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العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

العاّلمـــة ال�شيـــخ ح�شيـــن معتـــوق، ا�شـــٌم َلَمَع فـــي اأوا�شـــط القرن 

الع�شريـــن، حيث ا�شتطاع بفطنته الفريـــدة اأن يحّول المنبر الح�شينّي 

اإلى مدر�شٍة ُتعلِّم النا�س مناهج الحياة والعّزة.

غّيـــر نظـــرة النا�ـــس نحـــو العلماء فـــي وقـــت كانت فيـــه الحركات 

الإلحادّيـــة تعمـــل ليل نهار من اأجـــل اإبعاد النا�س عـــن دينهم وِقَيمهم 

ور�شالتهـــم وعلمائهم.. فقد واجههم بكّل قـــّوة، وا�شتطاع اأن يحدَّ من 

اأذاهـــم ل �شّيما في منطقة الغبيري في بيروت، وفي قرى النبطّية في 

جبل عامل.

اإّنـــه بحٌر ل حدود لـــه، كّلما قراأَت عنه كّلمـــا ازددَت عط�شًا و�شوقًا 

لمعرفة المزيد، ولعّل الباحث عن جهاد العاّلمة ال�شيخ ح�شين معتوق 

ون�شاطـــه وعملـــه، �شيقف حائـــرًا اأمـــام الفي�س الهائل مـــن عطاءاته 

وم�شاركاتـــه؛ لذا فـــاإّن هذا الكتاب، ما هـــو اإّل لمحة مجملة من عمره 

ال�شريـــف، وقد تّم اإعداده بناًء علـــى مقابالت مع بع�س من عرفه من 

بلدته واأقاربه.

-,+*

المقّدمة
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ولل�شيـــخ محّطـــات بـــارزة ت�شلـــح اأن ُتدّون فـــي �شّجـــل الكرامات 

العظيمـــة، فهو يقول عن المتقاع�شين فـــي طلب العلم: »ل.عذر.لأحد.

ف���ي.التقاع����س.ع���ن.طل���ب.العل���م،.ف���اإن.كان.ال�شب���ب.الفق���ر.فاأنا.كنت.

ًة.على.المتقاع�شين«. عتبر.نف�شي.حجَّ
َ
فقيراً،.و�شلكت.هذا.الدرب،.واأ

وبعـــد ال�شرارة الأولى من انطالق ثـــورة الإمام الخمينّي }  كان 

يدعو اهلل مبتهاًل اأن ين�شر هذه الثورة ويكتب لها النجاح، واأثناء ذكرى 

اأ�شبـــوع اأحد المقاتليـــن الي�شارّيين في بلدة كفر�شير، قـــال: »باأّنه.بدل.

التلّه���ي.بالح���روب.الداخلّي���ة،.فاإّن���ه.م���ن.الأف�ش���ل.اأن.يتّم.دع���م.الثورة.

الإ�شالمّي���ة.ف���ي.اإي���ران«، حّتـــى اإّنـــه قال لرجـــل لديه خم�شـــة اأولد في 

الأحزاب العلمانّية،  ولدى اإجابته عن �شوؤال حول الإمام الخمينّي } 

قال لل�شائل: »َخّم�س.اأولدك.عند.الإمام.الخمينّي«.

وعـــن القتال والجهـــاد، واأثناء الحـــرب الأهلّية ومـــا ح�شدته من 

ويـــالت في بيـــروت و�شواحيهـــا، كان يوّجه كالمه دائمـــًا نحو التجاه 

ال�شحيـــح، فيقـــول في غير مـــّرة: »الع���دّو.الحقيق���ّي.لنا.ه���و.الكيان.

الإ�شرائيل���ّي.الغا�ش���ب،.م���ن.اأراد.اأن.يقات���ل.ع���دّواً.فليقات���ل.اإ�شرائيل،.

فاإ�شرائيل.عبٌء.كبير.على.لبنان.والأّمة...«

اإّنـــه العاّلمة ال�شيـــخ ح�شين معتـــوق، الذي وهـــَب كّل وقته لخدمة 

الموؤمنين، متنّقاًل بين م�شجد الغبيري وم�شجد �شير الغربية، وله في 

ة جميلة، وفي كّل بيت مكان ماألوف، وفي كّل قلب مّمن  كّل مـــكان ق�شّ

عرفوه مكانة ل تمحوها الأّيام ول ال�شنوات.
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العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

مة المركز مقدَّ

وتبقى م�شيرة العلم والعلماء منارات هدى وم�شابيح ب�شيرة تقود 

الأّمـــة اإلى �شبيـــل الر�شاد، وتنقذهـــم من ظلمات الجهـــل وال�شاللة، 

وقطـــرات ماء تبعث الحياة فـــي النفو�س فُتعطيهـــا المعاني الحقيقّية 

للوجود ليتجّلى التوحيد فـــي ال�شلوك، وتعمر القلوب بالإيمان، فت�شيل 

الحكمـــة في اأوعيـــة المعرفة، وتر�شـــم لالأّمة معالـــم الطريق الذي ل 

َيْرعـــوي اأعداء الدين عـــن محاولت طم�س اأنـــواره باأفواههم اأو بغبار 

يثيرونه لتعمية النا�س عن روؤية جاّدة الهدى.

اإّن المركـــز الإ�شالمـــّي للتبليغ، واإيمانًا منه بعظمـــة جهود العلماء 

الأعـــالم الذيـــن حملـــوا هـــذه الر�شالة فـــي الزمن ال�شعـــب وواجهوا 

التحّديـــات المختلفة، يرى لزامًا عليه اأن يقّدم كلمة �شكر وكلمة وفاء 

لهـــوؤلء الأطهـــار الذين مّهـــدوا ال�شبيل وثّبتوا المداميـــك الأولى لهذا 

ال�شـــرح الكبير، ونثـــروا البذور الأولى لهذا الـــزرع الوافر الذي تنعم 

الأّمة اليوم بمختلف نعمه الوافرة.                 



10

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

اإّن واجب ال�شكر لهـــوؤلء العلماء الذين �شبقونا في العلم والتجربة 

والعمـــل ونحن ننهل من معين تجاربهم، من حيـــث ن�شعر اأحيانًا ومن 

حيث ل ن�شعـــر اأحيانًا اأخرى، اأن نحيي ذكراهـــم ونعترف باأ�شبقّيتهم 

وف�شلهـــم،  فمثلهم كمثل الجنـــود المجهولين الذين يبنون مجد الأّمة 

ول ينتظرون منهـــا جزاًء ول �شكورًا، واإنما يتو�ّشمـــون الرفعة والعلياء 

عند رّب الأرباب واإله الأر�س وال�شماء.          

اإّن واجـــب الوفـــاء لهم عدم الغفلة والن�شيان عّمـــا قّدموا، فاإّن من 

ـــه لعلمائها ورجـــالت الهداة  معاييـــر الأّمـــة الرا�شـــدة اأن تبرز ما نكنُّ

فيها من احترام وتقدير، مدركة لجمال ما �شنعوا و�شاكرة لجالل ما 

تركوا، وحاملة لأمانة ما خّلفوا ب�شدق وثبات.

اإّن ف�شيلـــة ال�شيخ ح�شين معتوق} واحد مـــن هوؤلء الرجالت 

الذين �شطع نجمهم في ليالي الأمة المظلمة، وتالألأت اأنواره في غفلة 

الجهـــل وال�شاللة، فـــكان المعلم والمرّبي والهادي الـــذي ترّبى تحت 

منبـــره الكثيرون، وتتلمذ على يديه نخبة مـــن الطالب الذين اأ�شحوا 

مـــن اأهل العلـــم والف�شل والإيمان، فن�شاأل لهـــم اهلل تبارك وتعالى اأن 

يمـــّن على اأّمتنا الإ�شالمّية بالمزيد من اأمثـــال العاّلمة ف�شيلة ال�شيخ 

ح�شين معتوق } لتبقى �شعلة العطاء والعلم والجهاد م�شّعة متوّقدة 

اإلى يوم القيامة.



الفصل األول

بزوغ الشمس
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العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

المولد والنشأة

ُولـــد ال�شيخ ح�شين معتوق} في بلـــدة العبا�شّية، من قرى جبل 

عامـــل في ق�شاء �شور، عام 1330هـ الموافـــق لعام 1912م، وقد ن�شاأ 

يتيمًا في عائلة فقيرة تعتمد الزراعة م�شدرًا لمعا�شها، اإذ توّفي والده 

يو�شـــف م�شطفى معتوق قبـــل اأن يب�شر النور، ومن هنـــا نعلم اأّنه قد 

بداأ م�شيرة الحياة ع�شامّيًا، اإذ لم يقف وراءه �شوى اأمٍّ طاهرة مثالّية 

كانت تكابـــد الجهد والم�شّقات لكي توؤّمن لـــه العي�س بكرامة، وينتهي 

اأمـــر هـــذه الأّم البـــاّرة اإلـــى اأن تدفع ولدهـــا بهدوء، لكـــي يم�شي اإلى 

النجـــف الأ�شرف، عا�شمة العلم وحا�شنـــة الحوزة العلمّية، مع ما في 

ذلـــك الدفع من التفاني والت�شحيـــة بوجود ولدها الوحيد قربها، فقد 

كان له اأخوان كبيران هما حبيب وخليل، لكّنهما �شافرا اإلى الأرجنتين 

ُبعْيـــد الحـــرب العالمية الأولى، وهـــو طفل في �ِشِنيه الأولـــى، ولم َيعد 

منهمـــا اإلى الوطن �شـــوى حبيب في منت�شف عـــام 1966م، اإّل اأّنه ما 

لبـــَث اأن يّمـــم وجهه �شطر المهجـــر مّرة اأخرى في اآخـــر العام نف�شه، 

ووافتـــه المنّية في بيون�س اأير�س عـــام 1978م. هذه الأّم لطالما كانت 
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العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

تمّني النف�س بروؤية ولدها وقد عاد اإلى البالد عالمًا كبيرًا. وكان ذلك 

بعـــد ربع قـــرن من الزمان. عـــاد ال�شيخ ح�شين معتـــوق عالمًا مرموقًا 

وم�شهودًا باجتهاده، لكن بعد اأن رحلت اإلى الباري الكريم.

- المسيرة العلمّية

تلّقـــى علوَمه الأولّية من الأجرومية والقطر والخّط والح�شاب عند 

ال�شيـــخ اإبراهيم يا�شين، ثّم انتقل اإلى طيردّبـــا لمتابعة الدرا�شة عند 

ال�شيخ ح�شين مغنّية}.

وفـــي العـــام 1347هـ، هاجر اإلـــى العراق لمتابعـــة درا�شته الدينّية 

فـــي مدينة النجف الأ�شرف، حيث در�ـــس الر�شائل عند ال�شّيد ح�شين 

الحمامـــي، والمكا�شب عند ال�شّيد محمـــود ال�شو�شتري، وح�شر در�س 

الخارج في الفقه عند ال�شيخ محّمد علّي الخرا�شانّي الكاظمّي، وخارج 

الكفاية عند ال�شيخ عبـــد الحميد ناجي، ثّم خارج العروة الوثقى عند 

ال�شّيد مح�شن الحكيم }، حيث انقطع اإليه انقطاعًا تاّمًا، اإلى اأْن 

بلغ الأخير مرحلة المرجعّية.

قها  عمَّ التي  ال�شداقة  اأوا�ــشــر  ت�شّده  كانت  الفترة،  هــذه  وفــي 

اإبراهيم  كال�شيخ  عامل  جبل  علماء  من  نفٍر  اإلــى  العلمّي  البحث 

�شعيد  محّمد  وال�شّيد  اهلل،  ف�شل  ــروؤوف  ال عبد  وال�شّيد  �شليمان، 

ف�شل اهلل وغيرهم.

ولقد كانت الظروف الحياتّية التي مّر بها ال�شيخ ح�شين معتوق في 
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العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

فتـــرة درا�شته المذكورة �شعبة للغاية، تّت�شـــم بالفقر الُمدقع، والداأب 

وال�شهر على التح�شيل، ل فرق في ذلك بين الليل والنهار.

وعـــن هذه الفترة يتحّدث ال�شيخ اإبراهيم �شليمان، وهو من عا�شر 

ال�شيـــخ ح�شين معتوق طيلة اأّيـــام درا�شته، فيقول في �شياق ترجمته له 

فـــي كتابه )علماء جبل عامل(: »لق���د.بنَى.نف�شه.بنف�ش���ه،.وكّون.ذاته.

بذات���ه،.م���ن.غي���ر.اأب.يلوذ.ب���ه.اأو.ولّي.يعتم���د.عليه،.ولقد.م���ّرت.عليه.

وعلين���ا.فترات.من.ال�شيق،.دفعت.بن���ا.اإلى.ال�شتغال.بالعلم.بدًل.من.

اأن.تحّط.عزيمتنا،.اأو.ُتقلّل.من.جهدنا،.فكاأنها.كانت.حافزاً.لنا.لبلوغ.

الغاية.التي.نتوّخاها.بدًل.من.ال�شتغال.بالدنيا.وحطامها،.والأثاث.

والريا�س.والمالب�س.الفخمة.والماآكل.ال�شهّية.

وقد.كان.فقر.اأ�شاتذتنا.وعلى.راأ�شهم.ال�شيدان.الحكيم.والحمامي،.

وال�شي���خ.عبد.الحمي���د.ناجي،.وال�شي���خ.من�شور.المحت�ش���ر،.وال�شّيد.

ال�شو�شتري.وال�شيخ.عل���ّي.غالم.القمّي،.وال�شّيد.الكي�شوان.وغيرهم،.

مث���اًل.اأعل���ى.لنا.ُيرينا.اأّن.العلم.ل.يجتمع.مع.المال،.واأّن.العلم.قرين.

الفقر.وال�شبر.والجهد.والتعب.والبحث.والدر�س.

وكّنا.نرى.التحقيق.في.جانب.الفقر،.وغيره.في.جانب.الغنى.من.

م�شاي���خ.النج���ف.البارزين،.لقد.خّرج���ت.النجف.اأّي���ام.الفقر.ع�شرات.

المجتهدين.من.اأهل.جبل.عامل.الأ�شّم.وحده،.ف�شاًل.عن.بقّية.بالد.

ال�شيع���ة.ال�شا�شع���ة.الوا�شعة،.ول���م.تخّرج.اأّيام.الغنى.رب���ع.اأو.ثمن.هذا.

العدد«.
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- العودُة إلى الوطن 

بعـــَد اأن حاَز ال�شيخ ح�شيـــن معتوق على درجـــة الجتهاد المطلق، 

باإجازة من المرجع الديني الأعلى ال�شّيد مح�شن الحكيم، انُتدب من 

ِقَبلـــه لممار�شة مهّمة الإر�شـــاد الدينّي في مدينة بيروت، فكان اأن �شّد 

الرحـــال اإليها في عـــام 1371هـ الموافق لعـــام 1951م، واختار محّلة 

)الغبيـــري( مكانًا لإقامته و�شرع فـــي ممار�شة مهاّمه الدينّية التي لم 

تكـــن تقت�شر على المحّلة المذكورة، اأو على مدينة بيروت بالذات، بل 

ة  كانت تتَّ�شع �شيئًا ف�شيئًا حتى �شملت جميع الأرا�شي اللبنانية، وخا�شّ

حيـــن انفرَد بمهّمة تمثيـــل للمرجعّية العظمى في لبنـــان تحت عنوان 

»المعتمد.الدينّي.الأّول.للمرجع.الأعلى«.



الفصل الثاني     

السيرة التبليغّية
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الفعالّيات الدينّية والروحّية 

لقـــد عـــاد ال�شيـــخ ح�شيـــن معتـــوق} اإلى لبنـــان، وا�شتقـــّر في 

)الغبيـــري( في فترة كانت فيها بيـــروت ُتعاني من فراغ دينّي، وكانت 

البـــالد اإجماًل فـــي الخم�شينّيـــات وال�شتينّيـــات تّتجه نحـــو العلمانّية 

ج غالبًا لالإلحـــاد، والإنفالت الغرائزّي الذي  والفكـــر الي�شارّي، المروِّ

رًا، ومن مقولتهم الم�شهورة:»الدين.اأفيون. كانوا ي�شمونه حرّية وتحرُّ

ال�شع���وب« وقد حا�شرت هذه الأفكار الديـــن والمتدّينين بحيث كانت 

العالقة بين رجل الدين و�شائر النا�س محدودة وغير وثيقة، مّما يزيد 

في �شعوبة دوره والحّد من ن�شاطه.

ومـــن هنا نعلم اأّن ال�شيـــخ ح�شين معتوق} قد بـــداأ با�شتقراره 

فـــي بيـــروت رحلة الألـــف ميل، من نقطـــة ال�شفر، فقـــد كان هّمه هو 

التاأ�شي�ـــس قبل كّل �شـــيء وفي عّدة مجالت، وهكذا نجـــد اأّن دوره في 

كثير مـــن الفعالّيات التـــي �شنعر�شها كان تاأ�شي�شّيـــًا غير ذي �شابقة، 

ها في الآتي: و�شوف نح�شر عر�شَ
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1-  إحياء الشعائر الدينيّة والروحيّة:

ويمكن الحديث عن عّدة اإحياءات منها:.

اأ.-.اإحياء.ال�شعائر.احل�شينّية:

وذلـــك باإقامـــة مجال�ـــس العـــزاء التي تنطـــوي على �شيـــرة الثورة 

الح�شينّيـــة، واإلقـــاء الُخَطب التـــي تتعّر�ـــس لتحليل فكر هـــذه الثورة 

العظيمـــة، وكان يقيم هـــذه المجال�س فـــي اأيام عا�شـــوراء ف�شاًل عن 

�شائـــر اأّيام ال�شنة، وكان يرّكز فـــي اإقامتها على جامع الغبيري، الذي 

قام بنف�شه بتجديد بنائه، والذي كان ي�شّكل اأكثر المجال�س اأهمّية في 

اأّيـــام عا�شوراء من كّل �شنـــة، وفي الوقت نف�شه كان ُي�شرف على اإقامة 

هذه المجال�س في اأماكن اأخرى.

وفـــي هذا المجـــال، يظهـــر دوره التاأ�شي�شـــّي وا�شحًا، غـــداة كانت 

المجال�ـــس قبَل قدومـــه اإلى لبنان، وفـــي الفترة الأولـــى ل�شتقراره في 

بيـــروت، بدائّية �شطحّية ل تتنا�شب مع م�شتوى هذه الذكرى وُمعطيات 

تلك الثـــورة العظيمة. فكان دائمًا يفّكر فـــي تطويرها بحيث تلتقي مع 

ة على  الم�شتوى الثقافّي الذي كان يرتقي �شيئًا ف�شيئًا في بيروت، وخا�شّ

�شعيـــد ال�شباب، وبالأخ�س طاّلّب الجامعـــات، فكان اأن اهتدى اأخيرًا 

اإلـــى فكـــرة ا�شتقدام قارئ عزاء مـــن اأفذاذ مدينة النجـــف الأ�شرف، 

�س فيها بع�ـــس اأ�شحاب الكفاءات، في قـــراءة المجال�س  التـــي يتخ�شّ

الح�شينّية، ويتفّرغون لكيفّية تطويرها بحيث تتالءم مع هذا الزمن.
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وقام بتنفيذ هذه الفكرة في اأوائل ال�شتينّيات، حيث �شّد الرحال 

اإلى العراق، وهناك فّت�س النجف حتى عثَر على غايته المن�شودة في 

فاأح�شره  الكا�شي )ره(  الوّهاب  ال�شيخ عبد  الفّذ  الخطيب  �شخ�س 

مجل�س  في  الــقــراءة  اأمــر  اإليه  كــاًل  ُمــوِّ لبنان،  اإلــى  ال�شنة  تلك  في 

الغبيري.

وحيـــن �شاهـــد النا�ـــس اأّول انهمـــار الغيث، َكُثـــَر الطلـــب عليه في 

ال�شنـــوات الاّلحقة، بحيث �شـــار يعهد اإليه اأّيـــام عا�شوراء في بيروت 

وحدهـــا، بخم�شـــة مجال�ـــس يومّيًا، ف�شاًل عـــن مجل�س مدينـــة بعلبك 

ة. المهّم، ومجال�س اأخرى خا�شّ

وهكـــذا ذاعت �شهرتـــه، واأ�شبح ُي�شـــار اإليه بالبنـــان، كّلما ذكرت 

القـــراءة والثـــورة والمجال�ـــس الح�شينّيـــة، ولقـــد كان ال�شيـــخ ح�شين 

معتـــوق} حّتى اأواخـــر اأّيامه ال�شريفـــة، هو الذي ينّظـــم مجال�س 

ال�شيـــخ الكا�شي، وُين�ّشقهـــا بالتعاون مع العلمـــاء الآخرين في بيروت، 

الذيـــن كانوا يرغبون باأن يتوّلى ال�شيخ الكا�شي القراءة في مجال�شهم 

الح�شينّية في عا�شوراء.

ولقـــد بلـــَغ جامـــع الغبيري مـــن الأهمّية فـــي اأّيام ال�شيـــخ ح�شين 

معتـــوق}، بحيث اأن ُيغلق ال�شارع الرئي�شي الموؤّدي من م�شتديرة 

المطـــار اإلـــى الحازمّية، في وجه حركة ال�شيـــر تمامًا يوم عا�شوراء، 

مـــن الثامنة �شباحًا وحتـــى الظهر، موعد انتهاء العـــزاء الح�شيني، 

ويعـــود ال�شبب في اإغالقه اآنذاك اإلى تجّمع ح�شد الم�شتمعين، الذين 
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ـــون هـــذا المجل�س مـــن مختلف نقـــاط بيـــروت والأرا�شي  كانـــوا يوؤمُّ

اللبنانّيـــة.

ب-.اإحياء.�شعائر.�شهر.رم�شان.املبارك:.

اإّن ل�شهـــر رم�شـــان في كّل مكان �ِشحرًا، واإّنـــه في كّل زمان ينبوع 

ل  َحر عبـــارة عن َرَحمات تتنزَّ َحِر اإلى ال�شَّ خيـــر وبركة، وهـــو من ال�شَّ

مـــن ال�شماء علـــى اأهل الأر�س َتهيب بهم اأن يعودوا اإلى اهلل في �شهر 

اهلل، واإنَّ لهـــذا ال�شهـــر المبارك، في اآخـــر لياليـــه وخ�شو�شًا ليالي 

القـــدر في جامـــع الغبيري َطعمـــًا وَلونـــًا اآخرين، حيـــث يتحّلق جمٌع 

غفيـــر مـــن الموؤمنين، الذين جاوؤوا من �شّتـــى المناطق، حول ال�شيخ 

ح�شيـــن معتـــوق}، الذي يقـــود جمَعهم فـــي اإحياء هـــذه الليالي 

العظيمـــة المليئـــة بالبركات، وخا�شة الليلة الثالثـــة وهي ليلة الثالث 

والع�شريـــن.

اإّن َجَل�شـــات الدعاء تلك، كانت تطول لت�شتمّر اأحيانًا �شبع �شاعات، 

تتخّللهـــا ا�شتراحات محدودة، وكانت ت�شمـــل اأدعية م�شتركة من قبيل 

دعـــاء الجو�شـــن الكبير، ودعـــاء ال�شحـــر، واأدعية تخت�ـــسّ بليلة دون 

�شواها..

ففي.الليالي: لقد اأثبت ال�شيخ ح�شين معتوق} اأّنه في لحظات 

ال�شمـــّو الروحي، ُتختـــزل الكثير من القواعد المادّيـــة والطبّية، حيث 

يظل مثابرًا على اإحياء تلك الليالي حتى ال�شباح، بنف�س الُجهد اإن لم 
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نقل باأكثر منه، في �شنوات عمره الأخيرة، بالرغم من اإ�شابته بمر�س 

خطير في قلبه.

وف���ي.النه���ار: لقد كان ُيطيـــل المكَث في الم�شجـــد عقيب �شلوات 

الظهريـــن فـــي اأّيام �شهـــر رم�شان المبـــارك، وذلك لقـــراءة الأدعية 

ة. النهارّية العاّمة والخا�شّ

وقـــد كان هـــذا هو الدافع لـــه لتاأليف كتـــاب »منهج.الدع���وات.في.

اأعم���ال.�شهر.رم�شان.المب���ارك.من.الأدعية.وال�شلوات«، هذا الكتاب 

الذي جمع فيه كّل �شاردة وواردة تخت�ّس بهذا ال�شهر العظيم، ُمعتمدًا 

فـــي تاأليفه علـــى اأّمهات الكتب في هـــذا الباب، وعلى اأوثـــق الأ�شانيد 

والم�شـــادر، بحيث جـــاء من اأكثـــر كتب الأدعيـــة اخت�شا�شـــًا ب�شهر 

رم�شان المبارك.

.ج-..اإحياء.�شعائر.يوم.اجلمعة:

ًا،  لقد كان ال�شيخ ح�شين معتوق} ُيولي يوم الجمعة اهتمامًا خا�شّ

وُيِعدُّ لـــه اإعدادًا فريـــدًا، وكان يتفّرغ في �شباح اأّيـــام الجمعة ل�شتقبال 

الموؤمنيـــن الذيـــن كانوا يرافقونـــه ظهرًا اإلـــى م�شجد الغبيـــري لإقامة 

ال�شـــالة، وفي الم�شجد كان يرّكز اهتمامـــه على خطبة الجمعة ويعتني 

َنن والُم�شتحّبات، بما فيها تالوة الزيارة الماأثورة بعد ال�شالة. بال�شُّ

د-.بناء.امل�شاجد.واحل�شينّيات:

�َشاهـــم �شماحة ال�شيـــخ ح�شين معتوق} في اإطـــالق الع�شرات 
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من الم�شاجد والنـــوادي الح�شينّية والم�شتو�شفات والمكتبات العاّمة، 

كمـــا و�شاهم في مـــّد يد العون اإلى الكثير مـــن الن�شاطات الجتماعّية 

والإن�شانّية، وفي هذا ال�شياق نذكر منها:

• الإ�شـــراف المبا�شر على بناء النـــادي الح�شينّي في بلدة �شير 	

الغربية في ق�شاء النبطّية، وتجديد الم�شجد فيها وتو�شيعه.

•  �شّم الم�شجد الجامع في الغبيري اإلى النادي الح�شينّي.	

التعليم الدينّي ودعم الجمعّيات:

كان لل�شيـــخ م�شاهمـــة فّعالـــة فـــي التعليـــم الدينـــّي فـــي بيروت 

والمناطـــق، حيـــث كان يعّيـــن اأ�شاتـــذة لخ�شو�ـــس التعليـــم الدينّي 

ـــة، ويقوم بدفع  فـــي المدار�ـــس الر�شمّية وبع�ـــس المدار�س الخا�شّ

رواتبهـــم.

كما عمـــل على دعم التجّمعـــات الدرا�شّية الدينّيـــة في لبنان، من 

خـــالل دفع الرواتب لطـــاّلب العلوم الدينّية، وتاأميـــن ال�شكن لهم في 

بع�ـــس الأحيـــان، كي ل ي�شطـــّروا للهجرة اإلـــى الحـــوزات العلمّية في 

الخارج في وقت مبّكر.

اأن�شطة.تبليغّية.خمتلفة

 مهمة الإر�شاد الدينّي والوعظ الأخالقّي، التي كان يقوم بها من 

النا�س  يربط  كان  حيث  الغبيري،  في  الجماعة  اإمامة  خالل 

وله  وزخرفها.  الدنيا  عن  اأنظارهم  وي�شرف  الآخر،  بالعالم 
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كانت  بحيث  الوعظ،  مجال  في  فريدًا  نموذجًا  تعتبر  ُخطب 

تنفرد باأ�شلوب يذّب ال�شباب عن حلقوم ال�شيطان، ليلقي بهم 

في نور الإيمان والتوحيد.

 وكانت حياته تتمّيز بالزهد والب�شاطة الوا�شحة، مّما كان يجعل 

وجوه  ومن  النا�س،  نفو�س  في  الأثر  اأكبر  ولمواعظه  لكالمه 

ب�شاطة حياته اأّنه طوال عمره كان يالزم غرفة له �شغيرة، كانت 

عبارة عن كّل �شيء بالن�شبة اإليه، فهي غرفة ا�شتقبال النا�س، 

وهي غرفة الطعام، وهي غرفة المطالعة واإدارة ال�شوؤون العاّمة 

التي كانت من جملة مهاّمه، وهي بالتالي غرفة نومه، وفي اآخر 

حياته، حين بلغ اأوَج �شهرته، كانت حياته ل تختلف قيد اأنملة، 

عن حياته في اأّيام درا�شته.

الكثير من  اإلى  الترّدد  الدينّي من خالل  الإر�شاد  بمهّمة  القيام   

عناية  يولي  كان  حيث  لبنان،  جنوب  في  ة  وخا�شّ المناطق، 

وكفر  الغربّية  �شير  قرى  وبالأخ�ّس  النبطّية،  لمنطقة  خا�شة 

�شير والق�شيبة، والقرى المحيطة بهذه القرى اأي�شًا.

منطقة  فــي  ال�شيعّية  الــقــرى  ــى  اإل ملحوظ  ب�شكل  يــتــرّدد  وكــان 

وتبليغّي  اإر�ــشــادّي  بــدور  يقوم  اأن  ا�شتطاع  حيث  وجبيل  ك�شروان 

ملمو�س.

�س يومًا اأو يومين في الأ�شبوع، يق�شد فيه المناطق   وكان يخ�شّ

المذكورة في الجنوب اأو ال�شمال، وكان في كّل بلدة َيق�شدها 
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يقوم باإمامة الم�شّلين من اأهلها في م�شجدها، واإقامة اجتماع 

اجتماعات  ذلك  يتبع  ثّم  البلدة،  اأهالي  اإلى  فيه  يتحّدث  عاّم 

ة في منازل اأهلها، وكانت ُتعتبر من اأكثر مجال�س الفقه  خا�شّ

والأدب اأهمّية.

وكان مـــن خالل هذه الجولت، يتعّر�س اإلى م�شاكل الّنا�س ويحّلها 

بالطريقة المنا�شبة، وبالقدرة التي ت�شمح بها ظروفه واإمكانّياته.

ولقـــد كان يقوم بمهّمـــة الأمر بالمعروف والّنهـــي عن المنكر على 

وجههـــا الأتـــّم، ولم يكـــن يتاأّخر عن اإنـــكار المنكر بيده فـــي كثيٍر من 

الموارد، وهي طريقة كانت ت�شتند اإلى جراأته وقّوة �شخ�شّيته، اإذ كان 

ل يخ�شى في اهلل لومة لئم.

 الإجابة عن ا�شتفتاءات النا�س، وقد َغَدت هذه من مهاّمه الأولى 

كممّثل للمرجع الدينّي الأعلى الذي كان في كثير من الموارد 

تكّلف  عدم  لبنان  من  اإليه  الواردة  ال�شتفتاءات  في  يطلب 

الكتابة اإليه، والعتماد على مراجعة ال�شيخ ح�شين معتوق.

 الق�شاء بين النا�س بحكم اهلل ور�شوله، وحّل الم�شاكل ال�شرعّية 

والإ�شراف على المعامالت والبيوع والوقفّيات، والأمور المتعّلقة 

بالزواج والطالق وما �شابه.

:Q.والأئّمة.الأطهار.Pن�شر.مناقب.النبّي

لقـــد كان ال�شيخ ح�شين معتوق} ُيولي الهتمام الكبير لتعريف 
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النا�ـــس على مناقـــب الأئّمة الأطهـــار وال�شيرة النبوّيـــة ال�شريفة، وقد 

اأفـــرد  لذلك م�شاحات كبيرة في العديد من خطبه وكتاباته حول هذه 

الق�شّيـــة المحورّية، فـــي زمن كانت الأفـــكار المارك�شّيـــة تغزو عقول 

النا�ـــس ل �شّيمـــا ال�شباب.  فهـــو كان دائمُا يقول: »نح���ن.وهلل.الحمد،.

مع�شر.ال�شيعة،.اأغنياء.واأعّزاء،.بهذا.النفر،.بهذا.ال�شلف«.

2- من بعض أقواله:

كالمه عن الدين الإ�شالمّي ورقيِّه:

• لقد ن�شرت الدعوة الإ�شالمّية األوية الح�شارة خّفاقًة على ربوع 	

الأر�س في اأقّل من ربع قرن.

• الدعـــوة التـــي قادها النبـــّي محّمـــد P، و�شعدت فـــي ظّلها 	

الب�شرّية جمعاء، يوم اأن عـــال الحقُّ �شامخًا في عّزته، و�شقط 

الباطل �شريعًا بعد �شولته.

• وهكذا كما اأ�شـــاءت مّكة ببعثته، واأ�شرقـــت المدينة بهجرته، 	

فقـــد �ُشعـــدت الدنيـــا بر�شالته. فذكريـــات الهجـــرة تعيد اإلى 

الأذهـــان طالئع الإيمـــان، متمّثلة في جنـــد الرحمن. فال ِبَدع 

اإذا كان يوم الهجرة اأعظم اأّيام التاريخ.

 :P كالمه عن النبّي الأعظم

• ففـــي الهجـــرة زحف اإلى حيـــث القـــّوة والجهـــاد، ل رغبًة في 	
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الحـــرب من اأجل الحرب، بل لإقرار ال�شالم في الأر�س، الذي 

 .P تّم من وراء الم�شيرة الكبرى، التي قادها النبّي محّمد

• وم�شـــى P ي�شّق الطريق، لتاأخذ الدعوة �شبيلها في الأر�س، 	

متحّمـــاًل من الأعباء فوق الم�شتطـــاع. وقد اإ�شتقبلته الأحداث 

المتنّوعة، التي غّيرت وجه الأر�س، ووجه الحياة، حّتى ا�شطّر 

اإلى الخروج من وطنه.

 :Q كالمه عن اأمير الم�ؤمنين الإمام علّي

• ل �شـــّك اأّن من يرجع اإلـــى التاأريخ، يجد وا�شحـــًا جلّيًا، اأّن اآل 	

علّي Qهم ميزان المجتمع وقادته و�شادته.

• لقد ترجمت بطولة علّيQ، وهو م�شطجع في فرا�س النبّي 	

P، وال�شيوف تحيط به وتنتظره، وهو ثابت النف�س، مطمئّن 

القلـــب، فهل بعد هـــذه الروح المثالّيـــة الفدائّية �شجاعة تفوق 

هـــذه ال�شجاعة، التي لولها لظّلت دعوة محّمد P محبو�شة 

في جبال مّكة، يحيط بها الأعداء من كّل جانب؟

• فهذا فتى قري�س، بل فتى الإن�شانّية جمعاء، علّي بن اأبي طالب	

Q، ي�شرب اأروع الُمُثِل للت�شحية والفداء، فيبيع نف�شه هلل، 

ويقّدم روحه رخي�شة فـــداًء لدينه، عندما عزمت قري�س على 

تنفيـــذ موؤامرتها الدنيئـــة لإغتيال ر�شـــول اهللP، والق�شاء 

عليه وعلى دعوته.
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• وَح�ْشُب الهجـــرة اأن ترى فيها م�شهدًا فدائّيًا ل�شاّب من �شباب 	

الإ�شـــالم، الذيـــن ترّبوا علـــى الإيمان والت�شحيـــة، وعلى بذل 

النف�س والنفي�س لتكون كلمة اهلل هي العليا، وكلمة الذين كفروا 

 P الذي نام في فرا�س النبّي ،Qال�شفلى. األ وهو علـــّي

يًا عنه الودائع التي عنده للنا�س، وفي  فاديـــًا اإياه بنف�شه، وموؤدِّ

 ،Qغير علّي P ذلك ما يدّل على اأّنه ل يوؤّدي عن النبّي

ول يمالأ فراغ المكان الذي يجل�س فيه النبّي غير علّي.

:Q كالمه عن الإمام الح�شن بن علّي

• التاأريخ َظَلم الإمـــام الح�شن Q. واأكثر ال�شباب الذين لم 	

 Q يدر�شـــوا التاريخ باإمعـــان، نظروا اإلى الإمـــام الح�شن

نظرة م�شّوهة.

• اإّن الإمام الح�شـــن Q بقعوده وب�شلحه في الحقيقة و�شع 	

األغامـــًا في طريق الحزب الأموّي، الذي تمَّ ن�شفه بثورة الإمام 

الح�شينQ المتّممة.

• �شلـــح الإمـــام الح�شـــن Q قد مّهـــد ال�شبيل لثـــورة الإمام 	

الح�شيـــنQ، لتبرز اإلى الوجـــود، كاأقد�س ثورة تجّلى فيها 

�شـــراع الحّق �شـــّد الباطل، وكاأ�شرف جولة فـــي معركة الخير 

�شّد ال�شّر.

• فكان للح�شنQ منهـــا دور ال�شابر، وللح�شينQ دور 	
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الثائر ليتكّون من الموقفين الخّطة الكاملة، للبلوغ اإلى الهدف 

الواحد، الذي كان من ورائه الفتح المبين.

• وهـــذا هو الإمـــام الح�شن Q يغتال حياتـــه رئي�س ع�شابة 	

ال�شـــّر معاوية بال�شّم، و�شّيد ال�شهداءR بال ا�شتثناء يعانق 

.Rال�شهادة مع اأهل بيته

• لقد ا�شتطاع الإمام الح�شن Q بحنكته و�شيا�شته الحكيمة 	

اأن يغر�ـــس في طريق معاويـــة كمينًا من نف�شـــه، يثور عليه من 

حيث ل ي�شعر.

• فالإمـــام الح�شـــن Q ب�شلحه فتح باب الميـــدان للح�شين	

Q، وبثـــورة الإمام الح�شينQ قطـــف الإمام الح�شن 

Q ثمرة ال�شلح. الإمام الح�شينQ اإّنما ثار وانت�شر 

وتّم له الفتح المبين، بف�شل الإمام الح�شن Q قبل الثورة 

 Qالم�شّلحة، بمعنى اأّن ال�شلح هو الذي هّياأ الجّو للح�شين

كي يثور.

 :Q كالمه عن الإمام الح�شين بن علّي

• كان النبـــّي محّمد P يقول اأنا مـــن ح�شينQ فاأين اأنت 	

اأّيها الم�شلم من الح�شين بن عليQ؟

• ولي�س من باب التفاق، اأن تقترن ذكرى هجرة النبّي P، من 	

مّكـــة اإلى المدينة،، بذكرى هجرة الإمام الح�شينQ، من 
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المدينة اإلى مّكة. ولئن اختلـــف مكان الهجرتين، فلن تختلف 

الغايـــة والهدف من وراء الهجرتيـــن. يهاجر النبّي P خوفًا 

علـــى ر�شالته من اأبي �شفيان واأعوانه. ويهاجر الإمام الح�شين

Q مـــن المدينة خوفًا علـــى دعوته قبـــل اأن ي�شل بها اإلى 

الهدف المن�شود من حفيد اأبي �شفيان. وبين الهجرتين �شّتون 

عامـــًا.اإذًا الهجرتـــان �شلكتـــا خّطـــًا واحدًا، وم�شيـــرة واحدة، 

تو�شـــالن معًا اإلى اهلل واإلى اإعـــالء كلمته في الأر�س، وتطبيق 

�شريعته في كّل بقعة حّلت اأو تحّل بها.

• ول ريـــب فـــي اأّن هجـــرة الإمـــام الح�شينQ هـــي امتداد 	

لهجـــرة الأنبياء من قبله من حيث اإّن �شيرته امتداد ل�شيرتهم 

وم�شوؤولّيته اأمتداد لم�شوؤولّياتهم.

كالمه عن  ذكرى عا�ش�راء واإحيائها:

• اإّن هذه الدموع يجب اأن تكون ثورة على الظلم والظالمين.	

• اإّن ن�شرتكم للح�شينQ اليوم، تتمّثل اليوم حيث تاأخذون 	

لتكم بـــاهلل ويعّمقهـــا، ويعّمق  مـــن هـــذه الذكرى مـــا يوّثـــق �شِ

ارتباطكـــم بمعارك الحّق لكي ت�شونـــوا الحّق كّلما ع�شفت به 

عوا�شف الباطل.

• واأن يجّنـــدوا مـــن هـــذه الذكرى، روحـــًا ح�شينّيـــة تقودهم في 	

محنة فل�شطيـــن، وتخو�س بهم في �شاحـــات معارك ال�شرف، 
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التي خا�شها الإمام الح�شينQ واأهل بيته واأ�شحابه، لأّنه 

يجـــب على الم�شلمين اأن يكون لهـــم في كّل قطر م�شلم ح�شيٌن 

جديد اإذا تعّر�س ذلك القطر لكربالء جديدة.

• اإذًا، يجـــب اأن نحافظ على هذه الذكرى، واأن نتر�ّشم خطاها، 	

واأن ناأخـــذ مـــن معطياتها الدرو�س والعبـــر، واأن نجّند نفو�شنا 

لن�شرة الحّق كما جّند الإمام الح�شينQ نف�شه.

•  نحـــن في هذا الزمان، مدعوُّون لأن نكون من جند الحّق. وما 	

هذه المجال�س اإّل محاولة من المحاولت، لأن نجّند منها روحًا 

ح�شينّيـــة تقودنا في محنتنـــا، وفي �شاحات معـــارك ال�شرف، 

التي يقف فيها الحّق في وجه الباطل. فاإذًا نحن ن�شتطيع الآن 

اأن نكون جنودًا للح�شينQ بالمحافظة على ما بذل الإمام 

الح�شينQ دمه في �شبيله.

• واهلل اإّن مجل�شكـــم هذا، اإن اأخذتـــم من معطياته، كنتم اأ�شعد 	

النا�ـــس. منذ اأثني ع�شر عامًا، نقيم هـــذه الذكرى، ونريد من 

وراء ذلـــك، اأن ُت�شتّغـــل الإ�شتغـــالل الح�شن. اأتعرفـــون اأّنه في 

بيروت، يقام للح�شيـــنQ مئة وثمانية ع�شر مجل�شًا؟ هذا 

كلـــه تاأ�ّش�س وهلل الحمـــد، ببركة هذا المجل�ـــس الذي تجل�شون 

فيه.

• بع�س ال�شباب البعيدين عن الدين، وعن �شيرة الإمام الح�شين	

Q، ومـــا اأكثـــر هوؤلء، ينكـــرون علينـــا حتـــى الآن، اإقامة 
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عا�شـــوراء، وي�شاألون ما الغاية منها وما الغر�س من النحيب؟. 

نحـــن ل ن�شتقبل عا�شـــوراء بالبكاء وبالنحيـــب، ولي�س هذا هو 

الهدف، فالإمام الح�شينQ نف�شه يبراأ من الدموع اإذا لم 

تترجـــم عملّيًا اإلى الإقتداء به وب�شيرته. من اأين يت�شّور هوؤلء 

الجهلة اأّنا نقيم عا�شوراء لنبكي؟ هل لأّنهم �شمعوا اأّن من نزل 

مـــن عينه دمع مثل جناح الذبابـــة َغَفر اهلل له ذنوبه ولو كانت 

مثل زبد البحر؟.

• فهذه المجال�س، على ل�شان النبّيP وقوله ال�شدق، �شتنت�شر 	

وترتفع، واأنتم ماأجورون بمحافظتكم عليها وح�شوركم، ولكن 

ب�شـــرط اأن تتخذوا من �شيـــرة الإمام الح�شيـــنQ عنوانًا 

لحياتكـــم. اإّن الإمـــام الح�شيـــنQ يعي�ـــس فـــي �شمير كّل 

اإن�شـــان؛ لأّن الظلم محيـــط بالنا�س من كّل جانـــب، واإذا ُذكر 

الظلم تذّكرنا المظلوميـــن، والإمام الح�شينQ هو  اإمام 

المظلومين. ولكّنه ما �َشَكت عن الظلم.

• كنت 	 اإن  ـــا  واأن ُين�شى،  ل   Qالح�شين الإمــــام  ــوم  ي اإّن 

اأتيت  حيث  التوفيق،  هــذا  على  �شبحانه  فاأحمده  توّفقت، 

الظروف  تتطّلبه  ح�شبما  المجال�س  فطّور   ،
)1(

ال�شيخ بهذا 

ك�شفت  الذي  ال�شريف  الحديث  م�شمون  هذا  اإّن  والع�شور. 

ابنته   P النبّي  اأخبر  حيث  ب�شدقه،  وحكمت  الأّيام،  عنه 

)1(  المق�شود به ال�شيخ عبد الوهاب الكا�شي، حيث اأتى به من العراق.
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O باأّن اهلل جاعل لولدها من يقيم عزاءه عامًا  فاطمة 

بعد عام وجياًل بعد جيل.

كالمه عن الروح الح�شينية عند ال�شباب في م�اجهة الأعداء 

وق�شّية مقاومة العدّو: 

• ولئن ا�شت�شهـــد الإمام الح�شينQ في ميدان المعركة يوم 	

كربال، فاإّن هذا الإ�شت�شهاد من اأقوى الدعائم لإنت�شار الحّق، 

لأّن المغلوب بالباطل غالب بالحّق ودولة الباطل �شاعة، ودولة 

الحّق اإلى قيام ال�شاعة.

• اإن ذكـــرى الإمام الح�شيـــنQ، اأيها الموؤمنـــون، يجب اأن 	

تظـــّل مثاًل يحتذى، ودر�شًا يردده الزمان، فتتلّقنه النا�شئة في 

البيـــوت، ويتدار�شه الطاّلب في المدار�ـــس، ويتذاكره ال�شعب 

فـــي الندوات، ويتدّرب عليه ال�شباب فـــي المع�شكرات، وبذلك 

ي�شلـــون اإلى اأهدافهم في الحياة. وفي ذلك وفاء للدين واأداء 

للواجـــب، ورعاية لالأمانة الملقاة علـــى عاتقهم، وتلبية لنداء 

الإمام الح�شينQ يوم كربالء.

• فخليق بنا، ونحن نعي�س اليوم ذكرى الهجرة، ونخو�س معركة 	

الم�شيـــر �شد اأعـــداء اهلل والإن�شانّية، اأن يهاجـــر كّل مّنا اإلى 

نف�شـــه وي�شاألها مـــاذا قّدمت لخو�ـــس هذه المعركـــة؟ وبماذا 

�شّحت في �شبيلها؟ علينا اأن ناأخذ من معطيات هذه الذكرى، 
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مـــا ينفعنا في حياتنا الحا�شرة. والجديـــر بالم�شلمين اليوم، 

اأن يمّثلوا الدور نف�شه الذي مّثله اأولئك، بالفناء في ذات الحّق 

الـــذي ترجموه اإلى اأعمـــال قائمة على الوفـــاء لدين اهلل، واأن 

تعي�س تلك المبادئ والقيم فـــي نفو�شهم واأفكارهم، ول �شّيما 

وهـــم يخو�شون معركـــة الم�شير �شّد اأعـــداء اهلل والإن�شانّية. 

فاأّي فائدة لذكرى الهجـــرة، اإذا لم تفّجر في النفو�س مكامن 

الخير، ومطاوي العّزة والرجولة؟

• لقـــد كانت القـــراءة قبل اأن نتعّرف علـــى الخطيب ال�شيخ عبد 	

الوّهـــاب الكا�شي، ب�شيطة ل تمّثـــل الغر�س الذي يريده الإمام 

الح�شينQ، كانت �شـــرف نحيب وبكاء. والإمام الح�شين

Q نف�شـــه يبراأ من الدموع، اإذا لم تكن �شخطًا ونقمة على 

الظلـــم والظالميـــن، اأو اإذا لم تكن تعبيرًا عـــن الحّق، والعمل 

بالحّق، تبداأ بنف�شك اأّوًل، ثّم ببيتَك ثانيًا، ثّم بمجتمعك ثالثًا.

• ن�شتعيد في اأفكارنا ذكرى عا�شوراء، فناأخذ من معطياتها، وما 	

اأكثرها! اإذا اقت�شرنا على اأخذ العبرة وعلى البكاء اأثناء اإقامة 

ذكـــرى م�شيبة كربالء، فال يكون في ذلك اإحياء لأمرهم، اإّل 

اإذا تفّجرت تلك الدموع ُحممًا على الظلم والظالمين، واإّل اإذا 

كانت تعبيرًا عملّيًا، وترجمًة عملّية.

• لي�ـــس من ال�شرورّي اأن يبقـــى الموؤمنون المنت�شرون على قيد 	

الحياة. اإّنهم يريدون من معركتهم مع خ�شومهم، اأن تنت�شر 
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كلمة الحّق ولو على ح�شاب اأرواحهم ودمائهم.

• لقد كان مجتمعًا مري�شًا، يباع بالمال الزهيد، ولم يكن اإيقاظ 	

الـــروح الن�شالّيـــة فيه، اإّل بعمـــل ا�شت�شهادّي فاجـــع. وهذا ما 

دفع الإمام الح�شيـــنQ لأن يقدم على عملّية الإ�شت�شهاد. 

وبذلك ن�شتطيع القول باأّن فاجعة كربالء، قد اأيقظت ال�شمير 

الإ�شالمـــي وانفعـــل بهـــا اإنفعـــاًل عميقـــًا، تحّطم معـــه الإطار 

الدينـــّي المزّيـــف، الـــذي كان يت�شتر بـــه الحكم الأمـــوّي؛ لأّن 

الغر�س الأق�شى لأهـــل البيت، لي�س اإّل الحفاظ على الإ�شالم 

كعقيدة ونظام.

• هذه المجال�ـــس، اأّيها الموؤمنـــون، مو�شم وفر�شـــة، ل تَدعوها 	

تمّر مـــّر ال�شحاب، وكّل �شنة تجتمعون وتتزّودون، ولكن مع كّل 

الأ�شف، اأ�شتطيـــع اأن اأقول، اأخ�شى اأن يذهب اأثر هذه الذكرى 

مـــن نفو�شكم، بعد م�شـــّي الع�شرة الأّيام من محـــّرم... فلتبَق 

هذه الذكرى في نفو�شكم، لتوا�شلوا الم�شيرة على نهج الإمام 

الح�شيـــنQ، لأّننا نحن مدعوُّون اإلـــى ال�شمود، فعلينا اأن 

نتابع الم�شيرة، ول نلّوث �شرف هذا الطريق. طريق ملوؤُه الحقُّ 

والعدل، ول حقَّ ول عدَل في �شواه.

رف�س الإنحرافات الأخالقية:

• الآن مبداأ يزيد وعقيدة يزيد، تتمّثل في بيوتكم اأّيها الموالون. 	



ا
��م

��
��

��
��

��
��

��

37

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

مـــا هو عمل يزيـــد المجـــون.. الخالعة.. الف�شـــق.. الفجور.. 

بهـــذا نريد اأن نحيي ما اأحيـــاه الإمام الح�شينQ؟ الإمام 

الح�شيـــنQ يقـــول مبّينـــًا الهـــدف  من ثورتـــه »اأّم���ا.بعد.

حييت،.ف���اإن.تتبعوني.
ُ
ميت���ت،.والبدعة.ق���د.اأ

ُ
ف���اإّن.ال�شّن���ة.ق���د.اأ

وتطيع���وا.اأم���ري،.اأهدك���م.�شبل.الر�ش���اد.وال�ش���الم« فلماذا كّل 

هذه النحرافات في مجتمعنا؟ لمـــاذا ال�شفور؟ اأين الحجاب 

والعّفة.؟..

في م�اجهة �شهام الإلحاد:

• تقول الدين رجعي؟ تعـــال وادر�س الدين ثّم ارمني بالرجعّية، 	

اإّنـــك اإذا در�شـــت الدين فلن ت�شتطيـــع اأن تتخّلـــى عنه. لكّنك 

تـــرى اأباك ي�شّلي وي�شوم ثّم يكـــذب وينحرف والطفل قدوته 

اأبـــوه، وياأتيني بع�ـــس الآباء �شاكين لـــي اأبناءهم مّدعين عدم 

القـــدرة عليهم، فاأقول لواحدهم )اأوًل اأنظر لنف�شك، هل اأنت 

م�شتقيم؟(.

»ه���ذه.ه���ي.ال�ش���الة..فال.تت�ش���ّور.اأن.يقيمها.اأحٌد.وه���و.غافل.عن.

معانيه���ا،.وه���و.يفّكر.بحقل���ه.اأو.ب�شيء.اآخر..اإّن.ه���ذا.يكون.قد.مار�س.

ال�ش���الة.بج�شم���ه،.اأم���ا.فكره.فلم.ي�شت���رك.بالعبادة،.ول���م.يتطّلع.اإلى.

اهلل..فالعي���ب.ف���ي.المتدّي���ن.ل.في.الدين...يقول���ون:.الدين.جمود..

متدّي���ن.يعن���ي.رجع���ّي!.رجعّي.لأّن���ه.ي�شّل���ي.وي�شوم؟.لأّن���ه.ل.ي�شرب.

الخمر؟.لأّنه.ل.يتعاطى.المنكرات؟لأّنه.يوؤّدي.الحقوق.والواجبات؟.
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لأج���ل.ذل���ك.فه���و.رجع���ّي..لكن.م���ن.التقدمّي؟.ث���ّم.هل.الدي���ن.ُوجد.

.وحا�ش���ر.وم�شتقب���ل؟.هل.في. لزم���ن.معّي���ن.حّت���ى.يك���ون.فيه.ما����سٍ

الحّق.ما�ٍس.وحا�شر.وم�شتقبل«؟.

يقولون اإن الدين قيد. هو قيد لأي �شيء؟ قيد لحيوانّيتك، حّتى ل 

تنجرف مع الهوى، وتتمّلكك الرغبات. هل هو قيد لالإن�شانّية؟ اإّنه ما 

جاء اإّل ليدعم الإن�شانّية، التي تاأبى عليك اأن تنجرف مع الهوى.

وفي مقام اآخر يقول: ما هي ال�شالة يا غافل؟ هل عرفت ال�شالة 

التـــي ت�شخر منهـــا ومن اأهلها؟ ال�شالة وقفة بيـــن يدي اهلل، ال�شالة 

حركـــة ج�شـــم تطّهر اإلـــى جانب روح متطّلعـــة اإلى اهلل. هـــوؤلء الذين 

مار�شوا العبادات مار�شوها باأج�شامهم ل باأرواحهم. ل ت�شخر، الذين 

جـــاءوا بال�شالة وفر�شوها على العباد، هم فوقي وفوقك. اأّول و�شايا 

دعـــوة الأنبيـــاء، واآخر و�شاياهـــم ال�شالة. لمـــاذا؟ لتبقـــى م�شدودًا 

ومرتبطـــًا بم�شـــدرك الأّول، مرتبطـــًا بم�شـــدر الخير وهـــو �شبحانه 

وتعالى. ترفعك ال�شـــالة اإلى حيث تهبط عليك روحانّية من ال�شماء. 

اأنت اإبن ال�شماء ول�شت ابن الأر�س.

اأين النا�س من الح�شينQ؟

•  ال�شّنـــة اأماتها بنو اأمّية فاأحياها الإمام الح�شينQ بدمه، 	

 Qوالبدعـــة اأحياهـــا بنـــو اأمّيـــة فاأماتها الإمـــام الح�شين

بت�شحيتـــه. والآن اكثركم يحيي ما اأحيـــاه بنو اأمّية، ويميت ما 
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اأحيـــاه الإمام الح�شينQ. يزيد كان ي�شّلي. اأقل التقادير 

كان ثّمـــة مظهـــر اإ�شالمّي في بيت يزيـــد، والآن لي�س في بيوت 

اأكثركم مظهر اإ�شالمّي، بهذا نريد اأن نجعل اأنف�شنا مع الإمام 

الح�شينQ ونقول يا ليتنا كّنا معكم؟.

• الــذي 	 ال�شالح  ولــكــّن   ،Qالح�شين الإمـــام  نحّب  نحن 

قتلناه  واإّنما   ،Qالح�شين الإمــام  به  نن�شر  لم  نحمله، 

في  وهو  الباطل،  عن  �شكتنا  لأّننا  الدين،  به  قتلنا  لأننا  به، 

بيوتنا.

• اأبكي على الإمام الح�شينQ، وولدي في البيت ل ي�شّلي؟ 	

وابنتي   Qالح�شين الإمام  على  اأبكي  البكاء؟  َوينفعني 
َ
اأ

تخرج �شافرة؟ اأنت تحارب الإمام الح�شينQ بال�شكوت 

عن هذه المنكرات والجرائم، وهي في بيتك تغّذيها بمالك، 

اأّيها الموؤمنون، ل يغّرنَّكم ال�شيطان. بحياتك. 

• اأّيهـــا ال�شـــاّب، اأنـــت الآن ت�شتطيـــع اأن تن�شر الإمـــام الح�شين	

Q...كّل مـــن تخّلـــف عـــن الدين فقـــد تخّلف عـــن الإمام 

الح�شيـــنQ، وكّل مـــن اعتنـــق الف�شق والفجـــور، فهو من 

حيث يريد اأو ل يريد، مع يزيد ومن اأعوان يزيد.

• اإّن ذرف الدمـــوع فيه اإعزاز لل�شخ�س الـــذي ُيبكى عليه، لكن 	

لي�ـــس هذا هو الغر�س، اإذا ا�شتعبر الإن�شان، وبكى على الإمام 

 ،Qوكان ي�شير في خّط معاك�س للح�شين ،Qالح�شين
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فاأّي فائدة من تلك الدمـــوع؟ اإّن الإمام الح�شينQ نف�شه 

يبراأ من تلك الدموع.

• الم�شاألـــة ل تكّلفكـــم اأكثر مـــن اأن تحافظوا علـــى دينكم، 	

ـــري قبل اأن  ، اأن تقـــول لإبنتك ت�شتَّ اأن تقـــول لإبنـــك �شـــلِّ

تحرقـــك فـــي الدنيا قبل الآخرة. هذه هـــي ن�شرة الإمام 

.. Qالح�شيـــن

كالمه ح�ل ق�شّية الإمام المهدّي|:

• ومـــن هنـــا يـــزول الإ�شتغـــراب، عندمـــا نجد فـــي التاريـــخ اأّن 	

ي  المهدّي| يعلن ثورته، ويجعـــل �شعار ثورته)يا لثارات جدِّ

الإمـــام الح�شيـــنQ(؛ ذلـــك لأّن ثورة المهـــدي|، هي 

الف�شل الأخير من ف�شول ثورة الإمام الح�شينQ. لذلك 

ريق دم 
ُ
يعلنهـــا فـــي مّكـــة، ويفّجر الثورة مـــن كربالء، حيـــث اأ

النبّوة فيها.

• المهـــّم اأّن الدين بداأ بمحّمدP، و�شيعود اإلى الحياة على يد 	

.Pرجل من اآل محّمد

• اإّن الدين ل يرتفع علمه في الأر�س، اإّل بمحّمد واأهل بيته. فكما 	

اأّن الدين �شتعود اإليه عّزته على يد مهدّي اآل محّمد|...

• اإّن مهدّي اآل محّمد| ي�شتطيع اأن يعيد للحّق عّزته وكرامته، 	

بعد اأن تمتلئ الأر�س بالجور.
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الدع�ة للجهاد وتعبئة الروح الجهادّية:

• فالإمـــام الح�شيـــنQ اأعطانا �شـــورة عظيمة عـــن الحّق، 	

ف�شّحـــى فـــي �شبيل الحّق، والحـــّق بعده اأمانة فـــي اأيدينا؛ لأّن 

الإمام الح�شينQ ما ثار اإّل ليقّدم لالأجيال المثل الخالد، 

فـــي الت�شحية والفـــداء، وليفهم الأجيال المتعاقبـــة، اأّن الأّمة 

التـــي تكتب تاريخها بالـــدم، لن تقهر ولن تـــزول من الوجود، 

ما دامـــت هذه الأّمة تعطي الموت، ما ي�شاء من ال�شهداء، وما 

دامت تقف من الموت، موقف ال�شمود والكبرياء.

• اإّن راأ�س مال هذه التجارة مع اهلل، هو الجهاد في �شبيله بالمال 	

والنف�س، والتجارة مع اهلل لن تبور ولن تخ�شر، فاهلل ما ندبك 

للتجـــارة معه اإّل لتربح عليـــه، ل ليربح عليك. هو غّني ل يريد 

ربحًا فالتجارة معه ربحها م�شمون.

• اأكثـــر ال�شباب قد يظّنـــون اأّن الإمـــام الح�شينQ مغلوب، 	

 Qمهـــزوم، اأّن الإمام الح�شين Qاأّن الإمام الح�شين

انك�شر في المعركـــة، اإّن اأّول �شيء يجب اأن يفهمه ال�شباب هو 

اأّن.المغل���وب.بالباطل.غالب.بالح���ّق. وال�شيء الآخر، اإذا اأنت 

قلت، اأو الإمـــام الح�شينQ قال: اإّني اأنـــا المنت�شر، فهل 

تتجاوز الحقيقة؟.

• الإمام الح�شيـــنQ لّما قال يوم العا�شـــر: هل من نا�شر؟ 	

هـــل كان يخاطب اأهل الن�شرة من جي�ـــس عمر بن �شعد، وهو 
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يعلم اأنه جاء ليقتله؟ هل كان يقول للقوم )تعالوا وخّل�شوني( 

وهـــو يراهـــم وقد امتـــدت اإليه �شيوفهـــم. اإّنه حيـــن األقى تلك 

الكلمة كان يخاطب بها الأجيال، كاأّنه يقول لهم اإّني اأنا فتحت 

لكم الباب اإلى الإنت�شار، فهل من نا�شر للدين؟

• ولذا �شيتحّمل اأهل الحّق كلَّ م�شوؤولّية مهما كّلفتهم، ول تدخل 	

العواقب في ح�شابهم، ول يبتغون من وراء دفاعهم ون�شالهم، 

اأن ينت�شـــروا فـــي الحياة، اأو اأن يعي�شوا ب�شعـــادة وهناء، واإّنما 

اأكبـــر هّمهم اأن تنت�شر كلمة الحّق، ولو على ح�شاب اأرواحهم. 

وطّيبـــات الحياة التي يلتم�شها الآخـــرون، بعيدة كّل البعد عن 

اأخالقهم.

• علـــى هذا الأ�شا�ـــس، قامت معارك الحّق �شـــّد الباطل. وحمل 	

الموؤمنـــون فيها لواء الحّق منذ الِقـــدم، ملّطخًا بدم ال�شهادة، 

ليقّدموا لالأجيال المثل الخالد في الت�شحية والفداء، ليفهموا 

الأجيـــال المتعاقبـــة، اأّن الأّمـــة التـــي تكتـــب تاريخهـــا بالدم، 

ل يمكـــن اأن ُتقهـــر، ول يمكـــن اأن تزول من الوجـــود، ما دامت 

تعطي الموت ما ي�شاء من ال�شهداء، وما دامت تقف من الموت 

موقف ال�شمود والكبرياء. والحّق بعُد في اأيديهم اأمانة، ومن 

حّق الأمانة الإحتفاظ بها، ولو على ح�شاب المهج والأرواح.

• فالذي يجـــب اأن نجنيه مـــن اإحيائنا لذكرى الإمـــام الح�شين	

Q، فـــي كّل منا�شبـــة، هـــو اأن نّت�شـــل بـــه عبـــر الفا�شـــل 



ا
��م

��
��

��
��

��
��

��

43

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

الزمنـــّي، ات�شاًل عقائدّيًا ل عاطفّيًا، بمعنى اأن يتحّول الإمام 

الح�شينQ في قلوبنا وعقولنـــا، اإلى قّوة عمل تدفعنا اإلى 

تجديد �شلتنا باهلل، �شلة خال�شة من كّل �شائبة، وتدفعنا اإلى 

الت�شحيـــة على كّل �شعيد، من اأجل الحّق والعدل، لنكون اأهاًل 

للن�شـــر من عند اهلل، كما قـــال: {ٿ ٹ   ٹ ٹ 

.
)1(

ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ}
• اإذًا نحن بعد هذه المحنة، وبعد هذه الأّيام ال�شوداء، علينا اأن 	

ن�شتعيـــد حّقنا، علينا اأن نعيد للّديـــن هيبته في اأجواء الحياة، 

علينـــا اأن ن�شتـــرّد من الحـــّق ما فـــات. لأّننا نحـــن ورثة حملة 

اللواء، نحن ورثة الموؤمنين الأّولين، نحن اأتباع �شادات الأّولين 

والآخرين، ل اأتباع من عافهم الدهر ولفظتهم الأّيام...

الإ�شالم  اإيران  في  المظّفرة  الإ�شالمّية  الث�رة  في  له  كالم 

والتي كانت ما زالت في بداياتها، قال:

• اأّيها الإخوان، هذا اليوم هو الأخير، واأ�شاأل اهلل اأن يعيد علينا 	

هذه الذكـــرى، والإ�شالم قد بلغ العـــّزة والمنعة، ببركة الثورة 

الإيرانّيـــة، اإن �شاء اهلل، بقيادة الإمـــام الخمينّي}، ن�شاأل 

اهلل �شبحانـــه وتعالى، اأن ين�شره بن�شره. ول �شّك باأّن الن�شر 

ل يكون اإّل من عند اهلل. ولكّن اهلل يريد مّنا قبل اأن ين�شرنا، 

)1(  �شورة غافر، الآية: 51.
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اأن نن�شره واأن نن�شر دينه.

• وقـــال مخاطبًا اأحد الأ�شخا�س الـــذي ا�شتكى اإليه على اأولده: 	

الإم���ام. نه���ج. اأولدك.فليتبع���وا. تنج���و.وينج���و. اأن. اأردت. »اإذا.

الخمين���ّي.بدل.التلهي.بالأحزاب.الي�شارّية« اأي ادفع بهم نحو 

خّط الإمام حّتى ال�شت�شهاد.

3ـ االهتمام بجيل الشباب:

لقـــد كان ال�شيخ ح�شين معتوق} ُيولي اهتمامـــًا كبيرًا بعن�شر 

ال�شباب، كونهـــم ال�شريحة الأكثر فعالّية وحركّيـــة في المجتمع؛ ولذا 

�ـــس جل�شـــات اأ�شبوعّيـــة مـــع ال�شباب لالإّطـــالع على  فقـــد كان يخ�شّ

ة واأّنهم كانـــوا عر�شة لالنحراف ب�شبب  حاجاتهـــم وم�شاكلهم، خا�شّ

الهجمـــة المارك�شّيـــة والي�شارّيـــة في ذلـــك الوقت، حيـــث الإغراءات 

والمفا�شـــد، و�شيطـــرة الأحـــزاب العلمانّية. ما حدا بال�شيـــخ اأن يكون 

�س اأوقاتًا  دائمـــًا بمواجهتهم، وهذا ما جعله في اأكثر الأحيـــان يخ�شّ

كبيـــرة لتفنيـــد مزاعـــم ال�شيوعّييـــن والعلمانّيين، ومـــن ناحية اأخرى 

توعية ال�شباب من هذه المفا�شد. 

• ففي حديث له عن دور المعّلـــم واأثره على ال�شباب والمجتمع: 	

»ه���ذا.اإذا.كان.المعّل���م.غيرم�شتقي���م.واإذا.كان.�شيوعّي���اً.فاإّن���ه.

يتجاوز.كّل.القيم.لن�شر.اأفكاره،.لقد.ُنقل.اإلّي.اأّن.اأحدهم.ياأتي.

اإلى.التلميذ.وَيِعُده.بترفيعه.في.الإمتحان.اإذا.�شار.�شيوعّياً«.
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وفي مجـــال اآخر قال: »اإّنني.اأق���ول.لك���م.الآن،.اإّن.القريب.العاجل.

�ش���وف.يك�ش���ف.لكم.ع���ن.حقيقة.ه���ذه.الأح���زاب،.وحينئ���ٍذ.�شتعي�شون.

نقطة.تحّول،.قهراً.عنكم،.�شئتم.اأم.اأبيتم«.

 وفـــي خطـــاب مبا�شر لل�شبـــاب في م�شجـــد الغبيري يقـــول: »اأّيها.

ال�شاّب:.�شوف.تلم�س.الأمر.بيديك.غداً،.وتقول:.اآخ،.يا.ليتني!.وتع�ّس.

يديك..وحينئٍذ.تعي.من.هو.رجل.الدين..رجل.الدين.هل.يريد.منك.

»طحنة«؟.هل.يريد.منك.اأن.تم�شي.وراءه؟.هل.يطلب.منك.غاية؟...

يقول.اإمامك.)�شديقك.من.�شدقك.ل.من.�شّدقك(..من.قال.عنك.

اأع���وج،.فق���ل.هذا.ُيتتبَّع،.ويريد.الخير.ل���ي..اأّما.من.قال.لك.اأنت.خير.

النا�س.في.حين.اأنت.فا�شد،.فهذا.كّذاب.يريد.ا�شطيادك«.

ومـــن توجيهاته:»لقد.جاء.الإنحراف.الي���وم،.ودخل.البيوت،.باإ�شم.

الثقاف���ة،.باإ�ش���م.الح�ش���ارة،.وه���ي.ح�ش���ارة.مادّي���ة،.ولكن.اأي���ن.اأ�شبح.

الإن�ش���ان.ف���ي.ظ���ّل.هذه.الح�ش���ارة؟.هل.حفظ���ت.لك.ه���ذه.الح�شارة.

اأمنك.وا�شتقرارك.اأّيها.الم�شكين؟

اإّن.م���ا.ن�شه���ده.الي���وم.م���ن.اإنع���دام.الأم���ن.والإ�شتقرار،.م���ا.هو.اإّل.

نتيج���ة.لما.جاءتن���ا.به.الح�شارة.الغربّية،.وهي.ف���وق.ذلك،.ما.جاءت.

اإّل.لتق�شي.على.دينك،.وعلى.ارتباطك.باهلل،.لأّنك.ما.دمت.مرتبطاً.

باهلل.فلن.يقووا.عليك..هم.اأ�شعف.ما.يكونون.في.جنب.اهلل.

لقد.غزوك.فكرياً.اأّوًل،.ثّم.غزوك.اقت�شادّياً،.ثّم.غزوك.ا�شتعمارّياً،.

واأخيراً.اأخذوك.من.بين.اأيدينا،.وانت�شلوك.من.اأح�شان.اأبيك.واأّمك..
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لق���د.ف�شل���ك.الإ�شتعمار.الفك���رّي.قبل.كّل.�شيء.ع���ن.دينك،.وهذا.هو.

منه���ج.الدرا�ش���ات.ال���ذي.يرافق.الول���د.منذ.حداثته،.خي���ر.دليل.على.

ذلك.

اإّنن���ا.نقول.ل���ك.اأّيها.المخدوع:.اإذا.ح�شلت.عل���ى.دنياً.من.ورائهم،.

ف���ال.كالم،.ولكن���ك.ت�شب���ح.خال���ي.اليدي���ن.م���ن.دني���ا.وم���ن.اآخ���رة،.

وي�شتمّرون.في.ال�شحك.عليك.وخداعك.اإلى.اآخر.الأمر.

باإ�ش���م.الثقاف���ة،.باإ�ش���م.المدنّي���ة،.م���ع.الأ�ش���ف،.والتاري���خ.اأمامن���ا،.

والتاري���خ.كفيل.باأن.ي�شّجل.لالإن�شان.كّل.ما.يعمله.في.حياته..ونحن.

واإّياكم.على.الطريق،.ولكن.يا.اإخوان،.ن�شيحة.من.�شخ�س.ل.يحمل.

حق���داً.عل���ى.اأحد.ول.يريد.اإّل.الخير.للجميع،.لأن���ي.بلغت.�شّناً.ودوراً.

ل.اأرجو.فيه.اإل.اهلل،.ول.اأخاف.اإل.اهلل«.

وفـــي حديـــث اأبـــوّي للنا�س بعـــد مقتل عـــّدة عنا�شر مـــع الأحزاب 

ون. الي�شارّيـــة قـــال: »نحن.ل.نري���د.اأن.نخ�شرك���م،.واهلل.حت���ى.الحزبيُّ

الذي���ن.ذهب���وا.وُقتل���وا.نح���ن.خ�شرناه���م..نح���ن.ل.نتنّك���ر.لل�شخ����س.

بمج���ّرد.اأن.يذهب.وي�شير.حزبّياً،.نحن.نبقى.معه.اإلى.اآخر.الطريق،.

طمع���اً.بعودت���ه.اإلينا؛.لأّننا.نحن.منه.وهو.مّن���ا..ل.تجعلوا.مّنا.اأعداء.

لك���م..نح���ن.اأع���داء.الأعم���ال.ال�ش���اّذة،.لكّن.قلوبن���ا.محترق���ة.عليكم« 

وقال: »الآن.اأن���ت.عندما.تم�شي.وراء.واحد.من.هوؤلء.الذين.تزّعموا.

ال�ش���ارع.الي���وم،.اأنظر.م���ا.هي.غايته،.هل.�شحيح.اأن���ه.طالب.حّق؟.هل.

�شحيح.اأّن.قلبه.محروق.على.ال�شعب.كما.يّدعي؟.نحن.نطالبكم.باأن.
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يك���ون.لك���م.الوعي.الكاف���ي.فتحا�شبوا،.ول.تنحرف���وا.وتنجرفوا.وراء.

عواطفكم،.فّكروا.قبل.اأن.تنقلوا.اأقدامكم«.

4- دوره في أحداث لبنان المؤلمة ومكافحة اإللحاد

فقـــد انطلقت �شرارة الحرب الأهلّية في لبنان في ني�شان 1975م، 

و�شـــار ال�شباب َوقودًا لأتون هذه الحـــرب التي ح�شدت الآلف منهم، 

لكّن ال�شيخ ح�شين معتوق} وبب�شيرته النافذة، قاَم بحملٍة عنيفة 

�شّد الأحزاب التي كانت ت�شوق ال�شباب اإلى الحرب بال هدف.

• كمـــا واإّنه كان يوؤلمه اأن تتحّول قـــرى جبل عامل، في فترة من 	

الزمن وهي الأر�س التـــي حملت اأمانة الر�شالة قرونًا عديدة، 

اإلى م�شـــرح لهذه الأحزاب الُملحدة، بحيث اأ�شبح للنا�س اآلهة 

مبتدعة ُتعبد من دون اهلل. 

فقـــد كان دائمًا يقول للنا�س اإّن العـــدّو الأّول للبنان وللم�شلمين هو 

)اإ�شرائيـــل( وكان يوؤّكد دائمـــًا على اأّن قتـــال )اإ�شرائيل( واجب على 

جميـــع الم�شلميـــن وكاّفـــة اللبنانّييـــن، لأّنها العـــدّو الحقيقـــّي والعدّو 

الوجودّي للبنان ككيان وللم�شلمين كاأّمة.

وفي نقا�شه مع الأحزاب كان دائمًا يطلب منهم العودة اإلى الأ�شالة 

واإلـــى القيم الإن�شانّيـــة واإلى تعاليم الدين الحنيـــف، ففي حفل تاأبين 

المغفـــور له الحاج علّي م�شيم�س في كفر�شير في اأّيار 1972م، واأثناء 

وجـــود ممّثلين عن قيادات الأحزاب دعا اأهل الأحزاب اإلى العودة اإلى 
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الإ�شـــالم وترك ما اعتنقوه من مبادئ غريبة، واأن يكّفوا عن الت�شليل 

والإّدعاء بـــاأّن مبادئهم ت�شير جنبًا اإلى جنب مـــع الإ�شالم، فالإ�شالم 

نظـــام متكامـــل ل يحتاج اإلى ُمتّممـــات. ومّما قاله: »اإّن.ه���ذه.المبادئ.

الغريبة.ل.َتعدو.كونها.تراقيع،.وثوب.الإ�شالم.ل.يقبل.الترقيع«.

وفـــي موقف اآخـــر، في حزيـــران 1976م، في بلدة �شيـــر الغربّية، 

واأثنـــاء ذكرى اأ�شبوع اأحد المقاتلين الذين �شقطوا في معارك بيروت، 

وقـــد تناف�شت الأحزاب في ح�شد كّل ما لديها من قّوة في تلك البلدة، 

وعلـــى راأ�شهم قادتهـــم، لال�شتراك في هـــذه المنا�شبـــة، يومها وقَف 

قائـــاًل: »اإّن.الثورة.الحقيقّي���ة.ل.يمكن.اأن.ُت�شتمّد.اإّل.من.ثورة.الإمام.

الح�شي���نQ،.ولقد.َغدونا.به���ذا.التراث.العظيم،.ول.نحتاج.لمن.

ير�شدنا.اإلى.المواقف.الثورّية«.

وبالرغم من �شّدة األمِه لنحراف ال�شباب و�شلوكهم في كّل م�شلك، 

كان ل يياأ�ـــس من هدايتهـــم وعودتهم اإلى الطريـــق الم�شتقيم، ولهذا 

فقد كان يخاطبهم بل�شان الأب الروؤوف الذي يمتلئ غيرًة على اأولده، 

واإّن نظرًة �شريعة اإلى ُخطبه ومقالته توؤّكد هذا المنهج، وبالفعل فقد 

كان لـــه الأثر الكبير في تراجع عدد كبير من ال�شباب عن معتقداتهم 

الزائفة.

 وقـــد �شّرح في بع�س خطبه قائاًل:»نحي���ي.ذكرى.الإمام.الح�شين

Q.ث���ّم.اإذا.ذهبت.ع�شرة.محرم،.اإذا.بنا.نرجع.اإلى.�شيرتنا.الأولى،.

ونرج���ع.اإلى.محارب���ة.المجال�س،.ومحاربة.هذه.الذكرى؟.ل.اأريد.اأن.
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اأ�شّم���ي.الأ�شخا����س،.ول.اأريد.اأن.اأ�شارح،.ول.اأريد.اأن.اأتخذ.من.الكالم.

�شالح���اً..ق���د.ي�شطّرني.الموق���ف.لأن.اأ�شتعمل.غير.ال���كالم.لكّل.من.

يق���ف.في.طريق.هذه.الذكرى.ويحاربه���ا..والذين.اأعنيهم.ي�شمعون،.

اإّنم���ا.اأعن���ي.اأ�شخا�شاً.مخ�شو�شي���ن.قد.ياأتي.اليوم.ال���ذي.اأ�شّرح.فيه.

باأ�شمائه���م« وكان بذلك يعني بع�س الحزبّيين العلمانّيين الذين كانوا 

يتطاولون على الدين ويطالبون باإلغاء المجال�س العا�شورائّية.

5-شخصيّته وكفاءاته

ينقـــل جميـــع من عاي�ـــس ال�شيخ ح�شيـــن معتـــوق}، الكثير من 

ال�شفات الإن�شانّية والقيادّية والروحّية الأبوّية، فهو كان:

اأ-  يتمّتع بقّوة ال�شخ�شّية ونفوذها.

ب - الح�شا�شّية وال�شعور الُمرهف، و�شفافّية النف�س، والذوق الذي 

َيزُن به كّل ما يجري حوله.

ج - التوا�شع الذي كان فيه َطبعًا ل َتطّبعًا، اإذ كان اأ�شّد ما ُينّفره 

تلك الهالة التي يحيط بها البع�س نف�شه، وكان يكره الألقاب 

وخا�شة المطّولة فيها. 

مرموقة،  ب�شاعرّية  يمتاز  وكان  الأدبّية،  والروح  الأريحّية   - د 

تتحّول  مجال�شه  كانت  بحيث  والأدب،  ال�شعر  طرائف  ويتذّوق 

جل�شات  كونها  عن  ف�شاًل  اأدبّية،  ندوات  اإلى  الأحيان  بع�س 

مذاكرة علمّية وفكرّية.

والحوادث  الطرائف  من  فيها  اأودع  التي  القوّية  الذاكرة  هـ- 
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اأو  يراها  و�شغيرة  كبيرة  كّل  على  للتعليق  يكفي  ما  التاأريخّية 

ي�شمعها، فتراه يذكر لكّل منا�شبة نكتة اأو طريفة تالئمها بحيث 

ل يمّل ال�شامع من مجل�شه واأحاديثه، ولقد كان يحيط اإحاطة 

تاّمة بتاأريخ جبل عامل وكثير من اأحداثه التي لم تجد الطريق 

عن  نقاًل  يحفظه  ما  خالل  من  وذلك  الكتب،  في  الن�شر  اإلى 

ة جعلته يتمّيز بفكر مو�شوعّي  الجيل الذي �شبقه. وهذه الخا�شّ

بحيث غدا دائرة معارف حّية.

ة عند  و - الت�شّدد والحتياط في الأمور التي ت�شتدعي ذلك وخا�شّ

ال�شبهات.

ز - الجراأة في قول الحّق من غير اكتراث بالعواقب ومهما كان 

الباطل في مقابله قوّيًا.  

ح - عّزة النف�س وكبرها، فلم َينحِن لمخلوق في اأكثر الأّيام تعا�شًة، 

حّتى لَتَخاله الجبل الأ�شّم،اأنفًة و�شموخًا.

ط - الذكاء وح�شور البديهة، وهذه ال�شفة كانت تظهر وا�شحة 

وكان  والعقائدّية،  الفكرّية  الق�شايا  حول  الجدل  َجَل�شات  في 

يتمّيز بخا�شة ا�شتدراج الخ�شم، حيث ُيلقي عليه بع�س الأ�شئلة 

على  المطلوبة  بالنتيجة  الإدلء  اإلى  عنها  الإجابة  تجّره  التي 

مع  مجادلته  في  �شقراط  به  ي�شتهر  كان  اأ�شلوب  وهو  ل�شانه، 

ال�شف�شطائّيين قديمًا، وفي ع�شر ال�شيخ كان اآية اهلل العظمى 

ال�شّيد اأبو القا�شم الخوئّي م�شهورًا بهذه الطريقة.  
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ول نن�َس اأبدًا �شغفه وتعّلقه وولَءه ال�شديد لأهل البيت R، ولقد 

ـــة اإلى كفاح اأميـــر الموؤمنين Q، بحيث كان  كانـــت له نظرة خا�شّ

دائمـــًا يتاأّلم لل�شبر الذي كان الأمير Q ماأمـــورًا به، ولرّبما هذا 

الموقـــف منه يلتقي مع موقف اآية اهلل العظمى ال�شيد مح�شن الحكيم 

} الـــذي كان دائمـــًا يتحّدث عنه، وهـــو اأّن ال�شّيد الحكيم بالرغم 

مـــن تاأّثره البالغ بم�شيبة كربالء، كان يبدو منه التاأّثر ب�شكل اأبلغ في 

ليلـــة الواحد والع�شرين مـــن �شهر رم�شان، وهي ليلـــة ا�شت�شهاد اأمير 

الموؤميـــن Q، فقـــد َدَخل عليه مـــّرة في تلك الليلـــة، ووجده يبكي 

بـــكاًء ُمّرًا، فت�شاءل عن �شّر ذلك التاأّثر البليـــغ مع اأّن م�شيبَة كربالء 

اأمـــرُّ واأدهـــى؟! فاأجابه ال�شّيد الحكيـــم: اإّن اأهَل الطّف قـــوم ُزّفوا اإلى 

م�شارعهم في موكـــٍب اأ�شبه بمواكب الأعرا�س، واأّمـــا اأمير الموؤمنين 

Q فقد ظّل يعاني �شبرًا اأمرَّ من الموت طوال ثالثين عامًا.

- يقول عنه المرحوم ال�شيخ بدر الدين ال�شايغ: »اإّن.ال�شيخ.ح�شين.

معت���وق.كان.مث���اًل.للعل���م.والتق���وى.والإيمان،.فهو.ا�شتط���اع.بالرغم.

م���ن.�شّدة.فق���ره.اأن.يبهَر.اأقران���ه.بالبحث.والدر����س.والمذاكرة،.وهو.

عالمة.فارقة.بين.كّل.اأقرانه..«

- يقـــول عنه المرحوم ال�شيـــخ ح�شن محّمد الع�شيلـــي: »المرحوم.

ال�شي���خ.ح�شي���ن.معت���وق.كان.ن���واة.الخي���ر.لكثي���ر.م���ن.الموؤ�ّش�ش���ات.

الخيرّية..«

- ويقول عنه المرحوم ال�شّيد محّمد علّي اإبراهيم: »ال�شيخ.ح�شين.
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.لم�شاع���دة.الَطلَبة.في. معت���وق.وبالرغ���م.من.فق���ره،.فق���د.كان.َيه���بُّ

النجف.الأ�شرف..بما.لديه.من.اإمكانّيات.وا�شتطاعة...«

- ونقـــل الحاّج اأبو اأديب ال�شايغ من بلـــدة الق�شيبة: »اأّن.�شماحة.

.بال�شعر،.وكان���ا.ينظمان. ال�شي���خ.ح�شي���ن.معت���وق.كان.ل���ه.ذوق.خا����سّ

ال�شعر.�شوّياً،.وقال.باأّن.ال�شيخ.كان.لديه.�شجاعة.وجراأة.قّل.نظيرهما.

ف���ي.ذل���ك.الوقت،.فه���و.كان.يواجه.الأحزاب.الُملح���دة.ول.يخاف.في.

اهلل.لومة.لئم«.

الروح الجهادّية والدعوة للمقاومة  

يقـــول } »فم���ا.عل���ى.الم�شلمي���ن.ف���ي.ه���ذا.الج���ّو.الم�شح���ون.

بالغي���وم،.اإّل.اأن.ي�شتعي���دوا.اإل���ى.اأذهانهم،.�شورة.حّي���ة.من.�شور.هذه.

الذك���رى،.وي�شتفي���دوا.م���ن.معطياته���ا،.لخو�س.المعركة.م���ع.العدّو.

ال���ذي.اعتدى.على.مقّد�شاتنا،.وا�شتل���ب.مّنا.حرّيتنا.وكرامتنا..علينا.

اأن.نخو�شها.معركًة.فا�شلة.بالعرق.والدم.وال�شالح،.مع.العدّو.الغادر.

ال���ذي.ل.يع���رف.ال�ش���الم.القائم.عل���ى.الع���دل،.والحرّي���ة.والم�شاواة..

والم�شلم���ون.الي���وم،.يطالبه���م.دينه���م.ف���ي.�شّت���ى.بق���اع.الأر����س.اأن.

يكون���وا.اأقوياء،.واأن.يحاربوا.موا�ش���ع.ال�شعف.من.نفو�شهم،.حتى.ل.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ي�شت�شلم���وا{ھ   ول. يهن���وا.

.
)1(

ڭ}«

)1(  �شورة اآل عمران، الآية: 139.
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6- آثاره

بالرغم مّما كان يمتاز به ال�شيخ ح�شين معتوق من الدرجة العلمّية 

العالية، و�ِشَعة الإّطـــالع و�شمولّية الفكر، ومتانة القلم والأ�شلوب، فاإّن 

م�شاغلـــه وم�شوؤولّياته واهتماماته الكثيرة التـــي كان ينوء بحملها، لم 

تترك له فر�شة التاأليف والن�شر.

ويوجـــد بيـــن كتاباته الكثير مـــن الكتابات المتفّرقـــة ت�شلح للفرز 

ه. والن�شر في كتب ينفرد كّل منها بالمو�شوع الذي يخ�شّ

ومن آثاره:

- العديد من الُخطب الح�شينّية وهي ُخطب توجيهّية تمتاز بالوعظ 

.R والدعوة اإلى اللتزام بنهج اأهل البيت

- مجموعة من المقـــالت والخطب العاّمة التي يكثر فيها التحليل 

حول العبادات.

- كتابـــات متعـــّددة في اإمامـــة اأمير الموؤمنيـــن Q وفي تحليل 

م�شكلة الخالفة.

ة. - كتابات وُخطب في المنا�شبات المهمَّ

- كتابات في تف�شير �شورة الفاتحة.

- كتابات يتناول فيها بع�س المفاهيم الإ�شالمّية.
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اأّمـــا اأثناء درا�شته في النجف الأ�شرف، فـــاإّن لل�شيخ ح�شين معتوق 

تقريرات فقهّية واأ�شولّية، وقد ُن�شر جزء منها، وهي: 

- كت��اب: املرجعّي��ة الدينّي��ة العليا عند الش��يعة اإلمامّية: 
وهـــو عبـــارة عـــن ر�شالة قّيمة تقـــع في �شتيـــن �شفحـــة، يتعّر�س فيها 

بال�شرح والتحليل لمن�شب المرجعّيـــة وظروفه وكيفّية ت�شّدره وحمل 

م�شوؤولّياتـــه. وهـــذه الر�شالـــة كانـــت ذات تاأثيـــر كبير من حيـــث اإّنها 

ق�شـــت على الأمّية الملحوظة لدى النا�س اآنذاك فيما يعود اإلى معرفة 

خ�شائ�ـــس من�شـــب المرجعّيـــة، وقد تـــّم طبعها عـــام 1970م، وهو 

العـــام الذي كانت فيه خ�شارة العالم الإ�شالمّي المرجع الأعلى ال�شّيد 

مح�شن الحكيم}.

- كتاب: منهج الدعوات يف أعمال ش��هر رمضان املبارك من 
األدعي��ة والصلوات: وقد تّم في هذا الكتاب جمع كاّفة اأعمال �شهر 

رم�شان المبارك من اأدعية و�شلوات وزيارات.

اإلنتاج الشعرّي:

- احتفظـــت مجّلـــدات مجّلـــة العرفان بعـــدة ق�شائد مـــن �شعره، 

وكذلك »م�شتدركات.اأعيان.ال�شيعة«.

ويـــدور �شعـــره القليل - الذي و�شـــل اإلينا - حـــول محورين: مديح 

اآل البيـــت، والغـــزل، فـــي عبارته عذوبـــة، وفـــي قوافيه �َشَجـــن، وفي 

اإيقاعاتـــه تدّفق يج�ّشـــده غزله ب�شفة خا�شة، علـــى اأّن للوطنية مكاًنا 
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في منظوماته. �شعره مـــن الموزون المقّفى على الرغم من معا�شرته 

للتمـــّرد على ال�شكل التراثّي للق�شيدة في العراق ولبنان - حيث عا�س 

ة. - خا�شّ

عناوين القصائد:

• هيهات ال�شلّو.	

• اأكّلف نف�شي.	

• يا اأيُّها الوطن المحبوب.	

• ال�شاعر الفّذ.	
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هيهات السلّو.
ــَن الــعـــــدِل اأّنــهـــــم يـــــوَم بــاُنــوا ـــ وناُموااأِم القـريَح  جفـنـَي  اأيـَقـظوا 

ِذمــامــًا لـي  رَعـــْوا  ومـا  ِذمـــامرّوعـونـي  وللـمحـبِّ  ــم  ــواُهـــ ـــَ ن فـــــي 

وقلبي تـــذوُب  ُمهَجتـي  ــم وغــــرامتــــَـركـــــوا  ــهـــ مــــِـــلـــوؤُه لـــــــوعـــٌة بـــ

بــفــوؤادي هـنـا  فهـم  عـلـيـهْم  اأقاُموال  اأم  تـرّحَلوا  كـانـوا  حـيُث 

فــغــدْونـــــا بـيـننـا  الـــــحـــــبُّ  ــــَد  اأجــ�ــشـــــاموحَّ ــهـــــا  َتــ�ــشــمُّ ــبٍّ  حـــ روَح 

الليالي جــنـــــْتــُه  بـمـا  ُنبـالـي  ــيـــــه بـــــيـــــنــنـــــا الأّيــــــامل  تــــــــْت فـــ
َ
واأ

وِداٌد النفـو�ِس  فـي  �ــشــحَّ  ـــامواإذا  ــــــٌل ومـــقــــ ــــــرحُّ فــــ�ــــشـــــــــواٌء َت

ــــاٌء ري ـــــوِداَد  ــــــ ال خـــــــالـــَط  ال�شالمواإذا  ــــوِداِد  وال الـحـبِّ  َفعـلى 

مـا اإذا  الـمحـبِّ  �شـفقُة  ـــِه الأوهــــــامخ�شـرْت  ـــاِئ ــي وفــــ ـــ ـــْت ف لـــعـــِبَ

خــــرى
ُ
ـــولَء واأ ــُم الــــ �ِشهامتـــــــارًة ُيــحــِكـــ يـديـِه  فـي  الـــــودَّ  تف�شـُم 

عتـابًا طـوْينـا  قـد  اأحـّبائي  الأقـــــالميـا  نــ�ــشـــــَرُه  ت�شطـيُع  لـي�س 

ــاٍء اإخـــ حــقـــــوَق  لكـم  الــكــراموحفـْظنـا  الـحقـوَق  َتــحــَفــُظ  وكـــذا 

أكّلف نفسي
�شاعٍة �شـبَر  عـنُكـُم  نف�شـي  وغراُمهااأكّلُف  حـبُّهـا  ــَى  ــاأب وي فــتــاأبــَى 

َمراُمهـاوكـيف تطـيـُق ال�شـبَر عـنكـم واأنـتـُم  
ِ
ــام الأنـــ دوَن  لعـمـركـُم 

راُمهـامحا البـيُن منها اأ�شطَر ال�شبِر فاغتدى لظَى وجِدهـا فيكم ي�شبُّ �شِ
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ولحظٍة اآٍن  كــِل  فـي  بكـم  وهـيـاُمهاتهـيـُم  وجـُدهـا  فـيكـم  ويعذُب 

لها غــايــٌة  اأنـتـُم  حـــــاٍل  اأيِّ  �شيَع ِذمـاُمهاعـلى 
ُ
�شـيـَن لـديكـم اأم اأ

ُ
اأ

ِفْكرها قبـالَة  كـنـتـم  �شكتْت  وفـيكـم اإذا فـاهْت يـطـيُب كالُمهااإذا 

وفـيكـم �شـبـابٌة ِوّدًا  لكـم  ْن يفـيـَد َمالُمهاتـنـاهْت 
َ
فهـيـهـات فـيكـم اأ

ومــــوّدٍة ِخــّلــٍة  مـــــن  بـيـننـا  مـنـاُمهـابـمـا  يلـذَّ  كـي  لعـيـنـي  تـراَءوا 

فلـيـَتهــا اللقـاِء  اأوقــاَت   
ُ
اهلل دواُمهارعى  كان   

ِ
والأيـام العمـِر  مدى 

يا أيها الوطن احملبوب
ْن يـت�شّلى القـلـُب بعـَدكُم

َ
فـيــِههـيهاَت اأ الأ�شـى  اأزنـاَد  يـقدُح  والـُبْعُد 

ُتوريهاإِْن مـاَل لل�شـبِر عـنكـم لـحظًة بعثْت الأ�ــشـــــواِق  لـوعَة  ذكراكـُم 

فاأنـتـُم حـيُث كـنـتـم فـي َمحـانـيـهخّط الغراُم لكـم فـيـه �شطـوَر �شفا

�شغٍر على  قـراأنـاهـا  حـبٍّ  قـاريـهدرو�ُس  اأفــكـــــاُر  مـــــراآُتــه  والـحـبُّ 

ُتحـّييهاإذا �شـرى َن�َشٌم مـن نحـوكـم �شعـَدْت الـحـّرى  اأح�شـاِئنـا  اأنفـا�ُس 

تـرويــهَيحـلـو لنـا ذكرُكم مـا مـرَّ ذكُركـُم تـنفكُّ  ل  الـحـِبّ  فاأل�شُن 

لنا يجفُّ  ل  حـيـارى  فـيكـم  وُتجـريهَنظلُّ  الـذكرى  تـُرقـرُقه  دمــٌع 

لنا يـطـيُب  عذٌب  فـيكـُم  لغانـيـهعذاُبنـا  فـيكـم  بـمـا  فـن�شتلـّذ 

زمـًنا قـربكـم  فـي  تعـلُّلنـا  اأيديـهلـول  بيَن  ما  النوى  ق�شى علينا 
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ــوُز كـــلُّ مــحـــــبٍّ فـــــي اأمــانــيـــــهيـا جـيرَة الـحـيِّ هل بعـَد الفراِق ِلَقًا يــفـــ

في جانِب الحيِّ مـن �شـرقـيِّ واديـهن�شيتـُم حـيـن كان الحـبُّ يجـمُعنـا

فـيـطرُبنـا يغّنيـنـا  الهـزاُر  بـيـن الأزاهـيِر فـي اأحـلى اأغانـيـِهحـيث 

عـلًنا بـيـننـا  ُتجلى  الراِح  فـي كفِّ اأهـيَف يحكـيـهـا وتحكـيـهواأكوؤ�ُس 

ُدَررًا اأ�شالكِه  في  ال�شعـَر  ُم  ــهننظِّ َدراري عنا  الأ�شى  ظــالَم  تجلـو 

معانيه!مـا اأبدَع ال�شعَر لـو األفـاُظُه عُذَبْت ـــْت  رّق لـو  حـــيـــالُه 
ُ
اأ ومـــــا 

ُمن�شيهيدقُّ فـي القلِب نـاقو�َس ال�شروِر اإذا اأفــكــاُر  �شنَعُه  اأتقنْت  ما 

دٍة ُمعقَّ األفـاٍظ  ت�شطيَر  ال�شعُر  ما اأبعَد ال�شعَر عّمن لي�س يدريِه!ما 

تنّظُمُه اأفـــكـــاري  اأر�ـــشـــُل  ْهديهاآلــيــُت 
ُ
اأ المحبوِب  الوطن  اإلى  اإّل 

هـذي الجفـوُن بقاني الـدمِع تبكـيهيا موطًنا عاَث فـيـه الجوُر فـانبعثْت

اأعـــــاديــهجارت عليه اللـيالي فـي َت�شّرفها ــدي  ـــ اأي اإلـــى  فاأ�شلـمْتُه 

بها بوُل  الـذُّ ماَل  رو�شاِتِه  َمجـاريـهاأزهـاُر  جّفْت  كما  عليه  حزًنا 

مغانـيههل ينفُح العدُل فـيـه نفحًة فع�شى بالب�شرى  وتــهــتــزُّ  تــربــو 

ُتذكيهيا اأيها الوطُن المحبوُب ناُر اأ�شًى لتنفكُّ  القلِب  فـي  عليَك 
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الشاعر الفّذ
دهما خمرٌة قـد بدت بالكاأ�س �شافيًة األــــّذ للمـــرء مــــن �شعــــٍر يـن�شّ

اأرّق مـنـــه لـديــــه حـيــــن يـن�شـــدهمـا ن�شمٌة قـد �شـرت بـالطـيب نافحًة

فعـلَته بالألباب  ال�شحُر  يفعـل  ـــرّددهل  ي لـــبٍّ  بـــــال  الأديـــــَب  يبقـي 

يعّقدهوال�شـاعـُر الفّذ مـَْن فـا�شت قريحُته ل  �شهاًل  بـال�شعر  فجـاء 

يفهمه لـي�س  مـن  يفهـمه  يـوجدهيــكــاد  �شـاء  مـا  اإذا  يخال  حّتى 

رّقتها فــرط  مـن  اأبـــــيــاُتــه  وُتــقــعــدهتــكـــــاُد  ــرًا  قــهـــ قــارئــهــا  تقـيـم 





الفصل الثالث

على صعيد دوره اإلجتماعّي





م
�

�
�ّ

��
��

��
�

��
�

ق�
��

��
��

��

63

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

تمهيد

منـــذ اأكثر من قرن ن�شطت في لبنان حركات اأهلّية - غير بريئة-، 

فـــي ظّل ظـــروف وطنّية بالغـــة ال�شعوبة، مع قيام الحـــروب الداخلّية 

وال�شراعـــات وانت�شـــار الجـــوع وال�شتبداد، خ�شو�شـــًا خالل الحرب 

العالمّية الأولى. 

وقد وا�شلـــت الجمعيات دورها في ظّل النتـــداب، ومع ال�شتقالل 

توا�شلت الم�شيرة اإلى اأن جاء عهد فوؤاد �شهاب حيث عّزز دور ال�شراكة 

بين القطاع الأهلّي المزعوم والقطاع العاّم.

ومع ن�شوء الأزمة اللبنانّية - اأي خالل الحرب الممتّدة ما بين  1975: 

1990 - والتـــي اأدت اإلى �شلـــل الحياة العاّمة، واجهت الجمعّيات الأهلّية 

حقائق كبيرة، فانك�شف العديـــد منها وانكفاأ، وهي لم تكن م�شتعّدة لها 

ب�شـــكل كاف، وفي ظّل تفّكك اأو�شال الدولـــة والمجتمع، و�شعف الن�شيج 

المجتمعـــّي وتدهور م�شتـــوى المعي�شة، وتقّل�س المـــوارد المالّية وتدمير 

البنى القت�شادّية للحياة المقبولة. كان الدور البارز لبع�س الموؤ�ّش�شات 

ة في المجتمع ال�شيعّي ذي الحرمان المزمن. ال�شغيرة خا�شّ
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هنـــا انبـــرى �شماحـــة ال�شيـــخ ح�شين معتـــوق - في بدايـــة الحرب 

الأهلّيـــة - بمبـــادرات فردّيـــة مـــع مجموعة مـــن الموؤمنيـــن يبل�شمون 

الجـــراح ويخّففون عن النا�س المعاناة، ويعّو�شون لهم بع�س ما فاتهم 

من خدمات �شحّية واجتماعّية وغيرها.

واأبـــرز الم�شـــكالت الجتماعّيـــة فـــي لبنـــان خالل الحـــرب تتمثَّل 

بالم�شتوى المتدّنـــي للمعي�شة، حيث اإّن ثلث ال�شّكان يعي�شون دون خّط 

الحرمـــان والفقر، وبمدخول دون م�شتوى كلفـــة المعي�شة، اإ�شافة اإلى 

فر�س العمل المفقودة مّما يرفع معّدلت البطالة.

ويتمّيز لبنـــان بظاهرة التفاوت القت�شـــادّي والجتماعّي ال�شديد 

بيـــن المناطق والتي يوؤّكـــد الباحثـــون اأّن هذه التفاوتـــات كانت �شببًا 

اأ�شا�شّيًا من اأ�شباب ا�شتعال الحرب في لبنان عام  1975.

اأّمـــا بخ�شو�ـــس تقّل�ـــس دور الدولـــة فيـــرى باحثـــون اجتماعّيون 

ـــون اأّن الأمر غير مبالغ به، وذك ب�شبب تقاع�س اأجهزة الدولة  مخت�شّ

عن خدمة المواطنين.

1 - إغاثة األيتام والفقراء ومساعدتهم:

لقد جعل �شماحة ال�شيـــخ ح�شين معتوق م�شاألة الهتمام بالأو�شاع 

الجتماعّية هّمًا يومّيًا، له م�شاحة كبيرة في حركته اليومّية، خ�شو�شًا 

بالنظـــر اإلـــى ما كانـــت تعي�شـــه الغالبّية مـــن النا�س، نتيجـــة الأو�شاع 

القت�شادّيـــة العاّمة، ف�شاًل عّما طراأ مـــن اأمور زادت حجم المعاناة، 
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لتتو�ّشـــع دائـــرة المحتاجين، وبالأخ�ـــسّ في ظروف الحـــرب الأهلّية 

الم�شتعـــرة اإلـــى مـــا كان يح�شل من اآثـــار العتـــداءات اليومّية للعدّو 

الإ�شرائيلـــّي، التي كانت بموؤازرة الفقر والعوز مزعجات تزعج النا�س 

في قراهم وبيوتهم، لتلجئهم اإلى الهجرة داخل الوطن وخارجه.

وتتمحور اهتماماته الجتماعّية ومواجهته لها على �شعيد:

اأ-.امل�شاعدات.املالّية.والعينّية:

- نقـــل الحـــاّج علّي �شايغ، وهـــو كان �شاحب �شّيـــارة )فيات( ينقل 

بها ال�شيـــخ ح�شين معتوق من بيروت اإلى الجنوب وبالعك�س، يقول: كان 

المقّد�س ال�شيخ ح�شين معتـــوق ي�شرُّ على ق�شاء حوائج النا�س بنف�شه، 

وكان اإذا ح�شـــر عنده �شخ�س محتاج، كان يجل�ـــس معه ب�شكل منفرد، 

ر دون اأن يعرف اأّي �شخ�س من الحا�شرين،  ويقوم بنف�شه ويعطيه ما تي�شَّ

ة  وكثيرًا ما كان ينقل بنف�شه الم�شاعدات العينّية اإلى المحتاجين خا�شّ

خالل الأحداث، وكان قد تكّفل بتاأمين الم�شاعدات لحوالي 400 عائلة 

م�شت�شعفة، فكان يوؤّمن لهم رواتب �شهرية وم�شاعدات عينّية.

ًا بعد الأحداث وتو�ّشع كثيرًا عّما  لقـــد اتَخَذ هذا العمل طابعًا خا�شّ

كان عليـــه قبلها، بحيـــث تجاوز عدد العائالت التـــي كانت تاأخذ راتبًا 

�شهرّيًا ُمنتظمًا من �شماحة ال�شيخ ح�شين معتوق لأربعمائة عائلة، هذا 

ـــة، الم�شاعدات الطبّية والتي كان من  ف�شـــاًل عن الُم�شاعدات الخا�شّ

اأبرزها دفع تكاليف العملّيـــات الجراحّية ال�شرورّية، والقيام بنفقات 
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هين  ة الُم�شوَّ الطبابة والعالج للكثير من المر�شـــى والجرحى، وخا�شّ

في الحرب، الذين ُعولجوا داخل البالد وخارجها.

ب.-..امل�شاعدات.الطبّية.وال�شحّية

مـــع الإ�شـــارة اإلـــى اأّن م�شـــروع م�شاعـــدة العائالت الفقيـــرة ودفع 

ة الذيـــن يحتاجون اإلى  النفقـــات العالجّيـــة لم�شّوهي الحـــرب، خا�شّ

َدقًة جارية بعد رحيـــل ال�شيخ بمّدة غير  اأطـــراف ا�شطناعّية، بقي �شَ

ق�شيـــرة، وذلك بف�شـــل ما كان ير�شد مـــن الحقـــوق ال�شرعّية والتي 

كانت َترد من اأ�شدقاء ال�شيخ وتالمذته وُمحّبيه.

ج.-..تاأمني.منازل.للفقراء

�شعى ال�شيخ ح�شين معتوق مـــع مجموعة من الموؤمنين، نحو تاأمين 

منـــازل لئقة لبع�ـــس البائ�شين الفقـــراء، فكان ي�شرف مـــن الحقوق 

ال�شرعّية ومن التبّرعات من اأجل �شراء م�شاكن واأثاث لبع�س الفقراء، 

الذين �شيطر عليهم العوز، ويذكر اأحد المواكبين له، اأّن �شماحة ال�شيخ 

�شاهم في �شراء اأكثر من 70 م�شكنًا لعوائل م�شت�شعفة فقيرة، و�شاهم 

اأي�شًا في تاأثيث اأكثر من 300 م�شكن لمن ل يقدرون على ذلك.

واأّما بع�س العوائل الم�شت�شعفة التي كانت غير قادرة على دفع اأجور 

الم�شاكـــن، فقد كانـــت ت�شتفيد من م�شاهمات ال�شيـــخ في دفع الأجور 

وبن�شب متفاوتة. وقد ا�شتفادت الع�شرات من العوائل الم�شت�شعفة من 

هذه الم�شاهمات.
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د.-..تكّفل.الأيتام

بعـــد اأن ا�شتعلـــت نيران الحـــرب الأهلّيـــة، وحيـــث ازدادت حركة 

اليتـــم في المجتمـــع، �شعى ال�شيخ ح�شين معتوق اإلـــى تطويق اآثار هذه 

الظاهـــرة الجتماعّية ال�شعبة، فكان يقوم بتكّفـــل الأيتام ومواكبتهم 

حّتى ي�شبحوا منتجين، وقد واكب ع�شرات الأيتام الذين تخّرجوا من 

الجامعات فيما بعد واأ�شبحوا من رّواد المجتمع.

2- المشاركة في بناء المشاريع العاّمة:

�َشاهـــم �شماحـــة ال�شيـــخ ح�شين معتوق فـــي اإطـــالق الع�شرات من 

الم�شاجـــد والنـــوادي الح�شينّيـــة والم�شتو�شفات والمكتبـــات العاّمة، 

كمـــا و�شاهم في مـــّد يد العون اإلى الكثير مـــن الن�شاطات الجتماعّية 

والإن�شانّية، وفي هذا ال�شياق نذكرمنها:

الإ�شـــراف المبا�شـــر على بنـــاء النـــادي الح�شينّي في بلـــدة �شير 

الغربّية في ق�شاء النبطّية، وتجديد وتو�شيع الم�شجد فيها.

 �شّم الم�شجد الجامع في الغبيري اإلى النادي الح�شينّي.

 الم�شاهمة الفّعالة في التعليم الدينّي في بيروت والمناطق، حيث 

الر�شمّية  المدار�س  في  الدينّي  التعليم  لخ�شو�س  اأ�شاتذة  يعّين  كان 

ة، ويقوم بدفع رواتبهم. وبع�س المدار�س الخا�شّ

 دعم التجّمعات الدرا�شّية الدينّية في لبنان، من خالل دفع الرواتب 
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لطاّلب العلوم الدينّيـــة، وتاأمين ال�شكن لهم في بع�س الأحيان، كي ل 

ي�شطّروا للهجرة اإلى الحوزات العلمّية في الخارج في وقت مبّكر.

حّل الخ�ش�مات والنزاعات

 حّل الخ�شومات والنزاعات العائلّية وال�شيا�شّية، التي تّتخذ طابع 

الخطورة في بع�س الأحيان، فكم من مّرة تدّخل في الوقت المنا�شب، 

ليمنـــع ح�شـــول م�شاكل خطيرة بيـــن اأطراف متناحـــرة، وكان اأحيانًا 

يتوّرط لتطويق خالفات بين بع�س ال�شيا�شّيين، نظرًا لما يتمّتع به من 

احتـــرام وتقدير عند الجميع، ولما َينفرد به مـــن ا�شتقاللّية وحيادّية 

عن الأطراف.

م�اجهة الزعامات والأحزاب

 مكافحـــة ت�شّلط الزعامات ال�شيا�شّية والأحزاب في جنوب لبنان، 

بحيـــث كان يقف بالمر�شاد لـــكّل زعيم اأو رجل �شيا�شـــة يحاول اإثارة 

الفتـــن بين النا�ـــس، وي�شتغـــّل نفـــوَذه لم�شالحه ال�شخ�شّيـــة، وي�شعى 

لتهييـــج النا�س في النتخابات العاّمـــة، اأو يقوم باأعمال �شائنة ل تّتفق 

مع مبادئ الإ�شالم الحنيف.



أفول ال يحجب النور

الفصل الرابع
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7- وفاته

لقد �شاَء األقدر اأن يكون في وفاته �شورة تحكي حياته، ففي �شباح 

يـــوم الأحد الواقع في 13�شفر1401هـ الموافق 21كانون الأّول 1980، 

غادر ال�شيخ ح�شين معتوق الغبيري اإلى الجنوب في زيارة معتادة.

وفي ليلة الثنين كان يت�شـــّدر اجتماعًا في بلدة الق�شيبة، وكانت 

الأحاديـــث والإر�شـــادات تفي�ـــس منه علـــى الجال�شين بحيـــث بدا في 

حالتـــه العادّية من الن�شاط والأريحّيـــة اللَذْين لم يفقدهما في اأواخر 

عمـــره، ويقول الحاّج اأبو اأديب ال�شايغ، وهـــو كان من الحا�شرين في 

هذه ال�شهـــرة، اإّن ال�شيخ ح�شين معتوق في هذه الليلة تحّدث عن عّدة 

�س جزءًا كبيرًا عن ذكر الموت، ثّم قال بع�س  موا�شيع، وكان قد خ�شَّ

الأ�شعار، ثّم تحّدث باأّنه �شيذهب �شباح اليوم التالي اإلى بيروت، واأّنه 

ي�شعر باأّن هذه ال�شهرة ل بّد اأن تطول اأكثر...وفي منت�شف الليل توّجه 

ال�شيـــخ ح�شين معتوق اإلـــى بلدة �شير الغربّية مع الحاّج علّي �شايغ في 

�شّيارته، وفـــي الطريق طلب ال�شيخ من الحاّج علّي �شايغ اأن يمّر عليه 

ة،  �شباحـــًا من اأجل الذهاب اإلى بيروت باكـــرًا؛ لأّن لديه مواعيد مهمَّ

واأ�شّر على المبيت منفردًا في بيته في البلدة.
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وفـــي �شبـــاح يوم الثنيـــن ح�شَر ال�شائـــق واأهالي البلـــدة اإلى باب 

المنـــزل بعدمـــا ا�شتبطـــاأوا خروجه، وطفقـــوا يطرقون البـــاب، ولكن 

َطرقاِتهـــم ظلَّت ت�شّق جـــدار ال�شمت بغير جواب: اإّنهـــا المّرة الأولى 

التـــي ُيَطرق فيهـــا بابه ول يفتحه بنف�شه، اإذ لـــم يجعل في حياته كّلها 

فا�شاًل بين غرفته والنا�س.

وحين طال المكث على الباب، و�شاور ال�شّك النفو�س، اأقدم اأهالي 

البلـــدة على فتح الباب ودخـــول غرفة ال�شيخ، فعثروا عليه نائمًا نومته 

الأبدية على اأر�س الغرفة..

واإذ ذاك، فقـــد غلبـــت الده�شـــة وَعُظمـــت ال�شدمة: مـــات ال�شيخ 

ح�شين معتوق، مات وحيدًا كما عا�س في حياته الخا�شة، مات في اأوِج 

عطائه وجهاده، بعد ثمانية و�شّتين عامًا كانت حافلة بالكفاح وال�شبر 

والبذل والجهاد.

وفي �شباح يوم الأربعاء 24 كانون الأّول 1980، ُدفن ال�شيخ ح�شين 

معتوق في الف�شحة التابعة لح�شينّية البلدة..

ما قيل فيه بعد وفاته في ذكرى األسبوع:

- ال�شيخ ح�شين زين الدين: 

ف��ع��ل��ي��َك.م��ّن��ا.ي���ا.ح�����ش��ي��ُن.���ش��الُمَل��ِب�����ش��ْت.ع��ل��ي��ك.ح���داَده���ا.الأي�����اُم.

َج���َزع���اً.وج����رُح.ال��ف�����ش��ِل.ل.يلتامُجرُح.ال�شريعِة.فيَك.غيُر.م�شّمٍد
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- الأ�شتاذ ح�شن معت�ق نجل الفقيد الراحل:

وهل.لأهل.الُنهى.بعَد.الح�شيِن.فُم؟حاولُت.نظَم.الرثا.فا�شتع�شِت.الَكِلُم

ما.حيلتي.قد.جرى.في.ذلك.القلمما.كنُت.اأََح�شُب.يجري.في.الرثا.قلمي

- اآية اهلل ال�شيد محمد ح�شين ف�شل اهلل}:

مـــن الأ�شخا�س الذين نفتقدهم في حياتنا َمن ت�شعر اأّنك تريد اأن 

تنطلق مـــن ا�شمه لتهرب اإلى �شيٍء اآخر، ولكـــن هناك من الأ�شخا�س 

مـــن يفر�ـــس عليـــك ا�شمـــه اأن تعي�س في عمـــق ذاته وفـــي حياته وفي 

منطلقاته؛ لأّن حياته تتحّرك في التجاه الكبير من حياة النا�س، وفي 

المنطلق الكبير من ر�شالت اهلل، من هوؤلء الأ�شخا�س فقيدنا الكبير 

- المقّد�ـــس ال�شيـــخ ح�شين معتوق- الـــذي ن�شعر حيـــن افتقدناه،باأّن 

هنـــاك فراغًا كبيرًا فـــي حياتنا العلمّيـــة وحياتنا العملّيـــة، لأنه يمّثل 

ذلـــك الجيل من علماء الأّمة الذي لم يحـــاول عندما تحّرك في اإطار 

العلـــم، اأن ياأخذ من العلم كلمة هنـــا يحفظها، وكلمة هناك يحفظها، 

وُحكمًا ي�شتظهره، واإنما كان يريد اأن ينطلق بالعلم من اأجل اأن ت�شتمّر 

الم�شيرة، م�شيرة العلماء التي بداأها علماء اأهل البيتR من اأجل 

اأن يكـــون لنا في كّل ع�شـــر مجتهدون، ومن اأجل اأن يكـــوَن لنا في كّل 

ع�شـــر علماُء يعي�شون الوعي لل�شريعة من خـــالل علمهم الذي يتعمّق 

فـــي فهـــم ال�شريعة. اإّنه من قلـــٍة من العلماء عرفـــوا اأّن معنى اأن يقف 

الإن�شان في موقع الم�شوؤولّية العلمّية الفقهّية، اأن يعي�ّس الإ�شالَم فكرًا 

ُممتـــّدًا متعّمقًا كما يعي�شه حياًة وممار�شـــة و�شلوكًا؛ لأّن الإن�شان الذي 
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َيعـــي الإ�شالم علمًا ي�شتطيع اأن يقف اأمام اأحكام اهلل، موقف الإن�شان 

الـــذي يملـــك و�شوح الروؤيـــة، ويعرف كيـــف يبتدئ حكـــم اهلل، وكيف 

يتحّرك واإلى اأين ينتهي.

اإّنه مـــن هوؤلء الذين امتّدت بهم م�شيـــرة علمائنا في جبل عامل، 

وعلمائنـــا في العـــراق وعلمائنا في اإيـــران، حّتى ا�شتطاعـــوا اأن يغنوا 

الفقـــه الإ�شالمـــّي باجتهادهـــم، واأ�شبـــح الفقـــه الإ�شالمـــّي الإمامّي 

بو�شاطة علومهم وجهدهم وثقافتهم يمّثل قمًة في العلوم كّلها.

مـــن خالل الجتهـــاد يقـــف الكثيرون مـــن الم�شّرعين فـــي العالم 

ليقولـــوا اإّن الفقه الإ�شالمّي يمكن اأن ي�شـــّكل اأ�شا�شًا وقاعدة للت�شريع 

في العالم كّله.

�شـــار الفقيـــد في هذا الجـــّو وعا�س هنـــاك في النجـــف، عا�س مع 

العلماء الكبار على اأن يختزن من علومهم الكثير، وعلى اأن ينطلق من 

خـــالل هذا العلم الغزير من جديد.. لهذا نحن ن�شعر بالفراغ الكبير؛ 

قـــول اإّنها بداأت 
ٌ
لأّننـــا ن�شعر اأّن هذه الم�شيرة بـــداأت تقّل ول اأريد اأن اأ

تنعدم.. من خالل ذلك ن�شعر بعمق و�شعة هذا الفراغ.

ثـــّم تنطلق معـــه واأنت تعي�س معه فـــي حياته.. تنطلـــق معه لت�شعر 

بالُخُلـــق الطّيـــب الـــذي يحتويك حتى لـــو كنت تختلف معـــه اأو يختلف 

معـــك، كان يّت�شـــع بُخُلقه لمن يتَّفقـــون معه في الـــراأي، ويّت�شع لمن ل 

يّتفقون معه. وعندما يّت�شع بُخُلقه لمن ل يوافقونه في الراأي،ل يتنازل 

على اأ�شا�س مجاملة.
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على  يجاملوك  اأن  اإلــى  اأخالقهم  تدفعهم  رّبما  مّنا  الكثيرون 

ح�شاب مبادئهم وِقَيمهم ومواقفهم. لكّنه كان يفتح لك �شدره، وكان 

يوحي لك عندما يفتح لك �شدره بكّل محّبة وبكّل رحابة �شدر.. كان 

اأ�شا�س العالقات الجتماعّية  يوحي لك باأّن الُخُلق الذي يرتكز على 

�شيء، واأّن المواقف المبدئّية �شيء اآخر، ولي�س معنى اأن تحمل ُخُلقًا 

عظيمًا اأن تتنازل مع الذين تختلف معهم في الراأي، بل اأن تعّرفهم 

اأو  اأو خ�شومة  لعداوة  اأ�شا�شًا  ي�شكّل  اأن  يمكن  ل  الراأي  اختالف  اأّن 

�شخ�شّي. خالف 

وتلـــك نقطـــة نحتاجها فـــي م�شيرتنـــا الجتماعّية، فـــي خالفاتنا 

واتفاقاتنا....تلـــك هي نقطة بارزة في حياة فقيدنا الكبير، وفي هذا 

التجـــاه نظّل ن�شير مع حياتـــه لنلتقط عنها الكثيـــر الكثير مّما يمكن 

اأن نتعّلمـــه، كان ير�شـــد واقعه من حولـــه، وكان ير�شد النحراف في 

اأجوائنـــا، النحراف في العقيدة اأو النحراف في الخّط ال�شيا�شّي، اأو 

النحراف في الممار�شات الجتماعّية.

تارًة  يعّنف  الــذي  الإن�شان  موقف  يقف  اأن  عليه  اأّن  ي�شعر  وكــان 

ويهاجم، ويرّق تارة اأخرى. واأنتم هنا في هذه البلدة الطّيبة تعرفون 

المنفتحة.  ال�شامدة  القوّية  الوقفات  المنبر  هذا  على  من  وقف  اأنه 

لأّن  ي�شكت  اإّل  عليه  يفر�س  الواجب  اأّن  قناعته  ي�شعر من خالل  كان 

ال�شاكت عن الحّق �شيطان اأخر�س. اإذا ا�شتطاع اأن يتكّلم، وكلٌّ ي�شعر 

اأّنه ي�شتطيع اأن يتكّلم... وتكّلم بالكلمات القوّية وبالكلمات المنفتحة 
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لتلك  يرتاحون  ل  الكثيرين  اأّن  ي�شعر  وكان  ذاك،  ويحاور  هذا  يقنع 

ولكن  �شلبّية،  مواقف  ي�شجلون  الكثيرين  اأّن  ي�شعر  وكان  الكلمات، 

اأمام  اأو  اإن�شان  من  �شلبّي  موقف  اأمام  يتوّقفون  الر�شالّيون  كان  متى 

موقع  من  كلمتهم  يقولوا  اأن  عليهم  اإّن  اآخــر؟  اإن�شان  من  معار�شة 

اأن  ذلك  بعد  الم�شكلة  ولي�شت  للواقع،  درا�شتهم  موقع  ومن  قناعتهم 

يقبل النا�س اأو ل يقبلوا،...

باعتباره  ال�شرعّية  الحقوق  يت�شّلم  حياته،  في  يتحرك  كان   ...

اهلل  ــة  اآي ال�شيعّية  الإ�شالمّية  للطائفة  الأعــلــى  للمرجع  المعتمد 

لي�شت  الحقوق  اأّن  ي�شعر  وكــان  الحكيم،  مح�شن  ال�شّيد  العظمى 

عا�س  اأّنه  نعرف  ونحن  م�شوؤولية..  هي  واإّنما  غنًى  ولي�شت  امتيازًا 

وفود  �شهر  كّل  اأوائل  في  ي�شتقبل  كان  واأنه  العطاء  موقع  من  حياته 

الأرامل والأيتام ويمنح لكلٍّ منهم ما ي�شتطيع اأن يمنحه..

واهلل ا�شاأل اأن يتغّمد فقيدنا الكبير برحمته وي�شكنه ف�شيح جّنته 

ويلهمنا ويلهم اأهله ال�شبر وال�شلوان.

8- ما ورد في تراجم الشيخ

 ما 
)1(

 ورد فـــي م�شتـــدركات اأعيـــان ال�شيعـــة لل�شّيـــد ح�شن الأميـــن

ـــه: ال�شيخ ح�شيـــن معتوق در�ـــس درا�شته الأولى في جبـــل عامل ثّم  ن�شُّ

اأتّمهـــا في النجف الأ�شرف ،وعـــاد اإلى لبنان ف�شكن في )الغبيري( من 

)1(  م�شتدركات اأعيان ال�شيعة: ج1 - �س36 - 37.
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�شواحـــي بيروت، وبنى فيها م�شجدًا، كان يقيم فيه الجمعة والجماعة، 

ويعـــظ النا�ـــس وير�شدهم، وكان وكيـــاًل لأحد مراجـــع النجف.له كتاب 

المحا�شرات الدينّية، وله بع�س الأ�شعار عندما كان طالبًا في النجف. 

من شعره: 
ِمــــــَن الـــعـــدِل اأّنـــهـــم يـــوم بــانــوا

َ
وناموا؟اأ القريَح  جفنَي  اأيقظوا 

ومنه: 

بعدكُم  القلُب  يت�شّلى  اأن  فيِههيهاِت  الأ�شى  اأزنــاَد  يقدُح  والُبعُد   

لــوعــَة الأ�ـــشـــواِق توريهاإْن ماَل لل�شبِر عنكم لحظًة بعَثْت ذكــراُكــُم 

- ويق���ول.عن���ه.ال�شي���خ.اإبراهي���م.�شليمان.ف���ي.كتاب���ه.»علماء.جبل.

عام���ل«:.»كان مثـــاًل للعاِلـــم العامـــل، وكان مـــن اأجمـــع اأهـــل �شنفه 

للكمالت اأخالقًا وعلمًا وف�شـــاًل وتوا�شعًا وَبذًل واإر�شادًا، وكان َح�َشن 

الحفظ،وَح�َشـــن الأخـــالق، يحفـــظ من الحـــوادث الموؤن�شـــة والنكات 

الُم�شحكـــة ما ل تجـــده عند غيره، ل يكاد يمّل المـــرء من مع�شره اإذا 

جل�س اإليه.

الطبع،  اأريحي  �شاعٌر  المعا�شرين،  في  الأولــى  الطبقة  من  وهو 

لطيُف المجال�س، ثابٌت في فتاواه، اإّنه بقّيٌة من القطع النادرة الذين 

قّل وجود اأمثالهم علمًا وتقوى واأمانة و�شدقًا وتدّينًا وا�شتقامة، يمّثل 

العالم الديني الكامل اأروع تمثيل في زمن قّل فيه الدّيانون.  
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و�شفـــة اللطف والتوا�شع وُح�شن الأخالق مـــن اأبرز ممّيزاته وتلك 

.Q.مـــن �شفـــات العالـــم الدينّي حقيقـــة، التـــي يمّثل بهـــا الإمام

والنبـــّي P قبلـــه الذي نطق التنزيل بو�شفـــه قائاًل {ڱ ڱ    ڱ 

   .
)1(

ں}

ُت�شِحكـــه النكتة، وُيعجبه ال�شعـــر الجّيد، والمفاكهـــة العذبة، كما 

ُيوؤن�شـــه البحث العلمي والجدل الدينـــّي والتحقيق الفقهّي، ولقد كانت 

تدور بيننـــا مكاتبات لو �شّح ن�شرها لكانت مـــن طرائف الفّن والأدب 

والعلم وال�شعر.

لقـــد عا�س و�شـــط تّيـــارات �شيا�شّيـــة واجتماعّية وعلمّيـــة هنا وفي 

العـــراق، فراأيناه حافظـــًا لتوازنه، َح�َشن الختيـــار، وراأيناه في فتاواه 

طوال مّدة حياته موزونًا �شديد الحتياط رغم اأّنه من اأهل النظر. ولم 

يخـــُل ظرف من ظروفـــه التي عا�َشها في بيروت مـــن تّيارات تتطاحن 

قيمـــًا فيها، فـــكان مع ما يعتقد اأّنـــه الحّق في �شميـــره، وا�شع ال�شدر 

للخ�شـــوم فـــال يجابههم بق�شـــوة، ول يعار�شهـــم بِحـــّدة، وَتغلب عليه 

البت�شامة التي ُينهي بها النزاع، وكاأّن �شيئًا لم يكن..«.

قامــــت مجّلــــة العرفــــان بدرا�شة حــــول �شماحته و�شعــــره، حيث وجدنا 

الن�ــــس الآتي: »�شماحة.ال�شيخ.ح�شين.معت���وق.ُولد.�شنة.1320ه�.في.بلدة.

العّبا�شي���ة.م���ن.جب���ل.عام���ل..ب���داأ.درا�شته.ف���ي.كّت���اب.البلدة.عن���د.ال�شيخ.

اإبراهي���م.يا�شي���ن،.ثّم.ف���ي.مدر�شة.بلدة.طيردّبا.القريب���ة.من.قريته.عند.

)1(  �شورة القلم، الآية: 4.
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ال�شيخ.عبد.اهلل.دهيني..ثّم.در�س.العلوم.التي.تعّده.للدرا�شة.النجفّية.على.

ال�شي���خ.ح�شين.مغنية،.ثّم.�شافر.اإلى.النجف.الأ�شرف.فكان.من.اأ�شاتذته.

هناك.كّل.من.ال�شّيد.ح�شين.الحمامي.وال�شّيد.مح�شن.الحكيم«.

9- وما قيل فيه في مناسبات أخرى:

- ال�شيخ اإبراهيم �شليمان:

ــلِّ الــخــلــوِد ــِج ــشِ ــــَت فــي � ال�شعوِدَعـــَلـــٌم اأن في  ُممعٌن  اأنت،  �شاعٌد 

ما�ٍس الــحــّق،  عقيدة  في  ـــــٍق بعيدرا�ــشــٌخ  فــي �ــشــمــاء الـــُهـــدى لأْف

ال�شمود�شامٌد في م�شارب العلم والف�شِل �ــشــديــُد  الـــمـــدى،  بــعــد 

الوفودقد ب�شطَت الأمواَل ب�شطًا جمياًل اأيامى  وفي  اليتامى،  في 

- الدكت�ر زهير البيطار:

اأيهـــا العاّلمة الَعَلم ال�شامخ، لقد غبت عّنـــا بج�شدك، لكّنك بيننا 

ب�شيائـــك واأثـــرك، فاأنتم معا�شـــَر العلماء كالنجـــوم ال�شاطعة ُتنيرون 

دروب الحيـــاة، بل اأنتم خيـــٌر من النجوم، فهي اآفلـــة فيحتجب نورها 

ولكّن نوركم باٍق بعد الأفول. 

ال�شيخ محّمد ج�اد الفقيه:

اأنت معجزة في ن�شاأتك، ومعجزة في رحلتك الطويلة، ومعجزة في 

فتح بـــاب الأمل للبائ�شين ال�شابرين اإذا تاأّملـــوا في �شيرتك واحتذوا 

خطاك.
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- الدكت�ر محّمد كاظم مكي:

لقد كنت في حياتك موؤّثرًا، وفي مماتك اأكثر تاأثيرًا، فالتكلم اليوم 

عليـــك اإطاللة على الجّنة حيث اأنت مـــع ال�شّديقين والأولياء في ظّل 

من رحمة رّبك.

- الدكت�ر عبد الجليل عمرو:

الإن�شـــان فكرة وعمل.. ي�شعـــى المرء جاهدًا اإلـــى اأن ي�شمو بفكره 

كمـــا ي�شعى اإلـــى اأن يتجّلى ويتكامل بعملـــه.. وغاية الغايـــات اأن يبدع 

بالثنين معًا، اإذًا اأجّل نعمة ي�شبغها الخالق على مخلوق، هي �شخ�شّية 

متما�شكـــة متناغمـــة ومتجان�شة فكـــرًا وعماًل، هذه النعمـــة حّلت على 

فقيدنا الكبير تغمّده اهلل بوا�شع رحمته.

- ال�شيخ عبد المير قبالن:

في هـــذا الحفل جئنا لنـــوّدع عميـــد العلماء وكبيرهـــم ومرجعهم 

ال�شيـــخ ح�شيـــن معتوق، نتجـــّراأ في غيابـــه اأن نتكّلم واأّمـــا في ح�شوره 

فلم يف�شـــح لنا اأبدًا.. كان ال�شند والثقـــة. واأّول فاتح من رجال الدين 

لبيـــروت ولل�شاحيـــة هو ال�شيـــخ ح�شين معتـــوق، اأّول مـــن اأ�ّش�س وعّلم 

وجاهـــد في هذه المنطقة.. كان يعي�ـــس الزهد، كان يرف�س الدنيا ول 

يجامـــل الدنيا ول يتعامـــل مع اأهل الدنيا، كان اأكبـــر من اآمالهم ومن 

خدعهم ومن ت�شّوراتهم.. بذل جهده ليكون في الغبيري م�شجد يليق 

بهذه الطائفة.
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مـــن عا�شر ال�شيخ ح�شيـــن معتوق يعرفه حّق معرفتـــه. كان لنا في 

المجل�ـــس الإ�شالمّي ال�شيعّي الأعلى ال�شند الحقيقّي، هو الذي اأ�شرف 

علـــى ت�شكيلة الهيئـــة ال�شرعّية الموجـــودة حالّيـــًا، وكان الإمام ال�شّيد 

مو�شى ال�شدر ي�شتر�شد باآرائه وياأخذ منها، كان العين ال�شاهرة، كان 

المراقب، وكان المّدبر وكان الواعظ.

اأّول رجـــل ديـــن في لبنان طّور المجال�ـــس الح�شينّية.. نحن ل نفيه 

حقـــه بمهرجـــان، ل نفيه حّقـــه بخطبة مهمـــا كان وزنهـــا ومهما كان 

قائلها.

- ال�شيخ ح�شن طراد:

... فقيدنـــا الراحـــل المجاهـــد الكبير، فرد من هـــوؤلء الأعالم 

الذيـــن حملوا م�شباح الهداية ورايـــة الإ�شالح، فقادوا المجتمع في 

ال�شبيـــل الم�شتقيـــم والنهـــج القويم بال�شيـــرة الم�شتقيمـــة والموقف 

ال�شريح الثابت، الذي لم يزل ولم يتزلزل معه قيد �شعرة عن منهج 

الحـــّق، هذا الحّق الذي لزمه وتابعـــه وكان ي�شارع في �شبيل الدفاع 

عنـــه والمحافظة عليـــه اقتداًء باإمامه اأميـــر الموؤمنين Q الذي 

قال:»م���ا.ت���رك.لي.الح���ّق.من.�شديق«، هكذا كانـــت ال�شفة البارزة 

في حيـــاة فقيدنا الراحـــل، ال�شتقامة في طريق الحـــّق، والمدافعة 

عن الحّق، والدعوة اإلى الحـــّق، مهما كّلفت الأمور، ر�شي النا�س اأم 

�شخطـــوا...

فالمرحـــوم فقيد الإ�شـــالم، حّجة الإ�شـــالم، طرح ق�شـــور الدنيا، 
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واأخـــذ باللباب، و�شار علـــى درب الحقيقة وال�شواب، حتى نال الحياة 

الحقيقّية الخالدة..

هـــذا م�شاف اإلى ما خّلفه من اآثـــار، وتركه من خدمات وم�شاريع، 

وهـــذه الح�شينّيـــة اإحداها، وهنـــاك الم�شجد بع�ـــس ح�شناته،وهناك 

الم�شجـــد فـــي الغبيـــري الذي اأ�ّش�شـــه واأقامـــه حرمًا �شامخـــًا، وتركه 

مدر�شة �شّيـــارة، لي�شتفيد المجتمع منها درو�شًا في الهداية وال�شالح 

والإ�شالح..ومـــن اآثاره واأ�شبـــاب خلوده، اأبناوؤه الأخيـــار الذين �شاروا 

علـــى منهجه عقيدة �شحيحـــة، واإيمانًا را�شخًا، و�شلـــوكًا معتدًل،علمًا 

واأدبًا وخلقًا وف�شيلة وُنباًل و�شهامة، تلك اآثارنا تدّل علينا ف�شلوا بعدنا 

عن الآثار.

- ويروي ال�شيخ عبد الر�ش�ل حجازي )م�اليد 1933(:

»بـــداأت درا�شتـــي الدينّية عند �شماحـــة العاّلمة المرحـــوم ال�شيخ 

حبيـــب اآل اإبراهيـــم، والعالمـــة المرحوم ال�شيخ ح�شيـــن معتوق الذي 

ا�شتفـــدت منـــه كثيرًا، من علمـــه ومن اأخالقه، فـــكان داعيًا هلل بعلمه 

وعمله م�شداقًا للحديث ال�شريف )كونوا دعاًة لنا بغير األ�شنتكم(«. 

»حجر  كتابه  في   { الفقيه  تقّي  محّمد  ال�شيخ  ويروي   -

وطين«، ح�ل و�شع الطاّلب اللبنانّيين في النجف، فيق�ل: 

»)وقـــّل عـــدد العاملّيين في النجف حّتى اأ�شبـــح نحوًا من ع�شرين 

طالبـــًا، وكانوا كّلهم يح�شرون درو�س الخـــارج(، اأحدهم هو، وال�شّيد 
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ح�شين مّكي، وال�شّيد ها�شم معروف، وال�شّيد عبد الروؤوف ف�شل اهلل، 

وال�شيـــخ ح�شيـــن معتوق، وال�شيـــخ �شليمان �شليمـــان، وال�شيخ اإبراهيم 

�شليمـــان، وال�شيخ ر�شـــا فرحات، وال�شيخ ب�شير حّمـــود، وال�شيخ خليل 

يا�شين، وال�شيخ زين الدين �شم�س الدين، وغيرهم.

ومعظمهـــم مّمن نـــال المراتب العالية في الف�شـــل والكمال، اإّل اأّن 

اأكثرهـــم ترك النجف في وقت مبّكر، لحاجـــة بالدنا اإليهم من جهة، 

ول�شتداد المحنة عليهم ب�شبب الظروف التي رافقت الحرب العالمّية 

الثانيـــة، وما رافقها من غالء وفقر، حيث كان اعتمادهم على الُفتات 

الذي كان ي�شل اإليهم من بالدنا مع انقطاع ذلك ب�شبب تلك الحرب. 

ل �شّيما ال�شيخ ح�شين معتوق الذي قام بجهود كريمة في بيروت وجبل 

عامل«.

حلب  م�اليد  الدروي�س،  الكريم  عبد  �شمع�  ال�شاعر  ويق�ل   -

1922م، الذي اعتنق الت�شّيع عام )1968م(:

 »�شبب ت�شيُّعي لآل البيت اأّني كنت اأقراأ كتب الإمامّية، وقد التقيت 

ب�شماحـــة العاّلمـــة المجاهد ال�شيـــخ ح�شين معتوق من �شيـــر الغربّية 

)جنوب لبنان( بم�شجد يقع في حـــّي ال�شّياح )الغبيري( حيث �شاألته 

ومن َثـــمَّ لزمته فترة طويلة، وكان مثاًل للعالـــم الزاهد القانع، فكان 

يدعو هلل دون اأن يتكلم)كونوا دعاة لنا بغير األ�شنتكم(«.

 ومـــن ال�شواهـــد التي ما زالـــت عالقة بذهن ال�شاعـــر، اأّن �شماحة 

ال�شيخ عا�س الزهد قوًل وفعاًل، واأنه كان دائم الب�شمة، وكان يبادر اإلى 
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ال�شـــالم على ال�شغير والكبير، واإذا كان جال�شًا، يهّب واقفًا ل�شتقبال 

زائريه، ويوّدعهم اإلى باب المنزل عند مغادرتهم. وكان ي�شوم معظم 

اأّيام ال�شنة.



الكلمات القصار
مقتطفات من كلمات

العّلامة الشيخ حسني معتوق}

الفصل الخامس
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الهجرة النبوّية المشّرفة 

• في لحظـــة من لحظـــات التاأريخ الخالـــدة، تلّفـــت الزمن اإلى 	

الأمام ليرى كيف يمكن للقّلة الموؤمنة اأن تغّير مجرى التاأريخ، 

واأن تغّيـــر مجـــرى الحياة، وتفتح في �شجـــّل الخلود باب الأمل 

في الحياة بعد الياأ�ـــس، والحركة الهادفة اإلى الغاية بعد طول 

الركود.

• تلـــك معاٍن قـــد تمّثلت في تاأريـــخ الهجرة النبوّيـــة، التي كانت 	

ف�شـــاًل بين حياتين : حياة كان الإ�شـــالم فيها من جهة باأهله 

غريبًا، وحياة اأقام الم�شلمـــون في ظّلها دولة وطيدة الأركان، 

�شامخة البنيان..

• لقـــد اأراد اهلل اأن تكون الهجرة بداية الطريق لإقامة المجتمع 	

الم�شلم، حيـــث الأر�س الهادئة، والقلـــوب الوادعة، والأخالق 

الرحيمة، التي فتحت ذراعيها لإ�شتقبال الدعوة.

• اإّن الهجـــرة النبوّية تعتبر بحّق، مـــن اأروع الأحداث التي �شّجلها 	
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التاأريـــخ الإ�شالمـــّي، وهـــي اأّول لبنـــة فـــي بنـــاء �شـــرح الدعوة 

الإ�شالمّية؛ لأّن الدعوة في مّكة لم تظفر اإّل بتركيز جهودها على 

تحرير العقيدة، وتوجيه النا�س اإلى عبادة اهلل. اأّما بعد الهجرة، 

فقـــد انتقلـــت اإلى مرحلـــة الت�شريـــع والتنظيم، بو�شـــع المنهاج 

ل�شلـــوك الفـــرد والجماعة، بمـــا يتقّوم به �شـــالح المجتمع، من 

جميع جوانبه الدينّية، وال�شيا�شّية، والجتماعّية، والإقت�شادّية.

فالهجـــرة حركة فا�شلة بيـــن مرحلة من الزمـــان انتهت، ومرحلة 

جديـــدة من الزمـــان اأقبلت، وهـــي تحمل في طّياتها ذكـــرى المرحلة 

المظلمـــة التـــي انتهت، والمرحلـــة الم�شرقة التي اأقبلـــت، حيث انتقل 

الم�شلمـــون فيها من الذّل اإلى العـــّز، ومن الفقر اإلى الغنى، ومن رعي 

الغنم اإلى قيادة الأمم.

• لـــم يكن المق�شـــود من الحديث عـــن هذه الهجـــرة المباركة 	

حديثـــًا ُين�شـــر اأو ُيذاع، لمجـــّرد العلم به اأو التنـــّدر فيه، واإّنما 

اأن يكـــون در�شًا ن�شتمّده من واقع تاريخنـــا المجيد، نتعّلم منه 

كيف يكون التخطيط للجهاد في �شبيل الحّق والحرّية، والعّزة 

والكرامة.

• فـــاإن الرجـــوع اإلى ذكـــرى الهجرة، ومـــا �شاحبهـــا و�شبقها من 	

التخطيـــط يجعلنا فـــي م�شتـــوى الم�شوؤولّيـــة، لمواجهـــة �شفينة 

الحيـــاة الإن�شانّية، خالل الأمواج العاتية، وتوجيهها نحو �شاطئ 

ال�شالمة، ومرفاأ الأمان، اإلى حيث الن�شر والتحرير.
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• اأ�شحاب الهجرة، لم يعرفوا لأنف�شهم اإّل الن�شر اأو الإ�شت�شهاد 	

فـــي �شبيـــل عقيدتهم. وقد اجتمعـــوا بحكمة القائـــد والمعّلم، 

لالإ�شهام في ن�شر الدين الجديد، واإقامة �شرح الإ�شالم قوّيًا، 

وثيق البناء..

• ولأجـــل مـــا ا�شتملت عليـــه الهجرة مـــن الأحداث، ومـــا ترّتب 	

عليهـــا من الإنطـــالق والتغيير في حيـــاة الم�شلمين، نا�شب اأن 

تكـــون الهجرة بدايـــة التاريخ فـــي ح�شاب الزمـــن، واإن كانت 

فـــي اأبعادها، ت�شتقّل عن مـــدار الزمن، لأنهـــا بداية ال�شريعة 

الخالـــدة، والمعانـــي الخالدة ل تخ�شـــع لعوامـــل الزمن؛ لأّن 

الزمـــن محدود ببداية ونهاية، وهـــي ل تنتهي اإلى نهاية؛ لأّنها 

لي�شت من الزمن..

• وكل تلـــك الأحـــداث، تطالعنـــا م�شرقـــًة بالإيمـــان المخل�س، 	

والت�شحيـــة الغاليـــة، تلـــك الت�شحية التـــي تاأّلقت فـــي حادثة 

الهجـــرة، لناأخذ منهـــا العبـــرة والعظة، لنجعل منهـــا القدوة 

الطّيبة، والأ�شوة الح�شنة.

• وهنـــا تتجّلى فدائّيـــة علّي، فيمتثل اأمر ر�شـــول اهللP طائعًا 	

مختارًا، بقوله: فداك اأبي واأّمي ونف�شي يا ر�شول اهلل، اأوت�شلم 

اأنت؟ قال نعم.لقـــد فدى ر�شول اهلل بنف�شه، وقّدم روحه فداًء 

لديـــن اهلل، عـــن ر�شـــا واإطمئنان. ولـــول تلـــك الت�شحية، لما 

ت�شّنـــى للنبـــّيP اأن يترك داره في تلك الليلـــة، ولما تي�ّشرت 
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لـــه الهجرة التي كانـــت مفتاحًا لإنت�شار ديـــن اهلل في الأر�س. 

وللتدليـــل علـــى عظمة هـــذا الموقف الـــذي ي�شتحـــّق التقدير 

والتكريـــم من العزيز الحكيم، اأنـــزل اهلل في حّقه قراآنًا يتلى:.

ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  

.
)1(

ھ ھ}
• وحادثة الهجرة تطّل علينا بعد اأربعة ع�شر قرنًا من الزمان وهي 	

ل تزال تتاأّلق في جبين الحياة، وتهّز �شمير الوجود؛ لأّنها هجرة 

تحّملت م�شوؤولّية الأمانة، وهي لم تبتغ بما حملت وتحّملت، غير 

وجـــه اهلل، فهي لذلك هجرة قلـــوب واأرواح، ل هجرة قد نزعت 

را�شيـــة عن الأهل والمال والولد، اإلى قمم من المعاني يت�شاءل 

بجانبهـــا كّل متـــاع الدنيا. وهـــي لم تكن مجّرد رحلـــة من اأر�ٍس 

اإلى اأر�س، تخللتها معجزة الغـــار والحمام والعنكبوت، اأو فرارًا 

من اأر�س المعركة، كما حال لأعداء الإ�شالم اأن يلّقبوا �شاحبها 

بالنبـــّي الفاّر، واإّنما كانـــت منطلقًا للفـــداء والت�شحية من اأجل 

المعّذبيـــن في الأر�س، الذين قـــد اأ�شبح لهم بالهجرة وجودهم 

الوا�شع، وعالقاتهم القائمة على الحّب والإخاء.

• فهجـــرة كّل اإن�شـــان اإلـــى مـــا هاجر اإليـــه. من هاجـــر اإلى اهلل 	

ور�شولـــه، فهجرته اإلى اهلل ور�شوله، ومن هاجر اإلى ال�شيطان، 

فهجرته اإلى ال�شيطان، وقلـــب الإن�شان هو �شفينة الإن�شان اإلى 

)1(  �شورة البقرة، الآية: 207.
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مهجـــره، والعقل هـــو رّبان تلـــك ال�شفينة اإلى �شاطـــئ النور اأو 

الظالم.

• اأّي فائـــدة لذكـــرى الهجرة، اإذا لم تفّجر فـــي النفو�س مكامن 	

الخير، ومطاوي العّزة والرجولة؟ فالذكرى اإذا لم تكن حافزًا 

لالإيمان بمعانيها وقيمها خرجت عن مغزاها وحقيقتها.

• يقـــول اإّن ذلـــك ال�شـــوت الـــذي دّوت به �شعـــاب مّكـــة، يعيده 	

الح�شيـــن ابن علّي Q بعـــد �شبعين عامًا في كربال، بل في 

ا، و�شمال العالم  مّكة، لأّن هذين ال�شوتيـــن، اإّنما ارتفعا، وعمَّ

فـــي مّكة : �شوت محّمد في مّكة يدعـــو النا�س اإلى اهلل فيقول: 

اأّيها النا�س، قولوا ل اإله اإّل اهلل تفلحوا. 

• ولي�ـــس من بـــاب التفـــاق، اأن تقترن ذكرى هجـــرة النبّي، من 	

مّكة اإلى المدينة، بذكرى هجرة الح�شين Q، من المدينة 

اإلـــى مّكة. ولئن اختلـــف مكان الهجرتين، فلـــن تختلف الغاية 

والهدف من وراء الهجرتين.

-  الم�ؤاخاة بين الم�شلمين الأوائل:

• وكان اأّول عمـــل با�شره النبّي P فـــي اأر�س الهجرة اأن اأزال ما 	

ـــل، نتيجة ال�شراع  فـــي نفو�س الأو�س والخـــزرج من عداء متاأ�شّ

الدامـــي الـــذي كان يقع بينهم فـــي الجاهلية. وثّنـــى بعمٍل رفيع 

لـــه اأهمّية في اإيجـــاد المجتمـــع المتما�شك، وهـــو موؤاخاته بين 
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المهاجريـــن والأن�شـــار، تلـــك الموؤاخاة التي انتهـــت في عمقها 

واأ�شالتهـــا اإلى مرتبة الإيثـــار، تحّولت اإلى نقطة اإنطالق للدعوة 

الإ�شالمّيـــة، ت�شّق طريقها في الأر�ـــس بعدما وجدت �شبيلها في 

النفو�ـــس التي �شاغهـــا الدين وفق اإرادة ال�شمـــاء واأعّدها لحمل 

الأمانة.

: Q كالمه في اأمير الم�ؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب -

• فيجدر بالم�شلمين في م�شارق الأر�س ومغاربها، اأن ي�شتعيدوا 	

فـــي اأذهانهـــم، �شـــورة حّية مـــن �شور هـــذه الذكـــرى المليئة 

بالعظـــات والعبر، وان ي�شتلهموا مـــن ت�شحية علّيQ، في 

�شبيل المبداأ والعقيدة، ما يبعث فيهم العزيمة وال�شالبة، في 

ن�شرة الحّق، ومقاومة الباطل.

• فليحـــّدث التاريـــخ، اإن ا�شتطـــاع اأن يحّدث، عـــن مثل �شجاعة 	

علـــّيQ و�شموده في وجـــه الأحداث التـــي اإ�شطدمت بها 

حياتـــه من اليـــوم الأّول، حتى اقترن تاريخهـــا بتاأريخ الهجرة 

التي كان فيها الفدائّي الأّول.

: Q كالمه في الإمام الح�شن بن علّي -

• لم يكن خافيًا على الإمام الح�شن Q ما كان ُيحاك حوله من 	

الموؤمرات فـــي �شفوف جي�شه الذي كان اأكثره على �شلة بمعاوية 

لأّنه موؤّلف من عنا�شر �شّتى قد �شاعدت معاوية على خلق ال�شغب 



��
��

د
��
��

�ّ
��

��

93

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

في �شفوفه، و�شهلت لـــه ال�شبيل ل�شراء ال�شمائر الرخي�شة التي 

كانت اأقوى في يد معاوية من �شالح الحديد والرجال. 

• لقـــد �شالح الإمـــام الح�شن Q كما �شالح جـــّده في �شلح 	

الحديبيـــة، وقعد لما فقد الأن�شار كما قعـــد اأبوه من قبله لّما 

فقد الأن�شار يوم ال�شقيفة ويوم ال�شورى. 

• ت�شحية الإمام الح�شن Q في �شبيل الحّق ل تقّل اأثرًا عن 	

ت�شحية الإمام الح�شينQ، بل لول ت�شحية الإمام الح�شن 

Q بال�شلح لما كانت ت�شحية الإمام الح�شينQ ولما 

بقي الإمـــام الح�شينQ اأو اأحد مـــن اآل علّي ليثور بجانب 

الحّق علـــى الباطل. والإمـــام الح�شـــن Q بال�شلح �شهيد 

الحـــّق كاأخيه الإمام الح�شينQ، ولـــو اأّن ج�شمه �شلم من 

جـــراح المعركة، لكن قلبه لم ي�شلم مـــن جراحها، واإّنما حمل 

الجراح بقلبه �شبرًا واإباًء حّتى تقّياأه في الط�شت قطعة قطعة.

• الإمـــام الح�شن Q بقعـــوده، قد فتح باب الميـــدان لالإمام 	

الح�شيـــن Q. بينمـــا فـــي ظرفـــه هـــو، كان اأكثـــر اأن�شـــاره 

متخاذليـــن، واأكثر جي�شه من المنافقيـــن. ومعاوية الداهية قد 

اأخذ زمام المبـــادرة، فدعا الإمام الح�شن Q اإلى ال�شلح، 

والجي�س قادم يومذاك، من ثالث معارك، قد مّل الحرب، فلّما 

�شمعوا بكلمة ال�شلح، تخاذلوا وتواكلوا.

• اأّمـــا الإمام الح�شـــن Q، الذي لم ت�شمح لـــه ظروفه بالثورة 	
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ًا هو ال�شلح، فف�شح به معاوية  الم�شّلحة، فقد جّرد �شالحًا خا�شّ

وبني اأمّية قاطبة، واأثبت للراأي العاّم، اأن بني اأمّية قد �شاروا في 

جاهلّيتهـــم الحديثة، ين�شجون على منـــوال جاهلّيتهم القديمة. 

حتـــى اإذا و�شل الدور اإلى يزيد وطفح الكيـــل، فحينئٍذ اأ�شبحت 

الق�شّية ل تحتمل �شوى الثورة؛ لأّن يزيد قد اأعلن الكفر �شراحًة.

• مـــا امتنع الإمام الح�شن Q عـــن ال�شهادة، واإنما ال�شهادة 	

هي امتنعـــت عليه، ما �شّن بنف�شه، اأو بخـــل بنف�شه، وما قيمة 

الحيـــاة في نظر اأهل البيتRلـــول اأّنهم في الحياة؟ قيمة 

الحيـــاة بهـــم فهـــل يلتم�شون الحيـــاة ؟ مـــا قيمة الحيـــاة لول 

اأنهم فيهـــا؟ وما قيمة ال�شلطة لول اأّنهـــا ميدان لخالفتهم في 

الأر�ـــس؟ والخالفـــة كالنبـــّوة، ل يمكـــن اأن تاأخـــذ �شبيلها في 

الأر�ـــس اإّل بالأن�شار المخل�شين الذين لـــم يتي�ّشروا في اأّيام 

.Q كما تي�ّشروا للح�شين ،Q الإمام الح�شن

•  النبـــي P ي�شير اإلى قعود الإمام الح�شن Q، كما ي�شير 	

اإلـــى قيام الإمـــام الح�شين Q، حيث يقـــول P: »هذان.

ولداي،.اإمامان.قاما.اأو.قعدا«، والمعنى اأّن اإمامتهما ثابتة في 

حالتي القيام والقعود.

 Q كالمه في الإمام الح�شين بن علّي -

• 	 ،Qة بالإمام الح�شين اإّن النبـــّي P كانت له عنايـــة خا�شّ

ة  دون اأخيـــه الإمـــام الح�شـــن Q، وللح�شيـــن عالقـــة خا�شّ

بالنبّي محّمـــدP. هذه العالقة لي�شت عالقـــة العاطفة، اإّنها 
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ة بر�شالة  عالقة بالر�شالة، ولالإمام الح�شينQ عالقة خا�شّ

.Pالر�شول الأكرم

• �شّجـــل التاريخ هذه الكلمة، حيث قالP : »ح�شين.مّني.واأنا.	

من.ح�شين« ما معناها؟ اإّن هذه الكلمة ت�شير اإلى معنى عميق 

ّما قوله ح�شين مّني، فيعني توّلد مّني لأّنه اإبن بنتي، 
ّ
الدللة. اأ

واأّمـــا توّلد النبّيP من الإمـــام الح�شينQ فهو بالولدة 

الروحّيـــة. يعنـــي اأّن الر�شالـــة عـــادت اإلـــى المجتمـــع الم�شلم 

 ،Pوبحياة الر�شالـــة حياة محّمد ،Qبنه�شة الح�شيـــن

.Qُولد من جديد بثورة الإمام الح�شينP فكاأّن محّمدًا

•  كّل النا�ـــس يعلمـــون اأّن الإمـــام الح�شيـــنQ مـــن النبـــّي 	

محّمدP بالولدة. لكّن النبـــّيP يريد الإ�شارة اإلى معنى 

 Qعميـــق الدللـــة، يريـــد اأن يجعل مـــن الإمـــام الح�شين

اإمتدادًا لمحّمد الر�شولP. يريد اأن يقول ح�شين مّني يعني 

ل مـــن ذات محّمد، بل من محّمد الر�شـــولP، واإّل فالإمام 

الح�شن Q منه اأي�شًا فلَم لم يقل الح�شن مّني؟.

• اإذًا ل يت�شّورّن اأحد اأّنـــه ي�شتطيع اأن يتَّ�شل بالإ�شالم، ويّت�شل 	

 .Qول يّت�شـــل بالإمـــام الح�شيـــن ،Pبالر�شـــول محّمـــد

الإ�شـــالم تمّثـــل بالإمـــام الح�شيـــنQ، ومحمـــدP تمّثل 

بالإمام الح�شينQ، واأنتم الآن تتمّثلون بالح�شين، لكن اإذا 

.Qطّبقتم مبداأ الح�شين، و�شلكتم نهج الإمام الح�شين
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• اأّيها الموؤمنـــون، حينما قال النبّيP: »ح�شين.مّني.واأنا.من.	

ح�شي���ن«، فـــكّل حياة الإمام الح�شينQ هـــي تمثيل لحياة 

جـــّده النبّيP، من جميع النواحـــي؛ لأّن الظروف قد هّياأت 

للح�شينQ، ما لم يتهّياأ لغيره، فلذلك كان اإمتدادًا ل�شيرة 

جّده وحياة جّده.

• خـــرج الإمـــام الح�شين Qمـــن مّكة والنا�ـــس يدخلون لأداء 	

خرج عن 
ُ
زعج فاأ

ُ
فري�شة الحـــّج. لكّن الإمام الح�شيـــنQ اأ

حرم اهلل، وحرم ر�شولـــه. لأّن يزيد بن معاوية، قد د�ّس ثالثين 

�شيطانـــًا مـــن �شياطين بنـــي اأمّية، واأمرهـــم اأن يقتلـــوا الإمام 

الح�شينQ، ولو كان متعّلقـــًا باأ�شتار الكعبة، فخاف الإمام 

الح�شيـــنQ اأن يغتاله بنو اأمّية. لكن ما فـــرَّ من القتل، فرَّ 

لئـــال تموت دعوته ور�شالته. اإذ هو لم يبّلـــغ الر�شالة حّتى الآن؛ 

لأّن الر�شالة تحتاج اإلى عملّية ا�شت�شهادّية.

• خرج الإمام الح�شينQ من بلد قد جعله اهلل  مثابة للنا�س 	

واأمنـــًا، ولكـــّن الإمام الح�شيـــنQ لم يكن اآمنـــًا في ذلك 

اليـــوم. محّل اأمن لمن ؟ للطيور والحيوانات، وللب�شر والنبات. 

ومع ذلك فابن ر�شول اهللP لم يكن اآمنًا في مكة.

• يًا، ولكـــن من بعد 	 وقـــف الإمام الح�شيـــنQ في كربـــال ملبِّ

التلبية قّدم الت�شحية. قّدم الإمام الح�شينQ بدل ال�شحّية 

فـــي منـــى، �شحايا من اأهل بيتـــه و�شحبه، حتـــى نف�شه جاد بها 
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ب�شخـــاء في �شبيل اهلل. وا�شتبدل بال�شعي الذي يكون بين ال�شفا 

والمروة، ال�شعَي ما بين جثث القتلى من �شحبه واأهل بيته، ف�شار 

ي�شعى في وادي كربال. وا�شتبدل بالطواف حول البيت، الطواَف 

حـــول تلك الجثث الطاهرة في كربال. وبالتالي ا�شتبدل اأنه قّدم 

نف�شه ال�شحية الكبرى لهذا الدين. اإ�شتبدل بالطواف وا�شتبدل 

ب�شيء اآخر. والذي يطوف ماذا ي�شنع؟ الذي يطوف والذي حّج 

البيـــت يعرف، الذي يطوف يبتـــدئ بطوافه من الحجر، ويلم�س 

الحجـــر اإذا تمّكن ويقّبله، ولكّن الإمـــام الح�شينQ بدل اأن 

ي�شتلم الحجر بيده، قد اإ�شتلم الحجر يوم العا�شر بجبهته.

• الإمام الح�شينQ هانت عليه الحياة حين عّزت في عينه 	

العقيـــدة، و�شغـــرت في عينه الدنيـــا، عندما كبـــرت في عين 

غيره. لذلـــك ا�شتب�شل في مواطن الباأ�س، وتما�شك في مزالق 

المحنـــة، فمـــا وهن لما اأ�شابـــه في �شبيـــل اهلل، ول �شعف ول 

ا�شتـــكان، بل بقي ثابـــت الجاأ�س، حتى خّط بدمـــه الزكّي على 

اأر�س الفناء وثيقة الخلود.

• 	  ،Qنحـــن الآن مدعـــّوون لأن نكـــون مـــع الإمـــام الح�شين

فنهاجـــر اإلى ما هاجر اإليه، ونتم�ّشك بما تم�ّشك به، واأن نكون 

م�شتعّدين للت�شحية اإذا لزم الأمر.

- اأ�شباب الن�شر الإلهّي: 

• عندمـــا علم اهلل من هـــذه النفو�س �شدق النّية، على ما بايعت 	
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وعاهـــدت، اآتاهـــا الن�شـــر، ومنحهـــا ال�شبر الـــذي ت�شتدعيه 

عبـــادة اهلل في الأر�س. وهي من وراء هـــذا وذاك، قد قّدمت 

لالأجيـــال المتعاقبـــة الُمثـــل الخالدة في الدفاع عـــن المبادئ 

الحّقـــة، بعدما اأثبتت اأّن تلـــك المبادئ قد انت�شـــرت اأّوًل في 

نفو�ـــس اأ�شحابهـــا، وامتزجـــت بوجدانهـــم، واإّل لإنطـــوت في 

مطاوي ال�شياع والفناء.

• اإّن ال�شفوة المختارة، التي �شنعت الأحداث للتاأريخ، و�شّجلت 	

بدمائها تاأريخًا حافاًل بالعّزة والكرامة، ترينا معالم الطريق 

وا�شحـــة، وتثبت خطـــى من يريـــد متابعة الزحـــف في دروب 

الجهاد، ويختار لنف�شه حياة الأحرار، وهي الحياة التي ت�شرق 

في �شمائها �شم�س الإخاء والإيثار، وترفرف في اأجوائها األوية 

العّزة والإنت�شار.

• فليحّدثنـــا التاريخ، اإن ا�شعفته الذاكـــرة، عن اإيثار الأن�شار في 	

المدينة، لإخوانهم المهاجرين على اأنف�شهم، ثّم ما نتج من هذا 

الإيثار والتالحم والوحدة، من عزٍّ لالإ�شالم، وخيٍر للم�شلمين.

• لقـــد ن�شرت الدعـــوة الإ�شالمّيـــة األوية الح�شـــارة خّفاقًة على 	

ربـــوع الأر�س في اأقـــّل من ربع قرن. وذلـــك اإن دّل على �شيء، 

فاإّنما يدّل على اأّن الن�شر والفتح، هما وليدان �شرعّيان للفداء 

والإيمـــان، واأّن الفـــداء والإيمان هما وليـــدان مباركان لهجرة 

القلوب اإلى الُمثل الرفيعة.
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عاشورائّيات
- عا�ش�راء والنه�شة الح�شينّية:

• لقد كانت القراءة في ال�شيرة العا�شورائّية قبل اأن نتعّرف على 	

الخطيـــب ال�شيخ عبد الوّهاب الكا�شـــي}، ب�شيطة ل تمّثل 

الغر�ـــس الذي يريـــده الإمـــام الح�شيـــنQ، كانت �شرف 

نحيب وبـــكاء. والإمام الح�شينQ نف�شه يبراأ من الدموع، 

اإذا لـــم تكن �شخطـــًا ونقمة على الظلم والظالميـــن، اأو اإذا لم 

تكن تعبيرًا عـــن الحّق، والعمل بالحّق، تبـــداأ بنف�شك اأّوًل، ثّم 

ببيتك ثانيًا، ثّم بمجتمعك ثالثًا.

• ل داعي لأن نقول يا ليتنا كّنا معكم، نحن الآن معهم، ن�شتطيع 	

اأن نمّثل دور حبيب وزهير وبرير.

• فليفهـــم الطاغون، وليفهـــم المنحرفون، الذيـــن ن�شجوا على 	

منوال اأولئك الذيـــن اإنحرفوا في ذلك اليوم عن الحّق واأهله، 

اأّن هـــذه الماأ�شاة نجّددها في كّل عام، بل في كّل �شهر، بل في 

كّل يوم، لتعي�س معنا وتحيا في قلوبنا و�شمائرنا.  
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• الإمـــام الح�شينQ ل يريد مّنا البكاء فح�شب، �شحيح اأّن 	

القلـــب اإذا لـــم يكن مم�شوخًا، فال بـــّد اأن يتاأّثر بهذه الحادثة، 

ولكـــّن الإمام الح�شيـــنQ ل يكتفي من محّبيـــه بالدموع. 

اإّنما يريد اأن نطّبق مبادئه ون�شير ب�شيرته.

• اإّن الموؤمـــن ل يهّمه الإنت�شار في المعـــارك، بقدر ما يهّمه اأن 	

ينت�شر على نف�شه، واأن يكون اإلى جانب الحّق. ولي�شت الِعبرة 

اأن ينت�شر في معـــارك ال�شالح. فقد ينت�شر مبداأ الحّق، دون 

اأن يرافق ذلك اإنت�شار بال�شالح.

 Q اأن�شار الإمام الح�شين

كثيـــر مّمن ا�شت�شهدوا مع الإمـــام الح�شينQ، ما مّرت عليهم 

فتـــرة طويلـــة �شحبوا فيهـــا الإمام الح�شيـــنQ حّتى نقـــول اإّنهم 

�شاهـــدوا الأنـــوار الإلهّيـــة، فاإقتب�شوا مـــن تلك الأنـــوار حقيقة الدين. 

ففيهـــم من كان ن�شرانّيًا مثاًل، وفيهم مـــن �شمع موعظة فاأّثرت فيه، 

فمثـــاًل نجد اأّن �شعيد بن مّرة التميمّي الـــذي كان في مجل�س يزيد بن 

ة بب�شاطة، يذهب، ويترك زوجته  م�شعـــود النه�شلّي، حين ي�شمع الق�شّ

وينطلق اإلى كربالء.

اإّنها نفو�ـــس م�شتعّدة مهّياأة لدعوة الحّق، وهـــذه المجال�س لها اأثر 

كبيـــر في تلك النفو�س، فال تعلم في اأّي لحظة تدرك العناية والرحمة 

الإلهّية، فاإذا به يتحّول في لحظة واحدة من جانب اإلى جانب.
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لقد كانت كّل قطرة من دم الإمام الح�شينQ، قنبلة في عر�س 

الملك الأموّي. وكّل قطرة دم اأريقت على اأر�س كربال، هي �شعلة تنير 

ده  دروب الحيـــاة. لذلـــك كان لها هذا النغم الأبـــدّي الخالد الذي ُتردِّ

الأجيال تلو الأجيـــال، ويدفع الإن�شان للثورة على الطغيان والإنحراف 

ويحفزه للنه�شة من اأجل العدالة والإن�شاف.

اإّن الحـــّق ل يتقّيـــم بالن�شر الآنـــّي، واإّنما يتقّيـــم بالن�شر الأبدّي، 

والن�شر الأبدّي ل يكـــون لغير الحّق، والن�شر اإّنما يكون للق�شّية التي 

تبقـــى ببقاء الحّق. ومن هنـــا ذكر الح�شين Q خالـــٌد، ولن يفنى 

.Q الحّق الذي ارتوت عروقه بدم الح�شين بن علّي

اإّن الغاية ل تبّرر الوا�شطة في نظر الإمام الح�شين Q. فالغاية 

ل اإليها بكّل و�شيلـــة. لذلك لم يلجاأ  اإذا كانـــت �شريفة، ل يجـــوز التو�شّ

كغيره، اإلى الدعايات الكاذبة، وال�شعارات الم�شلِّلة. اإّنه يريد الو�شول 

اإلى الحّق، لكن ل من طريق الباطل، ويريد اإقامة موازين العدل، لكن 

ل من طريق الجور.

كالمه في �شبايا العترة الطاهرة:

اإّن فـــي ال�شبـــي والتطـــواف بزينـــب واأخـــوات زينـــب، وال�شال�شـــل 

والأغـــالل فـــي اأيديهـــّن واأعناقهـــّن اأعمَق الأثـــر الذي ل يغنـــي غناءه 

ال�شيـــف في الت�شهير ببني اأمّيـــة، وك�شف ظلمهم للنا�س وكاأّن في ذلك 

موكب اإعـــالم للنا�س اأن انظروا اأّيها الم�شلمون اإلـــى ما فعله بنو اأمّية 

بذرّية نبّيكم.
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اأعطى  الذي  هو  واأخواتها   O لزينب  الأموّيين  اإخراج  اإّن 

الذين  وهم  مجال�شهم،  اإلى  اأدخلوها  الذين  فهم  الأثر،  هذا  مثل 

روؤو�ــس  على  بهم  والت�شهير  ولعنهم  ل�شّبهم  ال�شبيل  لها  مّهدوا 

لها  �شّوغنا  اإن   - مختارة  خرجت  لو  ما  بخالف  وهذا  الأ�شهاد. 

له  يكون  ل  فاإنه   - وحا�شاها  لنف�شها  اأرادته  اأو  الخروج  هذا  مثل 

الأثر قطعًا. مثل هذا 

ما حاوله الح�شين Q مـــن اإخراج العائلة لم يكن ليفهمه اأحد 

غير الإمام الح�شينQ، ولذا لم يجب من اأ�شار عليه بترك العائلة 

اإّل بجواب مقت�شب )�شاء اهلل اأن يراهّن �شبايا(، فاإّن ال�شبي لي�س غاية 

بنف�شـــه واإّنما الغايـــة الن�شر والت�شهير والدعاية �شـــّد الظالمين و�شّد 

�شلطانهم الظالم الغا�شم. وهذا ما يريده اأهل البيت في مواقفهم من 

وراء ن�شرة الحّق ومقاومة الباطل.

عاشوراء صرخة في وجه الظالمين:

• لقد ترجم الإمام الح�شينQ القول اإلى عمل؛ لأّنه لم تنفع 	

مع القـــوم لغة الكالم. واأخيرًا تكّلم ال�شيـــف، اأخذ ماأخذه من 

ج�شد الإمـــام الح�شينQ ومن اأج�شـــاد رجاله، واإنهزمت 

كلمـــات الإمام الح�شينQ اأمام �شالح يزيد، ولكّن مبادئ 

 Qلم تنهزم واإ�شم الإمام الح�شين Qالإمام الح�شين

لـــم ُيمح من الوجـــود، وبقي مـــع الأّيام رمـــزًا لمبـــداأ وعنوانًا 
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لق�شّية، ول غرو فاإّن موقف الإمام الح�شينQ لم يكن اإّل 

نواة لالإن�شانّية التي قّدر لها البقاء على مّر الزمان.

• الإ�شت�شهـــاد مـــن اأجـــل العقيدة ومـــن اأجل بنـــاء الإن�شـــان بناًء 	

اإ�شالمّيـــًا جديدًا هو في الحقيقة معنى اإن�شانّي متجّدد ل ينقطع 

عنـــه الإن�شان في كّل ع�شر، وهو لذلـــك خليق باأن تتعاطف معه 

القلـــوب جياًل بعد جيل على اإختالف في عقيدة الأجيال وتباين 

اأنظمتها الإجتماعّية، فاإّن ثورة الإمام الح�شينQ قد لب�شت 

مـــع الأيـــام ثوبًا ي�شلـــح لأن يرتديـــه كّل اإن�شان يريـــد الإحتفاظ 

باإن�شانّيته.

• اإل لل�شيف، كذلك 	 والثورة كما تكون بال�شيف حيث ل مجال 

الظلم  �شّد  الفكرّية  الثورة  باإعالن  والفكر،  بالراأي  تكون 

بما  الدين  تجاه  بدوره  منهم  واحد  كّل  قام  لذا  والظالمين. 

في  الخا�ّس  اأ�شلوبه  له  وكان  وع�شره  ظرفه  طبيعة  ينا�شب 

اإن  بال�شيف  عنها  والدفاع  معالمها  واإي�شاح  الدعوة  ن�شر 

وروّية  باأناة  المظلومّية  ببّث  اأو  ال�شيف  اإلى  الحالة  اأحوجت 

الطغاة  اأولــئــك  له  تنّكر  الــذي  الحّق  نحو  ال�شعور  واإيــقــاظ 

باأن يجعل من ذلك منطلقًا  العباد  الذين تحّكموا في رقاب 

لأ�شباب  وتمهيدًا  الثورة  لروح  حفظًا  الهدف  اإلى  للو�شول 

اأ�شندت  البيتRالذين  واأهــل  حين.  بعد  ولــو  النه�شة 

جنب،  اإلى  جنبًا  معها  ي�شيرون  كانوا  الر�شالة  مهّمة  اإليهم 
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وكّل اإمام قام بالمهّمة ح�شبما �شمحت له الظروف، واإن بدا 

في ظاهر القيام تباين في ال�شلوك وتناق�س في ال�شكلّيات، 

مختلفة  الم�شتوى  هذا  على  تبدو  كانت  الظاهرة  هذه  ولكّن 

في الظاهر ومّتحدة في الواقع تبعًا لإختالف الظروف التي 

مّر بها كّل اإمام. 

• نحن ل نقيم هذه الذكرى بكاًء على فائت، اأو بكاًء على الإمام 	

الح�شيـــن Qفقط، واإّنما نجعل من هـــذا اليوم، ومن هذه 

الذكـــرى، احتجاجًا �شارخًا على الظلم والظالمين، اأينما كان 

وحيثما وجد.

• لي�س غر�س الأئّمـــة من اإقامة عا�شوراء اأن ناأخذ منها الَعبرة، 	

واإّنمـــا غر�شهم اأن ناأخذ منهـــا الِعبرة. اأن نعتبر بها واأن نّتعظ 

بها. 

• الإمـــام 	 الأ�شحّيـــة.  هـــذه  لتتّمـــم   ،Oزينـــب  وتاأتـــي 

الح�شيـــنQ �شّحـــى وقـــّدم مـــا عليـــه، ولكن بقيـــت هذه 

الأ�شحّيـــة تحتاج اإلى من يقّدمها قربانًا اإلى اهلل، لأّن لها نّية، 

لهـــا تقدمة. فجـــاءت زينب ورمقـــت ال�شماء بطرفهـــا، بعدما 

و�شعـــت يديهـــا تحت ظهـــر الإمـــام الح�شيـــنQ، قائلة : 

)اللهـــّم تقّبـــل مّنا هذا القربان(. فهل هنـــاك اأعظم من هذا 

القربان، ومن هذه الأ�شحّية؟.

• واإذا جـــاء اأحـــد ال�شباب وقال : لقد م�شى علـــى ماأ�شاة الطّف 	
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قـــرون وقرون، فما بـــال ال�شيعـــة ي�شربون لها موعـــدًا في كّل 

عام؟ وما بالهم ل يزالون يرون جرحها حّيًا؟.

• فحينئـــٍذ نقـــول: اإّن م�شيبـــة الإمـــام الح�شيـــنQ لم تكن 	

م�شيبة �شخ�شّية، والإمام الح�شينQ لم يم�ِس اإلى القتل 

مـــن اأجل �شـــيء زائل، حتى ُيقـــال اإّن الزمن قد مـــّر على تلك 

الم�شيبـــة. اإّن ثـــورة الإمام الح�شينQ هـــي امتداد لثورة 

الإ�شالم الكبرى، والإ�شالم لم ينتِه بعد.

• مـــا دام الإ�شالم قائمًا فالإمام الح�شينQ موجود، ق�شّية 	

اقترنـــت بكلمة ل اإله اإّل اهلل، ولـــول الإمام الح�شينQ لم 

ُت�شمع على وجه الأر�س تلك الكلمة.  

• اإّن ن�شرة الإمام الح�شينQ ل تتمّثل في اإنقاذه من القتل، 	

واإّنما تتمّثل في ن�شرة هذا الدين. الإمام الح�شينQ جاء 

لُيقتـــل؛ لأّن في قتله حياة لالأّمة. وكّل من قال ل اإله اإّل اهلل هو 

.Q مدين للح�شين

• ق�شّيـــة الإمـــام الح�شين Q �شتبقـــى، و�شتحيا بالرغم من 	

اأنـــوف الظالمين، و�شتتن�شر وتّت�شع، اإّن هذه الق�شّية هي اليوم 

اأو�شح منها بالأم�س، و�شتكون غدًا اأو�شح منها اليوم، و�شياأتي 

اليـــوم الذي ل يكون لغيـــر ثورة الإمـــام الح�شينQ وجود 

و�شلطان في الأر�س.
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ِعبٌر من كربالء:

•  لقد امُتحـــن اإبراهيم الخليلQ بنف�شه، فكان في م�شتوى 	

الم�شوؤولّيـــة، وامُتحـــن بمالـــه، فكان فـــي م�شتـــوى الم�شوؤولّية، 

وامتحن بذبح ولده الذي بقي ينتظره ثمانين عامًا، وقيل اأكثر 

 Qمن ذلك، فا�شتعّد وتهّياأ لذبحه، وكذلك اأذعن اإ�شماعيل

ا�شتجابـــة ل�شوت الحّق، فامتثل اأمر اأبيـــه، ولكن لّما راأى اهلل 

�شبحانـــه وتعالى، من اإبراهيم الت�شميم والعزم على التنفيذ، 

فداه بذبٍح من عنده؛ لأّن الق�شّية كانت ق�شّية امتحان، ل اأقّل 

ول اأكثر، يعني حكم �شدر، لكن مع وقف التنفيذ.

• ولكـــّن الح�شين Q حفيد اإبراهيم الخليلQ، كان له 	

مع البالء �شاأن اآخر، وهو الـــوارث لالإمامة الإبراهيمّية منذ 

ذلـــك اليوم، وهو يـــوم التاأ�شي�س؛ لأّن اإبراهيم هـــو الموؤ�ّش�س 

الأّول لر�شالـــة الإ�شـــالم التـــي نعتنقهـــا نحـــن اليـــوم.

• اإّن ذرف الدمـــوع فيـــه اإعـــزاز لل�شخ�ـــس الـــذي ُيبَكـــى عليه، 	

لكـــن لي�س هذا هو الغر�ـــس، اإذا ا�شتعبر الإن�شـــان، وبكى على 

الح�شيـــن، وكان ي�شيـــر في خّط معاك�س للح�شيـــن، فاأيُّ فائدة 

من تلك الدموع؟ اإّن الإمام الح�شينQ نف�شه يبراأ من تلك 

الدموع.

• فالح�شيـــن Q اأعطانا �شورة عظيمة عـــن الحّق، ف�شّحى 	
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فـــي �شبيـــل الحّق، والحـــّق ل زال اأمانة في اأيدينـــا؛ لأّن الإمام 

الح�شيـــنQ ما ثار اإّل ليقّدم لالأجيـــال المثل الخالد، في 

الت�شحيـــة والفداء، وليفهم الأجيـــال المتعاقبة، اأّن الأّمة التي 

تكتب تاريخها بالدم، لن تقهر ولن تزول من الوجود، ما دامت 

هـــذه الأّمـــة تعطي الموت، مـــا ي�شاء من ال�شهـــداء، وما دامت 

تقف من الموت، موقف ال�شمود والكبرياء.

•  علينـــا اأن نـــوؤّدي ر�شالة الحّق التـــي ورثناها، علـــى اأتمِّ وجه، 	

مهمـــا تطّلب ذلك من البذل والت�شحيـــات، علينا اأن نعي�س مع 

هذه الذكرى، ونخرج منها ونحن اأقوى اإرادة واأم�شى عزيمة، 

واأ�شمد ما نكون في وجه الباطل، وفي وجه كّل من يريد الكيد 

لالإ�شـــالم والم�شلمين. اإّن ق�شّية الإمام الح�شينQ لي�شت 

حبي�شة ذلك المكان وذلك الزمان.

• ن�شتوحـــي من هذه الذكـــرى، اأّن َمْن كرمت عليـــه نف�شه، وعظم 	

الحّق في نف�شه، هان عليه الباطل، وهانت عليه �شهواته وملّذاته.  

• ورد عن الإمام ال�شـــادق Q قوله : »يا.ف�شيل،.اأتجل�شون.	

قة؟.)يعن���ي.بنواعيهم.وهي.هذه. ق���ة.اأو.بالرَّ وتتحّدث���ون.بالرِّ

اللغ���ة.الموج���ود.الآن.عن���د.اأه���ل.الع���راق.وفيه���ا.رّق���ة،.وفيه���ا.

لطاف���ة،.تبع���ث.الأ�شى.وال�شجى.في.النفو����س(.قال.بلى.يا.بن.

ها،.فاأحيوا.اأمرنا،. ر�ش���ول.اهلل..قال.اأما.اأّن.تلك.المجال�س.اأحبُّ

رحم.اهلل.من.اأحيا.اأمرنا.اأهل.البيت«.
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• اإّن اإقامـــة هـــذه الذكـــرى، اإذا لم تكـــن اإحيـــاًء لأمرهم، فهي 	

حّجـــة علينا، وبالء علينا؛ لأّننـــا بدل اأن نخرج حينئٍذ من هذه 

المجال�ـــس، ودموعنا تتفّجـــر براكين ثورة على الظلـــم، فاإّننا 

نخـــرج لن�شير مـــع الظالمين، ونم�شـــي فـــي ركاب الظالمين. 

ـــة اأّن اأهل الكوفة بكوا على  حينئـــٍذ نعلم اأّل قيمة للبكاء وخا�شّ

الح�شين، بعد اأن نّفذوا جريمتهم.

• اإن ثـــورة الإمـــام الح�شينQ قـــد اإحتّلت مكانتهـــا في قلب 	

الخلـــود. و�شتبقى ما بقي هذا الوجود، ت�شير مع الإ�شالم جنبًا 

اإلـــى جنب؛ لأّنها قد احت�شنت اأهداف الإ�شالم، وكان الإ�شالم 

يومـــذاك في اأ�شّد الحاجة اإليها. واإذا كان الإ�شالم بالنظر اإلى 

الأديـــان خال�شتها، كان الإمام الح�شيـــنQ بالن�شبة اإليها 

�شمانتها.

ثورة اإلمام المهدّي | امتداد للثورة الحسينّية:

• يـــزول الإ�شتغـــراب، عندما نجـــد في التاريـــخ اأّن المهدّي | 	

يعلـــن ثورته، ويجعل �شعار ثورته »يا.لث���ارات.جّدي.الح�شين«؛ 

ذلك لأّن ثـــورة المهدّي، هي الف�شل الأخيـــر من ف�شول ثورة 

الح�شيـــن Q. لذلـــك يعلنها فـــي مّكة، ويفّجـــر الثورة من 

ريق دم النبّوة فيها.  
ُ
كربالء، حيث اأ

• اإّنها حلقة في �شل�شلـــة، فكذلك لو لم تخرج فاطمة خلف اأمير 	
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الموؤمنين، تلك الخطوات من الدار اإلى الم�شجد، لتنقذ ولّيها، 

لما خرجت زينـــب بعد ذلك، مع الإمام الح�شينQ، وبعد 

الإمام الح�شينQ من كربال اإلى الكوفة، ومن الكوفة اإلى 

ال�شام، وهكذا من بلد اإلى بلد.  

•   كمـــا اأّنه قد اآن للم�شلمين عاّمـــة، ل لل�شيعة فقط، اأن يّت�شلوا 	

اإت�شـــاًل عاطفّيـــًا،  ات�شـــاًل عقائدّيـــًا، ل   Q بالح�شيـــن 

بـــاأن ي�شتعيـــدوا اإلـــى اأذهانهـــم واأفكارهـــم ذكـــرى عا�شوراء، 

لياأخذوا من معطياتهـــا - وما اأكثرها! - الدرو�س والعبر، واأن 

يجّنـــدوا من هذه الذكـــرى، روحًا ح�شينّيـــة تقودهم في محنة 

فل�شطيـــن، وتخو�ـــس بهم فـــي �شاحات معارك ال�شـــرف، التي 

خا�شهـــا الح�شين Q واأهل بيته واأ�شحابه، لأّنه يجب على 

الم�شلميـــن اأن يكون لهم في كّل قطر م�شلم، ح�شيٌن جديد اإذا 

تعّر�س ذلك القطر لكربالء جديدة.

:Pامتداد لهجرة النبّي Qهجرة اإلمام الحسين

• لقـــد خرج الإمام الح�شينQ باأهله مـــن المدينة اإلى مّكة 	

خوفًا من اآل اأبي �شفيان واأعوانهم، وخرج جّده محّمد من مّكة 

اإلـــى المدينة خوفًا من اأبي �شفيـــان واأعوانه. وبين الخروجين 

�شتـــون عامًا وانقر�س مجد اأبـــي �شفيان على يدي محّمد بفتح 

مّكـــة فـــي ب�شع �شنيـــن، وانقر�شت دولـــة اأبي �شفيـــان على يد 
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ولـــده في اأقّل من ثـــالث �شنين، وقامت علـــى اأنقا�شها الدولة 

المروانّيـــة، وانقر�شـــت هي الأخرى في اأقّل مـــن �شتين عامًا، 

واأراح اهلل العباد والبالد من ظلمهم وجورهم.

• خرج بالن�شاء والأطفـــال، ولو لم يخرج بهّن لما ح�شل ال�شبي 	

والتنكيل، بدون ذلك ل يحّقق الهدف الذي اأراده وهو الق�شاء 

علـــى دولـــة الظلـــم، وك�شف القنـــاع الـــذي ت�شّترت بـــه لخداع 

الب�شطـــاء مـــن النا�س باأّن الدولـــة الأموّية دولـــة م�شلمة، ولول 

الخـــروج بزينـــب واأخـــوات زينب، لمـــا ت�شّنى لهـــا اأن تقف في 

مجل�س ابن زياد وفي مجل�س يزيد لتبّين للراأي العاّم مبلغ عتّو 

القوم وظلمهم، ولما ت�شّنى لها اأن ت�شّب اللعنات على بني اأمّية 

علـــى روؤو�س الأ�شهاد. ول قيمـــة للت�شحية اإذا لم تولد العطاء، 

ولقد اأ�شفرت ت�شحية الح�شين Qعن اأكبر العطاء بخروج 

الن�شاء، فكان مـــن معطياتها اإقتالع عر�ـــس الأموّيين واإيقاظ 

باع الحّق. النفو�س لإتِّ

Rأدوار أهل البيت -

• لقد �شكت الإمام علّيQ في بداية الأمر حر�شًا على وحدة 	

الكلمـــة، ولكّنه في الوقت نف�شـــه كان يمنح الر�شالة والقائمين 

عليهـــا �شـــواب الراأي، ونّبـــه الغافلين اإلى مركـــزه من الدعوة 

اإحتفاظًا بحّقه. 
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• تجـــد حياة الإمـــام ال�شّجـــادQ حافلـــة بالدعـــاء وتوجيه 	

المجتمـــع الم�شلـــم اإلـــى اهلل، والظـــرف الذي عاي�شـــه الإمام 

ال�شّجـــاد مـــن اأ�شّد الظـــروف ق�شـــاوة ومن اأجمعهـــا للحوادث 

ة...  والكـــوارث على الم�شلميـــن عاّمة وعلى اأهل البيـــت خا�شّ

والدعـــاء خير و�شيلة لن�شر تلك المثل وبـــّث الوعي الدينّي في 

النفو�س حيث اأو�شكت في ذلـــك الجّو المظلم اأن تزول معرفة 

الحـــّق من قلوب النا�س، ولـــم يبق للدين اأثـــر اإّل في اأفواههم 

وعلى األ�شنتهم...

•  م�شى اأهـــل البيت Rمع الدين جنبًا اإلـــى جنب يحوطونه 	

بالحمايـــة بمـــا يّت�شع له �شـــدر الزمـــان، فهذا الإمـــام الباقر

Q قـــد مالأ حياته بن�شر علوم الر�شالة عن طريق الحديث 

ومناظرة اأهل البـــدع واأهل المذاهب الفا�شدة التي مّهدت لها 

تلـــك الع�شور المظلمة على األ�شنـــة بع�س ال�شيوخ الذين باعوا 

دينهـــم بدنيـــا غيرهم. هكذا ينتقـــل الدور اإلـــى الإمام جعفر 

ال�شـــادقQ الـــذي �شاعدتـــه الظـــروف على ن�شـــر العلوم 

والمعارف من �شّتـــى النواحي، فلقد كان ع�شره ع�شر العلم، 

والنا�ـــس يومذاك قد وجـــدوا من نفو�شهـــم الإ�شتعداد الكامل 

لتلّقي العلوم من مدر�شة الإمام، والنا�س واإن تمّكن حّب الدنيا 

مـــن نفو�شهم لكّن العلم تبقى لـــه مكانة في تلك النفو�س، وهو 

غير موجود عند اأولئك الذين تخّلفوا على الم�شلمين.
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• والحا�شـــل اأّن دور الأئّمـــةR علـــى الرغم مـــن اإق�شائهم 	

عـــن الحكـــم كان دورًا م�شتركًا في حمايـــة الر�شالة والعقيدة، 

وكانت الحالة عند البع�س منهم ُتوؤّدي اإلى الإ�شطدام الم�ّشلح 

 ،Lفـــي �شبيل حمايتها، كما تّم لالإماميـــن علّي والح�شين

والإمتناع عـــن الإ�شطدام الم�شّلح  من قبـــل الآخرين لإمتناع 

الظروف عن تحّملها لمثل هذا الإ�شطدام، ولكّن موقفهم واإن 

اتخـــذ الطابع ال�شلبّي اإّل اأّنه ب�شورته ال�شلبّية كان يعطي ثمرة 

العمـــل الإيجابـــّي من حيث اإّن موقفهم فـــي حالتي الإ�شطدام 

والمهادنـــة كان يعك�ـــس تعاليم ر�شالـــة الإ�شـــالم ويوؤّكد للراأي 

العـــاّم انحراف الحاكمين عـــن تلك التعاليم، وهـــذا هو اأكبر 

هّمهم.

• وجـــواب الإمام ال�شـــادقQ للمن�شور لمـــا ا�شتدعاه هذا 	

الأخيـــر لالإت�شال به اأ�شوة بغيره مـــن ال�شيوخ، فيه كّل الدللة 

علـــى قّوة ل تتزعزع في معار�شة �شلبة للحكم القائم اإذ يقول 

لـــه »اإّن.م���ن.اأراد.الدني���ا.ل.ين�شح���ك،.وم���ن.اأراد.الآخ���رة.ل.

ي�شحبك«. 

• وانظر اإلى قول الإمام مو�شى بن جعفرQ لهارون العّبا�شي 	

»اأنت.اإمام.الأج�شام،.واأنا.اإمام.القلوب«. 

• اإّن مهمـــة الأئّمة في جميـــع اأدوارهم مّد الر�شالـــة الإ�شالمّية 	

بالحيـــاة وحمايتها مـــن الإنحراف ليبقى لهـــا اأثرها الطبيعّي 
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ممتـــّدًا عبـــر الأجيال، وهذا المعنى ل يكفـــي فيه القيام بثورة 

م�شلحـــة؛ ذلك لأّن تر�شيخ الحكم ال�شالـــح في الأر�س يحتاج 

اإلـــى اإعداد جي�س عقائـــدّي يوؤمن بالإمام اإيمانـــًا مطلقًا يكون 

فيه دعامة للحكم ال�شحيح ويحّقق للثورة القائمة مكا�شبها. 

- الحّض على التدّين 

• فمـــا على الم�شلمين في هـــذا الجّو الم�شحـــون بالغيوم، اإّل اأن 	

ي�شتعيدوا اإلـــى اأذهانهم، �شورة حّية مـــن �شور هذه الذكرى، 

وي�شتفيـــدوا من معطياتهـــا، لخو�س المعركة مـــع العدّو الذي 

اعتـــدى على مقّد�شاتنا، وا�شتلب مّنـــا حرّيتنا وكرامتنا. علينا 

اأن نخو�شها معركًة فا�شلـــة بالعرق والدم وال�شالح، مع العدّو 

الغـــادر الـــذي ل يعرف ال�شـــالم القائم على العـــدل، والحرّية 

والم�شاواة. والم�شلمون اليـــوم، يطالبهم دينهم في �شّتى بقاع 

الأر�ـــس اأن يكونوا اأقويـــاء، واأن يحاربوا موا�شـــع ال�شعف من 

نفو�شهـــم، حّتى ل يهنـــوا ول ي�شت�شلموا {ھ  ھ ھ ے 

.
)1(

ے ۓ ۓ ڭ  ڭ}

• ونخو�س معركة الم�شير �شّد اأعداء اهلل والإن�شانّية، اأن يهاجر 	

كّل مّنا اإلى نف�شـــه وي�شاألها ماذا قّدمت لخو�س هذه المعركة؟ 

وبمـــاذا �شّحت فـــي �شبيلها؟ علينا اأن ناأخـــذ من معطيات هذه 

)1(  �شورة اآل عمران، الآية: 139.
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الذكرى، ما ينفعنا في حياتنا الحا�شرة. والجدير بالم�شلمين 

اليوم، اأن يمّثلوا نف�س الدور الذي مّثله اأولئك، بالفناء في ذات 

الحّق الذي ترجموه اإلى اأعمال قائمة على الوفاء لدين اهلل، واأن 

تعي�ـــس تلك المبادئ والقيم في نفو�شهـــم واأفكارهم، ول �شّيما 

وهم يخو�شون معركة الم�شير �شّد اأعداء اهلل والإن�شانّية.

• اأمامـــك اأّيهـــا ال�شاّب طريقـــان : طريق الخلـــود والبقاء، وطريق 	

الزوال والفناء. وال�شباب الواعي �شوف يجعل من الإمام الح�شين

Q قدوة �شالحة فال يختار غير طريق الح�شين، طريق الحّق 

والعدالـــة والعّزة والكرامة، واأّما ال�شباب الذي ل يفّكر باأكثر مّما 

تمليه عليه ملذاته و�شهواته فقد اآثر اأن ي�شلك طريق يزيد.

• اإّن حادثة الطّف مدر�شة تخـــّط لالأجيال المتعاقبة نهجًا وحّبًا 	

ة هي رمـــز للبطولة  يعمـــره الإيمـــان ال�شادق وتتمّثـــل فيه ق�شّ

والإباء ل تجد لها مثياًل في تاريخ الأبطال الأباة، فقد اأخرجت 

للنا�س نموذجًا فريـــدًا في عالم الت�شحية، تلك الت�شحية التي 

خرقت بمعجزاتها �شّنة الحياة وقلبت �شّلم التطّور وراحت تهزاأ 

بالخطوب وت�شخر بالحياة اإذا �شاد فيها الظلم وانت�شر الجور.

- الجهاد ومواجهة األفكار اإللحادّية والمنحرفة

• 	 ،Qالآن نحـــن ن�شتطيـــع اأن نرحـــل مـــع الإمـــام الح�شيـــن

ونكون معه، اإذا تمّثلنا ثورة الإمام الح�شينQ في اأفكارنا 
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وقلوبنا، وعملنا بمغزاها ومرماهـــا. ول نقت�شر على الدموع، 

وعلى البكاء، بل اإّن هذه الدموع يجب اأن تكون ثورة على الظلم 

والظالمين.

• واهلل اإّنـــك اإن تنّكبت طريـــق الإمام الح�شيـــنQ، و�شرت 	

فـــي غيـــر طريق الإمـــام الح�شينQ، تكون كمـــن هدر دم 

الإمـــام الح�شينQ؛ لأّن الإمـــام الح�شينQ دمه غاٍل 

اأّيها الم�شلمـــون الموؤمنون. الإمام الح�شينQ �شقى الحّق 

بدمه. فال ت�شّيعوا هذا الدم فتتركوا الحّق.

• ة اأنتم اأّيهـــا ال�شيعة اأحدق 	 اأنظروا، الخطـــر اأحدق بكم، خا�شّ

بكـــم. واهلل ل خال�س لكم، ول نجاة لكـــم، ول م�شتقبَل زاهرًا 

لكـــم، اإّل اأّن تّت�شلـــوا بالإمام الح�شيـــنQ وت�شتظّلوا بظّل 

.Pنظام محّمد بن عبد اهلل

• فاإذًا نحن في هذا الزمان، مدعّوون لأن نكون من جند الحّق. 	

ومـــا هـــذه المجال�ـــس اإّل محاولة مـــن المحـــاولت، لأن نجّند 

منهـــا روحًا ح�شينّية تقودنا في محنتنـــا، وفي �شاحات معارك 

ال�شـــرف، التـــي يقف فيها الحـــّق في وجه الباطـــل. فاإذًا نحن 

ن�شتطيع الآن اأن نكون جنودًا للح�شين بالمحافظة على ما بذل 

الإمام الح�شينQ دمه في �شبيله.

• ل تنظـــروا اإلـــى الدين من زاويـــة المتدّينين، فـــاإّن المتدّينين 	

�شـــيء والديـــن �شيء اآخر، مـــن اأين عرفت الديـــن حّتى رميته 
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بجهلك؟ ل تنظر اإلى الدين من زاوية الم�شّلين وال�شائمين، 

تقـــول ي�شّلون وي�شومون ويكذبون ويفعلـــون المنكرات. هوؤلء 

مـــا �شّلوا ول �شاموا، ولي�س العيب في ال�شالة، اإنما العيب في 

الم�شّلين.

• اهلل اأقام لك اأّيها الإن�شان حفلة تكريم بين مالئكته المقّربين 	

واأمرهـــم بال�شجود لك، فلماذا تلوّث �شرف اإن�شانّيتك ؟ لماذا 

تمّرغ كرامتك بوحل الأر�س ؟

• كلمـــة )اهلل اأكبـــر( تحمـــل �شرخة عاليـــة في وجـــه كّل متكّبر 	

بـــاأّن اهلل اأكبـــر منه، كلمـــة )اهلل اأكبر( تنفخ فيـــك روح العّزة 

والكبرياء والكرامة، فال تكون عبدًا، ول م�شتعَمرًا، ول مذنبًا، 

ل تركع اإل هلل، ول تحني هامتك اإل هلل.  

•  يقولـــون اإّن الديـــن قيد. هو قيد لأي �شـــيء ؟ قيد لحيوانّيتك، 	

حتـــى ل تنجـــرف مع الهـــوى، وتتمّلكك الرغبـــات. هل هو قيد 

لالإن�شانّية؟ اإّنه ما جـــاء اإّل ليدعم الإن�شانّية، التي تاأبى عليك 

اأن تنجرف مع الهوى.

•  فّكـــروا اأنه مـــا انت�شر الف�شاد، وما عـــّم الظلم اإّل بالبعد عن 	

اهلل. عندمـــا يبتعـــد الإن�شان عن اهلل وعن ذكـــر الموت فاإّنه 

ي�شـــدر عنه كّل �شيء. كّل �شيء يرقى اإليه ال�شّك اإّل الموت..  

• الآن اأنـــت عندما تم�شي وراء واحـــد من هوؤلء الذين تزّعموا 	
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ال�شـــارع اليـــوم، اأنظر ما هـــي غايته، هل �شحيـــح اأّنه طالب 

حـــّق؟ هل �شحيـــح اأّن قلبه محروق على ال�شعـــب كما يّدعي؟ 

نحن نطالبكـــم باأن يكون لكم الوعي الكافـــي فتحا�شبوا، ول 

تنحرفـــوا وتنجرفـــوا وراء عواطفكـــم، فّكروا قبـــل اأن تنقلوا 

اأقدامكـــم .  

• ِلـــَم ذهبتـــم من بيـــن اأيدينـــا ؟ ِلَم تنّكرتـــم للدين؟ مـــا الذي 	

وجدتموه في الدين؟ تعالوا نجل�س على طاولة.  

• لقد جاء الإنحراف اليوم، ودخل البيوت، باإ�شم الثقافة، باإ�شم 	

الح�شارة، وهي ح�شـــارة مادّية، ولكن اأين اأ�شبح الإن�شان في 

ظـــّل هـــذه الح�شارة ؟ هل حفظـــت لك هذه الح�شـــارة اأمنك 

وا�شتقرارك اأّيها الم�شكين؟

• اإّن مـــا ن�شهده اليـــوم من اإنعدام الأمن والإ�شتقـــرار، ما هو اإّل 	

نتيجـــة لما جاءتنا بـــه الح�شارة الغربّية، وهـــي فوق ذلك، ما 

جـــاءت اإّل لتق�شي على دينك، وعلـــى ارتباطك باهلل؛ لأّنك ما 

دمت مرتبطًا باهلل فلن يقووا عليك. هم اأ�شعف ما يكونون في 

جنب اهلل.

• هـــذا اإذا كان المعّلـــم م�شتقيمـــًا. ولكـــن تعال وانظـــر اإذا كان 	

�شيوعّيـــًا، لقـــد ُنقل اإلـــّي اأّن اأحدهـــم ياأتي اإلـــى التلميذ ويعده 

بترفيعه في الإمتحان اإذا �شار �شيوعّيًا.
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• اإّنني اأقول لكم الآن، اإّن القريب العاجل �شوف يك�شف لكم عن 	

حقيقة هـــذه الأحزاب، وحينئٍذ �شتعي�شـــون نقطة تحّول، قهرًا 

عنكم، �شئتـــم اأم اأبيتم. ول اأريد اأن اأف�شي الآن بما عندي من 

المعلومات الجديدة.

• لقـــد تبّدلـــت المقايي�س في هذا اليـــوم باإ�شم المدنّيـــة، باإ�شم 	

الثقافة، باإ�شم الح�شارة، اأنظر اإلى هذه الألفاظ الحلوة كيف 

ي�شتغّلونها، كما جاءوا فـــي العراق يومًا باإ�شطالح  »الإ�شالح.

الزراع���ّي« ونّفـــذوا من خاللـــه ما اأرادوا : ههنـــا اأي�شًا مدنّية، 

ثقافة، ح�شارة، ليخدعوا الب�شطاء.

• اإّن ن�شـــرة الحـــّق ل تقت�شر على ميادين الجهـــاد، حيث تدور 	

المعركـــة بيـــن الم�شلميـــن وخ�شومهـــم، واإّنمـــا تتعّداهـــا اإلى 

حياتنـــا اليومّية واأعمالنا في بيتنا، ومع اإخواننا، ومع المجتمع 

مـــن حولنا. لأّننا اإذا لم نجاهـــد الباطل في نفو�شنا، ون�شتنكر 

الظلم فـــي نفو�شنا، واإذا لم ينت�شر الحـــّق في داخل نفو�شنا، 

فال يمكن اأن نلّبي دعوة الحّق في ميادين الجهاد .



الفصل السادس

مختارات من خطبه ومقاالته
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 خطبة حول:

 الثورة الحسينيّة امتداد للدعوة المحّمديّة)1)

الخالدين فــي  ــُر  ــوت ال ــا  ــه اأّي يــ�ــشــفــِعفــيــا  ــــم  ل الآن  اإلــــــى  فــــــــّذًا 

ِ
ــــِعويـــا عــظــَة الــطــامــحــيــَن الــِعــظــام ـــن عــــن غــــِدهــــم ُقــــنَّ ـــي ه ـــالَّ ل

للخطوب ُمـــفـــزع  مـــن  ــيــَت  ــــــــورك قــــبــــُرك مــــن مـــفـــزِعتــعــال وب

ــٍد ــجَّ ــــوُر فـــِمـــْن �ــشُ ــــده ــــــــِعتـــلـــوُذ ال ــــــن ُركَّ عـــلـــى جـــانـــبـــيـــِه وم

الن�شيُم فــهــبَّ  ثـــــراَك  ــقــِع�ــشــمــمــُت  نــ�ــشــيــُم الــــكــــرامــــِة مــــن بــل

ا�ــشــتــراح بحيث  خـــّدي  ـــرُت  ـــرِعوعـــفَّ ـــ�ـــش ـــــــم ي خـــــــدٌّ تـــــفـــــّرى ول

ـــومـــك فــــي خـــاطـــري م�شمعيتــمــثــلــُت ي فـــي  �ــشــوتــك  ورّددُت 

يــكــون اأن  مــــن  اأروُع  ــى الــمــبــ�ــشــِعومـــــــاذا  ـــًا عــل ــك وقـــف ــحــُم ل

ـــاأي ـــرت ت مــــا  دون  تــتــقــي  ِعواأن  ـــرَّ ـــش ـــ� �ــشــمــيــرك بـــالأ�ـــشـــل ال

البنين        خيَر  الــمــوَت  تطعَم  ـــِعوان  ـــــى الـــر�ـــشَّ ـــن الأكـــهـــلـــيـــن اإل م

هــا�ــشــٍم مـــن  الأمِّ  ــنــي  ب وخـــيـــَر 
)2(

ـــِع ُتـــبَّ مـــن  الأِب  بــنــي  وخـــيـــَر 

)1(  اآخر خطبة ح�شينية له، األقاهافي م�شجد الغبيري يوم 10 محرم 1401 هـ الموافق لعام 1980 م 

اأي قبل �شهر من رحيله.

)2(  مقطع من ق�شيدة لل�شاعر العراقي الجواهري.
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 Qمعجـــزة الأجيال، الإمـــام الح�شين Qالإمـــام الح�شين

معجـــزة محّمدP، الإمـــام الح�شينQ معجزة القـــراآن، الإمام 

الح�شيـــنQ معجزة الديـــن، ولك اأن تقـــول اإّن معجزة الدين هي 

القـــراآن، ولكن اأقول لكم ثقوا اأّنه لـــول الح�شين، لم يكن هناك قراآن، 

ول �شمعت ذكرًا لمحّمد، ول ذكرًا للدين، بل ول ذكرًا هلل في الأر�س.

يحـــّق لنـــا بهذه المنا�شبـــة اأن نفتخـــر، واأن نعتّز بالإنتمـــاء والولء 

للح�شيـــن Q. يحـــّق لنا اأن نرفع روؤو�شنا عاليـــًا، ل اأن ننتظر بهذه 

المنا�شبة، الإقت�شـــار على البكاء والنحيب. فاإن البكاء المّجرد الذي 

ل يدفـــع اإلـــى العمل، ول يتفّجر ثـــورة على الظلـــم والظالمين، الإمام 

الح�شينQ نف�شه يبراأ منه.  

اأّيهـــا الإخوة، قـــد ت�شتغربون اأن يكون هذا اليـــوم جديرًا بالإعتزاز 

والتقدير والفرح، بهـــذا الإنتماء، حتى ولو كان هناك بكاء، ول عجب 

لأن مـــن البكاء ما يكون فيه العّز والفخر للباكي، حيث يبكي على مثل 

الح�شيـــن Q؛ ذلـــك لأّن الإن�شان، قـــد يبكي عندمـــا يتعّرف على 

الحـــّق، كما ق�ـــسّ اهلل تعالى من اأمر بع�س اأهل الكتاب، حيث قال عّز 

مـــن قائل {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ 

.
)1(

ڀ ڀ ٺ ِٺ}

اأّيهـــا الإخـــوة، اإّن موقـــف الح�شيـــن Q اأعاد لالإ�شـــالم عّزته 

وكرامته واأعاد لمحّمدPوجوده. ول �شّك باأّن النبّيPقد عّبر عن 

)1(  �شورة المائدة، الآية: 83.



م
�خ

د�
ل
�

م�
� 

خ
ب�

ل
��

��
��

ا
ل

123

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

ذلـــك اأح�شن تعبير، عندمـــا قال)ح�شين مّني واأنا مـــن ح�شين، اأحب 

اهلل مـــن اأحّب ح�شينًا(. النبّيPاأعّد الإمام الح�شينQ لر�شالة 

م�شتقبلـــة، ت�شابه ر�شالته الحا�شرة، عندما اأطلق هذه الكلمة، ومعنى 

هـــذه الكلمة اأّن الح�شين Q يتمّثل بوجـــوده وجود جّده، بمعنى اأّن 

للح�شيـــن وجودين: وجـــودّا قائمًا في ذاتـــه، ووجودًا قائمـــًا في النبّي 

محّمـــد P. كما اأّن للنبـــي وجودين: الوجـــود الأّول وجوده في ذاته، 

.Q والثاني وجوده ب�شبطه الح�شين

وعندمـــا قـــال النبـــّي P)ح�شين مّنـــي( ل يعني اأّنه مـــن محّمد 

ال�شخ�شـــّي، واإّنمـــا يعني اأّنه من محّمـــد الر�شول. يف�شـــّره قوله )واأنا 

مـــن ح�شين( لأّن الولدة من الجانبيـــن ولدة روحّية ل ولدة ج�شمّية. 

ومعنـــاه اأّن النبـــّي Pراأى اأّن فـــي الإمـــام الح�شيـــنQ امتدادًا 

لوجـــوده وامتدادًا لر�شالته. النبّي لم يقل ح�شـــن مّني واأنا من ح�شن، 

فلو كان يعني الولدة الج�شمّية لما اإخت�ّس الإمام الح�شينQ بهذه 

الـــولدة، اإّنما اأ�شار النبّي، اإلـــى اأّن ثورة الإمام الح�شينQ �شتعيد 

للديـــن وجوده، واإذا عاد الديـــن اإلى الوجود، عاد محّمـــد اإلى الحياة 

مـــن جديد؛ لأّن حياة العظماء بحيـــاة مبادئهم، ل بحياة اأ�شخا�شهم. 

ولـــذا يولد الإن�شان مّرتين: المّرة الأولى عندما يكتحل بمراآة الوجود، 

والولدة الثانية عندما يزدهر الوجود. 

يحّق لنا اأن يهّنئ واحدنـــا الآخر بهذه المنا�شبة، ولعّلك ت�شتغرب، 

اأقول اإّن ذلك ال�شّيد القزوينّي - رحمه اهلل - اأ�شار اإلى هذه الظاهرة 
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حيث قال بهذه المنا�شبة:

بِه اأ�شبحوا  ما  يهنيَك  ح�شٍن  الــمــاآتــُماأبا  ــقــاُم  ُت للقتلى  كــان  واإن 

المكارملأورثــتــهــم مــجــدًا ومــا كــان حبوًة بنيَك  في  ر�شمًا  ولكّن 

اأّيهـــا الإخـــوان. ق�شت حكمة اهلل �شبحانه وتعالـــى، اأن يخ�ّس اأهل 

الأر�ـــس بفي�س من وحيـــه. وعائدة هذا الوحي وفائدتـــه، اإنما تخ�ّس 

الإن�شـــان دون �شـــواه، فكانت الر�شـــالت. وانتهى اأمـــر الر�شالت اإلى 

ر لر�شالة الإ�شالم  الإ�شالم، وقد ُختمت الر�شالت بالإ�شالم. ولقد ُقدِّ

اأن تنتظمهـــا حلقة من الإمامة، يتمّثل دورها بعلّي وبنيه، فاإذًا الإمامة 

جـــزء مكّمل للنبّوة. ول �شّك باأّن هذه الإمامة اإّنما قّدرت وُفر�شت من 

 العهـــد الأّول الذي منحته الر�شالة لأبي الأنبيـــاء اإبراهيم عندما قال

.
)1(

 { ھ   ے ے ۓ}

هـــذه الإمامة قد انتظمت ر�شالة النبـــوة منذ العهد الأّول، و�شهادة 

الإمـــام الح�شينQ جزء مـــن الر�شالة كاإمامتـــه. فالح�شين عمٌد 

مـــن اأعمدة الر�شالـــة، و�شهادته جـــزء متّمم للر�شالـــة كاإمامته. ولك 

اأن تقـــول وكيف ذلك؟. اأقول اإّن اهلل �شبحانـــه وتعالى لّما اأمّد الأر�س 

بر�شـــالت ال�شماء ب�شخاء، اأراد من اأهل الأر�ـــس اأن يقّدموا بين يدي 

الر�شالة الفداء؛ لأّن الر�شالّية ل ت�شتقّر، ول تاأخذ مكانها في الأر�س، 

اإّل بت�شحية ت�شابه في العمق، عظمة الر�شالة. ولذلك ينبغي اأن يقّدم 

)1(  �شورة البقرة، الآية: 124.
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اأحّب خلقه اإليه ت�شحية بين يدي ر�شالته لكي ت�شتقّر وتدوم. 

فـــاإذًا، الح�شيـــن Q عندما اأحّبـــه النبّي، ونفحـــه بتلك الكلمة 

خـــر لأن يقّدم من  القّيمـــة، اإّنمـــا يعنـــي اأّن الح�شين Q هـــو المدَّ

الت�شحيـــات ما لم يقّدمه اأحد مـــن الأنبياء. واإذا كان لكّل نبّي �شهيد، 

ولكّل ر�شالة ذبيح، فاإّن معركة كربال قد قّدمت للدين اأكثر من �شهيد 

واكثر من ذبيح.

ولذلك لم تعد ثورة الإمـــام الح�شينQ ثورة �شخ�شّية فردّية، 

لكي يقـــال انتهى زمانها، وم�شـــى دورها، لأّنها ارتبطـــت ب�شيء فاٍن، 

الإن�شـــان اإذا كانـــت حياته في �شبيل ما ل ينتهـــي، ف�شتدوم له الحياة. 

اأّمـــا اإذا كانت حياته فـــي �شبيل ما ينتهي، فال �شّك بـــاأن حياته تنتهي 

باإنتهاء ما اأوقف حياته عليه. فالح�شين حيث �شّحى في �شبيل الدين، 

فقـــد ارتبطت ثورته بالدين، ولذلك �شتبقى ثورته، و�شت�شتمرُّ ثورة في 

النفو�س على النفو�س لتهذيبها، وثورة على الظلم لإزالته من الوجود.

ولذلـــك لـــن تنتهي اأهـــداف ثورة الح�شيـــن، ما دام فـــي الكون حّق 

وباطـــل، وما دام فـــي الكون ظالم ومظلـــوم، وما دام فـــي الكون فقير 

وغنّي وطريد، فاإّن ثورة الإمام الح�شينQ تبقى قائمة في النفو�س 

والأفـــكار والعقـــول، ول ينتهي دورها اإّل باأن تختفـــي هذه الظواهر من 

الوجـــود. ولـــن تختفي هـــذه من الوجـــود، اإّل بخروج مهـــدّي اآل محّمد 

P. وحينئـــٍذ تنتهي، ول نقيم عا�شوراء بعـــد ذلك، لأّن ر�شالة الإمام 

الح�شيـــنQ تكون قـــد حّققت اأهدافها، وحيث تحّقـــق ثورة الإمام 
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الح�شينQ اأهدافها فحينئٍذ ل يبقى لها محّل من الوجود.

ول�شـــوف يبـــداأ محّمد الأخيـــر دوره، مـــن حيث انتهـــى دور محّمد 

ت على  الأّول، لأّنه هو المّدخـــر لإقامة موازين الحّق والعدل، كما ن�شّ

ذلـــك الآية الكريمة {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

. وظهـــور الديـــن الإ�شالمّي على الأديان 
)1(

ٹ ٹ ڤ  ڤ}
كّلها، لن يكون اإّل بمهدّي اآل محّمد.

ومن هنا يزول الإ�شتغراب، عندما نجد في التاريخ اأّن المهدّي| 

يعلن ثورته، ويجعل �شعار ثورته )يا لثارات جّدي الح�شين(؛ ذلك لأّن 

 .Q ثـــورة المهدّي، هي الف�شل الأخير مـــن ف�شول ثورة الح�شين

ريق دم النبّوة 
ُ
لذلك يعلنها في مّكة، ويفّجر الثورة من كربالء، حيث اأ

فيها.  

اإذًا، مـــا فائدة اإقامة هذه الذكرى بالن�شبة اإلينا؟ اإّن فائدتها تعود 

اإلينـــا باأن ننظر اإلى اأنف�شنـــا كم�شلمين، ول �شّيما في هذا اليوم، حيث 

اآن لنا ونحن نمّر بمرحلة من اأق�شى مراحل الحياة اأن نّت�شل بالح�شين 

ات�شاًل عقائدّيًا، ل عاطفّيًا، باأن ن�شتعيد في اأفكارنا ذكرى عا�شوراء، 

فناأخـــذ من معطياتها، وما اأكثرها!، ناأخذ الدرو�س والعبر. واأن نجّند 

من هـــذه الذكرى روحًا ح�شينّية، تقودنا في محنة فل�شطين، وتخو�س 

 Qبنا في �شاحات معـــارك ال�شرف، التي خا�شها الإمام الح�شين

واأهـــل بيتهR واأ�شحابه. تخو�س بنا في معركتنا الإ�شالمّية اليوم 

)1(    �شورة التوبة، الآية: 33.
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حيث تعلمون. علينا اأن نجّند من هذه الذكرى، روحًا ح�شينّية، تدفعنا 

اإلى العمل من اأجل الدين، ومن اأجل الدين وحده، لأّن الإمام الح�شين

Q اإّنما كان فداًء لهذا الدين.

نزل الديـــن، اإّل لخير الإن�شـــان و�شعادة 
ُ
ولعّلـــك تت�شـــاءل: اأّنه مـــا اأ

الإن�شـــان، وكل مـــا في الكون هو لخيـــر الإن�شان، وم�شلحـــة الإن�شان، 

فلمـــاذا ُيطلب من الإن�شـــان اأن ي�شّحي في �شبيل الديـــن؟ اإذا كان كّل 

�شـــيء في الوجود لأجـــل الإن�شان، فلماذا ي�شّحـــي الإن�شان بنف�شه في 

نـــزل اإلى الأر�س من اأجل كرامة 
ُ
�شبيـــل الدين؟ نقول: اإّن الدين اإّنما اأ

الإن�شـــان و�شعادة الإن�شان، فاإذا تعّر�ـــس الدين للخطر، فقد تعّر�شت 

كرامـــة الإن�شان و�شعادتـــه للخطر، وحينئٍذ يدور الأمـــر بين اأن يعي�س 

الإن�شـــان في الحيـــاة بال �شعـــادة وكرامـــة، اأو يموت فـــي �شبيل عّزته 

وكرامتـــه. والإن�شان الذي يحافظ على خ�شائ�ـــس اإن�شانّيته، يرى اأن 

الموت خير األف مّرة مع العّز من الحياة مع الذّل.

اإّن ذكرى الإمام الح�شينQ تطّورت مع الأيام، و�شيعيها الجيل 

الآتي اأكثر مما وعاها جيل اليوم، و�شت�شتمّر وت�شتمّر حتى ل يكون لغير 

مبادئهـــا في الأر�س �شلطان، علينا اأن نحافـــظ على هذا الدين الذي 

دعانـــا الح�شين Q لن�شرتـــه، عندما اأعلنها �شرخـــة مدّوية يوم 

عا�شوراء، حيث طلب النا�شـــر، والح�شين لم يطلب النا�شر لت�شّلم له 

الحياة، الإمام الح�شيـــنQ ما جاء اإلى كربالء لت�شّلم له الحياة، 

واإّنما اأراد اأن ت�شّلم لدين جّده الحياة.
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اإّنمـــا اأر�شلهـــا �شرخة مدّويـــة عبر الأجيـــال، ليدعونـــا اإلى ن�شرة 

المبـــداأ الذي ن�شـــره و�شّحى في �شبيلـــه، وفداه بدمـــه، وتلك الدماء 

الزكّيـــة من اأهل بيته واأ�شحابه، التـــي �شقى بها اأر�س كربال، والتي ل 

تزال طرّية، تهيـــب بالم�شلمين اإلى الحفاظ على الدين، واإعالء كلمة 

الحّق في الأر�س.

اأّيهـــا الموؤمنون، اأّيها الإخوة، نحن في هذه المنا�شبة اأحوج ما نكون 

لأن نتفّهـــم مغزاهـــا وموؤّداهـــا. الح�شين Q جاهد اإلـــى اآخر قطرة 

من دمـــه، وف�شلوا راأ�شه عن ج�شده، وكاأّنه ُيـــراد للراأ�س اأن يوؤّدي دوره 

م الراأ�س فـــي الكوفة وفي ال�شام،  منف�شـــاًل عن الج�شد اأي�شـــًا. لقد قدَّ

مظاهـــرة �شعبّية تلتها ثـــورة فكرّيـــة. يحّدثنا زيد بن اأرقـــم اأّنهم حين 

اأدخلوا ال�شبايا اإلى الكوفة )مّروا بدار كنت في رو�شن فيه، فلما حاذاني 

الراأ�س �شمعته يتلو هذه الآية {ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ 

. ف�شربـــت راأ�شـــي بالرو�شـــن فقلـــت: يـــا بـــن 
)1(

ڈ   ژ ژ ڑ}
ر�شول اهلل، راأ�شـــك واهلل اأعجب واأعجب(. وكذلك ظهرت له معجزات 

باهرات، في الطريق وفي ال�شام اأي�شًا.

واإّنمـــا كان الغر�س من هذا الف�شل المقـــّدر في علم اهلل �شبحانه 

وتعالى، اأّنه جـــاء الراأ�س اإلى ال�شام، ليعلم طغاة اأهل ال�شام، باأّن تلك 

الم�شاحـــف التي ُرفعت يـــوم �شفين، ما كان الغر�س منها اإّل اأن ُيرفع 

راأ�س الح�شين Q. بعد ع�شرين عامًا جاء الراأ�س ليفهمهم، لأّنهم 

)1(  �شورة الكهف، الآية: 9.



م
�خ

د�
ل
�

م�
� 

خ
ب�

ل
��

��
��

ا
ل

129

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

نها 
ّ
لم يفهمـــوا يومذاك، ولم ي�شمعـــوا كلمة الإمام اأميـــر الموؤمنين باأ

كلمـــة حّق يـــراد بها باطل. جـــاء الراأ�س ليفهمهـــم اأّن الغاية من حمل 

تلـــك الم�شاحف هي حمل راأ�س الح�شين Q. ولقد اأ�شار اإلى هذه 

الظاهرة الأزرّي رحمه اهلل بقوله:

رماُحهم الكتاَب  ب�شفين  بــعــدهــا محمولحملْت  ـــَك  راأ�ـــشُ لــيــكــون 

ما منك  حرٍب  اأحقاُد  َتَنْل  لم  ــُد فـــمـــّزق الــتــنــزيــاللو  ــي ــول جــــراأ ال

اإنهـــا حلقـــة في �شل�شلـــة، فكذلك لو لـــم تخرج فاطمـــة خلف اأمير 

الموؤمنيـــن، تلك الخطـــوات من الدار اإلى الم�شجـــد، لتنقذ ولّيها، لما 

خرجت زينب بعد ذلك، مع الح�شين، وبعد الإمام الح�شينQ من 

كربـــال اإلى الكوفة، ومـــن الكوفة اإلى ال�شام، وهكذا مـــن بلد اإلى بلد. 

اأ�شار ال�شاعر اإلى هذه الظاهرة فقال:

ــــهــــا زيـــنـــٌب ـــلَّ الــــذي جـــرى عــلــيــهــا و�ــشــارقــــد ورثـــــــْت مــــن اأمِّ ك

اأّمـــهـــا عـــلـــى  ـــُت  ـــن ـــب ال مــن دارهـــا ُتــهــدى اإلـــى �ــشــّر داروزادت 

اإذًا حلقـــات م�شتمّرة فـــي �شل�شلة معركة الحـــّق والباطل، و�شتبقى 

ثورة الإمام الح�شينQ قائمة و�شتنت�شر وتنت�شر وتّت�شع، بمقت�شى 

الحديث الوارد عن نبّينا محّمد P، حيث اإّن النبّي اأخبر بما يجري 

على الح�شين.

 ،P في حجر النبّي Qيقـــول التاريخ: كان الإمام الح�شيـــن

ـــه فاطمةO، فوجـــدت النبّي يبكي  وهـــو طفل، فدخلـــت عليه اأمُّ
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والح�شيـــن في حجره، فقالت له: يا اأبه، مـــا يبكيك؟ قال: يا فاطمة

O، خـــرج من عنـــدي جبرئيـــل اآنفـــًا واأخبرني اأّن ولـــدي هذا، 

ُيقتـــل فـــي اأر�س من العـــراق، يقال لهـــا كربال. قالت: يـــا اأبه، ومن 

يقتلـــه؟ قال: �شرار اأّمتي، وهم مع ذلك يرجـــون �شفاعتي، ل اأنالهم 

اهلل �شفاعتـــي يـــوم القيامة. ثـــّم قالت: ومتى يكون ذلـــك؟ قال: في 

زمـــاٍن خاٍل مّني ومنك ومـــن اأبيه ومن اأخيه. قالـــت: اإذًا فمن يقيم 

عـــزاء ولدي؟ قـــال: اأب�شـــري يـــا فاطمـــةO، اإّن اهلل �شيخلق له 

�شيعـــة طاهريـــن مطّهرين، يقيمون له عـــزاءه عامًا بعد عام، وجياًل 

بعـــد جيـــل، و�شيجهد اأعداء اهلل في محو ذلك، فـــال يزداد اإّل �شمّوًا 

وانت�شـــاراً.

وهكـــذا نرى باأّم العين، ت�شديق حديـــث النبّيP، وهو ال�شادق 

الأميـــن. هذه المجال�س اّت�شعت واّت�شعت وانت�شرت. وقلنا �شتبقى ثورة 

الح�شين، تغلي في النفو�س، اإلى اأن يحّقق الأمل مهدّي اآل محّمد.

اأّيهـــا الإخـــوان، يعّز علـــّي اأّن الوقـــت �شّيق ولم يبق مـــن الوقت ما 

يّت�شـــع للقول الذي اأرت�شيه، اأّيها الإخوان، ل نرّخ�س دم الح�شين، دم 

الإمـــام الح�شينQ غاٍل، دم الإمام الح�شينQ اأزكى الدماء. 

اهلل قـــّدم لدينـــه اأطهر �شحّيـــة واأزكى دم في الأر�ـــس، ومعاذ اهلل اأن 

تكون �شحايا الدين غيـــر قد�شّية، وغير زكّية، اإّن الدين منذ القديم، 

قّدم ال�شحايا الكثيرة، ولكّن ال�شحايا التي قّدمها �شّيد ال�شهادء، هي 

اأعظم واأعظم.
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ول �شـــّك بـــاأّن الإمام الح�شينQ قد ورث هـــذه الت�شحية، عن 

اآبائـــه. بل في الحقيقة، حكى ت�شحيـــة اإبراهيم، عندما امتحنه اهلل، 

بـــاأن يبـــذل ماله فـــي �شبيله فقّدمـــه، وباأن ي�شّحـــي بنف�شـــه، فا�شتعّد 

للت�شحية، وباأن يذبح ولده، فا�شتعّد لذبحه، ولكّن ال�شماء قد تدخّلت، 

فـــي ذبح ولده اإ�شماعيل، فقّدمت له الفداء. اأّما الح�شين، فلم تتدّخل 

ال�شماء بذبحه، حّتـــى كان بنف�شه هو الفداء. لذلك يخاطبه ال�شاعر، 

ول عجب فهذه الثمرة من تلك ال�شجرة:

ــًا ونــجــُلــَك لأنــــَت خــلــيــُل اهلِل حــّق هاَجُر ِل  التحمُّ في  وليلى  الذبيُح 

اأّيها الإخوان، هذا اليوم هو الأخير، واأ�شاأل اهلل اأن يعيد علينا هذه 

الذكـــرى، والإ�شالم قد بلغ العّزة والمنعة، ببركـــة الثورة الإيرانّية، اإن 

�شـــاء اهلل، بقيـــادة الخمينّي، ن�شـــاأل اهلل �شبحانه وتعالـــى، اأن ين�شره 

بن�شـــره. ول �شّك باأّن الن�شر ل يكون اإّل من عند اهلل. ولكّن اهلل يريد 

مّنا قبل اأن ين�شرنا، اأن نن�شره واأن نن�شر دينه.

ولذلك اأّيها الإخوان، الإ�شالم ينتظرنا لنعمل، والم�شوؤولّية تدعونا 

لنتقـــّدم انطالقًا من واقع ر�شالتنا فنعمل باإخال�س، والح�شين ل �شّك 

باأنـــه يطّل عليكم، مـــن عالم الخلـــود، فيطلب منكـــم النا�شر لدينه. 

ون�شـــرة الدين ن�شـــرة الح�شين. فاإّنكم اإن فعلتم ذلـــك، كنتم جنودًا 

اأمنـــاء للح�شين وللديـــن، مجّندين فـــي كتيبة الدين، وكنتـــم اأن�شارًا 

مخل�شين لثـــورة الح�شين Q. وعندئٍذ تكونـــون �شادقين بقولكم 

عند �شماع هذه الذكرى يا ليتنا كّنا معكم.
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فيـــا اأّيها الموؤمنون، كونـــوا مع الإمام الح�شيـــنQ في الدينا، 

لتكونـــوا معه في الآخـــرة. ولّبوا دعوته لتكونوا مع مـــن لّبى دعوته يوم 

كربـــال، وقولوها كلمة �شادقة مخل�شة )لّبيـــك داعي اهلل، اإن كان لم 

يجبـــك بدني عند ا�شتغاثتك، ول�شاني عنـــد ا�شتن�شارك، فقد اأجابك 

قلبي و�شمعي وب�شري(.

وي�شير اإلى  هذه الظاهرة، ابن اأبي الحديد المعتزلّي حيث يقول:

من القوم ُيتلى ف�شُلهم في الأواخِرفواح�شرتا اأن لم اأكن  في  اأوائٍل

لدى الروِع خطاري فما فات خاطريفاأن�شَر قومًا اإن يكن فاَت ن�شُرهم

  الح�شين Q معجزة الأجيال - قلت لكم في البداية -، حّير العقول 

بثورتـــه، والذيـــن فهمـــوا ثورتـــه، وا�شتطاعـــوا اأن يحّللوها التحليـــل الالئق 

بمكانتها، وعمقها هم الم�شت�شرقون.

مع كل الأ�شف، نحن اّتكلنا على النتماء الظاهر، والولء الظاهر. 

ومـــا فّت�شنا بب�شائرنا، للنظر اإلى جوهر الق�شّية، واإن ق�شّية الح�شين 

Qتمّثل عظمة الثبات، وعّزة الإيمان، وجالل الت�شحية، اإذا نفذنا 

اإلى واقعها.

يريد مّنا الإمام الح�شينQ اأن نتحّلى بهذه الأخالق، ونتَّ�شف 

بهذه  ال�شفات. ولقـــد م�شى ال�شيعة الأوائل على هذا النهج، واّتخذوا 

لنف�شهـــم موقف الح�شين Q، فوقفوا مـــن كّل حاكم جائر ظالم، 

موقـــف المعار�س، بعلمائهـــم وببقّية ال�شيعة من �شائـــر الطبقات. ول 
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زالـــوا يقفون موقف المعار�س لكّل �شلطة جائـــرة، اإلى اأن تعمر الكون 

الر�شالة الإلهّية بنهج اآل محّمد.

علينا اأّل ن�شير في ركاب الظالمين. الآن كّل مّنا ي�شتطيع اأن يعرف 

نف�شـــه، هل هـــو واقف في �شّف حبيب وزهيـــر، اأم هو في �شّف ال�شمر 

وعمر بن �شعد؟ وذلك باأن يعر�س نف�شه على الدين: هل هو �شائر في 

خّط الدين؟ فـــاإذًا يكون في الحقيقة كحبيب وزهير، واإذا كان موقفه 

ي�شطـــدم مـــع الدين، فهو من حيث يريد اأو ل يريد، في �شّف عمر بن 

�شعد، وفي �شّف يزيد.

الح�شيـــن مـــا حارب �شخ�س يزيـــد، لم تكن ثورة الإمـــام الح�شين

Q اإّل مظهرًا من مظاهر ال�شراع بين الحّق والباطل، وهو �شراع 

م�شتمـــّر، ولم يكن �شراعًا بين �شخ�شيـــن يت�شابقان اإلى عر�س، واإّنما 

كان �شراعًا بيـــن مبداأين يتنازعان البقاء والخلـــود. الإمام الح�شين

Q ما حارب يزيد، بل وقف في جه الظلم المتمّثل في يزيد.

ـــة، اأن نقف من الظلم المتمّثل   وعلينـــا نحن، �شيعته ب�شورة خا�شّ

ح بحمد  بـــاأّي �شخ�س، موقـــف الإمام الح�شينQ منـــه، ل اأن ن�شبِّ

الظالمين ونقّد�س لهم.

مـــا قيمة ح�شورنـــا في مجل�س الح�شين، والبكاء علـــى الح�شين، ونحن 

 Qن�شيـــر في خّط معاك�س لخّط الح�شيـــن؟ قلت لك، الإمام الح�شين

يبراأ من البكاء المجّرد. ل ت�شّدق ما ت�شمعه من بع�س القّراء عّمن يخرج 

مـــن عينه مثل جنـــاح البعو�شة مـــن الدمع... نعـــم، مثل جنـــاح البعو�شة 
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مـــع العمـــل.. هذه الدمعة يجـــب اأن تفّجر فـــي نفو�شنا الثـــورة على الظلم 

والظالمين.

 واأ�شاأل اهلل التوفيق لي ولكم، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 خطبة حول: 

 حول معركة المبادئ

I
الحمـــد هلل ربَّ العالميـــن، وال�شـــالة وال�شالم علـــى �شّيدنا ونبّينا 

محّمد، وعلى اآله واأ�شحابه الطّيبين الطاهرين.

ـــــــوؤوُل الــر�ــشــوُلاإلــــيــــكــــم كــــــلُّ مـــنـــقـــبـــٍة ت ـــُم  ُك جـــدُّ ــَل  قــي مــا  اإذا 

ــى ـــٍة تــجــّل ـــرم ـــك ـــــلُّ م ــبــتــولوفـــيـــكـــم ك ال ـــــُكـــــُم  اأمُّ قـــيـــَل  ـــا  م اإذا 

ــى لـــمـــادحـــكـــم كــــالٌم ــق ــب يــقــولفــــال ي فـــمـــا  ــــالُم  ــــك ال تـــــمَّ  اإذا 

ل �شـــّك اأن من يرجـــع اإلى التاريخ، يجد وا�شحًا جلّيـــًا، اأن اآل علّي 

هم ميزان المجتمع وقادته و�شادته. قد ورث كّل واحد منهم الف�شائل 

مـــن معدنه، واأخذ المكرمات من م�شادرهـــا. وهذا الإرث الجليل قد 

هّياأهم لن�شرة الحّق والعمل في �شبيله. 

وهم لـــم يرثوا هذا الحـــّق، لي�شتغّلوه ل�شالح اأنف�شهـــم، واإّنما كان 

في اأيديهـــم حّقًا م�شاعًا للنا�س، بحيث يكون لـــكّل بيت من هذا الحّق 
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ن�شيـــب. وفي حيـــن كان الحّق، الذي تمّخ�شت عنـــه ر�شالة الإ�شالم، 

مـــن ن�شيبهم، كان الباطل الـــذي تمّخ�شت عنه ر�شالة ال�شيطان، من 

ن�شيب اأعدائهم، ونعني بالأعداء هنا، الحزب الأموّي.

 وهكـــذا، فقـــد وقع ال�شراع من اليـــوم الأّول، بين اأهـــل البيت النبوّي، 

والحـــزب الأموّي. ولذلـــك، لم تكن المعركـــة بين هذين البيتيـــن، اأو بين 

يـــن، معركة �شخ�شّية، واإّنما كانت معركـــة مبدئّية، وعلى هذا  هذين الحيَّ

الأ�شا�س، ما كانت هذه المعركة لتقف عند هوؤلء الأ�شخا�س، واإنما تعّدتهم 

اإلى اأ�شخا�س اآخرين، بمعنى اأّن الحّق الذي ورثه البيت النبوي، بقي يمتّد 

عبر القرون والأجيال، اإلى الأبناء واإلى الأحفاد، بل واإلى الأتباع اأي�شًا.

  وراية الباطل التي ت�شّلمها الحزب الأموّي، اأّول من رفعها في وجه 

رايـــة الحق، هو اأبو �شفيان بن حرب، وهكـــذا اإلى يزيد. ومن َثمَّ امتّد 

ال�شراع اإلى الأتباع من الجانبين.

فمعركـــة الموؤمن مع خ�شمـــه في هذا اليوم، هـــي المعركة الأولى 

نف�ُشها، بال فرق. من انت�شب اإلى راية الحّق واإلى اأهل الحّق و�شار على 

نهـــج علّي واأبنـــاء علّي، هو في �شراع دائم مع مـــن �شار في ركاب بني 

اأمّية، وفي ركاب الباطل الذي يمّثلونه.

اإّنـــه �شـــراع م�شتمـــّر، واإذا اندحر الباطـــل اأحيانًا، اأمـــام �شربات 

الحـــق، فلي�س معنـــاه الق�شاء علـــى الباطـــل نهائّيًا. بل فـــي النتيجة، 

يتحّول الباطل من اأر�س اإلى اأر�س، لي�شتجمع قواه، ولكن بعد اأن يتمّثل 

باأ�شخا�س اآخرين.
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اإّنهـــا اأي�شًا معركتنـــا اليوم نحـــن الم�شلمين، فحيثمـــا حملنا راية 

الحّق، ُفر�س علينا اأن ن�شير دروب الجهاد، لنكون من اأتباع اأهل البيت 

بحـــّق. ول �شّك اأّن ن�شرة الحـــّق ل تقت�شر على معركة ال�شالح، بل اإّن 

لها ميادين اأخرى.

وهـــذا يعني اأّننـــا يجب اأن ن�شارع اأّوًل قـــوى الباطل وال�شهوات من 

اأنف�شنـــا، علينـــا اأن ن�شتنكر الباطل من اأنف�شنـــا وبالتالي ن�شتنكره من 

غيرنـــا. يجب اأن تقتنـــع النف�س اأّوًل بالحّق قبـــل اأن تطبق مبادئه على 

الآخرين، وتدافع عنه في الخارج.

اإّن الموؤمن ل يهّمه الإنت�شار في المعارك، بقدر ما يهّمه اأن ينت�شر 

على نف�شه، واأن يكـــون اإلى جانب الحّق. ولي�شت الِعبرة اأن ينت�شر في 

معارك ال�شالح. فقد ينت�شر مبداأ الحّق، دون اأن يرافق ذلك اإنت�شار 

بال�شـــالح. بعبارة اأخـــرى، اإّن مبداأ الحق قد ينت�شـــر تحت ظّل اللواء 

المغلوب، ولي�س مـــن ال�شرورّي اأن يبقى الموؤمنـــون المنت�شرون على 

قيـــد الحياة. اإّنهم يريـــدون من معركتهم مع خ�شومهـــم، اأن تنت�شر 

كلمة الحّق ولو على ح�شاب اأرواحهم ودمائهم.

 Q ومّمـــا يوؤ�شف له، اأّن كثيرًا مـــن ال�شباب يظّنون اأّن الح�شين

قـــد اأخفق فـــي ثورته، ولم يحّقـــق الأهداف المطلوبة منهـــا، لأّنه كان 

 Q يريـــد اأمرًا فحال الموت دونـــه. اإّن هوؤلء يعتقدون اأّن الح�شين

قام لياأخذ ال�شلطة من يزيد فعاجله يزيد وقتله وانتهى الأمر.

ونحـــن نقول لهـــوؤلء اإنَّ كالمكم ي�شـــّح اإذا كان الهـــدف من ثورة 
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الح�شيـــن Q، اأن ي�شـــل اإلى الملـــك وال�شلطان. لكـــن اإذا قلنا اإّن 

الغر�ـــس من ثـــورة الح�شين، هـــو الق�شاء علـــى الف�شاد فـــي الأر�س، 

بمعنى الق�شاء على بني اأمّية، وهو بيان اأعمالهم للراأي العاّم، وك�شف 

حقيقتهـــم، واإفت�شاح اأمرهم. اإذا قلنـــا اإّن الغر�س هو ذلك، فال �شّك 

اأّن الح�شين Q قد حقّق اأهداف ثورته، وها هم بنو اأمّية، بعد ثورة 

الح�شيـــن Q، قد غـــدا �شّبهم وبغ�شهم ولعنهم �شعـــارًا للم�شلمين 

الطّيبين، هذا هو المق�شود.

اإّن الإمام الح�شين Q هـــو المنت�شر، لأنه لول ثورة الح�شين 

Q، لمـــا �شمعت ذكـــرًا للحّق، ول راأيـــت اأثرًا للدين. ولكـــن لو اأّن 

الم�شلميـــن ا�شتغلـــوا ثورة الح�شيـــن Q ل�شالح الديـــن، ل لماآرب 

�شخ�شّية، لما �شمعت ذكرًا للباطل على وجه الأر�س اأبدًا؛ لأّن الح�شين 

ـــد الطريق اإلى الحّق على نحو ي�شتطيع اأن ي�شلكه كّل اأحد، كما زرع  عبَّ

الأ�شواك في طريق الباطل. ولكّن الم�شلمين من بعد الح�شين، اأ�شاوؤوا 

الت�شّرف، وا�شتغلوا هذا المبداأ لماآرب �شخ�شّية، ل اأقّل ول اأكثر.

اإذًا تلـــك معركة المبادئ، التـــي ل ت�شّجـــل انت�شاراتها عن طريق 

الغلبـــة بال�شالح، كمـــا اأّنها تتجاوز حـــدود الأ�شخا�ـــس المت�شارعين 

فيهـــا، وها هو الح�شين Q يوؤّكد ذلك حيـــن �شّجل في و�شّيته يوم 

خروجـــه، اأّن قبوله وال�شير في ركابـــه، اإّنما هو طريق لل�شير في ركاب 

الحـــّق، حيث قال: »فمن.قبلني.بقبول.اهلل.فاهلل.اأولى.بالحّق«. وكاأنه 

 ،Qيقـــول: اأّيها النا�ـــس ل تّتبعوني لذاتي، لأّنـــي الح�شين بن علّي
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اإّنما تتَّبعونني على اأ�شا�س اّتباع الحق، لأّني اأنا القائم بالحّق.

هـــوؤلء النفـــر الطّيب، وهم اأهـــل بيت النبّيPقـــد و�شعوا الحّق 

ن�شـــب اأعينهم، ولم يكن لهم من هّم، �شوى اأن تبقى راية الحّق عالية 

فوق روؤو�س الخلق، اأنظر اإلى كلمة علّي بن الح�شين Q لّما قال له 

.لي.هاتف.يق���ول:.القوم.ي�شيرون. اأبـــوه الح�شين Q: »يا.بن���ّي.عنَّ

والمناي���ا.ت�شي���ر.بهم.اإل���ى.الجّنة«. قال »ي���ا.اأبه،.اأول�شن���ا.على.الحّق؟« 

قـــال: »بلى.يا.بن���ّي،.والذي.اإليه.مرجع.العباد« قـــال: »اإذاً.ل.نبالي.اأن.

نموت.محّقين«. ما اأح�شن الموت اإذا كان في جانب الحّق!.

وانظر اإلى كلمة تلميذ مدر�شتهم عّمار بن يا�شر »�شالم.اهلل.عليه« 

فـــي معركـــة �شّفين، حيث قـــال »واهلل.لو.�شربون���ا،.حّت���ى.يلحقوا.بنا.

�شعف���ات.هج���ر،.لعلمنا.اأّن���ا.على.الحّق.وهم.عل���ى.الباطل«. يعني نحن 

ل نرتـــاب اإذا هزمنـــا واإذا ُغلبنا، ول يهّمنا ذلك ولو اأدى اإلى القتل ما 

دمنا اإلى جانب الحّق. ما اأعظمها من كلمة حفظها لنا التاريخ !.

لقـــد حمل اأهـــل البيـــت R راية الحـــّق، ووقفـــوا �شاهرين على 

حمايتها والحفاظ عليها، بقدر ما ت�شمح الظروف، وبقدر ما يّت�شع �شدر 

الزمان لن�شرة الحّق، بالثورة الم�شّلحة اإذا �شاعد الظرف عليها. واإذا 

لم ي�شاعد الظرف، توّجهوا اإلى �شالح اآخر لن�شرة الحّق، ولو بمجانبة 

الظالميـــن والبعد عنهم، ليثبتوا للراأي العاّم، اأّن هوؤلء الذين يحكمون 

باإ�شم الإ�شالم اإّنما هم يحاربون الإ�شالم باإ�شم الإ�شالم. واأقرب مثال 

.Q على مجانبة الظالمين موقف الإمام زين العابدين



140

العالمة ال�ش��يخ ح�ش��ني معتوق �ش��م�س بني حمراب ومنرب

اأّما الإمـــام الح�شن، الذي لم ت�شمح له ظروفـــه بالثورة الم�شّلحة، 

ـــًا هو ال�شلـــح، فف�شح به معاويـــة وبني اأمّية  فقـــد جـــّرد �شالحًا خا�شّ

قاطبـــة، واأثبـــت للراأي العـــاّم، اأّن بنـــي اأمّية قد �شاروا فـــي جاهلّيتهم 

الحديثـــة، ين�شجـــون على منـــوال جاهلّيتهم القديمة. حّتـــى اإذا و�شل 

الدور اإلى يزيد وطفح الكيل، فحينئٍذ اأ�شبحت الق�شّية ل تحتمل �شوى 

الثورة؛ لأّن يزيد قد اأعلن الكفر �شراحًة.

 لقـــد كان ثّم �شتـــار رقيق يت�شّتر بـــه معاوية، جـــاء الح�شن فمّزقه 

بال�شلح. لكّن الم�شاألـــة و�شلت في ع�شر يزيد، اإلى حّد اإعالن الكفر 

ال�شريـــح، لكن من يتكّلـــم؟ من الذي يثور في وجه هـــذا الكفر، ثورة 

محّددة الأهداف بعيدة عن الأطمـــاع وال�شوائب بحيث ت�شتمّد روحها 

مـــن تعاليم الإ�شالم ال�شافية؟ لم يكن رجـــل ال�شاعة اإّل الح�شين بن 

.Qعلّي

فانطلـــق الح�شين Q جاعـــاًل ر�شالة الحّق عنوانـــًا لثورته كما 

تقـــّدم وحيث قال »اأفال.ترون.اإلى.الحّق.ل.ُيعم���ل.به.واإلى.الباطل.ل.

ُيتناهى.عنه؟«.

ونحـــن اليوم، حيث كّنا اأتباعًا لأهـــل البيت R، علينا اأن نوؤّدي 

ر�شالة الحّق التي ورثناها، على اأتّم وجه، مهما تطّلب ذلك من البذل 

والت�شحيـــات، وحينئٍذ يحّق لنا اأن نعتبـــر اأنف�شنا بحّق، من �شيعة اأهل 

.R البيت

والحمد هلل رّب العالمين
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الهجرة النبوّية والهجرة الحسينّية

لي�شت الهجرة مجّرد انتقال من مكان اإلى مكان، واإّنما هي انتقال 

مـــن حال اإلى حـــال، فالإنتقال من حال الحيرة الفكرّيـــة، اإلى اليقين 

ْرك اإلى الإيمان هجرة. بل اإّن التغّير  الثابت هجرة. والنتقال من ال�شِّ

الذي طراأ على مجتمع المدينة، من قبائلها اإلى مّكة هجرة ا�شتعّد من 

خاللها هذا المجتمع للقتال من اأجل الدين.

وعلـــى هذا الأ�شا�ـــس من المنطـــق، يمكننا القول بحّق بـــاأّن ظهور 

الإ�شـــالم في جزيرة العرب هجرة اإن�شانّيـــة كاملة، من حياة ال�شالل 

والظـــالم، اإلى حيـــاة جديدة مليئـــة بالهـــدى والنور. بـــل اإّن الدخول 

فـــي دين الإ�شـــالم هجرة. وبداأت هذه الهجرة في بيـــت النبّوة بالنبّي 

وبزوجـــه خديجة، واأخيـــه علّي. ثـــّم انطلقت الهجرة مـــن خارج بيت 

النبـــّوة، تعمـــل عملها في النفو�س، فكانـــت اإيذانًا لالإن�شانّيـــة باأّن قّوة 

الباطل، مهما عظمت فم�شيرها اإلى الفناء، واأّن الحّق واإن طال عليه 

اوؤه اإلى �شّراء. الأمد، فال بّد له من يوم تتبّدل فيه �شرَّ

ولـــم تكن الهجرة هذه بدعًا، واإّنما هـــي �شّنة الأنبياء من قبلها، 

مـــن لـــدن اإبراهيم اإلى عي�شـــى. فاإبراهيم قال كمـــا ق�شى اهلل من 
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. ولقد هاجر اإلـــى رّبه. وكذلك فعل 
)1(

اأمـــره {ژ ژ ڑ ڑک}

مو�شـــى بعده. ومثلهما عي�شى، هاجر فـــرارًا من اليهود، وقد اأرادوا 

الفتك به، فاأّيده اهلل في هجرته.

ومثل هوؤلء فعل النبّي بهجرته من مّكة اإلى المدينة. وقد اأذن اهلل 

 
ً
لـــه بالهجرة التـــي لم تكن اإلى فـــراغ، فقد كان مجتمـــع المدينة مهّياأ

لن�شـــرة الم�شلمين، الذيـــن تنّقلوا فيها من جهاد اإلى جهاد. ومن هنا 

كانـــت الهجرة ميالدًا جديدًا لالإ�شالم. فقـــد غّيرت تاريخ العالم. اإذ 

كان مـــن اآثارها، اإن�شاء دولة امتّدت من الأندل�ـــس غربًا، اإلى اأن دّقت 

اأ�شوار ال�شين �شرقًا.

ون�شتطيع اأن نقول اإّنه بتلك الهجرة من مّكة اإلى المدينة، قد هاجر 

معـــه التاريـــخ بع�شوره واأجيالـــه، واأعّد �شجّله المرقـــوم ليكتب اأعمال 

خرجت للنا�س. بل هي هجرة اأهل ال�شماء 
ُ
المجد والخلود، لخير اأّمة اأ

لأهل الأر�س، لكي يهاجر اأهلها اإلى ال�شماء باّتباع ر�شل ال�شماء. ولذا 

عقـــد فيها روابـــط المحّبة عماًل واإنجازًا، بين قـــوم يحّبون من هاجر 

اإليهم، فعا�س الجميع في حياة وثيقة الموّدة، محكمة الروابط ت�شرب 

الأقدار ب�شيف تقديرهـــا. وقّوات العالم خا�شعة لت�شخيرها. والعدالة 

في الدنيا قائمة بتدبيرها. 

وهكذا كمـــا اأ�شاءت مّكة ببعثته، واأ�شرقـــت المدينة بهجرته، فقد 

�ُشعـــدت الدنيا بر�شالته. فذكريات الهجرة تعيـــد اإلى الأذهان طالئع 

)1(    �شورة العنكبوت، الآية: 26.
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الإيمان، متمّثلة في جند الرحمن. فال بدع اإذا كان يوم الهجرة اأعظم 

اأّيام التاريخ.

واإذا كانـــت الهجرة قد انقطعت بالفتح، اأي فتح مّكة، كما قال»ل.

هج���رة.بع���د.الفتح« فتلك هـــي الهجرة اإلى دار النبـــّوة. اأّما الهجرة 

اإلـــى ر�شالة النبّي، فهي قائمة اإلى يوم القيامـــة. اإنَّها بواقعها، تعني 

كّل هجـــرة في �شبيل الحّق، فاإّنها هجرة اإلـــى اهلل واإلى ر�شوله بهذا 

الإعتبـــار، كما تعني الآية {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

.
)1(

وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}
اإّن الهجرة هي الحّد الفا�شل بين الذّلة والعّزة، وبين ال�شّك واليقين، 

وبين الرج�س والطهر، قد غيرت مجرى التاريخ، فهي كما بّدلت الأر�س 

كذلـــك بّدلـــت دينًا بديـــن، وف�شادًا باإ�شـــالح، وفو�شى بنظـــام. بل لول 

الهجرة ما تجاوز الإ�شالم اأطراف مّكة.

وح�شـــب الهجـــرة اأن ترى فيهـــا م�شهـــدًا فدائّيًا ل�شـــاّب من �شباب 

الإ�شـــالم، الذين ترّبـــوا على الإيمـــان والت�شحية، وعلى بـــذل النف�س 

والنفي�ـــس لتكون كلمة اهلل هـــي العليا، وكلمة الذين كفروا ال�شفلى. األ 

وهـــو علّي، الذي نام فـــي فرا�س النبّي فاديًا اإّياه بنف�شـــه، وموؤّديًا عنه 

الودائع التي عنده للنا�س، وفي ذلك ما يدّل على اأّنه ل يوؤّدي عن النبّي 

غير علّي، ول يمالأ فراغ المكان الذي يجل�س فيه النبّي غير علّي.

)1(    �شورة الن�شاء، الآية: 100.
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ولقـــد ف�ّشرت الأحداث هذا الموقـــف من علّي، بما اأحرزه الإ�شالم 

من انت�شار، من قّوة وازدهار، وكّلها تلتقي مع معطيات الهجرة، التي 

�شمعت باأّنها ل تعني الإنتقال من مكان اإلى مكان، ول من بلد اإلى بلد. 

واإّنمـــا تعني الإنتقال مـــن وطن الملك اإلى وطـــن الملكوت، ومن وطن 

ن. وهل  الح�ّس اإلى وطن القد�س، بل اإّنها النتقال من الكون اإلى المكوِّ

تتـــّم فائدة الإنتقال، اإّل حيث تنتقل النف�س من �شعور اإلى �شعور. فاإذا 

�شافر معك ال�شعور الأّول فاأنت مقيم لم تبرح.

ولي�س من باب التفاق، اأن تقترن ذكرى هجرة النبّي، من مّكة اإلى 

المدينـــة، بذكرى هجرة الح�شين، من المدينة اإلى مّكة. ولئن اختلف 

مكان الهجرتين، فلم تختلف الغاية والهدف من وراء الهجرتين.

يهاجـــر النبّي خوفًا على ر�شالته من اأبـــي �شفيان واأعوانه. ويهاجر 

الإمـــام الح�شينQ من المدينـــة خوفًا على دعوته - قبل اأن ي�شل 

بهـــا اإلـــى الهدف المن�شود - مـــن حفيد اأبي �شفيـــان. وبين الهجرتين 

�شّتون عامًا.

واإذا كانـــت هجرة النبـــّي من اأجل ر�شالته، التـــي كانت تحتاج اإلى 

اأر�ـــس ت�شتطيـــع فيها الوقـــوف على اأقدامهـــا، لتنطلق منهـــا اإلى بناء 

المجتمـــع بنـــاًء اإ�شالمّيـــًا، واإذا كانت هجـــرة النبّي مـــن اأجل حماية 

العقيـــدة من كيد الم�شركين، فاإن هجرة الإمام الح�شينQ كانت 

من اأجل �شيانة تلك العقيدة من تالعب الحاكمين باإ�شمها.

اإذًا الهجرتـــان �شلكتا خّطًا واحدًا، وم�شيـــرة واحدة، تو�شالن معًا 
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اإلـــى اهلل واإلى اإعالء كلمته في الأر�س، وتطبيـــق �شريعته في كّل بقعة 

حّلت اأو تحّل بها. لقد هاجر الإمام الح�شينQ لينتقل باأّمة جّده، 

وبر�شالة جّده، من اأر�س تهّددها بالفناء، من حيث اإّن الإمام الح�شين

Q مهـــّدد فيها بالق�شاء عليه، قبـــل اأن ت�شتوعب دعوته و�شرخته 

اأطراف الأر�س واآفاق ال�شماء، ومعنى ذلك اأّن ثورة الح�شين، ببواعثها 

واأهدافها، ل يمكن ف�شلها عن تاريخ الدعوة التي �شدع بها جّده، كما 

يق�شي بذلك الحديث »ح�شين.مّني.واأنا.من.ح�شين«.

اإذًا، ثـــورة الح�شين Q قد ارتبطت بحركة الإ�شالم الأولى، ول 

يمكن النظر اإليها مجّردة عن اإطارها العاّم.

وهنـــا يبـــرز الت�شاوؤل: كيف ننظـــر نحن اليوم اإلى ثـــورة الح�شين؟ 

وماذا تعني لنا هذه النه�شة؟.

اإّن ال�شـــورة التـــي نتمّثـــل بها الح�شيـــن، ل تعدو الحـــزن والأ�شى، 

لأّننـــا نتمّثـــل الإمـــام الح�شينQ في �شـــورة المظلـــوم والمقتول، 

الذي ي�شتحـــّق الرثاء والبكاء. ولكّن هذه ال�شورة بعيدة كّل البعد عن 

الواقع الذي فتح الإمام الح�شيـــنQ عيوننا عليه، واأيقظ اأفكارنا 

وم�شاعرنـــا على حقيقته، عندما كان يطلق تلـــك ال�شيحات المتتالية 

يوم مقتله، ويطلب النا�شـــر لدينه، والدين ل ُين�شر في ميدان كربال 

فح�شب، بل تمّتد ن�شرته اإلى كّل معركة في الأر�س.

اإّنها �شـــورة م�شّوهة، تلك التي تمّثل الإمام الح�شينQ �شحّيًة 

ومغلوبـــًا على اأمره، وهي بال �شّك من ن�شـــج اأولئك الذين �شّودوا وجه 
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التاريـــخ، باإظهـــار ال�شيعة بمظهر الـــّذل والخنوع، والتعّلـــق بالما�شي 

الم�شـــّوه، ذاك التعّلـــق الذي ل ينف�شـــل عن الـــروح الإنهزامّية، اأمام 

الأحداث التي تتحّدى وجودنا وم�شيرنا.

اإّن نداء الإمام الح�شينQ يوم العا�شر، و�شرخته التي اأطلقها 

عبر الأجيال، ل ت�شتوجب اإّل ال�شمود في مواجهة الأحداث، والإرتفاع 

معـــه اإلـــى حيـــث اأراد مـــن ثورته، وهـــو اأن ل يقـــف اأحدنا اأمـــام حّقه 

الم�شلـــوب، وقفة الخانع الذليل. واإّنما يريد مّنـــا اأن نمّد اإلى حّقنا يد 

العّزة والقّوة، ول نرّدها اإّل وهي قاب�شة عليه، اأو هي مقطوعة دونه.

اإّن الإمام الح�شينQ واإن كان مظلومًا، فاإنه ثائر. وهو واإن كان 

 ،Q شحّيـــة، لكّنه في الوقت نف�ِشـــه �شهيد. اإّن النظر اإلى الح�شين�

بهـــذه ال�شورة، يبعث العّزة في كّل نف�س، وي�شعل النار في كّل قلب على 

الظلم، ويوؤّجج الثورة في كّل اإن�شان وفي كّل مكان.

وهل ي�شتطيع الإمام الح�شينQ اأن يفعل غير ما فعل، وهو يرى 

مـــن حوله ظلمًا وا�شتبـــدادًا، وتحريفًا لل�شريعـــة وتبدياًل للنظام، وهو 

يحتـــلُّ المركز القيادّي في العالم الإ�شالمي؟ اإّنه حين راأى اأّن الو�شع 

يتعـــّذر اإ�شالحه بالح�شنى، واأّنه ل بّد مـــن القيام بعمل)ا�شت�شهادّي( 

ي�شتيقظ معـــه النا�س على الحّق ال�شائع، هّياأ لثورته اأ�شباب الفاجعة، 

بال�شكل الذي لم ي�شبق له نظير في دنيا النا�س، لأّنه اأراد اأن يجعل من 

ثورته نارًا تاأتي على الحكم الظالم الم�شتبّد فتحرقه بمن فيه.

اإّن الإمام الح�شينQ ينادينا بل�شان الثائر وال�شهيد، ل بل�شان 
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ال�شحية والمظلوم، لأّنه ل يريد اأن يثير فينا روح الخنوع والإ�شت�شالم، 

واإّنما يريد اأن يثير فينا روح الثورة والفداء. تلك الروح التي انح�شرت 

رويدًا رويدًا من �شفوف اأفرادنا، ومن �شفوف مجتمعنا.

اإّننـــا كم�شلمين لـــم ننت�شر على اأعدائنـــا، اإّل بعدما انت�شرنا على 

اأنف�شنـــا. اإّننـــا لم ننت�شـــر بقّوتنا، ول بكثـــرة عددنا، واإّنمـــا انت�شرنا 

بالإيمـــان بق�شّيتنا، اإيمانًا ن�شت�شهل معه الموت في �شبيلها. ولدينا من 

لهما معركة بدر،  تاريخنـــا مثالن بـــارزان يفتحان اأمامنا الطريـــق، اأوَّ

التي انت�شرت فيها القّلة الموؤمنة على الكثرة الكافرة، وهي در�س لنا 

نتعّلم منه اأّن الغلبة للحّق ل للقّوة.

وثانيهما الإنت�شار الكبير الذي تحّقق في وقعة ُحنين، التي اأ�شبح 

الإ�شـــالم من بعدها قّوة كبيرة خ�شعت لها الجزيرة العربّية بكاملها. 

ولقد عّلمتنا هاتـــان المعركتان اللتان تحّول فيهما مجرى التاريخ، اأّن 

الإيمان باهلل والت�شليم لأمره، همـــا ال�شرطان الأ�شا�شّيان لإنت�شارنا. 

ولذا لّما اأ�شـــاب الغرور بع�س الم�شلمين في وقعة حنين، انهزموا �شّر 

هزيمـــة بالرغم مـــن قّوتهم وكثـــرة عددهم. ولول ثبـــات من ثبت مع 

النبـــّي وعلى راأ�شهم علـــّي، الذي دارت رحى المعركـــة على يده وحده 

والم�شلمـــون منهزمون، لكان قد تـــّم الق�شاء على الإ�شالم واأهله، كما 

ق�ّس اهلل لنا من اأمر هذه الوقعة بقوله {ں ں ڻ ڻ ڻ  

ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ    ھ  ھ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے 
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
. والمراد 

)1(

ې  ې ې ېى ى ائ ائ}
من الموؤمنين علّي ومن ثبت حول النبّي من الثمانية الذين اأحدقوا به، 

كما حـــّدث التاريخ، بل لول علّي لما ثبت هـــوؤلء، فقد خا�س المعركة 

بنف�شه حّتى جاء براأ�س اأبي جرول.

وختامـــًا، فالذي يجب اأن نجنيه مـــن اإحيائنا لذكرى الح�شين، في 

كّل منا�شبة، هو اأن نّت�شل به عبر الفا�شل الزمنّي، ات�شاًل عقائدّيًا ل 

عاطفّيـــًا، بمعنى اأن يتحّول الإمام الح�شينQ في قلوبنا وعقولنا، 

اإلـــى قّوة عمل تدفعنا اإلـــى تجديد �شلتنا باهلل، �شلـــة خال�شة من كّل 

�شائبة، وتدفعنا اإلى الت�شحية على كّل �شعيد، من اأجل الحّق والعدل، 

لنكـــون اأهـــاًل للن�شر مـــن عنـــد اهلل، كما قـــال: {ٿ ٹ   ٹ 

.
)2(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ}

)1(  �شورة التوبة، الآيتان: 25 ـ 26.

)2(  �شورة غافر، الآية: 51.


