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المقدمة
ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ

ْسِم الّلَ �بِ

العظــام،  والمراجــع  والزمــان  العصــر  صاحــب  أجــر  اهلل  عّظــم 
الخامنئــي؟ظفح؟  الحســيني  علــي  الســّيد  المســلمين  أمــر  ولــي  والســيما 
الــحــســيــــن؟ع؟.  اإلمـــام  أربــعــيــــن  ى  بــذكـــر اإلســالمــيــــة   واألّمــــة 
كربالء، وعلى  لقد عاش المسلمون والمحّبون لمدة 40 يوما في مدرسة 
وقــع خطى موكب األحزان والصبــر واإلباء، والذي قطع الديار واألوطان 
مســيرا، بعــد شــهادة الحســين؟ع؟ وأهــل بيتــه وأصحابــه، من بلــد إلى 
بلــد، ينشــرون الوعي، ويســتحثون الهمم والفضيلــة، ويفضحون الظلم، 
ويحّرضون على القيام، ويمألون الدنيا فكرا محمديا أصيال وعاطفة ربانية 
 صادقة وبكاء اليتوقف وحرقة في قلوب المؤمنين والّثوار إلى يوم الدين.

كان لشــعبنا وأهلنــا فــي بلدنــا األبــي البحريــن نصيــب مــن هــذه         
المدرســة الخالــدة، وماقّدمــه الموســم من عطــاء فكــري وعاطفي يرفد 
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شعبنا في نضاله وقيامه ضد النظام الخليفي اليزيدي الفاسد.

كتــاب "عاشــوراء البحريــن  ــق دار الوفــاء للثقافــة واإلعــالم فــي 
ّ
توث

للعــام 1441هـــ" أهــم الفعاليــات الدينيــة والثقافيــة والميدانيــة لموســم 
عاشــوراء البحريــن، وتقــّدم هذا الكتــاب ومايحويه مــن مضامين قّيمة 
إلــى جماهير مدرســة اإلمام الحســين؟ع؟ في داخل وخــارج البحرين، 
لكــي تبقــى الكلمــة القرآنيــة الهادفــة محفوظــة وينبوعــا يســقى عطــش 

كربالء. الحسينيين في طريق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الوفاء للثقافة واإلعالم 







ما هو أصل هذا الشعار؟ وما هي مداليله؟

»حرب لمن حاربكم«

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

هــذا  لــعــــاشوراء  الــثــوريــــة  الــقــــوى  اخــتــارتــــه  شـــعــــاٌر 
مداليلــه؟ هــي  ومــا  الشــعار؟  هــذا  أصــل  هــو  فمــا   العــام، 
روايــات  كــرم؟لص؟  األ النبــي  عــن  ورد  فقــد  الشــعار  هــذا  أصــل  أمــا 
رســول  أن  ورد  حيــث  المضمــون،  هــذا  نفــس  تحكــي  متعــددة 
والحســن  وفاطمــة  لعلــي  قــال  وســلم  وآلــه  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل 
ســالمتم«. لمــن  وســلم  حاربتــم  لمــن  حــرب  »أنــا   والحســين: 
كرم؟لص؟،  كثيــرة شــبيهة بهــذا المضمــون عن النبــي األ وهنــاك رويــات 
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كان يتقصد تكرار هذا المضمون في حق أهل البيت؟مهع؟. وكأن النبي 

ووردت نص عبارة الشــعار أيضا في زيارة عاشــوراء المعروفة حيث 
ْم ِإلى 

ُ
ْم َوَحْرٌب ِلَمْن حاَرَبك

ُ
َمك

َ
ٌم ِلَمْن سال

ْ
با َعْبِد اهلل ِإّنِي ِسل

َ
ورد فيها: »يا أ

َيْوِم الِقياَمِة« وهو خطاب من المؤمنين إلى أبي عبد اهلل الحسين؟ع؟.

كرم؟لص؟  أما مداليل هذا الشــعار فيمكن أن يقال إن قول النبي األ
وتكــراره يــدل على أن أهل البيت؟مهع؟ بما هم قيادة شــرعية يمثلون في 
مواقــف حربهــم وســلمهم الموقــف المعصــوم الــذي ال يحيد عــن الحق 
والصواب في الحرب والسلم، وهو نفس موقف رسول اهلل؟لص؟ فلذلك 

حربهم حربه وسلمهم سلمه.

كأنه إشــعار بــأن أهل  كرم؟لص؟  ونفــس هــذا التكــرار مــن النبــي األ
البيــت ال يعيشــون الســكوت المطلــق والســلبي، فقــد يعلنــون الحــرب 
علــى أعــداء اهلل وأعــداء رســوله، وهذه الحــرب هي نفس حرب رســول 
كلمة اهلل؟زع؟. اهلل؟لص؟، فهي حرب هلل وفي سبيل اهلل ومن أجل إعالء 

وهنــا نلتقــي مــع نص الشــعار الــذي ورد في زيــارة المؤمنيــن لإلمام 
ْم ِإلى َيــْوِم الِقياَمِة« 

ُ
الحســين؟ع؟ فــي يوم عاشــوراء »َحْرٌب ِلَمــْن حاَرَبك

فهــذه حــرب طويلــة، أشــار لهــا رســول اهلل؟لص؟ وبّيــن الموقــف منهــا، 
والصف الذي نقف فيه فيها.

فهــي حــرب تمتــد علــى مــدى األزمنــة والدهــور، ال هــوادة فيهــا وال 
كربالء وكل يوم  كل أرض فـ»كل أرض  كل يوم وفي  تراخي، ونعيشها في 
عاشوراء« فكل يوم نحن أمام معسكرين: معسكر الحسين؟ع؟ ومعسكر 
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يزيد، معســكر الحق ومعســكر الباطل، معســكر االســتضعاف ومعســكر 
االستكبار.

وهــذان المعســكران وهــذه الحرب ممتدة )ِإلــى َيــْوِم الِقياَمِة( وهنا 
يأتــي هــذا الشــعار على رؤوس األشــهاد مــن الموالين الحســينيين ليقول 
للعالم الموقف من هذه الحرب والصف الذي نقف فيه، حيث العهد 
ْم ِإلى َيْوِم 

ُ
مــع اإلمام الحســين؟ع؟ وهو المخاَطب: »َحْرٌب ِلَمــْن حاَرَبك

الِقياَمِة«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ أحمد النّوار

14 ذو الحجة 1440هـ / 16 أغسطس 2019م





مـــع إمـــاٍم مـــنـــصـــور
ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ

ْسِم الّلَ �بِ

 اهلَل 
ُ

َقد َعُظَم ُمصاِبي ِبَك، َفأســأل
َ
ي ل ّمِ

ُ
"َيــا أَبــا َعبِد اهلِل ِبأِبي أْنَت َوا

ــَب ثاِرَك َمــَع إمام 
َ
َرَمِنــي ِبــَك، ويرُزَقنــي َطل

ْ
ــَرَم َمقاَمــَك، أن ُيك

ْ
ك ــِذي أ

ّ
ال

د؟لص؟"1. َمنُصور ِمْن آِل ُمَحّمَ

 زمــاٍن، ومنطلُق 
ُ

عاشــوراُء وكربــالُء اإلمــام الحســين؟ع؟ هــي بدايــة
ِ مكاٍن على وجه األرض يقطنه إنسان 

ّ
مكاٍن، متصل بآخر الزمان، وبكل

ة، والكرامة. ة، والعّزَ يتوق للعدل، والحرّيَ

جــدِد على مّر   متوقــدٌة بالحيــاِة، والخلوِد، والّتَ
ٌ

ة ولذلــك فهــي قضّيَ
 لهدفهــا، وغايتها، التــي أراد اهلُل تعالــى أن تتحقق 

َ
العصــور، حتــى تصــل

كامل الزيارات:صـ ٣٢٩  .1
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ى المنتَظرة. كربالء الكبر على يد إماٍم منصوٍر في 

»َمَع إماٍم منصوٍر«

، لم تُفت، ولم يمــِض زمانها، 
ٌ

إّنَ نصــرة اإلمــام الحســين؟ع؟ قائمــة
فيا عّشاق الحسين قوموا، وانهضوا مع إماِم زماِنكم، مع إماٍم منصوٍر في 

ى. كربالء الثانية الكبر

كبر،  كاأل وهي تنتظركم -اليوم وغًدا- تنتظُر شــباَب الفداِء، واإلباِء 
كزينب،  هــر والجهــاد  كالقاســم، ونســاَء الّطُ وطالئــَع المســتقبل الواعــي 
اس، وشيوَخ  كأبي الفضل العّبَ لب   البصيرة النافذة، واإليمان الّصُ

َ
ورجال

كحبيب بن مظاهر. العزيمة التي ال تقهر 

 أســماعنا، 
ُ

كربــالُء تنادينــا، وصــوُت اإلمــام الحســين بكربالء يصّك
ِ األرض 

ّ
كل وبــكاُء األطفــال، وأنيــُن النســاء، وآهــاُت المســتضعفين فــي 

يقول: هل من ناصر؟

كل أرجاء المعمورة أن  وهــا هــو لواء يا لثارات الحســين يخفق فــي 
هلموا عباد اهلل مع إمام منصور..

ِ أرجاِء 
ّ

كل وذلــك هــو لــواُء )يالثــارات الحســين(، الذي يخفــق فــي 
المعمورة، بيد اإلمام المذخور من آل محمد؟لص؟.

ها، وُتشرق بنوره الذي هو من نور اهلل. ِ
ّ
كل إماٌم ُيقيم حكَم اهلل في األرض 

وليــس للحســين والقائــم؟امهع؟ ثــارات إال ثــارات اإلســالم، والقــرآن، 
، والعدل. والحّقِ
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ٍة إال قضية التوحيد الخالص،  وليس للحسين والقائم؟امهع؟ من قضّيِ
إقامة الِقسط  ة الصادقة دون َمن سواه، و إقرار الخلق هلل؟زع؟ بالعبودّيَ و

في األرض حّتى تشهد بعظمة اإلسالم.

ــوا معــه "اليــوم وغــًدا وعلى طول الخــّط" فكًرا، ونهًجــا، وقيًما،  هلّمُ
 على طريق اهلل.

ً
، ونهضة

ً
ة إرادًة، وهّمَ ومنطلًقا، وهدًفا، و

 إشــارٍة، بال 
َّ

كلمٍة، وكل  
َّ

 حــرٍف، وكل
َّ

كل ــوا إليــه تتلقفــون منــه  هلّمُ
د أمام أّيِ أمٍر منه أو نهي. ر عنه، وال ترّدُ

ُ
م عليه، وال تأّخ

ُ
تقّد

 التي ال تخلــو األرض منها، ولو خلت 
ُ

ة ــة والقائــم؛ الحّجَ هــو الُحّجَ
ف في نصرته في 

ُ
لساخت األرض بأهلها، والقائُم الذي ال قعود، وال توّق

الحال أو االستقبال.

مع اإلماِم وَمن نصبه اإلماُم"قائًدا ومرجًعا وحصًنا منيًعا لإلســالِم" 
من الفقهاء والمراجع العظام.

ــًزا بوعد اهلل  ًقــا، منّجَ
َ

مــع إمــاٍم منصــوٍر نصــًرا حتًمــا، مفعــواًل، محّق
ار، فال مجال لليأِس، وال التراجع، وال الُقُنوط، وال مكان  الحّقِ العزيز القّهَ

ين. كين، واإلنهزامّيِ ِ
ّ
للمرجفين، والمشك

ى الخالدِة لعاشــوراء اإلمام الحســين؟ع؟،  ونحن على أعتاِب الذكر
وكمــا جــرت العــادُة فــإّنَ شــعار عاشــوراء لهذا العــام ســيكون بحول اهلل 

تعالى وقوته: »َمَع إماٍم منصوٍر«

 لحضورها القوّيِ 
ُ

م من مضامين تتضاعف الحاجة
َ

ا تقّد انطالًقا مّمَ
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ــر باالنتصارات  ــر في واقعنا المعاصر، المليء بالتحديات، والمبّشِ ِ
ّ
المؤث

في نفس الوقت.

ين: ز على محورين أساسّيِ ِ
ّ
شعاٌر ُيرك

 في الحال وفي االستقبال. 	
ٌ

نصرُة اإلمام قائمة

االستعداد لكربالء الثانية الكبرى. 	

والخطبــاء  األفاضــل،  العلمــاء  لجميــع  الدعــوة  ــه  نوّجِ هنــا  ومــن 
المحترميــن، والمصمميــن، والمصوريــن،  والرواديــد  كارم، والشــعراء  األ
والرســامين، واإلعالمييــن الرســاليين، وكافــة المعنييــن، بإحيــاء هــذه 
ســة بالتعــاون، والتــآزر، والتناصــر؛ لتحريــك 

َ
الشــعيرة العاشــورائية المقّد

ر،  ِ
ّ
ــعار فــي واقعنــا المعــاش، والتحضيــر المبك محتــوى ورســالة هــذا الّشِ

واالستعداد الجاّد لذلك.

كم  إيا ــداد، وأن يجعلنا و ســائلين المولى تبارك وتعالى الّتوفيق والّسَ
ه اإلمام المهدّي من آل محمد؟لص؟. من الطالبين بثأِره مع ولّيِ

أعظم اهلُل لكم األجر، وأجزل لكم المثوبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علماء البحرين
30 شوال 1440 هـ / 5 يوليو 2019م



الفصل األول: المحاضرات الثقافية





ثقافة البكاء
فضيلة الشيخ أحمد النوار

1 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

وأفضــل الصــالة والســالم علــى أشــرف الخلــق والمرســلين ســيدنا 
وحبيــب قلوبنــا وقائــد مســيرتنا أبي القاســم محمد وعلى آلــه الطيبين 

كريم. الطاهرين المعصومين وعجل فرجهم يا 

�ن  َد�ةً ّمِ ْل ُع�ةْ
ُ
ْمِر�ي 26 َواْحل

أَ
ْر لِ�ي ا ّسِ َ َرْح لِ�ي َصْدِر�ي 25 َو�ي ْ ِ ا�ش

اَل َر�بّ َ >�ة
1> ْولِ�ي

ُهوا �ةَ �ةَ �نْ َ ِ�ي 27 �ي
َسا�ن ِ

ّ
ل

1. طه:٢5-٢8
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عظم اهلل أجورنا وأجوركم أيها األخوة و األخوات بمصابنا بالحسين؟ع؟ 
إياكم من الطالبين بثأره مع إمام منصوٍر من آل محمد. وجعلنا اهلل و

إشــكاليٍة ُتطــرح علينا  الموضــوع ســوف يتركــز حول جواب ســؤاٍل و
فــي مذهــب أهــل البيت ســالم اهلل عليهم وبالخصوص فــي هذه األيام 

الفجيعة، هذه اإلشكالية تقول:

ما هي قيمة العاطفة؟

ما هي قيمة البكاء والتفجع؟

لماذا أنتم يا شيعة علي والحسين؟امهع؟ تركزون على البكاء والنحيب 
كل سنة؟ والتفجع في 

كل عام تثيرون البكاء والنحيب، أليس أولى لكم بأن تثيروا مبادئ  في 
وقيــم وأهــداف الحســين؟ع؟؟ اتركــوا البــكاء واالرتباط العاطفــي مع هذه 
كثر من ألف ســنة، هذه إشــكالية قد تطرح  الحادثــة التــي مضــى عليها أ
بصيغ مختلفة إما من داخل البيت الشيعي أو من خارج البيت الشيعي.

لإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالة وهــذا التســاؤل أطــرح مقدمــة لفهم 
نقطــة معينــة، لــو رجعنــا إلى علمــاء النفس أو الفلســفة، لقالــوا لنا مما 
 القوة الشهوية، 

ً
 القوة العقلية، وثانيا

ً
تتكون النفس اإلنسانية، يقولون أوال

 القوى الواهمة، هــذه أربع قوى تتكون منها 
ً
 القــوة الغضبية، ورابعا

ً
وثالثــا

، بما أن اإلنسان يتكون من 
ً
 عبثا

ً
النفس اإلنسانية، اهلل؟زع؟ ال يخلق شيئا

 وغاية وليست 
ٌ

 لكل واحدة من هذه القوى هدف
ً
هذه القوى األربع، إذا

عبث، مثاًل القوة الشــهوية في اإلنســان، اهلل؟زع؟ دفعها في اإلنسان لكي 
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تشــبع حاجاتــه وتحفظ النســل البشــري، لوال هــذه القوة لضاع النســل 
البشــري، اهلل؟زع؟ خلــق القــوة الغضبيــة لكــي يدفــع اإلنســان عن نفســه 

األخطار ويدافع عن نفسه وماله وعرضه.

في الرؤية اإلســالمية القوة العاقلة هي التي يجب أن تســيطر على 
ى، هي المحور في إدارة الشهوة والغضب والوهم. كل القوى األخر

نرجع إلى اإلشكالية والسؤال: لماذا أنتم يا شيعة الحسين تثيرون العاطفة 
كل عام وبالخصوص في هذه األيام الفجيعة؟ والبكاء والتفجع والنحيب في 

فــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال أيهــا األخــوة ممكــن أن نتكلــم مــن 
زاويتين، قبل الكالم عن هاتين الزاويتين، أنا سأخاطب هاتين الزاويتين 
كمؤمنيــن متشــرعين يكفينــا الروايــات  مــن خــالل العقــل، لكــن نحــن 
الكثيــرة الــواردة عن النبي وأهل البيت؟مهع؟ التي تحث على البكاء على 
كى  الحسين، منها الرواية الواردة عن اإلمام الصادق؟ع؟: »من بكى أو تبا
، لكن 

ً
على الحسين وجبت له الجنة« وغيرها من الروايات الكثيرة جدا

سأتكلم أنا من خالل هاتين الزاويتين ألخاطب العقل، ألولئك الذين ال 
إنما يقتنعون بالعقل. يقتنعون من روايٍة أو آية و

الزاوية األولى: الزاوية الفردية داخل المجتمع الشيعي

في هذه الزاوية سوف نتكلم عن ما هي قيمة العاطفة في الزاوية الفردية؟

هناك مستوين في هذه الزاوية:

أو  	 عقــل  ليــس  اإلنســان  الوجدانــي:  اإلفــراغ  األول:  المســتوى 
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كتلــة لحــم فقــط بل هــو مجموعــة مــن المشــاعر والعواطف، 
اإلنســان بحاجة لتفريــغ هذه العواطف وأفضــل طريقة لتفريغ 
العواطــف هــي البــكاء والنحيب، هــذه حالة طبيعيــة، انظروا 
نحــن عندمــا نفتقــد عزيــز علــى قلوبنــا، مــا الــذي يحــدث؟ 
كان هــذا العزيــز الــذي ُفِقــد هــو  نتأثــر ونبكــي، فمــا بالكــم إذا 
الحقيقــة.                                                                                هــذه  إلــى  نلتفــت  ال  ربمــا  نحــن  الحســين؟ع؟، 
الكثيــر منــا لديــه أصدقــاء شــهداء فــي البحرين، عندمــا نفقد 
كان الشــخص هــو  هــذا الشــهيد نتأثــر ونبكــي، فمــا بالكــم إذا 
كنــا نعــرف قيمــة هــذا اإلمــام ومــا حصــل  إمــاٌم معصــوم، إذا 
لــه، فإننــا ســوف نتأثــر بشــكٍل تلقائــي بمجــرد أن تقــرأ القصة، 
ى على الحســين؟ع؟ في  جربــوا أيهــا األخــوة بأن تقــرؤوا ما جر
 ســتتأثرون، 

ً
يــوم عاشــوراء من خــالل الكتب بدون نعي، حتما

الحســين؟ع؟.                                                                           علــى  ى  جــر مــا  واقــرؤوا  لوحدكــم  اجلســوا 
 علمــاء النفــس اليــوم يقولــون بأن مــن أفضل األمــور التي 

ً
أيضــا

تــزان هــو حالة البــكاء، لذلك يوجــد اآلن مصحات  تخلــق اال
نفسية يقومون بأخذ المريض ويجعلونه يبكي حتى يفرغ هذا 

الوجدان الذي عنده.

المســتوى الثاني: العاطفة دافٌع للســلوك: قلنا في المقدمة بأن  	
اإلنســان عنــده قــوة عقل وشــهوة وغضــب ووهم، الــذي يحرك 
ســلوك اإلنســان ليــس فقــط العقــل؛ فالعقــل قــد يــدرك بعــض 
األمــور والحقائــق، قد يــدرك بأن هذا ظالم وهــذا مظلوم، لكن 
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بعقلــه ال يتحــرك لنصرة المظلوم ضد الظالــم، نحتاج إلى إثارة 
عاطفتــه وحماســته واندفاعتــه حتــى يقــوم لنصــرة النظلــوم، 
هــذا الــذي فعله زين العابدين؟ع؟، عندما يذهب إلى الســوق 
؟ فيقولون: ال، فيتوجه إلى 

ً
ويسأل: هل سقيتم هذا الكبش ماءا

ُحَســْين"، 
ْ
ْيَك َيــا أَبا َعْبِداهلِل ال

َ
ــأُم َعل الحســين؟ع؟ ويقول: "الّسَ

صحيح إنه يتأثر لكنه يريد أن يثير عاطفتهم وحماســتهم ضد 
الظالــم ومــع المظلــوم، حتى فــي العصر الحديــث والقديم، لو 
رجعنــا إلــى الحــروب في العصر الجاهلي، ســنجد بأن النســاء 
تخرج في الحروب وتبدأ بالزغردة والتصفيق ودق الطبول ونظم 
ثــارة هذا الجانب ألن من محركات الســلوك  األشــعار، لمــاذا؟ إل
 اإلنسان قد يدرك 

ً
إنما العاطفة، إذا البشري ليس العقل فقط و

الحق والباطل أين ولكن تهزمه إرادته المهزومة، فتأتي العاطفة 
كثيٍر من  لتحركه، وهذا هو ما يقصده اإلمام الخميني؟س؟ في 
كربالء: »نحن أمة البكاء السياسي«، نحن  خطاباته عن واقعة 
 يريد أن يقول بأننا 

ً
األمــة التــي تجرف بدموعها الطواغيــت، إذا

كربالء نثير المظلوم على الظالم، نثير  مــن خــالل إحياء واقعة 
األمة المقهورة المستهدفة على المستكبرين.

كربــالء عــن  أيهــا األخــوة ال تقبلــوا أي أحــٍد يريــد أن يفصــل واقعــة 
كربالء  كل شــعارات  كربالء هي سياســة،  كل واقعة  الجانب السياســي، 
كربالء هي سياســة، الحسين؟ع؟ عندما خرج  كل أهداف  هي سياســة، 
كربالء ال لكي يقول بأنه خرج على يزيد عصره  في يوم عاشوراء وفي أرض 
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كملها بأنهم عليهم أن يقفوا في وجه  م الشيعة واألمة بأ
ّ
إنما ليعل فقط، و

كل يزيــد، عندمــا خرج الحســين؟ع؟ وقال: »أال إن الدعــي ابن الدعي قد 
ة والذلة، هيهات منا الذلة«، هذا الشــعار ليس 

ّ
ركــز بيــن اثنتين، بين الســل

إنما هو شــعاٌر لــكل التاريخ واألمة، هذا  كربالء فقط و  فــي أرض 
ً
مرحليــا

 من مبادئ الحسين؟ع؟، نحن عندما نحيي واقعة كربالء بالعاطفة، 
ٌ
مبدأ

 العاطفة 
ً
فإننا نحييها من أجل إحياء هذه المبادئ والقيم واألهداف، إذا

كربالء على مستوى خارج  مهمة أيها األخوة، حتى لو أردنا أن نبرز قضية 
كنا نملك الحسين لغزونا  البيت الشيعي، بعض المسيحيين يقولون: "لو 
به العالم"، لماذا؟ ألن العاطفة من أهم األمور التي تحرك اإلنسان، السيد 
القائد؟ظفح؟ يقول: "بأن الكثير من األنبياء عندما جاؤوا وأثاروا قضية التوحيد 
كالم السيد القائد(. فإنهم بدؤوا بالعاطفة ثم ذهبوا إلى العقل" )مضمون 

كربالء لآلخرين   في إبزار قضية 
ً
 أيها األخوة، إن العاطفة مهمة جدا

ً
إذا

وحتى للذين يختلفون معنا، نعم هنا أقول بأننا ال بد أن نوازن بين العقل 
كربالء،  والعاطفــة، نعطــي العاطفة حقها ونعطي الحق حقــه في قضية 
كربالء، لكن ال نلغي العاطفة. ونجعل العقل هو المهيمن في إبراز قضية 

أذكر هنا المقولة التي ذكرها األستاذ عبدالوهاب حسين فرج اهلل عنه: "لو أن 
 ما الذي يحصل له؟ يتألم ويبكي، هل نحن ندرك ما الذي جرى 

ً
اإلنسان فقد عزيزا

 في ما جرى عليهم؟مهع؟ لنعيش هذه 
ً
على أهل البيت؟مهع؟؟ يكفي أن نتأمل قليال

كالم األستاذ عبدالوهاب حسين( الحالة من انكسار القلب". )مضمون 

هناك حالة أنا ال أجدها سليمة في المجالس وهي حالة الضحك، 
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أنــا ال أقــول يجــب أن ال نبتســم ولكــن ينبغــي أن نلتفت إلــى خصوصية 
 »

ً
هــذه األيــام »إن لقتل الحســين حرارٌة فــي قلوب المؤمنين لــن تبرد أبدا

هــذه الحــرارة ينبغــي أن تبقى، وهذا البــكاء والنحيب ينبغــي أن نبقى، 
ال بــد أن نحيــي الجانــب العاطفي أيها األحبة، فإنــه من الخطأ أن نثير 
الجاب القيمي المبادئي لإلمام الحسين؟ع؟ ونترك الجانب العاطفي.

كى« حتى التباكي على الحسين؟ع؟ مطلوب، اإلمام  »من بكى أو تبا
كي؟ أحد األهداف هو ربط الناس  الخميني؟ق؟ عليه يقول:" لماذا هذا التبا
 فإنهم سيرتبطون بقيم ومبادئ 

ً
 باإلمام الحسين، إذا ارتبطوا عاطفيا

ً
عاطفيا

وأهداف الحسين؟ع؟".

أيهــا األخــوة أنصح نفســي واألخوة األحبة في هــذه األيام أن نتفرغ 
للبــكاء علــى الحســين؟ع؟، ليــس فقط فــي المجالــس العامــة، بل من 
الجيــد بــأن يضع اإلنســان لنفســه خلــوة ليــزور فيه الحســين؟ع؟، هذا 

.
ً
االرتباط بالحسين؟ع؟ له آثار نفسية وروحية وعاطفية وقيمية أيضا

 
ً
 حقيقيا

ً
كربالء إحياءا اسأل اهلل؟زع؟ أن يجعلنا من المحيين لواقعة 

ومن المرتبطين بالحسين ؟س؟.

ى أْوالِد الُحَسْيِن، 
َ
ى َعلّيِ ْبِن الُحَســْيِن، َوَعل

َ
ى الُحَســْين، َوَعل

َ
ــألُم َعل الّسَ

وا ُمَهَجُهم ُدوَن الُحسين؟ع؟.
ُ
ل

َ
ى أْصحاِب الُحَسيِن الذيَن َبذ

َ
َوَعل

والحمدهلل رب العالمين.





الثورة الحسينية، الدالالت المشتركة بين التاريخ والحاضر
فضيلة الشيخ جاسم الحجازي

3 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

والصالة والســالم على أشــرف األنبياء والمرســلين محمٍد وعلى آل 
بيته الطيبين الطاهرين.

ْت ِبِفناِئَك، 
ّ
تــي َحل

ّ
ى االْرواِح ال

َ
ْيــَك َيا أبا َعْبــِد اهلِل َوعل

َ
ــألُم َعل »الّسَ

 
ُ

 َمــا َبِقيــُت َوَبِقــَي اللْيل
ً
ــي َســالُم اهلِل أَبــدا ْيــَك ِمّنِ

َ
َوأَناَخــت بَرْحِلــك َعل

ْم«.
ُ
ي ِلِزَياَرِتك ُه اهلُل آِخَر الَعْهِد ِمّنِ

َ
هاُر، َوال َجَعل َوالّنَ

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

 فــي مختلــف 
ً
فــي الحقيقــة نحــن فــي هــذه األيــام نلتقــي مجــددا

إيماننــا المخلص  الســاحات والمياديــن لنعبــر عــن انتماءنــا وعشــقنا و
والوفي لســيد الشهداء؟ع؟؛ فمسيرتنا هي مسيرة األمة الواعية المقاومة 
لتــزام بأدبيــات وثقافــة هــذا الخــط التــي تكبــر وتتعاظــم  فــي ظــل اال
ى في  إرادتهــا تترســخ وتتجــذر؛ فاألمة لــن تر إيمانهــا يشــتد ويقــوى، و و
هــذا الطريــق إال النصر والعزة والكرامة، ونحن فــي هذه األيام نؤكد على 
هويتنا الروحية المجاهدة وانتماءنا العقائدي المقاوم، واليوم إذا تأملنا 
في الواقع سنجد بأن السبب الحقيقي في تقدم المجتمعات المقاومة 

الدينية هي التزامها بالمنهج الحسيني والسير وفق قيمه ومبادئه.

مدرســة عاشــوراء تمّول األمة بثقافة التحدي والمواجهة، وتغذيها 
كيفية  ى في  بروح المقاومة والجهاد، وترســم لها الخطوط الثورية الكبر
التعامل مع ســاحات الصراع في مختلف التحديات والتطورات، ففي 
أيــام عاشــوراء، أيــام انتصار الــدم على الســيف، هذا الــدم الذي يجري 
فــي عروقنــا وفكرنــا وروحنــا، هــذا الــدم الذي يؤســس لثقافتنــا الروحية 
كبــر االنتصارات  والسياســية واالجتماعيــة، هــذا الــدم الذي صنــع لنا أ
أمام المشــروع االســتكباري وامتداداته الصهيونية والسعودية والخليفية 
إذالل هــذه األمة، في الحقيقة من هنا يتضح  الذيــن يريدون إخضاع و
لنا بأن مدرسة عاشوراء التي صنعت لنا هذه التضحيات واالنتصارات 
ليســت ظاهــرة مرحليــة مؤقتة انتهت مع ذات اإلمام الحســين؟ع؟ بل 
هــي ظاهــرة وجوديــة تحضــر في ســاحات الصــراع بين قــوى التوحيد 
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والكفر في مختلف المراحل الزمنية والبشــرية؛ ألن الحســين؟ع؟ تحول 
مــن حيــاة فــرد محدود إلى حياة ثريــة بالقيم والمثل العليــا التي تغطي 
ســاحة التوحيد في صراعها مع ســاحة الكفر والطغيان والظلم، واليوم 
مــن يحصــر الحالة الحســينية في األفــق التاريخي ويتعامــل معها بأنها 
حالــة ثقافــة تراثيــة لتصنع البكاء مــن دون أن تتحول إلى واقع وســلوك 
وفكــر يملــك الحيــاة والتأثيــر فــي ســاحات الصــراع، هــو فــي الحقيقة 
بذلــك يجّوف الفعل الحســيني مــن روحه ومحتواه وجوهــره، ويحّوله 
من مشــروع اســتراتيجي لألمة في ساحات الصراع إلى حادثة تاريخية 
عابــرة ال تملــك الفعــل والتأثيــر في ســاحات الصــراع، بل هــو في ذلك 
يناقض رسالة األنبياء وشريعة الرسل القائمة على الثورة التوحيدية ضد 

الكيانات االستبدادية واالستكبارية.

ما أريد أن أقوله بأن القيم الحسينية هي قيم مشتركة بين الماضي 
والحاضــر فــي ســاحات الصراع، بيــن قوى الحق والباطــل، وهذه القيم 
بطبيعتهــا قيــم واقفــة ناهضة حيــة تحتاجها األمم في مســيرة تكاملها 
 في هذه 

ً
وتصاعدهــا وتطورهــا، وهــذه القيــم تحتاجهــا األمة خصوصــا

ى والرهانــات الصعبة، هذه القيم  المرحلــة الحافلــة بالتحديات الكبر
متنوعة ومتعددة، سوف نذكر أبرزها:

القيمة األولى: القربان والتسليم هلل: عندما ندرس ظاهرة القربان  	
اإللهي في ظل فلســفة التوحيد واإلخالص سنجد بأن القربان 
اإللهي هو جزٌء جوهري من التراث الروحي لألمة، وهو يشكل 
توثيق أساســي في الصلة برب الوجود وغيب الوجود؛ فالقربان 
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اإللهــي ليــس ظاهرة منطلقة من فراغ روحي أو إحباط نفســي 
كمــا تحــاول أن تصــوره الفلســفة الماديــة الغربيــة؛ ألن القرابين 
اإللهية في المنطق القرآني هي من منطق المثل العليا وهي من 
أبرز الســنن اإللهية العامة؛ فالقربان اإللهي هو ســعٌي توحيدي 
نحــو تحقيــق مطلق اإلخــالص هلل وذلك عن طريــق الخضوع 
مــن  واضــح  وهــذا  لشــريعته،   التــام  والتنفيــذ  إلرادتــه  الكامــل 
المنطــق اإلبراهيمي الذي يصّور لنا القربان اإللهي بأنه امتحاٌن 
عســير إلخــالص وصــدق العبــد فــي تحقيــق اإلرادة اإللهيــة.                                                                                               
في هذا الســياق يؤكد العرفاء بأن الوصول إلى مســتوى القربان 
الصــوري  التوحيــد  يتجــاوز  أن  اإلنســان  فيــه  يحتــاج  اإللهــي 
البرهانــي الشــكلي، ويتخلــص مــن ذاتيتــه وأنانيتــه ويرتقي إلى 
مســتوى التوحيــد الروحــي المعنــوي العينــي، واإلنســان عندما 
يصــل إلــى هكذا مســتوى مــن التوحيــد ســيجد اهلل؟ج؟ حاضٌر 
فــي جراحــه التي تنزف وهمومه التي تتألــم، بل بهذه المعاني 
التوحيديــة ســتتحول روحيتــه إلــى روحيــة تتحفــز للتضحية 
كل زمــاٍن  فــي  الشــهادة وتبحــث عــن رضــا اهلل؟ج؟  وتطلــب 
 بهذا المستوى من التوحيد والتسليم 

ً
ومكان، ومن يكون مظهرا

كل األســباب والمســببات ويحصر  والتــوكل ســيقطع نظــره عــن 
مشاهدته في رب األسباب والمسببات، فيتكل عليه ويخضع 
كل  كاماًل بأن يقدم   

ً
 إال هلل، ويبدي استعدادا

ً
له وال يقبل عبودية

القرابين اإللهية في ســبيل صناعة التاريخ والوجود والمجتمع، 
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فالقربان اإللهي في هذا المنظار هو من أبرز الســنن اإللهية في 
عمليــة النهوض والتغييــر والتحريك، ومن خالله نســتطيع أن 
نفهــم تضحيات وشــهادة اإلمام الحســين؟ع؟ والقــدرة الكاملة 
كل أهله وأصحابه وأبناءه في ســبيل هلل وصياغة  علــى تقديم 
هــذه األمــة وتحقيــق إرادتهــا واســتعادة عزتها، وهــذا يعني بأن 
التضحيــة واإليثــار والشــهادة التــي قدمهــا اإلمام الحســين؟ع؟ 
يريــد مــن خاللــه بــأن يعطــي األولويــة للمجتمع علــى الذات، 
ولألمة على الفرد، ويريد أن يصحح من خالل هذه التضحية 
مسارات األمة ويحقق اإلصالح الديني والسياسي واالجتماعي، 

ى. كل شيٍء يرخص أمام القضايا الكبر ويبرز أن 

القيمة الثانية: المفاصلة مع الظلم والجور: أن طبيعة هذا الدين  	
حركيــة جهاديــة، ومهمتــه إبــالغ رســالة التوحيد إلى البشــرية 
جمعــاء وتحرير اإلنســان من الطاغــوت، وتقرير ألوهية اهلل في 
الحيــاة، وهــذا من الواضــح بأنه يغيض أهل الظلــم والكفر ألنه 
يصادر نفوذهم وسلطانهم، ولكي تستطيع األمة في خضام هذا 
الصراع أن تحافظ على أصالتها وموقعها الحضاري على وجه 
األرض فــي الدعــوة إلــى اهلل؟ج؟، تحتاج إلى أن تقاوم ســالطين 
الجــور وتعلــن البــراءة منهــم بــل تدخل فــي مواجهــة حقيقية 
معهــم، والمفاصلة مع الظلم والجور يعني أن يبحث اإلنســان 
الرســالي المؤمن عن االنتماء إلى مشــروع في قضاياه السياســية 
واالجتماعيــة، وال يقبــل بأن يعيش أو يتعايــش مع الظلم مهما 
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كانت العناوين والظروف، بل بحسب منطق القرآن بأن اإلنسان 
إذا لــم يتمكــن من مقاومة ومجابهة الظلم ولم يســتطع أن يغير 
الواقــع علــى الظلــم، فعليــه أن يفّعــل مبــدأ الهجــرة عــن الوطن 
والمجتمــع واألحبــاب؛ ألن الرؤيــة القرآنيــة ال تقبــل بــأن تجمد 
مواجهة الظلم ورفع الظلم تحت الظروف الضاغطة ألن اإلنسان 
عندما يعيش مع الظلم فإن النتيجة الطبيعية والتلقائية تكون 
االستســالم والخضوع للطاغوت، وبمقدار ما يستسلم اإلنسان 
للطاغــوت فإنــه يخــرج عن دائرة العبودية هلل. قــال اهلل تعالى: 
ِه 

َ
ْر�نُ الّل

أَ
ُك�نْ ا ْم �ةَ

َ
ل
أَ
وا ا

ُ
ال َ ۚ  �ة ْر�نِ

�أَ
ْ
�نَ �نِ�ي ال �ي َع�نِ �نْ ا ُمْس�ةَ

َ وا ُك�نّ
ُ
ال َ >�ة

ًرا<1                                                                                                              ُمۖ  َوَ�اَء�ةْ َمِ��ي
َه�نَّ َ َواُهْم �ب

أْ
َك َما �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ َهاۚ  �ن �ي ُروا �نِ َها�بِ �ةُ َواِ�َع�ةً �نَ

هــذه اآليــة تريــد أن تؤســس لثقافــة قرآنيــة عميقــة قائمة على 
 
ً
مواجهــة ورفــض الظلــم، فالحســين؟ع؟ عندما يكون مســتعدا
تعتبــر  كانــت  التــي  "المنطقــة  المنــورة  المدينــة  مــن  للهجــرة 
وطنــه في تلك المرحلة"، فإنــه يريد أن يبرز رفضه ومواجهته 
للظلــم، وانتمــاءه الواســع والعميــق لســاحة ودائــرة التوحيــد، 
كل من ينتمــي إلى خطه ومدرســته عليه في  وهــذا يعنــي بــأن 
مرحلــة مــن المراحــل أن يتقبــل الهجــرة من الوطــن والمجتمع 
كخطــوة حصرية أخيرة في إعــالن المفاصلة مع الظلم والجور 
والطغيــان، بحســب المنطــق القرآنــي والحســيني فــإن هنــاك 

1. النساء: ٩7
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مفارقــة غريبــة وعجيبة عند من يقبل الروح الحســينية والرضا 
بالظلم والطغيان.

القيمة الثالثة: تحرير إرادة األمة: أن الطغاة يستخدمون سالحين  	
في مواجهة ورفض حركة األمة وهما: اإلفســاد والتخويف لكي 
يســلبوا األمــة إرادتها ووعيها وبصيرتهــا، وبطبيعة الحال عندما 
إرادته فإنه يستســلم ويخضــع للواقع  يفقــد اإلنســان بصيرتــه و
الظالــم، وقد أشــار القرآن إلى نمــاذج عديدة من ضمنها عالقة 
وا  �نَُّهْم َكا�نُ َطاُعوُ�ۚ  اإِ

أَ
ا َ ْوَمُ� �ن  �ةَ

�نَّ �نَ اْ��ةَ َ فرعون مع قومه، قال اهلل: >�ن
<1 حيث تمكن فرعون من استخفاف قومه بسلب  �نَ �ي اِ��ةِ َ ْوًما �ن �ةَ
إرادتهــم ووعيهم، فأصبحوا ال يريــدون الحركة واإلرادة والتغيير.                                                                                              
المنطقــة  فــي  السياســي  واقعنــا  يقــرأ  مــن  بــأن  اليــوم  أعتقــد 
تبــدأ فــي  الســلطوية الظالمــة قبــل أن  بــأن األنظمــة  ســيجد 
المعركــة األمنيــة علــى الشــعوب، فإنهــا عملــت علــى حــرب 
ثقافيــة فــي إطــار الوعــي حتــى تســلب األمــة إرادتهــا ووعيهــا، 
واســتطاعت أن تنتــج مفاهيــم جديدة تتالءم مــع أخالقيات 
كمــا يعّبــر عنه الشــهيد الصــدر، هذه األخالقيــة التي  الهزيمــة 
أراد  الحســين؟ع؟  واإلمــام  والثــورة،  والقيــام  النهــوض  ترفــض 
بثورتــه، بقيامــه، بتضحيتــه أن يســتبدل أخالقيــات الهزيمــة 
بأخالقيــات الثــورة والشــجاعة والصبــر واإلرادة ومــا إلى ذلك.                                                                                            
مــا أريــد أن أقوله بــأن القيم الحســينية ذات الطابــع النهضوي 

1. الزخرف: 54



34

عاشوراء البحرين 2019 

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2019   العدد الثالث

نحــن بحاجــة في هذه المرحلة إلى إعــادة تظهيرها وتثويرها، 
 في التحديــات الواقعة في المنطقــة، نحن في هذه 

ً
خصوصــا

األيام نحضر هذه المجالس لكي نجدد بيعتنا مع الحسين؟ع؟، 
ونلبي اســتغاثة الحســين؟ع؟، ونؤكد بأن هويتنا األسياســية في 
خضــام الصراع هي الهوية الحســينية الجهاديــة، ومن الواضح 
كل هذه المعارك في المنطقة تريد أن تســتهدف المشروع  بأن 
اإلســالمي المقاوم الــذي بات في موضع المقاومة، واالســتكبار 
والســعوديين  الصهيونييــن  مــن  المنطقــة  فــي  باســتمداداته 
والخليفييــن عندمــا يواجهــون هــذا المشــروع ألنهــم ال يريدون 
لإلسالم أن يتقدم ويكون في مواقع التأثير والعزة والكرامة، لكن 
هــذا المشــروع متــى ما ســار على خط الحســين، خــط التوكل 
إعــارة الجماجــم هلل والنظر إلى أقصى  علــى اهلل والتســليم هلل و
كان  كما  األهداف فإن هذا المشروع سيجد بأن النصر حليفه 

النصر حليفه في المواضع السابقة.

آخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين



المسلم بين المسؤولية وحماية نفسه
فضيلة الشيخ عبداهلل الصالح

4 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

وأفضــل الصــالة والســالم على أشــرف الخلــق والمرســلين أجمعين 
محمــد وعلى آل بيتــه الطيبين الطاهرين وأصحابــه المنتجبين واللعن 

الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

 من أصحاب اإلمام الصادق؟ع؟ إلى اإلمام الصادق؟ع؟ 
ٌ

جاء رجل
وقــال: "يابــن رســول اهلل اســأل اهلل أن يدخلنــي الجنــة، فرفــع اإلمام يده 
وقال: اللهم ال تخرجه منها، فقال الســائل: يابن رســول سألتك أن تسأل 
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اهلل أن يدخلنــي الجنــة، قــال: ألســت توالينا؟ قال: بلى يابن رســول اهلل، 
 أنت في الجنة".

ً
قال: إذا

تقــوم  أن  إلــى  و األزل  منــذ  يتصارعــان  الحيــاة  فــي هــذه  خطــان 
الســاعة، خط األنبياء واألئمة والمصلحون، وخط الشــيطان، األنبياء 
والمصلحون ومن يسيرون على خطعم يرفعون راية التوحيد واإلصالح 
والعمل الصالح والعدل والمساواة والتقوى والكرامة اإللهية الخالصة في 
كل مكان، وأعدائهم يرفعون راية االســتئثار واالســتبداد والظلم والتمييز 
كل شــيء، لذلــك العــداء للديــن والقيــم  والطبقيــة واالســتحواذ علــى 
ليســت جديــدة، قبــل أن يخلق اهلل؟زع؟ الخلق بدأ إبليس في مشــروعه 
االســتكباري الكبير باالســتبداد عن الســجود آلدم، وعلى زمن نبينا نوح، 
كان يرفع راية الشــيطان وهناك من  وعلى زمن باقي األنبياء، هناك من 
كان يرفع راية التوحيد واإلخالص، ولن يأتي زمن على األمة أفضل من 
زمــن النبــي محمد؟لص؟، زمــن العدالة والرفاه واإلصــالح والقيم وعيش 
النــاس مــن أجــل البناء والتعميــر والتوحيد والتجســيد النمــوذج اإللهي 
 للجنة التي يعيش 

ً
 ونموذجا

ً
الــذي أراده اهلل؟زع؟ أن يكــون مثااًل ومقدمة

فيها الجميع باطمئنان وسالم بدون أحقاد وأضغان، لكن تسافل الزمن 
حتــى بلــغ االنحــدار والفســاد أوّجه، عندمــا حرفت الخالفــة عن أمير 
المؤمنيــن؟ع؟ وجاء مــن يحمل نفس الدنيا والمصلحة واالســتئثار، »ال 
تجتمع اإلمامة والنبوة« مقولة أرضية ال عالقة لها بالســماء، اهلل؟زع؟  هو 

من يقرر من يجتمع و من ال يجتمع.

فأنتــم أيهــا األخوة األعــزاء على خط األنبيــاء واألئمة، وخطهم هو 
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الجهاد واإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة الطغيان 
إيقاف الفساد واالنحدار في األمة، وال يمكن لإلنسان أن يحمل هذه  و
 من نفســه وماله ووقته وكل ما يملكه؛ ألنه 

ً
المهمة إال ويدفع ثمنا غاليا

هذه سنة الحياة، ال يمكن أن تبنى الحياة إال بهكذا طريقة.

اليــوم عــن رمــٌز عظيــم مــن رمــوز هــذه األمــة،  عندمــا نتحــدث 
كبيرة من شخصيات هذه األمة، ومن خط األنبياء واألئمة   

ٌ
وشــخصية

والمصلحين، مسلم بن عقيل وما أدراك ما مسلم، شاء اهلل وتآمر الناس 
لتــكال المثالــب إلى هذه العائلة الثفوة المختارة من قبل اهلل؟ج؟، فكل 
كان يقلل من قيمتها، فالحديث عن عقيل والد مسلم هو من  من يأتي 
الشــخصيات الكبيرة في اإلســالم، ســأل أمير المؤمنين؟ع؟ النبي؟لص؟ 
، واهلل إني ألحبه حبين، حٌب 

ً
 من األيام، فقــال: "أراك تحب عقيال

ً
يومــا

له، وحب لحب أبي طالٍب له".

 رجــل المهمــات الصعبــة عنــد اإلمــام 
ً
مســلم بــن عقيــل؟س؟ أيضــا

الحســين؟ع؟، ويكفــي الحديــث الــذي قاله؟ع؟ عندما أرســله إلى أهل 
الكوفة: "إني مرسله لكم أخي وابن عمي، وثقتي من أهل بيتي"، لنقرأ في 
كتــب التاريخ ماذا يقولون عن مســلم، أضعفهــم يقول: خانته الحكمة. 
اإلمــام؟ع؟ يقــول وثقتــي من أهل بيتي وهناك مــن يتهمه بالجبن وعدم 

الحسم.

كبيرة  فــي الحقيقــة الموضــوع الذي ذهب إليه مســلم هــي وظيفة 
ومهمــة، وقــد وضــح لــه اإلمــام الحســين؟ع؟ أهــل الكوفة حيــن قال له 
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 يتغير. قالوا بأن اإلمام الحســين 
ً
بــأن أهــل الكوفة اليوم لديهم رأي وغدا

لــم يعــرف أهــل الكوفــة، لكــن اإلمــام؟ع؟ يــؤدي التكليف الــذي عليه، 
وعندما يقتدي اإلنســان باألئمــة واألنبياء واألوصياء والمصلحين، فإنه 
يســير على طريق هدًى وال يخاف لومة الئم، هذا شــرعي أو غير شرعي، 
صحيح أو غير صحيح، يجب علينا إتباع اهلل األئمة واألنبياء والرسل، 
 بكتاب اهلل وسنة 

ً
الذين يسيرون على هذا الخط هم أشد الناس تمسكا

نبيه؟لص؟ وبسيرة األئمة األطهار؟مهع؟.

، إنما خرجت لطلب اإلصالح 
ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
"إني لم أخرج أشرا

فــي أمــة جــدي، أريد أن آمــر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأســير بســيرة 
جدي محمد؟لص؟ وأبي علي؟ع؟".

هــذه الســيرة التــي ســار عليهــا اإلمــام الحســين؟ع؟، عندمــا يصــل 
 فاســق فاجر شــارب 

ٌ
حد الفســاد واالنهيار إلى أن يتولى على األمة رجل

الخمور قاتل النفس المحترمة، ال طريق إال الطريق الرســالي الكبير أمام 
هذا الظالم، أنت عندما تســاهم في هذا المشــروع فقد حملت رســالة 

األنبياء واألئمة؟مهع؟ والمصلحين الذين ساروا على هذا الطريق.

كانت النتيجة  كانــت النتيجة تحدد بوصلة الثائرين؟ متــى  متــى 
هي التي تحدد األسلوب التي تتبعه؟ ألن النصر من عند اهلل؟زع؟، علينا 
التكليــف والنصــر مــن عند اهلل، قــد ُيعطى وقد ال ُيعطــى، ال يوجد على 
األرض أفضل من هؤالء الخمسة الذي جمعهم الكساء، وفي يوم عاشوراء 
ال يوجد أعظم من شــخص أبي عبداهلل الحســين؟ع؟، واإلمام؟ع؟ ليس 
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كانوا يريدون أن يطمســوا  ع وداســوه بالخيول، بنو أمية  فقط ُقتل بل ُقّطِ
هــذه الجريمــة لذلك فعلــوا باإلمام الحســين؟ع؟ ما فعلــوا، لكن النصر 
مــن عنــد اهلل؟زع؟، الحســين؟ع؟ لم ينتصر وســبيت نســائه وأهــل بيته، 
كل األرض ينادي  ولكن اهلل؟زع؟ حفظ هذا المشروع اإللهي وأبقاه، اليوم 

كان يعلم يزيد بالمستقبل لما قام بهذا العمل. يا حسين، لو 

مســلم بــن عقيل رجل المهمــات الصعبة، الذي تحمــل هذا الدور 
إيقاف االنهيــار الكبير التــي وصلت إليه  الكبيــر إليقــاظ هذه الشــعلة و
األمــة، ألــم يعلــم مســلم أهــل الكوفــة؟ ألــم يكن مســلم في الكوفــة أيام 
خالفة علي بن أبي طالب؟ع؟؟ مســلم قد تربى عند علي؟ع؟ وتحت 
عنايتــه وبرفقــة الحســن والحســين، لذلــك اإلمــام الحســين؟ع؟ يقــول: 
كان يعــرف أهــل الكوفــة، لكــن لكــي يقف  "أخــي وابــن عمــي"، مســلم 
هــذا االنهيــار يحتاج الناس إلى انفجار فــي الضمير لكي يصحوا أولئك 
الغافلــون النائمــون الهائمون في أحــالٍم وردية، لن يأتي إصالح في هذا 
الكــون إال من خالل رســالة محمــد؟لص؟، فالذين يريدون اإلصالح عن 

ى فإنهم يعيشون األوهام. طرق أخر

الثــورة  هــذه  الصحيــح؟  والطريــق  العدالــة  هــي  أيــن  اآلن  ى  لنــر
كله هذه  اإليرانيــة المباركة تســعى لتحقيــق العدالة، وقد واجــه العالم 
الثــورة المباركــة ألنهــا طريــق اهلل؟زع؟، طريق العــدل والمســاواة والصالح 
واإلصــالح، لذلــك يجــب أن ندافــع عــن أولئــك الذيــن يحملــون هــذا 
 وتفضاًل أن 

ً
 وترفــا

ً
المشــعل ويســيرون فــي هــذا الطريــق، ليــس مســتحبا

كل  تدافع عن المؤمنين الذين يسيرون على خط الرسالة، واجٌب على 



مؤمن أن يدافع عن هذا الطريق ويقف في هذا الطريق، مهما قدم فيه 
كبير، واجــٌب علينا أن  فهــو يبقــى مقصــر ألن حجم االنهيــار واالنحدار 
كالقابــض علــى الجمر، جمــر الغربة والتشــريد والفقر  نتمســك بالخــط 
والعذاب، جمر مســلم بن عقيل هذا الفاضل العظيم الذي يبحث في 
أزقة الكوفة عن داٍر ينام فيها، هذا ربيب علي بن أبي طالب؟ع؟ يقف 
 رأسه أمام باب طوعة يريد أن ينام الليلة فقط، هذا هو الوضع 

ً
منكسا

 ، فهنا ضرورة الدفاع عن الذين يسيرون في 
ً
الموجود، لكن عاقبتها خيرا

هذا الطريق والنهج.

كل  مســلم بــن عقيــل ذلك الشــخص المؤمن الصادق الذي جّســد 
معاني التضحية والفداء والبصيرة التي انطلق منها ومن أجلها، مســلم 
ليــس جاهــٍل أو ســاذج مثلما يكتــب بعض الكتاب حيــث يقولون بأن 
كالم أهل الكوفة، لكنه أتى لكي يجسد هذه  مســلم ســاذج واستمع إلى 
كان مــن الممكــن بــأن يقتــل عبيداهلل ابــن زياد في بيــت هاني،  القيــم، 
والفرصــة مؤاتيــة وكل األمــور مرتبــة، مســلم أتــى لكي يجّســد المشــروع 

اإللهي.

كانوا يقولون للنبي؟لص؟ بأنك  خط الرســالة من القديم إلــى اآلن، 
كــذاب وســاحر، حاولــوا أن يرهبونــه ويؤذونــه وأن يقتلــوه، وكان يعــرف 
أصحاب هذه المحاولة، أمير المؤمنين والحسن والحسين واألئمة؟مهع؟ 
 إال واســتخدموه ضدهم، 

ً
 دنيئا

ً
، ولم يدخر األعداء أســلوبا

ً
قتلــوا جميعــا

 بأن الطغاة يستخدمون هذه األساليب بل استخدموا 
ً
فاآلن ليس غريبا

القليــل القليــل مما اســتخدموه مــع األئمة؟مهع؟، فمــن يتكلم على خط 
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األنبياء فاعلم أنه في خط الطواغيت، وعندما تجســد نســاء البحرين 
كل شــيء، طوعــة ومســلم  دور طوعــة المؤمنــة المضحيــة التــي نســت 
، فاليوم أتباع مسلم يملؤون البقاع والعالم في الكوفة 

ً
كالهما رسما خطا

إيــران ولبنــان وســوريا واليمــن وكل بقــاع األرض، ال  والعــراق والبحريــن و
تغيب الشــمس اليوم عن أتباع الحســين؟ع؟ ومسلم، وال تغيب الشمس 
عن أتباع طوعة؛ فنساء البحرين قد جّسدوا دور طوعة المؤمنة والدور 
كل أصنــاف اإلهانــة والتعذيــب والســجن  الزينبــي العظيــم، وتحملــّن 
واالحتقار واالســتهتار وحتى مقدســاتهّن للدفاع عن هذه القيم، ُتسجن 
نســاء البحريــن ألنهــن آويّن الســائرين على خط محمــد؟لص؟، وتخرج 
واحــد منهــّن وتقــول ألمّي الشــهيدين علي العــرب وأحمــد الماللي: "ما 
فعلتــه ال يســاوي ذرة تــراب تحت قدمــّي هذين الشــهيدين". هي طوعة 

البحرين.

نعــم، أنتــم فــي الجنــة، فأســألوا اهلل أن ال يخرجكــم منهــا، اإلمــام 
 
ً
الصــادق؟ع؟ قــال: "ألســت توالينا؟ قــال: بلى يابن رســول اهلل، قــال: إذا
أنت في الجنة". هذا الخط هو الخط األصيل والطريق الصحيح وخط 
كونوا علــى ثقة بأن النتائج ليســت هي  األنبيــاء واألئمــة والمصلحيــن، 
التي تقرر صحة الخط أم عدمه، بقاء هذه الرســالة والقيم هي نتيجة 
التضحيــات التــي تقوم بها هذه األمة، وبقاء البحرين على خط رســول 
اهلل؟لص؟ وأهل البيت؟مهع؟ الذي انتهجته منذ أوائل انبزاغ فجر الدعوة 
اإلســالمية ولــم تغــادره لحظــة مــن لحظــات، هــو نتيجــة التضحيات 

كمة التي قام بها األجداد واآلباء والتي تقومون بها أنتم. المترا
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نســأل اهلل؟ج؟ أن يثبتنــا علــى واليتهــم واالقتداء بهم وعــدم مغادرة 
كان المتندريــن والمنظرين وأصحــاب المصالح الخاصة  الخــط مهمــا 
وأعــوان الســالطين الذيــن يحرفــون الحــق ويزيفونــه، نحن إن شــاء اهلل 
ثابتون على خط الحسين؟ع؟، ال نترك هذا الخط حتى يحقق اهلل؟زع؟ 
 في أعناق الجميع ألن هذه 

ٌ
كلمته العليا في هذا األرض، والبحرين أمانة

الجوهرة الثمينة النقية التي ما دخلها الشرك وال الكفر وال النفاق وبقت 
كما  مواليــة ومعتقدة، وســتأتي الســاعة التي تتحقق فيها هــذه المكانة 
كانــت المدينــة المنورة هــي أول مكان أقيــم فيها الصالة، فــإن بحريننا 
كما  ى هــي ثاني مــكان أقيمت فيها صــالة الجمعة وهي ســتبقى  الكبــر
كانت موالية بجهودكم وبتضحياتكم وعملكم الدؤوب من أجل إسقاط 

االستبداد والطغيان والتحريف.

كالٍم  نسأل اهلل لنا ولكم ولكل المخلصين المؤمنين أن ال يتأثروا بأي 
هنــا وهنــاك، وان يثقــوا بأنهم علــى الطريق الصائب الــذي ال لبس فيه، 
ى على  كل تضحياتهــم هــو بعين اهلل، ولن يجــري علينا غير ما جر وأن 
ى على الحســين؟ع؟ وأصحاب الحسين؟مهع؟،فمســلم  أســالفنا، ما جر
كل شــخصيٍة  بن عقيل؟س؟ قد استشــهد ولكن مســلم موجود اليوم في 

تحمل الرسالة.

نســأل اهلل أن يبصرنــا لدينــه ودنيــاه وينصرنا لدينه وال يســتبدل بنا 
غيرنا وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.



كربالء؟ كنت في  ماذا لو 
فضيلة الشيخ ياسر الصالح
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مــاذا لــو عاد بنا الزمن إلى الوراء ووجدنا أنفســنا في وســط المعركة 
فــي يــوم العاشــر من محــرم، بيــن جبهتين، جبهــة اإلمام الحســين؟ع؟ 
وأصحابــه القلــة، وجبهة يزيد ومعســكره الضخم وجيشــه الجرار، ماذا 
كنــا ننصــر اإلمــام الحســين؟ع؟؟ لــن يتــردد  ى  كربــالء؟ أتــر كنــا فــي  لــو 
أي شــخٍص منكــم فــي اإلجابــة بالنعم، ونحن مــن نلهج منــذ صغرنا يا 
«، ولكن أريــد اليوم أن نقــف اليوم 

ً
 عظيمــا

ً
كنــا معكــم فنفوز فــوزا »ليتنــا 

 ســتكون النصرة 
ً
كربالء؟ هــل حتما كنا فــي  عنــد هــذا الســؤال: مــاذا لو 

كانت هكــذا، لماذا نصر اإلمام ثلــة قليلة؟ أين  مباشــرًة بــال تــردد؟ فإذا 
كبير،   

ً
كان عدد المسلمين في ذلك الوقت؟ عدد جدا كم  بقية األمة؟ 

كان فقط أربعة مالييــن، أين هم؟  حســب الروايــات تقــول في الكوفــة 
كان يريد أن  لمــاذا أصحاب اإلمام الحســين ثلة قليلــة؟ نعم هناك من 
ينصــر اإلمــام الحســين؟ع؟ لكنه ُمِنع، مثــاًل في الكوفة هنــاك من ُوِضع 
فــي الســجن لكي ال ينصــر اإلمام الحســين؟ع؟ ومنهم المختــار، هنالك 
كربالء ولكنه ُمِنع، تقول بعض الروايات بأن هناك  من أراد أن يصل إلى 
كثر من 500 شــخص  كانوا أ ى،  مجموعــة خرجــت مــن البحرين الكبــر
كربــالء، وهنالك من وصل  لكنهــم منعــوا ولن يســمحوا لهم الوصول إلى 
، ولكن مع 

ً
 أو وصلــه خبــر اإلمــام الحســين متأخــرا

ً
كربــالء متأخــرا إلــى 

ذلــك أيــن بقيــة الناس، أين الشــيعة والمؤمنــون؟ لماذا لــم ينصر اإلمام 
الحســين؟ع؟ إال تلك الثلة؟ أتصور بأننا نقف عند هذا الســؤال ونســأل 
أنفســنا وهــذا يحتــاج إلى وقفــة حقيقية ألننــا في اللحظــة األولى نقول 
 إلى التاريخ، فإننا 

ً
بأننا ســننصر اإلمام الحســين؟ع؟ بال شــك، لنعد معا
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كان يقف في  كربــالء  ى بــأن اإلمــام الحســين؟ع؟ فــي طريقه إلــى  ســنر
مواقف ويذهب بنفســه إلى أناس أو يرســل إليهم، هناك من اســتجاب 
كزهيــر بــن القيــن وامرأته شــجعته علــى اســتجابة اإلمام الحســين؟ع؟، 
وهناك شــخص اســمه عبيداهلل بــن الحر الجحفي لم يســتجب لإلمام 
الحســين؟ع؟ وقــال بأن فرســي بألــف وما طلبني بها أحــد إال ولم يلحق 

بي، فقال له اإلمام؟ع؟: ال حاجة لنا بفرسك.

هذان نموذجان ومن الممكن أنا أو انت أن نكون من النموذجين، 
شــخص يســتجيب وشــخص لــم يســتجيب، لمــاذا أحدهم اســتجاب 
، لو اإلنســان خالل عشــرة 

ً
واآلخــر لــم يســتجيب؟ هذا ســؤال مهم جدا

محرم يفكر بهذا التفكير بأنه هل فعاًل سوف أنصر اإلمام الحسين؟ع؟ 
 صعب.

ً
كربالء؟ سؤال جدا كنت في  لو 

 علــى اعتقاداتنا، ما 
ٌ

الحظــوا أخوانــي بــأن ســلوكنا وأفعالنــا مبتنيــة
اعتقــد بــه يترجم إلى عمــل، ولذلك من الصعــب أن أقدم على عمل ال 
أؤمــن بــه، مــن يؤمن بأن هذا الشــيء ملٌك له لن يتخلــي عنه، الحظوا 
كل واحٍد منهم يســحب  األطفال عندما يلعبون ويصبح شــجار بينهم، 
اللعبة اتجاه نفسه، لماذا لن يتخلى عنها الطفل؟ ألنه يعتقد بأنه ملٌك 
 
ً
كذلــك نحــن إذا جاء شــخص وطلب منــي هاتفي، فإننــي تلقائيا لــه، 
 ما أعتقد به يؤثر على ســلوكي وعملي 

ً
أتردد في إعطائه ألنه هاتفي، إذا

وردات فعلي، لذلك من يريد أن ينصر المولى أبا عبداهلل الحسين؟س؟ 
إيمانه قوية، يجب أن يكون  كأنصار الحســين ال بد أن تكون عقيدته و
 لكي أقدم مالي ونفسي وكل ما لدي في سبيل اهلل؟ج؟، 

ً
إيماني باهلل قويا
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كان إيماني متزلزل فإني ال أصل إلى مرحلة أقدم فيها مالي هلل؟ج؟،  إذا 
 على 

ً
كثيــرا كان يؤكد  كربــالء  لذلــك اإلمــام الحســين؟ع؟ قبــل حادثــة 

كيد  كلــه عقائد وتأ القضايــا العقائديــة واإليمــان باهلل؟ج؟، دعــاء عرفة 
كل مــا لدينــا هلل؟ج؟، اإلمام الحســين؟ع؟ في  علــى اإليمــان بــاهلل وبــأن 
كلها لك يا  دعــاء عرفــة يســتعرض جوارحه وأعضــاء بدنه ويقول بأنهــا 
كل شــيء من دون تفكير،  ى في يوم عاشــوراء بأنه يقدم  ربي، لذلك نر

 ألن عقيدتهم قوية.
ً
وأصحاب الحسين أيضا

إذا نريــد أن نفكــر بأننــا هل ممكــن أن ننصر اإلمام الحســين؟ع؟ لو 
إيماننا وأمورنا  كربــالء أو ال، فإننــا ال بد أن نصحــح اعتقاداتنــا و كنــا فــي 

 من دون أي تردد.
ً
الداخلية لكي يكون السلوك تلقائيا

كلمــا ســألوك أجبــت بــال  عمــر ســأل أميــر المؤمنيــن؟ع؟: مــا لــك 
كم هذه؟ فأجاب عمر، فقال  تردد؟ فأشــار له اإلمام؟ع؟ بيده وقال له 
لــه اإلمــام؟ع؟: لمــاذا أجبت بســرعة؟ قال عمــر: بأنه بديهــي، فقال له 

كل شيء بالنسبة لي بديهي.  
ً
اإلمام؟ع؟: أنا أيضا

كان إيماننا وعقيدتنا قوية فإن أفعالنا سوف تكون مباشرة  نحن إذا 
، أصبح أصعب 

ً
كلما أصبح الثمن غاليا مــن دون تفكيــر، ثم الحظوا بأن 

 نعطيه 
ً
تقديمه، مثاًل إذا أتى رجل فقير وطلب مبلغ بســيط، فإننا فورا

المبلــغ مــن دون تــردد، أمــا إذا جــاء شــخص وقــال لــي بأننــي ال أمتلــك 
ثالجــة فــي بيتــي، أعطنــي مبلــغ ثالجة، هنــا يبــدأ الصــراع الداخلي، 
أعطيه نصف أو ربع المبلغ أو ال أعطيه، ومثاًل شــخص يقول ليس لدي 
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قــوت يومــي، فهنا الموضوع حول إعطائه طعامي والبقاء بالجوع، أهل 
ا  ً �ن ِ� ِمْسِك�ي ِ

ٰ� ُ��بّ
َ
َعاَم َعل ْطِعُمو�نَ الّطَ ُ البيت؟مهع؟ في القصة المعروفة >َو�ي

 صار التقديم أصعب، فكيف 
ً
ًرا<1، فكلما أصبح الثمن غاليا ِ��ي

أَ
ًما َوا �ي �ةِ َ َو�ي

إذا وصــل بنــا الحــال إلــى تقديــم النفس، فهــل هناك أغلى مــن النفس؟ 
عندما يكون التقديم بالنفس فإن الشــخص يقول لإلمام الحســين؟ع؟ 

خذ فرسي.

كان يتمنى رؤيــة اإلمام صاحــب العصر  ينقــل بــأن هنــاك شــخص 
والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وكان يقوم باألعمال والمستحبات 
من أجل اللقاء باإلمام؟جع؟، في غرفة مظلمٍة سجد بحرقة قلب وهو 
 يقول 

ً
يبكي ويطلب اللقاء باإلمام؟جع؟، في تلك اللحظة سمع شخصا

له: ارفع رأســك، فرفع رأســه ورأى شــخص جميل نوراني أمامه ويســأله: 
ى اإلمام  كنت أطلــب أن أر كنــت تطلــب مــن اهلل؟زع؟؟ فقال لــه:  مــاذا 
صاحــب العصــر والزمان؟جع؟، فقال: ها أنا ذا، مــاذا تريد مني؟ فقال 
كــون من أنصارك، فقــال له اإلمام؟جع؟:  لــه: أريــد أن أقّبــل قدميك وأ
بــأن أنصــاري لديهم شــروط وامتحانات يجب أن ينجحــوا فيها، فقال 
له: أنا مســتعد لكل شــيء، فبدأ اإلمام؟جع؟ بإعطاء األوامر والشخص 
 اإلمــام؟جع؟ يأمر باألمــور األصعــب، فقال له 

ً
ينفــذ، وهكــذا تدريجيــا

اإلمام؟جع؟: بيتك ملكك أم إيجار؟ قال الشــخص: بأنه ملكي، فقال 
له اإلمام؟جع؟: بأن هذا البيت نصفه مغصوب، أبيك غاصب نصف 
هذا البيت من عمك واآلن أبيك وعمك غير موجودين في الدنيا ولكن 

1. اإلنسان: 8
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أبنــاء عمــك موجوديــن، فعليــك إمــا أن ترجــع نصــف البيــت إليهم أو 
 ويقول لنفســه 

ً
كان مترددا تتصافــى معهــم حوله، فأراد أن يذهب لكنه 

هــل هــذا الــكالم صحيــح أم ال؟ فقــال له اإلمــام؟جع؟: تذهــب أم ال؟ 
 ذهب وحل المشكلة معهم ورجع، بعد ذلك قال له اإلمام؟جع؟ 

ً
ففورا

 وهو زوجتك الحالية ليســت بزوجتك ألنها 
ً
 آخر أيضا

ً
بأن هناك شــيئا

كانــت أختــك في الرضاعة، فيجب عليــك اآلن بال فاصلة أن تنفصل 
عنهــا، فغضب الشــخص وبدأ يصــرخ: من يقول بأنك أنت اإلمام وأنت 
شــخص مجنــون وخرج من الغرفــة وهو يصرخ، ثم التفــت إلى الخلف 

 ال يوجد فيه أحد.
ً
فشاهد بأن المكان خاليا

كل شــخص ينجــح فــي االمتحــان، لذلك هــذا الســؤال بأننا  ليــس 
 ،

ً
كربالء هل ســننصر اإلمام الحســين؟ع؟ ليس ســؤااًل بســيطا كنا في  لو 

كنا معك« لكن الموضوع ليس فقط   نقول »يا ليتنــا 
ً
صحيــح بأننــا يوميا

باللســان، نحن اآلن ليس في زمن اإلمام الحســين؟س؟، من الممكن بأن 
ى  اإلمــام فــي زمن من األزمنــة يطلب مني تقديم الــروح وفي أزمنة أخر
 أن يختبر نفســه وهل هو 

ً
يطلــب مني شــيء آخــر، فعلى اإلنســان دائما

مســتعد بــأن يضحي في ســبيل اهلل، لنذكــر مثااًل، أنا أعمــل في التجارة 
وهناك مصلحة لي جائزة وهناك مصلحة محّرمة، فعند هذا المفترق 

هل نقدم المصلحة الجائزة أم المحرمة؟

كربالء، هل سننصر اإلمام الحسين؟ع؟؟، سؤال  كنا في   ماذا لو 
ً
إذا

كلما  يحتــاج إلــى تفكيــر، وهــذا التفكير يعتمد علــى إيماني واعتقــادي، 
كثر وأقــوى، أحد  كان ســلوكي أ كلمــا  قمــت بتقويــة إيمانــي وعقائــدي 
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أصحــاب اإلمام الحســين؟ع؟ حينمــا أذن أذان الظهر في يوم عاشــوراء 
قال لإلمام بأنه أذن أذان الظهر، فقال له اإلمام: نعم.

لنتخبر أنفســنا حينما يأذن، هل نقوم نصلي أم نقدم العمل الذي 
في أيدينا أمام الصالة؟

ۚ  َوَما  َكا�ةَ وا الرنَّ �ةُ
آ
ا�ةَ َوا

َ
ل ُموا الّ�َ �ي �ةِ

أَ
اآليــة التــي بدأنــا فيهــا حديثنــا: > َوا

ٌرِ <1، ال  ِ��ي َ و�نَ �ب
ُ
ْعَمل َما �ةَ َه �بِ

َ
�نَّ الّل هۗ  اإِ

َ
َد الّل ُدوُ� ِع�ن �بِ

ٍر �ةَ �يْ
�نْ �نَ م ّمِ

ُ
ِسك �نُ �ن

ُموا ِل�أَ ّدِ �ةَ �ةُ
كل هدف لديك يجب الســعي  تعتقد بأن ما تقوم به هو عشــوائي، بل 
 في 

ً
ى نتيجتــه عند اهلل، أيضا إلــى الوصــول إليه، وكلما عملت ســوف تر

ُ�ْرُكْم<2، يجب علينا الحركة أواًل، فمنا  �ن َ َه �ي
َ
ُ�ُروا الّل �ن �ن �ةَ ى: >اإِ آية أخر

الحركة وعليه البركة.

اإلمــام  أنصــار  مــن  نكــون  بــأن   
ً
يوفقنــا جميعــا أن  نســأل اهلل؟زع؟ 

كربــالء، ففي هذا الزمــن، ونصرة اإلمام  الحســين؟ع؟، فــإن لــم نكن في 
الحســين ال تتوقف على شــيء واحد، فلنربي ونؤدب أنفسنا على نصرة 
 عندما نقرأ فــي المآتم وفي بيوتنــا بأننا يا 

ً
اإلمــام الحســين، حتــى يوميا

كنا معكم، نكون صادقين في ذلك. ليتنا 

التوفيــق، توفيــق نصــرة اإلمــام   هــذا 
ً
لــي ولكــم جميعــا اســأل اهلل 

الحسين؟ع؟ والدين واهلل، إنه سميع مجيب الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين.

1. البقرة: 110

٢. محمد: 7





الشعائر بين الشكل والمضمون
فضيلة السيد مرتضى السندي

6 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل تعالى من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

والصالة والســالم على أشــرف الخلق والمرسلين محمٍد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين

السالم عليكم أيها األخوة ورحمة اهلل وبركاته

ــْت ِبِفناِئَك 
ّ
تي َحل

ّ
ــى االْرواِح ال

َ
ْيــَك َيــا أَبا َعْبــِداهلِل َوَعل

َ
ــألُم َعل »الّسَ

هاُر، َيا أَبا   َوالّنَ
ُ

 ما َبِقيــُت َوَبِقَي اللْيــل
ً
 َســالُم اهلِل أَبدا

ً
ــْم ِمّنــي َجميعا

ُ
ْيك

َ
َعل

ْينا 
َ
 ِبَك َعل

ُ
ْت وَعُظَمْت الُمِصيَبــة

ّ
 ، وَجل

ُ
ــة ِزّيَ َقــْد َعُظَمــِت الّرَ

َ
َعْبــِد اهلِل ، ل
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ــَمَواِت  ْت َوَعُظَمْت ُمِصيَبُتَك ِفي الّسَ
َّ
ــى َجِميــِع أْهِل االْســالم ، َوَجل

َ
َوَعل

ِم َوالَجْوِر 
ْ
ل

ُ
َسْت أساَس الّظ  أّسَ

ً
ة ّمَ

ُ
َعَن اهلُل ا

َ
َمَواِت ، َفل ى َجِميِع أْهِل الّسَ

َ
َعل

ْم َعْن 
ُ
ْتك

َ
ــْم َوأزال

ُ
ْم َعْن َمقاِمك

ُ
 َدَفَعْتك

ً
ــة ّمَ

ُ
َعَن اهلُل ا

َ
 الَبْيــِت ، َول

َ
ــْم أْهــل

ُ
ْيك

َ
َعل

ِديَن  ُمَمّهِ
ْ
َعَن اهلُل ال

َ
ْم ، َول

ُ
ْتك

َ
 َقَتل

ً
ة ّمَ

ُ
َعَن اهلُل ا

َ
ُم اهلُل ِفيها ، َول

ُ
َبك

َ
ِتي َرّت

ّ
ُم ال

ُ
َمراِتِبك

ْم ِمْنُهْم َوِمْن أْشــياِعِهْم 
ُ
ْيك

َ
إل ْم ، َبِرْئــُت إلى اهلِل َو

ُ
ْمِكيــِن ِمــْن ِقتاِلك ُهــْم ِبالّتَ

َ
ل

ْم ، َوَحْرٌب ِلَمْن 
ُ
َمك

َ
ٌم ِلَمْن سال

ْ
َوأْتباِعِهْم َوأْوِلياِئِهْم، َيا أَبا َعْبِداهلِل ، إّنِي ِسل

ْم إلى َيْوِم الِقياَمِة«1.
ُ
ك م وعدّوٌ ِلَمْن َعادا

ُ
ْم َوولٌي ِلَمْن واالك

ُ
حاَرَبك

 ومحتــوى، الشــكل الظاهــري لــه آداٌب 
ٌ

للعبــادات والشــعائر شــكل
وشــروط، والمحتوى والمضمون له آداب وشــروٌط أخرى، فمثاًل للصالة 
 للصالة محتوى 

ً
شروط مثل الطهارة واستقبال القبلة وغيرها، ولكن أيضا

َهٰى  �نْ ا�ةَ �ةَ
َ
ل �نَّ الّ�َ كما في قوله تعالى: >اإِ ومضمون آخر وهو النهي عن المنكر 

َكِر<2، البعض يستغرق في اآلداب والشروط الظاهرية  ُم�ن
ْ
اِء َوال َ ْ�سش �نَ

ْ
َع�نِ ال

ويغفل أو يتغافل أو يتعمد إخفاء اآلداب والشروط الباطنية لهذه اآلداب 
أو الشــعائر، بخصوص قضية عاشوراء،فبالنســبة إلحياء قضية عاشوراء، 
 إلحياء قضية وذكرى عاشوراء، 

ٌ
هناك آداب وشروط ظاهرية، وهناك شكل

وهناك مضمون ومحتوى ولب وأهداف إلحياء قضية عاشوراء، البعض 
يتغافل أو يتعمد إخفاء هذه األهداف والمعاني من أجل مصالح ذاتية، 
أمــا الغفلة فهي تكون بســبب الجهل وقلــة الوعي، لذلك نحن نجد بأن 

هناك قراءتين في مسألة إحياء ذكرى عاشوراء:

يارة عاشوراء 1. ز

٢. العنكبوت: 45



القــراءة األولــى: ترتكــز علــى الشــكل، فهــي تركــز علــى أن قضيــة  	
عاشوراء ابتدأت في صبيحة يوم العاشر من محرم في عام61هـ 
 ومأســاة وحرقة في 

ً
وقــد خلفــت فــي ظهيرة ذلك اليــوم فاجعة

 فــي قلوب األمة، وهــذا الجرح 
ً
 غزيرا

ً
القلــوب، وجعلــت جرحــا

 حســرة 
ً

الغائــر الــذي لم ولن يندمل إلى قيام يوم الدين، مخلفة
كل البعد عن  ودمعة في العيون وثقافة في العقول، إال أنها بعيدة 
واقعنا المعاش،وعلى ضوء هذه الرؤية ينبغي لعاشــوراء أن تبقى 
ذكرى تهيج المشاعر الحزينة وتبقى في الزمن الغابر، وينبغي عدم 
جرجرتهــا إلــى واقعنــا لكي ال تفســد علينا أجواء البــكاء والحزن 
كرنفال  والمأســاة، لذلــك إحيــاء ذكرى عاشــوراء قد يتحــول إلى 
كل المفاهيم   عــن 

ً
عالمــي يحمــل طابــع المأســاة والحزن بعيــدا

الحركية التي تســتفز حكام الجور وطغاة العصر، إن هذا الطرح 
والفهم تستفيد منه ثالث فئات:

كثر الناس . 1 حــكام الجــور والطغاة والمفســدين والمجرمين، هم أ
استفادة من هذا الطرح.

المــأ والمحيطيــن والمتمصلحيــن بحــكام الجور الذيــن ترتبط . 2
مصالحهم بمصالح حكام الجور والطغاة.

الجبنــاء والمتخاذلين عن نصــرة الحق، هذا الفهم ال يحملهم غير . 3
مســؤولية البــكاء واللطــم علــى الصــدور والنحيب، فهــم يجدون 
المبــرر والمســّوغ الشــرعي لكــي ال يحملهــم مســؤولية مواجهــة 
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الطغاة والمســتكبرين والفســاد، ويريحهم عن مســؤولية التصدي 
كبيرة في هذا الطريق. لما لمسؤولية التصدي من ضريبة 

أنا ال أستغرب حينما تتشابه مفردات وعبائر وكلمات عبيداهلل ابن 
زيــاد هــذا العصر  وزير داخليــة آل خليفة مع بعض الخطابات الدينية  
الشــاذة التــي تطــرح مــن على منابــر الحســين؟ع؟، هناك تشــابه بل قد 
 
ً
 جديدا

ً
يكــون تطابق في عدم تســييس شــعائر عاشــوراء، هذا ليــس أمرا

 بــل إن هذا األمر قــد ابتدأ منذ اليوم األول الذي خرج فيه اإلمام 
ً
وغريبــا

الحســين؟ع؟، فــي ذلك اليوم بــدؤوا يبروون بأن الحســين قد خرج عن 
حــده فليقتل بســيف جده، هــذه التبريرات والدعــوات التي تدعو إلى 
ى وقضية عاشوراء ليست جديدة بل هي ممتدة من  عدم تسييس ذكر
ذلــك الزمــان الغابر إلــى يومنا هــذا، مبرراتها معروفة وواضحــة ولو يراد 

كل ثقافة عاشوراء عن واقعنا الحركي المعاصر. إبعاد 

القراءة الثانية: في الوقت الذي فيه تركز على اآلداب الظاهرية  	
لإلحيــاء مــن البــكاء والحــزن واللطــم علــى الصــدور والتفجــع 
والمضمــون  المحتــوى  إن  إال  اإلحيــاء،  مظاهــر  مــن  وغيرهــا 
كل شــعيرٍة وكل أدٍب   فــي 

ً
واألهــداف الباطنيــة يكــون حاضــرا

فــي إحيــاء واقعة عاشــوراء، لذلــك يقول اإلمــام الخميني؟ضر؟: 
»إن هــذه الدمــوع هــي دمــوع سياســية تحرك فينا مشــاعر رفض 
الظلــم وطلــب العدالــة ومقارعــة الطغاة« ويقول الســيد الشــهيد 
محمد باقر الصدر؟ضر؟: »إن هذه المواكب هي شوكة في عيون 
الظالميــن« ويقــول الســيد موســى الصــدر؟ضر؟ »أنــا ال أتمكــن أن 
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أفهم أي مأتٍم حسيني إال أن يخرج األبطال ومن يقف في وجه 
كلمة حٍق في وجه ســلطاٍن جائر«،  الظالــم ويــدرب الــذي يقول 
هــذا الفهــم هو الــذي ينقل الــروح في الشــعائر، وينقــل المعركة 
 بين أئمة 

ً
مــن العــام 61 هـــ ليجعلها علــى امتــداد الزمن صراعــا

الحــق والباطــل، بيــن أئمــة الهــدى والضــالل، بيــن أوليــاء اهلل 
كربالء،  كل يوٍم عاشــوراء وكل أرٍض  والطاغــوت، لذلــك يكــون 
هــذا الفهم يســتمد شــرعيته من خطــاب اإلمام الحســين؟ع؟: 
إنما خرجت   و

ً
 وال ظالما

ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
»إني لم أخرج أشرا

لطلــب اإلصــالح فــي أمة جدي، أريــد أن آمر بالمعــروف وأنهى 
عــن المنكــر«، وقوله؟ع؟: »أيها الناس إن رســول اهلل؟لص؟ قال: 
 لعهده 

ً
كثــا  لحــرم اهلل نا

ً
 مســتحال

ً
 جائرا

ً
مــن رأى منكــم ســلطانا

 لســنة رســول اهلل يعمل فــي عباده باإلثــم والعدوان فلم 
ً
مخالفــا

 على اهلل أن يدخله مدخله«، 
ً
كان حقا يغير عليه بقوٍل أو بفعل، 

من هذه المدرســة تخرج شــبابنا الذين يملؤون الســجون اليوم 
في البحرين، ومن هذه المدرســة تخرج لنا الشهيد رضا الغسرة 
والشهيد أحمد الماللي والشهيد علي العرب وبقية الشهداء؟مهحر؟، 
ومــن هذه المدرســة امتألت جبهات القتــال في العراق ولبنان 
ى  وســوريا واليمن وفلســطين، ومن هذه المدرســة ينتفض األسر
اليــوم على جالديهم في داخل الســجون، ومن هذه المدرســة 
نواصــل المشــوار مع خيرة الشــباب فــي البحرين ونســتلهم من 
كربــالء وعاشــوراء معانــي اإلباء والعزة والشــموخ، ونحــول مآتم 
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ى لمواجهة الظلم  الحســين إلــى شــعلٍة تتقد في صــدور الغيــار
والجــور الواقــع على األمة، ونحول مواكب العــزاء إلى ثورة على 
 
ً
 وفكرا

ً
الباطــل والفســاد ونســالم مــن ســالم الحســين؟س؟ نفســا

 ،
ً
 ومنهجا

ً
 وفكــرا

ً
، ونحارب من حارب الحســين نفســا

ً
ومنهجــا

ْم ، 
ُ
َمك

َ
ٌم ِلَمْن سال

ْ
نقرأ في زيارة عاشــوراء: »يا أبا َعبِد اهلل إّنِي ِســل

ْم ، 
ُ
ك ــْم ، َوَعُدّوٌ ِلَمْن عادا

ُ
ْم ، َوَوِلّيٌ ِلَمْن واالك

ُ
َوَحــْرٌب ِلَمــْن حاَرَبك

ْم ، َوَرَزَقني 
ُ
ْم ، َوَمْعِرَفِة أْوِلياِئك

ُ
َرَمني ِبَمْعِرَفِتك

ْ
ك ِذي أ

ّ
 اهلَل ال

ُ
َفأْسأل

ْنيــا َواالِخَرِة ، 
ُ

ْم في الّد
ُ
نــي َمَعك

َ
ــْم ، أْن َيْجَعل

ُ
الَبــراَءَة ِمــْن أْعداِئك

ُه أْن 
ُ
ْنيا َواالِخَرِة ، َوأْسأل

ُ
ْم َقَدَم ِصْدق في الّد

ُ
َت لي ِعْنَدك َوأْن ُيَثّبِ

اِري 
َ
َب ث

َ
ْم ِعْنَد اهلِل ، َوأْن َيْرُزَقِني َطل

ُ
ك

َ
َمْحُموَد ل

ْ
مقاَم ال

ْ
َغِني ال ِ

ّ
ُيَبل

ْم«.
ُ
َمَع إَمام َمْهِدّيٍ َظاِهر َناِطق بالحّقِ ِمْنك

ى أْوالِد الُحَسْيِن، 
َ
ى َعلّيِ ْبِن الُحَسْيِن، َوَعل

َ
ى الُحَسْين، َوَعل

َ
ألُم َعل الّسَ

ى أْصحاِب الُحَسيِن.
َ
َوَعل

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



أساليب الطغاة في مواجهة المعارضة
فضيلة السيد مرتضى السندي

7 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

والحمــدهلل رب العالميــن وأفضل الصالة والســالم على خير األنام 
محمٍد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

ى أْوالِد الُحَسْيِن، 
َ
ى َعلّيِ ْبِن الُحَسْيِن، َوَعل

َ
ى الُحَسْين، َوَعل

َ
ألُم َعل الّسَ

ى أْصحاِب الُحَسيِن.
َ
َوَعل

السالم عليكم أيها األخوة ورحمة اهلل وبركاته

أساليب الطغاة في مواجهة الحركات المعارضة والنهضات الثورية
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أتحــدث اليــوم عــن ثالثــة أســاليب للطغــاة والمجرميــن لمواجهة 
الحركات المعارضة الثورية والناهضة:

األسلوب األول: الترهيب: له صور متعددة، عادًة يتم الترهيب  	
بالقتل والسجن والنفي واإلبعاد والتعذيب وطلب الرزق وغيرها 
مــن األســاليب التــي تخــّوف النــاس وترعبهم بحيــث ترجعهم 

يتراجعون عن أهدافهم وحركتهم الثورية.

األســلوب الثانــي: الترغيــب: تــارًة يكــون بالمنصــب أو الجاه أو  	
 يتم ترغيبه باألمن 

ً
المال أو األمن، عندما يكون اإلنســان خائفا

أو العفو عنه لكي يتراجع عن خطواته المعارضة.

األسلوب الثالث: التشكيك: له ثالث صور: 	

التشكيك في جدو الحركة المعارضة.. 1

التشكيك في الشرعية، هل هناك إذن شرعي أو غطاء شرعي؟. 2

التشــكيك فــي النزاهــة، يتــم وصــم الثائريــن بــأن لهــم مطامــع . 3
شخصية وأن مطالبهم ليست مطالب نزيهة.

كيف ممكن أن نتجاوز هذه التضحيات؟

يمكــن تلخيــص ذلــك بكلمــة اإلمــام الصــادق؟ع؟ بمدحــه لعمــه 
كان نافــذ  العبــاس؟س؟ حيــث قــال: »رحــم اهلل عمــّي العبــاس حيــث 
كل هذه األســاليب الثالثة بصورها المتعددة  البصيرة صلب اإليمان«، 
التــي ذكرتهــا قد حصلت من ِقبل البــالط األموي وقد قاد هذه العملية 
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عبيداهلل بن زياد بأمٍر من يزيد بن معاوية.

مثــال مــن الترهيــب، أول ما دخل عبيــداهلل بن زياد إلــى الكوفة قام 
بتهديــد أهــل الكوفــة بالجيش القادم من الشــام، بأن هنــاك جيش جرار 
قــادٌم من الشــام وســوف يهتك بأهل الكوفة في حال بقــوا مناصرين إلى 
اإلمــام الحســين؟ع؟، هذا األســلوب األول وهو أســلوب التهديــد، الصورة 
الثانيــة مــن التهديــد التــي قام به البــالط األموي هو اعتقــال ميثم التمار 
وبعض الذين صدحوا بمواقفهم المناصرة لإلمام الحسين؟ع؟ في الكوفة، 
الصــورة الثالثــة هــي مــن خالل قتله لمســلم بن عقيــل وهاني بــن عروة، 
كان من خالل اســتدعاءه لرؤســاء  والصــورة الرابعــة للتهديــد والترهيــب 
وزعمــاء القبائــل وتهديدهم بــأن من لم يخبر عن أحد من قبيلته مناصٌر 
لإلمام الحســين؟ع؟ ســوف يناله هو وعشــيرته العقاب، هذا هو أسلوب 

الترهيب الذي استخدمه البالط األموي على يد عبيداهلل بن زياد.

 لــه صــور عديــدة، أول مــا دخل 
ٌ
أمــا بالنســبة إلــى الترغيــب، أيضــا

عبيداهلل بن زياد إلى الكوفة قام بأسلوب التغريب والتطميع من خالل 
وعد عمر بن ســعد بأنه ســوف يأَمره على الري في حال قيادته الجيش 
لمواجهة اإلمام الحسين؟ع؟، وبدأ يرغبه ويطمعه بحكم الري واستطاع 
أن يجذب إليه عمر بن سعد وأن يجعله يقود الجيش الذي يقاتل فيه 
كان يطمع قادة القبائل والقادة  اإلمام الحسين؟ع؟، الصورة الثانية فإنه 
العســكريين بالمال والذهب من أجل أن يلتحقوا بجيش عمر بن ســعد 
ويواجهــوا اإلمــام الحســين؟ع؟ بكربــالء، والصــورة الثالثــة هــي محاولة 
كان  تطميــع بعــض الشــيعة المحبيــن لإلمــام الحســين؟ع؟ باألمــان، 
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هناك مجموعة من الشــيعة محبين لإلمام الحســين؟ع؟ ولكن طمعهم 
باألمان بأنه من لم يلتحق بركب اإلمام الحسين ومن يقف على الحياد 
ى عليه الحد ولــن يقتل في حال  ســوف لــن تناله يد الســلطة ولــن يجر
التزامــه بالحيــاد، هــذا الموقــف نفســه أرادوا أن ينفذوه مــع أبي الفضل 
العبــاس؟س؟ حيــث تذكــر لنــا الروايات بأن الشــمر وهو من أخــوال أبي 
الفضــل العباس؟س؟ قــد ذهب ليعطي األمان ألبــي الفضل العباس؟ع؟ 
في يوم عاشــوراء، لكن عباس وأخوته وقفوا وقالوا له: "لعن اهلل أمانك، 

أنأمن وابن رسول اهلل ال أمن له؟"

أما األسلوب الثالث وهو التشكيك الذي له ثالث صور:

الصــورة األولــى مــن التشــكيك هــي فــي جــدوى القيــام، جــاء  	
عبيــداهلل بن زياد إلى الكوفة وبدأ ينشــر اإلشــاعات بأنه جيش 
جــرار قــادم مــن الشــام وأنــه ســوف يقضــي علــى ثــورة اإلمــام 
الحســين؟ع؟، لذلك لن تنجح نهضة اإلمام الحســين؟ع؟، وال 
جدوى من حركة اإلمام الحسين؟ع؟ ومسلم بن عقيل، ويكون 
بذلــك قــد ثّبط العزائم وأفقد الناس األمل في حصول التغيير، 
 يحاولون من 

ً
كل األنظمــة والطواغيت دائمــا  ،

ً
هــذا مهــم جــدا

خــالل وســائل إعالمهــم أن يبثــوا التحبيــط والتشــكيك فــي 
جــدوى الحــراك، بأنــه نحــن ندخــل الســجن ونقدم الشــهداء 
والتضحيــات ولكــن لــن نصــل إلــى نتيجة، هــذا التلقيــن الذي 
تقــوم بــه وســائل اإلعــالم التابــع للســلطة فإنــه هدفــه فقــدان 
الناس األمل والجدوى في التغيير، اســتطاع البالط األموي أن 



ينشــر في أوســاط مجتمع الكوفــة عدم جدوائيــة حركة اإلمام 
الحسين، مما جعل الكثير من محبي اإلمام الحسين؟ع؟ ومن 

كتبوا لإلمام الحسين؟ع؟ بأن ال ينصروه ويتخلوا عنه. الذين 

شــرعية  	 فــي  التشــكيك  هــي  التشــكيك  مــن  الثانيــة  الصــورة 
القيــام، األنظمــة الطاغوتيــة والمســتبدة تســتفيد مــن علمــاء 
كبيرة  البــالط والفاســدين وتحــاول من خالل إعطاءهــم هالة 
وتضخيمهم بأن تستفيد من فتاواهم في سلب الشرعية الدينية 
عــن أي قيــاٍم وحركة، هذه األصوات والكلمات التي تخرج هنا 
وهنــاك ليســت بريئة بل مخطٌط لها ويراد منها التشــكيك في 
شرعية الحراك، لقد قام باالستفادة من شريح القاضي في ذلك 
الوقــت بأن ينشــر فتوى بــأن اإلمام الحســين؟ع؟ قد خرج عن 
حده ليقتل بسيف جده، هذه الفتوى من أجل التشكيك في 
شرعية قيام اإلمام الحسين؟ع؟، على طول التاريخ فإننا حينما 
نجــد الثــورات ســنجد هناك علماء بالط وفاســدون يتلبســون 
بلبــاس العلــم مــن أجــل التشــكيك فــي شــرعية الحــراك، على 
األمــة أن تتيقظ وتتنبه إلى مثل هذه الشــخصيات المتشــبهة 

والمتلبسة بلباس العلم.

الصــورة الثالثــة من صور التشــكيك هو التشــكيك فــي النزاهة،  	
اإلمام الحســين؟ع؟ من بداية حركتــه أعلن عن أهدافه للقيام 
 وال 

ً
 وال مفســدا

ً
 وال بطرا

ً
والنهضــة، قــال؟ع؟: »إني لم أخرج أشــرا

إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي، أريد أن آمر  ، و
ً
ظالما
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بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي«، هذه هي 
أهــداف ومنطلقات اإلمام الحســين؟ع؟، يأتــي البالط األموي 
ويشكك في نزاهة اإلمام الحسين؟ع؟ ويتهمه في نزاهته بقوله 
بأن هناك صراع قديم بين بني هاشم واألمويين ونحن ال عالقة 
لنا بهذا الصراع، وأن هذا الحسين؟ع؟ تسلق على جراح ودماء 
النــاس لكــي يصل إلى رأس الســلطة، وهو يرفع شــعارات دينية 
ى وهو الوصول إلى الحكم والســلطة،  ولكــن غرضــه مآرب أخر
وأن هنــاك تنافس قديم، ويبدؤون التشــكيك فــي نزاهة اإلمام 
كل  الحسين؟ع؟، نفس هذه المبررات والتشكيكات تلقى على 

معارضة لمقارعة الطغاة والمجرمين.

كيــف يمكــن لإلنســان أن  اإلمــام الصــادق؟ع؟ يكشــف لنــا الســر 
يتجــاوز هذه األســاليب الثالثة: الترهيب والترغيب والتشــكيك، يقول 
كان نافــذ البصيــرة  اإلمــام الصــادق؟ع؟: »رحــم اهلل عمــي العبــاس فقــد 
هــذه  مــن  يتزلــزل  ال  اإلنســان  يجعــل  البصيــرة  نفــاذ  اإليمــان«  صلــب 
التشــكيكات؛ ألن هــذه التشــكيكات هدفهــا زلزلة القناعــة، فتأتي هذه 
الشبهات والتشكيكات، أما الذي يمتلك البصيرة والوعي ال يمكن لهذه 
التشــكيكات أن تزلزلــه بــل لديــه رســوخ فــي القناعة، وأصــاًل ال تغير في 
 وذو بصيرة، أما صالبة اإليمان هي لمواجهة 

ً
كان واعيا قناعاته ذرة إذا 

الترهيب والترغيب، اإلنســان المؤمن عندما يكون إيمانه إيمان قشــري 
وضعيــف ومتزلــزل، ففــي الترهيب يفشــل فــي االمتحــان، عندما يكون 
 في قلبه فإنه 

ً
 أو متجذرا

ً
 أو متعمقا

ً
 ليس راسخا

ً
إيمان اإلنســان ســطحيا
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يسقط في أول اختبار يقع فيه، عندما تأتيه األطماع بالمنصب والجاه 
والسلطة واألمن، يسقط ضعفاء اإليمان في هذه المواقف، لذلك نحن 
نحتــاج أن نقــوي إيماننــا ووعينــا وبصيرتنــا لكي ال نســقط فــي االختبار 
 قبل أن يحين وقت 

ً
 صلبا

ً
واالمتحان، نحن اآلن بإمكاننا أن نبني إيمانا

االختبار، حينما يأتي وقت االختبار فإنه ال يسعنا الوقت حينها إلدراك 
؛ 

ً
 صلبا

ً
الموقف، أما قبل االختبار فإنه ممكن لإلنسان أن يبني له إيمانا

فاإليمــان القشــري والســطحي ال يكفي، فــي هذه المنعطفــات الخطيرة 
يتساقط الناس، لماذا لم ينصر اإلمام الحسين؟ع؟ إال 73 نفر؟ أين العلماء 
كانــوا يملــؤون الكوفــة والعالــم اإلســالمي، اإلمام  والفقهــاء والمؤمنيــن؟ 
الحســين؟ع؟ يخــرج من مكــة والناس تتجه إلى مكة، أين المســلمون؟ 
أيــن علمــاء وفقهــاء األمة؟ أيــن المؤمنــون؟ فالذي لم يربي نفســه على 
كتفى بإيماٍن قشري شكلي سطحي فإنه  اإليمان الصلب القوي الراسخ وا
يفشــل في االختبار واالمتحان، لذلك يقــول اإلمام الصادق؟ع؟: »رحم 
كان نافذ البصيرة صلب اإليمان«، بصالبة إيمانه  اهلل عمي العباس فقد 
عندمــا جــاؤوا ليغــروه مع أخوتــه باألمان، قال للشــمر: »لعنك اهلل ولعن 
أمانــك، أتؤمنني وابن رســول ال أمان لــه«، بهذه الصالبة اإليمانية وقف 
العبــاس عندمــا قطعــوا يمينــه وقــال؟س؟: »واهلل إن قطعتمونــي يمينــي 
 عن ديني وعن إماٍم صــادق اليقين« لم يتزلزل رغم األلم 

ً
إنــي أحامــي أبدا

 لم يتبدل ويتزلزل ويتغير، بهذا 
ً
كان راســخا والجراح والقتل إال أن إيمانه 

 
ً
اإليمــان وقف الشــهيد أحمد الماللي؟حر؟ وهو يجــر إلى اإلعدام مخاطبا
الجالوزة الذين يجروه إلى اإلعدام: »بأنني سوف أقتص منكم إن بقيت 
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إن قتلتموني والتحقت بالشهداء فإن من ورائي رجال  على قيد الحياة، و
كتب الشــهيد علي  هــم مــن ســيقتصون منكم«، بهــذا اإليمــان والبصيرة 

العرب؟حر؟: »من لحق بنا استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح«.

هــذه دعــوة لنا اليوم قبل أن نقع في هذه االختبارات الصعبة بأننا 
إيماننا ووعينا لكي نســتطيع اجتياز هذه  علينــا أن نقــوي من بصيرتنا و

االمتحانات الصعبة الوعرة.

أسأل اهلل؟زع؟ لي ولكم صالبة اإليمان والبصيرة، وأسأل اهلل سبحانه 
وتعالــى أن يفــرج عــن أخواننــا المعتقلين وأن يفك أســرهم فــي القريب 
العاجل، وأن ينصر أخوتنا وأعزتنا الذين يقاومون الظلمواالســتبداد في 
إيماٍن راســخة، وأســأل اهلل سبجانه وتعالى أن يرحم  البحرين بعقيدٍة و

شهدائنا.



كربالء دروس من خطابات واقعة 
فضيلة الشيخ أحمد النوار

8 محرم 1441 هـ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِم ِح�ي ِ الرَّ ْحَم�ن ِ الرَّ
ْسِم الّلَ �بِ

وأفضل الصالة والســالم على أشــرف الخلق والمرسلين محمٍد وآله 
الطيبين الطاهرين

كبقية الثورات، ولــم يكن قائدها   
ً

كربالء ثورًة عاديــة لــم تكــن ثــورة 
كبقيــة الجنــود،  كبقيــة القــادة، ولــم يكــن جنــود هــذه المعركــة والثــورة 
 بمعنى الكلمة، ثــورٌة قائدها 

ٌ
فثــورة اإلمام الحســين؟ع؟ ثــورٌة اســتثنائية

ثــورة  كبــر، هــذه هــي  كالقاســم والعبــاس واأل الحســين؟ع؟ وجنودهــا 



 مــن الضوء على هذه الثــورة المباركة 
ً
الحســين؟ع؟، نريــد أن نلقي شــيئا

مــن خــالل بعض الكلمات التي قيلت من قائد وأصحاب وجنود هذه 
كل   لكل األمة في 

ٌ
ى في التاريخ التي هي مدرسة الثورة والملحمة الكبر

زماٍن ومكان.

دعونــا نذهــب إلى قــول الحســين؟ع؟ الــذي عرفنــاه وحفظناه من 
صغرنــا حينمــا أعلــن هــدف ثورتــه المباركــة حينمــا قــال؟ع؟: »إني لم 
إنما خرجت لطلب اإلصالح  ، و

ً
 وال ظالما

ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
أخرج أشرا

فــي أمــة جــدي، أريــد أن آمر بالمعــروف وأنهى عن المنكر وأســير بســيرة 
جــدي وأبــي«، مــن خــالل هــذه العبــارة أعلن أبــا عبداهلل الحســين؟ع؟ 
هدفــه وغايتــه، الحســين؟ع؟ لــم يخــرج ليفســد فــي األرض أو يطلــب 
، نعــم هو يريــد أن يصل إلــى الحكم ليقيم دين اهلل وســيرة 

ً
 ذاتيــا

ً
حكمــا

كانت ســيرة  جــده محمــد؟لص؟ وأبيــه علي بن أبــي طالب؟ع؟، وماذا 
كرم؟لص؟  كل العدل، النبي األ محمد؟لص؟ وعلي؟ع؟؟ ســيرتهم العدل 
قبــل وفاته يســأل: من له حــٌق علّي؟ يخرج أحدهم ويقــول: أنا. فيقول 
كنت يا رسول في أحد األيام  له الرسول؟لص؟: ما هو هذا الحق؟ يقول: 
كتفي واآلن أنا أريد أن  تضرُب دابتك بالسياط فوقع هذا السياط على 
كرم؟لص؟ ليكشف جسده الشريف لكي يضربه،  أقتص، فيقوم النبي األ
فيقــوم هــذا الشــخص يتقبيل جســد النبــي؟لص؟، هذا هــو النبي؟لص؟ 
كــم؟ ويريــد الحســين؟ع؟ أن  كهــذا الحا  

ً
كمــا وســيرته؛ فأيــن نجــد حا

 
ً
يســير بســيرة أبيــه علي بن أبي طالــب؟ع؟ الذي يقــول: »ءأبيت مبطانا
وحولــي بطــوٌن حــّرة ولعــل في الشــام أو اليمامة من ال عهــد له بالقرص« 



67

حرب لمن حاربكم

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2019   العدد الثالث

كيــف أبيت وأنا شــبعان ولعل من في الشــام  أميــر المؤمنيــن؟ع؟ يقــول 
كان  أو اليمــن مــن ال عهــد له بالقرص، هذا هو أميــر المؤمنين؟ع؟ الذي 

الحسين؟ع؟ يريد أن يحيي سيرته.

ماذا يريد الحسين؟ع؟؟ »أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر«، 
الحســين حينمــا قــام بثورته لم يأمر بمعــروٍف جزئي أو ينهــى عن منكٍر 
جزئي، لكنه ذهب إلى ذلك المنكر الكبير وهو يزيد لعنه اهلل، وأراد أن 

يثور عليه.

ونلتقــي مــع شــعاٍر آخــر مــن شــعارات الحســين وثورتــه الخالــدة، 
يقول؟ع؟: »إني ال أرى الموت إال السعادة والحياة مع الظالمين إال برما«، 
ى  الحســين؟ع؟ وصــل إلــى أعلــى مراتــب اليقيــن والعرفــان، فإنــه ال يــر
المــوت إال انتقالــة من هــذا العالم الضيق إلى ذلك العالم الرحب، فإنه 
ى المــوت إال لقاٌء بالحبيــب، وهذا ما يقوله في دعاء عرفة: »ماذا  ال يــر
ْيَك ِبما ُهَو 

َ
 َعل

ُّ
ْيَف ُيْســَتَدل

َ
ك وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟  

َك، حِمَيْت 
َ
ْيَس ل

َ
ُهوِر ما ل

ُ
وُن ِلَغْيِرَك ِمَن الّظ

ُ
َيك

َ
ْيَك، ا

َ
فى ُوُجوِدِه ُمْفَتِقٌر ِال

ى  « هذا هــو يقين الحســين؟ع؟؛ فلذلك ال ير
ً
ْيهــا َرقيبــا

َ
َعْيــٌن ال َتــراَك َعل

 وضيق، ال يســتطيع 
ً
المــوت إال ســعادة، والحيــاة مــع الظالميــن إال ضنكا

اإلنســان الحــر أن يعيش تحت ظل إنســاٍن طاغــوت مثل يزيد، فكيف 
بالحسين؟ع؟ وهو أشرف البشرية في زمانه، لذلك أعلن ثورته وقيامه.

ونلتقــي مــع شــعاٍر الحســين فــي نفــس هــذه الخطبــة، يقــول؟ع؟: 
»النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــٌق علــى ألســنتهم، يحوطونــه مــا دّرت 



معايشــهم، فــإذا محّصوا بالبالء قــل الديانون« هذا قول اإلنســان الخبير 
كثيٌر  باإلنســان، قول اإلنســان المعصوم الذي يعرف مكنونات اإلنسان، 
مــن النــاس يحوطون في فلك الدين ما دام الدين يخدم مصالحهم وال 
كثيٌر من   لرزٍق ابتعدوا عنه، 

ً
 عليهم، أما إذا أصبح الدين مانعا

ً
يمنع رزقا

النــاس يحوطــون بالدين ومن الممكن بــأن يلتزموا بظواهر الدين لكنهم 
ال يدركــون لــب وحقيقة هذا الدين من إقامــة العدل على هذه الحياة، 
إقامــة الحضارة اإللهية الشــاملة على هــذه األرض، فحينما تواجههم  و

كل والمصاعب بسبب الدين فإنهم يتركونه. بعض المشا

»النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــٌق على ألســنتهم« نحــن نتكلم عن 
 
ً
 محاســبا

ً
الدين بألســنتنا، ولكن حينما نرجع إلى قلوبنا ونفتش تفتيشــا

 فإننا سنعرف هل نعبد الدنيا والسلطة والجاه والمكانه أم نعبد 
ً
ودقيقا

اهلل؟ ال يمكننا أن نعرف من دون اللجوء إلى نظرٍة فاحصة إلى نفســي، 
 حســينية لكي نعرف ذلــك، وهذا ما 

ً
فــال بــد أن نقف مع أنفســنا وقفة

يلفت إليه الحسين؟ع؟.

كربــالء وقــادة هــذه الثــورة   نلتقــي مــع شــعارات أصحــاب 
ً
وأيضــا

كبــر؟ع؟ حينما قــال: »ألســنا على  المباركــة، نذهــب إلــى قــول علــي األ
كبر يسأل الحسين؟ع؟ ألسنا على طريق اهلل و القرآن والنبي  الحق؟«، األ
كبر؟ع؟  كرم؟لص؟؟ بلى نحن أتباع هذا الدين، فيأتي جواب علي األ األ
 ال نبالــي بالموت ما 

ً
الــذي يــدل علــى الوعي والبصيــرة حينما قــال: »إذا

دمنــا نمــوت محقيــن« ال نبالي بهــذا الموت ألننا نعتقد بــأن هذا الموت 
لقاٌء بالحبيب، هذا هو يقين هذه الشخصيات التي وصلت إلى أعلى 
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مراتب العرفان، ُينقل عن الشــهيد علي أشــمر؟حر؟ قوله: »بيني وبين لقاء 
اهلل طلقــة رصاصــة«، يعــرف بأن هذه الطلقة هي التــي توصله إلى لقاء 
ى الموت فيها لقاٌء  اهلل؟زع؟، هــل نحــن وصلنا إلى هــذه المرحلة التي نر

بالحبيب فال نبالي؟.

ونلتقي مع شــعار القاســم؟ع؟، هذا الشاب الصغير لكنه الكبير في 
كيــف ترى المــوت؟ فقال:  وعيــه وبصيرتــه، يســأله الحســين؟ع؟: »بنّي 
، فيك 

ً
كلمات لو نتأمل فيها تأماًل حقيقيا فيك أحلى من العسل« واهلل 

الموت يا أبا عبداهلل أحلى من العسل ألنك تمثل المبادئ والقيم.

كلمة الحسين؟ع؟ الذي طالما نرفعها وترفعها الشعوب  ونلتقي مع 
كل عــام، »أال ان الدعــي بــن الدعي قد ركز بين الســلة  المســتضعفة فــي 
والذلة، وهيهات منا الذلة« هذا يزيد خّيرني بين السلة والقتل والسيوف 
والدماء وبين أن أعيش ذلياًل، والحسين هيهات هيهات أن يعيش ذلياًل 
كلمته الخالدة: »أال ان الدعي بن الدعي قد ركز بين الســلة  لذلــك قــال 
كربالء   بأرض 

ً
والذلة، وهيهات منا الذلة« هذا الشعار الذي ليس خاصا

ويوم عاشــوراء بل هو شــعاٌر لكل األحرار والبشــرية، لذلك الحسين؟ع؟ 
 يقول: »مثلي ال يبايع مثله« لم يقل أن ال أبايعه وكأن الحسين يريد 

ً
أيضا

أن يقول بأن من يسير على نهجي وخطي ودربي ويريد أن يكون مثلي ال 
كثر اليزيديين في هذا العصر من أمريكا  يبايع مثل يزيد لعنه اهلل، وما أ
كنا ندعي بأننا نســير على خط  إســرائيل وآل خليفة وآل ســعود، فإن  و
 أن نبايع مثل هؤالء الذين 

ً
ونهج الحســين؟ع؟ ال يمكن ال عقاًل وال شــرعا

سفكوا الدماء واستباحوا الحرمات.
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الحســين؟ع؟ حينمــا ثــار وقــام لكــي يعطينــا هــذا الــدروس والِعبر، 
فنحــن نعتقــد بأن قــول وفعل وتقديــر المعصوم حجة علينــا، فهذا هو 
الحسين؟ع؟ وهذه هي ثورة الحسين وهؤالء هم أصحاب الحسين؟ع؟، 
كنــا ندعــي أننــا مــن أصحابهــم فعلينــا أن نطلــق الدنيــا ونعشــق اهلل  إذا 
كربالء   نتطلق فيه إلى اآلخرة، هكذا نستلهم ونتعلم من 

ً
 حقيقيا

ً
عشقا

وعاشوراء والحسين؟ع؟.

الســالم على الحســين وعلى علي بن الحســين وعلى أوالد الحسين 
وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين؟ع؟.



الفصل الثاني: من حديث خطباء البحرين





فضيلة الشيخ محمد منسي

كيف نبقي حرارة قتل الحسين؟ع؟ في قلوبنا؟

كل زمــان ومكان هناك تحديــات ومواجهات ولكن المطلوب  فــي 
، وكيف 

ً
مــن المؤمنيــن أن يبقــوا تلك الحرارة في قلوبهــم وأن ال تبرد أبدا

 في 
ً
نبقيهــا؟ نبقيهــا باإلصرار على إحياء شــعائر الحســين؟ع؟ خصوصا

أيــام الحســين؟ع؟ في شــهر محــرم الحرام، باإلصــرار على إقامــة المآتم 
والمواكب الحسينية الواعية المنضبطة الهادفة.
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فضيلة الشيخ محمد سعيد التيتون

ما معنى »أنا من حسين« في حديث: حسين مني وأنا من حسين؟

كان بســبب  	 إن مقــام الشــفاعة الــذي أعطــاه اهلل لرســوله إنمــا 
رضاه عن شهادة ولده الحسين؟ع؟.

إن بقــاء دينــي وآثــار شــريعتي إلــى يــوم القيامة إنما هو بســبب  	
الحسين؟ع؟ فلو ال شهاته لم يبقى من الدين المحمدي أثر.

إن بقاء نســلي )خلفاء رب العالمين( وأئمة المســلمين إنما هو  	
بسبب الحسين؟ع؟ فإنه أبو األئمة التسعة المعصومين؟مهع؟.

الــواردة فــي تفســير  	 إلــى مضمــون جملــة مــن األخبــار  إشــارة 
ٍم<، حيــث أن المــراد من الذبح العظيم هو  �ي ِ ٍح َعطن ْ �ب دنِ اُ� �بِ َ �ن ْ َد�ي

>َو�نَ
الحسين؟ع؟ ولوال هذه التفدية لما ُوِجَد إلسماعيل نسل أصاًل، 

ومحمد؟لص؟ من ُولد إسماعيل.
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فــإن  	 والملكوتيــة،  النورانيــة  األصيلــة،  الطينــة  لمقــام  إشــارة 
كانــوا فــي ذلــك المقــام مــن نــور واحد  أصحــاب الكســاء؟مهع؟ 
كما يصــدق أن الحســين؟ع؟ من  ومــن طينــة واحــدة فحينئــذ 

النبي؟لص؟ فكذا يصدق أن النبي؟لص؟ من الحسين؟ع؟.

فضيلة الشيخ جعفر الستري

مــن أهــم تحركات اإلمام الحســين؟ع؟ اإلعالمية هو خروجــه يوم الثامن من 
ذي الحجة من مكة، فالمسلمون من بقاع األرض جاؤوا ليحجوا بحج الحسين؟ع؟ 
فعندمــا يرونــه خــرج في هذا اليوم سيســألون عن ســبب خروجه وعــن الذي يهدد 

حياته في هذه البقعة الطاهرة وعند ذلك سيعرفون مدى فساد السلطة األموية.
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فضيلة الشيخ حسن العالي

كانت ثورة الحسين؟ع؟ مسّددة ومؤيدة بالوحي في كل خطوة وقد تّوج  	
ثورته وخروجه بالقرآن، ما نزل منزاًل أو تحرك إلى آخر إال وفق القرءآن.

المأتم الحسيني هو ذلك الجو الروحي الذي نجّدد فيه التوبة  	
عنــد نكــث العهــود والمواثيــق الحســينية وهــذه غاية إنســانية 
كل يــوم يكــرر مبــادئ  وعرفيــة. إن الــذي ال يخــون وطنــه فــي 
الوطــن. فلمــاذا نعتنــي بمصيبــة الحســين؟ع؟ ونحــن نخــون 

مبادئ الحسين؟ع؟ في يومياتنا؟

إن األســاس الــذي جــاءت ونزلــت الرســاالت الســماوية ألجله  	
هــو تصحيــح أوضاع البشــرية على مســتوى التصحيــح العملي 
كانت ثــورًة في  والتصحيــح العلمــي، وثــورة الحســين ؟ع؟ لّمــا 
المشروع اإللهي فإنها استهدفت هذين التصحيحين فالضاللة 

هي الفسادة العملي والجهالة هي الفساد العلمي والفكري.
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قد اكتشف اليوم الغرب والشرق أن أعظم قوة يمكن أن يمتلكها  	
اإلنســان هــي القــوة الناعمــة، فمــا عــادت قــوة التســلح والتميــز 
العســكري هــي قــوة أعلى، أدركــوا أنك متى اســتطعت أن تعبث 
بــأدوات القــوة الناعمــة تســتطيع أن تقضــي علــى شــعب مــن 
الشعوب، ليس من الصدفة أن تتكاثر الدعوات الفكرية الفاسدة 

وينبثق اإللحاد مرة واحدة ألن ذلك عبث بالفكر واالعتقاد.

كل حياتهم، فما  	 هناك منهج اعتمده أئمة أهل البيت؟مهع؟ في 
كانت الحرب الباردة التي دعت الحســين للتســلح وال الحرب 
الســاخنة التي خاضها الحســين إال اضطراًرا، فكان دائًما و أبًدا 

يريد أن يجر الحرب إلى حرب ناعمة.

لــم يتخلــى الحســين؟ع؟ عــن آداء دوره في الحــرب »الناعمة«  	
كان ينشئ بينه  حتى في الرمق األخير فكلما نزل رجل ليقتله 
ح إال ألن 

َّ
وبين اآلخر حوار ويستعمل الوعظ والبرهان، وما تسل

القوم قد تسلحوا، و ما قتل أحًدا إال بعد أن هاجموه.

يتحسســون  	 وال  الحســينية  المآتــم  أثــر  علــى  ُيشــكلون  للذيــن 
المردودات اإليجابية، و يتساءلون ما هو أثر صرخة يا حسين؟ 
إلى الصفوف األولى من المواجهة مع الفتن  نقول: انظر إلى الواقع و
ومخربي األوطان والبدع، هل الذي يثبتون هم الذين تربوا عند 
منابر الحسين أم أهل الثقافات المتعددة؟ هل الذين يواجهون 

االنحراف هم الذي ينتمون للكتب الثقافية التنظيرية؟
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الحسين؟ع؟ مذبوح إلى اآلن، ولم يؤخذ بثأره ولم يشف صدره  	
كانوا معه وكانوا رائدين في ذلك المشروع  وال صدر أنصاره الذين 
وواجهوا ما واجهوا مع الحسين؟ع؟ في سبيل إعالء راية الدين.

	 

فضيلة الشيخ علي الجفيري

 بالشهادة، ومع ذلك  	
ً
جاء في الخبر أن الحسين؟ع؟ بّشر مسلما

فه بالخروج، بل 
ّ
كل لم يتمّنع مسلم من الذهاب للكوفة بعدما 

قال: أرجو أن أصل أنا وأنت إلى درجة الشهداء.

قــال النبــى؟لص؟: »إن للحســين فــي بواطــن المؤمنيــن معرفــة  	
مكتومــة«، وهــو ما يفســر الروايــات التي تتحدث عن خشــوع 
وانكســار يجــده المؤمــن فــي قلبــه وعمــق ذاتــه بمجــرد ذكــر 
ــر فــي الروايات التــي تكلمت عن أن  الحســين؟ع؟، وهــو المفّسَ
لقتــل الحســين؟ع؟ حرارة في قلــوب المؤمنين، وكل هذا راجع 
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إلــى أن الحســين؟ع؟ فــي عمق الفطرة يمشــي مع اإلنســان منذ 
أول خلقته إلى وصوله للجنة.

فضيلة الشيخ علي الساعي

من جملة مصاديق الحزن:

االتشاح بالسواد 	

تعّمد إيجاد عنصر إثارة العاطفة 	

إيجاد المحفزات للمحيين لشعائر الحسين؟ع؟ 	
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فضيلة السيد جابر الشهركاني

كبر مصلح بعد النبي في تاريخ اإلسالم، وبالنظر لحجم  الحسين أ
المؤامــرة األمويــة على دين اإلســالم وكذلك بالنظر لمســاحة التضحية 
كبر  التــي قدمهــا الحســين؟ع؟ وأهــل بيتــه فــإن إصــالح الحســين هــو أ

إصالح على مستوى البشرية.
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فضيلة الشيخ رائد الستري

المفتاح الذي يمكّنك من األخذ من الثورة الحسينية هو التمتع بالوعي والمعرفة.

فضيلة السيد ميثم المحافظة

لرد اآلفات التي تنال من ندبة الحسين؟ع؟ في الحاضر والمستقبل 
علينا دارسة جذور مأتم الحسين؟ع؟ والعمق التاريخي له.
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فضيلة الشيخ حسن القصاب

البكاء على اإلمام الحســين؟ع؟ وحضــور مجالس التعزية وأي نوع 
، ولكن 

ً
مــن أنــواع إحيــاء ذكر الحســين؟ع؟ هو أمــر مطلوب ومهم جــدا

األمر األهم هو نصرة اإلمام؟ع؟ ومبادئه.



الفصل الثالث:  عاشوراء في خطاب قادة 
المقاومة





اإلمام القائد السيد علي الخامنئي؟ظفح؟

إّن درس الحســين بــن علــي؟امهع؟ لاُلمة اإلســالمية، هــو أن نكون  	
 للدفــاع عن الحق والعــدل وإلحقاق 

ً
علــى أهّبــة اإلســتعداد دوما

 ما لدينا في هذا الميدان.
َّ

كل العدل ومكافحة الظلم، وأن ُنقّدم 

»إّنما خرجُت لطلب اإلصالح في أمة جّدي أريُد أن آمَر بالمعروف  	
كان خروج اإلمام الحســين؟ع؟ من أجل  وأنهى عن المنكر« لقد 
كمل  األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. المصــداق التــام واأل
لألمر بالمعروف هو تأسيس مجتمع إسالمي، حكومة إسالمية 
كمــل للنهي عن المنكر هــو النهي عن منكر  والمصــداق األتــم واأل

وجود مجتمع طاغوتي.

نــت مقاومــة اإلمــام الخمينــي؟ق؟ ومقاومة الشــعب اإليراني  	
ّ

تمك
قبل وبعد انتصار الثورة من إخضاع القوى االستكبارية. الحسين 
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م هذه المقاومة الواعية. نحن حيث نصل وفي 
ّ
بن علي؟مهع؟ معل

كل مــا نفعــل نشــعر بحقارة المتناهيــة أمام الحســين وأصحاب 
الحسين؟مهع؟.

يجــب علــى المؤمــن أن ال يقبــل الذل بــأي وجه مــن األوجه. ما  	
ل. 

ّ
تالحظونه هو أن اإلمام الحســين؟س؟ قد صّرح بأننا نأبى الذ

ل. الذل 
ّ

ة«، »أبى اهلل ذلك« يأبى اهلل أن نقبل الذ
ّ
»هيهات منا الذل

هــو االستســالم للكفــار، ذل قبــول ضغط الكفار ومــا يفرضونه، ال 
ل.

ّ
يحق للمؤمن أن يقبل بهذا الذ



سماحة السيد حسن نصراهلل؟ظفح؟

إمامنا  	 إمامنــا اإلمــام الخامنئي؟ظفح؟ نقــول: "يا ســيدنا و لســيدنا و
وحسيننا نقول لك كما قال أصحاب الحسين للحسين ليلة العاشر 
مــن المحرم يا ســيدنا، يا إمامنا، يا قائدنــا، لو أّنا نعلم أّنا نقتل ثم 
نحرق ثم ننشــر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشــر في 
الهــواء ُيفعــل بنــا ذلك ألف مرة، يفعــل بنا األميركيــون والصهاينة 

ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين".

كمــا علــى مــدى األزمنــة، نشــعر أن الحســين؟ع؟ ُينادينا،  	 اليــوم 
ُينادي كل جيٍل إلى يوم القيامة، ها هو صوت الحسين في آذاننا، 
كل مظلــوٍم في العالم اليوم وكل معذب وكل  يصــرخ من حناجر 
مضطهــد وكل ُمحاصــر، صوت الحســين؟ع؟ ينطلق من حناجر 
كل المظلومين والمعذبين والمستضعفين في بالدنا وفي العالم، 
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كل شــرفاء هــذا العالم، عندما وقف  وَيصــرخ في آذاننا، في آذان 
كان  يوم العاشر وقبل شهادة األصحاب وبعد شهادة األصحاب، 
كل  ، عندما توجه وكأني بــه ُيخاطب 

ً
هــذا النــداء ليبقى خالــدا

اآلتيــن فــي األزمنة المقبلة، فــي أزمنة الظلم والجــور واإلحتالل 
واإلســتبداد واإلســتكبار، ِلُيخاطبهــم وليقــول لهم: »هل مــن ناصٍر 

ينصرني؟ هل من ذاٍب يذب عن حرم رسول اهلل؟«.

نقــول فــي يــوم الحســين؟ع؟ لشــعب حســيني مجاهــد، لشــعب  	
البحرين، أنتم في ثورتكم الســلمية وصرخاتكم المدوية وثباتكم 
 في ســبيل اهلل، 

ً
كبيرا  

ً
علــى المطالبــة بحقوقكم تمارســون جهــادا

كل انكشاف جديد لحقيقة  وتزدادون بصيرة بحقانية جهادكم مع 
هذا النظام الباغي والفاسد والخائن، وال بد أن يثمر جهادكم الكبير 

ألن هذا وعد اهلل للمجاهدين الصادقين.



السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي؟ظفح؟

إّنَ اإلمام الحسين؟ع؟ حينما ُطِلبت منه البيعة ليزيد، قال؟ع؟  	
ا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف المالئكة، 

َ
في رده: »إّن

بنــا فتــح اهلل، وبنا يختم، ويزيد فاســٌق فاجر، شــارب الخمر، قاتل 
مة، معلٌن بالفســق والفجور، ومثلــي ال يبايع مثله«،  النفــس المحّرَ
بهــذه الكلمات المهمــة أعلن اإلمام الحســين؟ع؟ وحدد موقفه 
الحاسم تجاه الطغيان واالنحراف والتسلط األموي ممثاًل بيزيد.

كشعٍب يمني يعتز بهويته اإليمانية، ويرتبط من خالله في  	 إننا 
د الشهداء اإلمام الحسين؟ع؟،  عالقته بسبط رسول اهلل؟لص؟، سّيِ
قــد حســمنا خيارنــا وقرارنــا في التمســك باإلســالم فــي أصالته، 
ومبادئــه، وقيمــه، وأخالقه العظيمة، اإلســالم الــذي يحررنا من 
كل طاغيــٍة وطاغــوت، واإليمــان الــذي يمنحنا اهلل؟زع؟ بــه العزة، 
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<1، ومهما ســعت  �نَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
�ةُ َوِلَرُ�وِلِه َوِلل ِعرنَّ

ْ
ِه ال

َ
كمــا قال تعالــى: >َولِّل

إســرائيل، وبعمالئها  قــوى الطاغوت واالســتكبار بقيــادة أمريكا و
إذاللنا  كالنظامين الســعودي واإلماراتــي إلخضاعنا و المنافقيــن، 
والســيطرة علينا، فإننا وبعون اهلل وبتوفيقه سنتمســك باإلســالم 
في موقفه الذي أعلنه اإلمام الحســين؟ع؟ يوم العاشــر من شــهر 
ــَز َبيَن اثَنِتين: َبيَن 

َ
د َرك

َ
ِعي ق

َ
ِعــي بن الّد

َ
ِإّنَ الّد  َو

َ
ال

َ
محــرم قائــاًل: »أ

ه، 
ُ
ِلَك، َوَرُسول

َ
َنا ذ

َ
ة، َيأَبى اهلُل ل

َّ
ل ِ

ّ
ا الذ

َ
ة، َوَهيَهات ِمّن

َّ
ل ِ

ّ
ِة، َوَبيَن الذ

َّ
ل الّسِ

ِليل، 
َّ

عِطيِهم ِبَيِدي ِإعَطاَء الذ
ُ
 أ

َ
 َواهلِل ال

َ
َوالُمؤِمُنون«، وحينما قال: »ال

ِقّرُ ِإقَراَر الَعِبيد«.
ُ
 أ

َ
َوال

1. المنافقون: 8



سماحة آية اهلل الشيخ عيسى أحمد قاسم؟ظفح؟

الهــدف األصــل للثــورة التغييرّيــة الواعيــة والُمخلصــة أن ُتقــاُد  	
كل األرض بالفكــر اإلســالمي وأن يســودها الواقــع  حركــة األرض 
كانــت  اإلســالمي، أن يســودها واقــع مــن صنــع اإلســالم، ومــا 
اإلمــام  لثــورة  ليســمح  األرض  علــى  القــوى  وواقــع  المعــادالت 
الحســين؟ع؟ أن ُيعاد لإلســالم موقعــه القيادي لسياســة األمة 
كل جوانــب الحياة. هذا مطلب  وكل شــؤونها وصوغــه لها في 
لثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ تصحيــح الفكــر والواقــع، وتحكيــم 

 وعلى مستوى حياة الواقع.
ً
اإلسالم فكرا

قد أعطى الدم الزكّي لإلمام الحسين؟ع؟ والشهداء الكرام معه،  	
والتخطيــط الدقيق للثــورة، والتضحيات الضخمــة، أن أبقت 
إمكان الوصول إليها  ّناعة الرائدة و لإلسالم صورته الُمشعة الَصّ
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لكل طالٍب جاٍد للوصول إلى الحّق.

كانــت الثــورة خالصــة لوجــه اهلل الكريــم، تقــّدم الحســين؟ع؟  	
للقتل، للشــهادة، بوعي وتخطيط فــي مدة طويلة، منذ طلب 
كربالء أشــهر، والحسين؟ع؟ ينظر بعين البصيرة  البيعة إلى يوم 
بأنــه مقتــول وعنــده الخبــر الغيبي عن طريق رســول اهلل؟لص؟، 
هذا يقاتل لنصر؟ ميؤوس منه، يعلم أنه ال نصر على المستوى 
العسكري. يعرف أنه يستشهد. هل هذه حركة ُتحمل على أن 
 للجاه؟ جاهي بعد موتي صفر ال قيمة 

ً
 للدنيا؟ طلبا

ً
فيها طلبا

لــه، الحســين؟ع؟ عظيــم ويعــرف هــذا، استشــهد حتــى تكــون 
المآتــم؟ حتــى نلطــم علــى صدورنا؟ أستشــهد في ســبيل حياة 
المبــدأ، ومــن أجــل اهلل تبارك وتعالــى، وفي تّقّيٍد تاٍم باإلســالم 

بكلّياته وبجزئياته وتفاصيله، بأحكامه، بأخالقه.
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اعتقاالت واستدعاءات للتحقيق

4 محرم 1441هـ : الشيخ محمود العجيمي - استدعاء وعرض  	
على نيابة النظام الخليفي

4 محرم 1441هـ : الشيخ عبدالمحسن مال عطية - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : اعتقال محمد فاضل المرزوق - بلدة الدراز 	

5 محرم 1441هـ : اعتقال محمد حسن - جزيرة سترة 	

5 محــرم 1441هـــ : المــال قاســم زين الدين - اســتدعاء وعرض  	
على نيابة النظام الخليفي

5 محرم 1441هـ : الشيخ جعفر الصايغ - استدعاء 	

كي - استدعاء 	 5 محرم 1441هـ : الشيخ فاضل الزا



96

عاشوراء البحرين 2019 

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2019   العدد الثالث

5 محرم 1441هـ : الرادود أحمد العويناتي - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : سيد هادي البالدي - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : الشيخ عيسى عيد - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : المال جواد الميرزا - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : الرادود مهدي سهوان - استدعاء 	

5 محرم 1441هـ : الرادود علي حمادي - استدعاء 	

6 محــرم 1441هـــ : الشــيخ منير المعتوق - اســتدعاء  وعرض على  	
نيابة النظام الخليفي

6 محرم 1441هـ : الشيخ عزيز الخضران - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ عبداألمير مال اهلل - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ حامد عاشور - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : سيد جابر الشهركاني  - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : سيد أحمد الوداعي - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ محمد علي المحفوظ - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ زهير الخال - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ حسن العالي - استدعاء 	

6 مـحـــرم 1441هــــ : محمــد الحــداد والــد الشــهيد حســام -  	
استدعاء وعرض على نيابة النظام الخليفي
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6 محرم 1441هـ : الشيخ صادق ربيع - استدعاء 	

6 محرم 1441هـ : الشيخ عيسى المؤمن - استدعاء 	

6 محــرم 1441هـــ : الــرادود عبداهلل البوري -  اســتدعاء وعرض  	
على نيابة النظام الخليفي

6 محــرم 1441هـــ : الحــاج جميــل العصفور والد الشــهيد أحمد -  	
استدعاء

7 محرم 1441هـ : الشيخ هاني البناء - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : الشيخ حسن الشاخوري - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : مال مهدي المنامي - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : الشيخ علي عاشور - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : الحاج عبدالمجيد عبداهلل - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : سيد سعيد عيسى والد الشهيد سيد هاشم - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : األستاذ علي مهنا - استدعاء 	

7 محرم 1441هـ : الرادود سيد هاني الوداعي - استدعاء 	

8 محرم 1441هـ : الشيخ عقيل الغانمي - استدعاء 	

9 محرم 1441هـ : الشيخ جاسم الدمستاني - استدعاء 	

9 محرم 1441هـ : السيد ميثم المحافظة - استدعاء 	

9 محرم 1441هـ : الشيخ ممدوح العالي - استدعاء 	





االعتداءات على مظاهر عاشوراء
بلدة المالكية 1 محرم 1441هـ : عصابات يزيد العصر حمد بن  	

عيسى تعتدي على المظاهر العاشورائية و الرايات الحسينية.

جزيــرة المحــرق 1 محرم 1441هـ : عصابــات االحتالل الخليفي  	
 في حربها المقيتة ضد 

ً
تعتدي على المظاهر العاشــورائية إمعانا

الشعائر الدينية.

بلــدة أبــو صيبع 2 محرم 1441هـــ : مرتزقة يزيد العصر حمد بن  	
عيســى تواصل اعتداءاتهــا على المظاهر العاشــورائية والرايات 

 في حملتها الشعواء ضد الشعائر الدينية.
ً
الحسينية استمرارا

بلــدة البــالد القديــم 4 محرم 1441هـــ : المرتزقــة يقومون بإزالة  	
ى  الخيام عند حسينية جاسم التي يقام فيها مراسم إحياء ذكر

كل عام. استشهاد اإلمام الحسين؟ع؟ في 
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بلدة المرخ 4 محرم 1441هـ : مرتزقة يزيد العصر حمد تعتدي على  	
 في حربها الشعواء ضد الشعائر الدينية.

ً
اليافطات الحسينية إمعانا

مدينة الزهراء؟اهع؟ 4 محرم 1441هـ : مليشــيات مدنية تســتقل   	
مركبــة تابعة لــوزارة اإلرهــاب الخليفية وتراقب العــزاء المركزي 
في الدوار الرابع المقام على سيد الشهداء اإلمام الحسين؟ع؟.

كات التي  	 بلدة المصلى 5 محرم 1441هـ : ضمن سلسلة االنتها
ُتمارســها الســلطات األمنيــة بحــق للمواطنين الشــيعة،  قامت 

القوات الخليفية باالعتداء على المظاهر العاشورائية.

جزيــرة المحــرق 6 محرم 1441هـ : دائرة أمن المحرق تســتفزها  	
صورة الشهيد حسام الحداد وتأمر بإزالتها من المأتم.

كــرزكان 8 محــرم 1441هـ : عصابات يزيــد العصر حمد بن  	 بلــدة 
عيســى تعتــدي علــى المظاهــر العاشــورائية والرايــات الحســينية 

وصور الشهداء األبرار.

بلدة المعامير 8 محرم 1441هـ : مرتزقة يزيد العصر حمد بن عيسى  	
تستنفر من أجل نزع راية حسينية ضمن المظاهر العاشورائية.

اســتنفار واســع لمركبــات  	  : 1441هـــ  9 محــرم  بلــدة المالكيــة 
 في سياســات 

ً
االحتــالل الخليفــي في محيــط البلدة اســتمرارا

اإلرهاب الخليفية الممنهجة.

العاصمــة المنامــة 9 محــرم 1441هـ : عصابــات العدو الخليفي  	



101

حرب لمن حاربكم

إصدار خاص    عاشوراء البحرين 2019   العدد الثالث

 مع مواكب العزاء ليلة 
ً
تستنفر قواتها في محيط العاصمة تزامنا

العاشر من محرم.

بلــدة النويــدرات 10 محــرم 1441هـــ : المرتزقة تقمــع بالغازات  	
الســامة مســيرة التلبية السنوية »لبيك ياحسين« أثناء وصولها 

عند الشارع العام.

بلــدة الســنابس 10 محرم 1441هـــ : الكيــان الخليفي اإلرهابي  	
 مع العزاء المركزي ليوم العاشر.

ً
يستنفر مرتزقته األجانب تزامنا

بلــدة الــدراز 10 محــرم 1441هـــ : قــوات العــدو الخليفــي تتنقل  	
راجلــة في اســتنفار مريــب قبيل انطالق مواكب العــزاء في يوم 

العاشر من المحرم.

بلــدات مثلــث الصمــود 11 محــرم 1441هـــ : اســتنفار إرهابــي  	
لمركبات االحتالل الخليفي في محيط بلدات مثلث الصمود 
 فــي حملة التضييق علــى المواطنين حيث يقام عزاء 

ً
اســتمرارا

مركزي في بلدة الديه.

بلــدة عالــي 12 محــرم 1441هـــ : تواجد قوات العــدو الخليفي  	
 مع انطالق مواكب 

ً
في الســاحة المقابلة لمجمع الرملي تزامنا
العزاء المركزي ليوم الثاني عشر من محرم.

بلدة جدحفص 13 محرم 1441هـ : اســتنفار مركبات االحتالل  	
الخليفــي قــرب من مثلــث الصمود بالتزامن مــع العزاء المركزي 

في المصلى ليوم 13 محرم.
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جزيــرة ســترة 13 محــرم 1441هـــ : الكيــان الخليفــّي اإلرهابــي يحــّول  	
عاصمــة الثــورة إلــى ثكنات عســكرّية في اســتنفار جبــان حيث يقام 

عزاء مركزي يوم 13 محرم.

مدينة الزهراء؟اهع؟ 14 محرم 1441هـ : دوار 1٧ يشــهد اســتنفاًرا  	
 فــي النهج اإلرهابي 

ً
واســًعا لمرتزقة االحتالل الخليفّي اســتمرارا

المقيت، حيث يقام العزاء المركزي ليوم 14 محرم.
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بلدة المصلى 1 محرم 1441هـ : مراسيم رفع راية 
 عن 

ً
اإلمام الحســين؟ع؟ ومشــهد تمثيلي إعالنا

بدء الحداد على مصيبة سيد الشهداء؟ع؟.

بلــدة بنــي جمــرة 1 محــرم 1441هـــ : عوائــل الشــهداء 
والمعتقليــن والحقوقييــن والنشــطاء يتضامنــون مــع 
الحقوقي االستاذ نبيل رجب المغيب خلف السجون.

بلــدة عالــي 2 محــرم 1441هـــ : تزييــن الجدارن 
بصور األحرار المغيبين خلف قضبان السجون.

بلدة المصلى 3 محرم 1441هـ : انطالق موكب الشهيد 
 لشهداء البحرين 

ً
السنوي  بمشاركة أولياء الدم تخليدا

وتجديدا للعهد بالمضي على نهج سيد الشهداء؟ع؟.

بلدة المقشــع 3 محرم 1441هـ : لصق بوســترات 
ا بالنهج 

ً
تحــت شــعار »مع إمــام منصــور« تمســك
الحسينّي المقاوم ووفاًء للشهداء األبرار.
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بلــدة المصلــى 3 محــرم 1441هـــ : ســواد »مــع إمام 
منصور«  يعلق في أرجاء البلدة لشهر محرم1441هـ.

بلــدة أبوصيبــع 7 محــرم 1441هـــ : موكــب زفــاف 
 
ً
قواسم البحرين ليلة الثامن من محرم الحرام تأسيا

بالقاسم ابن الحسن؟ع؟ ووفاًء للشهداء األبرار.

بلــدة عالــي 7 محــرم 1441هـ : الشــباب الثوري 
يحــي زفــاف القاســم ابــن الحســن؟ع؟ مــع رفع 

صور شهداء الثورة.

بلــدة بنــي جمــرة 7 محــرم 1441هـــ : يافطــات 
بالنهــج   

ً
تمســكا الجــدران  علــى  تعلــق  ثورّيــة 

الحسينّي المقاوم.

كرزكان 7 محــرم 1441هـ : الثوار يلصقون  بلــدة 
صور الشهداء األبرار في ليلة الثامن من المحرم.
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كرزكان 7 محرم 1441هـ : تعليق يافطات  بلدة 
تحمل صور شهداء البحرين.

بلدة كرباباد 7 محرم 1441هـ : تزيين وتعليق يافطات 
تحمــل صــور شــهدائنا األبــرار ضمــن مراســم زفــاف 
كربالء القاسم بن الحسن؟ع؟.  بعريس 

ً
الشباب تأسيا

بلــدة المقشــع 7 محــرم 1441هـــ : جوانــب مــن 
زيــارة ريــاض الشــهداء بمقبــرة المقشــع فــي ليلة 
 بالمطالب 

ً
زفاف  القاسم بن الحسن؟ع؟  تمسكا

 للعهد مع دماء الشهداء.
ً
وتجديدا

بلــدة البــالد القديــم 7 محــرم 1441هـــ : زاويــة 
للشهيد أحمد الماللي في ليلة الثامن من محرم 

 بزفاف القاسم بن الحسن؟ع؟.
ً
الحرام تأسيا

بلدة المقشــع 8 محرم 1441هـ : يافطات ثورّية 
 بالنهج الحســينّي 

ً
تعلــق على الجــدران تمســكا

المقاوم.
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البحريــن 8 محرم 1441هـ : عشــرات اليافطات 
والبنرات في مختلف مناطق البحرين بمناسبة 

ى عاشوراء. ذكر

بلــدة الــدراز 9 محــرم 1441هـ : الجــدران تزدان 
 
ً
بصــور آية اهلل قاســم؟ظفح؟ وصــور الشــهداء تأهبا

ى يوم العاشر من المحرم الحرام. إلحياء ذكر

العاصمة المنامة 9 محرم 1441هـ : شوارع العاصمة 
تكتظ بآالف المعّزين ليلة العاشر الذين شاركوا في 

الصالة المركزية ولّبوا نداء اإلمام الحسين؟ع؟.

العاصمــة المنامــة 9 محــرم 1441هـــ : موكــب 
علمــاء البحريــن فــي ليلــة العاشــر مــن محــرم 

الحرام وسط العاصمة المنامة.

بلــدة ســماهيج 10 محــرم 1441هـ : تظاهــرة ثورّية 
تحــت عنــوان »لبيــك ياحســين« ظهر العاشــر من 
محرم الحرام وتلبية نداءات الُحسين؟ع؟ بالجهاد 

في سبيل اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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بلدة النويدرات 10 محرم 1441هـ : المسيرة الثورية 
الســنوية للتلبية الحســينية »لبيك ياحسين« في 

ظهر العاشر من محرم الحرام.

بلــدة النويدرات 10 محــرم 1441هـ : نزول ثوري 
كات مــع المرتزقــة أثنــاء وصــول موكــب  واشــتبا

التلبية الحسينية يوم العاشر للشارع العام.

بلدة كرزكان 10 محرم 1441هـ : تعليق يافطات 
عاشورائية للرموز القادة وللشهداء األبرار.

الجــدران   : 1441هـــ  10 محــرم  كــرزكان  بلــدة 
ى  تزدان بصور آية اهلل قاســم؟ظفح؟ واألحبة األســر

في صبيحة اليوم العاشر من محرم.

بلدة الديه 11 محرم 1441هـ : تعليق الالفتات 
الحســينية الثوريــة بشــعار »مــع امــام منصــور« 
الســتقبال   

ً
اســتعدادا األبــرار  الشــهداء  وصــور 

المعزين للعزاء المركزي.
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بلــدة الديــه 11 محــرم 1441هـــ : مواجهــات بين 
القــوات الخليفيــة والشــباب الثــوري بعــد انتهــاء 
العزاء المركزي يوم الحادي عشر من محرم الحرام.

كرباباد 11 محرم 1441هـ : األحرار يعلقون  بلدة 
الشــهداء  صــور  تحمــل  عاشــورائية  يافطــات 
 على التمسك بالنهج 

ً
كيدا والرموز السياسية، تأ

الحسيني المقاوم.

بلــدة عالي 12 محرم 1441هـ : الجدران  تزدان 
ى. بصور األحبة األسر

بلــدة عالــي 12 محــرم 1441هـــ : جوانــب مــن 
 للعهد والوفاء.

ً
تزيين رياض الشهداء تجديدا

بلــدة البالد القديم 12 محــرم 1441هـ : مجلس 
حسيني تأبيني على روح الشهيد محمد المقداد.




