






�سيك���ون كل واحد مّنا م�س���رورًا وقرير العني مبقدار ما 
بذل جه���دًا و�سعى يف اإحياء الغدير وعا�س���وراء، واإذا كان 
مق�س���رًا ومتقاع�س���ًا يف ذلك ف�ستنتاب���ه احل�سرة بقدر ما 

ر وتقاع�س. ق�سّ
اأم���ا م���ن كان معرق���اًل لإحي���اء الغدير وعا�س���وراء فال 
ميكنن���ا اأن نت�س���ور عاقبته ال�سيئ���ة والي���وم الأ�سود الذي 

ينتظره وما �سي�سيبه يف الآخرة.
نقراأ يف زيارة املع�سومني bملولنا قمر 
بني ها�س���م اأبي الف�س���ل العبا�س g وهي 
مروي���ة بط���رق عدي���دة و�سحيح���ة ال�سند: 
»فج���زاك اهلل عن ر�سوله وعن فاطمة وعن 
اأم���ر املوؤمن���ني واحل�سن واحل�س���ني اأف�سل 
اجلزاء مبا �سربت واحت�سب�ت واأعنت«)1( .

 ه���ذه الفق���رة م���ن الزي���ارة توؤكد ثالث 
 gخ�سي�سات مهمة ج���دًا ملولنا العبا�س

وهي: 
الأوىل: ال�سرب يف ال�سدائد.

واحت�س���اب  تع���اىل،  هلل  اخلال�س���ة  النّي���ة  الثاني��ة: 
امل�ساعب قربة اإىل اهلل ويف �سبيله جّل وعال.

الثالث��ة: اإعانة اأخيه الإمام احل�سني g ون�سرته له 
اإىل اآخ���ر حلظة من عم���ره ال�سريف g، فيج���در بنا اأن 

كلم���ة يلقيه���ا �سماحته مبنا�سب���ة حلول �سهر حمرم احل���رام من كل عام يف 
داره املبارك���ة يف قم املقد�سة على جموع غفرة من العلماء و اأ�ساتذة احلوزة و 

الف�سالء و املبلغني. 

 :Kشماحة املرجع ال�شريازي�
عليك��م بال�ش��تقامة يف خدم��ة 
الق�شي��ة احل�شيني��ة املقّد�ش����ة

عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432 2                        3



عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432 2                        3

نتعّلم هذه الف�سائل من �سيدنا العبا�س g ونطّبقها على 
اأنف�سن���ا. فمن بع���د واقعة كربالء واإىل يومن���ا هذا اقتدى 
ب�سيدن���ا العبا����س g الكثر م���ن املوؤمن���ني و�سربوا على 
ال�سدائ���د واأخل�س���وا هلل تب���ارك وتع���اىل واحت�سبوا كل ما 
لق���وه من الأذى وامل�ساع���ب يف �سبيل اهلل تعاىل، و�سرنى 
� وي���رى غرنا اأي�سًا � ي���وم القيامة الأج���ر العظيم لأولئك 

املوؤمنني، ومنهم: 
�ساع���ر اأه���ل البيت b احل�س���ني بن حّج���اج الذي كان 
معا�س���رًا لل�سي���خ الطو�س���ي ولل�سيدين املرت�س���ى والر�سي 
ر�س���وان اهلل تعاىل عليهم. فقد نّظم ه���ذا ال�ساعر املوؤمن 
يف ح���ق اأه���ل البيت b ق�سائ���د عديدة مليئ���ة مب�سامني 
الت���وّل والتربي، ومنها ق�سيدته املعروفة بالغديرية والتي 

يقول يف اأّولها: 
يا �ساحب القّبة البي�ساء يف النجف          

من زار قربك وا�ست�سفى لديك �ُسفي

ب�سب���ب �سعي���ه يف ن�س���ر ف�سائ���ل اأهل البي���ت  b عا�س 
احل�سني بن حّجاج متخفيًا وبعيدًا عن عائلته ملدة ع�سرين 

�سنة. 
���ني  ومنه���م عطّي���ة مف�س���ر الق���راآن وتلمي���ذ ال�سحابيَّ
اجلليل���ني ابن عبا�س وجابر بن عب���د اهلل الأن�ساري. فقد 
كان )عطي���ة( م�س���ّردًا ومط���اردًا ل�سنني عدي���دة من قبل 
احلّج���اج الثقفي. وقب�س عليه يف مدينة �سراز وكان كبر 

ال�سن، فاأمر احلّجاج بنتف حليته وجلده باأربعمئة �سوط.
ومنهم كميل بن زياد ر�سوان اهلل تعاىل عليه، حيث اأراد 
احلّجاج قتله ففّر. ولكنه وب�سبب �سغط احلجاج على عائلة 
كمي���ل واأرحامه وكان من املمكن اأن يقتلهم ذلك الطاغوت 
ال�سفاح، �سّل���م كميل نف�سه للحّجاج، ولكن���ه اأظهر �سمودًا 

و�سالبة اأمام احلّجاج ومل ينثِن ومل ينكل.
ومنه���م اأي�س���ًا الذين قاتلوا يف كربالء ب���ني يدي الإمام 
احل�س���ني g، حي���ث حتّل���وا مبعنوي���ات عالي���ة وقاتلوا يف 



الواقع باأرواحهم ولي�س باأج�سادهم فقط.
 g نح���ن ل ن�ستطيع اأبدًا اأن نبلغ مق���ام مولنا العبا�س
ول ي�ستطي���ع اأح���د اأن يبل���غ مقامه g، ولكنن���ا ميكننا اأن 

.g نقتدي به ونكمل م�سرته يف ال�سر على طريقه
عا�شوراء خالدة

لق���د �س���اء اهلل �سبحانه وتعاىل اأن تبق���ى ق�سية مولنا 
�سي���د ال�سه���داء g حّية واأن ت���زداد حيوية كل يوم، واأن 
ت���زداد انت�س���ارًا و�سعة يف كل مكان مهم���ا �سعى الظاملون 
يف عرقلته���ا. فف���ي املا�سي اأي قبل األ���ف وثالثمئة وثمان 
و�ست���ني �سنة مل ي�سرتك يف جمال����س البكاء على احل�سني 
g �س���وى بع����س النا����س م���ن بن���ي ها�س���م فق���ط وكان 
جمل����س العزاء منح�سرًا بهم، ولك���ن بعد ذلك اأ�سبحت 
جمال����س العزاء على م�س���اب احل�سني g تقام من قبل 
املوؤمن���ني واملحّب���ني يف كل اأرجاء املعمورة. فق���د نقل لنا 
كب���ار ال�سّن اأن ر�س���ا بهلوي )والد �ساه اإي���ران املخلوع( 
منع اإقام���ة ال�سعائر احل�سيني���ة، لكننا اليوم ل نرى اأثرًا 
للبهل���وي واأعوان���ه الظلمة، ويف املقابل انظ���روا اإىل �سعة 

وانت�س���ار اإقام���ة ال�سعائ���ر احل�سيني���ة يف اإي���ران.
اإن جمال����س العزاء على م�س���اب مولنا �سيد ال�سهداء 
g تق���ام اليوم بقرب البيت الأبي����س يف اأمركا وق�سر 
الكرمل���ني يف رو�سي���ا، فهي اليوم اأ�سبح���ت عاملية وغدت 

منت�س���رة يف كل م���كان.
عا�شوراء امتحان للخالئق

اإن ق�سي���ة مولن���ا �سي���د ال�سهداء gاختب���ار وامتحان 
كب���ر للخالئق وهذا المتحان يج���ري و�سيظل يجري على 
اجلمي���ع، فعلين���ا اأن ننتبه جّي���دًا اىل اأن اإهانة ق�سية �سيد 
ال�سه���داءg والتالع���ب بال�سعائر احل�سيني���ة اأمر خطر 

جّدًا.
لزي���ارة  تع���اىل  اهلل  ي�ستاأذن���ون  النبي���اء  جمي���ع  اإن 
الإم���ام احل�س���ني g حت���ى خامته���م واأف�سله���م مولن���ا                            

ر�س���ول اهلل s، وه���ذا يب���نّي م���دى مكان���ة الإم���ام �سيد 
ال�سهداء g وعظمة ق�سّيته عند اهلل جّل وعال.

مقام اخلدمة احل�شينية 
كان ملرج���ع الت�سّيع الكبر املرح���وم ال�سيد عبد الهادي 
ال�سرازي زمي���ل يف املباحثات العلمية وهو املرحوم ال�سيد 
جعف���ر ال�سرازي)قد�س �سرهم���ا(. وبعد وفاة الأخر نقل 
���ه عنه وهي  املرح���وم ال�سي���د عبد اله���ادي ال�سرازي ق�سّ

ذات عربة، حيث قال: 
ذات ليل���ة راأي���ت مولنا الإم���ام �سيد ال�سه���داء ومولنا 
قم���ر بني ها�سم c يف عامل الروؤي���ا- ال�سادقة لتطابقها 
م���ع الواقع اخلارج���ي- يف الغرفة التي كن���ت اأتباحث فيها 
مع ال�سي���د جعفر ال�سرازي، فقال مولن���ا الإمام احل�سني 
لأخيه العبا�س c: احذف ا�سم القارئ الفالين من قائمة 
ق���ّراء املجال�س احل�سينية واكتب مكان���ه ا�سم ال�سيد جعفر 
ال�س���رازي. فا�ستيقظت متعّجبًا ومنده�س���ًا، ويف ال�سباح 
�ساألت من ال�سيد جعفر ال�س���رازي: هل اأ�سبحت قارئًا يف 

املجال�س احل�سينية؟
قال:ل. 

ق���ال: فذكرت ل���ه ما راأيت يف عامل الروؤي���ا، فبكينا، وقال 
ال�سيد جعفر: 

 ذهبت ليلة اأم�س � وكانت ليلة الأول من حمّرم � اإىل املرقد 
الطاه���ر ملولنا الإمام اأم���ر املوؤمنني g لأق���ّدم تعازّي له 
g. وخ���الل رجوعي كنت اأُفّك���ر يف احلديث ال�سريف عن 
الأئم���ة ال�سادقني b: »من بكى )على احل�س���ني( اأو اأبكى 
غ���ره ولو واحدًا �سمّنا له عل���ى اهلل اجلّنة، ومن مل يتاأت له 
الب���كاء فتباكى فله اجلّنة«)2( ، فقلت يف نف�سي: احلمد هلل 
حيث اإين بكيت كثرًا على الإمام احل�سني، ولكن ومع الأ�سف 
���ق حل���ّد الآن لإبكاء اأح���ٍد علي���ه، لأين ل اأُجيد قراءة  مل اأُوفَّ
التعزية يف املجال�س احل�سينية. ف�سّممت على اأن اأقراأ جمل�س 
العزاء لعائلتي من اأحد كتب املقاتل. فذهبت اإىل الأ�سدقاء 
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 gلييوال نهضة اإلمام احلسيين
املباركيية ألزالييت ممارسييات بييي 
أمييية واألوائييل وأضرابهييم باقية 
و أقتلعييت الدييين من جييذوره، 

وحمت اإلسالم عن أصله.

 .gة مقت���ل �سيد ال�سهداء و�ساألته���م عن كتاب يروي ق�سّ
فناولن���ي اأحدهم كتاب)جالء العي���ون( للعاّلمة املجل�سي، 

فاأخذته وقراأت منه جمل�س العزاء لزوجتي واأبنائي. 
وذكرال�سيد عبد الهادي اأنه اأ�سّر الكثر ممن كانوا حوله 
 g اأن يعرفوا من هو ذلك القارئ الذي اأمر الإمام احل�سني
بحذف ا�سمه من قائمة )قّراء املجال�س احل�سينية(. لكنه � 

رحمه اهلل � امتنع ومل يف�س ا�سمه. وكان حمّقًا يف ذلك.
يق���ول والدي املرح���وم املرزا مهدي ال�س���رازي باأنه قد 
عا�س���ر ال�سيد عب���د الهادي ال�س���رازي �سن���ني عديدة ومل 
ي���ره قد عمل حتى مكروهًا واحدًا. وه���ذه الروؤيا التي نقلها 
ال�سي���د عب���د الهادي ر�س���وان اهلل تعاىل علي���ه فيها درو�س 
وعرب كثرة، وتلفت انتباهنا اإىل الواجب املُلقى علينا جتاه 
الق�سي���ة احل�سينية املقد�سة. فعلين���ا اأن نكون يقظني دومًا 
يف اأن ل ُي�سل���ب مّن���ا توفيق اخلدم���ة يف �سبيل ق�سية مولنا 
�سي���د ال�سهداء g اأبدًا بعد كل تلك ال�سنني التي ق�سيناها 
من عمرنا يف �سبيل ذلك، واأن ل نكون من الذين تنتظرهم 

العاقبة ال�سيئة.
اأ�س���األ اهلل تب���ارك وتع���اىل بربك���ة مولن���ا الإم���ام �سيد 
ال�سهداء g اأن يوّفقنا جميعًا للتحّلي بال�سرب يف ال�سدائد، 

وال�ستقامة يف �سبيل خدمة الق�سية احل�سينية 

املقد�س���ة، واأن نحت�س���ب كل ما نالقيه يف ه���ذا الطريق، 
خال�سًا لوجه اهلل تعاىل.

 /g 1. كام���ل الزي���ارات/ الباب اخلام�س والثمانون/ زي���ارة قرب العبا�س
�س256.

2. مثر الأحزان/ �س14.
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جلن��ة ال�شتفت��اء يف مكت��ب �شماح��ة 
املرج��ع ال�ش��ريازيK بق��م املقد�ش��ة

السالم علی احملتسب الصابر

اإ�شراف: 
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السالم علی املظلوم بال ناصر

     م��ا معن��ى ق��ول الإم��ام املهدي f ال��وارد يف 
�شباح��ًا  »لأندبن��ك  املقّد�ش��ة:  الناحي��ة  زي��ارة 

وم�شاًء ولأبكني عليك بدل الدموع دمًا«؟
    

     الندب���ة ه���ي البكاء م���ع العويل وال�س���راخ، لكن اأين 
تك���ون هذه الندبة من الإمام احلّج���ة f جلّده املظلوم؟ 
اأيف ال�سح���راء اأم غره���ا؟ وم���اذا يتذّكر الإم���ام احلّجة 
f؟ واأّي م�سيب���ة من م�سائب جّده ي�ستح�سر بحيث اإنه 
ل يفرت ول يربد ل �ستاًء ول �سيفًا. اإن الإن�سان املفجوع قد 
يهداأ ويربد تدريجيًا، اأّما الإمام احلّجة f فال يهداأ اأبدًا 

بل يندب جّده لياًل و نهارًا.
ثم اإن���ه f قال: »ولأبكني عليك بدل الدموع دمًا« فاإنه 
رمبا يقال: الدمع � الذي هو بخار الدم يف عروق املقلة � اإذا 
تدّف���ق بكرثة، قّلل من قابلية تبّخر رطوبات الدم، فيجري 
ال���دم نف�سه من عروق الأجف���ان، اأو اأن ال�سرايني الدقيقة 
يف الأجفان تتمّزق فينزل منه���ا الدم. ويقال: اإن م�ستودع 
الدم الذي هو م�سدر الدمع ومنبعه، ي�سبه الكي�س املوجود 
خلف العينني، فاإذا جرح يتحّول الدم الذي فيه اإىل دموع، 
فلو بكى الإن�سان كثرًا وب�سّدة حتول بكاوؤه على اأثر جفاف 

الدمع اإىل دم. 
اجلدي���ر بالذكر اأن الإن�سان تارة يفقد عزيزًا له فيبكي 
ب�س���ّدة عليه يوم���ًا اأو يومني اأو ا�سبوعًا فتخ���رج من عينيه 
قط���رة م���ن الدم؛ ف���اإن منبع الدم���ع عندما يفق���د قدرته 
على بّث الدموع يتحّول الب���كاء بالدمع اإىل دم ويقطر من 
الإن�س���ان قطرة اأو قطرتان من ال���دم. اإّل اأن اإمام الع�سر 
والزم���ان f يخاط���ب ج���ّده ول�سان حاله يق���ول: �ساأبكي 
علي���ك يا جّداه بكاًء �سديدًا متوا�س���اًل حتى جتّف دموعي 
وتتحّول دمًا. وهذا معناه اأن الإمام احلّجة f يبكي على 
الإمام احل�سني g دمًا كلَّ يوم ولي�س فقط يوم عا�سوراء؛ 
اإذ اأن م�سيبة �سيد ال�سهداء واأهل بيته م�سيبة ا�ستثنائية، 

و�س���اءت اإرادة ال�سم���اء اأن ل يكون لها نظر يف الكون منذ 
الأزل واإىل يوم يبعثون.

     يق��ول بع���ص الأ�شخا���ص ل توج��د رواي��ة 
واحدة �شريحة يف ا�شتحباب التطبري و�شرعيته 
والأدل��ة التي ينقلها موؤي��دو التطبري لي�شت اأدلة 
الن�شو���ص  لبع���ص  ا�شتيح��اء  ه��ي  ب��ل  مبا�ش��رة 

وطريقة فهم لها، فما هو الرّد على ذلك؟
    

      ق���ال اهلل تعاىل يف كتاب���ه الكرمي وخطابه العظيم: 
ا  اأع���وذ باهلل من ال�سيطان الرجيم: »ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ
يِف الأَْر����سِ َجِميعًا« هذه الآية الكرمية وغرها من الآيات 
والرواي���ات تدل عل���ى اأن الأ�سل يف الأ�سي���اء هو: اجلواز 
واحلّلي���ة، اإل اإذا ج���اء دليل على حظر �س���يء اأو حرمته، 
والتطبر موا�ساة لالإمام احل�سني g وتعزية جلّده واأبيه 
واأمه واأخيه املع�سوم���ني b واإظهار املوّدة لهم، �سيء من 
الأ�سي���اء. والأ�سل فيه هو: اجلواز، م�ساف���ًا اإىل موؤّيدات 

للجواز كالتال:
1� ح�س���ن املوا�ساة، ف���اإّن املوا�ساة من الأخالق احل�سنة 

واخل�سال املمدوحة.
2� ا�ستحب���اب تعزي���ة اأه���ل امل�سيبة والع���زاء، وخا�سة 

.b تعزية الر�سول الأكرم واأهل بيته املع�سومني
 g 3� اإرادة اهلل تع���اىل لآدم اأب���ي الب�سر ثم لإبراهيم
موا�س���اة الإم���ام احل�س���ني g عن���د مرورهم���ا بكربالء 
وعثورهما يف م�سيهم���ا وجرحهما وجريان الدم من راأ�س 
اإبراهي���م اخلليل � كما يف الأحاديث ال�سريفة � ونحن اأوىل 

باملوا�ساة له b منهما ملجيئنا بعده.
واإّن املتطّل���ع اإىل الطقو�س الديني���ة عند غر امل�سلمني 
والباح���ث عنه���ا ي���رى اأن عندهم بالن�سب���ة اىل مظلومية 
�سخ�سياته���م اأكرث من التطبر، مثاًل: عند بع�س طوائف 
امل�سيحيني من ي�سّحي باأولده ذبحًا فداًء للم�سيح، ومنهم 

روايات يف التطبري

معنى)لأبكني عليك دمًا(
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من ُيدم���ى جميع ج�سمه من راأ�س���ه اإىل قدمه له، ومنهم 
َم���ن يقتل نف�سه لأجله، وهكذا مما يكون التطبر عندهم 
ل �سيء، مع اأّن التطبر يقوم مقام احلجامة على الراأ�س 
حي���ث اإن النبي الأك���رم واأهل بيت���ه املع�سومني b كانوا 
يحتجمون على الراأ�س يف املكان الذي يكون عليه التطبر 
ويقول���ون: اإّن احلجامة على الراأ�س هي املنجية من املوت 

ملا فيها من فوائد �سحّية.

     
 h اأن العقيلة زينب b ورد ع��ن اأهل البيت      
ح��ني راأت ابن اأخيها الإم��ام زين العابدين g يف 
احلادي ع�شر من حمرم يج��ود بنف�شه قالت له: 
)ل يجزعّن��ك م��ا ترى، ف��و اهلل اإن ذلك لعهد من 
ر�ش��ول اهلل s اإىل ج��ّدك واأبي��ك وعّمك، ولقد 
اأخ��ذ اهلل ميثاق اأنا�ص من ه��ذه الأمة ل تعرفهم 
فراعن��ة ه��ذه الأر���ص وه��م معروف��ون يف اأه��ل 
ال�شماوات، اأنهم يجمعون هذه الأع�شاء املتفّرقة 

فيوارونه��ا وه��ذه اجل�ش��وم امل�شرج��ة، وين�شبون 
به��ذا الطف علم��ًا لقرب اأبي��ك �شي��د ال�شهداء، ل 
يدر���ص اأث��ره ول يعفو ر�شمه، على ك��رور الليايل 
والأي��ام، وليجتهدّن اأئمة الكفر واأ�شياع ال�شاللة 
يف حم��وه وتطمي�ش��ه فال ي��زداد اأث��ره اإّل ظهورًا 
واأم��ره اإّل عل��ّوًا(، فه��ل يدخ��ل يف اأئم��ة الكف��ر 
واأ�شي��اع ال�شاللة كل من ي�شع العراقيل يف طريق 
م�ش��رية ال�شائرين والزائري��ن يف الوقت احلا�شر 
بالظامل��ني  خا�ش��ة  الق�شي��ة  اأن  اأو  وامل�شتقب��ل؟ 

الذين عا�شرهم اأهل البيت؟
   

      احلدي���ث عام ي�سمل كل املعرقلني وجميع املخّربني 
الذي���ن ي�سع���ون العراقي���ل ويقومون بالتخري���ب عن علم 
وف�ساد، وذلك يف جميع الأع�س���ار والأم�سار، فالق�سايا 
تك���ون عل���ى نح���و احلقيقّي���ة التي تع���ّم كل م���ا حتّقق لها 
املو�س���وع يف اخل���ارج، ل اخلارجي���ة الت���ي تخ����سّ واقعة 

ة بزمان ومكان معينني. خا�سّ

Kح�سور املواكب و الهيئات احل�سينية يف بيت املرجع ال�سرازي

ال�شعائر واأئمة الكفر و ال�شاللة
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زيارة عا�شوراء حديث قد�شي

Kح�سور املواكب و الهيئات احل�سينية يف بيت املرجع ال�سرازي

     بع�ص النا�ص ي�شّكك بزيارة عا�شوراء واللعن 
الوارد بها، فما هو الرّد؟

    
     ل ي�س���ّح الت�سكي���ك يف زي���ارة عا�سوراء ول يف اللعن 
ال���وارد فيه���ا، لأنها من حي���ث ال�سند حدي���ث قد�سّي عن 
النب���ي s عن جربائيل g ع���ن اهلل تعاىل، ومن حيث 
اللع���ن فقد لع���ن اهلل تعاىل مكررًا الذي���ن اآذوه يف ر�سوله 
واآذوا ر�سول���ه يف اأهل بيت���ه، يف القراآن احلكيم، ومنها يف 
�س���ورة الأح���زاب الآية: 57؛ ق���ال اهلل تع���اىل: »اإن الذين 
ي���وؤذون اهلل ور�سول���ه لعنهم اهلل يف الدني���ا والآخرة واأعّد 
لهم عذابًا مهينًا« م�سافًا اإىل اأّن اللعن هو اإعالن الرباءة 
من اأعداء اهلل، والترّبي وكذلك التوّل فر�سان �سرعّيان 
م���ن اهلل تعاىل عل���ى كّل م�سل���م وم�سلم���ة، )وال�سّب( هو 

التنقي�س الل�ساين )واللعن( هو البعد عن اهلل تعاىل.

   
 

اأر���ص كرب��الء، وكل ي��وم  ه��ل عب��ارة )كل     
عا�شوراء( �شحيحة؟

       ه���ذه العب���ارة ل تت���الءم واحلدي���ث ال�سريف: »... 
ل ي���وم كيوم���ك ي���ا اأباعب���د اهلل...« الأم���ال لل�س���دوق: 
�س177. كما ل تتوافق اأي�سًا مع اخت�سا�س اأر�س كربالء 
بالرفع���ة املنفردة وامليزة العظيمة املتمّيزة بها على �سائر 
الأر�سني، لذلك ينبغي اأن يقول الإن�سان املوؤمن قوًل يّتفق 

.b  مع ما قاله اهلل والر�سول واأهل البيت

     الرواية القائلة بخروج الها�شميات حا�شرات 
الروؤو���ص و�شقق��ن اجلي��وب عل��ى اأب��ي عب��د اهلل 

احل�شني gيف يوم عا�شوراء �شحيحة اأم ل؟

مقولة غري �شحيحة

معنى )حا�شرات الروؤو�ص(
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     اخل���رب موج���ود يف زيارة الناحية، غ���ر اأن �سماحة 
املرج���ع ال�س���رازي K يرى اأن ن�س���ر ال�سعر كان عادة 
عربّية جارية عند الن�ساء اإذا فقدن عزيزًا عليهّن، فيبقني 
فرتة من الزمن حمزونات مل�سابه، ل يقارْبّن حتى الب�سمة 
وكانت العادة عندّهن انّه���ن يفتلن �سفائرهنَّ يف حالت 
عادّية، فاإذا اأ�سنب مب�سيبة مفجعة، فتحن ال�سفائر حتى 
ينت�س���ر ال�سعر حولهّن مع رعاية ال�سرت واحلجاب كعالمة 
ل�س���ّدة امل�سيبة، ولي�س املراد م���ن العبارة كما قد يت�سّور 
بع����س النا�س اأن املخّدرات خرّجن م���ن ال�سرت وروؤو�سُهّن 
مك�سوف���ة والعياذ باهلل، لأن التعب���ر: )نا�سرات ال�سعور( 

ولي�س كا�سفات ال�سعور.

     ملاذا نلعن قاتل الإمام احل�شني g عند �شرب 
املاء، وماذا نقول؟

    نلعنهم ملخالفتهم اأمر اهلل جّل وعال جهارًا وتعّديهم 
حدوده ون�سر الف�ساد بني العباد وقتلهم النف�س التي حّرم 
اهلل م���ن غ���ر ح���ّق؛ اإذ يق���ول �سبحانه يف كتاب���ه املجيد: 
َم َربُُّكْم َعَلْيُك���ْم...« �سورة الأنعام،  »ُق���ْل َتَعاَلْوْا اأَْت���ُل َما َحرَّ
الآي���ة: 151، وق���د ورد الن����سّ بذل���ك ورّتب علي���ه الأجر 
الكبر والثواب اجلزيل، وهو نوع اإيحاء للنفو�س على حّب 
املظلوم ون�سرت���ه، والتنديد بالظامل والبتعاد من ظلمه، 
ونقول: »�سالم اهلل على احل�سني ولعنة اهلل على اأعدائه«، 
وخ�سو�سية اللعن عند �سرب املاء عائدة للموقف اخلا�س 
مبنع احل�سني g من املاء الذي جعله اهلل مباحًا للجميع 

اإن�سانيًا قبل اأن يكون دينيًا.

     ي�ش��األ بع���ص املوؤمنني املحّبني لأبي عبد اهلل 
احل�ش��ني g عن عق��اب م��ن ي�شتخ��ّف بال�شعائر 

احل�شيني��ة ويلق��ي الته��م وال�شبه��ات يف طريقها 
وطريق ال�شائرين بها؟

     امل�ستخّف بال�سعائر قد يكون عن ق�سور وعدم علم، 
وهذا م���ن ينبغي ل���ه مراجعة ولو كتاب واح���د مثل كتاب 
»كام���ل الزي���ارات« فع�سى اهلل اأن يعفو عن���ه ويتوب عليه. 
واأم���ا امل�ستخ���ّف بال�سعائ���ر عن عل���م وعناد، فه���ذا يلزم 
علي���ه الرجوع عن عناده وه���و اأف�سل طريق مطابق للعقل 
والفط���رة ينتهج���ه ويختاره، واإّل فليه���يء نف�سه ملا توّعده 
اهلل ب���ه من خ�سران الآخرة وحرمانه من �سفاعة الر�سول 
الكرمي، فقد روي عن ر�سول اهلل s اأنه قال: »... ولكن 
حثال���ة من النا�س يع���ّرون زّوار قربوكم كما تعّر الزانية 
بزناه���ا، اأولئك �س���رار اأمتي، ل اأناله���م اهلل �سفاعتي ول 

يردون حو�سي«.

     ه��ل ال�ش��ري يف امل�ش��ريات العا�شورائية حفاة، 
م��ن ال�شّن��ة كما يقوله��ا البع���ص يف خ�شو�ص يوم 

عا�شوراء؟ وما هو الدليل عليه؟ 

     نع���م هو م���ن ال�سّنة، والدليل علي���ه: اإنه ي�ستحب اأن 
يك���ون �ساح���ب امل�سيبة حافي���ا، و ق���د ورد اإ�ستحباب اأن 
يكون املوؤمن يف عا�سوراء كهيئة �ساحب امل�سيبة، و يوؤيده 
جمه���رة من الروايات و منه���ا عن جابر املكفوف عن اأبي 
ال�سام���ت ق���ال �سمعت: اأب���ا عبداهلل ال�س���ادق g وهو 
يق���ول: »من اأتى قرب احل�سني g ما�سيًا كتب اهلل له بكل 
خط���وة األف ح�سن���ة، وحما عنه األف �سّيئ���ة، ورفع له األف 
درج���ة، فاإذا اأتيت الف���رات فاغت�سل وعل���ق نعليك وام�س 
حافي���ًا...« كام���ل الزي���ارات: باب49 ����س254، احلديث 

الرابع، ثواب من زار احل�سني g راكبًا اأو ما�سيًا.

g لعن قاتل الإمام احل�شني

امل�شتخّف بال�شعائر

ملاذا من�شي حفاة يف عا�شوراء

gیا لثارت احلسنی
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معنى ثاراهلل

     ملاذا لّقب الإمام احل�شني g بثار اهلل؟

     الث���اأر: هو ال���دم اأو طلب الدم، وترجمة كلمة 
ث���ار اهلل هو طلب الدم من قب���ل اهلل تعاىل، وعلى 
الرغم م���ن اأن هذه الإ�سافة اإ�ساف���ٌة ت�سريفية اإّل 
اأن امل���راد فيه���ا م���راٌد حقيقي ل جم���ازي، اأي اأن 
الطال���ب احلقيقي للثاأر هو اهلل جّل وعال بيد ولّيه 
الإمام احلّجة بن احل�سن f، ولعل ال�سّر يف هذا 

الأمر يكمن يف نكتتني:
الأوىل: هي اأن �سب���ب اإباحة دم الإمام احل�سني 
وا�ستحالل���ه و�سفك���ه كان لأج���ل الدي���ن ل غ���ر، 
مبعن���ى اأن���ه مل يكن بني الإم���ام احل�سني g وبني 
الذي���ن قتل���وه عداوة حت���ى يطلب اأهل���ه بدمه على 
اعتب���ار اأن ال�س���رر ع���اد عليهم من قتل���ه، كما اأن 
املنفع���ة تع���ود اأي�سًا ج���ّراء الأخذ بث���اأره، لذا فهو 
ث���ار اهلل حّق���ًا وحقيقًة وهو امل���راد بيانه يف عبارة 

الزي���ارة ال�سريف���ة.
الثاني���ة: اإن الثاأر يجب اأن يوؤخ���ذ من القاتل يف 
بع����س الق�ساي���ا �سخ����س واح���د ويف بع�سه���ا اأمة 
باأكمله���ا وهو م���ا كان يف ي���وم عا�س���وراء؛ اإذ كان 
هن���اك اأم���ة ل تري���د الدي���ن واحلك���م الإلهي، بل 
تريد حك���م يزيد، ويف هذه احلال���ة الثار يجب اأن 
يطال كل الذي���ن اأ�سارت اإليهم الزيارة: »لعن اهلل 
اأم���ة قتلتك ولع���ن اهلل اأمًة خذلت���ك ولعن اهلل اأمة 
األبت عليك«، وهذا يحتاج اإىل اإحاطه تامة بهوؤلء 
 ،g ل ميلكه���ا اإّل اهلل ج���ّل وعال وولّي���ه املع�سوم
ل���ذا انح�س���ر الث���اأر احلقيقي ب���ه، اأي اهلل تبارك 
وتعاىل، واأم���ا الظاهري فقد قت���ل املختار الثقفي 

.g قتل���ة الإم���ام احل�س���ني
�س��ماح���ة املرج���ع ال�س���ي�����رازيK حافي���������ًا ي���وم عا�س�������وراء

یا قتیل العربات
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عّظم 
اهلل اأجورن��������ا 
مب�س����ابن���ا  واأجورك��������م 
ب�سيدنا الإمام احل�سني g، وجعلنا 
اهلل تع���اىل من الطالب���ني بثاره مع ولّي���ه الإمام 

.f املهدي من اآل حمّمد
اإن عا�سوراء نعمة كربى، وهذه النعمة يدركها 
حّق قدرها من كان حّيًا يف عا�سوراء ال�سنة املا�سية 
و�سارك اأو قّدم اخلدم���ة يف اإحياء عا�سوراء، فهو 
الآن يف ع���امل الآخ���رة يحظ���ى بث���واب واأجر تلك 
اخلدمة، ولو كان مبقدوره اأن يتحّدث معنا لقال لنا 
هنيئًا لكم ولكل من يخدم عا�سوراء، فاإن عا�سوراء 

نعمة 
كب���������رى 
واأنت���م ل تعلم���ون ما 
مل���ن يخدم عا�س���وراء من الأجر 

العظيم الذي ل نظر له. 
ن�سك���ر اهلل �سبحان���ه عل���ى اأن اأبقان���ا اأحياء 
لن���درك عا�سوراء اآخ���ر ونحظى بتوفي���ق اإحيائه. 
وهنا اأرى من الواجب عل���ّي ب�سفتي اأحد املوالني 
اأ�سك���ر كل الذي���ن قّدم���وا  b اأن  لأه���ل البي���ت 
اخلدمات يف الع�س���رة الأوىل من املحّرم وحتّملوا 
الأذى وتعّر�س���وا للم�س���اكل وه���م يحي���ون ذكرى 
عا�س���وراء. و اأ�سكرك���م اأنت���م اأيه���ا احلا�س���رون 
واأ�سك���ر كل املوال���ني يف اأرج���اء املعم���ورة واأ�سكر 
حتى غر املوالني الذين وّفقوا لتقدمي اخلدمة يف 

ع�سرة حمّرم. 
كما اإين قد دعوت يف �سحر هذا اليوم جلميع 
الذين اأقاموا ال�سعائ���ر احل�سينية واأحيوها وذلك 

\:Kشماحة املرجع ال�شريازي�

عاشوراءمصیبة كــــونیة عظمی

كلمة يلقيها �سماحتهK ليلة 11حمرم من كل عام يف داره املباركة يف قم املقد�سة على جموع غفرة من العلماء و الوجهاء و املوؤمنني الكرام
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\:Kاقتداء �شماحة املرجع ال�شريازي
باملع�سومني، 
دع���وا  ق���د   bفه���م
ويدع���ون ملحيي اأمره���م وبالأخ�ّس 
ملقيم���ي ال�سعائ���ر احل�سيني���ة وحمييه���ا. فعمل 
الرواي���ات  g حّج���ة كم���ا �سّرح���ت  املع�س���وم 
ال�سريف���ة، ودعاء املع�س���وم للذين يحيون اأمرهم 

هو من امل�ستحّبات.
b درجات حمّبي اأهل البيت

ذك���رت الروايات ال�سريف���ة اأن: »ميثم التّمار 
ر�س���وان اهلل تع���اىل عليه حّج يف ال�سن���ة التي ُقتل 
فيها )الإمام احل�سني g( فدخل على اأم �سلمة، 
فقال���ت: من اأنت؟ فقال: اأن���ا ميثم. فقالت: واهلل 
لرمب���ا �سمعت ر�سول اهلل sيو�س���ي بك علّيًا يف 
 . )1(»... g جوف الليل. ف�ساألها عن احل�سني

هذه الرواي���ة تبنّي اأن ميث���م التّمار خلدماته 
وتفاني���ه يف �سبيل اأهل البيت b قد حظي بدعاء 
النبي s وهذا توفيق عظيم ومقام رفيع. فالذين 
رفعوا علم���ًا للح�سني g يف اأي���ة بقعة من العامل 
والذين قّدموا اخلدم���ة يف �سبيل اإحياء عا�سوراء 
�سي�سملهم دعاء الإم���ام �ساحب الع�سر والزمان 

f بن�سبة ما قّدموا ومبقدار ما خدموا. 

عاقبة معرقلي ال�شعائر
 s ورد يف الروايات ال�سريفة اأن ر�سول اهلل  

اأم  اأخ���رب 
وكانت   � �سلم���ة 
م���ن زوجات���ه ال�ساحل���ات 
� مب���ا �سيج���ري عل���ى �سبط���ه الإم���ام 
احل�س���ني g، واأخربه���ا اأي�س���ًا بالأج���ر العظيم 
واملق���ام الرفيع ال���ذي �سيناله العامل���ون يف �سبيل 
الق�سي���ة احل�سيني���ة واملحّي���ون ل�سعائ���ر الإم���ام 
احل�س���ني g، واأخربه���ا اأي�سًا مبن�س���اأ حماولت 
الذي���ن ي�سع���ون اإىل ال�س���ّد عن اإحي���اء عا�سوراء 
فق���ال s: »اإن اإبلي����س لعن���ه اهلل يف ذلك اليوم 
)ي���وم مقتل الإم���ام احل�سني g( يط���ر فرحًا، 
فيج���ول الأر�س كلها ب�سياطين���ه وعفاريته فيقول 
يامعا�س���ر ال�سياطني ... فاجعلوا �سغلكم بت�سكيك 
النا����س فيه���م وحملهم على عداوته���م واإغرائهم 
به���م واأوليائه���م حت���ى ت�ستحكم���وا �ساللة اخللق 
اإن   s النب���ي  ق���ول  فح�س���ب  وكفره���م«)2(. 
امل�س���ّكك بال�سعائر احل�سينية ق���د يكون بالظاهر 

اإن�سانًا ولكن هو يف الواقع �سيطان. هذا اأوًل.
ثانيًا: اإن ما يجدر بنا اأن نقوم به جتاه الذين 
يتعامل���ون بال�سلب م���ع ال�سعائ���ر احل�سينية �سواء 
كان تعامله���م ع���ن �سهو اأو عن عم���د، وعن ق�سد 
اأو ع���ن غر ق�سد، وعن جه���ل اأو عن علم بذلك، 
ه���و اأن نن�سحهم ونقول لهم: األي����س من املوؤ�سف 
اأن يقوم���وا مبثل هذه الأمور الت���ي تعّد لعبًا بالنار 
ب���ل هي تالعب بالتاري���خ ال�سحيح، ومن يتالعب 
بالتاري���خ ال�سحيح ي�سحقه التاري���خ و يفنيه دنيًا 

واآخرة.
اإين اإذ اأ�سك���ر كل الذين خدم���وا و�ساركوا يف 
اإحي���اء عا�سوراء وكل الذين �سّجعوا الآخرين على 

عاشوراءمصیبة كــــونیة عظمی
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اخلدم���ة، وكل الذين ترّبعوا بالأم���وال اأو جمعوا 
الأم���وال يف �سبيل اإحياء عا�س���وراء، كذلك اأن�سح 
الذين يتعامل���ون بال�سلب م���ع ال�سعائر احل�سينية 
اأن يحذروا عواقب تعاملهم واإن كان مبقدار كلمة 
واح���دة، لأن م�سرهم اأو حالهم �سيكون كم�سر 
وحال اأح���د الذين ا�سطفوا يف جي����س يزيد، وهو 
م���ا جاء يف الرواية التالي���ة: »روى ابن رياح قال: 

 g راأي���ت رجاًل مكفوفًا قد �سه���د قتل احل�سني
ف�ُسئ���ل عن ذه���اب ب�سره؟ فقال: كن���ت �سهدت 
قتله عا�س���ر ع�سرة غر اأين مل اأ�سرب ومل اأرم، 
فلما قتل g رجعت اإىل منزل و�سّليت الع�ساء 
الأخرة ومنت فاأتاين اآت يف منامي فقال: اأجب 
ر�س���ول اهلل s، فاإن���ه يدع���وك. فقل���ت: ما ل 
ول���ه؟ فاأخ���ذ بتلبيب���ي وج���ّرين اإليه ف���اإذا النبي 

s جال����س يف �سح���راء، حا�سر ع���ن ذراعيه، 
اآخ���ذ بحرب���ة، وَمَل���ك قائ���م بني يدي���ه، ويف يده 
�سيف من ن���ار، فقت���ل اأ�سحابي الت�سع���ة، فكلما 
�سرب �سرب���ة التهبت اأنف�سهم نارًا، فدنوت منه 
وجث���وت بني يديه وقلت: ال�س���الم عليك يار�سول 
اهلل، فلم ي���رّد علّي ومكث طوياًل ث���م رفع راأ�سه 
وق���ال: ياعدو اهلل انتهكت حرمتي وقتلت عرتتي 

ومل ت���رع حّق���ي وفعلت م���ا فعل���ت؟ فقلت: واهلل 
يار�سول اهلل ما �سرب���ت ب�سيف ول طعنت برمح 
ول رمي���ت ب�سه���م. ق���ال: �سدق���ت ولكنك كرّثت 
ال�س���واد، ادن مّن���ي، فدن���وت من���ه ف���اإذا ط�ست 
ممل���و دم���ًا، فقال ل: ه���ذا دم ول���دي احل�سني 
g، فكّحلن���ي م���ن ذل���ك ال���دم، فانتبهت حتى 

ال�ساع���ة ل اأب�س���ر �سيئ���ًا«)3( . 
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ن�شيحة ملعرقلي ال�شعائر
اإن الذي���ن ينفق���ون اأمواله���م يف �سبيل خدمة 
الق�سي���ة احل�سينية ينالون اأجر م���ا اأنفقوا، �سواء 

اأنفقوا دينارًا واحدًا اأو املاليني.
كم���ا اإن الذين يتعامل���ون بال�سلب مع الق�سية 
احل�سيني���ة و�سعائره���ا ينال���ون عق���اب تعامله���م 
ال�سلب���ي يف الدنيا قب���ل الآخرة، �س���واء كان ذلك 

التعام���ل ال�سلبي مبقدار كلمة واح���دة، اأو بالفتة 
يكتبون عليها )عا�سوراء يوم الفرح وال�سرور( كما 
فعل موؤخرًا بع�س الذين يّدعون باأنهم م�سلمون يف 

اإحدى دول اجلوار.
وخاط���ب �سماحته الذي���ن يتعاملون �سلبيًا مع 

الق�سية احل�سينية املقد�سة وقال:
اإن الذي حّل بالإمام احل�سني g يف كربالء 

ه���ي فاجعة عظمى ورزي���ة ك���ربى، واإن عا�سوراء 
م�سيب���ة عظم���ى وك���ربى حّل���ت على الك���ون وما 
في���ه ولي�س عل���ى الأر�س واأهله���ا فح�سب وهذا ما 

�سّرحت به الروايات ال�سريفة، ومنها:
 ق���ال الإمام ال�سادق g: »ملَّ���ا َكاَن ِمْن اأَْمِر 
 ِ ىَل اهللَّ ���ِت امْلَالِئَك���ُة اإِ جَّ �َس���نْيِ g َم���ا َكاَن �سَ احْلُ
َك َواْبِن  ِفيِّ �َسنْيِ �سَ ِباْلُبَكاِء َوَقاَل���ْت: ُيْفَعُل َهَذا ِباحْلُ

ُ َلُهْم ِظلَّ اْلَقاِئِم f وَقاَل:  َك؟ َقاَل: َفاأََقاَم اهللَّ َنِبيِّ
ِبَهَذا اأَْنَتِقُم ِلَهَذا«)4( .

وقال ر�سول اهلل s: »وال���ذي بعثني باحلّق 
نبّي���ًا اإن احل�سني بن عل���ي يف ال�سماء اأكرب منه يف 
الأر����س«)5( . فاأقول للذين اتخ���ذوا اأو يتخذون 
عا�س���وراء يوم ف���رح و�س���رور: اإن يزي���د هو الذي 
اتخذ عا�سوراء يوم عي���د و�سرور، فما الذي جنى 
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يزيد من اتخاذه عا�سوراء يوم عيد؟ فانظروا اإىل 
يزيد واعتربوا مب�سره وعاقبته.

كم���ا اإين اأن�سح الذين يتعامل���ون بال�سلب مع 
الق�سي���ة احل�سينية باأن يق���راأوا التاريخ ويعتربوا 
 g م���ن م�سر الذي���ن قاتل���وا الإم���ام احل�سني
وحارب���وه وم���ن الذي���ن ا�سطفوا يف جي����س يزيد، 
واأن�سحه���م اأي�سًا بالتوب���ة اإىل اهلل تعاىل، مع اإين 
ل اأعل���م ه���ل يفتح اهلل تع���اىل اأب���واب التوبة لهم 
ولأمثالهم؟ وهل يوّفقون للتوبة؟ فهذا ل يعلمه اإّل 

.b اهلل ور�سوله واأهل البيت
اإن الكثر ممن كان���وا غر م�سلمني ونوا�سب 
كاخلليع���ي ال�ساع���ر املع���روف اهت���دوا اإىل احلّق 
بف�سل الإم���ام احل�سني g وماتوا �سعداء وفازوا 
بنعي���م الآخ���رة، اإذن األي����س من املوؤ�س���ف حّقًا اأن 
ي�س���در م���ن امل�سلم جت���اه الق�سي���ة احل�سينية ما 
ي���وؤدي به اإىل الذل والهوان يف الدنيا ودخول النار 

يف الآخرة؟
g اهلل هو املنتقم لالإمام احل�شني

اإن اهلل تع���اىل ه���و الذي جعل عا�س���وراء يوم 
احل���زن والع���زاء والب���كاء، وه���و �سبحان���ه جع���ل 
م�سيبة الإم���ام احل�سني g م�سيبة عظمى اإىل 
يوم القيامة، فدعوا الذي���ن يقولون باأن عا�سوراء 
يوم الفرح وال�سرور، وليتخذوا عا�سوراء يوم عيد 
و�سرور، فاإن هذه املحاولت واأمثالها والأكرب منها 

وغرها من املحاولت لها نتيجتان:
الأوىل: اإن ه���ذه املحاولت ل تقّلل من عظمة 
مق���ام الإم���ام احل�س���ني ول م���ن عظم���ة ق�سيته 
 s ب���ل كم���ا وع���د ر�س���ول اهلل ،g وم�سيبت���ه
بقوله: »وليجتهدّن اأئمة الكفر واأ�سياع ال�ساللة يف 

حموه وتطمي�سه، فال يزداد اأثره اإّل ظهورًا، واأمره 
اإّل عل���ّوًا«)6( .  فه���ذه جمال�س اإحي���اء عا�سوراء 
 g واحلزن والعزاء على ما حّل بالإمام احل�سني

تزداد �سنة بعد �سنة يف العامل كّله.
الثانية: قال الإمام الر�سا g: »اإن اإبراهيم 
عليه وعلى نبّين���ا واآله اأف�سل ال�سالة وال�سالم ملا 
ُو�س���ع يف كف���ة املنجنيق غ�سب جربئي���ل، فاأوحى 
اهلل ع���ّز وجّل اإليه: ما يغ�سب���ك ياجربئيل؟ قال: 
ي���ارّب خليلك لي�س من يعبدك عل���ى وجه الأر�س 
غره �سّلطت عليه عدّوك وعدّوه؟ فاأوحى اهلل عّز 
وجّل اإلي���ه: اإمنا يعجل العبد ال���ذي يخاف الفوت 
مثلك، فاأم���ا اأنا فاإنه عبدي اآخذه اإذا �سئت. قال: 
فطاب���ت نف����س جربئي���ل g«)7( . وه���ذا معناه 
اإن اهلل تع���اىل هو الذي ينتقم م���ن اأعداء اأوليائه 
وقتلتهم. والإم���ام احل�سني �سلوات هو من اأف�سل 
اأولي���اء اهلل تعاىل، فاأين يف���ّر من اهلل من يتعامل 

بال�سلب مع الإمام احل�سني ومع ق�سيته g؟
و�شيتان لل�شباب 

اأو�سي ال�سباب الأعزاء باأمرين:
َع���ربة  َع���ربة. ومعن���ى  اإن عا�س���وراء  الأول: 
ه���و: اإن عا�سوراء ي���وم امل�سيبة والب���كاء واجلزع 
واللطم عل���ى الروؤو�س و ممار�س���ة �سائر ال�سعائر 
احل�سيني���ة، فيجب اإحي���اء عا�سوراء مب���ا ينا�سب 
�ساأنها، مع البتعاد عن املحّرمات التي ي�سّخ�سها 

الفقهاء العدول ومراجع التقليد.
الث���اين: واإن عا�س���وراء ِع���ربة. ومعناه���ا اإن 
عا�س���وراء ثقاف���ة ومدر�س���ة، فيج���ب اأن ت�ستوحوا 
منه���ا الدرو����س. ومم���ا ي�ستوح���ى م���ن عا�سوراء 
القتداء والتاأ�ّسي ب�سيدن���ا علّي الأكرب g. فعلّي          
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الأكرب g ذو مق���ام عظيم، و�ساحب ع�سمة 
ك���ربى، ولكن ع�سمت���ه اأقّل رتبة م���ن ع�سمة 
املع�سوم���ني الأربع���ة ع�سر b، فق���د خاطبه 
الإم���ام ال�سادق g يف اإحدى زياراته لالإمام 
احل�سني g: »وجعل���ك اهلل من الذين اأذهب 
اهلل عنه���م الرج�س وطّهرهم تطه���رًا«)8( . 
فعلى ال�سباب الأعزاء اأن يطالعوا �سرة مولنا 
عل���ي الأك���رب g بتاأم���ل ودّق���ة وبالأخ�ّس يف 
تعامله م���ع اأبيه الإمام احل�س���ني g فيقتدوا 

ويتاأ�ّسوا به يف تعاملهم مع اآبائهم.
كم���ا يج���در بالآب���اء اأن يكون���وا يف مق���ام 
م���ا  الرئي����س، ح�س���ب  مق���ام  الرتبي���ة، ل يف 
ذك���ره القراآن الك���رمي والرواي���ات والأحاديث 

ال�سريفة.
اأ�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن يوّفقنا واإّياكم 
باأن نكون دومًا من ال�ساعني اإىل اإحياء وتعظيم 
الق�سية احل�سينية و�سعائرها. و�سّلى اهلل على 

حمّمد واآله الطاهرين.

1- الإر�ساد/ لل�سيخ املفيد/ �س321.
2-كامل الزيارات/ الباب الثامن والثمانون ف�سل كربالء/ 

�س265.
3-الله���وف/ امل�سل���ك الث���اين يف و�س���ف حال القت���ال و...         

/ �س136.
 /c 4-اأ�س���ول الكايف/ ج1/ باب مول���د احل�سني بن علي

�س465/ ح6.
5- اإع���الم الورى/ الف�سل الثاين ذك���ر بع�س الأخبار من 

طرق ال�سيعة/ �س400.
6-كامل الزيارات/ الباب الثامن والثمانون ف�سل كربالء/ 

�س260.
7- الأمال/ لل�سدوق/ املجل�س ال�سبعون/ �س455.

8-بح���ار الأنوار/ ج98/ ب���اب 18 زياراته gاملطلقة و...      
/ �س242.

 gلييوال نهضيية اإلمام احلسيين
ملا بقي اليوم من اإلسييالم واإلميان 
شيييىء، و قييد صييرح بذالييك يف 

األحاديث الشريفة.
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عظم���اء التاأريخ الب�سري هم اأولئ���ك الذين خّلدتهم 
اأعماله���م واأقواله���م واأفكاره���م ومبادئهم الت���ي حتّولت 
م���ن �سيغتها اللغوية اإىل حقل العم���ل امللمو�س على اأر�س 
الواق���ع، وو�سعت م�سامينها يف خدمة الإن�سان كي ترتقي 
ب���ه اإىل م���ا يلي���ق بكيان���ه وجوه���ره، فكلنا نتف���ق على اأن 
القول وح���ده ل يكفي والفكر من دون اأن يتحول اإىل حقل 
امللمو�س ل دور له يف حت�سني احلياة الب�سرية وتقوميها ملا 

هو اأف�سل واأ�سّح.

ولعل العالمات التاأريخي���ة الراكزة اأكرث و�سوحًا من 
غرها بل ه���ي على راأ�س الوقفات اخلال���دة التي يبجلها 
الإن�س���ان ما بقي الزمن وم���ا بقيت احلياة قائمة، كما هو 
احلال مع �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني g ووقفته �سد 
الظلم وال�ستبداد والطاغوت وحرف الإ�سالم عن م�ساره 
ومبادئ���ه وتعامليه لكي ي�سبح حتت �سط���وة الفردية التي 
ت�س���ع م�سلحتها ف���وق م�سالح املالأ، وهن���ا يتطلب الأمر 
جه���ودًا ا�ستثنائية لكب���ح جماح ال�سل���وك الأناين وتدعيم 

الشباب وحتقيق األهداف احلسينية اخلالرة
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الشباب وحتقيق األهداف احلسينية اخلالرة

املنه���ج احل�سين���ي وتع�سي���ده م���ن ل���دن اجلمي���ع خدمة 
لأه���داف الإم���ام احل�سني g التي هي خدم���ة لالإن�سان 

قبل غره.
وهنا ينبغي مراعاة ال�سباب وك�سبهم وزجهم يف هذا 
املجال حيث يق���ول �سماحة املرجع الديني الكبر اآية اهلل 
العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سرازي K يف عدد 

من حما�سراته التي تخت�ّس بعا�سوراء:
)اإّن �سبابن���ا ه���م اأمان���ة اهلل واأه���ل البي���ت b يف 
اأعناقن���ا، وقد حاف���ظ اأ�سالفنا على الأمان���ة على اأح�سن 
وج���ه و�سّلمون���ا الدي���ن وم�س���وا، لذل���ك علين���ا اأن ن�سعى 
بدورن���ا اأن ن�سون الأمانة الوا�سل���ة اإلينا على اأمّت �سورة، 
لن�سّلمه���ا اإىل الأجيال م���ن بعدنا، فلنح���اول اأن ل ُيحرم 
اأّي �س���اّب يف حمّلتن���ا اأو ع�سرتن���ا اأو ب���ني اأ�سدقائنا من 
امل�سارك���ة يف احل�سيني���ات وجمال����س الع���زاء، واإذا كّن���ا 
نع���رف �سبابًا كه���وؤلء فلن�سّجعهم عل���ى امل�ساركة يف هذه 
املجال����س، ولندفع ال�سباب نح���و املواكب احل�سينية والتي 
ه���ي حبل النجاة من ال�سالل واجلهل بكّل و�سيلة متاحة، 
ولنك���ّرر حماولتنا معهم مرة وثانية وثالثة... وهكذا، ول 
نياأ����س من عدم ا�ستجابتهم، حتى ين�سّموا اإىل ال�سفوف 

احل�سينية(.
اإن حفظ الأمان���ة يوجب عملية الرتكيز على ال�سباب 
وزجه���م يف اأجواء الإميان وينبغي عدم الياأ�س يف التعامل 
معه���م يف ه���ذا املجال ب���ل تك���رار حم���اولت الإقناع من 
خ���الل �س���رح وتو�سي���ح املنه���ج احل�سين���ي القائ���م على 
الع���دل وامل�س���اواة والت�سامح وعمل اخل���ر ورف�س الظلم 
اأّي���ًا كان نوع���ه اأو م�سدره، ولعل هذا الن���وع من الأن�سطة 
ي�س���ّكل حاف���زًا قوّيًا وعملي���ًا لتحقيق الأه���داف العظيمة 
التي ا�ست�سهد من اأجله���ا الإمام احل�سنيg، وهنا يوؤّكد 
�سماحة املرجع ال�سرازيK اأهمية املجال�س احل�سينية 
ودورها الكب���ر يف حتقيق الوئام بني اأهل ال�ساأن اإذ يقول 

�سماحته يف اإحدى حما�سراته القّيمة بهذا اخل�سو�س:
)لنح���اول دفع ال�سب���اب باجت���اه املواك���ب وال�سعائر 
احل�سينية، فه���ذه امل�ساألة حتظى باأهمي���ة كبرة، خا�سة 

ال ميكننا أن نّدعي انتماءنا ملدرسة عاشوراء 
ما مل نرخص الغالي والنفيس يف سييبيل دميومة 
أهدافهييا العالييية، وأن نسييّلم هييذه األمانيية 
احلسينية السماوية إىل األجيال الالحقة مصانة ال 
تشوبها شائبة، ويف الوقت نفسه فاعلة وبعيدة 
عيين أي زيغ أو حرف، وهذا يتم يف حال خلصت 
النوايييا، وأبعييدت املصيياحل الشييخصية، ليحّل 

حمّلها هدف حتقيق مرضاة اهلل عّز وجّل.
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يف ع���امل اليوم حيث حتاول و�سائل الأعالم امل�سّلة وب�سكل 
وا�سع اإغراء ال�سباب وجذبهم نحوها. وعلينا اأن نعلم باأّن 
 ،g كّل ح�سيني���ة هي بيت من بيوت الإمام �سيد ال�سهداء
فلنح���اول جتني���ب ه���ذه احل�سيني���ات من اأن تتح���ّول اإىل 
م�سرح لط���رح اخلالف���ات والنزاعات، بل عل���ى العك�س، 

لنجعل منها اأماكن لالجتماعات والوحدة والوئام(. 
ولعلن���ا �سنجد يف املب���ادئ احل�سينية م���ا نبحث عنه 
م���ن تن���وع وتعّدد يف ال���روؤى والأف���كار واملواع���ظ الكبرة 
الت���ي ت�سّب يف ال�سالح الع���ام، ومنه���ا اإمكانية العتبار 
وال�ستف���ادة من درو����س التجرب���ة القائمة عل���ى التحّرر 
باأق�سة درجاته، حيث احلرية باأق�سى درجاتها هي التي 
دفعت بالإمام احل�سني g لك���ي يّتخذ من الثورة �سبياًل 
لإ�سالح القادة ال�سيا�سي���ني الذين وّظفوا الدين للو�سول 
اإىل م�ساحله���م ال�سلطوي���ة الظاملة واإدام���ة ترّبعهم على 

عر�س الزيف والنحراف والتجاوز على حقوق الرعية.
ولو اأراد الباح���ث اأن يغو�س يف واقعة الطف اخلالدة 
وحيثياتها فاإنه �سي�سل اإىل مقا�سده �سواء يف قوة املبداأ اأو 
التجربة اأو الفكر، حي���ث يقول �سماحة املرجع ال�سرازي

K يف هذا ال�سدد:
)اإن ق�سية الإمام احل�س���ني g تتميز مبيزتني هما 
الَع���ربة والِعربة، وهات���ان امليزتان مالزمت���ان. من هنا، 
ف���اإّن ال���ذي يحظى مبنزلة اأرف���ع وحرمة اأك���رب عند �سّيد 
 g هو الأقدر على اأخذ الِعربة من الإمام g ال�سه���داء

وذرف الدمع���ة والَعرَبة عليه، وعلى قدر ال�سعي يف هاتني 
امل�ساألت���ني يكون الثواب واجلائزة، بعبارة اأخرى، اإن توّقع 
الإم���ام احل�سني g م���ن الأفراد يتنا�سب م���ع منزلتهم 

ومقامهم(.
وهن���ا �سنتفق على ان هدف الإم���ام احل�سني g مل 
ينح�سر بفئة معينة بل بالعباد كما يقول املرجع ال�سرازي

K هنا )فالإمام g اأراد اأن ينجي العباد من اجلهل 
وال�س���الل والتي���ه، لذل���ك اإذا اأردنا اأن نتق���ّرب منه اأكرث 

علينا اأن نبذل كل ما منلك يف خدمة هذه الق�سية(.
وهك���ذا اأ�سبح م���ن املطل���وب اأن نرّك���ز جهودنا على 
ال�سعي م���ن اأجل حتقي���ق الأهداف احل�سيني���ة التي قّدم 
من اأجلها �سيد ال�سهداء g اأغلى ما ميلك، روحًا واأهاًل 
 Kو�سحابة، حيث يلّخ����س �سماحة املرجع ال�سرازي

روؤيته يف هذا املجال بقوله:
)وخال�سة القول، اإّن الإم���ام احل�سني g ا�ست�سهد 
لثالث���ة اأه���داف: اأ�س���ول الدي���ن، والأح���كام ال�سرعي���ة، 
والأخ���الق الإ�سالمي���ة، فم���ن اأراد الربهن���ة عل���ى ولئه 
ل�سي���د ال�سه���داء g واأهداف���ه ال�سامية علي���ه اأن ي�سعى 
لتحقيق ه���ذه الأهداف الثالثة الت���ي ا�ست�سهد من اأجلها          
الإم���ام g، واأن ي�سعه���ا على راأ�س اأولويات���ه، لتقّر عني 
الإم���ام احل�سني g والإم���ام املهدي f. ولنعل���م باأّنه 
على قدر هممنا يف امل�سي يف هذا الدرب، تكون عنايتهما 

ولطفهما جتاهنا(.

يف ه���ذه الأي���ام اخلال���دة نعي����س الذك���رى املتجّددة 
ل�ست�سهاد اأب���ي الأحرار الإمام احل�س���ني بن علي عليهما 
ال�سالم، حيث تتو�سح مدينة الإمام احل�سني j باحلزن 
وال�س���واد عل���ى ما تعّر�س ل���ه اآل البي���ت الأطهار من ظلم 
وجتاوزات ل اإن�ساني���ة قامت بها زمرة �سالة ظاملة اّدعت 

الإ�سالم زورًا وبهتانًا.

اإن اأر����س كرب���الء املقد�س���ة �سوف تغ����س �سوارعها 
واأزقتها و�ساحاتها كالع���ادة مباليني الزّوار الذين اأخذوا 
يتوجه���ون اإليها من عموم مدن العراق والعامل، كي يحيوا 

ال�سعائر احل�سينية املباركة.
وقد انت�سب���ت ع�سرات التكاي���ا يف اأمكنة متعددة يف 
مركز املدين���ة املقد�سة ويف دحيائها وخارجها اأي�سًا وهي 

jعاشوراء... وهج متجّدد ملأثر سيد الشهداء

عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432عدد خا�س/ حمرم و �سفر 1432 20                      21



jعاشوراء... وهج متجّدد ملأثر سيد الشهداء

م�س���اءة ومتوّهج���ة بالقناديل والرثي���ات وامل�سابيح التي 
ت�س���ع بالإمي���ان الرا�سخ يف قلوب امل�سلم���ني و�سيعة الإمام 
اأمر املوؤمنني g واأتب���اع اأهل البيت b الذين طّهرهم 
اهلل تع���اىل من الرج�س، ناهيك عن وهج املنائر والقباب 

ال�ساخمة يف �سماء كربالء اأبدًا.
وق���د ج���اء يف الكت���اب القّي���م املو�س���وم ب�»اإ�س���اءات 
مرجعية« ل�سماحة املرجع الديني الكبر اآية اهلل العظمى 
ال�سي���د �س���ادق احل�سين���ي ال�س���رازي K ح���ول هذه 

املنا�سبة العظيمة:
)يط���ل علينا �سهر حمرم احلرام، �سه���ر الإمام اأبي 
عبد اهلل احل�س���ني g، �سهر الت�سحيات الكربى، و�سهر 
مقارع���ة احلّق - متمثاًل يف ال�سفوة الطيبة من اآل البيت 
واأ�سحابه���م الأب���رار- مع الباطل - متمث���اًل يف احلكومة 

الأموية الظاملة واأتباعها من عبيد الدنيا(.
وهكذا تكون ه���ذه الواقعة املتجددة اأبدًا يف مثل هذه 
الأيام من كل عام معيارًا لقيا�س وك�سف الظلم واإفرازاته 
الت���ي تنعك����س على الب�سري���ة اأجمع، ودافع���ًا عظيمًا على 
رف�س���ه اأّي���ًا كان م�س���دره والوق���وف بوجه الطغ���اة مهما 
قوي���ت �سكيمته���م وا�ستّد جربوته���م القائم عل���ى الظلم 
والقه���ر والبط����س بالآخرين )الرعية( م���ن دون مراعاة 
حلرمة الإن�س���ان وحقوقه التي اأقّرته���ا الأديان ال�سماوية 
والنوامي����س والأع���راف الب�سرية التي ف�سل���ت بني اأفعال 
اخل���ر وال�س���ر ع���رب معاي���ر الر�س���د والبطول���ة كما هي 
ماأث���رة �سيد ال�سهداء g حني اأعل���ن يف مثل هذه الأيام 
قبل اأكرث من األف واأربعمئة �سنة حتديه للطاغوت الأموي 

الظامل الذي حاول بكل ما ي�ستطيع تغير امل�سار الإن�ساين 
القائم على العدل والت�سحية والإيثار وعموم املبادئ التي 
ت�سع نف�سه���ا بخدمة الإن�سان، ولهذا بقي���ت هذه الثوررة 
احل�سيني���ة خالدة م���ا بقيت الدهو ومهم���ا امتد الزمان، 
حيث يق���ول �سماحة املرج���ع ال�س���رازي K  يف كتابه 

بهذا ال�سدد:
)فه���ذا هو اإ�سم الإمام احل�س���ني g يطبق اأطراف 
الدنيا، وهذا هو َعَلمه اخلفاق يرفرف يف كل بقعة، وهذا 
هو خط���ه � الذي هو خط ر�س���ول اهللs واأمر املوؤمنني 
g � يزداد يف كل يوم انت�سارًا وتاأّلقًا، وهذه هي املجال�س 
تعقد با�سمه من اأق�سى ال�سرق اإىل اأق�سى الغرب، وهوؤلء 
هم الأل���وف والألوف من اخلطباء، وال�سع���راء، والكّتاب 
ي���رددون ا�سم���ه ال�سريف، وهذه هي املالي���ني تهتدي اإىل 

�سبيل احلّق بربكته(.
وهكذا بداأ يتجّدد منظر املواكب والتكيات احل�سينية 
املبارك���ة، وه���ي تت�ساب���ق لتق���دمي ن�ساطاته���ا يف �ساحات 
و�س���وارع املدين���ة التي �ست���زدان على الرغم م���ن حزنها 
مبالي���ني الأج�س���اد والأرواح املوؤمنة، الت���ي اأخذت تتدفق 
عل���ى املدين���ة املقد�س���ة ك���ي تطوف ح���ول مرق���د الإمام 
احل�سني واأخيه العبا�س c، م�ستذكرة وقائع هذه الواقعة 
التي انت�س���رت للحّق واأ�سبحت منارًا هاديًا لثّوار الأر�س 

�سد الظلم من دون ا�ستثناء.
ولعلن���ا ل ناأت���ي بجدي���د حني نع���دد مقوم���ات الثورة 
احل�سيني���ة واأهدافه���ا الت���ي متثل���ت بالع���ّزة والت�سحي���ة 
والأخ���الق وغرها م���ن القي���م العظيمة، حي���ث نقراأ يف 

Kجمال�س العزاء احل�سيني يف بيت املرجع ال�سرازي
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ونح���ن نعي����س ذك���رى ا�ست�سه���اد اأ�س���رف الأنبي���اء 
وخامته���م، الر�سول الأكرم حممد بن عبد اهلل sحري 
بن���ا جميع���ًا اأن نقت���دي به���ذه ال�سخ�سي���ة العمالقة التي 
اأ�س���اءت باأنوار علمه���ا عتمة الظالم الب�س���ري حني كان 
يتخب���ط الإن�سان يف متاهات اجله���ل والتع�سب والقتتال 

والت�سرد والأحقاد وال�سغائن التي فتكت ببني الب�سر.
ونظرًا ملا يعانيه امل�سلمون من اإ�سكالت كثرة ل �سيما 
يف اجلوان���ب ال�سيا�سية التي تتعلق ب���اإدارة �سوؤون النا�س، 
فاإن ال�سر على اخلطى ال�سيا�سية احلكيمة للنبي الأكرم 
s واآل���ه �سيتي���ح لل�سيا�س���ة اأن تنه����س بواق���ع امل�سلمني 
وترف���ع من �ساأنه���م وتعطيهم مركزهم ال���ذي ي�ستحقونه 
بني الأمم كاف���ة كونهم اأ�سحاب الدول���ة الإ�سالمية التي 
ن�س���رت العلم والإميان والإ�سالح يف ربوعها اأوًل ثم نقلت 
جتاربه���ا العظيم���ة اإىل عموم املعم���ورة لرف���ل الإن�سان 
مببادئ الإ�سالم وليعي�س الأج���واء التي ت�سمح له باإظهار 

قدراته يف جوانب العمل والإبداع وما �سابه.
وفيم���ا يتعلق بظ���روف امل�سلمني يف الع���راق وما ميّر 
به من مرحل���ة �سائكة متداخلة وخطرة، حيث التحولت 
الك���ربى يف امليادين كافة، ينبغي عل���ى ال�سا�سة القائمني 
على �ساأن هذا البلد ومواطنيه اأن يقتدوا بالنموذج النبوي 

اخلالد يف كيفية اإدارته لالأمة الإ�سالمية اآنذاك حني كان 
اجله���ل والظالم ي�سود على كل �س���يء، حيث قال �سماحة 
املرج���ع الدين���ي الكبر اآي���ة اهلل العظمى ال�سي���د �سادق 
احل�سين���ي ال�س���رازي K يف كتاب���ه الثم���ني املو�س���وم 

ب�»ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم«:
)لق���د كان ر�س���ول اهلل s �سي���دًا ل�سا�س���ة الع���امل، 
واأك���رب �سيا�س���ي حمنك، فه���و تلميذ اهلل تع���اإىل، واأ�ستاذ 
جربئيل، و�سي���د الأنبياء عليهم ال�س���الم ومعّلم الب�سرية 
اأجمع���ني. و�سيا�سته هي التي ح���ّرت العقول، واأ�سخ�ست 

اأب�سار العاملني(..
وكي���ف ل يك���ون كذلك وه���و sالذي متّك���ن من اأن 
بة والقلوب املتحّج���رة والب�سائر  يقتحم العق���ول املتع�سّ
املغلق���ة ال�سماء التي كانت تقب���ع يف قعر الظلمات ولكنه 
s بعلم���ه وروحيته العظيم���ة وب�سيا�سته يف ن�سر مبادئ 
الدي���ن الإ�سالم���ي احلنيف متك���ن من تروي����س النفو�س 
والقل���وب وال�سرائر ونقلها م���ن حالتها اجلاهلية املرتدية 
اإىل �سفاف العلم والنور والإميان، وكل ذلك كان يتم وفق 
�سيا�سة خمّطط لها م�سبقًا وجّلها تقوم على الإقناع والعلم 
والقبول الطوعي ثم الإميان بالتعاليم واملبادئ الإ�سالمية 
التي تنّظم حياة امل�سلمني، فال قهر ول ا�ستبداد ول حتّكم 

كتاب �سماحة املرجع ال�سرازي K يف هذا املجال:
 g واأم���ا الأخالق فيكفي موقفه - الإمام احل�سني(
- جتاه احلّر واأ�سحابه، حيث اعرت�سوه يف كتيبة مدّججة 
بال�س���الح موؤّلفة م���ن األف فار�س لي�سّلم���وه اإىل ابن زياد، 
لكن���ه g ملا راآهم عطا�سى ق���ال لأ�سحابه: ا�سقوا القوم 

واأرووهم من املاء ور�ّسفوا اخليل تر�سيفًا(.
وهك���ذا ميكن لالإن�س���ان اأن ياأخذ خ�سال���ه واأخالقه 
وكل م���ا يق���ّوم �سخ�سيته من فكر احل�س���ني g ومبادئه 
اخلال���دة امل�ستمدة من تعالي���م الإ�سالم احلنيف و�سرته 

ج���ّده الر�سول الأعظ���م s واأبيه واأُّم���ه c، وكما يقول 
�سماحة املرجع ال�سرازي K يف كتابه القّيم هذا:

 g وكلم���ا كانت ن�سبة التعلم م���ن الإمام احل�سني(
اأكرث، كان القرب اإليه اأكرث(.

وهك���ذا يتجّدد وهج الإميان له���ذه الواقعة اخلالدة 
كلم���ا م���ّر عليها ع���ام اآخ���ر، وكاأنه���ا مع تق���ادم الزمن 
ت�ستعي���د قوتها واألقها ور�سوخها بني العامل اأجمع، لتقول 
للتاأري���خ اإن الإم���ام احل�س���ني g ه���و م�سب���اح الهدى 

و�سفين���ة النج���اة.

قادة اليوم وضرورة االقتداء بالنموذج األمثل
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قادة اليوم وضرورة االقتداء بالنموذج األمثل

اأعمى ول �سيادة للم�سالح الفردية على م�سالح اجلماعة 
ول غنب ول جت���اوز على احلقوق ول غنب يف الواجبات بل 
ثمة توازن منقطع النظر يحك���م حركة النا�س واأفعالهم 
واأفكاره���م مما قاد اإىل تكوي���ن ن�سيج اجتماعي اإ�سالمي 
قمة يف الن�سجام والتفاعل الإيجابي اخلالق، الأمر الذي 
جعل من الدولة الإ�سالمية اأعظم قوة عاملية يف ذلك العهد 
مع انها كانت تعاين الظل���م واجلور والتفرقة والت�سرذم، 
لكن ال�سيا�سة النموذجية للقائد الإ�سالمي الأمثل ممثاًل 
بر�سولن���ا الأكرم s غ���ّرت املوازي���ن ل�سالح امل�سلمني 
متام���ًا، اإذ يق���ول �سماح���ة املرج���ع ال�س���رازي K  يف 

كتابه القّيم نف�سه:
)وبه���ذه ال�سيا�س���ة احلكيمة ا�ستط���اع s اأن يجمع 
ح���ول الإ�س���الم اأك���رب ع���دد ممكن م���ن الب�س���ر، يف مّدة 
ق�س���رة، اأده�ست التاري���خ، واأن�ست الأول���ني والآخرين، 
واأخ�سع���ت حكم���اء العامل له���ا اإجالًل وتقدي���رًا.. مما ل 

يوجد يف تاريخ العامل الطويل مثيل ول نظر لها(.
نعم لق���د نظر العامل اأجمع بده�س���ة واإجالل وتقدير 
اإىل التجربة الإ�سالمية الفتية التي قامت يف و�سط ب�سري 
كان ل يعرف ما يريد ول يعرف كيف يتخّل�س من عاداته 
القبلي���ة املتع�سبة ناهيك عن الكثر م���ن اأ�سباب احلقد 
والت�سارع وغمط احلقوق التي جعلت منهم يف حالة حرب 
دائم���ة وهو ما اأدى اإىل ر�س���وخ التخّلف و�سيادة اجلهل اإّل 
بعد اأن ظهر الإ�س���الم وعّم ربوع اجلزيرة وبداأت �سيا�سة 
القائد الإ�سالم���ي النموذج تدير دفة الأمور وتنّظم حياة 
امل�سلم���ني لتنقله���م من اأعماق اجلهل والظ���الم اإىل ربوع 
العلم والتحّرر والزدهار، وقد انطوت التجربة ال�سيا�سية 
النبوية على جميع جمالت احلياة وخمتلف �سوؤونهم كما 
يق���ول �سماحة املرجع ال�س���رازي K الذي قّدم لنا يف 

كتابه »ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم«:
)مقتطف���ات موجزة عن ال�سيا�س���ة احلكيمة لر�سول 
اهلل s ولأم���ر املوؤمن���ني g، الت���ي ه���ي خ���ر م���راآة 
ل�سيا�س���ة الإ�سالم، وملعًا �سريعة ع���ن اخلطوط ال�سيا�سية 

يف الإ�سالم، يف عامة املجالت احليوية والإن�سانية:

يف املج���ال القت�س���ادي، واملجال ال�سح���ي، واملجال 
اجلرائ���م،  ومكافح���ة  العادل���ة،  واحلري���ات  الثق���ايف، 
وال�سم���ان الجتماع���ي الفري���د، والعم���ران والزراع���ة، 
والعالقات الدولية، وتكث���ر النفو�س، وال�سالم واحلرب، 
ويف جم���ال ال�سيا�س���ة اخلارجية، واحل���دود واجلمارك، 

واجلن�سية واجلواز والإقامة، واحلكومة العليا(.
اإن هذا العر�س ال�سريع للتجرب���ة ال�سيا�سية الرائدة 
للحكوم���ة الإ�سالمي���ة الأوىل، م���ع كل م���ا رافقه���ا م���ن 
�سعوب���ات واإ�سكالت هال���ة، تتطلب من �سا�س���ة اليوم يف 
عم���وم الع���امل الإ�سالم���ي اأن يقت���دوا بالنم���وذج الأمث���ل 
املتمّث���ل ب�سيا�سة النبي الأك���رم حممد sواأن ينهلوا من 
هذا النبع احلكي���م الذي ل ين�سب قط، خدمة للم�سلمني 
وارتق���اء مبكانته���م ب���ني اأمم الع���امل اأجم���ع، وذل���ك من 
خ���الل القت���داء والتاأ�ّس���ي ب�سيا�سة النب���ي s القائمة 
على الت�سامح والع���دل وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س والتكافل 
واإحق���اق احلّق والإيثار يف �سبيل الآخرين وتف�سيلهم على 
ال���ذات الفردي���ة وم�ساحلها التي غالبًا م���ا تكون دنيوية 

زائلة.

 u و اآية اهلل ال�سيد ر�سا ال�سرازي K املرجع ال�سرازي
g ي�ساركون يف عزاء الإمام احل�سني
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اإن ه���دم الرو�س���ة الع�سكرية املطه���رة فاجعة كربى ول 
انته���اء له���ا واإن اأعيد اإعماره���ا. فبع����س امل�سائب ل ميكن 
هان���ة اإىل املقّد�سات، وهذا اأمر يقّر  جربه���ا ومنها توجيه الإ

به العقالء جميعًا. 
�سياء مقّد�س���ة عند بع�س النا�س  نعم ق���د تكون بع�س الأ
وغر مقد�س���ة عند غرهم، ولكن م���ا كان مقّد�سًا عند اأمة 
هانة اإليه مهما كانت ُيعّد اأمرًا ل  ف���اإن التعّر�س له وتوجيه الإ
ميكن ج���ربه. وماأ�ساة �سامراء من هذا القبيل، و�ستبقى اإىل 
اأب���د الدهر فاجعة ل جترب. وعمليات اإعادة اإعمارها ل تعني 
اإنهاء الفاجع���ة واإمنا تعني احلّد من ا�ستمرار هذه اجلرمية 

النكراء.
جذور اجلرمية 

 c اإن جرمية هدم املرقد الطاهر لالإمامني الع�سكريني
لها ج���ذور ولي�ست وليدة اليوم، وجذوره���ا هي ثقافة الظلم 
والغ�سب اللذين اّت�سف بهم���ا اأعداء اأهل البيت b. وهذه 
الثقاف���ة بداأت منذ ذلك اليوم الذي اأعلن فيه اأبو �سفيان مع 
قري����س حربه عل���ى مولنا ر�س���ول اهلل s، وطال���ت اثنتني 
وع�سري���ن �سنة. ورغم اأن اأبا �سفيان اأ�سلم بالظاهر بعد فتح 
مّكة �سنة ثالث وع�سرون للهجرة لكن هذه احلرب ا�ستمرت 
و�سار عل���ى نهج اأبي �سفيان ابنه معاوية ومن بعده ابنه يزيد 

ومن بعده مروان وبنو اأمية ومن بعدهم بنو العبا�س.
اأهل البيت b اأهل العدالة والرحمة 

اإن ثقاف���ة اأهل البي���ت b هي ثقافة العدال���ة والرحمة، 
اأما ثقافة اأعدائهم فهي ثقافة الظلم والغ�سب. وهذه حقيقة 
نعرفها نحن، اأّما غرنا كاملنحرفني عن اأهل البيت b وغر 
امل�سلم���ني والكّفار م���ن اأهل الكتاب وغرهم ف���اإن اأكرثهم ل 
نه قد غ�سلت اأدمغتهم. فاإن قمنا بعر�س هذه  يعلم���ون ذلك لأ
مور عليهم ومنها جرمية هدم مراقد البقيع وجرمية هدم  الأ
الرو�س���ة الع�سكرية املطهرة فاإنه���م �سيبتعدون عن بني اأمية 
وعن بني العبا�س وعّمن انتهج نهجهم. فلقد ذكر لنا التاريخ 
�سخا�س كانوا ياأت���ون اإىل النبي s ويتطاولون  اأن بع����س الأ
عليه، ولكنه���م بعد اإطالعهم على احلقيقة ومعرفتهم ملولنا 
ر�سول اهلل s واآله كانوا يعتذرون ويطلبون العفو عّما �سدر 

لك��ي ل تتك��ّرر 
فاجعة �شامراء

 K كلمة �شماح��ة املرجع ال�شريازي
مبنا�شب��ة الذك��رى ال�شنوي��ة الثالث��ة 
ث��م واجلبان عل��ى املرقد  للع��دوان الآل
الطاه��ر لالإمام��ني الع�شكري��ني c يف 

مدينة �شامراء امل�شّرفة
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من عبق املرجعیة

مر  منهم، وكان���وا يقولون: اهلل اأعلم حيث يجعل ر�سالته، والأ
.b طهار ئمة الأ نف�سه جرى مع الأ

g من �شرية الإمام اأمري املوؤمنني
مام اأمر املوؤمنني  اأذكر لكم منوذجًا من �سرة مولنا الإ
g اأيام حكومته الظاهري���ة التي امتدت على ن�سف الكرة 
ر�سي���ة، نقاًل عنه g عندما اأتاه اأخ���وه عقيل طالبًا منه  الأ
ته حيث قال:  ثالثة كيلو غرامات من ال�سعر اأكرث من ح�سّ

واهلل لق���د راأَيُت عقي���اًل وقد اأَملَق حت���ى ا�ستماحني من 
عور ُغرَب الألوان من  ُكم �ساعًا، وراأَيت �سبيان���ه �ُسعَث ال�سُّ ُبرِّ
دت وجوُهُهم بالِعْظِلِم، وع���اودين موؤّكدًا  فقره���م كاأمّنا �ُس���وِّ
دًا، فاأَ�سَغيُت اإلي���ه �َسمعي، فظنَّ اأيّن  وك���ّرر عليَّ القوَل ُم���ردِّ
بُع قياَدُه ُمفارقًا طريقتي، فاأحَميُت له حديدًة  اأبيُعُه ديني واأتَّ
ثّم اأدنيُتها من ج�سمه ليعترب بها، ف�سجَّ �سجيَج ذي َدَنٍف من 
اأمَلِها وكاد اأن يحرتَق م���ن مي�سِمها، فقلُت له: ثكلتك الَثواكل 
ين اإىل  يا عقيُل اأتِئنُّ من حديدة اأحماها اإن�ساُنها لَلِعبه وجُترُّ
اُره���ا لغ�سبه؟ اأتِئنُّ م���ن الأذى ول اأئنُّ من  ن���اٍر �َسَجَرها جبَّ

لظى؟)1(
مام اأمر املوؤمن���ني g كان عليه  وعندم���ا ا�ست�سه���د الإ
َدي���ن كثر حيث كان g اقرت�س ذل���ك لتم�سية اأمور النا�س 
املعا�سي���ة، وقد اأّدى ه���ذا الَدين ابنه مولن���ا الإمام احل�سن 
املجتب���ى g بع���د كّد وتع���ب �سديدي���ن. وعلى �س���رة اأمر 
عالم من ال�سلف ال�سالح، فقد  املوؤمنني g �سار علماوؤنا الأ
�سفهاين ر�سوان اهلل  ذكروا يف اأحوال ال�سيد اأبي احل�سن الأ
تعاىل عليه اأنه مات وعليه َدين، وكانت ديونه لق�ساء حوائج 

امل�ست�سعفني والفقراء من النا�س.
اأما عن واحدة من اأفعال عثمان الذي �سّمى نف�سه خليفة 
اهلل وخليف���ة ر�سول���ه فقد ذك���ر التاريخ اأنه اأعط���ى ل�سهره 

مروان خم�س اأفريقية وكان مئة األف دينار)2( .
 g مام اأمر املوؤمنني ومنوذج اأخر اأذكره عن �سرة الإ

وهو:
يف احلرب التي ُفر�ست على مولنا الإمام اأمر املوؤمنني 
g وه���ي حرب اجلمل، وبع���د اأن انت�سر الإمام على جي�س 
اجلم���ل، لذ اأفراده بالف���رار، ويف طريق فراره���م �سادفوا 

اإلمييام            نهييج  تطبييييق  ينبغييي 
ميين  االسييتفادة  يف   gاحلسيين
عاشوراء إلنقاذ عباد اهلل تعاىل من 
املظامل املعاصرة، والقتل والسفك، 
والتشرذم والتعذيب، واالستهانة 
بالكرامييات اليت يتعييّرض هلا اليوم 
كثري من الناس، واملسلمون خاصة 

يف خمتلف أقطار األرض.
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فخاف���ت  حام���اًل،  وكان���ت  ام���راأة 
وارتعدت منه���م فاأ�سقطت جنينها 
خ���رب  و�س���ل  وعندم���ا  مات���ت،  و 
ذل���ك لالإم���ام اأر�س���ل اإىل ولّيه���ا و 
اأعطاه���ا دية ال�سق���ط و دية املراأة، 
علم���ًا اأن الإم���ام مل يك���ن م�س���وؤوًل 
ع���ن ذل���ك، لأن امل���راأة خاف���ت من 
جي����س اجلم���ل ولي����س م���ن جي����س                                       

.g الإمام
 فمعن���ى عم���ل الإمام ه���ذا اأن 
احلاكم الإ�سالم���ي م�سوؤول عن اأّي 
ظلم يقع يف نط���اق حكومته واإن مل 

يكن هو م�سّببه.
من جرائم معاوية

اأم���ا ع���ن معاوي���ة فق���د ذك���ر 
ب���ن  زي���اد  ا�ستعم���ل  اأن���ه  التاري���خ 
فخط���ب  الب�س���رة،  عل���ى  �سمي���ة 
زي���اد باأهله���ا وق���ال: واهلل لآخ���ذن 
ال���ربي ء بال�سقيم، وال���رب باللئيم، 
والوال���د بالولد، واجل���ار باجلار اأو 
ت�ستقي���م اإّل قناتك���م)3( . ف���كان 
يتتب���ع ال�سيعة وهو به���م عارف لأنه 
كان منه���م اأيام عل���ّي g، فقتلهم 
حت���ت كل حج���ر وم���در واأخافه���م 
و�سم���ل  والأرج���ل  الأي���دي  وقط���ع 
العيون و�سلبه���م على جذوع النخل 
وطرفهم و�سّردهم عن العراق، فلم 

يبق بها معروف منهم)4( .
اإن حكوم���ة معاوية واأمثاله هي 
حكومة الغاب ب���ل واأ�سواأ من ذلك. 
فالذئب عندما يهجم على خم�سني 
اأو �سبعني راأ�س من الغنم اأو الغزال 
قد ينه�س عددًا منها لكنه بالنتيجة 
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ي���اأكل واحدًا منه���ا. واأما معاوية وغره مم���ن حكم با�سم 
النب���ي واّدعى باأن���ه خليف���ة اهلل وخليفة النب���ي فقد فعلوا 
مام  بالأبري���اء ما مل تفعل���ه الذئاب. ولهذا �سّب���ه مولنا الإ
احل�س���ني g الظامل���ني بالذئاب يف خطبته اأثن���اء توّجهه 
اإىل الع���راق: »كاأين باأو�سال تقّطعها ع�سالن الفلوات بني 
النواوي����س وكربالء«)5( . فه���ذه الثقاف���ة ال�سّيئة امتدت 
وا�ستمرت ولزالت ومن نتائجها فاجعتا البقيع و�سامراء.

الواجب جتاه فاجعة �شامراء
 اإن ه���ذا اليوم هو يوم ذك���رى فاجعة تاريخية عظمى 
ولك���ن م���ن املوؤ�سف ج���دًا اأن���ه ل اأحد يذكره���ا ول يتطّرق 

اإليها، واإن ذكرت فاإنها لي�ست بامل�ستوى املطلوب.
ل���ذا اإن التكليف علينا نحن اأه���ل العلم وعلى املوؤمنني 

جميعًا اليوم هو اأمران: 
ول: وه���و عل���ى امل���دى الق�س���ر، ال�ستمراري���ة يف  الأ
ا�ستن���كار جرمية هدم الرو�سة الع�سكرية املطهرة واإعالن 
ل�سن وبرفع  يدي والأ املظلومية للب�سرية جمعاء وذل���ك بالأ
الأع���الم ال�سود على اأب���واب البيوت وواجه���ات الدكاكني، 
ذاع���ات والتلف���از والف�سائيات، وهذا  وع���رب ال�سحف والإ

اأقّل ما ميكن فعله.
الثاين: وهو على امل���دى البعيد، اإذا اأردنا اأن نقّلل من 
اأمث���ال فاجعة �سامراء فعلين���ا اأن نغّر تلك الثقافة ال�سّيئة 
ب���اأن نهدي ال�سباب ونعلّمه���م. واأقّل ما ميكن عمله يف هذا 
املج���ال عقد جل�س���ات تثقيفية لل�سب���اب نعّرفهم فيها على 
ثقاف���ة اأهل البي���ت b ونعر����س لهم مناذج م���ن ال�سرة 
�سالم  ال�سّيئ���ة للح���ّكام الظامل���ني الذين حكموا بلبا����س الإ
وبا�س���م ر�سول اهلل s �سواء من بني اأمية اأو بني العبا�س 

ومن �سار على نهجهم.

1-اإر�ساد القلوب/ للديلمي/ اجلزء الثاين/ �س 216.
2- �س���رح نه���ج البالغة/ لبن اأبي احلديد املعت���زل/ ج3/ ذكر املطاعن 

على عثمان/ �س33، والإمامة وال�سيا�سة/ للدينوري/ج1/�س50.
3- �س���رح نه���ج البالغة لبن اأب���ي احلديد/ ج16/ 29 من كت���اب له عليه 

ال�سالم اإىل اأهل الب�سرة/ �س4. 
4- امل�س���در نف�س���ه/ج11/ ذك���ر بع�س ما من���ي به اآل البي���ت من الأذى/ 

�س44.
5- مثر الأحزان/ خطبة الإمام اأثناء توجهه اإىل العراق/ �س 40.

زيارة اإلمام احلسن حق واجب
 إن زيييارة اإلمييام احلسيين g حييّق واجب على 
كل مسييلم ومؤمن، كما صّرحييت بذلك الكثري من 
ِن ْبِن َكِثرٍي َقاَل:  الروايات، ومنها: »َعْن َعْبِد الرَّْحَ
َقاَل َأُبو َعْبِد اهللَِّ g: َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َحجَّ َدْهَرُه ُثمَّ مَلْ 
َ ْبَن َعِليٍّ g َلَكاَن َتاِركًا َحّقًا ِمْن ُحُقوِق  َسيينْ َيُزِر احْلُ
ِ g َفِريَضٌة ِمَن اهللَِّ  َسيينْ َرُسييوِل اهللِ s، ألنَّ َحقَّ احْلُ

َتَعاىَل َواِجَبٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم«)1( . 
كما هنالييك رواية تؤّكييد ضرورة زيييارة اإلمام 
احلسيين g، وتشييري إىل بعض فوائدهييا وآثارها، 
ِد ْبِن ُمْسييِلٍم َعْن َأِبي  مَّ وهييي الرواية التالية: »َعْن حُمَ
َسييْنِ  َجْعَفييٍر g َقاَل: ُمُروا ِشيييَعَتَنا ِبِزَياَرِة َقْبِ احْلُ
ْزِق َومَيُدُّ يِف اْلُعُمِر َوَيْدَفُع  g، َفِإنَّ ِإْتَياَنُه َيِزيُد يِف الرِّ
ييوِء، َوِإْتَياَنُه ُمْفَتٌَض َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمٍن ُيِقرُّ  َمَداِفَع السُّ

. )2(» َلُه ِباإلَماَمِة ِمَن اهللَِّ

1-التهذيب/ ج6/ باب 16 فضل زيارته g/ ص42/ ح2.
 /g2-وسييائل الشيييعة/ ج14/ باب 37 تأكد اسييتحباب زيارة احلسن

ص413/ ح19483.

أسرار زیارة
 كربالء املقدسة

g
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ق���ال الإمام احل�سني g يف تف�سر قول���ه تعاىل:»َوَمْن اأَْحَياَها 
ا�َس جميعًا« �سورة املائ���دة: الآية 32: من اأحياها  ���ا اأَْحَيا النَّ َ َفَكاأمَنَّ

واأر�سدها من كفر اإىل اإميان فكاأمّنا اأحيا النا�س جميعًا، واإنقاذ 
املوؤمن من يد النا�سب )عدّو اأهل البيت b( اأحّب اإّل.

مت بف�سل اهلل تعاىل ولطفه، وبف�سل الر�سول الأكرم واآله 
الأطهار b، وبا�ستلهام درو�س الإميان والإيثار والإخال�س 

 g م���ن حامل لواء كرب���الء �سيدنا اأبي الف�س���ل العبا�س
يف دفاعه ع���ن الدين والولية، وانطالقًا من التوجيهات 

القّيمة للمرجع الديني الكبر �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سرازيK، مت تاأ�سي�س 
وافتت���اح قن���اة ف�سائية �سيعي���ة با�سم: »قن���اة الإمام 

احل�سني g الف�سائية« باللغة الفار�سية، وذلك لإحياء 
اأمر اأهل البيت الأطهار b، ولهداية الب�سرية اإىل احلّق 

وهي الثقافة ال�سحيحة والأ�سيلة ملذهب الت�سّيع وهو مذهب 
.bالأئمة  الإثني ع�سر

 g مسؤولية قناة اإلمام احلسن
تعت���رب القن���وات الف�سائي���ة م���ن الو�سائل 
وتاأث���رًا يف جم���ال  الأك���رث تط���ّورًا  الإعالمي���ة 
الإع���الم العاملي، ففي عامل الي���وم توجد اأكرث من 
)17000( قن���اة ف�سائي���ة، الع�سرات منه���ا باللغة 
الفار�سي���ة، يه���دف معظمها اإىل ال�سط���و وال�سيطرة 
على اأفكار املجتمع���ات الإ�سالمية واإبعادها عن ثقافة 

.b الإ�سالم واأهل البيت الأطهار
اإن م���ا متار�سه تل���ك القنوات، واملح���اولت اخلبيثة 
لالأع���داء من الوهابيني الذين �سع���وا اإىل تاأ�سي�س ف�سائية 
حتم���ل بالظاهر ا�س���م الإم���ام احل�س���ني g ولكنها تبغي 
مواجه���ة الق���راآن والع���رتة النبوية الطاه���رة، وبناء على 
تاأكيدات املرجع الديني الكبر �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سي���د �سادق احل�سيني ال�س���رازي K، كل ذلك 
كان حاف���زًا وداعي���ًا اإىل اإح�سا�س املوؤمن���ني واأتباع 

فضائیة اإلمام احلسنی
قناة حسينية عاملية ختاطب املالين

g
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اأهل البيت bبامل�سوؤولية بتاأ�سي�س قناة ف�سائية �سيعية با�سم مهوى قلوب 
العامل���ني �سيدنا ومولنا الإم���ام احل�سني g، ملواجه���ة ورّد الف�سائيات 

ال�سالة املنحرفة، علميًا واإعالميًا.
g أهداف قناة اإلمام احلسن

1   احلفاظ على عقائد املاليني من ال�سيعة من اأتباع اأهل البيت 
b القاطنني يف دول الكفر والإحلاد والوثنية.

2   اإعانة الآباء والأمهات من امل�سلمني على تربية اأبنائهم تربية 
�سحيحة و�سليمة، يف عامل اليوم الذي يعي�س التيه وال�سالل.

3   اإي�س���ال ر�سالة الإ�سالم اإىل املالي���ني من غر امل�سلمني 
الذين مل يعرفوا القراآن والعرتة الطاهرة.

4   حت�س���ني اأفكار ال�سباب من اأتباع اأهل البيت b جتاه 
ال�سموم التي تبّثها الف�سائيات الفا�سدة واملنحرفة وال�سالة.
5   الدف���اع عن كيان الت�سّيع وال���رّد على الذين يّتهمون 

ال�سيعة بال�سرك ويفتون بحلّية اإهدار الدم ال�سيعي.
6   تعري���ف النا�س بالقراآن وب�سّنة ر�سول اهلل وعرتته 
الطاهرة b وتر�سيخ عقيدتهم بذلك عرب جعل ق�سية 

الإمام احل�سني g املحور يف ذلك.
 g مبيييادئ قنياة اإلميييام احليييييسن

1  ال�ستفادة من التوجيهات والإر�سادات القّيمة 
للمرج���ع الدين���ي الكب���ر �سماحة اآي���ة اهلل العظمى 
ال�سي���د �سادق احل�سيني ال�سرازي K، وم�سورة 

�سماحته.
2   رعاي������ة الأ�س�����������ول الإ�سالمية، وتعزيز 

الأخ���الق والأح���كام واملعتق���دات الإ�سالمية يف كل 
برامج القناة.

3  الدفاع عن امل�ست�سعفني ال�سيعة يف العامل.
4  ع���دم ا�ستخدام املو�سيقى يف برام���ج القناة والعمل 

على اإيجاد بديل منا�سب.
5  اللتزام باحلياد الكامل يف ال�ساحة ال�سيا�سية. 

 فعلی مثل
gاحلسنی 

   فالیبك الباكون
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 gدور اإلمام زین العابدین
يف اسقاط حكومة األموینی 

ت�س����اوؤل ق����د يختل����ج يف القل����وب، وهو: م����اذا كان دور 
الإم����ام زين العابدين g يف حياته ال�سريفة؟ وقد يتبادر 
اإىل الذه����ن �سوؤال اآخر وه����و: ملاذا يج����ب اأن نعرف اأدوار 

الإمام g و�سرته؟
اجل����واب: لأن الإم����ام يعني م����ن ينبغي لن����ا الئتمام 

:g والقتداء به، يقول الإمام اأمر املوؤمنني علّي
»األ واإن ل����كل ماأموم اإمام����ًا يقتدي به وي�ست�سيء بنور 

علمه...«)1( .
اإذن يج����ب علينا معرفة �سرة الإم����ام كي نهتدي بها 

.g ونقتدي به

خطط بني اأمية للق�شاء على الإ�شالم
لقد ق����ام الإمام ال�سجاد g باأدوار ثالثة، ولكن قبل 
بي����ان هذه الأدوار واخلطط الثالث����ة لالإمام g لبد اأوًل 
م����ن معرفة الظروف التي كانت حتيط الإمام يف ظل حكم 

بني اأمية.
اأي  البداية  منذ  والآخرة  الأمويون اهلل  اأنك����ر  • لقد 
ب����دًءا من �سيخهم اأب����ي �سفيان الذي ق����ال يف جمعهم بعد 
اأن اطم����اأن بعدم وج����ود اأحد من غره����م: »والذي يحلف 
ب����ه اأب����و �سفيان ما م����ن جنة ول ن����ار«)2( ، وم����رورًا بابنه 
معاوي����ة موؤ�ّس�����س الدولة الأموي����ة الذي كان يعم����ل جاهدًا 

gمبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد الإمام زين العابدين Kمن كلمة �سماحة املرجع ال�سرازي

جنة البقيع قبل الهدم و بعده
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لطم�����س ا�س����م الر�سول s و�س����ّرح بذلك لأح����د ندمائه 
عندم����ا �سمع املوؤذن يقول: »اأ�سه����د اأن حممدًا ر�سول اهلل« 
فق����ال )معاوية(: ل واهلل اإّل دفنًا دفنًا...)3(  ، ثم انتهاًء 
� اأو م����رورًا اأي�سًا � بيزيد الذي اأعلنها كفرًا وف�سقًا و�سالًل 

فكان فيما قال معلنًا بذلك كفره:
لعبت ها�سم بامللك فال      خرٌب جاء ول وحي نزل )4( 

ث����م ب�س����ط مائ����دة القمار و�س����رب اخلم����ر يف املحفل 
العام.

اأهل  العم����ل �سد  فتمثلت يف  الثاني����ة  • اأم����ا اخلطة 
البيت b وحماولة ف�سلهم ع����ن الأمة وت�سويه �سورتهم، 
وذل����ك من خ����الل اأ�ساليب دنيئ����ة منها �س����ب الإمام اأمر 

املوؤمنني g من على املنابر.
لبني  الثالثة  اخلطة  • اأما 
اأمية فتمّثلت يف حماولة تر�سيخ 

حكمهم وت�سديده.
وكان لالإمام زين العابدين 
g ال����دور الكب����ر يف حتطي����م 
حكوم����ة بن����ي اأمية، فق����د اأطلق 
احل�س���������نيgال�سرارة  الإمام 
زي����ن  الإم����ام  وتاب����ع  الأوىل 
العابدي����ن g امل�س����ار حتى اآل 
الأم����ر اإىل انهيار هذه احلكومة 

اجلائرة وزوالها اإىل الأبد.
ومل يكن دور الإمام زي����ن العابدين م�سابهًا لدور اأبيه 
احل�س����ني g لأنه لو كان يطلق كلم����ة واحدة �سد النظام 
فاإنها كانت كفيل����ة بالق�ساء عليه واإنه����اء حياته املباركة، 

ولذلك انتهج g اأ�ساليب اأخرى، منها:
اأدوار الإمام ال�سّجاد:

1. �شراء العبيد و عتقهم يف �شبيل اهلل
كان الإم����ام زي����ن العابدي����ن g ي�س����رتي العبي����د و 
الإم����اء بكرثة، وكان����ت عنده ب�ساتني وبي����وت كان معظمها 
مل����كًا خا�سًا ل����ه g ومن الأرا�سي الت����ي و�سلته من جّده 
الإم����ام اأم����ر املوؤمن����ني g، فق����د كان ميالأه����ا بالعبي����د 

والإماء الذين ل عمل له����م، ما خال القليل الذين يقومون 
باخلدمة، وكان يه����دف الإمام من وراء ذلك اأن ي�ساهدوا 
�سرت����ه فيتاأّثروا بها حتى اإذا ما ح����ال احلول اأعتق منهم 
من راآه اكت�سب من اأخالق الإمام وفكره و بلغ تاأثره به حدًا 
 g يوؤهله لأن يوؤدي دورًا اإيجابيًا يف املجتمع، فكان الإمام
يخل����ي �سبيله ويعتقه لوجه اهلل الكرمي. فكان هوؤلء العبيد 
والإم����اء يتحّدثون عن �سرة الإمام وعبادته وزهده وتقواه 
وين�سرون الإ�س����الم ال�سحيح الذي مل�سوه يف �سلوك الإمام 
يف املجتمع والنا�س. ومن ذلك ما حدثت به اإحدى جواري 
الإمام g حني قالت: ما فر�ست له يف ليل فرا�سًا قط ول 
قّدم����ت له يف نهار طعامًا قط )5(. اأي اأن الإمام g كان 

�سائمًا نهاره قائمًا ليله.

من راأى لي�ص كمن �شمع
 g اإن الإمام زين العابدين
كان ياأت����ي به����وؤلء العبي����د لك����ي 
ي����روا عبادت����ه وتق����واه باأعينه����م 
فيتاأّثروا بها، ويعك�سوها بدورهم 
اإىل املجتم����ع بع����د اأن يحّرره����م      

.g الإمام
يق����ول اأحد اأ�سح����اب الإمام 
زي����ن العابدي����ن g: نظرت اإىل 
الإم����ام وق����د وق����ف اإىل ال�سالة 
فلم����ا كرّب وقف����ت كل �سع����رة يف ب����دين)6( ، اأي اأن تكبر 
الإم����ام وحده كان كافي����ًا خللق التح����ّول والتغير لدى من 

يراه!
اإنن����ا مل ن�ساه����د كيف كان يكرّب الإم����ام ول اأ�سلوبه يف 
الق����راءة، واإن هذه الأمور تغ����ّر الإن�سان حّقًا، ولذلك كان 
هوؤلء العبيد والإماء وغرهم يتاأثرون ويتغّرون، كما عرّب 

عن ذلك الراوي الذي راأى �سالة الإمام g وتكبرته.
اإنن����ا نكرّب لل�سالة اأي�سًا ولك����ن تكبرة الإمام تختلف 
ع����ن تكبرتنا من حيث الإخال�س واخل�سوع، ولذلك ترتك 
ذلك التاأثر الذي عرّب عنه الراوي الرائي لتكبرة الإمام، 

gمبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد الإمام زين العابدين Kمن كلمة �سماحة املرجع ال�سرازي
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فتجعل م����ن العبيد والإم����اء الذين يالحظون����ه اأ�سخا�سًا 
.b مّتقني وحمّبني لأهل البيت

تربية املوؤمنني واملبّلغني وال�شادقني
لق����د كان الإم����ام زين العابدي����ن g ي�ستطلع اأحوال 
عبي����ده واإمائه يف كل عي����د، ورمبا يف بع�����س اأيام اجلمع. 
فاإن وجد فيهم من بلغ تاأّثره وتلّقيه حّدًا منا�سبًا، بادر اإىل 
عتقه وحتريره يف �سبيل اهلل تعاىل. ومن الطبيعي اأن اأكرث 
ه����وؤلء العبيد مل يكونوا من اأهل املدينة بل كانوا كّفارًا يف 
الأ�س����ل من بالد اأجنبي����ة اأ�سروا يف احل����روب الإ�سالمية 
وج����يء به����م اإىل املدين����ة، فا�سرتاهم الإم����ام g. فكان 
كل ف����رد منهم يعتق����ه الإمام g يع����ود اإىل بلده، وكان 
بع�سهم يذه����ب اإىل ال�سام واآخرون يذهب����ون اإىل العراق 
وجماعة اإىل اليمن اأو البحرين واحلب�سة وغرها، وكّلهم 
يحمل����ون ال����ولء لأهل البي����ت b. فكانوا مبّلغ����ني اأقوياء 

.b لالإ�سالم ولآل البيت
وهكذا عمل الإمام g على هذه الطريقة طيلة عمره 
ال�سريف يخ����ّرج الدعاة العاملني وي�سنع الوعاة واملحّبني 
وين�س����ر املبّلغ����ني ال�سادقني يف رب����وع الب����الد الإ�سالمية 

وغرها.
وهكذا ا�ستط����اع الإمام زين العابدين g اأن يقّو�س 
حك����م بني اأمية باأمور اأحدها ه����ذا، دون اأن يخو�س حربًا 
ع�سكرية �سّدهم لأنه مل يكن باإمكانه اأن يجّرد ال�سيف يف 

ظل تلك الظروف البالغة ال�سّدة والق�ساوة.
2. تخريج الفقهاء والعلماء 

 g الدور الثاين الذي نه�س به الإمام زين العابدين
ه����و اأنه رّبى فقهاء يحفظون الإ�سالم. ولقد خّطط الإمام 
g لرتبيتهم بنحو يكونون مر�سيني عند ال�سيعة والعامة 
جميع����ًا. ولو راجعتم كتاب املراجعات لل�سيد �سرف الدين 
رحم����ة اهلل علي����ه لراأيتم اأن����ه يذك����ر قائمة باأ�سم����اء مئة 
�سخ�����س م����ن اأ�سحاب الأئم����ة الأطه����ار g ممن وردت 
اأ�سماوؤه����م يف ال�سح����اح ال�ست����ة للعام����ة، اأي املعتمدي����ن 
لديهم. ولو دّققتم فيهم لكت�سفتم اأن اأكرثهم من تالميذ 
الإم����ام زين العابدي����ن g وخّريجي مدر�ست����ه املباركة، 

اإلمام الشریازي الراحل رضوان اهلل تعایل علیه:
علین��ا أن جنعل ي��وم عاش��وراء يومًا 

إلحی��اء القوان��ن اإلس��امیة والعمل 

بها، ونشر الثقافة والوعي يف أوساط 

األمة، فإن اإلمام احلسن g قتل من 

أجل إحیاء اإلس��ام وقوانینه العادلة.
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غفران الذنوب
إن زائر اإلمام احلسيين g تغفر ذنوبه، وهذا األمر 
ذكرته الروايات الشريفة ولكن ليس على حنو األطالق بل 

قّيدته بشروط.
َسِن   ُموَسى  ٍد َقاَل: َقاَل َأُبو احْلَ مَّ َسْنِ ْبِن حُمَ »َعِن احْلُ
g: َأْدَنى َما ُيَثاُب ِبِه َزاِئُر َأِبي َعْبِد اهللَِّ g ِبَشطِّ اْلُفَراِت ِإَذا 
َم ِمْن َذْنِبِه  ُه َوُحْرَمَتُه َوَوالَيَتُه َأْن ُيْغَفَر َلُه َما َتَقدَّ َعَرَف َحقَّ
َر« )1( . فكما ذكرت الروايات أن معرفة اإلمام  َوَما َتَأخَّ
ومعرفيية شييأنه ومقامييه حييّق املعرفة هي من الشييروط 
األساسييية للحصول على أجر الزيييارة. وهنا نذكر رواية 
أخرى بهذا الصدد: »عن هند احلناط قال: مسعت أبا 
عبد اهلل g يقول: من زار احلسيين g عارفًا حبّقه يأمّت 
به غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر« )2( . و»َعْن 
َقاِئييٍد َعْن َعْبٍد َصاحِلٍ g َقاَل: َدَخْلييُت َعَلْيِه َفُقْلُت َلُه: 
َ g َقييْد َزاَرُه النَّاُس َمْن َيْعِرُف  َسيينْ ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنَّ احْلُ
َهييَذا األْمَر َوَمْن ُيْنِكُرُه، َوَرِكَبْت ِإَلْيِه النَِّسيياُء، َوَوَقَع َحاُل 

ْهَرِة. ْهَرِة، َوَقِد اْنَقَبْضُت ِمْنُه ملَا َرَأْيُت ِمَن الشُّ الشُّ
يُبِي، ُثييمَّ َأْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل:  َقيياَل: َفَمَكَث َمِلّيًا ال ُيِ
َياِعَراِقيُّ ِإْن َشَهُروا َأْنُفَسُهْم َفال َتْشَهْر َأْنَت َنْفَسَك، َفَو اهللَِّ 
َم  ِه ِإاّل َغَفَر اهللَُّ َلُه َما َتَقدَّ َسْنَ g آٍت َعاِرفًا حِبَقِّ َما َأَتى احْلُ

َر«)3( .  ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ
إذن معرفيية الزائيير باألمييام هي من شييروط قبول 

الزيارة واحلصول على أجرها.

 /g 1- فروع الكايف/ ج4/ باب فضل زيارة أبي عبد اهلل احلسن
ص582/ ح9.

2- كامل الزيارات/ الباب 54 ثواب من زار احلسن عارفًا حبّقه/ 
ص139/ ح6.

3- مسييتدرك الوسييائل/ ج10/ باب 26 تأكد اسييتحباب زيارة 
احلسن ووجوبًا و.../ص236/ ح9.

أسرار زیارة
 كربالء املقدسة

والبقي����ة لباقي الأئمة الأطهار b، الأم����ر الذي يعني اأن 
الإم����ام زي����ن العابدين g عني به����وؤلء الفقهاء ورباهم 

تربية خا�سة لكي يعتقد بهم علماء العامة اأي�سًا.
ومن هوؤلء الفقهاء: اأبو حم����زة الثمال الذي ُين�سب 
اإليه دعاء الإمام زي����ن العابدين يف اأ�سحار �سهر رم�سان 
املب����ارك املعروف بدع����اء اأبي حمزة الثم����ال. فلقد كان 
اأب����و حمزة )وهذه كنيت����ه اأما ا�سمه كم����ا يف كتب الرجال 
فهو ثابت ب����ن دينار( بطاًل يف العلم والزهد، يعتمد عليه 
حتى علم����اء غر ال�سيعة من �سائ����ر املذاهب. ويقول عنه 
اأ�سحاب الأ�سانيد يف كتبهم اإذا ورد ا�سمه: عامل ورع تقي 

زاهد عدل ثقة واأمثال هذه الكلمات.
يق����ول الإم����ام ال�س����ادق g بع����د اأن يذك����ر ع����ددًا 
م����ن اأمث����ال اأبي حم����زة: »اأنه لول ه����وؤلء لندر�س����ت اآثار         
النب����وة« )7(. فهوؤلء هم الذين حفظوا اآثار النبوة واأبقوا 
على اأحكام الإ�سالم ون�سروا مبادئه وتعاليمه وزرعوا حّب 

اآل البيت b يف النفو�س.
3. رعاية اخلط اجلهادي

اإىل جان����ب تاأهي����ل العبي����د، واإع����داد العلم����اء، عمل 
الإم����ام زي����ن العابدي����ن g عل����ى تربي����ة جماهدين من 
اأمث����ال ابنه زيد وحفي����ده يحيى وغرهما م����ن اأولد عّمه 
الإم����ام احل�سن g، فثار هوؤلء املجاه����دون الأبطال يف 
وج����ه حكومات بن����ي اأمية املتعاقبة حت����ى انتهى الأمر اإىل 
تقوي�سه����ا وانهياره����ا وزوالها بف�سل خط����ط الإمام زين 

العابدين g الدقيقة.

1- نه���ج البالغ���ة، من كت���اب الإمام �سل���وات اهلل علي���ه اإىل واليه على 
الب�سرة.

2- �سرح نهج البالغة: 53 /9 من اأخبار يوم ال�سورى وتولية عثمان.
3- م���ن كت���اب املوفقيات للزب���ر بن ب���كار الزبري عن رجال���ه. راجع 

)بحار الأنوار، ج: 33 �س: 170(.
4- اللهوف �س : 180.

5- بحار الأنوار:  67 /46 ، باب 5، مكارم اأخالقه وعلمه.
. م�ستدرك الو�سائل: 411/3. 6- عن اأَبي َحْمَزَة الثُّمالِّ

7- فرائد الأ�سول، ال�سيخ الأن�ساري قد�س �سره، ج1، �س354.
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ع���ن معاوي���ة بن وهب ع���ن اأبي عبد اهلل )ال�س���ادق(g قال: ق���ال ل: »يا معاوية! ل ت���دع زيارة قرب 
احل�س���نيg ف���اإّن من تركه راأى من احل�سرة ما يتمّنى اأّن ق���ربه كان عنده، اأما حُتّب اأن يرى اهلل �سخ�سك 
و�سوادك فيمن يدعو له ر�سول اهللs، وعلّي، وفاطمة، والأئمةb، اأما حُتّب اأن تكون ممن ينقلب باملغفرة 
ملا م�سى وُيغفر له ذنوب �سبيعني �سنة، اأما حُتّب اأن تكون غدًا ممن يخرج ولي�س عليه ذنب ُيتبع به، اأما حُتّب 

 . )1(»sاأن تكون غدًا مّمن ي�سافحه ر�سول اهلل
ي���رى العلماء، ومنه���م �سيخ الطائفة الطو�س���يu � وكذلك املرجع الراحل ال�سي���د ال�سرازيu � يف 
معن���ى ه���ذا احلديث اأن الأ�سخا�س الذي���ن مل يزوروا الإمام احل�سنيg �سيتمّنون يف ي���وم القيامة لو اأنهم 

ذهبوا اإىل زيارته وا�ست�سهدوا يف ذلك ال�سبيل ودفنوا عنده.
اإن ه���ذا احلديث يب���نّي عظمة واأهمية زيارة الإم���ام احل�سنيg واأجرها العظيم م���ن اهلل تعاىل، لأن 
معنى احلديث اأن الذين مل يزوروا الإمامg يف احلياة الدنيا �سيعرفون عظمة الأجر الذي فاتهم فيندمون 

gح�شرة من مل يزر الإمام احل�شني 

Kقصص خمتارة من كلمات مساحة املرجع الشريازي
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ويتح�ّسرون ويتمّنون لو اأنهم كانوا قد ذهبوا للزيارة واإن ا�ست�سهدوا يف �سبيلها.

م���ن مواكب الع���زاء امل�سهورة يف العراق عزاء طويريج. وميتاز هذا الع���زاء اأّن امل�ساركني فيه ينطلقون 
�سوب كربالء املقد�سة يف يوم العا�سر من حمرم احلرام مهرولني وهم ي�سربون باأيديهم على الروؤو�س، لذا 

ُتعّد امل�ساركة فيه �سعبة على بع�س النا�س.
ويف اإح���دى ال�سن���ني ويف يوم عا�س���وراء وعندما كان هذا الع���زاء منطلقًا نحو كرب���الء كان ال�سيد بحر 
العل���وم ي�ساهد هذا العزاء لكنه فج���اأة التحق بهذا العزاء وبداأ يهرول مع املعّزين وي�سرب بيده على راأ�سه. 
 fف�ساأل���ه النا����س: �سيدنا ه���ذا ل يليق ب�ساأنكم، فقال: لق���د راأيت مولي الإمام �ساح���ب الع�سر والزمان

�سمن املعّزين فكيف ل اأ�سارك فيه.
وق���د كان لل�سيد بح���ر العلوم اأخ يدعى ال�سيد جواد بحر العلوم وكان م���ن فطاحل العلماء ويرجع ن�سب 
كث���ر من ال�س���ادة الطباطبائيني اإليه، ومنهم املرحوم اآية اهلل الربوج���رديu، وكان كاأخيه قمة يف الورع 
والزه���د ولك���ن كان غر معروف لدى معظم النا����س، حتى اأين �سخ�سيًا وللعق���د الرابع من عمري ما كنت 
اأعل���م اأن لل�سي���د بحر العلوم اأخًا هو ال�سيد جواد، فه���و مل ي�ستهر كما ا�ستهر ال�سيد بحر العلوم، وال�سبب يف 
ذل���ك اأن ال�سيد بحر العلوم كان ي���ول اهتمامًا كبرًا لق�سية عا�سوراء، فقد كانu ح�سينيًا مبا يف الكلمة 

من معنى.
ف���اإذا كان الإمام احلّجةf بعد اأكرث من األف �سنة بع���د ا�ست�سهاد الإمام احل�سنيg ي�سارك يف هذا 
الع���زاء، ال���ذي ي�سخر منه البع�س قائاًل: من يقول اإن هذه ال�سعائ���ر �سحيحة؟ وما اأدراك اأّن كل امل�ساركني 

فيه من امل�سّلني وامللتزمني �سرعيًا؟ وغرها من التقّولت..
فما اأ�سعف ما يرّدد مثل هذه الأقوال؟

ِ gال�سادقg يِف  ُبو َعْب���ِد اهللَّ ذك���رت الرواي���ات ال�سريفة: َعْن ِم�ْسَم���ِع ْبِن َعْبِد امْلَِلِك َق���اَل: َقاَل ِل اأَ
g؟ �َسنْيِ ِنَع ِبِه َيْعِني ِباحْلُ َحِديٍث: اأََما َتْذُكُر َما �سُ

ُقْلُت: َبَلى.
َزُع؟ َقاَل: اأَجَتْ

َعاِم َحتَّى َي�ْسَتِبنَي َذِلَك يِف َوْجِهي. ِ واأَ�ْسَتْعرِبُ ِبَذِلَك َحتَّى َيَرى اأَْهِلي اأََثَر َذِلَك َعَليَّ َفاأَْمَتِنُع ِمَن الطَّ ُقْلُت: اإِي واهللَّ
ِذيَن َيْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا وَيْحَزُنوَن  َزِع َلَنا والَّ وَن ِمْن اأَْهِل اجْلَ ِذيَن ُيَعدُّ َك ِمَن الَّ ُ َدْمَعَتَك. اأََما اإِنَّ َفَقاَل: َرِحَم اهللَّ

gرحم اهلل الباكني على الإمام احل�شني 

خدمة الق�شية احل�شينية مالك يف توفيق العلماء
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وَر اآَباِئي َلَك  ى ِعْنَد َمْوِتَك ُح�سُ نََّك �َسرَتَ ْزِنَن���ا. اأََما اإِ حِلُ
َتُهْم َمَل���َك امْلَْوِت ِبَك وَما َيْلَقْوَنَك ِبِه ِمَن اْلِب�َساَرِة  يَّ وَو�سِ
���ُل، ومَلََلُك امْلَ���ْوِت اأََرقُّ َعَلْيَك واأَ�َس���دُّ َرْحَمًة َلَك ِمَن  اأَْف�سَ

ِفيَقِة َعَلى َوَلِدَها)2( . الأُمِّ ال�سَّ
اإن���ه ملق���ام عظيم ج���دًا اأن يحظ���ى املوؤمن مبقام 
القرب من املع�سومني الأربعة ع�سرb، واأن ُيعّد من 
الذين يوا�س���ون اأهل البيت الأطه���ارb يف اأفراحهم 
واأحزانهم. ونحن اإن اأردنا التقّرب اإىل اهلل تعاىل واأن 
يك���ون لنا مقام عظيم عنده تعاىل وعند مولنا ر�سول 
اهلل وعند مولن���ا الإمام اأمراملوؤمن���ني وعند مولتنا 
فاطم���ة الزهراءh فيجب اأن نوا�س���ي اأهل البيت يف 

اأفراحهم واأحزانهم. 

عندم����ا كّنا يف مدينة كربالء املقد�سة، وذات يوم 
ت عظام  ده�ست �سيارة قدم اأحد اأطفال اأ�سرتنا فر�سّ
قدمه، ف�ساألت اأحد الأ�سدقاء عن جمرب )جمربچي( 
فاأر�س����دين اإىل حاّلق كان ميتهن اجلب����ارة اأي�سًا وهو 
احلاج طالب. فاأخذت الطفل اإليه، وبعد اأن اأكمل عمله 

�ساألته عن اأجرة عمله، فقال ل: اإعطني ما�سئت.
قلت له: ل اأدري كم اأعطيك. فكّرر قوله ال�سابق، 
عنده���ا قّدم���ت له مق���دارًا من املال وقل���ت له خذ ما 
ت�س���اء، فك���ّرر قول���ه اأي�س���ًا، فاأعطيته دين���ارًا، وكان 
الدينار حينها ذات قيمة �سرائية عالية. وبعد اأن اأخذ 
الدينار قال ل: هذا الدينار �ساأتنا�سف به مع مولنا 

العبا�سg. ف�ساألته عن ال�سبب، فقال:
كان و�سعي املال �سعيفًا جدًا حيث كنت يف اأكرث 
الأي���ام ل اأ�ستطيع �سراء حتى رغي���ف واحد، فذهبت 
اإىل زيارة مولنا العبا�سg، وتو�ّسلت اإىل اهلل تعاىل 
به اإن حت�ّسن و�سعي امل���ال واملعي�سي فاإين �ساأتقا�سم 

gمن بركات خدمة �شيدناالعبا�ص
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مع���ه )اأي مع العبا�سg( كل ما يردين من الأموال. ففت���ح اهلل تعاىل علّي اأبواب رزقه وف�سله، والآن وهلل 
احلمد اأملك اأربع دور واأربعة ب�ساتني، ولدي اأربع زوجات، وهذا املحّل. 

يف احلقيق���ة اإن مدين���ة كرب���الء املقد�سة هي من م���وارد ابتالء اخلل���ق. فلم تكن زي���ارة مولنا الإمام 
احل�س���نيg يف ال�ساب���ق �سهلة ومي�سرة كما هي علي���ه الآن. فقد كان الزّوار يتعّر�س���ون لأ�سد الأذى واأنواع 
املخاطر. ومل يكن على القرب ال�سريف لالإمامg قّبة ول منارتان ول �سقف يف زمن �سالطني بني اأمية، ومل 
يك���ن للق���رب ال�سريف اأي ارتفاع بل كان �سواء مع الأر�س ويف بطن ال�سحراء وكان ال�سيعة يجهدون اأنف�سهم 

كثرًا يف الإبقاء على اأثر يدّل عليه.
ذك���ر يف الرواي���ات ال�سريف���ة عن احل�سني بن بنت اأب���ي حمزة الثمال قال: خرج���ت يف اآخر زمان بني 
م���روان اإىل زيارة قرب احل�سنيg م�ستخفيًا من اأهل ال�س���ام حتى انتهيت اإىل كربالء، فاختفيت يف ناحية 

القرية، حتى اإذا ذهب من الليل ن�سفه اأقبلت نحو القرب، فلما دنوت منه اأقبل نحوي رجل فقال ل:
ان�س���رف ماأجورًا فاإنك ل ت�سل اإليه. فرجعت فزعًا، حت���ى اإذا كاد يطلع الفجر اأقبلت نحوه، حتى اإذا 

دنوت منه خرج اإل الرجل فقال ل: يا هذا اإنك ل ت�سل اإليه. 
فقل���ت ل���ه: عافاك اهلل ومل ل اأ�سل اإليه وقد اأقبلت من الكوفة اأريد زيارته، فال حتل بيني وبينه عافاك 

اهلل، واأنا اأخاف اأن اأ�سبح فيقتلوين اأهل ال�سام اإن اأدركوين هاهنا.
ق���ال: فق���ال ل: ا�سرب قلياًل فاإن مو�سى بن عمرانg �س���األ اهلل اأن ياأذن له يف زيارة قرب احل�سني بن 
عل���ي، فاأذن له، فهبط م���ن ال�سماء يف �سبعني األف ملك، فهم بح�سرته من اأول الليل ينتظرون طلوع الفجر 

ثم يعرجون اإىل ال�سماء.
 gق���ال: فقل���ت له: فمن اأن���ت عافاك اهلل؟قال: اأن���ا من املالئكة الذي���ن اأمروا بحر����س قرب احل�سني

وال�ستغفار لزّواره. فان�سرفت وقد كاد اأن يطر عقلي ملا �سمعت منه.
قال: فاأقبلت ملا طلع الفجر نحوه، فلم يحل بيني وبينه اأحد، فدنوت من القرب و�سّلمت عليه ودعوت اهلل 

على قتلته و�سّليت ال�سبح واأقبلت م�سرعًا خمافة اأهل ال�سام)3( .

مل���ا منع )�سدام( امل�سي اإىل زيارة الإمام احل�سنيg بّث ال�سرطة ال�سرية بني املدن يف الطرق املوؤدية 
اإىل كرب���الء وكان���وا يقتل���ون من يظف���رون به من ال���زّوار امل�ساة، لذل���ك مل يكن النا�س يذهب���ون على �سكل 
جماع���ات كب���رة بل كانوا يت�سكل���ون يف اأعداد �سغرة ليت�سنى لهم اله���رب ان ر�سدهم اأعوان الظامل، ومع 
ذل���ك ما اأك���رث من ا�ست�سهد منهم يف هذا ال�سبي���ل. وهنيئًا لهم، فاإّن من يذهب يف ه���ذا الطريق يكون يوم 

لطف الإمام احل�شنيg بزائريه 

 كربالء املقد�شة ابتالء للخلق 
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.gكما يف الرواية املتقدمة عن الإمام ال�سادق ،gالقيامة حمّدثه الإمام احل�سني
يق����ول ناقل الواقعة: كنا جمموعة �سغرة نرتدي مالب�س �س����وداء اأو غامقة ول نحمل حتى الع�سّي رغم 
اأنها تعني املا�سي مل�سافات طويلة، كل ذلك خمافة اأن تعك�س النور فرانا �سرطة النظام ومن ي�سّمون برجال 
الأمن، وكّنا يف املناطق التي فيها اأبنية اأو اأ�سجار اأو حواجز اأخرى ن�سر نهارًا ونتوقف لياًل، اأما يف ال�سحاري 

واملناطق املك�سوفة فكنا ن�سر لياًل لعدم وجود ما نختبئ خلفه جتنبًا من عيون العدّو.
ويف اإحدى الليال و�سلنا اإىل نهر ماء وكانت القنطرة يف منطقة مك�سوفة وبعيدة عنا، ومل تكن يف منطقة 
عبورنا قنطرة نعرب عليها، فبحثنا عن خ�سبة جنعل منها ج�سرًا نعرب عليه، فلم جند �سوى خ�سبة كانت اأق�سر 
من عر�س النهر، فتربع اأحدنا وكان �سابًا قوّي البنية باأن يحمل طرفها على كتفه ويو�سع الطرف الآخر على 
ال�ساحل الآخر للنهر، وعربنا عليها واحدًا بعد الآخر ثم اأخرجنا ذلك ال�ساب من النهر بعد اأن كان قد انغم�س 
يف الطني واأ�سيب باإعياء �سديد لأّن املهّمة مل تكن ي�سرة، فقد كان الطني رخوًا والثبات عليه مع حمل اخل�سبة 
ومرورنا عليها جميعًا �سعبًا ومنهكًا، وقد وّفق لذلك، كما وّفقنا لإخراجه �ساملًا معافى بحمد اهلل تعاىل، ولكن 
يف تل����ك اللحظة خرجت حي����ة من النهر ولدغته يف رجله فتورمت وا�سوّدت ب�سرع����ة و�سقط يتلّوى من الأمل، 
و�ُسقط باأيدينا، ومل ندر ما نفعل ول توجد م�ست�سفى قريبة ننقله اإليها ول �سبيل اآخر نلجاأ اإليه، ومل يكن من 
ال�سالح اأن نتاأخر كثرًا، وكنا نخ�سى اأن يدركنا ال�سرطة وقد اأي�سنا من حاله كما اأي�س هو اأي�سًا، واأدرك اأن ل 
فائدة من بقائنا عنده ول حيلة لنا باإنقاذه فقال لنا: اإين ميت ل حمالة، وخاطب الإمام احل�سنيg قائاًل: 

كنت اأحّب اأن اآتي لزيارتك، ولكني معذور كما ترى.
فوّدعن����اه ووا�سلنا �سرنا م�سطرين ب�سبب اخلوف، حتى اختفى عن اأنظارنا وقّررنا اأن ن�سرع يف ال�سر 
لأن����ه كان علين����ا اأن نقطع �سح����راء طويلة قبل اأن يدركن����ا ال�سباح.. ولكن ما اإن تقّدمن����ا حتى �سمعنا �سوتًا 
ي�سبه �سوته ينادينا من اخللف فالتفتنا فاإذا به وقد التحق بنا. تعّجبنا كيف ا�ستطاع امل�سي ومل يكن ي�ستطيع 

الوقوف قبل قليل، ونظرنا اإىل رجله فاإذا هي معافاة ل ورم فيها ول ا�سوداد.
ومل����ا �ساألن����اه عما جرى له قال: بعد اأن ذهبتم توّجهت اإىل الإم����ام احل�سنيg بال�سالم وكنت اآي�سًا من 
ال�سفاء، لذلك طلبت منه اأن ي�سفع ل يف الآخرة.. وبينما اأنا كذلك واإذا ب�سخ�س ح�سر عندي، فخفت بادئ 
الأم����ر لئ����ال يكون من اأعوان النظام، ولكني �سرعان ما اطماأنن����ت لأين ل�ست مع جماعة ليقال اإين �سائر اإىل 

زيارة الإمام احل�سنيg. ثم عندما األقيت نظرة على وجهه �سرعت بارتياح �سديد واطماأننت اإليه.
وبعد اأن �ساأل عن حال اقرتب مّني ثم م�سح يده على رجلي، وقال: ما بك �سيء، انه�س. ثم رحل.

انتبه����ت اإىل نف�سي وقلت: هل اأ�ستطيع القيام؟ �سعرت بخ����در ولكني وجدت اأين اأ�ستطيع القيام. فقمت 
وم�سيت والتحقت بكم.

ج���اء ع���ن ابن عبا�س: »فلم���ا بلغs اإىل �سدرة املنته���ى فانتهى اإىل احلجب ق���ال جربئيل: تقدم يا 
ر�سول اهلل لي�س ل اأن اأجوز هذا املكان ولو دنوت اأمنلة لحرتقت«)4( .

هل عرفنا الأمام احل�شني gحّق معرفته؟
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 gلييوال نهضيية اإلمييام احلسيين
املباركيية ملاتييت الصالة، فلييم يكد 
يرى من يصلي)اشييهد أنك قد أقمت 

الصالة(

من عبق املرجعیة

وج���اء يف رواي���ة اأخ���رى اأنهs قال: »فلّما انتهي���ت اإىل حجب النور قال ل جربئي���ل: تقّدم يا حممد، 
وتخّلَف عني، فقلت: يا جربئيل يف مثل هذا املو�سع تفارقني؟! فقال: يا حممد اإن انتهاء حّدي الذي و�سعني 
اهلل} فيه اإىل هذا املكان، فاإن جتاوزته احرتقت اأجنحتي بتعّدي حدود ربي جّل جالله. فزخَّ بي يف النور 

زّخة حتى انتهيت اإىل حيث ما �ساء اهلل من علّو ملكه«)5( . 
وهنا عندما بلغ اهلل تعاىل بحبيبه هذه املرتبة جعل يريه اآياته الكربى، وحتقق قوله �سبحانه: Pَلَقْد َراأَى 
ىO)6(  وكان مما راآهs من الآيات الكربى مكانة حفيده الإمام احل�سنيg وعظمته  ِه اْلُكرْبَ ِمْن اآَياِت َربِّ

يف ال�سماوات.
عن الإمام احل�سنيg قال: »اأتيت يومًا جّدي ر�سول اهللs، فراأيت اأَُبّي بن كعب جال�سًا عنده، فقال 
ج���ّدي: مرحب���ًا بك يا زي���ن ال�سماوات والأر�س! فقال اأُب���ّي: يا ر�سول اهلل! وهل اأحد �س���واك زين ال�سماوات 
والأر�س؟ فقال النبيs يا اأَُبي بن كعب والذى بعثني باحلّق نبيًا، اإّن احل�سني بن علي يف ال�سماوات اأعظم 

مما هو يف الأر�س، وا�سمه مكتوب عن ميني العر�س: اإن احل�سني م�سباح الهدى و�سفينة النجاة« )7( .
ومن هنا كان على زائر الإمام احل�سنيg اأن يعرف اأّنه بني يدي َمن، ويكّلم َمن، ولو كّنا كذلك ونحن 
يف ح���رم احل�س���نيg وبني يديه وعندما نزوره مل���ا �ُسغلنا بغره اأبدًا. يقول الإم���ام ال�سادقg: »َمن اأتى 

احل�سني عارفًا بحّقه كتبه اهلل يف اأعلى عّليني« )8( . 
اإّن اهلل �سبحانه وتعاىل دعا اأ�سرف اأنبيائه ومن خاطبه بقوله: »لولك ملا خلقت الأفالك«)9( ، دعاه يف 
اأعظ���م دعوة لأعظم وليمة يغذيه فيها بالتعاليم الروحية ولريه اآياته الكربى، ومنها »اأّن احل�سني م�سباح 

هدى و�سفينة جناة«. فهذا هو احل�سنيg؛ فهل عرفناه حّق معرفته؟

1-كامل الزيارات/ الب���اب اخلام�س والأربعون 
ث���واب م���ن زار احل�س���نيg وعلي���ه خ���وف/ 

�س126/ ح3.
2-و�سائ���ل ال�سيعة/ ج14/ ب���اب 16 ا�ستحباب 
البكاء لقتل احل�سنيg/ �س507/ ح 19705.

3-كام���ل الزي���ارات/ الباب الثام���ن والثالثون 
زيارة الأنبياء للح�سنيg/ �س111/ ح2.

4-بحار الأنوار/ ج18/ �س286.
5-امل�سدر نف�سه/ �س 346.

6-�سورة النجم: الآية 18 .

ها�س���م  لل�سي���د  املعاج���ز،  7-مدين���ة 
البحراين، ج4، �س51.

8-بحار الأنوار/ ج98/ �س70.

9-بحار الأنوار/ ج16/ �س406.
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اأُعّزيك���م مبنا�سب���ة ا�ست�سهاد �سيد الأول���ني والآخرين 
ر�سول اهلل s، وا�ست�سهاد �سبط���ه الأكرب الإمام احل�سن 
املجتبى g � على رواية � مع اأن كبار مراجع الإ�سالم اتفق 
راأيهم على اأن ا�ست�سهاد الإمام احل�سن املجتبى g هو يف 
يوم ال�سابع من �سهر �سفر، واأعّزيكم اأي�سًا بذكرى ا�ست�سهاد 

الإمام الر�سا g حيث ت�سادف يف اآخر �سهر �سفر.
كم���ا اأ�سكرك���م واأ�سك���ر جمي���ع املوؤمن���ني يف الب���الد 
الإ�سالمي���ة ويف باق���ي اأرج���اء املعم���ورة على م���ا خدموا 
وتعّر�سوا لالأذى وحتّملوا امل�ساكل وبذلوا اجلهود و�سربوا 
وتعامل���وا بالأخ���الق احل�سن���ة يف �سه���ري حم���ّرم و�سفر 
وبالأخ�س يف ع�سرة حمرم الأوىل ويف ليلة ويوم عا�سوراء 
ويف الأيام الثالثة الأخ���رة من �سفر، واأ�ساأل اهلل تبارك 
وتعاىل اأن يتقّبل من اجلمي���ع، واأن ي�سملهم دعاء ورعاية 
ر�س���ول اهلل s واأهل بيته الطاهري���ن وبالأخ�ّس رعاية 

.fودعاء مولنا الإمام بقية اهلل املهدي املوعود
بع���د اأيام من ا�ست�سهاد ر�س���ول اهلل s األقى الإمام 
اأمر املوؤمن���ني g و�سيدتنا فاطمة الزه���راء h خطبًا 
مهمة واأ�سا�سية، حوت كل عبارة منها اأمورًا كثرة، بحيث 

يتب���نّي للمتاأّم���ل فيه���ا العمل ال���ذي ير�س���ي اهلل �سبحانه 
وير�سي ر�سول���ه وير�سي اأهل البيت b. واأو�سي اجلميع 
وبالأخ�ّس ال�سباب والأ�سبال يف جميع العامل باأن يطالعوا 
هذه اخلط���ب ويتاأّمل���وا ويتّدبروا فيها ليعلم���وا كيف ُبني 
الإ�س���الم، وكيف تعّر�س للهدم، وكيف ميكن اإرجاع حكم 
الإ�س���الم لينقذ العامل من امل�ساكل واملاآ�سي، وحتى يهّيئوا 
.f بذلك مقدمة �سريعة لظهور مولنا الإمام بقية اهلل

g نتائج اإق�شاء الإمام امرياملوؤمنني
مل���ا ا�ستّدت عّلة �سيدتن���ا فاطمة الزهراء h و غلبها 
اجتمع عندها ن�ساء املهاجرين والأن�سار فقلن لها: يابنت 
ر�سول اهلل كيف اأ�سبحت من علتك؟)1(  فلم جتبهّن على 
�سوؤالهّن بل بّينت بع�س الأمور املهمة، ومنها ما م�سمونه: 
اإن ر�سول اهلل s قد جلب لكم الأمان ووّفر لكم الراحة، 
واأطفاأ ن���ار احلرب التي ابتليتم بها ثالثمائة �سنة، واأبدل 
العداوة التي كانت بينكم اإىل املحّبة، وجذب اإىل الإ�سالم 
اليه���ود الذين و�سفهم القراآن الك���رمي باأنهم اأ�سّد عداوة 
للذي���ن اآمنوا، وكذل���ك جذب اإىل الإ�س���الم اأحبار اليهود 

كلمة يلقيها �سماحة K فى ذكرى ا�ست�سهاد الر�سول الأعظم s من كل عام يف داره املباركة يف قم املقد�سة على جموع غفرة من املوؤمنني الكرام
bيعي�ص الع��امل جتهي�����������اًل مق�ش��ودًا ع��ن تعاليم الر�شول واآلله:Kشماحة املرجع ال�شريازي�
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كلمة يلقيها �سماحة K فى ذكرى ا�ست�سهاد الر�سول الأعظم s من كل عام يف داره املباركة يف قم املقد�سة على جموع غفرة من املوؤمنني الكرام
bيعي�ص الع��امل جتهي�����������اًل مق�ش��ودًا ع��ن تعاليم الر�شول واآلله:Kشماحة املرجع ال�شريازي�

وعلماءه���م وجّتاره���م، ولكنكم اأق�سيت���م الإمام علي بن 
اأب���ي طالب g الذي عرّب عنه الق���راآن الكرمي باأنه نف�س 
به خليفة عليكم من  ر�سول اهلل s، واأن الر�سول قد ن�سّ
بع���ده،  وعلّي � كما قال���ت h � هو: »الطب���ني باأمر الدنيا 
والدين)2(«  اأي اخلبر بالدني���ا والدين والكفوؤ ب�سيا�سة 
 g العب���اد والب���الد، ف�سّيعت���م باإق�سائكم الإم���ام علّي

دنياكم واآخرتكم.
راجعوا التاريخ قب���ل وبعد حياة النبي s، وراجعوا 
تاري���خ احل���ّكام وانظ���روا َمن منه���م كان خب���رًا وكفوءًا 
�سيا�سي���ًا. فق���د حك���م الكثر با�س���م الإ�س���الم كيزيد بن 
معاوي���ة واملن�س���ور وه���ارون واملاأم���ون واملت���وّكل، وكانوا 
يتظاه���رون بالإ�سالم، وكان���ت األ�سنتهم تنط���ق بالقراآن 
وباأحادي���ث الر�سول s، ولكن اتخ���ذوا كل ذلك غطاء، 
وحتت هذا الغطاء اأي با�سم الإ�سالم قتلوا الإمام احل�سني 
وقتلوا الإمام ال�سادق وقتلوا الإمام الر�سا b. فراجعوا 
التاري���خ وتاأّملوا فيه وانظروا ما ال���ذي اأتى به ر�سول اهلل 
s اإىل العامل���ني، وكيف حّرف���ه احلكام من بعده، وماذا 

ح�سل بالعامل اإىل يومنا هذا.

جرائم احلّكام
توج����د مو�سوع����ة عربي����ة ا�سمها »مو�سوع����ة العذاب« 
فراجعوها وطالعوها وانظروا اإىل عمليات التعذيب التي 
مار�سه����ا احلّكام يف اأرجاء املعمورة بحق النا�س من زمن 
اآدم g اإىل الآن، كممار�سات منرود وفرعون وبالأخ�ّس 
الذي����ن حكموا با�س����م الإ�سالم كبني اأمي����ة وبني العبا�س 

وحّكام الدولة العثمانية.
ذك����ر التاري����خ ع����ن جرائم يزي����د: اإن يزي����د ا�ستباح 
املدين����ة املنّورة يف �سنة ث����الث و�ستني على يد اأحد اأزلمه 
وه����و م�سلم بن عقب����ة حيث اأتى بع�سكر خم����ذول لمتناع 
اأهلها من املبايعة ليزيد بن معاوية، فقاتل اأهلها فهزمهم 
وقتلهم بحرتها، على ميل من امل�سجد النبوي قتاًل ذريعًا، 
يف بقاي����ا املهاجري����ن والأن�سار، وخي����ار التابعني، وقّراء 
الق����راآن، و�سائ����ر النا�����س، وا�ستبيحت الف����روج فافت�ست 
األف عذراء، والأنف�س والأموال، وجالت اخليل يف امل�سجد 

النبوي)3(.  
اأم����ا عن مفا�س����د الذين حكموا با�س����م الإ�سالم فقد 
كت����ب التاريخ اإن املتوّكل العبا�س����ي كان يكرث اخلروج اإىل 
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التن����ّزه ويق�سي اأوقاته يف اللهو واملجون، وكان ي�سرف يف 
ذلك كثرًا، وذات مرة خ����رج اإىل دم�سق وخالل تواجده 

هناك دخل بيوت اجلواري ليلهو بهّن.
اإن النا�����س غر امل�سلم����ني عندما يّطلع����ون على هذه 
الأفع����ال من الذين حكموا با�س����م الإ�سالم فهل �سيقبلون 

بالإ�سالم دينًا؟ وهل يعتنقونه؟

 الكفاءة ال�شيا�شية
 لق����د كان عكرمة بن اأبي جهل من الذين اآذوا ر�سول 
اهلل s كث����رًا يف مّك����ة، وكان يوؤّلب النا�س على احلرب 
�سّد النبي، وعندما دخل ر�سول اهلل s مّكة فاحتًا ذكر 
التاري����خ: هرب عكرمة ب����ن اأبي جه����ل اإىل اليمن وخاف 
اأن يقتل����ه ر�س����ول اهلل s وكانت امراأت����ه اأم حكيم بنت 
احلارث بن ه�سام امراأة لها عقل وكانت قد اتبعت ر�سول 
اهلل s، فج����اءت اإىل ر�س����ول اهلل sفقال����ت اإن اب����ن 
عم����ي عكرمة قد هرب منك اإىل اليم����ن وخاف اأن تقتله 
فاآمنه. قال: قد اآمنت����ه باأمان اهلل فمن لقيه فال يتعّر�س 
ل����ه، فخرج����ت يف طلبه فاأدركت����ه يف �ساحل م����ن �سواحل 
تهامة وقد ركب البحر فجعلت تلوح اإليه وتقول يا ابن عم 
جئت����ك من عند اأو�سل النا�س واأبّر النا�س وخر النا�س ل 
تهلك نف�سك وقد ا�ستاأمنت لك فاآمنك، فقال: اأنت فعلت 
ذل����ك؟ قلت: نعم اأنا كلمته فاآمنك، فرجع معها، فلما دنا 
م����ن مّكة قال ر�سول اهلل s لأ�سحاب����ه: ياأتيكم عكرمة 
مهاج����رًا فال ت�سّب����وا اأباه فاإن �سّب املي����ت يوؤذي احلي ول 

s يبل����غ، فقدم عكرم����ة فانته����ى اإىل باب ر�س����ول اهلل
وزوجته معه متنقب����ة فا�ستاأذنت على ر�سول اهلل فدخلت 
فاأخ����ربت ر�سول اهلل بقدوم عكرمة وقال: اأدخليه، فقال: 
ياحمم����د اإن هذه اأخربتني اأنك اآمنتني؟ فقال ر�سول اهلل 
s: �سدق����ت فاأن����ت اآمن. قال عكرمة: اأ�سه����د اأن ل اإله 
اإل اهلل وح����ده ل �سري����ك له واأنك عب����ده و ر�سوله، وقال: 
اأن����ت اأبّر النا�����س واأوفى النا�س اأقول ذل����ك واإين ملطاأطئ 
الراأ�����س ا�ستحياء منه، ثم ق����ال: يار�سول اهلل ا�ستغفر ل 
كل عداوة عاديتكها اأو مركب اأو�سعت فيه اأريد به اإظهار 
ال�س����رك. فقال ر�س����ول اهلل s: اللهم اغفر لعكرمة كل 
ع����داوة عادانيه����ا اأو منطق تكّلم به اأو مرك����ب اأو�سع فيه 
يري����د اأن ي�سد ع����ن �سبيلك. فقلت: يار�س����ول اهلل مرين 
بخ����ر ما تعل����م فاأعمله. قال: قل اأ�سه����د اأن ل اإله اإل اهلل 
واأ�سه����د اأن حممدًا عبده ور�سول����ه، وجاهد يف �سبيل اهلل 

وا�ست�سهد عكرمة يف اإحدى املعارك )4( .
اإن م����ن الكف����اءة ال�سيا�سي����ة ه����ي اأن جت����ذب عدّوك 
نح����وك وتبدله اإىل �سديق ل اأن تقتله، فلي�س من الكفاءة 
قتل اخل�سوم واملعار�سني، بل الكفاءة هي جذب الأعداء 

وتبديلهم اإىل اأ�سدقاء.

من روائع �شرية النبي s ب�شفته كزعيم 
ذكرت الروايات ال�سريفة عن الإمام الر�سا عن اآبائه 
b ق����ال: قال اأمر املوؤمنني g: كن����ا مع النبي s يف 
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حف����ر اخلندق اإذ جاءت فاطم����ة ومعها ك�سرة من خبز، 
فدفعته����ا اإىل النبي s، فقال النبي: ما هذه الك�سرة؟ 
فقال����ت: خبزته قر�سًا للح�سن واحل�سني جئتك منه بهذه 
الك�س����رة. فقال النبي s: يافاطم����ة اأما اإنه اأول طعام 

دخل جوف اأبيك منذ ثالث )5( .
اإن الدني����ا ل تعرف �س����رة ر�سول اهلل s ول تعرف 
�س����رة الإم����ام اأمر املوؤمن����ني g، فالدني����ا اليوم تعي�س 
التعتيم الإعالم����ي املق�سود الذي يقوده اأعداء الإ�سالم، 
فعلى �سبيل املث����ال: اإن القنوات الف�سائية املوجودة اليوم 
تبلغ تقريبًا ثالث����ة اآلف قناة، ولكن انظروا كيف يتعامل 
اأ�سحاب ه����ذه القنوات مع م�س����رة الزائرين امل�ساة اإىل 

.g كربالء املقد�سة مبنا�سبة اأربعينية الإمام احل�سني
 اإن م�سرة امل�س����اة اإىل كربالء ي�سارك فيها املاليني 
وتعت����رب ظاه����رة فري����دة ل نظ����ر له����ا على وج����ه الكرة 
الأر�سي����ة اأبدًا، لكن ه����ذه القنوات �  طبعًا ع����دا ال�سيعية 
وه����ي قليلة جدًا � ل تذكر عن م�سرة امل�ساة �سيئًا ول تبث 
عنه����ا حتى مبقدار ثانية واحدة، وكذلك ل ينب�سون ببنت 
�سفة حول جرائم التفجر التي يتعّر�س لها الأبرياء زّوار 
الإم����ام احل�س����ني g، يف حني اإذا ج����رح اأو قتل �سخ�س 
م����ا يف اإحدى زوايا العامل فاإنه����م يذكرون خربه ع�سرات 

وع�سرات املرات.  

 bال�شعادة يف تعاليم النبي واآلله
تعي�س الب�سرية اليوم ال�سقاوة وهي بحاجة ومتعط�سة 

اإىل ال�سع����ادة وه����ذا الأم����ر ل يت����م اإّل يف تعري����ف تعاليم 
الإ�سالم و�سرة النبي واآله الطاهرين والعمل بها، فيجدر 
باملوؤمن����ني وباخل�سو�����س ال�سباب الأع����زاء اأن ي�ستنفروا 
جهودهم لتعّلم تعالي����م و�سرة النبي واأهل البيت b ثم 
يعّرفونه����ا الب�سري����ة اأجمع، فم�سوؤولي����ة اجلميع يف ع�سر 
 s الغيب����ة ال�سريفة هي التاأ�س����ي والقتداء بر�سول اهلل
كم����ا يقول الق����راآن الكرمي: »لقد كان لك����م يف ر�سول اهلل 
اأ�س����وة ح�سنة )6(«  وذلك عرب اللت����زام بالأمور الثالثة 

التالية:
الأول: بذل امل�ساعي واجلهود احلثيثة.

الثاين: ال�سرب وحتّمل امل�ساكل وال�سعوبات.
الثالث: التحّلي والتعامل بالأخالق احل�سنة. 

اأ�س����األ اهلل تبارك وتعاىل اأن يوّف����ق اجلميع لذلك، و 
�سلى اهلل على حممد و اآله الطاهرين.

1-الحتجاج/ ج1/ احتجاج فاطمة الزهراءh على القوم/ �س 108.
2-امل�سدر نف�سه.

3-التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�سريفة/ لل�سخاوي/ ج1/ �س25.
4-بحار الأنوار/ ج21/ باب 27 ذكر احلوادث بعد الفتح/ �س143.

5-امل�س���در نف�سه/ ج16/ باب 9 م���كارم اأخالقه و�سره و�سننه s/ �س 
225/ ح28.

6-�سورة الأحزاب: الآية 21.
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gلطما يف عزاء جده الإمام احل�سني Kاملرجع ال�سرازى

hيف حرم ال�سيدة فاطمة املع�سومة Kاملرجع ال�سرازى

cجانب من املواكب املعزية مرا�سم �سبيه القا�سم بن احل�سن

جموع املعزين يف كربالء املقد�سة
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hيف حرم ال�سيدة فاطمة املع�سومة Kاملرجع ال�سرازى

جانب من املواكب املعزية 
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