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افتتاحية

يمثــل موســم عاشــوراء فــي البحرين محطــة للحشــد الجماهيري، 
كــب العــزاء والفعاليــات  حيــث يجتمــع الّنــاس فــي الحســينيات وموا
الثقافية والفنّية الخاصة بإحياء شعائر اإلمام الحسين "عليه السالم"، 

في مظهر قل نظيره في العالم اإلسالمي.

إن عشــق الجماهيــر والّنــاس فــي البحريــن لإلمــام الحســين؟ع؟، 
وحضورهــم النوعــي فــي موســم عاشــوراء يرجع للقــرون الغابــرة، حيث 
عرفــت البحريــن بوالئهــا الخالص ألهــل البيت؟مهع؟، منــذ الصدر األول 
قت بعــض الكتب التاريخية هــذه الحقيقة والعالقة 

ّ
لإلســالم، وقــد وث

كتاب " تاريخ التشيع الهل البيت  القديمة، ومنها -على سبيل المثال- 
عليهــم الســالم فــي اقليــم البحريــن القديم"، مــن إعداد وتحقيــق: عبد 

الخالق بن عبد الجليل الجنبي.

وقــد شــهدت البحريــن طــوال تاريخها تطــورات وأحداث سياســية 
وعســكرية، والتــي بموجبها توالــت على أرضها عــدة حكومات وأنظمة 
سياســية، وبعضهــا اتخــذ موقفــا دموّيــا ضــد مذهب أهــل البيت؟مهع؟، 
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وأتباع المذهب.

إال أن مســيرة العشــق الحســيني، وموسم عاشــوراء بقى حّيا وفاعال 
طوال تاريخ التشّيع في البحرين، يرفد الجماهير بمبادئ ودروس عاشوراء 
وكربالء، ويهديها الطريق في مســيرة الصراع مع الظالمين. وقد تصاعد 
كّمــا ونوعــا بعــد موجــة الصحــوة اإلســالمية، وانتصار  موســم عاشــوراء 
الثــورة اإلســالمية في إيــران بقيادة آيــة اهلل العظمى، روح اهلل الموســوي 
الخمينــي؟ق؟، وأصبــح لموســم عاشــوراء صورتــه النضاليــة المتمثلــة في 
الخطــاب السياســي، والشــعارات والفعاليــات السياســية، والتــي تعــم 
كربالء إنما حدثت لكي تحرر  مناطق البحرين، انطالقا من حقيقة إن 

اإلنسان وواقع المسلمين من الظلم واالضطهاد.

كا للطاقــة الكامنــة فــي موســم عاشــوراء، وقدرتــه على تحريك  إدرا
كثيرا  كمة فــي البحرين  الجماهيــر، فقد عملت الســلطة الخليفية الحا
على مصادرة الموســم، ووضع يدها عليه، من خالل ترهيب الخطباء، 
واستدعائهم للتحقيق، ومن خالل نزع وتخريب مظاهر اإلحياء، و من 
خالل قمع المسيرات العزائية، واستدعاء رؤساء المواكب والحسينيات 

والهيئات الحسينية للتحقيق.

إصدار هــذا الكتيب  قامــت دار الوفــاء للثقافــة واإلعــالم بإعداد و
بعنــوان »عاشــوراء البحريــن 2017، صمــود ومقاومــة« مــن أجــل تقديم 
الدينيــة  الفعاليــات  مــن  مستســقاة  وسياســية  ثقافيــة  مــادة  وتوثيــق 
والسياســية والميدانية التي جرت في البحرين هذا العام، على أمل أن 



7

عاشوراء صمود ومقاومة

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2017   العدد األول

تبقى هذه المادة حاضرة في الوجدان والعقل الشعبي.

من وحي شعار الموسم »عاشوراء صمود ومقاومة«

أصــدرت القــوى الثوريــة فــي البحريــن بيانــا فــي يــوم األربعــاء، 13 
سبتمبر 2017، عّزت فيه شعب البحرين، بمناسبة قرب موسم عاشوراء، 

وأعلنت شعارها للموسم "عاشوراء صمود ومقاومة".

جاء تصميم الشــعار هذه الســنة بألوانه الحمراء والصفراء والسوداء، 
حيث يدل اللون األحمر على التضحية والفداء، ويدل اللون األصفر على 
الشــجاعة واإلقــدام فــي الظروف الصعبــة، بينما يدل اللون األســود على 

الحزن والمصيبة.
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جاء شــعار عاشــوراء هذه الســنة بتصميمه الفريد، ليعّبر عن حالة 
الثورة التي تعيشــها البحرين ضد الظلم والطغيان، حيث قّدم الشــعب 
كثــر من 4 آالف  كثــر مــن 200 شــهيد منذ ســنة 2011 ميالدية، ويقبع أ أ
أســير في ســجون النظــام، ومنهم قادة الثــورة وعلماء الديــن، وفي وقت 
يقبع فيه سماحة آية اهلل عيسى قاسم تحت الحصار، ويتواجد المئآت 

من البحارنة في بالد المهجر بفعل الظلم والمالحقة.

إن الحاجة للصمود والمقاومة ضرورية من أجل اســتمرار جماهير 
النهج الحسيني في ثورتها، وفي جهادها لنيل أهدافها ومطالبها.

لقــد تــم ترجمة الشــعار »عاشــوراء صمــود ومقاومة« بشــكل عملي 
مــن خــالل النشــاط الميدانــي فــي التصــدي العتــداء النظــام الخليفي 
على مظاهر عاشــوراء، ومن خالل المســيرات العزائية الحاشــدة، ومنها 
مسيرات التلبية الحسينية، والمسيرات التي توجهت لميدان الشهداء، 
وتلــك التــي توجهــت لفــك الحصــار عــن آيــة اهلل قاســم، ومــن خــالل 
الخطــاب العاشــورائي الثقافــي الذي اســتلهم دروس عاشــوراء وأســقطها 

على الوضع السياسي والميداني في البحرين.



كلمة سماحة السّيد مرتضى الّسندي 

 لكوادر تيار الوفاء اإلسالمي في داخل وخارج البحرين، 
بمناسبة موسم عاشوراء البحرين لسنة 2017

؟ب؟
وصل اهلل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين...

الســالم عليــك يا أبــا عبد اهلل الحســين، أيها اإلمام الثائــر، البصير، 
الغريب...

الســالم عليــك يــا مــن أعطــى مــن نفســه، ودمــه، وأهلــه، ومالــه، 
وأصحابه، هلل سبحانه حتى يرضى...

السالم على أهل بيت الحسين؟ع؟، وأصحابه األوفياء النجباء...
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نعــّزي صاحــب العــزاء، صاحــب العصــر والزمــان، إمامنــا المهدي 
المنتظــر »عجــل اهلل ظهــوره«، ومراجعنا العظام، ســيما ســماحة القائد 
آية اهلل العظمى الســّيد علي الحســيني الخامنئي؟ظد؟، وســائر المســلمين، 
ى شــهادة اإلمام الحســين »عليه الســالم«، مع ثلة  وأحرار العالم، بذكر

أهل بيته وأصحابه وأنصاره البررة األوفياء.

الســالم عليكــم أيها األحبة الكرام في هذا اللقاء، بمناســبة موســم 
عاشــوراء، والــذي يمثــل لكــم قيمــة خاصة وكبيــرة بحكــم تاريخكم في 
العمــل، والتجــارب التــي خضتموهــا، وميــدان العمــل الذي أنتــم فيه، 
كربالء هم من يعيشــون ويشــتغلون  كثــر الناس فهما لواقعة  حيــث إن أ
كثــر النــاس تعلقــا باإلمام  إن أ بهــّم الجهــاد والنضــال ضــد الظالميــن، و
الحسين؟ع؟، ومدرسته هم من عاش المجابهة مع الظالمين، ومن ناله 
الســجن أو المالحقة األمنية أو الغربة عن األهل واألصحاب، ومن رأى 

أحبابه بين شهيد وسجين وجريح ومظلوم ومضطهد.

كربــالء، مخاطبا  وقــف اإلمــام الحســين؟ع؟ فــي إحــدى مشــاهد 
 من أصحابــي، وال أهل 

ً
 أوفــى وال خيــرا

ً
أنصــاره: »فإّنــي ال أعلــم أصحابــا

، أال واّني اَلظّن 
ً
 عّني خيرا

ً
كم اهلل جميعا  من أهل بيتي، فجزا

ً
بيت خيرا

 فانطلقوا في 
ً
، واني قد أذنت لكــم جميعا

ً
يومنــا مــن هؤالء ااَلعــداء غدا

 ليس عليكم مّني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جماًل«. 
ّ

حل
وقد رفض هؤالء األوفياء التخلي عن نصرة إمامهم رغم سقوط التكليف 
الشرعي عنهم بعد إذن اإلمام لهم باالنصراف، فكان جهادهم ونصرتهم 

إرادة حقيقية. جهاد ونصرة بصيرة و
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لقــد تّنــوع أفراد الثلــة الكربالئية من أهل بيت الحســين وأصحابه 
إمــرأة، وكبيــر وصغيــر، وشــيخ وشــاب، وغنــي وفقير،  البــررة، مــن رجــل و
وأبيض وأسود، اجتمعوا على هدف المسير مع اإلمام الغريب، ونصرته، 

والشهادة دونه، ودون أهدافه السامية.

المشــاهد  مــن  واحــدة  هــي  المؤمنــة  الكربالئيــة  الثلــة  دور  إن 
كربــالء، وأعطــت الــدروس والعبــر لعشــاق نهــج  التــي رســمت ملحمــة 
كربــالء أعطــوا أمثلة ودروســا  الحســين؟ع؟، حيــث أن 73 شــخصا فــي 
كربالء  كلهــا، فكان لكل شــهيد وناصر للحســين؟ع؟ في  حيــة للبشــرية 

قصة وعبرة. 

إن مــن أهــم المهــام الملقــاة على الحــركات النضاليــة والثورية، بل 
والمجتمعــات والشــعوب التي تثــور على الظلم واالضطهــاد هو صناعة 
الثلــة المؤمنــة مــن أصحــاب البصائر والشــجاعة، فهــم - أي هؤالء من 
أصحاب البصيرة والشــجاعة والدراية-، هم من تلقى عليهم مســؤولية 
قيــادة المجتمــع فــي ظــروف الســلم والحــرب والمواجهــة، ومــن يلقــى 
كثر  كفاءة، واأل كثر  ى، وذلك ألنهــم األ كاهــل التضحيات الكبر عليهــم 
كثــر قدرة علــى تقديم التضحيــات، وألنهم  كثــر بصيــرة، واأل درايــة، واأل
كثــر قابليــة لمواصلة الطريق الذي يؤدي إلحدى نتيجتين: الشــهادة  األ
كلــى  كمــا حــدث للحســين؟ع؟، أو النصــر الميدانــي والعســكري، وفــي 
النتيجتين يحقق المؤمن البصير النصر المعنوي والروحي ألنه يكون قد 
أدى تكليفــه الشــرعي، ونــال رضــا اهلل ســبحانه. فال هزيمــة في قاموس 
المؤمــن المجاهد البصير، والانكســار، والخشــية مــن ضياع التضحيات 
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في سبيل اهلل سبحانه.

نــود فــي هذا اللقاء أن نؤكد على مجموعــة من المبادئ والمفاهيم 
كربالء العظيمة. المستسقاة من وحي مدرسة عاشوراء، وملحمة 

)ليكن هدفنا صناعة المؤمن الثوري الحركي صاحب البصيرة(

إن أهــم األوصــاف التــي وصــف بها اإلمــام الحســين؟ع؟ وأصحابه 
وأهــل بيتــه هــو »أهــل البصائر وفرســان المصــر«، وهي أوصــاف أطلقها 
كانوا يبــرزون في الميــدان، فكان  أعــداء الحســين علــى أنصــاره عندمــا 
قــادة معســكر يزيــد يصرخــون فــي جنودهــم )ويلكــم يا حمقــاء، مهال، 
أتــدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرســان المصــر، وأهل البصائر، وقوما 

مستميتين..(.

كانوا يقارعــون ويبرزون للميدان  وذلك ألن أصحاب الحســين؟ع؟ 
بالحجــة والخطــاب والمنطق، مقرونا بحملهم الســيف، وصوالتهم في 

الميدان، فكانوا أهل معرفة ودراية ومنطق وبصيرة.

وهكــذا يجــب أن نكون، ويجب أن نتواجــد في المواطن و المواقع 
والميادين الثقافية والفكرية لكي نظهر  للمجتمع وللشعب وللعالم لماذا 

نهجنا العقائدي والمقاوم والسياسي هو نهج سليم وناجع وصحيح،

 وهنــاك تجــارب حيــة امامنــا لحــركات إســالمية وغيــر إســالمية، 
ولقادة ثوريين إســالميين وغير إســالميين، اســتطاعوا أن يكســبوا قناعة 
الشــعوب الحــرة، والعالــم الحــر، وأن يعممــوا تجربتهــم وفكرهم، ونشــير 
باختصــار إلــى تجارب، وهــي تجربتــي اإلمامين الخمينــي والخامنئي، 
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وتجربتي جيفارا ونلسون مانديال.

أيهــا األحبــة، إن مــن أهــم المســؤوليات الملقــاة علينــا اليــوم هــي 
صناعة القيادات الشبابية المؤمنة، ممن يمكننا أن نطلق عليهم »أهل 
البصيــرة وفرســان المصــر«، أي أهــل البصيــرة والدرايــة، والمهــارة، ومــن 

كافة. يمتلكون أدوات النضال والمواجهة في الميادين 

فــي هــذا المقــام النتحــدث فقط عــن صناعــة القيــادات الحزبية 
إنمــا هنــاك حاجة لصناعــة القيــادات المجتمعية، في  والتنظيميــة، و
مؤسســاتنا الدينيــة واالجتماعيــة، مــن المســجد والحســينية والهيئات 

الثقافية، وغيرها.

ورد  في الدعاء الشــريف المروي لصاحب العصر والزمان، الحجة 
المنتظر »عجل اهلل ظهوره وجعلنا من أنصاره«: »اللهم إنا نرغب إليك 
كريمة، تعز بها اإلسالم وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا  في دولة 

فيها من الدعاة إلى طاعتك و القادة إلى سبيلك”.

كيــف نصنــع هــذه القيــادات، فهنــا البــد مــن العمــل الثقافــي  أمــا 
العميق، والتربية المعنوية، والتجربة في الميدان، من خالل االنشــغال 
كافة مهارات الحرب  بالعمل والهم اإلسالمي والجهادي، والتدّرب على 
كاديمية  الناعمــة، وغيرهــا مــن أنــواع المواجهات، ونيــل الدرجــات األ

التي تعين في ميادين ومجاالت الصراع المختلفة مع العدو. 

كمــا يجــب أن نتســلح بالمعرفــة والخبــرات فــي المجــال التقنــي 
المعلوماتــي، وأن نحســن مــن عملنــا مــن خــالل التــدرب فــي اإلدارة 
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الحزبية والمؤسساتية.

أيها األحبة...

كبيــرا فــي داخــل البحريــن، ويعيــش شــبابنا  إننــا نخــوض صراعــا 
كبيــرة، أهمهــا مايتعــرض لــه الشــباب والشــابات خصوصا،  تحديــات 
وأفراد المجتمع عموما من الحرب الناعمة والحرب النفسية ضد القيم 
ى مظاهــر الحربيــن النفســية  واألخــالق والتديــن، والثوريــة، ونحــن نــر
والناعمــة فــي جامعاتنــا، وأنديتنــا الرياضيــة، وفــي األســواق، ومواقــع 
التواصل االجتماعي، وذلك من أجل صناعة الشــاب والشابة الفارغين 
مــن البصيــرة والدرايــة والهــدف والمضمــون، ولكــي يتــم تفريــغ طاقات 
الشــباب بعيدا عن الحاجات واالهتمامات الحقيقية للشــعب، ولكي 
يتم اســتخدام جيل الشــباب في مشــاريع أعداء أمتنا وشــعبنا، بدل أن 

يكونوا جنودا لخدمة قضايا أمتهم وشعبهم.  

كافــة مجــاالت  أيهــا اإلخــوة األحبــة، العاملــون والناشــطون فــي 
وميادين العمل...

مجــال عملنــا وجهادنا ليس فقط في ميــدان التظاهرات وميادين 
المواجهــات المشــروعة، حيــث يجــب أن يمتــد عملنــا ووجودنــا فــي 
المســاجد، والحســينيات، واألنديــة الرياضية والثقافيــة، والجامعات، 
ومؤسســات المجتمع الخيرية، وباالســتفادة من األدوات المناسبة لهذه 

المواقع والمؤسسات.

يجــب أن النســمح للعصابة الخليفية أن تــزوي المؤمنين الثوريين 
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كما يجب أن النســمح ألنفســنا بإغفال أننا يجب  من مواقع المجتمع، 
أن نتواجد، ونكون في وسط الحاضنة االجتماعية والشعبية.

أيها األحبة المجاهدون ...

لقــد ثبــت بالتجربــة بــأن خــوض غمــار التحديــات والمواجهــات 
الثقافية واألمنية والسياســية وغيرها من أنواع المواجهات اليتم إال عبر 
العمــل العقائــدي واإليديولوجي العميق، ومن خالل العمل المؤسســي، 
وعبــر الحــزب العقائــدي، والــذي يســتمد عمقــه مــن الشــعب، وعبــر 
المؤسســات العقائديــة والمؤدلجــة بالفكــر والثقافة الثوريــة والتحررية، 
كانــت فــي الجمهوريــة اإلســالمية أبــان  ولنــا تجــارب شــاخصة ســواء 
انتصــار الثــورة، أم فــي تجربــة حــزب اهلل وعمله الرائد فــي نصرة قضايا 
األمة والمستضعفين، أم في تجربتي الحشد الشعبي في العراق، وأنصار 
اهلل في اليمن. بل أن تجربة الصراع مع النظام الخليفي أثبتت الحاجة 
كربالء الحســين؟ع؟ فلقد  إلــى النهــج الثوري الذي يســتمد جــذوره من 
أنطلقت فكرة نشــوء تيار الوفاء اإلســالمي على هذا األساس، ونحن في 
البحريــن بحاجــة إلى الســعي حثيثا الســتكمال بناء الحــزب العقائدي 
السياسي المقاوم، وأن يكون عملنا مبنيا على الرؤية الشاملة في العمل، 
ى  وأن النخشى من االنتماء إلى فكر وعقيدة الوالية التي أحياها مرة أخر
السيد اإلمام روح  اهلل الموسوي الخميني؟ق؟، وحفظها السيد القائد آية 

اهلل العظمى الخامنئي؟ظد؟.

الحــزب الــذي نطمــح لــه ثالث ســمات، مرتبــة بحســب األولوية: 
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عقائدي، ومقاوم، وسياسي، وعلى هذا األساس يجب أن نبني مؤسستنا 
وتنظيمنا، وعلى هذه الثالثية يجب أن نصنع الثلة المؤمنة، والقيادات 
كل ميادين المجتمع، وعلى  الشــبابية التي تمثل مشــاريع لقيادات في 

مختلف المستويات.

ونحــن في موســم عاشــوراء الحســين ، حيــث رفعنا شــعار »صمود 
ى، ســيما أســتاذنا،  ومقاومــة« يجــب أن نجــدد العهــد مع قادتنا األســر
الوهــاب  عبــد  المجاهــد  األســتاذ  فضيلــة  والجهــاد،  البصيــرة  أســتاذ 
حســين »فرج اهلل عنه«، ولشــهدائنا األبرار في ميادين الصراع السياســي 
والميداني وساحة المقاومة المشروعة، مستلهمين من دمائهم الطاهرة 
كافة األهداف، ونكون بحق من الممهدين  إرادة االستمرار حتى تحقيق 

لظهور صاحب العصر والزمان »أرواحنا له الفداء«. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...



كلمة تضامنية مع أسرى الشعب في سجون النظام

للسيد مرتضى السندي

1 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
والصالة والســالم على أشــرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين، عظم اهلل أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبداهلل 
الحســين عليه الســالم. السالم على الحسين، وعلى علي بن  الحسين، 

وعلى أوالد الحسين، وعلى أصحاب الحسين ورحمة اهلل وبركاته.

نلتقي في هذه الليلة معلنين التضامن مع إخوتنا وأعزتنا المعتقلين 
إذ نقف هذه الوقفة نؤكد  المضربين عن الطعام في سجون الظالمين. و
علــى أن قضيــة المعتقلين هي قضية رئيســية في ثورتنا، ثورة 14 فبراير. 
المعتقلون هم وقود للثورة، هم قادة الثورة، هم رجال الثورة الذين بهم 
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انطلقت واستمرت. إن السبب الرئيس الذي دفع النظام الظالم العتقال 
هــؤالء الشــبان هــو ألنهم يمثلــون عنفــوان الثورة، وقــد ظّن بــأن اعتقاله 
لهــؤالء الشــباب ســيقضي على الوهــج الثوري فــي بحريننا األبيــة، ولكن 
بوعــي شــعب البحرين، وصبر شــعب البحريــن ال زالت الثورة مســتمرة، 

الم ورغم المعاناة.  رغم الجراح ورغم اآل

اليــوم األخــوة المعتقلون ُيضّيق عليهم في داخل الســجن، وُيشــّدد 
عليهــم فــي داخــل الســجن، مــن أجــل ثنــي إرادتهــم، وكســر عزيمتهــم، 
حينما ُيحَرم المعتقلون من أبســط حقوقهم من إحياء شــعائر اهلل، ومن 
كات  اللقــاءات مــع أهلهم، ومن اللقاءات فيمــا بينهم، وكل هذه االنتها
كســر إرادتهــم، وثنــي عقيدتهم،  فــي حــق المعتقليــن الهــدف منهــا هــو 
خصوًصا بعد الضربة الموجعة التي تلقاها نظام آل خليفة من عملية 
ى مطلــع العام، وهــذا األمر دفع  التحريــر البطوليــة لمجموعــة من األســر
النظــام إلــى أن يتخــذ إجراءات تشــديدية وتغليظية مــن أجل حرمان 

المعتقلين من أبسط حقوقهم في داخل السجون. 

كل هؤالء معتقلون ظلًما  الحــق األول لهــؤالء المعتقلين هو الحرية، 
وجوًرا، وحّقهم هو أن يكونوا أحراًرا جميًعا وبال اســتثناء، فحقهم األول 
كفصائل معارضة وكشــعب بحراني  هو أن يكونوا أحراًرا وهذا ما نســعى 
أن نحققه، وجب أن يكون هؤالء في بيوتهم، وفي وظائفهم ومدارسهم 

وفي جامعاتهم، هذا هو المكان الطبيعي لهم.

حقهــم األول هــو الحريــة، ولكــن مــع ذلــك اعتقلهــم النظــام، وفــي 
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كل العالم يعترف بها، ولكن  داخل الســجن لهم حقوق، وهذه الحقوق 
كل األعراف الدوليــة والقوانين الدولية،  هــذا النظــام الظالم داس علــى 
كحق  وانتهــك حتــى هــذه الحقوق البســيطة التي هي داخل الســجن، 
ى في داخل  اللقــاء مــع األهــل، واالتصال بهــم، وحق اللقــاء بين األســر
الســجن، وحق إحياء الشــعائروالعبادات. اليوم أحبتنا المعتقلون حتى 

ل عنهم وُيضّيق عليهم فيه.
ّ
الطعام ُيقل

إذالل  كل هــذه األمــور هدفهــا أمر واحد، هــو إذالل هذا الشــعب، و
المعتقليــن وكســر إرادتهم، وما حصل في انتفاضة ســجن جو، انتفاضة 
ى ال زالوا وقــوًدا للثــورة بحق،  مــارس، أثبــت للنظــام بــأن هــؤالء الألســر
ولــم تنكســر إرادتهم، ولن تنكســر عزيمتهم، لذلك أمعــن في إذاللهم وفي 

كسر إرادتهم. قمعهم وفي تعذيبهم من أجل 

اليــوم حينمــا ُيضّيق النظــام ضد المعتقلين هو يريــد أن ُيضّيق أفق 
المعتقلين، فيبدأ المعتقلون يفكرون فقط في زيادة الطعام، ففي السابق 
كانــوا يخرجونهــم مــن الزنازيــن 24 ســاعة، أما اآلن أصبحــوا يخرجونهم 
ســاعة واحــدة، لكــي يلتقــوا ويغســلوا مالبســهم ويقضــون حوائجهــم، 
فيطالــب المعتقلــون بالخــروج لمدة أربع ســاعات بدل ســاعة واحدة. 
حقهــم الحقيقــي هــو الحريــة، وأن ال يكــون مكانهــم الســجن، ويجــب 
ى بذلــك. لكن من خالل التضييق والتشــديد يحاول  أن يطالــب األســر
النظــام أن يضيــق أفــق المعتقليــن، ويجعلهــم يفكــرون بزيــادة ســاعات 

الخروج إلى الفضاء الخارجي، بدل المطالبة بالحرية.
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المعتقلــون أوعى من ذلك، لذلك حينمــا جاءت الوفود للتفاوض 
كانــت واضحة من البداية، وســردوا  كان المعتقلــون واعيــن، وأهدافهــم 
كيد عليه وتذكيــر الناس به هو حق  مطالبهــم، والحــق الــذي ينبغي التأ
كل هــؤالء يجــب أن يكــون مكانهم في بيوتهم، مــع أهلهم مع  الحريــة. 
كراســي الجامعــات والمــدارس، و فــي وظائفهــم، أحــرار ال  أحبتهــم فــي 

تقيدهم هذه األغالل وهذه القيود.

نحن اليوم ومن خالل هذه الوقفة التضامنية نعلن تضامننا معهم، 
وهــم الذيــن يخوضــون معركة األمعاء الخاوية، من خــالل إضرابهم عن 
كانت  الطعام. لألسف الكبير ال يوجد مجتمع اليوم يتمتع بالحرية، ولو 
مثــل هــذه القضيــة في أي بلد مــن البلــدان -حتى في الكيــان اللقيط 
إســرائيل- لوجدنــا ضجــة، فهناك أنــاس يتداعون إلى حقوق اإلنســان، 
ويدافعــون عــن المعتقليــن الفلســطينيين، ويدفعــون في اتجــاه تحقيق 
المطالــب، إال فــي البحرين. ذلك ألن نظــام آل خليفة مدعوم من قبل 
 من الواليات 

ً
الواليات المتحدة األمريكية، و يلقى دعًما مباشًرا وتغطية

المتحدة األمريكية ومن اإلدارة البريطانية.

كل مــا يصيــب هــؤالء المعتقلين،  لذلــك نجــد هنــاك تعامــي عن 
كل ما يصيبهم، فال نجد منظمات يمكنها أن تشكل  وغّض الطرف عن 
ضغط حقيقي على النظام، وهناك طلب من المفوضية السامية لزيارة 
إلــى اليــوم لم يســمح لهــم بدخــول البحرين.  الســجون فــي البحريــن، و
لألســف الكبيــر حينمــا تقف الــدول االســتكبارية وتدعم هــذه األنظمة 
الطاغوتيــة ال نجــد هنــاك ضغًطــا حقيقًيا على هــذه األنظمة من أجل 
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تحقيق مطالب الناس.

البعــض يطــرح إشــكال، ماهــو الشــيئ الــذي يدفــع النظــام لتحقيق 
المطالب؟، هم يحاولون أن يوصلوا فكرة للمعتقلين بأنه إذا جعتم فقد 
تموتون، بمعنى أنه لن نغّير من الواقع شــيء، فما الذي يدفع الســلطات 

الخليفية إلى أن ترضخ إلى مطالب المعتقلين؟ 

الصبــر وطــول النفــس، والضغــط علــى النظــام مــن داخــل وخــارج 
ى. النظام  الســجون هو من يدفع لتحقيق المطالب والتفريج عن األســر
كما يخشاها في خارجه، والتمرد  يخشى من التمرد والثورة في السجون 

في داخل السجن يمكن أن ينتقل لخارجه، والعكس صحيح. 

نحــن نســاند هــذه الخطوة ونشــجعها، ونعلن تضامننــا الكامل مع 
أخوتنا المعتقلين، ونســأل اهلل ســبحانه وتعالى أن يعّجل بالفرج عنهم، 
بحق هذه األيام وهذه الليالي العظيمة، وأن يثّبت أقدامهم، وأن نكون 

األوفياء لهؤالء المعتقلين.

أخوتنا، وأعزائنا، وأهالينا، وأحبتنا، ما يربطنا بهؤالء المعتقلين ليس 
الدم والنسب، الذي يربطنا بهؤالء المعتقلين هو وحدة القضية، البعض 
يتصــّور أنــه إن لــم يكن من أهالينــا معتقلين فنحــن ال يعنينا المعتقلين 
بشئ، ال، هؤالء المعتقلون لم يدخلوا السجن من أجل قضايا شخصية، 
هؤالء دخلوا السجن من أجلي ومن أجلك، واليوم يقاسون األمّرين من 
أجلــي وأجلــك، لذلــك قضيــة المعتقلين يجــب أن تبقــى قضية حّية 
كل الشــعب البحرانــي. يجــب أن نحيي القضيــة، ويبقى  فــي وجــدان 
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كيف نحّرر هؤالء  كل أبناء البحرين هو أن نفكر  هدفنا جميًعا، وهدف 
ص هؤالء المعتقلين من سجون الظالمين.

ّ
المعتقلين، وكيف نخل

اللهم اجعلنا من َمن ينتصر به إلى دينك، وأن يفرج عن المعتقلين 
البحريــن  شــعب  أبنــاء  عــن  يفــرج  وأن  الســجن،  داخــل  فــي  األحــرار 
أميــر  ينصــر شــيعة  وأن  ينصــر شــعبنا،  وأن  المظلوميــن،  المضطهديــن 
كل مكان على من ظلمهم، والســالم عليكم ورحمة  المؤمنيــن؟ع؟ فــي 

اهلل وبركاته.



كلمة تضامنية مع أسرى الشعب في سجون النظام

للدكتور راشد الراشد

1 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن 

الطاهرين.

نجتمــع فــي هــذه الليلة، في هذه اللحظات ونحن نســتقبل شــهرا 
عظيما، شــهرا للعزة واإلباء والكرامة والشموخ ورفض الظالمين والطغاة، 
ونجتمــع مــن أجل ثلة من األحبة واألخوة من المؤمنين الذين يرزحون 

تحت نظام حكم ظالم وغاشم في سجونه، و يعانون األمّرين.

كانو  ــق بقضية هؤالء األبطال الذين 
ّ
نتوقــف عند ثالث نقاط تتعل
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قادة في الحراك والثورة، واليوم هم أيضا قادة وهم بين قضبان السجون، 
كل القســوة والتوّحش  تحــت تأثيــر مواقفهم البطولية وصمودهم، ورغم 
الذي استخدمه نظام آل خليفة لكسر إرادة هؤالء إال أننا نجد أن هناك 
كزبــر الحديد، حقيقة أعجــزوا مكينة هذا النظام القمعي من أن   

ً
رجــاال

إرادتهم وصمودهم وصبرهم.  تنال من عزيمتهم و

كانــو يتحركون في الشــارع، و يتقدمــون الصفوف  هــم قــادة عندما 
األماميــة ليرفعوا مطالب شــعبنا، مطالبنا جميًعــا نحو الحرية والعدالة 
ج غيرهــم وجلس علــى مقاعد االحتيــاط، ولكنهم  والكرامــة، ربمــا تفــّرَ
كل نداء إلنقاذ هــذا الوطن مما  كل لحظة، يلّبــون  كانــوا حاضريــن فــي 
يمّر فيه من محنة قاسية ومؤلمة، شاءت األقدار والظلم الفاحش لهذا 
النظام ولتمكين االستكبار له أن يعتقل هؤالء، وأن يزّج بهم في السجن، 
وأن يتعرضــوا ألبشــع أنــواع وصنــوف التعذيــب واإليــذاء. ال نتكلــم عــن 
كســر هامتهم  إنمــا التوحــش في االنتقام بغية  مجــرد اإلهانــة واإلذالل و

كانت وما زالت مرتفعة. التي 

كمــا ندين أشــد اإلدانة ممارســات النظام  نعلــن تضامننــا الكامــل، 
كل هــذه الجرائــم التــي  الدكتاتــوري وزمــرة الطاغيــة حمــد، ونســتنكر 

كراماتهم وفي إنسانيتهم وفي حياتهم. تستهدف هؤالء في 

لســنا مــن يدعــي أن هنــاك تعذيــب ممنهــج وممارســات حاطــة 
باآلدميــة والكرامــة اإلنســانية إلى أبشــع الحــدود دون دليــل، بل عهناك 
الف مــن الكلمــات، وآالف الصفحــات والتقاريرالدوليــة التي  شــرات اآل
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كات والجرائم التي يمارســها هــذا النظام من  تتحــدث عــن هــذه االنتها
كل مكان، لينالوا من الشعب،  خالل أجهزته القمعية التي استوردها من 
ولينتقموا من حركة هذا الشعب الُمطاِلب بالعدالة، والُمطاِلب بالتغيير 

السياسي وحقه المشروع في تقرير المصير.

أقول لهؤالء األبطال وهم قادتنا الحقيقيون:

نحــن معكــم، نســتلهم منكــم الــروح والشــهامة والمــروءة والصــدق 
كامل المطالب التي  واإلخالص، وسنواصل معكم الدرب حتى تحقيق 
خرجنــا جميًعــا من أجــل تحقيقها، لرفــع الضيم والظلــم والحيف عن 
كاهــل شــعبنا األبي، ولقد أوصلتم رســالتكم لكل العالــم،و وأعدتم األلق 
كنا المطلبي العادل والمشــروع. نجحتم في إســماع هذا العالم  إلى حرا
أن هناك نظاما دكتاتوريا مســتبدا متوحشــا يمارس أبشع أنواع وصنوف 

التنكيل والممارسات الحاطة بالكرامة اإلنسانية.

أيها األبطال، أيها القادة: أوصلتم رســالتكم إلينا جميًعا في الداخل 
 ال زالوا على العهد، وال زالوا ينتظرون اللحظات 

ً
والخارج بأن هناك رجاال

الحاســمة لتحقيق هذا التغيير، و وأنهم مســتعدون لتلبية نداء الحرية 
والكرامة أينما دق وأينما طرق الباب.

أيها القادة: أوصلتم رســالتكم للنظام وللطاغية حمد بأن هاماتكم 
عاليــة، ولــن تنكســر إرادتكــم، ولــن تنحنــي هــذه الهامــات إال بتحقيــق 

المطالب.
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إلــى المجتمــع  أيهــا األبطــال: أوصلتــم رســالتكم إلــى هــذا العالــم و
الدولي ليكتشف حقيقة هذا النظام ووجهه القبيح الكالح الذي يمتهن 

الجريمة الغتصاب السلطة واحتكار الموارد.

أيهــا القــادة: إننــا مدينــون لكم بهــذه المواقف وبهذا الصمــود وبهذا 
الصبــر، اســتلهمنا منكــم الكثيــر الكثير ممــا يعيننا علــى مواصلة الدرب 

إلنقاذ هذا الوطن.

كلمة قصيرة إلى هذا المجتمع الدولي:

 بأننا 
ً

المجتمــع الدولــي الــذي أثبتت أحداثنــا في البحرين خاصــة
كبيرة جًدا بأن هناك مجتمعا دوليا ربما يســاعد  كنا نعيش في خدعة 
فــي تحقيــق العدالة فــي وطن من األوطان، أو في تحقيق مبادئ حقوق 
اإلنســان فــي مكان ما، ولكن الحقيقــة المؤلمة أن هذا المجتمع الدولي 
اليــوم مــا هو إال غطاء للهيمنة ولالســتعباد، هذا المجتمع الدولي الذي 
يتفــّرج علــى الضحايــا، ويكتفــي باســتصدار بيانــات ربمــا يديــن فيهــا 
بعــض الممارســات لدغدغة العواطــف ولتبريد الغليان الشــعبي عندما 
يتعــّرض شــعب مــن الشــعوب إلى هــذا الحجم مــن القمــع واالضطهاد، 
يرتفــع منســوب الغضــب فتأتي هذه المنظمات باســم حقوق اإلنســان 
كاذًبا بأن هذا المجتمع الدولي قد يتخذ   

ً
لتصدر تقريًرا لتبّرد وتزرع أمال

قــراًرا فــي تحســين األوضــاع، أو فــي تعزيز مبــادئ الديمقراطيــة وحقوق 
كل يوم أنه راٍع ومدبر لكل ما يجري ويقع  اإلنسان، ولكننا نكتشف في 
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كل  كشــعوب مضطهدة ومســتضعفة ومحرومة، و يمارس ضدنا  علينا 
ألــوان االنتقــام والتنكيل ألننا نطالب بقيم يّدعي هــذا المجتمع الدولي 
كالديمقراطيــة، طالبنــا باالحتكام إلــى صناديق  أنــه يحميهــا ويصونهــا 
االقتــراع؛ جابهونــا بالرصــاص والدبابــات والشــوزن والغــازات المســيلة 

للدموع، طالبنا بالعدالة؛ فانتقموا منا شر انتقام.

هــذا المجتمــع الدولي الــذي ينفذ اســتراتيجية ممنهجة للســيطرة 
علــى شــعوبنا وعلــى عالمنا ال يمكن أن يكون هو أيًضــا المالذ أو المكان 

الذي نرتجي منه أن يغّير شيء في بلدنا.

كلمــة إلــى هذا النظــام المتكّبر برمزه المغــرور والمتعجرف الطاغية 
حمد:

رجالنــا وقادتنــا فــي الســجون يضربون عــن الطعام منذ 19 ســبتمبر 
إلــى اليــوم، وال زال أخوانهــم فــي خنادقهــم وفــي مواقعهــم حاضريــن  و
وجاهزيــن، لــن تســتطيعوا أن تحرفــوا البوصلــة والمســار مــن المطالبــة 
كانت قضية  إذا  بإســقاطكم وتغييــر نظامكــم، وهــو نظام شــر مطلــق، و
الضغــط علــى هــؤالء المعتقليــن وهــذا التوّحــش القاســي لكــي تحرفــوا 
كل  كان هدفكم من  إذا  بوصلــة المطالبــة بالعدالــة فأنتم مخطئــون، و
لوا مسار المطالب من إسقاطكم إلى مطالب زيادة  هذه القسوة أن ُتحّوِ
وتحســين ظروف الســجناء فإنكم واهمون ومخطئون، بل هذه الجرائم  
كل  كمتكــم على  تزيدنــا إصــراًرا وثباًتــا علــى المطالبة بإســقاطكم ومحا

الجرائم التي ارتكبتموها ضد شعبنا المقهور بوجودكم.
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كمــا نحــن، وهــؤالء القــادة وهــم فــي ســجونهم ُيرِعــدون  ســنظل 
إصرارهم علــى العدالة وعلى  فرائصكــم بمواقفهــم الصلبة بصمودهــم و
كرامتنا من  كرامتنا ولن ننتازل عن جزء من  إننا لن نتنازل عن  الكرامة، و
أجل ســواد عيونكم، ولن نتوســل إليكــم لكي تطّعموا العملية السياســية 
بجرعات تحّســنون فيها وجهكم الكالح، وسنستمر في المطالبة بثبات 
إصرار بكامل االســتحقاقات الوطنية واجبــة التنفيذ بال مّنة  وعزيمــة و
وال رجــاء أو مكرمــة من طاغية مغرور متعجــرف، ونعلنها بأننا ماضون 
ومســتمرون حتى يتحقق الحلم الكبير ألبناء هذا الشــعب ووفاًء لدماء 
الشــهداء الذيــن ارتكبتــم جريمــة قتلهم بــدم بارد أنه ال يمكــن التعايش 

معكم بعد اليوم.

نتضامــن مــع قادتنــا األبطــال المضربيــن عن الطعــام، ونتقــّدم لهم 
إن النصــر بهــذه اإلرادة بات  كبــار علــى صمودهــم، و إ بتحيــة إجــالل و

ا.
ً
وشيك

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



كتاب »إضاءات في درب سّيد الشهداء«  إطاللة على 

لألستاذ عبد الوهاب حسين

كتــاب »إضاءات على درب ســيد  أعــاد تيار الوفاء اإلســالمي نشــر 
الشهداء« لألستاذ عبد الوهاب حسين، وبحلة جديدة، حيث يمتلك 
الكتــاب خاصية نوعيــة، وذلك للمحتوى الفكري العميق في اســتلهام 
إســقاطها على الواقع المعاش، ولكون الكاتب هو أحد  كربالء، و دروس 
أبــرز قيادات ثــورة 14 فبراير، ومن أبرز المفكرين والمنّظرين اإلســالميين 
في البحرين، ومنطقة الخليج، ويقبع حاليا في سجون النظام الخليفي.

صــدرت الطبعة األولى للكتاب في ســنة 2015 ميالدية، بمناســبة 
موسم عاشوراء.

فــي هــذه اإلطاللــة نعــرض شــذرات ومحطــات مهمــة فــي رحلــة 
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كربالء، ودروسها العظيمة. الكاتب لسبر ميادين 

عناصر النجاح لكل حركة

كان اإلمــام الحســين؟ع؟ يحمــل رســالة وهــو صاحــب قضيــة ولــه 
أهــداف عظيمة يســعى مــن أجل تحقيقها، فســعى وكانــت له مواقف 
فــي الحيــاة، وقــد ضحى بالنفــس والنفيس مــن أجلها، وحقــق نجاحا 
باهرا ومنقطع النظير في تحقيق أهدافه، التي هي عين أهداف السماء. 
وهذا يقودنا للتعرف على أهم العناصر لكل حركة تريد تحقيق النجاح، 

والعناصر هي:

العنصر )1(: اإليمان واليقين بالقضية.

العنصر )2(: البصيرة القيادية والتخطيط االستراتيجي.

العنصر )3(: السعي والحركة.

العنصر )4(: الصبر والصمود واالستعداد للتضحية.

العنصر )5(: الصدق واإلخالص.

وهذا العنصر هو الذي يعطي الحركة قيمتها في اآلخرة، ويعتبر أهم 
عامل من عوامل التأثير في القلوب والنفوس، وتحقيق النجاح الحقيقي 
للحركــة علــى المدى القريب والبعيد. فســعة وعمــق ونوعية تأثير دعوة 
كرم؟ص؟ فــي الناس على المدى الطويــل للتاريخ، هو  الرســول األعظــم األ
انعكاس إلخالصه. وســعة وعمق ونوعية تأثير ثورة اإلمام الحســين؟ع؟ 
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فــي النــاس علــى المدى الطويــل للتاريخ، هــو انعــكاس إلخالصه الذي 
كافــة األنبياء ماعــدا جده خاتــم األنبياء والرســل؟مهع؟  يفــوق إخــالص 
وكذلــك نجــاح اإلمام الخمينــي؟ق؟ في إقامة الجمهورية اإلســالمية في 
إيران، ونجاح حزب اهلل المظفر في مقاومة الكيان الصهيوني الغاصب 
لفلسطين واالنتصار عليه، هو انعكاس إلى إخالص النية هلل عز وجل. 
وكل مــن يريــد التأثيــر اإليجابي فــي النفوس والقلــوب، وتحقيق النجاح 
الحقيقــي لحركتــه، فعليــه أن يحقــق الصــدق واإلخــالص هلل عــز وجل 
إال فــال نصيب له من القبول عند اهلل عز وجل، ولن يحقق  فــي النيــة، و

النجاح الحقيقي المطلوب.

الصدق في إحياء عاشوراء

إخالص النية هلل سبحانه وتعالى في عملية اإلحياء. 	

الحــرص علــى تجلــي القيــم الروحيــة والحضاريــة في مراســيم  	
اإلحياء.

لتــزام باألحكام الشــرعية في مراســيم اإلحيــاء وتطهيرها من  	 اال
جميع المخالفات الشرعية.

لتــزام بخــط الواليــة والبراءة من الطواغيت، قــول اهلل تعالى:  	 اال
و�تِ  ا�غُ الّطَ ْر �بِ �غُ

ْ
ک َ َم�غْ �ی ّی �غَ �غَ

ْ
ُد ِم�غَ ال ْ �ش �غَ الّرُ َّ �ی �بَ

د �تَّ �غِ �تَ �ی ْکَراَه �غِی الّدِ >لَا اإِ
َوالّلُه  َها 

َ
ل َصاَم  �غِ ا�غ لَا  َی  �تَ

ْ ُو�ش
ْ
ال َوهتِ  ُعْر

ْ
ال �بِ ْمَسَک  اْ��تَ ِد  �تَ �غَ الّلِه  �بِ ِم�غ  وؤْ ُ َو�ی
رهت 256( �ت ٌم< )�ورهت ال�ب ٌع َعِل�ی َ�ِم�ی



32

عاشوراء البحرين 2017 

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2017   العدد األول

أصحابــه  	 وبأخــالق  الحســين؟ع؟  اإلمــام  بأخــالق  التخلــق 
األوفيــاء المخلصيــن، واالقتــداء بهــم فــي الســلوك والمواقــف 
الســامية والتضحويــة العظيمــة، الهادفة إلى إصــالح المجتمع 

وسعادة اإلنسانية وخيرها.

لتــزام بالعدل، ونبذ الظلم، ومقاومة الظالمين، وعدم الركون  	 اال
إليهم.

نصرة المظلومين والمستضعفين في األرض. 	

االلتزام بالوحدة ونبذ الفرقة والتنازع. 	

تجنب األعمال الضارة بسمعة الدين، وبمصالح العباد.  	

ولنعلم بأن البكاء والنحيب واللطم ال يعني صدق اإليمان وصدق 
المحبةوصــدق اإلحيــاء مــا لم يقترن ذلك بالعمــل الذي يعكس صدق 
تبــاع للخــط والمنهــج، واالقتــداء باإلمــام الحســين؟ع؟ وبأصحابــه  اال
األوفيــاء المخلصيــن فــي الســلوك والمواقف والبذل الســخي في ســبيل 
إقامة  اهلل تبارك وتعالى، وفي ســبيل مقاومة الباطل والظلم والرذيلة، و
المجتمــع الصالــح، فقد بكى الكثير من الناس على اإلمام الحســين؟ع؟ 
في حياته، ولكنهم خذلوه ولم ينصروه وأسلموه إلى أعدائه، حتى قتلوه 

غريبا عطشانا مع قلة من خيرة أهل بيته وأصحابه.

عاشوراء وحركة األمة

لقــد عّرفــُت الموكب الحســيني في مناســبات ســابقة بأنــه »حركة 
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األمــة بقيادة اإلمــام المعصوم أو نائبه في عصر الغيبة من أجل تحقيق 
أهــداف ثورة اإلمام الحســين؟ع؟ »فقد بدأت ثورة اإلمام الحســين؟ع؟ 
فــي يــوم الجمعة بتاريخ: )10 / محرم / 61هـ( واستشــهد في ذلك اليوم 
الحزين اإلمام الحسين؟ع؟ وأهل بيته وكافة أصحابه)رضوان اهلل تعالى 
إنما بقيت مشتعلة بقيادة األئمة؟مهع؟  عليهم( غير أن الثورة لم تنتهي و
إمامــا بعــد إمــام، ثــم بقيــادة الفقهــاء )رضــوان اهلل تعالى عليهــم(. وقد 
أراد أهــل البيــت؟مهع؟ للثــورة أن تأخــذ بعــدا شــعبيا مــن خــالل المأتــم 
والزيــارة )عــن قــرب وعن بعــد( والمســيرات العزائية، وكلها من تأســيس 
أئمــة الهــدى؟مهع؟ وكانــت أول مســيرة عزائية بقيادة اإلمام الســجاد؟ع؟ 
كربالء المقدسة أرض الشهادة والبطولة  حيث توقف  بعد رجوعه من 
عنــد حــدود المدينة المنورة وكلف أحد الشــعراء بدخولها ونعي اإلمام 
إخبارهم بالمكان الــذي ينتظرهم فيه اإلمام  الحســين؟ع؟ إلــى أهلهــا و
الســجاد؟ع؟ فخرجــوا رجــاال ونســاء شــيوخا وشــبابا وأطفــاال فــي بكاء 
وعويــل لتعزيــة اإلمــام الســجاد؟ع؟ فخطــب فيهــم ثم دخــل معهم إلى 
المدينــة المنــورة فــي أول مســيرة عزائيــة علــى اإلمــام الحســين؟ع؟ ولم 
ى التخصصية للثورة باإلضافة إلى  يهمــل أهــل البيت؟ع؟ األبعاد األخر
كان اهتمامهم؟مهع؟ بالثورة اهتماما شامال لكافة  البعد الشعبي، حيث 
األصعــدة والمســتويات مــن أجل بقائهــا ونجاحها في تحقيــق أهدافها  
وقــد تحدثــت في مناســبات ســابقة عن هــذه األبعاد  وأن نهايــة الثورة 
إقامــة دولة العــدل اإللهي  ســوف تكــون بظهــور اإلمــام الحجة؟جع؟ و
كربالء  العالمية. وحتى ذلك اليوم العظيم سوف يبقى شعار:»كل أرض 
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كافة األصعدة والمستويات. وكل يوم عاشوراء« قائما على 

دالالت خروج اإلمام الحسين من مكة المكرمة

ولقــد خــرج اإلمام الحســين؟ع؟ من مكة المكرمة فــي اليوم الثامن 
مــن ذي الحجــة، وهــو يوم التروية الذي يســتعد فيــه الحجاج للخروج 
من مكة إلى منى ألداء مناســك الحج، وصحب معه النســاء واألطفال، 

الت عديدة..منها: ولهذا الخروج دال

الداللــة األولــى: اإلصرار على الرفــض والمقاومة لالنحــراف والظلم 
والفســاد، وعــدم البحــث عن األعــذار للتنصل من المســؤولية الرســالية 
واإلنسانية الملقاة على عاتقه؟ع؟، فإنه من عباد اهلل المخلصين الذين 
إخــالص وتلقائية  يســتجيبون لنــداء الفطــرة والعقــل والدين بصــدق و
كسل، وال تأخذهم في اهلل لومة الئم، وال  بدون تردد أو تلكأ أو ضعف أو 
تضعــف مواقفهم الظنــون والهواجس والحســابات المادية الضيقة، وال 
يحجبهم عن اهلل تعالى والحق والكماالت اإلنسانية واآلخرة حجاب.

الداللــة الثانيــة: التخطيــط للمعركة فهــو يعلم بأن األعــداء مصرين 
علــى قتلــه والتخلص من معارضتــه الصلبة لهم، وهو يعلــم بأن مصيره 
إلــى القتــل، ولكنــه لم يتــرك لقاتليه فرصة اختيــار مكان وزمــان وكيفية 
القتــل، وكان حملــه للنســاء واألطفــال، جــزء مــن التخطيط لمســتقبل 
المعركــة وتوفيــر شــروط نجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا، ونحن نــدرك اليوم 
الدور الذي لعبه وجود النســاء واألطفال في نجاح المعركة، فلوال وجود 
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النســاء واألطفال لما اســتطاعت الثورة أن تحقق أهدافها، فنجاح الثورة 
كان يتوقــف علــى الفصــول الالحقــة للقتل، باإلضافة إلى القتل نفســه، 
 عن ثورة اإلمام الحسين؟ع؟ 

ً
ولوال وجود النساء واألطفال لما سمعنا شيئا

وفصولها، ولكنه التخطيط ودقة التنفيذ، هو الذي خلد لنا الثورة وأتاح 
للنــاس فرصــة جني ثمارهــا الطيبة على مــدى التاريخ الطويل، فســالم 
اهلل التــام البالــغ علــى اإلمــام الحســين؟ع؟، وعلــى أوالد الحســين، وعلى 
أصحاب الحســين، والســالم التام البالغ على أخته أم المصائب زينب 
كربــالء، التــي حفظت وصيــة أخيها اإلمام الحســين؟ع؟ونفذتها  بطلــة 
كمــا يجــب أن تنفــذ. روي أن محمد بن الحنفية؟ضر؟ جاء ألخيه اإلمام 
الحســين؟ع؟ فــي الليلــة التي ســار فــي صبيحتها إلــى العراق، فقــال له: 
إني أخاف أن يكون حالك  عرفــت غــدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، و
حال من مضى.. فأقم هنا، فإنك أعز من في الحرم وأمنعه، فقال اإلمام 
الحســين؟ع؟ في جوابه: أخاف أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، 
كــون الــذي تســتباح بــه حرمة هــذا البيت، فأشــار بــن الحنفية على  فأ
اإلمــام الحســين؟ع؟، بالذهــاب إلى اليمــن أو بعض نواحــي البر، فوعده 
اإلمــام الحســين؟ع؟ بالنظــر في هــذا الرأي، وفي ســحر تلك الليلة باشــر 
اإلمــام الحســين؟ع؟ الخــروج من مكة، فأتاه أخــوه محمد بن الحنفية، 
وأخــذ بزمــام ناقته وقد ركبها وقال: ألم تعدني النظر فيما ســألتك ؟ قال 
اإلمــام الحســين؟ع؟: بلى.. ولكــن بعد ما فارقتك، أتاني رســول اهلل؟ص؟ 
وقال: يا حســين: اخرج فإن اهلل تعالى شــاء أن يراك قتياًل، فاسترجع بن 
الحنفية، وسأل اإلمام الحسين؟ع؟ عن حمل العيال وهو على مثل هذا 
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الحال ؟ فقال له اإلمام الحسين؟ع؟: قد شاء اهلل تعالى أن يراهن سبايا.

الداللة الثالثة: أن اإلمام الحسين؟ع؟ لجأ إلى خطوة سلبية مثيرة في 
الرفض والمقاومة تتمثل في توقيت الخروج ليهز بذلك الضمير اإلسالمي 
وينبه المسلمين إلى خطورة الوضع القائم في الساحة اإلسالمية آنذاك، 
وليدلــل علــى ضــرورة التنويع في األســاليب والوســائل لتحقيــق األهداف 
الرســالية واإلنســانية المشــروعة، وصدق الشــاعر إذ يقول: »لقد أســمعت 
لــو ناديــت حيــا.. ولكــن ال حياة لمــن تنــادي« وكان مــن الممكن لبعض 
أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب المريضة، المحبوسين وراء المواقف 
، والمقيدين بأغاللها الثقيلة المرهقة، المجيرة لخدمة 

ً
المحسومة سلفا

مطروحات جامدة ومصالح ومكتسبات وامتيازات غير مشروعة، كان من 
الممكن ألولئك النفر أن يقولوا: بأن اإلمام الحسين؟ع؟ قد تالعب بالدين 
كما قالوا عنه؟ع؟ أنــه أراد بحركته  مــن أجــل أهداف سياســية رخيصة، 
كذلك،  الفتنة وشق صفوف المسلمين، أو من شأن حركته؟ع؟ أن تكون 
ولكن اإلمام الحســين؟ع؟ وهو الصراط المســتقيم والميزان القويم للدين 
كلها في غاية  كان؟ع؟ فــي جميع مواقفه وفــي حياته  والعقــل والفطــرة، 
الصدق واألمانة مع اهلل جل جالله ومع الناس ومع نفســه، وأنه يســعى 
كلها  كله، ونذر حياته  كل الحب وعشقه بقلبه  لمرضاة اهلل الذي أحبه 
في سبيله تعالى وتحصيل مرضاته سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون 
، وفي ســبيل خدمة العباد والمصالح الجوهرية للدين واألمة، 

ً
كبيرا  

ً
علوا

والحصول على السعادة الحقيقية لنفسه وللناس في الدنيا واآلخرة، ولم 
يســع طــوال حياته أو في شــيء مــن جهــاده؟ع؟ وراء الوهــم أو للحصول 
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علــى مصالــح خاصة وحقوق زائفة ومكتســبات غير مشــروعة، ولهذا لم 
يعــر المرجفين والمفســدين فــي األرض والجهلــة والمنافقين أيــة أهمية، 
إغراءاتهم التأثير عليه  ولم يستطيعوا بأراجيفهم وأباطيلهم وضغوطاتهم و
وتغيير مواقفه الرسالية واإلنسانية التي أراد بها وجه اهلل سبحانه وتعالى 
والمحافظة على مصالح الناس الحقيقية المادية والمعنوية ومكتسباتهم 
المشــروعة وصيانتهــا مــن الضياع أو الســلب على أيدي األشــرار والحكام 

المستبدين وغيرهم من الظلمة والمفسدين في األرض.

شخصية الثائر انعكاس لصفات اإلمام الحسين؟ع؟

فقــد انتهــج؟ع؟ النهــج اإلصالحي المقــاوم، بكل إخــالص، وبدون 
شــائبة مــن ريــاء أو ســمعة. قــال؟ع؟ فــي وصيتــه ألخيــه محمــد بــن 
 
ً
 وال بطرا

ً
الحنفيــة؟ضر؟ قبيــل خروجــه؟ع؟ من المدينــة: »لم أخرج أشــرا

إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي«. ، و
ً
 وال ظالما

ً
وال مفسدا

: يعني لم أخرج مــن أجل الدعايــة واإلعالم، أو من 
ً
لــم أخــرج أشــرا

أجل الرياء والسمعة، ولم أخرج لكي يقول الناس سمعنا الحسين يقول 
كذا، وتتناقل وســائل اإلعــالم ذلك، وتكون  كــذا، ورأينــا الحســين يفعل 
للحســين؟ع؟ بذلــك ســمعة عند الناس. ولــم أخرج من أجل الســلطة 

واالستعالء على الناس.

 أو لشــيء ال يســتحق، لــم أخرج من 
ً
: يعنــي لــم أخرج عبثا

ً
وال بطــرا

إنمــا خرجــت لشــيء فــي غايــة األهميــة، لم  أجــل التفاخــر أو ســواه، و
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أحــرج مــن أجل توجيه المجتمــع لغير الوجهة الصحيحــة التي يجب 
إنما  أن يتوجه إليها. لم أخرج لكي أحرفه عن الوجهة الصحيحة له، و

خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي....الخ.

كان تحت تأثير   
ً
 جدا

ً
فهذا التوجيه اإلصالحي المقاوم النزية جدا

االلهي. العشق  

حوار حول عاشوراء مع منتديات العترة الطاهرة

كيف نخلق الروح الحسينية من منابرنا؟ السؤال األول: 

الجــواب: أواًل: أن نتعــرف من خاللها على الشــأن العظيم، والمنزلة 
الرفيعةلإلمــام عنــد اهلل جــل جاللــه وقربــه القريــب منه، ومــا يفرضه 

علينا االعتقاد باإلمامة من الطاعة.

واالتباع والتسليم لإلمام فيما يأمر به وينهى عنه ووجوب اإلقتداء 
به والتخلق بأخالقه، وأن ذلك هو الطريق إلى مرضاة اهلل جل جالله 

ودخول الجنة.

ى والزيــارة، إال  : أن نتعــرف علــى أنــه ال قيمــة لألحيــاء الذكــر
ً
ثانيــا

بســيرنا الفعلي على منهج اإلمام وطريقه في الحياة: الفكري والعقائدي 
والفقهــي والروحــي واألخالقــي، وباالقتــراب منه واالقتداء بــه والتخلق 
بأخالقــه، فــإذا نحــن فعلنــا ذلــك وعملنــا بــه، تحــل فينــا روح اإلمــام 
الحســين؟ع؟، ونكــون أبنــاًء روحانييــن بررة لــه، ونحمل بعــض صفاته 
العاليــة فــي المعرفــة والطاعــة والعبــادة واألخــالق، ومنهــا الشــجاعة 
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واإلخالص والتضحية في ســبيل اهلل تعالى، وتتكامل بذلك إنســانيتنا، 
ونقترب من اهلل الجليل األعلى، ونحصل على الدرجات العالية القريبة 
مــن اهلل ذي الجــالل واإلكــرام في الجنــة، وبهذا تخلق الروح الحســينية 

العظيمة فينا وفي المجتمع.

كيف يجب أن تكون؟ السؤال الثاني: المجالس الحسينية النسائية 

الجــواب: ال ينبغــي أن يكــون ثمــة فــرق بيــن المجالس الحســينية 
النســائية والمجالــس الحســينية الرجاليــة، إال بتســليط األضــواء علــى 
المســائل والموضوعات التي تخص المرأة في المجالس النســائية، وغير 
ذلك ينبغي أن تكون مشابهة للمجالس الحسينية الرجالية من حيث 
المســتوى وتنــوع الموضوعات وشــمولها لجميع جوانــب الحياة وغيره، 
ألن المــرأة ال تختلــف عن الرجل في التكليف الشــرعي العام وحاجتها 
للوعــي، ومــع وجــود بعــض النواقــص الكبيــرة والمهمــة فــي المجالــس 

النسائية، فإنه ينبغي على النساء الحضور إلى مجالس الرجال.

وفــي تقديــري ينبغــي أن تجمــع المجالس الحســينية بيــن الرجال 
والنســاء، وذلــك لحاجتنــا إلــى الثقافــة اإلســالمية الموحــدة المتنوعة 
والعالية، وال يجوز أن تتخلف ثقافة النساء عن ثقافة الرجال وتختلف 
عنهــا، أو أن يكــون بيــن النســاء والرجــال حجــاب فــي المعرفــة، ولهــذا 
ينبغــي إعــداد المآتم بحيث تكون مهيأة الســتقبال الرجال والنســاء في 
كبيرة  كأن تكون مؤلفة من صالتيــن، أو من صالة واحدة  وقــت واحــد، 
 
ً
ى مناســبة شــرعا مؤلفــة مــن قســمين بينهما فاصل أو أي تشــكيلة أخر
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، ثم تكون للنســاء مآتمهــن الخاصة لتلبية حاجاتهن وتنمية 
ً
وموضوعا

المواهب والقدرات النسائية. 

 أن ما نالحظه من جلوس الرجال في الصاالت 
ً
وفي تقديري أيضا

المهيأة، وجلوس النســاء في الشــوارع المفتوحة تحت أشــعة الشــمس 
وفي الحر والبرد والمطر

إجحاف بحقها،  وتحــت أعيــن المارة، فيه إهانة لكرامة المــرأة، و
وهــو خــالف األخــالق واآلداب اإلســالمية والحميــة والغيرة الشــرعية، 
ويجب أن تنتهي هذه الوضعية المشينة، وأن بقاءها عيب على الرجال 

وأحد مظاهر التخلف في المجتمع والظلم للمرأة فيه.

الــذل  ورفــض  العــزة  لإلنســان  قدمــت  كربــالء  الثالــث:  الســؤال 
كيف يكون ذلك في حياتنا؟ والمقاومة. 

الجواب: لقد ســبق في اإلجابة على الســؤال األول بأنه يجب علينا 
االقتداء باإلمام؟ع؟ والتخلق بأخالقه وأنه ال قيمة لإلحياء إال بذلك، 
وأن ذلــك هــو الطريــق للحصــول على مرضــاة اهلل جل جاللــه ودخول 
الجنــة، ويشــمل ذلــك االقتــداء بــه في رفــض الــذل والصغــار ومقاومة 
الظلــم واالســتبداد، أي االقتــداء بــه في اإلخــالص والشــجاعة والجهاد 
والتضحية في سبيل اهلل جل جالله والدفاع عن الحقوق والمكتسبات 
وتقــدم اإلنســانية وســعادتها. هــذا باإلضافــة إلــى أن اإلنســان بفطرتــه 
الســليمة يرفض الذل والهوان ويقاوم الظلم واالســتبداد، وال يقبل بالذل 

كل منحرف عن الدين والعقل والفطرة. والهوان والظلم واالستبداد إال 
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الســؤال الرابــع: أثار وقوف النســاء لمشــاهدة المواكب )المســيرات( 
كلمة توجهها للفتيات اللواتي يخرجن في   ســلبية. هل من 

ً
العزائية آثارا

الشوارع لمشاهدة المواكب؟

الجواب: في البداية ينبغي التنبيه إلى أن اإلصرار على المخالفات 
اإلمــام  وقتلــة  الديــن  أعــداء  فــي معســكر  الشــرعية، يجعــل صاحبــه 
ومبتغــى  جاللــه  جــل  اهلل  إلرادة  مخالــف  ذلــك  وأن  الحســين؟ع؟، 
 وشــناعة 

ً
كثر قبحا المؤمنيــن وفــي غاية القبح والشــناعة، ويصبح األمر أ

حينما تكون المخالفات الشرعية مصاحبة للشعائر الدينية مثل الحج 
 أن تكون 

ً
والشــعائر الحســينية، وأنــه لمــن القبــح الشــنيع والفظيــع جــدا

المخالفــات الشــرعية مصاحبــة للشــعائر الحســينية، ذلــك ألن اإلمــام 
الحســين؟ع؟، إنما قتل تلك القتلة الشــنيعة هو وأهل بيته والخيرة من 
أصحابــه مــن أجل إنقاذ الحكم الشــرعي ودفع الظلم عــن الناس، وهذا 
إقامة الشــعائر وتخليدهــا لهذا اإلمام  ى و هــو األســاس في إحياء الذكــر
المعصــوم العظيــم؟ع؟، فمــن يمارس المخالفات الشــرعية في الشــعائر 
كمن شــارك في رمي الســهم الــذي أصاب  الحســينية ويصــر عليهــا، فهو 
قلب اإلمام الحسين؟ع؟ وقضى على حياته، فمن تسره هذه المشاركة، 

 له الحقارةوالدناءة، وليبشر بالعذاب العظيم يوم القيامة.
ً
فهنيئا

وبشأن الموضوع فإني أنصح بالتالي:

أوال: إتاحة فرصة المشــاركة للنساء في المواكب العزائية على قدم 
المساواة مع الرجال، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تفرضها الحالة 
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الشــرعية، وال حاجة لتقســيم المجتمع اإلســالمي إلى عالمين متباينين 
همــا: عالــم الرجــال وعالم النســاء، وقد أدى هــذا التقســيم الغريب إلى 
إعاقة تطورها، وال بد من وضع  عرقلة مســيرة المجتمعات اإلســالمية و

حد إلنهاء هذا التقسيم.

: تنظيــم تواجد النســاء غير الراغبات في المشــاركة والراغبات 
ً
ثانيــا

في المشاهدة بصورة صرامة، بحيث ال يسمح ببروز أي وضع مصاحب 
لممارســة الشــعائر فيــه مخالــف للحالــة الشــرعية التــي ضحــى اإلمــام 
الحسين؟ع؟ من أجلها، فيكون بروزها ناقضا للغاية من إحياء الشعائر 

ى، وهو خالف عمل العقالء. وتخليد الذكر

كبيــرة مــن النســاء المؤمنــات مــن أجــل  : إنــزال فــرق عمــل 
ً
ثالثــا

المســاهمة في تنظيم تواجد النســاء، ونشــر الوعي اإلســالمي والرسالي، 
وممارسة فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهن.

: التخطيط الســتثمار المناســبة في نشــر الوعي اإلســالمي بين 
ً
رابعا

الفتيــات والفتيــان غير الملتزمين، بأســاليب حضارية ووســائل متنوعة 
مناســبة، تعبــر عن المحبة والرحمة والشــعور بالمســؤولية التي يفرضها 

كافة الناس، وهذا اإلسالم العظيم اتجاه 

الدور من أفضل العبادات وأفضل األعمال في هذا الموسم العبادي 
المعظم.



كربالء الوجه العرفاني لواقعة 

الشيخ أحمد نّوار

3 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين.

كربــالء لــم تكــن ثــورًة عادّيــة، ولــم يكن قائدهــا قائــدا عاديا،  ثــورة 
فقائدها اإلمام الحسين سالم اهلل عليه ، فقائدها سبط النبي، وقائدها 
كربــالء وما  مــن قــال فيــه رســول اهلل؟ص؟ أنه ســيد شــباب الجنة. ثــورة 
ّتاب والباحثون والعلماء يحاولون أن 

ُ
كربالء، فال زال الك أدراك مــا ثــورة 

كربالء. كربالء وينهلوا من معين  يستفيدوا من 

كربالء وخصوًصا على  دعونا نحاول أن نســتفيد بعض اســتفادات 
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لسان اإلمام الخامنئي؟ظد؟، االستفادة األولى التي نريد أن ننهلها ونستفيدها 
كربالء  كربالء، فإذا تحدثنا عن  كربالء هي الوجه العرفاني لواقعة  من 
ال يمكــن أن نفصــل بينهــا وبيــن اإلمــام الحســين عليه الســالم، فاإلمام 
ى غيــر التي نألفهــا، من الوجه المأســاوي،  الحســين؟ع؟ لــه وجــوه أخر

ووجه البكاء والتفجع، وهو: الوجه العرفاني لإلمام الحسين؟ع؟.

كثيرة، من تلك المواطن: دعاء عرفة. هذا  ى في مواطن 
ّ
وذلك تجل

 ما يوجد دعاء يحمل 
ّ

الدعــاء الــذي يقول عنه اإلمــام الخامنئي أنه قل
، هذا الدعاء 

ّ
هذه اللوعة وهذا التفّجع وهذا االشــتياق إلى اهلل عّز وجل

ق في ملكوت اهلل، هذا وجه 
ّ
ق إلى اهلل ويحل

ّ
الذي إذا قرأه اإلنسان يحل

كربالء اإلمام الحســين ســالم  كربالء، ووجه من وجوه قائد  مــن وجــوه 
اهلل تعالى عليه.

كربــالء، في تلك  وجــه آخــر مــن الوجوه العرفانيــة تجلى في أرض 
كثيــر مــن المشــاهد، ولكن دعونــا نذهب إلى  األرض يمكــن أن نســتلهم 
كربالء واإلمام الحســين ســالم اهلل عليه ُملقى على تراب  آخر لحظات 
كان يقول في تلك  كربــالء وهــو ملّطخ ومخّضب بدمه الشــريف. مــاذا 
اللحظــات؟ قــال تلك الكلمــة التي هي درس عظيم لســبط النبي؟ص؟: 
كلمات الحسين سالم اهلل  »اللهم رًضا بقضائك وتسليًما ألمرك«، هذه 
كربالء، وفــي هذا الصدد فلنســمع  عليــه فــي آخــر لحظات حياتــه في 
كربالء  ماذا يقول اإلمام الخامنئي عن هذا الموضوع؟ يقول: »كل قضية 
تــرون فيهــا وجه العرفان والتضّرع واالبتهال، بدأ ذلك االندفاع المعنوي 
المشــهور فــي دعاء عرفة إلى أن انتهى بــه المطاف في اللحظة األخيرة 
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 بقضائك«.
ً
إلى حفرة المنحر حيث قال ورضا

كربالء  ما هذا العرفان وما هذا الدرس العظيم الذي  نستلهمه من 
كربالء، يقول السيد  المقدسة، درس آخر نريد أن نستلهمه ونأخذه من 
القائــد حفظــه اهلل اإلمــام الخامنئــي: »الحســين؟ع؟ قد ثــار وأّدى هذا 
الواجب عملّيا ليكون درســا للجميع، وقد تتوّفر الظروف المناســبة ألي 
أحــد للقيــام بهــذا العمــل علــى مّر التاريــخ، وقــد يواجه واحــد أو اثنان 
الفشــل، لكن عندما يكثر هذا التغيير وهذه الثورة والحركة اإلصالحية، 
فثقــوا باجتثاث جذور الفســاد واالنحــراف« عجيب! ماذا يقول؟ يقول 
أن هــذه الحركــة والثــورة اإلصالحيــة قد تواجــه الفشــل، إًذا لماذا هذه 

الثورة؟ هنا استفاده نريد أن نقف عندها.

أيها األخوة، أيها األحبة، ليس هدف الثورات فقط هو الوصول إلى 
الحكــم، ليس هدف الثــورة فقط هو النصر الظاهري، الثورة على الظلم 
ى مهمــة ومتجذرة فــي الثقافة اإلســالمية، منها على  لهــا أهــداف أخــر
سبيل المثال: إسقاط هيبة الظالم. الحسين سالم اهلل عليه عندما ثار، 
ظاهــًرا لــم ينتصر بالمعنى العســكري ولكن أســقط هيبة يزيــد، إًذا الثورة 
من ضمن أهم أهدافها أنها تســقط هيبة الظالم وتســلب شــرعيته، هذا 

هدف مهم للثورات.

ى المهمة للثورات على الظالم أنها تمّهد  من ضمن األهداف األخر
كل ثورة تأتــي لتواصل  الطريــق للثــورة التــي تليها، فالثــورات متكاملــة، 

الثورات إلى أن يأذن اهلل سبحانه وتعالى بالنصر العسكري الظاهري.
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وهــدف آخــر للثــورات هو أن هــذه الثورات ُتبقــي روح رفض الظلم 
عنــد النــاس وعند الجماهير، هذا هدف مهم أن تبقى روح الثورية عند 
ى ماذا يقول آية اهلل الشــيخ محمد  الجماهيــر المؤمنــة، لذلك دعونا نر
الرشــهري، وهو من العلماء الكبار ومن الفقهاء العظام في قم المقدســة، 
يقول: ليس من الضروري إلثبات شرعية الثورة أن يعلم الثائر علم اليقين 
كســر هيبة  أنــه ســيفلح فــي تشــكيل حكومة الحــق ، بل يكفــي إلثباتها 
الحكام الجائرين وأبهتهم أو إشــغال أذهانهم سياســيا وعســكريا للحؤول 

دون فرض قيادتهم على المجتمع اإلسالمي«.

كربــالء وهــذه بعــض االســتفادات التــي  هــذا هــو درس مهــم مــن 
كربالء وخصوًصا على لسان اإلمام الخامنئي؟ظد؟.  نستفيدها من 

والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.



خيار الثورة على الظلم، أصل أم استثناء؟

للشيخ أحمد نّوار

7 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
 على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين.

ّ
اللهم صل

ثورة اإلمام الحســين؟ع؟ ثورة برزت في الساحة الشيعية فاستشهد 
لهــا البعــض ويغــوص فيها البعــض اآلخــر، إال أن هناك 

ّ
بهــا البعــض وحل

إشــكالية ُتطَرح من داخل البيت الشــيعي، وهي أن هذه الثورة هي ثورة 
اســتثنائية فــي حركة األئمة؟مهع؟، فهذه الثورة لــم تكن هي األصل الذي 
تحــّرك عليــه أهــل البيــت، فلــو راجعنــا حركة أهــل البيــت لوجدنا أنه 
هناك من صالح، وهناك من قبل بوالية العهد، لذلك فثورة الحسين؟ع؟ 
ليســت هــي الخــط العــام الــذي يمكــن االســتناد إليــه فــي التعامــل مع 
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الظلمة.

يترتــب علــى هــذه  أن  البعــض، ويمكــن  إشــكالية يطرحهــا  هــذه 
اإلشكالية عدة نتائج مهمة:

ى أن  � عــدم صحــة االستشــهاد بثــورة الحســين؟ع؟، فنحــن نــر
الكثير من الثوريين يستشهدون بثورة اإلمام الحسين؟ع؟ إلسناد 
حركتهم الثورية. إذا قلنا بأن حركة اإلمام الحسين؟ع؟ ليست 
إنما هي حركة اســتثنائية فرضتهــا الظروف عندئذ  هــي أصل و

ال يمكن أن نستشهد بثورة اإلمام الحسين؟ع؟.

عــدم صحــة تربيــة الجماهيــر علــى الثوريــة فقــط، فــال يمكن  �
أن نربــي الجماهيــر علــى حالــة اســتثنائية مثــل ثــورة اإلمــام 
كمــا لدينا ثــورة اإلمام الحســين؟ع؟  الحســين؟ع؟، حيــث إنه 
لدينــا صلــح اإلمــام الحســن؟ع؟، فكيف نربــي الجماهير فقط 

على ثورة اإلمام الحسين؟ع؟(؟

عدم وجود أصل في اإلسالم يسمى الثورة على الظلم فقط، بل  �
يوجد لدينا ثورة على الظلم ويوجد لدينا مصالحة مع الظلم.

إذا أردنــا أن نناقــش هــذه اإلشــكالية على نحو العجالــة وعلى نحو 
السرعة نقول:

: الفطــرة والعقــل يرفضــان مهادنــة الظلــم، بــل العقــل والفطــرة 
ً

أوال
كل إنســان يكون  يفرضــان الثــورة ويفرضــان مواجهة الظلــم والظالمين، 

عقله سليًما يدرك هذه الحقيقة.
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ثانًيــا: لــو رجعنــا إلــى النصــوص الدينيــة مــن القــرآن الكريــم أو مــن 
كما يقــول اإلمام الخميني؟ق؟ واإلمام  الروايــات ســنجد نصوص متكّثرة، 
الخامنئي؟ظد؟: »نصوص متكّثرة ترفض الظلم وترفض الركون للظالمين«، 
اُر 

ُم ال�غَّ
ُ
ک َمَسّ �تَ ُموا �غَ

َ
ل �غَ �غَ �ی ِ دغ

َّ
ی ال

َ
ل وا اإِ

�غُ
َ
ْرك ا �تَ

َ
على سبيل المثال اآلية القرآنية: >َول

< )�ورهت هود 113(، انظروا  َصُرو�غَ �غْ ا �تُ
َ
َمّ ل

ُ اَء �ش َ ْوِل�ی
ؤَ
ِه ِم�غْ ا

ّ
ِ الَل ْم ِم�غْ ُدو�غ

ُ
ک

َ
َوَما ل

إلــى اللهجــة الشــديدة في هــذه اآليــة الكريمــة، أو الروايــة المنقولة عن 
أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »العامــل بالظلــم والمعين عليه والراضي به شــركاء 
ثالثــة«، هــذه روايــة وهنــاك العديد مــن النصوص التي تتكلــم عن هذا 

المعني.

ثالًثا: لو رجعنا إلى حركة األنبياء؟مهع؟ سنجد أن حركة األنبياء قائمة 
علــى مواجهة الظلــم وعلى مواجهــة الظالمين ومواجهة المســتكبرين. 
كلكم  انظروا ماذا يقول اإلمام الخميني؟ق؟ في هذا الشــأن، يقول: »أنتم 
تعلمون تاريخ األنبياء، وحضرة إبراهيم؟ع؟ الذي هو أبو األنبياء العظام 
كلها ولــم يخف قط مــن اإللقاء في  قــام بفأســه وحّطــم تلــك األصنام 
كان نبًيا«. ثم يقول  كان لديه خوف لما  النار ولم يخش هذا الكالم ولو 
اإلمــام الخمينــي: »هــؤالء الذين يريــدون أن ال يواجهــوا الظالمين هؤالء 
كالمه: »"هذا  يخالفون الفطرة ويخالفون القرآن الكريم«، يقول ما نّص 

خالف للقرآن الكريم هؤالء لم يقرأوا القرآن«.

ويقــول اإلمــام الخمينــي؟ق؟: »لــو جاءت مائــة رواية تشــير إلى هذا 
المعنــى ضربنــا بهــا عــرض الجــدار فهــي خــالف القــرآن وخالف ســيرة 

األنبياء«.
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ون 
ُ
كيف أنهم ُيْول رابًعــا: الحظوا أئمة أهل البيت ســالم اهلل عليهــم 

كل أئمة أهل البيت يركزون على  ثورة اإلمام الحسين؟ع؟ عناية خاصة، 
ثــورة اإلمام الحســين ويرّبــون الجماهير على االرتباط باإلمام الحســين، 
لمــاذا هــذه العنايــة لتربية الناس على هــذه الثورية وعلــى تربية الناس 

على رفض الظلم وعدم قبول الظلم.

كل هــذا الــكالم: إن رفــض الظلــم  النتيجــة التــي نســتخلصها مــن 
أصــل أصيــل، يفرضــه العقــل والقــرآن والروايــات، وهــذا مــا ذكــره اإلمام 
الخامنئي؟ظد؟ في بحثه الخارج في مبحث المهادنة بشكل واضح: »أن 
المهادنة مع الظالمين هي حالة اســتثنائية«، ينتج عن هذا الشــيء أن 

الثورة على الظلم أصل أصيل وينتج على هذا األصل عدة أمور مهمة:

عــدم احتيــاج الثــورة إلى تبرير، بــل هي - المهادنــة- هي التي  �
تحتــاج إلــى تبريــر، األصل ال يحتاج إلــى تبريــر، ألن الثورة على 

الظلم أصل، واألصل ال يحتاج إلى تبرير.

ينبغي أن نرّبي الجماهير على األصل وليس االستثناء، واألصل  �
هنــا هــي الثــورة علــى الظلــم، ال يصــح أن نرّبــي الجماهير على 

المهادنة وعلى المسالمة، األصل هو الثورة على الظلم.

إّن الثــوار الذيــن يثــورون علــى الظلــم فــي أي مكان مــن حقهم  �
أن يستشــهدوا بثــورة اإلمــام الحســين ومــن حقهــم أن يســتندوا 
كلــه يجري تحت نظر  كل حركتهم. وهذا  إلــى هــذه الثورة في 
العلمــاء والفقهــاء الذيــن هم نــّواب األئمــة؟مهع؟ ونــّواب اإلمام 
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سالم اهلل عليه في عصر الغيبة.

كل مــكان  أســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن ينصــر المســتضعفين فــي 
على الظالمين والمستكبرين.

ى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
ّ
والحمد هلل رب العالمين وصل





عاشوراء نهج لثورتنا 

للشيخ عبد اهلل الصالح

4 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف الخلــق 
أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين 

واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

في عاشوراء الحسين؟ع؟، عاشواء انتصار الدم على السيف، تتجّدد 
ى أبــي عبــداهلل عليه أفضــل الصــالة والســالم، وتتجــّدد مؤامرات  ذكــر
الطواغيــت علــى اإلســالم، وعلى ديننا الحنيف من أجل طمســه، ومن 
أجــل العمــل ضــد اهلل عز وجل، وضــد قوانين اهلل عز وجــل، وضد عباد 
كل مــكان. عاشــوراء ثورة ضــد الطغيان، ثورة ضــد الظلم، ثورة  اهلل فــي 
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ضد االستئثار، ثورة ضد إرادة المستكبرين واستعباد المستضعفين. 

عاشــوراء الحســين داميــة فــي ظاهرهــا، مليئــة بالقيــم والمعانــي 
كلمة اهلل عز وجل، وطمس  السامية الطيبة التي تعمل من أجل إعالء 
كل زمن وفي  الطغيــان، ومحاربــة االســتبداء ومحاربــة الدكتاتورية فــي 
كل مكان. عاشوراء انتصار الحق على الباطل، انتصار الخير على الشر، 
كل طاٍغ يأتي ويحاول أن يستعبد  عاشوراء مقاومة االستبداء والطغيان، 
الناس فإن في زمنه حســينا يقف أمامه بكل قوة وعنفوان من أجل أن 

ُيسِكت هذا الباطل ومن أجل أن يبطل مفاعليه وأساليبه القذرة.

عندمــا خــرج اإلمام الحســين عليه أفضــل الصالة والســالم بثورته 
كمنهج،  كشــخص ولكــن يزيد  ضــد يزيــد بــن معاوية، لم تكن ضد يزيد 
عندمــا تحّولــت الخالفــة إلــى ملــك عضــود يتوارثــه األبنــاء عــن اآلباء 
إنما من أجل  كفاءة وال مــن تقوى وال من قيم، و دون وجــه حــق، ال من 
االســتئثار بخيــرات العبــاد والبــالد. قــام اإلمــام الحســين عليــه أفضــل 
كم يريد أن يغّيــر مبادئ اهلل عز وجل،  الصــالة والســالم عندمــا جاء حا
ويريــد أن يحكــم بغيــر مــا أنــزل اهلل، قــام الحســين عليه أفضــل الصالة 

والسالم ليقف أمام هذا الفساد.

هــذه األيــام تتحالــف قــوى االســتكبار وقــوى الصهيونيــة والقــوى 
ى عاشوراء(،  العميلة في بالدنا وفي شــعبنا من أجل أن يطمســوها )ذكر
نراهم يجلبون األجانب ويأّمروهم على المســلمين ويستأثرون بخيرات 
المســلمين مــن غيــر وجه حق أيًضا، هنــاك تأتي هذه القيــم التي رفعها 
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كربالء ومصباح الهدى  أبو عبداهلل عليه أفضل الصالة والســالم شــهيد 
وســفينة النجــاة، مــن أجــل أن ينقــذ بالدنــا، وأن ينقذ شــعبنا، وأن ينير 
الــدرب أمــام طــالب الحــق والحريــة والعدالة، أمــام الذيــن يريدون أن 
كلمــة اهلل ســبحانه وتعالى فــي األرض، ونحن ليــس لنا مطمع وال  يعلــوا 
لشــعبنا مطمــع، ولــم يكــن ألبــي عبــد اهلل عليه أفضــل الصالة والســالم 
ى العدالة،  أّي مطمــع فــي هــذه الدنيــا، لكننــا طالب حــق ونريد أن نــر
ى نــور العــزة والكرامــة، نريــد أن تعيش شــعوبنا معانــي العزة  نريــد أن نــر
التي جعلها اهلل ســبحانه وتعالى له ولرســوله وللمؤمنين، وأن ال يتسلط  
الكافرون والمشركون والمجرمون والفاسقون على رقاب المؤمنين ليقّرروا 

ما يشاؤون.

عاشــوراء تتجــدد معهــا معانــي العــزة والكرامــة والعدالــة، يتجــدد 
معها طلب الحق ويتجدد معها طلب اإلصالح، عندما تكون األوضاع 
فاســدة فإنــه ليــس أمــام المؤمنيــن إال طريق واحــد وهــو أن يقوموا ضد 
الباطل بكل ما أوتوا من قوة من أجل أن ينطلقوا، من أجل أن يســجلوا 
إلى مماته، شــعبنا  هذا الموقف العظيم. شــعبنا حســيني منذ والدته و
إســالمه إلى يومنا هذا، يرفض أن يحكم فيه  حســيني منذ انطالقته و
الفاســقون والكافرون والمشــركون وال يقبل ذلك أبــًدا. نحن جميًعا على 
خطــى الحســين عليــه أفضــل الصالة والســالم نقــول ما قــال ونفعل ما 
فعل، وال نبالي ما ضحينا في سبيل اهلل، وشعارنا األبدي الذي ال يخبو وال 
يســقط هو »هيهات منا الذلة«، فال للطغيان وال لالســتبداد وال للعمالة 
للغــرب، نعــم للحرية، نعــم للعدالة، نعم لالســتقالل، نعــم لإلصالح، 
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وعاش شعبنا وعاش جهاده ونضاله الطّيب وعاشت البحرين وعاشت 
كم البالد الذي  ى العظيمة، مهما فعل الطغاة ومهما فعل حا هذه الذكر

يريد أن يطمس هذه الشعائر.

نحــن مــع الحســين قلًبــا وقالًبــا منــذ والدتنــا إلــى مماتنــا، قائدنــا 
الحســين ونهجنــا نهــج الحســين عليه أفضــل الصالة والســالم وطريقنا 

طريق اإلصالح وطلب الحق والعزة والكرامة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



 خطط الطغاة والضالل الفكري لتحريف 
منهج اإلمام الحسين؟ع؟

للسيد مرتضى السندي

5 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
 علــى محمــد وآل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن، عظــم اهلل 

ّ
اللهــم صــل

أجورنــا وأجوركــم بمصــاب أبــي عبــداهلل الحســين؟ع؟، الســالم علــى 
الحســين وعلــى علي بن الحســين وعلــى أوالد الحســين وعلى أصحاب 

الحسين ورحمة اهلل وبركاته.

ورد عــن اإلمام الحســين ســالم اهلل عليــه أنه حينمــا أراد أن ينهض 
بالثــورة وقيامــه ضــد الطاغية يزيد أنه قال: »أني لم أخرج أشــًرا وال بطًرا 
إنمــا خرجــت لطلــب اإلصــالح فــي أمــة جدي  وال مفســًدا وال ظالًمــا و
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أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهى عن المنكر«، فخروج اإلمام الحســين؟ع؟ 
كان خروًجــا مــن أجــل اإلصالح، ومن أجل األمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر، هــذا األمــر أشــعر يزيــد بــن معاوية الطاغيــة الغاصــب للخالفة 
كل الطواغيــت على مر  والحكــم بالخطــر، وهــذا األمــر هــو الــذي ُيشــِعر 
الســنين وعلــى مــر الزمــان و الحكام الذيــن اغتصبوا الخالفــة واغتصبوا 
الحكم بالخطر، ما دام هناك أناس ُيطالبون باإلصالح ويطالبون باألمر 
كراسيهم ومصالحهم تتعّرض للخطر،  بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن 
إجراء ضد  لذلــك أقــدم يزيد بــن معاوية عليه لعائن اهلل علــى خطوة و
هذا المشــروع الناهض ضد الظلم الرافض لالستبداد، والرافض للفساد، 
كان من يزيــد إال أن أقدم  والرافــض للهيمنــة واغتصــاب الخالفــة، فمــا 
علــى أول خطــوة فــي قتــل قضيــة اإلمــام الحســين؟ع؟، والــت تحّولت 
خــذت للقضاء على 

ّ
مــن مجــرد قضية إلى رســالة، لذلــك أول خطوة اُت

الفكــر المواجــه للظلــم المتصدي لــه هو التصفيــة الجســدية، وهذا ما 
كربالء في يوم العاشر من المحرم، حيث قام جيش يزيد بن  حصل في 
معاويــة بقتل اإلمام الحســين؟ع؟ شــّر قتلة وُقِتل هــو وأصحابه وأنصاره 
وأهلــه، وُســِبَيت نســاؤه وبنات رســول اهلل؟ص؟ مــن أجل تصفيــة اإلمام 

الحسين؟ع؟ وتصفية الفكر الذي يحمله.

هــذه أول محاولــة للقضــاء علــى فكرة األمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر واإلصــالح السياســي المتمثــل فــي مواجهــة الســلطة الفاســدة 

كمة التي أخذت السلطة واستولت عليها من دون وجه حق.  الحا

الخطوة الثانية، حينما تســائل الناس لماذا ُقِتل الحســين بن علي 
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وهــو ابــن رســول ااهلل وابــن فاطمــة، وبــدأوا يشــعرون أن هــذا الحكــم هو 
حكم فاسد وظالم، لذلك قام الحكم اليزيدي واألموي بالخطوة الثانية 
إنما تصفية  مــن التصفيــة، ولكن هذه المــرة ليس التصفية الجســدية و
شــخصية اإلمــام الحســين عليه الســالم من خالل تشــويه شــخصيته، 
فقامــوا ببــث األخبــار بين الناس بأن الحســين؟ع؟ قد خــرج عن حده 
فُقِتل بسيف جده. وقالوا أن اإلمام الحسين؟ع؟ ال يختلف عن يزيد بن 
إنما خرج ألجل السلطة وصارع يزيد ألجل الوصول للحكم،  معاوية، و
وكانت له مطامع شخصية للوصول إلى الحكم، لذلك حصلت معركة 
بيــن يزيــد بــن معاويــة الذي يريــد الحكم وبين الحســين بــن علي الذي 
يطلب الحكم وانتصر يزيد على الحسين؟ع؟، فيحاولون أن يصوروا أن 
القضيــة هــي قضية شــخصية بين اإلمام الحســين؟ع؟ وبيــن يزيد، وأن 

القضية قضية طلب سلطة.

وأيًضا أشاعوا بين الناس بأن المسألة هي مسألة قبلية، بين قبيلة 
كانت بينهــم ثارات قديمــة جًدا  بنــي هاشــم وقبيلــة آل ســفيان، وأنــه 
كربالء وانتصر آل ســفيان على بني هاشــم،  لذلــك حصلــت معركــة في 
ويستشــهدون ببعض األشعار وبعض القصص وبعض المقوالت ليزيد بن 

معاوية في ذلك الشأن. 

ام الظلمة على مــدى التاريخ أن هناك 
ّ
ولكــن مــع ذلك وجد الحــك

انجــذاب نحــو الحســين ســالم اهلل عليــه، وهناك عشــق للحســين؟ع؟ 
لخطــه وفكــره ومنهجــه، ولذلــك بــدأت الثــورات تتوالــى بعــد حادثــة 
كربالء، فهذه الثورات بدأت تهدد أنظمة الظلمة، فكان الناس يتجهون 
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كربــالء لزيــارة اإلمام الحســين؟ع؟ وُيحييــون قضيتــه. وصل األمر  نحــو 
إلى المتوكل العباســي حيث علم أن بعض العاملين في قصره يتجهون 

لزيارة قبر الحسين عليه السالم. 

إًذا ِفكر اإلمام الحســين؟ع؟ بقي حًيا، قضية اإلمام الحســين بقيت 
حيــة رغم قتله وتصفيته جســدًيا، ورغم محــاوالت التصفية المعنوية، 
وذلك من خالل تشــويه ســمعة اإلمام الحسين؟ع؟، وهذا األمر أغضب 
المتــوكل العباســي ممــا دفعــه إلــى أن يهــدم البيوتــات المحيطــة بقبــر 
الحسين؟ع؟، وأن يجرف قبر اإلمام الحسين؟ع؟، وأن يجري الماء على 
قبر الحسين؟ع؟ لكي يخفي أثره، ولم يكتفوا بهذا األمر بل قاموا بمعاقبة 
كل مــن يتجــه إلــى قبــر الحســين؟ع؟ وزيارتــه إمــا بالقتــل أو التعذيب أو 
كل ذلــك مــن أجــل أن تتوقــف رســالة اإلمــام الحســين؟ع؟،  الســجن، 
كثر القبــور زيارة في األرض هو قبر اإلمام  ومــع ذلــك نحن اليوم نجد أن أ
كل يــوم يتــألأل هــذا النجم وتتســع رقعــة المحبين  الحســين؟ع؟، وفــي 
والعاشقين لهذا القبر ولهذا الفكر ولهذا المنهج ولهذا المشروع الذي أعلنه 

اإلمام الحسين؟ع؟ صرخة في وجه الطواغيت على امتداد التاريخ. 

كيــف يمكنهــم أن يوقفــوا منهــج اإلمام الحســين؟ع؟  ــر الطغــاة: 
ّ
فك

الذي يهّددهم على طول التاريخ؟

الخطوة الرابعة التي يقدم عليها الطواغيت واألنظمة، ومما يؤسف 
له أن بعض المؤمنين قد تأثروا بهذه الفكرة، قاموا بخطوة في اتجاهين:

االتجــاه األول: قامــوا بــدس الخرافــات فــي المراســيم العاشــورائية 
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ى اإلمام الحســين؟ع؟، وبدأوا يروجــون لها في  وفــي مواســم إحيــاء ذكــر
وســائل إعالمهــم علــى أنهــا هــي المظهر لثــورة اإلمام الحســين؟ع؟ لكي 
يبتعد الناس عن الوجه المشــرق الذي أظهره اإلمام الحســين؟ع؟ للثورة 
وتضحيته ولمواجهته للظلم عبر إقامته العدالة اإللهية في األرض، هذا 

االتجاه األول.

االتجــاه الثانــي: هــذا الخطاب الذي يردده الطواغيــت دوًما بأنه ال 
تسّيســوا شــعائر عاشــوراء ويجب عدم زج السياســة في مراسم عاشوراء، 
وهل عاشــوراء إال ثورة ضد الظالم السياســي الذي اغتصب السلطة من 
كانت صرخــة في وجه  موقعهــا ومــن أهلهــا. ثــورة اإلمام الحســين؟ع؟ 
الظالــم، لذلك قال اإلمام الحســين؟ع؟: »إنا أهــل بيت النبوة، ومعدن 
الرســالة، ومختلــف المالئكة، ومحل الرحمــة، بنا فتح اهلل وبنا يختم، 
ويزيد رجل فاسق، شارب للخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، 

ومثلي ال يبايع مثله«.

أي، مثلــي الــذي يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، مثلــي الــذي 
يأبــى الضيــم مثلــي الذي يرفض الذلة والهوان، مثلــي الذي ال يقبل بأن 
ى مظلوًمــا ويغمــض عينه، مثلي الــذي ال يقبل باغتصــاب الخالفة  يــر
وأن يحكــم المســلمين رجــل فاســق فاجر يقتــل النفــس المحترمة عند 
كالم  اهلل، ويهــدم بيــوت اهلل، ويعلــن فســقه بشــرب الخمــر، ويحــّرف 
اهلل ســبحانه عــن موضعــه، فمثلــي ال يبايــع مثــل يزيــد شــارب الخمــر، 
كات، والــذي يهــدم  و قاتــل النفــس المحترمــة الــذي يرتكــب االنتهــا
المســاجد،والذي يحــارب شــعائر اهلل، لذلــك نحــن إذا أردنــا أن نكــون 
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مثــل اإلمام الحســين؟ع؟علينا أن ال نقبل أن نبايــع يزيد ومثل يزيد من 
كما تصدى اإلمام  طواغيت العصر، ينبغي أن نتصدى لطواغيت العصر 

الحسين؟ع؟.

اإلمام الحســين؟ع؟ ليس مفاهيم في فضاء الفكر وحســب، بل هو 
كل مواطن المواجهة مع الظلم واالستبداد وهو  أساس لنا في الحياة في 
م 

ُ
اإلمام الحسين؟ع؟ القائل: سمعت رسول اهلل؟ص؟ يقول: )َمن رأى منك

 لســّنِة رســوِل 
ً
 بَعهِده، ُمخاِلفا

ً
كثا  ُمســتحاًل لحــرم اهلل، نا

ً
 جاِئــرا

ً
ُســلطانا

 فــي عبــاِده باإلثِم والعــدواِن، فلم ُيغّير عليِه بقــوٍل وال بفعٍل، 
ُ

اهلل، َيعمــل
ه(.

َ
 على اهلل أن ُيدِخله َمدخل

ً
كان َحّقا

هل هذا يعني أن اإلمام الحســين؟ع؟ وقضيته يجب أن ال تدخل 
فــي حياتنــا؟ وهــل يعنــي أن نبعــد عاشــوراء ومراســيمها عــن الحــدث 
السياسي وعن  صراعاتنا السياسية مع الظلم والظالمين، ومع المجرمين 
الذين يستحلون حرم اهلل؟ ال أبًدا، بل هذه الكلمات تحملنا مسؤولية 
تاريخيــة بأننــا يجب أن نتصــدى للظلمة والطواغيــت، وأن ال يدخلنا 
اهلل مدخلهــم )النــار( ،ألننــا لم نأمــر بالمعروف ولم ننه عــن المنكر، ولم 
كلمة حق في وجة ســلطان  نتصَد للفســاد، ولم نتصَد للظلم، ولم نقل 
جائر، لذلك قضية عاشــوراء والتحريف الذي يريد الطواغيت اليوم أن 
ينشــروه فــي أوســاط أمتنا هو القــول بأنه  يجب أن ال نزج السياســة في 
عاشــوراء، ويجب أن نبعد عاشــوراء عن الســجاالت السياسية، ويجب 

علينا أن ال نسّيس مراسيم عاشوراء.
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التاريــخ،   امتــداد  علــى  الطواغيــت  وجــه  فــي  صرخــة  عاشــوراء 
ويجــب أن تبقى شــعائر عاشــوراء تهّدد الطواغيــت وتقلقهم، ودم اإلمام 
الحســين؟ع؟ يبقــى ورســالته تبقى إذا بقــي تهديد الطواغيت ومشــاريع 
الحــكام الجائريــن، وتموت قضيــة اإلمام الحســين؟ع؟ إذا تحّولت إلى 
إذا تحّولــت إلــى مفاهيــم بعيدة عن حيــاة الناس، وال  دمعــة جوفــاء، و
تتدخــل فــي معترك الصراع االجتماعي والثقافي والسياســي وكل أنحاء 

الصراع مع الطواغيت واألنظمة الظالمة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.





خطاب عاشوراء السنوي

للسيد مرتضى السندي

8 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
والصــالة والســالم على أشــرف الخلق والمرســلين محمــد وعلى آل 

بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين.

السالم عليكم أيها األخوة األعزاء ورحمة اهلل وبركاته.

ْوَم  َ ا �ی
َ ِد�غ ٰی َ��بْ

َ
ا َعل َ �غ

ْ
ل رغَ �غ

ؤَ
كتابــه الكريــم >َوَما ا قــال اهلل تعالــى في محكم 

وا  �تُ
�تَّ �غْ �تَ وا اإِ

َم�غُ
آ
�غَ ا �ی ِ دغ

َّ
َها ال ُّ �ی

ؤَ
ا ا َ ال 41(، وقال عّز من قال: >�ی �غ < )�ورهت الا�غ ا�غ َ ْر�ت �غُ

ْ
ال

ال 29(. �غ ا< )�ورهت الا�غ ً ا�غ َ ْر�ت ْم �غُ
ُ
ک

َ
َعْل ل ْ �ب َ َه �ی

َ
الّل

الفرقــان: اســم يســتخدم للتفريق بيــن الحق والباطــل، وقد ذكر اهلل 
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ســبحانه وتعالى في عدة آيات الفرقان، واآلية الشــريفة التي ابتدأنا بها 
< تشــير إلى  ا�غ َ ْر�ت �غُ

ْ
ْوَم ال َ ا �ی

َ ِد�غ ٰی َ��بْ
َ
ا َعل َ �غ

ْ
ل رغَ �غ

ؤَ
حديثنا من ســورة األنفال >َوَما ا

يوم بدر، حيث َفَرَق اهلل سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، وبين أهل 
الحــق وبيــن أهــل الباطل، وبيــن المنافقين وبيــن المؤمنيــن الصادقين، 
لذلــك هنــاك حــوادث تحصــل فــي أيام وفــي أزمــان تمثــل الفرقان في 

األمة. 

كان يوم فرقان في األمــة، يفرق بين  كربــالء أرض وعاشــوراء زمــان، 
كان يوم يفرق  اإلسالم المحمدي األصيل وبين اإلسالم األموي، عاشوراء 
المؤمنيــن الصادقيــن والكاذبيــن، وكان يميــز بين المؤمنيــن المجاهدين 

والمتخاذلين.

لــم يكــن أحــد يعرف جــون خادم حبيــب، وكم هي تلك األســماء 
كانت ترســل الرســائل لإلمام الحسين؟ع؟، وكانت تدعوه  الالمعة التي 
ألن ُيقِبل إلى الكوفة من أجل أن يبايعوه وينصروه ولكن حينما حصلت 
ب الموقف منهم 

ّ
كربالء وحينما حصلت حادثة عاشوراء وتطل حادثة 

تضحيــة، مــا نصروه، بل نصره جون، خادم حبيب المغمور، والذي لم 
كبار القوم، ولم يكن من الوجهاء، وهذا  يكــن يعرفــه أحــد، ولم يكن من 
كان يوم عاشوراء، يوم فرقان يفرق بين الحق والباطل، و بين أهل الحق 

والباطل.

»وهــب« نصرانــي، ولــم يكن أحد من المســلمين يعرفه، جون عبد 
كبيران عند اهلل ســبحانه وتعالــى. حينما  مجهــول فــي األمــة، ولكنهمــا 
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تحصــل الحــوادث التي تمثل فرقاًنا في األمة تميــز بين الصادقين وبين 
ْوا ِم�غْ 

َ
ل �غَ �غَ �ی ِ دغ

َّ
ُل ال َ ْم َم�ش

ُ
ک �تِ

ؤْ
ا َ ا �ی

ّمَ
َ
�تَ َول

�غَّ َ �ب
ْ
وا ال

ُ
ل ْد�غُ �غْ �تَ

ؤݩَ
ْم ا �تُ ْم َحِس�بْ

ؤَ
الكاذبين >ا

وا َمَعُ�  َم�غُ
آ
�غَ ا �ی ِ دغ

َّ
ُ�وُل َوال وَل الّرَ �تُ َ وا َح�تَّى �ی

ُ
ل ِ رغ

ْ
ل رغُ اُء َو ّرَ

َ�اُء َوالصغَّ
ؤْ
ا َ �ب

ْ
ُهُم ال �تْ ْم َمّسَ

ُ
ِلک �بْ

�تَ
رهت 214(، حينما تتزلزل األمة، حينما يحل الزلزال  �ت ْصُر اهلِل< )�ورهت ال�ب َم�تَى �غَ
في وســط األمة يظهر حينها المجاهــدون الصادقون، والمتخاذلون عن 

نصرة الحق.

كربــالء ممتدة إلى يــوم القيامة،  كربــالء لــم تنتــِه في الزمــن الغابر، 
كانــت في صبيحــة يوم واحد، ولكن أثرها ظــل يترّدد على مّر  عاشــوراء 
الزمان، وفي زمننا هذا يوجد مصاديق عديدة للفرقان، فإعدام الشــيخ 
كان فرقاًنــا مّيز بين الذين ينصرون دين اهلل وبين المتخاذلين عن  النمــر 
نصرة دين اهلل، بين المجاهدين بحق وحقيقة وبين المدعين للجهاد.

متــى يتبّيــن للنــاس ولألمــة الصــادق مــن الــكاذب؟، عندمــا ُيخّير 
اإلنســان بيــن مصلحــة الديــن ومصلحتــه الفردية،فأيهمــا يقــدم؟ إذا 
قــّدم اإلنســان مصلحتــه الفرديــة على مصلحــة الدين، فإنــه يكون من 
إذا قــدم مصلحــة الديــن على مصلحته الشــخصية يكون  الكاذبيــن، و

من الصادقين.

كم هي  قضية ســماحة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم تمّثل فرقاًنــا، 
كل مكان، وصور الشيخ  تلك األسماء الالمعة التي ترفع اسم الشيخ في 
ت الحادثــة في الدراز، غابت 

ّ
كل مــكان، ولكــن أين هم حينما حل فــي 

كل الوجوه.
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كان يوم فرقان في األمة. هذا اليوم، 

كان يعرف  كان يعرف الشــهيد مصطفى حمدان من منــا  مــن مّنــا 
كان يعــرف أم الشــهيدين مصطفــى  الشــهيد محمــد العكــري مــن منــا 
كان يعرف أم الشــهيد ســامي مشــيمع، هذه  ومحمــد حمــدان مــن منــا 
حــوادث تمثــل فرقاًنــا تميــز الصادقيــن فــي إيمانهم وفــي جهادهم وفي 
دعواهــم للجهــاد والصــدق واإليمــان، وتميــز بيــن الذيــن يرفعــون هــذه 
كشــعارات جوفــاء، وعندما تتعارض ومصالحهم الشــخصية  العبارات 

كربالء. مع مصلحة الدين، تراهم يغيبون عن الحدث في 

كان هناك علماء وفقهاء وشخصيات المعة في تاريخ التشّيع غابت 
كربالء، فاليوم  كربالء، ولم تســعى للوصول إلى  كربالء، غابت عن  عن 
كلهــا تتكــرر، وما يجــري في البحريــن اليوم هو فرقــان، علينا  الحــوادث 
أن نلحــق بركــب الحســين؟ع؟، وأن نكــون مــن أنصاره وأنصــار قضيته، 
فالحســين قضيــة والقضيــة ال تمــوت، فهــي تتجــدد علــى مــر التاريــخ 
والعصــور. لذلــك علينــا أن نبحــث عن قضيــة الحســين؟ع؟ وننصرها، 
وعلينــا أن نبحــث عن الموقف الذي يجب أن نكون فيه، ونرفع صوتنا 
كأهل الكوفــة، وال نكون من  فيــه، ونســجل الموقــف فيه، لكــي ال نكون 
تلك األســماء الالمعة في الدنيا، الصغيرة عند اهلل ســبحانه وتعالى في 
الســماء، وكــم هــي األســماء الالمعة في تاريخ التشــّيع والتــي غابت عن 
كربــالء، وغابــت عن نصرة الحســين؟ع؟ وكم هي األســماء المغمورة في 
كربــالء، ونصرت الحســين؟ع؟،  عالــم التشــّيع، ولكنهــا وقفــت فــي يوم 
وكتبت التاريخ بدمها القاني، وكانت عظيمة عند اهلل سبحانه وتعالى.
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كربالء، هو عاشــوراء، لذلك علينــا أن نبحث في األرض  اليــوم هــو 
بيــن قضايــا الصــراع بين الحــق والباطــل، ويجب علينــا أن ننصر الحق 
كثيًرا من األســماء  ى أن  كان، اليوم نر كان، ونواجــه الباطــل أينما  أينمــا 
ب 

ّ
ب منها نصرة، ويتطل

ّ
الالمعة والكبيرة غابت عن الموقف الذي يتطل

منه موقف وتضحية.

هذا الفرقان ينبغي أن يكون معيار تعاملنا في األيام القادمة، فنعرف 
الصادقين فنقف معهم ونساندهم، أما الذين يقّدمون مصالحهم على 
مصالــح الديــن فيغيبــون لحظــة الوثبــة، ولحظــة التضحيــة، ولحظــة 
الواقعــة، فــال نعتمــد عليهــم فــي تحديد مصيــر األمة وقضاياهــا، ألنهم 
كل لحظــة صــراع  كل لحظــة تحــّدي، وفــي  ســرعان مــا ســيغيبون فــي 
ومواجهــة، وســيظهرون لنــا في أوقات الرخــاء وأوقات الراحــة والدعة، 
لذلــك علينــا أن نفــرز الذين يصمــدون والذين يقفــون والذين يضحون 
والذيــن يصبــرون فــي البأســاء والضــراء، وأولئــك الذيــن يختفــون وقت 
د زمام األمور، لكي نعرف مع 

ّ
العســر والبالء والشــدة، لكي نعرف من نقل

من نكون ومع من ال نكون.

الفرقــان ليــس مســألة معرفيــة بحتــة بــل ينبغــي أن نرتــب عليهــا 
ى التعّدي على الشعائر الذي يتجدد  مواقفنا في الحياة، فاليوم نحن نر
كل عــام، مــا ُيســبب لنا ألًمــا وجرًحــا. الخليفيــون يمِعنون فــي إذاللنا، 
وفي تعديهم على شــعائر اإلمام الحسين؟ع؟، ونحن اليوم نجّدد رفضنا 
لهذه االعتداءات، وندعو أبناء شعب البحرين إلى أن يتصدى لها، فإذا 
ســكتنا اليــوم فغــًدا لن يســمحوا لنا أن نبكــي على اإلمام الحســين؟ع؟، 
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أو أن نلطــم علــى مصــاب اإلمــام الحســين؟ع؟. العــدو الخليفــي يوًمــا 
بعــد يــوم يتمــادى ويــزداد تماديــه، لذلك ندعــو األهالي للــرّد على هذه 
التجــاوزات. نعــم هناك بعض األهالي تصّدوا لهذه التجاوزات وخرجوا 
وواجهــوا مرتزقــة آل خليفــة، ونحــن نشــكر األهالــي الذيــن وقفــوا هــذا 
الموقف المشــّرف والشــجاع، وينبغــي أن ال تموت غيرتنا على شــعائرنا 
كل رمز مــن رموز ديننا  وعلــى ديننــا وعلــى قيمنا، ويجــب أن ندافع عن 
وعــن شــعائرنا وأن نواجه هــؤالء المرتزقة، مرتزقة آل خليفة، وال نســمح 
لهــم بــأن يفرضوا إرادتهــم علينا، إن هذه االعتــداءات هدفها أن نتخلى 

عن ثقافة عاشوراء ولكن هيهات أن نتخلى عنها. 

كيدك، واســع ســعيك، وناصب جهدك،  كد  نقــول للطاغيــة حمد 
فواهلل ال تمحو ذكرنا ولن تمحو ذكر أهل البيت ولن تمحو ثقافة عاشوراء 
مــن عقولنــا، فــإن هــذه الثقافــة تجــري فــي دمائنــا وفــي عروقنــا ونحن 
مســتعدون أن نقدم دمائنا فداء لهذه الشــعائر، وال يمكن أن نتخلى عن 
ا بهذه الشعائر، 

ً
كيدك واســع ســعيك، فسنزداد تمســك كد  هذه الشــعائر، 

كربالء. ا بثقافة عاشوراء وثقافة 
ً
وسنزداد تمسك

تحدثت وســائل اإلعالم الصهيونية عن تصريحات للطاغية حمد 
يدعــو فيهــا إلنهــاء المقاطعــة للكيان الصهيونــي، ويدعــو للتطبيع معه، 
د وزير خارجية آل خليفة على هذا المعنى في األمم المتحدة، 

ّ
ك وقد أ

وقال: البّد من أن ننفتح على الكيان اللقيط إسرائيل، وأن نطّبع العالقة 
معها. ونقول في جواب ذلك: أن هذا الموقف ال يمثل شعب البحرين 
من شيعته وسنته، وهذا الموقف ال يمّثل شعب البحرين األصيل، هذا 
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إننا ندعو  يمّثل حمد وزبانيته، ولكنه ال يمثل شعب البحرين األصيل، و
كافة أشكال التطبيع مع  أبناء البحرين جميًعا شــيعة وســنة إلى مقاومة 
كل صهيوني تطأ قدماه  كشعب بحراني سنعتبر  إننا  الكيان الصهيوني، و
البحرين هدًفا مشــروًعا، ونقول للصهاينة بأن البحرين ليســت بلًدا آمًنا 
إننا سنتصدى لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسيبقى  لكم، و
كل  كل الساحات، وسنواجه  شــعار عاشــوراء وفكر عاشــوراء حاضًرا في 
أســاليب التطبيــع التجارية والفكرية والثقافية واالقتصادية والعســكرية 

والسياسية، ولن نسمح أن يأتي الصهاينة ويدنسوا أرضنا في البحرين.

نشــير إلــى إخواننــا المعتقليــن، والذيــن أنهــوا إضرابهــم بعــد ســوء 
كانــوا يتلقونهــا فــي ســجون النظــام الخليفــي، فقضيــة  المعاملــة التــي 
المعتقلين يجب أن تبقى حية، ويجب على شعب البحرين أن ُيحيي 
قضيــة المعتقليــن، ولتبقى المطالبة باإلفــراج عنهم حق أصيل، وينبغي 
أن تبقى المطالبة بقضية اإلفراج عن المعتقلين حق أصيل، وينبغي أن 

تبقى مظاهر التضامن مع المعتقلين مستمرة وفاعلة.

وأخيــًرا يبقــى موضوع الحصار الغاشــم على منزل ســماحة آية اهلل 
الشــيخ عيســى أحمــد قاســم ومنطقة الــدراز، فينبغى أن ال يقبل شــعب 
البحريــن بــأن يســتمر هــذا الحصــار، وهــذا الحصــار هــو حصــار ظالــٌم 
غاشــٌم، وعلى شــعب البحرين أن يســعى لكســر هذا الحصار وتحطيمه 

بكل الوسائل المشروعة والممكنة لديه.

أســال اهلل ســبحانه وتعالى أن يحشــرنا مع محمد وآل محمد، وأن 



يفّرج عن شعب البحرين المظلوم، وأن يفّك أسر المعتقلين، وأن يرحم 
شــهدائنا، شــهداء البحرين وشهداء اإلســالم الذين يقفون في وجه قوى 
الهيمنــة واالســتكبار والتكفيــر، وأســأله أن يعّجل الفــرج لموالنا صاحب 
العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين 

إليه والمستشهدين بين يديه.

والسالم علكيم ورحمة اهلل وبركاته.



كلمة ختام المسيرة العزائية للجالية البحرانية في قم المقدسة

السيد مرتضى السندي

11 محرم 1439 هجرية

؟ب؟
الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحسين 
وعلــى أصحــاب الحســين، الســالم علــى زينب جبــل الصبــر والصمود، 
السالم على المسبّية في البلدان، السالم على األسيرة في يدي األعداء 
التــي ُســّيرت مــن بلــد إلــى بلــد، الســالم عليــك يا مــن حملتــي صوت 
الحســين لألجيال، الســالم عليك أيتهــا الوحيدة الغريبة فــي البلدان. 
ى، الســالم على الشــهداء، الســالم على المطاردين،  الســالم على األســر
كل مــكان الذيــن يدافعــون عــن اإلســالم  الســالم علــى رجــال اهلل فــي 

ويدافعون عن عزة الدين.
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هناك فهمان:

كربالء قد انتهت في هذه الليلة في العام  الفهــم األول: إن حادثــة 
كربالء، بعــد أن ُقِتل الحســين؟ع؟  61 مــن الهجــرة، بعــد انتهــاء معركــة 
وأصحــاب الحســين وأنصــار الحســين وُضّرجــوا بدمائهــم علــى تــراب 
كربــالء. إن أربــاب هــذا الفهــم يريــدون أن يحبســوا قضية الحســين في 

أسوار التاريخ وخلف قضبان الزمن.

وهناك فهم آخر: إن عاشوراء باقية ببقاء الزمن، بامتداد الزمن، وأن 
كل مياديــن المواجهــة بين الحــق والباطل، وفي  عاشــوراء حاضــرة فــي 
كل صراع بين  كربالء حاضرة في  ساحات المواجهة بين الخير والشر. 
كل يوم  الظالم والمظلوم، ونحن أبناء هذه  المدرسة التي تتبنى أن في 
كربالء، لذلك المعركة اليوم والصراع اليوم هو امتداد  عاشوراء وكل أرض 
لصــراع الحســين؟ع؟، وتلبيتنــا اليــوم هــي تلبيــة لإلمــام الحســين؟ع؟ 

)لبيك يا حسين(.

زينــب التي ُتســبى اليــوم إلى ســجون الظالمين، هي امتــداد لزينب 
الحســين؟ع؟، ونســاؤنا الالتي ُيعتقلن في غياهب السجون هن امتداد 
كربالء، لذلــك لن نترك أســرانا ولن نترك أســيراتنا  للصــوت الزينبــي فــي 

وحرائرنا.

حســيننا المحاَصر في الدراز ســندافع عنه بدمائنا، بأرواحنا، بكل 
ى الذين توجهوا اليوم  ما نملك من شــجاعة، نحيي الحســينيين الغيار
إلى منزل سماحة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم للدفاع عنه والذود عنه.
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كل الحسينيين الذين  قضية الحســين؟ع؟ باقية ومســتمرة، نحيي 
يؤمنون بأن قضية الحسين حاضرة. إّن الذين يريدون أن نبعد عاشوراء 
عــن قضايانــا وقضايا األمة هم يريدون أن ينهوا قضية عاشــوراء في عام 

61 من الهجرة.

كل عصر، حّملنا الحســين راية  نحــن نقــول أننا أبناء الحســين فــي 
وهذه الراية لن تســقط، حّملنا الشــهداء راية وراية الشهداء لن تسقط، 
حّملنــا المعتقليــن رايــة ورايــة المعتقلين لن تســقط، وال زال شــبابنا في 

إننا لن نترك المعتقلين. الميادين وستبقى قبضاتنا في الميادين، و

نحــن اليوم نخرج في موكب الشــهداء، شــهداء المقاومــة، ونعاهد 
كيــة: أننــا ســنبقى المحافظيــن على هذه  الشــهداء ونعاهــد دمائهــم الزا
الدمــاء، والمحافظيــن علــى هــذا الخــط، وســنحفظ هــذه الرايــة، ولن 
نسمح لهذه الراية أن تسقط أبًدا، سنكون األوفياء لهذه الدماء، وسنكون 
األوفياء لهذه الراية التي ستبقى خفاقة حتى زوال الطغاة والمجرمين.

باألمــس زار الســفير األمريكــي فــي البحريــن شــعائر عاشــوراء وظــل 
يتجــول فــي أزقــة المنامــة، ونحن اليوم نريــد أن نســجل موقفنا الرافض 
لوجود يزيد العصر »السفير األمريكي«، فهو الذي تآمر على أبناء شعبنا، 
الســفير األمريكــي يمّثــل امتــداد ليزيــد، لذلــك نريــد أن نوصــل صوتنــا 
 بك في 

ً
 وال سهال

ً
وشعارنا وقبضاتنا وصرخاتنا للسفارة األمريكية. ال أهال

شــعائرنا، أنت الذي تتواطئ مع الطغاة والمجرمين، وتوفر لهم الحماية 
وتمّثــل التغطيــة لهــم. نحــن نعلــن برائتنــا مــن الســفارة األمريكيــة ومن 
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الســفير األمريكــي، ونســّجل ونجّدد موقفنــا الرافض للتطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي والــذي يريد أن يؤّســس له الطاغية حمــد وُيجّدد محاوالته 

البائسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ألرض فلسطين.

الســالم عليــك يــا باعبــداهلل الحســين وعلــى األرواح التــي حلــت 
بفنائك، عليكم مّنا جميًعا سالم اهلل أبًدا ما بقينا وبقى اليل والنهار.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



خطاب عاشوراء الموجه لشعب البحرين

آية اهلل الشيخ محسن األراكي

ليلة العاشر، محرم 1439 هجرية

؟ب؟
والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن 
ــت 

ّ
الطاهريــن. الســالم عليــك يــا أبــا عبــداهلل وعلــى األرواح التــي حل

بفنائك، عليك منا سالم اهلل أبًدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، وال جعله 
اهلل آخر العهد منا. الســالم على الحســين وعلى علي بن الحسين وعلى 
ى ثورة  أوالد الحســين وعلــى أصحــاب الحســين. نعيش هذه األيــام ذكر
متنا 

ّ
ى التي عل ى، تلك الثورة الكبر الحسين سالم اهلل عليه، تلك الذكر

كيف نواجه الطغيان.

 يحكم بها على أهل الطغيان، 
ً

إن هلل ســبحانه وتعالى ســّنتين، سّنة
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 يحكــم بهــا علــى أولئــك الذيــن يواجهــون الطغيــان، ومواجهــة 
ً

وســّنة
كان أهل اهلل ســبحانه  إنما  ــا خاًصــا بزمن مــا، و

ً
الطغيــان ليســت حدث

كانت  وتعالى، والمؤمنون باألنبياء، واألنبياء أنفسهم، قادَة الحركة التي 
دائًما وما زالت تواجه الطغيان على مدى التاريخ، قال ســبحانه تعالى 
ُروا  �غَ َک�غَ �ی ِ دغ

َّ
�غَّ ال َ ْ�َس�ب َ فيما يخص السّنة التي تحكم الطغاة أنفسهم: >َولا �ی

 > �غ ا�بٌ ُمِه�ی
ُهْم َع�غَ

َ
ًما َول

ْ �ش َداُدوا اإِ رغْ ُهْم ِل�یَ
َ
ْمِلیی ل َما �غُ

�غَّ ِسِهْم اإِ �غُ �غْ ٌر لاؤ �یْ
ُهْم حغَ

َ
ْمِلیی ل َما �غُ

�غَّ
ؤَ
ا

ل �مرا�غ 178(.
آ
)ا

هــذه ســّنة اهلل التــي تحكــم الطغــاة، إن الطاغــي يطغــى ثــم تأتــي 
ســّنة اهلل ســبحانه وتعالــى لتمهلــه، تمهلــه حتى يطغى وحتــى ال يبقى 
كثر ما  كثر مــا يمكــن، بأ أي مجــال لكــي يزيــد مــن طغيانــه، فيطغــى بأ
يســتطيع، وبأشــد ما يمســكه من الطغيان، هذه الفــورة الطاغية حينما 
ى؛ الســّنة التي  تبلــغ أوّجهــا البــّد أن تنتكــس، وهنا تأتي ســّنة اهلل األخر
 > رغٌ �ی ِ ِوّىٌ َ�رغ هلَل �تَ

ٱ
�غَّ ا ُرُ�ِلی اإِ  َو

۠
ا َ �غ

ؤَ
�غَّ ا َ ِل�ب عغْ

اؤَ
َ
هلُل ل

ٱ
�بَ ا �تَ

َ
أشار اهلل إليها حين قال: >ك

 > �غ �ی ِم�غِ ُموؤْ
ْ
ْصُر ال ا �غَ َ �غ �یْ

َ
ا َعل

ً ادل�ت 21(. وقال سبحانة وتعالى >َوَکا�غَ َح�تّ )الم�ب
)الروم 47(.

نحــن فــي منطقتنا هــذه نواجه صور بشــعة من مواجهــة الطغيان 
ى التي  ل على البطولة الكبر

ّ
للمســتضعفين، وصوًرا سامية وأحداث تدل

نشــهدها اليــوم فــي المســتضعفين الذيــن يواجهــون الطغيــان األمريكي 
والصهيوني،و مثال لهذا الطغيان هو مايجري في البحرين، إن ما يجري 
علــى أرض البحريــن اليوم إنما هو مثال لهذا الطغيان االســتكباري الذي 
يواجهــه فريق من المؤمنين، المؤمنيــن الصامدين، أهل الصمود و أهل 
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المقاومة.

منــا الصبــر 
ّ
إّن الثــورة الحســينية هــي ثــورة الصمــود والمقاومــة، تعل

كيف نصبــر، وتعلمنا  وتعلمنــا المقاومــة وتعلمنــا الصمود، ألنهــا تعلمنا 
كيف ننتصــر، وبين الصبر واالنتصــار عالقة ال يمكن  الصمــود، وتعلمنــا 
ُهْم  ا ِم�غْ َ �غ

ْ
َعل َ أن ينفــّك أحدهمــا عــن اآلخــر، فالصابــر هــو المنتصــر >َوحب

�هت 24(، الصبر  < )الس�ب و�غَ �غُ و�تِ ُ ا �ی َ �غ ا�تِ َ �ی
آ
ا وا �بِ

ُروا َوَكا�غُ ا َص�بَ ّمَ
َ
ا ل َ ْمِر�غ

ؤَ
ا  �بِ

ْهُدو�غَ َ  �ی
�تً ّمَ �ؤِ

ؤَ
ا

إلى موقع  هــو ذلــك الطريق الذي يصــل بالصابرين إلى موقــع اإلمامة، و
إلى موقع االنتصار. القيادة، و

اآلن وقــد مضــى علــى تاريــخ الثورة الحســينية قرون مــن الزمن، من 
المنتصــر اآلن؟، مــن الذي يحكم القلوب في شــرق العالم وغربه؟، دعنا 
عــن منطقة الشــرق األوســط ومنطقتنا، ودعنــا عن بالد الشــرق والغرب 
إلى البلدان التي تحكمها أغلبية  اإلســالمي، ولننظر إلى بلدان الغرب و
كل   الحســين في 

َ
غير مســلمة، وتعيشــها أغلبية غير مســلمة، اليوم َنَفذ

أوروبــا وأمريــكا، وفــي شــرق األرض وغربها ال يوجد ضميــر حي إال ينطق 
بالحســين، ال توجد صرخة إال تنادي يا حســين، وال توجد قبضة ترتفع 
إلى الســماء إال وهذه القبضة قبضة رفعها الحســين ســالم اهلل عليه في 
وجــه المســتكبرين والطغــاة. إن االنتصــار هــو القــدر المحتــوم ألولئــك 

الصابرين الصامدين والمقاومين.

تنــا المقاومة اإلســالمية في منطقتنا علــى أن المقاومة هي 
ّ
لقــد دل

إن الشــعب فــي البحريــن هــو  درب يوصلنــا إلــى االنتصــار المحتــوم، و
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المنتصر.

القادة القابعون في السجون اليوم، أولئك الذين صبروا وصمدوا في 
سجون المستكبرين لم يخافوا من بطشهم، ولم يتراجعوا عن أهدافهم، 
كان طغيــان الطاغين. الشــهداء الكبار  ولــم يتراجعــوا عن دربهــم، مهما 
العظام الذين استشــهدوا في ســجون البحرين تحت التعذيب، هنالك 
العشــرات من الشــهداء الذين ضحوا بأنفســهم فداء للحسين سالم اهلل 
تعالــى عليــه اقتــداًء بعلــي بــن الحســين، اقتــداًء بالقاســم بن الحســن، 
مونا 

ّ
واقتــداء بحبيــب بن مظاهــر، اقتداًء بهــؤالء الُمُثل العليــا الذين عل

كيف نصمد حتى ننتصر. مونا 
ّ
كيف نصبر حتى نتصر، الذين عل

ى االنتصار إن شاء  ى هي بشر ى، والبشر أحمل ألهل البحرين بشر
اهلل تعالى وبعونه، الدليل على ذلك االنتصار أن المقاومة في البحرين 
مســتمرة، الدليل على هذه االنتصار أن قادة الشــعب الثائر في البحرين 
مــا زالــوا علــى دربهــم صامديــن، الدليــل على هــذا االنتصار أن شــباب 
كمــا جاء فــي زيارة   ولــم يســكن ولــم يهن ولــم ينكل، 

ّ
البحريــن لــم يمــل

َك َمَضْيَت َعلى ما 
َ
ّن
َ
ْشــِهُد اهلَل ا

ُ
ْشــَهُد وا

َ
العباس بن أمير المؤمنين؟ع؟: »ا

ْم 
َ
ْم َتِهْن َول

َ
َك ل

َ
ّن
َ
ْشَهُد ا

َ
مجاِهُدوَن ِفي َسبيِل اهلِل .. ا

ْ
وَن َوال َبْدِرّيُ

ْ
َمضى ِبِه ال

 ِبالّصاِلحيَن«.
ً
ْمِرَك ُمْقَتِديا

َ
َك َمَضْيَت َعلى َبصيَرة ِمْن ا

َ
ّن
َ
، َوا

ْ
ل

ُ
َتْنك

كان أهلنــا فــي البحرين وقادة الثورة الحســينية في البحرين  هكــذا 
وشــباب البحرين والكوادر الثائرة الصامدة من شــعب البحرين، أولئك 
هم على الدرب، على درب الحسين سالم اهلل تعالى عليه، على درب 
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علي بن الحســين الصابر الصامد، على درب القاســم بن الحسن الشاب 
الذي ضرب المثل األعلى في المقاومة والصمود، على درب أبي الفضل 
العباس القائد البطل الذي صبر ولم ينكل ولم يهن، ذلك الذي ُقِطعت 
يــداه ولــم يتهــاون فــي نصرة الحســين ســالم اهلل عليــه، ولم يتهــاون في 
نصــرة الحــق، وبقــي العلــم الحســيني مرفوًعا مــا دام قلــب العباس؟ع؟ 
ينبــض، ولــم يســقط العلــم مــن يديــه إال بعد أن ُضــِرَب رأســه بالعمود، 
هكــذا هــو دأب الثائرين األقويــاء األبطال الذين يحملــون األمجاد على 
كفهــم، ويحملــون األمجاد بكل وجودهم، وكلهــم مجد وصمود وكلهم  أ

مقاومة وصبر وهؤالء هم المنتصرون.

ى إلى شــعب البحرين، اصبروا فإنكم المنتصرون، إن  أحمل البشــر
تجربتنا في إيران، تجربتنا في العراق، تجربتنا في غيرهما من مناطقنا، 
كان يظن بســقوط  أثبتت لنا أن الصمود ســوف ُيْوصلنا إلى النصر. من 
صــدام حســين ذلــك الطاغــي الــذي لم يأبــه بــكل جريمة اســتطاع أن 
يرتكبهــا،ن و لــم تبَق جريمة لم يرتكبهــا، وكان يطحن اللحوم والعظام، 
ويطحنهــا طحًنــا، وكان ال يرحــم الصغيــر وال الكبيــر، ومــا زالــت المقابــر 
الجماعيــة التي دفنــت فيها األحياء، أولئــك الصامدين األحياء الذين 
دفنوا بثيابهم، وما زالت هذه المقابر الجماعية ُتكشــف يوًما بعد يوم، 
واآلن بعد ما يقارب 14 ســنة من ســقوط صدام حســين ما زالت هناك 
قبــور جماعية ُتكشــف، والذين دفنوا في هــذه القبور الجماعية، ودفن 
فيهــا النســاء ودفــن فيها األطفال ودفن فيها الشــيوخ ودفــن فيها العلماء 
كبيــر من  بســبحتهم وبعمامتهــم وبثيابهــم، و دفنــوا أحيــاء تحــت ركام 
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التراب ومن الصخور.

صبروا وكان صبرهم هو هذا االنتصار الذي حققه الشعب العراقي، 
بالنتيجة هؤالء المستكبرين الذين يواجههم الشعب في البحرين ليسوا 
بأقــوى مــن صــدام حســين، وال من معمــر القذافي، والهم بأقوى من شــاه 
إيــران، والهــم بأقــوى من ســائر الطغاة الذين أســقطتهم أيــدي المقاومين 
وأيــدي الصامديــن، وصبــر الصامديــن، صبر الشــعب البحرانــي هو الذي 
يسقط المستكبرين، وهو الذي سوف يحرق المستكبرين في بيوتهم، هذا 
دان شعلة 

ّ
الصبر يولد شعلة من الطاقة، هذا الصمود وهذه المقاومة تول

مــن الطاقــة تحــرق المســتكبرين، وهــم في صروحهــم وهم فــي أمكنتهم 
وهم في قصورهم سوف تشتعل بهم قصورهم ناًرا وتحرقهم، وستحرقهم 
هذه النار التي هم أشــعلوها باســتكبارهم، أشــعلوها بطغيانهم وأشعلوها 
ُعوُد�غَّ  �تَ

َ
ْو ل

ؤَ
ا ا َ �غ ْرصغِ

ؤَ
�غْ ا ݠُكم ّمِ

�غَّ َ ِرحب �غْ �غُ
َ
 ِلُرُ�ِلِهْم ل

ْ
ُروا �غَ َک�غَ �ی ِ دغ

َّ
اَل ال َ بظلمهم >َو�ت

�غَ ِم�غ  ْ رݧ
ُم الاؤَ

ُ
ک

�غَّ ْسِک�غَ �غُ
َ
�غَ َول اِلِم�ی

َ ْهِلݠَك�غَّ الطغّ �غُ
َ
ُُّهْم ل ِهْم َر�ب �یْ

َ
ل ْوَحى اإِ

ؤَ
ا َ ا �غ َ �غ �تِ

َّ
�غِیی ِمل

اٍر  َ �بّ َ ا�بَ ُکّلُ حب َ  َو�غ
ْ
ُ�وا �تَ �غْ ِد َواْ��تَ ا�غَ َوِ��ی َ اِمىی َو�غ َ ا�غَ َم�ت َ ِلَك ِلَم�غْ �غ ْعِدِهْم دغَ َ �ب

م 13( هكــذا وعــد  راه�ی �ب ٍد< )اإ اء َصِد�ی ی ِم�غ ّمَ ُْس�تَ ُم َو�ی
َه�غَّ َ ِ� حب ا�ؤِ رݦَ �غ َو ٍد  ّمِ �ی َ��غِ

اهلل ســبحانه وتعالى، توّعد المســتكبرين باإلذالل وبالحريق وبالعذاب، 
ْصُر  ا �غَ َ �غ �یْ

َ
ا َعل

ً ووعد المؤمنين بالنصر، وقال ســبحانه وتعالى: >َوَکا�غَ َح�تّ
< ) الروم 47(. �غَ �ی ِم�غِ ُموؤْ

ْ
ال

فأبشروا أيها المؤمنون في البحرين بالنصر، أبشروا بالنصر الذي وعد 
اهلل عباده المؤمنين بذلك، نســأل اهلل ســبحانه وتعالى في هذه األيام، 
فــي أيــام ثــورة الحســين؟ع؟، في أيــام صبر الحســين، في أيام صبر أســرة 
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الحســين؟ع؟، فــي أيــام صبــر آل البيــت؟مهع؟، أولئك الذين صبــروا على 
العطــش، وصبــروا على الجوع، وصبــروا على العذاب، وصبروا على قطع 
كل جهة، صبروا  الرؤوس، وصبروا على ذلك الظلم الذي أحاط بهم من 
وهــم غربــاء بين جيــش مقبل بالنار وبالحديد، جيــش مقبل بأقوى ما 
يمتلك من ســالح فــي ذلك العصر، صبرت عائلة الحســين؟ع؟، وصبر 

أطفال الحسين فانتصروا.

زينــب ســالم اهلل تعالــى عليهــا صمــدت وصبــرت فخاطبــت يزيد 
ْيدَك واْســَع َســْعَيَك وناِصْب ُجْهــَدَك، فواهلِل ال 

َ
ك عليــه لعائــن اهلل )فِكــْد 

نــا، وال ُتميُت َوحَينا(، هكذا خاطبت زينب ســالم اهلل عليها  َ َتمْحــو ِذكرݨݨݨݨݨݨݧ
كان، ألن نور الحسين؟ع؟  يزيد ذلك المستكبر الطاغية المتجّبر وهكذا 
إال العذاب  كل أنحــاء العالــم ولم يبَق ليزيــد إال اللعن و اآلن يتوّقــد فــي 

اإللهي الذي وعده اهلل سبحانه وتعالى المستكبرين.

نســأل اهلل ســبحانه وتعالى ألهلنا المعتقلين في ســجون البحرين، 
ألســاتذتنا، إلخواننــا، ألهلنــا، ألخوتنا الذين يقبعون في هذه الســجون، 
نســأل اهلل لهــم الفــرج القريب، نســأل اهلل الصبر واالنتصــار القريب لكل 
شباب البحرين. اللهم انصرهم نصًرا مبيًنا، اللهم افتح لهم فتًحا يسيًرا، 
اللهم فّرج عنهم، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه األمة، اللهم انصرنا 

نصًرا عزيًزا وافتح لنا فتًحا يسيًرا بحق محمد وآل محمد.

ى اهلل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
ّ
وصل



عاشوراء في خطاب قادة المقاومة

كانــت قضية شــعب البحرين وأحداث المنطقــة حاضرة في  لقــد 
خطــاب قــادة ورموز حــركات المقاومة اإلســالمية، حيث مر عاشــوراء 
كبيــرة وفارقــة، مــن أبرزها  هــذه الســنة علــى األمــة في وســط أحــداث 
الهجمــة والتآمــر علــى قضيــة فلســطين وســعي دول الحلــف الســعودي 
للتطبيــع مع الكيان الصهيوني، والهجمة الغربية التكفيرية على ســوريا، 
وعــدوان الحلــف الســعودي على اليمن، وحــرب الشــعب العراقي على 
داعش، وأحداث المنطقة الشرقية من بالد الحرمين، و ثورة البحرين، 
كمة المدعومة غربيا  ومقاومة شــعب البحرين للعصابة الخليفية الحا

وسعوديا.



عاشوراء في خطاب قادة المقاومة

السيد حسن نصراهلل

 بشــعب  �
ً
فــي يــوم العاشــر من محرم يجــب أن نذكر العالم أيضا

كبيــر فــي البحريــن، و  مظلــوم ومضطهــد، ويعيــش فــي ســجن 
تصادر أبســط حقوقه الطبيعية، وُيزج بعلمائه وقادته وشبابه 
ونســائه في الســجون، وُيمنع حتى من التعبير السلمي عن رأيه 

ومطالبه.

فــي الوقــت الــذي ُتغلــق فيه فــي البحرين األبواب علــى علماء  �
البحرين الشــرفاء، وشــبابها البواســل ُتفتح أبــواب التطبيع أمام 

الصهاينة، ويستقبلون بالترحاب وباألفراح وبالرقص.

ى ضمانة عرشــه في عــدو أمته  � خائــب هــذا المليــك الذي ير
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وفــي الخضــوع لــه، ال فــي التصالــح مع شــعبه واإلصغــاء إليه. 
 العالم العربي واإلســالمي يجــب أن يتحمل 

ً
العالــم وخصوصــا

المسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم.

نحــن نقــول للحســين؟ع؟ اليــوم: إن دمنــا الــذي هــو من دمك  �
 ينتصــر على الســيف، 

ً
إن ســيفنا أيضــا ينتصــر علــى الســيف، و

ونحن سنواصل دربك وموقفك.

إن وجودكم اليوم في الساحات وفي الميادين هو دليل إنتصار  �
الحسين؟ع؟، إنتصار الدم على السيف.

من واجبنا في اليوم العاشر من المحرم، في يوم قول الحق، أن  �
إيمان، أن نجــدد إدانتنا  نجــدد وبــكل شــجاعة وبكل صــدق و

للعدوان األميركي السعودي على اليمن.



السيد عبدالملك بدرالدين

اإلمــام الحســين؟ع؟ حــدد الموقــف المســؤول بــكل مــا تعنيــه  �
الكلمــة، موقــف ليس متهــورا، وليس عبثيا وليــس انتحاريا، ال، 

هو موقف مسؤول.

نؤكــد علــى ثباتنا علــى موقفنا المبدئي واألخالقــي تجاه نصرة  �
الشعب الفلسطيني والمقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى 
الشريف وحق استرداد األرض المغتصبة المقتطعة في فلسطين 

وغيرها من ديار اإلسالم.

�  
ً
ل تهديدا

ّ
ككياٍن غاصٍب معتٍد يشك نؤكد على ِعدائنا إلسرائيل 

كما   لألمة في دينهــا ودنياها، 
ً
كافة، وعدوا  على أمتنــا 

ً
وخطــرا

نؤكد وقوفنا إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين لمواجهة 
 مــن مبادئنــا وقيمنــا ومــا تفرضــه علينــا 

ً
هــذا العــدو انطالقــا

المسؤولية.
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نؤكد ثبات موقفنا في مناهضة الهجمة األمريكية االستعمارية  �
المعادية التي تستهدف بلدان المنطقة وكافة األمة بمؤامراتها 
ومكائدها التدميرية من فتٍن وحروٍب وتقسيم، وكان من ضمنها 

المد التكفيري والدور التخريبي لبعض األنظمة العربية.

نحــن فــي هذا اليــوم التاريخي نتوجه إلى اهلل ســبحانه وتعالى  �
بــأن يوفقنــا للســير في نهــج الحســين، نهج اإلســالم المحمدي 
األصيــل، وأن يثّبتنــا فيمــا يرضيــه عنا مــن المواقف المســؤولة 

والمبدئية واألخالقية.



السيد هاشم الحيدري

نكــرر البراءة ونعلن االســتعداد للمواجهة، تكرر التقرب إلى اهلل  �
إلى الحسين؟ع؟ بالبراءة من أعدائهم في زماننا الذي نعيشه  و
نكــرر صرخــة الحســين الــذي أطلقهــا ضــد يزيــد، نكــرر تلــك 
إســرائيل وداعــش وآل  الصرخــة اليــوم ضــد أمريــكا وآل ســعود و
كن ومداهــن، نكرر  كن وســا كل خائــن وفاســد ورا خليفــة وضــد 
قــول الحســين واهلل ال أعطيكم بيدي إعطــاء الذليل وال أقر لكم 
إقــرار العبيــد، ولو بلغ ما بلغ، حتى إذا وصلنا إلى قول الحســين 
كأنــي بأوصالي تقطعهــا ذئاب الفلوات بيــن النواويس وكربالء، 

هذا هو نهج الحسين.

نجدد الوالء والطاعة والبيعة لولي أمر المسلمين سماحة اإلمام  �
الخامنئي؟ظد؟.

نســتمر بالتواصــل والدعــاء والصون مع ســماحة الفقيه الشــيخ  �
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المجاهد آية اهلل عيسى قاسم وهو محاصر في بيته بالدراز في 
البحرين، ونقول لشــباب البحرين: أنتم منتصرون باستقامتكم 
كل جبهات المقاومة  وثباتكم، والنصر والعزة لكل مجاهد في 
كستان وكشــمير ونيجيريا وغيرها. هذه الجبهة  في فســطين وبا
عاهدت ربها وسيدها الحسين بأنها لن تركع أمام يزيد الزمان، 
كل المؤامرات،  كل عدوان، ولن ُتخذع أمام  ولــن تتراجــع أمام 
ولن تسكت، ولن تغفل، ولن تبخل بدم، ولن تجلس في بيت، 
كربالء، وســيبقى شــعار جبهة  ولــن ننســى عاشــوراء، ولــن نترك 
إن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بيــن اثنتين بين  الحســين "أال و

السلة والذلة وهيهات منا الذلة".



 تقرير مصّور لمسيرات التلبية الحسينية 
ومواكب العزاء في البحرين

مسيرة »لبيك ياحسين« في بلدة النويدرات
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مسيرة »لبيك ياحسين« في بلدة عالي
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مسيرة »لبيك ياحسين« في بلدة الدراز
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مسيرة »لبيك ياحسين« في بلدة النويدرات«
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