن القــرآن
الكريــم ،وأن يتلــوه أثنــاء مســره.
 -5فلتكــن شــعاراتكم وهتافاتكــم مــن صميــم الواقــع وحتاكــي
وضعنــا احلــايل يف قتالنــا مــع «داعــش» ،ومــا حيققــه ابطالنــا مــن
االنتصــارات الســاحقة يف جبهــات القتــال.
 -6عــى أصحــاب املواكــب واهليئــات احلســينية املحافظــة عــى
األطعمــة مــن أن تكــون عرضــة لإلهانــة مــن خــال رميهــا يف غــر
موضعهــا ،وعــدم اإلرساف فيهــا.
 -7عليكــم اخــواين باحلــذر واليقظــة الشــديدين ،وأن ال
تغفلــوا عــن عدوكــم فليــس بمغفــول عنكــم ،فإنــه يتحـ ّـن الفــرص
إليذائكــم وعرقلــة مســركم.
 -8ال تتناولــوا األطعمــة واألرشبــة مــن األيــادي املجهولــة،
واطلبوهــا مــن املواكــب واهليئــات احلســينية املعروفــة.
تقبــل اهلل منكــم صالــح الدعــاء واألعــال ،واهلل نارصكــم وهــو
النارصيــن.
------------* استاذ يف حوزة القائم -عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف-
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مجتمع

مجتمع
بب��ذل احلس�ين وس��خائه ،وكي��ف كان
منفقاً يف سبيل اهلل -عز وجل -حتى قدّم
الغال��ي والنفي��س يف س��بيل اهلل.
نتعلم العطاء من احلسني

الشعائر الحسينية ورسالة اإلنفاق
• مدرسة الشعائر
الحسينية ،ترتكز يف عمق
االنسان مكارم االخالق،
التي تروي ظأم الروح،
وحاجة الضمري ،فكل
شعرية من شعائر الحسني
متثل سجية أخالقية
متكاملة للناس مبختلف
فئاتهم االخالقية

ALHODAMAG.COM

42

الشيخ إبراهيم األشرتي
تتكام��ل امل��كارم م��ع بعضه��ا البع��ض
مبل��ورة ش��خصية االنس��ان ،فالص��ادق،
ذات��ه االمني ،واجلواد ذات��ه الغيور ،وهكذا.
اىل أن حت��ل مجيعه��ا عن��د صف��وة
م��ن البش��ر ليكون��وا أئم��ة للن��اس يه��دون
للح��ق بأم��ر اهلل ،فيخلده��م الزم��ان
جلمي��ل صنعه��م وزكاة س�يرتهم.
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

واالي��ام ال�تي ّ
تذك��ر به��ؤالء العظ��ام،
ليس��ت كغريه��ا م��ن االي��ام ،وال س��اعاتها
كغريه��ا م��ن الس��اعات ،ألنه��ا ممزوج��ة
بالتضحي��ة والعط��اء ،وه��ا حن��ن نعيش��ها
يف ذك��رى أب��ي عب��د اهلل احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،و اصحاب��ه و أه��ل بيت��ه احلافل��ة
باإليث��ار والعط��اء.
وم��ا مج��وع املؤمن�ين ،ال�تي ختل��د
ذك��راه مبختل��ف الش��عائر احلس��ينية،
إال ش��اه ٌد عل��ى ان االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،ال ي��زال ضم�ير ه��ذه االم��ة،
ومصب��اح هداه��ا وس��فينة جناته��ا.
فمناق��ب س�يرته و نهضت��ه املبارك��ة
يف العاش��ر م��ن احمل��رم ،ع��ام 61ه��ـ ،مازالت
مدرس��ة للرس��الة اإلهلي��ة مب��ا فيه��ا م��ن
عناوي��ن احلي��اة ،و ش��عائر أب��ي عب��د اهلل
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ترتب��ط مبناقب��ه
الكرمية ،فعندما حنيي ش��عائر احلسني،

فإننا حنيي يف أنفسنا القيم ،ونستنهض
املبادئ اليت قتل من أجلها س��يد الش��هداء.
وم��ن مدرس��ة الش��عائر احلس��ينية،
ترتك��ز يف عم��ق االنس��ان م��كارم
االخالق ،اليت تروي ظمأ الروح ،وحاجة
الضمري ،فكل شعرية من شعائر احلسني
متث��ل س��جية أخالقي��ة متكامل��ة للن��اس
مبختل��ف فئاته��م ،فيمكنن��ا مجيع��اً
االس��تفادة م��ن ه��ذه املدرس��ة ،وذل��ك
بالتتلمذ على يد روادها االحرار من يوم
استش��هاد االم��ام احلس�ين وحت��ى يومن��ا
ه��ذا.
فش��خصية االم��ام احلس�ين تتجل��ى
فيه��ا مجي��ع امل��كارم ،ألن��ه وري��ث االنبي��اء،
عليه��م الس�لام ،وجس��ده حمب��وه ،مجل��ة
م��ن امل��كارم عن��د إحي��اء ذك��راه وص��ارت
رس��ائل وفن��اراً للقي��م الس��امية ،وم��ن
أه��م م��ا جس��ده املؤمن��ون؛ ه��و التأس��ي

واذا أراد الواح��د من��ا أن يبص��ر «فنون
اإلنف��اق» وتنمي��ة «روح العط��اء» ،فم��ا
عليه إال أن يكون ضيفاً على احلس�ين يف
كرب�لاء.
فش��عائر االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،وم��ا تضمنت��ه م��ن «رس��الة يف
االنف��اق» احلس��يين ،خ�ير ش��اهد عل��ى م��ا
نذه��ب الي��ه ،حي��ث يتس��ابق املؤمن��ون يف
خدم��ة ضي��وف الس��بط الش��هيد ،ب�ين من
جن��د نفس��ه لنق��ل الزائري��ن مب��ا لديه من
امكان��ات مادي��ة ووس��ائل نق��ل ،وب�ين م��ن
ش��رع أب��واب بيت��ه خدم��ة للزائري��ن ،وبني
م��ن أع�� ّد طعام��اً عل��ى مس��ان الطري��ق،
مبائ��دة جيتم��ع عليه��ا اآلالف م��ن
الزائري��ن يومي �اً ،فف��ي مدرس��ة االنف��اق
احلس��يين ال�تي تب��دأ م��ن ش��هر حم��رم
احل��رام اىل نهاي��ة ش��هر صف��ر ،ت��روي لن��ا
كرب�لاء رس��الة العط��اء.
وم��ن هن��ا نق��دم دع��وى مل��ن خيش��ى
االنف��اق ويعي��ش كاب��وس البخ��ل ال��ذي
منه هرب ،اىل زيارة احلسني يف كربالء
واإلنتهال من مدرسة االنفاق احلسيين.
ان املنفق�ين غالب��اً لديه��م امل��ال
الوف�ير ال��ذي يس��تطيعون ع�بره االنف��اق،
لك��ن الش��عائر احلس��ينية تعط��ي ن��وادر يف
املنفقني ،ألن االنفاق ليس بالضرورة ان
وكم��ه ،إمن��ا بالكي��ف
يك��ون يف حجم��ه ّ
ايض��اً ،وجبوانب��ه املعنوي��ة ال�تي تتش��كل
خ�لال إحي��اء النهض��ة احلس��ينية.
حصال��ة
فطف��ل صغ�ير ،ميتل��ك ّ
صغرية ،جيمع فيها االموال من مناس��بة
ألخ��رى ،ورمب��ا أحل عل��ى أبوي��ه كث�يرا
يف فن��ون االكتس��اب ،بغي��ة أن متتل��ئ
حصالت��ه الصغ�يرة ،فيس��رع اىل اقران��ه
يف الزق��اق ،لك��ي حيقق��وا حلمه��م ال��ذي
راقب��وه ه�لا ً
ال ّ
يه��ل يف كل ع��ام م��رة
واح��دة ،ورب س��ائل يس��أل؛ مب��اذا حيل��م
اطف��ال مل يبلغ��وا احلل��م بع��د؟
حلمه��م بعي��د ع��ن م��ا نتص��ور م��ن
اح�لام الصغ��ار ،وق��د حتق��ق و ابص��ر
الن��ور ،ان��ه بن��اء موك��ب لس��يد الش��هداء،

يواس��ون في��ه عب��د اهلل الرضي��ع ،مرحب�ين
بالزائري��ن ،بص��وت ملؤه الرباءة والعطاء:
«اش��رب جاي ابو علي« ،»...اش��رب ماء
يا زاير».
اىل ان تش��ملهم برك��ة االنف��اق
فيكون��وا يف هيئ��ة حتم��ل اس��م «أش��بال
احلس�ين» ،فتمت��زج فيه��م أخالقي��ات
العط��اء والتضحية ،وهكذا تكون حياتهم
يف برك��ة وس��عة يف احل��ال م��ن ال��رزق
احل�لال ،اىل أن يتقدم��وا يف أعماره��م
ويش��ّبوا عل��ى اخلدم��ة احلس��ينية وم��ن
ث��م يع��دون االجي��ال فاألجي��ال عل��ى ه��ذه
الش��عائر اإلهلي��ة.
فمح��روم م��ن مل يس��جل امس��ه يف
هذه الش��عرية العظيمة (شعرية االنفاق)
بع��د أن م��ن اهلل علي��ه مبقوم��ات االنف��اق.
ماذا نستفيد من اإلنفاق؟

ش��عرية االنف��اق احلس��يين حتم��ل يف
طياته��ا ما يلي:
أو ً
ال :تربي��ة األجي��ال عل��ى قيم��ة
االنف��اق:
فاجملتم��ع ال��ذي يتفان��ى أبن��اؤه يف
االنف��اق ،جمتم��ع متماس��ك وقري��ب م��ن
بعض��ه البع��ض ،ويش��عر مب��ا يقاس��يه م��ن
آالم وضائق��ات مالي��ة مش�تركة.
ثاني��اً :حتم��ل الش��باب مس��ؤولية
العم��ل واالنت��اج:
فالش��اب ال��ذي ينف��ق يف خدم��ة
الزائري��ن ،يس��عى ألن يس��تمر يف ه��ذا
العط��اء م��ن خ�لال مواصلت��ه للعم��ل
واالنتاج لكي تتس��نى له خدمة الزائرين
وحتقي��ق ش��عرية االنفاق ،ومن ثم متتاز
حي��اة املنفق�ين بالربك��ة والنم��اء ،ألن
مث��ل امل��ال ،كمث��ل البئ��ر ،ال��ذي ي��زداد
عذوب��ة كلما أخذت منه ،والش��باب جز ٌء
مه� ٌ�م م��ن حرك��ة النهض��ة احلس��ينية،
وغالب �اً م��ا يري��د املرتبص��ون ان يفصل��وا
ه��ذا اجل��زء ع��ن ه��ذه النهض��ة املبارك��ة.
ثالث �اً :مته��د لقي��ام مؤسس��ات تعن��ى
بالتكاف��ل االجتماع��ي:
فعن��د م��ا يتقاط��ر املؤمنون من ش��تى
بق��اع الع��امل أحي��اء لذك��رى أب��ي عبداهلل
احلس�ين ،عليه الس�لام ،متبادلني العطاء
واخلدم��ة احلس��ينية ،تتس��امى لديه��م
روح التع��اون والتكاف��ل االجتماع��ي فيم��ا

بينه��م ،فبفع��ل االنس��جام احلاص��ل يف
اخلدم��ة احلس��ينية ،س��واء يف املواك��ب،
او اهليئ��ات ،يتعرف املوس��رون منهم على
الفق��راء واحملتاج�ين ،حبي��ث أفرزت هذه
التجمع��ات االمياني��ة ،مش��اريع خريي��ة
لتزوي��ج الش��باب ،او مؤسس��ات للق��رض
احلس��ن ،و لرعاي��ة االيت��ام ،او لبن��اء
املس��اجد واحلس��ينيات وهك��ذا ،فيك��ون
العط��اء دائم�اً.
فم��ا علين��ا إال أن ننصه��ر يف بوتق��ة
املنفق�ين ،ومن��ارس فضيل��ة وش��عرية
االنف��اق ،ال�تي ب�لا أدن��ى ري��ب س��نلتمس
مثاره��ا عاج�ل ً
ا ،بس�لامة احل��ال والذري��ة
الصاحل��ة ،ال�تي حتم��ل ذات القيم��ة
الس��امية يف االنف��اق ،م��ن ث��م خن��رج م��ن
زنزان��ة االف��ق الضي��ق اىل حي��ث العط��اء
احلس��يين الرحي��ب ،حي��ث يع��د االنف��اق
مفهوم �اً انس��انياً وديني �اً ال خيتل��ف في��ه
اثنان ،وشك ً
ال مهماً من أشكال املشاركة
يف احي��اء النهض��ة احلس��ينية.
ولنتخ��ذ مع��ا ق��راراً بإحي��اء ه��ذه
الفضيل��ةٌ ،
فكل يعطي رس��الة يف االنفاق
عل��ى س��عته ومكنت��ه ،فالك��م لي��س ه��و
املعي��ار دائم��اً ،ب��ل الني��ة الصادق��ة م��ع
اجل��ود بالقلي��ل ،كفيل��ة ب��ان حتق��ق
فضيل��ة االنف��اق ،وبه��ذا تنم��و فين��ا
فضيل��ة االنف��اق ش��يئا فش��يئا ،ونالح��ظ
أن الكث�ير من��ا يش��كون س��رعة نف��اد
م��ا حيص��ل عنده��م م��ن امل��ال ،وه��م ال
يس��رفون يف اإلنف��اق ،وه��ذا نات��ج م��ن
س��وء التدب�ير ،ول��زوم التضيي��ع وضع��ف
النظ��ر ،فينبغ��ي أن تتس��ابق دراهمن��ا إذا
اجتمع��ت يف مظ��ان املع��روف ،وتتالح��ق
يف مص��ارف اإلحس��ان املأل��وف ،فذل��ك
س��بب يف س��رعة منائه��ا ،وعجل��ة نفعه��ا،
متأس�ين مبدرس��ة االنف��اق ومدرس��ة
العط��اء ال��ذي ال ينض��ب ،مدرس��ة س��يد
الش��هداء ،ال�تي ق��دم فيه��ا كل م��ا ميل��ك
يف س��بيل املع��روف واالص�لاح ،فقــ��دم
االه��ل والعي��ال واالم��وال والنف��س ،قربة
اىل اهلل ،ف��كان حق�اً عل��ى اهلل  -تع��اىل -أن
ينص��ره ويعل��ي ذك��ره يف العامل�ين ،وم��ا
أن يه��ل حم��رم احل��رام حت��ى ت��رى راي��ة
الش��عائر احلس��ينية خفاق��ة يف مس��اء
العط��اء.
نع��م  ...فإنها كربالء.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• اذا أراد الواحد منا أن
يبرص «فنون اإلنفاق»
وتنمية «روح العطاء»،
فام عليه إال أن يكون
ضيفاً عىل الحسني يف
كربالء
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مجتمع

مجتمع

المسجد ودوره في إحياء
النهضة الحسينية
• كان املسجد منطلقاً
للبناء الحضاري لالمة
وتبيني االحكام الرشيعة،
منطلق للبناء
فإنه اليوم
ُ
الفكري والثقايف بفضل
هذه النهضة الحسينية
واالخذ من هذه الثورة
العظيمة ،املفاهيم
االخالقية
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الشيخ ماجد الطريف
أول مس��جد بن��اه الرس��ول األك��رم
حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،يف
املدين��ة بع��د اهلج��رة م��ن مك��ة املكرم��ة إذ
كان جامع��ا للص�لاة واس��تماع املس��لمني
خلط��ب الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،وتوجيهات��ه يف خمتل��ف ش��ؤون
احلي��اة ،كم��ا كان مرك��زا إلع�لان
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

اجله��اد و احل��رب والغ��زوات ض��د الكف��ار
واملش��ركني ،فلذلك ال يعين بأن املس��جد
فق��ط للص�لاة واع�لان ش��يء ،وامن��ا
يك��ون في��ه ال��دروس الفقهي��ة والقرآني��ة
واالخالقية ،بش��تى الطرق املتيس��رة هلم،
إذن يف غ�ير وق��ت الص�لاة كان معروف �اً
ل��دى املس��لمني أن هن��اك أم��را مهم��ا ق��د
وق��ع أو يف طريق��ه إىل الوق��وع فيجم��ع
املس��لمون ليعلمه��م به��ذا األم��ر.
فكم��ا كان املس��جد منطلق �اً للبن��اء
احلض��اري لالم��ة وتبي�ين االح��كام
الش��ريعة ،فأن��ه الي��وم منطل��ق للبن��اء
الفك��ري والثق��ايف بفض��ل ه��ذه النهض��ة
احلس��ينية واالخ��ذ م��ن ه��ذه الث��ورة
العظيم��ة ،املفاهي��م االخالقي��ة فالب��د لن��ا
الس�ير عل��ى نه��ج االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام.
بع��د ش��هادة اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه

الس�لام ،يف كرب�لاء ،ق��ام اإلم��ام زي��ن
العابدي��ن ،علي��ه الس�لام ،وأخت��ه العقيل��ة
زين��ب بنص��ب امل��آمت عل��ى س��يد الش��هداء
يف الكوف��ة والش��ام لبي��ان اه��داف ث��ورة
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ومنطلقاته��ا،
وم��ن بعده��م الباق��ر والص��ادق واالئم��ة
م��ن أوالده��م ،عليه��م الس�لام ،كان��وا
ينصب��ون امل��آمت عل��ى جده��م احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،وأم��روا ش��يعتهم بإقام��ة
ه��ذه اجملال��س ،تذك��ر فيه��ا مصيب��ة
س��يد الش��هداء واأله��داف املقدس��ة ال�تي
خ��رج م��ن أجله��ا احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
أال وه��ي اإلص�لاح يف أم��ة ج��ده رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،فطالب��وا
ش��يعتهم بإحي��اء أمره��م وذك��روا يف
أكث��ر م��ن موق��ع «أحي��وا أمرن��ا رح��م اهلل
من أحيا أمرنا» وإحياء األمر :يعين إحياء
أهداف ثورة احلس�ين ،عليه الس�لام ،عند

خروجه يف وجه السلطة األموية املتمثلة
باحلاكم الفاس��د يزي��د بن معاوية الذي
طغ��ى وجت�بر واحن��رف ع��ن الدي��ن حي��ث
كان يش��رب اخلم��ر و يفع��ل الفواح��ش
واملنك��رات واللع��ب بالق��رود وال��كالب
ويقت��ل النف��س احملرتم��ة.
علم��ا أن��ه ثاب��ت عند املس��لمني مجيعا
أحقي��ة أه��ل البي��ت باخلالف��ة م��ن بع��د
الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،م��ن ب�ني أمي��ة وعلى رأس��هم يزيد
اللع�ين ،فعنده��ا تقاب��ل معس��كر احل��ق
املتمث��ل باإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
وأصحاب��ه ومعس��كر الباط��ل املتمث��ل
بيزيد وأعوانه يف يوم عاش��وراء فتش��ابكت
األسنة والرماح ،واستشهد احلسني ،عليه
الس�لام ،وأه��ل بيت��ه وأصحاب��ه وانتص��ر
ال��دم عل��ى الس��يف ،منطلق��ا ل��دروس
عظيم��ة م��ن ش��تى األصع��دة السياس��ية
واالجتماعي��ة والش��رعية والعقائدي��ة،
فعنده��ا اخت��ذ اإلم��ام الس��جاد ،علي��ه
الس�لام ،املس��جد منطلق��ا هل��ذه الث��ورة
املبارك��ة واتبع��ه عل��ى ذل��ك بقي��ة األئم��ة
األطه��ار ،عليه��م الس�لام.
من��ذ ذل��ك احل�ين اخت��ذ الش��يعة
املس��جد إلقام��ة الصالة واألم��ر باملعروف
والنه��ي ع��ن املنك��ر ومتش��ية أم��ور الن��اس
وح��ل مش��اكلهم وقضاياه��م الديني��ة
والدنيوي��ة ،فأصبح مركز إش��عاع فكري
وثق��ايف وعلم��ي يذك��ر فيه��ا ع��زاء أب��ي
عب��د اهلل ،علي��ه الس�لام ،م��ن ث��م التع��رف
عل��ى ثورت��ه املبارك��ة وأهدافه��ا وذك��ر
خط��ب احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،من��ذ
خروج��ه م��ن املدين��ة حت��ى وصول��ه إىل
كرب�لاء ،عنده��ا أصب��ح املس��جد مب��رور
الزم��ن منطلق��ا للث��ورة الرس��الية وتبلي��غ
أح��كام اهلل ،فيق��وم في��ه أئم��ة املس��اجد
وخطب��اء املنابر احلس��ينية بتوجيه الناس
مب��ا ينفعه��م وم��ا يضره��م و يعرفونه��م
ث��ورة احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وتارخيه��ا
وأهدافه��ا وم��ا ج��رى عل��ى أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،م��ن الظل��م واالضطه��اد
والقتل والتشريد وقتل احلسني عطشانا
بكرب�لاء وقت��ل الطف��ل الرضي��ع بنف��س
الس�لاح ال��ذي قت��ل في��ه الكب��ار يف حن��ره،
ف��كان فعله��م ه��ذا لعن��ة عليه��م ،وبقي��ت
ع��اراً عليهم م��دى التاري��خ وعلى أجياهلم

ليعلم��وا م��ا فعل آباؤه��م من مصائب على
بي��ت رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه،
وه��ذا ه��و مص�ير معس��كر الباط��ل .وأم��ا
معس��كر احلق املتمثل بس��يد الش��هداء ظل
عل��ى م��دى الده��ر يض��يء درب االح��رار
ومشعة للمظلومني ،اس��تمر هذا املعسكر
إىل يومن��ا احلال��ي إذ ه��و يف معرك��ة م��ع
معس��كر الباطل املتمثل بالدواعش أحفاد
يزي��د اللع�ين.
كيف نقرأ ثورة عاشوراء؟

الق��راءة املعتم��دة يف حتدي��د الث��ورة
احلس��ينية وهي «التكليف اإلهلي ،واألمر
اإلهل��ي» فاإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،يف
ثورت��ه ال�تي كلفت��ه دم��ه ودم الصف��وة
م��ن أه��ل بيت��ه وأصحاب��ه وس�بي نس��ائه
وعيال��ه منطلق��ا م��ن التكلي��ف الربان��ي
«األم��ر اإلهل��ي» وكذل��ك بقي��ة األئم��ة
األطه��ار ،عليه��م الس�لام ،فبالرغ��م م��ن
تع��دد أس��اليبهم وتن��وع أدواره��م أال
إنه��م ينطلق��ون م��ن منطل��ق واح��د وه��و»
التكليف اإلهلي ،واألمر اإلهلي» أوال ومن
ث��م «اهل��دف االس�تراتيجي» ثاني��ا.
فاهل��دف االس�تراتيجي يف ممارس��ات
األئم��ة األطه��ار ،عليه��م الس�لام ،ه��ذا
اهل��دف يش��كل األبع��اد الرئيس��ية التالي��ة:
 -1احلف��اظ عل��ى اإلس�لام يف
مفاهيم��ه وأحكام��ه وقيم��ه وتطبيقاته يف
حي��اة اإلنس��ان.
 -2إقام��ة حك��م اهلل يف األرض
«يف ضم��ن جمموع��ة م��ن الش��روط
ا ملو ضو عي��ة » .
 -3وحدة األمة.
إذا درس��نا حي��اة األئم��ة ،عليه��م
الس�لام ،وجدن��ا مث�لا أمري املؤمن�ين ،عليه
الس�لام ،م��ارس أس��لوبني متغايري��ن:
اس��لوب املس��املة ،ومارس��ه مل��دة مخ��س
وعش��رين س��نة «م��ن وف��اة الن�بي ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،حت��ى نهاي��ة حك��م
عثم��ان ب��ن عف��ان» واالس��لوب اآلخ��ر،
اس��لوب التص��دي املس��لح :ومارس��ه مل��دة
مخ��س س��نوات «م��ن تس��لمه اخلالف��ة
حت��ى استش��هاده ،علي��ه الس�لام ،ف��إن
كال االس��لوبني «اس��لوب املس��املة واسلوب
املواجه��ة» منطلقه��م واح��د وه��و :احلف��اظ
عل��ى اإلس�لام ومفاهيم��ه وأح��كام وقيم��ه

وتطبيقات��ه يف حي��اة اإلنس��ان كذل��ك
احلفاظ على وحدة األمة ،علما حنن هنا
لس��نا يف ص��دد تن��اول حي��اة أم�ير املؤمنني،
علي��ه الس�لام ،ولك��ن لبي��ان املنه��ج ال��ذي
اعتم��ده اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،وكذل��ك
اإلم��ام احلس��ن الس��بط ،علي��ه الس�لام،
مارس اسلوب املساملة مع معاوية منطلقاً
م��ن التكلي��ف اإلهل��ي كم��ا أن هدف��ه
املرك��زي االس�تراتيجي ه��و اهل��دف الذي
ح��رك االئمة مجيع�اً ثم لكل إمام أهداف
مرحلي��ة تفرضه��ا الظ��روف املوضوعي��ة
تفرضه��ا يف عص��ر كل إم��ام وه��ذه
الظ��روف املوضوعي��ة ه��ي ال�تي حت��دد
طبيع��ة ال��دور وش��كله واس��لوبه.
عاشوراء رسالة األحرار ضد الظلم

طامل��ا أن هن��اك ظامل�ين يتحكم��ون
مبص�ير الش��عوب بالظل��م والتعس��ف
واالضطه��اد وطامل��ا مث��ة أن��اس حيمل��ون
نفوس �اً طاه��رة تواق��ة إىل حتقي��ق احل��ق
وإبط��ال الباط��ل ،ف��إن هن��اك بصي��ص
أم��ل ي��كاد ن��وره يص��دع م��ن أف��واه الش��رفاء
ليض��رب أمس��اع الطغ��اة ازاء معاجل��ة
املش��اكل ال�تي حتي��ط ب��ه م��ن كل حدب
وص��وب.
م��ن ه��ذا املنطل��ق ،حي��ق ل��كل أم��ة أن
تقتبس من هذا البصيص لتنوير الظالم
ال��ذي كان يهيم��ن عل��ى احلق ،ل��ذا علينا
احل��ث والس��عي حثيث��ا للعث��ور عل��ى آث��ار
املصلح�ين الذي��ن رفع��وا راي��ة احلري��ة
ودافعوا عن كرامة اإلنس��ان ،ليكون حرا
ع��ن كل أش��كال العبودي��ة واالس��تبداد،
أولئ��ك الذي��ن زوّدوا األم��ة املناع��ة ضد أي
احتق��ان سياس��ي أو طائف��ي أو عنص��ري
ال��ذي يأت��ي بطبيع��ة احل��ال ع��ن كل
العصبي��ات القبلي��ة والقومي��ة وغريه��ا،
فم��ن ح��ق األم��ة املتح��ررة أن تفتخ��ر
بروادها الذين حققوا احلرية وحفروا يف
التاري��خ مالح��م بطولي��ة رمس��ت بالدم��اء
الشريفة الطاهرة فبقي نورها يشع مدى
التأري��خ انطالق��ا م��ن مس��جد رس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،حت��ى يومن��ا ه��ذا ،إذ
إن بي��وت اهلل خ ّرج��ت الكث�ير م��ن األبطال
على مدى العصور السالفة الذين رمسوا
للحري��ة معناه��ا الس��امي ال��ذي أصب��ح
نرباس��ا لبقية األحرار بالعامل امجع ،اليت
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• اتخذ الشيعة املسجد
إلقامة الصالة واألمر
باملعروف والنهي عن
املنكر ومتشية أمور
الناس وحل مشاكلهم
وقضاياهم الدينية
والدنيوية ،فأصبح مركز
إشعاع فكري وثقايف
وعلمي يذكر فيها عزاء
أيب عبد الله ،عليه
السالم
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مجتمع
اقتبست من «أبي األحرار» وسيد الشهداء
اإلمام أبي عبداهلل احلسني ،عليه السالم،
ال��ذي حف��ر أخادي��د احل��ب والكرام��ة
واإلب��اء« ،فأعط��ى هلل كل ش��يء فأعط��اه
اهلل كل ش��يء» م��ن حقن��ا أن نفتخ��ر
ب��ه ،وكي��ف ال وحن��ن ال جن��د يف س�يرته
املبارك��ة س��وى معان��ي االخ�لاص وح��ب
اخل�ير واإليث��ار لآلخري��ن والوق��وف ض��د
الفس��اد بش��تى أنواع��ه وأش��كاله والدف��اع
ع��ن حق��وق األنس��ان مب��ا هو إنس��ان بغض
النظ��ر ع��ن انتمائ��ه أو دين��ه ،وه��ذا املعن��ى
كان ل��ه ص��دى يف صح��راء كرب�لاء
خماطب��ا أع��داءه «إن مل يك��ن لك��م دي��ن
فكون��وا أح��راراً يف دنياك��م».
احلسني قتيل العربة ِ
والعربة
َ

• يتوجب عىل أمئة
املساجد والخطباء انطالقاً
من مساجدهم لتهيئة
ثلة مؤمنة بالله لصناعة
مجتمع مسلم متكامل
حر معطاء انطالقاً من
قول اإلمام الحسني ،عليه
السالم« ،والله ال أعطيكم
بيدي إعطاء الذليل»
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مقولة حتم��ل معاني كثرية تعكس
املالم��ح احلقة هل��ذه الثورة املباركة اليت
أدت إىل إقام��ة البني��ة األساس��ية ال�تي
صدع��ت احلك��م الرجع��ي األم��وي ،م��ن
ه��ذا املنطل��ق فاحلس�ين ،علي��ه الس�لام،
َعربة تشتعل به قناديل املسجد احلسيين،
لين��ادي ب��أذان يش��د األمس��اع الطاه��رة
والنف��ر بالن��اس ليس��تعدوا ملواجه��ة
وع�برة يف قيام��ه ال��ذي ب��دا
الظامل�ينِ ،
ليغ��زو عق��ول وأف��كار ذوي العق��ول .ف��كان
منارا لإلصالح يف أمة الرسول ،صلى اهلل
عليه وآله ،فوضع نهاية لتواجد اجلاهلية
األموي��ة ال�تي جي��ب أن يك��ون منطلقه��ا
املس��جد ليك��ون ص��دى احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،ليص��ل إىل أح��رار الع��امل ،ال��ذي
ل��ه األهمي��ة يف قيام بقية الثورات الكبرية
ال�تي تن��ال من الطغ��اة يف العامل من أمثال
أمري��كا وإس��رائيل والدواع��ش وغريه��م
لك��ي تع��م اإلصالح��ات يف بقي��ة األم��م.
ف��إن ه��ذه ال َع�برة هل��ا الص��دى يف
مس��ارها الع��ام ومساته��ا النوعي��ة يف
خمتل��ف الب�لاد اإلس�لامية ،وم��ا ل��ه م��ن
حتدي��د األس��اس الديين للثورة احملمدية
�لمي مم��ا جع��ل من
ومل��ا فيه��ا م��ن تق��دم س� ّ
املمك��ن تغي�ير بع��ض األنظم��ة اجلائ��رة
احلاكم��ة يف األم��ة ،لتحطي��م ج��دار
اجلاهلي��ة يف كي��ان األمة ،لذا من املمكن
أن ننطلق من املسجد وبني أيدينا أهداف
عظيم��ة ومبارك��ة هل��ذه الث��ورة املعط��اء
ال�تي ميك��ن هل��ا أن ختل��ق جمتمع�اً يتوق��د
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

يف أي حلظ��ة بوج��ه الطغ��اة باجله��اد
والنض��ال م��ن أج��ل اس��تقالل املس��لمني
سياس��يا و اقتصادي��ا ودينيا لدحر عناصر
الض�لال.
فيتوج��ب عل��ى أئم��ة املس��اجد
واخلطباء انطالقاً من مساجدهم لتهيئة
ثل��ة مؤمن��ة باهلل لصناعة جمتمع مس��لم
متكام��ل ح��ر معط��اء انطالق��اً م��ن ق��ول
اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام« ،واهلل ال
أعطيك��م بي��دي إعط��اء الذلي��ل»
ميك��ن لن��ا م��ن ب��اب األم��ر باملع��روف
والنهي عن املنكر أن نقتدي بأهداف ثورة
وع�برة
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ك َع�برة ِ
ليعل��م األجي��ال كيف هل��م أن يتحركوا
باجت��اه واح��د وواض��ح خلال��ص العبودي��ة
والتوحي��د للخال��ق ع��ز وج��ل واإلخ�لاص
للمخلوق.
اإلستفادة من دروس
هنضة احلسني ،عليه السالم

ذك��ر األدي��ب املس��يحي إنط��وان بارا»
ل��و كان احلس�ين عندن��ا لفتحن��ا الع��امل
بأس��ره» ،وق��ال برنادش��و « كل الث��ورات
أكل��ت رجاهل��ا إال ث��ورة احلس�ين خّل��دت
رجاهل��ا ،احلس�ين ال��ذي تعل��م من��ه غان��دي
وماوتس��ي تون��غ وكل ط�لاب احلري��ة،
فحسني اخللود وحسني الشهادة وحسني
اإلباء وحسني الكربياء ،واحلسني صرخة
احل��ق ض��د الباط��ل ،فه��و ،علي��ه الس�لام،
مش��عل األح��رار وعش��ق يتج��دد وث��ورة
تتج��ذر وتتعش��ق يف الواق��ع اإلنس��اني
وث��ورة الص�لاح واإلص�لاح ،فك��م م��ن
الطغ��اة أرادوا حم��و ذك��ر احلس�ين ولك��ن
احلسني يزداد توهجا وزهوا ،ألنه أخلص
هلل فأف��اض علي��ه م��ن الطاق��ة العظم��ى
والكرام��ات وأس��بغ علي��ه نعم��اءه وجعل��ه
موطنا لألفئدة احلرة وأكرمه بالشهادة
وجعل��ه حج��ة عل��ى خلق��ه.
مسؤوليتنا اجتاه ثورة احلسني

الب��د أن يرتف��ع مس��توى م��ن يق��وم
ب��إدارة األماك��ن العبادي��ة إىل مس��توى
املس��ؤولية الديني��ة والدنيوي��ة ف�لا ميك��ن
له أن حيتكر املس��جد أو احلس��ينية جلهة
أح��د أو لطائف��ة معين��ة أو لعائل��ة معين��ة
أو جمموع��ة معين��ة ومن��ع اآلخري��ن م��ن

املش��اركة يف إدارته��ا ك��ون ه��ذا املرك��ز
بيت��اً م��ن بي��وت اهلل أذن اهلل أن يذك��ر
في��ه امس��ه وليس حك��راٍ على إمام مجاعة
مع�ين أو خطي��ب مع�ين.
اجلي��ل املعاص��ر م��ن الش��باب
والش��ابات البد هلم أن يس��جلوا حضورهم
يف ه��ذه األماك��ن واملش��اركة فيه��ا
واقام��ت احملاض��رات والن��دوات واملش��اريع
اخلريي��ة ليجس��دوا أه��داف املس��جد
إليص��ال فك��ر الثورة احلس��ينية وحتقيق
أهدافه��ا الس��امية ونش��ر مع��ارف أه��ل
البي��ت ،عليه��م الس�لام ،تربي��ة اجلي��ل
باملفاهي��م احلس��ينية الصحيح��ة ه��ي
بداي��ة لتحصين��ه من االحن��راف واألفكار
والثقاف��ات ال��واردة م��ن خ��ارج الدي��ن
احلني��ف حت��ى يق��وم املس��جد بتقدي��م
واجب��ه الدي�ني والرس��الي يف تبليغه��ا ع��ن
طري��ق احملاض��رات واقام��ة عزاء احلس�ين
وتعري��ف اجملتم��ع خصوصي��ات اجلي��ل
اإلس�لامي املعاص��ر ع��ن طري��ق ثقاف��ة
ونهض��ة احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ومع��امل
ثورت��ه وإش��عاعاتها الفكري��ة ،دعون��ا
نق��ف وقف��ة اجيابي��ة مش��رفة يف الرتف��ع
ع��ن العصبي��ات والفئوي��ات واحلزبي��ات
واحملوري��ات الضيقة ،لنجعل من املس��جد
أو احلس��ينية أو امل��آمت منطلق��ا للثقاف��ة
احلس��ينية الرس��الية مبفهومه��ا اجلدي��د،
أال وه��و إحي��اء فريض��ة األم��ر باملع��روف
والنهي عن املنكر وإقامة الصالة وإشاعة
روح العم��ل املش�ترك م��ن أجل بن��اء اجليل
الرس��الي اجلدي��د ال��ذي يش��ارك يف بن��اء
اجملتم��ع وهدايت��ه اىل الطري��ق القوي��م،
لك��ي جن�ني مث��رات ه��ذا العم��ل الرس��الي
بأن نرى جمموعة من الش��باب والش��ابات
الذين يتمتعون بروح رسالية ويتحملون
أعباء املسؤولية أجتاه هذا الدين احلنيف
ليش��عروا بالثق��ة بالنف��س وأن اجلي��ل
األق��دم منه��م حيرتمه��م ويك��ن هلم احلب
والوفاء من أجل أن يكش��فوا عن طاقاتهم
وإمكاناته��م ليحقق��وا آماهل��م وتطلعاته��م
يف بن��اء أنفس��هم و خدم��ة اجملتم��ع
اإلس�لامي م��ن حوهل��م ،فالب��د لن��ا م��ن
نظرة إىل مس��اجدنا وحس��ينياتنا ومآمتنا
حتى نس��تطيع أن جنعلها عامر ًة بالناس
هلدايته��م مل��ا في��ه الص�لاح للدني��ا وس��عادة
اآلخ��رة.

س :كيف نربي أبناءنا على حب أهل البيت؟
ج :بيــان ســيرة حياتهــم وفضائلهــم،
وبيــان دورهــم فــي إنقــاذ اإلنســان مــن براثــن
الجهــل والرذيلــة ،وبإحضارهــم فــي المجالــس
والمحافــل الدينيــة ،وزيــارة أهل البيــت ،عليهم
الســام ،مــن بعيــد أو مــن قريــب ،وتــاوة بعــض
األحاديــث المرويــة عــن أهــل البيــت ،عليهــم
الســام.

س :دعــاء التوســل يتضمــن التوســل بأربعــة
عشــر معصومــً .فهــل يصــح أن يتــم التوقــف
بعــد ذكــر كل معصــوم واإلتيــان بمقاطــع نعــي
أو ذكــر قصــة أو روايــة محزنــة الســتجالب البــكاء
مــن المســتمعين وهــي عــن نفــس المعصــوم
ثــم متابعــة الدعــاء هكــذا؟ وكــذا فــي أدعيــة ليلــة
القــدر؟ أم أن هــذا الفعــل يقلــل مــن الثــواب أو ال؟
ج :ال بأس

س :مــا هــو حكــم لبــس الســواد وســائر مظاهر
الحــزن علــى مصــاب كربالء؟
ج :مــا دام يُعتبــر شــعيرة مــن الشــعائر
الحســينية فإنــه مســتحب.

س :أعــرف البعــض ممــن يمشــي إلــى كربــاء
قــد ســرقوا أمــوال العــراق أثنــاء ســقوط الطاغيــة،
فكيــف يذهبــون الــى كربــاء؟ هــل يزكــون
أموالهــم قبــل الزيــارة؟
ُ
ُّ
امــرِ ٍئ ِب َمــا
ج :تقــول اآليــة الكريمــة {:كل ْ
َه ٌ
يــن} فالعمــل الصالــح لــه ثوابــه،
ــب ر ِ
س َ
َك َ
والعمــل الســيئ لــه عقابــه ،ومــن ســرق أمــوال
النــاس عليــه أن يعيــد حقــوق النــاس إليهــم،
وال أحــد يقــول بــأن الزيــارة تقــوم مقــام إعــادة
ســيئ
حقــوق اآلخريــن ،فلــكل عمــل صالــح أو
ٍ
حســابه.

س :يوجــد عنــدي نــذر لإلمــام الحســين ،عليــه
الســام ،فمــاذا أفعــل بــه؟
ج :يكفــي أن تنفقــه فــي وجــوه البــر وأعمــال
الخير.
س :إذا جــاء الزائــر الــى مرقــد ســيد الشــهداء،
عليــه الســام ،يــوم الثانــي عشــر مــن صفــر صفــر
مث ـ ً
ا وزار ســيد الشــهداء ثــم عــاد الــى محافظتــه
فهــل ينــال فضــل الزيــارة أم أ ّنهــا منحصــرة بيــوم
االربعيــن فقــط؟
ج :اذا كان باإلمــكان الزيــارة فــي نفــس
اليــوم فقــد يتضاعــف األجــر إن شــاء اهلل وإذا
زرتــه قبــل ذلــك التاريــخ فلــك األجــر والثــواب.
س :الدعــاء فــي حالــة الحركــة دعــاء الجوشــن
الكبيــر وزيــارة عاشــوراء وعمــوم األدعيــة التــي بهــا
تكــرار بعــض المقاطــع بكثــرة وتأخــذ وقتــً طوي ـ ً
ا،
هــل يصــح أن يتــم قراءتهــا فــي حــال األعمــال أم
لتحصيــل الثــواب الموعــود والتأثيــر المخصــوص
يلــزم اإلتيــان بهــا مــن جلــوس واســتقرار؟ وهــل
يختلــف الحكــم إذا كانــت القــراءة واجبــة كالنــذر؟
ج :ال بــأس بالقــراءة فــي كل الحــاالت ،ولــكل
حالــة أجرهــا المناســب لهــا إن شــاء اهلل تعالــى.

س :هــل يجــوز عقــد الــزواج أو الدخــول يــوم
عاشــوراء وكذلــك فــي شــهر محــرم وصفــر؟
ومــا حكــم مظاهــر الفــرح كاالحتفــال بالــوالدة
أو بمناســـــبة االنتقـــــال إلــى ســـــكن جـــــديد أو
النجــاح فـــــي المدرســة ،أو الحصــول علــى وظيفــة
أو غيرهــا؟
ج :إن كان عنــادًا ألهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،ومصائبهــم فهــو حــرام ،وفــي غيــر
هــذه الحالــة ينبغــي تــرك ذلــك ،وخصوصــً مــن
جهــة أنــه يجــرح عواطــف المؤمنيــن ومشــاعر
المواليــن ألهــل البيــت ،عليهــم الســام.
س :هــل تعييــن األيــام فــي العشــرة بأســماء
أصحــاب وأهــل بيــت الحســين ،عليــه الســام ،الزم؟
ج :هــذه عــادة جــرى عليهــا الخطبــاء وأربــاب
الشــعائر الحســينية ،وال بــأس بهــا.

أﻳﻠﻮل | 2015
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للحس�ين ،علي��ه الس�لام ،فم��ا هي احلكاي��ة...؟!
الفرصة الذهبية لإلصالح والتغيري

في مدرسة كربالء..

الشباب ينشدون األمل ويرسمون طريق التغيير
أجرى التحقيق :عيل جواد  -قاسم الكرعاوي
ّ
يحث الخطى نحو الحسين ،عليه السالم ،ال صوب مشهده على
الجميع
االرض  -كربالء المقدسة -وحول ضريحه المقدس ،وحسب ،وإنما باتجاه
اشعاعاته المضيئة التي تهب الحياة للنفوس ،وتساعد على التغيير
تار ًة واالصالح تارة اخرى .وهذا ما نالحظه على صعيد االفراد ،كما نالحظه
في الجماعات ،في اطار المجتمع والشعب واالمة بأسرها .وبين هؤالء
غضة وطرية في تركيبتها البدنية والذهنية
االفراد ،تبدو للعيان ،شريحة ّ
والنفسية ،فهي في قمة الحيوية ،وهي تتحرك بنشاط ملحوظ في أيام
محرم الحرام وصفر الخير ،لتشارك اآلخرين في استقطاب شيء من هذا
الشعاع الساطع .إنهم الشباب ...حيوية ،ونشاط ،وطموح و إبداع وتطلع
نحو المستقبل ...وسمات عديدة اخرى تغري القلم بحسنها وجدارتها .كل
ذلك نالحظه يتجسد في الفعاليات المختلفة إلحياء ذكرى االمام الحسين،
عليه السالم ،من مواكب عزاء ،وهيئات خدمية ،وتجمعات ثقافية وغيرها
كثير .فكان البد من استجالء الرؤى واالفكار من هذه الشريحة الحيوية،
للوقوف على نشاطها من جهة ،ومكتسباتها من النهضة الحسينية،
من جهة أخرى ،فكان هذا التحقيق.
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أينم��ا جتول��ت وجلس��ت وجالس��ت خ�لال
ش��هري حم��رم احل��رام وصف��ر اخل�ير ،وجدت
الش��باب أمامك ،بفئات عمرية خمتلفة ،رمبا
من مرحلة ما دون الشباب ،ويف سن املراهقة،
وحت��ى س��ن الرجول��ة ،وه��م يف حال��ة م��ن
الغليان واحليوية ّ
قل نظريها يف أية مراس��يم
عامة ،او طقوس اجتماعية او دينية يف العامل
كل��ه .وه��و م��ا يس��تحضر احلال��ة النفس��ية
الكامن��ة يف نف��س االنس��ان ل��دى تفاعل��ه
الش��ديد اىل درج��ة احل��ب العمي��ق والص��ادق،
ب��أن يك��ون يف صمي��م ذل��ك الش��يء ،وأن يك��ون
ذل��ك الش��يء يف صميم��ه ايض��اً ،مبعن��ى أنن��ا
ام��ام حماول��ة صادق��ة للتجان��س ...لك��ن مل��اذا
كل هذا اجلهد؟ وما هي االهداف واملقاصد؟
فقد جلسنا مع طلبة مدارس وجامعات ،ومع
كس��بة يف الس��وق .اجلميع يهتفون باخلدمة

كان��ت لن��ا جول��ة عل��ى جتم��ع الرمح��ة
الرس��الي يف كرب�لاء املقدس��ة ،وه��و أح��د
التش��كيالت الش��بابية ال�تي تعمل حت��ت رعاية
املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد
حمم��د تق��ي املدرس��ي  -دام ظل��ه -فوجدن��ا
العش��رات م��ن الش��باب ،م��ن فئ��ات عمري��ة
خمتلف��ة ،وه��م يف نش��اط دؤوب وعم��ل واس��ع
النط��اق؛ س��واء يف احملاف��ل القرآني��ة او اقام��ة
اجملال��س احلس��ينية ،وايض��اً ق��راءة األدعي��ة
املأثورة اسبوعياً وبشكل منتظم ،أو يف تنظيم
الرح�لات التثقيفي��ة ،ه��ذا كل��ه اىل جان��ب
النش��اط احلس��يين يف ه��ذه االي��ام حتدي��داً،
ال��ذي ح�وّل التجم��ع اىل ش��جرة يانع��ة تتف��رع
منه��ا عش��رات اهليئ��ات والفعاليات احلس��ينية،
تعم��ل لي��ل نه��ار يف كل م��كان.
الس��يد مه��دي األعرج��ي ،املش��رف عل��ى
ه��ذا التجم��ع ،أج��اب عل��ى م��ا كن��ا نبح��ث عنه
ب�ين زواي��ا التجمع��ات الش��بابية ،ح��ول عالق��ة
الش��باب بالنهض��ة احلس��ينية ،وم��ا ال��ذي
يكس��بونه م��ن االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
فق��ال باحل��رف الواح��د« :إنه��ا فرص��ة ذهبي��ة
للش��باب ألن يس��تفيدوا م��ن ه��ذه االج��واء
املعنوي��ة يف طري��ق التغي�ير واإلص�لاح،
فالش��اب بطبع��ه العاطف��ي ،مع � ّرض ملغري��ات
النفس ،لذا فان مراسيم إحياء ذكرى االمام
احلسني ،عليه السالم ،متثل «الطريق السريع
للوص��ول اىل املرات��ب الراقي��ة للش��خصية
االنس��انية ،ومثالن��ا يف ذل��ك احل��ر الرياح��ي».
وكان اىل جانبن��ا ،ع��امل دي��ن آخ��ر وه��و
ش��اب ياف��ع ايض��اً ،ع�� ّرف نفس��ه بأن��ه الس��يد
ّ
يت��ول مس��ؤولية
حس�ين االعرج��ي ،وه��و
إمام��ة اجلماع��ة يف مس��جد أم�ير املؤمن�ين،
علي��ه الس�لام ،حي��ث مق��ر التجم��ع ،أض��اف يف
هذا الس��ياق بالقول« :ان ما يتعلمه الش��اب من
االم��ام احلس�ين؛ حتم��ل املس��ؤولية يف اجملتمع
ال��ذي يعي��ش في��ه ،وحتدي��داً؛ االم��ر باملع��روف
والنه��ي ع��ن املنك��ر ،ومتابع��ة أوض��اع الن��اس

واحتياجاته��م ،اىل جان��ب التحّل��ي بصف��ات
العط��اء والتضحي��ة ،ث��م يك��ون ق��دوة اجملتم��ع
يف ه��ذه الصف��ات وغريه��ا.
ويف ه��ذه االثن��اء انض��م الين��ا ش��اب ياف��ع
آخ��ر يواص��ل دراس��ته يف املرحل��ة االعدادي��ة،
ّ
يت��ول مس��ؤولية ادارة
ويف نف��س الوق��ت،
«هيئ��ة كش��افة الرمح��ة» ،وق��د ع� ّرف نفس��ه
بان��ه «لي��ث  -أب��و بصري املرادي» ،وق��ال« :االمام
احلسني ،عليه السالم ،شعلة يف قلوب الشباب
وهي تضيء هلم الطريق ،بش��رط اس��تفادتهم
م��ن ه��ذه الفرص��ة م��ن خ�لال املش��اركة يف
الربام��ج الثقافي��ة واالجتماعي��ة» .واتفق معه،
أم�ير ،وه��و طال��ب جامع��ي ،يعم��ل ضمن هيئة
«عاب��س الش��اكري» احلس��ينية ،فيؤكد باننا
نالح��ظ العدي��د م��ن الش��باب غ�ير امللتزم�ين
ديني�اً واخالقي�اً ،حيص��ل لديه��م تغيري عجيب
يف س��لوكهم يف أي��ام عاش��وراء واالربع�ين».
أم��ا دور ه��ذا الش��اب املتو ّث��ب واحلس��يين
يف نق��ل ه��ذه الرس��الة اىل أس��رته وجمتمع��ه،
فأج��اب الس��يد مه��دي األعرج��ي مبين �اً ع��دة
نق��اط يف ه��ذا اجمل��ال:
 -1املن�بر احلس��يين «الش��بابي» ،مبعن��ى أن
يك��ون اخلطي��ب ش��اباً يافع�اً ،فه��ذا ي�ترك بال��غ
األث��ر يف نف��وس الش��باب املس��تمعني.
 -2تكوي��ن الصداق��ات والعالق��ات الطيب��ة
والبناءة.
 -3توس��يع اجملامي��ع الصغ�يرة ،م��ن
خ�لال برام��ج متع��ددة ،مث��ل إقام��ة الرح�لات
والزي��ارات وغريه��ا.
 -4الرتبي��ة الفكري��ة والروحي��ة ،متمثل��ة
يف إقامة األدعية املأثورة بش��كل منتظم ،مثل
دع��اء كمي��ل ،ودع��اء الندب��ة ودع��اء التوس��ل،
وايض��اً يف املناس��بات الديني��ة مث��ل؛ الغدي��ر
واالربع�ين وي��وم عرف��ة وغريه��ا.
وأم��ا ع��ن النش��اطات احلس��ينية ه��ذه
االي��ام؟ فق��د أوض��ح الس��يد مه��دي األعرج��ي
ب��أن جتم��ع الرمح��ة الرس��الي ،يرع��ى
جمموع��ة هيئ��ات وفعالي��ات حس��ينية وه��ي:
هيئ��ة االم��ام احلس��ن ،علي��ه الس�لام ،وهيئ��ة
بري��ر بن خضري ،وهيئ��ة علي األكرب ،وهيئة

وه��ب النصران��ي ،وهيئ��ة حبي��ب ب��ن مظاه��ر،
وهيئ��ة عاب��س الش��اكري ،وهيئ��ة كش��افة
الرمحة ،وهذه اهليئة حصراً  -يضيف الس��يد
موضح�اً -ينش��ط فيه��ا الش��باب اليافع��ون م��ن
طلب��ة املتوس��طة.
اجلميع أكدوا لنا تفاعل اجملتمع بشكل
كب�ير م��ع اجملال��س احلس��ينية وخمتل��ف
الفعالي��ات احلس��ينية والثقافي��ة ال�تي تقيمه��ا
ه��ذه اهليئ��ات ،ب��ل ان بع��ض الكس��بة يتربع��ون
مب��ا حتتاج��ه اهليئات من الش��اي والس��كر واملاء
املعق��م وغ�يره .واش��ار االخ حمم��د الرحيم��ي،
من هيئة علي األكرب ،باننا مسعنا من بعض
الناس ،أنهم مل يش��هدوا جمالس حس��ينية يف
ح ّيهم السكين منذ سنوات !...لذا فهم ممتنون
م��ن ه��ذه املبادرة .علماً أن اجملالس احلس��ينية
ال�تي تقيمه��ا ه��ذه اهليئ��ات ،ه��ي باحلقيق��ة،
أش��به بالس��فراء احلس��ينيني ،حي��ث ينطل��ق
الشباب من مساجدهم وجوامعهم اىل مناطق
س��كنية بعي��دة عنه��م بغي��ة إحي��اء ذك��رى
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام.
احلسني ،عليه السالم ،يساعدنا
عىل االختيار الصحيح

ويف م��كان آخ��ر كان لق��ا ٌء م��ع ،مصطف��ى
ف��واز حمم��د ،املتخ�� ّرج حديث��اً م��ن كلي��ة
اهلندس��ة ،جامع��ة كرب�لاء ،حدثن��ا ع��ن تأثري
النهض��ة احلس��ينية عل��ى منظوم��ة االخ�لاق
والس��لوك ل��دى الش��باب ،وق��ال :ان «الش��اب
جي��د يف املواك��ب احلس��ينية والتجمع��ات
املوج��ودة خ�لال ه��ذه الف�ترة ،جمموع��ة م��ن
القي��م ومنظومة اخالقية عظيمة ،وألن هذه
املنظوم��ة االخالقي��ة متصل��ة بأه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،فانه��ا تؤث��ر يف أخ�لاق الش��اب
وتهدي��ه اىل الطري��ق الصحي��ح .ل��ذا علين��ا
االستفادة من هذه االجواء لفائدة الشباب من
خالل اجملالس احلسينية اليت تقدم مواضيع
عقائدي��ة ع��ن التوحي��د وع��ن الوالي��ة و أه��ل
البي��ت ،حت��ى يعرف الش��اب طريقه يف احلياة،
وطبيع��ة الش��باب يف ه��ذه املرحل��ة العمري��ة،
حبث��ه ع��ن الطري��ق ال��ذي جي��ب ان خيت��اره

املجالس احلسينية التي تقيمها اهليئات احلسينية الشبابية ،أشبه بالسفراء
احلسينيني ،حيث ينطلق الشباب من مساجدهم وجوامعهم اىل مناطق
سكنية بعيدة عنهم بغية إحياء ذكرى االمام احلسني ،عليه السالم
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015
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منتظر غانم ،الطالب يف
املرحلة املتوسطة ،يؤكد
قدرته عىل تغيري املجتمع
عندما نعرف الرس يف انتصار
النهضة احلسينية ،وتتمثل
يف النية اخلالصة هلل -تعاىل-
وهذا ما مكّن االمام احلسني،
عليه السالم ،من تغيري احلر
الرياحي
هيئة شباب االمام احلسن ،تأسست عام 1961
اجللسات احلوارية االسبوعية ملنتدى القرآن الكريم

يف حيات��ه .وه��ذه املوضوع��ات ه��ي ال�تي تدل��ه
عل��ى الطري��ق الصحي��ح ،وكيفي��ة الوص��ول
الي��ه ،كم��ا يف فريض��ة الص�لاة ،فه��ي واجب��ة،
واجلمي��ع يدع��و اليه��ا ،لك��ن م��ا ه��ي كيفيته��ا
وطريقته��ا...؟
وكان اىل جان�بي أمح��د حمم��د ،الطال��ب
يف كلي��ة الط��ب ،جامع��ة كرب�لاء .اتف��ق م��ع
صديق��ه يف تأث�ير املن�بر احلس��يين يف ترس��يخ
القي��م االخالقي��ة واالنس��انية للنهض��ة
احلس��ينية يف نف��وس الش��باب ،ودع��ا خطب��اء
املن�بر احلس��يين اىل تس��ليط الض��وء عل��ى
املواق��ف االخالقي��ة واالنس��انية ال�تي ش��هدتها
واقع��ة الط��ف ،مثل س��قي احلر وجن��وده باملاء،
وقضي��ة االم��ام العب��اس ،علي��ه الس�لام ،م��ع
امل��اء ،وغريه��ا م��ن املواق��ف ،هل��ا تأث�ير عمي��ق يف
نف��وس الش��باب ،وجتعله��م يتغ�يرون ،لي��س
فق��ط خ�لال الش��هرين؛ وإمن��ا ط��ول أش��هر
الس��نة ،وبش��كل دائ��م يف حياته��م.
ه��ذا م��ا كان م��ن اجملال��س احلس��ينية ،و
أج��واء عاش��وراء واالربع�ين ،لك��ن؛ ه��ل لإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،تأث�ير مباش��ر عل��ى
حي��اة الش��باب ه��ذه االي��ام؟
أج��اب أمح��د بدعوت��ه الش��باب إلج��راء
مقارن��ة ب�ين الوض��ع ال��ذي يعيش��ونه حالي �اً،
وب�ين الوض��ع ال��ذي كان علي��ه اصح��اب
االمام احلس�ين ،عليه الس�لام ،يف تلك الفرتة،
وكي��ف وصل��وا اىل املرتب��ة الس��امية واملنزل��ة
العظيم��ة ،يكتش��ف حقيق��ة وضع��ه وم��ا علي��ه
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صنع��ه ،كم��ا ل��و أن��ه «وس��ط املعرك��ة ،ب�ين
جي��ش االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وجيش
عم��ر ب��ن س��عد» ،الس��يما وأن يف يوم عاش��وراء،
هنال��ك أمثل��ة و ق��دوات للش��باب يف التضحي��ة
والوف��اء والوع��ي العمي��ق لألم��ور .مث��ل عل��ي
االك�بر والقاس��م اب��ن االم��ام احلس��ن ،عليهما
الس�لام ،وبذل��ك يس��هل علي��ه احلص��ول عل��ى
ال��دروس والع�بر.
أم��ا الطال��ب اجلامع��ي اآلخ��ر؛ جمتب��ى
طال��ب عب��د العزي��ز ،م��ن كلية الط��ب جامعة
كرب�لاء املقدس��ة ،فق��د أك��د ه��و اآلخ��ر على
ق��درة الش��باب عل��ى االس��تفادة م��ا أمكنه��م،
م��ن النهض��ة احلس��ينية حلياته��م وجملتمعهم

الرادود الشاب ،عباس
الساعدي« :عاشوراء
واالربعني ،ليس بداية
لتغيري املالبس ،من امللونة
اىل السوداء ،إنام هي
مدرسة و منهج ،بل حماولة
لتغيري النفوس وتنقية
القلوب»
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ايضاً ،فالطالب اجلامعي «بامكانه أخذ الكثري
م��ن النهض��ة احلس��ينية اخلال��دة ،فم��ن روح
التدي��ن ال�تي تبثه��ا مصيب��ة اإلم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،إىل قيم��ة املس��ؤولية جت��اه
واق��ع اجملتم��ع ،إىل أهمي��ة ب��ث روح التغي�ير
في��ه ،يش��عر الطال��ب اجلامع��ي إذا م��ا ع��اش
يف األج��واء العاش��ورائية ،فان��ه حب��ق س��يكون
إنس��اناً آخ��ر».
ماذا تقول الرباعم عن
احلسني ،عليه السالم؟!

بع��د االس��تماع اىل الطلب��ة الش��باب ،كان
البد من أن نعرج على املواكب الشبابية اليت
تض��م ثّل��ة م��ن اليافع�ين والرباع��م م��ن طلب��ة
املتوس��طة واالعدادي��ة ،وم��ا ه��ي احواهل��م يف
أج��واء النهض��ة احلس��ينية ،وم��ا ال��ذي وج��دوه
خالل مراسيم إحياء ذكرى االمام احلسني،
علي��ه الس�لام .فكان��ت لن��ا جول��ة قص�يرة م��ع
موك��ب ش��باب املرتض��ى الرس��الي ،ومق��ره
يف ح��ي الغدي��ر ،وه��و اآلخ��ر ،م��ن التجمع��ات
الش��بابية ال�تي تعمل برعاية املرجع املدرس��ي،
يف مدينة كربالء املقدسة واألحياء احمليطة
بها.
س��جاد ري��اض ،الطال��ب يف املرحل��ة
املتوس��طة ،حت��دث لن��ا عم��ا يكس��به الش��اب م��ن
النهض��ة احلس��ينية ،فانطل��ق يف احلدي��ث م��ن
اآلي��ة القرآني��ة{ :إن اهلل ال يغــر مــا بقــوم
حتــى يغــروا مــا بأنفســهم} .وأن عل��ى

«الش��اب أن تتوف��ر لدي��ه إرادة التغي�ير ،حت��ى
يتغ�ير فع�ل ً
ا .و اذا اردن��ا التأث�ير يف الش��باب،
الب��د ان تتوف��ر االخ�لاق احلمي��دة ال�تي ت�ترك
تأثريه��ا يف الش��باب ،وهك��ذا فع��ل رس��ول اهلل،
صلى اهلل عليه وآله» .واقرتح هذا الشاب اليافع
عل��ى املعني�ين عل��ى أم��ر الرتبي��ة والتعلي��م يف
الدول��ة ،وم��ن اج��ل تكري��س مفاهي��م وقي��م
حص��ة
النهض��ة احلس��ينية ،أن تك��ون هنال��ك ّ
دراس��ية خاص��ة يف مدارس��نا ع��ن منه��ج االمام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام».
أما الرادود الش��اب ،عباس الس��اعدي ،فقد
أش��ار اىل مس��ألة مهمة أخرى يف هذا الس��ياق،
وه��ي ان يك��ون التفاع��ل م��ع قضي��ة االم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،جوهري�اً وليس فقط
ظاهرياً ،باستبدال املالبس امللونة اىل املالبس
السوداء اللون ،ألن «أيام عاشوراء ليست بداية
لتغي�ير املالب��س م��ن امللون��ة اىل الس��وداء ،إمن��ا
ه��ي مدرس��ة و منه��ج ،ب��ل حماول��ة لتغي�ير
النف��وس وتنقي��ة القل��وب».
وع��ن تأث�ير النهض��ة احلس��ينية عل��ى
اخ�لاق وس��لوك الش��باب ،ق��ال س��جاد س��رحان:
«عندم��ا نع��رف ملاذا قدم االمام احلس�ين ،عليه
السالم ،طفله الرضيع ،ونعرف انه قدم كل
ش��يء يف س��بيل اهلل ،نع��رف س��ر اخلل��ود ال��ذي
منح��ه إي��اه اهلل  -تع��اىل. -
أم��ا س��تار؛ الطال��ب اآلخ��ر يف املرحل��ة
االعدادي��ة ،فتح��دث لن��ا ع��ن كيفي��ة صياغ��ة
الثقافة والفكر من النهضة احلس��ينية فقال:
«ميكنن��ا الرتكي��ز عل��ى احل��وار ال��ذي دار ب�ين
االمام احلس�ين ،عليه الس�لام ،وب�ين اصحابه.
وكذل��ك خ�لال مواجهت��ه أع��داءه ،فه��و مل

يبادره��م بالقت��ال ،امن��ا حرص على إرش��ادهم
و إصالحه��م عل��ى أم��ل تغيريه��م .و أن يعودوا
اىل صوابه��م».
وأي��ده منتظ��ر غ��امن ،الطال��ب يف املرحل��ة
املتوس��طة ،ب��ـ «نع��م؛ نتمك��ن م��ن ذل��ك .عندم��ا
نغي من واقعنا وواقع أهلنا وجمتمعنا ،والبد
ّ
م��ن االش��ارة اىل الس��ر يف انتص��ار النهض��ة
احلس��ينية ،وتتمث��ل يف الني��ة اخلالص��ة هلل
تع��اىل -وه��ذا م��ا م ّك��ن االم��ام احلس�ين،علي��ه الس�لام ،م��ن تغي�ير احل��ر الرياح��ي،
كم��ا مارس��ت مهم��ة التغي�ير م��ن بع��ده ،اخته
العقيل��ة زين��ب ،عليه��ا الس�لام ،م��ن خ�لال
اس��تخدامها اس��لوب االع�لام الرس��الي».
فيم��ا رأى أمح��د ع��ادل ،الطال��ب يف
املرحلة املتوسطة ،بأن «علينا ان نعرف ً
بداية؛
مل��اذا خ��رج االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،فهو
مل يك��ن يري��د إث��ارة االضط��راب يف اجملتم��ع،
وإمن��ا ملواجه��ة طغي��ان يزي��د ،وس��وء حكم��ه،
وإلعالء كلمة االسالم ،و راية «ال اله اال اهلل».
اهليئات و»التكيات» ومسرية األجيال

تس��عى اهليئ��ات احلس��ينية يف كرب�لاء
املقدس��ة ،ب��ل يف كل م��كان ،اىل أن ت��ؤرخ
لنش��اطها ،وتعطي��ه بع��داً تارخيي��اً عميق��اً،
فتحرص على تس��جيل تاريخ تأسيس��ها الذي
يع��ود البع��ض منه اىل حنو قرن من الزمن ،او
يع��ود اىل عق��د االربعين��ات واخلمس��ينات م��ن
الق��رن املاض��ي ،وبهذا تكتس��ب هيبة ومكانة ملا
هل��ا م��ن قص��ب الس��بق يف اخلدم��ة احلس��ينية.
أم��ا اهليئ��ات احلس��ينية الش��بابية فانه��ا ال
حتت��اج اىل تاري��خ ،إمن��ا لديه��ا دلي��ل ملم��وس

م��ن العم��ق التارخيي ،وهو ح� ّ�ي يُرزق ،ينبض
باحليوي��ة والعط��اء ،فم��ع ك�بر س � ّنه وغ��زو
الش��يب لش��عر رأس��ه ،ال جن��د م��ا حيج��ب ق��وة
القل��ب وروح الش��باب الكامن��ة يف نف��وس م��ن
التقين��ا به��م يف أي��ام عاش��وراء االمام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،وم��ا أكثره��م يف املدين��ة
املقدس��ة.
جلس��نا يف هيئ��ة ش��باب القاس��م ،علي��ه
الس�لام ،وه��ي عب��ارة ع��ن خيم��ة يف ش��ارع ب�ين
اهلم��ة العالي��ة والنش��اط
احلرم�ين ،ولك��ن ّ
ال��دؤوب ،جع��ل منه��ا مرك��ز اس��تقطاب
للزائري��ن .وم��ن اب��رز نش��اطها تس��يري موكب
القاسم ،عليه السالم ،على شكل «ز ّفة عرس»
رمزي��ة ،بقال��ب حزي��ن ،تق�� ّرب ص��ورة ذل��ك
عم��ه
الش��اب ال��ذي ضح��ى حبيات��ه ب�ين ي��دي ّ
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،يف س��بيل اهلل .وق��د
حت��دث لن��ا ع��ن ه��ذه الفعالية احل��اج «عبودي»
املس��ؤول ع��ن اهليئ��ة ،وال��ذي اش��ار اىل تاري��خ
تأسيس��ها يف س��نة  ،1980ويف ب�لاد املهج��ر
(اي��ران).
أم��ا ع��ن جتربت��ه يف ابت��كار موك��ب
«الز ّف��ة» ،فق��ال« :كان��ت باحلقيق��ة نوع�اً م��ن
التحدي ،لعدم مراس��يم هكذا ،ضمن الشعائر
احلس��ينية املعروف��ة قدمي��اً يف كرب�لاء
املقدس��ة ،مث��ل اللط��م والزجني��ل واملش��اعل
ومواك��ب اهلتاف��ات احلس��ينية وغريه��ا .إن
جم��رد وج��ود ش��باب يلبس��ون االبي��ض يف
موكب مميز يف أيام عاشوراء ،حبد ذاته يثري
التس��اؤل واالس��تغراب .ولك��ن بع��د جتربت�ين،
لعام�ين متوالي�ين ،وبع��د أن مسع��ت اص��وات
االعرتاض من البعض  -يقول احلاج عبودي-
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تحقيق
«توجه��ت اىل مساح��ة آي��ة اهلل الس��يد كاظ��م
القزوي�ني  -ط��اب ث��راه -وأخربت��ه بالقضي��ة،
فقال :ش��اهدت املوكب بنفسي ،والحظت أنه
اس��تنزل الدمع��ة م��ن الن��اس ،وه��ذا يكف��ي لن��ا،
ف��دع كالم ه��ذا وذاك ،وامض يف طريقك.»...
وع��ن دور ه��ذه اهليئ��ات احلس��ينية يف
التأثري على الشاب واجملتمع يقول« :نعم؛ من
دخل يف هيئتنا من الشباب أبصر نور اهلداية،
فاقل��ع ع��ن ارتي��اد املقاه��ي والع��ادات الس��يئة
االخ��رى .لي��س فق��ط يف حم��رم وصف��ر وإمنا
يف س��ائر اي��ام الس��نة .ل��ذا نالح��ظ أن��ه يف ه��ذه
االي��ام ،م��ا أن ندع��و اح��داً م��ن الش��باب حت��ى
يس��رع للعمل واملش��اركة» .و اضاف موضحاً:
«ان كرب�لاء متث��ل مدرس��ة للع��امل يف العط��اء
والنش��اط والعمل الحياء النهضة احلس��ينية.
ث��م ان اجملل��س احلس��يين ميث��ل جامع��ة تق��دم
القي��م واملفاهي��م و ال��دروس والع�بر».
وللحدي��ث ع��ن اهليئ��ات احلس��ينية
باس��م الش��باب ،حنت��اج اىل صفح��ات كث�يرة
اليس��عها ه��ذا احل ّي��ز احمل��دود ،لك��ن جت��در
االش��ارة اىل كث��رة ه��ذه اهليئ��ات م��ن خ�لال
الالفت��ات ال�تي يراه��ا الزائ��ر هن��ا وهن��اك،
وه��ي تعك��س نش��اطات كب�يرة وهمم�اً عالي��ة
لش��باب جي��دون ش��خصيتهم احلقيقي��ة يف
خدمة القضية احلس��ينية .فهذه هيئة ش��باب
كرب�لاء ،وتل��ك هيئ��ة ش��باب االم��ام احلس��ن،
علي��ه الس�لام ،وهن��اك ،هيئ��ة ش��باب أم البنني،
وهك��ذا االمس��اء متع��ددة وه��ي تتش��ح بامس��اء

تحقيق
األئم��ة االطه��ار وأولي��اء اهلل الصاحل�ين .وم��ن
ه��ذه اهليئ��ات ال�تي اس��توقفتنا يف ش��ارع االم��ام
صاح��ب الزم��ان ،عج��ل اهلل فرج��ه ،وهي هيئة
ش��باب االمام احلس��ن ،وقد عّلق املشرف عليه،
ص��ورة قدمي��ة ،اتض��ح لن��ا فيم��ا بع��د أنه��ا تعود
اىل الستينات من القرن املاضي ،فقد تأسست
اهليئ��ة ع��ام  ،1961عل��ى ي��د احل��اج املرح��وم
حبي��ب علي��وي عل��وش ،والي��وم يت��وىل االحفاد
مس��ؤولية إدارة ه��ذه اهليئ��ة ويس��تمرون يف
أم��ر اخلدم��ة احلس��ينية ،م��ن تقدي��م الطع��ام
والش��راب للزائري��ن.
واحملصل��ة م��ن ه��ذه اجلول��ة الس��ريعة،
أن ه��ذه اهليئ��ات متكن��ت م��ن ش��ق طري��ق
اخلدم��ة احلس��ينية ام��ام اجلي��ل اجلدي��د ،مما
ميك��ن الق��ول مع��ه ،بأنه��ا حتول��ت اىل مس�يرة
متواصل��ة لألجي��ال ،رمب��ا بع��د عش��ر س��نوات
او عش��رين س��نة ،يأت��ي ش��باب ُج��دد ،ويقف��ون
اىل جان��ب آبائه��م وهم ش��باب الوق��ت احلاضر.
وهك��ذا املس�يرة متواصل��ة دون توق��ف.
تنظيم اهليئات الشبابية

م��ن املع��روف ،أن يف الس��احة الثقافي��ة يف
الع��راق ،كيان��ات وفعالي��ات ثقافي��ة خاص��ة
مس��ميات عدي��دة ،مث��ل
بالش��باب ،حت��ت
ّ
املنتدي��ات واالحت��ادات واجلمعي��ات وغريه��ا.
وه��ذه تعم��ل عل��ى ط��ول الس��نة ،واىل جانبه��ا،
كيان��ات وجتمع��ات ش��بابية تنش��ط بش��كل
ملح��وظ يف اي��ام حمرم احل��رام وصفر اخلري،

ومنه��ا منت��دى الق��رآن الكري��م ال��ذي ش��ارك
يف تأسيس��ه ،الس��يد ص��ادق املدرس��ي ،جن��ل
الس��يد املرج��ع املدرس��ي ،وم��ن أج��ل الوق��وف
على طريقة عمل هذه التجمعات الش��بابية -
احلسينية ،التقينا مساحته وأجرينا معه هذا
احلوار السريع ،وسألناه عن الطرق الناجحة
لنش��ر الثقاف��ة احلس��ينية بني الش��باب؟ فقال:
هناك طريقان:
االول :يف تطوي��ر االس��اليب .إذ الب��د م��ن
ت��دارك الش��عور باملل��ل ل��دى الش��باب م��ن ط��رح
نف��س االف��كار بأس��اليب تقليدي��ة ،وحن��ن
نعتقد ان اخلطاب الديين بش��كل عام ،حباجة
اىل تطوي��ر حت��ى يالم��س واق��ع الش��باب و
أفكاره��م .والتطوي��ر يك��ون؛ س��وا ًء يف نف��س
اخلطاب او احملاضرة او الدرس وغريها ،او يف
اخلطاب بش��كل عام ،من خالل االس��تفادة من
اجلان��ب الف�ني يف ط��رح االف��كار ،مث��ل ع��رض
بع��ض االف�لام الوثائقي��ة وغ�ير ذل��ك.
الثان��ي :يرتب��ط يف الرتكي��ز عل��ى
االم��ور ال�تي تناغ��م املرحل��ة العمرية للش��باب.
فالقضية احلس��ينية متثل منظومة متكاملة
م��ن املفاهي��م واالف��كار ،فم��ا حيتاج��ه الش��باب
ه��و املس��اعدة عل��ى اختي��ار الق��دوة م��ن واقع��ة
كربالء والتأكيد على الربط بني الدروس
املس��تقاة م��ن الواقع��ة ،وب�ين الواق��ع ال��ذي
يعيش��ه ،واملش��حون باملش��اكل و االزم��ات،
س��واء يف داخ��ل نفس��ه ،م��ن مش��اكل روحي��ة
واخالقي��ة ،او مش��اكل يف الواق��ع اخلارج��ي،

شباب وفتيان يتداولون النهضة احلسينية ضمن فعاليات جتمع الرمحة الرسايل

م��ن مش��اكل احلي��اة املختلف��ة .وبذل��ك تك��ون
له تلك الدروس والعرب وسيلة مساعدة حلل
ه��ذه املش��اكل.
وع��ن مس��ألة الك��م والكي��ف يف عم��ل ه��ذه
اهليئات احلسينية ،أوضح مساحته بأن «الكم
يف ه��ذه القضي��ة مطلوب لعدة اس��باب:
 -1اخت�لاف اجلغرافي��ا ،فعندم��ا تك��ون يف
كل منطقة ،هيئة حسينية فانها حتيي تلك
املنطق��ة ،وم��ن ث��م تكس��ب الش��باب وتربطه��م
باهليئة.
ا وس��بباً
 -2تع��دد اهليئ��ات يك��ون عام�ل ً
يف ب��روز الطاق��ات واملواه��ب الش��بابية ،مث��ل
الروادي��د واالداري�ين وختصص��ات اخ��رى.

مصطفى فواز ،خريج
كلية اهلندسة« :عىل
الشباب االقتداء بنهج
االمام احلسني االصالحي،
فالشاب مسؤول عن
صاحبه الذي يراه ينحرف،
بأن ينصحه وينبهه ،ال أن
يتخذ موقف الالمباالة»
موكب شباب املرتىض الرسايل يف زيارة ملكتب املرجع املدريس يف قضاء القاسم
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فقضي��ة االم��ام احلس�ين ،كلم��ا كان��ت
منتش��رة اكث��ر كان افض��ل و اكث��ر فائ��دة
لش��رحية الش��باب».
وع��ن رس��الته اىل الش��باب يف كل م��كان،
قال السيد صادق املدرسي« :كما قال مساحة
املرجع املدرس��ي  -حفظه اهلل -الش��باب؛ إما ان
يش��ارك يف تأس��يس هيئ��ة حس��ينية ،وإم��ا ان
ينتظم هو ضمن هيئة او حس��ينية ،واجملتمع
ال��ذي يك��ون اف��راده منتي��ون يف هيئ��ات
وجتمعات حس��ينية ،فانه سيكس��ب الكثري من
الفوائ��د ،ث��م ان ه��ذه اهليئ��ات ل��ن تقتص��ر يف
نش��اطها وعمله��ا عل��ى الفعالي��ات احلس��ينية،
إمن��ا توج��ه اهتمامه��ا اىل اجلوان��ب االنس��انية،
مث��ل مس��اعدة الفق��راء واحملتاج�ين .وايض��اً
مس��اعدة احلش��د الش��عيب ،فهنال��ك هيئ��ات
حس��ينية تبن��ت ه��ذه القضي��ة .كم��ا هنال��ك
حتدي��ات ثقافي��ة ،واهليئ��ات هل��ا دور كب�ير
يف ص��د اهلجم��ات الثقافي��ة ،كم��ا يف جم��ال
تربي��ة وإع��داد اجلي��ل الق��ادر عل��ى حتم��ل
مس��ؤولية مواجه��ة ه��ذه اهلجم��ات .وذل��ك من
خ�لال ال��دورات واملنتدي��ات وغريه��ا».
وع��ن براجم��ه للش��باب اجلامع��ي ،ق��ال
مساح��ة الس��يد املدرس��ي« :حن��ن نعتق��د أن
اجملتم��ع ل��ن يتمك��ن م��ن التحلي��ق يف مس��اء
العل��م والتق��دم ،إال م��ن خ�لال جاحن��ي
احل��وزة العلمي��ة واجلامع��ة .ومب��ا أن هنال��ك
شرحية واسعة من طلبة اجلامعات حيملون
ب��ذرة التديّ��ن يف النف��وس ،وه��ذه النس��بة

رمب��ا تص��ل اىل 90باملئ��ة ،فنح��ن حباج��ة اىل
برام��ج حتفيزي��ة وتش��جيعية لتنمي��ة تل��ك
الب��ذور ،الس��يما اذا عرفن��ا ان مف��ردة «التديّن»
ل��دى كث�ير م��ن الش��باب مقرون��ة بالقي��ود
والنواه��ي ،ف��اذا كان هنال��ك ش��اب جامع��ي
ُم��د يف دروس��ه ومتف��وق ،كم��ا ان��ه ملت��زم
ديني�اً ،س��يقدم لآلخري��ن ص��ورة ع��ن امكاني��ة
إعادة اللحمة بني العلم وااللتزامات الدينية.
وعدم وجود أي تعارض بينهما .وهذا يتجسد
خ�لال عالقات��ه الطيبة مع زمالئه واالس��اتذة
إلعط��اء مزي��د م��ن الواقعي��ة هل��ذا التق��ارب».
واض��اف مساحت��ه «بأنن��ا نلم��س حاج��ة
ش��ديدة ل��دى الش��باب اجلامع��ي ،اىل اجلان��ب
الروح��ي واملعن��وي ،فه��و مفق��ود يف نف��وس
الكث�ير منه��م ،وه��ؤالء يش��عرون باحلاج��ة
مل��لء ه��ذا الفراغ ،الس��يما بع��د اش��تداد االزمات
واملش��اكل ذات البع��د امل��ادي ،ل��ذا فه��و حباج��ة
اىل م��ا ينف��س ع��ن نفس��ه وهموم��ه .ث��م ان
اجلامع��ات ال تق��دم للش��باب االج��واء املعنوي��ة
والثقافي��ة ،امن��ا همه��ا إعط��اء ال��دروس ضمن
مناه��ج حم��ددة يتخ��رج الطال��ب جبان��ب
حم��دد ايض�اً ،ل��ذا يك��ون الطال��ب فاق��د للرؤية
مل��ا حي��دث يف احلي��اة ،وه��ذه مهم��ة اهليئ��ات
واملنتدي��ات والفعالي��ات احلس��ينية ملس��اعدة
الش��باب عل��ى حتدي��د ه��ذه الرؤي��ة وإغنائه��م
بالفك��ر والثقاف��ة االصيل��ة النابعة من القرآن
والكري��م والس��نة الش��ريفة .مب��ا يواك��ب
التط��ورات والواق��ع املوج��ود.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

53

مجتمع

مجتمع

النهضة
الحسينية
ملتقى
العقيدة
واالخالق
• زيارة االربعني،
وامليش يف طريق
كربالء ،فيها الكثري
من الدروس
الرتبوية والثقافية،
وال استطيع هنا
توضيحها ألنه ال
يستطيع فهمها إال
من حرض تلك الزيارة
و رأى بأم عينيه
أرقى درجات االخالق
الفاضلة التي تواكب
هذه املسرية العظيمة

ALHODAMAG.COM

54

سعد الشمري
ج��اء عن اإلمام الصادق ،عليه الس�لام،
أنه دعا لزوار االمام احلسني ،عليه السالم:
خصنا بالكرامة ووعدنا بالش��فاعة،
«يا من ّ
اغف��ر ل��ي وإلخوان��ي ول��زوار ق�بر احلس�ين
ب��ن عل��ي ـ صل��وات اهلل علي��ه ـ الذي��ن أنفق��وا
أمواهل��م واش��خصوا أبدانه��م .الله��م فارح��م
تل��ك الوج��وه ال�تي غريته��ا الش��مس ،و ارحم
تل��ك اخل��دود اليت تقلبت على قرب أبي عبد
اهلل ،عليه��م الس�لام ،و ارح��م تل��ك األع�ين
ال�تي ج��رت دموعها رمح��ة لنا .و ارحم تلك
القل��وب ال�تي جزعت واحرتق��ت لنا ،و ارحم
تل��ك الصرخ��ة ال�تي كان��ت لن��ا .الله��م إن��ي
أستودعك تلك األنفس وتلك األبدان حتى
ترويه��م م��ن احلوض ي��وم العطش».
أي��ام مع��دودات تفصلن��ا ع��ن أربعيني��ة
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ال�تي ع��ادت
م��ن جدي��د مبس�يرتها املليوني��ة الراجل��ة
املتجه��ة ص��وب مرق��د أب��ي األح��رار ،علي��ه
الس�لام ،يف كرب�لاء املقدس��ة ،فق��د نس��يت
اجلم��وع الزاحف��ة ،هم��وم الدني��ا وفجائعه��ا
أم��ام فجائ��ع أه��ل البي��ت ،علي��ه الس�لام،
ألنه��ا فاجع��ة ومأس��اة مل حتص��ل ألح��د،
كم��ا حصل��ت أله��ل البي��ت ،ويف طليعته��م
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام .فمعرك��ة
الط��ف ال�تي كان��ت انتص��اراً لل��دم عل��ى
الس��يف ،س��تبقى نقطة دم ثائرة يف احلياة
اإلنس��انية ،ل��ذا ف��إن الطع��ام ال��ذي ينفق��ه
اصح��اب املواك��ب ،لي��س وح��ده م��ا يقدم��ه
احلس�ين الش��هيد ل��زواره  -م��ع م��ا ل��ه م��ن
أهمي��ة ودالل��ة انس��انية واخالقي��ة -ب��ل
يقدم هلم الغذاء الروحي واملعنوي ،فزيارة
االربع�ين ،واملش��ي يف طري��ق كربالء ،فيها
الكث�ير م��ن ال��دروس الرتبوي��ة والثقافي��ة،
وال استطيع هنا توضيحها ألنه ال يستطيع
فهمها إال من حضر تلك الزيارة و رأى بأم
عيني��ه أرق��ى درج��ات االخ�لاق الفاضل��ة
ال�تي تواك��ب ه��ذه املس�يرة العظيم��ة ،م��ن
التواض��ع ،والتكاف��ل والرتاح��م ،والك��رم،
وكل اش��كال العط��اء ،واجلمي��ع يس��عى
ليك��ون ص��ورة ش��فافة للتضحي��ة والعط��اء
الكبريين اللذين جسدهما االمام احلسني،
علي��ه الس�لام ،م��ن خ�لال تقدي��م أغل��ى م��ا

ميلك��ون للحص��ول عل��ى أعل��ى ش��يء ،وه��ذا
م��ا يالحظ��ه الس��ائر يف الطري��ق اىل مرق��د
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ول��ذا ميك��ن
تس��مية طري��ق احلس�ين بأن��ه (طري��ق
اجلن��ة) وه��و ارق��ى مس��توى ميك��ن ان تصل
الي��ه البش��رية ،م��ن ال��دروس والع�بر ،مل
جتربه��ا م��ن قب��ل ،س��واء كان��ت عل��ى ش��كل
مذهب أو ديانة او مجاعة قومية او عرقية
وغري ذلك .لذا جدير بنا حنن املوالني ألهل
البيت ،عليهم السالم ،أن نأخذ جانبني من
تل��ك ال��دروس عّلها تفيدنا يف حياتنا اليوم:
اجلانب االول :مكارم األخالق
يف ذروة املــــواجهـــة

جس��د فيه��ا االم��ام
يف واقع��ة الط��فّ ،
احلسني ،عليه السالم ،كل مكارم األخالق،
م��ن العط��اء الوف��اء ،وكل القي��م االنس��انية
واالخالقي��ة ،فق��د أ ْب� َ�ر َز أخ�لاق األنبي��اء م��ع
أعدائ��ه ،فل��م يع��رف قلب��ه احلق��د عليه��م
وهم حيملون الس�لاح لتقطيع أوصاله .إنه
االمتداد الطبيعي ملنهج الرس��الة احملمدية،
وه��و االم��ام الش��رعي ال��ذي اخت��اره اهلل
بع��د أبي��ه وأخي��ه ،فه��م الثق��ل االصغ��ر وه��م
مح��اة الدي��ن ورعات��ه وأهل��ه ،إذن؛ ال ميك��ن
ل��ه ب��أي ح��ال م��ن االح��وال أن يبايع ش��خصاً
مث��ل يزي��د .نع��م؛ هك��ذا س��ار احلس�ين يف
ثورت��ه املبارك��ة جمس��داً س�يرة ج��ده وأبي��ه

ب��كل أبعاده��ا االخالقي��ة والرتبوي��ة ،فق��د
كان يس� ّ
�طر يف كل خط��وة م��ن مس�يرته
درس �اً يله��م االجي��ال أروع املعان��ي الس��امية
لألخالق الكرمية ،وكانت روحه العظيمة
ش��عاع ه��دي تنب��ئ باإلنس��انية العلي��ا ال�تي
محله��ا.
إن اس��تجالء عظم��ة العط��اء احلس��يين
ال ينبغ��ي أن نتوق��ف أمام��ه ،كموق��ف
تارخي��ي حب��ت ،إمن��ا املطل��وب أن حياكي��ه
حبراك باطين يف كل قلب وعقل ،لتتحول
دروس كرب�لاء اىل واق��ع عمل��ي وثقاف��ة
حياتي��ة.
فعندم��ا واج��ه االم��ام ،علي��ه الس�لام،
احل��ر م��ع حن��و أل��ف ف��ارس ،وه��و ينف��ذون
أوام��ر اب��ن زي��اد ملنع احلس�ين ،عليه الس�لام،
ع��ن الوص��ول اىل م��اء الف��رات ،أم��ر ،علي��ه
الس�لام ،بس��قي ه��ؤالء الفرس��ان ،ب��ل وحت��ى
ّ
«رش��ف اخلي��ل ترش��يفا» ،فه��و س��قاهم ،فيما
كان��وا ه��م مبهم��ة تنته��ي اىل مقتل��ه م��ع
ابنائ��ه واصحاب��ه .ولإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،موقف آخر ،فقد ش��وهد وهو يبكي،
وعندم��ا ُس��ئل عن ذلك ق��ال« :امنا ابكي على
ه��ؤالء الق��وم س��يدخلون الن��ار بس��بيب».
هك��ذا يتعام��ل االم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،م��ع الن��اس ،وه��ذه ه��ي
طريق��ة تفك�يره ازاء جمم��ل الس��لوكيات
والتصرفات املوجودة يف اجملتمع ،فهو دائماً،
مبنزل��ة احل��ل وس��ط املش��كلة ،والعنص��ر
االجياب��ي الزال��ة املس��احة الس��لبية .وه��ذا ما
حيتاج��ه اجملتم��ع يف جانب��ه االخالقي ،ففي
مراس��يم زي��ارة االربع�ين ،حتص��ل كل ع��ام
أزم��ة نق��ل -اىل ح�� ٍد م��ا -يف طري��ق ع��ودة
الزائرين ،مما قد يتسبب يف حصول أعمال
غ�ير مقص��ودة ،بي��د ان املظاه��ر املوج��ودة
توح��ي باحلاج��ة اىل غ�ير قلي��ل م��ن التقويم
يف جوان��ب س��لوكية واخالقي��ة ،فنح��ن
حباج��ة اىل جتس��يد التكاف��ل وااليث��ار وروح
العط��اء يف أي��ام كه��ذه  ،حت��ى ال نش��هد
اضط��رار الزائري��ن لرك��وب الس��يارات
بش��كل عش��وائي وعل��ى ش��كل جمامي��ع
بش��رية يصط��دم احده��م بالبع��ض اآلخ��ر،
يف احلاف�لات او حت��ى يف ش��احنات النق��ل
الكب�يرة ،واملالحظ��ة تك��ون جدي��رة للغاي��ة
اذا عرفن��ا أن ب�ين الزائري��ن أع��داداً ال ب��أس
به��ا م��ن اخواتن��ا الزائ��رات الالت��ي يف�ترض
ان جيدن االجواء املناس��بة للزيارة ،ومن ثم
الع��ودة اىل دياره��ن مع��ززات مكرم��ات.
وهذا مثال بسيط من مجلة أمثلة عن
اجلان��ب االخالق��ي ال��ذي جي��ب ان يتجس��د
لدينا من أخالق النهضة احلسينية ،وأن ال

نبتعد عنها ال مسح اهلل -من خالل انس��ياق
البع��ض اىل احلال��ة العصبي��ة او االعت��داد
بالنف��س او غ�ير ذل��ك ،مما حيجب التس��امح
والتكاف��ل والتواص��ي املف�ترض ان تك��ون
س��يدة املوق��ف يف أج��واء روحاني��ة عظيم��ة
كهذه.
ورمبا يس��أل البعض عن الوس��يلة اليت
تكرس هذه املفاهيم االخالقية واالنسانية،
نق��ول :إن املس��ؤولية تق��ع عل��ى علم��اء
الدي��ن واخلطب��اء ،بب��ذل املزي��د م��ن اجله��د
يف مس�يرة «املش��ي» ،ويف خمتل��ف املناط��ق،
وتزوي��د الن��اس باألحكام الش��رعية ،وتبيني
املفاهي��م االخالقي��ة واالنس��انية ،يف ض��وء
الكت��اب والس � ّنة الش��ريفة.
اىل جان��ب التبلي��غ الدي�ني والتوعي��ة
الثقافي��ة ،ف��ان للتق��ارب ب�ين الن��اس يف ه��ذه
املناس��بة ،كب�ير االث��ر يف ترس��يخ املفاهي��م
والقي��م ،ألن خ�لال الطري��ق ،يلتق��ي الع��امل
باإلنس��ان البس��يط ،والغ�ني بالفق�ير ،وأه��ل
هذه املدينة مع تلك ،وحتى أهل هذه الدولة
م��ع تل��ك وهك��ذا ،وذل��ك حت��ت س��قف واح��د،
وه��ي املواك��ب واهليئ��ات احلس��ينية ،وه��ذه
تكون مناس��بة للتع��ارف وتكوي��ن الصداقات
ملا فيه اخلري والفضيلة ،ليس أليام املناسبة
وحس��ب ،وإمن��ا لس��ائر أيام الس��نة.
اجلانب العقائدي

لقد جتس��دت عقيدة التوحيد يف كل
حركة من املسرية احلسينية ،وأبرزت قوة
االنش��داد إىل خط التوحيد ،وجتّلت عظمة
االعتص��ام ب��اهلل بأجل��ى ص��وره يف النهض��ة
احلس��ينية ،ق��و ً
ال وعم ً
ال من حي��ث انه ،عليه
الس�لام ،مل يتحرك حركة واحدة يف هذه
املس�يرة ،إال ومعه��ا ذك��ر اهلل -تع��اىل -وانه��ا
متجه��ة صوب��ه  -تع��اىل -ويف س��بيله فق��ط.
فاإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،مل يطل��ب
ش��يئاً لنفس��ه اطالق�اً ،إمن��ا أراد اإلص�لاح يف
ه��ذه األم��ة ،واحلف��اظ عل��ى قبل��ة املس��لمني
ومقدس��اتهم ووحدته��م ،إذ إن حركة يراد
به��ا التصحي��ح واإلص�لاح الب��د أن تك��ون هلا
روح نضالي��ة وإق��رار ذات��ي ألج��ل اهلل تع��اىل،
وتثبي��ت قيم��ه وتعاليم��ه عل��ى األرض،
والعمل بالعدل واإلحسان واألمر باملعروف
والنه��ي ع��ن املنك��ر ،وخ�ير دلي��ل ترس��يم
قواع��د االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ي��وم
العاشر من احملرم ،عندما بدأ يصلي صالة
الظهر ،وكان فرسان العدو -حينها -تدور
درس جيس��د من
حوله من اجل قتله ،وهذا ٌ
خالل��ه ،االم��ام ،علي��ه الس�لام ،أروع مس��ات
العالق��ة ب��اهلل  -تع��اىل.-

و رغ��م خط��ورة املوقف وتكال��ب األعداء
وكثرته��م مل نش��اهد اإلم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،اال ان��ه ي��زداد اص��راراً وعزمية
وه��ذا الش��يء جيس��د لن��ا ان��ه كان ميتل��ك
ق��وة إمياني��ة كب�يرة م��ن خ�لال اميانه باهلل
تعاىل وحرصه على تثبيت سنن اهلل وقيمه
ومبادئ��ه عل��ى األرض كان��ت الغاي��ة ال�تي
ت��أت ارجت��اال أو
يس��مو إليه��ا .فنهضت��ه مل ِ
جزاف��ا ب��ل ج��اءت م��ن منطل��ق إميان��ي ثاب��ت
راس��خ وجس��دها يف أقوال��ه وأفعال��ه،
«واهلل إن��ي م��ا خرج��ت ال أش��را وال بطراً
وال ظامل�ً�ا وال مفس��داً وإمن��ا خرج��ت لطل��ب
اإلص�لاح يف أم��ة ج��دي وآم��ر باملع��روف
وأنه��ى ع��ن املنك��ر وأقي��م ح��دود اهلل» وصدق
الرسول عليه افضل الصالة والسالم عندما
«إن احلس�ي َ
ق��الّ :
�اح اهل��دى وس��فينة
ن مصب� ُ
النجاة»
ج��اءت الرس��االت الس��ماوية لتعي��د
اش��كاهلا م��ن اج��ل جتدي��د البيع��ة لإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وباملقاب��ل ه��ي ن��داء
واض��ح ل��كل املش��ككني س��وف لن ن�ترك درب
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،اىل ظه��ور االم��ام
احلجة-عج��ل اهلل فرج��ه -وكل ه��ؤالء
الزوار يقدمون الغالي والنفيس من االموال
اىل االرواح م��ن اج��ل نص��رة قضي��ة االم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وحن��ن مس��تمرون
عل��ى ه��ذا املن��وال حن��ن وابناؤن��ا ،ول��ن تثنين��ا
كل ادوات االره��اب م��ن تفجري اىل تفخيخ
ب��ل عل��ى العك��س ه��ي تزيدن��ا اص��رارا عل��ى
الذه��اب اىل كرب�لاء م��ن اجل نيل الش��هادة
يف س��بيل االم��ام احلس�ين ال��ذي ضح��ى
بنفس��ه م��ن اجلن��ا ويف درب ث��ورة اإلم��ام
احلس�ين علي��ه الس�لام بلغ��ت يف عقائديته��ا
ال��ذروة العلي��ا يف الوع��ي والعم��ق ،ل��دى
قائده��ا وأتباع��ه وأنص��اره .فه��ي مل ختتل��ف
وعي�اً يف مجي��ع أدوارها ،منذ أن أعلنت حتى
آخ��ر نف��س م��ن حي��اة رجاهل��ا ،عل��ى خمتلف
املس��تويات.
فالي��وم علين��ا جعل هذا احلب والعش��ق
مس��تمراً ومتج��دداً وعل��ى م��دار التاري��خ
وه��و يتج��دد ب��ل ويزداد ألف�اً وش��عاعاً ليكون
عالم��ة حضاري��ة خال��دة تدل��ل عل��ى أن
اإلم��ام احلس�ين ه��و لي��س أمام�اً لطائف��ة أو
مذه��ب مع�ين وال حت��ى لدي��ن مع�ين ب��ل ه��و
إم��ام للبش��رية مجع��اء وليرتج��م م��ا ق��ام ب��ه
يف واقع��ة الط��ف ه��و وأه��ل بيت��ه وأصحاب��ه
املنتجب��ون يف تطبي��ق معان��ي االخ�لاق
واالف��كار ولت�ترك نهض��ة احلس�ين اخلال��دة
لن��ا بصم��ة واضح��ة وأث��راً يف بن��اء التاري��خ
اإلنس��اني لبن��اء احلض��ارة البش��رية.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• لقد تجسدت
عقيدة التوحيد
يف كل حركة من
املسرية الحسينية،
وأبرزت قوة
االنشداد إىل خط
التوحيد ،وتجلّت
عظمة االعتصام
بالله بأجىل صوره يف
النهضة الحسينية،
قوالً وعمالً
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تراثنا

• االزدي البن زياد:
«كنت امتنى الشهادة
يف جبهة الحق اىل
جانب االمام عيل،
عليه السالم ،وبعد
تعريض للعوق بعيني
وقد دعوت الله -
تعاىل -بأن أرزق
الشهادة قبل ان
تلدك أمك !...واآلن؛
أحمد الله عىل ان
رزقني الشهادة بعد
اليأس منها»
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تراثنا

عبد اهلل بن عفيف األزدي ..
الجهاد بكلمة الحق حتى الموت
حسني حممد عيل

دائم�اً يتص��ور الطغ��اة واملس��تبدون،
أنه��م منتص��رون بالس��يف وامل��ال
واجلن��د ،كم��ا ه��و حالن��ا الي��وم ،حي��ث
تنوع��ات االمكان��ات وتضاعفت القدرات
املادية لتجعل احلاكم بني أبناء شعبه،
أكث��ر م��ن طاغي��ة وديكتات��ور ومس��تبد
بال��رأي ،ليص��ل اىل درج��ة العصم��ة
وحتى الدفع به حنو السماء !...بالكلمة
الكاذب��ة واملدي��ح الباط��ل .ل��ذا جن��د
كلم��ة احل��ق والص��دق ،ه��ي الس�لاح
ال��ذي خياف��ه ه��ؤالء عل��ى ط��ول اخل��ط،
الن��ه الوحي��د ال��ذي يفض��ح حقيقته��م
اجلوفاء ،لذا حياولون بش��تى االس��اليب
إمخ��اد ه��ذا الص��وت ،او التش��ويش
علي��ه حت��ى ال يص��ل اىل امس��اع الن��اس
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

وقلوبه��م ،و إن اقتض��ى األمر اس��تخدام
العن��ف بوحش��ية او القت��ل غيل��ة.
مكفوف البرص يفضح احلاكم

وبع��د ي��وم واح��د فق��ط عل��ى واقع��ة
الط��ف ،وحي��ث كان عبي��د اهلل بن زياد،
يس��عى للظه��ور كمنتص��ر أم��ام الناس
يف الكوف��ة ،وحتدي��داً بع��د خطاب��ات
عاصف��ة واجهها م��ن أهل البيت ،عليهم
السالم ،متمثلني باالمام زين العابدين
وعمت��ه العقيل��ة زين��ب وأم كلث��وم،
عليهم السالم ،ويف جملسه أمام مجوع
أه��ل الكوف��ة ،حي��ث أماط��وا اللث��ام ع��ن
واقع��ه الفاس��د واحنراف��ه الفاح��ش ع��ن
الدي��ن .اختل��ى باجلم��وع وصع��د املن�بر
لرتمي��م هيبت��ه واس��تعادة ش��خصيته
املنصب من «اخلليفة» يف
كونه األمري ّ

الكوف��ة ،فق��ال مم��ا قال��ه:
«احلم��د هلل ال��ذي أظه��ر احل��ق
وأهل��ه ،ونص��ر األم�ير يزي��د و أش��ياعه،
وقت��ل الك��ذاب اب��ن الك��ذاب !!»....فم��ا زاد
عن هذا الكالم شيئاً ،إال نهض اليه من
وس��ط اجملل��س رج��ل طاع��ن يف الس� ّ�ن،
مكف��وف البص��ر ،وهت��ف بأعل��ى صوت��ه:
«ي��ا اب��ن مرجان��ة !...ان الك��ذاب اب��ن
الك��ذاب ،ان��ت وأب��وك وم��ن اس��تعملك
وأب��وه ،ي��ا ع��دو اهلل !...أ تقتل��ون ابن��اء
النبي�ين ،وتتكلم��ون به��ذا ال��كالم عل��ى
مناب��ر املس��لمني»؟!
كان��ت ه��ذه الكلم��ات املفاجئ��ة،
ال�تي مل يتوقعه��ا اب��ن زي��اد يف الكوف��ة يف
تل��ك الربه��ة الزمني��ة ،مبنزل��ة الس��هام
ال�تي صوب��ت الي��ه ،فاستش��اط غضب �اً ،
وس��أل ع��ن هوي��ة املتكل��م ،فقي��ل ل��ه :ان��ه

عبد اهلل بن عفيف األزدي .ولعله كان
جيه��ل هذه الش��خصية ،بي��د ان التاريخ
يذك��ر ان��ه م��ن خي��ار اصح��اب أم�ير
املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام ،وق��د الزم��ه يف
حروب��ه الثالث ،حتى فقد عينه اليمنى
يف اجلم��ل ،واليس��رى يف صف�ين ،فبق��ي
مالزم��اً املس��جد ،يصل��ي ويعب��د اهلل -
تعاىل -واالميان ميأل قلبه ،حتى جاءت
املواجه��ة الك�برى ب�ين احل��ق والباط��ل
عل��ى أرض كرب�لاء.
وم��ن أق��وى االحتم��االت أن يك��ون
ه��ذا التابع��ي اجللي��ل مم��ن كت��ب اىل
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ويع��ده
بنواي��ا صادق��ة ب��أن يبايع��ه خليف��ة
للمس��لمني ،ل��دى وصول��ه اىل الكوف��ة.
ورمبا هنالك آخرون على نفس املوقف،
ومل تس��نح هل��م الفرص��ة بالظه��ور على
مس��رح االحداث آنذاك ،بيد أن الس��عادة
األبدية كانت من نصيب هذا االنسان
العظي��م ،ال��ذي جت��اوز حال��ة الع��وق
ب��كل ثق��ة واعت��داد ،فه��و ال يتمك��ن م��ن
نصرة احلق بيده ،إال انه متكن بلس��انه
عندم��ا مس��ع الباط��ل وه��و يزع��ق يف
اوس��اط االم��ة ،فاخت��ذ املوقف الصحيح
والش��جاع ال��ذي كان س��بباً يف ختلي��ده.
وق��د قاهل��ا أم��ام اب��ن زي��اد عندم��ا
اعتقله اجلالوزة و أتوا به ،بأني «كنت
امتن��ى الش��هادة يف جبه��ة احل��ق اىل
جان��ب االم��ام عل��ي ،عليه الس�لام ،وبعد
تعرض��ي للع��وق بعي�ني ،يئس��ت منه��ا،
وق��د دع��وت اهلل  -تع��اىل -ب��أن أرزق
الشهادة قبل ان تلدك أمك !...وان تكون
ذل��ك عل��ى ي��د ألع��ن خلق��ه وأبغضه��م
الي��ه .واآلن؛ أمح��د اهلل عل��ى ان رزق�ني
الش��هادة بع��د الي��أس منه��ا».
ك��م م��ن اصح��اب االم��ام عل��ي،
علي��ه الس�لام ،الذي��ن كان��وا مع��ه
يف معارك��ه الث�لاث م��ع الناكث�ين
واملارق�ين والقاس��طني ،وق��د ش��هدوا
واقع��ة الط��ف ،او كان��وا يف الكوف��ة
يوم��ذاك؟ لك��ن أي��ن هم م��ن عبد اهلل بن
عفي��ف األزدي ،ال��ذي ن��ال الش��هادة وهو
مس��رور بتحقي��ق مبتغ��اه؟

مل يس��جل لن��ا التاري��خ موقف��اً
بطولي��اً كال��ذي نق��رأه ع��ن ه��ذا
الصحاب��ي البط��ل ،وإال ل�برز وس��طع
وس��ط الظ�لام الدامس م��ن احلياة اليت
عاش��ها املس��لمون آن��ذاك .وم��ا يؤك��د
ذلك؛ خلود مواقف بطولية ،ليس��ت من
رجال إمنا من نساء ،مثل «طوعة» ،تلك
امل��رأة ،ال�تي كان��ت بني آالف النس��اء يف
الكوف��ة ،متي��زت فقط ألنها آوت مس��لم
ب��ن عقي��ل ،يف تل��ك اللحظ��ة التارخيي��ة
واملصريي��ة .كم��ا جت��در االش��ارة اىل
ام��رأة يف س��ياق حديثنا عن هذا البطل،
وه��ي ابنت��ه الش��ابّة ال�تي مل يذك��ر لن��ا
التاري��خ امسها ،ولك��ن موقفها البطولي
ورباط��ة جأش��ها م��ن ش��أنه ان يعط��ي
دروس �اً بليغ��ة وعظيم��ة لألجي��ال.
ليتني كنت رجالً!!...

بع��د ذل��ك ال��رد الش��جاع م��ن عب��د
اهلل ب��ن عفي��ف األزدي يف وج��ه اب��ن
زي��اد وأم��ام الن��اس مجيع��اً ،وقب��ل ان
يص��ل الي��ه اجل�لاوزة ،متك��ن اصحابه و
أبن��اء عش�يرته م��ن اخراج��ه من املس��جد
واالنط�لاق ب��ه اىل منزل��ه ،فلحق��وا ب��ه
العتقال��ه ،وبع��د مع��ارك دامي��ة ب�ين
أنص��ار األزدي م��ن عش�يرته ،وب�ين
ج�لاوزة اب��ن زي��اد ،اقتحموا علي��ه الدار،
فل��م يك��ن مع��ه يف ال��دار س��وى ابنت��ه.
لنتص��ور املوق��ف !...ش��يخ طاع��ن يف
الس� ّ�ن ،ومكف��وف البص��ر ،ومع��ه ابنت��ه
الش��ابّة ،ث��م يت��م اقتح��ام ال��دار العتقال
الرج��ل وقتل��ه ،م��ا يك��ون موق��ف ه��ذه
الفت��اة...؟!
ب��د ً
ال م��ن ان خن��وض يف احلدي��ث
ع��ن احلال��ة النفس��ية والرتكيب��ة
الس��يكولوجية لنس��اء تل��ك الف�ترة،
واالخت�لاف الكب�ير وع��دم وج��ود أي��ة
مقارن��ة م��ع نس��اء الي��وم ،حي��ث التجّل��د
و جشوبة العيش ،والصرب وطول األناة
وغريه��ا ،اىل جان��ب احلالة االميانية يف
أوساط الشرحية الواعية والقريبة من
أه��ل بي��ت النب��وة ،عليهم الس�لام ،جيدر
بن��ا االش��ارة اىل آث��ار الرتبي��ة الصاحل��ة

�وال وش��يعي حقيق��ي ،فل��وال
م��ن أب م� ٍ
تفاني��ه يف القت��ال والتضحية والبس��الة
من��ذ عه��د أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام،
وحت��ى اللحظ��ات االخ�يرة ،وه��و يواج��ه
اجل�لاوزة بس��يفه ،ي��دور ب��ه لقت��ال
االع��داء بثق��ة نف��س عالي��ة ،مل��ا وقف��ت
ابنت��ه ذل��ك املوق��ف العظي��م ،وه��ي تق��وم
املوج��ه ألباه��ا وه��و ي��دور بس��يفه
ب��دور ّ
دفاع�اً ع��ن نفس��ه وحت��ى ال يتج��رأ أح��د
باالق�تراب الي��ه .فكلم��ا احتوش��وه م��ن
جان��ب ،صاح��ت بأبيه��ا أن حي��ذر ذاك
اجلان��ب وينتب��ه اىل اجل�لاوزة ،مم��ا
أعياه��م أم��ره وعج��زوا ع��ن االمس��اك
ب��ه ،إال بع��د ف�ترة طويل��ة ،وإصاب��ة عدد
كب�ير منه��م جب��راح.
وهن��ا صاح��ت ه��ذه األبن��ة املصون��ة
واملؤمن��ة وهتف��ت« :ي��ا ابت��اه !...ليت�ني
كن��ت رج�ل ً
ا أخاص��م ب�ين يدي��ك الي��وم
ه��ؤالء الفج��رة قاتل��ي العرتة ال�بررة.»...
هك��ذا ينق��ل لن��ا التاريخ مقاطع من
كالمه��ا ،مم��ا يس��تدعي التأم��ل بوجود
كه��ذا وع��ي لدى ش��رحية من اجملتمع
الك��ويف حبقيق��ة األمور ،بيد أن املش��كلة
يف قّل��ة ه��ذه الش��رحية أم��ام الس��واد
األعظ��م ال��ذي اش�ترى اب��ن زي��اد ذممهم
وضمائره��م.
نع��م؛ رمب��ا ينتص��ر الس��يف ويغل��ب
منط��ق الق��وة وتس��ود سياس��ة الغ��در و
الغيل��ة والتضلي��ل ،فيس��قط الش��هداء
وترتف��ع االب��راج والقص��ور وتؤس��س
الق��وى العس��كرية واملخابراتي��ة ملزي��د
م��ن تكريس الس��لطة الديكتاتورية ،إال
أن س�لاح الكلمة يبقى يقض املضاجع،
الن��ه كام��ن يف الزواي��ا املظلم��ة م��ن
اجملتم��ع واالم��ة؛ ينفج��ر فج��أة م��ن
ش��اب صغ�ير او ام��رأة او ش��يخ كب�ير،
ويف ظ��روف غ�ير متوقع��ة ،فيك��ون هل��ا
االث��ر يف تغي�ير مس��ار االح��داث ،كم��ا
حص��ل بعد واقعة الطف ،وكما حصل
يف تارخين��ا املعاص��ر ،وكلم��ا تكثف��ت
ه��ذه املواق��ف ،كلم��ا تراج��ع االس��تبداد
والتف�� ّرد بالس��لطة واحنس��ر التفك�ير
بالفس��اد والطغي��ان واالحن��راف.
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• رمبا ينترص
السيف ويغلب
منطق القوة وتسود
سياسة الغدر و
الغيلة والتضليل،
إال أن سالح
الكلمة يبقى يقض
املضاجع ،النه كامن
يف الزوايا املظلمة
من املجتمع واالمة
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أدب

أدب
آنــذاك فيقــول:
نفس تقي ٍة عىل ِ
األرض قد أضحت لذلك واجمه
فإن يُقتلوا فكل ٍ
ٍ
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم لدى ِ
سادات وزُهراً قامقمه
املوت
أتقتلهــم ظلـاً وترجــو ودادَنــا؟ فــدع خط ًة ليســت لنــا مبالمئه
ناقم م ّنــا عليكم وناقمه
لعمــري لقــد راغمتمونــا بقتلهــم فكم ٍ
الشعر يواجه الظلم األموي

• كان دور األمئة
املعصومني ،عليهم
السالم ،كبرياً يف
ترسيخ كربالء بكل
تفاصيلها يف ضمري
األمة وإبقائها ح ّية،
من خالل التأكيد
والدعوة إىل تشجيع
الشعراء وعقد
املجالس الشعرية
الخاصة برثاء الحسني،
عليه السالم
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شعر الرثاء الحسيني
في الضمير األممي

حممد طاهر الصفار
كان للش��عور بالظل��م واإلحب��اط ال��ذي أص��اب املس��لمني
بع��د واقع��ة كرب�لاء ،أث��ره الكب�ير واملؤث��ر يف الوج��دان الش��عيب،
خصوص �اً أن ه��ذه الواقع��ة كان��ت مليئ��ة بالفص��ول املأس��اوية،
و زاخ��رة بالص��ور الرتاجيدي��ة ال�تي تث�ير يف النف��وس األس��ى
العميق ،فكان هذا الش��عور هو «املن ّبه» لألمة وإش��عارها بأن قوى
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

اخل�ير س��تبقى مس��تهدفة م��ا مل تك��ن هن��اك وقف��ة وحت� ٍد بوج��ه
جتس��د بالفع��ل عل��ى أرض الواق��ع يف الث��ورات
األموي�ين وه��و م��ا ّ
ال�تي تل��ت كرب�لاء ،حي��ث بدأت ثورة احلس�ين تظه��ر معطياتها
وآثارها بعد عاشوراء مباشرة فكان ملشاعر الندم واحلسرة اليت
أصاب��ت املس��لمني األس��اس يف الرث��اء احلس��يين وال��ذي ختط��ى
ه��ذه املؤث��رات إىل املطالب��ة بالث��ورة.
يق��ول س��ليمان ب��ن قت��ة الع��دوي م��ن ضم��ن أبي��ات رث��ى به��ا
احلس�ين ،عليه الس�لام:
وإن قتيـ َـل الطـ ِ
َّ
ـاب املســلم َني فذل ِّت
ـف مــن آلِ هاشـ ٍـم
أذل رقـ َ
ومل��ا اس��تدعى عبي��د اهلل ب��ن زياد ،عبي��د اهلل بن احلر اجلعفي
وأخ��ذ يلوم��ه عل��ى ع��دم مش��اركته يف قتال احلس�ين ،خرج وهو
يقول:
ُ
كنت قاتلت الحس َني بن فاط َمه
يقول أم ٌري غاد ٌر واب ُن غاد ٍر أال َ
ـس ال تســدّ ُد نادمــه
أال كل نفـ ٍ
فيــا ندمــي أال أكــون نرصتُــه
وإين ألين مل أكــن مــن حامتـ ِه لــذو حــر ٍة مــا أن تفـ َ
ـارق الزمه
وهــي قصيــدة طويلــة وفيهــا يصــف الشــعور الــذي كان طاغي ـاً

لق��د كش��فت ث��ورة احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،خن��وع اجملتم��ع
القاب��ع حت��ت ن�ير الس��لطة األموي��ة ،وكان��ت كلمت��ه اخلال��دة:
املوج��ه
«ال أعطيه��م بي��دي إعط��اء الذلي��ل وال أف��ر ف��رار العبي��د»ّ ،
لألمة حنو طريق احلرية ،املعّبد بالدم ،وهذا ما جتّلى يف ثورة
التواب�ين ال�تي اس��تمد قائده��ا؛ س��ليمان ب��ن ص��رد اخلزاع��ي ،م��ن
احلسني ،هذه الروح فخاطب أصحابه قائال« :أال ال تهابوا املوت
فم��ا هاب��ه أحد ق��ط إال ُذل».
وق��د وص��ل ه��ذا الش��عور إىل قص��ور الس��لطة األموي��ة ،فق��د
روى املفيد يف إرشاده (ج2ص ،)114ما جممله ،إنه ملا وصل رأس
احلس�ين إىل اب��ن زي��اد وجع��ل يض��رب ثناي��ا احلس�ين بالقضي��ب،
قال له زيد بن أرقم ،بعد جدال طويل بينهما« :أيها الناس أنتم
العبي��د بع��د الي��وم قتلت��م اب��ن فاطم��ة وأم��رمت اب��ن مرجانة واهلل
ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم ف ُبعداً ملن رضي ّ
بالذل
والعار».
لق��د وض��ع ه��ذا الصحاب��ي الش��يخ ،النقاط عل��ى احلروف ملا
سيؤول إليه مصري األمة بعد مقتل احلسني ،من الذل واخلنوع
إذا مل تكن هناك «كربالء متجددة».
لقد أذكت الثورة احلس��ينية الروح الثورية لدى املس��لمني
واليت حاول األمويون إمخادها واستمرت تلك الروح يف الثورات
ال�تي تلته��ا وال�تي اخت��ذت م��ن كرب�لاء عام�ل ً
ا مهم�اً م��ن عوام��ل
إث��ارة النف��وس ،فكان��ت كرب�لاء ،رم��زاً وش��عاراً وروح��اً ل��كل
الثورات.
وق��د م ّث��ل ش��عر الرث��اء احلس��يين ،دوراً مهم��اً يف إحي��اء
تفاصي��ل تل��ك الث��ورة ،ب��ل كان م��ن أك�بر العوام��ل يف التأث�ير
يف النف��وس خصوص��اً إن الث��ورة كان��ت عب��ارة ع��ن مأس��اة
وفاجع��ة جت� ّ�ل ع��ن الوصف ،ف��كان دور األئم��ة املعصومني ،عليه
الس�لام ،كب�يراً يف ترس��يخ كرب�لاء ب��كل تفاصيله��ا يف ضم�ير
األم��ة وإبقائه��ا ح ّي��ة ،م��ن خ�لال التأكيد والدعوة إىل تش��جيع
الش��عراء وعقد اجملالس الش��عرية اخلاصة برثاء احلسني ،عليه
الس�لام ،واحل��ث علي��ه.
رثاء مل تشهده البرشية

وق��د ح��رص األئم��ة املعصوم��ون ،عليه��م الس�لام ،أش��د
احلرص على إبقاء روحية الثورة احلسينية ومبادئها متجذرة
يف النف��وس ،وح ّي��ة يف الضمائ��ر ،وهل��م يف ذل��ك رواي��ات كث�يرة

ج��داً ،ال يس��ع املوض��وع حصره��ا ،واس��تمرت ه��ذه األش��عار يف
تصعيد روح الثورة يف الوجدان الش��عيب حتى أصبح هذا الش��عر
م��ا ال ميك��ن حص��ره أو تع��داده.
يق��ول الش��يخ حمم��د ج��واد مغني��ة« :م��ا عرف��ت البش��رية
مجع��اء م��ن أبنائه��ا قي��ل في��ه م��ن الش��عر م��ا قي��ل يف احلس�ين ب��ن
عل��ي».
وتقول الدكتورة «بنت الشاطئ» ،يف موسوعتها «آل النيب»
(ص« :)765م��ا أحس��ب أن التاري��خ ق��د ع��رف حزن�اً كه��ذا ،ط��ال
م��داه حت��ى اس��تمر بضع��ة عش��ر قرن �اً دون أن يف�تر ،فمراث��ي
ش��هداء كرب�لاء ه��ي األناش��يد ال�تي ّ
ي�ترن به��ا الش��يعة يف عي��د
حزنه��م ي��وم عاش��وراء يف كل ع��ام ويتح�دّون الزم��ن أن يغ ّيبه��ا
يف متاه��ة النس��يان».
كم��ا مل يقتص��ر ه��ذا الش��عر عل��ى لغ��ة الع��رب وحده��ا ،وال
عل��ى املس��لمني وحده��م ،فتمجي��د الثورة ضد الظل��م هو متجيد
للمب��ادئ اإلنس��انية مجعاء.
ث��م إن ث��ورة احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،عاملي��ة ب��كل مقاييس��ها
وقيمه��ا ومبادئه��ا الس��امية ،فق��د غط��ى صداه��ا مجي��ع أصق��اع
الع��امل وأصبح��ت كرب�لاء ،أنش��ودة احلري��ة يف ف��م األجي��ال.
�جل
يق��ول ج�بران خلي��ل ج�بران« :مل أج��د إنس��اناً كاحلس�ين س� ّ
جم� َ�د البش��رية بدمائ��ه» .وق��د وصل��ت أص��داء تل��ك الث��ورة إىل
الع��امل يف وق��ت مبك��ر.
يق��ول الس��يد حس��ن األم�ين ،يف دائ��رة املع��ارف اإلس�لامية
الش��يعية (ج5ص )129قس��م أفريقي��ا« :ويتأك��د وص��ول الش��يعة
إىل أفريقي��ا الش��رقية يف وق��ت مبك��ر وتأث�يره العمي��ق يف احلياة
األفريقي��ة مب��ا ورد يف امللحم��ة الس��واحلية» .النظ��م يف أح��وال
احلس�ين بن علي ،عليه الس�لام ،اليت نش��رها س��نة ( )1960األديب
األفريقي «بورو» مع تعليقات وترمجة «ألن».
ويذك��ر امل��ؤرخ األندونيس��ي الكب�ير الربوفيس��ور حس�ين
جاياديننغ��راد ،امل��درس جبامع��ة أندونيس��يا« :إن اإلس�لام دخ��ل
إىل أندونيس��يا عل��ى أي��دي الش��يعة ،وإن آث��ار ذل��ك ال تزال باقية
إىل اآلن» .ث��م إن حمل��رم يف أندونيس��يا حرم��ة خاص��ة ويس��مى
هذا الش��هر فيها «س��ورا» ،يعين عاش��وراء ،فتقرأ فيه س�يرة اإلمام
احلس�ين والقصائ��د الرثائي��ة واخلط��ب ،وم��ن اجلدي��ر بالذكر
إن ه��ذه املراس��يم تق��ام من��ذ العص��ر اإلس�لامي األول.
الرثاء احلسيني ُييي لغات الشعوب

كما كان لشعر الرثاء احلسيين الفضل يف إحياء اللغات،
فف��ي مدين��ة مظفرك��ر يف باكس��تان ،كان��ت لغته��م امللتاني��ة
مقتص��رة عل��ى التخاط��ب فق��ط ،حت��ى دخله��ا التش��يع فأحياه��ا
وطوره��ا وجعله��ا لغ��ة تدوي��ن وأدب ،وأول م��ا دون به��ذه اللغ��ة،
مدائ��ح عل��ي ب��ن أب��ي طالب ،ومراثي احلس�ين ،ومن أبرز ش��عراء
املراثي فيها ،غالم حيدر فدا ،الذي ألف «ملحمة ذو الفقار» ،يف
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ |2015

• كانت املرثية
الحسينية ،الفن
األكرث بروزا يف
األدب الهندي ،وكان
الشعراء يجدون يف
هذه املرثية ملجأ
روحياً سامياً يفيض
عزاء ومواساة
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أدب
( )550بيت�اً والس��يد إم��ام عل��ي ش��فيق ،والش��اعران األخ��وان؛ ف��داء
حس�ين جهندي��ر ،و ن��ذر حس�ين جهندي��ر ،ال��ذي نظ��م خطب��ة
الس��يدة زين��ب يف قصي��دة بلغ��ت ( )120بيت��اً ،وه��ؤالء الش��عراء
ختصص��وا وامت��ازوا مبدائح ومراثي أهل البيت وخاصة يف رثاء
احلسني ،ويعود هلم الفضل يف إحياء اللغة امللتانية وجعلها لغة
أدب ح��ي ،وش��عرهم يف مدائ��ح عل��ي ورث��اء احلس�ين جع��ل األدب
امللتان��ي يف مص��اف اآلداب العاملي��ة ،مب��ا محل��ه م��ن خصائ��ص
فني��ة ،منه��ا الروع��ة يف التعب�ير والعم��ق يف املعن��ى والص��دق يف
العاطفة ،وجاء بعد هؤالء ش��عراء س��اروا على خطاهم أشهرهم؛
الس��يد عل��ي ش��اه ،ال��ذي يع� ّد جم��دداً لش��عر الرث��اء احلس��يين يف
اللغة امللتانية ،والس��يد «فضل حس�ين ش��اه» وغريهما.
وم��ن أك�بر آب��اد خ��رج أعاظ��م ش��عراء اللغ��ة األوردي��ة كما
كان��وا يف نف��س الوق��ت ش��عراء الش��يعة الذي��ن حفل��ت آثاره��م
باملدائ��ح العلوي��ة واملراث��ي احلس��ينية ،ويأت��ي يف الطليع��ة منه��م
أس��د اهلل غال��ب ،و م�ير حمم��د تق��ي م�ير ،و نظ�ير أك�بر آب��ادي.
استنطاق املشاعر االنسانية

• أصبحت كربالء،
أنشودة الحرية يف فم
األجيال .يقول جربان
خليل جربان« :مل
أجد إنساناً كالحسني
س ّجل مجدَ البرشية
بدمائه»
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أما يف ألبانيا فقد ش��كل األدب الش��يعي وباخلصوص الرثاء
�راث
احلس��يين ،ج��زءاً مهم �اً م��ن األدب األلبان��ي مب��ا في��ه م��ن م� ٍ
ومدائح آلل البيت ،ومن ذلك ملحمة شعرية للشاعر نعيم بك
فراش��ري 1846( ،ـ��ـ  )1900يف مقت��ل احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،مساها
«كرب�لاء» ،تع� ّد م��ن روائ��ع األدب األلباني ،ونعيم بك فراش��ري
ه��ذا ه��و ش��قيق املؤل��ف األلبان��ي الكبري؛ مشس الدين س��امي بك،
( 1850ـ��ـ  )1904ال��ذي اش��تهر مبؤلفات��ه العلمي��ة وق��د عك��ف نعي��م
عل��ى كتاب��ة ملحمت��ه (كرب�لاء) ،البالغ��ة عش��رة آالف بي��ت م��ا
بني عامي ( 1892ــ  )1895وصدرت س��نة ( ،)1898وتعد من أفضل
م��ا أف��رز األدب البكتاش��ي ،وق��د قس��م نعي��م ملحمت��ه إىل مخس��ة
وعش��رين فص�ل ً
ا ،وق��د س��بق نعي��م يف ذل��ك ،ش��اعران يف كتاب��ة
املالحم عن كربالء هما؛ داليب فراش��ري ،و ش��اهني فراش��ري،
الل��ذان كتب��ا ملحمتيهم��ا «احلديق��ة وخمت��ارات نام��ه» ،ولك��ن
ملحم��ة نعي��م فاق��ت ملحمتيهما س��عة وش��هرة.
أم��ا يف اهلن��د فق��د أغن��ى األدب��اء والش��عراء الش��يعة األدب
اهلن��دي ،وكان لألثر احلس��يين ال��دور األكرب يف إمناء املعارف
والثقاف��ة ،وامل��ورد ال��ذي اس��تقوا من��ه ال عل��ى الصعي��د العلم��ي
والفك��ري واألدب��ي فق��ط ،ب��ل عل��ى الصعي��د ُ
اخللق��ي والروح��ي
ويعد ،مري برب علي أنيس ،ومريزا دبري ،يف طليعة شعراء القارة
اهلندية ،ومن كبار ش��عراء املراثي احلس��ينية باللغة األوردية،
واألدب اهلندي زاخر بش��عر الرثاء احلس��يين منذ مئات الس��نني.
يق��ول موالن��ا عب��د الواح��د ،وه��و م��ن كب��ار علم��اء اهلن��د يف
رس��الته «إزال��ة األوه��ام»« :إن اجملال��س احلس��ينية مس��تمرة منذ
مئ��ات الس��نني وكان��ت تق��ام بأحس��ن وج��ه وأفض��ل ص��ورة يف
عهود امللوك املس��لمني املتش��رعني ذوي النفوذ الكامل املطلق من
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

أمث��ال حمم��د أك�بر ،وجهانك�ير ،وش��اه جه��ان وع��امل ك�ير».
وكان��ت املرثي��ة احلس��ينية يف ذل��ك الوق��ت الف��ن األكث��ر
ب��روزا يف األدب اهلن��دي وكان الش��عراء جي��دون يف املرثي��ة
ملج��أ روحي �اً س��امياً يفي��ض ع��زاء ومواس��اة ،واش��تهر منه��م يف
املاض��ي م�ير أم�ين ،وم�يرزا غال��ب ،ومول��وي حمم��د حس�ين آزاد،
و»مول��وي ألط��اف» ال��ذي كان ناقداً وش��اعراً وكاتب�اً ومصلحاً،
وكان أول ش��اعر أل��ف ديوان�اً ش��عرياً يف الرث��اء ه��و :قل��ي قط��ب
ش��اه ،وكان حاكم�اً يف منطقة «كولكن��دة» جنوب اهلند ،ومن
أش��هر ش��عراء املرثية ،غالم حممد جرامي ،الذي كتب أش��عاره
باللغت�ين األوردي��ة والس��ندية ،وتبع��ه الش��اعر حماس��ن ،ال��ذي
أطل��ق عل��ى نفس��ه لق��ب «البلب��ل التائ��ه يف روضة احلس�ين» ،وقد
نش��رت قصائ��ده يف ( )12جمل��داً وقد اس��تقى حماس��ن ،معلوماته
التارخيي��ة ح��ول واقع��ة كربالء ،من املؤرخ اهلندي الكبري ثابت
عل��ي ش��اه 1740( ،ـ��ـ  )1810ال��ذي يع��د أول م��ن كت��ب ع��ن مأس��اة
كرب�لاء باللغ��ة األوردي��ة.
وهن��اك أمس��اء أخ��رى كث�يرة م��ن الش��عراء اهلن��ود الذي��ن
تولعوا بالرثاء احلسيين وهاموا يف سريته العظيمة وصاغوا يوم
كربالء بأروع صور احلزن واألس��ى منهم مري ضمري وتلميذه
العامل والشاعر «مريزا سالمت علي دبري» الذي يعد حتى اليوم
األستاذ األول ورائد رجال العلم وتعد كذلك مراثيه يف اإلمام
احلسني ثروة أدبية كربى ال تقدر بثمن ويع ّد هؤالء الشعراء
ه��م رواد التجدي��د يف املرثي��ة احلس��ينية األوردي��ة ال�تي أخ��ذت
أبعاداً فكرية وعلمية يف عصرهم حيث تناولوها بصور جديدة
يف الف��داء والتضحية يف س��بيل احلق.
إن دراس��ة ه��ذا األس��لوب اجلدي��د ال��ذي اخت��ذه ه��ؤالء
الش��عراء وتع��دد مزاي��اه وخصائص��ه حيت��اج إىل دراس��ة مطول��ة
ال يس��عنا اآلن التوغ��ل فيه��ا .ويأت��ي بعده��م ش��عراء كان��وا عل��ى
درج��ة كب�يرة م��ن الثقاف��ة ،درس��وا األفكار احلديثة واكتس��بوا
كث�يراً م��ن العل��وم والفلس��فة العاملي��ة ،اس��تطاعوا م��ن خالهل��ا،
يرس��خوا مفاهي��م الث��ورة احلس��ينية بص��ورة أعم��ق يف ذه��ن
أن ّ
وينم��وا إحساس��ه يف الوق��وف إىل جان��ب معس��كر احل��ق
املتلق��يّ ،
ض��د معس��كر الزي��ف والباط��ل.
أم��ا يف تركي��ا فأش��هر ش��عراء املراث��ي ه��م؛ روح��ي بغ��دادي
املتوف��ى (1065م) ،وم�لا ع��زت املتوف��ى (1829م) ،وش��يخ مش��تاق
مصطف��ى ،املتوف��ى (1830م) ،ولبي��ب حمم��د ،املتوف��ى (1867م)،
والذي كتب تسعة دواوين يف رثاء احلسني كما طبع ،عثمان
مش��س ،املتوف��ى (1893م) ،ديوان��ه «مرثي��ة س��يد الش��هداء» ،وطبع
معل��م فيض��ي املتوف��ى ( )1910ديوان��ه «م��أمت نام��ه» ،ومل يقتص��ر
ش��عر الرثاء احلس��يين على الرجال فهناك ش��اعرتان كبريتان،
ل��كل واح��دة منهم��ا دي��وان اش��تمل عل��ى أروع م��ا كتب من ش��عر
الرث��اء احلس��يين يف تركي��ا هم��ا؛ ليل��ى خ��امن املتوف��اة (،)1847
وش��ريفة خ��امن املتوف��اة (.)1908

أدب

المسرح الحسيني -مسرح المقاومة -
* رضا اخلفاجي

عــر لصــدق
ملــا كان املــرح احلســيني ،مرسحــ ًا عقائديــ ًا ُي ّ
مبــادئ املدرســة احلســينية املحمديــة االصيلــة ورســالتها االنســانية
ينضــب أبــد ًا؟
احلضاريــة ،ذات املعــن الســاوي الــذي ال
ُ
كان ال بــد لــه مــن الرتكيــز عــى  ...احلســيني العاشــورائي
بــكل تفاصيلــة وســاته ورؤاه ...ذلــك الفعــل الــذي خلصــه االمــام
احلســن ،عليــه الســام ،بأكثــر مــن مقولــة خالــدة ..عنــد مــا قــال:
أقــر لكــم
هيهــات منــا الذلــة و»ال اعطيكــم اعطــاء الذليــل وال ّ
اقــار العبيــد»
وهــو يــدرك متام ـ ًا ان كفــه امليــزان العســكري كانــت لصالــح
اجلــروت والطغيــان االمــوي الذي(نــزا) عــى كــريس اخلالفــة
مغتصبـ ًا احلــق الرشعــي األهلــي ألئمــة ال البيــت النبــوي االطهــار،
عليهــم الســام.. ،لكنــه مــا تــردد حلضــه واحــدة ،وهــو الــذي
أمــن ايامنــ ًا مطلقــ ًا بــأن النــر النهائــي ســيكون ملوقفــه البطــويل
واصحابــه رغــم قلــة ال ُعــدّ ة والعــدد فقــد اكــد االمــام احلســن،
عليــه الســام ،أيامنــه بالنــر منـ ُ
ـذ بــدء املســرة املباركــة مــن املدينــة
اىل مكــه وفيهــا اىل العــراق ،مــن خــال رســالة بعثهــا اىل أخيــه-
حممــد ابــن احلنفيــة -الــذي كان مريض ـ ًا وحيــث قــال فيهــا مجل ـ ًة
خالــده »:مــن حلــق بنــا استشــهد ،ومــن ختلــف مل ُيــدرك الفتــح»
اذن  ..كان االمــام احلســن ،عليــه الســام ،ذاهب ـ ًا اىل الفتــح ..
ـح هــو النــر؟!
أو ليــس الفتـ ُ
ان االمــام ســام اهلل عليــه كان يســترشف املســتقبل وكان
يعلــم علــم اليقــن بــأن للباطــل جولــة ..وان الدمــاء الزكيــة
ُ
ســوف تنتــر عــى الســيوف الغاشــمة ،وان الدُ نيــا جــوالة رصاع
وســينترص احلــق فيهــا يف هنايــة املطــاف.
اذن  ..قامــت النهضــة احلســينية انتصــار للمظلــوم ضــد الظــامل
ٍ
زمــان ومــكان كوهنــا هنضــة انســانية شــاملة تســاوي بــن
يف كل
البــر وتســتنكر املامرســات الطائفيــة ألهنــا تؤمــن بقــول{:إ َّنِ
ُــم ِعنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ُْم}(،ســورة احلجــرات ،آيــة )13/مــن
َأك َْر َمك ْ
هــذا املنطلــق البــد للمــرح احلســيني املعــارص ان يكــون مرسح ـ ًا
رســالي ًا مقاومـ ًا بأمتيــاز كونـ ُه يمثــل جوهــر الفعــل احلســيني الــذي
تكلمنــا عن ـ ُه.
ر احلقيقــي
العــ
يكــون
ان
احلســيني
للمــرح
وعليــه..
البــدّ
ّ
عــن مجيــع حــركات التحــرر الشــعبية يف العــامل.
وأن يواكــب التطــورات احلاصلــة يف هــذا العــامل املضطــرب ويف
نفــس الوقــت عليــه ان يتوفــر عــى آخــر مــا وصلــت اليــه التقنيــات
احلديثــة -عندمــا يقــدم عــى خشــبة املــرح .وعليــه كذلــك ان

يتالقــح اجيابيــ ًا كــع املــدارس املرسحيــة االخــرى ،ذات البعــد
االنســاين الشــامل يف ّ
كل بقــاع العــامل وان يســتفيد مــن جتارهبــا،
رشط أن ال متــس جوهــر القضيــة.
احلســينية -فكريــ ًا بدعــوى احلداثــة واالرتبــاط وغريهــا مــن
املســميات.
املهــم يف املــرح احلســيني :ان يبقــى حمافظ ـ ًا عــى خصوصيتــه
الفكريــة وطقوســه األصليــة اخلاصــة ،بــه والتــي باســتطاعتها
أن حتفــز اجلامهــر عــى االســتنارة مــن الفعــل احلســيني اخلــاق
إننــا نؤمــن ايامنـ ًا مطلقـ ًا باملــرح احلســيني ،كونــه أداة فنيــه فاعلــة
باســتطاعتها التأثــر املبــارش يف االوســاط اجلامهرييــة ..وعنــد مــا
نقــول بــأن املــرح احلســيني هــو :مــرح احليــاة  ،او مــرح
الــرورة !!-فإننــا نؤمــن بذلــك ونســتطيع ان نربهــن عــى فاعليــة
وجــدوى رؤيتنــا -فكريــ ًا وفنيــ ًا.
ان مــن يعتقــد بــأن املــرح احلســيني :هــو مــرح مناســبة
خمطــئ وواهــم وال
اقتــرت عــى ايــام عاشــوراء فقــط ..هــو
ُ
يعــي مــا يقــول ،لكونــه مل يطلــع عــى جوهــر -املــرح احلســيني
احلديــث -أو انــه اســاس ال يؤمــن بوجــود مــرح حســيني لكونــه
بتقاطــع مــع أفــكاره.
إذن  ..عنــد مــا نؤمــن بــأن املــرح احلســيني هــو مــرح
مقاومــة البــد لنــا أن نجســد ذلــك فكري ـ ًا وعملي ـ ًا -عــى خشــبة
املــرح ..ألن القــول وحــده ال يفــي بالغــرض :وعنــد مــا نؤمــن
برؤيــة كهــذه نــدرك متامـ ًا مــدى الصعوبــة التــي يواجههــا الكاتــب
املعــارص يف كتابــة نصــوص مبتكــره مغايــره -شــك ً
ال ومضمون ـ ًا -
رغــم عــدم خروجهــا مــن جوهــر القضيــة التــي يؤمــن هبــا هــذا
املــرح املبــارك!
علينــا املثابــرة يف انجــاز نصــوص ابداعيــة مبتكــرة تثــري
وتضيــف وتدفــع باجلامهــر اىل االقــراب مــن حتقيــق أحالمهــا
املرشوعــة ،وهــذا التطــور لــن يتحقــق بــدون االيــان بــه ..فاإليــان
هــو املحفــز احليــوي ،لكونــه ســيعتمد (االصالــة الفنيــة) يف
الطــرح ،واالصالــة تعتمــد دائ ـ ًا عــى -الوضــوح الفنــي -القــادر
عــى التأثــر يف املتلقــي أيــ ًا كان لذلــك البــد للمضمــون اجلديــد
أن يكــون لـ ُه شــكل جديــد يتناســب ومنظومتــه الفكريــة اخلالقــة!
ان مــا يشــهده عاملنــا املعــارص مــن احــداث خطــرة يؤكــد حاجتنــا
املاســة اىل املــرح احلســيني الرســايل املقــاوم القــادر عــى اجهــاض
مؤامــرات املســتكربين مــن خــال فعلــه التنويــري والتطهــري
اخلــاق.
------------* شاعر وكاتب مرسحي
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أدب

أدب

أتيناك -1-
و
ِ

وأتيناك -2-
ِ

كرب وبالء علينا ،وعلى األمة»
«هي دار ٍ

بعد سقوط الطاغوت سنة 2003م عاد سماحته إلى مدينته ومسقط
رأسه ،كربالء المقدسة ،وأفرغ مشاعره في هذه األبيات:

زار سماحة آية اهلل السيد هادي المدرسي ،مدينة كربالء المقدسة ،سراً
في زمن الطاغوت ،عام 1973م ،وأبدى مشاعره هناك في هذه األبيات:
ِ
وأتيناك

بل وجه البطول ْة

السلبي ْة

كام تأيت العصافري إىل العش ا ُمل َق ِّف ْل
ِ
املوت
يف يدينا زهرة

هذه دارتنا..

فاحتضناها..

تلك نقوش قد رسمناها عىل عهد

شممناها..

ورجالنا عليها بصمة من ألف

الطفول ْة

انحدار
وق ّبلنا هبا كل
ْ

د ّم ْل

هذه مكتبتي..

نحن كنا العاشقني..

اب الحام ْم
كام تأيت إىل األنهار أرس ُ
ِ
وأتيناك..

ونستنشق عطرا ً

كام يأيت ضيوف الله لألرض الحرا ْم
يف اشتياق وهيا ْم
ِ
وأتيناك..

البيت
ودخلنا َ
اب..
والبيت خر ْ

ودف ّنا أم ّنا عند الرضا ،عليه السالم،

هاجمتنا ذكريات غالياتْ

بعد أن ماتت من الحزن

الشمس
وقد أرشقت
ُ
وولّت الليايل الحالكاتْ
ِ
وأتيناك..

الكتاب
ههنا كان أيب يقرأ آيات
ْ
مل تزل نغمته يف أذين

عىل السبط وكل الشهداء

كمثل الفاتح ْني
رص إبن املصطفى
واحتفلنا ن َ

مل تغ ّريه السنو ْن

السبط
صباحاً ومسا ْء
كربالء..

كرب وبال ْء
أرض ٍ
---------------------

ها لقد عدنا ،ولكن

• كربالء املقدسة عام 2003
املصــــــــــدر :كتـــــــــــــــاب
«ال يشء يشبه كربالء»

اغرتاب
وعىل اخلدين آثار
ْ
ِ
ههنا كان ّ
للعصافري
مصل

آه ...من ح ّبي الذي يرفض قانون

إين أشعر اآلن بأين من هواة

غراب
وفيها يسكر اآلن
ْ

الكهول ْة

ال»كرب»

وأنا ايضاً حس ْني!
ِ
وأتيناك..

ال أيب عا َد..

كام يأيت إليك الوالهو ْن

وال أ ّمي..

ِ
نسيناك؟
هل
معاذ اهلل!

هل تنسى السنونوات عنوان

ْ
الظنون
وكان الليل جمروح

أألن من رسايا االنبياء؟
ّ

ِ
وأتيناك..

أم ألن األرض ميعاد جراحات

وكان الوقت يف ليل املصيب ْة

السامء؟

ِ
وأتيناك..

هيم..
ال ّ

ام ترى ينسى أذان الفجر أوقات

كام يأيت إليك اخلاطفون

فالذي يعشق ال يسأل عن طعم

الصالة!

وتسلقنا اجلدار

اجلراحات إذا كانت بلون العشق

إنني أعشق ،ال وجه الصبايا الغيد

ودخلنا غرفة النوم

أو لون الشقاء.

يف أرضك،

وكانت عندها معشوقة الروح

كربالء املقدسة عام .1974

اخلميل ْة؟

|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم وﺻﻔﺮ  ١٤٣٧ﻫـ

أرض قد أع ّدت لبالء النبالء
ٌ
سوف تبقى كربالء

تلك فراشايت اجلميل ْة

ِ
وأتيناك..

واكتشفنا أن هذي األرض
لو خلت منها جميع النائبات

كانت األرض احلبيب ْة

من أخلص ّ
عشاق ال»بالء»

فأيب فاجأه املوتُ
بعيدا ً ِ
عنك ،يف حال الصال ْة

اب
أسمعها من ّ
كل ذ ّرات الرت ْ
وهنا أمي كانت تذرف الدمع عىل

الهادي األم ْني
ضد من قال :حسني أنت

العذاب
آه ..من طهر
ْ
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ِ
وأتيناك..

األرض
نلثم َ

وال قو ٌم عزي ٌز
اب
كلّهم ماتوا بأرض اإلغرت ْ
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عقيلة السماوات واألرض
شعر :مهدي النهيري

متـــر إىل
اكتشـــفت فضـــا ًء كي
هـــا
َ
َّ

َّ
عـــل أدم َع ُه
أضـــأت زمانـــ ًا ،
هـــا
َ

ِ
ِ
العقيلـــة مشـــتاق ًا ومشـــتعال
وجـــه
شـــئت أن هتـــدي هلا مقال
تكفـــي إذا
َ

تطـــوف عـــى معنـــى ِ
جمرتـــا
وأن
َ

نجـــ ًا صغـــر ًا عميق ًا مشـــ َبع ًا خجال

صـــار ربـــ ًا وجـــ ُه حمنتِها
هـــي التي
َ
َ

ِ
للنـــدب  ،حـــدَّ ادعاها ُّ
كل مـــن ُث ِكال

ِ
ُ
األرض قامته
عنفـــوان
مـــن مل يكـــ ْن

ٍ
ْ
زينب ســـبال
غـــر مثـــوى
فليتخـــذ
َ

ِ
اجللمـــد انتحبوا
وه َي التي ُ ،ســـ َفرا ُء
ْ

ـــي تبـــدو نص َبهم جبال
أما َمهـــا ْ ،
وه َ

ِ
الســـيف والتقوى  ،وحس ُبهام
وه َي ابن ُة
ْ

ِ
الضوء أن يصال
وحسب
أن ُيصبحاها ،
ُ

بـــن اهللِ مرشعـــ ًة
ـــي املســـاف ُة
َ
ْ
وه َ

الشـــا ُء  ،وهـــي بـــا
الكربالئيـــ ُة
َّ

يـــيء وهـــي تلبـــي نز َفـــه ِ ،
وكال
َ
ِّ
ُ

ِ
ٍ
ٍ
مجـــل
قتـــل إىل
العـــراق إىل
مـــن

ضج عىل
أن
ْ
أصبحـــت كعب ًة محـــرا َء َّ

يف ِ
قربهـــا َ
اآلن جيـــري الكربيـــا ُء وال
طائفـــي أن ســـيهد ُم ُه
أيدَّ عـــي
ٌّ

ِ
تفـــزع بقبتِهـــا
ـــات مل
عمـــر األم ّي
ْ
َ

عمر األمي ِ
ركضت
جالـــت وما
ات ما
ْ
ْ
ّ
َ

ٍ
زينـــب هنَـــر ًا
مل تُربِكَـــ ْن يف مرايـــا

وهل ســـ ُي ُ
بعـــض دعوتِ ِه
صوت ،
غتال
ٌ
ُ

ِ
أضالعنا وجال
ارتـــاب يف
وبـــن مـــا
َ
َ
أخٍ  ،ولكـــن رأســـ ًا نازفـــ ًا ِ
خضـــا
َّ
حزنَيهـــا َ
كان يميش يف املدى شـــعال
ِ
عليـــه  ،إىل شـــا ٍم يزيـــدَ إىل
تُســـبى

ِ
العلـــوي مبتهـــا
ُّ
أركانـــا العـــامل ُ

هـــي اآلن تبـــدو وحدَ هـــا دوال
إال
َ

ِ
َ
التاريـــخ مذ أفال
شـــادت
وهي التي
ْ
تســـتثر يف صحنِهـــا َح َجال
طري ًا  ،ومل
ْ

ِ
ُ
الســـامقات عال
خيولـــا يف اخليـــا ِم
وال هنـــار ًا وال هنْجـــ ًا وال هنَـــا
ِ
َّ
شـــاءت حســـنَ ُه حلال
الســـاوات
أن
ْ

ٍ
قاحلة
ألـــف
ر،
وهل
ُ
ُ
ســـيصمت قـــ ٌ

ِ
وهو ما انســـدال
من
الزمـــان تغطي ْ ،

ِ
منـــارات مشـــ َّيد ٌة
أنـــت
دمشـــق ،
ُ
ٌ

ٍ
جهـــاالت وعـــن ُج َهال
مصانـــ ٌة عن

َّ
وحـــي يف مدائنِها
ظـــل
دمشـــق  ،ما
ُ
ٌ
ٍ
جآذرهـــا
عربيـــات
دمشـــق  ،يـــا
ُ
ُ

ِ
والشـــوق  ،يا شـــف ًة
يا رحل ًة يف اهلوى
نحوها صىل الغرا ُم  ،عســـى
يا قبلـــ ًة َ
ِ
البلـــدان ال هتِني
دمشـــق يا زهـــر َة
ُ

بأقال مكم

لـــوال الكتـــاب الـــذي يف ِ
ريفها نزال
ُ

لنعرف قيمة «المشي» الى كربالء المقدسة
بقلم :حبيب بايش*

يعجــز االنســان عــن وصــف زيــارة االربعــن ،ملــا لهــذه الزيارة
مــن أرسار إلهيــة خاصــة ،لــذا فــان العقــل البــري يبقــى عاج ـزا ً
عــن التعبــر ،فماليــن مــن النــاس يرتكــون منازلهــم ويقطعــون
املســافات الطويلــة ،مــن داخــل وخــارج العــراق متوجهــن اىل
كربــاء ،قاصديــن مرقــد االمــام الحســن ،عليــه الســام ،كــا
نشــهد فئــة مــن النــاس منشــغلة بأمــر خدمــة الزائريــن باشــكال
متعــددة.
تــأيت النــاس اىل االمــام الحســن ،عليــه الســام ،يف يــوم
االربعــن ليــؤدوا الزيــارة ومراســيم الع ـزاء والحــزن ،وتــأيت معهــم
محبتهــم ووالؤهــم ألهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وهــي املحبــة
والــوالء املتجــذر مــن محبتهــم للنبــي ،صــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم ،التــي جعلهــا اللــه تبــارك وتعــاىل أجــر الرســالة لهــم،
بحيــث يحــرك هــذا الحــب والعشــق الحســيني ماليــن املوالــن
ليقطعــوا مئــات الكيلومــرات.
هــذا الســيل املتوجــه اىل كعبــة االح ـرار ،ت ـراه يتنافــس مــن
حيــث االلت ـزام والفعاليــات التــي يقيمونهــا أثنــاء مســرهم ،مــن
أمــور عباديــة وأخــرى خدميــة ،ومــن كل هــذه االمــور التــي
توصــل الزائــر اىل مقصــده .وهنــا يلفــت نظــر الزائــر ،اذا طلــب
أي يشء ،لــن يجــد أي صعوبــة ،وال يــرى أي مشــكلة ،كــا تســود
خــال املســرة الطويلــة للمــي ،االخــاق الحســنة والتســامح
بــن الزائريــن ،وهنــا يجســدون روح اإليثــار والصــر والشــجاعة،
وكل هــذه االمــور واملواقــف نأخذهــا مــن مدرســة كربــاء ،ومــن
مدرســة الشــهادة والتضحيــة .وبذلــك نكــون عــى أتــم االســتعداد
لنكــون عــى خطــى االمــام الحســن ،عليــه الســام ،ولــو حملنــا كل
هــذه الروحيــة ،ســوف نكــون مــن املؤسســن واملمهديــن لدولــة
الحــق ،ولظهــور االمــام الحجــة -عجــل اللــه تعــاىل فرجــه -حتــى
نقــول نحــن ســائرون عــى طريقكــم وهــو طريــق االصــاح ،وكــا
خــرج االمــام الحســن ،عليــه الســام ،لطلــب االصــاح كذلــك االمام
الحجــة  -عجــل اللــه تعــاىل فرجــه -ســيخرج العــامل مــن الظلــم اىل
النــور ،أي يصلــح االمــة وينــر رايــة الحــق ،ويأخــذ الثــأر مــن

قاتــي االمــام الحســن ،عليــه الســام ،وأهــل بيتهــم واصحابهــم،
كــا يأخــذ حــق كل فقــر ومظلــوم ،ولهــذا تــرى املاليــن التــي
تتجــه اىل أرض االمــام الحســن ،عليــه الســام ،تتنافــس يف الزيــارة
ويف الخدمــة يف الطــرق التــي تــؤدي اىل كربــاء ،وبذلــك يجســدون
اآليــة الكرميــة{ :ويف ذلــك فليتنافــس املتنافســون}( .ســورة
املطففــن)26،
وهنــا يــأيت قــول االمــام الحســن العســكري ،عليــه الســام،
ليبــن لنــا عظمــة هــذه الزيــارة ،يف حديثــه عــن عالمــات املؤمــن،
التــي يقــول إنهــا خمســة« :صــاة أحــدى وخمســن ،وزيــارة
األربعــن ،والتختــم باليمــن ،وتعفــر الجبــن ،والجهــر ببســم اللــه
الرحمــن الرحيــم» .والــذي يعــ ّد زيــارة االربعــن مــن عالمــات
املؤمــن ،الن منزلتهــا خاصــة ،لــذا علينــا أن ال نــرك زيــارة االربعــن
ألنهــا مهمــة ،وهــي التــي عدهــا االمــام مــن عالمــات املؤمــن.
وهنالــك فوائــد كثــرة للمــي ،منهــا؛ لرمبــا يفكــر بهــا الســائر
عــى درب االمــام الحســن ،عليــه الســام ،مــن األجــر واآلثــار
الروحيــة التــي يحصــل عليهــا ،ولكــن هنالــك آثــار صحيــة
مفيــدة لالنســان ،وقــد جــاءت التوصيــات مــن أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،يأمرونــا باملــي ألن فيــه صحــة للبــدن ،مبعنــى
أن املــي يــوم االربعــن ،لــه فوائــد ويدفــع املضــار عــن االنســان،
نذكــر منهــا؛ أن املــي يقلــل مــن خطــر ارتفــاع ضغــط الــدم
ويحســن أداء القلــب ،ويســاهم مــن خفــض نســبة الدهــون يف
الــدم «الكوليســرول» املســبب لتصلــب الرشايــن ،ويقــوم بتقويــة
العظــام ويحافــظ عــى صحــة املفاصــل والعضــات ويخفــف مــن
التوتــر العصبــي وغريهــا.
وهنــا نجــد الشــوق الكبــر للنــاس للمســر اىل كربــاء
املقدســة ،حيــث مرقــد االمــام الحســن ،عليــه الســام ،الكتســاب
املزيــد مــن الحــب والــوالء والعشــق الحســيني ،فمــن هــذه
املدرســة نتعلــم الــدروس والعــر ،لــذا علينــا ان نكــون عــى قــدر
املســؤولية ونســتمر عــى خطــى الحســن ،عليــه الســام.
-----------------------------------* املـــرحــــلة الثانيـــة  -كـــلية
اآلداب  -قسم االعالم.

يرمـــن نبـــ ً
ا عىل مـــن عشـــ ُق ُه َن ُبال
َ
ختلق العسال
ليســـت جتيدُ ســـوى أن َ
ْ
ِ
ُ
أحالمهـــا قبال
ينـــال مـــن شـــفت َْي

َ
ســـيمضون وجه ًا كاحلـــ ًا كهال
فهـــم

ٍ
وﺻﻔﺮ َ
َ
ِ ١٤٣٧حﻫـاهـــا يرتعي رجال
حـــول
واألفـــق
امرأة
أمجـــل
تبقني شمســـ ًا
|ﻋﺪد ﺧﺎص| ﺮم ُ
َ
وســـوفَ 64

اﻟﺜﺎ |2015
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ

65

آخر العزاء ..وآخر السلوة
جواد السيد سجاد الرضوي
ســؤال وجيــه جــدا ً؛ يجــري عــى
ألســنة الكثرييــن حتــى اليــوم ،ويبحــث
عــن الجــواب امللــح؛ طرحــه صحــايب
جليــل ،فطــن ،نبــه ،واعٍ ،هــو» عبــد
اللــه بــن الفضــل الهاشــمي» ،عــى
االمــام جعفــر الصــادق ،عليــه أفضــل
الصــاة والســام ،قائــاً:
كيــف صــار يــوم عاشــوراء يــوم
مصيبــة ،وغــم ،وحــزن ،وبــكاء ،دون
اليــوم الــذي قُبــض فيــه رســول اللــه،
صــى اللــه عليــه وآلــه ،و»دون» اليــوم
الــذي ماتــت فيــه فاطمــة ،و»دون»
اليــوم الــذي قتــل فيــه أمــر املؤمنــن،
و»دون» اليــوم الــذي قتــل فيــه الحســن
بالســ ّم؟
فجــاء الجــواب الصــايف مــن النبــع
الصــايف؛ ممــن هــو مــن «أهــل البيــت»
ومــن «أهــل الذكــر»؛ مــن اإلمــام
املعصــوم مبــارش ًة عندمــا قــال:
«إن يــوم الحســن أعظــم مصيبــة
مــن جميــع ســائر االيــام؛ وذلــك أن
أصحــاب الكســاء ،الذيــن كانــوا أكــرم
الخلــق عــى اللــه عــز وجــل ،كانــوا
خمســة.
فلــا مــى عنهــم النبــي ،صــى

اللــه عليــه وآلــه ،بقــي أمــر املؤمنــن،
وفاطمــة ،والحســن ،والحســن؛ فــكان
فيهــم للنــاس عــزاء وســلوة .فلــا
مضــت فاطمــة ،كان يف أمــر املؤمنــن،
والحســن ،والحســن ،عــزاء وســلوة.
فلــا مــى أمــر املؤمنــن ،كان للنــاس
يف الحســن والحســن عـزاء وســلوة .فلام
مــى الحســن ،كان للنــاس يف الحســن
عــزاء وســلوة .فلــا قُتــل الحســن ،مل
يكــن بقــي مــن أصحــاب الكســاء أحــد
للنــاس فيــه بعــده عـزاء وســلوة؛ فــكان
ذهابــه كذهــاب جميعهــم ،كــا كان
بقــاؤه كبقــاء جميعهــم؛ فلذلــك صــار
يومــه أعظــم األيــام مصيبــة» (وســائل
الشــيعة ،ج،10ح.)6
نعــم؛ ألن االمــام الحســن ،عليــه
الســام ،كان آخــر مــن فيــه للنــاس
ع ـزاء وســلوة ،فقــد بقــي خالــدا ً خلــود
الدهــر ،وبقــي عــزاؤه خالــدا ً خلــود
الدهــر ،وبقيــت ســلوته خالــدة خلــود
الدهــر ،كذلــك.
ان ســلوتنا تتجســد يف عزائنــا
وبكائنــا ملصــاب اإلمــام الحســن ،عليــه
الســام ،وإظهــار حزننــا عليــه بــكل
الوســائل والصــور واملامرســات املرشوعة
التــي تشــكل  -يف مجموعهــا -منظومــة
«الشــعائر الحســينية» املباركــة.

ان الذيــن ينتقــدون بكاءنــا عــى
اإلمــام الحســن ،عليــه الســام ،عليهــم
ان يبكــوا عــى أنفســهم ،وان يندبــوا
حظهــم؛ ألنهــم منعــوا أنفســهم مــن
الســلوة عندمــا َح ّرمــوا عــى أنفســهم
الشــعائر الحســينية؛ كلهــا أو بعضهــا؛
ال فــرق.
مــاذا يضــر أولئــك اذا ك ّنــا نــرى
ســلوتنا يف حزننــا وبكائنــا عــى الرســول
األعظــم وأهــل بيتــه ،عليــه وعليهــم
أفضــل الصــاة والســام؟!!
إذا كنتــم ال تريــدون الســلوة؛ فذلك
شــأنكم ،وســيكون الرســول األعظــم،
صــى اللــه عليــه وآلــه ،خصمكــم يــوم
القيامــة بــدالً مــن ان يكــون شــفيعكم.
فلمثــل اإلمــام الحســن ،عليــه
الســام ،ليبــك الباكــون ،ولينــدب
النادبــون ،وليضــج الضا ّجــون؛ ولتــذرف
الدمــوع؛ وهــذه الدمــوع ســتبقى أمانــة
عنــده تنفعنــا يــوم ال ينفــع مــال وال
بنــون إال مــن أىت اللــه بقلــب ســليم؛
والقلــب الســليم هــو القلــب املفعــم
بحــب ووالء محمــد وآل محمــد،
صلــوات اللــه وســامه عليــه وعليهــم
أجمعــن؛ كــا ورد يف تفاســر أهــل
البيــت ،عليهــم أفضــل الصــاة والســام،
لهــذه اآليــة املباركــة.

