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المقدمة
ّ

*-,+
الع ّالم���ة ال�شي���خ ح�سي���ن معت���وق ،ا�س��� ٌم َل َم َع ف���ي �أوا�س���ط القرن
الح�سيني
الع�شري���ن ،حيث ا�ستطاع بفطنته الفري���دة �أن يح ّول المنبر
ّ
�إلى مدر�س ٍة ُتع ِّلم النا�س مناهج الحياة والعزّة.
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م

غ ّي���ر نظ���رة النا����س نح���و العلماء ف���ي وق���ت كانت في���ه الحركات
الإلحاد ّي���ة تعم���ل ليل نهار من �أج���ل �إبعاد النا�س ع���ن دينهم و ِق َيمهم
ور�سالته���م وعلمائهم ..فقد واجههم بك ّل ق��� ّوة ،وا�ستطاع �أن يح َّد من
�أذاه���م ال �س ّيما في منطقة الغبيري في بيروت ،وفي قرى النبط ّية في
جبل عامل.
�إ ّن���ه بح ٌر ال حدود ل���ه ،ك ّلما قر�أتَ عنه ك ّلم���ا ازددتَ عط�ش ًا و�شوق ًا
لمعرفة المزيد ،ولع ّل الباحث عن جهاد الع ّالمة ال�شيخ ح�سين معتوق
ون�شاط���ه وعمل���ه� ،سيقف حائ���ر ًا �أم���ام الفي�ض الهائل م���ن عطاءاته
وم�شاركات���ه؛ لذا ف����إنّ هذا الكتاب ،ما ه���و �إ ّال لمحة مجملة من عمره
ال�شري���ف ،وقد ّتم �إعداده بنا ًء عل���ى مقابالت مع بع�ض من عرفه من
بلدته و�أقاربه.
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ولل�شي���خ ّ
�سج���ل الكرامات
محط���ات ب���ارزة ت�صل���ح �أن ُتد ّون ف���ي ّ
العظيم���ة ،فهو يقول عن المتقاع�سين ف���ي طلب العلم« :ال عذر لأحد
ف ��ي التقاع� ��س ع ��ن طل ��ب العل ��م ،ف� ��إن كان ال�سب ��ب الفق ��ر ف�أنا كنت
حج ًة على المتقاع�سين».
فقيراً ،و�سلكت هذا الدرب ,و�أَعتبر نف�سي َّ
الخميني { كان
وبع���د ال�شرارة الأولى من انطالق ث���ورة الإمام
ّ
يدعو اهلل مبته ًال �أن ين�صر هذه الثورة ويكتب لها النجاح ،و�أثناء ذكرى
�أ�سب���وع �أحد المقاتلي���ن الي�سار ّيين في بلدة كفر�صير ،ق���ال« :ب�أ ّنه بدل
التل ّه ��ي بالح ��روب الداخل ّي ��ة ،ف�إ ّن ��ه م ��ن الأف�ض ��ل �أن يت ّم دع ��م الثورة
الإ�سالم ّي ��ة ف ��ي �إي ��ران» ،حتّ���ى �إ ّن���ه قال لرج���ل لديه خم�س���ة �أوالد في
الخميني {
الأحزاب العلمان ّية ،ولدى �إجابته عن �س�ؤال حول الإمام
ّ
قال لل�سائلَ :
الخميني».
«خ ّم�س �أوالدك عند الإمام
ّ
وع���ن القتال والجه���اد ،و�أثناء الح���رب الأهل ّية وم���ا ح�صدته من
يوجه كالمه دائم��� ًا نحو االتجاه
وي�ل�ات في بي���روت و�ضواحيه���ا ،كان ّ
ال�صحي���ح ،فيق���ول في غير م��� ّرة« :الع ��د ّو الحقيق � ّ�ي لنا ه ��و الكيان
الإ�سرائيل � ّ�ي الغا�ص ��ب ،م ��ن �أراد �أن يقات ��ل ع ��د ّواً فليقات ��ل �إ�سرائيل،
ف�إ�سرائيل عب ٌء كبير على لبنان وال ّأمة»...
���ب ك ّل وقته لخدمة
�إ ّن���ه الع ّالمة ال�شي���خ ح�سين معت���وق ،الذي وه َ
الم�ؤمنين ،متن ّق ًال بين م�سجد الغبيري وم�سجد �صير الغربية ،وله في
ق�صة جميلة ،وفي ك ّل بيت مكان م�ألوف ،وفي ك ّل قلب م ّمن
ك ّل م���كان ّ
عرفوه مكانة ال تمحوها الأ ّيام وال ال�سنوات.
8
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مقدمة المركز
َّ
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وتبقى م�سيرة العلم والعلماء منارات هدى وم�صابيح ب�صيرة تقود
الأ ّم���ة �إلى �سبي���ل الر�شاد ،وتنقذه���م من ظلمات الجه���ل وال�ضاللة،
وقط���رات ماء تبعث الحياة ف���ي النفو�س فتُعطيه���ا المعاني الحقيق ّية
للوجود ليتج ّلى التوحيد ف���ي ال�سلوك ،وتعمر القلوب بالإيمان ،فت�سيل
الحكم���ة في �أوعي���ة المعرفة ،وتر�س���م للأ ّمة معال���م الطريق الذي ال
َي ْرع���وي �أعداء الدين ع���ن محاوالت طم�س �أن���واره ب�أفواههم �أو بغبار
يثيرونه لتعمية النا�س عن ر�ؤية جا ّدة الهدى.
���ي للتبليغ ،و�إيمان ًا منه بعظم���ة جهود العلماء
�إنّ المرك���ز الإ�سالم ّ
الأع�ل�ام الذي���ن حمل���وا ه���ذه الر�سالة ف���ي الزمن ال�صع���ب وواجهوا
التح ّدي���ات المختلفة ،يرى لزام ًا عليه �أن يق ّدم كلمة �شكر وكلمة وفاء
له����ؤالء الأطه���ار الذين م ّه���دوا ال�سبيل وث ّبتوا المدامي���ك الأولى لهذا
ال�ص���رح الكبير ،ونث���روا البذور الأولى لهذا ال���زرع الوافر الذي تنعم
الأ ّمة اليوم بمختلف نعمه الوافرة.
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�إنّ واجب ال�شكر له����ؤالء العلماء الذين �سبقونا في العلم والتجربة
والعم���ل ونحن ننهل من معين تجاربهم ،من حي���ث ن�شعر �أحيان ًا ومن
حيث ال ن�شع���ر �أحيان ًا �أخرى� ،أن نحيي ذكراه���م ونعترف ب�أ�سبق ّيتهم
وف�ضله���م ،فمثلهم كمثل الجن���ود المجهولين الذين يبنون مجد الأ ّمة
يتو�سم���ون الرفعة والعلياء
وال ينتظرون منه���ا جزا ًء وال �شكور ًا ،و�إنما ّ
رب الأرباب و�إله الأر�ض وال�سماء.
عند ّ
�إنّ واج���ب الوف���اء لهم عدم الغفلة والن�سيان ع ّم���ا ق ّدموا ،ف�إنّ من
معايي���ر الأ ّم���ة الرا�ش���دة �أن تبرز ما نك ُّن���ه لعلمائها ورج���االت الهداة
فيها من احترام وتقدير ،مدركة لجمال ما �صنعوا و�شاكرة لجالل ما
تركوا ،وحاملة لأمانة ما خ ّلفوا ب�صدق وثبات.
�إنّ ف�ضيل���ة ال�شيخ ح�سين معتوق{ واحد م���ن ه�ؤالء الرجاالت
الذين �سطع نجمهم في ليالي الأمة المظلمة ،وتلألأت �أنواره في غفلة
الجه���ل وال�ضاللة ،ف���كان المعلم والمر ّبي والهادي ال���ذي تر ّبى تحت
منب���ره الكثيرون ،وتتلمذ على يديه نخبة م���ن الطالب الذين �أ�ضحوا
م���ن �أهل العل���م والف�ضل والإيمان ،فن�س�أل له���م اهلل تبارك وتعالى �أن
يم���نّ على �أ ّمتنا الإ�سالم ّية بالمزيد من �أمث���ال الع ّالمة ف�ضيلة ال�شيخ
ح�سين معتوق { لتبقى �شعلة العطاء والعلم والجهاد م�ش ّعة متو ّقدة
�إلى يوم القيامة.
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المولد والنشأة
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ُول���د ال�شيخ ح�سين معتوق{ في بل���دة العبا�س ّية ،من قرى جبل
عام���ل في ق�ضاء �صور ،عام 1330هـ المواف���ق لعام 1912م ،وقد ن�ش�أ
يتيم ًا في عائلة فقيرة تعتمد الزراعة م�صدر ًا لمعا�شها� ،إذ تو ّفي والده
يو�س���ف م�صطفى معتوق قب���ل �أن يب�صر النور ،ومن هن���ا نعلم �أ ّنه قد
بد�أ م�سيرة الحياة ع�صام ّي ًا� ،إذ لم يقف وراءه �سوى � ٍّأم طاهرة مثال ّية
كانت تكاب���د الجهد والم�ش ّقات لكي ت�ؤ ّمن ل���ه العي�ش بكرامة ،وينتهي
�أم���ر ه���ذه الأ ّم الب���ا ّرة �إل���ى �أن تدفع ولده���ا بهدوء ،لك���ي يم�ضي �إلى
النج���ف الأ�شرف ،عا�صمة العلم وحا�ضن���ة الحوزة العلم ّية ،مع ما في
ذل���ك الدفع من التفاني والت�ضحي���ة بوجود ولدها الوحيد قربها ،فقد
كان له �أخوان كبيران هما حبيب وخليل ،لك ّنهما �سافرا �إلى الأرجنتين
ُبع ْي���د الح���رب العالمية الأولى ،وه���و طفل في ِ�س ِنيه الأول���ى ،ولم َيعد
منهم���ا �إلى الوطن �س���وى حبيب في منت�صف ع���ام 1966م� ،إ ّال �أ ّنه ما
لب���ثَ �أن ي ّم���م وجهه �شطر المهج���ر م ّرة �أخرى في �آخ���ر العام نف�سه،
ووافت���ه المن ّية في بيون�س �أير�س ع���ام 1978م .هذه الأ ّم لطالما كانت
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تم ّني النف�س بر�ؤية ولدها وقد عاد �إلى البالد عالم ًا كبير ًا .وكان ذلك
بع���د ربع ق���رن من الزمان .ع���اد ال�شيخ ح�سين معت���وق عالم ًا مرموق ًا
وم�شهود ًا باجتهاده ،لكن بعد �أن رحلت �إلى الباري الكريم.
 -المسيرة العلم ّية

ّ
والخط والح�ساب عند
علومه الأول ّية من الأجرومية والقطر
تل ّق���ى َ
ال�شي���خ �إبراهيم يا�سينّ ،ثم انتقل �إلى طيرد ّب���ا لمتابعة الدرا�سة عند
ال�شيخ ح�سين مغن ّية{.
وف���ي الع���ام 1347هـ ،هاجر �إل���ى العراق لمتابع���ة درا�سته الدين ّية
ف���ي مدينة النجف الأ�شرف ،حيث در����س الر�سائل عند ال�س ّيد ح�سين
الحمام���ي ،والمكا�سب عند ال�س ّيد محم���ود ال�شو�شتري ،وح�ضر در�س
الكاظمي ،وخارج
الخرا�ساني
علي
ّ
ّ
الخارج في الفقه عند ال�شيخ مح ّمد ّ
الكفاية عند ال�شيخ عب���د الحميد ناجيّ ،ثم خارج العروة الوثقى عند
ال�س ّيد مح�سن الحكيم { ،حيث انقطع �إليه انقطاع ًا تا ّم ًا� ،إلى �أنْ
بلغ الأخير مرحلة المرجع ّية.
وف��ي ه��ذه الفترة ،كانت ت�ش ّده �أوا���ص��ر ال�صداقة التي ع َّمقها
نفر من علماء جبل عامل كال�شيخ �إبراهيم
البحث
العلمي �إل��ى ٍ
ّ
�سليمان ,وال�س ّيد عبد ال��ر�ؤوف ف�ضل اهلل ,وال�س ّيد مح ّمد �سعيد
ف�ضل اهلل وغيرهم.
ولقد كانت الظروف الحيات ّية التي م ّر بها ال�شيخ ح�سين معتوق في
14
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فت���رة درا�سته المذكورة �صعبة للغاية ،تتّ�س���م بالفقر ال ُمدقع ،والد�أب
وال�سهر على التح�صيل ،ال فرق في ذلك بين الليل والنهار.
وع���ن هذه الفترة يتح ّدث ال�شيخ �إبراهيم �سليمان ،وهو من عا�صر
ال�شي���خ ح�سين معتوق طيلة �أ ّي���ام درا�سته ،فيقول في �سياق ترجمته له
بنى نف�سه بنف�س ��ه ،وك ّون ذاته
ف���ي كتابه (علماء جبل عامل)« :لق ��د َ
ولي يعتم ��د عليه ،ولقد م� � ّرت عليه
بذات ��ه ،م ��ن غي ��ر �أب يلوذ ب ��ه �أو ّ
وعلين ��ا فترات من ال�ضيق ،دفعت بن ��ا �إلى اال�شتغال بالعلم بد ًال من
�أن ّ
تحط عزيمتنا� ,أو ُتقل ّل من جهدنا ،فك�أنها كانت حافزاً لنا لبلوغ
الغاية التي ّ
نتوخاها بد ًال من اال�شتغال بالدنيا وحطامها ,والأثاث
والريا�ش والمالب�س الفخمة والم�آكل ال�شه ّية.

وك ّنا نرى التحقيق في جانب الفقر ،وغيره في جانب الغنى من
م�شاي ��خ النج ��ف البارزين ،لقد خ ّرج ��ت النجف �أ ّي ��ام الفقر ع�شرات
المجتهدين من �أهل جبل عامل الأ�ش ّم وحده ،ف�ض ً
ال عن بق ّية بالد
ال�شيع ��ة ال�شا�سع ��ة الوا�سعة ،ول ��م تخ ّرج �أ ّيام الغنى رب ��ع �أو ثمن هذا
العدد».
15
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وقد كان فقر �أ�ساتذتنا وعلى ر�أ�سهم ال�سيدان الحكيم والحمامي،
وال�شي ��خ عبد الحمي ��د ناجي ,وال�شي ��خ من�صور المحت�ص ��ر ,وال�س ّيد
القمي ,وال�س ّيد الكي�شوان وغيرهم،
ال�شو�شتري وال�شيخ عل � ّ�ي غالم
ّ
مث�ل ً�ا �أعل ��ى لنا ُيرينا � ّأن العلم ال يجتمع مع المال ،و� ّأن العلم قرين
الفقر وال�صبر والجهد والتعب والبحث والدر�س.
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ُ
العودة إلى الوطن
-

���د �أن حا َز ال�شيخ ح�سي���ن معتوق على درج���ة االجتهاد المطلق،
بع َ
ب�إجازة من المرجع الديني الأعلى ال�س ّيد مح�سن الحكيم ،انتُدب من
الديني في مدينة بيروت ،فكان �أن �ش ّد
ِق َبل���ه لممار�سة مه ّمة الإر�ش���اد
ّ
الرح���ال �إليها في ع���ام 1371هـ الموافق لع���ام 1951م ،واختار مح ّلة
(الغبي���ري) مكان ًا لإقامته و�شرع ف���ي ممار�سة مها ّمه الدين ّية التي لم
تك���ن تقت�صر على المح ّلة المذكورة� ،أو على مدينة بيروت بالذات ،بل
وخا�صة
كانت تتَّ�سع �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى �شملت جميع الأرا�ضي اللبنانيةّ ،
حي���ن انفر َد بمه ّمة تمثي���ل للمرجع ّية العظمى في لبن���ان تحت عنوان
الديني الأ ّول للمرجع الأعلى».
«المعتمد
ّ
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الفعال ّيات الدين ّية والروح ّية

وم���ن هنا نعلم �أنّ ال�شي���خ ح�سين معتوق{ قد ب���د�أ با�ستقراره
ف���ي بي���روت رحلة الأل���ف ميل ،من نقط���ة ال�صفر ،فق���د كان ه ّمه هو
الت�أ�سي����س قبل ك ّل �ش���يء وفي ع ّدة مجاالت ،وهكذا نج���د �أنّ دوره في
كثير م���ن الفعال ّيات الت���ي �سنعر�ضها كان ت�أ�سي�س ّي��� ًا غير ذي �سابقة،
و�سوف نح�صر َ
عر�ضها في الآتي:
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لق���د ع���اد ال�شي���خ ح�سي���ن معت���وق{ �إلى لبن���ان ،وا�ستق��� ّر في
ديني ،وكانت
(الغبي���ري) في فترة كانت فيها بي���روت ُتعاني من فراغ ّ
الب�ل�اد �إجما ًال ف���ي الخم�سين ّي���ات وال�ستين ّي���ات تتّجه نح���و العلمان ّية
الغرائزي الذي
الي�ساري ،المر ِّوج غالب ًا للإلح���اد ،والإنفالت
والفك���ر
ّ
ّ
كانوا ي�سمونه حر ّية وتح ُّرر ًا ،ومن مقوالتهم الم�شهورة«:الدين �أفيون
ال�شع ��وب» وقد حا�صرت هذه الأفكار الدي���ن والمتد ّينين بحيث كانت
العالقة بين رجل الدين و�سائر النا�س محدودة وغير وثيقة ،م ّما يزيد
في �صعوبة دوره والح ّد من ن�شاطه.
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 -1إحياء الشعائر الدينيّة والروحيّة:

ويمكن الحديث عن ع ّدة �إحياءات منها.:
�أ � -إحياء ال�شعائر احل�سين ّية:
وذل���ك ب�إقام���ة مجال����س الع���زاء التي تنط���وي على �سي���رة الثورة
الح�سين ّي���ة ,و�إلق���اء ُ
الخ َطب الت���ي تتع ّر����ض لتحليل فكر ه���ذه الثورة
العظيم���ة ،وكان يقيم ه���ذه المجال�س ف���ي �أيام عا�ش���وراء ف�ض ًال عن
�سائ���ر �أ ّيام ال�سنة ،وكان ير ّكز ف���ي �إقامتها على جامع الغبيري ،الذي
قام بنف�سه بتجديد بنائه ،والذي كان ي�ش ّكل �أكثر المجال�س �أهم ّية في
�أ ّي���ام عا�شوراء من ك ّل �سن���ة ,وفي الوقت نف�سه كان ُي�شرف على �إقامة
هذه المجال�س في �أماكن �أخرى.
أ�سي�س���ي وا�ضح ًا ،غ���داة كانت
وف���ي هذا المج���ال ،يظه���ر دوره الت�
ّ
المجال����س َ
قبل قدوم���ه �إلى لبنان ،وف���ي الفترة الأول���ى ال�ستقراره في
بي���روت ،بدائ ّية �سطح ّية ال تتنا�سب مع م�ستوى هذه الذكرى و ُمعطيات
تلك الث���ورة العظيمة .فكان دائم ًا يف ّكر ف���ي تطويرها بحيث تلتقي مع
وخا�صة على
الم�ستوى
الثقافي الذي كان يرتقي �شيئ ًا ف�شيئ ًا في بيروتّ ،
ّ
�صعي���د ال�شباب ،وبالأخ�ص ط ّالب الجامع���ات ،فكان �أن اهتدى �أخير ًا
�إل���ى فك���رة ا�ستقدام قارئ عزاء م���ن �أفذاذ مدينة النج���ف الأ�شرف،
يتخ�ص�ص فيها بع����ض �أ�صحاب الكفاءات ،في ق���راءة المجال�س
الت���ي ّ
الح�سين ّية ،ويتف ّرغون لكيف ّية تطويرها بحيث تتالءم مع هذا الزمن.
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وقام بتنفيذ هذه الفكرة في �أوائل ال�ستين ّيات ،حيث �ش ّد الرحال
�إلى العراق ،وهناك فتّ�ش النجف حتى عث َر على غايته المن�شودة في
الوهاب الكا�شي (ره) ف�أح�ضره
�شخ�ص الخطيب الف ّذ ال�شيخ عبد ّ
في تلك ال�سنة �إل��ى لبنانُ ،م�� ِّوك ً
�لا �إليه �أم��ر ال��ق��راءة في مجل�س
الغبيري.
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وحي���ن �شاه���د النا����س �أ ّول انهم���ار الغيثَ ،ك ُث��� َر الطل���ب عليه في
ال�سن���وات اللاّ حقة ،بحيث �ص���ار يعهد �إليه �أ ّي���ام عا�شوراء في بيروت
وحده���ا ،بخم�س���ة مجال����س يوم ّي ًا ،ف�ض ًال ع���ن مجل�س مدين���ة بعلبك
خا�صة.
ّ
المهم ،ومجال�س �أخرى ّ
وهك���ذا ذاعت �شهرت���ه ،و�أ�صبح ُي�ش���ار �إليه بالبن���ان ،ك ّلما ذكرت
الق���راءة والث���ورة والمجال����س الح�سين ّي���ة ،ولق���د كان ال�شي���خ ح�سين
معت���وق{ حتّى �أواخ���ر �أ ّيامه ال�شريف���ة ،هو الذي ّ
ينظ���م مجال�س
ن�سقه���ا بالتعاون مع العلم���اء الآخرين في بيروت،
ال�شي���خ الكا�شي ،و ُي ّ
الذي���ن كانوا يرغبون ب�أن يتو ّلى ال�شيخ الكا�شي القراءة في مجال�سهم
الح�سين ّية في عا�شوراء.
ولق���د بل��� َغ جام���ع الغبيري م���ن الأهم ّية ف���ي �أ ّيام ال�شي���خ ح�سين
معت���وق{ ،بحيث �أن ُيغلق ال�شارع الرئي�سي الم�ؤ ّدي من م�ستديرة
المط���ار �إل���ى الحازم ّية ،في وجه حركة ال�سي���ر تمام ًا يوم عا�شوراء،
م���ن الثامنة �صباح ًا وحت���ى الظهر ،موعد انتهاء الع���زاء الح�سيني،
ويع���ود ال�سبب في �إغالقه �آنذاك �إلى تج ّمع ح�شد الم�ستمعين ،الذين
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كان���وا ي�ؤ ُّم���ون ه���ذا المجل�س م���ن مختلف نق���اط بي���روت والأرا�ضي
اللبنان ّي���ة.
ب� -إحياء �شعائر �شهر رم�ضان املبارك:
�إنّ ل�شه���ر رم�ض���ان في ك ّل مكان ِ�سحر ًا ،و�إ ّن���ه في ك ّل زمان ينبوع
ال�س َحر عب���ارة عن َر َحمات تتن َّزل
ال�س َح ِر �إلى َّ
خي���ر وبركة ،وه���و من َّ
م���ن ال�سماء عل���ى �أهل الأر�ض تَهيب بهم �أن يعودوا �إلى اهلل في �شهر
اهلل ،و�إنَّ له���ذا ال�شه���ر المبارك ،في �آخ���ر ليالي���ه وخ�صو�ص ًا ليالي
الق���در في جام���ع الغبيري َطعم��� ًا و َلون��� ًا �آخرين ،حي���ث يتح ّلق جم ٌع
غفي���ر م���ن الم�ؤمنين ،الذين جا�ؤوا من �شتّ���ى المناطق ،حول ال�شيخ
ح�سي���ن معت���وق{ ،الذي يق���ود جم َعهم ف���ي �إحياء ه���ذه الليالي
العظيم���ة المليئ���ة بالبركات ،وخا�صة الليلة الثالث���ة وهي ليلة الثالث
والع�شري���ن.
�إنّ َج َل�س���ات الدعاء تلك ،كانت تطول لت�ستم ّر �أحيان ًا �سبع �ساعات،
تتخ ّلله���ا ا�ستراحات محدودة ،وكانت ت�شم���ل �أدعية م�شتركة من قبيل
تخت����ص بليلة دون
دع���اء الجو�ش���ن الكبير ,ودع���اء ال�سح���ر ،و�أدعية
ّ
�سواها..
ففي الليالي :لقد �أثبت ال�شيخ ح�سين معتوق{ �أ ّنه في لحظات
ال�سم��� ّو الروحيُ ،تخت���زل الكثير من القواعد الماد ّي���ة والطب ّية ،حيث
الجهد �إن لم
يظل مثابر ًا على �إحياء تلك الليالي حتى ال�صباح ،بنف�س ُ
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نقل ب�أكثر منه ،في �سنوات عمره الأخيرة ،بالرغم من �إ�صابته بمر�ض
خطير في قلبه.
وف ��ي النه ��ار :لقد كان ُيطي���ل المكثَ في الم�سج���د عقيب �صلوات
الظهري���ن ف���ي �أ ّيام �شه���ر رم�ضان المب���ارك ،وذلك لق���راءة الأدعية
والخا�صة.
النهار ّية العا ّمة
ّ

ج�  -إحياء �شعائر يوم اجلمعة:
خا�ص ًا،
لقد كان ال�شيخ ح�سين معتوق{ ُيولي يوم الجمعة اهتمام ًا ّ
و ُي ِع ُّد ل���ه �إعداد ًا فري���د ًا ،وكان يتف ّرغ في �صباح �أ ّي���ام الجمعة ال�ستقبال
الم�ؤمني���ن الذي���ن كانوا يرافقون���ه ظهر ًا �إل���ى م�سجد الغبي���ري لإقامة
ال�ص�ل�اة ،وفي الم�سجد كان ير ّكز اهتمام���ه على خطبة الجمعة ويعتني
بال�س َنن وال ُم�ستح ّبات ،بما فيها تالوة الزيارة الم�أثورة بعد ال�صالة.
ُّ
د -بناء امل�ساجد واحل�سين ّيات:
َ�ساه���م �سماحة ال�شي���خ ح�سين معتوق{ في �إط�ل�اق الع�شرات
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وق���د كان ه���ذا هو الدافع ل���ه لت�أليف كت���اب «منهج الدع ��وات في
�أعم ��ال �شهر رم�ضان المب ��ارك من الأدعية وال�صلوات» ،هذا الكتاب
تخت�ص بهذا ال�شهر العظيمُ ،معتمد ًا
الذي جمع فيه ك ّل �شاردة وواردة
ّ
ف���ي ت�أليفه عل���ى �أ ّمهات الكتب في ه���ذا الباب ،وعلى �أوث���ق الأ�سانيد
والم�ص���ادر ،بحيث ج���اء من �أكث���ر كتب الأدعي���ة اخت�صا�ص��� ًا ب�شهر
رم�ضان المبارك.
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من الم�ساجد والن���وادي الح�سين ّية والم�ستو�صفات والمكتبات العا ّمة،
كم���ا و�ساهم في م��� ّد يد العون �إلى الكثير م���ن الن�شاطات االجتماع ّية
والإن�سان ّية ،وفي هذا ال�سياق نذكر منها:
الح�سيني في بلدة �صير
•الإ�ش���راف المبا�شر على بناء الن���ادي
ّ
الغربية في ق�ضاء النبط ّية ،وتجديد الم�سجد فيها وتو�سيعه.
الح�سيني.
�ضم الم�سجد الجامع في الغبيري �إلى النادي
• ّ
ّ
الديني ودعم الجمع ّيات:
التعليم
ّ

���ي ف���ي بيروت
كان لل�شي���خ م�ساهم���ة ف ّعال���ة ف���ي التعلي���م الدين ّ
الديني
والمناط���ق ،حي���ث كان يع ّي���ن �أ�سات���ذة لخ�صو����ص التعلي���م
ّ
الخا�ص���ة ،ويقوم بدفع
ف���ي المدار����س الر�سم ّية وبع����ض المدار�س
ّ
رواتبه���م.
كما عم���ل على دعم التج ّمع���ات الدرا�س ّية الدين ّي���ة في لبنان ،من
خ�ل�ال دفع الرواتب لط�ّل�اّ ب العلوم الدين ّية ،وت�أمي���ن ال�سكن لهم في
بع����ض الأحي���ان ،كي ال ي�ضط��� ّروا للهجرة �إل���ى الح���وزات العلم ّية في
الخارج في وقت مب ّكر.
�أن�شطة تبليغ ّية خمتلفة
أخالقي ،التي كان يقوم بها من
الديني والوعظ ال
مهمة الإر�شاد
ّ
ّ
خالل �إمامة الجماعة في الغبيري ،حيث كان يربط النا�س
بالعالم الآخر ،وي�صرف �أنظارهم عن الدنيا وزخرفها .وله
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وك��ان ي��ت��ر ّدد ب�شكل ملحوظ �إل��ى ال��ق��رى ال�شيع ّية ف��ي منطقة
وتبليغي
��ادي
ك�سروان وجبيل حيث ا�ستطاع �أن يقوم ب��دور �إر���ش ّ
ّ
ملمو�س.
يخ�ص�ص يوم ًا �أو يومين في الأ�سبوع ،يق�صد فيه المناطق
وكان ّ
المذكورة في الجنوب �أو ال�شمال ،وكان في ك ّل بلدة َيق�صدها
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ُخطب تعتبر نموذج ًا فريد ًا في مجال الوعظ ،بحيث كانت
يذب ال�شباب عن حلقوم ال�شيطان ،ليلقي بهم
تنفرد ب�أ�سلوب ّ
في نور الإيمان والتوحيد.
وكانت حياته تتم ّيز بالزهد والب�ساطة الوا�ضحة ،م ّما كان يجعل
لكالمه ولمواعظه �أكبر الأثر في نفو�س النا�س ،ومن وجوه
ب�ساطة حياته �أ ّنه طوال عمره كان يالزم غرفة له �صغيرة ،كانت
عبارة عن ك ّل �شيء بالن�سبة �إليه ،فهي غرفة ا�ستقبال النا�س،
وهي غرفة الطعام ،وهي غرفة المطالعة و�إدارة ال�ش�ؤون العا ّمة
التي كانت من جملة مها ّمه ،وهي بالتالي غرفة نومه ،وفي �آخر
أوج �شهرته ،كانت حياته ال تختلف قيد �أنملة،
حياته ،حين بلغ � َ
عن حياته في �أ ّيام درا�سته.
الديني من خالل التر ّدد �إلى الكثير من
القيام بمه ّمة الإر�شاد
ّ
وخا�صة في جنوب لبنان ،حيث كان يولي عناية
المناطق،
ّ
أخ�ص قرى �صير الغرب ّية وكفر
خا�صة لمنطقة النبط ّية ،وبال ّ
�صير والق�صيبة ،والقرى المحيطة بهذه القرى �أي�ض ًا.
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يقوم ب�إمامة الم�ص ّلين من �أهلها في م�سجدها ،و�إقامة اجتماع
عا ّم يتح ّدث فيه �إلى �أهالي البلدةّ ،ثم يتبع ذلك اجتماعات
خا�صة في منازل �أهلها ،وكانت ُتعتبر من �أكثر مجال�س الفقه
ّ
والأدب �أهم ّية.
وكان م���ن خالل هذه الجوالت ،يتع ّر�ض �إلى م�شاكل ال ّنا�س ويح ّلها
بالطريقة المنا�سبة ،وبالقدرة التي ت�سمح بها ظروفه و�إمكان ّياته.
ولق���د كان يقوم بمه ّم���ة الأمر بالمعروف وال ّنه���ي عن المنكر على
كثير من
���م ،ولم يك���ن يت� ّأخر عن �إن���كار المنكر بيده ف���ي ٍ
وجهه���ا الأت ّ
الموارد ،وهي طريقة كانت ت�ستند �إلى جر�أته وق ّوة �شخ�ص ّيته� ،إذ كان
ال يخ�شى في اهلل لومة الئم.
الإجابة عن ا�ستفتاءات النا�س ،وقد َغ َدت هذه من مها ّمه الأولى
الديني الأعلى الذي كان في كثير من الموارد
كمم ّثل للمرجع
ّ
يطلب في اال�ستفتاءات الواردة �إليه من لبنان عدم تك ّلف
الكتابة �إليه ،واالعتماد على مراجعة ال�شيخ ح�سين معتوق.
الق�ضاء بين النا�س بحكم اهلل ور�سوله ،وح ّل الم�شاكل ال�شرع ّية
والإ�شراف على المعامالت والبيوع والوقف ّيات ،والأمور المتع ّلقة
بالزواج والطالق وما �شابه.
النبي Pوالأئ ّمة الأطهار :Q
ن�شر مناقب ّ
لق���د كان ال�شيخ ح�سين معتوق{ ُيولي االهتمام الكبير لتعريف
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النا����س على مناق���ب الأئ ّمة الأطه���ار وال�سيرة النبو ّي���ة ال�شريفة ،وقد
�أف���رد لذلك م�ساحات كبيرة في العديد من خطبه وكتاباته حول هذه
الق�ض ّي���ة المحور ّية ،ف���ي زمن كانت الأف���كار المارك�س ّي���ة تغزو عقول
النا����س ال �س ّيم���ا ال�شباب .فه���و كان دائم ُا يقول« :نح ��ن وهلل الحمد،
مع�شر ال�شيعة� ،أغنياء و�أع ّزاء ،بهذا النفر ،بهذا ال�سلف».
 -2من بعض أقواله:

إ�سالمي ورق ِّيه:
كالمه عن الدين ال
ّ

���ي مح ّم���د  ،Pو�سعدت ف���ي ظ ّلها
•الدع���وة الت���ي قادها النب ّ
الب�شر ّية جمعاء ،يوم �أن ع�ل�ا الح ُّق �شامخ ًا في عزّته ،و�سقط
الباطل �صريع ًا بعد �صولته.
•وهكذا كما �أ�ض���اءت م ّكة ببعثته ،و�أ�شرق���ت المدينة بهجرته،
فق���د ُ�سع���دت الدني���ا بر�سالته .فذكري���ات الهج���رة تعيد �إلى
الأذه���ان طالئع الإيم���ان ،متم ّثلة في جن���د الرحمن .فال ِب َدع
�إذا كان يوم الهجرة �أعظم �أ ّيام التاريخ.
النبي الأعظم :P
كالمه عن
ّ

•فف���ي الهج���رة زحف �إلى حي���ث الق��� ّوة والجه���اد ،ال رغب ًة في
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•لقد ن�شرت الدعوة الإ�سالم ّية �ألوية الح�ضارة خ ّفاق ًة على ربوع
الأر�ض في �أق ّل من ربع قرن.
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الح���رب من �أجل الحرب ،بل لإقرار ال�سالم في الأر�ض ،الذي
النبي مح ّمد .P
ّتم من وراء الم�سيرة الكبرى ،التي قادها ّ
•وم�ض���ى  Pي�شقّ الطريق ،لت�أخذ الدعوة �سبيلها في الأر�ض،
متح ّم ً
�ل�ا من الأعباء فوق الم�ستط���اع .وقد �إ�ستقبلته الأحداث
المتن ّوعة ،التي غ ّيرت وجه الأر�ض ،ووجه الحياة ،حتّى ا�ضط ّر
�إلى الخروج من وطنه.
علي :Q
كالمه عن �أمير الم�ؤمنين الإمام ّ

•ال �ش ّ
���ك �أنّ من يرجع �إل���ى الت�أريخ ،يجد وا�ضح��� ًا جل ّي ًا� ،أنّ �آل
علي Qهم ميزان المجتمع وقادته و�سادته.
ّ
النبي
•لقد ترجمت بطولة ّ
علي ،Qوهو م�ضطجع في فرا�ش ّ
 ،Pوال�سيوف تحيط به وتنتظره ،وهو ثابت النف�س ،مطمئنّ
القل���ب ،فهل بعد ه���ذه الروح المثال ّي���ة الفدائ ّية �شجاعة تفوق
ه���ذه ال�شجاعة ،التي لوالها لظ ّلت دعوة مح ّمد  Pمحبو�سة
في جبال م ّكة ،يحيط بها الأعداء من ك ّل جانب؟
علي بن �أبي طالب
•فهذا فتى قري�ش ،بل فتى الإن�سان ّية جمعاءّ ،
 ،Qي�ضرب �أروع ال ُم ُث ِل للت�ضحية والفداء ،فيبيع نف�سه هلل،
ويق ّدم روحه رخي�صة ف���دا ًء لدينه ،عندما عزمت قري�ش على
تنفي���ذ م�ؤامرتها الدنيئ���ة لإغتيال ر�س���ول اهلل ،Pوالق�ضاء
عليه وعلى دعوته.
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ل�شاب من �شباب
وح ْ�س ُب الهج���رة �أن ترى فيها م�شهد ًا فدائ ّي ًا ّ
• َ
الإ�س�ل�ام ،الذي���ن تر ّبوا عل���ى الإيمان والت�ضحي���ة ،وعلى بذل
النف�س والنفي�س لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة الذين كفروا
النبي P
ال�سفلى� .أال وهو عل ّ
���ي ،Qالذي نام في فرا�ش ّ
فادي��� ًا �إياه بنف�سه ،وم�ؤدِّي ًا عنه الودائع التي عنده للنا�س ،وفي
ذلك ما ّ
علي،Q
النبي  Pغير ّ
يدل على �أ ّنه ال ي�ؤ ّدي عن ّ
علي.
النبي غير ّ
وال يملأ فراغ المكان الذي يجل�س فيه ّ
علي :Q
كالمه عن الإمام الح�سن بن ّ

•�إنّ الإمام الح�س���ن  Qبقعوده وب�صلحه في الحقيقة و�ضع
أموي ،الذي َّتم ن�سفه بثورة الإمام
�ألغام��� ًا في طريق الحزب ال ّ
الح�سين Qالمت ّممة.
•�صل���ح الإم���ام الح�س���ن  Qقد م ّه���د ال�سبيل لث���ورة الإمام
الح�سي���ن ،Qلتبرز �إلى الوج���ود ،ك�أقد�س ثورة تج ّلى فيها
�ص���راع الحقّ �ض��� ّد الباطل ،وك�أ�شرف جولة ف���ي معركة الخير
�ض ّد ال�ش ّر.
•فكان للح�سن Qمنه���ا دور ال�صابر ،وللح�سين Qدور
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•الت�أريخ َظ َلم الإم���ام الح�سن  .Qو�أكثر ال�شباب الذين لم
يدر�س���وا التاريخ ب�إمع���ان ،نظروا �إلى الإم���ام الح�سن Q
نظرة م�ش ّوهة.
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الثائر ليتك ّون من الموقفين ّ
الخطة الكاملة ،للبلوغ �إلى الهدف
الواحد ،الذي كان من ورائه الفتح المبين.
•وه���ذا هو الإم���ام الح�سن  Qيغتال حيات���ه رئي�س ع�صابة
بال�سم ،و�س ّيد ال�شهداء Rبال ا�ستثناء يعانق
ال�ش��� ّر معاوية ّ
ال�شهادة مع �أهل بيته.R
•لقد ا�ستطاع الإمام الح�سن  Qبحنكته و�سيا�سته الحكيمة
�أن يغر����س في طريق معاوي���ة كمين ًا من نف�س���ه ،يثور عليه من
حيث ال ي�شعر.
•فالإم���ام الح�س���ن  Qب�صلحه فتح باب المي���دان للح�سين
 ،Qوبث���ورة الإمام الح�سين Qقط���ف الإمام الح�سن
 Qثمرة ال�صلح .الإمام الح�سين� Qإ ّنما ثار وانت�صر
وتم له الفتح المبين ،بف�ضل الإمام الح�سن  Qقبل الثورة
ّ
الم�س ّلحة ،بمعنى �أنّ ال�صلح هو الذي ه ّي�أ الج ّو للح�سينQ
كي يثور.
علي :Q
كالمه عن الإمام الح�سين بن ّ

���ي مح ّمد  Pيقول �أنا م���ن ح�سين Qف�أين �أنت
•كان النب ّ
�أ ّيها الم�سلم من الح�سين بن عليQ؟
النبي  ،Pمن
•ولي�س من باب االتفاق� ،أن تقترن ذكرى هجرة ّ
م ّك���ة �إلى المدينة ،،بذكرى هجرة الإمام الح�سين ،Qمن
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المدينة �إلى م ّكة .ولئن اختل���ف مكان الهجرتين ،فلن تختلف
النبي  Pخوف ًا
الغاي���ة والهدف من وراء الهجرتي���ن .يهاجر ّ
عل���ى ر�سالته من �أبي �سفيان و�أعوانه .ويهاجر الإمام الح�سين
 Qم���ن المدينة خوف ًا عل���ى دعوته قب���ل �أن ي�صل بها �إلى
الهدف المن�شود من حفيد �أبي �سفيان .وبين الهجرتين �ستّون
عام��� ًا�.إذ ًا الهجرت���ان �سلكت���ا ّ
خط��� ًا واحد ًا ،وم�سي���رة واحدة،
تو�ص�ل�ان مع ًا �إلى اهلل و�إلى �إع�ل�اء كلمته في الأر�ض ،وتطبيق
�شريعته في ك ّل بقعة ح ّلت �أو تح ّل بها.

كالمه عن ذكرى عا�شوراء و�إحيائها:

•�إنّ هذه الدموع يجب �أن تكون ثورة على الظلم والظالمين.
•�إنّ ن�صرتكم للح�سين Qاليوم ،تتم ّثل اليوم حيث ت�أخذون
م���ن ه���ذه الذكرى م���ا يو ّث���ق ِ�صلتكم ب���اهلل ويع ّمقه���ا ،ويع ّمق
ارتباطك���م بمعارك الحقّ لكي ت�صون���وا الحقّ ك ّلما ع�صفت به
عوا�صف الباطل.
•و�أن يج ّن���دوا م���ن ه���ذه الذكرى ،روح��� ًا ح�سين ّي���ة تقودهم في
محنة فل�سطي���ن ،وتخو�ض بهم في �ساح���ات معارك ال�شرف،
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•وال ري���ب ف���ي �أنّ هج���رة الإم���ام الح�سين Qه���ي امتداد
لهج���رة الأنبياء من قبله من حيث �إنّ �سيرته امتداد ل�سيرتهم
وم�س�ؤول ّيته �أمتداد لم�س�ؤول ّياتهم.
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التي خا�ضها الإمام الح�سين Qو�أهل بيته و�أ�صحابه ،لأ ّنه
يج���ب على الم�سلمين �أن يكون له���م في ك ّل قطر م�سلم ح�سينٌ
جديد �إذا تع ّر�ض ذلك القطر لكربالء جديدة.
نتر�سم خطاها،
•�إذ ًا ،يج���ب �أن نحافظ على هذه الذكرى ،و�أن ّ
و�أن ن�أخ���ذ م���ن معطياتها الدرو�س والعب���ر ،و�أن نج ّند نفو�سنا
لن�صرة الحقّ كما ج ّند الإمام الح�سين Qنف�سه.
• نح���ن في هذا الزمان ،مدع ُّوون لأن نكون من جند الحقّ  .وما
هذه المجال�س �إ ّال محاولة من المحاوالت ،لأن نج ّند منها روح ًا
ح�سين ّي���ة تقودنا في محنتن���ا ،وفي �ساحات مع���ارك ال�شرف،
التي يقف فيها الحقّ في وجه الباطل .ف�إذ ًا نحن ن�ستطيع الآن
�أن نكون جنود ًا للح�سين Qبالمحافظة على ما بذل الإمام
الح�سين Qدمه في �سبيله.
•واهلل �إنّ مجل�سك���م هذا� ،إن �أخذت���م من معطياته ،كنتم �أ�سعد
النا����س .منذ �أثني ع�شر عام ًا ،نقيم ه���ذه الذكرى ،ونريد من
وراء ذل���ك� ،أن ُت�ست ّغ���ل الإ�ستغ�ل�ال الح�سن� .أتعرف���ون �أ ّنه في
بيروت ،يقام للح�سي���ن Qمئة وثمانية ع�شر مجل�س ًا؟ هذا
كل���ه ت� ّأ�س�س وهلل الحم���د ،ببركة هذا المجل����س الذي تجل�سون
فيه.
•بع�ض ال�شباب البعيدين عن الدين ،وعن �سيرة الإمام الح�سين
 ،Qوم���ا �أكث���ر ه�ؤالء ،ينك���رون علين���ا حت���ى الآن� ،إقامة
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عا�ش���وراء ،وي�س�ألون ما الغاية منها وما الغر�ض من النحيب؟.
نح���ن ال ن�ستقبل عا�ش���وراء بالبكاء وبالنحي���ب ،ولي�س هذا هو
الهدف ،فالإمام الح�سين Qنف�سه يبر�أ من الدموع �إذا لم
تترج���م عمل ّي ًا �إلى الإقتداء به وب�سيرته .من �أين يت�ص ّور ه�ؤالء
الجهلة �أ ّنا نقيم عا�شوراء لنبكي؟ هل لأ ّنهم �سمعوا �أنّ من نزل
م���ن عينه دمع مثل جناح الذباب���ة َغ َفر اهلل له ذنوبه ولو كانت
مثل زبد البحر؟.

•�إنّ ي��وم الإم����ام الح�سين Qال ُين�سى ،و�أن���ا �إن كنت
تو ّفقت ،ف�أحمده �سبحانه على ه��ذا التوفيق ،حيث �أتيت
بهذا ال�شيخ((( ،فط ّور المجال�س ح�سبما تتط ّلبه الظروف
والع�صور� .إنّ هذا م�ضمون الحديث ال�شريف الذي ك�شفت
النبي  Pابنته
عنه الأ ّيام ،وحكمت ب�صدقه ،حيث �أخبر ّ
((( المق�صود به ال�شيخ عبد الوهاب الكا�شي ،حيث �أتى به من العراق.
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النبي Pوقوله ال�صدق� ،ستنت�شر
•فهذه المجال�س ،على ل�سان ّ
وترتفع ،و�أنتم م�أجورون بمحافظتكم عليها وح�ضوركم ،ولكن
ب�ش���رط �أن تتخذوا من �سي���رة الإمام الح�سي���ن Qعنوان ًا
لحياتك���م� .إنّ الإم���ام الح�سي���ن Qيعي����ش ف���ي �ضمير ك ّل
�إن�س���ان؛ لأنّ الظلم محي���ط بالنا�س من ك ّل جان���ب ،و�إذا ُذكر
الظلم تذ ّكرنا المظلومي���ن ،والإمام الح�سين Qهو �إمام
المظلومين .ولك ّنه ما َ�س َكت عن الظلم.
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فاطمة  Oب�أنّ اهلل جاعل لولدها من يقيم عزاءه عام ًا
بعد عام وجي ًال بعد جيل.
كالمه عن الروح الح�سينية عند ال�شباب في مواجهة الأعداء
وق�ض ّية مقاومة العد ّو:

•ولئن ا�ست�شه���د الإمام الح�سين Qفي ميدان المعركة يوم
كربال ،ف�إنّ هذا الإ�ست�شهاد من �أقوى الدعائم لإنت�صار الحقّ ،
لأنّ المغلوب بالباطل غالب بالحقّ ودولة الباطل �ساعة ،ودولة
الحقّ �إلى قيام ال�ساعة.
•�إن ذك���رى الإمام الح�سي���ن� ،Qأيها الم�ؤمن���ون ،يجب �أن
تظ��� ّل مث ًال يحتذى ،ودر�س ًا يردده الزمان ،فتتل ّقنه النا�شئة في
البي���وت ،ويتدار�سه الطلاّ ب في المدار����س ،ويتذاكره ال�شعب
ف���ي الندوات ،ويتد ّرب عليه ال�شباب ف���ي المع�سكرات ،وبذلك
ي�صل���ون �إلى �أهدافهم في الحياة .وفي ذلك وفاء للدين و�أداء
للواج���ب ،ورعاية للأمانة الملقاة عل���ى عاتقهم ،وتلبية لنداء
الإمام الح�سين Qيوم كربالء.
•فخليق بنا ،ونحن نعي�ش اليوم ذكرى الهجرة ،ونخو�ض معركة
الم�صي���ر �ضد �أع���داء اهلل والإن�سان ّية� ،أن يهاج���ر ك ّل م ّنا �إلى
نف�س���ه وي�س�ألها م���اذا ق ّدمت لخو����ض هذه المعرك���ة؟ وبماذا
�ضحت في �سبيلها؟ علينا �أن ن�أخذ من معطيات هذه الذكرى،
ّ
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م���ا ينفعنا في حياتنا الحا�ضرة .والجدي���ر بالم�سلمين اليوم،
�أن يم ّثلوا الدور نف�سه الذي م ّثله �أولئك ،بالفناء في ذات الحقّ
ال���ذي ترجموه �إلى �أعم���ال قائمة على الوف���اء لدين اهلل ،و�أن
تعي�ش تلك المبادئ والقيم ف���ي نفو�سهم و�أفكارهم ،وال �س ّيما
وه���م يخو�ضون معرك���ة الم�صير �ض ّد �أع���داء اهلل والإن�سان ّية.
تفجر في النفو�س مكامن
ف� ّأي فائدة لذكرى الهج���رة� ،إذا لم ّ
الخير ،ومطاوي العزّة والرجولة؟

•ن�ستعيد في �أفكارنا ذكرى عا�شوراء ،فن�أخذ من معطياتها ،وما
�أكثرها! �إذا اقت�صرنا على �أخذ العبرة وعلى البكاء �أثناء �إقامة
ذك���رى م�صيبة كربالء ،فال يكون في ذلك �إحياء لأمرهم� ،إ ّال
تفجرت تلك الدموع ُحمم ًا على الظلم والظالمين ،و�إ ّال �إذا
�إذا ّ
كانت تعبير ًا عمل ّي ًا ،وترجم ًة عمل ّية.
ال�ضروري �أن يبق���ى الم�ؤمنون المنت�صرون على قيد
•لي����س من
ّ
الحياة� .إ ّنهم يريدون من معركتهم مع خ�صومهم� ،أن تنت�صر
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•لق���د كانت الق���راءة قبل �أن نتع ّرف عل���ى الخطيب ال�شيخ عبد
الوه���اب الكا�شي ،ب�سيطة ال تم ّث���ل الغر�ض الذي يريده الإمام
ّ
الح�سين ،Qكانت �ص���رف نحيب وبكاء .والإمام الح�سين
 Qنف�س���ه يبر�أ من الدموع� ،إذا لم تكن �سخط ًا ونقمة على
الظل���م والظالمي���ن� ،أو �إذا لم تكن تعبير ًا ع���ن الحقّ  ،والعمل
بالحقّ  ،تبد�أ بنف�سك �أ ّو ًالّ ،ثم َ
ببيتك ثاني ًاّ ،ثم بمجتمعك ثالث ًا.
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كلمة الحقّ ولو على ح�ساب �أرواحهم ودمائهم.
•لقد كان مجتمع ًا مري�ض ًا ،يباع بالمال الزهيد ،ولم يكن �إيقاظ
ا�ست�شهادي فاج���ع .وهذا ما
ال���روح الن�ضال ّي���ة فيه� ،إ ّال بعم���ل
ّ
دفع الإمام الح�سي���ن Qلأن يقدم على عمل ّية الإ�ست�شهاد.
وبذلك ن�ستطيع القول ب�أنّ فاجعة كربالء ،قد �أيقظت ال�ضمير
الإ�سالم���ي وانفع���ل به���ا �إنفع���ا ًال عميق��� ًاّ ،
تحطم مع���ه الإطار
���وي؛ لأنّ
���ي المز ّي���ف ،ال���ذي كان يت�ستر ب���ه الحكم الأم ّ
الدين ّ
الغر�ض الأق�صى لأه���ل البيت ،لي�س �إ ّال الحفاظ على الإ�سالم
كعقيدة ونظام.
•هذه المجال����س� ،أ ّيها الم�ؤمن���ون ،مو�سم وفر�ص���ة ،ال َتدعوها
تم ّر م��� ّر ال�سحاب ،وك ّل �سنة تجتمعون وتتز ّودون ،ولكن مع ك ّل
الأ�سف� ،أ�ستطي���ع �أن �أقول� ،أخ�شى �أن يذهب �أثر هذه الذكرى
م�ض���ي الع�شرة الأ ّيام من مح��� ّرم ...فلتبقَ
م���ن نفو�سكم ،بعد
ّ
هذه الذكرى في نفو�سكم ،لتوا�صلوا الم�سيرة على نهج الإمام
الح�سي���ن ،Qلأ ّننا نحن مدع ُّوون �إل���ى ال�صمود ،فعلينا �أن
نتابع الم�سيرة ،وال نل ّوث �شرف هذا الطريق .طريق مل�ؤُه الح ُّق
والعدل ،وال حقَّ وال َ
عدل في �سواه.
رف�ض الإنحرافات الأخالقية:

•الآن مبد�أ يزيد وعقيدة يزيد ،تتم ّثل في بيوتكم �أ ّيها الموالون.
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م���ا هو عمل يزي���د المج���ون ..الخالعة ..الف�س���ق ..الفجور..
به���ذا نريد �أن نحيي ما �أحي���اه الإمام الح�سينQ؟ الإمام
الح�سي���ن Qيق���ول مب ّين��� ًا اله���دف من ثورت���ه «� ّأم ��ا بعد
ف� �� ّإن ال�س ّن ��ة ق ��د �أُميت ��ت ،والبدعة ق ��د �أُحييت ،ف� ��إن تتبعوني
وتطيع ��وا �أم ��ري� ،أهدك ��م �سبل الر�ش ��اد وال�س�ل�ام» فلماذا ك ّل
هذه االنحرافات في مجتمعنا؟ لم���اذا ال�سفور؟ �أين الحجاب
والع ّفة.؟..
في مواجهة �سهام الإلحاد:

«ه ��ذه ه ��ي ال�ص�ل�اة .فال تت�ص� � ّور �أن يقيمها �أح ٌد وه ��و غافل عن
معانيه ��ا ،وه ��و يف ّكر بحقل ��ه �أو ب�شيء �آخرّ � .إن ه ��ذا يكون قد مار�س
ال�ص�ل�اة بج�سم ��ه� ،أم ��ا فكره فلم ي�شت ��رك بالعبادة ،ول ��م يتط ّلع �إلى
اهلل .فالعي ��ب ف ��ي المتد ّي ��ن ال في الدين...يقول ��ون :الدين جمود.
رجعي لأ ّن ��ه ي�ص ّل ��ي وي�صوم؟ لأ ّن ��ه ال ي�شرب
متد ّي ��ن يعن ��ي رجع � ّ�ي!
ّ
الخمر؟ لأ ّنه ال يتعاطى المنكرات؟لأ ّنه ي�ؤ ّدي الحقوق والواجبات؟
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•تقول الدين رجعي؟ تع���ال وادر�س الدين ّثم ارمني بالرجع ّية،
�إ ّن���ك �إذا در�س���ت الدين فلن ت�ستطي���ع �أن تتخ ّل���ى عنه .لك ّنك
ت���رى �أباك ي�ص ّلي وي�صوم ّثم يك���ذب وينحرف والطفل قدوته
�أب���وه ،وي�أتيني بع����ض الآباء �شاكين ل���ي �أبناءهم م ّدعين عدم
الق���درة عليهم ،ف�أقول لواحدهم (�أو ًال �أنظر لنف�سك ،هل �أنت
م�ستقيم؟).
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التقدمي؟ ث� � ّم هل الدي ��ن ُوجد
لأج ��ل ذل ��ك فه ��و رجع � ّ�ي .لكن م ��ن
ّ
لزم ��ن مع ّي ��ن ح ّت ��ى يك ��ون فيه ما� � ٍ�ض وحا�ض ��ر وم�ستقب ��ل؟ هل في
ّ
ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل»؟.
الحق ٍ
يقولون �إن الدين قيد .هو قيد لأي �شيء؟ قيد لحيوان ّيتك ،حتّى ال
تنجرف مع الهوى ،وتتم ّلكك الرغبات .هل هو قيد للإن�سان ّية؟ �إ ّنه ما
جاء �إ ّال ليدعم الإن�سان ّية ،التي ت�أبى عليك �أن تنجرف مع الهوى.
وفي مقام �آخر يقول :ما هي ال�صالة يا غافل؟ هل عرفت ال�صالة
الت���ي ت�سخر منه���ا ومن �أهلها؟ ال�صالة وقفة بي���ن يدي اهلل ،ال�صالة
حرك���ة ج�س���م تط ّهر �إل���ى جانب روح متط ّلع���ة �إلى اهلل .ه����ؤالء الذين
مار�سوا العبادات مار�سوها ب�أج�سامهم ال ب�أرواحهم .ال ت�سخر ،الذين
ج���اءوا بال�صالة وفر�ضوها على العباد ،هم فوقي وفوقك� .أ ّول و�صايا
دع���وة الأنبي���اء ،و�آخر و�صاياه���م ال�صالة .لم���اذا؟ لتبق���ى م�شدود ًا
ومرتبط��� ًا بم�ص���درك الأ ّول ،مرتبط��� ًا بم�ص���در الخير وه���و �سبحانه
وتعالى .ترفعك ال�ص�ل�اة �إلى حيث تهبط عليك روحان ّية من ال�سماء.
�أنت �إبن ال�سماء ول�ست ابن الأر�ض.
�أين النا�س من الح�سينQ؟

• ال�س ّن���ة �أماتها بنو �أم ّية ف�أحياها الإمام الح�سين Qبدمه،
والبدع���ة �أحياه���ا بن���و �أم ّي���ة ف�أماتها الإم���ام الح�سينQ
بت�ضحيت���ه .والآن اكثركم يحيي ما �أحي���اه بنو �أم ّية ،ويميت ما
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�أحي���اه الإمام الح�سين .Qيزيد كان ي�ص ّلي� .أقل التقادير
إ�سالمي في بيت يزي���د ،والآن لي�س في بيوت
كان ث ّم���ة مظه���ر �
ّ
إ�سالمي ،بهذا نريد �أن نجعل �أنف�سنا مع الإمام
�أكثركم مظهر �
ّ
الح�سين Qونقول يا ليتنا ك ّنا معكم؟.
نحب الإم���ام الح�سين ،Qول��ك��نّ ال�سالح ال��ذي
•نحن ّ
نحمله ،لم نن�صر به الإم��ام الح�سين ،Qو�إ ّنما قتلناه
به ،لأننا قتلنا به الدين ،لأ ّننا �سكتنا عن الباطل ،وهو في
بيوتنا.

���اب� ،أن���ت الآن ت�ستطي���ع �أن تن�صر الإم���ام الح�سين
•�أ ّيه���ا ال�ش ّ
...Qك ّل م���ن تخ ّل���ف ع���ن الدين فق���د تخ ّلف ع���ن الإمام
الح�سي���ن ،Qوك ّل م���ن اعتن���ق الف�سق والفج���ور ،فهو من
حيث يريد �أو ال يريد ،مع يزيد ومن �أعوان يزيد.
•�إنّ ذرف الدم���وع فيه �إعزاز لل�شخ�ص ال���ذي ُيبكى عليه ،لكن
لي����س هذا هو الغر�ض� ،إذا ا�ستعبر الإن�سان ،وبكى على الإمام
الح�سين ،Qوكان ي�سير في ّ
خط معاك�س للح�سين،Q
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•�أبكي على الإمام الح�سين ،Qوولدي في البيت ال ي�ص ّلي؟
�أَ َوينفعني البكاء؟ �أبكي على الإمام الح�سين Qوابنتي
تخرج �سافرة؟ �أنت تحارب الإمام الح�سين Qبال�سكوت
عن هذه المنكرات والجرائم ،وهي في بيتك تغ ّذيها بمالك،
بحياتك� .أ ّيها الم�ؤمنون ،ال يغ ّر َّنكم ال�شيطان.
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ف� ّأي فائدة من تلك الدم���وع؟ �إنّ الإمام الح�سين Qنف�سه
يبر�أ من تلك الدموع.
•الم�س�أل���ة ال تك ّلفك���م �أكثر م���ن �أن تحافظوا عل���ى دينكم،
�أن تق���ول لإبن���ك ِّ
�ص���ل� ،أن تق���ول لإبنتك ت�ستَّ���ري قبل �أن
تحرق���ك ف���ي الدنيا قبل الآخرة .هذه ه���ي ن�صرة الإمام
الح�سي���ن .. Q
المهدي|:
كالمه حول ق�ض ّية الإمام
ّ

•وم���ن هن���ا ي���زول الإ�ستغ���راب ،عندم���ا نجد ف���ي التاري���خ �أنّ
المهدي| يعلن ثورته ،ويجع���ل �شعار ثورته(يا لثارات جدِّ ي
ّ
الإم���ام الح�سي���ن)Q؛ ذل���ك لأنّ ثورة المه���دي| ،هي
الف�صل الأخير من ف�صول ثورة الإمام الح�سين .Qلذلك
ويفجر الثورة م���ن كربالء ،حي���ث �أُريق دم
يعلنه���ا ف���ي م ّك���ةّ ،
النب ّوة فيها.
���م �أنّ الدين بد�أ بمح ّمد ،Pو�سيعود �إلى الحياة على يد
•المه ّ
رجل من �آل مح ّمد.P
•�إنّ الدين ال يرتفع علمه في الأر�ض� ،إ ّال بمح ّمد و�أهل بيته .فكما
مهدي �آل مح ّمد|...
�أنّ الدين �ستعود �إليه عزّته على يد ّ
مهدي �آل مح ّمد| ي�ستطيع �أن يعيد للحقّ عزّته وكرامته،
•�إنّ
ّ
بعد �أن تمتلئ الأر�ض بالجور.
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الدعوة للجهاد وتعبئة الروح الجهاد ّية:

•فالإم���ام الح�سي���ن� Qأعطانا �ص���ورة عظيمة ع���ن الحقّ ،
ف�ضح���ى ف���ي �سبيل الحقّ  ،والح���قّ بعده �أمانة ف���ي �أيدينا؛ لأنّ
ّ
الإمام الح�سين Qما ثار �إ ّال ليق ّدم للأجيال المثل الخالد،
ف���ي الت�ضحية والف���داء ،وليفهم الأجيال المتعاقب���ة� ،أنّ الأ ّمة
الت���ي تكتب تاريخها بال���دم ،لن تقهر ولن ت���زول من الوجود،
ما دام���ت هذه الأ ّمة تعطي الموت ،ما ي�شاء من ال�شهداء ،وما
دامت تقف من الموت ،موقف ال�صمود والكبرياء.

•�أكث���ر ال�شباب قد يظ ّن���ون �أنّ الإم���ام الح�سين Qمغلوب،
�أنّ الإمام الح�سين Qمه���زوم� ،أنّ الإمام الح�سينQ
انك�سر في المعرك���ة� ،إنّ �أ ّول �شيء يجب �أن يفهمه ال�شباب هو
� ّأن المغل ��وب بالباطل غالب بالح � ّ�ق .وال�شيء الآخر� ،إذا �أنت
قلت� ،أو الإم���ام الح�سين Qقال� :إ ّني �أن���ا المنت�صر ،فهل
تتجاوز الحقيقة؟.
•الإمام الح�سي���ن Qل ّما قال يوم العا�ش���ر :هل من نا�صر؟
ه���ل كان يخاطب �أهل الن�صرة من جي����ش عمر بن �سعد ،وهو
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•�إنّ ر�أ�س مال هذه التجارة مع اهلل ،هو الجهاد في �سبيله بالمال
والنف�س ،والتجارة مع اهلل لن تبور ولن تخ�سر ،فاهلل ما ندبك
للتج���ارة معه �إ ّال لتربح علي���ه ،ال ليربح عليك .هو غ ّني ال يريد
ربح ًا فالتجارة معه ربحها م�ضمون.
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يعلم �أنه جاء ليقتله؟ هل كان يقول للقوم (تعالوا وخ ّل�صوني)
وه���و يراه���م وقد امت���دت �إليه �سيوفه���م� .إ ّنه حي���ن �ألقى تلك
الكلمة كان يخاطب بها الأجيال ،ك�أ ّنه يقول لهم �إ ّني �أنا فتحت
لكم الباب �إلى الإنت�صار ،فهل من نا�صر للدين؟
•ولذا �سيتح ّمل �أهل الحقّ ك َّل م�س�ؤول ّية مهما ك ّلفتهم ،وال تدخل
العواقب في ح�سابهم ،وال يبتغون من وراء دفاعهم ون�ضالهم،
�أن ينت�ص���روا ف���ي الحياة� ،أو �أن يعي�شوا ب�سع���ادة وهناء ،و�إ ّنما
�أكب���ر ه ّمهم �أن تنت�صر كلمة الحقّ  ،ولو على ح�ساب �أرواحهم.
وط ّيب���ات الحياة التي يلتم�سها الآخ���رون ،بعيدة ك ّل البعد عن
�أخالقهم.
•عل���ى هذا الأ�سا����س ،قامت معارك الحقّ �ض��� ّد الباطل .وحمل
الم�ؤمن���ون فيها لواء الحقّ منذ ال ِق���دمّ ،
ملطخ ًا بدم ال�شهادة،
ليق ّدموا للأجيال المثل الخالد في الت�ضحية والفداء ،ليفهموا
الأجي���ال المتعاقب���ة� ،أنّ الأ ّم���ة الت���ي تكت���ب تاريخه���ا بالدم،
ال يمك���ن �أن ُتقه���ر ،وال يمك���ن �أن تزول من الوج���ود ،ما دامت
تعطي الموت ما ي�شاء من ال�شهداء ،وما دامت تقف من الموت
موقف ال�صمود والكبرياء .والحقّ بع ُد في �أيديهم �أمانة ،ومن
حقّ الأمانة الإحتفاظ بها ،ولو على ح�ساب المهج والأرواح.
•فالذي يج���ب �أن نجنيه م���ن �إحيائنا لذكرى الإم���ام الح�سين
 ،Qف���ي ك ّل منا�سب���ة ،ه���و �أن نتّ�ص���ل ب���ه عب���ر الفا�ص���ل
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كالم له في الثورة الإ�سالم ّية المظفّرة في �إيران الإ�سالم
والتي كانت ما زالت في بداياتها ،قال:

•�أ ّيها الإخوان ،هذا اليوم هو الأخير ،و�أ�س�أل اهلل �أن يعيد علينا
هذه الذك���رى ،والإ�سالم قد بلغ الع���زّة والمنعة ،ببركة الثورة
الإيران ّي���ة� ،إن �شاء اهلل ،بقيادة الإم���ام
الخميني{ ،ن�س�أل
ّ
اهلل �سبحان���ه وتعالى� ،أن ين�صره بن�صره .وال ّ
�شك ب�أنّ الن�صر
ال يكون �إ ّال من عند اهلل .ولكنّ اهلل يريد م ّنا قبل �أن ين�صرنا،
((( �سورة غافر ،الآية.51 :
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���ي ،ات�صا ًال عقائد ّي ًا ال عاطف ّي ًا ،بمعنى �أن يتح ّول الإمام
الزمن ّ
الح�سين Qفي قلوبنا وعقولن���ا� ،إلى ق ّوة عمل تدفعنا �إلى
تجديد �صلتنا باهلل� ،صلة خال�صة من ك ّل �شائبة ،وتدفعنا �إلى
الت�ضحي���ة على ك ّل �صعيد ،من �أجل الحقّ والعدل ،لنكون �أه ًال
للن�ص���ر من عند اهلل ،كما ق���ال} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{(((.
•�إذ ًا نحن بعد هذه المحنة ،وبعد هذه الأ ّيام ال�سوداء ،علينا �أن
ن�ستعي���د ح ّقنا ،علينا �أن نعيد لل ّدي���ن هيبته في �أجواء الحياة،
علين���ا �أن ن�ست���ر ّد من الح���قّ ما ف���ات .لأ ّننا نح���ن ورثة حملة
اللواء ،نحن ورثة الم�ؤمنين الأ ّولين ،نحن �أتباع �سادات الأ ّولين
والآخرين ،ال �أتباع من عافهم الدهر ولفظتهم الأ ّيام...
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�أن نن�صره و�أن نن�صر دينه.
•وق���ال مخاطب ًا �أحد الأ�شخا�ص ال���ذي ا�شتكى �إليه على �أوالده:
«�إذا �أردت �أن تنج ��و وينج ��و �أوالدك فليتبع ��وا نه ��ج الإم ��ام
الخمين � ّ�ي بدل التلهي بالأحزاب الي�سار ّية» �أي ادفع بهم نحو
ّ
خط الإمام حتّى اال�ست�شهاد.
3ـ االهتمام بجيل الشباب:

لق���د كان ال�شيخ ح�سين معتوق{ ُيولي اهتمام��� ًا كبير ًا بعن�صر
ال�شباب ،كونه���م ال�شريحة الأكثر فعال ّية وحرك ّي���ة في المجتمع؛ ولذا
يخ�ص����ص جل�س���ات �أ�سبوع ّي���ة م���ع ال�شباب لل ّإط�ل�اع على
فق���د كان ّ
خا�صة و�أ ّنهم كان���وا عر�ضة لالنحراف ب�سبب
حاجاته���م وم�شاكلهمّ ،
الهجم���ة المارك�س ّي���ة والي�سار ّي���ة في ذل���ك الوقت ،حي���ث الإغراءات
والمفا�س���د ،و�سيط���رة الأح���زاب العلمان ّية .ما حدا بال�شي���خ �أن يكون
يخ�ص�ص �أوقات ًا
دائم��� ًا بمواجهتهم ،وهذا ما جعله في �أكثر الأحي���ان ّ
كبي���رة لتفني���د مزاع���م ال�شيوع ّيي���ن والعلمان ّيين ،وم���ن ناحية �أخرى
توعية ال�شباب من هذه المفا�سد.
•ففي حديث له عن دور المع ّل���م و�أثره على ال�شباب والمجتمع:
«ه ��ذا �إذا كان المع ّل ��م غيرم�ستقي ��م و�إذا كان �شيوع ّي� �اً ف�إ ّن ��ه
إلي � ّأن �أحدهم ي�أتي
يتجاوز ك ّل القيم لن�شر �أفكاره ،لقد ُنقل � ّ
�إلى التلميذ و َي ِعدُه بترفيعه في الإمتحان �إذا �صار �شيوع ّياً».
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وفي مج���ال �آخر قال�« :إ ّنني �أق ��ول لك ��م الآنّ � ،إن القريب العاجل
�س ��وف يك�ش ��ف لكم ع ��ن حقيقة ه ��ذه الأح ��زاب ،وحينئ ��ذٍ �ستعي�شون
نقطة تح ّول ،قهراً عنكم� ،شئتم �أم �أبيتم».

وم���ن توجيهاته«:لقد جاء الإنحراف الي ��وم ،ودخل البيوت ،ب�إ�سم
الثقاف ��ة ،ب�إ�س ��م الح�ض ��ارة ،وه ��ي ح�ض ��ارة ماد ّي ��ة ،ولكن �أي ��ن �أ�صبح
الإن�س ��ان ف ��ي ظ� � ّل هذه الح�ض ��ارة؟ هل حفظ ��ت لك ه ��ذه الح�ضارة
�أمنك وا�ستقرارك �أ ّيها الم�سكين؟
� ّإن م ��ا ن�شه ��ده الي ��وم م ��ن �إنع ��دام الأم ��ن والإ�ستقرار ،م ��ا هو �إ ّال
نتيج ��ة لما جاءتن ��ا به الح�ضارة الغرب ّية ،وهي ف ��وق ذلك ،ما جاءت
�إ ّال لتق�ضي على دينك ،وعلى ارتباطك باهلل ،لأ ّنك ما دمت مرتبطاً
باهلل فلن يقووا عليك .هم �أ�ضعف ما يكونون في جنب اهلل.
لقد غزوك فكرياً �أ ّو ًال ،ث ّم غزوك اقت�صاد ّياً ،ث ّم غزوك ا�ستعمار ّياً،
و�أخيراً �أخذوك من بين �أيدينا ،وانت�شلوك من �أح�ضان �أبيك و�أ ّمك.
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وف���ي خط���اب مبا�شر لل�شب���اب في م�سج���د الغبيري يق���ول�« :أ ّيها
ال�شاب� :سوف تلم�س الأمر بيديك غداً ،وتقول� :آخ ،يا ليتني! ّ
وتع�ض
ّ
يديك .وحينئذٍ تعي من هو رجل الدين .رجل الدين هل يريد منك
«طحنة»؟ هل يريد منك �أن تم�شي وراءه؟ هل يطلب منك غاية؟..
يقول �إمامك (�صديقك من �صدقك ال من �صدّقك) .من قال عنك
�أع ��وج ،فق ��ل هذا ُيتت َّبع ،ويريد الخير ل ��ي� .أ ّما من قال لك �أنت خير
النا�س في حين �أنت فا�سد ،فهذا ك ّذاب يريد ا�صطيادك».
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لق ��د ف�صل ��ك الإ�ستعمار الفك ��ريّ قبل ك ّل �شيء ع ��ن دينك ،وهذا هو
منه ��ج الدرا�س ��ات ال ��ذي يرافق الول ��د منذ حداثته ،خي ��ر دليل على
ذلك.
�إ ّنن ��ا نقول ل ��ك �أ ّيها المخدوع� :إذا ح�صلت عل ��ى دنياً من ورائهم،
ف�ل�ا كالم ،ولكن ��ك ت�صب ��ح خال ��ي اليدي ��ن م ��ن دني ��ا وم ��ن �آخ ��رة،
وي�ستم ّرون في ال�ضحك عليك وخداعك �إلى �آخر الأمر.
ب�إ�س ��م الثقاف ��ة ،ب�إ�س ��م المدن ّي ��ة ،م ��ع الأ�س ��ف ،والتاري ��خ �أمامن ��ا،
ي�سجل للإن�سان ك ّل ما يعمله في حياته .ونحن
والتاري ��خ كفيل ب�أن ّ
و�إ ّياكم على الطريق ،ولكن يا �إخوان ،ن�صيحة من �شخ�ص ال يحمل
حق ��داً عل ��ى �أحد وال يريد �إ ّال الخير للجميع ،لأن ��ي بلغت �س ّناً ودوراً
ال �أرجو فيه �إال اهلل ،وال �أخاف �إال اهلل».
���وي للنا�س بع���د مقتل ع��� ّدة عنا�صر م���ع الأحزاب
وف���ي حدي���ث �أب ّ
الي�سار ّي���ة ق���ال« :نحن ال نري ��د �أن نخ�سرك ��م ،واهلل حت ��ى الحزب ُّيون
الذي ��ن ذهب ��وا و ُقتل ��وا نح ��ن خ�سرناه ��م .نح ��ن ال نتن ّك ��ر لل�شخ� ��ص 
بمج� � ّرد �أن يذهب وي�صير حزب ّياً ،نحن نبقى معه �إلى �آخر الطريق،
طمع� �اً بعودت ��ه �إلينا؛ لأ ّننا نحن منه وهو م ّن ��ا .ال تجعلوا م ّنا �أعداء
لك ��م .نح ��ن �أع ��داء الأعم ��ال ال�ش ��ا ّذة ،لكنّ قلوبن ��ا محترق ��ة عليكم»
وقال« :الآن �أن ��ت عندما تم�شي وراء واحد من ه�ؤالء الذين تز ّعموا
ال�ش ��ارع الي ��وم� ،أنظر م ��ا هي غايته ،هل �صحيح �أن ��ه طالب ّ
حق؟ هل
�صحيح � ّأن قلبه محروق على ال�شعب كما يدّعي؟ نحن نطالبكم ب�أن
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يك ��ون لك ��م الوعي الكاف ��ي فتحا�سبوا ،وال تنحرف ��وا وتنجرفوا وراء
عواطفكم ،ف ّكروا قبل �أن تنقلوا �أقدامكم».
 -4دوره في أحداث لبنان المؤلمة ومكافحة اإللحاد

فق���د انطلقت �شرارة الحرب الأهل ّية في لبنان في ني�سان 1975م،
و�ص���ار ال�شباب َوقود ًا لأتون هذه الح���رب التي ح�صدت الآالف منهم،
قام بحمل ٍة عنيفة
لكنّ ال�شيخ ح�سين معتوق{ وبب�صيرته النافذةَ ،
�ض ّد الأحزاب التي كانت ت�سوق ال�شباب �إلى الحرب بال هدف.
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•كم���ا و�إ ّنه كان ي�ؤلمه �أن تتح ّول ق���رى جبل عامل ،في فترة من
الزمن وهي الأر�ض الت���ي حملت �أمانة الر�سالة قرون ًا عديدة،
�إلى م�س���رح لهذه الأحزاب ال ُملحدة ،بحيث �أ�صبح للنا�س �آلهة
مبتدعة ُتعبد من دون اهلل.
فق���د كان دائم ًا يقول للنا�س �إنّ الع���د ّو الأ ّول للبنان وللم�سلمين هو
(�إ�سرائي���ل) وكان ي�ؤ ّكد دائم��� ًا على �أنّ قت���ال (�إ�سرائيل) واجب على
���ي والعد ّو
جمي���ع الم�سلمي���ن وكا ّف���ة اللبنان ّيي���ن ،لأ ّنها الع���د ّو الحقيق ّ
الوجودي للبنان ككيان وللم�سلمين ك�أ ّمة.
ّ
وفي نقا�شه مع الأحزاب كان دائم ًا يطلب منهم العودة �إلى الأ�صالة
و�إل���ى القيم الإن�سان ّي���ة و�إلى تعاليم الدين الحني���ف ،ففي حفل ت�أبين
علي م�شيم�ش في كفر�صير في �أ ّيار 1972م ،و�أثناء
المغف���ور له الحاج ّ
وج���ود مم ّثلين عن قيادات الأحزاب دعا �أهل الأحزاب �إلى العودة �إلى
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الإ�س�ل�ام وترك ما اعتنقوه من مبادئ غريبة ،و�أن يك ّفوا عن الت�ضليل
والإ ّدعاء ب����أنّ مبادئهم ت�سير جنب ًا �إلى جنب م���ع الإ�سالم ،فالإ�سالم
نظ���ام متكام���ل ال يحتاج �إلى ُمت ّمم���ات .وم ّما قالهّ �« :إن ه ��ذه المبادئ
الغريبة ال  َتعدو كونها تراقيع ،وثوب الإ�سالم ال يقبل الترقيع».
وف���ي موقف �آخ���ر ،في حزي���ران 1976م ،في بلدة �صي���ر الغرب ّية،
و�أثن���اء ذكرى �أ�سبوع �أحد المقاتلين الذين �سقطوا في معارك بيروت،
وق���د تناف�ست الأحزاب في ح�شد ك ّل ما لديها من ق ّوة في تلك البلدة،
وعل���ى ر�أ�سهم قادته���م ،لال�شتراك في ه���ذه المنا�سب���ة ،يومها َ
وقف
ً
قائ�ل�اّ �« :إن الثورة الحقيق ّي ��ة ال يمكن �أن ُت�ستم ّد �إ ّال من ثورة الإمام
الح�سي ��ن ،Qولقد َغدونا به ��ذا التراث العظيم ,وال نحتاج لمن
ير�شدنا �إلى المواقف الثور ّية».
وبالرغم من �ش ّدة �ألم ِه النحراف ال�شباب و�سلوكهم في ك ّل م�سلك،
كان ال يي�أ����س من هدايته���م وعودتهم �إلى الطري���ق الم�ستقيم ،ولهذا
فقد كان يخاطبهم بل�سان الأب الر�ؤوف الذي يمتلئ غير ًة على �أوالده،
و�إنّ نظر ًة �سريعة �إلى ُخطبه ومقاالته ت�ؤ ّكد هذا المنهج ،وبالفعل فقد
كان ل���ه الأثر الكبير في تراجع عدد كبير من ال�شباب عن معتقداتهم
الزائفة.
وق���د �ص ّرح في بع�ض خطبه قائ ًال«:نحي ��ي ذكرى الإمام الح�سين
 Qث� � ّم �إذا ذهبت ع�شرة محرم� ،إذا بنا نرجع �إلى �سيرتنا الأولى،
ونرج ��ع �إلى محارب ��ة المجال�س ،ومحاربة هذه الذكرى؟ ال �أريد �أن
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�أ�س ّم ��ي الأ�شخا� ��ص ،وال �أريد �أن �أ�صارح ،وال �أريد �أن �أتخذ من الكالم
�سالح� �اً .ق ��د ي�ضط ّرني الموق ��ف لأن �أ�ستعمل غير ال ��كالم لك ّل من
يق ��ف في طريق هذه الذكرى ويحاربه ��ا .والذين �أعنيهم ي�سمعون،
�إ ّنم ��ا �أعن ��ي �أ�شخا�صاً مخ�صو�صي ��ن قد ي�أتي اليوم ال ��ذي �أ�ص ّرح فيه
ب�أ�سمائه ��م» وكان بذلك يعني بع�ض الحزب ّيين العلمان ّيين الذين كانوا
يتطاولون على الدين ويطالبون ب�إلغاء المجال�س العا�شورائ ّية.
-5شخصيّته وكفاءاته
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ينق���ل جمي���ع من عاي����ش ال�شيخ ح�سي���ن معت���وق{ ،الكثير من
ال�صفات الإن�سان ّية والقياد ّية والروح ّية الأبو ّية ،فهو كان:
�أ -يتمتّع بق ّوة ال�شخ�ص ّية ونفوذها.
ب  -الح�سا�س ّية وال�شعور ال ُمرهف ،و�شفاف ّية النف�س ،والذوق الذي
َيزنُ به ك ّل ما يجري حوله.
ج  -التوا�ضع الذي كان فيه َطبع ًا ال تَط ّبع ًا� ،إذ كان �أ�ش ّد ما ُين ّفره
تلك الهالة التي يحيط بها البع�ض نف�سه ،وكان يكره الألقاب
وخا�صة المط ّولة فيها.
د  -الأريح ّية والروح الأدب ّية ،وكان يمتاز ب�شاعر ّية مرموقة،
ويتذ ّوق طرائف ال�شعر والأدب ،بحيث كانت مجال�سه تتح ّول
بع�ض الأحيان �إلى ندوات �أدب ّية ،ف�ض ًال عن كونها جل�سات
مذاكرة علم ّية وفكر ّية.
هـ -الذاكرة القو ّية التي �أودع فيها من الطرائف والحوادث
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الت�أريخ ّية ما يكفي للتعليق على ك ّل كبيرة و�صغيرة يراها �أو
ي�سمعها ،فتراه يذكر لك ّل منا�سبة نكتة �أو طريفة تالئمها بحيث
ال يم ّل ال�سامع من مجل�سه و�أحاديثه ،ولقد كان يحيط �إحاطة
تا ّمة بت�أريخ جبل عامل وكثير من �أحداثه التي لم تجد الطريق
�إلى الن�شر في الكتب ،وذلك من خالل ما يحفظه نق ًال عن
مو�سوعي
الخا�صة جعلته يتم ّيز بفكر
الجيل الذي �سبقه .وهذه
ّ
ّ
بحيث غدا دائرة معارف ح ّية.
وخا�صة عند
و  -الت�ش ّدد واالحتياط في الأمور التي ت�ستدعي ذلك ّ
ال�شبهات.
ز  -الجر�أة في قول الحقّ من غير اكتراث بالعواقب ومهما كان
الباطل في مقابله قو ّي ًا.
نحن لمخلوق في �أكثر الأ ّيام تعا�س ًة،
ح  -عزّة النف�س وكبرها ،فلم َي ِ
أ�شم�،أنف ًة و�شموخ ًا.
حتّى لت ََخاله الجبل ال ّ
ط  -الذكاء وح�ضور البديهة ،وهذه ال�صفة كانت تظهر وا�ضحة
في َج َل�سات الجدل حول الق�ضايا الفكر ّية والعقائد ّية ،وكان
يتم ّيز بخا�صة ا�ستدراج الخ�صم ،حيث ُيلقي عليه بع�ض الأ�سئلة
التي تج ّره الإجابة عنها �إلى الإدالء بالنتيجة المطلوبة على
ل�سانه ،وهو �أ�سلوب كان ي�شتهر به �سقراط في مجادالته مع
ال�سف�سطائ ّيين قديم ًا ،وفي ع�صر ال�شيخ كان �آية اهلل العظمى
الخوئي م�شهور ًا بهذه الطريقة.
ال�س ّيد �أبو القا�سم
ّ
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 يقول عنه المرحوم ال�شيخ بدر الدين ال�صايغّ �« :إن ال�شيخ ح�سينمعت ��وق كان مث ��ا ًال للعل ��م والتق ��وى والإيمان ،فهو ا�ستط ��اع بالرغم
م ��ن �شدّة فق ��ره �أن يبه َر �أقران ��ه بالبحث والدر� ��س والمذاكرة ،وهو
عالمة فارقة بين ك ّل �أقرانه»..
 يق���ول عنه المرحوم ال�شي���خ ح�سن مح ّمد الع�سيل���ي« :المرحومال�شي ��خ ح�سي ��ن معت ��وق كان ن ��واة الخي ��ر لكثي ��ر م ��ن الم� ّؤ�س�س ��ات
الخير ّية»..
علي �إبراهيم« :ال�شيخ ح�سين
 ويقول عنه المرحوم ال�س ّيد مح ّمد ّ51
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نن�س �أبد ًا �شغفه وتع ّلقه ووال َءه ال�شديد لأهل البيت  ،Rولقد
وال َ
خا�ص���ة �إلى كفاح �أمي���ر الم�ؤمنين  ،Qبحيث كان
كان���ت له نظرة ّ
دائم��� ًا يت�أ ّلم لل�صبر الذي كان الأمير  Qم�أم���ور ًا به ،ولر ّبما هذا
الموق���ف منه يلتقي مع موقف �آية اهلل العظمى ال�سيد مح�سن الحكيم
{ ال���ذي كان دائم��� ًا يتح ّدث عنه ،وه���و �أنّ ال�س ّيد الحكيم بالرغم
م���ن ت�أ ّثره البالغ بم�صيبة كربالء ،كان يبدو منه الت�أ ّثر ب�شكل �أبلغ في
ليل���ة الواحد والع�شرين م���ن �شهر رم�ضان ،وهي ليل���ة ا�ست�شهاد �أمير
الم�ؤمي���ن  ،Qفق���د َد َخل عليه م��� ّرة في تلك الليل���ة ،ووجده يبكي
ب���كا ًء ُم ّر ًا ،فت�ساءل عن �س ّر ذلك الت�أ ّثر البلي���غ مع �أنّ م�صيب َة كربالء
�أم��� ُّر و�أده���ى؟! ف�أجابه ال�س ّيد الحكي���م� :إنّ � َ
أهل ّ
الطف ق���وم ُز ّفوا �إلى
���ب �أ�شبه بمواكب الأعرا�س ،و�أ ّم���ا �أمير الم�ؤمنين
م�صارعهم في موك ٍ
 Qفقد ظ ّل يعاني �صبر ًا �أم َّر من الموت طوال ثالثين عام ًا.
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معت ��وق وبالرغ ��م من فق ��ره ،فق ��د كان َيه � ُّ�ب لم�ساع ��دة َ
الطلَبة في
النجف الأ�شرف..بما لديه من �إمكان ّيات وا�ستطاعة»...
الحاج �أبو �أديب ال�صايغ من بل���دة الق�صيبةّ �« :أن �سماحة
 ونق���ل ّال�شي ��خ ح�سي ��ن معت ��وق كان ل ��ه ذوق خا� � ّ�ص بال�شعر ،وكان ��ا ينظمان
ال�شعر �سو ّياً ،وقال ب� ّأن ال�شيخ كان لديه �شجاعة وجر�أة ق ّل نظيرهما
ف ��ي ذل ��ك الوقت ،فه ��و كان يواجه الأحزاب ال ُملح ��دة وال يخاف في
اهلل لومة الئم».
الروح الجهاد ّية والدعوة للمقاومة

يق���ول { «فم ��ا عل ��ى الم�سلمي ��ن ف ��ي ه ��ذا الج� � ّو الم�شح ��ون
بالغي ��وم� ،إ ّال �أن ي�ستعي ��دوا �إل ��ى �أذهانهم� ،صورة ح ّي ��ة من �صور هذه
الذك ��رى ،وي�ستفي ��دوا م ��ن معطياته ��ا ،لخو�ض المعركة م ��ع العد ّو
ال ��ذي اعتدى على مقدّ�ساتنا ،وا�ستل ��ب م ّنا حر ّيتنا وكرامتنا .علينا
�أن نخو�ضها معرك ًة فا�صلة بالعرق والدم وال�سالح ،مع العد ّو الغادر
ال ��ذي ال يع ��رف ال�س�ل�ام القائم عل ��ى الع ��دل ،والحر ّي ��ة والم�ساواة.
والم�سلم ��ون الي ��وم ،يطالبه ��م دينه ��م ف ��ي �ش ّت ��ى بق ��اع الأر�� �ض �أن
يكون ��وا �أقوياء ،و�أن يحاربوا موا�ض ��ع ال�ضعف من نفو�سهم ،حتى ال 
يهن ��وا وال ي�ست�سلم ��وا}ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ{»(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.139 :
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 -6آثاره

بالرغم م ّما كان يمتاز به ال�شيخ ح�سين معتوق من الدرجة العلم ّية
و�س َعة ال ّإط�ل�اع و�شمول ّية الفكر ،ومتانة القلم والأ�سلوب ،ف�إنّ
العاليةِ ،
م�شاغل���ه وم�س�ؤول ّياته واهتماماته الكثيرة الت���ي كان ينوء بحملها ،لم
تترك له فر�صة الت�أليف والن�شر.
ويوج���د بي���ن كتاباته الكثير م���ن الكتابات المتف ّرق���ة ت�صلح للفرز
يخ�صه.
والن�شر في كتب ينفرد ك ّل منها بالمو�ضوع الذي ّ
ومن آثاره:

 مجموعة من المق���االت والخطب العا ّمة التي يكثر فيها التحليلحول العبادات.
 كتاب���ات متع��� ّددة في �إمام���ة �أمير الم�ؤمني���ن  Qوفي تحليلم�شكلة الخالفة.
 كتابات ُوخطب في المنا�سبات المه َّمة.
 كتابات في تف�سير �سورة الفاتحة. كتابات يتناول فيها بع�ض المفاهيم الإ�سالم ّية.53
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 العديد من ُالخطب الح�سين ّية وهي ُخطب توجيه ّية تمتاز بالوعظ
والدعوة �إلى االلتزام بنهج �أهل البيت .R
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�أ ّم���ا �أثناء درا�سته في النجف الأ�شرف ،ف����إنّ لل�شيخ ح�سين معتوق
تقريرات فقه ّية و�أ�صول ّية ،وقد ُن�شر جزء منها ،وهي:
 -كت��اب :املرجع ّي��ة الدين ّي��ة العليا عند الش��يعة اإلمام ّية:

وه���و عب���ارة ع���ن ر�سالة ق ّيمة تق���ع في �ستي���ن �صفح���ة ،يتع ّر�ض فيها
بال�شرح والتحليل لمن�صب المرجع ّي���ة وظروفه وكيف ّية ت�ص ّدره وحمل
م�س�ؤول ّيات���ه .وه���ذه الر�سال���ة كان���ت ذات ت�أثي���ر كبير من حي���ث �إ ّنها
ق�ض���ت على الأم ّية الملحوظة لدى النا�س �آنذاك فيما يعود �إلى معرفة
���م طبعها ع���ام 1970م ،وهو
خ�صائ����ص من�ص���ب المرجع ّي���ة ،وقد ت ّ
إ�سالمي المرجع الأعلى ال�س ّيد
الع���ام الذي كانت فيه خ�سارة العالم ال
ّ
مح�سن الحكيم{.
 كتاب :منهج الدعوات يف أعمال ش��هر رمضان املبارك مناألدعي��ة والصلوات :وقد ّتم في هذا الكتاب جمع كا ّفة �أعمال �شهر

رم�ضان المبارك من �أدعية و�صلوات وزيارات.
الشعري:
اإلنتاج
ّ

 احتفظ���ت مج ّل���دات مج ّل���ة العرفان بع���دة ق�صائد م���ن �شعره،وكذلك «م�ستدركات �أعيان ال�شيعة».
وي���دور �شع���ره القليل  -الذي و�ص���ل �إلينا  -ح���ول محورين :مديح
�آل البي���ت ،والغ���زل ،ف���ي عبارته عذوب���ة ،وف���ي قوافيه َ�ش َج���ن ،وفي
يج�س���ده غزله ب�صفة خا�صة ،عل���ى �أنّ للوطنية مكا ًنا
�إيقاعات���ه تد ّفق ّ
54
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في منظوماته� .شعره م���ن الموزون المق ّفى على الرغم من معا�صرته
التراثي للق�صيدة في العراق ولبنان  -حيث عا�ش
للتم��� ّرد على ال�شكل
ّ
خا�صة.
 ّعناوين القصائد:

•هيهات ال�سل ّو.
•�أك ّلف نف�سي.
•يا �أ ُّيها الوطن المحبوب.
•ال�شاعر الف ّذ.
�����������������
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هيهات السل ّو.

��وم ب��ا ُن��وا
� ِأم��ـ��نَ ال��ع��ـ ِ
��دل �أ ّن��ه��ـ��م ي��ـ َ

ـريح ونا ُموا
�أيـ َقـظوا جفـن َـي الق َ

رع��� ْوا لـي ِذم��ام�� ًا
ر ّوعـونـي ومـا َ

ف��ـ��ي ن��ـَ��واهُ ��ـ��م وللـمح ِّـب ِذم���ام

���ذوب وقلبي
هجتـي ت ُ
ت��ـَ��رك��ـ��وا ُم َ

م���ـِ���ل����ؤ ُه ل���ـ���وع��� ٌة ب��ـ��ه��ـ��م وغ����رام

ـهم فهـم هـنـا ب��ف���ؤادي
ال عـلـي ْ

ـرح َلوا �أم �أقا ُموا
حـيثُ كـانـوا ت ّ

����د ال��ـ��ح��ـ ُّ��ب بـيـننـا ف��غ��د ْون��ـ��ا
وح َ
َّ

روح ح��ـ ٍّ��ب َت�����ض�� ُّم��ه��ـ��ا �أج�����س��ـ��ام
َ
��������ت ف��ـ��ي��ـ��ه ب��ـ��ي��ـ��ن��ن��ـ��ا الأ ّي������ام
و�أَت ْ

ـو�س و ِدا ٌد
��ص��ح فـي النف ِ
و�إذا � َّ
و�إذا خ���ـ���ال َ
���ط ال�����ـ�����و ِدا َد ري����ا ٌء

َ������رح������ ٌل وم���ق���ـ���ام
ف���������س����ـ����وا ٌء ت ُّ

ال ُنبـالـي بـمـا ج��ن��ـ�� ْت�� ُه الليالي

َفعـلى الـح ِّـب وال����و ِدا ِد ال�سالم

ـرت �صـفق ُة الـمح ِّـب �إذا مـا
خ�س ْ
ت���ـ���ار ًة ُي��ح ِ��ك��ـ ُ��م ال���ـ���وال َء و�أُخ����رى

تف�ص ُـم ال��ـ��و َّد فـي يـديـ ِه ِ�سهام

يـا �أحـ ّبائي قـد طـو ْينـا عتـاب ًا
وحف ْـظنـا لكـم ح��ق��ـ َ
��وق �إخ��ـ��اءٍ

لـي�س ت�سطـي ُع ن�����ش��ـ�� َر ُه الأق��ـ�لام
وك���ذا َت��ح�� َف ُ��ظ الـحق َ
ـوق ال��ك��رام

���ت ف��ـ��ي وف���ـ���ا ِئ��� ِه الأوه������ام
ل���ع��� َِب ْ

أك ّلف نفسي

�أك ّل ُف نف�سـي عـن ُك ُـم �صـب َر �ساع ٍة

ف��ت���أب َ��ى وي���أب َ��ى حـ ُّبهـا وغرا ُمها

وكـيف تطـي ُـق ال�صـب َر عـنكـم و�أنـت ُـم

��ام َمرا ُمهـا
لعـمـرك ُـم دونَ الأن��ـ ِ
ي�شب ِ�ضرا ُمهـا
لظى ِ
وجدهـا فيكم ُّ
َ

محا الب ُ
ـين منها �أ�سط َر ال�صب ِر فاغتدى
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تهـي ُـم بكـم فـي ك ِ��ل � ٍآن ولحظ ٍة

ويعذب فـيكـم وجـ ُدهـا وهـيـا ُمها
ُ
�أُ�صـيـنَ لـديكـم �أم �أُ�ضي َع ِذمـا ُمها

�سكتت كـنـتـم قبـال َة ِف ْكرها
�إذا
ْ
ـاهت لكـم ِو ّد ًا وفـيكـم �صـبـاب ٌة
تـن ْ

ـيب كال ُمها
وفـيكـم �إذا ف ْ
ـاهت يـط ُ
فهـيـهـات فـيكـم �أَنْ يفـي َـد َمال ُمها

بـمـا بـيـننـا م��ـ��ن ِخ�� ّل�� ٍة وم����و ّد ٍة
رعى ُ
اهلل �أوق��اتَ اللقـا ِء فلـيـ َتهــا

تـرا َءوا لعـيـنـي كـي يل َّـذ مـنـا ُمهـا

��ال �أنـت ُـم غ��اي�� ٌة لها
عـلى � ِّأي ح��ـ ٍ

ـام كان دوا ُمها
مدى العم ِـر والأي ِ

يا أيها الوطن احملبوب

ِ�إنْ م َ
بعثت
ـبر عـنكـم لـحظ ًة ْ
ـال لل�ص ِ

��واق ُتوريه
ذكراك ُـم لـوع َة الأ���ش��ـ ِ

ّ
الغرام لكـم فـيـه �سطـو َر �صفا
خط
ُ

ف�أنـت ُـم حـيثُ كـنـتـم فـي َمحـانـيـه

�صغر
درو�س ح ٍّـب قـر�أنـاهـا على ٍ
ُ

والـح ُّـب م��ـ��ر�آ ُت��ه �أف��ك��ـ��ا ُر قـاريـه

�إذا�سـرى َن َ�س ٌممـننحـوكـم�صع َـد ْت

ـا�س �أح�شـا ِئنـا الـحـ ّرى ُتحـ ّييه
�أنف ُ

َيحـلـو لنـا ذكر ُكم مـا مـ َّر ذك ُرك ُـم

ف�أل�سنُ الـح ِّـب ال ت ُّ
ـنفك تـرويــه

َنظ ُّل فـيكـم حـيـارى ال ُّ
يجف لنا

دم�� ٌع تـُرقـر ُقه الـذكرى و ُتجـريه

ـيب لنا
عذا ُبنـا فـيك ُـم ٌ
عذب يـط ُ

فـن�ستلـ ّذ بـمـا فـيكـم لغانـيـه

لـوال تعـلُّلنـا فـي قـربكـم زمـ ًنا

ق�ضى علينا النوى ما بينَ �أيديـه
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كم
هـيهاتَ �أَنْ يـت�س ّلى القـل ُـب بع َـد ُ

ـقدح �أزنـا َد الأ�سـى فـي ـ ِه
والـ ُب ْع ُد ي ُ
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الفراق ِل َق ًا
يـا جـير َة الـح ِّـي هل بع َـد
ِ

ي��ف��ـ��و ُز ك��� ُّل م��ح��ـ ٍّ��ب ف��ـ��ي �أم��ان��ي��ـ��ه

ن�سيت ُـم حـيـن كان الح ُّـب يجـم ُعنـا

الحي مـن �شـرق ِّـي واديـه
في ِ
جانب ِّ

حـيث الهـزا ُر يغ ّنيـنـا فـيـطر ُبنـا

ـير فـي �أحـلى �أغانـيـ ِه
بـيـن الأزاه ِ

الراح ُتجلى بـيـننـا عـل ًنا
و�أك� ُؤ�س ِ

فـي ِّ
كف �أه َ
ـيف يحكـيـهـا وتحكـيـه

ِّ
ننظ ُم ال�شعـ َر في �أ�سالك ِه ُد َرر ًا
مـا �أبد َع ال�شع َر لـو �ألف ُ
ـاظ ُه ُ
عذ َب ْت

ظ�لام الأ�سى عنا َدراري��ه
تجلـو
َ
���ت معانيه!
وم��ـ��ا �أُح���ي�ل�ا ُه لـو ر ّق ْ

ـاقو�س ال�سرو ِر �إذا
يد ُّق فـي ِ
القلب ن َ

أتقنت �صن َع ُه �أف��ك��ا ُر ُمن�شيه
ما � ْ

ـاظ ُمع َّقد ٍة
ما ال�شع ُر ت�سطي َر �ألف ٍ

أبعد ال�شع َر ع ّمن لي�س يدري ِه!
ما � َ
المحبوب �أُ ْهديه
�إ ّال �إلى الوطن
ِ

يا موط ًنا َ
ـانبعثت
عاث فـيـه الجو ُر ف
ْ

هـذي الجفـونُ بقاني الـدم ِع تبكـيه

جارت عليه اللـيالي فـي تَ�ص ّرفها

ف�أ�سلـم ْت ُه �إل���ى �أي��ـ��دي �أع��ـ��ادي��ه

مال الـ ُّذ ُ
�أزهـا ُر رو�ضا ِت ِه َ
بول بها

حز ًنا عليه كما ج ّف ْت َمجـاريـه

ينفح ُ
العدل فـيـه نفح ًة فع�سى
هل ُ

ت��رب��و وت��ه��ت�� ُّز بالب�شرى مغانـيه

أ�سى
يا �أيها الوطنُ
ُ
المحبوب نا ُر � ً

َ
ُّ
التنفك ُتذكيه
القلب
عليك فـي ِ

�آل��ي��تُ �أر� ُ
���س���ل �أف���ك���اري ّ
تنظ ُم ُه
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الشاعر الفذّ

ما خمر ٌة قـد بدت بالك�أ�س �صافي ًة

�ألـ��� ّذ للم���رء مـ���ن �شعـ ٍ���ر ي ّ
ـن�ضده

مـا ن�سم ٌة قـد �سـرت بـالطـيب نافح ًة

� ّ
أرق مـن���ه لـديـ���ه حـيـ���ن يـن�ش���ده

ال يفعـل ال�سح ُر بالألباب فعـلتَه

���ب ي���ر ّدده
�����ب ب��ـ�لا ل ٍّ
يبقـي الأدي َ

وال�شـاعـ ُر الف ّذ مـَنْ فـا�ضت قريح ُته

فجـاء بـال�شعر �سه ًال ال يع ّقده

ي��ك��اد يفهـمه مـن لـي�س يفهمه

حتّى يخال �إذا مـا �شـاء يـوجده

ت��ك��ـ��ا ُد �أب��ـ��ي��ا ُت��ه مـن ف��رط ر ّقتها

تقـيـم ق��ارئ��ه��ا ق��ه��ـ��ر ًا و ُت��ق��ع��ده
�����������������
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اإلجتماعي
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من���ذ �أكثر من قرن ن�شطت في لبنان حركات �أهل ّية  -غير بريئة،-
ف���ي ظ ّل ظ���روف وطن ّية بالغ���ة ال�صعوبة ،مع قيام الح���روب الداخل ّية
وال�صراع���ات وانت�ش���ار الج���وع واال�ستبداد ،خ�صو�ص��� ًا خالل الحرب
العالم ّية الأولى.
وقد وا�صل���ت الجمعيات دورها في ظ ّل االنت���داب ،ومع اال�ستقالل
توا�صلت الم�سيرة �إلى �أن جاء عهد ف�ؤاد �شهاب حيث عزّز دور ال�شراكة
أهلي المزعوم والقطاع العا ّم.
بين القطاع ال ّ
ومع ن�شوء الأزمة اللبنان ّية � -أي خالل الحرب الممتدّة ما بين :1975
 - 1990والت���ي �أدت �إلى �شل���ل الحياة العا ّمة ،واجهت الجمع ّيات الأهل ّية
حقائق كبيرة ،فانك�شف العدي���د منها وانكف�أ ،وهي لم تكن م�ستعدّة لها
ب�ش���كل كاف ،وفي ظ ّل تف ّكك �أو�صال الدول���ة والمجتمع ،و�ضعف الن�سيج
���ي وتدهور م�ست���وى المعي�شة ،وتق ّل�ص الم���وارد المال ّية وتدمير
المجتمع ّ
البنى االقت�صاد ّية للحياة المقبولة .كان الدور البارز لبع�ض الم� ّؤ�س�سات
ال�شيعي ذي الحرمان المزمن.
خا�صة في المجتمع
ال�صغيرة ّ
ّ
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هن���ا انب���رى �سماح���ة ال�شي���خ ح�سين معت���وق  -في بداي���ة الحرب
الأهل ّي���ة  -بمب���ادرات فرد ّي���ة م���ع مجموعة م���ن الم�ؤمني���ن يبل�سمون
الج���راح ويخ ّففون عن النا�س المعاناة ،ويع ّو�ضون لهم بع�ض ما فاتهم
من خدمات �صح ّية واجتماع ّية وغيرها.
و�أب���رز الم�ش���كالت االجتماع ّي���ة ف���ي لبن���ان خالل الح���رب تتم َّثل
بالم�ستوى المتد ّن���ي للمعي�شة ،حيث �إنّ ثلث ال�س ّكان يعي�شون دون ّ
خط
الحرم���ان والفقر ،وبمدخول دون م�ستوى كلف���ة المعي�شة� ،إ�ضافة �إلى
فر�ص العمل المفقودة م ّما يرفع مع ّدالت البطالة.
واالجتماعي ال�شديد
االقت�ص���ادي
ويتم ّيز لبن���ان بظاهرة التفاوت
ّ
ّ
بي���ن المناطق والتي ي�ؤ ّك���د الباحث���ون �أنّ هذه التفاوت���ات كانت �سبب ًا
�أ�سا�س ّي ًا من �أ�سباب ا�شتعال الحرب في لبنان عام .1975
�أ ّم���ا بخ�صو����ص تق ّل����ص دور الدول���ة في���رى باحث���ون اجتماع ّيون
مخت�ص���ون �أنّ الأمر غير مبالغ به ،وذك ب�سبب تقاع�س �أجهزة الدولة
ّ
عن خدمة المواطنين.
 - 1إغاثة األيتام والفقراء ومساعدتهم:

لقد جعل �سماحة ال�شي���خ ح�سين معتوق م�س�ألة االهتمام بالأو�ضاع
االجتماع ّية ه ّم ًا يوم ّي ًا ،له م�ساحة كبيرة في حركته اليوم ّية ،خ�صو�ص ًا
بالنظ���ر �إل���ى ما كان���ت تعي�ش���ه الغالب ّية م���ن النا�س ،نتيج���ة الأو�ضاع
االقت�صاد ّي���ة العا ّمة ،ف�ض ًال ع ّما طر�أ م���ن �أمور زادت حجم المعاناة،
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أخ����ص في ظروف الح���رب الأهل ّية
لتتو�س���ع دائ���رة المحتاجين ،وبال ّ
ّ
الم�ستع���رة �إل���ى م���ا كان يح�صل من �آث���ار االعت���داءات اليوم ّية للعد ّو
���ي ،التي كانت بم�ؤازرة الفقر والعوز مزعجات تزعج النا�س
الإ�سرائيل ّ
في قراهم وبيوتهم ،لتلجئهم �إلى الهجرة داخل الوطن وخارجه.
وتتمحور اهتماماته االجتماع ّية ومواجهته لها على �صعيد:
علي �صايغ ،وه���و كان �صاحب �س ّي���ارة (فيات) ينقل
 نق���ل الح ّ���اج ّ
بها ال�شي���خ ح�سين معتوق من بيروت �إلى الجنوب وبالعك�س ،يقول :كان
المق ّد�س ال�شيخ ح�سين معت���وق ي�ص ُّر على ق�ضاء حوائج النا�س بنف�سه،
وكان �إذا ح�ض���ر عنده �شخ�ص محتاج ،كان يجل����س معه ب�شكل منفرد،
تي�سر دون �أن يعرف � ّأي �شخ�ص من الحا�ضرين،
ويقوم بنف�سه ويعطيه ما َّ
خا�صة
وكثير ًا ما كان ينقل بنف�سه الم�ساعدات العين ّية �إلى المحتاجين ّ
خالل الأحداث ،وكان قد تك ّفل بت�أمين الم�ساعدات لحوالي  400عائلة
م�ست�ضعفة ،فكان ي�ؤ ّمن لهم رواتب �شهرية وم�ساعدات عين ّية.
لق���د َ
وتو�سع كثير ًا ع ّما
اتخ َذ هذا العمل طابع ًا ّ
خا�ص ًا بعد الأحداث ّ
كان علي���ه قبلها ،بحي���ث تجاوز عدد العائالت الت���ي كانت ت�أخذ راتب ًا
�شهر ّي ًا ُمنتظم ًا من �سماحة ال�شيخ ح�سين معتوق لأربعمائة عائلة ،هذا
ً
الخا�ص���ة ،الم�ساعدات الطب ّية والتي كان من
ف�ض�ل�ا عن ال ُم�ساعدات
ّ
�أبرزها دفع تكاليف العمل ّي���ات الجراح ّية ال�ضرور ّية ،والقيام بنفقات
65

�������
�����������������


�أ -امل�ساعدات املال ّية والعين ّية:
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وخا�صة ال ُم�ش َّوهين
الطبابة والعالج للكثير من المر�ض���ى والجرحىّ ،
في الحرب ،الذين ُعولجوا داخل البالد وخارجها.
ب   -امل�ساعدات الطب ّية وال�صح ّية
م���ع الإ�ش���ارة �إل���ى �أنّ م�ش���روع م�ساع���دة العائالت الفقي���رة ودفع
خا�صة الذي���ن يحتاجون �إلى
النفق���ات العالج ّي���ة لم�ش ّوهي الح���ربّ ،
�أط���راف ا�صطناع ّية ،بقي َ�ص َدق ًة جارية بعد رحي���ل ال�شيخ بم ّدة غير
ق�صي���رة ،وذلك بف�ض���ل ما كان ير�صد م���ن الحق���وق ال�شرع ّية والتي
كانت تَرد من �أ�صدقاء ال�شيخ وتالمذته و ُمح ّبيه.
ج   -ت�أمني منازل للفقراء
�سعى ال�شيخ ح�سين معتوق م���ع مجموعة من الم�ؤمنين ،نحو ت�أمين
من���ازل الئقة لبع����ض البائ�سين الفق���راء ،فكان ي�صرف م���ن الحقوق
ال�شرع ّية ومن التب ّرعات من �أجل �شراء م�ساكن و�أثاث لبع�ض الفقراء،
الذين �سيطر عليهم العوز ،ويذكر �أحد المواكبين له� ،أنّ �سماحة ال�شيخ
�ساهم في �شراء �أكثر من  70م�سكن ًا لعوائل م�ست�ضعفة فقيرة ،و�ساهم
�أي�ض ًا في ت�أثيث �أكثر من  300م�سكن لمن ال يقدرون على ذلك.
و�أ ّما بع�ض العوائل الم�ست�ضعفة التي كانت غير قادرة على دفع �أجور
الم�ساك���ن ،فقد كان���ت ت�ستفيد من م�ساهمات ال�شي���خ في دفع الأجور
وبن�سب متفاوتة .وقد ا�ستفادت الع�شرات من العوائل الم�ست�ضعفة من
هذه الم�ساهمات.
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د   -تك ّفل الأيتام
بع���د �أن ا�شتعل���ت نيران الح���رب الأهل ّي���ة ،وحي���ث ازدادت حركة
اليت���م في المجتم���ع� ،سعى ال�شيخ ح�سين معتوق �إل���ى تطويق �آثار هذه
الظاه���رة االجتماع ّية ال�صعبة ،فكان يقوم بتك ّف���ل الأيتام ومواكبتهم
حتّى ي�صبحوا منتجين ،وقد واكب ع�شرات الأيتام الذين تخ ّرجوا من
الجامعات فيما بعد و�أ�صبحوا من ر ّواد المجتمع.

َ�ساه���م �سماح���ة ال�شي���خ ح�سين معتوق ف���ي �إط�ل�اق الع�شرات من
الم�ساج���د والن���وادي الح�سين ّي���ة والم�ستو�صفات والمكتب���ات العا ّمة،
كم���ا و�ساهم في م��� ّد يد العون �إلى الكثير م���ن الن�شاطات االجتماع ّية
والإن�سان ّية ،وفي هذا ال�سياق نذكرمنها:
الح�سيني في بل���دة �صير
الإ�ش���راف المبا�ش���ر على بن���اء الن���ادي
ّ
الغرب ّية في ق�ضاء النبط ّية ،وتجديد وتو�سيع الم�سجد فيها.
الح�سيني.
�ضم الم�سجد الجامع في الغبيري �إلى النادي
ّ
ّ
الديني في بيروت والمناطق ،حيث
الم�ساهمة الف ّعالة في التعليم
ّ
الديني في المدار�س الر�سم ّية
كان يع ّين �أ�ساتذة لخ�صو�ص التعليم
ّ
الخا�صة ،ويقوم بدفع رواتبهم.
وبع�ض المدار�س
ّ
دعم التج ّمعات الدرا�س ّية الدين ّية في لبنان ،من خالل دفع الرواتب
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لطلاّ ب العلوم الدين ّي���ة ،وت�أمين ال�سكن لهم في بع�ض الأحيان ،كي ال
ي�ضط ّروا للهجرة �إلى الحوزات العلم ّية في الخارج في وقت مب ّكر.
ّ
حل الخ�صومات والنزاعات

ح ّل الخ�صومات والنزاعات العائل ّية وال�سيا�س ّية ،التي تتّخذ طابع
الخطورة في بع�ض الأحيان ،فكم من م ّرة ّ
تدخل في الوقت المنا�سب،
ليمن���ع ح�ص���ول م�شاكل خطيرة بي���ن �أطراف متناح���رة ،وكان �أحيان ًا
يتو ّرط لتطويق خالفات بين بع�ض ال�سيا�س ّيين ،نظر ًا لما يتمتّع به من
احت���رام وتقدير عند الجميع ،ولما َينفرد به م���ن ا�ستقالل ّية وحياد ّية
عن الأطراف.
مواجهة الزعامات والأحزاب

مكافح���ة ت�س ّلط الزعامات ال�سيا�س ّية والأحزاب في جنوب لبنان،
بحي���ث كان يقف بالمر�صاد ل���ك ّل زعيم �أو رجل �سيا�س���ة يحاول �إثارة
الفت���ن بين النا����س ،وي�ستغ��� ّل نف َ
���وذه لم�صالحه ال�شخ�ص ّي���ة ،وي�سعى
لتهيي���ج النا�س في االنتخابات العا ّم���ة� ،أو يقوم ب�أعمال �شائنة ال تتّفق
مع مبادئ الإ�سالم الحنيف.
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لقد �شا َء �ألقدر �أن يكون في وفاته �صورة تحكي حياته ،ففي �صباح
ي���وم الأحد الواقع في �13صفر1401هـ الموافق 21كانون الأ ّول ،1980
غادر ال�شيخ ح�سين معتوق الغبيري �إلى الجنوب في زيارة معتادة.
وفي ليلة االثنين كان يت�ص��� ّدر اجتماع ًا في بلدة الق�صيبة ،وكانت
الأحادي���ث والإر�ش���ادات تفي����ض منه عل���ى الجال�سين بحي���ث بدا في
حالت���ه العاد ّية من الن�شاط والأريح ّي���ة َ
اللذ ْين لم يفقدهما في �أواخر
الحاج �أبو �أديب ال�صايغ ،وه���و كان من الحا�ضرين في
عم���ره ،ويقول ّ
هذه ال�سه���رة� ،إنّ ال�شيخ ح�سين معتوق في هذه الليلة تح ّدث عن ع ّدة
خ�ص�ص جزء ًا كبير ًا عن ذكر الموتّ ,ثم قال بع�ض
موا�ضيع ,وكان قد َّ
الأ�شعارّ ،ثم تح ّدث ب�أ ّنه �سيذهب �صباح اليوم التالي �إلى بيروت ،و�أ ّنه
توجه
ي�شعر ب�أنّ هذه ال�سهرة ال ب ّد �أن تطول �أكثر...وفي منت�صف الليل ّ
علي �صايغ في
ال�شي���خ ح�سين معتوق �إل���ى بلدة �صير الغرب ّية مع ّ
الحاج ّ
علي �صايغ �أن يم ّر عليه
�س ّيارته ،وف���ي الطريق طلب ال�شيخ من ّ
الحاج ّ
�صباح��� ًا من �أجل الذهاب �إلى بيروت باك���ر ًا؛ لأنّ لديه مواعيد مه َّمة،
و�أ�ص ّر على المبيت منفرد ًا في بيته في البلدة.
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وف���ي �صب���اح يوم االثني���ن ح�ض َر ال�سائ���ق و�أهالي البل���دة �إلى باب
المن���زل بعدم���ا ا�ستبط����أوا خروجه ،وطفق���وا يطرقون الب���اب ،ولكن
َطرقا ِته���م ظ َّلت ت�شقّ ج���دار ال�صمت بغير جواب� :إ ّنه���ا الم ّرة الأولى
الت���ي َُيطرق فيه���ا بابه وال يفتحه بنف�سه� ،إذ ل���م يجعل في حياته ك ّلها
فا�ص ًال بين غرفته والنا�س.
وحين طال المكث على الباب ،و�ساور ّ
ال�شك النفو�س� ،أقدم �أهالي
البل���دة على فتح الباب ودخ���ول غرفة ال�شيخ ،فعثروا عليه نائم ًا نومته
الأبدية على �أر�ض الغرفة..
وع ُظم���ت ال�صدمة :م���ات ال�شيخ
و�إذ ذاك ،فق���د غلب���ت الده�ش���ة َ
ح�سين معتوق ،مات وحيد ًا كما عا�ش في حياته الخا�صة ،مات في � ِأوج
عطائه وجهاده ،بعد ثمانية و�ستّين عام ًا كانت حافلة بالكفاح وال�صبر
والبذل والجهاد.
وفي �صباح يوم الأربعاء  24كانون الأ ّول  ،1980دُفن ال�شيخ ح�سين
معتوق في الف�سحة التابعة لح�سين ّية البلدة..
ما قيل فيه بعد وفاته في ذكرى األسبوع:

 ال�شيخ ح�سين زين الدين:َل � ِب �� �س��تْ ع�ل�ي��ك ح ��دا َده ��ا الأي� ��ا ُم
ُجر ُح ال�شريع ِة َ
فيك غي ُر م�ض ّمدٍ
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 الأ�ستاذ ح�سن معتوق نجل الفقيد الراحل:ُ
الح�سين ف ُم؟
حاولت نظ َم الرثا فا�ستع�صتِ ال َك ِل ُم وهل لأهل ال ُنهى بع َد
ِ
ما ُ
كنت �أَحَ �سبُ يجري في الرثا قلمي ما حيلتي قد جرى في ذلك القلم
� -آية اهلل ال�سيد محمد ح�سين ف�ضل اهلل{:
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م���ن الأ�شخا�ص الذين نفتقدهم في حياتنا َمن ت�شعر �أ ّنك تريد �أن
تنطلق م���ن ا�سمه لتهرب �إلى �شيءٍ �آخر ،ولك���ن هناك من الأ�شخا�ص
م���ن يفر����ض علي���ك ا�سم���ه �أن تعي�ش في عم���ق ذاته وف���ي حياته وفي
منطلقاته؛ لأنّ حياته تتح ّرك في االتجاه الكبير من حياة النا�س ،وفي
المنطلق الكبير من ر�ساالت اهلل ،من ه�ؤالء الأ�شخا�ص فقيدنا الكبير
 المق ّد����س ال�شي���خ ح�سين معتوق -ال���ذي ن�شعر حي���ن افتقدناه,ب�أنّهن���اك فراغ ًا كبير ًا ف���ي حياتنا العلم ّي���ة وحياتنا العمل ّي���ة ،لأنه يم ّثل
ذل���ك الجيل من علماء الأ ّمة الذي لم يح���اول عندما تح ّرك في �إطار
العل���م� ،أن ي�أخذ من العلم كلمة هن���ا يحفظها ,وكلمة هناك يحفظها,
وحكم ًا ي�ستظهره ،و�إنما كان يريد �أن ينطلق بالعلم من �أجل �أن ت�ستم ّر
ُ
الم�سيرة ،م�سيرة العلماء التي بد�أها علماء �أهل البيت Rمن �أجل
�أن يك���ون لنا في ك ّل ع�ص���ر مجتهدون ،ومن �أجل �أن يك���ونَ لنا في ك ّل
ع�ص���ر علما ُء يعي�شون الوعي لل�شريعة من خ�ل�ال علمهم الذي يتعمقّ
ف���ي فه���م ال�شريعة� .إ ّنه من قل��� ٍة من العلماء عرف���وا �أنّ معنى �أن يقف
الإن�سان في موقع الم�س�ؤول ّية العلم ّية الفقه ّية� ,أن ّ
إ�سالم فكر ًا
يعي�ش ال َ
ُممت��� ّد ًا متع ّمق ًا كما يعي�شه حيا ًة وممار�س���ة و�سلوك ًا؛ لأنّ الإن�سان الذي
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َيع���ي الإ�سالم علم ًا ي�ستطيع �أن يقف �أمام �أحكام اهلل ,موقف الإن�سان
ال���ذي يمل���ك و�ضوح الر�ؤي���ة ،ويعرف كي���ف يبتدئ حك���م اهلل ,وكيف
يتح ّرك و�إلى �أين ينتهي.
�إ ّنه م���ن ه�ؤالء الذين امت ّدت بهم م�سي���رة علمائنا في جبل عامل,
وعلمائن���ا في الع���راق وعلمائنا في �إي���ران ،حتّى ا�ستطاع���وا �أن يغنوا
إمامي
���ي ال ّ
���ي باجتهاده���م ،و�أ�صب���ح الفق���ه الإ�سالم ّ
الفق���ه الإ�سالم ّ
بو�ساطة علومهم وجهدهم وثقافتهم يم ّثل قم ًة في العلوم ك ّلها.
م���ن خالل االجته���اد يق���ف الكثيرون م���ن الم�ش ّرعين ف���ي العالم
إ�سالمي يمكن �أن ي�ش��� ّكل �أ�سا�س ًا وقاعدة للت�شريع
ليقول���وا �إنّ الفقه ال
ّ
في العالم ك ّله.
�س���ار الفقي���د في هذا الج��� ّو وعا�ش هن���اك في النج���ف ،عا�ش مع
العلماء الكبار على �أن يختزن من علومهم الكثير ,وعلى �أن ينطلق من
خ�ل�ال هذا العلم الغزير من جديد ..لهذا نحن ن�شعر بالفراغ الكبير؛
لأ ّنن���ا ن�شعر �أنّ هذه الم�سيرة ب���د�أت تق ّل وال �أريد �أن �أٌق���ول �إ ّنها بد�أت
تنعدم ..من خالل ذلك ن�شعر بعمق و�سعة هذا الفراغ.
���م تنطلق مع���ه و�أنت تعي�ش معه ف���ي حياته ..تنطل���ق معه لت�شعر
ث ّ
ُ
بالخ ُل���ق الط ّي���ب ال���ذي يحتويك حتى ل���و كنت تختلف مع���ه �أو يختلف
مع���ك ،كان يتّ�س���ع ُ
بخ ُلقه لمن يتَّفق���ون معه في ال���ر�أي ,ويتّ�سع لمن ال
يتّفقون معه .وعندما يتّ�سع ُ
بخ ُلقه لمن ال يوافقونه في الر�أي,ال يتنازل
على �أ�سا�س مجاملة.
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الكثيرون م ّنا ر ّبما تدفعهم �أخالقهم �إل��ى �أن يجاملوك على
ح�ساب مبادئهم و ِق َيمهم ومواقفهم .لك ّنه كان يفتح لك �صدره ،وكان
يوحي لك عندما يفتح لك �صدره بك ّل مح ّبة وبك ّل رحابة �صدر ..كان
يوحي لك ب�أنّ ُ
الخ ُلق الذي يرتكز على �أ�سا�س العالقات االجتماع ّية
�شيء ,و�أنّ المواقف المبدئ ّية �شيء �آخر ،ولي�س معنى �أن تحمل ُخ ُلق ًا
عظيم ًا �أن تتنازل مع الذين تختلف معهم في الر�أي ،بل �أن تع ّرفهم
�أنّ اختالف الر�أي ال يمكن �أن ي�شك ّل �أ�سا�س ًا لعداوة �أو خ�صومة �أو
�شخ�صي.
خالف
ّ
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وتل���ك نقط���ة نحتاجها ف���ي م�سيرتن���ا االجتماع ّية ،ف���ي خالفاتنا
واتفاقاتنا....تل���ك هي نقطة بارزة في حياة فقيدنا الكبير ،وفي هذا
االتج���اه نظ ّل ن�سير مع حيات���ه لنلتقط عنها الكثي���ر الكثير م ّما يمكن
�أن نتع ّلم���ه ،كان ير�ص���د واقعه من حول���ه ،وكان ير�صد االنحراف في
�أجوائن���ا ،االنحراف في العقيدة �أو االنحراف في ّ
ال�سيا�سي� ,أو
الخط
ّ
االنحراف في الممار�سات االجتماع ّية.
وك��ان ي�شعر �أنّ عليه �أن يقف موقف الإن�سان ال��ذي يع ّنف تار ًة
ويهاجمّ ,
ويرق تارة �أخرى .و�أنتم هنا في هذه البلدة الط ّيبة تعرفون
�أنه وقف من على هذا المنبر الوقفات القو ّية ال�صامدة المنفتحة.
كان ي�شعر من خالل قناعته �أنّ الواجب يفر�ض عليه �إ ّال ي�سكت لأنّ
ال�ساكت عن الحقّ �شيطان �أخر�س� .إذا ا�ستطاع �أن يتك ّلم ،وك ٌّل ي�شعر
�أ ّنه ي�ستطيع �أن يتك ّلم ...وتك ّلم بالكلمات القو ّية وبالكلمات المنفتحة
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يقنع هذا ويحاور ذاك ،وكان ي�شعر �أنّ الكثيرين ال يرتاحون لتلك
الكلمات ،وكان ي�شعر �أنّ الكثيرين ي�سجلون مواقف �سلب ّية ،ولكن
�سلبي من �إن�سان �أو �أمام
متى كان الر�سال ّيون يتو ّقفون �أمام موقف ّ
معار�ضة من �إن�سان �آخ��ر؟ �إنّ عليهم �أن يقولوا كلمتهم من موقع
قناعتهم ومن موقع درا�ستهم للواقع ،ولي�ست الم�شكلة بعد ذلك �أن
يقبل النا�س �أو ال يقبلوا...،
 ...كان يتحرك في حياته ،يت�س ّلم الحقوق ال�شرع ّية باعتباره
المعتمد للمرجع الأع��ل��ى للطائفة الإ�سالم ّية ال�شيع ّية �آي��ة اهلل
العظمى ال�س ّيد مح�سن الحكيم ،وك��ان ي�شعر �أنّ الحقوق لي�ست
غنى و�إ ّنما هي م�س�ؤولية ..ونحن نعرف �أ ّنه عا�ش
امتياز ًا ولي�ست ً
حياته من موقع العطاء و�أنه كان ي�ستقبل في �أوائل ك ّل �شهر وفود
الأرامل والأيتام ويمنح ٍّ
لكل منهم ما ي�ستطيع �أن يمنحه..
واهلل ا�س�أل �أن يتغ ّمد فقيدنا الكبير برحمته وي�سكنه ف�سيح ج ّنته
ويلهمنا ويلهم �أهله ال�صبر وال�سلوان.
 -8ما ورد في تراجم الشيخ

ورد ف���ي م�ست���دركات �أعي���ان ال�شيع���ة لل�س ّي���د ح�سن الأمي���ن((( ما
ن�ص���ه :ال�شيخ ح�سي���ن معتوق در����س درا�سته الأولى في جب���ل عامل ّثم
ُّ
�أت ّمه���ا في النجف الأ�شرف ,وع���اد �إلى لبنان ف�سكن في (الغبيري) من
((( م�ستدركات �أعيان ال�شيعة :ج� - 1ص.37 - 36
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�ضواح���ي بيروت ,وبنى فيها م�سجد ًا ,كان يقيم فيه الجمعة والجماعة,
ويع���ظ النا����س وير�شدهم ،وكان ً
وكي�ل�ا لأحد مراج���ع النجف.له كتاب
المحا�ضرات الدين ّية ,وله بع�ض الأ�شعار عندما كان طالب ًا في النجف.
من شعره:

���دل �أ ّن���ه���م ي���وم ب��ان��وا
�أَ ِم������نَ ال���ع ِ

القريح وناموا؟
جفني
�أيقظوا
َ
َ

ومنه:
�إنْ َ
لل�صبر عنكم لحظ ًة بع َث ْت
مال
ِ

���واق توريه
ذك��را ُك ُ��م ل��وع�� َة الأ����ش ِ

 ويق ��ول عن ��ه ال�شي ��خ �إبراهي ��م �سليمان ف ��ي كتاب ��ه «علماء جبلعام ��ل»« :كان مث���ا ًال للعا ِل���م العام���ل ،وكان م���ن �أجم���ع �أه���ل �صنفه
ً
وف�ض�ل�ا وتوا�ضع ًا و َبذ ًال و�إر�شاد ًا ،وكان َح َ�سن
للكماالت �أخالق ًا وعلم ًا
الحفظ،وح َ�س���ن الأخ�ل�اق ،يحف���ظ من الح���وادث الم�ؤن�س���ة والنكات
َ
ال ُم�ضحك���ة ما ال تج���ده عند غيره ،ال يكاد يم ّل الم���رء من مع�شره �إذا
جل�س �إليه.
وهو من الطبقة الأول��ى في المعا�صرين� ،شاع ٌر �أريحي الطبع،
ُ
ثابت في فتاواه� ،إ ّنه بق ّي ٌة من القطع النادرة الذين
لطيف المجال�سٌ ،
ق ّل وجود �أمثالهم علم ًا وتقوى و�أمانة و�صدق ًا وتد ّين ًا وا�ستقامة ،يم ّثل
العالم الديني الكامل �أروع تمثيل في زمن ق ّل فيه الد ّيانون.
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بعدكم
القلب
ِ
ُ
هيهات �أن يت�س ّلى ُ

يقدح �أزن��ا َد الأ�سى في ِه
وال ُبع ُد ُ
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وح�سن الأخالق م���ن �أبرز مم ّيزاته وتلك
و�صف���ة اللطف والتوا�ضع ُ
الديني حقيق���ة ،الت���ي يم ّثل به���ا الإمام Q
م���ن �صف���ات العال���م
ّ
���ي  Pقبل���ه الذي نطق التنزيل بو�صف���ه قائ ً
ال }ﮛ ﮜ ﮝ
والنب ّ
ﮞ{(((.
�ضحك���ه النكتة ،و ُيعجبه ال�شع���ر الج ّيد ,والمفاكه���ة العذبة ،كما
ُت ِ
الفقهي ،ولقد كانت
���ي والتحقيق
ّ
ُي�ؤن�س���ه البحث العلمي والجدل الدين ّ
�صح ن�شرها لكانت م���ن طرائف الفنّ والأدب
تدور بينن���ا مكاتبات لو ّ
والعلم وال�شعر.
لق���د عا�ش و�س���ط ت ّي���ارات �سيا�س ّي���ة واجتماع ّية وعلم ّي���ة هنا وفي
الع���راق ،فر�أيناه حافظ��� ًا لتوازنهَ ،ح َ�سن االختي���ار ،ور�أيناه في فتاواه
طوال م ّدة حياته موزون ًا �شديد االحتياط رغم �أ ّنه من �أهل النظر .ولم
يخ ُ
���ل ظرف من ظروف���ه التي َ
عا�شها في بيروت م���ن ت ّيارات تتطاحن
قيم��� ًا فيها ،ف���كان مع ما يعتقد �أ ّن���ه الحقّ في �ضمي���ره ،وا�سع ال�صدر
بح��� ّدة ،وتَغلب عليه
للخ�ص���وم ف�ل�ا يجابههم بق�س���وة ،وال يعار�ضه���م ِ
االبت�سامة التي ُينهي بها النزاع ،وك�أنّ �شيئ ًا لم يكن.»..
قام����ت مج ّل����ة العرف����ان بدرا�سة ح����ول �سماحته و�شع����ره ،حيث وجدنا
الن�����ص الآتي�« :سماحة ال�شيخ ح�سين معت ��وق ُولد �سنة 1320هـ في بلدة
الع ّبا�سي ��ة م ��ن جب ��ل عام ��ل .ب ��د�أ درا�سته ف ��ي ك ّت ��اب البلدة عن ��د ال�شيخ
�إبراهي ��م يا�سي ��ن ،ث ّم ف ��ي مدر�سة بلدة طيرد ّبا القريب ��ة من قريته عند
((( �سورة القلم ،الآية.4 :
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ال�شيخ عبد اهلل دهيني .ث ّم در�س العلوم التي تعدّه للدرا�سة النجف ّية على
ال�شي ��خ ح�سين مغنية ،ث ّم �سافر �إلى النجف الأ�شرف فكان من �أ�ساتذته
هناك ك ّل من ال�س ّيد ح�سين الحمامي وال�س ّيد مح�سن الحكيم».
 -9وما قيل فيه في مناسبات أخرى:

�صاع ٌد �أنتُ ،ممعنٌ في ال�صعو ِد

ما�ض
را���س�� ٌخ في عقيدة ال��ح��قّ ٍ ،

�����ق بعيد
ف��ي ���س��م��اء ال��� ُه���دى لأ ْف ٍ

والف�ضل
�صام ٌد في م�ضارب العلم
ِ
ب�سطت ال َ
أموال ب�سط ًا جمي ًال
قد
َ

ب��ع��د ال���م���دى��� ،ش��دي�� ُد ال�صمود
في اليتامى ،وفي �أيامى الوفود

 -الدكتور زهير البيطار:

�أيه���ا الع ّالمة ال َع َلم ال�شامخ ،لقد غبت ع ّن���ا بج�سدك ،لك ّنك بيننا
ب�ضيائ���ك و�أث���رك ،ف�أنتم معا�ش��� َر العلماء كالنج���وم ال�ساطعة ُتنيرون
دروب الحي���اة ،بل �أنتم خي��� ٌر من النجوم ،فهي �آفل���ة فيحتجب نورها
باق بعد الأفول.
ولكنّ نوركم ٍ
ال�شيخ مح ّمد جواد الفقيه:

�أنت معجزة في ن�ش�أتك ,ومعجزة في رحلتك الطويلة ,ومعجزة في
فتح ب���اب الأمل للبائ�سين ال�صابرين �إذا ت�أ ّمل���وا في �سيرتك واحتذوا
خطاك.
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 -الدكتور مح ّمد كاظم مكي:

لقد كنت في حياتك م�ؤ ّثر ًا ,وفي مماتك �أكثر ت�أثير ًا ،فالتكلم اليوم
علي���ك �إطاللة على الج ّنة حيث �أنت م���ع ال�ص ّديقين والأولياء في ظ ّل
من رحمة ر ّبك.
 -الدكتور عبد الجليل عمرو:

الإن�س���ان فكرة وعمل ..ي�سع���ى المرء جاهد ًا �إل���ى �أن ي�سمو بفكره
كم���ا ي�سعى �إل���ى �أن يتج ّلى ويتكامل بعمل���ه ..وغاية الغاي���ات �أن يبدع
باالثنين مع ًا� ،إذ ًا �أج ّل نعمة ي�سبغها الخالق على مخلوق ,هي �شخ�ص ّية
متما�سك���ة متناغم���ة ومتجان�سة فك���ر ًا وعم ًال ،هذه النعم���ة ح ّلت على
فقيدنا الكبير تغم ّده اهلل بوا�سع رحمته.
 -ال�شيخ عبد االمير قبالن:

في ه���ذا الحفل جئنا لن���و ّدع عمي���د العلماء وكبيره���م ومرجعهم
ال�شي���خ ح�سي���ن معتوق ،نتج��� ّر�أ في غياب���ه �أن نتك ّلم و�أ ّم���ا في ح�ضوره
فلم يف�س���ح لنا �أبد ًا ..كان ال�سند والثق���ة .و�أ ّول فاتح من رجال الدين
لبي���روت ولل�ضاحي���ة هو ال�شي���خ ح�سين معت���وق� ،أ ّول م���ن � ّأ�س�س وع ّلم
وجاه���د في هذه المنطقة ..كان يعي����ش الزهد ،كان يرف�ض الدنيا وال
يجام���ل الدنيا وال يتعام���ل مع �أهل الدنيا ،كان �أكب���ر من �آمالهم ومن
خدعهم ومن ت�ص ّوراتهم ..بذل جهده ليكون في الغبيري م�سجد يليق
بهذه الطائفة.
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م���ن عا�شر ال�شيخ ح�سي���ن معتوق يعرفه حقّ معرفت���ه .كان لنا في
الحقيقي ،هو الذي �أ�شرف
ال�شيعي الأعلى ال�سند
إ�سالمي
المجل����س ال
ّ
ّ
ّ
عل���ى ت�شكيلة الهيئ���ة ال�شرع ّية الموج���ودة حال ّي��� ًا ،وكان الإمام ال�س ّيد
مو�سى ال�صدر ي�ستر�شد ب�آرائه وي�أخذ منها ،كان العين ال�ساهرة ،كان
المراقب ،وكان الم ّدبر وكان الواعظ.
�أ ّول رج���ل دي���ن في لبنان ط ّور المجال����س الح�سين ّية ..نحن ال نفيه
حق���ه بمهرج���ان ،ال نفيه ح ّق���ه بخطبة مهم���ا كان وزنه���ا ومهما كان
قائلها.
 ...فقيدن���ا الراح���ل المجاه���د الكبير ،فرد من ه����ؤالء الأعالم
الذي���ن حملوا م�صباح الهداية وراي���ة الإ�صالح ،فقادوا المجتمع في
ال�سبي���ل الم�ستقي���م والنه���ج القويم بال�سي���رة الم�ستقيم���ة والموقف
ال�صريح الثابت ،الذي لم يزل ولم يتزلزل معه قيد �شعرة عن منهج
الح���قّ  ،هذا الحقّ الذي لزمه وتابع���ه وكان ي�صارع في �سبيل الدفاع
عن���ه والمحافظة علي���ه اقتدا ًء ب�إمامه �أمي���ر الم�ؤمنين  Qالذي
قال«:م ��ا ت ��رك لي الح � ّ�ق من �صديق» ،هكذا كان���ت ال�صفة البارزة
في حي���اة فقيدنا الراح���ل ,اال�ستقامة في طريق الح���قّ  ,والمدافعة
عن الحقّ  ,والدعوة �إلى الح���قّ  ,مهما ك ّلفت الأمور ،ر�ضي النا�س �أم
�سخط���وا...
حجة الإ�س�ل�ام ،طرح ق�ش���ور الدنيا،
فالمرح���وم فقيد الإ�س�ل�امّ ،
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و�أخ���ذ باللباب ،و�سار عل���ى درب الحقيقة وال�صواب ,حتى نال الحياة
الحقيق ّية الخالدة..
ه���ذا م�ضاف �إلى ما خ ّلفه من �آث���ار ,وتركه من خدمات وم�شاريع،
وه���ذه الح�سين ّي���ة �إحداها ,وهن���اك الم�سجد بع����ض ح�سناته,وهناك
الم�سج���د ف���ي الغبي���ري الذي � ّأ�س�س���ه و�أقام���ه حرم ًا �شامخ��� ًا ,وتركه
مدر�سة �س ّي���ارة ,لي�ستفيد المجتمع منها درو�س ًا في الهداية وال�صالح
والإ�صالح..وم���ن �آثاره و�أ�سب���اب خلوده� ,أبنا�ؤه الأخي���ار الذين �ساروا
عل���ى منهجه عقيدة �صحيح���ة ,و�إيمان ًا را�سخ ًا ,و�سل���وك ًا معتد ًال,علم ًا
و�أدب ًا وخلق ًا وف�ضيلة و ُنب ًال و�شهامة ،تلك �آثارنا ّ
تدل علينا ف�سلوا بعدنا
عن الآثار.
 -ويروي ال�شيخ عبد الر�سول حجازي (مواليد :)1933

«ب���د�أت درا�ست���ي الدين ّية عند �سماح���ة الع ّالمة المرح���وم ال�شيخ
حبي���ب �آل �إبراهي���م ،والعالم���ة المرحوم ال�شيخ ح�سي���ن معتوق الذي
ا�ستف���دت من���ه كثير ًا ،من علم���ه ومن �أخالقه ،ف���كان داعي ًا هلل بعلمه
وعمله م�صداق ًا للحديث ال�شريف (كونوا دعا ًة لنا بغير �أل�سنتكم)».
تقي الفقيه { في كتابه «حجر
 ويروي ال�شيخ مح ّمد ّوطين» ،حول و�ضع الط ّالب اللبنان ّيين في النجف ،فيقول:

«(وق��� ّل ع���دد العامل ّيين في النجف حتّى �أ�صب���ح نحو ًا من ع�شرين
طالب��� ًا ،وكانوا ك ّلهم يح�ضرون درو�س الخ���ارج)� ،أحدهم هو ،وال�س ّيد
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 ويقول ال�شاعر �سمعو عبد الكريم الدروي�ش ،مواليد حلب1922م ،الذي اعتنق الت�ش ّيع عام (1968م):

«�سبب ت�ش ُّيعي لآل البيت �أ ّني كنت �أقر�أ كتب الإمام ّية ،وقد التقيت
ب�سماح���ة الع ّالم���ة المجاهد ال�شي���خ ح�سين معتوق من �صي���ر الغرب ّية
���ي ال�ش ّياح (الغبيري) حيث �س�ألته
(جنوب لبنان) بم�سجد يقع في ح ّ
���م الزمته فترة طويلة ،وكان مثا ًال للعال���م الزاهد القانع ،فكان
ومن َث َّ
يدعو هلل دون �أن يتكلم(كونوا دعاة لنا بغير �أل�سنتكم)».
وم���ن ال�شواه���د التي ما زال���ت عالقة بذهن ال�شاع���ر� ،أنّ �سماحة
ال�شيخ عا�ش الزهد قو ًال وفع ًال ،و�أنه كان دائم الب�سمة ،وكان يبادر �إلى
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ح�سين م ّكي ،وال�س ّيد ها�شم معروف ،وال�س ّيد عبد الر�ؤوف ف�ضل اهلل،
وال�شي���خ ح�سي���ن معتوق ،وال�شي���خ �سليمان �سليم���ان ،وال�شيخ �إبراهيم
�سليم���ان ،وال�شيخ ر�ض���ا فرحات ،وال�شيخ ب�شير ح ّم���ود ،وال�شيخ خليل
يا�سين ،وال�شيخ زين الدين �شم�س الدين ،وغيرهم.
ومعظمه���م م ّمن ن���ال المراتب العالية في الف�ض���ل والكمال� ،إ ّال �أنّ
�أكثره���م ترك النجف في وقت مب ّكر ،لحاج���ة بالدنا �إليهم من جهة،
وال�شتداد المحنة عليهم ب�سبب الظروف التي رافقت الحرب العالم ّية
الثاني���ة ,وما رافقها من غالء وفقر ،حيث كان اعتمادهم على ال ُفتات
الذي كان ي�صل �إليهم من بالدنا مع انقطاع ذلك ب�سبب تلك الحرب.
ال �س ّيما ال�شيخ ح�سين معتوق الذي قام بجهود كريمة في بيروت وجبل
عامل».
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يهب واقف ًا ال�ستقبال
ال�س�ل�ام على ال�صغير والكبير ،و�إذا كان جال�س ًاّ ،
زائريه ،ويو ّدعهم �إلى باب المنزل عند مغادرتهم .وكان ي�صوم معظم
�أ ّيام ال�سنة.
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الهجرة النبو ّية المش ّرفة

معان ق���د تم ّثلت في ت�أري���خ الهجرة النبو ّي���ة ،التي كانت
•تل���ك ٍ
ً
ف�ص�ل�ا بين حياتين  :حياة كان الإ�س�ل�ام فيها من جهة ب�أهله
غريب ًا ،وحياة �أقام الم�سلم���ون في ظ ّلها دولة وطيدة الأركان،
�شامخة البنيان..
•لق���د �أراد اهلل �أن تكون الهجرة بداية الطريق لإقامة المجتمع
الم�سلم ،حي���ث الأر�ض الهادئة ،والقل���وب الوادعة ،والأخالق
الرحيمة ،التي فتحت ذراعيها لإ�ستقبال الدعوة.
�سجلها
•�إنّ الهج���رة النبو ّية تعتبر بحقّ  ،م���ن �أروع الأحداث التي ّ
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•في لحظ���ة من لحظ���ات الت�أريخ الخال���دة ،تل ّف���ت الزمن �إلى
الأمام ليرى كيف يمكن للق ّلة الم�ؤمنة �أن تغ ّير مجرى الت�أريخ،
و�أن تغ ّي���ر مج���رى الحياة ،وتفتح في �سج��� ّل الخلود باب الأمل
في الحياة بعد الي�أ����س ،والحركة الهادفة �إلى الغاية بعد طول
الركود.
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���ي ،وه���ي �أ ّول لبن���ة ف���ي بن���اء �ص���رح الدعوة
الت�أري���خ الإ�سالم ّ
الإ�سالم ّية؛ لأنّ الدعوة في م ّكة لم تظفر �إ ّال بتركيز جهودها على
تحرير العقيدة ،وتوجيه النا�س �إلى عبادة اهلل� .أ ّما بعد الهجرة،
فق���د انتقل���ت �إلى مرحل���ة الت�شري���ع والتنظيم ،بو�ض���ع المنهاج
ل�سل���وك الف���رد والجماعة ،بم���ا يتق ّوم به �ص�ل�اح المجتمع ،من
جميع جوانبه الدين ّية ،وال�سيا�س ّية ،واالجتماع ّية ،والإقت�صاد ّية.
فالهج���رة حركة فا�صلة بي���ن مرحلة من الزم���ان انتهت ،ومرحلة
جدي���دة من الزم���ان �أقبلت ،وه���ي تحمل في ط ّياتها ذك���رى المرحلة
المظلم���ة الت���ي انتهت ،والمرحل���ة الم�شرقة التي �أقبل���ت ،حيث انتقل
الم�سلم���ون فيها من ّ
الذل �إلى الع���زّ ،ومن الفقر �إلى الغنى ،ومن رعي
الغنم �إلى قيادة الأمم.
•ل���م يكن المق�ص���ود من الحديث ع���ن هذه الهج���رة المباركة
حديث��� ًا ُين�ش���ر �أو ُيذاع ،لمج��� ّرد العلم به �أو التن��� ّدر فيه ،و�إ ّنما
�أن يك���ون در�س ًا ن�ستم ّده من واقع تاريخن���ا المجيد ،نتع ّلم منه
كيف يكون التخطيط للجهاد في �سبيل الحقّ والحر ّية ،والعزّة
والكرامة.
•ف����إن الرج���وع �إلى ذك���رى الهجرة ،وم���ا �صاحبه���ا و�سبقها من
التخطي���ط يجعلنا ف���ي م�ست���وى الم�س�ؤول ّي���ة ،لمواجه���ة �سفينة
الحي���اة الإن�سان ّية ,خالل الأمواج العاتية ،وتوجيهها نحو �شاطئ
ال�سالمة ،ومرف�أ الأمان� ،إلى حيث الن�صر والتحرير.
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•�أ�صحاب الهجرة ،لم يعرفوا لأنف�سهم �إ ّال الن�صر �أو الإ�ست�شهاد
ف���ي �سبي���ل عقيدتهم .وقد اجتمع���وا بحكمة القائ���د والمع ّلم،
للإ�سهام في ن�شر الدين الجديد ،و�إقامة �صرح الإ�سالم قو ّي ًا،
وثيق البناء..

•وكل تل���ك الأح���داث ،تطالعن���ا م�شرق��� ًة بالإيم���ان المخل�ص،
والت�ضحي���ة الغالي���ة ،تل���ك الت�ضحية الت���ي ت�أ ّلقت ف���ي حادثة
الهج���رة ،لن�أخذ منه���ا العب���رة والعظة ،لنجعل منه���ا القدوة
الط ّيبة ،والأ�سوة الح�سنة.
علي ،فيمتثل �أمر ر�س���ول اهلل Pطائع ًا
•وهن���ا تتج ّلى فدائ ّي���ة ّ
مختار ًا ،بقوله :فداك �أبي و�أ ّمي ونف�سي يا ر�سول اهلل� ،أوت�سلم
�أنت؟ قال نعم.لق���د فدى ر�سول اهلل بنف�سه ،وق ّدم روحه فدا ًء
لدي���ن اهلل ،ع���ن ر�ض���ا و�إطمئنان .ول���وال تل���ك الت�ضحية ،لما
تي�سرت
���ي� Pأن يترك داره في تلك الليل���ة ،ولما ّ
ت�س ّن���ى للنب ّ
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•ولأج���ل م���ا ا�شتملت علي���ه الهجرة م���ن الأحداث ،وم���ا ترتّب
عليه���ا من الإنط�ل�اق والتغيير في حي���اة الم�سلمين ،نا�سب �أن
تك���ون الهجرة بداي���ة التاريخ ف���ي ح�ساب الزم���ن ،و�إن كانت
ف���ي �أبعادها ،ت�ستق ّل عن م���دار الزمن ،لأنه���ا بداية ال�شريعة
الخال���دة ،والمعان���ي الخالدة ال تخ�ض���ع لعوام���ل الزمن؛ لأنّ
الزم���ن محدود ببداية ونهاية ،وه���ي ال تنتهي �إلى نهاية؛ لأ ّنها
لي�ست من الزمن..
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ل���ه الهجرة التي كان���ت مفتاح ًا لإنت�شار دي���ن اهلل في الأر�ض.
وللتدلي���ل عل���ى عظمة ه���ذا الموقف ال���ذي ي�ستح���قّ التقدير
والتكري���م من العزيز الحكيم� ،أن���زل اهلل في ح ّقه قر�آن ًا يتلى:
}ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ{(((.

•وحادثة الهجرة تط ّل علينا بعد �أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان وهي
ال تزال تت�أ ّلق في جبين الحياة ،وته ّز �ضمير الوجود؛ لأ ّنها هجرة
تح ّملت م�س�ؤول ّية الأمانة ،وهي لم تبتغ بما حملت وتح ّملت ،غير
وج���ه اهلل ،فهي لذلك هجرة قل���وب و�أرواح ،ال هجرة قد نزعت
را�ضي���ة عن الأهل والمال والولد� ،إلى قمم من المعاني يت�ضاءل
أر�ض
بجانبه���ا ك ّل مت���اع الدنيا .وه���ي لم تكن مج ّرد رحل���ة من � ٍ
�إلى �أر�ض ،تخللتها معجزة الغ���ار والحمام والعنكبوت� ،أو فرار ًا
من �أر�ض المعركة ،كما حال لأعداء الإ�سالم �أن يل ّقبوا �صاحبها
���ي الفا ّر ،و�إ ّنما كان���ت منطلق ًا للف���داء والت�ضحية من �أجل
بالنب ّ
المع ّذبي���ن في الأر�ض ،الذين ق���د �أ�صبح لهم بالهجرة وجودهم
الحب والإخاء.
الوا�سع ،وعالقاتهم القائمة على ّ
•فهج���رة ك ّل �إن�س���ان �إل���ى م���ا هاجر �إلي���ه .من هاج���ر �إلى اهلل
ور�سول���ه ،فهجرته �إلى اهلل ور�سوله ،ومن هاجر �إلى ال�شيطان،
فهجرته �إلى ال�شيطان ،وقل���ب الإن�سان هو �سفينة الإن�سان �إلى
((( �سورة البقرة ،الآية.207 :
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مهج���ره ،والعقل ه���و ر ّبان تل���ك ال�سفينة �إلى �شاط���ئ النور �أو
الظالم.
تفجر ف���ي النفو�س مكامن
•� ّأي فائ���دة لذك���رى الهجرة� ،إذا لم ّ
الخير ،ومطاوي العزّة والرجولة؟ فالذكرى �إذا لم تكن حافز ًا
للإيمان بمعانيها وقيمها خرجت عن مغزاها وحقيقتها.

النبي ،من
•ولي����س من ب���اب االتف���اق� ،أن تقترن ذكرى هج���رة ّ
م ّكة �إلى المدينة ،بذكرى هجرة الح�سين  ،Qمن المدينة
�إل���ى م ّكة .ولئن اختل���ف مكان الهجرتين ،فل���ن تختلف الغاية
والهدف من وراء الهجرتين.
 -الم�ؤاخاة بين الم�سلمين الأوائل:

النبي  Pف���ي �أر�ض الهجرة �أن �أزال ما
•وكان �أ ّول عم���ل با�شره ّ
ف���ي نفو�س الأو�س والخ���زرج من عداء مت� ّأ�ص���ل ،نتيجة ال�صراع
بعمل رفيع
الدام���ي ال���ذي كان يقع بينهم ف���ي الجاهلية .وث ّن���ى ٍ
ل���ه �أهم ّية في �إيج���اد المجتم���ع المتما�سك ،وه���و م�ؤاخاته بين
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•يق���ول �إنّ ذل���ك ال�ص���وت ال���ذي د ّوت به �شع���اب م ّك���ة ،يعيده
علي  Qبع���د �سبعين عام ًا في كربال ،بل في
الح�سي���ن ابن ّ
م ّكة ،لأنّ هذين ال�صوتي���ن� ،إ ّنما ارتفعا ،وع َّما ،و�شمال العالم
ف���ي م ّكة � :صوت مح ّمد في م ّكة يدع���و النا�س �إلى اهلل فيقول:
�أ ّيها النا�س ،قولوا ال �إله �إ ّال اهلل تفلحوا.
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المهاجري���ن والأن�ص���ار ،تل���ك الم�ؤاخاة التي انته���ت في عمقها
و�أ�صالته���ا �إلى مرتبة الإيث���ار ،تح ّولت �إلى نقطة �إنطالق للدعوة
الإ�سالم ّي���ة ،ت�شقّ طريقها في الأر����ض بعدما وجدت �سبيلها في
النفو����س التي �صاغه���ا الدين وفق �إرادة ال�سم���اء و�أعدّها لحمل
الأمانة.
علي بن �أبي طالب : Q
 -كالمه في �أمير الم�ؤمنين الإمام ّ

•فيجدر بالم�سلمين في م�شارق الأر�ض ومغاربها� ،أن ي�ستعيدوا
ف���ي �أذهانه���م� ،ص���ورة ح ّية م���ن �صور ه���ذه الذك���رى المليئة
علي ،Qفي
بالعظ���ات والعبر ،وان ي�ستلهموا م���ن ت�ضحية ّ
�سبيل المبد�أ والعقيدة ،ما يبعث فيهم العزيمة وال�صالبة ،في
ن�صرة الحقّ  ،ومقاومة الباطل.
•فليح��� ّدث التاري���خ� ،إن ا�ستط���اع �أن يح ّدث ،ع���ن مثل �شجاعة
���ي Qو�صموده في وج���ه الأحداث الت���ي �إ�صطدمت بها
عل ّ
حيات���ه من الي���وم الأ ّول ،حتى اقترن تاريخه���ا بت�أريخ الهجرة
الفدائي الأ ّول.
التي كان فيها
ّ
علي : Q
 -كالمه في الإمام الح�سن بن ّ

•لم يكن خافي ًا على الإمام الح�سن  Qما كان ُيحاك حوله من
الم�ؤمرات ف���ي �صفوف جي�شه الذي كان �أكثره على �صلة بمعاوية
لأ ّنه م�ؤ ّلف من عنا�صر �ش ّتى قد �ساعدت معاوية على خلق ال�شغب
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في �صفوفه ،و�سهلت ل���ه ال�سبيل ل�شراء ال�ضمائر الرخي�صة التي
كانت �أقوى في يد معاوية من �سالح الحديد والرجال.

•الإم���ام الح�سن  Qبقع���وده ،قد فتح باب المي���دان للإمام
الح�سي���ن  .Qبينم���ا ف���ي ظرف���ه ه���و ،كان �أكث���ر �أن�ص���اره
متخاذلي���ن ،و�أكثر جي�شه من المنافقي���ن .ومعاوية الداهية قد
�أخذ زمام المب���ادرة ،فدعا الإمام الح�سن � Qإلى ال�صلح،
والجي�ش قادم يومذاك ،من ثالث معارك ،قد م ّل الحرب ،فل ّما
�سمعوا بكلمة ال�صلح ،تخاذلوا وتواكلوا.
•�أ ّم���ا الإمام الح�س���ن  ،Qالذي لم ت�سمح ل���ه ظروفه بالثورة
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•لق���د �صالح الإم���ام الح�سن  Qكما �صالح ج��� ّده في �صلح
الحديبي���ة ،وقعد لما فقد الأن�صار كما قع���د �أبوه من قبله ل ّما
فقد الأن�صار يوم ال�سقيفة ويوم ال�شورى.
•ت�ضحية الإمام الح�سن  Qفي �سبيل الحقّ ال تق ّل �أثر ًا عن
ت�ضحية الإمام الح�سين ،Qبل لوال ت�ضحية الإمام الح�سن
 Qبال�صلح لما كانت ت�ضحية الإمام الح�سين Qولما
علي ليثور بجانب
بقي الإم���ام الح�سين� Qأو �أحد م���ن �آل ّ
الحقّ عل���ى الباطل .والإم���ام الح�س���ن  Qبال�صلح �شهيد
الح���قّ ك�أخيه الإمام الح�سين ،Qول���و �أنّ ج�سمه �سلم من
ج���راح المعركة ،لكن قلبه لم ي�سلم م���ن جراحها ،و�إ ّنما حمل
الجراح بقلبه �صبر ًا و�إبا ًء حتّى تق ّي�أه في الط�شت قطعة قطعة.
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خا�ص ًا هو ال�صلح ،فف�ضح به معاوية
الم�س ّلحة ،فقد ج ّرد �سالح ًا ّ
وبني �أم ّية قاطبة ،و�أثبت للر�أي العا ّم� ،أن بني �أم ّية قد �ساروا في
جاهل ّيته���م الحديثة ،ين�سجون على من���وال جاهل ّيتهم القديمة.
فحينئذ �أ�صبحت
حت���ى �إذا و�صل الدور �إلى يزيد وطفح الكي���ل،
ٍ
الق�ض ّية ال تحتمل �سوى الثورة؛ لأنّ يزيد قد �أعلن الكفر �صراح ًة.
•م���ا امتنع الإمام الح�سن  Qع���ن ال�شهادة ،و�إنما ال�شهادة
هي امتنع���ت عليه ،ما �ضنّ بنف�سه� ،أو بخ���ل بنف�سه ،وما قيمة
الحي���اة في نظر �أهل البيتRل���وال �أ ّنهم في الحياة؟ قيمة
الحي���اة به���م فه���ل يلتم�سون الحي���اة ؟ م���ا قيمة الحي���اة لوال
�أنهم فيه���ا؟ وما قيمة ال�سلطة لوال �أ ّنه���ا ميدان لخالفتهم في
الأر����ض؟ والخالف���ة كالنب��� ّوة ،ال يمك���ن �أن ت�أخ���ذ �سبيلها في
يتي�سروا في �أ ّيام
الأر����ض �إ ّال بالأن�صار المخل�صين الذين ل���م ّ
تي�سروا للح�سين .Q
الإمام الح�سن  ،Qكما ّ
• النب���ي  Pي�شير �إلى قعود الإمام الح�سن  ،Qكما ي�شير
�إل���ى قيام الإم���ام الح�سين  ،Qحيث يق���ول « :Pهذان
ولداي� ،إمامان قاما �أو قعدا» ،والمعنى �أنّ �إمامتهما ثابتة في
حالتي القيام والقعود.
علي Q
 -كالمه في الإمام الح�سين بن ّ

خا�صة بالإمام الح�سين،Q
���ي  Pكانت له عناي���ة ّ
•�إنّ النب ّ
خا�صة
دون �أخي���ه الإم���ام الح�س���ن  ،Qوللح�سي���ن عالق���ة ّ
بالنبي مح ّم���د .Pهذه العالقة لي�ست عالق���ة العاطفة� ،إ ّنها
ّ
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خا�صة بر�سالة
عالقة بالر�سالة ،وللإمام الح�سين Qعالقة ّ
الر�سول الأكرم.P
�سج���ل التاريخ هذه الكلمة ،حيث قال« : Pح�سين م ّني و�أنا
• ّ
من ح�سين» ما معناها؟ �إنّ هذه الكلمة ت�شير �إلى معنى عميق
الداللة� .أّ ّما قوله ح�سين م ّني ،فيعني تو ّلد م ّني لأ ّنه �إبن بنتي،
النبي Pمن الإم���ام الح�سين Qفهو بالوالدة
و�أ ّم���ا تو ّلد ّ
الروح ّي���ة .يعن���ي �أنّ الر�سال���ة ع���ادت �إل���ى المجتم���ع الم�سلم
بنه�ضة الح�سي���ن ،Qوبحياة الر�سال���ة حياة مح ّمد،P
فك�أنّ مح ّمد ًا ُ Pولد من جديد بثورة الإمام الح�سين.Q
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���ي
•ك ّل النا����س يعلم���ون �أنّ الإم���ام الح�سي���ن Qم���ن النب ّ
���ي Pيريد الإ�شارة �إلى معنى
مح ّمد Pبالوالدة .لكنّ النب ّ
عمي���ق الدالل���ة ،يري���د �أن يجعل م���ن الإم���ام الح�سينQ
�إمتداد ًا لمح ّمد الر�سول .Pيريد �أن يقول ح�سين م ّني يعني
ال م���ن ذات مح ّمد ،بل من مح ّمد الر�س���ول ،Pو�إ ّال فالإمام
فلم لم يقل الح�سن م ّني؟.
الح�سن  Qمنه �أي�ض ًا َ
•�إذ ًا ال يت�ص ّورنّ �أحد �أ ّن���ه ي�ستطيع �أن يتَّ�صل بالإ�سالم ،ويتّ�صل
بالر�س���ول مح ّم���د ،Pوال يتّ�ص���ل بالإم���ام الح�سي���ن.Q
الإ�س�ل�ام تم ّث���ل بالإم���ام الح�سي���ن ،Qومحم���د Pتم ّثل
بالإمام الح�سين ،Qو�أنتم الآن تتم ّثلون بالح�سين ،لكن �إذا
ط ّبقتم مبد�أ الح�سين ،و�سلكتم نهج الإمام الح�سين.Q
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النبي« :Pح�سين م ّني و�أنا من
•�أ ّيها الم�ؤمن���ون ،حينما قال ّ
ح�سي ��ن» ،ف���ك ّل حياة الإمام الح�سين Qه���ي تمثيل لحياة
النبي ،Pمن جميع النواح���ي؛ لأنّ الظروف قد ه ّي�أت
ج��� ّده ّ
للح�سين ،Qما لم يته ّي�أ لغيره ،فلذلك كان �إمتداد ًا ل�سيرة
ج ّده وحياة ج ّده.
•خ���رج الإم���ام الح�سين Qم���ن م ّكة والنا����س يدخلون لأداء
���ج .لكنّ الإمام الح�سي���ن� Qأُزعج ف�أُخرج عن
فري�ضة الح ّ
د�س ثالثين
حرم اهلل ،وحرم ر�سول���ه .لأنّ يزيد بن معاوية ،قد ّ
�شيطان��� ًا م���ن �شياطين بن���ي �أم ّية ،و�أمره���م �أن يقتل���وا الإمام
الح�سين ،Qولو كان متع ّلق��� ًا ب�أ�ستار الكعبة ،فخاف الإمام
الح�سي���ن� Qأن يغتاله بنو �أم ّية .لكن ما ف��� َّر من القتل ،ف َّر
لئ�ل�ا تموت دعوته ور�سالته� .إذ هو لم يب ّل���غ الر�سالة حتّى الآن؛
لأنّ الر�سالة تحتاج �إلى عمل ّية ا�ست�شهاد ّية.
•خرج الإمام الح�سين Qمن بلد قد جعله اهلل مثابة للنا�س
و�أمن��� ًا ،ولك���نّ الإمام الح�سي���ن Qلم يكن �آمن��� ًا في ذلك
الي���وم .مح ّل �أمن لمن ؟ للطيور والحيوانات ،وللب�شر والنبات.
ومع ذلك فابن ر�سول اهلل Pلم يكن �آمن ًا في مكة.
•وق���ف الإمام الح�سي���ن Qفي كرب�ل�ا مل ِّبي ًا ،ولك���ن من بعد
التلبية قدّم الت�ضحية .قدّم الإمام الح�سين Qبدل ال�ضح ّية
ف���ي من���ى� ،ضحايا من �أهل بيت���ه و�صحبه ،حت���ى نف�سه جاد بها
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ب�سخ���اء في �سبيل اهلل .وا�ستبدل بال�سعي الذي يكون بين ال�صفا
ال�سعي ما بين جثث القتلى من �صحبه و�أهل بيته ،ف�صار
والمروةَ ،
َ
الطواف
ي�سعى في وادي كربال .وا�ستبدل بالطواف حول البيت،
ح���ول تلك الجثث الطاهرة في كربال .وبالتالي ا�ستبدل �أنه قدّم
نف�سه ال�ضحية الكبرى لهذا الدين� .إ�ستبدل بالطواف وا�ستبدل
حج
ب�شيء �آخر .والذي يطوف ماذا ي�صنع؟ الذي يطوف والذي ّ
البي���ت يعرف ،الذي يطوف يبت���دئ بطوافه من الحجر ،ويلم�س
الحج���ر �إذا تم ّكن ويق ّبله ،ولكنّ الإم���ام الح�سين Qبدل �أن
ي�ستلم الحجر بيده ،قد �إ�ستلم الحجر يوم العا�شر بجبهته.

•نح���ن الآن مدع��� ّوون لأن نك���ون م���ع الإم���ام الح�سين،Q
تم�سك به ،و�أن نكون
ونتم�سك بما ّ
فنهاج���ر �إلى ما هاجر �إليهّ ،
م�ستع ّدين للت�ضحية �إذا لزم الأمر.
إلهي:
� -أ�سباب الن�صر ال ّ

•عندم���ا علم اهلل من ه���ذه النفو�س �صدق الن ّية ،على ما بايعت
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•الإمام الح�سين Qهانت عليه الحياة حين عزّت في عينه
العقي���دة ،و�صغ���رت في عينه الدني���ا ،عندما كب���رت في عين
غيره .لذل���ك ا�ستب�سل في مواطن الب�أ�س ،وتما�سك في مزالق
المحن���ة ،فم���ا وهن لما �أ�صاب���ه في �سبي���ل اهلل ،وال �ضعف وال
ا�ست���كان ،بل بقي ثاب���ت الج�أ�ش ،حتى ّ
الزكي على
خط بدم���ه ّ
�أر�ض الفناء وثيقة الخلود.

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

وعاه���دت� ،آتاه���ا الن�ص���ر ,ومنحه���ا ال�صبر ال���ذي ت�ستدعيه
عب���ادة اهلل في الأر�ض .وهي من وراء ه���ذا وذاك ،قد ق ّدمت
للأجي���ال المتعاقب���ة ال ُمث���ل الخالدة في الدفاع ع���ن المبادئ
الح ّق���ة ،بعدما �أثبتت �أنّ تل���ك المبادئ قد انت�ص���رت �أ ّو ًال في
نفو����س �أ�صحابه���ا ,وامتزج���ت بوجدانه���م ,و�إ ّال لإنط���وت في
مطاوي ال�ضياع والفناء.
و�سجلت
•�إنّ ال�صفوة المختارة ،التي �صنعت الأحداث للت�أريخّ ،
بدمائها ت�أريخ ًا حاف ًال بالعزّة والكرامة ،ترينا معالم الطريق
وا�ضح���ة ,وتثبت خط���ى من يري���د متابعة الزح���ف في دروب
الجهاد ،ويختار لنف�سه حياة الأحرار ،وهي الحياة التي ت�شرق
في �سمائها �شم�س الإخاء والإيثار ،وترفرف في �أجوائها �ألوية
العزّة والإنت�صار.
•فليح ّدثن���ا التاريخ� ،إن ا�سعفته الذاك���رة ،عن �إيثار الأن�صار في
المدينة ،لإخوانهم المهاجرين على �أنف�سهمّ ،ثم ما نتج من هذا
وخير للم�سلمين.
الإيثار والتالحم والوحدة ،من ع ٍّز للإ�سالمٍ ،
•لق���د ن�شرت الدع���وة الإ�سالم ّي���ة �ألوية الح�ض���ارة خ ّفاق ًة على
رب���وع الأر�ض في �أق��� ّل من ربع قرن .وذل���ك �إن ّ
دل على �شيء،
ف�إ ّنما ّ
يدل على �أنّ الن�صر والفتح ،هما وليدان �شرع ّيان للفداء
والإيم���ان ،و�أنّ الف���داء والإيمان هما ولي���دان مباركان لهجرة
القلوب �إلى ال ُمثل الرفيعة.
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عاشورائ ّيات

 -عا�شوراء والنه�ضة الح�سين ّية:

•فليفه���م الطاغون ،وليفه���م المنحرفون ،الذي���ن ن�سجوا على
منوال �أولئك الذي���ن �إنحرفوا في ذلك اليوم عن الحقّ و�أهله،
�أنّ ه���ذه الم�أ�ساة نج ّددها في ك ّل عام ،بل في ك ّل �شهر ،بل في
ك ّل يوم ،لتعي�ش معنا وتحيا في قلوبنا و�ضمائرنا.
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•لقد كانت القراءة في ال�سيرة العا�شورائ ّية قبل �أن نتع ّرف على
الوهاب الكا�ش���ي{ ،ب�سيطة ال تم ّثل
الخطي���ب ال�شيخ عبد ّ
الغر����ض الذي يري���ده الإم���ام الح�سي���ن ،Qكانت �صرف
نحيب وب���كاء .والإمام الح�سين Qنف�سه يبر�أ من الدموع،
�إذا ل���م تكن �سخط��� ًا ونقمة على الظلم والظالمي���ن� ،أو �إذا لم
تكن تعبير ًا ع���ن الحقّ  ،والعمل بالحقّ  ،تب���د�أ بنف�سك �أ ّو ًالّ ،ثم
ببيتك ثاني ًاّ ،ثم بمجتمعك ثالث ًا.
•ال داعي لأن نقول يا ليتنا ك ّنا معكم ،نحن الآن معهم ،ن�ستطيع
�أن نم ّثل دور حبيب وزهير وبرير.
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•الإم���ام الح�سين Qال يريد م ّنا البكاء فح�سب� ،صحيح �أنّ
القل���ب �إذا ل���م يكن مم�سوخ ًا ،فال ب��� ّد �أن يت�أ ّثر بهذه الحادثة،
ولك���نّ الإمام الح�سي���ن Qال يكتفي من مح ّبي���ه بالدموع.
�إ ّنما يريد �أن نط ّبق مبادئه ون�سير ب�سيرته.
•�إنّ الم�ؤم���ن ال يه ّمه الإنت�صار في المع���ارك ،بقدر ما يه ّمه �أن
ينت�صر على نف�سه ،و�أن يكون �إلى جانب الحقّ  .ولي�ست ال ِعبرة
�أن ينت�صر في مع���ارك ال�سالح .فقد ينت�صر مبد�أ الحقّ  ،دون
�أن يرافق ذلك �إنت�صار بال�سالح.
�أن�صار الإمام الح�سين Q

كثي���ر م ّمن ا�ست�شهدوا مع الإم���ام الح�سين ،Qما م ّرت عليهم
فت���رة طويل���ة �صحبوا فيه���ا الإمام الح�سي���ن Qحتّى نق���ول �إ ّنهم
�شاه���دوا الأن���وار الإله ّي���ة ،ف�إقتب�سوا م���ن تلك الأن���وار حقيقة الدين.
ففيه���م من كان ن�صران ّي ًا مث ًال ،وفيهم م���ن �سمع موعظة ف�أ ّثرت فيه،
ً
التميمي ال���ذي كان في مجل�س يزيد بن
فمث�ل�ا نجد �أنّ �سعيد بن م ّرة
ّ
الق�صة بب�ساطة ،يذهب ،ويترك زوجته
م�سع���ود
النه�شلي ،حين ي�سمع ّ
ّ
وينطلق �إلى كربالء.
�إ ّنها نفو����س م�ستع ّدة مه ّي�أة لدعوة الحقّ  ،وه���ذه المجال�س لها �أثر
كبي���ر في تلك النفو�س ،فال تعلم في � ّأي لحظة تدرك العناية والرحمة
الإله ّية ،ف�إذا به يتح ّول في لحظة واحدة من جانب �إلى جانب.
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لقد كانت ك ّل قطرة من دم الإمام الح�سين ،Qقنبلة في عر�ش
أموي .وك ّل قطرة دم �أريقت على �أر�ض كربال ،هي �شعلة تنير
الملك ال ّ
���دي الخالد الذي ُتردِّده
دروب الحي���اة .لذل���ك كان لها هذا النغم الأب ّ
الأجيال تلو الأجي���ال ،ويدفع الإن�سان للثورة على الطغيان والإنحراف
ويحفزه للنه�ضة من �أجل العدالة والإن�صاف.
أبدي،
���ي ،و�إ ّنما يتق ّي���م بالن�صر ال ّ
�إنّ الح���قّ ال يتق ّي���م بالن�صر الآن ّ
أبدي ال يك���ون لغير الحقّ  ،والن�صر �إ ّنما يكون للق�ض ّية التي
والن�صر ال ّ
تبق���ى ببقاء الحقّ  .ومن هن���ا ذكر الح�سين  Qخال��� ٌد ،ولن يفنى
علي .Q
الحقّ الذي ارتوت عروقه بدم الح�سين بن ّ

كالمه في �سبايا العترة الطاهرة:

�إنّ ف���ي ال�سب���ي والتط���واف بزين���ب و�أخ���وات زين���ب ،وال�سال�س���ل
والأغ�ل�ال ف���ي �أيديه���نّ و�أعناقه���نّ �أعمقَ الأث���ر الذي ال يغن���ي غناءه
ال�سي���ف في الت�شهير ببني �أم ّي���ة ،وك�شف ظلمهم للنا�س وك�أنّ في ذلك
موكب �إع�ل�ام للنا�س �أن انظروا �أ ّيها الم�سلمون �إل���ى ما فعله بنو �أم ّية
بذر ّية نب ّيكم.
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�إنّ الغاية ال تب ّرر الوا�سطة في نظر الإمام الح�سين  .Qفالغاية
التو�صل �إليها بك ّل و�سيل���ة .لذلك لم يلج�أ
�إذا كان���ت �شريفة ،ال يج���وز ّ
كغيره� ،إلى الدعايات الكاذبة ،وال�شعارات الم�ض ِّللة� .إ ّنه يريد الو�صول
�إلى الحقّ  ،لكن ال من طريق الباطل ،ويريد �إقامة موازين العدل ،لكن
ال من طريق الجور.
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�إنّ �إخراج الأمو ّيين لزينب  Oو�أخواتها هو الذي �أعطى
مثل هذا الأثر ،فهم الذين �أدخلوها �إلى مجال�سهم ،وهم الذين
م ّهدوا لها ال�سبيل ل�س ّبهم ولعنهم والت�شهير بهم على ر�ؤو���س
الأ�شهاد .وهذا بخالف ما لو خرجت مختارة � -إن �س ّوغنا لها
مثل هذا الخروج �أو �أرادته لنف�سها وحا�شاها  -ف�إنه ال يكون له
مثل هذا الأثر قطع ًا.
ما حاوله الح�سين  Qم���ن �إخراج العائلة لم يكن ليفهمه �أحد
غير الإمام الح�سين ،Qولذا لم يجب من �أ�شار عليه بترك العائلة
�إ ّال بجواب مقت�ضب (�شاء اهلل �أن يراهنّ �سبايا) ،ف�إنّ ال�سبي لي�س غاية
بنف�س���ه و�إ ّنما الغاي���ة الن�شر والت�شهير والدعاية �ض��� ّد الظالمين و�ض ّد
�سلطانهم الظالم الغا�شم .وهذا ما يريده �أهل البيت في مواقفهم من
وراء ن�صرة الحقّ ومقاومة الباطل.
عاشوراء صرخة في وجه الظالمين:

•لقد ترجم الإمام الح�سين Qالقول �إلى عمل؛ لأ ّنه لم تنفع
مع الق���وم لغة الكالم .و�أخير ًا تك ّلم ال�سي���ف� ،أخذ م�أخذه من
ج�سد الإم���ام الح�سين Qومن �أج�س���اد رجاله ،و�إنهزمت
كلم���ات الإمام الح�سين� Qأمام �سالح يزيد ،ولكنّ مبادئ
الإمام الح�سين Qلم تنهزم و�إ�سم الإمام الح�سينQ
ل���م ُيمح من الوج���ود ،وبقي م���ع الأ ّيام رم���ز ًا لمب���د�أ وعنوان ًا
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لق�ض ّية ،وال غرو ف�إنّ موقف الإمام الح�سين Qلم يكن �إ ّال
نواة للإن�سان ّية التي ق ّدر لها البقاء على م ّر الزمان.
•الإ�ست�شه���اد م���ن �أج���ل العقيدة وم���ن �أجل بن���اء الإن�س���ان بنا ًء
إن�ساني متجدّد ال ينقطع
�إ�سالم ّي��� ًا جديد ًا هو في الحقيقة معنى � ّ
عن���ه الإن�سان في ك ّل ع�صر ،وهو لذل���ك خليق ب�أن تتعاطف معه
القل���وب جي ًال بعد جيل على �إختالف في عقيدة الأجيال وتباين
�أنظمتها الإجتماع ّية ،ف�إنّ ثورة الإمام الح�سين Qقد لب�ست
م���ع الأي���ام ثوب ًا ي�صل���ح لأن يرتدي���ه ك ّل �إن�سان يري���د الإحتفاظ
ب�إن�سان ّيته.

103

��������������

•والثورة كما تكون بال�سيف حيث ال مجال �إال لل�سيف ،كذلك
تكون بالر�أي والفكر ،ب�إعالن الثورة الفكر ّية �ض ّد الظلم
والظالمين .لذا قام ك ّل واحد منهم بدوره تجاه الدين بما
الخا�ص في
ينا�سب طبيعة ظرفه وع�صره وكان له �أ�سلوبه
ّ
ن�شر الدعوة و�إي�ضاح معالمها والدفاع عنها بال�سيف �إن
�أحوجت الحالة �إلى ال�سيف �أو ببثّ المظلوم ّية ب�أناة ورو ّية
و�إي��ق��اظ ال�شعور نحو الحقّ ال��ذي تن ّكر له �أول��ئ��ك الطغاة
الذين تح ّكموا في رقاب العباد ب�أن يجعل من ذلك منطلق ًا
للو�صول �إلى الهدف حفظ ًا لروح الثورة وتمهيد ًا لأ�سباب
النه�ضة ول��و بعد حين .و�أه��ل البيتRالذين �أ�سندت
�إليهم مه ّمة الر�سالة كانوا ي�سيرون معها جنب ًا �إلى جنب،
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وك ّل �إمام قام بالمه ّمة ح�سبما �سمحت له الظروف ،و�إن بدا
في ظاهر القيام تباين في ال�سلوك وتناق�ض في ال�شكل ّيات،
ولكنّ هذه الظاهرة كانت تبدو على هذا الم�ستوى مختلفة
في الظاهر ومتّحدة في الواقع تبع ًا لإختالف الظروف التي
م ّر بها ك ّل �إمام.
•نحن ال نقيم هذه الذكرى بكا ًء على فائت� ،أو بكا ًء على الإمام
الح�سي���ن Qفقط ،و�إ ّنما نجعل من ه���ذا اليوم ،ومن هذه
الذك���رى ،احتجاج ًا �صارخ ًا على الظلم والظالمين� ،أينما كان
وحيثما وجد.
•لي�س غر�ض الأئ ّم���ة من �إقامة عا�شوراء �أن ن�أخذ منها ال َعبرة،
و�إ ّنم���ا غر�ضهم �أن ن�أخذ منه���ا ال ِعبرة� .أن نعتبر بها و�أن نتّعظ
بها.
•وت�أت���ي زين���ب ،Oلتت ّم���م ه���ذه الأ�ضح ّي���ة .الإم���ام
�ضح���ى وق��� ّدم م���ا علي���ه ،ولكن بقي���ت هذه
الح�سي���نّ Q
الأ�ضح ّي���ة تحتاج �إلى من يق ّدمها قربان ًا �إلى اهلل ،لأنّ لها ن ّية،
له���ا تقدمة .فج���اءت زينب ورمق���ت ال�سماء بطرفه���ا ،بعدما
و�ضع���ت يديه���ا تحت ظه���ر الإم���ام الح�سي���ن ،Qقائلة :
���م تق ّب���ل م ّنا هذا القربان) .فهل هن���اك �أعظم من هذا
(الله ّ
القربان ،ومن هذه الأ�ضح ّية؟.
•و�إذا ج���اء �أح���د ال�شباب وقال  :لقد م�ضى عل���ى م�أ�ساة ّ
الطف
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ق���رون وقرون ،فما ب���ال ال�شيع���ة ي�ضربون لها موع���د ًا في ك ّل
عام؟ وما بالهم ال يزالون يرون جرحها ح ّي ًا؟.

•�إنّ ن�صرة الإمام الح�سين Qال تتم ّثل في �إنقاذه من القتل،
و�إ ّنما تتم ّثل في ن�صرة هذا الدين .الإمام الح�سين Qجاء
ل ُيقت���ل؛ لأنّ في قتله حياة للأ ّمة .وك ّل من قال ال �إله �إ ّال اهلل هو
مدين للح�سين .Q
•ق�ض ّي���ة الإم���ام الح�سين � Qستبق���ى ،و�ستحيا بالرغم من
�أن���وف الظالمين ،و�ستتن�شر وتتّ�سع� ،إنّ هذه الق�ض ّية هي اليوم
�أو�ضح منها بالأم�س ،و�ستكون غد ًا �أو�ضح منها اليوم ،و�سي�أتي
الي���وم الذي ال يكون لغي���ر ثورة الإم���ام الح�سين Qوجود
و�سلطان في الأر�ض.
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•فحينئ ٍ���ذ نق���ول� :إنّ م�صيب���ة الإم���ام الح�سي���ن Qلم تكن
يم�ض �إلى القتل
م�صيبة �شخ�ص ّية ،والإمام الح�سين Qلم ِ
م���ن �أجل �ش���يء زائل ،حتى ُيق���ال �إنّ الزمن قد م��� ّر على تلك
الم�صيب���ة� .إنّ ث���ورة الإمام الح�سين Qه���ي امتداد لثورة
الإ�سالم الكبرى ،والإ�سالم لم ينت ِه بعد.
•م���ا دام الإ�سالم قائم ًا فالإمام الح�سين Qموجود ،ق�ض ّية
اقترن���ت بكلمة ال �إله �إ ّال اهلل ،ول���وال الإمام الح�سين Qلم
ُت�سمع على وجه الأر�ض تلك الكلمة.
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بر من كربالء:
ِع ٌ

• لقد ام ُتح���ن �إبراهيم الخليل Qبنف�سه ،فكان في م�ستوى
الم�س�ؤول ّي���ة ،وام ُتح���ن بمال���ه ،فكان ف���ي م�ست���وى الم�س�ؤول ّية،
وامتحن بذبح ولده الذي بقي ينتظره ثمانين عام ًا ،وقيل �أكثر
من ذلك ،فا�ستع ّد وته ّي�أ لذبحه ،وكذلك �أذعن �إ�سماعيلQ
ا�ستجاب���ة ل�صوت الحقّ  ،فامتثل �أمر �أبي���ه ،ولكن ل ّما ر�أى اهلل
�سبحان���ه وتعالى ،من �إبراهيم الت�صميم والعزم على التنفيذ،
بذبح من عنده؛ لأنّ الق�ض ّية كانت ق�ض ّية امتحان ،ال �أق ّل
فداه ٍ
وال �أكثر ،يعني حكم �صدر ،لكن مع وقف التنفيذ.
•ولك���نّ الح�سين  Qحفيد �إبراهيم الخليل ،Qكان له
مع البالء �ش�أن �آخر ،وهو ال���وارث للإمامة الإبراهيم ّية منذ
ذل���ك اليوم ،وهو ي���وم الت�أ�سي�س؛ لأنّ �إبراهيم ه���و الم� ّؤ�س�س
الأ ّوللر�سال���ةالإ�س�ل�امالت���ينعتنقه���انح���نالي���وم.
•�إنّ ذرف الدم���وع في���ه �إع���زاز لل�شخ����ص ال���ذي ُيب َك���ى عليه،
لك���ن لي�س هذا هو الغر����ض� ،إذا ا�ستعبر الإن�س���ان ،وبكى على
الح�سي���ن ،وكان ي�سي���ر في ّ
خط معاك�س للح�سي���ن ،ف� ُّأي فائدة
من تلك الدموع؟ �إنّ الإمام الح�سين Qنف�سه يبر�أ من تلك
الدموع.
ف�ضحى
•فالح�سي���ن � Qأعطانا �صورة عظيمة ع���ن الحقّ ّ ،
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ف���ي �سبي���ل الحقّ  ،والح���قّ ال زال �أمانة في �أيدين���ا؛ لأنّ الإمام
الح�سي���ن Qما ثار �إ ّال ليق ّدم للأجي���ال المثل الخالد ،في
الت�ضحي���ة والفداء ،وليفهم الأجي���ال المتعاقبة� ،أنّ الأ ّمة التي
تكتب تاريخها بالدم ،لن تقهر ولن تزول من الوجود ،ما دامت
ه���ذه الأ ّم���ة تعطي الموت ،م���ا ي�شاء من ال�شه���داء ،وما دامت
تقف من الموت ،موقف ال�صمود والكبرياء.

•ن�ستوح���ي من هذه الذك���رى� ،أنّ َمنْ كرمت علي���ه نف�سه ،وعظم
الحقّ في نف�سه ،هان عليه الباطل ،وهانت عليه �شهواته ومل ّذاته.
•ورد عن الإمام ال�ص���ادق  Qقوله « :يا ف�ضيل� ،أتجل�سون
وتتح ّدث ��ون بال ِّرق ��ة �أو بال َّرقة؟ (يعن ��ي بنواعيهم وهي هذه
اللغ ��ة الموج ��ود الآن عن ��د �أه ��ل الع ��راق وفيه ��ا ر ّق ��ة ،وفيه ��ا
لطاف ��ة ،تبع ��ث الأ�سى وال�شجى في النفو� ��س) قال بلى يا بن
ر�س ��ول اهلل .قال �أما � ّأن تلك المجال�س �أح ُّبها ،ف�أحيوا �أمرنا،
رحم اهلل من �أحيا �أمرنا �أهل البيت».
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• علين���ا �أن ن����ؤ ّدي ر�سالة الحقّ الت���ي ورثناها ،عل���ى � ِّأتم وجه،
مهم���ا تط ّلب ذلك من البذل والت�ضحي���ات ،علينا �أن نعي�ش مع
هذه الذكرى ،ونخرج منها ونحن �أقوى �إرادة و�أم�ضى عزيمة،
و�أ�صمد ما نكون في وجه الباطل ،وفي وجه ك ّل من يريد الكيد
للإ�س�ل�ام والم�سلمين� .إنّ ق�ض ّية الإمام الح�سين Qلي�ست
حبي�سة ذلك المكان وذلك الزمان.
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•�إنّ �إقام���ة ه���ذه الذك���رى� ،إذا لم تك���ن �إحي���ا ًء لأمرهم ،فهي
حينئذ من هذه
حج���ة علينا ،وبالء علينا؛ لأ ّنن���ا بدل �أن نخرج ٍ
ّ
تتفج���ر براكين ثورة على الظل���م ،ف�إ ّننا
المجال����س ،ودموعنا ّ
نخ���رج لن�سير م���ع الظالمين ،ونم�ش���ي ف���ي ركاب الظالمين.
وخا�ص���ة �أنّ �أهل الكوفة بكوا على
حينئ ٍ���ذ نعلم �أ ّال قيمة للبكاء ّ
الح�سين ،بعد �أن ن ّفذوا جريمتهم.
•�إن ث���ورة الإم���ام الح�سين Qق���د �إحت ّلت مكانته���ا في قلب
الخل���ود .و�ستبقى ما بقي هذا الوجود ،ت�سير مع الإ�سالم جنب ًا
�إل���ى جنب؛ لأ ّنها قد احت�ضنت �أهداف الإ�سالم ،وكان الإ�سالم
يوم���ذاك في �أ�ش ّد الحاجة �إليها .و�إذا كان الإ�سالم بالنظر �إلى
الأدي���ان خال�صتها ،كان الإمام الح�سي���ن Qبالن�سبة �إليها
�ضمانتها.
المهدي | امتداد للثورة الحسين ّية:
ثورة اإلمام
ّ

المهدي |
•ي���زول الإ�ستغ���راب ،عندما نج���د في التاري���خ �أنّ
ّ

يعل���ن ثورته ،ويجعل �شعار ثورته «يا لث ��ارات جدّي الح�سين»؛
المهدي ،هي الف�صل الأخي���ر من ف�صول ثورة
ذلك لأنّ ث���ورة
ّ
ويفج���ر الثورة من
الح�سي���ن  .Qلذل���ك يعلنها ف���ي م ّكةّ ،
كربالء ،حيث �أُريق دم النب ّوة فيها.
•�إ ّنها حلقة في �سل�سل���ة ،فكذلك لو لم تخرج فاطمة خلف �أمير
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الم�ؤمنين ،تلك الخطوات من الدار �إلى الم�سجد ،لتنقذ ول ّيها،
لما خرجت زين���ب بعد ذلك ،مع الإمام الح�سين ،Qوبعد
الإمام الح�سين Qمن كربال �إلى الكوفة ،ومن الكوفة �إلى
ال�شام ،وهكذا من بلد �إلى بلد.

هجرة اإلمام الحسين Qامتداد لهجرة
النبي:P
ّ

•لق���د خرج الإمام الح�سين Qب�أهله م���ن المدينة �إلى م ّكة
خوف ًا من �آل �أبي �سفيان و�أعوانهم ،وخرج ج ّده مح ّمد من م ّكة
�إل���ى المدينة خوف ًا من �أبي �سفي���ان و�أعوانه .وبين الخروجين
�ست���ون عام ًا وانقر�ض مجد �أب���ي �سفيان على يدي مح ّمد بفتح
م ّك���ة ف���ي ب�ضع �سني���ن ،وانقر�ضت دول���ة �أبي �سفي���ان على يد
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• كم���ا �أ ّنه قد �آن للم�سلمين عا ّم���ة ،ال لل�شيعة فقط� ،أن يتّ�صلوا
بالح�سي���ن  Qات�ص���ا ًال عقائد ّي��� ًا ،ال �إت�ص���ا ًال عاطف ّي��� ًا،
ب����أن ي�ستعي���دوا �إل���ى �أذهانه���م و�أفكاره���م ذك���رى عا�شوراء،
لي�أخذوا من معطياته���ا  -وما �أكثرها!  -الدرو�س والعبر ،و�أن
يج ّن���دوا من هذه الذك���رى ،روح ًا ح�سين ّي���ة تقودهم في محنة
فل�سطي���ن ،وتخو����ض بهم ف���ي �ساحات معارك ال�ش���رف ،التي
خا�ضه���ا الح�سين  Qو�أهل بيته و�أ�صحابه ،لأ ّنه يجب على
الم�سلمي���ن �أن يكون لهم في ك ّل قطر م�سلم ،ح�سينٌ جديد �إذا
تع ّر�ض ذلك القطر لكربالء جديدة.
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ول���ده في �أق ّل من ث�ل�اث �سنين ،وقامت عل���ى �أنقا�ضها الدولة
المروان ّي���ة ،وانقر�ض���ت هي الأخرى في �أق ّل م���ن �ستين عام ًا،
و�أراح اهلل العباد والبالد من ظلمهم وجورهم.
•خرج بالن�ساء والأطف���ال ،ولو لم يخرج بهنّ لما ح�صل ال�سبي
والتنكيل ،بدون ذلك ال يح ّقق الهدف الذي �أراده وهو الق�ضاء
عل���ى دول���ة الظل���م ،وك�شف القن���اع ال���ذي ت�ستّرت ب���ه لخداع
الب�سط���اء م���ن النا�س ب�أنّ الدول���ة الأمو ّية دول���ة م�سلمة ،ولوال
الخ���روج بزين���ب و�أخ���وات زينب ،لم���ا ت�س ّنى له���ا �أن تقف في
مجل�س ابن زياد وفي مجل�س يزيد لتب ّين للر�أي العا ّم مبلغ عت ّو
ت�صب اللعنات على بني �أم ّية
القوم وظلمهم ،ولما ت�س ّنى لها �أن ّ
عل���ى ر�ؤو�س الأ�شهاد .وال قيم���ة للت�ضحية �إذا لم تولد العطاء،
ولقد �أ�سفرت ت�ضحية الح�سين Qعن �أكبر العطاء بخروج
الن�ساء ،فكان م���ن معطياتها �إقتالع عر����ش الأمو ّيين و�إيقاظ
النفو�س لإ ِّتباع الحقّ .
 -أدوار أهل البيتR

علي Qفي بداية الأمر حر�ص ًا على وحدة
•لقد �سكت الإمام ّ
الكلم���ة ،ولك ّنه في الوقت نف�س���ه كان يمنح الر�سالة والقائمين
عليه���ا �ص���واب الر�أي ،ون ّب���ه الغافلين �إلى مرك���زه من الدعوة
�إحتفاظ ًا بح ّقه.
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ال�سج���اد Qحافل���ة بالدع���اء وتوجيه
•تج���د حياة الإم���ام ّ
المجتم���ع الم�سل���م �إل���ى اهلل ،والظ���رف الذي عاي�ش���ه الإمام
ال�سج���اد م���ن �أ�ش ّد الظ���روف ق�س���اوة ومن �أجمعه���ا للحوادث
ّ
خا�صة...
والك���وارث على الم�سلمي���ن عا ّمة وعلى �أهل البي���ت ّ
الديني في
والدع���اء خير و�سيلة لن�شر تلك المثل وب���ثّ الوعي
ّ
النفو�س حيث �أو�شكت في ذل���ك الج ّو المظلم �أن تزول معرفة
الح���قّ من قلوب النا�س ،ول���م يبق للدين �أث���ر �إ ّال في �أفواههم
وعلى �أل�سنتهم...
• م�شى �أه���ل البيت Rمع الدين جنب ًا �إل���ى جنب يحوطونه
بالحماي���ة بم���ا يتّ�سع له �ص���در الزم���ان ،فهذا الإم���ام الباقر
 Qق���د ملأ حياته بن�شر علوم الر�سالة عن طريق الحديث
ومناظرة �أهل الب���دع و�أهل المذاهب الفا�سدة التي م ّهدت لها
تل���ك الع�صور المظلمة على �أل�سن���ة بع�ض ال�شيوخ الذين باعوا
دينه���م بدني���ا غيرهم .هكذا ينتق���ل الدور �إل���ى الإمام جعفر
ال�ص���ادق Qال���ذي �ساعدت���ه الظ���روف على ن�ش���ر العلوم
والمعارف من �شتّ���ى النواحي ،فلقد كان ع�صره ع�صر العلم،
والنا����س يومذاك قد وج���دوا من نفو�سه���م الإ�ستعداد الكامل
حب الدنيا
لتل ّقي العلوم من مدر�سة الإمام ،والنا�س و�إن تم ّكن ّ
م���ن نفو�سهم لكنّ العلم تبقى ل���ه مكانة في تلك النفو�س ،وهو
غير موجود عند �أولئك الذين تخ ّلفوا على الم�سلمين.
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•والحا�ص���ل �أنّ دور الأئ ّم���ة Rعل���ى الرغم م���ن �إق�صائهم
ع���ن الحك���م كان دور ًا م�شترك ًا في حماي���ة الر�سالة والعقيدة،
الم�سلح
وكانت الحالة عند البع�ض منهم ُت�ؤ ّدي �إلى الإ�صطدام ّ
علي والح�سين،L
ف���ي �سبيل حمايتها ،كما ّتم للإمامي���ن ّ
والإمتناع ع���ن الإ�صطدام الم�س ّلح من قب���ل الآخرين لإمتناع
الظروف عن تح ّملها لمثل هذا الإ�صطدام ،ولكنّ موقفهم و�إن
ال�سلبي �إ ّال �أ ّنه ب�صورته ال�سلب ّية كان يعطي ثمرة
اتخ���ذ الطابع
ّ
���ي من حيث �إنّ موقفهم ف���ي حالتي الإ�صطدام
العم���ل الإيجاب ّ
والمهادن���ة كان يعك����س تعاليم ر�سال���ة الإ�س�ل�ام وي�ؤ ّكد للر�أي
الع���ا ّم انحراف الحاكمين ع���ن تلك التعاليم ،وه���ذا هو �أكبر
ه ّمهم.
•وج���واب الإمام ال�ص���ادق Qللمن�صور لم���ا ا�ستدعاه هذا
الأخي���ر للإت�صال به �أ�سوة بغيره م���ن ال�شيوخ ،فيه ك ّل الداللة
عل���ى ق ّوة ال تتزعزع في معار�ضة �صلبة للحكم القائم �إذ يقول
ل���ه «� ّإن م ��ن �أراد الدني ��ا ال ين�صح ��ك ،وم ��ن �أراد الآخ ��رة ال 
ي�صحبك».
•وانظر �إلى قول الإمام مو�سى بن جعفر Qلهارون الع ّبا�سي
«�أنت �إمام الأج�سام ،و�أنا �إمام القلوب».
•�إنّ مهم���ة الأئ ّمة في جمي���ع �أدوارهم م ّد الر�سال���ة الإ�سالم ّية
الطبيعي
بالحي���اة وحمايتها م���ن الإنحراف ليبقى له���ا �أثرها
ّ
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ممت��� ّد ًا عب���ر الأجيال ،وهذا المعنى ال يكف���ي فيه القيام بثورة
م�سلح���ة؛ ذلك لأنّ تر�سيخ الحكم ال�صال���ح في الأر�ض يحتاج
���دي ي�ؤمن بالإمام �إيمان��� ًا مطلق ًا يكون
�إل���ى �إعداد جي�ش عقائ ّ
فيه دعامة للحكم ال�صحيح ويح ّقق للثورة القائمة مكا�سبها.
ّ
الحض على التد ّين
-

•ونخو�ض معركة الم�صير �ض ّد �أعداء اهلل والإن�سان ّية� ،أن يهاجر
ك ّل م ّنا �إلى نف�س���ه وي�س�ألها ماذا ق ّدمت لخو�ض هذه المعركة؟
�ضحت ف���ي �سبيلها؟ علينا �أن ن�أخ���ذ من معطيات هذه
وبم���اذا ّ
((( �سورة �آل عمران ،الآية.139 :
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•فم���ا على الم�سلمين في ه���ذا الج ّو الم�شح���ون بالغيوم� ،إ ّال �أن
ي�ستعيدوا �إل���ى �أذهانهم� ،صورة ح ّية م���ن �صور هذه الذكرى،
وي�ستفي���دوا من معطياته���ا ،لخو�ض المعركة م���ع العد ّو الذي
اعت���دى على مق ّد�ساتنا ،وا�ستلب م ّن���ا حر ّيتنا وكرامتنا .علينا
�أن نخو�ضها معرك ًة فا�صل���ة بالعرق والدم وال�سالح ،مع العد ّو
الغ���ادر ال���ذي ال يعرف ال�س�ل�ام القائم على الع���دل ،والحر ّية
والم�ساواة .والم�سلمون الي���وم ،يطالبهم دينهم في �شتّى بقاع
الأر����ض �أن يكونوا �أقوي���اء ،و�أن يحاربوا موا�ض���ع ال�ضعف من
نفو�سه���م ،حتّى ال يهن���وا وال ي�ست�سلموا }ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ{(((.
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الذكرى ،ما ينفعنا في حياتنا الحا�ضرة .والجدير بالم�سلمين
اليوم� ،أن يم ّثلوا نف�س الدور الذي م ّثله �أولئك ،بالفناء في ذات
الحقّ الذي ترجموه �إلى �أعمال قائمة على الوفاء لدين اهلل ،و�أن
تعي����ش تلك المبادئ والقيم في نفو�سه���م و�أفكارهم ،وال �س ّيما
وهم يخو�ضون معركة الم�صير �ض ّد �أعداء اهلل والإن�سان ّية.
ال�شاب طريق���ان  :طريق الخل���ود والبقاء ،وطريق
•�أمام���ك �أ ّيه���ا ّ
الزوال والفناء .وال�شباب الواعي �سوف يجعل من الإمام الح�سين
 Qقدوة �صالحة فال يختار غير طريق الح�سين ،طريق ّ
الحق
والعدال���ة والع ّزة والكرامة ،و�أ ّما ال�شباب الذي ال يف ّكر ب�أكثر م ّما
تمليه عليه ملذاته و�شهواته فقد �آثر �أن ي�سلك طريق يزيد.
الطف مدر�سة تخ ّ
•�إنّ حادثة ّ
���ط للأجيال المتعاقبة نهج ًا وح ّب ًا
ق�صة هي رم���ز للبطولة
يعم���ره الإيم���ان ال�صادق وتتم ّث���ل فيه ّ
والإباء ال تجد لها مثي ًال في تاريخ الأبطال الأباة ،فقد �أخرجت
للنا�س نموذج ًا فري���د ًا في عالم الت�ضحية ،تلك الت�ضحية التي
خرقت بمعجزاتها �س ّنة الحياة وقلبت �س ّلم التط ّور وراحت تهز�أ
بالخطوب وت�سخر بالحياة �إذا �ساد فيها الظلم وانت�شر الجور.
 -الجهاد ومواجهة األفكار اإللحاد ّية والمنحرفة

•الآن نح���ن ن�ستطي���ع �أن نرح���ل م���ع الإم���ام الح�سي���ن،Q
ونكون معه� ،إذا تم ّثلنا ثورة الإمام الح�سين Qفي �أفكارنا
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وقلوبنا ،وعملنا بمغزاها ومرماه���ا .وال نقت�صر على الدموع،
وعلى البكاء ،بل �إنّ هذه الدموع يجب �أن تكون ثورة على الظلم
والظالمين.
•واهلل �إ ّن���ك �إن تن ّكبت طري���ق الإمام الح�سي���ن ،Qو�سرت
ف���ي غي���ر طريق الإم���ام الح�سين ،Qتكون كم���ن هدر دم
غال
الإم���ام الح�سينQ؛ لأنّ الإم���ام الح�سين Qدمه ٍ
�أ ّيها الم�سلم���ون الم�ؤمنون .الإمام الح�سين� Qسقى الحقّ
بدمه .فال ت�ض ّيعوا هذا الدم فتتركوا الحقّ .

•ال تنظ���روا �إل���ى الدين من زاوي���ة المتد ّينين ،ف����إنّ المتد ّينين
�ش���يء والدي���ن �شيء �آخر ،م���ن �أين عرفت الدي���ن حتّى رميته
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خا�صة �أنتم �أ ّيه���ا ال�شيعة �أحدق
•�أنظروا ،الخط���ر �أحدق بكمّ ،
َ
م�ستقبل زاهر ًا
بك���م .واهلل ال خال�ص لكم ،وال نجاة لك���م ،وال
لك���م� ،إ ّال �أنّ تتّ�صل���وا بالإمام الح�سي���ن Qوت�ستظ ّلوا بظ ّل
نظام مح ّمد بن عبد اهلل.P
•ف�إذ ًا نحن في هذا الزمان ،مدع ّوون لأن نكون من جند الحقّ .
وم���ا ه���ذه المجال����س �إ ّال محاولة م���ن المح���اوالت ،لأن نج ّند
منه���ا روح ًا ح�سين ّية تقودنا في محنتن���ا ،وفي �ساحات معارك
ال�ش���رف ،الت���ي يقف فيها الح���قّ في وجه الباط���ل .ف�إذ ًا نحن
ن�ستطيع الآن �أن نكون جنود ًا للح�سين بالمحافظة على ما بذل
الإمام الح�سين Qدمه في �سبيله.
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بجهلك؟ ال تنظر �إلى الدين من زاوية الم�ص ّلين وال�صائمين،
تق���ول ي�ص ّلون وي�صومون ويكذبون ويفعل���ون المنكرات .ه�ؤالء
م���ا �ص ّلوا وال �صاموا ،ولي�س العيب في ال�صالة� ،إنما العيب في
الم�ص ّلين.
•اهلل �أقام لك �أ ّيها الإن�سان حفلة تكريم بين مالئكته المق ّربين
و�أمره���م بال�سجود لك ،فلماذا ّ
تلوث �شرف �إن�سان ّيتك ؟ لماذا
تم ّرغ كرامتك بوحل الأر�ض ؟
•كلم���ة (اهلل �أكب���ر) تحم���ل �صرخة عالي���ة في وج���ه ك ّل متك ّبر
ب����أنّ اهلل �أكب���ر منه ,كلم���ة (اهلل �أكبر) تنفخ في���ك روح العزّة
والكبرياء والكرامة ،فال تكون عبد ًا ،وال م�ستع َمر ًا ،وال مذنب ًا،
ال تركع �إال هلل ،وال تحني هامتك �إال هلل.
• يقول���ون �إنّ الدي���ن قيد .هو قيد لأي �ش���يء ؟ قيد لحيوان ّيتك،
حت���ى ال تنج���رف مع اله���وى ،وتتم ّلكك الرغب���ات .هل هو قيد
للإن�سان ّية؟ �إ ّنه ما ج���اء �إ ّال ليدعم الإن�سان ّية ،التي ت�أبى عليك
�أن تنجرف مع الهوى.
���م الظلم �إ ّال بالبعد عن
• ف ّك���روا �أنه م���ا انت�شر الف�ساد ،وما ع ّ
اهلل .عندم���ا يبتع���د الإن�سان عن اهلل وعن ذك���ر الموت ف�إ ّنه
ي�ص���در عنه ك ّل �شيء .ك ّل �شيء يرقى �إليه ّ
ال�شك �إ ّال الموت..
تزعموا
•الآن �أن���ت عندما تم�شي وراء واح���د من ه�ؤالء الذين ّ
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ال�ش���ارع الي���وم� ،أنظر ما ه���ي غايته ،هل �صحي���ح �أ ّنه طالب
ح���قّ ؟ هل �صحي���ح �أنّ قلبه محروق على ال�شع���ب كما ي ّدعي؟
نحن نطالبك���م ب�أن يكون لكم الوعي الكاف���ي فتحا�سبوا ،وال
تنحرف���وا وتنجرف���وا وراء عواطفك���م ،ف ّكروا قب���ل �أن تنقلوا
�أقدامك���م.
���م ذهبت���م من بي���ن �أيدين���ا ؟ ِل َم تن ّكرت���م للدين؟ م���ا الذي
• ِل َ
وجدتموه في الدين؟ تعالوا نجل�س على طاولة.
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•لقد جاء الإنحراف اليوم ،ودخل البيوت ،ب�إ�سم الثقافة ،ب�إ�سم
الح�ضارة ،وهي ح�ض���ارة ماد ّية ،ولكن �أين �أ�صبح الإن�سان في
ظ��� ّل ه���ذه الح�ضارة ؟ هل حفظ���ت لك هذه الح�ض���ارة �أمنك
وا�ستقرارك �أ ّيها الم�سكين؟
•�إنّ م���ا ن�شهده الي���وم من �إنعدام الأمن والإ�ستق���رار ،ما هو �إ ّال
نتيج���ة لما جاءتنا ب���ه الح�ضارة الغرب ّية ،وه���ي فوق ذلك ،ما
ج���اءت �إ ّال لتق�ضي على دينك ،وعل���ى ارتباطك باهلل؛ لأ ّنك ما
دمت مرتبط ًا باهلل فلن يقووا عليك .هم �أ�ضعف ما يكونون في
جنب اهلل.
•ه���ذا �إذا كان المع ّل���م م�ستقيم��� ًا .ولك���ن تعال وانظ���ر �إذا كان
���ي �أنّ �أحده���م ي�أتي �إل���ى التلميذ ويعده
�شيوع ّي��� ًا ،لق���د ُنقل �إل ّ
بترفيعه في الإمتحان �إذا �صار �شيوع ّي ًا.
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•�إ ّنني �أقول لكم الآن� ،إنّ القريب العاجل �سوف يك�شف لكم عن
وحينئذ �ستعي�ش���ون نقطة تح ّول ،قهر ًا
حقيقة ه���ذه الأحزاب،
ٍ
عنكم� ،شئت���م �أم �أبيتم .وال �أريد �أن �أف�ضي الآن بما عندي من
المعلومات الجديدة.
•لق���د تب ّدل���ت المقايي�س في هذا الي���وم ب�إ�سم المدن ّي���ة ،ب�إ�سم
الثقافة ،ب�إ�سم الح�ضارة� ،أنظر �إلى هذه الألفاظ الحلوة كيف
ي�ستغ ّلونها ،كما جاءوا ف���ي العراق يوم ًا ب�إ�صطالح «الإ�صالح
الزراع � ّ�ي» ون ّف���ذوا من خالل���ه ما �أرادوا  :ههن���ا �أي�ض ًا مدن ّية،
ثقافة ،ح�ضارة ،ليخدعوا الب�سطاء.
•�إنّ ن�ص���رة الح���قّ ال تقت�صر على ميادين الجه���اد ،حيث تدور
المعرك���ة بي���ن الم�سلمي���ن وخ�صومه���م ،و�إ ّنم���ا تتع ّداه���ا �إلى
حياتن���ا اليوم ّية و�أعمالنا في بيتنا ،ومع �إخواننا ،ومع المجتمع
م���ن حولنا .لأ ّننا �إذا لم نجاه���د الباطل في نفو�سنا ،ون�ستنكر
الظلم ف���ي نفو�سنا ،و�إذا لم ينت�صر الح���قّ في داخل نفو�سنا،
فال يمكن �أن نل ّبي دعوة الحقّ في ميادين الجهاد .
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خطبة حول:
المحمديّة
الثورة الحسينيّة امتداد للدعوة
ّ

(((

ت��ع��ال��ي َ��ت م���ن ُم���ف���زع للخطوب
ت���ل ُ
���وذ ال����ده����و ُر ف���مِ ���نْ ُ���س َّ��ج ٍ��د
���ش��م��م��تُ ث َ
الن�سيم
�����راك ف��ه َّ��ب
ُ
وع��� َّف���رتُ خ��� ّدي بحيث ا���س��ت��راح
ت��م��ث��ل��تُ ي���وم���ك ف����ي خ���اط���ري
وم�������اذا �أرو ُع م����ن �أن ي��ك��ون
و�أن ت��ت��ق��ي دون م����ا ت���رت����أي
تطعم ال��م��وتَ خي َر البنين
وان
َ
وخ���ي��� َر ب��ن��ي ال ِّأم م���ن ه��ا���ش ٍ��م

ن�����س��ي ُ��م ال����ك����رام���� ِة م����ن ب��ل��ق�� ِع
خ������� ٌّد ت�����ف����� ّرى ول�������م ي�������ض���ر ِع
وردّدتُ ���ص��وت��ك ف���ي م�سمعي
ل��ح�� ُم��ك وق���ف��� ًا ع��ل��ى ال��م��ب�����ض�� ِع
���ض��م��ي��رك ب���الأ����س���ل ال�������ش��� َّر ِع
م���ن الأك���ه���ل���ي���ن �إل�����ى ال َّ
���ر����ض��� ِع
()2
وخ���ي��� َر ب��ن��ي ال ِأب م���ن ُت��� َّب��� ِع

((( �آخر خطبة ح�سينية له� ،ألقاهافي م�سجد الغبيري يوم  10محرم  1401هـ الموافق لعام  1980م
�أي قبل �شهر من رحيله.
((( مقطع من ق�صيدة لل�شاعر العراقي الجواهري.
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ف��ي��ا �أ ّي��ه��ا ال��وت�� ُر ف��ي الخالدين
��ام
وي���ا ع��ظ�� َة ال��ط��ام��ح��ي��نَ ال�� ِع��ظ ِ

ف�������� ّذ ًا �إل������ى الآن ل����م ي�����ش��ف�� ِع
����ده����م ُق���� َّن���� ِع
ل�َّل�اَّ ه���ي���ن ع����ن غ ِ
وب��������ورك ق����ب���� ُرك م����ن م���ف���ز ِع
ع���ل���ى ج���ان���ب���ي��� ِه وم������ن ُر َّك�������� ِع
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الإم���ام الح�سين Qمعج���زة الأجيال ،الإم���ام الح�سينQ

معج���زة مح ّمد ،Pالإم���ام الح�سين Qمعجزة الق���ر�آن ،الإمام
الح�سي���ن Qمعجزة الدي���ن ،ولك �أن تق���ول �إنّ معجزة الدين هي
الق���ر�آن ،ولكن �أقول لكم ثقوا �أ ّنه ل���وال الح�سين ،لم يكن هناك قر�آن،
وال �سمعت ذكر ًا لمح ّمد ،وال ذكر ًا للدين ،بل وال ذكر ًا هلل في الأر�ض.
يح���قّ لن���ا بهذه المنا�سب���ة �أن نفتخ���ر ،و�أن نعت ّز بالإنتم���اء والوالء
للح�سي���ن  .Qيح���قّ لنا �أن نرفع ر�ؤو�سنا عالي��� ًا ،ال �أن ننتظر بهذه
المجرد الذي
المنا�سبة ،الإقت�ص���ار على البكاء والنحيب .ف�إن البكاء ّ
يتفجر ث���ورة على الظل���م والظالمين ،الإمام
ال يدف���ع �إل���ى العمل ،وال ّ
الح�سين Qنف�سه يبر�أ منه.
�أ ّيه���ا الإخوة ،ق���د ت�ستغربون �أن يكون هذا الي���وم جدير ًا بالإعتزاز
والتقدير والفرح ،به���ذا الإنتماء ،حتى ولو كان هناك بكاء ،وال عجب
لأن م���ن البكاء ما يكون فيه الع ّز والفخر للباكي ،حيث يبكي على مثل
الح�سي���ن Q؛ ذل���ك لأنّ الإن�سان ،ق���د يبكي عندم���ا يتع ّرف على
ق����ص اهلل تعالى من �أمر بع�ض �أهل الكتاب ،حيث قال ع ّز
الح���قّ  ،كما ّ
م���ن قائل }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭟ{(((.
ﭜﭝﭞ ِ
�أ ّيه���ا الإخ���وة� ،إنّ موق���ف الح�سي���ن � Qأعاد للإ�س�ل�ام عزّته
وكرامته و�أعاد لمح ّمدPوجوده .وال ّ
النبيPقد ع ّبر عن
�شك ب�أنّ ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.83 :
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ذل���ك �أح�سن تعبير ،عندم���ا قال(ح�سين م ّني و�أنا م���ن ح�سين� ،أحب
النبي�Pأع ّد الإمام الح�سين Qلر�سالة
اهلل م���ن � ّ
أحب ح�سين ًا)ّ .
م�ستقبل���ة ،ت�شابه ر�سالته الحا�ضرة ،عندما �أطلق هذه الكلمة ،ومعنى
ه���ذه الكلمة �أنّ الح�سين  Qيتم ّثل بوج���وده وجود ج ّده ،بمعنى �أنّ
النبي
للح�سي���ن وجودين :وج���ود ّا قائم ًا في ذات���ه ،ووجود ًا قائم��� ًا في ّ
مح ّم���د  .Pكما �أنّ للنب���ي وجودين :الوج���ود الأ ّول وجوده في ذاته،
والثاني وجوده ب�سبطه الح�سين .Q

يحقّ لنا �أن يه ّنئ واحدن���ا الآخر بهذه المنا�سبة ،ولع ّلك ت�ستغرب،
القزويني  -رحمه اهلل � -أ�شار �إلى هذه الظاهرة
�أقول �إنّ ذلك ال�س ّيد
ّ
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���ي (Pح�سين م ّن���ي) ال يعني �أ ّنه م���ن مح ّمد
وعندم���ا ق���ال النب ّ
ال�شخ�ص���ي ،و�إ ّنم���ا يعني �أ ّنه من مح ّم���د الر�سول .يف�س��� ّره قوله (و�أنا
ّ
م���ن ح�سين) لأنّ الوالدة من الجانبي���ن والدة روح ّية ال والدة ج�سم ّية.
���ي Pر�أى �أنّ ف���ي الإم���ام الح�سي���ن Qامتداد ًا
ومعن���اه �أنّ النب ّ
النبي لم يقل ح�س���ن م ّني و�أنا من ح�سن،
لوج���وده وامتداد ًا لر�سالتهّ .
إخت�ص الإمام الح�سين Qبهذه
فلو كان يعني الوالدة الج�سم ّية لما � ّ
النبي� ،إل���ى �أنّ ثورة الإمام الح�سين� Qستعيد
ال���والدة� ،إ ّنما �أ�شار ّ
للدي���ن وجوده ،و�إذا عاد الدي���ن �إلى الوجود ،عاد مح ّم���د �إلى الحياة
م���ن جديد؛ لأنّ حياة العظماء بحي���اة مبادئهم ،ال بحياة �أ�شخا�صهم.
ول���ذا يولد الإن�سان م ّرتين :الم ّرة الأولى عندما يكتحل بمر�آة الوجود،
والوالدة الثانية عندما يزدهر الوجود.
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حيث قال بهذه المنا�سبة:
َ
يهنيك ما �أ�صبحوا ب ِه
ح�سن
�أبا ٍ
لأورث��ت��ه��م م��ج��د ًا وم��ا ك��ان حبو ًة

��ام ال��م���آت ُ��م
و�إن ك��ان للقتلى ُت��ق ُ
ولكنّ ر�سم ًا في َ
بنيك المكارم

يخ�ص �أهل
�أ ّيه���ا الإخ���وان .ق�ضت حكمة اهلل �سبحانه وتعال���ى� ،أن ّ
تخ�ص
الأر����ض بفي�ض من وحي���ه .وعائدة هذا الوحي وفائدت���ه� ،إنما ّ
الإن�س���ان دون �س���واه ،فكانت الر�س���االت .وانتهى �أم���ر الر�ساالت �إلى
الإ�سالم ،وقد ُختمت الر�ساالت بالإ�سالم .ولقد ُقدِّ ر لر�سالة الإ�سالم
بعلي وبنيه ،ف�إذ ًا الإمامة
�أن تنتظمه���ا حلقة من الإمامة ،يتم ّثل دورها ّ
ج���زء مك ّمل للنب ّوة .وال ّ
�شك ب�أنّ هذه الإمامة �إ ّنما ق ّدرت و ُفر�ضت من
العه���د الأ ّول الذي منحته الر�سالة لأبي الأنبي���اء �إبراهيم عندما قال
} ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{(((.
ه���ذه الإمامة قد انتظمت ر�سالة النب���وة منذ العهد الأ ّول ،و�شهادة
الإم���ام الح�سين Qجزء م���ن الر�سالة ك�إمامت���ه .فالح�سين عم ٌد
م���ن �أعمدة الر�سال���ة ،و�شهادته ج���زء مت ّمم للر�سال���ة ك�إمامته .ولك
�أن تق���ول وكيف ذلك؟� .أقول �إنّ اهلل �سبحان���ه وتعالى ل ّما �أم ّد الأر�ض
بر�س���االت ال�سماء ب�سخاء� ،أراد من �أهل الأر����ض �أن يق ّدموا بين يدي
الر�سالة الفداء؛ لأنّ الر�سال ّية ال ت�ستق ّر ،وال ت�أخذ مكانها في الأر�ض،
�إ ّال بت�ضحية ت�شابه في العمق ،عظمة الر�سالة .ولذلك ينبغي �أن يق ّدم
((( �سورة البقرة ،الآية.124 :
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أحب خلقه �إليه ت�ضحية بين يدي ر�سالته لكي ت�ستق ّر وتدوم.
� ّ
النبي ،ونفح���ه بتلك الكلمة
ف����إذ ًا ،الح�سي���ن  Qعندما �أح ّب���ه ّ
الق ّيم���ة� ،إ ّنم���ا يعن���ي �أنّ الح�سين  Qه���و الم َّدخ���ر لأن يق ّدم من
نبي �شهيد،
الت�ضحي���ات ما لم يق ّدمه �أحد م���ن الأنبياء .و�إذا كان لك ّل ّ
ولك ّل ر�سالة ذبيح ،ف�إنّ معركة كربال قد ق ّدمت للدين �أكثر من �شهيد
واكثر من ذبيح.

ولذل���ك ل���ن تنتهي �أه���داف ثورة الح�سي���ن ،ما دام ف���ي الكون حقّ
وباط���ل ،وما دام ف���ي الكون ظالم ومظل���وم ،وما دام ف���ي الكون فقير
وغني وطريد ،ف�إنّ ثورة الإمام الح�سين Qتبقى قائمة في النفو�س
ّ
والأف���كار والعق���ول ،وال ينتهي دورها �إ ّال ب�أن تختف���ي هذه الظواهر من
���دي �آل مح ّمد
الوج���ود .ول���ن تختفي ه���ذه من الوج���ود� ،إ ّال بخروج مه ّ
 .Pوحينئ ٍ���ذ تنتهي ،وال نقيم عا�شوراء بع���د ذلك ،لأنّ ر�سالة الإمام
الح�سي���ن Qتكون ق���د ح ّققت �أهدافها ،وحيث تح ّق���ق ثورة الإمام
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ولذلك لم تعد ثورة الإم���ام الح�سين Qثورة �شخ�ص ّية فرد ّية،
فان،
لكي يق���ال انتهى زمانها ،وم�ض���ى دورها ،لأ ّنها ارتبط���ت ب�شيء ٍ
الإن�س���ان �إذا كان���ت حياته في �سبيل ما ال ينته���ي ،ف�ستدوم له الحياة.
�أ ّم���ا �إذا كانت حياته ف���ي �سبيل ما ينتهي ،فال ّ
�شك ب����أن حياته تنتهي
�ضحى في �سبيل الدين،
ب�إنتهاء ما �أوقف حياته عليه .فالح�سين حيث ّ
فق���د ارتبطت ثورته بالدين ،ولذلك �ستبقى ثورته ،و�ست�ستم ُّر ثورة في
النفو�س على النفو�س لتهذيبها ،وثورة على الظلم لإزالته من الوجود.
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فحينئذ ال يبقى لها مح ّل من الوجود.
الح�سين� Qأهدافها
ٍ
ول�س���وف يب���د�أ مح ّمد الأخي���ر دوره ،م���ن حيث انته���ى دور مح ّمد
ن�صت على
الأ ّول ،لأ ّنه هو الم ّدخ���ر لإقامة موازين الحقّ والعدل ،كما ّ
ذل���ك الآية الكريمة }ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
إ�سالمي على الأديان
ﭨﭩﭪ ﭫ{((( .وظه���ور الدي���ن ال
ّ
بمهدي �آل مح ّمد.
ك ّلها ،لن يكون �إ ّال
ّ
المهدي|
ومن هنا يزول الإ�ستغراب ،عندما نجد في التاريخ �أنّ
ّ

يعلن ثورته ،ويجعل �شعار ثورته (يا لثارات ج ّدي الح�سين)؛ ذلك لأنّ
المهدي ،هي الف�صل الأخير م���ن ف�صول ثورة الح�سين .Q
ث���ورة
ّ
ويفجر الثورة من كربالء ،حيث �أُريق دم النب ّوة
لذلك يعلنها في م ّكةّ ،
فيها.
�إذ ًا ،م���ا فائدة �إقامة هذه الذكرى بالن�سبة �إلينا؟ �إنّ فائدتها تعود
�إلين���ا ب�أن ننظر �إلى �أنف�سن���ا كم�سلمين ،وال �س ّيما في هذا اليوم ،حيث
�آن لنا ونحن نم ّر بمرحلة من �أق�سى مراحل الحياة �أن نتّ�صل بالح�سين
ات�صا ًال عقائد ّي ًا ،ال عاطف ّي ًا ،ب�أن ن�ستعيد في �أفكارنا ذكرى عا�شوراء،
فن�أخ���ذ من معطياتها ،وما �أكثرها! ،ن�أخذ الدرو�س والعبر .و�أن نج ّند
من ه���ذه الذكرى روح ًا ح�سين ّية ،تقودنا في محنة فل�سطين ،وتخو�ض
بنا في �ساحات مع���ارك ال�شرف ،التي خا�ضها الإمام الح�سينQ
و�أه���ل بيته Rو�أ�صحابه .تخو�ض بنا في معركتنا الإ�سالم ّية اليوم
((( �سورة التوبة ،الآية.33 :
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�إنّ ذكرى الإمام الح�سين Qتط ّورت مع الأيام ،و�سيعيها الجيل
الآتي �أكثر مما وعاها جيل اليوم ،و�ست�ستم ّر وت�ستم ّر حتى ال يكون لغير
مبادئه���ا في الأر�ض �سلطان ،علينا �أن نحاف���ظ على هذا الدين الذي
دعان���ا الح�سين  Qلن�صرت���ه ،عندما �أعلنها �صرخ���ة مد ّوية يوم
عا�شوراء ،حيث طلب النا�ص���ر ،والح�سين لم يطلب النا�صر لت�س ّلم له
الحياة ،الإمام الح�سي���ن Qما جاء �إلى كربالء لت�س ّلم له الحياة،
و�إ ّنما �أراد �أن ت�س ّلم لدين ج ّده الحياة.
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حيث تعلمون .علينا �أن نج ّند من هذه الذكرى ،روح ًا ح�سين ّية ،تدفعنا
�إلى العمل من �أجل الدين ،ومن �أجل الدين وحده ،لأنّ الإمام الح�سين
� Qإ ّنما كان فدا ًء لهذا الدين.
ولع ّل���ك تت�س���اءل� :أ ّنه م���ا �أُنزل الدي���ن� ،إ ّال لخير الإن�س���ان و�سعادة
الإن�س���ان ،وكل م���ا في الكون هو لخي���ر الإن�سان ،وم�صلح���ة الإن�سان،
ي�ضحي في �سبيل الدي���ن؟ �إذا كان ك ّل
فلم���اذا ُيطلب من الإن�س���ان �أن ّ
ي�ضح���ي الإن�سان بنف�سه في
�ش���يء في الوجود لأج���ل الإن�سان ،فلماذا ّ
�سبي���ل الدين؟ نقول� :إنّ الدين �إ ّنما �أُن���زل �إلى الأر�ض من �أجل كرامة
الإن�س���ان و�سعادة الإن�سان ،ف�إذا تع ّر����ض الدين للخطر ،فقد تع ّر�ضت
وحينئذ يدور الأم���ر بين �أن يعي�ش
كرام���ة الإن�سان و�سعادت���ه للخطر،
ٍ
الإن�س���ان في الحي���اة بال �سع���ادة وكرام���ة� ،أو يموت ف���ي �سبيل عزّته
وكرامت���ه .والإن�سان الذي يحافظ على خ�صائ����ص �إن�سان ّيته ،يرى �أن
الموت خير �ألف م ّرة مع الع ّز من الحياة مع ّ
الذل.
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�إ ّنم���ا �أر�سله���ا �صرخة مد ّوي���ة عبر الأجي���ال ،ليدعون���ا �إلى ن�صرة
و�ضحى في �سبيل���ه ،وفداه بدم���ه ،وتلك الدماء
المب���د�أ الذي ن�ص���ره ّ
الزك ّي���ة من �أهل بيته و�أ�صحابه ،الت���ي �سقى بها �أر�ض كربال ،والتي ال
تزال طر ّية ،تهي���ب بالم�سلمين �إلى الحفاظ على الدين ،و�إعالء كلمة
الحقّ في الأر�ض.
�أ ّيه���ا الم�ؤمنون� ،أ ّيها الإخوة ،نحن في هذه المنا�سبة �أحوج ما نكون
لأن نتف ّه���م مغزاه���ا وم�ؤ ّداه���ا .الح�سين  Qجاهد �إل���ى �آخر قطرة
من دم���ه ،وف�صلوا ر�أ�سه عن ج�سده ،وك�أ ّنه ُي���راد للر�أ�س �أن ي�ؤ ّدي دوره
ً
منف�ص�ل�ا عن الج�سد �أي�ض��� ًا .لقد ق َّدم الر�أ�س ف���ي الكوفة وفي ال�شام،
مظاه���رة �شعب ّية تلتها ث���ورة فكر ّي���ة .يح ّدثنا زيد بن �أرق���م �أ ّنهم حين
�أدخلوا ال�سبايا �إلى الكوفة (م ّروا بدار كنت في رو�شن فيه ،فلما حاذاني
الر�أ�س �سمعته يتلو هذه الآية }ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌ{((( .ف�ضرب���ت ر�أ�س���ي بالرو�ش���ن فقل���ت :ي���ا ب���ن
ر�سول اهلل ،ر�أ�س���ك واهلل �أعجب و�أعجب) .وكذلك ظهرت له معجزات
باهرات ،في الطريق وفي ال�شام �أي�ض ًا.
و�إ ّنم���ا كان الغر�ض من هذا الف�صل المق��� ّدر في علم اهلل �سبحانه
وتعالى� ،أ ّنه ج���اء الر�أ�س �إلى ال�شام ،ليعلم طغاة �أهل ال�شام ،ب�أنّ تلك
الم�صاح���ف التي ُرفعت ي���وم �صفين ،ما كان الغر�ض منها �إ ّال �أن ُيرفع
ر�أ�س الح�سين  .Qبعد ع�شرين عام ًا جاء الر�أ�س ليفهمهم ،لأ ّنهم
((( �سورة الكهف ،الآية.9 :
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لم يفهم���وا يومذاك ،ولم ي�سمع���وا كلمة الإمام �أمي���ر الم�ؤمنين ب�أّنها
كلم���ة حقّ ي���راد بها باطل .ج���اء الر�أ�س ليفهمه���م �أنّ الغاية من حمل
تل���ك الم�صاحف هي حمل ر�أ�س الح�سين  .Qولقد �أ�شار �إلى هذه
أزري رحمه اهلل بقوله:
الظاهرة ال ّ
رماحهم
حملت ب�صفين
ْ
َ
الكتاب ُ

ل��ي��ك��ون ر� ُأ����س َ
���ك ب��ع��ده��ا محموال

حرب منك ما
لو لم َت َن ْل �أحقا ُد ٍ

ج����ر�أ ال��ول��ي�� ُد ف���م���زّق ال��ت��ن��زي�لا

���ب
ق����د ورث ْ
�������ت م����ن � ِّأم����ه����ا زي���ن ٌ

ك��� َّل ال����ذي ج���رى ع��ل��ي��ه��ا و���ص��ار

وزادت ال���ب���ن���تُ ع���ل���ى �أ ّم���ه���ا

م��ن داره���ا ُت��ه��دى �إل���ى ���ش�� ّر دار

�إذ ًا حلق���ات م�ستم ّرة ف���ي �سل�سلة معركة الح���قّ والباطل ،و�ستبقى
ثورة الإمام الح�سين Qقائمة و�ستنت�شر وتنت�شر وتتّ�سع ،بمقت�ضى
النبي �أخبر بما يجري
الحديث الوارد عن نب ّينا مح ّمد  ،Pحيث �إنّ ّ
على الح�سين.
النبي ،P
يق���ول التاريخ :كان الإمام الح�سي���ن Qفي حجر ّ
النبي يبكي
وه���و طفل ،فدخل���ت عليه �أ ُّم���ه فاطمة ،Oفوج���دت ّ
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�إنه���ا حلق���ة في �سل�سل���ة ،فكذلك لو ل���م تخرج فاطم���ة خلف �أمير
الم�ؤمني���ن ،تلك الخط���وات من الدار �إلى الم�سج���د ،لتنقذ ول ّيها ،لما
خرجت زينب بعد ذلك ،مع الح�سين ،وبعد الإمام الح�سين Qمن
كرب�ل�ا �إلى الكوفة ،وم���ن الكوفة �إلى ال�شام ،وهكذا م���ن بلد �إلى بلد.
�أ�شار ال�شاعر �إلى هذه الظاهرة فقال:
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والح�سي���ن في حجره ،فقالت له :يا �أبه ،م���ا يبكيك؟ قال :يا فاطمة
 ،Oخ���رج من عن���دي جبرئي���ل �آنف��� ًا و�أخبرني �أنّ ول���دي هذا،
ُيقت���ل ف���ي �أر�ض من الع���راق ،يقال له���ا كربال .قالت :ي���ا �أبه ،ومن
يقتل���ه؟ قال� :شرار �أ ّمتي ،وهم مع ذلك يرج���ون �شفاعتي ،ال �أنالهم
���م قالت :ومتى يكون ذل���ك؟ قال :في
اهلل �شفاعت���ي ي���وم القيامة .ث ّ
خال م ّني ومنك وم���ن �أبيه ومن �أخيه .قال���ت� :إذ ًا فمن يقيم
زم ٍ
���ان ٍ
ع���زاء ولدي؟ ق���ال� :أب�ش���ري ي���ا فاطم���ة� ،Oإنّ اهلل �سيخلق له
�شيع���ة طاهري���ن مط ّهرين ،يقيمون له ع���زاءه عام ًا بعد عام ،وجي ًال
بع���د جي���ل ،و�سيجهد �أعداء اهلل في محو ذلك ،ف�ل�ا يزداد �إ ّال �سم ّو ًا
وانت�ش���ار ًا.
النبي ،Pوهو ال�صادق
وهك���ذا نرى ب�أ ّم العين ،ت�صديق حدي���ث ّ
الأمي���ن .هذه المجال�س اتّ�سعت واتّ�سعت وانت�شرت .وقلنا �ستبقى ثورة
مهدي �آل مح ّمد.
الح�سين ،تغلي في النفو�س� ،إلى �أن يح ّقق الأمل ّ
���ي �أنّ الوق���ت �ض ّيق ولم يبق م���ن الوقت ما
�أ ّيه���ا الإخ���وان ،يع ّز عل ّ
يتّ�س���ع للقول الذي �أرت�ضيه� ،أ ّيها الإخوان ،ال ّ
نرخ�ص دم الح�سين ،دم
غال ،دم الإمام الح�سين� Qأزكى الدماء.
الإم���ام الح�سينٍ Q
اهلل ق��� ّدم لدين���ه �أطهر �ضح ّي���ة و�أزكى دم في الأر����ض ،ومعاذ اهلل �أن
تكون �ضحايا الدين غي���ر قد�س ّية ،وغير زك ّية� ،إنّ الدين منذ القديم،
ق ّدم ال�ضحايا الكثيرة ،ولكنّ ال�ضحايا التي ق ّدمها �س ّيد ال�شهادء ،هي
�أعظم و�أعظم.
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وال �ش ّ
���ك ب����أنّ الإمام الح�سين Qقد ورث ه���ذه الت�ضحية ،عن
�آبائ���ه .بل في الحقيقة ،حكى ت�ضحي���ة �إبراهيم ،عندما امتحنه اهلل،
ي�ضح���ي بنف�س���ه ،فا�ستع ّد
ب����أن يب���ذل ماله ف���ي �سبيله فق ّدم���ه ،وب�أن ّ
للت�ضحية ،وب�أن يذبح ولده ،فا�ستع ّد لذبحه ،ولكنّ ال�سماء قد تدخ ّلت،
ف���ي ذبح ولده �إ�سماعيل ،فق ّدمت له الفداء� .أ ّما الح�سين ،فلم ّ
تتدخل
ال�سماء بذبحه ،حتّ���ى كان بنف�سه هو الفداء .لذلك يخاطبه ال�شاعر،
وال عجب فهذه الثمرة من تلك ال�شجرة:
�أ ّيها الإخوان ،هذا اليوم هو الأخير ،و�أ�س�أل اهلل �أن يعيد علينا هذه
الذك���رى ،والإ�سالم قد بلغ العزّة والمنعة ،ببرك���ة الثورة الإيران ّية� ،إن
الخميني ،ن�س����أل اهلل �سبحانه وتعال���ى� ،أن ين�صره
�ش���اء اهلل ،بقي���ادة
ّ
بن�ص���ره .وال ّ
�شك ب�أنّ الن�صر ال يكون �إ ّال من عند اهلل .ولكنّ اهلل يريد
م ّنا قبل �أن ين�صرنا� ،أن نن�صره و�أن نن�صر دينه.
ولذلك �أ ّيها الإخوان ،الإ�سالم ينتظرنا لنعمل ،والم�س�ؤول ّية تدعونا
لنتق��� ّدم انطالق ًا من واقع ر�سالتنا فنعمل ب�إخال�ص ،والح�سين ال ّ
�شك
ب�أن���ه يط ّل عليكم ،م���ن عالم الخل���ود ،فيطلب منك���م النا�صر لدينه.
ون�ص���رة الدين ن�ص���رة الح�سين .ف�إ ّنكم �إن فعلتم ذل���ك ،كنتم جنود ًا
�أمن���اء للح�سين وللدي���ن ،مج ّندين ف���ي كتيبة الدين ،وكنت���م �أن�صار ًا
وعندئذ تكون���ون �صادقين بقولكم
مخل�صين لث���ورة الح�سين .Q
ٍ
عند �سماع هذه الذكرى يا ليتنا ك ّنا معكم.
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هلل ح�� ّق�� ًا ون��ج�� ُل َ��ك
هاج ُر لأن َ
����ت خ��ل��ي ُ��ل ا ِ
ُ
الذبيح وليلى في التح ُّم ِل َ
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في���ا �أ ّيها الم�ؤمنون ،كون���وا مع الإمام الح�سي���ن Qفي الدينا،
لتكون���وا معه في الآخ���رة .ول ّبوا دعوته لتكونوا مع م���ن ل ّبى دعوته يوم
كرب�ل�ا ،وقولوها كلمة �صادقة مخل�صة (ل ّبي���ك داعي اهلل� ،إن كان لم
يجب���ك بدني عند ا�ستغاثتك ،ول�ساني عن���د ا�ستن�صارك ،فقد �أجابك
قلبي و�سمعي وب�صري).
المعتزلي حيث يقول:
وي�شير �إلى هذه الظاهرة ،ابن �أبي الحديد
ّ

أوائل
فواح�سرتا �أن لم �أكن في � ٍ
ف�أن�ص َر قوم ًا �إن يكن فاتَ ن�ص ُرهم

أواخر
من القوم ُيتلى ف�ض ُلهم في ال ِ

لدى الرو ِع خطاري فما فات خاطري

الح�سين  Qمعجزة الأجيال  -قلت لكم في البداية  ،-ح ّير العقول
بثورت���ه ،والذي���ن فهم���وا ثورت���ه ،وا�ستطاع���وا �أن يح ّللوها التحلي���ل الالئق
بمكانتها ،وعمقها هم الم�ست�شرقون.
مع كل الأ�سف ،نحن اتّكلنا على االنتماء الظاهر ،والوالء الظاهر.
وم���ا فتّ�شنا بب�صائرنا ،للنظر �إلى جوهر الق�ض ّية ،و�إن ق�ض ّية الح�سين
Qتم ّثل عظمة الثبات ،وعزّة الإيمان ،وجالل الت�ضحية� ،إذا نفذنا
�إلى واقعها.
يريد م ّنا الإمام الح�سين� Qأن نتح ّلى بهذه الأخالق ،ونتَّ�صف
بهذه ال�صفات .ولق���د م�شى ال�شيعة الأوائل على هذا النهج ،واتّخذوا
لنف�سه���م موقف الح�سين  ،Qفوقفوا م���ن ك ّل حاكم جائر ظالم،
موق���ف المعار�ض ،بعلمائه���م وببق ّية ال�شيعة من �سائ���ر الطبقات .وال
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الح�سي���ن م���ا حارب �شخ�ص يزي���د ،لم تكن ثورة الإم���ام الح�سين
� Qإ ّال مظهر ًا من مظاهر ال�صراع بين الحقّ والباطل ،وهو �صراع
م�ستم��� ّر ،ولم يكن �صراع ًا بين �شخ�صي���ن يت�سابقان �إلى عر�ش ،و�إ ّنما
كان �صراع ًا بي���ن مبد�أين يتنازعان البقاء والخل���ود .الإمام الح�سين
 Qما حارب يزيد ،بل وقف في جه الظلم المتم ّثل في يزيد.
خا�ص���ة� ،أن نقف من الظلم المتم ّثل
وعلين���ا نحن� ،شيعته ب�صورة ّ
ب���� ّأي �شخ�ص ،موق���ف الإمام الح�سين Qمن���ه ،ال �أن ن�س ِّبح بحمد
الظالمين ونق ّد�س لهم.
م���ا قيمة ح�ضورن���ا في مجل�س الح�سين ،والبكاء عل���ى الح�سين ،ونحن
خط معاك�س ّ
ن�سي���ر في ّ
لخط الح�سي���ن؟ قلت لك ،الإمام الح�سينQ
يبر�أ من البكاء المج ّرد .ال ت�صدّق ما ت�سمعه من بع�ض الق ّراء ع ّمن يخرج
م���ن عينه مثل جن���اح البعو�ضة م���ن الدمع ...نع���م ،مثل جن���اح البعو�ضة
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زال���وا يقفون موقف المعار�ض لك ّل �سلطة جائ���رة� ،إلى �أن تعمر الكون
الر�سالة الإله ّية بنهج �آل مح ّمد.
علينا �أ ّال ن�سير في ركاب الظالمين .الآن ك ّل م ّنا ي�ستطيع �أن يعرف
�صف حبيب وزهي���ر� ،أم هو في ّ
نف�س���ه ،هل ه���و واقف في ّ
�صف ال�شمر
وعمر بن �سعد؟ وذلك ب�أن يعر�ض نف�سه على الدين :هل هو �سائر في
ّ
خط الدين؟ ف����إذ ًا يكون في الحقيقة كحبيب وزهير ،و�إذا كان موقفه
ي�صط���دم م���ع الدين ،فهو من حيث يريد �أو ال يريد ،في ّ
�صف عمر بن
�سعد ،وفي ّ
�صف يزيد.
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تفجر ف���ي نفو�سنا الث���ورة على الظلم
م���ع العم���ل ..هذه الدمعة يج���ب �أن ّ
والظالمين.
و�أ�س�أل اهلل التوفيق لي ولكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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خطبة حول:
حول معركة المبادئ

رب العالمي���ن ،وال�ص�ل�اة وال�سالم عل���ى �س ّيدنا ونب ّينا
الحم���د هلل َّ
مح ّمد ،وعلى �آله و�أ�صحابه الط ّيبين الطاهرين.
�إل����ي����ك����م ك������ ُّل م���ن���ق���ب��� ٍة ت�������� ُ
ؤول

���م ال��ر� ُ
��س��ول
�إذا م��ا ق��ي َ��ل ج��� ُّد ُك ُ

وف���ي���ك���م ك����� ُّل م���ك���رم��� ٍة ت��ج�� ّل��ى

�����م ال��ب��ت��ول
�إذا م���ا ق���ي َ���ل �أ ُّم����� ُك ُ

ف��ل�ا ي��ب��ق��ى ل���م���ادح���ك���م ك��ل�ا ٌم

����ك��ل�ام ف���م���ا ي��ق��ول
�����م ال
ُ
�إذا ت َّ

ال �ش ّ
علي
���ك �أن من يرج���ع �إلى التاريخ ،يجد وا�ضح ًا جل ّي��� ًا� ،أن �آل ّ
هم ميزان المجتمع وقادته و�سادته .قد ورث ك ّل واحد منهم الف�ضائل
م���ن معدنه ،و�أخذ المكرمات من م�صادره���ا .وهذا الإرث الجليل قد
ه ّي�أهم لن�صرة الحقّ والعمل في �سبيله.
وهم ل���م يرثوا هذا الح���قّ  ،لي�ستغ ّلوه ل�صالح �أنف�سه���م ،و�إ ّنما كان
في �أيديه���م ح ّق ًا م�شاع ًا للنا�س ،بحيث يكون ل���ك ّل بيت من هذا الحقّ
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ن�صي���ب .وفي حي���ن كان الحقّ  ،الذي ّ
تمخ�ضت عن���ه ر�سالة الإ�سالم،
م���ن ن�صيبهم ،كان الباطل ال���ذي ّ
تمخ�ضت عنه ر�سالة ال�شيطان ،من
أموي.
ن�صيب �أعدائهم ،ونعني بالأعداء هنا ،الحزب ال ّ
وهك���ذا ،فق���د وقع ال�صراع من الي���وم الأ ّول ،بين �أه���ل البيت النبويّ ،
والح���زب الأمويّ  .ولذل���ك ،لم تكن المعرك���ة بين هذين البيتي���ن� ،أو بين
هذين الح َّيي���ن ،معركة �شخ�ص ّية ،و�إ ّنما كانت معرك���ة مبدئ ّية ،وعلى هذا
الأ�سا�س ،ما كانت هذه المعركة لتقف عند ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،و�إنما تعدّتهم
�إلى �أ�شخا�ص �آخرين ،بمعنى �أنّ ّ
الحق الذي ورثه البيت النبوي ،بقي يمت ّد
عبر القرون والأجيال� ،إلى الأبناء و�إلى الأحفاد ،بل و�إلى الأتباع �أي�ض ًا.
أموي� ،أ ّول من رفعها في وجه
وراية الباطل التي ت�س ّلمها الحزب ال ّ
راي���ة الحق ،هو �أبو �سفيان بن حرب ،وهك���ذا �إلى يزيد .ومن َث َّم امت ّد
ال�صراع �إلى الأتباع من الجانبين.
فمعرك���ة الم�ؤمن مع خ�صم���ه في هذا اليوم ،ه���ي المعركة الأولى
نف�سها ،بال فرق .من انت�سب �إلى راية الحقّ و�إلى �أهل الحقّ و�سار على
ُ
علي ،هو في �صراع دائم مع م���ن �سار في ركاب بني
علي و�أبن���اء ّ
نه���ج ّ
�أم ّية ،وفي ركاب الباطل الذي يم ّثلونه.
�إ ّن���ه �ص���راع م�ستم��� ّر ،و�إذا اندحر الباط���ل �أحيان ًا� ،أم���ام �ضربات
الح���ق ،فلي�س معن���اه الق�ضاء عل���ى الباط���ل نهائ ّي ًا .بل ف���ي النتيجة،
يتح ّول الباطل من �أر�ض �إلى �أر�ض ،لي�ستجمع قواه ،ولكن بعد �أن يتم ّثل
ب�أ�شخا�ص �آخرين.
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�إنّ الم�ؤمن ال يه ّمه الإنت�صار في المعارك ،بقدر ما يه ّمه �أن ينت�صر
على نف�سه ،و�أن يك���ون �إلى جانب الحقّ  .ولي�ست ال ِعبرة �أن ينت�صر في
معارك ال�سالح .فقد ينت�صر مبد�أ الحقّ  ،دون �أن يرافق ذلك �إنت�صار
بال�س�ل�اح .بعبارة �أخ���رى� ،إنّ مبد�أ الحق قد ينت�ص���ر تحت ظ ّل اللواء
ال�ضروري �أن يبقى الم�ؤمن���ون المنت�صرون على
المغلوب ،ولي�س م���ن
ّ
قي���د الحياة� .إ ّنهم يري���دون من معركتهم مع خ�صومه���م� ،أن تنت�صر
كلمة الحقّ ولو على ح�ساب �أرواحهم ودمائهم.
وم ّم���ا ي�ؤ�سف له� ،أنّ كثير ًا م���ن ال�شباب يظ ّنون �أنّ الح�سين Q
ق���د �أخفق ف���ي ثورته ،ولم يح ّق���ق الأهداف المطلوبة منه���ا ،لأ ّنه كان
يري���د �أمر ًا فحال الموت دون���ه� .إنّ ه�ؤالء يعتقدون �أنّ الح�سين Q
قام لي�أخذ ال�سلطة من يزيد فعاجله يزيد وقتله وانتهى الأمر.
ي�ص���ح �إذا كان اله���دف من ثورة
ونح���ن نقول له����ؤالء �إنَّ كالمكم
ّ
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�إ ّنه���ا �أي�ض ًا معركتن���ا اليوم نح���ن الم�سلمين ،فحيثم���ا حملنا راية
الحقّ ُ ،فر�ض علينا �أن ن�سير دروب الجهاد ،لنكون من �أتباع �أهل البيت
بح���قّ  .وال ّ
�شك �أنّ ن�صرة الح���قّ ال تقت�صر على معركة ال�سالح ،بل �إنّ
لها ميادين �أخرى.
وه���ذا يعني �أ ّنن���ا يجب �أن ن�صارع �أ ّو ًال ق���وى الباطل وال�شهوات من
�أنف�سن���ا ،علين���ا �أن ن�ستنكر الباطل من �أنف�سن���ا وبالتالي ن�ستنكره من
غيرن���ا .يجب �أن تقتن���ع النف�س �أ ّو ًال بالحقّ قب���ل �أن تطبق مبادئه على
الآخرين ،وتدافع عنه في الخارج.
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الح�سي���ن � ،Qأن ي�ص���ل �إلى المل���ك وال�سلطان .لك���ن �إذا قلنا �إنّ
الغر����ض من ث���ورة الح�سين ،ه���و الق�ضاء عل���ى الف�ساد ف���ي الأر�ض،
بمعنى الق�ضاء على بني �أم ّية ،وهو بيان �أعمالهم للر�أي العا ّم ،وك�شف
حقيقته���م ،و�إفت�ضاح �أمرهم� .إذا قلن���ا �إنّ الغر�ض هو ذلك ،فال ّ
�شك
�أنّ الح�سين  Qقد حققّ �أهداف ثورته ،وها هم بنو �أم ّية ،بعد ثورة
الح�سي���ن  ،Qقد غ���دا �س ّبهم وبغ�ضهم ولعنهم �شع���ار ًا للم�سلمين
الط ّيبين ،هذا هو المق�صود.
�إنّ الإمام الح�سين  Qه���و المنت�صر ،لأنه لوال ثورة الح�سين
 ،Qلم���ا �سمعت ذك���ر ًا للحقّ  ،وال ر�أي���ت �أثر ًا للدين .ولك���ن لو �أنّ
الم�سلمي���ن ا�ستغل���وا ثورة الح�سي���ن  Qل�صالح الدي���ن ،ال لم�آرب
�شخ�ص ّية ،لما �سمعت ذكر ًا للباطل على وجه الأر�ض �أبد ًا؛ لأنّ الح�سين
ع َّب���د الطريق �إلى الحقّ على نحو ي�ستطيع �أن ي�سلكه ك ّل �أحد ،كما زرع
الأ�شواك في طريق الباطل .ولكنّ الم�سلمين من بعد الح�سين� ،أ�سا�ؤوا
الت�ص ّرف ،وا�ستغلوا هذا المبد�أ لم�آرب �شخ�ص ّية ،ال �أق ّل وال �أكثر.
ت�سج���ل انت�صاراتها عن طريق
�إذ ًا تل���ك معركة المبادئ ،الت���ي ال ّ
الغلب���ة بال�سالح ،كم���ا �أ ّنها تتجاوز ح���دود الأ�شخا����ص المت�صارعين
�سجل في و�ص ّيته يوم
فيه���ا ،وها هو الح�سين  Qي�ؤ ّكد ذلك حي���ن ّ
خروج���ه� ،أنّ قبوله وال�سير في ركاب���ه� ،إ ّنما هو طريق لل�سير في ركاب
ّ
بالحق» .وك�أنه
الح���قّ  ،حيث قال« :فمن قبلني بقبول اهلل فاهلل �أولى
علي،Q
يق���ول� :أ ّيها النا����س ال تتّبعوني لذاتي ،لأ ّن���ي الح�سين بن ّ
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�إ ّنما تتَّبعونني على �أ�سا�س اتّباع الحق ،لأ ّني �أنا القائم بالحقّ .

وانظر �إلى كلمة تلميذ مدر�ستهم ع ّمار بن يا�سر «�سالم اهلل عليه»
ف���ي معرك���ة �ص ّفين ،حيث ق���ال «واهلل لو �ضربون ��ا ،ح ّت ��ى يلحقوا بنا
�سعف ��ات هج ��ر ،لعلمنا �أ ّن ��ا على ّ
الحق وهم عل ��ى الباطل» .يعني نحن
ال نرت���اب �إذا هزمن���ا و�إذا ُغلبنا ،وال يه ّمنا ذلك ولو �أدى �إلى القتل ما
دمنا �إلى جانب الحقّ  .ما �أعظمها من كلمة حفظها لنا التاريخ !.
لق���د حمل �أه���ل البي���ت  Rراية الح���قّ  ،ووقف���وا �ساهرين على
حمايتها والحفاظ عليها ،بقدر ما ت�سمح الظروف ،وبقدر ما يتّ�سع �صدر
الزمان لن�صرة الحقّ  ،بالثورة الم�س ّلحة �إذا �ساعد الظرف عليها .و�إذا
توجهوا �إلى �سالح �آخر لن�صرة الحقّ  ،ولو بمجانبة
لم ي�ساعد الظرفّ ،
الظالمي���ن والبعد عنهم ،ليثبتوا للر�أي العا ّم� ،أنّ ه�ؤالء الذين يحكمون
ب�إ�سم الإ�سالم �إ ّنما هم يحاربون الإ�سالم ب�إ�سم الإ�سالم .و�أقرب مثال
على مجانبة الظالمين موقف الإمام زين العابدين .Q
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النبيPق���د و�ضعوا الحقّ
ه����ؤالء النف���ر الط ّيب ،وهم �أه���ل بيت ّ
هم� ،سوى �أن تبقى راية الحقّ عالية
ن�ص���ب �أعينهم ،ولم يكن لهم من ّ
علي بن الح�سين  Qل ّما قال له
فوق ر�ؤو�س الخلق� ،أنظر �إلى كلمة ّ
�أب���وه الح�سين « :Qيا بن � ّ�ي َّ
عن لي هاتف يق ��ول :القوم ي�سيرون
والمناي ��ا ت�سي ��ر بهم �إل ��ى الج ّنة» .قال «ي ��ا �أبه� ،أول�سن ��ا على ّ
الحق؟»
ق���ال« :بلى يا بن � ّ�ي ،والذي �إليه مرجع العباد» ق���ال�« :إذاً ال نبالي �أن
نموت مح ّقين» .ما �أح�سن الموت �إذا كان في جانب الحقّ !.
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�أ ّما الإم���ام الح�سن ،الذي لم ت�سمح له ظروف���ه بالثورة الم�س ّلحة،
خا�ص��� ًا هو ال�صل���ح ،فف�ضح به معاوي���ة وبني �أم ّية
فق���د ج��� ّرد �سالح ًا ّ
قاطب���ة ،و�أثب���ت للر�أي الع���ا ّم� ،أنّ بن���ي �أم ّية قد �ساروا ف���ي جاهل ّيتهم
الحديث���ة ،ين�سج���ون على من���وال جاهل ّيتهم القديمة .حتّ���ى �إذا و�صل
فحينئذ �أ�صبحت الق�ض ّية ال تحتمل �سوى
الدور �إلى يزيد وطفح الكيل،
ٍ
الثورة؛ لأنّ يزيد قد �أعلن الكفر �صراح ًة.
لق���د كان ّثم �ست���ار رقيق يت�ستّر ب���ه معاوية ،ج���اء الح�سن فمزّقه
بال�صلح .لكنّ الم�س�أل���ة و�صلت في ع�صر يزيد� ،إلى ح ّد �إعالن الكفر
ال�صري���ح ،لكن من يتك ّل���م؟ من الذي يثور في وجه ه���ذا الكفر ،ثورة
مح ّددة الأهداف بعيدة عن الأطم���اع وال�شوائب بحيث ت�ستم ّد روحها
م���ن تعاليم الإ�سالم ال�صافية؟ لم يكن رج���ل ال�ساعة �إ ّال الح�سين بن
علي.Q
ّ
ً
جاع�ل�ا ر�سالة الحقّ عنوان��� ًا لثورته كما
فانطل���ق الح�سين Q
تق��� ّدم وحيث قال «�أفال ترون �إلى ّ
الحق ال  ُيعم ��ل به و�إلى الباطل ال 
ُيتناهى عنه؟».
ونح���ن اليوم ،حيث ك ّنا �أتباع ًا لأه���ل البيت  ،Rعلينا �أن ن�ؤ ّدي
ر�سالة الحقّ التي ورثناها ،على � ّأتم وجه ،مهما تط ّلب ذلك من البذل
وحينئذ يحقّ لنا �أن نعتب���ر �أنف�سنا بحقّ  ،من �شيعة �أهل
والت�ضحي���ات،
ٍ
البيت .R
رب العالمين
والحمد هلل ّ
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الهجرة النبو ّية والهجرة الحسين ّية

وعل���ى هذا الأ�سا����س من المنط���ق ،يمكننا القول بحقّ ب����أنّ ظهور
الإ�س�ل�ام في جزيرة العرب هجرة �إن�سان ّي���ة كاملة ،من حياة ال�ضالل
والظ�ل�ام� ،إلى حي���اة جديدة مليئ���ة باله���دى والنور .ب���ل �إنّ الدخول
بالنبي
ف���ي دين الإ�س�ل�ام هجرة .وبد�أت هذه الهجرة في بي���ت النب ّوة
ّ
���م انطلقت الهجرة م���ن خارج بيت
علي .ث ّ
وبزوج���ه خديجة ،و�أخي���ه ّ
النب��� ّوة ،تعم���ل عملها في النفو�س ،فكان���ت �إيذان ًا للإن�سان ّي���ة ب�أنّ ق ّوة
الباطل ،مهما عظمت فم�صيرها �إلى الفناء ،و�أنّ الحقّ و�إن طال عليه
الأمد ،فال ب ّد له من يوم تتب ّدل فيه �ض َّرا�ؤه �إلى �س ّراء.
ول���م تكن الهجرة هذه بدع ًا ،و�إ ّنما ه���ي �س ّنة الأنبياء من قبلها،
م���ن ل���دن �إبراهيم �إلى عي�س���ى .ف�إبراهيم قال كم���ا ق�ضى اهلل من
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لي�ست الهجرة مج ّرد انتقال من مكان �إلى مكان ،و�إ ّنما هي انتقال
م���ن حال �إلى ح���ال ،فالإنتقال من حال الحيرة الفكر ّي���ة� ،إلى اليقين
الثابت هجرة .واالنتقال من ِّ
ال�ش ْرك �إلى الإيمان هجرة .بل �إنّ التغ ّير
الذي طر�أ على مجتمع المدينة ،من قبائلها �إلى م ّكة هجرة ا�ستع ّد من
خاللها هذا المجتمع للقتال من �أجل الدين.
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�أم���ره }ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ{((( .ولقد هاجر �إل���ى ر ّبه .وكذلك فعل
مو�س���ى بعده .ومثلهما عي�سى ،هاجر ف���رار ًا من اليهود ،وقد �أرادوا
الفتك به ،ف�أ ّيده اهلل في هجرته.
النبي بهجرته من م ّكة �إلى المدينة .وقد �أذن اهلل
ومثل ه�ؤالء فعل ّ
ل���ه بالهجرة الت���ي لم تكن �إلى ف���راغ ،فقد كان مجتم���ع المدينة مه ّي�أً
لن�ص���رة الم�سلمين ،الذي���ن تن ّقلوا فيها من جهاد �إلى جهاد .ومن هنا
كان���ت الهجرة ميالد ًا جديد ًا للإ�سالم .فق���د غ ّيرت تاريخ العالم� .إذ
كان م���ن �آثارها� ،إن�شاء دولة امت ّدت من الأندل����س غرب ًا� ،إلى �أن د ّقت
�أ�سوار ال�صين �شرق ًا.
ون�ستطيع �أن نقول �إ ّنه بتلك الهجرة من م ّكة �إلى المدينة ،قد هاجر
مع���ه التاري���خ بع�صوره و�أجيال���ه ،و�أع ّد �سج ّله المرق���وم ليكتب �أعمال
المجد والخلود ،لخير �أ ّمة �أُخرجت للنا�س .بل هي هجرة �أهل ال�سماء
لأهل الأر�ض ،لكي يهاجر �أهلها �إلى ال�سماء باتّباع ر�سل ال�سماء .ولذا
عق���د فيها رواب���ط المح ّبة عم ًال و�إنجاز ًا ،بين ق���وم يح ّبون من هاجر
�إليهم ،فعا�ش الجميع في حياة وثيقة المو ّدة ،محكمة الروابط ت�ضرب
الأقدار ب�سيف تقديره���ا .وق ّوات العالم خا�ضعة لت�سخيرها .والعدالة
في الدنيا قائمة بتدبيرها.
وهكذا كم���ا �أ�ضاءت م ّكة ببعثته ،و�أ�شرق���ت المدينة بهجرته ،فقد
ُ�سع���دت الدنيا بر�سالته .فذكريات الهجرة تعي���د �إلى الأذهان طالئع
((( �سورة العنكبوت ،الآية.26 :
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�إنّ الهجرة هي الح ّد الفا�صل بين الذ ّلة والعزّة ،وبين ّ
ال�شك واليقين،
وبين الرج�س والطهر ،قد غيرت مجرى التاريخ ،فهي كما ب ّدلت الأر�ض
كذل���ك ب ّدل���ت دين ًا بدي���ن ،وف�ساد ًا ب�إ�ص�ل�اح ،وفو�ضى بنظ���ام .بل لوال
الهجرة ما تجاوز الإ�سالم �أطراف م ّكة.
���اب من �شباب
وح�س���ب الهج���رة �أن ترى فيه���ا م�شه���د ًا فدائ ّي ًا ل�ش ّ
الإ�س�ل�ام ،الذين تر ّب���وا على الإيم���ان والت�ضحية ،وعلى ب���ذل النف�س
والنفي����س لتكون كلمة اهلل ه���ي العليا ،وكلمة الذين كفروا ال�سفلى� .أال
النبي فادي ًا �إ ّياه بنف�س���ه ،وم�ؤ ّدي ًا عنه
علي ،الذي نام ف���ي فرا�ش ّ
وه���و ّ
الودائع التي عنده للنا�س ،وفي ذلك ما ّ
النبي
يدل على �أ ّنه ال ي�ؤ ّدي عن ّ
علي.
النبي غير ّ
علي ،وال يملأ فراغ المكان الذي يجل�س فيه ّ
غير ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.100 :
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الإيمان ،متم ّثلة في جند الرحمن .فال بدع �إذا كان يوم الهجرة �أعظم
�أ ّيام التاريخ.
و�إذا كان���ت الهجرة قد انقطعت بالفتح� ،أي فتح م ّكة ،كما قال«ال 
هج ��رة بع ��د الفتح» فتلك ه���ي الهجرة �إلى دار النب��� ّوة� .أ ّما الهجرة
النبي ،فهي قائمة �إلى يوم القيام���ة� .إ َّنها بواقعها ،تعني
�إل���ى ر�سالة ّ
ك ّل هج���رة في �سبيل الحقّ  ،ف�إ ّنها هجرة �إل���ى اهلل و�إلى ر�سوله بهذا
الإعتب���ار ،كما تعني الآية }ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{(((.
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علي ،بما �أحرزه الإ�سالم
ولق���د ّ
ف�سرت الأحداث هذا الموق���ف من ّ
من انت�صار ،من ق ّوة وازدهار ،وك ّلها تلتقي مع معطيات الهجرة ،التي
�سمعت ب�أ ّنها ال تعني الإنتقال من مكان �إلى مكان ،وال من بلد �إلى بلد.
و�إ ّنم���ا تعني الإنتقال م���ن وطن الملك �إلى وط���ن الملكوت ،ومن وطن
الح�س �إلى وطن القد�س ،بل �إ ّنها االنتقال من الكون �إلى المك ِّون .وهل
ّ
���م فائدة الإنتقال� ،إ ّال حيث تنتقل النف�س من �شعور �إلى �شعور .ف�إذا
تت ّ
�سافر معك ال�شعور الأ ّول ف�أنت مقيم لم تبرح.
النبي ،من م ّكة �إلى
ولي�س من باب االتفاق� ،أن تقترن ذكرى هجرة ّ
المدين���ة ،بذكرى هجرة الح�سين ،من المدينة �إلى م ّكة .ولئن اختلف
مكان الهجرتين ،فلم تختلف الغاية والهدف من وراء الهجرتين.
النبي خوف ًا على ر�سالته من �أب���ي �سفيان و�أعوانه .ويهاجر
يهاج���ر ّ
الإم���ام الح�سين Qمن المدين���ة خوف ًا على دعوته  -قبل �أن ي�صل
به���ا �إل���ى الهدف المن�شود  -م���ن حفيد �أبي �سفي���ان .وبين الهجرتين
�ستّون عام ًا.
���ي من �أجل ر�سالته ،الت���ي كانت تحتاج �إلى
و�إذا كان���ت هجرة النب ّ
�أر����ض ت�ستطي���ع فيها الوق���وف على �أقدامه���ا ،لتنطلق منه���ا �إلى بناء
النبي م���ن �أجل حماية
المجتم���ع بن���ا ًء �إ�سالم ّي��� ًا ،و�إذا كانت هج���رة ّ
العقي���دة من كيد الم�شركين ،ف�إن هجرة الإمام الح�سين Qكانت
من �أجل �صيانة تلك العقيدة من تالعب الحاكمين ب�إ�سمها.
�إذ ًا الهجرت���ان �سلكتا ّ
خط ًا واحد ًا ،وم�سي���رة واحدة ،تو�صالن مع ًا
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وهن���ا يب���رز الت�سا�ؤل :كيف ننظ���ر نحن اليوم �إلى ث���ورة الح�سين؟
وماذا تعني لنا هذه النه�ضة؟.
�إنّ ال�ص���ورة الت���ي نتم ّث���ل بها الح�سي���ن ،ال تعدو الح���زن والأ�سى،
لأ ّنن���ا نتم ّث���ل الإم���ام الح�سين Qفي �ص���ورة المظل���وم والمقتول،
الذي ي�ستح���قّ الرثاء والبكاء .ولكنّ هذه ال�صورة بعيدة ك ّل البعد عن
الواقع الذي فتح الإمام الح�سي���ن Qعيوننا عليه ،و�أيقظ �أفكارنا
وم�شاعرن���ا على حقيقته ،عندما كان يطلق تل���ك ال�صيحات المتتالية
يوم مقتله ،ويطلب النا�ص���ر لدينه ،والدين ال ُين�صر في ميدان كربال
فح�سب ،بل تمتّد ن�صرته �إلى ك ّل معركة في الأر�ض.
�إ ّنها �ص���ورة م�ش ّوهة ،تلك التي تم ّثل الإمام الح�سين� Qضح ّي ًة
ومغلوب��� ًا على �أمره ،وهي بال ّ
�شك من ن�س���ج �أولئك الذين �س ّودوا وجه
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�إل���ى اهلل و�إلى �إعالء كلمته في الأر�ض ،وتطبي���ق �شريعته في ك ّل بقعة
ح ّلت �أو تح ّل بها .لقد هاجر الإمام الح�سين Qلينتقل ب�أ ّمة ج ّده،
وبر�سالة ج ّده ،من �أر�ض ته ّددها بالفناء ،من حيث �إنّ الإمام الح�سين
 Qمه��� ّدد فيها بالق�ضاء عليه ،قب���ل �أن ت�ستوعب دعوته و�صرخته
�أطراف الأر�ض و�آفاق ال�سماء ،ومعنى ذلك �أنّ ثورة الح�سين ،ببواعثها
و�أهدافها ،ال يمكن ف�صلها عن تاريخ الدعوة التي �صدع بها ج ّده ،كما
يق�ضي بذلك الحديث «ح�سين م ّني و�أنا من ح�سين».
�إذ ًا ،ث���ورة الح�سين  Qقد ارتبطت بحركة الإ�سالم الأولى ،وال
يمكن النظر �إليها مج ّردة عن �إطارها العا ّم.
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التاري���خ ،ب�إظه���ار ال�شيعة بمظهر ال��� ّذل والخنوع ،والتع ّل���ق بالما�ضي
الم�ش��� ّوه ،ذاك التع ّل���ق الذي ال ينف�ص���ل عن ال���روح الإنهزام ّية� ،أمام
الأحداث التي تتح ّدى وجودنا وم�صيرنا.
�إنّ نداء الإمام الح�سين Qيوم العا�شر ،و�صرخته التي �أطلقها
عبر الأجيال ،ال ت�ستوجب �إ ّال ال�صمود في مواجهة الأحداث ،والإرتفاع
مع���ه �إل���ى حي���ث �أراد م���ن ثورته ،وه���و �أن ال يق���ف �أحدنا �أم���ام ح ّقه
الم�سل���وب ،وقفة الخانع الذليل .و�إ ّنما يريد م ّن���ا �أن نم ّد �إلى ح ّقنا يد
العزّة والق ّوة ،وال نر ّدها �إ ّال وهي قاب�ضة عليه� ،أو هي مقطوعة دونه.
�إنّ الإمام الح�سين Qو�إن كان مظلوم ًا ،ف�إنه ثائر .وهو و�إن كان
نف�س���ه �شهيد� .إنّ النظر �إلى الح�سين ،Q
�ضح ّي���ة ،لك ّنه في الوقت ِ
به���ذه ال�صورة ،يبعث العزّة في ك ّل نف�س ،وي�شعل النار في ك ّل قلب على
الظلم ،وي� ّؤجج الثورة في ك ّل �إن�سان وفي ك ّل مكان.
وهل ي�ستطيع الإمام الح�سين� Qأن يفعل غير ما فعل ،وهو يرى
م���ن حوله ظلم ًا وا�ستب���داد ًا ،وتحريف ًا لل�شريع���ة وتبدي ًال للنظام ،وهو
القيادي في العالم الإ�سالمي؟ �إ ّنه حين ر�أى �أنّ الو�ضع
يحت��� ُّل المركز
ّ
بعمل(ا�ست�شهادي)
يتع��� ّذر �إ�صالحه بالح�سنى ،و�أ ّنه ال ب ّد م���ن القيام
ّ
ي�ستيقظ مع���ه النا�س على الحقّ ال�ضائع ،ه ّي�أ لثورته �أ�سباب الفاجعة،
بال�شكل الذي لم ي�سبق له نظير في دنيا النا�س ،لأ ّنه �أراد �أن يجعل من
ثورته نار ًا ت�أتي على الحكم الظالم الم�ستب ّد فتحرقه بمن فيه.
�إنّ الإمام الح�سين Qينادينا بل�سان الثائر وال�شهيد ،ال بل�سان
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وثانيهما الإنت�صار الكبير الذي تح ّقق في وقعة ُحنين ،التي �أ�صبح
الإ�س�ل�ام من بعدها ق ّوة كبيرة خ�ضعت لها الجزيرة العرب ّية بكاملها.
ولقد ع ّلمتنا هات���ان المعركتان اللتان تح ّول فيهما مجرى التاريخ� ،أنّ
الإيمان باهلل والت�سليم لأمره ،هم���ا ال�شرطان الأ�سا�س ّيان لإنت�صارنا.
ولذا ل ّما �أ�ص���اب الغرور بع�ض الم�سلمين في وقعة حنين ،انهزموا �ش ّر
هزيم���ة بالرغم م���ن ق ّوتهم وكث���رة عددهم .ولوال ثب���ات من ثبت مع
���ي ،الذي دارت رحى المعرك���ة على يده وحده
���ي وعلى ر�أ�سهم عل ّ
النب ّ
���م الق�ضاء على الإ�سالم و�أهله ،كما
والم�سلم���ون منهزمون ،لكان قد ت ّ
ّ
ق�ص اهلل لنا من �أمر هذه الوقعة بقوله }ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
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ال�ضحية والمظلوم ،لأ ّنه ال يريد �أن يثير فينا روح الخنوع والإ�ست�سالم،
و�إ ّنما يريد �أن يثير فينا روح الثورة والفداء .تلك الروح التي انح�سرت
رويد ًا رويد ًا من �صفوف �أفرادنا ،ومن �صفوف مجتمعنا.
�إ ّنن���ا كم�سلمين ل���م ننت�صر على �أعدائن���ا� ،إ ّال بعدما انت�صرنا على
�أنف�سن���ا� .إ ّنن���ا لم ننت�ص���ر بق ّوتنا ،وال بكث���رة عددنا ،و�إ ّنم���ا انت�صرنا
بالإيم���ان بق�ض ّيتنا� ،إيمان ًا ن�ست�سهل معه الموت في �سبيلها .ولدينا من
تاريخن���ا مثالن ب���ارزان يفتحان �أمامنا الطري���ق� ،أ َّولهما معركة بدر،
التي انت�صرت فيها الق ّلة الم�ؤمنة على الكثرة الكافرة ،وهي در�س لنا
نتع ّلم منه �أنّ الغلبة للحقّ ال للق ّوة.
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ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ{((( .والمراد
النبي من الثمانية الذين �أحدقوا به،
علي ومن ثبت حول ّ
من الم�ؤمنين ّ
علي لما ثبت ه����ؤالء ،فقد خا�ض المعركة
كما ح��� ّدث التاريخ ،بل لوال ّ
بنف�سه حتّى جاء بر�أ�س �أبي جرول.
وختام��� ًا ،فالذي يجب �أن نجنيه م���ن �إحيائنا لذكرى الح�سين ،في
الزمني ،ات�صا ًال عقائد ّي ًا ال
ك ّل منا�سبة ،هو �أن نتّ�صل به عبر الفا�صل
ّ
عاطف ّي��� ًا ،بمعنى �أن يتح ّول الإمام الح�سين Qفي قلوبنا وعقولنا،
�إل���ى ق ّوة عمل تدفعنا �إل���ى تجديد �صلتنا باهلل� ،صل���ة خال�صة من ك ّل
�شائبة ،وتدفعنا �إلى الت�ضحية على ك ّل �صعيد ،من �أجل الحقّ والعدل،
لنك���ون � ً
أه�ل�ا للن�صر م���ن عن���د اهلل ،كما ق���ال} :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{(((.
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