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ادقدلة

المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني

واللعن الدائم املؤبد عىل اعدائهم اىل يوم الدين
إهنا أرض العشق، أرض التضحية، أرض اإلباء، إهنا كربالء وما أدراك ما 

كربالء...
ما  أدراك  وما  عاشوراء  إنه   ، االنسانية  يوم  الكرامة،  يوم  العزة،  يوم  وإنه  

عاشوراء...
ولكن ما قيمة كربالء ، وما قيمة عاشوراء لواله وبدونه، فهو سيد كربالء، 

وبطل عاشوراء، إنه احلسني وما أدراك ما احلسني...
التاريخ،  طول  عىل  األحرار  درب  رسم  الذي  عليه  اهلل  سالم  احلسني  إنه 

وأضاء طريق الكرامة لكل الرشفاء.
الشهداء(  سيد  درب  عىل  )اضاءات  هو  القارئ-  -عزيزي  الكتاب  وهذا 
وهو عبارة عن جمموعة من حمارضات فضيلة االستاذ املجاهد عبد الوهاب حسني 
مناسبة  يف  ُألقيت  أهنا  بينها  جيمع  متعددة،  أماكن  ويف  خمتلفة  مناسبات  يف  ألقاها 
عاشوراء ويف ذكرى االمام احلسني C، وهي حقا حمارضات غنية وثرة، حتوي 
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الكثري من النكات األخالقية والفكرية والعقائدية.
ونحن يف تيار الوفاء اإلسالمي أخذنا عىل عاتقنا أن نقدم للقارئ الكريم ما 
يفيده يف حركته ورساليته يف طريق الدعوة واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وها نحن 
نواصل الطريق يف هذا االجتاه، علنا نفي بيشء من واجباتنا جتاه الدين االسالمي 

العظيم، وجتاه ولينا وقائدنا االمام احلجة بن احلسن أرواحنا فداه.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ملواصلة هذا الطريق خملصني له سبحانه 

وتعاىل، وأن يفرج عن معتقلينا ومكروبينا، ويرحم شهدائنا األبرار.

واحلمد هلل رب العاملني

تيار الوفاء اإلسالمي
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في رحاب ذكرى عاشوراء
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ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادناسبة: الليلة األوىل لن لحكم.

ادكان: لسجد الزهكاف D ـ ادحكق.

اليوم: لساف األ بعاف ـ ليلة الخميس.

التا يخ: 30 / ذو الحجة / 1428هج.

ادوافق: 9 / ينايك ـ رانون الثاين / 2008م.

أعوذ باهلل السميع العليم، من رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان 
الرجيم.

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني 

اللهم صل عىل حممد وآل حممد، وارمحنا بمحمد وآل حممد، واهدي قلوبنا 
بمحمد وآل حممد، وعرف بيننا وبني حممد وآل حممد، وامجع بيننا وبني حممد وآل 
يا  أبدا  الدنيا واآلخرة طرفة عني  وآل حممد يف  بيننا وبني حممد  تفرق  حممد، وال 

كريم.
اللهم معهم.. معهم ال مع أعدائهم.

تعاىل  اهلل  ورمحة  اهلل  يف  واألخوات  األخوة  أهيا  األحبة:  أهيا  عليكم  السالم 
وبركاته.



12

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

يف البداية: أرفع أحر التعازي إىل مقام إمامنا وموالنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا 
وإىل   ) الفداء  مقدمه  لرتاب  أرواحنا   ( العسكري  احلسن  ابن  احلجة  القيامة  يوم 
مقامات مراجع األمة وفقهائها وعلامئها، وإىل كافة املسلمني واملسلامت، واملؤمنني 
فاجعة  بمناسبة  األحبة،  أهيا  وإليكم  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  واملؤمنات، 

عاشوراء األليمة. 
َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ  تعاىل: }  اهلل  قال 
ُروَن  َوَيَتَفكَّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَلَ ُجنُوهِبِْم  َيْذُكُروَن اهللَ  ِذيَن  الَّ ُْوِل األْلَباِب.  آلَياٍت ألِّ
نَا َما َخَلْقَت َهذا َباطِاًل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  اَمَواِت َواألَْرِض َربَّ يِف َخْلِق السَّ
نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا  نَا إِنَّ بَّ نَا إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأنَصاٍر. رَّ َربَّ
نَا  َوَتَوفَّ َعنَّا َسيَِّئاتِنَا  ْر  َوَكفِّ ُذُنوَبنَا  َلنَا  َفاْغِفْر  نَا  َربَّ َفآَمنَّا  ُكْم  بَِربِّ آِمنُوْا  َأْن  ُينَاِدي لإِِلياَمِن 
ُتِْلُف  إِنََّك الَ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ِزَنا  ُتْ ُرُسِلَك َوالَ  نَا َعىَل  َما َوَعدتَّ َوآتِنَا  نَا  َربَّ َمَع األْبَراِر. 

امْلِيَعاَد{))).
هذه اآليات األربع الرشيفة املباركة من سورة آل عمران  حتث اإلنسان عىل 
التفكر يف آيات اهلل عز وجل، ومتدح املتفكرين وتبني صفاهتم، وتؤكد أن اآليات 
الكونية يف نفسها حتفز العقل عىل التفكري والتدبر فيها، وأن من شأن التفكر العميق 

والصائب فيها أن يوصل اإلنسان إىل نتائج أساسية منها:
ِذيَن َيْذُكُروَن اهللَ {. أوال: اإليامن بالتوحيد } الَّ

َعَذاَب  َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطِاًل  َهذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ  { بالقيامة  اإليامن  ثانيا: 
النَّاِر{.

ُكْم َفآَمنَّا{. نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِِلياَمِن َأْن آِمنُوْا بَِربِّ ثالثا: اإليامن بالنبوة } إِنَّ
نَا َمَع األْبَراِر{ فاألبـرار هـم أهل البيت  رابعا: اإليـمـان باإلمـامـة }َوَتَوفَّ
ُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا.  A بدليل قول اهلل تعاىل: } إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ
ُه  َكاَن رَشُّ َيْوًما  َوَيَاُفوَن  بِالنَّْذِر  ُيوُفوَن  َتْفِجرًيا.  ُروهَنَا  ُيَفجِّ ِعَباُد اهللَِّ  هِبَا  ُب  َيرْشَ َعْينًا 

))) آل عمران:90)ـ 94)
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.A ُمْسَتطِرًيا {)))حيث نزلت ـ بإمجاع املسلمني ـ يف أهل البيت
ونتوصل مما سبق إىل النتائج املهمة التالية:

النتيجة ) 1 (: أن التفكر يف اآليات األنفسية والكونية ينتهي قطعا إىل اإليامن 
باألصول األربعة املذكور.

النتيجة ) 2 (: أن هذه األصول األربعة تنتظم يف سلسلة مرتابطة ال ينفصل 
بعضها عن البعض اآلخر، وأهنا تبدأ بالتوحيد، وتنتهي باإلمامة.

النتيجة ) 3 (: أن اإلنسان مل يلق عبثا، وإنام خلق لغاية عظيمة  وهذه الغاية 
النفس  اإلنسان تطهري  تتطلب من  القيامة واحلساب واجلزاء  التي تفرض وجود 
عىل  واحلصول  اآلخرة  يف  والفوز  النجاة  أجل  من  الصالح  والعمل  وتزكيتها 

السعادة األبدية، وهذا األمر ال يمكن حتصيله بدون اإليامن بالنبوة واإلمامة.
النتيجة ) 4 (: أن نقطة االرتكاز األساسية التي تقود العقل يف عملية التفكري 
وتؤدي به إىل هذه النتائج، هو النظام الدقيق واملحكم يف اخللق، الذي يكشف عن 

الغائية يف اخللق وعن صفات اخلالق اجلاملية واجلاللية.
ومن هذه النتيجة األربع انطلق للحديث عن املناسبة وسيدور احلديث حول 

ثالثة حماور:

المحور األول: المراقبة العامة 

اآليات  يف  والتفكر  باليقظة  مطالب  ـ  السالفة  اآليات  بحسب  ـ  فاإلنسان   
األفقية واألنفسية، ألهنام السبيل إىل اإليامن احلقيقي وحتصيل السعادة األبدية يف 

اآلخرة.
ُه  َأنَّ َلُْم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  َأنُفِسِهْم  َويِف  اآْلَفاِق  يِف  آَياتِنَا  َسنُِرهيِْم   { تعاىل:  اهلل  قال 

.(((} احْلَقُّ

))) اإلنسان:5ـ7
)))  فصلت: 53 
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والتقليد األعمى، فهي  الوى  واتباع  الغفلة   ويرتتب عىل ذلك  احلذر من 
السبيل إىل الضالل والشقاء األبدي يف اآلخرة. 

َوُهْم  َعَلْيَها  وَن  َيُمرُّ َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  آَيٍة  ن  مِّ َوَكَأيِّن  تعاىل: }  قال اهلل 
ُكوَن {))). رْشِ َعنَْها ُمْعِرُضوَن. َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِ إاِلَّ َوُهم مُّ

ومن األمور التي ينبغي عىل اإلنسان مراقبتها والتدبر فيها من أجل النجاة 
والفوز يف اآلخرة، الفواصل الزمنية  مثل: هناية عام وبداية عام جديد، والفصول 
الزمانية، مثل احلج، والصيام  األربعة  والشهور واأليام  والساعات واملناسبات 
يف شهر رمضان، وعاشوراء، واألعياد، والغدير، والقدر، ويوم اجلمعة، وأوقات 
عوامل  من  فإهنا  بآداهبا.  العمل  عىل  واحلرص  املناسبات،  من  وغريها  الصالة، 
التي  املنازل  بمثابة  احلقيقة  والتنبيه والتحذير والتحفيز لإلنسان وهي يف  التذكري 
إىل  اإلشارة  اآلخرة، وهنا جتدر  دار  إىل  الدنيا  دار  اإلنسان يف سفره من  ينزل هبا 

بعض احلقائق املهمة منها:
احلقيقة ) 1 (: ال قيمة عملية للمراقبة، ما مل ترتبط باملحاسبة للنفس، والسعي 

اجلاد لتصحيح التفكري والقيم والسلوك، والتطوير الروحي واملعنوي للنفس. 
نفسه،  عن  الرضر  دفع  عىل  مفطور  جمبول/  اإلنسان  إن   :)  2  ( احلقيقة 
وجلب املنفعة إليها، فهو يسعى دائام الختيار األفضل يف املأكل واملرشب واملركب 

واملسكن وغريها من منافع الدنيا. 
ومن املعلوم أن التفاوت يف اللذة واألمل يف دار الدنيا تفاوت يسري وإىل حني. 
أما التفاوت بني لذات الدنيا ولذات اآلخرة وأملهام، والتفاوت يف لذات اآلخرة 

وأملها، فهو تفاوت عظيم عظيم  وباٍق إىل األزل. 
والنتيجة أن العاقل احلكيم  ال يمكن أن يفضل الدنيا عىل اآلخرة، وال يمكن 

أن يفرط يف درجات اآلخرة.

))) يوسف: 03) ـ 04)
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قال اهلل تعاىل: } ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس امْلَُتنَافُِسوَن {))). 
إال أن التجربة التي يعيشها الناس تثبت خالف ذلك. فأكثر الناس حيرصون 
يف  الدراجات  أعىل  لتحصيل  دائام  ويسعون  فيها،  يفرطون  وال  الدنيا  منافع  عىل 
الوظائف واملال واجلاه والسلطة، ولكنهم ـ لألسف ـ يفرطون يف منافع اآلخرة 

ودرجاهتا. 
ْنَيا. َواآْلِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبَقى. إِنَّ َهَذا َلِفي  قال اهلل تعاىل: } َبْل ُتْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ

ُحِف اأْلُوىَل. ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى {))). الصُّ
آالف  يضاعف  مجاعة  كانت  إذا  والسيام  املسجد  يف  الصالة  ثواب  مثال: 
املرات عىل ثواب الصالة يف البيت ومنفردا، ومع ذلك يتسامح الكثري من الناس 
مثل  الدينية،  املناسبات  آداب  بشأن  يتساحمون  كام  واجلامعة،  املسجد  صالة  يف 
البعد  العبادات ذات  والقدر وغريها، وبشأن  والغدير  احلج والصيام وعاشوراء 
البني وعيادة املرىض  الصدقات وصلة األرحام وإصالح ذات  االجتامعي  مثل  

وتشييع املوتى وغريها.
فيجب عىل املؤمنني األعزاء احلذر من التقصري بشأن منافع اآلخرة والتفريط 
الغفلة  عن  ناتج  وهو  والعقل،  الفطرة  خالف  عىل  يأيت  ذلك  ألن  درجاهتا؛  يف 
وضعف اإليامن واليقني باهلل عز وجل واآلخرة، واإليامن الضعيف مهدد بالتبخر 
والزوال أمام الشدائد، ومنها: سكرات املوت، فيمكن أن ينتهي أمر اإلنسان يف 

هذه احلالة إىل سوء العاقبة والعياذ باهلل تعاىل.
أهيا األعزاء: ال تفوتوا عىل أنفسكم الفرصة، وهتيأوا ليوم القيامة العظيم.

واملامطلة،  التسويف  واحذروا  الصادقة،  التوبة  إىل  سارعوا  املقرصون:  أهيا 
اهلل  أخذ  أن  واعلموا  بأيديكم  ليست  األعامر  ألن  وأناته،  اهلل  حلم  يغرنكم  وال 

شديد، وشوقه إىل توبة عبده املقرص عظيم.

))) املطففني: 6)
))) األعىل: 6) ـ 9)
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قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس: » لو علم املدبرون عني كيف انتظاري هبم، 
وشوقي إىل توبتهم، ملاتوا شوقا إل، ولتفرقت أوصالم«.

أهيا املؤمنون العاملون: احرصوا عىل الزيادة يف العلم النافع والعمل الصالح 
النفس  إصالح  يف  العمدة  أن  واعلموا  العمل،  يف  واإلخالص  الصدق  وتوخوا 
فالقلب  العمل وحسن ظاهره.  كثرة  القلوب، وليس  وقبول األعامل هو صالح 
الصالح ال يأيت منه إال العمل الصالح، والقلب الفاسد ال يأيت منه إال العمل الفاسد 
والنتيجة: ال قيمة للعمل الظاهر بدون صالح القلب »إنام األعامل بالنيات« فينبغي 
عىل كل مؤمن، مراقبة النفس وحماسبتها، والعمل عىل إصالح قلبه وتطهريه، من 
العمل  بكثرة  االهتامم  من  واحلذر  األبدية.  بالسعادة  والظفر  باجلنة  الفوز  أجل 
قيمته  والظاهر  الكثري  العمل  فيفقد  والنفس،  القلب  فساد  مع  الظاهر،  وحتسني 

احلقيقية، وتكون عاقبة اإلنسان اخلرسان والعياذ باهلل تعاىل. 
وأعلموا أهيا األحبة أن اإلنسان قادر عىل حتصيل القرب والرضا من اهلل عز 
وجل يف مدة وجيزة، قد تكون يوم وليلة، وقد تكون ساعة وحلظة، وذلك إذا علم 

اهلل عز وجل من العبد الصدق واإلخالص يف النية.
وأعلموا أن العبد حيتاج إىل توفيق اهلل عز وجل ومساندته له من أجل إصالح 
نفسه وقلبه، وأنه بدون هذا التوفيق اإللي، يكون عاجزا عن إصالح نفسه وقلبه. 
ملَِا  َدَعاُكم  إَِذا  ُسوِل  َولِلرَّ هللِِّ  اْسَتِجيُبوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا   { تعاىل:  اهلل  قال 

وَن {))).  رَشُ ُه إَِلْيِه حُتْ ِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اهللَ حَيُوُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلبِِه َوَأنَّ حُيْ
القلوب بصدق وإخالص، وأن  إىل ملك  اللجوء  املؤمن  العبد  فيجب عىل 
حيسن الظن بعنايته جل جالله، من أجل أن يعينه ويوفقه إلصالح نفسه وقلبه، 
فهو قادر ال يعجز، وجواد ال يبخل، وأمني ال يون، ومن يفعل ذلك فقد وضع 

رجليه عىل طريق النجاة والفوز العظيم يف يوم القيامة. 

))) األنفال: 4)
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المحور الثاني: مراقبة عاشوراء 

َوَأْزَواُجُكْم  َوإِْخَواُنُكْم  َوَأْبنَآُؤُكْم  آَباُؤُكْم  َكاَن  إِن  ُقْل   { تعاىل:  اهلل  قال 
َأَحبَّ  َتْرَضْوهَنَا  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتَْشْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ َوَأْمَواٌل  َوَعِشرَيُتُكْم 
بَُّصوْا َحتَّى َيْأيِتَ اهللُ بَِأْمِرِه َواهللُ الَ هَيِْدي  َن اهللِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيِلِه َفرَتَ إَِلْيُكم مِّ

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي {))).
َهاهُتُْم {))). وقال سبحانه: } النَّبِيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ِعَباَدُه  اهللَُّ   ُ ُيَبرشِّ ِذي  الَّ َذلَِك   { وتعاىل:  تبارك  وقال 
ِزْد َلُه  ْف َحَسنًَة نَّ َة يِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقرَتِ احِلَاِت ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ الصَّ

فِيَها ُحْسنًا إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َشُكوٌر {)3).
K: » ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  وقال الرسول األعظم األكرم 

إليه من نفسه«)4)
والناس  وولده  والده  من  إليه  أحب  أكون  حتى  أحدكم  يؤمن  ال   « وقال: 

أمجعني«)5).
وقال: » ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهيل أحب إليه 

من أهله، وعرتيت أحب إليه من عرتته، وذريتي أحب إليه من ذريته«)6).
 A الطاهرين  الطيبني  بيته  K وأهل  الرسول األعظم األكرم  فمحبة 
من أعظم واجبات اإليامن ومتامه، وأكرب أصوله وأجل قواعده. وانه ال نجاة ألحد 
من العذاب وال سبيل له للوصول إىل رمحة اهلل عز وجل ورضاه وقربه، إال بمحبة 

))) التوبة:4)
))) األحزاب:6

)3) الشورى: 3)
)4) البخاري ومسلم

)5) البخاري ومسلم والنسائي وأمحد وغريهم
)6) كنز العامل
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ومواالهتم   A الطاهرين  الطيبني  بيته  وأهل   K األكرم  األعظم  الرسول 
وأتباعهم. وكل مؤمن بنبوة الرسول األعظم األكرم K إيامنا صحيحا صادقا، 
بأهنم أحق  اليقني  له  قلبه، وحيصل  بيته يف  أن جيد حالوة حمبته وحمبة وأهل  البد 
باحلب من نفسه وأهل بيته ووالده وولده. فليس أحد ـ بحكم العقل والدين ـ له 
ما لم من اجلامل الروحي واملعنوي؛ ألهنم أكمل الناس، وأكثرهم تلقا بأخالق 
اهلل ذي اجلالل واإلكرام، وأقرهبم إليه. وال أحد من الناس أنفع لإلنسان منهم، 
ومن  والداية،  اإليامن  نور  إىل  الكفر  ظلامت  من  اإلنسان  خلروج  السبيل  فهم 

العذاب والتعاسة والشقاء إىل النعيم املقيم والسعادة األبدية اخلالدة. 
وزيارة  ومواساهتم،  بذكرهم  ولوعا  السوي  اإلنسان  يكون  أن  والنتيجة: 
آثارهم وتقديسها. وأن يكون مالزما لطاعتهم،  قبورهم الرشيفة، وتعظيم مجيع 
يف  والنفيس  النفس  يبذل  وأن  رشيعتهم،  وإقامة  دعوهتم،  إظهار  عىل  وحريصا 

سبيل ذلك.
دينه  عىل  غيور  حر  ومسلمة  مسلم  كل  عىل  جيب  سبق:  ما  إىل  واستنادا 
فيظهر  عاشوراء،  يف  لم  املواساة  بواجب  يقوم  أن   A البيت  ألهل  وحمب 
احلزن والتفجع ملا أصاهبم A من العطش والقتل والسبي واإلساءة واإلهانة 
والتك حلرمة املقام املقدس، فيرتك بعض لذاته يف مطعمه ومرشبه ومنامه وكالمه، 
الطاهرة  الصفوة  فـي  مصـابـه  يكـون  ال  وأن  والعارش،  التاسع  يومي  يف  السيام 
K أهون عليه من مصابه يف أهله ووالده وأوالده وأصدقائه  من آل الرسول 
حال  كان  كام  ـ  والدين  والفطرة  العقل  بحكم  ـ  حاله  لسان  فيكون  وأصحابه، 
أصحابه يف كربالء، يقول: يا ليتني فداء لك، ويا ليت أهيل وأوالدي كانوا مكان 
أهلك وأوالدك. وال صدق وال أخالص وال حكمة وال سالمة يف النفس لدى 
العبد بدون ذلك، فإذا مل يكن كذلك فعىل العبد أن يسارع إىل عالج مرض نفسه 

وقلبه وغروره بزخارف الدنيا وزينتها، وإصالح اخللل يف دينه وعقيدته.
ُكْم َأْولَِياء هللَِِّ ِمن ُدوِن  َأنَّ ِذيَن َهاُدوا إِن َزَعْمُتم  َا الَّ قال اهلل تعاىل: } ُقْل َيا َأهيُّ



19

ا  حاب ذركذ عاحو اف

النَّاِس َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي {))).
ن ُدوِن  اُر اآلَِخَرُة ِعنَد اهلل َخالَِصًة مِّ َلُكُم الدَّ وقال سبحانه: } ُقْل إِن َكاَنْت 

النَّاِس َفَتَمنَُّوْا امْلَْوَت إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي {))). اهلل 
أهل  أحدا من  نال  إذا  اهلل عز وجل  عند  له  بأن ال عذر  مـؤمن  ليعلـم كل 

البيت A بسوء وفيه عني تطرف.
ومن سعادة اإلنسان أن يقوم بآداب أيام عاشوراء، ويف مقدمتها:

1 ـ التفكري يف أحوال اإلمام احلسني C وأصحابه 
C: أنه حتمل القتل والشدائد بدافع العشق هلل ذي اجلالل  ومن أحواله 
واإلكرام واحلصول عىل القرب من اهلل جل جالله، فكان مع العطش واجلوع وقتل 
األحبة وحر الشمس وطعن الرماح وقطع السيوف يزداد وجهه إرشاقا لتجليات 
أنور اجلامل وسبحات اجلالل عىل قلبه املقدس، وقد وجد يف شوق اللقاء والوصال 

مع املحبوب، ما هيون عليه أهوال الشدائد، وحيولا إىل لذة روحية غامرة. 
ومن أحواله C أنه حتمل القتل وكل تلك الشدائد واملحن، من أجل نجاة 
العقل  بحكم  ـ  عليهم  يفرض  مما  والرضوان،  باجلنة  وفوزهم  النار،  من  املؤمنني 
أما  السعادة.  الصفات وعالمات  له، وهذا من كريم  واملواساة  الوفاء  ـ  والفطرة 

اجلفاء والقسوة، فهام من يسء الصفات وعالمات الشقاء واخلرسان. 
جواب عىل إشكال 

بيته  وأهل   K األكرم  األعظم  الرسول  حمبي  عىل  البعـض  يشـكـل   
واحلزن  والعزاء  مواليدهم  يف  الفرح  احتفاالت  إقامة  يف  املبالغة   A األطهار 
يف وفياهتم، عىل مدى هذا التاريخ الطويل. وال أرغب بالدخول يف اجلدل الذي 

يميت القلب، ولكن أكتفي يف اجلواب عىل هذا اإلشكال  بالقول:

))) اجلمعة: 6
))) البقرة: 94
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 إن شعور الفرح واحلزن مما ُفطر عليه اإلنسان، فكل إنسان سوي يفرح يف 
مقام الفرح وحيزن يف مقام احلزن، وال يوجد إنسان سوي واحد ليس لديه هذان 
الشعوران. وقد جرت سرية العقالء والشعوب واألمم، عىل إقامة حفالت الفرح 
يف املناسبات املفرحة، وحفالت احلزن يف املناسبات احلزينة، وتقوم بتخليد ذكرى 
يف  تساعد  مما  االحتفاالت  هذه  بأن  حيكم  والعقل  الطويل.  التاريخ  عرب  عظامئها 
تكرس  ألهنا  واألمم؛  والشعوب  واملجتمعات  واجلامعات  األفراد  وتكامل  بناء 
مبادئ العظامء يف احلياة، وحتفز الناس عىل االقتداء هبم، والسعي لتحقيق أهدافهم 
العظيمة يف احلياة، مما يعود باملنفعة عىل األفراد واجلامعات واملجتمعات والشعوب 
هذا  ال  ولو  والثقايف.  املادي  وتقدمهم  الروحي  تكاملهم  يف  ويساهم  واألمم، 

التخليد لضاعت املبادئ واألهداف. 
مثل  عىل   A واألنبياء   K األكرم  األعظم  الرسول  سرية  جرت  وقد 
ذلك، فاملسلمون حيتفلون بعيدي الفطر واألضحى، وقد حرص الرسول األعظم 
األكرم K عىل إظهار الفرح بمولد احلسن واحلسني ) عليهام السالم ( من خالل 
العق عنهام وحلق رأسيهام والتصدق بوزن شعرمها ذهبا أو فضة، وأصبحت مثل 
هذه املامرسة من السنن الرشعية لدى كافة املسلمني لكل مولود. كام أنه بكى بكاء 
جربائيل  احلبيب  أخربه  حينام  وذلك  طفل،  وهو   C احلسني  اإلمام  عىل  مّرا 
C بأنه يقتل، وبكى الصحابة لبكائه. كام أنه حّث املؤمنني ـ بإمجاع املسلمني 
ـ عىل البكاء عىل سيد الشهداء احلمزة بن عبد املطلب C بعد أن استشهد يف 
معركة أحد. فإذا كان الرسول األعظم األكرم K وأصحابه )ريض اهلل عنهم ( 
قد بكوا عىل اإلمام احلسني C قبل أن يقتل، فباألوىل أن يبكي عليه املسلمون 

إقتداء بالرسول األعظم األكرم K وأصحابه املنتجبني األخيار بعد أن قتل.
وقد يشكل البعض عىل مبالغة املحبني يف البكاء واحلزن، واجلواب عىل ذلك: 
ما أجاب به اإلمام زين العابدين C حينام سئل عن شدة حزنه وبكائه عىل أبيه 
وإخوته وأصحاب أبيه، فقال بام معناه: أن نبي اهلل يعقوب C قد غاب عنه أحد 
أبنائه وهو يوسف C وهو يعلم بأنه مل يقتل، وأنه عىل قيد احلياة، فحزن عىل 
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جمرد فقده وبعده عنه حزنا عظيام، حتى شاب رأسه، واحدودب ظهره، وأصبحت 
له مثل األخاديد يف وجهه، وابيضت عيناه من احلزن والبكاء.  

 C ليوسف  احلميدة  باخلصال   C يعقوب  علم  أن  ذلك  وتفسري 
من  أفضل  ليس   C يوسف  بأن  نعلم  ونحن  جالله،  جل  اهلل  عند  ومكانته 
الرسول األعظم األكرم K وأهل بيته األطهار A حتى يعاب عىل املؤمنني 
املبالغة يف إظهار احلزن والبكاء عليهم، السيام إذا أخذنا بعني االعتبار قول الرسول 
األعظم األكرم K: » ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهيل 
أحب إليه من أهله، وعرتيت أحب إليه من عرتته، وذريتي أحب إليه من ذريته«))).

2 ـ القيام بواجب العزاء والزيارة بصدق وإخالص 
 فإن العمل القليل مع الصدق واإلخالص يف النية، خري من األعامل الكثرية 
اخلالية منها. وكلام زاد اللطف والدقة والصدق واإلخالص يف العمل، ازداد العمل 
رشفا ونورا وإرشاقا وفائدة يف الدنيا واآلخرة، وزادت فرصته يف النجاح وحتقيق 
األهداف. وإذا علم اهلل عز وجل من العبد صدق النية يف املواساة، قبل منه ذلك، 
وأقعده مع أهل البيت A يف مقعد صدق يف جواره } إِنَّ امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر. 
ْقَتِدٍر {))) وكان ـ بحق وحقيقة ـ من الذين يعظمون  يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ
اْلُقُلوِب {)3)ومع الصادقني:  َتْقَوى  َا ِمن  َفإهِنَّ ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ  شعائر اهلل } َوَمن 

اِدِقنَي {)4). ُقوْا اهللَ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ ِذيَن آَمنُوْا اتَّ َا الَّ }َيا َأهيُّ
وجيب عىل كل مؤمن احلذر من الدعوى الكاذبة يف املواساة، فيكون مقعده 

يف أسفل درك يف النار مع الكاذبني واملنافقني.
والدليل عىل كذب الدعوى يف املواساة االهنزام يف مقاومة اخلوف والطمع 

))) كنز العامل
))) القمر: 54 ـ 55

)3) احلج: )3
)4) التوبة: 9))
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أو الرتهيب والرتغيب، فال يصرب حتى عىل القليل من البالء يف جنب اهلل واحلق 
والعدل والفضيلة حتت تأثريمها !! نعوذ باهلل تعاىل من ذلك.

المحور الثالث: الدروس من الذكرى 

 سوف أذكر ما أرى أمهيته ومناسبته من الدروس بحسب ما يسمح به الوقت.
الدرس ) 1 (: أصالة العزة واملقاومة 

 تعترب العزة ومقاومة الظامل والتصدي لقوى االستبداد واالستكبار والتخلف 
والفساد  من احلاالت األساسية التي ال تنفك عن حقيقة اإليامن ومواقف املؤمنني، 
الذين عرفوا حقيقة اإليامن بعقولم، وذاقوا حالوته بقلوهبم الزكية الطاهرة، وقد 

ترجم اإلمام احلسني C ذلك قوال وعمال يف ثورته العظيمة املباركة.
اَل  امْلُنَافِِقنَي  َوَلِكنَّ  َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ }َوهللِ  تعاىل:  اهلل  قال 

َيْعَلُموَن{))).
وقال اإلمام الصادق C: »إن اهلل فوض إىل املؤمن أموره كلها ومل يفوض 

إليه أن يذل نفسه«.
جالله  جل  فاهلل  نفسه،  يذل  أن  يف  احلق  له  ليس  اإلنسان  أن  ذلك:  ومعنى 
والرضوخ  واملستكربين  للطواغيت  االستعباد  حالة  يف  البقاء  لإلنسان  يريد  ال 
لألمر الواقع الظامل واملنحرف أو القبول به، ما دام قادرا عىل مواجهته. فنهاه عن 
القبول بالعبودية للمستكربين واملستبدين واملفسدين يف األرض، وأمره بالرفض 

واملقاومة والتصدي لم مجيعا. 
اُهُم امْلَآلِئَكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِيَم ُكنُتْم َقاُلوْا  ِذيَن َتَوفَّ قال اهلل تعاىل: } إِنَّ الَّ
ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف األَْرِض َقاْلَوْا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فِيَها َفُأْوَلـِئَك 

َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرًيا {))).

))) املنافقون: 8
))) النساء: 97
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َجاِل  الرِّ ِمَن  َوامْلُْسَتْضَعِفنَي  َسبِيِل اهللِ  يِف  ُتَقاتُِلوَن  َلُكْم الَ  َوَما  وقال تعاىل: } 
نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّامِلِ َأْهُلَها َواْجَعل  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَّ

ُدنَك َنِصرًيا {))).  نَا ِمن لَّ ُدنَك َولِيًّا َواْجَعل لَّ نَا ِمن لَّ لَّ
املسلمني  تدعو  التي  املباركة  الرشيفة  النصوص  كل  مع  أنه  له  يؤسف  ومما 
اعترب  الكريم  القرآن  أن  العدل، حتى  الظلم ومقاومته والسعي إلقامة  إىل رفض 
إقامة العدل غاية بعث األنبياء وإنزال الكتب } َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا 
َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط {))) نجد تكرس الظلم واالستبداد 
متطاولة  لعقود  املسلمني  واقع  يف  واالنحراف  والتخلف  والفساد  واالستكبار 
وعجَز املسلمني عمليا عن مقاومتها والقضاء عليها. بل سعى بعض علامء الدين 
بالواقعية واحلكمة وحتت عناوين  املثقفني، لتربر الرضوخ واملسايرة  والنخبة من 
الرشعية،  عىل  واخلروج  التهلكة،  عن  النهي  مثل:  الناس،  لعامة  وخادعة  كاذبة 
غاية  ونقض  واالنحراف،  الظلم  تكرس  هي  الفعلية  النتيجة  وكانت  وغريها.  
واملامرسة  الفهم  يف  خلل  عىل  )قطعا(  يدل  مما  العظيمة،  الرشيعة  ومقاصد  الدين 
واملامرسة  املنحرف  املنطق  هبذا  ـ  واملنحرف  الفاسد  الواقع  أصبح  وقد  للدين. 
اخلاطئة ـ يقود الدين والرشيعة، بدال من أن يقود الدين والرشيعة الواقع واحلياة 

لتحقيق مقاصدمها، كام أراد اهلل سبحانه وتعاىل.
النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداء  َتُكوُنوْا  لِّ َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  َوَكَذلَِك   { تعاىل:  اهلل  قال 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا {)3).  َوَيُكوَن الرَّ
املسؤولية  واملؤمنني  املسلمني  من  والنخبة  الدين  علامء  من  الكثري  ويتحمل 

عن ذلك.
»قتل احلسني بسيف جده« وقد أرسف البعض يف الظلم واالنحراف حينام 
وجمايف  ظامل  القول  فهذا  جده«  بسيف  فقتل  زمانه  إمام  عىل  احلسني  »خرج  قال: 

))) النساء: 75
))) احلديد: 5)
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C هو  للحقيقة، ألنه بخالف العقل والوجدان الرشعي؛ ألن اإلمام احلسني 
ـ بإمجاع املسلمني ـ وقد شهد اهلل جل جالله له يف سورة  سيد شباب أهل اجلنة 
ُحبِِّه  َعىَل  الطََّعاَم  َوُيْطِعُموَن   { وجل  عز  اهلل  لوجه  بإخالص  يعمل  بأنه  اإلنسان 
اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا {)))  ِمْسِكينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا. إِنَّ
فقد نزلت هذه اآليات الرشيفة املباركة ـ بإمجاع املسلمني ـ يف اإلمام عيل والزهراء 
واحلسن واحلسني A. واإلمام احلسني من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم 
 K الرجس وطهرهم تطهريا، ومن العرتة التي خلفها الرسول األعظم األكرم
الرسول  قال  الضالل.  من  ليعتصموا  هبام  التمسك  املسلمني  وأمر  القرآن،  مع 
األعظم األكرم K: » إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدمها 
أعظم من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، 
ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض، فانظروا كيف تلفوين فيهام«. فليس أقل من أن 
يرجح املسلم املنصف اجتهاد أهل البيت A ـ عىل تقدير أهنم جمتهدون ـ عىل 

اجتهاد غريهم يف الدين يف حال اختالف االجتهادين.
َفِمنُْهْم ) أي  ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْينَا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثنَا  ُثمَّ  قال اهلل تعاىل: } 
اِت  ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلرَْيَ نَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ الناس يف موقفهم من املصطفني ( َظامِلٌ لِّ

بِإِْذِن اهللَِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرُِي {))).
ليحذر كل مسلم يف موقفه من أهل البيت A من أن يكون من فئة الظاملني 

ألنفسهم، فيكون من اخلارسين.
الدرس ) 2 (:

أهداف  وله  قضية  صاحب  وهو  رسالة  حيمل   C احلسني  اإلمام  كان 
عظيمة يسعى من أجل حتقيقها، فسعى وكانت له مواقف يف احلياة، وقد ضحى 
بالنفس والنفيس من أجلها، وحقق نجاحا باهرا ومنقطع النظري يف حتقيق أهدافه، 

))) اإلنسان: 8 ـ 9
))) فاطر: )3
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التي هي عني أهداف السامء. وهذا يقودنا للتعرف عىل أهم العنارص لكل حركة 
تريد حتقيق النجاح، والعنارص هي:

العنرص ) ) (: اإليامن واليقني بالقضية.
العنرص ) ) (: البصرية القيادية والتخطيط االسرتاتيجي.

العنرص ) 3 (: السعي واحلركة.
العنرص ) 4 (: الصرب والصمود واالستعداد للتضحية.

العنرص ) 5 (: الصدق واإلخالص. 
الذي يعطي احلركة قيمتها يف اآلخرة، ويعترب أهم عامل  العنرص هو  وهذا 
عىل  للحركة  احلقيقي  النجاح  وحتقيق  والنفوس،  القلوب  يف  التأثري  عوامل  من 
املدى القريب والبعيد. فسعة وعمق ونوعية تأثري دعوة الرسول األعظم األكرم 
K يف الناس عىل املدى الطويل للتاريخ، هو انعكاس إلخالصه.  وسعة وعمق 
ونوعية تأثري ثورة اإلمام احلسني C يف الناس عىل املدى الطويل للتاريخ، هو 
خاتم  جده  ماعدا  األنبياء  كـافـة  إخـالص  يفوق  الذي  إلخــالصه  انعكاس 
األنبياء والرسل A وكذلك نجاح اإلمام اخلميني ) قدس رسه الرشيف ( يف 
إقامة اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، ونجاح حزب اهلل املظفر يف مقاومة الكيان 
الصهيوين الغاصب لفلسطني واالنتصار عليه، هو انعكاس إىل إخالص النية هلل 
النجاح  وحتقيق  والقلوب،  النفوس  يف  اإلجيايب  التأثري  يريد  من  وكل  وجل.  عز 
النية، وإال  الصدق واإلخالص هلل عز وجل يف  أن حيقق  فعليه  احلقيقي حلركته، 
فال نصيب له من القبول عند اهلل عز وجل، ولن حيقق النجاح احلقيقي املطلوب. 

الدرس ) 3 (:
اإلنساين  كامله  أجل  من  شك  بدون  يعمل  كان   C احلسني  اإلمام  إن   
اإلمام  أثبت  وقد  فعله.  مؤمن  كل  عىل  ينبغي  ما  وهذا  واملعنـوي،  الـروحـي 
احلسنيC بنهضته الرشيفة املباركة وتضحياته العظيمة، بأن اإلنسان ال يمكن 
أن يصل إىل درجات الكامل اإلنساين العالية من خالل االنعزال وممارسة العبادات 
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بعيدة عن حركة  الصالة والصيام والدعاء واحلج وغريها يف حالة صوفية  مثل: 
املجتمع ورصاعاته، وإنام يصل إليها من خالل ممارسة التقوى يف حركة املجتمع.

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ قال اهلل تعاىل: } َيا َأهيُّ
َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم َخبرٌِي {))).

واخلالصة: من ركز عىل ممارسة العبادات يف احلالة الصوفية بعيد عن حركة 
الدرجات  إىل  تصل  لن  ولكنك  العمل،  اهلل  تقبل  له:  نقول  ورصاعاته،  املجتمع 

العالية يف الكامل اإلنساين والقرب القريب من اهلل ذي اجلالل واإلكرام.
الدرس ) 4 (:

الصعيد  عىل  املصري  تقرير  عىل  والقدرة  االختيار  بحرية  اإلنسان  يتحىل   
الفردي. فيستطيع باختياره أن يكون مسلام أو كافرا، طائعا أو عاصيا، مقرصا أو 
موفيا بالواجبات، مقاوما أو راضخا، وغري ذلك من اخليارات. أما عىل الصعيد 
املجتمعي: فهناك حتميات تاريية البد أن تتحقق، وال يستطيع األفراد واجلامعات 
السياسية واملجتمعية األخرى، أن حيولوا دون حتقيقها مهام وضعوا من  والقوى 

اسرتاتيجيات، ورسموا من خطط، واتذوا من مواقف مضادة يف احلياة.
َعىَل  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  بِاْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  ِذي  الَّ ُهَو   { تعاىل:  اهلل  قال 

ُكوَن {))). ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ يِن ُكلِّ الدِّ
َعىَل  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  بِاْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  ِذي  الَّ ُهَو  أخرى: }  آية  ويف 

ِه َوَكَفى بِاهللَِّ َشِهيًدا {)3). يِن ُكلِّ الدِّ
وغري ذلك من اآليات التي تذكر مثل هذه احلتميات التاريية. 

ومعنى ذلك أنه مع وجود احلرية الفردية يف االختيار، فإن السنن التي يعمل 
باملسرية  تنتهي  أن  البد  لإلنسان،  والتاريية  االجتامعية  احلركة  وفقها  تسري  أو 

))) احلجرات: 3)
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التاريية لإلنسان إىل هذه احلتميات. 
ومن جهة ثانية فإن خيارات األفراد واجلامعات والقوى والشعوب واألمم، 
إمكاهنا  يف  يكن  مل  وإن  احلتميات  هذه  حدوث  تأخري  أو  تقديم  يف  تأثرياهتا  لا 

إلغاؤها.
هللِِّ  األَْرَض  إِنَّ  وْا  َواْصرِبُ بِاهللِ  اْسَتِعينُوا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل   { تعاىل:  اهلل  قال 

ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي {))).
وَن َأنَّ َغرْيَ  َا َلُكْم َوَتَودُّ اِئَفتنِْيِ َأهنَّ وقال اهلل تعاىل: } َوإِْذ َيِعُدُكُم اهللُ إِْحَدى الطَّ
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اهللُ َأن حُيِقَّ احلَقَّ بَِكِلاَمتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن {))). َذاِت الشَّ

فعىل كل فرد، وكل مجاعة وقوة أن يدركوا بأهنم من خالل اكتشافهم للسنن 
توفري  خالل  ومن  وخمالفتها،  لا  جتاهلهم  أو  هبا  جهلهم  أو  خاللا  من  والعمل 
رشوط النجاح والنهضة أو تضييعها، فيام يضعونه من اسرتاتيجيات، ويرسمونه 
من خطط ويصمموه من برامج، ويتخذونه من مواقف يف احلياة والشؤون العامة، 
سوف يؤثروا سلبا أو إجيابا يف حدوث هذه احلتميات التاريية تقديام أو تأخريا، 

ويتحملوا املسؤولية الدينية والتاريية واملجتمعية عنها. 
تقديم اإلصالح  نؤثر يف  بأننا  أفرادا ومجاعات وقوى  نعلم مجيعا   أن  علينا 
أو تأخريه يف جمتمعاتنا ودولنا، وتقديم الظهور امليمون لصاحب العرص والزمان 
أو  الثواب  والدينية عن ذلك، ونستحق  التاريية  املسؤولية  ونتحمل  تأخريه،  أو 
وما  والدولة  املجتمع  عىل  وانعكاساهتا  مواقفنا  عىل  جالله  جل  اهلل  من  العقاب 
يصيب الناس منها من اخلري أو الرش، من النفع أو الرضر، من السعادة أو الشقاء. 
النية.  الصدق واإلخالص هلل عز وجل يف  إال  احلالة،  اإلنسان يف هذه  ينفع  وال 
ولذا قال اإلمام احلسني C بكل صدق وإخالص وقرنه باملوقف العميل: »إن 

كان دين جدي ال يستقيم إال بقتيل فيا سيوف خذيني«.

))) األعراف: 8))
))) األنفال: 7
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أما التربيرات فإهنا تنفع مع الناس وال تنفع مع اهلل جل جالله.
َجآُؤوَك  ُثمَّ  َأْيِدهيِْم  َمْت  َقدَّ باَِم  ِصيَبٌة  مُّ َأَصاَبْتُهم  إَِذا  َفَكْيَف   { تعاىل:  اهلل  قال 

ِلُفوَن بِاهللِ إِْن َأَرْدَنا إاِلَّ إِْحَساًنا َوَتْوفِيًقا {))). حَيْ
َبُعوَك َوَلـِكن َبُعَدْت  وقال اهلل تعاىل: } َلْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا الَّتَّ
َواهللُ  َأنُفَسُهْم  هُيِْلُكوَن  َمَعُكْم  خَلََرْجنَا  اْسَتَطْعنَا  َلِو  بِاهللِ  َوَسَيْحِلُفوَن  ُة  قَّ الشُّ َعَلْيِهُم 

ُْم َلَكاِذُبوَن {))). َيْعَلُم إهِنَّ
وقد ذكر القرآن الكريم بأن هناك صنفا من الناس، نظرا لرسوخ ملكة اخلداع 
بواسطة  القيامة  يوم  فإهنم يسعون خلداع اهلل عز وجل  والكذب والتربير لدهيم، 

احللف له كام حيلفون للناس يف احلياة الدنيا خلداعهم.
ِلُفوَن َلُكْم َوحَيَْسُبوَن  قال اهلل تعاىل: } َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللَُّ مَجِيًعا َفَيْحِلُفوَن َلُه َكاَم حَيْ

ُْم ُهُم اْلَكاِذُبوَن {)3)صدق اهلل العظيم. ٍء َأاَل إهِنَّ ُْم َعىَل َشْ َأهنَّ
التضحية  موسم  حييون  وهم  السيام  املؤمنون،  فليحذر  املؤمنون،  فليحذر 

والصدق واإلخالص، عاشوراء املعظم.

أهيا األحبة األعزاء
أكتفي هبذا املقدار

واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم
واعتذر إليكم عن كل خطأ أو تقصري

واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

))) النساء: )6
))) التوبة: )4

)3) املجادلة: 8)
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ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادناسبة: استقبال عاحو اف.

العنوان: ا ذركذ عاحو اف.

ادكان: قكية النويد اتـ  لأتم الجمعية الحسينية.

اليوم: لساف االثنني ـ ليلة الثالثاف.

بتا يخ: 1 / لحكم / 1430هج.

ادوافق: 29 / ديسمرب ـ رانون األول / 2008م.

أعوذ باهلل السميع العليم، من رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان 
الرجيم.

بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.

اللهم صل عىل حممد وآل حممد، وارمحنا بمحمد وآل حممد، واهدي قلوبنا 
بمحمد وآل حممد، وعرف بيننا وبني حممد وآل حممد، وامجع بيننا وبني حممد وآل 
يا  أبدا  الدنيا واآلخرة طرفة عني  وآل حممد يف  بيننا وبني حممد  تفرق  حممد، وال 

كريم.
اللهم معهم.. معهم ال مع عدوهم.

تعاىل  اهلل  ورمحة  اهلل  يف  واخلوات  األخوة  أهيا  األحبة:  أهيا  عليكم  السالم 
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وبركاته.
وموالنا  إمامنا  مقام  إىل  املواساة  وأصدق  التعازي  أحر  أرفع  البداية:  يف 
وسيدنا وشفيع ذنوبنا يف يوم القيامة احلجة بن احلسن العسكري ) أرواحنا لرتاب 
مقدمه الفداء ( وإىل مقامات مراجع األمة وفقهائها وعلامئها، وإىل مجيع املؤمنني 
واملؤمنات واملسلمني واملسلامت يف مشارق األرض ومغارهبا، وإليكم أهيا األحبة 

األعزاء، بمناسبة ذكرى شهادة اإلمام احلسني C يف كربالء املعظمة. 
جليلتني،  مناسبتني  عىل  العظيمة  األيام  هذه  يف  نقف  األعزاء:  األحبة  أهيا 

ومها:
y	.توديع عام واستقبال عام هجري جديد
y	.يف كربالء C ذكرى شهادة اإلمام احلسني

وسوف أقف عند كل من هاتني املناسبتني وقفة تأمل ونظر لنأخذ منها بعض 
الدروس والعرب عىل طريق الكدح يف ذات اهلل ذي اجلالل واإلكرام واالرتقاء إليه 

عىل الصعيدين: الفردي واملجتمعي.

الوقفة)1( توديع عام واستقبال عام هجري جديد

 ثمة حقائق مصريية جيب أن يقف عليها اإلنسان ويأخذها مأخذ اجلد الذي 
ليس فوقه جد وهي:

y	 أن اإلنسان خملوق، وهو مفتقر إىل خالقه يف كل شء، وأنه راحل إليه وال
مناص له من املثول بني يديه وحماسب يف يوم القيامة. 

y	 أن احلياة الدنيا دار الفقر والفناء، وأن اآلخر هي دار الغنى والبقاء، وأن
أو سعيد  نار جهنم  الشياطني يف  إما شقي معذب مع  اإلنسان يف اآلخرة 

منعم بصنوف الطيبات مع األولياء الصاحلني يف اجلنة.
ونخلص مما سبق إىل النتائج املهمة التالية: 

y	 جيب عىل اإلنسان أن يتجهز لآلخرة وأن يسلك طريق السعادة فيها، وهو
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طريق الطاعة هلل وحده ال رشيك. 
y	 وأن اإلنسان العاقل ال يمكن أن يؤثر احلياة الدنيا الفانية عىل احلياة اآلخرة

عىل  للدنيا  تقديم  وكل  وسلطاهنا،  الدنيا  منافع  من  أعطي  مهام  الباقية، 
العقل واإليامن وقلة احلياء مع اهلل سبحانه  اآلخرة فهو دليل عىل ضعف 
وعن  احلق  رؤية  عن  والذنوب  الوى  بحجاب  حمجوب  وفاعله  وتعاىل، 
الرب  لدى  والزلفى  القرب  من  وحمروم  والطهارة،  القدس  بعامل  التعلق 
يف  األعىل  الفردوس  يف  الطاهرين  األولياء  جماورة  ومن  الرحيم،  الرؤف 

اآلخرة.
واخلالصة أن اإلنسان العاقل يعمل من أجل اآلخرة بكامل اجلد واالجتهاد 
وال يتوانى أو يقرص يف العمل من أجلها، وال يمكن أن يدع عنها باآلمال واألماين 

الفارغة، وأنه يبادر إىل االستغفار عن كل تقصري والتوبة عن كل ذنب.

وقفة مع الزمن 

خاضع  وهو  بالغة،  لغاية  خلق  الوجود  يف  شء  كل  األعزاء..  األحبة  أهيا 
لب  هو  اإلنسان  وأن  اجلبار،  العزيز  اهلل  إىل  ومنتهاه  املحكم،  اإللي  للتدبري 
الوجود، وأنه قادر عىل أن يمنح الوجود قيمة إضافية ال يستطيع غريه أن يمنحها 
درجة  مع  بامتياز  االختيار  وإرادة  الوعي  حيمل  الذي  الكائن  هو  فاإلنسان  إياه. 
الرشف، وهو الكائن الوحيد الذي يصنع ماهيته بنفسه من خالل علمه وعمله، 
فهو بعمله: إما شيطان رشير أو ملك عظيم. والزمن هو حلبة السباق واملنافسة 
التي متنح اإلنسان الفرصة الواسعة والوحيدة للفوز واالرتقاء والتقدم يف ساحة 
الرشف والنبل والتسامي، حيث ال يعود الزمن، وال تتكرر الفرصة. والساعات 
منها  ولكل  واملراقبة،  الطريق  حمطات  هي  والسنوات  والشهور  واأليام  والليال 
خاصيتها، والزاد هو التقوى، والغاية هو رضا الرب تبارك وتعاىل وحتقيق أفضل 

نموذج لإلنسان. 
فقد جعل اهلل تبارك وتعاىل من األوقات ) الساعات والليال واأليام والشهور 
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والسنوات ( منازل سفر اإلنسان إىل اآلخرة، وشاهدا حييط بحركة اإلنسان من 
 ( فيام محل  القيامة،  يوم  ليقدم شهادته بني يدي اهلل جل جالله يف  مجيع اجلوانب 
أي اإلنسان ( من املسؤوليات الربانية: الفردية واملجتمعية يف احلياة، وبدون هذه 

املسؤوليات يفقد الزمن قيمته وتفقد حياة اإلنسان قيمتها. 
اإلنسان  عىل  جيب  طيبة  نفحات  األوقات  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  جعل  وقد 
مع  استطاعته  قدر  واملستحبة  الواجبة  األعامل  من  فيها  ورد  بام  والعمل  مراقبتها 
القدسية  فوائدها  عىل  اإلنسان  ليحصل  النية  يف  واالخالص  الصدق  مراعاة 
الرب  لدى  والزلفى  والسعادة  والفوز  السبق  أهل  من  ليكون  الروحية  وكامالهتا 

اجلليل يف يوم القيامة.
ًدا َوَسبَُّحوا  وا ُسجَّ ُروا هِبَا َخرُّ ِذيَن إَِذا ُذكِّ اَم ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَّ قال اهلل تعاىل: } إِنَّ
ُْم َخْوًفا  وَن. َتَتَجاَف ُجنُوهُبُْم َعِن امْلََضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ ِْم َوُهْم ال َيْسَتْكرِبُ بَِحْمِد َرهبِّ
ِة َأْعنُيٍ َجَزاء باَِم  ن ُقرَّ ا ُأْخِفَي َلُم مِّ َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن. َفال َتْعَلُم َنْفٌس مَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن {))).
وقال الرسول األعظم األكرم K: »إن لربكم يف أيام دهركم نفحات أال 

فتعرضوا لا وال تعرضوا عنها«.
واخلالصة: جيب أن تكون لنا يف هنايات األوقات )الليال واأليام والشهور 
والسنوات( وقفات تأمل وحساب مع النفس، لنعلم أين نقف من احلقيقة العظمى 

وإىل أين نسري، وأن نحذر من الغفلة والتجاهل، فإن األمر خطري خطري.
َمْت  ا َقدَّ ُقوا اهللََّ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ قال اهلل تبارك وتعاىل: } َيا َأهيُّ
َفَأنَساُهْم  اهللََّ  َنُسوا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  َوال  َتْعَمُلوَن.  باَِم  َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ لَِغٍد 

َأنُفَسُهْم ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن {))).
ومتتاز السنة الجرية يف شعور املسلم بأهنا حتمل ـ لصلتها بالجرة النبوية ـ 

))) السجدة:5)ـ7)
))) احلرش:8)ـ9)
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معنى املسؤولية يف حياة كل مسلم نحو الرسالة والبرشية، واالستعداد التام لتقديم 
التضحيات بكافة أشكالا من أجل خدمة الرسالة والبرشية قربة هلل تعاىل، وتلغي 
التعذر بالضعف وقلة العدد والعدة ما دامت الفرصة متاحة أمام اإلنسان لتغيري 

املعادلة من خالل:
y	.االبداع يف التفكري والتخطيط
y	.واإلخالص يف العمل
y	 .والصدق يف تقديم التضحيات

فال جيوز للمسلم وهو يستحرض ذكرى الجرة النبوية اجلليلة أن يقف موقف 
احلياد والالمباالة أمام القضايا الكربى واملصريية يف احلياة، ويتخىل عن مسؤولياته 
الرسالية املتمثلة يف إظهار احلق يف مقابل الباطل، وإقامة العدل يف مقابل الظلم، 
يف  واملفسدين  والظاملني  الطواغيت  ومقارعة  الرذيلة،  مقابل  يف  الفضيلة  ونرش 
األرض، فإهنم مظاهر الظالم واخلراب والشؤم والفناء. وعليه أن يكون مستعدا 
املظلومني  عىل  املفروض  الطوق  كرس  هبدف  أشكالا  بكافة  التضحيات  لتقديم 
األرض،  يف  واملفسدين  واملستكربين  الطغاة  سيطرة  من  والتحرر  واملستضعفني 

ليفوز برضا اهلل تبارك وتعاىل والزلفى لديه واحلياة السعيدة اخلالدة يف اجلنة.

:C الوقفة ) 2 ( ذكرى شهادة اإلمام الحسين

 لن أذكر الليلة ما حدث عىل سيد الشهداء اإلمام احلسني C وعىل أهل 
بيته وأصحابه يف كربالء املقدسة، فكلكم يعرف ذلك ويقف عليه مع خطباء املنرب 
وكيفية  األليمة  كربالء  لفاجعة  املطلوبة  النظرة  تبيان  سأحاول  ولكن  احلسيني، 

التعاطي يف إحياء هذه املناسبة اجلليلة. 
y	 أن ُيظهر يف ذكرى عاشوراء A جيب عىل كل مؤمن موال ألهل البيت

األليمة ـ بحسب إرشاد أئمة الدى A وهم أطباء النفوس والقلوب، 
والتفجع  احلزن  ـ   A البيت  ألهل  والوفاء  واملحبة  الوالية  وبحكم 
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التي  الفجيعة  والرزايا  اجلليلة  للمصائب   A البيت  ألهل  مواساة 
أصابتهم A يف كربالء املقدسة يف شهر حمرم احلرام من العام: ) )6هج( 
الظاملني،  واحلكام  الطاغوت  وعبدة  إبليس  جنود  من  األرشار  أيدي  عىل 
فيرتك لذلك بعض لذاته يف طعامه ورشابه ومنامه وكالمه، ويكون بمثابة 
البيت  انتهاك حرمة أهل  من أصيب يف أهله وأعزته وأقربائه، وال يكون 
أوىل  هم  الذين  واحلياة  والسعادة  واملحبة  النور  مظاهر   A الطاهرين 
وأقربائه،  وأعزته  وأهله  نفسه  انتهاك حرمة  من  عليه  أهون  نفسه،  من  به 
السيام وأن ما أصاهبم A كان من أجل نجاة املؤمنني وسعادهتم، ومن 
واألشياء، وال  لألمور  امللكوتية  احلقائق  رؤية  فإنه حمجوب عن  يفعل  ال 
وجدان له وال رشف وال كرامة. وعىل املؤمن أن حيذر من خديعة الشيطان 
البعض هذه األيام ـ  له  ُيروج  الفجيعة ـ كام  الزمان عىل املصيبة  له بطول 
فاملصيبة حارضة متجددة يف قلوب املؤمنني الصادقني يف كل حلظة، ولكن 
ُهوِر ِعنَد اهللَِّ اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف ِكَتاِب اهللَِّ  َة الشُّ كام قال اهلل تعاىل: } إِنَّ ِعدَّ
وأعامله،  وآدابه  خاصيته  ولكل شهر   (((} َواألَْرَض  اَمَوات  السَّ َخَلَق  َيْوَم 
الصيام، ولشهر احلج خاصيه وهي احلج،  فلشهر رمضان خاصيته وهي 
ولشهر املحرم خاصيته، وخاصية شهر املحرم إظهار احلزن ملصائب أهل 
البيت C ورزاياهم، فيجب عىل كل مؤمن أن يكون له كل احلرص عىل 
وأن  التباكي،  أو  والبكاء  عاشوراء،  زيارة  وقراءة  العزاء،  جمالس  حضور 
يكون لسان حاله يقول بصدق وإخالص: يا ليتني كنت فداء لك يا حسني 
من مجيع ما أصابك، وكان أهيل فداء ألهلك من مجيع ما أصاهبم، ليعرج 
بذلك إىل عامل امللكوت األعىل، ومن ال يعتقد بأنه جيب عليه أن يكون فداء 
للحسني C وأهل بيته، فتلك مصيبة عظمى يف يقينه ودينه وإيامنه جيب 

عليه أن جيد حال لا.
y	 فطرية إنسانية وجدانية  إنام هو حالة  والتفجع  احلزن  بأن  املؤمن  يعلم  أن 

))) التوبة: 36
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جرأة  بسبب  تلقائي  طبيعي  بشكل  الصادقني  املؤمنني  قلوب  يف  تتولد 
اهلل  أولياء  حرمات  انتهاك  عىل  والشيطان  الطاغوت  عبدة  من  األرشار 
القديسني الذين امتألت قلوب املؤمنني بعشقهم ومواالهتم والتعلق هبم 
ـ  واإلنس بوجودهم والوحشة لفراقهم والتأمل لكل ما يصيبهم من سوء 
الدنيا  احلياة  يف  لإلنسان  الصادقة  الطبيعية  الوجدانية  احلاالت  من  وهذه 
الظلمة  وظهور  ـ  باحلق  عمراهنا  ومتطلبات  احلياة  وسنن  الفطرة  بحكم 
عىل  وسلطاهنا  الوالية  نور  وإهانة  الطاغوت  غلبة  بسبب  الوحشة  وجتيل 
الوحشة واإليالم، وهي  األرض، ولذا كله حقيقة ملكوتية هي يف غاية 
حقيقة يراها كل من يملك قلبا طاهرا نقيا، وياف أصحاب هذه القلوب 
التي تستبطن حقيقة كل ظلم يقع عىل  الفجيعة  بسبب رؤية هذه احلقيقة 
العذاب  نزول  ومن  اجلليل  الرب  غضب  من  األرض  يف  مستضعف  كل 
عىل أهل األرض بسببها، ما مل يكن هناك استنكار ورفض ومقاومة، ولذا 
كان شعار القائم من أهل البيت )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( يف هناية 
مشوار املآيس يف تاريخ البرشية، هو: )يا لثارات احلسني( وهو الشعار الذي 
يستبطن الرفض واالنتقام لظالمات مجيع املستضعفني يف األرض. ولكن 
ليعلم املؤمن بأن ما أصاب اإلمام احلسني C وأهل بيته وأصحابه، ال 
يمثل إهانة حقيقية لم وال سبيال لشعورهم بالذلة واإلنكسار أمام طغيان 
واملجد  والكرامة  والرفعة  بالعزة  للشعور  سبيل  هو  وإنام  وجيشه،  يزيد 
اإلمام  إىل  يزيد  جنود  يوجهها  وإساءة  إهانة  كل  ففي  واآلخرة،  الدنيا  يف 
احلسني C وأصحابه، كان اإلمام احلسني C وأصحابه يرتقون إىل 
وكان  املقربون،  واملالئكة  القديسون  يسكن  حيث  والطهارة  القدس  عامل 
التي  جهنم  نار  يف  الشياطني  مع  األسفل  الدرك  إىل  هيوون  وجنوده  يزيد 
ارتقى  وحينام  خلقه،  رشار  من  لالنتقام  بغضبه  جالله  جل  اهلل  سجرها 
C وهو قمة اإلهانة  الشمر بن ذي اجلوشن عىل صدر اإلمام احلسني 
أعىل  إىل  والباطن  احلقيقة  C يف  اإلمام احلسني  فقد صعد  الظاهر،  يف 
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عليني، وهوى الشمر بن ذي اجلوشن إىل أسفل سافلني يف سجني يف نار 
جهنم. ولذا كان اإلمام احلسني C وخاصة أصحابه ترشق وجوههم 
بسبب لذة الشوق والوصال وما يصل إىل أرواحهم الرشيفة الطاهرة من 
ملا  احلزن  يذهب  أن  جيوز  فال  جالله،  وسبحات  املحبوب  مجال  جتليات 
أصاب األجساد الرشيفة من التك الظاهر واإلساء اجلسدية بجامل هذه 

احلقيقة العرفانية الرفيعة.
y	 تتمثل يف إحياء القيمة احلقيقة إلحياء عاشوراء  بأن  وليعلم األحبة مجيعا 

األكيد  بالعزم  وذلك  ورسدها،  املأساة  إحياء  يف  وليس  عاشوراء  قضية 
عىل االلتزام الصادق بمنهج سيد الشهداء اإلمام احلسني C يف إمامته 
وصربه وشجاعته ورفضه ومقاومته لكل أشكال الباطل والظلم والرذيلة 
وتضحياته من أجل الدين والقيم واملباديء واملصالح اإلنسانية العليا، وأن 
C يف حقيقته ثورة عقائدية وجدانية  البكاء عىل اإلمام احلسني  يكون 
امتداداهتم  وعىل  كربالء،  يف  الفجيعة  املأساة  صنعوا  الذين  عىل  صادقة 
يف  واملفسدين  والظاملني  واملستكربين  الطغاة  من  التاريخ  يف  الطبيعي 
األرض، ويرتجم ذلك باالنتظار البناء والفاعل لظهور القائم من آل حممد 
)صلوات اهلل عليه وعىل آبائه الطاهرين( ليكون من أنصاره عىل احلق يف 
الرس والعالنية والظاهر والباطن، ويسهم معه يف إقامة دولة العدل اإللي 
الطغاة واملستكربين واملفسدين يف األرض،  العاملية، وتطهري األرض من 

وبدون ذلك يفقد اإلحياء والبكاء قيمتهام يف العقل والدين واحلقيقة.
ويف اخلتام أهيا األحبة:

واحلرص  رعايتها  حق  ورعايتها  بعاشوراء  االهتامم  من  املزيد  لكم  ليكن 
عىل االلتزام بآداهبا والقيام بأعاملا من حضور جمالس العزاء والزيارة والبكاء أو 
التباكي، واحلذر من عدم التغري يف هذه األيام اجلليلة، فإنه دليل عىل اخلذالن وعدم 
التوفيق واالحتجاب عن رؤية عامل احلقيقة ـ عدم رؤية ملكوت األشياء واألمور 
وزخارفها  ومظاهرها  الدنيا  وحب  املادة  عامل  يف  االستغراق  بسبب  ـ  وحقائها 



39

ا ذركذ عاحو اف

العالج  إىل  املبادرة  بذلك  فتجب  والنفس،  العقل  الذنوب عىل  واستيالء  الباطلة 
بالتفكر يف النفس وحماسبتها واالستغفار من الذنوب والتوبة منها إىل اهلل عز وجل 
املصري األسود يف  التقصري قبل حلول األجل ومالقاة  والتعويض عام سلف من 

يوم القيامة. 
أهيا األحبة األعزاء
أكتفي هبذا املقدار

واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم
واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري

واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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الصدق في إحياء عاشوراء
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الردق ا ءحياف عاحو اف 

بتا يخ: 15 / ذو الحجة / 1431هج

ادوافق: 22 / نوفمرب ـ ترشين الثاين / 2010م

نرش ا: لجلة سنابل الطف ) العدد: 2 (

ترد ها: جمعيعية سرتة وديان الحسينية 

ِري ِمن  اِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُْم َجنَّاٌت جَتْ قال اهلل تعاىل: } َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
يِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوْا َعنُْه َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم{))). تَِها األهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا رَّ حَتْ

اعتقاد  الواقع بحسب  الكالم  الكذب، وهو مطابقة  اللغة: ضد  الصدق يف 
املتكلم، فللصدق رشطان:

y	.مطابقة الكالم للواقع
y	 امْلُنَافُِقوَن َجاَءَك  إَِذا   { تعاىل:  اهلل  قول  املتكلم،  العتقاد  الكالم  ومطابقة 

َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ َواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إِنَّ امْلُنَافِِقنَي 
 K األكرم  األعظم  الرسول  نبوة  عىل  املنافقني  فشهادة   } َلَكاِذُبوَن 
ورسالته مطابقة للواقع، ولكنها غري مطابقة العتقادهم، لذلك قال عنهم 

اهلل سبحانه وتعاىل بأهنم كاذبون.
مطابقا  يكن  ومل  للواقع  مطابقا  يكون  كأن  الرشطني،  أحد  الكالم  فقد  فإذا 

))) املائدة: 9))
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املنافقني ـ أو كان مطابقا العتقاد املتكلم ومل يكن  العتقاد املتكلم ـ كام هو حال 
مطابقا للواقع، مل يكن تام الصدق.

والصدق يف الفعل: إتيانه كام جيب، وبعزم وإرادة وتصميم، وعدم االنرصاف 
عنه قبل إمتامه.

والصدق يف النية: العزم والثبات حتى بلوغ الفعل ومتام اإلنجاز.
ويقال: صدق وعده: حققه. وصدق يف القتال: اشتد واستبسل فيه، وصدقه 

النصيحة أو املحبة: أخلص فيهام.
والصادق: من يطابق ظاهره باطنه، ويسري عىل الرصاط املستقيم، وال يقول 
إال ما يعتقد، ويطابق عمله قوله، ويلص ملا يؤمن به، ويضحي من أجله، قول 
اِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم {))) أي: مطالبتهم بأن يظهروا ما يف  اهلل تعاىل: } لَِيْسَأَل الصَّ
باطنهم من الصدق من خالل القول والعمل الصالح، وهذا هو الصدق احلقيقي 

يف الدين واإليامن. 
وإذا وصف اهلل سبحانه وتعاىل بالصدق، قول اهلل تعاىل: } ُقْل َصَدَق اهللَُّ {))) 
فاملراد: أنه ال يضل عباده، وال يلف وعده لم، وأنه الضامن لتطابق تصوراتناـ  يف 

احلالة السليمة ـ لألشياء اخلارجية، ونحوه. 
والّصّديق: الكثري الصدق، والذي يصدق عمله قوله، وال يقول إال ما يعتقد، 

وهو البار الدائم التصديق إىل احلق. 
ولم قدم صدق: أي لم سبق يف الفضل ومنزلة رفيعة.

واملراد بالصدق من الصادقني يف اآلية الرشيفة املباركة، هو صدقهم يف احلياة 
احلياة  يف  مؤمنني  يعيشون  كانوا  حني  بالصدق  يتحلون  كانوا  الذين  أي:  الدنيا، 
الدنيا، ويشمل الصدق يف العقيدة والقول والعمل عىل كافة املستويات واألصعدة 
ويف مجيع األمور، فهم األبرار الذين ال يفعلون إال ما يقولون، وال يقولون إال ما 

))) االحزاب: 8
))) آل عمران: 95
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يعتقدون، سئل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C أي الناس أكرم ؟ فقال: »من 
صدق يف املواطن«))). 

فالصدق وصف جامع ألمهات فضائل العلم والعمل، وهو خلق يصاحب 
مجيع األخالق احلسنة، مثل: العفة والشجاعة واحلكمة والعدالة، والصادقون يف 
الدنيا سوف ينفعهم صدقهم يف اآلخرة، ويكون سببا لنجاهتم، فيكونون راضني:

y	 بام قدموا من الصدق يف العقيدة والقول والسلوك واملواقف، وبام صربوا
وضحوا وحتملوا من املسؤوليات وعملوا من الصاحلات.

y	 .وبام يعطيهم اهلل تبارك وتعاىل من اجلزاء والثواب
هو  عنهم  وتعاىل  تبارك  اهلل  ورضوان  عنهم،  راضيا  جالله  جل  اهلل  ويكون 
أنفسهم  صالح  عىل  دليل  هو  الرضوان  وهذا  عليهم،  فضل  وأكرب  نعمة  أكرب 
العمل الصالح ظاهرا عن نفس  وكاملا، وليس فقط صالح أعاملم، فقد يصدر 
كل  فليس  إمجاال،  صاحلة  نفس  عن  صالح  غري  عمل  يصدر  وقد  صاحلة،  غري 
الصاحلني معصومني عن اخلطأ واملعصية، ورضوان اهلل ذي اجلالل واإلكرام عن 
اإلنسان، هو غاية السعادة والفوز العظيم الذي ال فوز أعظم منه، وهو دليل عىل:

y	 اخلري أعامل  إىل  والدخول  اإلنسان،  صالح  يف  ودوره  الصدق  قيمة 
َأن  اْلرِبَّ  ْيَس  لَّ  { تعاىل:  اهلل  قول  اإلنسان،  وجود  غاية  وحتقيق  والفالح، 
ِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر  وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَرْشِ ُتَولُّ
َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  امْلَاَل  َوآَتى  َوالنَّبِيِّنَي  َواْلِكَتاِب  َوامْلَالِئَكِة 
َكاَة  الَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِلنَي َويِف الرِّ بِيِل َوالسَّ َوامْلََساِكنَي َواْبَن السَّ
اء َوِحنَي اْلَبْأِس  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء َوالرضَّ َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوْا َوالصَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن {))).  ُأْوَلِئَك الَّ
y	.وعظمة مقام الصادقني

))) البحار. ج)7. ص9
))) البقرة: 77)
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y	.وأن املقام املعنوي لإلنسان عند اهلل تبارك وتعاىل يدور مدار الصدق
ومن صفات الصادقني: أن ال يعتقدوا وال يقولوا إال احلق، وال ُيغضبوا اهلل 
عز وجل بمعصية يف قول أو فعل، ويصربوا عىل البالء يف جنب اهلل ذي اجلالل 
واإلكرام، فال يتخلوا عن قول كلمة احلق، وال يبخسوا أحدا من الناس شيئا من 
حقوقه املادية أو املعنوية، وال يركنوا إىل الظاملني، وال يتخلوا عن نرصة املظلومني 
فغايتهم  باملناشري،  ونرشوا  باملقاريض،  قرضوا  وإن  األرض،  يف  واملستضعفني 
هي معرفة اهلل ذي اجلالل واإلكرام، والوصول إليه، والدخول إىل حرمه اآلمن، 
تبارك وتعاىل،  الطاهرة، والفوز بجنته ورضوانه والزلفى لديه  وإىل ساحة قدسه 
قول الرسول األعظم األكرم K: »إن مل يكن بك عيل غضب فال أبال« وقول 
اإلمام احلسني C: »رىض اهلل رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه، ويوفينا أجور 
الصابرين« وهم مطهرون من الصفات الذميمة، مثل: األنانية والغرور والتكرب، 

وحب الدنيا، والبخل، واجلبن عن مقارعة الظاملني واملستكربين، ونحوها.
املستشهدين  وأصحابه  بيته  أهل  من  واخلرية   C احلسني  اإلمام  ويعترب 
بني يديه يف كربالء من أفضل النامذج وأكملها للصادقني، ونحن بحمد اهلل تبارك 
وتعاىل نحيي ذكرى عاشوراء كل عام، واإلحياء الواعي يدل عىل العلم بعظم منزلة 
صاحب الذكرى، وفضيلته العلمية والروحية واجلهادية، وفضله العميم واملتميز 
هبدف  اإلحياء  ويأيت  واإلصالح،  النهضة  يف  ودوره  واإلنسانية،  املجتمع  عىل 
التضحوية  ومواقفه  بسلوكه  الصادق  واالقتداء  الذكرى،  صاحب  ملنهج  االتباع 
ـ كأي عمل  منه  ترجتى  منفعة روحية  قيمة لإلحياء، وال  احلياة، وال  العظيمة يف 
 :C يقوم به اإلنسان ـ بدون الصدق فيه، قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

»الصدق رأس الدين« وقوله C: »الصدق صالح كل شء«))).
والصدق يف إحياء عاشوراء يتطلب أمورا عديدة، منها:

y	 .إخالص النية هلل سبحانه وتعاىل يف عملية اإلحياء

))) غرر احلكم
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y	.احلرص عىل جتيل القيم الروحية واحلضارية يف مراسيم اإلحياء
y	 مجيع من  وتطهريها  اإلحياء  مراسيم  يف  الرشعية  باألحكام  االلتزام 

املخالفات الرشعية.
y	 االلتزام بخط الوالية والرباءة من الطواغيت، قول اهلل تعاىل: } اَل إِْكَراَه

َفَقِد  بِاهللَِّ  َوُيْؤِمْن  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف 
اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَا َواهللَُّ َسِميٌع َعِليٌم {))).

y	 األوفياء أصحابه  وبأخـالق   C احلسـني  اإلمـام  بأخـالق  التـخلـق 
والتضحوية  السامية  واملواقف  السلوك  يف  هبم  واالقتداء  املخلصني، 

العظيمة، الادفة إىل إصالح املجتمع وسعادة اإلنسانية وخريها.
y	 .االلتزام بالعدل، ونبذ الظلم، ومقاومة الظاملني، وعدم الركون إليهم
y	.نرصة املظلومني واملستضعفني يف األرض
y	 .االلتزام بالوحدة ونبذ الفرقة والتنازع
y	.جتنب األعامل الضارة بسمعة الدين، وبمصالح العباد

املحبة  اإليامن وصدق  يعني صدق  واللطم ال  والنحيب  البكاء  بأن  ولنعلم 
للخط  االتباع  صدق  يعكس  الذي  بالعمل  ذلك  يقرتن  مل  ما  اإلحياء  وصدق 
يف  املخلصني  األوفياء  وبأصحابه   C احلسني  باإلمام  واالقتداء  واملنهج، 
تبارك وتعاىل، ويف سبيل مقاومة  السلوك واملواقف والبذل السخي يف سبيل اهلل 
الباطل والظلم والرذيلة، وإقامة املجتمع الصالح، فقد بكى الكثري من الناس عىل 
اإلمام احلسني C يف حياته، ولكنهم خذلوه ومل ينرصوه وأسلموه إىل أعدائه، 

حتى قتلوه غريبا عطشانا مع قلة من خرية أهل بيته وأصحابه. 
 C التنبيه إىل ظاهرة خذالن األمة اإلسالمية إىل اإلمام احلسني  وينبغي 
ُقتل  أن  فكان  وانحرافه،  معاوية  بن  يزيد  لظلم  مواجهته  يف  له  منارصهتا  وعدم 

))) البقرة: 56)
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األوفياء  وأصحابه  بيته  أهل  خرية  من  قليل  عدد  مع   C احلسني  اإلمام 
املخلصني يف كربالء وُسبيت نساؤه وحرمه. وقد حدث ذلك يف ظل ما يتمتع به 
بعدالة  املسلمني، واليقني  الطيبة بني  القداسة والسمعة  C من  اإلمام احلسني 
القضية التي حيملها، وما يمتلك من الرشعية الدينية الكاملة، ووضوح الرؤية يف 
التحرك، مما يثبت بأن السمعة الطيبة، وعدالة القضية، ووضوح الرؤية يف التحرك، 
وتوفر الرشعية الكاملة، ال يكفي لدى بعض الناس لكي يستجيبوا لنداء النرصة 
من املجاهدين الرشفاء والوقوف إىل صفهم يف سبيل النهضة واإلصالح وحتقيق 
العدالة االجتامعية والتقدم واالزدهار يف املجتمع ورخاء املواطنني وسعادهتم يف 
يتمتعون بمثل ما  الدنيا واآلخرة، فقد تذل األمة املجاهدين الرشفاء وإن كانوا 
الرشعية  ومن  السمعة،  وحسن  القداسة  من   C احلسني  اإلمام  به  يتمتع  كان 
بسبب  احلقيقة  يف  وذلك  القضية،  وعدالة  الرؤية،  وضوح  ومن  الكاملة،  الدينية 
غلبة احلس عىل اإليامن بالغيب، وبسبب احلرص واخلوف عىل الدنيا وزخارفها، 
بزخرف  وبرره  ذلك  الشيطان  لم  زين  وإن  والتضحية،  البذل  يف  الرغبة  وعدم 
القول غرورا، وهو بخالف الصدق يف العقيدة واإليامن، وبخالف حسن االقتداء 
حتمل  من  اإلنسان  عىل  السليمة  الفطرة  متليه  ما  وبخالف  الصاحلني،  باألولياء 

املسؤولية ووجهتها. 
إن الذكرى املتجددة لعاشوراء اإلمام احلسني C لتحمل احلجة املتجددة 
هلل عز وجل عىل كل من ييأس من اإلصالح، ويقبل باألمر الواقع املنحرف والظامل، 
ويرتك فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويركن إىل الظاملني واملستكربين 

والطوغيت، ويذل املجاهدين الرشفاء ويتقاعس عن نرصهتم. 
نرصة  عن  والتقاعس  اخلذالن  تربير  يف  األمر  أن  عىل  أيضا  التنبيه  وينبغي 
املجاهدين الرشفاء املقارعني للظاملني واملستكربين لدى مرىض القلوب والنفوس 
قد يصل إىل درجة إصدار الفتاوى الرشعية التي تقلب املوقف من وجوب منارصة 
املجاهدين الرشفاء إىل وجوب حماربتهم والوقوف ضدهم، وهو األخطر واألقبح 
عقال ورشعا، وهو ال يأيت إال من الزعامء الدينيني الكبار، كام فعل رشيح القايض، 
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وهو كبري القضاة، حينام أفتى بجواز قتل اإلمام احلسني C ألنه خرج عىل إمام 
زمانه يزيد بن معاوية. فيجب عىل املؤمنني:

y	 .احلذر الشديد من الركون إىل الظاملني
y	 .ومن خذالن املجاهدين الرشفاء
y	 ،ومن تربير أي شء من ذلك بالدين، فإن تربير أي شء من ذلك بالدين

هو أقبح من اليشء نفسه، وأسوء منه عاقبة.
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خط الوالية وعاشوراء
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ادوضوع: رلمة قررية لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادناسبة: لقاف لفتوح متهيدا دوسم عاحو اف.

العنوان: لنهج عاحو اف.

الجهة ادنظمة: لجنة العزاف ـ الجمعية الحسينية.

ادكان: قكية النويد ات ـ لسجد الشيخ أحمد.

اليوم: لساف األحد ـ ليلة االثنني.

التا يخ: 24 / ذو الحجة / 1427هـ.

ادوافق: 14 / ينايك ـ رانون الثاين / 2007م.

أعوذ باهلل السميع العليم من رش نفيس األمارة بالسوء ومن رش الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.

اللهم صل عىل حممد وآل حممد.

السالم عليك يا رسول اهلل، السالم عليك يا أمري املؤمنني، السالم عىل فاطمة 
عىل  السالم  الكربى،  خدجية  عىل  السالم  العاملني،  نساء  وسيدة  سيديت  الزهراء 
احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة، السالم عىل عيل بن احلسني وعىل أوالد 
احلسني وعىل أصحاب احلسني، السالم عىل األئمة املعصومني من أوالد احلسني، 
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السالم عىل صاحب العرص والزمان احلجة بن احلسن العسكري ) أرواحنا لرتاب 
مقدمه الفداء ( السالم عىل مجيع األنبياء واملرسلني واألوصياء، مصابيح الدجى، 
وأعالم الدى، ومنار التقى، والعروة الوثقى، واحلبل املتني، والرصاط املستقيم، 
السالم عىل العلامء والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا، السالم 

عليكم أهيا األحبة: أهيا األخوة يف اهلل ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
سوف أحتدث يف الكلمة القصرية قبل أن أستمع إىل أسئلتكم يف هذا اللقاء 

املفتوح حول مسألتني:

المسألة األولى: خط الوالية 

وتنوع  احلسني  اإلمام  وثورة  احلسن  اإلمام  صلح  حول  النقاش  لنتجاوز   
خط  وهو  املسألة  جوهر  عىل  لنقف   Aالبيت أهل  عمل  يف  األخرى  األدوار 
ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ آَمنُوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه  اهللُ  َولِيُُّكُم  اَم  إِنَّ  { تعاىل:  اهلل  قول  الوالية، 
َفإِنَّ  آَمنُوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوَلُه  اهللَ  َيَتَولَّ  َوَمن  َراِكُعوَن.  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ
هلل  الوالية  الوضاء،  الواحدة  الوالية  خط  هو  فهذا   (((} اْلَغالُِبوَن  ُهُم  اهللِ  ِحْزَب 
)جل جالله( ولرسوله K وألهل البيت A والمتدادهم الطبيعي يف عرص 
الوالية  إيامننا. جيب أن نتمسك بخط  العدول، هذا هو اجلوهر يف  الفقهاء  الغيبة 
الرسول  قيادة  يف  املتمثل  الزمني  امتداده  عىل  الربانية  الـدى  قيـادات  يف  املتمثل 
تعاىل  اهلل  )رضوان  العدول  والفقهاء   A البيت  وأهل   K األكرم  األعظم 
أن  املعلوم  ومن  املعارضة.  أو  احلكم  يف  الوالئية  القيادة  كانت  سواء  عليهم( 
الدف االسرتاتيجي خلط الوالية عىل الصعيد السيايس يف احلكم واملعارضة هو 
إقامة القسط والعدل بني الناس، فال جيوز للقيادة الوالئية أن تتخىل أو متيل عنه 
إىل غريه بأي حال من األحوال. وجتب عىل األمة منارصهتا لتحقيق هذا الدف 
االسرتاتيجي العظيم عىل الصعيد السيايس وحتقيق سائر أهداف الرسالة الساموية 

العظيمة عىل كافة األصعدة واملستويات.

))) املائدة: 55
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قول اهلل تعاىل: } َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن 
اهللَُّ  َولَِيْعَلَم  لِلنَّاِس  َوَمنَافُِع  َشِديٌد  َبْأٌس  فِيِه  احْلَِديَد  َوَأنَزْلنَا  بِاْلِقْسِط  النَّاُس  لَِيُقوَم 
اهلل )جل جالله(  أطلق  وقد  َعِزيٌز {))).  َقِويٌّ  اهللََّ  إِنَّ  بِاْلَغْيِب  َوُرُسَلُه  ُه  َينرُصُ َمن 
جمرد  هذا  وليس  اهلل،  حزب  اسم  الواحدة  الوالية  بخط  املتمسكني  املوالني  عىل 
وسياسية  وأخالقية  وروحية  عقلية  حقيقة  عىل  يدل  اسم  هو  وإنام  خاوي،  اسم 
عقلية  حقيقة  عىل  اسمه  يدل  الذي  الشيطان  حزب  مقابل  يف  عملية  واجتامعية 
وروحية وأخالقية وسياسية واجتامعية عملية مقابلة. وقد صف اهلل )جل جالله( 
}َوَمن  بالنرص  ووعدهم  امْلُْفِلُحوَن{  ُهُم  اهللَِّ  ِحْزَب  إِنَّ  }َأاَل  بالفالح  اهلل  حزب 
به من  يتمتعون  ملا  اْلَغالُِبوَن{  ُهُم  اهللِ  ِحْزَب  َفإِنَّ  آَمنُوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوَلُه  اهللَ  َيَتَولَّ 
أن يكونوا  املوالني  اإلخالص والصدق والصرب والصمود والثبات. فيجب عىل 
بمنأى فعيل عن اليأس والقنوط مهام قابلهم من التحديات والصعوبات والنكبات 
النرص  اْلَكافُِروَن {))) ألن  اْلَقْوُم  إاِلَّ  اهللِ  ْوِح  رَّ ِمن  َيْيَأُس  الَ  ُه  إِنَّ واالنتكاسات } 

حليفهم يف هناية املطاف. 
ضيعتموها  فإذا  متلكون،  ما  وأثمن  أعّز  الوالية  تعترب  األعزاء  األحبة  أهيا 
فإنكم ترسوا بتضييعها الدنيا واآلخرة معا، وال ينفعكم شء بعدها. إن أحرص 
ما حيرص عليه أعداؤكم هو أن يأخذوا منكم جوهرة حياتكم هذه، فإذا نجحوا 
الشيطان، وكنتم مثلهم يف  يف ذلك فقد متكنوا منكم وأدخلوكم معهم يف حزب 
ألنفسكم  فانظروا  َسَواء{)3)  َفَتُكوُنوَن  َكَفُروْا  َكاَم  َتْكُفُروَن  َلْو  وْا  }َودُّ شء  كل 

واحتاطوا لا. 
وقبل أن انتقل إىل املسألة الثانية أرغب يف التنبيه إىل قضية مهمة يف املسألة التي 
نحن فيها وهي: أن خط الوالية يفرض أن يكون زمام األمور سواء يف احلكومة 
اإلسالمية أو املعارضة بيد الفقهاء العدول، وأن يلعب علامء الدين أدوارا رئيسية 

))) احلديد: 5)
))) يوسف: 87
)3) النساء: 89
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فيهام بدون تعطيل أو هتميش ألدوار اآلخرين. 
كان  إذا  عنه   A املعصومني  بيد  كان  إذا  يتلف  األمر  أن  الواضح  ومن 
بيد الفقهـاء فاملطلوب الطاعة املطلقة للمعصومني A أما الفقهاء فهم عرضة 
واالطمئنان  ومنهجه  الفقيه  خط  يف  التدقيق  ينبغي  ولذا  واالختالف،  للخطأ 
التسليم له، وذلك من أجل املحافظة عىل  أدائه )الكفاءة( قبل  إىل حسن وجودة 
الدين واملصالح احليوية للمؤمنني وكافة العباد يف األرض. وحينام تربز احلاجة إىل 
التصحيح، فال يصح أن يرج التصحيح عن دائرة الفقهاء والعلامء، وإال خرجنا 
عمليا عن خط الوالية، وهي اخلسارة الشنيعة التي ينبغي علينا أن نحذر من أن 

نقع فيها.

المسألة الثانية: عاشوراء 

 لقد عّرفُت املوكب احلسيني يف مناسبات سابقة بأنه »حركة األمة بقيادة اإلمام 
 C املعصوم أو نائبه يف عرص الغيبة من أجل حتقيق أهداف ثورة اإلمام احلسني
». فقد بدأت ثورة اإلمام احلسني C يف يوم اجلمعة بتاريخ: ) 0) / حمرم / )6 
هـ ( واستشهد يف ذلك اليوم احلزين اإلمام احلسني C وأهل بيته وكافة أصحابه 
)رضوان اهلل تعاىل عليهم مجيعا( غري أن الثورة لـم تنتهي وإنام بقيت مشتعلة بقيادة 
األئمة A إماما بعد إمام، ثم بقيـادة الفقهـاء ) رضوان اهلل تعاىل عليهم (. وقد 
أراد أهل البيت A للثورة أن تأخذ بعدا شعبيا من خالل املأتم والزيارة ) عن 
قرب وعن بعد ( واملسريات العزائية، وكلها من تأسيس أئمة الدى A وكانت 
املقدسة  كربالء  من  رجوعه  بعد   C السجاد  اإلمام  بقيادة  عزائية  مسرية  أول 
أحد  وكلف  املنورة  املدينة  حدود  عند  توقف  حيث  ـ  والبطولة  الشهادة  أرض  ـ 
C إىل أهلهـا وإخبارهم باملكان الذي  الشعراء بدخولا ونعي اإلمام احلسني 
ينتظرهم فيه اإلمام السجاد C فخرجوا رجاال ونساء شيوخا وشبابا وأطفاال 
إىل  معهم  دخل  ثم  فيهـم  فخطب   C السجاد  اإلمام  لتعزية  وعويل  بكاء  يف 
املدينة املنورة يف أول مسرية عزائية عىل اإلمام احلسني C ومل هيمل أهـل البيت 
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A األبعاد األخرى التخصصية للثورة باإلضافة إىل البعد الشعبي، حيث كان 
اهتاممهم A بالثورة اهتامما شامال لكافة األصعدة واملستويات من أجل بقائها 
ونجاحها يف حتقيق أهدافهاـ  وقد حتدثت يف مناسبات سابقة عن هذه األبعادـ  وأن 
هنـايـة الثـورة سوف تكون بظهور اإلمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
اليوم العظيم سوف يبقى شعار:  العاملية. وحتى ذلك  وإقامة دولة العدل اإللي 

»كل أرض كربالء وكل يوم عاشوراء« قائام عىل كافة األصعدة واملستويات. 
َا  اجلدير بالذكر هنا أن السياسة يف خط الوالية هي سياسة الصادقني }َياَأهيُّ
اِدِقنَي{ التي تنطلـق من التكليف الرشعي  ُقوْا اهللَ َوُكوُنـوْا َمَع الصَّ ِذيَن آَمنُوْا اتَّ الَّ
املفروض عليهـم من اهلل )جل جالله( ومتتزج فيها املواقف السياسية باملبادئ والقيم 
الصعوبات  أمام  االستسالم  وعدم  الالزمة  والتضحيات  واألخالقية  الروحية 
والتحديات مهام كربت وعظمت يف أعني اآلخرين وعدم اليأس يف االنتكاسات 
A طوال  العظام  األنبياء واألوصياء  التي جسدها  السياسة  والنكبات. وهي 
التاريخ، وجسدها اخلميني العظيم ) قدس رسه ( يف التاريخ املعارص، وجيسدها 
املطالبة  الصهيوين ويف  الكيان  البطولية ضد  لبنان يف مالمحه  املظفر يف  اهلل  حزب 
باحلقوق الوطنية للشعب اللبناين البطل. وهي السياسية الوحيدة الكفيلة بخدمة 
اِدِقنَي  القضايا احليوية لألمة وحتقيق أهدافها الكبرية } َقاَل اهللُ َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
امْلُنَافِِقنَي { وهي السياسة  َب  اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ ِصْدُقُهْم { } لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ
التي تستحق أن يفني فيها املؤمن عمره ويبذل فيها حياته. يف مقابل السياسة احلسية 
والتربيرية املريضة التي تقابل الصعوبات والتحديات بالركوع واخلنوع والتلون، 
واملبادئ  والقيم  الثوابت  حساب  عىل  املادية  واملكاسب  املصالح  عن  وتبحث 
الروحية واألخالقية العامة وتأخذ صبغة حسية تقوم عىل أساس املصالح املادية 
للشخص أو احلزب أو الطائفة، وتسمي ذلك حكمة وواقعية. وليس يف وسع هذه 
السياسة املريضة خدمة القضايا احليوية وحتقيق األهداف الكبرية التي تطمح األمم 
والشعوب املستضعفة إىل حتقيقها. ويعترب عمر اإلنسان وحلظات حياته أثمن من 

أن يفينهام يف مثل هذه السياسة املريضة الضائعة.
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يف هناية احلديث أشري إىل بعض األمور املهمة التي ينبغي مراعاهتا يف املوكب 
احلسيني وإقامة مراسم العزاء يف عاشوراء.

y	 األمر األول: ينبغي االنتباه دائام إىل أن القائد باألصالة للموكب احلسيني
الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  والزمان  العرص  صاحب  اإلمام  هو 
إىل  وممارساته  توجهاته  يف  املوكب  يضع  بحيث  الفقيه،  الول  وبالنيابة 
خطهام ومنهجهام العام يف السياسة وعموم احلياة. وهبذا وحده نحافظ عىل 
خط الوالية يف املوكب. وينبغي علينا االلتفات إىل أن هناك من يسعى بكل 
ومؤسساتنا  ومآمتنا  بمساجدنا  للخروج  احليلة،  ووسائل  قوة  من  أويت  ما 
عن خط الوالية والسيطرة عليها وربطها بخط الطاغوت. فإذا حصل هذا 
فقدت  قد  تكون  واملؤسسات  واملآتم  املساجد  فإن  ـ  تعاىل  باهلل  والعياذ  ـ 
إىل  فيها  والطقوس  العبادات  وحتولت  والروحية  الدينية  وقيمتها  غايتها 

جمرد أمور شكلية فارغة ال قيمة لا وال طعم وال هدف.
y	 األمر الثاين: ينبغي علينا أن نحافظ عىل طرح اإلسالم املحمدي األصيل

يف املوكب احلسيني من خالل اخلطب والشعر وغريمها ـ وهذه مسؤولية 
ومن  رذيلة  كل  من  املوكب  تطهري  عىل  نحرص  وأن  ـ  والشعراء  اخلطباء 
كل خمالفة رشعية وأن نسمو به ونجعله فوق العادات والتقاليد اجلاهلية 
واملبادئ  القيم  حساب  عىل  فيه  بتحكيمها  نسمح  وال  النفسية  واألهواء 
واملقاصد الرشعية ـ وهذه مسؤولية القائمني واملنظمني ـ وهبذا نستطيع أن 
نحافظ عىل صبغة املوكب ورسالته يف احلياة. وبقدر ما نفرط يف شء من 
ذلك، فإننا نضيع صبغة املوكب ورسالته، وربام نخرجه متاما بكثرة التفريط 

من خطه خط الوالية العظيم.
y	 املوكب يف  وطبقاته  املجتمع  رشائح  كافة  مشاركة  تنبغي  الثالث:  األمر 

وأميني،  متعلمني  وفقراء،  أغنياء  وأطفاال،  وشبابا  شيوخا  ونساء  رجاال 
وغريهم. لنحرص عىل مشاركة اجلميع يف املوكب، وعلينا السعي لتنظيم 
املشاركة بالشكل الالئق الذي يتناسب مع طبيعة املوكب ووقاره ورسالته 
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يف احلياة. فهذا ما يريده أهل البيت A للمشاركة يف املوكب. وليحذر 
أحدنا من أن يتصور نفسه لغناه أو لعلمه أو جلاهه أو لغري ذلك بأنه فوق 

املشاركة يف أنشطة وفعاليات املوكب الشعبية واخلاصة.
y	 كافة يف  وهيبته  وقاره  عىل  واملحافظ  املوكب  تقوية  تنبغي  الرابع:  األمر 

بصور  يربزه  ما  كل  وجتنب  ذلك،  أجل  من  يلزم  ما  كل  وإدخال  أنشطته 
وأمري   K األكرم  األعظم  الرسول  موكب  ألنه  ومهزوزة؛  ضعيفة 
واألوصياء  األنبياء  وكل  واحلجة  والصادق  واحلسني  واحلسن  املؤمنني 

)عليهم مجيعا السالم(.

أهيا األحبة األعزاء
أكتفي هبذا املقدار

واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادناسبة: لوسم ركبالف الثقاا الثاين.

ادكان: الجمعية الحسينية ـ قكية النويد ات.

اليوم: لساف الجمعة ـ ليلة السبت.

التا يخ: 1 / لحكم / 1431هج.

ادوافق: 18 / ديسمرب ـ رانون األول / 2009م.

أعوذ باهلل السميع العليم، من رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان 
الرجيم 

بسم اهلل الرمحن الرحيم  احلمد هلل رب العاملني 
املنتجبني  وأصحابه  الطاهرين  الطيبني  بيته  وأهل  حممد  عىل  صل  اللهم 

األخيار.
وعىل  احلسني،  أوالد  وعىل  احلسني،  بن  عيل  وعىل  احلسني،  عىل  السالم 

أصحاب احلسني. 
اللهم اجعل ل قدم صدق عندك مع احلسني وأصحاب احلسني الذين بذلوا 

.C مهجهم دون احلسني
تعاىل  اهلل  ورمحة  اهلل  يف  واألخوات  األخوة  أهيا  األحبة  أهيا  عليكم  السالم 

وبركاته.
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 ) عاشوراء  يف  تأمالت   ( عنه  وأعلنوا  املنظمون  اختاره  كام  الكلمة  عنوان 
ولدينا يف الواقع مناسبتان:

y	.رأس السنة الجرية
y	.C وشهادة اإلمام احلسني

وسوف تكون ل وقفة قصرية مع املناسبتني.

المناسبة ) 1 ( رأس السنة الهجرية:

 سوف أحتدث يف هذه الوقفة عن الزمن يف الرؤية القرآنية يف ثالث إضاءات:
y	:) اإلضاءة ) أ

ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحْلَجِّ {))).  قول اهلل تعاىل: } َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَّ
األهلة: مجع هالل ويسمى القمر هالال أول الشهر القمري إىل سبع ليال، ثم 

يسمى قمرا، و يسمى يف الرابعة عرش بدرا. 
واملواقيت: مجع ميقات، وهو الوقت املرضوب للفعل، و يطلق أيضا: عىل 
املرضوب  )الوقت  األول  املعنى  الرشيفة  اآلية  يف  واملراد  للفعل،  املعني  املكان 

للفعل(.
والسؤال يف اآلية الرشيفة املباركة: هو عن الفائدة يف ظهور القمر هالال بعد 

هالل ورسمه الشهور القمرية. 
ليكون  إلي  تدبري  ذلك  أن  املباركة:  الرشيفة  اآلية  منطق  واجلواب بحسب 
واألسبوع  واليوم  والنهار،  الليل  مثل:  )أزمان(  مواقيت  الربانية  العناية  بحسب 
دينهم  أمور  يف  الناس  عىل  الكبرية  بالفائدة  لتعود  والسنة،  والفصول  والشهر، 
ودنياهم وصالح أمور معيشتهم ومعامالهتم، إذ بدوهنا تضطرب األمور السياسية 
والدنيوية،  الدينية  الزمنية:  والربامج  االتفاقيات  وكل  واالجتامعية  واالقتصادية 

))) البقرة: 89)
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ولن ينضبط أي عمل، وتعم بذلك الفوىض واالضطراب كافة شؤون احلياة وال 
يمكنها أن تستقيم وهتدأ. 

اجلدير بالذكر أن هذا التقسيم عن طريق الالل يستفيد منه اجلميع ) العامل 
واألمي، والبدوي واحلرضي، وغريهم ( ويعتمدون عليه يف تنظيم شؤون حياهتم، 
وهو تقسيم يسهل حفظه وضبطه للجميع، بخالف التقسيم عن طريق الشمس 

الذي ال يعرفه إال اخلاصة، ويصعب حفظه. 
واخلالصة: أن هذه اآلية الرشيفة املباركة تؤكد أن الزمن ليس شيئا يف نفسه، 

وليس صورة جمردة من املضمون، وإنام هو:
y	 .منازل سفر اإلنسان إىل وطنه األصيل الذي خلق للخلود فيه يف اآلخرة
y	 وحساب دقيق يف التدبري الرباين له مضمون قيمي يتمثل يف املواقيت التي

هي مواقيت للصالة والصيام واحلج واخلمس والزكاة واألعياد واملناسبات 
الدينية األخرى، وتفيد يف أمور املعاش واملعامالت وتدبري شؤون احلياة. 

وهذا يعني أن تضييع هذه املواقيت يؤدي إىل ضياع القيمة احلقيقية للزمن، 
فيجب عىل اإلنسان العاقل مراقبة هذه املواقيت والتشمري بكامل اجلد وبذل اجلهد 

والطاقة ألداء حقها والقيام بام جيب عليه أو يلزمه فيها من أمور الدين والدنيا.
y	:) اإلضاءة ) ب

َرُه َمنَاِزَل  ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ِذي َجَعَل الشَّ  قول اهلل تعاىل: } ُهَو الَّ
لَِقْوٍم  اآلَياِت  ُل  ُيَفصِّ بِاحْلَقِّ  إاِلَّ  َذلَِك  اهللَُّ  َخَلَق  َما  َساَب  َواحْلِ ننَِي  السِّ َعَدَد  لَِتْعَلُموْا 

َيْعَلُموَن {))).
هذه اآلية الرشيفة املباركة تؤكد عىل مسألة املواقيت، وتضيف إليها جمموعة 

حقائق، منها:
فائدة، . ) وبدون  والعبث  اللعب  باب  من  ليس  واحلساب  التدبري  ذلك  أن 

))) يونس: 5



66

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

وإنام وراءه حكمة ربانية بالغة جيب عىل العقالء التدبر والتأمل فيها؛ ألهنا 
هتدهيم إىل رشدهم وصالحهم يف الدنيا واآلخرة.

أن نظام الكون كله مسخر خلدمة اإلنسان وحياته عىل وجه األرض، وأن . )
نظام اإلنسان ومسريته التاريية جيب أن يكونا متناغمني مع النظام الكوين، 

وأن مسرية الكون ومسرية اإلنسان تنتهيان إىل غاية واحدة حمددة.
أن النظام الكوين حيتوي عىل مكونات وأرسار عجيبة ومعجزات هي آيات . 3

للعلامء الذين يتطلعون إىل احلقيقة ويبحثون عنها وتوصلهم إليها. فهي:
y	 تدل عىل الرس الكامن يف داخل األشياء، الذي جيعل لكل شء يف الكون

حكمته، ويبعده عن العبثية يف اخللق، ويكشف عن وجهة األشياء وغاية 
اخللق والوجود.

y	 من وغريها  والرمحة  والقدرة  العلم  من  املدبر  اخلالق  صفات  عىل  وتدل 
صفات اجلامل واجلالل. 

لإلنسان  التاريية  املسرية  يف  املتدبر  بأن  عاشوراء  بمناسبة  لالستفادة  وأنبه 
هو  ما  واملعجزات  واألرسار  والعجائب  املكونات  من  فيها  يرى  الرباين  ونظمها 
أكرب من تلك التي يراها الناظر يف الكون، وتدل عىل جتليات أعظم لصفات اخلالق 
املدبر من العلم والقدرة والرمحة وغريها من صفات اجلامل واجلالل، ولكن رؤيتها 
حتتاج إىل أدوات أخرى وجهد أكرب. فاملكونات والعجائب واألرسار واملعجزات 
يف الكون يدركها اإلنسان باحلواس ـ وإن استعان باألجهزة والتكنولوجيا ـ بينام 
املكونات والعجائب واألرسار واملعجزات يف املسرية التاريية لإلنسان الدالة عىل 

التدبري اإللي فيها، يدركها اإلنسان بالعقل السليم والقلب النظيف الطاهر. 
حمرم  يف  املقدسة  كربالء  يف  ظلام  املسفوك   C احلسني  اإلمام  دم  ويعترب 
التاريية  احلرام من عام )6 هج من املكونات والعجائب واألرسار واملعجزات 
الكبرية. فقد حصلت البعثة النبوية وحصل التبليغ بالرسالة ـ ومها من املكونات 
الرسول األعظم  ـ وبعد وفاة  الكبرية  التاريية  والعجائب واألرسار واملعجزات 
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ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت  األكرم K حدث االنقالب، قول اهلل تعاىل: } َوَما حُمَمَّ
اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقِلْب َعىَلَ َعِقَبْيِه َفَلن  ُسُل َأَفإِن مَّ ِمن َقْبِلِه الرُّ
التاريية اخلطرية  اِكِريَن {))) وهو من املكونات  الشَّ َوَسَيْجِزي اهللَُّ  َشْيًئا  اهللََّ  َيرُضَّ 
اإلصالح  حركة  اإلنسان  ملسرية  اإللي  والتدبري  الرباين  النظم  يف  وقابلتها  جدا، 
التي تتألف من عدد من املكونات   A البيت  عىل يد األئمة األطهار من أهل 
التاريية التي تضمنت الكثري الكثري من العجائب واألرسار واملعجزات التاريية 
البالغة  اهلل  حكمة  عن  وتكشف  اإللي،  التدبري  وعظمة  دقة  عىل  الدالة  الكبرية 
اإلصالحية  احلركة  يف  التاريية  املكونات  هذه  ومن  واجلاللية،  اجلاملية  وصفاته 
C هذا املكون التاريي العظيم واملتميز بحق وحقيقة،  شهادة اإلمام احلسني 
والذي تضمن العديد من العجائب واألرسار واملعجزات. فقد حدث هذا املكون 
ـ  الروايات  ـ عىل اختالف  السبت  أو  املبارك يف عرص اجلمعة  العجيب  التاريي 
بتاريخ: ) 0) / حمرم / )6هج ( وأحدث متوجات تاريية حتركت وتالطمت يف 
ذلك اليوم املشهود، واستمرت يف حركتها ومتوجها وتالطمها حتى اليوم، فهدمت 
وأسست وبنت، وأنبتت وأثمرت، فجنى من جنى وضيع من ضيع، وهي مستمرة 
املناسب  املناخ  وهتيئ  والبرش  األرض  لتصنع  وتالطمها،  ومتوجها  حركتها  يف 
لظهور القائم املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وكل ذلك بتدبري رباين بالغ 
احلكمة والدقة، ويتضمن الكثري الكثري من األرسار والعجائب واملعجزات الدالة 

عىل صفات اهلل اجلاملية واجلاللية.
وينبغي يف هذه املناسبة أن أنبه أيضا إىل املرجعية الدينية الرشيدة التي أسسها 
األئمة األطهار من أهل البيت A فهي من املكونات التاريية العجيبة واملهمة 
بقيادة  العظيم  الرباين  املنهج  التاريخ املرشق لإلنسانية عىل طريق  جدا يف صناعة 
أهل البيت A وقد دّل نشاط هذه املؤسسة ونتاجها العلمي يف تدوين احلديث، 
العلمية  األدوات  وتطوير  اإلسالمية،  العلوم  وسائر  والتفسري  الفقه  وكتابة 
لالستنباط والتفكري وغريها، ودورها القيادي ـ السيام الول الفقيه ـ يف األمة، عىل 

))) آل عمران: 44)
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عظمة ودقة التدبري اإللي للمسرية التاريية لإلنسان.
y	:) اإلضاءة ) ج

ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  . إاِلَّ الَّ . إِنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخرْسٍ  قول اهلل تعاىل: } َواْلَعرْصِ
رْبِ {))). احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ الصَّ

الذي  بالعرص  املراد  النظر عن  ـ بغض  تعلمنا  املباركة  الرشيفة  السورة  هذه 
الزمن وتاريخ البرشية سوف يفرز األقوام من  اختلفت فيه األقوال ـ بأن حركة 

الناس إىل صنفني، مها: 
y	.الفائزون يف مطالبهم ومساعيهم ورصف أعامرهم
y	 .واخلارسون يف مطالبهم ومساعيهم ورصف أعامرهم

وهذا الفرز حتمي ودقيق ال استثناء فيه ألحد من الناس، يقول اإلمام عيل 
الفرز  هذا  ويؤكد  آخرون«)))  قوم وخرس  فيها  ربح  »الدنيا سوق   :C الادي 
أن مسألة الربح واخلسارة يف احلياة معادلة وجودية تضع ألسباب واقعية معينة، 
التدبري  يف  االخر  بالطرف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ويمسك  بطرف،  اإلنسان  يمسك 
بني  ومنزلة  أمرين،  بني  أمر  ولكن  تفويض،  وال  جرب  ال   « قاعدة:  عىل  واملشيئة، 

منزلتني«.
وقد أوضحت السورة املباركة أن للفائزين يف حركة الزمن التاريية لإلنسان 
منهج عقائدي وعميل واضح وحمدد، وله ثالثة أصول من ضيعها أو ضيع شيئا 
منها يف سبيل الوصول إىل امللذات، أو احلصول عىل املال والثروة، أو احلصول عىل 
املنصب واجلاه والسلطة، أو غريها من مقاصد الدنيا ومبتغياهتا الفانية، كان نصيبه 
اخلرسان، وهي أصول يكمل بعضها بعضا، ومتثل املنهج يف صورته الكاملة، وهي:

األصل ) 1 (: اإليامن الصادق باهلل وصفاته، وبالنبوة والوالية، وباليوم اآلخر 
واحلساب واجلزاء العادل فيه. وهو البنيان التحتي لكل األنشطة والربامج يف هذا 

))) سورة العرص
))) حتف العقول. ص)36
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املنهج الرباين العظيم، حيث ال تتجذر نتائج األنشطة والربامج وتؤيت ثامرها الطيبة 
يف احلياة بدونه. 

والصالة،  واملعرفة،  العلم  طلب  مثل:  الصاحلات،  عمل   :)  2  ( األصل 
عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اهلل،  سبيل  يف  واجلهاد  والزكاة،  واحلج،  والصيام، 
وتزكيها  النفس  تطهر  التي  األعامل  من  وغريها  الناس،  إىل  واإلحسان  املنكر، 
الرسالة،  نرش  يف  وتساهم  واإلكرام،  اجلالل  ذي  بارئها  إىل  وترفعها  وتكملها 
وإقامة العدالة، وصالح املجتمع وتطوره عىل أساس احلق يف العقيدة والرشيعة، 
والعدل والرمحة واملحبة والسالم يف السلوك والترصفات واملواقف، واالبتعاد عن 
الروحية واألخالقية  الظلم والعدوان واخلصومة والتطاحن وغريها من اآلفات 
والسلوكية البغيضة، وحتقيق الرفاهة والرخاء واحلياة الطيبة والسعادة لإلنسان يف 

الدنيا واآلخرة. 
فال يكفي اإليامن من أجل الفوز، بل يكون العمل الصالح إىل جانب اإليامن، 
ثمرة  هو  ـ  عمل  كل  وليس  ـ  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يرضاه  الذي  الصالح  والعمل 
اإليامن الصادق ومظهر جتيل اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، لتكون حياة اإلنسان 
كلها هلل عز وجل، قول اهلل تعاىل: } ُقْل إِنَّ َصاليِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ 
امْلُْسِلِمنَي {))) والصلة بني اإليامن  ُل  َأوَّ َوَأَنْا  ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلُه  يَك  رَشِ اْلَعامَلنَِي. الَ 
والعمل الصالح تؤكده العديد من اآليات القرآنية الرشيفة، منها: قول اهلل تعاىل: 
َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبًة  َحَياًة  َفَلنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ َصاحِلًا  َعِمَل  َمْن   {

َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن {))).
أثر عميل يف  بدون  الذهن  قابعة يف  ليس جمرد فكرة  اإليامن  بأن  يثبت  وهذا 
يف  وبراجمه  أنشطته  وكافة  ومواقفه  وترصفاته  وسلوكه  اإلنسان  شخصية  صياغة 

احلياة، بل:

))) األنعام: )6) ـ 63)
))) النحل: 97
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y	 هو املصباح الذي يشع يف القلب وينعكس نوره عىل لسان اإلنسان وسمعه
جوارحه  كافة  وعىل  احلياة  يف  والعامة  اخلاصة  ومواقفه  وسلوكه  وبرصه 

الظاهرية والباطنية. 
y	 .واألساس الذي يقوم عليه بنيان احلضارة اإلسالمية كلها

والروح  الفكر  يف  احلاكمة  واملبادئ  والقيم  املصدر  وحدة  بذلك  ليثبت 
والسلوك والترصفات واملواقف العملية يف كافة الشؤون اخلاصة والعامة لإلنسان 

املؤمن.
األصل ) 3 (: الرفض للباطل والظلم ومقاومتهام، وهذا هو األصل الذي 
والعمل  لإليامن  البقاء  يكتب  ال  حيث  العظيم،  الرباين  املنهج  هذا  سنام  يتوج 
ومقاومتهام(  والظلم  الباطل  )رفض  التاج، وهو  هذا  فمن ضيع  بدونه،  الصالح 
فقد ضيع حقيقة اإلنسان واإليامن، فال يعرف حقيقة اإلنسان واإليامن وحيتفظ هبا 
إال من عرف الثبات والصمود عىل احلق وسعى يف نرش اخلري والعدالة عىل وجه 

األرض، ال من يرىض بالباطل والظلم ويتعايش معهام. 
وقد صنف القرآن الكريم هذا التضييع يف دائرة االرتداد، قول اهلل تعاىل: }َيا 
ٍة  ِذيَن آَمنُوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه َأِذلَّ َا الَّ َأهيُّ
ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َوالَ َيَاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذلَِك  َعىَل امْلُْؤِمننَِي َأِعزَّ
َفْضُل اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمن َيَشاء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم {))) فاالرتداد هنا ليس من اإلسالم إىل 
باملعروف  واألمر  اجلهاد  عن  العميل  التخيل  يف  املتمثل  االرتداد  هو  وإنام  الكفر، 

والنهي عن املنكر ومقارعة الباطل والظلم يف احلياة.
عىل  وليس  الكاملة،  صورته  يف  القرآين  املنهج  هو  هذا  األعزاء  األحبة  أهيا 
واملجتمعية،  الفردية  حياهتم  يف  الثالثة  بأصوله  وتطبيقه  به  العمل  إال  املسلمني 
ليتغلبون به بالتأكيد واجلزم عىل ما يعانونه من مظاهر الضعف والزيمة والتخلف، 
والظلم  الرش  جذور  به  ويقتلعوا  والتقدم،  واالنتصار  القوة  مظاهر  إىل  ويبدلوها 

))) املائدة: 54
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واالستبداد والفساد من عىل وجه األرض، ويستبدلوا دولة الظلم واجلور والرذيلة 
واالستبداد، بدولة احلق والعدل والفضيلة واحلرية. 

فيها،  مزلزل  واإليامن  ضعيفة،  النفوس  من  الكثري  الشديد:  ولكن لألسف 
ليعيش  الفاسدة،  والواقعية  الدين  باسم  السائدة  هي  والتخاذل  التثبيط  وثقافة 

املسلمون االزدواجية واالنحراف العميل عن الدين احلق!!

:C المناسبة ) 2 ( شهادة اإلمام الحسين

 C سوف أحتدث يف هذه الوقفة عن جوانب ترتبط بثورة اإلمام احلسني 
يف إضاءتني:
y	:اإلضاءة ) أ ( السياسة السلطوية والسياسة املبدئية

 يف واقع العمل السيايس سياستان:
y	 السياسة السلطوية: وهي السياسة التي هتدف للبقاء يف السلطة أو الوصول

إليها، فإذا كان الشخص أو احلزب أو القبيلة أو غريهم يف السلطة، يكون 
الدف هو البقاء فيها، وإذا كان الشخص أو احلزب أو القبيلة أو غريهم 
يف املعارضة، يكون الدف هو الوصول إىل السلطة، فالدف هو السلطة، 
وخدمة الناس واألخالق والعالقات وغريها هي وسائل للبقاء يف السلطة 
أو الوصول إليها. وهذا يكون ملن هو يف السلطة وملن هو يف املعارضة بدون 
الوصول  أو  فيها  البقاء  السلطة:  املبدأ والدف واحدا، وهو  دام  ما  فرق، 
إليها، وكان عبد اهلل بن الزبري يف صفوف املعارضة ليزيد بن معاوية، وكان 

هدفه الوصول إىل السلطة.
y	 حتقيق إىل  بصدق  هتدف  التي  السياسة  وهي  املبدئية:  الرسالية  السياسة 

أداة  أو  السلطة وسيلة  العباد، وتكون  مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وخدمة 
لذلك وليست الدف. قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: »واهلل 
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باطال«)))  أدفع  أو  أقيم حقا  أن  إال  إمرتكم،  إل من  ( أحب  النعل   ( لي 
ويكون أتباع السياسة الرسالية ملن هو يف السلطة، مثل: الرسول األعظم 
اخلميني  واإلمام   C طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  وأمري   K األكرم 
 C املعارضة، مثل: اإلمام احلسني  )قدس رسه الرشيف( وملن هو يف 

والسيد حسن نرص اهلل ) أيده اهلل تعاىل ( وغريمها.
فقد يدعي من هو يف  التمييز بني اإلدعاء واملامرسة،  التقييم  وجيب يف مقام 
السلطة أو من هو يف املعارضة بأنه يتبع السياسة الرسالية املبدئية وليست السياسة 
السلطوية، فيدعي بأن هدفه هو مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وخدمة العباد والسلطة 
بالنسبة إليه جمرد وسيلة وليست الدف، ولكن األمر يف حقيقته ليس كذلك، وهنا: 

y	 .جيب عىل املؤمنني احلذر من مكائد الشيطان فال ينخدعوا هبا
y	 .والنظر يف مقام التقييم إىل املامرسة وعدم االكتفاء باألقوال واإلدعاءات

وليعلم اجلميع بأنه ليس من السياسة الرسالية املبدئية تقديم املهم عىل األهم، 
الدينية والوطنية يف سبيل احلصول عىل مكاسب  املبادئ والثوابت  والتنازل عن 

دنيوية بسيطة وأتباع سياسة التربير. 
جدا  وخطرية  مدمرة  سياسة  والواقع  احلقيقة  يف  السلطوية  السياسة  وتعترب 
وال  وهتدمها،  اإلنسانية  القيم  كل  تتجاوز  أنانية  سياسة  فهي  اإلنسان،  حياة  عىل 

توقفها إال املقاومة واملوانع املادية التي تقف يف وجهها. 
بينام السياسة الرسالية املبدئية سياسة إنسانية تلتزم بالقيم والثوابت واملصالح 
احليوية للناس وتقدم العام عىل اخلاص وتقدم مرضاة اهلل عز وجل عىل كل شء 

وتقيم مواقفها كلها عىل هذا األساس. 
توأم  الوفاء  إن  الناس  »أهيا   :C طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  يقول 
الصدق، وال أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف املرجع، ولقد أصبحنا 
يف زمان قد اتذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل اجلهل فيه إىل حسن احليلة. ما 

))) النهج: اخلطبة: 33
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لم ! قاتلهم اهلل ! قد يرى احلول القلب وجه احليلة ودوهنا مانع من أمر اهلل وهنيه، 
فيدعها رأي عني بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الدين«))).

السياسة  يتبع  الذي  يزيد  معسكر  يف  القوم  إىل  انظروا  األعزاء:  األحبة  أهيا 
السلطوية ماذا فعلوا وهم من املسلمني؟! 

y	 وسيد شباب أهل اجلنة اإلمام K قتلوا سبط الرسول األعظم األكرم
احلسني C يف الشهر احلرام وهو عطشان. 

y	 وداسوا جسده الطاهر بحوافر اخليل، وحزوا رأسه الرشيف ورفعوه عىل
رأس الرمح وداروا به من بلد إىل بلد. 

y	 K اهلل  رسول  حرم  وهم  النساء  إليها  تأوي  التي  اخليام  وحرقوا 
وسلبوهم وسبوهم ونقلوهم عىل ظهور اجلامل بغري وقاء من كربالء إىل 
الشام، وجعلوا الناس يتفرجون عليهم، وأسكنوهم يف الشام يف دار خربة، 

الخ !!
يتبع  الذي   C احلسني  اإلمام  معسكر  يف  القوم  إىل  املقابل  يف  وانظروا 

السياسة الرسالية املبدئية ماذا فعلوا؟! 
y	 ساحة من  القريب  الفرات  )هنر  املاء  مصدر  عىل  السيطرة  إىل  يسعوا  مل 

املعركة( وقد سبقوا إليه ليمنعوا أعداءهم منه. 
y	 القتال وألقوا عليهم املقابل قبل  الوعظ والنصيحة للطرف  واجتهدوا يف 

احلجة وحذروهم من مغبة ارتكاب اجلريمة. 
y	 بسبب النار  يدخلون  ألهنم  قتلته  أجل  من   C احلسني  اإلمام  وبكى 

قتلهم له، الخ !!
السياسة  يتبعون  الذين  لدى  دائام  تتكرر  للمعسكرين  القيمية  احلالة  وهذه 
ولكن  ومكان  زمان  كل  يف  السلطوية  السياسة  يتبعون  والذين  املبدئية  الرسالية 

))) النهج: اخلطبة: )4
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بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفة! 
y	 :اإلضاءة ) ب ( سياسة الرفض واملقاومة

هناك من ييسء لإلمام احلسني ولسائر األئمة األطهار A بالقول الباطل 
إن ثورة اإلمام احلسني C هي حالة شاذة يف سرية األئمة األطهار A الذين 
تعايشوا مع الظلم والظاملني ومل يثوروا كام ثار. وهذا القول يدل عىل اجلهل املركب 
A وأفعالم، ومل يأِت يف أقوال  بالدين وحقيقة اإلمامة وحجية أقوال األئمة 
األئمة A وأفعالم ما يدل عىل هذا القول الباطل، وال يمكن أن يأيت، بل كل 
 C أقوالم وأفعالم تقوم عىل التعظيم اخلاص ملواقف اإلمام احلسني وشهادته
األعظم  الرسول  لدى  باالهتامم   A األئمة  من  أحد  ومواقف  سرية  حتًظ  ومل 
به شهادة  بعده، كام حظيت   A قبله واألئمة األطهار  K واألنبياء  األكرم 
بالسم،  قتلوا صربا  الذين   A C وأن مجيع األئمة األطهار  اإلمام احلسني 
مل يقتلوا كام تقتل اخلراف مستسلمني، بل قتلوا عىل طريق الرفض للظلم واملقامة 
A ويدل  التي علمناها من سريهتم  البدهييات  واملقارعة للظاملني!! وهذا من 

عليه الفهم الفطري للدين وشؤون احلياة.
والعقالئية  اإلسالمية  الرؤية  وفق  احلياة  يف  البقاء  إن  األعزاء  األحبة  أهيا 
احلسّية هو سبيل  واملتعة  والرشب  واألكل  احلياة  أجل  من  فاحلياة  الغاية،  ليست 
الفهم  وبحسب  ـ  الطبيعي  العاقل  اإلنسان  عند  الغاية  وإنام  اإلنسان،  احليوان ال 
الواقعي الفطري للدين وشؤون احلياة ـ هي احلياة يف عّز والعيش يف كرامة، فإذا 
العاقل الطبيعي بني العيش يف ذل وبني املوت يف عز، فإنه يتار ال  خري اإلنسان 

حمالة املوت يف عز عىل احلياة يف ذل ومهانة. 
ذل«))).  يف  حياة  من  خري  عز  يف  »مــوت   :C احلسـني  اإلمــام  يقـول 
والذلة،  السلة  بني  اثنتني  بني  قد ركز  الدعي  بن  الدعي  وإن  »أال   :C ويقول 
وهيهات منا الذلة ! يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون، وجدود طابت وحجور 

))) البحار. ج44. ص)9)
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طهرت، وأنوف محية ونفوس أبية ال تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام«))).
y	 موقف عىل  يدل   « واملؤمنون  ورسوله  ذلك  لنا  اهلل  »يأبى   :C فقوله 

الدين.
y	 وجدود طابت وحجور طهرت، وأنوف محية ونفوس أبية« :C وقوله

ال تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام« يدل عىل موقف العقل واإلنسان 
الطبيعي.

أن  واملهانة  والذل  الظلم  عليه  فرض  إذا  العاقل  لإلنسان  الطبيعية  فاحلالة 
يرفض ويقاوم، وإذا تطلب التغيري الشهادة أقدم عليها راضيا.

ال  امْلُنَافِِقنَي  َوَلِكنَّ  َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ َوهللِ   { تـعـالـى:  اهلل  قـال 
َيْعَلُموَن{))).

وقال اإلمام الصادق C: »إن اهلل فّوض إىل املؤمن أمره كله، ومل يفوض 
إليه أن يكون ذليال«)3).

واخلالصة أن سياسة الرفض واملقامة للباطل والظلم ثابتة وأكيدة لدى مجيع 
األنبياء واألوصياء A وكافة العقالء، والفرق هو يف طريقة التعبري عن الرفض 

واملقاومة بالنظر إىل الظروف املوضوعية ومقتىض املصلحة األكيدة فيها: 
y	 .فقد تكون املقاومة سياسية
y	.وقد تكون أمنية احتجاجية
y	.وقد تكون قتالية

ويف ختام هذه اإلضاءة أحذر املؤمنني األعزاء من أربعة أمور هي من أصناف 
اخلطيئة..

))) أعيان الشيعة. ج). ص603
))) املنافقون: 8

)3) البحار. ج00). ص93
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y	.الرتويج إىل ثقافة التثبيط باسم الدين
y	 اإلهيام بعدم رشعية املقاومة للظاملني، وإعطاء احلجة الدينية أو السياسية

لقمع املقاومني.
y	.كشف ظهور املقاومني عمليا وتسهيل السبيل لرضهبم والنيل منهم
y	 اإلعانة عليهم بقول أو فعل، رصاحة أو ضمنا، وللعلم: فإن جمرد السكوت

يف بعض احلاالت هو إعانة حقيقة جيب عىل املؤمنني احلذر منها.
أهيا األحبة األعزاء
أكتفي هبذا املقدار

واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري
واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم

واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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ءكوج ا لام  كيق الجهاد 

ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادناسبة: ءكوج ا لام الحسني C لن لكة.

العنوان:  كيق الجهاد.

ادكان: لأتم  أس  لان -  أس  لان.

اليوم: لساف الثالثاف - ليلة األ بعاف.

التا يخ: 6 / ذو الحجة / 1424 هـ

ادوافق: 27 / ينايك / 2004 م.

أعوذ باهلل السميع العليم  مـن رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان 
الغوي الرجيم

بسم اللـه الـرمحن الـرحيم، احلمد هلل رب العاملني
اللهم صل عىل حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين اخلريين الفاضلني، وارمحنا 
بمحمد وآل حممد، وأهدي قلوبنا بمحمد وآل حممد، وعرف بيننا وبني حممد وآل 
حممد، وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد، وال تفرق بيننا وبني حممد وآل حممد يف 

الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدًا.
اللهم.. معهم.. معهم.. ال مع أعدائهم.

تعاىل  اهلل  ورمحة  اهلل  يف  واألخوات  األخوة  أهيا  األحبة   أهيا  عليكم  السالم 
وبركاته.
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المدخل:

C من مكة  املناسبة وهي خروج اإلمام احلسني  الكلمة يف هذه   عنوان 
املكرمة يف اليوم الثامن من ذي احلجة، وهو يوم الرتوية الذي يستعد فيه احلجاج 
للخروج إىل منى ألداء مناسك احلج، عنوان الكلمة كام هو مقرتح وأعلن عنه هو: 
»طريق اجلهاد« أي » طريق اجلهاد كام هو يف حياة اإلمام احلسني C وسريته« 

ومن املستحسن لنا يف البداية، أن نأخذ فكرة خمترصة عن معنى اجلهاد.
جاهد  فيقال:  واملشقة،  الطاقة  وهو  اجلهد  من  مأخوذ  اجلهاد  اجلهاد  معنى 
مقاتلة  يف  املشاق  وحتمل  طاقته  وبذل  وسعه  استفرغ  إذا  وجماهدة  جهادًا  جياهد 
العدو ومدافعته، سواء كان العدو من املرشكني أو الباغني أو اجلبابرة من احلكام 
املرياث  أو  االنقالب  طريق  عن  احلكم  سدة  إىل  بوقاحة  قفزوا  الذين  املستبدين 
بدون إرادة الشعوب واختيارها، وتركزت اهتامماهتم عىل مجع الثروات واحلصول 
عىل االمتيازات بغري وجه حق، وحرمان الشعوب من حقوقها العادلة ومكتسباهتا 
املرشوعة، وإغراقها يف الذل والوان والكبت والتخلف، وتكريس طاقات الدولة 
السقوط، فإن جهاد  وإمكانياهتا من أجل قمع الشعوب حلامية كريس احلكم من 
بقيادة  يكون  أن  عىل  األمة،  مجيع  عىل  فرض  املستبدين«  اجلبابرة  »احلكام  هؤالء 

اإلمام اجلامع للرشائط أو من ينوب عنه()))
 ويطلق اجلهاد يف األكثر عىل املدافعة بالقتال، لكن التوسع يف معنى العدو 
ممكن حتى يشمل كل ما يتوقع منه الرش، كالشيطان الذي يضل اإلنسان، والنفس 
خمالفة   K األكرم  األعظم  الرسول  سمى  وقد  ذلك،  وغري  بالسوء..  األمارة 
النفس باجلهاد األكرب، ومن املمكن التوسع يف معنى اجلهاد حتى يشمل كل عملية 
إصالح يف أي جهاز أو مؤسسة فاسدة، وكل فعالية خالقة يف بناء إنسان صالح 
وجمتمع صالح يقوم عىل احلق والعدل، ويضمن حقوق اإلنسان، ويصون مصالح 
الشعوب ومكتسباهتا املرشوعة، من الضياع ويدافع عنها، وبالتال فإن اجلهاد ال 

))) اجلهاد تربية إسالمية. حممد بحر العلوم. ص 9)
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ويتشكل  يتعدد  وإنام  غريه،  أو  القتال  وهو  معني  وشكل  واحد  لون  يف  ينحرص 
حسب احلاجة إىل اجلهد البناء والعمل الادف إلصالح الفرد واملجتمع وبمختلف 
واالعتصامـات  والتظاهـرات  املسريات  مثـل:  املشـروعة  واألساليب  الوسـائل 
والتجمعات اجلامهريية واإلرضاب عن العمل والبيانات والعرائض واملنشورات 
واحلوارات واملفاوضات الداخلية واخلارجية واخلطب والتأليف والعصيان املدين 

والقتال يف وقته ومكانه، وكل وسائل االحتجاج والتوضيح واملقاومة املرشوعة.
عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد اهلل ) اإلمام احلسني ( C عن 
فجهادان  أوجه:  أربعة  عىل  اجلهاد   :C فقال  ؟  فريضة  أم  هو  أسنة  اجلهاد: 

فرض، وجهاد سنة ال يقوم إال مع فرض، وجهاد سنة.
فأما أحد الفرضني: فمجاهدة الرجل نفسه عن معايص اهلل عز وجل وهو 

من أعظم اجلهاد.
وجماهدة الذين يلونكم من الكفار فرض.

وأما اجلهاد الذي هو سنة ال يقوم إال مع فرض: فإن جماهدة العدو فرض عىل 
مجيع األمة، لو تركوا اجلهاد ألتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب األمة، وهو سنة 

عىل اإلمام وحده أن يأيت العدو مع األمة فيجاهدهم.
إقامتها  يف  وجاهد  الرجل،  أقامها  سنة  فكل  سنة:  هو  الذي  اجلهاد  وأما 
وبلوغها وإحيائها، فالعمل والسعي فيها من أفضل األعامل، ألهنا إحياء سنة، وقد 
قال رسول اهلل K: »من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم 

القيامة، من غري أن ينقص من أجرهم شيئًا«))). 
من  ورضورة  واجب  املسلمني  بإمجاع  اجلهاد  إن  األعزاء  األحبة  أهيا 
رضوريات الدين، كالصالة والصيام واحلج، » وهو حجر الزاوية من بناء هيكل 
اإلسالم وعموده الذي قامت عليه رسادقه، واتسعت مناطقه، وامتدت طرائقه، 

))) حتف العقول. ص 75). الوسائل. ج)). الباب 5. احلديث ). ص 6)
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ولوال اجلهاد ملا كان اإلسالم رمحة للعاملني، وبركة عىل اخللق أمجعني«)))، من تركه 
ألبسه اهلل عز وجل أثواب الذل والوان، وشمله البالء والعناء، وحيل بينه وبني 
اخلري والزلفى ومنازل القرب من العيل األعىل، وبدون اجلهاد تتحول حركة األمة 
أو الشعوب إىل ظاهرة كالمية ومهية ال خري فيها وال بركة حولا حتفها، وال فاعلية 
وال إنتاج وال تقدم وال ازدهار، ويعم األمة والشعوب التي تتخىل عن اجلهاد البالء 
والضعف والتخلف، وهييمن عليها األعداء واملستبدين، وتكون لقمة سائغة بيد 

املستكربين، كام هو حالنا يف العامل اإلسالمي يف الوقت الراهن.
وكام قال اإلمام حممد حسني كاشف الغطاء ) رمحه اهلل تعاىل برمحته الواسعة 
واسكنه الفسيح والعال من جنته(: »ولو أردنا أن نطلق عنان البيان للقلم يف تصوير 
ما كان عليه اجلهاد باألمس عند املسلمني وما صار » إليه اجلهاد« اليوم، لتفجرت 
والعبارات  العربات  ولتسابقت  وندمًا،  أسفًا  القلوب  ولتمزقت  دما،  العيون 
ولوى  قلمي،  حبس  ملا  فطنت  أتراك  ولكن..  والكلامت،   « »اجلروح  والكلوم 
عناين، وأجج لوعتي، وأهاج أحزاين، وسلبني حتى حرية القول ونفثة املصدور، 

وبثة املجمور..«))). فهل من متعظ؟

C الحركة الجهادية لإلمام الحسين

التي  البيانات  ويف   ،C احلسني  لإلمام  اجلهادية  احلركة  يف  تأملنا  وإذا 
صدرت عنه C، منذ الساعة األوىل التي تلقى فيها اخلرب رسميًا هبالك معاوية 
عىل  يزيد  وال  عتبة  بن  الوليد  قبل  من  يزيد  البنه  البيعة  وطلب  سفيان  أيب  بن 
املدينة، يف شهر رجب عام ) 60 ( للهجرة الرشيفة، وحتى الساعة األخرية التي 
تقريبًا  بعد ستة شهور  العارش من حمرم عام ) )6 (، أي  C يف  فيها  استشهد 
من تول يزيد اخلزي والعار اخلالفة عىل رقاب املسلمني، وهي نفس الفرتة التي 
فيعلن  العامل،  لتحرير  األخرية  التحضري  عملية   C القائم  اإلمام  فيها  يامرس 

))) أصل الشيعة وأصولا. ص )6)
))) أصل الشيعة وأصولا. ص 63)
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عن ظهوره يف املدينة املنورة عىل ساكنيها التحية والسالم يف شهر رجب، ويعلن 
اهلل  بيت  عند  املكرمة  مكة  فـي  املحرم  من  العارش  يف  العامل  حترير  حركة  بدء  عن 
احلرام، ومن شعاراته C »يا لثارات احلسني« ومن دالالت هذه الشعار العظيم 
تأكيد مسؤولية األنظمة الفاسدة يف العامل اإلسالمي عن تردي األوضاع يف العامل 
اإلسالمي وتلفه وسيطرة قوى االستكبار العاملي عليه، وأن عملية التحرير تبدأ 

بتحرير العامل اإلسالمي من قبضتهم الظاملة الضالة. 
نعم إننا نجد بأن اإلمام احلسني C، قد أوضح نقاط عديدة حول حركته 

اجلهادية من خالل بياناته يف الفرتة الزمنية املذكورة، منها النقاط التالية: 

النقطة األولى: المنطلقات في حركته الجهادية 

 لقد أوضح اإلمام احلسني C، أن منطلقه يف اجلهاد هو مرضاة اهلل تعاىل 
رب العاملني واإلصالح يف الناس.

اهلل  سبيل  يف  تقاتل  فئة  التقتا  فأتني  يف  أية  لكم  كانت  قد   { تعاىل:  اهلل  قال 
وأخرى كافرة {))).

وقال اهلل تعاىل: } الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل والذين كفروا يقاتلون يف 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفًا {))).

هاتان اآليتان الرشيفتان املباركتان توضحان أن القتال واجلهاد إما أن يكون 
جل  اهلل  سبيل  يف  يقاتلون  آمنوا  الذين  وأن  الطاغوت،  سبيل  يف  أو  اهلل  سبيل  يف 
جالله، والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت، والقتال يف سبيل اهلل  هو القتال 
يف سبيل احلق والعدل واخلري واحلرية وسعادة اإلنسان وتقدم املجتمعات اإلنسانية 
اخلاصة،  املصالح  وحتقيق  الشخصية  النوازع  إشباع  أجل  من  وليس  وتطورها، 
والكبت  والرش  والظلم  الباطل  سبيل  يف  القتال  هو  الطاغوت  سبيل  يف  والقتال 

))) آل عمران: 3)
))) النساء: 76
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واالستبداد والشقاء وتلف املجتمعات البرشية وانحطاطها، وهو قتال ينطلق من 
النوازع الشخصية التي ترتبط بالشهوات والعقد النفسية واحلمية اجلاهلية، ومن 
أجل حتقيق املصالح اخلاصة وحتصيل االمتيازات واملكتسبات الذاتية، عىل حساب 

املصالح العامة واملكتسبات التاريية الرشعية لألمم والشعوب.
سبيل  يف  حركة  هي  اجلهادية  حركته  أن   C احلسني  اإلمام  أوضح  وقد 
اإلنسان  صالح  أجل  ومن  وتعاىل  سبحانه  مرضاته  وحتصيل  العباد  رب  اهلل 

واملجتمعات البرشية.
قال C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية )ريض اهلل تعاىل عنه(: »وإين مل 
أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة 

جدي K، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر«.
يف هذه الوصية العظيمة الرائعة نفى C أن تكون حركته وبياناته فقاعات 
كالمية وكذب أو من أجل االستهالك اإلعالمي ونحوه »كام يفهم من لفظ: أرش« 
أو تكون نابعة من الذات من أجل أن تتضخم وتتبجح وتزهو، أو من أجل الطغيان 
والوصول إىل املناصب العليا واحلصول عىل االمتيازات واملكاسب اخلاصة بغري 
وجه حق »كام يفهم من لفظ: بطر« وأكد C عىل أن حركته وبياناته جدية ويف 

سبيل اهلل عز وجل ومن أجل إصالح األمة والشعوب.

النقطــة الثانيــة: المنهــج الــذي اتبعــه فــي حركتــه 
الجهاديــة 

 لقد أوضح اإلمام احلسني C املنهج الذي يتبعه يف حركته اجلهادية، وأنه 
يسري يف ذلك بسرية جده الرسول األعظم األكرم K، وبسرية أبيه عيل بن أيب 

.C طالب
قوله C: »وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب«.

ويف احلقيقية وواقع احلال فإن سرية الرسول األعظم األكرم K، وسرية 
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فاجلهاد   ،A واألوصياء  األنبياء  مجيع  سرية  هي   ،C طالب  أيب  بن  عيل 
وتأمن  والقوانني  الرشائع  تصان  به  والصاحلني،  واألوصياء  األنبياء  كافة  سبيل 
األديان والنفوس، وتسرتد احلقوق العادلة واملكتسبات املرشوعة، ويبوء األعداء 
باخلرسان والفضيحة، وينبسط الطريق أمام احلق والعدل واخلري والسالم، وتزدهر 

األنشطة واألعامل وتعمر األرض وتتقدم األمم والشعوب وتتطور. 
ومتتاز سرية األنبياء واألوصياء A اجلهادية وسرية الصاحلني من الناس 

الذين يقتدون هبم ويسريون عىل هنجهم يف اجلهاد بميزات عديدة عظيمة منها:
وال  يفارقهم  ال  احلق  ومع  جالله  جل  اهلل  مع   A أهنم  األوىل:  امليزة 
يفارقونه. قال الرسول األعظم األكرم K: » عيل مع احلق واحلق مع عيل يدور 

حيثام دار«))).
امليزة الثانية: أهنم A مع الناس يف حقوقهم العادلة ومكتسباهتم املرشوعة 

وكل ما فيه خريهم وصالحهم يف الدين والدنيا واآلخرة.
قال اهلل تعاىل: } لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 

عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم {))).
امليزة الثالثة: أهنم A يف منتهى غاية األمانة والصدق والشفافية والوضوح 
مع الناس، وأهنم A ال يامرسون الغش للناس أو الكذب عليهم أو خداعهم 
 C أو التمويه عليهم أو استجهالم أو استغباءهم، ومن ذلك أن اإلمام احلسني
ملا بلغه مقتل عبد اهلل بن يقطر الذي أرسله من الطريق إىل مسلم بن عقيل، فقبض 
عليه احلصني بن نمري يف القادسية وبعث به إىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة فقتله، 
C بأن الكثري من الذين  أخرب الذين معه باخلرب وأذن لم باالنرصاف، لعلمه 
عىل  يطلعهم  أن  فأراد  العراق،  يف  له  مستتب  األمر  بأن  يظنون  كانوا  معه  ساروا 
فتفرق عنه خلق  بام يقدمون عليه،  اخلرب، لكي ال يسريوا معه إال وهم عىل علم 

))) ميزان احلكمة. ج). ص 08)
))) التوبة: 8))
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كثري، ومل يبق معه إال الذين جاؤوا معه من مكة، وقد أرادوا مواساته عىل املوت. 
امليزة الرابعة: أهنم عىل بصرية كاملة من أمر الرسالة واألهداف واملتلقي وأمر 

الواقع يف ساحة احلركة. 
اتبعني  ومن  أنا  بصرية  عىل  اهلل  إىل  أدعو  سبييل  هذه  قل   { تعاىل:  اهلل  قال 

وسبحان اهلل وما أنا من املرشكني {))).
التهديدات وال  أو  أمام اإلغراءات  A ال يضعفون  أهنم  اخلامسة:  امليزة 
تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال ينكثون العهود واملواثيق، وإنام هم A يف غاية 
املسؤولية  يتحركون بحجم  احلركة، وأهنم  والواقعية يف  والصدق  القوة واألمانة 
امللقاة عىل عواتقهم، وبحجم االستحقاقات ومتطلبات الساحة والواقع، ووفق 
املخيلة  ال  األرض،  عىل  املتحرك  احلي  الواقع  وقراءة  الفعلية  املصلحة  تتطلبه  ما 
السياسية الومهية والواجس والظنون، وبدون ضعف أو هتور أو إفراط أو تفريط 

يف أي جانب من جوانب احلركة. 
قال اهلل تعاىل: } حممد رسول اهلل والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم 
أثر  من  وجوههم  يف  ورضوانًا سيامهم  اهلل  من  فضاًل  يبتغون  سجدًا  ركعًا  تراهم 
فآزره  شطأه  أخرج  كزرع  اإلنجيل  يف  ومثلهم  التوراة  يف  مثلهم  ذلك  السجود 
فاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا 

وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرًا عظياًم {))). 

النقطة الثالثة: أهداف الحركة 

املباركة،  اجلهادية  حركته  يف  األهداف   C احلسني  اإلمام  أوضح  لقد   
ويمكن تلخيصها يف هدفني رئيسيني ومها:

العلمي  التصحيح  الدين: سواء  انحراف األمة عن  اهلدف األول: تصحيح 

))) يوسف: 08)
))) الفتح:9)
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السلوك  تصحيح  أو  واألفكار،  واملفاهيم  الفقه  من  لدهيم  وما  املسلمني  لعقائد 
املنحرف عن الدين وأحكامه. 

فيه يف كربالء، وهو  الذي نزل  اليوم  C يف خطبة له يف أصحابه يف  قال 
اليوم الثاين من حمرم  قال: » أما بعد: فقد نزل بنا من األمر ما قد ترون، وإن الدنيا 
قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها، ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء وخسيس 
عيش كاملرعى، أال ترون إىل احلق ال يعمل به، وإىل البطل ال يتناهى عنه، لريغب 
املؤمن يف لقاء اهلل، فإين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملني إال برما«))).

وعىل صعيد التصحيح العلمي، نجد تركيز اإلمام احلسني C عىل مرجعيته 
الدينية والسياسية للمسلمني، وعدم أهلية يزيد ليشء من ذلك؛ ألن املرجعية هي 
األساس يف التصحيح العلمي، فمنها يؤخذ الدين، وهي اجلهة املسئولة عن وضع 

األحكام وبياهنا للناس.
قال اهلل تعاىل: } يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأول األمر 
واليوم  باهلل  تؤمنون  كنتم  إن  والرسول  اهلل  إىل  فردوه  تنازعتم يف شء  فإن  منكم 

اآلخر ذلك خري وأحسن تأوياًل {))). 
وقال اهلل تعاىل: } إنام وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل 

هم الغالبون{)3).
ومعدن  النبوة  بيت  أهل  إنا  األمري  أهيا   « الوليد:  جواب  يف   C وقال 
الرسالة وخمتلف املالئكة بنا فتح اهلل وبنا يتم، ويزيد رجل شارب اخلمر وقاتل 
وتصبحون،  نصبح  ولكن  مثله،  يبايع  ال  ومثيل  بالفسق،  معلن  املحرمة  النفس 

))) مقتل احلسني C. املقرم. ص 30)
))) النساء: 59
)3) املائدة: 55
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وننظر وتنظرون.. أينا أحق باخلالفة«))).
اهلل  تتقوا  إن  إنكم  الناس  أهيا   « وأصحابه:  احلر  يف  خطبته  يف   C وقال 
K، أوىل بوالية  وتعرفوا احلق ألهله، يكن أرىض هلل، ونحن أهل بيت حممد 
وإن  والعدوان،  باجلور  والسائرين  لم،  ليس  ما  املدعني  هؤالء  من  األمر  هذا 
أبيتم إال الكراهية لنا واجلهل بحقنا، وكان رأيكم اآلن عىل غري ما أتتني به كتبكم 

انرصفت عنكم«)))
بيته  الثاين من املحرم، مجع ولده وإخوته وأهل  اليوم  وملا نزل يف كربالء يف 
ونظر إليهم وبكى وقال: »اللهم إنا عرتة نبيك حممد قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا 
القوم  لنا بحقنا وانرصنا عىل  اللهم فخذ  أمية علينا،  بنو  عن حرم جدنا وتعدت 

الظاملني.
ألسنتهم  عىل  لعق  والدين  الدنيا  عبيد  الناس  فقال:  أصحابه  عىل  وأقبل 

حيوطونه ما درت معايشهم، فإذا حمصوا بالبالء قل الديانون«)3). 
وحتصيل  وتطويرها،  للمسلمني  العامة  األوضاع  إصالح  الثاين:  اهلدف 

حقوقهم العادلة ومكتسباهتم املرشوعة 
قال اهلل تعاىل: } وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل 

لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصريًا {)4).
هذه اآلية الرشيفة املباركة  تعترب القتال من أجل نرصة املستضعفني وحتصيل 
حقوقهم العادلة ومكتسباهتم املرشوعة، من القتال يف سبيل اهلل تعاىل حسب نص 
مبارشة  بعدها  جاءت  التي  املباركة  الرشيفة  اآلية  وبدليل  املباركة،  الرشيفة  اآلية 

))) مقتل احلسني. املقرم. ص 39)
))) نفس املصدر. ص5))
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ويف سياقها، وهي اآلية التي تلوهتا قبل قليل، وفيها أن قتال املؤمنني يف سبيل اهلل، 
املستضعفني  إنقاذ  أجل  من  القتال  لتدخل  الطاغوت،  سبيل  يف  الكافرين  وقتال 
واإلكرام  اجلالل  ذي  الرحيم  الرمحن  الرب  اهلل  سبيل  يف  القتال  ضمن  ونرصهتم 

سبحانه وتعاىل عام يصف الظاملون علوًا كبريًا.
وقال اإلمام احلسني C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية ) ريض اهلل عنه(: 
» وإين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح 
يف أمة جدي K، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي 
وأيب عيل بن أيب طالب » C » فمن قبلني بقبول احلق، فاهلل أوىل باحلق، ومن رد 

عيل هذا، أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني«.
وكان C يكثر من ترديد قول جده الرسول األعظم األكرم K حول 
اإلنكار عىل السلطان اجلائر، من ذلك خطابه C يف أصحاب احلر: »أهيا الناس 
إن رسول اهلل قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرام اهلل، ناكثًا عهده، خمالفًا 
لسنة رسول اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم يغري عليه بفعل وال قول، 
كان حقا عىل اهلل أن يدخله مدخلة. أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا 
طاعة الرمحن، واظهروا الفساد، وعطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء، واحلوا حرام 

اهلل، وحرموا حالله، وأنا أحق ممن غري«))).

النقطة الرابعة: أركان أو مرتكزات حركته الجهادية

وأمهها  اجلهادية،  حركته  مرتكزات   C احلسني  اإلمام  أوضح  لقد   
املرتكزين التاليني.. ومها:

y	:املرتكز األول: االستجابة للتكليف الرشعي
 حيث أوجب اهلل الرب العزيز احلكيم، عىل عباده املؤمنني اجلهاد يف سبيله 

عز وجل.

))) مقتل احلسني C. املقرم. ص 6))
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قال اهلل تعاىل: } وجاهدوا يف اهلل حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سامكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون 
الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس فأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة 

واعتصموا باهلل هو موالكم فنعم املوىل ونعم النصري {))).
تكرهوا  أن  وعسى  لكم  كره  وهو  القتال  عليكم  كتب   { تعاىل:  اهلل  وقال 
شيئًا وهـو خري لكـم وعسـى أن حتبوا شـيئًا وهـو شـر لكـم واهلل يعلم وأنتم ال 

تعلمون { ))).
وقال اهلل تعاىل: } وقاتلوا يف سبيل اهلل وأعلموا أن اهلل سميع عليم. من ذا 
الذي يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثرية واهلل يقبض ويبسط وإليه 

ترجعون{)3).
حيث فرضت هذه اآليات اجلهاد عىل املؤمنني كافة، إال من أخرجه الدليل، 

مثل األعمى واملريض.
األعرج حرج وال عىل  األعمى حرج وال عىل  ليس عىل  تعاىل: }  اهلل  قال 

املريض حرج {)4).
وهناك آيات كثرية تناولت اجلهاد من أبعاد خمتلفة منها:

قول اهلل تعاىل: } إن اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواله بأن لم اجلنة 
واإلنجيل  التوراة  يف  حقًا  عليه  وعدًا  ويقتلون  فيقتلون  اهلل  سبيل  يف  يقاتلون 
هو  وذلك  به  بايعتم  الذي  ببيعكم  فاستبرشوا  اهلل  من  بعهده  أوف  ومن  والقرآن 

الفوز العظيم{)5).

))) احلج: 78
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الرضر  أول  غري  املؤمنني  من  القاعدون  يستوي  ال   { تعاىل:  اهلل  وقول 
واملجاهدون يف سبيل اهلل بأموالم وأنفسهم فضل اهلل املجاهدين بأموالم وأنفسهم 
عىل القاعدين درجة وكال وعد اهلل احلسنى وفضل اهلل املجاهدين عىل القاعدين 

أجرًا عظياًم درجات منه ومغفرة ورمحة وكان اهلل غفورًا رحياًم {))).
وقال الرسول األعظم األكرم K: » للجنة باب يقال له: باب املجاهدين، 
يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم، واجلمع يف املوقف واملالئكة 
ترحب هبم، قال: فمن ترك اجلهاد ألبسه اهلل ذالً وفقرًا يف معيشته وحمقًا يف دينه، إن 

اهلل أغنى » أعز » أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها«))).
أبواب  C: » فإن اجلهاد باب من  املؤمنني عيل بن أيب طالب  وقال أمري 
وجنته  احلصينة،  اهلل  ودرع  التقوى،  لباس  وهو  أوليائه،  خلاصة  اهلل  فتحه  اجلنة 
الوثيقة، فمن تركه ألبسه اهلل ثوب الذل، وشمله البالء، وديث بالصغار والقامءة، 
ورضب عىل قلبه باألسداد، وأديل احلق منه بتضييع اجلهاد، وسيم اخلسف، ومنع 

النصف«)3).
y	 :املرتكز الثاين: االستجابة للفطرة اإلنسانية الطاهرة

وفيه وجوه عديدة أذكر منها الوجهني التاليني  ومها:
الوجه األول: أن الفطرة اإلنسانية - كام هي الرشيعة والعقل - تعطي اإلنسان 
احلق يف الدفاع عن احلقوق اإلنسانية املرشوعة ومنها حقه يف الدين والتعبري عن 
الرأي بشتى الوسائل املرشوعة املتاحة، وحقه يف احلياة ومحايتها، وحقه يف رفض 
بكل  واملقاومة  املرشوعة  واملكتسبات  العادلة  احلقوق  وسلب  واالستبداد  الظلم 
العامل   « قال:   C اهلل  عبد  أيب  عن  املتاحة.  املرشوعة  والوسائل  األساليب 
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تتقوم  واملقاومة  الدفاع  ثالثتهم«)))، وهبذا  به رشكاء  والرايض  له  واملعني  بالظلم 
إنسانية اإلنسان وحتفظ كرامته، وبه تتقوم حياة املجتمعات وصالح أحوالا وتتقدم 
أوضاعها، وبدون هذا الدفاع يفقد اإلنسان إنسانيته وكرامته وهتلك املجتمعات 
اإلنسانية وتتخلف ومتوت، فاملجتمعات إنام حتيا وتتقدم وتتطور بظهور احلق وقيام 
الباطل  الناس فيها، وتتدهور ومتوت بظهور  العدل وانتشار اخلري والصالح بني 
وانتصاره عىل احلق وسيادة الظلم وانتشار الفساد فيها بني الناس، ويتوقف ذلك 
كله عىل التدافع بني القوى، وممارسة حق املقاومة لالنحراف والظلم والفساد يف 

األرض.
قال اهلل تعاىل: }أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل عىل نرصهم لقدير. 
الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل الناس 
بعضهم ببعض لدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثريًا 
ولينرصنا اهلل من ينرصه إن اهلل لقوي عزيز. الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا 

الصالة وءاتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور {))). 
األرض  لفسدت  ببعض  بعضهم  الناس  اهلل  دفع  ولوال   { تعاىل:  اهلل  وقال 

ولكن اهلل ذو فضل عىل العاملني {)3).
بحقوقه  املطالبة  عن  اإلنسان  يتوقف  ال  اإلنسانية  الفطرة  قانون  وبحسب 
العادلة ومكتسباته املرشوعة والدفاع عنها السيام احلقوق واملكتسبات العامة، إال 
إذا كانت احلقوق واملكتسبات الضائعة قليلة أو ليست ذات شأن وقيمة يف نفسها، 
وأهنا ال تستحق التضحية من أجلها، أو أن ما يفوت اإلنسان بسبب املطالبة هبا 
يكون  احلالة  أكثر مما حيصل عليه، ويف هذه  ماديًا ومعنويًا  والدفاع عنها ويرسه 
التكتيك تأخري املطالبة والدفاع إىل حني تتهيأ األرضية لذلك، وليس التنازل عن 
احلقوق واملكتسبات إىل األبد، فإن االسرتاتيجية - كام سيوضح بعد قليل - هي 
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التدافع وممارسة حق الرفض واملقاومة، وأن التكتيك ال جيوز أن يسمح برتسيخ 
املجتمع،  يف  وتستفحل  تقوى  لكي  فرصة  وإعطائها  والفساد  والظلم  االنحراف 
وإنام التكتيك هو حلسن تدبري املعركة لتقويض أركان االنحراف والظلم والفساد، 
العزيز  موالهم  اهلل  أعزهم  املؤمنون  مارس  ولو  ضعفًا،  وليس  قوة  فالتكتيك 
والظلم  لالنحراف  واملقاومة  والرفض  التدافع  حق  ومكان  زمان  كل  يف  احلكيم 
التي  املستبدة  الظاملة  األنظمة  وسيطرة  واالنحطاط  التخلف  وجدنا  ملا  والفساد، 
البلدان  يف  اليوم  نجده  فام  اإلسالمية،  البالد  يف  والنار  باحلديد  الشعوب  حتكم 
اإلسالمية من التخلف واالنحطاط وهيمنة األنظمة الظاملة الفاسدة املستبدة عىل 
اإلسالمية،  البالد  وثروات  خريات  عىل  العاملي  االستكبار  قوى  وسيطرة  احلكم 
الدين واألمة والوطن،  إنام هو بسبب فساد فطرة املسلمني وضعف غريهتم عىل 
حتت  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اجلهاد  فريضة  عن  تليهم  وبسبب 
واخلطوة  والتدرج  واالعتدال  الدبلوماسية  مثل:  زائفة  وشعارات  كاذبة  عناوين 
خطوة وغريها، وكلها عناوين ال حقيقة لا وال قيمة، ما دامت تؤدي إىل ضياع 
الفاسدة  احلقوق واملكتسبات، وتلف املجتمعات وانحطاطها، وهيمنة األنظمة 
وقوى االستكبار العاملي عىل البالد اإلسالمية وثرواهتا، وهي دليل عىل الضعف 
والوهن وحب الدنيا واملكاسب املادية، وتغري الفطرة والغفلة عن اهلل تبارك وتعاىل 

والكامالت اإلنسانية واآلخرة وجعلها نسيًا منسيًا. 
الوجه الثاين: أن الفطرة اإلنسانية التي فطر اهلل العدل احلكيم الناس عليها، 
تغاير االنحراف والظلم والفساد وتناكفها، فال يدخل إليها شء منها، وال تقبلها 
تعشش  وأن  بالبقاء  لا  تسمح  وال  وتقاومها،  ترفضها  وهي  معها،  تنسجم  وال 
ببيضها وحشائشها الضارة يف النفس واملجتمع، ألن االنحراف والظلم والفساد 
عليه  يقوم  الذي  األساس  متثل  والفطرة  واملجتمع،  للنفس  الضارة  األغذية  من 
صالح اإلنسان يف ذاته وصالح جمتمعه، فاإلنسان صاحب الفطرة السليمة يغار 
عىل دينه وأمته ووطنه وشعبه، ويشعر بالعزة والكرامة ويرفض الذل والوان مهام 
كانت الظروف واملسببات، ألن عزته من عزة اهلل جبار الساموات واألرض الواحد 
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القهار، ومل يفوض اهلل جل جالله وهو ول املؤمنني ملؤمن أن يذل نفسه أو يقبل 
الذل والوان - كام تظافرت بذلك النصوص يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة 
عن الرسول األعظم األكرم K وعن األئمة الطيبني الطاهرين A. عن أيب 
عبد اهلل C قال: » إن اهلل عز وجل فوض إىل املؤمن أموره كلها ومل يفوض إليه 
أن يذل نفسه، أما تسمع لقول اهلل عز وجل: } وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني { 
فاملؤمن ينبغي أن يكون عزيزًا وال يكون ذلياًل يعزه اهلل باإليامن واإلسالم«))). ويف 
حديث آخر: » إن املؤمن أعز من اجلبل، عن اجلبل يستقل منه باملعاول، واملؤمن 
يمكن  وال  اخلبائث،  ويكره  الطيبات  حيب  واملؤمن  شء«)))  دينه  من  يستقل  ال 
له من رفضه  بد  ويتعايش معه، وال  والفساد  والظلم  باالنحراف  يقبل  أن  ملؤمن 
اإلنسان شيئًا من ذلك وتعايش معه، تغريت  قبل  وإذا  الشهادة،  ومقاومته حتى 
اخلبث  ودخلها  وصالحها،  وطهارهتا  وسالمتها  نقائها  وفقدت  وفسدت  فطرته 
والسوء والرش بقدر ما يدخلها منه، ومل تعد الفطرة بعده هاديًا لإلنسان ومرشدًا 
ودلياًل يف احلياة والظلامت، وأصبحت معيقًا له وعدوًا، بدال من أن تكون عونًا له 
وصديقًا - كام هي يف أصل التكوين والغاية والوظيفة - وتتوقف نجاة اإلنسان بعد 
ذلك وصالح نفسه وحتقيق سعادته، عىل ما يتبقى لديه من صفاء الفطرة ونقائها 
وطهارته وسالمتها، إن هو جلأ إليه ونجح يف االستفادة منه وتوظيفه يف حياته، وإن 
فإنه  هو فعل ذلك ونجح يف اسرتداد صفاء فطرته ونقائها وسالمتها وطهارهتا، 
بمقدار نجاحه يتحدد حجم ونوعية رفضه ومقاومته لالنحراف والظلم والفساد.

األرض  يف  والفساد  والظلم  لالنحراف  الرفض  أو  القبول  أن  واخلالصة: 
وصالحها  ونقائها  الفطرة  سالمة  عىل  يتوقف  ذلك،  مع  التعايش  أو  واملقاومة 
والعزة  السعادة  وحتصيل  والسالمة  النجاة  يف  راغبًا  كان  فمن  وعدما،  وجودًا 
والكرامة يف الدنيا واآلخرة، فعليه أن يبلو بالًء حسنًا يف جماهدة النفس للمحافظة 

عىل سالمة ونقاء وصفاء وصالح فطرته وصيانتها من التلوث والفساد. 
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قال اهلل تعاىل: } وأعلموا أن فيكم رسول اهلل لو يطيعكم يف كثري من األمر 
لعنتم ولكن اهلل حبب إليكم اإليامن وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 

والعصيان أولئك هم الراشدون. فضاًل من اهلل ونعمة واهلل عليم حكيم {))).
وقال اهلل تعاىل: } بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم فمن هيدي من 
فطر  التي  اهلل  فطرت  حنيفًا  للدين  وجهك  فأقم  نارصين.  من  لم  وما  اهلل  أضل 
الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون. 
منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املرشكني. من الذين فرقوا دينهم 

وكانوا شيعًا كل حزب بام لدهيم فرحون {))).
من  والصاحلني  واألوصياء  األنبياء  السليمة  الفطرة  أصحاب  رأس  وعىل 
C يف كربالء اإلباء  الناس، وقد عرفنا ما قام به سيد الشهداء اإلمام احلسني 
والكرامة، حيث قدم نفسه وأهل بيته وأنصاره فداء للدين وإحقاق احلق وإبطال 

الباطل ونرصة املستضعفني واستنقاذ حقوقهم العادلة ومكتسباهتم املرشوعة.
قال اإلمام احلسني C: » أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني: بني 
السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون، وحجور 
طابت وطهرت، وأنوف محية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع 

الكرام، أال وإين زاحف هبذه األرسة عىل قلة العدد وخذالن النارص«)3).
التكامل  الصعود يف سلم  قابلية  لدهيا  اإلنسانية  النفس  فإن  ثانية  ومن جهة 
املراتب  به  تتحصل  ومما  البهيمية،  درك  إىل  منها  البوط  قابلية  ولدهيا  اإلنساين، 
وكامل  اإليامن  صفاء  يظهر  وال  واإلخالص،  اإليامن  اإلنساين:  الكامل  يف  العليا 
اإلخالص إال من خالل التجربة والعمل، الذي يتميز من خاللام املؤمن الطيب 
الصادق، من املنافق اخلبيث الكاذب ويف مقدمة العمل اجلهاد يف سبيل اهلل، فمن 
خالل جتربة اجلهاد والتضحية ينكشف الصدق من الكذب، وينكشف بقاء روابط 
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املحبة مع أعداء اهلل واإلنسانية أم انقطاعها، وهكذا تظهر حقيقة معدن اإلنسان 
وصفاء إيامنه، فكلام قوي اإليامن كلام أضحت حمبة الدين والوطن واخلري والعدل 
بالنفس والنفيس أشد وأقوى، ومع  والصالح والتعلق هبا والتضحية من أجلها 
القرب  ومراتب  الكامل  سلم  يف  اإلنسان  يصعد  واإلخالص  والصدق  اإليامن 
يصف  عام  وتعاىل  سبحانه  واإلكرام  اجلالل  ذي  األعىل  ألعيل  اهلل  من  والزلفى 

الظاملون علوًا كبريًا.
املؤمن  ليبغض  وجل  عز  اهلل  »إن   :K األكرم  األعظم  الرسول  قال 
قال:  ؟  له  دين  ال  الذي  الضعيف  املؤمن  وما  فقيل:  له«  دين  ال  الذي  الضعيف 

الذي ال ينهى عن املنكر«))). 
 C احلسني  اإلمام  وألن  والفطرة  الرشع  ميزان   C احلسني  اإلمام 
يمثل الرصاط املستقيم وامليزان القويم للدين والعقل والفطرة، فإننا وجدنا عند 
اإلمام احلسني C إرصارًا وتصمياًم وإرادة ال تقهر عىل اجلهاد من أجل التغيري 
واإلصالح يف األمة اإلسالمية مهام كان الثمن وحجم التضحيات التي تنتظره يف 
سبيل ذلك، ومل يبحث C لنفسه عن األعذار، ومل تضعفه الظنون والواجس 
وال احلسابات املادية الضيقة، ومل تثنه كل املؤرشات احلتمية الدالة عىل قتله ومجيع 
اهلل  إل  به  يتقرب  الذي  وقربانه  تقي  مؤمن  كل  أمنية  هي  الشهادة  ألن  أصحابه، 
إليه سبحانه، ومن ال جيد  الطريق  الرحيم، ويترص  الغفور  العباد  املحبوب رب 
 C ذلك يف نفسه، فعليه باملراجعة والتعلم، ملعاجلة اخللل وسد النقص، ومل تثنه
وضعفاء  املصالح  أصحاب  من  واملثبطني  عليه  املتخوفون  بذلا  التي  اجلهود  كل 
املحبوب  مجال  عن  والغفلة  والشهوات  املاديات  بحجاب  املحجوبون  النفوس، 
والكامالت اإلنسانية واآلخرة، أمثال مروان بن احلكم الذي نصح اإلمام احلسني 
اإلمام  فاسرتجع  والدنيا،  الدين  خري  رأيه  حسب  فيها  ألن  ليزيد،  بالبيعة   C
احلسني C وقال: » عىل اإلسالم السالم إذا بليت األمة براع مثل يزيد« وقال له 
عمر األطرف: حدثني أبو حممد احلسن عن أبيه أمري املؤمنني C: أنك مقتول، 

))) الوسائل. ج )). الباب ). احلديث 3). ص 397



97

ءكوج ا لام  كيق الجهاد 

فلو بايعت لكان خريًا لك، فقال C: » حدثني أيب أن رسول اهلل K أخربه 
بقتله وقتيل، وأن تربته تكون بالقرب من تربتي، أتظن أنك علمت ما مل أعلمه ؟ 
وإين ال أعطي الدنية من نفيس أبدًا، ولتلقني فاطمة أباها شاكية مما لقيت ذريتها 
من أمته، وال يدخل اجلنة من آذاها يف ذريتها«، وقال C يف خطبته قبل أن يرج 
خط  رسوله،  عىل  اهلل  وصىل  باهلل  إال  قوة  وال  اهلل  شاء  وما  هلل  احلمد   « مكة:  من 
اشتياق  إىل أساليف  أولني  وما  الفتاة،  القالدة عىل جيد  آدم خمط  ولد  املوت عىل 
يعقوب إىل يوسف، وخري ل مرصع أنا القيه، كأين بأوصال تقطعها عسالن الفالة 
بني النواويس وكربال، فيمألن مني أكراشًا جوفا واجربة سغبا، ال حميص عن يوم 
خط بالقلم، رضا اهلل رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين، 
هبم  تقر  القدس،  حضرية  يف  له  جمموعة  هي  بل  حلمته،  اهلل  رسول  عن  تشذ  لن 
عينه، وينجز هبم وعده، أال ومن كان فينا باذالً مهجته، موطنًا عىل لقاء اهلل نفسه، 
فلريحل معنا، فإين راحل مصبحًا إن شاء اهلل تعاىل« وذلك ألن اجلهاد هو حكم 
العقل والدين والفطرة الطاهرة السليمة لإلنسان، وأن القبول باالنحراف والظلم 
واإلمام  واملجتمعات،  الدين  وفساد  اإلنسان  إنسـانية  فسـاد  يعنـي  والفسـاد 
احلسني C، هو الرصاط املستقيم وامليزان القويم للدين والعقل والفطرة، لذا 
زمان  كل  يف  دائاًم  املؤمنني  سبيل  هو  وهذا  الشهادة،  حتى  الطريق  وواصل  أرص 
ومكان، وهو رفض االنحراف والظلم والفساد واملقاومة وإن اقتىض ذلك سلوك 
الطرق اخلطرية حتى الشهادة، وليس يف وسع املؤمن أن يقبل باالنحراف والظلم 
والفساد ويربرها ويثبط الناس واملؤمنني عن املقاومة والتضحية يف سبيل القضاء 
والعقل  للدين  قطعًا  خمالف  وهو  وجمتمعه،  ودينه  إنسانيته  بذلك  فيفسد  عليها، 
ومقاومتها  والفساد  والظلم  االنحراف  رفض  إىل  تدعو  مجيعها  فهي  والفطرة، 
حتى الشهادة، وليس من شأن احلكمة والتكتيك والدبلوماسية الصحيحة الدعوة 

خلالف ذلك كام ذكر وسيذكر ملن كان له قلب أو الق السمع وهو شهيد.
C يقول: » لتأمرون  أبا احلسن الرضا  عن حممد بن عرفة قال: سمعت 
باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليستعملن عليكم رشاركم فيدعو خياركم فال 
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يستجاب لم«))).
بخري،  أمتي  تزال  » ال  قال:  أنه   K األكرم  األعظم  الرسول  وروي عن 
ما أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب، فإذا مل يفعلوا ذلك: نزعت 
منهم الربكات، وسلط بعضهم عىل بعض، ومل يكن لم نارص يف األرض وال يف 

السامء«))). 

خروج اإلمام الحسين C من مكة المكرمة:

الثامن من ذي  اليوم  C من مكة املكرمة يف   ولقد خرج اإلمام احلسني 
احلجة، وهو يوم الرتوية الذي يستعد فيه احلجاج للخروج من مكة إىل منى ألداء 
عديدة..  دالالت  اخلروج  ولذا  واألطفال،  النساء  معه  وصحب  احلج،  مناسك 

منها:
الداللة األوىل: اإلرصار عىل الرفض واملقاومة لالنحراف والظلم والفساد، 
وعدم البحث عن األعذار للتنصل من املسؤولية الرسالية واإلنسانية امللقاة عىل 
C، فإنه من عباد اهلل املخلصني الذين يستجيبون لنداء الفطرة والعقل  عاتقه 
وال  أو كسل،  أو ضعف  تلكأ  أو  تردد  بدون  وتلقائية  وإخالص  بصدق  والدين 
تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال تضعف مواقفهم الظنون والواجس واحلسابات 
واآلخرة  اإلنسانية  والكامالت  واحلق  تعاىل  اهلل  عن  حيجبهم  وال  الضيقة،  املادية 

حجاب.
الداللة الثانية: التخطيط للمعركة

الصلبة  معارضته  من  والتخلص  قتله  عىل  مرصين  األعداء  بأن  يعلم  فهو   
اختيار مكان  فرصة  لقاتليه  يرتك  مل  ولكنه  القتل،  إىل  بأن مصريه  يعلم  لم، وهو 
ملستقبل  التخطيط  من  جزء  واألطفال،  للنساء  محله  وكان  القتل،  وكيفية  وزمان 

))) الوسائل. ج )). الباب ). احلديث 4. ص 394
))) نفس املصدر. احلديث 8). ص 398
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الدور الذي  اليوم  املعركة وتوفري رشوط نجاحها وحتقيق أهدافها، ونحن ندرك 
واألطفال  النساء  وجود  فلوال  املعركة،  نجاح  يف  واألطفال  النساء  وجود  لعبه 
الفصول  عىل  يتوقف  كان  الثورة  فنجاح  أهدافها،  حتقق  أن  الثورة  استطاعت  ملا 
الالحقة للقتل، باإلضافة إىل القتل نفسه، ولوال وجود النساء واألطفال ملا سمعنا 
شيئًا عن ثورة اإلمام احلسني C وفصولا، ولكنه التخطيط ودقة التنفيذ، هو 
التاريخ  مدى  عىل  الطيبة  ثامرها  جني  فرصة  للناس  وأتاح  الثورة  لنا  خلد  الذي 
أوالد احلسني،  C، وعىل  احلسني  اإلمام  البالغ عىل  التام  اهلل  الطويل، فسالم 
بطلة  زينب  املصائب  أم  أخته  عىل  البالغ  التام  والسالم  احلسني،  أصحاب  وعىل 
كربالء، التي حفظت وصية أخيها اإلمام احلسني C ونفذهتا كام جيب أن تنفذ.
 C روي أن حممد بن احلنفية ) ريض اهلل عنه ( جاء ألخيه اإلمام احلسني
يف الليلة التي سار يف صبيحتها إىل العراق، فقال له: عرفت غدر أهل الكوفة بأبيك 
فإنك أعز من  فأقم هنا،  وأخيك، وإين أخاف أن يكون حالك حال من مىض.. 
يزيد  يغتالني  أن  أخاف  جوابه:  يف   C احلسني  اإلمام  فقال  وأمنعه،  احلرم  يف 
بن معاوية يف احلرم، فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت، فأشار بن احلنفية 
عىل اإلمام احلسني C، بالذهاب إىل اليمن أو بعض نواحي الرب، فوعده اإلمام 
احلسني  اإلمام  بارش  الليلة  تلك  سحر  ويف  الرأي،  هذا  يف  بالنظر   C احلسني 
C اخلروج من مكة، فأتاه أخوه حممد بن احلنفية، وأخذ بزمام ناقته وقد ركبها 
وقال: أمل تعدين النظر فيام سألتك ؟ قال اإلمام احلسني C: بىل.. ولكن بعد ما 
فارقتك، أتاين رسول اهلل K وقال: يا حسني: اخرج فإن اهلل تعاىل شاء أن يراك 
قتياًل، فاسرتجع بن احلنفية، وسأل اإلمام احلسني C عن محل العيال وهو عىل 
مثل هذا احلال ؟ فقال له اإلمام احلسني C: قد شاء اهلل تعاىل أن يراهن سبايا))).
الداللة الثالثة: أن اإلمام احلسني C جلأ إىل خطوة سلبية مثرية يف الرفض 
واملقاومة تتمثل يف توقيت اخلروج ليهز بذلك الضمري اإلسالمي وينبه املسلمني 
إىل خطورة الوضع القائم يف الساحة اإلسالمية آنذاك، وليدلل عىل رضورة التنويع 

))) مقتل احلسني C. املقرم. ص )9) - )9)
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يف األساليب والوسائل لتحقيق األهداف الرسالية واإلنسانية املرشوعة، وصدق 
الشاعر إذ يقول: » لقد أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن ال حياة ملن تنادي » وكان 
املحبوسني  املريضة،  والقلوب  الضعيفة  النفوس  أصحاب  لبعض  املمكن  من 
خلدمة  املجرية  املرهقة،  الثقيلة  بأغاللا  واملقيدين  سلفًا،  املحسومة  املواقف  وراء 
مطروحات جامدة ومصالح ومكتسبات وامتيازات غري مرشوعة، كان من املمكن 
أجل  من  بالدين  تالعب  قد   C احلسني  اإلمام  بأن  يقولوا:  أن  النفر  ألولئك 
أهداف سياسية رخيصة، كام قالوا عنه C أنه أراد بحركته الفتنة وشق صفوف 
 C أن تكون كذلك، ولكن اإلمام احلسني C املسلمني، أو من شأن حركته
وهو الرصاط املستقيم وامليزان القويم للدين والعقل والفطرة، كان C يف مجيع 
الناس  اهلل جل جالله ومع  مع  واألمانة  الصدق  غاية  كلها يف  مواقفه ويف حياته 
ومع نفسه، وأنه يسعى ملرضاة اهلل الذي أحبه كل احلب وعشقه بقلبه كله، ونذر 
الظاملون  وتعاىل عام يصف  تعاىل وحتصيل مرضاته سبحانه  كلها يف سبيله  حياته 
علوًا كبريًا، ويف سبيل خدمة العباد واملصالح اجلوهرية للدين واألمة، واحلصول 
عىل السعادة احلقيقية لنفسه وللناس يف الدنيا واآلخرة، ومل يسع طوال حياته أو يف 
شء من جهاده C وراء الوهم أو للحصول عىل مصالح خاصة وحقوق زائفة 
واجلهلة  األرض  واملفسدين يف  املرجفني  يعر  مل  ومكتسبات غري مرشوعة، ولذا 
واملنافقني أية أمهية، ومل يستطيعوا بأراجيفهم وأباطيلهم وضغوطاهتم وإغراءاهتم 
التأثري عليه وتغيري مواقفه الرسالية واإلنسانية التي أراد هبا وجه اهلل سبحانه وتعاىل 
املرشوعة  ومكتسباهتم  واملعنوية  املادية  احلقيقية  الناس  مصالح  عىل  واملحافظة 
املستبدين وغريهم  أيدي األرشار واحلكام  السلب عىل  أو  الضياع  وصيانتها من 

من الظلمة واملفسدين يف األرض.
قال اهلل تعاىل: } وما لم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني من 
احلق شيئًا. فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا. ذلك مبلغهم 

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى {))).

))) النجم: 8) - 30
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النتيجة

إىل  نتوصل  السابق  البحث  خالل  من  البحث  من  هبا  نخرج  التي  النتائج 
النتائج التالية  وهي:

y	:النتيجة األوىل
والذي  املجتمع،  يف  املسترشي  والفساد  والظلم  االنحراف  رفض  وجوب 
هيدد الوجود اإلنساين واملصالح اجلوهرية للدين والعباد، واملقاومة حتى الشهادة 
من  اإلنساين  الوجود  هتدد  التي  واألخطار  األمراض  تلك  اجتثاث  أجل  من 
واألمة  املجتمع  يف  واألحوال  واألوضاع  الدين  وإصالح  األرض،  وجه  فوق 
وتطهريها من األمراض واألوساخ وصيانتها من األخطار والدفاع عنها ضدها، 
وعدم التسليم أو االستسالم لا، وهذا هو األصل واالسرتاتيجية الرشعية الثابتة 
والنهي  باملعروف  واألمر  اجلهاد  مقررات  حسب  ومكان  زمان  كل  يف  للمؤمنني 
عن املنكر مع مراعاة األحكام اخلاصة بذلك، وأن التكتيك والدبلوماسية ال تأيت 
للدبلوماسية  أو  للتكتيك  تأيت خلدمتها، فال جيوز  وإنام  عىل خالف االسرتاتيجية 
الرشعية، أن ترسخ االنحراف والظلم والفساد يف األرض وتتيح لا فرصة البقاء 
واالستمرارية والقوة، وإنام يأيت التكتيك، وتأيت الدبلوماسية حلسن إدارة املعركة 
والتوقيت فيها من أجل زعزعة أركان االنحراف والظلم والفساد واجتثاثها من 
فوق وجه األرض، كام فعل اإلمام احلسن C، فهو مل يسمح لالنحراف والظلم 
والفساد بالرسوخ والبقاء والقوة من خالل الصلح مع معاوية، وإنام وقت املعركة 
من أجل نجاحها يف حتقيق أهدافها وتقويض أركان االنحراف والظلم والفساد 
األموي واجتثاثه من فوق وجه األرض، وقد حصل له ذلك من خالل ثورة اإلمام 
احلسني C، التي هي امتداد جلهاده C وتطيطه، فالتكتيك والدبلوماسية 
يفهمون  الذين  الضعفاء  من  الكثري  عند  احلال  واقع  هو  كام  ضعفًا،  وليس  قوة 
الواقع والتصالح  باألمر  القبول  األمور من خالل ضعفهم وانحرافهم ويربرون 
معه عىل هذا األساس، وإن رفعوا شعار التكتيك والدبلوماسية والتدرج واخلطوة 
خطوة وغريها من العناوين والشعارات، فكلها عناوين وشعارات زائفة ال حقيقة 
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لا وال قيمة، ومن أجل اخلداع والتضليل ما دامت النتيجة: املزيد من االنحراف 
والظلم والفساد يف األرض.

والفساد  والظلم  استسالم لالنحراف  أو  تسليم  إن كل  األعزاء  أهيا األحبة 
فهو خمالف للدين والعقل والفطرة، وكل تكتيك أو دبلوماسية تسمح بذلك فهو 
بإمالءات  املؤمنني  كافة  أخذ  ولو  رشعية،  غري  ودبلوماسية  رشعي  غري  تكتيك 
حتى  ومقاومتها  والفساد  والظلم  االنحراف  رفض  يف  والفطرة  والعقل  الدين 
الشهادة من أجل اجتثاثها من فوق األرض، ملا بقي لا من أثر عىل وجه األرض، 
ولتغري وجه األرض وتطهر، وملا كان لطاغوت أو مستكرب أو مستبد مكان فيها، 
وقد سبق ذكر النصوص الدالة عىل ذلك من أهل العصمة صلوات اهلل وسالمه 
السليمة،  الفطرة  عن  وامليل  الدين،  يف  الضعف  ولكن  قليل،  قبل  أمجعني  عليهم 
املادية  املكاسب  الشهوات وامللذات واحلرص عىل  العقل بحجاب  نور  وحجب 
والتدرج  والدبلوماسية  كالتكتيك  الباطلة:  بالعناوين  اخلداع  وحماولة  الضيقة، 
واخلطوة خطوة للتسرت عىل ذلك، هو الذي أفسد األرض، وضيع الدين واحلقوق 
والنواميس واملكتسبات، وفرض القبول باألمر الواقع املنحرف واملتخلف والظامل 
يف املجتمعات، وال حول وال قوة إال باهلل ألعيل العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي 

منقلب ينقلبون. 
y	:النتيجة الثانية

والعقل  الدين  والفساد هو مؤدى  والظلم  واملقاومة لالنحراف  الرفض  أن 
باالنحراف  والقبول  ملجتمعه،  ومصلح  اإلنسان  إلنسانية  ومكمل  والفطرة، 
والظلم والفساد خمالف للدين والعقل والفطرة، ومسمم إلنسانية اإلنسان وعقله 

وفطرته وجمتمعه وحمق لدينه.
 :C فقال  ؟  احلواريني  احلواريون  سمي  مل   :C الرضا  اإلمام  سئل 
»........ وأما عندنا: فسموا احلواريون احلواريني ألهنم كانوا خملصني يف أنفسهم 
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وخملصني لغريهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكري«))).
C يقول يوم لقينا  عن عبد الرمحن بن أيب ليىل الفقيه قال: سمعت عليًا 
أهل الشام: » أهيا املؤمنون: إنه من رأى عدوانا يعمل به، ومنكرًا يدعى إليه، فأنكره 
بقلبه، فقد سلم وبريء، ومن أنكره بلسانه، فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن 
أنكره بالسيف لتكون كلمة اهلل العليا وكلمة الظاملني السفىل، فذلك الذي أصاب 

سبيل الدى، وقام عىل الطريق، ونور يف قلبه اليقني«))). 
y	:النتيجة الثالثة

وجوب التخطيط للمعركة يف مجيع مراحلها عىل أساس الدراسات والبحوث 
للنساء  بأخذه   C احلسني  اإلمام  فعل  كام  والعملية،  النظرية  املعمقة:  العلمية 
وتطيط   K اهلل  رسول  من  مسبق  علم  عىل  بناًء  كربالء،  إىل  معه  واألطفال 
دقيق، كام قال C يف جوابه ألخيه حممد بن احلنفية: » قد شاء اهلل تعاىل أن يراهن 
بدون اسرتاتيجية وتطيط  املقومة  املؤمنون معركة  أن يدخل  »، وال يصح  سبايا 

واضحني. 

مالحظة ختامية:

باملعروف والنهي  ينبغي أن نشري إىل أن مسؤولية اجلهاد واألمر  ويف اخلتام 
عن املنكر ورفض االنحراف والظلم والفساد يف األرض ومقاومة تلك األمراض 
ونساء، شيوخًا وشبابًا،  املكلفني: رجاالً  املؤمنني  واألخطار، هي مسؤولية مجيع 
والقدرة  الثقل  يمتلك  ومن  السياسية  والرموز  العلامء  عىل  أكرب  املسؤولية  ولكن 
وقدراته،  وطاقته  وإمكانياته  حجمه  بحسب  فرد  كل  مسؤولية  ألن  التأثري؛  عىل 
بظله، ومن يوجههم ويرسم  إىل من يستظلون  املؤمنني حيتاجون دومًا  وأن عامة 
منهجهم  إىل صحة  ويطمئنهم  الرشعية عىل حركتهم  الطريق، ويضفي  معامل  لم 

))) الوسائل. ج )). الباب ). احلديث 5. ص 405
))) نفس املصدر. احلديث 8. ص 405
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يف العمل واحلركة، ويفجر طاقاهتم الكامنة يف نفوسهم الطاهرة، وحيسن توظيفها 
حتى تظهر وتثمر وتعطي أكلها الطيب يف احلياة، ولذا نجد القرآن الكريم قد خص 
والنهوض  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف  العلامء  دور  عىل  وشدد  بالذكر 

باملسؤولية واملهامت املفروضة عليهم.
وأكلهم  والعدوان  اإلثم  يف  يسارعون  منهم  كثريًا  وترى   { تعاىل:  اهلل  قال 
السحت لبئس ما كانوا يعملون. لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولم اإلثم 

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون {))). 
ويف احلديث قال الرسول األعظم األكرم K: » إن مثل العلامء يف األرض 
النجوم  طمست  فإذا  والبحر،  الرب  ظلامت  يف  هبا  هيتدي  السامء  يف  النجوم  كمثل 

أوشك أن تضل الداة«))).
وبرأ  احلبة  فلق  والذي  أما   «  :C طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  وقال 
النسمة، لوال حضور احلارض وقيام احلجة بوجود النارص، وما أخذ اهلل عىل العلامء 
حقوق  عىل  واعتداؤه  شبعه  (أي  ظامل  كظة  عىل  ويسكتوا(  يقروا  )أي  يقاروا  أال 
الناس( وال سغب مظلوم (أي جوعه وسلب حقوقه(، أللقيت حبلها عىل غارهبا 
ولسقيت آخرها بكأس أولا، وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز)أي 

املخاط الذي تنثره من انفها عند العطس(«)3).

أكتفي هبذا املقدار
واستغفر اهلل العليم التواب الرحيم ل ولكم

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

))) املائدة:)6 - 63
))) رواه اإلمام امحد
)3) النهج: اخلطبة 3



105

C في رحاب اإلمام الشهيد



106

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء



107

ا  حاب ا لام الشهيد عليب السالم

ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

.C ادناسبة: لولد ا لام الحسني

ادكان: البالد القديم، الحسينية ادهدية.

التا يخ: 5/ حعبان/ 1423هـ.

ادوافق: 12/ أرتوبك/ 2002م.

أعوذ باهلل السميع العليم، من رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان 
الغوي الرجيم. بسم اهلل الرمحن الرحيم. اللهم صل عىل حممد وآل حممد، وارمحنا 
ف بيننا وبني حممد وآل  بمحمد وآل حممد، واهدي قلوبنا بمحمد وآل حممد، وعرِّ
حممد، وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد، وال تفرق بيننا وبينهم طرفة عني أبدا يف 
السالم عليكم أهيا  اللهم معهم معهم، ال مع أعدائهم،  يا كريم،  الدنيا واآلخرة 

األحبة، أهيا األخوة واألخوات يف اهلل ورمحة اهلل وبركاته.
بيتًا  ابني ل عندك  قالت ريب  إذ  فرعون  امرأة  مثاًل  اهلل  تعاىل }ورضب  قال 
العيل  اهلل  الظاملني{ صدق  القوم  يف اجلنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من 

العظيم 
والنساء  للرجال  وقدوة لم،  املؤمن  لإلنسان  نموذجًا  اهلل جل جالله  يقدم 
عىل حد سواء، آسيه بنت مزاحم زوجة فرعون، ويف ذلك دروس لإلنسان، أمهها 

ثالثة، وهي:-
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y	 املحيطة الظروف  أن يتخلص من قهر  الدرس األول: قدرة اإلنسان عىل 
أو  اجتامعية،  أو  سياسية،  أو  فكرية،  نوعها،  كان  أي  عليه،  تضغط  التي 
نفسية، وأي كان حجمها وقوهتا وعددها، فقد تلصت آسيه بنت مزاحم 

من ذلك كلها رغم كثرهتا واجتامعها عليها. 
y	 االجتامعية للضغوط  حساسية  أكثر  أهنا  رغم  املرأة  أن  الثاين:  الدرس 

ما  وتقهر  ذلك،  مجيع  تقهر  أن  تستطيع  فإهنا  هبا،  واملحيطة  إليها  املوجهة 
يسميه البعض بالضعف األنثوي، وتبلغ الذروة يف الشجاعة والثورة عىل 
الباطل، واالنتصار للحق، وتستشهد يف سبيل ذلك بنفس راضية مطمئنة، 

كام فعلت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون امللك. 
y	 ،للمرأة تكريمه  عىل  الدامغة  احلجة  اإلسالم  أعطى  لقد  الثالث:  الدرس 

وتعظيمها لدورها يف ساحة العمل اإلسالمي والوطني، ورفع شأهنا بام ال 
يدع جماال للشك، إال عند املغرضني واملعاندين للحق، والذين ال يريدون 
أن يعرفوا احلقيقة، وال يريدون أن يذعنوا إليها، وركب اإلسالم سائر إىل 
األمام، لن يوقفه إرجاف املرجفني واملعاندين واملبغضني للحقيقة الطاهرة 
والكرامة اإلنسانية، وبقى عىل املؤمنني تطبيق الرؤية االسالمية عىل أرض 

الواقع، بعيدا عن املزاج واآلراء الشخصية. 
أما عن جوانب القدوة يف شخصية آسية بنت مزاحم D فهو عشقها هلل 
ذي اجلالل واإلكرام، قوله تعاىل عىل لساهنا }إبني ل عندك بيتًا يف اجلنة{ تأمل 
فغايتها  منك،  قريبًا  عندك،  قالت  وإنام  اجلنة،  يف  بيتًا  تقل  مل  عندك،   Dقولا
واإلكرام.  اجلالل  ذو  اهلل  وهو  معشوقها،  من  القرب  وإنام  اجلنة  يف  البيت  ليس 
ببيت لا عند  فقد استبدلت عشق فرعون بعشقها هلل، واستبدلت قصور فرعون 
معشوقها وهو اهلل جل جالله يف اجلنة. والعشق مرتبة عالية جدًا من رتب الكامل 
العاشق هلل جل جالله، يتصف بام ال  اإلنساين والقرب من اهلل جل جالله، وأن 
جالله،  جل  هلل  التسليم  الصفات  هذه  من  واإلنساين،  الكامل  صفات  من  حيىص 
والصرب بكل أنواعه، واإلرادة الصلبة والعفو عن الناس. إن العشق يرتك أثره عىل 
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سلوك العاشق، ورؤيته لألشياء مجيعًا، فلننظر كيف أثر العشق االلي عىل سلوك 
وصفات ورؤية آسية بنت مزاحم ووعيها باألشياء!! 

واملال  السلكة  متتلك  مرص  يف  األوىل  املرأة   D مزاحم  بنت  آسيه  كانت 
واجلاه والرتف والرتفية بكل أصنافه وأنواعه، وكان من املمكن أن متأل الدنيا عينيها 
فال تبرص شيئًا غري الدنيا وزخارفها وزينتها وشهواهتا، ولكنها جتاوزت مجيع ذلك، 
فأبرصت مجال اهلل وعشقته ومل تَر شيئًا سواه، ومل ترتبط بغريه، كانت تنظر إىل الدنيا 
لقد  منه،  تبرص معشوقها وتقرتب  أن ترتقه لكي  تريد  فيها حجابًا  بقلق، وترى 
أبرصت حقيقة فرعون وحقيقة عمله، ونادت رهبا ومعشوقها »ونجني من فرعون 
وعمله« ابني ل عندك بيتًا قريبًا منك إىل جوارك، بيتًا، فأنت الغاية واملنى، قربك 
الذي  لفرعون  اخلبيثة  النفس  عن  بك  استبدلني  البيت،  وليس  واملنى  الغاية  هو 
ادعى مقامك العال زورًا وهبتانًا، ونجني من عمله السئ، فنفسه خبيثة وكل عمله 
عن  ذلك  فيحجبها  اليسء،  عمله  أو  خبثه  من  شئ  يصيبها  أن  تاف  وهي  سئ، 

معشوقها مجيل اإلحسان، ذي اجلالل واإلكرام. 
االلي  العشق  تأثريات  ومن  مزاحم.  بنت  بآسية  االلي  العشق  فعل  هكذا 
عند  لا حتى  مثيل  النظري، ال  منقطعة  بشجاعة  تتغلب  أن  استطاعت  أهنا  عليها، 
عىل  تتغلب  أن  استطاعت  املرأة،  وهي  جالله،  جل  اهلل  عصم  من  إال  الرجال 
الضغوط الائلة املتعددة، وقد اجتمعت عليها، ضغوط فرعون، وجنوده وحاشيته 
وجمتمعه الظامل، الذين تربأت منهم مجيعًا، وقاومتهم من أجل معشوقها احلقيقي، 
وهو اهلل جل جالله، فلم تعد بعد أن تربأت من فرعون وعمله وجمتمعه، امرأة له، 
ومل تعد املرأة األوىل يف املجتمع، بل أصبحت عدوة القرص واملجتمع، واجتمعوا 
عليها لينزلوا هبا العذاب األليم، فصربت، ونفتح قلبها فرأت معشوقها، وذهبت 

إليه قريرة العني بنفس راضية مرضية مطمئنة.
كان ذلك تأثري العشق االلي يف شخصية وسلوك آسية بنت مزاحم زوجة 
 ،Bفرعون. نحن اليوم نحي الذكرى السنوية ملولد السبط اإلمام احلسني بن عيل
فنحن أمام شخصية أعظم عشقًا هلل جل جالله من آسية بنت مزاحم Dوعشقه 
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أعظم تأثريًا يف شخصية وسلوكه من تأثري عشق آسية بنت مزاحم يف شخصيتها 
بيته وأصحابه،  ُقتل أهل  العارش من حمرم، بعد أن  القائل يف يوم  وسلوكها، فهو 
ونزل للمعركة وحيدًا فريدًا، قال: إلي تركت اخللق طرًا يف هواك، وأيتمت العيال 
لكي أراك، فلو قطعتني فب احلب أربًا، ملا مال الفؤاد إىل سواك. اإلمام احلسني 
C مل يعش حتت تأثري عشقه ساعة استشهاد، وإنام عاش احلضور مع اهلل ذي 
اجلالل واإلكرام عاشقا، وبرز تأثري عشقه يف شخصيته وسلوكه يف تاريه الطويل، 
اإللي يف  العشق  تأثري  فيها  برز  التي  املهمة  اجلوانب  إبرز بعض  أن  هنا  وأحاول 

 .Cشخصيته وسلوكه

الجانب األول: النهج اإلصالحي المقاوم: 

فقد انتهج C النهج اإلصالحي املقاوم، بكل إخالص، وبدون شائبة من 
رياء أو سمعة. قال C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية ) رض ( قبيل خروجه 
املدينة: » مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت  C من 

لطلب اإلصالح يف أمة جدي«. 
مل أخرج أرشًا: يعني مل أخرج من أجل الدعاية واإلعالم، أو من أجل الرياء 
الناس سمعنا احلسني يقول كذا، ورأينا احلسني  والسمعة، ومل أخرج لكي يقول 
سمعة  بذلك   C للحسني  وتكون  ذلك،  اإلعالم  وسائل  وتتناقل  كذا،  يفعل 

عند الناس. ومل أخرج من أجل السلطة واالستعالء عىل الناس. 
وال بطرًا: يعني مل أخرج عبثًا أو ليشء ال يستحق، مل أخرج من أجل التفاخر 
أو سواه، وإنام خرجت ليشء يف غاية األمهية، مل أحرج من أجل توجيه املجتمع 
لغري الوجهة الصحيحة التي جيب أن يتوجه إليها. مل أخرج لكي أحرفه عن الوجهة 

الصحيحة له، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي....الخ.
العشق  تأثري  حتت  كان  جدًا  جدًا  النزية  املقاوم  اإلصالحي  التوجيه  فهذا 

االلي. 



111

ا  حاب ا لام الشهيد عليب السالم

الجانب الثاني: الصدق والشفافية مع الناس: 

اخلمر  فاجر يرشب  فاسق  يزيد  بأن  يزيد،  لبيعة  رفضه  C يف  أعلن  فقد 
ويقتل النفس املحرمة، ومثله ال يبايع يزيد. وحني أراد اخلروج من مكة، واجتمع 
السلطة،  بأنه سوف يستول عىل  حوله خلق كثري، وعلم من حالم، أهنم يظنون 
مقتول،  بأنه  صارحهم  املادية،  واملكاسب  واملناصب  باالمتيازات  يرغبون  وأهنم 
يستوحش من ذلك؛ ألن  عنه، ومل  فتفرقوا  أيضًا،  القتل  وأن من يصحبه مصريه 
أنسه وعشقه هلل، ومن يعشق اهلل ال يستوحش من قلة النارص، ويف ليلة العارش من 
املحرم، أخرب أصحابه بأن القوم ال يريدون غريه، وإهنم إذا ظفروا به، مل يلتفتوا إىل 
سواه، وأبرء ذمتهم، وفسح لم املجال بأن يتخذوا الليل ستارًا للنجاة بأنفسهم، 
ولكنهم رفضوا ذلك. مل يتشبث بوجودهم معه؛ ألن وجوده كان مع معشوقه ذي 
اجلالل واإلكرام، هكذا دائاًم من يعشق اهلل جل جالله، ال يستوحش من الوحدة. 
ال  قوة  من عشقه   له  ألن  النارص؛  قلة  من  يستوحش  وال  وحيدًا،  يكون  ال  ألنه 

 .C تقاس بيشء، هكذا تأثري العشق اإللي يف سلوك احلسني

الجانب الثالث: حبه للناس: 

حبه   C وسلوكه  احلسني  االمام  شخصية  يف  اإللي  العشق  تأثري  من 
وإخالصه وخدمته للناس، والتضحية من أجلهم، حتى الذين يظهرون له بمظهر 
األعداء، فإنه حيب لم اخلري، وال حيدق عليهم، ويقدم إليهم ما يف وسعه C من 
اخلدمات، انظروا إىل موقفه مع احلر بن يزيد الرياحي وجيشه، كيف سقاهم املاء 
وسقا دواهبم وعاملهم معاملة حسنة، ومل يقل هؤالء أعدائي، ويريدون قتيل. نعم 
تأثري قيم اإليامن والتقوى،  هكذا يكون اإلنسان املؤمن دائاًم، حينام يتحرك حتت 
 C فاألمر أكرب...انظروا إىل احلسني C أما إذا كان من العاشقني كاحلسني
يف يوم العارش من املحرم، كيف ينصح من يريدون قتله، ويكثر من النصح إليهم، 
ويلح عليهم، ثم يبكي، وملا سئل عن بكائه، أخرب C أنه يبكي رمحة من أجل 

 .C الذين يريدون قتله، ألهنم سوف يدخلون النار بسبب قتلهم إياه
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الجانب الرابع: الشجاعة والثبات: 

روي عن محيد بن مسلم أنه قال: ما رأيت مكسورًا قط، قتل أخوته وأهل 
بيته، أربط جأشًا من احلسني C. وروى عن بعض أصحابه C أهنم قالوا: 

كلام أشتد وطيس املعركة، كلام أشتد وجه احلسني C إرشاقًا.
 مل يكن C يشعر بأمل جراحات السيوف وطعن الرماح، وإنام كان يستشعر 

حلظة اللقاء مع معشوقه الذي طال انتظاره C لوصاله. 
C فلنأخذ  أهيا األحبة: ونحن نحيي ذكرى مولد السبط اإلمام احلسني 

قبسًا من عشق احلسني، ليكون لنا زادًا، ولنهنأ بالسعادة يف الدنيا واالخرة. 

أكتفي هبذا املقدار، واستغفر اهلل الكريم ل ولكم..
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.



113

C وقفات مع اإلمام الحسين
في طريقه إلى الشهادة



114

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء



115

وقفات ل  ا لام الحسني عليب السالم ا  كيقب ءىل الشهادة 

ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

.D ادكان  )1(: قكية جبلة حبيش - حسينية فا مة الزهكاف

اليوم: لساف الجمعة - ليلة السبت.

التا يخ: 3/ حعبان / 1425 هـ.

ادوافق: 17 / سبتمرب - أيلول / 2004 م.

ادكان ) 2 (: النعيم - ساحة لسجد الشيخ يعقوب. 

اليوم: لساف األحد - ليلة االثنني.

التا يخ: 5 / حعبان / 1425 هـ.

ادوافق: 19 / سبتمرب - أيلول / 2004 م.

أعوذ اهلل السميع العليم من رش نفيس األمارة بالسوء، ومن رش الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.

اللهم صل عىل النبي املصطفى حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين.
اللهم ارمحنا بمحمد وآل حممد، وأهدي قلوبنا بمحمد وآل حممد، وعرف 
بيننا وبني حممد وآل حممد، وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد، وال تفرق بيننا وبني 

حممد وآل حممد طرفة عني أبدًا يف الدنيا واآلخرة.. يا كريم.
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اللهم معهم  معهم  ال مع أعدائهم 
السالم عليكم أهيا األحبة...

أهيا األخوة واألخوات يف اهلل ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية  أرفع أسمى التهاين إىل مقام إمامنا وموالنا وسيدنا وشفيعنا يوم 
القيامة احلجة بن احلسن العسكري ) أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء ( وإىل مقامات 
مراجع األمة وفقهائها وعلامئها، وإىل كافة املؤمنني واملسلمني يف مشارق األرض 
للمولد  السنوية  الذكرى  بمناسبة   - األعزاء  األحبة  أهيا   - وإليكم  ومغارهبا.. 
K.. اإلمام الشهيد: ) احلسني بن عيل  املبارك لسبط الرسول األعظم األكرم 

 .C ) بن أيب طالب
يف   C احلسني  اإلمام  مع  وقفات  لنا  تكون  سوف  العنوان  يف  هو  وكام 
الدروس والعرب يف  منها  لنستلهم  العظيم،  والفوز  الشهادة  إىل  الذي شقه  طريقه 

حياتنا وطريقنا إىل اهلل ذي اجلالل واإلكرام.

الوقفة األولى: التاريخ السياسي قبل اإلمامة 

 ولد اإلمام احلسني C بتاريخ ) 3 / شعبان / 4 هـ ( وكان يف السابعة 
K يف  األكرم  الرسول األعظم  تويف جده  الرشيف حينام  والنصف من عمره 
يوم االثنني بتاريخ: ) 8) / صفر / )) هـ (، ومل يسجل لنا التاريخ مشاركاته يف 
الشأن العام.. إال يف عهد اخلليفة الثالث ) عثامن بن عفان (، حيث اشرتك مع أخيه 
مع  اشرتك  كام  فارس،  وبالد  أفريقا  الغزوات يف  بعض  السالم يف  عليهام  احلسن 
أخيه احلسن عليهام السالم يف محاية ) عثامن بن عفان ( من الثوار  لكي ال يقتلوه، 
باب  عىل   )  C  - طالب  أيب  بن  عيل   ( املؤمنني  أمري  والدمها  بأمر  وقفا  حيث 
داره ليصدا الثوار عنه، وقد هتيب الثوار من الدخول عىل عثامن من الباب الذي 
وقتلوه.  بيته  عليه  ودخلوا  اجلدران  فتسلقوا  السالم،  عليهام  احلسنان  عليه  يقف 
واشرتك مع أبيه عليهام السالم خالل خالفته يف كافة الشؤون السياسية واإلدارية 
والعسكرية، فقد شارك يف حروب أبيه الثالث: اجلمل وصفني والنهروان. وبايع 
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أخاه اإلمام احلسن بعد شهادة أبيه A مجيعا يف  )) / رمضان / 40 هـ، ووقف 
إىل صفه يف مجيع التدابري السياسية والعسكرية يف كل املراحل ومل يالفه يف شء 
من أموره - عىل خالف ما يزعم بعض املؤرخني - وكان شديد االحرتام والتقدير 
اإلمام  أخوه  يكون  الذي  املجلس  يف  يتكلم  ال  أنه  حتى  السالم،  عليهام  ألخيه 
احلسن  اإلمام  أخيه  وفاة  بعد  اإلمامة  وتسلم  فيه.  حارضا  السالم  عليهام  احلسن 

عليهام السالم بتاريخ  5) / ربيع األول / 50 هـ.
الدروس التي نستفيدها من هذه الوقفة:

الدرس األول: 
اخللفاء،  مع  فكريا وسياسيا  A خمتلفني  البيت  أهل  األئمة من  كان  لقد 
A من العمل مع اخللفاء عىل كافة األصعدة السياسية  إال أن ذلك مل يمنعهم 
العمل  يمنعهم  مل  كام  املشرتكة،  األهداف  لتحقيق  وغريها  والعسكرية  والثقافية 
املشرتك مع اخللفاء من التحرك عىل أجندهتم التي ينفردون هبا من موقع اإلمامة 
التي نصبهم اهلل رب العاملني فيها لتحقيق األهداف الرسالية يف الساحة اإلسالمية 
للوحدة  الدعوة  وأبعاد  حقيقة  لفهم  األمهية  غاية  يف  الدرس  وهذا  الكبرية، 

اإلسالمية، وقواعد التحالفات بني القوى السياسية وعملها املشرتك. 
الدرس الثاين:

للمسلمني،  العامة  بالشؤون  واهتاممهم  املسلم  الشباب  مشاركة  رضورة   
وتوظيف  أنفسهم  عن  والتعبري  للعمل  لم  املجال  وإفساح  ذلك  عىل  وتربيتهم 
يف  والضاربة  الفاعلة  القوة  فهم  والوطن،  الدين  خدمة  يف  ومواهبهم  طاقاهتم 
املجتمع واألمة، وهم أمل املستقبل وصانعوه. ويف احلديث الرشيف عن الرسول 
األعظم األكرم K أنه قال: » من أصبح ومل هيتم بأمور املسلمني فليس منهم«. 

الدرس الثالث: 
رضورة توافق القيادات وتنظيم احلالة القيادية وتأطريها وضبط آليات عملها 
واتاذها القرار، كرشط من رشوط املحافظة عىل وحدة صف األمة وقوهتا - كام 
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كان احلال بني اإلمامني احلسنني عليهام السالم - فإذا وجد يف أي ساحة إسالمية 
أكثر من رمز قيادي واحد، ومل يوجد بينهم التنسيق والتعاون وضبط آليات اتاذ 
القرار، فسوف يؤول أمر األمة إىل الشتات والضعف والفشل كام هو حادث فعال 

يف الكثري من بالد املسلمني.
اجلدير بالذكر أن القيادات الدينية تأخذ عىل احلكام الظلمة املستبدين جتزأهتم 
لألمة اإلسالمية ومتزيقها، من أجل مصاحلهم الذاتية عىل حساب مصلحة الدين 
يف  فشلهم  أنفسهم  عىل  يأخذوا  ومل  والدنيا،  الدين  يف  اجلوهرية  األمة  ومصالح 
توحيد صفوفهم وعملهم املشرتك وهم األتقياء واحلريصون عىل الدين ومصالح 
املؤمنني !! مما جيعل األمة حائرة يف أمر احلكومات والعلامء والقيادات الدينية عىل 

حد سواء !!
الدرس الرابع: 

القيادات  بني  النزاعات  خللق  ومساعيه  املضاد  اإلعالم  من  احلذر  رضورة 
الرسالية والوطنية الرشيفة، والعمل عىل تضليل اجلامهري وتعمية احلقيقة عليها. 

احلسنني  بني  العالقة  حقيقة  تشويه  إىل  األموي  اإلعالم  وسائل  سعت  فقد 
عليهام السالم، فأشاعت بأن اإلمام احلسني C كان رافضًا لصلح اإلمام احلسن 
C مع معاوية، حتى قال اإلمام احلسن ألخيه اإلمام احلسني عليهام السالم: » 
لقد مهمت أن أسجنك يف بيت وأطينه عليك حتى أقيض بشأين هذا وأفرغ منه ثم 
أخرجك منه » - عىل حسب زعم ابن كثري يف البداية والنهاية - وذلك من أجل 
اإلساءة إىل األئمة من أهل البيت A عامة، ولتشويه صورة ثورة اإلمام احلسني 
C خاصة، واهتامه بالتطرف وعدم االعتدال، عىل خالف ما كان عليه أخوه 

اإلمام احلسن عليهام السالم.
 K وذلك أن وسائل اإلعالم األموي نقلت عن الرسول األعظم األكرم
قوله عن ابنه احلسن C: » إن ابني هذا سيد وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتن 
يكن مصيبًا يف موقفه من  مل   C اإلمام احلسني  أن  ذلك  املسلمني« والزم  من 
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C مع معاوية، وأيضا مل يكن مصيبًا يف ثورته ضد  صلح أخيه اإلمام احلسن 
يزيد عليه اللعنة الدائمة والعذاب األليم أبد اآلبدين.

الوقفــة الثانيــة: خــروج اإلمــام الحســين C مــن 
المدينــة 

 لقد امتنع اإلمام احلسني C عن البيعة ) ليزيد ( بوالية العهد يوم حاول 
أبوه ) معاوية بن أيب سفيان ( أن يأخذها له يف املدينة، رغم مراوغة معاوية وحماولته 
خداع رموز املعارضة الرئيسية وهم: اإلمام احلسني C وعبد اهلل بن عمر وعبد 
بيدكم  والتخطيط  لكم  األمر  »إن  بقوله:  بكر  أيب  بن  الرمحن  وعبد  الزبري  بن  اهلل 
وليس ليزيد من اخلالفة إال االسم« إال أهنم مل ينخدعوا وطلبوا منه أن يأخذ بأحد 
اخليارين الذين عمل هبام اخلليفتني: األول والثاين، فرفض ذلك وغضب عليهم، 
وجلأ إىل خديعة املسلمني، وذلك بأن أوقف يف املسجد عىل رأس كل واحد من 
بكلمة  يعارضه منهم ولو  الرئيسية سيافا وأمره برضب عنق من  املعارضة  رموز 
واحدة وخطب وقال: أنه عرض والية عهد ابنه ) يزيد ( عليهم عىل أن ال يقطع 
دوهنم أمرًا وال يقيض بغري رأهيم حاجة فوافقوه عىل ذلك، ومل يتكلم األربعة ألن 
السيوف كانت مشهورة عىل رؤوسهم، فظن الناس صدق مقالة معاوية.. فبايعوا، 
وتم ملعاوية ما أراد هبذا النوع من التضليل واخلداع، وهو األسلوب الذي يلجأ 

إليه حكام الدنيا دائاًم لتحقيق أهدافهم السياسية غري املرشوعة.
النتزاع   ) يزيد   ( ابنه  سعى  هـ،   60  / رجب   /  (5 يف  معاوية  توف  وملا 
املدينة  عىل  عامله  إىل  وكتب  ملكه،  برشعية   C احلسني  اإلمام  من  االعرتاف 
C خاصة  البيعة من اإلمام احلسني  الوليد بن عتبة بن أيب سفيان أن يأخذ له 
ومن الناس عامة، وأكد عليه أن يأخذ اإلمام احلسني C أخذًا شديدًا ال هوادة 
فيه وال رجعة حتى يبايع، وقد أشار مروان بن احلكم عىل الوال أن يدعو اإلمام 

احلسني C إىل داره، فإن بايع وإال يرضب عنقه.
وكانت ملروان بن احلكم أغراض سياسية خاصة منها: 
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y	.A حقده عىل أهل البيت
y	 بصورة املرتتبة  السلبية  النتائج  يستثمر  بأن  وذلك  احلكم،  يف  وطموحه 

حتمية عىل قتل اإلمام احلسني C لصاحله. 
االحتياطيات  اتذ  وقد   ) الوليد   ( دار  إىل   C احلسني  اإلمام  ذهب  فلام 
معه  أخذ  بأن  املوقف،  تطورات  يف  ظهورها  املتوقع  الطارئة  للحاالت  الالزمة 
إخوته وبني عمومته ومواليه وطلب منهم الوقوف خلف الباب ال يربحوها حتى 
يرج إليهم وأوصاهم: »إذا سمعتم صويت قد ارتفع من داخل الدار فاقتحموها«.

فلام دخل الدار نعى إليه الوليد موت معاوية ثم قرأ عليه كتاب يزيد وطلب 
منه البيعة. فقال اإلمام احلسني C: »مثيل ال يبايع رسا، فإذا دعوت الناس إىل 
البيعة دعوتنا معهم فكان أمرا واحدا« فقبل الوليد العرض وقال: » انرصف يا أبا 
عبد اهلل راشدًا وموعدنا غدًا املسجد«. فتدخل مروان - وكان حارضًا - وقال: 
»إن فارقك الساعة ومل يبايع مل تقدر منه عىل مثلها حتى تكثر القتل بينكم، ولكن 
عىل    C احلسني  اإلمام  فغضب  عنقه«  ترضب  أو  يبايع  حتى  الرجل  أحبس 
مروان  واحتدم النقاش بينهام، وأعلن اإلمام احلسني C عن موقفه برصاحة.. 
بنا فتح اهلل وبنا  الرسالة، وخمتلف املالئكة،  النبوة، ومعدن  إنا أهل بيت   « فقال: 
يتم، ويزيد رجل شارب اخلمر، وقاتل النفس املحرمة، معلن بالفسق، ومثيل ال 
يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا أحق باخلالفة« وكان قد 

ارتفع صوته، فدخل أهل بيته وخلصوه.
قرب   C احلسني  اإلمام  زار  الوليد  دار  من  خروجه  بعد  الليلة  هذه  ويف 
جده رسول اهلل K، وزاره أيضا يف الليلة الثانية، وصىل ركعات، وعند الصبح 
وضع رأسه عىل القرب الرشيف فغفا فرأى جده رسول اهلل صىل اهلل عليه يف املنام.. 
فأخربه بام جيري عليه يف كربالء، وأخذ اإلمام احلسني C يستعد للخروج من 
املدينة املنورة، و خرج منها ليلة األحد 8) / رجب / 60 هـ، ومعه بنوه وأخوته 
وبنو أخيه احلسن وأهل بيته وعياله وبني عمومته وبعض أصحابه متجها إىل مكة 
املكرمة، وهو يتلو قول اهلل تعاىل: } فخرج منها خائفًا يرتقب قال رب نجني من 
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القوم الظاملني {))).
ومىض يف طريقه إىل مكة يف األشهر التي يرج فيها املسلمون ألداء العمرة 
الناس أن يسلكوها فقيل له: » هل  التي اعتاد  واحلج، وقد سلك الطريق اجلادة 
تنكبت الطريق ؟ « فأبى أن يظهر خوفا أو عجزا وأن يسري عىل غري اجلادة، وقال: 

» واهلل ال أفارق الطريق األعظم حتى يقيض اهلل ما هو قاض«.
الدروس التي نستفيدها من هذه الوقفة:

الدرس األول: 
جيب أن يتصف اإلنسان القيادي بالوعي والبصرية يف الفكر والواقع ومعرفة 
ما يريده بالتحديد، والصالبة يف املواقف عدم االنفعال فيها، والتخطيط لا بدقة 
التي يتحرك من أجلها بوضوح ويبلغها  متناهية، وأنه يعلن عن مواقفه وأهدافه 

للناس لكي جيمعهم حولا. 
وهنا تأيت أمهية التوقيت والطريق التي سلكها اإلمام احلسني C إىل مكة 

املكرمة.
وقد التزم اإلمام احلسني C نفس األسلوب واملنهج يف خطبته التي خطبها 
يف مكة قبيل خروجه منها، ويف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية وطريقة خروجه من 
مكة، ويف خطبته يف جيش احلر بن يزيد الرياحي يف طريقه إىل العراق، ويف خطبته 

يف جيوش بني أمية يف كربالء قبيل املعركة - كام سيوضح يف مكانه.
الدرس الثاين: 

والعزة  اإلباء  مثل:  العالية  املعنوية  بالقيم  املسلم  اإلنسان  يأخذ  أن  جيب 
والكرامة ويفضلها عىل املصالح املادية، وأن يرفض االستسالم للواقع املنحرف، 
للتضحية  مستعدا  يكون  وأن  واالنحراف،  والفساد  الظلم  مقاومة  وعليه 
واالستشهاد يف سبيل اهلل تعاىل وإعالء كلمة احلق وإحياء العدل بني الناس، ونيل 

))) القصص: ))
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العز والكرامة، كام فعل اإلمام احلسني C، وسوف يأيت تفصيل ذلك يف الدرس 
الثاين من الوقفة السابعة.

قال اهلل تعاىل: } وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون{)))
الدرس الثالث:

املواقف  يف  لديه  القوة  عنارص  توظيف  إىل  املحنك  القائد  يلجأ  أن  جيب   
السياسية احلاسمة وعدم تعطيلها أو التفريط فيها، ومنها دعم ومساندة اجلامهري، 
كام فعل اإلمام احلسني C حينام عرض عىل وال يزيد عىل املدينة املنورة الوليد 
بن عتبة أن تكون بيعته ليزيد مع الناس هنارا يف املسجد، ومل يكن C يريد البيعة 

ليزيد وإنام أراد أن يعلن عن موقفه منها أمام الناس ليحرضهم عىل رفضها.

الوقفة الثالثة: الحسين C في مكة 

بتاريخ   اجلمعة  يوم  فـي  الـمـكـرمـة  مـكـة   C احلسـني  اإلمـام  دخـل 
قال عسى  مدين  تلقاء  توجه  وملا  تعاىل: }  اهلل  قول  يتلو  3/شعبان/60هـ وهو 
ريب أن هيديني سواء السبيل {)))، وأقام هبا أربعة أشهر ومخسة أيام، وكان مهوى 
واألحكام،  العقائد  منه  يتعلمون  املسلمون  حوله  التف  فقد  واألفئدة،  القلوب 
يزيد ووىل مكانه عمرو بن سعيد  فعزله  له وال مكة حيي بن حكيم  يتعرض  ومل 
بن العاص، وضم إليه يف شهر رمضان من نفس العام املدينة املنورة بعد أن عزل 
C، وعدم أخذه  منها الوليد بن عتبة بسبب موقفه الطيب من اإلمام احلسني 

.C بمشورة ) مروان بن احلكم ( بشأن اإلمام احلسني
اإلمام  امتناع  عن  اإلسالمي  العامل  أقطار  خمتلف  إىل  األنباء  تطايرت  وقد 
اآلمال، وسمع  عليه  األنظار وعلقت  إليه  فاجتهت  يزيد  بيعة  C عن  احلسني 
ريض   - اخلزاعي  رصد  بن  سليامن  دار  يف  زعامؤهم  فاجتمع  بذلك  الكوفة  أهل 

))) املنافقون 8
))) القصص: ))
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اهلل تعاىل عنه وبعد حوار ومشاورات استقر رأهيم عىل أن يرسلوا وفدًا من قبلهم 
كتبا من رموزهم  الوفد  اإلمام احلسني عليه والسالم، وكتبوا مع  ملقابلة  إىل مكة 
وزعامئهم وقياداهتم السياسية يؤكدون له فيها أنه أوىل باخلالفة واإلمامة من غريه، 
وأهنم نارصوه عىل عدوهم وعدوه. وتوالت الكتب من أهل الكوفة حتى مألت 

خرجني.
كام توالت الوفود والكتب من البرصة واملدائن واليمن وسائر بالد اإلسالم، 

وكلها تعرض عليه الوالء والنرصة. 
وقد رأي اإلمام احلسني C بحكمة القائد وحجية اإلمام، أن يبعث ابن 
عمه وثقته مسلم بن عقيل - رضوان اهلل تعاىل عليه إىل الكوفة ليقف عىل حقيقة 
األمر فيها ويبعث له باخلرب عنها، وكان من ذوي الرأي واخلربة والشجاعة ومن 
فلام وصـلها يف  مـدرسـته،  C، ومـن خـرجيـي  اإلمام احلسني  ثقات  أفضل 
5/شوال/60هـ  استقبله أهلها بالرتحاب ونزل ضيفًا عىل املختار بن عبيد الثقفي 
وتقاطر عليه أهل الكوفة حتى بلغ من بايعه عىل املوت أربعون ألفا. وكان الوال 
عليها من قبل يزيد النعامن بن بشري، وكان مساملًا يكره الفرقة ويؤثر العافية - كام 
أنصار سفري  إىل معركة مع  أن جيروه  يزيد  أنصار  املؤرخون - وقد حاول  يصفه 
اإلمام احلسني C مسلم بن عقيل فأبى ذلك، فكتب أحد أنصار األمويني كتابًا 
إىل ) يزيد ( يربه بحال الكوفة ومما قال فيه: »إذا كان لك يف العراق حاجة فأرسل 
إليه من تثق بحزمه وقوته وصالبته« فلام وصل الكتاب إليه، مجع مستشاريه وكان 
فيهم النرصاين رسجون الرومي، وكان من املقربني إىل أبيه فقال له: » أرأيت لو 
نرش لك معاوية وأشار عليك كنت تقبل قوله ؟«.. فقال ) يزيد (: نعم، فأخرج له 
كتابا كان قد كتبه معاوية قبيل وفاته وسلمه إليه، وفيه يشري معاوية عىل ابنهيزيد أن 

يول عبيد اهلل ابن زياد عىل الكوفة عند ما تدعو احلاجة لذلك.
فلم يرتدد يزيد يف العمل بمضمون الكتاب، وأرسل من ساعته إىل ابن زياد 
ويتدبر  الكوفة  إىل  يتوجه  وأن  مناسبًا،  يراه  من  البرصة  عىل  يستخلف  بأن  يأمره 
أمرها، وأمره بقتل مسلم بن عقيل وقتال اإلمام احلسني C وقتله إن متكن منه، 
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وأن يبعث إليه برأسه الرشيف.
وفور وصول الكتاب إىل ابن زياد نفذ ما أمر به، وتوجه إىل الكوفة يف عدد 
قليل ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ودخلها الشيطان متلثام متنكرًا، فانخدع 
بالتاف  قابلوه  جملس  عىل  مر  كلام  فكان   ،C احلسني  اإلمام  وظنوه  الناس 
باإليامء، ومىض حتى  يتكلم وال يسلم عىل أحد إال  والرتحيب، وهو صامت ال 
منه  ظنا  له،  يفتحه  أن  فأبى  نفسه،  عىل  أغلقه  قد  النعامن  وكان  القرص  إىل  انتهى 
أنه اإلمام احلسني C وقال: »يا ابن رسول اهلل! واهلل ما قاتلتك حتى تقاتلني، 
وال حيل ل أن أفرط يف أمانتي، فاذهب عني وتنقل حيث شئت يف الكوفة، فاهلل 
امتأل غيظا  ابن زياد عن هويته وقد  أقاتلك ما كففت عني »فكشف عبيد اهلل  ال 
وحقدا وهو يرى الوال معزوالً حمارصا يف قرصه، واجلامهري يف طريقها إىل القرص 
وهي هتتف مرحبة باحلسني C فقال له: افتح فقد طال ليلك أنا عبيد اهلل ابن 

زياد وقد والين أمريك مقاليد هذا البلد. 
وعرف أهل الكوفة بقدوم ) ابن زياد (، وكانوا يعرفون عنه القسوة وانعدام 
الضمري، فأحدث وجوده هزة أمنية يف أوساطهم، وخاصة أنه قد مجعهم يف الصباح 
يف املسجد اجلامع وخطبهم وحذرهم ورغبهم يف العطية إن هم تعاونوا معه ضد 

مسلم بن عقيل، فأحدث وجوده تلخال شديدا يف املوقف السيايس هناك.
فانتقل إىل بيت هانىء  أمنية جديدة،  وجلأ مسلم بن عقيل إىل رسم سياسة 
فيها، وتكتم يف حتركاته إال عن  الكوفة واملطاعني  الزعامء يف  أبرز  بن عروة أحد 
يعلم  أن  استطاع  حتى  اخلاصة  بوسائله  يتحراه  زياد  ابن  وأخذ  أصحابه،  خاصة 
بمقره، واستطاع أن يقبض عىل هانىء بن عروة ويقتله وألقى بجثامنه الرشيف من 
أعىل القرص إىل اجلامهري املحتشدة حوله، فاستوىل اخلوف والتخاذل عليهم فتفرقوا 

وذهب كل منهم إىل بيته وكأن األمر ال يعنيه.
ابن  وحارصوا  أصحابه  من  آالف  أربعة  يف  خرج  عقيل  بن  مسلم  ولكن 
واشتد  تقريبا،  رجال  مخسون  القرص  يف  من  جمموع  وكان  القرص،  يف  اللعني  زياد 
بدهائه  استطاع  زياد  ابن  أن  إال  املقاومة،  وسعهم  يف  يكن  ومل  عليهم،  احلصار 
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ومكره أن يدع القيادات الضعيفة املهزومة روحيًا ونفسيا، وأن يدع سائر الناس 
ويذلم عن مسلم بن عقيل - ريض اهلل تعاىل عنه، وذلك حينام خوفهم بجيوش 
الشام وتاريخ املعارك السابقة الطاحنة، فانرصفوا عن مسلم بن عقيل وخذلوه، 
آالف  أربعة  من أصل  ثالثون رجاًل  باملسجد ومعه  العشاء  الليل صىل  وبدخول 
له وال معني !! وأقفل  املسجد وحيدًا ال نارص  القرص، ثم خرج من  حارص هبم 
أهل الكوفة أبواب بيوهتم يف وجهه، فلم جيد حتى من يدله عىل الطريق، ثم هداه 
اهلل تعاىل برمحته إىل بيت املرأة الصاحلة طوعة - ريض اهلل تعاىل عنها التي احتفت 
وكان  بيتهم،  يف  بوجوده  عرف  اللعني  ولدها  أن  إال  وأكرمته،  حفاوة  أحسن  به 
ابن زياد قد جعل مكافأة مالية كبرية جدًا ملن يرب عن مسلم بن عقيل فلام أصبح 
الصباح أرسع اللعني إىل حممد ابن األشعث وأخربه بمكان مسلم بن عقيل فقام 
األخري بإبالغ ابن زياد فزوده بأكثر من مائتي مقاتل للقبض عىل مسلم إال أهنم 
القبض عليه  والرجال حتى متكنوا من  باخليل  زياد  ابن  فأمدهم  فشلوا يف ذلك، 
ومضوا به إىل القرص، فأدخل عىل ابن زياد ومل يسلم عليه، وجرت بينهام حماورة 
شديدة أغضبت ابن زياد وأخذ اللعني يشتم عليا واحلسن واحلسني A، ثم أمر 
زبانية القرص أن يصعدوا بمسلم إىل أعىل القرص ويقتلوه ويرموا جسده إىل الناس 
ويسحبوه يف شوارع الكوفة ويصلبوه إىل جانب هانىء بن عروة - ريض اهلل تعاىل 
عنه، وكانت شهادته يف  8 / ذي احلجة / 60 هـ يف نفس اليوم الذي خرج فيه 

اإلمام احلسني C من مكة املكرمة وقيل يف يوم العيد.
الدروس التي نستفيدها من هذه الوقفة:

الدرس األول:
إن املوظفني الكبار يف الدولة، إذا كانوا من أصحاب الرشف واملروءة، فإهنم 
ويضحون  عنها  يتنازلون  وإهنم  مناصبهم،  أجل  من  ووطنيتهم  دينهم  يبيعون  ال 
واألخالق  الدين  مع  يتناف  ما  واملستبدون  الظاملون  احلكام  منهم  طلب  إذا  هبا، 
بن بشري(  بن حكيم( و)النعامن  ( و )وحيي  عتبة  بن  الوليد   ( فعل  والوطنية، كام 
ولو أن كل املوظفني الكبار فعلوا ذلك، ملا كان حلاكم ظامل مستبد وجود عىل وجه 
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األرض. 
وإذا وجد احلكام الظاملون واملستبدون يف أي بلد، فإن كبار املوظفني يف الدولة 
واملثبتني  الظلم  عىل  لم  املعينون  هم  ألهنم  ذلك،  مسؤولية  يتحمل  من  أول  هم 

ألركان حكمهم، ولوالهم ملا متكنوا من فرض سيطرهتم عىل البالد والعباد. 
قال اإلمام الصادق C: »لوال أن بني أمية وجدوا من يكتب لم وجييء 
لم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد مجاعتهم ملا سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما يف 

أيدهيم ما وجدوا شيئا إال ما وقع يف أيدهيم«))).
مناد  نادى  القيامة  يوم  كان  »إذا   :K األكرم  األعظم  الرسول  وقال 
قلم،  مدة  لم  مد  أو  كيسا  لم  ربط  أو  دواة  لم  الق  من  وأعواهنم،  الظلمة  أين 

فاحرشوهم معهم«))). 
وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: »العامل بالظلم، واملعني عليه، 

والرايض به رشكاء ثالثة«)3).
اجلدير بالذكر أن دول الظلم واالستبداد ال يمكنها أن توجد وتستمر إال أن 
يقوم بعض املوظفني - ال سيام الكبار - بأدوار قذرة منها قتل واعتقال وتعذيب 
الرشفاء واملخلصني وتقييد احلريات وهتك كرامة اإلنسان وسلب احلقوق بغري 
حسيب وال رقيب، كام فعل ) عبيد اهلل بن زياد ( يف الكوفة و)عمر بن سعد ( و 
فالويل لم وألمثالم ومن عىل  )والشمر بن ذي اجلوشن ( يف كربالء وغريهم، 

شاكلتهم يف كل زمان ومكان من عذاب يوم عظيم !!
الدرس الثاين:

 إذا غلبة السذاجة عىل اجلامهري وغاب عنها الوعي بالشأن العام ومل تتفحص 
األحوال واملواقف ومل تدقق فيها، فإن من شأن ذلك أن يضيع جهودها وتضحياهتا 

))) البحار. ج 75. ص 375
))) البحار. ج 75. ص)37
)3) البحار. ج 75. ص ))3
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وقلة  والقيادات  الزعامء  ضعف  ذلك  من  واألخطر  التغيري،  سبيل  يف  الضخمة 
خربهتم، وضعف بصريهتم، وانخداعهم باألالعيب السياسية اخلبيثة، واتاذهم 
املواقف الضعيفة املهزوزة حتت تأثري عوامل الضعف البرشي، مما يؤدي إىل تضييع 
الفرص، وحتويل االنتصارات إىل هزائم، كام حدث ألهل الكوفة يف موقفهم من 

)مسلم بن عقيل( و )ابن زياد( اللعني!!
الدرس الثالث:

 ليعلم الزعامء والقادة، ولتعلم اجلامهري والشعوب يف كل زمان ومكان  بأنه  
ال مكاسب جوهرية وال تقدم وال عدل وال عزة وال كرامة ألمة أو لشعب بدون 

تضحيات.
أن  اهلل  ويريد  لكم،  تكون  الشوكة  ذات  غري  أن  وتودون   { تعاىل:  اهلل  قال 
كره  ولو  الباطل  ويبطل  احلق  وحيق  الكافرين.  دابر  ويقطع  بكلامته  احلق  حيق 

املجرمون{))).
أهيا األحبة األعزاء: جيب أن تتنبهوا بأن ثمة فرق بني التمنيات واخلطابات 
وبني التطبيق والعمل. لقد متنى أهل الكوفة وكتبوا وخطبوا ولكنهم اهنزموا وقت 
الوثبة، وهذا نفس ما حدث عىل عهد رسول اهلل K، وسجله لنا القرآن الكريم 
ليكون لنا عربة، فقد كان بعض أصحاب رسول اهلل K ممن فاهتم شهود بدر 
يتمنون املوت بالشهادة، وذلك ملا أخربهم الرسول األعظم األكرم K بالثواب 
العظيم الذي حصل عليه شهداء بدر، فطلبوا منه أن يدعو لم بالشهادة ليحصلوا 
عىل مثل ذلك الثواب وقالوا: »اللهم ارزقنا قتاال نستشهد فيه » فلام رأوه يوم أحد 
وليكون  ذلك،  عىل  اجلليل  اهلل  فعاتبهم  منهم،  اهلل  شاء  من  إال  يثبتوا  ومل  اهنزموا 

للناس عربة إىل يوم القيامة.
قال اهلل تعاىل: } ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 

))) األنفال: 7- 8
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تنظرون {))).
أهيا األحبة األعزاء: إن هذا يفرض علينا اجلد يف تربية أنفسنا، وأن ال نكون 
سطحيني ونخدع أنفسنا بالطموحات واألماين الكاذبة واخلطب الرنانة بعيدًا عن 
الرتبية اجلادة التي تنزل إىل أعامق الفكر والنفس لتعالج عوامل الضعف فيها، ثم 
نفاجأ بضعفنا أمام التحديات الفعلية وعدم قدرتنا النفسية عىل مواجهتها فننهزم 

وقت الوثبة. 
ويف هذه احلالة الناس عىل قسمني:

األمانة  من  وهذا  بضعفه  ليعرتف  األدبية  الشجاعة  يمتلك  األول:  القسم 
والتقوى، ومن ثم يسعى إلعادة صياغة نفسه وتربيتها، وال يتحمل من املسؤوليات 

إال ما يطيق. 
صنع،  ما  ولآلخرين  لنفسه  فيربر  الشجاعة،  تلك  يمتلك  ال  الثاين:  القسم 
نفسه  بذلك  فيرض  والغرور،  الكذب  من  الرجيم  الشيطان  له  يسوله  ما  ويصدق 
الدنيا واآلخرة، وهذا خالف األمانة  واآلخرين، ويضيع مصاحلهم اجلوهرية يف 
والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك فأعذنا  ونستجري بك منه فأجرنا إنك أنت 

السميع البصري.
الدرس الرابع:

بني  من  املناصب  وأصحاب  واملمثلني  القيادات  اختيار  يف  التدقيق  رضورة 
أصحاب الكفاءة واألمانة يف الدين والدنيا.

الدرس اخلامس:
إن احلكام الظاملني واملستبدين  ال يرتدعون عن ارتكاب أي جريمة يف سبيل 
وال  الرشعية،  غري  واالمتيازات  املحرمة  باملكاسب  واالحتفاظ  واحلكم  السلطة 
أن  الشعوب يف كل زمان ومكان   يقفون يف ذلك عند حد، مما يوجب عىل كافة 

))) آل عمران: 43)
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ترضب عىل أيدهم، ومتنعهم من ارتكاب جرائمهم، وإال أهنم سوف ينتهكوا لم 
يرقبوا يف  منهم كل حق، ويضيعوا عنهم كل مكسب، ولن  كل حرمة، ويسلبوا 

أحد منهم إالً وال ذمة.
اجلدير بالذكر أن الضعف واالنكسار أمام املستكربين والظلمة، واخلوف من 
تقديم التضحيات ال يقلل منها وإنام يزيد فيها؛ ألن الضعف واخلوف  يشجعان 
من  املزيد  ارتكاب  عىل  والظاملني،  الغاشمة  االستكبار  وقوى  املستبدين  احلكام 
التجارب  ذلك  أثبتت  كام  واألفراد،  الضعيفة  والكيانات  الشعوب  ضد  اجلرائم 

التاريية واملعارصة، وينسجم مع نتائج الدراسات يف علم النفس واالجتامع.

الوقفة الرابعة: خروج اإلمام الحسين C من مكة 

لقد كتب من الكوفة )مسلم بن عقيل - رضوان اهلل تعاىل عليه( إىل اإلمام 
يف  عليه  الناس  إقبال  من  وسمع  رأى  بام  يربه  املكرمة،  مكة  يف   C احلسني 

الكوفة، وإحلاحهم يف طلب قدومه إليهم وأستعجله عىل القدوم.
الكوفة، فلجأ إىل إجراء آخر  يزيد قد علم بام جيري يف  ثانية فإن  ومن جهة 
خبيث ملواجهة حركة اإلمام احلسني C )بعد أن وىل ابن زياد الكوفة( فاستغل 
اإلمام  بقتل  العظيم، ودس عددا كبريا من أرشار عمالئه، وأمرهم  موسم احلج 

احلسني C ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. 
حجه،  يتم  أن  قبل  إحرامه  من  أحل  بذلك   C احلسني  اإلمام  علم  فلام 
أن  خمافة   ) هـ   60  / احلجة  ذي   /  8  ( يف  ذلك  وكان  املكرمة،  مكة  من  وخرج 
يقتل يف احلرم فيضيع دمه، وال يعطي ما ينبغي أن يعطي من التأثريات اإلصالحية 
الكثري من  العراق، وقد نصحه  إىل  املباركة وكانت وجهته  الساحة اإلسالمية  يف 
أصحاب الرأي والتجربة وحذروه من غدر أهل الكوفة وتاذلم منهم عبد اهلل بن 
العباس وعبد اهلل بن مطيع وحممد بن احلنفية وغريهم، ولكنه أرص عىل رأيه وامليض 
يف طريقه، وقد قال له )ابن عباس(: »أما واهلل لو أعلم إن أخذت بشعرك وتالبيبك 

وصحت حتى جيتمع الناس علينا أنك تطيعني وتنرصف عن رأيك لفعلت«. 
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فقال اإلمام احلسني C يف رده: » ذاك أمر قد قضاه اهلل وال بد من تنفيذه«. 
وليد  وبينهم،   C احلسني  اإلمام  بني  الرأي  يف  االختالف  يكن  ومل 
االختالف يف تشخيص الوضع يف الكوفة، وإنام هو وليد االختالف يف املنطلقات 
C يريد أن يسجل موقفا رساليا كريام من والية  واألهداف، فاإلمام احلسني 
بقتله  ولو   A البيت  أهل  والية  من  الصايف  النبع  إىل  األمة  يرد  وأن  الظاملني، 
وقتل أهل بيته وأصحابه وسبي نسائه وأطفاله، كام سيوضح يف بحث نتائج الثورة 

املباركة امليمونة ) الوقفة الثامنة ( إن شاء اهلل تعاىل.
وقد أوضح اإلمام احلسني C للناصحني بأن بقاءه يف مكة لن ينجيه من 

بطش األمويني وظلمهم، وإهنم لن يرتكوه حتى يبايع أو يقتل.
وقد خالف عبد اهلل بن الزبري يف نصحه لإلمام احلسني C كافة الناصحني، 
حيث إنه ملا بلغه موقف أهل الكوفة ورسائلهم إىل اإلمام احلسني C، نصحه 
وبإجابة طلبهم وقال: »لو كان ل مثل أنصارك ما ترددت حلظة واحدة يف إجابتهم«.

من  فهو  الكوفة،  يف  الوضع  حلقيقة  مدرك  غري  الزبري  بن  اهلل  عبد  يكن  ومل 
اإلسالمية  األمة  أوضاع  يف  الواسعة  اخلربة  وأصحاب  املخرضمني  السياسيني 
ينافس  كان  حيث  سياسية،  أغراض  له  كانت  وإنام  املباركة،  اإلسالمية  والساحة 
احلسني  باإلمام  يعدلون  ال  املسلمني  بأن  يعلم  وكان  إليها،  ويطمح  السلطة  عىل 
C أحدُا، وأهنم ال حيسون بوجوده يف ظل وجود اإلمام احلسني C بينهم، 
خروج  سياسيا  مصلحته  فمن  وبالتال  انتباههم،  يعريونه  وال  إليه  يلتفتون  وال 
اإلمام احلسني C من مكة املكرمة، لكي يصفوا له اجلو فيها، ويسعى لتحقيق 

أجندته السياسية من أجل الوصول إىل السلطة والسيطرة عىل احلكم. 
الدروس املستفادة من هذه الوقفة:

الدرس األول:
وجوب حتيل القائد بالفطنة واليقظة السياسية وإدراكه ملا يدور حوله ورسعة 
حتركه قبل فوات األوان، وهذا يتطلب منه املتابعة الدقيقة لألحداث والتطورات 
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العنارص  كافة  االعتبار  بعني  تأخذ  شمولية  رؤية  ظل  يف  وحتليلها  الساحة  يف 
واملؤثرات يف املوقف أو احلدث، وعدم النظر للحوادث وحتليلها مع املواقف يف 

قوالب جامدة. 
C من  ويف ضوء ما سبق نفهم الطريقة التي خروج فيها اإلمام احلسني 
حرمة  هتك  من  خوفه  ملجرد   C خروجه  يكن  فلم  وتوقيتها،  املكرمة  مكة 
احلرم - كام يريد أن يفهم البعض ويسعى لتوظيف فهمه سياسيا - ألن اهلل العزيز 
اجلبار قد جعل البيت حرما آمنا لكل من يدخله، ومن يلجأ إليه ليحتمي به ال إثم 
عليه قطعا، وإنام اإلثم عىل الذين يعتدون عىل حرمة البيت وهيددون أمن ساكنيه 
والالجئني إليه واملحتمني به. ويف احلقيقة أن اإلمام احلسني C صاحب قضية 
القضية وإنام يضيعها، لذا  رسالية عظيمة، وأن قتله غيلة يف احلرم ال يدم تلك 
إىل  االنتباه  لفت  يف  كبري  دور   C خلروجه  وكان  مكة،  من  اخلروج  استعجل 
قضيته، ولفت النظر إىل نوعية أعدائه وخطورهتم عىل الدين والدنيا، وبالتال فإن 
استعجال خروجه C من مكة وبالكيفية التي خرج فيها، حيقق أكثر من هدف 

كبري خلدمة قضيته الرسالية الربانية العظيمة.
الدرس الثاين:

جيب عىل القائد أن يكون بصريا بمن يستشريهم أو يشريون عليه، وأن يكون 
الدوافع  وبني  نفسه   يف  املوقف  صحة  بني  يميز  وأن  ودوافعهم،  برؤاهم  واعيا 
يف   C احلسني  اإلمام  مع  الزبري  ابن  اتفق  فقد  الرأي،  لصاحب  واألهداف 
املوقف، ولكن ذلك االتفاق مل يكن وليد االتفاق يف الرؤية السياسية للحدث، وال 
االتفاق يف التشخيص املوضوعي للوضع، وال االتفاق يف املنطلقات واألهداف، 
وإنام هو اتفاق عريض يدم املصالح السياسية الذاتية البن الزبري، ولقد كان اإلمام 
احلسني C بصريا بذلك كله ومل يعطه أكثر من حجمه، ومل ينخدع به، ومل يقيمه 
للحدث،  السياسية  ورؤيته  الزبري  ابن  ومنطلقات  وأهداف  دوافع  دائرة  خارج 
ينخدع  ال  حساباته  يف  الدقيق  وعواقبها  األمور  بحقائق  والبصري  احلكيم  فالقائد 

بمثل ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه القادة يف كل زمان ومكان وإال فال.
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الدرس الثالث:
بصدق  ملصاحلها  يعمل  بمن  بصرية  تكون  أن  الشعوب  أو  األمم  عىل  جيب 
الذين  عن  متيزهم  وأن  والتضحيات،  واملباديء  القيم  أصحاب  من  وإخالص 
الناس  ويدعون  الذاتية،  مصاحلهم  ليخدموا  والغنائم  اليرس  وقت  يف  يظهرون 
ويسلقون  اخلاصة،  مآرهبم  لتحقيق  ظهورهم  عىل  ليتسلقوا  املعسول  بالكالم 

املخلصني والرشفاء واملضحني بالسنة حداد. 
وقد بحث هذا املوضوع بيشء من التفصيل يف ورقة »العبور من الواقع إىل 
الطموح يف البحرين - الورقة التفصيلية« ))) فلرياجع إليها من يرغب يف التفصيل. 

الوقفــة الخامســة: مــع اإلمــام الحســين C فــي 
ــالء  ــى كرب ــه إل طريق

خرج اإلمام احلسني C من مكة املكرمة بتاريخ 8 / ذي احلجة / 60 هـ  
ومعه أهل بيته وعياله وأوالده وإخوته وبنو عمومته وموالوه وبعض شيعته الذين 
انضموا إليه أيام إقامته يف مكة املكرمة من أهل احلجاز والبرصة والكوفة، وخلف 
وراءه يف مكة املكرمة أخيه حممد بن احلنفية وقال له: »أما أنت يا أخي فال عليك أن 

تبقى يف املدينة لتكون ل عينا عليهم فال تفي عني شيئا من أخبارهم«.
وقال حممد بن احلنفية لإلمام احلسني C: »يا أخي تنح ببيعتك عن يزيد 
وعن األمصار ما استطعت، وأبعث رسلك إىل الناس فإن بايعوك محدت اهلل عىل 
ينقص اهلل بذلك دينك وال عقلك وال تذهب  ذلك، وإن اجتمعوا عىل غريك مل 
C: »جزاك اهلل يا أخي خريا، فقد نصحت  مروءتك« فقال له اإلمام احلسني 
وأشفقت وأنا عازم عىل اخلروج من مكة أنا وإخويت وبنو أخي وشيعتي، واهلل يا 

أخي لو مل يكن يف الدنيا ملجأ وال مأوى ملا بايعت يزيد بن معاوية«. 
فيها:  جاء  احلنفية  بن  حممد  ألخيه  وصيته   C احلسني  اإلمام  كتب  وقد 

  (((
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بن  حممد  أخيه  إىل  عيل  بن  احلسني  به  أوىص  ما  هذا   - الرحيم  الرمحن  اهلل  »بسم 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده  احلنفية، أن احلسني يشهد أن ال 
ورسوله جاء باحلق من عنده، وأن اجلنة حق، والنار حق، والساعة آتية ال ريب 

فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور.
لطلب  خرجت  وإنام  ظاملا،  وال  مفسدا  وال  بطرا  وال  أرشا  أخرج  مل  وإين 
وأسري  املنكر،  عن  وأهنى  باملعروف  آمر  أن  أريد   ،K جدي  أمة  يف  اإلصالح 
بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب C فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، 
ومن رد عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني. 

وهذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب« 
وقال:  منها  خروجه  قبل  مكة  يف  خطب  قد   C احلسني  اإلمام  أن  كام 
»احلمد هلل وال قوة إال باهلل وصىل اهلل عىل رسول اهلل، خط املوت عىل ولد آدم خمط 
القالدة عىل جيد الفتاة، وما أولني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وخري 
ل مرصع أنا القيه، كأين بأوصال تقطعها عسالن الفالة بني النواويس وكربالء، 
فيمآلّن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، ال حميص عن يوم خط بالقلم، رضا اهلل 
رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول 
اهلل حلمته، بل هي جمموعة له يف حضرية القدس، تقر هبم عينه وينجز هبم وعده. 
أال من كان فينا باذال مهجته، موطنا عىل لقاء اهلل نفسه، فلريحل معنا، فإين راحل 

مصبحا أن شاء اهلل تعاىل«. 
ومضت قافلة اإلمام احلسني C تشق طريقها إىل العراق، وعني اهلل اجلليل 
ترعاها، ويف الطريق رأى الشاعر املعروف الفرزدق وهو من الشيعة املوالني ألهل 
البيت A فسأله عن الكوفة فقال له: » يا ابن رسول اهلل عد إىل مكة، فإن ألسنة 
القوم وقلوهبم معك، أما سيوفهم فمع بني أمية عليك، والقضاء ينزل من السامء 

واهلل يفعل ما يشاء«.
فقال اإلمام احلسني C يف جوابه: »ما قيض كائن ال حمالة«.
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واستمرت القافلة امليمونة املباركة يف طريقها، وأخبار العراق تتواصل عىل 
نسيج وأحد إىل اإلمام احلسني C، فقد بلغه مقتل رسوله إىل مسلم بن عقيل 
منطقة  يف  نمري  بن  الصحني  عليه   قبض  حيث  يقطر  بن  اهلل  عبد  الكوفة   وأهل 
القادسية وبعث به إىل عبد اهلل ابن زياد فقال له: »اصعد املنرب والعن احلسني وأباه 

ثم انزل ألرى رأيي فيك«. 
فصعد رضوان اهلل تعاىل عليه املنرب فلام أرشف عىل احلارضين، لعن معاوية 
ويزيد  وعبيد اهلل بن زياد ثم قال: »أهيا الناس إين رسول احلسني بن فاطمة بنت 
رسول اهلل K إليكم لتنرصوه وتؤازروه عىل ابن مرجانة و ابن سمية الدعي« 
فأمر به ابن زياد فألقي من فوق القرص فتكرست عظامه، ثم جاءه أحد األشقياء 

وذبحه. 
ثم بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهاين بن عروة وما جرى من التنكيل بجثتيهام 

وأنه قال: »ال خري يف العيش بعد هؤالء«.
يف  احلال  بواقع  وأخربهم  معه  كان  فيمن  خطيبا  وقف  أنه  األخبار  وتذكر 
عنه  فتفرق  ذمام«  منا  عليه  فليس  االنرصاف  منكم  أحب  »فمن  قال:  ثم  الكوفة 
أنفسهم عىل  الذين وطنوا  املخلصني  يبَق معه إال أصحابه  املطامع، ومل  أصحاب 

املوت معه يف سبيل اهلل ونرصة احلق والعدل والدين.
ويف الطريق ألتقي بالقائد األموي احلر بن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس من 
 ،C جند ابن زياد وكانت املهمة املوكلة إليهم قطع الطريق عىل اإلمام احلسني
وإنزالم عىل غري ماء وال حصن، أو النزول عىل حكم يزيد وابن زياد، ودارت بينه 
وبني اإلمام احلسني C حماورات طويلة ذكر فيها اإلمام احلسني C الكتب 
التي وصلته من أهل الكوفة فقال احلر: »لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك يا أبا 

عبد اهلل«.
وقد أبى احلر عىل اإلمام احلسني C أن يدخل إىل الكوفة، فعرض عليه 
اإلمام احلسني C أن يرجع إىل احلجاز فرفض احلر العرض، وحتمس أصحاب 
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اإلمام احلسني C للقتال، وقال زهري بن القني: »إن قتال هؤالء أهون علينا من 
 C قتال من يأتينا بعدهم، فلعمري ليأتينا ما ال قبل لنا به« إال أن اإلمام احلسني
رفض هذا االقرتاح، وكره أن يبدأهم بقتال فقال: »ما كنت ألبدأهم بقتال« وذلك 
ألن القوم مل يعلنوا احلرب عىل احلسني C وأصحابه، وأخريا اتفق الطرفان عىل 
أن يسلكا طريقًا وسطا ال توصلهم إىل الكوفة وال تردهم إىل املدينة، حتى نزلوا 

يف كربالء. 
الدروس املستفادة من هذه الوقفة:

الدرس األول:
 لقد سبق القول يف الدرس األول من الوقفة الثانية، أن القائد جيب أن يعلن 
عن أهدافه التي يسعى لتحقيقها من أجل أن جيمع الناس حولا، وهذا ما ملسناه 
وصيته  ويف  املكرمة،  مكة  من  خروجه  قبيل   C احلسني  اإلمام  خطبة  يف  أكثر 
ألخيه حممد بن احلنفية، وسوف نلمسه يف مواطن أخرى كام أشري إليها يف الدرس 

األول من الوقفة الثانية.
الدرس الثاين:

من الواجب عىل القيادات أن تلتزم الصدق والشفافية والوضوح مع القاعدة 
وأن ال تدعها وال متنيها بخالف الواقع وما ال تقدر عليها. 

الدرس الثالث:
عىل  خطرا  يمثلون  الدنيوية  واملطامع  املصالح  وأصحاب  الضعفاء  أن 

احلركات اجلهادية والنضالية وجيب تنقيتها منهم.
أن جياهدوا  واليوم اآلخر  باهلل  يؤمنون  الذين  يستأذنك  تعاىل: }ال  اهلل  قال 
بأموالم وأنفسهم واهلل عليم باملتقني. إنام يستأذنك الذين ال يؤمنون باهلل واليوم 
اآلخر وارتابت قلوهبم فهم يف ريبهم يرتددون. ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة 
ما  فيكم  لو خرجوا  القاعدين.  مع  اقعدوا  وقيل  فثبطهم  انبعاثهم  اهلل  كره  ولكن 
الفتنة وفيكم سامعون لم واهلل  يبغونكم  إال خباال وألوضعوا خاللكم  زادوكم 



136

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

عليم بالظاملني {))).
الدرس الرابع:

 القيادة احلكيمة ترص عىل أهدافها والطرق التي توصلها إليها، وتبدي املرونة 
فيام ال يرض باألهداف واالسرتاتيجية املوصلة إليها. 

الوقفة السادسة: مع اإلمام الحسين C في كربالء 

نزل اإلمام احلسني C يف كربالء يف يوم اخلميس بتاريخ: )/حمرم/)6هـ. 
وقد  أمية،  بني  جيوش  حوله  تكدست  حتى  كربالء  يف  رحله  حط  أن  وما 
بلغت حوال ثالثني ألفا وقيل أكثر من ذلك بقيادة اللعني عمر بن سعد، وفرضوا 
عليه احلصار ومنعوا عنه املاء - حسب األوامر العسكرية الصارمة الصادرة عن 

اللعني ابن زياد!
يتعامل  ومل  لذلك،  فرائصه  ترتعد  ومل   C احلسني  اإلمام  جفن  هيتز  ومل 

بعاطفية وانفعال مع املوقف، ومل يقل: إن معي أطفال ونساء ومرىض! 
وأصبح  ينخدع،  ومل  له  مستعدا  وكان  الوضع  تشخيص  يف  دقيقا  كان  لقد 
طويل،  زمن  من  ينتظره  كان  الذي  والتاريي  الرسال  املوقف  أمام  لوجه  وجها 
ليحق اهلل احلق بكلامته ويقطع دابر الكافرين، فهو صاحب قضية عظيمة آمن هبا 

وأخلص لا، وهو مستعد ألن يدفع حياته وحياة أبنائه وأحبته ثمنا مستحقا لا.
قتاله،  عىل  اجتمعوا  الذين  القوم  أولئك  عىل  احلجة  إلقاء  من  بد  ال  وكان 
K، وركب ناقته وأخذ سالحه، ثم  فتعمم يف اليوم العارش بعاممة رسول اهلل 
دنا منهم فحمد اهلل وأثنى عليه، وسألم عن كتبهم التي أرسلوها إليه وعهودهم 
إليه فناداهم بأسامئهم، ثم سألم عن  التي قطعوها عىل أنفسهم وفيهم من كتب 
دوافعهم لقتله: هل لثأر لم عنده، أم ملال اغتصبه منهم، أم لبدعة أدخلها يف دين 

اإلسالم ؟

))) التوبة: 44 - 47
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ثم سألم: إن كانوا يعرفون عىل ظهر األرض كلها ابن بنت نبي غريه، وعن 
قول جده ) نبيهم ( K فيه ويف أخيه احلسن عليهام السالم: »احلس واحلسني 

سيدا شباب أهل اجلنة«.
إىل  أرجع  وتنقضون عهودكم، فدعوين  كتبكم  تنكرون  كنتم  »فإن  قال:  ثم 
املكان الذي خرجت منه، أو أذهب يف أرض اهلل الواسعة، أو التجىء إىل ثغر من 

الثغور أجاهد فيه الكفار واملرشكني حتى أموت«.
تستسلم  أن  فإما  ضعيفا،  فينا  لنراك  وإنا  تقول،  مما  كثريا  نفقه  ما  فأجابوه: 
للعني ابن زياد يرى فيك رأيه، أو نقاتلك قتاال أدناه قطف الرؤوس وقطع األيدي 

واألرجل. 
فعاد اإلمام احلسني C إىل مضاربه حزينا أسفا فقال ألصحابه: إن القوم 
أرصوا عىل القتال وال يريدون غريي، فإن ظفروا يب ال حاجة لم بكم، فإذا جن 

الليل فليذهب كل منكم إىل حيث يأمن ودعوين وهؤالء القوم.
وأكدوا  عليه،  بأرواحهم  يبخلوا  أو  يفارقوه  أن  األوفياء  األصحاب  وأبى 
تصميمهم عىل القتال إىل جانبه واالستشهاد بني يديه، وقال بعضهم: » يا أبا عبد 
اهلل ! لو أين أعلم بأين أقتل ثم أحيا ثم أقتل وأحيا يفعل ذلك يب سبعني مرة لتسلم 

أنت ومن معك من هؤالء الفتية ما ترددت يف ذلك«.
فشكرهم اإلمام احلسني C وجزاهم خريا وبرشهم بام أعد اهلل تعاىل لم 

يف النعيم يف جنانه والزلفى لديه.
الوقوف عندها موقف احلر  التي جيب  الضمري احلر من احلاالت  واستيقظ 
C واملوقف الذي هو فيه   بن يزيد الرياحي، فقد تأثر بكلامت اإلمام احلسني 
واستيقظ ضمريه، وندم عىل ما سبق منه، وبدا عليه القلق واالضطراب حتى قال 
أبدا، ولو قيل ل من أشجع  املوقف  له أحد رفاقه: واهلل ما رأيت منك مثل هذا 
نفسه..  يف  عام  احلر  له  فكشف   ،) غريك  قلت  ما  أي:   ( عدوتك  ما  الكوفة  أهل 
فقال: »واهلل إين أخري نفيس بني اجلنة النار، وبني الدنيا واآلخرة، وال ينبغي لعاقل 
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باب فسطاس اإلمام  أن يتار عىل اآلخـرة واجلنـة شيـئا« ثم ذهب ووقف عىل 
احلسنيC فخرج إليه باب الرمحة والشفقة واحلريص عىل الناس، فأنكب عليه 
احلر يقبل يديه ويسأله العفو والصفح وقال: »أنا الذي جعجعت بك وحبستك 
عن الرجوع، ولو كنت أعلم أن القوم يصلون معك إىل هذا احلد ما فعلت فهل 
ل من توبة؟« فقال له الشفيق الرحيم احلريص عىل الناس: »نعم يتوب اهلل عليك 

وهو التواب الرحيم«.
فقال احلر: واهلل ال أرى لنفيس توبة إال بالقتال بني يديك حتى أموت دونك، 
وعدوانا،  ظلام  قتلوه  حتى  عليه  وتكاثروا  األعداء  به  فأحاط  املعركة  إىل  ومىض 
فمىض شهيدا بني يدي اإلمام احلسني C، والعاقبة احلسنة دائام: لكي صاحب 

ضمري حي حر يف دنياه.
الدروس التي نستفيدها من هذه الوقفة:

الدرس األول:
عن  والنهي  باملعروف  واألمر  إليه  الدعوة  العباد  عىل  تعاىل  اهلل  فرض  لقد 
املنكر واجلهاد يف سبيله، والزمهم بمتابعة اإلمام يف رد الباغني عليه وحفظ شخص 
اإلمام وبذل النفس والنفيس دونه، فهو ماء احلياة للقلوب وطبيب النفوس  ونظام 
العامل، وقد انكشف لنا يف كربالء بكل جالء ووضوح اخلطر الذي يكتنف الدين 
والعباد إذا هم تلوا عن حفظ شخص اإلمام، فعلينا أن نتعلم هذا الدرس البليغ  
ونعمل به ونحن ننتظر املنقذ العظيم )صاحب العرص والزمان - أرواحنا لرتاب 

مقدمه الفداء(. 
الدرس الثاين:

أن املوظف الرشيف يكون أمينا عىل ما يؤمتن عليه وال يون األمانة، ومن 
مقتىض الرشف واألمانة ويقظة الضمري، أنه ال يقوم بام يتناف مع دينه ووطنيته إذا 
طلب منه ذلك مهام كلفه ذلك من ثمن لتحسن عاقبته يف الدنيا واآلخرة، وهذا ما 
تعلمناه من مواقف احلر بن يزيد الرياحي – رضوان اهلل تعاىل عليه - وقد سبقت 
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اإلشارة إىل ما يزيد عىل هذا املعنى يف الدرس األول من الوقفة الثالثة.
الدرس الثالث:

 لقد اختار أصحاب اإلمام احلسني C، احلزم والثبات واملوت يف سبيل 
السلطة  إىل  واالستسالم  والوان  الذل  ورفضوا  والرشف،  العز  راية  حتت  اهلل 
منحها  التي  بالرخصة  يأخذوا  ومل  األعذار،  عن  ألنفسهم  يبحثوا  ومل  الغاشمة، 
ال  القوم  ألن  بمفارقته  لم  سمح  حينام   ،C احلسني  اإلمام  سيدهم  إياهم 
يقينهم وإخالصهم  بذلك  يديه، فعرف  الشهادة بني  يطلبون غريه، وأرصوا عىل 
إىل  الشهداء  سادة  فأصبحوا  والزلفى،  القرب  مستويات  أعىل  لبلوغ  وطموحهم 
القدوة منهم  نأخذ  أن  يلحقهم ال حق، وعلينا  القيامة ال يسبقهم سابق وال  يوم 
يف مواقفنا اجلهادية يف سبيل اهلل تعاىل، ليتحقق للمسلمني العز واملجد، ولنا الفوز 

باجلنة واحلصول عىل أعىل درجات القرب والزلفى لدى اهلل العيل األعىل.
الدرس الرابع:

فيه من  املسيطر عىل معسكر األمويني وما  القيمي  النظام  نميز بني  أن  جيب 
اخلسة والدناءة واللؤم والكراهية وحب الدنيا واحلرص عليها وعدم اإليامن بالقيم 
 C اإلنسانية واملثل العليا، والنظام القيمي املسيطر عىل معسكر اإلمام احلسني
وأصحابه وما فيه من التقوى وخمافة اهلل تعاىل والرمحة والشفقة واملحبة واحلرص 
عىل الناس ومصاحلهم اجلوهرية يف احلياة الدنيا واآلخرة. فإن هذه القيم هي التي 
ومواقف  أهداف  عزل  يصح  وال  ومواقفهام،  أهدافهام  وحتدد  املعسكرين  توجه 
عىل  معهام  والتعامل  إليهام  النظر  أو  فيهام  السائدة  القيمي  النظام  عن  املعسكرين 

خالفه.
ويتكرر املعسكران ونظامهام القيميان يف األزمنة واألماكن املختلفة، وعلينا 

أن نتعلم الدرس يف التعامل معهام وحتديد مواقفنا منهام عىل هذا األساس. 



140

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

C الوقفة السابعة: مصرع اإلمام الحسين

األموي عىل  اجليش  هـ  زحف  اجلمعة 0) / حمرم / 60  يوم   يف صبيحة 
خميم اإلمام احلسني C بقيادة عمر بن سعد فلام بلغ اخليام وضع سهام ورمى به 
خيام اإلمام احلسني C وقال: اشهدوا ل عند األمري أين أول من رمى احلسني 

وأصحابه.
القوم  رسل  »هذه  ألصحابه:   C احلسني  اإلمام  فقال  السهام  وتوالت 
وخالل  تعاىل،  اهلل  بلقاء  مستبرشين  الغاضبة  كاألسود  إليهم  فخرجوا  إليكم« 
ساعات معدودات قتلوا عن آخرهم، وبقي اإلمام احلسني C غريبا وحيدا ال 
نارص له وال معني، فتدافعت عليه حشود األعداء من كل جانب يرمونه باحلجارة 
والسهام والرماح ورضب السيوف، وهو حيمل عليهم محلة الليث املغضب يقول 
محيد بن مسلم: »واهلل ما رأيت مكسورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته ومجيع أصحابه 
عليهم وهم  كان حيمل  ولقد  منه،  مقدما  أجرأ  أمىض جنانا وال  أربط جأشا وال 
ثالثون ألفا فينهزمون بني يديه كاجلراد املنترش« وبينام هو عىل هذا احلال رماه رجل 
بحجر عىل جبهته فسال الدم عىل وجهه، فرفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه، فرماه 
آخر بسهم له ثالث شعب فوقع يف قلبه فقال: »بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل« 
ثم رفع رأسه إىل السامء وقال: »اللهم إنك تعلم إهنم يقتلون رجال ليس عىل وجه 
األرض ابن نبي غريه« ثم أخذ السهم فأخرجه من ظهره، فأنبعث الدم كامليزاب، 
فوضع يده حتت اجلرح حتى امتألت دما ورمى به نحو السامء وهو يقول: » هون 
عيل ما نزل يب أنه بعني اهلل ثم وضع يده ثانيا حتت اجلرح حتى امتألت فلطخ به 
رأسه ووجهه وحليته وهو يقول: »هكذا ألقى اهلل وجدي رسول اهلل وأنا خمضوب 
بدمي وأقول: يا جد قتلني فالن وفالن« وخر رصيعا عىل وجه األرض قد ضعفت 
قواه، وبقي مطروحا عىل الرمضاء لو شاءوا أن يقتلوه فعلوا، إال أن كل قبيلة كانت 
تتكل عىل غريها وتكره اإلقدام، فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل 
وقد أثخنته السهام والرماح، امحلوا عليه، وصاح ابن سعد: انزلوا إليه وأرحيوه، 
فنزل إليه خولة بن يزيد األصبحي ليحتز رأسه فارتعدت يداه، فنزل إليه الشمر 
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فرفسه برجله وجلس عىل صدره وقبض عىل شيبته املقدسة ورضبه بالسيف اثنتي 
العظيم،  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال  الرشيف،  رأسه  احتز  ثم  رضبة  عرش 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقني. ثم أمر اللعني عمر 
مالوا عىل  ثم  اخليل،  بحوافر  الرشيف  فداسوا صدره  اخليالة  من  بن سعد عرشة 
اخليام فنهبوه، وفصلوا رؤوس القتىل عن األجساد ورفوعها عىل رؤوس الرماح، 
القتال، وقد دفن  التي شاركت يف  القبائل  تقاسمتها  ثامنية وسبعني رأسا  وكانت 
الربرة  الكرام  وأصحابه   C احلسني  اإلمام  وترك  قتاله  سعد  بن  عمر  اللعني 
بدون دفن، ومحلت الرؤوس إىل الكوفة يف )) من حمرم / )6 هـ مع السبايا من 
أيام أي يف  آل الـرسـول صـىل اهلل عليه وآله، ثمـ منهـا إلـى الشام، وبعد ثالثة 
)3)/حمرم /)6 هـ ( عاد اإلمام زين العابدين C إىل كربالء بقدرة اهلل تعاىل، 
ودفن اإلمام احلسني C وكافة الشهداء من أهل بيته وأصحابه، بمساعدة قبيلة 

)بني أسد(.
لقد قتلوا ابن بنت نبيهم، وسيد شباب أهل اجلنة، فالويل.. الويل.. لم من 

خزي الدنيا وعذاب يوم عظيم.
قال اهلل تعاىل: } ورضبت عليهم الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من اهلل ذلك 
بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهلل ويقتلون النبيني بغري احلق وذلك بام عصوا وكانوا 

يعتدون {))). 
الدروس املستفادة من هذه الوقفة:

الدرس األول:
عىل  والغيورين  الرشفاء  لكل  التاريخ  يف   C احلسني  اإلمام  سجل  لقد   
دينهم وأوطاهنم، بأن اإلنسان الرسال صاحب القضية، ال هتمه قلة النارصين متى 
األحرار  مع  جيتمع  ألن  مستعد  وأنه  العالية،  الكبرية  وقيمتها  قضيته  بعدالة  آمن 

الذين يشاطرونه اإليامن ويضحوا بأنفسهم وما يملكون يف سبيل ما يؤمنون به.

))) البقرة: )6
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كام أثبت لم اإلمام احلسني C بأن قلة العدد ال تثني املؤمنني عن مواقفهم، 
وأن كثرة العدد ال قيمة لا ما مل تكن غنية معنويًا. 

قال اهلل تعاىل: } وقال الذين يظنون أهنم مالقوا اهلل كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثرية بإذن اهلل واهلل مع الصابرين {))). 

الدرس الثاين:
 أن نقدم الدين والقيم املعنوية  مثل: الرشف والعزة والكرامة عىل املناصب 
واملصالح املادية. إذ إن اإلمام احلسني C لو بايع يزيد بن معاوية، لنال من الدنيا 
احلظ األوفر، ولكان حمرتمًا حمفوظ املقام، ملا يعلمه يزيد من مكانة اإلمام احلسني 
C بني املسلمني، وما حيصل عليه من مكاسب سياسية ضخمة لو وافقه اإلمام 
احلسني C، ولكن اإلمام احلسني C أبى أن يدفع عزته وكرامته ثمنا لدنيا 
ذليلة فانية - كام يفعل لألسف الشديد بعض املحسوبني عىل علامء الدين - ومن 

أقواله C يف هذا الصدد: 
»موت يف عز خري من حياة يف ذل« . )
»إين ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما« . )
» املوت خري من ركوب العار والعار أوىل من دخول النار« . 3
منا . 4 وهيهات  والذلة،  السلة  اثنتني:  بني  ركز  قد  الدعي  بن  الدعي  إن   «

الذلة، يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت 
وأنوف محية ونفوس أبية ال تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام«.

تعاىل  اهلل  فضله  التي  وكرامته  قيمته  اإلنسان  يفقد  املعنوية  القيم  بدون  إذ 
بني  »انزل عىل حكم  أمية:  بني  C جنود  له  قال  ملا  هبا عىل سائر اخللق ولذا 
إقرار  اقر  الذليل، وال  بيدي إعطاء  عمك« قال يف جواهبم: »ال واهلل ال أعطيكم 
العبيد« فأبى أن يعيش إال عزيزًا، واختار املوت حتت بريق السيوف عىل أن يعطي 

))) البقرة: 49)
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بالدنية  الرضا  نفسه  تأبى  أيب  لكي  قدوة حسنة  بذلك  نفسه، وأضحى  الدنية من 
وحتمل الذل والوان، والقبول بالظلم واالنحراف، واخلنوع للمنحرفني والظاملني 
واملستبدين واملستكربين، وقدوة حسنة لكل ذي نفس عالية، ومهة سامية تقدس 

التضحيات واملثل العليا وتعشقها وتنحني إليها إىل يوم القيامة.
الدرس الثالث:

 أن اإلنسان الذي يعشق القيم والتضحيات، ولديه إيامن بعدالة قضيته وأن 
لا قيمة عالية فيام يؤمن به، فإنه يكون قويا صلبا يف مواقفه، وال ينحني وال ينكرس 
أمام قوى الظلم واالستكبار وجربوهتا مهام كان الثمن الذي يدفعه من نفسه  ال 

من غريه - كام يفعل املتشدقون.
الدرس الرابع:

 أن اهلل تعاىل ينتقم من الظاملني ولو بعد حني، كام فعل اهلل اجلبار بدولة بني 
بالشاه وصدام حسني ومن هم عىل  فعل  C، وكام  اإلمام احلسني  وقتلة  أمية 
إال  لؤالء  ليس  وأنه  حتويال،  اهلل  لسنة  جتد  ولن  واملستبدين  الطغاة  من  شاكلتهم 
اخلزي والعار يف الدنيا، والعذاب املقيم يف اآلخرة، ويصبحوا لعنة الرب والناس 

والتاريخ، وأنه ال مستقبل لم أبدا يف الدين والدنيا واآلخرة.
قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: » ليس شء أدعى إىل تغيري نعمة 
وهو  املضطهدين،  دعوة  يسمع  اهلل  فإن  ظلم،  عىل  إقامة  من  نقمته  وتعجيل  اهلل 

للظاملني باملرصاد«))).
وقال الرسول األعظم األكرم K: »إن اهلل يمهل الظامل حتى يقول أمهلني، 
ثم يأخذه أخذة رابية. إن اهلل محد نفسه عند هالك الظاملني فقال: }فقطع دابر القوم 

الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني {))) «)3) 

))) ميزان احلكمة. ج 5. ص 606
))) األنعام: 45

)3) نفس املصدر
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وقد أثبتت التجارب التاريية واملعارصة صدق هذه القاعدة، وإنام يؤمن هبا 
من آمن باهلل وصدق املرسلني.

C الوقفة الثامنة: نتائج ثورة اإلمام الحسين

 مل يكن طويال زمن يزيد بن معاوية، والتعويل يف التأسيس للوضع السيئ 
القائم عىل عهده بالدرجة األوىل يرجع إىل والده معاوية بن أيب سفيان، الذي كان 
يتبع سياسة داخلية خبيثة، تقوم عىل أساس االضطهاد والتجويع والتخدير الديني 
واإلعالم  السامية  اإلنسانية  ومبادئه  الدين  وحتريف  ورسوله  اهلل  عىل  والكذب 
والتمييز بني  القبلية  الروح  الفاسد واحلرب اإلعالمية وتقييد احلريات وتشجيع 
املسلمني عىل أسس عرقية ودينية وسياسية، يف سبيل حتقيق أغراضه يف السياسة 
املفسدين  الفاسدين  من  بطانة  اخلبيثة هذه عىل  لتنفيذ سياسته  واعتمد  الداخلية. 
يف  جدا  سيئة  حالة  السياسة  تلك  خلقت  وقد  ضمري.  وال  عندهم  دين  ال  الذين 
الابطة  والطموحات  الدنيا  حب  الناس  عىل  غلب  حيث  اإلسالمي،  املجتمع 
بالظلم  والقبول  اخلنوع  وحالة  األمور  بسفاسف  واالهتامم  الصغرية  واألهداف 
والذل والوان وتربير وجوده بدال من رفضه ومقاومته والثورة عليه، ويف ظل هذه 

احلالة من التبلد املعنوي جاءت ثورة اإلمام احلسني C لتعطينا النتائج التالية:
يف  ومنهجهم  الديني  وخطهم   A البيت  بأهل  التعريف  األوىل:  النتيجة 
التضحية من أجل الدين وحتقيق أهدافه اإلنسانية الربانية العظيمة املقدسة، وأهنم 

أصحاب دين وليسوا طالب سلطة.
ألنفسهم  أمية  بنو  ألبسه  الذي  الزائف  الديني  اإلطار  متزيق  الثانية:  النتيجة 
بغري حق وال شاهد من كتاب، والكشف عن خطهم ومنهجهم يف احلياة، حينام 
وسيد   K األكرم  األعظم  الرسول  سبط   C احلسني  اإلمام  من  يرضوا  مل 
شباب أهل اجلنة إال بالقتل، وقتلوا معه أهل بيته وصفوة أصحابه من أهل التقوى 
ومل  املاء،  عنهم  منعوا  أن  بعد  عطاشى  وهم  ومصاحلهم،  املؤمنني  عىل  واحلرص 
وهنبوا  اخليل  بحوافر  الرشيفة  األجساد  رضوا  ثم  الرضيع،  الطفل  حتى  يستثنوا 
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نقلوا  ثم  النبوة،  بيت  أهل  والنساء من  بالنار ورشدوا األطفال  اخليام وأحرقوها 
الرؤوس وبنات ونساء وأطفال النبوة والرسالة سبايا إىل الكوفة ومنها إىل الشام، 
يرى  مل  التي  واجلرائم  بالفجائع  وقاموا  وإنسانية،  دينية  صفة  كل  من  وجتردوا 
التاريخ لا من نظري، كل ذلك يف سبيل احلكم والرئاسة واالستمرار يف احلصول 

عىل املكاسب واالمتيازات غري الرشعية!
وهكذا تفعل احلكومات الظاملة واملستبدة يف كل زمان ومكان ضد معارضيها 

الرشفاء حينام تغيب الرقابة والصالبة يف املواقف.
النتيجة الثالثة: لقد كان اإلمام احلسني C يف عز ومكانة عالية ومال ونفوذ 
القني   بن  وزهري  مظاهر  بن  حبيب  مثل:  أصحابه  خاصة  كان  وكذلك  وعشرية، 
وأزواجهم،  وأوالدهم  وأمنهم  بيوهتم  ومن  ذلك  مجيع  من  فخرجوا  وغريهم، 
وتركوه وراء ظهورهم وضحوا بأنفسهم من أجل دينهم وجمتمعهم، ومل يستسلموا 
لألمر الواقع املنحرف، وهبذا نجحوا يف هز وجدان األمة وحتريك ضمريها وقلب 
الصورة التي خلقها األمويون، فأعادوا اإلرشاقة واحلياة إىل األمة اإلسالمية من 
جديد، وانبعثت فيها الروح اجلهادية وتنامت الروح الثورية والنضالية التي حاول 
واخلنوع  التواكل  روح  عىل  وقضت  ووهجها،  نورها  وإطفاء  إمخادها  األمويون 
والتسليم باألمر الواقع للحكام، وعلمت األمة بأن لا وجودا وكرامة أمام احلكام 
بحقوقها  واعية  وأصبحت  االستكبار،  وقوى  واملنحرفني  واملستبدين  الظاملني 
معبأة إلثبات وجودها واسرتداد حقوقها وعزهتا وكرامتها أمام احلكومات الظاملة 
اإلسالم  مستقبل   C احلسني  اإلمام  ضمن  وهبذا  االستكبار،  وقوى  املستبدة 

العظيم.
لقد توهم بنو أمية بام فعلوه يف اإلمام احلسني C وأصحابه اخلرية الربرة، 
أهنم سيقضون عىل الساللة الطاهرة من آل الرسول األعظم األكرم K، وعىل 

النخوة واحلمية والكرامة يف األمة اإلسالمية العظيمة. 
إال أهنا مل متِض سوى شهور قلية عىل فاجعة كربالء، حتى ظهرت الثورات 
ثورة  فكانت  اإلسالمي،  العامل  أقطار  من  خمتلف  أنحاء  يف  وانترشت  العاصفة 
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التوابني، وأهل املدينة، واملختار الثقفي، ومطرف بن املغرية، وابن األشعث، وزيد 
بن عيل وغريهم، وهلك يزيد بن معاوية، وسقطت دولة بني أمية، وانتقم اهلل من 
تعاىل عليهم(  اهلل  بيته وأصحابه )رضوان  C وأهل  اإلمام احلسني  قتلة  مجيع 
وبذلك أحلقت الدماء الطاهرة الزيمة بالذين سفكوها يف كربالء.. ظلام وعدوانا. 
زين  واإلمام   )D املؤمنني  أمري  بنت  زينب   ( اجلليلة  السيدة  لعبت  وقد 

العابدين C.. أدوارا مهمة يف إلاب الثورة.
تقول السيدة اجلليلة زينب D يف خطاب لا يف أهل الكوفة وقد احتشدوا 
حمدقني يف موكب الرؤوس والسبايا.. يبكون: » أما بعد أهل الكوفة.. أتبكون ؟ 
فال سكتت العربة، وال هدأت الرنة، إنام مثلكم كمثل التي نقضت غزلا من بعد 

قوة انكاثا، تتخذون أيامنكم دخال بينكم، أال ساء ما تزرون.
إي واهلل فابكوا كثريا، واضحكوا قليال، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلم 
الرسالة،  ومعدن  النبوة،  خاتم  سبط  قتل  ترحبون  وكيف  أبدا،  بغسل  ترحبوها 

ومدار حجتكم، ومنار حمجتكم، وهو سيد شباب أهل اجلنة ؟«.
وقال اإلمام زين العابدين C يف خطابه: » أهيا الناس ! ناشدتكم اهلل: هل 
وامليثاق  العهد  أنفسكم  من  وأعطيتموه  أيب وخدعتموه،  إىل  كتبتم  أنكم  تعلمون 

والبيعة وقاتلتموه، فتبا لكم ملا قدمتم ألنفسكم «.
الدروس التي نستفيدها من هذه الوقفة:

الدرس األول:
 لقد أثبتت ثورة اإلمام احلسني C، بأن النخبة املؤمنة الصاحلة الرشيفة، 
إذا حتركت بقوة وصالبة ووعي وتطيط، فإهنا تستطيع أن تقلب املوازين وتغري 
املعادلة إىل صالح اجلامهري والشعوب املستضعفة حتى يف حالة التبلد واجلمود يف 
األوضاع، وعليها أن تقوم بمسؤوليتها يف اإلصالح والتطوير وحتريك اجلامهري، 

وأن ال ترتك القيادة لعامة الناس!
إن ثورة اإلمام احلسني C التي علمتنا أمهية دور النخبة، فإهنا تعلمنا أيضا 
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بأن وعي النخبة، وبصرية النخبة، ودور النخبة، ال قيمة لا ما مل تؤثر يف اجلامهري 
وحتركهم.

النخبة  النخبة ال قيمة له ما مل يتحول إىل وعي مجاهريي، وبصرية  إن وعي 
ال قيمة لا ما مل تتحول إىل بصرية مجاهريية، ودور النخبة ال قيمة له ما مل يؤثر يف 
العامة يف املجتمع أو األمة ال  النجاح يف تغيري األوضاع  اجلامهري وحيركهم، ألن 

حتققه إال اجلامهري.
لقد استشهد اإلمام احلسني C والنخبة الصاحلة من أهل بيته وأصحابه 
عليهم  متوقف  الثورة  نجاح  كان  ولو  املحرم،  من  العارش  يف  كربالء  يف  مجيعهم 
التي سفكت يف  الزكية  الطاهرة  الدماء  بفشلهم وفشل ثورهتم، ولكن  هم حلكم 
كربالء، استطاعت أن هتز ضمري األمة وحترك مجاهريها، ومن هنا حكم بنجاحهم 

ونجاح ثورهتم. 
واملطلوب منا أن نتعلم هذا الدرس بوجهيه.

الوجه األول: أمهية دور النخبة يف اإلصالح والتطوير يف املجتمع واألمة.
النخبة ما مل يؤثر يف اجلامهري  الثاين: أن ال قيمة لوعي وبصرية ودور  الوجه 

وحيركهم. 
وبالتال جيب عىل الرموز والقيادات والنخب واملؤسسات، أن هتتم باجلامهري، 
وتنفتح عليهم، وهتتم برتبيتهم وتبصريهم وتوعيتهم وحتريكهم، وأن ال هتملهم 
وتنقطع عنهم وهتمل دورهم، فإن النخب والقيادات واملؤسسات ال تستطيع أن 

حتقق األهداف اجلوهرية الكبرية يف األمة واملجتمع بدوهنم.
الدرس الثاين:

لقد لعبت املرأة دور حموريا إراديا مهام يف ثورة اإلمام احلسني C، سواء 
يف التحريض عليها أو املشاركة فيها أو الدفاع عنها والسعي لتحقيق أهدافها بعد 
املؤمنني عليهام  السيدة اجلليلة زينب بنت أمري  وقوعها، وال يفى عىل أحد دور 
السالم وأن اإلمام احلسني C مل يكن جمبورا عىل محل النساء، وإنام كان قاصدا 
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ذلك وخمططا إليه، مما يدعو إىل توعية املرأة بالشأن العام ومشاركتها فيه كام فعل 
اإلمام احلسني C وأصحابه. 

وإليكم هذا النموذج النسائي الرفيع: أخرب عبد اهلل بن عمري زوجته بأنه يريد 
له: »أصبت أصاب اهلل بك وأرشد أمرك  C فتقول  املسري إىل اإلمام احلسني 

أفعل وأخرجني معك«. 
فخرج هبا حتى أتى حسينا وأقام معه. ويف يوم العارش.. برز للقتال، فأخذت 
عمودا وأقبلت نحو زوجها.. وهي تقول: » فداك أيب وأمي، قاتل دون الطيبني: 
K «، فأقبل إليها يريد أن يردها نحو النساء، فأخذت جتاذبه ثوبه  ذرية حممد 
 C اإلمام احلسني  فناداها  أموت معك«  أن  أدعك دون  لن  »إين  تقول:  وهي 
وقال: »جزيتم من أهل بيت خريا، ارجعي رمحك اهلل إىل النساء فأجليس معهن« 
فانرصفت. فلام قتل زوجها خرجت متيش إليه وجلست عند رأسه متسح الرتاب 
عنه وهي تقول: »هنيئا لك اجلنة« فقال الشقي اللعني شمر بن ذي اجلوشن لغالم 
يسمى رستم: »ارضب رأسها بالعمود« فرضبه، وكانت أول امرأة استشهدت من 

.C أصحاب اإلمام احلسني
التقاء الزوجني عىل الدين والقيم واألهداف  الرائع نجد  ويف هذا النموذج 
الرسالية العالية، وليس عىل الدنيا واملال واألثاث والسيارة، فعىل بناتنا أن يتلقني 
هذا الدرس الرفيع عىل أحسن وجه ويتقبلنه بأحسن القبول، ليكون لم أحسن 

النصيب يف الدنيا واآلخرة.
الدرس الثالث:

بدقة  يططوا  أن  عليهم  جيب  النجاح،  لا  عليها  القائمون  يريد  حركة  كل   
لكل مراحلها، وأن حيسنوا قراءة املستقبل أو التداعيات ويعدوا لا، وأن حيرصوا 
عىل استثامر األحداث ويتعاملوا معها بواقعية بعيدا عن املجاملة أو التسويف أو 
الضعف، وأن يؤمنوا بقضيتهم ويرصوا صفوفهم ويقفوا متضامنني حول أهدافهم 
وهم مستعدين للتضحية من أجلها، وأن يلتزموا باالنضباط القيادي واإلداري، 
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وشجاعة  ونزاهة  بكفاءة  وتؤديه  دورها  حتسن  واعية  قيادة  وجود  يتطلب  وهذا 
وتكسب ثقة األتباع هبا، وال يمكن ألي حركة أن تنجح بدون ذلك.

الدرس الرابع:
رضورة التخطيط للخطاب وضبطه وفق منحنيات حركية وأغراض حمددة، 
 ،A العابدين وزينب  كام وجدنا ذلك يف خطاب اإلمام احلسني واإلمام زين 
والفكري  السيايس  والتحليل  املنهج واألهداف  اخلطاب عىل حتديد  اشتمل  وقد 
وكشف خطط ومنهج وأهداف األعداء والتعبئة أو التحشيد اجلامهريي، ويتصف 

بوضوح الرؤية والصدق والشفافية مع الناس. 

اكتفي هبذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 



150

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء



151

 C اإلمام الحسين
كلمة المعروف التامة 
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ادوضوع: رلمة لألستاذ عبد الوهاب حسني.

ادكان: لسجد الشيخ ءلف ـ قكية النويد ات.

اليوم: السبت بعد صالة الظهكين.

التا يخ: 20 / صفك / 1428هج.

ادوافق: 10 / لا س ـ آذا  / 2007م. 

أعوذ باهلل السميع العليم من رش نفيس األمارة بالسوء ومن رش الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.

اللهم صل عىل حممد وأهل بيته األصفياء الطاهرين وأصحابه املنتجبني.
الصابرين  املمتحنني  األمناء  بيتك  أهل  وعىل  اهلل  رسول  يا  عليك  السالم 

الوارثني لألرض.
أبا عبد اهلل احلسني يوم ولدت ويوم استشهدت  يا  يا سيدي  السالم عليك 

ويوم تبعث حيا
السالم عىل عيل بن احلسني وعىل أخت احلسني أم املصائب زينب وعىل أوالد 

احلسني وعىل أصحاب احلسني الذين بذلوا مهجهم دون احلسني.



154

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

السالم عىل اإلمام احلجة املهدي صاحب العرص والزمان )أرواحنا لرتاب 
مقدمه الفداء( اآلخذ بثأر اإلمام احلسني يف آخر الزمان واأليام 

تعاىل  اهلل  ورمحة  اهلل  يف  واألخوات  األخوة  أهيا  األحبة  أهيا  عليكم  السالم 
وبركاته 

قال اإلمام احلسني C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية: »وأين لـم أخرج 
أرشا، وال بطرا، وال مفسدا، وال ظاملا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي 
K أريد أن آمر باملعروف، وأهني عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن 
أيب طالب، فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن رد عيل هذا أصرب حتى 

يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني«))). 
املعروف  كلمة   C احلسني  )اإلمام  الكلمة  عنوان  األعزاء  األحبة  أهيا 
التامة( وقبل أن أدخل يف صميم الكلمة، أرى بأنه من املناسب ومن أجل احلصول 
عىل فائدة أكرب من الكلمة، أن أبني املراد من لفظي الكلمة واملعروف وبالتال املراد 

من عنوان الكلمة.
معنى،  عىل  الدال  اللفظ  تعني  اللغة  يف  الكلمة  هي  الكلمة  من  املراد  أوال: 

وتطلق عىل اجلملة كام تطلق عىل املفرد.
َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ  َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا إىَِل َكَلَمٍة َسَواء  قول اهلل تعاىل: } ُقْل 

َنْعُبَد إاِلَّ اهللَ{))).
وقد استخدم القرآن الكريم لفظ الكلمة هبذا املعنى اللغوي. 

َكِلاَمِت َريبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد  ْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لِّ قول اهلل تعاىل: } ُقل لَّ
َكِلاَمُت َريبِّ َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثِلِه َمَدًدا {)3).

وقد نعت القرآن الكريم الكلامت ببعض األوصاف منها: 

))) البحار. ج44. ص 9)3 ـ 330
))) آل عمران: 64
)3) الكهف: 09)
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الوصف األول: التامم والنقص، فقد وصف اهلل تبارك وتعاىل كلامته بالتامات. 
َوُهَو  لَِكِلاَمتِِه  ِل  ُمَبدِّ الَّ  َوَعْدالً  ِصْدًقا  َربَِّك  َكِلَمُت  َّْت  َومَت  { تعاىل:  اهلل  قال 

ِميُع اْلَعِليُم{))). السَّ
ووصف كلامت اهلل )جل جالله( بالتامم يعني أهنا تكشف عن الواقع كام هو 
بالكامل والتامم، وأهنا تتحقق يف اخلارج وتصدق بالصفة التامة املبينة بدون تبديل 
أو تغيري أو حتى تلف جزء من أجزائها }ال مبدل لكلامته{ أما متام الكلامت التي 
تصدر عن اإلنسان، فيكون بلباسها لبوس العمل ووضعها موضع التطبيق وإال 

فهي ناقصة.
الوصف الثاين: الطيب واخلبث، فقـد وصـف اهلل ) جل جالله ( الكلامت 

بالطيب واخلبث.
َب اهللُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها  قال اهلل تعاىل: } َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ
ُب اهللُ األَْمَثاَل لِلنَّاِس  َا َوَيرْضِ اَمء. ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبِّ َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ
ُروَن. َوَمثُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األَْرِض َما َلَا  ُهْم َيَتَذكَّ َلَعلَّ

ِمن َقَراٍر {))).
وإفادته  له،  وانبساطهام  ومتكلمه  سامعه  لنفس  مالءمته  هو  الكالم  وطيب 
معنى صحيح فيه سعادة النفس وفالحها. وأطيب الكلامت وأعطرها وأنفسها ـ 
عىل هذا األساس ـ هي الكلامت التي تعرب بشكل دقيق وصحيح عن العقائد احلقة 

الثابتة، ويف مقدمتها عقيدة التوحيد اخلالصة.
وكلمة اهلل: تعني حكمه وإرادته وقضاؤه. وكلمة التقوى: هي كلمة التوحيد 
اخلارجية  املوجودات  عىل  الكلمة  لفظ  الكريم  القرآن  أطلق  وقد  واإلخالص. 

كاإلنسان مثال.
نُْه اْسُمُه امْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن  ِك بَِكِلَمٍة مِّ ُ قول اهلل تعاىل: } َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللَ ُيَبرشِّ

))) األنعام: 5))
))) إبراهيم: 4) ـ 6)
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َمْرَيَم {))).
اَم امْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللِ َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىَِل  وقول اهلل تعاىل: } إِنَّ

َمْرَيَم {))).
ومن املعلوم أن اإلنسان إنام يستخدم الكلامت للتعبري عام يف نفسه من معاين 
ومقاصد ويتواصل هبا مع بني جنسه، ومن املعلوم أن اهلل ) جل جالله ( ال يتكلم 

بلسان، فاملراد من قوله هو فعله وما يفيضه من وجود.
ٍء إَِذا َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن {)3). اَم َقْوُلنَا ليَِشْ قول اهلل تعاىل: } إِنَّ

دالة  آيات  ( وإفاضاته كلامت لكوهنا  اهلل ) جل جالله  أفعال  وعليه تسمى 
عليه سبحانه وتعاىل وعىل صفاته ووعده ووعيده داللة ظاهرة ال خفاء فيها وال 
تامة  اللغة عىل معانيها املوضوعة لا بدقة  الكلامت يف  بطالن وال تغيري، كام تدل 

بالغة.
التي  الصاحلة  اللغة هو اسم لألعامل  املعروف يف  املعروف،  املراد من  ثانيا: 
فرضها اهلل تبارك وتعاىل علينا مثل: الصالة والصيام واحلج والزكاة واجلهاد وصلة 
الرحم وبر الوالدين والصدق والعدل والعفة واألمانة، ولكل ما هو حسن يف نظر 
حرمها  التي  القبيحة  لألعامل  اسم  هو  الذي  املنكر  خالف  وهو  والعقل.  الرشع 
الزنا والربا ورشب اخلمر والكذب والظلم والغيبة  تبارك وتعاىل علينا مثل:  اهلل 
والنميمة والغدر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم واإلساءة 
السليم  البرشي  العقل  ما حيكم  الرشع وحيرمه وكل  يقبحه  ما  الناس، ولكل  إىل 

بقبحه.
وعليه فاملراد من العنوان اإلمام احلسني C كلمة املعروف التامة أن اإلمام 
األمر  لفريضة  املتحرك  الكامل  اجليل  الناصع  احلي  التجسيد  هو   C احلسني 

))) آل عمران: 45
))) النساء: )7)

)3) النحل: 40
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باملعروف والنهي عن املنكر يف حياته كلها التي ختمها بالشهادة العظيمة يف كربالء 
املقدسة عىل احلالة التي نعرفها مجيعا، وهو قدوة املؤمنني يف هذا السبيل العظيم. 

بعد هذا التوضيح للمراد من لفظي: الكلمة واملعروف ومن عنوان الكلمة، 
أدخل إىل صميم احلديث يف املوضوع الذي أردت احلديث عنه يف هذا اليوم العظيم 

الذي هو يوم األربعني.
اإلصالحية  حركته   C احلسني  اإلمام  عنون  لقـد  األعزاء  األحبة  أهيا 
بن  يزيد  الطاغية  وجه  يف  الباسل  املسلح  ووقوفه  املتميزة  العظيمة  وتضحياته 
املنكر وهذا  باملعروف والنهي عن  معاوية حتى نال رشف الشهادة بعنوان األمر 
يدعونا إىل الوقوف مليا عىل هذه الفريضة ودراستها بجد وعمق والسعي إلزالة 
كل لبس يمكن أن يعلق يف ذهن أيٍّ منّا حول هذه الفريضة العظيمة، وذلك هبدف 
أن نجعل إحياءنا لذكرى اإلمام احلسني C إحياء واقعيا صحيحا، وأن نتمكن 
من االقتداء به والسري عىل هنجه القويم وطريقه املستقيم يف احلياة بصورة صحيحة 
اإلمام  ثورة  إىل  العامل  واملظلومة يف  املضطهدة  الشعوب  كافة  تتطلع  أيضا، حيث 
احلسني C لتقتبس من نورها املرشق يف سامء التوحيد واحلرية والعدل والكرامة 
والسالم،  والعدالة  واملحبة  العشق  زالل  الصايف  نبعها  من  وترتوي  والفضيلة، 

وسوف أجعل احلديث يف نقاط هبدف جعل احلديث أكثر سالسة وأسهل فهام.

النقطة األولى:

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة إسالمية عظيمة فرضهـا اهلل )عز 
ـ وهناك قول  املشهور  الفقهي  الرأي  ـ بحسب  املؤمنني فرض كفاية  وجل( عىل 
لدى عدد من الفقهاء بأهنا فرض عني مثل: شيخ الطائفة الطويس واملحقق احليل 
وبعض فقهاء مدرسة اخللفاء. وسواء كانت الفريضة فرض كفاية أو فرض عني، 
بإقامة  املقدس  الشارع  الفريضة وحتقيق غرض  بأداء هذه  املسلمني مكلفون  فإن 
املعروف والقضاء عىل املنكر يف املجتمع والدولة. إال أن العمل عىل أساس القول 
لو  الفريضة حتى  بأداء  للقيام  املبادرة  املسلمني  أهنا فرض عني يوجب عىل مجيع 
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حينئذ  فيسقط  رشعا  املطلوب  الغرض  يتحقق  أن  إىل  الكفاية  فيه  من  بأدائها  قام 
مجيع  عىل  املبادرة  جتب  فال  كفاية  فرض  أهنا  القول  أساس  العمل  أما  الوجوب. 
املسلمني للقيام بأداء الفريضة فيكفي قيام من فيه الكفاية إال إذا عجز عن حتقيق 

الغرض فيتوجه التكليف إىل اجلميع))).
املؤمن  ليبغض  وجل  عز  اهلل  »إن   :K األكرم  األعظم  الرسول  قال 

الضعيف الذي ال دين له.
فقيل: وما املؤمن الضعيف الذي ال دين له ؟

قال:  الذي ال ينهى عن املنكر«))).
الفقهاء  وأقوال  الرشيفة  واألحاديث  القرآنية  النصوص  كشفت  وقد 
املستفيضة عن عناية الدين اإلسالمي احلنيف هبذه الفريضة العظيمة العناية الفائقة 

املتميزة، فهي من أبرز سامت الرسالة اإلسالمية العظيمة ومن أوضح معاملها. 
الذي  الوحيد  الدين  هو  اإلسالم  دين  يعترب   « الطباطبائي:  العالمة  يقول 
نفخ يف جثامن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل ما يسعه من روح احلياة«)3) 
وذلك ملا لفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من تأثري مبارش يف حتديد واقع 
حياة األمة اإلسالمية ومستقبلها، وصياغة شخصية اإلنسان املسلم وحتديد دوره 
وتأثريه يف احلياة العامة والشأن العام يف املجتمع والدولة اإلسالمية، وهي دليل 
جيل عىل عظمة اإلسالم وتقدمه يف ميدان السياسة والتمدن والواقعية يف اإلدارة 

والبناء والتوجيه والقيادة. 
يف  وأعظمها  الفرائض  أرشف  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  فاألمر 
وتنترش  العدل  وينترش  اإلسالمية،  الفرائض  وتقام  الرسالة  تبلغ  هبا  اإلسالم، 
الفضيلة يف املجتمع والدولة، ويرشد الضال إىل الدى والرصاط املستقيم، وينمو 

))) من الفقه السيايس يف اإلسالم. الظاملي. ص4)) ـ 5))
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الوعي لدى عامة الناس وخاصتهم، وتصان املجتمعات اإلسالمية من الضالل 
والتخلف  والفساد  واالستبداد  الظلم  من  الدولة  وتصان  واالنحراف  واجلهل 

والتبعية لالستعامر والقوى العظمى.
َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  ُكنُتْم  قال اهلل تعاىل: } 

َعِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللِ {))).
وقال الرسول األعظم األكرم K: » ال يزال الناس بخري ما أمروا باملعروف 
وهنوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب، فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات وسلط 

بعضهم عىل بعض ومل يكن لم نارص يف األرض وال يف السامء«))).
املنكر خلقان من  والنهي عن  باملعروف  األمر   «  :C الباقر  اإلمام  وقال 

خلق اهلل ) عز وجل ( فمن نرصمها أعزه اهلل ومن خذلام أذله اهلل«)3). 
وقال C: » إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبيل األنبياء ومنهاج 
الصلحاء، فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض وتأمن املذاهب وحتل املكاسب وترد 

املظامل وتعمر األرض وينتصف من األعداء ويستقيم األمر«)4).
وقد جعل اهلل تبارك وتعاىل ملامرسة هذه الفريضة رشوطا يف مقدمتها: العلم 
باملعروف واملنكر؛ ألن فاقد اليشء ال يعطيه، واجلاهل يفسد وال يصلح، ويمكن 
أن تأيت نتائج عمل اجلاهل عىل خالف إرادته ونيته. وملامرسة هذه الفريضة آداب 

يف مقدمتها: اإلخالص يف النية واللطف والرمحة مع الناس يف أداء الفريضة. 
قال الرسول األعظم األكرم K: » ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال 
من كان فيه ثالث خصال: رفيق بام يأمر به رفيق فيام ينهى عنه، عدل فيام يأمر به 

))) آل عمران: 0))
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عدل فيام ينهى عنه، عامل بام يأمر به عامل بام ينهى عنه«))).
الفريضة  هذه  ألداء  االجتامع  املؤمنني  عىل   ) وجل  عز   ( اهلل  أوجب  وقد 
( عىل  ) جل جالله  اهلل  أوجب  كام  اجتامعهم،  القيام هبا عىل  توقف  إذا  العظيمة 
املؤمنني السعي لتوفري رشوطها كسعي املصلني لتوفري رشط الطهارة من أجل أداء 
فريضة الصالة، ليتحقق بذلك غرض الشارع املقدس ببناء جمتمع إسالمي ينترش 
التوحيد  أساس  عىل  تقوم  إسالمية  دولة  وبناء  والفضيلة،  والصالح  الدى  فيه 
وحيكم فيها أولياء اهلل بالعدل وينعدم فيها البغي والضالل والتمييز بني املواطنني.

النقطة الثانية:

خصائص  أهم  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فريضة  ممارسة  إن   
القيادة الربانية والشخصية اإليامنية الرسالية املتبعة لا بحق وحقيقة، فال يمكنهم 
أن يتخلفوا عن أداء هذه الفريضة بأي حال من األحوال؛ ألهنا من أول واجباهتم 

يف الدعوة إىل اهلل ) تبارك وتعاىل ( وطاعته وإقامة حكومته العادلة يف األرض.
َمْكُتوًبا  جَيُِدوَنُه  ِذي  الَّ يَّ  األُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  ِذيَن  الَّ  { تعاىل:  اهلل  قال 
َلُُم  َوحُيِلُّ  امْلُنَكِر  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهم  َواإِلْنِجيِل  التَّْوَراِة  يِف  ِعنَدُهْم 
َكاَنْت  تِي  الَّ َواألَْغاَلَل  ُهْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َوَيَضُع  اخْلََبآِئَث  َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ يَِّباِت  الطَّ
ِذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم  َبُعوْا النُّوَر الَّ وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ ِذيَن آَمنُوْا بِِه َوَعزَّ َعَلْيِهْم َفالَّ

امْلُْفِلُحوَن {))).
َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياء  َبْعُضُهْم  َوامْلُْؤِمنَاُت  َوامْلُْؤِمنُوَن   { تعاىل:  اهلل  وقال 
اهللَ  َوُيطِيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  امْلُنَكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف 

مَحُُهُم اهللُ إِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحِكيٌم {)3). َوَرُسوَلُه ُأْوَلـِئَك َسرَيْ

))) البحار. ج00). ص93
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ويقابلهم املنافقون والكافرون الذين لم موقف مغاير من فريضة املعروف 
واملنكر.

بِامْلُنَكِر  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  ن  مِّ َبْعُضُهم  َوامْلُنَافَِقاُت  امْلُنَافُِقوَن   { تعاىل:  اهلل  قول 
ُهُم  امْلُنَافِِقنَي  إِنَّ  َفنَِسَيُهْم  اهللَ  َنُسوْا  َأْيِدهَيُْم  َوَيْقبُِضوَن  امْلَْعُروِف  َعِن  َوَينَْهْوَن 

اْلَفاِسُقوَن{))).
َداُووَد  لَِساِن  َعىَل  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمن  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ُلِعَن   { تعاىل:  اهلل  وقال 
نَكٍر  َيَتنَاَهْوَن َعن مُّ َكاُنـوْا الَ  َيْعَتُدوَن.  َكاُنـوْا  باَِم َعَصوا وَّ َذلِـَك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى 

َفَعُلوُه َلبِْئَس َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن {))).
أمة مسلمة حّية  بام هي  الفريضة هبوية األمة اإلسالمية  أداء هذه  يرتبط  كام 
فاعلة ومتميزة تعيش التوحيد قوال وعمال، فهي أمة مسلمة موحدة تدعو إىل اهلل 
)عز وجل( وحده ال رشيك له، وتأمر باملعروف وتنهي عن املنكر وجتاهد يف سبيل 
اهلل، وأهنا تفقد هويتها اإلسالمية إذا تلت عن فريضة األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، متاما كام تفقد هويتها إذا تلت عن الصالة والصيام واحلج والزكاة.
َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  ُكنُتْم  قال اهلل تعاىل: } 

َعِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللِ {)3).
َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  َأَقاُموا الصَّ اأْلَْرِض  نَّاُهْم يِف  كَّ إِن مَّ ِذيَن  الَّ قول اهلل تعاىل: } 

َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَْوا َعِن امْلُنَكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُموِر {)4).
واألوصياء  األنبياء  الربانية:  القيادات  بزعامة  مكلفة  اإلسالمية  األمة  وأن 
والفقهاء العدول بإقامة دولة العدل اإللي واألمة الصاحلة يف األرض، وال يمكن 

أن ينفك دور األمة والقيادات الربانية عن هذه الغاية الربانية العظيمة.
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قول اهلل تعاىل: } َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن 
لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوَأنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ َمن 

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز {))). َينرُصُ
َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي  َيْأُمُر  وقال اهلل تعاىل: } إِنَّ اهللَ 

ُروَن {))). َعِن اْلَفْحَشاء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
والرهبان  اليهود  من  األحبار  إن   «  :K األكرم  األعظم  الرسول  وقال 
املنكر، لعنهم اهلل عىل لسان  باملعروف والنهي عن  ملا تركوا األمر  النصارى،  من 

أنبيائهم ثم عموا بالبالء«)3).
والقيادات  اإلسالمي  النظام  بغري  اإلسالمية  األمة  حُتكم  أن  جيوز  ال  ولذا 
الذين  مها  والقيادة  النظام  ألن  شامال؛  تأهيال  اإلسالمية  للقيادة  املؤهلة  الربانية 
اإلنسانية  وقيمتها  هويتها  اإلسالمية  لألمة  ويعطيان  اإللي  الدستور  يطبقان 
ومها  والصالح  التوحيد  هوية  اإلسالمية  األمة  يعطيان  اللذان  فهام  والتاريية. 
السبيل إلقامة القسط والعدل وإعطاء كل ذي حق يف املجتمع والدولة حقه املادي 
واملعنوي بدون تفرقة أو متييز بني املواطنني. أما النظام غري اإلسالمي والقيادات 
الظلم  لنرش  السبيل  والفساد، ومها  الرشك  يعطيان لألمة هوية  فإهنام  الربانية  غري 
سيطرت  فإذا  والواجبات،  احلقوق  يف  إنصافهم  وعدم  املواطنني  بني  والتمييز 
القيادات غري الربانية عىل املجتمع والدولة وحكمت بخالف النظام اإلسالمي، 
فإن من شأن ذلك أن يؤدي إىل فقدان املجتمع والدولة لويتهام اإلسالمية وينترش 
فيهام الظلم والفساد، وتضيع بذلك الغايات الربانية، وهذا خالف احلكمة واملنطق. 
َوَمن  امْلُْؤِمننَِي  ُدْوِن  ِمن  َأْولَِياء  اْلَكافِِريَن  امْلُْؤِمنُوَن  َيتَِّخِذ  تعاىل: } الَّ  قال اهلل 
ُرُكُم اهللُ َنْفَسُه َوإىَِل اهللِ  ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوْا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوحُيَذِّ َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللِ يِف َشْ
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امْلَِصرُي {))).
َواْجَتنُِبوْا  اهللَ  اْعُبُدوْا  َأِن  ُسوالً  رَّ ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  يِف  َبَعْثنَا  َوَلَقْد   { تعاىل:  اهلل  قال 
الَلُة َفِسرُيوْا يِف األَْرِض  ْت َعَلْيِه الضَّ ْن َحقَّ ْن َهَدى اهللُ َوِمنُْهم مَّ الطَّاُغوَت َفِمنُْهم مَّ

بنَِي {))). َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ
ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهـُؤالء  وقال اهلل تعاىل: } َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمَّ
ى هِبُِم األَْرُض َوالَ َيْكُتُموَن  ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروْا َوَعَصُوْا الرَّ َشِهيًدا. َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَّ

اهللَ َحِديًثا{)3).
بنٍِي. إىَِل فِْرَعْوَن َوَمَلِئِه  وقول اهلل تعاىل: } َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َوُسْلَطاٍن مُّ
َبُعوْا َأْمَر فِْرَعْوَن َوَما َأْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد. َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر  َفاتَّ

ْفُد امْلَْرُفوُد{)4). َوبِْئَس اْلِوْرُد امْلَْوُروُد. َوُأْتبُِعوْا يِف َهـِذِه َلْعنًَة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الرِّ
وقـال الرسول األعظم األكرم K: » كيف ما تكونوا يوىل عليكم«.

فهويتنا وقيمتنا ومصرينا يف الدنيا واآلخرة تتحدد بحسب نظام احلكم الذي 
الكافر  بوالية  القبول  ويعترب  النظام،  عىل  القائم  وباحلاكم  إليه  ونخضع  به  نقبل 
واحلاكم اجلائر خروج عىل حقيقة اإليامن، فال يمكن لإلنسان املؤمن بحق وحقيقة 

أن يقبل به إال مرحليا لظروف اضطرارية، وهنا تنبغي اإلشارة إىل األمور التالية:
األمر األول: أن اإلنسان املؤمن قد يطالب مرحليا بالعدل اجلزئي ويقبل به، 
إال أنه ال يمكن إسالميا أن ترفع اليد كليا عن التطلع إىل حكومة ول اهلل وحكومة 
العدل اإللي، ومن غري املقبول االنشغال التام والكيل باألهداف املرحلية كاملطالبة 
بالعدل اجلزئي من خالل الديمقراطية مثال وإمهال املطلب والتوجه االسرتاتيجي 
املتمثل يف حكومة ول اهلل وحكومة العدل اإللي ونسياهنام، فتضيع بذلك البوصلة 

))) آل عمران: 8)
))) النحل: 36

)3) النساء: )4 ـ )4
)4) هود: 96 ـ 99
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لدى القيادة واجلامهري وتتحول احلالة املرحلية إىل حالة دائمة والعياذ باهلل تعاىل.
األمر الثاين: ال يصح يف مجيع األحوال تعطيل فريضة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر بالسكوت أمام الظاهر السلبية اخلطرية التي متس أساس الدين وهوية 
األمة وكرامة اإلنسان، فينبغي التصدي للحاكم اجلائر ومقاومة كل أشكال الظلم 

واالستبداد والتخلف والفساد وعدم القبول بذلك أبدا.
قال الرسول األعظم األكرم K: » أفضل اجلهاد كلمة عدل أمام سلطان 

جائر«))).

النقطة الثالثة:

عن  والنهي  باملعروف  األمر  أقسام  عن  احلديث  إىل  جيرنا  السابق  احلديث   
املنكر فيام يتعلق برشوطهام واحلاجة إىل التضحية والفداء من أجل القيام هبام، ومها 

ينقسامن إىل قسمني:
الصالة  أداء  مثل  باألفراد  يتعلقان  اللذين  واملنكر  املعروف  األول:  القسم 
والصيام واحلج والزكاة من املعروف، والزنا ورشب اخلمر ولعب القامر من املنكر.

ويف  اإلسالمية  األمة  هبوية  يتعلقان  اللذين  واملنكر  املعروف  الثاين:  القسم 
مقدمتها: الدعوة إىل اهلل تعاىل وإقامة احلكومة اإلسالمية من املعروف، والدعوة 

إىل الكفر والعلامنية وحكومة الطاغوت من املنكر.
ومن الواضح اجليل أن املعروف الذي خرج اإلمام احلسني C واستشهد 
وهو  اإلسالمية  األمة  هبوية  املتعلق  هو  وإنام  باألفراد  املتعلق  هو  ليس  أجله  من 
وينهاه  بالصالة  معاوية  بن  يزيد  ليأمر  يستشهد  مل   C احلسني  فاإلمام  األهم. 
الطاغوت وإقامة  القضاء عىل حكومة  عن رشب اخلمر، وإنام استشهد من أجل 
حكومة ول اهلل والعدل اإللي التي تصون هوية األمة اإلسالمية وكرامة اإلنسان 
وحتفظ كامل حقوقه الطبيعية التي فطره اهلل )جل جالله( عليها، وقد أكد اإلمام 

))) الوسائل. ج)). ص400
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احلسني C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية عىل أمرين:
األمر األول: أن خروجه ضد ) يزيد بن معاوية ( واستشهاده يف هذا السبيل، 
هو جوهر اإلصالح الذين يامرسه كإمام وقائد رباين يف األرض حتت عنوان األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.
بن  يزيد   ( بحكم  لإلطاحة  السعي  يف  سلكه  الذي  الطريق  أن  الثاين:  األمر 
سلكه  الذي  الطريق  عينه  هو  اإللي،  والعدل  اهلل  ول  حكومة  وإقامة   ) معاوية 
 C وأبوه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب K جده الرسول األعظم األكرم
وشايعهام عليه أصحاهبام الذين اهتدوا هبدهيام وساروا عىل درهبام يف احلياة، وهو 
الطريق الذي ينبغي أن يسلكه كل قائد إسالمي صادق يف احلياة وجيب عىل كافة 

املؤمنني الصادقني إتباعه حتى يتحقق وعد اهلل الصادق يف األرض.
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم  قال اهلل تعاىل: } َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعىَل الَّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي {))). َأِئمَّ
ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدا. َوَأِكيُد  ُه َلَقْوٌل َفْصٌل. َوَما ُهَو بِاْلَْزِل. إهِنَّ وقال اهلل تعاىل: } إِنَّ

ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا {))). َكْيًدا. َفَمهِّ
إىل  قام  الشهداء محزة ورجل  » سيد   :K األكرم  األعظم  الرسول  وقال 

سلطان جائر فأمره وهناه«)3).
وقال K: »واهلل لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن عىل أيدي 
ثم  بعض،  عىل  بعضكم  بقلوب  اهلل  ليرضبن  أو  أطرا،  احلق  عىل  ولتأطرنه  الظامل 

يلعنكم كام لعنهم«.
العامة  تكون  حتى  اخلاصة،  بعمل  العامة  يعذب  ال  اهلل  إن   «  :K وقال 
العامة  اهلل  عذب  اخلاصة  عىل  العامة  تغري  مل  فإذا  اخلاصة،  عىل  ُتغري  تستطيع 

))) القصص: 5
))) الطارق: 3) ـ 7)

)3) ميزان احلكمة. ج6. ص63)
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واخلاصة«))).
قال يف  قد   K اهلل  إن رسول  الناس:  أهيا   «  :C اإلمام احلسني  وقال 
حياته: من رأي منكم سلطانا جائرا، مستحال حلرم اهلل، ناكثا لعهده، خمالفا لسنة 
رسول اهلل K يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم يغري عليه بقول وال فعل، 

كان حقا عىل اهلل أن يدخله مدخله«))).
الثاين  الصنف  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  عىل  يدل  وهذا 
فهذا  أجله،  من  يملك  ما  وأعز  وماله  بنفسه  املؤمن  اإلنسان  يضحي  أن  يستحق 
الصادقون وعملوا  A وأصحاهبم املخلصون  البيت  ما فهمه األئمة من أهل 
به، وعىل رأسهم اإلمام احلسني C وأصحابه، فتسابقوا إىل التضحية والفداء 
واجلور  الظلم  عىل  للقضاء  الطواغيت  وجه  يف  الوقوف  أجل  من  واالستشهاد 
والضالل وإقامة احلق والعدل ونرش احلرية والفضيلة يف املجتمعات اإلسالمية. 
الطاهرين  العظيم وسرية  املنهج اإلسالمي  الضعفاء، وعىل خالف  أن بعض  إال 
من  وللتهرب  عليها،  والكذب  النفس  ملغالطة  وكسبيل  الصاحلني،  واألولياء 
كثريا  يتشددون  نراهم  اهلل )جل جالله( عليهم،  التي فرضها  الرسالية  املسؤولية 
يف القسم الذي يتعلق باألفراد ويتجاهلون متاما القسم الذي يتعلق بنظام احلكم 
واحلكومة، رغم أن القسم الثاين هو األخطر عىل الدين واألمة يف الدنيا واآلخرة؛ 
من  شيئا  يكلفهم  ال  باألفراد  يتعلق  الذي  األول  القسم  يف  التشدد  ألن  وذلك 
املعارك  أبطال  فرسانه  بني  سباق  وساحة  للرياء  خصب  جمال  وهو  التضحيات، 
التضحية  يف  بالرغبة  أرواحهم  تتشبع  مل  حيث  واالسرتجاع،  واحلوقلة  الكالمية 
والفداء يف سبيل اهلل من أجل الدين وكرامة اإلنسان وحقوقه الطبيعة يف احلياة، 
أما التشدد يف القسم الثاين فهو حيتاج إىل تضحيات كبرية ال يقدم عليها إال أهل 

الصدق واملعرفة. 
قال اإلمام الباقر C: »يكون يف آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون 

))) كنز العامل. ج3. ص65. احلديث: 5)55
))) البحار. ج 44. ص )38



167

ا لام الحسني عليب السالم رلمة ادعكول التالة 

يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء، ال يوجبون أمرا بمعروف وال هنيا عن منكر، 
العلامء  يتبعون زالت  واملعاذير،  الرخص  يطلبون ألنفسهم  الرضر،  أمنوا  إذا  إال 
وفساد عملهم، يقبلون عىل الصالة والصيام وما ال يكلفهـم يف نفس وال مال، ولو 
أرضت الصالة بسائر ما يعملون بأموالم وأبداهنـم لرفضوها كام رفضوا أسمى 

الفرائض وأرشفها«))).
قرون  اإلسالمية  األمة  عاشت  فقد  اجلبان  الكاذب  السلوك  لذا  ونتيجة 
متطاولة حتت حكم الطواغيت، وتشتت وتفرقت وتلفت وأصبحت لقمة سائغة 

يف فم أعدائها من احلكام املستبدين وقوى االستكبار.
قال الرسول األعظم األكرم K: »لتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

أو ليبعثن اهلل عليكم العجم فليرضبن رقابكم وليكونن أشداء ال يفرون«))).
 K وهذا عىل خالف االقتداء الصحيح الصادق بالرسول األعظم األكرم
وأهل بيته الطيبني الطاهرين A واتباع منهجهم والسري عىل خطاهم يف احلياة، 

وهو خالف اإلحياء الصادق لذكرى شهادة اإلمام احلسني C كل عام.
وهذا يقودنا ـ بحسب احلوارات القائمة ـ إىل احلديث عن اختالف رشوط 
ممارستهام  سبيل  يف  التضحية  إىل  واحلاجة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

باختالف طبيعتهام.
سئل املرجع الديني الكبري آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم: لقد جاء يف 
رسالتكم العملية يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: »أن ال يلزم من األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر رضر يف النفس أو يف العرض أو يف املال« ولقد رأينا 
مجلة من املؤمنني الصاحلني قد أمروا بمعروف وهنوا عن منكر والقوا ما القوه من 

قوى الرش والضالل، فهل أن عملهم هذا غري صحيح؟
فأجاب: »إن رشوط األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي ذكرها الفقهاء 

))) الكايف. ج5. ص55
))) كنز العامل. ج3. ص77. احلديث: 5563
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الصالة  كرتك  املتعارفة  املنكرات  عن  للنهي  رشائط  هي  إنام  عليهم  اهلل  رضوان 
ورشب اخلمر وأكل أموال الناس ونحو ذلك، مما ال يمس أساس الدين وبيضة 
اإلسالم، أما املنكرات التي يشى من وقوعها عىل أساس الدين، فيجب مكافحتها 
والتضحية يف سبيل املحافظة عىل أصل الدين وأساسه بكل غال ورخيص وبالنفس 
والنفيس، كام وجب اجلهاد يف كثري من اإلعصار واألمصار حفظا لبيضة اإلسالم 
وكيان الدين، وما قام به هؤالء املؤمنون الصاحلون من تضحيات وما القوه من 

قوى الرش والضالل من هذا النوع«))).
والنتيجة أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر اللذان يتعلقان ببيضة اإلسالم 
ونظام احلكم واحلكومة والدعوة إىل اهلل )عز وجل( يستحقان من اإلنسان املؤمن 
احلنيف  اإلسالم  عن  دفاعا  والنفيس  النفس  وبذل  والفداء  التضحية  الصادق 
وإقامة ألحكامه وحكومة ول اهلل والعدل اإللي يف األرض واملحافظة عىل أساس 

الدين احلنيف.

النقطة الرابعة:

 أرغب يف هناية احلديث أن أتناول مسألة الدعوة إىل جتريد املوكب احلسيني 
من القضايا السياسية أو إدخالا فيه كجزء من رسالته العامة واهتامماته األساسية 
يف احلياة، وذلك ألن هذه املسألة أصبحت موضع نقاش وحوارات يف هذه األيام، 
االقتداء  وجوهر  احلسيني  املوكب  ورسالة  الذكرى  إحياء  بقيمة  والختصاصها 
C ولتدخل الدوافع السياسية يف البحث من أجل املحافظة  باإلمام املعصوم 
العامة وحتويله  عىل رسالة املوكب أو حرفه عنها وتعطيل دوره وتأثريه يف احلياة 

إىل جمرد طقوس فارغة من املضمون الرسال التي ال تغني وال تسمن من جوع.
 C أهيا األحبة األعزاء إين أعتقد بأن الفهم الرسال لثورة اإلمام احلسني
 K األكرم  األعظم  الرسول  أراده  كام  عليه  والبكاء  استشهاده  ذكرى  وإحياء 
وأهـل البيت A والفهم الصحيح للرسالة اإلسالمية ومنهج اإلسالم العظيم يف 

))) من الفقه السيايس يف اإلسالم. الظاملي. ص4)) ـ 5))
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احلياة الذي جيسده اإلمام احلسني C التجسيد احلي الكامل واالقتداء الصحيح 
باإلمام املعصوم C كل ذلك يفرض عىل املؤمنني االهتامم بالقضايا السياسية 
وقضايا الشأن العام وإدخالا يف أطروحات املوكب كجزء من رسالته واهتامماته 
األساسية. وأعتقد أن تركيز االهتامم عىل املصيبة يف بعدها املأساوي وجتريد املوكب 
من االهتامم بقضايا الشأن العام، يعني يف احلقيقة حتويل قضية اإلحياء إىل قضية 
شخصية وجتريدها من بعدها الثوري والرسال، فهي يف احلقيقة تصور لنا اإلمام 
احلسني C وكأنه جمرد إنسان عظيم حمرتم قتل بطريقة مأساوية بشعة واملطلوب 
منا أن نجلس يف مآمتنا نبكي عليه ليال وهنارا حزنا وأسفا، وتتجاهل أن الشهادة يف 
حقيقتها حياة وليست موتا، وأهنا سمو ورفعة وصعود إىل أعىل عليني، وأهنا السبيل 
الذي يلجأ إليه املؤمنون الصادقون من أجل بعث احلياة يف أمتهم من أجل عزهتا 
الدنيا واآلخرة ومن أجل محاية عقيدهتم يف وجه األخطار  وكرامتها ورفعتها يف 
التي تتهددها وتقف يف وجهها، وأن اإلمام احلسني C هو قدوة املؤمنني الذي 
حيمل رسالة السامء العظيمة املقدسة اخلالدة يف احلياة وحيميها بنفسه، وقد استشهد 
اهلل والعدل  إقامة حكومة ول  املتمثل يف  املقدس  الشارع  من أجل حتقيق غرض 
السري  ويناشدنا  منا  يطلب  شهادته  بذكرى  معنا  حارض  وأنه  األرض،  يف  اإللي 

بصدق وإخالص عىل هنجه وخطاه يف احلياة من أجل حتقيق نفس األهداف. 
السياسية  القضايا  من  املوكب  جتريد  إىل  الدعوة  إن  األعزاء  األحبة  أهيا 
وقضايا الشأن العام هي يف احلقيقة ـ بحسب فهمي وتقديري ـ انتصار خلط يزيد 
وللحكومات الدكتاتورية املستبدة وقوى االستكبار العاملي، حيث إهنا تؤدي إىل 
لصدهم  الدى  أئمة  نرصة  عن  والتخاذل  ظلمهم  مقارعة  عن  الشعوب  تقاعس 
واالقتداء  اإلمامة  بحقيقة  اجلهل  عىل  إما  تدل  الدعوة  وهذه  وبغيهم،  غيهم  عن 
حتمل  عن  الضعف  عىل  تدل  أو  احلسيني  واملوكب  الساموية  الرسالة  وبأهداف 

مسؤولية الكلمة الرسالية أو عىل اخلبث وسوء النية املبيتة.
يقول أحد الشهداء: »منذ نسينا الشهادة واجتهنا إىل مقابر الشهداء فقد أسلمنا 

رقابنا للموت األسود«.
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أهيا األحبة األعزاء لقد مىض اإلمام احلسني C شهيدا وهو من األحياء 
الذين هم عند رهبم يرزقون يف أعىل درجات عليني يف اجلنة.

ِعنَد  َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا  َسبِيِل اهللِ  يِف  ُقتُِلوْا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ قال اهلل تعاىل: } َوالَ 
هِبِم  َيْلَحُقوْا  مَلْ  ِذيَن  بِالَّ وَن  َوَيْسَتْبرِشُ َفْضِلِه  ِمن  اهللُ  آَتاُهُم  باَِم  َفِرِحنَي  ُيْرَزُقوَن.  ِْم  َرهبِّ
َوَفْضٍل  َن اهلل  مِّ بِنِْعمـٍَة  وَن  َيْسَتْبرِشُ َزُنوَن.  حَيْ ُهْم  َعَلْيِهْم َوالَ  َأالَّ َخْوٌف  َخْلِفِهْم  ْن  مِّ
َوَأنَّ اهللَ الَ ُيِضيُع َأْجَر امْلُْؤِمننَِي {))) وهو كشخص ليس يف حاجة إىل بكائنا وحزننا 
الشخيص عليه، فهو يف أعىل عليني يف اجلنة، وإنام نحن الذين نحتاج إىل البكاء عليه 
لكي نحيي ونمجد قيمه ومبادئه ونكون من أتباعه بصدق وإخالص من خالل 
السري عىل منهجه وخطاه يف احلياة والثورة ضد الظلم والطغيان من أجل رشفنا 
وعزتنا وكرامتنا وهنضتنا يف احلياة، ومن أجل التغيري لألحسن وإقامة حكومة ول 
الكامل  درجات  أعىل  إىل  ذلك  خالل  من  لنصل  األرض،  يف  اإللي  والعدل  اهلل 
C وجده  الروحي واإلنساين ونسكن يف أعىل غرف اجلنة مع اإلمام احلسني 
وأبيه وأمه وأخيه والتسعة املعصومني من بنيه، ومع الصديقني والشهداء وحسن 

أولئك رفيقا. 
وبدون هذا يفقد اإلحياء قيمته الروحية واألخالقية واإلنسانية والرسالية، 
الطاغوت  أتباع  ومن  والصورة  باالسم   C احلسني  اإلمام  أتباع  من  ونكون 
البيت  وأهل   K األكرم  األعظم  الرسول  دعوة  وتكون  واحلقيقة،  بالصدق 
وهو  عليا،  قيمة  ألية  وفاقدة  عقال  مربرة  غري  عليه  والبكاء  ذكراه  إلحياء   A
أمر ال يقبله العقل والدين والوجدان. وأرى يف دعوة جتريد املوكب عن السياسة 
أهل  الذي رسخه  احلنيف  املنهج اإلسالمي  بعيدة عن  بأهنا  العام  الشأن  وقضايا 
وتعيش  األمة،  ومهوم  احلياة  عن  العزلة  تعيش  عقلية  وليدة  وهي   A البيت 
الضعف يف وجداهنا اإلسالمي وتوجهاهتا واهتامماهتا يف احلياة، وهي عقلية بعيدة 
األنبياء  من  الطاهرين  وسرية  الرشيف  واحلديث  الكريم  القرآن  توجهات  عن 
واألوصياء A وعباد اهلل الصاحلني من املؤمنني، وهي ال متثل يف احلقيقة الدين 

))) آل عمران: 69) ـ )7)
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اإلسالمي احلنيف.
الذين  وأصحابه   C احلسني  اإلمام  لنا  قال  لقد  األعزاء  األحبة  أهيا 
استشهدوا بني يديه كيف ينبغي أن نعيش وندافع عن عقيدتنا وكرامتنا وحقوقنا، 
وكيف ينبغي أن نموت بعزة ورشف يف ساحة النضال واجلهاد، وبقي إما أن نعيش 
الضعف واألوهام التي ال تسمن وال تغني من جوع أو نميض عىل ما مىض عليه 

اإلمام احلسني C وأصحابه.
  ال ينبغي ملن يؤمن بمنهج اإلمام احلسني C ويقتدي به يف حياته وحيي 
ذكراه بصدق وإخالص كل عام أن يعيش الضعف والوهن والتخاذل والرتاجع 
واإلذالل يف ظل أنظمة الظلم واجلور والدكتاتورية واالستبداد والفساد، وجيب 
أمة  خري  صناعة  يف سبيل  والفداء  والتضحية  الشهادة  طريق  يسعى عىل  أن  عليه 
الدين  يف  العامل  قدوة  لتكون  املنكر،  عن  وتنهى  باملعروف  تأمر  للناس  أخرجت 
والدنيا، فامضوا أهيا األحبة األعزاء عىل هذا الطريق طريق العزة والفالح، لتفوزوا 

برشف الدنيا والدين واآلخرة.
النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداء  َتُكوُنوْا  لِّ َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  }وَكَذلَِك  تعاىل:  اهلل  قال 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا{))). َوَيُكوَن الرَّ

أهيا األحبة األعزاء
أكتفي هبذا املقدار

واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

))) البقرة: 43)
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الملحق األول:
اإلجابة على أسئلة

منتديات العترة الطاهرة
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ادلحق األول: ا جابة عئ أسىلة لنتديات العرتة الطاهكة

ادوضوع: ا جابة عئ أسىلة لنتديات العرتة الطاهكة

التا يخ: 27 / لحكم / 1425 هـ

ادوافق: 18 / لا س / 2004 م

y	السؤال األول: كيف نخلق الروح احلسينية من منابرنا؟
الرفيعة  واملنزلة  العظيم،  الشأن  عىل  خاللا  من  نتعرف  أن  أوالً:  اجلواب: 
لإلمام عند اهلل جل جالله وقربه القريب منه، وما يفرضه علينا االعتقاد باإلمامة 

من الطاعة.
واالتباع والتسليم لإلمام فيام يأمر به وينهى عنه ووجوب اإلقتداء به والتخلق 

بأخالقه، وأن ذلك هو الطريق إىل مرضاة اهلل جل جالله ودخول اجلنة.
 ثانيًا: أن نتعرف عىل أنه ال قيمة لألحياء الذكرى والزيارة، إال بسرينا الفعيل 
والروحي  والفقهي  والعقائدي  الفكري  احلياة:  يف  وطريقه  اإلمام  منهج  عىل 
فعلنا  نحن  فإذا  بأخالقه،  والتخلق  به  واالقتداء  منه  وباالقرتاب  واألخالقي، 
ذلك وعملنا به، حتل فينا روح اإلمام احلسني C، ونكون أبناًء روحانيني بررة 
ومنها  واألخالق،  والعبادة  والطاعة  املعرفة  العالية يف  بعض صفاته  له، ونحمل 
إنسانيتنا،  بذلك  وتتكامل  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  والتضحية  واإلخالص  الشجاعة 
ونقرتب من اهلل اجلليل األعىل، ونحصل عىل الدرجات العالية القريبة من اهلل ذي 

اجلالل واإلكرام يف اجلنة، وهبذا تلق الروح احلسينية العظيمة فينا ويف املجتمع.
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y	السؤال الثاين: املجالس احلسينية النسائية كيف جيب أن تكون؟
النسائية  احلسينية  املجالس  بني  فرق  ثمة  يكون  أن  ينبغي  ال  اجلواب: 
واملجالس احلسينية الرجالية، إال بتسليط األضواء عىل املسائل واملوضوعات التي 
للمجالس  مشاهبة  تكون  أن  ينبغي  ذلك  وغري  النسائية،  املجالس  يف  املرأة  تص 
احلسينية الرجالية من حيث املستوى وتنوع املوضوعات وشمولا جلميع جوانب 
احلياة  وغريه، ألن املرأة ال تتلف عن الرجل يف التكليف الرشعي العام وحاجتها 
فإنه  النسائية،  املجالس  يف  واملهمة  الكبرية  النواقص  بعض  وجود  ومع  للوعي، 

ينبغي عىل النساء احلضور إىل جمالس الرجال. 
ويف تقديري ينبغي أن جتمع املجالس احلسينية بني الرجال والنساء، وذلك 
حلاجتنا إىل الثقافة اإلسالمية املوحدة املتنوعة والعالية، وال جيوز أن تتخلف ثقافة 
النساء عن ثقافة الرجال وتتلف عنها، أو أن يكون بني النساء والرجال حجاب 
يف املعرفة، ولذا ينبغي إعداد املآتم بحيث تكون مهيأة الستقبال الرجال والنساء 
أو من صالة واحدة كبرية مؤلفة  يف وقت واحد، كأن تكون مؤلفة من صالتني، 
من قسمني بينهام فاصل أو أي تشكيلة أخرى مناسبة رشعًا وموضوعًا، ثم تكون 

للنساء مآمتهن اخلاصة لتلبية حاجاهتن وتنمية املواهب والقدرات النسائية.
املهيأة،  الصاالت  الرجال يف  جلوس  نالحظه من  ما  أن  أيضًا  تقديري  ويف 
وجلوس النساء يف الشوارع املفتوحة حتت أشعة الشمس ويف احلر والربد واملطر 
وحتت أعني املارة، فيه إهانة لكرامة املرأة، وإجحاف بحقها، وهو خالف األخالق 
الوضعية  هذه  تنتهي  أن  وجيب  الرشعية،  والغرية  واحلمية  اإلسالمية  واآلداب 
املشينة، وأن بقاءها عيب عىل الرجال وأحد مظاهر التخلف يف املجتمع والظلم 

للمرأة فيه. 
y	 السؤال الثالث: كربالء قدمت لإلنسان العزة ورفض الذل واملقاومة. كيف

يكون ذلك يف حياتنا؟ 
االقتداء  علينا  جيب  بأنه  األول  السؤال  عىل  اإلجابة  يف  سبق  لقد  اجلواب: 
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هو  ذلك  وأن  بذلك،  إال  لإلحياء  قيمة  ال  وأنه  بأخالقه  والتخلق   C باإلمام 
ذلك  ويشمل  اجلنة،  ودخول  جالله  جل  اهلل  مرضاة  عىل  للحصول  الطريق 
به  االقتداء  أي  الظلم واالستبداد،  الذل والصغار ومقاومة  به يف رفض  االقتداء 
يف اإلخالص والشجاعة واجلهاد والتضحية يف سبيل اهلل جل جالله والدفاع عن 
اإلنسان  أن  إىل  باإلضافة  هذا  وسعادهتا.  اإلنسانية  وتقدم  واملكتسبات  احلقوق 
بفطرته السليمة يرفض الذل والوان ويقاوم الظلم واالستبداد، وال يقبل بالذل 

والوان والظلم واالستبداد إال كل منحرف عن الدين والعقل والفطرة. 
y	 العزائية )املسريات(  املواكب  ملشاهدة  النساء  وقوف  أثار  الرابع:  السؤال 

الشوارع  يف  خيرجن  اللوايت  للفتيات  توجهها  كلمة  من  هل  سلبية.  آثارًا 
ملشاهدة املواكب؟

الرشعية،  املخالفات  عىل  اإلرصار  أن  إىل  التنبيه  ينبغي  البداية  يف  اجلواب: 
جيعل صاحبه يف معسكر أعداء الدين وقتلة اإلمام احلسني C، وأن ذلك خمالف 
القبح والشناعة، ويصبح األمر  املؤمنني ويف غاية  إلرادة اهلل جل جالله ومبتغى 
أكثر قبحًا وشناعة حينام تكون املخالفات الرشعية مصاحبة للشعائر الدينية مثل 
احلج والشعائر احلسينية، وأنه ملن القبح الشنيع والفظيع جدًا أن تكون املخالفات 
الرشعية مصاحبة للشعائر احلسينية، ذلك ألن اإلمام احلسني C، إنام قتل تلك 
القتلة الشنيعة هو وأهل بيته واخلرية من أصحابه من أجل إنقاذ احلكم الرشعي 
الشعائر  وإقامة  الذكرى  إحياء  يف  األساس  هو  وهذا  الناس،  عن  الظلم  ودفع 
وتليدها لذا اإلمام املعصوم العظيم C، فمن يامرس املخالفات الرشعية يف 
الشعائر احلسينية ويرص عليها، فهو كمن شارك يف رمي السهم الذي أصاب قلب 
اإلمام احلسني C وقىض عىل حياته، فمن ترسه هذه املشاركة، فهنيئًا له احلقارة 

والدناءة، وليبرش بالعذاب العظيم يوم القيامة.
وبشأن املوضوع فإين أنصح بالتال:

أوال: إتاحة فرصة املشاركة للنساء يف املواكب العزائية عىل قدم املساواة مع 
حاجة  وال  الرشعية،  احلالة  تفرضها  التي  الالزمة  اإلجراءات  اتاذ  مع  الرجال، 
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لتقسيم املجتمع اإلسالمي إىل عاملني متباينني مها: عامل الرجال وعامل النساء، وقد 
أدى هذا التقسيم الغريب إىل عرقلة مسرية املجتمعات اإلسالمية وإعاقة تطورها، 

وال بد من وضع حد إلهناء هذا التقسيم.
ثانيًا: تنظيم تواجد النساء غري الراغبات يف املشاركة والراغبات يف املشاهدة 
فيه  الشعائر  بربوز أي وضع مصاحب ملامرسة  بصورة رصامة، بحيث ال يسمح 
خمالف للحالة الرشعية التي ضحى اإلمام احلسني C من أجلها، فيكون بروزها 

ناقضا للغاية من إحياء الشعائر وتليد الذكرى، وهو خالف عمل العقالء.
ثالثًا: إنزال فرق عمل كبرية من النساء املؤمنات من أجل املسامهة يف تنظيم 
تواجد النساء، ونرش الوعي اإلسالمي والرسال، وممارسة فريضة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر بينهن. 
الفتيات  بني  اإلسالمي  الوعي  نرش  يف  املناسبة  الستثامر  التخطيط  رابعًا: 
والفتيان غري امللتزمني، بأساليب حضارية ووسائل متنوعة مناسبة، تعرب عن املحبة 
والرمحة والشعور باملسؤولية التي يفرضها اإلسالم العظيم اجتاه كافة الناس، وهذا 

الدور من أفضل العبادات وأفضل األعامل يف هذا املوسم العبادي املعظم.
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حوار مع نشرة أنوار الطف
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ادلحق الثاين: حوا  ل  نرشة أنوا  الطف 

ادوضوع: حوا  ل  األستاذ عبد الوهاب

حسني بعنوان »ءضافات عئ د ب سيد الشهداف«.

الجهة التي أجكت الحوا : نرشة أنوا 

الطف - قكية النويد ات.

التا يخ: 23 / ذو الحجة / 1425هـ.

ادوافق: 3 / فربايك - حباط / 2005م.

y	 جعل مما  متعددة،  أبعاد   C احلسني  اإلمام  لثورة  إن  األول:  السؤال 
املثال:  سبيل  فعىل  متغايرة،  بأشكال  عنها  يتحدثون  واخلطباء  الباحثني 
البعض يتحدث عنها عىل أهنا حركة سياسية ضد السلطة الظاملة، والبعض 
يرى أهنا حركة دينية حتمل عنوان األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أما ما 
درج عليه بعض اخلطباء فهو الرتكيز عىل اجلوانب املحزنة والرتاجيدية التي 

تستحق درف الدموع. ما هو قولك يف ذلك ؟
A استجابة دينية لنداء احلاجة للتصحيح  اجلواب: ثورة اإلمام احلسني 
ويمكن  الرباين،  الرشعي  للمنهج  وفقا  للمسلمني،  العامة  احلياة  يف  والتطوير 
تصنيفها يف دائرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر كام يكون يف مسائل الطهارة والصالة والصيام واحلج والزكاة واألخالق 
واملعاملة مع الناس، يمكن أن يكون يف شكل حركة إصالح سيايس أو اقتصادي، 
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أو يف شكل ثورة عارمة لقلب األوضاع الفاسدة رأسًا عىل عقب. وهذا ما أوضحه 
اإلمام احلسني C يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية ريض اهلل تعاىل عنه. 

قال C: » وإين مل أخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإنام خرجت 
لطلب اإلصالح يف أمة جدي K أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري 
بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب، فمن قبلني بقبول احلق، فاهلل أوىل باحلق، ومن 

رد عيّل هذا، اصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني«))).
يف  التواتر  حد  بلغ  وقد  قطعا،  به  مأمور  فهو  احلسني  اإلمام  عىل  البكاء  أما 
أحاديث أهل البيت A وقد بكاه جده الرسول األعظم األكرم K واألنبياء 

A قبل أن يقتل بسنني وقرون. 
وقد روي عن اإلمام احلسني C نفسه أنه قال: »أنا قتيل العربة، ال يذكرين 

مؤمن إال استعرب«))) .
y	 إلحياء شيعتهم   A البيت  أهل  ندب  أهداف  هي  ما  الثاين:  السؤال 

ذكرى عاشوراء وإظهار احلزن وذرف الدموع؟ 
اجلواب: الدف من الرتكيز عىل إبراز اجلوانب املأساوية يف استشهاد اإلمام 
احلسني C هو حتريك اجلوانب اإلنسانية والوجدان والضمري اإلنساين، وإبراز 
ومعسكر   C احلسني  اإلمام  معسكر  املعسكرين،  وأخالقية  خط  بني  الفارق 
يزيد بن معاوية، ويرتتب عىل ذلك احلب والوالء خلط وأخالقية معسكر اإلمام 

احلسني C والبغض والرباءة من خط وأخالقية معسكر يزيد بن معاوية.
وعىل ضوء ما تقدم ينبغي التنبه إىل األمور املهمة التالية:

األمر األول: إن ثورة اإلمام احلسني C ثورة وعي وقيم ومعاٍن إنسانية، 
علمتنا كيف يكون االلتزام والدفاع عن الدين واملبادئ واحلقوق. 

وعىل ذلك فإن املطلوب من املؤمنني )وفقهم اهلل تعاىل( يف إحياء ثورة اإلمام 

))) مقتل احلسني. املقرم. ص )5)
))) كامل الزيارة. ص 08)
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جرى  ملا  والبكاء  وتذكرها  الواقعة  أحداث  برسد  االكتفاء  عدم   C احلسني 
وإنام  املخلصني،  األوفياء  وأصحابه  بيته  أهل  وعىل   C احلسني  اإلمام  عىل 
الوقوف عىل دالالت الثورة، واستخالص أبعادها الفكرية والسياسية والرشعية 
واألخالقية واإلنسانية، ووضعها موضع التنفيذ يف حياهتم العامة واخلاصة، فهناك 
أهداف وراء ثورة اإلمام احلسني C ينبغي عىل املؤمنني معرفتها والتأكيد عليها 
الوعي  ونرش  عليها،  واالستقامة  املقدسة  الرشيعة  إحياء  مقدمتها:  ويف  احلياة  يف 
الديني والسيايس بني الناس، وحتريكهم من أجل تصحيح أوضاعهم وتطويرها، 

والثورة عىل أئمة اجلور إذا انغلق باب اإلصالح.
تفريغ  أجل  املبذولة من  املحاوالت  املؤمنني رفض  ينبغي عىل  الثاين:  األمر 
الثورة واملراسم من حمتواها احلقيقي، بتجاهل أبعادها الفكرية والسياسية والرشعية 
واألخالقية واإلنسانية، وحبسها يف القضايا التاريية واجلانب العاطفي املأساوي 
املستبدون،  احلكام  حييكها  التي  املآمرات  من  ذلك  اعتبار  ويمكن  فقط،  احلزين 
ومصالح  الثورة  ضد  األنانيون  املادية  املصالح  وأصحاب  الفاسقون،  وأعواهنم 

الناس الدينية والدنيوية.
واخلالصة املطلوب أن نبكي عىل اإلمام احلسني C بكاًء رساليا، يعرب عن 
االستقامة يف الدين، وااللتزام بقضايا احلياة واحلرص عىل مصالح الناس احليوية، 
للتضحية، وبذل  املواقف، واالستعداد  اإلرادة، وصالبة  التصميم، وقوة  وعمق 
واسرتداد  اإلنسانية  والكرامة  واحلرية  والعدل  احلق  سبيل  يف  والنفيس،  النفس 

.C احلقوق اقتداًء باإلمام احلسني
y	 الثالث: يف حديث سابق ذكرتم: بأن املوكب احلسيني يتألف من السؤال 

ثالثة عنارص رئيسية )املنرب، واملسريات العزائية، والزيارة(.
) أ (: ما هو دور كل عنرص يف بناء الشخصية اإلسالمية؟

األهداف  وحتقيق  بوظيفته  القيام  يف  عنرص  كل  نجاح  مدى  ما   :) ب   (
املرجوة منه؟



186

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

بدور  تقوم  العزائية  واملسريات  الوعي،  بث  بدور  يقوم  املنرب  أ.  اجلواب: 
بإعطائنا  تقوم  والزيارة  الكلمة،  الصفوف، وتوحيد  التحشيد اجلامهريي، ورص 
كافة  عىل  منها  نقرتب  لكي  واإلنسانية  اإلسالمية  حياتنا  يف  احلسنة  القدوة 
حتصل  لكي  الثالثة  العنارص  مع  أساسه  عىل  التعاطي  ينبغي  مما  وهذا  األصعدة، 

الفائدة واحلكمة منها. 
فام مل يقوم املنرب ببث الوعي الفكري واإلجرائي، وما مل تؤِد املسريات العزائية 
الصفوف،  واإلنسانية، ورص  اإلسالمية  القضايا  اجلامهريي خلدمة  التحشيد  إىل 
املزار،  القدوة  النموذج  من  الزائر  اقرتاب  حيصل  مل  وما  حولا،  الكلمة  وتوحيد 
والسري عىل خطه ومنهجه يف احلياة، واالقتداء به عمليا عىل كافة األصعدة، فإنه لن 

حتصل الفائدة املرجوة واحلكمة من العنارص الثالثة. 
اجلواب ) 3 - ب (: ينبغي علينا التمييز بني عدة أمور يف بحث مسألة نجاح 

العنارص الثالثة يف أداء وظيفتها وحتقيق أهدافها أمهها:
من  مأخوذة  مثال:  الزيارة  فنصوص  والتوظيف  املضمون  بني  التمييز  أوال: 
املعصومني A وعليه: فهي قوية وتؤدي وظيفتها بالكامل من هذه اجلهة، ولكن 
قد حيدث خلل يف التوظيف واالستفادة العملية منها. أما املضامني التي نجعلها 
العزائية، فنحن املسؤولون عنها وعليه: فقد حيدث اخللل يف  املنرب واملسريات  يف 
تكون  لكي  تامة،  املسؤولية بصورة  نتحمل  أن  معا، وعلينا  والتوظيف  املضمون 
املضامني املجعولة صحيحة إسالميا ومن مصادرها املعتربة، وأن يكون التوظيف 
ناجحا يف حتقيق أهداف ومقاصد الرشيعة املقدسة املرجوة منها عىل الصعيدين: 

الفردي واملجتمعي.
ثانيا: التمييز بني التأثري التلقائي واإلرادي: إن للعنارص الثالثة تأثري تلقائي 
فإن  اإلسالمية.  العبادات  سائر  شأن  ذلك  يف  شأهنا  اإلسالمية،  احلياة  يف  تؤديه 
احلياة  يف  تلقائي  تأثري  )وغريها(  والزكاة  واحلج  والصيام  والصالة  للطهارة 
اإلسالمية، يتحقق بمجرد االلتزام العميل هبا وأدائها بصورة صحيحة من ناحية 
الشكل. ولا تأثري إرادي يتوقف عىل مدى العلم بحكمها وأرسارها واحلرص عىل 
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االستفادة العملية القصوى منها.
بحكمها  العلم  حتصيل  عىل  احلرص  الثالثة:  العنارص  يف  منا  واملطلوب 
وأرسارها - كحرصنا عىل تعلم حكم وأرسار سائر العبادات - والسعي اجلدي 

لتحصل االستفادة القصوى منها يف حياتنا الفردية واملجتمعية. 
y	 اإلمام ثورة  الذلة( كان أحد شعارات  منا  (: شعار )هيهات   4 ( السؤال 

من  التسعينات  يف  البحرين  يف  املباركة  االنتفاضة  واختذته   C احلسني 
 C القرن املنرصم شعارا هلا، ما مدى تطابق ظروف زمن اإلمام احلسني

مع ظروف زمن االنتفاضة؟
اجلواب ) 4 (: الشعار املذكور صحيح يف نفسه، واحلاجة إليه ثابتة يف مجيع 
األزمان واألماكن، بغض النظر عن الظروف واملالبسات املختلفة واملتنوعة. غري 
أن تطبيقاته العملية تتلف من زمان أو مكان إىل آخر، نظرا الختالف الظروف 

واملالبسات. 
فقد حيتاج الزمان أو املكان إىل استخدام القوة واملواجهة املسلحة من أجل 
تطبيق الشعار، وقد حيتاج إىل املنهج السلمي املقاوم، كام كان يف البحرين يف زمن 

االنتفاضة املباركة وال يزال.
وهنا جتدر اإلشارة إىل مسألتني مهمتني ومها: 

القوة،  تقديس  عىل  تدل  ال   C احلسني  اإلمام  ثورة  أن  األوىل:  املسألة 
عىل  تدل  وإنام  باملواجهة،  للبدء  تدعو  وال  لإلصالح،  الوحيد  اخليار  جتعلها  وال 
رفض اخلنوع والقبول بسياسة اإلذالل والقهر واالستبداد، وذلك حينام يرفض 
احلاكم الظامل املستبد احلوار ومنطق العقل والقانون، ويرص عىل فرض األمر الواقع 
الظامل واملنحرف عىل الشعوب، بمنطق القوة واملواجهة، فإن املؤمنني بثورة اإلمام 
احلسني C يكونون مستعدين لبذل أرواحهم من أجل حتقيق أهدافهم العادلة 

املرشوعة يف احلياة.
واخلالصة يف هذه املسألة حينام تكون هناك حرية، ويكون هناك حوار وتفاهم 
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وقبول للحق، فإنه ال سبيل إىل القوة واملواجهة. وحينام يكون هناك رفض ملنطق 
العقل والقانون، وإرصار عىل اإلذالل وسلب احلقوق، فالباب مفتوح للمواجهة 
والكرامة  واحلرية  والعدل  احلق  عن  الدفاع  أجل  من  للتضحية،  واالستعداد 

اإلنسانية واسرتداد احلقوق. 
قال اإلمام احلسني C: »أال وإن الدعي ابن الدعي، قد ركز بني اثنتني: 
واملؤمنون،  ورسوله،  ذلك،  لنا  اهلل  يأبى  الذلة،  منا  وهيهات  والذلة،  السلة  بني 
وحجور طابت وطهرت، وأنوف محية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام عىل 

مصارع الكرام، إال وإين زاحف هبذه األرسة عىل قلة العدد، وخذالن النارص« )))
تعبريا صادقا جليا، عن  تعترب   C ثورة اإلمام احلسني  أن  الثانية:  املسألة 
تعاليم الرسول األعظم األكرم K وكافة األنبياء واملرسلني )صلوات اهلل عليهم 
أمجعني( وأخالقيات وقيم السامء وأحكام الرشيعة املقدسة ومقاصدها الغراء يف 
مواجهة الظلم واالستبداد واالنحراف وعليه: ينبغي أن ال تأيت األحكام الفقهية 
التفصيلية بيشء مغاير لا، بحيث تعطي الرشعية للظلم واالستبداد واالنحراف أو 

القبول هبم  بأي شكل من األشكال.

أكتفي هبذا املقدار 
واستغفر اهلل الكريم الرحيم ل ولكم 

))) مقتل احلسني. املقرم. ص )8
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كتيب »الحسين ألم ونور«
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ادوضوع: أجوبة األستاذ عئ أسىلة

رتيإ »الحسني أا ونو « دسجد فا مة الزهكاف.

ادوافق: 22/ ينايك/ 2004م.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
األستاذ الفاضل/ عبد الوهاب حسني املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
نحن اللجنة الثقافية بمسجد فاطمة الزهراء عليها السالم بمدينة محد - مملكة 
القادم  احلرام  أن نصدر كتيب يف حمرم  اهلل  التوكل عىل  بعد  قد عزمنا  البحرين - 
1425 هـ املسمى »احلسني أمل ونور« حيتوي عىل كلامت لكبار العلامء من البحرين 

وخارجها مع لقاءات مع جمموعة من املثقفني والرواديد والشعراء.
C - يرسنا أن نتوجه إليكم كي تسامهوا معنا  لذا - وإيامنًا منا باحلسني 
بآرائكم القيمة والعابرة يف قلوب الناس باإلجابة عىل السؤال بكل جوانبه إن أمكن 

وندعو اهلل لكم باخلري والعافية.
y	 يف القدس  ورصخة  كربالء،  يف   C احلسني  رصخة  إن  يقال  السؤال: 

منا  ولكم  رأيك؟  يف  التشابه  أوجه  نجد  أين  متشاهبان.  وجهان  فلسطني 
جزيل الشكر وفائق االحرتام
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

السالم عليكم أهيا األحبة األعزاء ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
نجد أوجه التشابه بني رصخة احلسني C يف كربالء، ورصخة القدس يف 

فلسطني يف النقاط التالية:
C هي رصخة  النقطة األوىل: إهنام رصختا حق: رصخة اإلمام احلسني 
عليه  واستوىل  حقه،  يف  املتمثل  األمة  وحق  جالله  جل  اهلل  حق  ُسلَب  حق  إمام 
أقام  الذي  بن معاوية،  يزيد  والدين،  والعلم واألخالق واألمانة  نقيضه يف احلق 
فيقرب  السلطة عىل أساس االغتصاب، وكرس أساليب احلكم غري اإلسالمي، 
ويبعد، ويعطي ويمنع، عىل أساس الوالء للحكومة وإحكام سيطرهتا واملحافظة 
عىل مصاحلها ومكتسباهتا غري الرشعية، وهكذا أقام حكاًم استبداديًا جائرًا يتسلط 
عىل أموال الناس وأرواحهم بدون وجه حق، وال يلتزم باإلسالم وأحكامه وقيمه 
وأتباعه  يزيد  لنجح  واستشهاده،   C احلسني  اإلمام  رصخة  ولوال  ومبادئه، 
املنحرفني يف تفريغ اإلسالم العظيم من حمتواه الرباين الرفيع، وعرضه مقلوبًا أمام 
احلسني  اإلمام  ثورة  تكن  فلم  املرشوعة،  غري  وأهدافهم  وجودهم  يدم  الناس 
ثورة  كانت  وإنام  االسرتاتيجية،  األهداف  من  خالية  عاطفية  ثورة  جمرد   C
ذات عمق فكري وإنساين وتكليف رشعي، تدرك حجم ونوعية التهديد اليزيدي 

للدين احلنيف ومصالح األمة ومكتسباهتا. 
قال اإلمام احلسني C: » أال ترون إىل احلق ال يعمل به، وإىل الباطل ال 
يتناهى عنه، فلريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقًا، فإين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة 

مع الظاملني إال برمًا« 
وقال الرسول األعظم األكرم K: » من رأى منكم سلطانًا جائرًا مستحاًل 
حلرم اهلل ناكثًا لعهد اهلل خمالفًا لسنة رسول اهلل، يعمل يف عباده باإلثم والعدوان، 



193

ادلحق الثالا: ا جابة عئ أسىلة رتيإ »الحسني أا ونو « 

فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله«.
حقه  وسلب  وطنه،  عن  رشد  مظلوم  شعب  رصخة  هي  القدس  ورصخة 
التاريي يف اإلرشاف عىل املقدسات الدينية وضامن حق العبادة فيها، وهي رصخة 
السياسية  الصليبية  العاملي من  لقوى االستكبار  الشيطاين الرشس  التحالف  ضد 
اجلديدة بقيادة أمريكا والصهيونية اليهودية العاملية، من أجل طرد شعب فلسطني 
املسلم من أرضه، وإبعاد اإلسالم واملسلمني عن مركز اإلرشاف عىل القدس التي 
متثله  ملا  عليها  الصهيونية  اليمنة  وفرض  تقديسها،  عىل  الساموية  األديان  تلتقي 
وتطلعاهتم  املسلمني  أمام  وغلقها  وسيايس،  وثقايف  ديني  عاملي  ثقل  من  القدس 
العاملية املرشوعة، حيث استكثروا عىل املسلمني وال  الدينية والثقافية والسياسية 
زالوا يستكثرون عليهم األرشاف عىل القدس والتمتع بذلك الثقل العاملي الديني 
لقوى  لتحقق  القدس  يف  األبطال  املجاهدين  رصخة  ولوال  والسيايس،  والثقايف 
اليوم  يتصدى  الفلسطيني  فالشعب  يريدون،  ما  والصهاينة  العاملي  االستكبار 
للحمالت الصهيونية الوحشية بأيد خالية وبجرأة وبسالة وشجاعة منقطعة النظري 
اليزيدي  للجيش  التصدي  يف  األوفياء  وأصحابه   C احلسني  اإلمام  فعل  كام 
اجلرار، وهو - أي الشعب الفلسطيني - عىل وعي كامل بأهداف الصهاينة وقوى 
االستكبار العاملي، وسوف يستطيع سحق الصهاينة والتغلب عىل قوى االستكبار 
املطبلني  إىل  يستمع  ومل  احلسيني،  اجلهادي  بالنهج  التمسك  يف  استمر  إذا  العاملي 
املنبطحني الذين يزعمون أهنم يريدون اخلري للشعب الفلسطيني ويبثون املغالطات 
مآرهبم  لتحقيق  االحتيال  يريدون  احلقيقة  يف  وهم  امللق،  له  ويظهرون  السياسية 
اخلبيثة وليقطعوا الطريق عىل الشعب الفلسطيني املستضعف من ممارسة حقه يف 

تقرير املصري. 
وأفظعها،  اجلرائم  بأبشع  أعداؤمها  قابلهام  الرصختني  كال  الثانية:  النقطة 
اإلمام احلسني C قتل ومجيع أصحابه وهم عطاشى وحزت رؤوسهم ورفعت 
األطفال  وروع  اخليام  وحرقت  اخليل  بحوافر  أجسادهم  ورضت  األسنة  عىل 
يوم  إىل  اللعنة  عليه  يزيد  الظامل  إىل  النبوة  بيت  أهل  وهم  سبايا  وأخذوا  والنساء 
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اإلعالم  يف   C احلسني  اإلمام  صورة  وشوهت  خارجيني،  وسموا  الدين، 
اإلعالم  يف  تشوه  هنجه  عىل  والسائرين  وحمبيه  شيعته  صورة  تزال  وال  األموي، 
اليزيدي واالستكباري املعارص، ويصفوهنم بغري حق بالتطرف واإلرهاب، وهم 
األمة الوسط التي أخرجت للناس من بني كافة األمم، يأمرون باملعروف وينهون 
عن املنكر، ويدعون إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادلون بالتي هي أحسن، 

ولكن الظاملني ال يفقهون.
الرجال والنساء واألطفال صربًا، ويتعرضون للضغوط  يقتل  ويف فلسطني 
والظلم والعدوان، ويسجنون بدون حماكمة، وهتدم البيوت عىل أصحاهبا، وترب 
اإلعالم  يف  الصهاينة  يقدم  ذلك  ومع  واحلضارة،  واملمتلكات  واملصانع  املزارع 
والظلم  لالضطهاد  ضحية  يزالون  وال  كانوا  وأهنم  مظلومون،  أهنم  عىل  الغريب 
والعدوان، ويقدم الشعب الفلسطيني املستضعف املظلوم عىل أنه شعب متوحش 
وعدواين، ويقدمون حركات املقاومة يف فلسطني عىل أهنا حركات إرهابية عنيفة ال 
تتقبل احلوار وتتعطش للقتل وسفك الدماء، ويف كال الرصختني نجد التضاد بني 
نظامني من القيم: نظام القيم الذي جتسد يف معسكر اإلمام احلسني C ويتجسد 
والبسالة  والوفاء  واخلري  احلق  بصبغة  املصبوغة  املدوية  القدس  رصخة  يف  اليوم 
الظامل  اليزيدي  املعسكر  يف  جتسد  الذي  القيم  ونظام  واالستشهاد،  والتضحية 
املتشبث باحلياة النزقة واملكتسبات املحرمة، ويتجسد اليوم يف املعسكر الصهيوين 
املحتل لفلسطني اإلباء والثورة، ويصطبغ نظام القيم يف املعسكر اليزيدي واملعسكر 
الساموية ويف  واملحرمات  احلرمات  وانتهاك كل  والدم  البطش  بصبغة  الصهيوين 

املواثيق الوضعية الدولية وانتهاك كل املقدسات الساموية واإلنسانية.
النقطة الثالثة: رصختا نور تنبعان من أعامق الفطرة اإلنسانية والعقل والضمري 
الوجداين والدين: إن اإلنسان بحسب فطرته الطاهرة، فطرة العدل وامليزان التي 
الناس عليها، يعشق احلق واخلري والعدل واجلامل  الادي  البارئ  فطر اهلل اخلالق 
ويميل إىل هذه القيم ويعمل من أجل متثلها وجتسيدها عىل أرض الواقع عىل كافة 
األصعدة وخمتلف امليادين، ليكشف بذلك نور اهلل الادي احلكيم وجالل عدله يف 
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الطريق  ويفتح  والعدل،  احلق  ويقيم  عنها،  والظلم  الظلامت  وليكشف  األرض، 
لسعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة وكامله املادي واملعنوي. 

والظلم  والرش  الباطل  يقبل  أن  يمكن  ال  الفطرة،  هذه  بحسب  فاإلنسان 
والفساد يف األرض ويربره أو يسكت عنه ويتعايش معه، فسبيل الفطرة التي فطر 
اهللُ العدُل احلكيُم الناَس عليها، هو سبيل املقاومة لذه التجاوزات واالنتهاكات، 
الباطل  عن  يسكت  من  فكل  معها،  والتعايش  وتربيرها  عليها  السكوت  وليس 
والرش والظلم والفساد يف األرض، فهو بال شك وال ريب خمالف للعقل والفطرة 
والدين احلنيف، دين الواقعية اإلجيابية القوية والعدل واحلكمة، وليس الضعف 

والفساد وتربير الواقع الظامل واملنحرف. 
وهكذا كانت رصخة اإلمام احلسني C يف كربالء، وهكذا كانت رصخة 
أعامق  من  تنبعان  فلسطني،  القدس ويف عموم  األشاوس يف  األبطال  املجاهدين 
والدين  والعدل  احلق  أن  وتؤكدان  والدين  العقل  عن  وتعربان  اإلنسانية  الفطرة 
القهار  الواحد  اجلبار  وبإرادة  أنفسهم  مل هيزموا ولن هيزموا، وأهنم متحررون يف 
من القيود واألغالل، ومل يقعوا ولن يقعوا أرسى يف أيدي املستكربين واملستبدين 
الدين خلدمة  والفراعنة والطواغيت، وإن نجح املستكربون واملستبدون يف جتيري 
أيدي وعاظ السالطني فإىل حني، ولن يستطيعوا ذلك إىل األبد،  مصاحلهم عىل 
واالستمرار  اإلسالمية  البالد  يف  االستقرار  من  تتمكن  لن  العظمى  القوى  وأن 
فيها، وأن وجودها يف البالد اإلسالمية إىل حني، وأنه البد أن يتغلب املستضعفون 
وتنترص إرادهتم عىل كل قوى الظلم واالستبداد والنزق واالنحراف واالستكبار 
يف العامل، وأن راية اإلسالم سوف ترفرف خفاقة عىل كل بقاع األرض، وأن أبناء 
اإلسالم الربرة مطالبون بالتقدم واقتحام كل املواقع عىل كافة األصعدة ويف كل 
امليادين، وعليهم عدم الرتدد أو التقهقر إىل الوراء، وهذا ما يفعله اجليل الصاعد 
احلق  امللك  اهلل  اسم  حتت  جياهد  الذي  األيب،  املجاهد  الفلسطيني  الشعب  من 
العزيز  باهلل  اإليامن  أعينهم،  نصب  واضعني  احلنيف،  املقدس  دينه  وراية  املبني، 
اجلبار الغالب، وقدرته األزلية الالمتناهية، ووعده احلق للمؤمنني بالنرص، وقدرة 
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أو قرص، وهو جهاد  الزمن  أنفسهم طال  االنتصار يف  والدين عىل  والعدل  احلق 
وكفاح يبعث عىل األمل، وسوف يفتح الطريق لزوال الكيان الصهيوين املغتصب 
رشف  وخدشوا  أنفسهم  باعوا  الذين  املنبطحني  عىل  احلجة  ويقيم  فلسطني،  يف 
واملستكربين،  للمستبدين  املستضعفة، وأصبحوا أرسى وأذالء  والشعوب  األمة 
ويدخلون  والعلنية،  الرسية  الصفقات  ويعقدون  يوم،  كل  السيئات  وجيرتحون 
الرشيفة  وغري  الواقعية  غري  التنازالت  ويقدمون  املخجلة،  الضعيفة  املساومات 
أحيانًا، ملجارات الصهاينة وقوى االستكبار العاملي والفراعنة املستبدين الظاملني، 
تاريها  العادلة، ومكتسباهتا املرشوعة، وعىل حساب  عىل حساب مصالح األمة 
ورشفها، بعيدا عن منطلقاهتا ودينها وثوابتها يف احلياة، حتت عنوان الدبلوماسية 
والواقعية اجلديدة التي تفرض القبول باألمر الواقع والتسليم له وعدم مقاومته ملنع 
اخلسائر واحلصول عىل ما هو متاح، ورغم نجاحهم املحدود يف خداع البعض، إال 
أن التجربة قد فضحت أمرهم، وأن مصريهم إىل اخلزي يف الدنيا، والعذاب األليم 

يف اآلخرة، وبئس الورد املورود، وبئس للظاملني بدالً.
اإلمام  عيني  بني  يكن  مل  واسـتشـهاد:  بسـالة  رصختا  الــرابعة:  النقطـة 
املقدسات  والدفاع عن  املوت ونرصة احلق والدين  إال  C وأصحابه  احلسني 
ورضا الرب تبارك وتعاىل، ومل يكن لم طمع يف املال أو اجلاه أو املناصب أو يف الدنيا 
نفسها، وجاهدوا ببسالة وصدق حتى الشهادة. وهكذا املجاهدون الطليعيون يف 
الرب  رضا  وحتصيل  واملقدسات  واألرض  الدين  عن  يدافعون  الذين  فلسطني: 
تبارك وتعاىل، ببسالة وشجاعة صمود حتى الشهادة من أجل صناعة األمل وفتح 
األفق األوسع يف طريق الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب املستضعفة، وسوف 
اجلبار  اهلل  املقتدرة بحول  احلرة  إرادة شعبهم  أهدافهم وحتقيق  ينجحوا يف حتقيق 
وقوته، إن هم متسكوا بالنهج اجلهادي احلسني الصائب، وسلكوا طريقه وهنجه 
يف احلياة، فقد علم اإلمام احلسني C املستضعفني والثوار يف العامل، أن ال هيابوا 
األعداء لكثرة عددهم وقوة عتادهم، ألن الكثرة ال قيمة لا وال جدوى منها إذا مل 
تكن غنية بفكرها وقيمها وصالبة موقفها، وإذا مل تكن عىل طريق احلق ومتمسكة 
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كانت  إذا  النرص  حتقيق  عىل  قادرة  القلة  وأن  احلياة،  يف  القويم  والنهج  بالعدل 
مقتدرة نوعيًا، وسوف تكون لا حسن العاقبة إذا متسكت باحلق والعدل وقاومت 
العادلة واملرشوعة  التضحيات يف سبيل حتقيق أهدافها  ببسالة وشجاعة وقدمت 

عىل طريق اهلل القويم وخدمة اإلنسانية العظيمة.
قال اهلل تبارك تعاىل: } ولقد نرصكم اهلل ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهلل لعلكم 

تشكرون {))) 
وقال اهلل تعاىل: } لقد نرصكم اهلل يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم 
وليتم  ثم  رحبت  بام  األرض  بكم  وضاقت  شيئًا  عنكم  تغني  فلم  كثرتكم 

مدبرين{))).
الدامس وصمت  الظلم  أمل وحزن يف وسط ظالم  النقطة اخلامسة: رصختا 
اإلمام  عهد  فــي  املسـلمني  مـن  العظمى  الغالبية  أحوال  تغريات  لقد  األكثرية: 
C فقد أحبوا الدنيا وملذاهتا، وفسدت فطرهتم فطرة العدل وامليزان  احلسني 
الظلم واالنحراف  الناس عليها، فلم يسعوا ملقاومة  العدل احلكيم  التي فطر اهلل 
والدين،  والعدل  والصدق  احلق  إمام  وخذلوا  وأحكامه،  الدين  عن  اليزيدي 
للذئاب  وأسلموه   ،K األكرم  األعظم  الرسول  سبط   ،C احلسني  اإلمام 
وصور  قتلة،  وأفظع  أبشع  أصحابه  من  قلة  يف  قتلوه  الذين  وخنازيرها  البرشية 
لصفوف  شق  بأنه   :C احلسني  اإلمام  حترك  الواقع  باألمر  املنتفعني  بعض 
 :C املسلمني ورضب لوحدهتم وخمالف لنهج اإلسالم، وقد رد عليهم بقوله
»إنه مل يشاقق اهلل ورسوله من دعا إىل اهلل عز وجل وعمل صاحلًا وقال: إنني من 

املسلمني«.
عىل  حتصل  ومل  املقابر،  صمت  اليوم  تواجه  فلسطني  يف  القدس  ورصخة 
احلكام  بظلم  منهكة  فالشعوب  املطلوب،  باملستوى  رسمية  أو  شعبية  استجابة 

))) آل عمران: 3))
))) التوبة: 5)
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التمزق  من  تعاين  اإلسالمية  واحلركات  القاتم،  األسود  باستبدادهم  ومقيدة 
اخلاصة،  ومهومها  بمشكالهتا  مشغولة  جيعلها  مما  املوجعة  والرضبات  والترشذم 
واحلكومات مرعوبة من قوى االستكبار العاملي، ومسلمة لا بدون حياء لتفعل 
عىل  تسلطهم  يف  يستمروا  أن  سبيل  يف  اإلسالمية،  والشعوب  البالد  يف  تشاء  ما 
الشعوب أليام معدودات إضافية، ويضطهدوا األحرار منهم الذين ينادون بحق 
ترزح  ويرتكوها  املحرومة،  الشعوب  أموال  وينهبوا  املصري،  تقرير  يف  الشعوب 
حتت وطأة الفقر واحلرمان، فقد شحت أنفس احلكام، وجبنت قلوهبم، وقبضوا 
أن  العاملي  االستكبار  وقوى  للصهاينة  وتركوا  وشيعًا،  أحزابًا  وتفرقوا  أيدهيم، 
يقتلوا الشعب الفلسطيني ويعيثوا يف األرض الفساد، وهم يف سكرهتم يعمهون، 
وال حياء وال خجل مما يقال عنهم وما يفعل فيهم من الفحش. وهكذا أصبحت 
C يف كربالء، وكأهنام رصختي  رصخة القدس يف فلسطني، كرصخة احلسني 

أحياء أجربوا عىل العيش بني األموات يف املقابر. 
ولقد نجحت رصخة اإلمام احلسني C يف بعث احلياة يف ضمري املسلمني 
من جديد، فاستيقظوا من غفوهتم عىل وقع دم اإلمام احلسني C املسفوك يف 
كربالء، فلم متيض سوى أشهر قليلة، حتى أعطت ثورة اإلمام احلسني C ثامرها 
واخلذالن  التقصري  ذنب  وعظمت  املصيبة،  عظمت  األمة  أدركت  فقد  الطيبة، 
والكبت،  واالستبداد  والعدوان  الظلم  ضد  الثورات  وانفجرت  النرصة،  وعدم 
للتكفري عن الذنب والتطهر بالتوبة ودماء الشهادة، فأحلقت الدماء الزكية الطاهرة 
وأفتضحوا  أمية،  بني  دولة  أركان  بمن سفكها ظلام وعدوانًا، وتقوضت  الزيمة 
يف التاريخ، وانترص الدم عىل السيف، وهزم اإلمام احلسني C قاتليه، وسجل 
بربه ودينه  الواثق  الرسال  التاريخ والوجدان اإلنساين، أن اإلنسان  يف صفحات 
ومنهجه وطريقه يف احلياة، والذي يطمح يف بناء رصوح الفكر والعقيدة والدين 
والوطن، ويمتلك اإلرادة والتصميم واالستعداد للتضحية بالنفس والنفيس، ال 
النارص  التي يزرعها األعداء يف طريقه، وال هتمه قلة  باملوانع والعراقيل  يتحجج 
وخذالن القوم وتكالب األعداء من حوله، وال يرتاجع بحجة أن األكثرية ضده، 
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إذا وقف عىل مفرتق الطريق بني احلق والباطل، واخلري والرش، والعدل والظلم، 
من  املخلصني  فيجمع  للتضحية،  وجوده  بكل  مستعد  وانه  والفساد،  والصالح 
أصحابه املستعدين للتضحية مثله من حوله، ويقتحم هبم امليدان يف سبيل اهلل الرب 
االعوجاج واالنحراف، ويف سبيل  الدين وحفظه من  املحمود ورضاه، وصيانة 
ولتكون  والشعب،  لألمة  املكتسبة  الرشعية  واحلقوق  والعدل  احلق  عن  الدفاع 
واالستبداد  والنفاق  الكفر  وكلمة  العليا،  هي  واحلرية  والعدل  واحلق  اهلل  كلمة 

واالستكبار هي السفىل. 
حياة  يف  املعنوية  الروح  يبقي  أن   C احلسني  اإلمام  دم  استطاع  وهكذا 
املسلمني ويبعث احلياة اإليامنية اجلهادية التضحوية فيهم من جديد، وكان اإلمام 
احلسني C وال يزال اجلذوة التي ال تنطفىء يف قلوب املؤمنني، ونرباس الثوار 
املحرك لم  يبقى  وسوف  مجعاء،  لإلنسانية  والعطاء  والتضحية  الفداء  دروب  يف 
والشاهد عىل سالمة ورشعية هنج الرفض واملقاومة واجلهاد الثوري املتحرك يف 

نطاق التضحية حتى االستشهاد إىل يوم الدين. 
وكام نجح اإلمام احلسني C يف ذلك كله، فسوف تنجح رصخة القدس 
يف فلسطني يف بعث احلياة من جديد يف العرب واملسلمني يف الزمن املعارص، وقد 
الغضب  ليجرف  ينهار،  سوف  الغضب  سد  وأن  ذلك،  بوادر  األفق  يف  الحت 
الشعبي كل أشكال الظلم واالستبداد واالستكبار، فقد صدمت االنتفاضة الضمري 
الشعبي العاملي واإلسالمي خاصة، وأن يوميات االنتفاضة الدامية تصدم كل يوم 
وتنذر  ومواقفه،  نبضاته  كل  يف  وسياسيًا  وأخالقيًا  روحيًا  املهزوم  العريب  الواقع 
بتحطيمه كليًا، وأن الصبح لناظره لقريب، فعىل القيادات اإلسالمية يف فلسطني 
الفلسطيني  الشارع  جذوة  عىل  لإلبقاء  وحيوية  جدية  بكل  تعمل  أن  وخارجها، 
فاعلة،  مستمرة  واإلسالم  اإليامن  خط  حيوية  من  املستمدة  واإلسالمي  والعريب 
ونفخ روح الشهادة واالستشهاد يف قلوب األجيال التي تتطلع إىل احلق والعدل 
الرسمي االستسالمي  الواقع  واحلرية، وتوظيفها بكل قوة وحكمة للضغط عىل 
لفك االرتباط باالستكبار العاملي، وحتقيق اإلرادة الشعبية يف تقرير املصري، ومنع 
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األجانب من التدخل يف شؤون البلدان اإلسالمية، وكرس شوكة الباطل والظلم 
واالستبداد املتغطرس والكبت يف أوطاهنم. 

يقول اإلمام اخلميني )رمحه اهلل(: ».... ونحن نقاوم األجانب بكل قوانا ولن 
لغريهم  يسمحوا  أن  للمسلمني  جيوز  وال  أقطارنا،  يف  بالتدخل  لآلخرين  نسمح 

بالتدخل يف شؤون بالدهم«. 
النقطة السادسة: رصختا إحياء لإلسالم وإنقاذ للمستضعفني 

وإنقاذ  لإلسالم  إحياء  رصخة   C احلسني  اإلمام  رصخة  كانت  لقد   
C، هي ثورة ضد  للمستضعفني املظلومني يف األرض، فثورة اإلمام احلسني 
وحق  املغتصب  اإللي  للحق  واستنقاذ  واالستبداد،  الظلم  وضد  الالرشعية 
رصخة  اليوم  وهكذا  احلياة،  يف  وسالم  بأمن  والعيش  مصريهم  تقرير  يف  الناس 
فالقدس  للمستضعفني،  وإنقاذ  العظيم  لإلسالم  إحياء  رصخة  فهي  القدس، 
والواجب  املسلمني،  أعناق  أمانة يف  احلرمني، وهي  وثالث  األوىل  املسلمني  قبلة 
الديني واألخالقي والوطني يقيض بالعمل الدؤوب الفاعل لتحريرها من براثن 
الصهيونية الغاصبة، وال جيوز للمسلمني السكوت عىل احتالل فلسطني وما جيري 
فيها من الظلم الفظيع للشعب الفلسطيني عىل أيدي الصهاينة واالستكبار العاملي 
بقيادة أمريكا، فامدامت مقدسات اإلسالم تتعرض للتهديد واالنتهاك، فلن يكون 
يف وسع املسلمني أن يقفوا مكتويف األيدي ال يفعلون شيئًا حيال ذلك، فاملطلوب 
واإلعالمية  والسياسية  العسكرية  الرضبات  يكيلوا  أن  األشاوس  املجاهدين  من 
والثقافية املوجعة للكيان الصهيوين الغاصب وحلامته من قوى االستكبار العاملي 

من أجل حترير فلسطني، وإفشال كل خمططات الصهاينة يف التهويد والتطبيع. 
النقطة السابعة: رصختا متييز وفصل بني معسكرين 

البالء  عىل  الصابرين  ومواقفهم  مبادئهم  يف  الصادقني  املجاهدين  معسكر   
بحق،  ومنارصهيم  ومؤيدهيم  املستضعفة،  والشعوب  الربرة  اإلسالم  أبناء  من 
واالمتيازات  اخلاصة  املكتسبات  عن  الباحثني  للدنيا  الراكنني  املنافقني  ومعسكر 
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واملكتسبات  والقانونية  اإلنسانية  العامة  واحلقوق  املصالح  حساب  عىل  املحرمة 
الصهيوين  الكيان  مع  احلوار  إىل  الداعية  األطراف  كتلك  للشعوب،  املرشوعة 
املغتصب، املرمتية يف أحضان أمريكا الداعم األكرب للكيان الصهيوين وحاميه من 
الغضب الشعبي وسلطة القانون الدول للحصول عىل احلل العادل منها! وكتلك 
باألساليب  ومطالباهتا  جهودها  وإعاقة  املستضعفة  للشعوب  املثبطة  األطراف 
تزال  التي عاشت وال  تقرير املصري، تلك األطراف  املرشوعة لتحصيل حقها يف 
الرشيفة  وغري  الواقعية  غري  التنازالت  وتقديم  والتسويات  املساومات  تعيش 
العادلة  والقانونية  اإلنسانية  وحقوقها  الشعوب  طموحات  عن  بعيدًا  أحيانًا 
من  أكبادها  وفلذات  أبنائها  بدماء  ضحت  التي  املرشوعة  التاريية  ومكتسباهتا 
مقابل  والسيايس  الديني  والعدل  احلق  عن  وبعيدًا  وترسيخها،  حتصيلها  أجل 
الالشء، وقد عاشت تلك األطراف والزالت تعيش مع قضية القدس، وقضايا 
املرشوعة، ومع قضية  العادلة ومكتسباهتا  املسلوبة حقوقها  املستضعفة  الشعوب 
اإلمام احلسني C، عىل مستوى اخلطابات الرنانة والكالم الفارغ، والشعارات 
لفظية  بمغالطات  املستضعفة  للشعوب  العام  الرأي  لتغيري  والسعي  الرباقة، 
وباإلثارة الالهثة وراء الرساب يف املعادالت السياسية، لتربير الضعف والتهاون 
والالمباالة، وحب املال واجلاه واملناصب وحب الدنيا الفانية وزينتها وزخارفها 
الواقعية  غري  السياسية  الرتاجعات  ولتربير  والعدل،  واحلق  اآلخرة  حساب  عىل 
عىل  والتوقيع  والوان  الذل  أحضان  يف  االرمتاء  ولتربير  أحيانًا،  الرشيفة  وغري 
الفراغ غري  الشعوب وتضحياهتا يف  وتدوير حركة  املخزي  الواقع  باألمر  القبول 
من  نستفيد  وأن  الظروف،  نتفهم  أن  علينا  بأن  األطراف  تلك  لنا  لتوحي  املنتج، 
فرصة الفتات الوحيدة التي لن تتكرر، بعيدًا عن الفعل احلقيقي بمستوى التحدي 
واحلق الشعبي العادل وحق الرسالة، وبدون السعي اجلدي لتجميع عنارص القوة 
يف الشعوب، وحتريكها وتوظيفها يف االجتاه الصحيح من أجل التحرير واحلصول 
عىل احلقوق العادلة واملكتسبات املرشوعة، وإنقاذ احللم املرشوع من أيدي الذين 
التاريخ  حركة  وكأن  الكبري،  الواسع  األفق  وينقون  الشعوب  أحالم  يرسقون 
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كتابه  يقل يف حمكم  مل  والتبدل، وكأن اهلل جل جالله  يف غاية اجلمود عن احلركة 
األطراف  تتورع هذه  ( وال  آل عمرا: 40)   ( الناس«  بني  نداولا  األيام  »وتلك 
الروح اجلهادية  الوحشية من أجل إسقاط  عن شن الجامت اإلعالمية والثقافية 
واألمل املادي والروحي عند اجلامهري، ومن أجل إغالق األفق الواسع الكبري يف 
وجه تطلعاهتا إىل احلرية والعدل واسرتداد احلقوق واحلصول عىل احلياة الكريمة، 
وال تتورع هذه األطراف عن تقديم حقوق الشعوب ومكتسباهتا املرشوعة قربانًا 
القوة،  مواقع  كل  من  الشعبي  الواقع  وإفراغ  واملستبدين،  املستكربين  ألحالم 
املستضعفة  الشعوب  املستويات، وحرمان  املواقف عىل مجيع  الضعف يف  ليعيش 

من حق تقرير املصري. 
االستبداد  من  خالص  ال  بأنه  واملعارصة  التاريية  التجارب  أثبتت  وقد 
باملقاومة واجلهاد والتضحية، وجيب عىل كافة  واالستكبار ال سيام الصهاينة، إال 
املسلمني تقديم الدعم واملساندة للشعب الفلسطيني املظلوم، وإال كافة الشعوب 
احلقوق  واسرتداد  العدل  أجل  ومن  املصري  تقرير  يف  حقها  أجل  من  جتاهد  التي 

املغتصبة.
العاملي،  C، ويوم القدس  واخلالصـة: إن يوم عاشوراء اإلمام احلسني 
ويومي  والرش،  واخلري  والظلم،  والعدل  والباطل،  احلق  بني  للفصل  يومان  مها 
اليومني الذين يثبت فيهام املسلمون  مواجهة بني املستضعفني واملستكربين، ومها 
العاملي،  االستكبار  وقوى  والفراعنة  الطواغيت  بوجه  وجودهم  واملستضعفني 
ويطالبون بحقوقهم العادلة ومكتسباهتم املرشوعة يف احلياة، ومها يومي التحذير 
وحقوقهم  الشعوب  مصالح  ضد  خلفه  ومن  الستار  أمام  من  يعملون  للذين 
التاريية ومكتسباهتم املرشوعة، التحذير لم من خزي التاريخ وعذاب اآلخرة، 
االستكبار  أيام  بان  والتاريية  املعارصة  احلية  والشواهد  األرقام  بلغة  وتذكريهم 
واالستعباد قد وّلت إىل غري رجعة، وأن حبل أطامعهم قد انقطع، وأن عليهم أن 

ينتظروا األسوأ ما مل يثيبوا إىل رشدهم وينصفوا الناس من أنفسهم.
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ادوضوع: حوا  ل  فضيلة األستاذ عبد الوهاب حسني 

لكان النرش: نرشة عاحو اف البحكين ) العدد الثالا (

جهة ا صدا : جمعية التوعية ا ساللية.

تا يخ النرش: األحد - 6 / لحكم/ 1424 هـ.

ادوافق: 6 / لا س / 2003 م.

عىل  املؤثر  بعطائهم  عرفوا  ممن  واحد  حسني،  الوهاب  عبد  األستاذ  فضيلة 
واقع الساحة يف البحرين، يف املجال الفكري والثقايف واالجتامعي والسيايس، وليس 
مثله بحاجة إىل مزيد من التعريف، فبصامته واضحة عىل مالمح احلياة اإلسالمية 
والوطنية يف البحرين، ولقد طلبنا من األستاذ احلديث يف منطلقات النهضة احلسينية 

ومعطياهتا وانعكاساهتا.. فكان هذا اللقاء:
y	السؤال ) 1 (: ما هي أسباب خلود الثورة احلسينية ؟

اجلواب ) ) (: لقد أراد اإلمام احلسني C لثورته أن تكون خالدة ومؤثرة 
عىل مسرية األمة طوال التاريخ حتى ظهور القائم املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 
الرشيف (، وكانت رعاية أهل البيت A لا تستهدف ذلك، وقد نجحوا مجيعا 

يف حتقيق هذا الدف العظيم.. ومن األسباب التي جعلتها خالدة ما ييل:
قدسية  من  به  تتمتع  وما   C احلسني  اإلمام  شخصية  األول:  السبب 

وعظمة، فهو ابن الرسول األعظم األكرم K، وسيد شباب أهل اجلنة.



206

C إضاءات عىل درب سيد الشهداء

السبب الثاين: ألن الثورة عقائدية عادلة. 
السبب الثالث:اإلخالص يف النية هلل رب العاملني، وهذا أهم أسباب البقاء 

واخللود، فام هلل تعاىل يبقى ويدوم ببقائه ودوامه، وما لغريه يفنى بفناء صاحبه.
السبب الرابع: حجم التضحيات ونوعيتها النفيسة املتمثلة يف الروح الطاهرة 
الزكية لإلمام احلسني C، وأرواح أهل بيته وأصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم 

أمجعني.
والتي  والتي سبقته  القتل  التي صاحبت  املأساوية  الصور  اخلامس:  السبب 

جاءت بعده، وهي صور تثري الوجدان وتؤثر يف كل شعور وضمري.
 ،A البيت  أهل  من  العظيمة  للثورة  املباركة  الرعاية  السادس:  السبب 
إحياء  من  عليه  ترتب  وما  لألمة،  الشعبي  الوجدان  إىل  إدخالا  يف  ونجاحهم 

مجاهريي سنوي لذكرى الثورة.
السبب السابع: القيمة احلّية التي تشعرها األمة لإلحياء وتأثرياهتا املباركة يف 

حياهتم اليومية وقضاياهم املصريية الكربى.
السبب الثامن: ما يقوله العلامء والثوار واملصلحني واملفكرين والفالسفة عن 
الثورة، مما يعزز قيمة الثورة يف وعي األمة ووجداهنا، ويؤثر تأثريًا كبريًا يف مسريهتا 

وقضاياها املصريية الكربى.
y	 ما خرجت أرشا وال بطرا وال« :C السؤال ) 2 (: قال اإلمام احلسني

هو  ما   .« جدي  أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإنام  مفسدا  وال  باغيا 
اإلصالح الذي يريده اإلمام احلسني C ؟

اجلواب ) ) (: لقد نفى اإلمام احلسني C عن حركته أربعة أمور. وهي:
األمر األول: نفى أن تكون حركته C من أجل الرياء والسمعة والبهرجة 

اإلعالمية.
الناس  عىل  االستعالء  أجل  من   C حركته  تكون  أن  نفى  الثاين:  األمر 
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والسيطرة عىل مقدرات األمة أو حرف األمور عن مواضعها.
واحلكمة  العدالة  عىل  خروجا   C حركته  تكون  أن  نفى  الثالث:  األمر 

الرشعية.
األمر الرابع: نفى أن تكون حركته C هتديدا ألمن األمة واستقرارها.

األمر  قاعدة  عىل  اإلصالح  هي   C حركته  من  الغاية  أن  عىل  وأكد 
باملعروف والنهي عن املنكر، وأنه C يسري يف كل حركته بسرية جده الرسول 

.C وسرية أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،K األعظم األكرم
أما اإلصالح الذي يريده اإلمام احلسني C فهو عىل قسمني ومها:

األمة  أن  وفيه   ،A البيت  ألهل  الدينية  باملرجعية  يتعلق  األول:  القسم 
أن  إال  منهم،  دينها  ألخذ   A البيت  ألهل  بالرجوع  جالله  جل  اهلل  أمرها 
السياسية واستوىل غريهم  A عىل مرجعيتهم  البيت  أهل  أن غلب  بعد  األمة 
الدينية وبني احلاكم،  املرجعية  التمييز بني  عىل احلكم، وقعت األمة يف شبه عدم 
املرجعية  بني   K األكرم  األعظم  الرسول  جامعية  إىل  تنظر  كانت  أهنا  السيام 
 A البيت  ألهل  يكون  أن  ينبغي  كان  ما  وهذا  والقضائية،  والسياسية  الدينية 
من بعده، إال أهنم غلبوا عىل السلطتني السياسية والقضائية فوقعت األمة يف شبه 
الرجوع للحكام ألخذ دينها منهم، فعمل األمام عيل بن أيب طالب C وابناه 
اإلمامان احلسن واحلسني عليهام السالم عىل تبصري األمة علميًا بوجوب الرجوع 
اإلمام  ثورة  وكانت  احلكام،  من  وليس  منهم  دينها  ألخذ   A البيت  ألهل 
احلسني واستشهاده C هي احلدث األعظم الذي برّص األمة بوجوب الفصل 
بني احلكام وبني املرجعية الدينية، وإال فإن عليها أن تضفي الرشعية الدينية عىل 
الذي سمعته  بعد كل  قبوله  ما ال يمكنها  C، وهذا  يزيد لإلمام احلسني  قتل 
من أحاديث الرسول األعظم األكرم K يف سبطه اإلمام احلسني C، وقد 
استوعبت األمة الدرس عمليا، إال الشذوذ الذين مل يستطيعوا استيعاب الدرس 

فوقعوا يف شبهة: خرج احلسني عىل إمام زمانه فقتل بسيف جده.
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القسم الثاين: يتعلق باإلصالح السيايس يف األمة، حيث كان يزيد يمثل قمة 
الفساد يف احلكم، وكانت ثورة اإلمام احلسني C من أجل إصالح ذلك الفساد، 
وكانت من أهم املطالب تطبيق أحكام الرشيعة، وعدالة التوزيع يف الثروة، واحرتام 
حقوق اإلنسان، واإلصالح املال واإلداري، واإلصالح االجتامعي واألخالقي، 
الرأي اآلخر، وإعطاء الرشعية للمعارضة  واملحافظة عىل وحدة األمة، واحرتام 

السياسية.
y	 للمنرب احلسيني أن يشارك يف إصالح برأيك كيف يمكن  السؤال ) 3 (: 

واقع األمة اإلسالمية؟
أبدأ  وعليه  احلسيني،  للموكب  الثالثة  العنارص  أحد  املنرب   :)  3  ( اجلواب 

بإعطاء تعريف للموكب احلسيني حسب رأيي الشخيص.
الغيبة  عرص  يف  نائبه  أو  املعصوم  بقيادة  األمة  مسرية  هو  احلسيني:  املوكب 
ثالثة  من  املوكب  ويتألف   ،C احلسني  اإلمام  ثورة  أهداف  لتحقيق  الكربى 
وكلها   ) والزيارة  العزائية،  املسريات  احلسيني،  املنرب   ( وهي:  رئيسية  عنارص 
مؤسسة من قبل املعصومني من أهل البيت A. ومن خالل التعريف تتبني لنا 

النقاط التالية:
يوم  C، وأنه استشهد يف  بدأها اإلمام احلسني  الثورة  أن  النقطة األوىل: 
بقيادة  مستمرة  وأهنا  تتوقف،  ومل  تنته  مل  الثورة  أن  إال   ) هـ   60  / حمرم   /  (0(
أشكاال  تأخذ  وأهنا  الكربى،  الغيبة  عرص  يف  الفقهاء  ونواهبم   A املعصومني 
القائم  الثورة تكون بظهور  التغيري من أجل حتقيق أهدافها، وأن هناية  خمتلفة من 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وإقامة دولة العدل اإللي العاملية، وبالتال فإن 

 .C املوكب بعنارصه الثالثة يصب يف اإلعداد لظهور القائم
الرموز  اهتامم  مقدمة  يف  يكون  أن  جيب  احلسيني  املوكب  إن  الثانية:  النقطة 
والقيادات الدينية، وأن يوجه بدقة وموضوعية لتحقيق أهدافه املرشوعة العظيمة.

القدوة  إعطاء  هو  العزائية  للمسريات  الرئيسية  الوظيفة  إن  الثالثة:  النقطة 
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احلسنة للشخصية اإلسالمية املؤمنة املجاهدة من اإلمام احلسني C.. والتفاعل 
اإلجيايب معها، واملطلوب هو توظيف املوكب بعنارصه الثالثة )املأتم، واملسريات 
العزائية، والزيارة( لتحقيق أغراض الثورة، ولكي يفعل املوكب احلسيني يف عملية 

.A اإلصالح فعله كام أراده اإلمام احلسني واألئمة من ولده
السابقة  والرشوحات  والتوضيحات  التعريف  من  نستنتج  الرابعة:  النقطة 

أبعاد املوكب احلسيني وهي:
y	.أوالً: أن املوكب حركة مجاهريية لكل األمة
y	.ثانيًا: أنه يريب األمة عىل االنضباط واتباع القيادة
y	.ثالثًا: أنه ينرش الوعي والثقافة بني األمة
y	.رابعًا: أنه حيرك وجدان اإلنسان وانفعاالته وعواطفه نحو اخلري والبناء
y	.خامسًا: أنه هيتم بقضايا الناس ومهومهم اليومية
y	 سادسًا: أنه يتتبع تطورات األوضاع يف األمة ويقول كلمته وحيدد مواقف

األمة فيها.
y	 سابعًا: أنه يريب عىل العقيدة ويربط حركة األمة ومسريهتا بالعقيدة والرشيعة

وقيمها.
y	 .ثامنًا: أنه يدعو إىل توحد الصف والكلمة
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