منهج وعطاء

منهج وعطاء
من حما�ضرات
�سماحة حجة الإ�سالم وامل�سلمني
ال�س ّيد ع ّمار احلكيم
ّ

العنكبوت 69 :
�صدق اهلل العلي العظيم

توطئة

ني
(كربالء) كتاب ثانٍ نتهجى فيه �أبجدية عطاء �أ ِل ُفها ح�س ٌ
ني ،خطت منهجية اخللود فيها متبنيات حفيد حلفيد،
ويا�ؤها ح�س ٌ
من ن�سل بيت النبوة^ انبثقت �ساللة �آل احلكيم ،ومن هذا
البيت املبارك اعتلى منرب اال�ست�شهاد �سماحة حجة الإ�سالم
وامل�سلمني ال�سيد عمار احلكيم.
�صدى العطاء ما يزال مدوي ًا يف �أرجاء كربالء الزمان واملكان
بل والإن�سان ،ولوقفة احلكيم على �أعتاب هذه الأرجاء �ضيا ٌء م�ش ٌع
ينري مدلهمات النفو�س التي �أ�ضلت �سبيل البذل .
ر�سالة احلياة التي ان�ضوت حتت قب�سات (كربالء) يف كتابه
وعَب ٍات تختلجها الأنف�س
الأول مل تزل مفاهيمها تنثال ِع رَب ًا رَ
وتغم�ض عليها امل�آقي� ،أر�سلها �سماحة ال�سيد عمار احلكيم يف
حمتفالت التذ ُّكر والتذكري وا�ستلمها ح�سينيون نذروا عقولهم
وقلوبهم ملنهج العطاء املعنون بال�شهادة.
باب وجود مفتاحه الإرادة هذا هو الدر�س الأبدي
العطاء ٌ
الذي عكفت على تعليمه مرجعية الوالء املحمدي  ،فاالن�سالخ عن
خاليا اال�ستعباد واال�ستبداد تتطلب طاقة �إميان ِقوامها �صدق
االعتناق وثبوت االنطالق.
وعي ر�سم خطوطها حكي ٌم
(كربالء :منهج وعطاء) لوحة ٍ
بح�سن مواالة .
وتل ّونت بفر�شاة ع ّمار وت� ّأطرت ُ
تدور القرون  ،وتنبثق الآراء ويبقى �ضجيج الرف�ض عاليا يف
�أفق ظالمية مل تفهم للحق �سوى �سيف ودرع و�سهام ودماء ،كربالء
نهج عبقها العطاء و�شذاها البقاء ونكهتها الوالء .
مفردات ٍ

من حمـا�ضـرات
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
�سماحة ّ
ال�سيد ع ّمار احلكيم
ّ

�شباب
التغيري
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املحا�ضرة

�شباب التغيري

املنا�سبة :مرا�سيم عزاء حمرم احلرام
الـمكــان :مكتب �سماحة ال�سيد احلكيم
الـزمــان2010/12/14 :

الم على �س ّيدنا،
احلم ُد هلل ِّ
وال�س ُ
رب العاملني ،وال�صال ُة َّ
حبيب �إله العاملني؛ �أبي القا�سم
ونبينا �س ّيد الأنبياء ،واملر�سلني ِ
أهل بيت ِه الطيب َني الطاهرينَ  ،و�صحبه
امل�صطفى حم ّم ٍد ،وعلى � ِ
املنتجب َني امليامنيَ.
َ
الم عليك يا ابن ر�سول
الم عليك يا �أبا َع ِبد ا ِ
ال�س ُ
ال�س ُ
هللَّ ،
َّ
َِ
بفنائك ،و� َ
أناخ ْت
الم عليك وعلى الأرواح التي ح ّلت
ال�س ُ
اهللَّ ،
بقي ُ
برح ِل َكَ .
الليل،
عليك م ّنا جميع ًا َ
�سالم اهلل �أبد ًا ما بقي َنا َو َ
والنها ُر ،وال جع َل ُه ُ
اهلل �آخر ال َع ْه ِد م ّنا ِلزيا َر ِت ُكم.
علي ِبن ا ُ
الم على ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �أوال ِد
ال�س ُ
َّ
حل�سينْ  ،وعلى ّ
حل�سينْ  ،وعلى �أ�صحاب ا ُ
ا ُ
حل�سينْ ؛ الذينَ َبذ ُلوا ُم َه َج ُهم دونَ
ا ُ
حل�سي×.
الم عليكم �أ ّيها امل�ؤمنون ا ُ
حل�س ْينيون ورحمة اهلل وبركاته.
ال�س ُ
ّ
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{ �إِ َّن ُه ْم ِف ْت َي ٌة � َآم ُنوا ِب َربِّهِ ْم َو ِز ْد َناهُ ْم هُ دىً }
يف هذه الليلة ال�شريفة ،ليلة الثامن من حمرم املن�سوبة ل�س ّيدنا القا�سم بن
الم( ،)2البطل اليافع الذي مل يبل ِغ ا ُ
حل َلم ،الذي
وال�س ُ
احل�سن عليه وعلى ابائه التحية ّ
ّ
�سطر ملحم ًة مهمة من مالحم يوم عا�شوراءُ .
نقف َ
موقف الإعجاب ،واالحرتام،
والتقدير ،والإكبار لهذا الغالم ،وملوقفه البطويل ،ولن�صرته ل�س ّيد ال�شهداء وق�ضيته
العادلة.
درو�س احلياة يف هذه
جنتمع اليوم على مائدة القا�سم بن احل�سن ،ونتز ّو ُد منها َ
حل�سينْ  ،و�أ�صحاب ا ُ
حل�سينْ و�أهل بيت ا ُ
املدر�سة املعطاء ،مدر�سة ا ُ
حل�سي×.
من امللفت للنظر يف �أن�صار ا ُ
حل�سي× هو غلبة ال�شباب فيهم  -ونعني
بالأن�صار �أهل البيت و�أ�صحاب ا ُ
حل�سينْ مع ًا -فحينما ننظر �إىل �أعمار الها�شميني
للح�سينْ يوم
من ُو ْل ِد ر�سول اهلل| من ذرية النبي ّ
ممن عا�ش ظروف الن�صرة ُ
عا�شوراء ،و�أن�صار ا ُ
حل�سينْ من غري بني ها�شم جند ن�سبة ال�شباب يف ه�ؤالء الأن�صار
عالي ًة ،وهذه ق�ضية حتتاج �إىل درا�س ٍة وحتليل ,ملاذا هذه الن�سبة العالية من ال�شباب
يف امل�شاركة يف ن�صرة ا ُ
حل�سي× ويف الوقوف معه× ؟.
()1

ما وراء اللوحة

لو كانت �سمات الن�صر ،و�سمات اخلروج منت�صر ًا من تلك املعركة ظاهر ًة على
حركة الإمام ا ُ
حل�سينْ يف يوم عا�شوراء ،وحتمية ا�ستالمه ال�سلطة واحلكم ملا كان
م�ستغرب ًا �أنْ يراف َقه عد ٌد كبري من ال�شباب ؛ لأ ّنهم طاحمون لأنْ يكونوا يف مواقع
اخلدمة العامة ،وو�صولهم �إىل فر�ص يف احلياة ،فيذهبوا مع ا ُ
حل�سينْ  ,ويقاتلوا
((( الكهف .13/
((( يالحظ �أنّ هذه الن�سبة ُعرفية.
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معه  ,وهذا ال يتقاطع مع �إخال�صهم ودوافعهم ال�شريفة والنبيلة ،ف ُي�ست�ش َهد َمن
ُي�ست�ش َهد ،وي�ص ُل َمن َ
ي�صل �إىل مواقع اخلدمة بعد خروجه �سامل ًا من تلك املعركة.
فتح وانت�صار ع�سكري ما كانت الظاهرة
لو كانت مظاهر املعركة مظاهر ٍ
م�ستغربة ،ولكنْ وكما ذكرنا يف ليايل �سابقة �أنّ ا ُ
حل�سي× ،ومنذ خروجه من
املدينة �إىل مكة ثم �إىل كربالء كان يتحدث يف ك ّل خطبه عن ذهاب ِه �إىل املوت،
وال�شهادة ،ولي�س يف هذه املعركة توازن بالقوى وتكاف�ؤ مادي ،ولي�س فيها انت�صار
ين .مع ا ُ
ع�سكري �آ ّ
حل�سينْ ب�ضع ع�شرات من النا�س ،ويف اجلانب الآخر ع�شرات
الألوف� 30 -ألف ًا �أو � 70ألف ًا �أ ّي ًا كان العدد على اختالف الروايات الواردة � -إذ ًا
ال يوجد توازن وتكاف�ؤ يف الفر�ص ،فاملعركة حم�سومة �سلفا يف نتائجها الع�سكرية
املبا�شرة ،وهذا ما ّ
�شخ�صه ك ّل املراقبني ،عبد اهلل بن عبا�س ،عبد اهلل بن
الزبري ،عبد اهلل بن جعفر ،وغريهم من احلكماء وذوي العقول واخلربة �أخربوا
ا ُ
مع�صوم ؛ لريى �أنّ هذه املعركة ال
حل�سي× بذلك ،والأمر ال يحتاج �إىل علم
ٍ
تو ّلد انت�صار ًا ع�سكري ًا.
فاذا كان ا ُ
حل�سينْ ُ مقب ًال على ال�شهادة وال يوجد انت�صار ع�سكري �آ ّ
ين �سريع ,
ال يوجد ا�ستالم حكم ،وال ت�سلم �سلطة ونفوذ وفر�ص وتعيينات  -كما نعرب اليوم يف
م�صطلحاتنا  ,وال توجد حقائب وزارية -فلماذا ه�ؤالء ذاهبون مع ا ُ
حل�سي×؟.
هم َ
موقف َمن بلغ ال�ستني� ،أو ال�سبعني� ،أو الثمانني ،فقد ق�ضى عمره
قد نت ّف ُ
وهو مقبل على موت طبيعي ،فلماذا ال يكون املوت �شهادة يف �سبيل اهلل ،وحتت
راية ا ُ
حل�سي×؟ وكبار ال�سنّ تكون طموحاتهم حمدودة لطبيعة �أعمارهم،
و�أو�ضاعهم و�آمالهم ،و�سقف مطالبهم حمدود ،قد نعبرّ ُ �أحيان ًا بتعابري قا�سية
و�س ّنة احلياة �أْنْ مي�ضي الإن�سان،
بـ (�أرجلنا يف القرب) نتيجة وجود موت طبيعي ُ
وحينما يجد ال�شيخُ الكب ُري ا ُ
حل�سينْ َ يف حال ي�ستح ُّق الن�صر َة ف� ّأي فر�صة �أف�ضل من
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هذه الفر�صة؟ وقد ق�ضى ثمانني �أو �سبعني �سنة وتكون خامتته ال�شهادة يف �سبيل
اهلل ،ون�صرة ا ُ
حل�سي×.
ف�سر الدوافع التي دعت هذه الن�سبة العالية من ال�شباب ملواكبة
ولكن كيف ُن ّ
ا ُ
حل�سي× ون�صرته يف واقعة الطف ؟.

ال�شباب �إك�سري التغيري

هذه ق�ضية حتتاج �إىل حتليل وتف�سري ،ونحن على مائدة القا�سم بن احل�سن هذا
حت�س�سهم للمظامل
ال�شاب اليافع ,الب ّد من ا�ستذكار �أنّ ال�شباب – عادة  -يكون َّ
وللمعاناة ،وللتمييز الطبقي �أكرث من الآخرين.
كبار ال�سن قد يتك ّيفون ويت�أقلمون مع الواقع الذي يعي�شونه ،كبار ال�سن قد
ت�أخذهم العادة فيميلون �إىل اال�ستقرار والهدوء واالبتعاد عن امل�شاكل  ,ويبد�أ
بالتكيف مع طبيعة هذه ال�سلطة وكيفية تعاملها مع املواطنني ومراعاة اليات
و�سياقات الواقع.
ولكنّ ال�شباب لديهم نزعة ت�صحيحية تطويرية تغيريية ،ال�شاب يريد �شيئ ًا
جديد ًا ،ويريد �أنْ يح ّقق ذاته وي�صنع �شيئا ملجتمعه ,ال�شاب لديه هذه النزعة التي
�أحيان ًا قد تخرج عن �سياقاتها فتتحول �إىل تهور ،عندما ُيقال � :إنّ ال�شاب متهور؛
لأ ّنه يقتحم ولي�س لديه ح�سابات كبرية ,بينما كبري ال�سن يتذكر �أوالده و�أ�صحابه
و�أ�سباطه وممتلكاته قبل اي خطوة يخطوها �أو كلمة يتفوه بها ،وال�شاب لي�س لديه
هذه القيود.
�إذ ًا هذه احلالة طبيعية يف ك ّل املجتمعات ,ح�ضراتكم جتل�سون وت�ستمعون �إىل
مطلب �أو راي ٌة مرفوع ٌة يف
الن�شرات اخلربية ،ف�أينما ُذك َر اعت�صا ٌم �أو احتجا ٌج �أو
ٌ
أغلب احل�ضور هم طالب
� ّأي ٍ
مكان بالعامل تَبثُّ �أخباره و�سائل الإعالم جتدون � َ
جامعيون� ,أو �شباب يتح ّركون ويريدون �أنْ يح ّققوا �شيئ ًا ملجتمعاتهم.
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�إ�شكالية النظرية والتطبيق

ِلن ُع ْد �إىل �سنة  60للهجرة يف �أجواء �إحياء واقعة الطف .فمن وفاة ر�سول
اهلل| يف ال�سنة احلادية ع�شرة للهجرة النبوية ال�شريفة� ،إىل واقعة الطف يف
م�ضي ن�صف قرن من وفاة ر�سول اهلل|.
�صيف �سنة  61للهجرة� ،أي بعد ّ
ماهي �سمات هذه اخلم�سني �سنة واحلقبة التاريخية؟
�سماتها ح�ضور وا�ضح للطقو�س ،ومظاهر التدين ,والنا�س ت�صوم وت�صلي وحتج
وتزكي ,امل�ساجد عامرة ,مظاهر ال�صوم يف �شهر رم�ضان وا�ضحة يف املجتمع ،وحتى
�أولئك احلكام بالرغم من ف�سقهم وفجورهم خلف الأبواب املغلقة كما يحدثنا
ملرات يف
التاريخ ولكنهم كانوا ي�شاركون امل�سلمني هذه ال�شعائر ،وي�أ ّمون اجلماعة ٍ
اليوم الواحد ،وكان احلاكم يقيم ال�صالة جماعة ؛ لأنّ هذه الق�ضية تعطيه اعتبار ًا،
واال ف�أولئك احلكام الظاملون ال يبحثون عن قيم ومبادئ ،واي خط �صاعد يتبناه
احلاكم يف الظاهر ،واي موجة قادمة يركبها وي�ستغلها ،وقد كان اخلط ال�صاعد
�آنذاك هو التد ّين ،لذلك كان احلكام ي�أتون وي�صلون وباحلدود يعملون ،فهذا زنى �أو
ذاك �شرب اخلمر تناله احلدود كما يحدثنا التاريخ ب�شكل وا�ضح� .إذ ًا الأُمة كانت
ملتزمة والنا�س لديهم تق ّيد بال�شعائر الدينية ،ب�شعائر الإ�سالم.
�أولئك ال�شباب كانوا يجرون مقارنة بني ما ي�سمعونه من اخلطباء وما يقر�أونه
من الرتاث من �آيات قر�آنية ،وروايات عن ر�سول اهلل| وبني الواقع الذي يعي�شه
احلكم فكانوا يرون بون ًا �شا�سع ًا وفرق ًا كبري ًا بني النظرية والتطبيق ,بني ال�صورة
التي تحُ كى من على املنابر عن الإ�سالم والفهم الإ�سالمي للحياة واملجتمع وبني
الواقع الذي يجدوه عند احلكام يف تلك الفرتة.
ال�شباب فرق ًا كبري ًا وازدواجية وا�ضحة ،وخل ًال كبري ًا عند املقارنة،
�شاهد
َ
ُ
وبالتد ّرج تك ّونَ لديهم وعي عقيدي فكري اجتماعي �سيا�سي اقت�صادي ،و�أ�صبحت
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لديهم �صورة وا�ضحة عما يريده الإ�سالم ،و يتح ّدث عنه ،وعن الواقع املعا�ش الذي
يعي�شوه يف ظل تلك الأنظمة اجلائرة التي ترفع �شعار الإ�سالم.
{ َو َر َب ْط َنا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم ِ�إ ْذ َقا ُموا}(الكهف :من الآية)14
للح�سي×
فعل ٍ
هذا الواقع �س ّبب ر ّد ٍ
�شديد لدى �أولئك ال�شباب املعا�صرين ُ
جعلهم ي�صلون �إىل ا�ستنتاج بان الأمور لي�ست ذاهبة �إىل خري ,وهي ال ت�سري �ضمن
ال�سياقات ال�صحيحة التي �أرادها اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سوله ،و�إنّ احلكم الأموي
�سيء يرفع �شعارات ،ولكنه يف جماالت التطبيق والتنفيذ يبتعد كثري ًا عن تلك
حكم ّ
ال�شعارات.
�أ�صبح لديهم و�ضوح من �أنّ الندا َء الذي يرفعه ا ُ
حل�سي× باال�صالح ندا ٌء
واقعي له خلفيات وجذور عميقة ،ولي�ست الق�ضية مزايدات على �سلطان بني بني
ٌ
ها�شم وبني �أمية ،ولي�ست ق�ضية قبلية �أو تناف�س على �سلطان ومكا�سب �سيا�سية ،و�أنّ
هناك ازمة حقيقية ،فهذا القر�آن يتحدث عن �شيء ،وال�صورة التي ر�سمها ر�سول
اهلل| تتحدث عن ال�شيء نف�سه ،ولكن الواقع وال�سلوكيات ت�سري باجتاه �آخر
خمتلف عن تلك ال�صورة.
حل�سي× ،ومع نداء ا ُ
لذلك بد�أوا يتعاطفون مع ا ُ
ربر هذا
حل�سينْ وهذا ما ي ّ
احل�ضور والن�سبة العالية من ال�شباب من �أن�صار ا ُ
حل�سي×.

وا�ستمر الركب

ا�ستمرت هذه الظاهرة بعد ا�ست�شهاد ا ُ
حل�سي× يف ك ّل الثورات التي �أعقبت
نه�ضة ا ُ
حل�سينْ من ثورة املختار الثقفي وغريها ،وعندما نح ّللها وندر�سها نرى يف
ك ّل هذه الثورات العن�صر ال�شبابي عن�صر ًا مت�ألق ًا وحا�ضرا بقوة ،وهو الأ�سا�س،
والعماد الذي ارتكزت عليه هذه الثورات.

14

كربالء  ..منهج وعطاء

بني ال�سطور

ه�ؤالء ال�شباب الذين وقفوا مع ا ُ
حل�سينْ مل يكونوا من لون واحد و�شريحة
واحدة ،بل كان فيهم من العرب ومن املوايل من غري العرب ،وكان فيهم من طبقات
اجتماعية متقدمة مي�سورة وكان فيهم من الطبقات االجتماعية العامة ،انطلق
ال�شباب من ك ّل هذه الفئات وال�شرائح مما ي�ؤكد �أنّ امل�س�ألة مل تكن خا�ضعة ملزاجية
معينة �أو ال�ستحقاقات وتطلعات �شريحة معينة.
فال�شباب قادمون من �أُ�سر مي�سورة احلال وفقرية ،ومن العرب واملوايل� ،إذ ًا
هذا التنوع يك�شف ان الدافع والباعث حل�ضور هذه الن�سبة العالية من ال�شباب كان
باعثا ال يرتبط بظروف اجتماعية حمددة ،لذلك كان ال�شباب من خمتلف هذه
الطبقات االجتماعية.
وامل�شكلة التي ّ
�شخ�صوها �آنذاك مل تكن م�شكلة يف املمار�سة الدينية ال�شكلية -
كما قلنا -فلم يكن هناك ت�ضييق على ممار�سة الطقو�س الدينية يف ذلك الوقت,
بل كان احلكام يت�صدرون النا�س وي�أ ّمونهم يف ال�صالة وغريها من ال�شعائر.
اذن امل�شكلة مل تكن على خلفيات دينية  -طبع ًا الدين كان ميار�سه احلاكم -
وهناك فر�صة لإقامة هذه ال�شعائر ب�شكل طبيعي ,و�أحكام الإ�سالم على امل�ستوى
الفردي والعائلي والأ�سري كانت تطبق ،ويالحق النا�س �إذا ما خرجوا على الثوابت
تخ�ص احلياة الفردية للإن�سان � ,إذ ًا كان هناك التزام
وااللتزامات ال�شرعية التي ّ
و�ضوابط و�شعائر �إ�سالمية ب�شكل طبيعي يف ذلك الوقت.

�صافرة الإنذار

�أين امل�شكلة و�أين ح�صلت االزدواجية ؟ �أين ح�صلت هذه اخللفية لدى �أولئك
ال�شباب ليجدوا ان الواقع لي�س كما يهدفون وي�سمعون عن ر�سول اهلل وعن القر�آن
الكرمي و�إرادة ال�سماء.

كربالء  ..منهج وعطاء
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خل�صها ا ُ
امل�شكلة ّ
حل�سي× نف�سه حينما قال:
(�أال ترون �إىل احلق ال ُيعمل به و�إىل الباطل ال ٌيتناهى عنه �-أو �أ�صبح املنكر
معروف ًا واملعروف منكر ًا )-
هذه هي امل�شكلة ،هناك انحراف ك�شفه ا ُ
حل�سي× يف الأداء الأموي �آنذاك ,
انحراف �سيا�سي ،انحراف اقت�صادي ،انحراف اجتماعي ،انحراف ثقايف ،انحراف
ر�سايل.
مل تكن الق�ضية ممار�سات دينية �صرفة والتزامات دينية �شكلية ،امل�س�ألة �أعمق
من ذلك ،هناك م�شكلة على هذه الأ�صعدة يف الأداء الأموي مما جعل ا ُ
حل�سينْ
ي�صرخ ،وجعل ال�شباب يتعاطفون ويتفاعلون معه×.

مناهج �أموية

ماذا كان ميار�س احلكم الأموي يف هذه املجاالت؟ ماهي �سياقاته ومنهجه؟ �أين
يكمن االنحراف الأموي يف ال�سيا�سة واالقت�صاد ويف اجلوانب االجتماعية والثقافية
والر�سالية ؟

دكتاتورية احلاكم

كان ميار�س احلكم الأموي حالة من الدكتاتورية يف اجلانب ال�سيا�سي وفر�ض
الر�أي ،وكان ميار�س الظلم بحق الآخرين ،يطارد ويالحق ك ّل من ال ين�سجم معه
يف الر�أي.
الحقُ عليها املحب
ال�س ُ
ال�س ُ
الم ُيع ُّد جرمية ُي َ
الم ،وح ّبه عليه ّ
لعلي عليه ّ
كان الوالء ّ
علي
علي اخلليفة حتى يف منطقهم  -ولكنّ احلاكم كان ُي ِ
الحق النا�س على ِّ
حب ٍّ
 ّكحج ٍر بن عدي الكندي
وال�شواهد على ذلك كثرية ،فقد قتل انا�س على ّ
علي ْ
حب ّ
و�أمثاله ,وما �أكرث �أولئك النا�س الذين تعر�ضوا للمالحقة والت�ضييق والقتل لي�س
لعلي× ،وما كان لديهم تخطيط النقالبات،
ل�سبب �إ ّال ؛ لأ ّنهم حملوا راية الوالء ّ
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�أو تغيري �سلطة وما �إىل ذلك ،احلب ق�ضية يالحق العا�شق بجرمها.
�إذ ًا كان تعامل الأمويني مع النا�س تعام ًال ا�ستبدادي ًا مقيت ًا.
وه�ؤالء ال�شباب كانوا ي�سمعون الفهم الإ�سالمي للحريات ،ويرون هذا الت�ضييق
واملالحقة ،عندها بد�أوا ي�شعرون بالفارق الكبري بني النظرية والتطبيق يف اجلانب
ال�سيا�سي.

الف�ساد املايل

ا�ست�شرى ظلم احلكم الأموي وف�ساده املايل يف اجلانب االقت�صادي للمجتمع
الإ�سالمي ،كانت موارد احلكم املالية �ضخمة من ال�ضرائب والإمكانات و زكوات
النا�س والغنائم التي يح�صل عليها احلكم من خالل احلروب ،والغالت وال�ضريبة
على الغالت ،وك ّل ما كان يدفع �أو يقدم فهو ملك للحاكم ,وكانت بيوت الأموال -
خزينة الدولة  -منتع�شة وفيها �إمكانات كبرية.
امل�شكلة مل تكن يف الإمكانات املالية ،بل كانت يف طريقة الت�صرف بهذا املال،
مما �أوجد ر ّد فعل لدى �أولئك ال�شباب يف عهد بني �أمية.
فقد كان املق ّربون يح�صلون على امتيازات كبرية ،ويبقى املحرومون على
حرمانهم ،يعي�شون احلرمان ،وال يح�صلون من تلك االمتيازات ومن تلك الإمكانات
الكبرية على �شيء يذكر!!
علي× يف و�صفه لهذه احلالة(:اتخذوا َ
مال
وهذا ما كان يعبرّ عنه الإمام ّ
اهلل دوال)( )1ومال اهلل هنا �أموال العامة.
�إنّ هذه ال�ضرائب والغنائم هي ممتلكات ع�أُمة ،اتخذوها دوال -اي مل�صاحلهم
اخلا�صة -و�أنفقوها على �أنف�سهم وعلى املقربني منهم.
((( ينظر� :شرح نهج البالغة  ،البن �أبي احلديد 154/6 :
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فالواقع االقت�صادي الذي يعي�شه امل�سلمون يف العهد الأموي هو تخمة للمقربني
وحرمان للآخرين ،وهذه احلالة �أي�ض ًا كان لتخلقت حالة من االزدواجية �شخ�صها
�أولئك ال�شباب الذين يقر�أون يف القر�آن وي�سمعون عن �سرية الر�سول| قيم ًا
ومفاهيم ويجدون التطبيقات �شيئ ًا �آخر.

التميز الطبقي والعن�صري

لقد ُ�سن التمييز الطبقي يف اجلانب االجتماعي ب�أب�شع �صوره يف تلك املرحلة،
و�صنف النا�س على طبقات ،وعلى مراتب هي:
ُ
الطبقة الأوىل:
هي البيت الأموي احلاكم ومن هو قريب منه ،فكانت الأ�سرة الأموية تتمتع
بامتيازات كبرية وباهتمام كبري.
الطبقة الثانية:
القري�شيون ،قبيلة قري�ش وك ّل من ينتمي �إليها كان يتمتع �أي�ض ًا بامتيازات كربى،
حتى ذكر يف التاريخ بان (�أر�ض ال�سواد) هي ب�ستان لقري�ش ،ويق�صدون بار�ض
ال�سواد العراق ،لي�س العراق مبعناه اجلغرايف واالداري اليوم ،بل العراق الذي كان
ت�ضم ايران �أي�ض ًا ،لذلك ترون عبيد اهلل بن
يف تلك احلقبة ي�شمل مناطق وا�سعة ّ
زياد ُيطمع عمر بن �سعد مبلك ال ّري ،والري منطقة قرب طهران العا�صمة االيرانية
اليوم ،فال ّري كان تابعة �إداريا للكوفة ووايل الكوفة هو من يعني عليها �شخ�صا،
فار�ض ال�سواد هي العراق بذلك املعنى الوا�سع كانت ب�ستانا لقري�ش ،وتنقل بع�ض
الن�صو�ص التاريخية �أنّ ايرادات هذه املنطقة من الزراعة تتجاوز  11مليار دينار،
والدينار مثقال من الذهب يف ذلك احلني  ,فلكم �أنْ تت�صوروا حجم الإمكانات التي
تخ�ص�ص لقري�ش وحدها.
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الطبقة الثالثة:
هم العرب املق ّربون من ال�سلطة  ,والعرب غري املقربني من البيت الأموي ال
يح�سب لهم ح�ساب.
الطبقة الرابعة :
هم املوايل من غري العرب.
نظمت هذه الطبقية مع ا�ستحقاقات لك ّل مرتبة من هذه املراتب ولك ّل طبقة من
هذه الطبقات.
وه�ؤالء ال�شباب كانوا يرون �أنّ الإ�سالم يتحدث عن موازين �أخرى يف الت�صنيف
ا�س ِ�إ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعوب ًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
مفادها { َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ري}(احلجرات )13:و{�أَ َف َمنْ َكانَ
ِ�إنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ �أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إنَّ اللهَّ َ َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
ُم�ؤ ِْمن ًا َك َمنْ َكانَ َف ِا�سق ًا ال َي ْ�س َت ُوونَ } (ال�سجدة )18:و { �أَ َّمنْ هُ َو َقا ِن ٌت �آ َنا َء ال َّل ْي ِل
َ�س ِاجد ًا َو َقا ِئم ًا َي ْح َذ ُر ْال ِآخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ
ال َي ْع َل ُمونَ �إِ مَّ َنا َيت ََذ َّك ُر �أُو ُلو ْ أ
اب} (الزمر )9:و {ال َي ْ�س َت ِوي ا ْل َق ِاعدُونَ ِمنَ
الَ ْل َب ِ
ال�ض َر ِر َوالمْ ُ َج ِاهدُونَ فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ ِب�أَ ْم َوالِهِ ْم َو�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َف َّ�ض َل اللهَّ ُ
المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َغيرْ ُ �أُوليِ َّ
المْ ُ َج ِاه ِدينَ ِب�أَ ْم َوالِهِ ْم َو�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ َد َر َج ًة َوكُلاّ ً َو َع َد اللهَّ ُ الحْ ُ ْ�س َنى َو َف َّ�ض َل
اللهَّ ُ المْ ُ َج ِاه ِدينَ َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ �أَ ْجر ًا َع ِظيم ًا} (الن�ساء ،)95:هذه هي املوازين التي
ف�ضل اهلل بها بع�ض النا�س على بع�ضهم الآخر.
يقر�أون موازين الإ�سالم وقيمه ويرون املجتمع ُ�صنف على طبقية مقيتة ،فبد�أوا
ي�شعرون بانحراف حقيقي على امل�ستوى االجتماعي.
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االنحالل الثقايف

كان �أداء احلكم الأموي على امل�ستوى الثقايف العام و�سلوكه مقتب�س ًا من احلكم
البيزنطي الروماين.
وكانوا ي ّقلدون الرومان يف كيفية تعاملهم وتعاطيهم ،فادخلوا الرق�ص
والراق�صات والأغاين والكثري من هذه امل�سائل ،ومل يكتفوا بن�شرها يف ال�شام بل
امتدت �إىل احلوا�ضر الأخرى ،و�صو ًال �إىل املدينة املن ّورة ،وبرزت ظواهر من هذا
النوع حتى يف مكة املكرمة.
الف�ساد الأخالقي والثقايف والفني واال�ستغالل غري ال�صحيح لهذه الأمور من
ال�سمات التي كانت يف ذلك الوقت � ,إن االنحطاط الذي اريد ا�شاعته لق�ضايا من
هذا النوع � مّإنا هو من اجل االبتعاد عن الق�ضايا امل�صريية.
وهنا م�س�ألة مهمة جد ًا فنحن نف ّرق بني الفن ونحرتم الفن ،و نحرتم الفن
الهادف وندعمه ون�سانده ونعمل على ا�شاعته ،فقد تكون هناك م�سرحية جت�سد
مظلومية ا ُ
حل�سينْ لها من الت�أثري �أكرث من كلمات وخطابات يلقيها امثايل يف و�صف
الق�ضية ا ُ
حل�س ْينية.
الفن حمرتم ومق ّدر والثقافة مبعناها الوا�سع يجب �أنْ ُت�صانَ وحترتم ،ويجب �أنْ
ندافع عنها ،ويجب التفكيك بني ما هو فن وثقافة ،وبني االنحطاط اخللقي الذي
علينا ان نبتعد عن �أجوائه ونحافظ على الفن بهذا االجتاه.

لبيك لبيك

كان ال�شباب يالحظون االنحراف ويلم�سوه ،فبد�أوا بالتفاعل مع نداء
حل�سي× ،و�شعروا ب�أنّ �شعار اال�صالح الذي رفعه ا ُ
ا ُ
حل�سينْ�( ,إنيّ مل �أخرج
�أ�شر ًا وال بطر ًا وال ظامل ًا وال مف�سد ًا و� مّإنا خرجت لطلب اال�صالح يف �أُمة جدي ر�سول
اهلل‘ �أريد �أنْ �آمر باملعروف ،و�أنهى عن املنكر) لي�س �شعار ًا �سيا�سي ًا  ,ولي�س
�شعار ًا انتهازي ًا �أو م�صلحي ًا.
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هذا �شعار حقيقي يعبرّ عن �إرادة جادة يف تغيري طبيعة الظروف التي يعي�شها
املجتمع الإ�سالمي ،واالنحرافات التي د ّبت يف ج�سده ،والتي �أ�صبحت تخاطر
بالنظرية الإ�سالمية ؛ لأنّ النا�س يرون الإ�سالم من خالل التجربة ال�سائدة �آنذاك.

فتى يقال له قا�سم

القا�سم بن احل�سن ميثل ال�صورة الرائعة لذلك ال�شاب الذي وقف وحتمل الأعباء
وبذل ما بو�سعه من اجل ن�صرة ا ُ
حل�سينْ يف هذا امل�شروع كما فعلها �سائر ال�شباب.
كان للقا�سم �أثر كبري يف نف�س ا ُ
حل�سي× ،ولذلك حينما جاء لي�ست�أذن
حل�سينْ ليخرج للقتال بكى ا ُ
ا ُ
حل�سينْ ومل ي�ستطع �أنْ يتمالك نف�سه وهو يرى �أنّ هذا
الغالم الذي مل يبل ِغ احللم اليوم يخرج �إىل �ساحة املعركة امام ه�ؤالء الوحو�ش،
ه�ؤالء النا�س الذين ال عزّة وال كرامة وال مبادئ لهم.
وحينما ا�ست�شهد القا�سم وجاء ا ُ
حل�سينْ �إليه وحمله و�ضع �صدره على �صدره
علي الأكرب و�أهل البيت كما تروي ن�صو�ص
وحمله �إىل الف�سطاط الذي كان و�ضع فيه ّ
ارباب ال�سري واملقاتل.
حل�سينْ ,ا ُ
هنا يوجد تعبري غريب حينما حمله ا ُ
حل�سينْ ذلك الرجل املعروف يف
لياقاته البدنية ويف �أو�ضاعه وخ�صو�صياته اجل�سمية والقا�سم غالم مل يبلغ احللم
واملفرو�ض ان يكون القا�سم اق�صر طوال وقامة من ا ُ
حل�سينْ فريتفع عن الأر�ض
ولكن الن�صو�ص تقول �أنه عندما و�ضع× �صدره على �صدره كانت قدما القا�سم
تنجران على الأر�ض ،فكيف نف�سر ذلك؟ هذا يعني �أنّ ا ُ
حل�سينْ ت�أثر با�ست�شهاد
القا�سم ومقتله مب�ستوى �أحنى ظهره ،وهذا ما يقوله بع�ض املح ّققني ،هكذا كان
الم ووقعه على قلب ا ُ
حل�سي×.
ال�س ُ
ت�أثري ا�ست�شهاد القا�سم عليه ّ
ن�سال اهلل �سبحانه وتعاىل �أنْ يو ّفقنا ال�ستلهام الدرو�س والعرب ،و�أنْ ن�ستفيد
الفائدة الكربى من �شجاعة القا�سم ومن ت�ضحية �أهل البيت ومن عطاء �أن�صار
الم يف ن�صرة احلق وا ُ
ا ُ
حل�سينْ  ،ن�سال اهلل ذلك ك ّله و�آخر دعوانا
ال�س ُ
حل�سينْ عليهم ّ
الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وال�س ُ
� ِأن احلمد هلل ّ
رب العاملني ّ

غربة
الر�سالة
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املحا�ضرة

غربة الر�سالة

املنا�سبة :مرا�سيم عزاء حمرم احلرام
الـمكــان :مكتب �سماحة ال�سيد احلكيم
الـزمــان2010/12/15 :

الم على �س ّيدنا،
احلم ُد هلل ِّ
وال�س ُ
رب العاملني ،وال�صال ُة َّ
حبيب �إله العاملني؛ �أبي القا�سم
ونبينا �س ّيد الأنبياء ،واملر�سلني ِ
أهل بيت ِه الطيب َني الطاهرينَ  ،و�صحبه
امل�صطفى حم ّم ٍد ،وعلى � ِ
املنتجب َني امليامنيَ.
َ
الم عليك يا ابن ر�سول اهلل،
الم عليك يا �أبا َع ِبد ا ِ
ال�س ُ
ال�س ُ
هللَّ ،
َّ
َِ
بفنائك ،و� َ
أناخ ْت برح ِل َك.
الم عليك وعلى الأرواح التي ح ّلت
ال�س ُ
َّ
َ
بقي اللي ُل ،والنها ُر ،وال
عليك م ّنا جميع ًا َ
�سالم اهلل �أبد ًا ما بقي َنا َو َ
جع َل ُه ُ
اهلل �آخر ال َع ْه ِد م ّنا ِلزيا َر ِت ُكم.
علي ِبن ا ُ
الم على ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �أوال ِد
ال�س ُ
َّ
حل�سينْ  ،وعلى ّ
حل�سينْ  ،وعلى �أ�صحاب ا ُ
ا ُ
حل�سينْ ؛ الذينَ َبذ ُلوا ُم َه َج ُهم دونَ
ا ُ
الم.
ال�س ُ
حل�سينْ علي ِه َّ
الم عليكم �أ ّيها امل�ؤمنون ا ُ
حل�س ْينيون ورحمة اهلل وبركاته.
ال�س ُ
ّ
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غربة ال�سبط×
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تعودنا ان نقف يف ك ّل ليلة من هذه الليايل ال�شريفة لن�ستذكر در�سا من درو�س
مدر�سة ا ُ
حل�سي× ,ويف هذه الليلة ال�شريفة ليلة التا�سع من حمرم وهي الليلة
لعلي الأكرب(�صلوات اهلل و�سالمه عليه) ,ن�ستذكر فيها درو�س ًا وعرب ًا من
املن�سوبة ّ
تلك املدر�سة املعطاء ل�س ّيد ال�شهداء.
واحدة من الق�ضايا التي تثري اال�ستغراب هو احلديث عن غربة ا ُ
حل�سي×،
فقد ورد يف العديد من الن�صو�ص اال�شارة �إىل غربة ا ُ
حل�سينْ وهذا ما دارت عليه
ق�سموا على اهلل �سبحانه وتعاىل بغربة
�سنة ال�سلف ال�صالح يف دعواتهم ب�أنْ ُي ِ
ا ُ
حل�سينْ لق�ضاء احلوائج.
�إنها ق�ضية قد تبدو غريبة �شيء ما! ماذا يعني ان ا ُ
حل�سينْ غريب؟
كان ا ُ
حل�سينْ يف وطنه مع �أهله ،ثم انتقل من املدينة متوجها نحو الكوفة وهذه
املناطق ك ّلها مناطق يرتادها ويعي�شها امل�سلمون وهو �إمام امل�سلمني ،وهي مناطق
عربية وهو �أي�ض ًا من العرب الأقحاح ,و�إذا اردنا ان ننظر �إىل الن�سيج االجتماعي من
�أهل احلجاز والعراق جند ان هذه الع�شائر العربية الأ�صيلة متتد يف هذه املناطق
ك ّلها ،وبالتايل فان ا ُ
حل�سينْ انتقل من منطقة �إىل �أخرى ولكنه الزال بني �أهله ،علما
�أنّ ا ُ
حل�سي× ق�ضى �سنوات طويلة يف الكوفة مع ابيه �أمري امل�ؤمنني علي×
فلم تكن الكوفة والعراق مكانا بعيدا عن ظروف �س ّيد ال�شهداء ،فلماذا يقال ان
ا ُ
حل�سينْ غريب وهو مع �أهله والع�شائر التي ينتمي �إليها وتنتمي �إليه؟ فحينما ينتقل
الإن�سان �إىل منطقة يجد قوما غري قومه ولغة غري لغته وديانته غري ديانته وثقافة
غري ثقافته ,عندها يكون غريبا ،لكن حينما ينتقل من منطقة �إىل �أخرى والنا�س
والظروف واحدة من حيث اللغة والديانة والقومية والثقافة وغري ذلك من ال�سمات
فال يكون غريبا ،بل يكون يف قومه ووطنه.
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ملاذا نتحدث عن غربة ا ُ
حل�سينْ يف ما تبدو لأول وهلة �سمات الغربة غائب ًة عن
البيئة التي انتقل �إليها ا ُ
حل�سي×؟

�سمات الغريب

ان هذا املو�ضوع يدعونا لنتعمق �شيئا ما يف مفهوم الغربة يف ال�سمات والأو�صاف
التي من خاللها ميكن حتديد الغريب عن غريه.
ماهي �سمات الغريب؟ وعلى من نطلق �صفة الغريب؟
ال�سمة الأوىل :ال�ضعف
الغريب منقطع عن الآخرين ،ال يعرف النا�س وال ي�ستطيع �أنْ ي�ستنه�ضهم
وي�ستعني بهم ،ف�إذا �سكن الإن�سان منطقة ال يعرفه فيها احد ي�شعر بالغربة وال�ضعف،
وفرق بني ان يكون املرء يف �أهله وع�شريته ف�إذا تعر�ض ملكروه تداعى الأهل والأقارب
لن�صرته ,وبني ان يكون غريبا ال يلبي ندائه احد.
ال�سمة الثانية :احلاجة
حينما يتغرب الإن�سان يبتعد عن م�صادر الرثوة واملمتلكات التي ميتلكها ,مزرعته،
بيته ،حمله� ،شركته ،والحظنا حينما هجر العراقيون يف ظروف الدكتاتورية خلفوا
ورائهم بيوت ًا وعمارات وامكانات ,وذهبوا بخفي حنني �إىل الغربة والهجرة وعا�شوا
حالة احلاجة التي يعي�شها الغريب حينما يبتعد عن �أهله ووطنه.
ال�سمة الثالثة :ال�شعور بالوحدة
ي�شعر الغريب الوحدة ،وانه لي�س له نا�صر ومعني ،وال يعرف النا�س وال تعرفه،
فيعي�ش حالة من الغربة و حالة من احلزن ,فال يوجد من ي�ؤن�سه ويهتم به ويرعاه،
يف حني ان الإن�سان عندما يكون مع �أهله واقاربه واحبته يحدثهم وي�سامرهم و�إذا
حدثت له م�شكلة ما هناك من يف�ضي �إليه ب�شجنه وحزنه ،لكن الغريب لي�س له احد
ي�شاركه حزنه وا�ساه ،فقد يعي�ش حالة من الكابة والأمل.
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غريب الوطن ومواطن االغرتاب
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هذه هي �سمات الغريب .و�إذا د ّققنا يف هذه ال�سمات جند ان اي منها ال يرتبط
ذاتيا باجلغرافية واملوقع واملكان ,لذا قد جند �إن�سانا يف وطنه وهو يعي�ش احلاجة
والوحدة واحلزن والك�أبة فيبدوا غريبا وهو يف وطنه ,وجند �إن�سانا انتقل �إىل مكان
�آخر فانفتح على �آخرين وبني م�صالح وعالقات معهم وما �إىل ذلك ،فال ي�شعر
بالوحدة وال�ضعف ،وال يكون حمتاجا ،فال يكون غريب ًا و�إن كان بعيدا عن وطنة.
الغربة ال ترتبط باملوقع واجلغرافية واملكان ،وهي حت ّدد من خالل �سمات قد
جتعل املرء غريب ًا وهو يف وطنه وجتعل الآخر لي�س غريب ًا وهو بعيد عن الوطن.
غربة امل�شروع
حينما نتحدث عن غربة ا ُ
حل�سي× علينا �أنْ ن�ستذك َر هذا املفهوم حتى
نتع ّرف على كنه غربته.
كان قلب ا ُ
حل�سي× رجل املبادئ والثوابت يحرتق على امل�ست�ضعفني ،والفقراء
وامل�ساكني وعلى ال�شعب الذي كان ُيطحن يف تلك الأجواء ويف تلك الظروف ال�صعبة
 ,فيما ان اجلانب الآخر املتمثل بالنهج اليزيدي ,كان يعي�ش حالة االنتهازية والهو�س
بالدنيا ويف امل�صالح ال�ضيقة.
كان ا ُ
حل�سينْ غريب ًا ،ولكن غربته مل تكن عن املنطقة اجلغرافية التي ينتمي �إليها
ويعي�ش فيها ،بل كان غريب ًا يف فكره ونهجه ،غريب ًا يف م�شروعه ،غريب ًا يف الطريق
الذي انتهجه والذي َق َّل �سالكيه.
كان املنهج الأموي منهج ًا دكتاتوري ًا ا�ستبدادي ًا ،وكان منهج البحث عن الدنيا
حل�سينْ فقد كان خمتلف ًا متام ًا ،فا ُ
ومطامعها هو ال�سائد �آنذاك� ،أما منهج ا ُ
حل�سينْ
ال يجد البيئة التي تن�سجم وتتفاعل مع ثوابته ومبادئه وم�شروعه يف اال�صالح(� مّإنا
خرجت لطلب اال�صالح يف �أُمة ج ّدي ر�سول اهلل|)
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كان منهج ا ُ
حل�سينْ هو البحث عن الكرامة الإن�سانية ،والبحث عن الفر�ص
املتكافئة بني النا�س ،والعدل ،واالن�صاف ،والعدالة االجتماعية� ،أين هذا املنهج من
ذلك املنهج اليزيدي املنحرف الذي كان �سائدا �آنذاك؟
فحينما نتحدث عن غربة ا ُ
حل�سينْ ف�إننا ال نتحدث عن غربة جغرافية واملحيط
الذي كان ي�سكن فيه والذي انتقل �إليه � ،مّإنا نتحدث عن غربة الفكر واملنهج
للح�سي× جتاه املجتمع وعملية
والثوابت واال�س�س والنهج والر�ؤية التي كانت ُ
البناء ,ولذلك يقف× ويتحدث عن قلة النا�صر(اال من نا�صر ين�صرنا اال من
معني يعيننا) ،يطلب ا ُ
حل�سي× الن�صرة؛ لأنّ هذا املنهج َق َّل �سالكوه فيطلب له
العون ،وان هذه الثوابت ال ميكن ان ت�شق طريقها يف ذلك املجتمع اال بعزم و�إرادة
وجهد ،ومل يكن ا ُ
حل�سينْ يجد �أ ّي ًا من هذه الأمور موجودا يف ذلك املجتمع ,لذلك بقى
ا ُ
حل�سينْ غريبا مب�شروعه وثوابته واملفاهيم التي طرحها ،وهذا ما ي�ؤكده �أي�ض ًا ارباب
ال�سري واملقاتل حينما يروون مقتل �أبي عبداهلل ا ُ
حل�سينْ و�صحبه يف عا�شوراء فنجد
ان ا ُ
حل�سينْ حينما يخرج ويخطب بالنا�س وي�ؤكد هذه الثوابت ويذكر النا�س بهذه
ال�شعارات والأولويات املهمة ،ينربي �إليه ال�شمر على نحو املثال يقاطعه ويقول(:لقد
()1
ال�ش ْمر ّيون
�أبرمتنا بكالمك يا ابن فاطمة ال ندري ما تقول) ال�شمر ال يدريِ ,
ال يعرفون وال يعلمون ماذا يريد ا ُ
حل�سي× ،هذه املفاهيم التي كان يطرحها
حل�سينْ وفكر ا ُ
حل�سينْ غريبة عنهم وهم غرباء عن ا ُ
ا ُ
حل�سي× ,هذه الغربة
للح�سينْ حينما ذهب �إىل كربالء والعراق بل كان غريبا وهو يف املدينة
مل حت�صل ُ
م�سقط را�سه فقد كان يعلن ويطرح ويتحدث ويب�شر بهذه الثوابت واملبادئ  ,والنا�س
من حوله مل يكونوا يدرون ماذا يقول.
مري بك�سر ال�شني� ،إذ ُ�ضبط ا�سمه بالك�سرَ ،
و�ش ْمري بفتح ال�شني،
((( ت�ضبط الن�سبة �إىل �شمر(لعنه اهلل) ِ�ش ّ
و�إ�سكان امليم �إذا ُ�ضبط ا�سمه بفتح ال�شني.
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غريب ورث الغربة من �أبيه
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تخ�صه وحده ،و� مّإنا توارثها عن �أمري امل�ؤمنني
مل تكن هذه الغربة غربة ّ
علي×،فقد هو �أي�ض ًا ي�شعر هذه الغربة ,الحظوا ما ورد يف اخلطبة 191
لعلي× يف نهج البالغة(ا�ضرب بطرفك حيثما �شئت من النا�س ـ انظر �إىل اي
ّ
واحد من النا�س تلفت ميينا و�شماال لن ترى م�ؤمنني بهذا النهج والفكر ـ فهل تب�صر
�إال فقريا يكابد فقرا ـ خذ عينة ع�شوائية �سرتى �أنا�س ًا فقراء وحمرومني ـ �أو غني
ب ّدل نعمة اهلل كفرا ـ اما حمروما �أو فقريا يعي�ش يف فقره وحرمانه �أو غني اخذته
الدنيا وحولته �إىل �إن�سان كافر با�ستحقاقاته والتزاماته جتاه الفقراء فال يفكر �إال
بنف�سه ـ �أو بخيال اتخذ البخل بحق اهلل وفرا ـ �أو بخيال ال يعطي من نف�سه وال يتحمل
م�س�ؤولياته جتاه اهلل والنا�س ـ �أو متمردا كان ب�إذنه عن �سمع املواعظ وقرا ـ �أو ترى
متمردين ال يريدون �سما َع الكالم ال�صحيح ،متم ّرد ال يريد �أنْ ي�سمع ال ِعظة ،ال يريد
�أنْ يقبل املفاهيم والأفكار ال�صحيحة ـ �أين �أخياركم و�صلحا�ؤكم؟ ـ يحرتق قلب
علي بن �أبي طالب ,في�صرخ �أين الأخيار وال�صلحاء وال�شرفاء؟ ـ و�أين �أحراركم
و�سمحائكم؟ و�أين املتو ّرعون يف مكا�سبهم؟ ـ �أين هم النا�س الذين يعملون باملقايي�س
ال�صحيحة؟ ـ واملتنزهون يف مذاهبهم ـ وهم من يختارون ر�ؤية متكنهم من امتالك
ت�صور معني �أو مذهب اجتماعي يتعاملون مبقت�ضاه ،ويقبلون للآخر االختالف معهم
يف التفا�صيل ـ وهل خلقتم اال يف حثالة ـ يعرب عن تلك الظاهرة االجتماعية والنا�س
الذين ال يرقون �إىل م�ستوى الإن�سانية الرائع اال بذمهم ـ حينما يذكرون ال يذكرون
اال ب�سوء ،ولي�س فيهم ح�سن يذكرون فيه ،ا�ست�صغارا لقدرهم ـ اي لي�س لديهم قيمة
حلديثهم ووعدهم والتزاماتهم ـ وذهابا عن ذكرهم ،فانا هلل وانا �إليه راجعون،
انظر م�ستوى احلرقة عند علي×،ظهر الف�ساد فال منكر مغري وال زاجر مزدجر
ـ ال توجد حاالت ان�صياع وا�ستجابة لهذه النداءات ـ وبهذا تريدون �أن جتاوروا اهلل
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يف دار حقه ـ تريدون العزة والكرامة يجب ان تكونوا مع اهلل ,فالعزة هلل ولر�سوله
وللم�ؤمنني ـ ال يخدع اهلل عن جنته وال تنال مر�ضاته اال بطاعته ـ ال تذهب ميينا
�أو ي�سارا ,وتريد ان مترر افكارك ونواياك الغري �صاحلة على اهلل!!! اهلل ال ت�ضيع
عليه الأمور ,ف�إذا اردت مر�ضاته عليك بالطاعة وااللتزام ،عليك باعتماد النهج
ال�صحيح الأ�صيل ـ لعن اهلل االمرين باملعروف التاركني له ـ من ي�أمر باملعروف
وي�أتي بالكالم ال�صحيح ولكن ال يعمل به يلعنهم اهلل يف هذه الرواية واخلطبة ـ لعن
اهلل االمرين باملعروف والتاركني له والناهني عن املنكر والعاملني به ـ عندما ت�أمر
باملعروف ،وتنهى عن املنكر وتعمل به �ستخاطر ب�إعطاء �صورة م�شوهه عن الدين
والقيم وعن املبادئ وهذا هو اخطر ما يكون.
اذن علي× �أي�ض ًا كان غريب ًا وا ُ
حل�سي× كان غريب ًا وهذه الغربة هي
غربة الفكر واملنهج.

وطن احلرية واحلقوق

احلديث عن هذه الغربة يدفعنا �إىل احلديث عن الوطن؟ ما هو الوطن؟ وعلى
ماذا يطلق الوطن؟ هل الوطن هو املكان الذي نولد فيه ونعي�ش فيه ومنوت وندفن
فيه؟ هل ان الوطن هو املكان الذي مينحنا �شهادة اجلن�سية؟ هل �إنّ الوطن هو
املكان الذي لدينا فيه قبور كثرية لأقاربنا و�أ�سالفنا؟ هل �إنّ الوطن هو املكان الذي
ننتقل فيه من مكان �إىل �آخر فيه دون احلاجة �إىل ت�أ�شرية ؟ هل يح�صر الوطن
باجلغرافية واحلدود واملوقع؟ �إذا كان عندك �شهادة جن�سية لبلد ما� ،أو كان املكان
م�سقط ر� َ
أ�سك وبه قبور �أجدادك و�أ�سالفك ،ولك ّنك جتوع وال حت�صل على اخلبز
َ
تك�سوك ،متر�ض وال حت�صل على فر�صة
ولقمة العي�ش ,تع ّرى وال حت�صل على ك�سوة
لعالج ,ينهدم بيتك وال حت�صل على اعادة بناء لهذا البيت ،وال حت�صل على احلرية
والكرامة ،وال حت�صل على العزة هل ميكن �أن ُت�س ّمي ذلك وطن ًا ؟
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كال و�ألف كال.
ال ميكن �أنْ يح�صر الوطن ببعد جغرايف ،الوطن مفهوم وا�سع � مّإنا يتح ّقق حينما
جتتمع جمموعة من ال�سمات:
�أولها :البعد املكاين:
وهو املوقع والبعد اجلغرايف ،واملكان الذي يولد فيه الإن�سان ،ويعي�ش فيه ،وميوت
فيه.
ثانيها :البعد ال�سيا�سي:
اجتماعي الب ّد �أنْ يتو ّفر؛ ليكونَ الوطن وطن ًا � ،مّإنا يكون الوطن
ولكن هناك بع ٌد
ٌ
وطن ًا عندما ي�ستطيع �أنْ يبني الإن�سان فيه عالقات �إن�سانية واجتماعية ويتوا�صل مع
�آخرين بحرية ،الوطن يكون وطنا �إذا توافرت فيه الأبعاد ال�سيا�سية ال�سليمة ،ومينح
احلرية يف االعتقاد والتعبري واملعار�ضة وامل�شاركة يف �صنع القرار ،ويح�صل الإن�سان
فيه على الكرامة الإن�سانية ،وال�شعور ال�صادق باملواطنة ،والعدالة االجتماعية.
ثالثها :البعد الإن�ساين:
وفيه �أي�ض ًا بعد �إن�ساين ,يح�صل فيه الإن�سان على فر�صة احلرية والعي�ش الكرمي
والكفاف ,الوطن يجب �أنْ يو ّفر امل�ستويات املعقولة من اخلدمة والرعاية ملواطنيه.
رابعها :البعد النف�سي ،والروحي:
الوطن هو املوقع الذي يح ّقق الإن�سان فيه ذاته الفردية واالجتماعية ,الوطن هو
املوقع الذي يح�صل فيه الإن�سان على طموحاته ورغباته امل�شروعة ،فيبدع ،ويفكر،
ويخطط ،ويحلم وينطلق فيه �إىل الف�ضاءات الرحبة.
هذه الأبعاد الب َّد من توفرها يف موقع ما ليكون املوقع وطنا و�إال يكون الإن�سان
غريب ًا فيه كما عا�ش علي وا ُ
حل�سي’ غريبان.
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غربة ثائر

�أ�ش ّد حاالت الغربة هي غربة الأوطان حينما يكون الإن�سان يف وطنه وم�سقط
ر� ِأ�سه وي�شعر بالغربة ،وال تتوافر لديه خ�صائ�ص التعبري عن عزته ،وكرامته،
وظروفه املعي�شية املطلوبة ,اما االح�سا�س بعدم الت�أقلم الذي قد ي�شعر فيه الغريب
عن �أهله لوحده ال يكفي يف و�صف ق�ساوة الغربة ،فهذه حالة ميكن �أنْ تعي�شها حتى
احليوانات ،لي�س الإن�سان فقط ي�ستوح�ش عندما يعي�ش بني قوم �آخرين يختلف معهم
يف ثقافتهم ،ولغتهم ,فحيوان تع ّلم �أنْ يعي�ش يف ظروف الربد مثال عندما ينقل �إىل
منطقة حارة قد مير�ض �أو العك�س.املهم غربة الأوطان ،غربة الإن�سان وهو بني �أهله
وع�شريته وال يرى اي تعاطف مع مبادئه وت�صوراته لهذه احلياة ,وا�شد حاالت غربة
الأوطان هي حينما ت�أخذ الغربة طابعا ي�شعر الإن�سان فيها بالغربة لطموحات خا�صة
به ال يح ّققها ورغبات م�شروعة ال ينالها ،وت�شتد احلالة حينما يكون الإن�سان عنده
هم املجتمع والأُمة وال ي�ستطيع �أنْ يحقّقَ تلك الطموحات.

هموم ُح�س ْينية

كان ا ُ
حل�سينْ من هذا النوع ،لي�س لديه �أزمة وم�شاكل على امل�ستوى الفردي
ال�شخ�صي الأ�سري ،وكان ميكن له ان يتما�شى مع احلكم اليزيدي اجلائر
ويح�صل على ما يريد ويتم ّنى ،لكنّ ه ّمه كان يف املجتمع والنا�س والأُمة التي كان
يدب االنحراف فيها على ك ّل الأ�صعدة ،والتمييز الطبقي ،والتعامل اال�ستبدادي،
ّ
هم ا ُ
حل�سينْ �شخ�صي ًا� ،شتّان بني َمن
واال�ستهتار بالقيم واملثل والأخالق ،مل يكن ّ
ُ
هم نف�سه.
هم الأُمة وبني َمن يحمل َّ
يحمل َّ

زفري الليل

يف مثل هذه الليلة ليلة التا�سع من حمرم حدثنا التاريخ عن حوار جرى بني
حل�سينْ وعمر بن �سعد بعدما �أر�سل �إليه وخرج ا ُ
ا ُ
حل�سينْ ومعه ع�شرون وجاء عمر بن
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�سعد ومعه ع�شرونَّ ،مت اللقاء يف املنطقة احلرام بني اجلي�شني �أراد ا ُ
حل�سينْ بذلك
قيم احلجة و�أنْ يعطي در�س ًا للب�شرية جمعاء يف املحاوالت الأخرية.
�أن ُي َ
يطلب منه ترك ذلك اجلي�ش وااللتحاق
الهدف من اللقاء مع عمر بن �سعد �أنْ َ
الم:
ال�س ُ
بجي�شه عليه ّ
�إذا �أردتَ �سعادة الآخرة ُكنْ بجانب ا ُ
حل�سينْ ولي�س اجلانب الآخر.
مباذا اعتذ َر عمر بن �سعد؟ �إ ّنها �أعذار غريبة جد ًا دونها التاريخ :يل بيت يف
الكوفة �أخ�شى �أنْ يهدمه ُع ّمال ابن زياد!!!.
�أتقاتل ا ُ
حل�سينْ بن بنت ر�سول اهلل ،وتر�سم تلك املجزرة التي المثيل لها يف
التاريخ(ال يوم كيومك يا �أبا َع ْبد اهلل) من �أجل بيت ؟!!!
�أراد ا ُ
حل�سينْ �أنْ يفح َمه فقال� :أنا �أ ْبني لك بيتك �إذا هُ دم.
قال :يا ابا عبداهلل يل �ضيعة اخاف ان ي�أخذوها مني ـ مزرعة يف الكوفة
ي�أخذوها!!!
قال ا ُ
حل�سينْ � :أنا �أع ّو�ضك من �أموايل باحلجاز مزرعة �أف�ضل منها.
قال :عندي عائلة وعيال بالكوفة �أخاف �أنْ يقتلهم عبيد اهلل بن زياد.
ه�ؤالء عيال ر�سول اهلل ،وه ّمك عيالك فقط ؟! ه�ؤالء هم �أطفال ا ُ
حل�سينْ !!
�أراد ا ُ
حل�سينْ من خالل هذا احلوار ان يعطي ر�ساله للإن�سانية جمعاء ان هناك
فرق �شا�سع بني َمن هَ ُّمه نف�سه وبني َمن هَ ُّمه الأُمة واملجتمع.

�ص القرابني
وترخّ ُ

�شخ�صي كعمر بن �سعد وعبيد اهلل بن زياد ويزيد وما
مل يكنْ عند الإمام ه ٌّم
ٌّ
�ضحى
�أكرث الأ�سماء ،و�ضحى من �أجل ذلك ّ
الهم الكبري بك ّل �شيء ،ومن جملة ما ّ
علي الأكرب ،هذا الإن�سان العظيم الذي يكفي يف و�صفه ما ذكره ا ُ
حل�سينْ فيه يف
به ّ
يتمالك ا ُ
حل�سينْ نف�سه،
علي الأكرب �إىل امليدان فلم
ِ
�أحلك الظروف ،حينما خرج ّ
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و�أرخى عينيه بالدموع ورفع �شيبته املقد�سة نحو ال�سماء وقال:
(ال ّلهم ا�شهد على ه�ؤالء فقد برز �إليهم �أ�شبه النا�س بر�سولك‘ َخلق ًا
ُ
علي الأكرب �أ�شبه النا�س
وخلق ًا ومنطق ًا ،وكنا �إذا ا�شتقنا �إىل ر�ؤية نبيك نظرنا �إليه) ّ
بر�سول اهلل َخلقا � ,شكال ُ ,
وخلقا ،ومنطقا  ,يف منطقه وفكره ونهجه ،هذا كان
ن�سخة عن ر�سول اهلل ،يقول ا ُ
علي
حل�سينْ (:ك ّلما ا�شتقنا �إىل ر�سول اهلل نظرنا �إىل ّ
الأكرب)
كان هذا هو حجم الت�ضحيات ،ومل يكن القتال قتال بني امية وها�شم ،ال ،ومل
يكن القتال مع ا ُ
حل�سينْ فقط ،بل كان قتاال كان مع اهلل ،مع ر�سول اهلل‘ ،مع
علي×؛ لأنّ ه�ؤالء هم من يحملون امل�شروع الإمياين على الأر�ض.
ّ
هذه كانت معركة مع ال�سماء والقيم واملثل التي حملها ر�سول اهلل‘ �إىل
�ضحى وق َّدم للإ�سالم والإن�سانية ،ويوم �سقط
هذه الأُمة ،ف�سال ٌم عليه يوم ُولـِد ويوم َّ
�صريع ًا و�شهيد ًا يف �سبيل اهلل� ،أقول قويل هذا و�أ�ستغفر اهلل يل ،ولكم،
الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وال�س ُ
ّ

ال �أُعطيكم
بيدي �إعطاء
الذليل
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املحا�ضرة

ال �أُعطيكم بيدي �إعطاء الذليل

املنا�سبة :مرا�سيم عزاء حمرم احلرام
الـمكــان :مكتب �سماحة ال�سيد احلكيم
الـزمــان2011-12-16 :

وال�سالم على �س ّيدنا  ،ونبينا
احلم ُد هلل ِّ
رب العاملني  ،وال�صال ُة ّ
حبيب �إله العاملني ؛ �أبي القا�سم امل�صطفى
�س ّيد الأنبياء  ،واملر�سلني ِ
املنتجب َني
حم ّم ٍد ،وعلى �أهل بيت ِه الطيب َني الطاهرينَ  ،و�صحبه
َ
امليام َني .
ال�سالم عليك يا ابن ر�سول اهلل،
ال�سالم عليك يا �أبا َع ِبد ا ِ
هللّ ،
ّ
َِ
بفنائك ،و� َ
أناخ ْت برح ِل َك.
ال�سالم عليك وعلى الأرواح التي ح ّلت
ّ
َ
بقي اللي ُل ،والنها ُر ،وال
عليك م ّنا جميع ًا َ
�سالم اهلل �أبد ًا ما بقي َنا َو َ
جع َل ُه ُ
اهلل �آخر ال َع ْه ِد م ّنا ِلزيا َر ِت ُكم.
علي ِبن ا ُ
ال�سالم على ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �أوال ِد
ّ
حل�سينْ  ،وعلى ّ
حل�سينْ ؛ الذينَ َبذ ُلوا ُم َه َج ُهم دونَ ا ُ
أ�صحاب ا ُ
ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �
حل�سينْ
ِ
ال�سالم .
علي ِه ّ
الم عليكم �أ ّيها امل�ؤمنون ا ُ
حل�س ْينيون  ،ورحمة اهلل وبركاته .
ال�س ُ
ّ
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كربالء الأم�س  ،وبغدا ُد اليوم
ُ

يف هذه الليل ِة الأليم ِة احلزين ِة ليل َة العا�شر من حم ّرمُ ,
در�س �آخ َر من
نقف عند ٍ
درو�س ا ُ
حل�سينْ ِ  ،ون�ستذكر تلك امللحم َة العظيم َة  ،وتلك البطوالت التي الحظناها يف
ِ
مثل هذه الليلة ويف يوم عا�شوراء.
وقف ا ُ
َّ
وا�صطف معه املدافعون عن
م�شروعه الإن�ساين
حل�سينْ مدافع ًا عن
ِ
احلقّ من م�سلمني ،وم�سيحيني .نعرف �أ ّنه كان هناك م�سيحيون وقفوا  ،وقاتَلوا مع
ا ُ
م�شروعه كان م�شروع ًا �إن�ساني ًا ،كان يبحث عن
حل�سي× ،وا�س ُت�شهِ دوا معه؛ لأنّ
َ
حيا ٍة عادل ٍة ،كان يبحث عن تر�سيخ القيم واملبادئ الإن�سانية ،وهذا ما ج�سدناه يف
واقعنا املعا�ش �أي�ض ًا ،فامل�سلمون وامل�سيحيون يقفون �ص ّف ًا واحد ًا للدفاع عن بلدهم،
وم�شروعهم ووطنهم ،عن �أمنهم ،عن م�ستقبلهم ،وي�ضحون معا ،وامتزجت دمائنا،
ُّ
ن�صطف
وق َّدمنا الت�ضحيات امل�شرتكة من �أجل هذا الوطن ،وتلك القيم النبيلة التي
جميعا خلفها ،ونعمل لرت�سيخها.
واليوم لدينا �ضيوف �أعزاء من كني�سة �س ّيدة النجاة وعدد من الكهنة الأكارم
ومن امل�ؤمنني امل�شاركني يف هذه الكني�سة جاءوا لي�شاركونا حزننا ،وملوا�ساتنا ب�س ّيد
ال�شهداء ،واال�صطفاف مع ق�ضيته العادلة ,وك ّلنا قد فجعنا بجرمية كني�سة �س ّيدة
النجاة وب�سقوط الع�شرات من ال�شهداء واجلرحى يف ذلك التفجري املر ِّوع� ،إنّ
َّ
ا�صطف
الأهداف التي ين�شدها �أولئك الظالميون هي الأهداف التي لأجل حتقيقها
قتلة ا ُ
حل�سينْ لتنفيذها.

حتم ّية ال�صراع

حينما نقول " ك ّل يوم عا�شوراء  ،وك ّل �أر�ض كربالء " � مّإنا نعني �أنّ ال�صراع بني
احلقّ والباطل وال�صراع بني اخلري وال�شر وال�صراع بني الظلمة والنور �صراع يتج ّدد
يف ك ّل زمان وك ّل مكان ،قد تختلف ال�صورة � ،أو تختلف الأ�سماء ولكنّ اجلوهر يبقى،
هو ال�صراع ذاته.
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ُ
ليل العا�شقني

ليلة عا�شوراء كانت ليلة م�صارحة ،ليلة مكا�شفة بني ا ُ
حل�سي× وبني �أهل
بيته و�أ�صحابه ,اخربهم مبا �ست�ؤول �إليه �أمورهم من قتلهم ب�أجمعهم ,قتل الرجال
و�سبي الن�ساء والأطفال  ,حتى ال ُ يغ ّرر ب�أحد وطلب من منهم �أنْ يغادر من ي�شاء
ويذهب لينجو بنف�سه ،ولك ّنهم �أ�ص َّروا على �أنْ يكونوا مع ا ُ
حل�سينْ .
تتم املعركة يف هذه الليلة ،ولكنّ ا ُ
حل�سينْ طلب من �أولئك
كان من املفرت�ض �أنْ َّ
الأعداء �أنْ ميهلوهم ع�شية هذه الليلة.
ملاذا ؟
(حتى ن�صلي لربنا).
�أراد ا ُ
حل�سينْ يف ال�ساعات الأخرية قبل �أنْ يدخل هذه املعركة وينتقل �إىل ربه �أنْ
يق�ضي �ساعات يف العبادة وال�صالة والتوجه �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل.
�إ ّنها ر�سالة تعرب عن �صدقية احلركة ،تعرب عن الدوافع النزيهة ال�شريفة التي
كانت ل�س ّيد ال�شهداء يف هذه الثورة ،كان ذكر اهلل حا�ضرا ،القيم واملبادئ كانت
حا�ضرة ,املثل ال�سامية كانت م�ستح�ضرة يف تفا�صيل هذه الثورة ،وهذه �أمور مهمة.
طلبوا �أنْ ميهلوهم ع�شية هذه الليلة (حتى ن�صلي لربنا) دوي �صالة ا ُ
حل�سينْ
كدوي النحل ,كان مهللني مكربين م�سبحني ذاكرين هلل ،ق�ضوا
و�أهل بيته و�أ�صحابه ّ
تلك الليلة باالبتهال ،ثم ا�ستعدوا للمنازلة.
در�س عظيم ن�ستقيه من ليل عا�شوراء� ،إ ّنه مهما كان الإن�سان م�شغوال ب�أمور
الدنيا و�أمور حقة و�صاحلة وطيبة ومهتما بنف�سه وهموم النا�س لكنّ هذا ال يغني عن
التفرغ للعبادة واالنقطاع هلل �سبحانه وتعاىل.
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هيهات منّا ّ
الذلة

يف ك ّل ليلة نقف عند در�س من درو�س عا�شوراء ،ويف هذه الليلة خطر ببايل �أنْ
نقف عند در�س ال ِعزَّة والكرامة الإن�سانية ،الكرامة ا ُ
حل�س ْينية.
كان ا ُ
حل�سي× يويل هذا املو�ضوع اهتماما خا�صا ,كيف يظهر مبظهر ال ِعزَّة
والقوة وال�صالبة وال�شموخ؟ كيف يك ّر�س هذا االنطباع  ،ويعزّز هذا املفهوم؟
�أراد ا ُ
حل�سينْ �أنْ يكون عزيز ًا يف هذه املنازلة هو و�أهل بيته و�أ�صحابه� ،أراد �أنْ
تكون ال ِع َّزة �سمة الرجال والن�ساء� ،سمة الكبار وال�صغار� ,سمة اجلميع قبل املعركة
وحني املعركة وبعد املعركة �أنْ يكونوا اعزاء،
�أنْ تظهر عليهم ال�صالبة وال�شموخ يف مقابل �أرادة العدو الذي كان يطمح �أنْ
يهزم �أرادتهم ب�أنْ يخ�ضعهم ويركعهم يك�سر معنوياتهم قبل �أنْ يك�سرهم ع�سكريا.

�صراع الإرادات

كما قلنا كان ا ُ
حل�سينْ يعرف النتائج� ،إ ّنه خرج بب�ضع ع�شرات من النا�س و�أمامه
ع�شرات الألوف- ,ثالثون �ألف ًا �أو �سبعون �ألف ًا على اختالف الروايات , -فاملعركة
الع�سكرية حم�سومة �سلفا ،الكالم عن املعركة املعنوية.
هل ي�ستطيع ا ُ
حل�سينْ �أنْ يحافظ على ال ِعزَّة وال�شموخ وال�صالبة والثبات والقوة؟
�أو ي�سقط هو �أو �أهل بيته و�أ�صحابه وال�ضعاف من الن�ساء والأطفال يف م�ؤامرة الأعداء
ف�سرون قطع املاء والطعام عن �أولئك الأطفال
لإخ�ضاعهم و�إركاعهم؟! و�إ ّال كيف ُت ّ
والن�ساء؟ الكبار يقاتلونكم ،ومن يقاتل عددهم قليل و�أ ْنتم ع�شرات الألوف� ،إذ ًا يف
واحد كان هناك � ٌ
ألف من النا�س� ،أولئك ال يخيفون يف عددهم ،فلماذا
مقابل ك ّل ٍ
يقطع املاء عنهم؟ ملاذا هذا اجلوع؟ ماهي فل�سفة اجلوع والعط�ش جلماعة قليلة
حماطة بع�شرات الألوف من اجلي�ش والع�سكر؟
لي�س له معنى �سوى حماولة �إخ�ضاعهم معنويا و�إذاللهم� ،أنْ يطلبوا اال�ست�سالم,
وحا�شا لهم �أنْ يطلبوا ذلك ,مل يطلبوا ،ومل ي�ست�سلموا.
�إنّ اخلنوع واال�ست�سالم والر�ضوخ مفاهيم غري واردة يف قامو�س �أهل البيت و�أهل
احلقّ .
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تبجح اجلبناء

حل�سينْ �أنْ يكون �شاخما وقويا و�أراد �أ�صحاب يزيد �أنْ يذلوا ا ُ
�أراد ا ُ
حل�سينْ ومن
معه ويخ�ضعوه.
كانت معركة معنوية بجانب املعركة الع�سكرية التي خا�ضوها ,الق�ضية � َ
أخذت
ابعاد الت�شفي والأحقاد النف�سية .كيف ُتف�سرون خروج عمر بن �سعد وهو قائد
الع�سكر �أمام الآخرين ليقول "ا�شهدوا يل عند الأمري �إنيّ �أ ّو ُل َمن رمى"
ويرمي ب�سهمه نحو ا ُ
حل�سينْ ؟ !
خيام،
لي�ست هذه معركة متكافئة بني جي�شني ,ب�ض ُع
ٍ
ع�شرات ون�سا ٌء و�أطفا ٌل يف ٍ
أخذ الظم�أ والعط�ش واجلوع منهم م� َ
� َ
أخذه ،وهنا ع�شرات الألوف ي�أكلون وي�شربون
وتتبج َح " �إنيّ �أ ّول َمن
ومدججون بال�سالح  ,هذه لي�ست معركة متكافئة ِل َ
ّ
تخرج َّ
رمى" ،هذا ٍّ
حقد  ،حالة ِخ ّ�س ٍة  ،ودناء ٍة  ,حقار ٍة همج ّي ٍة  ...ولكنّ هذا
ت�شف ،حالة ٍ
كان �سلو َكهم .

حر�ص ال�ضحية
ُ

كان �أ�صحاب ا ُ
حل�سينْ يف �سجاالتهم وخطاباتهم  ،وحواراتهم مع �أولئك القوم
يقولون لهم� :إنّ هذا ابن بنت ر�سول اهلل| ،ولي�س يف هذه املعمورة والدنيا ابن
النبي غري
بنت نبي فينا �أو يف غرينا غريه ،لي�س هناك �أحد عنده عنوان ابن بنت ّ
ا ُ
حل�سينْ  ،هذه خ�صو�صيته ،و�إ ّنه رجل مميز ،و�أ ْنتم تعرفون ذلك ،ويزيد يقبل منكم
حل�سينْ  ،فاذا ذهبتم �إىل يزيد بدون قتل ا ُ
يف طاعته بدون قتل ا ُ
حل�سينْ �سيقبل منكم
الطاعة ,ولك ّنهم �أ�ص َّروا على قتل ا ُ
حل�سينْ  ،على �أنْ يقتلوه ويت�ش ّفوا و�أنْ ُيعبرّ وا عن
حقدهم الدفني بهذه الطريقة غري الإن�سانية التي ال ميكن �أنْ تخ�ضع ل ّأي موازين �أو
تخ�ص احلروب والقتال  ،والفرو�سية .
اي اعتبارات ّ
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ُ
�شموخ القائد

�أراد ا ُ
حل�سينْ �أنْ يجه�ض م�ؤامرتهم ،فكان يو�صي �أهل بيته و�أ�صحابه والن�ساء
والأطفال بال�صرب والثبات وال�صمود ,فاذا كان ال ب َّد من هزمية ع�سكرية على
فلتكن املعرك ُة انت�صار ًا معنوي ًا،
م�ستوى يوميات احلدث والقتال و�أنْ ي�سقطوا �شهداء ِ
�أراد �أنْ ينت�ص َر عليهم يف اجلانب املعنوي ،وهذا ما حت َّقق ب�أجلى �صور ٍة.
ينقل لنا �أحد الرواة يف ال�سري واملقاتل ما جرى في�صف احلالة املعنوية للقائد
قائ ًال ( :واهلل ما ر�أيت مك�سورا قد قتل ولده و�أهل بيته �أربط ج�أ�ش ًا وال اقوى َجنان ًا
حل�سينْ )( )1هكذا كان ا ُ
من ا ُ
حل�سينْ  ،و�أهل بيته� ،أهل بيته و�أ�صحابه جمزّرون
كالأ�ضاحيُ ،يقتلون الواحد تلو الآخر من الأطفال والكبار ال�شيوخ ولك ّنه كان اربط
جا�شا ،كان يتمتع ب�أعلى درجات رباط ِة اجل�أ�ش  ،والقوة ومتا�سك الأع�صاب ،هذه
للح�سي×.
كانت �سمة مهمة ُ

ُ
ثبات الأن�صار

رباطة اجل�أ�ش �سم ٌة لأ�صحاب ا ُ
حل�سينْ �أي�ض ًا  ,الحظوا كيف و�صف ال�شاعر-
العرند�س احل ّل ّي � -أحوالهم حني يقول:
�أظ ّن ُه ابن
ِ
مدع ٍ�س  ،ومك ْر َد ِ�س
		
قو ٌم �إذا ُن ـ ـ ــودوا لد ْف ِع ُمل ّم ٍة
واخل ْي ُل ب َني ّ
ذهاب الأنف ِـ�س
القلوب على الدُرو ِع  ،وهَ رولوا
لب�سوا
يتها َفتونَ على ِ
َ

((( ينظر :امللهوف على قتلى الطفوف . 170 :
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لب�سوا القلوب على الدروع

الإن�سان يلب�س الدرع ليحمي القلب� .أما �أ�صحاب ا ُ
حل�سينْ لب�سوا القلوب على
أ�صبح القلب يحمي الدرع ولي�س العك�س
الدروع ف� َ

يتهافتون على ذهاب الأنف�س

ه�ؤالء يتهافتون ويت�سابقون ويتق َّدم بع�ضهم على الآخر يف الت�ضحية بالنف�س،
وال�شهادة يف �سبيل اهلل ،و�أنْ يقتل من �أجل هذا الهدف ال�سامي والق�ضية احل ّقة.
�شيء مثري ومده�ش ،كيف يكون الإن�سان يف مو�ضع يواجه ك ّل هذا احل�صار
ويواجه ك ّل هذه ال�ضغوط النف�سية ومع ذلك يت�سابق �إىل املوت  ،ويبقى قوي ًا عزيز ًا
منيع ًا متما�سك ًا ال ت�أخذه يف اهلل لومة الئم؟
ويلحون بينهم على �أنْ يتق َّدم البع�ض على البع�ض الآخر ،يريد �أنْ
كانوا ي�صرون ّ
ي�سبق الآخر ليذهب ويقاتل دون ا ُ
حل�سينْ  ،ويدافع عن مبادئه ،عن احلقّ  ،وي�ست�شهد
ويتق َّدم على اخيه الآخر ولو بب�ضع دقائق

ن�ساء التغيري

هذا الأعداد �أي�ض ًا تركز يف �أحد جوانبه املهمة على الن�ساء وهنَّ الطرف ال�ضعيف
يف الق�ضية ،و مل تكن الن�ساء ن�ساء عاديات ،بل كن ن�سوة منكوبات ،فهذه �ستفقد
زوج ًا ،والأخرى تفقد ابا ،وتلك تفقد ابنا ،وهذه وتلك تفقد اخا� ،إىل �آخره ,ه�ؤالء
�سيفقدن الكثري ،قد تكون تعي�ش حالة من االنك�سار الداخلي ،ولك ّنه يجب �أنْ ال يظهر
هذا االنك�سار عليهنَّ  ،و�أنْ ال يتخذنَّ موقف ًا �ضعيف ًا ؛ لأنّ ا ُ
حل�سينْ �أراد �أنْ ينت�صر يف
معركة ال ِعزَّة والكرامة والقوة املعنوية ،و�أراد �أنْ يكون هو املنت�صر ،ويحبط م�ؤامرة
عمر بن �سعد وجيو�شه و�أُمرائه الذين ي�صدرون له التعليمات وينفذون الأوامر ؛
لك�سر �إرادة �أولئك الن�سوة بعد مقتله وا�ست�شهاده.
التاريخ يحدثنا � :إنّ النجاح الباهر الذي ح َّققه ا ُ
حل�سينْ و�أ�صحابه من الرجال
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يف �ساحة املعركة يف ال�صراع املعنوي حققته الن�سوة بعد ا�ست�شهاد ا ُ
حل�سينْ �أي�ض ًا،
وبقني بحالة مبهرة من التما�سك والقوة واجلالدة وال�شموخ الذي اده�ش العامل،
و�أده�ش اجلميع ،وف ّوت الفر�صة على الأعداء يف �إخ�ضاع حرائر بيت النبوة وبيت
الر�سالة وك�سر �إرادتهنَّ وعزميتهنَّ .

حزن ال انك�سار

طبعا ال ب َّد �أنْ ُنف ِّر َق بني احلزن وبني ال�ضعف والهزمية واالنك�سار ،والفرق
وا�ضح .
احلزن واظهاره وجتيي�ش امل�شاعر وا�ستدرار الدمعة ظاهرة �إن�سانية ،وهي من
الأخالق الكرمية ،و تعد من عنا�صر قوة الإن�سان ب�أنْ تكون له م�شاعر وقلب ينب�ض
ويتح�س�س الآالم و ي�ست�شعره  ،هذه قوة ولي�ست �ضعفا يف الإن�سان.
ال�سوي يجب �أنْ يكون مب�شاعر
احلزن �شيء طبيعي وحالة �إن�سانية والإن�سان َّ
وقلب واحا�سي�س ،و�أنْ يتح�س�س الأمل ويتفاعل معه ،ولكنّ املذموم هو حالة ال�ضعف
والهزمية واالنك�سار �أمام الآخر.
احلزن كان �سم ًة حا�ضر ًة يف ا ُ
حل�سي× ،و�أ�صحابه ،ون�سائه ،واطفاله ؛ لأ ّنهم
كانوا انا�سا يف قمة امل�شاعر النبيلة ،ويف قمة العواطف ال�صادقة ،فكيف ي�صادفون
هذه امل�صائب الكربى وال يحزنون وال يذرفون الدموع؟! ولكنّ االنك�سار والهزمية
فال ،و�ألف ال.

� ّإن القلب ليحزن

�إنّ حالة احلزن جندها يف ر�سول اهلل| �أي�ض ًا ،فالروايات والن�صو�ص
النبي| يف موا�ضع عديدة  ،فحينما فقد ابنه ابراهيم قد بكى
تخربنا عن بكاء ّ
وحزن عليه وقال مقولته ال�شهرية( تدمع العني ويحزن القلب وال نقول ما ُي�سخط
الرب  ،و�إ ّنا بك يا ابراهيم ملحزونون ) العني تدمع والقلب يحزن ولكن ال نقول ما
ّ
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ي�سخط الرب ،ال ننك�سر ،ال نتجاوز ،ال نتطاول ،ال ن�أتي باملوقف البعيد عن الثوابت
والأطر ال�صحيحة� ،أما احلزن فم�شروع .وحينما هاجر ر�سول اهلل| من مكة
�إىل املدينة كانت مكة وطنه واملدينة التي ولد فيها وعا�ش فيها ك ّل هذا العمر الطويل
� 53سنة عا�شها يف مكة ،وهو الآن يريد �أنْ يهاجر� ,شق عليه ذلك وقال:
(ما تركناك طوعا ،القلب يحنّ اليك يا مكة) ولكنّ الظروف تتطلب �أنْ نهاجر
ونغادر .البكاء على فراق الوطن كذلك يخربنا التاريخ �أنّ ر�سول اهلل بكى عند
عودته من �أُ ُح ٍد حينما عاد بعد تلك االنتكا�سة التي ا�صابت امل�سلمني يف معركة �أُ ُحد
أ�سد اهلل هذا الرجل العظيم
و�سقط �شهداء �أفذا ٌذ ِكبا ٌر كحمز َة � ِ

دعاء للدموع

كذلك يف ادعيتنا امل�أثورة عن ائمة �أهل البيتت نتعوذ من عني ال تدمع ومن
قلب ال يخ�شع.
اذا العني الباكية والقلب اخلا�شع حالة �إن�سانية راقية متكاملة ،وال ب َّد �أنْ يكون
الإن�سان على هذا النحو.
فرق كبري بني اظهار احلزن واظهار العجز واالنك�سار  ،وال�ضعف  ،والهزمية،
فالأول امر مطلوب والآخر مذموم.

اللهم تقبل منا هذا القربان

الحظوا قوة وعزة الن�ساء بعد ا�ست�شهاد ا ُ
حل�سي× ،وهنَّ ا�سريات لي�س لهنَّ
نا�صر �أو مدافع .وكما تعرفون �أنّ الرجال ا�ست�شهدوا ك ّلهم وكما يخربنا التاريخ مل
يبقَ من الرجال �إ ّال رجلني علي بن ا ُ
حل�سينْ ال�سجاد× وكان من ال�ضعف ومن
املر�ض مب�ستوى اعتقدوا �أ ّنه يحت�ض ُر فلم يقتلوه ،ولع َّل اهلل �سبحانه وتعاىل �أراد �أنْ
يحفظه من خالل املر�ض ،والرجل الثاين الذي بقي على قيد احلياة هو احل�سن
املثنى ابن احل�سن ال�سبط ابن الإمام املجتبى ،والذي اثخن باجلراح يف �ساحة
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غمي عليه فتو ّقعوا �أ َّنه ا�ست�شهد فرتكوه ،ولكن بعد ذلك ا�ستفاق
املعركة ويبدو �أ َّنه �أُ َ
بعد انتهاء املعركة.
وكان �شعار اجلي�ش الأموي (ال تبقوا لأهل هذا البيت باقية) ال تبقوا �أحد ًا من
الرجال ،اقتلوهم باجمعهم ,و�شاء يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن وياد وعمر بن
�سعد �أنْ ال يبقوا لأهل بيت النبوة والر�سالة باقية ،و�شاء اهلل �سبحانه وتعاىل �أنْ
يكون لهم هذا الأثر الكبري ،للها�شميني ،لذراري ر�سول اهلل| �( -إ ّنا اعطيناك
الكوثر) ,اخلري الكثري يف الزهراء البتول ون�سلها ,والآخر هو الأبرت ،يا ر�سول اهلل
�سنجعل اخلري الكثري من خالل ابنتك فاطمة ،واليوم جند �أنَّ ع�شرات املاليني من
امل�سلمني هم من ذراري ر�سول اهلل| منت�شرون يف ك ّل �أ�صقاع الأر�ض� ،أينما
ذهبنا وجدنا الها�شميني� ،أبناء ر�سول اهلل ؛ الذين ينتمون �إليه بالن�سب ،وك ّلكم �أبناء
ر�سول اهلل| بحمل الر�سالة وحتمل �أعباء امل�س�ؤولية.
على ك ّل حال لو تركنا هذين الرجلني فما تب ّقى ك ّلهنَّ ن�ساء ،وكان لأولئك الن�سوة
الدور العظيم يف تثبيت هذه القوة  ،وال ِعزَّة والكرامة ا ُ
حل�س ْينية من خالل مواقفهنَّ .
�سعد تركوا ج�سد ا ُ
حل�سي×،
ُفنت الأج�ساد اخلبيثة جلماعة عم َر بن ٍ
وبعد �أنْ د ِ
و�أج�ساد ا�صحابه و�أهل بيته جمزَّرين كالأ�ضاحي على �صعيد الأر�ض ،وجاءوا
لي�أخذوا الن�ساء �إىل الكوفة يف �إطار عملية الإخ�ضاع والأذالل والإركاع ،يف �إطار
عملية الهيمنة املعنوية على تلك الن�سوة.
�أرادوا �أنْ مي ّروا بهنَّ على الأج�ساد  -على �أج�ساد ال�ضحايا  -يف طريق الذهاب
وينهزمنَ نف�س ّي ًا،
�إىل الكوفة ،حتى ترى هذه ابنها وتلك �أخاها �أو �أباها ؛ لينك�سرنَ
ِ
وتنتهي العملية ،ولكنّ املوقف كان خمتلف ًا ,جئنَ �إىل تلك الأج�ساد تتقدَّمهنَّ احلوراء
زينب بنت علي ’ ،وكان عند الن�سوة توجيهات ب�ضرورة اتّبا ِع ال�س ّيدة زينب÷.
جاءت زينب تبحثُ عن ج�سد ا ُ
حل�سي× بني الأج�ساد ،وجدته بني تلك
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مغطى بال�سهام وال�سيوف والنبال واحلجارة ،نف�ضت عن ج�سد ِه
الأج�ساد الطاهرة
ً
أبعدت ك ّل تلك ال�سيوف واحلجارة والرماح عنه ،كان ج�سد
الطاهر غبا َر املعركة ،و� ْ
ّ
ا ُ
ب�صوت
مقط َع الأ�شالء ،و�ضعت يدها حتت ذلك اجل�سد الطاهر ونادت
حل�سينْ
ٍ
عال:
ٍ
(ا ّللهم تق ّبل منا هذا القربان  ...ا ّللهم تق ّبل م ّنا هذا القربان).

ما ر�أيت �إ ّال جميال

زينب تعاملنَ مع �أبنائهنَّ و�أزواجهنَّ بالطريقة
عندما
ِ
�شاهدت الن�سو ُة �أدا َء َ
نف�سها ،فكان املوقف مده�ش ًا لأولئك الأعداءَ � ،
أجه�ض ذلك امل�شروع وامل�ؤامرة،
حل�س ْينية وال ِعزَّة ا ُ
وظهرت زينب وظهرن الن�سوة مع زينب بالقوة ا ُ
حل�س ْينية التي
يت�صاغر �أمامها اجلبال والكبار.
كانت زينب ُ
تعرف َمن هو ا ُ
لزينب ،فهو امتداد
حل�سينْ ؛ لأ ّنه كان يمُ ّثل ك ّل �شيء َ
تلوذ به ،هذا موقع ا ُ
لأبيها �أمري امل�ؤمنني وهو البقية الباقية ,كانت ُ
حل�سينْ عندها،
ولك ّنها تقف لتقول( :ا ّللهم تق ّبل م َّنا هذا القربان)
ماذا تريد �أنْ َ
تقول بهذه الكلمة؟
وك�أنها تريد �أنْ تقول �أ ّيها العامل� ،أ ّيها الإن�سان� ،أ ّيها التاريخ ،يا َمن ي�سمع ،
ويتل ّقى هذا النداء يف يوم من الأيام ،اعلموا �أ ّننا مل نجُ ْرب على هذا املوقف  ،بل نحن
اخرتناه مبلء �إرادتنا  ،جئنا لنالقي حتوفنا دفاع ًا عن احلقّ  ,دفاع ًا عن حياة هذه
الإن�سانية املعذبة ،دفاع ًا عن املبادئ والقيم الإن�سانية ك ّلها� ,إ ّننا ق ّدمنا ا ُ
حل�سينْ َ يف
طريق احلقّ من �أجل اهلل �سبحانه وتعاىل ،يا ر َّبنا تق َّبل م َّنا هذا القربانْ ،
خذ حتى
تر�ضى ,فك ّل �شيءٍ يق َّدم من �أجلك يا ر َّبنا ،نحن نق َّدم ك ّل ت�ضحياتنا ،ونعطي ك ّل
�شيء من �أجل ال�سماء ومن �أجل اهلل ،ومن �أجل القيم واملثل.
ويف موقع �آخر حينما و�صلت زينب �إىل الكوفة �أراد عبيد اهلل بن يزيد تقريعها
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ف�س�ألها:
أيت �صن َع اهلل ب�أخيك ا ُ
حل�سينْ ؟ ك�أنه يريد �أنْ يهزمها� ،إ ّنها املعركة نف�سها
كيف ر� ِ
واملحاوالت ذاتها.
ماذا �أجابته زينب÷ ؟
(واهلل ما ر�أيتُ �إ ّال جمي ًال ,ه�ؤالء رجا ٌل كتب ُ
اهلل عليهم َ
القتل ،فربزوا �إىل
م�ضاجعهم) اهلل ق َّدر لهم ذلك ،وهم ا�ستجابوا ول ّبوا ندا َء اهلل ،وذهبوا ،وق َّدموا
وا�ست�شهدوا (ما ر�أيت �إ ّال جميال) ف� ّأي �شيءٍ �أجم ُل من االن�صياع لإرادة اهلل،
و�ضحوا ،وال يوجد � ُ
أجمل من هذا
واالن�سجام مع م�شروع ال�سماء ,ه�ؤالء ق َّدموا ّ
املوقف ،فربزت زينب بقو ٍة  ،وكرام ٍة  ،وعز ٍة ُح�س ْينية من جديد.
ولو �أر ْدنا �أنْ ن�ستقرئ يف هذه املواقف ،القوة ا ُ
حل�س ْينية ،لوجدناها �صفة مالزمة
لك ّل مراحل الثورة وف�صولها .تعرفون �أنّ عبيد اهلل بن زياد وبتوجيه من يزيد بن
معاوية قد قطع الطريق �إىل كربالء لكي ال َ
إمام× �إىل الكوفة ،و�أنْ ال
ي�صل ال ُ
ُ
الغر�ض من ذلك هو التعتيم ،فكربالء
تقع املعركة فيها ,فلماذا �صنع ذلك؟ كان
�صحراء قاحلة �آنذاك جتري املعركة فيها ويقتل ه�ؤالء ف ُيقال عنهم خوارج  ،وينتهي
ك ّل �شيءٍ  ،وحتى �أج�سادهم ت�أكلها احليوانات املفرت�سة �أو ّ
ُ
العوا�صف الرملية
تغطيها
ُ
فالهدف من
وينتهي ك ّل �شيءٍ  ،ويبقى يزيد  ،واحلكم اليزيدي �شاخم ًا كما يزعمون,
قط ِع الطريق على ا ُ
حل�سي× هو �إخفا ُء اجلرمية  ،وتزوي ُر احلقيقة و�إظهارهم
ب�صورة اخلوارج ,وكانوا �أنا�س ًا مت�ش ّددين متعجرفني مغ َّر ٍر بهمُ ،طب َع على قلوبهم
�شي ٌء ال يقبلون غريه ( )1كانت اخلطة اليزيدية تق�ضي بقتل ا ُ
حل�سينْ يف ال�صحراء،
((( يبدو من كالم �أمري امل�ؤمنني (ع) �أنّ اخلوارج مل تكن نواياهم �سيئ ًة ،ولك ّنهم قد ُغ ِّر َر بهم وفهموا الباطل
على �أ ّنه حقيقة ،لذلك يقول(ع)( :ال تقاتلوا اخلوارج من بعدي ! فلي�س َمن طلب احلقّ ف�أخط�أه كمن طلب
الباطل ف�أ�صابه ) ه�ؤالء طلبوا احلقّ ف�أخط�أوه ,مث ُلهم ُ
مثل بع�ض املت�شدّدين يف زماننا ،حني ت�س�أله " ملاذا
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اخلوارج ف ُيمحى ذكرهم.
وجلب الر�ؤو�س ،وو�صفهم باخلوارج  ،والنا�س تكر ُه
َ

ذكرنا
وا ِ
هلل ال متحو َ

كانت هناك م�ؤامر ٌة ملحو الذكر؛ حتى ال يبقى له�ؤالء باقي ٌة ِوذك ٌر ،وال ُي�سمع عنهم
�شي ٌء ،فتنتهي العملية.
هنا تظهر ال ِعزَّة الزينبية ،ال ِعزَّة ا ُ
فوتت احلورا ُء الفر�ص َة على جناح
حل�س ْينية ِ ,
َ
الطبول وتهله ُل فرح ًا ،ه�ؤالء خوارج!!!
هذه امل�ؤامرة ،جاءت �إىل الكوفة  ،والنا�س تد ُّق
خوارج
وقفت احلوراء وخطبت خطبتها ال�شهرية ،قلبت امليمنة على املي�سرةُّ � ,أي
ٍ
طالب ؛ الذي كان اخلليفة يف الكوفة،
علي بن �أبي ٍ
؟! ه�ؤالء �أوال ُد ر�سول اهلل � ،أوالد ّ
مي�ض على ا�ست�شها ِد �أم ِري امل�ؤمنني �إ ّال
وعا�ش فيها �سنوات كانوا يعرفونه جيد ًا ،مل ِ
علي ُّ � ،أي �صل ٍة تربط ك ّل
ع�شرين عام ًا ،كبا ُر ال�سن ومتو�سطوه يعرفون علي ًا ،ومنطق ٍّ
وف�ضح ِت امل�ؤامر َة .
ذلك باخلوارج ؟!!! فك�ش َف ِت احلقيق َة ،
َ

اجلراح
أينعت
و� ِ
ُ

وكانت ال�سلط ُة جمبور ًة على نقلهم بطرقٍ تمَ ُ ُّر
الركب ي�ؤ ّدي دو َره،
وا�ستم َّر
ِ
ُ
وحتا�شت نق َلهم يف قلب ال�صحراء؛ للإمعان يف الت�ش ّفي  ،ولإ�شاع ِة
باملدن ،والقرى
ْ
حالة الرعب ول�صعوبة توفري املاء والطعام ت�ضاف �إليه م�شكلة الأمن ،فكانت
القوافل تختار طرق املدن والقرى والأماكن امل�أهولة وهذا ما اعطى احلوراء زينب
فر�صة للتعريف ُ
بظالمة �س ّيد ال�شهداء وق�ضية ا ُ
حل�سينْ يف ك ّل مدينة وقرية نزلوا

ُفجر نف�سك يف جموع الأبرياء �أو بيوت العبادة؟ يقول� :أريد التق ّرب هلل� ,أريد اتق ّرب �إىل ر�سول اهلل و�أنْ
ت َّ
� َ
أدخل اجلنة ،ب�أنْ افجر نف�سي واقطع ا�شالء الأبرياء � ُّأي �سعاد ٍة  ،و� ُّأي عباد ٍة يف قتل الأبرياء من النا�س  ،ويف
الظالمي فال يقبل غريه ،وكانت هذه هي �سمة اخلوارج
إجرامي
ا�ستهدافهم!!! ركب يف عقله هذا املفهوم ال
ّ
ّ
فكانوا �أنا�س ًا منبوذين ممجوجني ال �أحد يحبهم  ،ينظر� :شرح نهج البالغة  ،البن �أبي احلديد . 98/5 :
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بها يف الطريق و�صوال �إىل ال�شام ،وتعرف النا�س على احلقيقة فانقلب ال�سحر على
ال�س ِّي ُئ �إِ اَّل ِب�أَ ْه ِل ِه }(فاطر )43/حتى زوجة يزيد بن
ال�ساحرَ { ،وال َي ِحيقُ المْ َ ْك ُر َّ
معاوية خرجت معرت�ضة ،تتح ّدث ،وتق ّرع بيزيد ،فما بالك بعموم النا�س؟
الأجواء اختلفت� ،أراد يزيد �أنْ ميحو ذك َر ا ُ
لت الق�ضي ُة �إىل ق�ضي ٍة
حل�سينْ فتح ّو ِ
ملعب
التن�ص َل من م�س�ؤوليته لريمي الكر َة يف ِ
كبري ٍة و�ضعته يف موقف يحاول فيه َّ
عبيد اهلل بن زياد ،والأخري رماها بدوره يف ملعب عم َر بن �سعد ،ك ّلهم ُيري ُد �أنْ
النبي بطريق ٍة حمرتم ٍة.
يتن�صل من املو�ضوع ،فا�ضطروا �إىل �إعادة �سبايا ّ
ا�ستطاعت ال�س ّيدة زينب من خالل منطق القوة وال ِعزَّة والكرامة ا ُ
حل�س ْينية �أنْ
َ
جته�ض ذلك امل�شروع.

دم يف ال�سماء
ٌ

أ�صبح من
يف هذه الليل ِة ن�ستذك ُر َ
عبد اهلل الر�ضي َع ،هذا الطف ُل الر�ضيع ؛ الذي � َ
�أبطال واقعة الطف مكمال لل�صورة الإن�سانية مل�شهد عا�شوراء ,ماذا ُ
نقول فيه �سوى
والزمان ا ُ
(عجل اهلل ف َرجه) يف زيارة
الع�صر ،
�صاحب
ما قال ُه
ِ
ِ
ُ
حلج ُة من � ِآل حم ّم ٍد ّ
املت�شحط ِ دم ًا ،
املرم ِّي ال�صري ِع
هلل الر�ضي ِع ِ
الم على َع ْب ِد ا ِ
ِّ
(ال�س ُ
الناحية املقد�سةّ :
بدم ِه �إىل ال�سماء)
وامل�ص َّع ِد ِ
َ
أخذ الإمام ا ُ
حينما ُق َتل عب ُد اهلل الر�ضي ُع � َ
حل�سي× ب�شيءٍ من دمه ورمى
الباقر
جعفر
به نحو ال�سماء فلم ي�سقط منه قطر ٌة  ،كما ُيروى عن الإمام �أبي ٍ
ِ
إمام ا ُ
(عجل اهلل ف َرجه) يف زيارة الناحية
�صلواتُ اهلل علي ِه  ،وهو ما ي�ؤ ّكده ال ُ
حلج ُة ّ
بال�سهم يف ِح ْج ِر �أبي ِه ).
(املذبوح
املقد�سة :
ُ
ِ
ُ
أخذه ا ُ
طفل ر�ضي ُع يف ِح ْج ِر �أبي ِه يت�ضوع �أمل ًا من العط�ش � َ
حل�سينْ  ،وو�ض َعه يف
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ُ
في�سقط �شهيد ًا
ب�سهم يف رقب ِته (، )1
ِح ْج ِره  ،و�إذا بح ْرمل َة ِبن ٍ
كاهل الأ�سدي يرمي ِه ٍ
إمام ا ُ
يرتح ُم عليه .
بهذه الطريق ِة الإجرام ّي ِة وال ُ
حل ّج ُة املنتظ ُر ّ
(عجل اهلل ف َرجه) ّ
اجلرائم الب�شع ُة  ،وال�صو ُر املر ِّوع ُة تعطينا �صور ًة متكامل ًة عن م�صداقية
هذه
ُ
حل�سينْ ُ ،
ا ُ
وخ ّ�سة ودناءة امل�شرو ِع الآخر ،م�شروع االنتهازية ،وامل�صالح
وظالمته ِ ،
م�صاحلها املحدود ِة،
أجل
اخلا�صة؛ التي تتجاو ُز ك ّل الثوابت،
ِ
القيم من � ِ
ُ
وتذبح ك ّل ِ
زائل.
أجل
احلفاظ على ُ�سلط ٍة ،وموقعٍ ،
ِ
ومال ٍ
ونفوذٍ ،
ومن � ِ
ن�س� ُأل َ
نهج ا ُ
حل�سي×.
اهلل �أنْ يجع َلنا ُح�س ْين ّينيََّ ،
وممنْ ي�س ُري على ِ
أقول قويل هذا ،و�أ�ستغف ُر َ
� ُ
الم عليكم ،ورحمة ُاهلل ِوبركاته.
وال�س ُ
اهلل يل ،ولكم ّ ،

((( ينظر :امللعوف على قتلى الطفوف . 169 :

ٌ
ٌ
عادلة
دولة
ملواطن َ
ني �أحرار
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املحا�ضرة

ٌ
ٌ
عادلة ملواطن َ
ني �أحرا ٌر
دولة

املنا�سبة :مرا�سيم عزاء يوم تا�سوعاء
الـمكــان :مكتب �سماحة ال�سيد احلكيم
الـزمــان2011-12-16 :

وال�سالم على �س ّيدنا ،ونبينا
احلم ُد هلل ِّ
رب العاملني ،وال�صال ُة ّ
حبيب �إله العاملني؛ �أبي القا�سم امل�صطفى
�س ّيد الأنبياء ،واملر�سلني ِ
املنتجب َني
حم ّم ٍد ،وعلى �أهل بيت ِه الطيب َني الطاهرينَ  ،و�صحبه
َ
امليامنيَ.
ال�سالم عليك يا ابن ر�سول اهلل،
ال�سالم عليك يا �أبا َع ِبد ا ِ
هللّ ،
ّ
َِ
بفنائك ،و� َ
أناخ ْت برح ِل َك.
ال�سالم عليك وعلى الأرواح التي ح ّلت
ّ
َ
بقي اللي ُل ،والنها ُر ،وال
عليك م ّنا جميع ًا َ
�سالم اهلل �أبد ًا ما بقي َنا َو َ
جع َل ُه ُ
اهلل �آخر ال َع ْه ِد م ّنا ِلزيا َر ِت ُكم.
علي ِبن ا ُ
ال�سالم على ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �أوال ِد
ّ
حل�سينْ  ،وعلى ّ
حل�سينْ ؛ الذينَ َبذ ُلوا ُم َه َج ُهم دونَ ا ُ
أ�صحاب ا ُ
ا ُ
حل�سينْ  ،وعلى �
حل�سينْ
ِ
ال�سالم.
علي ِه ّ
الم عليكم �أ ّيها ا ُ
أخوات-
حل�س ْين ّيون �أ ّيها امل�ؤمنون؛ �-إخو ًة و� ٍ
ال�س ُ
ّ
ورحم ُة اهلل وبركاته
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ال�شريف ،التا�س ِع من �شهر حم ّرم احلرام جتتمع هذه احل�شود
اليوم
ِ
يف هذا ِ
الكبرية هذه املواكب ا ُ
قلب بغدا َد احلبيب ِة يف جامع اخل ّالين  ,كما هو يف
حل�س ْينية يف ِ
عام؛ لتج ّدد بيعتها ،وتعقد عزميتها ،وتع ّمق حبها ووال َءها ل�س ّيد ال�شهداء الإمام
ك ّل ٍ
ا ُ
حل�سينْ ( �صلواتُ اهلل و�سال ُمه عليه).

ب َ
ني ر�سالتني

�أ ّيها الأحبة:
�إ ّنها حمط ٌة ُ
لنعقد العهد ،وجن ّدد البيعة ب�أنْ ن�سري ُقدم ًا
عام؛ َ
نقف فيها يف ك ّل ٍ
حل�سينْ  ،وعلى نهج ا ُ
مع ا ُ
فكره وعلى منط ِقه.
حل�سينْ و ِ
ُ
الدرو�س ،وال ِع َرب؛ التي �أر�ساها
اليوم التا�س ِع من حم ّر ٍم؛ لن�ستذك َر
َ
نقف يف ِ
ا ُ
حل�سي× يف حركته ويف ثورته اخلالد ِة.
احلرام حيثُ احل ُّج -ال�شعري ُة
احلج ِة
ب�شهر ذي ِ
ما �إنّ تنتهي ال�سنة الهجرية ِ
ِ
احلرام يف مطلع �سن ٍة هجري ٍة
الإ�سالمي ُة الكربى -حتى ُيط َّل علينا �شه ُر حم ّر ٍم
ُ
�سجلها
احل ّج ِة
احلج ور�سال ُة ذي ِ
جديد ٍة �أخرى ,ر�سال ُة ِّ
احلرام ،والر�سال ُة التي ُي ّ
ِ
لهم ل ّب َ
هجري هي ر�سال ُة التلبية (ل ّب َ
يك) �إ ّنها ر�سال ُة
عام
ٍّ
يك ا ّل َ
الإن�سانُ يف نهاي ِة ك ّل ٍ
هلل ،واالن�صياع لر�سال ِة ال�سماء  ,ر�سالة الطاعة هلل َّ
(جل،
التلبي ِة،
واالنفتاح على ا ِ
ِ
ُ
�س�س العدل وال ِعزَّة والكرامة.
وعال) يف بناء الإن�سان ،واحلياة على �أ ِ
احلرام  ,ن�ستذك ُر ا ُ
هجري يف حم ّر ٍم
عام
حل�سينْ َ×.
ٍّ
ويف مطلع ك ّل ٍ
ِ
ور�سال ُة ا ُ
احلج ،وهي ر�سالة ُامل�شرو ِع الإلهي  ,ر�سال ُة ال�صالح
حل�سينْ ِ هي ر�سال ُة ِّ
خرج من �أجلها ا ُ
أهل بيته،
حل�سينْ ُ،
و�ضحى بك ّل وجو ِده ،وب� ِ
َ
والإ�صالح؛ التي َ
وب�أ�صحابه؛ لإر�سا ِء مقايي�س العدل ،والإن�صاف يف هذ ِه الأمة.
احلج ،ور�سال ُة
ر�سال ُة نهاي ِة ال�سن ِة الهجر ّية ،ور�سال ُة بداي ِة �سن ٍة �أخرى ر�سال ُة ّ
ا ُ
املتوجه نح َو
حل�سينْ ِ هي ر�سال ُة الإ�صالح ،وبنا ِء املجتمع
ال�صالح ،وال ِ
إن�سان الكامل ّ
ِ
هلل �سبحانه وتعاىل.
ا ِ
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ثائر العدالة
ُ

�إنّ ا ُ
حل�سي× َ
إن�صاف ،والعدال ِة بوجه �أولئك الظاملني،
وقف؛ لريف َع �شعا َر ال ِ
النا�س على طبقات� ،أراد
واملنحرفني يف احلكم� ,أولئك الذين ف ّرطوا ،وم ّيزوا
َ
ا ُ
حل�سينْ �أنْ َ
يقف بوجه امل�شروع امل�صلحي واالنتهازي للحكم اليزيدي ،فكانت
ر�سالته ر�سالة ال�صالح والإ�صالح ،وهي ر�سالتنا اليوم �أنْ نقف على مائدة ا ُ
حل�سينْ ؛
إ�صالح يف بناء جتربتنا وواقعنا.
لن�ستذك َر
ال�صالح و ُن�شي َع ال َ
َ
النا�س يدخلون �شه َر حم ّر ٍم على �صنف ِني؛ فمنهم َمن ُ
نهج
�إنّ
َ
يدخل حم ّر َم من ٍ
نهج ال�صالح ،والإ�صالح.
نبوي ٍّ
نهج ٍّ
علوي ُح�س ْي ٍّ
ُح�س ْي ٍّ
ني ٍ
ني ِ
نهج امل�صالح اخلا�صة الفئوية،
وهناك َمن يدخ ُل حم ّر َم بالنهج اليزيدي؛ ِ
واحلزبية نهج االنتهازية ،وال ب َّد لنا �أنْ نختا َر  -ولن نختار -طريقَ ا ُ
نهج
حل�سينْ  ،و َ
حل�سينْ  ،وفكر ا ُ
ا ُ
حل�سينْ .

رائدُ م�سرية احلا�ضر

�إنّ عا�شورا َء لي�ست حدث ًا تاريخي ًا نع ُرب عليه ون�ستذك ُره يف ما تطرق من �ش�ؤوننا
احلياتية.
يوميات حياتنا ،كنهر دجل َة الذي ُ
نعي�ش
حياتي نعي�شه يف
�إنّ عا�شورا َء هي واق ٌع
ِ
ٌّ
أ�سا�سي من �أركان احلياة يف هذه املدينة
على �ضفافه ،اليوم هو َمع َل ٌم مه ٌم ،وركنٌ � ٌّ
العامرة.
لي�س ا ُ
حل�سينْ تاريخ ًا فح�سب � ،مّإنا هو حقيقة حياتية نعي�شها اليوم يف يومياتنا،
وواق ِعنا .وال ب َّد �أنْ نكونَ ُح�س ْينيني ،و�أنْ ننظ َر بع ٍني ُح�س ْيني ٍة ،ون�سم َع ب�أُ ُذ ٍن ُح�س ْينية،
ني ،ونفك َر بطريق ٍة ُح�س ْينية.
ونتح ّد َث ٍ
بل�سان ُح�س ْي ٍّ
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ن�شيد الإن�سانية

�أ ّيها الأعزا ُء :
�إنّ ر�سال َة ا ُ
جتاوزت الإطا َر
اخلا�ص ،بل
املذهبي
جتاوزت الإطا َر
حل�سي×
ِ
ِ
َّ
َّ
هدف ا ُ
أ�صبحت ر�سال ًة �إن�ساني ًة؛ لأنّ َ
حل�سينْ وغاياته � مّإنا
ال
إ�سالمي اخلا�ص بها ،و� َ
َّ
تخ�ص طائف ًة ،وال ديان ًة ،وال قومي ًة ،وال فئ ًة دون �أخرى.
ّ
تعم الإن�ساني َة ك ّلها ،وال ّ
حل�سينْ للإن�سانية ر�سال ُة احلياة ،و�أهدا ُفه � ُ
ر�سالة ا ُ
أهداف الإن�سان ،وال ب َّد �أنْ
ننظ َر �إليها بهذا الإطار الوا�سع.

حكمة العقل ورقة العاطفة

�إنّ م�شرو َع ا ُ
حل�سي× هو م�شرو ُع بناء الإن�سان ،وبنا ِء احلياة على �أ�سا�س
احلقّ  ،والعدل والإن�صاف ,فا ُ
حل�سي× ال مي ّثل نداء ًا عاطفي ًا �صرف ًا كما ال مي ّثل
تعطي ا ُ
حل�سينْ َ
نداء ًا عقالني ًا �صرف ًا  ,العقل مبفرده� ،أو العاطفة مبفردها ال ميكن �أنْ َ
ح َّقه ،وال ميكن لها مبفردها �أنْ تعبئ الأمة خلف ا ُ
وم�شروعه×.
حل�سينْ ونهجه،
ِ
العاطفة والعقل ال ب َّد �أنْ يجتمعا معا حتى تظه َر حقيقة ا ُ
دم
حل�سينْ  ،و ُي�ستثم َر ُ
حل�سي× يف بناء الإن�سان ،ويف بناء احلياة ،ويف تعبئة الأمة ،وجعل ا ُ
ا ُ
حل�سينْ
وم�شروعه م�شروع ًا للأمة ك ّلها.

ٌ
ٌ
و�سلوك
ثورة،

�إنّ ا ُ
حل�سينْ َم ّث َل ثور ًة �إن�ساني ًة كربى ،والثورة � مّإنا تعني الكمال يف ال�سلوك والأداء
والعدالة يف التعامل مع املجتمع ,العدالة االجتماعية ،والكمال ال�سلوكي هي �سمات
الثورات احلقيقية.
لتحقيق العدالة
وحينما نتح ّد ُث عن الثائر ف� مّإنا نتح ّد ُث عن ذلك الذي ي�سعى
ِ
ولل�صالح والإ�صالح� ,إنّ الثورة قد تتط ّل ُب ا�ستخدام ال�سالح ،والقوة يف بع�ض
الأحيان كما قام به الإمام ا ُ
حل�سي× ،ولكنّ الثور َة ال تنح�ص ُر بو�سائل القوة،
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وا�ستخدام ال�سالح وحده ،و� مّإنا الثورة قد تكون بال�سالح �أحيان ًا ،وبالكلمة �أحيان ًا،
أغلب �أئمتنا الأطهار^ مل يحملوا
وبال�سكوت الهادف ،وامل�ؤثر �أحيان ًا �أخرى� ،إنّ � َ
�سالح ًا ،ولك ّنهم كانوا ثائرين ،وكانت فيهم �سمات الثائرين ومل يخ�ضعوا ومل يركعوا
للظاملني ،و� مّإنا وقفوا ودافعوا عن نهجهم �ضمن الو�سائل املتاحة �آنذاك.
�إنّ املوقف هو الذي ُيح ّدد حقيقة الثائر عن غريه ،املوقف وامل�شروع واملنهج
واخللفية والدوافع التي تدفع الإن�سان ليقوم بهذا العمل� ،أو ذاك هو الذي ّ
ي�شخ ُ�ص
�أنْ يكونَ الإن�سان ثائر ًا �أو ال يكونَ .

ٌ
والتزام
رف�ض
ٌ

تختلف عن الع�صيان ،والتم ّرد ،والذين حا�صروا ا ُ
ُ
حل�سينْ و�صفوه
�إنّ الثور َة
باملتم ّرد ،وقالوا� :إ ّنه �شقَّ ع�صا امل�سلمني ،وخرج عن اجلماعة و�إمام زمانه ،ولكنّ
مقولتَهم باطل ٌة.
التم ّرد هو اخلروج على احلكم العادل ،واحلكم اليزيدي مل يكن عادال،
ُ
يو�صف به
واخلروج عليه هو املوقف الثائر ،ولي�س الفتنة والتم ّرد والع�صيان  -كما
ا ُ
حل�سي× -بك ّل ت�أكيد.
ي�سلب ال�شرعي َة
الظا ُمل يريد �أنْ يخ�ض َع اجلميع لإرادته ،وال ي�ستطي ُع �إ ّال حينما ُ
ي�سلب �شرع ّية ا ُ
وم�شروعه× !!! و�أ ّنى له
حل�سينْ ِ ونهجه،
منهم� ،أرا َد يزي ُد �أنْ
َ
َ
ذلك؟ ال ي�ستطيع �أنْ يحقّقَ ذلك.
ظ ّل ا ُ
حل�سينْ ُ �شاخم ًا بر�ؤيته وفكره ونهجه الإ�صالحي ،وذهب يزيدَ ،ومن على
نهجه �إىل حيث ال يعلم.
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�أ ّيها الأعزاء:
�إنّ الثورة تعني ال�شعارات ال�صادقة ،ال�شعا ُر الذي يحتوي م�ضمون ًا فكري ًا
�صحيح ًا ،ويحتوي مدلو ًال �سيا�سي ًا واقعي ًا و�صحيح ًا ،وما �أك َرث ال�شعارات التي ُرفعت يف
الت�أريخ ،وبع�ضها كان يحمل مدلوالت فكري ٍة �صحيح ٍة ،ولك ّنه مل يكن ُ
يحمل املدلوالت
ال�سالم ليقولوا
ال�سيا�سية ال�صحيحة ،وقف اخلوارج بوجه �أمري امل�ؤمنني علي عليه ّ
(ال ُحكم �إ ّال هلل) كان كالم ًا مدلوله الفكري �صحيح ًا  -احلكم هلل  -ولكنّ مدلوله
أريد بها باط ٌل)(� )1أرادوا �أنْ ُي َك ِّفروا علي ًا
ال�سيا�سي كان مدلو ًال خاطئ ًا( ،كلم ُة حقٍّ � َ
ال�سالم ،ويزيحوه ويحا�صروه من خالل هذا ال�شعار.
عليه ّ
�صدقية ال�شعار يف مدلوله الفكري ويف مدلوله ال�سيا�سي �شرط ا�سا�س يف �أي
ثورة �صادقة.
ع�شنا نف�س امل�شكلة يف عهد ا ُ
حل�سي× ،فما اكرث ال�شعارات التي رفعت وما
اكرث ال�شعائر التي اقيمت وكان اجلميع ي�صلي ويقوم ويتعبد ولكن �شتَّان بني �صال ٍة
حل�سينْ وواجه ا ُ
و�صال ٍة  ,عمر بن �سعد قائد اجلي�ش الذي قاتل ا ُ
حل�سي× كان
ل�سان بال قيمة� ،صالته دفعته
ي�صلي وكان ملتزما بال�صالة ولكنّ �صالته كانت لقلقة ٍ
َّ
ي�صطف مع عبيد اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية  ,واحلر بن يزيد الرياحي كان
�أنْ
ي�ص ّلي �أي�ض ًا ولك ّنها �صالة جعلت منه ا�سطورة وجعلته ي�صطف مع ا ُ
حل�سي×
جعلته ينحاز �إىل احلقّ ويقف ويدافع عن احلقّ  ،فال�شعرية وال�شعار ال�صادق هو
ال�شعار الذي يكون له مدلول حقيقي على امل�ستوى الفكري وال�سيا�سي.

((( �شرح نهج البالغة . 17/19 :
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دعوة وثبات

�إنّ ا ُ
حل�سي× رفع �شعار الإ�صالح وكان وا�ضحا يف هذا ال�شعار وكان ثابتا
يف هذا ال�شعار ومل تكن له م�صالح �شخ�صية �أو ا�سرية �أو حزبية �أو فئوية من خالل
الإ�صالح ,ا ُ
حل�سي× رفع �شعار الإ�صالح وكان جا ّد ًا و�صادقا ،وحينما طلب
�أنْ يتخ َّلى عن هذا ال�شعار ويح�صل على املكا�سب �أبى ذلك وقال مقولته ال�شهرية
(هيهات منا الذلة)(.)1

ومناء
خلود،
ٌ
ٌ

�أ ّيها الأعزاء �إنّ عا�شوراء هذا العام تنتهي غد ًا كما انتهت عا�شوراء ال�سنة
املا�ضية وال�سنني التي خلت من قبل ،عا�شوراء مت�ضي ولكن ق�ضية ا ُ
حل�سينْ تبقى
حي ًة يف �ضمائرنا ،قائم ًة يف وجودنا ،م�ستمرة يف �أعماق حركتنا ،و�سلوكنا و�أقوالنا
و�أفعالنا ,وق�ضية ا ُ
حل�سينْ ال تنتهي.

ٌ
وتطبيق
درو�س،
ٌ

نحنُ يف مثل هذا اليوم كطالب جامعة يتخ ّرج يف جامعته ،اجلامعة تنتهي ،ولكنّ
الطب والهند�سة ما
العلم ال ينتهي ،والعمل مبا تع َّلمه الطالب ال ينتهيَ ،من ِ
يدر�س َّ
�إنْ يتخ ّرج حتى يتفرغ ملمار�سة املهنة.
منته ،ولكنّ درو�س عا�شوراء ال تنتهي يف وجودنا
�إنّ عا�شوراء
بح�ساب الزمان ٍ
ِ
وجمتمعنا.

حكم
ُ
منهج ٍ

�إنّ �شعار ا ُ
حل�سينْ ميكن �أنْ ّ
نلخ َ�صه بدول ٍة عادل ٍة ملواطن َني �أحرارٍ.
حل�سينْ  ،وهذا ما عمل ا ُ
هذا ما �أراده ا ُ
حل�سينْ لتحقيقه ،يف مقابل دولة االمتيازات
((( ينظر :امللهوف على قتلى الطفوف  ،البن طاوو�س . 156 :
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والطبقات واملح�سوبيات ،والوجاهات ،واال�ستغالل للإمكانات التي كانت يف متناول
املنهج اليزيدي و�شتَّان بني منهج ا ُ
يزيد.
حل�سينْ  ،وبني منهج َ
�إنّ ر�سالة ا ُ
حل�سي× وثورتَه تدفعنا للدفاع عن حقوقٍ متكافئ ٍة جلميع
املواطنني بعيد ًا عن امل�شاريع الطائفية والعن�صرية وال�سيا�سية ال�ضيقة والفئوية
املحدودة ،ال ب َّد �أنْ تكونَ للمواطنني على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم فر�ص ًا
متكافئة ،وحظوظ ًا مت�ساوية يف �إدارة �ش�ؤون بالدهم ويف اخلدمات والرفاه ،ويف ك ّل
�شيء ،هذه هي ر�سالة ا ُ
حل�سينْ .

والتزام
انتماء،
ٌ
ٌ

�إنّ التزامنا بنهج ا ُ
حل�سي× يدعونا لنداف َع عن العدالة االجتماعية؛ ليعي�ش
النا�س عزَّتهم وكرامتهم ،ليعي�ش النا�س َ
كفاف املعي�شة وتوافر اخلدمات الالئقة
َ
الفوارق الطبقية املت�ضائلة والقليلة و�صو ًال �إىل اليوم الذي
النا�س
بهم؛ ليعي�ش
ُ
نعي�ش فيه متقاربني يف ظروفنا و�سياقاتنا وردم الفجوة بني امل�س�ؤولني ،وبني عموم
املواطنني وهذه هي ر�سائل ا ُ
حل�سي×.
�إنّ املواقع واالمتيازات واملنافع؛ التي يح�صل عليها هذا امل�س�ؤول �أو ذاك يجب
�أنْ ال جتعلهم يبتعدون عن هموم الأمة وحمنتها ،و�أنْ يه ّبوا لحِ ِّل م�شاكل النا�س
واالهتمام بق�ضاياهم,

كونوا �أحرار ًا

�إنّ علينا �أنْ ن�صون احلرية فر�سالة ا ُ
حل�سي× هي ر�سالة ال ِعزَّة والكرامة
واحلرية ,احلرية يف العقيدة ويف التوجهات ال�سيا�سية ،ويف التعبري عن الر�أي ،ويف
تداول املعلومة ،ويف النقد للواقع وتقييمه ،ولكنّ النقد احلري�ص امل�شفق ،النقد
الذي ي�ساعد على البناء ،ولي�س الهدم والتخريب ،و�صو ًال �إىل احلريات ال�شخ�صية
القانون والد�ستور مبا ين�سجم مع قيمنا العربية ،والإ�سالمية النبيلة ،مبا
يف �إطار
ِ
مي ّثل ح�صان ًة ومناع ًة ملجتمعنا �أمام الأخطاء والأخطار.
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ٌ
ووئام
وحدة،
ٌ

�إنّ الوئام الوطني والأخ ّوة واملحبة والإيثار واملثابرة � مّإنا هي مهمة لتحقيق
النجاح يف � ّأي عمل ،وال ب َّد من بذل ق�صارى جهودنا لتحقيق هذه الأجواء وتنقية
املناخ االجتماعي العام يف بالدنا وتعزيزها يف جمتمعنا العراقي ف�إ ّننا �أه ٌل مهما
توجهات �سيا�سية � ,إنّ الوطنية احلقيقية
مذهب� ،أو قومي ٍة �أو
اختلفنا يف ديان ٍة� ،أو
ٍ
ٍ
تكمن يف تغليب امل�صالح العامة على �أ ّي ِة م�صلحة �شخ�صية� ،أو حزبية� ،أو فئوية� ،أو
طائفية� ،أو قومية .احل ُّل يبد�أ بنا.

واقت�ضاء
اقرتانٌ ،
ٌ

نتفاءل خري ًا يف اقرتان ت�شكيل احلكومة وواقعة الطف ،وثورة ا ُ
حل�سينْ  ،وهذه
ن�شهد حكوم ًة
املدر�سة املعطاء بر�سائلها الكبرية امل�ؤثرة؛ لبناء احلياة ،ونتمنى �أنْ
َ
نهج ا ُ
أهل البيت
نهج � ِ
نهج ال�صحابة الأطهارَ ،
عليَ ،
نهج ر�سول اهلل َ
حل�سينْ َ
تنتهج َ
نهج ٍّ
وال�سالم يف حتقيق دولة عادلة ملواطنني �أحرار.
عليهم �أف�ضل ال�صالة ّ

ٌ
وا�ستقامة
عهدٌ ،

َ
َ
�س ّيدي يا �أبا َع ْبد اهلل �إ ّننا َ
طريقك ون�ستلهم
نهجك ون�سري على
معك ،وعلى
الدرو�س وال ِع َرب َ
منك ومن ت�ضحياتك ودمك الطاهر ومن م�شروعك الإ�صالحي
وال�سالم
الكبري الذي يح ّقق لنا ال�سعادة واالنطالق احلقيقي والعدالة االجتماعية ّ
والوئام يف جمتمعنا.
َ
�إ ّننا َ
م�شروعك الإن�ساين ،و�سن�ستمر يف الت�ضحية بالغايل والنفي�س من
معك يف
�أجل �أنْ نبني وطننا العراق على هذه الأ�س�س ال�صحيحة ،والقومية �أُ�س�س الإن�سانية،
وال�سالم.
والإ�سالم ال�سمح �أُ�س�س �أهل البيت عليهم �أف�ضل ال�صالةّ ،
ال�سالم على �شهداء الإ�سالم ،و�شهداء العراق ،و�شهداء الإن�سانية ،و�شهداء
ّ
العدالة.
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وو�سام
حتية،
ٌ
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دم
ّ
ال�سالم على �شهداء املقابر اجلماعية والأنفال ،وحلبجة  ,وك ّل قطرة ٍ
ال�سالم على املراجع ال�شهداء ،وعلى ال�شهيدين
�أُ ْ
ريقت من �أجل املبادئ ال�سامية ّ ,
ال�سالم على �شهداء الإرهاب الأعمى
ال�صدرين ،و�شهيد املحراب وعزيز العراق ّ ,
مكان من م�سلمني وم�سيحيني وديانات �أخرى حتية �إجالل و�إكبار للمرجعية
يف ك ّل ٍ
الدينية وك ّل من يقف مدافعا عن العراق ،ووئامه و�سالمته و�أمنه وا�ستقراره
ال�سالم على املجاهدين يف �سبيل اهلل يف �ساحات البناء والإعمار
و�إعماره وبنائه ّ ,
حل�سينْ  ،للمواكب ا ُ
خل َدم ِة ا ُ
وك ّل املجاالت  ,حتية �إجالل و�إكبار َ
حل�س ْينية لكم �أ ّيها
ا ُ
حل�س ْينيون رجا ًال ،ون�سا ًء� ،شيب ًا و�شباب ًا �صغار ًا وكبار ًا هنيئ ًا لكم ولك ّل من ي�ساهم يف
احياء �شعائر ا ُ
حل�سينْ ن�سال اهلل �سبحانه وتعاىل �أنْ يجعلنا ُح�س ْينيني حقا نفكر بنهج
بل�سان ا ُ
ا ُ
حل�سينْ ِ وننظر بع ٍني ُح�س ْيني ٍة ن�سمع ب�أُ ُذ ٍن ُح�س ْينية لنكون
حل�سينْ ونتحدث
ِ
ُح�س ْينيني حقا يف ك ّل �سياقات عملنا ويبقى ا ُ
حل�سينْ �شاخم ًا ويبقى نهجه الإ�صالحي
قومي ًا ومهيمن ًا؛ لأنّ احلقّ يعلو وال ُيعلى عليه اقول قويل هذا وا�ستغفر اهلل يل ولكم،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ّ
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