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توطئة

�أِلُفها ح�سنٌي  �أبجدية عطاء  فيه  نتهجى  ثاٍن  كتاب  )كربالء( 
�يا�ؤها ح�سنٌي ،خطت منهجية �خللود فيها متبنيات حفيد حلفيد، 
هذ�  �من  �حلكيم،  �آل  �ساللة  �نبثقت  �لنبوة^  بيت  ن�سل  من 
�لإ�سالم  حجة  �سماحة  �ل�ست�سهاد  منرب  �عتلى  �ملبارك  �لبيت 

��مل�سلمني �ل�سيد عمار �حلكيم.
�سدى �لعطاء ما يز�ل مد�يًا يف �أرجاء كربالء �لزمان ��ملكان 
بل ��لإن�سان، �لوقفة �حلكيم على �أعتاب هذه �لأرجاء �سياٌء م�سٌع 

ينري مدلهمات �لنفو�س �لتي �أ�سلت �سبيل �لبذل .
ر�سالة �حلياة �لتي �ن�سوت حتت قب�سات )كربالء( يف كتابه 
�لأنف�س  تختلجها  �ٍت  ربرَ �عرَ  �ً ِعربرَ تنثال  مفاهيمها  تزل  مل  �لأ�ل 
يف  �حلكيم  عمار  �ل�سيد  �سماحة  �أر�سلها  �ملاآقي،  عليها  �تغم�س 
عقولهم  نذر��  ح�سينيون  ���ستلمها  ��لتذكري  ر  �لتذكُّ حمتفالت 

�قلوبهم ملنهج �لعطاء �ملعنون بال�سهادة.
�لأبدي  �لدر�س  هو  هذ�  �لإر�دة  مفتاحه  �جود  باٌب  �لعطاء 
�لذي عكفت على تعليمه مرجعية �لولء �ملحمدي ، فالن�سالخ عن 
�سدق  ِقو�مها  �إميان   طاقة  تتطلب  ��ل�ستبد�د  �ل�ستعباد  خاليا 

�لعتناق �ثبوت �لنطالق.
حكيٌم  خطوطها  ر�سم  �عٍي  لوحة  �عطاء(  منهج  )كربالء: 

�تلّونت بفر�ساة عّمار �تاأّطرت بُح�سن مو�لة .
تد�ر �لقر�ن ، �تنبثق �لآر�ء �يبقى �سجيج �لرف�س عاليا يف 
�أفق ظالمية مل تفهم للحق �سوى �سيف �درع ��سهام �دماء، كربالء 

مفرد�ت نهٍج  عبقها �لعطاء ��سذ�ها �لبقاء �نكهتها �لولء .
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�صّيدنا،  على  الُم  وال�صَّ وال�صالُة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
اإله العاملني؛ اأبي القا�صم  ونبينا �صّيد الأنبياء، واملر�صلني حبيِب 
امل�صطفى حمّمٍد، وعلى اأهِل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن، و�صحبه 

املنتَجبنَي امليامنَي. 
ر�صول  ابن  يا  الُم عليك  ال�صَّ اهلِل،  َعبِد  اأبا  يا  الُم عليك  ال�صَّ
واأناَخْت   ، بفنائِكَ حّلت  التي  الأرواح  وعلى  عليك  الُم  ال�صَّ اهلل، 
برحِلَك. عليَك مّنا جميعًا �صالَم اهلل اأبدًا ما بقيَنا َوبقَي الليُل، 

والنهاُر، ول جعَلَُه اهلُل اآخر الَعْهِد مّنا ِلزياَرِتُكم.
اأولِد  بِن احُل�صنْي، وعلى  الُم على احُل�صنْي، وعلى علّي  ال�صَّ  
دوَن  ُمَهَجُهم  َبذُلوا  الذيَن  ؛  احُل�صنْي  اأ�صحاب  وعلى  احُل�صنْي، 

احُل�صني×.
ال�ّصالُم عليكم اأّيها املوؤمنون احُل�صْينيون ورحمة اهلل وبركاته.

املنا�ضبة: مرا�صيم عزاء حمرم احلرام
الـمكــان:  مكتب �صماحة ال�صيد احلكيم

الـزمــان: 2010/12/14

�ضباب التغيري املحا�ضرة
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ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهدًى{)1(  ُهْم ِفْتَيٌة اآَمُنوا ِبَربِّ } اإِنَّ
بن  القا�صم  ل�صّيدنا  املن�صوبة  حمرم  من  الثامن  ليلة  ال�صريفة،  الليلة  هذه  يف   
احل�صن عليه وعلى ابائه التحية وال�ّصالُم)2(، البطل اليافع الذي مل يبلِغ احُللَم، الذي 
والحرتام،  الإعجاب،  موقَف  نقُف  عا�صوراء.  يوم  مهمة من مالحم  ملحمًة  �صّطر 
والتقدير، والإكبار لهذا الغالم، وملوقفه البطويل، ولن�صرته ل�صّيد ال�صهداء وق�صيته 

العادلة. 
جنتمع اليوم على مائدة القا�صم بن احل�صن، ونتزّوُد منها درو�َس احلياة يف هذه 

املدر�صة املعطاء، مدر�صة احُل�صنْي واأهل بيت احُل�صنْي، واأ�صحاب احُل�صني×.
ونعني   - فيهم  ال�صباب  غلبة  هو  احُل�صني×  اأن�صار  يف  للنظر  امللفت  من   
بالأن�صار اأهل البيت واأ�صحاب احُل�صنْي معًا- فحينما ننظر اإىل اأعمار الها�صميني 
من ُوْلِد ر�صول اهلل| من ذرية النبي مّمن عا�س ظروف الن�صرة للُح�صنْي يوم 
عا�صوراء، واأن�صار احُل�صنْي من غري بني ها�صم جند ن�صبة ال�صباب يف هوؤلء الأن�صار 
عاليًة، وهذه ق�صية حتتاج اإىل درا�صٍة وحتليل، ملاذا هذه الن�صبة العالية من ال�صباب 

يف امل�صاركة يف ن�صرة احُل�صني× ويف الوقوف معه× ؟.
ما وراء اللوحة

لو كانت �صمات الن�صر، و�صمات اخلروج منت�صرًا من تلك املعركة ظاهرًة على 
ال�صلطة واحلكم ملا كان  حركة الإمام احُل�صنْي يف يوم عا�صوراء، وحتمية ا�صتالمه 
م�صتغربًا اأْن يرافَقه عدٌد كبري من ال�صباب ؛ لأّنهم طاحمون لأْن يكونوا يف  مواقع 
ويقاتلوا   ، احُل�صنْي  مع  فيذهبوا  احلياة،  يف  فر�س  اإىل  وو�صولهم  العامة،  اخلدمة 

)1( الكهف /13.
)2( يالحظ اأّن هذه الن�صبة ُعرفية.
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َمن  فُي�صت�صَهد  والنبيلة،  ال�صريفة  ودوافعهم  اإخال�صهم  مع  يتقاطع  ل  وهذا   ، معه 
ُي�صت�صَهد، وي�صُل َمن ي�صَل اإىل مواقع اخلدمة بعد خروجه �صاملًا من تلك املعركة.

الظاهرة  كانت  ما  ع�صكري  وانت�صار  فتٍح  مظاهر  املعركة  مظاهر  كانت  لو 
اأّن احُل�صني×، ومنذ خروجه من  ليايل �صابقة  م�صتغربة، ولكْن وكما ذكرنا يف 
املوت،  اإىل  ذهابِه  عن  خطبه  كّل  يف  يتحدث  كان  كربالء  اإىل  ثم  مكة  اإىل  املدينة 
انت�صار  فيها  ولي�س  وتكافوؤ مادي،  بالقوى  توازن  املعركة  ولي�س يف هذه  وال�صهادة، 
ع�صرات  الآخر  اجلانب  ويف  النا�س،  من  ع�صرات  ب�صع  احُل�صنْي  مع  اآيّن.  ع�صكري 
اإذًا   - الواردة  الروايات  اختالف  على  العدد  كان  اأّيًا  األفًا   70 اأو  األفًا   30 الألوف- 
الع�صكرية  نتائجها  �صلفا يف  فاملعركة حم�صومة  الفر�س،  وتكافوؤ يف  توازن  يوجد  ل 
بن  اهلل  عبد  عبا�س،  بن  اهلل  عبد  املراقبني،  كّل  �صّخ�صه  ما  وهذا  املبا�صرة، 
اأخربوا  العقول واخلربة  الزبري، عبد اهلل بن جعفر، وغريهم من احلكماء وذوي 
اأّن هذه املعركة ل  احُل�صني× بذلك، والأمر ل يحتاج اإىل علم مع�صوٍم ؛ لريى 

توّلد انت�صارًا ع�صكريًا.
اآيّن �صريع ،  فاذا كان احُل�صنْيُ مقباًل على ال�صهادة ول يوجد انت�صار ع�صكري 
ل يوجد ا�صتالم حكم، ول ت�صلم �صلطة ونفوذ وفر�س وتعيينات - كما نعرب اليوم يف 
م�صطلحاتنا ، ول توجد حقائب وزارية-  فلماذا هوؤلء ذاهبون مع احُل�صني×؟.
عمره  ق�صى  فقد  الثمانني،  اأو  ال�صبعني،  اأو  ال�صتني،  بلغ  َمن  موقَف  نتّفهُم  قد 
وحتت  اهلل،  �صبيل  يف  �صهادة  املوت  يكون  ل  فلماذا  طبيعي،  موت  على  مقبل  وهو 
اأعمارهم،  لطبيعة  حمدودة  طموحاتهم  تكون  ال�صّن  وكبار  احُل�صني×؟  راية 
قا�صية  بتعابري  اأحيانًا  نعرّبُ  قد  حمدود،  مطالبهم  و�صقف  واآمالهم،  واأو�صاعهم 
الإن�صان،   اأْْن مي�صي  احلياة  و�ُصّنة  موت طبيعي  وجود  نتيجة  القرب(  )اأرجلنا يف  بـ 
وحينما يجد ال�صيُخ الكبرُي احُل�صنْيَ يف حال ي�صتحقُّ الن�صرَة فاأّي فر�صة اأف�صل من 
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�صبيل  ال�صهادة يف  وتكون خامتته  �صنة  �صبعني  اأو  ثمانني  وقد ق�صى  الفر�صة؟  هذه 
اهلل، ون�صرة احُل�صني×.

ملواكبة  ال�صباب  من  العالية  الن�صبة  هذه  دعت  التي  الدوافع  ُنف�ّصر  كيف  ولكن 
احُل�صني× ون�صرته يف واقعة الطف ؟.

ال�ضباب اإك�ضري التغيري
هذه ق�صية حتتاج اإىل حتليل وتف�صري، ونحن على مائدة القا�صم بن احل�صن هذا 
للمظامل  �صهم  يكون حت�صَّ  - – عادة  ال�صباب  اأّن  ا�صتذكار  لبّد من  اليافع،  ال�صاب 

وللمعاناة، وللتمييز الطبقي اأكرث من الآخرين.
قد  ال�صن  كبار  يعي�صونه،  الذي  الواقع  مع  ويتاأقلمون  يتكّيفون  قد  ال�صن  كبار   
ويبداأ   ، امل�صاكل  عن  والبتعاد  والهدوء  ال�صتقرار  اإىل  فيميلون  العادة  تاأخذهم 
اليات  ومراعاة  املواطنني  مع  تعاملها  وكيفية  ال�صلطة  هذه  طبيعة  مع  بالتكيف 

و�صياقات الواقع.
�صيئًا  يريد  ال�صاب  تغيريية،  تطويرية  ت�صحيحية  نزعة  لديهم  ال�صباب  ولكّن 
جديدًا، ويريد اأْن يحّقق ذاته وي�صنع �صيئا ملجتمعه، ال�صاب لديه هذه النزعة التي 
اأحيانًا قد تخرج عن �صياقاتها فتتحول اإىل تهور،  عندما ُيقال : اإّن ال�صاب متهور؛ 
واأ�صحابه  اأولده  يتذكر  ال�صن  بينما كبري  لديه ح�صابات كبرية،  ولي�س  يقتحم  لأّنه 
واأ�صباطه وممتلكاته قبل اي خطوة يخطوها اأو كلمة يتفوه بها، وال�صاب لي�س لديه 

هذه القيود.
 اإذًا هذه احلالة طبيعية يف كّل املجتمعات،  ح�صراتكم جتل�صون وت�صتمعون اإىل 
رايٌة مرفوعٌة يف  اأو  اأو مطلٌب  اأو احتجاٌج  ُذكَر اعت�صاٌم  فاأينما  الن�صرات اخلربية، 
طالب  هم  احل�صور  اأغلَب  جتدون  الإعالم  و�صائل  اأخباره  َتبثُّ  بالعامل  مكاٍن  اأّي 

جامعيون، اأو �صباب يتحّركون ويريدون اأْن يحّققوا �صيئًا ملجتمعاتهم.
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اإ�ضكالية النظرية والتطبيق
ر�صول  وفاة  فمن  الطف.  واقعة  اإحياء  اأجواء  يف  للهجرة   60 �صنة  اإىل  ِلنُعْد   
اهلل| يف ال�صنة احلادية ع�صرة للهجرة النبوية ال�صريفة، اإىل واقعة الطف يف 

�صيف �صنة 61 للهجرة، اأي بعد م�صّي ن�صف قرن من وفاة ر�صول اهلل|.
 ماهي �صمات هذه اخلم�صني �صنة واحلقبة التاريخية؟

�صماتها ح�صور وا�صح للطقو�س، ومظاهر التدين، والنا�س ت�صوم وت�صلي وحتج 
وتزكي، امل�صاجد عامرة، مظاهر ال�صوم يف �صهر رم�صان وا�صحة يف املجتمع، وحتى 
يحدثنا  كما  املغلقة  الأبواب  خلف  وفجورهم  ف�صقهم  من  بالرغم  احلكام  اأولئك 
ال�صعائر، وياأّمون اجلماعة ملراٍت يف  التاريخ ولكنهم كانوا ي�صاركون امل�صلمني هذه 
اليوم الواحد، وكان  احلاكم يقيم ال�صالة جماعة ؛ لأّن هذه الق�صية تعطيه اعتبارًا، 
يتبناه  الظاملون ل يبحثون عن قيم ومبادئ، واي خط �صاعد  فاأولئك احلكام  وال 
احلاكم يف الظاهر، واي موجة قادمة يركبها وي�صتغلها، وقد كان اخلط ال�صاعد 
اآنذاك هو التدّين، لذلك كان احلكام ياأتون وي�صلون وباحلدود يعملون، فهذا زنى اأو 
ذاك �صرب اخلمر تناله احلدود كما يحدثنا التاريخ ب�صكل وا�صح. اإذًا الأُمة كانت 

ملتزمة والنا�س لديهم تقّيد بال�صعائر الدينية، ب�صعائر الإ�صالم.
اأولئك ال�صباب كانوا يجرون مقارنة بني ما ي�صمعونه من اخلطباء وما يقراأونه 
من الرتاث من اآيات قراآنية، وروايات عن ر�صول اهلل| وبني الواقع الذي يعي�صه 
احلكم فكانوا يرون بونًا �صا�صعًا وفرقًا كبريًا بني النظرية والتطبيق، بني ال�صورة 
وبني  واملجتمع  للحياة  الإ�صالمي  والفهم  الإ�صالم  عن  املنابر  على  من  حُتكى  التي 

الواقع الذي يجدوه عند احلكام يف تلك الفرتة.
املقارنة،  عند  كبريًا  وخلاًل  وا�صحة،  وازدواجية  كبريًا  فرقًا  ال�صباُب  �صاهَد 
وبالتدّرج تكّوَن لديهم وعي عقيدي فكري اجتماعي �صيا�صي اقت�صادي، واأ�صبحت 
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لديهم �صورة وا�صحة عما يريده الإ�صالم، و يتحّدث عنه، وعن الواقع املعا�س الذي 
يعي�صوه يف ظل تلك الأنظمة اجلائرة التي ترفع �صعار الإ�صالم.

}َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم اإِْذ َقاُموا{)الكهف: من الآية14(
للُح�صني×  املعا�صرين  ال�صباب  اأولئك  �صديٍد لدى  فعٍل  رّد  �صّبب  الواقع  هذا 
جعلهم ي�صلون اإىل ا�صتنتاج بان الأمور لي�صت ذاهبة اإىل خري، وهي ل ت�صري �صمن 
ال�صياقات ال�صحيحة التي اأرادها اهلل �صبحانه وتعاىل ور�صوله،  واإّن احلكم الأموي 
حكم �صّيء يرفع �صعارات، ولكنه يف جمالت التطبيق والتنفيذ يبتعد كثريًا عن تلك 

ال�صعارات.
اأّن النداَء الذي يرفعه احُل�صني× بال�صالح نداٌء   اأ�صبح لديهم و�صوح من 
بني  �صلطان بني  الق�صية مزايدات على  ولي�صت  له خلفيات وجذور عميقة،  واقعٌي 
ها�صم وبني اأمية، ولي�صت ق�صية قبلية اأو تناف�س على �صلطان ومكا�صب �صيا�صية، واأّن 
هناك ازمة حقيقية، فهذا القراآن يتحدث عن �صيء، وال�صورة التي ر�صمها ر�صول 
اآخر  باجتاه  ت�صري  وال�صلوكيات  الواقع  ولكن  نف�صه،  ال�صيء  تتحدث عن  اهلل| 

خمتلف عن تلك ال�صورة.
 لذلك بداأوا يتعاطفون مع احُل�صني×، ومع نداء احُل�صنْي وهذا ما يرّبر هذا 

احل�صور والن�صبة العالية من ال�صباب من اأن�صار احُل�صني×.
وا�ضتمر الركب

 ا�صتمرت هذه الظاهرة بعد ا�صت�صهاد احُل�صني× يف كّل الثورات التي اأعقبت 
نه�صة احُل�صنْي من ثورة املختار الثقفي  وغريها، وعندما نحّللها وندر�صها نرى يف 
الأ�صا�س،  وهو  بقوة،  وحا�صرا  متاألقًا  عن�صرًا  ال�صبابي  العن�صر  الثورات  هذه  كّل 

والعماد الذي ارتكزت عليه هذه الثورات.
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بني ال�ضطور
و�صريحة  واحد  لون  من  يكونوا  مل  احُل�صنْي  مع  وقفوا  الذين  ال�صباب  هوؤلء   
واحدة، بل كان فيهم من العرب ومن املوايل من غري العرب، وكان فيهم من طبقات 
انطلق  العامة،  الجتماعية  الطبقات  من  فيهم  وكان  مي�صورة  متقدمة  اجتماعية 
ال�صباب من كّل هذه الفئات وال�صرائح مما يوؤكد اأّن امل�صاألة مل تكن خا�صعة ملزاجية 

معينة اأو ل�صتحقاقات وتطلعات �صريحة معينة.
اإذًا  اأُ�صر مي�صورة احلال وفقرية، ومن العرب واملوايل،    فال�صباب قادمون من 
هذا التنوع يك�صف ان الدافع والباعث حل�صور هذه الن�صبة العالية من ال�صباب كان 
هذه  خمتلف  من  ال�صباب  كان  لذلك  حمددة،  اجتماعية  بظروف  يرتبط  ل  باعثا 

الطبقات الجتماعية. 
وامل�صكلة التي �صّخ�صوها اآنذاك مل تكن م�صكلة يف املمار�صة الدينية ال�صكلية - 
كما قلنا- فلم يكن هناك ت�صييق على ممار�صة الطقو�س الدينية يف ذلك الوقت، 
ال�صعائر.  من  وغريها  ال�صالة  يف  وياأّمونهم  النا�س  يت�صدرون  احلكام   كان  بل 
 - احلاكم  ميار�صه  كان  الدين  طبعًا   - دينية   خلفيات  على  تكن  مل  امل�صكلة  اذن 
امل�صتوى  على  الإ�صالم  واأحكام  طبيعي،  ب�صكل  ال�صعائر  هذه  لإقامة  فر�صة  وهناك 
الفردي والعائلي والأ�صري كانت تطبق، ويالحق النا�س اإذا ما خرجوا على الثوابت 
واللتزامات ال�صرعية التي تخ�ّس احلياة الفردية لالإن�صان ، اإذًا كان هناك التزام 

و�صوابط و�صعائر اإ�صالمية ب�صكل طبيعي يف ذلك الوقت.
�ضافرة الإنذار

اأولئك  لدى  اأين ح�صلت هذه اخللفية  ؟  الزدواجية  واأين ح�صلت  امل�صكلة  اأين 
ال�صباب ليجدوا ان الواقع لي�س كما يهدفون وي�صمعون عن ر�صول اهلل وعن القراآن 

الكرمي واإرادة ال�صماء.
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 امل�صكلة خّل�صها احُل�صني× نف�صه حينما قال:
اأ�صبح املنكر  ٌيتناهى عنه -اأو   )األ ترون اإىل احلق ل ُيعمل به واإىل الباطل ل 

معروفًا واملعروف منكرًا -( 
 هذه هي امل�صكلة، هناك انحراف ك�صفه احُل�صني× يف الأداء الأموي اآنذاك ، 
انحراف �صيا�صي، انحراف اقت�صادي، انحراف اجتماعي، انحراف ثقايف، انحراف 

ر�صايل.
 مل تكن الق�صية ممار�صات دينية �صرفة والتزامات دينية �صكلية، امل�صاألة اأعمق 
احُل�صنْي  جعل  مما  الأموي  الأداء  يف  الأ�صعدة  هذه  على  م�صكلة  هناك  ذلك،  من 

ي�صرخ، وجعل ال�صباب يتعاطفون ويتفاعلون معه×.
مناهج اأموية

 ماذا كان ميار�س احلكم الأموي يف هذه املجالت؟ ماهي �صياقاته ومنهجه؟ اأين 
يكمن النحراف الأموي يف ال�صيا�صة والقت�صاد ويف اجلوانب الجتماعية والثقافية 

والر�صالية ؟
دكتاتورية احلاكم 

كان ميار�س احلكم الأموي حالة من الدكتاتورية يف اجلانب ال�صيا�صي وفر�س 
ين�صجم معه  الآخرين، يطارد ويالحق كّل من ل  الراأي، وكان ميار�س الظلم بحق 

يف الراأي.
 كان الولء لعلّي عليه ال�ّصالُم، وحّبه عليه ال�ّصالُم ُيعدُّ جرمية ُيالَحُق عليها املحب 
- علّي  اخلليفة حتى يف منطقهم - ولكّن احلاكم كان ُيالِحق النا�س على حبِّ عليٍّ 
وال�صواهد على ذلك كثرية، فقد قتل انا�س على حّب علّي كحْجٍر بن عدي الكندي 
لي�س  والقتل   والت�صييق  للمالحقة  تعر�صوا  الذين  النا�س  اأولئك  اأكرث  وما  واأمثاله، 
ل�صبب اإّل ؛ لأّنهم حملوا راية الولء لعلّي×،  وما كان لديهم تخطيط لنقالبات، 
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اأو تغيري �صلطة وما اإىل ذلك، احلب ق�صية يالحق العا�صق بجرمها.
 اإذًا كان تعامل الأمويني مع النا�س تعاماًل ا�صتبداديًا مقيتًا.

وهوؤلء ال�صباب كانوا ي�صمعون الفهم الإ�صالمي للحريات، ويرون هذا الت�صييق 
واملالحقة، عندها بداأوا ي�صعرون بالفارق الكبري بني النظرية والتطبيق يف اجلانب 

ال�صيا�صي.
الف�ضاد املايل

للمجتمع  القت�صادي  املايل يف اجلانب  وف�صاده  الأموي  ا�صت�صرى ظلم احلكم   
زكوات  و  والإمكانات  ال�صرائب  املالية �صخمة من  موارد احلكم  كانت  الإ�صالمي، 
النا�س والغنائم التي يح�صل عليها احلكم من خالل احلروب، والغالت وال�صريبة 
على الغالت، وكّل ما كان يدفع اأو يقدم فهو ملك للحاكم، وكانت بيوت الأموال - 

خزينة الدولة - منتع�صة وفيها اإمكانات كبرية.
امل�صكلة مل تكن يف الإمكانات املالية،  بل كانت يف طريقة الت�صرف بهذا املال، 

مما اأوجد رّد فعل لدى اأولئك ال�صباب يف عهد بني اأمية.
على  املحرومون  ويبقى   كبرية،  امتيازات  على  يح�صلون  املقّربون  كان  فقد 
حرمانهم،  يعي�صون احلرمان، ول يح�صلون من تلك المتيازات ومن تلك الإمكانات 

الكبرية على �صيء يذكر!!
 وهذا ما كان يعرّب عنه الإمام علّي× يف و�صفه لهذه احلالة:)اتخذوا ماَل 

اهلل دول()1( ومال اهلل هنا اأموال العامة.
اإّن هذه ال�صرائب والغنائم هي ممتلكات عاأُمة، اتخذوها دول- اي مل�صاحلهم 

اخلا�صة- واأنفقوها على اأنف�صهم وعلى املقربني منهم.

)1( ينظر: �صرح نهج البالغة ، لبن اأبي احلديد : 154/6
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فالواقع القت�صادي الذي يعي�صه امل�صلمون يف العهد الأموي هو تخمة للمقربني 
وحرمان لالآخرين، وهذه احلالة اأي�صًا كان لتخلقت حالة من الزدواجية �صخ�صها 
الر�صول| قيمًا  القراآن وي�صمعون عن �صرية  الذين يقراأون يف  ال�صباب  اأولئك 

ومفاهيم ويجدون التطبيقات �صيئًا اآخر.
التميز الطبقي والعن�ضري

 لقد �ُصن التمييز الطبقي يف اجلانب الجتماعي باأب�صع �صوره يف تلك املرحلة، 
نف النا�س على طبقات، وعلى مراتب هي: و�صُ

 الطبقة الأوىل:
تتمتع  الأموية  الأ�صرة  الأموي احلاكم ومن هو قريب منه،  فكانت  البيت   هي 

بامتيازات كبرية وباهتمام كبري.
 الطبقة الثانية: 

 القري�صيون،  قبيلة قري�س وكّل من ينتمي اإليها كان يتمتع اأي�صًا بامتيازات كربى، 
بار�س  ويق�صدون  لقري�س،  ب�صتان  هي  ال�صواد(  )اأر�س  بان  التاريخ  يف  ذكر  حتى 
ال�صواد العراق، لي�س العراق مبعناه اجلغرايف والداري اليوم، بل العراق الذي كان 
اأي�صًا، لذلك ترون عبيد اهلل بن  يف تلك احلقبة ي�صمل مناطق وا�صعة ت�صّم ايران 
زياد ُيطمع عمر بن �صعد مبلك الّري، والري منطقة قرب طهران العا�صمة اليرانية 
�صخ�صا،  عليها  يعني  من  هو  الكوفة  ووايل  للكوفة  اإداريا  تابعة  كان  فالّري  اليوم، 
الوا�صع كانت ب�صتانا لقري�س، وتنقل بع�س  ال�صواد هي العراق بذلك املعنى  فار�س 
الن�صو�س التاريخية اأّن ايرادات هذه املنطقة من الزراعة تتجاوز 11 مليار دينار، 
والدينار مثقال من الذهب يف ذلك احلني ، فلكم اأْن تت�صوروا حجم الإمكانات التي 

تخ�ص�س لقري�س وحدها.
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 الطبقة الثالثة:
ل  الأموي  البيت  املقربني من  والعرب غري   ، ال�صلطة  املقّربون من  العرب   هم 

يح�صب لهم ح�صاب.
 الطبقة الرابعة :

 هم املوايل من غري العرب.
 نظمت هذه الطبقية مع ا�صتحقاقات لكّل مرتبة من هذه املراتب ولكّل طبقة من 

هذه الطبقات.
 وهوؤلء ال�صباب كانوا يرون اأّن الإ�صالم يتحدث عن موازين اأخرى يف الت�صنيف 
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ا�ُس اإِنَّ مفادها }َيا اأَيَُّها النَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي{)احلجرات:13(   و}اأََفَمْن َكاَن  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
اللَّْيِل  اآَناَء  َقاِنٌت  ُهَو  ْن  اأَمَّ  { و  َي�ْصَتُووَن{ )ال�صجدة:18(  َفا�ِصقًا ل  َكاَن  َكَمْن  ُموؤِْمنًا 
ِذيَن  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِه ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي الَّ �َصاِجدًا َوَقاِئمًا َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ
ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َي�ْصَتِوي  }ل  و  )الزمر:9(   اْلأَْلَباِب{  اأُوُلو  ُر  َيَتَذكَّ ا  َ اإِنَّ َيْعَلُموَن  ل 
 ُ َل اهللَّ ِ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَْنُف�ِصِهْم َف�صَّ َرِر َوامْلَُجاِهُدوَن يِف �َصِبيِل اهللَّ امْلُوؤِْمِننَي َغرْيُ اأُويِل ال�صَّ
َل  �ْصَنى َوَف�صَّ ُ احْلُ امْلَُجاِهِديَن ِباأَْمَواِلِهْم َواأَْنُف�ِصِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكاّلً َوَعَد اهللَّ
ُ امْلَُجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن اأَْجرًا َعِظيمًا{ )الن�صاء:95(، هذه هي املوازين التي  اهللَّ

ف�صل اهلل بها بع�س النا�س على بع�صهم الآخر.
نف على طبقية مقيتة، فبداأوا   يقراأون موازين الإ�صالم وقيمه ويرون املجتمع �صُ

ي�صعرون بانحراف حقيقي على امل�صتوى الجتماعي.
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النحالل الثقايف
كان اأداء احلكم الأموي على امل�صتوى الثقايف العام و�صلوكه مقتب�صًا من احلكم 

البيزنطي الروماين.
الرق�س  فادخلوا  وتعاطيهم،  تعاملهم  كيفية  يف  الرومان  يّقلدون  وكانوا   
بل  ال�صام  بن�صرها يف  يكتفوا  ومل  امل�صائل،  والكثري من هذه  والأغاين  والراق�صات 
امتدت اإىل احلوا�صر الأخرى، و�صوًل اإىل املدينة املنّورة، وبرزت ظواهر من هذا 

النوع حتى يف مكة املكرمة.
الف�صاد الأخالقي والثقايف والفني وال�صتغالل غري ال�صحيح لهذه الأمور من   
ال�صمات التي كانت يف ذلك الوقت ، اإن النحطاط الذي اريد ا�صاعته لق�صايا من 

هذا النوع اإّنا هو من اجل البتعاد عن الق�صايا امل�صريية.
الفن  نحرتم  و  الفن،  ونحرتم  الفن  بني  نفّرق  فنحن  جدًا  مهمة  م�صاألة  وهنا   
م�صرحية جت�صد  هناك   تكون  فقد  ا�صاعته،  على  ونعمل  ون�صانده  وندعمه  الهادف 
مظلومية احُل�صنْي لها من التاأثري اأكرث من كلمات وخطابات يلقيها امثايل يف و�صف 

الق�صية احُل�صْينية.
الفن حمرتم ومقّدر والثقافة مبعناها الوا�صع يجب اأْن ُت�صاَن وحترتم، ويجب اأْن 
ندافع عنها، ويجب التفكيك بني ما هو فن وثقافة، وبني النحطاط اخللقي الذي 

علينا ان نبتعد عن اأجوائه ونحافظ على الفن بهذا الجتاه.
لبيك لبيك

نداء  مع  بالتفاعل  فبداأوا  ويلم�صوه،  النحراف  يالحظون  ال�صباب  كان   
اأخرج  مل  )اإيّن  احُل�صنْي،  رفعه  الذي  ال�صالح  �صعار  باأّن  و�صعروا  احُل�صني×، 
اأ�صرًا ول بطرًا ول ظاملًا ول مف�صدًا واإّنا خرجت لطلب ال�صالح يف اأُمة جدي ر�صول 
اهلل‘ اأريد اأْن اآمر باملعروف، واأنهى عن املنكر( لي�س �صعارًا �صيا�صيًا ، ولي�س 

�صعارًا انتهازيًا اأو م�صلحيًا.
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هذا �صعار حقيقي يعرّب عن اإرادة جادة يف تغيري طبيعة الظروف التي يعي�صها 
تخاطر  اأ�صبحت  والتي  ج�صده،  يف  دّبت  التي  والنحرافات  الإ�صالمي،  املجتمع 
بالنظرية الإ�صالمية ؛ لأّن النا�س يرون الإ�صالم من خالل التجربة ال�صائدة اآنذاك.

 فتى يقال له قا�ضم
القا�صم بن احل�صن ميثل ال�صورة الرائعة لذلك ال�صاب الذي وقف وحتمل الأعباء 

وبذل ما بو�صعه من اجل ن�صرة احُل�صنْي يف هذا امل�صروع كما فعلها �صائر ال�صباب.
لي�صتاأذن  جاء  حينما  ولذلك  احُل�صني×،  نف�س  يف  كبري  اأثر  للقا�صم  كان   
احُل�صنْي ليخرج للقتال بكى احُل�صنْي ومل ي�صتطع اأْن يتمالك نف�صه وهو يرى اأّن هذا 
الوحو�س،  هوؤلء  امام  املعركة  �صاحة  اإىل  يخرج  اليوم  احللم  يبلِغ  الذي مل  الغالم 

هوؤلء النا�س الذين ل عّزة ول كرامة ول مبادئ لهم. 
�صدره  على  �صدره  و�صع  وحمله  اإليه  احُل�صنْي  وجاء  القا�صم  ا�صت�صهد  وحينما   
وحمله اإىل الف�صطاط الذي كان و�صع فيه علّي الأكرب واأهل البيت كما تروي ن�صو�س 

ارباب ال�صري واملقاتل.
هنا يوجد تعبري غريب حينما حمله احُل�صنْي، احُل�صنْي ذلك الرجل املعروف يف 
لياقاته البدنية ويف اأو�صاعه وخ�صو�صياته اجل�صمية  والقا�صم غالم مل يبلغ احللم 
الأر�س  عن  فريتفع  احُل�صنْي  من  وقامة  طول  اق�صر  القا�صم  يكون  ان  واملفرو�س 
ولكن الن�صو�س تقول اأنه عندما و�صع× �صدره على �صدره كانت قدما القا�صم  
با�صت�صهاد  تاأثر  احُل�صنْي  اأّن  يعني  هذا  ذلك؟   نف�صر  فكيف  الأر�س،  على  تنجران 
كان  هكذا  املحّققني،  بع�س  يقوله  ما  وهذا  ظهره،  اأحنى  مب�صتوى  ومقتله  القا�صم 

تاأثري ا�صت�صهاد القا�صم عليه ال�ّصالُم ووقعه على قلب احُل�صني×.
ن�صتفيد  واأْن  والعرب،  الدرو�س  ل�صتلهام  يوّفقنا  اأْن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ن�صال   
اأن�صار  عطاء  ومن  البيت  اأهل  ت�صحية  ومن  القا�صم  �صجاعة  من  الكربى  الفائدة 
احُل�صنْي عليهم ال�ّصالُم يف ن�صرة احلق واحُل�صنْي، ن�صال اهلل ذلك كّله واآخر دعوانا 

اأِن احلمد هلل رّب العاملني وال�ّصالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 



غربة 
الر�ضالة
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املنا�ضبة: مرا�صيم عزاء حمرم احلرام 
الـمكــان:  مكتب �صماحة ال�صيد احلكيم

الـزمــان: 2010/12/15

غربة الر�ضالة املحا�ضرة

�صّيدنا،  على  الُم  وال�صَّ وال�صالُة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
القا�صم  اأبي  العاملني؛  اإله  حبيِب  واملر�صلني  الأنبياء،  �صّيد  ونبينا 
و�صحبه  الطاهريَن،  الطيبنَي  بيتِه  اأهِل  وعلى  حمّمٍد،  امل�صطفى 

املنتَجبنَي امليامنَي. 
الُم عليك يا ابن ر�صول اهلل،  الُم عليك يا اأبا َعبِد اهلِل، ال�صَّ ال�صَّ
، واأناَخْت برحِلَك.  الُم عليك وعلى الأرواح التي حّلت بفنائِكَ ال�صَّ
عليَك مّنا جميعًا �صالَم اهلل اأبدًا ما بقيَنا َوبقَي الليُل، والنهاُر، ول 

جعَلَُه اهلُل اآخر الَعْهِد مّنا ِلزياَرِتُكم.
اأولِد  وعلى  احُل�صنْي،  بِن  علّي  وعلى  احُل�صنْي،  على  الُم  ال�صَّ  
دوَن  ُمَهَجُهم  َبذُلوا  الذيَن  احُل�صنْي؛  اأ�صحاب  وعلى  احُل�صنْي، 

الُم. احُل�صنْي عليِه ال�صَّ
ال�ّصالُم عليكم اأّيها املوؤمنون احُل�صْينيون ورحمة اهلل وبركاته.
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غربة ال�ضبط×
 تعودنا ان نقف يف كّل ليلة من هذه الليايل ال�صريفة لن�صتذكر در�صا من درو�س 
مدر�صة احُل�صني×، ويف هذه الليلة ال�صريفة ليلة التا�صع من حمرم وهي الليلة 
املن�صوبة لعلّي الأكرب)�صلوات اهلل و�صالمه عليه(، ن�صتذكر فيها درو�صًا وعربًا من 

تلك املدر�صة املعطاء ل�صّيد ال�صهداء.
واحدة من الق�صايا التي تثري ال�صتغراب هو احلديث عن غربة احُل�صني×، 
فقد ورد يف العديد من الن�صو�س ال�صارة اإىل غربة احُل�صنْي وهذا ما دارت عليه 
بغربة  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  على  ُيق�ِصموا  باأْن  دعواتهم  يف  ال�صالح  ال�صلف  �صنة 

احُل�صنْي لق�صاء احلوائج.
اإنها ق�صية قد تبدو غريبة �صيء ما! ماذا يعني ان احُل�صنْي غريب؟

كان احُل�صنْي يف وطنه مع اأهله، ثم انتقل من املدينة متوجها نحو الكوفة وهذه 
مناطق  وهي  امل�صلمني،  اإمام  وهو  امل�صلمون  ويعي�صها  يرتادها  مناطق  كّلها  املناطق 
عربية وهو اأي�صًا من العرب الأقحاح، واإذا اردنا ان ننظر اإىل الن�صيج الجتماعي من 
اأهل احلجاز والعراق جند ان هذه الع�صائر العربية الأ�صيلة متتد يف هذه املناطق 
كّلها، وبالتايل فان احُل�صنْي انتقل من منطقة اإىل اأخرى ولكنه لزال بني اأهله، علما 
املوؤمنني علي×  اأمري  ابيه  الكوفة مع  �صنوات طويلة يف  اأّن احُل�صني× ق�صى 
ان  يقال  فلماذا  ال�صهداء،  �صّيد  ظروف  عن  بعيدا  مكانا  والعراق  الكوفة  تكن  فلم 
احُل�صنْي غريب وهو مع اأهله والع�صائر التي ينتمي اإليها وتنتمي اإليه؟ فحينما ينتقل 
الإن�صان اإىل منطقة يجد قوما غري قومه ولغة غري لغته وديانته غري ديانته وثقافة 
غري ثقافته، عندها يكون غريبا، لكن حينما ينتقل من منطقة اإىل اأخرى والنا�س 
والظروف واحدة من حيث اللغة والديانة والقومية والثقافة وغري ذلك من ال�صمات 

فال يكون غريبا، بل يكون يف قومه ووطنه. 
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ملاذا نتحدث عن غربة احُل�صنْي يف ما تبدو لأول وهلة �صمات الغربة غائبًة عن 
البيئة التي انتقل اإليها احُل�صني×؟

�ضمات الغريب
ان هذا املو�صوع يدعونا لنتعمق �صيئا ما يف مفهوم الغربة يف ال�صمات والأو�صاف 

التي من خاللها ميكن  حتديد الغريب عن غريه.
ماهي �صمات الغريب؟ وعلى من نطلق �صفة الغريب؟

ال�ضمة الأوىل: ال�ضعف
ي�صتنه�صهم  اأْن  ي�صتطيع  ول  النا�س  يعرف  ل  الآخرين،  عن  منقطع  الغريب 
وي�صتعني بهم، فاإذا �صكن الإن�صان منطقة ل يعرفه فيها احد ي�صعر بالغربة وال�صعف، 
وفرق بني ان يكون املرء يف اأهله وع�صريته فاإذا تعر�س ملكروه تداعى الأهل والأقارب 

لن�صرته، وبني ان يكون غريبا ل يلبي ندائه احد.
ال�ضمة الثانية: احلاجة

حينما يتغرب الإن�صان يبتعد عن م�صادر الرثوة واملمتلكات التي ميتلكها، مزرعته، 
بيته، حمله، �صركته، ولحظنا حينما هجر العراقيون يف ظروف الدكتاتورية خلفوا 
ورائهم بيوتًا وعمارات وامكانات، وذهبوا بخفي حنني اإىل الغربة والهجرة وعا�صوا 

حالة احلاجة التي يعي�صها الغريب حينما يبتعد عن اأهله ووطنه.
ال�ضمة الثالثة: ال�ضعور بالوحدة

ي�صعر الغريب الوحدة، وانه لي�س له نا�صر ومعني، ول يعرف النا�س ول تعرفه، 
فيعي�س حالة من الغربة و حالة من احلزن، فال يوجد من يوؤن�صه ويهتم به ويرعاه، 
يف حني ان الإن�صان عندما يكون  مع اأهله واقاربه واحبته يحدثهم وي�صامرهم واإذا 
حدثت له م�صكلة ما هناك من يف�صي اإليه ب�صجنه وحزنه، لكن الغريب لي�س له احد 

ي�صاركه حزنه وا�صاه، فقد يعي�س حالة من الكابة والأمل.
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غريب الوطن ومواطن الغرتاب
هذه هي �صمات الغريب. واإذا دّققنا يف هذه ال�صمات جند ان اي منها ل يرتبط 
ذاتيا باجلغرافية واملوقع واملكان، لذا قد جند اإن�صانا يف وطنه وهو يعي�س احلاجة 
والوحدة واحلزن والكاأبة فيبدوا غريبا وهو يف وطنه، وجند اإن�صانا انتقل اإىل مكان 
ي�صعر  فال  ذلك،  اإىل  وما  معهم  وعالقات  م�صالح  وبني  اآخرين  على  فانفتح  اآخر 

بالوحدة وال�صعف، ول يكون حمتاجا، فال يكون غريبًا واإن كان بعيدا عن وطنة.
الغربة ل ترتبط باملوقع واجلغرافية واملكان، وهي حتّدد من خالل �صمات  قد 

جتعل املرء غريبًا وهو يف وطنه وجتعل الآخر لي�س غريبًا وهو بعيد عن الوطن.
غربة امل�صروع

حتى  املفهوم  هذا  ن�صتذكَر  اأْن  علينا  احُل�صني×  غربة  عن  نتحدث  حينما 
نتعّرف على كنه غربته.

كان قلب احُل�صني× رجل املبادئ والثوابت يحرتق على امل�صت�صعفني، والفقراء 
وامل�صاكني وعلى ال�صعب الذي كان ُيطحن يف تلك الأجواء ويف تلك الظروف ال�صعبة 
، فيما ان اجلانب الآخر املتمثل بالنهج اليزيدي، كان يعي�س حالة النتهازية والهو�س 

بالدنيا ويف امل�صالح ال�صيقة.
كان احُل�صنْي غريبًا، ولكن غربته مل تكن عن املنطقة اجلغرافية التي ينتمي اإليها 
ويعي�س فيها، بل كان غريبًا يف فكره ونهجه، غريبًا يف م�صروعه، غريبًا يف الطريق 

الذي انتهجه والذي َقلَّ �صالكيه.
كان املنهج الأموي منهجًا دكتاتوريًا ا�صتبداديًا، وكان منهج البحث عن الدنيا 
ومطامعها هو ال�صائد اآنذاك، اأما منهج احُل�صنْي فقد كان خمتلفًا متامًا، فاحُل�صنْي 
ل يجد البيئة التي تن�صجم وتتفاعل مع ثوابته ومبادئه وم�صروعه يف ال�صالح)اإّنا 

خرجت لطلب ال�صالح يف اأُمة جّدي ر�صول اهلل|( 
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الفر�س  عن  والبحث  الإن�صانية،  الكرامة  عن  البحث  هو  احُل�صنْي  منهج  كان 
املتكافئة بني النا�س، والعدل، والن�صاف، والعدالة الجتماعية، اأين هذا املنهج من 

ذلك املنهج اليزيدي املنحرف الذي كان �صائدا اآنذاك؟
فحينما نتحدث عن غربة احُل�صنْي فاإننا ل نتحدث عن غربة جغرافية واملحيط 
واملنهج  الفكر  غربة  عن  نتحدث  اإّنا  اإليه،  انتقل  والذي  فيه  ي�صكن  كان  الذي 
وعملية  املجتمع  جتاه  للُح�صني×  كانت  التي  والروؤية  والنهج  وال�ص�س  والثوابت 
البناء، ولذلك يقف× ويتحدث عن قلة النا�صر)ال من نا�صر ين�صرنا ال من 
معني يعيننا(، يطلب احُل�صني× الن�صرة؛ لأّن هذا املنهج َقلَّ �صالكوه فيطلب له 
العون، وان هذه الثوابت ل ميكن ان ت�صق طريقها يف ذلك املجتمع ال بعزم واإرادة 
وجهد، ومل يكن احُل�صنْي يجد اأّيًا من هذه الأمور موجودا يف ذلك املجتمع، لذلك بقى 
احُل�صنْي غريبا مب�صروعه وثوابته واملفاهيم التي طرحها، وهذا ما يوؤكده اأي�صًا ارباب 
ال�صري واملقاتل حينما يروون مقتل اأبي عبداهلل احُل�صنْي و�صحبه يف عا�صوراء فنجد 
بهذه  النا�س  الثوابت ويذكر  ويوؤكد هذه  بالنا�س  احُل�صنْي حينما يخرج ويخطب  ان 
ال�صعارات والأولويات املهمة، ينربي اإليه ال�صمر على نحو املثال يقاطعه ويقول:)لقد 
ال�ِصْمرّيون)1(   يدري،  ل  ال�صمر  تقول(  ما  ندري  ل  فاطمة  ابن  يا  بكالمك  اأبرمتنا 
يطرحها  كان  التي  املفاهيم  هذه  احُل�صني×،  يريد  ماذا  يعلمون  ول  يعرفون  ل 
الغربة  هذه  احُل�صني×،  وفكر  احُل�صنْي  عن  غرباء  وهم  عنهم  غريبة  احُل�صنْي 
مل حت�صل للُح�صنْي حينما ذهب اإىل كربالء والعراق بل كان غريبا وهو يف املدينة 
م�صقط را�صه فقد كان يعلن  ويطرح ويتحدث ويب�صر بهذه الثوابت واملبادئ ، والنا�س 

من حوله مل يكونوا يدرون ماذا يقول.

بط ا�صمه بالك�صر، و�َصْمري بفتح ال�صني،  )1( ت�صبط الن�صبة اإىل �صمر)لعنه اهلل( �ِصمرّي بك�صر ال�صني، اإذ �صُ
بط ا�صمه بفتح ال�صني. واإ�صكان امليم اإذا �صُ
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غريب ورث الغربة من اأبيه
املوؤمنني  اأمري  عن  توارثها  واإّنا  وحده،  ه  تخ�صّ غربة  الغربة  هذه  تكن  مل 
 191 اخلطبة  يف  ورد  ما  لحظوا  الغربة،  هذه  ي�صعر  اأي�صًا  هو  علي×،فقد 
لعلّي× يف نهج البالغة)ا�صرب بطرفك حيثما �صئت من النا�س ــ انظر اإىل اي 
واحد من النا�س تلفت ميينا و�صمال لن ترى موؤمنني بهذا النهج والفكر ــ فهل تب�صر 
اإل فقريا يكابد فقرا  ــ خذ عينة ع�صوائية �صرتى اأنا�صًا فقراء وحمرومني ــ اأو غني 
بّدل نعمة اهلل كفرا ــ اما حمروما اأو فقريا يعي�س يف فقره وحرمانه اأو غني اخذته 
الدنيا وحولته اإىل اإن�صان كافر با�صتحقاقاته والتزاماته جتاه الفقراء فال يفكر اإل 
بنف�صه ــ اأو بخيال اتخذ البخل بحق اهلل وفرا ــ اأو بخيال ل يعطي من نف�صه ول يتحمل 
م�صوؤولياته جتاه اهلل والنا�س ــ اأو متمردا كان باإذنه عن �صمع املواعظ وقرا ــ اأو ترى 
متمردين ل يريدون �صماَع الكالم ال�صحيح، متمّرد ل يريد اأْن ي�صمع الِعظة، ل يريد 
قلب  يحرتق  ــ  و�صلحاوؤكم؟  اأخياركم  اأين  ــ  ال�صحيحة  والأفكار  املفاهيم  يقبل  اأْن 
اأحراركم  واأين  ــ  وال�صرفاء؟  وال�صلحاء  الأخيار  اأين  في�صرخ  طالب،  اأبي  بن  علي 
ـ اأين هم النا�س الذين يعملون باملقايي�س  و�صمحائكم؟ واأين املتوّرعون يف مكا�صبهم؟ـ 
ال�صحيحة؟ ــ واملتنزهون يف مذاهبهم ــ وهم من يختارون روؤية متكنهم من امتالك 
ت�صور معني اأو مذهب اجتماعي يتعاملون مبقت�صاه، ويقبلون لالآخر الختالف معهم 
يف التفا�صيل ــ وهل خلقتم ال يف حثالة ــ يعرب عن تلك الظاهرة الجتماعية والنا�س 
الذين ل يرقون اإىل م�صتوى الإن�صانية الرائع ال بذمهم ــ حينما يذكرون ل يذكرون 
ال ب�صوء، ولي�س فيهم ح�صن يذكرون فيه، ا�صت�صغارا لقدرهم ــ اي لي�س لديهم قيمة 
راجعون،  اإليه  وانا  فانا هلل  ــ وذهابا عن ذكرهم،  والتزاماتهم  حلديثهم ووعدهم 
انظر م�صتوى احلرقة عند علي×،ظهر الف�صاد فال منكر مغري ول زاجر مزدجر 
ــ ل توجد حالت ان�صياع وا�صتجابة لهذه النداءات ــ وبهذا تريدون اأن جتاوروا اهلل 



كربالء .. منهج وعطاء 28

يف دار حقه ــ تريدون العزة والكرامة يجب ان تكونوا مع اهلل، فالعزة هلل ولر�صوله 
ــ ل تذهب ميينا  ــ ل يخدع اهلل عن جنته ول تنال مر�صاته ال بطاعته  وللموؤمنني 
اأو ي�صارا، وتريد ان مترر افكارك ونواياك الغري �صاحلة على اهلل!!! اهلل ل ت�صيع 
النهج  باعتماد  عليك  واللتزام،  بالطاعة  عليك  مر�صاته  اردت  فاإذا  الأمور،  عليه 
باملعروف  ياأمر  من  ــ  له  التاركني  باملعروف  المرين  اهلل  لعن  ــ  الأ�صيل  ال�صحيح 
وياأتي بالكالم ال�صحيح ولكن ل يعمل به يلعنهم اهلل يف هذه الرواية واخلطبة ــ لعن 
اهلل المرين باملعروف والتاركني له والناهني عن املنكر والعاملني به ــ عندما تاأمر 
باملعروف، وتنهى عن املنكر وتعمل به �صتخاطر باإعطاء �صورة م�صوهه عن الدين 

والقيم وعن املبادئ وهذا هو اخطر ما يكون.
هي  الغربة  وهذه  غريبًا  كان  واحُل�صني×  غريبًا  كان  اأي�صًا  علي×  اذن   

غربة الفكر واملنهج.
وطن احلرية واحلقوق

 احلديث عن هذه الغربة يدفعنا اإىل احلديث عن الوطن؟ ما هو الوطن؟ وعلى 
ماذا يطلق الوطن؟ هل الوطن هو املكان الذي نولد فيه ونعي�س فيه ونوت وندفن 
هو  الوطن  اإّن  هل  اجلن�صية؟  �صهادة  مينحنا  الذي  املكان  هو  الوطن  ان  هل  فيه؟ 
املكان الذي لدينا فيه قبور كثرية لأقاربنا واأ�صالفنا؟ هل اإّن الوطن هو املكان الذي 
الوطن  يح�صر  ؟ هل  تاأ�صرية  اإىل  احلاجة  دون  فيه  اآخر  اإىل  مكان  من  فيه  ننتقل 
باجلغرافية واحلدود واملوقع؟ اإذا كان عندك �صهادة جن�صية لبلد ما، اأو كان املكان 
ولكّنك جتوع ول حت�صل على اخلبز  واأ�صالفك،  اأجدادك  قبور  وبه  راأ�صَك  م�صقط 
ولقمة العي�س، تعّرى ول حت�صل على ك�صوة تك�صوَك، متر�س ول حت�صل على فر�صة 
لعالج، ينهدم بيتك ول حت�صل على اعادة بناء لهذا البيت، ول حت�صل على احلرية 

والكرامة، ول حت�صل على العزة هل ميكن اأن ُت�صّمي ذلك وطنًا ؟
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 كال واألف كال.
 ل ميكن اأْن يح�صر الوطن ببعد جغرايف، الوطن مفهوم وا�صع اإّنا يتحّقق حينما 

جتتمع جمموعة من ال�صمات:
 اأولها: البعد املكاين:

 وهو املوقع والبعد اجلغرايف، واملكان الذي يولد فيه الإن�صان، ويعي�س فيه، وميوت 
فيه.

ثانيها: البعد ال�ضيا�ضي:
 ولكن هناك بعٌد  اجتماعٌي لبّد اأْن يتوّفر؛ ليكوَن الوطن وطنًا، اإّنا يكون الوطن 
وطنًا عندما ي�صتطيع اأْن يبني الإن�صان فيه عالقات اإن�صانية واجتماعية ويتوا�صل مع 
اآخرين بحرية، الوطن يكون وطنا اإذا توافرت فيه الأبعاد ال�صيا�صية ال�صليمة، ومينح 
احلرية يف العتقاد والتعبري واملعار�صة وامل�صاركة يف �صنع القرار، ويح�صل الإن�صان 

فيه على الكرامة الإن�صانية، وال�صعور ال�صادق باملواطنة، والعدالة الجتماعية.
ثالثها: البعد الإن�ضاين:

وفيه اأي�صًا بعد اإن�صاين، يح�صل فيه الإن�صان على فر�صة احلرية والعي�س الكرمي 
والكفاف، الوطن يجب اأْن يوّفر امل�صتويات املعقولة من اخلدمة والرعاية ملواطنيه.

رابعها: البعد النف�ضي، والروحي:
الوطن هو املوقع الذي يحّقق الإن�صان فيه ذاته الفردية والجتماعية، الوطن هو 
املوقع الذي يح�صل فيه الإن�صان على طموحاته ورغباته امل�صروعة، فيبدع، ويفكر، 

ويخطط، ويحلم وينطلق فيه اإىل الف�صاءات الرحبة.
هذه الأبعاد لبدَّ من توفرها يف موقع ما ليكون املوقع وطنا واإل يكون الإن�صان 

غريبًا فيه كما عا�س علي واحُل�صني’ غريبان.
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غربة ثائر
اأ�صّد حالت الغربة هي غربة الأوطان حينما يكون الإن�صان يف وطنه وم�صقط   
وكرامته،  عزته،  عن  التعبري  خ�صائ�س  لديه  تتوافر  ول  بالغربة،  وي�صعر  راأ�ِصه 
وظروفه املعي�صية املطلوبة، اما الح�صا�س بعدم التاأقلم الذي قد ي�صعر فيه الغريب 
عن اأهله لوحده ل يكفي يف و�صف ق�صاوة الغربة، فهذه حالة ميكن اأْن تعي�صها حتى 
احليوانات، لي�س الإن�صان فقط ي�صتوح�س عندما يعي�س بني قوم اآخرين يختلف معهم 
يف ثقافتهم، ولغتهم، فحيوان تعّلم اأْن يعي�س يف ظروف الربد مثال عندما ينقل اإىل 
منطقة حارة قد مير�س اأو العك�س.املهم غربة الأوطان، غربة الإن�صان وهو بني اأهله 
وع�صريته ول يرى اي تعاطف مع مبادئه وت�صوراته لهذه احلياة، وا�صد حالت غربة 
الأوطان هي حينما تاأخذ الغربة طابعا ي�صعر الإن�صان فيها بالغربة لطموحات خا�صة 
به ل يحّققها ورغبات م�صروعة ل ينالها، وت�صتد احلالة حينما يكون الإن�صان عنده 

هم املجتمع والأُمة ول ي�صتطيع اأْن يحّقَق تلك الطموحات.
هموم ُح�ضْينية

الفردي  امل�صتوى  على  وم�صاكل  اأزمة  لديه  لي�س  النوع،  هذا  من  احُل�صنْي  كان   
اجلائر  اليزيدي  احلكم  مع  يتما�صى  ان  له  ميكن  وكان  الأ�صري،  ال�صخ�صي 
ويح�صل على ما يريد ويتمّنى، لكّن هّمه كان يف املجتمع والنا�س والأُمة التي كان 
ال�صتبدادي،  والتعامل  الطبقي،  والتمييز  الأ�صعدة،  كّل  على  فيها  النحراف  يدّب 
َمن  بني  �صّتان  �صخ�صيًا،  احُل�صنْي  هّم  يكن  والأخالق، مل  واملثل  بالقيم  وال�صتهتار 

يحمُل همَّ الأُمة وبني َمن يحمل همَّ نف�صه.
زفري الليل

بني  التاريخ عن حوار جرى  التا�صع من حمرم حدثنا  ليلة  الليلة  مثل هذه   يف 
احُل�صنْي وعمر بن �صعد بعدما اأر�صل اإليه وخرج احُل�صنْي ومعه ع�صرون وجاء عمر بن 
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�صعد ومعه ع�صرون، متَّ اللقاء يف املنطقة احلرام بني اجلي�صني اأراد احُل�صنْي بذلك 
اأن ُيقيَم احلجة واأْن يعطي در�صًا للب�صرية جمعاء يف املحاولت الأخرية.

الهدف من اللقاء مع عمر بن �صعد اأْن يطلَب منه ترك ذلك اجلي�س واللتحاق 
بجي�صه عليه ال�ّصالُم:

اإذا اأردَت �صعادة الآخرة ُكْن بجانب احُل�صنْي ولي�س اجلانب الآخر.
التاريخ: يل بيت يف  اأعذار غريبة جدًا دونها  اإّنها  مباذا اعتذَر عمر بن �صعد؟ 

الكوفة اأخ�صى اأْن يهدمه ُعّمال ابن زياد!!!.
يف  لها  لمثيل  التي  املجزرة  تلك  وتر�صم  اهلل،  ر�صول  بنت  بن  احُل�صنْي  اأتقاتل 

التاريخ)ل يوم كيومك يا اأبا َعْبد اهلل( من اأجل بيت ؟!!!
اأراد احُل�صنْي اأْن يفحَمه فقال: اأنا اأْبني لك بيتك اإذا ُهدم.

الكوفة  يف  مزرعة  ــ  مني  ياأخذوها  ان  اخاف  �صيعة  يل  عبداهلل  ابا  يا  قال: 
ياأخذوها!!!

قال احُل�صنْي: اأنا اأعّو�صك من اأموايل باحلجاز مزرعة اأف�صل منها.
قال: عندي عائلة وعيال بالكوفة اأخاف اأْن يقتلهم عبيد اهلل بن زياد.

هوؤلء عيال ر�صول اهلل، وهّمك عيالك فقط ؟! هوؤلء هم اأطفال احُل�صنْي!! 
اأراد احُل�صنْي من خالل هذا احلوار ان يعطي ر�صاله لالإن�صانية جمعاء ان هناك 

ه الأُمة واملجتمع. ه نف�صه وبني َمن َهمُّ فرق �صا�صع بني َمن َهمُّ
وترّخ�ُص القرابني

 مل يكْن عند الإمام همٌّ �صخ�صيٌّ كعمر بن �صعد وعبيد اهلل بن زياد ويزيد وما 
اأكرث الأ�صماء، و�صحى من اأجل ذلك الهّم الكبري بكّل �صيء، ومن جملة ما �صّحى 
به علّي الأكرب، هذا الإن�صان العظيم الذي يكفي يف و�صفه ما ذكره احُل�صنْي فيه يف 
نف�صه،  احُل�صنْي  يتمالِك  فلم  امليدان  اإىل  الأكرب  علّي  الظروف، حينما خرج  اأحلك 
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واأرخى عينيه بالدموع ورفع �صيبته املقد�صة نحو ال�صماء وقال:
َخلقًا  بر�صولك‘  النا�س  اأ�صبه  اإليهم  برز  فقد  هوؤلء  على  ا�صهد  )الّلهم 
وُخلقًا ومنطقًا، وكنا اإذا ا�صتقنا اإىل روؤية نبيك نظرنا اإليه( علّي الأكرب اأ�صبه النا�س 
كان  هذا  ونهجه،  وفكره  منطقه  ، يف  ومنطقا  وُخلقا،   ، �صكال   ، َخلقا  اهلل  بر�صول 
ن�صخة عن ر�صول اهلل، يقول احُل�صنْي:)كّلما ا�صتقنا اإىل ر�صول اهلل نظرنا اإىل علّي 

الأكرب(
كان هذا هو حجم الت�صحيات، ومل يكن القتال قتال بني امية وها�صم، ل، ومل 
يكن القتال مع احُل�صنْي فقط، بل كان قتال كان مع اهلل، مع ر�صول اهلل‘، مع 

علّي×؛ لأّن هوؤلء هم من يحملون امل�صروع الإمياين على الأر�س.
اإىل  ر�صول اهلل‘  التي حملها  واملثل  والقيم  ال�صماء  مع  كانت معركة  هذه 
م لالإ�صالم والإن�صانية، ويوم �صقط  ى وقدَّ هذه الأُمة، ف�صالٌم عليه يوم ُولـِد ويوم �صحَّ

�صريعًا و�صهيدًا يف �صبيل اهلل، اأقول قويل هذا واأ�صتغفر اهلل يل، ولكم،
وال�ّصالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



ل اأُعطيكم 
بيدي اإعطاء 

الذليل
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املنا�ضبة: مرا�صيم عزاء حمرم احلرام
الـمكــان:  مكتب �صماحة ال�صيد احلكيم

الـزمــان: 2011-12-16

ل اأُعطيكم بيدي اإعطاء الذليل املحا�ضرة

احلمُد هلل ربِّ العاملني ، وال�صالُة وال�ّصالم على �صّيدنا ، ونبينا 
�صّيد الأنبياء ، واملر�صلني حبيِب اإله العاملني ؛ اأبي القا�صم امل�صطفى 
املنتَجبنَي  و�صحبه  الطاهريَن،  الطيبنَي  بيتِه  اأهل  وعلى  حمّمٍد، 

امليامنَي . 
ال�ّصالم عليك يا اأبا َعبِد اهلِل، ال�ّصالم عليك يا ابن ر�صول اهلل، 
برحِلَك.  واأناَخْت   ، بفنائِكَ حّلت  التي  الأرواح  وعلى  عليك  ال�ّصالم 
الليُل، والنهاُر، ول  َوبقَي  اأبدًا ما بقيَنا  عليَك مّنا جميعًا �صالَم اهلل 

جعَلَُه اهلُل اآخر الَعْهِد مّنا ِلزياَرِتُكم.
اأولِد  وعلى   ، احُل�صنْي  بِن  علّي  وعلى  احُل�صنْي،  على  ال�ّصالم   
احُل�صنْي ، وعلى اأ�صحاِب احُل�صنْي ؛ الذيَن َبذُلوا ُمَهَجُهم دوَن احُل�صنْي 

عليِه ال�ّصالم .
ال�ّصالُم عليكم اأّيها املوؤمنون احُل�صْينيون ، ورحمة اهلل وبركاته .
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كربالُء الأم�ص ، وبغداُد اليوم 
يف هذه الليلِة الأليمِة احلزينِة ليلَة العا�صر من حمّرم، نقُف عند در�ٍس اآخَر من 
، ون�صتذكر تلك امللحمَة العظيمَة ، وتلك البطولت التي لحظناها يف  درو�ِس احُل�صنْيِ

مثل هذه الليلة ويف يوم عا�صوراء.
عن  املدافعون  معه  وا�صطفَّ  الإن�صاين  م�صروِعه  عن  مدافعًا  احُل�صنْي  وقف   
احلّق من م�صلمني، وم�صيحيني. نعرف اأّنه كان هناك م�صيحيون وقفوا ، وقاَتلوا مع 
احُل�صني×، وا�صُت�صِهدوا معه؛ لأّن م�صروَعه كان م�صروعًا اإن�صانيًا، كان يبحث عن 
حياٍة عادلٍة، كان يبحث عن تر�صيخ القيم واملبادئ الإن�صانية، وهذا ما ج�صدناه يف 
واقعنا املعا�س اأي�صًا، فامل�صلمون وامل�صيحيون يقفون �صّفًا واحدًا للدفاع عن بلدهم، 
وم�صروعهم ووطنهم، عن اأمنهم، عن م�صتقبلهم، وي�صحون معا، وامتزجت دمائنا، 
منا الت�صحيات امل�صرتكة من اأجل هذا الوطن، وتلك القيم النبيلة التي ن�صطفُّ  وقدَّ

جميعا خلفها، ونعمل لرت�صيخها.
 واليوم لدينا �صيوف اأعزاء من كني�صة �صّيدة النجاة وعدد من الكهنة الأكارم 
ومن املوؤمنني امل�صاركني يف هذه الكني�صة جاءوا لي�صاركونا حزننا، وملوا�صاتنا ب�صّيد 
�صّيدة  العادلة، وكّلنا قد فجعنا بجرمية كني�صة  ال�صهداء، وال�صطفاف مع ق�صيته 
اإّن  ع،  املروِّ التفجري  ذلك  يف  واجلرحى  ال�صهداء  من  الع�صرات  وب�صقوط  النجاة 
الأهداف التي ين�صدها اأولئك الظالميون هي الأهداف  التي لأجل حتقيقها ا�صطفَّ 

قتلة احُل�صنْي لتنفيذها.
حتمّية ال�ضراع

حينما نقول " كّل يوم عا�صوراء ، وكّل اأر�س كربالء " اإّنا نعني اأّن ال�صراع بني 
احلّق والباطل وال�صراع بني اخلري وال�صر وال�صراع بني الظلمة والنور �صراع يتجّدد 
يف كّل زمان وكّل مكان، قد تختلف ال�صورة ، اأو تختلف الأ�صماء ولكّن اجلوهر يبقى، 

هو ال�صراع ذاته.
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ليُل العا�ضقني
اأهل  وبني  احُل�صني×  بني  مكا�صفة  ليلة  ليلة م�صارحة،  كانت  عا�صوراء  ليلة 
بيته واأ�صحابه، اخربهم مبا �صتوؤول اإليه اأمورهم من قتلهم باأجمعهم،  قتل الرجال 
ي�صاء  يغادر من  اأْن  باأحد وطلب من منهم  يغّرر  لُ  ، حتى  والأطفال  الن�صاء  و�صبي 

وا على اأْن يكونوا مع احُل�صنْي. ويذهب لينجو بنف�صه، ولكّنهم اأ�صرَّ
كان من املفرت�س اأْن تتمَّ املعركة يف هذه الليلة، ولكّن احُل�صنْي طلب من اأولئك 

الأعداء اأْن ميهلوهم ع�صية هذه الليلة.
 ملاذا ؟

 )حتى ن�صلي لربنا(.
 اأراد احُل�صنْي يف ال�صاعات الأخرية قبل اأْن يدخل هذه املعركة وينتقل اإىل ربه اأْن 

يق�صي �صاعات يف العبادة وال�صالة والتوجه اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل.
 اإّنها ر�صالة تعرب عن �صدقية احلركة، تعرب عن الدوافع النزيهة ال�صريفة التي 
واملبادئ كانت  القيم  الثورة، كان ذكر اهلل حا�صرا،  ال�صهداء يف هذه  ل�صّيد  كانت 
حا�صرة، املثل ال�صامية كانت م�صتح�صرة يف تفا�صيل هذه الثورة، وهذه اأمور مهمة.

 طلبوا اأْن ميهلوهم ع�صية هذه الليلة )حتى ن�صلي لربنا( دوي �صالة  احُل�صنْي 
واأهل بيته واأ�صحابه كدوّي النحل، كان مهللني مكربين م�صبحني ذاكرين هلل، ق�صوا 

تلك الليلة بالبتهال، ثم ا�صتعدوا للمنازلة.
باأمور  م�صغول  الإن�صان  كان  مهما  اإّنه  عا�صوراء،  ليل  من  ن�صتقيه  عظيم  در�س 
الدنيا واأمور حقة و�صاحلة وطيبة ومهتما بنف�صه وهموم النا�س لكّن هذا ل يغني عن 

التفرغ للعبادة والنقطاع هلل �صبحانه وتعاىل.
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هيهات مّنا الّذلة
 يف كّل ليلة نقف عند در�س من درو�س عا�صوراء، ويف هذه الليلة خطر ببايل اأْن 

ة والكرامة الإن�صانية، الكرامة احُل�صْينية. نقف عند در�س الِعزَّ
ة   كان احُل�صني× يويل هذا املو�صوع اهتماما خا�صا، كيف يظهر مبظهر الِعزَّ

والقوة وال�صالبة وال�صموخ؟  كيف يكّر�س هذا النطباع ، ويعّزز هذا املفهوم؟
 اأراد احُل�صنْي اأْن يكون عزيزًا يف هذه املنازلة هو واأهل بيته واأ�صحابه، اأراد اأْن 
ة �صمة الرجال والن�صاء، �صمة الكبار وال�صغار، �صمة اجلميع قبل املعركة  تكون الِعزَّ

وحني املعركة وبعد املعركة اأْن يكونوا اعزاء،
 اأْن تظهر عليهم ال�صالبة وال�صموخ يف مقابل اأرادة العدو الذي كان يطمح اأْن 

يهزم اأرادتهم باأْن يخ�صعهم ويركعهم يك�صر معنوياتهم قبل اأْن يك�صرهم ع�صكريا.
�ضراع الإرادات

 كما قلنا كان احُل�صنْي يعرف النتائج، اإّنه خرج بب�صع ع�صرات من النا�س واأمامه 
األفًا على اختالف الروايات- ، فاملعركة  اأو �صبعون  األفًا  ع�صرات الألوف، -ثالثون 

الع�صكرية حم�صومة �صلفا، الكالم عن املعركة املعنوية.
ة وال�صموخ وال�صالبة والثبات والقوة؟   هل ي�صتطيع احُل�صنْي اأْن يحافظ على الِعزَّ
اأو ي�صقط هو اأو اأهل بيته واأ�صحابه وال�صعاف من الن�صاء والأطفال يف موؤامرة الأعداء 
لإخ�صاعهم واإركاعهم؟! واإّل كيف ُتف�ّصرون قطع املاء والطعام عن اأولئك الأطفال 
والن�صاء؟  الكبار يقاتلونكم، ومن يقاتل عددهم قليل واأْنتم ع�صرات الألوف، اإذًا يف 
اأولئك ل يخيفون يف عددهم، فلماذا  األٌف من النا�س،  مقابل كّل واحٍد كان هناك 
قليلة  جلماعة  والعط�س  اجلوع  فل�صفة  ماهي  اجلوع؟  هذا  ملاذا  عنهم؟  املاء  يقطع 

حماطة بع�صرات الألوف من اجلي�س والع�صكر؟ 
لي�س له معنى �صوى حماولة اإخ�صاعهم معنويا واإذللهم، اأْن يطلبوا ال�صت�صالم، 

وحا�صا لهم اأْن يطلبوا ذلك، مل يطلبوا، ومل ي�صت�صلموا.
اإّن اخلنوع وال�صت�صالم والر�صوخ مفاهيم غري واردة يف قامو�س اأهل البيت واأهل 

احلّق.
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تبجح اجلبناء
 اأراد احُل�صنْي اأْن يكون �صاخما وقويا واأراد اأ�صحاب يزيد اأْن يذلوا احُل�صنْي ومن 

معه ويخ�صعوه.
 كانت معركة معنوية بجانب املعركة الع�صكرية التي خا�صوها، الق�صية اأخَذت 
قائد  وهو  �صعد  بن  عمر  خروج  ُتف�صرون  كيف  النف�صية.  والأحقاد  الت�صفي  ابعاد 

الع�صكر اأمام الآخرين ليقول "ا�صهدوا يل عند الأمري اإيّن اأّوُل َمن رمى" 
 ويرمي ب�صهمه نحو احُل�صنْي؟ !

 لي�صت هذه معركة متكافئة بني جي�صني، ب�صُع ع�صراٍت ون�صاٌء واأطفاٌل يف خياٍم، 
اأخَذ الظماأ والعط�س واجلوع منهم ماأخَذه، وهنا ع�صرات الألوف ياأكلون وي�صربون 
َمن  اأّول  " اإيّن  َح  وتتبجَّ ِلتخرَج  متكافئة  معركة  لي�صت  هذه   ، بال�صالح  ومدّججون 
، حالة حقٍد ، حالة ِخ�ّصٍة ، ودناءٍة ، حقارٍة همجّيٍة ... ولكّن هذا  رمى"، هذا ت�صفٍّ

كان �صلوَكهم .
حر�ُص ال�ضحية

كان اأ�صحاب احُل�صنْي يف �صجالتهم وخطاباتهم ، وحواراتهم مع اأولئك القوم 
يقولون لهم: اإّن هذا ابن بنت ر�صول اهلل|، ولي�س يف هذه املعمورة والدنيا ابن 
بنت نبي فينا اأو يف غرينا غريه، لي�س هناك اأحد عنده عنوان ابن بنت النبّي غري 
احُل�صنْي، هذه خ�صو�صيته، واإّنه رجل مميز، واأْنتم تعرفون ذلك، ويزيد يقبل منكم 
يف طاعته بدون قتل احُل�صنْي، فاذا ذهبتم اإىل يزيد بدون قتل احُل�صنْي �صيقبل منكم 
وا على قتل احُل�صنْي، على اأْن يقتلوه ويت�صّفوا واأْن ُيعرّبوا عن  الطاعة، ولكّنهم اأ�صرَّ
حقدهم الدفني بهذه الطريقة غري الإن�صانية التي ل ميكن اأْن تخ�صع لأّي موازين اأو 

اي اعتبارات تخ�ّس احلروب والقتال ، والفرو�صية .
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�ضموُخ القائد
والن�صاء  واأ�صحابه  بيته  اأهل  يو�صي  موؤامرتهم، فكان  اأْن يجه�س  احُل�صنْي  اأراد 
على  ع�صكرية  هزمية  من  بدَّ  ل  كان  فاذا  وال�صمود،  والثبات  بال�صرب  والأطفال 
م�صتوى يوميات احلدث والقتال واأْن ي�صقطوا �صهداء فلتكِن املعركُة انت�صارًا معنويًا، 

ق باأجلى �صورٍة. اأراد اأْن ينت�صَر عليهم يف اجلانب املعنوي، وهذا ما حتقَّ
 ينقل لنا اأحد الرواة  يف ال�صري واملقاتل ما جرى في�صف احلالة املعنوية للقائد 
قائاًل : )واهلل ما راأيت مك�صورا قد قتل ولده واأهل بيته اأربط جاأ�صًا ول اقوى َجنانًا 
جمّزرون  واأ�صحابه  بيته  اأهل  بيته،  واأهل  احُل�صنْي،  كان  هكذا  احُل�صنْي()1(  من 
كالأ�صاحي، ُيقتلون الواحد تلو الآخر من الأطفال والكبار ال�صيوخ ولكّنه كان اربط 
جا�صا، كان يتمتع باأعلى درجات رباطِة اجلاأ�س ، والقوة ومتا�صك الأع�صاب، هذه 

كانت �صمة مهمة للُح�صني×.
ثباُت الأن�ضار

ال�صاعر-  ، لحظوا كيف و�صف  اأي�صًا  احُل�صنْي  لأ�صحاب  �صمٌة  رباطة اجلاأ�س   
اأظّنُه ابن العرند�ِس احلّلّي - اأحوالهم حني يقول:

واخلْيُل بنَي مدّع�ٍس ، ومكْرَد�ِس قوٌم اإذا ُنـــــــودوا لدْفِع ُملّمٍة  
يتهاَفتوَن على ذهاِب الأنفـ�ِس لب�صوا القلوَب على الُدروِع ، وَهرولوا 

)1( ينظر: امللهوف على قتلى الطفوف : 170 .
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 لب�ضوا القلوب على الدروع 
على  القلوب  لب�صوا  احُل�صنْي  اأ�صحاب  اأما  القلب.  ليحمي  الدرع  يلب�س  الإن�صان 

الدروع  فاأ�صبَح القلب يحمي الدرع ولي�س العك�س 
يتهافتون على ذهاب الأنف�ص 

بالنف�س،  الت�صحية  يف  الآخر  على  بع�صهم  م  ويتقدَّ ويت�صابقون  يتهافتون  هوؤلء 
وال�صهادة يف �صبيل اهلل، واأْن يقتل من اأجل هذا الهدف ال�صامي والق�صية احلّقة.

احل�صار  هذا  كّل  يواجه  مو�صع  يف  الإن�صان  يكون  كيف  ومده�س،  مثري  �صيء   
ويواجه كّل هذه ال�صغوط النف�صية ومع ذلك يت�صابق اإىل املوت ، ويبقى قويًا عزيزًا 

منيعًا متما�صكًا ل تاأخذه يف اهلل لومة لئم؟
م البع�س على البع�س الآخر، يريد اأْن   كانوا ي�صرون ويلّحون بينهم على اأْن يتقدَّ
ي�صبق الآخر ليذهب ويقاتل دون احُل�صنْي، ويدافع عن مبادئه، عن احلّق، وي�صت�صهد 

م على اخيه الآخر ولو بب�صع دقائق  ويتقدَّ
ن�ضاء التغيري

هذا الأعداد اأي�صًا تركز يف اأحد جوانبه املهمة على الن�صاء وهنَّ الطرف ال�صعيف 
الن�صاء ن�صاء عاديات، بل كن ن�صوة منكوبات، فهذه �صتفقد  يف الق�صية، و مل تكن 
زوجًا، والأخرى تفقد ابا، وتلك تفقد ابنا، وهذه وتلك تفقد اخا، اإىل اآخره، هوؤلء 
�صيفقدن الكثري، قد تكون تعي�س حالة من النك�صار الداخلي، ولكّنه يجب اأْن ل يظهر 
، واأْن ل يتخذنَّ موقفًا �صعيفًا ؛ لأّن احُل�صنْي اأراد اأْن ينت�صر يف  هذا النك�صار عليهنَّ
ة والكرامة والقوة املعنوية، واأراد اأْن يكون هو املنت�صر، ويحبط موؤامرة  معركة الِعزَّ
؛  الأوامر  وينفذون  التعليمات  له  ي�صدرون  الذين  واأُمرائه  وجيو�صه  �صعد  بن  عمر 

لك�صر اإرادة اأولئك الن�صوة بعد مقتله وا�صت�صهاده.
قه احُل�صنْي واأ�صحابه من الرجال   التاريخ يحدثنا : اإّن النجاح الباهر الذي حقَّ
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يف �صاحة املعركة يف ال�صراع املعنوي حققته الن�صوة بعد ا�صت�صهاد احُل�صنْي اأي�صًا، 
العامل،  اده�س  الذي  وال�صموخ  والقوة واجلالدة  التما�صك  مبهرة من  بحالة  وبقني 
وبيت  النبوة  بيت  اإخ�صاع حرائر  الأعداء يف  الفر�صة على  وفّوت  واأده�س اجلميع، 

. الر�صالة وك�صر اإرادتهنَّ وعزميتهنَّ
حزن ل انك�ضار

والفرق  والنك�صار،  والهزمية  ال�صعف  وبني  احلزن  بني  َق  ُنفرِّ اأْن  بدَّ  ل  طبعا   
وا�صح .

 احلزن واظهاره وجتيي�س امل�صاعر وا�صتدرار الدمعة ظاهرة اإن�صانية، وهي من 
الأخالق الكرمية، و تعد من عنا�صر قوة الإن�صان باأْن تكون له م�صاعر وقلب ينب�س 

ويتح�ص�س الآلم و ي�صت�صعره ، هذه قوة ولي�صت �صعفا يف الإن�صان.
مب�صاعر  يكون  اأْن  يجب  وي  ال�صَّ والإن�صان  اإن�صانية  وحالة  طبيعي  �صيء  احلزن   
وقلب واحا�صي�س، واأْن يتح�ص�س الأمل ويتفاعل معه، ولكّن املذموم هو حالة ال�صعف 

والهزمية والنك�صار اأمام الآخر.
احلزن كان �صمًة حا�صرًة يف احُل�صني×، واأ�صحابه، ون�صائه، واطفاله ؛ لأّنهم 
كانوا انا�صا يف قمة امل�صاعر النبيلة، ويف قمة العواطف ال�صادقة، فكيف ي�صادفون 
هذه امل�صائب الكربى ول يحزنون ول يذرفون الدموع؟!  ولكّن النك�صار والهزمية 

فال، واألف ل.
اإّن القلب ليحزن

والن�صو�س  فالروايات  اأي�صًا،  اهلل|  ر�صول  يف  جندها  احلزن  حالة  اإّن 
تخربنا عن بكاء النبّي| يف موا�صع عديدة ، فحينما فقد ابنه ابراهيم قد بكى 
وحزن عليه وقال مقولته ال�صهرية) تدمع العني ويحزن القلب ول نقول ما ُي�صخط 
الرّب ، واإّنا بك يا ابراهيم ملحزونون ( العني تدمع والقلب يحزن ولكن ل نقول ما 



كربالء .. منهج وعطاء 42

ي�صخط الرب، ل ننك�صر، ل نتجاوز، ل نتطاول، ل ناأتي باملوقف البعيد عن الثوابت 
والأطر ال�صحيحة، اأما احلزن فم�صروع. وحينما هاجر ر�صول اهلل| من مكة 
اإىل املدينة كانت مكة وطنه واملدينة التي ولد فيها وعا�س فيها كّل هذا العمر الطويل 

53 �صنة عا�صها يف مكة، وهو الآن يريد اأْن يهاجر، �صق عليه ذلك وقال:
 )ما تركناك طوعا، القلب يحّن اليك يا مكة( ولكّن الظروف تتطلب اأْن نهاجر 
عند  بكى  اهلل  ر�صول  اأّن  التاريخ  يخربنا  كذلك  الوطن   فراق  على  البكاء  ونغادر. 
عودته من اأُُحٍد حينما عاد بعد تلك النتكا�صة التي ا�صابت امل�صلمني يف معركة اأُُحد 

و�صقط �صهداء اأفذاٌذ ِكباٌر كحمزَة اأ�صِد اهلل هذا الرجل العظيم
دعاء للدموع

كذلك يف ادعيتنا املاأثورة عن ائمة اأهل البيتت نتعوذ من عني ل تدمع ومن 
قلب ل يخ�صع.

اذا العني الباكية والقلب اخلا�صع حالة اإن�صانية راقية متكاملة، ول بدَّ اأْن يكون 
الإن�صان على هذا النحو.

 فرق كبري بني اظهار احلزن واظهار العجز والنك�صار ، وال�صعف ، والهزمية، 
فالأول امر مطلوب والآخر مذموم.

اللهم تقبل منا هذا القربان
لحظوا قوة وعزة الن�صاء بعد ا�صت�صهاد احُل�صني×، وهنَّ ا�صريات لي�س لهنَّ 
نا�صر اأو مدافع. وكما تعرفون اأّن الرجال ا�صت�صهدوا كّلهم  وكما يخربنا التاريخ مل 
ال�صعف ومن  ال�صجاد× وكان من  احُل�صنْي  اإّل رجلني علي بن  الرجال  يبَق من 
املر�س مب�صتوى اعتقدوا اأّنه يحت�صُر فلم يقتلوه، ولعلَّ اهلل �صبحانه وتعاىل اأراد اأْن 
قيد احلياة هو احل�صن  على  بقي  الذي  الثاين  والرجل  املر�س،  يحفظه من خالل 
�صاحة  يف  باجلراح  اثخن  والذي  املجتبى،  الإمام  ابن  ال�صبط  احل�صن  ابن  املثنى 
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ه اأُغمَي عليه فتوّقعوا اأنَّه ا�صت�صهد فرتكوه، ولكن بعد ذلك ا�صتفاق   املعركة ويبدو اأنَّ
بعد انتهاء املعركة.

 وكان �صعار اجلي�س الأموي )ل تبقوا لأهل هذا البيت باقية( ل تبقوا اأحدًا من 
بن  وعمر  وياد  بن  اهلل  وعبيد  معاوية  بن  يزيد  و�صاء  باجمعهم،  اقتلوهم  الرجال، 
اأْن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  و�صاء  باقية،  والر�صالة  النبوة  بيت  لأهل  يبقوا  ل  اأْن  �صعد 
يكون لهم هذا الأثر الكبري، للها�صميني، لذراري ر�صول اهلل| - )اإّنا اعطيناك 
الكوثر(، اخلري الكثري يف الزهراء البتول ون�صلها، والآخر هو الأبرت، يا ر�صول اهلل 
�صنجعل اخلري الكثري من خالل ابنتك فاطمة، واليوم جند اأنَّ ع�صرات املاليني من 
اأينما  الأر�س،  اأ�صقاع  امل�صلمني هم من ذراري ر�صول اهلل| منت�صرون يف كّل 
ذهبنا وجدنا الها�صميني، اأبناء ر�صول اهلل ؛ الذين ينتمون اإليه بالن�صب، وكّلكم اأبناء 

ر�صول اهلل| بحمل الر�صالة وحتمل اأعباء امل�صوؤولية.
على كّل حال لو تركنا هذين الرجلني فما تبّقى كّلهنَّ ن�صاء، وكان لأولئك الن�صوة 
. ة والكرامة احُل�صْينية من خالل مواقفهنَّ الدور العظيم يف تثبيت هذه القوة ، والِعزَّ
 وبعد اأْن ُدفنِت الأج�صاد اخلبيثة جلماعة عمَر بن �صعٍد تركوا ج�صد احُل�صني×، 
وجاءوا  الأر�س،  �صعيد  على  كالأ�صاحي  رين  جمزَّ بيته  واأهل  ا�صحابه  واأج�صاد 
اإطار  يف  والإركاع،  والأذلل  الإخ�صاع  عملية  اإطار  يف  الكوفة  اإىل  الن�صاء  لياأخذوا 

عملية الهيمنة املعنوية على تلك الن�صوة.
 اأرادوا اأْن ميّروا بهنَّ على الأج�صاد - على اأج�صاد ال�صحايا - يف طريق الذهاب 
اإىل الكوفة، حتى ترى هذه ابنها وتلك اأخاها اأو اأباها ؛ لينك�صرَن وينهِزمَن نف�صّيًا، 
مهنَّ احلوراء  وتنتهي العملية، ولكّن املوقف كان خمتلفًا، جئَن اإىل تلك الأج�صاد تتقدَّ
زينب بنت علي ’، وكان عند الن�صوة توجيهات ب�صرورة اّتباِع ال�صّيدة زينب÷.
تلك  بني  وجدته  الأج�صاد،  بني  احُل�صني×  ج�صد  عن  تبحُث  زينب  جاءت 
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الأج�صاد الطاهرة مغطًى بال�صهام وال�صيوف والنبال واحلجارة، نف�صت عن ج�صدِه 
الطاهر غباَر املعركة، واأبعدْت كّل تلك ال�صيوف واحلجارة والرماح عنه، كان ج�صد 
ب�صوٍت  ونادت  الطاهر  اجل�صد  ذلك  حتت  يدها  و�صعت  الأ�صالء،  مقّطَع  احُل�صنْي 

عاٍل:
)اّللهم تقّبل منا هذا القربان ... اّللهم تقّبل مّنا هذا القربان(.

ما راأيت اإّل جميال
بالطريقة  واأزواجهنَّ  اأبنائهنَّ  مع  تعاملَن  زينَب  اأداَء  الن�صوُة  �صاهدِت  عندما   
واملوؤامرة،  امل�صروع  ذلك  اأجه�َس  الأعداء،  لأولئك  مده�صًا  املوقف  فكان  نف�صها، 
التي  احُل�صْينية  ة  والِعزَّ احُل�صْينية  بالقوة  زينب  مع  الن�صوة  وظهرن  زينب  وظهرت 

يت�صاغر اأمامها اجلبال والكبار.
 كانت زينب تعرُف َمن هو احُل�صنْي ؛ لأّنه كان مُيّثل كّل �صيء لزينَب، فهو امتداد 
لأبيها اأمري املوؤمنني وهو البقية الباقية، كانت تلوُذ به، هذا موقع احُل�صنْي عندها، 

ا هذا القربان( ولكّنها تقف لتقول: )اّللهم تقّبل منَّ
 ماذا تريد اأْن تقوَل بهذه الكلمة؟

 ، ي�صمع  َمن  يا  التاريخ،  اأّيها  الإن�صان،  اأّيها  العامل،  اأّيها  تقول  اأْن  تريد  وكاأنها   
ويتلّقى هذا النداء يف يوم من الأيام، اعلموا اأّننا مل جُنرْب على هذا املوقف ، بل نحن 
اخرتناه مبلء اإرادتنا ، جئنا لنالقي حتوفنا دفاعًا عن احلّق ، دفاعًا عن حياة هذه 
الإن�صانية املعذبة، دفاعًا عن املبادئ والقيم الإن�صانية كّلها، اإّننا قّدمنا احُل�صنْيَ يف 
ا هذا القربان، خْذ حتى  ل منَّ نا تقبَّ طريق احلّق من اأجل اهلل �صبحانه وتعاىل، يا ربَّ
م كّل ت�صحياتنا، ونعطي كّل  نا، نحن نقدَّ ربَّ يا  اأجلك  م من  تر�صى، فكّل �صيٍء يقدَّ

�صيء من اأجل ال�صماء ومن اأجل اهلل، ومن اأجل القيم واملثل.
ويف موقع اآخر حينما و�صلت زينب اإىل الكوفة اأراد عبيد اهلل بن يزيد تقريعها 
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ف�صاألها:
 كيف راأيِت �صنَع اهلل باأخيك احُل�صنْي؟ كاأنه يريد اأْن يهزمها، اإّنها املعركة نف�صها 

واملحاولت ذاتها.
 ماذا اأجابته زينب÷ ؟

اإىل  فربزوا  القتَل،  عليهم  اهلُل  كتب  رجاٌل  هوؤلء  جمياًل،  اإّل  راأيُت  ما  )واهلل   
موا  وقدَّ نداَء اهلل، وذهبوا،  ولّبوا  ا�صتجابوا  لهم ذلك، وهم  ر  قدَّ م�صاجعهم( اهلل 
اهلل،  لإرادة  الن�صياع  من  اأجمُل  �صيٍء  فاأّي  جميال(  اإّل  راأيت  )ما  وا�صت�صهدوا 
هذا  من  اأجمُل  يوجد  ول  و�صّحوا،  موا  قدَّ هوؤلء  ال�صماء،  م�صروع  مع  والن�صجام 

املوقف، فربزت زينب بقوٍة ، وكرامٍة ، وعزٍة ُح�صْينية من جديد.
 ولو اأرْدنا اأْن ن�صتقرئ يف هذه املواقف، القوة احُل�صْينية، لوجدناها �صفة مالزمة 
اأّن عبيد اهلل بن زياد وبتوجيه من يزيد بن  لكّل مراحل الثورة وف�صولها. تعرفون 
واأْن ل  الكوفة،  اإىل  الإماُم×  اإىل كربالء لكي ل ي�صَل  معاوية قد قطع الطريق 
التعتيم، فكربالء  الغر�ُس من ذلك هو  املعركة فيها، فلماذا �صنع ذلك؟ كان  تقع 
�صحراء قاحلة اآنذاك جتري املعركة فيها ويقتل هوؤلء فُيقال عنهم خوارج ، وينتهي 
كّل �صيٍء، وحتى اأج�صادهم تاأكلها احليوانات املفرت�صة اأو تغّطيها العوا�صُف الرملية 
وينتهي كّل �صيٍء، ويبقى يزيد ، واحلكم اليزيدي �صاخمًا كما يزعمون، فالهدُف من 
قطِع الطريق على احُل�صني× هو اإخفاُء اجلرمية ، وتزويُر احلقيقة واإظهارهم 
ُطبَع على قلوبهم  ٍر بهم،  اأنا�صًا مت�صّددين متعجرفني مغرَّ ب�صورة اخلوارج، وكانوا 
�صيٌء ل يقبلون غريه )1( كانت اخلطة اليزيدية تق�صي بقتل احُل�صنْي يف ال�صحراء، 

َر بهم وفهموا الباطل  )1( يبدو من كالم اأمري املوؤمنني )ع( اأّن اخلوارج مل تكن نواياهم �صيئًة، ولكّنهم قد ُغرِّ
على اأّنه حقيقة، لذلك يقول)ع(: )ل تقاتلوا اخلوارج من بعدي ! فلي�س َمن طلب احلّق فاأخطاأه كمن طلب 
الباطل فاأ�صابه ( هوؤلء طلبوا احلّق فاأخطاأوه، مثُلهم مثُل بع�س املت�صّددين يف زماننا، حني ت�صاأله " ملاذا 
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وجلب الروؤو�س، وو�صفهم باخلوارج ، والنا�س تكرُه اخلوارَج فُيمحى ذكرهم.
واهلِل ل متحو ذكَرنا  

كانت هناك موؤامرٌة ملحو الذكر؛ حتى ل يبقى لهوؤلء باقيٌة وِذكٌر، ول ُي�صمع عنهم 
�صيٌء، فتنتهي العملية.

ة احُل�صْينية ، فوتِت احلوراُء الفر�صَة على جناح  ة الزينبية، الِعزَّ  هنا تظهر الِعزَّ
هذه املوؤامرة، جاءت اإىل الكوفة ، والنا�س تدقُّ الطبوَل وتهلهُل فرحًا، هوؤلء خوارج!!! 
وقفت احلوراء وخطبت خطبتها ال�صهرية، قلبت امليمنة على املي�صرة، اأيُّ خوارٍج 
؟! هوؤلء اأولُد ر�صول اهلل ، اأولد علّي بن اأبي طالٍب ؛ الذي كان اخلليفة يف الكوفة، 
وعا�س فيها �صنوات كانوا يعرفونه جيدًا، مل مي�ِس على ا�صت�صهاِد اأمرِي املوؤمنني اإّل 
ع�صرين عامًا، كباُر ال�صن ومتو�صطوه  يعرفون عليًا، ومنطق عليٍّ ، اأيُّ �صلٍة تربط كّل 

ذلك باخلوارج ؟!!! فك�صَفِت احلقيقَة ، وف�صَحِت املوؤامرَة .
واأينعِت اجلراُح

رُّ  مَتُ بطرٍق  نقلهم  على  جمبورًة  ال�صلطُة  وكانِت  دوَره،  يوؤّدي  الركُب  وا�صتمرَّ   
باملدن، والقرى وحتا�صْت نقَلهم يف قلب ال�صحراء؛ لالإمعان يف الت�صّفي ، ولإ�صاعِة 
فكانت  الأمن،  م�صكلة  اإليه  ت�صاف  والطعام  املاء  توفري  ول�صعوبة  الرعب  حالة 
القوافل تختار طرق املدن والقرى والأماكن املاأهولة وهذا ما اعطى احلوراء زينب 
ال�صهداء وق�صية احُل�صنْي يف كّل مدينة وقرية نزلوا  للتعريف بُظالمة �صّيد  فر�صة 

ر نف�صك يف جموع الأبرياء اأو بيوت العبادة؟ يقول: اأريد التقّرب هلل، اأريد اتقّرب اإىل ر�صول اهلل واأْن  ُتفجَّ
اأدخَل اجلنة، باأْن افجر نف�صي واقطع ا�صالء الأبرياء اأيُّ �صعادٍة ، واأيُّ عبادٍة يف قتل الأبرياء من النا�س ، ويف 
ا�صتهدافهم!!! ركب يف عقله هذا املفهوم الإجرامّي الظالمّي فال يقبل غريه، وكانت هذه هي �صمة اخلوارج 

فكانوا اأنا�صًا منبوذين ممجوجني ل اأحد يحبهم ، ينظر: �صرح نهج البالغة ، لبن اأبي احلديد : 98/5 .
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بها يف الطريق و�صول اإىل ال�صام، وتعرف النا�س على احلقيقة فانقلب ال�صحر على 
بن  يزيد  زوجة  حتى  {)فاطر/43(  ِباأَْهِلِه  اإِلَّ  ُئ  يِّ ال�صَّ امْلَْكُر  َيِحيُق  }َول  ال�صاحر، 

معاوية خرجت معرت�صة، تتحّدث، وتقّرع بيزيد، فما بالك بعموم النا�س؟
 الأجواء اختلفت، اأراد يزيد اأْن ميحو ذكَر احُل�صنْي فتحّولِت الق�صيُة اإىل ق�صيٍة 
ملعِب  الكرَة يف  َل من م�صوؤوليته لريمي  التن�صَّ فيه  كبريٍة و�صعته يف موقف يحاول 
اأْن  ُيريُد  كّلهم  �صعد،  بن  عمَر  ملعب  يف  بدوره  رماها  والأخري  زياد،  بن  اهلل  عبيد 

يتن�صل من املو�صوع، فا�صطروا اإىل اإعادة �صبايا النبّي بطريقٍة حمرتمٍة.
ة والكرامة احُل�صْينية اأْن   ا�صتطاعت ال�صّيدة زينب من خالل منطق القوة والِعزَّ

جته�َس ذلك امل�صروع.
 دٌم يف ال�ضماء

يف هذه الليلِة ن�صتذكُر عبَد اهلل الر�صيَع، هذا الطفُل الر�صيع ؛ الذي اأ�صبَح من 
اأبطال واقعة الطف مكمال لل�صورة الإن�صانية مل�صهد عا�صوراء، ماذا نقوُل فيه �صوى 
ما قالُه �صاحُب الع�صِر ، والزماِن احُلجُة من اآِل حمّمٍد )عّجل اهلل فَرجه(  يف زيارة 
طِ  دمًا ،  الناحية املقد�صة: )ال�ّصالُم على َعْبِد اهلِل الر�صيِع املرِميِّ ال�صريِع املت�صحِّ

ِد بدِمِه اإىل ال�صماء( عَّ وامل�صَ
الإمام احُل�صني× ب�صيٍء من دمه ورمى  اأخَذ  الر�صيُع  ُقتَل عبُد اهلل   حينما 
الباقِر  جعفٍر  اأبي  الإمام  عن  ُيروى  كما    ، قطرٌة  منه  ي�صقط  فلم  ال�صماء  نحو  به 
�صلواُت اهلل عليِه ، وهو ما يوؤّكده الإماُم احُلجُة )عّجل اهلل فَرجه(  يف زيارة الناحية 

املقد�صة : )املذبوُح بال�صهِم يف ِحْجِر اأبيِه (.
، وو�صَعه يف  احُل�صنْي  اأخَذه  العط�س  اأملًا من  يت�صوع  اأبيِه  ِحْجِر   طفُل ر�صيُع يف 
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ِحْجِره ، واإذا بحْرملَة بِن كاهٍل الأ�صدي يرميِه ب�صهٍم يف رقبِته )1( ، في�صقُط �صهيدًا 
بهذه الطريقِة الإجرامّيِة والإماُم احُلّجُة املنتظُر )عّجل اهلل فَرجه(  يرتّحُم عليه .

عُة تعطينا �صورًة متكاملًة عن م�صداقية   هذه اجلرائُم الب�صعُة ، وال�صوُر املروِّ
وامل�صالح  النتهازية،  م�صروع  الآخر،  امل�صروِع  ودناءة  وِخ�ّصة   ، وُظالمته  احُل�صنْي، 
اخلا�صة؛ التي تتجاوُز كّل الثوابت، وتذبُح كّل القيِم من اأجِل م�صاحِلها املحدودِة، 

ومن اأجِل احلفاِظ على �ُصلطٍة، وموقع، ونفوٍذ، وماٍل زائٍل.
ْن ي�صرُي على نهِج احُل�صني×. ن�صاأُل اهلَل اأْن يجعَلنا ُح�صْينّينَي، وممَّ

اأقوُل قويل هذا، واأ�صتغفُر اهلَل يل، ولكم ، وال�ّصالُم عليكم، ورحمة ُاهللِ وبركاته. 

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



دولٌة عادلٌة 
ملواطننَي اأحرار
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املنا�ضبة: مرا�صيم عزاء يوم تا�صوعاء
الـمكــان: مكتب �صماحة ال�صيد احلكيم

الـزمــان: 2011-12-16

دولٌة عادلٌة ملواطننَي اأحراٌر املحا�ضرة

ونبينا  �صّيدنا،  على  وال�ّصالم  وال�صالُة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
اأبي القا�صم امل�صطفى  اإله العاملني؛  �صّيد الأنبياء، واملر�صلني حبيِب 
املنتَجبنَي  و�صحبه  الطاهريَن،  الطيبنَي  بيتِه  اأهل  وعلى  حمّمٍد، 

امليامنَي. 
ال�ّصالم عليك يا اأبا َعبِد اهلِل، ال�ّصالم عليك يا ابن ر�صول اهلل، 
برحِلَك.  واأناَخْت   ، بفنائِكَ حّلت  التي  الأرواح  وعلى  عليك  ال�ّصالم 
الليُل، والنهاُر، ول  َوبقَي  اأبدًا ما بقيَنا  عليَك مّنا جميعًا �صالَم اهلل 

جعَلَُه اهلُل اآخر الَعْهِد مّنا ِلزياَرِتُكم.
اأولِد  وعلى  احُل�صنْي،  بِن  علّي  وعلى  احُل�صنْي،  على  ال�ّصالم   
احُل�صنْي، وعلى اأ�صحاِب احُل�صنْي؛ الذيَن َبذُلوا ُمَهَجُهم دوَن احُل�صنْي 

عليِه ال�ّصالم.
اأّيها املوؤمنون؛ -اإخوًة واأخواٍت-  اأّيها احُل�صْينّيون  ال�ّصالُم عليكم 

ورحمُة اهلل وبركاته
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احل�صود  هذه  جتتمع  احلرام  حمّرم  �صهر  من  التا�صِع  ال�صريِف،  اليوِم  هذا  يف 
الكبرية هذه املواكب احُل�صْينية يف قلِب بغداَد احلبيبِة يف جامع اخلاّلين ، كما هو يف 
كّل عاٍم؛ لتجّدد بيعتها، وتعقد عزميتها، وتعّمق حبها وولَءها ل�صّيد ال�صهداء الإمام 

احُل�صنْي ) �صلواُت اهلل و�صالُمه عليه(.
 بنَي ر�ضالتني

اأّيها الأحبة:
 اإّنها حمطٌة نقُف فيها يف كّل عاٍم؛ لنعقَد العهد، وجنّدد البيعة باأْن ن�صري ُقدمًا 

مع احُل�صنْي، وعلى نهج احُل�صنْي و فكِره وعلى منطِقه.
اأر�صاها  التي  والِعرَب؛  الدرو�َس،  لن�صتذكَر  حمّرٍم؛  من  التا�صِع  اليوِم  يف  نقُف 

احُل�صني× يف حركته ويف ثورته اخلالدِة.
ال�صعريُة   - ال�صنة الهجرية ب�صهِر ذي احِلجِة احلراِم حيُث احلجُّ اإّن تنتهي   ما 
هجريٍة  �صنٍة  مطلع  يف  احلراُم  حمّرٍم  �صهُر  علينا  ُيطلَّ  حتى  الكربى-  الإ�صالميُة 
ُي�صّجلها  التي  والر�صالُة  احلراِم،  احِلّجِة  ذي  ور�صالُة  احلجِّ  ر�صالُة  اأخرى،  جديدٍة 
الإن�صاُن يف نهايِة كّل عاٍم هجريٍّ هي ر�صالُة التلبية )لّبيَك اّللهَم لّبيَك( اإّنها ر�صالُة 
 ، التلبيِة، والنفتاِح على اهلِل، والن�صياع لر�صالِة ال�صماء ، ر�صالة الطاعة هلل )جلَّ

ة والكرامة. وعال( يف بناء الإن�صان، واحلياة على اأُ�ص�ِس العدل والِعزَّ
.× ويف مطلع كّل عاٍم هجريٍّ يف حمّرٍم احلراِم ، ن�صتذكُر احُل�صنْيَ

، وهي ر�صالةُ امل�صروِع الإلهي ، ر�صالُة ال�صالح  ور�صالُة احُل�صنْيِ هي ر�صالُة احلجِّ
بيته،  وباأهِل  وجوِده،  بكّل  و�صَحى   ، احُل�صنْيُ اأجلها  من  خرَج  التي  والإ�صالح؛ 

وباأ�صحابه؛ لإر�صاِء مقايي�س العدل، والإن�صاف يف هذِه الأمة.
اأخرى ر�صالُة احلّج، ور�صالُة   ر�صالُة نهايِة ال�صنِة الهجرّية، ور�صالُة بدايِة �صنٍة 
احُل�صنْيِ هي ر�صالُة الإ�صالح، وبناِء املجتمع ال�صالِح، والإن�صاِن الكامل املتوّجه نحَو 

اهلِل �صبحانه وتعاىل.
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ثائُر العدالة 
 اإّن احُل�صني× وقَف؛ لريفَع �صعاَر الإن�صاِف، والعدالِة بوجه اأولئك الظاملني، 
اأراد  طبقات،  على  النا�َس  ومّيزوا  فّرطوا،  الذين  اأولئك  احلكم،   يف  واملنحرفني 
فكانت  اليزيدي،  للحكم  والنتهازي  امل�صلحي  امل�صروع  بوجه  يقَف  اأْن  احُل�صنْي 
ر�صالته ر�صالة ال�صالح والإ�صالح، وهي ر�صالتنا اليوم اأْن نقف على مائدة احُل�صنْي؛ 

لن�صتذكَر ال�صالَح وُن�صيَع الإ�صالَح يف بناء جتربتنا وواقعنا.
اإّن النا�َس يدخلون �صهَر حمّرٍم على �صنفنِي؛ فمنهم َمن يدخُل حمّرَم من نهٍج 

ُح�صْينيٍّ نهٍج نبويٍّ علويٍّ ُح�صْينيٍّ نهِج ال�صالح، والإ�صالح.
الفئوية،  اخلا�صة  امل�صالح  نهِج  اليزيدي؛  بالنهج  حمّرَم  يدخُل  َمن  وهناك 
واحلزبية نهج النتهازية،  ول بدَّ لنا اأْن نختاَر - ولن نختار- طريَق احُل�صنْي ، و نهَج 

احُل�صنْي، وفكر احُل�صنْي.
  رائُد م�ضرية احلا�ضر

اإّن عا�صوراَء لي�صت حدثًا تاريخيًا نعرُب عليه ون�صتذكُره يف ما تطرق من �صوؤوننا 
احلياتية.

اإّن عا�صوراَء هي واقٌع حياتيٌّ نعي�صه يف يومياِت حياتنا، كنهر دجلَة الذي نعي�ُس 
على �صفافه،  اليوم هو َمعَلٌم مهٌم، وركٌن اأ�صا�صيٌّ من اأركان احلياة يف هذه املدينة 

العامرة.
 لي�س احُل�صنْي تاريخًا فح�صب، اإّنا هو حقيقة حياتية نعي�صها اليوم يف يومياتنا، 
وواقِعنا. ول بدَّ اأْن نكوَن ُح�صْينيني، واأْن ننظَر بعنٍي ُح�صْينيٍة، ون�صمَع باأُُذٍن ُح�صْينية، 

، ونفكَر بطريقٍة ُح�صْينية. ونتحّدَث بل�صاٍن ُح�صْينيٍّ
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ن�ضيد الإن�ضانية
 اأّيها الأعزاُء :

، بل جتاوزِت الإطاَر   اإّن ر�صالَة احُل�صني× جتاوزِت الإطاَر املذهبيَّ اخلا�سَّ
الإ�صالميَّ اخلا�س بها، واأ�صبَحت ر�صالًة اإن�صانيًة؛ لأّن هدَف احُل�صنْي وغاياته اإّنا 

تعّم الإن�صانيَة كّلها، ول تخ�ّس طائفًة، ول ديانًة، ول قوميًة، ول فئًة دون اأخرى.
 ر�صالة احُل�صنْي لالإن�صانية ر�صالُة احلياة، واأهداُفه اأهداُف الإن�صان، ول بدَّ اأْن 

ننظَر اإليها بهذا الإطار الوا�صع.
حكمة العقل ورقة العاطفة

اأ�صا�س  على  احلياة  وبناِء  الإن�صان،  بناء  م�صروُع  هو  احُل�صني×  م�صروَع  اإّن 
احلّق، والعدل والإن�صاف، فاحُل�صني× ل ميّثل نداءًا عاطفيًا �صرفًا كما ل ميّثل 
نداءًا عقالنيًا �صرفًا ، العقل مبفرده، اأو العاطفة مبفردها ل ميكن اأْن تعطَي احُل�صنْيَ 
ه، ول ميكن لها مبفردها اأْن تعبئ الأمة خلف احُل�صنْي ونهجه، وم�صروِعه×. حقَّ

العاطفة والعقل ل بدَّ اأْن يجتمعا معا حتى تظهَر حقيقة احُل�صنْي، وُي�صتثمَر دُم 
احُل�صنْي  الأمة، وجعل  تعبئة  بناء احلياة، ويف  الإن�صان، ويف  بناء  احُل�صني× يف 

وم�صروعه م�صروعًا لالأمة كّلها.
ثورٌة، و�ضلوٌك

اإّن احُل�صنْي َمّثَل ثورًة اإن�صانيًة كربى، والثورة اإّنا تعني الكمال يف ال�صلوك والأداء 
والعدالة يف التعامل مع املجتمع، العدالة الجتماعية، والكمال ال�صلوكي هي �صمات 

الثورات احلقيقية.
وحينما نتحّدُث عن الثائر فاإّنا نتحّدُث عن ذلك الذي ي�صعى لتحقيِق العدالة 
بع�س  يف  والقوة  ال�صالح،  ا�صتخدام  تتطّلُب  قد  الثورة  اإّن  والإ�صالح،  ولل�صالح 
القوة،  بو�صائل  الثورَة ل تنح�صُر  ولكّن  احُل�صني×،  الإمام  به  الأحيان كما قام 
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وا�صتخدام ال�صالح وحده، واإّنا الثورة قد تكون بال�صالح اأحيانًا، وبالكلمة اأحيانًا، 
وبال�صكوت الهادف، واملوؤثر اأحيانًا اأخرى، اإّن اأغلَب اأئمتنا الأطهار^ مل يحملوا 
�صالحًا، ولكّنهم كانوا ثائرين، وكانت فيهم �صمات الثائرين ومل يخ�صعوا ومل يركعوا 

للظاملني، واإّنا وقفوا ودافعوا عن نهجهم �صمن الو�صائل املتاحة اآنذاك.
واملنهج  وامل�صروع  املوقف  غريه،  عن  الثائر  حقيقة  ُيحّدد  الذي  هو  املوقف  اإّن   
واخللفية والدوافع التي تدفع الإن�صان ليقوم بهذا العمل، اأو ذاك هو الذي ي�صّخ�ُس 

اأْن يكوَن الإن�صان ثائرًا اأو ل يكوَن.
رف�ٌص والتزاٌم

و�صفوه  احُل�صنْي  حا�صروا  والذين  والتمّرد،  الع�صيان،  عن  تختلُف  الثورَة  اإّن   
اإّنه �صقَّ ع�صا امل�صلمني، وخرج عن اجلماعة واإمام زمانه، ولكّن  باملتمّرد، وقالوا: 

مقولَتهم باطلٌة.
عادل،  يكن  مل  اليزيدي  واحلكم  العادل،  احلكم  على  اخلروج  هو  التمّرد   
واخلروج عليه هو املوقف الثائر، ولي�س الفتنة والتمّرد والع�صيان - كما يو�صُف به 

احُل�صني×- بكّل تاأكيد.
 الظامُل يريد اأْن يخ�صَع اجلميع لإرادته، ول ي�صتطيُع اإّل حينما ي�صلُب ال�صرعيَة 
له  واأّنى   !!! وم�صروَعه×  ونهجه،  احُل�صنْيِ  �صرعّية  ي�صلَب  اأْن  يزيُد  اأراَد  منهم، 

ذلك؟ ل ي�صتطيع اأْن يحّقَق ذلك.
 ظّل احُل�صنْيُ �صاخمًا بروؤيته وفكره ونهجه الإ�صالحي، وذهب يزيد، وَمن على 

نهجه اإىل حيث ل يعلم.
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�ضعارات �ضادقة
اأّيها الأعزاء:

فكريًا  م�صمونًا  يحتوي  الذي  ال�صعاُر  ال�صادقة،  ال�صعارات  تعني  الثورة  اإّن 
�صحيحًا، ويحتوي مدلوًل �صيا�صيًا واقعيًا و�صحيحًا، وما اأكرَث ال�صعارات التي ُرفعت يف 
التاأريخ، وبع�صها كان يحمل مدلولت فكريٍة �صحيحٍة، ولكّنه مل يكن يحمُل املدلولت 
ال�صيا�صية ال�صحيحة، وقف اخلوارج بوجه اأمري املوؤمنني علي عليه ال�ّصالم ليقولوا 
)ل ُحكم اإّل هلل( كان كالمًا مدلوله الفكري �صحيحًا - احلكم هلل - ولكّن مدلوله  
روا عليًا  ال�صيا�صي كان مدلوًل خاطئًا، )كلمُة حقٍّ اأريَد بها باطٌل()1(  اأرادوا اأْن ُيَكفِّ

عليه ال�ّصالم، ويزيحوه ويحا�صروه من خالل هذا ال�صعار.
اأي  ا�صا�س يف  ال�صيا�صي �صرط  الفكري ويف مدلوله  ال�صعار يف مدلوله   �صدقية 

ثورة �صادقة.
ع�صنا نف�س امل�صكلة يف عهد احُل�صني×، فما اكرث ال�صعارات التي رفعت وما 
اكرث ال�صعائر التي اقيمت وكان اجلميع ي�صلي ويقوم ويتعبد ولكن �صتَّان بني �صالٍة 
و�صالٍة ، عمر بن �صعد قائد اجلي�س الذي قاتل احُل�صنْي وواجه احُل�صني× كان 
ي�صلي وكان ملتزما بال�صالة ولكّن �صالته كانت لقلقة ل�صاٍن بال قيمة، �صالته دفعته 
اأْن ي�صطفَّ مع عبيد اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية ، واحلر بن يزيد الرياحي كان 
اأي�صًا ولكّنها �صالة جعلت منه ا�صطورة وجعلته ي�صطف مع احُل�صني×  ي�صّلي 
هو  ال�صادق  وال�صعار  فال�صعرية  احلّق،  عن  ويدافع  ويقف  احلّق  اإىل  ينحاز  جعلته 

ال�صعار الذي يكون له مدلول حقيقي على امل�صتوى الفكري وال�صيا�صي.
 

)1( �صرح نهج البالغة : 17/19 .
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دعوة وثبات
ثابتا  وكان  ال�صعار  وا�صحا يف هذا  وكان  الإ�صالح  �صعار  احُل�صني× رفع  اإّن 
يف هذا ال�صعار ومل تكن له م�صالح �صخ�صية اأو ا�صرية اأو حزبية اأو فئوية من خالل 
طلب  وحينما  و�صادقا،  جاّدًا  وكان  الإ�صالح  �صعار  رفع  احُل�صني×  الإ�صالح، 
اأبى ذلك وقال مقولته ال�صهرية  ال�صعار ويح�صل على املكا�صب  اأْن يتخلَّى عن هذا 

)هيهات منا الذلة()1(.
خلوٌد،  ومناٌء

ال�صنة  عا�صوراء  انتهت  كما  غدًا  تنتهي  العام  هذا  عا�صوراء  اإّن  الأعزاء  اأّيها 
تبقى  احُل�صنْي  ولكن ق�صية  قبل، عا�صوراء مت�صي  التي خلت من  وال�صنني  املا�صية 
حيًة يف �صمائرنا، قائمًة يف وجودنا، م�صتمرة يف اأعماق حركتنا، و�صلوكنا واأقوالنا 

واأفعالنا، وق�صية احُل�صنْي ل تنتهي.
درو�ٌص، وتطبيٌق

 نحُن يف مثل هذا اليوم كطالب جامعة يتخّرج يف جامعته، اجلامعة تنتهي، ولكّن 
العلم ل ينتهي، والعمل مبا تعلَّمه الطالب ل ينتهي، َمن يدر�ِس الطبَّ والهند�صة ما 

اإْن يتخّرج حتى يتفرغ ملمار�صة املهنة.
 اإّن عا�صوراء بح�صاِب الزمان منتٍه، ولكّن درو�س عا�صوراء ل تنتهي يف وجودنا 

وجمتمعنا.
منهُج حكٍم

ه بدولٍة عادلٍة ملواطننَي اأحراٍر. اإّن �صعار احُل�صنْي ميكن اأْن نلّخ�صَ
هذا ما اأراده احُل�صنْي، وهذا ما عمل احُل�صنْي لتحقيقه، يف مقابل دولة المتيازات 

)1( ينظر: امللهوف على قتلى الطفوف ، لبن طاوو�س : 156 .
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والطبقات واملح�صوبيات، والوجاهات، وال�صتغالل لالإمكانات التي كانت يف متناول 
املنهج اليزيدي و�صتَّان بني منهج احُل�صنْي، وبني منهج يزيَد.

جلميع  متكافئٍة  حقوٍق  عن  للدفاع  تدفعنا  وثورَته  احُل�صني×  ر�صالة  اإّن   
والفئوية  ال�صيقة  وال�صيا�صية  والعن�صرية  الطائفية  امل�صاريع  عن  بعيدًا  املواطنني 
فر�صًا  وانتماءاتهم  توجهاتهم  اختالف  على  للمواطنني  تكوَن  اأْن  بدَّ  ل  املحدودة، 
متكافئة، وحظوظًا مت�صاوية يف اإدارة �صوؤون بالدهم ويف اخلدمات والرفاه، ويف كّل 

�صيء، هذه هي ر�صالة احُل�صنْي.
انتماٌء، والتزاٌم

 اإّن التزامنا بنهج احُل�صني× يدعونا لندافَع عن العدالة الجتماعية؛ ليعي�س 
الالئقة  اخلدمات  وتوافر  املعي�صة  كفاَف  النا�س  ليعي�س  وكرامتهم،  تهم  عزَّ النا�س 
الذي  اليوم  اإىل  و�صوًل  والقليلة  املت�صائلة  الطبقية  الفوارَق  النا�ُس  ليعي�س  بهم؛ 
نعي�س فيه متقاربني يف ظروفنا و�صياقاتنا وردم الفجوة بني امل�صوؤولني، وبني عموم 

املواطنني وهذه هي ر�صائل احُل�صني×.
 اإّن املواقع والمتيازات واملنافع؛ التي يح�صل عليها هذا امل�صوؤول اأو ذاك يجب 
النا�س  م�صاكل  حِللِّ  يهّبوا   واأْن  وحمنتها،  الأمة  هموم  عن  يبتعدون  جتعلهم  ل  اأْن 

والهتمام بق�صاياهم، 
كونوا اأحرارًا

والكرامة  ة  الِعزَّ ر�صالة  احُل�صني× هي  فر�صالة  احلرية  ن�صون  اأْن  علينا  اإّن 
واحلرية، احلرية يف العقيدة ويف التوجهات ال�صيا�صية، ويف التعبري عن الراأي، ويف 
النقد  امل�صفق،  احلري�س  النقد  ولكّن  وتقييمه،  للواقع  النقد  ويف  املعلومة،  تداول 
الذي ي�صاعد على البناء، ولي�س الهدم والتخريب، و�صوًل اإىل احلريات ال�صخ�صية 
يف اإطار القانوِن والد�صتور مبا ين�صجم مع قيمنا العربية، والإ�صالمية النبيلة، مبا 

ميّثل ح�صانًة ومناعًة ملجتمعنا اأمام الأخطاء والأخطار.
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 وحدٌة، ووئاٌم
لتحقيق  مهمة  هي  اإّنا  واملثابرة  والإيثار  واملحبة  والأخّوة  الوطني  الوئام  اإّن 
بدَّ من بذل ق�صارى جهودنا لتحقيق هذه الأجواء وتنقية  اأّي عمل، ول  النجاح يف 
اأهٌل مهما  فاإّننا  العراقي  العام يف بالدنا وتعزيزها يف جمتمعنا  املناخ الجتماعي 
اختلفنا يف ديانٍة، اأو مذهٍب، اأو قوميٍة اأو توجهاٍت �صيا�صية ، اإّن الوطنية احلقيقية 
تكمن يف تغليب امل�صالح العامة على اأّيِة م�صلحة �صخ�صية، اأو حزبية، اأو فئوية، اأو 

طائفية، اأو قومية.  احللُّ يبداأ بنا.
اقرتاٌن، واقت�ضاٌء

احُل�صنْي، وهذه  وثورة  الطف،  وواقعة  ت�صكيل احلكومة  اقرتان  نتفاءل خريًا يف 
اأْن ن�صهَد حكومًة  املدر�صة املعطاء بر�صائلها الكبرية املوؤثرة؛ لبناء احلياة، ونتمنى 
، نهَج ال�صحابة الأطهار، نهَج اأهِل البيت  تنتهج نهَج احُل�صنْي نهَج ر�صول اهلل نهَج عليٍّ

عليهم اأف�صل ال�صالة وال�ّصالم يف حتقيق دولة عادلة ملواطنني اأحرار.  
عهٌد، وا�ضتقامٌة

ون�صتلهم  طريقَك  على  ون�صري  نهجَك  وعلى  معَك،  اإّننا  اهلل  َعْبد  اأبا  يا  �صّيدي 
الإ�صالحي  م�صروعك  ومن  الطاهر  ودمك  ت�صحياتك  ومن  منَك  والِعرَب  الدرو�س 
الكبري الذي يحّقق لنا ال�صعادة والنطالق احلقيقي والعدالة الجتماعية وال�ّصالم 

والوئام يف جمتمعنا.
اإّننا معَك يف م�صروعَك الإن�صاين، و�صن�صتمر يف الت�صحية بالغايل والنفي�س من 
اأجل اأْن نبني وطننا العراق على هذه الأ�ص�س ال�صحيحة، والقومية اأُ�ص�س الإن�صانية، 

والإ�صالم ال�صمح اأُ�ص�س اأهل البيت عليهم اأف�صل ال�صالة، وال�ّصالم.
و�صهداء  الإن�صانية،  و�صهداء  العراق،  و�صهداء  الإ�صالم،  �صهداء  على  ال�ّصالم 

العدالة.
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حتيٌة، وو�ضاٌم
دٍم  قطرة  وكّل   ، وحلبجة  والأنفال،  اجلماعية  املقابر  �صهداء  على  ال�ّصالم 
اأُريقْت من اأجل املبادئ ال�صامية ، ال�ّصالم على املراجع ال�صهداء، وعلى ال�صهيدين 
ال�صدرين، و�صهيد املحراب وعزيز العراق ، ال�ّصالم على �صهداء الإرهاب الأعمى 
يف كّل مكاٍن من م�صلمني وم�صيحيني وديانات اأخرى حتية اإجالل واإكبار للمرجعية 
وا�صتقراره  واأمنه  و�صالمته  ووئامه  العراق،  عن  مدافعا  يقف  من  وكّل  الدينية 
واإعماره وبنائه ، ال�ّصالم على املجاهدين يف �صبيل اهلل يف �صاحات البناء والإعمار 
اأّيها  واإكبار خَلَدمِة احُل�صنْي، للمواكب احُل�صْينية لكم  اإجالل  وكّل املجالت ، حتية 
احُل�صْينيون رجاًل، ون�صاًء، �صيبًا و�صبابًا �صغارًا وكبارًا هنيئًا لكم ولكّل من ي�صاهم يف 
احياء �صعائر احُل�صنْي ن�صال اهلل �صبحانه وتعاىل اأْن يجعلنا ُح�صْينيني حقا نفكر بنهج 
باأُُذٍن ُح�صْينية لنكون  احُل�صنْي ونتحدث بل�صاِن احُل�صنْيِ وننظر بعنٍي ُح�صْينيٍة ن�صمع 
ُح�صْينيني حقا يف كّل �صياقات عملنا ويبقى احُل�صنْي �صاخمًا ويبقى نهجه الإ�صالحي 
قوميًا ومهيمنًا؛ لأّن احلّق يعلو ول ُيعلى عليه اقول قويل هذا وا�صتغفر اهلل يل ولكم، 

وال�ّصالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  
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