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الــمــقــدمــة

بانوراما »يأبى اهلل لنا«: المفهوم والممارسة

أطلــق تّيــار الوفاء اإلســالمّي وحركــة الحرّيــات والديمقراطّية)حق( 
 لفعاليــات عاشــوراء البحريــن فــي    

ً
 رئيســيا

ً
 »يأبى اهلل لنــا« عنوانــا شــعار

 بحســب بيان التدشــين،   هذا الّشــعار العــام 1440 هجــري. وقــد ارتكــز
 الحســينّي في العالقة مــع الذات ومع  علــى إعــادة تأصيــل هذا الشــعار

اآلخرين.

 بألــوان مختلفــة، وأخــذ ُبعــده الواضــح مع  جــرى تصميــم الّشــعار
 والحركة  خالل الشرح الثورّي والعاشورائّي في البيان الذي أصدره التّيار
ى تثبيت المــدى التأصيلي   محــرم الحــرام، حيث جــر مــع هالل شــهر
 في الخليج  للّشــعار، وامتــداده فــي عمــوم مناطق الّصــراع مع دول الّشــر

والمنطقة.

 خاصا خالل عشرة محرم الحرام، 
ً
 الوفاء اإلسالمّي برنامجا نّظم تيار
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كلمات مسجلة للسادة العلماء الشيخ عبداهلل الدقاق، والشيخ  وتضمن 
عبداهلل الصالح، والشيخ فضيل الجزائري، وكانت عالمة البرامج األساسّية 
هــي المحاضــرات التي ألقاها ســماحة الســّيد مرتضى الســندي في مركز 
 من ليلة الثالث المحرم وحتى ليلة الســابع، 

ً
اإلمــام الخمينــّي؟ق؟ ابتــداءا

كربالء. وقد تم  وتناولت قضايا وموضوعات هامة مستوحاة من دروس 
نقل المحاضرات مباشرة، وحظيت بتغطية إعالمية متنوعة.

 الوفاء وحركة )حق( زيارة السفير األمريكي في  في المواقف، دان تيار
 من المحرم، والتي  البحرين ألحد المآتم في العاصمة المنامة ليلة العاشر
 عاشــوراء،  جاءت في ســياق تصعيد الخليفيين للتعديات على مظاهر
 والحركة بأن هذه الزيارة ترمي إلى إضفاء المزيد من التغطية  كد التيار وأ
 التيار  علــى جرائــم الخليفييــن وخاصة في موســم عاشــوراء، وقد أصــدر
والحركة مواقف نددت بهذه الجرائم والتعديات التي شــملت مختلف 
المناطق، بما في ذلك اعتقال الخطباء والرواديد وبعض مسؤولي إدارات 

المآتم.

 في البحرين،   الوفاء وحركة )حق( مســيرات يوم العاشــر تبنــى تّيــار
والتي حملت عنوان »لبيك يا حســين«، وأطلق الســيد مرتضى السندي 
دعــوة مســجلة للمشــاركة فــي هــذه المســيرات بكثافــة وكانت مســيرة 
النويــدرات متمّيــزة بشــعاراتها وهتافاتهــا وروحهــا الحســينّية، وُرفعــت 
 القادة والشــهداء والشــعارات الثورّية، في حين عمدت قوات  فيها صور

المرتزقة إلى قمعها بالغازات الّسامة.
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انتشرت في البحرين المطبوعات والشعارات والفعاليات اإلعالمية 
كما تم رْفع الملصقات الجدارية التي   »يأبى اهلل لنا«،  التي حملت شعار
 الشــهداء والمعتقليــن، إضافة إلــى عبارات لقادة اإلســالم  حملــت صــور
المحمدي األصيل التي تحدثت عن عاشوراء وقيمها. وقد ترافق رفع هذه 
 المواكب العزائية في مختلف مناطق  الملصقات والجداريات مع تسيير
كما تواصلت فعالية »حمد تحت األقدام« في أغلب المناطق. البحرين، 

الثوريــة الخاصــة  إلــى الفعاليــة  الوفــاء وحركــة )حــق(    دعــا تيــار
 مـطـبـوعـــات وتـصـامـيـــم  بالزحـــف نـحـو مـيـــدان الـشهـــداء، وتـــم نـشـــر
فنيــة مختلفــة تدعــو للمشــاركة فــي هــذا التقليــد الثــورّي تحت شــعار                                                
 والحركة   التيار »كربالئيون ال نخشى المنون.. زاحفون زاحفون«، وأصدر
 من   أشادا فيه باالستجابة الشعبية لهذه الفعالية يوم الحادي عشر

ً
بيانا

محرم الحرام بعد انتهاء مراسم عزاء بلدة الديه.

أقامت الجالية البحرانية في مدينة قم المقدســة البرنامج الســنوي 
 من المحرم، بالخروج في موكب عزائي »ليلة الوحشة«،  ليلة الحادي عشر
باتجاه حرم السيدة المعصومة؟اهع؟ وتضمن البرنامج كلمة للسيد مرتضى 

السندي تناولت قضية »النصرة« والمعّية مع اإلمام الحسين؟ع؟

شــاركت الجالية البحرانية في مدينة قم المقدســة في موكب عزاء 
 مــن محرم الحــرام، في  »أنصــار اإلمــام الحســين؟ع؟« ليلــة الثاني عشــر
 اإلمــام الخميني؟ق؟، وألقيــت قصائد عزائيــة تناولت قضية  قاعــة مركــز

كربالء إضافة إلى الوضع السياسي في البحرين.









قـيـم اإلبـاء فـي ثـورة األمـام الـحـسـيـن؟ع؟

الشيخ عبداهلل الدقاق
1 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل علــى محمــٍد وآلــه الطيبيــن 
الطاهرين.

عظــم اهلل أجورنــا وأجوركــم بشــهادة ســيد الشــهداء أبــي عبــداهلل 
الحسين؟ع؟ رائد الملحمة الحسينية المعروفة باإلباء ومن أبرزها قوله 
 القوم »واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أفّر فرار العبيد«.

ً
مخاطبا

لقــد جّســد ســيد الشــهداء؟ع؟ مفاهيــم مقارعــة الظلــم والوقــوف 
 ســيد 

ً
إبــاء، حتــى قــال أحــد أربــاب المقاتــل واصفــا بثبــات وعنفــوان و
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كثر   قــط، المــراد بالمكثــور مــن 
ً
الشــهداء؟ع؟ قائــاًل: »مــا رأيــت مكثــورا

 من                                              
ً
كل حــدٍب وصــوب، أربط جأشــا عليــه األعــداء وتكالبــوا عليــه مــن 

الحسين بن علي؟امهع؟«.

كربالء   في بوغاء 
ً
 فريــدا

ً
فقــد مــات جميع أهله وعياله وبقَي وحيدا

كان إذا حال على طرف  كل حدٍب وصوب لكنه  وكانوا يحملون عليه من 
كان الحسين بن علي؟امهع؟. عزلهم عن آخرهم وجعلهم يتراجعون، هكذا 

 بن ســعد أن  لقد ســاومه يزيد بن معاوية وعرض عليه ابن زياد وعمر
ينزل على حكم يزيد بن معاوية وعرضوا عليه ما عرضوا وبقي الحسين؟ع؟ 
إباء مــن أول حركته   ولــم يتنازل ولــم يتراجع بكل عنفــوان و

ً
 أبيــا

ً
شــامخا

 نفٍس من أنفاســه  كربالء إلى آخر إلى  وخروجــه مــن المدينــة إلى مكــة و
الشريفة.

 
ً
 والمؤمنيــن، تجد البعض يتحــرك تحركا هــذا درٌس لنــا نحــن الثوار
العيب السياســية قد تعصف به في منتصف الطريق   ولكن األ

ً
سياســيا

ويقول إن المصلحة اإلسالمية قد اقتضت أن نتراجع أو أن نتغير. 

 سيد الشهداء؟ع؟ يقول: »ال تراجع عن الحق«. فكر

إباء«.  سيد الشهداء؟ع؟ يقول: »أقدم بكل عنفواٍن و فكر

 بن سعد إلى  د سيد الشهداء وذهب يزيد وابن زياد وعمر
ّ
لذلك ُخل

مزابل التاريخ السياسي.

نســأل اهلل؟زع؟ بحرمــة عاشــوراء وبحرمــة الــدم الــذي ُســِفك في يوم 
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 على هداهم وأن يوفقنا  عاشــوراء وبحرمة ســيد الشهداء أن يوفقنا للسير
كما جّسدها سيد  لتجســيد مالحم البطولة واإلباء في بحريننا الحبيبة 

كربالء. الشهداء ؟ع؟ في 

 رحيم وتواٌب حليم   اهلل لي ولكم إنه غفوٌر أقول قولي هذا واستغفر
والحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل علــى ســيدنا ونبينــا محمــٍد وآلــه 

الطيبين الطاهرين.





أسـاليب الحكم األموي في السيطرة على النخبة والجماهير

الشيخ أحمد النوار
2 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصــالة والســالم على أشــرف األنبياء والمرســلين ســيدنا وحبيب 
قلوبنــا وقائد مســيرتنا أبي القاســم محمد وعلى آلــه الطيبين الطاهرين 

المعصومين.

عظم اهلل أجوركم أيها المؤمنون بذكرى استشهاد اإلمام الحسين؟ع؟.

 الدم على السيف،  ذكرى عاشــوراء، عاشوراء الدم، عاشوراء انتصار
عاشوراء القيم، عاشوراء األهداف.
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فــي هــذه الكلمــة المقتضبــة أريــد أن أســلط الضــوء على أســاليب 
الحكم األموي في مواجهة ثورة اإلمام الحسين؟ع؟ وبقية الثورات ولكن 

بالتحديد في ثورة اإلمام الحسين؟ع؟.

كانت  إن   هذه األســاليب التــي اســتخدمها النظام األمــوي و
ً
طبعــا

كل الطغاة   عند   وتتكرر هي أساليب قديمة، نفس هذه األساليب تتكرر
وهــذا الَمَثــل المعــروف »التاريــخ يعيد نفســه« لذلك أيها األخــوة دعونا 

نتكلم عن بعض هذه األساليب:

التخويف: األسلوب األول الذي استخدمه الحكم األموي في  	
مواجهــة ثــورة اإلمام الحســين؟ع؟ هــو التخويــف، فنجد مثاًل 
 إلى 

ً
أنــه عندما توجه اإلمام الحســين؟ع؟ إلى العراق اســتجابة

كان مــن المفتــرض أن يكون هنــاك الكثير  رســائل أهــل الكوفــة 
 مــن األنصــار   لإلمــام الحســين؟ع؟ وكان الكثيــر مــن األنصــار
المفتــرض أن ينصــروا مســلم بــن عقيــل لكــن ما الــذي حدث؟ 
تــم تخويفهــم، ُقتــل هاني بــن عروة، ُقتل مســلم بــن عقيل وتم 
 من الشام سوف 

ً
 عرمرما

ً
تهديدهم وتخويفهم بأن هناك جيشــا

 منهــم خــاف  يأتــي لمحاربــة اإلمــام الحســين، لذلــك الكثيــر
وتراجــع رغــم أن هــذا الجيــش الوهمي ال واقع لــه؛ ال حقيقة له 

 منهم تم تخويفهم، هذا هو األسلوب األول. ولكن الكثير

الترغيب: األسلوب الثاني الذي استخدمه الحكم األموي في  	
مواجهة اإلمام الحسين؟ع؟ وثورة اإلمام الحسين؟ع؟ المقدسة 
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وهــو  التخويــف  ألســلوب  المقابــل  األســلوب  هــو  والخالــدة 
كما الكل يعرف  الترغيب، فنجد أنه مثاًل يتم ترغيب بعضهم 
 بن سعد، تم ترغيبه بحكم الرّي في العراق فترك  عن قضية عمر
 في 

ً
إمام زمانه، ترك نصرة القيم واألهداف رغبة نصرة إمامه و

فتات هذه الدنيا الفانية وحكم الرّي، فهذا هو األسلوب الثاني 
الذي ُيستخدم.

مســألة الخــوف والشــوق والميــل إلــى الراحــة طبيعيــة، هــذه   من 
 
ً
محركات الســلوك اإلنســاني؛ اإلنســان بطبيعته إذا خاف من شــيئا
إذا رغب بشــيٍء ذهب باتجاهه، نعــم هناك فئة من  هــرب منــه و
النــاس عندهــا قيــم وأهــداف ورؤيــة عقائديــة فربما يتغلبــون على 
 عنها بحالة الشــوق  حالة الخوف والرجاء أو حالة إذا صح التعبير

 الدنيوية. والرغبة في بعض األمور

 من أســاليب  	 تمييــع القيم واألهداف: هنا يأتي أســلوب آخر
 من الطغاة وهو تمييع  الحكم األموي والذي يســتخدمه الكثير
القيــم واألهــداف، فنجــد مثــاًل فــي مــا ُينقــل فــي التاريــخ أن 
بعضهــم يســأل عــن ُحكِم دم البعوضة وال يســأل عــن دم اإلمام 
الحســين؟ع؟ رغم أنه شــارك فــي دم اإلمام الحســين؟ع؟، هذا 
 
ً
 هــذا أســلوب أيضا

ً
تمييــع وضيــاع لألهــداف ولألولويــات، إذا

 أو فــي  يســتخدمه الحكــم األمــوي فــي مواجهــة هــذه األمــور
مواجهة ثورة اإلمام الحسين؟ع؟.
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كلة أقول بأن هناك  	 استخدام الدين والعمائم: من نفس الشا
أســلوب قريب من هذا األســلوب وهو أسلوب استخدام الدين 
 في  والعمائــم فــي إبعــاد الناس، البعض ربما ال يخاف وال يشــعر
 الدنيوية وهو متمسك بالدين والقيم، فلذلك  الرغبة في األمور
كشّماعة في  بعض أساليب الحكم األموي أنه يستخدم الدين 
كما حدث مع شريح  إبعاد الناس عن ثورة اإلمام الحســين؟ع؟ 
 قتل غيره، نعم   قتل اإلمام الحســين؟ع؟ وبّرَر القاضي الذي بّرَر
 
ً
ِه فُقِتل بســيف جدِه، هذا األســلوب أيضا فقالوا خرج عن حّدِ

 على سلوك بعض الناس. يستطيع أن يسيطر

أيهــا األخــوة أيهــا األحبــة هذه األســاليب ليســت أســاليب خاصة 
كل الطغاة إما بعضها أو  بالحكم األموي، هذه أســاليب تســتخدم عند 
 من  كلهــا، نفس الشــيء عندنا لــو ذهبنا إلى البحرين ســنجد بأن الكثير
هــذه األســاليب ُتســتخدم في مواجهة الثورة التــي تحدث في البحرين 
والتــي الزالت مســتمرة وســوف تســتمر، فنجد بــأن الحكم فــي البحرين 
يســتخدم بعض هذه األســاليب، فيســتخدم مثاًل حالــة التخويف من 
خالل السجن والتعذيب والتشريد وسحب الجنسيات و...، ويستخدم 
 من خــالل إعطاء بعض هؤالء الذين يميلون إلى زخرفة 

ً
الترغيــب أيضا

كأرض هنا ومال هناك وبعض المزايا  هذه الدنيا بعض المكاسب اآلنية 
كل جرائمه. فيميلون مع هذا النظام ويدافعون عنه رغم 

 نجد حالة من اســتغالل الدين بصورة بشــعة، ولألسف نجد 
ً
أيضا

 للنظام  بعــض العمائــم التي ترتبــط بمثل هذا المشــروع الخليفي وتبــرر
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هذه االنحرافات وهذه البشــاعة وهذا الظلم، هذه العمائم التي تركت 
 من حطام 

ً
القيم واألهداف واإلسالم وباعت دينها لتذهب تشتري شيئا

 من حطام الدنيا من هذا النظام.
ً
الدنيا وتأخذ شيئا

أيهــا األخــوة علينــا أن نكــون واعيــن ملتفتين على بصيــرٍة من ديننا 
كيــف ثار  ى اإلمــام الحســين؟ع؟ علينــا أن نلتفــت  عندمــا نحيــي ذكــر
اإلمام الحسين؟ع؟؟ وبأي أسلوب؟ وبأي طريقة؟ ولماذا ثار؟ هل نفس 
 من أجلها اإلمام الحسين موجودة عندنا أو ال؟ وكيف  األسباب التي ثار
 علينا أن نلتفت لها وندرســها، هذا  واجهــه الحكــم األموي؟ هذه األمور

هو اإلحياء الحقيقي لثورة اإلمام الحسين؟ع؟.

ى اإلمام الحســين؟ع؟  أيهــا األحبة، أيهــا األخوة، ونحن نحيي ذكر
وعاشــوراء علينا أن نرتبط بقيم وأهداف عاشوراء واإلمام الحسين؟ع؟، 
كل يوٍم  علينا أن نقرأ عاشــوراء وكل تفاصيل عاشــوراء؛ ألن عاشــوراء في 
تتجــدد بوجــوٍه جديــدة وبأســماٍء جديــدة، فإمــا أن نكون في معســكر 

 يزيد، علينا أن نختار. إما أن نكون في معسكر الحسين؟ع؟ و

والحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل علــى محمــد وآلــه الطيبيــن 
الطاهرين المعصومين.





يـــــــأبـــــــى اهلل لـــــــنـــــــا

السيد مرتضى السندي 
3 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهــم صــل علــى محمــٍد وآل محمــد وعجــل فرجهــم وفرجنــا بهــم                  
كريم. يا 

ى   محــرم الحرام وقرب ذكر عظــم اهلل أجورنا وأجوركم بحلول شــهر
االستشهاد األليم لإلمام الحسين؟ع؟.

ورد عــن اإلمام الحســين بن علي؟ع؟ أنه حينمــا حاصره األعداء في 
 في القوم وصرخ: »أال إن الدعي ابن الدعي 

ً
كربالء، وقف خطيبا صحراء 

قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى اهلل لنا ذلك 
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ورســوله والمؤمنون وجدود طابــت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس 
أبية من أجل أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام«.

 هذا العام »يأبي اهلل   الوفاء اإلســالمي وحركة الحق شــعار أعلن تيار
لنــا« وهذه الكلمة التي اســتقيناها من خطاب اإلمام الحســين؟ع؟ ومن 
 تمتد 

ٌ
إنما هي مدرسة كربالء ليست بقعة جغرافية و كربالء؛ ألن  مدرسة 

كربالء   األزمان والعصور، نحن اليوم في أمس الحاجة الستلهام دروس  عبر
ودروس عاشوراء لذلك نحاول من خالل هذه اللقاءات التي ستكون في 

كلمات اإلمام الحسين؟ع؟. الخمس الليالي القادمة أن نضيء على 

عندما قال اإلمام الحسين؟ع؟ يأبى اهلل لنا ذلك، في اللغة العربية 
كلمة يأبي هي: امتنع واالمتناع الشــديد، ليس االمتناع فحســب  معنى 
كلمة اإلبــاء مرتين  في   اإلمام الحســين؟ع؟  بــل االمتنــاع الشــديد، وذكر
 الذي  خطبته، المرة األولى حينما قال »يأبى اهلل لنا« ذلك، وهو الشعار
 قال »ونفوٌس أبية« وقــد وردت هذه الكلمتين  تبنينــاه، وفــي مقطع آخر
كتاب  إبــاء فــي القــرآن الكريم عدة مــرات فمثاًل يذكــر صاحب  يأبــى و
الراغب في مفردات القرآن الكريم، اإلباء بمعنى شــدة االمتناع وكل إباء 

كل امتناع إباء. امتناع وليس 

 اإلباء ليس االمتناع فحســب بل شــدة االمتناع، هذا ما نريد أن 
ً
إذا

 منا قد يرفض الــذل ولكن عندما تضغط  كثير  إليــه فــي قضية أن  نشــير
 منا قد يرفض الظلم ولكن عندما  كثير عليــه الظــروف قد يرضخ للذل، 
 منا يرفض االستســالم ولكن  كثير تضغــط عليــه الظروف يقبل بالظلم، 
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عندمــا تضغــط عليه الظروف يرضخ لالستســالم، اإلمام الحســين؟ع؟ 
كانت هناك  اســتخدم مفــردة اإلبــاء، يأبــى اهلل لنا بمعنى بأنه حتى لــو 

ظروف ضاغطة على اإلنسان يجب أن يمتنع امتناع شديد.

 مــن أولئــك الذين يبــررون مشــاركتهم فــي االنتخابات  كثيــٌر اليــوم 
الصورية الشكلية القادمة يقولون أنه ال طاقة لنا، تعب شعب البحرين، 
 بيدي  كان األمــر تعــب المســاجين، تعبــت األمهــات، هــذا الــكالم إذا 
 إلى مسألة في غاية األهمية  وبيدك، ولكن هنا اإلمام الحسين؟ع؟ أشار
وهــي أن اإلبــاء الموجــود هو من اهلل؟زع؟ وليس إباء منــي ومنك، عندما 
 قــال: يأبــى اهلل، اهلل؟زع؟ يرفــض ذلــك، هــذا اإلبــاء يرفضــه لنا، من  عّبــر
كنا مؤمنيــن فإن اهلل؟زع؟ يقرن  نحــن؟ يرفضــه لنا بما نحــن مؤمنين، إذا 
<1، فيقرن عزة اهلل؟زع؟  �نَ �ي ِم�نِ ُم�ؤْ

ْ
�ةُ َوِلَرُس�ِلِه َوِلل ِعرنَّ

ْ
ِه ال

َ
عزتنا بعزته، يقول: >َوِلّل

التي هي في مقابل الظلم، يقرنها بعزة اهلل؟زع؟.

هنــا عندمــا نقــول يأبــى، هــذه إرادة مــن إرادات اهلل؟زع؟، واإلرادة 
اإللهية على قسمين:

كما هي إرادة اهلل؟زع؟ بطلوع  	 اإلرادة التكوينية: التي ال تتخلف 
 أو بمجيء الليل أو  الشمس أو بغياب الشمس أو بمجيء النهار
كل هــذه إرادة تكوينية، هذه اإلرادة التكوينية ال  بــدوران األرض، 
 في إيقافها وفي إيجادها. تتخلف وال تتوقف، ليس لإلنسان دوٌر

كمؤمنين،  	   كبشــر اإلرادة التشــريعية: وهي توجيه اهلل؟زع؟ لنا 

1. المنافقون: 8
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يقــول لنــا أريــد لكم أن تصلــوا، أن تدخلــوا الجنــة، ولكن نحن 
إذا خالفنــا اهلل؟زع؟ ال ندخل  إذا أطعنــا اهلل؟زع؟ ندخــل الجنــة و
 اإلمام  الجنة، هذه اإلرادة تســمى اإلرادة التشريعية، عندما عّبر
الحســين؟ع؟ بأنه يأبى اهلل لنا ذلك، إشــارة إلى هذا النوع من 
اإلرادة، بإمكان اإلنسان بأن يرفض الذل واالستسالم والخضوع 
والخنوع للطغاة والمجرمين وبإمكانه أن يستسلم إلرادة الطغاة 
 التــي يأباها  ثــار؟ وما هــي األمور والمجرميــن، ولكــن مــا هــي اآل

؟
ً
 شديدا

ً
اهلل؟زع؟ ويمنع عنها منعا

 بين اثنتين   األول هــو ما ذكره أال أن الدعــي وابن الدعي قد ركز األمــر
 الذي يرفضه اهلل ويأباه اهلل؟زع؟ هو االستســالم  بين الســلة والذلة، األمر
إلرادة الطغــاة والمجرمين، إذا استســلم المؤمــن والمجاهد إلرادة الطغاة 
والمجرمين، عندما يخّيره الطغاة بين االستســالم أو الموت، فإن عليه 
 عنه اإلمام   على الحيــاة الذليلة، وهي مــا عّبر  المــوت العزيــز أن يختــار
 عنها  الحســين؟ع؟ »موٌت في عز خيٌر من حياٍة في ذل«، وهي التي عّبر
يأبــى اهلل لنــا، إذن المطلــوب بأنــه عندمــا يخيرنــا القاضــي بين الســلة 
والذلــة، بيــن مصــارع الكــرام وبيــن حيــاة الــذل والهــوان فــإن المؤمنين 
والحســين والســائرين علــى خط الحســين يختارون المواجهــة التي قد 

تكلفهم حياتهم وراحتهم وأمنهم وحريتهم.

يــا شــعب البحريــن، يــا شــباب البحريــن، يــا إخوتنــا الثائريــن فــي 
البحريــن، ال يدخلكــم اليــأس والضعــف والهــوان، إخوتنــا وأعزتنــا مــن 
يرزحــون فــي غياهب الســجون، يا مــن طالت عليهم الليالي بقســوتها، 
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أيتها األمهات الصابرات، ال ينبغي أن نضعف أو نهون أو نستسلم إلرادة 
 وأن نعيش العزة والكرامة وأن  الطاغــي، اهلل؟زع؟ يريــد لنا أن نحيى أحرار
ال نرضخ وال نستســلم للطغاة والجبابرة، إذا استســلم المؤمنون وخضعوا 
كمــن   للظلــم ونكــون  إلرادة الطغــاة فــإن ذلــك تمكيــٌن وبقــاٌء وانتشــاٌر
ا 

َ �ا ُك�نّ
ُ
ال َ ْم  �ة �ةُ َم ُك�ن �ي �ا �نِ

ُ
ال َ ســاهم فــي ظلــم نفســه، الذيــن قــال لهــم: >�ة

َها<1  �ي ُروا �نِ َها�جِ �ةُ ِه َواِسَع�ةً �نَ
َ
ْر�نُ الّل

ؤَ
ُك�نْ ا ْم �ةَ

َ
ل
ؤَ
�ا ا

ُ
ال َ ْر�نِ  �ة

�ؤَ
ْ
�نَ �نِ�ي ال �ي َع�نِ �نْ ُمْس�ةَ

 عن هؤالء الذين ظلموا أنفســهم، لماذا ظلموا أنفســهم؟ ألنهم  اآلية تعبر
استسلموا إلرادة الطغاة والجبابرة.

 الرحيل واالبتعاد  إما خيار  المواجهة و المؤمن أمام خيارين، إما خيار
 الهجرة والعدة  عن ساحة المواجهة ولكن دون االستسالم والتسليم، خيار
 الطاغية المجرم ابن زياد ويزيد بن  واإلعداد والمقاومة، لذلك عندما خّير
معاوية اإلمام الحسين؟ع؟ بين الحرب العسكرية وبين االستسالم والذلة، 
صــدح بصوتــه ورفع صوته بأنه »هيهات منا الذلة«، اإلمام الحســين؟ع؟ 
إنما   في الحــرب العســكرية ولكن ال عــن خوف ورعــب، و

ً
لــم يكــن راغبــا

 بســببه ألنه إن قاتلهــم وقتلهم  كان يخشــى علــى القــوم أن يدخلــوا النــار
 وفي حال قاتلهم وقتلوه سيدخلون النار؛ ألنهم يواجهون  سيدخلون النار
كان يبكي اإلمام  اإلمام المعصوم وحجة اهلل وخليفته في األرض، حينما 
كان   بسببه فما  كان يبكي على القوم؛ ألنهم سيدخلون النار الحسين؟ع؟ 
 االستســالم فكان   المواجهة وأما خيار عند اإلمام الحســين؟ع؟ إال خيار
 بشــكٍل قطعي لــدى اإلمام الحســين؟ع؟؛ ألن فيه تمكيٌن 

ً
 مرفوضــا

ً
خيــارا

1. النساء:97
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 للرذيلة  للظلم والفساد والجور، وفيه ظلٌم للنفس ولألجيال، وفيه انتشاٌر
 للمؤمنيــن، وردت 

ٌ
 فيهــا إذالل  اآلخر ومــوٌت ومحاصــرٌة للفضيلــة، واألمــر

كل شــؤونه إال أن يذل  رواية عن اإلمام؟ع؟: »إن اهلل قد فوض لإلنســان 
 اإلنسان مفوضة إليه إال أن يقبل الذل، لذلك عندما عّبر  كل أمور نفسه«. 
، لذلك 

ً
 شديدا

ً
اإلمام الحسين؟ع؟، قال: »يأبى اهلل لنا«، أي يرفض رفضا

ليس من خياراتنا وليس من حقنا أن نقبل بالذل وأن نعيش الهوان تحت 
«، ال، اهلل؟زع؟ 

ً
 شيئا مبررات »الواقعية وفن الممكن وأننا ال نستطيع أن نغّير

يأبى أن نعيش وأن نقبل حياة الذل واإلمام الحسين؟ع؟ قد قطع الطريق 
كل الناس، من هو أعظم من اإلمام الحسين؟ع؟؟! حيث قدم اإلمام  عن 
 من أجل العزة والكرامة، ورفض 

ً
الحســين؟ع؟ نفسه الزكية الطاهرة قربانا

الذل والهوان.

 يمكــن أن نضــرب مثالين للذين  نحــن فــي عصرنــا وزماننا الحاضر
رفضــوا الذل وعاشــوا اإلباء حتــى لقوا اهلل؟زع؟ مضرجين بدمائهم، ســقوا 

هذه الشجرة التي زرعها اإلمام الحسين؟ع؟ شجرة العزة والكرامة:

الشــهيد الســعيد محمــد باقــر الصــدر: عندمــا جاءه مســؤول  	
االســتخبارات العراقية »فاضــل البّراك« وبدأ يفاوضه: بأن قّدم 
 من أجل أن يعفو عنك صدام اللعين، قال له: فقط 

ً
تنازاًل بسيطا

 واســحب فتواك فــي حكم االنضمام إلــى حزب البعث  أعتــذر
 ذلك،  وصدام مستعد أن يعفو عنك، أبى السيد الشهيد الصدر
قال له: ال نريدك أن تســحب فتواك، أدن الثورة اإلســالمية في 
 ورفض ذلك، قال لــه: ال نريد منك  إيــران، أبى الشــهيد الصــدر
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شــيء، امدح الحكومة؛ ألنها عملت الشوارع وألن يوجد لديها 
تعليم راقي وللخدمات التي تقدمها إلى أبناء الشعب العراقي، 
رفــض وأبــى ولم يمدح النظــام البعثي ولو بكلمــة واحدة، بكى 
حينها فاضل البّراك مســؤول االســتخبارات العراقية، بدأ يبكي 
كلمتــه المعروفة: »حيف على  بيــن يدي الشــهيد الصدر، وقال 
كان  كلــه الگاع«، بدأ يبكي بين يدي الشــهيد الصدر،  مثلــك يا
 ليقبــل حياة الهوان   أن يقبل بأي مبرر بإمــكان الشــهيد الصــدر
والــذل ويعيــش بقية حياته ويدرس في الحوزة العلمية ويؤلف 
الكتب العلمية الراقية والكبيرة، ولكنه أبى ورفض ومشى وسار 

على خط اإلمام الحسين؟ع؟.

 وأن  	 الشهيد باقر النمر: الشهيد النمر؟وضر؟ طلبوا منه أن يعتذر
يتراجــع عــن مواقفه، عندما أخــذوه إلى المحكمة، ســألوه: هل 
أنــت علــى مواقفك؟ قال: نعم أنا علــى مواقفي، أطلب بخروج 
 قضية وثورة البحرين، وأرفض  درع الجزيرة من البحرين، وأناصر
حكم آل ســعود، وأرفض البيعة آلل ســعود، قال له: تراجع قلياًل 
وقدم رسالة اعتذار، ونحن سنجلب لك العفو عن اإلعدام، رفض 
 ولــم يقبل ولــم يخضع، جــاؤوا إلى عائلتــه وأرادوا  الشــهيد النمــر
أن يقنعــوا عائلتــه بأن ُيقّدموا التماس ويكتبوا رســالة إلى الطغاة 
المجرمين بأن يعفوا عن الشــيخ النمر؟وضر؟، فاتصل الشــيخ النمر 
بعائلته وقال: »هذه القضية قضيتي وهذه الحياة حياتي وال أبرء 
 للتاريخ، أراد 

ً
ذمتكم إذا طلبتم العفو عني«. أراد أن يسجل موقفا



 الذل الذي علق بلباس  أن يســتنهض األمــم، أراد أن ينفض غبــار
وحياة األمة التي اعتادت أن تعيش بحياة الذل والهوان.

كربالء، نستلهم منها العزة والكرامة  نحن اليوم على مائدة مدرسة 
كنا معكم فنفور   »يا ليتنا  واإلباء والشــموخ ونحن الذين نهتف ليل نهار
كربالء باقية حاضرة، وهذه الساحات  كربالء لم تنتهي،   ،»

ً
 عظيما

ً
فوزا

كربالء، نحن الذين نقرأ في سجود زيارة  كلها مدارس وساحات وقضية 
كرين على مصابهــم، الحمد هلل  عاشــوراء: اللهــم لك الحمد حمد الشــا
علــى عظيــم رزيتــي، اللهم ارزقنا شــفاعة الحســين يوم الــورود وثبت لنا 
قــدم صــدٍق عندك مع الحســين؟ع؟، قدم الصدق مع الحســين؟ع؟ هو 
 على خطى الحسين؟ع؟ وعلى منهج الحسين؟ع؟، ال نبحث عن  السير
تبريرات وال نتهرب عن مســؤولياتنا وال نقبل بحياة الذل والهوان عندما 
 الحسين؟ع؟: »موٌت في  تتعارض مع الموت العزيز، ويكون شعارنا شعار

عز خيٌر من حياٍة في ذل«.

الســالم عليــك يــا أبــا عبــداهلل وعلــى األرواح التــي حلــت بفنائك 
 وال جعله   ما بقيت وبقي الليل والنهار

ً
 سالم اهلل أبدا

ً
عليكم مني جميعا

 العهد مني لزيارتكم. آخر

الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحسين 
وعلى أصحاب الحسين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



ثــــــقــــــافــــــة الــــــمــــــوت

سيد مرتضى السندي
4 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهــم صــل علــى محمــٍد وآل محمــد وعجــل فرجهم وفرجنــا بهم               
كريم. يا 

السالم عليك يا أبا عبداهلل وعلى األرواح التي حلت بفنائك عليكم 
 ما بقيت وبقي الليل والنهار

ً
 سالم اهلل أبدا

ً
مني جميعا

الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحســين 
وعلى أصحاب الحسين.
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 ورحمة اهلل وبركاته السالم عليكم أيها األخوة الحضور

 علــى ســلوك وحركة اإلنســان في 
ً
 جــدا كبير   الفهــم للمــوت لــه أثــٌر

 إلى الموت على أنه نهاية المطاف والحياة، وأن  الحيــاة، فحينمــا ننظر
به ُتختتم حياتنا وأن ال يوجد شيء بعد هذه الحياة، مواقفنا في هذه 
الحيــاة الدنيــا تكــون من نمط معيــن، لذلك األمة التــي تخاف وتجزع 
 أمة ذليلة 

ً
من الموت والفرد الذي يخاف ويجزع من الموت، هي دائما

وضعيفة ومنهارة ومتقهقرة وكذلك األفراد.

هناك موقفين أمام الموت: 

الجزع والخوف من الموت. 	

موقف تحدي ومواجهة الموت. 	

عندما نأتي ألي أمة وألي فرد تغلغل فيه أسباب الخوف من الموت 
نجدهــا أمــة ضعيفــة ومنهــارة وخاوية، أفضــل األمم للطغــاة هي األمم 
التــي تخــاف الموت، الطغاة والجبابرة يتمنون أن األمم التي يحكمونها 
 وال  تخــاف مــن الموت؛ ألن خوف األمة من المــوت يدفعها أن ال تغامر
تقاوم وال تواجه وتكون طّيعة مرنة في أيدي الطغاة، هذه ثقافة الجزع 
 وخلفيات وأسباب، أحد  والخوف من الموت، هذه الثقافة لها جذور
كلما تعلق وأحب  أهم أســباب الجزع من الموت هو »التعلق بالدنيا«، 
 بالدنيا وكلما بنى اإلنسان آماله على الدنيا خاف وجزع  وانغمس وعّمر
مــن المــوت، ولكــن فــي المقابل أولئــك الذين بنــوا آخرتهم ولــم يكترثوا 
كبقية الناس  كانوا يعيشون  إن   بدنياهم، لم يهتموا ببهارج الدنيا و

ً
كثيرا
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 قلوبهم، هــؤالء نجد أرواحهم  إال أن هــذه البهــارج لم تأســرهم ولم تأســر
 وال يعيرون الموت أهمية بل ال يخافون من الموت  ق في عالٍم آخر

ّ
ُتحل

ويتحدون الموت باقتحام الموت.

كثيرة من  كثيرة من التعلق بالدنيا وأمام مشاهد  نحن أمام مشاهد 
كربالء. عدم العبأ بالموت في ساحة 

 بن سعد أن يقاتل اإلمام الحسين؟ع؟، عمر  حينما ُيعرض على عمر
عطي حكم مدينتين فناداه ابن 

ُ
كان من أشراف القوم ولكن قد أ بن سعد 

زيــاد وعــرض عليــه بأن يعطيه حكــم الرّي إضافة إلى تلــك المدن التي 
 بن ســعد متعلٌق ومتمســٌك بالدنيــا ومحٌب للدنيا،  عطــي ملكها، عمر

ُ
أ

أراد أن يجمع في قلبه حب الدنيا والنجاة في اآلخرة، في المنعطفات 
 إما  المصيرية ال يمكن أن نجمع بين الدنيا وبين اآلخرة، علينا أن نختار
 بن ســعد قال:   بن ســعد، عمر إما اآلخرة، جاؤوا ليســاوموا عمر الدنيا و
أعفني عن قتال الحســين وســمى له بعض األشخاص، رد عليه ابن زياد: 
قلت لك جئت أستشــيرك ال اســتأمرك، أنا جئت أســالك، أستشــيرك، 

هل تريد أو ال تريد؟

كانت بأنه متعلٌق بالدنيا فقال له: إما   بن سعد مشكلته  قلب عمر
أن تقاتل الحسين أو نسلب منك ملك المدن والبلدات التي أعطيناك 
 بن ســعد أن   جعل عمر إياهــا قبــل عرضنــا عليك ُملك الرّي، هذا األمر
يقّدم الدنيا وحب الدنيا على اآلخرة، هذا أحد األســباب الذي يجعل 

اإلنسان يبتعد ويخاف من الموت.
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كبر؟ع؟ عندما وجد أباه يضع رأســه بين  فــي المقابــل نجد علي األ
كبر:     <، ســأله علــي األ ع��ن � را�ج ل�ي ا اإ �ن ا هلل واإ �ن ركبتيــه ويســترجع، قال: >اإ
ما بك يا أبتاه؟ قال: أرى القافلة تســير والمنايا تســير ورائهم. انظروا إلى 
القلــب الــذي لم يتعلق ويتلوث بالدنيا، الذي لم يكن لحســاب الموت 
ولــم يعبــأ بالمــوت، قال: أبتاه أولســنا علــى الحق؟ قال: بلــى والذي إليه 
 ال نبالــي. هــذه ثقافة عدم العبــأ بالموت وعدم 

ً
مرجــع العبــاد، قــال: إذا

 ال نبالي 
ً
الخوف من الموت ومقاومة وتحدي الموت بالموت، قال: إذا

أوقعنا على الموت أم على الموت وقعنا.

كان موقفــه موقف صحيح، وكان في ذلك  ال فــرق بالنســبة له، إذا 
تأديــة إلــى تكليفنا ورســالتنا وقضيتنــا ومبادئنا، ينبغــي أن ال نخاف من 
المــوت، بالعكس هــذا فرصة القتحام الموت والوصول إلى الهدف وهو 
 ال نبالــي أوقعنــا علــى المــوت أم علــى المــوت 

ً
القــرب مــن اهلل؟زع؟، »إذا

وقعنا«.

كان عمره ثالثة  فــي مشــهٍد آخر، ُيقــال: أن القاســم بن الحســن؟ع؟ 
 ســنة، يعني نحن نســتطيع أن نقول مراهق في هذا الزمن، جاء له  عشــر
اإلمام الحسين؟ع؟ بعد أن جاء عدة مرات يسترخص اإلمام الحسين؟ع؟ 
ليشــارك فــي المعركــة، فــكان يــرّدُه اإلمام الحســين؟ع؟ فيذهــب ويعود، 
يذهــب ويعــود، بعد ذلك جاء فقال له اإلمام الحســين؟ع؟: »كيف ترى 
كل األمة موقفها يتحدد من خالل نظرتها  الموت؟« انظروا إلى السؤال؛ ألن 
إلــى المــوت، غالبية الناس تخاف المــوت لذلك نحن نجد في مقارعة 
الظالميــن الذيــن يقارعــون ويتحملــون ويصمــدون ويســتمرون ويقاومون 
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كل األمم، هــم أولئك الذيــن ال يعبأون بالمــوت، أما  هــم قلــة قليلة فــي 
أولئــك الذيــن يخافون ويجزعون من الموت فإن الموت يشــل مواقفهم، 
 فــي المواقف والقــرارات الصعبة 

ً
 ســليما

ً
ال يســتطيعون أن يتخــذوا موقفا

كل األمم هكذا، مجتمعاتنا ليست خارجة من هذه السّنة  والمصيرية، 
 الموت نجد  التــي جــرت على طــول التاريخ، عندما تصطدم مــع حاجز
أن المقبلين على الموت هم قلة قليلة، والذين يجزعون من الموت هم 
كثرة في األمم، عندما نجد هذا التراجع والذلة واالنحطاط في أي أمة، 
علينــا أن نفتــش عن نظرتهــم إلى الموت، لذلك اإلمام الحســين؟ع؟ من 
كان يقول:  الذيــن لــم يعبــأوا بالموت في ســبيل المبــادئ والقيم، لذلــك 
»إني ال أرى الموت إال سعادة«، ليس فقط ما أخاف من الموت، يتحول 
الموت عندي إلى سعادة، القاسم يقول: »في نصرتك أحلى من العسل«. 

 يتحول هذا الخوف والجزع وتنقلب الصورة.
ً
إذا

لذلــك مــن هــم األحــرار؟ هــم أولئــك الذيــن يمتلكــون قرارهــم في 
كلمــة »ال« في  المواقــف الصعبــة والمصيريــة، الــذي يســتطيع أن يقــول 
كلمته وموته هذين الحرفين، عندما  وجه الطاغوت، عندما يكون بين 
كلمة »ال« في وجه الطاغوت قد يكلفه حياته، هؤالء هم الذين  ينطق 
قــد يغيــرون التاريخ ومواقفــه، ليس أولئك الذين يتــرددون في المواقف 

 من الموت.
ً
الصعبة خوفا

توجد رواية عن اإلمام الصادق؟ع؟ تقول: »حب الحياة من الذل«. 
كلمــا أدى بــه إلى الــذل في الحيــاة وكلما  كلمــا تعلــق اإلنســان بالحيــاة 
 فــي حياته، 

ً
كريما  

ً
كلما عــاش عزيزا تخلــى اإلنســان عــن عوالق الحيــاة 
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 الموت   هناك حث على ذكر
ً
لذلــك نحن في تعاليمنا اإلســالمية دائمــا

الشــهادة  فــي حــب  فــي ســبيل اهلل؟ج؟؛ ألن  والقتــل  الشــهادة  وحــب 
واإلقبــال علــى الشــهادة والتمرد والتحــدي على الموت حرية اإلنســان، 
 إلى الحياة والموت على أن هذه هي نهاية المطاف  نحــن حينمــا ننظر
والمــوت هــو خاتمة هذا المطاف ســيصعب علينــا أن نتمرد على هذه 
الحيــاة ونقتحــم المــوت ولكــن نحــن أبنــاء مدرســة القــرآن الــذي يؤكد 
 أن هنــاك حيــاة أخــرى هي غائبــة عن أعيننــا، عندما 

ً
 وتكــرارا

ً
لنــا مــرارا

ِ� ُهًدى  �ي ْ�جَ �نِ � َر�ي
َ
ا�جُ ل َ ِك�ة

ْ
ِلَك ال

يتحــدث القــرآن عــن الغيــب >الم 1 �نَٰ
<1 اإليمان بالغيب هو اإليمان بوجود  �جِ �يْ

عنَ
ْ
ال  �جِ

��نَ ِم�نُ �ؤْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
�نَ 2 ال �ي �ةِ

ُم�ةَّ
ْ
ل ِ

ّ
ل

حياة أخرى وثواب وعقاب بعد هذه الحياة الدنيا، إذا استطاع اإلنسان 
أن يفتح بصرُه إلى تلك الحياة استطاع أن يقتحم ذلك العالم الغيبي، 
ِك�ن 

َٰ
اٌء َول َ ْ��ي

ؤَ
ْل ا َ ۚ  �ج ْمَ�ا�ةٌ

ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي ُل �نِ�ي َس�جِ

�ةَ �ةْ ُ �ا ِلَم�ن �ي
ُ
�ل �ةُ � �ةَ

َ
بعد ذلك نفهم >َول

ْل  َ <2 المشكلة فينا، نحن ال نستشعر، المشكلة في فهمنا >�ج ُعُرو�نَ ْ سش
� �ةَ

َّ
ل

<4، عندما ينفتح  ��نَ �ةُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْ��ي

ؤَ
ْل ا َ <3 >�ج ُعُرو�نَ ْ سش

� �ةَ
َّ
ِك�ن ل

َٰ
اٌء َول َ ْ��ي

ؤَ
ا

فهمنا إلى مســألة أن الشــهادة واقتحام الموت والتمرد على الموت وأن 
 في مواجهة الطاغوت  ال نعبأ بالموت حينذاك نستطيع أن نتخذ القرار
والجبابرة والمســتكبرين ونتحدى هــؤالء الطواغيت والمجرمين، لذلك 
كربالء للموت، نأتي لعلي  كربالء ونتصفح فهم  حينما نأتي إلى مدرسة 

1. البقرة: 3-1

2. البقرة: 154

3. البقرة: 154

4. آل عمران: 169
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 إليــه على أنه   الــذي لــم يعبــأ للمــوت، نأتي للقاســم الــذي ينظر كبــر األ
أحلى من العســل، عندما نأتي لإلمام الحســين؟ع؟ الذي هو معلٌم في 
هــذه المدرســة عندمــا قــال: »إنــي ال أرى المــوت إال ســعادة والحياة مع 

الظالمين إال برما«.

ى  كنا نر ، أن نراجع موقفنــا من المــوت، إذا 
ً
 فــردا

ً
كلنــا، فــردا علينــا 

أنفســنا بأننا نخاف أن نقتحم الموت فلنوّطن أنفســنا على حياة الذل، 
ولكن إذا استطعنا أن نتمرد ونقاوم الموت وأن نقتحم الموت والغمرات 

 والعزة والكرامة واإلباء.  فإننا سوف نعيش عيشة األحرار والمخاطر

نحن في الدعاء نقول: »اللهم أحيينا حياة محمٍد وآل محمد وأمتنا 
ممــات محمــٍد وآل محمــد«، حيــاة محمــد وآل محمــد هــو حيــاة العــز 

والكرامة وعدم العبأ بالموت في سبيل الدين والقضية والرسالة.

نســأل اهلل؟زع؟ أن يتغمد شــهدائنا بواســع رحمته فهم الذين أبصروا 
وا الطريق ولم يعبأوا بالموت بل تسابقوا للموت لينيروا لنا 

ُ
الحقيقة وشّق

ولبقية األجيال ولشعبنا الطريق.

نسأل اهلل؟زع؟ لهم الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا الشهادة في سبيل اهلل 
وأن نكون من السائرين والحافظين لرسالة الشهداء وثقافة الشهداء.

والحمد هلل رب العالمين وصلى اللهم على محمٍد وآله الطاهرين.





نـــــصـــــرة الـــــحـــــســـــيـــــن؟ع؟

السيد مرتضى السندي
5 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد هلل رب العالميــن وصــل اللهــم علــى محمــٍد وعلــى آل بيته 
الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام 

يوم الدين.

الســالم عليــك يــا أبــا عبــداهلل وعلــى األرواح التــي حلــت بفنائك 
 وال جعله   ما بقيت وبقي الليل والنهار

ً
 سالم اهلل أبدا

ً
عليكم مني جميعا

 العهد مني لزيارتكم. اهلل آخر

الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحسين 
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وعلى أصحاب الحسين.

 ورحمة اهلل وبركاته السالم عليكم أيها األخوة الحضور

�نَ  �ي ِم�نِ ُم�ؤْ
ْ
َرٰى ِم�نَ ال �ةَ ْ َه اسش

َ
�نَّ الّل كتابه الكريم: >اإِ قال اهلل تعالى في محكم 

  ۖ ��نَ
ُ
ل �ةَ �ةْ ُ ��نَ َو�ي

ُ
ل �ةُ �ةْ �يَ

ِه �نَ
َ
ِل الّل �ي  �نِ�ي َس�جِ

��نَ
ُ
ل ا�ةِ

َ �ة ُ ۚ  �ي
�ةَ

�نَّ َ �ج
ْ
ُهُم ال

َ
�نَّ ل

ؤَ
ا ُهم �جِ

َ
ْمَ�ال

ؤَ
َسُهْم َوا �نُ �ن

ؤَ
ا

.1> �نِ
آ
ْرا �ةُ

ْ
ِل َوال �ي �جِ

�ن �إِ
ْ
َرا�ةِ َوال �ْ

ا �نِ�ي ال�ةَّ
ً ِ� َ��ةّ �يْ

َ
َوْعًدا َعل

�نْ  ُكم ّمِ �ي �جِ �ن َاَر�ةٍ �ةُ �ج ٰ� �ةِ
َ
ْم َعل

ُ
ك

ُّ
ُ�ل

ؤَ
�ا َهْل ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

ؤَ
ا ا َ وقال تعالى: >�ي

ْمَ�اِلُكْم 
ؤَ
ا ِه �جِ

َ
ِل الّل �ي َاِهُدو�نَ �نِ�ي َس�جِ �ج

َرُس�ِلِه َو�ةُ ِه َو
َ
الّل ��نَ �جِ ِم�نُ �ؤْ ٍم 10 �ةُ ِل�ي

ؤَ
ا�جٍ ا

َعدنَ
ْم<2.

ُ
ِسك �نُ �ن

ؤَ
َوا

.3> ��ن ِ��جُّ
ا �ةُ �ا ِمّمَ �ةُ �نِ �ن ّرَ َ��ةَّٰى �ةُ �جِ

ْ
�ا ال

ُ
ال َ �ن �ن �ةَ

َ
وقال؟زع؟: >ل

هذه هي المعادلة التي يطرحها القرآن الكريم، معادلة شراء النفس 
إنفاقه ما  من المؤمنين وبذل اإلنســان بالتجارة مع اهلل؟زع؟ ما يحب، و

يحب في سبيل اهلل وفي سبيل قضيته وكرامته ومبادئه.

مــاذا يحب اإلنســان؟ اإلنســان يحــب الحياة والدنيــا والمتعلقات 
بالدنيا، متعلقات الدنيا من النســاء والبنين واألموال والخيل المسّومة، 
 هــي عالئــق اإلنســان بالدنيــا، عندمــا يحــب اإلنســان  كل هــذه األمــور
نفســه والحيــاة وأبنائه وزوجتــه وعياله وأموالــه وممتلكاته، هذه األمور 
تجعــل اإلنســان يخلــد إلــى األرض ويتعلق بالدنيــا، اهلل؟زع؟ يقدم عرض 

1. التوبة: 111

2. الصف: 11-10

3. آل عمران: 92
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لإلنســان بأنه يشــتري من المؤمنين أنفســهم وأموالهم ويقدم لهم الجنة 
��نَ 

ُ
ل �ةُ �ةْ �يَ

ِه �نَ
َ
ِل الّل �ي ��نَ �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل ا�ةِ

َ �ة ُ كيف هي التجارة؟ قال: >�ي في المقابل، 
ا<2، الوعــد الحــق هــو الواعــد الذي ال 

ً ِ� َ��ةّ �يْ
َ
<1وهــذا >َوْعًدا َعل ��نَ

ُ
ل �ةَ �ةْ ُ َو�ي

 ولكن اهلل؟زع؟   الكثيــر  هــو الخير كلنــا يتمنــى البــر، البر يتخلــف، لذلــك 
كيد فيها بأنه لن تنالوا البر، متى؟ قال:  ّرَ <3 ، لن تأ �جِ

ْ
�ا ال

ُ
ال َ �ن �ن �ةَ

َ
يقول: >ل

<4، اإلنسان يحب الراحة والحياة وأبنائه والمال  ��نَ ِ��جُّ
ا �ةُ �ا ِمّمَ �ةُ �نِ �ن >َ��ةَّٰى �ةُ

 عليكم أن   الكثيــر  وهــو الخيــر والدعــة، اهلل؟زع؟ يخاطبنــا إذا أردتــم البــر
تنفقوا في ســبيل اهلل وهذا الذي تحبوه من أنفســكم وأموالكم وأبنائكم، 
تنفقــوه فــي ماذا؟ في ســبيل اهلل والقضايــا العادلة والمبادئ اإلســالمية 
 األمة فــي المنعطفات الخطيرة والحساســة في  الراقيــة، اهلل؟زع؟ يختبــر
حبهــم هلل أم للدنيــا، فــي أنهم هل يبذلون أنفســهم هلل؟ع؟؟ وهل باعوا 
أنفســهم هلل أم ال زال هناك تشــبث بالدنيا؟ ففي المنعطفات الحساسة 

والخطيرة هناك ثالثة أصناف من البشر:

 عنه القرآن بالصادقين، حيث  	 الصادقين: الصنف الذي يعبر
�ا  اٌل َصَد�ةُ َ ى >ِر�ج <5 وفي آية أخر �نَ �ي اِ��ةِ �ا َمَع الّ�َ يعبر: >َوُك��نُ
ِ�<6 هــؤالء يســميهم القــرآن بالصادقيــن، مــن  �يْ

َ
َه َعل

َ
َما َعاَهُدوا الّل

1. التوبة: 111

2. التوبة: 111

3. آل عمران: 92

4. آل عمران: 92

5. التوبة: 119

6. األحزاب: 23
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هــم أولئــك الصادقين؟ الصادقين هم أولئــك الذين تخلْوا عن 
كل عوالــق الدنيــا وقطعــوا صلتهم بالدنيا وذابــوا في اهلل وقدموا 
َه 

َ
�ا َما َعاَهُدوا الّل اٌل َصَد�ةُ َ أنفســهم فــي اهلل، لذلــك قــال؟زع؟: >ِر�ج

لًا<1،  ِد�ي �جْ
�ا �ةَ

ُ
ل

َ
ّد ُرۖ  َوَما �جَ ِ �ن �ةَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُ� َوِم�نْ ْ��جَ

ٰى �نَ �نَ �ن �ةَ ُهم ّمَ ِم�نْ ِ�ۖ  �نَ �يْ
َ
َعل

 العودة  كل جسور فالصادقين هم أولئك الذين هدموا وقطعوا 
للدنيا وانطلقوا إلى اهلل؟زع؟ بال تردد أو تراجع أو قلق أو شــك أو 
كثيرة من مشاهد  كربالء لدينا مشاهد  ترديد. نحن في ساحة 
 مــن هذا الصنف 

ً
 مثااًل واحدا الصــدق مــع اهلل؟زع؟، ولكن نذكــر

ت ليلة عاشــوراء وقف 
ّ
وهــو صنــف الذين صدقــوا، حينما حل

 فــي القوم فقال: »اللهــم إنك تعلم 
ً
اإلمــام الحســين؟ع؟ خطيبا

أن أهــل بيتــي أوفــى أهل بيٍت« وبــدأ يثني على أهــل بيته »وال 
أصحــاب أوفــى من أصحابي« وبعد ذلــك، قال لهم: »هذا الليل 
«، قال لهم بإمكانكم أن تذهبوا وترحلوا فالقوم 

ً
فاتخذوه جمال

يريدونــي، فقــام أحــد من بني هاشــم، وقــال: »كيــف تريدنا أن 
كيف تريدنا أن  نرحل؟« ويقال: أنه عبداهلل بن مسلم بن عقيل، 
نرحــل يــا أبا عبداهلل؟ ماذا يقول عنا الناس؟ إننا تركنا ابن عمنا 
، وقال: 

ً
 بن القين ووقف خطيبا وسيدنا ورحلنا عنه، فقام زهير

»وددت لو أني قتلت ثم نشــرت ثم قتلت ثم نشــرت ثم قتلت 
ثــم نشــرت ُيفعل ذلــك بي مئة مرة واهلل ما تركتك يا حســين«، 
هذا الثبات هذا اليقين هذا الصدق، هذه الحماسة واالندفاع 

1. األحزاب: 23
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في ســبيل اهلل وعدم الشــك والتردد يجعل اإلنسان مستعد ألن 
 مئة مرة ولكن ال يترك الحســين، لن يترك الحســين  ُيقتل وُينشــر
ليــس ألنــه شــخص بل ألنه قضية ورســالة، الحســين؟ع؟ يمّثل 
 بن القين يمثل موقف  كان زهيــر رســالة اهلل فــي األرض، لذلك 

الصدق وهو الصنف األول الذي تحدثنا عنه.

النصرة المشــروطة: أما الموقف والصنف الثاني من الناس،  	
 واهلل واآلخرة ويقدمون في ســبيل اهلل، ولكن  هــم يحبون الخير
كانوا قد   الوصــال بالدنيــا،  مشــكلتهم أنهــم لــم يقطعــوا جســور
جعلــوا لهــم خــط رجعــٍة، يقدمــون مــن أنفســهم وأموالهم في 
 لنا  ســبيل اهلل، ولكنهــم يبحثــون عن خط رجعٍة للدنيــا، يذكر
التاريــخ »الضّحاك بن عبداهلل المشــرقي« أحــد أصحاب اإلمام 
الحســين؟ع؟ ومحبيــه، جاء هــو مع صديقه »مالــك بن النظر 
األرحبي«، عندما اقترب اإلمام الحسين؟ع؟ من الكوفة فذهبوا 
إليــه ليســلموا عليه ويتبركــوا برؤيته، فعندما وصلــوا عند اإلمام 
كربالء،  الحســين؟ع؟، دعاهم اإلمام الحســين؟ع؟ لنصرته في 
فالصنــف الثانــي الذي نريد أن نتحــدث عنه هو »الضّحاك بن 
عبداهلل المشــرقي«، قال له: »إن علّي دْين وأن لي عيال«، انظر 
 بــه، هو عالئــق الدنيــا، قــال: إن علــّي دْين وأن  مــا الــذي يبــرر
لي عيال. ولكن أنا مســتعد أن انصرك ولكن بشــرط واحد وهو 
 عنك وعــن عيالك،  كانــت نصرتــي ســبب فــي دفــع الضــرر إذا 
أنــا مســتعد أن أبقــى وأقاتــل معــك، ولكن في حــال وجدت ال 
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 لــك وأن قتالي معك ال ينفعك فــأذن لي بأن أرحل من  أنصــار
كان لديه الجرأة في أن يقاتل مع اهلل؟زع؟  كربالء، هذا الصنف 
وكان لديه االســتعداد للجهاد في ســبيل اهلل وكان يحب اإلمام 
كربالء حتى بقي مع الحسين أربعة  الحسين؟ع؟ وقد قاتل في 
أشــخاص فذهــب إلــى الحســين؟ع؟: »هــل أنت علــى االتفاق 
كنــا عليــه؟« قال لــه اإلمام الحســين؟ع؟: »نعــم«، فكان  الــذي 
كربــالء ومن ســاحة  قــد خبــأ خيلــه فــي فســطاٍط قريــب من 
 وقطــع أيدي 

ً
 وقتــل منهم أفــرادا

ً
المواجهــة، فقاتــل قتــااًل شرســا

 إلى خيله وهرب من ساحة المعركة، هذا الصنف  بعضهم وفر
 ولديه  ، يحب الخيــر

ً
 جــدا كبير نجــده  فــي مجتمعنــا بشــكٍل 

 الوصــال بالدنيا، يبقى  اســتعداد للعطاء ولكنه ال يقطع جســور
 تعلقــه بالدنيــا، يبحــث عــن خط رجعــة بحيث  هنــاك أمــور
إذا حصلــت فرصــة للرجوع إلى الدنيا يبقــى له هذا الخط، ال 
كربالء ومن   العــودة إلى الدنيا مــع أنه وصل إلــى  يقطــع جســور
 منه وهو يقاتل بين يدي الحســين؟ع؟، ولكن في 

ً
أحســُن حظا

اللحظــات األخيرة من يوم عاشــوراء يترك اإلمام الحســين؟ع؟ 
كربالء، هــذا الصنــف مجتمعاتنا   ويرحــل من ســاحة 

ً
وحيــدا

 وأولياء اهلل   وأهل الخيــر ، يحب الخيــر
ً
 جــدا

ً
كثيــرا مبتــالٌة بــه 

 في خــط العودة، إذا   يفكر
ً
والجهــاد فــي ســبيل اهلل ولكنه دائما

 العودة، لم يهدم جسور  لم يقطع اإلنســان خط العودة وجسور
 في أنه في أي لحظٍة ممكن 

ً
كان ذلك تهديدا العودة إلى الدنيا 
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أن يســقط ويتراجــع ويتخلــى عــن طريق الحق، هــذا الضّحاك 
 منهــم ال يعرفــون مــاذا  كثيــٌر اختلــف المحللــون للســيرة فيــه، 
يقولون عن الضحاك، هل هو خذل اإلمام الحسين؟ع؟ ويكون 
 اإلمام  مشــمواًل باللعنة، لعن اهلل أمة ســمعت بذلك، ولم تنصر
الحســين؟ع؟، أم ال، هــو قــام بنصــرة اإلمــام الحســين؟ع؟ بمــا 
كربالء، الباحثون في حيرٍة   من ســاحة  يســتطيع وبعد ذلك فّر
 في 

ً
 حتميا

ً
مــن أمــره وال يعرفــون وال يســتطيعون أن يعطــوا قــرارا

شــأنه؛ ألنــه تخلى عن اإلمام الحســين؟ع؟ فــي نهاية المطاف 
وكان نصرته نصرة مشــروطة بأنه إذا نفعتك نصرتي أبقى، وأنه 
كربــالء وقتل مــن األعداء ولكــن عندما وجد  قاتــل في ســاحة 
 لــه وال  موقــف اإلمــام الحســين؟ع؟ موقــف ضعيــف وال ناصــر

كربالء.  من ساحة  معين ترك اإلمام الحسين؟ع؟ وفّر

كان يرافقه »مالك بن نظر  	 عــدم نصرة الحســين ؟ع؟: الــذي 
كان من أصحاب اإلمام أو  األرحبــي« هــو من الصنف الثالــث، 
كربالء  من محبين اإلمام الحسين؟ع؟ وقد خرج من الكوفة إلى 
من أجل التشرف بلقاء اإلمام الحسين؟ع؟، ولكن حينما دعاه 
 لإلمــام بقوله: »أن علّي  ر

ّ
اإلمــام الحســين؟ع؟ إلى النصرة، تعذ

دْين ولي عيال فاعفني يا بن رسول اهلل« ولم يقبل أن يشارك مع 
 ألن لُه عيال يجب عليه أن يرعاهم  ر

ّ
اإلمام الحسين؟ع؟، تعذ

��نَ  �نُ �جَ
ْ
َماُل َوال

ْ
ويحفظهم وأن عليه ديون يجب أن يسددها، >ال
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َك<1 الــذي  ِ
ّ َد َر�ج ٌر ِع�ن �يْ

اِلَ�ا�ةُ �نَ ا�ةُ الّ�َ َ �ي ا�ةِ َ �ج
ْ
اۖ  َوال َ �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الّ� َ َ��ي
ْ
�ةُ ال �نَ �ي ِ رن

 بــه هــو عالئــق الدنيا، مــا يربط اإلنســان بالدنيــا ويدفع  ر
ّ

تعــذ
اإلنســان ليخلد إلى األرض، اإلمام الحســين؟ع؟ لم يســتطع أن 

ِذن له بأن يرحل.
َ
يجبره فأ

المفارقــة العجيبــة بين هذه األصناف الثالثــة وهي مفارقة يجب 
 أنه 

ً
كان معروفا  بن القين وقــد  علينــا أن نتوقــف عندهــا، األول هو زهير

 إلى الكوفة 
ٌ

كان يعلم بأن الحسين مقبل  بن القين  عثماني الهوى، زهير
فخــرج مــن الكوفــة لكــي ال يلتقي مــع الحســين ألنه ال يحب الحســين، 
كان عثماني الهوى ولكن حينما دعاه اإلمام الحسين؟ع؟ بالنصرة نصره 
 نصرة، وقال: »وددت لو أني قتلت ثم نشــرت ثم قتلت ثم نشــرت  خير
تم قتلت ثم نشرت، ُيفعل بي ذلك مئة مرة واهلل ما تركتك يا حسين«، 
أمــا أولئــك الذيــن يّدعــون أنهــم مــن محبيــن اإلمــام الحســين؟ع؟ ومن 
كل المجالس  أولياء الحســين؟ع؟ والذين يســّبحون باسم الحسين، في 
 بأنهم مواليــن ومحبين 

ً
يذكــرون اســم الحســين ويرفعون الحســين بيرقــا

لــه تخلفــوا عن نصرة الحســين في المنعطف الحســاس والخطير، هذه 
 من أولئك الذين يّدعون بأنهم قريبين  كثير المسألة تحتاج منا التأمل، 
مــن القــادة وقريبيــن من القيــادات في اللحظــات المصيريــة والخطيرة 
 من أولئك الذين ال تربطهم أي رابطٍة بالقادة  يتخلفون عن القادة وكثيٌر
حينمــا تحــل لحظة النصرة ولحظة الفداء تجدهم يضحون بأنفســهم 
 بن   وهــو أن زهير  ملفــت آخر كل عوالــق الدنيــا، أمــر وأموالهــم ويتركــون 

1. الكهف: 46
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ً
 وسيدا

ً
كان ثريا  بن القين  القين »جيد أن نلتفت إلى هذه النكات«  زهير

 األرحبي  فــي قومــه، أما الضحاك بن عبداهلل المشــرقي ومالك بن النظر
كان ينبغي   في قومهم، يعني الذي 

ً
لم يكن لديهم مال ولم يكونوا أشرافا

 في قومه وكان لديه 
ً
كان سيدا أن يتعلق بالدنيا من؟ من يملك الدنيا، 

 ولــم يكن من المحســوبين على اإلمام الحســين؟ع؟ 
ً
كبيــرة جــدا تجــارة 

كل دنياه وذهب إلى  ولكن حينما دعاه اإلمام الحســين؟ع؟ تخلى عن 
زوجته وقال: »ارجعي ألهلك«، وذهب لنصرة اإلمام الحسين؟ع؟ وقاتل 
 قال  كربالء، جاء له حبيب بن مظاهر  حتى وقع في ساحة 

ً
قتااًل شرسا

«، لم يوصيه بعياله وزوجته 
ً
له أوصني قال: »أوصيك بهذا الغريب خيرا

«، وأولئك الذين يرفعون اســم 
ً
ومالــه، قــال: »أوصيك بهذا الغريب خيرا

 اإلمام الحســين؟ع؟ ولم يكونــوا يمتلكوا من  اإلمام الحســين؟ع؟ وشــعار
فتات وزخارف الدنيا شيء، تخلفوا عن نصرة اإلمام الحسين؟ع؟.

 اإلمام الحسين؟ع؟ نصرًة مشروطة وترك  الصنف الثاني الذي نصر
 الذي لم يقبل  كربالء وذهب ورحل عنه واآلخر اإلمام الحسين؟ع؟ في 

حتى أن يشارك في نصرة اإلمام الحسين؟ع؟.

علينا أن نراقب أنفسنا ومواقفنا فقد ال نملك من الدنيا شيء ولكن 
قلوبنــا متعلقــة بالدنيا، وقد يأتــي من يمتلك الدنيــا زخارفها وزبارجها 
ويكــون هو الــذي يضحي من أجل الدين والمبــادئ والقضايا المصيرية 

في األمة.

أســال اهلل؟زع؟ أن يحشــرنا مــع الصادقيــن، اللهــم لــك الحمد حمد 



كرين لــك علــى مصابهم الحمــد هلل على عظيم رزيتــي اللهم ارزقنا  الشــا
شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدٍق مع الحسين وأصحاب 

الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين؟ع؟.

والحمــد هلل رب العالميــن وصــل اللهــم علــى محمٍد وآلــه الطيبين 
الطاهرين.



الـــــمـــــرأة فـــــي عـــــاشـــــوراء

سيد مرتضى السندي
6 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمــد هلل رب العالميــن وصــل اللهم على محمــد وعلى آله بيته 
الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام 

يوم الدين

الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحسين 
وعلى أصحاب الحسين

 ِ ْ��ن �نَ
ْ
�نَ ال ٍء ّمِ ْ ىي َ �ش م �جِ

ُ
ك

َ��نَّ
ُ
ل �جْ �نَ

َ
كتابه الكريم: >َول قال اهلل؟زع؟ في محكم 
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وقال؟زع؟: >َول
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ؤَ
ا

اإلنســان المؤمــن فــي طريق الكــدح والجهاد في ســبيل اهلل يتعرض 
 في هذا  المتحانــاٍت وابتــالءاٍت صعبــة عســيرة ممــا ُتقعــده عن الســير
الطريــق ومواصلتــه، الصعوبات التي تعتري اإلنســان المؤمن والمجاهد 
، اهلل؟زع؟ يتحدث في اآلية أن فيها 

ً
كبيرة جــدا فــي ســبيل اهلل صعوبات 

خــوف ونقصان من األمــوال واألنفس والثمرات وفيها الجوع وابتالءات 
كثيٌر  كل هذه تتحول إلى ابتالء الــذي هو االمتحان،  عديــدة متنوعــة، 
 والجهــاد فــي ســبيل اهلل يســيرون فــي طريــق  مــن الذيــن يحبــون الخيــر
الجهاد إال أن هذه االبتالءات المتنوعة والمتعددة تعيقهم عن مواصلة 
 المهمة والتي هي مــن االبتالءات العظيمة والكبيرة  الطريــق، مــن األمور
، هــي أن ُيفتــن اإلنســان فــي أهلــه وعيالــه وزوجته، هــذا االبتالء 

ً
جــدا

 إمــا في 
ً
 جــدا كبيــر   حينمــا يكــون للمــرأة  »أّم أو زوجــة« يكــون لهــا دور

رفــع معنويــات المجاهد وتقوية عزيمته وشــّد عزيمتــه أو تثبيط عزيمة 
اإلنســان المجاهــد واإليقــاع بــه فــي شــباك الجبــن والخــوف والتراجــع 
 من المجاهدين  والتخاذل، حينما نتصفح التاريخ نجد أن هناك الكثير
كانوا مســتعدين ألن يجاهدوا في ســبيل اهلل، الذي أقعدهم عن  والذين 
كانت تثّبطه وتحبطه  كانت زوجة أو أّم  الجهاد هو وجود امرأة ســواء 

1. البقرة: 155

2. محمد: 31
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عــن الجهاد في ســبيل اهلل؟زع؟، وعندما نتصفــح التاريخ نجد بأن هناك 
 مــن النســاء رفعــوا من عزائم أزواجهــن ومــن إرادة أبنائهن، وبعثن  الكثيــر
 والجهاد  أبنائهن وأزواجهن للجهاد في ســبيل اهلل وكان لهم فضل األجر

 الشهداء عند اهلل؟زع؟. في سبيل اهلل وأجر

كربالء صفحة من صفحات التاريخ المهمة في الساحة البشرية، في 
كربــالء نواجــه نماذج من هذا النوع، وهو أن هناك نســاء ثبطّن أزواجهن 
 مثاٍل حينما  كبر  وأ عن نصرة الحق وأقعدوا رجالهن عن نصرة الحق، أبرز
 ألف  نشــاهد المجتمــع الكوفــي الذي بايع مســلم بن عقيل ثمانية عشــر
مقاتل، ولكن حينما جاءت اإلشــاعات وبث جيش ابن زياد وحاشــيته 
اإلشــاعات فــي وســط المجتمــع الكوفــي، ينقل لنــا التاريــخ أن الزوجات 
تمســكن بجلباب أزواجهن، وأن األمهات أقســمن على أبنائهن أن يعودوا 
 في أزقة الكوفة، نحن 

ً
إلى بيوتهن، هذا األمر جعل مسلم بن عقيل وحيدا

أمام قضية مسلم بن عقيل في الكوفة أمام مشهدين للمرأة:

تلك النساء الالتي منعن أزواجهن من نصرة مسلم بن عقيل،  	
كانوا  ومنعــن الرجــال من أن يقفوا ويســاندوا مســلم بــن عقيل، 
يأتون إلى رجالهم يقولون من لي ومن لعيالي بعدك؟ هناك من 
 مسلم بن عقيل، أنت يجب أن ترجع وتحفظ نفسك  سينصر
وعيالك وتحفظنا، إذا ذهبت وقاتلت مع مســلم ســنضيع من 
بعدك، جاءت األم والزوجة والبنت وتتمسكّن وتتعلقّن بلباس 
 ألــف يتراجعــون مــن نصرة  أزواجهــن ممــا جعــل ثمانيــة عشــر
مســلم بــن عقيل حتــى صلى في الليلــة األخيرة ومعــه ثالثون 
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كان معــه خمســة رجال،  رجــاًل، حينمــا خــرج مــن المســجد 
 في أزقة الكوفة، 

ً
مشــى خطوات والتفت إلى أنه يمشــي وحيدا

هنــا إشــارة مهمة، وهــي »ضرورة تهيئــة الرجل لعائلتــه«، نحن 
 طريــق الجهاد في ســبيل اهلل ومقارعة الظالمين  حينمــا نختــار
 مــن حياتنــا مــن أجــل تهيئــة عوائلنــا، 

ً
علينــا أن نجعــل جــزءا

؛ ألن فــي اللحظــات الصعبة 
ً
 ومعنويــا

ً
 وثقافيــا

ً
تهيئتهــم روحيــا

والمصيريــة إن لــم تكــن العائلــة مهّيئة لمثل هــذه الظروف قد 
تقــف حائــاًل بيــن الرجــل وبين نصــرة الحق، ومــن االبتالءات 
كان ســببها بأن المجاهدين والمؤمنين  كل التاريخ  الكثيرة في 
والدعــاة والرســاليين والمقاوميــن لــم يكونــوا قد هيــأوا عوائلهم 
 ،

ً
 وال معنويا

ً
 وال روحيــا

ً
لمثــل هــذه الظــروف مــن قبــل، ال ثقافيــا

لذلك سقطت النساء وأسقطوا معهم الرجال.

مشهد يذكره أهل البحرين بكثرة؛ لعالقته به وعالقته برجال  	
اهلل المطــاردون، وهي تلك المرأة الشــريفة »طوعــة«، عندما تاه 
ف 

ّ
مســلم بن عقيــل في أزقة الكوفة ولم يجــد ملجأ، الكل تخل

 وكان معه ثمانية 
ً
كان أميرا عن نصرة مســلم بن عقيل، باألمس 

 ،
ً
 فريدا

ً
 ألف ســيف، واليــوم يجول في أزقــة الكوفة وحيــدا عشــر

 معانــاة رجال اهلل المطــاردون في  كلمــا نذكــر هذا المشــهد نذكر
كيف حدث  كان يقول لي:  البحريــن، في لقــاء مع أحد األخوة 
 
ً
 ألف ينصرون مســلما  معقول! من ثمانية عشــر ذلك؟ هذا غير
: مسلم بن عقيل ابن الكوفة، 

ً
؟ وثانيا

ً
إلى يوم ثاني لم يجد أحدا
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 المؤمنيــن ؟ع؟، عاش  كان فــي الكوفة في فتــرة حكم أمير وهــو 
كيف يتيه في أزقة الكوفة؟ أنا أجبته قائاًل:  وترعرع في الكوفة، 
هل عشت تجربة المطاردين في البحرين؟ الذي يعيش تجربة 
المطاردين في البحرين يعرف بأنه حتى بيت إخوانه وأعمامه 
كلهم   بالغربة في وطنه، الناس  ال يستطيع أن يذهب إليه، يشعر
يهربــون عنــه ويتخلون عنه ويســدون األبواب فــي وجهه، يبقى 
كل، ال يجد مــكان ينام فيه،  يجــول فــي الطرقــات ال يجد مــا يأ
ال يجــد مــكان يرتاح فيه، يــرى هذه األرض الممتــدة والمعارف 
كل مــكان وكأن ال أحــد يعرفــه، وكل األبــواب  واألهــل التــي فــي 
توصــد فــي وجهــه، هذا ما حصل لمســلم بن عقيل، مســلم بن 
كثيرة في الكوفة  عقيــل عاش وترعرع في الكوفــة ولديه معارف 
 من جيش 

ً
ولكن الكل أوصد بابه في وجه مسلم بن عقيل خوفا

بن زياد وعقابه بعد أن توعد في حال من آوى مســلم بن عقيل 
فإنــه قــد بــرأت الذمة منه، فــي تلك الظروف الصعبة العســيرة 
الخطيرة التي تخلى الكل عن مســؤوليتهم، تصدت تلك المرأة 
الشــريفة »طوعة«، أخذتــه وآوته وأطعمته، تعرفون بقية القصة 
حينمــا جــاء ابنهــا وأخبــر جيــش بــن زياد عــن موقع مســلم بن 
عقيــل، يقول بعــض الرواة بعد أن اعتقل مســلم بن عقيل جاؤوا 
العتقــال طوعــة، عندما جــاؤوا العتقالهــا أخذوها إلى بــن زياد، 
فســألها: »لمــاذا آويت مســلم بن عقيل؟« وبــدأ يهددها، فقالت 
له: »فكيف ال آوي ســفير ومرســول ابن بنت فاطمة؟«، فهددها 
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بالســجن، فقالت له: »افعل هذا أقل ما أقدمه في ســبيل نصرة 
اإلمام الحسين؟ع؟«، واعتقلوا طوعة.

 ما يجري في البحرين من اعتقال النساء، أغلب النساء المعتقالت 
اليــوم هــو بســبب إيوائهــم للمطلوبين ورجــال اهلل المطاردين، فمســألة 
اعتقال النســاء إليوائهم المطاردين ليســت مســألة جديدة، بدأت منذ 
 أنــه تائٌه في طرقات  ذلــك اليــوم، منذ أن ُخذل مســلم بن عقيل وشــعر

الكوفة.

 أن  وفــي موضــوع ضــرورة تهيئــة العوائل قبل حلــول المصيبــة ُيذكر
 ويسن 

ً
ت ليلة عاشوراء وقف ينشد شعرا

ّ
اإلمام الحسين؟ع؟ حينما حل

سيفه، بدأ ينشد قائاًل:

كم لك باإلشراق األصيليـا دهر أٍف لـك من خليِل
والـــدهر ال يقنــع بالبديلمن صاحٍب أو طالٍب قتيِل
إنمــا األمــر إلـى الجليِل وكــل حـٍي سـالٌك سبيليو

كنــت في الخيمة وكانت زينب؟اهع؟  يقول اإلمام الســجاد؟ع؟: أني 
كان اإلمام مريض، فكانت السيدة زينب  في جواري وكانت تعالجني، 
بجواره وقد سمعت اإلمام الحسين؟ع؟ وهو يقرأ هذا الشعر ثالث مرات:

كم لك باإلشراق األصيليـا دهر أٍف لـك من خليِل
والـــدهر ال يقنــع بالبديلمن صاحٍب أو طالٍب قتيِل

إلــى آخــره وســمعته زينــب؟اهع؟، خرجــت زينــب وبــدأت تصــرخ: 
»واثــكاله، واثــكاله« بمعنى من ُيقتل أخيها أو يتوفى أحد أقاربها تصرخ 
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وتقــول: »واثــكاله واثــكاله ليت الموت أعدمنــي الحياة«، فقال لها؟ع؟: 
خــّيَ ال يذهــب بحلمــك الشــيطان«، فبدأت تصــرخ وتندب حالها 

ُ
»يــا أ

غشــي عليها، فجاء اإلمام الحســين؟ع؟ وصب عليها الماء، فلما 
ُ
حتى أ

 أن نتعلمه قبل حلول المصيبــة، ماذا فعل 
ً
أفاقــت  »هــذا ضــروري جــدا

خّيَ اتق اهلل وتعزّيَ بعزاء اهلل 
ُ
اإلمام الحسين؟ع؟ مع أهل بيته« قال: »يا أ

كل شيٍء  واعلمي أن أهل األرض يموتون وأن أهل السماء ال يبقون وأن 
خّيَ إني أقســم عليك فأبري قســمي، ال تشــقي علّي 

ُ
هالٌك إال وجهه، يا أ

 وال تدعي علّيَ بالويل والثبور إن أنا هلكت«، 
ً
 وال تخمشي علّي وجها

ً
جيبا

 منا يفاجئ أهله  كثير  إلى أنه البد أن نهيأ عوائلنا، 
ً
هنا إشارة ضرورية جدا

أنــه فــي المقاومة أو في مقارعــة الظالمين، فحينما تحل المصيبة المرأة 
تقف في وجه زوجها وتمنعه من هذا الطريق، لكن الدرس الذي نتعلمه 
كان يثقــف عائلته وأهلــه، وكان يحاول أن  مــن اإلمــام الحســين؟ع؟ أنه 
ت مرحلــة المواجهة 

ّ
ــت المصيبــة وحل

ّ
يرفــع معنوياتهــم حيــث إذا حل

 عن نصرة الحق.
ً
 وال يقفوا مانعا  بطولّيٌ يكون موقفهم موقف شجاع أبّيٌ

كربالء، فبدأ   بدأ الجيش يعد نفســه لالتجاه نحو 
ً
كربالء أيضا قبل 

يجمع ويعد الجنود لقتال اإلمام الحسين؟ع؟ فجاء جماعة من بني أسد 
 وقالوا لــه: »هل لــك نية في أن تشــارك في  وذهبــوا لحبيــب بــن مظاهــر
 لم يكن يعلم حالهم، هل  نصرة اإلمام الحسين؟ع؟؟« حبيب بن مظاهر
هــم يريــدون أن يشــاركوا مــع اإلمام الحســين؟ع؟ أو أنهم جــاؤوا من أجل 
تثبيطه وتثبيط عزيمته، لذلك أجابهم: »ما لنا والدخول بين السالطين، 
الحســين ســلطان ويزيد ســلطان فما لنا والدخول بين السالطين«، ُيقال 
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 بين حبيــب بن مظاهر  كانــت خلــف البــاب وتســمع الحوار أن زوجتــه 
 األسدي، فجاءته  وبين األسديين الذين هم من عشيرة حبيب بن مظاهر
وقالت له: »هل صحيح بأنك لن تنصر الحسين بن علي؟ع؟؟«، قال لها: 
»أخاف عليك أن تترملي وأخاف على أبنائك من اليتم«، أراد أن يختبر 
 علّي وال تخــاف على أبناء الحســين؟ع؟؟« 

ُ
حالهــا، فقالــت له: »أتخــاف

وبــدأت تعاتبــه، حتــى يقول الشــعراء أنهــا قالت لــه: »عطنــي هالعمامة 
 رجولة  يــا ابــن عمــي وخــذ هالمگنعــه«، باإلشــارة إلــى أنه بــدأت تســتفز
 مــن أجــل أن يذهــب لقتال أعــداء الحســين وينصر  حبيــب بــن مظاهــر
 الحسين ال تليق بك هذه  اإلمام الحسين؟ع؟، يعني تقول له: إذا لم تنصر
العمامة، يليق بك المقنعة التي هي لباس النساء، وأعطني هذه العمامة 
مــن أجــل أن أذهــب أنــا أقاتل مع الحســين؟ع؟، بهــذه الطريقة حاولت 
 من أجــل أن يذهــب حبيب بــن مظاهر  أن تســتفز حبيــب بــن مظاهــر
لنصرة الحســين ؟ع؟، لم تكتِف فقط بتوجيه النصيحة له بل حاولت 

 رجولته من أجل أن ينطلق ويقاتل مع اإلمام الحسين؟ع؟. أن تستفز

 آخــر، وهــي أم وهــب زوجة عبــداهلل بن عمير 
ً
 نموذجــا

ً
لدينــا أيضــا

 في الكوفــة فوجد القوم يتجهــزون لالتجاه 
ً
كان موجــودا الكلبــي الــذي 

كربــالء من أجل قتال الحســين؟ع؟، رجــع إلى زوجته وقــال: بأني  إلــى 
كربــالء لنصــرة اإلمــام الحســين؟ع؟، قالــت لــه أم  أريــد أن أتوجــه إلــى 
وهــب: »أصبــت، أصابــك اهلل أرشــد أمــورك، افعــل وأخرجنــي معــك«، 
 أن تشارك مع زوجها لنصرة اإلمام الحسين؟ع؟، وخرج 

ً
أرادت هي أيضا

بهــا ليــاًل حتــى أتــى الحســين؟ع؟، هــذه المــرأة لم تكتــِف بهــذا الحد، 
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 ودخلــت معه المعركة 
ً
فــي الحــرب عندما دخل ُيقاتل أخــذت عمودا

تريــد أن تقاتــل معه فــكان ُيرجعها، فقالت: »فداك أبي وأمي قاتل دون 
كانــت تريد أن تبث العزيمــة فيه حتى وهو داخل المعركة،  الطيبيــن«، 
كربالء ونصرة الحســين؟ع؟،  كان بإمكانهــا أن تكتفــي أن بدعوتهــا إلــى 
كربالء عندما توجه إلى  كربالء، وفي  ولكــن هــي طلبت أن تذهب إلى 
 ودخلت في ســاحة المعركة، وأرادت أن 

ً
 حملت عمــودا

ً
المعركــة أيضــا

كانت ترفــع معنوياته وتدعوه بــأن يقاتل دون  تقاتــل معــه، وهو يقاتــل 
كانت تقول: »لن أدعك حتى تموت دون  كان يرجعها  الطيبيــن، وكلمــا 
 جعل اإلمام الحســين؟ع؟ أن يتدخل، رأى عندها  الطيبين«، هذا األمر
، فقال لها: ارجعي إلى خيام النساء إن اهلل؟زع؟ أسقط 

ً
 جدا

ً
كبيرا  

ً
اندفاعا

عــن النســاء الجهــاد فارجعها إلــى الخيمــة، عندما ُقتــل زوجها ذهبت 
كانت تبكي عليه وهي في وســط المعركة  إليــه وبــدأت تندبه، وحينما 
كربالء. جاءها غالم وضربها بعموٍد على رأسها، وكانت أول شهيدة في 

 بن جناد األنصاري، هي زوجة أحد األنصار   أم عمر المشــهد اآلخر
كربالء  كربالء، في بداية المعركة في  الذين استشهدوا في أول حملٍة في 
اصطــف الجيشــين ولكن بال مقارنــة، فما أن انجلت الغبــرة حتى ُقتل 
 بن   الحسين ؟ع؟، أحد هؤالء هو زوج أم عمر  من أنصار

ً
أربعون شخصا

كان معها   من عمره،  جناد األنصاري، وكان لديها ابن في الحادية عشر
كربــالء، نادته وألبســته زّي الحرب وأرســلته للحســين؟ع؟، ذهب  فــي 
 اإلمام الحســين؟ع؟   ســنة إلى جــوار  ذو اإلحــدى عشــر الطفــل الصغيــر
ليستأذنه في القتال، اإلمام الحسين؟ع؟ عندما شاهده أرجعه إلى أمه، 
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للتو استشهد أباك، فارجع إلى أمك، قال: »أمي هي التي بعثتني إليك«، 
 مصابها ولــم يندمل جرحها، وهي  ألنــه للتو استشــهد زوجهــا ولم يجبر
ف بعد، لم يصل إلى ســن البلوغ إحدى عشــر 

ّ
ترســل ابنهــا الــذي لم يكل

ســنة »اآلن يقال األطفال ال يشــاركون في المظاهرات، أمســكوا أطفالكم 
عن المشاركة في المظاهرات« اإلمام الحسين؟ع؟ إذن له وذهب وقاتل 
كيف سيقاتل هؤالء القوم   ماذا سيفعل،  وُقِتل، واضح بإن ابن أحد عشر
كانت هذه المرأة تريد  المدربين المســلحين المقاتلين الشرسين؟ ولكن 
 بفضــل وشــرف نصــرة اإلمــام الحســين؟ع؟ ونصرة الحــق، بعد  أن تفــوز
شهادته لم تكتِف بذلك، وحملت عمود ودخلت المعركة، وهي تنشد 

، وتقول:
ً
شعرا

 نـحيفــــةأنا عجوز النســاء ضعيفة
ٌ

 بـاديــــة
ٌ

خـاويــــة
دون بني فاطمة الشريفةاضربــكم بــــضربٍة عنيفة

كربالء. حتى ُقتلت، وكانت الشهيدة الثانية في 

كربالء نجد أن هناك انعكاسات  نحن عند هذه المشاهد في ساحة 
كربالء، نحن عندما نشــاهد أمهات الشهداء،  للذي نشــأوا في مدرســة 
 وأم  عندما نشاهد أم الشهيد سامي مشيمع وأم الشهيد عبداهلل العجوز
الشــهداء مصطفــى ومحمــد حمدان وأم الشــهيد عباس الســميع، بهذه 
كربالء،   بهــؤالء؛ ألنهــم تخرجــوا من مدرســة  المواقــف البطوليــة نفخــر
كانوا مفجوعــاٍت بأبنائهن إال  إن  كانــوا مثكــوالٍت بأبنائهن و إن  هــؤالء و
كربالء، هؤالء هم عنوان البحرين ووجهه  أنهم يمثلون موقف العزة في 
كلمــا وجــد عندنا هــؤالء النســاء العزيزات  وصفحتــه المشــرقة؛ لذلــك 
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 يعطينا العزة والمعنوية، ونطمئن 
ً
كان لنا دافعا كلما  الكريمات األبطال 

على مستقبل هذه الثورة.

نعم هناك مســألة وهي إيذاء وســبي واعتقال النساء، مسألة مؤلمة 
 إلــى الرجــل الغيــور، ُيقال أن أبي حمــزة الثمالي دخــل على اإلمام 

ً
جــدا

 فقال: 
ً
، فخاطبه يريد أن يعاتبه عتابا

ً
كئيبا  

ً
الســجاد؟ع؟ فوجده حزينا

»أمــا آن لحزنــك أن ينقضــي ولبكائــك أن يقــل؟ ســيدي إن القتــل لكــم 
 المؤمنين وعمك الحســن  عــادة وكرامتكــم من اهلل الشــهادة«، ُقتــل أمير
وأبــوك الحســين وعمــك حمــزة، هذا ليــس أول قتل تصابون بــه، القتل 
لكــم عــادة وكرامتكــم مــن اهلل الشــهادة، فالتفــت إليه اإلمــام؟ع؟ وقال: 
»شــكر اهلل ســعيك يــا أبــا حمــزة، هــل رأت عينــاك أو ســمعت أذناك أن 
 ســبيت لنــا قبــل يوم عاشــوراء؟« أنــا ال أبكي لقتل الحســين؟ع؟، 

ً
علويــة

 والقاســم  كبر أنــا ال أبكــي لقتل األبطال وتقطيع األبطال العباس وعلي األ
 في قلبــي الــذي يكويني  كربــالء، الجــرح الغائــر  علــى ســاحة  واألنصــار
ويجعلني اتقلب على فراشــي وال أســتطيع أن أنســاه، ما هو؟ قال: »هل 
 ســبيت لنا قبل يوم عاشــوراء؟، 

ً
رأت عينــاك أو ســمعت أذنــاك أن علوية

قتل الرجال لنا عادة ولكن هل ســبي النســاء لنا عادة؟ هل حرق الخيام 
لنــا عــادة؟ واهلل يــا أبــا حمزة ما نظرت إلــى عماتي وأخواتــي إال وتذكرت 
 الذي يؤرق  فرارهن في يوم عاشوراء من خيمٍة إلى خيمة«، الجرح الغزير
المجاهدين والمؤمنين والغيورين هو ما يجري على النساء، اليوم لدينا 
نســاء معتقــالت فــي البحرين، يتــم التعرض إلــى أعراضهن ونواميســهن 
ويتــم تعذيبهــم، ولكــن ممــا يؤســف له ال نجد هنــاك ردة فعل شــعبية، 
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وكأن غيرة الناس قد ماتت، ما يحصل على النســاء من إيذاء وتعذيب 
كافي؛ ألن يســقط هــذا النظام الخليفــي المجرم، قبل  واعتقــال وحــده 
ســبع ســنوات حصلت حادثــة في الهنــد »البوذيين وليس المســلمين« 
مجموعــة من الشــرطة أمســكوا فتاة وقاموا باغتصابهــا، البوذيين الذين 
هم ليســوا مســلمين وال يحملون قيم اإلســالم وال يوجد لديهم مدرســة 
عاشــوراء وكربــالء انتفضوا وقتلوا ســبعة من رجال الشــرطة، وُقتل منهم 
كم،   مــن المتظاهرين ولــم يســكتوا حتى أقيمــت محا

ً
 جــدا كبيــر عــدد 

كل الذين شــاركوا في الجريمة، نحن في البحرين لألســف  وتــم اعتقــال 
 أصبح عندنا مسألة التجاوزات واالعتداءات على النساء مسألة  الكبير
كل يــوم نســمع بأن هنــاك اعتقــال وتعذيب المــرأة، أصبح  عاديــة، فــي 
، هذا يجعلنا بأن نراجع أنفسنا وغيرتنا، الذي يحصل ليس 

ً
 عاديا

ً
خبرا

، هذا لوحده بالنســبة للبوذيين الذي بالنســبة لهم ليســت 
ً
 طبيعيا

ً
أمرا

كما هي في اإلســالم، لكنهم  كبيــرة   المحرمة وذات قدســية  مــن األمــور
ينتفضــون وُيقتــل مــن عندهــم أعــداد ومن الشــرطة أعداد بســبب امرأة 
 من  واحــدة اغتصبوهــا، نحن فــي البحرين تجاوزوا على أعــراض الكثير
النساء، اليوم لدينا نساء في السجن يتعرضون لإليذاء والكالم الفاحش 
 رافض لمثل هذه الممارسات  وللتعديات يتطلب منا موقف شجاع أبّيٌ
ويجــب أن تعــرف الســلطة بأن لدينــا خطوط حمراء، نحن من يرســم 
الخطــوط الحمــراء، الســلطة عمــدت في تكرارهــا هذه التجــاوزات أن 
كل الخطــوط الحمــراء عندنــا، ولكــن بإمــكان شــعب     وتكســر تتجــاوز
 مــن جديــد، وبإمكانــه مــن خــالل  البحريــن أن يرســم خطــوط الحمــر
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رّدات فعلــه القويــة الشــجاعة األبيــة أن يرســم الخطوط الحمــراء لهذا 
النظام الظالم المجرم الذي ينتهك الحرمات ويعتدي على النساء.

أســال اهلل؟زع؟ أن يفــرج عــن نســائنا ومعتقلينا ويفك أســرانا ويرحم 
شهدائنا وينصرنا على من ظلمنا أنه حميٌد مجيد.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.





ســـــالح الـــــبـــــصـــــيـــــرة

سيد مرتضى السندي
7 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين محمٍد وعلى آل بيته 
الطيبيــن الطاهريــن واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام 

يوم الدين.

الســالم عليــك يــا أبــا عبــداهلل وعلــى األرواح التــي حلــت بفنائك 
 ما بقيت وبقي الليل والنهار.

ً
 سالم اهلل أبدا

ً
عليكم مني جميعا
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1> ِر�ي�جٌ
ِه �ةَ

َ
ْ�َر الّل �نَّ �نَ � اإِ

َ
ل
ؤَ
ِهۗ  ا

َ
ْ�ُر الّل �ا َمَعُ� َم�ةَٰى �نَ َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
ُس�ُل َوال �َل الّرَ �ةُ َ ٰى �ي

َ��ةَّ

 من محــرم في عام  كمعركــة انتهــت في ظهيــرة اليوم العاشــر كربــالء 
كربالء وعاشــوراء اســتمرت إلى يومنا هذا، وسوف  61 هـ، ولكن تموجات 
إلى آخر   والزمــان؟جع؟ و  اإلمــام صاحب العصــر  إلــى يــوم ظهور تســتمر
الزمــان، وأن أحــد أهــم شــعارات اإلمــام؟جع؟ حيــن ظهــوره يرفع شــعار            

»يا لثارات الحسين«.

كل صــراع يســتخدم العــدو أســلوبين لقهــر خصمه، األســلوب  فــي 
هــو  والجبابــرة  والمجرميــن  والطغــاة  األعــداء  يســتخدمه  الــذي  األول 
»ســالح الخدعة والمكر«، والســالح الثاني هو »سالح القوة القهر«، روي 
عن اإلمام الصادق؟ع؟ أنه قال: »كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب 
يــن يســتخدمهما الجبابرة 

َ
ذ

َّ
اإليمــان«، نحــن أمــام هذيــن الســالحين ال

والطغاة نحتاج إلى ســالحين يوازيهما ويستطيعان أن يردعاهما، ولكن 
يــن ممكــن لألمة والشــعوب المقهــورة والمظلومة أن 

َ
ذ

َّ
مــا الســالحين ال

تستخدمهما لرد سالح الطغاة والجبابرة، هذين السالحين هما اللذان 
كلمة اإلمام الصادق؟ع؟ في وصفه ألبي الفضل العباس؟ع؟. وردا في 

 هــو          أول ســالٍح يمكــن لنــا أن نقــارع بــه ســالح الخدعــة والمكــر
»ســالح الوعــي والبصيــرة« والســالح الثانــي الــذي يمكننــا أن نقــارع به 

 هو »سالح صالبة اإليمان«. سالح القوة والقهر

 البصيــرة فــي اللغــة هــي »اإلدراك والفطنــة« وفــي االصطــالح هــي 

1. البقرة: 214
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»انفتاح عين القلب واستشفاف النتيجة ورؤيتها من البداية، وهي ملكة 
تقييــم األيــام اآلتية من اليــوم المعاش«، يعني يمكــن لصاحب البصيرة 
أن يقــرأ األحــداث ومــا ســيجري مــن اآلن قبل أن تصبــح األحداث، في 
ورد القامــوس: نافــذ البصيرة بمعنى »قوي اإلدراك وثاقب الفكر«، ويقول 
 الميزان: البصيرة هي »رؤية القلب واإلدراك الباطني«، إذا  صاحب تفسير
امتلك اإلنسان المؤمن البصيرة لم يتمكن الطغاة والجبابرة والمجرمون 
أن يخدعونه، وكذلك إذا امتلكت الشعوب البصيرة والوعي فسيستحيل 
 الشــعوب 

ً
على الطغاة والجبابرة أن يخدعوا هؤالء الشــعوب وخصوصا

المظلومــة والمقهــورة، مشــكلتنا اليــوم هي أن مجتمعاتنــا تفتقد للوعي 
والبصيــرة، مســؤولية النخــب وعلمــاء الدين وفئة الشــباب الواعية هي 
كيف يمكن لنا أن نســتحصل هذه  أن ترفع مســتوى البصيرة في األمة، 

البصيرة.

 المؤمنيــن؟ع؟ له رواية يقول: »نظــر البصر ال يجدي إذا عميت  أميــر
 األمور، ال فائدة منه إذا مات   الــذي نرى به ظواهر البصيــرة« هــذا البصر

فكرنا ووعينا ورؤية قلبنا لألحداث ولألمور.

�ا  �ةُ
�ةَّ �ن �ةَ �ا اإِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

ؤَ
ا ا َ كتابه الكريم: >�ي قال اهلل تعالى في محكم 

 ويفرق بين   ويوضح األمور ًا<1، الفرقان هو الذي يميز ا�ن َ ْر�ة ْم �نُ
ُ
ك

َّ
َعل ل ْ �ج

َ َه �ي
َ
الّل

الحــق والباطــل، إذن التقــوى توجــد البصيــرة، اإلخــالص هلل؟زع؟ يوجد 
ا<2،  َ �ن

َ
ل ُهْم ُس�جُ �نَّ َ ْهِد�ي �نَ

َ
ا ل َ �ن �ي اَهُدوا �نِ َ �نَ �ج �ي ِ �ن

َّ
البصيــرة لإلنســان، قال تعالــى >َوال

1. األنفال: 29

2. العنكبوت: 69
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 إلى اإلخالص  ا< أشار َ �ن �ي الجهاد في اهلل في سبيل اهلل، هنا عندما قال >�نِ
كله هلل؟زع؟، عندمــا يكون الفرد  والخلــوص فــي العمل، أن يكــون العمل 
 في قلوبهم ليبصروا  وتكــون األمــة مخلصة هلل، اهلل؟زع؟ يقذف هذا النور
ويميزوا به األشياء، لذلك البصيرة هي رؤية القلب وليست رؤية العين.

 التي تجلب البصيرة لألفراد والشــعوب واألمم هي   مــن األمور
ً
أيضــا

»معرفــة ودراســة تجــارب البشــرية«، تجــارب اآلخرين والبشــرية عندما 
يّطلــع اإلنســان على تجارب اآلخرين والشــعوب والبشــرية هــذا تعطيه 
 عندما 

ً
معرفــة لكيفيــة اســتخدام الطغــاة والمجرميــن ألســاليبهم، أيضــا

يكــون هنــاك عــدو موجــود بيننــا علــى األمــة والفــرد أن يــدرس ويعرف 
أساليب العدو لكي يتحصل على البصيرة.

إذن البصيرة لها أداتين:

 في قلب اإلنسان من  	 اللطف اإللهي وقذف اهلل؟زع؟ هذا النور
خالل التقوى واإلخالص.

دراسة تجارب السابقين ودراسة أساليب العدو. 	

البصيرة التي تحّدث عنها اإلمام الصادق؟ع؟ في قوله: »كان عمي 
ــت في العباس في عدة 

ّ
العبــاس؟ع؟ نافــذ البصيرة صلب اإليمان« تجل

 مــن حياته،   لنــا التاريــخ الكثير مــوارد، العبــاس بــن علــي؟مهع؟ لــم يذكــر
كافي؛ ألن نعرف أن شــخصية  كربالء  ولكــن مــا جــرى وما نقل عنه في 
كان خال  ت ليلة عاشوراء 

ّ
العباس لم تكن شخصية عادية، عندما حل

 مع الشــمر   بن ســعد، فتشــاور العبــاس موجــود فــي صــف بــن زياد وعمر
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اللعيــن، قــال لــه: ما رأيك بــأن نأخذ األمــان ألبناء أختنا مــن بن زياد؟ 
فأيــده الشــمر، فذهبــا إلى بــن زياد وطلبــوا منه صك أمــاٍن ورقة يكتب 
فيهــا »األمــان للعبــاس وأخوته«، وأخذوا هــذا المكتوب وذهبــوا به إلى 
كزمان مولى ابن حزام الكلبي   بن ذي الجوشــن مع شــخص اســمه  شــمر
وهــو خــال العباس، ذهبــوا به إلى مخيمات اإلمام الحســين؟ع؟ وبدأوا 
يصيحــون علــى مخيم اإلمــام الحســين؟ع؟، وقالوا: »أين أبنــاء أختنا؟« 
عرفــوا أن عندهــم رســالة من ابن حزام، فخــرج العباس واخوتــه وقالوا: 
»مــاذا تريد؟«قــال: جئنــا بأماٍن من ابن زياد، أنت وأخوتك شــفعنا لكم 
عنــد ابــن زيــاد وجئنا لكــم باألمان من أجــل أن تخرجوا من المعســكر، 
 فعلوه  وتحصلــوا علــى األمان وتذهبوا، لماذا فعلوا هــذا األمر؟ هذا األمر
كالم اإلمــام الحســين؟ع؟، اإلمــام الحســين؟ع؟ عندمــا خطــب  بعــد 
بالقوم قال لهم أليس أنتم الذين أرســلتم لي الرســائل والكتب من أجل 
أن آتيكــم، إذا أنتــم تراجعتم عن موقفكم، خلوا لَي الســبيل لكي أرحل، 
 أو أن نقتلك، أرادوا أن يفتتوا  رفضوا وقالوا، ال نتركك إما أن تبايع األمير
كل فرد وجماعة  جيــش الحســين بن علي؟مهع؟ فوضعوا هــذه الخطط، 
 اإلمام الحسين؟ع؟ ويقدموا لهم األمان بشكٍل  يريدوا أن يأتوا إلى أنصار
منفــرد حتــى يتفتت الجيــش عن أبي عبداهلل الحســين؟ع؟، ولكن ماذا 
فعــل العبــاس واخوتــه، أجابــه أبــو الفضــل العبــاس: »لعنــك اهلل ولعــن 
أمانك، أتؤمننا وابن رســول اهلل ال أمان له؟« لو لم يكن لدى أبي الفضل 
كافية ممكــن أن ُيخدع، بأن يقــال للعباس اآلن  العبــاس وعــي وبصيــرة 
نعطيــك األمان وبعد ذلك نتفاوض بشــأن الحســين، إلــى أن يحّيلوا أبا 
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 اإلمام الحســين؟ع؟ الواحد  الفضــل العبــاس واخوتــه، ويأتوا إلــى أنصار
تلــو اآلخر، ويفتتوا جيش الحســين؟ع؟، ويســتطيعون أن يأخذوا اإلمام 
الحســين ؟ع؟ ويفعلــوا بــه مــا يشــاؤون، ولكن بســبب وعي أبــي الفضل 
العبــاس واخوتــه رفضــوا هذا األمان، واشــترطوا أن يكون األمــان إلى ابن 

بنت رسول اهلل اإلمام الحسين؟ع؟.

كل   التــي هــي تكــون شــاهدة وعالمــة وقرينــة أن   مــن األمــور
ً
أيضــا

المفاوضــات التــي حصلــت أو أغلــب المفاوضــات التــي حصلت بين 
كان اإلمام الحسين؟ع؟  جيش اإلمام الحسين؟ع؟ وبين جيش ابن سعد 
 حينما زحف  ُيرسل أبا الفضل العباس ليفاوض القوم، ومنها ليلة العاشر
 بن سعد باتجاه اإلمام الحسين؟ع؟ وأرادوا أن يبدأوا المعركة  جيش عمر
فــي يوم التاســع من محرم، أرســله اإلمام الحســين؟ع؟ وقــال له: أطلب 
منهــم أن يمهلونــا ســواد هذه الليلــة، فذهب اإلمام الحســين وفاوضهم 
كان اإلمــام الحســين؟ع؟ يســأل أبــا الفضــل العبــاس عن  وعندمــا رجــع 
 على شــيء دل على ثقة اإلمام الحســين 

ّ
تقييمــه لموقفهــم، هــذا إن دل

بتقييم وقدرة أبا الفضل العباس على المفاوضة وتحليل األمور.

ى بها أبا الفضل العباس 
ّ
 بالنسبة إلى صالبة اإليمان التي تحل

ً
أيضا

 في  كان يرتجز كربــالء وفي ســاحة المعركــة، الــذي   فــي 
ً
واضحــة جــدا

 الرواة بأن اإلمام الحســين؟ع؟ أخبر  المعركــة، عندمــا قاتل العباس يذكر
 في  كلنا ســنقتل، يقول أنه ظهر  ســوف تبدأ المعركة وبأن 

ً
القوم بأن غدا

 بن القيــن جاء ليوصي  وجــوه القــوم الخــوف والرعب بــل حتى أن زهير
 له القصــة التي  أبــا الفضــل العبــاس، قــال لــه: هــذا أخوكم غريــب وذكر
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 المؤمنين أم البنيــن حينما قال ألخيه: ابحث لي  علــى أثرهــا تزوج أمير
ره بهذه الحادثة، فقال 

ّ
 له وذك عــن امــرأًة ولدتها الفحول من العرب، ذكر

 المؤمنين أنجبك مــن أجل هذه الليلة فــاهلل اهلل بأخيك  لــه بــأن أميــر
الحســين، فغضــب العباس وقال أوتذكرني بنصرة الحســين؟ يعني هذه 
مسألة فارغة ومحسومة بالنسبة لي، أصاًل ال أقبل حتى أحد يناقشني 
فــي هــذه المســألة، عندما دخل العبــاس بن علــي؟ع؟ المعركة وقطعوا 
 
ً
 ويقــول: »واهلل لو قطعتموني يميني إنــي أحامي أبدا كان يرتجــز يمينــه، 
عــن دينــي وعن إماٍم صــادق اليقين نجل النبي الطاهــر األمين«، المعاني 
 أن دفاعه واستماتته عن اإلمام الحسين؟ع؟   تظهر الموجودة في الشعر
ليس فقط ألنه أخاه بل ألنه إمام زمانه وألنه ابن بنت رســول اهلل؟ص؟، 
 يقول: »يا نفُس   فقطعوا يساره، فأرتجز

ً
دخل المعركة وقاتل قتااًل شديدا

ال تخشْي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي المصطفى المختار 
قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار«

 عجيب، في وسط المعركة مع حرارة السيوف ونزف الدماء وقطع 
كلــه إيمــان وثقة بــاهلل؟زع؟، هذه   

ً
 غريبــا

ً
 عجيبــا

ً
كالمــا األطــراف يتكلــم 

صالبــة اإليمــان التــي تجلت في العبــاس؟ع؟، ال يمكــن أن تكون وليدة 
اللحظة، يستحيل أن تكون هذه الصالبة وليدة اللحظة.

كثوار  كأفــراد  كشــباب  كلنــا  لذلــك أنــا أعتقــد أن مســؤوليتنا اليــوم 
كيــف تحصل أبا الفضل العبــاس على صالبة اإليمان؟ أعتقد    أن نفكــر
أن هنــاك عنصريــن همــا اللــذان يســاعدا علــى إيجــاد صالبــة اإليمان، 
 في  كأفراد والثوار وهذا الذي نرجوه أن يكون في شــبابنا، وظيفتنا نحن 
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البحرين والشباب في السجون أن يستحصلوا على صالبة اإليمان.

كيف يمكنهم أن يستحصلوا على صالبة اإليمان؟

	  
ً
 وعقائديا

ً
 فكريا

ً
بناء الوعي الفكري: إذا استطعنا أن نبني وعيا

 األهم واألول في مســألة تحقيق صالبة  ممكن أن نحقق العنصر
اإليمان.

كشباب  	 العبودية هلل؟زع؟ وبناء البعد المعنوي لإلنسان: نحن 
كالســائرين علــى خــط الحســين   للحــق  كأنصــار كمجاهديــن 
كربالء علينا أن نســعى في البناء  كأبناء مدرســة  بــن علــي؟ع؟ 
البعــد الروحــي والمعنــوي فــي أنفســنا، وعلينــا أن نســعى لنشــر 
الحالــة المعنويــة فــي أوســاط مجتمعاتنــا مــن خــالل العبادة 
وأداء الصلــوات الواجبــة فــي أوقاتهــا والصلــوات المســتحبة 
كصــالة الليــل والنوافــل والمناجــاة مــع اهلل؟زع؟ وتــالوة القــرآن، 
هــذه العبــادات بالمعنى األخص تقوي روحية اإلنســان وتقوي 

العالقة بن اإلنسان وربه.

 الثقافــة والوعــي   هذيــن العنصريــن، عنصــر إذا اســتطعنا أن نوفــر
 البنــاء الروحــي أمكننا أن نحصل على صالبــة اإليمان التي من  وعنصــر
كان، أمريــكا، إســرائيل، درع الجزيرة،  خاللهــا ال يمكــن ألي عــدٍو مهمــا 
كلهم ال يمكن أن يصمــدوا أمام البصيرة  قــوات التحالــف، الخليفييــن، 

وأمام البناء الروحي وصالبة اإليمان.

أسال اهلل؟زع؟ أن يعيننا على أنفسنا ويفرج عن معتقلينا ويفك أسرانا 
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ويرحم شهدائنا ويرزقنا شفاعة الحسين وأصحاب الحسين ويوفقنا ألداة 
رسالة اهلل في األرض ونقارع الظالمين ويختم حياتنا بالشهادة في سبيله.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.





تــربــيــة الــمــرأة الــصــالــحــة فـــي ضــوء مــدرســة عــاشــوراء

الشيخ عبداهلل الصالح
8 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمٍد وآله الطيبين 
الطاهرين

ُهْم  ْع�نُ َ ا�ةُ �ج َ ِم�ن ُم�ؤْ
ْ
��نَ َوال ِم�نُ ُم�ؤْ

ْ
كتابــه الكريم: >َوال قــال اهلل العظيم في 

��نَ  �ةُ �ؤْ ُ ا�ةَ َو�ي
َ
ل ُم��نَ الّ�َ �ي �ةِ ُ ِر َو�ي

َ
ك ُم�ن

ْ
َهْ��نَ َع�نِ ال �نْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ن

ْ
ال  �جِ

ُمُرو�نَ
ؤْ
ا َ ۚ  �ي ْعصنٍ اُء �جَ َ ْوِل�ي

ؤَ
ا

ٌم<1 رنٌ َ�ِك�ي �ي ِ َه َعرن
َ
�نَّ الّل ُهۗ  اإِ

َ
ْرَ�ُ�ُهُم الّل َك َس�يَ �ؤِ

َٰ
ول

ؤُ
ُهۚ  ا

َ
َرُس�ل َه َو

َ
ُع��نَ الّل ِ��ي ُ َكا�ةَ َو�ي الرنَّ

 هي   عديــدة، إحدى هذه الصور علــى أبواب عاشــوراء تتجلى أمامنا صور

1. التوبة: 71
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 عظيم في نهضة عاشوراء الحسين؟ع؟،  كان لها دور صورة المرأة الصالحة التي 
 عظيم في هذه الثورة المباركة، فقد  كان للمرأة الصالحة دور ونحن في البحرين 
 في الفعاليات في جميع األنشــطة  كانت تشــكل ما يزيد عن %35 من الحضور
 العظيــم التي قامت   هــذا العــدد إلى %70 أو ما شــابه، هذا الدور وربمــا يتجــاوز
 في هذه الثورة واســتمرارها، وهذا 

ً
 جدا

ً
كان مؤثرا بــه المــرأة البحرانية الصالحة 

 
ً
كانت نموذجا  لم يكن إال لعقيدة راســخة من هذه المــرأة الصالحة التي  الــدور
لــكل الثــورات في العالم، بل وكانت النموذج الحي للمرأة المؤمنة التي تســاهم 
 

ّ
 عظيــم مع أخيها الرجل المواطن الصالح في ثورتنا المباركة، وهذا إن دل بــدور
على شيء إنما يدل على األساس الصالح التي ُبنيت عليها هذه المرأة المؤمنة 
التي تربت في أحضان اإلسالم ورضعت من ثدي اإليمان فتفجرت هذه التربية 
كان يشاهدها القاصي والداني. وهذه الرضاعة قيم وسلوك عملية في الميدان 

المرأة البحرانية ضربت أروع األمثلة في المشاركة في ثورتنا المجيدة 
 2011م الظافرة إن شاء اهلل، هذه المرأة العزيزة   من فبراير ثورة الرابع عشر

هي مصداق لهذه اآلية الكريمة التي صّدرنا بها حديثنا.

<1، اإلنســان المؤمــن هو  ْعصنٍ اُء �جَ َ ْوِل�ي
ؤَ
ُهْم ا ْع�نُ َ ا�ةُ �ج َ ِم�ن ُم�ؤْ

ْ
��نَ َوال ِم�نُ ُم�ؤْ

ْ
>َوال

 بل محــّرٌم عليه أن يتولى  ولــي المؤمــن والمؤمــن ال يمكــن أن يتولى الكافر
 بالمعروف، بالنهي عن  كانوا جديرين بهذه الوالية؟ باألمر  لكن بماذا  الكافر
إطاعة الرسول؟ص؟،  المنكر، بإقامة الصالة، بإيتاء الزكاة، بإطاعة اهلل؟زع؟ و
 هذه المجموعة من القيم التي نتمســك بها هي رحمة اهلل الواســعة  ثمار
التــي ســتنزل علينا، على هــذه المرأة الصالحة، على هــذا الرجل الصالح 

1. التوبة: 71
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وعلــى هــذا المجتمع الصالح إن شــاء اهلل، لذلك ما أحرانا نحن في هذا 
 قيم الحســين؟ع؟ وقيم  الوقــت العصيــب، في أيــام ثورتنا المباركة بتذكر

ثورة عاشوراء المجيدة العظيمة.

 أو مهما 
ً
 فاســقا

ً
كافرا نعــم، يأبــى اهلل؟زع؟ لإلنســان المؤمــن أن يوالــي 

يكــون، المــرأة الصالحة هي التي تحافظ مــع أخيها وأبيها وزوجها وابنها 
الصالحون على قيم اإلسالم وعلى مبادئ النهضة الحسينية، ليس هناك 
أي تناقض بين قيم اإلسالم وبين النهضة الحسينية، ليس هناك أي تناقض 
 المرأة الرســالي ووظيفتها الشــرعية وقيم اإلســالم العظيمة والدور  بين دور
 في المرأة البحرانية المؤمنة  االجتماعــي التي تقــوم به، لذلك نحن نكبر
 على التمسك بقيم اإلسالم والتمسك  كثر هذه الروح العظيمة ونحثها أ
بحدود اإلسالم والمساهمة في إنهاض المجتمع وتوعية المجتمع وقيادة 
 على الباطل الذي يتمثل في الطغاة وأعوان  المجتمــع مــن أجل االنتصار
كل ليلة »يأبى اهلل لنا ذلك  الطغاة، والحسين يقرع أذاننا في عاشوراء في 
وحجــور طابــت وطهــرت أن نؤثر طاعة اللئام علــى مصارع الكرام« نحن 
 العظيم التي قامت  في هذه الثورة منتصرون ال محالة، ونكبر هذا الدور
به المرأة المؤمنة في هذه الثورة المظفرة وما ستقوم به في األيام القادمة 
 لإلسالم وللمؤمنين،   إن شاء اهلل وليس ذلك ببعيد، والنصر حتى االنتصار

.
ً
 والفاسق على المؤمنين والمؤمنات أبدا وال والية للكافر

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.





األمـــراض االجـتـمـاعـيـــة فــــي الـكـوفـــة ودورهـــا فــــي تسـبـيـــب 
واقـعـة عـاشـوراء

الشيخ فضيل الجزائري
9 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على محمٍد وآله الطيبين الطاهرين

 بهذه المناسبة العظيمة والجليلة مناسبة كربالء عظم اهلل لكم األجر

 نتعلم منهــا الُمثل اإللهية والقدســية 
ً
كربــالء مدرســة عظيمة جــدا

 قام على رأســها إماٌم معصوم وهو 
ٌ

في جميع مجاالت اإلنســان، مدرســة
اإلمام الحسين؟ع؟ وقد جمع اهلل؟زع؟ في هذه الواقعة جميع الُمثل التي 

نادى بها األنبياء واستشهد من أجلها األبطال.
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 وخطيرة.
ً
 إلى مسألة مهمة جدا في هذه الكلمة نشير

 على الكوفــة وناس الكوفة 
ً
كما كان حا مــا هــو الوعي الديني الــذي 

في زمان عاشوراء؟

كوكبة  إلى شــهادة   الذي أدى إلى شــهادة اإلمام الحســين؟ع؟ و األمر
طاهرة معه في أرض الطف.

 فــي زمــان النبــي؟ص؟ أن المعاييــر 
ً
كان ســائدا الوعــي الدينــي الــذي 

 الجاهلية القبلية، بدل  اإللهيــة هي الحاكمة وهي التــي دمرت المعايير
 الجاه واألموال والســلطة والقوة، جاء هذا  مــن العائلــة الحاكمة بمعايير
الوعــي الجديد بــأن الحاكمية هلل؟زع؟ وللُمثل ولإليمان وللتقوى فانتفت 
 فجاءت األعراف التوحيدية.

ً
في زمان النبي؟ص؟ األعراف القبلية مطلقا

 لألســف الشــديد، في بداية التغيير  مات النبي؟ص؟ وتغيرت األمور
لــم تصــل األعــراف القبليــة إلــى تلــك الحدة والمســتوى والشــاهد على 
كانــوا علــى عهٍد مــن هــذه الرســالة والتوحيد فما  ذلــك بــأن الصحابــة 
 الجذري إلى أن وصلت السلطة إلى معاوية، ومعاوية  قبلوا هذا التغيير
 الوعي الديني   وأراد أن يغير

ً
يمتلك الذكاء الخبيث، ففهم اللعبة جيدا

التوحيــدي إلى الوعي الدينــي القبلي وقد تتعجب من هذه العبارة بأن 
الوعــي الدينــي القبلي »يعني يدخل أعراف القبيلــة بلباٍس ديني« وهنا 
انطلــت الحجــة علــى الناس فيــرون في الخليفة "في شــخص معاوية« 
كمة هي ليســت األعراف اإللهية  أنــه يمثل إرادة اهلل؟زع؟، واألعراف الحا
 هــذا الوعــي القبلــي الجاهلي في  إنمــا هــي األعــراف القبلية، فانتشــر و
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األمة وهي تصلي وتزكي وتحج وهنا الكارثة.

 المؤمنين؟ع؟ وأسســت الدولــة الكريمة  لمــا وصلــت الســلطة ألمير
إلى التوحيد ويبعدها  فــي الكوفــة بدأ يرّجع األمة إلى األعراف اإللهية و
عــن األعراف الجاهلية، لم تنجــح حكومة األمير، قتلوه وهو يصلي في 
المحراب فانحرفت األمة أشد انحراف في زمن معاوية إلى أن وصلت 
 من  كثر إلهي أ إلى يزيد لعنه اهلل، يزيد الذي ال يؤمن بأي عرف قدسي و
 التدين ويصلي   وكان يخفي المســألة، يبرز

ً
كان خبيثا معاويــة، معاويــة 

بالناس وما أشبه ذلك بالدين القشري السطحي وهو يتحرك في أعراف 
 ليزيد تعمقت هذه الثقافة الجاهلة  القبيلة والجاهلية، لّما وصل األمر
 القبلي   الفكر كبيرة من عواصم اإلسالم فانتشر القبلية، والكوفة عاصمة 
 

ُ
 المؤمنيــن واإلمام الحســن؟امهع؟ ُيعّد فــي هــذه المنطقة وما أسســه أميــر
، وكانوا في الســجون، ومنهم 

ً
فــي أعراف السياســة، معارضــة قليلة جدا

كمة في زمن  من التحق باإلمام الحســين؟ع؟ واستشــهد، فاألعراف الحا
اإلمــام الحســين؟ع؟ فــي المدينــة ودمشــق والكوفــة والبصــرة والمناطق 

الحساسة في الدولة اإلسالمية هي األعراف القبلية الجاهلية.

كما تشــاء  كمــة اســتحوذت علــى األمــوال، ُتعــّرف الديــن  أســرٌة حا
لخدمة غرائزها بفلسفة قبلية جاهلية فتخدرت األمة ونامت وصارت 
ال تحســن الُمثــل اإللهيــة ال في تصوراتهــا وال في قلبها وال في ممارســتها، 

فجاءت النهضة المباركة.

ما هي أهدافها؟ أهدافها هي إرجاُع هذا الفرد المسلم إلى التوحيد 
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 حول اإلمامة و الوالية، فاإلنســان ال يفلح ال في  الحقيقي الذي يتمحور
 فهدفه  الدنيــا وال فــي اآلخــرة بدون ولــي، فتصدى اإلمام؟ع؟ لهــذا األمر
كان  إذا  األســاس هو خدمة اإلنســان، اإلنســان المؤمن الوالئي الثوري، و
 لتحقيق هذا الهدف 

ٌ
هذا المشروع يتحقق بالشهادة فالشهادة هنا عامل

 أن يعطي ذاته القدسية فيعطي  حتى في ذاته القدسية، إذا اقتضى األمر
ذاته القدسية إلرجاع الثقافة التوحيدية في وسط األمة ووعيها، فخرج 
 العظيم واستشهد مع أصحابه وتحقق األمر  كربالء وأدى هذا الدور إلى 
إلــى الثقافة التوحيديــة وهذا الذي  علــى األقــل في وعيها إلى رشــدها و
إلى ســقوط الدولــة األموية، نعم   وزيد و أســس حركــة التوابين والمختار
الســلطة لن تصل إلى الثقافة التوحيدية اإللهية إال أن وعي األمة تغير، 
 الواعية العالمة فتأســس  على األقل في شــريحة مهمة منها في العناصر
 الوالية، الذي له خصوصيات مهمة   الذي نحن نســميه تيار هذا التيار

، وهي:
ً
جدا

كما هو المتمثل باهلل؟زع؟ وأوليائه. 	 فهم الواقع 

لًا<1. 	 ِد�ي �جْ
�ا �ةَ

ُ
ل

َ
ّد الثبات على واقع >َوَما �جَ

الحق والثقافة التوحيدية والوعي الديني يزول وال يبقى بدون  	
التضحية والشهادة.

 اإلمام؟ع؟ تحرك في هذه األبعاد لصنع هذا اإلنســان واإلنســان 
ً
إذا

ُيصنع فاألمة ال تخلو من أبطال وقادة ومرشــدين يحملون هذه الثقافة 

1. األحزاب: 23
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 اإلنســان حول الوالية؛ ألننــا ال يمكن أن  التوحيديــة، يجــب أن يتمحــور
نعرف اهلل؟زع؟ والرســول؟ص؟ من دون والية، والوالية لها مســتدعيات لها 
مقتضيــات، منهــا: يجــب علــى مــن ينتمي إلــى الوالية أن يفهــم الواقع، 
 الذي حدث  كما هو، فالتغير المشكلة في اإلنسانية بأنها لم تفهم الواقع 
بعد النبي؛ ألنهم لم يفهموا الواقع والوالية اإللهية ومصداقها فذهبوا إلى 
غرائزهم وأسســوا ما يســمى بالســقيفة، وتحركت األمة في أعراٍف قبلية 
وهم قالوا بذلك: أبعدوا الخالفة عن الهاشميين وقّسموها بين القبائل، 

 ومعاوية وبعد معاوية ربك يعلم لوال اإلمام الحسين؟ع؟. تيم وعمر

إذن هذه األمة ال تفلح وال تقوم على ساق إال إذا تحركت في أعراف 
كربــالء، والثبات على مبادئ  كما َتشــّخص في  كربــالء، ُتشــّخص الولي 
 هذه المثــل ال يمكن لألمة أن تقــوم وتزدهر  الواليــة ثــم التضحيــة، بغيــر

وتعيش هذه الُمثل اإللهية الرائعة.

 الثقافــة القبليــة والجاهليــة التــي   لتدميــر
ٌ

كربــالء هــي حركــة  
ً
إذا

تتحرك بأعراف جاهلية بلباس ديني »هنا الخطورة« وهذا اآلن موجود 
فــي بعــض الدول الخليجيــة، تتحرك في أعراف قبليــة، أدنى مقومات 
 موجــودة هناك ويتكلمون باالســم المقدس واألعراف  الديمقراطيــة غير

اإللهية وهم غارقون في األعراف الجاهلية والقبلية.

كربــالء وعاشــوراء فــي هــذه النقطــة حيث دمــرت الثقافة  عظمــة 
الجاهليــة والقبليــة وأعادت األمة إلى الثقافــة التوحيدية التي تتمحور 
حــول الواليــة ألنــه ال توحيد بــدون واليــة، ال نعرف اهلل؟زع؟ بــدون والية، 
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كل األمــة ألن األمة ال زالــت مخدرة في   لكــن ال أقــول فــي   األمــر فاســتقر
كبيــرة مــن أفرادهــا قــد  ذلــك االتجــاه القبلــي الجاهلــي إال أن شــريحة 
 في 

ً
وعــت هــذا الخط الذي يصمد ويقاوم ويتحــرك ويوعي األمة حاليا

هذه المثل القدســية الرائعة التي أحياها اإلمام الحســين؟ع؟ وأصحابه 
كربالء ونحن اآلن نعيش هذه األجواء القدسية فعلى   في أرض  األطهار
األمــة أن تعــي هــذه الحركة المباركة واإللهية وتعي بأهدافها التي أشــرنا 

إليها في هذه الكلمة المختصرة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



الــــدعــــوة إلــــى مــــســــيــــرات لــــبــــيــــك يــــا حــــســــيــــن

سيد مرتضى السندي
9 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عظم اهلل أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبداهلل الحسين؟ع؟ 

كربــالء، حينمــا ُقتــل أصحاب  فــي ظهيــرة عاشــوراء، فــي صحــراء 
الحســين وأهل بيته، وقف اإلمام الحسين؟ع؟ ليرفع صوته في صحراء 
كربــالء: »أال مــن ناصــر ينصرنــا؟ أال من معيــن يعيننا؟ أال مــن ذاٍب يذب 
كان يعلــم أن تلــك الصرخــات والصيحــات لم  عــن حــرم رســول اهلل؟« 
كربالء، أولئك الذين جاءوا  تكن تنفع مع أولئك الذين بقوا في صحراء 
إلى األجيــال التي تأتي  ليقاتلــوه، بــل لكي تصل إلينــا هذه الصرخات و
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في الزمان جياًل بعد جيل.

 مــن  لنعلــن تلبيتنــا لإلمــام الحســين؟ع؟ فــي ظهيــرة يــوم العاشــر
 هلل والحق والعدالة، هي 

ٌ
المحــرم، لنعلــن »لبيك يا حســين«، هي تلبيــة

 ضد الطاغوت والظلم والباطل.
ٌ

تلبية

 شــعبنا للمشــاركة الفاعلة في مســيرات يوم العاشــر  ندعو جماهير
من محرم تحت عنوان »لبيك يا حسين«.



مـــــعـــــّيـــــة اإلمـــــام الـــــحـــــســـــيـــــن؟ع؟

سيد مرتضى السندي
11 محرم 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والســالم على أشــرف الخلق والمرســلين محمٍد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام 

يوم الدين

السالم عليكم أيها األخوة ورحمة اهلل وبركاته

السالم على الشيب الخضيب

السالم على الجسد التريب
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السالم على الشفاه الذابالت

السالم على الرؤوس المشاالة

 ولسانها الشكور السالم على قلب زينب الصبور

كربالء السالم على أطفال الحسين المروعين في صحراء 

 
ً
كربالء وقف خطيبا حينما عزم اإلمام الحسين؟ع؟ أن يتجه نحو 
 فينا مهجتــه موطنا على لقاء اهلل نفســه 

ً
كان بــاذال فــي القــوم وقال:»مــن 

 إن شاء اهلل«.
ً
 مصبحا

ٌ
فليرحل معنا فإني راحل

المعّية مع اإلمام الحسين؟ع؟ معّيتان:

السلم 	

السلم والحرب 	

المعّيــة األولــى وهي معّية الســلم هــي معّية أهل الكوفــة مع اإلمام 
كانــوا مــع اإلمــام الحســين؟ع؟ وهــم أولئــك الذين  الحســين؟ع؟، فهــم 
إلــى الكوفة،  كتبــوا الكتــب إلــى اإلمام الحســين ليدعوه للقــدوم إليهم و
كانــت معّيــة اإلمــام الحســين؟ع؟ ال تكلف اإلنســان في نفســه  حينمــا 
 عنهــا الفرزدق  ومالــه وأهلــه وعيالــه، هــذا المعّيــة هي المعّيــة التي عّبر
حينما التقاه اإلمام الحسين؟ع؟ وسأله: »كيف وجدت الكوفة؟«، قال: 
كل أهل الكوفة  »وجدتهم قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك«. لم يكن 
كل ســيوف أهــل الكوفــة مع  ســيوفهم علــى اإلمــام الحســين؟ع؟ ولكــن 
اإلمام الحســين؟ع؟، الذين خرجوا لقتال اإلمام الحســين؟ع؟ غالبيتهم 
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 من أهل الكوفــة تخلفوا  كانــت مــن أهل الكوفــة ولكن الكثيــر العظمــى 
كتبــوا الكتب  عــن نصــرة وقتال اإلمام الحســين؟ع؟ وهــم أولئك الذين 
لإلمــام الحســين؟ع؟ يدعونه ألن يأتي ويحكــم في الكوفة، هذه المعّية 
هــي التــي تكون غالبة في األمم والمجتمعات، يكونون مع الحق ما دام 
، يكونــون مع الحق 

ً
الحــق ال يكلفهــم مــن أنفســهم وأهليهم ومالهم شــيئا

مــا دام الحــق ال يســبب أن يبذلــوا أنفســهم في ســبيل اهلل، وهــذه الفئة 
الغالبــة والتــي تبتلى بها مجتمعاتنا على طــول التاريخ، هذه الفئة التي 
 عنهــا اإلمــام الحســين؟ع؟ وقــال: »الناس عبيــد الدنيــا والدين لعٌق  عّبــر
علــى ألســنتهم يحوطونــه ما دّرت معايشــهم فــإذا محّصوا فــي البالء قل 
الدّيانون« هم يحبون الدين وقلوبهم مع الدين ولكن يفترقون عن الدين 
حينمــا يتعرضــون للبالء في ســبيل الدين، حينما يكــون الدين يكلفهم 
أنفســهم وأهليهم ومالهم ووجهاتهم االجتماعية، هذا النوع من المعّية 
 فــي قلــوب النــاس، لذلــك نحــن 

ً
 اجتماعيــة ومكانــة

ً
يجلــب وجاهــة

 من النــاس يحبون خدمة اإلمام الحســين؟ع؟،  كثير فــي الرخــاء نجــد 
يريــدون أن يخدمــوا مجالــس ومآتــم الحســين ويطبخــوا ويبذلــوا فــي 
 ،

ً
ســبيل الحســين، ولكن متى؟ ما لم يكلفهم في أنفســهم وأهليهم شــيئا

هــذه المعّيــة األولــى، تســقط أقنعة هؤالء فــي أوقات الشــدة والصعوبة 
 
ً
 وصراعا

ً
والمحنــة، حينما يتطلب الموقف الحســيني مواجهة وصداما

وبذاًل للنفس تســقط عن أولئك الذين يتقدســون باسم الحسين والذين 
كتاف الناس   باسم الحسين وصعدوا على أ

ً
 اجتماعية

ً
كتســبوا وجاهة ا

كل هــؤالء يتســاقطون حينمــا يتطلب منهــم الموقف  باســم الحســين، 
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 وفداء.
ً
إيثارا  و

ً
 وصبرا

ً
الحسيني بذاًل وتضحية

المعّيــة  تلــك  ى فهــي معّيــة الصادقيــن، هــي  المعّيــة األخــر أمــا 
 الحسين، هي معّية   الحسين، هي معّية األخذ بثأر تجّسدت في أنصار
الحــرب والســلم، هــي معّية مــن عاف الحيــاة وأخرج حــب الدنيا من 
كرمني  كرم مقامــك وأ كمــا نقــول فــي الزيارة: »فأســال اهلل الــذي أ قلبــه 
بك أن يرزقني طلب ثارك مع أماٍم منصوٍر من أهل  بيت محمد« طلب 
 هو الطلب بالتضحية والفداء والطلب بالحرب والســلم، إن هذه  الثأر
 وفداًء 

ً
 وتضحية

ً
 الحسين تتطلب صبرا المعّية التي تجّسدت في أنصار

وال زال خطاب اإلمام الحسين؟ع؟ »فليرحل معنا« يتردد في أذن التاريخ 
جياًل بعد جيل، ويفتح بابه لالنضمام مع قافلة الحسين بن علٍي؟امهع؟، 
 عروش الطغاة والمجرمين وترعب المســتكبرين والتي 

ُ
القافلة التي تدّك

 والمتخاذلين،   إلى ســماطْين، سماط الصادقين والكاذبين، األنصار تفرز
 اإلمام الحسين وندعي  المضحين والمبررين، نحن الذين نريد أن ننصر
 في المواقف الصعبة والمصيرية  انتمائنا لخط الحسين علينا أن نختار
 المعّيــة الثانية لنكون معه فــي الدنيا واآلخرة، لذلك نقرأ في  أن نختــار
كرين على مصابهم، الحمد هلل على  الزيارة: »اللهم لك الحمد حمد الشا
عظيــم رزيتــي، اللهم ارزقني شــفاعة الحســين يــوم الورود وثبــت لي قدم 
صــدٍق عنــدك مــع الحســين وأصحاب الحســين الذين بذلــوا مهجهم دون 

الحسين؟ع؟«.

اللهم ال تفرق بيننا وبين الحســين وأصحاب الحســين واحشــرنا مع 
الحســين وأصحــاب الحســين واجعلنــا مــن المستشــهدين علــى طريق 
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الحسين بن علي؟امهع؟

اللهم فك أســرانا ورد غربائنا وآوي مطاردينا وانصرنا على من ظلمنا 
برحمتــك ومّنــك ورضوانــك يــا أرحم الراحميــن ورحم اهلل من قرأ ســورة 
الفاتحــة وأهــدى ثوابهــا ألرواح الشــهداء تســبقها الصــالة علــى محمــٍد            

وآل محمد.









»مفهوم الثورة« عند فضيلة األستاذ عبدالوهاب حسين

عنــد قــراءة التاريــخ والتجــارب البشــرية فــي بنــاء الشــعوب وقيــام 
 الحضارة هي  الحضــارات، نالحــظ أن الشــرارة األولى التي أوقدت نــار
»ثــورة«، ثورة على نظام الحكم السياســي، ثورة علــى النظام االجتماعي 
والثقافــي، ثــورة علــى القيــم والمبــادئ التــي تتبناهــا جماعة مــا، لتولد 
 جديــدة، تفضي إلــى وصول هذه 

ً
 ومبادئا

ً
، يحمــل قيمــا

ً
 جديــدا

ً
نظامــا

الجماعة إلى الحضارة.

ى األســتاذ عبدالوهــاب حســين أن الثــورة: »خــروج علــى نظــام  يــر
، تشــارك فيه قطاعات 

ً
كان أو أجنبيا  

ً
الحكم القائم في بلد معين، وطنيا

واسعة من أبناء الشعب، تتبنى فلسفة واضحة المعالم، وتسير وفق خط 
مبدئــي، أي بقيــم ومبــادئ وطموحــات وتطلعــات حضاريــة«، فاألســتاذ 
 مدروســة ال تتبع  ، وأفعــااًل غير

ً
 عشــوائيا

ً
يعتقــد بأن الثورة ليســت ســلوكا
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إيديولوجيــة متبناة، بل البد أن تكــون هناك منهجية  ، و
ً
 معينــا

ً
منهجــا

واضحــة، وقيــم ومبــادئ حضاريــة. ويجب حتى تكــون الثــورة مقبولة 
 ،

ً
 النظام المســتبد والمنحــرف عقائديا « أن ال تواجــه غير

ً
»عقــاًل وشــرعا

في سبيل العدالة األهداف النبيلة.

كما يراها  «، منها 
ً
ولذلك فإن للثورة مبرراتها المقبولة »عقاًل وشرعا

فضيلة األستاذ:

االنحراف اإليديولوجي للنظام عن عقيدة الشعب. 	

الفساد اإلداري والمالي في الدولة. 	

تفشي الظلم والفقر والحرمان والمشكالت االجتماعية المزمنة. 	

التفاوت الطبقي الفاحش بين أبناء الشعب. 	

الصراعات السياسية بين مختلف األطراف. 	

 الديني والعرقي بين أبناء الشعب الواحد. 	 التمييز

 في الدولة. 	  القائمين على السلطة بالثروة وصناعة القرار استئثار

 وعدم الرضا بين المواطنين. 	 شيوع التذمر

ورغــم اختــالف علمــاء االجتمــاع في شــمول مفهــوم الثــورة لتغيير 
كليهمــا، إال أن فضيلــة األســتاذ  األوضــاع السياســية أو االجتماعيــة أو 
كتابــه »قراءة فــي بيانات ثــورة اإلمام الحســين«: بــأن الثورة  يصــرح فــي 
 في األوضاع السياسية واالجتماعية 

ً
 جوهريا

ً
»من شأنها أن تحدث تغييرا

واالقتصادية والثقافية في الدولة والمجتمع«.
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 ثالثة   ثورة في مجتمع ما، فإنه البد من توافر ومــن أجــل أن تتفجر
كما يرى فضيلة األستاذ:  أساسية تشكل مقومات الثورة  عناصر

 الوعي بين الجماهير. فإن غياب الوعي بين الجماهير  	 انتشار
إضاعــة البوصلة، وعــدم التفطن  يــؤدي إلــى تشــتت الجهود، و

إلى مكائد وحيل النظام.

 إلى التغيير. فال تكفي  	  اإلرادة السياسية لدى الجماهير توفر
الرغبة والتمني فقط، بل البد أن تتمثل هذه الرغبات واألمنيات 
على أرض الواقع، بأفعال مؤثرة تدعمها إرادة سياسية حقيقية.

 القيــادة الحكيمــة التي تمتلك الشــجاعة واالســتعداد  	 توفــر
 بالشــعب إلــى تحقيــق أهدافــه 

ً
 قدمــا إلــى التضحيــة والســير

كبيرة،  إرادة سياسية  ، و
ً
 وعيا وطموحاته. فقد تملك الجماهير

إال أن عــدم وجــود القيادة »الحكيمة والشــجاعة« ســيؤدي إلى 
 أخطــاء هذه القيادة عنــد لحظة جهل  أن تتحمــل الجماهيــر
أو ضعف، وبذلك تضيع معاناة وتضحيات الكثير، وقد تفشل 

الثورة بسبب خطأ هذه القيادة.

ويعتقد األســتاذ عبدالوهاب حســين أن اللجوء إلى القوة أو الســلم 
فــي الثــورة يخضــع إلى ظــروف الســاحة الموضوعية، وال يصــح تبني أي 
 اســتراتيجي ال عــودة عنــه، بل إنمــا هما تكتيــكان يجب  كخيــار   خيــار
 بينهمــا،  كل منهــا وفقــا لمعطيــات الســاحة ومــن ثــم االختيــار دراســة 
كما يقول فضيلة األســتاذ بأنهــا: »ال تتبع الطرق  ولكــن المؤكــد في الثورة 
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الدستورية المقررة في الدولة التي تقوم فيها«، أي أن هذه الثورة البد أن 
 في فلك  تتمرد على تشريعات وقوانين أنظمة الحكم، وال يصح أن تسير

إال لم تكن ثورة! قوانينه وأنظمته، و



»فلسفة الثورة« عند فضيلة األستاذ عبدالوهاب حسين

 ورؤية لواقع الحياة، والقضايا التي 
ً
كل مدرســة فكرية تفســيرا تقدم 

كانت  يعيشها اإلنسان، المتعلقة بوجوده وحياته وما وراءهما، ولطالما 
 للنقــاش، واألخذ والرد بين هــذه المدارس، 

ً
القضايــا االجتماعيــة مدارا

 واختفــاء حضــارات ودول،   يصاحــب ظهــور
ً
»الثــورة« عنوانــا ولكــون 

كل مدرسة  وداخاًل في عمق الحياة البشرية على مدى التاريخ، أرست 
 
ً
تفســيرها ورؤيتها لهذا العنوان، وقد قدم اإلسالم فلسفته للثورة انطالقا
إيمانه بالجانب  من العقيدة التوحيدية التي يؤمن بها الفرد المسلم، و

 والهزيمة. الغيبي الذي يدخل في معادالت النصر

لماذا الثورة؟

يقول فضيلة األســتاذ عبدالوهاب حســين: »إن حياة اإلنســان تقوم 
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ً
على أصول واقعية، تجعل من اإلنسان الذي يراعيها ويتمسك بها سعيدا
في الدنيا واآلخرة«. حيث أن اهلل؟زع؟ عندما خلق اإلنســان وأنزله لعالم 
 عليها ويلتزم خطها، لتضمن   ومبادئ أساسية يسير

ً
الدنيا، أعطاه دستورا

إقامة النظــام الفــردي واالجتماعي بصورة  لــه النظــم فــي الحياة الدنيــا و
تشــيع فيهــا العــدل والمســاواة ورعاية الحقــوق والفضيلــة، وأوجب على 
إعادة إرسائها إذا ما  اإلنسان رعاية هذه األصول وتثبيتها والدفاع عنها، و

حل الظلم محلها.

وعليــه، فــإذا ما بــدل الظالم هــذه األصــول، ووضع قوانين وتشــريعات 
توافق هواه وتخالف القوانين والتشريعات اإللهية، »ينبغي الخروج عليها في 
 الفضيلة، واسترجاع الحقوق«. إقامة العدل، ونشر سبيل: إحقاق الحق، و

 إذ واجه الظالمين، 
ً
ومن الواضح أن دين اإلسالم الحنيف قد كان ثوريا

 العدل، ورعاية الحقوق، بل إن اإلسالم طالب المؤمنين بضرورة  وأعاد نشر
 الواقع الفاسد، وأوجب عليهم مواجهة الظالمين واتخاذ  السعي في تغيير
 إلى صوابها، يقول فضيلة األستاذ: »لقد ربى  ما يلزم من أجل إعادة األمور
اإلســالم العظيم المؤمنين على الثورة والمطالبة بالحق والعدل والحرية 
 في حالة استنفار ضد قوى 

ً
والفضيلة والكرامة وكافة الحقوق، فهم دائما

الباطل والظلم والظالم واالضطهاد واالستبداد والتخلف والفساد«.

عقيدة المؤمنين في الواقعية والغيب

ومن أهم أركان فلســفة اإلســالم للثورة، هو تقديم طرح واضح ومتزن 
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يراعي الظروف الموضوعية وشؤون عالم المادة من غير فصل عن اإليمان 
بالجانب الغيبي والمدد اإللهي، حيث أن اإلســالم يرى بأن اهلل مهيمن 
كيفما شاء، وهذا ما يعطي أماًل  على واقع الكون ولديه القدرة على تغييره 
 على الشــر، يقول   الخير  األوضاع وانتصار فــي قلوب المســتضعفين بتغير
 
ً
فضيلــة األســتاذ: »اإلنســان المؤمن والقــوى الثورية المؤمنــة تعيش دائما
فــي ظــل العقيدة التوحيدية العظيمــة المباركة، األمل في تغيير األوضاع 

الظالمة والمنحرفة، وال تيأس من تغييرها، مهما عظمت وكبرت«.

 على حــث المؤمنين   فضيلــة األســتاذ إلــى أن اإلســالم يصــر ويشــير
كانت الظروف المادية قاهرة، وعدم   األوضاع مهما  على محاولة تغيير
التقاعــس فــي بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجل تحقيــق القيــم المعنوية 
والمحافظة على وجود الدين، وعلى المصالح الجوهرية للناس، »وهذا 
إنما يعني تقديمهم لرضا   ال يفكرون بصــورة واقعية، و ال يعنــي بــأن الثوار
اهلل؟زع؟ ومصلحــة الديــن، والقيــم المعنويــة، علــى المصالــح الماديــة«، 
باإلضافــة إلــى أن هــذا مقتضــى التكليــف الــذي يطالــب بــه اإلســالم 
 بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في  معتنقيــه، فهــو يأمرهم باألمر
ســبيل اهلل، والدفــاع عــن المســتضعفين، وليس من مســؤوليتهم تحقيق 
 مــن عدمــه، يقول فضيلة األســتاذ: »ليــس على اإلنســان المؤمن  النصــر
والقوى الثورية المؤمنة إال أداء تكليفهم الشرعي في الحياة، وأن يسلموا 

األمر في النتائج إلى اهلل وحده«.

ولربمــا يكــون مــن الصحيــح أن المؤمنيــن ســيتعرضون لهزيمــة فــي 
ســبيل الحفــاظ علــى القيــم المعنويــة، إال أن فضيلة األســتاذ يؤكد على 
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ى الواقعية في هذه الهزيمة المادية، يقول: »إن الهزيمة  أن اإلسالم ال ير
الظاهريــة للقــوى الثوريــة المؤمنــة أتبــاع الحــق وأنصــار العــدل والحرية 
والفضيلــة والكرامــة، ال تمثــل نهاية المطاف في الصــراع بين قوى الحق 
والباطــل )...(، فالحــق والعــدل والنــور والفضيلــة والكرامــة والحرية هي 
 ما يدعو 

ً
«. رغم ذلــك، دائما

ً
 وأبدا

ً
المنتصــرة مــن الناحيــة الواقعية دائما

 المادي، والســعي الدؤوب  اإلســالم إلــى عــدم اليأس فــي تحقيق النصــر
 التجربــة الثورية والجهادية، وتوفير  في االســتفادة من األخطاء، وتطوير
إعادة المحاولة مــرة بعد أخرى، حتى يتحقق  الظــروف الموضوعيــة، و

 الواقعي.  الظاهري ويقترن مع النصر النصر



»الخطاب الثوري« عند فضيلة األستاذ عبدالوهاب حسين

 منقطــع يــوازي  البــد ألي ثــورة قائمــة ومســتمرة، مــن خطــاب غيــر
األحداث المتجددة، ويؤسس للمواقف على أضواء الظروف المحيطة، 
 الوعي بين الجماهير، ويكون هذا الخطاب  ويعطي التوجيهات، وينشر
 عن مــا يؤمنون به مــن مبادئ 

ً
 معتنقيه، ومعبــرا  مــن صميــم فكــر

ً
نابعــا
وقيم.

يعتقد فضيلة األســتاذ عبدالوهاب حســين أن الخطاب اإلســالمي 
الثوري البد أن يحتوي على خمس خصائص أساســية ومهمة في بلورة 

الخطاب الثوري:

الخاصية األولى: الصدق والشفافية واألمانة

فالصــدق والشــفافية واألمانــة تتناســب مــع مبدأية اإلســالم وقيمه 
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الداعية للحرية والفضيلة والحق والعدالة، وال يمكن للتدليس والمراوغة 
تحت عناوين فن الممكن والسياسة التي يتبعها أصحاب المناهج المادية 
أن تكون في الخطاب اإلسالمي الثوري، يقول فضيلة األستاذ: »المشروع 
اإلسالمي يهدف إلى القضاء على االستبداد واالستغالل واالستكبار في 
كريمــة تقوم على أســاس الحــق والعدل  إقامــة حيــاة إنســانية  األرض، و
والحريــة والفضيلة، ولهذا فالخطاب اإلســالمي الثــوري صادق في تبيان 

إعالنها، ويلتزم بالشفافية مع الجماهير واألتباع«.  الحقائق و

الخاصية الثانية: الوضوح

الوعــي، وتحديــد    الثــوري هــو نشــر حيــث أن وظيفــة الخطــاب 
 
ً
الموقــف، والتحشــيد الجماهيــري نحــوه، ولذا يجب أن يكــون واضحا
 وعيهــم، وباللغــة التي  فــي ألفاظــه ومفرداتــه، ويكلــم النــاس علــى قــدر
يفهمونهــا، وباألســلوب الذي يتأثــرون به، وبصورة مباشــرة ال تحتاج إلى 

 أو تأويل. تفسير

الخاصية الثالثة: حسن التوقيت

يقــول فضيلــة األســتاذ عبدالوهــاب حســين: »إن الوظيفة الرســالية 
للثــوار المؤمنيــن، تجعلهــم متابعيــن ممتازين، ومتحســبين لــكل طارئ، 
وأنهــم يتربصــون الفــرص القتناصهــا، وال يفوتونها على أنفســهم، من أجل 
خدمة أهدافهم الثورية الرسالية العظيمة، فيصدرون البيانات ويتخذون 



105

يــأبــى هللا لــنــا

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2018   العدد الثاني

المواقف في األوقات المناسبة«، فقيمة هذا الخطاب الثوري هو تجسده 
 أو التقدم على التوقيت المناســب  كفعل مؤثر، والتأخر على أرض الواقع 

التخاذ هذا الفعل قد يفشله وال يؤدي إلى النتيجة المرجوة منه.

الخاصية الرابعة: الثبات

 مدرســة فكرية عن أخرى، وتوجه عن آخر، هو التماســك  مــا يميــز
 تماســك الشــبكة  بيــن المضامين الفكرية والتوجهات العملية، ومقدار
 في المدرســة الواحدة  المعرفيــة لهــذه المدرســة، فالتناقض بين األفكار
يــدل علــى تخبطها وعدم صالحها لكل زمــان ومكان، ولهذا يجب في 
 ال يتغير، ال تضيع 

ً
 واحــدا

ً
الخطــاب اإلســالمي الثوري أن يحوي مضمونا

فيه الثوابت الفكرية والقيمية والفقهية، وال يغيب عنه التوازن والتكامل 
كافة الملفات والقضايا الحيوية والســاخنة، يقول فضيلة األستاذ:  بين 
»الخطــاب اإلســالمي الثوري، خطــاب مبدئي مبني علــى رؤية واضحة، 
 
ً
وصالبــة فــي الموقــف، وظيفتــه تحطيــم حواجــز الخــوف للســير قدمــا
فــي خطــى الثورة ومواجهــة التحديــات والصعوبــات، التي يجعلهــا الثوار 

المؤمنون في حساباتهم قبل أن يبدؤوا«.

الخاصة الخامسة: المصداقية

يقــول فضيلــة األســتاذ: »إنــي أؤكــد أن قيمــة الخطــاب تتمثــل فــي 
تحويله إلى فعل، وبدون ذلك يفقد الخطاب مصداقيته وقيمته العملية 
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والسياســية، ويتحول إلى عقبة وسبب من أسباب اهتزاز الواقع، والفشل 
إفســاح المجــال لتغلغل القوى المضــادة ودخولها على الخط  والضياع و
إقــالق الواقع«. فمن  لممارســة دورهــا في التشــويش وتخريــب التفكير و
الواضــح أن الخطيــب الــذي يؤســس إلــى مواقــف سياســية مــن خــالل 
 « هو 

ً
خطابه، ثم ال يلحقه بأفعال على أرض الواقع »ما لم يكن معذورا

 والخيانة والنفاق، ويكون  خطيب خائن للعهد، ويدل فعله على الغدر
محاًل لغضب اهلل والناس عليه.

 وأن المشــروع اإلســالمي هو مشــروع واقعــي حي متحرك 
ً
خصوصــا

علــى األرض، يحتــاج إلــى خطاب إســالمي ثوري يؤســس لمواقف على 
 ،

ً
أضوائــه، ويجــب فــي هذا الخطاب أن يكــون ذا مصداقية عالية جدا

إال فقد المشروع اإلسالمي مبدأيته، يقول فضيلة األستاذ: »إن الخطاب  و
اإلســالمي الثــوري، خطــاب ذو مصداقيــة عاليــة، فهو ال يأتــي من فراغ، 
وال يأتــي مــن أجل االســتهالك والمنــاورات الكالمية واللعب السياســية 
إنما هو حقيقة خطاب مدروس، ومخطط له بعناية فائقة«. الجوفاء، و







»يأبى اهلل لنا« .. عار المشاركة في مشاريع العصابة

ُيســتقَبح على الملتزم بالرؤية اإلســالمّية أن يفصل في مواقفه على 
طول تاريخه؛ بين قضية وأخرى، وهي في نفس الموضوع أو من المدار 
كفان«  كأْن نعارض، مثاًل، قانوَن األحوال الشخصية بقوة، وبـ »األ ذاته. 

 عن الجميع!
ً
، وأْن نصمت بعد إصداره وتطبيقه، رغما

ً
أيضا

 أن ندافــع عــن خــّدام الديــن، وأْن نتــرك بعدها 
ً
مــن المعيــب جــدا

الديَن بال حماية، أيننا من هدم مساجد اهلل، وهتك األعراض، وسلب 
الحريات، والتعّدي على المقدسات؟ الصمت هو سيد الموقف عندما 

ُح بالعصا! أليس هذه هي الحال في بلدنا؟! ّوَ
َ
ُيل

لنخجــل مــن أنفســنا قلياًل، فالناُس مســحوقة، ونحــن نبحث عن 
تبريــرات »ســخيفة« في تقويــة الظالم الطاغي، نقــول للناس في قضية 
 مرتبــط بالدين وال نســمح بالتعدي  األحــوال الشــخصية بــأن هــذا األمر
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 عبــاد اهلل وحياتهــم وكرامتهم ...   بمصائــر عليــه، وعندمــا يرتبــط األمــر
 »حرية رأي«! يكون األمر

 قاٍس جّربوه مرة بعد أخرى دون فائدة.  ال تجبروا الناس على خيار
عودوا إلى ســفينة الّشــعب الذي ركبتم موجتها العالية بعدما رفعها لكم 
كونوا في صّف العقالء، وال تغادروا اإلجماع الوطني بال مبّرر  في 2011، 

ديني، أين الدين من زْرع الفتنة، ومن التقّرب ليزيد العصر؟

 لمنهجهم غير الّسوي:
ً

ورسالة إلى الذين يوّظفون الّدين خدمة

يأبى اهلل لنا المشاركة في مشاريع العصابة الخليفية، العصابة التي 
بت شــبابنا وانتهكــت أعراضنا، 

ّ
حاصرت شــيخنا وأســرت قادتنــا، وعذ

وهّدمــت مســاجدنا، وقتلــت شــبابنا ونســاءنا وأطفالنــا وشــيوخنا... 
بــأّي عقــٍل وديــن ندخل في مشــاريعها الظالمة؟ ومن أجــل ماذا، وبأي 

كيف تعقلون؟! مكسب؟! ما لكم 



يأبى اهلل لنا: عبد الهادي الخواجة ومشروع »إسقاط العصابة«

في ذروة الّصراع السياســّي الذي شــهدته البحرين في العام 2009م، 
 الحقوقّي المعتقل، األســتاذ عبد الهادي الخّواجة، بأّن األمور  وجد الرمز

 المزيد من »المهادنة«.
ُ

لم تعد تحتمل

وكــّون  الحقوقــّي«،  في »العمــل  الخّواجــة مدرســة خاّصــة  أّســس 
معالمهــا األساســّية مع إطــالق صيحته المدّوية في العــام 2004م، والي 
 لضرورة 

ً
مّهــدت لهتاف »تنــّح يا خليفة« حينهــا، بات الخّواجة مــدركا

أن يكــون الّنشــاط الحقوقــّي رأس حربــة في العمل الّشــعبي، وأال يقتصر 
 بحقوقهم، واســتند هذا  كات وتثقيف الجمهور فقط على توثيق االنتها

المنهج على الّنقاط الّتالية:

ربــط العمــل الحقوقّي بالمطالب الحقيقّيــة التي ينادي بها 	
الّناس.
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توسيع نطاق النشاط الحقوقي والمزاوجة بين التوثيق والنزول  	
في الميدان.

 الفكرة التقليدّية الفاصلة بين ما هو حقوقّي وسياسّي. 	 كْسر

االنخــراط الفعلــي فــي الفعاليــات الّشــعبّية وعــدم االكتفاء  	
بالمؤتمرات أو المنتديات الحقوقّية النخبوية.

 فــي الســجون الخليفّيــة،  وقــد تولــى األســتاذ نبيــل رجــب، األســير
اســتكمال هــذه المدرســة باجتهــاداٍت إضافّيــة بعد اعتقــال الخواجة، 
ونحــت أبــو آدم بصمتــه الخاصــة في هــذه المدرســة خالل الســنوات 
 الحقوقّي الذي   المشوار

َ
 2011م، حيث استكمل األولى من ثورة 14 فبراير

هنــدَس لــه الخّواجــة، مع لمســات أخــرى طبَع فيها رجب شــخصيته 
المعروفة.

كمة« خطاب »فلتسقط العصابة الحا

كمة« الــذي ألقــاه الخّواجــة  كان خطاب »فلتســقط العصابــة الحا
 الخطابات التي جّســدت هذه  في عاشــوراء من العام 2009م؛ من أبرز
 وســط العاصمة المنامة،   الخواجة بين الجمهور

َ
المدرســة، حيث نزل

 مستوحى من المناسبة الّدينّية األهم في البحرين، عاشوراء 
ً
وأطلق نداءا

 لطلــب 
ً
 واحــدا

ً
اإلمــام الحســين؟ع؟، ودعــا الجميــع إلــى »الوقــوف صّفــا

 
ً
اإلصــالح، ونصــرة الحــّق، واألمر بالمعــروف والنهي عن المنكر« اســتنادا

إلى نهضة اإلمام الحسين بن علي؟امهع؟ وثورته في عاشوراء.

كتابه »صــراع  وقــد قّدم الباحــث المعــروف جســتن غينغلــر، فــي 
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 لهــذا الخطــاب، 
ً
 تحليليــا

ً
الجماعــات والتعبئــة السياســّية«؛ اســتعراضا

أوضــح فيــه بــأن الخطــاب شــّدد على »فــك االرتبــاط النفســي بنظــام 
الحكــم الظالــم، ورفض مبايعته، وعدم اإلقــرار له«، مع حْرص الخطاب 
 إلى »غدر« النظام   الواقعي الذي يشــير على تســنيد هذا الموقف بالمبّرر

اب.
ّ

كذ الخليفّي، ونكثه للعهود، وأنه نظام 

د الخواجة بأن امتناع اإلمام الحســين؟ع؟ عن مبايعة يزيد بن 
ّ
ك أ

 بشــخص 
ً
إعالن اإلمام »العصيان السياســي«؛ لم يكن مرتبطا معاوية، و

كان يستهدف النظام األموي برمته«. يزيد فحسب »بل 

كمــا نّبــه الخواجة في الخطــاب، بأّن الموقف الحســينّي ال يرتبط 
 من حيث التنصيف 

ً
باالنتماء المذهبي، حيث إن المرء قد يكون شيعيا

كمة  العقائدي، إال أنه قد يكون من شــيعة آل ســفيان، أو أي عصابة حا
كربالء   على أن »معركــة مثل 

ً
تســتعبد الّنــاس وتســفك الدماء، مشــددا

كل إنسان أمام نفسه وأمام اآلخرين«.  لتكشف 
ٌ

ضرورية

ويقول غينغلر، بأن هذا المفصل من الخطاب يمثل »بؤرة النظرية« 
كان الخواجة يستعد إلطالقها، حيث انتقل في خطابه إلى الجزء  التي 
كمة وضرورة اقتالعها من الحكم  كثر جوهرية«، وهو »العصابة الحا »األ
ــف ذلــك مــن جهــٍد وتضحيات«، حيــث ســاوى الخواجة بين 

ّ
كل مهمــا 

العصابــة األمويــة وعصابــة آل خليفــة، وشــّخص الخواجــة فــي خطابه 
العصابة الخليفية فيما ُيســّمى »مجلس الدفاع األعلى«، الذي يضم 14 
 من الخليفيين، والذي ُتحاك فيه المؤامرات ضد شعب البحرين.

ً
شخصا
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»االستمالة السياسية« ورفض المشاركة في البرلمان

 اســتعراضه للخطــاب، ويقــول علــى خلفيــة هــذه  يواصــل غينغلــر
كات التي مورست على يد عصابة آل خليفة، اتجه )الخواجة(  االنتها
إلــى أنه »البــد من أن يكــون المطلب الرئيســي هو إســقاطها من الحكم، 
بشــكل وســائل المقاومة المدنية الســلمية، واالســتعداد لبذل التضحية 
كانت نتيجة تضحية الحســين؟ع؟ إســقاط  كما   

ً
في ســبيل ذلك، تماما

العصابة األموية من نظام الحكم«.

 بالخواجــة، وأجــرى معــه مقابلة  فــي وقــت الحــق، التقى جينغلر
خاصــة فــي أبريــل 2009م، نقــل عنــه تشــديده علــى ضــرورة »تفــادي 
 في صفوف 

ً
االســتمالة السياســّية« التي يقوم بها الخليفيــون، وخصوصا

الّشــيعة. ووضع الخواجة اإلصبع على »المشاركة السياسية« في مشاريع 
 الديمقراطية، وقال: »لن يستطيع آل خليفة البقاء في السلطة       النظام غير
»فــي نظــام ديمقراطــي حقيقــي«، وبالتالي فإن الهدف هــو الحيلولة دون 
كاف من الشيعة بحيث يكون لديهم  نشوء هكذا نظام، أو استمالة عدد 

منفذ للمشاركة السياسية من دون تحدي الوضع الراهن بشكل فعلي«.

كان يتحــدث الخواجة، في المقابلــة، عن رفض االنتخابات  وقــد 
 من مشروع »االستمالة« 

ً
 ذلك جزءا والدخول في البرلمان آنذاك، باعتبار

التــي يعمــل عليــه الخليفيــون فــي صفــوف الشــيعة، إلعاقة قيــام نظام 
ديمقراطي فعلي.



يـأبـــى اهلل لـنـــا: صـرخـــات الـدكـتـــور عـبـدالـجـلـيـــل الـسـنـكـيـــس 
»واصادقاه .. واصادقاه«

 الفريدة   من الّظواهر
ً
ل الدكتور عبد الجليل الّســنكيس واحدا

ّ
ُيشــك

مــن نوعهــا فــي تاريــخ الّصــراع السياســّي الحديــث مــع آل خليفــة فــي 
 المحوري،   هذه الظاهرة في قدرتها على تجسيد الّدور البحرين. وتتمّيز
 لجهِة التصّدي لمشــاريع االستبداد 

ً
والحقيقي، للمثقف الحّر، وتحديدا

 للحــراك الّشــعبّي، فضاًل عن القــدرة على تحريك  واإلفســاد، واالنحيــاز
إنتاج المبادرات الجهادّية على أرض الواقع. كدة، و المياه الرا

 الســنكيس لــم  كاديمــي، إال أن الدكتــور وعلــى الّرغــم مــن تفّوقــه األ
يتقوقــع داخــل »مغارتــه«، أو فــي برجه العاجــّي. واســتطاع من خالل 
الكلمــة الحــّرة، والموقــف الشــجاع، والنــزول بيــن الجماهيــر؛ أن يكســر 
 لخياراتــه الشــخصّية،  كاديمــي المنحــاز الّصــورة الســلبّية الســائدة لأل
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ولطموحــه الخــاص، وعلــى حســاب الموقــف الّصادق، ومهمة إفشــال 
مشاريع الطغيان.

الفسيلة: »واصادقاه« .. وخذالن الناصر

 السنكيس؛ جرأته في نشر   بها الدكتور من بين العالمات التي تمّيز
 فيهــا بوضوح عــن حقيقة مــا يجري فــي البحرين،  المقــاالت التــي عّبــر
وشــّخص فيها بدقٍة طبيعــة النظام الخليفّي، ومشــروعه التدميرّي ضد 

شعب البحرين األصيل.

كان ينشــرها علــى  تــه التــي   عناويــَن الفتــة لمقاال  الدكتــور واختــار
مدّونته، التي تحمل عنوان »الفسيلة«، وامتازت هذه العناوين بوضوح 

الّرسالة، والمعنى الثوري والروحي.

مــن بيــن المقــاالت الالفتــة، المقالــة التــي نشــرها فــي يوليــو مــن 
العــام 2010م، وذلــك فــي ذروة المعركــة الفاصلــة مع آل خليفــة، والتي 
 في العــام 2011م. وكان المقال بعنوان  مّهــدت النطــالق ثــورة 14 فبراير
»وا صادقــاه.. وا صادقــاه« ووّظف العنوان، ونــداءات الّنصرة فيه؛ الُبعد 
 وتمثياًل 

ً
 الصادق؟ع؟، باعتباره رمزا  إليه اإلمام جعفر  لما يشــير المباشــر

 للشــيعة، وكذلــك اإلشــارة التــي يتضمنهــا إلــى مســجد اإلمــام 
ً
جامعــا

كان منطلَق المقال وموضوعه. الّصادق؟ع؟، الذي 

فقــد تنــاول المقــال جريمة الســيطرة الخليفّية آنذاك على مســجد 
م في إمام 

ّ
اإلمــام الّصــادق؟ع؟ فــي القفول، ومْنــع الوصول إليــه، والتحك
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 على بيت من بيوت اهلل في 
ً
 اعتــداءا الجماعــة. وهــو ما اعتبره الدكتور

 تعّجبــه مــن أّن »قلــة قليلة« فقط هّبــت للدفاع عن 
ً
البحريــن، مبديــا

بيــت اهلل، ووّجــه اللــوم الصريــح إلى عمــوم »المؤسســات المجتمعية«، 
.
ً
كنا لكونها لم تحّرك سا

ــر   الســنكيس فــي هــذا المقــال تعبيــرات مــن التحّسُ قــّدم الدكتــور
لــم التي   تلــك اآلهــات وصرخات األ كبيــر واالســتنكار، تشــبه إلــى حــّد 
شــاعت فــي خطــب اإلمام الحســين بــن علي؟امهع؟ خالل مســيرته نحو 

د له واقع الخذالن بين الجماهير.
ّ
ك كربالء، والسيما حينما تأ

 مــا حصــل علــى أنه »اســتضعاف« من النظــام  ويشــّخص الدكتــور
تبــاع اإلمــام الّصــادق؟ع؟ فــي البحريــن، وعلــى نحو تجرأ فيــه النظام  أل

كن صالتهم وتعّبدهم«. »على مقدساتهم ومعتقداتهم وأما

السنكيس وخيار »القوة«

 فــي تحديــد الموقــف من هــذا »العمل 
ً
ويذهــب الســنكيس بعيــدا

تجــاه  الفعــل  إن »رّدة  يقــول  العقيــدة، حيــث  يطــال  اإلجرامي« الــذي 
االعتــداء واالزدراء والتهّجــم علــى العقيــد والمعتقد، وما يمثلهــا، عادًة ما 
 بين المتمسكين بتلك المعتقدات، حيث 

ً
تكون قوّية وعنيفة، خصوصا

 الســنكيس فــي  تصــل ردة الفعــل لالقتتــال والدمــاء«. واســتند الدكتــور
َد  َع َمَسا�جِ �نَ �ن ّمَ ُم ِمّمَ

َ
ل �نْ

ؤَ
تأســيس هذا الموقف على قوله تعالى: >َوَم�نْ ا

�َها 
ُ
ل ْد�نُ �ن �يَ

ؤَ
ُهْم ا

َ
َك َما َكا�نَ ل �ؤِ

َ
ْول

ؤُ
َها ا َرا�جِ

َها اْسُمُ� َوَسَعى �نِ�ي �نَ �ي َكَر �نِ
دنْ �ن �يُ

ؤَ
الّلِه ا
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ٌم<1. �ي ِ ا�جٌ َع�ن
َر�ةِ َعدنَ �نِ

ُهْم �نِ�ي ال�آ
َ
ٌ َول

�ي رنْ ا �نِ َ �ي
�نْ

ُ
�نَ لُهْم �نِ�ي الّ� �ي �نِ �ؤِ

آ
ا َ  �ن

َ
لّ� اإِ

 الســنكيس هذه الجريمة في ســياق جرائم مشــابهٍة  ويضع الدكتــور
اســتهدفت المســاجد، ســواء بمصــادرة أراضــي األوقــاف أو منــع ترميــم 
، وتعبر عن 

ً
كبيرة، وكبيرة جدا المســاجد، أو هدمها، وقال بأن: »األرقــام 

استهداف واضح وجلي ألتباع اإلمام الصادق؟ع؟«

 في   منع موســم عاشــوراء في البحرين مــن الحضور ويرصــد الدكتور
وسائل اإلعالم المحلية، وكيف أن السلطات تحظر، بشكل ممنهج، بروز 
 إلى جنب محاصرة »التاريخ 

ً
 اإلذاعة والتلفزيون، جنبا هذا الموسم عبر

الحقيقي لشعب البحرين األصيل«.

السنكيس: حمد هو المسؤول

 الســنكيس فــي تحديــد  بعــد هــذا التشــخيص، ال يتــرّدد الدكتــور
المسؤول عن استهداف المواطنين الّشيعة وشعائرهم، وهو يقول بكلمٍة 
واضحــة بــأن مشــروع تحويل »أتبــاع اإلمام الصــادق إلى أقليــة«؛ يقوده 
، ومــن خــالل ديوانــه ونظامــه. وقــال 

ً
حمــد عيســى الخليفــة شــخصّيا

 بأن حمــد تّوج هذا »المشــروع البغيض« باستيراد »شــعب غير  الدكتــور
 شــعب 

ّ
إحالله محل معــروف الهوية، يتوخى منه الوالء والمصداقية« و

البحرين األصيل.

، ويقــول فيه:      
ً
وفــي ختــام المقــال، ُيطلــق الدكتــورة صرخة ونــداءا

1. البقرة: 114
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»وا صادقاه .. نداء نجدة واستنجاد لكل حصار على أتباعه ومريديه ..

وا صادقــاه .. دعــوة لفــك الحصــار على مســجد الصادق فــي القفول 
وغيره من المساجد ..

وا صادقــاه .. مطالبــة للنظــام علــى رأســه حمــد بــن عيســى إلعــادة 
االعتبــار ألتباع الصادق من أبناء هذا الشــعب األصيل، حقوقهم الدينية 

والسياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها ..

 بحقه في العبادة 
ً
وا صادقاه .. دعوة لكل أبناء الشعب ليهب مطالبا

والتعبد وممارسة حياته الطبيعية على جميع المستويات.

وا صادقــاه .. رفــض لظلــم الديــوان ومؤامراته وخططه ضد الشــعب 
األصيل، والسيما ضد شيعته وأتباع مذهب الصادق؟ع؟.

وا صادقاه .. مطالبة بتجاوز االختالفات السياسية والحزبية للدفاع 
بشــكل متضامن وقوي عن حياض اإلســالم وعن المســجد وحق العبادة 

والتعبد لشيعة البحرين. وما ضاع حق وراءه مطالب«.





إبطــال نظرية »العــزة المرحلية«    يأبــى اهلل لنــا: الشــيخ النــوري و
في الثورة الحسينية

اإلســالمي  الوفــاء    تّيــار فــي  القيــادي  النــوري،  ســعيد  قّدم الشــيخ 
والمحكوم بالســجن المؤبد؛ قراءاٍت فكرّية للمشــهد الديني والسياســّي 
في البحرين، وتمّيزت تقديماته بالعمل على التأصيل الّديني للمواقف 
 للقيــم العليا داخــل الحراك  كمــا حــرَص علــى إعــادة االعتبــار العامــة، 

الميدانّي والمعارض.

 الّشيخ النوري أعمااًل ودراسات حول الثورة الحسينّية، تمّيزت  ونشر
س منطلقاتها وأبعادها الحقيقّية.  كربالء، وتلّمُ بمقاربتها الّدقيقة لواقعة 
 
ً
 »يأبى اهلل لنــا«، نســتعرض بحثا  لشــعار

ً
وفــي هــذه اإلطاللــة، وتأسيســا

قّدمــه النــورّي تحــت عنوان »الثــورة الحســينة والعزة اإلســالمية«، وقد 
عيد نشره في أحد أعداد مجلة »رسالة القلم«.

ُ
أ
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توّقف الّشيخ النوري في هذا البحث عندما طرحه أحد المعارضين 
 »هيهات مّنا  السياســيين فــي البحريــن، قبل العام 2010م، من أّن شــعار
 الشــيخ النوري من  الذلة« هو »شــعار مرحلي«، وذلك في ســياق تحذير
القراءة التي تحاول »تجريد الثورة الحســينّية من إشــعاع ومضامين العزة 
 خروج اإلمــام على أنه قيام ثورّي  والشــموخ«، وبينهــا القــراءة التي ُتصّور
 العســكري علــى يزيد بن معاويــة، بالتعويل  اســتبطن »الظــن« باالنتصار
على نصرة أهل الكوفة، ما يعني أن »قرار التضحية واالستشهاد« لم يكن 

 اضطراري. ، بل هو قرار
ً
 اختياريا

ً
قرارا

في المقابل، يدفع الشيخ النوري بالقراءة التي قّدمها الّشهيد الكبير 
 إلى   وآخــرون، والذين نفوا فرضيــة االضطرار  الّصدر الســيد محمــد باقــر
كيد على »اليقين بعلم اإلمام الحســين بشــهادته، وســعيه  الشــهادة والتأ

وتخطيطه لمقتله«.

ويصف الشيخ النوري فرضية »االضطرار« وتجّنب اإلمام الحسين؟ع؟ 
للمواجهــة، بأنهــا تنبع من »رؤية ســطحية«، وناتجة عن عدم اســتيعاب 
مجريات الثورة الحسينية، إضافة إلى وجود ما يصفها بـ »الرؤية الفكرية 
المزاجية«، والتي »تقوم على أساس القبول بالواقع، وتمييع قيمة العزة«.

الثورة الحسينّية: حجة على الجوهر الثوري في اإلسالم

كبرى  يقول الشيخ النوري بأن الثورة الحسينية »تمثل حجة صارخة 
على الجوهر الثوري األصيل لإلسالم، ومحورية مبدأ العزة والشموخ في 
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 على أن »مضامين العزة في الثورة الحســينية 
ً
الفكر اإلسالمي«، مشــددا

تمثــل القلــب النابــض للثــورة، والجوهــر األصيــل لخطابهــا الثوري، وســر 
خلودها، وفرادتها التاريخية«.

اإلمــام  أن  حقيقــة  ذلــك،  علــى   
ً
بنــاءا النــوري،  الشــيخ  ويثّبــت 

الحســين؟ع؟ »أبى إال أن يســطر ملحمتــه البطوليــة بفيــض دمــه وعمــق 
جراحاته، وعطش أطفاله وغربة نسائه«.

وإلثبــات هــذه الرؤيــة، قــّدم الشــيخ النــوري تحلياًل لخطبــة اإلمام 
الحســين؟ع؟ فــي الجيــش األمــوي صبيحــة يــوم العاشــر، والتــي نفّضل 
اهلل   »يأبى  شــعار منهــا  وتأســس  »اإلبــاء«،  االصطــالح عليهــا بخطبــة 
لنا« لموســم عاشــوراء هذا العــام. أي الخطبة التي يبــدأ فيها اإلمام؟ع؟ 

إن الدعي ابن الدعي... «. بقوله: »أال و

ورســوله  لنــا  اهلل  فقرة »يأبــى  علــى   
ً
تعليقــا النــوري  الشــيخ  يقــول 

يرفــض  أنــه  صراحــة  الحســين؟ع؟ »يعلن  اإلمــام  إن  والمؤمنــون«، 
بــل ألن اهلل؟زع؟،                                                          ليــس لمجــرد رغبــة نفســية شــخصية عابــرة،  الذلــة، 
كــرم؟ص؟، والمؤمنــون يرفضــون لــكل مؤمــن القبــول بالذلــة  والرســول األ

.»
ً
طائعا

 من قوله 
ً
ويرفــض الشــيخ النــوري فكرة »العــزة المرحليــة«، انطالقــا

 ،1> ُم��نَ
َ
ْعل َ �نَ لَ� �ي �ي �ةِ ا�نِ َ ُم�ن

ْ
ِك�نَّ ال

َ
�نَ َول �ي ِم�نِ ُم�ؤْ

ْ
�ةُ َوِلَرُس�ِلِه َوِلل ِعرنَّ

ْ
ِه ال

َ
تعالــى: >َوِلّل

حيث ينفي النوري »تحديد العزة الحسينية وتسطيحها«.

1. المنافقون: 8
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طابــت  اإلمام؟ع؟: »وحجــور  قــول  مــن  النــوري  الشــيخ  ويســتنتج 
ونجاســة«.   

ً
رجســا  »الذلــة  يعتبر الحســين؟ع؟  اإلمــام  بــأن  وطهــرت«، 

كان رفض الذلة عند اإلمام الحســين؟ع؟ نابع من طهارته  ويتســاءل :»إذا 
الربانيــة؛ فهــل يمكــن اعتبار رفــض الذل وخطــاب: »هيهات منــا الذلة« 
مجــرد خطــاب عابر؟!«. وذلك في رّد على أحد المعارضين السياســيين 

.
ً
 هذا الخطاب مرحليا الذي اعتبر

أما قول اإلمام؟ع؟ :»وأنوف حمية ونفوس أبية«، فهو يشير، بحسب 
الشــيخ النوري، إلى »طبيعة الغيرة والحمية واإلباء المغروســة في العائلة 
الهاشــمية، ويعتبر أن شــعار رفض الذل هو المتناســب مع ملكة الحمية 

واإلباء المتأصلة في الروح الهاشمية«.

كما يؤكد النوري من أّن قول اإلمام؟ع؟: »ِمْن أن نؤثر طاعة اللئام على 
مصارع الكرام«، فيه جواب »صريح على فرضية الشهادة االضطرارية«، 
: »أن الذلــة التــي يرفضهــا ليســت هي 

ً
حيــث يعلــن اإلمــام؟ع؟ صراحــة

مجــرد المــوت الذليل، بــل هي »طاعــة اللئام«، فاإلمــام؟ع؟ يعتبر نفس 
، ويفضل عليها مصارع الكرام«.

ً
 وهوانا

ً
البيعة ليزيد ذال

ويخلص الشيخ النوري إلى أن اإلمام؟ع؟ وقافلته المباركة: »اتخذت 
 من العزة اإللهية 

ً
 بالتضحية والفداء من بدايــة الثورة، انطالقا

ً
 ناجــزا

ً
قــرارا

والطهارة القرآنية والحمية الهاشمية«.
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مواقف »العزة« في البحرين: من أجل عزة شاملة

في بحثه، ينتهي الشــيخ النوري إلى قراءة الممارســات في البحرين 
كما جّســدتها الثورة الحســينية. ويصّنــف النوري هذه  إزاء قيمــة العــزة 

الممارسات إلى ثالثة مواقف مختلفة، وهي:

 مبــاٍل بأّي مضمون  	 الموقــف األول: الموقــف المزاجي، غير
مــن مضاميــن العــزة الحســينّية، ويتأســس علــى قاعــدة الرغبة 
في »التعايــش مــع الواقــع«، بــل والمشــاركة فــي مســخ الثــورة 
الحســينية مــن خــالل تحويلهــا إلــى »أداة للتعايش مــع الواقع 

 إصالحه«.
ً
المنحرف عوضا

الموقف الثاني: وهو الموقف الذي يؤكد على العزة األخالقية  	
والثقافية فقط.

الموقــف الثالث: الموقــف الذي يؤكد على العزة السياســية  	
والحقوقية.

وهو »العــزة  األصــوب،  هــو  يــراه  موقفــا  النــوري  الشــيخ  ويســتنتج 
 على رفــض »التجزئــة« و»االزدواجية« بين 

ً
الشــاملة والكاملــة«، اســتنادا

عــزٍة فــي جانــب وذلٍة في جانب آخــر. ومن ذلك يطلق الشــيخ النوري 
الدعــوة إلــى التأســي بثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ مــن أجــل أن نســتمد 
منه »عزيمة وحماســة وصالبــة روحيــة وثقافية وسياســية، دون تجزئة 

وانتقاء«.





بــيــن مــضــائــف الــحــســيــن؟ع؟ .. ومــضــائــف يزيــد

 في وسائل   الثورة والقيام، تنتشر  محرم الحرام، شهر مع حلول شهر
التواصــل االجتماعــي نصائــٌح مــن علمــاء ونشــطاء اجتماعييــن حــول 
 الحســينّية وتنســيقها، ومنهــا  ضبــط اإلنفــاق المالــي، وترتيــب الّشــعائر

مسألة المضائف الحسينّية.

كــن التــي أنعــم اهلل؟زع؟ علــى  المضائــف الحســينية هــي تلــك األما
منظميهــا بالوقت والمال والعزيمة لتقديم األطعمة واألشــربة، بمختلف 
أنواعهــا ومســتوياتها، للمشــاركين فــي المراســم العزائّيــة أو الحاضريــن أو 
المتابعين لها، ولعموم العابرين. وتمثل هذه الممارســة شــكاًل من أشكال 
كان ُيعّد   مستحب قام به اإلمام علي بن الحسين؟امهع؟، حينما  إحياء أمٍر

الطعام لمْن يقيم العزاء على أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي؟امهع؟.

 
ّ

كل يــن يتــم الجــدال حولهمــا في 
َ

ذ
َّ
 عــن التأييــد والرفــض الل

ً
بعيــدا
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عــام، إال أن الوضــع فــي هــذه الدائــرة ال زال فــي »الّســليم«، ومــا ينبغــي 
على المتصّدين هو إشــباع الناس بكامل الّســيرة الحسينّية، قبل وحين 
 للنخب قبل العامة، ومن  وبعد يوم عاشوراء عام ٦١هـ، ففيها من الِعبر

 النهضوي والتصحيحي لإلمام الحسين؟ع؟. خاللها ُيفهم الدور

مضائــف الحســين؟ع؟ في العام تأتي مّرة واحــدة، ومضائف يزيد 
 العــام، فمحبو العدالــة والحرية واالســتقامة يحيون الذكرى  علــى مدار
العطــرة الستشــهاد أبــي عبــداهلل وأهلــه وصحبــه، عليهــم صلــوات اهلل 
أجمعيــن، عشــرة أيــام فــي بدايــة الســنة الهجريــة، إال أن الطامعيــن في 
ك السياســي أو االجتماعــي أو االقتصادي ... فهم من 

ْ
ــك الــرّي، الُمل

ْ
ُمل

 في مضائف يزيد عصرهم،   أو بالخفاء، على الحضور
ً
المواظبين، علنا

وهي مضائف مليئة بالمغريات والملذات.

صرنــا فــي حيرة من أمرنا، هل نقول يجب على المتصّدين للدعوة 
 مضائف يزيد الممتدة من سنة ٦١هـ   الناس من حضور واإلرشاد تحذير
 »

ً
كل طاغية وفاســد، أم يضّيقون ولو »نفســيا ولحــد اآلن، والتــي يمثلها 

، في التوجيه 
ً
 وأخالقيا

ً
على محبي الحســين؟ع؟؟ فما األوجب، شرعيا

 مضائف  ؟ أْن نعلــن بوضوح وجوب االمتناع عــن حضور
ً
 وتكــرارا

ً
حزمــا

 لتشويه الدين والتضليل على الناس، أم نمأل الّدنيا 
ً
يزيد، التي تكون سببا

ــر« و»عــدم اإلســراف« و»التقنين« فــي مضائف 
ُ

 بضــرورة »التحّض
ً
صراخــا

 لتفعيل قيم عاشوراء.
ً

 وفرصة
ً
الحسين التي يمكن أن تكون منبرا

، نصيحتنــا ألصحــاب المضائف الحســينية بأال ينســوا دعم 
ً
أخيــرا
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قضايــا المظلوميــن والمضطهديــن والمعتقليــن، ومــن ذلــك رْفــع صــور 
القادة والشهداء واألسرى، ورْفض التعامل مع المؤسسات التابعة لحكم 
هــا 

ّ
العصابــة الخليفيــة اليزيديــة. نعــم، هنــا تكــون النصيحــة فــي محل

 بالحّق حينما  . ولكن مْن يجرؤ على الجهــر
ً
 ودينيــا

ً
وممدوحــة أخالقيــا

 األنحاء؟ قليلون لألسف.
ّ

كل تكون مضائف يزيد ُتغرق 





ً
 ... والغسرة أيضا

ً
خرج الحسين؟ع؟ من المدينة ثائرا

 لصاحب البيت الشهير:
ً
عذرا

 يتكتم«
ً
كخروج موسى خائفا  .. 

ً
»خرج الحسين من المدينة خائفا

 األمــة إال وهو   التصحيــح فــي مســار فالحســين؟ع؟ لــم يتخــذ قــرار
عازٌم على الّشهادة، الشهادة التي يعتبرها البعُض هذه األيام أنها بمثابة 

»االنتحار«!

هــذا االعتقــاد الخاطــىء، واالنهزامــّي، جــاء تحــت ضغــط القراءة 
كثرة   الحيثيات تقول بأن 

ّ
كل  على أساس أن  الملتبسة التي رأت األمور

 منهــا، وأن العتاد ال مثيل له آنــذاك، وأن اإلعالم  الباطــل حقيقــة ال مفــّر
ى. الرسمي قوي بشكل ال يمكن أن ُيجار

الغســرة، بحســابات  رضــا  علــي؟امهع؟ وخــرج  بــن  الحســين  خــرج 
الفشــل  نتيجتهــا  حســابات  وهــي  األرض،  مقاييــس  وفــق  »خاســرة« 
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 الحســين؟ع؟ تحّققت بنســبة  ، إال أن القيمــة التي رجاها خّطُ
ً
ميدانيــا

 المتابعيــن والعقالء، 
ّ

كل    وســُتبهر  التوقعــات، وأبهــرت وتبهر
ّ

كل فاقــت 
بسبب الدعم اإللهي للقيم اإلنسانية العالية التي رفعها أبي عبداهلل؟ع؟ 

وخالل مراحل ثورته المباركة.

امتطى الحسين؟ع؟ صهوة جواده وقاَد القافلة، وَركَب رضا الغسرة 
زورقــه حامــاًل عزيمته وســالح اإليمان، وقبل أّي ســالح آخــر. لقد أعّدا 
 مــا يســتطيعان، فصعــدا المجــد األبــدي والخلود  أســباب القــوة، بقــدر
المشــّرف، عِمــال بالتكليف الشــرعي، لتكــون النتيجة: صرخــة مدوية، 
إباء ال يعرف الحدود، ثم شهادة في سبيل اهلل؟زع؟. ومواجهة شريفة، و

 أستاذه، اإلمام الحسين   في معسكر
ً
 حقيقيا

ً
كان جنديا رضا الغسرة 

بن علي؟امهع؟

 منقطع النظير، وبصيرة وّقادة.  إيثــار ، و
ّ

روٌح ال تهــدأ، وعزيمــة ال تفل
لم يعرف اليأس، ولم تقطع الجدراُن والقيود أنفاسه.

م أبناءنا واألجيال المقبلة أّن في 
ّ
سيكون علينا في البحرين، أن نعل

 حمّية، 
ً
 أبّية ونفوسا

ً
كربالء، وأّن أرواحا هذا الّشعب قوافل ال تنتهي من 

 
ً
 من الحسين، ودروسا

ً
مثل الشهيد الغسرة، قادرة على أن تمأل الدنيا نورا

 دامغة على إمكان أن تصنع الّدماُء حضارًة وثورة.
َ

كربالء، ودالئل من 



الـهـجـرة الـحـسـيـنـيـة .. مـن أجل مـواصلـة الـمـقـاومـة

، مــن مدينــة جــده رســول اهلل؟ص؟، يخــرج 
ً
بعــد خروجــه، مضطــرا

ســيد شــباب أهل الجنة وابن قســيمها اإلماُم الحســين بن علي الشهيد؛ 
 من 

ّ
مــن بيــت اهلل الحــرام في يوم الثامن من ذي الحجــة، بعد أن أحل

إحرامه، وألقى الحجة على المسلمين الذين حّجوا في عام ٦٠ للهجرة.

كان أســاُس الحــّج  كان ذلــك العــام، فــي حيــن  ال أعلــم أّي حــّج 
كثيرين يتعلقون  كاد أن ُيهَدم، وهو اإلســالم. من المؤســف أّن  وعماده 
بنتيجة الشيء ال بالشيء ذاته. علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا 
لــو لــم تِســل دمــاء ٧٢ رجــاًل مــن رجــاالت اهلل الخالدين؟ هل ســتبقى 
شــعيرة الحّج ومعانيها الرفيعة، أم ســيبقى رســم اإلســالم فقط، وســتعلو 
 يزيد  كان يمثلها في ذلك العصر  والنفاق التي  في المقابل معاني الكفر

بن معاوية بن أبي سفيان؟
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هاجــرت قافلــة الثــورة المقدســة مــن أرض المدينــة المنــورة إلــى 
 مــن شــياطين اإلنس 

ً
 ورود ٣٠ شــيطانا مكــة المكرمــة، ولمــا وصــل خبــر

 الكعبة؛   بأســتار
ً
قــا

ّ
كان متعل إلــى مكــة بغــرض قتــل الحســين؟ع؟، ولــو 

 يأخذه إلــى الكوفة، حيث 
ً
 الحســين مــرة أخــرى، واتخذ طريقــا هاجــر

رســلت لإلمام الحســين؟ع؟، إلى أن 
ُ
كان األنصار، حســب الكتب التي أ

، ال يــؤدي إلــى المدينــة وال يوصل إلى 
ً
 َنَصفــا

ً
جبــر؟س؟ أن يتخــذ طريقــا

ُ
أ

الكوفة، فوصل لكربالء.

 بمئات الكيلومتــرات، َقطعها أبو  هــذه الرحلــة الشــاقة والتي ُتقــّدر
عبداهلل الحســين؟س؟ مع أهله وصحبه من أجل أن يســتقيم دين اهلل، 
 النفس المحترمة، إذن 

ُ
 وقاتل بعد أن حكم في المسلمين شارُب الخمر

 وال تكفي حينها   يســتحق التضحيــة واإلقــدام في طريــق التغييــر فاألمــر
عملية »عدم الرضوخ«. عدم الرضوخ للظالم ال شــّك هي عملية صعبة 
كثيرة اإلعــداد الحقيقــي  ــب الموقــف فــي أحيــان 

ّ
وشــاقة، ولكــن يتطل

 الواقع، ولو سالت الدماء. للنهوض والتحريض عليه وتغيير

نحــن نقــّدس العلمــاء، ورثة األنبيــاء واألئمة، وهم نــّواُب صاحب 
 والزمــان؟جع؟ فــي زمــن الغيبة الكبــرى، هم العلمــاء الصائنون  العصــر
 موالهم، والثابتون على  ألنفســهم والمخالفون ألهوائهم والمطيعــون ألمر
نهــج أئمتهــم، والصامــدون أمــام اإلغــراءات، والذين يقّدمــون مصلحة 
اإلســالم علــى مصالحهــم الشــخصية الضيقــة، العلماء الذيــن يقّدمون 

التضحيات في سبيل رفعة الدين وكرامة المؤمنين.
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 الحسين؟ع؟، وآخرين لم  يحّدثنا التاريخ عن فقهاء لم يمتثلوا ألمر
 ،

ً
موا لإلمام الرضا؟ع؟، فهؤالء ال حاجة لنا بهم، وهم ال يمثلون دينا

ّ
يسل

فضــاًل عــن إمام الديــن وقّيمه، الفقهــاء العدول القدوة هــم مْن خضبوا 
كربالء، أمثال حبيب بن مظاهر، وهم من  لحاهــم بدمــاء ناصيتهم في 

 والزمان؟جع؟ في زمن الغيبة الصغرى. عّينهم صاحُب العصر

منــا إمــام العلمــاء والفقهــاء، أبــو عبــداهلل الحســين، أن طريــق 
ّ
يعل

 النتيجــة المرجــوة، فالخلــود  المقاومــة والثورة لــه ثمــن باهــظ، بقــدر
ب 

ّ
واســتقامة الدين وضمان استمراريته في ظل وجود ِعداء جاد؛ يتطل

بذل الدم وسبي األطفال والنساء والهجرة الطويلة والمطاردة القاسية.





ً
مــســلــم بــن عـقـيـل فـي الـبـحـريـن .. وطــوعــة أيـضـا

 اإلمام الحسين؟ع؟   محرم الحرام بسفير يختّص يوم الرابع من شهر
ألهــل الكوفة، مســلم بــن عقيــل بــن أبــي طالــب؟امهع؟، حســب الُعــْرف 

العزائي في البحرين.

يمّثــل مســلم بــن عقيــل أيقونــة مهمــة ارتبطــت بشــعب البحرين، 
 في  كبير ومنــذ تكــّون الوعــي الوالئي فــي جذروه، لمــا يمثله من تشــابه 
قضية المطاردة والمحاَصرة والخذالن، وفي المقابل، ما يمثله من قيم 

المواجهة وعدم االعتراف بالظالم أو إعطائه شرعية.

 عــام، وأصبــح الحديــث عــن 
ّ

كل  يتجــّدد فــي  هــذا االرتبــاط صــار
التكافــل ومحاربــة ظاهرة »أبنــاء طوعة« مــن أولويــات اإلعــالم الثوري، 
 وهاني   واالحتفاء بظاهــرة المختار حيــث الحّث على تشــجيع اإلكثــار
وطوعــة، رغــم مــا قــد يتعــّرض له مْن يــأوي المطــارَد ويخفيه عــن أعين 
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الظالمين من سوٍء وانتقام شديد. وعندنا في البحرين، وأمام شيوع هذه 
ظ 

ّ
الظاهرة اإليمانّية والثورّية؛ سارَع النظام المجرم إلى تشريع قوانين تغل

العقوبــة علــى مْن ُيتهم بإيواء المظلومين المطاردين، وتم اإلمضاء على 
هذه القوانين الجائرة من ِقَبل مجلس النواب الصوري.

 الثقفي   بأمثــال المختــار نقولهــا، وبــكل فخــر، بــأن البحريــن تزخــر
 ونصــرة  وهانــي بــن عــروة والســيدة طوعــة، فــي جانــب اإليــواء والثــأر
 هذه الروح الثورية لدى شعبنا الوفّي، إال أنه  المظلومين، ونحن إذ نقّدر
مــن الواجب أن يتواصل دعم المطارديــن واحتضانهم والتكافل معهم، 
كبر، من األموال الّشــخصية أو   لهم مســتلزمات اإليواء بشــكٍل أ وأن ُتوَفر
الشرعية، فإْن لم يكن مورد صرف هذه األموال هو في دعم المظلومين 

وتقوية شوكتهم، فأين تكون؟

 هي أن هذا الّشعب لن  الرسالة التي ُتوّجه إلى عصابة يزيد العصر
يتخلى عن شبابه ونسائه وأطفاله، وسيعمل المستحيل، ليس فقط في 
حمايتهم، بل في تهيئة األرضية النطالق العمل المقاوم الرامي إلسقاط 

الحكم المرّقع والمدعوم من ِقَبل شياطين اإلنس في اإلقليم والعالم.



 
ً
كربالء أنموذجا ضرورة التخطيط في المواجهة .. واقعة 

وّزع أبــا عبــداهلل الحســين؟ع؟ ليلــة عاشــوراء الّرايــات علــى قــادة 
معســكره، بعــد أن اشــرأّبت األعنــاق وتهافتــت القلــوُب لحملها، وذلك 
 بنســبة 

ً
 بأنهــا »خاســرة« ماديا

ً
 لخــوض معركــة، بــات واضحــا

ً
اســتعدادا

كان يريد ســّيد الشــهداء؟س؟ من هــذا التنظيم  مئــة بالمئــة. ُتــرى ماذا 
والتخطيط، أهو من العبث أو البطر؟

يعــي المتتّبــع لبيانــات ومواقــف اإلمام الحســين؟ع؟ خــالل ثورته 
 وفق خّطٍة دقيقــة وواضحة المعالم، وال  كان يســير  أنه 

ً
المباركــة؛ تمامــا

 
ً
 ومنطقيا

ً
يمكن أن ُيعاب عليه في أّي موقف اّتخذه، هذا الكالم عقيديا

وصّدقته الوقائع، لذلك من الممكن القول بأّن التخطيط العســكري لم 
يكن إال ضمن خطته الّدقيقة.

كربــالء هو عدم   المقصــود مــن الّتخطيــط العســكري لواقعــة 
ّ

لعــل
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كانــت الحســاباُت خاســرة  التهــاون فــي أّي مواجهــة مــع العــدو، ولــو 
، فاألخذ باألسباب من أفعال العقالء، واألهم هو وجود العزيمة 

ً
ميدانيا

 الحســين، مســلم بن  كما فعل ســفير واإلقدام وعدم الّرضوخ للمعتدي، 
 عبيداهلل بن زياد، وهو وحيٌد فريد ال  عقيل، عندما واجَه جنود الفاجر

إباءه.  له وال معّين، إال عزيمته و ناصر

كفرد أو فــي معركتك   الّتخطيط فــي حياتك  عندمــا تْفقــد عنصــر
ل، 

ّ
 بشكل تلقائي نحو الهزيمة والذ المصيرية مع الطاغوت، فإنك تسير

 في الّرســم 
ُ

إطالة أمد األزمة والعودة للمربع األول. حين تكون الفاشــل و
النظــري والممارســة الميدانيــة؛ فأنــت تقــود نفَســك ومــْن يتبعــك إلــى 

المجهول، وهو ما ال يفعله عاقل.



حـبــيـب بـن مـظـاهـر وتـطـبـيـق »الـدفـاع حـتـى الـمـوت«

 المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟:         يقــول ســيد المتكلميــن أميــر
»إن الحق ال ُيعرف بالرجال، اعرف الحَق تعرف أهله«.

فّي«  قين، و»ُموِظّ
ّ
 يحّطم أوهــام المتســل

ً
أعطــى إمــام المتقيــن ميزانا

ديــن اهلل للوصــول لمآربهــم التــي فــي عــرض مصالــح األمــة، ولــو علــى 
المســتوى االجتماعــي ونيــل الوجاهة، فقد حــّدد؟س؟، خطوَط الطول 

 الحق، وذلك عن طريق معرفة الحق أواًل.
ّ

والعرض لمعرفة أهل

إّن معرفــة الحــّق تحتاج إلى التجّرد من قيود الُعرف وااللتزام بقيود 
الديــن، واالبتعاد عن المصالح الّشــخصية واالهتمام بالمصالح العامة، 
  وعــْزل الخــوف من الّطرف المقابل وتقديــم اإلباء على المداهنة. الحّقُ
 مع العقل والدين، وأفضل مْن يعيه هو المرتبط بالدين 

ً
يأتي منســجما

والعالم فيه.
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ً
 بدينــه ومشــّخصا

ً
، شــيخ بنــي أســد واألنصــار، عالمــا

ً
كان حبيبــا

للتكليــف الشــرعي، لذلك َعِرف الحّق وكان من أهلــه، وتنقل الّروايات 
 في موقفه عن الّســواد األعظم في الكوفة، حيث إن أهل 

ً
كان شــاذا أنه 

كانــوا يجهزون العتــاَد لخــوض المعركة ضد  الكوفــة، فــي ذلــك الوقت، 
إمام زمانهم، وذلك بعد نكثهم لعهدهم بمناصرته.

 للحــّق، 
ً
كان عارفــا  األســدي  بــن مظاهــر الّشــيخ حبيــب  الفقيــه 

واألعظم من هذه الفضيلة أنه اّتبع هذا الحق، واّتخذ ما يلزم من تنفيذ 
 ما يملك في ســبيل إعالئه، 

َّ
كل الخطــوات الداعمــة لهذا الحق، وقّدم 

كان يحظى بها بين  ى عن الوجاهــة التي 
ّ
فتــرَك أهلــه في الكوفة، وتخل

 بيــن يدي أبي عبداهلل الحســين؟ع؟ الذي 
ً

قومــه، وقّدم نفَســه رخيصة
كربالء. يمثل الحّق في أرض 

عِمــل الفقيه المحاَصــر، حبيب بن مظاهر، بتكليف »الدفاع حتى 
 الكوفة أواًل الــذي فرضه عبيداهلل بن   من حصار

ّ
المــوت«، عندمــا انســل

زياد ومرتزقته، ولم يترك إمامه المظلوم حتى ضّحى بنفسه دونه.

 مْن رأى النجاة في إعمال التكليف الشــرعي، وترَك شــهوة 
ُ

هذا عمل
الّسالمة والبقاء، ولذلك أصبح من الخالدين.



الـعـبـاس ابـن عـلـي؟امهع؟ .. الـقـائـد الـعـسـكـري األول

كثيــرة ومتنّوعــة، يمكن   الّطــف الثورّيــة علــى أبعاٍد 
ُ

انطــوت واقعــة
االســتفادة منها في واقعنا المعاش، واالعتماد على ما وضعته من أســٍس 
عظيمــة ألّي مجتمــع يســعى للنهــوض بحاله، ويرنو لرفــع الحيف واليد 

التسلطّية عن رقبته، ومن هذه األبعاد الُبعد العسكري.

 ُيقتدى بها في 
ً
فاإلمام الحســين بن علي؟امهع؟ ســعى ألن يخلق ظروفا

كافة، وخاصة الظروف القاسية والتي يعاني فيها أصحاُب الحق  الظروف 
ــٍة ال تتجاوز 

ّ
 فــي العتاد، فبنــى صــروَح المجد بثل  وقصوٍر ــة الناصــر

ّ
مــن قل

المائة شــخص، شــخوص لم يكن لهم مثيل على وجه األرض، وقد حظوا 
طف الّرباني بأْن شاركوا في الواقعة التاريخية الخالدة.

ّ
بالتوفيق اإللهي والل

الّدرس العسكري األول الذي نستهلمه من الثورة الحسينّية هو وجوُد 
القائــد العســكري الّصلــب واألميــن والموثــوق بــه، وهــو العبــاس بــن أمير 
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المؤمنين؟امهع؟، فقد ُعِرض عليه األمان من أخواله المشــاركين في جيش 
 يزيد، إال أنه ارتبط بتكليفه الشرعي القاضي بالتسليم إلمام زمانه،  الفاجر

ولم يخلق التبريرات للقعود والركون للسلم والحفاظ على نفسه.

كان العبــاس بــن علي شــبيه أبيــه، فقد وّظــف قّوته الجســدّية في 
كما قام اإلســالُم بســيف أبيه وأموال   

ً
خدمة الّدين والدفاع عنه، تماما

خديجة؟مهع؟.

إيثــاره وعطفــه؛ أمضــى مــن  كربــالء بســيف العبــاس؟س؟ و كانــت 
عشرات آالف الّسيوف التي أتت لمحاربة أخيه الحسين؟ع؟.

وجوُد قائد عســكري ذو بصيرٍة في جيش الحّق؛ هو من الّضرورات 
التــي ال غنــى عنهــا، بــل إنــه مــن أساســاِت الّنجــاح فــي تهيئــة ودخــول 
كما بإمكانه رْبح المعارك  المعــارك، وبإمــكان هذا القائد مْنع الحروب، 

إذا خاضها، من خالل المناورات والترهيب.



ثــــورة الـــبـــحـــريـــن .. مـــن الــقــواســم والــزيــنــبــّيــات

 القاسم  ونحن في يوم الثامن من المحرم، وهو اليوم المخّصص لذكر
 الّشــبابي  بــن الحســن؟ع؟، حســب الترتيــب البحراني، نســترجع الدوَر
 

ٌ
 مــن فبراير، في وقٍت لهت أطياف  لثورة الرابع عشــر الرائــد في التحضير
من الّنخب الّسياســية في مشــروع حمد عيســى التخريبي، وانغمســت 
 في تكريس العديد من 

ً
في دهاليزه، حتى باتت، بشكل أو بآخر، شريكا

دعائم هذه المشروع.

الشباب والنخبة الواعية؛ أّسسوا لمرحلٍة جديدة في تاريخ البحرين 
المعاصــر، عنوانهــا »المفاصلــة النهائية« مــع حكم العصابــة الخليفية، 
كيــد لــدى هؤالء هــو في على عــدم التراجع عن إســقاط هذا  والعــزم األ
 في هذه  الحكــم الديكتاتــوري المــدان فــي األروقة الدوليــة، واالســتمرار

الثورة بمختلف األساليب والخيارات المتاحة.
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 الوقت، رغم ازدياد الضغط  اإليمان بالثورة وأهدافها يتعّمُق مع مرور
 العمل ويشــتّد ويقوى،  اإلرهابــي الخليفــي، وبفضــل هذا اإليمان؛ يســتمر
، فالحرُب جــوالت وجــوالت، وللحّق دولــة ورجال 

ً
إن لــم يكــن ظاهــرا و

ال يخشــون فــي اهلل لومــة الئــم، وهــؤالء الرجــال هم شــباب الثــورة الذين 
 الّرهان بعد اهلل؟زع؟.

ً
اشتعلت في قلوبهم جذوة اإليمان بها، وعليها دائما

يحــّق لنــا التعويل على شــباب البحرين وحرائرها، فــال زالوا ثابتين 
 
ً
، رفعا

ً
إيمانهــم، وينتهــزون الفــرص لرفــع الصــوت عاليــا علــى مبادئهــم و

 للمســتكبرين. 
ً
 عــن المظلومين، وتحديا

ً
لكلمــة اهلل فــي األرض، ودفاعــا

وعلــى الجميــع، مــن أبنــاء البحريــن، ومن نخبهــا المختلفــة، أن ُيدركوا 
 العظيــم الذي يمثله شــباب البحرين وشــاباتها، من الثوار  أّن هــذا الكنــز
 مظلته »كربالء« 

ّ
والحرائــر، لن يخلع عنه رداء القاســم وزينب، وســتظل

 يعود إلى الوراء، ويخضع   أو مشروع آخر وقيم عاشــوراء، وليس أّي شــعار
 هناك. ليزيد هنا أو شمر



فــي تــاسـوعــاء وعــاشـوراء: اهــتــزاز األمــن الــخــلــيــفــي

 الواردة، ومنذ ســنوات، بــأن وزارة الداخلية الخليفية  تفيد األخبار
ُتصّنف يومي تاســوعاء وعاشوراء وليلتهما على أنهما تهديد عاٍل لألمن 
 الوزارُة بمرتزقتها، وينتشرون   البرتقالي«، ولذلك تستنفر الداخلي »اإلنذار

كن التي يتواجد فيها المعزون بكثرة. في األما

العصابــة الخليفيــة ُتــدرك مــا تعنــي عاشــوراء، وما الــذي يمكن أن 
 لو أن الشــعب، بنخبه وجماهيره، قّرروا تحويل مناســبة  تؤول له األمور
عاشــوراء إلــى طوفــان هــادر، يقتلع الفســاد واإلجرام من جــذوره، ويعيد 

 الوطني. الكرامة والعزة للناس، ويرفع اليد المهيمنة على القرار

، وتخريب 
ً
 الحسيني وحجزهم تعسفيا إّن اســتدعاء خطباء المنبر

 الموســم العاشــورائي، ومحاولــة تمييع ثورية القضية الحســينية  مظاهر
 إقامــة مشــاريع ال صلــة لهــا بالقضيــة نفســها، وتنصيــب أشــخاص  عبــر
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ُّ

كل ق بالحســينيات والمآتم. 
ّ
مواليــن وعدوانيين في إدارة بعض ما يتعل

هــذه اإلجــراءات مــا هي ممارســات »دنيئة« للمّس بقدســية الموســم، 
 الشخصية والحفاظ   الوعي باتجاه االلتفات إلى األمور وتحريف مسار

عليها، مثل األمن.

 الشــعائر  مــا ال يدركــه الخليفّيــون هــو أن مجــرد وجــود واســتمرار
الحســينّية هــو بمثابــة »تهديــد« حقيقــّي لوجودهــم االحتاللــّي. رّبمــا 
 في المواكب   الحضور

ّ
، وقد يقل

ً
يكون أداء هذا الخطيب أو ذاك ضعيفا

أو المجالــس بيــن فتــرة أو أخــرى، ولكــن وفــي يــوم مــا، ســتنهض هــذه 
الحســينيات والمواكب وســتكون فّوهة الطلقات المتتالية والقاتلة في 

جسد اليزيديين في أوال.

كما آيست عصابة الخليفيين من إمكانية الوثوق بالشعب األصلي 
فــي البحريــن، فعليهــا أن تيــأس مــن تمييــع عاشــوراء، ومــن اختراقهــا 

لوجدان هذا الشعب.

إن ذوبــان الّشــعب في عاشــوراء منقطع النظير، مــع تفاوت الوعي، 
سطحيته وعمقه، إال أن من مميزات عاشوراء هو تمّسك أقل متعلقيها 
ق بهذا اإلنســان الســماوي البّد وأن 

ّ
 بســيد الشــهداء؟ع؟، ومن يتعل

ً
وعيــا

 التــي تفّجرت يوم   والثــوار يعــود فــي يــوم من األيــام إلى مدرســة األحرار
كربالء. عاشوراء في 



إسقاط الحكم اليزيدي في البحرين: »لبيك يا حسين«

كانــت  كنتــم وأيــن   العالــم، أينمــا   يــا أحــرار أعظــم اهلل لكــم األجــر
كربالء، وقد  مواقعكم الجهادية، فهذا سبط رسول اهلل؟ص؟ يتوّسد تراب 
كم  إيا مألت جســده الّســهاُم وطعناُت الســيوف والّرماح، جعلنــا اهلل و

من اآلخذين بدروس واقعة الطف، وحركة الحسين التصحيحية.

منذ أن اغتصب معاوية بن أبي سفيان خالفة المسلمين من اإلمام 
الحسن بن علي؟امهع؟ بعد نقضه لبنود الصلح معه، بدأت حالة االستعباد 
للمســلمين، ولألســف فقد تأقلم المــزاُج العام مع الفواحــش والمنكرات 
كان يشيعها ابن أبي سفيان، حتى دنا حتفه، وأوصى بأن يكون ابن  التي 
كيف َقِبل المســلمون   له. يا للعجب! 

ً
ميســون، يزيد بن معاوية، خليفة

بوراثة الحكم في بني أمية وبني العباس، ولم يقبلوها في آل محمد؟ص؟!

مــع مراجعــة تاريخيــة ســريعة لألحــداث فــي فتــرة حكــم معاوية 
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كانت الممارســة  كيف  بعد استشــهاد أخيه الحســن بن علي؟مهع؟؛ نرى 
كان يعترض بعَض القوافل  الثورية لإلمام الحسين بن علي؟مهع؟، حيث 
 الحقوق الشــرعية المتجهة للفاســد معاوية، ولم يكن 

ّ
كانــت تقل التــي 

 الماشين في هذه  كان الحسين؟ع؟ ُيخبر هذا التصرف في الخفاء، بل 
القوافل بأن يخبروا معاوية بأنه أخذ الحقوق الشرعية.

 يزيد بن أبيه إلى واليــه في المدينة ألن  وبعــد هــالك معاوية، أوعــز
يأخــذ البيعــة عنــوًة من اإلمام الحســين؟ع؟، فلم يقبل اإلمــام، وأبى أن 
كما لم ُيعطها لحكم معاوية، فأعلن بداية  يعطي الشرعية لحكم يزيد، 

إقامة دولة الحق والعدل. الثورة الرامية إلسقاط الحكم اليزيدي، و

كان موقــف اإلمــام الحســين؟ع؟ هــو الممانعة  وعلــى ذلــك، فقــد 
والمقاومــة فــي ِقبال العنف واإلرهــاب الذي مارســهما يزيد وجالوزته، 
وتحلــى ذلــك في رفــض البيعة، وهجرته الى مكــة، وخروجه منها قبل 
 الرياحي وأنزله في أرض  ، حتى ُبِعث له الحر

ً
 مطاردا إتمام الحج، فصار

 يزيد لعنة اهلل عليه.  الحسين؟ع؟ بمعسكر كربالء، ليلتقي معسكر

كان الترهيب والترغيــب يتحركان في  وحتــى قبل انــدالع المعركــة، 
كربالء، إال أن الحســين؟ع؟ وأصحابه ثبتــوا على ممانعة الظالم،  أجــواء 
والعــزم علــى التأســيس لمقاومــة جــادة تقــارع الظالميــن، وعلــى مواقف 
 والباطل، ليعطي بذلك الشرعية الدينية  حاسمٍة وحازمة مع أئمة الكفر

 من محرم عام ٦١هـ . والسياسية لكل الحركات التي قامت بعد العاشر

كمــا هــو معلــوم، يقــع علــى عاتق  التشــخيص الســليم ألّي ســاحة، 
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. نحن في البحرين 
ً
 أو حربا

ً
ف، وعلى أساسه ينطلق، ويبدي سلما

ّ
المكل

 الخليفية، ومدى انحرافها عن دين اهلل؟زع؟، عبر  رأينا حجم آلة الفجور
هــدم المســاجد واعتقال وتعذيــب العلماء وهتك الحرمــات، وكذلك 
خرقهــا لكافــة المواثيــق الدولية الوضعية، وممارســتها الخبيثــة لإلبادة 

الجماعية في حق شعب أعزل.

واجبنا اليوم هو االســتماتة في مواصلة الطريق الذي بدأناه بتاريخ 
 على ســلك طريق الممانعــة والمقاومة الذي   ٢٠١١م، واإلصرار ١٤ فبرايــر
سلكه أبي عبداهلل الحسين؟ع؟، وبذل أغلى ما نملك في سبيل إسقاط 
إقامة  نظــام العصابــة الخليفية، التي هي امتــداد لحكم يزيد الفاجر، و
كان يرنو له اإلمام الحســين الشــهيد؟ع؟،  نظام العدل والمســاواة الذي 

وبذلك تكون تلبيتنا له محّقة، »لبيك يا حسين«.





ســيــد الــمــقــاومــة؟ظفح؟ .. وخـيـارات ثــورة الــبــحــريــن

 اهلل؟ظفح؟، أميــن عام حــزب اهلل،   ســماحة الســّيد حســن نصــر
ُ

كلمــة
 من المحرم هذا العام، في شــأن نصرة شــعب البحرين  فــي يــوم العاشــر
وثورتــه؛ هــي مــن وجهة نظري مــن أهم المواقــف الّداعمة التــي قّدمها 

سيُد المقاومة للثورة، ومنذ انطالقتها.

كه من  د ســماحته؟ظفح؟ بأّن دعم المقاومة لشــعب البحرين وحرا
ّ
ك أ

كما شّدد »بما يمثله سماحته  أجل الكرامة؛ سيتواصل، ولن يتخلى عنه، 
مــن ثقــل ومقــاٍم معــروف علــى المســتوى اإلقليمــي والدولّي«على دعم 

 ثورة البحرين، وسعيها من أجل تحقيق »أهدافها المشروعة«. استمرار

فــي هــذا الّســياق، وهنا ما يســترعى التنويــه، هو أّن ســّيد المقاومة 
كــد دعــم الشــعب البحرانــّي في »خياراته« التــي يختارهــا فــي طريــق  أ
تحقيــق أهــداف ثورتــه. هــذا التفاعــل المفتوح مــع خيــارات الثورة في 
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البحرين؛ وضعه الســّيد؟ظفح؟ في ســياقات هدفّية محّددة، وهي الســعي 
من أجل »الحرية والكرامة والســيادة، وبقاء البحرين لشــعب البحرين«، 
وحرص الســّيد؟ظفح؟ على الّشــرح الموجــز، وقال بــأن البحرين »يتم تغيير 
هويتهــا بمــْن ال ينتمي إلى تاريخها وال إلى حاضرها«. وهذه نقطة مهّمة 
يتوّجــب التأمــل فيهــا، وفــي حــْرص ســماحته علــى اإلشــارة إليهــا بهذا 

الوضوح.

كانــت من بين   2011م؛  فــي الســنوات التــي ســبقت ثــورة 14 فبراير
 عليها قادة الثورة المعتقلون، وخاصة األســتاذ  ز

ّ
 األساســّية التي رك األمور

حســن مشــيمع واألســتاذ عبــد الوهــاب حســين والدكتــور عبــد الجليــل 
الســنكيس »وكذلــك القيــادي الدكتــور ســعيد الشــهابي« هو أّن المعركة 
 في القضايا 

ً
، أو خالفــا

ً
 سياســيا

ً
الحقيقّيــة مــع آل خليفة لم تعد صراعا

الحقوقّية، أو في المسائل المعيشّية. بل هي معركة »وجود«، و»هوية«. 
 األدوات المباشــرة   آل خليفــة هذه المعركة بأوســع وأخطر

ً
ويقــود حاليــا

 المباشــرة، ووصلــت إلى حدود مكشــوفة، وما عــاد يمكن النقاش  وغيــر
 الخطوط 

ّ
 الخليفييــن لكل  بعــد تجــاوز

ً
أو الخــالف عليهــا، وخصوصــا

 المقدسات 
ّ

 والعقائد، ولكل الحمراء، بعد االســتهداف المفتوح للشعائر
 الدينّية. إنها معركة مفتوحة، مكشــوفة، وبأدوات قاتلة: القتل  والرموز

الحقيقي المباشر، والقتل الرمزي غير المباشر.

هنــا ال بد أن نســتوعب حقيقة تاريخّية مهمــة، الطغاة والمجرمون 
حينمــا يعلنــون هــذه المعركــة، فإنهــم يصلــون إلى مرحلــة قصوى مــن 
كم إلى  البطــش والفتــك وعدم القبول بوجود غيرهــم. عندما يصل الحا
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هــذه الدرجة من اســتهدافه شــعب األصلي؛ فإنه يكون قــد بلغ النهاية 
األخيــرة فــي عالقتــه مــع هــذا الشــعب، ولــم ُيجــِد ولــن ينفع أي شــيء 
إلقناعــه بالعــودة عن هذه الجريمة، أو إفهامــه بأنه يمكن إعادة ترتيب 
 أن ُيمّس في  األوضــاع ليقبــل بعدهــا بوجود الشــعب األصلــّي، من غيــر
عدده، وهويته، وثقافته، وفي وجوده المستقبلي. بكلمة مختصرة: أّي 
مجــرم يقــّرر إبادة الشــعب األصلــي، واقتالعه من الوجــود واألرض، فإنه 

يقّرر خوض آخر المعارك في حياته: إما الموت أو الحياة.

معركتنا مع آل خليفة هي هذه، وهذه هي طبيعتها وحدودها، فماذا 
نحن فاعلون؟

 في دائرة »الحوار« و»المصالحة« مع   الوسائل والخيارات التي تدور
ُّ

كل
 مجدية. هي ليســت مجدية بالتجربة، بل وبالتجارب  هــؤالء هي غير
 أو مصالحــة واحــدة مــع  الطويلــة والعريضــة. ال توجــد تجربــة حــوار
الخليفيين أثبتوا فيها بأنهم قابلون بوجود شعب البحرين، وراضون بأال 
ُتمــّس هويته وأصالته الدينيــة والتاريخية. وهذا ما علينا أن نضعه في 

عقولنا اليوم، وقبل فوات األوان.

إّن نيل »الحرية والكرامة والسيادة، وبقاَء البحرين لشعب البحرين«، 
كما قال سماحة السيد نصراهلل؟ظفح؟، هي العناوين األساسّية لثورة البحرين، 
كــدت هذه الثــورة، ومنذ يومهــا األّول، وباالســتفادة مــن التجارب  وقــد أ
السابقة ومن رؤى القادة المعتقلين، بأّن تحقيق هذه العناوين واألهداف 
ال يمكــن أن يتــم من خالل »خيار« المصالحة مع هذا النظام القائم. فال 
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، بأنه ضّد وجودك، 
ً

، ويعمل صراحة
ً
معنى للمصالحة مع نظاٍم يقول علنا

.
ً
وأنه يسعى للقضاء عليك، نهائيا

الوصــول إلــى تحقيق األهداف التي وضَع ســّيد المقاومــة عناوينها؛ 
 هو   »إســقاط النظــام«. ومعنى هــذا الخيار ال يكــون إال مــن خالل خيــار
 علــى البحرين وأهلها،  كمة اليوم في البحرين هي شــّر أّن العصابــة الحا
 البــالد ومســتقبلها، بل وتاريخهــا، وأّنه   على حاضر وهــي منبــع الشــرور
ال مــن مفاصلــٍة واضحــٍة، وكاملــة معهــا، والبــد مــن االعتقــاد اليقينــّي 
ــص منها »بأي وســيلة مشــروعة فــي النضــال والمقاومة« هي 

ّ
بــأن التخل

المقّدمة الصحيحة لبناء الوطن، والســتعادة الشــعب لوجوده وهويته، 
 علماؤنــا ورموزنــا وشــبابنا 

ُ
وإلنقــاذ البحريــن والمنطقــة من كارثٍة يعــرف

بون والمطاردون 
َّ

وحرائرنــا المعتقلــون والمحاَصرون والمهجــرون والمعذ
 خطيرة لها! ما معناها وأّي آثاٍر



حضور النساء أم »أشباه النساء« في المواكب الحسينية

 في 
ً
 بالمعــروف والنهي عن المنكــر، وخصوصا  لدعــوات األمر ننتصــر

سة لدى الّشعب البحراني، مثل الموسم العاشورائي، ونرفع 
َ

المواسم المقّد
   بضــرورة االلتــزام الكامــل بالتعاليم اإلســالمّية فيما يخّصُ

ً
أصواتنــا عاليــا

 النساء لمشاهدة المواكب الحسينّية الخاصة  مسألة الحجاب أو حضور
بالرجال.

 ولكــن علــى مســافٍة بعيــدة، وبكامل  كانــت النســاء تحضــر  
ً
قديمــا

حشــمتها ووقارهــا، واليــوم وبحكــم بعــض المتغيــرات التــي طــرأت على 
 من الموكب 

ً
الموكب وخّط سيره وما يرافقه، فقد اقترب النساء جغرافيا

 في سيره، ولكثرت عددهن تصعب السيطرة على الخارجات 
ً
وصرن عائقا

عن النسق األخالقي العام.

ى بــه غالبية أبناُء وطننا 
ّ
 هذا الحــّس الديني الذي يتحل

ً
جميــل جــدا
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 في إلزام النساء باالبتعاد عن خّط  العزيز، إال أن األخالق وضبطها ال تنحصر
 برفض تواجد مــْن يمّثلوا قاتلي الحســين وعائلته 

ً
 الموكــب، بل أيضــا ســير

وأصحابه؟مهع؟، أمَن األخالق أن أبكي حسين العام ٦١هـ، وأدَع يزيد ١٤٤٠هـ  
يجول ويلعُب وسط مراسم العزاء على الحسين؟ع؟، ما هذا التناقض؟

طالعتنــا مواقــُع الّتواصــل االجتماعي صــورًة تجمُع مرتزقــة العصابة 
كــب العــزاء التــي انطلقــت بالمنطقة الوســطى  الخليفّيــة فــي وســط موا
 أو مســتنفر، أين   من المحرم، وال من مســتنكر من البالد يوم الثاني عشــر
الِف المآتم الرجالّية والنسائّية البحرانّية عن هذا المشهد   في آ الحناجر

المخزي ألشباه النساء وفي أقدس األيام؟

هــل اســتنكرنا هــذا التواجــد الجبــان لمرتزقــة عصابــة حمــد الذين 
، وقتلوا شــبابنا ونســاءنا، وألحقوا األذى الجســدي 

ً
عاثوا في األرض فســادا

لثوارنا، وهدموا مساجدنا، واعتدوا على شعائرنا، وأسروا أحباءنا، وهّجروا 
مجاهدينا، واحتجزوا قادتنا في سجونهم، ونفوا إخوتنا؟

 هو التصــدي لكافة   بالمعــروف والنهــي عن المنكــر كمــال األمــر مــن 
األعمــال المنافيــة لألخــالق، ومــن ضمنهــا: تواجــد النســاء بصــورٍة غيــر 
إال فإننا  كبنا، و منضبطة، وتواجد أشباه النساء من مرتزقة حمد وسط موا
كي ترتفع  نشــارك الواقفين على الّتل، ونخذل حســيننا الذي ُقِطع رأســه 

رؤوس شيعته ومحبيه.



وانـــتـــصـــر الـــحـــســـيـــن فــــي الـــبـــحـــريـــن

كبرية   بالعرفان لشــباب البحرين وثوارها، ولدّي تحّية »أ
ٌ

إّني مثقل
 الذي  قاسمية« مخصوصة أوجهها إلى سواعد الشباب الحسيني الغيور
 ألقــدام المعزيــن، فهــذه إحــدى 

ً
 طاغيــة البحريــن، وجعلــه مداســا

ّ
أذل

ترجمــات الحركــة الثوريــة لســبط رســول اهلل؟ص؟، وهــي تطبيــٌق عملــي 
 المقاوم ألنصار  لإلباء الزينبي، والمقاومة العباســّية، وتجســيٌد للحضور

الحسين؟ع؟ في سوح المواجهة.

قام ثّوارنا األبطال بتكليفهم الشرعي والوطني حينما رفعوا شعارات 
الموت للطغاة في المواكب العزائية، وعندما خّطوا اســم طاغية البالد 
 مجرٍم 

ّ
كل كما يجب أن ُيهان  على األرض، وفي بلدات مختلفة، لُيهان 

 ذلــك بحّق  ومنتهــٍك لألعــراض والمقّدســات، وال ينبغــي أن ُيقــال غيــر
كل الجرائم التي لحق بهذه البالد وعبادها. المسؤول األول عن 
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 الذين احتجزتهم أجهزة   اإلشادة إلى خطبائنا األحرار
ّ

كل وكذلك، 
اإلرهاب بعد إعالن تضامنهم مع المظلومين من أبناء وبنات شــعبهم، 
 الذهبيــة لرواديدنــا األعــزاء الذيــن وقفــوا مــع الحــّق  وأحّيــي الحناجــر
ضــد الظلــم الخليفــي، وال ننســى أعضــاء إدارات المآتــم الذيــن تحّملوا 

المضايقات من المرتزقة الخليفية طيلة الموسم العاشورائي.

التحــدي   
ُ

باألحــداث، فســمة  حافــاًل  العــام صــار عاشــوراء هــذا 
 الّشــعب في  والجــرأة هي الســائدة، وهلل الحمد، فقد انتصرت جماهيُر
هــذه المعركــة، واســتطاعت أن تفــْرض اإليقــاع الثــوري الحســيني، وأن 
تعــْزل محاوالت الّتدخــل الفّجة التي أرادتها أجهــزة العصابة الخليفّية 
 تترّدد لحد  فــة، ولهــذا نجــد أصداء مــا فعلته الجماهيــر

ّ
وأياديهــا المغل
هذه اللحظة.

 اإلدارات الخليفية  اســتنفرت الطاقات الشــبابية في ِقبال اســتنفار
كافــة، لــم ينفــع الدخــول الناعــم وال التهديــد بالقــوة، لــم تنفــع حملــة 
»البيــارق« وال أغنــام الطاغية، ولم تنفع تهديداُت القمع واألســر! مضت 
 الخطباء عن الموقــف الزينبي،  المجاميــع الثوريــة في مشــروعها، وعّبــر
وصــدَح الّرواديــد بأنغامهم الالذعــة للخّط اليزيدي، وانتعشــت المآتم 
كربــالء، حيث   من مدرســة  باألجــواء المناســبة لتلقــي الــّدروس والعبر

اإلباء والعّزة.

ُهــِزم حمــد مــرة أخــرى، وفشــلت مخططــاُت أصابعــه الذابلــة، 
 بين أمــواج الثــورة البحرانية،   الحســين؟ع؟ باإلبحــار

ُ
واســتمرت ســفينة
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كما صمــدت زينب؟اهع؟ أمــام ابن  وصمــدت حرائرنــا أمــام الجــالدات 
زياد حيث قالت: »ثكلتك أمك يا بن مرجانة«، وهي األسيرة المكّبلة، 
كــة،   األســلحة الخليفيــة الفتا

ّ
كل كمــا انتصــرت دمــاُء شــهدائنا علــى 

 مــن األمريكان والبريطانيين والســعوديين  وعلــى الدعــم المنقطع النظير
واإلماراتيين والصهاينة.









ولي أمر المسلمين السيد القائد علي الخامنئي؟ظفح؟

 اليــوم نــرى أن اإلســالم قــد أحياه الحســين بن 	 عندمــا ننظــر
علي؟امهع؟، وهو يعّد حارس اإلسالم، وتعبير »حارس« هنا تعبير 

مناسب، فالحراسة تكون عندما يوجد العدو.

كــيــــف حـــصـــل أن الــمــجـتـمـــع اإلسالمي الـمـلـتـــف حـول 	
عـلـــى  عـــام  خـمـسـيـــن  بـعـــد  يـجـتـمـــع  الـعـظـيـــم،  الرســـــول 
الـفـجـيـــع؟!                                                                                                                                الـشـكـــل  بــهـــذا  الـرســـول  هـــذا  نـفـــس  ابـــن  قـتـــل 
كــرم؟ص؟ بنظــام مــن خطوطــه األصليــة:  لقــد جــاء الرســول األ
تنتفــي  عندمــا  ولكــن  المحبــة.  العدالــة،  المعرفــة،  العبوديــة، 
كبيــر، امتحان   وتضعــف القيــم، فجأة يأتــي امتحان  المعاييــر
نهضــة أبي عبداهلل؟ع؟، ويســقط المجتمع في هذا االمتحان! 

كربالء! ذلك الوقت! تأتي فاجعة 
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 من مشاكل العالم اإلسالمي الرئيسية التي انتهت  	 جانب كبير
كربالء، يعود إلى تفشي االنحطاط والفساد األخالقي بين  برزية 

الناس.



السيد حسن نصراهلل؟ظفح؟

نجــدد وقوفنــا إلى جانب شــعب البحريــن المســالم والذي تحمل 
كل الحــراك وكل الطعــن وكل الظلــم وكل الخناجــر  بصــدره وبســلميته 
الف مــن علمائــه ورمــوزه  مــن الســلطة ودول الجــوار، حيــث يقبــع اآل
 

ً
ورجالــه وشــبابه فــي الســجون، وحيث يراجع هــذا الشــعب مظلومية
كنا وســنبقى إلى جانبه في خياراته وطريقه  كبيرًة وعظيمة، نحن معه 
والتزامــه وســعيه إلــى الحريــة والكرامــة والســيادة وحقوقــه المشــروعة، 
 هويتها من خالل  وبقاء البحرين لشعب البحرين، وهي التي يتم تغيير

تجنيسها بمن ال ينتمي ال إلى حاضرها وال إلى تاريخها.





السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي؟ظفح؟

كشــعٍب يمني بحكم انتمائنا اإلســالمي و هويتنا اإلســالمية  ونحن 
كمثله ما بقى الدهر، نؤكد ما يلي: نؤكد في اليوم الذي ال يوٍم بعده 

: ثباتنا على موقفنا المبدئي واإليماني بالتمسك بقضايا 	
ً
أوال

األمة الكبرى وعلى رأســه مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه 
في الحرية واستعادة المقدسات واألرض.

 األمة في مناهضة 	 : وقوفنا إلى جانب المقاومة وأحرار
ً
ثانيا

الهيمنــة األمريكيــة والتصــدي للعدو اإلســرائيلي بمــا يمثله من 
 في  كلهــا وعلــى األمن والســالم واالســتقرار خطــورٍة علــى األمــة 
كل المظلوميــن ومــن ضمنهم  كمــا نؤكــد تضامننــا مــع  العالــم، 

الشعب البحريني العزيز. 





سماحة السيد هاشم الحيدري؟ظفح؟

إذا تراجعت األمة و ركنت للظالم فإنها تقع تحت ظلم الظالم 	
والطاغوت، أمة مستضعفة و لكنها ملعونة رغم استضعاها.

كل األمم التي ركنت للطاغوت والظالم بحجة شدة  هذا حال 
الطاغوت وقوته.

 دمه على 	  منتصر  اإلسالمي المقاوم اليوم محور هذا المحور
 ســيفه و ســالحه على ســيوف   منتصر

ً
ســيوف األعــداء و أيضــا

و ســالح اآلعــداء فــكال النصــران متحققان في زماننــا المعنوي 
والعسكري.

إن الواقع السياســي العالمي يؤكد اشــتداد المعركة بين محور 	
 الحسين في زماننا. يزيد و محور

 معهم.   األمريكي اإلسرائيلي السعودي ومن يسير  يزيد هو المحور محور
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 ... المجاهديــن  و  المقاومــة    محــور هــو  الحســين    ومحــور
الجمهوريــة اإلســالمية و واليــة الفقيــه والمرجعيــة الدينية في 
و  المقاومــة  و فصائــل  الشــعبي  الحشــد  و  األشــرف  النجــف 
 اهلل و المجاهديــن فــي ســوريا و فلســطين  حــزب اهلل و أنصــار
 ونيجيريا  كســتان وكشمير كل الشــعوب المقاومة األبية في با و 

 وأفغانستان وغيرها. والبحرين والحجاز

 الظلم الخليفي والسعودي ضد شعب  	 وفي البحرين يســتمر
 الشجاع. البحرين الصابر

 ومؤمــن ولــن يركــع للظالم وال ســيما هو  شــعب البحريــن صابــر
 وهو آية اهلل الشــيخ 

ً
 مؤمنا

ً
 عارفا

ً
 شــجاعا

ً
 حكيما

ً
يمتلك قائدا

عيسى قاسم؟ظفح؟.







االعــتــداءات عــلــى مــظــاهر عــاشــوراء

كــرزكان وتعتــدي علــى  1 محــرم: القــوات الخليفيــة تقتحــم بلــدة 
 آية اهلل الشيخ قاسم من بين اليافطات العاشورائية. يافطات تحمل صور

إزالــة اليافطــات العاشــورائية فــي بلدة البــالد القديم وبدعــم من قوات 
مرتزقة النظام الخليفي.

2 محــرم: تواجــد مركبــات عســكرية للقوات الخليفيــة بالقرب من 
 ومصادرة بعض اليافطات الحسينية. مأتم العدالة بالدراز

3 محــرم: مرتزقــة القوات الخليفة تقتحم بلدة الشــاخورة وتعتدي 
على اليافطات الخاصة بمراسم إحياء عاشوراء.

 شــهداء الوطن فــي جزيرة  مرتزقــة القــوات الخليفيــة تعتــدي علــى قبور
سترة وتزيل الرايات الحسينية.
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4 محــرم: القــوات الخليفية تزيل راية الحســين فــي جزيرة المقطع          
ببلدة المعامير.

 آليات تابعة للقوات الخليفية في بلدة البالد القديم من أجل  انتشــار
 العاشورائية. التعدي على المظاهر

 واســع لعصابــات المرتزقة الخليفية في مدينــة الزهراء بالقرب  اســتنفار
 مع العزاء المركزي إلرهاب المعزين.

ً
 الرابع تزامنا من الدوار

5 محــرم: عصابــات تابعــة للقــوات الخليفيــة تقتحــم بلــدة العكر 
وتعتدي على الرايات الحسينية.

هجمــات مــن القــوات الخليفــة في بلــدة المالكيــة لالعتــداءات على 
المظاهر، وأطلقت القوات مختلف أنواع النيران على المواطنين والثوار 

وبينها إصابات بالرصاص اإلنشطاري.

6 محــرم: تعّديــات خليفيــة جديدة على بلدة المصلى تســتهدف 
 اإلحياء العاشورائي. مضائف ومظاهر

 أحد المضائف الحسينية في جدحفص من قبل مرتزقة  إزالة وتكســير
القوات الخليفية.

7 محــرم: عصابــات تابعة للقوات الخليفية تعتدي في بلدة الديه 
 العاشورائية وتزيل أحد المضائف. على المظاهر

الرايــات  علــى  تعتــدي  الخليفيــة  القــوات  مــن  مرتزقــة  8 محــرم: 
كرزكان.  عاشوراء في بلدة  واليافطات الخاصة بمظاهر
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9 محــرم: مرتزقــة النظــام الخليفــي برفقــة مليشــيات مدنية تعمل 
على االعتداء على أحد المضائف الحسينية في بلدة السنابس.

 حــول مداخــل بلــدة  10 محــرم: مرتزقــة النظــام الخليفــي تســتنفر
 مع إحياء العزاء المركزي في ذكرى عاشوراء 

ً
 تزامنا كبير السنابس بشكل 

الحسين.

 علــى  11 محــرم: اعتــداء آثــم للقــوات الخليفيــة فــي بلــدة الــدراز
 العاشورائية. المظاهر

مرتزقــة القــوات الخليفية تقتحم بلدة أبوصيبــع وتعتدي على المظاهر 
العاشورائية.

 مع العزاء 
ً
 في محيط منطقة الديه تزامنا مرتزقة النظام الخليفي تنتشر

 من محرم الحرام. المركزي يوم الحادي عشر

قة في أرجاء 
ّ
القــوات الخليفية تعتدي على الالفتات الحســينية المعل

بلدة القدم وتمزقها.

مرتزقــة القوات الخليفية تعتدي على الشــعارات الحســينية الموجودة 
داخل بلدة عالي.

 عام للقوات الخليفية في مختلف أرجاء المنطقة  14 محرم: اســتنفار
.17   مع العزاء المركزي في مدينة الزهراء دوار

ً
تزامنا

النظــام الخليفــي ومــا تســمى باألوقــاف الجعفريــة تغلــق مأتــم اإلمــام 
الرضــا؟ع؟ فــي بلــدة المالكيــة بذريعــة تصحيــح أوضاعــه اإلدارية بعد 
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كتابة شــعارات يســقط  اعتقــال عــدد مــن مجلــس اإلدارة على خلفية 
 موكب العزاء. حمد أثناء مرور

 رئيس الحكومة الخليفية خليفة سلمان بـ»إنزال أقصى العقوبات«  أمر
بحــق مــن وصفهــم بـ»المتورطيــن« فــي »التجــاوزات« التــي حصلــت 
فــي موســم عاشــوراء هــذا العــام، فــي إشــارة إلــى الشــعارات والكتابــات 
والفعاليــات المعاديــة للنظــام الخليفــي التــي نشــرها محتجون خالل 

تنظيم المواكب العزائية.



اعـــــتـــــقـــــال وتـــــوقـــــيـــــف

8 محرم: اعتقال الشيخ هاني البناء وتوقيفه لمدة 15 يوم.

اعتقال الشيخ ياسين الجمري وتوقيفه لمدة 15 يوم.

اعتقال الشيخ مجيد السهالوي وتوقيفه لمدة 15 يوم.

 وتوقيفــه لمــدة         9 محــرم: اعتقــال الــرادود عبــداهلل صبــاح الشــجار
15 يوم.

10 محــرم: اعتقــال الــرادود الســيد حســين الموســوي وتوقيفه لمدة         
15 يوم.

اعتقال الرادود سيد محمود الوداعي وتوقيفه لمدة 15 يوم.

 بوحميد  اعتقــال اإلداري بمأتم اإلمــام رضا؟ع؟ بالمالكية محمد جعفر
وتوقيفه لمدة 15 يوم.
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اعتقال اإلداري بمأتم اإلمام رضا؟ع؟ بالمالكية عبداهلل عيســى بوراشــد 
وتوقيفه لمدة 15 يوم.

 الماجد وتوقيفه لمدة 15 يوم. كر اعتقال اإلداري بمأتم رأس رمان شا

اعتقال الشيخ محمد الرياش وتوقيفه لمدة 15 يوم.

كامل الهاشمي وتوقيفه لمدة 15 يوم. اعتقال السيد 

 على ذمة التحقيق لمدة 15 
ً
13 محــرم: اعتقــال وتوقيف 27 مواطنا

 من محرم.  بتهمة الصالة في العاصمة المنامة ليلة العاشر
ً
يوما



إخــالء ســبــيــل اســتــدعــاء لـلــتــحــقــيــق و

4 محرم: الشيخ محمد الشيخ، الشيخ علي الجفيري.

 المعتوق. 5 محرم: الشيخ منير

7 محــرم: الشــيخ مهــدي الكرزكاني، الســيد صادق الغريفــي، الرادود 
سيد حسين المالكي.

8 محــرم: الــرادود مهدي ســهوان، ســيد محــي الدين المشــعل، مال 
 العالي، الشيخ عبدالعظيم المهتدي. محمد المال، الشيخ بشار

10 محــرم: الشــيخ جاســم الدمســتاني، اســتدعاء أعضــاء مجلــس 
إدارة مأتم المصلى.

 الستري.  مال اهلل، الشيخ جعفر 11 محرم: الشيخ عبداألمير
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14 محرم: الرادود علي حمادي، الشيخ حسن العالي.

 اســتدعاء إدارة األوقــاف الجعفريــة رؤســاء المآتــم للتوقيــع علــى بيــان 
 ضد تسييس عاشوراء.  استنكار

اإلفــراج عــن رئيــس مأتــم اإلمــام الرضــا ؟ع؟ الحــاج عبــد الغني مهـــدي 
 ١٧ والتحقيق معه ضمن الحملة التي تقودها  بعد استدعائه الـــى مركـــز

أجهـزة اإلرهـاب الخليفيـة.

ــ



اخـــتـــطـــاف مـــواطـــنـــيـــن

3 محرم: نضال محمد الغسرة من بلدة بني جمرة.

4 محرم: عبداهلل حسن البالدي من بلدة البالد القديم.

5 محرم: سيد علي محمد من بلدة الدير.

6 محرم: محمد عيسى المهندس من بلدة الدير.

9 محــرم: حبيــب محســن الدقــاق وقاســم محســن إســماعيل مــن         
كرانة. كرباباد، حسين عليان من بلدة  بلدة 

10 محرم: الحاج مجيد عبداهلل من بلدة دمستان.

 محمد سعيد من بلدة باربار. 11 محرم: باقر

12 محرم: حســين عيســى علي، حميد أحمد عبدالوهاب، قاســم 
كاظــم، عبــداهلل جمعة حبيــب، حبيب مكــي علي، علي  عبدالرســول 
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نبيل مهدي، سيد حسن سعيد، مهدي علي جعفر، مهدي علي جعفر، 
عبداهلل عيسى درويش، عادل عبدالواحد درويش، علي حسنين حمزة، 
 عبدالجبار  محمــد يوســف نــوح، أحمــد محمــد علــي، صــادق جعفــر

»بلدة المالكية«.

 موســى القمــاري، علي محمد مكي، حســين مصطفــى الخوخي،  ياســر
حسن مصطفى الخوخي »بلدة الدير«. 

ســيد حســين الوداعــي مــن بلــدة رأس رمــان، يوســف أحمــد العــم مــن       
بلدة عالي.

13 محــرم: ســيد حســين عقيــل مــن بلــدة المــرخ، رائــد العــم مــن           
بلدة عالي.

 من  كاظم النصر  عتيق من بلدة بــوري، عالء  كبر 15 محــرم: علــي أ
 طالب من بلدة بني جمرة. بلدة عالي، محمد جعفر
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عزاء مدينة الزهراء يوم الرابع من محرم بمشاركة الرادود صالح الدرازي



188

عاشوراء البحرين 2018 

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2018   العدد الثاني



189

يــأبــى هللا لــنــا

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2018   العدد الثاني

 
إصابات مباشرة بسالح الرصاص اإلنشطاري )الشوزن( بعد تصدي الثوار 
العتداءات القوات الخليفية على الشعائر الحسينية ببلدة المالكية يوم 

الخامس من محرم

 لحكمهم وسياســتهم الجائرة ضد الشــعوب 
ً
حــرق العلــم األمريكــي رفضا

المستضعفة
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 لوجودهــم العســكري 
ً
الثــوار يضرمــون النيــران بالعلــم األمريكــي رفضــا

بالبحرين المحتلة

 لألقدام ولعجالت 
ً
 اســم الطاغية حمد يخط في الشــوارع ليكون مداسا

السيارات
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تعليق يافطات ثورية في أرجاء البلدة تحت شعار »مثلي ال يبابع مثله«

كربــالء ونهجها   بقضية 
ً
تعليــق يافطــات عاشــوراء علــى الجدران تمســكا

المقاوم لحكام الظلم والجور
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حشود حسينية تؤدي الصالة المركزية ليلة العاشر من محرم والهتافات 
تزلــزل العاصمــة »لبيك يا حســين« »لبيك يا فقيه« وصور آية اهلل قاســم 

تعتلي أمام مرتزقة القوات الخليفية

مسيرة »لبيك يا حسين« في قرية النويدرات يوم العاشر من محرم
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جانب من قمع مسيرة »لبيك يا حسين« في قرية النويدرات
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 للمعزين في يوم العاشر من محرم
ً
علم االستكبار األمريكي يصبح مداسا

مواجهات أثناء زحف الثوار باتجاه ميدان الشهداء بعد العزاء المركزي






