ﺍلتغيري
في سبيل

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ

سماحة

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ

ﻋ ـ ـ ـﻨـ ــﺪﻣﺎ ُﺗـ ـ ـﺨـ ـ ّﻴ ــﺮون ﺑﲔ
"ﺣﻴ ــﺎة اﻟﺪﻧﻴ ــﺎ" اﻟﺬﻟﻴﻠ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـ ـﻌـ ـ ـﻴــﺪة ﻋــﻦ اﷲ وﺑﲔ
"اﻟ ـ ـ ـﻤـ ــﻮت" ﰲ ﻃـﺎﻋــﺔ اﷲ
وﺣ ـﻔـ ــﺎﻇـ ـ ـ ًﺎ ﻋـ ــﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ
واﻟـ ـﻘـ ـﻴ ـ ــﻢ اﻟ ـﺤــﻘّ ـ ــﺔ ﻓ ــﺈنّ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاب ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮن
"ﻫــﻴـﻬـﺎت ﻣﻨﺎ اﻟﺬﻟﺔ ".
س ـمـ ــاح ــة
ﺍلشيخ ﺯهري عاشوﺭ

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳ

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ..اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺳ

في سبيل

ﺍلتغيري

هوية الكتاب:

الــــعـــــنـــوان :التغيير يف سبيل اهلل
الـــتــــألــيـف :سماحة الشيخ زهير جاسم عاشور
سنة الطبعة :األولى 201٦مـ ١٤٣٧ -هـ

في سبيل

ﺍلتغيري
ِس ِ
اض َر ٍات أ ُ ِلقيَت ِخال َل شَ هرِ ُم َح ّر ِم احل ََر ِام َعا َم 1436هـ
لسل َ ُة ُم َح َ

جن َجو امل َرك َِزي  -البحرين
يف ِس ِ

في سبيل

ﺍلتغيري

الفهرس اإلجمالي
تقدمي  ..سماحة آية ّ
الل الشيخ محسن األراكي

حفظه ّ
الل

07

املقدمة

13

 .1الثورة يف مدرسة عاشوراء

17

 .2اإلمام احلسني  ..ثورة الدم والتضحيات والفداء

27

 .3الفتح احلسيني

37

 .4مسلم بن عقيل ..وغربة الثوار!!

47

 .5اإلمام احلسني  ...قرآن الثورة

57

 .6أنصار احلق والباطل  ..يف مدرسة عاشوراء

69

 .7العباس   ..البصيرة والثبات

79

 .8اإلمام احلسني   ..وثقافة املوت

91

 .9احملنة  ..ومصائب األمم

99

 .10الشهادة سفر العاشقني

109

 .11األمر باملعروف والنهي عن املنكر

121

الفهرس التفصيلي

130

5

130

في سبيل

ﺍلتغيري

6

130

في سبيل

ﺍلتغيري

تقديم ..

ّ
ّ
سماحة آية الل الشيخ محسن األراكي حفظه الل

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
ٍ
محمد وآله الطاهرين.
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة على
إنّــه ملــن اجلديــر باإلعجــاب والتقديــر ،أن جنــ َد بطــ ً
ا مــن أبطــالِ ال ّثــور ِة
الســجنِ بالكلمـ ِـة
التغيير ّيـ ِـة يف البحريــن ،يواصـ ُل جهــا َدهُ التغييــري ِمــن داخــلِ ّ

الطاغـ ِ
والفكــر ِة بع ـ َد أن ق ّيدت ـ ُه أغــا ُل ّ
ـوت ،ومنعــت يــدهُ الضاربــة أَن تنطل ـقَ،

وصوتَــه الهــاد َر أن يُســم َع يف الهـ ِ
ـواء الطلــقِ .

ُقــاوم فضيلــ ُة العالمــة الشــيخ زهيــر عاشــور
حــا َو َل امل ُجاهــ ُد
الصابــر امل ُ
ُ
الهادف ِ
ِ
ِ
أن يُ ّ
لعمليــة التغييــرِ
أمــر اهلل ِبهــا ،وكان را ِئ َد َهــا األ ّول
ــر
َــة الّتــي َ
نظ َ

التاريــخ نب ُّينــا
بــرى يف
ِ
النب ّيــو َن َ
وعلــى رأســهم قائــ ُد العمل ّي ِــة التغيير ّي ِــة ال ُك َ

ِ
ُم ٍ
 ،ثــم القــادة ال ُعظمــاءُ ِمــن أهــلِ
الوِتــر
وخاصــ ًة البقيــ ُة
بيتــه
حمــد
ّ
ُ
ِمــن آل بيتـ ِـه س ـ ّي ُد الشّ ـ ِ
ـوات اهلل عليهــم أجمعــن ،و َقــد
ـهداء احلس ـ ُ
ن صـ ُ
ُو ّف ـ َق توفيق ـاً كبيــراً يف تفســيرِ ِه لعمليـ ِـة التغييــرِ اإلله ّيـ ِـة ،حيــث أزا َل ســتا َر
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الطاغـ ِ
ُتعمـ ِـد ا ّلــذي حــاو َل أوليــاءُ ّ
الغُمـ ِ
مفاهيم مدرسـ ِـة
ـاءهُ عل ــى
ِ
ـوض امل ّ
ـوت إلقـ َ
حجموهــا ِف أطــارِ التغييـ ِ
ـس
التغييــرِ اإلله ّيـ ِـة ليُ ّ
ـرات ّ
الســطح ّي ِة ا ّل ِت ــي ال َتـ ُّ

ـب األســاس ،فأ ّكـ َد عل ــى جوهر ّيـ ِـة ال ّتغييــرِ ا ّلــذي دعــا إليــه
اجلَوهـ َـر وال تصيـ ُ

األنبيــاءُ والقــادةُ اإلله ّيــو َن وشُ ـ ُـموليتها ،كمــا ُو ِّفـ َق مـ ّـر ًة أخــرى حيــث أصـ َّـر عل ــى
أن علميـ َة التغييــرِ البُـ َّـد أن تكــو َن هادفـ ًة ،وأَن ال يكــو َن هدفُهــا الغايـ ِ
ـات ال ّدنيــا
ّ

ـاع ال ُدنيــوي الزائــل ،بــل هدفُهــا رضــوا ُن ا ِ
ِمــن الرئاسـ ِ
هلل
ـات الباطلَـ ِـة وألــوا ُن املتـ ِ
ِ
تعالــى وحتقيـ ُق العــدلِ علــى وجـ ِـه
األرض و ُهــو ا ّلــذي جـ َ
ـاء ِمــن أج ِلـ ِـه األنبيــاءُ
وخاصـ ًة أشــر ُف ُهم وسـ ّيد ُهم محمــد
ّ

ـث أعــلـــ َن عــن هـــ ِ
ـدف ِه قائـ ً
ا:
 ،حـيــ ُ

ـاء ِف كتـ ِ
ـاب اهلل العزيــزِ .
﴿ َوأ ُ ِمـ ْـر ُت ألَ ْعـ ِـد َل بَيْنَ ُكـ ُـم﴾ كمــا جـ َ

وكشـ ٍ
ـإن ثــورةَ الشّ ـ ِ
ـعب البحرين ــي بقيــاد ِة ُعلما ِئـ ِـه ونُخبـ ِـه
ـهادة هلل ولل ّتاريـ ِـخ ،فـ ّ
ـاذج ال ّثـ ِ
ـورات التغيير ّيـ ِـة الّت ــي شَ ــهِ َدها
املثقّفـ ِـة املجاه ـ َد ِة ِمــن أن َق ــى وأر َق ــى منـ ِ

ص ِامــدةٌ ُرغــ َم ُغرب ِت َهــاُ ،مد ِّمــرةٌ
تاريــ ُخ األنســانِ  ،ثــورةٌ قو ّيــ ٌة ُرغــ َم ســلم ّي ِت َهاَ ،
للطواغيــت ُرغــ َم خَ ِ
ِ
ِ
األســاس ُرغــ َم ليُون ِتهــا،
نقهِ ــم لصو ِتهــا ،تغيير ّيــ ٌة مــن

ِ
ِ
ُعبــأ ِة ِض َّدهــاُ ،مق ِلقَــ ٌة لقُــوى
محــاوالت
واضحــ ُة احلقان ّي ِــة ُرغــ َم
التشــويه امل ّ
يــوم ُرغــ َم ِج ِ
راح هــا،
االســتكبارِ العامل ّي ِــة ُرغــ َم ِقلّ ِــة ُع ّدتهــا ،جديــدةٌ ِف ُك ِّل ٍ

ـزم عل ــى حتقيــقِ النّصــرِ ُرغـ َم شــقا َو ِة ّ
جل ِديهــا ،وضــراو ِة حربهـ ِـم
وشــديدةُ العـ ِ
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ِ
الهادف ِ
ِ
ِ
ِ
تطويق َهــا وإِخ َم ِادهــا.
َــة إلــى
العمليــات امل ُضــا ّد ِة
وشراســة
عليهــا،
إن أقـ َوى امل ُبشـ ّـر ِ
ـوح وصـ ٍ
ـدق َعــن مسـ ٍ
ـتقبل ُمنتصـ ٍـر قريـ ٍـب
ّ
ات الّت ــي تُخبــرِ بوضـ ٍ
الصا ِبــر وشــبابها
صمــو ُد قــاد ِة هــذه ال ّثــور ِة وشــعبها امل ُجاهــد ّ
لهــذه ال ّثــور ِة ُهــو ُ
والص ُمـ ِ
الصبرِ
وليس
ـود،
ّ
ـس للنّصــرِ عامـ ٌل أقــوى مــن ّ
َ
األبطــال امل ُقاومــن ،فليـ َ
للغايـ ِ
ـزم والتضحيـ ِـة ونُكــران ال ـذّات ،هــذا
ـات الســام ّي ِة ثم ـ ٌن أج ـ َدى ِمــن العـ ِ
ا ّلــذي يتجلّــى ِف إرا َد ِة أبنـ ِ
ـاء هــذه ال ّثــو َر ِة اإلله ّيـ ِـة ورجالهــا وقا َدتهــا.

ـود شــيخنا احلبيـ ِـب امل ِ
بــاركَ اهللُ ِف جهـ ِ
ـب
ُجاهـ ِـد الشــيخ زهيــر عاشــور ،و َكتَـ َ
ُ
ـب لــه وإلخوا ِنـ ِـه ِمــن قــا َد ِة ال ّثــور ِة البحرين ّيـ ِـة
اهلل النّصَــر العاج ـ َل والفــر َج القريـ َ

ولســا ِئرِ الشّ ـ ِ
الصامــد ،و َد َفـ َع اهللُ عن ُهــم كيـ َد الف ُّجــارِ،
البحرين ــي البطــلِ ّ
ـعب َ
الط ِ
وثبتَ ُهــم اهللُ جميعـاً َعل ــى خـ ِّ
ـط ُمحمـ ٍـد وآلـ ِـه ّ
اهريــن األبـ َـرار،
وشـ َّـر األشــرارَِّ ،

ـام عليـ ِـه وعليهِ ــم جميعـاً ورح َمـ ُة اهلل وبركاتُـ ُه.
والسـ ُ
ّ
يف التاسع والعشرين من
مــحــرم الـحـرام 1437هـ
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اإلهداء
| ِ
الصابِرِ ..
إِلى شَ ْعبِي ال َعزِ يز الثَا ِئرِ َ
ِإلَى الشُّ َه َد ِاء ..أ ُ َّم َراءُ الق ِ
َافل َ ِة..
إِلى الشَ َب ِ
الـمقَا َو َم ِة.
الـم َراب ِِط ِف خَ ن َِادقِ ُ
اب ُ
ِإلَى األَبْ َطالِ ِف الـ َم َي ِادينِ لَيْ ً
ال ونَ َهاراً.
الـم ْع ِجز ِ
َات..
ِإلَى َم ْج ِد َهذَا اجلِ يْلِ ال ِّذي َس َّط َر و َما زَا َل يُ َس ِّط ُر ُ
الس ْجن...
ِإلَيْ ُكم أَ ِحبَ ِتيَ ...ه ِذ ِه ال َك ِل َم ُ
ات ا ّل ِتي َس َّط ْرتُ َها ِف ّ
ُرغْ َم ال ُقيُ ْو ِد واألَغْ اللِ
والس َّجان.
َ
ُص ِ
وص ِ ...لتَ ُكو َن زَاداً ِفكْرِ ّياً..
لَ ُك ْم أَنْتُ ْم باخل ُ
و َم َدداً لَ ُك ْم ُر ِ
وح ّياً..
وبَل َْس َماً لَ ُك ْم ِ ِ
احا ِت ُك ْم..
ول َر َ
ص ِ
اح ِب َها..
الرايَ َة خَ فَّا َق ًة ِل َ
َح َّتى ن ُْو ِص َل َّ
ا ِإل َما َم الـ َم ْه ّدي َع َّج َل اهللُ ف ََر َج ُه َّ
ف.
الشرِ يْ ُ

11

130

130

12

في سبيل

ﺍلتغيري

المقدمة
إن اإلنســان ال يتَحـ ّـركُ نحــو شَ ـ ٍ
وصعوبَا ِتــه ،إال بع ـ َد
ّ
ـاءهُ ُ
ـيء وال يَت ََح ّم ـ ُل َعنَـ َ
َرسـ ِـم َه ـ َد ٍف يَس ـ َعى للوصــولِ إِليــه ،وال َهـ ُ
ـدف قــد ي ُكــون أَمــراً راجع ـاً للدنيــا
وقــد يكــو ُن أَمــراً راجع ـاً لآلخــرة!
الط َغــاةُ ،واألَمـ ُـر باملعـ ِ
ـرب ،والثَــورةُ و ُمقَا َر َعـ ِـة ُّ
واجلِ َهــا ُد وا َ
ـروف والنّهــي عــنِ
حلـ ُ

ـاب ِّ
امل ُن َكرِ ..ومــا فيهــا مــن ال َقتْــلِ وا َ
الصعـ ِ
والشـ َداد:
ـرح
جلـ ِ
وحتمــلِ ِّ
ُّ

ــدف ِمن َهــا أَمــراً َس ِ
قــد يَ ُكــو ُن ال َه ُ
ــام ُدنيــاً زَا ِئل َ ٍــة..
ــاقطاً َهابِطــاً ِمــن ُح َط ِ
ِ
خر ِف َهــا وزِ ينَ ِت َهــا!
وانخــ َد ٍاع ِب ُز ُ
ِ
ســامياً ،إِلهيــاً عاليــاًِ ،فيــه رِ ضــى اهلل ،وام ِتثــاالً
ــدف أَمــراً
وقــد يَ ُكــو ُن ال َه ُ

لتح ِقيــق إِرا َد ِت ِــه يف أَ ْر ِضــه!..
ألَمــرِ ه ،وســعياً َ

ني « :اللَّ ُه ـ َّم ِإ َّنـ َ
ـك ت َْعلَـ ُـم أَ َّن ـ ُه لَـ ْـم يَ ُكــنِ ا َّلـ ِـذي َكا َن ِم َّنــا
يَ ُقــو ُل أَ ِميـ ُـر الــ ُـمؤم ِن َ
ُضــولِ ْ
ــام َولَ ِكــ ْن ِلنَــرِ َد
ــي ٍء ِمــ ْن ف ُ
ال َُط ِ
ُمنَاف ََســ ًة ِف ُســل َْط ٍان َو َل الْ ِت َم َ
ــاس شَ ْ

الْـ ـ َم َعا ِل َم ِم ـ ْن ِدي ِنـ َ
صـ َـا َح ِف ِبـ َـا ِدكَ َف َي ْأ َم ـ َن الْـ ـ َم ْظلُو ُمو َن ِم ـ ْن
ـك َون ُْظهِ ـ َـر ْ ِ
ال ْ
()1
ـادكَ َوتُ َقــا َم الْــ ُـم َع َّطل َ ُة ِم ـ ْن ُح ـ ُد ِ
ِع َبـ ِ
ودك».
َجس ُد هذه ا َ
ُ
بانيةُ ال َعلو ّيةُ يف:
أل
الر ّ
َف َتت ّ
هداف َّ
ُصولِ
الصعـ ِ
إن ِجهــا َد األَعـ َد ِاء،
ّ 1.1
وحتمـ َل ِّ
ـس ألجلِ احل ُ
ّ
ـاب والشّ ـ َد ِاد ،ليـ َ

شــره يف امل ِ
ٍ
الرئاســة وال َّزعا َم ِــة ،وال ألَ ْجــلِ
واالســتعالء
ُلــك
علــى
َ
ْ
والسـ ِ
ـلطة.
ُ
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ـدف هــو الوصــو ُل إلــى شـ ٍ
ـس الهـ ُ
ـام ال ّدنيــا الزا ِئــل
ـيء مــن ُحطـ ِ
2.2وليـ َ
البالــي الــذي ال َدوا َم لــه وال بَقــاء.

ُ
الهدف ِمن ك ِّل ذلك:
3.3بل

ـإن ُّ
.أأن نَـ ُـر َّد ون ِ
ـاء
ُرجـ َع امل َ َعا ِلـ َم الدين ّيـ ِـة إِلــى َمحلِّ َهــا ،فـ ّ
الط َغــاةَ وأَبنَـ َ
ال ُدنيــا قــد َح ّرفــوا ِدينَــك ،ومــا زَالُــوا يَس ـ َعون يف ذلــك ،فال ُدنيــا
ـاروا لهــا َعبيــداً..
َقــد شَ ـ َغفَت ُهم وصـ ُ

ِ
لعباد اهلل تَعالى،
ضيا ٌع
اعت بذَلك َم َعالَم ال ّدينِ  ،ويف ذلك َ
َ
وض َ
ِ
ليوم ا َ
وانح َر ٌ
جلزَاء.
الص َواب ،وما ين َف ُع ُهم ِ
اف لَهم عن جا َّد ِة َّ
ف ـ َكا َن َهــذا اجلِ هــا ُد و َكانــت َهــذه ال ّثــورةُ ..ألَ ْجــلِ أ ْن نَـ ُـر َّد هــذه
امل َ َعا ِلــمْ َ ،
الضــالُّ،
ون َعل َ َهــا ُمشَ ـ َّي َدة ،ورايتُهــا خفّا َقــة ،ليسـتَدلَّ بَهــا َّ

ويَهتـ ِـد َي بهــا َ
ـب للحــقِّ واحل َِقيقـ ِـة!.
الطا ِلـ ُ

.ب ِ
ومــن أَجــلِ أ ْن نُظهِ ــر االصــا َح يف ال ِبـ ِ
ـإن الف ََســا َد َقـ ْد َظ َهـ َـر
ـاد ،فـ ّ
ِ
بِسـ َـب ِب ُ
الظلْـ ِـمِ ،
واآلخــر ِة!.
وف ذلــك ف ََســا ُد ال ّ ُدنيــا وال ِّديــن
ِ
الدن َيا َيت ََحقَقُ :
الح ُ
ومن َص ِ
فع َبــا ُد ا ِ
ومــنِ ،
ّــاس امل َ ْظل ُ ِ
ــد أ ْن يَ ِعيشُ ــوا يف األَمــنِ
● األَ ْمــ ُن للن ِ
هلل البُ َّ
واألمــانِ
والســام.
والســلم
ِّ
َ
ـض وا ُ
صــا ُح ال ُدنيــا
ـام الفَرا ِئـ ُ
حلـ ُدو ُد الر ّبا ِن ّيــة اإلله ّيــة ،والتــي بهــا َ
● وتُ َقـ ُ
ِ
البـ َد ُن والـ ُّـرو ُح ،وامل ُلـ ُ
واآلخــر ِةَ ،فــا ُح ال َع ِ
ـوت!!.
ـك واملَل َ ُكـ ُ
اجلـ ِـة واآلجلــةَّ ،
وألَ ْجلِ ُك ِّل ذ َ
َلك َكا َن
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ّ
الثورة

الرجوع إلى
ألجل
ِ
ِّ
اإلسالم في كل
الفردية
تفاصيله
ِ
ِ
َ
ّ
واالجتماعية
والسياسية

ُ

الثورة ..في
مدرسة عاشوراء
ِ
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ُ
الثورة ..في

مدرسة عاشوراء
ِ
َــر ْو َن َوإ َِّن
اإلمــام احلســن ِ « :إنَّـــــ ُه قَــ ْد نَــ َز َل ِمــ َن ْالَ ْمــرِ َمــا قَــ ْد ت َ
صبَابَـ ِـة
صبَابَ ـ ٌة َك ُ
ال ُّدنْيَــا تَـ ـ َغ َّي َر ْت َوتَنَ َّكـ َـر ْت َوأَ ْدبَـ َـر َم ْع ُرو ُف َهــا َولَـ ْـم يَبْ ـ َق ِمنْ َهــا إ َِّل ُ

الن ِ
ــيس َعيْ ٍ
ــش َكالْـــ َم ْر َعى الْ َوبِيــلِ .
ِْ
َــاء َوخَ ِس ُ

الـقِّ َل يُ ْع َم ُـل ب ِِـه َو ِإلَـى الْبَ ِ
َــــــــر ْو َن ِإلَـى ْ َ
َاهـى َعنْـ ُه ِليَ ْرغَ ِب
اطـلِ َل يُتَن َ
أَ َل ت َ

ْــمؤ ِْم ُن ِف ِلق ِ
َـاء َر ِّب ِـه َحقّـاً َحقّـاً َف ِإ ِّنـي َل أَ َرى الْــ َم ْو َت إ َِّل َسـ َعا َد ًة َو ْ َ
اليَـاةَ َمـ َع
ال ُ
ً ()1
َّ
ـين إ َِّل بَ َرمـا».
الظال ِـ ِم َ

ّ ُ ّ
الـثـا ِئـر والثوار

َ ُ
َ
ُ
األرض
هـ ــم صـ ـ ـفـ ــوة أهـ ـ ِـل
ِ
َ
ّ
ّ َ
رف والسياد ِة
الش
صحاب
وأ
ِ
ِ
َ
ضيلة.
والف ِ
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•

متهيد ...

الثــورةُ ..هــل تعنــي تغييــر األوضــاع القائمــة فحســب؟! وهــل الثائــر
ــوار :مــن يقومــون بتغييــر األمــور واملعــادالت السياســية واالجتماعيــة
وال ّث ُ

أن التغييــر  -بــأي ٍ
نحــو كان ،وممــن
واالقتصاديــة وغيرهــا فقــط؟ وهــل ّ
كان -لــه قُدســي ٌة ُمطلقــ ٌة عنــد اإلســام؟!

•

الرؤى واألفكار.
متايز اإلسالم عن سائر املدارس اإلحلادية يف ُ

إن لـــ «اإلســام» رؤيــ ٌة كونيــ ٌة وفكريــ ٌة تختلــف عــن غيــره مــن «املــدارس
ّ

اإلحلاديــة» ،وهــذه الرؤيــ ُة تفــيء بظاللهــا علــى ك ّل مرافــق احليــاة :مــن
املنطلقــات واألفــكار واملبــادئ ،واألخــاق وامللــكات ،والســلوك واحلــراك
العملــي!
وعلى كل األصعدة :السياسية واالجتماعية واإلقتصادية واألُسرية والفردية.

•

رؤية اإلسالم للثورة

ولــذا فـــ «اإلســام» لــه رؤي ـ ٌة خاص ـ ٌة لـــ «الثــورة» ،فهــو ال يــرى قُدســية ألي
تغييــر ،بــل القُدســي ُة للتغييــر إلــى مبــادئ اإلســام وتعاليمــه ونهجــه...
قدســه اهللُ تعالــى ،وملــا يُريـ ُده اهلل تعالــى ،ومــا جعلــه اهلل خللقــه
تقديــس ملــا َّ
ـام دين ـاً َفل َـ ْن يُقْبَ ـ َل ِمنْ ـ ُه
يف أرضــه ..يقــول تعالــىَ ﴿ :و َم ـ ْن يَبْتَـ ِـغ غَ يْـ َـر ْ ِ
ال ْسـ ِ
ال ِ
َو ُه ـ َو ِف ْال ِخـ َـر ِة ِم ـ َن ْ
اســرين﴾.

()2

 .2آل عمران.85 :
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أ ّمــا أن يكــون الهــدف مــن «ال ّثــورة» هــو إِســقاط «طاغــوت» ثــم اإلتيــان بـــ
«طاغــوت آخــر» ،حتــت مســمى «الدميقراطيــة» و«الدولــة املدنيــة» ومــا شــابه
ذلــك ،الــذي يكــون التغييــر فيهــا مــن «نظـ ٍـام غيــرِ إســامي» إلــى «نظــام غيــر
إســامي آخــر»!

أو أ ْن يكــون ال َهـ ٌ
ُكم والســيطرة والرئاســة
الرغب ُة يف احل ِ
ـدف مــن «ال ّثــورة» هــو ّ

ـأي شـ ٍ
ـأي نحو كان!!
ـكل وبـ ّ
فقــط ..بـ ّ

ـإن اإلســام ال يــرى ملثــل هــذا التغييــر وملثــل هــذه «الثــورة» أي قيمــة وأي
فـ َّ
قدســية!! فمعاييــر الســماء شــيءٌ ،ومعاييـ ُـر أهــلِ األرض شــيء آخــر.

•

رؤية اإلسالم للثوار.

ٍ
تضحية.
ولـــ «اإلســام» رؤيــة خاصــة لـــ «الثـ ّوار» أيضـاً ،فــا يــرى قيمــة لــك ِّل

 .يقــول تعالــىِ ﴿ :تل ْ َ
ــرةُ َ ْ
ن َعلُهــا ِللَّذيــ َن ال يُريــ ُدو َن ُعلُــ ّ ًوا ِف
ــك َّ
الــد ُ
ار ْال ِخ َ

ض َوال فَســاداً َوال ِ
ْالَ ْر ِ
ْعاقبَ ـ ُة ِلل ُْم َّتق ـن ﴾( )3فالفــوز والفــاح لـــ «املتقــي».
وامل ُتقي ال ّثا ِئر ال يكون:

.أطا ِلبـاً للعلــو ،طالبـاً للرئاســة ،طالبـاً للزعامــة والوجاهــة ،...فال ّدنيــا
ِ
وع ٌ
يــش
ُكلُّهــا يف نظــر
طــام زائــ ٌلَ ،
أوليــاء اهلل «الشــيء»  ..فهــي ُح ٌ

َحق ،بــل ال يليــق بأوليـ ِ
ـاء اهلل أن يُف ِّكـ ُـروا فيهــا ،فَض ـ ً
ا
َكـ ِـد ٌر ال يَس ـت ُّ
أن يســعوا لهــا ..فألنهــم «أوليــاء اهلل» فهــم هكــذا ال هكــذا!!
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ص ِ
اغــر ًة ذليلــ ًة ،كمــا جــاءت ألمـــــير
وإذا جـــــاءت لــهـــم ال ُّدنـــــيا َ
املؤمنــن  ،ف ُهــم ال يرونهــا إال ُســلّماً ووســيل ًة ِ
ِ
فــرض
لتأديــة
ر ِّبهــم :ب ـ َأ ِ
ُ
داء احلـ ّـق أله ِلـ ِـه ،و َمنـ ِـع ُ
والطغيــانِ  ،وإقامـ ِـة ُحكــم
الظلـ ِـم
اهلل و َر ِفــع كلم ِتــه وجعلهــا ال ُعليــا..
فـــ «أوليــاء اهلل» يــرون احليــاة الدنيــا ُكلّهــا ِمحرابــاً لعبادتهــم
وصال ِتهــم :يركعــون يف خدمــة شــعبهم ،ويســجدون يف رفــع ُمعانــا ِة
أ ُ ّمتهــم ،ويُبَ ِّتلُــون برفــع حاجــات بنــي جلدتهــم ،قاضــن حلاجاتهــم
املاديــة واملعنويــة...
.بوامل ّتقــي ال ّثائــر ال يكــون ُم ِ
فســداً يف األرض ،ال ُمفســداً علــى املســتوى
الفــردي :فهــو يعيــش االســتقامة ،وال جتــد منــه عوجــاً وال أمتــاً،
ســائراً علــى اجلــا ّدة فكــراً وســلوكاً وعمـ ً
ضـ ٍّ
ـال،
ا ،غيــر ُمنحــرف وال ّ
ال يف الفكــر العقائــدي ،وال يف الســلوك األخالقــي ،وال يف احلــراك
العملــي..
ٍ
مبفســد علــى املســتوى االجتماعــي والسياســي :فــا
وهــو ليــس
يَحمــل إال «رؤيــة اإلســام» فكــراً وعقيــد ًة وســلوكاً وخلقـاً وعمـ ً
ا..
همــه هــو إقامــ ُة «احلكــم اإلســامي» واألخــذ بأيــدي النــاس
وكل ّ
إلقامــة «حكومــة العــدل اإللهــي» ،وذلــك بالســير وباقتفــاء منهــج
اإلســام الكامــل اخلالــد...
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ـورة
الث ِ

َ
ُ َّ
ـول بهذا
فالبـد مـن
وعدم القب ِ
ّ
ـاع األمـة
الواقـع المر يـر والسـعي إلرج ِ
إلـى اإلسلام المحمـدي األصيـل.
فهــو ليــس مــن أولئــك الذيــن يُ َف ِّكـ ُـرون بـــ «العلمانيــة الغربيــة» ،وال
مــن الذيــن ييســعون إلقامــة «أنظمــة طاغوتيــة» .ال حتكــم باســم اهلل

وشــريعة اإلســام ،وال تعيــش يف ظاللــه!
فهــذا هــو الفســاد والبــاء العظيــم الــذي ِابتلــى بــه املســلمون يف
هــذا العصــر :حيــث انبهــروا بـــ «الطــرح الغربــي العلمانــي» وبـــ
«الدولــة املدنيــة» ومــع كونهــم مؤ ّديــن لفرائـ ِ
ـض ر ِّبهــم الفرديــة  -مــن
صــاة وصيــام  -إال أنّهــم يف مجــال احلُكــم والسياسـ ِـة والقضايــا
االجتماعيــة والسياســية العامــة يــرون فصــل الديــن عــن السياســة
عم ـ ً
ا ،وإن لــم يتجــرأوا باإلفصــاح عــن ذلــك قــو ًال!
ـأن اإلســام ال يصلــح للحكــم يف
حتــى وصــل ببعضهــم االعتقــاد بـ ّ
بلدنــا العزيــز وغيــره مــن البلــدان اإلســاميةّ ،
وإنــا الــذي يصلــح
للحكــم هــو النّظــام الدميقراطــي العلمانــي وحكومــة املؤسســات،
ـكار مختلف ـ ٌة
ويُب ـ ِّر ُرون ذلــك بــأن البلــد فيــه اجتاهــات متعــددة وأفـ ٌ

ـف متنوعـ ٍـة ،فبلدنــا لــه ظروفــه اخلاصــة فــا يصــح
وأديــا ٌن وطوائـ ُ
ِ
ـامية و ِنظــام ال َعــدلِ اإللهــي َ
وتكيــم
الَدعــوةُ ِإلقامـ ِـة احلكومـ ِـة اإلسـ
رسـ ِ
ـالة الســماء وخـ ِّ
ـط األنبيــاء
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ّالثوارُ

ُ َ ُ
َ
ُ َّ
َ
الليل
ـان
ـ
هب
ر
نا
ن
زما
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ك
ي
أن
ـد
ال ب ـ
ِ
ِ
ِّ
ُ ّ
ُ ُ
ـروب والن ــزال
وأس ــد النه ـ ِـار ،فه ــم أبن ــاء الح ـ ِ
ً
َ
ُ َ َ َ
والمقاوم ـ ِـة نه ــارا.
• عاشوراء الصورة الكاملة للثورة والثوار بالرؤية اإلسالمية
ـداق وأَجلــى فـ ٍ
ـرد جتلّــت َ
إن أكبـ َـر ِمصـ ٍ
الر ِاقيـ ِـة وال َك ِاملـ ِـة
ّ
وظهــرت فيــه امل َ َعانــي َّ

وكانــت جتربــ ًة مقدســ ًة ر ّبانيــ ًة وإلهيــة ،بحيــث خلّ َدهــا التاريــ ُخ علــى مــ ِّر
ال ُعصــور هــي ثــورة اإلمــام احلســن .

•

عاشوراء
الثّو َر ُة يف مدرسةِ ُ

ـوت بطاغـ ٍ
ـدف الســتبدال الطاغـ ِ
فال ّثــو َرةُ مــا كانــت تهـ ُ
ـوت آخــر ،بــل كانــت

ِ
تفاصيلــه الفرديـ ِـة واالجت َماع ّيــة
ـوع إلــى اإلســام يف ك ِّل
ال ّثــورة ألجــل الرجـ ِ

والسياســية:

 فاحلاكـ ُـم :ال بــد أن يكــو َن متمتع ـاً بأعلــى املواصفــات والســجايا الكاملـ ِـةـورع والتقــوى ،وإذا َجثــى علــى صــدر األ ّمـ ِـة طاغي ـ ٌة
الفاضلـ ِـة مــن العلـ ِـم والـ ِ

ـدم القبــول مبثــل هــذا الواقــع
مثـ ُل «يزيــد املخــازي» فــا بُـ َّـد مــن التغييــرِ وعـ ِ

الباطــل.

وقــول اإلمــام احلســن َ « :و ِمثْ ِلــي َل يُ َبايِــ ُع ِمثْلَــه»( )4قضيــ ٌة عا ّمــ ٌة ال
 .4بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.325 :
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ٍ
حيــاة لــك ِّل
تختــص بزمــان اإلمــام احلســن  ،بــل قولُــه هــذا منهــ ُج
ُّ

ٍ
ٍ
صدرِ هــا طاغيــ ٌة
زمــان
األجيــالِ يف ك ِّل
ومــكان ،وأنّــه ِعندمــا يَجثُــو علــى َ

ـعوب وتُع ِلنُهــا صرخ ـ ًة مد ّوي ـ ًةِ :مثلُنــا
مث ـ ُل يزيـ ٍـد فــا بُـ َّـد أن ال تَقبَــل بــه الشُ ـ ُ
ال يُبايِــ ُع أمثالَــه!!
ٍ
جديــد
 -األ ُ ّمــ ُة واحلكومــةُ :أخــذت باالنحــدارِ واإلنحــراف إلــى إســام

ـام األمــوي! فــكان البُـ َّـد مــن الوقـ ِ
ـوف أمــام هــذا اإلنحــراف بقـ ٍ
ـوة
وهــو ا ِإلسـ ُ

وإرجــاع األ ُ ّمـ ِـة إلــى اإلســام احملمــدي.

 وهكــذا َ ِـام جديـ ٍـد وهــو اإلســام
نـ ُد األ ّمـ َة اليــوم قــد انحرفــت إلــى إسـ ٍ
األمريكــي ،فهــذا اإلســام األمريكــي هــو الــذي يســو ُد ويح ُكــ َم األ ّمــة

اإلســامية! فالبُـ َّـد مــن الثــور ِة وعــدم القَبــولِ بهــذا الواقــع املريــر والســعي
إلرجــاع األ ّمــة إلــى اإلســام احملمــدي األصيــل ..
ِ

•

الثّائر يف مدرسةِ عاشوراء

صحــاب الشّ ِ
األرض وأَ
ِ
صفــ َوةُ أهــلِ
ِ
والســيا َد ِة
ــرف
ــر وال ّثــوار ُهــم َ
وال ّثا ِئ ُ
ّ
والفَضيلـ ِـة ،هكــذا كان القَائـ ُد وهكــذا كانــت
َ
األنصــار ،ولذلــك كانــت كربــاءُ
مميــز ًة عــن ك ِّل الثـ ِ
ـورات وال ّثــوار وهــي اخلا ِلــدةُ إلــى اليــوم املَو ُع ِ
ود ،واملدرســة

لــك ّل الثـ ِ
ـورات وال ّثــوار:

َضا ِئــل واملعالــي ذو اللياق ِ
َــة يف ك ّل
معصــوم
إمــام
فالقائــد:
وصاحــب الف َ
ُ
ٌ
ٌ
األمــور.
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ِ
ِ
اإلمــام يف
خليفــة
لــواء
ــد أ ْن نَكــو َن يف ال ّثــور ِة ســا ِئرين حتــت
و هكــذا البُ َّ
ِ

ِ
ِ
َعصــرِ
للشــرائط ،اجلامــ ُع
الولــي الفقيــ ُه اجلامــ ُع
الغيبــة الكبــرى وهــو
ُّ
الشـ ِ
ِ
واخلصــالِ القياديــة وا ِإلميانيــة ،كمــا َور َد يف التوقيــع ِّ
للفضائــلِ
ـريف عــن
َ « :وأَ َّمــا ْ َ
َار ِج ُعــوا
ال ـ َو ِادثُ الْ َو ِاق َع ـ ُة ف ْ

ِ
صاحــب ال َعصــرِ وال ّزمــان
ـام
اإلمـ ِ

ِفي َهــا ِإلَــى ُر َوا ِة َح ِدي ِثنَــا َف ِإ َّن ُهـ ْـم ُح َّج ِتــي َعلَيْ ُكـ ْـم َوأَنَــا ُح َّج ـ ُة اهلل».

()5

واألنصــا ُرُ :هــم ِمثــ ُل األكبــرِ والق ِ
ٍ
ٍ
وزهيــر ،قارئــي القُــرآن
وحبيــب
َاس ِــم
للقــاء ا ِ
ِ
ســحارِ
هلل تعالــى
وأصحــاب الفضا ِئــل ،ال َعاشــقني
ُ
ُتهج ِديــ َن باألَ َ
وامل ّ

والو ِ
اليــوم املَو ُع ِ
قــوف
ــود ،يــوم نصــر ِة
الذيــن أعــ ُّدوا أَنف َُســ ُهم لهــذا
ّ
ِ
احلــق ُ
َمع ـ ُه!

و هكــذا ال بُـ َّـد أن يَكــو َن ال ّثــوا ُر يف زمانِنــا ُرهبَــا ُن الليــلِ وأس ـ ُد النّهــارِ ،
فهــم أبنــاءُ ا ُ
صا ُّفــو َن أَ ْق َدا َم ُه ـ ْم
حلـ ِ
ـروب وال ِّنــزال وامل ُ َقا َو َمــةِ نَهــاراً« ،أَ َّمــا اللَّيْ ـ َل َف َ

ن ِلَ ْج ـزَاءِ الْ ُق ـ ْرآنِ يُ َر ِّتلُونَ َهــا تَ ْرتِيـ ًـا يُ َح ِّزنُــو َن ِبــهِ أَنْف َُس ـ ُه ْم َويَ ْس ـتَثِي ُرو َن ِبــهِ
تَا ِل ـ َ
َد َوا َء َدائِهِ ــم».

()6

يـوم ِ
ينتظـ ُرون لقـا َء اهلل تعالـى ،وال يـرون إال اهلل يف ك ِّل ٍآن
و ُهـم يف ك ّل ٍ
ِ
وينتظ ُرون
مـن آنـاءِ َحياتِهـم ،ف ُهـم مـع اهلل تعالـى فكـراً وخلقـاً وسـلوكاً ومنهجـاً،
يـوم نصـر ِة احلـقِّ وال ُو َ
قـوف معـه .

 .5بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،2ص.90 :
 .6نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص -304 :خطبة .193
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2

َ ُ
ّ ُ
ُ
بات
المطلوب هو الث
ّ

َ
َ
َ ُ
ّ
َ َ
ُ
ُ
رابين والشهد ُاء،
يات وتقديم الق
ضح ِ
قديم َالت ِ
وت ِ
ِ
َّ
ّ ُ ُ
ّ
ْ
َّ
َ َ َ
ـات ،تحمل كل
وتـحــم َــل األسـ ـ ِـر والــســجــون وال ــع ــذاب ـ ِ
َ
ْ
َ َ ُ
كم اهلل تعالى
ذلك ألج ِل ِرفع ِة
وإقام ِة ح ِ
ِ
اإلسالم ِ
ُ ّ ُ
وإزالة الطاغوت
ِ

ُ
ُ
اإلمام الحسين  ..

ّ
َ
ُ ّ
يات
ضح ِ
والفد ِاء والت ِ
ثورة الد ِم ِ
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ُ
ُ
اإلمام الحسين  ..

ّ
َ
ُ ّ
يات
ضح ِ
والفد ِاء والت ِ
ثورة الد ِم ِ
اإلمـام احلسين « :يَـا َعبْـ َد ا ِ
ـت أَ َّن ِمـ ْن َهـ َوانِ ال ُّدنْ َيـا
هلل أَ َمـا َع ِل ْم َ
َعلَـى ا ِ
س يَ ْحيَـى ِبْـن َز َكرِ َّيـا  أ ُ ْه ِـد َي ِإلَـى بَ ِغ ٍّـي ِمـ ْن بَغَايَـا بَ ِنـي
هلل أَ َّن َرأْ َ

ـوع الْف َْجـرِ ِإلَى
ِس َـرا ِئي َل َكانُـوا يَ ْقتُلُـو َن َمـا بَ ْ َ
ين ُطل ُ ِ
ِس َـرا ِئي َل أَ َمـا ت َْعل َ ُـم أَ َّن بَ ِنـي إ ْ
إ ْ

صنَ ُعـوا شَ ـيْئاً َفل َ ْـم
ـوع الشَّ ْـم ِس َسـبْ ِع َ
ُطل ُ ِ
ني نَ ِب ّيـاً ثُـ َّم يَبِي ُعـو َن َويَشْ ـت َُرو َن َك َأ ْن لَ ْـم يَ ْ
يُ َع ِّجِـل اهللُ َعلَيْهِ ْـم بَ ْـل أَخَ َذ ُه ْـم بَ ْعـ َد َذ ِل َك أَخْ َذ َعزِ ٍ
يـز ُم ْقت َِد ٍر ِذي انْ ِتق ٍَام ثُ َّم قَا َل
َ
()1
ُص َر ِتـي».
الر ْح َمـنِ َو َل تَ َد َع َّـن ن ْ
لَـ ُه ا َّتـقِ اهلل يَـا أَبَـا َعبْ ِـد َّ

•

متهيد ...
ـف حائـراً ِمـن املَشـ َه ِد االجتماعـي والسياسـي الـذي
إن امل ُتأ ّمـل ل َي ِق ُ

َح َّل باأل ُ ّم ِة اإلسلام ّي ِة بع َد  50عاماً من رحيلِ الرسـول
الرسـول األعظـم

 ،فبعد أن كان

هـو خليفـة اهلل يف األ ّمـة وإمامهـا ومن يأخذ بأيديها

ُ
تعاليم اإلسلام الفتي،
تعيش يف َهدي
والرشـاد ،واأل ُ ّمـ ُة
ِ
إلـى طريـق الهدايـة ّ

وتسـير بنهجه الرشـيد.
اء ِة
وتتن ُفَّـس أحكا َمـه
ّ
الوض َ
ُ
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص ،365 :مثير األحزان ،ص.41 :
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ُ
المطلوب هو
ُ
وعالج هذه
للتغيير
إرادة
إيجاد
ٍ
ِ
ِ
ّ
الر ّ
ية المشلولة
وحي ِة
االنهزام ِ
ِ
ّ
لألم ِة.
وإذا بهــا وبعــد  50عام ـاً يكــو ُن خليف ـ ُة املســلمني يزي ـ ُد بــن ُمعاوِ ي ـ َة ،يزي ـ ُد
املخــازي ،يزيـ ُد اخلُمــور ،يزيـ ُد الفُســوقُ ،ابــن أعـ ِ
ـداء اإلســام ومــن حاربــوه
ولــم يس ـلِّموا بــل استَس ـل َ ُموا ،ابــن مــن كادوا لإلســام واملســلمني ..
ا ِ
هلل

نعـم ،إ ّنـه ابـن الشـجر ِة املل ُعونَـةِ يف القُـرآنِ  ،وإذا بـه علـى منبـرِ رسـو ُل
وعلـى مـرأَى و َمسـ َم َع ك ِّل امل ُ ِ
سـلمني .نعـم بعـد  50عامـاً 50 ،عامـاً ال

أكثر يُقتَ ُل اب ُن ِ
بنت رسـو ُل اهلل

وأبناؤه وإخوته وعشـيرته ،وتُسـبَى نِسـا ُؤه

ويُ ُ
بلـد إلـى ٍ
ِهـن مـن ٍ
ومبسـمع مـن ك ِّل املسـلمني.
بلـد مبـرأى
طـاف ب َّ
ٍ

ـام،
فمــا الــذي حصــل ومــا الــذي دهــى األ َّمـ َة اإلســامي َة ،فهــل تغ َّيـ َـر اإلسـ ُ

أن امل ُسـ ِ
ني تغ َّيـ ُـروا؟ أم مــاذا؟
ـلم َ
أم هــل ت ََبدلــت أحكا ُمــه ومفاهيمــه؟ أم ّ

•

ِ
والشعوب واألمم
املجتمعات
االنحدا ُر يف
ِ

أي ُم ٍ
جتمـع  -ولـو كان يحمـ ُل أرقـى الدسـاتير العلميـة والفكريـة
ّ
إن َّ

واألخالقية والعلمية ،وكان يضم أعظم الشـخصيات اإلنسـانية  -إذا لَم يَ ِع ما
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عنـده ،ولـم يشـ ُكر النعمـ َة التـي أُعطيـت لـه باحلفـاظ عليهـا ّ
بالشـكلِ الصحيـح،

فـإن َّ
كل هـذه األ ُ ُمـو ُر لَـن تَبْ َقـى نافعـ ًة لـه ،بـل َس َ
لعـذاب ال ُكفـرانِ
ـوف يتعـرض
ِ
ّ
ت َلَزي َد َّن ُكـ ْم َولَئِـ ْن َك َف ْر ُ ْ
والنّقِ َمـةِ ال ّربانيـة ﴿لَئِـ ْن َشـ َك ْر ُ ْ
ي لَ َشـديد ﴾.
ت إ َِّن َعذاب 

()2

ـامت األنبيــاء وبأئمـ ٍـة هـ ٍ
وصلُــوا
 واأل ّم ـ ُة ا ِإلســام ّي ُة قــد َحضيــت بخـ ِـداةَ ،

ـام خالـ ٍـد وتعاليـ َم
إلــى ِق ّمـ ِـة ال َك َمــال .وكذلــك َحضيــت األ ّمـ ُة اإلســام ّي ُة بإسـ ٍ
تتك ّفـ ُل بســعاد ِة الداريــن.
 إال أنّهــا لــم تَـ ِـع هــذه النّعــم ال َع ِظيمــة ولــم تشــكر ر ّبهــا ،بــل كفــرت ِب ـ ُك ِّلوأعرضــت عــن تعاليــم القــرآن واإلســام ِ
وعملَــت
ذلــكَ ،ك َفــرت بأن ُعـ ِـم ر ّبهــا
َ

نص َبت ُهــم اإلرادةُ اإللهيـ ُة
علــى خالفهــا ،ولــم تقــف مــع
األئمــة ال ُهــدا ِة الذيــن ّ
ّ
فضلّــوا وأضلّــوا وكان مــا كان.

•

والشعوب
لألم ّ
ّ
فسي َ ِ
الشللُ ال َّن ُّ

إن ِمــن أعظـ ِـم األخطــارِ واألمـ ِ
ـي
ّ
ـراض التــي حتـ ُّل بــاألُ ِ
مم ،هــو الشّ ــل ُل النفسـ ُّ
ـدم ال ُقــدر ِة علــى التغييــرِ  ،وهــذا
وضعـ ُ
ـاس بعـ ِ
ـف اإلراد ِة واالنهـ ُ
ـزام واإلحسـ ُ

ـي ل ُ
أل ّمـ ِـة.
هــو املـ ُ
ـوت احلقيقـ ُّ

الشللُ النفسي ل ُأل َّمةِ
اإلسالمية
•
ّ
ّ
وهذا الشّ لل النفسي قد َّ
ٍ
وجلي:
واضح
بشكل
حل باأل ُ ّم ِة اإلسالم ّية
ٍ
ٍّ
ـأن اإلمــا َم علــي  ُهــو األجـ َد ُر باخلال َفـ ِـة
.أفاألُ ّمـ ُة كانــت علــى علـ ٍـم بـ َّ
 .2إبراهيم.7 :
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ـب أو شـ ٌ
ـك عنـ َد أحـ ٍـد مــن األ ّمـ ِـة يف
وال يوجـ ُد ريـ ٌ

ـوي مضاف ـاً للصفـ ِ
ـات التــي
ـي والنبـ ُّ
ذلــك ،حيــث النـ ُّ
ـص ّ
ـي القُرآنـ ُّ
الربانـ ُّ

يتم ّيـ ُز بهــا  علــى غيــره ،فالـ ُك ُّل يَعلـ ُـم بأ ّنــه  الالئـ ُق ِ
باخلال َفـ ِـة.

ولكــن عندمــا لــم يعملــوا مبــا يعلمــون ،وعندمــا تق ـ ّد ُم األ ّم ـ ُة املفضــول
ـإن نتيج ـ َة ك ِّل ذلــك هــو اإلنحـ ُ
ـام 25
علــى الفاضــل فـ ّ
ـراف َعــن اإلسـ ِ

عام ـاً والعيـ ُ
والضــالِ م ـ ّدةَ ذلــك.
ـش يف التيـ ِـه
ّ

وأن اإلمــام علي 
ـأن معاويـ َة علــى باطـ ٍـلَّ ،
.ب واأل ّمــة كانــت علــى علـ ٍـم بـ َّ
ـص كثيـ ٌـر مــن كبــارِ الصحابـ ِـة
علــى حــقٍّ  ،ولكــن لــم تقــف األُ ّم ـ ُة وباألخـ ِّ

مــع اإلمــام علــي  ،وكانــت ال ّن ِتيْج ـةَُّ َ :
ت ُكـ َّـن معاوي ـةُ ،واجنـ ّـر األمـ ُـر
ـام احلَســنِ  واأل ُ َّمــة
للمسـ ِل ِمني يف زمــانِ اإلمـ ِ
إِلــى أَ ْن يَ ُكــو َن خليفـ ًة ُ

ـام احلَســنِ  ،ولكـ ّـن األ َّمــة لــم ت َِقــف معــه فــكا َن
تَعلـ ُـم بَحقَّانَ ِيـ ِـة اإلمـ ِ
مــا كان مــن تسـلُّ ِط الطليــقِ وابــن الطلقـ ِ
ـاء علــى رقـ ِ
ـاب املســلمني.

صــار يزي ـ ُد خليف ـ ٌة
.ت وبَع ـ َد ُمعاويَ ـ ُة َجــاءت االنتكاس ـ ُة ال ُعظ َمــى ِعن َد َمــا َ
ـرف َمــن هــو يزيـ ٌد ،ولكـ ّـن الشَّ ـل َ َل والت ِ
للمســلمني واأل ّمـ ُة تَعـ ُ
َخديـ َـر الــذي

تَعيشُ ـ ُه األ ُ ّمـ ُة َمنعاهــا عــن ِ
القيــام.

•

الد ُم
العالج هو ّ
ُ

وليـس العِ لا ُج يف مِ ثـل هـذه ّ
الظـ ُر ُ
وف وملثـلِ هـذا املَـ َرض :هـو الـكال ُم
َ
ُ
ألن املَسـ َأل َة ال ترجـ ُع للجهلِ باألمورِ ،
والوعـظ واإلرشـا ُد وبيـا ُن احلقائـقِ فقـطّ ،

ٌ
ِنحـراف عـن ا ِإلسلام.
فاألمـو ُر واضحـ ٌة ،وأ ّنـه يُوجـ ُد إ
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ِّ

ُ

ّ
َ
ُ
َ
ُ
ضحي ــة والفداء ،ف ــا ِعالج
الع ــاج هو
الت
ِ
ِ
ّ
ُ ُ
َ
ٌ
ناف ــع ف ــي مث ــل ه ــذه الظ ــروف إال الش ــهادة،
ُ
الش ــهادة ال غير.
ـف والتوعي ـةُ ،فليــس هــذا هــو العــا ُج
ـوب هــو ال ّتع ِليـ ُـم والتثقيـ ُ
فليــس املطلـ ُ
فاملطلــوب هــو إيجــا ُد ٍ
ِ
إرادة
املــرض ال ُعضــالُ،
والناجــح ملثــلِ هــذا
النافــ ُع
ُ
ُ

االنهزام ِ
ِ
يــة املشــلولة لأل ّم ِــة ،وهــذا يحتــا ُج
الروح ّي ِــة
للتغييــرِ وعـ ِ
ـاج هــذه ّ
ـاص وإلــى لغـ ٍـة جديـ ٍ
ـاج خـ ٍ
ـدة.
إلــى عـ ٍ

والعــا ُج لهــذا املَّـ ِ
ـرض «شــللِ اإلراد ِة» ال يكــو ُن إال بـــ «لغـ ِـة
ـرض ال ُعضــالِ مـ ُ
الــد ِّم» ،لغــة ال ّت ِ
ضحيـ ِـة وال ّفـ ِ
ـداء ِ
وبــن؟!
ٍ
ألن اخل َ
َّطـ َـر كبيـ ٌـر وهــو
بأعظـ ِـم شـ
ـام احلُســنِ  ّ
ـخصية يف األ ُ ّمـ ِـة ،باإلمـ ِ

ـف َم ِ
ـام يُف ـ َدى بــك ِّل شـ ٍ
ـام َ
ـيء حتــى بجسـ ِـد
وتريـ ُ
زوا ُل اإلسـ ِ
عالــه ،واإلسـ ُ

اإل ّمــام احلســن  وأطفا ِلــه و ِنســا ِئه ..

•

«شهيد العراق»
عاشو َراء
الشهيد الصد ُر يف مدرسةِ ُ
ُ
ُ
ـعب ِ
العرا ِّقــي يعيـ ُ
ـت كابُــوس
يقــو ُل الشــهي ُد الصــدر ّ :
ـش حتـ َ
إن الشـ َ

ـدام العفلقــي ا ّلـ ِـذي يَســعى للقضـ ِ
حـ ِ
ـام
ـاء علــى اإلسـ ِ
ـزب البعـ ِـث الكافــر وصـ ُ
رض فَســاداً واتّخــ َذ ِعبــا َد ا ِ
هلل خــوالً
اإلســام ،وقَــد َعــاث ِف األَ ِ
باســم
ِ
ِ
واألمــوال دوالً ..
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َ ُّ
الحل هو
َ َ
ّ
«الثورة» وعدم ق َبول هذا
َ َ َ َ َ َ
الواقع المرير كما حصل في
ِ
 14فبراير ،2011

ـاج
ننحــى املَنْ َحــى ا ّلـ ِـذي نحــاه اإلمــام احلســن  يف َكربَــاء لعـ ِ
والبُـ َّـد أن َ
الع ِ
ـعب ِ
خلـ ُ
راقــي ،وا ُ
أي الشّ ـلَل ا ّلــذي ح ـ ّل بالشّ ـ ِ
ـوف
هــذا املــرض ال ُع َ
ضــال ّ

ـف اإلراد ِة واإلنهز ِ
َام ّيــة..
وضعـ ُ
ـور العزا ِئـ ِـم َ
وخَ ـ ُ

والعــا ُج هــو ال ّت ِ
ِ
ضحي ـ ُة وال ِّف ـ َداءُ ،فــا ِعــا َج نافـ ٌـع يف مثــل هــذه الظـ ُـر ُ
وف

إال الشّ ــها َدة ،الشــهادةُ ال غيــر.

ِ
ــدر
ويواصــ ُل الشّ ــهِ ي ُد ّ
الص ُ
وســتَأ ِتي خَ ِلفــي قوافــ ُل الشّ ــه َداء َحتَــى ن ِ
ُســق َط هــذا َ
ُحــر َر
الطاغ َ
ُــوت ون َّ
َ
الع ِ
ــعب ِ
راقــي مــن هــذا الكابُــوس امل ُرعــب.
الشّ َ
ذاهــب إِلــى الشّ ــها َد ِة،
قَولَــه :ولــذا فأنَــا
ٌ

ِ
الطا ُغـ ِ
وهكــذا َكانَ ،حتَــى َسـق َ
ـام ّ
ببر َكـ ِـة د ِّم
ـام البعـ ِـث
َ
الكافــرِ َ
ـوت و ِن َظـ ُ
َط ِن َظـ ُ
ـهيد الصــدر وق ِ
الط ِ
الشّ ـ ِ
َواف ـ ُل الشُّ ـ َه َد ِاء ّ
اهـ َـر ِة ،وهـ ِـذه إِح ـ َدى َع َطــاءات
َمد َرسـ ِـة َكربَــاء ال ـ ّدم.
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الد ِم
	•
البحرين يف مدرسةِ َع ُ
ُ
اشو َرا َء ّ
صـ َل الـ ّداءُ ِ
ضــا ُل يف بَل َ ِدنَــا ال َعزِ يــز ،وهــو حالَـ ُة الشّ ـلَلِ الن ِ
َّفســي
الع َ
وهكــذا َح َ
والضعـ ِ
وخَ ـ ِ
ـف واإلسـ ِت َكان َِة:
ـواء اإلرا َد ِة
ّ
ِ
ٍ
ٍ
جديــد «دســتور 2002
بدســتور
ــاب َعلــى ا ِمليثَــاقِ وا ِإلتيــا ُن
.أ
فاالنق ُ
املنحــة».

أي شـ ٍ
.ب وا ِإلتيــا ُن ببرملـ ٍ
ـان مشـ ٍ
ـيء،
ـلول و َك ِسـ ٍ
ـدر علــى أ ْن يُ َغ ّيـ َـر َّ
ـيح ال يَقـ ُ
رلَــا ُن ال ِ
الب َ
ّــذي
و َك َمــا قَــال الشــي ُخ اجلَمــري :
ليــس َهــذَا ُهــ َو َ
َ
حريــن.
َ
ناض ـ َل ِم ـ ْن أَج ِلـ ِـه شَ ـ ُ
ـعب َ
الب َ

()3

واطل َ ُعــوا َع ِ
وع َرفُــوهُ ،وال ِ
وتقريــر البنــدرِ الّــذي َرآهُ الــك ُّل ّ
ّــذي
.ت
ليــه َ
ُ
ِقصـ ِ
ـدوس َعلــى كرا َم ِتـ ِـه وإِلغَا ِئــه كام ـ ً
يَهـ ِـد ُ
ـاء الشّ ـ ِ
ـعب والـ ِ
ا
ف إِلــى إ َ
عــن ك ِّل املشــاهد!

البلــد ،ويَهــوِ ي بــه إِلــى ال َه ِ
ِ
ــاك
ينخــر يف َهــذا
والتجنيــس الّــذي
.ث
ُ
ُ
ـاع ومــن غيــرِ مبـ ٍ
ـاالة بالعواقـ ِـب اخلطيــر ِة وال َو ِخيمـ ِـة املترتبـ ِـة
َ
والضيـ ِ
الســكان!
عليــه مــن تغييــرِ ِدميغرافيـ ِـة ّ

ِ
.جومــاذا كانَــت ر ّدةُ ِ
بسياســة األمــرِ
االستســام والقَبُــو ُل
الفعــلِ ؟
ُ
وق ِ
الواق ِــع! وملــاذا مثــ ُل هــذا امل َ ِ
ِ
ــف ؟!
ـت بالـ ِ
ضــال ،بالشّ ـلَلِ النّفســي
ـداء ال ُع َ
.حاجلــوابّ :
ألن هــذه األ ّمـ ُة أُصيبـ ْ
وضعـ ِ
ـف اإلراد ِة ومســاير ِة ّ
الظلـ ِـم يف ك ِّل مــا يُريـ ُد ويُخَ طــط و!.....

 .3حديث اجلمعة  /9ذو احلجة1422/هـ 2002 / 2 / 22 -م.
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وماذا بَ َع َد َذ ِل َك ؟!
الشــام َل وفســا َد ِ
ِ
ِ
الع ِ
والبــاد،
بــاد
ــيء  ..إال ال ّد َمــا َر
ُ
اجلــواب :ال شَ َ

ِ
واحلرمــانِ واإلقصــاء.
إذاً ما ُهو احل ُّل؟

ِ
ا َ
الواقـ َع املَريـ َـر ك َمــا َحصـ َل يف
حلـ ُّل هــو «ال ّثــورة» وعــدم قَبَــو َل هــذا

 14فبرايــر  ،2011فنحــ ُن اآلن علــى الســ ّك ِة والطريــقِ
الصحيــح،
ِ
ـك فيــه ،وال يَ ِ
ـب وال شـ َّ
نبغــي التراج ـ ُع عنــه.
وهــذا أمـ ٌـر ال ريـ َ
وب؟
وما هو املَطل ُ ُ

ضح ِ
مي ال ّت ِ
بــات وت ِ
ن
مي القَرابِــ ُ
ــوب هــو ال ّث ُ
املَطل ُ ُ
يــات وتَقــد ُ
َقــد ُ
ـجو ُن وال َعذَابَـ ِ
حتمــل َّ
وحتمــل األَ ْســرِ
كل ذلــك
والشّ ـ َه َداءُ،
والسـ ُ
ـاتّ ،
َّ
ّ

ـام و ِإقَا َمـ ِـة ُحكـ ِـم اهلل تعالــى وإِزال ـ ُة ّ
الطا ُغــوت،
ألَ ْجــلِ رِ ف َعـ ِـة اإلسـ ِ
ـدم ال ّتعويـ ُل
والتَعويـ ُل علــى اهلل تعالــى وطلـ ِـب النّصــر ِمنـ ُه َوحـ َدهُ وعـ ُ
ـاعدا ِتهم ألَجــلِ
ـاع ال َغـ ِ
السـ ِ
ـراب بإتبـ ِ
ـرب واألمــلِ فيهــم ويف ُمسـ َ
علــى ّ

رفـ ِـع ُمعانَا ِتنَــا.

يقــول اهلل تعالــى ﴿ َوال تَهِ نُــوا َوال َ ْ
ت َزنُــوا َوأَنْتُـ ُـم ْالَ ْعلَـ ْـو َن ِإ ْن ُكنْتُـ ْـم
()4
ُمؤ ِْمن ـن﴾.

 .4آل عمران.139 :
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3
َ َ
لإلنسان
ال ِقيمة
ِ

ِّ
َُ ُ
َ َ َ
ّ
ولكل البشري ِة عندما يفارقوا منهج
َ َُ
ّ َ
األرض
ج
مناه
لى
إ
وا
ن
رك
وي
اء
م
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
طان
الشي
تربية
ي
ف
وا
عيش
وي
ِ
ِ
ِ

َ ْ ُ
ال ـ ُـفـ ـَـتـ ــح
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َُْ ُ َ
الفتح الحس ِيني ...
اإلمــام احلســن « :أَ َّمــا بَ ْع ـ ُد َف ِإ َّن ـ ُه َم ـ ْن َ ِ
استُشْ ــهِ َد َم ِعــي
ل ـ َق ِبــي ِمنْ ُكـ ْـم ْ
السـ َـام».
َو َم ـ ْن تَخَ لَّـ َ
ـف لَـ ْـم يَبْلُـ ِـغ الْ َفتْـ َح َو َّ

•

()1

متهيد ..

إ ِّن ا ِإل ْســا َم ُم َح ّم ِ
الو ُج ِ
البق ِ
ــن ِمنِّــي َوأَنَــا ِمــ ْن
«ح َس ْ ٌ
َــاء ُ
ــود ُ
وحســ َي ِني َ
ــدي ُ
يعيــش ال ّت ِ
َ
وحيــ َد
وعظمتُــه ِف هــذه ال ُّدن َيــا أ ْن
ُح َس ٍ ْ
ــن» ( )2وقيمــ ُة اإلنســانِ َ
هلل ِف الفكــرِ والوِ جـ َدانِ  ،واخلُلــق واملَلَـ ِ
ـش مــع ا ِ
ـص هلل تَعالَــى ،يعيـ َ
ـكات،
اخلَالـ َ

الفطــر ِة ِ
وحي ـ ُد ودي ـ ُن ِ
ـام ُهــو دي ـ ُن ال ّت ِ
والعمــلِ والسـ ِ
﴿ف ْطـ َـر َت
ـلوك  ..واإلسـ ُ
()3
ا ِ
البشَ ــر ّي ُة
ـاس َعلَيْهــا ﴾ و ُهــو املنه ـ ُج ا ّلـ ِـذي تَتربَــى بــه َ
هلل الَّت ـي ف ََطـ َـر ال َّنـ َ

يمـ ِـه إِلــى ال َكمـ ِ
وترت َِقــي مــن ِخــال تَ َعا ِل ِ
ـاالت التــي خُ ِلقــت ألج ِلهــا  ...وال ِقي َمـ َة

السـ َم ِاء ويَر َكنُــوا إِلــى ِ
مناهـ ِـج
لإلنســانِ ولــك ِّل البشــر ّي ِة عندمــا يُفَار ُقــوا َمن َهـ َج ّ
ِ
األرض ويَعيشُ ــوا ِف تربيـ ِـة الش ـ ّيطانِ !.
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،42ص.81 :
 .2بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،43ص.261 :
 .3الروم.30 :
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ّ
َ َ
َ
فال معنى للثور ِة

ْ
ّ
إزاحة
أجل
ضحيات من
وتقديم الت
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ـوت ظ ــال ـ ٍـم ونــح ــن نـعـيــش
ط ــاغ ـ ٍ
ّ َ
ُ
ّ َ
ـودنــا
الظلم والطغيان ِفــي وجـ ِ
ُُ
ُ
لوكنا!
وفكرنا وخلقنا وس ِ
ِ

• اإلمام احلسني  وحفظ اإلسالم ومبادئ السماء .
إن الهـ َ
ـام احلســن  وثَور ِتــه علــى يزيـ ٍـد وآل أُم ّيــة،
َّ
ـام اإلمـ ِ
ـدف ِمــن قيـ ِ
ـام ومباد ِئــه ِ
هــو حفـ ُ
وق َي ِمـ ِـه ،والوقـ َ
أي خطـ ٍـر يَح ـ ُد ُق
ـوف يف وجـ ِـه ِّ
ـظ اإلسـ ِ

هلل تعالــى وديــن ِ
بهــذا ال ّديــنِ  ،ديــن ا ِ
الفطـ َـر ِة ،وأكبـ ُـر خطـ ٍـر كان يُهـ ّد ُد ال ّديـ َن
ال ْسـ َـا ِم
هــو القبــو ُل مبثــلِ يزيـ ٍـد حاكمـاً علــى األ ّمـ ِـة ا ِإلســام ّي ِة َ ..« ..علَــى ْ ِ

الســا ُم ِإ ْذ َق ـ ْد بُ ِليَـ ِـت ْالُ َّم ـ ُة ِبـ َـر ٍاع ِمثْــلِ يَزِ يــد!».
َّ َ

()4

ٌ
ولكــن اإلمــام احلســن   -و ُهــو
خــرى
ُوجــ ُد هنــاك
َّ
فقــد ت َ
أهــداف أ ُ َ
ِ
والهم ِــة ال َع ِ
ِ
باألهــداف
اليــة -مــا كا َن يشــت َِغ ُل
الثاقبَ ِــة
الب ِصيــر ِة
ُ
ّ
صاحــب ّ
ِ
الســاق َط ِة الهاب َ
وأهم َهــا
بــرى
ّ
همــ ُه األهــداف ال ُك َ
ِط ِــة والدا ِن َي ِــة ،بــل كا َن ّ

اإلســام» ومباد ِئــه ِ
وق َي ِم ِــه وتَعا ِل ِ
ُ
يم ِــه وأَه َد ِافــه.
«حفــظ
ِ

يقــول اإلمــام احلســن « :إ َّ َ
صـ َـا ِح ِف أ ُ َّمـ ِـة َجـ ِّدي»
ـت ِل َطلَـ ِـب ْ ِ
ِنــا خَ َر ْجـ ُ
ال ْ

ـاح هــذا ا ّلـ ِـذي يَسـ َعى لَــه ويَ ِ
ـادي
ـأي إصـ ٍ
قصـ َدهُ؟ هــل ُهــو ا ِإلصــاح املـ ُّ
( ،)5فـ ُّ

 .4بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.326 :
 .5بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.329 :
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امل َ ِ
ـي ا ّلــذي ال يتجــا َو ُز هـ ِـذه ا َ
ـاح اخلاص
أي اإلصـ ِ
حل َيــا ِة ال ّدن َيــا الزَا ِئلَـ ِـة؟ ْ
عيشـ ُّ

ِ
بهــذه ال ُدنيــا وبالبــدنِ
وبالنواحــي املَاد ّيـ ِـة لإلنســانِ فقــط؟ أو أ ّنــه  يُريـ ُد
ا ِإلصــا َح احل ِ
فسـ َدهُ ُّ
َقيقــي ا َ
الط َغــاةُ
جلــذرِ ي ،و ُهــو «إِصــا ُح ال ّديــنِ » ا ّلــذي أَ َ

 ..بإزالـ ِـة و ُمقَا َر َعـ ِـة ِ
القيَـ ِـم ال َدخَ يلَـ ِـة واملَبَـ ِ
رضيَــة والشّ ـ َ
ـيطانَيَ َة ؟!
ـادئَ األَ َ

ِ
نعــمَ ،ه َكــذا كا َن يُريـ ُد ا ِإلصــا َح ،إصــا َح ا ُ
جلــذورِ
والقاعـ َد ِة األَ َســاس ،أل ّنـ ُه
ـور الّتــي ِهــي فــر ٌع ِلذلَـ َ
ـاح سـ َ
ـك األَصــلِ .
بَهــذا ا ِإلصـ ِ
ـوف تَسـت َِق ُ
يم بَ ِق ّيـ ُة األَ ُمـ ُ

يق ّيةِ
ات احل َِق ِ
ات اآلنِ ّيةُ واال ْنتِ َصا َر ُ
• اال ْنتِ َصا َر ُ
ن  يَنشُ ــ ُد نَصــراً َعســ َكرِ ياً آن ّيــاً ف ََحســب ،و َمــا
مــا كا َن
اإلمــام احلُســ ُ
ُ
كانَــت ِه ّمتَــ ُه ِمــن ِ
ــام وال ّثــور ِة أنّــه إن كانَــت ُّ
ــر ُ
وف مســاعد ًة علــى
القيَ ِ
الظ ُ
نتصــارِ ِف احل ِ
ــرك!
ا ِإل َ
َــرب ف ََس ُ
ــيثور وإِال َفلَــ ْن يَت ََح ّ

ّصــر اآل ِنــي مــا كان مهمــاً لَــ ُه  ،بــل كا َن ُك ُّل َه ّم ِــه أ ْن يُ َحقّــ َق
كال ،فالن ُ
ّصـ َـر احل َِق ِ
ـام وإسـ ُ
يقــي و ُهــو ِحفـ ُ
ـقاط الن َّظــا َم األُمــوي الطاغُو ِتــي،
ـظ ا ِإلسـ ِ
الن ْ

ِ
األنظمـ ِـة الشّ ـ َ
وف ك ِّل َمـ ٍ
ـيطا ِن ِية ِف ك ِّل زَمـ ٍ
ـان ِ
ـكان ،واإلمــام  ح ّقـ َق
بــل وك ُّل
َهــذا ال َهـ َ
ـدف« :وأنــا أحـ ّـق مــن غ ّيــر».

()6

وف ك ِّل مـ ٍ
هــذه مدرس ـ ُة عاشــوراء لــك ِّل زمـ ٍ
ـان ِ
ـاع
ـكان ،وا ّل ِتــي تتجس ـ ُد ِف أَتْ َبـ ِ
ــرو َن «ا ِإلســا َم األَمــوي» أو «العباســي» أو
ا ِإل ِ
مــام احلســن  عندمــا يَ َ

ــوف األَ ِ
«اإلســا َم األمريكــي» ف ِإ ّن ُهــم لَــ ْن يقفُــوا َمكتُ ِ
يــدي ،بــل ســيَقُو ُمو َن
الط ِ
ـوم ال َع ِ
اشــر وأسـق َ
ـرش ّ
َط َعـ َ
اغيَـ ِـة ،وهكــذا
ـورو َن ك َمــا ثَــا َر إِما ُم ُهــم ِف يـ ِ
ويَثُـ ُ
 .6وقعة الطف ،ص.172 :
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ــروش ّ
تَســق ُ
ُ
الطغَــاةُ ،ومبثــلِ هــذه ال ّثــورات ال َكربَال ِئ ّي ِــة ال َعاشُ ــورائ ّي ِة
ُط ُع
اإلســام ِ
وق َي ِم ِــه وأَح َك ِام ِــهَ ،ك َمــا قاتــ َل أبطــا ُل
احلُســين ّي ِة ُتفــظ مبــادئُ
ِ

ـزب ا ِ
َ
هلل أقــزا َم الصهيون ّيـ ِـة ِف حـ ِ
ِحـ ِ
وذلك
ـيني
ـرب متــو َز بنفـ ٍـس كربال ِئـ ّـي ُحسـ ّ

ـام ِ
ِمــن أَجــلِ ِحفـ ِ
وقيَ ِمـ ِـه و َم ِ
ـظ مبـ ِ
باد ِئــه وأَح َك ِامــه ،وهكــذا حت َقـ َق
ـادئ ا ِإلسـ ِ

ال َهـ ُ
ن.
ـام احلس ـ ُ
ـدف ا ّلـ ِـذي نَشَ ـ َدهُ ا ِإلمـ ُ

ٍ
عديــدة فقــد ُح َ
ٍ
و هكــذا ،وبعــ َد مــرورِ
وصــ َل
فــظ ا ِإل
قــرون
ســام حتــى َ
ُ
ـت
ـام وأعــداءُ البشــر ّي ِة ،وبَ ِق َيـ ْ
إِلينَــا ولــم ُي ـ َح كمــا أَرا َد ذلــك أعــداءُ اإلسـ ِ

معا ِلـ ُـم هــذا ال ّديــنِ  ،ال ّدي ـ ُن اخلال ـ ُد لــك ِّل البشـ ِ
ـرية وبقيــت أَعال ُمــه ُمرفرِ َف ـ ًة

ـير وال ّتكا َمـ َل وال ُهــدى ،ولنــا ِف ثــور ِة اجلُم ُهور ّيــة
السـ َ
خفّاقـ ًة للذيـ َن يُريـ ُدو َن َ

الراحــلِ
اإلســام ّية بقيــا َد ِة الســ ّي ِد ا ِإل ِ
مــام ّ
الدكتاتور ّيــة ّ ُ
«إن ُك ّل
الراحـ ُل ّ
والطغــا ِة واملســتكبري َن ،وكمــا قــا َل السـ ّي ُد ا ِإلمـ ُ
ـام ّ
أســوةٌ حســن ٌة ِف دحــرِ

ـوم َعاشُ ــو َراء وبتضحيـ ِ
وعاشُ ــو َراء»( )7فب ِِد َمـ ِ
مام
ـات ا ِإل ِ
ـاء يـ ِ
َمــا لَدينَــا ِمــن ُمحـ ٍ
ـرم َ
()8
وصح ِبــه ُحفـ َ
ـن»
ـن ِم ِّنــي َوأَنَــا ِمـ ْن ُح َسـ ْ ٍ
«ح َسـ ْ ٌ
احلُس ِــن  َ
ـام ُ
ـظ ا ِإلسـ ُ

ـوراء مشــع ً
ال ومنــاراً للشّ ـ ُع ِ
وب ا ّل ِتــي تري ـ ُد أ ْن
وهكــذا ،أصبَ َحــت ثــورةُ عاشُ ـ َ
الظلـ ِـم ّ
تتحـ ّـر َر ِمــن ّ
والطغ َيــانِ وا َ
جلــورِ .

َتح احلُ َسينِ ي؟
•
ولكن ك َ
ْ
َيف َتَققَ الف ُ
ـام احلُســن  كا َن يَرت َِك ـ ُز َعلــى ِع ـ ّد ِة
إ ِّن ه ـذَا الفَت ـ َح ا ّلـ ِـذي ح ّق َق ـ ُه ا ِإلمـ ُ
ـور ،البُـ َّـد ِمــن تَ َوفّرِ َهــا ِف ُك ِّل زَمـ ٍ
أ ُ ُمـ ٍ
ـح:
ـان حتــى يَتَحق ـ َق مث ـ ُل ه ـذَا الفَتـ ُ
 .7نهضــة عاشــوراء ص100و .101وقــال يف مــورد آخــر« :أن الثــورة اإلســامية اإليرانيــة قبــس مــن عاشــوراء وثورتــه
اإللهيــة العظيمــة ».صحيفــة اإلمــام  ،ج ،17ص.388 :
 .8بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،43ص.261 :
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الر َبان َّيــةِ  :فــا بُـ ّد ِمــن ُوجـ ِ
ـيرةَ
ـود ِقيــا َد ٍات ربان ّيـ ٍـة تقــو ُد َمسـ َ
.أالقيــاد ُة ّ
ــيرها
البشــر ّي ِة وال ّثــور ِة،
ٌ
َ
كرهــا إِلهِ ــي وخُ ل ُ ُق َهــا إِلهِ ــي َ
وس ُ
قيــادات ِف ُ

َتــح
عصــب
انــي ،فالقيــادةُ
هــام و َركيــزةٌ أساســي ٌة لتحقيــقِ الف ِ
ٌ
ٌّ
ر ّب ّ
ُســيني.
احل
ّ

ـب آنيـ ًة و ُدن َيوِ ّيـ ًة وماديـ ًة فقــط،
أ ّمــا أن تكــو َن القيـ ُ
هم َهــا مكاسـ َ
ـادات ُّ

ِ
الثــورات اإلميان ّي ِــة ولــن ُتقــ َق
فهــي وبــا ٌل علــى البشــر ّي ِة ،وعلــى
وللمجتمـ ِـع اإلميانــي.
شــيئاً نافع ـاً للبشــر ّي ِة ُ
ِ
الشــاغ َل وأهدافُهــا العا ّمــ ُة
ــد أن يكــو َن شُ ــغلَها
ُ
فالقيــادات ال بُ َّ
لإلســام األصيــلِ
وعم ِلهــا هــو الدعــوةُ
ُ
ِ
وتفصيــات َمن َه ِج َهــا َ
والســير علــى خُ طــى األَ ِ
﴿اه ِدنَــا
نبيــاء
واإلميــانِ ،
واألئم ِــة ال ُهــدا ِة ْ
ّ
ُ
الص َ
ْـــم ْستَقي َم ﴾.
ِّ
ــراط ال ُ

()9

ــد ِمــن ُو ِ
ٍ
ٍ
ن
أنصــار
جــود
اإللهي ـ َ
وأصحــاب ر ّبانيــ َ
ن :وال بُ َّ
نصــا ُر ِ
.با ًأل َ
ِ
ِ
واملعاصــي
الذنــوب
واجتنــاب
يِعيشُ ــو َن ال ّتقــوى والــورع وال ُهــدى،
ُ
ِ
ضحيــات
وتقــدمي ال ّت
واإلنكبــاب علــى ال ّدنيــا ،فــا َمعنَــى لل ّثــو َر ِة
ِ
ُ
م ـ ْن أجــلِ إزاحـ ِـة طاغـ ٍ
الظل ـ َم ّ
ـش ّ
ـوت ظالـ ٍـم ونح ـ ُن نعيـ ُ
والطغيــا َن ِف

وس ِ
ُو ِ
ــلوكنا!
جودنــا وفكرِ نــا وخُ لُقنــا ُ

ـوب ِ
وهــل س ـيُبارِ كُ اهللُ لنــا ونح ـ ُن نعيـ ُ
ـش يف وحــل الذّنـ ِ
اآلســنِ ؟!
ـينص ُرنا اهللُ علــى العــد ّو والظا ِلـ ِـم ونح ـ ُن ِمثلُــه ِف ّ
الظلـ ِـم
أم هــل سـ ُ
وال ّتمـ ّـر ِد علــى ا ِ
هلل ســبحانه وتعالــى؟!

 .9الفاحتة.6 :
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إن َ
اهلل تعالــى ال ِ
يكتفــي بامل َ ِ
ظاهــر والقُشــورِ  ،بــل ُهــو يَ ُ
ــر إِلــى
ّ
نظ ُ

والســرا ِئرِ والن ّي ِ
ِ
ِ
والظاهــرِ معــاً ،إِلــى األعمــالِ
الباطــنِ
ــات ومــا
َ
ـح لــه؟! هــل
ـوس والضما ِئـ َـر ،فمــاذا نُري ـ ُد ومــاذا نَط َمـ ُ
تَختَ ِل َج ـ ُه النّفـ ُ

ـأداء التكاليـ ِ
ـام بـ ِ
ـف
ـب رفع ـ َة ا ِإلسـ ِ
ـب ال ّدنيَــا و َمت َ
َاعهــا ؟ أم نطلـ ُ
نطلـ ُ
ّــة من ِ
ِف كاف ِ
َاحــي احليــ ِاة؟

•

َتح احلُ َسينِ ي
مدرسةُ ُ
عاشو َرا َءُ ،
ومق ّو َم ِات الف ِ

ـوراء نالحـ ُ
وعن َد َمــا نُالحـ ُ
َات
ـظ وجــو َد األركانِ األساس ـ ّي ِة ،و ُمرتَك ـز ُ
ـظ عاشُ ـ َ

هــذا الفتـ ِـح:

.أ فهنــاكَ قيــادة ربانيــة إلهيــة وهــو اإلمــام احلســن  وقــد أعلنهــا
مدويــة« :إ َّ َ
أُرِ ي ـ ُد
صـ َـا ِح ِف أ ُ َّمـ ِـة َج ـ ِّدي
ـت ِل َطلَـ ِـب ْ ِ
ِنــا خَ َر ْجـ ُ
ال ْ
أَ ْن آ ُمـ َـر بِالْــ َم ْع ُر ِ
ـير ِة َجـ ِّدي َوأَ ِبـي
ـير ب ِِسـ َ
وف َوأَنْ َهــى َعــنِ الْــ ُـمنْ َكرِ َوأَ ِسـ َ
َع ِلـ ِّـي بْــنِ أَ ِبــي َطا ِلـ ٍـب »()10 وقــد تق ّدمــت َهـ ِـذه القيــادةُ وق ّدمــت
السـ ِ
ِمــن أَجــلِ الهـ ِ
ـامي :
ـدف ً

ـام
وحهــا وهــو أغلَــى مــا ِعن َد َهــا فــدا ًء لإلسـ ِ
ور َ
ق ّدمــت نفسـ َها ُ
ولديــنِ ا ِ
هلل.
أبناءها وإخوتَها َّ
عشيرتَها.
وكل
ق ّدمت
َ
َ
ق ّدمت نساءها وأطفالَها ورض َعانَها.
 .10بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.329 :
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ُّ َ
ُ
ُ
اة وعــدم
عــدم
القبول بالطغ ِ
ِ
ُّ
ِّ َ
ُُ
َ َ
وع ،واالستجاب ِة
الرضا بالذ ِل والخن ِ
ُ
ّ َ
اإللـ ـ ـ ـ ِـهـ ـ ـ ـ ــي وت ـ ـ ـ ـق ـ ــديم
لل ـ ــنـ ــد ِاء
ِ
َ
ِّ
َ
ـيء ِمـ ــن أجـ ـ ـ ِـل ذلـ ـ ــك
كـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ٍ
«خذ يا رب حتى ترضى».

ِ
الربَان ّي ِــة قــوالً وعمــ ً
ا «إن كان ديــن
ــعار
وهــذا ُهــو ِش ُ
القيــادات ّ
ات
محمــد لــم يســتقم إال بقتلــي ،يــا ســيوف خذينــي» فالقيــا َد ُ
الربا ِنــي ا ِإللهِ ــي وتكليـ ِ
ـيء مقاب ـ َل الهـ ِ
الربان ّي ـ ُة ال تَبخَ ـ ُل بشـ ٍ
ـف
ـدف ّ
ّ
تفرضــ ُه العبود ّيــ ُة ِ
الس ِ
هلل ســبحانه وتعالــى.
ــماء ،والعمــ ُل مبــا
ُ
ّ
.بو هناكٌ
لإلمام  ِف َعاشُ و َر ِاء
أصحاب
ِ
ٌ
زهــا ٌد ُعبــا ٌد
َ ها ِئ ُمــو َن ِف اهلل تعالــى ُمش ـتَاقُو َن للقا ِئــهُ ،فقَهــاءٌ ّ
العبَـ ِ
ـوات وســا ِئر ِ
الصلَـ ِ
ـادات.
قار ِئــي القــرآنُ ،م َح ِاف ِظــون علــى ّ

مامهــم ِ
والعشــ َق ِإل ِ
ُــب ِ
وقيا َد ِتهِ ــم الذّا ِئ َب ِــة يف
يَعيشُ ــو َن احل َّ

ــاء يَتَســاق َُطو َن أَ َما َمــ ُه واحــداً تُلــو
ا ِإل
ِ
ســام ،ف َكانُــوا ِف َكربَ َ

ـك البُ ُطـ ِ
اآلخــرِ ذَوداً َعنـ ُه ِ
ودفاعـاً َعــن َحرميِ ـ ِـه ،فَكانَــت ِتلـ َ
ـوالت

ا ّل ِتــي أَشــر َق ال ّتاريــ ُخ بِذكرِ َهــا وت ِ
َســطيرِ َها.
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َتح احلُ َسينِ ي:
•
ُخ َ
الصةُ الف ِ
ـف ا ِإللهِ ــي وامتثــا ٌل إلراد ِة اهلل تَعالَــى ِف حفـ ِ
.أ ِإ ّنـ ُه أداءُ ال ّتك ِليـ ِ
ـظ ِدينـ ِـه،
ُّ
ضــا بالـذُّلِ وا ُ
ـدم القبــولِ
ـتجابَ ِة
ـدم ال ِّر َ
خلنُـ ِ
ـوع ،واالسـ َ
بالط َغــا ِة وعـ ُ
وعـ ُ

مي ك ِّل شـ ٍ
ـيء ِمــن أَجــلِ ذَلــك «خــذ يــا رب حتــى
لل ّن ـ َد ِاء ا ِإللهِ ــي وتقــد ُ
ترضــى».

.ب وال وجــو َد ألَهـ ٍ
ـداف شــخص ّي ٍة وال ُدنيَو ّيـ ٍـة َهاب َ
ِطـ ٍـة ،بــل ال َهـ َد ُ
ف َربانـ ٌّـي
الـ ِـه وأَح َك ِامـ ِـه وأداءُ التَكا ِليـ ِ
ـام و َم َع ِ ِ
إِلهـ ٌّـي و ُهــو ِحفـ ُ
ـف ا ّلــذي
ـظ ا ِإلسـ ِ
ود ّيــ ُة ال َك ِاملــ ُة ِ
وه ِ
ــذ ِه ِهــي ال ُعبُ ِ
رب األَربَ ِ
هلل ِف
يَفرِ ُ
ــابَ ،
ضــ ُه َعلينَــا ُّ
ـن ا ِ
هلل»(.)11
«هـ َّو َن َعلَـ َّـي َمــا نَـ َز َل ِبــي أَ َّنـ ُه ِب َعـ ْ ِ
هـ ِـذ ِه ال ُّدنيَــا َ ..

عبــراً ِ
ـدم ا ِإلخـ ِ
لآلخــر ِة فتلـ َ
ـك ِهــي
ـار ال ّدن َيــا َم َ
ـاد لل ّدن َيــا ،واع ِتبـ ُ
.ه عـ ُ
دار ال ّتك ِليـ ِ
احلَيــاةُ احلَقيق ّي ـةُ ،وال ّ ُدنيَــا مزرع ـ ُة ِ
ـف
اآلخــر ِة ،فال ّ ُدنيَــا ُ

والصبــرِ  ،فــا بُـ َّـد ِمــن ا ِإل ِ
وال َعنـ ِ
نش ـ َد ِاد إِلــى تلـ َ
ـك ال ـ ّدار ،ونكــو َن
ـاء
ّ

جل ُهوزِ ّيـ ِـة ألَن نُقـ ّدم ال ُّدن َيــا قُربَانـاً ِ
أت ا ُ
نخسـ َـر ال ُّدن َيــا
لآلخـ َـر ِة،
َعلــى ّ ِ
َ

ص ـ َل تزاحـ ٌـم بَينَ ُه َمــا.
ِمــن أَجــلِ إِحـ َـرازِ اآلخــر ِة لــو َح َ

 .11بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،45ص.46 :
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4

َ ُ
َ َُ
واإلرادة ..
الب ِصيرة ِ

َ َ
ُ
ُ َ
جتمع
الم
و
أ
رد
الف
ي
ف
ان
فقد
عندما ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ
ُ َ ً َ
وي ُّ
جر ذلك
واق َب تكون وخيمة،
فإن الع ِ
ِ
َ
َ َ
َ
آسي،
ات والم ِ
بالويالت والحسر ِ
ِ
ُ ُ
عقيل
مسلم بن ّ ٍ
ُ

وغربـة الثوار..
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ُ ُ
عقيل
مسلم بن
ٍ

ُ
ّ
وغربـة الثوار..
اإلمــام احلســن « :وبعثــت إليكــم أخــي وابــن عمــي ،وثقتــي مــن أهــل
بيتــي ،واملفضــل عنــدي مســلم ابــن عقيــل ،فاســمعوا لــه وأطيعــوا».

•

متهيد ..
ٌ

ُجتمــع فــإ ِّن ال َع ِ
يــرةُ وا ِإل َرادةُ  ..عندمــا تُفقــ َدانِ ِف الف ِ
ــب
َــرد أَو امل
ِ
واق َ
َ
الب ِص َ
ات وامل َ ِ
ــر ِ
ِ
آســي ،ف َِعن َد َمــا ّ
مت
جــر ذلــك
َس َ
بالويــات واحل َ
تكــو ُن وخَ يمــ ًة ،ويَ ُّ

ـير ِت ِه،
وع ِل ـ َم بذلــك أَهل ُـ ُه َ
اع ِت َقــا ُل َها ِنــي اب ـ َن عــروة ِف قَصــرِ األَ َمــا َر ِة َ
وع ِشـ َ

َ

ٌ َ َ ُ

َ ُ

َّ َ َ َ ْ

كان هناك « ِر جال صدقوا ما عاهدوا الل عليه» لكن كانوا
ّ ً
ّ
ُ
ٌ
جون.
قلة ،و كثير منهم كان مصيره األسر وغياهب الس ِ
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ِ
ضعيفـاً وإِلــى اآلن لَــم يَتَم ّكــن
وعند َمــا اجتَ َم ُعــوا َحــو َل القَصــرِ و َكا َن ابــن زِ يَــاد َ
ِ
والســؤا ُل ُ
ــم
ِمــن ال ُكوف َِــة،
ــم يَ
ســتنقذُوا شَ ــيخَ ُهم وز َِعي َم ُه ْ
امل ّيــر :أَنّــ ُه ِلــ َم لَ ْ
ُ

وقَا ِئ َد ُهـ ْـم ِمــن األَســرِ ؟!

ـواب :أَ ّنــه كانَــت ُهنَــاكَ عـ ّدةُ ِنقـ ِ
وراء خُ ــذالنِ
واجلـ ُ
الســبَ َب َ
ـاط ضعـ ٍـف كانــت ّ
ممــا أَ ّدى إِلــى استشـ ِ
ـهاد ِه الحقـاً واستشـ َه ِاد ُمسـلَم واإلمــام
ها ِنــي ابـ َن ُعــروةَ ّ
احلُســن .

• ال َع ِ
خمادِ الثّو َر ِات
واملُ ِف ِإ َ
الســبَ َب ِف إِخ َمـ ِ
ـض ِب َهــا
ـاد ال ّثــو َر ِة ا ّل ِتــي نَهـ َ
كانَــت ُهنــاكَ ِعـ ّدةُ َع َو ِامــل كانَــت ّ
ِ
كالسـ َ ِ
ـن اجلاريـ ِـة ِف التاريـ ِـخ ،فهــي تَتَ َكـ ّـر ُر
العوامـ ُل
وهــذه
ُمسـ ِل َم بــن َع ِقيـ ٍـلَ ،
ُ
َفسـ َها ك َمشـ َه ٍد خَ ا ِلـ ٍـد وإِن تَغ ّيـ َـر ال ّزمــا ُن واملــكا ُن وأهل ُهمــا.
وت ُِعيـ ُد ن َ
ِ
.أعلمــاءُ البـ ِ
والسـ َ
القاضــي
ـريح
ـلطانّ :
إن وجــو َد عالـ ٍـم فاسـ ٍـق كشـ ِ
ـاط ّ
ِ
كا َن ســبباً
وعــدم
الظالــم
َاكــم
ِ
إلخمــاد ال ّثــور ِة ،فوقوفُــه َمــع احل ِ
ُ
صراح ِتــه مــع مجت َم ِع ِــه وشَ ــعبِه ،فضــ ً
بتقــدمي
ــر
ِ
ا عــن أن يُ َف ّك َ
الظلـ ِـم ّ
وف زوالِ ّ
تضحيـ ٍـة ِف ســبيلِ اهلل ِ
والظالـ ِـم ،كا َن ك ُّل ذلــك لــه
ور ِف إِخمـ ِ
ـاع ال ّنـ ِ
ـاس إِلــى بيو ِتهــا ،خصوصـاً بعـ َد
ـاد ال ّثــور ِة وإِرجـ ِ
الـ ّد ُ
ـليم و ُهــو حـ ٌّـي.
أَن شَ ــهِ َد زوراً وكذب ـاً بـ ّ
ـأن هانــي سـ ٌ

أصحــاب امل َ ِ
ِ
املصالــح الذيــن
أصحــاب
صا ِل ِح :وجــو ُد
طام ِــع
.ب
ِ
ُ
والـــم َ
ّ
ـاس وأَ َم ُروهــم باإللتفـ ِ
ـاف علــى قصرِ اإلمــار ِة ومحاصر ِته،
ه ّي ُجــوا ال ّنـ َ

ِ
الواق ِعــي ِف ذلـ َ
ولَــم يَك ـ ْن َه َد ُف ُهــم
ـص هانــي اب ـ َن عــروةَ
ـك ُهــو تَخ ِليـ ُ
ِمــن األســرِ والقَتــلِ  ،بَــل ِهــي حيلـ ٌة وخدعـ ٌة ألَجــلِ ِامتصـ ِ
غضـ ِـب
ـاص َ
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ٌّ َ ٌ ُ ٌ ّ
َ
ٌ
ـوعد معي ــن للث ــور ِة
ه ـنـ ـ ــاك وق ــت م ـ ــحدد ومـ ـ ِ
ّ
َ
َ
عقيل القائد رأى
ـن
ـ
ب
ا
ـلم
ـ
س
م
ولكن
القها،
وانط ِ
ِ
ٍ

ّ
ّ َ
وتقديم ِه.
ـت
ِ
بأن ــه الب ــد م ــن تغيي ـ ِـر الوق ـ ِ

ـوم ال ّنـ ِ
ـاس كثيــراً مــا يثــورو َن بقـ ّو ٍة
اجلماهيــرِ ومــن ثـ ّم ِخدا ُع ُهــم ،و ُعمـ ُ
ـوة وسـ ٍ
وسـ ٍ
ـرعة ويخمــدون بقـ ٍ
ـرعة.
إن هذيــنِ الصن َفــنِ  -علمــاءُ السـ ِ
املصالح -
وأصحاب
ـوء
مالحظـةٌّ :
ِ
ُ
ٍ
واحــدةٌّ ،
يقــوم
وكل ِمن ُهمــا
حتــت خُ ّط ٍــة
ســيرو َن
َ
ُ
كانُــوا ومــا زالُــوا يَ ُ
ـاص ألَجــلِ َم ِ ِ
صالهِ ــم الذات ّيـ ِـة وعلــى حسـ ِ
بـ ٍ
ـاب مصالـ ِـح األ ّمـ ِـة
ـدور خـ ٍّ
ِ
السـ ِ
ـام ومبـ ِ
ـماء.
وق َيـ ِـم ا ِإلسـ ِ
ـادئ ّ

الرعــاع «اجلاهــل املنهــزم» :وجــو ُد أ ّم ِــة الهمــج
.جمجتمــ ُع
ِ
الهمــج ّ
ِ
ُ
وضعــف
خــواء اإلراد ِة
تعيــش
عــاع التــي ال بصيــرةَ لهــا والتــي
الر ِ
َ
ّ
ال َعزميـ ِـة واملهزومـ ِـة ِف داخلهــا :خوفـاً ِمــن املـ ِ
ـوت وطمعـاً يف األمــوالِ

ـور َعــن َجهـ ٍـل وعمـ ٍـاء،
وحطـ ِ
ُ
ـام ال ّدنيــا ،فهــي تتحــركُ بــا وعـ ٍـي وتثـ ُ
ـف ِمــن غيــرِ ُمبـ ّـر ٍر ُعقال ِئــي ِ
ومــن غيــر أن َتصـ َل علــى النتائـ ِـج
وتتوقـ ُ
ِ
واملكتســبات.

أن مخطـ َ
ـط الطاغيـ َة ابــن زيـ ٍـاد وأعوا ِنـ ِـه قــد حتقـ َق فقُتـ َل
والنتيجـةُّ :
ـات
ـلم ابــن عقيـ ٍـل ،واجنـ ّـر ِت الويـ ُ
هانــي اب ـ َن عــروةَ واستشــه َد مسـ ُ

ـام ،وكانــت النّتيجـ ُة املُـ ّـرةُ
علــى مجتمـ ِـع أهــلِ ال ُكوفـ ِـة بــل وعلــى ا ِإلسـ ِ

استشــهاد ا ِإلمــام احلســن  علــى أيديهِ ــم.
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"عامل الزمن"..
لـ ِ

ٌ
أهمية ُك َ
تغيير
ي
ف
ى
بر
ِ
ِ
ُ
الهزائم
وانقالب
عادالت
الم
ِ
ِ
ِ
انتصارات أو العكس.
ِإلى
ٍ
اخلطير
ُنعطف
• أهلُ الكوفةِ وامل
ُ
ِ
كانــت ال ُكوفـ ُة خارجـ ًة َعــن سـ ِ
ن عــن
ـلطة وحكومـ ِـة وواليـ ِـة آل أم ّيـ ٍـة ،خارجـ َ
ـلم ابــن عقيـ ٍـل تأ ّكـ َد األمـ ُـر أكثـ َـر
ـاء مسـ ُ
طاع ِتهــم ُمتمرديـ َن عليهــم ،وعندمــا جـ َ
الط ِ
األلــوف علــى ّ
ُ
لكــن مــاذا
اعــة
وأكثــر ،وبايعتــ ُه
لإلمــام احلســن ّ ،
ِ
ـاء « ُعبيــد ا ِ
ـاس بأ ّنــه يف القصــرِ
حــدثَ بعــد أن جـ َ
هلل ابــن زيـ ٍـاد» وع ِل ـ َم ال ّنـ ُ

ـاس إلــى طاعـ ِـة
حاكمـاً جديــداً علــى الكوفـ ِـة؟ جــاء ليخمـ َد ال ّثــورةَ ويُرجـ َع ال ّنـ َ

يزيـ ٍـد ؟!

.أإِنخـ ِ
ـوس ،وأخـذُوا يتذ ّكـ ُـرو َن أفاعيـ َل أبيــه
ـارت ال ُقــوى ،وضعفــت النّفـ ُ
«زيــا ُد ابــن أبيــه» باملجتمـ ِـع ال ُكـ ِ ّ
ٍ
وتقتيل
ـوف ،ومــا ال ُقــوه ِمنـ ُه ِمــن تنكيـ ٍـل

ٍ
ُ
ِ
ٍ
اخلــوف ِف
فــدب
وتشــريد،
وتعذيــب
َّ
القلــوب واستشــرى اخلَــواءُ
ٍ
زيــاد ال
نهــزام  .واحلــا ُل إِن ابــن
ِف النفــوس ،وهــذا ُهــو أ ّول ا ِإل
ِ

هج ُمــوا عليـ ِـه هجم ـ َة رجـ ٍـل واحـ ٍـد
ناصـ َـر مع ـ ُه وال ُق ـ ّوةَ ِعنــده ،ولــو َ
لت ـ ّم القضــاءُ عليـ ِـه ولــم يجــد مــا ميتن ـ ُع ِبــه!
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ـف َعلــى ذلــك فحســب ،فمــنِ
.أ ولكــن كيـ َ
ـار ال يتوقـ ُ
ـف ذلــك واالنتصـ ُ
االنتصــارِ ُهــو هزمي ـ ُة العــد ّو ِف ِ
داخ ِلـ ِـه ،وحتطيـ ُـم روحي ِتـ ِـه ،وهكــذا
ّ
وحطــم
نفــوس الكوفيــن
َكان ،فقــد َهــز َم «عبيــداهلل ابــن زيــاد»
َ
أرواحهــم قب ـ َل أن يهــز َم أبدانَ ُهــم.

ِ
واملقامــات ،خصوصــاً
لألطمــاع واألمــوالِ
.ب وهنــاكَ َمــن أنهــز َم
ِ
الوجهــاءُ ِمــن أَ
ِ
حيــث وجــ ُدوا املَغنَــ َم
ــح اآلن ّي ِــة،
ُ
صحــاب املصا ِل ِ
املناســبَ َة لتحقيــقِ أَ ِ
ِ
هدافهِ ــم ،فهــا ِهــي ال ُّدنيَــا َقــد أَقبلــت
ُرص ـ َة
والف َ
ِمــام األ ّمــة وعلــى ا ِإلســام.
َعليهِ ــم ،والطريــ ُق لنيلهــا هــو إعانــ ٌة َعلــى إ ِ

عاهــ ُدوا َ
اهلل َعلَيْــه»( )1لكــن
ص َدقُــوا مــا َ
.تنعــم ،كا َن هنــاكَ «رِ جــا ٌل َ
الســجونِ  ،كمــا
كانــوا قلّـ ًة ،وكثيـ ٌـر منهــم كان مصيـ ُـره األســر وغياهــب ّ
ـار الثقفــي ،وهنــاك مــن مضــى شــهيداً .
املختـ ُ

.ث وعام ـ ُل ال ّزمــنِ مهـ ٌـم ِف َحسـ ِـم املَعـ ِ
ـارك ،فالتأخيـ ُـر وإِعطــاءُ امل ُهلَـ ِـة
وعـ َد ُم احلَسـ ِـم السـ ّـريع قــد يكــو ُن لــه األثـ ُـر الســيئ ،فإبـ ُن زيـ ٍـاد أخـ َذ
ني ب َأعوا ِنـ ِـه وينف ـ ُذ مخططا ِتــه ،فمــا كا َن إِال
صفو َف ـ ُه ويســتع ُ
ير ّتـ ُ
ـب ُ
ُحصــو ُل اإلنقـ ِ
ـت هيمنـ ِـة ابــن
ـاب علــى مسـ ٍـلم ،ووقــو ُع الكوفـ ِـة حتـ َ

مرجانَ ـ َة.

ِ
ِ
ِ
فرصــة القــ ّو ِة
واغتنــام
«عامــل ال ّزمــنِ »
مالحظــة
فــا بــ ّد مــن
ِ
ِ
ِ
ِ
والسياســية
االجتماعيــة
َضايــا
احلاصل َ ِــة ،ألنّــه ِف مثــل هــذه الق َ

«عامــل الزمــن» أهميـ ٌة ُكبـ َـرى ِف تغييــرِ امل ُعـ ِ
ِ
ـادالت وانقـ ِ
ـاب
يكــون لـــ
ٍ
انتصــارات أو العكــس.
الهزائــم إِلــى
ِ
 .1األحزاب23 :
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ثل
ِفي ِم
ِ
َ
َ
ّ
اس
هذا
ِ
الوقت الحس ِ

َ َ
َ
ُ
ُ ّ
َ
ـام ال ـجــهــوزيـ ِـة
ال ي ـف ـلــح ِإال م ــن ك ـ ــان عـلــى ت ـم ـ ِ
ٌ
َ
َ
كة ،فال خوف ِمن
واالستعداد
لمثل هذه المعر ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
ّ
تهديد دنيوي ،وال طمع
وت ،وال ِمن أي
ٍ
الم ِ
َ
ٌ
ُ َ
ُ
دف.
ِفي دنيا
زائلة ،وهناك وضوح ِفي اله ِ
ٍ

وتكتيكات القائِ ِد
• الثور ُة
ُ
وانط ِ
ن لل ّثــو َر ِة ِ
ـت محـ ّد ٌد و َم ِ
القهــا ،ولكـ ّـن مســل َم ابــن
وعـ ٌد ُمعـ ٌ
كان هنــاك وقـ ٌ
عقيـ ٍـل القائ ـ َد رأى بأ ّنــه ال ّب ـ َد مــن تغييــرِ الوقـ ِـت وتقدميِ ـ ِـه ،وذلــك لوجـ ِ
ـود

ظـ ٍ
ـرف خـ ٍ
ـاص وهــو اعتقــا ُل ها ِنــي ابــن عــروة ،وتهديـ ُد حيا ِتــه باخل ََطــرِ وتغيـ ُـر
ـض امل ُتغيـ ِ
ـض اخلطــط عنــد بعـ ِ
بعـ ِ
ـرات السياس ـ ّي ِة أمـ ٌـر يُقـ ّـره السياســيون،
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ﺍلتغيري

ولكــن مــاذا َحـ َدث؟
.أيف مثــلِ هــذا ال ّتغييــرِ يف التكتيـ ِـك ،فإ ّنــه ال ُيك ـ ُن جم ـ ُع َ
ولل َ َم ـ ُة ك ِّل
األَنصــارِ واجل ِ
يذكــر أنّــه قَــد بايــ َع مســلماً 18000
ُنــود ،فالتاريــ ُخ
ُ

ولكـ َّـن َمــن قــد َر علــى ِ
جمعهــم يف هــذا ّ
الظــرف االســتثنا ِئي هم 4000
ـال ففــي هـ ِ
فقــط ،وعلــى ك ّل حـ ٍ
ـؤالء الكفاي ـ َة لعـ ٍ
ـدو مثــل «عبيــداهلل
ـث ال يوجـ َد عنــده أكثـ ُـر ِمــن  30شــرطياً و 20وجيهـاً
ابــن زيــاد» ،حيـ ُ
ِمــن أصحـ ِ
ـاب ال ّدنيــا.
ِ
التكتيــك ،كا َن باإلمــكانِ
األنتصــار يف
.بيف مثــلِ هــذا ال ّتغييــرِ ِف
ُ
ـار مــع القيــاد ِة بــك ِّل شـ ٍ
املعركـ ِـة ،ولكــن بشـ ِ
ـجاعة
ـرط :أن يقـ َ
ـف األنصـ ُ
ٍ
ٍ
إن ّ
الظ َ
ــرف
وكبيــرة،
صغيــرة
وبَســالَ ٍة ،واطاعتــه يف ك ِّل
ُ
حيــث ّ
ـير بسـ ٍ
ـرعة ،فــا ُم ّتسـ َع يف الوقــت الي خطــأ،
اسـ
ـتثنائي واألمـ ُ
ـور تسـ ُ
ٌّ

ِ
ٍ
ِ
فضــ ً
انحــراف عــن مســيرِ
تعليمــات
وأي
عــاج
ا عــن
ِ
االخطــاءّ ،
ســب ُب ال َهزميــ َة واخلُســران.
القيــا َد ِة قــد يُ ّ
.ج يف مثــلِ ه ـذَا ال ّتغييــرِ ِف التكتيتــك ،والــذي هــو ُمفاجــئ لألنصــارِ
ـاس علــى األعقـ ِ
ـإن تو ّق ـ َع انقـ ِ
ـاب ال ّنـ ِ
ـاب وار ٌد
ـريع يف املوقــف ،فـ ّ
وسـ ٌ
أيض ـاً:
إن ا ِإل ّ
راب َح َك ْم.
ُ 1.1
حيث ّ
ضط َ
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ِ
ِ
تام وب ٍ
بتمامه.
للمشهد
صحيح
ِشكل
ٍ
2.2وال يُ َ
وج ُد إِدراكٌ ٌّ
ض ِ
ِ
3.3مضافاً
عف ا ِإلراد ِة ِف الن ِ
واالنهزام الداخلي:
ّفوس،
لوجود َ
ُ
ِ
الشام
املوهوم
خويف
بال ّت
بجيش ّ
ِ
ِ
ِ
َتل
بقطع
وبالتهديد
األرزاق والق ِ
ِ
ِ
وب ــالـ ـتــرغ ـ ـي ـ ـ ِـب بـال ـعـطاءِ
اجلزيل
ِ

اسةِ
ِ
باإل
أولياء اهلل
•
والفالح ِ
ُ
ُ
متحانات احل َّس َ
واحلاص ـ ُل ،أ ّنــه ِف ِمثــلِ َهــذا الوقـ ِـت احل َّسـ ِ
ـح إِال َمــن َكا َن علــى
ـاس ال يَفلـ ُ
ـوف ِمــن املَـ ِ
ِ
عركـ ِـة ،فــا خـ ٌ
ـوت ،وال
ـام اجل ُهوز ّيـ ِـة واالسـ
متـ ِ
ـتعداد ملثــلِ هــذه امل َ َ

ـوي ،وال طمـ َع ِف ُدنيــا زائلـ ٍـة ،و ُهنــاكَ وضــو ٌح ِف ال َهـ ِ
ـدف،
أي تهديـ ٍـد دنيـ ّ
ِمــن ّ
و ُقــو ِة بَصيـ ٍ
ـرة باإلضافـ ِـة لل ّتم ّتَـ ِـع بــا ِإلراد ِة الفُوالذ ّيـ ِـة.
وهــذا لألسـ ِ
ـف كا َن َمف ُقــوداً ِعن ـ َد غالبيـ ِـة امل ُجتمـ ِـع ال ُكــو ّ
يفَ ،فــكا َن مــا كا َن،
َ
أَن تَر ُكــوا ( ُمس ـ ِلماً) وحيــداً فَريــداً حتــى استُشــهِ د ..

54

130

5
ٌ
ُ
َ
هناك عال ِئم وصفات

َ
ُ ُ َ
َ ََ ّ َ
كبون الطريق ويسقطون،
للذين يتن
ِّ
ُ
ِّ
ُ
أحد ،وال
لكل
عطى
ت
ال
الحق
وراية
ٍ
ُ
ُ ّ ُ
أحد
كل
لها
ق
يوف
ٍ

ُ
ُ
اإلمام الحسين  ..

ّ
قــرآن الــثـورة
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ُ
ُ
اإلمام الحسين  ..

ّ
قــرآن الــثـورة

اإلمــام احلســن « :أَ َّمــا بَ ْع ـ ُد َف ـ َك َأ َّن ال ُّدنْيَــا لَـ ْـم تَ ُك ـ ْن َو َك َأ َّن ْال ِخـ َـرةَ لَـ ْـم
()1
الس َ
ــام».
تَــ َز ْل َو َّ

•

متهيد:

جل َماعـ ِ
ـارب ا َ
م الغَا ِبـ َـر ِة ،وال بُـ ّد أَن
َّ
ـات الســا ِبق َِة واأل ُ َ ِ
إن ال ُقــرآ َن يتضمـ ُن جتـ َ

احلــي ،ورا ِئ ِد َهــا
تــاب هــذّه األَ ّمــة
نســتحضر ِف أَنفُســنَا أَ ْن القُــرآ َن ُهــو ِك ُ
َ
ّ
وأن َ
اهلل تعالــى
درســت َها التــي تل ّقــت ِفيهــا
دروس َحيا ِتهــاَّ ،
َ
النّاصـ ِـح ،وأ ّنــه َم َ
دور ِ
القيــا َد ِة لهـ ِـذه األ ّمـ ِـة وتربِي ِت َهــا وإ ِ
ِعداد َهــا
أرا َد بهــذا ال ُقــرآنِ أ َن يكــو َن لــه ُ

الراشــ َد ِة ،فــإذا اهتــدت بهدي ِ
ِ
ِــه واســتم ّدت منهــ َج حيا ِتهــا
لــدورِ القيــا َد ِة
جميــع امل َ ِ
ناه ِــج األَرض ّي ِــة «املناهــج
كلّــه ِمــن هــذا ال ُقــرآنِ  ،واســتعلَت علــى
ِ
م.
اجلاهليــة» كانــت لهــا القيــادةُ علــى ُك ّل األُ َ ِ

ـارب ال ّدعــو ِة
و َقــد
تضمـ َن ال ُقــرآ ُن َعـ َ
ـرض جتـ َ
ـص َتـ ُ
ـارب البَشــر ّي ِة ،وباألَخـ ّ
ّ

ا ِإلميان ّي ِــة ِف األَ ِ
رض َكــي تَكــو َن األ ّمــ ُة امل ُســ ِل َم ِة َعلــى ب ّين َِــة ِمــن َطريقَهــا،
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،45ص.87 :
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ِ
ض َعليهــا
والرصيـ ِـد امل ُتن ـ ّو ِع ،فقــد َعـ َـر َ
وهــي تَتَــز ّو ُد بِذلــك ال ـ ّز ِاد الضخـ ِـم ّ

ِ
مزا ِلــق ّ
الطريــقِ
ـوام الســا ِبق َِة ،وذلــك ألَجــلِ أَن
ومواقـ ُ
ـف شَ ــبي َه ٌة َحلّــت باألَقـ ِ

تَكــو َن لهــا ِعبــرةٌ ِ
وع َظـةٌ ،وال تَقـ ُع ِف تلــك املَزا ِلــق واألَخطـ ِ
ـاء ،فال ُقــرآ ُن يُعا ِلـ ُج
وينيــر ّ
الطريــ َق إِلــى امل ُســتَقبَلِ  ،يقــو ُل اهلل تعالــى ﴿يــا أَيُّ َهــا
اليــوم
مســا ِئ َل
ِ
ُ

اسـتَجيبُوا ِ ِ
لر ُســولِ إِذا َدعا ُكـ ْـم ِلــا يُ ْحيي ُكـ ْـم﴾ ( )2فهــي دعــوةٌ
ل َو ِل َّ
الَّذيـ َن آ َمنُــوا ْ
للحيــا ِة ال ّدا ِئ َمـ ِـة امل ُتج ـ ّد َد ِة.

•

حملةٌ متهيد ّيةٌ للقُ ّصةِ :

ضــا َع
إنّهــا جترِ بَ ـ ٌة ِف حيــاة بنــي إســرا ِئي َل ِمــن بع ـ َد ُموســى  ،فبَع َد َمــا َ
ِ
ُمل ُ ُكهــم ونُهِ بــت ُمق ّد َســاتُهم ،و ُذلُّــوا ألَعدا ِئهــم وذَا ُقــوا الويـ َل بسـ ِ
نحرافهــم
ـبب ِا

نتفضــت نُفوســهم انتفاضـ ًة جديــد ًة
ـدي َر ّبهِ ــم وتَعا ِليـ ِـم ِدي ِنهِ ــم  ..ثـ ّم اَ َ
َعــن َهـ ِ

َضت ِف قُــلــــوبهم العقيــدةُ واشــتاقُوا ِ
القتــا َل ِف ســبيل اهلل فَقالُــوا
واســتيق َ
هلل﴾(ِ )3
ـث لَنــا َم ِلــكاً نُقا ِت ـ ْل يف َســبيلِ ا ِ
ومــن ِخــالِ
﴿ ِإ ْذ قالُــوا ِلنَ ِبـ ٍّـي لَ ُهـ ُـم ابْ َعـ ْ

حلقَا ِئــق حتم ـ ُل إيحـ ٍ
هــذه ال ّتجرِ بَـ ِـة تبــر ُز جمل ـ ٌة ِمــن ا َ
ـاءات قويـ ٍـة للجماعـ ِـة

امل ُس ـ ِل َم ِة ِف ُك ّل ِجيــل.

والعظَ ةُ ُ
املور ّية ِف ال ّتجربةِ
كر ُة ِ
ِ
«القصة»:
•
ّ
الف َ
َاض ِــة
والعبــرةُ الكل ّيــ ُة التــي تبــر ُز ِمــن
القص ِــة كلّهــاِ :هــي أَ ّن هــذه االنتف َ
ّ
الرغـ ِـم ِمــن ُك ّل مــا أعتَ َو َرهــا أمــا َم ال ّتجربَـ ِـة الواقعـ ِـة
«انتفاضـ ُة العقيــد ِة» علــى ّ
 .2األنفال.24 :
 .3البقرة.246 :
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َ َ ُّ َ َ
ّ
َ َ
بإمتحان فحسب،
ي
ف
كت
ت
ال
ن
أ
ها
ل
د
الب
ة
ياد
الق
إن
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
الب ّد له ــا أن ت ّ
ـتوثق ِمن
كر َر ِمن
ب ــل
اإلمتحانات حتى تس ـ ِ
ِ
َ
زمهم.
ياتهم
وثباتهم وع ِ
ِ
األنصار و ِن ِ
ِ
ـص وضعـ ٍـفِ ،
ِمــن نقـ ٍ
ـوج ِف مراحــل
ـوم عنهــا فوج ـاً بعــد فـ ٍ
ومــن تخلــي القـ ِ

ّ
ـات جماعـ ٍـة قليلـ ٍـة ِمــن امل ُؤمنــن
الرغـ ِـم مــن ك ّل ذلــك -فـ ّ
ـإن ثبـ َ
الطريــقِ  -علــى ّ

علــى العقيــد ِة قــد ح ّقـ ّـق نتائ ـ َج ضخم ـ ًة جــداً.

ِ
ُنكــر ِة واملَهان َِــة
ن ،بعــ َد
ّصــر والعــ ّ ُز والتَمكــ ُ
الهزميــة امل َ
فَقــد َكا َن ِفيهــا الن ُ

ِ
الفاض َحـ ِـة ،والتشـ ِ
ـوام املُتَس ـلّ ِطني  .....ولقــد
ـريد الطويــلِ والــذلّ حتـ َ
ـت أقـ ِ

ـاءت ل ُهــم مبلـ ِـك داوو َد ثــ ّم ُملـ ِـك ُســليما َن! وكا َن هــذا النّصـ ُـر كلّــه ثمــر ًة
جـ َ

ٍ
ٍ
ِ
ِ
قليلــة
جماعــة
وثبــات
كام،
«إنتفاضــة العقيــد ِة» ِمــن
مباشــر ًة لـــ
ُ
الــر ِ
حتــت ّ

ِ
جحافــلِ
جالــوت.
عليهــا أمــا َم
َ

«القصــة» تَبـ ُـر ُز بض ـ ُع َع َطـ ٍ
ِ
ـاءات أُخـ َـرى ُجزئيـ ٍـة،
ومــن ِخــالِ هــذه ال ّتجربَـ ِـة
ّ

للجماعـ ِـة املسـ ِ
ـن ،نذكرهــا بشـ ٍ
ـكل موجـ ٍـز.
ذات قيمـ ٍـة
ـلمة ِف ُك ّل حـ ٍ
ُكلّ َهــا ُ
َ

•

دروس من القصة
الدرس األولُ :احلماسةُ
اجلماعيةُ ليست بضمانةٍ
ّ
ُ

ـب
ّ
إن احلماس ـ َة اجلماع ّيــة َقــد تخــد ُع القــا َدةَ ولــو أخ ـذُوا مبظهرِ َهــا فيجـ ُ
أن يَض ُعوهــا علــى محـ ّ
املعر َكـ َة احلاسـ َم َة،
ـك التجربَـ ِـة قَبـ َل أَن
ُ
يخوضــوا بهــا َ
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َ
ّ َ َ
أن طريق الحق،

ُ ّ َ َ ُ ُّ
َ
ّ
َ
أحد!
وجهاد األعداء ،ونصرة الحق ،ال يوفق لها كل ٍ
َّ ّ َ
َ
َ ُّ
َ
َ َ
العملية.
جرب ِة
ِ
وأن النية وحدها ال ت ِ
كفي ،بل البد ِمن الت ِ
فقــد تقـ ّدم املـ ُ
ـرأي واملَكانَـ ِـة ِفيهــم إِلــى نب ّيهِ ــم
أ ِمــن بَنــي إســرائي َل ِمــن ذي الـ ِ

ِف ذلــك ال ّزمــانِ يطلبُــون أَن يَخَ تــا َر ل ُهــم ملــكاً يَقُو ُدهــم إِلــى املعر َك ِــة مــع

أعـ ِ
ـث
ـداء ِدينهِ ــم الّذيـ َن سـلَبُو ُهم ُمل َك ُهــم وأَموالَ ُهــم ﴿ ِإ ْذ قالُــوا ِلنَ ِبـ ٍّـي لَ ُهـ ُـم ابْ َعـ ْ
يف َســبيلِ ا ِ
هلل﴾.
لَنــا َم ِلــكاً نُقا ِت ـ ْل 

()4

سبيل اهللِ َت َعالَى
الدرس ال ّثا ِني :القتالُ ِف
•
ِ
ُ
()5
هلل ﴿نُقا ِتـ ْل يف َســبيلِ ا ِ
الدافـ َع للقتــالِ البُـ ّد أَن يَكــو َن ِف ســبيلِ ا ِ
ِ
هلل ﴾
إن
ّ
القتــالِ  ،فكونُ ـ ُه ِف «ســبيلِ ا ِ
فهــذا حتدي ـ ٌد ِمنهـ ُـم لطبيعـ ِـة ِ
ـف َعــن
هلل» يَكشُ ـ ُ
ـوس ويقظـ ِـة اإلميــانِ ِف النّفـ ِ
انتفاضـ ِـة العقيــد ِة ِف النّفـ ِ
ـوس ،وشــعوراً بأنهــم
أهـ ُل ديـ ٍـن وعقيـ ٍ
ـداء علــى ضـ ٍ
ـال و ُكفـ ٍـر وباطـ ٍـل.
ـدة وحــقٍّ ّ ،
وأن األعـ َ
نصــف الطريــقِ إِلــى ال ّنصــرِ  ،فالبُــ ّد
َســم هــو
ُ
وهــذا الوضــو ُح وهــذا احل ُ
 .4البقرة .246 :
 .5البقرة.246 :
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َ
وأن عــ ّد َوهُ علــى
حس ِــه :أنّــه علــى
للمؤمــنِ أن
ّ
احلــقّ ،
يعيــش الوضــو َح ِف ّ
«ف ســبيلِ ا ِ
ِ
ُ
والهــدفِ :
هلل».
الباطــلِ ،

األنص ِار
امتحان
الثالث :ال ُب ّد ِمن
الدرس
•
ِ
ُ
َ
ُ
أ ّنــه البُـ ّد ِمــن امتحــانِ األنصــارِ قَبـ َل اخلـ ِ
ـث قــال
ـوض َمع ُهــم ِف املعر َكـ ِـة؛ حيـ ُ
مي ِتهِ ــم علــى القتــالِ -
صحـ ِـة عز َ
ل ُهــم نب ّي ُهــم  -وهـــــــو يـــــري ُد أن يسـتَو ِث َق ِمــن ّ
ـب َعلَيْ ُكـ ُـم ال ِْقتــا ُل أَ َّال تُقا ِتلُــوا﴾()6؟!
﴿قــا َل َهـ ْل َع َســيْتُ ْم ِإ ْن ُك ِتـ َ

ماسـتُ ُهم إِلــى الــذرو ِة ،و ُهــم
واملـ ُـأ اسـتَن َك ُروا َعليـ ِـه َهــذا القــو َل وارتفعــت َح َ

يقولــو َن لَ ـ ُه ﴿قالُــوا َومــا لَنــا أَ َّال نُقا ِت ـ َل يف َســبيلِ ا ِ
هلل َوقَـــــــد ْأُخْ ـــرِ ْجنا ِم ـ ْن
ِديارِ نــا َوأَبْنا ِئنــا﴾( )7؟! ولَكــن مــا لَ ِبثَــت أَن انطف ـ َأت شُ ــعلَتَ َها وتَ َهــا َوت َعلــى
مراح ـ َل ّ
الطرِ يــقِ .

تكرار اإلمتِ َحان ِ
َات
الرا ِب ُع :ال ُب َّد ِمن
•
ِ
الدرس ّ
ُ
إن ِ
القيــا َدةَ البُـ ّد لَهــا أَن ال تَكت َِفــي بإمتحـ ٍ
ـان فحســب ،بَــل البُـ ّد لَهــا أَن تُكـ ّـر َر
ّ
وع ِ
ِمــن اإلمتحانـ ِ
زمهــم.
ـات حتَــى تســتو ِث َق ِمــن األنصــارِ و ِنيا ِتهــم وثبا ِتهــم َ
ـب اهلل عليهــم القتــا َل ،القتــا َل ا ّل ــذي َطلَبُــوه
.أاإلمتحــا ُن األولُ :أن كتـ َ
ـــم ال ِْقتـــا ُل ﴾( )8طلَبُـــوا ِ
القتَـــا َل
﴿قـــا َل َهـــ ْل َع َســـيْتُ ْم ِإ ْن ُك ِت َ
ـــب َعلَيْ ُك ُ

ـاء ِ
والرخَ ـ ِ
ِف ح ــالِ ســ َع ِة األَم ــرِ
ض علي ُه ــم األَم ـ ُـر كا َن
وعن َدم ــا ُف ــرِ َ
ّ
 .6البقرة .246 :
 .7البقرة .246 :
 .8البقرة.246 :
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الرخَ ـ ِ
مصي ـ ُـر َه ـ ِـذ ِه ا َ
ـاءُ -ه ـ َو اخل ُُم ــو ُد
اس ـ ُة الثَا ِئ ـ َـرةُ ِ -ف َس ـ َ
ـاع ِة ّ
حل َم َ
()9
وا ِإل ِ
نط َف ـ ِ
ـب َعلَيْهِ ـ ُـم ال ِْقت ــا ُل تَ َو َّل ـ ْـوا ِإ َّال قَلي ـ ً
ـا ِمنْ ُه ـ ْـم ﴾
ـاء ﴿ َفل َ َّم ــا ُك ِت ـ َ

السـ ـ َم ُة  -س ــم ُة نق ـ ِ
ـض ال َعه ـ ِـد ،والنّك ـ ِـث بال َوع ـ ِـد وال ّت َفلّ ـ ِـت
وه ـ ِـذه ّ

ِم ــن ّ
ميان ّي ــة،
اع ـ ِـة  -جاري ـ ٌة ِف ك ِّل جماع ـ ٍـة ال ت ُ
الط َ
َنض ـ ُج تَر ِبيَتُه ــا ا ِإل َ
وعل ــى ِ
ـب ِح َس ــابَها ِف
الق َي ــا َد ِة أَن تك ــو َن َعل ــى ح ـذ ٍَر ِمن َه ــا وأَن َت ِس ـ َ

ِ
َاج ــأ بِه ــا ﴿ َواهللُ َعلي ـ ٌـم ب َّ
ّ
الطري ــقِ
ِالظ ِال ــن﴾ فَم ــن
الوع ــرِ َك ــي ال تتف َ

يَع ــرِ ُ
وأن َع ــد ّوهُ َعل ــى الباط ــلِ ثُـ ـ ّم يَتَو َّل ــى َع ــن
ف أ ّنـ ـ ُه َعل ــى احل ــقِّ ّ

اجلِ َه ـ ِ
الظ ِ ِ
ـاد فَهـ ـ َو ِم ــن َ
ـن؛ ظال ـ ٌـم لنفس ـ ِـه ولنَ ِب ّي ـ ِـه وظال ـ ٌـم للح ــقِّ
ال ـ َ

ا ّل ـ ِـذي خ َذلَــ ُه!

.باإلمتحــا ُن ال ّثا ِنــي :اإلبتــاءُ بالنّهــرِ َف َقــد نَهى القائـ ُد «طالوت» َعن أَن

ِالنُـ ِ
ـوت ب ْ ُ
ـود قــا َل
َصـ َل طالُـ ُ
يشــربُوا ِمنـ ُه إِال ِبقــدارِ الغر َفـ ِـة ﴿ َفل َ َّمــا ف َ
َ
ـس ِم ِّنــي َو َمـ ْن لَـ ْـم يَ ْط َع ْمـ ُه
إ َِّن اهلل ُمبْتَلي ُكْــم ِبنَ َهـ ٍـر َف َمـ ْن شَ ــرِ َب ِمنْـ ُه َفلَيْـ َ
ـف ِف
ض ُعـ َ
َف ِإ َّن ـ ُه ِم ِّنــي ِإ َّال َمــنِ اغْ تَـ َـر َف غ ُْر َف ـ ًة ِبيَـ ِـد ِه﴾( )10وهنــاك مــن َ

ِ
جناحـ ِـه ِف اإلمتحــانِ األ ّولِ  ،ولــم يتم ّكــن ِمــن
َهــذا ا ِإلمتحــان بع ـ َد

ـاح ِفيــه ﴿فَشَ ــرِ بُوا ِمنْـ ُه ِإ َّال قَليـ ً
ا ِمنْ ُهـ ْـم﴾( ،)11والقائـ ُد
جتــاوزِ ِه والنّجـ ِ
احلكيـ ُـم البُـ َّـد لــه أَن يُ َبلــوِ َر إِرا َدةَ َج ِ
وصمـ ِ
وصبــرِ ِه :صمــو ٌد
يشـ ِـه
ـود ِه َ
ُ

ِ
ـات والشّ ـ ِ
الرغبـ ِ
ـهوات ،وصبـ ٌـر َعلــى احلرمــانِ
واملتاعـ ِـب .و َقــد
ض ـ ّد ّ

ِ
ِ
املــاء» و ُهــم ُع َطاشَ ــى؛
شــرب
ّهــي َعــن
أختــا َر َهــذا ا ِإلمتحــا ُن «الن ُ

عقبيـ ِـه!
ِل َيعل َـ َم َمــن يَصبـ ُـر َمعـ ُه و َمــن يَن َق ِلـ ُ
ـب علــى َ
 .9البقرة.246 :
 .10البقرة.249 :
 .11البقرة.249 :
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نعــم ،وقَــد صــد َق َح ِ
صــوا ولَــم
دس ِــه ،فبعــ َد أَن شَ ــرِ بُوا منــه ن َك ُ
ضـ ّد العــدو ،فـــ «الن ّيــة الكامنـةُ» وح َدهــا
يواصلُــوا الـ ّدرب واجلِ هــاد َ

ال ت ِ
َكفــي والبُـ ّد ِمــن «ال ّتجرِ بَـ ِـة العمليــة» ،وصالبـ ُة عـ ِ
ـود القيــاد ِة الّتــي

ـف األكثر ّيـ ِـة ِمــن ُجنـ ِـد ِه ِعن ـ َد ا ِإلمتحــانِ  ،بــل البُـ َّـد ِمــن
ال يَ ُه ّز َهــا تخلّـ ُ
امل ُِضــي ُق ُدم ـاً!

ِ
األعــداء و ُق ّو ِتهــم ،حيــث
ــث :مواجهــة هــولِ كثــر ِة
.جاإلمتحــا ُن الثا ِل ُ
ـوب ،فح ّتــى القلّـ ُة الّتــي َن ََحــت ِف اإلمتحانَــنِ
تهــاوت وتزلزَلــت القلـ ُ

الســا ِبقَني لَــم تنجـ ْـح ِف هــذا ا ِإلمتحــان األشَ ـ ّد ﴿ َفل َ َّمــا جــا َو َزهُ ُه ـ َو
ّ
()12
ـوت َو ُجنُـ ِ
ـوده﴾
َوالَّذيـ َن آ َمنُــوا َم َعـ ُه قالُــوا ال طا َقـ َة لَنَــا الْيَـ ْـو َم بِجالُـ َ

صمــد ِف َهــذا ا ِإلمتحــانِ الشّ ِ
ــديد إِال َمــن اكتمــ َل إِميانُــه،
فلــم يَ ُ

ّصــ َل قَلبُــه بــاهلل ،وصــا َرت ِعنــده موازيــ ُن يســتم ُّد ِمنهــا القُــ َوةَ،
وات َ
قــة ب ِ
هلل وال ّث ِ
اإلرتبــاط بــا ِ
ُ
غايــر ًة ِلَــا ِعنــد
و ُهــو
ِــه ،وهــي موازيــ ُن ٌم َ

ِ
ِ
الن ِ
بالظواهــرِ املاد ّي ِــة.
اإلســتمداد
ّــاس ِمــن

ِ
س :منطقُ أو لياءِ اهللِ
الرباني
الدرس
•
اخلام ُ
ُ
ّ
وأن َ
اهلل
ـاءه ،أال و ُهــو :غلبــة القلّــة للكثــر ِةّ ،
ّ
إن هنــاكَ منط ًقــا علّمـ ُه اهللُ أوليـ َ
مــع الصابِرِ يــن ﴿قــا َل الَّذي ـ َن يَ ُظنُّــو َن أَ َّن ُهـ ْـم ُمال ُقــوا ا ِ
هلل َكـ ْـم ِم ـ ْن ِفئَـ ٍـة قَليلَـ ٍـة

الصابِريـن﴾( .)13فامل ِ
ـت ِفئَـ ًة َكثيـ َـر ًة ِبـ ِإذْنِ ا ِ
ُؤمنُــو َن قلّـ ٌة دائمـاً،
غَ لَبَـ ْ
هلل َواهللُ َمـــع َ َّ

ـاء الكمـ ِ
لصعوبَـ ِـة إرتقـ ِ
ـاالت الشّ ــاق َِة ،لكــن  -هــذه الفئ ـ ُة القليل ـ ُة  -غالب ـةٌ؛
 .12البقرة.249 :
 .13البقرة.249 :
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ِ
القاهـ ُـر
ـب َعلــى أمــرِ ِه،
ألنّهــا تتص ـ ُل مبص ـ َدرِ ال ُق ـ ّو ِة ،و ُهــو اهلل تعالــى الغالـ ُ
َفــو َق ِع َبـ ِ
ِ
ن وقاهــرِ امل ُت َك ّبرِ ي ـ َن!
ـاد ِهُ ،مخــزِ ي
الظال ـ َ
وع ِ
وهـ ِ
تاد ِهــم
ـرور بع ّد ِتهــم َ
ـؤالء اليَعتمــدو َن َعلــى أنفســهِ م ،وال يَدخُ ل َ ُهــم ال ُغـ ُ
ـور يتح َّق ـ ُق النّصـ ُـر ،وليســت هــذه ن ِ
َفس ـ ّي ُة
ـس بــك ِّل َهـ ِـذه األمـ ُ
وع َد ِد ِهــم ،فليـ َ
يرجــو َن ر ّب ُهــم دائمـاً وأبــداً ،و َم ِ
الص ِ ِ
عبـ ِ
نطقُهــم
الـ َ
ن امل ُنت ََج ِبــن ،بــل ُهــم ُ
ـاد ِه ّ
ـوت َو ُجنُـ ِ
ـت أَقْدا َمنا
﴿ َولَــ َّـما بَـ َـر ُزوا ِلالُـ َ
صبْــراً َوثَ ِّبـ ْ
ـود ِه قالُــوا َر َّبنــا أَ ْفــرِ ْغ َعلَيْنــا َ
ْص ْرنــا َعلَــى الْ َقـ ْـو ِم ال ِ
ْكافريـن﴾.
َوان ُ

()14

وكانــت العاقبــة ﴿ َف َه َز ُمو ُهـ ْـم ِبـ ِإذْنِ ا ِ
هلل﴾( )15وهــذا هــو سـ ّـر االنتصــارِ بـــ «إذن
اهلل» و«مشــيئته» التــي تتجلّــى ِف عبـ ِ
ـاده امل ُؤمنــن!!

•

()16

احلق.
سني   ...أنصا ُر
ّ
مام احلُ ِ
أنصا ُر ِ
اإل ِ

ولذلــك نالحــظ ا ِإلمــا َم احلســن  وهــو القــران الن ِ
ّاط ـ ُق يختبـ ُـر األ ّم ـ َة،

ك َل األ ّم ِــة ،وال يَســ َعى لتكثيــرِ ال َعــ َد ِد واألَعــوانِ  ،بَــل ملَّــا كان  هدفُــه
سـ ٍـام و ُهــو «حفـ ُ
ـاس
ـظ اإلسـ ِ
ـام» كا َن البُـ ّد أَن يختَ ِبـ َـر ُ
وي ّحـ َ
ـص ويُغربَ ـ َل ال ّنَـ َ
حتَــى «يُصفَّــوا» فيكونــوا صفــوةَ األنصــارِ  ،الذيــ َن ُي ِكــ ُن أن يُح ّققُــوا َمعــ ُه
صلــوات اهلل وســا ُم ُه َع ِ
ال َه َ
ٌ
هــدف
ليــه ،فهــو
ــدف املنشــو َد الّــذي يَنشــ ُدةه
ُ
 .14البقرة.250 :
 .15البقرة.251 :
 .16فى ظالل القرآن ج 271 - 266 ، 1بتصرف   .
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َ َ ُ ُ
قد تضعف

َ
ََ ّ
ّ
َ َ
األهل
جن ،فال تتحمل ِفراق
ِ
ندما تكون ِفي الس ِ
ِع َ
َ
ُ َ َ
ّ
هاد!
اح
والج ِ
رب ِ
واألحب ِة ،وتتراجع عن د ِ
ِ
الكف ِ

ربا ِنـ ٌّـي كبيـ ٌـر ،اليح ّق ُق ـ ُه إِال الصفــوةُ ِمــن األَنصــارِ  ،فــكا َن األنصـ ُ
ـار «شــهداءُ
ِ
األرض وك َمــا قــال اإلمــام
ـام؛ ُهــم أفض ـ ُل َمــن علــى
ـهداء اإلسـ ِ
ـاء» شـ َ
كربـ َ
ص َحابــاً أَ ْوفَــى َو َل خَ يْــراً ِمــ ْن
احلســن«  أَ َّمــا بَ ْعــ ُد َف ِإ ِّنــي َل أَ ْعل َ ُ
ــم أَ ْ
عظ َم ـ ُه ِمــن وسـ ٍـام لهـ ِـذ ِه النّخبَـ ِـة الفت ّيـ ِـة امل ِ
ص َحا ِبــي»( )17ومــا أَ َ
ُؤمنَـ ِـة!!
أَ ْ

•

مان:
أنصا ُر احلقِّ ِف كُ لِّ َز ٍ

وأن َطري ـ َق احل ـقَ،
وهكــذا نأخــذ درس ـاً عميق ـاً ِمــن مثــلِ هـ ِـذه الت ََجــارِ بّ ،
وأن الن ّيـ َة وح َدهــا ال
وجهــا َد األعــداء ،ونصــرةَ احلـ ّـق ،ال يُو ّفــق لَ َهــا ُك ُّل أحـ ٍـد! َّ
ِ
ت ِ
َكفــي ،بَــل البُـ ّد ِمــن التَجرِ بَـ ِـة العمليـ ِـة .و ُهنــاكَ َمــن َسيسـ ُ
االمتحانات
ـقط ِف
املتتا ِليَـ ِـة ،وتب َقــى ال ّثلــة القَليل َـةُ!!

 .17بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.392 :
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َكبــو َن الطريـ َق ويسـق ُُطو َن ،ورايـ ُة احلــقِّ ال
وهنــاكَ عال ِئـ ُـم وصفـ ٌ
ـات للذيـ َن يتَن ّ
تُعطــى لــك ِّل أحـ ٍـد ،وال يُو ّفـ ُق لهــا ك ُل أحـ ٍـد!!
نــت ِف امليــدانِ ُ ،م ِ
جاهــداً ُّ
للطغَــا ِة،
ّــاس
للراح ِــة ،وتكــو َن أَ َ
َ
َفقَــد يَخلُــ ُد الن ُ
ال اآلال َم وامل َ ِ
ُمســت ِ
َحم ً
خاط َــر.
الســجنِ  ،فــا تت ََح ّمــل ِفــرا َق األهــلِ
ولكــنَ ....قــد تَض ُعـ ُ
ـف ِعن َد َمــا تكــون ِف ّ

رب ِ
ـاح واجلِ هـ ِ
حبـ ِـة ،وتتراجـ ُع َعــن َد ِ
ـاد!
الك َفـ ِ
واألَ ّ

التواجــ ُد ِف ِ
الســجنِ  ،ولكــن تَســق ُ
وقــد ال يَ ُهــ ّزكَ
ٍ
إمتحــان آخــر ،ال
ُط ِف
ُ
ِ
يَرتَ ِبـ ُ
اع ِة وا ُ
املياديــن ،بَــل تَسـقُط يف أمـ ٍ
ـراض
َواجـ ِـد ِف
ـج َ
ـط بالشـ َ
جلــرأَ ِة والت ُ
ٍ
ـلوكيات غيـ َـر إســام ّي ٍة وغيـ َـر إِميا ِن ّيـ ٍـة!!
وسـ
أخالقيـ ٍـة ُ
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6

كان األصحاب

يشتاقون إلى الموت والشهادة
ً
ً
ويتساقطون صرعى واحدا تلو االخر ،حبا
ً
هلل تعالى ونصرة البن بنت رسول اهلل ...

ُ ّ
الحق َ
اط ِل ...
والب
أنصار
ُِ

در َسة َعاش َ
في َم َ
ور ِاء
ِ
ِ

في سبيل
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ُ ّ
َ
اط ِل ...
أنصار الحق والب ُ ِ

َ َ َ َ
َ
ِفي مدرس ِة عاشور ِاء
اإلمــام احلســن « :أ ّمــا بَع ـ ُد :فَإ ِّنــى ال أعلَـ ُـم أصحا ًبــا أو َفــى وال خَ ي ـ ًرا
أوص ـ َل ِمــن أهــلِ بَي ِتــى ف ََجزا ُكـ ُـم اللــه
ِمــن أصحا ِبــى وال أه ـ َل بَيـ ٍـت أبَـ َّـر وال َ
َع ِّنــى خَ ي ـ ًرا».

()1

متهيد
•
ٌ
ـخصيات خلَّدهــا
وهــذ ِه الشـ
هنــاك شـ
ـخصيات ناصـ َ
ـرت احلـ ّـق ووقفــت َمعـ ُهَ ،
ُ
ٌ
ـث و َق ُفــوا وثَ َبتُــوا ِمــن أجــلِ املبـ ِ
ـادئ والقيـ ِـم الســماو ّي ِة
القــرآ ُن والتاري ـ ُخ ،حيـ ُ
وقد ُمــوا َّ
قد ُمــوا وبذلُــوا
كل مــا ميلكــو َن وأع ـ َّز مــا ِعن َد ُهــم َّ ......
الربان ّيـ ِـةَّ ،
واألنفــس واألروا َح  .....وبدما ِئهــم القَان ّي ِــة
واألعــراض
األمــوا َل واألوال َد
َ
َ
املالح ـ َم وامل َ ِ
ِ
سـ ّ
ـار احلــق!
ـط ُروا
واقـ َ
ـف ا ِإلميانيــة  .....هــؤالءُ ُهــم أنصـ ُ

ِ
ِ
ويف قبــالِ
وأه ِل ِــه
هــؤالء كانــت هنــاكَ فئــ ٌة أُخــرى و َقفَــت ِف
وجــه احلــقِّ َ
ِ
ّ
وســي ِء أعما ِلهــم ،وكا َن ال َهــوى منهــ ُج
بظلمــات أفعا ِلهــم
ولطخــت التاريــ َخ
ّ

ـار البَ ِ
اطــل!!
حيا ِتهــم وال ُدنيــا غايتُهــم ،والرذيل ـ ُة ِخصلَتَ ُهــم ......إ ّن ُهــم أنصـ ُ
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.392 :
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ّ
أن ـصـ ُـار ال ـحــق

َ
ُ
َ ُ
َ َ
َّ
هلل تعالى ،فهو
يعيشون
الحب والوله ِ
ِّ
ُّ ُ
ُ
ّ
منبع ِّ
ُ
ومحبته
حبيب ومعشوق،
حب كل
المحبوب األول ،وهو
ٍ
َ
ٍُ ُ
ّ
واألرواح ولهجت ِبها األلسن.
القلوب
قد استقرت ِفي
ِ
ِ

•

ونقاء امل َوقِ ِف
الذ ِات
نقاء ّ
ُ
ُ

وسـ ّـمو الهـ ِ
ـاء الـ ِ
وح والنّفـ ِ
َّ
ـذات» يعنــي :طهــارةُ الـ ّـر ِ
إن «نقـ َ
ـدف ،وصفــاءُ
ـسُ ،
ِ
الفكــرِ  ،و ُهــو أن يعيـ ّ
ـش اإلنســا ُن مــع اهلل تعالــى يف ك ّل شـ ٍـئ ويف ك ّل وقـ ٍـت
قمــة «النقــاء» بــأن يعيـ َ
وحــداً ِف فكــر ِه وه َد ِفــه
ـش اإلنســا ُن ُم ِّ
 ...وهــذا هــو ّ

وأســاليب ع َم ِلــه ،والغايــات التــي يَصبُــوا إِليهــا ،فــا يُوجــد يف خُ ِ
ِ
أي
لــده ُّ
شـ ٍـئ دنُيــوي شــخصي وذاتــي ،بــل ك ّ ُل ه ِّمـ ِـه وك ّ ُل فكــرِ ِه وشُ ــغل َ ُه الشـ ِ
ـاغ َل ُهــو

ـرة أو كبيـ ٍ
أداءُ مــا يُري ـ ُدهُ اهللُ ِمنــه! فــا رغب ـ َة ِعن ـ َدهُ يف ُدنيــا صغيـ ٍ
ـرة ،وال

ا ،فــا يَــرى ِمــن ن ِ
ا زائــ ً
كســباً عاجــ ً
ــن هلل
َفس ِــه إِال أنّــه َعبــ ٌد ِق ٌّ
يَط ِل ٌ
ــب َم َ

تعالــى ،وال وظيف ـ َة ل ـ ُه إِال أداءُ العبود ّيـ ِـة ،يقــول اإلمــام علــي ُ :
«طوبــى
ـص ِ ّ ِ
صمتَـ ُه
ل َع َمل َـ ُه َو ِعل َمـ ُه َو ُح َّبـ ُه َوبُ َ
غضـ ُه َوأَخـ َذهُ َوتَر َكـ ُه َو َكال َمـ ُه َو َ
ِلَــن أَخلَـ َ
()2
َو ِفعل َ ـ ُه َوقَولَ ـ ُه».
 .2حتق العقول ص  ،100بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،74ص.289 :
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ِ
حجـ َـر األسـ ِ
والقاع ـ َد ِة الها ّمـ ِـة ِف ال َع َمــلِ ؛
ـاس
وهــذا «النّقــاءُ الذّا ِتــي» يعتبـ ُـر َ
وق ِ
س ويَت ََجلّــى ِف «العمــلِ وامل َ ِ
نقــاء الــذ ِ
ــف» ،ومبقــدارِ
فــإن
َّ
َ
ّات ســينع َك ُ

ِ
املوقـ ِ
ـف وال َع َمــلِ  ،ســوا ًء ِف ِ
ّات» يكــو ُن نقــاءُ املوقـ ِ
ـاء ال ـذ ِ
«نقـ ِ
السياســي أو
ـف
ـردي ،و َك َمــا يقــو ُل أميـ ُـر املؤمنــن ِ :
ِ
اإلجتماعــي أو ال َفـ ِ
اس ـ ُة ال ِّديــنِ
«س َي َ
ِح ْســنِ الْـ َو َر ِع َوالْ َي ِقــن».
ب ُ

()3

الباطل
وأنصار
احلق
أنصار
مواصفات
•
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للحــق أو ن ِ
َاصــراً
كــو ُن ا ِإلنســانِ ناصــراً
اتصــاف
يتوقــف َعلــى
للباطــل
ُ
ّ
اإلنســانِ بأحـ ِـد األوصـ ِ
ـات «أهــلِ الباطــل».
ـات «أهــلِ احلـ ّـق» أو صفـ ُ
ـاف ،صفـ ُ
وليســت املســأل ُة مقتصــرةٌ علــى اإل ّدعـ ِ
ـس وال ّنـ ِ
ـارغ ومخا َد َعـ ِـة النّفـ ِ
ـاس!
ـاء الفـ ِ
ٍ
وه ِ
صفــات داخل ّي ٍــة «تُكــ ِّو ُن هو ّيــ َة ُك ِّل
راجــع إِلــى
بعضهــا
ــذه
«الصفــات» ُ
َ
ّ
ٌ

ـف خَ ِ
ارج ّيــة «ظاهريــة» نذكـ ُـر بعضهــا:
عضهــا راجـ ٌـع إِلــى مواقـ َ
فريـ ٍـق» وبَ ُ

ـب ا ِ
ـب والولَـ َه
ـب ال ّدنيــاَّ :
إن «أنصــا َر احلــقِّ » يعيشــو ُن احلـ َّ
هلل وحـ ُّ
.أحـ ُّ
ِ
ٍ
حبيــب
حــب ك ِّل
احملبــوب األ ّول ،وهــو منبــ ُع
هلل تَعالــىَ ،ف ُهــو
ِّ
ُ
ومعشـ ٍ
ـتقرت ِف القلـ ِ
واألرواح ولهجــت بِهــا
ـوب
ـوق،
ِ
ّ
ومحبتُـ ُه َقــد اسـ ّ
األلسـ ُن ،ف ُهــم يعيشــو َن مــع اهلل فكــراً وصفـ ًة وســلوكاً ومنهـ َج حيـ ٍـاة،
ُ

ِ
ــموا َّ
«احلــب اإللهــي»!
بريشــة
كل ســلوكيا ِتهم
ّ
وقــد َر َس ُ

ِ
محبــوب آخــر ومعشــو ُق ٍ
ثــان وهــي
الباطــل» فلهــم
«أنصــار
وأ ّمــا
ٌ
ُ
فكرهــم وهدفهــم وسـ ِ
ِ
ـلوكهم هــو احلصــو ُل علــى ال ّدنيــا
الدنيــا! فــك ُّل
واالنغمــاس ِف لذائذهــا!!
ُ

 .3تصنيف غرر احلكم و درر الكلم ؛ ص.271
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ـار احلـ ّـق» يُق ّد ُمــون اآلخــرةَ علــى الدنيــا؛
.ب ال ّدنيــا واآلخــرة :فـــ «أنصـ ُ
عندمــا ال ُيكــن اجتما ُعهمــا وال بُـ ّد ِمــن اختيــارِ ِ
أحد ِهمــا.
«أنصــار الباطــلِ » ف ُهــم يق ّد ُمــون ال ّدنيــا َعلى»اآلخــر ِة» ِعنــ َد
أ ّمــا
ُ
التزاحـ ِـم بينهمــا .يقــول اإلمــام احلســن يف مســيرِ ِه إِلــى كربالء:
ُ
ـاس َعبِي ـ ُد ال ُّدنْ َيــا َوال ِّدي ـ ُن لَ ْع ـ ٌق َعلَــى أَل ِْس ـنَ ِتهِ ْم يَ ُح ُ
وطونَ ـ ُه َمــا
«إ َِّن ال َّنـ َ
الد َّيانُــو َن»!)4(.
صــوا بِال َْبـ َـا ِء َقـ َّـل َّ
َد َّر ْت َم َعايِشُ ـ ُه ْم َف ـ ِإذَا ُم ِّح ُ

ـار احلـ ّـق» الي ّتبعــون إ ّال العق ـ َل والبرهــا َن
.جالعق ـ ُل وال َهــوى ..فـــ «أنصـ ُ
والدليـ َل ،وك َمــا يص ُف ُهــم أميـ ُـر املؤمنــن َ « :و أَ َّمــا ال َّن َهــا َر ف َُحل َ َمــاءُ
لــم ِ
ار أَتْ ِق َيــاء»( .)5ف ُهــم أهــ ُل ِ
والفكــرِ  ،أتبــا ُع ال َعقــلِ
الع ِ
ُعل َ َمــاءُ أَبْ َ
ــر ٌ
النّظــري ال َع َم ِلــي.
ِ
الباطــلِ » ف ُهــم أتبــا ُع ال َهــوى أينَ َمــا مــا َل َمالُــوا ،وأينَ َمــا
ـار
وأ ّمــا «أنصـ ُ
َّ
حــط ُّ
ــت َمــنِ اتَّخَ ــ َذ إِل َهــ ُه َهــواه﴾()6؟! فـــ «الهــوى»
حطــوا ﴿أَ َرأَيْ َ

معبو ُد ُهــم وســ ّي ُد ُهم!!

ِ
ِ
«أنصــار احلــقِّ » ال ي ّتبعــو َن إال
والفاســ َدةُ :فـــ
الصالَــ ُة
القيــادات
.د
ُ
ُ
ِ
القيــادات امل ُؤمن َِــة امل ِ
وصــي.
إمــام أو
ُتقيــة
نبــي او ٍ
ٍّ
الصاحلــة ،مــن ٍّ
ِ
ِ
الفاســق َِة
القيــادات الفاســد ِة
«أنصــار الباطــلِ » َف ُهــم أتبــا ُع
وأ ّمــا
ُ
الضا ّلـ ِـة امل ُضلّـ ِـةَ ﴿ :و َج َعل ْنا ُهـ ْـم أَ ِئ َّمـ ًة يَ ْد ُعــو َن ِإلَــى ال َّنــارِ َويَـ ْـو َم ال ِْقيا َمـ ِـة
ــرون﴾.
ال يُنْ َ
ص ُ

.4
.5
.6
.7

()7

حتف العقول ،النص ،ص.245 :
نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص.304 :
الفرقان .43 :
القصص .41 :
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ً
ُ
ُ
ق ــد كان بإم ــكان الح ـ ِّـر أن يك ــون محاي ــدا عل ــى أق ــل تقدير،

ولك ــن الث ــورة العظيم ــة الت ــي حصلت ف ــي داخله
ً
«ث ــورة ال ــذات» ل ــم تس ــمح له ب ــأن يك ــون محايدا.
العش ِاق:
كربالء
•
مصارع ّ
ُ
ُ
إن ا ِإلمــا َم احلُسـ َـن  وأنصــا َره يعيشــو ُن االرتبـ َ
ـاط الوثي ـ َق بــاهلل تعالــى،
ّ
وكانُــوا دا ِئ ِمــي الذّكــرِ لــه والهيــام بذكــرِ ِهَ َ ،
مواقــف،
وتلّــى ذلــك يف عــ ّد ِة
َ
بعضهــا:
نذكـ ُـر َ
التاســع مــن ُ
ــر ِم :وعندمــا هــ ّم األعــداءُ بالهجــوم علــى
.أيــوم
ِ
امل ّ
ـب ِمــن اإلمــام  تأجي ـ َل َحسـ ِـم األمــرِ
معســكرِ اإلمــام ُ ،ط ِلـ َ
إلــى ال َغـ ّد ،و َقــد ذ ُِكـ َـر علّـ َة ذلــك :أنّنــا نريـ ُد ِف هــذه الليلـ ِـه أن نُصلّـ ِـي
ونقــرأَ القــرآ َن وند ُعــو ونسـ ِ
ـس
ـتغفر؛ فغــداً املـ ُ
ـوت ،وأمنيتنــا أَن جنلـ َ
هــذه الليلــة ونخت ِلــي بربنــا ونتــز ّود منــه؛ فهــو ُقـ ّـرةُ ال َعــنِ  ،و ُمس ـ ّك َن
ِ
الف ِ
كــدوي
دوي
وهكــذا كانــت ِخيا ُم ُهــم تلــك
ُــؤاد َ ....
الليلــة فيهــا ٌّ
ّ

النحــلِ  ،بــن راكـ ٍـع وسـ ٍ
ـاجد وقـ ٍ
ـارئ للقــرآنِ َ ،ف ُهــم رهبــا ُن الليــلِ و ُهــم
فرســا ُن النّهــار!

.ب

()8

عندمــا بقــي اإلمــام احلســن  فريــداً وحيــداً بعــد ذهــاب

األنصــار واألهــل ،وبعــد انقطــاع كل األســباب املاديــة والطبيعيــة،
تــراه يتبتــل ويُتمتــم ويذهــب بكلّــه هلل تعالــى ،يســتم ّد مــن تلــك القــوة
«ر ْه َبــا ُن اللَّيْــلِ َو أ ُ ُســو ُد ال َّن َهــارِ » .بحــار األنــوار (ط  -بيــروت)،
 .8ورد عــن أميــر املؤمنــن  يف صفــات املؤمنــنُ :
ج ،15ص 213 :أعــام الديــن يف صفــات املؤمنــن ،ص.117 :
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التــي ال تُقهــر ،وذلــك األمــل الــذي ال يــأس معــه ،مــع اهلل احلبيــب،
ـت
ـت ِث َق ِتــي ِف ُك ِّل َكـ ْـر ٍبَ ،وأَنْـ َ
ومــع ذلــك الدعــاء العظيــم« :اللَّ ُه ـ َّم أَنْـ َ
ــدةٌ،
ــد ٍةَ ،وأَن َ
ْــت ِلــي ِف ُك ِّل أَ ْم ٍــر نَــ َز َل بِــي ِثقَــ ٌة َو ُع َّ
َر َجا ِئــي ِف ُك ِّل ِش َّ

ـف َعنْ ـ ُه الْ ُف ـؤَا ُدَ ،وت َِق ـ ُّل ِفيـ ِـه ْ ِ
اليل َ ـةَُ ،ويَخْ ـ ُذ ُل
ض ُعـ ُ
َكـ ْـم ِم ـ ْن َكـ ْـر ٍب  -يَ ْ

ِــه الْ َعــ ُد ُّوَ ،وت َْع ِني ِنــي ِف ِ
يــبَ ،ويَشْ ــ َم ُت ب ِ
ــور -أَنْ َزلْتُــ ُه
َعنْــ ه الْقَرِ ُ
يــه ْالُ ُم ُ
ـكَ ،ر ِ
ـكَ ،وشَ ـ َك ْوتُ ُه ِإلَيْـ َ
ِبـ َ
اغب ـاً ِفيـ ِـه َع َّم ـ ْن ِس ـ َواكَ َ ،فف ََّر ْجتَ ـ ُه َوكَشَ ـ ْفتَ ُه
ص ِ
اجـ ٍـةَ ،و ُمنْتَه ـى ُك ِّل
َو َكفَيْتَ ِنيـ ِـهَ ،ف َأنْـ َ
ـب ُك ِّل َح َ
ـي ُك ِّل ِن ْع َمـ ٍـةَ ،و َ
احـ ُ
ـت َو ِلـ ُّ
ـك الْـ ـ َم ُّن ف ِ
ال َْم ـ ُد َك ِثيــراًَ ،ولَـ َ
َرغْ بَـ ٍـةَ ،فلَـ َ
ـك ْ
َاضـ ًـا».

()9

.جوهكــذا كان األصحــاب يشــتاقون إلــى املــوت والشــهادة ويتســاقطون
صرعــى واحــداً تلــو االخــر ،حبـاً هلل تعالــى ونصــر ًة البــن بنــت رســول
اهلل

 ...ومثــل هــذه االســتماتة ال يفهــم واليــدرك معناهــا إال

بــإن حــب اهلل ،قــد اســتقر يف قلوبهــم وخــرج حــب الدنيــا منهــا!

• احلر الرياحي واخللود االبدي «ثورة الذات»
قــد كان بإمــكان ا ُ
حل ـ ِّر أن يكــون ُمحايــداً علــى أقــل تقديــر ،ولكــن الثــورة

العظيمــة التــي حصلــت يف داخلــه «ثــورة الــذات» لــم تســمح لــه بــأن يكــون

محايــداً ،فض ـ ً
ـف «أنصــار الباطــل»!
ا أن يبقــى يف جبهــة وصـ ّ

فهــذه الثــورة الداخليــة جعلتــه يُقــدم علــى «املــوت البدنــي» ألجــل «اخللــود

الروحــي األبــدي» ،فقــد َهــرِ ب مــن الذّلــة والهــوان والهــوى ودخــل يف حيــاة

الكرامــة والع ـ ّزة واخلُلــود.

 .9كايف (ط  -دار احلديث) ،ج ،4ص.546 :
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ومــن أكبــر ُدروس عاشــوراء وعطــاءات هــذه املدرســة :أنّهــا تصنــع مثــل

«احلــر» :إن خُ ّيـ َـر بــن «ال ُدنيــا» و«اآلخــرة» وبــن «ال ّنــار» أو «اجل ّنــة» وبــن

ـار إال اآلخــرة واجل ّنــة واحلــق ،فهــذه هــي
«الباطــل» و«احلــق» ،فإ ّنــة ال يَختـ ُ
احلريــة احلقيقيــة التــي تصنعهــا املدرســة احلســينية.

وهنــاك عينــات أُخــرى تقــف يف املقابــل ،مثــل ُعمــر بــن ســعد ،هــذا الــذي
أن «عمــر
دخــل يف نفــس اإلمتحــان الــذي دخلــه احلــر ،ولكــن الفــارق بينهمــاّ :

ـري الــذي كان ثمنُــه قتــل
بــن ســعد» اختــار ال ّنــار علــى اجل ّنــة ،واختــار ُملــك الـ ّ

احلســن بــن علــي ! واحلـ ّـر اطــاع اإلمــام احلســن  القائــد الصالــح
املؤمــن ،وعمــر بــن ســعد اطــاع يزيــد وابــن زيــادة الفســقة الطغــاة!!...

سهر الصيداوي «أمني اإلمامه والثورة»
•
قيس بن ُم ّ
قيــس بــن مس ـ ّهر الصيــداوي ،كان رســوالً مــن اإلمــام احلســن  إلــى

أهــل الكوفــة ،وقــد كان يحمــل أمانــ ًة كبيــر ًة البــد مــن إيصالهــا بلــغ مــا
ـض عليــه يف القادســية ،فشــاءت العنايــة
بلــغ!! ولكـ ّـن األقــدار شــاءت أن يُقبـ َ

الربانيــة أن تُبــر َز اخلصــال العظيمــة لهــذا الرجــل العظيــم!

.أ فإ ّنــه قــد مـ َّز َق الكتــاب الــذي عنــده ،حتــى ال يطلّــع عليــه أحـ ٌد مــن

رجــال ابــن زيــاد ،ملــا يف ذلــك مــن الضــرر علــى الثــورة ،فــكان منــه
هــذا املوقــف البطولــي.

.بلــم يُخبــر عــن محتــوى الكتــاب ،وال إلــى مــن أ ُ ِ
رســل إليهــم ،مــع شـ ّدة
مــا القــاه مــن تعذيـ ٍـب يف ذلــك!

75

130

.جوبعــد اليــأس مــن ايصــال الكتــاب إلــى أهلــه ،وأحــس باملــوت ،فإ ّنــه
صنــع لــه خيــاراً آخــر يُـؤّدي بــه الغــرض املنشــود ،وإن كان ضريبــة
ذلــك الشــهادة ،فمــا كان منــه إال أن أوصــل فحــوى الرســالة إلــى
أهــل الكوفــة عامــة بــأن إمامهــم يف منطقــة احلاجــز وهــو قــادم لكــم

فاســتعدوا لنصرتــة.

.دوهــو علــى شــرفة املــوت ،وقبــل حلظــات مــن موتــه :يلعــن ابــن زيــاد
وآل أم ّيــة ،ويثبــت الــوالء لإلمــام احلســن !.

هكــذا كان قيــس رســول اإلمــام  ورســول الشــهادة ،حيــث جــاد بنفســه
وروحــه مــن أجــل نصــر ِة اإلمــام  واإلســام والثــورة!
ويف القبــال هنــاك أهــل الكوفــة ووجهائهــم وعامــة ال ّنــاس ،الذيــن خذلــوا
احلــق ولــم ينصــروه رغبــ ًة يف الدنيــا وطلبــاً للعافيــة وخوفــاً مــن بطــش
ّ
ابــن زيــاد ،فلــم يقــدروا علــى كثرتهــم أن يســجلّوا املوقــف املشــرق ويقفــوا
«انصــاراً للحــق»!

• حبيب بن مظاهر « ..املجاهد الثابت املنتظر».
خواصــه يف
إن حبيــب بــن مظاهــر مــن أصحــاب أميــر املؤمنــن  ومــن
ّ
ّ
احلــرب والسـلّم وقــد وعــده أميــر املؤمنــن  بالشــهادة ولك ّنــه لــم يُوفــق
لهــا مــع أميــر املؤمنــن وعندمــا راجعــه قــال لــه :إ ّنــك ســتوفّق للشــهادة
بــن يــدي احلســن  وهــي افضــل مــن هــذه الشــهادة!
وقــد صبــر تلــك املــدة املديــدة وثبــت علــى احلــق وكان منتظــراً حقيقيــاً
و ُمعـ ّداً نفســه لهــذا اليــوم «يــوم عاشــوراء» ،فعندمــا جــاء هــذا اليــوم كان مــن
األنصــار «أنصــار احلــق» بــل شــيخ األنصــار!!
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الكثير من الناس قد
يدرك «الحق» وأهل الحق ،ويدرك الباطل
وأهله ،لكنهم اليقفون مع األول ضد
الثاني ،فما فائدة هذه البصيرة؟!

العباس ..

البصيرة والثبات
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العباس ..

البصيرة والثبات
عمنــا العبــاس بــن علــي نافــذ البصيــرة،
قــال اإلمــام الصــادق « :كان ُّ

صلــب اإلميــان ،جاهــد مــع أبــي عبــد اهلل  ،وأبلــى بــا ًء حســناً ،ومضــى
شــهيداً».

•

()1

متهيد ...

ٍ
ولــكل منهمــا متطلباتــه،
إن االنســان يتكــون مــن جزئــن :رو ٌح وجســ ٌد،
ّ
أمــور تزيــد مــن عظمــة
وعظمــ ُة اإلنســان وشــخصيته «بروحــه» وهنــاك
ٌ

االنســان ،وهنــاك ماينزلــه إلــى احلضيــض اآلســن ،والبـ ّد مــن التعــرف علــى

ٍّ
كل مــن األمريــن حتــى يتحلّــى بـــ «صفــات وعوامــل الكمــال» ويحــذر ويتجنــب
«عوامــل االنحطــاط» ،ومــن أهــ ّم عوامــل الكمــال «البصيــرة» و«الثبــات»،

ثبــات القــدم واالميــان .

عبر علماءُ األخالق والعرفان:
وكما يُ ّ
 .1مقتل احلسني ألبي مخنف.176 :
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معرفة

«الحق» و«الباطل» تحتاج إلى
ٌ
بصيرة ،وهي نعمة لصاحبها.

أن «البصيرة» ترجع إلى قوة اإلنسان النظرية وإدراك األمور كما هي.
ّ
و«الثبـات» ترجـع إلـى قـوة االنسـان العملية واإلقدام على األمـور بحقانيتها،
وجت ِنّـب مايلـزم أن يتجنبه.
وســوف نســتعرض هذيــن العاملــن األساســيني ،وبذلــك ســوف نتعــرف
علــى كثيــر مــن الكمــاالت االخــرى.
أوالً :البصيرة

•

مطابقةً للواقع.
إدراك االمور والعلم بها
ِ

إننــا عندمــا نالحــظ «األشــياء» مــن حولنــا فإننــا جنــد :شمســاً وقمــراً
وأرضـاً وشــجراً .....وغيرهــا مــن احملسوســات ،وكذلــك نُــدرك يف وجداننــا
ـور واقعيــة» متحققــه يف
جوعـاً وعطشـاً وحبـاً وبغضـاً  ......إلــخ ،فهــذه «أمـ ٌ

نفــس األمــر ،واإلنســان إجتاههــا علــى نحويــن:
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.أفتــار ًة يُــدرك اإلنســان هــذة االمــور كمــا هــي متحققــة ،فــا يشــتبه

فالشــمس يدركهــا شمســاً
والقمــر
عليــه تصــور هــذه الواقعيــات،
ُ
ُ
قمــراً وهكــذا..

.بوتــار ًة اليُــدرك اإلنســان هــذه األمــور كمــا هــي متحققــة ،فيــرى
والكبيــر صغيــراً والطويــل قصيــراً ...وهكــذا!
أحمــر،
األصفــر
َ
َ

والســر يف أن النــوع األول مــن النّــاس يُدركــون والنــوع الثانــي يشــتبهون
ّ

ويخطــؤون هــو:

ســليم العقــل ...
ســليم احلــواس ،واليوجــد عنــده موانــع،
أن النــوع األول
ّ
ُ
ُ

وغيرهــا مــن العوامــل التــي ميتلكهــا ممــا مت ّكنَــه مــن إدراك األشــياء كمــا
هــي.
وأ ّمــا النــوع الثانــي فهــو ضعيــف البصــر أو يوجــد بينــه وبــن الواقــع موانــع،
أو يوجــد يف عقلــه أو ذهنــه خلــل  ...أو غيــر ذلــك مــن العوامــل املانعــة مــن
إدراك الواقعيــات اخلارجيــة.

•

إدراك احلقائق واملواقف

فصنــف مــن
كذلــك احلــال يجــري يف مجــال إدراك احلقائــق واملواقــف؛
ٌ
النــاس لــه القــدرةُ علــى إدراك املواقــف احملقــة واحلقائق واالفــكار الصائبة،
ـف آخــر مــن النــاس ليســت لــه القــدرة علــى ذلــك!!
وصنـ ٌ
قبيــح ،ويُــدرك أن
فـــ «الصنــف األول» يُــدرك أن العــدل حســ ٌن والظلــم
ٌ
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وأن ال ُكفــر ســبب لشــقاء الداريــن.
«اإلســام» بــه ســعادة الدنيــا واآلخــرةّ ،
وأ ّمــا «الصنــف الثانــي» فهــو اليــدرك مثــل هــذه األمــور ،بــل قــد يُــدرك
أن ظلــم النــاس قــوة وفضيلــة،
احلقائــق واألفــكار علــى عكــس ذلــك فيــرى َّ

واإلعتــداء عليهــم «شــجاعة وشــهامة» والتكبــر علــى النــاس قــوة شــخصية
بــل تواضع ـاً ...وهكــذا!!

•

عوامل وأسباب قوة البصيرة وضعفها

توجــد عوامــل كثيــرة لقــوة «البصيــرة» وإدراك األمــور كمــا هــي ،ويف القبــال
ـور تكــون ســببا لـــ «ضعــف البصيــرة» او إلنعدامهــا بالكامــل! نذكــر
هنــاك أمـ ٌ

يف املقــام بعضــا منهــا:

أن اإلنســان يتشــكل ويتلــون
.أالعامــل اخلارجــي :ونعنــي بذلــك ّ
مــن خــال مــا يحصلــة مــن علــوم ومعــارف ،حيــث تتشــكل بذلــك
شــخصيته .
فــإذا كانــت «منابــع فكــره» واملوازيــن التــي يُــدرك بهــا األشــياء ويُق ّيــم

بهــا األفــكار واملواقــف كانــت هــذه املنابــع صافي ـ ٌة ومحكم ـةٌ ،وكان

شــرابها طهــوراً ،فــإن مــن يشــرب منهــا ومــن ينهــل مــن فيضهــا،
ســيحصل علــى بصيــرة قويــة.
وأ ّمــا مــن يســتقي األفــكار والعلــوم واملوازيــن مــن املــدارس املنحرفــة،

أو «الســطحية الهشــة» القشــرية ،فــإن نتائــج ذلــك؛ هــو خــواءُ
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ُ
البصي ــرة

ٌ
وإدراك الحقائ ــق نعم ــة يم ــن اهلل به ــا على

أصح ــاب القل ــوب الطاه ــرة النقي ــة الت ــي تعي ــش م ــع ربه ــا
وه ــي دائم ــة االتص ــال به.
الفكــر وضعــف البصيــرة ،بــل وانعدامهــا وانقــاب الفكــر!! وكمــا يف
النْســا ُن إِلـى َط ِ
عامــه﴾ 
احلديــث يف تفســير قولــه تعالــى ﴿ َفل ْ َينْ ُظــرِ ْ ِ
()3
أي فلينظــر إلــى علمــه مــن أيــن ياخــذه!!

()2

.بالعامــل الداخلــي :ونعنــي بذلــك «روح ّيــة» و«نفســية» املتلقــي للعلــوم
ومســتوى اإلدراك والتعقــل؛ فالنــاس تتفــاوت يف ِّ
الطبــاع ويف

االســتعدادات ،وهــذا التفــاوت لــه األثــر الكبيـ ُـر يف تل ّقــي املعــارف
وإدراك األمــور:

فصاحــب النباهــة والــذكاء والفطنــة :عنــده قــدرةٌ علــى
إدراك مااليقــدر علــى إدراكــه بليــد الفكــر أو صاحــب
الذهــن العــادي.
وصاحــب القلــب الســليم والــروح الطاهــرة الزاكيــة لــه
القــدرة علــى إدراك احلقائــق وتشــخيص املواقــف مااليدركة
 .2عبس.24 :
ص َحا ِبنَــاَ ،عـ ْن أَ ْح َمـ َد بْــنِ ُم َح َّمـ ِـد بْــنِ خَ ا ِلـ ٍـدَ ،عـ ْن
 .3فقــد روى الشــيخ الكلينــي (قــدس ســره) يف الــكايف ِ :عـ َّـدةٌ ِمـ ْن أَ ْ
ى َط ِ
ـح ِامَ :عـ ْن أَ ِبــي َج ْع َفـ ٍـر  ِف َقـ ْـولِ َّ ِ
عامـ ِـه»
النْســا ُن إِلـ 
الل َعـ َّز َو َجــلَّ َ « :فل ْ َين ُْظــرِ ْ ِ
أَبِيـ ِـهَ ،ع َّمـ ْن َذ َكـ َـرهَُ ،عـ ْن َزيْـ ٍـد الشَّ ـ َّ
ـتَ :مــا َط َعا ُمـ ُه؟ َقــالَِ :
«عل ُْمـ ُه ا َّلـ ِـذي يَ ْأخُ ـ ُذهَُ ،ع َّمـ ْن يَ ْأخُ ـ ُذهُ؟» كايف (ط  -دار احلديــث) ،ج ،1ص.123 :
َقــالَُ :قلْـ ُ
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واليبصــره صاحــب القلــب املظلــم بالذنــوب واملعاصــي فـــ
ــور يَق ِْذفُــ ُه اهللُ ِف َقل ْ ِ
ــب َمــ ْن يَشَ ــاءُ».
«ال ِْعل ْ ُ
ــم نُ ٌ

()4

و البصيــرةُ وإدراك احلقائــق نعمــ ٌة ميــن اهلل بهــا علــى أصحــاب القلــوب
الطاهــرة النقيــة التــي تعيــش مــع ربهــا وهــي دائمــة االتصــال بــه!!

ثانيا :الثبات

•

قيمة اإلنسان باإلرادة والثبات على املبادئ واحلق:

ان القــدرة علــى معرفــة «احلــق» و«الباطــل» حتتــاج إلــى بصيــرة ،وهــي نعمـ ٌة
ولكــن ذلــك ليــس بآخــر املطــاف ،وال منتهــى الكمــال؛ فبعــد
لصاحبهــا،
ّ
«املعرفــة» البـ ّد أن يعقــب ذلــك «العمــل» و«اإلقــدام» ،وترجمــة مــا نعلــم إلــى
عمــل! واألهــم بعــد ذلــك هــو الثبــات علــى العمــل ف «الثبــات» واالســتمرار
علــى العمــل أشــد مــن العمــل ،والنتائــج التترتــب غالبــاً إال علــى الثبــات
واإلســتمرار ال علــى االتيــان بأصــل العمــل فحســب!
وهنــاك الكثيــر مــن النــاس قــد يــدرك «احلــق» وأهــل احلــق ،ويــدرك الباطــل
وأهلــه ،لكنهــم اليقفــون مــع األول ضــد الثانــي ،فمــا فائــدة هــذه البصيــرة؟!
وقــد يقــف مــع اهــل «احلــق» فتــرة مــن الزمــن ،ولكنــه يض ُعــف وال يواصــل

علــى ذلــك ،ويتخلــى عــن جبهــة أهــل احلــق والوقــوف معهــا ،فــا يكــون عنــده
«الثبــات» يف ذلــك!!
 .4مصباح الشريعة ،ص.16 :
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•

عوامل تقوية الثبات واالرادة

ٍ
وإرادة وثبــات»
ـزم
ّ
إن مــن أهـ ّم األمــور ألجــل أن يُصبـ َح اإلنســان صاحــب «عـ ٍ
هــو أن:
.أيتجــرد مــن األهــواء النفســانية وال يصبــح عبــداً للشــهوات
ـإن هــذه األمــور تضعــف اإلنســان عــن اإلقــدام علــى
والنــزوات ،فـ ّ
املواقــف احلقــة.
ـيجره
.بأن اليداهــن الباطــل ويــذوب يف مشــاريعه؛ ألن هــذا األمــر سـ ُّ
إلــى الشــلل النفســي وخــواء العــزم واالرادة بشــكل تدريجــي.
.جأن يصبــر علــى احلـ ّـق ويتحمــل تباعتــه وتبعــات الثبات عليــة ،ويحتاج
يف ذلــك أن يعـ ِّو َد نفســة علــى حتمــل البــاءات وال ُكربــات إن حلت .
.دأن يـــتــــــذكر أنّــه مســؤو ٌل عــــــن أي موقــف يــــــتخده أمــام اهلل
تعالــى ﴿ َو ِقفُو ُهـ ْـم ِإ َّن ُهـ ْـم َم ْسـ ُؤلُو َن﴾( )5فاســتحضار وجــود اهلل تعالــى
ومراقبتــه أمــر مهــم.
.هأن يعيــش اإلســام واإلميــان يف عمقــه ووجدانــه ،ويــذوب يف مبــادئ
الســماء حتــى يُصبــح إنســاناً ر ّباني ـاً علم ـاً وعم ـ ً
ا ،ظاهــراً وباطن ـاً،
ُمه َيئـاً للمواقــف ،ثابتـاً علــى احلــق.
 .5الصافات.24 :
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ـرة
نـ ـصـ ـ ِ
اإلسالم
ِ
•

َ
َ
ام ِه
بالوقوف م ِع إم ِ
ِ
ّ
َ ُ ّ
َ
وت!
الم
ى
حت
نه
ع
ود
والذ
ِ
ِ

عاشوراء مدرسة البصيرة والثبات

يف عاشــواء هنــاك مــن كانــت عنــده بصيــرةٌ ،وكان ميلــك الثبــات ،وهنــاك

مــن فقــد الثبــات مــع وجــود البصيــرة ،وهنــاك مــن انعــدم األمــران فيــه معـاً
فــا بصيــرة وال ثبــات:
.أفـــ «معســكر اإلمــام احلســن » كان األنصــار واألصحــاب،
أصحــاب «بصيــرة» باملوقــف وهــو نصــرة اإلســام ،وابــن بنــت رســول
ـأن «يزيــد» فاســد
اهلل إمامهــم وإمــام االنــس واجلــان ،قــد أبصــروا بـ ّ

ومفســد ،وأن آ َل أُم ّيــة شــجرةٌ ملعونـ ٌة والبـ ّد مــن عــدم الرضــوخ لهــا

واقتالعهــا ،هــذا مــن جهــة.

ومــن جهــة ثانيــة :كانــوا أصحــاب «ثبــات» ...وهــذا مــا بلــوروه يف يــوم
عاشــوراء؛ فــا توجــد لغـ ٌة ت ِ
ُترجــم ذلــك بشــكل واضــح أفضــل وأزكــى
مــن لغ ـ ُة ال ـ ّد ِم ِ
والفــداء ،والذهــاب للمــوت نصــراً لإلســام واإلمــام

وأهــل بيتــة!!
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.ب وأ ّمــا « ُمعســكر يزيــد وابــن ســعد» فكانــوا الميلكــون «بصيــرة»
املوقــف وكانــت الرؤيـ ُة عنــد الكثيــر مشوشــة أو مقلوبــة ،فهــذا يقــول
«ص ـ ّل إن نفعتــك الصــاة»! وذلــك يقــول «التــذوق املــاء حتــى تــرد
النــار»! وثالــث يقــول «نقاتلــك بغض ـاً ألبيــك» وآخــر يقــول« :كفــرت
كمــا كفــر أبــوك مــن قبــل»! وذلــك يتقــرب إلــى اهلل تعالــى بــدم اإلمــام
احلســن !!
ولــم يكونــوا أصحــاب «ثبــات القــدم»؛ فــكان الكثيــر من هذا املعســكر
يعــرف أن احلــق مــع اإلمــام احلســن ؛ فـــ «قلوبهــم معــه» ،ولكــن
«ســيوفهم عليــه»! وهــذا يبكــي وهــو يســلب بنــات الرســالة ،وذلــك
ّ
يطــل علــى املعركــة  -وهــو يبكــي  -وال ينــزل لنصــرة إبــن بنــت رســول
هلل

 ...وذاك وذاك!!

نعــم ســيطر الشــكل النفســي ،وضعفــت اإلرادة عــن الوقــوف مــع
احلــق ،وكانــت عاقبتهــم اخلــزي يف الدنيــا ،وعــذاب احلريــق يف
االخــرة!!

يرةِ والث ِ
ّبات
اس  َبطَ لُ ال َب ِص َ
• ال َع ّب ُ
ـات وكمـ ِ
َات وصفـ ِ
إ َِّن أبــر َز ُمي ـز ِ
العبـ ِ
ـاس ِبــن َعلـ ٍّـي  ُهــو ِام ِتال ُك ـ ُه
ـاالت ّ
ل َهاتَــنِ ِ
اخلصلَتَــنِ :
ـرة «نافـ ٍ
ـب بصيـ ٍ
وعـ َـر َف
ـذة» أَد َركَ بِهــا احلـ َّـق وأَهل َـ ُهَ ،
.أ َف َقــد كا َن صاحـ َ
ص َمايَ ِ
ـرض ر ِّبـ ِـه بجهـ ِ
نبغــي لَ ـ ُه أَن يَف َعل َ ـ ُه! بـ ِ
ـأداء َفـ ِ
ـاد
تَك ِلي َف ـ ُه وشَ ــخَّ َ
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ِ
بالوقــوف َم ِــع إ َم ِام ِــه والــذ ِ
ّود َعنــ ُه ح ّتــى
اإلســام
عــد ّو ِه ،ونصــر ِة
ِ

املَـ ِ
ـوت !

ـب «ثبـ ِ
َب وال يَتَزَلـ َزلُ ،فعن َد َمــا
ـات القـ ِ
ـدم» ا ّلـ ِـذي اليَتَذَبـذ ُ
.بوو ُهـ َو صاحـ ُ
ـت َعليـ ِـه ولَــم يَنثَنــي َعن ـ ُهِ ،
وعن َد َمــا َعـ َـر َف
َعـ َـر َف املوقـ َ
ـف احلـ ّـق ثبـ َ

إِمــا َم احلـ ّـق وتكلي َفـ ُه َم َعـ ُه ذا َد َعنـ ُه بأغَ لــى َمالَديـ ِـهِ ....بن ِ
َفسـ ِـه ا ّل ِتــي

ن َجنبَيـ ِـه !
بَ ـ َ
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8
اإلمام الحسين
ّ

ُ
هو معلم البشرية وأستاذها في معالم
«الحياة» ومعالم «الموت» ،فهو خليفة
اهلل العظمى على الخلق.
اإلمام الحسين 

وثقافة الموت

في سبيل

ﺍلتغيري
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اإلمام الحسين 

وثقافة الموت

ـط الْـ ـ َم ْو ُت َعلَــى ُولْـ ِـد آ َد َم َمخَ ـ َّ
اإلمــام احلســن « :خُ ـ َّ
ـط ال ِْقـ َـا َد ِة َعلَــى

ـف َوخُ ِّيـ َـر
ِجيـ ِـد الْ َفتَــا ِة َو َمــا أَ ْولَ َه ِنــي ِإلَــى أَ ْسـ َـا ِ 
وسـ َ
ف اشْ ـ ِتيَا َق يَ ْع ُقـ َ
ـوب ِإلَــى يُ ُ
ــا ُن الْ َفلَــ َو ِ
ــر ٌع أَنَــا َل ِق ِ
صا ِلــي يَتَق ََّط ُع َهــا َع َس َ
ــن
ات بَ ْ َ
يــه َك َأ ِّنــي ِب َأ ْو َ
ِلــي َم ْ
ص َ

ـس َو َك ْربَـ َـا َء َف َي ْمـ َ ْ
ال َّن َواوِ يـ ِ
ـص
ـأ َن ِم ِّنــي أَ ْك َراش ـاً ُجوف ـاً َوأَ ْجرِ بَ ـ ًة ُس ـغْباً َل َم ِحيـ َ
ضــى ا ِ
ضانَــا أَ ْهــ َل ال َْبيْ ِ
ــو ٍم خُ َّ
ِــر َعلَــى بَ َل ِئ ِــه
هلل رِ َ
ــط بِالْ َقل َ ِــم رِ َ
ــت ن ْ
َعــ ْن يَ ْ
َصب ُ

الصابِرِ ي ـ َن َ ......م ـ ْن َكا َن ِفينَــا بَـ ِ
ـاذ ًل ُم ْه َجتَ ـ ُه ُم َو ِّطن ـاً َعلَــى
َويُ َوفِّينَــا أ ُ ُجــو َر َّ
هلل نَف َْســ ُه َفلْيَ ْر َحــ ْل َم َعنَــا َف ِإ ِّنــي َر ِ
َــاء ا ِ
ِلق ِ
ــاء اهللُ».
احــ ٌل ُم ْ
صبِحــاً ِإ ْن شَ َ

•

()1

متهيد ....

اإلمــام احلســن  هــو ُمعلّــم البشــرية وأســتاذها يف معالــم «احليــاة»

ومعالــم «املــوت» ،فهــو خليفــة اهلل العظمــى علــى اخللــق ،واإلنســان الكامــل،
والعــارف املوصــل إلــى كل اخلالئــق ،حقائــق الديــن والدنيــا ،وأمــور املعــاش
واملعــاد والظاهــر والباطــن.
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص ،366 :كتاب امللهوف ص  52و .53
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الحديث عن

الموت

ٌ
حــديــث عــن األمـ ــل والتخطيط
الهادف والفكر الصحيح للحياة.

األمــام احلســن  البشــر ّية :أن ينتصــر
ومــن الــدروس التــي علّمهــا
ُ

وأن احليــاة الدنيويــة القيمـ َة لهــا وال تســتحق أن يحيــى
باملــوت علــى املــوت؛ ّ
َ
والظلَمــة واملتكبــرون هــم
بــي إذا كان الظلــم هــو املســيطر،
فيهــا ٌّ
حــر أَ ٌّ

الظ ِ ِ
اليَــاةَ َمـ َع َّ
حلـ ّكام « ِإ ِّنــي َل أَ َرى الْــ َم ْو َت إ َِّل َسـ َعا َد ًة َو ْ َ
ا ُ
ن إ َِّل بَ َرمـاً»(.)2
الـ َ

وه ّنــا دروس ر ّبانيـ ٌة لهــذه املدرســة احلســينية فيمــا يرجــع للمــوت وحيــاة مــا
بعــد اآلخــرة ،بــل احليــاة بشــكل مطلــق!

•

املوت يف عيون أولياء اهلل «اجلهاد يف اهلل»

إن «املــوت» بالنســبة ألوليــاء اهلل وعبــاده الصاحلــن ال ميثــل عقبـ ًة أو مانعـاً
ّ

يف مســيرتهم الربانيــة االلهيــة ،التــي هــي مــن احلــق ويف احلــق وإلــى احلــق،
أن الدعــوة اإللهيــة ورســالة الســماء متوقف ـ ٌة
فمتــى مــا وجــد «أوليــاءُ اهلل» َّ
علــى «حياتهــم البدنيــة» وتقــدمي الــدم والفــداء بــكل شــي ،فإنّهــم اليتوانــون

وال يتــرددون يف تقــدمي الــدم والتضحيــات ،فهــم يختــارون املــوت والشــهادة
 .2بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص ،192 :حتف العقول ،النص ،ص.245 :
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فــداء للمبــادئ والقيــم الربانيــة «إن كان ديــن محمــد لــم يســتقم إال بقتلــي
فيــا ســيوف خدينــي!».

()3

وهــذا «املنطــق احلســيني» هــو امتــداد لـــ «املنطــق احملمــدي» عندمــا قــال
كل الطواغيــت يف ذلــك الزمــان « َوا ِ
متحديــاً َّ
ــو
جــده املصطفــي
هلل لَ ْ
س ِف َ ِ
ـت َهـذَا الْ َقـ ْـو َل َح َّتــى
يي ِنــي َوالْ َق َمـ ُـر ِف ِشـ َما ِلي َمــا ت ََر ْكـ ُ
ُو ِض َعـ ِـت الشَّ ـ ْـم ُ
أُن ِْف ـ َذهُ أَ ْو أ ُ ْقتَ ـ َل ُدونَ ـ ُه!».

()4

فــكان اإلســام «محمــدي الوجــود» «حســيني البقــاء» وهكــذا مــا ُيكــن أن
نفهمــه أيضــا مــن قولــه

•

ـن ِم ِّنــي َوأَنَــا ِمـ ْن ُح َسـ ْـن».
«ح َسـ ْ ٌ
ُ

()5

احلديث عن ِ
حديث عن احلياةِ !
املوت
ٌ
ُ

احلديــث عــن املــوت وحقيقتــة وأنواعــه وأقســامه و ...إلــخ ،هــو يف الواقــع
بالنظــرة العميقــة :حديــث عــن احليــاة ،احليــا ِة ك ِّل احليــا ِة ،حيــاةُ الدنيــا
وحيــاةُ اآلخــرة!
.أ فـــ «املــوت» ليــس بهـ ٍ
ـوت
ـدام ،وال هــو نهايـ ُة احليــا ِة! بــل املـ ُ
ـاك وانعـ ٍ
ـبب ومعبـ ٌـر لإلنتقــالِ مــن حيــاة إلــى حيــاة أُخــرى
قنطــرةٌ وجسـ ٌـر وسـ ٌ
«مــن حيــاة ضيقــة إلــى حيــاة واســعة»..

 .3هــذا القــول علــى لســان اإلمــام احلســن  وليــس لــه  ،وإمنــا هــو بيــت مــن قصيــدة مشــهورة تتكــون مــن ()٦٢
بيتـاً للمرحــوم اخلطيــب الشــيخ محســن ابــو احلــب امللقــب بـــ( الكبيــر ) .
 .4بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،9ص.143 :
 .5بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،43ص.261 :
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.بوبــن احلياتــن ارتبـ ٌ
ـاط وثيــق فـــ «ال ُّدنْ َيــا َم ْز َر َعـ ُة ْال ِخـ َـرة» وكمــا يقول
أميــر املؤمنــن  «تَ ـ َز َّو ُدوا ِم ـ َن ال ُّدنْ َيــا َمــا َ ُ
تــو ُزو َن ِبـ ِـه أَنْف َُس ـ ُك ْم
()6
غَ ــداً َوخُ ـذُوا ِمـ َن الْ َفنَـ ِ
ـاء ِلل ْبَ َقــاء».

.ت

حديــث عــن األمــل والتخطيــط الهــادف
واحلديــث عــن املــوت
ٌ

والفكــر الصحيــح للحيــاة ،حيــاةٌ تتجــاوز املا ّديــات والنظــرة القشــرية،

ـور يف األعمــاقِ لتُــدرك  -بلبــاب األفــكار-
ـس وتغـ ُ
نظــرة تختــرق احلـ َّ

حقيقــة احليــاة مبعناهــا الواســع!!

ـتظهر يف العالــم اآلخــر ومــا
إن حقيقـ َة حيــاة اإلنســان يف الدنيــا سـ
.ث ّ
ُ
يكســبه اإلنســا ُن يف ِ
يومــه سـ َيرى نتا ِئجــه يف آخرتــهِ ،إ ْن خَ يْــراً فَخَ يْـ ٌـر
َو ِإ ْن شَ ـ ّـراً فَشَ ـ ٌّـر ( . )7فهنــاك تناغـ ٌـم كبيـ ٌـر بــن العاملــن ،بــل وعلّي ـ ٌة

ومعلوليـ ٌة بينهمــا ﴿ َف َمـ ْن يَ ْع َمـ ْل ِمثْقــا َل ذ ََّر ٍة خَ يْــراً يَـ َـرهُ ٭ َو َمـ ْن يَ ْع َمـ ْل
ِمثْقــا َل ذ ََّر ٍة شَ ـ ّ ًـرا يَـ َـرهُ ٭﴾(:)8

املــوت
فــإن
 فمــن يُع ِّمــر ُدنيــاهُ باإلميــان والعمــل الصالــحَّ ،
َ
يكــون لــه أحلــى مــن العســل ،ويــوم قدومــه هــو أحلــى األيــام،
الســجن إلــى القصــر ،ومــن
كيــف ال وهــو يــوم اخلــروج مــن ّ
الضيــق إلــى الســعة ،ومــن اخلــراب إلــى العمــار ،ويأتــي

ـس الْــ ُـم ْط َم ِئ َّن ُة ٭
النــداء لهــا يــوم وداع ال ُدنيــا ﴿يــا أَ َّيتُ َهــا ال َّن ْفـ ُ
 .6تصنيف غرر احلكم و درر الكلم ،ص.149 :
ضــا َ ...... « :مــا َع ِم ـ َل أَ َح ـ ٌد َع َمـ ًـا إ َِّل َر َّداهُ اهللُ ِإ ْن خَ يْــراً فَخَ يْـ ٌـر َو ِإ ْن شَ ـ ّـراً فَشَ ـ ٌّـر ».الــكايف (ط -
 .7عــن ال ِّر َ
اإلســامية) ،ج ،2ص.294 :
 .8الزلزلة 7 :و.8
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ُ
ُ
موت الش ــخص وموت الش ــخصية ،وقد
ُ
ّ
وأمر من «موت الش ــخص».
يكون «موت الش ــخصية» أصعب

هناك موتان:

ى َر ِّبـ ِـك ِ
يف ِعبــادي ٭
راضيَـ ًة َم ْر ِض َّيـ ًة ٭ فَا ْدخُ لـي 
ار ِجعـي إِلـ 
ْ

ي ٭﴾
َوا ْدخُ ل ـي َجنَّت ـ 

()9

وأ ّمــا مــن أفســد دنيــاه بالذنــوب واملعاصــي واعوجــاج الفكــر
والكفــر والشــرك ،فــإن املــوت بالنســبة لــه أمــر مخــوف
ومقلــق!! فكمــا قَــا َل رســول اهلل

َ « :ك َمــا ت َِعيشُ ــو َن

ــرون».
َتُوتُــو َن َو َك َمــا َتُوتُــو َن تُبْ َعثُــو َن َو َك َمــا تُبْ َعثُــو َن ُتْشَ ُ

•

()10

تربية املجتمع على ثقافة املوت

إن غــرس ثقافــة املــوت يف املجتمــع بالشــكل الصحيــح ،وكمــا يطرحــه
ّ
اإلســام ،هــو يف الواقــع تربي ـ ٌة للمجتمــع علــى القيــم واملبــادئ والفضيلــة،
دعــوة للمجتمــع بــأن يعيــش كمــا خلقــه اهلل تعالــى.
والبشــرية بثقافــة املــوت وحــب الســفر لذلــك العالــم ،واالســتعداد واجلهوزية
أن تربيــة
لــه يجعــل املجتمــع يعيــش احليــاة الهانئــة الســعيدة وال يُتصــ ّور ّ
املجتمــع بغــرس ثقافــة املــوت فيــه يســبب تخديــره وكســله وتخلفــه وعزلتــه،
 .9الفجر.
 .10عوالي اللئالي العزيزية يف األحاديث الدينية ،ج ،4ص.72 :
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للرقـ ّـي واحلركــة والتطــور واإلبــداع
بــل املــوت  -باملعنــى الصحيــح  -سـ ٌ
ـبب ّ

والتقــدم .

حــب الـمـوت ن ـتـي ـجــة ِّ
حب اهلل
ِ
•

موت الشخص وموت الشخصية.

«مـوت
ومـوت الشـخصية ،وقـد يكـون
مـوت الشـخص
هنـاك موتـان:
ُ
ُ
ُ
وأمـر مـن «مـوت الشـخص»؛ ألن هويـة اإلنسـان يف
الشـخصية» أصعـب
ّ
روحـه ال يف بدنـه ،ويف شـخصيته ال يف شـخصه ،يف مـا حتملـه روحـه مـن

قيـم ومبـادئ وأخلاق ومعـارف ،فـإذا ّ
حتطمت ك ُّل هـذه األمور املعنوية  -إ ّما

بنفسـه أو بسـوء اختيـاره أو باسـتهداف االخريـن لـه -فعندهـا لـن تكـون
هنـاك فائـدة مـن بقائـه «كــ» شـخص ال «شـخصية» لـه ؟!!

•

األمة واألجل.

ـإن لـــ «املجتمــع» أجـ ً
أن لـــ «الفــرد» أجـ ً
ا أيضـاًَ ﴿ ،و ِلـ ُك ِّل أ ُ َّمـ ٍـة أَ َجـ ٌل
ا ،فـ ّ
كمــا ّ
()11
ـاع ًة َوال يَ ْسـتَق ِْد ُمون﴾.
ـاء أَ َجل ُ ُهـ ْـم ال يَ ْسـتَ ْأ ِخ ُرو َن سـ َ
َفـإِذا جـ َ
وهنــاك عوامـ ُل لـــ «حيــاة» األمم واملجتمعــات والشــعوب ،متــى مــا أخــذت بهــا

ارتقــت وتكاملــت ،وهنــاك عوامـ ُل لـــ «مــوت» وهــاك املجتمعــات والشــعوب،

ســوا ًء كان موتـاً ماد ّيـاً أو معنويـاً ،فكر ّيـاً أو خلقيـاً أو ســلوكاً عمليـاً ،وعظمــة
األمم والشــعوب بـــ «روحهــا» ومــا متلكــه وحتملــه مــن قيـ ٍـم وفكـ ٍـر ومبــادئ،
 .11األعراف.34 :
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ال أن عظمــة األمم باحليــاة املدنيــة الظاهر ّيــة مــن توســع البنــاء وارتفاعــه
ومــن كثــرة وســائل الترفيــه ،فــكل هــذه األمــور ال تقــاس بـــها «روح األمــة

وشــخصية الشــعوب».

•

حب ِ
حب اهلل.
املوت نتيجة ِّ

إن الــذي يأنــس بذكــر اهلل تعالــى فكــراً وقــوالً وعمــ ً
همــه
ا ،ويكــون كل ّ

وشــغله يف نهــاره وليلــه ،يف قيامــه وقعــوده هــو احملبــوب األول ،ومنبــع كل
حــب ،فمثــل هــذه الــروح حتمــل الولــه والعشــق لـــ «لقــاء احملبــوب» ،فإنهــا

جتــد «املــوت» وســيلة لتحقــق هــذه األمنيــةَ َ ..قــا َل أَبُــو َج ْع َفـ ٍـر َ « :و َهــلِ

ال ِّديــ ُن إ َِّل ْ
الُــب».

•

()12

ذكر املوت على الدوام

ٍ
كلمــات «حقيقــة الدنيــا»،
إن اإلمــام احلســن  يختصــر يف بضــع
ّ
وحــال مــن يتعلــق بهــا وينجــذب إليهــا ..ثــم تُرديــه صريعـاً قتيـ ً
ا يف حبائلهــا
وغرورهــا ..واحلــل هــو ذكــر املــوت وذكــر هــادم اللــذات ومفـ ّـرق اجلماعــات،

ذكــر املصيــر الــذي ال بــ ّد منــه ،إنّــه فــراق الدنيــا وزوال مــن فيهــا ومــن

عليهــا ،ومصيــر الــكل إليــه ،فإ ّمــا إلــى «اجل ّنــة» وإ ّمــا إلــى «ال ّنــار»!

نستشــعر هــذه احلقيقــة علــى الــدوام ،وأنّــه البــد مــن الرحيــل والســفر!
وإلــى أيــن؟ إلــى قبــر مظلــم ،ضيــق ،موحــش ،مخيــف ،ضجيــع حجــر ومــدر..
وال أحــد معــك إال عملــك!
 .12الكايف (ط  -اإلسالمية) ،ج ،8ص ،80 :بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،27ص.95 :
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•

القيادات الربانية  ..وسفر اآلخرة.

والقيــادات السياســية واالجتماعيــة ،البــد أن ال تغفــل عــن التذكيــر بهــذا
املصيــر وهــذا الســفر ،بــل البــد أن جتعلــه محــوراً يف خطاباتهــا ومقاالتهــا
وخطــط أعمالهــا ،فالقيــادات تأخــذ بأيــدي النــاس هلل تعالــى ،وجتعلهــم
يعشــقون العبوديــة خلالفهــا وســيدها ،ويعــدون اجلماهيــر ليــوم املعــاد،
وفــراق الدنيــا ،ولألهــوال العظــام ،فالبــد أن تُفتــح بصيــرةُ املجاهـ ِـد علــى
عالــم اآلخــرة ،علــى ذلــك العالــم الــذي تعيــش فيهــا احليــاة احلقــة ،الطويلــة،
األبديــة اخلالــدة التــي ال انقطــاع لهــا.
نعــم ،البــد مــن التذكيــر بآيــات وروايــات املــوت واملعــاد والقبــر وأهــوال يــوم
القيامــة؛ حتــى نتذ ّكــر تلــك احلقيقــة الغائبــة ،واليقــن املشــكوك ،املصــدق
بــه ،املكــذب بــه!!
البــد مــن تذ ّكــره علــى الــدوام وعــدم نســيانه والغفلــة عنــه ،وكيــف ننســى
مــن ال ينســانا ،وكيــف نهــرب عــن مــن يطلبنــا!!

•

وحب الشهادة
القاسم بن احلسن ُّ ...

وهكــذا كانــت كربــاء ،مصــار ُع العشّ ــاقِ  ،وموعــد اللقــاء ،وهكــذا كان حــال
األنصــار ،حتــى األطفــال ،كالقاســم  ؛ الــذي كان يــرى املــوت يف إمامــه
أحلــى مــن العســل!!
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9
أن عالم التكوين

وعــالــم التشريع بيد اهلل تـعــالــى؛ فــالــذي أوجــد
خــاصـ ّـيــة ال ـمــوت بـسـبــب أك ــل ال ـســم ،هــو نفسه
الـنــاهــي عــن الـمـحــرمــات الـتــي هــي سبب لهالك
األفراد والمجتمعات.

ّ
المحنة ...

ومصائب األمم

في سبيل

ﺍلتغيري
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ّ
المحنة ...

ومصائب األمم
ِم َن ْ
َاع َة بْنِ
ال َُس ْ ِ
ص َر َد َوال ُْـم َس َّي ِب بْنِ َن ََب َة َورِ ف َ
ي بْنِ َع ِل ٍّي ِإلَى ُسلَيْ َما َن بْنِ ُ
شَ َّد ٍاد َو َعبْ ِد ا ِ
ني« :أَ َّما بَ ْع ُد َف َق ْد َع ِل ْمتُ ْم أَ َّن َر ُسو َل
اع ِة ال ُْـمؤ ِْم ِن َ
هلل بْنِ َو ٍال َو َج َم َ
ا ِ
هلل

َق ْد قَا َل ِف َح َيا ِت ِه َم ْن َرأَى ُسل َْطاناً َجا ِئراً ُم ْست َِح ّ ًل ِل ُُر ِم ا ِ
هلل ن َِاكثاً

هلل يَ ْع َم ُل ِف ِعبَ ِاد ا ِ
هلل ُمخَ ا ِلفاً ِل ُسن َِّة َر ُسولِ ا ِ
ِل َع ْه ِد ا ِ
ِالثْ ِم َوالْ ُع ْد َوانِ ثُ َّم لَ ْم
هلل ب ْ ِ
()1
يُ َغ ِّي ْر ِبق َْو ٍل َو َل ِف ْع ٍل َكا َن َح ِقيقاً َعلَى ا ِ
هلل أَ ْن يُ ْد ِخل َ ُه َم ْدخَ لَه».

•

متهيد ...

إن القــران واألحاديــث الشــريفة تؤ ّكــدان علــى أن االنســان املمتحــن واألمــة
ّ
املمتحنــة تتحمــل مســؤلية هــذه احملنــة ووقوعهــا وابتــاء النــاس بهــا يقــول
صيبـ ٍـة َفبِمــا َك َسـ َـب ْت أَيْدي ُكـ ْـم﴾( )2وكــذا قولــه
اهلل تعالــى ﴿ َو مــا أَصابَ ُكـ ْـم ِمـ ْن ُم َ

تعالــى َ
﴿ظ َهـ َـر الْفَســا ُد ِف الْبَ ـ ِّر َوالْبَ ْحــرِ ِبــا َك َســبَ ْت أَيْـ ِـدي ال َّنـ ِ
ـاس ِليُذي َق ُهـ ْـم
ـض ا َّلــذي َع ِملُــوا لَ َعلَّ ُهـ ْـم يَ ْر ِج ُعــون﴾(!)3
بَ ْعـ َ
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.381 :
 .2الشورى.30 :
 .3الروم.41 :
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ـاس
فاحملــن واالبتـ
ُ
ـب هــي جتســي ٌد لألعمــالِ التــي َّ
ُ
ـاءات واملصائـ ُ
قدمهــا ال ّنـ ُ
أنفســهم ،إن خيــراً فخيــر ،وإن شــراً فشــر!!

•

عوامل وأسباب االبتالءات «الذنوب»

أمـر ال ينسـجم وال يتناسـب مـع
ّ
إن «الفسـاد» واالختلاف يف هـذا الكـونٌ ،

وأن سـببه هـو النّـاس وظلمهم
هـذا الكـون والوجـود املبنـي علـى «احلـق»ّ ،

وتع ّديهـم وعـدم تق ّيدهـم بالنُّظـم الربانيـة ،سـوا ًء علـى صعيـد التكويـن أم

التشريع.

.أ أ ّمــا علــى صعيــد التكويــن :فــان الســ َّم مثــ ً
ا قاتــ ٌل ،وإذا غفــل
اإلنســان عــن هــذه احلقيقــة وحتــ ّدى هــذه املعادلــة وشــربه فإنــه
ميــوت حتمــاً بســب ذلــك!

ـإن القــرآن الكــرمي وكــذا الروايــات
.بوأ ّمــا علــى صعيــد التشــريع :فـ ّ
يثبتــان االرتبــاط الــوثـــــيق بــن الـطــــاعات والــــبركات ،قــال تـعـــالى:

اسـتَقا ُموا َعلَــى َّ
الطري َقـ ِـة َلَ ْسـقَيْنا ُه ْم مــا ًء غَ َدقـاً﴾( )4وقولــه
﴿ َوأَ ْن لَــوِ ْ

تعالــىَ ﴿ :ولَـ ْـو أَ َّن أَ ْه ـ َل الْ ُقــرى آ َمنُــوا َوا َّت َقـ ْـوا لَ َفت َْحنــا َعلَيْهِ ـ ْـم بَـ َـر ٍ
كات
السـ ِ
ـماء َو ْالَ ْر ِ
ض﴾.
ِم ـ َن َّ

()5

صيبـ ٍـة َفبِمــا
وبــن الذنــوب والبــاءات قولــه تعالــىَ ﴿ :ومــا أَصابَ ُكـ ْـم ِم ـ ْن ُم َ
َك َســبَ ْت أَيْدي ُك ـم﴾( )6وكمــا يف يســتفاد مــن احلديــث «مــا اســتحدث النــاس

 .4اجلن.16 :
 .5األعراف.96 :
 .6الشورى .30 :
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إذا وقع ــت المحن ــة واالبت ــاءات ف ــا ينبغي االستس ــام

له ــا ،ب ــل ال ب ــد م ــن الصمود

أم ــام المح ــن وعدم

ّ
االنه ــزام تجاهه ــا ،والب ــد م ــن تحمل المس ــؤلية
نوع ـاً مــن الذنــوب ،إال اســتحدث اهلل نوع ـاً مــن البــاء»!

واحلاصــل« :أن عالــم التكويــن وعالــم التشــريع بيــد اهلل تعالــى؛ فالــذي
أوجــد خاص ّيــة املــوت بســبب أكل الســم ،هــو نفســه الناهــي عــن احملرمــات
التــي هــي ســبب لهــاك األفــراد واملجتمعــات».

•

هموم األمة وبالء املستضعفني يف األرض

أنـاس مـا عرفـوا معنـى الهنـاء والرفاه منذ فتحـوا أعينهم
علـى وجـه األرض
ٌ

علـى الدنيـا! فهـم لـم يـروا وال يرون إال البؤس والفقر واملوت جوعاً وعطشـاً
واألمـراض الفتاكـة وظلم الطغاة و.........إلخ!!
وأن مـن الواجـب علـى املؤمـن املتربـي يف مدرسـة اإلسلام واإلميان أن تكون
همومه أوسـع من احمليط الذي يعيشـه ،فعليه أن يفكر بهؤالء املسـتضعفني
املظلومني يف مشـارق االرض ومغاربها ،حيث جتمعنا وإياهم حلمة واحدة،
وأن عـدم االهتمـام بهـؤالء املسـتضعفنب الذيـن
فكلنـا أخـوة وأبنـاءٌ آلدامّ ،
ال ميلكـون حيلـة وال وسـيلة قـد يكـون سـبباً للبلاء العـام الـذي يحـ ّل بـكل
البشـرية كمـا هـو احلـال يف هـذا الزمـان!!
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•

مشاعرنا جتاه احملنة واالبتالءات.

نوجــه مشــاعرنا
عندمــا نواجــه «احملنــة» واملصائــب ،فإنــه البــد لنــا أن ّ
جتاههــا بالشــكل الصحيــح واالجتــاه الســليم ،وال يتحقــق ذلــك إ ّال بــأن

جنعــل مشــاعرنا «مشــاعراً إســامي ًة وإميانيــ ًة» فوجداننــا ينبــض غيــر ًة
علــى اإلســام ومبادئــه وقيمــه ،ويتحــرك مبنهجــه وينشــد غايتــه وأهدافــه
فــا ينحــرف عــن ذلــك وتكــون املشــاعر واألحاســيس متوجهــة لـــ «املصالــح
الشــخصية» والفئويــة واحلزبيــة!!
كم ـاً وكيف ـاً
فبالرغــم مــن «وحــدة احمل ّنــة» إ ّال ّ
أن املشــاعر تختلــف جتاههــا ّ

ودرجــ ًة وتفاعــ ً
ا ،وهــذا نــاجت مــن اختــاف «الفكــر» يف تصــور احملنــة

وعالجهــا ،ومــن اختــاف «الروحيــة» كذلــك ،واختــاف الشــعور واملشــاعر
جتــاه احملنــة يــؤدي إلــى اختــاف طبيعــة «املوقــف» الــذي ســوف يتخــذ.
فمث ً
ال :عندما تقع «ثورة» فيتم اعتقال اخيك أو إبنك؛ فتار ًة تفكر يف خالصه

تفكير ضيق هابط! وتار ًة تف ّكر يف خالص البلد
من السجن فقط ،فهذا
ٌ
من املشكلة السياسية ،وذلك بإعطاء املواطنني حقوقهم من املال والعمل
والسكن واملأكل وغيرها من االمور املادية الدنيوية!! وتار ًة تفكر يف عالج

املشكلة الكبرى وهي عدم تطبيق مبادئ اإلسالم ،وشريعة السماء والتي بها
سام ٍ
وراق من املشاعر جتاه احملنة!!
قوام املعاش واملعاد ،وهذا نو ٌع ٍ

•

عالج احملنة واالبتالءات

إذا وقعــت احملنــة واالبتــاءات فــا ينبغــي االستســام لهــا ،بــل ال بــد مــن
حتمــل املســؤلية:
الصمــود أمــام احملــن وعــدم االنهــزام جتاههــا ،والبــد مــن ّ
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.أ فــا بــد أن نُشــخّ ص «العوامــل اخلارجيــة» حلصــول احملنــة ،ومنهــا:
َ
ُ
والطغــاة الذيــن يُعت ََبــرون ســبباً لالبتــاءات واحملــن ،وبعــد
الظل َ َم ـ ُة
التشــخيص البــد مــن املواجهــة وعــدم الرضــوخ لهــم .

.بوال بــد ان نعالــج «العوامــل الداخليــة» حلصــول احملنــة ،فعلينــا
بإصــاح أنفســنا وتــرك الذنــوب واملعاصــي؛ حيــث أن فســاد االرواح
والقلــوب ســبب مــن أســباب وقــوع احملــن واالبتــاءات .

•

تغيير الداخل وتغيير اخلارج

قد ال نسـتطيع أن نُغ ّير «اخلارج» ومالمحه وعال ِئمه بسـرعة ،ولكن ما هو

مقـدور عليـه هو تغيير «الداخل» بأن نعيش مع اهلل
يف متنـاول اليـد ومـا هـو
ٌ

تعالـى ومنتثـل ملـا يُريـده اهلل تعالـى ومـا يشـاء فال نعصيـه وال نخالفه ،فمثل

هـذا «اإلميـان» إن اسـتقر يف الوجـدان فإنّـه ال يسـتطيع أحـ ٌد علـى انتزاعـه

منـا ،وحتـى ُ
فـإن أكثـر مـا يقـدرون عليـه هـو هذا
الطغـاة يعجـزون عـن ذلـك؛ ّ
ٍ
ٍ
وزج يف السجون ،فلهم أن يفعلوا يف «األجساد»
تعذيب
اجلسد ،من
وتكبيل ٍّ

مـا يشـاؤون! وأ ّمـا «األرواح» ومـا حتمل فهي ليسـت يف متنـاول أيديهم!!

وال بُ ـ ّد مــن التفكيــر يف «تغيــر اخلــارج» وتقويـ ِـة العزائــم واإلرادة يف ذلــك،
فــإن الــذي يتصــل مبنبــع القــوة
وعــدم اإلحســاس بالضعــف والهــوان؛
ّ

ـادر علــى التغييــر،
والقــدرة ،ومــن بيــده مقاليــد الســماوات واألرض ،هــو قـ ٌ
اس ـت ََط ْعتُ ْم ِم ـ ْن ُق ـ َّو ٍة َو ِم ـ ْن رِ بـ ِ
ـاط ْ
الَيْــلِ
ولــو بعــد حــن ﴿ َوأَ ِع ـ ُّدوا لَ ُهـ ْـم َمــا ْ
ِــه َعــ ُد َّو ا ِ
ت ُْر ِهبُــو َن ب ِ
هلل َو َع ُد َّو ُكــم﴾.

()7

 .7األنفال.60 :
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•

األرضية النفسية للعمل

أي عـن القاعـدة لهـذا
وقبـل أن نتحـدث عـن العمـل ،نتحـدث عـن العامـلّ ،
العمـل ،فــ «نفسـية العامـل» لها الدور األساسـي واحملـوري لكل ٍ
عمل ولألثار
املترتبـة عليـه :فـإن صلحـت النفسـ ّية صلـح العمـل ،وإن فسـدت النفسـ ّية
فسـد العمـل! سـواء علـى الصعيـد الفـردي أو االجتماعـي أو السياسـي!
.أفاجلانــب الروحــي وتقويـ ُة االرتبـ ِ
الزم وضروري
ـاط بــاهلل تعالى أمـ ٌـر ٌ
وأن أي غفلـ ٍـة عنــه قــد تُســبب الهــاك
ـومّ ،
والبــد مــن تنميتــه يف كلِ يـ ٍ

ُ
االرتبــاط قويــاً ووثيقــاً ،كلّمــا انعكــس ذلــك
والفســاد ،و ُكلمــا كان
علــى االرتبــاط يف اخلــارج.

.بومـن األمـور املهمـة لــ «نفسـ ّية العامـل» أن يكـون صاحـب روح
تضحو ّيـة وإيثـار ،فمتـى مـا تعرضـت «املصلحـة العامـة «للخطر فإنّه

يُقـ ِّدم «املصلحـة الفرديـة» فـدا ًء لــ «املصلحـة العامـة» فمثـ ُل هـذا

العامـل عنـده اسـتعداد لتقـدمي املصالـح الصغيرة يف سـبيل املصالح
ٍ
ترويـض ٍ
كبيـر للنفـس.
الكبيـرة ،وهـذا الفـداء واإلثيـار يحتـاج إلـى
.جوال ب ّد «للعامل» أن يكون حام ً
ال لـ «العقلية» االجتماعية والسياسية،
فلا بـد لـه مـن العمـل علـى حتصيل «احلـس االجتماعـي» مبالحظة
التجـارب والظـروف العامليـة ومتغيراتـه واستشـارة الرجـال مـن ذوي
اخلبـرة والدراية والتجربة.
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10
فليست الشهادة
ٌ

زوال عـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة وانـ ـ ـع ـ ــدام ل ـل ـش ـه ـيــد ،بــل
«للشهيد» حـيــاة خفية جـلـ ّـيــة ،ال يشعر بها
أصحاب القلوب الميتة واألبصار العمياء

الشهادة ....

سفر العاشقين

في سبيل

ﺍلتغيري
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الشهادة ....

سفر العاشقين
ـن
ـن اثْنَتَـ ْ ِ
الد ِعـ َّـي َقـ ْد َر َكـ َز بَـ ْ َ
الد ِ َّعــي ابْـ َن َّ
اإلمــام احلســن  .....« :أَ َل إ َِّن َّ

ــات لَــ ُه َذ ِل َ
ــك
الد ِن َّيــ َة [ َو َهيْ َه َ
[الســلَّ ِة] َوال ِّذل َِّــة َو َهيْ َه َ
بَ َ ْ
ــات َمــا آخُ ــ ُذ َّ
ــن القلــة َّ
ـات ِم ِّنــي ال ِّذ َّلــة] أَبَــى اهللُ َذ ِلـ َ
ـور َط ُهـ َـر ْت
َهيْ َهـ َ
ـك َو َر ُســولُ ُه َو ُجـ ُدو ٌد َطابَـ ْ
ـت َو ُح ُجـ ٌ
صــارِ َع َ
َوأُنُـ ٌ
صــارِ ِع
اعــة] اللِّئَـ ِ
[ط َ
ـام َعلَــى َم َ
ـوس أَ ِب َّي ـ ٌة َل تُ ْؤ ِثـ ُـر َم َ
ـوف َح ِم َّي ـ ٌة َونُ ُفـ ٌ

ــر ِام أَ َل قَــ ْد أَ ْعــذ َْر ُت َوأَنْــذ َْر ُت أَ َل ِإ ِّنــي ز ِ
ــر ِة َعلَــى ِقلَّ ِــة
َاح ٌ
ال ِْك َ
ــف ِب َه ِــذ ِه ْالُ ْس َ
ـاب [الن ِ
الْ َعتَـ ِ
ص َحـ ِ
َّاصــر]».
ـاد َوخُ َذلَـ ِـة ْالَ ْ

•

()1

متهيد ....

نحــن يف هــذه احليــاة الفانيــة ال نعــرف نــوع احليــاة التــي يحياهــا الشــهداء،
إال مــا يبلغنــا مــن وصفهــا مــن منبــع الوحــي  -القــران والروايــات  ،-وقــد
أفــاد بــأن الشــهداء أحيــاءٌ غيــر أمـ ٍ
ـوات وأنــه توجــد لهــم رابطــة مــع هــذه

الدنيــا وإن فارقوهــا ،فهــم يُرزقــون ،وكــذا فهــم واســط ُة فيـ ٍ
ـض أل ُ َّمتهــم التــي
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،45ص ،9 :بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،45ص.83 :
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الشهيد

بدمه و بالروح التي قدمها
يـ ـكــون حـ ـ ًـيــا فــي م ـج ـتـم ـعــه
فدمه قد أبقى حياة األمة.

ـن الَّذي ـ َن ُق ِتلُــوا يف َســبيلِ ا ِ
ْسـ َ َّ
رحلــوا عنهــا ﴿ َوال َت َ
هلل أَ ْموات ـاً بَ ـ ْل أَ ْحيــاءٌ
()2
ِعنْ ـ َد َر ِّبهِ ـ ْـم يُ ْر َز ُقــون ﴾.
فليســت الشــهادة زوا ٌل عــن احليــاة وانعــدام للشــهيد ،بــل «للشــهيد» حيــاة
خفيــة جل ّيــة ،ال يشــعر بهــا أصحــاب القلــوب امليتــة واألبصــار العميــاء ﴿ َوال
يف َســبيلِ ا ِ
ـوات بَ ـ ْل أَ ْحيــاءٌ َو ِلك ـ ْن ال تَشْ ـ ُع ُرون﴾.
تَقُولُــوا ِل َـ ْن يُ ْقتَ ـ ُل 
هلل أَ ْمـ ٌ

•

()3

التعبئة الروحية لألمة من خالل تصحيح تصوراتها.
إن أي مجتمــع يُــراد لــه التقــدم والرقــي ،يف حياتــه وســلوكه ومعامالتــه
ّ

وســائر شــؤونه ،فإ ّنــه البــد أن يالحــظ ويعتنــى بـــ «فكــره وثقافتــه» ،فهــو أكثــر
شــيء حساسية.
 .2آل عمران.169 :
 .3البقرة.154 :
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الثورة

تأتي لتصحيح المس ــار وإرجاع البالد
والعب ــاد إلى دين الفطرة.
و مــا يعتبــر أســاس البنــاء :هــو الرؤيــة الكونيــة والفكريــة للحيــاة
بنطاقهــا الواســع ،الشــامل للدنيــا واآلخــرة ،وأن تكــون األفــكار صحيحــة
لــكل املفاصــل الصغيــرة والكبيــرة ،والكليــة واجلزئيــة ،فتميــز املجتمعــات
املهمــة
ورقيهــا وتقدمهــا ،أو تخلفهــا وانحطاطهــا ،يرجــع إلــى هــذه املســألة
ّ

ـت ُم ْحتَــا ٌج ِفي َهــا
واحلساســة يقــول اإلمــام علــي َ « :مــا ِمـ ْن َح َر َكـ ٍـة إ َِّل َوأَنْـ َ
ِإلَــى َم ْعرِ َفــة».

()4

فاملجتمــع الواعــي ال يُقــدم علــى شــيء إال بعــد أن تتــم عنــده املعرفــة

ـص او اشـ ٍ
التامــة الصحيحــة ،وأي نقـ ٍ
ـتباه يف املعرفــة فإ ّنــه سـيُؤدي إلــى خلـ ٍـل

أن اإلســام وهــو الديــن
يف العمــل والســلوك اخلارجــي  .ولذلــك نالحــظ ّ
الربانــي االلهــي اخلــامت يعتنــي بشــكل واضــح وجلــي مبســألة املعرفــة والعلم،
تنصــب علــى طلــب العلــم واملعرفــة والدعــوة للتأمــل والتفكيــر،
فتعاليمــه
ُّ

وهــو بــدوره يتنــاول االفــكار التــي يتناولهــا النــاس:

.أ فيُعطي وجهة نظر ثانية خالفاً لنظرة الناس .
.بأو يُق ّدم نظرة أدق ال تصل إليها عقول البشر .
 .4بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،74ص ،267 :حتف العقول ،النص ،ص.171 :
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.جأو يفتح آفاقاً جديد ًة ورحب ًة ،يدعوا الناس للولوج فيها .
ـأن اإلســام ديــن احليــاة ،فهــو يعيــش مــع النــاس يف احليــاة :فيصقــل
فـ ّ
فكرهــم ويصحــح أفكارهــم ويرســم لهــم معالــم الطريــق ويأخــذ بأيديهــم
بــر األمــان ،وال يتركهــم يتخبطــون يف غشــوات األفــكار املضلمــة ،أو
إلــى ّ

يتركهــم عندمــا تضعــف األرواح وتتزلــزل.

•

الشهادة حياة.
ومــن أهـ ّم املفاهيــم املهمــة :مفهــوم الشــهادة؛ فالشــهادة عنــد اإلســام

حيــاةٌ ،واإلنســان الشــهيد حـ ٌّـي! فهــو حــي بحيــاة خاصــة ،حــي عنــد ربــه،
عنــد اهلل تعالــى!!

نعــم ،فــكل مــن «ميــوت» فهــو حــي؛ ألن املــوت ال يعنــي الهــاك وآخــر
املطــاف ،بــل هنــاك حيــاةٌ أُخــرى يف نشــأ ًة وعالــم آخــر :عالــم البــرزخ والقبر،
وعالــم القيامــة.
أحــق
واحليــاة يف هذيــن العاملــن  -وباالخــص يف عالــم القيامــة -
ّ
ــي
يعبــر القــران ﴿ َو إ َِّن َّ
الــدا َر ْال ِخ َ
بــأن يطلــق عليهــا حيــاة ،وكمــا ّ
ــرةَ لَهِ َ
ْ َ
ال َيــوان﴾()5؛ (فاحليــوان) صيغــة مبالغــة ملعنــى احليــاة.

لكــن الشــهيد لــه حيــاةٌ خاصـةٌ ،يتميــز بهــا عــن حيــاة غيــره مــن األمــوات؛
«فهــي حيــاة عنــد اهلل» .وهــذا مقــام خــاص لهــم وهــو «مقــام العنديــة» «وهــم
 .5العنكبوت.64 :
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اإلصالح
الحسيني

ٌ
هــو إص ــاح لــإســاس والـقــاعــدة
ِّ
ُ َ
ـاح
ال ـتــي هــي م ـســت ـنــد ك ــل إص ـ ٍ
في كل المجاالت

يرزقــون»! اإلطمئنــان والســكينة واالســتقرار ،وهــم «فرحــن» مبــا آتاهــم
ربهــم مــن عطايــا وهبــات .ومنهــا خالصهــم مــن «ســجن الدنيــا» وفوزهــم
«بحيــاة األحــرار» ،حيــاة القصــور واحلــور واألنهــار ،حيــاة القــرب واخللّــة
هلل.

•

األمة وكبرياؤها
ُ
الشهيد عزُّ ّ

وبالــروح التــي قدمهــا يكــون حيــاً يف مجتمعــه؛ فدمــه قــد
الشــهي ُد بدمــه
ّ
أبقــى «حيــاة األمــة» ،حيــاة املبــادئ والقيــم والع ـ ّزة واإلبــاء .حيــاةُ العبوديـ ِـة

هلل وحــده وعــدم اخلضــوع للطغــاة ،حيــاة ال ّتقــدم والرقــي ،احليــاة التــي
أرادهــا اهلل خللقــه وأراد الطغــاة أن مينعوهــا النــاس ،فــكان دم الشــهيد!!
ُ
وحــب الشــهاد ِة ،وعشــق
تعيــش ثقافــ َة الشَّ ــهادة
فاملجتمــع واأل ّمــة التــي
ّ

الفــداء والتضحيــة هــي:
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عاش ــوراء

تقول :عندم ــا ُت ّ
خي ــرون بين «حي ــاة الدنيا»

الذليل ــة البعي ــدة ع ــن اهلل وبين «الموت» ف ــي طاعة اهلل
ً
ّ
ّ
وحفاظ ــا عل ــى المبادئ والقيم الحقة ف ــإن الجواب يكون

«هيهات من ــا

الذلة».

.أاأل ّم ـ ُة الربانيــة اإللهيــة؛ فقمــة التعاليــم اإللهيــة أن يكــون االنســان
واملجتمــع خــارج مــن أســر الدنيــا ،ومتجــر ٌد مــن حطامهــا وزخارفهــا،
وأن يكــون مســتعد أن يقـ ّدم دمــه وروحــه للمبــادئ واالهــداف عندمــا
يكــون تكليفــه ذلــك.
.باأل ُّمــة العزيــزة؛ فهــي أ ّم ـ ٌة ال تقبــل الظلــم والضيــم والهــوان ،فهــي
مرفوع ـ ُة الــرأس والهــام وال تقبــل بــأن تركــع إال لســيدها وخالقهــا

ور ّبهــا ،ومتــى مــا خُ ّيــرت بــن «عيــش الـذ ِّّل» و«مــوت العـزِّ» فإنّهــا ال

تتــرد يف اإلقــدام علــى املــوت والشــهادة ،فهــي َ
ـام
اعـ َة اللِّئَـ ِ
«ل تُ ْؤ ِثـ ُـر َط َ
صــارِ ِع ال ِْكـ َـر ِام» ،فـــ « َمـ ْـو ٌت ِف ِعـ ٍّز خَ يْـ ٌـر ِمـ ْن َحيَـ ٍـاة ِف ذ ٍُّل».
َعلَــى َم َ

()6

.جاأل ُّمــة امل ُهابَــة؛ فهــي أ ّمــ ٌة ُمهابَــ ٌة ُمخيف ٍَــة ُّ
للطغــاة واجلبابــرة ،قــد

ــم ِغل َْظــة﴾( ،)7قــد
تســلّحت بوســائل العــ ّزة واإلبــاء ﴿ َولْ َي ِجــ ُدوا في ُك ْ

تس ـلّحت بالوســائل املاد ّيــة والتقنيــة املتقدمــة ،وكــذا تس ـلّحت مبــا
 .6بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.192 :
 .7التوبة.123 :
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يحصــل عليهــا العــدو :تســلّحت بالدمعــة « َو ِس َ
ــا ُح ُه
ال ميكــن أن
َ

والصــاة
الْبُـ َكاء» وبالدعــاء فـــ « ال ُّد َعــاءُ ِسـ َـا ُح الْ ُؤ ِْمــنِ »( )8وبالصبــر
ّ

الصــاة﴾.
ِالصبْــرِ َو َّ
اســتَعينُوا ب َّ
﴿ َو ْ

()9

ثورة البحرين عاشوراء متجددة
• عاشوراء  .....مدرسةُ التصحيح
إن املســار الصحيــح الــذي يســلُك باإلنســان واملجتمعــات البشــرية إلــى
ّ

الهــدف املنشــود هــو «التوحيــد» ،والشــرك الكامــل أو اجلزئــي هــو انحــراف
عــن هــذا املســار ،و«الثــورة» تأتــي لتصحيــح املســار وإرجــاع البــاد والعبــاد
إلــى ديــن الفطــرة ومــا ينســجم مــع نظــام الكــون املبنــي على احلــق والتوحيد.
وعاشــوراءُ جتســي ٌد للدفــاع عــن ال ِّديــن والقيــم؛ فبعــد وقــوع اإلعتــداء
الصــارخ اآلثــم علــى ال ّديــن وقيمــه املعنويــة ،كان البــد مــن وثبــة كربــاء،

فاإلنحــراف االجتماعــي العــام الشــامل ال ُيكــن تصحيــح املســار فيــه إ ّال
بتضحيــات ُكبــرى كالتــي حصلــت يف عاشــوراء.

نعــم ،قــد نفــذت ك ُّل اخليــارات التصحيح ّيــة ،ولــم تبــق النصيحـ ُة واملوعظـ ُة
ٍ
ــد مــن ٍ
ٍ
موقــف
جديــدة ومــن
لغــة
والكلمــ ُة الهادئــ ُة تفيــد ذلــك ،فــكان ال بُ َّ

ـازم شـ ٍ
ـديد ،يصــدم األمــة ويوقظهــا مــن ســباتها ،وكان مــن الــازم جتســي ُد
حـ ٍ
َ .8قــا َل اإلمــام الرضــا َ :قــا َل َر ُســو ُل َّ ِ
الل
عيــون أخبــار الرضــا  ،ج ،2ص.37 :
 .9البقرة.45 :

ِ
ـماوات َو ْالَ ْرض.
السـ
 :ال ُّد َعــاءُ ِسـ َـا ُح الْ ُؤ ِْمــنِ َو ِع َمــا ُد ال ِّديــنِ َو نُـ ُ
ـور َّ
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الفــداء لهــذا ال ّديــن علــى الواقــع كــي تعــي األمـ ُة فداحــة مــا وصلــت إليــه ...
فكانــت عاشــوراء «وأنــا أحـ ّـق مــن غ ّيــر!».

•

()10

عاشوراء  .....مدرسةُ األحرار املتجددة
ُ

ٍ
ٍ
ض
مــكان ،عندمــا
زمــان ويف ك ِّل
وهكــذا يُحفــظ اإلســام يف ك ِّل
يتعــر ُ
ّ
للتحريــف والتشــويه ،فاليــوم نــرى احلــ ّكام مــن أمثــال يزيــد يف ُكفرهــم
ُ
وطغيانهــم وانتهاكهــم للحرمــات واآلثــام ،ونــداء اإلمــام احلســن  وصــل
ــد مــن إســقاطهم.
لنــا ألســماعنا « َو ِمثْ ِلــي َل يُبَايِــ ُع ِمثْلَــه» (... )11فــا بُ َّ
ـام يف بــاد املســلمني يعيــش التشــويه والتحريــف باســم الديــن
واليــوم اإلسـ ُ

«هــل ِمـ ْن ن ِ
ص ُرنَــا» ،فــا بُـ َّـد مــن
واإلســام ،ونــداءُ اإلمــام وصــل لنــا َ
َاصـ ٍـر يَنْ ُ

نُصـ َـر ِة ال ّديــن.

واليــوم املســلمون يعيشــو ُن ُّ
والضيــم والفقــر واحلرمــان بســبب
الظلــم
َّ
اإلســام األمريكــي ،ونــداء اإلمــام احلســن  وصــل لنــا «إن كان ديــن
محمــد لــم يســتقم إال بقتلــي فيــا ســيوف خذينــي».

•

عاشوراء أحيت يف األمم «هيهات منا الذلة»
ُ

فــاألُمم والشــعوب واملجتمعــات ليســت قيمتهــا وعظمتهــا ورفعتهــا بالبنايــات
الشــاهقة وبالــدور الفارهــة وبالتمــدن العمرانــي وآبــار البتــرول واملعيشــة
 .10وقعة الطف ،ص.172 :
 .11بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.325 :
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املاديــة بــل إن قيمتهــا وعظمتهــا مبــا حتمــل مــن مبــادئ وقيــم رفيعــة ،وال
يوجــد أرفــع مــن قيــم الســماء وتعاليــم أرقــى مــن تعاليــم اإلســام.
و عاشــوراء تقــول :عندمــا تُخ ّيــرون بــن «حيــاة الدنيــا» الذليلــة البعيــدة عــن

ـإن
اهلل وبــن «املــوت» يف طاعــة اهلل وحفاظـاً علــى املبــادئ والقيــم احل ّقــة فـ ّ
اجلــواب يكــون «هيهــات منــا الذلــة».

•

عاشوراء اإلصالح احلقيقي

ـام احلســن  هـ َ
ـت ِل َطل َ ِب
عندمــا يُبـ ّ ُ
ـدف الثــورة ِ يقــول« :إ َِّنَا خَ َر ْجـ ُ
ـن اإلمـ ُ

صــا ِح ِف أ ُ َّ ِمــة َج ـ ِّدي
ِْ
ال ْ َ

بــه النبــي

()12
ـام الــذي جــاء
» فهنــاك أص ـ ٌل وهــو اإلسـ ُ

واآلن انحرفــت املســيرة باإلســام لكــن باإلســام األمــوي

أحــق مــن غ ّيــر» ( )13وإرجــاع
وجــاء اإلمــام  إلصــاح مــا فســد «وأنــا
ّ

اإلســام احملمــدي.

فــا يعنــي اإلصــاح احلقيقــي احللــول الترقيعية التي حتقق بعض املكاســب
اآلنيــة الدنيويــة الشــكلية الــذي يعــود الظلــم والفســاد بعدهــا بشــكل أكبــر
بــل اإلصــاح احلســيني هــو إصــا ٌح لإلســاس والقاعــدة التــي هــي ُمسـتَند

ـاح يف كل املجــاالت السياســية واالجتماعيــة واإلقتصاديــة والفرديــة
ك ِّل إصـ ٍ
والفكريــة والثقافيــة ...إلــخ ،فــأوالً ال بــد مــن الرجــوع إلى اإلســام احملمدي
األصيــل ثــم البنــاء عليــه.

 .12بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.329 :
 .13وقعة الطف ،ص.172 :
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و هكــذا نحــن يف هــذه الثــورة املباركــة ،فهنــاك انحرافــات وفســاد يف أمــور
كثيــرة اثبتتهــا تقاريــر ديــوان الرقابــة وغيرهــا ،وكـــ «إســاميني» ال بــد أوالً
مــن اإلصــاح احلقيقــي وذلــك بالرجــوع إلــى اإلســام ومبادئــه وقيمــه،
فهــذا هــو القاعــدة األســاس ثــم نبنــي علــى ذلــك كل إصــاح.
وهــذا يحتــاج إلــى ٍدم وإلــى شـ ٍ
ـهداء وضحايــا وعذابــات وآالم وهــذا هــو درب

ســيدنا وموالنــا ســيد الشــهداء ودرب أبــي الضيــم الــذي نفتخــر بالســير

علــى نهجــه.
فــإذا خُ ّيرنــا بــن اجلهــاد والتضحيــة والفــداء وتقــدمي كل عزيــز وبــن الذلــة

واخلنــوع والهــوان والقبــول بحيــاة العبيــد األذالء فلــن نختــار إال مصــارع
الكــرام ولــن نؤثــر طاعــة اللئــام وهيهــات منــا الذلــة.
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َ
َ
َ
ال يكفي أن يعيش األفراد اإلستقامة ويعيش
ُ
اإلنسان اإلصالح الفردي،

األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

في سبيل
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األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
اإلمــام احلســن « :أَ ِّنــي لَـ ْـم أَخْ ـ ُـر ْج أَ ِشــراً َو َل بَ ِطــراً َو َل ُمف ِْســداً َو َل َظ ِالـاً
َوإ َّ َ
صـ َـا ِح ِف أ ُ َّمـ ِـة َجـ ِّدي
ـت ِل َطلَـ ِـب ْ ِ
ِنــا خَ َر ْجـ ُ
ال ْ

أُرِ يـ ُد أَ ْن آ ُم َر بِالْــ َم ْع ُر ِ
وف

ـير ِة َج ـ ِّدي َوأَ ِب ـي َع ِلـ ِّـي بْــنِ أَ ِبــي َطا ِلـ ٍـب 
ـير ب ِِسـ َ
َوأَنْ َهــى َعــنِ الْــ ُـمنْ َكرِ َوأَ ِسـ َ

الــقِّ َفــاهللُ أَ ْولَــى ب ْ َ
َف َم ـ ْن َق ِبل َ ِنــي ِبقَبُــولِ ْ َ
ص ِبـ ُـر
ِالــقِّ َو َم ـ ْن َر َّد َعلَـ َّـي َه ـذَا أَ ْ
ـن الْ َقـ ْـو ِم ب ْ َ
ِالــقِّ َو ُهـ َو خَ يْـ ُـر ْ
ال ِاك ِمــن».
ـي اهللُ بَيْ ِنــي َوبَـ ْ َ
َح َّتــى يَق ِْضـ َ

•

()1

متهيد ..

إن الوجــود كلّــه مبنـ ٌّـي علــى احلـ ّـق ،فهــو مــن احلـ ّـق وباحلـ ّـق وإلــى احلـ ّـق،
ّ

ومــا هــو باطــل ال ينســجم مــع عالــم الوجــود ،وهــذه القاعــدة شــاملة لعاملــي

التكويــن والتشــريع ولذلــك ورد عــن النبــي

ــم ِمــ ْن َع َم ٍــل
َ « :مــا أَ ْعل َ ُ

يُ َق ِّربُ ُكـ ْـم ِإلَــى ا ِ
هلل إ َِّل َوقَــ ْد أَ َم ْرتُ ُكـ ْـم ِبـ ِـه َو َل أَ ْعلَـ ُـم ِمـ ْن َع َمـ ٍـل يُ َق ِّربُ ُكـ ْـم ِإلَــى ال َّنــارِ

إ َِّل َوقَــــــ ْـد نَ َهيْتُ ُكـ ْـم َعنْــه»( ،)2ف ـ ُك ُّل مــا فيــه نفـ ٌـع وصــا ٌح ومصلح ـ ٌة لإلنســان
 .1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،44ص.329 :
 .2بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،20ص.126 :
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ـب» ،وك ُّل مــا فيــه مفســدة فهــو «غيــر جائـ ٍـز وحــرام».
فهــو «جائ ـ ٌز أو واجـ ٌ

•

سبب للكمال
املعروف ٌ

ـير علــى الطريــقِ الــذي يُوصلــه إِلــى الكمــال الــذي خُ ل َ َق
ّ
إن الــذي يُريــد أن يسـ َ

مــن أجلــه ِ
وق ّمـ ُة الكمــال هــو الوصــول إلــى القــرب الربانــي واحلضــوة برضى
اهلل تعالــى ،فإ ّنــه ال بـ َّـد لــه أن يكــون مــع املعــروف باإلتيــان مبــا هــو مفــروض
عليــه وباالبتعــاد وجتنــب مــا هــو منهـ ٌّـي عنــه ،فسـلّم العــروج إلــى الكمــاالت

الص َ
ْـــم ْستَقي َم﴾(،)3
هــو بالســير علــى الطريــق املســتقيم ْ
﴿اه ِدنَــا ِّ
ــراط ال ُ
وهــذا أمــر ٍ
جــار يف الســلوك الفــردي واالجتماعــي والسياســي ،فكمــال

األفــراد واملجتمعــات واحلكومــات والــدول ال يكــون إال بالســير علــى النّهــج
الســليم والصـ ِ
ـراط املســتقيم.

•

سبب لالنحطاط
املنكر ٌ

ٍ
الص ِ
ــواب وعــن الصــراط
و مــن
جهــة أُخــرى ّ
فــإن االنحــراف عــن جــا ّد ِة ّ

ـبب للشـ ِ
ـقاء وامل ُعانــا ِة يف الدنيــا واآلخــرة ،واإلنســان عندمــا
املســتقيم هــو سـ ٌ

فكــره وســلُوكه وخُ لُقَــه منكــراً ويف وحــل الذنــوب اآلســن فإنّــه لــن
يكــون
ُ
صــا َر َع ْ َ
ص َر َعــه»( )4ومــن يُصــار ُع
الـ َّـق َ
يعــرف الســعادة وال الهنــاء فـــ « َم ـ ْن َ

ُسـ َ
ن الكــونِ القائمـ ِـة علــى احلــقِّ والتــي ال تنســجم مــع الباطــل فإ ّنــه ســوف

 .3الفاحتة.6 :
 .4نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص.548 :
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ّ
سلم العروج
إلـــى ال ـك ـم ــاالت هــو بالسير
على الطريق المستقيم
يُصـ َـرع فكري ـاً ونفســياً وســلوكياً ،فردي ـاً واجتماعي ـاً وسياســياً وإقتصادي ـاً

ضنْــكاً
ض َعــ ْن ِذ ْكــري فَــإ َِّن لَــ ُه َمعيشَ ــ ًة َ
ــر َ
يف الدنيــا واآلخــرة َ ﴿ .و َمــ ْن أَ ْع َ
َون َْحشُ ـ ُـرهُ يَـ ْـو َم ال ِْقيا َمـ ِـة أَ ْعم ـى﴾.

•

()5

ِ
باملعروف ناهٍ عن املنكر
آمر
ٌ
مجتمع ٌ

َ
َ
ويعيــش
يعيــش األفــراد اإلســتقام َة
يف املجتمــع اإلســامي ال يكفــي أن
ــد  -مضافــاً لصالحــه الفــردي -
اإلنســا ُن اإلصــاح الفــردي ،بــل ال بُ َّ
أن يهتــم باجلماعــة املؤمنــة ويســير معهــم يف موكــب اإلميــان والتقــوى
()6
أمــر لــك بــأن تكــون
﴿ َوتَعا َونُــوا َعلَــى الْبِــ ِّر َوال َّتقْــوى﴾  ،فهنــاك أمــرانٌ :

النْســا َن لَفـي
صــرِ ٭ إ َِّن ْ ِ
صاحلـاً مهتديـاً ،وأمـ ٌـر بــأن تهــدي مــن معــكَ ﴿ ،والْ َع ْ
الص ِالـ ِ
َواصـ ْـوا ب ْ َ
َواصـ ْـوا
ِالــقِّ َوت َ
ـات َوت َ
خُ ْسـ ٍـر ٭ ِإ َّال الَّذي ـ َن آ َمنُــوا َو َع ِملُــوا َّ
 .5طه.124 :
 .6املائدة.2 :
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يك ــون الب ــدء باالعت ــداء الطفيف ث ــم انتهاك ثم

تعذي ــب ث ــم يصل إل ــى القتل

.

()7
َواصـ ْـوا ب ْ َ
ِالــقِّ » وهــو األمــر
ِالصبْــرِ ٭﴾  ،وهــذا هــو التكليــف العظيــم « َوت َ
ب َّ

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.

•

هــاك املجتمعــات بســبب االنســجام مــع املنكــرات وعــدم ال ّنهــي
عنهــا

الســخْ ُ
ـاس إ َّ َ
ط
ـاس ال ِّر َ
ِنــا يَ ْج َمـ ُع ال َّنـ َ
ضــا َو ُّ
يقــول اإلمــام علــي « :أَ ُّي َهــا ال َّنـ ُ

ِنــا َع َقـ َـر نَا َقـ َة ثَ ُمــو َد َر ُجـ ٌل َو ِ
َوإ َّ َ
احـ ٌد َف َع َّم ُهـ ُـم اهللُ بِالْ َعـذ ِ
ضــا
َاب لَــ َّـما َع ُّمــوهُ بِال ِّر َ
صبَ ُحــوا ِ
ناد ِمني»(:)8
َف َقــا َل ُســبْ َحانَ ُه َف َعق َُروهــا َف َأ ْ

.أفالفاعل للمنكر والراضي به هم شركاء يف اإلثم «فعقروها».
.بو العــذاب عندمــا ينــزل لــن يخــص الفاعــل الـــمباشر للمعصيــة بــل
هــو شــامل للــكل «فأصبحــوا نادمــن».

• العذاب الشامل لكل أفراد املجتمع
اصــ ًة﴾(،)9
يقــول تعالــىَ ﴿ :وا َّتقُــوا ِفتْنَــ ًة ال ت
َ َّ
ــم خَ َّ
ُصيــن الَّذيــ َن َظل َ ُمــوا ِمنْ ُك ْ
 .7العصر.
 .8نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص ،319 :شرح نهج البالغة البن أبي احلديد ،ج ،10ص.261 :
 .9االنفال.25 :
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فــإن ارتــكاب الذنــوب واملعاصــي ســبب لنــزول البــاء َ
ــر الْفَســا ُد ِف
ّ
﴿ظ َه َ

ال َْبـ ِّر َوال َْب ْحــرِ ِبــا َك َسـ َـب ْت أَيْـ ِـدي ال َّنـ ِ
ـض ا َّلــذي َع ِملُــوا لَ َعلَّ ُهـ ْـم
ـاس ِليُذي َق ُهـ ْـم بَ ْعـ َ
يَ ْر ِج ُعــون﴾( ،)10فالنّــاس ُهــم الســبب يف ظهــور البــاءات علــى اختالفهــا
وتنوعهــا.
وهــذه سـ ّن ٌة تاريخيـةٌ ،فحتــى الصاحلــن قــد يحـ ُّل عليهــم البــاءُ الظاهــري

املــادي ،ومــا شــهادة اإلمــام احلســن  إال بســبب ُظلــم ال ّنــاس ورضاهــم
وســكوتهم علــى هــذه اجلرميــة الشــنعاء فجــاءت الفتنــة العامــة التــي شــملت
األ ّمــة مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا حتــى غ ّيبــت ابــن بنــت رســول اهلل

بتلــك القتلــة املفجعــة واملأســاة الداميــة.

إذن ال بُـ َّـد مــن الوقــوف يف وجــه املنكــرات واملعاصــي وإ ّال فلننتظــر العــذاب
الشــامل املاحــل.

ّإن الذين قتلوا اإلمام الحسين  والـذين ُ
سيقاتلون اإلمــام
ُ ُ
الـم ــهدي ُهم أصحاب الذنوب والمعاصي.
•

الذُ نوب الصغيرة إلى أن تكون كبير ًة

إن الفســاد واملنكــر يبــدأ  -أ ّول مــا يبــدأ غالبــاً  -يف صغــار األمــور ويف
ّ
الذنــوب الصغيــرة  -وكل الذنــوب كبيــرة  -ثــم مــا تلبــث حتــى يصيــر احلــال
إلــى الذنــوب الكبيــرة.
 .10الروم.41 :
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يكــون البــدء بالنظــرة فالغمــز فاللمــس ثــم يصــل احلــال إلــى اللــواط
والزنا!
يكــون البــدء باالعتــداء الطفيــف ثــم انتهــاك ثــم تعذيــب ثــم يصــل
إلــى القتــل!
يكــون البــدء مبخالفــة حكــم شــرعي مكــروه ثــم واجــب وارتــكاب
محــرم ثــم يصــل احلــال إلــى تــرك الديــن!
ّ
يكــون البــدء باجللــوس مــع رفــاق الســوء ثــم يصــل احلــال لهجــرة
وعــداوة الصاحلــن!

•

قتلة اإلمام احلسني  ُهم أصحاب الذنوب

إن الذيــن قتلــوا اإلمـــــــام احلســن  والـــــــذين ســيُقاتلون اإلمــــام
ّ
الـمـــــهدي

انكبــوا علــى الدنيا
ُهــم أصحـ ُ
ـاب الذُنــوب واملعاصــي ،الذيــن ُّ

وراقهــم زبرجهــا ونعيمهــا ،هــؤالء وجــدوا اإلمــام  ميثــل العــدو اللــدود
ــد مــن التخلــص منــه فكانــت
ملصاحلهــم ودنياهــم احلبيبــة ،لــذا كان ال بُ َّ
«كربــاء».
ـري وشَ ـ ُ
ـرط ُحصو ِلــه عليهــا أن
ُعمــر بــن ســعد كان شــغوفاً «بدنيــاه» مبلــك الـ ّ
يقتــل ابــن بنــت رســول اهلل

! فمــاذا يفعــل ومــاذا يقــدم ؟
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َف ـ ـ ـ َو اهللِ َم ـ ــا أَ ْد ِري َو ِإ ِّن ــي َل ـ َواقِ ـ ٌـف

ُأ َفـ ـ ــكِّ ُر ِف أَ ْم ـ ـ ـ ـ ِـري َعلَى خَ ــطَ ـ ـ َـر ْيـ ـ ِـن

الر ِّي َوال َّـر ُّي ُم ْن َيتِ ي
أَأَ ْت ُر ُك ُم ْل َك َّ

ي
أَ ْم أَ ْر ِجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع َم ْذ ُموم ًا ِب َق ْت ِل ُح َس ْ ٍ

اب َو ُم ْل ُك الـ َّـر ِّي قُ َّر ُة َع ْينِ ي
س ُدو َن َها ِح َج ٌ
ف َِفي َق ْتلِ هِ ال َّنا ُر الَّتِ ي ل َْي َ

()11

فمــا كان منــه إال أن قـ ّدم دنيــاه علــى آخرتــه وقتــل إمامــه ،فلــم يحصــل علــى
الدنيــا وخســر آخرتــه.

•

التوبة من الذنوب ألجل نصرة اإلمام املهدي

:

حتى نعيش مدرسة اإلمام احلسني  حقيق ًة ال شعاراً وال كذباً وخداعاً
فلا بُ َّـد أن نسـير علـى نهجـه وأول الطريـق هـو هجـر الذنـوب واملعاصـي،
فحتـى أكـون حسـينياً ال بـد أن أتـوب مـن كل املعاصـي ،وهـذه عاشـوراء
فرص ٌة للتوبة والرجوع إلى اهلل تعالى وإلى أحضان احلسين  بالدمعة
التـي تطفـئ بحـاراً مـن النيـران وبالتوسـل باحلسين  أن يُخلِّصـك مـن
اآلثـام وآثارهـا فعاشـوراء فرصـة لـكل ذلـك.
ــد مــن الــــــتزود مـــــن هــذه الـــمحطة ونــــعــــد أنفســنا لهــذا اإلمــام
و ال بُ َّ
الـــمغيب

الــذي ينتظرنــا ،ينتظــر توبتنــا حتــى ينهــض ،ينتظــر جهوزيتنــا

ُ
والطغــاة.
صــا ِة
بالتقــوى والــورع حتــى يثــور علــى ال ُع َ
 .11مناقب آل أبي طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،4ص.98 :
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•

اإلمام احلسني  ثار آمر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر:

وهكــذا ثــار اإلمــام  وألجــل اإلســام وألجــل صــاح البــاد والعبــاد
وألجــل أداء التكليــف الربانــي ،قــام ثائــراً علــى الظلــم الــذي ميثــل قمــة هــرم
الذنــوب واملعاصــي ،ثــار ليعــود النــاس لربهــم فيعبــدوه ويُطيعــوه ،ثــار ليُخــرِ ج
ال ّنــاس مــن طاعــة الطغــاة لعبــادة رب األربــاب .ثــار ســام اهلل عليــه ولكــن

كان يف ذلــك دمــه الشــريف.

ليك يا َس ّيدي يا أبا ِ
يوم ُو َ
الم َع َ
ويوم أن نُ ّصبت ولي ًا
لدت
فس ٌ
َ
عبد اهلل َ
َ
شهدت يف كربالء.
وإمام ًا ويوم استُ ِ
ي َو َعلَى َأ ْو َل ِد ْ ُ
ن ْ ُ
الس َل ُم َع َلى ْ ُ
ي
ي ْب ِ 
ي َو َع َلى َعلِ ِ 
ال َس ْ ِ
ال َس ْ ِ
ال َس ْ ِ
َّ
اب ْ ُ
ال َس ْي
َو َعلَى َأ ْص َح ِ

و احلمد هلل

مت الفراغ من كتابة  ..التغيير يف سبيل اهلل
ليلة العاشر من عام  1436هـ  -املوافق  2014 - 11 - 3م
بقلم احملكوم باملؤبد /زهير جاسم عاشور
يف :سجن جو املركزي
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