


العراق

عزيزي القارئ..
يطّل علينا ش��هر ذي القعدة الحرام، وهو ال يقّل فضيلة عن س��ائر الش��هور، وفيه يوم س��عيد في الحادي عشر منه، حيث ذكرى مولد ثامن أئمة 
الهدى إمامنا علي بن موسى الشرضا عليه السالم، وما يعطيه أهمية ايضًا، أنه ُيعد مرحلة تمهيدية وتحضيرية لموسم الحج، حيث يستعد الحجاج 
للتوجه الى بيت اهلل الحرام، لذا ارتأينا أن تكون )قضية الشهر( في هذا العدد، لهذا الحدث السنوي العظيم. وفقنا اهلل وإياكم لحج بيته الحرام 

في عامنا هذا وفي كل عام. انه سميع مجيب.
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العراق

قال االمام الصادق عليه الس��الم: إن الحس��ين بن علي عند ربه عز وجل ينظر إلى معس��كره، ومن حّله من الشهداء 
مع��ه ، وينظر إلى زّواره، وهو أعرف بهم وبأس��مائهم وأس��ماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلته��م عند اهلل عز وجل من 
أحدكم بولده، وإنه ليرى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم السالم أن يستغفروا له ، ويقول: لو يعلم زائري 

ما أعّد اهلل له، لكان فرحه أكثر من جزعه، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب.

المصدر: أمالي الطوسي / صفحة 34
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* رئيس التحرير 
يف  تبعث  السالم،  عليه  احلسني  االمام  استشهاد  ذكرى 
القيم  وسائر  والفخر  والعّز  الكريمة  احلياة  بمشاعر  نفوسنا 
وننرش  احلزن،  أجواء  نعيش  نحن  فيام  االنسانية،  واملفاهيم 
واجلريمة  األليمة  الفاجعة  ونستذكر  مكان،  كل  يف  السواد 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سبط  بحق  ارتكبت  التي  النكراء 
واالنتقام  واالرهاب  والدموية  املوت  نستذكر  وال  وآله، 
ختندق  الذي  هو  املنهج،  هذا  ألن  االحوال،  من  حال  بأي 
عليه  احلسني  باالمام  املتمثل  والفضيلة  احلق  جيش  أمام 
الطفل  قتل  فكان  للهجرة..   61 سنة  عاشوراء  يوم  السالم 

الرضيع وبرت يدي أيب الفضل العباس عليه السالم، وكان 
العطش، ثم قطع الرؤوس وحرق اخليام وترويع النساء، 

ثم السبي والتنكيل واالضطهاد و... 
ومنذ أول ليلة قضاها املسلمون بعد يوم العارش 
السالم،  عليه  احلسني  االم��ام  كان  املحرم،  من 
الظلم  عىل  الثورة  طريق  االرض  يف  خّط  قد 
درسًا  وقدم  واملجتمع،  الدولة  يف  واالنحراف 

الكريم،  والعيش  والتغيري  اإلصالح  يف  خالدًا 
ليس  لكن  والسعيدة،  الكريمة  احلياة  يف  وبالنتيجة 

اإلنحراف  أشكال  لكل  بالتصّدي  انام  باملجان؛ 
والظلم والطغيان. 

حياة  عىل  الدرس  هذا  آثار  ونرى  التاريخ،  لنقلب 
او  مجاهريية  حركة  فأي  والشعوب..  والدول  املجتمعات 
مطلبية عرب التاريخ محلت لواء احلسني عليه السالم، انترصت 
وكسبت احلياة، أو املوت بكرامة. ومل يسجل التاريخ إن هذا 
والدمار  اجلامعي  املوت  اىل  مكان،  أي  يف  الناس  قاد  اللواء 

والفشل واهلزيمة.
 ثم لنالحظ وجهات نظر املفكرين واملثقفني غري املسلمني، 
ودعنا عن املديح والتأثر بالقضية احلسينية، فهذا شأهنم، لكن 
النقطة املضيئة واملشعة امامهم، هي انسانية وسلمية القضية 
بالدماء،  املضمخة  التارخيية  احلادثة  يدرسون  فهم  احلسينية، 
ثم يقرأون اىل جانبها قيم اإليثار واإلصالح واحلب والصدق 
يف  إنسان  كل  حيتاجها  التي  االخالقية  واملفاهيم  القيم  وكل 

العامل لعيشه الكريم.
احلسينية، الهنا  الشعائر  قوة  باحلديث عن  نفتخر  ونحن 
الزمن:  مع  امتدا  مهام  ينفصالن  متوازيني ال  تشكل طريقني 

إحياء  خالل  من  والقيم،  املفاهيم  تلكم  اىل  الوصول  طريق 
اآلخر،  والطريق  متعددة،  ومظاهر  بأشكال  املصاب  ذكرى 
هو الوصول اىل معاقل الطغيان ودهاليز التآمر عىل الشعوب، 
القوة  مظاهر  من  يّدعيه  كان  ما  رغم  صدام،  كان  وهلذا 
يلطمون  الذين  خيشى  كان  واملالية،  واملخابراتية  العسكرية 
الصدور يف احلسينيات، او الذي يطبخون الطعام ويوزعون 
املاء عىل الزائرين. وكذلك نجد هذا الشعور لدى كل حاكم 

جيد نفسه عىل النقيض من مفاهيم النهضة احلسينية.
مدعوون  أمجع،  والعامل  بل  املسلمني،  أن  يعني،  وهذا 
اليوم، ليس فقط للمشاركة يف إحياء الشعائر احلسينية وذكرى 
املدرسة  لدخول  إنام  السالم،  عليه  احلسني  اإلمام  مصاب 
احلسينية التي جتعلهم يف صف واحد أمام املدرسة األموية 
والتكفريية والدموية.. وأجزم أن شعوبنا االسالمية التي 
الدمار والقتل والترشيد واحلرمان، ما  تعيش وسط 
تبنّت  اهنا  لو  عنها،  رغاًم  ذلك  كل  لتتجرع  كانت 
النهج احلسيني، وملا كنّا اليوم نشهد تلك اللقطات 
قتيل ومرشد  بني  ونساء  واملفجعة الطفال  املؤملة 

ومبتور االطراف يف هذا البلد وذاك. 
وتطبعهم  البعض  استمراء  العجب،  يثري  وما 
الدموية،  والرصاعات  اجلامعي  القتل  مشاهد  عىل 
سياسية،  بفوائد  تأيت  عّلها  عليها،  والتفاوض  بل 
وهذا ما فهمه األعداء، عىل انه لغة الرصاع ولعبة احلرب 
قواعدها.. لذا نجد يف وسائل االعالم، التأكيد عىل أن من 
عسكري  اجتياح  او  جوي  بقصف  أو  غيلًة  للقتل  يتعرض 
رفع  الذي  فهو  استحقاقه،  هو  انام  اخرى،  شنيعة  طريقة  أو 
اليوم  متاحة  الفرصة  لكن  وقتل.  ورضب  وهدد  السالح 
جتربة  من  وأمم  شعوب  استفادت  فكام  االجيال،  مّر  وعىل 
اهلندي  الشعب  مثل  والتقدم،  االنتصار  وكسبت  عاشوراء 
سائر  بامكان  العراقي،  الشعب  وايضًا  االيراين  والشعب 
العطاء، بوقوفها يف صف احلق  الشعوب االستفادة من هذا 
فهو  بالدماء،  التضحية  عىل  أجربت  وإن  االنسانية،  والقيم 
خري عىل خري، الهنم سينترصون بمبادئهم وقيمهم، ويصنعوا 
املجد والعّز الجياهلم. وهذا هو السالح الذي خيشاه الطغاة 
سيضعون  احلالة  هذه  ففي  دائاًم،  السلطة  وأهل  واحلاكمني 
انفسهم يف قفص االهتام ويقفون جنبًا اىل جنب مع يزيد بن 
معاوية – عليه اللعنة- أو لنقل اىل جانب شخصيات معارصة 

ومعروفة لدهيم مثل "هتلر" واشباهه.

عاشوراء الحسين .. حياة الشعوب 
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وراء األخبار

الكبت  سياسة  اس��ت��م��رار  ظ��ل  يف 
السلطات  متارسها  ال��ي  واالضطهاد 
احل��اك��م��ة يف ك���ٍل م��ن ال��س��ع��ودي��ة 
حبقوقهم  املطالبني  ضد  والبحرين 
اتباع  من  املؤمنون  يواجه  املشروعة، 
املنطقة  يف  السالم  عليهم  البيت  أهل 
البحرين  السعودية ويف  الشرقية من 
تهديدات واستفزازات مستمرة خالل 
ايام شهر حمرم احلرام، وهي تستمر 
ح��ت��ى ش��ه��ر ص��ف��ر وذك����رى ارب��ع��ني 
فقد  ال��س��الم.  عليه  احل��س��ني  االم����ام 
استهلت السلطات االمنية يف البحرين 
عدد  واستدعاء  باعتقال  عاشوراء  ايام 
ووجهت  احلسيين،  املنرب  خطباء  من 
ال��دول��ة  »ازدراء  ت��ه��م��ة  أح��ده��م  اىل 

األموية«!
وق�����د ح��ق��ق��ت س���ل���ط���ات االم����ن 
العالي  حسن  الشيخ  م��ع  البحريين 
ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه، الن���ه ق���ال يف جملس 
مرفوضة  ي��زي��د  دول���ة  »إن  حسيين: 
م���ن امل���س���ل���م���ني«..! ف��ي��م��ا اس��ت��دع��ت 
مسؤولي املآمت واحلسينيات والرواديد 
تعهدات  منهم  واخ����ذت  واخل��ط��ب��اء، 
على  باالساءة  التعَرض  بعدم  خّطية 
– عليهم  شخص يزيد وأبيه معاوية 

ال��ل��ع��ن��ة- خ���الل إح��ي��ائ��ه��م م��راس��ي��م 
استشهاد االمام احلسني عليه السالم، 
الي  احلسينيات  باغالق  ه��ددت  فيما 

تتحدى االوامر .
مجعية  رف���ض���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
االتهامات   - أمل   – االسالمي  العمل 
أطلقها  ال���ي  امل��ب��ط��ن��ة  وال��ت��ه��دي��دات 
أتباع  ضد  البحريين  الداخلية  وزي��ر 
وشعائرهم  السالم  عليهم  البيت  أهل 
ال��ت��ارخي��ي��ة، م��ب��ي��ن��ة أن  ال��دي��ن��ي��ة - 
احلسيين  واملنرب  احلسينية  القضية 
أمس��ى من���وذج واق��ع��ي م��وج��ود لنشر 
ال��وع��ي احل��ض��اري واألخ���الق والقيم 
امل���س���ؤول���ي���ة يف اجمل��ت��م��ع،  وث���ق���اف���ة 
والدعوة للتقريب والتآلف بني شرائح 
مؤخراً،  أص��درت��ه  بيان  ويف  اجملتمع. 
الداخلية  وزي��ر  تصرحيات  على  ردا 
مسؤولي  مع  اجتماعه  يف  البحريين 
رؤس��اء  وب��ع��ض  اجلعفرية  األوق����اف 
االتهامات  »ان  ج��اء  احلسينية،  امل��آمت 
الداخلية  وزي��ر  وجهها  ال��ي  املبطنة 
يقف  احلسينية  وللقضية  املنرب  هلذا 
البغيض  ال��ط��ائ��ف��ي  احل���س  وراءه�����ا 
الذي يسيطر على كثري من مفاصل 

املؤسسة الرمسية.

وق����د وص��ل��ت »اهل������دى« رس��ائ��ل 
ع���اش���ورائ���ي���ة م���ن خ��ل��ف ال��ق��ض��ب��ان 
الشيخ حممد علي احملفوظ  للعالمة 
يف  االس��الم��ي  العمل  مجيعة  زع��ي��م 
ض��رورة  على  فيها  يؤكد  البحرين، 
م��واص��ل��ة ط��ري��ق ال���ث���ورة وال��ت��غ��ي��ري 
وال��ث��ب��ات على امل��ب��ادئ.. ومم��ا ج��اء يف 
رس��ائ��ل��ه: »ال مي��ك��ن ألح���د ال��وق��وف 
ال��زم��ن  ف���ان  وإال  التغيري  ط��ري��ق  يف 
ايضًا:  وق��ال  أب��ى«،  أم  شاء  سيتجاوزه، 
»التغيري سّنة اهلية من اجل مصلحة 
االنسان ، ولوال التغيري ملا كان هناك 
اليه  وصلت  ما  وال  تنمية  وال  تطور 

االنسانية اليوم«.
أما يف السعودية أقدمت الدوريات 
إن��زال  على  القطيف  يف  العسكرية 
تعرب  الي  والالفتات  السوداء  االع��الم 
عن احلداد والعزاء على مصاب االمام 
احل��س��ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم.. ويف ب��ل��دة 
دهست  القطيف  مبحافظة  العوامية 
س��ي��ارات ال��ش��رط��ة االع����الم ال��س��وداء 
حبّي  »ال��ك��رام��ة«  دوار  على  املنصوبة 

الريف يف البلدة.
لن  الطائفي،  التعسف  سياسة 
عنيفًا  ال���رّد  ج��اء  فقد  رد،  دون  تبقى 

السعيد  ع��ب��اس  الشيخ  م��ن  وق��اط��ع��ًا 
قال  أع���رب  حيث  العوامية،  بلدة  يف 
»إنتصار  م��ه��رج��ان  يف  ل��ه  كلمة  يف 
واستهجانه  استغرابه  عن  الكرامة«، 
ع��م��ن ي��رف��ض االش�����ارة اىل م��س��اوئ 
يزيد.. وقال: ان احلسني عليه السالم 
أع��ل��ن��ه��ا م���دوي���ة وص���رحي���ة ب��ق��ول��ه: 
»ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل 
يبايع  ال  ومثلي  احمل��رم��ة..  للنفس 
مثله«، و مل يقل بأن الواقع واملسايسة 
وتهنئته  يزيد  مبايعة  علينا  تفرض 

مبنصبه. 
السعيد:  الشيخ  وج��اء يف كلمة  
مثل  ال���س���الم،  ع��ل��ي��ه  احل��س��ني  ان   «
الفضيلة يف مواجهة الرذيلة، والطهر 
يف مواجهة العهر، واإلميان يف مواجهة 
النفاق، مشرياً أن قضيته ليست قضية 
عرب  املاليني  عليه  بكت  مقدس  رجل 
التاريخ وإمنا هي أقدس قضية ضحى 
ال��س��الم  عليهم  األن��ب��ي��اء  أج��ل��ه��ا  م��ن 
وال��ق��دي��س��ون. وأض�����اف »ع��ل��ى كل 
الشعوب املستضعفة أال تغفل عن أنها 
مشوخ  من  فيها  مبا  كربالء  متتلك 
واصفًا  والبطولة«،  وال��ك��رام��ة  اإلب���اء 

إياها بالثروة العظيمة.

السعودية والبحرين.. تهديد بعدم المساس 
بشخصية »يزيد« والمنبر الحسيني يتحّدى



وراء األخبار

فقهاء الشريعة في المحكمة االتحادية.. ضمانة 
دستورية تواجه )اجندات( سياسية مشبوهة 

يف وقت يشهد العراق اجلديد، 
أزمة حادة يف القوانني والتشريعات 
واالقتصاد  السياسة  ميادين  يف 
بني  الدستور  ويتأرجح  واجملتمع، 
مفهوم »الدميقراطية«، الذي جاء 
التحالف،  ق���وات  م��ع  ال��ع��راق  اىل 
االسالمية،  والقيم  املفاهيم  وبني 
ظهرت أص���وات م��ن داخ��ل أروق��ة 
بإبعاد  تطالب  ال��ع��راق��ي،  القضاء 
القضاء،  عن  االسالمية  الشريعة 
الدين،  وعلماء  الفقهاء  وحتديداً 
وذل����ك حت��س��ب��ًا مل��ن��اق��ش��ة م��ش��روع 
ق���ان���ون احمل��ك��م��ة االحت����ادي����ة يف 
مسودته  يف  ينّص  وال��ذي  الربملان 
ع��ل��ى وج���ود س��ت��ة ع��ل��م��اء دي���ن يف 
اربعة  للمحكمة،  القيادية  اهليئة 
منهم من الشيعة واثنان من السنة.
نقلتها  ص���رحي���ات  وح���س���ب 
م��واق��ع اخ��ب��اري��ة ال��ك��رون��ي��ة فأن 
ق���اض���ي يف احمل��ك��م��ة االحت���ادي���ة 
أع����رب ع��ن م��ع��ارض��ت��ه ال��ش��دي��دة 
القضاء  يف  ال��دي��ن  علماء  ل��دخ��ول 
العراقي، واصفا وجودهم بانه باب 

الفقيه«  للدخول اىل نظام »والية 
ق��ال:  ال���ذي  و   � م��زاع��م��ه  � حبسب 
القاضي  ن��رف��ض��ه«. وح��س��ب  »ان��ن��ا 
فان »وجود  ُيذكر امسه  الذي مل 
فقهاء الدين والشريعة يف احملكمة 
حق  ومنحهم  العليا  االحت���ادي���ة 
ال��ن��ق��ض س��ي��ح��ول احمل��ك��م��ة، من 
هيئة قضائية إىل هيئة فقهية، وو 

سيخلق اشكاالت كثرية »..!
وك��ان ع��دد كبري م��ن ن��واب 
فقهاء  بوجود  طالبوا  قد  ال��ربمل��ان 
وعلماء دين يف احملكمة االحتادية 
حب��س��ب م��اي��ن��ص ع��ل��ي��ه ق��ان��ون 
احملكمة وتشكيلها حسبما ورد يف 
يكون  وأن  الدستور،  فقرات  اح��د 
هلم حق النقض ألي حكم خيالف 

الشريعة االسالمية.
وجود  من  اخلشية  ان  ويبدو 
القضاء  يف  دي���ن  وع��ل��م��اء  ف��ق��ه��اء 
ال��ع��راق��ي، وه��و ال���ذي أّخ���ر إق��رار 
رغم  االحت��ادي��ة،  احملكمة  ق��ان��ون 
ع��رض��ه ع��ل��ى ال���ربمل���ان م��ن��ذ ف��رة 
ط���وي���ل���ة.. وح��س��ب امل���ص���ادر ف��ان 

املشكلة ليست يف القضاء العراقي، 
ال���ربمل���ان، حيث يقول  داخ���ل  امن���ا 
النائب عمر اجلبوري عن القائمة 
ع��الوي«،  »أي��اد  بزعامة  العراقية 
القانونية،  اللجنة  يف  عضو  وه��و 
انه ال يؤيد منح فقهاء الدين حق 
النقض للقوانني الن ذلك حبسب 
عمل  تعطيل  إىل  س��ي��ؤدي  رأي���ه 
ان  متناسيا  االحت��ادي��ة..!  احملكمة 
ضمنيا  احل��ق  ه��ذا  مينح  الدستور 
تنص  الي  فقراته  اخد  من خالل 
ق��ان��ون  اي  ت��ش��ري��ع  ع����دم  ع��ل��ى 

يتعراض مع االسالم.
عبد  القاضي  ق��ال  جانبه  م��ن 
الرمسي  الناطق  البريقدار  الستار 
ان  األعلى،  القضاء  جملس  باسم 
زالت  ما  العليا  االحتادية  احملكمة 
الذي  القانون  وفق  عملها  تواصل 
االئ��ت��الف  سلطة  قبل  م��ن  ص��در 
»ب��ول  يرأسها  ك��ان  ال��ي  املؤقتة 
ب���رمي���ر«، حل��ني ص����دور ال��ق��ان��ون 

اجلديد من قبل الربملان العراقي.
وم����ن ال���واض���ح ف����ان ال��ن��ائ��ب 

اجل����ب����وري وغ������ريه م����ن ال���ن���واب 
سياسية،  أل��وي��ة  حت��ت  املنضوين 
ي����ق����رأون ال��ق��ض��ي��ة م����ن زاوي�����ة 
س��ي��اس��ي��ة، ف��ه��م ي���ع���دون وج���ود 
العراقي  ال��ق��ض��اء   يف  دي��ن  علماء 
وحت��دي��داً يف احملكمة االحت��ادي��ة، 
م���س���أل���ة م���ص���ريي���ة ل��ك��ث��ري م��ن 
واالجتماعية  السياسية  القضايا 
من  وه��و  ال��ب��الد،  يف  واالقتصادية 
املكاسب  على  أث��اراً  ان يرك  شأنه 

السياسية املوجودة.
املطالبني  مقدمة  يف  وك���ان 
ب���وج���ود ف��ق��ه��اء وع��ل��م��اء دي���ن يف 
املرجع  مساحة  القضاء،  جملس 
السيد  العظمى  اهلل  آي���ة  ال��دي��ين 
حممد تقي املدرسي – دام ظله- إذ 
اقرح تشكيل هيئة علمائية تتوىل 
والتشريعات  ال��ق��وان��ني  ت��ش��ذي��ب 
الصادرة من الربملان والتحقق من 
االسالمية،  للشريعة  موافقتها 
حيث ان الغالبية العظمى للشعب 
العراقي هو مسلم، كما ال جيهل 

ذلك القضاة والساسة يف العراق.

5
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صفقة سالح ملّوثة تدفع العراق
 للبحث عن وسيلة ليتطّهر منها!

م���ا ت�����زال احمل�������اوالت ج��اري��ة 
إلخفاء معامل فضيحة الرشوة الي 
الوفد  يف  أكثر  أو  عضو  تقاضاها 
إمتام  لقاء  ملوسكو،  الزائز  العراقي 
بقيمة  ال���روس���ي  ال��س��الح  ص��ف��ق��ة 
عن  والبحث  دوالر،  مليارات  أرب��ع 
عليه  ُتكسر  رأس  أو  ف��داء،  كبش 

اجلّرة الفاسدة..!
وق����د س��ل��ط��ت ب��ع��ض وس��ائ��ل 
باسم  الناطق  على  الضوء  االع��الم 
احل��ك��وم��ة ع��ل��ي ال���دب���اغ، ع��ل��ى ان��ه 
م���ن ال��ض��ال��ع��ني يف ال��ف��س��اد امل��ال��ي 
الذي  هو  وانه  الصفقة،  شاب  الذي 
تقاضى رشاوى من الروس لتمرير 
ان  إال  ال��ع��م��الق��ة،  ال��ص��ف��ق��ة  ه���ذه 
االخري سارع اىل التوضيح بان امسه 
املراقبني  ألنظار  ملفت  بشكل  »ورد 
واالع��الم��ي��ني يف م��وض��وع ال��س��الح 
ال����روس����ي ظ��ل��م��ًا ب��ط��ري��ق��ة ضخ 
قبل  من  ومقصود  منظم  إعالمي 
ملمارسة  انفسهم  ن���ذروا  اش��خ��اص 
مسعة  وت��ل��وي��ث  س��ي��اس��ي  تسقيط 

اآلخرين..«.
سلسلة  يف  ح��ل��ق��ة  آخ����ر  ويف 
ال��ف��ض��ي��ح��ة، - ول��ي��س ب��أخ��ريه��ا- 

املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئيس  أعلن 
كناطق  منصبه  عن  الدباغ  فصل 
رمس���ي ب��أس��م ح��ك��وم��ت��ه، يف وق��ت 
ال���ن���زاه���ة  ت��ك��م��ل جل���ن���ة  ب���ع���د مل 
االمس��اء  استدعاء  بشأن  اج��راءات��ه��ا 
جملس  اىل  الصفقة،  من  القريبة 
خبصوص  معهم  للتحقيق  النواب 
عضو  وح��س��ب  ال���رش���وة..  فضيحة 
ال��ن��واب،  جملس  يف  النزاهة  جلنة 
املتوقع  م��ن  ف��ان��ه  الشهيلي،  ج���واد 
املوسوي  علي  من  كٌل  ميثل  ان  ان 
امل��س��ت��ش��ار االع����الم����ي ل��ل��م��ال��ك��ي، 
واملقرب  القانون  دولة  عن  والنائب 
من املالكي، عزت الشاهبندر، ووزير 
الدليمي، اىل جانب  الدفاع سعدون 
ال��دب��اغ  ان  ي��ب��دو  لكن  ال��دب��اغ.  علي 
س����ارع الخت����اذ خ��ط��وة اس��ت��ب��اق��ي��ة، 
غري  ب��ص��ورة  اللجنة  ام���ام  وامل��ث��ول 
ال���ت���اس���ع م���ن ال��ش��ه��ر  رمس���ي���ة يف 
اجل����اري، وق���ال ان��ه »م��ث��ل ب��ص��ورة 
طواعية وغري رمسية« امام اللجنة 
بفضيحة  ارت��ب��اط��ه  ع���دم  ل��ي��ث��ب��ت 

صفقة السالح الروسي.
ه��ذا يف ال��ع��راق، أم��ا يف اجلانب 
هنالك  توجد  توجد  حيث  الروسي، 

ن��س��خ��ة م��ن وث��ي��ق��ة االت���ف���اق ال��ي 
وقعها رئيس احلكومة نوري املالكي 
مع نظريه الروسي فالدميري بوتني 
الي  العمالقة  السالح  صفقة  على 
ل��ل��دف��اع  م��ن��ظ��وم��ة   )50( ت��ت��ض��م��ن  
 »1 � إس  »بانتسري  اجلوي من طراز 
»م��ي-28  مقاتلة  مروحية   )30( و 
م��ق��ات��الت روس��ي��ة من  واي��ض��ًا   ، أ« 
الصفقة  وه��ذه   .»29  � »ميغ  ط��راز 
متثل بالنسبة للروس لقمة دمسة 
إضاعتها،  ميكن  ال  ذهبية  وفرصة 
قرار  االمر جعلهم يتحفظون على 
وع��ّد  ال��ص��ف��ق��ة،  بتجميد  امل��ال��ك��ي 
بانها  عراقيًا  إلغائها  عن  احلديث 
»إشاعات«، وقبل ان يتحدث اجلانب 
ال��ع��راق��ي ع��ن م��س��ؤول��ي��ة اجل��ان��ب 
ال��ف��ض��ي��ح��ة، ك��ان  ال����روس����ي يف 
ف��وراً  أع��ل��ن  ق��د  ال��روس��ي  الرئيسي 
تورطه  بتهمة  ال��دف��اع  وزي��ر  إقالة 
مصادر  وحسب  الرشوة،  عملية  يف 
يصل  مبلغ  هنالك  ف��ان  متطابقة 
من  كانت  دوالر  مليون   )195( اىل 
عراقية  جيوب  اىل  تصل  ان  املتوقع 
الروسي  الرئيس  وكان  روسية.  و 
إمتام  من  أي��ام  بعد  املالكي  أبلغ  قد 

يف  مالي  فساد  هنالك  ان  الصفقة، 
الصفقة مت الكشف عنها يف اجلانب 
الفضيحة  خيط  ورمب��ا  ال��روس��ي، 
اصحابه  ليسحب  موسكو  من  خرج 

يف بغداد..
أما عن املستفيدين من جتميد 
الصفقة، فان اخلرباء  إلغاء هذه  أو 
أط�����راف  اىل  ي����ش����ريون  ال�������روس 
مثل  ذل���ك،  وراء  ودول��ي��ة  اقليمية 
املتحدة،  وال��والي��ات  خليجية  دول 
مراقبني  أن  إال  االك����راد..  وح��ت��ى 
اب��ط��ال  ان  ي����ؤك����دون  ب���غ���داد  يف 
يف  ال��ق��ذرة،  اللعبة  او  الفضيحة، 
م��وس��ك��و، ول��ي��س يف م��ك��ان آخ���ر، إذ 
حصل ما يشبه عمليات املافيا، حيث 
مستنقع  اىل  الضحية  يستدرجون 
بدفع  يطالبونه  ثم  امل��ال��ي،  الفساد 
ومن  املستنقع،  م��ن  اخل���روج  مث��ن 
ان االع����الن رمس��ي��ًا عن  امل���ع���روف 
إلغاء الصفقة يكلف العراق ماليني 
مبلغ  يقارب  وه��و رمب��ا  ال���دوالرت، 
الرشاوى املعلنة. وحسب مصادر يف 
بغداد فان حكومة املالكي تبحث عن 
هذه  من  خترجها  قانونية  صيغة 

الصفقة امللوثة خبسائر أقل.
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قطاع  يف  الفلسطينيون  ع���ّد 
اطالق  أوقفت  ال��ي  »اهل��دن��ة«  غ��زة 
والكيان  مح��اس  حركة  بني  النار 
منكرة  ه��زمي��ة  ب��ان��ه  ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
هل���ذا ال��ك��ي��ان ال��غ��اص��ب، وه���و نصر 
امل��ق��اوم��ة  ف��ص��ائ��ل  جلميع  واجن����از 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا ج����اء على 
املكتب  رئ��ي��س  مشعل  خ��ال��د  ل��س��ان 
ال���س���ي���اس���ي حل����رك����ة مح�����اس، 
ع��ب��داهلل س��ل��ح رئيس  وال��دك��ت��ور 
ح��رك��ة اجل��ه��اد االس��الم��ي، ال��ذي 
ك���ان ق���د اك���د ب�����دوره ان س��الح 
تقاوم  الذي  الفلسطينية  الفصائل 
ب���ه ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي م��ص��دره 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن اي����ران، ام���ا كسالح 
سالح،  لشراء  كتمويل  او  مباشر 
وهو االمر الذي مل تتجراء اي دولة 
تقدميه  على  اس��الم��ي��ة  او  عربية 

للفلسطينيني.
قد  الصهيوني  الكيان  وك��ان 
ش����ّن س��ل��س��ل��ة م���ن اهل��ج��م��ات من 
اجل���و وال����رب وال��ب��ح��ر، اس��ت��ه��دف��ت 
غ��زة،  ق��ط��اع  م��ن  خمتلفة  مناطق 
ش��خ��ص،   )160( مب���ص���رع  ت��س��ب��ب��ت 
جب���روح،  ش��خ��ص   )1100( واص���اب���ة 
وال��ن��س��اء،  االط��ف��ال  م��ن  معظمهم 

الي  ال��ص��واري��خ  على  ال���رد  حبجة 
اط��ل��ق��ت��ه��ا مح���اس ع��ل��ى االراض����ي 
رّداً  ب��دوره��ا  ج��اءت  وال��ي  احملتلة، 
القائد يف  سريعًا وقويًا على اغتيال 
اجلعربي،  امحد  القسام«  »كتائب 
يف  موجه  بصاروخ  سيارته  بقصف 
تتعرض  مل  املرة  وهذه  غزة.  قطاع 
للقصف  الصهيونية  املستوطنات 
الصهاينة،  ش��ه��د  إمن��ا  احل��م��اس��ي، 
إمطار عمق االراضي احملتلة  بوابل 
م���ن ال���ص���واري���خ وص��ل��ت ال��ق��دس 
الغربية وتل أبيب، مما شكل تطور 
اساسًا  الدائرة  احلرب  مسار  كبري 
ب��ني ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة االس��الم��ي��ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وب������ني ال���ك���ي���ان 

الصهيوني.
االسرائيليني  ان  من  وبالرغم 
استهداف  عن  اعالمهم  يف  حتدثوا 
»ارهابيًا«، منها  )1500( موقع بوصفه 
اه���داف اص��اب��ت ث��الث��ني ق��ي��ادي��ًا يف 
الط��الق  م��ن��ص��ة  و)980(  مح����اس، 
الغّزاوي  الشارع  ان  إال  الصواريخ، 
اىل  التوصل  باعالن  مبتهجًا  ظهر 
النار،  الط��الق  ووق��ف  هدنة  اتفاق 
واص��ف��ني ان���ه ان��ت��ص��ار ع��ل��ى ال��ع��دو 
ف��ق��د أك���دت معظم  ال��ص��ه��ي��ون��ي. 

التحليالت على أن صواريخ محاس 
ق��ل��ب��ت م���وازي���ن ال���ق���وة يف احل���رب 
والكيان  محاس  بني  اساسًا  الدائرة 

الصهيوني.
اشاعات من قبيل  وكانت مثة 
القطاع  وصلت  النفسية،  احل��رب 
ب��اح��ت��م��ال ق��ي��ام ق����وات االح��ت��الل 
ضربة  وت��وج��ي��ه  ال��ق��ط��اع  باجتياح 
احلال  واق��ع  ان  إال  حلماس،  أق��وى 
االع��الم��ي  ال��ك��الم  م��ع  يتطابق  ال 
اخل���اص ب��االس��ت��ه��الك احمل��ل��ي، اذ 
ه��ك��ذا ع��م��ل رمب����ا ي��دخ��ل ال��ك��ي��ان 
حرب  أتون  يف  باكمله  الصهيوني 
منها،  اخل���روج  عليه  الصعب  م��ن 
وه����ذا م���ا ال ت��رغ��ب ب���ه احل��ك��وم��ة 
قرب  م��ع  نتنياهو،  يتزعمها  ال��ي 
اسرائيل،  يف  النيابية  االنتخابات 
ال��ف��وز فيها  وال����ي ي��رج��و االخ����ري 

واالحتفاظ بكرسي الرئاسة.
أرض���ت  واش��ن��ط��ن  ان  وي���ب���دو 
الكيان الصهيوني بالقبول بشروط 
اجيابية  ن��ق��اط  املتضمنة  اهل��دن��ة 
به  تسبب  م��ا  بعد  للفلسطينيني، 
وبعد  غزة،  على  العسكري  العدوان 
الدعم الدولي الذي أبدته واشنطن 
الكيان  يدين  قرار  أي  اص��دار  بعدم 

الفاحش  ع��دوان��ه  على  الصهيوني 
على املناطق السكنية يف غزة.

توقف  اهل��دن��ة  ب��ن��ود  وتتضمن 
الكيان الصهيوني عن كل االعمال 
ال��ع��دائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، مب��ا فيها 
استهداف  وعلميات  االج��ت��ي��اح��ات 
االط���راف  ت��ق��وم  فيما  االش��خ��اص، 
عملياتها  كل  بوقف  الفلسطينية 
اطالق  ذل��ك  يف  مبا  اسرائيل،  ضد 
الصواريخ واهلجمات على احلدود.. 
ك��م��ا ي���ن���ّص االت���ف���اق ع��ل��ى فتح 
املعابر وتسهيل حركة االشخاص 
حركة  تقييد  وع���دم  وال��ب��ض��ائ��ع، 
املناطق  يف  استهدافهم  او  السكان 
ما كانت  احلدودية. وهذا حتديداً 

تطالب به محاس. 
وبعد اسبوع كامل من القصف 
غزة،  سكان  واجهه  الذي  والعدوان 
ك��ث��ف��ت اجل���ه���ود ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
حت��رك��ات��ه��ا، ف��م��ن ال���ق���اه���رة اىل 
واشنطن اىل تل ابيب اىل نيويورك، 
حتى متخض اتفاق اهلدنة. و تبقى 
ملن  االرض  ع��ل��ى  احل����رب  رس��ال��ة 
الكيان  الن  معها،  ويتعامل  يقرأها 
الصهيوني جييد فّن االستفزاز قبل 

التهديد واهلجوم.

اسبوع كامل من العدوان الصهيوني 
على غّزة  ينتهي بهدنة بشروط فلسطينية
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بسم الله الرحمن الرحيم
عىل  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
سيد األنبياء واملرسلني حممد و عىل آله الطيبني 

الطاهرين.
اهلل،  خلق  سيد  اهلل،  رس��ول  على  السالم 

وخامت النبيني، وعلى آله اهلداة امليامني.
ال���س���الم ع��ل��ى اإلم�����ام احل���س���ني، س��ّي��د 
الشهداء، وعلى أوالده، وعلى أصحابه، وعلى 

الذين اتبعوا نهجه القويم إىل يوم الدين.
العظيمة،  الطف  ملحمة  رت  ح���رَّ لقد 
اخلوف  أغالل  من  اإلسالمية  األمة  طاقات 
ومن  التربير،  ثقافة  ومن  الشهوات،  وقيود 

كل القيود الي حتيط بالقلوب والنفوس. 
هذا  ع��اش��وراء  ذك��رى  نستقبل  وحيث 
من  بقعة  ك��ل  ويف   � املسلمني  جن��د  ال��ع��ام، 

دروس  ب��ب��ع��ض  اس���ت���ض���اؤوا  ق���د   � األرض 
ينطلقون  بهم  ف��إذا  العظيمة،  املناسبة  تلك 
بعنفوان جديد يف مواجهة اجلبت والطاغوت.

عاشوراء.. شعلة ال تنطفئ
لقد كانت � وال زالت � عاشوراء أبي عبد 
يف  ُمتَِّقدة  شعلة  السالم  عليه  احلسني  اهلل 
النفوس، يهدي بها اهلل عباده إىل سبل السالم 

وإىل الصراط املستقيم.
َتتَّقد  ألنها  تنطفئ،  ال  أبدية  شعلة  إنها 
يرخصها  ي��زال  وال   � أرخصها  زاكية  بدماء 
إلنقاذ  اهلل،  سبيل  يف  الصّديقون،  املؤمنون   �

الناس من حرية الضاللة.
ال  لكي  بالعزم  النفوس  متد  شعلة  إنها 
جتنب أمام طغيان الظاملني، وباإلميان لكي ال 

تضعف أمام عصف الشهوات.
ب��ل��ى.. ه��ك��ذا ك��ان��ت، وه��ك��ذا ت��ك��ون هذه 
وَم��ْن  األرض  اهلل  ي��رث  ي��وم  إىل  ال��ذك��رى 
واله  عليه  اهلل  صلى  النيب  يقل  مل  أو  عليها. 
ال��س��الم:  عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  حفيده  ع��ن 
نِي َعْرِش اهللَِّ إنه ِمْصَباحُ  »َوِإنَُّه ملََْكُتوٌب َعْن مَيِ

اة«؟   ُهًدى َوَسِفيَنُة جَنَ

عاشوراء.. وإصالح األمة
ل��ق��د ص����اغ رب���ن���ا األم�����ة االس���الم���ي���ة، 
سبحانه:  وق��ال  أم��ة،  خري  للناس  وأخرجها 
َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  »ُكنُْتْم 
بِاهللَّ«  َوُتْؤِمنُوَن  امْلُنَْكِر  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف 

)سورة آل عمران /110(.
وِمْن أعظم قيم األمة الي أصبحت بها 
والنهي  ب��امل��ع��روف  األم��ر  فريضة  أم��ة  خ��ري 
احلسني  اإلم���ام  نهضة  وك��ان��ت  املنكر،  ع��ن 
امل��ث��ل األع��ظ��م للقيام  ال���س���الم، ه��ي  ع��ل��ي��ه 

عليه  احلسني  االم���ام  ألّن  الفريضة،  بهذه 
السالم، أحيا الشريعة بدمه ودماء أهل بيته 

وأصحابه.
به  قام  مبا  قام  من  التاريخ  عرب  ترى  أو 
السبط الشهيد صلوات اهلل عليه، يف خلوص 
بالئه،  شديد  ويف  عطائه،  عظيم  ويف  عمله، 
وال��ن��ه��ي عن  ب��امل��ع��روف  األم���ر  ل��واج��ب  أداًء 
ال��س��الم وه��و يعلن  ق��ال عليه  امل��ن��ك��ر؟ وق��د 
َأْخ��ُرْج َأِشراً  مَلْ  »َوَأنِّ��ي  املبارك:  قيامه  أهداف 
ا َخَرْجُت  َ َوال َبِطراً َوال ُمْفِسداً َوال َظاملًا، َوِإمنَّ
ي صلى اهلل عليه  ِة َجدِّ ِلَطَلِب اإلصالِح يِف ُأمَّ
َوَأْنَهى َعِن  ِبامْلَْعُروِف  آُمَر  َأْن  ُأِريُد  وآله وسلم 

امْلُْنَكر« .
وهكذا كان االمام احلسني عليه السالم، 
أداء  ويف  هلل،  ال��ق��ي��ام  يف  امل��ث��ل��ى  ال��ق��دوة  ه��و 
واألمر  األمة،  إصالح  أبرزها  ومن  فرائضه، 
باملعروف والنهي عن املنكر، بالقلب وباللسان 
وباليد وبالسيف وبالدم وبكل وسيلة ممكنة.

وه��ك��ذا ك��ان��ت ح��ي��اة األم���ة االسالمية 

المرجع و األمة

  بعث اإلمام احلسني 
عليه السالم، الروح 
الرسالية يف األمة، 

فانطلقت ثورة العزم ضد 
الطغيان، وثورة الكرامة ضد 

اخلنوع، وثورة اإلميان ضد 
النفاق، ودّوت صرخة احلق 

يف وجه كل باطل: "هيهات  
مّنا الّذّلة"  

 سماحة المرجع الديني آية الله العظمى 
ه(

ّ
السيد محمد تقي المدرسي )دام ظل

في بيانه بمناسبة محرم الحرام 1434هـ:

 ما تزال األمة بخير ما بقيت 
متمّسكة بنهج السبط الشهيد
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وإستمرارها وصالحها مرهونة بقيام االمام 
كالم  ت��أوي��ل  وه��ذا  ال��س��الم،  عليه  احلسني 
جده رسول اهلل صلى اهلل عليه واله: »ُحَسنْيٌ 
اإلمام  نهضة  فكانت   ، ُحَسنْي«  ِمْن  َوَأَن��ا    ِمينِّ
لنهضة جده، وكانت  السالم جتسيداً  عليه 
قائمة  وآل���ه  عليه  اهلل  ص��ل��ى  ج���ده  رس��ال��ة 

بنهضته.
فمن ذا الذي أقام الصالة، وآتى الزكاة، 
فعل  كما  املنكر،  عن  ونهى  باملعروف،  وأمر 

سيد الشهداء عليه السالم؟ 
وهكذا نشهد له بذلك عند زيارة مرقده: 
َكاَة،  الَة، َوآَتْيَت الزَّ »َأْشَهُد َأنََّك َقْد َأَقْمَتالصَّ
َوَعَبْدَت  امْلُْنَكِر،  َعِن  َوَنَهْيَت  ِبامْلَْعُروِف،  َوَأَمْرَت 

ِلصًا َحتَّى َأَتاَك اْلَيِقني« . اهللََّ خُمْ

عاشوراء.. وانبعاث الروح يف األمة
الرب  أخرجها  الي  اإلسالمية  األمة  إن 
احليوية،  بالغة  أمة  كانت  للناس،  سبحانه 
ولذلك  رش��ي��دة،  حكيمة،  اجل��ه��اد،  عظيمة 
فإنها امتدت على أكرب رقعة من األرض يف 

فرة قياسية.
ترسبات  بسبب  الضعف  إىل  آلت  ولكنها 
ال���روح  ه��ب��وط  وب��س��ب��ب  األوىل،  اجل��اه��ل��ي��ة 
ال��ن��اس إىل امل��ك��اس��ب  ال��رس��ال��ي��ة، وت��س��اب��ق 

الدنيوية الفانية.
عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبو  اإلم��ام  فجاء 
ثورة  فانطلقت  ال��روح،  فيها  وبعث  السالم، 
ضد  ال��ك��رام��ة  وث���ورة  الطغيان،  ض��د  ال��ع��زم 
ودّوت  النفاق،  ضد  اإلمي��ان  وث��ورة  اخلنوع، 
"هيهات  باطل:  كل  وج��ه  يف  احل��ق  صرخة 

مّنا الّذّلة" .
ويف  ع����ام،  ك���ل  ويف  ع��ص��ر،  ك���ل  ويف 
الضعيفة إىل  النفوس  آوت  كل يوم، كلما 
وزاد  األع��ذار  وترية  وارتفعت  الدعة،  كهف 
عدد اخلانعني، إذا بالصوت الصادر من مرقد 
»ِإْن  هل��م:  ويقول  يصعقهم  الشهيد  السبط 
امْلََعاَد،  اُفوَن  خَتَ ال  َوُكْنُتْم  ِديٌن،  َلُكْم  َيُكْن  مَلْ 

َفُكوُنوا َأْحَراراً يِف ُدْنَياُكم« .

عاشوراء.. ونسائم الكرامة احلسينية
ويهّب نسيم الكرامة من مرقده الشريف 
لت يف  توحَّ الي  النفوس  تلك  به  اهلل  وحييى 
حنو  والتسابق  السلطة،  وعشق  الدنيا  حب 
تعود  باألمة  ف��إذا  وأذنابه،  لألجنيب  العمالة 
مرة أخرى لرشدها، وتنتفض ضد سلبياتها، 

وتتحدى أعاصري الفسق والنفاق.
وه��ك��ذا ك��ان��ت يف األم����ة أب����داً ودائ��م��ًا 
ج��ب��ه��ت��ان، جبهة اإلمي����ان اخل��ال��ص، إمي��ان 

»ِمَن  ربهم:  عنهم  قال  الذين  إميان  الكرامة، 
َعَلْيِه  اهللََّ  عاَهُدوا  ما  َصَدُقوا  ِرجاٌل  امْلُْؤِمننَي 
َوما  َينَْتظُِر  َمْن  َوِمنُْهْم  َنْحَبُه  َقىض   َمْن  َفِمنُْهْم 

ُلوا َتْبديال« )سورة األحزاب /23(. َبدَّ
وجبهة النفاق الظاهر أو املبّطن، والذين 
قنَي  قال عنهم اهلل سبحانه: »َقْد َيْعَلُم اهللَُّ امْلَُعوِّ
ِمنُْكْم َواْلقاِئلنَي إلْخواهِنِْم َهُلمَّ إَِلْينا َوال َيْأُتوَن 

اْلَبْأَس إاِلَّ َقليال« )االحزاب /18(.
ال��ك��رام��ة  ن��س��ائ��م  عليها  ه��بَّ��ت  وك��ل��م��ا 
الصادقون،  إنتفض  ع��اش��وراء  يف  احلسينية 
باألدلة  ُأفِحموا  أو  املعوِّقني،  من  املزيد  وتاب 

الصادقة.

عاشوراء.. ثورة يف ضمري األمة
تزال  ال  االسالمية  األم��ة  فإن  هنا  ومن 
بنهج  تتمسك  بقية  فيها  بقيت  م��ا  خب��ري، 
ع��اش��وراء،  لشعائر  مقيمة  الشهيد،  السبط 
ومتوافدة لزيارة االمام احلسني عليه السالم 

يف كل مناسبة.
البكاء  وفضل  زي��ارت��ه،  فضل  تقرأوا  أمل 

عليه، وفضل إقامة شعائره؟
م��ألوا  ال��س��الم،  اهل���دى عليهم  أئ��م��ة  إن 
وهكذا  ذل���ك،  ك��ل  ح��ول  رواي���ات  اخلافقني 
يف  ث��ورة  الشهيد  السبط  ذك��ري��ات  كانت 
ض��م��ري األم����ة، ال ت��دع��ه��ا ت��ن��ام ع��ل��ى سرير 
السلبية  األف��ك��ار  سبات  يف  وتغفو  امل��ع��اذي��ر، 

وتستسلم لتحديات الزمن.
عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  ن��ه��ج  وإن  ب��ل��ى، 
تعاىل  اهلل  ب��اذن  تأثرياً  أكثر  يكون  السالم، 
والفسق  الكفر  براثن  من  األم��ة  خالص  يف 

والنفاق، وذلك مع إتباع التوصيات التالية:

نرش املنهج الرسايل
ال��ع��ل��م��ي يف جم��ال  ال��ت��ق��دم  1- يف ظ��ل 
التواصل بني الناس، عرب الشبكة العنكبوتية، 

املتزايدة،  والفضائيات  الذكية،  واهل��وات��ف 
وغ���ريه���ا.. أص��ب��ح��ت م��س��ؤول��ي��ة ن��ش��ر املنهج 
املوالني  م��ن  ف��رد  ك��ل  عاتق  على  ال��رس��ال��ي 
نهج  ألن  ذل��ك  ال��س��الم،  عليهم  البيت  أله��ل 
الكفر  يتحدى  السالم،  عليه  احلسني  اإلمام 
والفسق والنفاق بكل أطيافه، كما يتحدى 
املعوِّقني وأهل املعاذير الذين ينأون بأنفسهم 
الدفاع عن احلق، ويأوون إىل  عن مسؤولية 
شياطني  هلم  تسوِّل  ال��ي  التربيرات  كهف 
الظاملني، ويربرون  ويداهنون  واإلنس،  اجلن 

هلم عدوانهم وفسادهم وطغيانهم. 
ينتصر  اإلهل��ي  النهج  ه��ذا  ف��إن  هنا  م��ن 
أب��ن��ائ��ه،  حب��ي��وي��ة  مج��ي��ع��ًا  عليهم  اهلل  ب���إذن 
مواقفهم،  وص��دق  وشجاعتهم،  وجديتهم، 

وبالتالي تضحياتهم السخية.
الشهيد  السبط  قيام  ل��وال  أن��ه  ت��رى  أال 
عليه السالم، وما جرى عليه من سفك دمه، 
وهتك حرمته، وسيب أهله وعياله.. لوال ذلك 

ملا بقيت للدين باقية؟ 
أثار  ال��ذي  هو  عليه  اهلل  سالم  قيامه  إن 
األط��اي��ب م��ن أب��ن��اء األم��ة حتى أرخ��ص��وا يف 
أوت��وا  ما  بكل  وج��اه��دوا  أنفسهم،  اهلل  سبيل 
هنالك  وخ��س��ر  ال��ن��ص��ر  عليهم  ن���زل  ح��ت��ى 

املبطلون.
املوالني  م��ن  وك��ذل��ك ك��ان لكل واح��د 
نهج  يتَّبع  أن  أب���داً  يعيشها  شائقة  أمنية 
أن  ويف  احلق،  عن  الدفاع  يف  الشهيد  السبط 
الشهيد  السبط  كما  بالشهادة  حياته  خُتتم 
اهلل  على  التوكل  بعد   � هي  وهذه  وأنصاره، 
ال��رادع��ة  وال��ق��وة  ل��ألم��ة،  الكهف احل��ص��ني   �

للظاملني.
من هنا كان فرضًا علينا مجيعًا الدفاع 
وسائل  بكل  و  إليه،  والدعوة  النهج،  هذا  عن 

اإلعالم والتواصل املتاحة اليوم.

ال للطاغوت.. نعم للقائد الصالح
كل  وع��ل��ى  ال��ط��اغ��وت  جت��ّن��ب  إّن   -2
املستويات واجب شرعي، ومن دونه ال خيلص 
اإلميان من شوائب الشرك والشك، وقد قال 
َوُيْؤِمْن  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  »َفَمْن  ربنا سبحانه: 
بِاهللَِّ فقد اسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى  الَ اْنِفصاَم 

هَلا َواهللَُّ َسميٌع َعليم ٍ« )سورة البقرة /256(.
اْجَتنَُبوا  ��ذي��َن  »َوالَّ ت��ع��اىل:  اهلل  وق����ال 
هَلُُم  اهللَِّ  إىَِل  َوَأناُبوا  َيْعُبُدوها  َأْن  الطَّاُغوَت 

ْ ِعباد« )سورة الزمر /17(. اْلُبرْشى  َفَبرشِّ
وإمن����ا ي��ت��م إج��ت��ن��اب ال��ط��اغ��وت بقطع 
الصلة به، وبالكفر بواليته، وحتدي سلطته، 
ما استطاع املسلم إىل ذلك سبياًل، وال ميكن 

  يف ظل التقدم 
العلمي، و وجود )االنرتنت( 

والهواتف الذكية، 
والفضائيات املتزايدة، 

أصبحت مسؤولية نشر 
املنهج الرسايل على عاتق 
كل فرد من املوالني ألهل 

البيت عليهم السالم  



ذلك إال بالدخول يف حصن والية اهلل، ووالية 
الرسول واالئمة عليه وعليهم السالم، وَمْن 

هم على سبيلهم من العلماء واملؤمنني.
إن كل مؤمن مواٍل مسؤول عن واليته، 
ألن���ه يف ي���وم ال��ق��ي��ام��ة ُي���دع���ى ك���ل أن���اس 

بإمامهم. 
بيته  وأه��ل  النيب  إخرنا  فإننا  هنا  ومن 
ُندعى بهم، وحُنشر يف  وق��ادة، لكي  لنا  أئمة 
و  خامتهم  أم��ا  ت��ع��اىل.  اهلل  ش��اء  إن  زمرتهم 
بإختاذ  أمرنا  فقد  فرجه،  اهلل  عجل  قائمهم 
الفقهاء وكالء عنه، واحلجج علينا بامسه، 
نبحث  أن  علينا  مجيعًا  وحن��ن  وأن���ا  وأن���ت 
ع��ن ال��ن��ائ��ب ال���ذي مي��ثِّ��ل إم��ام��ن��ا ع��ج��ل اهلل 
يتصف  وال���ذي  وص��دق��ًا،  حقًا  فرجه  تعاىل 
إلتزمناه  وجدناه  فإذا  لنا،  إمامنا  وصفه  مبا 
الطاهرين  األئمة  نهج  على  دام  ما  واّتبعناه 
الشهيد،  السبط  اإلمام  السالم، ونهج  عليهم 
املؤمنني  سائر  م��ع  قيادته  حت��ت  وانتضمنا 
يف  م��ع��ًا  وس��رن��ا  إخ���الص،  بكل  ل��ه  التابعني 
الرسل  ُبعث  أجلها  من  ال��ي  الغايات  سبيل 
عليهم السالم، ومن أجلها كان قيام إمامنا 
احلسني عليه السالم، لكي نفوز خبري الدنيا 

واآلخرة بفضل اهلل سبحانه. 
إن انتخاب نائب اإلمام إنتخابًا صحيحًا 
إنطالق  ب��داي��ة  ه��و  الشرعية  امل��ع��اي��ري  وف��ق 
األمة يف سبيل اإلمام احلسني عليه السالم، 

وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة.

العروج إىل سامء اإليامن والتقوى
ال��س��الم،  عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  إن   -3
اإلميانية،  الصفات  لكل  أعلى  م��ث��ااًل  ك��ان 
مجيعًا.  فيها  لنا  ق���دوة  نتخذه  أن  وعلينا 
كانت  ال��س��الم  عليه  ش��ه��ادت��ه  إن  ص��ح��ي��ٌح 
امُلُثل العليا  القمة يف العبودية هلل تعاىل، ويف 
كل  أّن  إال  احلكيم،  ال��ق��ران  اليها  دع��ا  ال��ي 
لقيم  جتسيداً  كانت  عليه  اهلل  سالم  حياته 
والعدل واإلحسان واجلهاد،  واليقني  اإلميان 
وعلينا � وحنن نعيش أيام عاشوراء وأجواءها 
حياته  نستحضر  أن   � ال��س��ام��ي��ة  ال��روح��ي��ة 
� ونبذل كل اجلهد من أجل متّثل  الكرمية 
لعلنا  ص��ف��ات��ه،  مبثل  والتحلي  شخصيته، 
نكون صادقني حينما نقول له أبداً: »يا ليتين 
دعنا  بلى..  عظيما«.  فوزاً  فافوز  معكم  كنت 
املنبعث  النور  تيار  على  العزاء  أيام  يف  ننفتح 
ج  ونعرِّ املقدسة،  كربالء  الشهادة  أرض  من 
والتحلي  والتقوى،  اإلمي��ان  مس��اء  إىل  معه 
سبحانه  ربنا  إىل  ونتقرب  األخ��الق،  بأمسى 
زلفى باملسارعة يف اخلريات. إن هذه الدموع 
ع  َتَتفجَّ ال��ي  والقلوب  أعيننا،  تذرفها  ال��ي 
الي  والصدور  السالم،  عليه  االم��ام  ملصائب 
هذه  يف  ُتقام  الي  الشعائر  سائر  وإن  ُتلطم، 
تكون  أن  الب��د  واألليمة،  العظيمة  املناسبة 
ك��ل��ه��ا م��ع��راج��ًا ألرواح���ن���ا إىل ح��ي��ث ذرى 
التقوى واليقني، وإىل حيث تزكية النفوس 

الشهوات،  وح��ب  والشكوك  اهل��وى  أدران  من 
صحائف  لتبييض  وسيلة  بالتالي  ولتكون 
وبكلمة..  وخطيئة.  ذن��ب  ك��ل  م��ن  أعمالنا 
ُنوَلُد يف عزاء  اإلخوة احلسينيون،  أيها  دعونا 
ونستأنف  جديد،  من  السالم  عليه  احلسني 
بالغة،  إميانية  حبيوية  عاشوراء  بعد  حياتنا 
وبتحمل املسؤولية اإلجتماعية خُبُلٍق فاضل 

وآداب رفيعة.

كلمة أخرية
ن رؤى  البيان قد تضمَّ أيها االخ��وة.. هذا 
الشهيد،  السبط  قيام  من  مستفادة  وبصائر 
اهلل  ب��إذن  معاصرة  قضايا  تعاجل  أن  واملرجو 
تعاىل، ومن املنتظر من العلماء واخلطباء، بل 
ومن سائر القراء الكرام، أن ينشروا ما إقتنعوا 
بها من هذه البصائر على أوسع نطاق ممكن، 

قربة اىل اهلل، وخدمة لالمة، واهلل املستعان.
حممد تقي املدريس 

كربالء املقدسة
28/ذو احلجة/1433هـ
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المرجع و األمة



بصائر

* إعداد / بشري عباس
ها حنن حنيي ذكرى عاشوراء 
وأب���داً  دوم���ا  وتصبغ  صبغت  وال���ي 
بداية السنة اهلجرية بلون الكرامة، 
ه��ذا  يف  نستقبلها  اجل��ه��اد،  وب��ع��زة 
العام والعامل االسالمي يشهد نهضة 
م��ن بعض  اص��وهل��ا  تستمد  ج��دي��دة 
كانت  وماذا  ملاذا؟  عاشوراء.  دروس 
دروس عاشوراء وِعربة قيام السبط 
وقعت   ومل��اذا  السالم؟  عليه  الشهيد 
فاجعة مروعة بهذا الشكل واحلجم 
العامل  يشهد  ول��ن  يشهد  مل  وال���ي 
تعاىل  اهلل  أِذَن  وكيف  هل��ا؟.  مثيال 
رسوله  بنت  ألب��ن  اوليائه..  لصفوة 
خامت النبيني حممد صلى اهلل عليه 
وآله، أن يذبح عطشانًا  بني رافدين 
والطيبون من  أهله  ُيقتل  وان  اثنني 
ان���ص���اره واك���ث���ر م���ن ث��الث��ني من 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  اصحاب 
تسبى  وان  الفجيعة،  الصورة  بتلك 
بلد  من  بهم  وُي��س��ار  وعياله  حرمه 

من  ال��ش��ري��ف  رأس���ه  وي��ه��دى  لبلد 
موقع ملوقع؟ 

حقيقة عاشوراء 
و سنن اهلل يف احلياة  

م���ن ه����ول وِع���ظ���م وق����وع ه��ذه 
الفاجعة اخذ بعض الناس يشككون 
يف بعض تفاصيلها النهم ال يعرفون 
وال  حكمتها  يعرفون  وال  فلسفتها 
يعرفون ما ورائها.. و لكي نستوضح 
هذه احلقيقة وحكمة هذه احلادثة 
الفجيعة ال بد ان نعرف طبيعة هذه 
الدنيا وسنن اهلل تعاىل اجلارية فيها. 
أي��ه��ا االخ�����وة: إن ه����ذه  االم��ة 
يصفها ربنا تعاىل بقوله: )كنتم خري 
كانت  فماذا  للناس(.  اخرجت  أمة 
حقيقة هذه االمة وملاذا كانت خري 
امة اخرجت للناس ؟ القران جييبك 
عن هذا التساؤل بال فاصلة، فيقول 
باملعروف  )تأمرون  سبحانه:  اهلل 
االم��ة  ف��ه��ذه  املنكر(.  عن  وتنهون 
قوتها يف ذاتها، عطائها و حيويتها يف 

داخلها، هذه االمة حبيويتها وقوتها 
ختاطب  كانت  وانها  وانسيابيتها، 
اكتسحت  وال����وج����دان،  ال��ض��م��ري 
ال����ي����وم يف ف���رة  امل���ع���م���ورة ذل�����ك 
تسرب  الضعف  ولكن  جداً..  قياسية 
ألصحابها  حتلو  الدنيا  ألن  اليها، 
يقول  كما  الناس  وألن  وطالبها، 
»عبيد  السالم  عليه  احلسني  االم��ام 
السنتهم  على  لعق  وال��دي��ن  الدنيا 
ف��اذا  معايشهم  درت  م��ا  حي��وط��ون��ه 

حمصوا بالبالء قل الديانون...«. 

ملاذا دّب الضعف يف األمة؟
الضعف،  اليها  دّب  االم��ة  ه��ذه 
وخ��دع��ت��ه��م ال��دن��ي��ا وزب���رج���ه���ا، و 
والدعة،  الراحة  اىل  مييلون  أخ��ذوا 
واخ���ذ ال��واح��د منهم مم��ن ك��ان ال 
ميتلك  وال��دن��ي��ار،  ب��ال��دره��م  حيلم 
اذا  انهم  لدرجة  الذهب  من  وجيمع 
ج��اؤوا  ورثته  على  تقسيمها  ارادوا 
من  ك��ن��زه  م��ا  لتقطيع  ب��ال��ف��ؤوس 
ذهب..! هذه النفوس الي مل ختضع 

  احلسني 
عليه السالم 

مثله مثل البحر 
العظيم، وهل 

تستطيع ان 
حتمل البحر يف 

نفسك وكفك او 
تعطيه وتسقيه 

كامال لالخرين، 
كال؛ امنا لك ويل 

جمرد فرصة ان 
اغرتف غرفة من 

هذا البحر بقدر 
امكانيتي وبقدر 

حاجتي  
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بصائر

خضعت  ب��ه��ا  اذا  ق���ري���ش،  إلره�����اب 
واس��ت��س��ل��م��ت ل��رغ��ي��ب��ات ال���دول���ة 
األمة  ح��ال  اصبح  ول��ذا  والسلطة.. 
ان هل��ا إط��ار ع��ام يبدو ج��ي��دا، دول��ة 
اسالمية يف ظاهرها تدعو اىل الدين 
وال���ش���رف وال��ك��رام��ة، وغ��ريه��ا من 
باطنها  يف  ولكنها  والفضائل،  القيم 
فما  خ��اوي��ة...  و  وضعيفة  م��ه��زوزة 
اين االجتاه واملسري وما  العمل واىل 

هو اهلدف؟

مرياث الطف..  
حصن األمة وروحها 

قوة  االم��ة  يكون هل��ذه  ان  الب��د 
على  حتافظ  حتى  عميقة  داخلية 
وعلى  وقيمها،  وج��وه��ره��ا  روح��ه��ا 
ذل��ك امل��ب��دأ االص��ي��ل ال���ذي اخرجت 
ه��ذه االم��ة على اس��اس��ه، وه��و مبدأ 
املنكر..  عن  والنهي  باملعروف  االمر 
للناس  اخ��رج��ت  ام��ة  خ��ري  )كنتم 
ت���أم���رون ب��امل��ع��روف وت��ن��ه��ون عن 
لذلك  الشروط  نفهم  ولكي  املنكر(. 
وك��ي��ف ت��ت��م احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى تلك 
القيم والروح ومبدأ االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، علينا ان نتدبر يف 
ق��ول اهلل تعاىل يف آي��ات م��ن  س��ورة 
َا  َأهيهُّ )َيا  ذل��ك:  لنا  يبني  وه��و  امل��ائ��دة 
ِدينِِه  َعن  ِمنُكْم  َيْرَتدَّ  َمن  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ
َوحُيِبهُّوَنُه  حُيِبهُُّهْم  بَِقْوٍم  اهللَُّ  َيْأيِت  َفَسْوَف 
ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن  ٍة َعىَل امْلُْؤِمننَِي َأِعزَّ َأِذلَّ
خَيَاُفوَن  َوالَ  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  جُيَاِهُدوَن 
َمن  ُيْؤتِيِه  اهللَِّ  َفْضُل  َذلَِك  الِئٍم  َلْوَمَة 
َولِيهُُّكُم  اَم  إِنَّ َعِليٌم *  َواِسٌع  َواهللَُّ  َيَشاء 
ِذيَن  الَّ آَمنُوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه  اهللَُّ 
َكاَة َوُهْم  َوُيْؤُتوَن الزَّ الَة  ُيِقيُموَن الصَّ
َوَرُسوَلُه  اهللََّ  َيَتَولَّ  َوَمن   * َراِكُعوَن 
ُهُم  اهللَِّ  ِحْزَب  َفإِنَّ  آَمنُوْا  ِذيَن  َوالَّ

اْلَغالُِبوَن(.
مبعنى ان هناك من آمن وعمل 
فرة،  االمي��ان  على  واستمر  صاحلًا 
الشهوات  ضغوط  ام��ام  انهار  ولكنه 
الرغبات  ارهاب  امام  اخرى،  وبكلمة 
السلطة  ام��ام  أي  التعبري،  ص��ح  ان 
ربنا  يبني  ثم  اشبه..  وما  وامكاناتها 
القوم   – االخرين  مواصفات  تعاىل 
هم  ه���ؤالء  وان  بهم  سيأتي  ال��ذي��ن 
احل��زب االهل��ي ال��ق��وي، وه��م الذين 
يتحدون االرهاب ويتحدون الرغبات 

والشهوات والسلطات واالمكانات وما 
اشبه، حيث  بنّي هوية أولئك الذين 
املباركة،  اآلي��ات  هذه  فيهم  انزلت 
عليه  اهلل  صلى  النيب  اىل  فاخلطاب 
، ويبني  وآله، والذين آمنوا يف عهده 
ال��ذي��ن مل ولن  فيه، م��ن ه��م ه��ؤالء 
سبحانه  فربنا  دينهم؟  عن  يرتدوا 
كلمة  و  اهلل(  يأتي  )فسوف  يقول: 
التأخري، واملستقبل  )فسوف( مبعنى 
املرتب على املاضي واملتأخر عنه.. و 
ان  جزم  وكل  اطمئنان  وبكل  اقول 
يف قمة ه��ؤالء وق��دوة ه��ؤالء واملثل 
اهلل  عبد  اب��و  هل���ؤالء، سيدنا  االع��ل��ى 
كانوا  ومن  السالم،  عليه  احلسني 
احلسني  االم��ام  وصف  وحيث  معه، 
بيته  واه���ل  اص��ح��اب��ه  ال��س��الم  عليه 
هلم  وش��ه��د  ال��وس��ام  ذل��ك  ومنحهم 
انه  ق��ائ��اًل:  العظيمة  الشهادة  بتلك 
ال جيد اصحابًا هم خري و أوفى  من 
اصحابه، وال أهل بيت أفضل وأبّر و 
أزكى و أوصل من اهل بيته عليهم 

السالم. 
قد  حصل  ما  هل  هنا؛  وال��س��ؤال 
من  هناك  ك��ان  ان��ه  مبعنى  انتهى؟ 
اهلل  وان   ارت��دوا ونكصوا وخت��اذل��وا، 
بديال  واص��ط��ف��ى  انتخب  سبحانه 
البشر  من  اخ��رى  مبجموعة  عنهم، 
؛ وه��ذه  ال��ق��م��ة؟ ك��ال  وص��ل��وا اىل 
احلقيقة  تلك  ج���دا،  مهمة  قضية 
مّر  فعلى  دائما،  وتستمر  استمرت 
ال��زم��ن وط����وال ال��ع��ص��ور ت��ك��ون يف 
تراهم كهمج رعاع  االمة جماميع 
يتبعون كل ناعق ومييلون مع كل 
ايضا يف داخ��ل جماميع  ري��ح، ولكن 
اجمل��ت��م��ع، يف ه����ذه االم������ة،  ت��ك��ون 
قوية  اخ��رى،  جمموعة  دائما  هناك 
فيها،  مبا  الدنيا  تغّرهم  ال  ناهضة، 
االقلية  ع���ادة ه��ي  ه���ذه اجمل��م��وع��ة 
الي تقاوم، وهي الي صنعتها واقعة 
ال��ط��ف، وم��درس��ة ك��رب��الء ، فهذه 
امل��درس��ة  وه���ذه  والنهضة  ال��واق��ع��ة 
وما  وص��اغ��ت،  صنعت   ، احلسينية 
حيبهم  ق��وم��ًا  وت��ص��وغ  تصنع  ت���زال 
سبيل  يف  وجي��اه��دون  وحيبونه  اهلل 
فهؤالء  الئم،  لومة  خيافون  وال  اهلل 
هم  ه���ؤالء  ع���اش���وراء،  صنيعة  ه��م 
م����رياث ال���ط���ف، وه����م اجمل���اه���دون 
كربالء  واقعة  فبعد  التاريخ..  عرب 

تسمى  وح��رك��ة   جمموعة  ج��اءت 
»التوابون«، ثم جاءت حركة املختار، 
وهكذا كان منذ ذلك احلني، ويكون 
خيتار  املستقبل،  ويف  وغ���دا  ال��ي��وم 
حيبهم  جماميع  لدينه  ت��ع��اىل  اهلل 

وحيبونه. 

اخلطباء واملنرب .. 
رسالة ومسؤولية 

وانتم.. اخواني العلماء واخلطباء 
امل���ل���ب���غ���ون.. وك���ذل���ك اخل��ط��ي��ب��ات 
اليوم  تتمثلون  الذين  انتم  املبلغات، 
زينب  واحل��وراء  الطاهرة  الصديقة 
سالم اهلل عليهما يف رفع هذه الراية 
الرسالية.. انتم الذين ترتقون املنابر 
النهضة  قيم  بث  اجل  من  وتعملون 
العواطف  تثريون  كما  احلسينية 
واالح��اس��ي��س، ل��ل��ع��ودة ب��ال��ن��اس اىل 
امل��وج��ع��ة، حلظات  ال��ل��ح��ظ��ات  ت��ل��ك 
ك���رب���الء واس���ت���ح���ض���ار ح��وادث��ه��ا 
البحث  عليكم  وع��ربه��ا،  ودروس��ه��ا 
واالساسية،  احلامسة  القضايا  عن 
هذه  يف  املطروحة  املهمة  والقضايا 
امل��ص��ر  ذل���ك  ويف  ت��ل��ك،  او  ال��ب��ق��ع��ة 
عليها  واالض���اءة  لبحثها  والعصر، 
وال��ب��ح��ث ع��ن ع��الج��ه��ا م��ن بصائر 

ودروس كربالء.. 
ع��ل��ي��ه  احل����س����ني  ان  مب���ع���ن���ى 
العظيم،  البحر  مثل  مثله  ال��س��الم 
يف  البحر  حتمل  ان  تستطيع  وه��ل 
وتسقيه  تعطيه  او  وكفك  نفسك 
ك��ام��ال ل��الخ��ري��ن، ك��ال؛ امن��ا لك 
ولي جمرد فرصة ان اغرف غرفة 
م��ن ه���ذا ال��ب��ح��ر ب��ق��در ام��ك��ان��ي��ات��ي 
ومجاعة  ام��ة  فكل  حاجي،   وبقدر 
احلسني  االم��ام  اىل  حباجة  وشعب 
الناس  حاجات  ولكن  السالم،  عليه 
ومشاكلهم  وامراضهم  وقضاياهم 
يكون  ان  والب��د  ومتنوعة،  خمتلفة 
اخل���ط���ي���ب م��ث��ل��ه ك��م��ث��ل امل��ف��ي 
ُسئل  اذا  فاملفي  الطبيب،  وكمثل 
غرفة  علمه  حبر  من  يأخذ  مسألة 
ح��س��ب امل��س��أل��ة وح���س���ب امل���وض���وع 
ويعطيه ملن يستفتيه اليس كذلك؟ 
وال  وال���ت���ش���دد  ل��ل��ت��ح��ج��ر  ال  

للميوعة 
فاخلطيب واملبلغ قد يذهب اىل 
منطقة ما  فيجد على سبيل املثال ان 

  مل يكن 
منهج االمام 

احلسني عليه 
السالم، منهج 

العنف والتطرف، 
بل كان اليسر 

واللني، وقد 
استقبل احلر 

الرياحي وكسبه 
اىل جانبه، بل وقد 
بكى على اعدائه 

بكاءًا عاليًا، أول 
صبيحة عاشوراء 

بعد ان القى 
خطابًا مفصلًا 

أمام أولئك 
القوم  



بصائر

لدى الناس عصبية عمياء  و حتجر 
ذه���ين وت��ش��دد وت��زم��ت يف ال��دي��ن، 
والوسطية،  االعتدال  ثقافة  وليس 
وه���ذا ي��ا اخ��وان��ي ل��ي��س اق���ل ض��ررا 
بل  الدين،  يف  التمييع  من  وخطورة 
هو اخطر واكثر ضررا، ومثال ذلك 
أن اكثر هؤالء الذين قتلوا ويقتلون 
ويف  سوريا  يف  او  ال��ع��راق،  يف  الناس 
ام��اك��ن اخ���رى، ه���ؤالء م��ث��ال سيئ 
للتزمت والتشدد والتعصب االعمى، 
وه���ك���ذا يف احل��ق��ي��ق��ة ك���ان م��ث��ال 
الذين كان ضررهم على  اخل��وارج 
االس���الم واالم���ة  كبريا وك��ث��ريا ، 
امللبغ جتد  ايها اخلطيب  فاذا كنت 
هكذا  رسالتك  ب���أداء  قيامك  خ��الل 
تشدد وتزمت يف اي مكان ، بنّي وقل 
مل  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  أن 
اليسر  منهجه  وكان  كذلك،  يكن 
الرياحي  احلر  استقبل  وقد  واللني، 
احلق،  مسعكر  جانب  اىل  وكسبه 
على  بكى  قد  السالم  عليه  وه��و  بل 
صبيحة  اول  ع��ال��ي��ا  ب��ك��اءاً  اع��دائ��ه 
عاشوراء بعد ان القى خطابًا مفصال 
ب��دأوا  ولكنهم  ال��ق��وم،  اول��ئ��ك  ام���ام 
يسمعوا  ال  حتى  الطبول  يقرعون 
كالمه، وقالوا له كلمتهم االليمة 
بأنهم يقاتلونه بغضا منهم وانتقاما 
مل��ا ف��ع��ل اب����وه ام���ري امل��ؤم��ن��ني عليه 
و  بدر وحنني،  باسالفهم يف  السالم 
احلسني  االم��ام  آذت  ه��ذه  كلمتهم 
القوم  أن  رأى  حيث  ال��س��الم،  عليه 
ارتدوا عن الدين وانهم  يرجعون اىل 

اجلاهلية.
ف��أن��ت اي��ه��ا امل��ب��ل��غ اي��ض��ا عليك 
اذا  ب��ك��ل ج��ه��دك  ت��س��ع��ى  ان  ال���ي���وم 
التشدد،   يف  بعيدا  يذهب  من  رأي��ت  
سبحانه  اهلل  رمح��ة  اىل  ترجعه  أن 
وت��أخ��ذ ب��ي��ده اىل ط��ري��ق االع��ت��دال 
والفهم والسلوك االسالمي القويم، 
واذا رأيت احدا او  مجاعة ، يسلكون 
الدين  من  امل��روق  و  امليوعة  طريق 
وال���ذوب���ان يف ال��دن��ي��ا ،اع��ط��ه��م روح 
وثقافة االل��ت��زام،  وب��ني هل��م درس��ا 
واه���داف نهضة  م��ن دروس  وه��دف��ا 
السبط الشهيد  حبسب اخللل والداء 
الذي شخصته فيهم ، وهكذا  علينا 
أن نرى اجملتمع يف كل بلد، كيف 

هو  وماهي علله واىل ما حيتاج .

ثقافة املسؤولية 
حاجة ملحة يف العراق 

من  ونتحدث  العراق  يف  وحنن 
ونتحدث  احلسني  االم��ام  كربالء 
ال��ط��ف و حيث  م���ن ح��ي��ث واق���ع���ة 
السالم  عليه  الصادق  االم��ام  يقول 
ع��ن ك��رب��الء: )وب��ه��ا ح��ي��اة شيعتنا 
اىل قيام االمام(، اقول انه ويف االطار 
العام فأن  شعبنا وجمتمعنا العراقي 
حباجة  املسؤولية،  روح  اىل  حباجة 
اىل ان يتمثل كلمة امامه احلسني 

عليه السالم حينما قال : 
)واع��ل��م��وا ان���ي مل اخ����رج اش��را 
امنا  مفسدا  وال  ظاملا  وال  بطرا  وال 
خ��رج��ت ل��ط��ل��ب االص�����الح يف ام��ة 
باملعروف  وآلمر  ابي،  وشيعة  جدي 

وانهى عن املنكر(. 
هذه احلالة وهذه الثقافة وهذا 
ان  جي��ب   ، املسؤولية  وه��ذه  ال��وع��ي 
هو  انسان  فكل   ، عامة  حالة  تكون 
يوم، لكنها هي  اليوم وكل  مسؤول 
واح��د  ك��ل  ان  باعتبار  ال��ي��وم،  اش��د 
م��ن��ك��م ي��س��ت��ط��ي��ع ب����أي وس��ي��ل��ة ان 
املنرب  ع��ن  ففضال  ال��ن��اس،  خياطب 
واجمل���ال���س ، م��ت��اح ام��ام��ك وس��ائ��ل 
خالهلا  من  تستطيع  اخرى   عديدة 
احلسني  االم���ام  كلمة  توصل  أن  
ه��ذه  ال���ن���اس..  اىل  عليه  اهلل  س���الم 
االمكانية وهذه القدرة واالستطاعة 
يسألك  كانت  ووسلية  درج��ة  بأي 
فابناء  القيامة.  يوم  تعاىل  اهلل   عنها 
العراق الكرام جيب عليهم ان يكونوا 
حتمل  يف  وج��دا  ووعيا  عزما  اكثر 
م��س��ؤول��ي��ة مت��ث��ل ن��ه��ص��ة ال��س��ب��ط 
الشهيد ودروسها والدفاع عن اهداف 
ال��س��الم،  وم���ب���ادىء  احل��س��ني عليه 
وحنن يف املنرب جيب ان نؤكد على 
لدينا  اخواني  يا  حنن   ، الشيء  ه��ذا 
اي��ام ع��اش��وراء واي��ام االرب��ع��ني، وهي 
جنمع  لكي  مناسبة  اه��م  و  فرصة 
نرفع  حتى  وام��ك��ان��ات��ن��ا  ق��وان��ا  ك��ل 
مستوى شعبنا باجتاه اهداف االمام 
احلسني عليه السالم باجتاه التحول 

اىل حيث ينبغي .

الوعي وُحسن االنتخاب 
وم���������ادام احل����دي����ث ه���ن���ا  ع��ن 

ايضا  نؤكد  ان  فالبد   ، املسؤولية 
اال   ، بلدنا  يف  منها  اخ��ر  جانب  على 

وهو حسن االنتخاب. 
� يأتون  � ايها االخوة  فالكثريون 
ذاك..  أو  هذا  عن  معنا  ويتحدثون 
املسائل  و  املشاكل  ع��ن  ويسهبون 
ل��ك��ن حني   و  ال��ب��ل��د...  امل���وج���ودة يف 
يا  هلم  نقول  الكالم  بهذا  يتكلمون 
اخوان، واين دوركم ومسؤوليتكم، 
ان���ت���م ال���ذي���ن ان��ت��خ��ب��ت��م وذه��ب��ت��م 
م��ن  اذن  ع��ل��ي��ك��م  وت���ظ���اه���رت���ه���م، 
عيونكم  تفتحوا  ان  وص��اع��دا  االن 
وع��ق��ول��ك��م ج���ي���دا، مل���ن ت��ن��ت��خ��ب��ون، 
ك��ي��ف ان��ك��م ح��ني ت��ن��ت��خ��ب��ون ه��ذا 
ويدعو  صاحلا  كان  الذي  االنسان 
البد  االص���الح  اىل  وي��دع��و  اهلل  اىل 
حتى  معه  تقفوا  و  تسددوه  ان  لكم 
ُيبعد  بتهم فاسدة، حتى ال  يتهم  ال 
جيب  اليوم  الشعب  املسؤولية،  عن 
ان يكون حيويا وجديا، وحنن نريد 
وحيويته  العراق  بشعب  نضرب  ان 
املثل  وعطائه  املسؤولية  وحتمله 

للعامل.. 
يا عامل  نقول  أن  لكي نستطيع 
االمام  شعب  هذا   ، وشاهدوا  تعالوا 
شعب  ه��ذا  ال��س��الم،  عليه  احل��س��ني 
صبغته ذكرى الشهادة احلسينية.

ل��دي��ن��ا  احل����اض����ر  ال����وق����ت  يف 
بعض  يف  امل��ث��ل  ن��ض��رب  ان  اجمل���ال 
املزيد،  اىل  نطمح   لكننا  اجل��وان��ب، 
وه����ذا اي��ض��ا ج���زء م���ن م��س��ؤول��ي��ة 
ان  فيجب  احلسيين،  املنرب  خطباء 
الذي  املنرب  ه��ذا  مستوى  يف  يكونوا 
عليه  العابدين  زي��ن  االم��ام  ارت��ق��اه 
عليها  زي��ن��ب  م��ن��رب  ه���ذا  ال���س���الم، 
جدية  مسؤولية  وه��ن��اك  ال��س��الم، 
هذا  على  جيلس  من  على  وكبرية 
ع��ارف��ا حقًا  ي��ك��ون   ان  امل��ن��رب، عليه  
ينطق  ان���ه  ومب��ع��ن��ى  امل��ن��رب  مبعنى 
وال��ذي  ال��س��الم،  عليه  احلسني  عن 
السالم  عليه  احل��س��ني  ع��ن  ينطق 
بصبغة  م��ص��ب��وغ��ا  ي��ك��ون  ان  جي��ب 
مباذا  يعرف  السالم،  عليه  احلسني 
ينطق وكيف ينطق وكيف يلهم 
الناس العمل يف سبيل اهلل، يف ذلك 
مع  امساءنا  سجلنا  قد  نكون  اليوم 
اصحاب االمام احلسني يف كربالء 

ان شاء اهلل.

  نريد 
ان نضرب 

بشعب العراق 
وحيويته وحتمله 

املسؤولية 
وعطائه املثل 

للعامل.. لكي 
نستطيع أن نقول 

يا عامل تعالوا 
وشاهدوا ، هذا 

شعب االمام 
احلسني عليه 

السالم، هذا 
شعب صبغته 

ذكرى الشهادة 
احلسينية  
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خطيب المنبر الحسيني آية الله السيد مرتضى القزويني في حوار مع »الهدى«:

المنبر الحسيني.. مؤسسة إعالمية متكاملة

* أجرى احلوار / حممد عيل جواد تقي
* تصوير / حسني اخلفاجي

• نبذة عن االنطالقة االوىل:
• يف الثانية عشر من عمري أخرجين 
وادخلين  احلكومية،  امل��درس��ة  م��ن  وال���دي 

احل�����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة يف امل���درس���ة اهل��ن��دي��ة 
جانب  واىل  املقدسة،  كربالء  يف  املعروفة 
اخلطابة،  بتعّلم  ب��دأت  الدينية،  ال��دارس��ة 
املرحوم  خالي  لي،  واملعلم  املشّجع  وك��ان 
القزويين، وكان من  السيد حممد صاحل 
مشاهري اخلطباء آنذاك. وكنت اصعد املنرب 
للمرحوم  املقدمة  بعنوان  سيّن  صغر  على 

و بن عمي  أنا  خالي، حيث كان يعطيين، 
كل  اهلل-،  – رمحه  كاظم  حممد  السيد 
أمامه، وهكذا  للنعي ونقرأ  أبيات  يوم عدة 
تطورت اجملالس مبرور الزمان، حيث بدأنا 
بقراءة االحاديث والنصوص التارخيية، ثم 
توسعت جمالسنا تدرجييًا، حتى وصلنا اىل 

ما حنن عليه.

املنرب احلسيني منذ أن درس يف احلوزة  العطاء من خالل  يزال يواصل  البارزين، و ال  من أعالم كربالء وعلامئها 
حسن  حممد  والسيد  اخلطيب  حممد  والشيخ  الرشتي  جعفر  كالشيخ  الكبار،  اساتذهتا  عند  املقدسة  بكربالء  العلمية 

القزويني.
انه: السيد مرتىض بن السيد حممد صادق بن السيد حممد رضا القزويني، استقبلته أرض كربالء املقدسة، وليدًا يف 

ربيع عام 1349للهجرة.
ُعرف بمواقفه اجلريئة يف نرصة احلق والعدل وجماهبة الظلم واالنحراف، كام ُعرف بشخصيته الصلبة التي ال تساوم 
السيد  الراحل  الديني  املرجع  الشيوعي حني ردد فتوى  املد  وال تداهن. كام اشتهرت مواقفه اجلهادية، منذ أن واجه 
حمسن احلكيم: »الشيوعية كفر وإحلاد«، وتعرض لالعتقال يف بغداد و ُنفي اىل زاخو ثم اىل تكريت، ثم واصل جهاد 

الكلمة ضد حزب البعث بعد ان هاجر اىل الكويت قرسا عام 1971، وصدر حكاًم غيابيًا بإعدامه ومصادرة امواله.
ثم كانت اهلجرة الثانية اىل ايران عام 1980 والثالثة اىل امريكا عام 1985 لينطلق عامليًا يف أداء مسؤوليته الرسالية، 
بنرش العقيدة وثقافة أهل البيت عليهم السالم، منتدبًا من قبل بعض املراجع العظام للعمل اإلسالمي والدعوة والتبليغ
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وبذلك بإمكاني القول: اني منذ الثانية 
عمري  حيث  اليوم  وحتى  العمر  من  عشر 
84 سنة، لي الشرف بان أكون قد خدمت 

املنرب احلسيين ملدة 72 سنة.
• ما هو تقييمكم للدور الثقايف للمنرب 
احلسيين يف توجيه الناس وتكريس الوعي 

الديين والثقايف؟
حسيين  خطيب  أول  إن  باحلقيقة   •
نفسه،  ال��س��الم  عليه  احل��س��ني  االم���ام  ه��و 
ويف  استشهاده  قبل  ان��ه  أق���ول:  وت��ارخي��ي��ًا 
من  خ��روج��ه  قبل  امل��ع��روف��ة  اخلطبة  تلك 
اهلل  شاء  وما  هلل  »احلمد  قال:  املكرمة  مكة 
وال قوة إال ب��اهلل.. ُخ��طّ امل��وت على ولد آدم 
خمّط القالدة على جيد الفتاة، وما أوهلين 
يوسف،  إل��ي  يعقوب  اشتياق  أس��اليف  إىل 
وخرٌي لي مصرع أنا القيه، كأني بأوصالي 
النواويس  ب��ني  ال��ف��ل��وات  ُع��س��الن  تقطعها 

وكربالء...«، اىل آخر خطبته.
العابدين  زين  االم��ام  كان  بعده  ومن 

ع��ل��ي��ه ال���س���الم وع��م��ت��ه 
عليهما  زينب  العقيلة 
ال��������س��������الم، ال�����ص�����وت 
ال�����ص�����ادح ب���ال���رس���ال���ة 
احمل�����م�����دي�����ة ورف������ض 
الظلم والطغيان. وكان 
ه������ذا ال����ص����وت جي��اب��ه 
واملمالئ  املأجور  الصوت 
واحل��ك��وم��ة،  للسلطان 

ويف جم��ل��س ي��زي��د ب��ال��ش��ام، ص���اح اإلم���ام 
الذي  السّجاد عليه السالم بذلك اخلطيب 
اعتلى املنرب ليمدح يزيد، وقال له: وحيك..! 

اشريت مرضاة املخلوق بسخط اخلالق.
إذن؛ منذ زمن يزيد وقبله، كان هناك 
علماء وخطباء من اتباع السلطة والظاملني، 
وباملقابل  امل��زي��ف��ة،  أج��وره��م  ويتسّلمون 
عليه  احل��س��ني  خ��ط  على  خطباء  هنالك 
السالم، مبعنى، هنالك خّطان يف اخلطباء، 
ك��م��ا ه��و احل���ال م��ع ال��ع��ل��م��اء، وم���ا ي��زال 
اىل  يدعو  من  فهناك  اليوم:  حتى  االمتداد 
احلكام  واتباع  واألجنبية،  الدخيلة  األفكار 
اخلطيب  وهنالك  واملستكربين،  الظاملني 
احلسيين الذي مهمته كشف زيف احلّكام 
الطغاة، حتى يف هذه األيام، مما يستوجب 
أن يعرف اخلطيب احلسيين دوره يف هذه 

الظروف.

وجه  عن  اللثام  إماطة  عن  هذا   •
عن  ف��امذا  واملنحرفني،  الظلمة  احلكام 

التوعية والتثقيف يف أوساط املجتمع..؟
• نعم.. للمنرب احلسيين دوره الرئيس 
الدينية يف اجملتمع، إىل جانب  التوعية  يف 
املنرب  بإمكان  حيث  احل��ك��ام..  فضح  مهمة 
الثقافية  ال��ت��وع��ي��ة  يف  دور  ل��ه  ي��ك��ون  أن 
زمننا  ف��ف��ي  وال��ع��ق��ائ��دي��ة.  واألخ���الق���ي���ة 
املاضية،  القرون  مدى  وعلى  بل  احلاضر، 
كان املنرب احلسيين � و مازال � ميثل وزارة 

اإلعالم ، كما يف أي دولة.. 
إن للحكومات وزارات، و وسائل إعالم 
وق��ن��وات فضائية،  م��ن ص��ح��اف��ة  ع��دي��دة، 
بل  ضخمة،  وثقافية  إعالمية  ومؤسسات 
للدعاية  األوق���اف  م��ن  االس��ت��ف��ادة  هنالك 
احلكومية.. لذا على خطباء املنرب احلسيين 
من  جحافل  أم��ام  يقفون  أنهم  يعلموا  ان 

التابعني  اجلمعة  وأئ��م��ة  اجلماعة  أئ��م��ة 
للحكومات واألنظمة، ومعهم كل وسائل 
واملسموعة، كل  واملرئية  املقروءة  اإلعالم 
ذلك يف جبهة وهم يف جبهة أخرى.. مبعنى 
ومتتلك  وباطل،  ضاللة  جبهة  أمامهم  أن 
كل أسباب القوة، لذا جيب على اخلطيب 
احلسيين ان يعّد العّدة ويوفر قوة تضاهي 
بالعلم  يتمثل  هنا،  والتجهيز  القوة..  تلك 
ت��ع��اىل وال��ش��ج��اع��ة، وان  واإلخ�����الص هلل 
العالية  الثقافة  احلسيين  اخلطيب  حيمل 
واجلامعية  احلوزوية  الثقافة  تشمل  الي 
البلد  ذل��ك  لغة  ي��ع��رف  وأن  العصرية،  و 
ختتلف  الشباب  لغة  الن  فيه..  يبّلغ  ال��ذي 
ختتلف  األم��ي��ني  ولغة  ال��ش��ي��وخ..  لغة  ع��ن 
احلسيين  فاخلطيب  امل��ث��ق��ف��ني..  لغة  ع��ن 
إن  خي��ط��ب..؟  وفيمن  مل��ن  يعرف  ان  جي��ب 

كان للمثقفني جيب أن يعرف عقليتهم، 
خيطب  أو  منهم،  أعلى  ثقافته  تكون  ب��ل 
إذا  وه��ك��ذا  عقليتهم،  يعرف  األم��ي��ني  ب��ني 
خطب بني العلماء والسياسيني، حتى يكون 

كالمه ومنربه مؤثراً.

العاطفية  القضية  توجيه  يمكن  هل   •
اىل  احلسينية  النهضة  وقيم  أهداف  إليصال 

ابناء املجتمع؟
إليها،  أشرت  الي  العاطفية  املسألة   •

أمرنا بها أئمتنا عليهم السالم.. 
أصحابه  ألح��د  ال��ص��ادق  االم���ام  يقول 
فضالء  من  وك��ان  يسار،  ابن  ُفضيل  وهو 
وعلماء الشيعة: »جتلسون وحتّدثون؟ قال: 
اجملالس  تلك  إن  ق��ال:  ف��داك.  جعلت  نعم، 
اهلل  رحم  فضيل،  يا  أمرنا..  فأحيوا  أحبها، 
ال��ص��ادق عليه  ف��اإلم��ام  أم��رن��ا..«،  أحيا  من 
اجملالس  ه��ذه  يف  حيضر  أن  حيب  السالم 
الي فيها إحياء لذكر آل حممد صلى اهلل 

عليه وآله..
آخ��ر  ح��دي��ث  ويف 
ع����ن اإلم�������ام ال���رض���ا 
ي��ق��ول:  ال��س��الم  عليه 
»م����ن ج��ل��س جم��ل��س��ًا 
حُي��ي��ا ف��ي��ه أم���ُرن���ا مل 
متوت  ي��وم  قلبه  مي��ت 
ال�����ق�����ل�����وب«، ول���ي���س 
امل���ق���ص���ود م����ن م���وت 
القلوب، يف اآلخرة، إمنا يف احلياة الدنيا. إن 
القلوب البعيدة عن ثقافة آل حممد، قلوب 
العامل،  ميتة.. الحظ أي مذهب أو دين يف 
عليهم  البيت  أه��ل  م��ذه��ب  س��وى  جت��د  ال 
ال��س��الم، حُي��ي��ي قلب اإلن��س��ان، م��ن خالل 
وحكمتهم  وف��ض��ائ��ل��ه��م  أخ��الق��ه��م  ذك���ر 
وسريتهم من على املنرب، ثم تشجيع الناس 
تقوى  إىل  وال��دع��وة  حممد،  آل  إتباع  على 
مثل  ال��دي��ن،  وف���روع  أص���ول  وتقوية  اهلل، 
االهتمام بالصالة والصيام وسائر العبادات 
وهذا  املنكر..  عن  والنهي  باملعروف  واألمر 
احلسيين  املنرب  أول��وي��ات  مقدمة  يف  يأتي 
يف الوقت احلاضر. وهو كذلك منذ مئات 

السنني..
وزارة  ميثل  احلسيين  امل��ن��رب  ان  ومب��ا 
إعالم بالكامل، فان املسؤولية أمامنا ثقيلة 

  تاريخ اخلطباء حافل مبواجهة الطغيان والتصّدي 
لالنحراف، ألنهم اضطلعوا مبهمة االنبياء وهي التبليغ 

لدين اهلل، لذا يجب أن يتهيؤا لكل أنواع املعاناة من 
مطاردة وتهديد وتشريد واعدام  



حوار

وك��ب��رية ج����دًا، ل��ك��ن ب��امل��ق��اب��ل ت���در ف��وائ��د 
اخلطيب  ك���ان  إذا  األم����ة،  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

احلسيين ومنربه ناجحني.
وكيان  الشيعة  على  حافظ  ال��ذي  إن 
إيران  املنرب احلسيين، سواًء يف  التشيع، هو 
باكستان،  أو  أف��غ��ان��س��ت��ان  أو  ال��ع��راق  أو 
ولوال  اإلسالمية،  البالد  وسائر  لبنان  أو 
وضاعوا  الشيعة  لتشتت  احلسيين  املنرب 
من  الكثري  هنالك  املختلفة..  الشعوب  بني 
تارخيهم  ضيعوا  البالد  بعض  يف  الشيعة 
من  خرجوا  حتى  بل  وهويتهم،  وثقافتهم 
اإلس����الم.. أع���رف ع��وائ��ل م��ن نسل رس��ول 
اعتنقوا  لبنان،  يف  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
الديانة املسيحية، وهم ما يزالون حيملون 
اهل��اش��م«،  »ج���ورج  منهم  »اهل���اش���م«..!  لقب 
ذرية  من  »إن��ي  يقول:  لكنه  مسيحي  وه��و 

حممد« صلى اهلل عليه 
والسبب يف ذلك  وآل��ه.. 
املنابر  ع��ن  انقطاعهم 
واملساجد.. من هنا على 
ي��ع��رف��وا  أن  اخل��ط��ب��اء 
دورهم، وأن يدخلوا يف 
كل  ويف  ق��ري��ة  ك���ل 
بلدة،  كل  ويف  عشرية 

إىل  فقط  ليس  احلسني  ص��وت  ويوصلوا 
الشيعة، إمنا إىل أبناء العامة أيضًا، بل إىل 
مجيع سكان األرض، وهنالك العديد ممن 
احلسيين.  املنرب  بربكة  االس��الم  اعتنقوا 
وهنالك املاليني من غري الشيعة استبصروا 
ظهور  مع  السيما  احلسيين،  املنرب  بربكة 
املنرب  تنقل  ب��دأت  ال��ي  الفضائية  القنوات 
لذا  ال��ع��امل..  ب��ق��اع  خمتلف  إىل  احلسيين 
جيب على اخلطيب ان يعرف ان صوته ال 
ينحصر يف احلسينية او املسجد امنا يصل 
يقول  ما  يعرف  أن  فعليه  مكان،  كل  إىل 

ومع من يتكلم..؟

• هنالك من يقول: إن اخلطاب العلمي 
أسلوب  من  احلسيني  املنرب  يف  تأثريًا  اكثر 

الوعظ املبارش، فام رأيكم هبذا القول؟

ِمْن  َأْرَسْلنَا  ]وَما  تعاىل:  اهلل  يقول   •
احيانًا  هَلُْم[..   َ لُِيَبنيِّ َقْوِمِه  بِِلَساِن  إاِلَّ  َرُسوٍل 
املثقفني  من  املنرب،  حتت  املستمعني  جند 
واألكادمييني والعلماء، فعلى اخلطيب أن 
يتكلم بلغتهم. بينما اذا كان املستمعون من 
لغة  مع  اكثر  ويتفاعلون  املتعلمني،  غري 
يتحدث  أن  أيضًا  فيجب  والبكاء،  العاطفة 
يقول  ذلك؛  على  ومثااًل  اخلاصة..  بلغتهم 
بإقبال  حتظى  جمالسك  أن  ع��يّن  البعض 
بلغة بسيطة يفهمها  كبري ألنك تتحدث 

اجلميع.. 
اليفهمون  ممن  البعض  هنالك  رمب��ا 
يف  ال����واردة  ال��ن��ص��وص  او  العلمية،  اللغة 
ألن  واألدب،  واحل���دي���ث  ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب 
اجل��ال��س��ني حت��ت امل��ن��رب رمب��ا ي��ك��ون��ون من 
األط��ف��ال وم���ن ال��ش��ي��وخ وال��ع��ج��ائ��ز، إذن، 
اآلية  نوصل  أن  علينا 
مستوى  اىل  القرآنية 
ع��ق��ل��ي��ة ت��ل��ك ال��ع��ج��وز 
وذل����ك ال���ش���اب وح��ت��ى 

الطفل. 

برأيكم،  هي  ما   •
املنرب  نجاح  رشوط 

  القلوب البعيدة عن ثقافة آل حممد، قلوب ميتة.. 
الحظ أي مذهب او دين، ال جتد سوى مذهب أهل البيت 

عليهم السالم، ُيحيي قلب االنسان، من خالل ذكر 
اخالقهم وفضائلهم وحكمتهم وسريتهم  

آية أ.. السيد القزويني يتحدث إىل الزميل حممد عيل جواد تقي
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احلسيني؟ 
اخل��������������������������ط��ي��ب   •
يكون  أن  ي��ري��د  ال���ذي 
منربه  وي��ك��ون  ناجحًا، 
حم�������ل اس����ت����ق����ط����اب 
واجلامعيني  املثقفني 
وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ني و 
أن  عليه  احل���وزوي���ني، 
جامعة  ثقافة  حيمل 

اىل  احل��دي��ث  م��ن  يتمكن  حبيث  وشاملة، 
اجلميع.

بدايًة عليه أن يكون قد أكمل دراسة 
والصرف  النحو  من  العربية،  اللغة  علوم 
والبالغة والبيان. فهنالك خطباء هلم فكرة 
قوية، لكن لغتهم ضعيفة تشوبها االخطاء. 
ومن ثم عليه ان يكون عاملًا بالفقه واملنطق 
على  وإذن؛  احلديث..  والتفسري  واألص��ول 
اخلطيب أن يتخرج من احلوزة إما بدرجة 
حتى  االجتهاد،  إىل  مقارب  وإم��ا  جمتهد 
يتمكن من أن يوصل رسالته إىل اجلميع، 
العلوم  وطلبة  ال��ع��ادي  اإلن��س��ان  ويتمكن 
االستفادة  من  املثقفة  والطبقة  الدينية 
منه. أما إذا كانت ثقافته حوزوية حبتة، 
فقط،  ح��وزوي��ون  يكونوا  املستفيدين  ف��ان 
األكادمييني  فان  أكادميية،  كانت  وإن 
منه.  يستفيد  م��ن  وح��ده��م  واجل��ام��ع��ي��ني 
ون��الح��ظ اب��ن��ائ��ن��ا م��ن اخل��ط��ب��اء ال��ش��ب��اب 
اللغة  ي��ت��ق��ن��ون  ف��ألن��ه��م  ال���غ���رب،  ب���الد  يف 
والواسع  الكبري  اإلقبال  نرى  االجنليزية، 
القرآن  يدعونا  ذل��ك  واىل  منابرهم.  على 
ِمْن  َأْرَسْلنَا  ]وَما  الكرمية:  اآلية  الكريم يف 

َ هَلُْم[. َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

احلوزة  طلبة  اىل  رسالتكم  هي  ما   •
اخلطابة  طريق  يسلكون  الذين  العلمية 

احلسينية؟ 
يف  تعاىل  اهلل  يوجهها  الرسالة  هذه   •
َكاَن  ]َما  ي��ق��ول:  حيث  التوبة  س��ورة  آخ��ر 
ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة  امْلُْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
َولُِينِْذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  لَِيَتَفقَّ َطاِئَفٌة  ِمنُْهْم 
حَيَْذُروَن[،  ُهْم  َلَعلَّ إَِلْيِهْم  َرَجُعوا  إَِذا  َقْوَمُهْم 
وه���ذه متثل أق���وى رس��ال��ة، وه��ي م��ن اهلل 
رسالة  و  الدينية.  العلوم  طلبة  إىل  تعاىل، 
جيب  كيف  عن  أيضًا،  تعاىل  منه  أخ��رى 

الكرمية:  اآلية  تقول  اخلطيب..؟  يكون  أن 
َواَل  َوخَيَْشْوَنُه  اهللَِّ  ِرَسااَلِت  ُيَبلُِّغوَن  ِذيَن  ]الَّ
خَيَْشْوَن َأَحًدا إاِلَّ اهللََّ َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيًبا[، أي 
ال جيب على اخلطيب احلسيين أن خياف 
من  وال  الشرطة،  م��ن  وال  احلكومة،  م��ن 
العشرية، وال من الفسقة، لذا أضّم صوتي 
إىل صوت القرآن الكريم، واىل صوت رسول 
»من  يقول:  الذي  وآله،  اهلل عليه  اهلل صلى 
حلرم  مستحاًل  جائراً  سلطانًا  منكم  رأى 
اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لُسنة رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله، يعمل يف عباد اهلل 
باإلثم والعدوان، فلم يغرّي عليه بفعل وال 
قول كان حقًا على اهلل أن يدخله مدخله«، 
فيجب أن يكون اخلطباء على هذا املستوى 
يسّمي  ال���ذي  فاخلطيب  امل��س��ؤول��ي��ة.  م��ن 
يكون  أن  جي��ب  حسينيًا«،  »خطيبًا  نفسه 
تهاون،  وإذا  ب��امل��ائ��ة،  مائة  حسينيًا  خطه 
خطيبًا  نفسه  يسمي  ان  عليه  املعيب  فمن 
حسينيًا، إمنا هو خطيب الدينار والدوالر.. 

للمحاسبة  م��ع��رض  خطيب  وه��ك��ذا 
وامل��س��ائ��ل��ة يف ي���وم ال��ق��ي��ام��ة أم���ام اإلم���ام 

احلسني عليه السالم.

ُنكافئ اخلطيب احلسيني؟ • كيف 
نية  إىل  يعود  األول:  أم��ران:  هنالك   •
الذين  نية  إىل  يعود  وال��ث��ان��ي:  اخلطيب، 
نيته  تكون  ان  جي��ب  فاخلطيب  ي��دع��ون��ه.. 

خالصة هلل تعاىل.. 
اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه  كما يقول تعاىل: ]إِنَّ
فال  ُشُكوًرا[.  َواَل  َجَزاًء  ِمنُْكْم  ُنِريُد  اَل  اهللَِّ 
البداية،  منذ  اخلطيب  نية  تكون  ان  جيب 
جملسه  يكون  أن  وال  امل���ادي،  املكسب  ه��ي 
آخ��ر،  ج��ان��ب  م��ن  امل����ال..  م��ن  مبلغ  مقابل 
على  أن  يفكروا  ان  اجملالس  أصحاب  على 
اجتماعية  واجبات  و  استحقاقات  اخلطيب 
ويلبس  وي��ش��رب  يأكل  فهو  وشخصية، 

ويسكن و يوفر لعائلته 
الضرورية  املستلزمات 
مثل  ال��ك��ري��م،  للعيش 
ل��ذا  آخ�����ر.  إن���س���ان  أي 
ي���ن���ص���ف���وا  أن  جي�����ب 
اخل��ط��ي��ب احل��س��ي��ين.. 
ف����اخل����ط����ي����ب ال������ذي 
أم���ض���ى ث��ل��ث��ي ع��م��ره 
البحث  و  املطالعة  يف 
بعد  يتمكن  لن  ناجحًا،  خطيبًا  صار  حتى 
احلرة  املهن  يف  يعمل  أن  من  طويل،  عمر 

لتغطية احتياجاته..
على  أحدهما  تكليفان:  هنالك  وإذن؛ 
النّية، واآلخر على  اخلطيب، وهو خلوص 
ينصفوا  بأن  احلسينية،  اجملالس  أصحاب 

ويراعوا حاجات اخلطيب احلسيين. 

احلسينية  للمجالس  تقييمكم  هو  ما   •
هي  وما  البيوت..؟  يف  تقام  التي  النسائية 

مقومات النجاح والتطور يف هذا املجال؟
• ليست لي جتربة يف هذا امليدان.. لكين 
والعلماء  الدين  مراجع  على  جيب  أق��ول: 
ومن يهمهم أمر الشيعة والتشيع، أن يربوا 
والتاريخ  ومثقفات..  متكلمات  خطيبات 
حيدثنا عن السيدة فاطمة الزهراء وابنتها 
وال��ق��درة  ال��س��الم.  عليهما  زينب  العقيلة 
العظيمتني،  هلاتني  كانت  الي  اخلطابية 
مؤمنة  فتاة  وكل  ام��رأة  لكل  درس��ًا  متثل 
ومثقفة، بان تتثقف بثقافة جدتها الزهراء 
ان تشارك  وأمها زينب.. نعم ميكن للمرأة 
املكان  يف  احلسينية  اجمل��ال��س  يف  ال��رج��ال 
اخل���اص وامل��ن��ع��زل.. ل��ك��ن ه��ن��ال��ك مسائل 
تكون  إمن��ا  ع��ام،  بشكل  تطرح  أن  ميكن  ال 
خطيبات  وجود  من  فالبد  للنساء..  خاصة 

متكلمات وعاملات ومثقفات.. 

الثقافة  بتلك  اخلطيبات  تأيت  أين  • من 
وذلك العلم...؟

ال��رج��ال  كما ن��رب��ي اخل��ط��ب��اء م��ن   •
ومدارس  معاهد  وجود  من  البد  والشباب، 
والعلم،  بالثقافة  اخلطيبات  تزّود  تربوية 
للخطباء  ب��ال��ن��س��ب��ة  ه����ذا  حي��ص��ل  ك��م��ا 
الرجال. وأرجو ان تقام مثل هكذا معاهد يف 

كربالء املقدسة.
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  هنالك خّطان يف اخلطباء، كما هو احلال مع 
العلماء، وما يزال االمتداد حتى اليوم: فهناك من 
يدعو اىل االفكار الدخيلة واتباع احلكام الظاملني 

واملستكربين، وهنالك اخلطيب احلسيني الذي مهمته 
كشف زيف احلّكام الطغاة، حتى يف هذه االيام  



حوار

• ما هي التحديات التي تواجه اخلطيب 
واملنرب احلسيني؟

ختتلف  وه��ي  ك��ث��رية..  التحديات   •
أن���ا شخصيًا،  م��ث��اًل؛  آخ����ر..  زم���ان إىل  م��ن 
وواكبت  امللكي  العهد  منذ  اخلطابة  بدأت 
انقالب  منذ  األنظمة،  وتعاقب  االنقالبات 
ع��ب��د ال��ك��ري��م ق��اس��م وامل����د ال��ش��ي��وع��ي، ثم 
القومي  وامل���د  ع���ارف  ال��س��الم  جم��يء عبد 
والطائفي املتعصب، ويف كل هذه املراحل، 
الكثري  دون  من  والسجن  االعتقال  جربت 
من اخلطباء، ألني كنت أواجه السلطة و 
أتصدي لالحنرافات املوجودة، بينما بعض 
اخلطباء كانوا جياملون، بل كثري منهم 
القزويين  مرتضى  إن   « بالقول:  اتهموني 
جمنون، عندما يقوم بأعمال تقذف به إىل 
حالتني  أمام  فاخلطيب  القضبان...«!  خلف 
كسب  هدفه  يكون  أن  إم��ا  هلما:  ثالث  ال 
اهلل  يرضي  وإما  واحلاكم،  احلكومة  رضا 
ُيسمي  ال  األوىل،  احلالة  اختذ  فإذا  تعاىل.. 
نفسه بعد ذلك خطيبًا حسينيًا، بل خطيب 
احلكومة واحلّكام، و ليستلم راتبه منهم. أما 
أن  فعليه  حسينيًا،  خطيبًا  يكون  أن  اراد  إذا 
السالم،  اإلمام احلسني عليه  يتخذ موقف 
الذي اختذ سبيل مرضاة اهلل تعاىل وحسب. 
وضحى  واالحن����راف  الظلم  أم���ام  وق��ف  و 
بنفسه وأهل بيته. فيجب ان يقف بوجه أي 
حكومة وأي نظام حكم، مهما كان، ويشري 
إليه بنقاط الضعف واالحنراف، وال خيشى 

يف اهلل لومة الئم.

احلسيني،  اخلطيب  رسالة  أن  بمعنى   •
هنالك  إنام  عاشوراء،  بأيام  خاصة  ليست 

دور حضاري، يتمثل بالتبليغ الديني..
ت���اري���خ اخل��ط��ب��اء ح��اف��ل  ان  ن���ع���م..   •
لالحنراف،  والتصّدي  الطغيان  مبواجهة 
يكون  الديين،  التبليغ  فان احلديث عن  لذا 
التبليغ هنا،  املنرب احلسيين، ألن  أوسع من 
األنبياء.. وهذه  إىل اهلل تعاىل، و هي مهمة 
اَم  إِنَّ ْر  ]َفَذكِّ عديدة:  آي��ات  يف  ج��اءت  الصفة 
اهللَِّ  ِرَسااَلِت  ُيَبلُِّغوَن  ِذيَن  ]الَّ و  ٌر[  ُمَذكِّ َأْنَت 
َوَكَفى  اهللََّ  إاِلَّ  َأَحًدا  خَيَْشْوَن  َواَل  َوخَيَْشْوَنُه 
ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ  بِاهللَِّ َحِسيًبا[، و ]َوَما َعىَل الرَّ

امْلُبنُِي[.

ل���ن���رى ن��ب��ي��ن��ا األك�������رم، ك��ي��ف أن��ه 
ضحى وجاهد، وحتمل االتهامات بالسحر 
ق��ال ع��ن نفسه:  واجل��ن��ون وال��ك��ذب، حتى 

كذلك  أوذي����ت«.  م��ا  مبثل  ن��يب  أوذي  »م��ا 
ساكتني،  ك��ان��وا  ل��و  امل��ع��ص��وم��ون،  أئمتنا 
يتوجهون  وك��ان��وا  بيوتهم،  يف  وجالسني 
ملا  الكبرية،  واالمتيازات  الدمسة  املوائد  إىل 
يغدقون  كانوا  رمب��ا  بل  م��ك��روه،  أصابهم 

عليهم باألموال.. وهذه هي مسرية األنبياء، 
الي  الكبرية  والتحديات  املعاناة  حيث جند 
ل��ذا جن��د بين  اق��وام��ه��م.  قبل  م��ن  واجهوها 
إسرائيل يقتلون مثامنائة نيب، منهم النيب 
النيب  وال��ده  فيما  قتل ذحب��ًا،  ال��ذي  حييى 
والسبب  باملنشار..  جسمه  قطعوا  زكريا، 
يف كل ذلك، هو أنهم مبعوثون من قبل اهلل 
تعاىل إليصال رسالة اهلل إىل اإلنسان، وهذه 
الرسالة كانت جتابه بالرفض واالمتعاض 
من البعض، واىل هذه احلقيقة تشري اآلية 
اَم َجاَءُكْم َرُسوٌل باَِم اَل هَتَْوى  القرآنية: ]َأَفُكلَّ
َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  ُتْم  اْسَتْكرَبْ َأْنُفُسُكُم 
النفس  يف  املشكلة  ج��ذر  ان  أي  َتْقُتُلوَن[. 
االنسانية الي تدفع اىل معارضة ومقارعة 
إىل  الداعية  السماوية  والرساالت  االنبياء 
اخلطيب  على  وإذن؛  واإلص����الح.  التغيري 
أن حي���ارب م��ا ت��ه��وى ال��ن��ف��س االن��س��ان��ي��ة. 
وبالنتيجة عليه أن يهيئ نفسه للمعارضة 
والتشريد  والتعذيب  والسجن  وامل��ط��اردة 
وبهذا  املعاناة واحملن،  أنواع  واإلعدام وكل 
يقتدي باألنبياء واألئمة صلوات اهلل عليهم، 

و أن ال يقصر يف مهمته. 

  اخلطيب الذي يسّمي 
نفسه »خطيبًا حسينيًا«، 

يجب ان يكون خطه حسينيًا 
مائة باملئة، واذا تهاون، 

فمن املعيب عليه ان 
يسمي نفسه خطيبًا 

حسينيًا، إمنا هو خطيب 
الدينار والدوالر  



رأي
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* عيل جواد
سوى  احلاكمة  واالنظمة  والسالطني  امللوك  أمام  يكن  مل 
السالم  عليه  احلسني  االمام  بمصاب  املعزين  مواكب  مسايرة 
أيام عاشوراء وأيام االربعني، والسبب واضح جدًا، فهو حتقيق 
يفكر  احلاكم  ان  وبام  الناس،  تعاطف  وكسب  السيايس  االمن 
فانه  أطول،  فرتة  الناس  عىل  حاكاًم  وبقاءه  السياسية  بحياته 
بتقاليدهم  االصطدام  ويتحاشى  الناس،  هؤالء  يساير  ألن  جمرب 
ألمثلة  رسيعة  قراءة  لكن  عندهم.  بقدسيتها  لعلمه  وممارساهتم، 
الكاذبة  املسايرة  هذه  ان  لنا  تبني  احلديث،  التاريخ  عرب  عديدة 
انقلبت سلبًا عىل اصحابه، فام كان منهم إال ان يظهروا كوامنهم 
تتحول  عندما  بّلة"،  الطني  و"تزيد  السيئة،  وحقيقتهم  القبيحة 
مواقف ومشاهد التعاطف الكاذب اىل وصمة نفاق عىل جبينهم 
السالم  التاريخ. وهذه احدى معاجز االمام احلسني عليه  طوال 

يف واقعنا االجتامعي والسيايس.
ثورة  اندالع  وبعد  العراق،  ففي 
االستعامر  ضد  املجيدة  العرشين 
مرة  ألول  الشيعة  تقدم  الربيطاين، 
السياسية،  االح��داث  واجهة  عىل 
والفاعل  الريادي  الدور  ايضًا  وظهر 
العلمية  واحل���وزة  الدين  لعلامء 
أن  بيد  السيايس،  القرار  صنع  يف 
والتضييق  التهميش  حم���اوالت 
والتحول  امل��س��رية  ه��ذه  راف��ق��ت 
البالد  سائر  ويف  العراق  يف  اجلديد، 

االسالمية. فعندما نسمع ان اول مرة تم إعالن العطلة الرسمية 
من  وجيزة  فرتة  بعد  أي   1921 عام  هو  املحرم  من  العارش  يوم 
مرة  أول  ان  ايضًا  نعرف  ان  فيجب  العراقية،  الدولة  تأسيس 
للقمع واالضطهاد كان عام 1928،  الشعائر احلسينية  تعرضت 
عام  حتى  والتضييق  املنع  واستمر  احلسينية،  املواكب  اقامة  بمنع 
ولكن  عهدها،  سابق  اىل  احلسينية  الشعائر  عادت  حيث   1958
فيحدث  طريقها  يف  العقبات  تواجه  ان  الشعائر  هذه  تلبث  ال 
انتهاء  بعد  احلكم  اهل  يرفعها  التي  الشعارات  الصدام، الن كل 
ذات  الشعائر  هذه  امام  بريقها  وتفقد  تسقط  االستعامر،  حقبة 
الدين والقيم واملبادئ، وهو ما تفتقده سائر  اجلذور االصيلة يف 
النظريات واالفكار الوافدة من خارج البالد االسالمية. وبذلك 
حتول هتاف )يا حسني( رصخة بوجه املحافظ او مدير االمن او 
للمحرومني  خالص  خشبة  هي  الوقت،  نفس  ويف  الزعيم..... 

واملضطهدين من اجلور والظلم. 
يف  ضابط  وهو  خان«  »رضا  ُيدعى  حاكاًم  نالحظ  ايران  ويف 
فرقة اخليالة يف النظام القاجاري، وبعد انقراضه بضغط االستعامر 
ملك!  أو  »شاه«  اىل  فجأة  حتول  املايض،  القرن  أوائل  الربيطاين 
فليس أمام هذا امللك احلديث النشوء سوى أن يستميل الناس يف 
وكذلك  السالم  عليه  احلسني  االمام  مع  بتعاطفه  والعراق  ايران 
لألئمة املعصومني، نظرًا للغالبية الشيعية يف البلدين، فكان يكرر 
زياراته للمراقد املقدسة ويقدم للقائمني عليها املساعدات املالية 
والعينية. لكن ما أن تصل القضية اىل الشعائر احلسينية يتلبد اجلو 
املطاردات  فتبدأ  حقيقتها،  عىل  وتظهر  الوجوه  وتسّود  وتكفّهر 
ابنه »حممد رضا شاه«  واالعتقاالت. ويف مرحلة الحقة، خفف 
الوطأة ظنًّا منه انه ينجح يف خداع الناس وااللتفاف عىل الشعائر 
احلسينية، فأمر باقامة املأتم احلسيني يف قرصه بشامل طهران، لكن 
يف الوقت نفسه كان يمنع أصوات املكربات تعلو من احلسينيات 
يف جنوب العاصمة. وقد أمجع الكثري من الباحثني عىل أن ذكرى 
هي  احلسينية،  والقضية  عاشوراء 
درس  االيراين  الشعب  أهلمت  التي 
عىل  واإلرصار  واإلق��دام  التحدي 
الثورة وإسقاط النظام امللكي اجلائر. 
التحدي  دروس  ف��ان  إذن؛ 
واإلباء والتضحية، أهلمت احلسينيني 
اجلانب  متوازيني:  العمل عىل خطني 
واجلانب  وال��ث��ق��ايف،  االجتامعي 
االول؛  اجلانب  ففي   .. السيايس 
بكل  احلسينية،  الشعائر  أج��ربت 
التفكري  عىل  بلد،  غري  يف  احلاكمة  األنظمة  وأشكاهلا،  تفاصيلها 
ألف مرة قبل إصدار قرار واحد، ضد هذه الشعرية أو تلك، أو 
وغريها.  احلسينيات  نشاط  او  احلسيني  املنرب  وحتجيم  التضييق 
والبد من االشادة هنا بكل فخر واعتزاز عىل دور مراجع الدين 
احلسينيني الذين بذلوا الكثري، حتى سمعتهم ومكانتهم من اجل 

استمرار هذه الشعائر و بقوة متزايدة.
»حيدر«،  و  حسني«  »يا  هتاف  حتول  السيايس،  اجلانب  ويف 
مدوية  رصخات  اىل  اخلطباء،  كلامت  وايضًا  العزاء،  مواكب  يف 
يف أروقة السياسة واحلكم، بل اصبحت هذه الرصخات يف أيام 
املسؤول  الشديد بوجه هذا  بمنزلة االنذار  عاشوراء واالربعني، 
وذاك، فإما أن يكّف عن غّيه و يؤوب اىل رشده، أو أن يصطدم 
بالشعلة احلسينية التي قطعًا تسبب له األذى، حرقًا او سقوطًا كام 

هو مصري صدام و »شاه ايران« وغريهم.

الشعائر احلسينية.. إماطة اللثام عن زيف احلاكمني



 قضية الشهر 

الحوزة والمنبر وتحديات التجديد..
منطلقات الخطابة الحسينية ومقومات الخطيب الرسالي

* الشيخ عبد احلسن الفرايت
م��ع ح��ل��ول ش��ه��ر حم���رم احل����رام حيث 
الفاجعة  ذكريات  العظيم  الشهر  هذا  يعيد 
الكربى على آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
مجاهريي  تفاعل  م��ن  يتمخضه  وم��ا  وآل���ه. 
واس���ع يف ع��امل��ن��ا االس��الم��ي م��ن اق��ص��اه اىل 
مرة  الساحة  واجهة  )املنرب(  يتصدر  اقصاه،  
التفاعلية  للحركة  احمل��ور  كونه  اخ��رى 
اجلماهريية، وتدخل احلوزة العلمية يف قلب 
حتديات الساحة، لرسم اخلطوط العريضة 
منطلقات  وأه��م  احلسيين،  اخلطيب  ملهمة 
اخلطابة احلسينية السيما وان االمة تعيش 

خماضات عسرية وعلى كافة االبعاد.
احلسينية  للخطابة  مهمة  اك��رب  ان 
هوية  اب���راز  ال��ن��اج��ح،  احلسيين  واخل��ط��ي��ب 
ال��ن��ه��ض��ة احل��س��ي��ن��ي��ة، وم�����اذا ك����ان ي��ري��د 

اىل  السالم يف خروجه  االم��ام احلسني عليه 
الصعيد  على  ت��وخ��اه  ال���ذي  وم��ا  ك��رب��الء؟ 
االمر  وه��ذا  والعقائدي،  والسياسي  الثقايف 
منطلقات  اه���م  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اىل  ي��دع��ون��ا 
تكون  أن  جي��ب  وال��ي  احلسينية،  اخلطابة 
صورة طبق األصل من نهج أهل البيت عليه 
للخطيب  وينبغي  التشّيع،  ومبادئ  السالم 
صحيح  بشكل  للجمهور  تبيانها  احلسيين 
االهوائية  التحليالت  الوقوع يف فخ  دون  من 
خالل  من  االم��ة  بها  ابتليت  الي  والعصيبة 

قراءتها اخلاطئة للدين.

منطلقات أهل البيت.. حمور النهضة
ان خ���ط أه���ل ال��ب��ي��ت ع��ل��ي��ه��م ال��س��الم، 
اوبعبارة اخرى »التشّيع«  يرتكز على نظرية 
التطبيقية  الصيغة  جتعلها  ال��ي  االم��ام��ة 
تقوم  التوحيد  وفلسفة  التوحيد..  لفلسفة 

على كلمة »رفض« وكلمة »تسليم«.
حيث  ال����ه«،  »ال  يف  ال��رف��ض  وي��ت��ج��س��د 
اهلل،  دون  من  املعبودة  االصنام  كل  تسقط 
وكل احلاكميات البشرية، وكل السيادات 
بغري  الناس  يقودون  الذين  وكل  الكيفية، 
سلطان من اهلل.. وأي حاكم أو نظام حيكم 

من دون حكم اهلل ونظام االسالم. أما التسليم 
الوحيد  »ااّل اهلل«، وهو االستثناء  فيتجسد يف 
انه  اهلل،  انه  الرفض،  ينبثق من ضمري  الذي 
له  املطلقة،  احلاكمية  له  الكاملة،  الوالية 
يرتبط  غيبًا  ليس  اهلل  ولكن  واالم��ر.  احلكم 
اَمَواِت  السَّ يِف  اهللَُّ  ]ُهَو  انه  بل  بامليتافيزقيا، 
َما  َوَيْعَلُم  َوَجْهَرُكْم  ُكْم  َيْعَلُم رِسَّ اأْلَْرِض  َويِف 

َتْكِسُبوَن[ )سورة االنعام/ 3(.
وله احلكم  وقيوم،  اهلل حي، وحق،  وألن 
واالمر، فان له سبياًل خاصًا يف احلياة، وحباًل 
ما  وك��ل  وق��ي��ادات  أولياء  و  وحزبًا  عاصمًا، 

هنالك من حقائق يف احلياة. )1(
وال تعين الرسالة، وال التوحيد والتسليم 
واالنتماء  وال��ط��اع��ة،  ال���والء  دون  م��ن  شيئًا 
حلزب اهلل واوليائه واالعتصام حببله والسري 
يف سبيله، وكلمة »االسالم« آتية من حقيقة 
من  آتية  »التشّيع«  كلمة  بينما  التسليم. 
حقيقة السري العملي يف طريق التسلم وراء 
ِمْن  ]َوإِنَّ  تعاىل:  فيقول  الدين،  ميثلون  من 
َسِليٍم[  بَِقْلٍب  ُه  َربَّ َجاَء  إِْذ   * ْبَراِهيَم  إَلِ ِشيَعتِِه 

)سورة الصافات/ 83، 84(.
م���ن ه��ن��ا ع��ل��ى اخل��ط��ي��ب احل��س��ي��ين ان 
مي��ح��ور حم��اض��رات��ه يف ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أّن 
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خط اهل البيت عليهم السالم – التشّيع- هو 
ب��دأت منذ  االم��ة  داخ��ل  حركة تصحيحية 
عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، إذ برزت 
وال��س��الم،  ال��ص��الة  عليه  حياته  أخ��ري��ات  يف 
تيارات سياسية متعارضة.. يف مقدمته التيار 
الذي نطق باالسالم يف آخر حلظة،  األموي 
وحتديداً عند فتح االسالم عاصمة اجلزيرة 
املكرمة، ثم هنالك تيار كوَّنه  العربية مكة 
الي  العشائر  ورؤس��اء  والتجار  اجليش  قادة 
نفسها  ت��ذّوب  مل  ولكن  أسلمت،  قد  كانت 
احتفظت  بل  اجلديد،  االجتماعي  الكيان  يف 
ب��ش��خ��ص��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وت��وج��ه��ات��ه��ا 

التقليدية.
ابي  ب��ن  علي  االم���ام  مثله  ث��ال��ث  وت��ي��ار 
طالب عليه السالم ومعه صفوة من اصحاب 
الرسول األكرم ، من امثال سلمان، و أبوذر، 
التيار  ه��ذا  وع��م��ار، وم��ق��داد، وك��ان يعكس 
وال  فيه  طبقية  ال  خالصًا،  اسالميًا  اجتاهًا 
اجلاهلية  ثقافة  من  شوائب  وال  عنصرية، 
الكريم  النيب  كثرياً  أش��اد  وقد   ، رواسبها  و 
صلى اهلل عليه وآله بهذا التيار، وبكل قادته، 
قال  فقد  السالم،  عليه  علي  اإلمام  والسيما 
عليه  االم���ام  خماطبًا  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى 
»ان���ت أّول م��ن ي��دخ��ل اجل��ن��ة من   : ال��س��الم 
أمي، واّن شيعتك على منابر من نور مبيضة 
صلى  وقال   ،)2( هلم«  اشفع  حولي  وجوههم 
»ع��ل��ي م��ع احلق  ف��ي��ه:  اي��ض��ًا  وآل���ه  اهلل عليه 

واحلق مع علي يدور معه حيث ما دار«.)3(
خط  يف  األج�����الء  ال��ص��ح��اب��ة  ح���ق  ويف 
وسلم:  وال���ه  عليه  اهلل  صلى  ق��ال  ال��والي��ة، 
اظلت  »ما  وقال:   )4( البيت«  اهل  مّنا  »سلمان 
ال��غ��رباء عن ذي هلجة  اقّلت  وم��ا  اخل��ض��راء، 
»آخ��ر  لعمار:  وق��ال   )5( ذر«  أب��ي  م��ن  أص��دق 
وتقتلك  ل��نب  م��ن  ضياح  الدنيا  م��ن  ش��راب��ك 

الفئة الباغية« )6(.

البحث عن روح املفاهيم ال قشورها
من املالحظات الي تؤخذ على الكثري من 
خطبائنا الكرام، اخفاقهم يف عرض مفاهيم 
مثل  التشيع،  عقيدة  يف  وأس���اس  مقدسة 
ال��والي��ة واالم��ام��ة، واالن���زالق ، رمب��ا بشكل 
البعيد عن  التحليل الذهين  غري مقصود، يف 
آيات  وج��ود  من  بالرغم  واجل���ذور،  األص��ول 
قرآنية و روايات متواترة تسندنا يف استيعاب 

تلكم املفاهيم.
املفاهيم  بعض  استعراض  حن��اول  هنا 
األساس الي تقوم عليها عقيدة التشيع، بل 
به  جاء  ال��ذي  الصحيح  االس��الم  عليها  يقوم 

رسولنا األكرم صلى اهلل عليه وآله: 
ثالثة  تعين،  فيما  وتعين  الوالية:  أواًل: 

انتماءات: 
املتمثل يف حب جبهة  القليب  االنتماء  أ- 

احلق وبغض جبهة الباطل.
ب- االنتماء االجتماعي املتمثل يف تذويب 
عن  واالن��ق��ط��اع  اهلل،  ح���زب  يف  الشخصية 
والقومية،  واالقليمية  العرقية  االنتماءات 

وغريها، اىل االنتماء الرسالي. 
الطاعة  املتمثل يف  السياسي  االنتماء  ج- 
ل��ول��ي االم�����ر، ك��ون��ه مي��ث��ل أع��ل��ى سلطة 

سياسية، وال سلطة شرعية سواه.
بصرية  يف  تعين  وه��ي  االم��ام��ة:  ث��ان��ي��ًا: 
متيزوا  أئمة  لألمة  اختار  اهلل  أن   ، التشّيع 
و  اهلل،  بآيات  يقينًا  اكثر  كانوا  بانهم  عنها 
ِمنُْهْم  ]َوَجَعْلنَا  اهلل:  طاعة  على  صرباً  أكثر 

بَِآَياتِنَا  َوَكاُنوا  وا  َصرَبُ مَلَّا  بَِأْمِرَنا  هَيُْدوَن  ًة  َأِئمَّ
تكن  ومل   .)24 السجدة/  )سورة  ُيوِقنُوَن[. 
أنهم  من  آتية  القيادة  ملنصب  االئمة  ج��دارة 
ذرية رسول اهلل. كما مل تكن رسالة الرسول 
آتية من انه ابن »عبد اهلل«، بل ملا توفرت فيه 
من مؤهالت وكفاءات بلغها بسعيه وارادته 
انه  علم  ان  بعد  ااّل  رس��واًل  يبعث  مل  اهلل  وان 

اكثر الناس يقينًا به وصرباً من أجله.
– كما  ف���االئ���م���ة  ال��ع��ص��م��ة:  ث���ال���ث���ًا: 
مناصبهم  يتبوءوا  ان  ميكنهم  ال   – االنبياء 
هي  والعصمة  العصمة،  دون  من  الرسالية. 
االول:  أمرين:  وتعين  التقوى.  درج��ات  أعلى 
ان يكون صاحب العصمة عارفًا بالدين، فال 
يكون  ان  الثاني:  للرسالة.  فهمه  يف  خيطئ 

عاماًل بالدين، فال يرتكب خطيئة ابداً.

وليست العصمة ذاتية تدل على اختالف 
البشر،  عنصر  عن  واالنبياء  األئمة  عنصر 
اَم  إِنَّ ]ُقْل  النيب:  عن  سبحانه  تعاىل  قال  فقد 
[، )سورة الكهف/   إيَِلَّ ِمْثُلُكْم ُيوَحى  َبرَشٌ  َأَنا 
واالئمة  االنبياء  تفقد  ال  انها  كما   ،)110
ارتكاب  على  وقدرتهم  االنسانية  شهواتهم 
لالنسان  اهلل  من  تأييد  هي  وامن��ا  املعصية. 
يرتفع  ان  بعد  وواق��ع��ه  ذات��ه  يتجاوز  ال��ذي 

بارادته احلرة اىل مستوى تلقي هذا التأييد.
املعصوم،  االم��ام  دور  بعد  الغيبة:  رابعًا: 
العارف  الفقيه  وهو  العادل  االمام  دور  يأتي 
كان  من  »فأما  للهوى..  واملخالف  بالدين 
لدينه  ح��اف��ظ��ًا  لنفسه  ص��ائ��ن��ًا  الفقهاء  م��ن 
ان  فللعوام  مواله  المر  مطيعًا  هلواه  خمالفا 
يقلدوه« )7(، واالمام العادل قد يرتكب خطأ 
القدس  ب���روح  م��ؤي��د  غ��ري  الن��ه  خطيئة،  او 
حتى يكون معصومًا، إمنا اخلطأ واخلطيئة 
ستذوبان يف حياته. ولسرعان ما يتمكن من 

اصالحها. 
واالم����ام ال��ع��ادل ق��د ي��ق��رب اىل درج��ة 
ب���أاّل  ق��ض��ت  اهلل  ح��ك��م��ة  ان  اال  ال��ع��ص��م��ة، 
يتخذها  لئال  العصمة،  أحكام  عليه  تسري 
ف��اذا  ال��دي��ن،  ال��ن��اس وس��ي��ل��ة لتغيري  ب��ع��ض 
للحكم  مقياسًا  االش��خ��اص  يتخذون  بهم 
الشرعي، ولكي تبقى رقابة االمة فعالة على 

مدى تطبيق االمام لالحكام. 
وغيبة االمام ليست انتظاراً سلبيًا لواقع 
م��ع��س��ول ي��أت��ي يف آخ���ر ال���زم���ان، ك��م��ا انها 
ليست فراغًا يف قيادة االمة.. امنا هي عملية 
يصبح  ال  لكي  والقيم  االشخاص  بني  فصل 

االشخاص هم القيم!
ال���والي���ة  وألن  ال���ش���ف���اع���ة..  خ���ام���س���ًا: 
طوعًا،  الشيعي  يتقبلها  كبرية  مسؤولية 
بالسيئات  ت��ذه��ب  ال��ك��ب��رية  احل��س��ن��ات  وألن 
يَِّئاِت َذلَِك  الصغرية، ]إنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ
اِكِريَن[ )سورة هود/ 114(، ]إالَّ  ِذْكَرى لِلذَّ
َفُأوَلِئَك  َصاحِلًا  َعَماًل  َوَعِمَل  َوَآَمَن  َتاَب  َمْن 
َغُفوًرا  اهللَُّ  َوَكاَن  َحَسنَاٍت  َسيَِّئاهِتِْم  اهللَُّ  ُل  ُيَبدِّ
انتماء  ف��إن   ،)70 الفرقان/  )سورة  َرِحياًم[ 
االنسان اىل جبهة احلق يغطي على هفواته 
وس��ي��ئ��ات��ه ال��ص��غ��رية، وي��ك��ون ه���ذا االن��ت��م��اء 
مبثابة شفيع له عند اهلل حلّط ذنوبه وقبول 

طاعاته. 
املعصوم،  باالمام  الشفاعة  ختتص  وال 
»املؤمن  و  الفقيه«  »املرجع  العادل  االمام  فان 
الرسالي«، ميتلكون نصيبًا من الشفاعة عند 
معهم  وال��ت��ع��اون  اليهم  االن��ت��م��اء  ان  اذ  اهلل، 
اجل  من  اخلدمة  اىل  تتحول  هلم  واخلدمة 

  على اخلطيب 
احلسيني ان ميحور 

حماضراته يف التأكيد 
على أّن خط اهل 

البيت عليهم السالم 
– التشّيع- هو حركة 
تصحيحية داخل االمة 

بدأت منذ عهد 
رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله  
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اهلل بطريقة غري مباشرة.
ومن هنا تتحول بصرية الشفاعة اىل:

طاقة  اىل  االمي��ان��ي��ة  ال��ق��وة  حت��وي��ل  أ- 
انتاجية.

انتماء  اىل  االنتاجية  الطاقة  ب- حتويل 
اجتماعي وسياسي.

االج���ت���م���اع���ي  االن����ت����م����اء  حت���وي���ل  ج- 
والسياسي اىل دعم جبهة احلق.

وهذا املفهوم الصحيح للشفاعة ال جيعل 
طريقة  هي  امنا  العمل.  عن  بدياًل  الشفاعة 
باالمام  االرت��ب��اط  طريقة  وه��ي  العمل،  يف 
ان  نعرف   .. هنا  ومن  الرسالي.  او  الفقيه  او 
الذنب  بصاحب  الشفيع  تربط  ال��ي  الصلة 
الرب،  الذي يرضي  الصاحل  العمل  هي صلة 
بل  الشفاعة،  لتمشية  ضرورة  الرب  ورضاء 
القيام  أح��د على  ل��ن جي��رؤ  م��ن دون رض��اه 
َذ  َ َمِن اختَّ إاِلَّ  َفاَعَة  َيْمِلُكوَن الشَّ ]اَل  بالشفاعة: 

مْحَِن َعْهًدا[ )سورة مريم/ 87(. ِعنَْد الرَّ
لالمة  العملي  ال��واج��ب  االن��ت��ظ��ار:   -6
البصري  ال��واع��ي  التقليد  هو  الغيبة  عهد  يف 
فهو  هلا  النفسي  الواجب  اما  التقي،  للفقيه 
املفهوم  ان  للعمل.  واالس��ت��ع��داد  االن��ت��ظ��ار 
الذي  هو  الديين،  املرجع  تقليد  من  اخلاطئ 
يتصوره السلبيون حني يزعمون: ان التقليد 
ب��ال��ق��اء تبعة  امل��س��ؤول��ي��ة  االب��ت��ع��اد ع��ن  يعين 
االعمال على كاهل املرجع ، كال.. ان جمرد 
آخر جاهاًل،  و  ما رجاًل فقيهًا،  انسان   كون 
يف  اجلاهل  الفرد  ه��ذا  دور  تعطيل  يعين  ال 
احلياة. كما ال يعين االنتظار، ذلك اجللوس 
الغيب  ان��ت��ظ��ار  يف  االن��ان��ي��ة  قبو  يف  ال��س��اذج 
امل��س��ت��ق��ب��ل.. كما  س��ت��ار  وراء  م��ن  اجمل��ه��ول 
ل��ي��س ذل���ك االرخت����اء ال��ش��ام��ل ل��ك��ل م��راف��ق 
النشاط بالتخدير املستمر لالعصاب، وليس 
اخلروج عن حاضر الزمان حبرارته ونشاطه 
وامكاناته والعيش يف مستقبل اآلمال بربوده 
ومخوله وضعفه. ان هذا هو انتظار العاجزين 
احلق  االنتظار  ام��ا  وامل��خ��دوع��ني،  والكساىل 
الذي يسري يف عروق الشيعي جمرى الدم. 
فهو االم���ل واالس��ت��ع��داد. ذل��ك االم���ل ال��ذي 
يعطيه يف كل ظروف اهلزمية، هدًى وضياًء 
االستعداد  اليأس، ثم يدفعه اىل  بهما  يقاوم 

للعمل.)8(

من مقومات اخلطيب
هناك ابعاد خمتلفة لشخصية اخلطيب 
عن  ففضاًل  ع��ن��ده،  توفرها  م��ن  الب��د  وال��ي 
احلسينية  اخل��ط��اب��ة  م��ن��ط��ل��ق��ات  م��ع��رف��ة 
اليها-  اش��رن��ا  وال��ي   - والثقافية  الفكرية، 

هناك ابعاد اخرى نذكرها باجياز: 
1- ضرورة اخللوص يف النية عند اعتالء 
امل��ن��رب، م��س��ت��ذك��راً اخل��ط��ي��ب ال��رس��ال��ي ما 
أمام  السالم  عليه  العابدين  زين  االمام  قاله 
الطاغية يزيد بقوله عليه السالم: »هل تأذن 
لي أن ارتقي هذه االعواد، واحتدث للناس ما 

فيه هلل رضًا وللناس أجر وثواب؟
بعدين:  ال��س��الم  عليه  االم���ام  يبني  هنا 
اهلل  رض���ا  احل��س��ي��ين  امل��ن��رب  ي��ت��وخ��ى  األول: 
او  س��ب��ح��ان��ه وح��س��ب، دون ارض����اء احل��ك��ام 
اليها  دع���ي  ق��د  منطقة  اه��ال��ي  او  ال��ع��ش��رية 

احلسيين  املنرب  يهدف  وال��ث��ان��ي:  للخطابة. 
طرحه  ع��رب  سبحانه  ب���اهلل  احل��ض��ور  رب���ط 
كلمة  كل  عند  حبيث  واملواضيع،  لالفكار 
خترج من فم اخلطيب، تدخل قلب املستمعني 
وحيصلون بذلك االجر والثواب، وبعبارة: ان 
اآلخرة هي اهلدف، وليست املكاسب الدنيوية.

واحل���ض���ور  االس���ت���ج���اب���ة  ض������رورة   -2
تكون  م��ا  أح��وج  ه��ي  جغرافية  مناطق  عند 
اآلخرين على  يزاحم اخلطباء  للتوجيه، وال 
ويفضل  التبليغية،  رسالتهم  الداء  منابرهم 
الفقرية  املناطق  احلضور والقاء اخلطابة يف 

واملستضعفة ماديًا وثقافيًا.
والعلمي  اهل���ادئ  االس��ل��وب  م��راع��اة   -3
واالب��ت��ع��اد ع��ن ط��رح االث���ارة، جتنب إذك��اء 
ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة، ب���دع���وى ال���دف���اع عند 
يتم  ال  والتغيري  االص��الح  أن  ذلك  العقيدة، 
عرب  إمن��ا  متشنج،  وط��رح  عقائدي  بعصف 

خطوات ومراحل. 
اط��الع اخلطيب على وقائع  4- ض��رورة 
ال��س��اع��ة، واه��م��ي��ة رب���ط اح�����داث ال��س��اح��ة 
مب���وض���وع ال��ب��ح��ث ل��ك��ي ي��ت��ف��اع��ل احل��ض��ور 
اك���ث���ر، ف���ض���اًل ع���ن ان���ه���ا م���ن ض���روري���ات 
االك��رم  الرسول  يقول  واص��وهل��ا،  اخلطابة 
صلى اهلل عليه وآله: »العامل بزمانه ال تهجم 

عليه اللوابس«.
5- اجللوس مع اجلمهور بعد انتهاء املنرب 
ال��ف��رص��ة مناسبة                ه��ذه  أن  ذل��ك  احل��س��ي��ين، 
لتقويم اخلطابة عرب االستماع اىل آراء الناس 

تعقيبًا او مداخلة على املوضوع املطروح.
6- التفاعل مع أهالي املنطقة الي دعي 
املناسبات  حضور  عرب  اجيابيا  اخلطيب  اليها 
جمالس  مثل  ل��دي��ه��م،  املهمة  االجتماعية 
مشاكلهم  ح��ّل  يف  املساهمة  أو  ال��ف��احت��ة، 
حلل  وال���ت���دخ���ل  امل���س���ؤول���ني،  اىل  ون��ق��ل��ه��ا 
النزاعات العالقة بني االهالي، وتعزيز أواصر 
احملبة واألخوة بني الناس. ليحقق اخلطيب 
أداء رسالته  أهم شروط جناحه على طريق 

احلسينية واالسالمية.
----------------

نارص/  امحد  الرسالية/  الثقافة   /1
ص19.

2/ بحار االنوار/ ج39/ ص18.
3/ املصدر السابق / ج28/ ص368.
4/ املصدر السابق/ ج22/ ص326.

5/ املصدر/ ج22/ ص427. 
6/ املصدر/ ج 97/ ص366. 

7/ املصدر/ ج2/ ص88. 
8/ الثقافة الرسالية/ ص28.

  املفهوم اخلاطئ 
من تقليد املرجع 

الديني، هو الذي يتصوره 
السلبيون حني يزعمون، 
أن التقليد يعني االبتعاد 

عن املسؤولية بالقاء 
تبعة االعمال على كاهل 

املرجع  
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* حسني حممد عيل
والتنافس  التسابق  نرى  احلرام  حمرم  شهر  إطاللة  مع 
عىل إقامة »التكيات« وإعادة تأهيل احلسينيات واملضايف 
يف مدينة كربالء املقدسة الستقبال الزائرين، واملشاركة يف 
إحياء ذكرى استشهاد االمام احلسني عليه السالم، ويستمر 

هذا النشاط حتى شهر صفر حيث زيارة االربعني. 
واحلقيقة فان أعامل النجارة واحلدادة واالنارة وغريها 
وإال  املدينة،  تشهده  عادي  غري  حدثًا  أن  للزائر  تشكف 
فاهنا يف سائر األشهر حاهلا حال سائر املدن، فيها الشوارع 
املزدمحة بالسيارات واالسواق املكتظة بالباعة واملتسوقني 
ونمط  اسلوب  وتشابه  بل  العادية،  احلياة  مظاهر  وكل 
طبعًا...  ما  حٍد  اىل  البعض  بعضهم  مع  الناس  تعامل 
ينتهي  صفر  شهر  ايام  انتهاء  مع  أي  املوسم،  انتهاء  ومع 
املواكب  حتملها  التي  الشعارات  ان  حني  يف  يشء،  كل 
كل  من  القادمة  احلسينية  اجلامهري  من  اآلالف  هبا  وهتتف 
مكان، حتمل مفاهيم عميقة وبعيدة املدى، فهي ليست من 
احلصة  او  العمل  فرص  توفري  أو  بالكهرباء  املطالبة  قبيل 
والكرامة  والعدالة  احلرية  قيم  تكريس  إنام  التموينية، 
البالد  مجيع  يف  وانام  وحسب  العراق  يف  ليس  االنسانية، 

االمام  ُعرف  فهكذا  املعمورة.  ارجاء  ثم يف  االسالمية، 
حمرر  »غاندي«  اسامع  اىل  قضيته  وصلت  و  احلسني، 

الغربيني  املفكرين  اسامع  اىل  وصلت   كام  اهلند، 
اىل ضامئر وعقول  كام وصلت  واملسترشقني، 

من  أكثر  ط��وال  واملصلحني  الثائرين 
ألف وثالثامئة سنة املاضية، بل وادركت 

بثوهبا  االستعامرية  الدول  وخطورهتا  امهيتها 
القديم واحلديث.

كربالء  تكون  ان  البد  كذلك،  احلال  كان  فاذا 
واصبحت  العظيم  الرشف  هبذا  ُحظيت  التي  املقدسة 

قبلة الثائرين واملصلحني واألحرار يف العامل، ذات مظاهر 
خاصة متيزها عن سائر املدن، حتى ال نكون بعيدين عن 
كلامت و توصيات االمام احلسني عليه السالم، وابرزها ان 
نكون )أحرارًا( يف دنيانا ال عبيدًا، طبعًا احلرية والعبودية 
مفهومان للثقافة االنسانية هلا مظاهرها مع تطورات الزمن، 
فاالنسان قبل اربعة عرش قرنًا كان عبدًا النسان آخر، أما 
اليوم حيث ال عبودية من ذلك النوع، لكن توجد عبودية 

للذات وما حتمله من شهوات ونزوات ومصالح خاصة. 
واذا نتحدث يومًا ما عن انتشار ظاهرة التخّل عن العباءة 
عند املرأة – مثاًل- واالستامع لالغاين عند الرجال داخل 
استخدام  حتى  أو  مرتفع،  وبصوت  وغريها  السيارات 
الصور غري املحتشمة ألغراض جتارية، وغريها من مظاهر 
التي  باملظلومية  نشعر  باحلقيقة  فاننا  الدين،  عن  االبتعاد 
ادراك  عدم  بسبب  مرقده  يف  وهو  الشهيد  باالمام  تلحق 
وحتى  استشهاده،  وسبب  وقضيته  هنضته  حقيقة  الناس 
ال يقال لشخص: أنت الذي تعمل)....( او فعلت )...( 
وكنت انت الذي يسري يف املواكب احلسينية ويطبخ الطعام 
بدا...«؟!  مما  عدا  »فام  والشاي،  املاء  الزائرين  ويسقي 
ربام  الذين  واملنصب(،  اجلاه  )عبيد  عىل  األمر  وينسحب 
الذي  نجدهم يف صّف عمر بن سعد، او عىل نمط ذلك 
انتزع احلُل من احدى نساء االمام احلسني وهو يقول: إن 

مل أرسق سيأيت غريي ويسبقني!! 
الذي  واالس��الم  السالم،  عليه  احلسني  االم��ام  ان 
ضحى من اجله مع اهل بيته وحتى بابنه الرضيع، ال يقبل 
بالتناقض بتاتًا، وهناك نصوص رصحية و واضحة يف هذا 
الدين  املجال: »ال يطاع اهلل من حيث ُيعىص«، و »خذوا 

كله أو اتركوه كله«.
املديح  باب  من  ليس  ونؤكد  ذلك؛  كل  نقول  نحن 
متيزها  خصوصية  هلا  املقدسة  كربالء  بان  واالطراء، 
اجلميع  يؤكده  ما  وهذا  العراق،  مدن  سائر  عن 
ليس فقط الزائرين، إنام حتى من يأيت للعمل 
الثقايف  باالنفتاح  متتاز  فهي  التبّضع،  او 
أدّل  وليس  واالقتصادي،  واالجتامعي 
هذه  يمّيز  الذي  السبيل«،  »ماء  ذلك  عىل 
ذكر  نريد  ال  ونحن  غريها،  عن  املقدسة  املدينة 
ذلك، ألنه باحلقيقة من بركات االمام احلسني عليه 
السالم، ومن يبادر اىل ذلك فهو حامٌل للثقافة احلسينية، 
عند  والثواب، وحسابه  األجر  بأحسن  ذلك  ويؤجر عىل 
التعامل  ونمط  السلوك  املهم  لكن  السالم،  عليه  االمام 
يف  العامة  الثقافة  ملنظومة  املكونة  والتقاليد  والعادات 
الواقع  عىل  ليس  نفسها  تفرض  ان  جيب  التي  املجتمع، 
املدينة،  يف  العامة  احلياة  واقع  عىل  وانام  فقط،  االجتامعي 
ألن أي اجراء او تطور حيصل يف أي مدينة يعكس بدرجة 

كبرية قناعات وثقافة أهايل ذلك البلد.

كربالء و كربالئيون 
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مجتمعنا.. و دروس من ملحمة عاشوراء الخالدة

* الشيخ فارس اجلبوري
مع اطاللة ه��الل حم��رم احل���رام، تهب 
ن��س��ائ��م اهل����دى م���ن ض��م��ري ق���رٍب ب��ك��رب��الء، 
االميان  طليعتها  يف  والقيم،  الفضائل  ضّم 
البطوالت  والطهر واحلرية. هناك يف أرض 
الي ال تنتهي. ويف يوم الذكريات احلزينة، 
ألف ألف عربة، وألف ألف حكمة. بلى؛ هناك 
روضة متتد مع امتداد االفق، مثراتها؛ العقل 
الشك والشرك، والعاطفة  الطاهر من دنس 
الطاهرة من رين الذاتية واحلمية. وقد أبى 
أية  و  ال��ص��دق��ات،  ُي��رب��ي  ان  إال  سبحانه  اهلل 
واالهل،  بالنفس  السخاء  من  أزكى  صدقة 
كما هو عطاء السبط الشهيد عليه السالم..! 

وه��ك��ذا أج���رى رب��ن��ا م��ن ق��ط��رات دم االم��ام 
ت��ن��اث��رت ف��وق  ال���ي  ال��س��الم  احل��س��ني عليه 
ن��ه��راً عظيمًا  بقعة حم���دودة م��ن ك��رب��الء؛ 
من العاطفة الطاهرة، ومن احلكمة النافذة، 
 - ال��س��الم  عليه  احلسني  االم���ام  جعل  حتى 
كما كتب على ساق عرشه- »مصباح هدى 

وسفينة جناة«. 
على  امليمون  النهر  ه��ذا  ج��رى  وكلما 
بقعة من االرض، اخرج اهلل فيها ما يناسبها 
مسرية  هي  وهكذا  والرياحني..  الثمرات  من 
فلسطني،  وارض  لبنان  جنوب  يف  ع��اش��وراء 
مقاومة مستمرة حتى النصر باذن اهلل تعاىل. 
ويف العراق وقوداً واستقامة عظيمة ضد 
وتضحية  سخيًا  وعطاء  العصر،  طغاة  أعتى 

بكل غال ونفيس. 
اي�����ران ث����ورة مج��اه��ريي��ة ع��ارم��ة،  ويف 
ويف  والتطوير.  البناء  يف  حضارية  ونهضة 
اخل��ل��ي��ج ح����راك مج���اه���ريي ض���د ال��ط��غ��اة، 

وطموح للتغيري.
أمتنا ما تزال عطشى والنهر يتدفق، وما 
لذا  غليلنا،  ي��روي  ال  االن  اىل  عليه  حصلنا 

حنتاج اىل املزيد. فلماذا الكسل؟! ان جمتمعنا 
اليوم حباجة اىل ان يتعلم دروس عاشوراء يف 

اآلفاق التالية:

أوالً: املسؤولية
االوىل  الفكرة  املسؤولية، هي  لعل فكرة 
يف  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  زرعها  الي 
كيان اجملتمع االسالمي، عندما قام بنهضته 
العظيمة. فهناك الكثري ممن جاء اىل االمام 
عليه السالم و أوصاه بان ال حيمل معه عياله 
انه سيقتل يف  اذا كان متيقنًا من  وأطفاله، 
عليه  ولكنه  كربالء.  صحراء  يف  اهلل  سبيل 
وان  املسؤولية،  درس  يعلمنا  ان  اراد  السالم 
منها،  ق��درا  يتحمل  ان  مّنا  واح��د  كل  على 
اه��ل بيته  كما ك��ان على ك��ل واح��د م��ن 

عليه السالم ان يتحملوا قدراً منها. 
اليوم  ال��ي جندها  امل��ردي��ة  االوض���اع  ان 
والتشتت  ال��ع��ري��ض،  ال��ف��س��اد  م��ن  ام��ت��ن��ا،  يف 
السلبية،  احل���االت  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ت��ن��اح��ر، 
رهن  وهذا  وازالتها،  لرفعها  العمل  تستوجب 
خمتلف  ع��ات��ق  على  تقع  ال��ي  باملسؤولية 
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وعملهم،  بعلمهم  فالعلماء  اجملتمع،  شرائح 
باقالمهم،  وال��ك��ت��اب  بالسنتهم،  واخل��ط��ب��اء 
وال��ت��ج��ار ب��أم��واهل��م، وك��ل ف��رد يف اجملتمع 

حبسب قدرته وطاقاته.
اف��راد  يعرفها  ان  جي��ب  نقطة  أه��م  ان 
واقعهم  عن  مسؤولون  أنهم  اليوم،  اجملتمع 
الواقع،  املرّدي، وانهم ال، ولن يتجاوزوا هذا 
مسؤولية  اجملتمع  يف  ف��رد  كل  بتحمل  إال 
واالنزواء  والالمسؤولية  واإلص��الح،  التغيري 
وال��ت��خ��اذل وال��ك��س��ل.. وغ��ريه��ا م��ن م��ف��ردات 
يبحث  تربيرية  ثقافة  هي  امنا  االنهزامية، 
ليكرسوها  والظلمة،  املستبدون  عنها احلكام 
كل  عن  املسؤولة  ذاتها  وهي  جمتمعنا،  يف 
ختدر  الن��ه��ا  نعيشها؛  ال��ي  وامل��ع��ان��اة  امل��آس��ي 
الناس وتربر هلم سكوتهم وتقاعسهم وعدم 

اهتمامهم باوضاعهم.
ال��ألم��ة  يف  زرع���ت  ع���اش���وراء  نهضة  ان 
ثقافة حتمل املسؤولية، ووضعت لنا مقياس 
الثقافة  نعرف  ال��ي��وم  فنحن  الثقافة.  تلك 
وشحذها  للهمم،  بعثها  مب��دى  الصحيحة 
ل��ل��ع��زائ��م، وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ت��وع��ي��ة ال��ن��اس 
اجلبانة  الثقافة  أما  احلياتية.  مبسؤولياتهم 
ال���ي جت��ّه��ز امل��ع��اذي��ر ل��ل��ن��اس، وخت��دره��م 
ومتّنيهم بالغرور، وتزين هلم احلياة الدنيا.. 
انها ثقافة يزيدية ال متت اىل روح عاشوراء 

بأية صلة.

ثانيًا: القيادة الربانية
البد  ال��ي  الثانية  وال��ع��ربة  ال���درس  أم��ا 
وان نستقبل بها شهر حمرم، وأيام عاشوراء، 
فهو درس قيادة اجملتمع الي جيب ان تكون 
شرعية - ربانية. فعندما محل االمام احلسني 
عليه السالم الراية قال: »إنا أهل بيت النبوة، 
وبنا  امل��الئ��ك��ة،  وخمتلف  ال��رس��ال��ة،  وم��ع��دن 
فاسق  رج��ل  ويزيد  اهلل،  ختم  وبنا  اهلل،  فتح 
معلن  احملرمة،  النفس  قاتل  اخلمر،  شارب 
ولكن نصبح  يبايع مثله،  بالفسق، ومثلي ال 
أحق  أّي��ن��ا  وت��ن��ظ��رون،  وننظر  وت��ص��ب��ح��ون، 
االن���وار/ ج44-  بالبيعة واخل��الف��ة...«. )حب��ار 

ص325(.
تتمثل  الصحيحة  ال��ق��ي��ادة  أن  مبعنى 
النبوة  بصفة  تتصف  اهلية  ربانية  قيادة  يف 
اىل  االهلية  احلقائق  حتمل  وان  والرسالة، 
الناس. وأن القائد الشرعي هو الذي حيمل يف 
داخله حقائق التوحيد ليحملها اىل اجملتمع، 
وهذا معنى القيادة الربانية. فعندما تريد ان 
تعرف قائدك فانظر اليه هل يدافع عن قيم 
وهل  الرسالة؟  قيم  اىل  يدعو  وهل  الوحي؟ 

يداهن  أم  املنكر  عن  وينهى  باملعروف  يأمر 
السالطني ويسكت عنهم؟

ال��س��الم ارك��ز  واالم����ام احل��س��ني عليه 
صلبة،  ارض  على  االس���الم  راي���ة  بنهضته 
هو  وم��ن  احل��ق،  القائد  هو  من  للناس  وب��ني 
تتعدد  حيث  واليوم  بالباطل.  للقيادة  املدعي 
عن  نبحث  ان  الب��د  القوى  وتتشتت  املذاهب 
تلك ال��ق��ي��ادة ال��رب��ان��ي��ة ال��ي ال ت��أخ��ذه��ا يف 
القادة  ملسريتنا  خنتار  وان  الئ��م،  لومة  اهلل 

واجب  وه��ذا  اهلل.  دين  على  االمناء  االكفاء 
التهاون فيه، فقد أخفى اهلل اولياؤه  ال جيب 
بني عباده، لذا يكون اختيارها وفق هدى اهلل 
يف  تتلخص  والي  الشريفة،  السنة  وبصائر 
، والشهادة بالقسط، وعدم خشية  القيام هلل 

غري اهلل وال مهادنة الطغاة. 
ثم ان التسليم للحق وللقيادة الربانية، 
تسليما  واالمي��ان؛  القناعة  من  نابعًا  تسليمًا 
خالصا لوجه اهلل؛ تسليمًا الينطق عن اهلوى 
واالقليمية  احل��زب��ي��ة  وال����روح  والعصبية 
واحلميات اجلاهلية، هو الذي جيعل اجملتمع 
يف م��س��ت��وى أص��ح��اب االن��ب��ي��اء واالوص���ي���اء، 
ٌد  الذين وصفهم القرآن احلكيم بقوله: ]حمَمَّ
اِر  اْلُكفَّ َعىَل  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  ِذيَن  الَّ َو  اهللَِّ  َرُسوُل 
دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل  عًا ُسجَّ ُرمَحاُء َبْينَُهْم َتراُهْم ُركَّ
ِمَن اهللَِّ َو ِرْضوانًا ِسيامُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر 
يِف  َمَثُلُهْم  َو  التَّْوراِة  يِف  َمَثُلُهْم  ذلَِك  ُجوِد  السهُّ
َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  َكَزْرٍع  اإلْْنِجيِل 
لَِيِغيَظ  اَع  رَّ ال��زهُّ ُيْعِجُب  ُسوِقِه  َعىل  َفاْسَتوى 
َعِمُلوا  َو  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َوَعَد  اَر  اْلُكفَّ هِبُِم 
احِلاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َو َأْجرًا َعظِياًم[ )سورة  الصَّ

سّلمت  أمة  سعي  اهلل  واليضل  الفتح/29(. 
لوجه  خالصا  تسليما  اهل��ي��ة  لقيادة  ام��ره��ا 
ربها. فلو كانت االمة سلمت أمرها للقيادة 
االمة  حال  وصل  ملا  اهلل،  رس��ول  بعد  االهلية 
عن  ملسريها  احن��راف  من  اليه  وص��ل  ما  اىل 
وال��ذي  احملمدية  للرسالة  االص��ي��ل  النهج 
ادى بالنتيجة بان يتوىل امرها مثل معاوية 
ويزيد لعنهما اهلل. ولو ان االمة سّلمت زمام 
عندما  ال��س��الم،  عليه  الشهداء  لسيد  امرها 
انتفض على الطاغوت ملا كان حال املسلمني 
على ماهو عليه اليوم  من الردي واالنكسار 

والتشتت.
ومن هنا فان اجملتمع االسالمي الميكن 
القيادة  حول  بالتفافه  اال  الصالح  يسوده  ان 
الشرعية  ل��ل��ق��ي��ادة  االن��ت��ص��ار  و  ال��رب��ان��ي��ة، 
وال���والي���ة االهل��ي��ة هل��و اخل��ط��وة االوىل يف 
اىل  صوته  يضم  من  وكل  النهضة،  مسرية 

صوت احلق يضيف قوة اىل بنيان احلق. 
وم���ن امل��ه��م ج����داً ه��ن��ا، االش�����ارة اىل ان 
ع��اش��وراء ق��د ف��ج��رت يف وع��ي أمتنا، ث��م يف 
ضمري االنسانية، ينابيع العطاء، واستخرجت 
م���ع���ادن ال���ص���رب، و أص����ول ال��ن��ص��ر، وق��ي��م 
النهضة. ولكنها حباجة اىل رجال جمتهدين 
فقد  لقيادتها.  وأك��ف��اء  شجعان  خملصني 
كلما  ان��ه  احل��دي��ث،  تارخينا  ح��وادث  اثبتت 
ات��ي��ح��ت ل���الم���ة ط��ل��ي��ع��ة رس��ال��ي��ة يف ه��ذا 
أزمة  اليهم  والقت  هلم،  استجابت  املستوى؛ 
الطليعة  هذه  طبيعة  يف  خلل  أي  و  امورها، 
وثقتها  االم��ة  مستوى  على  ك��ارث��ة  ي��ورث 
 ، الطليعة  ب��ن��اء  ك��ان  هنا  وم��ن  وع��ط��اءه��ا. 
وتنمية كفائتها ورعايتها ، من ابرز فرائض 
الطليعة  ان  والخي��ف��ى  االس��الم��ي.  اجملتمع 
مشاهد  جتسد  ال��ي  ه��ي  وال��واع��ي��ة،  املؤمنة 
بطوالتها  وتعيد  اخلالدة،  عاشوراء  ملحمة 
اهل��دى  أئ��م��ة  ت��ع��ود أص��وهل��ا اىل تربية  ال��ي 

ونهجهم عليه السالم.

ثالثًا: املنهج الواضح
ال���ذي نستلهمه  ال��ث��ال��ث  ال���درس  ول��ع��ل 
هو  السالم،  عليه  احلسني  االم��ام  نهضة  من 
فلقد   ، السليم  واملنهج   ، ال��واض��ح  الطريق 
اختار عليه السالم طريقًا ومنهجًا حمددين، 
فلو كان قد قتل وهو متعلق باستار الكعبة 
أواًل  أعلن  ولكنه  ثورته عظيمة،  ملا أصبحت 
الرباءة من املشركني، وعبأ األمة اإلسالمية 
بالوعي ثم قدم إىل كربالء. صحيح انه قد 
ولكن  موطنه،  عن  بعيدة  أرض  يف  استشهد 
ارض العراق كانت مأهولة بالقرى واملدن. 

  الالمسؤولية 
واالنزواء والتخاذل 

والكسل.. وغريها من 
مفردات االنهزامية، 

امنا هي ثقافة 
تربيرية يبحث عنها 

احلكام املستبدون 
والظلمة ليكرسوها 

يف جمتمعنا  
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بدمه  أرض��ه��ا  صبغ  فيها  قتل  عندما  وه��و 
رغم  املنتصرة  هي  رايته  وكانت  الشريف، 
سقوطها على أرض املعركة، ولذا اصبحت 
ق��ص��رية منطلقًا  ب��ف��رة  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ك��وف��ة 
ل��ل��ث��ورات وم��ع��ق��اًل ل��ل��ث��وار ال��ط��ال��ب��ني ب��ث��أره 
الطغاة  على  والثورة  االصالح  اىل  والساعني 

والظاملني. 
حركة  انفجرت  للهجرة   65 سنة  ففي 
مسعنا  ما  واذا  املختار،  حركة  ثم  التوابني، 
فان  التاريخ  يف  الكربى  احلركات  كل  عن 
سيد  دم���اء  بفضل  وذل���ك  ال��ك��وف��ة،  منشأها 

االم��ام  قتل  وعندما  ال��س��الم.  عليه  الشهداء 
اهل  ف��ان  كربالء  يف  السالم  عليه  احلسني 
بيته الذين أسروا، محلوا رسالته اىل الكوفة 
ومنها اىل الشام ثم املدينة وقد كان محلهم 
الي  السليمة  اإلسراتيجية  من  ج��زءاً  ه��ذا، 
رايته  كانت  وهكذا  السالم.  عليه  اعتمدها 
ظاملة  أنظمة  أسقطت  حتى  اآلفاق  يف  تدور 

وطغاة متجربين.
املسؤولون  هم  انهم  الناس  عرف  ما  فاذا 
الربانية  ال��ق��ي��ادة  ع��رف��وا  ث��م  واق��ع��ه��م،  ع��ن 
وات���ب���ع���وه���ا ك����ان وض����ع امل��ن��ه��ج ال���واض���ح 
والسراتيجية السليمة هي اخلطوة التالية، 
واالسراتيجية بغياب املعصوم - وطبعا وفق 
يف  امُلثلى  اآللية  متثل  املختلفة-  مستوياتها 
على  يتوجب  ال���ذي  السليم  املنهج  حت��دي��د 
تعاىل  اهلل  وصف  فقد  وفقه.  السري  اجملتمع 
ع��ب��اده ب��ص��ف��ات ف��اض��ل��ة أب��رزه��ا ان ام��ره��م 
ِذيَن  الَّ ]َو  سبحانه:  ف��ق��ال  بينهم،  ش���ورى 
َأْمُرُهْم  َو  الَة  الصَّ َأقاُموا  َو  ِْم  لَِرهبِّ اْسَتجاُبوا 
ُينِْفُقوَن[.  َرَزْقناُهْم  مِمَّا  َو  َبْينَُهْم  ُشورى 
الهل  ال��ض��روري  من  ف��ان  )الشورى/38(. 
احل���ل وال��ع��ق��د وال��س��اب��ق��ني م��ن اجمل��اه��دي��ن 
والعلماء والصاحلني ان يتشاوروا فيما بينهم 
الواضح  واملنهج  الصحيحة  اخلطة  ليضعوا 
للعمل يف سبيل االصالح. فاذا امجعوا امرهم 
اندفعوا حنو حتقيقه بيد واحدة،  على شيء 
مجاعتهم. م��ع  س��ب��ح��ان��ه  اهلل  ي��د  وك��ان��ت 
للعمل  ال��واض��ح  املنهج  على  االم��ة  اتفاق  ان 
وجناح  جهودهم  لوحدة  ركيزة  أعظم  هو 
الواضح  مساعيهم وحتقيق أمانيهم. واملنهج 
امتنا  على  توالت  وإمنا  اهلل،  هدى  مرياث  هو 
الوحي،  ه��دى  ع��ن  الضاللة  بسبب  اهل��زائ��م 
نور  عن  واالبتعاد  والشهوات،  اهل��وى  وات��ب��اع 
الي  القرار  بعلمية  االهتمام  وع��دم  العقل، 

ميثل الشورى حجر الزاوية فيها.

رابعًا: االستقامة حتى النرص او الشهادة
وبعد تبيان املنهج ووضوح االسراتيجية، 
فنحن حباجة اىل االستقامة الي نستلهمها 
من واقعة الطف ومن كلمات السبط الشهيد 
فقال  ك��رب��الء،  يف  صاعقة  اطلقها  ال���ذي 
عليه السالم : »أال وإن الدعي ابن الدعي قد 
تركين بني السلة والذلة، وهيهات له ذلك، 
ذل��ك ورسوله  اهلل  أب��ى  ؟  ال��ذل��ة  م��ين  هيهات 
طابت،  وحجور  طهرت،  وج��دود  واملؤمنون، 
الكرام...«  مصارع  على  اللئام  طاعة  نؤثر  أن 

) حبار االنوار/ ج45: ص83(.
وقد شرع االمام عليه السالم يف نهضته 

على  املوت  »...خ��ط  املعروفة:  بكلمته  االهلية 
 ، الفتاة  جيد  على  ال��ق��الدة  خم��ط  آدم  ول��د 
اشتياق يعقوب إىل  أس��اليف  أوهل��ين إىل  وم��ا 
كأني   ، القيه  أنا  مصرع  لي  وخري   ، يوسف 
بني   ، ال��ف��ل��وات  ع��س��الن  تقطعها  ب��أوص��ال��ي 
ج44:  االن��وار/  )حبار  وك��رب��الء...«  النواويس 
»...من  السالم:  عليه  قال  ثم   .)367/366 ص 
كان فينا باذاًل مهجته، موطنًا على لقاء اهلل 
ان  مصبحًا  راحل  فاني  معنا  فلريحل  نفسه، 

شاء اهلل...« )حبار االنوار/ ج44- ص367(.
الصرب من االمي��ان مبنزلة  وامن��ا ك��ان 
الذي ينهار  ال��رأس من اجلسد، الن االمي��ان 
فائدة  امن��ا  ب��امي��ان،  ليس  مشكلة  اول  م��ن 
االمي����ان االس��ت��ق��ام��ة وم��ق��اوم��ة ال��ص��ع��اب، 

ومناهضة العقبات. 
ينهارون  او  للطغاة،  يستسلمون  والذين 
او   ، اهلل  اهل��ج��رة يف س��ب��ي��ل  م��ش��اك��ل  ام����ام 
حيسبون عطاءهم يف سبيل اهلل مغرمًا، وايام 
ميكنهم  ال  ه���ؤالء  فمثل  ض��ي��اع��ا،  ج��ه��اده��م 
باألمر  أشبه  لديهم  الن��ه  االمي���ان،  جتسيد 
ك��ان  او  ب���ظ���رف،  خم��ص��وص��ا  او  امل���ؤق���ت، 
او  ومناصب،  مكاسب  لديهم  االمي��ان  معنى 
وهكذا  روات���ب؟!  و  وظائف  او   ، ورخ��اء  رف��اه 
سلوك ومنهج يتعارض ويتقاطع مع منهج 
عليه  الشهداء  سيد  سطرها  الي  التضحية 
الرضيع  حتى  لديه،  ك��ان  ما  بكل  ال��س��الم، 
ابنه  ودم  ق��ال  حيث  ل��الس��الم.  ف���داًء  ق��دم��ه 
الرضيع ميلء كفه: »صربا على قضائك يا 
رب ال إله سواك... صربا على حكمك يا غياث 
ص357(. املقرم/  )مقتل  ل��ه...«  غياث  ال  من 

سبحانه:  لقوله  مصداق  اظهر  هم  هؤالء  ان 
ُأوِذَي  َفإِذا  بِاهللَِّ  آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  النَّاِس  ِمَن  »َو 
َلِئْن  َو  اهللَِّ  َكَعذاِب  النَّاِس  فِْتنََة  َجَعَل  اهللَِّ  يِف 
َو  َأ  َمَعُكْم  ُكنَّا  ا  إِنَّ َلَيُقوُلنَّ  َربَِّك  ِمْن  َنرْصٌ  جاَء 
َلْيَس اهللَُّ بَِأْعَلَم باِم يِف ُصُدوِر اْلعامَلنَِي« )سورة 
العنكبوت/10(. ان مصداق االميان يتجلى 
واهل��دى  املصلحة،  عن  احل��ق  يفرق  عندما 
واجلهاد  السياسة،  عن  والرسالة  اهلوى،  عن 
الدعة والراحة. وكل هذا  يف سبيل اهلل عن 

اليتحقق اال بالصرب واالستقامة. 
الذي يفرض  السليم  املنهج  فان  وهكذا 
بنا اليوم ان نسري وفقه اىل االهداف املرسومة 
وات��ب��اع   ، امل��س��ؤول��ي��ة  حتمل  يف  يكمن  امن��ا   ،
االسراتيجية  وتعيني   ، الربانية  ال��ق��ي��ادة 
ال��واض��ح��ة ، وم���ن ث��م ال��ص��رب واالس��ت��ق��ام��ة 
والثبات يف طريق حتقيقها. وبذلك ستنتصر 
 ، اعدائها وتتغلب على مشاكلها  االمة على 

وحتقق اهدافها باذن اهلل تعاىل.

  فعندما تريد 
ان تعرف قائدك 

فانظر اليه هل يدافع 
عن قيم الوحي؟ 

وهل يدعو اىل قيم 
الرسالة؟ وهل يأمر 

باملعروف وينهى 
عن املنكر أم يداهن 

السالطني ويسكت 
عنهم؟  
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* السد عيل الرضوي 
َمَع  واْرَكُعوا  كاَة  الزَّ وآُتوا  الَة  الصَّ »وَأِقيُموا  تعاىل:  اهلل  قال 

اِكِعنَي« )سورة البقرة /43(. الرَّ
والتسبيح  القرآن  بقرائة  تعاىل  اهلل  اىل  التوّجه  هي  الصالة 
الركوع والسجود وهي من  والتهليل والتكبري والذكر والدعاء يف 
بالتكّلم  املعبود  اخلالق  الرّب  إذن  فإّن  هلا،  وّفقه  ملن  اهلل  نعم  أجّل 
الدعاء  يف  ورد  كام  جسيم  ورشف  عظيم  توفيق  هلو  وخماطبته  معه 
يعلمون  تعاىل  باهلل  والعارفون   ، للذاكرين«  رشٌف  ذكره  َمن  »يا   :
العابدين  زين  اإلمام  دعاء  ورد يف  ولذا  الثمينة  الفرصة  أمّهية هذه 

"عليه السسالم": »لوال الواجب من قبول أمرك لنّزهتك عن 
اّياك«  فمن استكرب عن اخلضوع هلل تعاىل بالصالة  ذكري 
ُيْدَعْوَن  »َو   : السجود بعد حني، كام قال تعاىل  ال يستطيع 

ُجوِد َفال َيْسَتطيُعوَن« )سورة القلم /42(. إِىَل السهُّ
هي  الصالة  حقيقة  إّن  ثم 

اىل  والوصول  تعاىل  اهلل  لقاء 
والتذّكر  امُلنى  أعظم  درك 
فطر  التي  الفطرّية  باملعرفة 

اىل  فاملتوّجه  الناس عليها،  اهلل 
بحدودها  بإقامتها  بالصالة  تعاىل  اهلل 
اليه،  تعاىل  اهلل  يتوّجه  ورشائطها 
وكامالته  القّدوس  نفسه  ويعّرفه 

تعاىل  ال��رّب  يدي  بني  ليقف 
وقفة العبد الذليل املترّضع.

عليه  املؤمنني  أمري  عن 
األذان  معنى  يف  السالم، 
»َقْد  »وَمْعنَى:  واإلق��ام��ة: 

اإلقامة:  يف  ��اَلُة«  ال��صَّ َق��اَم��ِت 
وقضاء  واملناجاة  الزيارة  وقت  حان  أي 

احلوائج ودرك امُلنى والوصول إىل اهلل عّزوجّل وإىل كرامته 
وغفرانه وعفوه ورضوانه«. 

ومن هنا يّتضح املراد من الفقرة يف زيارة اإلمام احلسني عليه 
قد  أّنك  »أشهد  السالم:  عليه  الصادق  االمام  تالها  التي  السالم 
أقمَت الّصالة وآتيت الّزكاة« فإّنه عليه السالم كان مقياًم للصالة، 
وكثري  والسجود  الركوع  كان طويل  بل  للزكاة  مؤتيًا  عليها،  مقباًل 

الصالة.
ففي زيارة الناحية املقّدسة: »كنَت للرسوِل ولدا وللقرآِن سندا 
عن  ناكبا  وامليثاق  للعهِد  حافظا  جمتهدا  الطاعِة  ويف  عُضدا  ولألّمِة 

سبيِل الفّساق تتأّوه تأّوه املجهوِد طويل الركوِع«.
و لذا استمهل القوم ليلة العارش من حمّرم احلرام كي يصّل لرّبه 

تعاىل ويتلو القرآن:
فإنه عليه السالم قال ألخيه أيب الفضل العّباس: »ارجع إليهم 
لعّلنا  العشّية  عنا  وتدفعهم  الغدوة  إىل  تؤخرهم  أن  استطعت  فإن 
نصل لرّبنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أيّن قد أحّب الصالة 

له وتالوة كتابه والدعاء واالستغفار«. 

الصالة يف معمعة احلرب
ومل يرتك اإلمام احلسني عليه السالم صالة اجلامعة يف أّول وقتها 

يف يوم عاشوراء ويف ساحة القتال.
فقد ورد: فلام رأى ذلك أبو ثاممة الصيداوي قال للحسني عليه 
اقرتبوا  هؤالء  الفداء  لنفسك  نفيس  اهلل  عبد  أبا  يا  السالم: 
منك وال واهلل ال تقتل حّتى ُأقتل دونك وأحّب أن ألقى اهلل 
ريّب وقد صّليَت هذه الصالة، فرفع اإلمام احلسني رأسه إىل 
السامء وقال: ذكرت الصالة جعلك اهلل من املصّلني، 
قال  ثّم  وقتها  أّول  هذا  نعم 
حّتى  عنا  يكّفوا  أن  سلوهم 

نصّل. 
نمري:  بن  احلصني  فقال 

إهّنا ال تقبل...!
فقال حبيب بن مظاهر: "زعمت 
اهلل،  رس��ول  ابن  من  تقبل  ال  أهنا 
فحمل  مّخار.."؟!،  يا  منك  وتقبل 
ومحل  نمري،  بن  حصني  عليه 
وجه  ف��رضب  حبيب  عليه 
فشّب  بالسيف،  ف��رس��ه 
عنه  ووق���ع  ال��ف��رس  ب��ه 
أصحابه  فاحتوشه  احلصني 
عليه  اإلم��ام  فقال  فاستنقذوه، 
السالم، لزهري بن القني وسعيد بن عبد اهلل: تقّدما أمامي 
حّتى أصّل الظهر، فتقّدما أمامه يف نحو من نصف أصحابه 

حّتى صىّل هبم صالة اخلوف.  
و روي أّن سعيد بن عبد اهلل احلنفي تقّدم أمام اإلمام احلسني 
يمينا  السالم  عليه  اإلمام  أخذ  كّلام  بالنبل  يرمونه  هلم  فاستهدف 
وشامال، قام بني يديه فام زال يرمي به حّتى سقط إىل األرض وهو 
يقول: الّلهم العنهم لعن عاد وثمود الّلهم أبلغ نبيك السالم عني 
وأبلغه ما لقيت من أمل اجلراح فإين أردت بذلك نرصة ذّرية نبيك، 
ثّم مات رضوان اهلل عليه فوجد به ثالثة عرش سهام سوى ما به من 

رضب السيوف وطعن الرماح.  
فسّيد الشهداء عليه السالم عارف بمعنى الصالة وأهّنا موصلة 

اىل القرب وهبا يدرك املنى وهي األنس بالرّب تعاىل.

اإلمام الحسين وإقامة الصالة



 قضية الشهر 

اإلمام الحسين إمام التوحيد

* السيد حسني املدرسي

اّلا  العباد  خلق  ما  ذكره  جّل  اهلل  »إّن 
ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه

عن  بعبادته  استغنوا  عبدوه  ف��إذا 
عبادة ما سواه«

]اإلمام احلسني عليه السالم[

ل��ع��ّل م��ن م��ص��ادي��ق احل��دي��ث ال��ن��ب��وّي 
ال��ش��ري��ف: »ح��س��ني م��يّن وأن���ا م��ن حسني«1  
احلسني  اإلم����ام  مح��ل��ه��ا  ال���ي  ال���راي���ة  أّن 
امتدادا  كانت  عاشوراء  يوم  السالم  عليه 
عليه  اهلل  صلى  النيّب  محلها  الي  للرسالة 
وآله يوم مبعثه، بل هي نفسها يف احملتوى 
شيئًا  إاّل  ليست  خالصتها  وأّن  واملضمون، 
إال  إل��ه  »ال  أن؛  و  التوحيد،  أال وه��و  واح��دا، 
اهلل وح���ده ال ش��ري��ك ل���ه«، ون��ب��ذ األص��ن��ام 

احلجرية منها والبشرية. 
وهلذا كان سّيد الشهداء عليه السالم، 
يؤكد على هذه املسألة يف خمتلف مراحل 
من  ساعة  آخ��ر  وإىل  وقبلها،  ب��ل  نهضته، 

املصطفى  جّده  خطى  بذلك  مّتبعا  حياته، 
تعاىل  اهلل  بعثه  ال��ذي  وآل��ه  اهلل عليه  صلى 
األوثان اىل عبادة  إلخراج عباده من عبادة 
الرمحن، ومن طاعة الشيطان واألهواء اىل 
الناس اىل  القّيوم، ومن عهود  طاعة احلّي 

عهود رّب الناس.
ما  عكست  فقد  ومناجاته  أدعيته  أّم��ا 
اإلم��ام  أّن  م��ن  ال��ع��رش  مي��ني  على  كتب 
احل���س���ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم »م��ص��ب��اح ه��دى 
وسفينة جناة«2 ، فإّنه مصباح ملن استصبح 
به يف معرفة اهلل سبحانه، فهو قبل أن يكون 
والفضائل،  واألخ���الق  السلوك  يف  إم��ام��ا 
كان إماما يف التوحيد والعقيدة واإلميان، 
التكّلم  أدب  عليه  اهلل  صلوات  عّلمنا  فقد 
م��ع ال���رّب ت��ع��اىل، يكفيك م��ن ذل��ك دع��اؤه 
املعروف يوم عرفة، حيث فتح لنا آفاقا من 
تعاىل  الرّب  شكر  كيفّية  وعّلمنا  املعرفة، 
مبّينا أّن روح الشكر يكمن يف وجدان عدم 
الي ال  إمكان شكر نعمة واحدة من نعمه 
آالء  قبال  يف  العبد  بتقصري  وذّك��ر  حُت��ّد، 
تعاىل  اهلل  من  خري  ك��ّل  ب��أّن  مبّينًا  م��واله 
وك���ّل ش��ر م��ن ال��ع��ب��د، وأرش����د اىل ل��زوم 
فإّن  األعمال  على  ال  تعاىل  عليه  اإلعتماد 
به تعاىل ال يرون ألعماهلم شأنا  العارفني 
حسنات  ف���إّن  ذك���ره،  ج��ّل  عظمته،  أم���ام 

األبرار سّيئات املقّربني.
ومن أجل كلمة التوحيد كان جهاده 
ن��ص��ر عن  س��أل��ه  أّم��ي��ة، فحينما  ب��ين  م��ع 

يف  اْخَتَصُموا  َخْصماِن  »هذاِن   : تعاىل  قوله 
أّمية  َربِِّهم« قال عليه السالم : »حنن وبنو 
اهلل  ص��دق  قلنا  وج��ّل  ع��زّ اهلل  يف  اختصمنا 
وايّاهم اخلصمان  اهلل فنحن  وقالوا كذب 
ي��وم ال��ق��ي��ام��ة«.3  ف��ك��رب��الء م��ؤّس��س��ة على 
اإلمي���ان ب��اهلل ت��ع��اىل وال��ت��ص��دي��ق ب��ه ونبذ 

الكفر والشرك.
تعاىل  ب���اهلل  ي��ؤم��ن��وا  مل  أم��ّي��ة  ب��ين  إّن 
طرفة عني ومل يطلبوا احلكم ألجل احلكم 
احلّق  دف��ن  ذل��ك  وراء  قصدوا  بل  فحسب، 
وسحب  التوحيد  ن��ور  وإطفاء  معامله  بكّل 
بساط النبوة، وملّا كان أئمة اهلدى عليهم 
السالم، السّد املنيع يف قبال مكرهم حاولوا 
جهدهم يف كسره بالقضاء عليهم، غافلني 
وهو  تعاىل  هلل  حماربة  هو  فعلهم  أّن  عن 
َيْأَبى  »َو  جالله،  جّل  اهلل  نور  إلطفاء  سعي 

اهللَُّ إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه َو َلْو َكِرَه اْلكافُِروَن«4. 

بنو أمّية ومذهب اجلرب
م��ن مج��ل��ة س��ي��اس��ات احل���زب األم���وّي 
بأن  والقول  الناس  يف  اجلرب  فكرة  بّث  هو 
كّل األفعال هي بقضاء اهلل وقدره، وليس 
يف  والسبب  ذل��ك،  على  يعرض  أن  ألح��د 
من  هل��م  حيلو  م��ا  فعلوا  م��ا  إذا  حّتى  ذل��ك 
بأّن  ت��ذّرع��وا  والفواحش  واآلث���ام  املوبقات 
أراده  ما  وأّن��ه  ذلك،  اقتضت كّل  اهلل  إرادة 
منهم – حاشاه تعاىل- وبذلك مينعون كّل 
من يريد االعراض على فسقهم وجورهم 
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ويريد الثورة على ظلمهم، بل ينّكلون مبن 
إىل  يسعى  ألّن��ه  تنكيل  أش��ّد  عليهم  خ��رج 

احلرب مع اهلل!
اىل  أفعاله  نسب  إذا  العبد  أّن  ومعلوم 
املذنبني  توّعد  سبحانه  أّن��ه  مع   � تعاىل  اهلل 
عليها  أجلأهم  قد  يكون   � األليم  بالعذاب 
وهذا  التهلكة  يف  األي��دي  مكتويف  وألقاهم 

عني الظلم. 
ب��ن أبي  أّن���ه كتب احل��س��ن  يف اخل��رب 
حسن البصري اىل اإلمام احلسني بن علّي 
عليهما السالم، يسأله عن القدر فكتب اليه 

سّيد الشهداء عليه السالم :
ال��ق��در مّما  ل��ك يف  »ف��اّت��ب��ع م��ا شرحت 
يؤمن  مل  من  فإّنه  البيت  أهل  إلينا  أفضي 
بالقدر خريه وشّره فقد كفر، ومن محل 
املعاصي على اهلل عّزوجّل فقد افرى على 
إّن اهلل تبارك وتعاىل ال  اهلل افراء عظيما، 
يهمل  وال  بغلبة  يعصى  وال  بإكراه  ُيطاع 
مّلكهم  مل��ا  امل��ال��ك  لكّنه  اهل��ل��ك��ة,  يف  ال��ع��ب��اد 
ائ��ت��م��روا  وال���ق���ادر مل��ا عليه أق���دره���م، ف���إن 
مبطئا،  عنها  ص���اّدا  اهلل  يكن  مل  بالطاعة 
وإن ائتمروا باملعصية فشاء أن ميّن عليهم 
فعل،  ب��ه  ائتمروا  م��ا  وب��ني  بينهم  فيحول 
عليها  محلهم  ه��و  فليس  يفعل  مل  وإن 
إّياهم  قسرا وال كّلفهم جربا بل بتمكينه 
بعد إعذاره وإنذاره هلم واحتجاجه عليهم 
إىل  السبيل  هل��م  وجعل  ومّكنهم  طّوقهم 
نهاهم،  عنه  ما  وت��رك  دعاهم  إليه  ما  أخذ 
جعلهم مستطيعني ألخذ ما أمرهم به من 
شيء غري آخذيه ولرك ما نهاهم عنه من 
جعل  الذي  هلل  واحلمد  تاركيه  غري  شيء 
عباده أقوياء ملا أمرهم به ينالون بتلك القّوة 
له  جيعل  ملن  العذر  وجعل  عنه  نهاهم  وما 
أذهب  فأنا على ذلك  السبيل محدا متقبال 
عليه  أيضا  وأصحابي  وأن��ا  واهلل  أق��ول  وبه 

وله احلمد«5.  
إّن اإلمام عليه السالم أشار اىل البّدية 
أّن اهلل  اإلمي��ان بالقدر خ��ريه وش��ّره، ذل��ك 
فليس  خليقته  ع��ن  م��ن��ع��زل  غ��ري  ت��ع��اىل 
ملذهب  نفي  وه��و  ش��اؤوا  ما  يفعلوا  أن  هلم 
مستغٍن  العبد  أن  إىل  ذهبوا  الذي  املفّوضة 
والقدر،  القضاء  فأنكروا  اهلل  عن  أفعاله  يف 
كما ورد يف اخلرب عن اإلمام الرضا عليه 
السالم حينما سأله هل فّوض اهلل األمر اىل 
أعّز من  »اهلل   : السالم  عباده؟ فأجاب عليه 
ذلك«6.  ااّل أّن سلطان اهلل تعاىل على العبد 
ليس سلطانا يسلبه أفعاله اإلختيارّية فهو 
ثّم  شائّيا،  ق��ادرا  العبد  يكون  أن  أراد  ال��ذي 

إّن اإلم��ام بنّي نفي اجلرب وأوض��ح بأّن اهلل 
فإّن  املعاصي  على  العباد  حيمل  ال  تعاىل 

ذلك افراء حمض على اهلل تعاىل.
روح  اىل  السالم  عليه  اإلم��ام  أش��ار  ثّم 
قائال  والقضاء  القدر  قضّية  يف  احلقيقة 
ما  على  وال��ق��ادر  مّلكهم  ملا  املالك  »ولكّنه   :
مّلكهم  وإن  تعاىل  اهلل  فإّن  أقدرهم«،  عليه 
الفعل  ال���ق���درة ع��ل��ى  اإلخ��ت��ي��ار ووه��ب��ه��م 
ملراد  وفقا  األف��ع��ال  تصدر  حبيث  وال��رك 
العبد، ااّل أّن إفاضة القدرة عليهم مرهون 
ب��إرادت��ه ت��ع��اىل آن��ا ف��آن��ا، ف��ال تنعزل ق��درة 
الواضح  وم��ن  تعاىل.  اهلل  إرادة  عن  العباد 
يكون  واختيار  قدرة  عن  الصادر  الفعل  أّن 
منسوبا اىل العبد ال اىل معطي القدرة فإّن 
القدرة � مبعنى اإلستيالء التاّم على طريف 
الفعل والرك � توجب نسبة الفعل الصادر 
اىل  ال  نفسه  العبد  اىل  ال��ق��ادر  العبد  ع��ن 

معطي القدرة.
ثّم أشار عليه السالم اىل أّن هلل تعاىل أن 
العمدّي  بفعله  واملعصية  العبد  بني  حيول 
وان  تعاىل  منه  لطفا  ذلك  يكون  فعل  فإن 
مل يفعل ال يكون ذلك محال على املعصية 
القدرة  ع��ن  ح��ال  أي  على  الفعل  ل��ص��دور 
واإلختيار، فإّنه تعاىل جعل هلم السبيل اىل 

أخذ ما اليه دعاهم وترك ما عنه نهاهم.

اإلمام احلسني وحمض العبودّية
و أّما يف مقام تعّبده عليه السالم لرّبه 
اإلم��ام  عبودّية  التاريخ  أثبت  فقد  تعاىل 
اليه  انقطاعه  ومدى  تعاىل  اهلل  من  وقربه 
يف مجيع األحوال. ففي ليلة العاشر طلب 
سّيد الشهداء من أخيه العّباس عليه السالم 
التكّلم مع القوم وإمهاهلم سواد الليل كي 
وذلك  ويناجيه،  كتابه  ويتلو  لرّبه  يصّلي 
ح��ي��ن��م��ا أخ����ربه أخ����وه مب��ق��ص��د ال���ق���وم يف 

اهلجوم على خمّيمه لياًل.
له،  والصالة  رّب��ه  ملناجاة  حّبه  لشّدة  و 
قيل  و  ألف.  والليلة  اليوم  يف  يصّلى  كان 
أقل  ما  السالم:  عليهما  احلسني  بن  لعلي 
»العجب  ال��س��الم:  عليه  فقال  أب��ي��ك؟  ول��د 
كيف ولدُت كان يصّلي يف اليوم والليلة 

ألف ركعة«7. 
و يف كّل ركعة كان يصّليها كان 
متوّجها بكّله إىل مواله، منقطعا عما سواه، 
ب��ل ك��ان إذا ت��وّض��أ ت��غ��رّي ل��ون��ه وارت��ع��دت 
عليه  ف��ق��ال  ذل���ك  يف  ل��ه  فقيل  م��ف��اص��ل��ه، 
امللك  اهلل  يدي  وقف بني  ملن  »ح��ّق  السالم: 

اجلّبار أن يصفّر لونه وترتعد مفاصله«8.  

نعم هذا موقف العارف باهلل تعاىل فإّنه 
يعلم بني يدي من يقف ولذا تأخذه الرعدة 

فرقا منه ويصفّر لونه خشية له.
ع��اش��وراء  ي��وم  اليه  اخليل  أقبلت  مل��ا  و 
»اللَُّهمَّ  الكلمات:  بهذه  تعاىل  اهلل  اىل  توّجه 
يِف  َرَجاِئي  وَأْنَت  َكْرٍب  كّل  يِف  ِثَقِي  َأْنَت 
ٍة وَأْن��َت ِلي يِف كّل َأْم��ٍر َن��َزَل ِبي  كّل ِش��دَّ
ٌة َكْم ِمْن َهمٍّ َيْضُعُف ِفيِه اْلُفَؤاُد  ِثَقٌة وُعدَّ
ِديُق  الصَّ ِفيِه  ُل  ���ذُ وخَيْ يَلُة  احْلِ ِفيِه  وَتِقلُّ 
وَشَكْوُتُه  ِب��َك  َأْن��َزْل��ُت��ُه  اْل��َع��ُدوُّ  ِفيِه  وَيْشَمُت 
ْجَتُه  ْن ِسَواَك َفَفرَّ ِإَلْيَك َرْغَبًة ِمينِّ ِإَلْيَك َعمَّ
ِنْعَمٍة وَصاِحُب  َوِليُّ كّل  َفَأْنَت  َو َكَشْفَتُه 

كّل َحَسَنٍة وُمْنَتَهى كّل َرْغَبٍة«.
و كان يكثر خالل احلرب من: »ال حول 
ذكر  كما  العظيم«  العلّي  ب��اهلل  ق��ّوة  وال 
املؤرخون : و إن كانت الرجال لتشّد عليه 
السالم فيشد عليها بسيفه فتنكشف  عليه 
عنه هربًا وهلعًا، ولقد كان حيمل فيهم، 
وكانوا يكتملون ألفا، لكنهم ال يلبثون أن 
املنتشر،  اجلراد  كأّنهم  يديه  بني  ينهزموا 
ثّم يرجع إىل مركزه وهو يقول : »ال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم«9.  
و إذا نزل به شديد من األمر تذّكر أّنه 

بعني اهلل تعاىل..
ق����ال ألخ���ت���ه زي���ن���ب ع��ل��ي��ه��ا ال���س���الم: 
»ن��اول��ي��ين ول���دي ال��ص��غ��ري ح��ّت��ى أودع����ه«، 
فأخذه و أومأ إليه ليقبله فرماه حرملة بن 
الكاهل األسدي لعنه اهلل تعاىل بسهم فوقع 
يف حنره فذحبه فقال لزينب: »خذيه..«! ثّم 
بالدم  رمى  امتألتا  فلّما  بكّفيه  الدم  تلقى 
: »هّون علّي ما نزل بي  حنو السماء، وقال 

أّنه بعني اهلل«10.  
و ل�ّما رماه أحد األعداء بسهم يف حلقه 
الشريف قال عليه السالم: »بسم اهلل وباهلل 
ب��اهلل وه��ذا قتيل يف  ااّل  ق��ّوة  وال ح��ول وال 

  من جملة 
سياسات احلزب األموّي 
هو بّث فكرة اجلرب يف 
الناس والقول بأن كّل 

األفعال هي بقضاء اهلل 
وقدره، وليس ألحد أن 

يعرتض على ذلك  
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رضى اهلل«11.  فإّنه عليه السالم كان يطلب 
كّل  ويف  بل  كربالء  يف  تعاىل  اهلل  رضى 

خطوة من خطوات حياته املباركة.
وح��ّت��ى يف س��اع��ة س��ق��وط��ه م��ن على 
تعاىل  اهلل  من  بأّنها  حياته  خّلص  اجل��واد، 
حينما  ذل��ك  وك���ان  اهلل،  سبيل  ويف  وهلل 
أجهده نزف الدم وكثرة اجلراحات فوقف 
ضعف  وق��د  ساعة  يسريح  ال��س��الم  عليه 
أتاه حجر  إذ  القتال، فبينما هو واقف،  عن 
الدم  ليمسح  الثوب  فأخذ  جبهته  يف  فوقع 

له  مسموم  حم��دد  سهم  ف��أت��اه  وجهه  ع��ن 
عليه  فقال:  ص��دره،  يف  فوقع  شعب،  ثالث 
رسول  ملة  وعلى  وباهلل  اهلل  »بسم  السالم: 
اهلل«، و رفع عليه السالم رأسه إىل السماء 
وقال : »إهلي إّنك تعلم أّنهم يقتلون رجال 
غ��ريه«،  ن��يّب  اب��ن  األرض  وج��ه  على  ليس 
فانبعث  قفاه  من  فأخرجه  السهم  أخذ  ثّم 
ال���دم ك��امل��ي��زاب ف��وض��ع ي��ده على اجل��رح 
السماء فما رجع  به إىل  امتألت رمى  فلّما 
من ذلك الدم قطرة وما عرفت احلمرة يف 
السماء حّتى رمى اإلمام عليه السالم بدمه 
يده  ال��س��الم،  عليه  وض��ع  ث��ّم  السماء  إىل 
ثانية، فلّما امتألت لطخ بها رأسه وحليته 
وقال: »هكذا أكون حّتى ألقى جدي رسول 
يا رسول   : وأقول  وأنا خمضوب بدمي  اهلل 

اهلل قتلين فالن وفالن«12. 
عليه  احل��س��ني  االم�����ام  اخ���ت���ار  وإذن؛ 
كما  النصر  على  تعاىل  اهلل  لقاء  السالم، 
ج��اء يف احل��دي��ث ع��ن اإلم���ام ال��ب��اق��ر عليه 
السالم  عليه  احلسني  التقى  »ملّ��ا   : السالم 
احل��رب  وق��ام��ت  اهلل  لعنه  سعد  ب��ن  وعمر 
أن����زل ال��ن��ص��ر ح��ّت��ى رف����رف ع��ل��ى رأس 
النصر  بني  ُخ��ريّ  ثّم  السالم  عليه  احلسني 
فاختار  تعاىل  اهلل  لقاء  وب��ني  أع��دائ��ه  على 

لقاء اهلل تعاىل«13.   
واملوت لقاء اهلل تعاىل كما قال تعاىل : 
»َمْن كاَن َيْرُجوا ِلقاَء اهللَِّ َفِإنَّ َأَجَل اهللَِّ آَلٍت 
ِميُع اْلَعِليُم« )سورة العنكبوت /5(.  وُهَو السَّ

هذه هي حياة من يكون حّيا حبياة اهلل 
تعاىل، ويبذل مهجته هلل تعاىل ولذا يكون 
القلوب  ألص��ح��اب  حياة  وش��ه��ادت��ه  مقتله 
الطاهرة، فمن كان مّتصال باهلل ال ميوت، 
ومن كان حّيا باهلل يصبح عني احلياة الي 
ُقتلت  أّن��ك  »أشهد  أحيته..  شيئًا  مّست  إن 
قلوب  حييت  حياتك  برجاء  بل  مت��ت،  ومل 
الطالبون  اهتدى  ن��ورك  وبضياء  شيعتك 
يطفأ  مل  ال��ذي  اهلل  نور  أّن��ك  وأشهد  إليك، 
وال يطفأ أبدا، وأّنك وجه اهلل الذي مل يهلك 

وال يهلك أبدا«14. 
----------------
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  قبل أن يكون االمام 
احلسني عليه السالم، 

إمامًا يف السلوك 
واألخالق والفضائل، 

كان إماما يف التوحيد 
والعقيدة واإلميان، فقد 

عّلمنا أدب التكّلم مع 
الرّب تعاىل، يكفيك من 
ذلك دعاؤه املعروف 

يوم عرفة  



 قضية الشهر 

31

* إعداد : صادق حممد كاظم
يف  فريدة  السالم-  عليهام  و  آله  و  نبينا  عىل   - عمران  بنت  مريم 
االمتياز و االصطفاء: فهي اول امرأة يف التاريخ البرشي تدخل املعبد 
للصالة لرب العاملني، بل ويكون حماًل إلقامتها و هتجدها. وهي بعني 
اهلل يصطنعها يف كنف نبيه زكريا عليه السالم، وهي العارفة و املستغرقة 
يف املناجاة، وهي البتول الطاهرة و العطوفة، فال غرو ان يصطفيها اهلل 
تلو االصطفاء فاذا هبا سيدة النسا و اذا هبا حماًل للمعجزة اإلهلية اخلالدة 

و الرمحة لبني ارسائيل بوالدهتا عيسى )ع(.
كانت ارهاصات اإلصطفاء ترتى لتحمل املسؤولية، مبرشة هبدية 
السامء و االمتحان العصيب للمنتظرين لبشارة املنقذ وقد تطلب الدور 
تكون  لكي  االصطفاء  ذلك  كل  السالم،  عليها  مريم  به  قامت  الذي 

تعبريًا لكل آالم املسيح عليه السالم و معاناته.
أما عقيلة اهلاشميني وبطلة االسالم، زينب بنت امري املؤمنني عليهام 
السالم، فكانت حاملة آالم أهل البيت مجيعًا. فقد نشأت يف بيت عل و 
الزهراء عليهام السالم و ما يكون لغريها ذلك الرشف الرفيع وقد كان 
ذلك بمثابة االصطفاء، و مقدمة للدور العظيم املنوط هبا لتكون اخت 
احلسني عليه السالم، يف كربالء و حاملة لكل معاين الثورة احلسينية، و 

حامية للركب احلسيني بعد استشهاد أخيها و اهلها يف كربالء.
وبني أن ترعى مريم ابنها املسيح، وبني ان ترفع زينب جسد السبط 
و  مريم  املباركتني:  وبني  التالقي،  و  التشابه  صور  تتداعى  هلل،  قربانًا 
فرتة  يف  للمؤمنني،  الربكات  وتتالت  ذكرهن،  يف  اهلل  جمد  عّم  زينب، 

ظهور الديانة املسيحية، و عند بزوغ فجر االسالم الساطع.
وال خيطرن ببال أحد ان االصطفاء يكون عرب االختيار دونام ابتالء، 

و ان تعاىل جمدمها فقريب منه ال حيرم اليه املسعى.
ان كربالء كشفت معادن نساء مل يكن هلن ذكر قبل كربالء.. فها 
انه لن  ابنها العريس اىل ارض املعركة، و هي تعلم  هي عجوز ترسل 

يعود، ثم تلحقها زوجته باالرصار عىل القتال اىل جانبه بعد املامنعة. و 
أخرى ُتلبس ابنها المة حربه، و تقرص ثيابه لكي ال يراه احلسني عليه 

السالم، صغريًا فيعيده اليها .
نفسه،  يعيد  دائاًم  التاريخ  و  زينبيات،  و  زينب،  هناك  كانت  لذا 
الزينبيات، يف  ان تكون ضمن  القدرة عىل  اليوم  املرأة  بمعنى أن لدى 
صقل  و  الذات  بتهذيب  بدءًا  املتعددة،  والثقافية  االجتامعية  ادوارها 
الشخصية، ثم الرتبية والتعليم، و االقدام عىل العطاء و العمل يف كل 

ما يريض اهلل .
وها هي املرأة اليوم هلا شخصيتها املستقلة و جماهلا اخلصب للعطاء 
اصبح  لكن  فقط،  للرجال  انه  عىل  السابق  يف  عليه  الناس  تعارف  فام 
الدور ال يليق و ال يكتمل يف ذاته اال عند اضطالع املراة به، فرتى اليوم 
املرأة اخلطيبة و الطبيبة و املدرسة و املوجهة و غريهن اصبح هلن دور 

اساس يف النشاط االجتامعي و الديني.
وهذا ال يعني بأي حال من االحوال، ان تنسى املرأة خصوصياهتا 
ذاهتا  حتقيق  و  واقعها،  لتغيري  اآلخرين  بثقافة  تنطلق  و  دينها  و 

وشخصيتها، وهذا ربام يبعدها عن املسرية والشخصية الزينبية.
لتكون هناك زينب  اىل كربالء جديدة،  والسؤال هنا؛ هل نحتاج 
الكرامة  فيها  تذبح  جديدة  مأساة  اىل  نحتاج  هل  و  السالم؟  عليها 

االنسانية يف أجىل صورها، لكي يميز اهلل اخلبيث منّا من الطيب.
بكل ثقة نقول اننا ال نحتاج اىل كربالء جديدة ، فكربالء جديدة 
اهنا  درجة  اىل  االمة  انحراف  عن  تعرب  جديدة،  مأساة  طياهتا  يف  تعني 
عزوجل،  اهلل  عن  نقطة  أبعد  يف  واقفة  وتكون  وقادهتا  خريهتا  تقتل 
والتاريخ قد يعيد نفسه دائاًم، و لكن باشكال و صور خمتلفة، وكذلك 
بشخصيات خمتلفة، ويف اماكن قد تكون متباعدة ولكنها متامثلة، لذلك 
هناك  كربالء،  ولكل  كربالء«.  ارض  كل  و  عاشوراء  يوم  »كل  كان 
بزينب  االقتداء  عليهن  الاليت  النساء  من  الكثري  مسريته  ويف  حسيني 

عليها سالم اهلل.

ُخطا زينب]ع[ و جمد املرأة
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شعائر عاشوراء حماية لمقدسات األمة

* الدكتور راشد الراشد
االس�������الم ل���ي���س جم�����رد ع���ق���ائ���د، وال 
هو  إمن��ا  فقط،  اخالقية  نصائح  جمموعة 
عملي  منهج  و  ال��زم��ن،  م��ع  ماضية  مسرية 
ل��ل��ح��ي��اة االن��س��ان��ي��ة م���ن ال��ط��ف��ول��ة حتى 
واالئمة  االنبياء  املسرية  هذه  ويقود  املمات، 

والصاحلون من اتباعهم.
الرمحانية،  امل��س��رية  ه��ذه  مقابل  يف  و 
أيضًا  ليست  وهي  الشيطانية،  املسرية  هناك 
جمرد نظريات وأفكار، بل هي منهج متكامل 
طالب  و  والطغاة،  اجلبابرة،  يقودها  للحياة 

الدنيا.
وهنا مسريتان متعاكستان، متضادتان، 
التاريج  طول  على  متحاربتان  متباغضتان، 
قيام  حتى  يستمر  وس��وف  هذا  يومنا  وحتى 

يوم الدين.
ان  يوم  من  بدأ  املسريتني  بني  والصراع   
فحسده  امل��الئ��ك��ة  ل��ه  وأس��ج��د  آدم  اهلل  خلق 
إبليس. و خدعه وأهله باألكل من الشجرة، 
فأخرجا من اجلنة و هبطا مجيعا اىل االرض 
لبعض  بعضكم  مجيعا،  منها  اهبطوا  »قيل 

عدو«.
ثالثة:  اصناف  على  التاريخ  يف  والناس 
رسله،  و  انبيائه  واتبع  هلل  نفسه  باع  بعضهم 

اق��ت��ده..(  فبهداهم  اهلل  ه��دى  ال��ذي��ن  »اول��ئ��ك 
للشيطان  نفسه  ب��اع  وبعضهم  االن���ع���ام/90. 
وات��ب��ع ال��ط��غ��اة واجل��ب��اب��رة وامل��ف��س��دي��ن يف 
االرض، و أما الصنف الثالث فهو الذي ميشي 
تارة يف خطى االنبياء، وتارة اخرى يسري وراء 
اخليار  أن  حيث  اجلبارين..  وامللوك  الطغاة 
مل  وج��ل  عز  اهلل  ولكن  نفسه..  اإلن��س��ان  بيد 
االنسان وحده يف مسرية احلياة..  يرك هذا 
بل زوده بدوافع يستطيع االعتماد عليها يف 

التغلب على الشيطان و انصاره.
فاهلل - عز و جل - رمحة  بهذا االنسان، 
ال��ق��وى يف  ت���وازن  ك��ان دائ��م��ًا حيافظ على 
داخل االنسان، لكي خيتار بنفسه، ومبحض 
الوصول  يريد  ال��ذي  النهائي  املقصد  ارادت��ه 
اجلنة  إىل  به  ي��ؤدي  ال��ذي  الطريق  اما  اليه. 
ونعيمها او ذلك الطريق الذي يؤدي إىل النار 

وبؤسها الشديد.
وحالوة  والشهوات،  االه��واء  قوة  ان  غري 
الدنيا وملذاتها � هي بدرجة قد تعمي العيون 
ولذلك كان البد هلا من  العقول،  وتطمس 
الدنيا،  احلياة  بهرجة  بها  تقمع  مضادة  قوة 
وتشد الناس اىل طريق اهلل تعاىل وهو طريق 
اخلري املطلق، ومتد املؤمنني بالطاقة والوقود 
لالندفاع يف طريق اهلل و طاعته والصرب على 
هذا  يف  تواجههم  الي  واآلالم  واالذى  املكاره 

املسري.

دم الشهادة هو القوة الدافعة إىل اخلري
الي  احلماسة  هي  الدافعة،  القوة  تلك 
املؤمنني  مشاعر  فتلهب  الشهيد،  دم  يبعثها 
واحلمية،  ال��غ��رية  النفوس  يف  وي��ث��ري  ب���اهلل، 

للقيم  يعطي  و  وال��ش��ه��ام��ة  االي��ث��ار  وح���ب 
وي��ف��ج يف  ال��ع��ظ��م��ة،  وه���ج  ال��دي��ن��ي��ة ومثلها 
سورة  تدحر  قوية  روحية  عاطفة  القلوب 

امللذات اجلسدية والشهوات املادية.
يف  الشهيد  دم  يبعثها  ال��ي  العاطفة  ان 
الشهيد  م��ب��ادئ  اىل  ال��ن��اس  ال��ق��ل��وب جت��ذب 
بطاًل  شخصيته  م��ن  وجت��ع��ل  وم��ق��اص��ده، 
حيب اجلميع االقتداء به. وهذه العاطفة هي 
وتدحر  احليوانية،  الغرائز  ث��ورة  تقهر  الي 
احلرص على االمور املادية واالنكباب عليها. 
و  شخصية،  اع��ظ��م  الشهيد  ك��ان  وكلما 
دمه  كان  مظلومية،  أكثر  و  منبتا،  أطهر 
أق���وى أث����رًا، و أع��ظ��م ح��ج��ة، ول��ذل��ك كان 

الشهداء على ثالثة اصناف:
الذي  صنف خيص عشريته و جمتمعه 
ع���اش ف��ي��ه. ك��م��ا ش��ه��داء االس����الم االوائ���ل 
يف احل����روب ال���ي ج���رت يف ع��ه��د ال��رس��ول 
األع��ظ��م ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه، ك��ن��م��وذج 
التاريخ  يف  يعرف  وال���ذي  )حنظلة(  لذلك 
قدسه  ال��ذي  الشهيد  ه��ذا  امل��الئ��ك��ة،  بغسيل 
األنصار كثريا، وكان من حقه ذلك، والي 
على أثرها، وما كان له من مكانة وإكبار 
أهل  يستنهض  أن  ع��ب��داهلل  ول���ده  إس��ت��ط��اع 
 62 عام  الطاغية  يزيد  ضد  ويقودهم  املدينة 
تعاىل  اهلل  )رض��وان  أستشهد  وق��د   ، للهجرة 

عليه( يف واقعة احلرة الشهرية. 
يف  املسلمني  جلميع  ع��ام  آخ��ر:  وصنف 
محزة  مثل  وذل��ك  واألزم���ان،  األمصار  شتى 
الذي أستشهد يف حرب أحد  املطلب  بن عبد 
ال��رس��ول األع��ظ��م ص��ل��ى اهلل عليه  ف��خ��ّص��ه 
تكبرية  بسبعني  الشهداء  سائر  دون  من  وآله 
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اآلخرين  على  صلى  بينما  عليه،  صلى  حني 
خبمس تكبريات ثم لقب بسيد الشهداء، وال 
خيلوا كتاب يف تاريخ اإلسالم إال وفيه إسم 

هذا الشهيد العظيم.
وصنف ثالث : شهيد التاريخ كله، ولكل 
األول��ني  م��ن  اخل��الئ��ق  لكل  ه��و  ب��ل  الشعوب 
واآلخرين وليس هلذا الصنف إال مثال واحد 
هو  اإلمام أبي عبداهلل احلسني عليه السالم. 
فقد إجتمع يف هذا اإلمام العظيم خصائص 
ال��ع��ص��ور  مج��ي��ع  يف  ال��ش��ه��داء  س��ي��د  جعلته 

واألزمان وجلميع األمم واخلالئق.
ف��م��ن ج��ه��ة ه��و س��ب��ط خ���امت امل��رس��ل��ني 
وقد  األكرم  الرسول  بنص  املسلمني  وإمام 
مجيع  معه  وأستشهد  م��ظ��ل��وم��ًا،  أستشهد 
البلدان  أهل بيته، وقطع رأسه وطيف به يف 
ال  مؤملة  مأساوية  وبصورة  نساؤه،  وسبيت 

مثيل هلا يف التاريخ اإلنساني برمته.
ولذلك؛ قال له أخوه  اإلمام احلسن عليه 
السالم يف مقولته الشهرية : »ال يوم كيومك 

يا أبا عبد اهلل...«
احلسني  كاإلمام  فريدة،  شخصية  إن 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم، وح����دث ب��ه��ذا احل��ج��م من 
عاشوراء  حي��ول  أن  الطبيعي  من  املأساوية 
هلا  اإلسالمي،  التاريخ  يف  فريدة  حادثة  إىل 
كان  ف��إذا  التاريخ.  وجه  تغيري  على  القدرة 
ظهور اإلسالم قد غري وجه التاريخ البشري، 
قد  السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام  مقتل   فإن 
ال��ت��اري��خ اإلس��الم��ي ث��م البشري  غ��ري وج��ه 

برمته.
وال أحد يستطيع أن يتنبأ كيف كانت 
ص���ورة ال��ت��اري��خ ل��و مل ت��ك��ن ش��ه��ادة  اإلم���ام 
احل��س��ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم ب��ن��ف��س��ه يف واق��ع��ة 
.. وال��ذي ال شك فيه ب��أن اإلس��الم  ع��اش��وراء 
العظيم س��وف ل��ن ي��ك��ون ل��ه وج���ود ح��ي يف 
الدماء  حبجم  عظيمة  دم��اء  ب��دون  التاريخ 
ال��ط��اه��رة ال��زاك��ي��ة ل��إم��ام احل��س��ني عليه 
ال��س��الم، ن��ظ��را ل��إحن��راف��ات اخل��ط��رية الي 
اإلس��الم��ي بقيادة  أص��اب��ت ج��س��د اجمل��ت��م��ع 
وزعامة األمويني.. فقد كان من املؤكد أن 
يصبح اإلسالم جمرد حدث عابر يف التاريخ 
مرت  الي  واحل��وادث  القضايا  كباقي  مثله 
لألبد،  صفحاته  تطوى  ورمب��ا  صفحاته  يف 
قوة  تستغل  األم��وي��ة  السلطة  كانت  حيث 
بها  جاء  الي  القيم  كل  يف طمس  سلطانها 
اإلسالم، وتعدى ذلك العداء السافر لإسالم 
األمويون  بها  قام  الي  العديدة  احملاوالت  يف 
اإلس��الم كما طمست  تاريخ  من أجل حمو 

تواريخ األنبياء واألمم السابقة.

ولقد كان اإلمام احلسني عليه السالم 
على وعي كامل مبوقعه ومقامه بني االمة 
الدولة  ق��وة  ايضًا  يعرف  كما  اإلسالمية، 
األموية ونفوذها الواسع وسيطرتها على كل 
الدالة  اآلثار  مكان وخمططها اخلطري حملو 
على اإلسالم كفكر وعقيدة وتاريخ، ولذلك 
كله يقرر أن يرفض البيعة لرأس السلطة 
األموية يزيد بن معاوية. ويصر األخري على 
أخذ البيعة منه ملعرفته مبقام وموقع اإلمام 
احلسني عليه السالم من اإلسالم وحركته 
اإلم��ام  يعلن   بينما  اإلس��الم��ي،  اجملتمع  يف 
»مثلي  بإن   : صراحة  السالم  عليه  احلسني 
واضح  فرز  الكالم  هذا  ويف  مثله..«  يبايع  ال 
احدهما يبحث عن  بني منهجني وطريقني: 
السيطرة والتمّلك، واآلخر حنو أحياء القيم 
الربانية وإقامة موازين احلق والعدالة، وقد 
عليه  احلسني  االمام  يف  اآلخر  النهج  جتسد 
السالم، عندما وضع يف حساباته كل أشكال 
عليه  وك��ان  عزيزاً.  ميوت  حتى  التضحية، 
السالم كثريا ما كان يردد البيت من الشعر 

ألحد أنصار النيب يف إحدى غزواته: 
فإن عشت مل أندم وإن مت مل ُأمل                
كفى بك ُذالً أن تعيش وترغام

قتيل الَعربة
آخ��ر  ع��م��ق  هل��ا  التضحية  ه���ذه  أن  ث��م 
تقتصر  ال  اهلل  مملكة  أن  ذل��ك  ال��س��م��اء..  يف 
أكرب  السماء  يف  فهي  فحسب  األرض  على 

وأعظم.
وربنا تعاىل يريد أن يثبت ملالئكته الذين 
السجود  ذل���ك  س��ر  آلدم  ب��ال��س��ج��ود  أم��ره��م 
السالم،  عليهم  البيت  أه��ل  عظمة  ويريهم 

وسبب قربهم إىل اهلل تعاىل.
األع��ظ��م صلى  ال��رس��ول  يقول  ه��ذا  ويف 
اهلل عليه وآله: »إن احلسني يف السماء أعظم 
عمق  يعرفون  املالئكة  ألن  األرض«،  يف  منه 
التضحية  وع��ظ��م��ة  احل��س��ي��ين  اإلخ����الص 
احلسينية. ولذلك بكت مجيع اخلالئق على 
مقتله، فالسماء بكت له دمًا عبيطًا، واألرض 
رج��ف��ت وت��زل��زل��ت ومج��ي��ع امل��الئ��ك��ة، وحتى 
حيتان البحار وطيور السماء ومن يتقلب يف 

اجلنة والنار.
البكاء على اإلمام  ومن هنا نعرف قيمة 
وملاذا صار َعربة كل  السالم،  احلسني عليه 
مؤمن ومؤمنة، كما قال هو بنفسه: »أنا قتيل 
العربة ما ُذكرت عند مؤمن إال وبكى«.. ألنه 
كان جيسد القيم العادلة الي يتطلع كل 
أنسان حر شريف لتحقيقها والعيش يف ظل 

نعيمها.. فالبكاء هنا ليس على جمرد إنسان 
عادي قضى حنبه يف معركة عادية لكسب 
بعض املغامن الدنيوية. وإمنا كانت بني كل 
قيم اخلري واحلق وبني قيم الباطل والفساد.

وهلذا صارت الشعائر احلسينية مقدسة، 
وحم��ارب��ة م��ن قبل ال��ط��غ��اة واجل��ب��اري��ن يف 
األرض، ألن اإلمام احلسني عليه السالم هو 
راية اإلميان والدعوة إىل اهلل.. ومن الطبيعي 
والطغيان  الظلم  مسرية  يقودون  الذين  أن 
البد أن حياربوا اإلمام احلسني عليه السالم 
اإلم��ام  وه��ذا ال يستهدف  ال��ص��ور،  يف مجيع 

كشخص وإمنا املسرية والغاية.

شعائر عاشوراء محاية ملقدسات األمة 
اإلم��ام  ومنهج  مسرية  يعظم  ال��ذي  إن 
هو  ش��ع��ائ��ره  ويقيم  ال��س��الم  عليه  احل��س��ني 
ومنهجه  اإلم���ام  ه��ذا  خ��ط  ميثله  مل��ا  تعزيز 

الرباني من قيم ربانية ومبادىء مساوية.
إقامة  تعين  ماذا  جيداً  يفهمون  والطغاة 
يبذلون  تراهم  ولذلك  احلسينية..  الشعائر 
أن  إال  الشعائر،  هذه  إقامة  لتحجيم  اجلهد 
وحيضونها  األم��ة  يوجهون  األب��رار  علماءنا 
ع��ل��ى ض�����رورة وأه��م��ي��ة إق���ام���ة ال��ش��ع��ائ��ر 
احلسينية واحملافظة عليها على مدى الدهر 
يف  السر  أنها  وه��و  بسيط  ولسبب  وال��زم��ن، 
قيم  تألق  على  واحملافظة  العطاء  دميومة 
اخلري والفضيلة الي جاء بها اإلسالم العزيز 
التواصل منذ تاريخ  وهي الي حافظت على 
الواقعة وحتى يومنا هذا.. بينما يستلم الراية 
يوم  حتى  كذلك  وستظل  آخ��ر..  بعد  جيل 

يبعثون.
إن شعائر عاشوراء  تشكل سوراً، إذا تهدم 
كل  على  ال��ع��دو  زح��ف  أم��ام  شيئا  يبقى  ال 
معرضا  يصبح  ش��يء  فكل  األم��ة،  مقدسات 
للنهب والسلب، فإذا مل نعظم ما قام به اإلمام 
اجملسد  اإلس��الم  وه��و  السالم  عليه  احلسني 
ُترى  إنسانية وفضائل،  قيم  فيه من  ما  بكل 
وأي  وحت���رم..؟  تقدس  أن  ميكن  قيمة  أي��ة 

قيمة أخالقية أخرى قد تكون حمرمة..؟
ب���اإلم���ام احل��س��ني عليه  ي��ت��م��س��ك  م���ن 
القيم  من  متني  حببل  يتمسك  إمنا  السالم، 
، والميكن  واألخ��الق��ي��ات  وامل��ث��ل  وامل���ب���ادىء 
حبال من األحوال أن جيند نفسه يف خدمة 
مؤسساته  من  أي  يف  يندمج  أن  او  الطاغوت 
وهيئاته، خاصة يف املواقع الي تشكل مصدر 

خطر على القيم اخلرية والعادلة.
-------------

* كاتب من البحرين
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* حتقيق / حممد طاهر حممد
رئيس  م��ين  طلب  حينما  ل��ي  ��ل  خُي��يّ مل 
التحرير إجراء حتقيق حول هذا املشروع، أن 
أجد االعمال واملشاريع واالجنازات، وان هذا 
االمسنتية  الكتل  من  املشّيد  الصغري  املسجد 
)البلوك(، والذي يفتقر اىل الكثري من أعمال 
الصيانة والرميم والبناء، وما جيب أن يكون 
هذا  احتضن  فقد  اهلل،  بيوت  من  بيت  عليه 
املشروع، وصار مركزاً تنطلق منه النشاطات 
الربوية والثقافية، عن طريق أفراد كّونوا 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة وس���ّخ���روا كل 
وجعله  إلجن��اح��ه  وام��ك��ان��ي��ات��ه��م  ط��اق��ات��ه��م 
بكل  وعملوا  ب��ه،  ُيشاد  أن  يستحق  مبستوى 

جهد على جتسيد امسه على الواقع . 
ال��رمح��ة اخل����ريي«.. حماولة  »م��ش��روع 
بتعاليم  واضاءتها  اهلل،  اىل  النفوس  جل��ذب 
االسالم يف زمن مربك، نزع فيه أغلب الناس 
حنو كل ما هو مادي يف سلوكهم، مبتعدين 
املعتم.  عن املشهد االنساني يف مسرح احلياة 
هذا ما سعى ويسعى اليه القائمون على هذا 

املشروع.
املشروع  أه��داف  على  الضوء  ولتسليط   
التقت  وم��ع��ط��ي��ات��ه،  ون��ت��ائ��ج��ه  ون��ش��اط��ات��ه 
»اهل����دى« مب��ؤس��س  امل��ش��روع ال��س��ي��د مهدي 
األعرجي، حيث بنّي لنا البدايات واملنطلقات، 

فقال: 
أي  غرار  وعلى   2008 عام  البداية  كانت 
حيث  ج��داً،  بسيطة  البداية  كانت  مشروع، 
ع��دد  م��ن  ل��ل��م��ش��روع  األوىل  ال��ن��واة  تشكلت 
نتذاكر  كنا  عندما  املؤمنني،  األخ��وة  من 
االحاديث الواردة حول املوت وحاجة االنسان 
عليه،  وي��رح��م  ي��ذك��ره  م��ن  اىل  موته  بعد 
فتعاهدنا  الدنيا،  هذه  يف  عمله  انقطاع  بعد 
حال  يف  لصاحبه  مّنا  واح��د  كل  يصلي  ان 
واح��د  ك��ل  يدفع  ان  على  اتفقنا  ث��م  م��وت��ه، 

ألف دينار شهريًا لصندوق يتكفل  مّنا مبلغ 
املشاركني،  ال��ذم��ة«،  لكٍل من  »ص��الة ما يف 
ول��ي��وم واح���د. وب��ع��د م���ّدة م��ن ال��زم��ن تطور 
أع���ض���اؤه وت��وس��ع نطاقه  امل���ش���روع وك��ث��ر 
اجملتمع،  وشرائح  اصناف  خمتلف  ليشمل 
عن  وذلك  املشروع،  اعضاء  على  يقتصر  ومل 
طريق العالقات والعمل، ومن خالل االعالن 
واالص��دق��اء.  االه��ل  بني  اعماله  وتناقل  عنه 
يقول احلديث الشريف: »ما كان هلل ينمو«، 
جتاوز  املشروع  يف  املشركني  ع��دد  ان  ومب��ا 
كل  ان  ه��ذا  فمعنى   ، مشرك  األل��ف  ع��دد 
واحد من االعضاء سيحصل على صالة ملدة 
حوالي )999( يومًا، أي ما يزيد على السنتني 
اىل صندوق  ترد  الي  االم��وال  أما  والنصف، 
ل��ن��ا جم����ااًل للعمل،  ف��ت��ح��ت  ف��ق��د  امل���ش���روع 
خيتار  حيث  صناديق  ثالثة  اىل  وقسمناه 
املبلغ  فيه  سيوضع  الذي  الصندوق  املشرك 

املذكور وهذه الصناديق هي: 
يتم من خالله  أي   : املسجد  . صندوق   1
ص����رف م��ب��ال��غ ه����ذا ال���ص���ن���دوق ع��ل��ى ب��ن��اء 
واحتياجات املسجد . كونه يعد أفضل مكان 
للتعليم الديين وهو الواسطة لربط اجملتمع 

بالدين وقيمه وأحكامه.
والفقراء  األي��ت��ام  ملساعدة  ص��ن��دوق   .  2

واحملتاجني والقروض احلسنة . 
البيت  أه��ل  شعائر  إلحياء  صندوق   .  3

عليهم السالم. 

املنطلقات و االهداف 
أم���ا ع��ن األه�����داف وال��ط��م��وح��ات، فقد 
أوضح لنا السيد األعرجي، ان املشروع استمد 
النيب  ختاطب  الي  الكرمية  اآلية  من  امسه 
أرسلناك  »وما  وآله:  اهلل عليه  األكرم صلى 
ُترحم  م��ا  أفضل  ان  إذ  للعاملني«،  رمح��ة  ااّل 
القيم  على  الناس  تربية  هو  األم��ة،  هذه  به 
به  قام  ما  وهو  السامية  االسالمية  واملبادئ 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله منذ انطالقة 
دع��وت��ه ال��ش��ري��ف��ة، ووج���دن���ا ان »ال��رمح��ة« 
يف  تتجلى  ما  أكثر  وكمفهوم  كمفردة 
تربية االفراد وتثقيفهم ثم مساعدتهم على 
املادية  االمكانية  ان  ومبا  احلياة.  يف  النجاح 
االولوية  البداية، فكانت  كانت حمدودة يف 
الق���ام���ة احمل���اض���رات ال��دي��ن��ي��ة وال�����دروس 
هدايا  تقديم  و  وااليتام،  للشباب  التثقيفية 
على  لتشجيعهم  ل��الي��ت��ام  رم��زي��ة  م��ال��ي��ة 
الدروس، فهو مشروع تنمية بشرية  حضور 
واع��داد جيل اسالمي سليم قائم على ُأسس 
اسالمية وتثقيفه ثقافة اسالمية – انسانية، 
هوية  حيمل  املستقبل  يف  مثمراً  يكون  لكي 

وأخالق مدرسة أهل البيت عليهم السالم .
الثقة  التثقيفية  ال���دورات  زرع��ت  وق��د 
ب��ال��ن��ف��س واالص������رار ل���دى ال��ش��ب��اب، كما 
ثالثني  م��ن  أكثر  تنمية  امل��ش��روع  استطاع 
وتثقيفهم  وت��وج��ي��ه��ه��م  وت��رب��ي��ت��ه��م  ي��ت��ي��م��ًا 
ُي���ع���ّول عليه يف  واع���داده���م، إع�����داداً ج��ي��داً 
املستقبل أما بالنسبة لباقي االهداف األخرى 
ل��ل��م��ش��روع وال����ي ذك��رت��ه��ا ف��ق��د اس��ت��ط��اع 
ولدينا  املشاركني  من  الكثري  جذب  املشروع 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  ع��دي��دة   ف��روع 
الناصرية  م��دي��ن��ة  يف  ف��روع��ن��ا  اىل  إض��اف��ة 
والكاظمية املقدسة عن طريق وكالء وهم 
وثيق  تعاون  وهناك  دائما  معنا  متواصلون 
واملناسبات  الزيارات  بيننا وخاصة يف مواسم 

من  الكثري  املشروع  استقطب  كما  الدينية 
شبكة  طريق  عن  دول  عدة  من  املشاركني 

التواصل االجتماعي »الفيس بوك« . 

مساعدة الطالب 
عىل حتقيق »اإلعفاء العام«

القريبني  ابناء اجملتمع  وماذا عن تفاعل 
لنا  يوضح  البعيدين..؟  وحتى  املسجد،  من 
السيد األعرجي: يف احلقيقة: القت الدورات 
اقمناها تفاعاًل وإقبااًل كبريين، وملسنا  الي 

الذين  الشباب  قبل  من  املثمرة  النتائج  منها 
انضموا اىل هذه الدورات وقد ركزنا جهدنا 
على إغناء الشباب بالثقافة الدينية وغرسها 
الدين  ان  نبني  ان  حاولنا  كما  نفوسهم،  يف 
ليس نظريات وطقوسًا عبادية فقط، بل هو 
العمل، وان االميان قرين العمل ال ينفصالن 
من  لتجسيده  سعينا  ما  وه��ذا  بعضهما،  عن 
جتسيد  حاولنا  كما  ال���دورات،  ه��ذه  خ��الل 
العالقة الوطيدة بني العلم والعمل فاالنسان 
جيب ان يتعلم ويعمل كما قال أمري املؤمنني 
عليه السالم: »العلم يهتف بالعمل فان أجابه 
على  املشروع كثرياً  عّول  وقد  ارحت��ل«.  واال 
أعمدته،  أهم  تعد  والي  التثقيفية  ال��دورات 
وق���د ح��رص��ُت ع��ل��ى ان ال أك���ون احمل��اض��ر 
ال��وح��ي��د ف��ك��ان ل��ألس��ات��ذة احمل��اض��ري��ن من 
أمثال السيد صادق املدرسي والسيد صاحب 
املوسوي والسيد عباس املدرسي والشيخ عالء 
ح��وزة  م��ن  وغ��ريه��م  ف��ارس  والشيخ  الكعيب 
القائم وح��وزة االم��ام اجل��واد عليهما  االم��ام 
وجذب  املشروع  جناح  يف  كبري  دور  السالم، 
الناس اليه، فأسهموا يف إغناء الشباب بالفكر 

الرسالي األصيل ونشر الثقافة الدينية . 
أما بالنسبة للنتائج واملعطيات خبصوص 
املشروع  ان  أق��ول  أن  فأستطيع  ال��ش��أن  ه��ذا 
حقق اجنازاً باهراً قياسًا اىل امكانياته املادية 
النجاح  حتقيق  اس��ت��ط��اع  حيث  امل��ت��واض��ع��ة. 
بشكل  هذا  حصل  وقد  دراستهم  يف  للشباب 
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  الذين يهتمون 
مبستقبل أبنائهم، 

كانوا بداية يتصورون ان 
املسجد سيضيع وقت 

الطالب وهو للصالة 
فقط لكنهم اكتشفوا 

احلقيقة وهي أن 
املسجد ساعد ابنهم 
على املثابرة والتعلم 

وحتقيق افضل 
النتائج  

* الزميل حممد طاهر إىل جانب السيد مهدي األعرجي مؤسس املرشوع



تحقيقات

ملفت للنظر، فهناك شباب كانوا ال يرغبون 
ال��دراس��ة، ب��ل ك��ان��وا ي��واج��ه��ون صعوبة  يف 
درجاتهم  وك��ان��ت  واالس��ت��ي��ع��اب  الفهم  يف 
االمتحانية متدنية، لكنهم عند ترددهم على 
التثقيفية  ال��دورات  اىل  وانضمامهم  املسجد 
أصبحوا من الطالب املتفوقني، بل ان البعض 
منهم حصل يف بعض الدروس على االعفاء 
املشروع  ان  النجاح  ه��ذا  وراء  وال��س��ر  ال��ع��ام، 
جسد هلم قيمة العلم ومهد هلم سبل النجاح 

من خالل تنظيم الوقت. 

الشعائر احلسينية واالعامل اخلريية
م��ع ح��ل��ول ش��ه��ر حم���رم احل����رام وأي���ام 
ع��اش��وراء، ك��ان الب��د م��ن البحث وال��س��ؤال 
هذه  يف  املشاركة  م��ن  امل��ش��روع  نصيب  ع��ن 
السيد  ل��ن��ا  اض���اء  ف��ق��د  العظيمة،  امل��ن��اس��ب��ة 
هذا  يف  عديدة  وأعمال  بنشاطات  األعرجي 
وفعاليات  نشاطات  اىل  اش��ار  كما   ، الصدد 
كل  املشروع  سّخر  فقال:  للمشروع.  أخرى 
إمكانياته وجّند كل طاقاته يف سبيل إقامة 
الشعائر احلسينية، حيث يشرك اجلميع يف 
) جوادر( خالل  الزائرين يف خيام  استضافة 
أولينا  كما  والشعبانية،  األرب��ع��ني  زي���ارة 
توزيع  خ��الل  م��ن  ال��زائ��ر  بثقافة  اه��ت��م��ام��ًا 
التعاليم  الكتب والكراسات الي تشتمل على 
جيب  وما  احلسينية  الثقافة  ونشر  الدينية 
مرقد  اىل  يتوجه  وهو  الزائر،  عليه  يكون  أن 
سيد الشهداء عليه السالم، وكذلك االلتزام 
ركزنا  كما  األم��ور  من  وغريها  باحلجاب 
ال��س��ؤال ع��ن سبب زي���ارة االم��ام  على إث���ارة 
اىل  الزائر  يأتي  ومل��اذا  السالم  عليه  احلسني 
الزيارة ترتب عليها  ..؟ كون هذه  كربالء 
البيت  أه��ل  رواي����ات  نقلتها  عظيمة  م��ع��اٍن 

عليهم السالم.
وأضاف لنا السيد األعرجي عن نشاطات 
اهلدف  فكرية  ن��دوات  هناك  بالقول:  أخ��رى 
منها بيان ان الدين ليس جمرد طقوس وان 
املسجد ليس للصالة فقط امنا هما يدخالن 
حياة االنسان يف الصميم وهما نظام يضمن 
امل��ش��روع  ك��رس  فقد  حياته  يف  النجاح  ل��ه 
يف  االس��الم��ي��ة  الثقافة  ترسيخ  على  عمله 
تعددت،  ال��ي  نشاطاته  خ��الل  م��ن  النفوس 
منها  اهل���دف  دينية  رح���الت  إق��ام��ة  فهناك 
البيت  أه��ل  ومبادئ  بالدين  العالقة  توثيق 
تأثري يف شخصية  ملا هلا من  السالم،  عليهم 
وإلقاء ظالل روحية ومعنوية على  االنسان 

سلوكياته.
ومن مناهج املشروع أيضًا إقامة اجملالس 
السالم  عليهم  البيت  أهل  ومآمت  احلسينية، 
امليمونة  بوالداتهم  واالحتفال  وفياتهم  يف 
وإقامة املعارض من أجل نشر ثقافة املطالعة 

اقمنا  وق��د  واليافعني.  الشباب  بني  والكتاب 
معارض عديدة بدأناها يف املسجد ثم انطلقنا 
يف كربالء املقدسة ومنها اىل الكاظمية وقد 
والدينية  الثقافية  الكتب  تقديم  على  دأبنا 
االنسان  املهمة يف حياة  باجلوانب  تهتم  الي 
املسلم ال سيما مؤلفات مساحة املرجع السيد 
احلضارية  ال��رؤي��ة  حتمل  كونها  امل��درس��ي 

لإسالم واملستمدة من البصائر القرآنية. 
ع��ل��ى اجل��ان��ب  امل����ش����روع  ي��ق��ت��ص��ر  وال 
الي  والفعاليات  الربامج  فهنالك  النظري، 
متّس واقع اجملتمع، السيما شرحية االيتام، 
السيد  م��ع  احل��دي��ث  خ���الل  م��ن  ملسنا  ف��ق��د 
األعرجي حيث قال: كثرت املؤسسات املعنية 
اهتمامها  ولكن  ال��ش��رحي��ة،  بهذه  واملهتمة 
وبدورنا  امل��ادي،  اجلانب  على  أنصّب  لليتيم 
ركزنا على احللقة املفقودة يف حياة اليتيم 
اىل  إض��اف��ة  امل��ع��ن��وي  اجل��ان��ب  وه��ي متابعة 
اجلانب املادي. فهنالك »محالت العطاء«، الي 
يقيمها املشروع ، وهي ُتعد من أهم دعائم و 
ركائز املشروع، حيث تشكل الباب الذي من 
الرب  أعمال  يف  اجملتمع  ابناء  يساهم  خالله 
واالحسان، ومنه تتم كفالة اليتيم و منحه 
العيدية، ويف شهر رمضان نقيم محلة إفطار 
العطاءات والفعاليات  للصائمني وغريها من 

اخلريية. 

مناهج تربوية - رسالية
»م��ؤس��س��ة  دورات  م��ن��اه��ج  مي��ي��ز  ال���ذي 
انها  األع��رج��ي-  السيد  ي��ق��ول   – ال��رمح��ة« 
ت��س��ت��خ��رج م���واه���ب وط���اق���ات ال��ش��ب��اب، ثم 
تصقلها وتعدها للعطاء. ويف هذا االطار دعا 
لإلتفات  اآلباء  خاللنا  من  األعرجي  السيد 
احلكومية  امل���دارس  ب��أن  احلقيقة  ه��ذه  اىل 

  السيد كرار 
الزاملي: القرآن الكرمي 

هو الذي يفتح أما م
الطالب آفاقًا واسعة 

يف ذهنه ويسهل 
عليه تعقيدات الدروس 

العلمية يف املدرسة 
ولن يكون بحاجة اىل 

دروس تقوية  



تحقيقات

بينما  ال��ط��الب  م��واه��ب  وتكتشف  تصقل  ال 
الثقافية  ال���دورات  يف  امكاننا  جهد  حن��اول 
االنسان،  داخ��ل  املكنونة  الطاقات  اكتشاف 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  يقول  كما 
: »الناس معادن كالذهب والفضة«، فأولينا 
االهتمام االكرب بالقرآن الكريم ليس فقط 
يف اطار أحكام التالوة واحلفظ، بل يف التدبر 
بنوره،  القرآن واالستضاءة  اىل روح  والعودة 
الدخيلة،  االف��ك��ار  على  االع��ت��م��اد  م��ن  ب��داًل 
فالقرآن هو السبيل اىل اهلل يف األرض، يقول 
أمري املؤمنني عليه السالم: »استنصحوه فانه 
قواعد  فاعتمدنا  ي��غ��ش«،  ال  ال��ذي  الناصح 

التدبر الي حددها السيد املرجع املدرسي.
ختتلف  فهي  املناهج  اىل  بالنسبة  أم��ا 
تبتعد  فهي  األخ���رى  ال����دورات  مناهج  ع��ن 
تتبع  امنا  والتعقيدات،  الطالسم  اسلوب  عن 
الرسالة  حتى  السريعة،  ال��دراس��ة  اس��ل��وب 
وج��واب  س��ؤال  شكل  على  ندرسها  العملية 
من  العملية  ال��رس��ال��ة  ننهي  ال����دورة  ففي 
فيجيب  للطالب  تعطى  الي  االسئلة  خالل 
املراحل  يتجاوزون  جيعلهم  ما  وه��ذا  عليها 
الفقهية،  الدراسة  من  متقدمة  مراحل  اىل 
وال يتوقفون عند مسائل تفصيلية تأخذ من 

وقتهم كثريا.
الدروس  هذه  تشغل  ان  ميكن  أال  ولكن 

الطالب عن دراسته املدرسية ؟ 
أجاب السيد األعرجي فورًا: بالعكس فان 
أكثر الذين يرتادون املسجد من الشباب هم 
وحتى  مدارسهم  يف  املتميزين  الطلبة  من 
يصبح  باملسجد  يلتحق  عندما  املتميز  غري 
مم���ي���زًا وه����ذه جت��رب��ي مل��س��ت��ه��ا م���ن خ��الل 
فقد  سنوات  أربع  منذ  املشروع  على  إش��رايف 
العلم  التقاء  نقطة  اىل  املشروع  ه��ذا  حت��ول 

ب��ال��دي��ن ع��ن��د ال��ش��ب��اب ف��ه��ن��اك م��ن أكمل 
دراسته االكادميية كما واصل دراسته يف 

العلوم الدينية. 
كرار  السيد  حفز  السؤال  ه��ذا  وك��أن 
الزاملي مسؤول شؤون الوكالء على اإلدالء 
الكريم  القرآن  اىل  التوجه   : فقال  مبداخلة 
واسعة  آف��اق��ًا  الطالب  أم��ام  يفتح  ال��ذي  ه��و 
ال��دروس  تعقيدات  عليه  ويسهل  ذهنه  يف 
اىل  حباجة  يكون  ول��ن  املدرسة  يف  العلمية 
ان  ونصيحي  ذل��ك  غ��ري  أو  تقوية  دروس 
البدء  قبل  الكريم  القرآن  اىل  الطالب  يعود 
بالذكر؛  اجلدير  وم��ن  املدرسية.  بدروسه 
يف  ال��ع��ام  اإلع��ف��اء  حقق  ال��زام��ل��ي،  السيد  أن 
والي��زال  ك��ان  فيما  ع���ام«،  »ال��راب��ع  الصف 
يواظب يف عمله يف املشروع. كما بادر السيد 
وهو   ���� احل��اض��ري��ن  أح��د   ��� األع��رج��ي  علي 
بالقول:  العلمي  السادس  الصف  يف  طالب 

ان االرتباط باملسجد يزيد من ثقة االنسان 
واالقتداء  للتنافس  االخرين  ويدفع  بنفسه 
ومن  الناجحة،  التجربة  لتكرار  وااللتحاق 
أهم ما وجدنا مفيدًا يف املسجد هو االهتمام 
ثقافية  دروس  وإق��ام��ة  ال��ك��ري��م  ب��ال��ق��رآن 
تعلمنا كيفية النجاح يف احلياة . ثم واصل 
ومل   : قائاًل  حديثه  األعرجي  مهدي  السيد 
���� على الدراسة  ���� أي الطالب  يقتصر متيزه 
ف��ق��ط ب���ل ان���ه ي��ص��ب��ح مم��ي��زا يف ع��الق��ات��ه 
الشخصية وأعطيك دلياًل.. فقد نظمنا درسًا 
لأليتام  مجعة  ي��وم  ك��ل  عصر  للخطابة 
اخلطابة  ي��ه��اب  ال��ب��داي��ة  يف  اجلميع  ف��ك��ان 
والتكلم أمام الناس لكن الدورات التثقيفية 
العالية  الثقة  أعطت  امل��ش��روع  أقامها  ال��ي 
ويتكلموا  امل��ن��رب  و  املنصة  يعتلوا  ب��أن  هل��م، 
وبعضهم  بالنفس،  واع��ت��داد  شجاعة  بكل 
امتد  بل  عشرة،  اخلامسة  سنه  يتجاوز  مل 
يكتبون  فأصبحوا  مدارسهم  اىل  نشاطهم 
 . الرمحة  مشروع  باسم  والنشرات  املقاالت 
اىل  ي��ف��دون  ال��ذي��ن  لألشخاص  ك��ان  كما 
والسيد  املوسوي  صاحب  السيد  مثل  املسجد 
ع��ب��اس امل��درس��ي ال���ذي حي��اض��ر يف ال��ن��اس 
مجعة  يوم  كل  الندبة  دعاء  يقرأ  وكذلك 
املسجد واملشروع  الناس اىل  بالغ يف شد  أثر 
الربامج  اىل  إضافة  أكثر،  بهما  وربطهم 
احلسنة  وال��ع��الق��ة  وامل��س��ت��م��رة،  املنتظمة 
يصلهم  فهو  بالناس  املسجد  على  للقائمني 
يف أفراحهم وأحزانهم وقضاء حوائجهم من 
وصل  حلقة  املسجد  وجعل  شرعية  عقود 
النصائح  وتقديم  واحملتاجني  احملسنني  بني 
هلم يف مسائل دينهم مثل إداء صالة اآليات 
كل  االم���ور  م��ن  وغ��ريه��ا  العيدين  وص��الة 

ذلك كان من عوامل جناح املشروع .
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  الدين ليس نظريات 
وطقوس عبادية فقط، 

بل هو العمل، وان 
االميان قرين العمل ال 

ينفصالن عن بعضهما، 
وهذا ما سعينا 

لتجسيده من خالل هذه 
الدورات، كما حاولنا 

جتسيد العالقة الوطيدة 
بني العلم والعمل  



من هدى القرآن

* إعداد / السيد جواد الرضوي

بسم الله الرحمن الرحيم 
]ق��ل اع��وذ ب��رب ال��ن��اس، ملك 
الناس، اله الناس، من شر الوسواس 
صدور  في  يسوس  الذي  الخناس، 

الناس، من الجنة والناس[
 * أين نزلت سورة الناس؟ ومتى؟ وكم 
عدد آياهتا؟ وماهو ترتيبها النزويل وترتيبها يف 

املصحف؟
السورة  ه��ذه  ن��زول  مكان  يف  اختلفوا   -
مكة  يف  نزلت  انها  البعض  فقال  املباركة؛ 
يف  نزلت  انها  اآلخ��ر  البعض  وق��ال  املكرمة، 
املدينة املنورة ؛ نزلت بعد سورة الفلق، وقيل 
نزلت معها. عدد آياتها )6(، وترتيبها النزولي 

)21(، وترتيبها يف املصحف )114(.

فضل السورة
* مافضل هذه السورة املباركة؟

املباركة  السورة  هذه  فضل  يف  وردت   -
روايات كثرية، نثبت � هنا � احداها:

فقد روي عن رسول اهلل - صلى اهلل عليه 
وآله- انه قال:

)ُقْل  و  اْلَفَلِق(  بَِربِّ  َأُعوُذ  )ُقْل  قرأ  »من 
الكتب  النَّاِس(، فكأمنا قرأ مجيع  بَِربِّ  َأُعوُذ 

الي انزهلا اهلل على االنبياء«

الشر المعنوي 
* تذكرنا هذه السورة املباركة � التي خُيتم 
من  باهلل  نستعيذ  كيف   � الكريم  القرآن  هبا 

الرش؛ فهل الرش، هنا، مادي ام معنوي؟
- الشر يف هذه السورة املباركة معنوي؛ 
الدنيا واآلخرة،  الشر يف  الوان من  يؤدي اىل 
اخل��ّن��اس،  ال��وس��واس  يف  الشر  ذل��ك  ويتمثل 
الذي ُيفقد االنسان عزميته وحكمته، والذي 
من  او  والشيطان،  اجلن  من  نابعًا  يكون  قد 

الناس الذين يتأثرون بالقاءات الشيطان.

حالة نفسية
* يبدو ان االستعاذة حالة نفسية، أليس 

كذلك؟
نفسية  حالة  فاالستعاذة  صحيح؛  هذا   �
جهة،  م��ن  باحلاجة  االح��س��اس  م��ن  تنبعث 

والثقة مبن ُيستعاذ به من جهة ثانية.

الُمستعاذ به والُمستعاذ منه
* حينام تكون االستعاذة باهلل ، فامذا تعني 

ذلك؟
- حينما تكون االستعاذة باهلل � الذي خلق 
برعايته،  ومشلهم   ، ط��ور  بعد  ط��وراً  الناس 

ورّباهم، فان ذلك يعين امرين:
أوال: الن اهلل ربي، وأنا الذي استعيذ به؛ 

فهو أوىل بالتوكل عليه والثقة به.
منه،  استعيذ  ال���ذي  رب��ي  اهلل  إن  ث��ان��ي��ًا: 
مهيمن عليه وعلى افعاله ؛ فهو قادر على درء 

شره عين.

الرب والملك واإلله
* ملاذا ركزت اآليات الثالث االوىل من 
هذه السورة املباركة عىل ثالث من صفات اهلل 
)بَِربِّ  تعاىل:  قوله  يف  »الربوبية«  وهي  تعاىل 
)َمِلِك  تعاىل  قوله  يف  »املالكية«  و  النَّاِس(، 
)إله  تعاىل:  قوله  يف  »االلوهية«  و  النَّاِس( 

الناس(، دون غريها من صفات اهلل تعاىل؟
هذه  يف  الثالث  املباركات  اآلي��ات  ان   -
ال���س���ورة امل���ب���ارك���ة رك����زت ع��ل��ى ص��ف��ات 
وااللوهية«، دون غريها  واملالكية،  »الربوبية، 
الصفات  ه���ذه  الن  ت��ع��اىل؛  اهلل  ص��ف��ات  م��ن 
ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ًا م��ب��اش��راً ب��رب��ي��ة االن��س��ان 

وجناته من ضاللة املضّلني املوسوسني.
وي��ب��دو م��ن اآلي���ات امل��ب��ارك��ات، أن مثة 
تضغط  الي  اخلطر  ملصادر  مسارات  ثالثة 
على االنسان، وتكون منفذاً للوسوسة : االوىل 
تتعلق بشؤون حياته ومعاشه؛ والثانية تتعلق 
بالقوى املهيمنة واملستكربين؛ والثالثة تتعلق 
ومربط  تكتشفه؛  ال��ي  والثقافات  باالفكار 
الفرس يف مواجهة مصادر اخلطر هذه، هو 
االستعاذة باهلل )الرب، وامللك، واالله( بالثقة 

�سورة النا�س
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به تعاىل واخلشية منه، اذ ان كّوة الوسوسة 
هي القلب، فاذا مت احصانها باالستعاذة، فانه 
بتوفيق  ؛  اجلن  او  اإلن��س  لشيطان  سبيل  ال 

اهلل تعاىل.

دائم الوسوسة والتردد
الشيطان،  هو  منه  املستعاذ  ان  واضح   *
ولكن ملاذا مل يرد اسمه الرصيح يف قوله تعاىل: 

)ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس(؟
وأصله  النفس،  حديث  »ال��وس��وس��ة«،   -
اهلمس؛ و ُيقال اللقاءات الشيطان يف النفس 
حديث  تشبه  الن��ه��ا  »وس��وس��ة«،  واحي���اءات���ه: 

النفس.
و »اخلنوس« يعين االختفاء، ومن معانيه 
بني  او  واالختفاء،  الظهور  بني  ال��ردد  ايضا: 

التقدم والتأخر.
وع��ل��ى ه����ذا، ت��ك��ون ت��س��م��ي��ة ال��ش��ي��ط��ان 
ب��� »ال���وس���واس« الن���ه دائ���م ال��وس��وس��ة، و ب� 
طردته  كلما  ؛  ال��ردد  دائ��م  النه  »اخلناس« 
عاد اليك؛ فاذا ذكرت اهلل، اختفى، واذا غفلت 

عن ذكر اهلل، عاد.
وق����د ذك����رت اآلي����ة امل���ب���ارك���ة صفة 
ذكر  دون  اخلناس(،  )الوسواس  الشيطان 
امسه الصريح وهو الشيطان، لتثري يف حّس 
االنسان اليقظة واالنتباه اىل حقيقته، ليكون 

دائما متيقظًا ملراقبته ومتأهبًا لدفعه.
ب�  الشيطان  اس��م  ي��رد  مل  ومل���اذا   *

»املوسوس«، و ورد »الوسواس«؟
النه  »ال���وس���واس«  ب���  الشيطان  مُس��ي   -
ص��اح��ب ال��وس��وس��ة و »ال���وس���واس« م��ص��در، 
و  ؛  املوسوس   : اي  الفاعل  اسم  وياتي مبعنى 
بهذا  ورد  وقد  املوسوس،  مبعنى  »الوسواس« 

املعنى يف اآلية الكرمية.

الوسوسة في القلب
يِف  ُي��َوْس��ِوُس  ��ِذي  )الَّ  : تعاىل  قوله   *
ان  بعد  الشيطان  عمل  حدد  النَّاِس(  ُصُدوِر 
وردت صفته اوال يف قوله تعاىل: )اْلَوْسَواِس 
صدور  يف  بالوسوسة  امل��راد  فام  اخْلَ��نَّ��اِس( 

الناس؟
يف  الضالة  بالقاءاته  الشيطان  يقوم   -
القلب، وهو كناية عن مركز العزم واختاذ 
القرارات، ومكان القلب يف الصدر ؛ كما هو 

معروف.

يف  وألقى  إال  اح��دا  الشيطان  ي��رك  وال 
صدره وساوسه، لوال اعتصامه باهلل دومًا.

وقد روي عن رسول اهلل - صلى اهلل عليه 
وآله- انه قال: 

»م���ا م��ن م��ؤم��ن اال ول��ق��ل��ب��ه يف ص��دره 
أذنان: أذن ينفث فيها امَلَلك، وأذن ينفث فيها 
بامللك؛  املؤمن  اهلل  فيؤيد  اخلناس؛  الوسواس 

فهو قوله : )وايدهم بروح منه(« )2(
و روي عن االمام الصادق عليه السالم، 
ان��ه ق���ال: »م��ا م��ن قلب اال ول��ه أذن����ان؛ على 
احدهما َملك مرشد، وعلى االخرى شيطان 
الشيطان  ي��زج��ره.  ي��أم��ره، وه��ذا  ه��ذا  مفنت. 
وهو  ؛  عنها  يزجره  وامللك  باملعاصي،  يأمره 
)عن اليمني وعن الشامل  قول اهلل عز وجل : 
رقيب  لديه  اال  قول  من  يلفظ  ما  قعيد. 

عتيد(«. )3(

ال للغفلة
القلب  يف  الشيطان  يعيث  وكيف   *

فسادًا؟
- قلب االنسان بيت مظلم متهاٍو؛ سراجه 
نور  من  العقل  نور  االمي��ان.  وعماده  ؛  العقل 
اهلل، كما ان روح االميان من ذكر اهلل. واذا 
غفل القلب عن اهلل، عاث الشيطان فيه فساداً.

أشد من الشيطان
نَِّة َوالنَّاِس(، حدد  * قوله تعاىل : )ِمَن اجْلِ
ماهية الشيطان بعد ان حدد عمله وصفته يف 
اجلن؟  شياطني  هم  فمن  ؛  السابقتني  اآليتني 

ومن هم شياطني االنس؟
ال��وس��واس م��ن اجل���ن، وذري���ة ابليس   -
آىل  وقد  رمحته.  عن  وابعده  اهلل  لعنه  ال��ذي 

ابليس على نفسه اغواء بين آدم وتضليلهم.
الذين  الناس  من  ال��وس��واس  يكون  وق��د 
ومضلني  ضاّلني  فاصبحوا  ؛  ابليس  أضلهم 
لغريهم، وهم - بعملهم هذا- يقومون بدور 
أشد  وسوسته  تكون  من  الناس  ومن  ابليس. 

من وسوسة الشياطني.

المالئكة مع المؤمنين
وساوس  امام  االنسان  يضعف  قد   *
قد  بل  املوسوسني،  وساوس  و  الشيطان، 
الضعف  ملواجهة هذا  السبيل  فام هو  ؛  ييأس 

واليأس؟

ام��ام  يضعف  ان  ل��الن��س��ان  ينبغي  ال   -
ان ال  أن عليه  الشيطان، فضال عن  وساوس 
مع  صراعه  يف  وحيدا  ليس  فاملؤمن  ؛  ييأس 
الشيطان يف ساحة احلق، فمالئكة اهلل تنزل 
عليه باستمرار لتأخذ بناصيته، ولتبعد عنه 
)إِنَّ   : تعاىل  يقول  ال��رج��ي��م،  الشيطان  ش��ر 
ُل َعَلْيِهُم  نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ ِذيَن َقاُلوا َربهُّ الَّ
بِاجْلَنَِّة  وا  َوَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ َواَل  خَتَاُفوا  َأالَّ  امْلَاَلِئَكُة 
تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن(. )سورة فصلت /30(. الَّ

منع التفسير حسب الهوى
* واخريًا ؛ ما هي احلكمة يف االستعاذة 
التي أمرنا اهلل هبا عند تالوة الكتاب يف قوله: 
ْيَطاِن  ِمَن الشَّ َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ  اْلُقْرَآَن  َقَرْأَت  )َفإَِذا 
واالستعاذة   )98/ النحل  )سورة  ِجيِم(،  الرَّ
القرآن  ختام  وهي  الناس،  سورة  يف  الواردة 

الكريم؟
وق��وت��ه،  وس��ل��ط��ان��ه،  اهلل  ت���ذّك���ر  ان   -
ورمحته، والتوكل عليه، واالستعاذة بقوته، 
احلسنى،  امس��ائ��ه  ووع��ي  لعباده،  وبتأييده 
ك���ل ذل���ك ي��ق��ط��ع س��ي��اق االس���رس���ال مع 
وساوس النفس وهمزات الشياطني ؛ فتكون 
عقله  حملاكمة  خاضعة  االن��س��ان  ق���رارات 

ومقاييس فطرته ؛ دون اهوائه ومتنياته.
بال  قراراتهم  يتخذون  الناس  اغلب  ان 
النفسهم  يربرونها  ثم  السبابها،  منهم  وعي 
بشتى التربيرات ؛ بينما املؤمن ميرر قراراته 
متحيصا  فيمحصها  ع��ق��ل��ه،  م��ن��ظ��ار  ع��ل��ى 
دقيقا، كل ذلك بفضل ذكر اهلل الذي يزيد 
واستنارة  العقل،  وتوهج  ال��ذات،  يقظة  من 
باالستعاذة باهلل  اال  ؛ وال يكون ذلك  الفطرة 

من الشيطان الرجيم.
من  باالستعاذة  تعاىل  اهلل  امرنا  ورمب��ا 
الشيطان الرجيم قبل تالوة الذكر ؛ وجاءت 
تأمرنا  الكريم  القران  من  االخ��رية  السورة 
اهلل  ك��ت��اب  نفسر  ال  لكي  منه  ب��االس��ت��ع��اذة 
اهل��وى  حسب  املقدسة  الشريعة  ون��ص��وص 
والرأي مما يسبب يف تبديل كلمات اهلل عن 
مواضعها، وال نؤّوهلا تأويال خاطئًا، وال نرك 
ما تشابه منها ابتغاء الفتنة ونرك احملكمات.

-----------------
1� مستدرك الوسائل، ج4، ص370.

2� بحار االنوار، ج70، ص 47.
3� الكايف، ج2، ص266.
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  ذكرت اآلية املباركة صفة الشيطان )الوسواس اخلناس(، دون ذكر اسمه 
الصريح وهو الشيطان، لتثري يف حّس االنسان اليقظة واالنتباه اىل حقيقته، ليكون 

دائما متيقظًا ملراقبته ومتأهبًا لدفعه  



اضاءات تدبرية

  لتطبيق 

افضل لالوامر 
والنواهي ، وتربية 

مثلى للنفس، 
يحتاج االنسان 

اىل البشارة 
باملكافأة من 
جهة واالنذار 
من العقوبة، 

وهذا من االمور 
التي جبل عليها 
االنسان، و آيات 
القرآن الكرمي 

مليئة بالبشارة 
للمحسنني 

واالنذار من عذاب 
اهلل للمسيئني  

*  السيد سجاد املدريس
بصورة  املتكلم  فهم  اردت  اذا 
ان تفهم اجتاه حديثه  جيدة، عليك 
على  دالالت  ف��االل��ف��اظ   ، وم��ن��ح��اه 
االلفاظ  تتفق  ورمبا  معان خمتلفة 
وختتلف املعاني املراد منها، ومعرفة 
املتكلم  وم��ق��ص��ود  احل��دي��ث  منحى 
ت��رس��م ل��ن��ا م��الم��ح االل��ف��اظ بشكل 

أفضل، و توضحها بصورة أجلى.
حنو  يدفعك  ان  املتكلم  اراد  فلو 
عمل ما، فانه سيصيغ مجلته بصورة  
أمر وطلب ، او يتمنى حصول االمر 

املطلوب ليبعثك للقيام به وهكذا..
والقرآن الكريم ليس مبنأًى عن 
القرآن  اردنا فهم  فاذا  القاعدة،  هذه 
ان  علينا  صحيحة،  بصورة  الكريم 
كما  فيها،  احلديث  نوعية  نعرف 

ان العمل باآلية يعتمد على فهمها.
والسؤال املطروح : كيف نعرف 

نوع احلديث يف اآلية الكرمية؟
عليهم  البيت  اه��ل  رواي����ات  ان 
السالم تبني لنا جهات نزول القرآن 
يف  التدبر  للقارئ  ليتسنى   ، الكريم 
اطلقت  وقد  أسهل،  بصورة  القرآن 
هلذا  )األح����رف(  تسمية  ال���رواي���ات 
االم��ر، ففي احلديث عن رسول اهلل 
القرآن  »ن��زل  وآل��ه:  عليه  اهلل  صلى 
زج��ر،  و  أم���ر،  أح����رف:   سبعة  على 
ت��ره��ي��ب، و ج����دل، و  ت��رغ��ي��ب، و  و 

قصص، و مثل«1 .

ال��ص��ادق  اهللَِّ  َع��ْب��ِد  َأِب����ي  َع���ْن  و 
عليه السالم، َقاَل: َقاَل َأِمرُي امْلُْؤِمِننَي 
َصَلَواُت اهللَِّ َعَلْيهِ:  »ُأْنِزَل القرآن َعَلى 
َسْبَعِة َأْحُرٍف ُكلَُّها َشاٍف َكاٍف َأْمٍر 
َو َزْجٍر َو َتْرِغيٍب َو َتْرِهيٍب َو َجَدٍل َو 

ِقَصٍص َو َمَثٍل. 2
َع��ْب��ِد  َأَب���ي   ُ وك��ذل��ك روي ع��ن 
َو  ال��س��الم: «...  عليه  ��اِدَق  ال��صَّ ج  اهللَِّ 
اْلُكُتَب  ِبِه  َفَخَتَم  ِكَتابًا  َعَلْيِه  َأْن��َزَل 
َو  َح��اَلاًل  ِفيِه  َأَح��لَّ  َبْعَدُه  ِكَتاَب  َفاَل 
َيْوِم  ِإىَل  َحاَلٌل  َفَحاَلُلُه  َحَرامًا  َم  َحرَّ
َي��ْوِم  اْل��ِق��َي��اَم��ِة َو َح��َراُم��ُه َح���َراٌم ِإىَل 
َمْن  َخ��رَبُ  َو  َش��ْرُع��ُك��ْم  ِفيِه  اْل��ِق��َي��اَم��ِة 

َقْبَلُكْم َو َبْعَدُكْم«.
الروايات  هذه  امر  اختلط  وقد 
وغ��ريه��ا، ل���دى ال��ك��ث��ري م��ن مجهور 
لديه  اشتبه  م��ن  فمنهم  املسلمني، 
السبعة هي  ان األحرف  االمر فقال 
نفسها القراءات السبع لوجود تشابه 
يف العدد، ومنهم من محل ذلك على 
تعدد نزول القرآن. و.. يقول املرجع 

املدرسي: 
املسلمني  من  فريق  وذه��ب    ..«  
الكلمة،  هل���ذه  ب��ع��ي��دة  ت��ف��اس��ري  اىل 
فقد قال بعضهم: ان اهلل أوحى سبع 
مرات، سبع كتب كلها قرآن.  بيد 
يهدفه  ال���ذي  ال��رب��وي  اجل��ان��ب  ان 
سياق ظاهر القرآن حباجة اىل هذه 
االحرف السبعة..«3 ، فال ختلو اآلية 
إال وهي تشمل حرفًا من  ال��واح��دة  

هذه االحرف.

االحرف السبعة:
األم����ر وال���زج���ر: ف��ف��ي ال��ق��رآن 
الكريم، شرع اهلل للناس، وللشريعة 
عن  املختلفة  بها،  اخلاصة  احكامها 
ومن  اخل��اط��ئ��ة،  البشر  سلوكيات 
يكون  ان  ال��ض��روري  م��ن  هنا ك��ان 
يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م أم���ر ب��ك��ل خري 
و ف����رض، وزج����ر ون��ه��ي ع���ن كل 
اهللََّ  »إِنَّ  ت��ع��اىل:  يقول   ، وقبيح  ش��ر 
وا اأْلَماناِت إىِل  َأْهِلها  َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدهُّ
ُكُموا  حَتْ َأْن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتْم  إِذا  َو 
إِنَّ اهللََّ  بِِه  َيِعُظُكْم  نِِعامَّ  إِنَّ اهللََّ  بِاْلَعْدِل 
النساء  )سورة  َبصريا«  َسميعًا  كاَن 
ناهيًا عن ظن  /58(، ويقول تعاىل 
الَّذيَن  َا  َأهيهُّ )يا   : والتجسس  ال��س��وء 
إِنَّ  الظَّنِّ  ِمَن  َكثريًا  اْجَتنُِبوا  آَمنُوا 
ال  َو  ُسوا  جَتَسَّ ال  َو  إِْثٌم  الظَّنِّ  َبْعَض 
َأَحُدُكْم  حُيِبهُّ  َأ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب 
َو  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيتًا  حَلَْم َأخيِه  َيْأُكَل  َأْن 
اٌب َرحيم « )سورة  ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ اتَّ

احلجرات /12(.
لتطبيق  وال��ره��ي��ب:  ال��رغ��ي��ب 
وتربية   ، والنواهي  لالوامر  افضل 
اىل  االن��س��ان  حيتاج  للنفس،  مثلى 
واالن��ذار  جهة  من  باملكافأة  البشارة 
الي  االم��ور  ، وهذا من  العقوبة  من 
القرآن  آي��ات  و  االنسان،  عليها  جبل 
للمحسنني  بالبشارة  مليئة  الكريم 
للمسيئني  اهلل  ع��ذاب  م��ن  واالن����ذار 
آَمنُوا  الَّذيَن   ِ َبرشِّ »َو  تعاىل:  يقول   ،

الشروط الموضوعية للمتدبر في القرآن الكريم



اضاءات تدبرية

َجنَّاٍت  هَلُْم  َأنَّ  احِلاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو 
ُرِزُقوا  ُكلَّام  اأْلهَْناُر  تَِها  حَتْ ِمْن  جَتْري 
الَّذي  هَذا  قاُلوا  ِرْزقًا  َثَمَرٍة  ِمْن  ِمنْها 
َو  ُمَتشاهِبًا  بِِه  ُأُتوا  َو  َقْبُل  ِمْن  ُرِزْقنا 
فيها  ُهْم  َو  َرٌة  ُمَطهَّ َأْزواٌج  فيها  هَلُْم 
 .)25/ البقرة  )س��ورة  خالُِدون « 
اآْلِزَفِة  َيْوَم  َأْنِذْرُهْم  »َو  تعاىل:  وقال 
اْلُقُلوُب َلَدى احْلَناِجِر كاظِمنَي ما  إِِذ 
ُيطاع «  َشفيٍع  َو ال  مَحيٍم  ِمْن  لِلظَّاملنَِي 

)سورة غافر /18(.
اجل����دل: ال��ن��ق��اش اهل����ادف مع 
اخلصم، من االساليب االساسية يف 
الكريم  وال��ق��رآن  احل��ق،  اىل  الدعوة 
جي��ادل  فهو  ول��ذل��ك  للناس  ه��داي��ة 
ال��ك��اف��ري��ن ل��رد دع��اواه��م م��ن جهة 
يقول  اخ��رى.  وبيان احلق من جهة 
املرجع املدرسي: »يبقى اجلدل، وهو 
ض�����روري يف ك��ت��اب حي��م��ل مسة 
راسخة  شبهات  هناك  ألن  العقيدة، 
تصفيتها  جي��ب  البسطاء  قلوب  يف 
قبل البدء بتزكية النفس، وطريق 
ال��ت��ص��ف��ي��ة ه���و اجل����دل وامل��ن��اق��ش��ة 
َلِئْن  »َو  ت��ع��اىل:  ي��ق��ول     . اهل��ادف��ة« 
َو  ��امواِت  ال��سَّ َخَلَق  َم��ْن  َسَأْلَتُهْم 
َفَرَأْيُتْم  َأ  ُقْل  اهللَُّ  َلَيُقوُلنَّ  اأْلَْرَض 
َأراَديِنَ  إِْن  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َتْدُعوَن  ما 
ِه  رُضِّ كاِشفاُت  ُهنَّ  َهْل  برُِضٍّ  اهللَُّ 
مُمِْسكاُت  ُهنَّ  َهْل  بَِرمْحٍَة  َأراَدين   َأْو 
ُل  َيَتَوكَّ َعَلْيِه  اهللَُّ  َحْسبَِي  ُقْل  َرمْحَتِِه 
 ،)38/ الزمر  )سورة  ُلون «  امْلَُتَوكِّ
تقرع  الزمر  س��ورة  من  اآلي��ة  فهذه 
وتهزهم   ، الكافرين  قلوب  مسامع 
ليتنازلوا عن كفرهم  االعماق  من 

وشركهم ويؤمنوا باهلل وحده.
مليء  الكريم  القرآن  القصص: 

نابضًا  كونه  الواقعية،  بالقصص 
من  القيم  وترتسم  اساسًا،  باحلياة 
السابق  يف  كانوا  شخصيات  خالل 
وتتجلى   ، املستقبل  يف  سيأتون  او 
املثل والعرب  من خالل بيان سريتهم 
»َنْحُن  ت��ع��اىل:  ي��ق��ول  وق��ص��ص��ه��م، 
باِم  اْلَقَصِص  َأْحَسَن  َعَلْيَك  َنُقصهُّ 
ُكنَْت  إِْن  َو  القرآن  هَذا  إَِلْيَك  َأْوَحْينا 
ِمْن َقْبِلِه مَلَِن اْلغافِلني « )سورة يوسف 
يف   كاَن  »َلَقْد  اي��ض��ًا:  وي��ق��ول   ،  )3/
ٌة أِلُويِل اأْلَْلباِب ما كاَن  َقَصِصِهْم ِعرْبَ
الَّذي  َتْصديَق  لِكْن  َو  ُيْفرَتى   َحديثًا 
َبنْيَ َيَدْيِه َو َتْفصيَل ُكلِّ يَشْ ٍء َو ُهدًى 
َو َرمْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُون« ) سورة يوسف 
/111( ، ففي القصص هذه، عربة 
يصغي  ملن  هداية  و  االل��ب��اب  ألوىل 
وكما  امل��ث��ل:  واع��ي��ة.  بقلوب  اليها 
جتعل  ايضًا  االم��ث��ال  ف��ان  القصص 
االنسان،  امام  واقعًا يتحرك  االفكار 
والفارق بينهما هو ان القصص امنا 
االمثلة  بينما  حقيقية  قصص  هي 
ف���ال ح��ق��ي��ق��ة خ��ارج��ي��ة هل���ا، ي��ق��ول 
َأْمواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  الَّذيَن  »َمَثُل  تعاىل: 
َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللَِّ  َسبيِل  يف  
اهللَُّ  َو  َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسنُْبَلٍة  ُكلِّ  يف   َسنابَِل 
ُيضاِعُف ملَِْن َيشاُء َو اهللَُّ واِسٌع َعليم« 
)سورة البقرة /261(، ويقول تعاىل 
من  الربا  أك��ل  مساوئ  أح��د  مبينًا 
ال  با  الرِّ َيْأُكُلوَن  »الَّذيَن  مثل:  خالل 
َيَتَخبَُّطُه  الَّذي  َيُقوُم  َكام  إاِلَّ  َيُقوُموَن 
قاُلوا  ُْم  بَِأهنَّ ذلَِك  امْلَسِّ  ِمَن  ْيطاُن  الشَّ
اْلَبْيَع  اهللَُّ  َأَحلَّ  َو  با  الرِّ ِمْثُل  اْلَبْيُع  اَم  إِنَّ
ِمْن  َمْوِعَظٌة  جاَءُه  َفَمْن  با  الرِّ َم  َحرَّ َو 
إىَِل  َأْمُرُه  َو  َسَلَف  ما  َفَلُه  َفاْنَتهى   ِه  َربِّ
اهللَِّ َو َمْن عاَد َفُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر 

البقرة  )سورة  خالُِدون «.  فيها  ُهْم 
.)275/

ب��ي��ان  م����ن  اخل����ت����ام الب�����د  ويف 
مالحظتني: األوىل: ليس بالضرورة 
ال��ي  ال��س��ب��ع��ة  ت���أت���ي االح������رف  ان 
االمر  الفاظ  ذك��ر  عرب  ذكرناها، 
غريها  و  والقصص  املثل  و  والنهي 
الذي يدل  اآلية هو  السياق يف  بل   ،
يكون  رمب��ا  ب��ل  امل��ع��ني،  القسم  على 
لفظ البشارة وارد يف معنى الرهيب 
امْلُنافِقنَي   ِ »َب��رشِّ ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  مثل 
النساء  )سورة  َأليام«  َعذابًا  هَلُْم  بَِأنَّ 
اىل  االنتباه  املتدبر  فعلى   ،)138/
السياق  و  اآلي���ة  يف  احل��دي��ث  من��ط 
َشَجَرٌة  ا  »إهنَّ تعاىل:  قوله  مثل  فيها، 
َكَأنَّهُ   َطْلُعها  اجْلَِحيِم  َأْصِل  يِف  خَتُْرُج 
الصافات  )سورة  ياطِني «  الشَّ ُرُؤُس  

 .)65-64 /
ال��ث��ان��ي��ة: ان م��ع��رف��ة االح���رف 
السبعة تعد االنطالقة االولية لفهم 
هناك  ان  اذ  احلكيم،  ال��ق��رآن  آي���ات 
املتدبر  حيتاجه  الذي  الكثري  الكثري 
كمعرفته  ال��ق��رآن،  فهم  سبيل  يف 
والتمييز بني   ، املتشابه  باحملكم عن 
واخلاص  والعام   ، واملنسوخ  الناسخ 
اىل احلديث عن  الي سنتطرق  و..  
اهلل  بإذن  القادمة  االعداد  بعضها يف 

تعاىل.
--------------

 1- عن تفسري الصايف : ج1 ، ص 
.39

ص   ،90 ج  ــوار:  االن بحار   -2
.97
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  معرفة 

االحرف السبعة 
تعد االنطالقة 

االولية لفهم آيات 
القرآن احلكيم، 

اذ ان هناك 
الكثري الكثري الذي 
يحتاجه املتدبر 
يف سبيل فهم 

القرآن، كمعرفته 
باحملكم عن 

املتشابه، 
والتمييز 

بني الناسخ 
واملنسوخ، 

والعام 
واخلاص  
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الرسالية .. هداية االنسان أم 
تجسيره نحو السلطة؟

* عبد احلسني مجعة
االول  اهل����دف  ان  امل��ع��ل��وم  م���ن 
واالمسى من بعث الرساالت االهلية، 
ه��و ه��داي��ة االن��س��ان، واخ��راج��ه من 
ظلمات اجلهل واهلوى اىل نور العلم 
هدف  وج��ود  من  بالرغم  والتقوى، 
آخر هلا يتمثل يف حتكيم سلطان اهلل 
الذي  اهلدف  وهو  االرض،  تعاىل يف 
اشار اليه ربنا عز وجل يف قوله: »وما 
ب��اذن  ليطاع  إال  رس��ول  م��ن  أرسلنا 

اهلل« )سورة النساء /64(. 
يأتي  اهلدف  فان هذا  ذلك  ومع 
اهلدف  أن  ذلك  الثانية،  الدرجة  يف 
االنسان،  و االعظم هو هداية  االول 
واع����داده ل��ل��دخ��ول يف ج��ن��ات ع��دن، 
سائر  تتحقق  اهلدف  هذا  وبتحقيق 
يهتدي  ان  فبعد  والغايات.  االه��داف 
وخيرجون  اهلل،  رس��االت  اىل  الناس 
من سجون اهلوى واجلهل اىل رحاب 

العلم، تبدأ املساعي القامة حكم اهلل 
يف االرض. 

املتقدم  ال��رت��ي��ب  ه���ذا  وح��س��ب 
االهل��ي��ة  ال���رس���االت  دراس����ة  ينبغي 
مج��ي��ع��ا وخ��ص��وص��ًا ت��أري��خ رس��ال��ة 

النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله. 
وعلى هذا االساس فقد جتاوب 
النيب صلى اهلل عليه وآله، بادئ ذي 
بدء مع بين أمية، واقطاب املعارضة 
ال��ش��روط  ل��ك��ي يهيئ  ق��ري��ش،  م��ن 
رسالة  لنشر  متهد  الي  املوضوعية 
كافة  ختضع  ولكي  وج��ل،  عز  اهلل 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة احل��اك��م��ة يف 
مؤقتة،  ب��ص��ورة  العربية  اجل��زي��رة 
عثرة  حجر  ال��ق��وى  ه��ذه  تقف  وال 
ام���ام ان��ت��ش��ار ن��ور االس���الم وه��داي��ة 
البشر، ثم أوكل هذه املسؤولية اىل 
أهل البيت عليهم السالم، من خالل 
اح��ادي��ث  يف  دوره���م  على  التأكيد 

مّجة. 

االح���ادي���ث؛  ه���ذه  ويف ط��ل��ي��ع��ة 
حديث الغدير، الذي يعّد اطاراً عامًا 
لكل االحاديث، ويف هذا الصدد حيث 
قال صلى اهلل عليه وآله: »من كنت 
يدل  م���واله«، مم��ا  م��واله فهذا علي 
على ان مسؤولية االئمة املعصومني 
دعائم  ترسيخ  ه��ي  ال��س��الم  عليهم 
االسالم يف اجملتمع، وبعد ان كانت 
اهلل  صلى  االعظم  النيب  مسؤولية 
وترسيخ  االس���الم  نشر  وآل���ه،  عليه 
ت��ب��دأ  ق���واع���ده، وإق���ام���ة ح��ك��م اهلل 
والتعليم  الربية  مسرية  ذل��ك  بعد 
عليهم  األئمة  قبل  من  والتزكية 
النفاق،  حماربة  خالل  من  السالم، 
وم��ق��ارع��ة ال��ش��ج��رة امل��ل��ع��ون��ة ال��ي 
ومواجهة  القرآن،  يف  اهلل   يذكرها 
املتجذرة  االطراف  املرامية  الشبكة 
وال��ي  العربية  اجل��زي��رة  ارض  يف 
مثل  من  املختلفة  القوى  كونتها 

بين أمية ومن يتحالف معهم. 

  ميثل اإلمام 

احلسني عليهم 
السالم انعطافة 

تاريخية يف الطريق 
الصحيح اىل رسالة 

االسالم، ومن 
مواقفه املبدئية 
نستشف الفرق 

الهائل بني صاحب 
الرسالة الذي يتنازل 
عن كرسي احلكم، 

ويعرض نفسه 
للشهادة مضحيًا 

بها يف سبيل بقاء 
الرسالة، وبني 
صاحب السلطة  
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السلطة يف خدمة القيم واملبادئ
رسول  بيت  آل  أئمة  واج��ه  لقد 
ك��ل  وآل������ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ص���ل���ى  اهلل 
ب��أدوار  اجلاهلية  االن��ش��دادات  ه��ذه 
ان  العبث  م��ن  يكن  فلم  خمتلفة، 
تنزل آية »إكمال الدين« بعد غدير 
الفكرة  خم، بل جاءت تأكيدا هلذه 
أكملت  »اليوم  وجل  عز  قال  حيث 
نعمي  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم 
)سورة  دينا«  االس��الم  لكم  ورضيت 

املائدة /3(. 
يعتقد  من  فان  ذلك  على  وبناء 
بفشل حكم االمام علي عليه السالم 
بعد ان استغرق مخس سنوات، عليه 
 ، املظلوم  االم��ام  ه��ذا  ان  يتذكر  ان 
خارج  هامًا  رساليًا  دوراً  يؤدي  كان 
ان  مبعنى  وال���زم���ان،  امل��ك��ان  ن��ط��اق 
القضية مل تكن خاصة بأهل الكوفة 
او العراق، او حتى البالد الي حكمها، 
فقد اختزل عليه السالم رساالت اهلل 
االسالم  رسالة  جاءت  حيث  مجيعا، 
مهيمنة ومكملة لسائر رساالت اهلل 

يف االرض. 
لقد قام االمام علي عليه السالم 
الرئيسية  والقضية  كاملة،  بدوره 
الي ينبغي ان نأخذها بنظر االعتبار 
لكم  ال���س���الم  ع��ل��ي��ه  دوره  ان  ه��ن��ا، 
على  اجللوس  يف  يتمثل  دائما  يكن 
ك��رس��ي احل��ك��م، الن ال���دور ال��ذي 
عن  خيتلف  رسالة  كمبّلغ  يؤديه 
واألهم  االول  فالدور  احلاكم؛  دور 
والصاحلني  واالن��ب��ي��اء  ال��رس��ل  لكل 
وج��ل،  ع��ز  اهلل  رس����االت  تبليغ  ه��و 
وعدم اخللط بني انفسهم وبني هذه 

الرساالت رغم انهم جسدوها. 
وع��ن��دم��ا وج���د ام���ري امل��ؤم��ن��ني 
واالم��ة  االهلية  ال��رس��االت  مصلحة 
االسالمية يف تنحيه عن احلكم فعل 
ذلك، ولو انه تشبث بالكرسي، ومحل 
بعد  بالسيف  طاعته  على  ال��ن��اس 
عرب  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
املطالبة باحلكم من خالل استخدام 
العنف والقوة، القتنع الناس بفكرة 
السالم  عليه  علي  اإلمام  ان  مفادها 
م��ا ه��و إال ط��ال��ب ح��ك��م وس��ل��ط��ان، 
ولذلك رأى عليه السالم ان يتنحى 
ع��ن احل��ك��م الن األم���ة مل ت��ك��ن قد 

دوره  يؤدي  ان  فاختار  بعد،  نضجت 
الرسالي وهو خارج احلكم. 

السالم  عليهم  االم��ام  بقي  وقد 
على هذه احلالة حتى تكاثف طلب 
الذي كان  اجلماهري لنمط احلكم 
جاء  وق��د  ال��س��الم،  عليهم  ب��ه  يؤمن 
اهلل  رس��ول  اصحاب  من  الطلب  هذا 
من  انفسهم  وآل���ه  عليه  اهلل  صلى 
ان��دادا  انفسهم  ي��رون  كانوا  الذين 

لالمام بل و أحق منه باخلالفة. 
عصفت  ف��ع��ن��دم��ا  ذل����ك  وم����ع 
مقتل  بعد  باملسلمني  ال��ف��نت  ري���اح 
سفينة  وك���ادت  ال��ث��ال��ث،  اخلليفة 
االمة ان تغرق يف حبر الفنت، أدرك 
عليه  اهلل  صلى  النيب  اصحاب  ج��ّل 
ال��ذي  السفينة  ه��ذه  رب���ان  ان  وآل���ه 
علي  االم���ام  ه��و  ان��ق��اذه��ا  يستطيع 
اكثر  ان  وجدنا  ولذأ  السالم،  عليه 
من ألفي صحابي انضووا حتت لواء 
يدافعون  السالم  عليه  علي  االم��ام 
ع���ن رس�����االت اهلل ض���د ب���ين ام��ي��ة، 
وسبعون  تسعة  بينهم  م��ن  وك���ان 
صحابيًا اشركوا يف معركة بدر، 

وسبعمائة حضروا بيعة الشجرة. 
وهكذا فان اكثر اصحاب النيب 
صلى اهلل عليه وآله بادروا اىل الدفاع 
ع���ن أم���ري امل��ؤم��ن��ني ع��ل��ي��ه ال��س��الم 
عندما احسوا ان الشجرة امللعونة يف 
منذ  الرسالة  قاومت  وال��ي  القرآن 
اول يوم، قد انبعثت لتقاوم الرسالة 
من جديد، وهم مل يفعلوا ذلك دفاعا 
ب��ل ع��ن حرمة  ع��ن شخص االم���ام 
قوة  بكل  للدفاع  ف��ان��ربوا  االس���الم، 
يعمل  ال  االمام  ان  أكتشفوا  عندما 
قّدم  الذي  هو  انه  بل  احلكم،  لطلب 
أجّل خدمة للمسلمني عندما فضح 

الشجرة امللعونة. 
اعتمده  الذي  النهج  ونفس هذا 
طبقه  السالم،  عليهم  املؤمنني  امري 
حيث  السالم؛  عليهم  احلسن  االمام 
نرى انه عليهم السالم هادن معاوية 
مستقبال  احل���ك���م  اع������ادة  ب���ش���رط 
اىل اخل��ل��ف��اء ال��ش��رع��ي��ني، رغ���م ان��ه 
حبقيقة  ي��ع��ل��م  ال���س���الم،  ع��ل��ي��ه��م 
م��ع��اوي��ة، وان���ه خ���اٍل م��ن أي ضمري 
أن  يريد  ك��ان  ولكنه  وقيم،  وذم��ة 
ان جهازا  للمسلمني حقيقة  يكشف 
حيكم  ان  الميكن  معاوية،  كجهاز 

ب��اس��م االس����الم، ول���و ح���ارب االم���ام 
ال��س��الم م��ع��اوي��ة، يف  احل��س��ن عليه 
يكون  حبيث  معسكره،  خ��ذالن  ظل 
كاملة،  استماتة  حالة  يف  اإلم���ام 
عليهم  اإلم��ام  ان  اجلاهلون  لتصور 
ال���س���الم  ط��ال��ب س��ل��ط��ان ك��م��ا هو 
حيارب  آخر؛  وبتعبري  معاوية،  حال 
من اجل احلكم ال من اجل الرسالة 
وسيلة  اال  ليس  احلكم  ان  حني  يف 

لتحقيق هدف أمسى. 

عاشوراء .. حياة وليس موت
عليهم  احل���س���ني  اإلم������ام  ام����ا 
املكرمة  مكة  يف  مكث  فقد  ال��س��الم 
ال��ع��راق  اىل  يتوجه  ال  أش��ه��ر،  ع��دة 
ألف رسالة،  اثنا عشر  حتى وصلته 
من  كانت  الرسائل  ه��ذه  اكثر  و 
الكوفة، وقد كانت  زعماء و وجهاء 
ال��ك��وف��ة مت��ث��ل ح��ام��ي��ة ع��س��ك��ري��ة 
تشكل  وكانت  االسالمي،  للجيش 
أح��د رك��ين ه��ذا اجليش، واجليش 
البالد  يف  جيشني  احد  كان  الكويف 
االسالمية، كما كان اكثر جنود 
واجل��زي��رة  اليمن  م��ن  اجليش  ه��ذا 
العربية باالضافة اىل عدد قليل من 

اهل العراق. 
وق����د ان��ت��ظ��ر االم�����ام احل��س��ني 
حتى  الزمن،  من  فرة  السالم  عليه 
ال��دف��اع ع��ن رس��ال��ة  ف��ك��رة  نضجت 
السالم  عليه  قدم  وحينئذ  االس��الم، 
اىل العراق وهو يعلم ان مصريه هو 
اول  ال��ش��ه��ادة، وق��د ص��رح بذلك يف 
عندما  امل��ك��رم��ة  مكة  يف  ل��ه  خطبة 
قال: »خط املوت على ولد آدم خمط 
القالدة على جيد الفتاة، وما أوهلين 
اىل  ي��ع��ق��وب  اش��ت��ي��اق  اس����اليف  اىل 
تقطعها  بأوصالي  وكأني  يوسف، 
ع��س��الن ال��ف��ل��وات ب���ني ال��ن��واوي��س 

وكربالء«. 
اىل  ال��س��الم  عليه  توجه  وه��ك��ذا 
ال��ع��راق الن��ه صاحب رس��ال��ة. وهذه 
ت��ت��ح��ق��ق اال ب��إراق��ة  ل���ن  ال��رس��ال��ة 
وخرية  وابنائه  إخوته  وشهادة  دمه، 
اص��ح��اب��ه مم��ن ب��ق��ي م��ن اص��ح��اب 
وآل���ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ص��ل��ى  اهلل  رس����ول 

باألضافة اىل سيب نسائه. 
معامل  اختلفت  فقد  هنا  وم��ن 
احلركة  ع��ن  الرسالية  احل��رك��ة 

  لو حارب 

االمام احلسن عليه 
السالم معاوية، 
يف ظل خذالن 

معسكره، بحيث 
يكون اإلمام يف حالة 

استماتة كاملة، 
لتصور اجلاهلون 

انه عليهم السالم  
يحارب من اجل 

احلكم ال من اجل 
الرسالة يف حني 
ان احلكم ليس اال 
وسيلة لتحقيق 

هدف أسمى  
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ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��م��ن غ��ري امل��ع��ق��ول ان 
يؤسس طالب السياسة سراتيجيته 
جند  حني  يف  الشهادة،  اس��اس  على 
امل��وت  اىل  ميشي  ال��رس��ال��ة  ص��اح��ب 
خبطى ثابتة، وجيعل الشهادة غاية 

مسريته. 
االمام احلسني  وهكذا فقد ظل 
للهدى  م��ص��ب��اح��ًا  ال��س��الم  عليهم 
وسفينة للنجاة، ومن هنا كان من 
أبي  ذكرى  خنلد  ان  علينا  الواجب 
عبد اهلل احلسني عليهم السالم النه 
ص��اح��ب رس��ال��ة ال ص��اح��ب طموح 
سياسي، و ألنه انسان ثائر استشهد 
وحت���ول اىل م��س��رية رس��ال��ي��ة، ومن 
اهم مسؤولياتنا جتاهه عليه السالم، 
تعميق الوالء لنهجه وخطه، وعندما 
منهجا  جندها  عاشوراء  زي��ارة  نقرأ 
الزيارة،  هذه  يف  جاء  ومما  للحياة، 

الدعاء اجلدير بالقراءة: 
»ال��ل��ه��م اج��ع��ل حم��ي��اي حميا 
ممات  ومماتي  حممد،  وآل  حممد 
نطلب  فنحن  حممد«.  وآل  حممد 
بهذا الدعاء من اهلل تعاىل حياة على 
نهج حياة الرسول وآله، كما نطلب 
احلياة  فهذه  ماتوا،  كما  من��وت  ان 
املسلم  ل��الن��س��ان  منهجان  وامل��م��ات 
يركزهما يف نفسه عند قراءة زيارة 

عاشوراء. 

منطق احلق ينري القلوب
بني  امل��س��اف��ة  ع��ن  س��ائ��ل  رّب  و 
احل��ي��اة وامل�����وت، يف ظ��ل أه���ل بيت 
عليه  اهلل  صلى  األك���رم  ال��رس��ول 
والقتل  ال��دم��اء  تغطيها  وه��ل  وآل��ه، 
ومث����ار  م���ن���ج���زات  مث����ة  أم  ف���ق���ط 
احلياة  ضمان  شأنها  من  ملموسة 
ابو  قتل  وعندما  لإنسان؟  الكرمية 
يف  السالم  عليهم  احلسني  اهلل  عبد 
كربالء ارتفعت الغشاوة عن قلوب 
انفسهم  يلومون  واخ���ذوا  املسلمني 
قائلني: حنن الذين دعوناه لننصره، 
بنا نقتله ظمآن على ضفاف  اذا  ثم 

شط الفرات!
الندم   وحن��ن جن��د جتسد ه��ذا 
ب��ع��د دخ����ول زي��ن��ب ال��ك��وف��ة، حيث 
وينتحبون،  يبكون  الكوفيون  راح 
ذل��ك  م��ن��ه��م  زي��ن��ب  رأت  ان  وب��ع��د 
اخ����ذت ت��ق��رع��ه��م، ق��ائ��ل��ة: أت��ب��ك��ون 

ابا  قتلتم  ال��ذي��ن  وان��ت��م  وتنتحبون 
وعدم  وخيانتكم  بضعفكم  اهلل  عبد 

شعوركم باملسؤولية يف احلياة! 
ع��ل��ي��ه��م  احل���س���ني  ش����ه����ادة  ان 
وسيلة  ه���ي  ك���رب���الء  يف  ال���س���الم 
النيب  قاله  ملا  ووفقا  الناس  هلداية 
احلسني  »ان  وآل���ه:  عليه  اهلل  صلى 
ال��ن��ج��اة«،  وسفينة  اهل���دى  م��ص��ب��اح 
انعطافة  ميثل  السالم  عليهم  فهو 
اىل  الصحيح  الطريق  يف  تارخيية 
رسالة االسالم، ومن مواقفه املبدئية 
صاحب  بني  اهلائل  الفرق  نستشف 
كرسي  عن  يتنازل  ال��ذي  الرسالة 
للشهادة  نفسه  وي��ع��رض  احل��ك��م، 
الرسالة،  بقاء  بها يف سبيل  مضحيا 
وبني صاحب السلطان ويف احلقيقة 
الرئيسي بني  ال��ف��ارق  ه��و  ه��ذا  ف��ان 
واحلركات  االسالمية  احلركات 
فاملنتمي  الدينية،  غ��ري  السياسية 
الرسالية  االسالمية  احلركة  اىل 
يبحث دومًا عن الرسالة ويدور معها 
حيثما دارت، وال يفكر مطلقا يف ان 
حيصل على مناصب لنفسه، ولذلك 
االسالمية  احلركة  ابناء  ان  جند 
تنظيمات  او  اح��زاب  يف  يدخلون  قد 
اسالمية خمتلفة ولكنهم يرفضون 
التحّزب على حساب قيمهم ودينهم 
قال  كما  يكونون  ف��ال  ورسالتهم 
ع��ن��ه��م ت��ع��اىل: »م���ن ال��ذي��ن ف��رق��وا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا 
الروم /32(.  لديهم فرحون« )سورة 
وات��ق��وه  ال��ي��ه  »منيبني  ي��ك��ون��ون:  ب��ل 
وأق���ي���م���وا ال���ص���الة والت���ك���ون���وا من 
أي   ،)31/ الروم  )سورة  املشركني«، 
فكلما  اهلل،  اىل  العودة  هو  احمل��ور  ان 
ابعدتهم االهواء عن حمور التوحيد 
اخ��رى،  م��رة  اليه  املعرفة  جذبتهم 

فيعودون اليه وينطلقون منه. 

السيايس و درجة التقوى
ل���ك���ن م�������اذا ع����ن ال���ف���ت���وح���ات 
االسالمية ملختلف البلدان يف العامل 
احلقيقية  ال��ع��الم��ة  وج���ه  ه��و  وم���ا 
كطموح  والفتوحات  الرسالة  بني 
أيضًا:  ونتساءل  اسالمي؟   � حضاري 
املسلمني  فتوحات  كانت  هل  ت��رى 
احتالاًل  أم  استعماراً  أم  غزوا  للعامل 

عسكريًا؟ 

تلك  أن  تؤكد  التاريخ  حقائق 
للناس،  رمح��ة  ك��ان��ت  ال��ف��ت��وح��ات 
س��اووا  بلدا  دخلوا  اذا  املسلمني  الن 
البلد،  ذل��ك  اه��ل  وب��ني  انفسهم  بني 
ال���دخ���ول يف  ومل جي���ربوه���م ع��ل��ى 
يهتمون  وك��ان��وا  االس��الم��ي  الدين 
اذا  الناس  املساواة بني  بتطبيق مبدأ 
البالد  اه��ل  ينتم  مل  اذا  ام��ا  اسلموا، 
كانوا  فقد  االس���الم،  اىل  املفتوحة 
متساوية  ح��ق��وق  ع��ل��ى  حي��ص��ل��ون 
وبسبب  املسلمني  حقوق  مع  تقريبا 
مل  احلسنة،  السمحاء  املعاملة  هذه 
جيد الناس يف الفتوحات االسالمية 
اح���ت���الاًل او اس��ت��ع��م��ارا، ب��ل ك��ان��وا 
البعض  ان  حتى  طواعية،  يدخلون 
اجليش  اىل  ينضمون  كانوا  منهم 

االسالمي. 
ولوال قانون املساواة الذي شّرعه 
االس��الم ملا دخ��ل الناس يف دي��ن اهلل 
ابتع  لو  أما  عنه،  دافعوا  وملا  أفواجًا، 
والتهديد  ال��ق��وة  اس��ل��وب  املسلمون 
بينهم  احل��روب  الشتدت   ، والسيف 
وب���ني ال��ق��ب��ائ��ل وال��ب��ل��دان االخ���رى 
ان��ت��ش��ار االس����الم يف تلك  ول��ص��ع��ب 

البالد.  
محلة  ن��ك��ون  ان  الب���د  وه���ك���ذا 
دارت  حيثما  م��ع��ه��ا  ن����دور  رس��ال��ة 
ون��ف��ص��ل��ه��ا ع���ن ان��ف��س��ن��ا، وجن��ع��ل 
املقياس حسب العطاء للقضية واننا 
تراق  دم  قطرة  كل  عن  مسؤولون 
يف ساحات املواجهة، وسوف حياسبنا 
اهلل حسابا عسريا ان مل نكن يف اشد 
حاالت الوعي والتقوى وهذه التقوى 
اعلى درجاتها عند  ان تكون يف  البد 
من يعمل يف مضمار السياسة، كما 
يؤكد على ذلك قول االمام احلسن 
العسكري عليهم السالم: »من كان 
حافظا  لنفسه  صائنا  الفقهاء  م��ن 
ألمر  مطيعا  هل���واه  حمالفا  لدينه 

مواله فعلى العوام ان يقلدوه«. 
التقوى  درج��ة  ف��ان  ه��ذا  وعلى 
عند السياسي جيب ان تكون عظيمة 
النه  الصديقني  تقوى  من  وقريبة 
االسالمية  االم��ة  أم��ان��ة  سيتحمل 
ب��رم��ت��ه��ا، ول��ن��ق��ت��د يف ه����ذا اجمل���ال 
ب���اإلم���ام احل��س��ني ع��ل��ي��ه��م ال��س��الم 
يف  ونفيس  غ��ال  بكل  ضحى  ال��ذي 

كربالء. 

  لوال قانون 

املساواة الذي 
شّرعه االسالم ملا 

دخل الناس يف دين 
اهلل أفواجًا، وملا 

دافعوا عنه، أما لو 
ابتع املسلمون 

اسلوب القوة 
والتهديد والسيف 
، الشتدت احلروب 

بينهم وبني القبائل 
والبلدان االخرى 
ولصعب انتشار 
االسالم يف تلك 

البالد  



الحوزة العلمية

* فاضل عيدان
ان  البد  ساميًا،  والطموح  عالية،  اهلّمة  تكون  عندما 
يتعب اجلسد لتحقيق الطموح واهلدف، فاجلسد ال يلبث 
قوية،  النّية  تكون  عندما  النفس  لطموح  يستجيب  ان 
والعزمية راسخة ، كما يشري االمام الصادق عليه السالم 
النّية«.  عليه  قويت  عّما  ب��دن  ضعف  »م��ا  ل��ه:  حديث  يف 
كانت  وشاماًل،  كبرياً  واهل��دف  الطموح  كان  وكلما 

احلاجة اىل اهلّمة األعلى واجلهد املضاعف.
واالنسان املؤمن الذي يرغب يف التأثري على اآلخرين 
ملا فيه خريهم وصالحهم، البد أن يطرح على نفسه عدة 
تساؤالت أساسية يف حياته، ألن هنالك الكثري من الناس 

– لألسف- يعيشون أعماراً طويلة، دون أن يعرفوا ملاذا 
على  جيب  حني  يف  سيموتون،  سبب  وألي  عاشوا، 

االنسان املؤمن والواعي وصاحب املسؤولية، أن 
يعرف طريقه من اخلطوة االوىل، قبل ان 

خيوض غمار احلياة املتغرية واملتبدلة.
وه�����ذا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ط��ال��ب 

ينبغي  ال��ذي  الدينية  العلوم 
عليه أن حيدد مساره يف 

التعليمية،  مسريته 
ف����رمب����ا ت���ك���ون 

ال��������دراس��������ة 
ع����ن����د ط���ال���ب 

بينما  وهدف،  غاية 
آخر  ط��ال��ب  عند  ت��ك��ون 

علوم  ونشر  للتبليغ  وسيلة 
وثقافتهم  عليهم،  البيت  أه��ل 

وسريتهم، وهذا مبعنى أننا جيب ان 
الذي تتوفر فيه  النافع  العلم  نبحث عن 

املواصفات التالية:
بالعمل، فالبعض يبحث  ان يكون مقرونًا   -1

التباهي  ثم  واالستطالع  للفضول  إرض��اًء  العلم،  عن 
والتفاخر امام االخرين.

2- ان يكون اختيار موضوع حسب الظروف املوضوعية 
الي يعيشها اجملتمع، مبعنى ان يليب حاجة اجملتمع الذي 

يعيش فيه.
3- ان يكون مقدار العلم الذي يتلقاه، مبا يفي حاجة 

الناس اليه.
التبليغ ونشر  واذا ما وصل طالب العلم اىل مرحلة 
على  االستقامة  ان  من  الب��د  الدينية،  والثقافة  العلوم 
ال��درب الذي بدأه يف احل��وزة العلمية، وهو اخللوص هلل 
التبليغ  حيّول  أن  ال  والتضحية.  واملثابرة  واجل��دّ  تعاىل، 
العمل،  مثل  ألن  التكليف،  لرفع  او  روتينية،  عملية  اىل 

من شأنه ان ُيشعر الناس باالهانة واالستخفاف. لذا جند 
اخلطيب الناجح هو ذلك الذي خيتار املوضوعات احليوية 
ال  فتجعلهم  املستمعني،  وبني  بينه  العالقة  جتّسر  الي 

ميّلون اجللوس واالستماع، وإن طال بهم املقام.
الثوار  خي��ّرج  ال��ذي  ه��و  الناجح،  احلسيين  املنرب  إن 
واملثقفني، ويربي الطبقة الواعية يف اجملتمع، ولذا كان 
طالب  على  ينبغي  وخ��ط��رية،  ك��ب��رية  مسؤولية  امل��ن��رب 
احلوزة العلمية تفهمها ثم حتملها بكل وعي وثقة. وهذا 
ذات هدف  العلمية  احل��وزة  الدراسة يف  ذاته جيعل  حبد 

وغاية سامية ونبيلة.
ويف هذا الطريق ايضًا، فان اخلطابة، كونها وسيلة 
إج��راء موعظة  او  النفس  تبليغية، تشجع على مراجعة 
ذاتية، قبل القاء املواعظ على الناس من فوق املنرب، فكم 
من اخلطباء، من ال حيظون بالتأثري اجلماهريي، 
ألن الناس يرونهم يف وادي، وهم يف واٍد آخر..؟ 
وب���ات م��ن امل��ع��روف ل��دى ال��ن��اس املقولة 
امل���أث���ورة: »ال���ك���الم ال���ذي خي���رج من 
والكالم  القلب،  اىل  يدخل  القلب 
ال���ذي خي���رج م��ن ال��ل��س��ان ال 
بينما  اآلذان«.  ي��ت��ع��دى 
من  ال��ع��دي��د  هنالك 
الذين  اخلطباء 
ي��ت��ح��ّرج��ون 
م����ن ال��ت��ط��رق 
يشّكون  مسائل  اىل 
ف��ه��م  ص����ح����ت����ه����ا،  يف 
يتحدثون مبا هم متأكدون 
م��ن��ه وم��ق��ت��ن��ع��ون ب����ه، وب��ذل��ك 
يقنعون اآلخرين. لذا نرى الناس ال 
ينظرون اىل كالم اخلطيب وحسب، امنا 

ينظرون اىل سلوكه ومواقفه.  
واعتقد ان هذا املسلك واملنهج، يبدأ منذ االيام 
من  فهناك  العلمية،  احل��وزة  يف  الدراسة  من  االوىل 
طلبة العلوم الدينية من يتقن فّن االستماع واالستيعاب 
الدينية  العلوم  والفهم السريع، وهذا ما جيعله يكتسب 
ال����درس ل��ي��س فقط  ب��وت��رية م��ت��س��ارع��ة، ألن حي��ض��ر 
جبسمه، امنا بروحه ومشاعره وعقله، فكما تعّلم حسن 
احلوزة  يف  الدراسية  املواد  استيعاب  يف  وجنح  االستماع، 
حتت  ينجحون  كيف  ال��ن��اس  سيعّلم  ف��ان��ه  العلمية، 
والثقافة  الدينية  االحكام  بتبليغ  يقوم  عندما  منربه، 
مثل  أخ��رى،  بوسائل  رمبا  او  املنرب،  على  من  االسالمية 
كل  يف  فيكون  النقاش،  وجلسات  واحل���وارات  ال��ن��دوات 
ينشر  ال��ذي  الدين  لعامل  ومثااًل  ناجحًا  مبلغًا  االح��وال 

احلياة والفضيلة والتقدم للناس.
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طالب العلم و االختيار الناجح

  املنرب 

احلسيني الناجح، 
هو الذي يخّرج الثوار 
واملثقفني، ويربي 
الطبقة الواعية يف 
املجتمع، ولذا كان 

املنرب مسؤولية 
كبرية وخطرية، 

ينبغي على طالب 
احلوزة العلمية 

تفهمها ثم حتملها 
بكل وعي وثقة  



ثقافة رسالية

* الشيخ معتصم سيد أمحد

ن��ق��ط��ة ب���داي���ة ال��ت��ف��ك��ري ال��ق��ي��م��ي يف 
ُأّم  ع��ن  البحث  ه��ي  اإلس��الم��ي��ة،  الشريعة 
قمة  لنا  لتمثل  ال��ق��ي��م،  قيمة  أو  ال��ق��ي��م، 
اهل����رم ال����ذي ت��ن��س��اب م��ن��ه ب��ق��ي��ة ال��ق��ي��م، 
وه����ي ال��ن��ق��ط��ة ال����ي ب����دأت م��ن��ه��ا كثري 
م��ن امل���دارس األخ��الق��ي��ة، ال��ي حبثت عن 
املسيحية  عند  فنجده  األخ����الق،  ج��وه��ر 
»املسؤولية«،  الزرادشتية  وعند  »احل���ب«، 
وعند الكونفوشيوسية »الرّب باآلباء«، وعند 

الطاوّية »التبسيط«.
»كانت«:  فقال  احلديثة،  املذاهب  أما   
متفقة  إرادت��ك  جتعل  وأن  الغايات،  سيادة 
مع إرادات اآلخرين، وحتافظ على كرامة 
ال��ب��ش��ر، وع��ن��د »ك��ري ك��ج��ارد«: ه��ي قلق 
وعند  اخل��ال��ص،  اإلمي���ان  وأصلها  داخ��ل��ي، 
وعند  الرياضي،  التماثل  م��ور«:  »ت��وم��اس 
»هوبز«: االهتمام بالدوافع واملنفرات، وعند 
»دي ميسر«: حتديد القيمة حسب املردود، 
املنفعي،  التضامن  »متشنيكوف«:  وع��ن��د 
اجلنسية  احلرية  إط��الق  ف��روي��د«:  وعند 
»ن��ي��ت��ش��ه«: احليوية  ع��ق��ده��ا، وع��ن��د  وف���ك 
»هيوم«:  وعند  غلب،  ملن  واحلياة  الفردية 
ال��رب��ي��ة،  تصنعها  ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ح��س��اس��ي��ة 
ذات��ي��ة،  جت��رب��ة  ال��ف��اع��ل��ي��ة  »راو«:  وع��ن��د 
وع��ن��د »ب��رغ��س��ون«: االن��دف��اع ال���ذي يقاوم 
ب��ه اإلن��س��ان ج��رب امل��ادي��ة، وع��ن��د »س��ارت��ر«: 
مم��ارس��ة احل��ري��ة ال��ذات��ي��ة، ش��ري��ط��ة أن 

تكتمل مبمارسة اآلخرين حلرياتهم.
وه����ك����ذا جن����د أن ك����ل م���ذه���ب م��ن 
ليكون األس��اس  امل��ذاه��ب، خي��ت��ار م��رت��َك��زاً 
فالقيمة  وال��س��ل��وك��ي،  األخ��الق��ي  للبناء 
ال��ذي  العليا وج��وه��ر األخ���الق ه��و احمل���ور 
فيما  ��ل��ًة  ُم��ش��كِّ ال��ق��ي��م،  بقية  ح��ول��ه  ت���دور 
ُتبنى  متكاملة،  قيمية  منظومة  بينها 
ضوئها  على  د  وحُت��دَّ املواقف،  أساسها  على 
االجتاهات، وبغياب هذه القيمة أو فقدانها، 
ينفرط عقد القيم وتضيع معها األولويات.

القيم  ُأّم  عن  البحث  ك��ان  هنا،  وم��ن 
فال  املنهجية،  الطبيعة  تفرضها  ض��رورًة 
من  شرعي،  قيمي  نظام  عن  الكالم  ميكن 
دون اإلجابة على هذا السؤال: ما هي قيمة 

القيم يف التشريع اإلسالمي؟
ن��ور  يتجلى  ال��ق��ي��م��ي  اهل����رم  ق��م��ة  يف 
احلسنى،  اهلل  أمس���اء  ث��م  وم���ن  ال��ت��وح��ي��د، 
بني  كصلة  اإلمي����ان  دور  ي��أت��ي  وب��ع��ده��ا 



ثقافة رسالية

روافد  جتري  اإلميان  ومن  واخللق،  احلق 
التسليم  هو  واقعه  يف  اإلمي��ان  ألن  القيم، 
القيوم  للحي  التسليم  ال��ب��دء  ويف  للحق، 
ثم  واألرض،  ال��س��م��اوات  ق��ام��ت  ب��ه  ال���ذي 
يف  تتجلى  الي  احلسنى  ألمسائه  التسليم 
وحدود  الشريعة  ويف  اخلليقة،  ويف  سننه، 

أحكامها.

كيف يتحقق ذلك؟
أنه  جند  اإلمي���ان،  حلقيقة  نظرنا  إذا 
الواقع تعبري عن االع��راف باحلق، وأن  يف 
العقل  ألن  ب��ه؛  إمياننا  م��ص��در  ه��و  العقل 
حقيقة  عن  يكشف  حني  بذاته  يثق  ال��ذي 
االعراف  يتحقق  وحينئذ  فيها،  يرتاب  ال 
ب��وج��وده��ا، واالع�����راف مب��ا هل��ا م��ن أب��ع��اد 
ال  شخص  بوجود  تؤمن  فحني  وامتدادات، 
يف  وحقه  احل��ي��اة،  يف  حبقه  تعرف  أن  بد 
أن  يف  وحقه  األرض،  من  حيزاً  يشغل  أن 
أيضًا  هكذا  ينطق..  وأن  يفكر  وأن  يتنفس 
وبالشمس  وب��أمس��ائ��ه،  ب��اهلل  نعرف  ح��ني 
واألرض واحلياة... فنشرع يف بناء احلقوق 
املوضوعية، ويعّد هذا االعراف بذرة احلق 
فوق  موجوٍد  ش��يٍء  فكل  القانون،  أرض  يف 
ه��ذا ال��ك��وك��ب ُي��ع��د ذا ح��ق، ألن��ن��ا نعرف 
أن  فعلينا  حق،  ووج��وده  موجود  وبأنه  به، 

نتكيف مع هذا املوجود.
وم���ن ث���ّم ي��ص��ب��ح اإلمي�����ان ه���و قيمة 
نقصد  فإننا  اإلميان،  نقول  وعندما  القيم، 
واإلمي��ان  بالغيب،  اإلمي���ان  جانبيه،  ك��ال 
بالشهود، أو حقوق اهلل وحقوق الناس، أما 
اإلن��س��ان  على  يضفي  ال���ذي  فهو  اهلل  ح��ق 
وهو  الكمال،  حنو  والطموح  التسامي  قيم 
القيم  بقية  منها  تتفرع  ال��ي  العبادة  حق 
العبادية، أما حقوق الناس فهي الي ختلق 
االنسجام مع اآلخر، حبيث تصبح حركة 
تصادم  يعوقها  ال  مجاعية  صفة  التكامل 

اإلرادات البشرية.
أم���ا ك��ي��ف ت��ت��درج ب��ق��ي��ة ال��ق��ي��م من 
ذك��ره  م��ا  بنقل  أكتفي  ف��إن��ي  اإلمي����ان، 
امل����درس����ي يف ك��ت��اب��ه  امل����رج����ع  مس���اح���ة 
لكيفية  كنماذج  اإلس��الم��ي«،  »التشريع 

تدرج القيم من اإلميان.
يف  الفصل  »وكلمة  مساحته:  يقول 
وُأّم  األخ���الق،  وج��وه��ر  القيم  ُأّم  معرفة 
تعريف  وأب��س��ط  اإلمي����ان،  ان��ه��ا  الفضائل 
طوعًا،  له  والتسليم  كله،  احلق  تقبُُّل  له، 
وي��ت��ش��ع��ب م��ن اإلمي����ان: احل���ب، وال��ع��دل، 
قيم  تفيض  شعبة  ك��ل  وم���ن  واحل���ي���اة؟ 

أخرى حسب التفصيل التالي:

أ- احلب:
أعظم تطّلع عند النفس جتاوزها، وقد 
رسالتها  أن  على  البشرية  النفس  ُفطرت 
األوىل تتمثل يف التكامل بها إىل حيث نفي 
ذاتها ملصلحة ذات آخر، أو ال أقل بالتحول 

من حاهلا إىل حالة أمسى.
س��ب��ح��ان��ه،  اهلل  ح����ب  م���ص���در  وه������ذا 
والبحث  وكماله،  مجاله  إىل  واالجن��ذاب 

عن أية وسيلة للتقرب إليه زلفى. 
وم��ن احل���ب؛ اإلح��س��ان إىل اآلخ��ري��ن 
»األدي��������ان ال���س���م���اوي���ة«، وال������رّب ب���اآلب���اء 
والتبسيط  وال���زه���د  »ك��ون��ف��وش��ي��وس«، 
الطهارة  على  ال���ذات  وتربية  »ال��ط��اوي��ة«، 
اهلل  وح��ب  »ف��ي��ث��اغ��ور«،  وال��ع��دل  والتنسك 
وحب الغري »املسيحية«، ولعّل هدف املذاهب 
الصوفية كان يف البدء تعميق هذا األصل 
إىل  فيه  ش��ّط��وا  ولكنهم  اإلن��س��ان،  روح  يف 
األخالقية  تبدو  فمثاًل،  العدمية،  احلالة 
تقنية، مهمتها تدمري  البوذية وسيلة  عند 
ال��ف��رد،  ح��ول  متمركز  ميل  لكل  ال���ذات 
شخصية،  حياة  امتالك  إىل  تطّلع  وكل 
»العدم  أو  »النريفان«  إىل  امل��رء  يصل  حتى 
تفيض  كما  األع��ل��ى«،  ال��وج��ود  احمل���ض- 
اآلخ��ري��ن.  م��ع  ال��ع��ي��ش  القيمة  ه���ذه  م��ن 
أساسًا  والنظام  مبدًأ،  احلب  كانت:  يقول 
»أبيقور«،  الصداقة  ول��ّذة  هدفًا،  والتقدم 
وال����ل����ّذة األمس�����ى اإلخ�����الص ل��آخ��ري��ن 
اخلري  يف  اآلخ��ري��ن  وإش����راك  »النفعية«، 
»أخ��الق��ي��ات أم��ري��ك��ا«، وف��اع��ل��ي��ة ال��ع��ط��اء 
املفيد  والعمل  »برغسون«،  ال��ذات  وجت��اوز 

للفرد وللمجتمع وللكون«وليم جيمس«.
جاء يف احلديث الشريف: »وهل الدين 
إال احلب«، وقال تعاىل: ]ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِبهُّوَن 
َا  َأهيهُّ ]يا  وق��ال:  اهللُ[،  بِْبُكُم  حُيْ بُِعويِن  َفاتَّ اهللَ 
ِذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف  الَّ

َيْأيِت اهللُ بَِقْوٍم حُيِبهُُّهْم َوحُيِبهُّوَنُه[.

ب- العدل: 
ومعناه أن ُتقسط للناس يف حقوقهم، 
وال تبخس منها شيئًا، وإعطاء كل جانب 
من  انطالقًا  كله  وذلك  حقه،  احلياة  من 
باهلل  مؤمنًا  البشر  دام  فما  اإلمي��ان،  قيمة 
العامل،  يف  حق  وبكل  خلق،  ومبا  سبحانه، 
ف��ه��و م��ع��رف حب���ق ال���ن���اس وح��رم��ت��ه��م، 
كما  احل���ق،  ب��ه��ذا  ب��ال��وف��اء  سلفًا  وملتزم 
وعقله،  وروح���ه  جسده  حب��ق  معرف  ه��و 
معرف  احل��اج��ات  خمتلف  إىل  وبالنسبة 
حب��ق��ه��ا ك���ل ب���ق���دره، - م���ث���اًل- ال��ط��ع��ام 
و...  والرفيه  واجلنس  والسكنى  والشراب 
»افالطون«،  عّدها  الي  العدالة  هي  وه��ذه 
امل���ث���ل، وال ب���د من  ح��اك��م��ة ع��ل��ى ع����امل 
»أرسطو«،  وعّدها  األرض،  على  تطبيقها 
إضافة  ال��ث��الث،  قيمه  من  األوىل  القيمة 
إىل العقل واحلب، ولعل العدالة، هي مراد 
التوازن  ان  إذ  املتوازنة،  احلياة  يف  »أبيقور« 
بني سائر اللّذات نوع من العدالة الفردية، 

وما يسمى »االعتدال يف السلوك«.
»أبيقور«  من  اخت��ذ  »ه��وب��ز«  أن  ويبدو 
التوازن  إجي��اد  إىل  دعا  حني  النظرة،  هذه 
جعلتها  ك��م��ا  اجل��زئ��ي��ة،  ال��ش��ه��وات  ب��ني 
اليهودية األصل الثاني »بعد طهارة القلب«، 
املذاهب  أما  الواجب،  أقل  املسيحية  وعّدها 
وإن  بها،  أش��ادت  فقد  احلديثة،  األخالقية 
»كانت«  اعتقد  فقد  تربيرها،  يف  اختلفت 
)بسيادة الغايات( وأن جيعل اإلنساُن إرادته 
والتضامن  اآلخ��ري��ن،  إرادات  م��ع  متفقة 
املنفعي عند »متشنيكوف« والذي عّده ذروة 
السعادة، إمنا هو جانب من جوانب العدالة، 
)الواقعية(،  أمريكا  يف  السائدة  والنظرات 
تدعو إىل إجياد توازن بني خمتلف احلقوق 

والقيم »رسكو باوند« مثاًل.
العدالة  ع��ّد  فقد  احلكيم  ال��ق��رآن  أم��ا 
سبحانه:  ربنا  قال  حيث  ال��رس��االت،  هدف 
َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنا  بِاْلَبيِّناِت  ُرُسَلنا  َأْرَسْلنا  ]َلَقْد 
بِاْلِقْسِط[.  النَّاُس  لَِيُقوَم  َوامْلِيزاَن  اْلِكتاَب 
َا  وقال عن العدالة حتى مع األعداء: ]يا َأهيهُّ
اِمنَي هللِ ُشَهداَء بِاْلِقْسِط  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ الَّ
َتْعِدُلوا  َأالَّ  َعىل  َقْوٍم  َشنَآُن  ِرَمنَُّكْم  جَيْ َوال 
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  كل مذهب من 
املذاهب، يختار مرتَكزًا 

ليكون األساس للبناء 
األخالقي والسلوكي، 

فالقيمة العليا وجوهر 
األخالق هو احملور الذي تدور 

لًة  حوله بقية القيم، ُمشكِّ
فيما بينها منظومة 

قيمية متكاملة، ُتبنى على 
د  أساسها املواقف، وحُتدَّ

على ضوئها االجتاهات  



ثقافة رسالية

اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقوى[

ج – احلياة:
 اإلمي�����ان ب���اهلل س��ب��ح��ان��ه، وب��أمس��ائ��ه 
الفطري  احلسنى، يثري يف اإلنسان تطّلعه 
حن��و ال��ك��م��ال، وال��ت��خ��ل��ق ب��ص��ف��ات ال���رب، 
وال��ت��وس��ل ب��أمس��ائ��ه إل��ي��ه، م��ن ث���ّم ي��زي��ده 
اهلل  ح��ب  أن  على  التسامي،  حن��و  ان��دف��اع��ًا 
وح��ب ع��ب��اده حي��ف��زه حن��و ال��ع��ط��اء أكثر 
الطريق  تفتح  العدالة  أن  كما  فأكثر، 

أمامه للتحرك بفاعلية كبرية.
املذاهب  جوهر  هي  احليوية،  ه��ذه  إن 
يت بالفاعلية، وأبرزتها  األخالقية، الي مُسّ
امل��زدك��ي��ة »اجمل��وس��ي��ة«، ح��ي��ث مت��ح��ورت 
فلسفتها حول دور اإلنسان يف إعادة الكون 
من  ف��ع��ل  ك��ل  وأن  ص��الح��ه،  س��اب��ق  إىل 
حيث  املعركة،  يف  يؤثر  أن  ميكنه  أفعالنا 
اخل��ري ه��و م��ا خي��دم قضية »اه���ورا م��زدا«، 
إله اخلري، وحتى عند األبيقورية واملذاهب 
باللذة كتربير لألخالق، جند  الي تشيد 

اهتمامًا مبمارسة احلياة. 
يف  جن��ده��ا  فلعلنا  ال��ي��ه��ودي��ة،  يف  أم���ا 
وصيتها بالصحة العامة واخلالص، أما يف 
املسيحية فلعلها تتجلى يف السياحة. أما يف 
اإلسالم، فإنها تظهر يف صور شّتى أبرزها 

اجلهاد، حيث قمة الفاعلية.
بينما كان هلا نصيب وافر يف املذاهب 
األخالقية احلديثة الي مسيت بالفاعلية، 
فقد زعم »نيتشة«: أن جوهر األخالق يتمثل 
يف احليوية الفردية، وأشاد بالفاحتني أميا 
إشادة، وزعم »راو«: أن التجربة الشخصية 
جتعل اإلنسان أقرب إىل القيم املثلى، وقد 
واعتقد  القيم،  الفاعلية قمة  بلونديل:  عّد 
أنها تأتي نتيجة إحساس اإلنسان بالنقص. 
)الوجودية(  سارتر  عند  احلرية  وممارسة 

تعبري عن هذه النظرة.
وال��ت��ق��دم ال���ذي ع���ّده ال��ك��ث��ري، - منهم 
القانون،  وه��دف  القيم  أص��ل   -  « »ك��ان��ت 
»سان  عّد  وقد  الفاعلية،  نتيجة  اآلخر  هو 
للعمل  اإلخ���الص  القيم،  أص��ل  سيمون«: 
خلري  األرض  خ���ريات  واستثمار  اهل���ادف، 
وقد  التقدم،  عن  آخر  تعبري  وهو  اجلميع، 
استوحت املذاهب االشراكية هذه الفكرة 
منه، أما الفلسفة السائدة يف أمريكا والي 
املذهب  اإلنتاج، فقد كانت نتيجة  تقدس 

النفعي »وليم جيمس« ومنه »الكالفانية«.
اهللِ  يِف  ]َوجاِهُدوا  القرآن:  يف  جاء  وقد 
للهداية،  سبياًل  اجلهاد  وعّد  ِجهاِده[،  َحقَّ 

فِينا  جاَهُدوا  ِذيَن  ]َوالَّ سبحانه:  ربنا  وقال 
امْلُْحِسننَِي[،  مَلََع  اهللَ  َوإِنَّ  ُسُبَلنا  َلنَْهِدَينَُّهْم 
ُكنُْتْم  إِْن  ]ُقْل  االّتباع:  احلب  شرط  وجعل 

وجعل  اهللُ[،  بِْبُكُم  حُيْ بُِعويِن  َفاتَّ اهللَ  حُتِبهُّوَن 
باّتباع  مشروطة  السالم  سبل  إىل  اهلداية 
َمِن  اهللُ  بِِه  ]هَيِْدي  سبحانه:  فقال  رضوانه، 
ِمَن  َوخُيِْرُجُهْم  الِم  السَّ ُسُبَل  ِرْضواَنُه  َبَع  اتَّ
الظهُُّلامِت إىَِل النهُّوِر بِإِْذنِِه َوهَيِْدهيِْم إىِل رِصاٍط 

ُمْسَتِقيٍم[.
ن��ك��ت��ش��ف، أن اإلس�����الم هو  وم���ن ه��ن��ا 
بها  ن��ادت  ال��ي  القيم  لكل  اجلامع  اإلط��ار 
يؤكد  فلم  الفلسفية،  وامل��ذاه��ب  األدي���ان 
اإلسالم على تلك القيم فحسب، وإمنا قام 
بتنظيمها وترتيبها وبيان األولويات بينها، 
وبذلك ال ميكن أن جند فهمًا ينسجم مع 
الذي خيلق  الفهم  إال ذلك  الدين،  حقيقة 

أمام اإلنسان كل فرص التكامل. 

فبالقيم يتجلى اهلل خللقه عرب أمسائه، 
ينبوعًا  احلقيقة  يف  منها  اسم  كل  فيكون 
لقيم سامية تؤسس لنا فهمًا لسنن الكون، 
يكون  ذل��ك  ال��ش��ري��ع��ة، ك��ل  لقيم  ووع��ي��ًا 
وتدبرنا  منطلقًا  القرآن  اختذنا  إذا  متاحًا 

القرآن لنشرف على  آياته، فننطلق من  يف 
الواقع، ونعود إليه يف تفاعل دائم ال ينقطع، 
من  فيه  مبا  حاضراً  القرآن  يكون  وحينئذ 

قيم يف كل أبعاد وجودنا.
وال��ف��ه��م ال��ق��ش��ري ال���ذي ي��ف��رغ الدين 
ال��ذي يهمل  م��ن حم��ت��واه، ه��و ذات��ه الفهم 
فيتحول  ال��ت��ش��ري��ع،  وِح��ك��م  ال��دي��ن  ق��ي��م 
واق���ع فرضته  ب��دون��ه��ا إىل جم��رد  ال��دي��ن 
من  ج���زءاً  ليصبح  ال��ت��ارخي��ي��ة،  ال��ظ��روف 
الشعيب،  والفولكلور  االجتماعي،  التقليد 
على  مترد  نتاج  ليس  القاسي  احلكم  وهذا 
واقع الدين، وإمنا مترد على واقع اإلنسان 

املسلم.
الي  اإلس��الم��ي��ة  امل��ذاه��ب  وق��د عملت 
ول����دت يف أح���ض���ان ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
حالة  تكريس  على  الشمولية،  وال��ن��ظ��م 
الوعي  بوصفه  ل��إس��الم،  السليب  ال��وع��ي 
الذي تنمو وترعرع فيه النظم الطاغوتية، 
أما الوعي الذي يتحول به اإلسالم إىل قيم 
هو  واجلماعة،  الفرد  بها  يتفاعل  سامية 
بني  حقيقية  قطيعة  يشكل  ال��ذي  الوعي 
اإلنسان املسلم الطامح للكمال، وبني الواقع 
ال��س��ي��اس��ي ال���ذي ي��ع��وق م��س��رية اإلن��س��ان؛ 
وامل���س���اواة،  واحل���ري���ة،  ال��ع��دل،  قيمة  ألن 
والكرامة.. وغريها من القيم، تكون حينئذ 
لإنسان  احلقيقي  االنتماء  متثل  الي  هي 

املسلم.  
اإلس��الم  فلسفة  كانت  إذا  هنا،  وم��ن 
أمام اإلنسان، فال  التكامل  هي فتح طريق 
بد أن يكون وعينا باإلسالم يف إطار القيم 

الي حتقق هذا التكامل.  
ميثل  ال���ذي  التكامل  أن  أت��ص��ور  وأن���ا 
أن  ب��د  ال  ال��وج��ود،  وفلسفة  اخل��ل��ق  سبب 
اإلن��س��ان  لضبط ح��رك��ة  م��ع��ي��اراً  ي��ك��ون 
املسلم، على مستوى السلوك وعلى املستوى 
يتحول  الشكل  وب��ه��ذا  وال��ث��ق��ايف،  العلمي 
فاعلة  اجيابية  طاقة  إىل  املسلم  اإلنسان 
اإلسالم  ويتحول  احلياة،  ميادين  كل  يف 
قيم  إىل  وتعليماته،  وأحكامه  عقائده  بكل 
إىل  دوم��ًا  اإلنسان  النطالقة  وق��وداً  تشكل 
معياراً  حنقق  أن  ب��د  ال  هنا  وم��ن  األم���ام، 
من  امل��ذاه��ب  ت��وارث��ت��ه  م��ا  لتقييم  ج��دي��داً 
تصورات وأفكار، حتى يتم تقييُمها وفرُزها 
بناًء على مدى مساهمة هذه الفكرة أو هذه 
اإلنسان  تكامل  ف��رص  توفري  يف  العقيدة، 

على مستوى الفرد أو األمة.
----------------

* عامل دين من السودان

  الفهم القشري الذي 
يفرغ الدين من حمتواه، 

هو ذاته الفهم الذي يهمل 
قيم الدين وِحكم التشريع، 

فيتحول الدين بدونها إىل 
جمرد واقع فرضته الظروف 

التاريخية، ليصبح جزءًا 
من التقليد االجتماعي، 

والفولكلور الشعبي  

  إذا كانت فلسفة 
اإلسالم هي فتح طريق 

التكامل أمام اإلنسان، فال 
بد أن يكون وعينا باإلسالم 
يف إطار القيم التي حتقق 

هذا التكامل  



* عيل فاضل
االنسان الشاب بصورة عامة يبحث عن احلقيقة وينساق وراء 
يف  خيطئ  ألنه  فذلك  ما،  وذنبًا  خطًأ  ارتكب  ما  إذا  وهو  الطيبات، 
االختيار، بسبب احليوية واالنفعالية الي يعيشها، لذا جنده احيانًا 
يصطدم  عندما  الوقت،  نفس  ويف  واعماله،  ق��رارات��ه  يف  يتطرف 

بالواقع يراجع دون نقاش.
يتعلق  ما  الشاب،  فيها  يسقط  أن  الي ميكن  األخطاء  وأكرب 
هو  – كما  الثوابت  من  ُتعد  ال��ي  واالخ���الق،  واالمي��ان  بالعقيدة 
طور  ويف  متحركة  حالة  عن  عبارة  الشاب  جند  بينما  واض��ح- 

النمو والتصاعد.
تنبع من  � إمن��ا  اإلن��س��ان��ي  إط���اره  � يف  ال��ش��ب��اب  أخ��ط��اء  إن 

مشاكل ثالث: 
1� اجلهل. 

2� العلم وعدم االلتزام. 
3� التمّرد على القيم والتقاليد والتعاليم.

تطلعاتهم  خ��ض��م  يف  وه���و  ال��ش��ب��اب،  ي��ت��ص��ور 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، أن اإلس�����الم دي���ن م��ع��ّق��د وص��ع��ب 

التطبيق، ويعارض الرفاهية واحلرية والتطور. 
وأنه رمبا يتعارض مع تطلعاته املستقبلية، 

وان���ط���الق���ًا م���ن ه���ذا ال��ت��ص��ور اخل��اط��ئ 
اجلهل  عن  أص��اًل  الناشئ 

حب���ق���ي���ق���ة امل�����ب�����ادئ 
اإلسالمية،  والتعاليم 

ي���ق���رر ع����دم اإلمي����ان 
يلتزم  وال  التعاليم،  بهذه 

موازينه  يعتمد  امن��ا  وامل��وازي��ن،  باالحكام 
ومصاحله اخلاصة.

يف  حتى  وال  ال��دي��ن،  يف  ليست  املشكلة  إذن؛ 
يكّرس  وما  اجلهل،  يف  هي  إمنا  أنفسهم..  الشباب 

الذكور  س��واًء  نفوسهم،  يف  الظالمية  احلالة  ه��ذه 
عن  البحث  مسؤولية  عليهم  تقع  ل��ذا  اإلن���اث..  أو  منهم، 

دراستهم  خ��الل  يبحثون  كما  للدين،  الناصعة  احلقيقة 
الي  الشهادات  بها  ليحوزوا  العلم،  حقيقة  عن  االكادميية 
اهلندسة  يف  أو  الطب  يف  »علماء«  بأنهم  للمجتمع  تعرفهم 

واألمل  النور  طريق  على  انفسهم  سيجدون  وبذلك  غريهما..  أو 
الدين  من  اليأس  حالة  من  ختلصه  ذل��ك،  من  واأله��م  احلياة،  يف 
تفاجأ  وكلما  الزائلة،  املادية  باحلياة  املعنوي  اجلانب  واستبدال 
بفقدان شيء يف حياته، مثل الصحة أو عزيٍز يف األسرة او املال او 
غري ذلك، كلما ينحدرون يف مستنقع اليأس واالحباط ، وهو ما 

اليريده االسالم لنا.

* بصرية احلياة
االن��س��ان  أن���زل لصناعة  ال��ق��رآن اجمل��ي��د ك��ت��اب  أن  م��ع��روف 
وهدايته إىل احلق ليزداد الفرد من خالله قربًا من الرب الكريم. 

املاضني،  بقصص  االستشهاد  اجمل��ال،  هذا  يف  القرآن  أساليب  ومن 
وال��ت��زم  حياته  يف  جن��ح  مم��ن  واالس��ت��ف��ادة  بسريتهم،  واالع��ت��ب��ار 
اجلانب  ويف  واآلخ��رة،  الدنيا  يف  السعادة  وحقق  تعاىل،  اهلل  بسنن 
اآلخر مالحظة من خالف السنن ومترد على احلق فخسر الدنيا 
َوِل��يُّ  »اهللَُّ  الكرمية:  اآلي��ة  يف  جاء  املبني..  اخلسران  وهو  واآلخ��رة، 
َكَفُروا  َوالَّ��ِذي��َن  النُّوِر  ِإىَل  ُلَماِت  الظُّ ِم��َن  ِرُجُهْم  خُيْ َآَم��ُن��وا  الَّ��ِذي��َن 
ُأوَلِئَك  ُلَماِت  الظُّ ِإىَل  النُّوِر  ِمَن  ِرُجوَنُهْم  خُيْ اُغوُت  الطَّ َأْوِل��َي��اُؤُه��ُم 

َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن« )سورة البقرة /257(.
إىل  اإلش��ارة  فيها  مت  ما  هي  الرائعة،  القرآنية  املباحث  وم��ن 
الشباب  فرصة  من  وأه��م  ب��أروع  وليس  الفرص،  اقتناص  أهمية 
واستثمار فرصة العمر، باعتبارها الفرصة الوحيدة الي ال ميكن 
فرصة  استثمار  من  أهم  ليس  فإنه  ولذلك؛  إعادتها،  أو  عودتها 
بالقصص  واالعتبار  الدينية  بالتعاليم  باالستعانة  الشباب 
ال��ص��الة  ال��ب��ي��ت عليهم  ال��ق��رآن��ي��ة، وااله���ت���داء ب��س��رية أه���ل 
لتحقيق  عمومًا..  اهلداية  ف��رص  من  واالستفادة  وال��س��الم، 

السعادة بكافة أبعادها.
ول��ك��ن ه��ن��اك ع��وام��ل رمب���ا مت��ن��ع ال��ش��ب��اب من 
والقيم  اإلمي��ان  نور  احلقيقة..  نور  على  الوصول 
القاتل  الفراغ  مقدمتها  يف  واالخالقية،  الدينية 
اىل مسرية  امل��ن��ض��م��ني  غ��ري  ال��ش��ب��اب  ل���دى 
الضجر  عامل  وايضًا  والدراسة،  التعليم 
ال��ن��ف��س��ي، عند  وال��ض��ي��ق 
الدراسة  يف  املنهمكني 
واحل����ري����ص����ني ع��ل��ى 
هذه  العالية..  الدرجات 
تسهل  ال����ي  ه���ي  احل���ال���ة 
وبعض   ، الفضائية  القنوات  بعض  على 
م��واق��ع االن��رن��ت ، م��ن أن ت��ع��وض ال��ف��راغ 
النفسي، بأفالم وبرامج جتعل الشباب يتحررون 
من كل القيود وااللتزامات االجتماعية والدينية 

واالخالقية.
وحيث يكون قلب الشاب موطنًا لإميان، فإنه سيتحول 
الصلبة  أو األرض  للزرع،  املستعدة  إىل مثل األرض اخلصبة 
الصاحلة للبناء والعمران والسكن، إذ كلما استثمرت هذه 
الشاب  األرض اكثر، تضاعفت قيمتها وبرز مجاهلا.. وقلب 
القرآن  حبديث  وزي��ن  العلم  بنور  امتأل  إن  األرض،  بهذه  الشبيه 
قيمة  اك��ث��ر  ال��س��الم، ك��ان  البيت عليهم  أه��ل  وس���رية  ال��ك��ري��م، 
وجه  على  األفضل  العنصر  ليكون  ترشحًا  وأكثر  تعاىل  اهلل  عند 

األرض، ناهيك عن ضمانه لسعادة الدنيا واآلخرة.
العلم  ن��ور  قلوبهم  يف  مجيعًا  الشباب  يضم  أن  جيب  هنا  من 
بأن ينفصل األثنان عن بعضهما، وإال  أبداً  واإلميان، وال يسمحوا 
استوىل عليهم ظالم اجلهل، وتلوثت قلوبهم، فهم ليسوا فقط ال 
يكونون متدينني، بل يبتعدوا ايضًا عن احلالة االنسانية، واألمثلة 
على ذلك كثرية. و ملن يريد، ليالحظ ما جيري يف الغرب، بل يف 

عموم البالد الي تفتقد نعمة اإلسالم.
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*الشيخ حممد سعيد املخزومي

»إن  السالم:  عليه  الحسني  اإلمام  قال 

املؤمن اتخذ الله عصمته وقوله ومرآته«.

وإرش��اد،  وعظ  كلمة  التقوى  ليست 

هم  بل  الحياة  عن  عازفني  املتقون  وليس 

النمط الرفيع من بني البرش ممن يخوضون 

فاملتقون  الحياة.  اعامق  يف  الغامرة  اللجج 

ألنهم  البرش،  يف  الوسطى  النمرقة  هم 

ومعامل  السالمة  يتوخون يف كل يشء سبل 

الصحة ومناهج النجاح.

• فاملتقون..

هم الوحيدون الذين ال يعملون عمالً، 

وال ينطقون كالماً، وال يفتون يف حكم، وال 

ورسوله  الله  أمر  خالف  أمر،  يف  يحكمون 

رصيحا  املنهج  هذا  وكان  اإلمام،  وخليفته 

اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ ]َيا  تعاىل:  قوله  يف 

ُقوا  ُموا َبنْيَ َيَدِي اللَّ�ِه َوَرُسولِِه َواتَّ ُتَقدِّ
)سورة  َعِليم[  َسِميٌع  اللَّ�َه  إِنَّ   * اللَّ�َه 

الحجرات: ١(

مبعنى، أن من يحكم بخالف حكم الله 

الله  قول  يخالف  أمراً  يقول  أو  ورسوله، 

تعاىل و رسوله صىل الله عليه وآله، ويقدم 

حكمه وفتواه وقوله عىل حكم الله ورسوله 

وقوله، فامنا يخرج من دائرة املؤمنني بالله 

الصحة  منهاج  عىل  الخروج  من  الحذرين 

والسالمة.

ألن املتقي هو املؤمن الذي اتخذ الله 

فهو  مرآته،  وقوله  يشء،  كل  يف  عصمته 

فيلتزم  الخطاب  بهذا  يعنيه  الله  أن  يعلم 

ما  عىل  ورأيه  وقوله  حكمه  تقديم  بعدم 

حكم  من  بعده  من  ولالمام  ولرسوله  لله 

أو  فردية  كان يف قضية  وقول ورأي. سواء 

فكرية  اقتصادية،  أو  سياسية  اجتامعية، 

ويعلم  القول  يسمع  الله  عقائدية، ألن  أو 

النوايا فضال عن االفعال.

• واملتقون...

وفكراً  قوالً  الصحيح  املنهاج  عىل  هم 

عن  التباعد  يحذرون  النهم  وعمالً،  وعلامً 

الله الذي اتخذوه منعة لهم وحصنا، وبذلك 

فربهم تعاىل يسددهم، ويجعل لهم فرقانا 

ومييزون  والخطأ،  الصحيح  بني  به  يفرقون 

بني  يخلطون  وال  والطالح،  الصالح  بني  به 

كل  يف  مهتدين  فيكونون  والضار،  النافع 

خطوة يخطونها، متجهني باالتجاه الصحيح  

إِن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ ]َيا   : تعاىل  قال  إذ 

ْر  َوُيَكفِّ ُفْرَقاًنا  ُكْم  لَّ جَيَْعل  اللَّ�َه  َتتَُّقوا 
ُذو  َلُكْمَواللَّ�ُه  َوَيْغِفْر  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُكْم 

اْلَفْضِل اْلَعظِيِم[)سورة األنفال: ٢٩(. 
وال  تعاىل  الله  يحذر  ال  فالذي  إذن؛ 

ربه  يسدده  ال  الحق،  عىل  الخروج  يتقي 

  املتقون هم الذين ال 
ينظرون إىل األمور إاّل بعني 

قبول اهلل وعدم قبوله، 
متساحمون متباذلون، 

يتفانى بعضهم يف سبيل 
تقدمي اخلدمة لآلخرين، 

ملعرفتهم انها خدمة 
ألنفسهم يوم ال ينفع فيه 

مال وال بنون  
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فيتخبّط  األم��ور  عليه  فتختلط  بفرقان 

ويترصف بشكل عشوايئ، فيفسد وال يصلح 

وييسء، وال يحسن.

• واملتقون..

سبيل  عىل  الخروج  يحذرون  النهم 

يف  والصدق  النجاح  ويتوخون  االستقامة 

من  الصدق  يتعلمون  تراهم  حياتهم، 

الله  رس��ول  وهم  فيتولونهم،  الصادقني 

الله عليهم،  الصادقون صلوات  بيته  وأهل 

باأللف  )املُعرّفة  الصادقني  كلمة  ان  إذ 

الله  يعنيهم  الذين  الصادقني  تعني  والالم( 

بالصدق،  الخلق  عند  واملعروفني  تعاىل، 

وخلفائه  األمني  الصادق  من  أصدق  ومن 

أهل  مع  فاملتقون  امليامني؟   املعصومني 

سبحانه  قوله  لرصيح  وأبدا  دوماً  البيت 

�َه  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ الَّ َا  ]َيا َأهيهُّ وتعاىل: 

التوبة:  )سورة  اِدِقنَي[  الصَّ َمَع  َوُكوُنوا 
 .)١١٩

يف  الله  يتقون  الذين  املؤمنون  إذن؛ 

هم  الصادق،  الحياة  سبيل  عن  الخروج 

الذين يكونون مع رسول الصدق واهل بيته 

صلوات الله عليهم. 

• واملتقون...

الله  إلتقائهم  الصحيح،  املنهاج  عىل 

يف  فُهم  االستقامة،  سبيل  عن  الخروج  يف 

ظل عناية ربهم مغمورون. ولذلك فحينام 

من  دوم��ا  يكونون  اجتامعيا  يتعاملون 

املصلحني، و يرون أبناء جنسهم أخوة لهم، 

ربهم:  لقول  الدين  يف  وإما  الخلقة  يف  إما 

َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمنُوَن  اَم  ]إِنَّ
ُكْم ُتْرمَحُوَن[  �َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َأَخَوْيُكْم َواتَّ

)سورة الحجرات: ١٠(.

• واملتقون....

مستقيمون  االجتامعية  عالقاتهم  يف 

السبيل  ع��ن  الزيغان  ي��ح��ذرون  النهم 

الصحيح، فرتاهم ينظرون إىل اآلخرين بعني 

السالمة ال البغض، وعني التسامح ال الحقد، 

عىل  القائم  التكذيب  ال  التصديق  وعني 

الشك والظن، وإن قابلهم اآلخرون بالضد.

معدن  يبقى  أن  عندهم  املهم  أن  إذ 

املؤمن املتقي سليام صافيا رائقا. وقد قال 

اْجَتنُِبوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ ]َيا  عزّوجّل 

إِْثٌم  الظَّنِّ  َبْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  َن  مِّ َكثرًِيا 
ْعُضُكم َبْعًضا  ُسوا َواَل َيْغَتب بَّ َواَل جَتَسَّ
َأحُيِبهُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا 
اٌب  �َه َتوَّ �َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

ِحيٌم[)سورة الحجرات: ١٢(.  رَّ
القاعدة  عىل  القائم  املؤمن  إذن؛ 

وال  والشك،  بالظّن  يعمل  ال  الصحيحة، 

ملؤها  بعني  ينظر  بل  والتجسس،  الريبة 

رىًض وصفاء، وعىل الله باقي الحساب فهو 

أخيه  عىل  املرء  تاب  ما  إذا  ويعفو  يتوب 

وعفا. 

• واملتقون...

منهم  يصدر  ال  أن  يسعون  الذين  هم 

فإذا  االش��ارة،  سبيل  عىل  ولو  ألحد  أذى 

يف  ويوقع  ي��ؤذي  مبا  يتناجون  ال  تناجوا 

عىل  أنهم  ذلك  الريب،  اآلخرين  قلوب 

يحومون  فال  الحياة،  يف  الصحيح  املنهاج 

الذات،  حول  يدورون  وال  الشبهات،  حول 

َ��ا  َأهيهُّ ]َي��ا  بقوله:  ربهم  خاطبهم  وق��د 

َتَتنَاَجْوا  َفاَل  َتنَاَجْيُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ
ُسوِل  الرَّ َوَمْعِصَيِت  َواْلُعْدَواِن  ْثِم  بِاإْلِ
�َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ َوالتَّْقَوٰى  بِاْلرِبِّ  َوَتنَاَجْوا 
وَن[ )سورة املجادلة: ٩(.  رَشُ ِذي إَِلْيِه حُتْ الَّ
يراعي  ال  مبا  يتناجى  فمن  هذا  وعىل 

غريه فليس عىل املنهاج الصحيح يف الحياة 

وليس من املتقني.

• واملتقون...

إالّ  األم��ور  إىل  ينظرون  ال  الذين  هم 

مجال  ففي  قبوله،  وعدم  الله  قبول  بعني 

يتفاىن  متباذلون،  متسامحون  االجتامع 

لآلخرين  الخدمة  تقديم  سبيل  يف  بعضهم 

ملعرفتهم انها خدمة ألنفسهم يوم ال ينفع 

درج��ات  هي  وتلك  بنون.  وال  م��ال  فيه 

َا  َأهيهُّ ]َيا  تعاىل:  قال  وقد  املتقون  ينالها 

يِف  ُحوا  َتَفسَّ َلُكْم  ِقيَل  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ
َلُكْم  �ُه  اللَّ َيْفَسِح  َفاْفَسُحوا  امْلََجالِِس 
�ُه  اللَّ َيْرَفِع  َفانُشُزوا  انُشُزوا  ِقيَل  َوإَِذا 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَّ الَّ
َخبرٌِي[  َتْعَمُلوَن  باَِم  �ُه  َواللَّ َدَرَجاٍت 

)سورة املجادلة: ١١(. 

املنهاج  وعىل  متٍق،  غري  األن��اين  وألن 

الخاطئ، فهو ينظر اىل ذاته ويهتم مبا يدور 

ساقط  الدائرة  هذه  غري  وكل يشء  حولها، 

وميزان  الحق  منطق  لجهله  ميزانه  من 

الحياة. 

ويف ذلك خرسان الدرجات الرفيعة يوم 

يرفع الله بعض الناس عىل بعض، مبا نجحوا 

يف استثامر الحياة الدنيا لصناعة األخرى.

• واملتقون...

يسعون  تراهم  املجتمع  صعيد  عىل 

نحو  مجتمعهم  مستوى  رفع  إىل  جاهدين 

الُعال والتقدم، فال يصّغر بعضهم بعضاً، وال 

يسقط بعضهم بعضاً، لعلمهم أن يف ظلم 

اآلخرين، ظلامً النفسهم، النهم من املجتمع 

وإذا  ارتفعوا،  ارتفع،  فإذا  املجتمع،  ويف 

بعض  يعملون يف  فهم  لذا  سقط، سقطوا، 

قال  وقد  واالرتقاء  التسامي  نحو  املجتمع 

ِذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر  َا الَّ لهم تعاىل: ]َيا َأهيهُّ

ا  َخرْيً َيُكوُنوا  َأن  َعَسٰى  َقْوٍم  ن  مِّ َقْوٌم 
ن نَِّساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ  نُْهْم َواَل نَِساٌء مِّ مِّ
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  على صعيد املجتمع تراهم يسعون جاهدين إىل رفع مستوى 
جمتمعهم نحو الُعال والتقدم، فال يصّغر بعضهم بعضًا، وال يسقط 

بعضهم بعضًا، لعلمهم أن يف ظلم اآلخرين، ظلمًا النفسهم، النهم 
من املجتمع ويف املجتمع  
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َواَل  َأنُفَسُكْم  َتْلِمُزوا  َواَل  نُْهنَّ  مِّ ا  َخرْيً
َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق 
َيُتْب َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم   ْ ياَمِن َوَمن ملَّ َبْعَد اإْلِ

الظَّاملُِوَن[ )سورة الحجرات: ١١(. 
ومن هنا فإن كل من يسخر من غريه 

ويظلم اآلخرين، فهو عىل السبيل املعوجة، 

من  يكن  مل  ألنه  الصحيح  املنهاج  عىل  ال 

املتقني. 

• واملتقون...

االجتامعي  الصعيد  ع��ىل  تجدهم 

كل  يف  لهم  وبياناته  الله  أحكام  يرتسمون 

لهم  خري  من  بياناته  يف  ملا  وكبرية،  صغرية 

يف  لطريقتهم  وتصحيح  ملسارهم  وتوجيه 

الحياة.

ففي تنظيم عالقاتهم يف داخل بيوتهم 

أوالً،  بينهم  فيام  الحشمة  لحفظ  أولوية 

وثانياً؛ لحامية أفراد األرسة من سهام ابليس 

مبواقف  الفرد  شخصية  تلويث  تريد  التي 

أو مناظر أو مشاهد أو كلامت يسمعها يف 

الصغر.

الطريق  عىل  وألنهم  فاملتقون  ولذلك؛ 

بيّنه  ما  مبيزان  كل يشء  يضعون  الصحيح، 

كان  ومن  األبناء  فريبون  لهم،  تعاىل  الله 

أن  عىل  كبار  أو  صغار  من  حوزتهم  يف 

يرسموا لهم حدودا داخل املنزل، يحرتمون 

فال يرسحون  الجلوة،  و  الخلوة  أوقات  بها 

هو  فاملتقي  سد.  أو  حد  بدون  وميرحون 

الذي يحرتم حدود ما انزل الله من أحكام 

سبحانه  قال  وقد  العالقة،  تلك  لتنظيم 

ِذيَن آَمنُوا لَِيْسَتْأِذنُكُم  َا الَّ وتعاىل: ]َيا َأهيهُّ

ِذيَن مَلْ َيْبُلُغوا  ِذيَن َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َوالَّ الَّ
َقْبِل  ن  مِّ اٍت  َمرَّ َثاَلَث  ِمنُكْم  احْلُُلَم 
ثَِياَبُكم  َتَضُعوَن  َوِحنَي  اْلَفْجِر  َصاَلِة 
اْلِعَشاِء  َصاَلِة  َبْعِد  َوِمن  الظَِّهرَيِة  َن  مِّ
َواَل  َعَلْيُكْم  َلْيَس  ُكْم  لَّ َعْوَراٍت  َثاَلُث 
اُفوَن َعَلْيُكم  َعَلْيِهْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
�ُه  اللَّ  ُ ُيَبنيِّ لَِك  َكَذٰ َبْعٍض  َعىَلٰ  َبْعُضُكْم 
َحِكيٌم[  َعِليٌم  َواللَّ�ُه  اآْلَي��اِت  َلُكُم 

)سورة النور: ٥٨(. 

• واملتقون....

هم الذين يحفظون ما حدده الله لهم 

فال  االجتامعية،  عالقاتهم  لهم  ينظم  فيام 

يدخل بعضهم عىل بيوت بعض إالّ بنظام، 

املنحى  عن  خرج  فقد  خالف  فمن  وإال 

الصحيح يف الحياة، ومن كان كذلك فيتورط 

يف أزمات اجتامعية ومداخالت عائلية وعقد 

نفسية وغريها ولذلك فقد ذكّرهم الله حتى 

اليخرسوا فقال تعاىل : ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

اَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغرْيَ بُيُوتُِكْم َحتَّٰى تَْستَأْنُِسوا 

َوتَُسلُِّموا َعىَلٰ أَْهلَِها ذَٰلُِكْم َخرْيٌ لَُّكْم لََعلَُّكْم 

تََذكَُّروَن ( )سورة النور: ٢٧(. 

• واملتقون...

وما  الدنيا  إىل  ينظرون  الذين  هم 

الدنيا  حيث  اآلخ��رة،  بعني  فيها  يصنعون 

إالّ  لهم  متثل  وال  وحقرية  صغرية  عندهم 

ولذلك  نهار،  من  ساعة 

مبا  يستثمرونها  فهم 

يف  لهم مجداً  يصنع 

اآلخرة. 

وألن�����ه�����م 

عىل  فُهم  متقون، 

الصحيح  الطريق 

فيام  ال��ح��ي��اة  يف 

يفعلون ويقولون 

وما يصنعون 

ن  ثو يُحد و

وق���د ق��ال 

ت��ع��اىل: ]َي��ا 

آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ
�َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس  ُقوا اللَّ اتَّ

�َه  �َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ مَّ
َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلوَن[ )سورة الحرش: ١٨(.

• واملتقون...

وعىل  أمرهم،  من  بصرية  عىل  وألنهم 

السبيل الواضح املرسوم لهم، فُهم يعملون 

عليه  الله  صىل  األكرم  الرسول  أمرهم  مبا 

وآله، فال يخرجون عنه مقدار أمنلة وإن 

راقت لهم الدنيا وأظهرت لهم مفاتنها 

املهم  ورج���ال،  وسلطة  وخيل  م��ال  من 

عندهم االلتزام مبا أمر الرسول واالبتعاد عام 

نهى عنه، ألن الحساب عسري والعمر قصري 

ربهم  حذرهم  وقد  العقاب  شديد  والله 

َرُسولِِه  َعىَلٰ  اللَّ�ُه  َأَفاَء  ا  ]مَّ تعاىل:  بقوله 

ُسوِل َولِِذي  ِمْن َأْهِل اْلُقَرٰى َفِللَّ�ِه َولِلرَّ
بِيِل  اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰيَوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ
َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُكْم  َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة 
هَنَاُكْم  َفُخُذوُهَوَما  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما 
�َه إِنَّ اللَّ�َه َشِديُد  ُقوا اللَّ َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ

اْلِعَقاِب[ )سورة الحرش: ٧(.
الصحيح  املنهاج  عىل  كان  فمن  إذن، 

أمر  الذين  إال  ودينه،  عقيدته  يف  يقلّد  ال 

بيته  وأهل  بهم، وهم محمد  الله ورسوله 

الله عليهم، وحسب دون غريهم،  صلوات 

وأولئك هم املتقون.

-----------------

* عامل دين مقيم يف كندا



ثقافة رسالية

* باسم عبد احلسني
العلم و التقوى صنوان يكمل أحدمها اآلخر، فال خري يف علم 
ال تقوى فيه، كام اّن التقوى التي ينقصها العلم تعّد ناقصة، فكام أمر 
تعاىل بطلب العلم وقال: ]َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم[ )سورة طه /114(، 
ُقوا اهللََّ  أمر أيضًا بطلب التقوى يف آيات عديدة منها قوله � تعاىل: ]َفاتَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن[ )سورة املائدة /100(.  َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلَّ
والعلم عىل درجات ومراحل، فليست العلوم يف مستوى واحد، 
فهناك علوم األبدان وعلوم األديان واألرواح، وعلم األبدان بدوره 
ينقسم اىل مئات بل آالف االقسام، فقد اكتشف االنسان حلد اآلن 
املئات من احلقول العلمية، و كذلك احلال بالنسبة اىل علوم الدين، 
– مثاًل- هناك من يتوصل اىل تفسري آية واحدة،  ففي علم التفسري 
من  التفسري  يتقن  من  وهناك  كله،  القرآن  بتفسري  حييط  من  وهناك 

وجه واحد، وهناك من يتقنه من أوجه خمتلفة. 
وكام ان العلم درجات و أقسام فكذلك التقوى، وربام كان 
التقوى  ان  نحسب  فنحن  احلقيقة،  هذه  جيهل  منا  الكثري  هناك 

الروادع  اهنا جمموعة متكاملة من  حالة واحدة، يف حني 
البعض  بعضها  اىل  جتتمع  النفسية  امللكات  و 

أرضب  ذلك،  ولتوضيح  التقوى،  لتشكل 
التقوى  وحقول  انواع  عىل  التاليني  املثالني 

ودرجاهتا: 
فبالنسبة ألنواع التقوى هناك من الناس 
لك  باع  دينارًا  أعطيته  فإن  املال  خيدعه  من 

دينه، ومن الناس من ال خيدعه املال بل خيدعه 
وعن  دينه  عن  لك  تنازل  مدح  بكلمة  عليه  أسبغت  فإن  اجلاه، 

ولكن ختدعه  واملنصب،  املال  الناس من ال خيدعه  تقواه، ومن 
شهواته اجلنسية، فال يمتلك نفسه يف مواجهة اإلغراء اجلنيس.
إذن؛ حقول التقوى متعددة، ويف مجيع هذه احلقول يكون 
االنسان بحاجة اىل مناعة تصونه من املغريات املختلفة التي 

تنمية  اساليب  وتعتمد  داخله.  يف  التقوى  هتزم  أن  حتاول 
التقوى يف النفس االنسانية بالدرجة االوىل عىل استعداده 
اىل  يفتقر  ممن  الكثري  وهناك  رعايتها،  يف  مثابرته  ثم  ومن 
هذه املناعة، فنرى إن أبسط املغريات من املمكن ان تؤدي 

به اىل االنحراف والكفر وبالتايل اىل النار. 
آلخر،  مرض  من  ختتلف  اجلسم  مناعة  ان  وكام 
حني  يف  احلُّمى،  ضد  مناعة  لدهيم  الناس  فبعض 
يفتقرون اليها إزاء مرض آخر وهكذا سائر االمراض، 
كذلك احلال بالنسبة اىل مناعات الروح، وثمة التفاتة 
ينبغي التوقف عندها، والتأمل فيها تكمن يف  سورة 
التقوى  حول  آخرها  اىل  أوهلا  من  تدور  فهي  البقرة 
ولكن يف جماالت متعددة؛ يف اجلهاد، ويف احلج، ويف 

العبادات، ويف العالقات الزوجية، والشؤون االقتصادية.
ما  منها  التقوى،  درجات  حول  عديدة   - حّية  أمثلة  وهنالك 
جرى يف عهد معاوية عندما بعث يف طلب رجل وقال له: أريد منك 
اآلية  اّن هذه  تثبت  ايب طالب، وأن  ابن  ذّم عل  ان ختتلق حديثًا يف 
ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللَِّ َواهللَُّ َرُءوٌف  الكريمة »َوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ
بِاْلِعَباِد«، قد نزلت يف إبن ملجم وأن اآلية »َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك 
َصاِم«،  اخْلِ َأَلدهُّ  َوُهَو  َقْلبِِه  يِف  َما  َعىَل  اهللََّ  َوُيْشِهُد  ْنَيا  الدهُّ احْلََياِة  يِف  َقْوُلُه 

نزلت يف عل بن ايب طالب..! 
فقال الرجل: هذا احلديث يتطلب ماالً كثريًا فكم تعطيني..؟! 
مائة  لك  فقال:  أغىل..!  البضاعة  فقال:  درهم،  ألف  مخسني  فقال: 
هذا  يضاعف  معاوية  فأخذ  أيضًا..!  قليل  انه  فقال:  درهم،  ألف 

املبلغ حتى إتفقا عىل نصف مليون درهم..!
علاًم  فيه  ونكتسب  علينا  يمر  يوم   كل  ويف 
هذا  بنفس  تقوى  نكتسب  أن  علينا  جديدًا، 
التقوى  ونقصت  العلم،  زاد  فإذا  املقدار، 
كان رضر العلم أكثر من نفعه، كام يقول 
ومل  علاًم  ازداد  »من  الرشيف:  احلديث 

يزدد خشوعًا، مل يزدد عن اهلل أالّ بعدًا«. 
إبليس  كان  لقد 
ولكن  ع��امل��ًا، 
هذا  علمه 
أخ��ل��ده 
االرض  اىل 
أن  ب����دل 
منها،  يرفعه 
انفصل  علمه  ألن 
أشار  ذلك  واىل  التقوى،  عن 

الشاعر: 
لوكان للعلم من غري التقى رشف     

لكان أرشف خلق اهلل إبليس 
من  االنسان  تقي  التي  هي  التقوى  فان  لذا 

يوم  االنسان أه���وال  يشعر  العصيب  اليوم  هذ  ففي  القيامة. 
التي  كالصالة  اليوم،  هذا  كروب  من  حيفظه  من  اىل  ماسة  بحاجة 
يؤدهيا االنسان كاملة برشوطها، فإهنا تأيت اليه يوم القيامة يف صورة 
سوف  معك،  أنا  له:  يقول  ثم  الريح،  طيب  الوجه،  حسن  إنسان 
أساعدك، ويف غري هذه احلالة تأيت هذه الصالة اىل االنسان يف صورة 
كائن مسخ مشّوه، ولذلك جاء يف احلديث الرشيف: )ال يقبل من 

صالة املرء إالّ ما يلتفت فيه(. 
الصالة هي  بكاملها، فهذه  الصالة  نؤدي  أن  اىل  فنحن بحاجة 
التي تزيد من تقوى االنسان برشط ان يصليها بخشوع ويتوجه اىل 

اهلل تعاىل فيها.
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* إعداد / زكي النارص
ثورية  دع��وة  ال��س��الم..  عليه  احلسني 
ال��ذات  على  وال��ث��ورة  واإلص����الح  للتغيري 

وعلى الواقع الفاسد.. 
بإطار  يقدمها  احلسينية  الرؤية  هذه 
يف  املوسوي  حممود  السيد  مساحة  جديد 
عنوان:  حتت  مؤخراً  صدر  له  تأليف  آخر 
وسفينة  ه��دًى  مصباُح  احلسينية  »الثورة 
يف  واقعه  يقرأ  ألن  القارئ  ويدعو  جن��اة«. 
من  املعاصر،  والسياسي  الثوري  حراكه 
تقوميًا  املباركة،  احلسينية  الثورة  خالل 
للواقع بهدى اإلمام احلسني عليه السالم، 

ألنه »مصباح هدى وسفينة جناة«.
ال��ك��ت��اب ت��ق��ّس��م ع��ل��ى ث���الث ع��ن��اوي��ن 
رئيسة: »الثورة احلسينية.. شعاع مستمر«. 
و »ح���ق ال���ث���ورة ض��د ال��ض��امل��ني«، و«وع���ي 
احل����راك ال��س��ي��اس��ي م��ن وح���ي ع���اش���وراء«. 
وحت���ت ه���ذه ال��ع��ن��اوي��ن، ت��ت��ف��رع ع��ن��اوي��ن 
موضوعات  امل��ؤل��ف  فيها  يناقش  فرعية 
وقراءتها  احلسينية  النهضة  بشأن  عديدة 

بالشكل الصحيح، وسبل االسرشاد بها. 
التمهيد«،  سبيل  »ع��ل��ى  ع��ن��وان  حت��ت 
يسعى السيد املؤلف ألن يضع واقع احلراك 
يف  املسلمون  يعيشها  الي  التغيري  وعملية 
ضوء وطريق االمام احلسني عليه السالم. 

واشار اىل عقليتان تقرءان الواقع وحتاوالن 
العقلية  األوىل:  بافكارها:  اجملتمع  تغذية 
ذاتها،  وبالتحوالت  نفسه،  باحلدث  املتأثرة 
بناء  وثقافتها  فكرها  صياغة  على  فتعمل 
على املعطيات الي تالمسها، وهذه العقلية 
بينه  املالئمة  للواقع، وحتاول  إمنا ختضع 
وب���ني م��ا ت��ؤم��ن ب��ه م��ن ف��ك��ر وع��ق��ي��دة يف 
العقلية  ذاتها  وه��ي  استقرابية.  حماولة 
الرباغماتية أو الذرائعية الي تتبنى املذهب 
على  ي��ق��وم  ال  ال���ذي  السياسي  الفلسفي 
اجملتمع  حلركة  أيديولوجي  تفسري  أي 
اآلنية،  النتائج  إىل  ينظر  وإمنا  والتاريخ، 
اإلسالمي  ال��داخ��ل  م��ن  البعض  أن  فنرى 
يتبنى هذه النظرية دون أن يعي حقيقتها.

تقرأ  ال��ي  فهي  الثانية  العقلية  أم��ا 
والسنن  اإلهلية  السنن  خ��الل  من  ال��واق��ع 
التارخيية الثابتة، لتكتشف أسرار التغيري، 
كل  م��ع��ّززة  ال��ت��ح��رك،  خالله  م��ن  وتبين 
ال  الي  وعقيدتها،  رؤاه��ا  من  بالثابت  ذلك 
تقبل التغيري وال التحويل، باعتبارها سنن 

)تارخيية( إهلية. 
وص��اح��ب  ال��ث��ائ��ر  االن��س��ان  أن  مبعنى 
ذو بصرية قرآنية  يكون  ان  القضية، جيب 
ال  ان��ه   : املوسوي  السيد  عنه  ويقول  ايضًا. 
عن  يتنازل  وال  رؤاه  يف  للواقع  يستسلم 
على  وي��ن��ادي  يعمل  فهو  التغيري،  طموح 

قراءة في كتاب:
الثورة الحسينية .. 

مصباُح هدًى 
وسفينة نجاة

  اخلطاب املغالط 
الذي يصف احلراك 

اجلماهريي بــ "العنفية" 
عندما تدافع اجلماهري 

عن نفسها، أو حتى 
عندما تقوم باحتجاجات 
سلمية بحسب الفهم 

السياسي، يأتي من 
مصادر تريد وأد أي حتّرك 

للشعوب ضد الظلم 
والعدوان، ليكون الناس 

يف سبات، و ليلعب 
أمثال يزيد مبقدرات 

األمة  
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اهللََّ  وا  َتنرُصُ إِن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ ]َيا  ال��دوام: 
حممد  )سورة  َأْقَداَمُكْم[  َوُيَثبِّْت  ُكْم  َينرُصْ
توصلهم  الي  باألسباب  الناس  ليأخذ   .)7

إىل حياة الكرامة. 
واملشكلة هنا يعرب عنها مساحته بانها: 
بالواقع  الي تتأثر  العقليات  تكمن يف تلك 
ثقافتها  يصيغ  ال���ذي  ه��و  ال��واق��ع  فيكون 
وينتفضون  ي��ن��ت��ش��رون  ف��راه��م  ورؤاه�����ا، 
يعيشون  حينما  التغيري،  بإمكان  وينادون 
انتصارات اآلخرين، وتلك االنتصارات الي 
يعيشها البشر بال شك تبعث برسائل للعقل 
لعله ينفض عنه غبار اهلزمية، كما حدث 
العدو  على  لبنان  يف  املقاومة  انتصار  من 
اإلس��رائ��ي��ل��ي، وك��م��ا ح��دث يف ت��ون��س من 
يف  التغيري  وع��واص��ف  الديكتاتور،  ه��روب 
ترّكب  ال��ي  العقلية  ه��ذه  أن  إال  م��ص��ر، 
آل��ي��ات  وت��ك��ون  ال��ت��ح��والت  ع��ل��ى  قناعاتها 
انتصارات اآلخرين، ال ميكن  تفكريها عرب 
الكبت،  وحياة  الظلم  واق��ع  يف  بها  الوثوق 
إىل  اإلنسان  فيه  حيتاج  ال��ذي  الوقت  ذلك 
احلركة من أجل تغيري واقعه أكثر من 

أي شيء آخر.

هل هنضة اإلمام 
احلسني عليه السالم تعّد ثورة؟

ي��ؤك��د ال��س��ي��د حم��م��ود امل���وس���وي يف 
يوم  يف  ج��رى  ما  أن  على  اجل��دي��د،  مؤلفه 
الذات  على  حقيقية  ثورة  كان  عاشوراء، 
ال��ف��اس��د، يف إط��ار اإلص��الح  ال��واق��ع  وعلى 
وال��ت��ق��وي��م وال��ت��غ��ي��ري، م��وض��ح��ًا ان ال��ث��ورة 
الصدامات  تستجلب  ان  بالضرورة  ليست 
ال��ش��وارع وغ��ري ذل��ك. وقد  العنيفة وح��رب 
»ال��ث��ورة«  لفظ  إط��الق  يرفض  من  ناقش 
السالم.  عليه  احلسني  االم��ام  نهضة  على 

يقول مساحة السيد املوسوي:
الكريم  القرآن  يستخدم  مل  مِلَ  فيقال: 
التغيرِي  إىل  ال��ّدع��وِة  يف  »ال��ث��ورة«  كلمة 
���د هل��ا اس��ت��ع��م��ااًل يف  واإلص������الح..؟ وال جَنِ
الطاهرين؟!  واألئّمِة  األمني  النيبِّ  أحاديِث 
ال��ث��ورة هي  وه���ذا حم��ض اش��ت��ب��اه. فكلمة 
السياسي  التحّرك  من  حالة  على  للداللة 
كلمة  وه���ي  م��راح��ل��ه،  م���ن  م��رح��ل��ة  أو 
لذلك  التحّرك،  من  احلالة  هلذه  وصفية 
أو  أن نرفضها  الصحيح منهجيًا  ليس من 

نقبلها على أساس استخدامها يف النصوص 
استخدامها؛  عدم  أو  املعنى  بهذا  الشرعية 

ألنها ببساطة، من الكلمات الوصفية..
امل��ؤل��ف يف  استشهد  اخ���رى  م��ن ج��ه��ة 
تقريب مفهوم »الثورة« اىل الواقع، حبديث 
لسماحة آية اهلل السيد هادي املدرسي حول 
ي��ق��ول مساحته:  ال��ث��وري��ة« ح��ي��ث  »ال����روح 
الي  التجاوز  روح  هي  الثورية،  ..ف��ال��روح 
أنقاض  على  جديد  واقع  خلق  إىل  تتطلع 
بالعقبات  واقع قديم، وهي روح االستهانة 
وال��ن��ك��س��ات يف س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق األه����داف، 
اهتمامًا  تهتم  ف��إن��ه��ا  ذل���ك  ع��ل��ى  وع����الوة 
وتكتيكاتها  وقوانينها  بوسائلها  ك��ب��رياً 

اخلاصة بها( .

حق الثورة عىل الظاملني
حديث  ج���رى  االس��الم��ي��ة  ب��الدن��ا  يف 
مسألة  حول  الزمن  من  عقود  منذ  طويل 
ال��ت��ح��رك ض��د احل��اك��م ال��ظ��امل وال��ث��ورة 
ض��ده واس��ق��اط��ه، اس��ت��ض��اءًة ب��ه��دى االم��ام 
احلسني عليه السالم. ويتسائل املؤلف: هل 
أن اإلمام احلسني عليه السالم استثناء يف 
قيامه؟ أم أنه قدوة حيتذى سبيله ملقارعة 

الظاملني ولرد الظلم وإقامة العدل؟  
جييب  املؤلف: إن »اإلمام احلسني عليه 
النجاة«،  وسفينة  اهل��دى  ح  مصبا  السالم 
كالمه  يف  عصر،  كل  ويف  شيء  كل  يف 
عليهما  احلسن  أخيه  مع  وهو  قيامه،  ويف 
ال��س��الم، إم��ام��ان ق��ام��ًا للجهاد وال��ث��ورة أو 
تكالب  أن  إال  قعدا. فهذه حقيقة واضحة، 
جعل  املوالني،  على  الباليا  وهجوم  الزمان 
تتحّول  نفسية،  بانهزامية  يصاب  البعض 
يف  فلسفة  إىل  ثم  وم��ن  فكرة،  إىل  بعدها 
وذلك  العلماء-  أحد  يقول  كما   - احلياة، 
ال��رواي��ات  بعض  على  التعّكز  خ��الل  م��ن 
ال��واردة يف كتب احلديث، والي قد يفهم 
منها إش���ارة إىل ع��دم ج��واز اخل���روج ضد 
وعدم  واجلور،  الظلم  دفع  وعدم  الظاملني، 

إنكار املنكر.
إال ان السيد املوسوي ومن خالل نظرة 
االستسالم  فكرة  إن  يؤكد:  استقصائية، 
وع���دم ج���واز اخل���روج على ال��ظ��امل وع��دم 
رؤوس  فوق  بالظاملني  والقبول  الظلم،  رد 
تكن  مل  أف��س��دوا،  وإن  حتى  وال��ب��الد  العباد 

واردة يف مدرسة أهل البيت عليهم السالم، 
مدرسة  أصحاب  بها  ابتلي  جدلية  هي  بل 
اخلالفة بسبب جهود بين أمية يف حتريف 
على  بهم  بالقبول  الناس  ليقوم  الروايات، 

أساس ديين.
ال��ب��ي��ت فيشري  أه���ل  م���درس���ة  أم���ا يف 
البعض  توجه  اىل  املوسوي  السيد  مساحة 
منها  يفهم  ال��ي  ال��رواي��ات  ببعض  لألخذ 
رفض النهوض بوجه الظامل، مثل احلديث 
املروي عن االمام الصادق عليه السالم قال: 
ِمْن  ِحْلسًا  ُك��ْن  َو  َبْيَتَك  اْل��َزْم  َسِديُر  »...َي��ا 
َأْحاَلِسهِ َو اْسُكْن َما َسَكَن اللَّْيُل َو النََّهاُر َفِإَذا 
ِإَلْيَنا  َفاْرَحْل  َخَرَج  َقْد  ْفَياِنيَّ  السُّ َأنَّ  َبَلَغَك 
هذا  يف  آخر  حديث  ويف   . ِرْجِلَك  َعَلى  َلْو  َو 
االجتاه عن الصادق عليه السالم ايضًا: َقاَل: 
»ُكلُ َراَيٍة ُتْرَفعُ َقْبَل ِقَيامِ اْلَقاِئمِ َفَصاِحُبَها 

َطاُغوٌت ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ .

الربيع احلسيني و احلراك السيايس
حيكم السيد املؤلف الربط بني نهضة 
االمام احلسني عليه السالم ضد االحنراف 



العربية  ال��ش��ع��وب  نهضة  وب���ني  االم����وي، 
ض��د احن���راف���ات وط��غ��ي��ان احل��ك��ام خ��الل 
ال��ع��ام��ني امل��اض��ي��ني، وي��وض��ح ان ع��اش��وراء 
تعد مومسًا لتفعيل قيم انسانية من قبيل 
احلرية والكرامة واإلباء واإليثار والتحدي 
والتغيري ومواجهة الظلم، أما ساحة وربيع 
– ي��ق��ول  ف��ه��ي ك���ل أرض  امل���وس���م،  ه���ذا 
ع��اش��وراء  ق��ي��م  ب���ذور  تستقبل  مس��اح��ت��ه- 
تفعيلها  ليتم  م��ب��ادئ��ه��ا،  ب��ع��ذب  وت��رت��وي  
فيها  حتيى  أرض  كل  فتكون  ومتكينها، 
يوم  وكل  كربالء،  أرض  هي  القيم  تلك 

ترفع فيه تلك القيم فهو يوم عاشوراء.
الواقع  يعيشه  ما  إن  املؤلف:  ويضيف 
العربي اليوم من أحداث سياسية متالحقة 
وم��ط��ال��ب ل��ل��ت��غ��ي��ري، و جم��اب��ه��ة ال��ظ��ل��م 
ي��ص��ّن��ف يف ج��ه��ة م��ن جهاته  وال��ط��غ��ي��ان، 
ض��م��ن ال��رب��ي��ع احل��س��ي��ين، ح��ي��ث أن آث��ار 
وروح  واض��ح��ة،  ك��ان��ت  احلسيين  النهج 
من  وجم��م��وع��ة  ال��ك��رام��ة  وروح  التغيري 
االساس  الصيغة  كانت  احلسينية،  القيم 
يف هذه التحركات. وقد يستغرب البعض 
من ذلك، - يقول السيد املؤلف- فيقول: أن 
جمموعة من الساحات الي كانت حمط 

الثورات الراهنة، مل يكن فيها ذكر لإمام 
للشعائر  إحياء  وال  السالم  عليه  احلسني 
الساحات  ه��ذه  تصّنف  فكيف  احلسينية، 

ضمن الربيع احلسيين!
التأثري  أن  نقول:  ذلك  على  ولإجابة 
ت��أث��رياً  ي��ك��ون  ب��ال��ض��رورة  ليس  فعل  ألي 
ال��ت��أث��ري بشكل غري  ي��ك��ون  ف��ق��د  م��ب��اش��رًا، 
مباشر، أي عرب تعدد وسائط التأثري، وعرب 
التوجهات  م��ؤث��رة يف  أج���واء  م��ن  م��ا خيلق 
املراكمة  التأثريات  خالل  من  أو  العامة، 
ت��ارخي��ي��ًا يف أص���ل ال��ث��ق��اف��ة ون���وع ال���رؤى 

واملناهج.
وك���ذل���ك  مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر هل���ذا األم��ر 
أنبأنا  ال��ت��اري��خ  أن  وه���و  آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
نهج  متباينان،  نهجان  هنالك  ك��ان  أن��ه 
حي��ك��م ب��احل��دي��د وال���ن���ار، وي��ت��س��ل��ط على 
ويستغل  الناس  على  ويتأمر  األم��ة  رق��اب 
هناك  وك��ان  الشخصانية،  ملنافعه  الدين 
نهج  وه��و  ويقارعه،  ويتحداه  يقابله  نهج 
العدالة والكرامة والتحّرر من عبودية املال 
والرجوع  اهلل  عبودية  إىل  الناس  وعبودية 
إىل ال��ف��ط��رة، وق���د ظ��ه��ر ذل���ك جب���الء يف 
قاد نهج االستعباد  معركة كربالء، وقد 
نهج  وق��اد  معاوية،  بن  يزيد  واالستغالل 
التحرر والعدالة والكرامة، اإلمام احلسني 
النهجان  استمر  هنا  وم��ن  ال��س��الم،  عليه 
يزيد  نهج  م��ن  انبثق  مم��ا  فكان  ت��ارخي��ي��ًا، 
ل��والة األم��ر حتى لو كانوا  ال��والء  نظرية 
النهج  من  وانبثق  وأفسدهم،  الناس  أفسق 
ولألشخاص  ذاتها  للقيم  الوالء  احلسيين، 

مبقدار ما يتمثلون تلك القيم.

شعار السلمية.. مقاربة حسينية
ي��ت��ط��رق مس���اح���ة ال��س��ي��د امل���وس���وي 
يف  االه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة  مسألة  ك��ت��اب��ه،  يف 
الوسيلة  وه��ي  السياسي  التغيري  م��ش��روع 
وحتقيق  امل���ش���روع  ه���ذا  لتنفيذ  واألداة 
اخليار  اتباع  اىل  ويشري  السياسي،  التغيري 
من  استدالهلم  مع  »السلمية«،  و  السلمي 
خيار  اتباع  اىل  يشري  كما  الكريم،  القرآن 
لكن  ايضًا.  القرآن  من  واستدالهلم  العنف 
يف  امل��ؤل��ف  حي��ذر  الفكرتني،  مناقشة  قبل 
التفاتة ذكية من أن مغبة التعامل معهما 
النهجني.  بني  التمايز  وج��ود  أس��اس  على 

ليست  احل��ق��ي��ق��ة  إن  ب��ال��ق��ول:  وي���ؤك���د 
وهنالك  بينهما،  تداخل  فهنالك  كذلك، 
وهنالك مسألة  ف��رع،  هو  وم��ا  أص��ل  ما هو 
االبتداء ومسألة الدفاع، فال ميكن احلديث 
عن النهجني بنوع من التسطيح والتغافل، 
فهذه املسرية احلسينية املباركة توّضح لنا 
الفروق واخلطوط الفاصلة بني النهجني، 
فقد كان اإلمام احلسني عليه السالم مع 
أخيه اإلمام احلسن عليه السالم، يف حتّرك 
وجد  وعندما  سلمي،  وح��ض��اري  سياسي 
اإلمام أن األمر استلزم رفع درجة املواجهة 
لذلك  وحّشد  نهض  فقد  الدين،  أجل  من 
جنبه،  إىل  للوقوف  واستدعاهم  رج��االت��ه 
إال  بقتال،  ال��ق��وم  يبدأ  ذل��ك مل  وم��ع ك��ل 
ُاعتدي عليه، فقام وجّرد سيفه  أنه عندما 
وسيوف من معه لنصرة الدين والدفاع عن 

احلرمات.
يصف  ال�����ذي  امل��غ��ال��ط  اخل���ط���اب  إن 
عندما  بالعنفية  اجل��م��اه��ريي  احل����راك 
تدافع اجلماهري عن نفسها أو حتى عندما 
الفهم  حبسب  سلمية  باحتجاجات  تقوم 
السياسي، يأتي � ذلك اخلطاب � من مصادر 
الظلم  ضد  للشعوب  حت��ّرك  أي  وأد  تريد 
ليلعب  سبات  يف  الناس  ليكون  وال��ع��دوان، 
ويستعبد  األم���ة  مب��ق��درات  ي��زي��د  أم��ث��ال 
طائفة منهم، فرى عمق املغالطة واضحة 
صّد  إىل  واحلكومات  ال��دول  احتياج  ح��ال 
لنفسها  ت��ربر  فإنها  بالعنف،  التحركات 
وكي  احل���روب  تؤجج  ك��ي  تربير  بألف 

تقمع الشعوب.

  فكرة 
االستسالم وعدم 
جواز اخلروج على 

الظامل وعدم رد 
الظلم، مل تكن واردة 

يف مدرسة أهل 
البيت عليهم السالم، 

بل هي جدلية ابتلي 
بها أصحاب مدرسة 

اخلالفة بسبب جهود 
بني أمية يف حتريف 

الروايات  

  مشكلة البعض 
أنهم يحملون عقليات 

تتأثر بالواقع فيكون هو 
الذي يصيغ ثقافتها 

ورؤاها، فرتاهم 
ينتشرون وينتفضون 

وينادون بإمكان التغيري، 
حينما يعيشون انتصارات 

اآلخرين  



* طالب كريم – كربالء املقدسة
اعتقد اهنا ليست مشكلة احلّي السكني الذي 
اعي�ش في�ه، إن�ام يف معظ�م االحياء الس�كنية يف 
العراق، فالناس هنا، وبظنهم أهنم يس�همون يف 
إزالة النفايات واالوساخ بشكل هنائي، يصبون 
عليه�ا قلي�اًل م�ن، النف�ط االبيض، ويش�علون 
فيه�ا النار، واذا كان الوقت لي�اًل، فيكون املنظر 
مث�ريًا، حيث هليب النار تضي�ئ املنطقة، لكن يف 
الوقت نفس�ه، توزع الروائ�ح الكرهية والضارة 
للكارب�ون وانواع الغازات الس�امة عىل البيوت 

املجاورة، بل حتى البعيدة عىل مس�افة ربام تصل 
اىل 500 مرت. لقد امضينا ليايل صعبة خالل فرتة 
الصي�ف، فاذا كانت »مربدة  اهلواء املائية« تعمل 
يف وق�ت انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي احلكومي ، 
كان علينا ان نستنشق الروائح الكرهية رغاًم عنّا، 

ألن إطفاء املربدة، بمعنى جترع معاناة احلر. 
ربام يفكر ذلك الذي يش�عل النار يف النفايات 
ان اجل�ريان والن�اس كله�م، لدهي�م م�ن الطاقة 
الكهربائية املس�تديمة بحيث تش�غل هلم أجهزة 
التكييف احلديثة، وينامون رغدًا خلف االبواب 

والنوافذ املغلقة، ولتحرتق الدنيا كلها..!

هذه ليس�ت من ش�يم االنس�ان املؤمن الذي 
أوصان�ا نبين�ا االكرم ب�ان نكون كذل�ك: »مثل 
املؤمن�ني يف تواده�م وترامحه�م كمث�ل اجلس�د 
الواح�د، اذا اش�تكى منه عضو تداعى له س�ائر 

اجلسد بالسهر واحلمى«. 
وكلمة أخرى.. فان الذي يتوقع من احلكومة 
أن جتمع النفاي�ا، وجتهز البيوت بالكهرباء واملاء 
واهلات�ف والوق�ود و.... حت�رتم حقوق�ه وتوفر 
أن حي�رتم ه�و جريان�ه  احتياجات�ه، علي�ه أوالً 
وحس�بنا  حقوقه�م.  وحيف�ظ  من�ه،  والقريب�ني 

احلديث املأثور: »كيفام تكونوا يوىّل عليكم«.

* صاحب املوسوي
املس�جد.. اضاف�ة اىل انه ُيعد بيت�ًا هلل تعاىل، 
ُيعبد فيه، فهو يمثل مؤسسة تربوية وتعليمية، 
والتاريخ  االس�المي يشهد عىل هذه احلقيقة، 
وعريق�ة  معروف�ة  مس�اجد  ارتبط�ت  حي�ث 
يف ب�الد وأمص�ار اس�المية مرتامي�ة يف العامل. 
بالتعلي�م والرتبية والدراس�ة.. ودراس�ة هذه 
املؤسس�ة تعن�ي دراس�ة امل�كان احلاض�ن هلا، 
وهلذا فان املسجد ُيعد أقدم مؤسسة اسالمية، 
فقد قام الرس�ول االعظم ص�ىل اهلل عليه واله 
بعد هجرته مبارشة، بتش�يي املس�اجد، وتابع 
بع�د ذلك املس�لمون، ولعل الس�بب الرئييس 
يف اخت�اذ املس�جد مرك�زًا هامًا لدراس�ة عديد 
العل�وم، يرجع اىل ان الدراس�ات االس�المية 
يف تل�ك الف�رتة املبكرة م�ن تاريخ االس�الم، 
اىل ان تل�ك العل�وم كانت مرتبطة باملس�اجد، 
بل رب�ام كانت جزءًا من العبادة، ولذا كان من 
الس�هل عىل املس�لم التوجه اىل املسجد للتفقه 
يف الدي�ن، ويف نف�س الوق�ت أداء الف�روض 

الدينية. 
ومل يكن املس�جد يف اصل بنائه مقترصًا عىل 
الص�الة واالع�امل العبادية. ان�ام كان املنطلق 

االول لتثقي�ف املس�لمني وتعليمهم االحكام 
الرشعية وما يتعلق بش�ؤون احلي�اة، وما يلزم 

للمجتمع وللعالقات بني افراده .
املع�روف  الفرن�يس  املس�ترشق  يق�ول 
مس�اجد  ان  »وك�ام  لوب�ون«:  »جوس�تاف 
املس�لمني مرك�ز لالجت�امع وملج�أ ومرج�ع 
للم�رىض، ه�ي كذل�ك موئ�ل للتعلي�م. ويف 
اصغر املس�اجد يتعلم االوالد، وتعد املساجد 
الكبرية من اجلامع�ات التي ال تقل احيانا عن 

جامعات اوربا«.
ثم إن األئمة املعصومون، حيثون املس�لمني 
عىل الذهاب اىل املس�اجد النه م�كان للتعليم 
والتفق�ه.. قال االمام احلس�ن بن ع�ل بن ايب 
طالب عليه الس�الم: »من أدام االختالف اىل 
املس�جد اصاب احدى ثامن: آية حمكمة، وأخًا 
مس�تفادًا، وعل�اًم مس�تطرقا. ورمح�ة منتظرة. 
وكلم�ة تدل�ه عىل اهل�دى، او ت�رده عن ردى، 

وترك الذنوب حياء او خشية«. 
وازداد اهتامم الش�يعة باملس�اجد خصوصًا 
يف الف�رتات الت�ي ش�عروا فيه�ا باآلم�ان م�ن 
الدول�ة  عه�د  يف  ح�دث  ك�ام  االضطه�اد. 
البوهيي�ة.. حي�ث عه�د »املطي�ع هلل« لنقي�ب 

الطالب�ني يف بغداد. أن ُيراعي امو املس�اجد 

بمدينة بغداد واطرافها واقطارها، وان يوقف 
عىل االوقاف ويتعهدها باالصالح.

فق�د خت�رج م�ن امل�دارس الش�يعية عباقرة 
العل�م واألدب، م�ن امث�ال الش�يخ الطويس 
والش�يخ املفيد والس�يدين: الرشي�ف الريض 

والرشيف املرتىض »علم اهلدى« وآخرين.
اذن؛ اخت�ذ الش�يعة املس�جد مكانًا لدراس�ة 
العل�وم، اقت�داًء بأم�ري املؤمن�ني ع�ل ب�ن ايب 
طالب عليه الس�الم، حيث كان يلقي اخلطب 
واملح�ارضات يف املس�جد اجلام�ع يف املدينة، 
وه�ي تتضمن علوم كثرية. يف الفقه واحلديث 

والبالغة وغريها. 
وعىل هذا الطريق سار بقية األئمة االطهار، 
حيث كانوا يتخذون املسجد منطلقًا لإلشعاع 
العلمي، الس�يام من مس�جد رس�ول اهلل صىل 
اهلل علي�ه وآل�ه، امتثاالً لألم�ر النبوي: »طلب 

العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة«.

حرق النفايات و ضياع حقوق الناس

لنذهب جميعًا الى المساجد

بأقال مكم
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* حسن احلسني
مع ذكرى استشهاد السبط ايب عبد الله الحسني عليه السالم 
تنربي من جديد احاديث وكلامت عن )جدوانية( اقامة الطقوس 

واملراسيم الحسينية، وبشكل ملفت أمام العامل يف يوم عاشوراء.
ال شك ان جامهري االمة العريضة، ماضية - كام كل عام- يف 
اظهار الحزن واألىس بهذا املصاب العظيم الذي وقع عىل أطهر رمز 
من رموز وقادة االسالم، أال وهو االمام الحسني عليه السالم، سبط 
الرشيفة  الروايات  وان  سيام  ال  وآله،  عليه  الله  الله صىل  رسول 
جميعاً  املؤمنني  حثّت  قد  السالم  عليه  املعصومني  عن  املروية 

ألحياء هذه املناسبة. 
ولكن السؤال املهم: من يقف وراء رضورة التقليل من أهمية 
من  املقابل  ونسيانها؟ ويف  تهميشها  ومحاولة  الحسينية  الشعائر 

يقف وراء رضورة تفعيلها ودعمها؟
لإلجابة البد ان نقول: 

ان )نفس( عملية الشّد والجذب بني متفاعل وغري متفاعل مع 
إقامة الشعائر الحسينية، تُعد احدى أرسار عظمة االمام الحسني 
الناس يف كل عام،  الفّذة، بحيث حارت  السالم، وشخصيته  عليه 
االصالحية  وحركته  بنهضته  فكيف  شعائره،  عن  تتحدث  فانربت 

عام 6١ه�..! 
اصدقاء،  السالم  عليه  للحسني  ان  قلنا  اذا  رساً،  نكشف  وال 
صحيحة  قراءة  السالم،  عليه  الحسني  قرأ  فالذي  اعداء..  له  كام 
وعرف مبادئه، وتحرر من ضغوط الجبت والطاغوت وباع دنياه 
ألجل آخرته، يصبح صديقاً للحسني عليه السالم، اما الذي يخطط 
للتشبث بدنياه – وتحت أي يافطة كان – ال ميكن له ان يتواءم 

ويتوافق مع الحسني عليه السالم.
أما  ومتحركة،  عريضة  أمة  صنع  يريد  السالم،  عليه  الحسني 

املتشبث بالدنيا، فرييد صنع )نخبة( خاصة تتحرك وفق توافقات 
مع هذا وذاك للحفاظ عىل مكاسبه وهيمنته،  وسطوته، وعندما 
يرى ان مسرية الحسني عليه السالم تجعل الساحة عريضة تشارك 
ستكون  )نخبته(  إن  هذا  فمعنى  القرار،  الجامهري يف صنع  فيها 

مهددة، وبالنتيجة سيشعر بالخطر.
أمواج  قيادة  عىل  الفائقة  القدرة  له  السالم  عليه  الحسني 
الجامهري، وهو راقد يف رضيحه الرشيف باتجاه اهداف مقدسة 
وانسانية، أما هو فيخىش خروج الناس عن هيمنته الفئوية ونخبته 

التي طاملا أجادت ركوب موج الجامهري لصالح مآرب خاصة. 
الحسني عليه السالم من خالل ثورته املّواجة، ينتقي املخلصني 
البالد  وخري  صالح  فيه  ملا  الساحة  ليقودوا  االمة  هذه  ابناء  من 
والعباد، اما هو فال يهمه ان يصفق له الجميع.. الصالح منهم و 

الطالح.
الشعور  اىل  للوصول  الشعائر هي خري جرس  كانت  هنا  من 
إلمة  السالم،  عليه  الحسني  االمام  حضارة  واستكشاف  الحسيني، 
طاملا تحلم وتنشد بناء الحضارة االلهية، وهذا ما ال يريده اصحاب 
مهاجمة  اال  لهم  سبيل  ال  وإذن؛  )النخبة(،  وانصار  )االجندات( 
هدر  منها:  اخرى،  يافطات  تحت  يتم  وهذا  الحسينية،  الشعائر 
االموال واالوقات وتعطيل املؤسسات واالعامل، أو إلصاق الحالة 
املذهبية والطائفية بالقضية الحسينية، متناسني ان الحسني عليه 
السالم، بات ظاهرة عاملية من أمد بعيد.. وهو مسرية ، يخرس من 
االمام  يقترص عىل شعائر  بها، كام يخرس من  اللحاق  يتأخر عن 
الحسني عليه السالم دون تلّمس أبعاد حضارة الحسني عليه السالم 
يف واقعه ومستقبله، ال سيام ان مؤسس حضارة االسالم، الرسول 
من  وانا  مني  »حسني  ألمته:  قال  وآله،  عليه  الله  صىل  االكرم 
حسني«.. فطوىب ملن كان من زمرة رسول الرحمة وسبطه الشهيد، 
والويل ملن ترك السبط فانه سوف يخرس بالقطع الرسول العظيم.

شعائر.. والهدف حضارة الحسين ]عليه السالم[



قوافل الُحلم الُمضيء
* حممد طاهر حممد

ُه ُح��ْل��ُم ال��ع��ط��اش��ى ع��ىل ك��ف��ي��ِه ي��ن��رُشُ
وس������اَر.. ي��ن��ح��ُت أزم���ان���ًا خل��رضت��ه
وك�����اَن حي��م��ُل دم���ع���ًا ِم�����لَء ق��رب��ت��ِه

هَنَ���ٍر  اىل  ظ���اٍم  ي��ك��ن  مل  ال..  وك����ان.. 
ف���ص���بَّ ف��ي��ه رشاع������ًا م���ن م��الحِم��ه
واغتسلْت األُف���ِق  دم���اُء  ت����راَءْت  حتى 
سحا اخل��ي��اِم  َأن���ف���اُس  ف��ي��ه  فحلَّقت 
ف��ق��ي��َل: ي���اهن���ُر ع���قَّ امل�����اُء س���يَّ���َدُه
ُتلِهُمه  امل���اِء  ح��س��ُب  امل����اِء..  س��ي��َد  ي��ا 
وح��س��ُب َرم����ٍل أض��اءت��ه دم����اَك م��زا
قبَُّته األَرِض  ج���رِح  أهن����اَر  ت��ف��ت��ضهُّ 

ي���ط���ّرُز األُف�����ُق ث�����أرًا ف����وَق راي��ت��ِه 
تنبُضه  امل��ق��ت��وَل  احلُ���ل���َم  ف��ي��ب��ع��ُث 
مرصُعه  ش��بَّ  ص���وٌت  ال��ري��َح  وي��ل��ج��ُم 
ف��ارُس��ه غ���اَب  م��ه��رًا  الشمُس  وت���رسُج 
أدع��ي��ًة ال��ف��ج��ُر  يستقيها  ع��ي��وُن��ه 
موغلٌة واألَح����داق  ال��دم��ِع..  س��ي��َد  ي��ا 

دِمها  م��ن  امل���اِء  غ��ي��َب  ال��ف��ج��ِر  يف  خت��طهُّ 
خِضلْت أف��ي��اؤه  ال��ن��دى..  م���داَر  وي��ا 
م���الحِم���ه يف  َأب�����اه�����ا  ��س��ت��ه  ت��ن��فَّ
ُتسبُقه ال��ع��م��ِر  ون��ج��وى  رح��ي��اًل  هيفو 

��ح��ْت ل��وح��َة ال��ص��ح��راِء أهن���ُرُه ف��وّشْ
ظ��م��أى.. وي��رس��ُم ل���وَن امل���اِء ك��وث��ُرُه 
أح���داُق���ه ُع��ّل��ق��ْت ب��ال��غ��ي��ِم.. ت��ن��ظ��ُرُه 
ه  ل��ك��ن��ه ك������اَن ت������يَّ������ارًا.. حي�����ررهُّ
ج��وه��ُرُه ��ي��ِه  ك��فَّ ع��ىل  ليصفو  ع��ذب��ًا 
م��ن��ح��ُرُه  امل����اَء  ى  روَّ ال��ش��ه��ادُة  فيها 
ع��ن��رُصُه ف���اَح  وف��ي��ه��ا  االم��ن��ي��اِت  ُب 
ت��ذخ��ُرُه؟ ال��ع��ب��اِس  س��وى  َرْوِح  ألَّي 
ُتسحُره  اإلي��ث��اِر  ق��رب��ِة  يف  ذك�����راَك.. 
ع��ن��رُبُه  ب��األك��ل��ي��ِل  ال��دم��ع  ُينشد  رًا.. 
وي���م���أُل ال��ق��رب��َة ال����ع����ذراَء م��ن��رُبُه 
ُي��ض��م��ُرُه امل��ه��ديِّ  ال��غ��ائ��ِب  ُخ��ط��ى  ويف 
ق��واف��ٌل م��ن ج����راِح ال��وح��ي ُت��زه��ُرُه 
ي����ؤطِّ����ُرُه ت���رات���ي���ٍل  ع���ي���وِن  ويف 
ت���ع���ّذُرُه ي��س��م��و  أن  ش�����اَء  ل��ك��ن��ه 
ف��ت ح���وهَل���ا األَن������داء مُت���ط���ُرُه ت��ط��وَّ
وت���ب���ذُرُه ال��ظ��ام��ي  األَزَل  ت��ع��تِّ��ُق 
ح��ت��ى ي���ش���بَّ ع���ىل م������رآُه حم����رُشُه
ل��زي��ن��ٍب ب���ال���ُذرى َأن�����امُه ح���ي���دُرُه
ُه ُ ُش���ب���رُيُه ي��ن��ب��ُض ال��س��ل��وى وش�����ربَّ
ل��ك��ن��ام ال��ق��م��ُر امل����ذب����وُح ي��س��ف��ُرُه




