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إهداء

إلــى الــذي خــّط حــروف كربــاء بدمــه القانــي ورســم ملحمــة الفــداء بــروح 
التفانــي ..

ــى عليــه حســين زمانــي فذكرنــا مصــرع العبــاس فهّيــج أحزانــي 
ّ
إلــى مــن صل

..

ــكاه  ــدان فب ــّز الوج ــي وه ــب وغال ــد كل حبي ــه فق ــى رحيل ــذي أنس ــى ال إل
الكــون وعالــم المعانــي ..

إليك يا لواء اإلسام العظيم ..

الحاج	الشهيد	قاسم	سليماني ..

أهديك	رحيق	كربالء ..





مقدمة	الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن اآلن إلــى قيــام يــوم الديــن.

»كل يوٍم عاشوراء .. وكل أرٍض كرباء« ..

»إن لقتل الحسين حرارًة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبدًا«

الحــق  معســكر  بيــن  الفصــل  كلمــة  هــي  عاشــوراء  واقعــة  أصحبــت 
يــد زمانــه ومــن يتبــع حســين زمانــه، حيــث أصبــح  والباطــل، بيــن مــن يتبــع يز
ســلوك الحســين؟ع؟ وأصحــاب الحســين؟مهع؟ حجــًة علــى المؤمنيــن فــي 

أفعالهــم وســلوكهم فــي الحيــاة الدنيــا.

ومــن هــذا المنطلــق .. فــي عــام 1439 هـــ ألقــى األســير ســماحة الشــيخ 
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زهيــر عاشــور القيــادي فــي تيــار الوفــاء اإلســامي عــدة محاضــرات فــي شــهر 
كتــاب مســتقل تحــت  محــرم الحــرام، وأصبحــت هــذه المحاضــرات فــي 

عنــوان »رحيــق كربــاء«.

ــف  ــس للمؤل ــاب الخام ــو الكت ــاب ه ــذا الكت ــأن ه ــر ب ــر بالذك ــع الجدي م
مــن داخــل الســجون الخليفيــة، حيــث قــام المؤلــف بتأليــف الكتــب التاليــة 

ســابقًا:

ــام  ــرام ع ــرم الح ــهر مح ــي ش ــرات ف ــبيل اهلل، محاض ــي س ــر ف التغيي  -1
هـــ  1436

تأمات في الفكر السياسي  -2

شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقسقية ألمير المؤمنين؟ع؟  -3

إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب  -4

تأليــف ســماحة  مــن  الخامــس  الكتــاب  هــو  كربــاء«  »رحيــق  وكتــاب 
، والكتــاب الثامــن عشــر مــن سلســلة من داخل الســجن. الشــيخ زهيــر عاشــور

سائلين المولى عز وجل أن يفرج عن جميع األسرى.

والحمدهلل رب العالمين

	الوفاء	للثقافة	واإلعالم دار
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تقديم	سماحة	آية	اهلل	الشيخ	عباس	الكعبي	»دام	ظله«

كرمنــا بالتقــوى،  الحمــد هلل الــذي أعزنــا باإلســام، ومــن علينــا باإليمــان، وأ
وفّضالمجاهديــن علــى القاعديــن أجــرًا عظيمــًا، والصــاة والســام علــى 
خيــر األنــام - المبعــوث رحمــة للعالميــن بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى 
ــادة  ــاء الق ــه األوصي ــى آل ــد، وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــه - أب ــن كل الدي
الهــداة الطيبيــن الطاهريــن ال ســيما خاتــم األوصيــاء بقيــة اهلل األعظــم ولــي 
دم أبــي األحــرار ســيد الشــهداء أبــي عبــداهلل الحســين؟مهع؟، والــذي ســيمأل 
األرض قســطًا وعــدًال كمــا ملئــت ظلمــًا وجــورًا »عجــل اهلل تعالــى فرجــه وجعلنــا 

مــن خيــر أعوانــه وأنصــاره«.

أما بعد ..

ئكــة اهلل وأوليائــه والصديقيــن والشــهداء  كربــاء قطعــة مــن الجنــة ومــزار ما
والصالحيــن. كربــاء مهــوی العاشــقين ودار التوحيــد والعــدل وكرامة اإلنســان. 
كربــاء موعــد األحــرار لانطــاق نحــو التحريــر والتطهيــر والتغييــر والحركــة 
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فــي ســبيل اهلل.

كربــاء معســكر الجهــاد والتضحيــة والفــداء والــوالء والوفــاء واإلخــاص 
والطهــر والنقــاء. ال يوفــق للحضــور فــي مخيــم أبــي عبــداهلل الحســين؟ع؟ إال 
كرمهــم بعــد التمحيــص والبــاء  الخــواص مــن أوليــاء اهلل الذيــن اختارهــم وأ
العظيــم بالفــوز والفــاح، إنهــم األبــرار فــي جنــات النعيــم، ُيســقون مــن رحيــق 
ــا  ــا كن ــا ليتن ي ــون. و ــس المتنافس ــك فليتناف ــي ذل ــك، وف ــه مس ــوم، ختام مخت

معهــم فنفــوز فــوزًا عظيمــًا.

مــن  وقبــس  كربــاء،  نــور  مــن  وميــض  كربــاء(  )رحيــق  الكتــاب  وهــذا 
فــه بيراعــه الرســالي العاشــورائي الرجــل الحــر الصابــر فــي ســبيل 

ّ
عاشــوراء، أل

ألنــه  الديــن والوطــن والمجتمــع اإلنســاني وهــو ســجين؛  الغيــور علــى  اهلل، 
يــة والقيــم اإلنســانية، فضيلــة الشــيخ زهيــر  يطالــب بالعــدل والكرامــة والحر
ــًا«. عاشــور »فــرج اهلل عنــه وعــن جميــع القابعيــن فــي الســجون ظلمــًا وعدوان

اختــزل المؤلــف فــي كتابــه الممتــاز األهــداف الحســينية لتتجلــى الــروح 
جــذور  ليبّيــن  عــّرج  ثــم  للحركييــن،  ئيــًا  كربا منهجــًا  راســما  العاشــورائية، 
الحركــة  فــي  الربانيــة  القيــادة  دور  علــى  بالتركيــز  الرســالة  فــي  االنحــراف 
وعتــرة  اهلل  كتــاب  بالثقليــن  التمســك  علــى  كيــد  والتأ لألمــة،  يــة  الحضار
المســتعصية  كل  المشــا حلحلــة  فــي  العــادل  الحكــم  ودور  المصطفــى، 
، وضــرورة األمــر بالمعــروف والنهــي  واألزمــات التــي يعيشــها اإلنســان المعاصــر
، وتحويــل نقــاط الضعــف إلــى نقــاط قــوة، وتبديــل التهديــد إلــى  عــن المنكــر
فرصــة، واســتعادة المجــد والعــزة والكرامــة، وبنــاء األمــة بالذوبــان بالقيــادة 
الرســالية الحركيــة، واســتلهام الــدروس مــن الثــورة اإلســامية وخــط االمــام 
الراحــل؟ق؟، وتحقيــق االنتصــارات تلبيــة لنــداء صرخــات ســيد الشــهداء أبــي 
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عبــداهلل الحســين عليــه الســام »هــل مــن ذاب يــذب عــن حــرم رســول اهلل؟ص؟ 
هــل مــن موحــد يخــاف اهلل فينــا هــل مــن مغيــث يرجــو اهلل بإغاثتنــا هــل مــن 

ــا«. ــي إعانتن ــد اهلل ف ــا عن ــو م ــن يرج معي

ــروح العاشــورائية  ــارك للكاتــب الموفــق هــذا النجــاح الباهــر بنقــل ال إذ أب
التــي يعيشــها بعقلــه وعواطفــه ومعنويتــه وثباتــه وصبــره واســتقامته، اســأل اهلل 
ــجونين  ــراح المس ــراحه وس ــاق س ــًا بإط ــا جميع ــّن علين ــر أن يم ــي القدي العل
ينصــر اإلســام  ، و يترحــم علــى اإلمــام الراحــل وشــهدائنا األبــرار المظلوميــن، و
يكشــف هــذه الغمــة عــن هــذه األمــة بفــرج إمــام زماننــا وصلــى  والمســلمين، و

اهلل علــى محمــد وآلــه الطاهريــن.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
27 ربيع األول 1443 هـ ق
قم المقدسة
عباس الكعبي
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تمهيد
ٍع  ــٍل بــدم الجــراح، ُمجــّرَ عاشــوراء .. تتجــدد لنــا فــي كل عــام، بذكــر ُمغّسَ
وّقــرِع  بدئــه،  وُســِلب  خــّده،  وُتــّرب  شــيبه،  ــب  ُخّضِ قــد  الرمــاح،  بكاســات 

ثغــره. بالقضيــب 

نعيــش معــه فــي ذكــراه بقلــب مقــروح ودمــع مســفوح، نصبــح ونمســي عليه 
مفجوعيــن محزونيــن والهيــن متألميــن متمّنيــن لــو كنــا معــه فــي الطفــوف 

لفدينــاه بأنفســنا حــد الســيوف، وبذلنــا حشاشــاتنا دونــه مستشــهدين.

وعاشــوراء .. ملحمــة جمعــت بيــن »دمــوع العيــون حزًنــا وكمــدًا«، وبيــن 
إرادًة  النفــوس  تلهــب  »العيــن«  فكانــت  ووعيــًا«،  بصيــرًة  العقــول،  »أفــكار 
»الِعبــرة« تلهــم العقــول دروســًا وِعبــرًا .. عبــرة تنبــع مــن بصيــرة ثاقبــة،  وعزمــًا، و

وعبــرة تنبثــق مــن روح هائمــة عاشــقة. 
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كانــت تشــرق ومــا زالــت علــى األرواح والعقــول: فتجعــل الثائــر  وهكــذا 
رقيقــًا ذا دمعــة وعالمــا ذا بصيــرة ..

وعاشــوراء .. مدرســة تعطــي دروس البــكاء والحــزن وذرف الدمــوع، وُتلهــم 
واإلرادة  والثبــات  العــزم  دروس  وترّســخ  والبصيــرة،  والوعــي  الفكــر  دروس 

الصلبــة ..

اإلحياء	العملي	لعاشوراء
إن مــن أهــم مــا ينبغــي االهتمــام بــه فــي إحيــاء عاشــوراء: هــو اإلحيــاء 
العملــي لهــذه الثــورة المباركــة، وذلــك مــن خــال تجســيد المبــادئ والقيــم 
واألهــداف التــي نهــض مــن أجلهــا ســيد الشــهداء، وبــذل دمــه وروحــه فــي 

ســبيل تحقيقهــا.

ــواء مــن  وال يتــم ذلــك إال مــن خــال االســتلهام مــن وحــي عاشــوراء، واالرت
يســقي العطشــى، وذلــك مــن خــال: فيــض ُزاللهــا بمــا يبــّل الصــدى و

أوًال:	معرفة األهداف الحسينية. 

: التحلي بالروحية العاشورائية.
ً
ثانيا

ئية. : العمل بالمنهجية الكربا
ً
ثالثا

	األهداف	الحسينية
إن ثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ كانــت مــن أجــل ديــن اهلل جــل جالــه، وجعــل 
كلمــة اهلل هــي العليــا، وصــون الديــن مــن التحريــف الــذي أصابــه مــن الحــزب 

إن البدعــة قــد أحييــت«. األمــوي .. »فــإن الســنة قــد أميتــت، و
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 ، المنكــر عــن  وناهيــًا  بالمعــروف  آمــرًا  اإلصــاح  أجــل  مــن  ؟ع؟  فخــرج 
إنمــا  ســائرًا علــى نهــج جــده المصطفــى؟ص؟ وأبيــه علــي المرتضــى؟ع؟ .. »و
يــد أن آمــر بالمعــروف وانهــى  خرجــت لطلــب اإلصــاح فــي أمــة جــدي؟ص؟ أر

ــب؟ع؟«. ــي طال ــن أب ــي ب ــي عل ــدي وأب ــيرة ج ــير بس ــر وأس ــن المنك ع

، قــد زاغــوا عــن الصــراط، فشــقوا  وكان النــاس علــى شــفا حفــرٍة مــن النــار
فــي دنياهــم وضلــوا عــن الهــدف، فكانــت جهنــم فــي انتظارهــم! ولــوال ثــورة 
اإلمــام الحســين؟ع؟ الــذي بــذل مهجتــه فــي اهلل جــل جالــه ليســتنقذ عبــاده 
مــن الجهالــة وحيــرة الضالــة .. »وبــذل مهجتــه فيــك، ليســتنقذ عبــادك مــن 

ــة«)1(. ــرة الضال ــة وحي الجهال

ــم اإلمــام الحســين؟ع؟ األمــة كيــف تعيــش حيــة بعزتهــا، كريمــة غيــر 
ّ
وعل

ميتــة، رافضــة لســيادة طواغيــت زمانهــا، علمهــا لغــة الســيف واســترخاص 
ال  الدمــاء والنفــوس مــن أجــل أن تســعد فــي دنياهــا، وتفــوز بنعيــم أخراهــا... » أ
إن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بيــن اثنتيــن، بيــن الســلة والذلــة، وهيهــات  و

منــا الذلــة«.

)سيتم عرض بقية األهداف الحسينة في طيات األبحاث القادمة(.

وعليه: فالذي يريد إحياء عاشوراء يسعى:

أوًال: إلحيــاء الديــن فــي داخلــه ومجتمعــه، جاعــًا كلمــة اهلل هــي العليــا، 
إقامــة  مــن أجــل  مــا عنــده  بــكل  يضحــي  يســفك دمــه و فيبــذل مهجتــه و
حكومــة اإلســام بعقائــده الحقــة وأخاقــه الفاضلــة وأحكامــه العمليــة النّيــرة.

يارة األربعين 1 . ز



| 22 |  رحيق	كربالء

»إن كان دين محمد لم يستقم إال بقتلي يا سيوف خذيني« 

الغربيــة  ى  والــرؤ اإللحاديــة  األطروحــات  أمــام  بحــزم  يقــف  	:
ً
ثانيــا

أو  يــة  بحر وال  غربيــة،  بديمقراطيــة  يغتــر  فــا  الشــيطانية،  واأليديولوجيــات 
ية، وال يقــع فــي فخــاخ دولتهــم المدنيــة ..  ليبراليــة، وال بتعدديــة اســتعمار
الت تأخــذ بالنــاس إلــى نــار جهنــم والجحيــم فــي الحيــاة  فــكل هــذه الضــا
 

ِا�نَّ
ٖری �نَ

ْ
ك �نَ َع�نْ �نِ ْعرݨݨَ

َ
�نݨْ ا َ اآلجلــة بعــد أن تشــقيهم فــي حياتهــم العاجلــة .. >َومݧ

ى<)1(. ٰ مݧ ْ عݧ
َ
ا  ِ �ةݫ ٰامݨَ ݔ ىݫ ٯݨةِ

ݨْ
اݠل مݩݩَ  وݨْ ݦَ �ݔ ۥ  ُ هݧ رݦُ

ُ ْ�ش حݧ
َو�نَ ا 

ً
ك ىنْ �نَ  

�ةً
َ �ش ݔ َمٖعىݫ ۥ  ُ هݩݧ

َ
ل

يدعوهــا  : يلهــب المحيــي نفســه، ويبــّث الحمــاس فــي شــعبه، و
ً
ثالثــا

للقيــام والثــورة علــى ظلمتــه وبغــاة زمانــه، حتــى يعيــش كريمــًا عزيــزًا، غيــر 
خانــع وال ذليــل، ورايــة الحــق والعــدل ترفــرف علــى رأســه،آخذة بــه وبشــعبه 

إلــى كمــال اإلنســانية والحيــاة الطيبــة ..

»فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين«.

الروحية	العاشورائية
 

ٓ
مٰا

نَّ >ِا�ݧ اهلل  ســبيل  وفــي  اهلل  وفــي  هلل  كان  الحســين؟ع؟  اإلمــام  قيــام  إن   
فــي  إلهيــًة  ثــورة  فكانــت  ݩݩٰى<)2(  ݧ ݧ �ݧ رݣݣاٰ َو�نݩُ ݩٰى  ݧ ݧ ݩنݧ ݧ ںݧ ْ ش ݩݩݧ َمىݧ ِه  ِللّٰ وُموا  ٯةُ �ةَ �نْ 

َ
ا  

ݦݩݩ
٭ هݩةٍ ِحدݩَ واٰ �بِ ْم 

ُ
ك ِع�نُ

َ
ا

منطلقاتهــا، ربانيــة فــي مســيرها، توحيديــة فــي أهدافهــا، فقــد كانــت هلل وأداء 
التكليــف اإللهــي، وحفظــًا لشــريعة رســول اهلل، ال لحطــام زائــل، وال وراء حفنــة 

مــن المكاســب الدنيويــة والمتــع اآلنيــة.

1 . طه: 124

2 . سبأ: 46
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كانــت روحيــة اإليثــار واســترخاص النفــوس؛ بــل واألرواح مــن أجــل اهلل 
ِه٭ݩݩݩݩݦ<)1( فقّدم كل شــيء  ٰا�ةِ اللّٰ �ݦݩن رݨْ َء مݦَ

ٓ
ٰا عن ِ ݩةݫ ٮݧ ْ ُ� ا�ب َ �ݧ ݨْ نݧ ٯݧ ی �نݨَ رݪٖ

ݨْ ݩݩش َ�ݧ اِس َم�نݨݨْ �ݔ نݨّ ݧ وحده، >َوِم�نَ الىݩݩݧ
مــن أجــل ربــه، وبــاع دنيــاه واشــترى آخرتــه حتــى اســتقر فــي مقــام القــرب عنــد 

ربــه.

ــم ُيســمع فــي  ــا والُبعــد عــن األنانيــة، فل فــكان نكــران الــذات ونســيان األن
ســلوك هــذه الثــورة أذان لألنــا، ولــم ُيــر جــدران اإلّنيــة واألنانيــة؛ بــل لــم يســمع 
 العبوديــة، فكانــت الهجــرة الســلوكية 

ّ
ولــم يــر إال صــوت أذان الربوبيــة وذل

ا  رݦݦݡً ٖ� ُمهٰا�بِ ِ ٮة ىݔْ َ ْ ِم�نݨْ �ب ݨݨݨݧ ݣݣحݪݬب ُ رݨݧ
حنݨْ ݔَ �نݨْ �ݫ َ الملكوتيــة إلــى اهلل، بجهــاد أعــداء اهلل ونصرة دينــه >َومݧ

ِه٭ݩݩݩݩݦ<)2(. فــكان اإلخــاص  ى اللّٰ
َ
ُهۥ َعل رݦݨُ ْ �ب

َ
َع ا ْد َو�ةَ َ ةݧ ٯݧ َمْو�ةُ �نَ

ْ
ُ� ال

ݨْ
ْدِرݣݣك ّمَ �ݔُ

ُ ٖه �ش ولݬِ ݩݩُ سݧ ݩَ ِه َورݧ ى اللّٰ
َ
ِال

ــه. هلل، وكان األجــر علــى اهلل جــل جال

وعليه: فالذين يحيون عاشوراء، عليهم: 

أوًال: أن يعيشــوا روحيــة القيــام هلل جــل جالــه، فــا أهــداف دنيويــة، ولهــث 
وراء مصالــح شــخصية أو حزبيــة أو قوميــة أو وطنيــة؛ بــل قيــام هلل وحــده. 

: أن يتمتعــوا باإليثــار واســترخاص كل شــيء فــي ســبيل اهلل، فمن يغتر 
ً
ثانيــا

يقدمهــا علــى اآلخــرة، مــن خــال اللهــث وراء المــال أو المنصــب  بالدنيــا و
والجــاه، أو الحصــول علــى الشــهرة أو أي شــيء مــن الحطــام .. فهــو لــم يعــش 
تلــك الروحيــة الحســينية؛ بــل عــاش روحيــة أعــداء الثــورة الحســينية، الذيــن 
قتلــوا الحســين ليــًا بســبب حبهــم للدنيــا؛ حيــث جعلــوه جســرًا يعبــرون مــن 

خالــه إلــى مصالحهــم اآلنيــة الدنيويــة!

1 . البقرة: 207

2 . النساء: 100



| 24 |  رحيق	كربالء

ثالًثــا:	أن يعيشــوا نكــران الــذات وعــدم جعــل األنــا فــي المحــور فــي إحيــاء 
عاشــوراء، خصوصــًا مــن األشــخاص الذيــن لهــم دور بــارز فــي عمليــة اإلحيــاء، 
كالعلمــاء والخطبــاء والرواديــد والجهــات المنظمــة ورؤســاء المآتــم، فــا يصــح 
ــة هــي الحاضــرة؛ ألنهــا ســوف  ــة أو الحزبي ــة أو الجماعي ــا الفردي أن تكــون األن

تدمــر روحيــة اإلحيــاء، وتهبــط بهــا إلــى الــدركات!

ومــا المآســي التــي نعانيهــا اليــوم إال بســبب هــذا الــداء العضــال، فهــذا 
 !... و وجماعتــي  يتــي  قر مضيــف  وذلــك  يتــي،  لقر العــزاء  وهــذا  مأتمــي 
فــإذا رأيتــم خافــًا بيــن مأتــم ومأتــم، وبيــن عــزاء وعــزاء، فالســر فــي كل هــذه 
المصائــب أن كل شــيء كان حاضــرًا، إال اهلل تعالــى! فاألنــا حاضــرة، واألنانيــة 
كمــة .. كل هــذه األمــور تجدهــا، ولكــن  متجــذرة، والحزبيــة ظاهــرة، واألهــواء حا

ال تجــد اهلل حاضــرًا، وال اإلخــاص لــه فــي القلــوب متحققــًا!

إنا إليه راجعون إنا هلل و و

المنهجية	الكربالئية
إحيــاء الســّنة  إقامــة الديــن و وثــورة عاشــوراء قامــت مــن أجــل اإلصــاح و
إماتــة البدعــة، فلــم تــزغ، ولــم تنحــرف عــن اإلســام قيــد شــعرة، وعليــه:  و
فابــد مــن مازمــة الشــرع فــي اإلحيــاء، والحــذر كل الحــذر مــن البــدع فــي 
الشــعائر الحســينية، حتــى ال ينحــرف اإلحيــاء وال الثــورة عــن هــذه األهــداف، 
يتــم االشــتغال بأســاليب فــي اإلحيــاء تســيء إلــى هــذه الملحمــة والثــورة  و

المقدســة.

ــش،  ــم رم ــكن له ــن، وال يس ــم جف ــض له ــدع ال يغم ــل الب ــن أه ــض م والبع
إشــغال النــاس -  ــو البدعــة، و وال يطيــب لهــم خاطــر إال باختــاق البدعــة تل
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ــب الثــورة الحســينية، وال يكــون 
ُ
خصوصــًا الشــباب - بهــا، حتــى إنهــم ينســون ل

لهــم هــّم إال أمثــال هــذه البــدع الشــيطانية.

ذواتنا	على	ميزان	عاشوراء
ــى  ــة، حت ي ــور الضرور ــن األم ــة - م ــة واالجتماعي ــذات - الفردي ــم ال إن تقيي

نرتقــي باإلحيــاء ونعالــج أي خلــل فــي داخلنــا.

ــزان  ــر مــن األمــراض، وهــي مي ــدواء لكثي فـ»عاشــوراء« كانــت ومــا زالــت ال
مــع  وتعاطيهــا  وســلوكها  مواقفهــا  فــي  واألفــراد،  الشــعوب  عظمــة  بــه  ُعــرِف 

زمانهــا. أحــداث 

يلومــه علــى أخطائــه ومواضــع  فمــن الســهل أن ينتقــد اإلنســان غيــره، و
ضعفــه، ولكــن قــد يخفــى عليــه أنــه مصــاب بــداء مــن انتقــده، واقــٌع فــي مثــل 

أخطائــه وضعفــه!!

ــذّم أهــل الكوفــة، ونعاتــب  فنحــن نلــوم أهــل المدينــة ومكــة المكرمــة، ون
يــدًا،  كل األّمــة التــي عــاش فيهــا اإلمــام الحســين؟ع؟ أن كيــف تركــوه وحيــدًا فر

ولــم ينصــروه؟!

نلــوم أهــل المدينــة؛ أنــه كيــف خــرج اإلمــام الحســين؟ع؟ مــن بينكــم، 
وتركتمــوه وحيــدًا ولــم تخرجــوا معــه؟! وفيكــم الصحابــة وأبناؤهــم وأصحــاب 

الفضــل والعلــم والوجاهــة؟!

ونعاتــب أهــل مكــة؛ كيــف يصبــح ابــن رســول اهلل غيــر آمــن فــي حــرم اهلل، 
وأنتــم قــادرون علــى حفظــه والوقــوف معــه؟! ترونــه يخــرج مــن بيــت اهلل وأنتــم 

وقــوٌف تنظــرون وكأنــه ال يعنيكــم!
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ونــذم أهــل الكوفــة؛ علــى مــا فعلــوه بـ»مســلم بــن عقيــل« حيــث انقلبــوا 
علــى األعقــاب، ومــا اجترحــوه مــن معصيــة عظيمــة بتــرك نصــرة الحســين؟ع؟ 
يكتــب علــى جبينهــم  لياقــي مصرعــه، فيفــوز هــو بعــّز الشــهادة وشــرفها، و

العــار وهوانهــا.

يــم الرســالة، والطــواف  ونصــرخ فــي وجــه تلــك األمــة: كيــف رأت َســْبي حر
كن، وغيــر ثائــرة علــى  بهــّن مــن بلــد إلــى بلــد مكتفيــة بالبــكاء غيــر محركــة لســا

ظالم؟!

والصــراخ  الــذم  وزدنــا  عليهــا،  الغيــر  عاتبنــا  مؤلمــة،  محطــات  فهــذه 
 

ّ
ــا ذل ــذل كم ــا ن ــن، ف ــاء اآلخري ــراخ وأخط ــن ص ــتفدنا م ــل اس ــن ه ــا، ولك فيه

الســابقون؟!

نحن	والحكومة	اإلسالمية
فــإذا أقيمــت )حكومــة اإلســام(، وترّبــع عليهــا خليفــة اإلمــام، ورأينــا أن 
يحاربونهــا  العالــم اجتمــع علــى هــذه الدولــة اإلســامية الفتيــة: يعادونهــا و
يســعون إلــى اجتثاثهــا مــن جذورهــا، فأيــن نحــن مــن شــرف الوقــوف مــع  و

الحــق ونصــرة اإلســام والقائــد الُهمــام الــذي هــو خليفــة اإلمــام؟جع؟؟!

نحن	و»المطلوبون«
بــن  »مســلم  بضيافــة  القلــوب  يزلــزل  الــذي  الصعــب  االمتحــان  وعنــد 
ى وال معيــن، إال »طوعــة المؤمنــة«! عقيــل« مــن غالبيــة األمــة، فــا يجــد لــه مــأو

ي المطلوبيــن  ولنســأل أنفســنا ونقّيــم واقعنــا: هــل نكــون كـ»طوعــة« نــؤو
والمجاهديــن لكــي ال ياقــوا مصيرهــم معذبيــن ومســجونين؟ وهــل اســتفدنا 
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مــن الدمــوع التــي ذرفناهــا علــى »مســلم« أو اســتلهمناها مــن »طوعــة« وهــي 
»طوعــة« مجــرد  امــرأة دروس التضحيــة والفــداء؟أو كانــت الدمــوع بــا فائــدة، و

قصــة عابــرة!!

نحن	والفقيه	في	غربته
م فقيهــًا مــن فقهــاء الطائفــة وهــو نائــب اإلمــام؟جع؟ ليعيــش 

ّ
كيــف نســل

الحصــار فــي بيتــه معــزوًال عــن شــعبه، مضّيقــًا عليــه فــي معيشــته، يعانــي 
كل؛ بــل وتلهــو  األمــراض مــع تقــادم ســّنه وِكَبــر عمــره! والنــاس تنــام وتشــرب وتــأ

فــي دنياهــا! فهــل يعــاد قتــل اإلمــام الحســين؟ع؟ بالتعــرض لنائبــه؟!

نحن	والنساء	السجينات
العــذاب   

ّ
ذل ياقيــن   ، الطواميــر فــي  ُزّجــت  نســاء  عــن  نســمع  عندمــا 

وضيــم اإلهانــات والُبعــد عــن األهــل واألوالد؛ ألنهــّن نصــرن الحــق يــوم خذلــه 
يــن أبطــاًال يــوم ارتعــدت أجســاٌد وقلــوب، فكيــف يهنــأ لنــا  الكثيــرون، وآَو
يصطليهــا الــذل والهــوان؟! العيــش وهنــاك امــرأة تعيــش خلــف القضبــان و

فأين	إحياء	عاشوراء؟!
والعــزاء  الرثــاء  إقامــة  و بالصــوت  هــو  فهــل  عاشــوراء؟!  إحيــاء  فأيــن 
والَمضيفــات فقــط؟! فهــذه األمــور إذا لــم تصــل إلــى حــق اإلحيــاء وعمقــه، 
الف  فلــن نســتفيد مــن هــذه المدرســة العظيمــة ولــو أحييناهــا وأعدناهــا آ

الســنين!!
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كل	ما	لدينا	من	عاشوراء
يــخ العظيــم وفقيــه العصــر والفيلســوف  وفــي الختــام نقــف عنــد رجــل التار
، الــذي أحيــا عاشــوراء اإلحيــاء الحقيقــي، فأســقط  ــر الحكيــم والعــارف الثائ
يــد زمانــه، وأقــام حكومــة أجــداده، ورفــع رايــة اإلســام عاليــًا، بعــد أن  عــرش يز

قــارع الطاغــوت أعوامــًا.

قــام اإلمــام الخمينــي؟ق؟، وقامــت األمــة معــه لتحيــي عاشــوراء بالــدم ونــزع 
األرواح، وتحّمــل الســجن ومختلــف العذابــات.

كفــان  األ بلبــس  نــداءه  األمــة  لّبــت  الــذي  الخطيــب  اإلمــام؟ق؟  فــكان 
والنــزول إلــى الميــدان! فعندمــا يقــول اإلمــام؟ق؟: »كل مــا لدينــا مــن عاشــوراء«، 
كأنــه  كربــاء حتــى  ــق فــي ســماء 

ّ
فهــذا يعنــي أنــه ذاب فــي عاشــوراء، وحل

كّل حــدث بعيــن بصيرتــه، فيســتنير بنــور إشــعاعاته،  كان معصومــا يبصــر 
يصــل إلــى أهدافهــا. وليســلك طريــق ثورتــه و

القرابيــن  وتقديــم  والغربــة  الســجن  متحمــًا  اإلســامية  الثــورة  ففّجــر 
ليقيــم  العالمــي«  لـ»االســتكبار  عميــل  كبــر  أ أســقط  حتــى  واألضاحــي! 
»الحكومــة اإلســامية« التــي يقــف الفقيــه - وهــو صاحــب الحــق األصيــل - 
الســماء. شــريعة  ينشــر  و اإلســام،  باســم  يحكــم  و الســلطات،  رأس  علــى 

كل مــا لدينــا مــن عاشــوراء .. تســتبدل وضــع األمــة مــن العيــش علــى 
الُفتــات والفقــر والــذل والهــوان، لتصبــح أمــة تعيــش الغنــى والعظمــة والكرامــة 

فـــ»إذا تغيــر الســلطان تغيــر الزمــان«. 

ــة  ــة العميل ــن الحكوم ــران« م ــُتبدلت »إي ــوراء .. اس ــن عاش ــا م ــا لدين كل م
يــة  يــده األســياد واالســتكبار العالمــي، لتصبــح »الجمهور التابعــة لــكل مــا ير
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اإلســامية« الحكومــة الحــرة العزيــزة ذات اإلرادة المســتقلة، المقــّررة لمصيرها 
بنفســها، الخاضعــة لســيدها وربهــا، وتحقــق بذلــك ســعادتها فــي دنياهــا 

وفاحهــا فــي أخراهــا.





بين	السقيفة	وكربالء

تمهيد
حفيــده  ذبــح  وبيــن  الرســول؟ع؟  رحلــة  بيــن  كثــر  أ ال  عامــًا  خمســون 

وكربــاء!  الســقيفة  بيــن  الطفــوف  أرض  فــي  يحانتــه  ور

يــد الفســوق  فهــل مــن المصادفــة أن يرتقــي علــى منبــر الرســول؟ص؟ يز
ــه  ــداد ل ــم اإلع ــد ت ــر ق ــاء؟! أو أن األم ــن الطلق ــق اب ــة الطلي ي ــن معاو ــور اب والفج
مــن ِقبــل الخليفــة الثانــي الــذي مــن الوجــود األمــوي فــي الشــام، ومــن ثــم قــام 
بتثبيــت أركانــه وتشــييد بنائــه - فــي زمــن الخليفــة الثالــث - عناصــر كانــت 
حاضــرة علــى طــول الخــط »خــط النفــاق«؟! وكيــف أن األمــور بلغــت أقصــى 
مداهــا حتــى رفــع رأس ابــن بنــت نبــي األمــة علــى القنــاة، يطــاف بــه مــن بلــد 

ُيشــّهر بهــا أمــام المــأل. يــم الرســالة و إلــى بلــد، وتســبى حر

لألمــم  البــد  الــذي  الخالــد  الــدرس  إنــه  اإلســام!!  باســم  ذلــك  وكل 
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قــد تتكــرر  والشــعوب أن تعيــه وتفقــه جــذوره ومســاره ونتائجــه، فالســقيفة 
ثانيــة!! كربــاء  إلــى  ســنحتاج  وعندهــا 

االنقالب	على	األعقاب
أوًال:	ظهور حركة النفاق

الليــل  كقطــع  الفتــن  فجــاءت  األمــة،  هــذه  عــن  ؟ص؟  اهلل  رســول  رحــل 
المظلــم! فــكان يــوم رحيلــه ؟ص؟ هــو يــوم اإلعــان عــن بدايــة ظهــور »حركــة 
ــة،  ــة الخادع ي ــا التبرير ــد وبصورته ــا الجدي ــرة بثوبه ــذه الم ــر ه ــاق«، لتظه النف

ليهــدم اإلســام باســم اإلســام!!

ظهــرت »حركــة النفــاق« بأحزابهــا المختلفــة لتجتمــع هــذه المــرة تحــت 
ســقف واحــد يوحدهــا أعــداء اإلســام، وحــرب أميــر المؤمنيــن؟ع؟!!

ظهــرت حركــة النفــاق لتقصــي اإلمــام علــي؟ع؟ مــن منصــب القيــادة 
والــذي يعتبــر أهــم موقــع فــي الحكومــة اإلســامية، وليجعلــوا محلــه مــن يؤّمــن 
يمّكنهــم مــن خيــرات األمــة والتســلط علــى رقابهــا فــي مســتقبل  مصالحهــم و

األيــام.

ِمْنَهــا  ــي 
ّ
َمَحِل َنّ 

َ
أ ــُم 

َ
َيْعل

َ
ل ــُه 

ّ
ِإَن قحافة َو أبــي  َصَها ابــن  َتَقَمّ َقــْد 

َ
»أَما َواهلَلِّ ل

ُت 
ْ
ْيــُر َفَســَدل ــَيّ الَطّ

َ
ــْيُل َوال َيْرَقــى ِإل ــي الَسّ َحــى َيْنَحــِدُر َعِنّ ُقْطــِب ِمــَن الَرّ

ْ
 ال

ّ
َمَحــُل

ْو 
َ
اَء أ

َّ
 ِبَيــٍد َجــذ

َ
ُصــول

َ
ْن أ

َ
ْرَتِئــي َبْيــَن أ

َ
ْيــُت َعْنَهــا َكْشــحًا َوَطِفْقــُت أ ُدوَنَهــا َثْوبــًا َوَطَو

َيْكــَدُح  ِغيــُر َو َيِشــيُب ِفيَهــا الَصّ َكِبيــُر َو
ْ
ــى َطْخَيــٍة َعْمَيــاَء َيْهــَرُم ِفيَهــا ال

َ
ْصِبــَر َعل

َ
أ

ــْرُت  ْحَجــى َفَصَب
َ
ــا أ ــى َهاَت

َ
ــَر َعل ْب َنّ الَصّ

َ
ــُت أ ْي

َ
ــُه، َفَرأ َبّ ــى َر َق

ْ
ــى َيل ــٌن َحَتّ ــا ُمْؤِم ِفيَه
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ــي َنْهبــًا«)1(. ى ُتَراِث َر
َ
ــِق َشــًجا أ

ْ
َحل

ْ
ــي ال ى َوِف

ً
ــذ ــِن َق َعْي

ْ
ــي ال َوِف

:	حركة النفاق واالعتداء على أحكام اإلسام
ً
ثانيا

وذلــك باالعتــداء علــى أحــكام اإلســام: بحــذف مــا تمّكنــوا مــن محــوه، 
ُم 

َ
ْســا ِ

ْ
ِبــَس اإل

ُ
كثــر أحكامــه، وتأويــل محكمــه بمتشــابهه، حتــى »ل وتحريــف أ

وبــًا«)2(.
ُ
ــْرِو َمْقل َف

ْ
ْبــَس ال

ُ
ل

حركة	النفاق	والعداء	لإلسالم
ويهــود  كفــار  مــن  متعدديــن،  أعــداء  يواجــه  يــزال  ومــا  واجــه  واإلســام 
ى ومشــركين، إال أن مــا قــام بــه المنافقــون فــاق كل أولئــك األعــداء،  ونصــار
كيدهــم  وذلــك لشــدة المصائــب التــي أصابــت اإلســام والمســلمين مــن 

دسائســهم. وأنــواع  ومكرهــم 

 )3(>
ݦݦݦݦݩݩݦ

ْم٭ ُ هݩݧ رݨݨْ
دنَ احݦݦݨْ َعُدّوُ �نَ

ْ
ُم ال ُ حتــى قــال اهلل تعالــى فيهــم - محــذرًا منهــم - >هݧ

وكأنــه ال عــدو إال هــم، وال عــداوة مثــل عداوتهــم، فهــم الكاملــون فــي عداوتهــم، 
ــبه  ــت تحس ــك وأن ــن يعادي ــك م ــدى أعدائ إن أع ــم .. و ــي إضراره ــون ف البالغ

صديقــك!

بداية	حركة	النفاق
ذكــر البعــض أن »حركــة النفــاق« بــدأت بدخــول اإلســام المدينــة المنورة، 
واســتمرت إلــى قــرب وفــاة النبــي؟ص؟، وبوفاتــه انتهــت »حركــة النفــاق« وعليــه: 

1 . نهج الباغة، الخطبة: 3

2 . نهج الباغة، الخطبة: 108

3 . المنافقون: 4
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فــا وجــود لهــا فــي مكــة المكرمــة، وال أثــر لهــا بعــد رحيلــه.

ولكــن الصحيــح أن »حركــة النفــاق« بــدأت مــع بــدء اإلســام فــي مكــة 
ــة النبــي؟ص؟.  المكرمــة، وتكونــت قبــل الهجــرة، واســتمرت إلــى مــا بعــد رحل

نفســه  ُموقعــًا  التهديــدات،  متحمــًا  نفاقــًا  اإلســام  دخــل  مــن  فهنــاك 
ــه الباطنــي  ، ُمصــّرًا علــى مواجهــة األعــداء، لكــن ال ألجــل إيمان فــي المخاطــر
باإلســام، وال العتقــاده بحقانيــة هــذا الديــن، وال رجــاًء منــه الجنــة والرضــوان؛ 
بــل مــن أجــل أن يوفــق يومــًا للحصــول علــى الدنيــا والتحكــم باألمــة، والظفــر 
بالمنصــب والجــاه، فقــد تركــوا الدنيــا للدنيــا، وال شــغل لهــم باآلخــرة والُعقبــى!!

، وال يتربصــون  وأمثــال هــؤالء مــن المنافقيــن ال يقومــون بتقليــب األمــور
الدوائــر علــى اإلســام والمســلمين، وال يســعون إلفســاد المجتمــع الدينــي؛ 
بــل يقومــون بأمــور مــن شــأنها تقويــة المجتمــع الدينــي مــا أمكــن ببــذل المــال 

... والجــاه و

يســتفيدوا منهــا فــي  ، وتتهيــأ لهــم، و كل ذلــك مــن أجــل أن تنتظــم األمــور
ــة! ــخصية الدنيوي ــم الش ــة لمصالحه ــام القادم األي

مــع  تتضــارب  قــد  التــي  الشــرعية  األحــكام  بعــض  يخالفــون  قــد  نعــم؛ 
وشــهواتهم! أهواءهــم  تخالــف  أو  مصالحهــم، 

يغهــم ومطامعهــم ونزواتهــم!  فيواجهونهــا أو يحرفونهــا بمــا يتناســب مــع ز
ولكنهــم - علــى كل حــال - يبقــون متظاهريــن بالتديــن وأنهــم حفظــة الديــن 

وتعاليــم اإلســام!

. وبمثل هذا المنهج الشيطاني، تستقيم لهم األمور
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ــف فيهــا كتــاب 
َ
َبــع وأحــكاٌم ُتبتــدْع ُيخال »إنمــا ِبــدُء وقــوِع الفتــن أهــواٌء ُتّتَ

 رجــاالً علــى غيــر ديــن اهلل«)1(.
ٌ

يتولــى عليهــا رجــال اهلل و

دوافع	النفاق
إن هنــاك دوافــع مختلفــة لـ»النفاق«، ولكن هناك جامــٌع لـ»حركة النفاق«، 
وهــو طلــب العلــو فــي األرض والفســاد فــي العبــاد والبــاد، وهــو مســبب عــن 

حــب الدنيــا واالنخــداع بهــا واللهــث وراء حطامهــا.

الســقيفة،  فــي  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  علــى  تعاضــد  النفــاق«  »حــزب  و
إن  واســتمر عــداء هــذا الحــزب لــه فــي الجمــل وصفيــن والنهــروان، فهــم و
اختلفــوا فــي الظاهــر والشــكل واالســم والعنــوان، إال أن لهــم جامعــًا واحــدًا، 
اهلَل  َيْســَمُعوا  ــْم 

َ
ل ُهــْم 

َ
ّن
َ
»َكأ والضــال  الّتيــه  إلــى  األمــة  ــوا، وجــّروا 

ّ
ــوا وأضل

ّ
فضل

ْر�نِ َولاَ 
اأَ

ْ
 �نىݔ ال

ً
ّوا

ُ
ُدو�نَ ُعل ر�ݔ ُ �نَ لاَ �ݔ �ݔ دنِ

َّ
َها ِلل

ُ
َعل ْ حب

َرهةُ �نَ �نِ اُر الاآ
َ

َك الّد
ْ
ل : >�ةِ

ُ
ُســْبَحاَنُه َيُقــول

ُهــْم َحِلَيــَت  َقــْد َســِمُعوَها َوَوَعْوَهــا، َولِكّنَ
َ
ــى! َواهلِل ل

َ
<، َبل �نَ �ݔ ٯةِ

ُمىةَّ
ْ
�ةُ ِلل ىبَ  َوالَعا�ةِ

ً
َ�ا�ا �نَ

ْبرُِجَهــا«)2(. ْعُيِنهــْم، َوَراَقُهــْم زِ
َ
ْنَيــا  فــي أ

ُ
الّد

معالم	حركة	النفاق
إن من أبرز معالم »حركة النفاق«:

واليهــود  ى  النصــار مــع  الّســرية  والروابــط  الوّديــة  العاقــات  أوًال: تكويــن 
يضــع يــده مــع مثــل هــؤالء األعــداء؛ بــل  والكافريــن، فـ»المنافــق« يتعــاون و
يســير معهــم فــي نفــس األهــداف! وفــي نفــس الوقــت فــإن »المنافــق« ُيكــّنُ  و

1 .نهج الباغة، الخطبة 50

2 . نهج الباغة، الخطبة 3 »الشقشقية«
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البيــت؟مهع؟  أهــل  فــي  المتمثــل  واإليمــان  الحــق  ألهــل  والعــداء  البغــض 
 برهــان علــى ذلــك مــا نجــده اليــوم مــن ســلول 

ُّ
وشــيعتهم المواليــن! وأدل

والصهاينــة  الكتــاب  ونبــذة  الكفــار  مــع  أيديهــم  وضعــوا  فقــد  المنافقيــن، 
أميــر  شــيعة  بــون  يحار واحــد  خنــدق  فــي  بأجمعهــم  ووقفــوا   .. المجرميــن 
بــوا باألمــس  المؤمنيــن؟ع؟ فــي كل بقعــة مــن أراضــي المســلمين! وكمــا حار
بــون اليــوم  اإلمــام علــي؟ع؟ فــي كل بقعــة مــن أراضــي المســلمين، فهــم يحار

اإلمــام القائــد الســيد علــي »دام ظلــه«!

يجي  : إن حركــة النفــاق تــدأب على تغيير أحكام اإلســام بشــكل تدر
ً
ثانيــا

غيــر ملفــت ومــن خــال منهجيــة منظمــة، كــي يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى 
ئية؛ حتــى يأتــوا بباطلهــم علــى حقانيــة اإلســام، وبظلمــة  أهدافهــم االســتعا

أفكارهــم وأرواحهــم علــى نورانيــة شــريعة الســماء!! 

فجــاء »اإلســام األمــوي« الــذي ُخــِدَع بــه عامــة المســلمين، فاســتبدلوا بــه 
»اإلســام المحمــدي«!

يــة بــن أبــي ســفيان بــدل ديــن محمــد  فصــار النــاس يدينــون بديــن معاو
بــن عبــداهلل؟ص؟، فاليــوم باســم الحداثــة والتطــور ومتطلبــات العصــر والزمــان، 
يــة والديمقراطيــة والتعدديــة وحقــوق المــرأة، أخــذوا ينــادون  والدعــوة للحر
بـ»الدولــة المدنيــة« عوضــًا عــن »الدولــة اإلســامية«، واســتبدلوا اهلل تعالــى 
باإلنســان، فبعــد أن كان اهلل جــل جالــه هــو المحــور وهــو صاحــب الحــق 
هــو  اإلنســان  يجعلــون  بهــم  إذا  و »التشــريع«  و كميــة«  »الحا فــي  األصيــل 
صاحــب الحــق، فمــا يقننــه مــن قوانيــن وتشــريعات فهــو الحــق! ومــن يجعلــه 

ــرن الـــ )۲۱(!! ــة« الق ــي »صنمي ــذه ه ــاع! وه ــب االتب ــو واج ــًا فه كم حا
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	التدميرية	لحركة	النفاق اآلثار
ــون  ! والمنافق ــر ــد الظاه ــى صعي ــام إال عل ــن باإلس ــاق ال تؤم ــة النف إن حرك
وألجــل أن يحصلــوا علــى »المناصــب الدنيويــة« فإنهــم يقومــون بأمــور خادعــة، 
يتوشــحون بمــا يخــدع عامــة النــاس مــن التظاهــر  يطلقــون العناويــن البراقــة، و و
بالتديــن ورعايــة األحــكام اإلســامية، وأن ال غايــة لهــم إال خدمــة النــاس ورعاية 
المصالــح العامة،اســتمالة للنفــوس وخداعــًا لضعــاف العقــول، ومثــل هــؤالء 
– ومــن معهــم مــن خــط النفــاق – يمثلــون أخطــر األعــداء علــى اإلســام، 
ظاهرهــم  إلــى  تنظــر  النــاس  ألن  المســلمين؛  علــى  وبــاًء  كيــدًا  كثرهــم  وأ
الخــّداع، وال تبصــر باطنهــم القّتــال! وتؤّمــل الخيــر بســبب مــا يرونــه مــن حســن 
ظاهــر ســيرتهم، فتصــدم بوقوعهــا فــي شــر ظلمــات ســريرتهم، فلهــم فــي كل 

يــح! يــع، وبــكل قارعــٍة جر واٍد صر

قوتهــم  مواقــع  يعرفــون  المؤمنيــن،  بيــن  متخفيــن  يعيشــون  والمنافقــون 
يكيــدون بهــم  كيــف يخترقــون الصفــوف، و ى  وثغــرات ضعفهــم، وهــم أدر
ينهبــون مــال الضعيــف،  مــن حيــث ال يشــعرون! فيســرقون قــوت اليتيــم، و

يســتولون علــى ثــروة األمــة خادعيــن! و

واإلســام  وأهلــه  المجتمــع  علــى  يأتــي  النفــاق  حــزب  أن  والحاصــل: 
فـــ: وأحكامــه، 

بالمنافقيــن  واســتبدالهم  الحقيقييــن،  القــادة  بعــزل  يقومــون  أوًال:	
كبــر  أ فــكان  المناصــب،  أخطــر  هــو  القيــادة  ومنصــب  المخادعيــن! 
همهــم، وصــار شــغلهم الشــاغل هــو الســيطرة عليــه وعلــى بقيــة المناصــب 
إذا ســاد اللئــام اضطهــد الكــرام«. إذا فســد الزمــان ســاد اللئــام، و الحساســة»و
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ومقــدرات  مصالحهــم  وتضييــع  النــاس،  عامــة  بخــداع  يقومــون  	:
ً
ثانيــا

وأغراضهــم  الشــخصية  مصالحهــم  وراء  فهــم  شــبابهم،  وطاقــات  بلدانهــم 
كين، وال يــرّق لهــم قلــب عندمــا  الحزبيــة، وال يهتمــون بوضــع الفقــراء والمســا
تــذرف دمــوع اليتامــى والمحروميــن! والمنافقــون تبــٌع للمســتعمرين، وطاعــة 
طواغيــت األرض مقدمــة عندهــم علــى طاعــة رب العالميــن! فيخســر النــاس 

يكتــب الشــقاء علــى جبيــن شــعبهم!  دنياهــم، و

الهــوى  بأحــكام  واســتبدالها  اإلســام  أحــكام  يــف  بتحر يقومــون   :
ً
ثالثــا

والشــيطان - فالديــن - بعقائــده وأخاقــه وأحكامــه العمليــة هــو الضمــان 
يفرغونــه  لصــاح اإلنســان فــي الدنيــا والفــوز باآلخــرة. وهــؤالء يحرفــون الديــن و
يكتــب عليهــم الخلــود فــي  مــن محتــواه ولبابــه! فيخســر النــاس آخرتهــم، و

جنهــم مــع شــياطينهم ..

َناُء ِبَما ِفيِه«)1(. ِ
ْ

 اإل
ُ
ُم َكَما ُيْكَفأ

َ
ْسا ِ

ْ
 ِفيِه اإل

ُ
ْيُكْم َزَماٌن ُيْكَفأ

َ
ِتي َعل

ْ
»َسَيأ

من	السقيفة	إلى	كربالء
... وأخــذت األمــة اإلســامية تنحــرف عــن مســيرها،  وهكــذا آلــت األمــور
ية فــي كربــاء لتكشــف  ــت الفاجعــة المأســاو

ّ
وتبتعــد عــن غايتهــا، حتــى حل

عــن صفحــة وجــه »حركــة النفــاق« التــي بــدأت بعــزل اإلمــام علــي؟ع؟، وهــا 
اســتبدلت  حيــث  الســقيفة  مــن  الذبيــح!  الحســين  رأس  ترفــع  اليــوم  هــي 
أحــكام اإلســام وغّيــرت تعليمــات الســماء! مــن الســقيفة حيــث ُمّكــن علــى 
يــد وابــن ســمية وأبنــاء األدعيــاء! مــن الســقيفة حيــث انتشــر  رقــاب األمــة يز

الفســاد، واســتبدلت الفضيلــة بالرذيلــة بيــن النــاس!

1 . نهج الباغة، الخطبة: 103
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مــن الســقيفة إلــى مــا قبــل كربــاء .. حيــث كادت األمــة أن تموت واإلســام 
إذا بثــورة الحســين؟ع؟ التــي  أن يمحــى، وأوشــك العــذاب أن ينــزل عليهــا، و
اســتنقذت هــذه األمــة بدمــه الطاهــر وروحــه الزكيــة، فأنقذهــا مــن الجهالــة 
وحيــرة الضالــة، وأعــاد لإلســام أمجــاده وحفــظ معالمــه، ووهــب لألمــة العــزة 

والكرامــة، بعــد أن عاشــت الــذل والمهانــة.

يــخ: »أن  فــكان اإلســام محمــدي الوجــود حســيني البقــاء، وكتــب التار
ــاء«. ــي كرب ــا ف ــقيفة ودواءه ــي الس ــة ف داء األم

وقد	تجددت	السقيفة	..	فأين	كربالء؟!
واليــوم تتجــدد الســقيفة، وهــي متجــددة فــي كل زمــان ومــكان! فقــد عــاد 
»حــزب النفــاق« بأســاليب متطــورة، ووســائل ممنهجــة؛ بإعــام خــداع وبلــوٍن 
، وقامــوا بحملــٍة شــعواء علــى المســلمين وعلــى  بــراٍق وبأفعــال تخــدع النظــار

شــريعة ســيد المرســلين؟ص؟.

يعيبــون  ــه ليــًا ونهــارًا، و يدعــون إللغائ فتراهــم يرفضــون اإلســام جهــارًا، و
، والحــال أنهــم حــكام البــاد  علــى مــن يدعــو لإلســام ويوصمونــه بــكل عــاّر

ورؤســاء العبــاد - المســلمين -!

ــد مــن  فهــل ننتظــر أن ترفــع رؤوس المســلمين علــى رؤوس الرمــاح، أو الب
العــاج قبــل فــوات األوان؟!

ُيدعــى  و قدرهــا،  مــن  ُيحــط  و بهــا،  ُيســتهزأ  اإلســام  أحــكام  هــي  وهــا 
هلل«!  يــة  »المحور أن  والحــال  اإلنســان«،  يــة  لـ»محور يدعــون  فهــم  لتغييرهــا، 
ينــادون بتحريــر  و بــدل »الدولــة اإلســامية«،  المدنيــة«  لـ»الدولــة  ويرّوجــون 
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الشــعوب مــن رق عبوديــة أحــكام الســماء، ومــا هــي إال دعــوة لعبوديــة األهــواء 
مــن  البشــرية  إنقــاذ  و اإلســام  لنصــرة   » الفكــر »كربــاء  فأيــن  والشــهوات، 
ــروش  ــقاط ع إس ــاة و ــة الطغ ــاد« لمقارع ــاء الجه ــن »كرب ــيطان؟ وأي ــن الش براث
الفســقة البغــاة؟ وأيــن »كربــاء الــروح« لتطهيــر األرواح مــن الرذائــل والتحلــي 

بالفضائــل؟!







البراءة	والوالء	

اإلمــام الحســين؟ع؟: »إنــا أهــل بيــت النبــوة، وموضــع الرســالة، ومختلــف 
 ، يــد رجــٌل فاســٌق فاجــٌر شــارٌب للخمــر ئكــة، بنــا فتــح اهلل وبنــا يختــم، ويز الما

ماعــب للقــرود، قاتــل النفــس المحترمــة، ومثلــي ال يبايــع مثلــه«.

تمهيد	
»عاشــوراء« حــوت كل  »كربــاء« اختزلــت كل األحــداث علــى أرضهــا، و
معــارف اإلســام بيــن ســاعاتها، وقــف »حــزب اهلل« فــي جبهــة، ووقــف »حــزب 
الشــيطان« وعبــدة الطاغــوت فــي الجبهــة المقابلــة، فكانــت ملحمــة اإليمــان 
والتقــوى التــي ُكتبــت بمــداد الــدم، وُرســمت بمأســاة الهــّم، وُنقشــت بأوجــاع 

األطفــال والحــرم، فــكان »الــوالء هلل« والبــراءة مــن »أعــداء اهلل«.

وهكذا انقسمت البشرية إلى مسارين: 

مســار العبوديــة هلل جــل جالــه، ومســار العبوديــة للشــيطان، وحــزب اهلل 
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، مســدٌد مــن الســماء، والعاقبــة للمتقيــن. هــم الغالبــون، فهــو موعــوٌد بالنصــر

مثلي	ال	يبايع	مثله
وال  المقــدس،  بشــخصه  تختــص  ال  وثورتــه  الحســين؟ع؟  اإلمــام  فقيــام 
يــد »لعنــه اهلل«؛ بــل القيــام واجــب علــى كل  أن قيامــه كان علــى شــخص يز
مــن يعيــش الحســين؟ع؟ فــي مبادئــه ومنطلقاتــه وأهدافــه، وبمــا يحملــه مــن 
فضائــل ومعنويــات إلهيــة، ومــا يمارســه مــن أعمــال صالحــة ربانيــة، فـ»مثــل 
يــد« لعنــه  الحســين؟ع؟«: فــي كل زمــان ومــكان ال يمكــن أن يرضــى بـ»مثــل يز

اهلل فــي الفســق والفجــور واقتــراف المعاصــي واجتــراح الســيئات.

فثورة اإلمام الحسين؟ع؟ على كل الطواغيت!

ثورٌة	أمثورٌة	شعاع
ــع مثلــه« ترســم الخــط  فثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ بندائهــا: »مثلــي ال يباي
للثــوار والثــورات، ورفــض األطهــار أن يبايعــوا األرجــاس، أو أن يقبلوهــم حكامــًا 

يســلموهم أمــر البــاد. علــى العبــاد، و

كالشــمس التــي تشــرق علــى جميــع  كربــاء  فكانــت »الثــورة األم« فــي 
يســقطوا عــروش الطغــاة، فــكان كل  المظلوميــن، ليقومــوا بـ»الثــورات الشــعاع« و

مــا لدينــا مــن عاشــوراء.

البراءة	روح	الثورة
ي فــي عروقهــا هــو البــراءة مــن أعــداء اهلل جــل  روح الثــورة والــدم الجــار
جالــه، وكمــا كان اإلمــام علــي؟ع؟ هــو المعلــن للبــراءة فــي بيــت اهلل تعالــى 
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كان  عندمــا نزلــت ســورة التوبــة، وكانــت البــراءة مــن الكافريــن المشــركين، 
اإلمــام الحســين؟ع؟ هــو المعلــن للبــراءة - بدمــه وروحــه وســبي حريمــه - فــي 
كربــاء الطفــوف، وكانــت البــراءة هــذه المــرة مــن المنافقيــن،  أرض الفــداء 
وهكــذا يســتمر خــط الثــورة باســتمرار البــراءة مــن كل الطواغيــت الظالميــن. 

الحب	والبغض	في	اهلل
إن مــن أوثــق ُعــرى اإليمــان: أن تحــب فــي اهلل وتبغــض فــي اهلل، وتعطــي فــي 
اهلل وتمنــع فــي اهلل. وكل مــن لــم يحــب علــى الديــن، ولــم يبغــض علــى الديــن 
يــارة: »إنــي ســلم لمــن ســالمكم، وحــرب لمــن حاربكــم،  فــا ديــن لــه. وفــي الز

كــم«. كــم، وعــدو لمــن عادا وولــي لمــن واال

فالحــب والبغــض والمــودة والعــداوة، والــوالء والبــراءة .. هــي أمــور البــد أن 
ــى »الجوانــح« لتتوشــح  ــح عل ــة«، فتترش ــة التوحيدي ــة الكوني ي ــن »الرؤ تنبــع م
النفــس باألخــاق والصفــات الفاضلــة، ثــم تســري علــى »الجــوارح« لتتجســد 

فــي العمــل والممارســة الخارجيــة.

فنحــن عبيــد اهلل تعالــى، ومقتضــى عبوديتنــا لــه وربوبيتــه لنــا أن يكــون 
الحــب والمــودة والء لــه، ولمــن يأمرنــا اهلل بحبــه ومودتــه والــوالء لــه، وعليــه: فــا 
معنــى لمــودة »أعــداء اهلل« والــوالء للكفــرة بأحــكام الســماء، فهــم أعــداء اهلل 
یݤ  ٖ

وا َعُدوݨّ
ُ ݧ دنݧ �نِ

ةَّ ݩݧ ٮݧ وا لٰا �ةَ ُ ݧ َمىنݧ �نَ ءاٰ �ݔ ٖ دن
َّ
ݧَا ال ݧ ݧ ݧ ݧ ُهݧ ّݧ ݧ �ݔ

َ
 ا

ٓ
ٰا وأعداؤكــم، فــا توالوهــم، يقــول اهلل تعالــى >�ݔ

َء<)1(.
ٓ
ا ݔ ݫ ىݫ ݬِ ْولݫ

َ
ا ُكْم  َّ وݧ ݩُ َوَعدݧ

يلتــزم بشــريعة ســيد المرســلين،  وال ينبغــي لمــن يديــن بديــن التوحيــد و
أن يقــدم مصالحــه الشــخصية ومنافعــه الدنيويــة وأغراضــه الحزبيــة علــى 
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المعاهــدات  عقــد  خــال  مــن  وذلــك  اإلســامية،  واألمــة  الديــن  مصالــح 
والروابــط بينــه أو »حزبــه« وبيــن أعــداء اهلل مــن الكفــار والمنافقيــن! والجلــوس 
إظهــار التــودد لهــم والســعي إلرضائهــم؛  مــع أعــداء اهلل فــي الســر أو العلــن، و
كــي يؤّمنــوا لــك ولـ»حزبــك« منافــع فرديــة أو عائليــة أو حزبيــة، أو يــدرؤوا عنــك 
بعــض األضــرار والمخاطــر الدنيويــة، فــإن مثــل هــذا األمــر يعتبــر مــن الخيانــة 

لألمــة، وهــو خــروج مــن واليــة اهلل ودخــول فــي واليــة الشــيطان!

ــة  ــداء األم ــداء اهلل وأع ــع أع ــة م ــات الودي ــذه العاق ــل ه ــش مث ــن يعي إن م
إنســان  والبــاد، هــو  العبــاد  الخفــاء ضــد مصالــح  فــي  يكيــد  اإلســامية، و
�نݨْ  َ يعيــش الضــال عــن ســواء الســبيل، والبعــد عــن الصــراط المســتقيم. >َومݧ

ِل<)1(. ݫٖٮݔ ݫ ىبݫ
الّ�َ َء 

ٓ َسواٰ ّلَ  �نَ ْد  َ ةݧ ٯݧ �نَ ْم 
ُ
ك ِمىݦݩݩنݨْ ُه 

ݨْ
َعل ٯنݨْ ݦَ �ݔ

يســتحيل عندهــا  وهــذا يجــر إلــى الغوايــة وعــدم الوصــول إلــى الغايــة، و
إســعاد شــعبها  تحقيــق كمــال اإلنســانية والوصــول باألمــة إلــى عزهــا وكرامتها، و
فــي الدنيــا والحيــاة اآلتيــة، وهــذا هــو ســر تأخــر »األمــة اإلســامية« وشــعوبها فــي 
مثــل هــذه األيــام؛ حيــث تعيــش الــود والحــب مــع االســتكبار العالمــي وأعــداء 

البشــرية! 

حبكم	لهم	ال	يدفع	شّرهم	عنكم
إقامــة  أو  لهــم  التــودد  ينفــع  ال  إيمانكــم،  فــي  أعداؤكــم  هــم  اهلل  فأعــداء 
ــداء  ــم أع ــك ألنه ــم؛ وذل ــم معه ــش الدائ ــح والتعاي ــة والتصال ــات المحب عاق
لكــم مــا دمتــم علــى إيمانكــم، ومتــى مــا ســنحت لهــم الفرصــة فإنهــم ســوف 
مــن  يذيقونكــم  و أطفالكــم،  ويروعــون  نســاءكم  يســلبون  و رجالكــم  يقتلــون 
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البــاء. العــذاب أصنــاف 

بالحــب،  الحــب  يقابلــون  ال  فهــم  ًء<)1( 
ْعدݠآٰ

َ
ا ْم 

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل وا  و�نُ

ُ
ك َ �ݔ ْم 

ُ
وك ٯنݩُ ٯةَ

ْ ٮݩݦش ݨݦَ ݢ�ݔ ݢ >ِا�نْ 
والمــودة بالمــودة، وذلــك ألن قلوبهــم ُملئــت عليكــم حقــدًا وبغضــًا بســبب 
ِد<)2(، فهم  َٖمىݔ حݧ

ݨْ
ِ ال رن �ݔ ٖ رن

َ عݧ
ْ
ِه ال اللّٰ وا �بِ

ىنُ ِ مݫ
وأݨْ ݦݦݦُ �نْ �ݔ

َ
 ا

اݦݦݩݩݠٰٓ
ّ
ݨݨْ ِال مݨݧ ݨُ هݧ ݩنݨْ وا ِمںݧ ُ ݧ مݧ ةَ ٯݧ إيمانكم، >َوما �نَ إسامكم و

ــم  إذاقتك ــان، و ــور اإليم ــلبكم ن ــام، وس ــى اإلس ــاء عل ــة للقض ــرون الفرص ينتظ
ْم 

ُ ݧ
ك

ݦَ
وا ل و�نُ

ُ
ك َ ْم �ݔ

ُ
وك ٯنݩُ ٯةَ

ْ ٮݩݦش ݨݦَ ݢ�ݔ األذى حتــى ترجعــوا كافريــن وتصيــروا فاســقين .. >ِا�نْ ݢ
.)3(> و�نَ رݦُ ٯنُ

ْ
ك �ةَ ْو 

َ
ل وا 

ُ
َوَوّ� ٓوِء  الّ�ُ �بِ مݨݨْ  ݩُ ݧ هݧ

ةَ ݧ ٮݧ
نَ ِ�ىݧ

ْ ݧ
ݠل
ݦَ
َوا ُمݨْ  َهݧ ِدݣݣ�ݔ �ݔْ

َ
ا ْم 

ُ
ك ݩْ ىݔݧ

َ
ِال ݢا  ٓوݢ �ݩُ ُ ݨݨْ�ݧ ݧ بݧ ݫ ݫ ىݫ ݔݨݨَ ݫ َو�ݫ ًء 

ٓ ْعدݠاٰ
َ
ا

وهــذا هــو دأبهــم، وهــذه ســنتهم وســيرتهم علــى العــداء، وضعــوا منهجهــم 
ــون عــن المؤمنيــن، وال يهــدأ لهــم  ــام ال يكّف مــن ســالف األزمــان إلــى هــذه األي
عيــٌش حتــى يقضــوا علــى ديــن اهلل جــل جاله، وشــريعة خاتم المرســلين؟ص؟.

حبكم	لهم	موجب	لغضب	اهلل	عليكم
واإلنســان المؤمــن فــي حبــه وبغضــه، وفــي والئــه وبراءتــه، ناظــر إلــى ربــه 
ــران  ــا تكــون عاقبتــه جهنــم والني ــه، فــا يقــدم نفعــًا فــي الدني ــى يــوم آخرت إل و

وســخط الرحمــن.

الكفــار  مــع  والمحبــة  المــودة  عاقــات  لتكويــن  البعــض  يســَع  فلــم  أ 
والفســقة؟! هــل مــن أجــل تأميــن بعــض المصالــح الشــخصية أو الحزبيــة 

واألوالد؟! األهــل  حفــظ  أو  األمــوال،  مــن  حفنــة  بتوفيــر 
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مــن  الزائلــة،  الدنيويــة  المنافــع  هــذه  أجــل  مــن  العاقــات  كانــت  فــإذا 
خــال هــذه العاقــات المحرمــة، واالتــكال علــى شــرار النــاس، بــدل التــوكل 
علــى رب النــاس، فمــن الواجــب أن يصحــو اإلنســان مــن ســكرة هــذه الدنيــا 
ومــا  اآلخــرة  علــى  قلبــه  بصيــرة  يفتــح  و وآســانها،  كدارهــا  أ مــن  والتخلــص 
ســوف يعانيــه مــن أليــم العــذاب وشــدة العقاب،بســبب هــذه المــودة للكفــار 
، ليــرى أن مودتهــم ومحبتهــم والــوالء لهــم هــو  والمحبــة للمنافقيــن الفّجــار
الــذي أوجــب المصيــر إلــى النــار والخلــود فــي جهنــم ومقاســاة أشــد العــذاب 

.)1(>
ݦݩݩݩ
٭ ْ مݧ

ُ
ك ٮنَ ىݔْ َ �ب ُل  ِ ݭݫ صݫ

ٯنݨْ َ �ݔ  ِ �ةݫ ٰامݨَ ݔ ىݫ ٯݨةِ
ݨْ
اݠل مݩݩَ  وݨْ ݦَ �ݔ  

ݦݦݦݩݩ
ُكْم٭ ݩُ ْولٰا�ݧ

َ
ا  

ٓ
َولٰا ْم 

ُ
ُمك حاٰ ݨْ رݧ

َ
ا ْم 

ُ
َعك ٯنَ ٮنْ �ةَ �نݨݨْ 

َ
>ل

قدمتــم  الذيــن  أوالدكــم  وال  أرحامكــم   - القيامــة  يــوم   - ينفعكــم  فلــن 
حمايتهــم وحفظهــم مــن أذى الكفــار مــن خــال المــودة لهــم علــى صيانتكــم 

وحفــظ أنفســكم مــن عــذاب اهلل جــل جالــه.

وعليــه: ال ينبغــي لإلنســان المؤمــن أن يخــون اهلل جــل جالــه ورســوله؟ص؟ 
والمؤمنيــن، مــن خــال مــواالة أعــداء اهلل جــل جالــه وأعــداء الديــن، مــن أجــل 
األرحــام واألوالد، والمصالــح الشــخصية والحزبيــة، فليــس شــيء مــن هــذا 

يغنــي مــن اهلل جــل جالــه يــوم القيامــة!

العذاب	اإللهي	في	الدنيا
وغضــب اهلل جــل جالــه بســبب مــواالة أعــداء اهلل ال يقتصــر علــى الحيــاة 
اآلخــرة؛ بــل إنــه ينــزل علــى النــاس فــي الحيــاة الدنيــا ليجعلهــم يعيشــون 

الشــقاء والضنــك وظلمــة الحيــاة!
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سّنة	التعميم
إن الحــب والبغــض، والرضــا والســخط، والــوالء والبــراءة، هــو الــذي يجمــع 
ي! يقــول  النــاس فــي الفعــل واللعــن، والعــذاب الدنيــوي والعــذاب األخــرو
اإلمــام علــي؟ع؟ فــي قصــة ثمــود: »أيهــا النــاس إنمــا يجمــع النــاس الرضــا 
إنمــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد فعمهــم اهلل بالعــذاب لمــا عمــوه  والســخط و

.)1(»> �نَ اِ�ِم�ݔ �نَ ُحوا  ْ�ىبَ
أَ
ا

�نَ ُروَها  َعٯةَ
>�نَ بالرضــا، فقــال ســبحانه: 

الناقــة وعلــى  نــزل علــى الجميــع، علــى مــن عقــر  الدنيــوي  فالعــذاب 
مــن رضــي بذلــك، ولــم يختــص العــذاب بالــذي باشــر المعصيــة فحســب، 
والســّر فــي ذلــك وجــود الحــب والرضــا بيــن عاقــر الناقــة وبقيــة القــوم، وهــذا 
هــو الموجــب لنــزول العــذاب علــى الجميــع! وهــذه ســّنة إلهيــة فــي تعميــم 

ِهْم<)2(. ںبِ
�نݨْ

دنَ �بِ ݨݨݨْ  ݨُمݧ ݧ ݩُّهݧ َر�ب ِهْم  ںݔْ
َ
َعل َدمݨَ  مݨݨْ دݨَ >�نَ الدنيــوي:  العــذاب 

»الفعــل والمعصيــة« ُنســبت إلــى الجميــع، عاقــر الناقــة ومــن رضــي بفعلــه 
وهٰا<)3(؛ حيــث ُنســب فعــل العقــر للجميــع، مــع أن العاقــر هــو  رݦݩُ ٯةَ عݩَ ُوُه �نَ ݧ ݧ �ب

َّ دنݧ
ݨَ
ك

>�نݦݨَ
رجــٌل واحــٌد، والســر فــي ذلــك هــو وجــود الرضــا بيــن عاقــر الناقــة واألمــة، فلمــا 
رضــوا بفعلــه كانــوا معــه فــي الفعــل والمعصيــة! وهــذه ســّنة اهلل فــي تعميــم 

الفعــل.

ي« يشــمل الذيــن باشــروا المعصيــة ومــن رضــوا بفعلهــم  »العــذاب األخــرو
كذلــك، يقــول اإلمــام علــي؟ع؟: »إيــاك أن تحــب أعــداء اهلل أو تضفــي ودك 

لغيــر أوليــاء اهلل، فــإن مــن أحــب قومــًا ُحشــر معهــم!«.

1 . نهج الباغة، الخطبة 207

2 . الشمس: 14

3 . الشمس: 14
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ــم ينصــّب علــى خصــوص  ــه ل »اللعــن« والطــرد مــن رحمــة اهلل جــل جال
قتلــة اإلمــام الحســين؟ع؟؛ بل شــمل كل مــن أعانهم وشــايعهم ورضي بعملهم 
تــْم

َّ
ُهْم ِبال

َ
ديَن ل ُمَمِهّ

ْ
َعــَن اهلُل ال

َ
ْتُكــْم َول

َ
ــًة َقَتل َعــَن اهلُل ُاَمّ

َ
إلــى يــوم القيامــة .. »َول

ِتــي جاَهــَدِت 
َّ
َعــِن الِعصاَبــَة ال

ْ
كيِن ِمــْن ِقتاِلُكــْم« وفــي موضــع آخــر »اللُهــَمّ ال

َعْنهــم 
ْ
ــى َقْتِلِه. اللُهــَمّ ال

َ
ألم َوشــاَيَعْت َوباَيَعــْت َوتاَبَعــْت َعل ْيِه الَسّ

َ
ُحَســْيَن َعل

ْ
ال

َجميعــًا«.

ــوالء  ــض وال ــب والبغ ــن الح ــة م ــن - النابع ــي اللع ــم - ف ــّنة التعمي ــا س إنه
والبــراءة.

القرب	اإللهي	في	البراءة	والوالء
المحرمــات  واجتنــاب  بالطاعــات  يكــون  تعالــى  اهلل  إلــى  التقــرب  إن 
والموبقــات، والــوالء ألوليــاء اهلل والبــراءة مــن أعــداء اهلل مــن أعظــم مــا يتقــرب 
ــاِم  ا الَيــْوِم، َوِفــي َمْوِقِفــي َهــذا، َوأّيَ

َ
ْيــَك فــي هــذ

َ
ّبُ إل ــي أَتَقــّرَ إلــى اهلل بــه .. »اللُهــّمَ إّنِ

ــه  ِي
َ
ــَك َعل ــَك َوآِل َنِبّيِ ُمــواالِة ِلَنِبّيِ

ْ
ــْم، َوِبال ْيِه

َ
ــِة َعل ــْم، َواللْعَن ــَراَءِة ِمْنُه ــي ِبالَب َحَياِت

ــاُم«)1(. ْيِهــُم الّسَ
َ
وَعل

	بين	البراءة	والوالء دعاء	أهل	الثغور
إن هــذا الدعــاء العظيــم لإلمــام زيــن العابديــن؟ع؟ يســّطر لنــا أبهــى الصــور 

المشــرقة والتعاليــم الربانيــة للبــراءة والــوالء، حيث:

يدعــو لهــم  يعيــش اإلنســان مشــاعر المجاهديــن ونضــال المضحيــن، و
ْســِلَحَتُهْم، 

َ
 أ

ْ
َتُهْم، َواْشــَحذ

َ
ْر ِعّد بالتوفيــق والتســديد والنصــر علــى عدوهــم »َوَكّثِ

يارة عاشوراء 1 . ز
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ــَن  ــْر َبْي ــْم، َوَواِت ْمَرُه
َ
ــْر أ ــْم، َوَدّبِ ــْف َجْمَعُه ِ

ّ
ل

َ
ــْم، َوأ ــْع َحْوَمَتُه ــْم، َواْمَن َواْحــُرْس َحْوَزَتُه

ُطــْف 
ْ
، َوال ْبــرِ

ْعِنُهــْم ِبالّصَ
َ
، َوأ ْصــرِ

ــْد ِبِكَفاَيــِة َمَؤِنِهــْم، َواْعُضْدُهــْم ِبالّنَ ِمَيرِِهــْم، َوَتَوّحَ
.» َمْكــرِ

ْ
ُهــْم ِفــي ال

َ
ل

؟ع؟ علــى أعــداء اهلل بأشــد العــذاب، وأن ينــزل عليهــم أصنــاف  يدعــو
ُهــْم، َواْقِلــْم  ِلـــَك َعُدّوَ

َ
ــْل ِبذ

ُ
ُهــّمَ اْفل

َّ
الباءحتــى يرجعــوا منهزميــن مخذوليــن »الل

ْفِئَدِتِهــْم، 
َ
أ َوَثاِئــَق  ــْع 

َ
َواْخل ْســِلَحِتِهْم، 

َ
أ َبْيــَن  َو َبْيَنُهــْم  َوَفــّرِْق  ْظَفاَرُهــْم، 

َ
أ َعْنُهــْم 

ــْم،  ــْن َوْجِهِه ــْم َع ُه
ْ
ل ِ

ّ
ــي ُســُبِلِهْم، َوَضل ــْم ِف ْرُه ــْم، َوَحّيِ ْزِوَدِتِه

َ
ــَن أ َبْي ــْم َو ــْد َبْيَنُه َوَباِع

ْعــَب، َواْقِبــْض  ــُم الّرُ ْفِئَدَتُه
َ
ــْا أ َعــَدَد، َواْم

ْ
ــُم ال َمــَدَد َواْنُقــْص ِمْنُه

ْ
ــُم ال َواْقَطــْع َعْنُه

َفُهــْم، 
ْ
ــّرِْد بِهــْم َمــْن َخل ْطــِق، َوَشـ ِســَنَتُهْم َعــِن الّنُ

ْ
ل

َ
ــِدَيُهْم َعــِن الَبْســِط، َواْخــزِْم أ ْيـ

َ
أ

ــاَع َمــْن َبْعَدُهــْم«. ْطَمـ
َ
ِيِهــْم أ ــَطْع ِبِخْز ــْل ِبِهــْم َمــْن َوَراَءُهــْم، َواْقـ ـ َوَنّكِ

يدعــو علــى  بــل إنــه؟ع؟ يواصــل الدعــاء علــى أعــداء اهلل جــل جالــه، و
ــْس  َيّبِ ــاِئِهْم، َو ــاَم ِنَس ْرَح

َ
ــْم أ ــّمَ َعّقِ ُه

َّ
نســائهم وأرحامهــم وطعامهــم وشــرابهم »الل

ْنَعاِمِهــْم، اَل َتــأَذْن ِلَســَماِئِهْم ِفــي َقْطــر 
َ
ِهــْم َوأ ْصــَاَب ِرَجاِلِهــْم، َواْقَطــْع َنْســَل َدَواّبِ

َ
أ

ــات«. ــي َنَب ــْم ِف َواَل الْرِضِه

والســر فــي كل مــا تقــدم مــن الدعــاء بالرحمــة للمؤمنيــن والعــذاب علــى 
الكافريــن هــو أن يســود الديــن وال يعبــد إال اهلل جــل جالــه، فــا يطــاع وال يصمــد 
إال إليــه وحــده ال شــريك لــه، حتــى ال يعبــد فــي بقــاع األرض دونــه، وال تعفــار 
يفــوزوا بســعادة  ألحــد منهــم جهــة دونــه، حتــى يهتــدي النــاس بنــور اإلســام، و

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.
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تمهيد	
إن مــن أخطــر األمــراض الروحيــة والنفســية التــي تصيــب األمــم والشــعوب 
هــو مــرض الشــلل النفســي، وضعــف العــزم وخــواء اإلرادة؛ حيــث يقعــد الناس 
عــن الحــراك، فيرضــون بالــذل والهــوان، فاألمــة تــرى الحــق وتبصــره وتميــزه عــن 
الباطــل، إال أنهــا ال تقــوى علــى أخــذ حقهــا وال علــى دفــع الضــرر مــن أعدائهــا، 
خــواء  وبســبب  ولكــن  مقدراتهــا،  البغــاة  يســلب  و قوتهــا،  تســلب  فالطغــاة 

إرادتهــا فهــي ال تفعــل شــيئًا؟

ولغــة الــدم هــي العــاج لمثــل هــذا الــداء، فمــن خــال الفــداء والتضحيــة 
والنــزول إلــى الميــدان وتقديــم األضاحــي لخيــرة الشــبان، وصبــغ األرض بلــون 
يمــد  الــدم األحمــر القانــي، هــو الــذي يبــث الــروح الصلبــة فــي وجــدان األمــة و

عروقهــا بالدمــاء الثائــرة.
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فكانــت ملحمــة كربــاء ودمــاء ســيد الشــهداء ليعيــد لألمة روحهــا، ويبث 
العزيمــة واإلرادة فــي وجودهــا لتحيــى مــن جديــد بعــد أن تســلط عليهــا يزيد!

اإلمام	الحسين	ولغة	الدم
إن مــن أعظــم الــدروس التــي قدمهــا اإلمــام الحســين؟ع؟ لألمــة اإلســامية؛ 
ية أنــه يوجــد علــى وجــه األرض أشــخاص يملكــون اإلرادة فــي  بــل لعامــة البشــر
مواجهــات الطواغيــت، واإلرادة فــي إســقاط عــروش الظالميــن، واإلرادة فــي 
يــد  إقامــة حكومــة اإلســام، واإلرادة فــي قــول )كا( للبيعــة ليز أخــذ الحقــوق و

يــد، )كا( ألي تغييــر فــي أحــكام ديــن اهلل جــل جالــه. وأمثــال يز

واألمــة اإلســامية قبــل ثــورة كربــاء كانــت تعيــش الشــلل النفســي وخــواء 
ُتهتــك  كيــف  وتــرى  ونهــارًا،  ليــًا  الفســاد  يمــارس  كــم  الحا تــرى  اإلرادة، 
ُيتعــدى علــى حــدود اهلل جــل جالــه، وهــي  الحرمــات وتســتباح المحرمــات، و

كنًا وال تحــّدث نفســها بالقيــام أبــدًا! مــع ذلــك ال تحــرك ســا

كان فــي  وقــد شــّخص اإلمــام الحســين؟ع؟ الــداء والــدواء، فــداء األمــة 
إرادة  خــواء عزمهــا وضعــف إرادتهــا، ودواء األمــة كان فــي بــث دمــاء جديــدة و

صلبــة فــي كيانهــا.

فلــم يكــن ينفــع الوعــظ والــكام، وال لغــة الكتــب واألقــام، فاألمــة تعلــم إال 
أنهــا مشــلولة! فهــي غيــر جاهلــة إال أنهــا عاجــزة! فــكان البــد مــن الذهــاب إلــى 
ــع  ــاء، وبرف ــداد الدم ــزة بم ــة دروس الع ــداء، وكتاب ــاحة الف ــهادة وس ــرع الش مص

رأســه علــى القنــاة عاليــًا، وليبقــى ديــن اهلل فــي األمــة خالــدًا.

فـ»قبــل عاشــوراء« كانــت األمــة ميتــة فــي إرادتهــا مشــلولة عاجــزة، بعوامهــا 
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ــة المكرمــة فــا تخــرج  ــن مك ــن المدينــة وم ــرج م ــا يخ ــرى إمامه ــا، ت وخواصه
معــه، وتتركــه وحيــدًا غريبــًا حتــى ياقــي مصرعــه شــهيدًا! لــم تخــرج األمــة 
يــد وحكومــة آل أميــة، وال أن اإلمــام الحســين؟ع؟  معــه، ال إليمانهــا بحقانيــة يز
ــا  ــي إرادته ــلل ف ــش الش ــة تعي ــل ألن األم ــدًا، ب ــًا أو مفس ــه كان ظالم ــي خروج ف

والخــواء فــي عزمهــا.

ولكــن بعــد عاشــوراء، وبعــد أن قــدم اإلمــام الحســين؟ع؟ لألمــة دروس 
الســاخنة،  الدمــاء  فيهــا  وبــّث  القويــة،  اإلرادة  أعطاهــا  فإنــه  والفــداء،  العــزة 
الذيــن  فــي المدينــة، فكانــت »واقعــة الحــرة«. وأهــل الكوفــة  ــت األمــة 

ّ
فغل

خذلــوا الحســين؟ع؟ فــي كربــاء هــا هــم اآلن يســطرون ماحــم اإلبــاء والفــداء 
مــن خــال ثــورة التوابيــن وثــورة المختــار الثقفــي!

ــه دم  ــي، إن ــة الطاغوت ــورات حتــى ســقط نظــام آل أمي وهكــذا تتابعــت الث
النفســي،  مــن شــللها  األمــة، وخلصهــا  روحيــة  الــذي غّيــر  الشــهداء  ســيد 
فصّيرهــا أمــة عزيــزة ال تخشــى طواغيــت الزمــان ولــو كان بســفك دمائهــم وزهق 
ــهادته  ــود بش ــين الموع ــام الحس ــّطرها اإلم ــي س ــدم الت ــة ال ــا لغ ــم .. إنه أرواحه
قبــل اســتهال والدتــه، وهــذه هــي اللغــة النافعــة لــكل أمــة ُتبتلــى بمثــل هــذا 

ال وهــو الشــلل النفســي. ــداء العضــال أ ال

الشهيد	الصدر؟ق؟	ولغة	الدم
جثــى حــزب البعــث الكافــر علــى صــدر الشــعب العراقــي، ووصــل صــدام 
إلــى أوِجــه والخــوف أقصــاه،  العفلقــي إلــى ســدة الحكــم، فوصــل الرعــب 
فعاثــوا فــي العــراق فســادًا وبالعبــاد ذبحــًا وبالنســاء اســتحياء، فــدّب الشــلل 
الروحــي فــي وجــدان الشــعب العراقــي! فصــار حالــه كحــال األمــة فــي زمــن 
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اإلمــام الحســين؟ع؟، وهنــا انبــرى حفيــد اإلمــام الحســين؟ع؟ وســليل العتــرة 
الطاهــرة، شــهيد األّمــة ومفّجــر الثــورة اإلســامية فــي العــراق، الشــهيد الســعيد 
آيــة اهلل العظمــى الســيد محمــد باقــر الصــدر )قــدس اهلل ســره(، فقــد أعلــن 
أن الــداء الــذي أصــاب الشــعب العراقــي هــو نفســه الــذي أصــاب األمــة فــي 
ــوف  ــواء اإلرادة، والخ ــي وخ ــلل الروح ــو الش ال وه ــين؟ع؟، أ ــام الحس ــان اإلم زم
الرهيــب المقعــد عــن كل حــراك، وفــي مثــل هــذه الظــروف، ومــع مثــل هــذا 
الــداء، ال عــاج إال نفــس العــاج الــذي قــام بــه اإلمــام الحســين؟ع؟! إنهــا لغــة 

ــدم والفــداء والتضحيــة، والذهــاب إلــى مصــرع الشــهادة! ال

فأعلــن للشــعب العراقــي أنــه مصمــم علــى الشــهادة، ومتوجــه إلــى لقــاء اهلل 
جــل جالــه، ودعــا قوافــل الشــهداء أن تلحــق بــه، وذلــك ألنــه ال حــل للشــعب 
الــدواء حتــى يحصــل علــى عزتــه وكرامتــه واســترجاع إســامه،  العراقــي إال 
وهكــذا زال البعــث الكافــر وســقط صــدام الفجــور واإلجــرام ببركــة دم الشــهيد 

الصــدر قــدس اهلل ســره وقوافــل الشــهداء رضــوان اهلل عليهــم أجمعيــن.

البحرين	..	وثورة	14	فبراير
ومثــل هــذا الــداء وهــو »الشــلل النفســي« قــد أصــاب روح هــذا الشــعب فــي 
يعانيه  عقــٍد مــن الزمــان )2001-2011( حيــث أقعــده عــن الحــراك مــع ما يعانيــه و
مــن مختلــف المؤامــرات مــن انقــاب علــى الميثــاق ودســتور 2002، وخــداع 
ــّر مــن كل ذلــك مــا تكشــف مــن  الشــعب ببرلمــان فاقــٍد للصاحيــات، واألَم
؛  مخاطــر مخطــط بغيــض وحقــد دفيــن، ذلــك الــذي ُســطر فــي تقريــر البنــدر
حيــث التخطيــط الســتبدال هــذا الشــعب األصيــل بشــعوب أخــرى، ومــن 
إقصــاء للطائفــة الشــيعية والقضــاء علــى كل معالمهــا، وذلــك بشــكل ممنهــج 
يجــي، ومصــادرة أموالهــا وأخماســها وكل مــا تملــك مــن مقــدرات حتــى  وتدر
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جــاروا علــى »أحــكام األســرة«، ووضعــوا قانــون األحــوال الشــخصية، وغيرهــا 
الكثيــر والكثيــر مــن الفجائــع التــي يكفــي كل ملــف منهــا للثــورة والقيــام، 
ولكــن وبســبب تســرب هــذا الــداء العضــال وهــو الشــلل النفســي فــي األمــة، 
فــإن النــاس عاشــت خانعــة ذليلــة راضيــه بالظلــم والتهميــش، تــرى وتســمع 
كنًا، ومــع هــذه الروحيــة المشــلولة، وبــدل أن تقــوم  وتعلــم، إال أنهــا ال تحــرك ســا
األمــة بالتغييــر أخــذت باختــاق التبريــرات، والقبــول بسياســة األمــر الواقــع، 
وانتهــاج طريــق ومنهــج المســايرة لــكل مخططــات النظــام، وتقديــم التنــازل 
تلــو التنــازل! وكادت األمــور تصــل إلــى المــوت - مــوت األمــة - الــذي ال رجــاء 
بعــده فــي الحيــاة! إلــى أن قامــت الجماهيــر وثــارت فــي 14 فبرايــر 2011؛ حيــث 
تحركــت روحيــة األمــة، ونفضــت عنهــا غبــار الشــلل والتوســل بالتبريــرات، 
ــقوط  ــو س ، ه ــوار ــة الث ــي عزيم ــوة ف ــورة، وزاد ق ــب الث ــي لهي ــف ف ــذي ضاع وال
كــي للشــهيد »علــي مشــيمع« فــي أول يــوم مــن الثــورة، ومــا تــاه مــن  الــدم الزا
دمــاء زكيــة لقافلــة الشــهداء، فكانــت »لغــة الــدم« هــي التــي أحيــت روح هــذه 
األمــة، والشــعب اليــوم يســير علــى صــراط تحقيــق كرامتــه وعزتــه والوصــول إلــى 

أهدافــه.

فبعــد أن زلــت قدمــه عــن الصــراط، وتــاه فــي اتخــاذ المنهــج، - والــذي 
ينتهــج  كّبــد الشــعب الكثيــر - هــا هــو اآلن يســير علــى الصــراط المســتقيم، و
يقــدم الشــهداء والقرابيــن، ولــم يبــق علــى هــذا  درب ســيد الشــهداء؟ع؟، و
وســط  فــي  يتوقــف  وال  يســتقيم،  و المســير  يواصــل  أن  إال  العظيــم  الشــعب 

ــوراء! ــى ال ــوع إل ــي الرج ــر ف ــن التفكي ــًا ع ــق فض الطري

واستقيموا	يا	شعب	البحرين
وعلــى الشــعب أن يعــي خطــط الشــيطان، وأســاليب المتملقيــن ومكــر 
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المنافقيــن! فبالوعــي وبالعــزم يمكــن أن نوصــل هــذه الثــورة إلــى بــر األمــان، 
هــذا  يســعد  ســوف  وعندهــا  اإلســامية«،  »الحكومــة  نقيــم  عندمــا  وذلــك 

يفــوز بالجنــة فــي أخــراه. الشــعب فــي دنيــاه، و

كل التضحيــات وســقوط الشــهداء، وبعــد  ، وبعــد  كل الحــذر فالحــذر 
ــذر  ــوم، الح ــعب المظل ــذا الش ــا ه ــا وتجرعه ــي ذاقه ــات الت ــن الجراح الف م آ
يــد أن يرجــع النــاس والجماهيــر إلــى منهــج  مــن االســتماع ألي صــوت ير
ــا  ــت غزله ــي نقض ــون كالت ــام، فنك ــه النظ ــا يفرض ــكل م ــا ب ــام، والرض االستس

ــًا!  مــن بعــد قــوة أنكاث

ئــه، وصمــود يوســف فــي  فـ»لغــة الــدم« تحتــاج إلــى صبــر أيــوب فــي با
ــْبي وانتهــاك  ســجنه، وفــداء الحســين؟ع؟ بنفســه وأهــل بيتــه، وتحمــل الّسَ

األعــراض كمــا حــل بنســائه.

إذا كانــت المعاملــة مــع اهلل، وحفــظ ديــن  ومــا دمنــا علــى الحــق ال نبالــي، و
اهلل والفــوز بالجنــة والرضــوان فخــذ يــا ربــي حتــى ترضــى.







لة ِ
ّ

لة	والذ بين	الّسِ
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عــّيَ ابــَن الّد
َ

 الّد
َ

إّن ال َو اإلمــام الحســين؟ع؟: »أ
ُه َوالُمؤِمنــوَن 

ُ
نــا َوَرســول

َ
ــُة َيأبــى اهللُ  ذلــك ل

َّ
ــِة َوَهيهــاَت ِمّنــا الِذل

َّ
ِه َوالِذل

َّ
َبيــَن الُســل

ــٍة ِمــن أن ُتؤِثــَر طاَعــَة الِلئــاِم  ــٍة َوُنفــوُس أبّيَ َوُحجــوٌر طاَبــت َوَطُهــَرت َوأنــوُف َحمّيَ
َعلــى َمصــاِرِع الِكــراِم«.

تمهيد
كل  فــي  البشــرية،  لــكل  دروســًا  تعطــي  البيــت؟مهع؟  أهــل  مدرســة  إن 
يــة والباطنيــة، ومــن هــذه الــدروس: مــا يرجــع إلــى  مجــاالت الحيــاة الظاهر
المــوت والحيــاة، فهنــاك حيــاة للــروح وحيــاة للجســد، وحيــاة الــروح مقدمــة 
علــى حيــاة الجســد! وهنــاك حيــاة ومــوت للفــرد، وهنــاك حيــاة ومــوت لألمــة.

كربــاء كان الــدرس العملــي إلحيــاء األمــة بعــد أن ماتــت ســنينًا،  وفــي 
ــث  ــن له ــوت لم ــوت، والم ــم الم ــن اقتح ــاة م ــيني بحي ــج الحس ــكان المنه ف
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الحيــاة!  وراء 

الحياة	والموت
هناك حياة وموت للجسد، وهناك حياة وموت للروح:

فأمــا حيــاة الجســد وموتــه، فهــو الــذي يعرفــه عامــة النــاس، فحيــاة الجســد 
علــى  نــراه  الــذي  هــو  الجســد  ومــوت  يتحــرك،  و ينــام  و يشــرب  و كل  يــأ أن 

المغتســل جســدًا ال حــراك فيــه.

وأمــا حيــاة الــروح وموتهــا فهــو الــذي تطرحــه تعاليــم الديــن، فحيــاة الــروح 
الفاضلــة،  األخــاق  إشــعاعات  و الحقــة،  العقائــد  أمــور  الــروح  تعيــش  بــأن 
وبــركات األعمــال الصالحــة. ومــوت الــروح بــأن تعيــش الــروح ظلمــة العقائــد 
فــي  الطالحــة  األعمــال  تمــارس  وأن  الرذيلــة،  األخــاق  ولــوث  المنحرفــة، 

مســتنقع آســان الذنــوب والمعاصــي المهلكــة! 

رؤية	اإلسالم	للحياة	والموت
تجــاوز  عــن  يتــوّرع  وال  وفرجــه،  لبطنــه  العبوديــة  يعيــش  الــذي  اإلنســان 
ــوَرُة  يعيــش كاألنعــام، فهــو حيــوان فــي صــورة إنســان .. »َفالّصُ حــدود ربــه، و
ِبَعــُه، َواَل َبــاَب  ُهــَدى َفَيّتَ

ْ
ــُب َحَيــَوان، اَل َيْعــرُِف َبــاَب ال

ْ
ــُب َقل

ْ
َقل

ْ
ُصــوَرُة ِإْنَســان، َوال

ــُت ااْلْحَيــاِء«)1(.  َعْنــُه. َوذِلــَك َمّيِ
َ

َعَمــى َفَيُصــّد
ْ
ال

إن كاَن َحّيًا«)2( ٌت و وعن اإلمام علي؟ع؟: »الجاِهُل َمِيّ

1 . نهج الباغة، الخطبة 87

2 . غرر الحكم ودرر الكلم، ص:121
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يكــون قــادرًا علــى أمــره ونهيــه،  وأمــا اإلنســان الــذي يعيــش العبوديــة لربــه، و
فهــو حائــز علــى الحيــاة الطيبــة، ولــو رحــل عــن الدنيــا فهــو حــي بمبادئــه، 
ــْن  ــْت َم ــْم َيُم

َ
ــه كمــا يقــول اإلمــام علــي؟ع؟: »ل ــم أعمال ي ــه وكر ــل أخاق وفضائ

ــا«)1( ــَر ِبَه ــًة ُذِك ــَر ِحْكَم ــْن َنَش ، َوَم ــرِ ــَن الَخْي ــا ِم ــَدى ِبَه ــاًال ُتْقَت ْفَع
َ
ــَرَك أ َت

الموت	والحياة	في	مدرسة	اإلمام	علي؟ع؟
علــم  مدينــة  بــاب  مــن  وندخــل  الوحــي،  ربيــب  أعتــاب  علــى  نقــف 
العلويــة  يــة  الرؤ ونتعــّرف علــى  اإلمــام علــي؟ع؟،  إلــى  الرســول؟ص؟،لنصغى 

بمنهجــه؟ع؟. ونعمــل  يقــه،  طر نســلك  حتــى  والحيــاة  للمــوت 

وبداية	القصة
أنــه قبــل أن تلتحــم الصفــوف فــي معركــة صفيــن بيــن اإلمــام علــي؟ع؟ 
يــة ابــن أبــي ســفيان لعنــه اهلل، فــإن جيــش الشــام ســبق جيــش الكوفــة  ومعاو

ــاء!! ــرب الم ــن ش ــي؟ع؟ م ــام عل ــاب اإلم ــع أصح ــوا بمن ــاء، فقام ــى الم إل

يــة  فتوجهــوا لإلمــام علــي؟ع؟ ليخبــروه باألمــر فأرســل اإلمــام؟ع؟ إلــى معاو
ُســل والُكتــب يخبــره فيهــا بــأن المــاء حــق للجميــع، وال يحــق لــه أن يمنــع  الّرُ
يــة لــم يصــغ إلى رســائل اإلمــام أميــر المؤمنين؟ع؟،  أحــدًا مــن شــربه. إال أن معاو

وأخذتــه العــزة باإلثــم فــي ذلــك! 

ووصلــت كل مبــادرات اإلمــام علــي؟ع؟ إلــى طريــق مســدود، ومــا عــادت 
الحلــول العلميــة تنفــع مــع هــذا الشــيطان الرجيــم، فوقــف أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 
أمــام جيشــه، وألقــى عليهــم خطبــة حماســية قــال فيهــا: »َقــِد ِاْســَتْطَعُموُكُم 

، ج: 2، ص: 24 1 . بحار األنوار
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ــْرَوْوا  ــاِء َت َم ــَن َالّدِ ــُيوَف ِم وا َالّسُ ْو َرّوُ
َ
ــٍة أ

َّ
ــرِ َمَحل ِخي

ْ
ــٍة َو َتأ

َّ
ل

َ
ــى َمذ

َ
وا َعل ــّرُ ِق

َ
 َفأ

َ
ــال ِقَت

ْ
َال

ــْم َقاِهرِيــَن«)1(  ــي َمْوِتُك ــاُة ِف َحَي
ْ
يــَن َو َال ــْم َمْقُهورِ ــي َحَياِتُك ــْوُت ِف َم

ْ
ــاِء َفال َم

ْ
ــَن َال ِم

فكانــت هــذه الخطبــة منــه إهــداء لــكل الثــوار الذيــن يســيرون علــى نهــج 
يــة بــن أبــي ســفيان،  اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ فــي مواجهــة طغــاة كمعاو
ــلة أو الذلــة: فإمــا الحــرب والجهــاد ولغــة  وُبغــاة كجيــش الشــام، إنــه منهــج الّسِ

إمــا االستســام والخنــوع والقبــول بــذل الحيــاة! الســيف، و

	مشيد 	معطلة	وقصر وبئر
الظلــم والفســاد، وال  إال  ال يعرفــون مــن الحيــاة  الشــيطان   أنصــار حــزب 
يفقهــون إال ســلب الحقــوق وانتهــاك األعــراض! ال عــدًال يقيمــون، وال إصاحــا 
يســعون إليــه! وال يرضــون إال بــأن يكونــوا أســيادًا وغيرهــم عبيــدًا! وحكمهــم 
قائــم علــى البئــر المعطلــة والقصــر المشــيد، فهــم وأعوانهــم يعيشــون فــي 
القصــور ناهبيــن مقــدرات األمــة، ســارقين ثرواتهــا، جاثميــن علــى خيراتهــا، 
وعامــة النــاس تعيــش علــى ُفتــات موائدهــم ونــار الجــوع تصطليهــم، وزمهريــر 
يــاح الضيــاع والبــؤس والتشــريد تعصــف بهــم بيــن طفــل  الخــوف يقرصهــم، ور

! ــِة زوجــة شــاّبٍ أســير ــوح أّمٍ ثكلــى، وأّن يتيــم ون

حتمية	الحرب	والصراع
وهــؤالء الطغــاة البغــاة ال تنفــع معهــم لغــة الســام، فهــم ال يرتدعــون إال إذا 
شــاهدوا الســيوف والســهام! والطواغيــت - ومــن خــال ظلمهــم - يســتطعمون 
يطلبــون - عمليــًا - مــن المســتضعفين الحــرب والنــزال،  النــاس القتــال، و
يــد ســلمًا، وطغيانهــم ينســف كل راحــة وأمــان .. »قــد  فأفعالهــم فعــل مــن ال ير

1 . نهج الباغة، الخطبة 51
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اســتطعموكم القتــال«!!

بين	السلة	والذلة
والنــاس فــي مواجهــة الظلمــة الطغــاة بيــن خياريــن ال ثالــث لهمــا: إمــا 

إمــا خيــار العــزة والكرامــة.  الــذل والمهانــة، و

 ، فــإذا َقِبــل النــاس أن يعيشــوا عبيــدًا للطغــاة، خائفيــن مــن الحــرب والبــراز
مرتعديــن مــن عــدة وعتــاد البغــاة، راضيــن بالعيــش علــى ُفتــات العتــاة، فهــذا 
قبــول لخيــار الذلــة والمهانــة والخــزي واالســتكانة »فأقــروا علــى مذلــة وتأخيــر 

محلــة«!

ــرام،  ــاة الك ــوا حي ــوا إال أن يعيش ــزام، وأب ــة األق ــاس معايش ــض الن ــا إذا رف وأم
يمنعــون تعديهــم،  يجاهــدون األعــداء و ــام، و وال ُيخفضــون الهــام إال لــرب األن
يصبــرون علــى ُمــّر الســجن، وألــم القتــل وأصنــاف البــاء، فهــذا اختيــار العــزة  و

والكرامــة. 

» أورّووا السيوف من الدماء ترووا من الماء«

لغة	السيوف
إرواء  العــزة والكرامــة والشــموخ والعظمــة، ال يأتــي إال مــع خيــار  وطريــق 
ــرووا  الســيوف مــن دمــاء الطغــاة وأعوانهــم البغــاة »رّووا الســيوف مــن الدمــاء ت
كرامتهــا إال إذا تقلــدت  مــن المــاء«، فالشــعوب ال يمكــن أن تحصــل علــى 
ســيوفها وتوجهــت إلــى جبهــات القتــال كــي ُتركــع عدوهــا، وعندهــا ســوف 
تســترد المطالــب وتســترجع الحقــوق، ويرتعــد العــدّو فــا يعــود .. »لنــا حــق 

إن طــال الســرى«. إال ركبنــا أعجــاز اإلبــل و فــإن أعطينــاه و
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الموت	في	حياتكم	مقهورين
بــأن لألمــة  تقــّدم أن لألجســاد واألرواح حيــاًة وموتــًا، ونضيــف قائليــن: 
ــاة أيضــًا، فأمــا »مــوت األمــة«، فــأن تعيــش ذليلــة خانعــة، قــد ُختــم  ــا وحي موًت
ــة الظلمــة، وُنقــش علــى ناصيتهــا الهــوان واالســتكانة،  علــى جبينهــا العبودي
تحيــا فــي أوطانهــا غريبــة، تصبــح مهانــة وتمســي جبانــة، تطؤهــا أقــدام شــرار 
يحرقهــا الخــوف، وتلتهمهــا نــار الطائفيــة، وتعصــف  يــة! يكتويهــا الجــوع و البر
يــة »فالمــوت فــي حياتكــم مقهوريــن« فـ»المــوت الحقيقــي« أن  يــاح بندر بهــا ر
تكــون األمــة مقهــورة مغلوبــة علــى أمرهــا، تعانــي ســياط الظــام وضيــم الزمــان 

والفســاد، والبعــد عــن أحــكام اهلل وشــريعة الســماء!

الحياة	في	موتكم	قاهرين
وأمــا حيــاة األمــة، فــأن تعيــش كريمــة عزيــزة فــي أوطانهــا، وعابــدة ومنقــادة 
ــل  ــة هلل ج ــل إال بالعبودي ــي ال تقب ــة الت ــا؟ص؟، فاألم ــريعة نبيه ــا وش ــكام ربه ألح
جالــه، وترفــض عبوديــة أعــداء اهلل، غيــر خاضعــة لهــم، والمطالبــة بحقوقهــا 

وســيادتها هــي أمــة حيــة.

 فـ»الحيــاة الحقيقيــة« هــي فــي كــون األمــة غالبــة غيــر مغلوبــة، قاهــرة غيــر 
مقهــورة. وال تتحقــق مثــل هــذه الحيــاة إال بالرجــوع إلــى اإلســام وتعاليمــه. 
وعليــه؛ البــد مــن إتعــاب األبــدان وتجريعهــا ألــم العــذاب فــي ســبيل حيــاة 
األرواح، والبــد مــن اقتحــام المــوت لتحقيــق الحيــاة، فحيــاة األمــة متوقفــة 

علــى معانقتهــا الســيوف والرمــاح وخــط الجهــاد.

كربالء	وحياة	األمة
وفــي كربــاء .. حّشــد اإلمــام الحســين؟ع؟ هــذا المنهــج العلــوي، وكتــب 
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نهــج أبيــه أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بمــداد دمــه، وســّطر حــروف العــزة علــى عرصــة 
كربــاء بأجســاد أصحابــه، ورفــض الــذل بذبــح طفلــة! وعلمــاء األمــة كيــف 
ترتــدي لبــاس الكرامــة بســلب َحَرمــه وحــرق خيامــه .. فبدمــه وشــهادته أحيــا 
األمــة، وببــذل مهجتــه أســقط الطغــاة والجبابــرة، فكانــت الدمــاء الطاهــرة 

منتصــرة، وكان الباغــي مندحــرًا.

هيهات	منا	الذلة
ســماء  فــي  ى  دّو حتــى  األحــرار  أبــو  أطلقــه  الــذي  الخالــد  الشــعار  إنــه 
 ! األشــرار ضــد  حياتهــم  فــي  ينتهجونــه  و  ، األحــرار يــردده  نــداء  البشــرية، 
والنــزال  الحــرب  بيــن  دائمــًا  الشــعوب  يخّيــرون  الطلقــاء  وأبنــاء  فاألدعيــاء 
ومقارعــة الســيوف، أو الركــوع لهــم والخضــوع إلرادتهــم واالستســام لجبروتهــم! 
كل مســتضعفي العالمهــو اســتحالة  إلــى  فــكان الــرد مــن ســيد الشــهداء و

.. والركــوع للظلمــة  بالذلــة  القبــول 

، وهــو شــعار مرفــوع مــا  فـ»هيهــات منــا الذلــة« هــو خيــار خالــد مــا بقــي حــر
ــَز َبيــَن اثَنتيــِن َبيــَن 

َ
عــّيِ َقــد َرّك

َ
عــّيَ ابــَن الّد

َ
 الّد

َ
إّن ال َو حيــي إنســان طاهــر .. »أ

ــُة«.
َّ
ــِة َوَهيهــاَت ِمّنــا الِذل

َّ
ِه َوالِذل

َّ
الُســل

نفوس	أبية	وأنوف	حمية
ــت نفســه، فعــاش  ــن طهــر منبتــه، وزّك ــار َم ــار العــزة والكرامــة هــو خي وخي
يع الظلمــة، وهــو خيــار من شــمخت أنوفهم  اإلبــاء والمنعــة والرفــض لــكل مشــار
عــن حطــام هــذه الدنيــا، وعــن االستســام للفســقة الخونــة، أمــا مــن تلــوث 
بالذنــوب والمعاصــي، وانخــدع بزخــارف هــذه الدنيــا، ونســي اآلخــرة والزلفــى، 

ــة. ّي فهــو ال يأبــى بــأن يركــع ويخضــع ويســير فــي ركاب الظلمــة .. شــر البر
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مصارع	الكرام	ال	طاعة	اللئام
ــم اإلنســانية دروس اإلبــاء، وأنــه متــى مــا 

ّ
إنــه ســيد الشــهداء؟ع؟ الــذي عل

ُخّيــر إنســان بيــن مصــارع الكــرام، وبيــن طاعــة اللئــام، فإنــه ال ينبغــي التــردد وال 
االرتيــاب فــي تقديــم مصــارع الكــرام، والتضحيــة بــاألرواح والنســاء واألطفــال، 

وصبــغ األرض بدمــاء الشــهداء، ومــلء الســجون بالثــوار الشــرفاء. 

كان!  كان مــا  وهيهــات لهــا أن تطيــع اللئــام، وتستســلم لوعيدهــم ولــو 
»ونفــوس أبيــة، وأنــوف حميــة، مــن أن تؤثــر طاعــة اللئــام علــى مصــارع الكــرام«

غــاب!  مــا  مشــرقًا  ونهجــه  مــات،  مــا  حيــًا  الحســين؟ع؟  بقــي  وهكــذا 
فمــن ســار علــى نهــج اإلمــام؟ع؟ عــاش الحيــاة، ومــن زاغ وابتعــد عنــه ابتلــي 

والفنــاء!! بالمــوت 
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َرأى  »َمــْن   :
َ

قــال  اهلِل؟ص؟ 
َ

َرُســول  
َ

ِإّن الّنــاُس؛  َهــا  ّيُ
َ
»أ الحســين؟ع؟:  اإلمــام 

ِة َرُســوِل اهلِل،  ِكثــًا ِلَعْهــِد اهلِل، ُمخاِلفــًا ِلُســّنَ  ِلُحــُرِم اهلِل، نا
ً
طانًا جاِئــرًا ُمْســَتِحّا

ْ
ُســل

ــْول، كاَن  ــل، َو اَل َق ــِه ِبِفْع ْي
َ
ــْر َعل ــْم ُيَغّيِ

َ
ــْدواِن َفل ُع

ْ
ــِم َو ال ْث ــاِداهلِل ِبااِل ــى ِعب ــُل ِف َيْعَم

ــُه«.
َ
ــُه َمْدَخل

َ
ْن ُيْدِخل

َ
ــى اهلِل أ

َ
َحّقــًا َعل

تمهيد
« مــن أعظــم الفرائــض في  إن فريضــة »األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر
ديــن اهلل جــل جالــه، فيهــا تقــام الفرائــض، وبحفظهــا تحفــظ ســائر األحــكام 

والشــرائع.

واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ال يقّربــان مــن أجــل وال ينقصــان مــن 
رزق، وتركهمــا يــؤدي لتســلط شــرار الخلــق علــى خيارهم، ثم يدعو خيــار الناس 
فــا يســتجاب لهــم! والعــذاب ينــزل علــى األمــة التاركة لهــذه الفريضــة العظيمة! 
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وفــي كربــاء أعــاد اإلمــام الحســين؟ع؟ هــذه الفريضــة إلــى مســرح الحيــاة، 
ــذه  ــت ه ــاة! رجع ــة الطغ ــة الظلم ــن حكوم ــي زم ــت ف ــرت وُضّيع ــد أن ُهج بع
الفريضــة ببركــة تضحيــات ســيد الشــهداء؟ع؟ ِلَبــّث الحيــاة فــي شــرايين 
يحفــظ مــن كيــد الظلمــة  يعــود اإلســام مــن غربتــه، و باقــي تعاليــم الســماء، و
وعلمــاء البــاط وأقــام األجــراء، حتــى ُعرفــت كربــاء بثــورة »األمــر بالمعــروف 
« .. فبـ»كربــاء« أقيمــت هــذه الثــورة لتبقــى خالــدة إلــى  والنهــي عــن المنكــر

يــوم القيامــة!

قصة	أصحاب	السبت
والنهي  بالمعروف  األمر  فريضة  إلى  تشير  التي   - القرآنية  القصص  ومن 
حاضرة  كانت  التي  »القرية«  عن  القرآن  يحكيه  و يسجله  ما   - المنكر  عن 
مروا 

ُ
، حيث ُحّرم عليهم الصيد وسائر الكسب والعمل يوم السبت، وأ البحر

باالشتغال في هذا اليوم بالعبادة فقط! إال أنهم اعتدوا على حدود اهلل جل 
كان االبتاء اإللهي لهم  جاله بالصيد في يوم السبت المحرم عليهم! وقد 
الماء، وفي  السبت ظاهرة طافية على وجه  يوم  تأتيهم  كانت  األسماك  بأن 
يكون صيدها صعبًا!  غير يوم السبت - من سائر األيام - ال تأتيهم األسماك و
إذا   ، البحر بجانب  حياضًا  اتخذت  حيث  خديعة  بصنع  »فئة«  فقامت 
دخلتها األسماك فإنها ال تقدر على الخروج منها! فكانت األسماك تدخلها 
تعالى:  يقول  األحد!  يوم  السمك  فتصيد  الفئة  هذه  فتأتي  السبت،  يوم 
ِهْم  ںݔ �ةٖ

ݩأْ
ا ِ ِا�نْ �ةَ �ة ىبْ

ݭِى الّ�َ
ُدو�نَ �ݨن ْ عݧ َ  �ݔ

ْحِر ِا�نْ ىبَ
ْ
هةَ ال رݦَ �نِ ݩنَ�ةݨْ حاٰ ى كٰاںݧ ںةٖ

ݩَّ
�ةِ اݠل ݔَ ݫ �ݫ رݨْ ٯةَ

ْ
ُهْم َع�نِ ال

ْ
ل >َوْسىأَ

مٰا  �بِ وُهْم 
ُ
ل ْ ٮبݧ

�نَ ِلَك  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ َكدݦنݧ ِهْمݦݦݦݩݩݩݦ  ںݔ �ةٖ
ݩأْ
ا �ةَ لٰا  و�نَ  ݩݩةُ ݧ ٮݧ ىبِ

ْ ݧ َ�ݧ ݧ �ݔ لٰا  َم  وݨْ ݦَ َو�ݔ ا  ݣݣعݡً رݦݨَّ ُ سش ِهمݨݦْ  ةِ ݧ ںݧ َسىبْ مݩݩَ  وݨْ ݦَ �ݔ ݨݨْ  ُمݧ ݨݧ ٰاݣݣ�نُهݧ ٮة ىݔ ٖ ݫ �ݫ
)1(> و�نَ ُ�ٯةُ ٯنݨْ َ وا �ݔ

نُ ݧ كٰا�ݧ
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ثة فرق: وقد انقسم أهل القرية إلى ثا

كثرية. الفريق األول: الذين خالفوا أمر اهلل تعالى وكانوا هم األ

الفريــق الثانــي: الذيــن قامــوا بفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
تجــاه الفريق األول.

ــاة، وال  ــوا العص ــم يوافق ــن ل ــدون، الذي كتون المحاي ــا ــث: الس ــق الثال الفري
. قامــوا بفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

الساكتون	يعترضون
كتين - والذيــن ال  يــب فــي هــذ الزمــان هــو اعتــراض النــاس الســا والغر
ــروف،  ــر بالمع ــر أو يأم ــن المنك ــى ع ــن ينه ــى كل م ــر - عل ــن المنك ــون ع ينه
حيــث يخاطبونهــم: مــا الحكمــة؟! ومــا الداعــي مــن نهيهــم عــن المعصيــة 
وتجــاوز حــدود اهلل جــل جالــه مــا دام العــذاب ســوف ينــزل عليهــم إمــا فــي 
ْو 

َ
ا ْم  ُ هݧ

ُ
ك ِ ݫ لݫ

ْ ُمهݧ ُه  اللّٰ ا  مݡً ْ وݧ �ةَ و�نَ  ِع�نُ �ةَ ِلَم  ݨݨْ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩنݨْ ِمںݧ �ةٌ  َّ مݧ
ُ
ا �ةݨْ 

َ
ٰال �ة  

>ِاَو�ݩنݨْ اآلخــرة  فــي  أو  الدنيــا 
ا<)1(. ݡً ݩݧ دݧ ٖد�ݔ

َ سش ا  �بݡً اٰ َعدن ݨْ  ݧ ُمݧ ݧ هݧ ݦُ ݣݣ�ب ِ
دنّ َ ُمعݧ

ــَم  إذ قالــت أمــة منهــم وهــم الفريــق الثالــث يخاطــب الفريــق الثانــي >ِل و
ُبُهــْم 

ّ
ْو ُمَعِذ

َ
م< فــي الدنيــا >أ ُ هݧ

ُ
ك ِ ݫ لݫ

ْ ُه ُمهݧ َتِعُظــوَن َقْوًمــا< وهــم الفريــق األول >اللّٰ
ــِديًدا< فــي اآلخــرة!! ــا َش اًب

َ
َعذ

	إلى	اهلل االعتذار
إن لــم  فــكان جــواب الفريــق الثانــي الناهيــن عــن المنكــر أوًال: بأننــا و
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 فــي الســبت بالصيــد، ولــم نتجــاوز حــدود 
َ

نقــع فــي المعصيــة، ولــم نتعــّد
اهلل ســبحانه وتعالــى، لكــن هــذا ال يكفــي إلســقاط العــذر أمــام اهلل عــز وجــل؛ 
ــه إذا وقعــت معصيــة، وانتهكــت حرمــة اهلل تعالــى بتجــاوز حــدوده  وذلــك أن
، وهــذا تكليــف  ومخالفــة أحكامــه، فــإن الواجــب هــو النهــي عــن المنكــر
ْم<)1(، 

ُ
ك ِ

ّ ݥ ِالٰى َر�ب هةً رݦَ ِ
دݦن ݨْ عݧ ( مݨَ ا�نىݔ �ة الىش ر�ݔ وا )وهم الٯن

ُ
ٰال ربانــي ال بــد مــن القيــام بــه، >�ة

ففــي يــوم القيامــة بمــا نجيــب اهلل جــل جالــه إذا ســألنا لمــاذا لــم تنهــوا عــن 
؟! فكمــا يجــب علينــا أن نصلــي ونصــوم ونحــج، كذلــك يجــب علينــا  المنكــر

. ــر ــن المنك ــى ع ــروف وننه ــر بالمع أن نأم

ولعلهم	يتقون
رجاء  المنكر  عن  نهيهم  في  أنه  ثانيًا:  المنكر  عن  النهي  جواب  وكان 
ارتدادهم عن غيهم وضالهم، فيتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا  صاحهم، واحتمال 
مݨݨْ  ݩُ هݧ

َّ
ل َ عݧ

َ
>َوݠل  .. اآلخرة  عذاب  وال  الدنيا،  هاك  يصيبهم  فا  رشدهم،  إلى 

.)2(> و�نَ ةُ ٯݧ
ٮݩةَّ ݦَ �ݔ

وهكــذا يكــون اإلنســان رحيمــًا علــى أخيــه اإلنســان، حتــى علــى العصــاة، 
فــي الســعي إلصاحهــم قــدر المســتطاع، خصوصــًا إذا لــم يكونــوا مــن الجبابــرة 

والعتــاة الذيــن ال ينفعهــم أمــر وال نهــي!

العذاب	على	الفريقين
يــة، فإنــه  لــم تنتــِه قصــة أصحــاب الســبت ومــا حصــل علــى أهــل القر
بعدمــا حصــل مــن معصيــٍة وتجــاوز علــى حــدود اهلل تعالــى واالعتــداء بالصيــد 

1 . نفس المصدر

2 . نفس المصدر
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ــن: ــى الفريقي ــديد عل ــذاب الش ــزل الع ــه أن ــل جال ــإن اهلل ج ــبت، ف ــوم الس ي

أمــر اهلل تعالــى، وباشــروا بالمعصيــة  الذيــن خالفــوا  الفريــق األول: وهــم 
الســبت. يــوم  بالصيــد 

كتون المحايــدون، الذيــن لــم يوافقــوا العصــاة،  الفريــق الثالــث: وهــم الســا
! وال قامــوا بنهيهــم عــن المنكــر

ولــم ينــج مــن العــذاب إال »الفريــق الثانــي« وهــم الذيــن لــم يعصــوا اهلل جــل 
ٖ�ݨݦݦٓ  ُروا �بِ ّكِ

وا مٰا �نُ ُ ݧ �ݧ
ٰا �نَ مݩّ

َ
ل

جالــه، ونهــوا العصــاة عــن تجــاوز حــدود اهلل تعالــى >�نَ
نُوا  ݧ كٰا�ݧ مٰا  �بِ ٍس  ݘٖـىݔ َ �ب �بٍ  اٰ َعدن �بِ وا  ُ ݧ مݧ

َ
ل �نَ �نَ  �ݔ ٖ دن

َّ
ال ا  �نَ

دنݨْ حݩنَ
َ
َوا ِء  وݨݦٓ اݠلّ�ُ َع�نِ  �نَ  ݨْ وݨݧ هݩَ ٮنݨْ ݨَ �ݔ �نَ  �ݔ ٖ دن

َّ
ال ا  ٮنَ ݨْ ىݔݧ َ حب

ْ �نݧ
َ
ا

)1(> و�نَ ُ�ٯةُ ٯنݨْ َ �ݔ

	إلى	اهلل! كربالء	واالعتذار
، مســتحًا  يــد الفاجــر واإلمــام الحســين؟ع؟ رأى ســلطانًا جائــرًا، وهــو يز
كثــًا لعهــد اهلل، مخالفــًا لســنة رســول اهلل؟ص؟، ورأى كيــف ُجــّرت  لحــرم اهلل، نا
األمــة إلــى معصيــة ربهــا، ومخالفــة ســنة نبيهــا؛ حيــث ال ُيعمــل بالحــق وال 
ُيتناهــي عــن الباطــل، فــكان مــن الواجــب القيــام بالثــورة حتــى يكــون معــذورًا 
أمــام اهلل جــل جالــه، فقــام بالتكليــف اإللهــي مــن خــال األمــر بالمعــروف 

ــى. ــي ســبيل اهلل تعال ــاد ف ــر والجه ــن المنك والنهــي ع

، وقــرب نــزول العــذاب،  وألن واقــع األمــة ومصيرهــا وصــل إلــى حافــة االنهيــار
فــإن اإلمــام الحســين؟ع؟ أقــام فريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ى عرصــة كربــاء، وبروحــه التــي عرجــت إلــى الســماء، فزلزلــت  بدمــه الــذي رو

1 . األعراف: 165
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أقــدام األدعيــاء، وأهــوت بعــروش األعــداء، بعــد أن نهــى عــن المنكــر خاطبــًا 
وأمــر بالمعــروف واعظــًا!

واإلمــام الحســين؟ع؟ عندمــا ُيســمع األمــة قــول جــده المصطفــى؟ص؟ فيمــا 
ولــى مــن ُيمّثــل قــول 

َ
؟ع؟ أ يرتبــط بالطغــاة الفســقة والحــكام الجبابــرة، فهــو

يضّحــي فــي ســبيله بروحــه ومهجتــه! يطّبقــه بدمــه، و جــّده و

وكيــف يســكت أبــّي الضيــم وهــو يــرى الطغــاة، وكيــف ال يثــور وهــو يــرى 
انتهــاك حرمــات اهلل، وتغييــر ســنة رســوله؟! هــل يقبــل؟ع؟ أن يكــون مصيــره 
مصيــر الطغــاة الظلمــة، وتكــون خاتمتــه جهنــم والنيران؟! حاشــاه ثم حاشــاه!!

ــر عليــه بقــول وال بفعــل، كان حقــا علــى  ــم يغّي ــرًا، ول مــن رأى ســلطانًا جائ
اهلل أن يدخلــه مدخلــه، فلــم يكــن العــذر يحصــل إال بشــهادته وفدائــه للديــن، 

وهــذه ملحمــة كربــاء!!

كربالء	..	وهداية	البشرية
وكانــت ثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ الســبب لهدايــة األمــة، واســتنقاذها مــن 

، والجهالــة فــي الســلوك والفعــل. الضــال فــي الفكــر

يًا، وُقتــل هو وأهل بيتــه وأصحابه،  إن انهــزم عســكر »ولعلهــم يتقــون«، فهــو و
إال أنــه؟ع؟ وصــل إلــى هدفــه؛ حيــث صــان الديــن بعــد ضياعــه ســنين، وهــدى 
المســلمين بعــد أن كادوا يزلــوا فــي النــار هالكيــن! ولــم يكــن يبتفــي هدايــة 
األمــة فــي زمانــه وحســب؛ بــل كان مرامــه هدايــة البشــرية، فاإلســام محمــدي 
الوجــود حســيني البقــاء، فبقــي اإلســام - وهــو أســاس الهدايــة - إلــى اليــوم 

ببركــة ســيد الشــهداء؟ع؟ وأصحابــه أنصــار ديــن اهلل جــل جالــه.
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	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر موقعية	فريضة	األمر
ــا  ــر - له ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة - األم ــة العظيم ــذه الفريض وه
ي مــن بيــن ســائر الواجبــات والفرائــض، فهــي  موقعيــة حساســة، ودور محــور
يــد  إن كانــت واجبــة كوجــوب الصــاة والصــوم والحــج إال أن فيهــا ميــزة تز و
كل الفرائــض تحتــاج إليهــا، وتســتعين بهــا  علــى ســائر الفرائــض، وهــي أن 
وترجــع إلــى حضنهــا وظلهــا، وذلــك أنــه إذا قّصــر اإلنســان تجــاه واجــب فلــم 
يصــّلِ مثــًا، فــإن هــذه الفريضــة - األمــر بالمعــروف - تأتــي لتأمــر تــارك الصــاة 
إذا قّصــر اإلنســان وارتكــب محرمــًا، كمــا لــو اغتــاب مثــًا، فــإن  بــأن يصلــي، و

هــذه الفريضــة - النهــي عــن المنكــر - تأتــي لتنهــاه عــن االغتيــاب!

وعليــه؛ فــأي عطــب أو خلــل اتجــاه األحــكام، فــإن هــذه الفريضــة هــي 
ي األمــور لوضعهــا كمــا كان. التــي تصلــح الفســاد، وتعيــد مجــار

والمجتمــع ال يضيــع تائهــًا، وال تحــل عليــه المصائــب بســبب ارتــكاب 
معصيــة هنــا أو تــرك واجــب هنــاك إذا كانــت هــذه الفريضــة قائمــة يعمــل بهــا 
أبنــاء اإلســام. أمــا إذا ُعطلــت هــذه الفريضــة فــإن بــاب المصائــب ســوف 
ِجَهــاُد 

ْ
َهــا َوال

ُّ
ِبــّرِ ُكل

ْ
 ال

ُ
ْعَمــال

َ
ينصــّب علــى العبــاد والبــاد! وفــي الحديــث: »َوَمــا أ

 َكَنْفَثــة ِفــي َبْحــر 
َ
، ِإاّل ُمْنَكــرِ

ْ
ْهــِي َعــِن ال َمْعــُروِف َوالّنَ

ْ
ِفــي َســِبيِل اهلِل، ِعْنــَد األمــر ِبال

.)1(» ــّيٍ ّجِ
ُ
ل
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ْنــَت َرَجاِئــي  
َ
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َ
ُهــّمَ أ
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اإلمــام الحســين؟ع؟: »الل
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ــي   ْجَتــُه َعّنِ ــْن ِســَواَك؛ َفَفّرَ ْيــَك َعّمَ
َ
ــي  إل ْيــَك، َرْغَبــًة ِمّنِ
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ْ
ْنَزل

َ
أ

ُكّلِ  ــَنٍة، َوُمْنَتَهــي   ــٍة، َوَصاِحــُب ُكّلِ َحَس ُكّلِ ِنْعَم ــيّ ُ  ــَت َوِل ْن
َ
ــُه، َفأ ــْفَتُه َوَكَفْيَت َوَكَش

ــٍة«. َرْغَب

تمهيد
يســكن إلــى ربــه، ويرضــى  عندمــا يعيــش اإلنســان »النفــس المطمئنــة«، و
ــة  ــدم العبودي ــا، فبق ــة لخالقه ــام العبودي ــه إال مق ــرى لنفس ــه، وال ي ــب ل ــا كت بم
نرتقــي فــي الربوبيــة، ونشــهد ســبحات األلوهيــة، فهــي ال تملــك شــيئًا مــن خيــر 

! أو شــر أو نفــع أو ضــر
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وصاحــب النفــس المطمئنــة يــرى الدنيــا دار مجــاز ال دار بقــاء، والدنيــا 
ــر النعــم والوجــدان،  ــاء وامتحــان، فــا يطغــى عنــد توات - بنعمهــا ونقمهــا - ب
ــارة يعيــش  ــة، فت وال يكفــر عنــد الفقــر والفقــدان، فيعيــش فــي مســتقر العبودي
»العرفــان« والعشــق والهيــام مــن التبتــل والدعــاء فــي صحــراء عرفــة، فكانــت 
»ثــورة العرفــان« بـ»دعــاء عرفــة«، وتــارة يعيــش النفس الحماســة والغليــان والثورة 
علــى الظــام، فكانــت »ثــورة كربــاء الحســين؟ع؟«، فاجتمــع »العرفــان« مــع 

ــهداء؟ع؟. ــيد الش ــة س ــات مدرس ــذه مــن خصوصي ــة« .. وه »الحماس

الحماسة	والعرفان
واألحاســيس  واللطافــة  للرقــة  المــازم   - »العرفــان«  اجتمــاع  فلســفة  إن 
الجياشــة - مــع »الحماســة« المازمــة للشــدة وقــوة القلــب وصابــة اإلرادة 
يــة واإلبــاء، إن المنبــع لهمــا والعيــن التــي ترويهمــا واحــدة، فـ»العرفــان«  والثور
يترشــح مــن نفــس األصــل الــذي تترشــح منــه »الحماســة«! فـ»القلــب« اتصــل 
بــرب يدعــو للعــروج والهيــام عنــد التبتــل والدعــاء، وهــو يدعــو أيضــا للثــورة 
والحــرب ضــد األعــداء. فهــو »رحيــم« علــى المؤمنيــن، شــديد علــى الكافريــن 

.)1(>
ݦݦݦ
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َ
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ٓ ݢاٰ ّدݢ سشِ
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إن بــدا التضــاد الظاهــري بينهمــا، إال  والحاصــل أن الحماســة والعرفــان و
أن بينهمــا كمــال االنســجام فــي الباطــن واللــب والــروح.

وكمــال اإلنســانية يتحقــق عندمــا يكــون اإلنســان شــامخًا فــي »عرفانــه«، 
صلبــًا فــي »حماســته«، وكمــال »الحماســة والعرفــان« نابــع مــن كمــال العبودية 

هلل.

1 . الفتح: 29
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نفس	راضية
كنة إلــى ربهــا، المســلمة لــه كل  والنفــس المطمئنــة إلــى خالقهــا، الســا
شــؤونها، هــي نفــس رضيــت بمــا قــدر اهلل جــل جالــه لهــا، وقضــى )تكوينــًا( أو 
حكــم عليهــا )تشــريعًا(، فــا تســخط النفــس عندمــا ينــزل عليهــا بــاء أو تحــل 
يــغ بمعصيــة، وال تتعــدى علــى حــّد  بهــا كارثــة أو تصــاب بفجائــع األيــام، وال تز

مــن حــدود ربهــا.

نفس	مرضية
إذا رضــي العبــد عــن ربــه، رضــي الــرب عليــه، إذ ال يســخطه تعالــى إال  و
خــروج العبــد مــن زي العبوديــة، فــإذا التــزم طريــق العبوديــة اســتوجب رضــا ربــه! 

العبودية	والربوبية
العبوديــة،  مقــام  هــو حائــز علــى  المرضيــة  الراضيــة  النفــس  وصاحــب 
فالــذي يطمئــن إلــى ربــه، وينقطــع عــن دعــوة االســتقال، ويرضــى بمــا هــو 
الحــق مــن ربــه، فيــرى ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه ِطلقــًا لربــه، فلــم يــَر فيهــا قــدًرا وال 
قضــاء، وال أمــًرا وال نهيــا، إال مــا أراده اهلل ربــه، فـ»كمــال اإلنســانية« فــي أن يعيــش 
ــة،  ــات الربوبي ــى فيوض ــال عل ــة ن ــات العبودي ــي عتب ــى ف ــا ارتق ــة، وكلم العبودي
م 

ّ
وتوشــح بالصفــات اإللهيــة، فــكل كمــال إنســاني ال يمكــن نيلــه وبلوغه إال بُســل

ــة والتســليم هلل تعالــى فيمــا أمــر ونهــى، وفيمــا فعــل بالعبــاد. العبودي

جمال	»عرفة«	وجالل	»كربالء«
»صفــات الجــال«  إن اتصــاف اهلل ســبحانه وتعالىبـ»صفــات الجمــال« و
والتخلــق بأخاقــه جــل جالــه، يســتدعي أن يكــون اإلنســان متحليــًا ومتصفــًا 
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بصفــات الجمــال وبصفــات الجــال، فتــارة يكــون َمــوردًا لتجلــي الجمــال، 
تجلــى  كمــا  الحســين؟ع؟  واإلمــام  الجــال،  لتجلــي  َمــوردًا  يكــون  وأخــرى 
بـ»الجمــال« فــي دعــاء عرفــة، تجلــى بـ»الجــال« والقهــر فــي عرصــات كربــاء، 
ففــي دعــاء عرفــة يكــون العــروج إلــى الســماء؛ إلــى ســماء الفضيلــة والهيــام فــي 
ــات  ــي عرص ــة، وف ــات الحزين ــة واآله ــة المترقرق ــع الدمع ــة، م ــبحات الربوبي س
إرواء األرض مــن دمائهــم،  كربــاء يتجلــى القهــر والغضــب والقتــال ألعــداء اهلل و

وتطهيــر البــاد مــن أرجاســهم، مــع رفــض الذلــة والخضــوع للبغــاة الظلمــة.

	وعرفانهم حماسة	الثوار
الشــهداء؟ع؟،  ســيد  درب  علــى  يســيرون  الذيــن  حــال  يكــون  وهكــذا 

اإلســام:  مدرســة  فــي  يتربــون  و

يذرفــون 	   ، األســحار فــي  والتهجــد  والتــوكل  الدعــاء  فهــم أصحــاب 
ســيدهم،  مناجــاة  فــي  ويهيمــون  عبادتهــم،  محــراب  فــي  الدمــع 

الليــل! رهبــان  فهــم  معادهــم،  بذكــر  قلوبهــم  وترجــف 

وهــم أصحــاب الســيف فــي الميــدان، ال يتزلزلــون وال يتراجعــون، وقــد 	 
وتــدوا فــي األرض أقدامهــم، وأعــاروا اهلل جماجمهــم، حتــى صبغــوا 
األرض مــن دمــاء أعدائهــم، واســتماتوا فــي زهــق أرواحهــم، فهــم أبطــال 

! الميــدان وأســود النــزال وليــوث النهــار

حزب	اهلل	وحزب	الشيطان
وأمــة حــزب اهلل تعيــش الحماســة والعرفــان، وأمــا أمــة حــزب الشــيطان 
إن نزلــت الميــدان وبدلــت الــدم والنفــس، إال أنهــا أمــة منهزمــة خاســرة  فهــي و
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محطمــة علــى الــدوام؛ وذلــك ألنهــا ال تملــك »العرفــان«، فهــي تعيــش حــب 
الدنيــا، واللهــث وراء حطامهــا، والركــض خلــف ســرابها! فالدافــع المحــرك لهم 
هــو الدنيــا، ومــن أجــل الدنيــا، وفــي الدنيــا! ومــن كان هدفــه الدنيــا، ومحــوره 

ومســيره الدنيــا، فإنــه ال يحصــل علــى الدنيــا وال علــى اآلخــرة!

وأّمــا أّمــة حــزب اهلل التــي تعيــش الحماســة والعرفــان، فحربهــا فــي اهلل 
إلــى اهلل جــل جالــه! ومثــل هــذه األمــة ال تعــرف معنــى الهزيمــة، وال  ومــن اهلل و
االنكســار واليــأس، حتــى لــو تكالــب عليهــا كل أهــل الدنيــا والشــياطين، فهــي 
أمــة منتصــرة بنصــر اهلل تعالــى، عزيــزة بعزتــه جــل جالــه، ومــن كان مــع اهلل كان 

اهلل معــه!

»ســاحه  ونحــن نملــك مــا ال يملكــه أعــداء اهلل، فنحــن نملــك الدمعــة و
بــه  البــكاء«، الدمعــة المتفجــرة مــن وجــدان ذاب فــي اهلل عشــقًا، واتصــل 

ــوكًا. ــه ت ــق ب ــًا، ووث هيام

وأعــداء اهلل مهمــا ملكــوا مــن الوســائل الماديــة وعــّدة الحــرب وجيوشــها، 
إن  ــة التــي نملكهــا - و ــا نفوقهــم فــي الوســائل،فمضافًا للوســائل المادي إال أنن
ــت - فنحــن نملــك الوســائل المعنويــة! والنصــر يتوقــف علــى األمريــن معــًا؛ 

ّ
قل

ال علــى أحدهمــا فقــط!

بين	عرفة	وكربالء
َفَقَد َمــْن  ــذي 

َّ
ال ومــا  »ماذا َوَجَد َمْن َفَقــَدَك؟!  عرفــة:  دعــاء  ُيســّطر 

َوَجــَدَك؟!«، وتســطر ملحمــة كربــاء بمــداد الــدم: أن اإلمــام الحســين؟ع؟ قــد 
ْم ُيْدِرِك الَفْتــَح، َوا

َ
َحْق ِبــي ل

ْ
ْم َيل

َ
ِحــَق ِبــي اْسُتْشــِهَد، َوَمْن ل

َ
بلــغ الفتــح »َمــْن ل

ــاُم«!! لَسّ
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وأّمــة تملــك خياريــن: النصــر والشــهادة، وتــرى فيهمــا إحدى الحســنيين، 
يجعانهــا تعيــش الثقــة واألمــل وعــدم اليــأس، مــع كمــال الطمأنينــة! خصوصًا 
إذا اشــتد خيــار األمــة بالشــهادة، وفّضلــت الحيــاة األخــرى علــى الحيــاة الدنيا 

ــَك«)1(.
َ
إَقاَمَتــُه ِفْيــَك َول .. »َواْجَعــْل ِفْكــَرُه َوِذْكــَرُه َوَظْعَنــُه َو

وعندها ُتطفئ نار الفراق بوصل اللقاء مع اهلل تعالى!

اإلمام	الحسين	وثورة	العشق	اإللهي
واإلمــام الحســين؟ع؟ قــام بثورتيــن، ودعــا النــاس إلــى الميدانيــن، فتقــدم 

إمامــًا ودعانــا مأموميــن:

؟ع؟ ثــورة الوجــدان والعشــق والهيــام والســفر إلــى اهلل تعالــى 	  فقــد فّجــر
والرحيــل عــن هــذه األوطــان، فقــد اســترخص الدنيــا ومــا فيهــا وتركهــا 
الخلــود  عالــم  إلــى  عرفــة«  بـ»دعــاء  وســافر  أحبهــا،  ولمــن  ألهلهــا، 
ليســكن عنــد ربــه آمًنــا مطمئنــًا! فكانــت كلمــات دعــاء عرفــة كالمــاء 
الــزالل علــى النفــوس تطّهرهــا، والنــور الوضــاء علــى القلــوب تشــرقها، 
حتــى عزفــت النفــس عــن االلتفــات إلــى جيفــة هــذه الدنيــا، وقــررت 

العــروج فــي عوالــم ملكوتهــا، فــكان العرفــان الحســيني!

واإلمــام الحســين؟ع؟ هــو نفســه الــذي فّجــر أعظــم ثــورة خالــدة، قــّدم 	 
بثورتــه  كربــاء! فهــّز  فــي عرصــات  أروع وأعظــم التضحيــات  فيهــا 
عــروش الطغــاة مــن زمانــه إلــى آخــر األزمــان، فكتــب »دعــاء عرفــة« 
بالــدم علــى صفحــات صحــراء نينــوى، فكانــت الكلمــات أجســاد 
ئ للدعــاء  الشــهداء المضرجــة، واألســطر الخيــام المحروقــة، والقــار

1 . دعاء أهل الثغور
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فــي كربــاء بــكاء األطفــال ونحيــب النســاء، وهكــذا ســطرت ملحمــة 
اإلبــاء مــن صحــراء عرفــات إلــى صحــراء كربــاء!

... أنتم	تقاتلون	أبناء	محمد	وعلي	و
وملحمــة كربــاء - بحماســتها وعرفانهــا - قــد تجســدت فــي أروع صورهــا 
وأبهــى نورهــا فــي أبنــاء حــزب اهلل فــي حــرب تمــوز 2006، فعندمــا يقــف ســيد 
المقاومــة ليخاطــب اليهــود أعــداء اهلل وأعــداء البشــرية بذلــك الــكام الخالد، 
يــدب الخــوف فــي قلوبهــم، حتــى  الممــزوج بالحماســة والعرفــان، ويرعبهــم و
يــخ رجالــه، واستســلموا بـ»الكلمــات  انهزمــوا مــن خطابــه قبــل أن تدكهــم صوار

العرفانيــة« قبــل أن يواجهــوا ويــروا »روحيــة شــبابه الحماســية« ..

قال لهم: أتعرفون من تقاتلون؟!

أنتــم تقاتلــون أبنــاء محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين! وهنــا 
تكمــن قــوة »حــزب اهلل« وســر انتصــار »أنصــار اهلل«، فعندمــا تتصــل قلــوب 
الســاطعة  باألنــوار  يتوســل  وعندمــا   ، الجبــار العزيــز  بــاهلل  المقاومــة«  »أبنــاء 
والعتــرة الطاهــرة، فعندهــا ال ينفــع األعــداء أي عــدد أو أيــة عــدة؛ بــل يكــون 
كان النصــر بـ»الحماســة والعرفــان«. النصــر محتــم لعبــاده وحزبــه، وهكــذا 





الخواص	والعوام	واللحظات	المصيرية

ــُل 
َ

ــْي الُمَفّض ِخــي َوِاْبــُن َعّمَ
َ
ْيُكــْم أ

َ
ــي َباِعــٌث ِإل

َ
ِإّن اإلمــام الحســين؟ع؟: »َو

ــي 
َ
ِإل َيْكُتــَب  ْن 

َ
أ َمَرْتــُه 

َ
أ َوَقــْد  ِبــْن َعِقيــُل؟ع؟،  ُمْســِلٍم  َبْيَتــْي  ْهــِل 

َ
أ ِمــْن  ِعْنــَدي 

ــى«.
َ
ْيُكــْم ِإْنَشــاَء اهلل َتَعال

َ
ْقــَدُم ِإل

َ
َنــا أ

َ
ْيــِه َوأ

َ
ْنُتــْم َعل

َ
ِيُكــْم َوَمــا أ

ْ
ِبُحْســِن َرأ

تمهيد
يــًا، وتتغيــر فيــه  منعطفــات حساســة يكــون القــرار فيهــا والموقــف مصير
فهنــاك  يقابلهــا،  مــا  إلــى  األمــور  وتتحــول  كامــل،  بشــكل  األحــداث  مســار 
إذا باألمــور تتحــول إلى  يخيــة كان النصــر قــاب قوســين أو أدنــى، و لحظــات تار
ــداث  ــت األح ــد أن كان ــي! وبع يخ ــري تار ــف مصي ــك بموق ــرة، وذل ــة نك هزيم
ُترجــع   - منعطــف  وهــي   - بالثــورة  إذا  و الضــال،  أهــل  ســيطرة  إلــى  تقــود 
ــة بيــن النــاس. والــذي يتخــذ مثــل هــذه  أهــل الحــق للحكــم، وتســود العدال
يــخ  ــة هــم »الخــواص«، فهــم الذيــن يغيــرون صفحــة التار ي المواقــف المصير

ومســير األحــداث، وأمــا العــوام فلهــم دور التقويــة والتأييــد.
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وســذاجة  العــوام،  عقــول  ببســاطة  يتوســلون  الباطــل-  أهــل  وخــواص 
أنصارهــم حتــى تــؤول األمــور إلــى ضيــاع الحــق، ووحــدة وغربــة خــواص الحــق!

الخواص	والعوام
والناس في كل مجتمع ينقسمون إلى خواص وعوام:

ــذي  ــري ال ــتعداد الفك ــة واالس ــون األهلي ــن يملك ــم الذي ــا	الخــواص:	فه أم
واألحــداث،  األمــور  مختلــف  فــي  والقــرار  الموقــف  اتخــاذ  مــن  يمّكنهــم 
ثــم  ومــن  األحــداث،  مابســات  فــي  يتأملــون  و المعطيــات،  يدرســون  فهــم 
يقومــون بتحليــل المعلومــات والربــط بينهــا، وجعلهــا فــي قوالــب منطقيــة، 
عليهــا  يبنــون  محكمــة  نتائــج  إلــى  يصلــوا  حتــى  برهانيــة،  الت  واســتدال

العمليــة. مواقفهــم 

أمــا	العــوام: فهــم الذيــن ال يملكــون األهليــة العلميــة والعقليــة واالســتعداد 
الفكــري الــذي يعينهــم علــى فهــم األشــياء كمــا هــي، أو الربط بيــن المعلومات 
وتحليلهــا بالشــكل الصحيــح حتــى يبنــوا عليهــا الموقــف العملــي! بــل هــم 

يخطــون فــي مســاره! َتَبــع للمحيــط الســائد، يتلونــون بلونــه و

يعهم،  مشــار ينفــذون  و ألطروحاتهــم،  يصّفقــون  للخــواص:  تبــع  وهــم 
َو  ّبانــي  َر َثــٌة: َفعاِلــٌم  َثا يســيرون خلفهــم؛ يقــول اإلمــام علــي؟ع؟: »َالّنــاُس  و
يــٍح  ــٌم َعلــي َســبيِل َنجــاٍة َو َهَمــٌج َرعــاٌع َاْتبــاُع ُكّلِ ناِعــٍق َيميلــوَن َمــَع ُكّلِ ر ِ

ّ
ُمَتَعل

َجــُؤوا ِالــي ُرْكــٍن َوثيــٍق«)1(.
ْ
ــْم َيل

َ
ــِم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ــْم َيْســَتضيئوا ِبنــوِر ال

َ
ل

1 . نهج الباغة، الحكمة 147
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خواص	الحق	وخواص	الباطل
والخواص ينقسمون إلى قسمين: خواص الحق وخواص الباطل.

يعرفــون الباطــل  فأمــا »خــواص الحــق«؛ فهــم الذيــن يعرفــون الحــق وأهلــه، و
ــة  ي ــر والرؤ ــد الفك ــى صعي ــم عل ــه، فه ــون أهل يتابع ــق و ــون بالح يعمل ــه، و وحزب
ــه،  ــق وأهل ــع الح ــل م ــلوك والعم ــد الس ــى صعي ــم، وعل ــن أمره ــرة م ــى بصي عل

واقفيــن فــي وجــه الباطــل وحزبــه، فهــم مــع الحــق »فكــرًا وســلوكًا«.

ومثال خواص الحق عمار بن ياسر ومالك األشتر وقيس بن سعد.

يعرفــون الباطل  وأمــا »خــواص الباطــل«؛ فهــم الذيــن يعرفــون الحــق وأهلــه و
وأهلــه إال أنهــم علــى صعيــد »العمــل« والمواقــف الخارجيــة فإنهــم يقفــون مــع 
بــون أهــل الحــق! فعلــى الرغــم مــن عــدم كونهــم  يحار يعــادون و أهــل الباطــل، و
يميــزون بيــن أهــل  مــن العــوام فإنهــم علــى بصيــرة ومعرفــة بالحــق والباطــل، و
ينابــذون  الحــق وأهــل الباطــل، إال أنهــم علــى صعيــد العمــل يازمــون الباطــل و

الحــق!

ومثــال خــواص الباطــل: عمــرو بــن العــاص والمغيــرة بــن شــعبة واألشــعث 
بــن قيــس.

الخواص	والمواقف	المصيرية
يــخ، ويبــدل وجهــة مســاره هــم »الخــواص« غالبــًا،  إن الــذي يغيــر التار
فالخــواص لهــم القــدرة علــى مثــل هــذا العمــل المصيــري، والتغييــر الجوهــري 
لمســار األحــداث، فــإن كانــوا مــن »خــواص الحــق« فإنهــم يأخــذون األمــة إلــى 
إن  ينتشــلونها مــن وحــل اآلثــام! و يخرجونهــا مــن الظلمــات، و بــر األمــان، و
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ــه  ــى التي ــم إل يقودونه ــاس، و ــذون الن ــم يأخ ــل« فإنه ــواص الباط ــن »خ ــوا م كان
والضيــاع حتــى يهــوون بهــم إلــى جهنــم والنيــران!

يخ نذكر بعضها على سبيل المثال: وهناك مواقف مصيرية في التار

	الخواص	في	حياة	اإلمام	علي؟ع؟ دور
	األمــة:	فالســقيفة ومــا تبعهــا مــن أحــداث تعتبــر 	  	مســار الســقيفة	وتغييــر

يــًا فــي األمــة اإلســامية. وقــد كان للخــواص »خــواص  منعطفــًا مصير
إقصــاء أصحــاب الحق  الباطــل« الــدور الكبيــر فــي قلــب الحقائــق، و
يــخ مــن ذلــك اليــوم إلــى يومنــا هــذا. فـ»خــواص  وتبديــل صفحــة التار
وأسســوا  االنقــاب،  قــادوا  النفــاق«  أقطــاب »حــزب  وهــم  الباطــل« 
االعوجــاج، وأبعــدوا أهــل الحــق والرشــاد، وأقعــدوا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

25 عامــًا فــي بيتــه؛ ليحرمــوا األمــة مــن فيضــه ونــور شمســه!

ى التــي طرحهــا الثانــي، 	  وكانــت الشــور إدامــة	اإلقصــاء:	 ى	و الشــور
ع( أحــد األعضــاء، وجعــل عبــد الرحمــن بــن  وجعــَل اإلمــام عليــا )
عــوف صاحــب الكلمــة الحاســمة! فــكان هــو الــذي وقــف موقفــًا، 
إقصــاء  ولعــب الــدور المصيــري فــي إدامــة االنحــراف فــي األمــة، و
اإلمــام؟ع؟، واســتمرار حــزب النفــاق علــى الســلطة، حتى تربــع عليها 

ــن أبــي ســفيان! ــة ب ي ــن معاو ــد ب ي يز

معركــة	صفيــن:	كانــت مســببة مــن خــواص الباطــل، حيــث لــم يرضــوا 	 
بحكومــة العــدل العلــوي، فجــروا بقــر الشــام لحــرب اإلمــام، ولتزهــق 

الف مــن األنــام. أرواح اآل
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معركــة	النهــروان: كانــت وليــدة رجــال مــا فقهــوا الديــن، ومــا أحكمــوا 	 
تعاليمــه! واألخطــر أنهــم كانــوا تحــت إمــرة خــواص الباطــل مثــل عمــرو 
بــن العــاص واألشــعث والمغيــرة، حيــث يحركونهــم إلــى الجهــة التــي 
يشــاؤون، فلمــا ُرفعــت المصاحــف كانــوا الهمــج الرعــاع الواقعيــن فــي 
خديعــة ابــن العــاص، ومــا أن رجعــوا للكوفــة حتــى تــم تحريكهــم مــن 
قبــل خــواص الضــال! فأشــعلوا حــرب النهــروان، وتمــادوا حتــى فلقــوا 

هامــة اإلمــام!

اللحظات	المصيرية	في	حياة	اإلمام	الحسن؟ع؟
يــخ  كثرهــا حساســية، وأعظــم منعطــف فــي تار مــن أهــم المحطــات وأ
اإلمــام  عقــده  الــذي  الصلــح  منعطــف  هــو   - الســقيفة  بعــد   - اإلســام 
يــة ابــن أبــي ســفيان لعنــة اهلل عليــه، والتأمــل فــي مســار  الحســن؟ع؟ مــع معاو
لجــئ اإلمــام الحســن؟ع؟ 

ُ
ــه كيــف أ ــّب الصلــح، وأن

ُ
األحــداث يوقفنــا علــى ل

ذممهــم،  يــة  معاو اشــترى  أن  بعــد  بــه  غــدروا  الحــق  فخــواص  عقــده،  إلــى 
فانقلبــوا مــن معســكر اإلمــام؟ع؟ إلــى معســكر ابــن هنــد، وصــاروا مــن خــواص 
ــاس«  ــن العب ــد اهلل ب ــو »عبي ــا ه ــق كم ــواص الح ــن خ ــوا م ــد أن كان ــل بع الباط

وأمثالــه!

وبعــد هــذا التحــول المزلــزل والســريع لـ»خــواص الحــق« فإن األمــور انقلبت 
علــى اإلمــام؟ع؟، ألن عامــة النــاس كريشــة فــي مهــب العواصــف قــد انخدعــوا 
ي بغــاة قومهــم، حتــى تركــوا إمامهــم غريبــًا  بــكام زعمائهــم، وانغــروا برشــاو
، ولقضــي  ُقتــل اإلمــام أو أســر

َ
وحيــدًا، ال ناصــر لــه وال معيــن! ولــوال »الصلــح« ل

علــى اإلســام وأهلــه.
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اللحظات	المصيرية	في	حياة	اإلمام	الحسين؟ع؟
كان  الحســين؟ع؟  اإلمــام  حيــاة  فــي  يــة  مصير محطــات  هنــاك 
للـ»الخــواص« الــدور البــارز والحســاس فــي تغييــر مســار األحــداث واالنقــاب 

بعضهــا: نذكــر  نحــن  األمــة،  فــي 

خروجــه	مــن	المدينــة:	حيــث خــرج اإلمــام الحســين؟ع؟ مــن المدينــة 	 
وحيــدًا مــع أهــل بيتــه وقلــة مــن أنصــاره، وكان خروجــه أمــام مــرأى 
ومســمع الجميــع، وباألخــص مــن الخــواص الذيــن كانــوا مــن الطبقــة 
ــذالن  ــكان خ ــن! ف ــاء والمحدثي ــار الفقه ــة وكب ــن الصحاب ــة، م الواعي
ــة مسلســل  ــة الثــورة - هــو بداي الخــواص لإلمــام؟ع؟ - وهــو فــي بداي

الخيانــات والتراجعــات مــن ســائر األمــة!!

خروجــه	مــن	مكــة: ففــي أعظــم اجتمــاع للمســلمين، وفــي أيــام الحــج، 	 
القيــام،  يدعوهــا  و األمــة،  يســتنهض  واإلمــام؟ع؟  اهلل،  بيــت  وعنــد 
ــر آمــن! وهــو ابــن رســول اهلل وعنــد بيــت اهلل! وألن  ــه غي ويبيــن لهــا أن
الخــواص ســكتوا ولــم يتحركــوا لنصــرة أمامهــم، ولــم يبــدوا االســتعداد 
لنصرتــه وحفــظ دمــه، فــإن العــوام ظلــوا خانعيــن كذلــك، فلــم ينصــروا 
إمامهــم؛ بــل تركــوه يخــرج مــن أمامهــم لياقــي مصرعــه مــن طغــاة 

زمانهــم!

ــاد إلــى الكوفــة حتــى قــام 	  ي ــن ز ــل: فمــا إن جــاء اب مــع	مســلم	بــن	عقي
فخــواص  والترهيــب«،  »الترغيــب  وهمــا  ال  أ إجرامييــن  بعمليــن 
الباطــل - المتمثليــن فــي رؤســاء القبائــل والوجهــاء وأصحــاب الــرأي 
فــي  الشــواهد  أوضــح  تتجلــي  حيــث  بالترغيــب  معهــم  تعامــل   -
ــری بصمــات  ــر مســار األحــداث، حيــث ن ــات، وتغيي مســيرة االنقاب
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خــواص الباطــل فــي كل هــذه األحــداث المريــرة:

كياســهم بالذهــب أ.  يــاد	وأهــل	الكوفــة:	بالترغيــب، حيــث مــأل أ 	ابــن	ز
والفضــة حتــى تــم شــراء ذممهــم، فخانــوا رســول إمامهــم! ومــن ثــم تبعهــم 

العــوام مــن أقوامهــم!

وهنــاك مــن الخــواص مــن تــم التعامــل معهــم بالترهيــب، فعاشــوا الرعــب 
والخــوف، ووقفــوا مــع جبهــة الباطــل، أو أنهــم لــم ينصــروا أهــل الحــق!!

:	فقــد كان هانــي زعيمــًا لمذحــج، تأتمــر لــه 
ً
ب. هانــي	بــن	عــروة	مخنوعــا

الف الســيوف وتلبيــه الجيــوش! فمــا الــذي أدى إلــى قتلــه مثــل هــذه  آ
القتلــة الشــنيعة، وُخــذل مــن أهلــه وعشــيرته وقومــه؟! والجــواب يتضــح 

مــن خــال ذكــر ســببين فــي المقــام: 

أوًال: مــا قــام بــه خــواص الباطــل مــن قبيلتــه، فقــد كان هنــاك مــن ينافــس 
والجلــوس  إلزاحتــه  الســانحة  الفرصــة  ينتظــر  و الزعامــة!  علــى  هانــي 
مكانــة، فيتبــوأ الرئاســة والزعامــة! وعندمــا تــم اعتقــال هانــي فــإن البعــض 
قــام بالثــورة واســتنهاض قومــه مــن أجــل تحريــر  مــن هــؤالء الخــواص 
هانــي مــن أســره، فذهــب وتبعــه قومــه، وأحاطــوا بقصــر اإلمــارة، وقــد كان 
يــد أن  يــد أن يكــون هــو المشــعل للثــورة والمطالــب بتحريــر هانــي، وير ير
يكــون هــو نفســه الــذي يخمــد الثــورة!! فــكان مــا أراد وخــدع العــوام! فهــذا 
البعــض مــن الخــواص قــد ألهــب الثــورة فــي جماهيــر قومــه، لكــن ليــس 
ألجــل هانــي؛ بــل ألجــل نفســه، ولذلــك عندمــا وصــل إلــى غرضــه قــام 

بإخمــاد الثــورة، وذهــب هانــي مخــذوًال مقتــوًال!!

كان  مــا  الزعامــة  ســدة  إلــى  الخــواص  مــن  البعــض  فوصــول  وعليــه: 
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يكــون زعيمها،ثــم يخمدهــا  ليحصــل إال بهــذه الخدعــة، يتصــدر الثــورة و
عنــد وصولــه إلــى أطماعــه ليكــون هانــي شــهيد أطماعــه!

: كل مــا قــام بــه قاضــي القضــاة شــريح القاضــي، وهــو مــن خــواص 
ً
ــا ثاني

الباطــل مــن دور مصيــري تخاذلــي وخيانــي لألمــة، حيــث خدعهــم بــأن 
هانــي فــي أمــان وال داعــي لمثــل هــذه التحــركات! وعلــى الجميــع الرجــوع 
إلــى منازلهــم وااللتــزام بالصمــت والهــدوء! فــكان لــه دور فــي قتــل مســلم 
وهانــي، ومــن ثــم قتــل اإلمــام الحســين؟ع؟، وهــو القائــل )بحســب بعــض 
يخيــة(: »الحســين خــرج عــن حــده فقتــل بســيف جــده!!«  النقــوالت التار
فـ»علمــاء البــاط« ال يقلــون خطــرًا عــن الطواغيــت؛ بــل هــم أســوأ منهــم 

يخيــة! فــي كثيــر مــن المنعطفــات التار

المواقف	المصيرية	في	الحياة
الوعــي  مــن  البــد  حساســة،  ومواقــف  يــة  مصير مواقــف  الحيــاة  وفــي 
ياتهــا ومســار  والبصيــرة تجاههــا، وعلــى الخــواص الــدور األهــم فــي تغييــر مجر
أحداثهــا، وهنــا أمــور ينبغــي االهتمــام بهــا وعــدم الغفلــة عنهــا، وأخــذ الموقــف 

الحــازم تجاههــا وهــي:

كــي نكــون مــن »خــواص الحــق« حتــى نتمكــن  أوًال: البــد مــن الســعي 
كمــا ينبغــي،  كمــا هــي، وربــط األحــداث  ، وتصــّور األمــور  مــن إدراك األمــور
ومــن ثــم نقــدر علــى اتخــاذ الموقــف الحكيــم والصائــب؛ فــا تلتبــس علينــا 
 األقــدام عندمــا تشــتد الظلمــات، يقــول اإلمــام علــي؟ع؟: 

ّ
ــزِل األحــداث، وال ت

.)1(» ْبــرِ
َو الَصّ َبَصــرِ 

ْ
ْهُل ال

َ
أ  

َّ
ِإال ــَم 

َ
َعل

ْ
ا ال

َ
َيْحِمُل َهذ  

َ
»ال
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ــاس  ــًا الحس ــع خصوص ــي أي موق ــل« ف ــواص الباط ــن »خ : أن ال نمّك
ً
ــا ثاني

كل ضــال،  ألنهــم ســبب  وذلــك  العبــاد،  رؤوس  ّطهم علــى 
ّ
نســل وال  منهــا، 

وأســاس كل انحــراف واعوجــاج، وتمكينهــم يعنــي فتــح بــاب جهنــم علــى 
العبــاد والبــاد. 

فــي  المناســب  الموقــف  يتخــذون  كيــف  »العــوام«  يتعلــم  أن   :
ً
ثالثــا

يــة، وذلــك بــأن يســلموا أمرهــم إلــى ركــن وثيــق، قــد ُجــّرِب  المنعطفــات المصير
يعرفــون بصيرتــه وأمانتــه وتقــواه ومعرفتــه باإلســام، وأن  فــي ســالف األزمــان، و
ــْم َيْســَتِضيُئوا 

َ
فــي االعتمــاد عليــه النجــاة لهــم، وســامة دنياهــم وأخراهــم .. »ل

ــى ُرْكــٍن َوِثيــٍق«)1(.
َ
َجــأوا ِإل

ْ
ــْم َيل

َ
ِم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ِبُنــوِر ال

القائد	ونجاة	األمة
إن مدرســة أهــل البيــت؟مهع؟ تركــز علــى مســألة القيــادة واإلمامــة، الشــاملة 
ألمــور الدنيــا واآلخــرة، العامــة للقضايــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، 
فالنــاس مهمــا أوتــوا مــن علــم وبصيــرة، إال أن اإلمــام يبقــى فــوق الجميــع، وهــو 

يــة والحساســة. صمــام األمــان لألمــة، والمنقــذ لهــا فــي المحطــات المصير

وفــي زمــن الغيبــة الكبــرى، فــإن األئمــة؟مهع؟ نّصبــوا الفقهــاء وأرجعــوا األمــة 
لهــم، فـ»الولــي الفقيــه« هــو صمــام األمــان لألمــة اليــوم، وعلــى كل الشــعوب أن 

تســير فــي ركابــه، وتمتثــل ألمــره ونهيــه، فهــو حجــة اهلل علــى خلقــه.

1 . نهج الباغة، الخطبة: 134





قرآن	الطف

ــُم أْصحابــًا أْوَفــى َوال َخْيــرًا ِمــْن أْصحابي، 
َ
اإلمــام الحســين؟ع؟: »َفإّنــي ال أْعل

َوال أْهــَل َبْيــٍت أَبــَرّ وال أْوَصــَل ِمــْن أْهــِل َبْيِتــي«.

تمهيد	)على	أعتاب	القصة(
يــخ، ومــا وقــع علــى  ــر مــن أحــداث التار القــرآن يدعــو للتأمــل وأخــذ العب
يذكــر لنــا قصــة أمــة كانــت تعيــش الضيــم  األمــم الماضيــة واألقــوام الخاليــة، و
والقهــر والحرمــان مــن قبــل طواغيــت زمانهــم وظلمــة أوطانهــم! حتــى ضاقــت 
، فلــم يبــق لهــم أمــل! فقــد عــاش  بهــم الســبل، وأظلمــت عليهــم ليالــي الجــور
»بنــو إســرائيل« بعــد النبــي موســى ســبع ســنوات طويلــة، يســعدون بفيــض 
ــة. ولكــن مــع مــرور الزمــن وعندمــا بــدأت األجيــال  ــة والمعنوي نعــم اهلل المادي
المعاصــي  بينهــم  وكثــرت  اهلل،  بأحــكام  االلتــزام  عــن  بالتخلــي  الجديــدة 
ط اهلل عليهــم العمالقــة الذيــن يســكنون ســاحل بحــر الــروم بيــن 

ّ
واآلثــام! ســل

مصــر وفلســطين، واســتمرت حالهــم علــى هــذا ســنوات طــوال حتــى أرســل 
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ــم. ــم وهدايته ــموئيل« إلنقاذه ــمه »اش ــًا اس ــم نبي إليه

وتوجهــوا لنبيهــم يشــكونه الحــال، ويبثــون إليــه مــا حــل بهــم مــن مآســي 
بــون  يحار وأهــوال، وطلبــوا منــه أن يبعــث إليهــم »قائــدًا« يســيرون فــي ركابــه، و

ــون أعداءهــم وأعــداءه. يقاتل ــه، و تحــت لوائ

ٰا  ىن
َ
 ل

ݨْ �ش َ ݧ عݧ ْ ݨݧ ُ ا�ب ݧ ݩُمݧ ݠهݧ
َ
ٍ ل

ىݦݨّ ںبِ
ݩݩنَ ىݧ ݭِ وا لݫ

ُ
ٰال  �ة

ى ِا�نْ
ٰٓ ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ِد ُموسݧ ݩْ عݧ َ َل ِم�نݨْ �ب ٮݔ ٖ ݩݩأݫ �ݧ

ٓ ٓى ِاْسراٰ ںنٖ
َ ِا ِم�نݨْ �ب

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
َر ِال ْم �ةَ

َ ݧ
ل
َ
>ا

.)1(>
ݩݩݩݦݩ
ِه٭ ِل اللّٰ ݫٖٮݔ ݫ ݭٖى َسىبݫ

ْل �ݨن ٰا�ةِ ٯة ا �نݦُ
ً
ك ِ َملݫ

قبل	أن	يجب	عليكم	القتال
، وقــد مــّل صبرهــا، ونفــذ  فهــذه األمــة تعيــش اآلن الظلــم وعــذاب الجــور
احتمالهــا، فطلبــت مــن نبيهــا أن تقاتــل عدوهــا، وتتخلــص ممــا فيــه مــن 
، وهــي  عــذاب! فــأراد نبيهــم أن يوقظهــم علــى حقيقــة كامنــة فــي نفــوس البشــر
أنهــم فــي ســاعات الشــدة يطلبــون المخــرج، ولكــن إذا ُفتــح لهــم بــاب الفــرج، 
! معتذريــن  بــر

ُ
الّد ويولــون  يتراجعــون  هــم  إذا  فيــه،  الدخــول  منهــم  وُطلــب 

كاذيــب! بشــتى األعــذار ومختلــف األ

فقــال لهــم نبيهــم: أنتــم اآلن فــي فســحة، لكــن إذا أوجب عليكم مــن أمركم 
القتــال - الــذي هــو غيــر واجــب عليكــم اليــوم - فــا مجــال عندهــا للتراجــع، 
وال يجــوز لكــم التخــاذل، فهــل أنتــم علــى يقيــن لمــا تطلبــون، وصادقــون فيمــا 

<)2(؟!
ݦݦݩݦ
وا٭

ݩݦُ
ل ِ ٰا�ةݫ ٯة اݦݦݩݩٰ �ةُ

ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
ٰاُل ا ىة ٯةِ

ْ
ُم ال

ُ
ك ىݔْ

َ
�بَ َعل ةِ ݩݧ ْ ِا�نْ ُكىݧ مݧ ةُ ٮݧ ىݔْ َ �ݧ َ ݩݧ ٰاَل َهْل عݧ ترغبون >�ة
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ولم	ال	نقاتل؟!
هنــا ثــارت ثائرتهــم، وارتفعــت أصواتهــم ليؤكــدوا علــى دعواهــم: بأنهــم 
يــة لنــزول الجبهــات، وِلــَم ال وكل  ، وأنهــم علــى أتــّم الجهوز أهــل القتــال والبــراز
دواعــي الخــروج والقتــال متحققــة؟ فنســاؤنا قــد ُســبيت، ورجالنــا قــد ُقتلــت، 
قصينــا وأصبحنــا غربــاء، 

ُ
وأموالنــا وأراضينــا قــد ُنهبــت وُســرقت، وقــد ُشــّردنا وأ

ٰا  ٰاݣݣِرݣݣ�ن ݔ ِ��ݫ ِم�نݨْ  ٰا  ىن ݨݨݦْ ِر�ب
�نݨْ

ُ
ا  ْ دݧ

َ �ةݧ وݩَ ِه  اللّٰ ِل  ݫٖٮݔ ݫ َسىبݫ ݭٖى 
�ݨن َل  ٰا�ةِ ٯة �نݦُ اݦݦݩݩٰ 

ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
ا  

ٓ
ٰا ىن

َ
ل َومٰا  وا 

ُ
ٰال >�ة ُنقاتــل؟!  ال  فِلــَم 

ا<)1(. ݩن ٮݧ ݩأِ �ݧ
ٓ

ٰا ٮن ْ �ب
َ
َوا

فلما	كتب	عليهم	القتال
ــة وأحــام اليقظــة،  ــرة، واآلمــال الكاذب ــوران المشــاعر الغاب ــة ث مضــت حال
ــا تزلزلــت  ــًا عليهــم! هن ، فصــار القتــال مكتوب حتــى جــاء الجــد وحســم األمــر
ــت األقــدام، وهــدأت األصــوات، حتــى غابــت؛ فــا تســمع إال 

ّ
القلــوب، وزل

�بَ  ةِ ݩݧ ٰا ُكىݧ مݩّ
َ
ل همســًا. ُكتــب عليهــم القتــال، ولكــن لــم ُيجــب إال القليــل منهــم >�نَ

!)2(> �نَ ٰاِلٖم�ݔ ال�نّ �بِ ٌم  َعٖلىݔ ُه  َواللّٰ  
ݦݦ
٭ ݨْ مݧ ُ هݧ ݩنݨْ ِمںݧ ا 

ݩً
ل ٖلىݔ �ةَ ٰا 

ّ
ِال ْوݥا 

َّ
ݠل وݩَ �ةَ ٰاُل  ىة ٯةِ

ْ
ال ِهُم  ںݔْ

َ
َعل

فأيــن تلــك الحشــود الداعيــة للقتــال؟! وأيــن تلــك األلــوف التــي ارتفعــت 
أصواتهــا تدعــو للحــرب مــن أجــل أن تســتعيد حقهــا وعزتهــا وكرامتهــا؟!

لــم تثبــت؛ ألنهــا كانــت تعيــش الظلــم فــي داخلهــا! والــذي يعيــش الظلــم 
والفســاد فهــو غيــر قــادر علــى نصــرة الحــق والوقــوف فــي وجــه الطواغيــت 

..  )3(> �نَ ٰاِلٖم�ݔ ال�نّ �بِ ٌم  َعٖلىݔ ُه  >َواللّٰ الظلمــة، 

1 . نفس المصدر

2 . نفس المصدر

3 . البقرة: 95



| 100 |  رحيق	كربالء

ينتصــر علــى طواغيــت زمانــه،  يعــز شــعبه، و فــا يمكــن أن ينصــر دينــه، و
مــن كان ظالمــًا لنفســه! ومــا كان اهلل جــل جالــه لينصــر دينــه بالمبطليــن 

ا<)1(. ݡً ݧ دݧ �نَ َعصنُ �ݔ ٖ
ّ
ل ُمصنِ

ْ
ال  

دنَ �ݩنِ
ةَّ ݧ ݧ ىݧ ُ مݧ �ةُ 

نݨْ ݩݧ >َومٰا ُكىݧ الطغــاة،  الفاســدين  والفاســقين 

القائد	طالوت
ولــم تتوقــف االمتحانــات، ولــم يبــق إال القليــل إلــى آخــر الطريــق! فقــد 
جــاء االمتحــان تلــو االمتحــان لتمحيــص الصابريــن، وتمييــز الطيبيــن مــن 
الخبيثيــن، ومــن يثبــت ممــن ينقلــب علــى عقبيــه؛ فهــؤالء طلبــوا مــن نبيهــم 
»قائــدًا« يقاتلــون معــه، فقــال لهــم إن القائــد الــذي طلبتمــوه هــو طالــوت .. 

.)2(>
ݨݧ
ا٭

كݦݦݨً ِ َملݫ و�ةَ 
ُ
�ٰال ْم 

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل  َ َع�ش َ �ب ْد  �ةَ َه  اللّٰ ِا�نَّ  ݨْ  مݨݧ ݩُ ݧ هݧ ُّ ٮݔݩݧ ىبِ

ݩنَ �ݧ ݨْ  ُمݨݧ ݠهݩݧ
َ
ل ٰاَل  >َو�ة

وهنــا ارتفعــت األصــوات باالعتــراض، بعــد أن تحركــت النفــوس باألحســاد 
ــن مــن قبــل  ــد المعّي واألحقــاد واألضغــان، وصــاروا يعترضــون علــى هــذا القائ
ُ� <)3(! وهــذا  ِك ِمىݩݩنݨْ

ْ
ُمل

ْ
ال َ��ةُّ �بِ

َ
ݨْ�نُ ا حݧ

ٰا َو�نَ ٮن ىݔْ
َ
ُك َعل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال هݩݧ

َ
و�نُ ل

ُ
ك َ ݧ ى �ݔ

ّٰ ݩنݧ ݧ �ݧ
َ
ݢا ا ٓوݢ

ُ
ٰال الســماء .. >�ة

يضعــون معاييــر  ؛ حيــث ال يرضــون بقيــادة الســماء، و الــداء ابُتلــي بــه الكثيــر
َع�ةً  َ سݨَ �ةݧ وݩݩݩأݨْ ݦُ مݩْ �ݔ

َ
القائــد وصفاتــه، تضعهــا عقولهــم القاصــرة وأهوائهــم الســاقطة >َوݠل

<)4(! وهــل عظمــة القائــد ولياقتــه وكفاءتــه لهــذا المنصــب متوقفــة 
ݦݩݩ
مٰاِل٭

ْ
ِم�نَ ال

علــى المــال والثــروة؟!

ِم 
ْ
ِعل

ْ
ال ݭِى 

�ݨن َْ�َ��ةً  �ب َ�ُهۥ  ݢاٰ ݢ رݦݩݩن وݦݩَ ْم 
ُ
ك ىݔْ

َ
َعل ݩٰىُ�  ݧ ݩݩݩݧ ݧ اْ�َ�ٯنݧ َه  اللّٰ >ِا�نَّ  نبيهــم:  فأجابهــم 
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والقــوة،  العلــم  القيــادة،  لمنصــب  المؤهــل  يملــك  قائــد  فهــو   ،)1(>
ِم٭ݦݦݩݩݩݦݦݦ �ݨْ حبِ

ݨْ
َوال

واألهــم أن اهلل جــل جالــه هــو الــذي اختــاره واصطفــاه، ومشــيئة اهلل نابعــة 
مــن حكمتــه وعلمــه، وعلــى العبــاد الطاعــة واالنقيــاد، وال حــق لهــم فــي الــرد 

ٌم<)2(. َعٖلىݔ ِسٌع  واٰ ُه  َواللّٰ  
ݦݩۚ
ُء٭

ٓ
ٰا َ�ش �ݔ َم�نݨݨْ  ۥ  �ݩُ

ݨَ
ك

ݦݨْ
ُمل ݫٖى 

ة �ݧ وأݨْ ݦُ �ݔ ُه  >َواللّٰ واالعتــراض، 

االبتالء	بالنهر
فــاز القلــة ونجحــوا فيمــا ســبق مــن امتحــان، ولكــن مــا زالــت تنتظرهــم 

اختبــارات أخــرى، فهــل ســوف يبقــى مــن هــؤالء القلــة؟! 

إســرائيل  بنــي  مــن  القلــة  وهــم  بجنــوده،  طالــوت  القائــد«  »خــرج  فقــد 
، وكان الجــو حــارًا،  الذيــن لــم يتولــوا عــن القتــال؛ بــل خرجــوا لقتــال العــدو
فشــكوا قلــة المــاء، فقــال لهــم القائــد طالــوت: إن اهلل ممتحنكــم فــي طاعتكــم 
ــه، فمــن شــرب منــه فليــس منــي، ومــن لــم يــذق  إخاصكــم بنهــر تصادفون و
�نݨݨْ  ݨݨَ ݧ مݧ ٍر �نَ َ هݧ ٮنَ ْم �بِ

ُ
ك ݔ ٖلىݫ َ ٮةݧ َه ُمىبْ منــه فإنــه منــي، إال مــن اغتــرف غرفــة واحــدة بيــده >ِا�نَّ اللّٰ

ه<)3(. ِ دݫ ݩَ ݔݧ ٮݫ  �بِ
�ةً �نَ رݦْ �نَ عنُ رݨݨَ ىةَ ٰا َم�نݭݪِ اعنْ

ّ
ٓى ِال ٖ

ۥ ِمںݩنّ ُ �ݧ
ِا�نَّ ْ�َعْمُ� �نَ ݦَ ْم �ݔ

َ
�نݨْ ل َ ى َومݧ ٖ

َس ِمںݩنّ ݨْ ݔݧ ىݫ
َ
ل ُ� �نَ ِر�بَ ِمىݩݩنݨْ َ سش

ثــة أقســام: مــن شــرب  ، ينقســم الجنــود إلــى ثا فلمــا وصلــوا إلــى النهــر
يــة، ومــن اغتــرف غرفــة بيــده، ومــن لــم يــذق شــيئا مــن المــاء.  كثر منــه وهــم األ
، وتــرك الذيــن لــم يصبــروا علــى هــذا  فلمــا رأى طالــوت ذلــك واصــل المســير

ــر النهــر مــع القليــل مــن الجنــود الذيــن اتبعــوا أمــره. االمتحــان، وعب

1 . نفس المصدر

2 . نفس المصدر

3 . البقرة: 249



| 102 |  رحيق	كربالء

االبتالء	بمواجهة	األعداء
يــة، ومــن  كثر ثــة أقســام: مــن شــرب منــه وهــم األ ينقســم الجنــود إلــى ثا
اغتــرف غرفــة بيــده، ومــن فــازو نجــح فيمــا ســبق مــن امتحــان وهــم القلــة، 
ولكــن مــا زالــت تنتظرهــم اختبــارات أخــرى، فهــل ســوف يبقــى مــن هــؤالء 
القلــة؟! هنــا وعنــد مشــاهدة الجيــوش الجــرارة لـ»جالوت«، وكمال مــا يملكونه 
مــن عــدة وعتــاد، فــإن فئــة مــن جيــش طالــوت - وهــم الذيــن اغترفــوا غرفــة مــن 
 

�ةَ
المــاء! - قــد ســقطوا فــي هــذا االمتحــان الجديــد وتراجعــوا قائليــن: >لٰا �ٰا�ةَ

ٖه<)1(! و�ݬݪِ ىنُ ُ َو�ب و�ةَ 
ُ ݧ
ٰال حب �بِ مݨَ  ݨݨْ وݧ َ ݨݧ ىݪݔ

ْ
اݠل ا  ىنَ

َ
ل

ثبات	حزب	اهلل	في	الجبهات
وكثــرة جنــود األعــداء ومــا يملكونــه مــن عــدة وعتــاد، ال تزلــزل قلــوب أوليــاء 
اهلل وحزبــه الذيــن تعلقــت قلوبهــم بربهــم، ووجهــوا أبصارهــم إلــى ســيدهم، 
ــى  ــن عل ــر معتمدي ــة غي ــي المعرك ــوا ف ــره، فثبت ــوا بنص ــه ووثق ــى قوت ــوا عل وتوكل
أنفســهم وال علــى عدتهــم، كمــا أنهــم ال ترهبهــم كثــرة تجهيــزات عدوهــم، فقــد 
ــن اهلل  ــرًا إال م ــزة وال نص ــوة وال ع ــرون ق ــي«، وال ي ــد العمل ــون »التوحي ــوا يعيش كان

وحــده ..

ݥ  هةً رݦݦَ ٮݔ ٖ شݫ ݩݩݧ �ةً َكىݧ أَ ىݩݧ ِ �ةݨْ �ݨنݫ ىبَ
َ
ل هةٍ عنَ

َ
ل ٖلىݔ �ةٍ �ةَ

ݩأَ ىݧ ِ ِه َكمݩْ ِم�نݨْ �ݨنݫ وا اللّٰ ةُ مݦْ ُملٰا�ݧ ُ ݧ هݧ
ݩنَّ �ݧ
َ
و�نَ ا

ݩݩنُّ ىݧ �نݦُ ݦَ �نَ �ݔ �ݔ ٖ دن
َّ
ٰاَل ال >�ة

ِه٭ݦݩݩݩݩݩ<)2(. وكان البــد مــن التوســل بالصبــر فــي مثــل هــذه المحن والشــدائد  ِ اللّٰ �ن ْ �نݧ ِ اݫ �بِ
.)3(>

ݦݩݩ
٭ �نَ ٖر�ݔ ُه َمَع الّصٰا�بِ >َواللّٰ
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	ألولياء	اهلل النصر
فــكان االنتصــار لجبهــة الحــق علــى جبهــات الباطــل، ولحــزب اهلل علــى 
حــزب الشــيطان، وهكــذا يكــون النصــر اإللهــي، فهــو مــن اهلل جــل جالــه 
ِه<)1( ال مــن النــاس، وليــس بســبب مــا يملكونــه مــن  ِ اللّٰ �ن

ْ �نݧ ِ اݫ  �بِ
مݨْ وهݩُ ُ ݧ ݣݣمݧ رݦݩنݨَ هݨَ

وبإذنــه >�نݦَ
 .)2(> ِهݭ ِد اللّٰ ٰا ِم�نݨْ ِعىنْ

ّ
ْصُر ِال

عــدة وعتــاد >َوَما الىنَّ

سّنة	اهلل	في	قمع	الظالمين
يــة علــى الظالميــن،  وتختــم آيــات القصــة بذكــر ســنة مــن ســنن اهلل الجار
وأنــه يقضــي - مــن وقــت آلخــر - علــى الظالميــن بأيــدي جمــع مــن المؤمنيــن 
الصابريــن، فــاهلل ســبحانه ال يســمح للطغــاة بــأن يتمــادوا إلــى الحــد الــذي 
فــا يهتــدي  الدنيــا،  تظلــم  والضــال، بحيــث  بالفســاد  كلهــا  األرض  ُتمــأل 

ــوان. ــة والرض ــى الجن ــون إل ــاد، وال يصل ــق الرش ــى طري ــاس إل الن

.)3(> ْ�ن ݨݧ رݧ اَ
ْ
َ�َد�ةِ ال نَ ٯݧ

َ
ْع�نٍ ل ٮبَ  �بِ

ُهمݨْ ْع�نَ ݨَ ٰاَس �ب ِه الىݩݦݩنݨّ ُع اللّٰ ْولٰا َ��نْ
َ
> َول

و  ُ ݧ َه �نݧ �نَّ اللّٰ ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ فابــد أن يقــوم الصالحــون لمحاربــة األشــرار والظالميــن >وݩَ
<)4(، فــاهلل جــل جالــه هــو المالــك لعبــاده، وهــو الــذي  �نَ ٖم�ݔ

َ
عٰاݠل

ْ
اݠل ى 

َ
َعل ٍل  صنْ �نَ

ينصــر أوليــاءه علــى  يربيهــم ويهديهــم، ومــن رحمتــه أن يتصــدى للفســاد، و
بتعاليــم  البشــرية  وتنتعــش  للحيــاة،  الصافيــة  ي  المجــار لتعــود  أعدائــه، 
يفلحــوا فــي  يعيشــوا الحيــاة الطبيعيــة الطيبــة، و الســماء، فيهنــأوا بالدنيــا، و
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ينعمــوا بالجنــة الخالــدة! اآلخــرة، و

قرآن	الطف
ومــن القــرآن الصامــت نســتلهم الفهــم وكشــف األســرار لمــا قــام بــه »قــران 

الطــف« اإلمــام الحســين؟ع؟:

فقــد كانــت األمــة تعيــش فــي ظــل تعاليــم اإلســام، وتســعد بنعــم اهلل جــل 
ــوا علــى األعقــاب،  ــة والمعنــوي، إال أنهــم فســدوا وظلمــوا وانقلب ــه المادي جال
وزّوروا الحــق فــي ســقيفة الضــال، وتركــوا اإلمــام الحســن؟ع؟ حتــى تســلط بنــو 
أميــة علــى رقــاب المســلمين، وذاق النــاس منهــم الذلــة والهــوان، وبعــد أن 
يــد! وهكــذا زادت المحنــة واشــتدت  يةابتاهــم اهلل بابنــه يز ســكتوا عــن معاو

لــوا وُســبوا وُشــّردوا. نــوازل البــاء، فُقّتِ

فتصاعــدت األصــوات واشــتدت الصيحــات، وتتالــت الكتــب والرســائل 
إلــى اإلمــام الحســين؟ع؟ طالبيــن منــه الثــورة والقيــام، واعديــن إيــاه بالُنصــرة 

والثبــات، والوقــوف معــه ضــد الظلمــة العتــاة!

فكان البد من امتحان األمة باالمتحان تلو االمتحان.

ــًا، وتركــه وحيــدا »ســقوطًا« منهــم فــي  فــكان خروجــه مــن المدينــة امتحان
االمتحــان! 

ــو كان  ــل ول ــل أن يقت ــا - قب ــه منه ــان وخروج ــة بأم ــي مك ــش ف ــدم العي وع
نــداءه  ملبيــة  وغيــر  كتة  ســا وهــي  تــراه  واألمــة   - الكعبــة!  بأســتار  متعلقــا 

االمتحــان! فــي  منهــم  »ســقوٌط« 

يــاد  وخــذالن أهــل الكوفــة لرســوله »مســلم ابــن عقيــل« حتــى أســلموه البــن ز
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يطــوف بجســده الطرقــات »ســقوٌط« منهــم فــي االمتحان! يقتلــه و

وتركهــم اإلمــام الحســين؟ع؟ وحيــدًا ياقــي مصرعــه فــي كربــاء، هــو آخــر 
»ســقوط« لهــم فــي االمتحــان.

لبيك	يا	حسين
ونقــف فــي المقــام معتبريــن ومســتلهمين مــن »القــرآن الصامــت«، ومــن 
»القــرآن الناطــق« كــي تتضــح لنــا مجموعــة مــن الحقائــق، فنصــرة الحــق مــع 

القائــد، كل ذلــك يحتــاج إلــى مؤهــات مســبقة، نذكــر بعضــًا منهــا:

أوًال: أن ال نعيــش الظلــم فــي داخلنــا، فالــذي يعيــش الظلــم فــي داخلــه 
 

دنَ �ݩنِ
ةَّ ݧ ݧ ىݧ ُ مݧ نݨْ�ةُ  ݩݧ ُكىݧ >َومٰا  ودينــه  الحــق  نصــرة  علــى  يقــدر  ال  نفســي«  »ظلمــت 

ا<)1(، فنصــرة ديــن اهلل شــرف ال يوّفــق لــه إال مــن كان يعيــش  ݡً ݧ دݧ �نَ َعصنُ �ݔ ٖ
ّ
ل ُمصنِ

ْ
ال

»األخــاق الفاضلــة«، وملتزمــًا بأحــكام اهلل جــل جالــه  »العقيــدة الحقــة.« و
فــي »ســلوكه وعملــه«.

كلــه  الشــوكة  ذات  فطريــق  الطريــق،  لصعوبــات  أنفســنا  ُنعــد  أن   :
ً
ثانيــا

أشــواك وامتحانــات وابتــاءات ال تتوقــف وال تســكن عواصفهــا! وهــي متنوعــة 
يســقط ويهــوي فــي بعضهــا  ومختلفــة، قــد ينجــح المجاهــد فــي بعضهــا، و

، فابــد مــن التجهــز لــكل أصنــاف المحــن واالبتــاءات. اآلخــر

: طاعــة القائــد المطلقــة، فــا ينبغــي االعتــراض علــى القائــد الُمعّيــن 
ً
ثالثــا

ــي أشــد المنعطفــات، والحــذر  ــن الثبــات معــه ف مــن قبــل الســماء، وال بــد م
مــن إســامه لألعــداء.

1 . الكهف: 51
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وفــي زمــن الغيبــة الكبــرى، فــإن زعامــة األمــة اإلســامية بيــد »الولــي الفقيــه« 
الــذي تكــون طاعتــه كطاعــة الرســول واإلمــام؟ع؟ وهــي طاعــة اهلل جــل جالــه.

يــة والباطنيــة، فنصــرة ديــن اهلل ومحاربــة  :	التجهــز بالعــدة الظاهر
ً
رابعــا

ةٍ  ݢهݧ ݢ وݨَّ
مݨْ ِم�نݨْ �ݦةُ

ةُ ىݧ عݩْ �ݨَ ݨْ َما اْسىةَ ُمݨݧ ݠهݩݧ
َ
وا ل

ُّ دݧ ݭِ عݫ
َ
ــدة >َوا ــداد الع إع ــز و ــاج للتجه ــداء اهلل تحت أع

القــوة  أخــذ  يلــزم  وكمــا  ُكْم<)1(،  َّ وݧ ݩُ َوَعدݧ ِه  اللّٰ َعُدّوَ   �ٖ �بِ و�نَ  ْرِهىبُ �ةُ ِل  ْ ݧ ىݔݩݧ
َ حنݧ
ݨْ
ال ٰاِط  ِر�ب َوِم�نݨْ 

يــة، يجــب التســلح بالقــوة الباطنيــة مــن خــال االرتبــاط بــاهلل جــل  الظاهر
جالــه، والتــوكل عليــه، وطلــب العــون منــه، والتمــاس النصــر منــه، واالعتمــاد 
ٰا  َمىن داٰ

ْ �ةݧ
َ
ا ِ�ةݨْ 

ّ ݧ ݧ بݧ ىݫ
َ َو�ش ًرا  َ�ىبݦْ ٰا  ٮن ىݔْ

َ
َعل ݥ 

ِر�نْ
ْ �نݧ
َ
ا  

ٓ
ٰا ٮن َّ >َر�ب والمقــال  الحــال  ولســان  فقــط،  عليــه 

.)2(> �نَ ٖر�ݔ كٰا�نِ
ْ
ال ْوِم  ٯةَ

ْ
ال ى 

َ
َعل ٰا  ݣݣ�ن ُصرݦݨݨݦْ ْ َوا�نݧ

مــن  الهــدف  يكــون  أن  ينبغــي  فــا  إلهيــًا،  الهــدف  يكــون  أن   :
ً
خامســا

الجهــاد والقتــال هدفــًا دنيويــًا؛ بــل البــد مــن الســعي للوصــول لـ»األهــداف 
الربانيــة«، والتــي فــي قمتهــا وذروتهــا إقامــة »الحكومــة اإلســامية«، فعندهــا 

نكــون مؤيديــن مــن الســماء، وتكتــب لنــا الســعادة فــي الداريــن.

ــال  ــا ق ــهداء؟ع؟ عندم ــيد الش ــداء س ــة لن ــة الحقيقي ــة: أن التلبي والخاتم
ــا« هــو تحقيــق أهــداف ثورتــه: »هــل مــن ناصــرٍ ينصرن

بإقامة الدين ونشر أحكامه وسيادتها بإقامة الحكومة اإلسامية.	 

بالوقوف بوجه الطواغيت الظالمين.	 

بالوقوف مع المظلومين والمستضعفين.	 

1 . األنفال: 60

2 . البقرة: 250
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َ

ــِإّن ــِه؟ص؟، َف ِة َنِبّيِ ــا أدعوُكــم إلــى ِكتــاِب اهلِل وُســّنَ اإلمــام الحســين؟ع؟: »وأَن
إن َتســَمعوا َقولــي وُتطيعــوا   الِبدَعــَة َقــد ُاحِيَيــت، و

َ
إّن َة َقــد ُاميَتــت، و ــّنَ الّسُ

ــاِد«. ش ــبيَل الّرَ ــم َس ــري أهِدُك أم

تمهيد
إن نصــرة ديــن اهلل جــل جالــه شــرف ال يحظــى بــه إال الصفوة مــن عباد اهلل، 
ووســام »أنصــار ديــن اهلل«، ال ُيطبــع إال علــى جبيــن هامــات َســَمت للمعالــي، 
ال تطلــب دنيــا وال حطامــا زائــا؛ بــل وجهــت القلــوب لآلخــرة ووجــه اهلل وابتغــاء 

مرضاته.

قــام »أنصــار ديــن اهلل« هلل، وســعت إلعــاء كلمــة اهلل، فصبــروا فــي جنــب 
اهلل علــى مــّرِ أعــداء اهلل، وتجرعــوا الُغصــص مــن قتــل وســبي وســجن وتشــريد؛ 
مســترخصين هــذه الحيــاة الزائلــة، ومشــترين الجنــات الخالــدة، والمقــام 
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عنــد اهلل جــل جالــه ..

أنصــار الحــق أصحــاب همــم عاليــة يعجــز الطيــر عــن الوصــول إلــى قمــم 
ورقــة ورحمــة علــى  المعيــن،  المــاء  تفــوق صفــاء  نفــوس  جبالهــا، وطهــارة 

المؤمنيــن، وشــدة وغلظــة علــى الكافريــن. 

 وكربــاء .. تبقــى األســوة واألنمــوذج لــكل األنصــار الذيــن بذلــوا النفــوس 
والمهــج والدمــاء، ببصيــرة ثاقبــة وعــزم صلــب ال يليــن .. فكانــوا »أنصــار ديــن 
اهلل« وأحبائــه علــى مــدى الدهــور واألزمــان، وعلــى خطاهــم تســير قافلــة أنصــار 

الحــق.

الجهاد	في	سبيل	اهلل
فــي  يجاهــدوا  أن  علــى  المؤمنيــن  يحــث  و يرّغــب  جالــه  جــل  اهلل  إن 
يقاتلــوا أعــداء دينــه، فـ»الديــن« الــذي أرســله إلــى نبيــه نوٌر ســاطع من  ســبيله، و
ية أنزلهــا علــى خلقــه، كــي تكمــل البشــرية فــي إنســانيتها  عنــده، وهبــة ســماو

وتحقــق ســعادتها فــي دنياهــا وأخراهــا.

وأعــداء اهلل وأعــداء الديــن - وهــم أعــداء البشــرية - يســعون إلطفــاء نــوره، 
ومحــو آياتــه، وتغييــر ســنته، واهلل متــم نــوره ولــو كــره الكافــرون، ومظهــره علــى 

كل األديــان ولــو كــره المشــركون.

ونصــرة هــذا الديــن، ورّد كيــد الكافريــن، يكــون بأيــدي عبــاده الصالحيــن 
الذيــن امتحنهــم اهلل جــل جالــه بنصــرة دينــه، فــكان الشــرف لمــن ينصــر 

دينــه، والرفعــة لمــن يجاهــد فــي ســبيله.

وهناك مجموعة خصال وصفات ألنصار الحق نذكر بعضًا منها:
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القيام	هلل
يــد الجهــاد فــي ســوح النــزال هــو أن يكــون  إن الحجــر األســاس لمــن ير
فالمحــرك  ݩݩٰى<)1(،  ݧ ݧ �ݧ رݣݣاٰ َو�نݩُ ݩٰى  ݧ ݧ ݩنݧ ݧ ںݧ

ْ ش ݩݩݧ َمىݧ ِه  ِللّٰ وُموا  ٯةُ �ةَ �نْ 
َ
ا  

ݦݩݩۖ
٭ هݩةٍ ِحدݩَ واٰ �بِ ْم 

ُ
ك ِع�نُ

َ
ا  

ٓ
مٰا

نَّ >ِا�ݧ هلل،  القيــام 
يــم، ال تخالطهــا شــائبة دنيويــة، وال  والدافــع نيــة إلهيــة خالصــة لوجهــه الكر
تمازجهــا أهــداف ذاتيــة شــخصية أو حزبيــة .. إنــه قيــام هلل وفــي ســبيل اهلل 
ــَك«)2(، ومــن قــام مــن أجــل 

َ
إَقاَمَتــُه ِفْيــَك َول »َواْجَعــْل ِفْكــَرُه َوِذْكــَرُه َوَظْعَنــُه َو

ــة شــخصية أو حزبيــة، وكان  ــا، ومــن أجــل الحصــول علــى منافــع دنيوي الدني
خــاض  ولــو  المــدح،  وال  اإلعظــام  يســتحق  ال  فصاحبــه  شــيطانيًا،  قيامــه 
الحــروب ودخــول الســجون! كمــا أنــه ال يحصــل علــى شــيء فــي اآلخــرة »خســر 

الدنيــا واآلخــرة«.

	إعالء	كلمة	اهلل الهدف	هو
كلمــة اهلل، ورفعــة  والمجاهــد البــد أن يكــون هدفــه مــن الجهــاد إعــاء 
ــى َوِحْزُبــَك 

َ
ْعل

َ ْ
دينــه، وســيادة شــريعته وأحكامــه علــى خلقــه »ِلَيُكــوَن ِديُنــَك األ

ــد ال  ــرض والول ــال والع ــس والم ــدم والنف ل ال
ْ

ــذ ــى«)3(، فَب ْوَف
َ ْ
ــَك األ

ّ
ــَوى َوَحُظ ْق

َ ْ
األ

يعقــل أن يكــون مــن أجــل دنيــا وحطــام زائــل، فالشــيء الوحيــد الــذي يمكــن 
! ــر ــًا لمثــل هــذه التضحيــات هــو »ديــن اهلل« ال غي أن يكــون قاب

الجهاد	تكليف	إلهي
إن مــن التكاليــف الملقــاة علــى عاتــق العبــاد هــو أن يكونــوا أنصــارًا هلل 

1 . سبأ: 46

2 . دعاء أهل الثغور

3 . نفس المصدر
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ِه<)1(. اللّٰ صٰاَر 
نْ �ݧ
َ
ا ݢا  ݢ ݢ ٓ وݩݧ

ُ ُكو�ݦنݧ وا  ُ ݧ َمىنݧ ءاٰ �نَ  �ݔ ٖ دن
َّ
ال ا  َ هݧ ُ ّݧ �ݔ

َ
ا  

ٓ
ٰا >�ݔ تعالــى، 

الكافريــن،  كيــد  مــن  عنــه  والدفــاع  الديــن  بنصــرة  إال  يتــم  ال  فاإليمــان 
وحفظــه مــن أعدائــه المنحرفيــن الضاليــن، والجهــاد بــاب خــاص للتكامــل 
والرقــي، ال يوفــق لــه الــكل؛ بــل ال يلجــه إال الخاصــة مــن األوليــاء، يقــول اإلمــام 
ــِه«)2(. ِة أولياِئ ــِة َفَتَحــُه اهلَلُّ ِلخاَصّ علــي؟ع؟: »إَنّ الِجهــاَد باٌب ِمن أبــواِب الَجَنّ

تجارة	من	اهلل
وا  ُ ݧ َمىنݧ �نَ ءاٰ �ݔ ٖ دن

َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ݔ

َ
 ا

ٓ
ٰا إن اهلل جــل جالــه ُيَعــّرِف اإلنســان علــى تجــارة مربحــة >�ݔ

ٍم<)3( وتدخلكــم جنــة نعيــم، بعــد  ݠٖلىݔ
َ
�بٍ ا اٰ ْم ِم�نݨْ َعدن

ُ
ك ىݔ ݬٖ ݫ ݫ ݫ حبݫ ݩنْ ٮݧ ٰاَرهةٍ �ةُ حب ْم َعلٰى �ةِ

ُ
ك

ُّ
ُ�ل

َ
َهْل ا

ِم�نݨْ  ݧْٖری  ݧ ݧ حب
ةَ ݩݧ �ݧ ٰا�ةٍ  ىݦݩݩنّ َ �ب ݠُكْم 

ݨْ
ل ِ ْدحݦن ݬݔُ َو�ݫ ْم 

ُ
ك َ و�ب �نُ �نُ ْم 

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل ْر  ٯنِ

عنݨْ َ >�ݔ العظيــم  الذنــب  غفــران 
 .)4(>

ݦݩݩݩ
٭ ٍ �ن ْ ٰا�ةِ َعدݧ ىنّ َ ݭٖى �ب

�ةً �ݨن ٮبَ ِ
ݩنݨْهٰاُر َوَم�ٰاِك�نَ َ�ىݔّ ݧ �ݧ

اݨَ
ݨْ
َها ال ىةِ حݦݨْ

�ةَ

يســفك  وهــذه التجــارة ثمنهــا أن يقــّدم اإلنســان نفســه، ويبــذل مهجتــه و
ٖه  ولݬِ ݩݩُ سݧ ݩَ َورݧ ِه  اللّٰ �بِ و�نَ  ِمىنُ

ݩأݨݨْ وݧ >�ةُ  .. العظيــم  األجــر  هــذا  كل  علــى  يحصــل  كــي  دمــه، 
.)5(>

ݦݦݦݦݩ
ْم٭

ُ
ِ�ك ُ ݩݧ نݧ ٯݧ

ْ ݨݨݧ �ݩنݧ
ݦَ
َوا ْم 

ُ
ِلك ْمواٰ

َ
ا �بِ ِه  اللّٰ ِل  ݫٖٮݔ ݫ َسىبݫ ݭٖى 

�ݨن ٰاِهُدو�نَ  حب
َو�ةُ

ــن  ــة، م ــة فاني ــام معجل ــل ألي ــاع قلي ــي مت ــس، وه ــذه النف ــم ه ــث تقدي حي
 ، كن طيبــة، وجنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار أجــل أن يبقــى خالــدًا فــي مســا
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ُم<)1(. ىݔ ِ َع�ن
ْ
ال ْورنُ  ٯنَ

ْ
ال ِلَك 

>�نَ

وتبــرز  فــي تجــارة دائمــًا مــع اهلل جــل جالــه،  المؤمنيــن  والحاصــل: إن 
هــذه التجــارة بأبهــى صورهــا فــي ســاحات الجهــاد، حيــث إن اهلل اشــترى 
مــن المؤمنيــن أنفســهم! وهــذا هــو رأس مــال التجــارة، والعــوض والجــزاء هــو 

الجنــة!

ِى 
و�نَ �ن

ُ
ل ىةِ

ٯةَٰ ُ ۚ  �ݔ
�ةَ

ىنَّ َ حب
ْ
ل

ٱ
ُهُم ا

َ
 ل

�نَّ
أَ
ا ُهم �بِ

َ
ل ْمَوٰ

أَ
َسُهْم َوا ٯنُ �ن

أَ
�نَ ا �ݔ ِمىنِ ُموأْ

ْ
ل
ٱ
َرٰى ِم�نَ ا ىةَ

ْ سش
ٱ
َه ا

َ
لّل

ٱ
 ا

�نَّ >اإِ
.)2(> و�نَ

ُ
ل ىةَ ٯةْ ُ َو�ݔ و�نَ 

ُ
ل ىةُ ٯةْ ىݔَ

�نَ ِه 
َ
لّل

ٱ
ا ِل  ٮݔ َسىبِ

	اهلل 	والفتح	في	عيون	أنصار النصر
ــوَن ْخــَرٰى ُتِحُبّ

ُ
ــُد مــن ينصــر دينــه بالنصــر والفتــح >َوأ واهلل جــل جالــه َيِع

يــٌب<)3(، فــإن الذيــن يســتجيبون للنــداء الربانــي،  َها َنْصٌر ِمــَن اهلَلِّ َوَفْتــٌح َقرِ
يجاهــدون فــي ســبيله .. فــإن اهلل ســبحانه  ويؤمنــون بمــا جــاء بــه أنبيــاؤه، و
يجعلهــم  ينصرهــم علــى عدوهــم، و وتعالــى يؤيدهــم بمــدد مــن الســماء، و
وا  َمىنُ

آ
�نَ ا �ݔ ِ دن

َّ
ا ال ْد�نَ �ݔَّ

أَ
ا ظاهريــن عليهــم، بعدمــا كانــوا فــي األرض مســتضعفين .. >�نَ

ــه،  ــار دين ــاء اهلل وأنص ــإن أولي ــك ف ــع ذل <)4(، وم �نَ اِهِر�ݔ ُحوا �نَ ْ�ىبَ
أَ
ا ِهْم �نَ ٰى َعُدِوّ

َ
َعل

ي، فحتــى لــو أنعــم اهلل جــل  ال يعــّدون النصــر فــي رتبــة ومنزلــة الفــوز األخــرو
جالــه علــى عبــاده بالنصــر والفتــح فــي الدنيــا، والغلبــة علــى األعــداء، إال 
أنهــم علــى حــذر مــن أمرهــم وخشــية مــن تزلــزل أقدامهــم، ألن النصــر فــي الدنيا 
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يــغ  ال يضمــن النجــاة يــوم القيامــة، فقــد ال يســتقيم المنتصــر والفاتــح، وقــد يز
بعــد ذلــك عــن الصــراط المســتقيم، فتخدعــه الدنيــا بغرورهــا، وتوقعــه فــي 
، ومــع الظلمــة! ــار ــر مــن أهــل الن يصي فخاخهــا وشــهواتها، فيخســر النجــاة، و

ي،  وعليــه: فليكــن هــّم المجاهديــن وأنصــار ديــن اهلل هــو الفــوز األخــرو
وأمــا النصــر الدنيــوي فــا ينبغــي األســف عليــه لــو فــات عنهــم، وال االغتــرار بــه 

لــو ظفــروا بــه، فاألمــور بخواتيمهــا.

فلسفة	القتال	والحرب
إن الحــث والدعــوة إلــى الحــرب والقتــال، ليــس مــن أجــل الرغبــة فــي زهــق 
األرواح وســفك الدمــاء؛ بــل لكــون الطغــاة يقفــون فــي وســط طريــق تكامــل 
فــا  العابريــن!  التــي تدمــي طريــق الســالكين، وتــؤذي  كاألشــواك  البشــرية، 
ُيضلــون، كمــا هــو  هــم يهتــدون، وال يســمحون بهدايــة اآلخريــن؛ بــل َيضلــون و
حــال فرعــون ونمــرود والجبابــرة أجمعيــن! فــكان الواجــب قلــع هــذه األشــواك، 
وتطهيــر األرض مــن لــوث هــذه األرجــاس حتــى ترجــع للنــاس صفــاء فطرتهــم، 
ِتِهــْم 

َ
َبِتِهــْم ِلِعَباَدِتــَك َوَعــْن ُمَناَبذ ْغُهــْم َعــْن ُمَحاَر يعــودوا لعبــادة ربهــم »َوَفرِّ و

ــَر اَلَحــد ِمْنُهــْم 
ّ

ــى ال ُيْعَبــَد ِفــي ِبَقــاِع االْرِض َغْيــُرَك َواَل ُتَعَف ــَوِة ِبــَك، َحَتّ
ْ
َخل

ْ
لل

َجْبَهــٌة ُدوَنــَك«)1(.

قوة	اإلرادة	وصالبة	العزم
يــة لـ»أنصــار ديــن اهلل« هــي قــوة اإلرادة وصابــة  ومــن األمــور الازمــة والضرور
النفــس وعلــو الهمــة وحمــل قلــوب كزبــر الحديــد، حتــى ال يلينــوا وال ينهزمــوا 
محكــم  ُبنيانهــم  الوغــى  ســاحات  فــي  اهلل«  فـ»أنصــار   ، بالفــرار يفكــروا  وال 

1 . دعاء أهل الثغور
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كالرصــاص، فالجبــال تــزول وهــم ال يتزلزلــون، وتتصــدع األرض وال يتراجعــون، 
قــد وتــدوا فــي األرض أقدامهــم، وأعــاروا اهلل جماجمهــم، ونظــروا أقصــى القــوم 

ــر مرتعديــن مــن كثــرة عدوهــم ..  غي

.)1(> و�ݩٌ ݩُ �ݧ رݨݦْ ٰا�نٌ مݦݨَ ٮݔ
ىنݨْ ُ ْ �ب ݧ ݧُمݨݧ ݧ هݧ

ݩݩنَّ ݣݣ�ݧ
ݦَ
ا ا كݦݨَ

ِلٖه َ�ٯنّݡً ٖٮݪݔ ݫ ݭٖى َسىبݫ
و�نَ �ݨن

ُ
ِل ݫ ةݫ ٰاݣݣ�ݧ ٯة ݦُ �نَ �ݔ �ݔ ٖ دن

َّ
ِ�بُّ ال ݫ ݫ حݫ ُ َه �ݔ  اللّٰ

>ِا�نَّ

النفــس  لســعادة  المنافيــة  الرذائــل  مــن  العــزم،  ووهــن  اإلرادة  وضعــف 
 ، اإلنســانية، فــاهلل جــل جالــه بنــى ســعادة النفــس اإلنســانية بفعــل الخيــر
العــزم  هــو  االختيــار  ومفتــاح   ، االختيــار طريــق  عــن  الحســنات  كتســاب  وا
واإلرادة، وال تأثيــر إال للراســخ مــن العــزم واإلرادة. وتخلــف »الفعــل« عــن »القــول« 
 وســبٌب عــن وهــن العــزم وضعــف اإلرادة، وال ُيرجــى لإلنســان مــع ذلــك 

ٌ
ملــول

خيــٌر وســعادٌة!

	اآلخرة نسيان	الدنيا	وذكر
ــا  ــيان الدني ــو نس ــداء ه ــاء األع ــد لق ــزم عن ــت الع يثب ــوي اإلرادة، و ــا يق ومم
اَعــِة 

َ
َخّد

ْ
ال ُدْنَياُهــُم  ِذْكــَر  َعــُدّوَ 

ْ
ال ِلَقاِئِهــُم  ِعْنــَد  ْنِســِهْم 

َ
»أ  .. الهدامــة  وزخارفهــا 

ــَة ُنْصــَب  َجّنَ
ْ
َفُتــوِن، واْجَعــِل ال

ْ
َمــاِل ال

ْ
وِبِهــْم َخَطــَراِت ال

ُ
، واْمــُح َعــْن ُقل َغــُروِر

ْ
ال

ْبَصاِرِهــْم«)2(.
َ
أِل ْح ِمْنَهــا  ــّوِ

َ
ْعُيِنِهــْم، ول

َ
أ

، وعندهــا  وذلــك مــن أجــل الثبــات فــي الجبهــات، وعــدم التفكيــر بالفــرار
 ، ْدَباِر ِ

ْ
َحــٌد ِمْنُهــْم ِباإل

َ
 َيُهــّمَ أ

َ
ــى ال ترتفــع رايــة الحــق، وتنتكــس رايــة الضــال .. »َحّتَ

كبــر  « والدنيــا - ذكرهــا والتعلــق بهــا - مــن أ ــَراٍر ــِه ِبِف ــْن ِقْرِن َث َنْفَســُه َع  ُيَحــّدِ
َ

وال
أســباب االنهــزام، وأنصــار اهلل باعــوا أنفســهم وأموالهــم وأوالدهــم .. مــن أجــل اهلل 

1 . الصف: 4
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والفــوز برضوانــه .. فحصلــوا علــى الدنيــا واآلخــرة!

	اهلل بصيرة	أنصار
ونصــرة ديــن اهلل جــل جالــه تحتــاج إلــى بصيــرة ثاقبــة، تمّكــن صاحبهــا 
أمــواج  مقابــل  والنجــاة  العاصفــة،  الشــبهات  يــاح  ر أمــام  الثبــات  مــن 
يــة كونيــة توحيديــة«  الفتــن الهائجــة؛ حيــث ال منجــى إال لمــن يتمتــع بـــ »رؤ
، وألجــل مــاذا  إيديولوجيــة إســامية، فهــو يعــي مــن أيــن يبــدأ، وكيــف يثــور
يشــخص األعــداء  يجاهــد، وأي طريــق يســلك! فهــو يبصــر الهــدف والغايــة، و
ٖه  ِ

ٰهدݦن ْل 
>�ةُ العقبــات  هــذه  كل  مــن  ينجــو  كيــف  يعــرف  و علــى اختافهــم، 

.)1(> ى٭ݦݦݦݩݩݩݩ نٖ َعںݧ ݨَ ٮبݧ
ا�ةَّ �نِ  َ ݧ َومݧ ا  �نَ

َ
ا هةٍ  رݦَ ٖصىݔ َ �ب َعلٰى  ݩݩۚ 

ݦݩݩݩ
ِه٭ اللّٰ ى 

َ
ِال ا  ُعوݦݩٓ ݨْ �ݧ

َ
ا ٖلٓى  ݬٖٮݔ ݫ َسىبݫ

الذوبان	في	القيادة
فــا  لقائدهــم،  المطلقــة  الطاعــة  يعيشــون  دينــه  وحمــاة  اهلل  وأنصــار 
ــان فــي قائدهــم!  ــه فــي نهــي؛ بــل يعيشــون الذوب ــه فــي أمــر وال يعصون يخالفون
مــروا بالــذّب 

ُ
كيــف ال يذوبــون فيــه وهــو معّيــن مــن ِقبــل اهلل جــل جالــه، وقــد أ

ــراض  ــاء واألع ــاألرواح والدم ــه ب ــه، وفدائ ــن كيان ــتميت ع ــاع المس ــه، والدف عن
ي وأمانــة فــي رقابهــم. واألمــوال، فهــو نعمــة البــار

	اإلمام	الحسين أنصار
وقــد ســطر أصحــاب اإلمــام الحســين؟مهع؟ أعظــم الماحــم فــي حفــظ هــذا 
إطفــاء نــوره .. ولكــن يأبــى اهلل إال أن يتــم  الديــن الــذي كان مهــددًا بالــزوال و
، فقــط ذابــوا فــي هــذا الديــن،  ، وبــأرواح هــؤالء الثــوار نــوره بدمــاء هــؤالء األنصــار

1 . يوسف: 108



بنيان	مرصوص  | 117 |

وعشــقوه حتــى فــدوه بمهجهــم .. وأحبــوا إمامهــم حتــى ُصرعــوا بيــن أقدامــه. 
فــكان المــوت بيــن يديــه أحلــى مــن العســل، وأجمــل مــا التــذوا بــه فــي حياتهــم 

..

 والســام علــى الحســين وعلــى علــي بــن الحســين وعلــى أوالد الحســين 
وعلــى أصحــاب الحســين ..
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