تنعى أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به الفقيد الراحل

سماحة الع ّ
المة السيد محمد علي الحلو
(طاب ثراه)

الســــــالم عليكـم

فاس َت َّ
َّ
هل ُ َ
امل َّر ُم ْ
هل ْت أَ ْد ُم ِعي
َ
ْ
و َورى َزنا ُد ُ
زن ب َ
ني األض ُل ِع
احل ِ
الس�لام عل��ى احلس�ين وعل��ى علي بن احلس�ين
وعلى أوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني.
يتج��دد اللق��اء بك��م احب�تي ق��راء جملة الس��فري
الغ��راء يف ش��هر حم��رم احل��رام أح��د األش��هر ال�تي
حاف��ظ العرب ومن بعدهم املس��لمون على حرمتها
بع��دم القت��ال فيه��ا وه��ي رج��ب وذي القع��دة وذي
ُع َي ْ
��ت باألش��هر احل��رم ،حت��ى
احلج��ة واحمل��رم فد ِ
لتغ�ير الس��نن
كرب�لاء
يف
الط��ف
ج��اءت واقع��ة
ّ
واالعراف ولتهتك حرمة هذا الش��هر وتنتهك حرم
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله في��ه بالتعدي على
س��يد شباب اهل اجلنة االمام احلسني عليه السالم
واهل بيته الكرام.
ً
ملس��توى
ليص��ل االس��تهتار بالقي��م واالخ�لاق
خط�ير يف االم��ة ال�تي ح��اول الرس��ول املصطف��ى
صل��ى اهلل علي��ه واله انتخ��اب ما صلح م��ن مبادئها
وترس��يخه يف جمتمعها الب��دوي وهو القائل ( :إمنا
بعثت ألمتم مكارم االخالق).
لق��د أوكلت قي��ادة األمة االس�لامية بعد هالك
معاوي��ة بن أب��ي س��فيان اىل أبنه يزيد ال��ذي تعرف
االمة فجوره وفس��قه ،مما س��اعد يف توالي الرسائل
واخلطاب��ات م��ن س��ادات الكوفة واهله��ا ـ وهي املصر
األه��م يف الع��راق ـ اىل االم��ام احلس�ين تدع��وه إىل
القي��ام وأخذ زمام املبادرة للمحافظة على الرس��الة
الس��ماوية (أن اق��دم علين��ا فإ ّن��ه ليس لنا إم��ام ،لعل
اهلل جيمعن��ا ب��ك عل��ى اهل��دى) فخ��رج عليه الس�لام
اىل الع��راق واىل مدين��ة ابي��ه مؤمن��اً ب��أن اهلل رازق��ه
النصر أو الش��هادة ،رافضاً يف الوقت نفسه املبايعة أو
أبي الضيم
االعرتاف ليزيد باخلالفة ،كيف ال وهو ُّ
وأب��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب وس��ليل ن��وري الرس��الة
واالمامة وجده املصطفى صلى اهلل عليه وآله.
لقد أش��ار إليه عليه الس�لام ملوقفه قبل النزال يف
وإن الدعي بن الدعي ْ
ط��ف كرب�لاء اذ ق��ال  ( :أال ّ
قد
رك��ز ب�ين اثنت�ين ،بني الس��لة والذ ّل��ة ،وهيه��ات م ّنا
وحجور
الذ ّل��ة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورس��وله واملؤمنونُ ،
طاب��ت وحجور طهرت ،وأُنوف محي��ة ،ونفوس أبية،
من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ،أال وإ ّني
زاحف بهذه األس��رة على قّلة العدد وخذالن الناصر)
فإس�لامه وخلق��ه وتربيت��ه متنع��ه م��ن اخلض��وع
واخلن��وع فلق��د ول��د وتربّ��ى علي��ه الس�لام يف من��زل
حفت به املالئكة املقرب��ون يتقدمهم االمني جربائيل
وه��و مم��ن قال عن��ه التنزي��ل (إمنا يري��د اهلل ليذهب
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا).
لق��د ص�� ّور لن��ا ش��اعر أه��ل البي��ت الش��يخ عب��د
الكري��م املره��ون من ش��عراء البحري��ن (١٣١٩ـ)١٣٧٣

ال��ذي ابتدأن��ا ب��ه حديثن��ا م��ا ج��رى عل��ى احلس�ين
(علي��ه الس�لام) بعينيت��ه اخلال��دة ص��وراً رائعة من
االب��اء والصم��ود والبطول��ة وكم ح��ري خبطبائنا
أن ينقل��وا ه��ذه املعان��ي ملس��تمعي منابره��م َ ْ
��ق
وخل ِ
جمتم��ع يأب��ى اخلن��وع وال ي��رى امل��وت أال س��عادة
واحلي��اة م��ع الظاملني إال برما ل ُيبنى االنس��ان كما
أراد اهلل تع��اىل ل��ه ذل��ك ،ولتك��ون ال��دار اآلخ��رة
ه��ي اهل��دف والوجه��ة ،فالبق��اء للمب��ادئ واملواق��ف
الصحيح��ة ال�تي يرضاه��ا اهلل وخيلده��ا التاري��خ
ويكمل الشاعر فيقول يف بعض أبياتها
َش ْه ٌر ِب ِه َنــ َز َل احلس ُ
ــــني ِبكــــربَال
ُّ
ُور الل َّم ِع
ري َص ْح ٍب كال ُبد ِ
يف َخ ِ
َف َت ْ
ـــــأل َ
نـــور ِه
أل ْت ِم ْنهـــا ُّ
الربــــو ُع ِب ِ
اك َ
األ ْر َف ِع
َو َع َل ْت َع َلى َه ِام ِّ
الس َم ِ
فتحشدت فرق الضالل و أقبلت
َ
أصمهـا َرين الذنوب فال تعي
و َّ
و تراكمت أجنادهم من بعــد إذ
املرتع
الفـــــــرات
منعوهـــــم ِور َد
ِ
فدعــــاهم للحق فاختـاروا العمى
املرضع
والســر يف هذاك خبث
ِّ
ِ
وإن كان��ت ال َعربة على اإلمام احلس�ين ما زالت
لهب فينا حمبة أهل البيت عليهم السالم
مجرتها ُت ِ
ّ
وتذكرن��ا مبصائبه��م وخصوص��ا يف ه��ذا الش��هر
ً
فإنه��ا جي��ب أن ال تك��ون بدي�لا عن فه��م الغاية من
حركة االمام احلسني ونهضته اليت حافظت على
مب��ادئ االس�لام وروحه وهو القائ��ل (إن كان دين
حمم��د مل يس��ت ِقم إال بقتل��ي في��ا س��يوف خذيين)
مم��ا جعل الكثري يرى أن االس�لام حممدي الوجود
حسيين البقاء.
وي��كاد ال ينته��ي احلدي��ث ع��ن أح��زان احمل��رم
اليت س��تبقى س��رمدية حتى يرث اهلل االرض ومن
عليها ،وحنن نس��تذكر ما ج��رى على بيت الوحي
والرس��الة حتى فجعنا هذا العام ومع بداية الش��هر
برحي��ل العالم��ة اجللي��ل والس��يد النبي��ل أس��تاذ
احلوزة العلمية الشريفة والناشر لعلومها مساحة
حجة االسالم واملس��لمني السيد حممد علي احللو
ط ّيب اهلل ثراه وحشره مع أجداده الكرام ،وكم هي
م��ن خس��ارة وثلمة كب�يرة ألمانة مس��جد الكوفة
ً
خاصة ولبقية العتبات املقدسة اليت ما فتئ الفقيد
يف رفده��ا بأف��كاره وتقدي��م مش��ورته اليه��ا إلعالء
كلم��ة احل��ق والتوحي��د ،ولك��ن رضين��ا حبكم اهلل
وقضائ��ه وإنا هلل وإنا إلي��ه راجعونَ ْ ،
وأل َم اهلل أهله
وحمبيه الصرب والسلوان واحلمد هلل رب العاملني.

املشرف العام

آية اهلل سماحة السيد محمد علي الشيرازي والوفد المرافق له

نائب االمين العام للعتبة العلوية المقدسة والوفد المرافق له

أمانة مزار زيد الشهيد (ع) تكرِّم أمانة مسجد الكوفة المعظم

الحاج حسن بوالرك رئيس مؤسسة إعمار العتبات المقدسة

وفد من صيادلة جمهورية مصر العربية

السفير البنغالي في العراق

وفد من شيوخ محافظة األنبار

موكب ثانوية سفير الحسين (عليهما السالم) للبنين
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االنتهاء من وضع
صندوق الخاتم على
ضريح السفير مسلم
بن عقيل (عليه السالم)
أكمل��ت الك��وادر اهلندس��ية والفني��ة
يف امان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات
امللحق��ة ب��ه وضع صن��دوق اخل��امت اجلديد
على ضريح الس��فري مس��لم بن عقيل (عليه
السالم) حبضور املدير العام لدائرة العتبات
املقدس��ة واملزارات الش��يعية يف ديوان الوقف
الش��يعي الس��يد موس��ى تق��ي اخللخال��ي
ومسؤولي أقسام االمانة.
وقال املعاون املالي االس��تاذ صائب حميي
الدي��ن :ان وض��ع صن��دوق اخل��امت اجلدي��د
عل��ى الضري��ح املق��دس يف ه��ذا الوق��ت يأتي
تزامناً مع أفراح املؤمنني واألمة اإلس�لامية
حبلول عيد الغدير األغر.
موضح��اً ان ك��وادر القس��م اهلندس��ي
قام��ت بوض��ع الصن��دوق اجلدي��د بع��د رفع
قسم من شباك الضريح ثم إعادته اىل سابق
عهده إضافة اىل جلي الشباك املقدس حيث
اس��تغرق العم��ل يوم�ين فقط وذل��ك لوجود
خ�برات وكف��اءات يف أمان��ة مس��جد الكوفة
تغ�ني ع��ن االس��تعانة بأقرانه��م م��ن خ��ارج
األمانة.
وق��ال رئي��س قس��م الش��ؤون اهلندس��ية
املهن��دس حي��در املوس��وي يف امان��ة مس��جد
الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ب��ه :ان
صن��دوق اخل��امت وص��ل م��ن اح��د املتربعني
املؤمن�ين م��ن مدين��ة ش�يراز يف اجلمهوري��ة
االسالمية.
موضح��اً ان امل��واد ال�تي اس��تخدامها
لصناع��ة الصن��دوق ه��ي م��ن خش��ب الع��اج
وخش��ب الص��اج واجل��وز والرارن��ج ،حي��ث
أضاف اس��تخدامها شك ً
ال مجاليا للصندوق،
كم��ا خط��ت عليه آي��ات قرآني��ة وامساء اهلل
احلس��نى ومت��ت زخرفته��ا عل��ى الصن��دوق
بشكل حريف وممتاز.
وأضاف رئيس املهندسني ان مدة صناعة
صن��دوق اخل��امت لضري��ح مس��لم ب��ن عقيل
(علي��ه الس�لام) اس��تغرقت أكث��ر من س��ت
سنوات.
7
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امانة مسجد الكوفة المعظم تؤبن مثال األصالة الفكرية
الع ّ
المة السيد محمد علي الحلو (طاب ثراه)

هيئة التحرير

اقي��م يف مس��جد الكوف��ة املعظ��م اجملل��س
التابي�ني عل��ى روح العالم��ة الراح��ل الس��يد
حمم��د علي احللو (طاب ثراه) م��ن قبل امانة
مس��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ب��ه
حبض��ور رئيس ديوان الوقف الش��يعي مساحة
الس��يد ع�لاء املوس��وي واملدي��ر الع��ام لدائ��رة
العتب��ات الس��يد موس��ى اخللخال��ي وام�ين
مس��جد الكوفة املعظم الس��يد حممد املوس��وي
وش��خصيات ديني��ة واكادميي��ة واعالمي��ة
وذويه وحمبيه.
وبع��د قراءة ايات من الذك��ر احلكيم القى
رئي��س دي��وان الوق��ف الش��يعي الس��يد ع�لاء
املوس��وي كلمة بهذه املناس��بة حيث قال
« اح��ر التع��ازي اىل االس��رة الكرمي��ة ال
احلل��و اليت حف��ل تارخيها يف الع��راق وخارجه
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م��ن أس��اتذة ووجه��اء اعزيه��م بفق��د العالم��ة
الس��يد حمم��د عل��ي احلل��و كم��ا اع��زي كل
حم�بي ه��ذا الرجل الكبري يف إجن��ازه والعظيم
يف مواقف��ه واع��زي كاف��ة حمبي��ه وكاف��ة
م��ن انته��ل م��ن علم��ه واس��تفاد م��ن كتب��ه
وحماضرات��ه العلمي��ة كم��ا اع��زي نفس��ي
كان اخ��اً وصديق��ا من��ذ اكث��ر م��ن مخس��ة
وعش��رين س��نة م��ن احل��وزة العلمي��ة يف ق��م
واىل يومنا هذا».
ً
مش�يرا اىل ان��ه كان حوزوي��ا كم��ا طب��ع
العالم��ة اكث��ر م��ن اربع�ين كتاب��اً حت��ى يف
أيام��ه األخ�يرة عل��ى ف��راش امل��رض يف أربي��ل
كان يكم��ل بع��ض الكت��ب وح�ين وفات��ه مل
يكمل كتبه اخلمس��ة األخرية .
واضاف املوس��وي « كانت هذه الكتب لنفع

الن��اس واالق�تراب اىل عق��ول الن��اس بأف��كار
اه��ل البي��ت عليه��م الس�لام ودف��ع الش��بهات
وتثبي��ت عقائ��د احل��ق كم��ا خ��اض صراع��اً
فكري��ا كم��ا خيوض��ه أي ح��ر يف فك��ره كما
خيوض��ه أي ع��امل بعلم��ة وكت��ب م��ا كت��ب
وانت��ج م��ا انت��ج ه��ذا غ�ير احملاض��رات ال�تي
القاه��ا يف احن��اء خمتلفة م��ن العامل والعراق
ه��ذا الرج��ل الع��امل مل يس��تقر يف النج��ف
وبق��ي يتنق��ل ,وي��ؤدي دوره التبليغ��ي الديين
عل��ى اكم��ل وجه ،فق��د كان مث�ل ً
ا لألصالة
الفكري��ة ال�تي ال تتأث��ر بالعناوي��ن الرباق��ة
والبهرج��ة احلديث��ة فه��و حدي��ث يف فك��ره
ومتج��دد يف لغت��ه وقلم��ه ،ومل يعث��ر ل��ه احد
عل��ى زل��ة فكري��ة او عقائدي��ة ،وه��ذا نعتربه
مث�لا صاحل��اً ل��كل مثق��ف ول��كل ح��وزوي يف

ص��دد فائ��دة الن��اس واداء الواج��ب ازاء ه��ذه
األم��ة وإزاء ت��راث اه��ل البي��ت عليه��م الس�لام
كم��ا ان��ه أيض��ا مل يقتص��ر عل��ى ه��ذه االم��ة
بالكتاب��ة والعن��وان ب��ل كان��ت عالقت��ه مبنية
عل��ى مدرس��ة اه��ل البي��ت صل��وات اهلل عيه��م
امجعني».
مؤك��دا «اذا م��ات الع��امل ثل��م يف اإلس�لام
ثلمة ال يس��دها ش��يء اال رجل من ذريته وهذا
االس��تثناء مه��م وه��و ذريت��ه وابن��اءه الك��رام
ال�تي انش��غل بعضه��م بالدراس��ات اإلنس��انية
والعلمي��ة واحلوزوي��ة املن��ا فيه��م ان يرفع��وا
ه��ذه الراي��ة ان ال تس��قط راي��ة العل��م يف هذه
االس��رة وه��ذا البيت ونتمن��ى ان يكون يف أبناء
الس��يد احلل��و يف العل��م واإلنت��اج وخدم��ة اهل
البي��ت عليه��م الس�لام ودعاؤن��ا اليه��م واىل
فقيده��م الراحل ونس��أل اهلل لكم مجيعا».
ث��م تلته��ا كلم��ة املدي��ر الع��ام لدائ��رة
العتب��ات املقدس��ة وامل��زارات الش��ريفة الس��يد
موس��ى اخللخالي ال��ذي نعى الفقي��د العالمة
احلل��و قائ�ل ً
ا «من دواعي األس��ى أن اقف اليوم
مؤبن��اً ألخ عزي��ز خمل��ص مؤم��ن معط��اء ل��ه
دور يف الفعالي��ات ال�تي تقيمه��ا أمان��ة مس��جد
الكوف��ة املعظ��م ومهرجانه��ا الثق��ايف ال��ذي
انبث��ق من��ذ مثاني��ة س��نني وه��و اح��د اعض��اء
اللج��ان العلي��ا املش��رفة علي��ه كان��ت ه��ذه
النف��س العزي��زة مل تبخ��ل علين��ا باملش��ورة
والس��ؤال حي��ث كان كث�ير احل��ب هل��ذا
امل��كان املقدس ولس��فري احلس�ين عليه الس�لام
كان يف��رح عندم��ا نطل��ب من��ه ان يش��ارك يف
املش��اريع الثقافي��ة ويف الربام��ج التلفزيوني��ة
او االذاعي��ة او املواس��م الثقافي��ة كم��ا ش��ارك
يف تقييم البحوث اليت تصل اىل امانة املس��جد
وه��ذا يش��هد ل��ه يف اغل��ب العتبات املقدس��ة يف
العراق».
مضيف��ا» ان��ه كان��ت ل��ه جه��ود تأس��يس
مكتب��ة االمام الصادق عليه الس�لام وانش��غاله
يف تأليف الكثري م��ن العناوين املهمة والنافعة
وحتقيق��ه لع��دد كب�ير اخ��ر ع��دا دراس��ته
وتدريس��ه يف احل��وزة الش��ريفة وان��ا اج��زم ّ
أن
لفقيدن��ا الراح��ل الكثري م��ن االعمال اخلريية
ويتصف بتواضعه وهدوئه وبساطته وأخالقه

ال�تي جتعل��ه قريب��ا م ّن��ا ولكن م��ا عس��انا نفعل
ومل��ن نعات��ب وق��د عاجلتنا ي��د املن��ون لتخطفه
من��ا س��ريعا لتحس��ن الي��ه ولرتفع��ه اىل روح
ورحي��ان م��ع االئمة االطهار فامل��وت نقاد على
كف��ه قالئ��د خيت��ار منها اجلي��اد فان��ا هلل وانا
اليه راجعون».
م��ن جانب��ه ألق��ى أم�ين مس��جد الكوف��ة
املعظ��م الس��يد حمم��د جميد املوس��وي كلمة
ش��كر فيه��ا احلاضري��ن إلحي��اء ه��ذه املناس��بة
حي��ث قال» ان الفقيد كانت له عالقة روحية
م��ع هذا املكان املقدس اثرت يف ثقافته ونتاجه
الفك��ري حتى ق��ام بتألي��ف العديد م��ن الكتب
واملؤلف��ات منه��ا كتاب��ه املوس��وم ( مس��لم ب��ن
عقي��ل حمن��ة ش��هيد وملحم��ة ش��هادة ) حيث
قام��ت األمان��ة بطباعت��ه اكث��ر م��ن م��رة مل��ا
يتضم��ن م��ن إض��اءات على حركة مس��لم بن
عقيل (عليه الس�لام) ونهضته»
ول��د العالم��ة الس��يد حمم��د عل��ي احلل��و
يف  29مج��ادى األوىل  1376ه��ـ املواف��ق (1958
يف النج��ف األش��رف ث��م هاج��ر اىل اي��ران بعد
مش��اركته يف االنتفاضة الش��عبانية عام 1991
م ث��م ع��اد اىل النج��ف االش��رف بع��د س��قوط
نظام احلكم يف س��نة  2003م .
م��ن عائل��ة علمي��ة تنتس��ب إىل ج��ده آي��ة
اهلل الس��يد عبدال��رزاق احلل��و ال��ذي كان من
أس��اتذة احلوزة وفضالئها تص��دى للمرجعية
بعد وفاة اس��تاذه آية اهلل الش��يخ حممد حس��ن
املامقان��ي وله كتاب جامع االحكام وهو دورة
فقهي��ة كامل��ة ،يف هذه االج��واء ترب��ى وتنّبه
على األج��واء العلمية واحلوزوية.
أكم��ل دراس��ته يف جامع��ة بغ��داد قس��م
اإلدارة واالقتصاد انهى دراسته يف عام 1985م،
حت��ى بدأ بالتوجه إىل احلوزة يف النجف واخذ
حيض��ر الدروس بش��كل س��ري لتش��دد النظام
الس��ابق يف ه��ذه الف�ترة حت��ى توج��ه إىل ق��م
فب��دأ حبض��ور ال��دروس احلوزوي��ة بش��كل
مس��تمر ,عن��د توجه��ه إىل إي��ران ب��دأ حبضور
ال��دروس احلوزوي��ة ل��دى الكثري م��ن االعالم
م��ن ضمنه��م آي��ة اهلل الش��يخ ه��ادي آل راضي
و آي��ة اهلل الس��يد حمم��ود اهلامش��ي و آي��ة اهلل
الس��يد كاظ��م احلائ��ري وآي��ة اهلل الش��يخ

حممد الس��ند وآية اهلل الش��يخ حسن الرمييت
العاملي و آية اهلل الس��يد حس�ين الش��اهرودي
وغريه��م ،حض��ر فيه��ا دروس البحث اخلارج
يف الفق��ه واالص��ول والعقائدوالرجال وغريه
م��ن ال��دروس ،ويف أثن��اء اقامت��ه يف ق��م ب��دأ
بتألي��ف العدي��د م��ن الكت��ب إىل ح�ين وفات��ه
يف الثام��ن م��ن حمرم  ,م��ارس التدريس بعد
عودت��ه م��ن ق��م وأكث��ر دروس��ه يقيمه��ا يف
الصح��ن العل��وي الش��ريف عند مق�برة زعيم
احل��وزة العلمي��ة آي��ة اهلل الس��يد اب��و القاس��م
اخلوئ��ي ق��دس س��ره تيمن��اً ب��ه واعت��زازاً
بربكات��ه ،واس��تمر يف التألي��ف وأص��در
العدي��د م��ن الكت��ب فض�ل ً
ا ع��ن مقاالت��ه يف
اجملالت العلمية.
بعد س��قوط النظ��ام الدكتاتوري عاد إىل
الع��راق يف ع��ام  2004وب��دأ بنش��اطاته العلمي��ة
وكان منه��ا تأس��يس مكتب��ة عام��ة بأس��م
مكتب��ة االم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام يف ع��ام
 ،2007ول��ه براجم��ه الثقافي��ة يف الفضائي��ات
العدي��دة يتن��اول فيه��ا قضي��ة االم��ام امله��دي
(عج��ل اهلل فرجه الش��ريف) فكان ل��ه برنامج
خ��اص يف ه��ذا اجمل��ال (امله��دي وع��د اهلل).
اش�ترك يف العدي��د م��ن املؤمت��رات يف داخ��ل
العراق وخارجه .له نش��اطاته التبليغية داخل
الع��راق وخارج��ه ،فف��ي احملافظ��ات العراقي��ة
كان��ت ل��ه ج��والت معروف��ة يف مناط��ق
البص��رة والعم��ارة والناصري��ة والديواني��ة
والس��ماوة والك��وت وغريه��ا أقام فيه��ا العديد
م��ن احملاض��رات واجل��والت التبليغي��ة .ويف
خ��ارج العراق م��ارس ال��دور التبليغي يف دول
اخلليج ويف دول أوربا وغريها من دول العامل.
يش��رف عل��ى العدي��د م��ن اجمل�لات العلمي��ة
واملؤسس��ات الديني��ة .مي��ارس االش��راف عل��ى
العدي��د م��ن اللج��ان واالنش��طة العلمية ففي
ع��ام  2015اختري رئيس��اً للهيئة العليا ملوس��وعة
االربع�ين ال�تي تتاب��ع زي��ارة االربع�ين .وه��و
عض��و يف اللجن��ة العلمي��ة للعتب��ة احلس��ينية
املقدس��ة وعض��و يف اللجن��ة العلمي��ة للعتب��ة
العباس��ية املقدس��ة ،وعضو يف اللجنة العلمية
يف مس��جد الكوف��ة املعظ��م وعض��و يف اللجن��ة
العلمية ملس��جد السهلة وغريها.
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ابواب مرقد سفير
الحسين
(عليهما
السالم)

ٌ
(تاريخ َو َض َع أوزا َر ُه عند جنة ابن
عقيل)..
هيئة التحرير

إىل ج��وار مس��جد الكوف��ة ويف الرك��ن
اجلنوب��ي الش��رقي يق��ع مرق��د س��فري اإلم��ام
احلس�ين علي��ه الس�لام الش��هيد األول للث��ورة
احلس��ينية ومعرك��ة الط��ف يف كرب�لاء
مس��لم ب��ن عقيل ب��ن أب��ي طالب عليه الس�لام
إذ أرس��له اإلم��ام احلس�ين علي��ه الس�لام س��نة
عمه س��فرياً
( )60للهج��رة إىل الكوفة ,وهو ابن ّ
عن��ه ألهل الع��راق لش��جاعته وعلم��ه وقدرته،
وق��د استش��هد رض��وان اهلل علي��ه يف معرك��ة
غ�ير متكافئ��ة مش��هورة يف املص��ادر التارخيية
يف الثام��ن م��ن ش��هر ذي احلج��ة م��ن الس��نة
املذكورة.ولصح��ن املرقد أب��واب متعددة منها
ثالثة تطل على مسجد الكوفة املعظم والرابع
واجه الشارع اخلارجي،
عملت امانة مسجد الكوفة املعظم واملزارات
امللحق��ة به على تطوير العمل يف مرقد مس��لم
ب��ن عقيل عليه الس�لام لتقديم افضل مايقدم
اىل الزائري��ن الك��رام فب��دأت فك��رة التاس��يس
لصح��ن مس��لم ب��ن عقي��ل علي��ه الس�لام ع��ام
 2012يق��ول املهن��دس حي��در كاظ��م املوس��وي
«كان��ت املباش��رة مبش��روع صح��ن مس��لم بن
عقي��ل عام  2012احلافز االكرب اىل تنفيذ كل
ماه��و مكم��ل هل��ذا الص��رح للخ��روج بالنهاي��ة
مبش��روع متكام��ل م��ن مجي��ع اجله��ات فت��م
العمل مع الس��يد امني مس��جد الكوفة االس��بق
الس��يد موس��ى تق��ي اخللخال��ي عل��ى تهيئ��ة
املواصف��ات واالبعاد لالبواب املزمع انش��اؤها يف
حض��رة مس��لم ب��ن عقي��ل علي��ه الس�لام فكان
االختي��ار عل��ى تنفي��ذ باب�ين من الفض��ة جهة
الرجل�ين ملس��لم ب��ن عقي��ل عل��ى جان�بي الباب
الفضي��ة القدمي��ة تس��مى بامساء اوالد مس��لم
ب��ن عقيل (حممد وعب��د اهلل وابراهيم) وبابني
م��ن الذه��ب االوىل مسي��ت بب��اب محي��دة بنت
مس��لم بن عقي��ل وهي خاص��ة لدخول النس��اء
من جهة صحن مس��لم والثانية تربط املصلى
بصحن ابي طالب مسيت بباب طوعة للموقف
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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املش��رف الذي وقفته هذه امل��رأة البطلة وهو ايضا
من الذهب».
ام��ا بالنس��بة للش��روع بالعم��ل يق��ول املوس��وي
«أن مش��روع تغيري االبواب القدمية بأبواب حديثة
وال��ذي مت عل��ى مرحلت�ين االوىل خل��ع وتنصيب
باب�ين أثن�ين يف املصل��ى ( باب��ي حمم��د وإبراهي��م
ابين مس��لم (رض��وان اهلل تعاىل عليه��م امجعني ))
بع��د رف��ع األبواب اخلش��بية القدمي��ة واليت نقلت
بدوره��ا اىل م��كان حلفظه��ا ،أم��ا املرحل��ة الثاني��ة
فه��ي خلع وتنصي��ب بابني أثن�ين للمرقد املقدس
املطل��ة عل��ى املصل��ى وعل��ى الصح��ن الش��ريف
احداهما باب الس��يدة محيدة بنت مسلم بن عقيل
(عليهم��ا الس�لام) والثاني��ة ب��اب الس��يدة طوع��ة
(رضوان اهلل تعاىل عليها)».
ويش�ير املوس��وي «اما الباب اخلامسة واالخرية
فه��ي عند جهة ال��راس تربط احلضرة الش��ريفة
مبسجد الكوفة املعظم ومسيت بباب املختار وهذا
ياتي وفق دراس��ة متكاملة واالخذ يف احلسبان يف
حالة ازدياد عدد الزائرين اىل املسجد املعظم واىل
ضريح مسلم بن عقيل عليه السالم».
ويضي��ف املوس��وي «مت التعاق��د م��ع ش��ركة
الكوثر العمار العتبات يف العراق عام  2012من اجل

الش��روع بالعم��ل وفق مواصف��ات وضعتها االمانة
العام��ة ملس��جد الكوف��ة املعظم تك��ون متكاملة مع
امل��كان املق��دس وعمق��ه التارخي��ي والدي�ني وان
العمل ج��رى على ايادي وك��وادر حرفية ايرانية
َّ
بالفض��ة اخلالصة وبقياس
وهي خش��ب مطعم��ة
( 3م ×  5م) .ومت االنتهاء من اربعة ابواب هذا العام
 2018وبقيت الباب اخلامس��ة عل��ى امل ان تصل يف
مول��د الرس��ول االك��رم يف  17ربي��ع االول  1440ه��ـ
ويتم تثبيتها باملوقع اجلديد».
كم��ا اك��د املهن��دس حي��در كاظم املوس��وي
عل��ى ان «مؤسس��ة الكوث��ر اعتم��دت يف متوي��ل
املش��روع على تربعات املؤمنني م��ن مدينة االهواز
االيراني��ة ألب��واب الفضة وكذل��ك على متربعي
مدين��ة اصفه��ان يف اجن��از ابواب الذه��ب وان ابعاد
االب��واب اجلدي��دة ه��ي نفس��ها القدمي��ة يف ح�ين
س��يتم اس��تخدام االبواب القدمية بطريقة التربع
اىل املزارات اليت تكون حباجة هلا».
ومازال��ت امان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م تعمل
جاه��دة على اظهار املكان املق��دس وفق املواصفات
واملكانة اليت تليق به س��واء على الصعيد العمراني
او اخلدم��ي فانه��ا تك��رس مجي��ع الطاق��ات هل��ذا
االمر.

مت التعاقد مع
شركة الكوثر
العمار العتبات
يف العراق عام
 2012من اجل
الشروع بالعمل
وفق مواصفات
وضعتها االمانة
العامة ملسجد
الكوفة املعظم

11

جملة السفري ـ العدد ( ) 52

من ُخَّلص أصحاب أمري املؤمنني علي عليه الس�لام ،أس��لم على زمن النيب صلى اهلل
وجنان ..شارك مع أمري املؤمنني عليه السالم
قلب َ
عليه وآله واعتنقه واعتقده اعتقاد ٍ
يف حروبه كلها وكانت له مواقف مش ّرفة وكلمات صادقة حتكي عن مدى إميانه
باهلل تعاىل ورس��وله صّلى اهلل عليه وآلهّ ،
أئمة أهل البيت عليهم
وش��دة انش��داده إىل ّ
السالم هذا الرجل هو الصحابي عدي بن حامت الطائي (رضوان اهلل تعاىل عليه)..
ّ
والدته نسبه ونشأته:
يق��ال ان والدت��ه م��ا بني س��نة -51
 54قب��ل اهلج��رة النبوي��ة املبارك��ة،
اب��وه ح��امت ب��ن عب��د اهلل ب��ن س��عد ب��ن
احلش��رج ب��ن ام��رئ القي��س ب��ن ع��دي
ب��ن اخزم ب��ن ابي اخ��زم ب��ن ربيعة بن
ج��رول ب��ن ثغل ب��ن عم��رو ب��ن العوث
بن طئ.
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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ت��زوج اب��وه ام��راة تدعى الن��وار اليت
كان��ت تلوم��ه عل��ى كرم��ه وس��خائه،
فت��زوج ماوي��ة بن��ت عف��زر وه��ي م��ن
بن��ات مل��وك اليمن كان��ت حتب الكرم
وتوق��ر الكرم��اء ،وه��ي ال�تي اجنب��ت
ل��ه عدي��ا ،ف��ورث ع��دي م��ن ابي��ه تل��ك
اخلصال احلميدة ،وانتهت اليه رئاس��ة
طئ بعد ابيه.

صفات��ه رضوان اهلل عليه:
ع��دي رج�ل ً
كان ّ
ا جس��يماً ،أعور ومل
ً
يك��ن ال َع�� َور ِخلق��ة في��ه ،ب��ل ط��رأ علي��ه
أثن��اء حروب��ه إىل جان��ب اإلم��ام عل��ي
عليه الس�لام ،فشهد واقعة اجلمل وفيها
ذهبت إحدى عينيه ،وش��هد وقعة ِص ِّفني
فذهب��ت فيه��ا ُ
األخ��رى ،ويب��دو ّ
أن ذهاب
الع�ين مل يكن كام ً
ال ،ألن عد ّياً اش�ترك

يف معرك��ة النه��روان وعاص��ر م��ا
بعده��ا م��ن األح��داثّ ،
لك��ن الع��رب
يع�برون ع��ن انق�لاب اجلف��ن وم��ا
ّ
ش��ابهه من العيوب اليت ُتصيب العني
وال تذهب بالبصر كّله بـالعور.
قصة إسالمه:
كان ع��دي ب��ن ح��امت يدي��ن
بالركوس�� ّية وه��و دي��ن مندثر بني
اليهودي��ة واملس��يحية أم��ا قبيلت��ه
فيدين��ون باملس��يحية ح�ين ظه��ور
اإلس�لام ،وروي ان رسول اهلل صلى
اهلل علي��ه وآله أرس��ل هل��م عليا عليه
الس�لام لغزوه��م وكان ع��دي يف
ب�لاد الش��ام يف ذل��ك الوق��ت فت��م
الغ��زو وأخ��ذوا أس��رى ،وكان م��ن
ب�ين األس�يرات س��فانة بن��ت ح��امت
الطائ��ي أخ��ت ع��دي ،ف��دار بينه��ا
وب�ين الرس��ول ح��وار أوضح��ت فيه
أنه��ا س��يدة يف قومه��ا وأنه��ا ابن��ة
حامت الطائي ففك اس��رها.
كان ع��دي ب��ن ح��امت م��ن أل�� ّد
أع��داء اإلس�لام ،ألن��ه ه��دد زعامت��ه
لقبيلت��ه ط��يء ،إال أنه وبعد إس�لام
أخت��ه س��فانة ،وف��د عل��ى الرس��ول
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه س��نة  7ه��ـ -
628م ،وكانت وفادته الستكشاف
أم��ر هذا الرس��ول اجلدي��د ومل يكن
يف نيته أن يس��لم ،وملا وص��ل املدينة
قاب��ل الن�بي حمم��دا يف مس��جده
والح��ظ أن��ه ال يدع��ى باملل��ك أو
الزعام��ة ،فأخ��ذه إىل بيت��ه وهن��اك
حادث��ه يف أم��ر اإلس�لام وكان مما
ق��ال له( :لعلك يا ع��دي إمنا مينعك
م��ن الدخول يف ه��ذا الدي��ن ما ترى
م��ن حاج��ة املس��لمني وفقره��م،
ف��واهلل ليوش��كن امل��ال أن يفي��ض
فيه��م ،حت��ى ال يوج��د م��ن يأخ��ذه،
ولعل��ه ي��ا ع��دي إمن��ا مينع��ك م��ن
الدخ��ول يف ه��ذا الدين م��ا ترى من
قل��ة املس��لمني وكث��رة عدوه��م،
ف��واهلل لتوش��كن أن تس��مع بامل��رأة
خت��رج م��ن القادس��ية عل��ى بعريه��ا
حت��ى تزور ه��ذا البي��ت ال ختاف إال
اهلل ،ولعل��ه يا عدي إمن��ا مينعك من

الدخ��ول يف هذا الدي��ن أنك ترى أن
املل��ك والس��لطان يف غريه��م ،فه��م
ضعاف ،وايم اهلل لتوش��كن أن تسمع
بالقص��ور البيض من أرض بابل قد
فتح��ت عليهم ،وإن كنوز كس��رى
قد صارت إليهم).
والؤه آلل بيت حممد:
وكان ّ
عدي ممن اعتقدوا و َر َووا
ّ
ّ
ي صلى اهلل عليه
أن ّ
األئم��ة بعد الن�ب ّ
ً
وآل��ه اثنا عش��ر إماما ،ففي مناش��دة
الس�لام ح�ين
أم�ير املؤمن�ين علي��ه ّ
َ
��هد ي��و َم غدير
قال :أُنش��د اهلل َمن َش ِ
��م إ ّ
ال ق��ام ،وال يق��وم رج��ل يق��ول
ُخ ّ
ّ
ٌ
ُن ّب ُ
مسع��ت
ئ��ت أو بلغ�ني ،إال رج��ل ِ
أُ ُذناه ووعاه قلبه ،فقام س��بعة عش��ر
رج�ل ً
ا منه��مَ :ع ِد ّي بن ح��امت ..فقال
الس�لام :هاتوا ما
أمري املؤمنني عليه ّ
ّ
مسعت��م .فنقلوا واقع��ة الغدير حتى
ثم أخذ صّلى اهلل
انتهَ��وا إىل الق��ولّ :
علي��ه وآل��ه بيدك ي��ا أم�ير املؤمنني،
ُ
كن��ت م��واله
فرفعه��ا وق��الَ :م��ن
وال َم��ن
عل��ي م��واله،
ّ
فه��ذا ّ
الله��م ِ
عل��ي
فق��ال
ع��اداه.
��ن
م
د
وااله ،وع��ا ِ َ
ٌّ
الس�لام :صدق ُت��م ،وأن��ا عل��ى
علي��ه ّ
ذلك من الشاهدين.
ُ
لع��دي موقف��ه وخطبت��ه
وكان
ٍّ
السالم
عليه
املؤمنني
أمري
ه
توج
يوم ّ
ّ
إىل قت��ال الناكث�ين بالبص��رة ،ويف
تل��ك الوقعة ُف ِقئت عي ُن��ه و ُقتل ولده
حمم��د ،وش��هد م��ع أم�ير املؤمن�ين
ّ
الس�لام صفني أيض��اً ،وله فيها
عليه ّ
مواق��ف ش��كرها ل��ه مواله س�لام اهلل
علي��ه ،وكان��ت راية ُقضاع��ة َ
وط ّيء
وصح��ب
مع��ه وه��و األم�ير عليه��م.
ِ
الس�لام
علي��ه
بع��ده اإلم��ا َم احلس��ن
ّ
وق��ام معه للحرب ،والزمه إىل زمان
الصلح ،وقد روي انه ملّا خطب اإلمام
السالم ودعا الناس إىل
احلسن عليه ّ
اخلروج إىل اجلهاد ّ
ض��د معاوية ،ما
تكّل��م أح��د منه��م وال أجاب��ه حبرف،
فلم��ا رأى ّ
ع��دي ذل��ك ق��ام فق��ال :أنا
ّ
اب��ن ح��امت ،س��بحان اهلل م��ا أقبح هذا
ثم خ��رج إىل ُّ
(الن َخيلة) ،فكان
املق��ام ّ
أ ّو َل من عسكر فيها.

مواقف مشرفة:
طيء
 ثبات��ه هو وقوم��ه وقبيلته ّعل��ى اإلس�لام إذ مل يرت��دّوا ع��ن
يب يف بعض من
اإلسالم بعد وفاة الن ّ
ارتدّ.
َ
فت��ح الع��راق ووقع��ة
ش��هد َ
القادس�� ّية ووقع��ة ِمه��ران ،وي��وم
اجلس��ر ..وكان له فيه بال ٌء َح َسن.
ِ
 وثوب��ه عل��ى الولي��د ب��ن ُع ْقبةح�ين ش��رب اخلمر وأس��اء الس�يرة،
فشارك يف عزله عن والية الكوفة.
 كان م��ن املس��ارعني لبيع��ةعل��ي علي��ه الس�لام
أمرياملؤمن�ين ّ
واملناصري��ن ل��ه واملؤازرين ،وكان
ل��ه الباع األطول يف حتش��يد القوات
طيء وتس��يريها ألمري املؤمنني
من ّ
علي عليه السالم.
اجلم��ل أن��اط ب��ه
 يف معرك��ة َعل��ي علي��ه الس�لام
أم�ير املؤمن�ين ّ
مهم��ة ،فجعل��ه وحممداً بن
مواق��ع ّ
حممداً
أبي بك��ر على القل��ب ،جعل ّ
رجالتها.
على اخليل وعديّ��اً على ّ
أمره أم�ير املؤمنني
 يف ِص ّف�ين ّطيء ح ّتى
علي عليه الس�لام عل��ى ّ
ّ
إذا كان الت��وادع إىل أن ينس��لخ
علي
ّ
احمل��رم ،أرس��ل أم�ير املؤمن�ين ّ
ً
عديّ��ا يف مجاعة ليدع َو معاوية إىل
عدي مقاماً مش��كوراً
الطاع��ة .فقام ّ
علي.
أثنى فيه عل��ى أمري املؤمنني ٍّ
ّ
العل��وي ض�� ّد
 ق��اد اجلي��شاجلي��ش ُ
األموي ال��ذي كان يقوده
عب��د الرمح��ن ب��ن خالد ب��ن الوليد
ي��وم  8صف��ر س��نة  37هجريّ��ة،
وق��د ّ
حش��د معاوي��ة أش�� ّدا َء ِرجاله،
ّ
ع��دي ،وف�� ّر
ف��كان النص��ر حلي��ف
عب��د الرمح��ن وت��وارى يف ال َعج��اج
وع��اد إىل معاوية مقهوراً.

لعدي
وكان ٍّ
موقفه
ُ
وخطبته
توجه
يوم ّ
أمري املؤمنني
السالم
عليه ّ
إىل قتال
الناكثني
بالبصرة،

وفات��ه رضوان اهلل عليه:
إختل��ف املؤرخون يف تاريخ وفاة
ع��دي فق��ال قس��م منه��م أن��ه ت��ويف
يف ع��ام (66ه��ـ) أو (69هـ) وذكر
بعضه��م ان��ه ت��ويف يف أي��ام املخت��ار
الثقف��ي ال��ذي قت��ل يف رمضان من
سنة 67هـ.
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لماذا االمام الحسين عليه السالم؟

السيد موسى تقي اخللخالي /ديوان الوقف الشيعي  -مدير دائرة العتبات املقدسة

اذا ما جتاوزنا ذكر مواقف األنبياء واألولياء الس��ابقني وعالقتهم باحلس�ين (عليه
السالم) وكثرة الروايات اليت تؤكد اهتمامهم مبا جيري يف كربالء واستعبارهم
عل��ى تل��ك الواقع��ة االليم��ة ال�تي ش��اء اهلل ان تك��ون هل��ا خصوصي��ة تغي�ير مس��رى
التاري��خ لتقض��ي بع��د يومه��ا اخلال��د يف العاش��ر من احمل��رم لعام ( 61ه��ـ) على كل
مؤام��رات االعداء اليت تس��عى حملو االس�لام احملمدي عن الوج��ود والرجوع بالناس
اىل جاهليتهم االوىل..
واذا م��ا اكتفين��ا بتس��ليط الضوء على
املواق��ف ال�تي ص��درت ع��ن الن�بي االك��رم
صل��ى اهلل علي��ه وال��ه واألئم��ة االطه��ار
عليه��م الس�لام بدءا م��ن االمام عل��ي عليه
الس�لام وص��وال اىل االم��ام امله��دي عج��ل
اهلل تع��اىل فرج��ه الش��ريف جن��د ان ّ
ج��ل
اهتمامه��م كان منصب��ا عل��ى القضي��ة
احلسينية وتوجيه املسلمني عامة واتباعهم
باخلص��وص اىل ضرورة االهتم��ام بها من
حي��ث الش��كل واملضمون  ،فمرة ي��روون لنا
ما سيجري على اإلمام احلسني واهل بيته
وصحب��ه وم��رة يبك��ون احلس�ين ويأمرونا
بالبكاء واجل��زع عليه ومرة يعلمونا كيف
ننص��ب مأمت��ا للع��زاء عل��ى احلس�ين عليه
الس�لام وكي��ف يش��رك االم��ام عيال��ه يف
ذل��ك امل��أمت للبكاء علي��ه مطالبا الش��اعر ان
يرث��ي اإلم��ام احلس�ين علي��ه الس�لام وان
يق��رأ القصي��دة بالرقة كم��ا يقرؤها أهل
الع��راق ومرة اخ��رى يأمرنا أئمتن��ا بزيارة
االمام احلس�ين عليه الس�لام وتعاهد قربه
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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ويرمس��ون لن��ا اهليئة اليت ينبغ��ي ان نكون
عليه��ا اثن��اء الزيارة واملعرف��ة اليت جيب ان
نع��رف به��ا االم��ام احلس�ين علي��ه الس�لام
كون��ه امام��اً معصوم��اً مف�ترض الطاع��ة
لننال االجر العظيم الذي كتبه اهلل لزوار
ق�بره علي��ه الس�لام العارفني حبق��ه كما
ويب ّين��ون لن��ا ث��واب املش��ي لزيارت��ه وان يف
كل خطوة خنطوها صوب كعبة االحرار
تعدل من الثواب حجة وعمرة بل تضاعف
حت��ى تصل بأجرها يف بع��ض الروايات اىل
ألف حجة وأل��ف عمرة كما حيث األئمة
ش��يعتهم عل��ى رث��اء احلس�ين ويب ّين��ون ان
من قال بيتا من الش��عر يف احلس�ين وجبت
ل��ه اجلنة ويذك��رون يف حم��ل آخر فضل
الب��كاء وان من بك��ى او ابكى او تباكى على
اإلمام احلس�ين عليه الس�لام له من االجر
م��ا ل��ه ،وان تلك الدم��وع اذا تس��اقطت على
جهن��م اطف��أت هليبه��ا كما بين��وا لنا مثرة
االنف��اق وان م��ن انف��ق من مال��ه يف طريق
احلسني عليه السالم او يف التجهز لزيارته

او جتهي��ز اآلخرين لزيارته فله من الثواب
واالجر الشيء العظيم وان اهلل يعوضه بكل
دره��م ال��ف ال��ف دره��م واكث��ر م��ن ذلك،
كم��ا نرى يف كث�ير من الرواي��ات الواردة
عن ائم��ة اهل البيت عليهم الس�لام الدعاء
لزوار قرب اإلمام احلسني عليه السالم وملن
احيا امرهم كم��ا ال ختفى علينا الروايات
الواردة يف حضورهم مآمت العزاء ورعايتهم
هل��ا واحلث على املش��اركة بها وانها حمال
الفيوض��ات اإلهلي��ة وال�بركات احملمدي��ة
واس��تجابة الدع��اء وانه��م حيب��ون تل��ك
اجملالس فقد روي عن االمام الصادق عليه
الس�لام قوله للفضيل بن يسار( :أجتلسون
وتتحدثون؟ قال :نعم .فقال عليه الس�لام:
أم��ا أني أح��ب تلك اجملالس ،فأحي��وا أمرنا،
ف��ان من جلس جملس��اً حييي فيه أمرنا مل
مي��ت قلبه يوم مت��وت القل��وب) والروايات
يف كل م��ا ذكرن��اه مس��تفيضة وان م��ن
يرغب يف االطالع عليها جيدها يف مضانها
ولكن لنا ان نتس��اءل ملاذا كل هذا االهتمام

بالقضية احلسينية حتديدا ؟ مع علمنا
ان االئمة االطهار عليهم السالم كلهم
نور واحد وش��أن واحد ومنزلتهم واحدة
ومقامه��م واح��د وان ك ً
ال منه��م حتمل
م��ا حتم��ل من اذى أئمة اجل��ور من اجل
قيام��ه ب��دوره ال��ذي رمس��ه ل��ه الن�بي
االك��رم صل��ى اهلل عليه وال��ه وما منهم
اال ومات مس��موما او مقتوال ،وهنا علينا
ان نتأم��ل باجل��واب جي��دا وس��أضع بني
ي��دي القارئ الكريم ث�لاث نقاط اعتقد
انها مهمة يف اإلجابة عن هذا التساؤل:
النقط��ة االوىل :ان يزي��د جلهل��ه
وغ��روره وطي��ش أس��ياده ومستش��اريه
ارادوا ان يأخ��ذوا البيع��ة م��ن االم��ام
احلسني عليه السالم كيفما اتفق وهم
ال يعرفون املقام الرباني لإلمام املعصوم
س�لام اهلل علي��ه ،وكون��ه حج��ة اهلل
عل��ى اخلالئ��ق امجعني ،وان��ه وارث علم
االنبي��اء واملرس��لني ،وان��ه اوىل باملؤمنني
م��ن انفس��هم كم��ا كان��ت الوالي��ة
جلده رس��ول اهلل صلى اهلل عليه واله يف
العامل�ين وبنص الكت��اب املبني ،وانه وارث
ابي��ه االم��ام عل��ي واخي��ه االمام احلس��ن
عليهم��ا الس�لام ،وانه ع�ين اهلل الناظرة،
ويده الباس��طة ،ولس��انه املعرب يف بريته،
وان بيعت��ه مفروضة من اهلل تعاىل على
مجيع اخلالئ��ق ،وانه ولي اهلل حقا حقا،
فكي��ف ملثل هذا االم��ام وبهذا املقام الذي
جيل ع��ن التص��ور واالدراك ين��زع بيعة
اخلالئ��ق م��ن عنق��ه ليعطيها ملث��ل ذاك
الفاس��ق الفاجر ل��ذا فأن ه��ذا االمر يع ّد
مس��تحيال يف نظ��ر االم��ام احلس�ين ولو
اضطر اىل أن يقدم له كل ما ميلك من
غال ونفيس ليحفظ امانة اهلل س��بحانه
وتعاىل ،ويبدو موقف اإلمام جليا عندما
طل��ب منه والي املدينة ومروان أن يبايع
ليزي��د فرف��ض طلبهم��ا بش��دة وق��ال
قولت��ه اخلال��دةَّ ( :إن��ا أه��ل بي��ت النب��وة،
ومعدن الرس��الة ،وخمتلف املالئكة ،بنا
فت��ح اهلل ،وبنا ختم ،ويزيد فاس��ق ،فاجر
ش��ارب اخلم��ر ،قات��ل النف��س احملرتم��ة
معلن بالفسق والفجور ،ومثلي ال يبايع
مثل��ه) وموق��ف اإلم��ام احلس�ين علي��ه
الس�لام ش��بيه ملوقف أبيه أم�ير املؤمنني
عليه الس�لام الذي تعرض لذات املوقف
ي��وم طلب��وا من��ه البيعة وه��ددوه بالقتل
فأب��ى ذل��ك وعن��د إصراره��م عل��ى أخذ
البع��ة منه كان املوقف الرائع للس��يدة

الزه��راء س�لام اهلل عليها عندم��ا انقذت
حج��ة اهلل من القتل ودي��ن اهلل من الوأد
وقال��ت قولته��ا اخلال��دة ( :خل��وا عن ابن
عم��ي! خل��وا عن بعل��ي! واهلل ألكش��فن
رأس��ي وألضعن قميص أبي على رأسي
وألدعون عليكم ،فما ناقة صاحل بأكرم
عل��ى اهلل م�ني ،وال فصيلها بأكرم على
َ
ول��دي) ،ان الرواي��ة تذك��ر ان
اهلل م��ن
الزه��راء س�لام اهلل عليها هم��ت بالدعاء
فتغ�ير الك��ون ورفع��ت ج��دران املس��جد
وكادت االرض ان ختس��ف بهم لوال ان
رض��خ اجلميع ملطلبه��ا وعجلوا بأطالق
س��راح االم��ام عل��ي علي��ه والس��ماح ل��ه
بالع��ودة اىل البيت م��ع ابنة عمه وولديه
متنازلني عن اخذ البيعة منه ،ويبدو لي
أن هذا الدرس فضال عن درس عاشوراء
منع��ا أئم��ة اجلور م��ن طل��ب البيعة من
بقي��ة األئم��ة االطه��ار عليه��م الس�لام
وفهم��وا جي��دا ان ه��ذا خ��ط امح��ر ال
ينبغي الوصول اليه واكتفوا مبضايقة
ائم��ة اهل��دى عليه��م الس�لام وحبس��هم
والتش��ديد عليه��م ملنعه��م من ممارس��ة
دورهم الذي اراده اهلل هلم يف هداية هذه
االمة.
النقط��ة الثاني��ة :ان ي��وم احلس�ين
كان يوم��ا مفصلي��ا يف تاري��خ االس�لام
وعل��ى تل��ك التضحي��ات اجلس��ام توقف
بق��اء الدي��ن م��ن عدم��ه فف��ي ذال��ك
التاري��خ وق��ف يزي��د مب��رأى ومس��مع
من كل املس��لمني ليق��ول بأعلى صوته
ال لإلس�لام ونع��م للجاهلي��ة اجله�لاء
وينبغ��ي ل��ي ان اك��ذب وانس��ف كل ما
ج��اء به النيب حممد صلى اهلل عليه واله
وان اقت��ل اهل��ه وذريته ألحم��و كل اثر
حملم��د صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه  ،ومل يك��ن
امام��ه يف حينه��ا م��ن املس��لمني وغريهم
اال االمام احلسني عليه السالم الذي آثر
امل��وت من اج��ل بق��اء الدين عل��ى احلياة
مع الطاغية يزي��د فقال قولته اخلالدة:
( أال وإن الدع��ي ب��ن الدع��ي ق��د رك��ز
ب�ين اثنتني بني الس��لة والذل��ة وهيهات
من��ا الذل��ة يأب��ى اهلل لن��ا ذل��ك ،ورس��وله
واملؤمن��ون ،وحج��ور طاب��ت وطه��رت،
وأن��وف محي��ة ،ونف��وس أبي��ة م��ن أن
نؤثر طاعة اللئ��ام ،على مصارع الكرام)
وفعال كانت التضحية بكل ش��يء حتى
بسيب النساء واالطفال فتلك مشيئة اهلل
وكان العطاء السخي الذي اسقط كل

املخطط��ات ال�تي رمسها يزي��د واخلط
ال��ذي ميثل��ه وكان النص��ر احملم��دي
وكان��ت املعج��زة تل��ك تفس�يرا لق��ول
الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وال��ه عندما قال
(حس�ين مين وانا من حسني) ومل يفقه
أحد حينها معنى قوله ذاك.
النقط��ة الثالث��ة :لق��د كان ل�لأذى
ال��ذي أوذي ب��ه ن�بي الرمح��ة صلى اهلل
علي��ه وال��ه وال��ذي وصف��ه بقول��ه ( :ما
أوذي ن�بي ق��ط مبث��ل م��ا اوذي��ت) وم��ا
الق��اه ائم��ة اهل��دى عليه��م الس�لام من
ان��واع االذى عل��ى أي��دي ائم��ة اجل��ور
والضالل��ة إال دلي��ل س��اطع عل��ى أنهم
ارادوا ان ترتك��ز مظلوميته��م يف اطار
املظلومي��ة االك�بر ال�تي مشل��ت حت��ى
نساءهم واطفاهلم يوم عاشوراء ولذلك
رك��ز أئم��ة أه��ل البيت عليهم الس�لام
عل��ى ش��يعتهم يف احي��اء يوم عاش��وراء
واظه��ار اجل��زع والب��كاء عل��ى اإلم��ام
احلس�ين واله وصحب��ه عليهم الس�لام
ليك��ون النموذج الذي يقدمه اهل البيت
اىل الع��امل لبي��ان مظلوميته��م ال�تي
حلق��ت بهم م��ن معس��كر الض�لال وان
ه��ذه املظلومي��ة كلم��ا إنتش��ر خربه��ا
وحقيقته��ا يف العامل س��تجر م��ع مرور
الوق��ت اىل الس��ؤال واالستفس��ار ع��ن
س��بب وق��وع تل��ك اجلرمي��ة واجله��ات
اليت تقف وراءها ومقاصد تلك اجلهات
وس��تؤدي بالنتيج��ة اىل معرف��ة احل��ق
واهل��ه ومعرفة الباطل واهله وحصيلة
ه��ذا كم��ا ن��رى الي��وم ان كث�يرا م��ن
اح��رار الع��امل يتعاط��ف م��ع مظلومية
اه��ل البي��ت عليه��م الس�لام واحقيته��م
خبالف��ة جده��م الرس��ول حممد صلى
اهلل علي��ه وال��ه ،وان املذه��ب احل��ق
ال��ذي اراده اهلل تع��اىل إلنق��اذ البش��رية
ونقله��م اىل حي��اة حرة كرمي��ة تنعم
بالع��دل واملس��اواة يتم��دد م��ع االي��ام
ويكثر مناص��روه رغم كل املخططات
والنفق��ات واجله��ود ال�تي تب��ذل م��ن
أعدائه��م لطمس احلقائ��ق ،ولكن ذلك
اليصم��د أم��ام احلقائ��ق ال�تي س��طرها
أئم��ة اهل��دى عل��ى صفح��ات التأري��خ
متهي��دا لدول��ة الع��دل اإلهل��ي بقي��ادة
منقذ البش��رية االم��ام املهدي عجل اهلل
تع��اىل فرج��ه الش��ريف ( يري��د َ
ُون أَن
يْ
َُّ
َّ
الل ِبَأ ْف َو ِاه ِه ْم َوي َْأبَى الل ِإل
ُط ِف ُئ��وا ُنو َر َّ ِ
أَن ُي ِت َّم ُنو َر ُه َو َل ْو َ
ك ِر َه ْال َكا ِف ُر َ
ون).
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أحيوا
أمرنا ،فان
من جلس
جملساً
حييي فيه
أمرنا مل
ميت قلبه
يوم متوت
القلوب

أال وإن
الدعي بن
الدعي قد
ركز بني
اثنتني
بني السلة
والذلة
وهيهات
منا الذلة
يأبى اهلل
لنا ذلك ..
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طوعة الكوفية ..

هل اشرتكت مع مسلم بن عقيل يف حركته بالكوفة سنة  ٦٠للهجرة؟
الشيخ عقيل احلمداني

من الش��خصيات اليت ارتبطت حبركة مس��لم بن عقيل (عليه الس�لام) يف الكوفة،
ش��خصية حمببة اىل النفوس بس��بب مواقفها الصلبة وتفانيها يف معتقدها الذائب
يف حب اهل البيت (عليهم السالم) أال وهي شخصية طوعة الكوفية..
وق��د ورد يف مواقفه��ا تل��ك نص��وص
معت�برة يف امه��ات الكت��ب التأرخيي��ة،
أذ نق��ل أب��و خمن��ف أن مس��لم ب��ن عقيل
(علي��ه الس�لام) مش��ى حت��ى انته��ى إىل
باب امرأة يقال هلا :طوعة ام ولد كانت
لألش��عث ب��ن قي��س فاعتقه��ا فتزوجه��ا
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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اسيد احلضرمي فولدت له بالال ،وكان
ب�لال ابنه��ا ق��د خ��رج م��ع الن��اس وام��ه
قائم��ة تنتظره ،فس��لم عليه��ا ابن عقيل،
فردت عليه ،فقال هلا :يا امة اهلل اس��قيين
م��اءا ،فدخل��ت فس��قته فجل��س ،وأدخلت
االن��اء ثم خرج��ت فقالت :ي��ا عبداهلل امل

تش��رب؟ ق��ال :بل��ى ،قال��ت :فاذه��ب إىل
أهلك،فس��كت ،ث��م ع��ادت فقال��ت مث��ل
ذلك ،فس��كت ،ثم قالت له :سبحان اهلل يا
عب��داهلل ،م��ر إىل اهلك عافاك اهلل فانه ال
يصل��ح ل��ك اجللوس على باب��ي وال احله
ل��ك .فق��ام فقال ي��ا امة اهلل مال��ي يف هذا

املص��ر من��زل وال عش�يرة ،فه��ل ل��ك
إىل أج��ر ومعروف ولعل��ي مكافئتك
ب��ه بع��د الي��وم ،فقال��ت ي��ا عب��داهلل
وم��ا ذاك؟ ق��ال :انا مس��لم ب��ن عقيل،
كذب�ني هؤالء الق��وم وغروني قالت
انت مسلم؟ قال :نعم ،قالت :ادخل..
إن ه��ذا اخل�بر حيتاج اىل دراس��ة
مس��تفيضة م��ن حي��ث الس��ند اذ ان
راوي اخل�بر ه��و اجملال��د ب��ن س��عيد
رج��ل اش��تهر بضعف��ه وكذب��ه
كم��ا ثب��ت عن كب��ار علم��اء اجلرح
والتعدي��ل ام��ا م��ن حي��ث امل�تن فه��و
مضط��رب أيض��ا لع��دة ام��ور ،أذ ان
مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام)
ع��اش مخس س��نوات يف الكوف��ة أيام
حكوم��ة عم��ه ام�ير املؤمن�ين (علي��ه
السالم) ،وبالتالي كان اعرف الناس
جبغرافيته��ا وتركيبته��ا الس��كانية
ودوره��ا وخباص��ة أن��ه كان فارس��ا
شجاعا ،وال يستبعد انه توىل مناصب
امنية يف حكومة علي (عليه السالم)،
فمسألة ضياع مس��لم (عليه السالم)
يف الكوفة امر مستبعد جدا اضف اىل
ذل��ك كيفية إختيار االمام احلس�ين
(عليه الس�لام) رجال يف مهمة سفري
لثورت��ه املبارك��ة وه��و يعلم مس��بقا
ان��ه ال يع��رف جغرافي��ة األرض اليت
س��يذهب إليه��ا وال اماك��ن ش��يعته
واعدائ��ه .ول��و ص��ح ذل��ك فان��ه يع�� ّد
فش�لا ذريعا لقائد الثورة كما يقول
البع��ض م��ن الكت��اب الي��وم م��ن أن
إختي��ار مس��لم (علي��ه الس�لام) كان
اختي��ارا فاش�لا ألن��ه اض��اع  18أل��ف
جندي من بني يديه خالل س��ويعات،
وه��ذا الكالم مغاير مل��ن يعرف االمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) وس�يرته
ومايتمت��ع ب��ه م��ن ذكاء وختطي��ط
ومعرفة باآلمور ،وقد اشار الدينوري
اىل نص مهم جدا يثبت ما ذهبنا اليه
ويكشف لنا جزءاً من ختطيط مسلم
(علي��ه الس�لام) إلجن��اح نهضته وهو
يتح��دث ع��ن الس��يدة طوع��ة ق��ال:
(وكان��ت مم��ن خ��ف م��ع مس��لم،
فآوت��ه ،وأدخلت��ه بيته��ا ،)....وج��اء يف
بع��ض معاج��م اللغ��ة ان معن��ى خف:
َ
وخ َّف ف�لان لف�لان إذا أَطاعه وانقاد
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
طاعته؛
ل��ه .وخف ِت األت ُن لبعريها إذا أ َ

وق��ال الراع��ي يص��ف البع�ير وأُ ُتن��ه:
��راك َحوا ِل َّيه��اَ ،ف َخ َّف ْ
��ت له
و َن َف��ى بال ِع ِ
واخل ُذ ُ
ُخ�� ُذ ٌف ُض َّم�� ُر َ
وف :ول��د األتان
سَ
��ن ويفه��م م��ن كل ذل��ك ان
إذا َ ِ
طوع��ة كان��ت تعم��ل مع مس��لم بن
عقي��ل (علي��ه الس�لام) وه��ي منقادة
ل��ه ومطيعة يعين ممن اش�ترك معه
يف نهضت��ه و كأن بيته��ا كان البيت
السري لنهضة مسلم (عليه السالم).
ونقل��ت لن��ا بع��ض املص��ادر أن
طوع��ة « كان��ت م��والة للهامشي�ين
ختدمهم أيّام كانوا يف الكوفة خالل
خالف��ة اإلمام أمرياملؤمن�ين علي بن
أب��ي طال��ب علي��ه الصالة والس�لام»
ف��ان كان��ت طوع��ة م��والة لب�ني
هاشم فهذه الدار اليت تسكنها ليست
مبجهولة عن مس��لم (عليه الس�لام)
وطبيعة نهضته وهي بالطبع تعرف
مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام)
وال حيت��اج مس��لم ان يع��رف بنفس��ه
هل��ا بعد ه��ذا الن��ص ،وال يس��تبعد ان
مسلما (عليه السالم) جعل من دارها
حمط��ة هام��ة يف نهضته ب��ل وكما
اش��ارت بع��ض النصوص انه اش�ترى
ال��دور ال�تي ح��ول دار طوع��ة لك��ي
تكون مكان اس�تراحة جلن��ده وخلية
ازمة ومقر طوارئ حلركته..
أم��ا إته��ام املؤرخ�ين ملناص��ري
مسلم باخلذالن فإن النص اليصرح
بأن مس��لما (عليه الس�لام) ق��د إتهم
ش��يعته باخل��ذالن والتفرق عنه فهو
يق��ول كذب�ني الق��وم وبالتال��ي ال
حميص من قبول مس��الة ان التفرق
والتخ��اذل مل يك��ن به��ذا الش��كل
العجي��ب ال��ذي وصفت��ه الرواي��ات
العباس��ية بل صمد مع مس��لم (عليه
الس�لام) م��ن بقي من ش��يعته الذين
مل يس��جنوا وكان ع��دد املس��جونني
منه��م كم��ا تنق��ل بع��ض املص��ادر
املكثرة اىل مايقرب من  12ألف.
وق��ال املقلون انه��م كانوا  ٤٥٠٠من
خل��ص وجوه الش��يعة ،وقتل ابن زياد
الكث�ير منه��م ،وق��د أش��ار الف��رزدق
الش��اعر يف حديث��ه م��ع اإلم��ام
للحسني ع اىل ذلك بقوله :ماخرجت
من الكوفة حتى قتل ابن زياد مس��لم
ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام) وش��يعته.

وعل��ى العم��وم ان دراس��ة نص��وص
ه��ذه احلقب��ة م��ن التاري��خ حيت��اج
حتقيقاً كبرياً ودقة يف دراسة كل
كلمة وردت يف النص واالبتعاد عن
النصوص املرس��لة وال�تي عرف عن
رواتها الك��ذب والتدليس الن نهضة
مسلم بن عقيل (عليه السالم) القت
كأخواته��ا م��ن ح��ركات الش��يعة
وثوراتهم الكثري من احليف والظلم
م��ن قب��ل املؤرخ�ين الذي��ن كتب��وا
التأري��خ اس��تجابة هل��وى الس��لطان
احلاكم وميوله ،وقد أس��اء البعض
منهم اساءات بالغة لشخصية مسلم
بن عقيل (عليه الس�لام) فقد كتب
النويري مانصه( :فهرب مسلم حتى
دخل على امرأة من كندة ،فاستجار
به��ا ،)..وقال الذهيب( :فهرب مس��لم،
فاس��تجار بامرأة م��ن كندة )..إذ مل
يكتف هؤالء الكتاب بوضع الروايات
اليت تشري اىل ختلف جيشه بالكامل
عنه حتى نس��بوا الي��ه الفرار واهلرب
وه��ي صف��ة ال تت�لا َءم م��ع ش��يم
وأخالق أهل البيت (عليهم الس�لام)
أو مع حقيقة سرية مسلم بن عقيل
نفسه.
إذ أن أغل��ب م��ن ا ّرخ حلرك��ة
مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام)
يف الكوف��ة اش��ار اىل ان��ه أب��دى م��ن
البط��والت النادرة اليت مل يش��هد هلا
التاري��خ نظريا ،إذ نقلوا بأن مس��لما
كان يقاتل أعداءه وهو يرجتز:

أشار الدينوري

اىل نص مهم
جدا يتحدث
عن السيدة
طوعة قال:
«وكـانت
(*)
ممن َخ ّف
مع مسلم،
فآوته،
وأدخلته
بيتها»...

هو املوت فاصنع ويك ما أنت صانع

فانت بكـــاس املوت ال شك جارع
فصـــرب المر اهلل جـــل جــــــالله
فحكم قضاء اهلل يف اخللق ذائع
وق��د قت��ل مس��لم م��ن أعدائ��ه
مقتل��ة عظيم��ة ،إذ يق��ول بع��ض
املؤرخ�ين أن��ه قت��ل واح��داً وأربع�ين
رجال منهم ما عدا اجلرحى ،وكان
م��ن قوت��ه الن��ادرة أنه يأخ��ذ الرجل
بي��ده فريم��ي ب��ه م��ن ف��وق البي��ت،
ان ه��ذه الش��جاعة ليس��ت بغريب��ة
ع��ن فتى م��ن آل هاش��م تعل��م فنون
احلرب والشجاعة من امري املؤمنني
االم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب (علي��ه
السالم).

* معنى خفَ :
وخ َّف
فالن لفالن إذا
أَطاعه وانقاد له
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تاريخ عزاء ركضة طويريج عام 1876م

منطق��ة (طويري��ج) وم��ا جياوره��ا م��ن االراض��ي تقطنه��ا بعض العش��ائر
ال�تي ختص��ص افراده��ا بالزراع��ة ،وهي مدين��ة ريفية تبعد ع��ن كربالء
(20ك��م) وكان��ت عش��ائرها معروف��ة بتاري��خ خدمته��ا ل��زوار االم��ام
احلس�ين (عليه السالم) يف كل عام.
إعداد :مدير التحرير

وقد إمتازت ه��ذه املنطقة بنزوح عدد
كبري من عشائراجلنوب بشكل ملحوظ
وواض��ح وذل��ك بس��بب املن��اخ املالئ��م
للزراع��ة والعي��ش والتب��ادل التج��اري
لوج��ود ش��ط اهلندي��ة ،املتف��رع م��ن نه��ر
الف��رات وأب��رز تل��ك العش��ائر ال عل��ي،
وبنو س��الة الذين يس��كنون م��ع ال فتلة،
وعش��ائر كري��ط ،وب�ني حس��ن ،وب�ني
طرف ،وعش�يرة الكرافة ،والدعوم ،وبين
كع��ب وعش��ائر اجلناب��ات وغريه��ا م��ن
العشائر العراقية العربية الكبرية.
وكان مم��ن هاج��ر اىل ه��ذه املنطقة
(طويريج) الس��يد املريزا صاحل القزويين
(ق��ده) وذل��ك ع��ام ( 1280ه��ـ) ،وه��ي
الف�ترة اليت بدأت فيه��ا منطقة طويريج
بالظه��ور والتش��كل .ومل تك��ن ه��ذه
القصب��ة معروف��ة قب��ل ه��ذه املرحل��ة
س��وى باألراضي الزراعية املزدهرة كما
ذكرنا ُه يف املقدمة.
وميك��ن لن��ا اظه��ار بداي��ة انطالق��ة
موك��ب (ع��زاء طويري��ج) او م��ا يس��مى
(ركض��ة طويري��ج) يف نهاي��ة العق��د
االخري م��ن القرن الثالث عش��ر اهلجري
( 1290هـ  1876 /م) حتى وفاة السيد
امل�يرزا ص��احل القزوي�ني (ط��اب ث��راه)
ع��ام (1304ه��ـ1886 /م) وه��ي ف�ترة
تأسيس��ه وانطالقت��ه ،ومل تك��ن الص��ورة
التارخيي��ة االوىل النطالق��ة املوك��ب
خت��رج عل��ى قاعدة املس�يرة اىل كربالء
والوصول اىل مرقد االمام احلس�ين (ع).
فه��ي ذات املس�يرة اليت نراه��ا اليوم ظهر
العاش��ر من حمرم احلرام من كل عام،
لك��ن انطالق��ة املوك��ب ع��ادة ماكان��ت
املرتاصني،
باهلرولة اخلفيفة ،من البشر
ّ
الذي��ن كان��وا يرددون ش��عارات حمددة،
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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ه��ي (واحس�ين) ،و (اهلل اهلل حس�ين وين��ه
بالس��يوف م َكطعين��ه) .وينته��ي املط��اف
بالراكض�ين اىل مرق��د االمام احلس�ين
(ع) ،عندها ينزل (الس��يد القزويين) عن
ج��واده ،ويس��تق ّر بغرف��ة (الكلي��دار) م��ع
بعض الشخصيات الدينية واالجتماعية،
يف الوقت الذي تنتهي فيه مجوع املوكب
بالصح��ن احلس��يين الش��ريف ،ث��م تتلى
بني اجلم��وع القصائد اخلاصة مبصائب
يوم العاش��ر من احمل��رم .وكان��ت العادة
ان يقرأ احد (الرواديد) االكفاء قصيدة
املتجمع��ة
ش��عبية مؤث��رة ام��ام احلش��ود
ّ
يف الصح��ن الش��ريف ،وعل��ى العم��وم
كان��ت القصائد الس��نوية اليت تتلى هي
م��ن نظ��م الش��اعر الكبري ُ
امليد االس��تاذ
املرحوم ابراهيم حسون اهلنداوي (رمحه
اهلل) وينش��دها الش��يخ جاس��م النوي�ني
الطويرجاوي ب��أداء مميز وصوت حزين
يأخذ مبجامع القلوب واستدرار الدموع.
ولع��ل م��ن األخط��اء التأرخيي��ة
الشائعة يف هذا العزاء مسألة (مشاركة
االم��ام الس��يد مه��دي آل حب��ر العل��وم
مبوك��ب ع��زاء طويري��ج) ،إذ ورد ع��ن
لس��ان اخلطب��اء ان��ذاك ان الس��يد مهدي
آل حب��ر العل��وم (ق��دس) املتوف��ى ع��ام
(1212ه��ـ1797/م) ،كان ق��د ذه��ب
اىل كرب�لاء ي��وم العاش��ر م��ن احمل��رم
م��ع عدد م��ن تالمذت��ه وحمبي��ه ،فوقف
على مش��ارف املدينة الس��تقبال املوكب
َ
(الركض��ة) الق��ادم م��ن قض��اء اهلندي��ة
(طويري��ج) ،وعندم��ا اق�ترب املوك��ب
تفاجأ اصحابه وطالبه عندما رأو السيد
حب��ر العلوم ق��د خل��ع عمامت��ه وعباءته،
واخ��ذ يهرول يف صف��وف اجلمع الغفري،
أسى وحزن عميقني.
وهو يف حالة ً

وعندم��ا س��أل االصح��اب والط�لاب
عم��ا
الس��يد مه��دي حب��ر العل��وم (ق��ده) ّ
حص��ل ل��ه ،فأج��اب تالمذت��ه ان��ه رأى
االم��ام صاح��ب الزم��ان امله��دي املنتظ��ر
(عج) ،حاس��ر األس ،حايف القدمني ،وهو
يلط��م ويبك��ي م��ع الالطم�ين الباكني،
فل��م حيتمل ذلك املش��هد ،اىل هنا تنتهي
الرواية ،ولكن مبناقش��ة بسيطة وهادئة
هلذه الرواية نرى بأن املصادر التأرخيية
املعتربة قد س��كتت ع��ن روايتها وأقتصر
األم��ر عل��ى م��ا تناقلت��ه اف��واه اخلطب��اء،
وأول م��ن س��جلها كم��ا مسعه��ا ه��و
املرح��وم الش��يخ حممد عل��ي داعي احلق
(رجل دين) يف الك ّراس الذي اصدره عام
(1388ه��ـ1968/م) بعن��وان( :ضحاي��ا
عزاء احلسني).
إن الواق��ع التارخي��ي يف��رض عك��س
ه��ذه املعلوم��ة ال�تي وردت خط��أ عن��د
اخلطب��اء إذ إن تأس��يس مدينة طويريج
حصل بع��د وفاة االمام الس��يد مهدي آل
حب��ر العل��وم (ق��ده) بأكث��ر من س��بعني
عاماً ،فقد تأسست املدينة َ
بعد استحداث
نه��ر اهلندي��ة وال��ذي مت حب��دود ع��ام
(1278هجري��ة 1870 /م) وق��د ذكر
ذل��ك الدكت��ور عل��ي ال��وردي يف كتابه
((حمل��ات اجتماعي��ة م��ن تأري��خ الع��راق
احلدي��ث)) ،وغريه م��ن الباحث�ين .وعلى
ذل��ك تك��ون امل��دة الزمني��ة الفاصل��ة بني
وف��اة الس��يد مه��دي حبرالعل��وم ع��ام
(1212ه��ـ1797/م) ،وتأس��يس قصبة
طويري��ج ه��ي بالضب��ط مايس��اوي (75
عام��اً) بالتأري��خ اهلج��ري ،و( 73عام��اً)
بالتأريخ امليالدي.
إن التس��امح يف نق��ل مث��ل ه��ذه
الرواي��ات وال�تي يس��تقبلها الس��امع

بالقب��ول م��ن دون تثب��ت أو دراي��ة،
مبثوث��ة يف كث�ير م��ن املس��موعات
املس��ّلم به��ا ،لك ّنها يف واق��ع التحقيق
ال تصم��د والتثبت صحتها ووثاقتها
عن��د عرضه��ا عل��ى بس��اط البح��ث
التأرخي��ي الدقي��ق ،وعلي��ه فإنن��ا
نس��تطيع القول وحنن جازمون بانه
لي��س هن��اك موكب لع��زاء ركضة
طويري��ج يف عص��ر االم��ام الراح��ل
الس��يد مه��دي حب��ر العل��وم (ق��ده)
وال قبل��ه ،لع��دم وج��ود مدينة بأس��م
(طويري��ج) يف تلك املرحلة الزمنية.
أم��ا عن أب��رز االعالم الذي��ن قادوا
ه��ذا الع��زاء احلس��يين م��ن مدين��ة
طويري��ج وص��و ً
ال اىل كرب�لاء
املقدس��ة ي��وم العاش��ر م��ن احمل��رم
يف كل ع��ام فه��م أس��رة الس��ادة آل
القزوي�ني وس��أذكرهم بالتسلس��ل

الزم�ني لتواريخ وفياتهم رمحهم اهلل
تعاىل وهم كل من:
 -1املريزا الس��يد ص��احل القزويين
(1886-1841م) مؤس��س ع��زاء
َ
ركضة طويريج.
 -2الس��يد ه��ادي القزوي�ني
(1928-1862م) زعي��م الف��رات
والنج��ل االك�بر للس��يد ص��احل
القزويين (طاب ثراه).
 -3السيد تقي القزويين (-1917
2006م)
 -4الس��يد ج��واد القزوي�ني
وه��و النج��ل االك�بر للس��يد ه��ادي
(1939-1879م)
 -5الس��يد مهدي بن الس��يد هادي
القزويين (1947-1890م).
 -6الس��يد حممد ضياء بن السيد
حس��ن ب��ن الس��يد ص��احل القزوي�ني

(1955-1901م).قائ��د العزاء بعد
وفاة السيد مهدي (طاب ثراه).
 -7الس��يد رضا بن الس��يد حس��ن
بن السيد صاحل القزويين (-1902
1981م).
 -8الس��يد حمم��د حس�ين ب��ن
الس��يد ه��ادي ب��ن الس��يد ص��احل
القزويين (1973-1900م).
 -9الس��يد عبد العزيز بن الس��يد
حس�ين ب��ن الس��يد حس��ن القزوي�ني
(1980-1895م).
-10الس��يد موس��ى ب��ن الس��يد
حميي بن الس��يد مح��ادي القزويين
(1979-1931م).
 -11الس��يد ثام��ر ب��ن الس��يد
موس��ى القزوي�ني ( -1964معاصر
وه��و اآلن قائ��د ع��زاء ركض��ة
طويريج منذ عام 2003م).

ليس هناك
موكب لعزاء
ركضة
طويريج يف
عصر االمام
الراحل السيد
مهدي حبر
العلوم (قده)
وال قبله ،لعدم
وجود مدينة
بأسم (طويريج)
يف تلك املرحلة
الزمنية

املرحوم الس��يد حممد حس�ين القزويين عام 1967م ،يقود الركضة صوب اإلمام احلس�ين (عليه السالم)
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السيد محمد علي الحلو دمعة وفاء للرحيل المبكر

رسول كاظم عبد السادة

يا بنت خري املرس��لني مل أبلغ ش��أو قدس��ك النوري فإنه املنبلج من ثغرات سريتك انشودة األمل،
حس��بك (يا أم) فإن أوالدك يرتبعون على عرش ذكراك لتلوحي هلم ش��ارة النصر ،فإن املش��وار
بعي��د َّ
الصبح بقريب)  ..هكذا خياطب املرحوم الس��يد حممد علي احللو
(أليس
آلت
ُ
َ
وإن النص��ر ٍ
امه الصدّيقة الزهراء عليها السالم يف احدى تراتيله الفاطمية.
وهو إذ وافته املنية من جراء مرض عضال
َّ
أمل ب��ه وت��ويف يف ي��وم الثالث��اء (الثام��ن عش��ر
م��ن ش��هر ايلول ع��ام  2018م املواف��ق الثامن من
حم��رم احل��رام لع��ام 1440ه��ـ) اق��ول :ان املش��وار
البعي��د اصب��ح ل��دى الس��يد قريبا حي��ث اللقاء
االب��دي بتل��ك االم احلن��ون يف ملك��وت االخرة
فهنيئا لك ايها السيد اجلليل.
ومن أقل الوفاء لس��ماحة الس��يد اجلليل ان
نع ّرف قراء الس��فري ببعض من جوانب سريته
العلمي��ة ،فه��و الس��يد حمم��د عل��ي بن الس��يد
حييى بن السيد حممد احللو املوسوي.
ولد يف النجف االش��رف ع��ام  1958ميالدية
ودرس االبتدائي��ة والثانوي��ة يف مدارس��ها
الرمسية وخترج من كلية االدارة واالقتصاد
ع��ام  1986م ث��م درس يف احل��وزة العلمي��ة
الش��ريفة يف ق��م املقدس��ة وحض��ر احباث كل
من :
 -1الشيخ الوحيد اخلراساني.
 -2السيد حممود اهلامشي.
 -3الشيخ هادي ال راضي.
ودرس كذلك يف النجف االش��رف وحضر
احب��اث اي��ة اهلل العظمى الس��يد حممد س��عيد
احلكي��م ،واي��ة اهلل العظم��ى الش��يخ اس��حاق
الفياض ،وغريهما.
كان الس��يد رمح��ه اهلل كتل��ة م��ن العطاء
واالنت��اج فب�ين ال��درس والتالي��ف واخلطاب��ة
والصحاف��ة والس��فر يف اجن��از بع��ض ش��ؤون
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املرجعي��ة وم��ا تق��وم به م��ن تفق��د الطائفة يف
الع��امل فحين��ا تش��اهده يف الباكس��تان وجتده
بعد اسبوع يف السويد ،حياضر ويقضي حوائج
املوالني ،ليعود بعد ذلك مشكال نواة اساسية يف
نش��اطات العتبات املش��رفة الفكرية من ندوات
ومهرجانات ومش��اريع تص��ب يف ارتقاء املذهب
عاليا.
وكم كانت له اياد وفية يف مسجد الكوفة
املعظم إذ كان عضوا أساس��يا يف جلنة تنظيم
مهرجان الس��فري الثقايف وكان يتبنى إختيار
ش��عار املهرجان يف كل عام ومن خالل فقرات
الش��عار يس��تطيع القارىء التع��رف على والئه
أله��ل البيت عليهم الس�لام وللكوف��ة عاصمة
االم��ام علي��ه الس�لام وكيف ان��ه كان يربط
بني االفراد واملكان ربطا والئيا ،ورغم مشاغلة
يف الداخل واخلارج كان حيرص على متابعة
الصغرية والكب�يرة من فقرات املهرجان وغريه
م��ن مهرجان��ات العتب��ات الس��يما احلس��ينية
والعباسية والكاظمية فضال عن بقية املزارات
الشيعية االخرى.
وحيثما كنا نفتقده يف مكان ما كنا جنده
وق��د أطل علينا م��ن خالل القن��وات الفضائية
حماض��را عقائديا مهدويا حس��ينيا ،فضال عن
جمالس��ه العش��ورائية يف حم��رم احل��رام يف
املساجد واحلسينيات
واذا مل يك��ن مثة نش��اط فك��ري فال جمال
ألن يرتج��ل الن يف مكتب��ة االم��ام الص��ادق

علي��ه الس�لام ال�تي اسس��ها يف النج��ف عم�لا
آخ��ر ينتظ��ره ،كل ذلك من غ�ير انقطاع عن
الدرس احلوزوي
وعل��ى الرغ��م م��ن مش��اغله اجلم��ة ف��إن
لق��اءه بالن��اس كان لق��اء ودودا إذ جت��د
اخللق الكريم واالبتس��امة املتفائلة والطموح
املتجدد واحلث على نصرة املذهب والطائفة،
كل هذه االنشطة مل متنعه ان يع ّد يف قائمة
املؤلفني االوائل من حيث الكيف والكم س��واء
يف التاريخ والعقائد والس�يرة واالدب إذ يقرأ
املتتب��ع يف فهرس مؤلفاته انه اجنز اكثر من
اربعني كتابا ابرزها:
 -1الغيب��ة واالنتظ��ار قراءةتاري��خ ورؤي��ة
مستقبل.
 -2الليل��ة الفاطمي��ة مقارب��ات بني ليلتني
القدر وفاطمة.
 -3كش��ف البص��ر ع��ن تزوي��ج ام كلثوم
من عمر.
 -4احلسن بن علي رجل احلرب والسالم.
 -5م��زار ش��ريفة بن��ت احلس��ن ق��راءات
حتقيقية.
 -6ابو هريرة القادم من اجملهول.
 -7عقائد االمامية برواية الصحاح الستة.
 -8مس��لم بن عقيل حمنة شهيد وملحمة
شهادة.
 -9انصار احلسني الثورة والثوار
 -10إيهاً فاطمة تراتيل يف زمن مقهور.

 -11موس��وعة ادب احملنة او (ش��عراء
احملسن بن علي).
 -12املدرس��تني ق��راءة يف نص��وص
اهل السنة.
 -13م��ا ن��زل م��ن الق��رآن يف ش��ان
فاطمة الزهراء عليها السالم.
 -14تاري��خ احلدي��ث النب��وي ب�ين
سلطة النص ونص السلطة.
 -15مقام��ات فاطم��ة الزهراء عليها
السالم تقريرات الشيخ السند.
 -16اشكالية زواج االمام املهدي (ع).
 -17التحريف واحملرفون.
 -18علمان ّيون نواصب.
 -19تفس�ير االم��ام احلس�ين علي��ه
السالم.
 -20عل��ي واوالده صان��وا الس�لام
واحلرب.
 -21االم��ام اجل��واد االمام��ة املبك��رة
وتداعيات الصراع العباسي.
 -22هب��ة الس��ماء يف ش��رح حدي��ث
الكساء.
 -23شرح املناجيات اخلمسة عشر.
فض�لا ع��ن العدي��د م��ن املق��االت
يف الصح��ف واجمل�لات كالس��فري
والوالي��ة واالنتظ��ار ال�تي رأس
حتريره��ا والعقي��دة والروض��ة
احلس��ينية وغريهن من الصحف ،ولو
مجع��ت مقاالت��ه وحبوث��ه لتج��اوزت
اجمللدين،فه��و به��ذا احل��ال يع�� ّد م��ن
اعم��دة الصحاف��ة النجفي��ة املعاص��رة
م��ن خ�لال حض��وره الدائ��م مبقاالت��ه
القيمة يف الصحف واجملالت.
كم��ا إن الس��يد احلل��و رمح��ه اهلل
يع�� ّد يف ع��داد ش��عراء الش��يعة وج��ل
ش��عره يف مدح ورثاء اهل البيت عليهم
الس�لام ،وقد كتبت بعض ابياته على
مرقد االمام اجلواد عليه السالم وذلك
يف س��نة  1425هجري��ة حني جدد املرقد
الطاه��ر بام��ر زعي��م الطائف��ة آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد اب��و القاس��م اخلوئ��ي
باش��راف واجن��از مج��ع م��ن فض�لاء
احل��وزة العلمي��ة يف ق��م جبهد الس��يد
ج�لال فقيه اميان��ي ونس��جل هنا هذه
األبيات:
ياجواد اآلل يانعم اجلواد
يا مسي املصطفى خري العباد
يا ابن موسى والرضا ضاق الفؤاد
قد أخنت الركب يف باب املراد

وسعيت اليوم ارجو حاجيت
حاجيت تقضى فما خاب الوفاد
مسين الضر فال أملك زاد
وفزعت الئذا يف خري واد
قد رجوت الفوز يف يوم املعاد
ببين الزهراء ضمنت عدتي
عدتي يف احلشر حب املرتضى
ولطهر وزكي وشهيد مضى
وابي الباقر وابنيه وموسى والرضا
وتقي ونقيني ومهدي قضى
حمكم الذكر فهاكم حجيت
حجيت يف كل حني الئحة
هلوىاآلل شجوني واضحة
وأتيت بذنوب فادحة
وسعيت بدموع سائحه
زائراً موسى لتجلى كربيت
كربيت جتلى مبوسى الكاظم
قد متسكت حببل دائم
وتوجهت بقول عاصم
ما رواه عامل عن عامل
قد خلفت الثقل فيكم عرتتي
عرتتي تنجي من نار احلريق
يوم ميتاز فريق عن فريق
واعتصمت حبمى ركن وثيق
يوم اليغنى رفيق عن رفيق
بســــــالم أدخلوهــــا جنتـــي
قرب موسى وابنه من جنيت
ول��ه قصي��دة رائع��ة حبق الش��هيد
مس��لم ب��ن عقي��ل علي��ه الس�لام ذكر
فيها مرقده الشريف:
ضريح من جيوب النور يغشى
له سبحات قدس اهلل سور
على اعتابه طافت ملوك
ويف عليائه تفنى الدهور
كأن الكعبة الغراء شيدت
ويف اركان هذا القرب حور
وقد الذت به االمالك طرا
ويف جنباته العظمى تدور
تعانق مقليت تلك اخلبايا
وذا قليب يزامحه شعور
بان الغيب قد اعطاه سرا
طاطئ فيه هامتها العصور
ُت ِ
وقد اذنت حلضرته مجوع
من االمالك هابطة تزور
الن اهلل قد اواله فخرا
تقاصر ان يدانيه النظري
شهيد يف معالي اخللد يرقى
اىل العلياء وهو بها جدير

تسبحك الدهور بكل فخر
وتروي جمدك العالي السطور
فديتك من غريب جاء يسعى
اليه املستضام ويستجري
سالم ِّ
مسلم حيدوه شوق
له قلب حببكم اسري
لقد ابدى حبضرتك انكسارا
لتنصره وقد عز النصري
رحم اهلل س��يدنا أبا املرتضى واس��كنه فسيح
جنات��ه مع جده املصطفى وأهل بيته س�لام
اهلل عليهم أمجعني.

كم كانت
له اياد وفية
يف مسجد
الكوفة
املعظم إذ
كان عضوا
اساسيا
يف جلنة
تنظيم
مهرجان
السفري
الثقايف

على الرغم
من مشاغله
اجلمة
فإن لقا َء ُه
بالناس
كان لقا ًء
ودوداً إذ
جتد اخللق
الكريم
واالبتسامة
املتفائلة ..
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األسرة في فكر
اإلمام الحسين
(عليه السالم)
الدكتور حممد عبد اهلادي النويين
كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية

تنوعت الدروس واملعطيات يف ثورة
عاشوراء احلسني (عليه السالم) بتنوع
األهداف اليت حتققت بعد استشهاد ِه
(عليه السالم) عام 61هـ ،فباإلضافة
اىل كونها ثورة للحرية واخلالص
فهي ايضاً ثورة للرتبية الروحية
واألخالقية والرتبوية وبناء الذات..
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ث��ورة خاصة لبن��اء جمتمع متكامل على
مجيع االصعدة ،تلك الدروس اليت جتسدت
يف اكث��ر م��ن موق��ف رمس��ت مبادئه��ا يف
عق��ول وقلوب عش��اق االمام احلس�ين (عليه
الس�لام) ونطمح ان تس��تمر هذه العالقة يف
التطبيق اجملتمعي.
إن نش��أة االم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
ا اساس��ياً
االوىل يف بي��ت النب��وة كان عام�ل ً
وراف��داً مهم��اً لبن��اء الرك��ن امله��م م��ن
ش��خصيته ليك��ون حلق��ة الوص��ل املعريف يف
الفك��ر والتطبي��ق بني النب��وة واالمامة ،ومن
ث��م لينق��ل لنا االث��ر الواض��ح وال��دور البارز
ّ
اىل االعتن��اء بالتوجيهات الرتبوية من خالل
التدبر يف آيات القران الكريم.
كان االم��ام احلس�ين عامل��اً كب�يراً يف
الق��راءات القرآني��ة وتفس�يرها واس��تنباط
احكامها وموس��وعياً يف تدبر اآليات القرآنية
متف��رداً يف اس��تنباطاته وفهم��ه هلا خصوصاً
بالتأدي��ب الرتب��وي ضم��ن م��ا ورد فيه��ا م��ن
نص��وص قرآني��ة لتصب��ح ض��رورة ش��رعية
حنتاجه��ا الي��وم يف واقعنا املعاص��ر لتتحقق
االهداف الرتبوية يف االسرة واجملتمع.
فق��د ب�ين االمام احلس�ين (عليه الس�لام)
من خالل اآلراء التفس�يرية لالس��تدالل بها
م��ن النق��ل والعق��ل ألح��كام الق��رآن الكريم
أنه��ا كان��ت داعي��ة لوجوب تكريم ش��رحية
مهم��ة يف اجملتم��ع هل��ا االهمي��ة البالغة فيه
اال وهم��ا الوال��دان ،فقد بني تكريم االس�لام
للوالدين مع تصنيف احلقوق هلم واملتمثلة
وبرز
بالديني��ة واالجتماعي��ة واالقتصاديةَّ ،
االم��ام اهمي��ة ه��ذه الش��رحية باملضم��ون
القرآن��ي إلس��هامها يف بن��اء االس��رة واجي��اد
الس��بل الناجح��ة يف انه��اء املش��اكل العالقة
بالفرد واجملتمع.
اس��تطاع االم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
ان جيع��ل االث��ار الديني��ة الكب�يرة وه��ي من
مسات��ه البارزة يف ش��خصيته اليت اكتس��بها
م��ن اجلان��ب الوراث��ي م��ن اس��رة ش��هدت
اول اس��تقرار اس��ري يف االس�لام لتطبي��ق
التعالي��م الدينية وجعل غزارة املعلومات اىل

ارتق��اء ثقافت��ه الفكرية ليق ّوم الس��لوكيات
واالخالقي��ات يف اجملتمع ،م��ن خالل إعداده
منهج��اً تربوي��اً لع�لاج االم��راض النفس��ية
واالجتماعية.
وم��ن االم��ور ال�تي تب ّناها االمام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) يف االعداد الرتبوي ألس��رته
لتك��ون لنا درس��اً بليغ��اً واضح��اً كان اظهار
عنص��ر الطاع��ة وحف��ظ االمان��ة والرتبي��ة
اجلهادية بني االمام احلس�ين (عليه السالم)
واهل بيته من جهة وبينه وبني اصحابه من
جه��ة اخ��رى ،ألن ه��ذه العناص��ر متالزم��ة
وهي من االخالق الكرمية واملروءات النبيلة
اليت تدل على تقوى صاحبها وخوفه من اهلل
سبحانه وتعاىل لذا َّ
أعد نفسه وأصحابه هذا
االع��داد الروح��ي والرتب��وي من أج��ل تقوية
االنس��ان يف جم��ال الرتبي��ة عام��ة واالع��داد
للجهاد بصفة خاصة.
لقد استطاع العراقيون أن يربهنوا للعامل
أمجع بأنهم إس��توعبوا الدروس اليت ضحى
من أجلها اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) ،إذ
كان��ت آث��ار تلك ال��دروس وعربها واضحة
ودال��ة بدالل��ة ال وص��ف هل��ا يف التاري��خ
العراق��ي املعاص��ر م��ن خ�لال فت��وى االم��ام
الس��يد السيس��تاني حفظ��ه اهلل بـ(اجله��اد
الكفائي )) فقد بره��ن اجملاهدون مبواقفهم
إلتزامهم وس�يرهم عل��ى ذات النهج الرتبوي
ال��ذي أع�� ّده االم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
يف التضحي��ة بالغالي والنفيس عند تعرض
املبادىء اليت دعا إليها اإلسالم اىل اخلطر.
فاملش��روع الرتب��وي ال��ذي كان أح��د
أس��لحة ملحم��ة عاش��وراء يش��كل حاج��ة
ملح��ة يف ع��امل الي��وم وحنن حباجة ماس��ة
إليه لرتصني العالقة األسرية يف جمتمعنا،
فتل��ك العالق��ة والرتاب��ط االخ��وي (أخ،
أخ��ت) كانت حاض��رة يف كربالء ويف أروع
صوره��ا ،باعتبارها اح��دى اهم االهداف اليت
سعى هلا االمام احلسني (ع) البرازها يف ذلك
املوقف الصعب ليربهن للعامل ان هلذا الكيان
قدس��ية خاصة ،وبصالحه��ا يصلح اجملتمع
لذا جيب الدفاع عنها واحلفاظ عليها.

إن نشأة اإلمام
احلسني (عليه
السالم) االوىل يف
بيت النبوة كان
ال اساسياً
عام ً
ورافداً مهماً لبناء
الركن املهم من
شخصيته

لقد استطاع
العراقيون أن
يربهنوا للعامل
أمجع بأنهم
إستوعبوا
الدروس اليت
ضحى من أجلها
ّ
اإلمام احلسني
(عليه السالم)
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الشيــخ
عبد الزهـراء الكعبي
في ضمير االمـة
مساحة السيد حامد احلسيين الكربالئي

اذا كان احلس�ين (علي��ه الس�لام) ه��و
إلنس��ان م��ا ،ف�لا نهاي��ة ل��ه مادام
بداي��ة
ٍ
احلس�ين عليه الس�لام يف الوجدان ،نعم
هذا هو الس��ر يف خلود مدرس��ة القداسة
والعرفان احلس��يين املرحوم الشيخ عبد
الزهراء الكعيب..
فم��ا دخل عامل الدنيا وليدا اال وق��د حلظته عني االمام
احلس�ين عليه الس�لام يف عامل الذر فاصطفاه ابو االحرار
لرسالته ليولد حمباً حلمل أعباء مبادئ آل حممد (عليهم
الس�لام) وقبل ان يدخل الس��رور على قلب الزهراء يف يوم
مولده��ا ليض��اف اىل س��جل عبيده��ا (اح��رار االنس��انية)
خ��ادم امسه عبد الزه��راء الذي نذر حيات��ه وما ملكت يداه
إلع�لاء كلمته��م وبي��ان عظم��ة ش��انهم وايص��ال ص��ور
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اح��داث مظلوميته��م اىل ابع��د نقط��ة يف ارج��اء املعم��ورة،
ليحق��ق مب��ا وهب��ه اهلل تعاىل م��ن مواهب ظاه��رة وباطنة
م��ا تعذر عل��ى غريه م��ن حتقيقه وخصوص��ا االثر اخلالد
الذي تركه بصوته واملتمثل بـ(مقتل االمام احلسني عليه
الس�لام ومس�ير الس��بايا عليهم الس�لام) الذي قرأه الكثري
من اخلطباء من قبل ورددته احلناجر بال ش��ك .ولكن أ ّنى
هل��ا ان ت��درك االداء املفجع والتصوير املروع املش��جي الذي

ارتبط حبنجرة الشيخ الكعيب اىل االبد.
لذا ال نرى من احلكمة ان حيل صوت اخر
حمل��ه لقراءة واقعة كربالء يف يوم العاش��ر
م��ن احملرم ،اذ لي��س االمر مرتبط��ا بالصوت
فحس��ب وامن��ا ه��ي منظوم��ة م��ن االلط��اف
والفيوض��ات والتوفيق��ات بعضه��ا ش��هودي
وبعضه��ا اآلخ��ر غي�بي ،ف�لا تنفك اث��ار عامل
امللك��وت عن ص��وت عبد الزهراء مل��ن كان له
نصيب م��ن الفطنة ،ويكف��ي دليال على ذلك
ان الكثري ممن قرأ املقتل احلسيين بطريقته
او بغريها مل تغط اصواتهم دويه ومل ينافسوه
يف الشهرة وجودة االداء.
ولك��ي نقتدي بأمثاله من الس��لف الصاحل
فعلين��ا ان نق��ف عل��ى مكان��ة ه��ذه االلط��اف
اخلفي��ة اليت رق��ت به طابت نفس��ة الزكية
سلم الكمال اىل خدمة املنرب احلسيين.
اسرار شخصية الكعيب:
ق��د خيط��ئ من يتص��ور ان الش��يخ الكعيب
حص��ر ارتباط��ه باالم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) يف اع��واد املن�بر احلس��يين الش��ريف
ذلك الن املنرب وهو غاية الشرف يستطيع ان
يس��توعب املنهاج احلس��يين برمته وال يطيق
حصر رس��الة االمام احلس�ين (عليه السالم)
وتفعيلها عن طريقه فحسب فاحلسني عليه
الس�لام اكرب م��ن ْ
أن حتتوي��ه الكلمات إذ أن
اإلم��ام احلس�ين عليه الس�لام منه��اج وعمل،
وهو قيمة انس��انية ترتبط بسياس��ة الشعوب
واقتصادها واجتماعها وجهادها.
وه��ذا م��ا ال يتكف��ل املن�بر بايفائ��ه ع��ن
طري��ق اخلط��ب الش��ريفة .وه��ذا م��ا ادركه
الش��يخ عبد الزهراء الكع�بي (طاب ثراه) منذ
دخول��ه روضة اخلدمة املقدس��ة .لقد رأى ان
البع��ض يأم��ر الناس باالنف��اق ويكنز الذهب
والفض��ة واخر يزه��د العباد يف حط��ام الدنيا
ويتهاف��ت ه��و عل��ى ش��راء البي��وت واالراضي
الش��باع غريزت��ه .واخ��ر حي��ث عل��ى اجله��اد
ويقبع هو يف بيته كأنه ليس من هذه االمة
االس�لامية ،م��ن هن��ا ع��رف الش��يخ الكع�بي
(ط��اب ث��راه) ان ه��ؤالء اخلطب��اء (جزاه��م
اهلل ع��ن االس�لام خ�يرا) قاص��رون ع��ن فه��م
القضي��ة احلس��ينية فض�لا ع��ن تقصريه��م
يف جتس��يدها يف س��احة االمة االسالمية ،يف
خضم هذا املعرتك املص�يري احملتدم الصراع
ب�ين ابطال االس�لام واض��داده و مناوئية من
محل��ة التي��ارات االخرى اليت دب فس��ادها يف

عق��ول الناش��ئة م��ن ش��باب املس��لمني فضال
عن غريهم.
لذل��ك نزل اىل امليدان االجتماعي بكل ما
ميل��ك من قدرات وافكار ومل يبخل مبا يراه
جمليا كصورة دينية بأبهى طلعة .فنفض
م��ا ترك على االيثار م��ن غبار االنانية لرياه
الن��اس مؤث��را غ�يره م��ن ضعف��اء املس��لمني
عل��ى نفس��ه بأتعاب��ه واالج��ور ال�تي يعطاها
م��ن ارباب اجملالس وامل��أمت،وإذا كان امثاله
من املش��اهري ق��د خلفوا الغناء ألس��رهم بعد
وفاته��م وذل��ك حق هل��م فلقد ت��رك الكعيب
ديون��ا اودت اىل مكتبت��ه لتب��اع حتى يتس��نى
لذويه تس��ديد ما علي��ه وما كان ذلك لبذخ
على نفسه او تبذير على ماال مربر له ّ
وإنا
هو إلس��عاف الفاق��ة والضعفاء واملس��اكني
واحملتاج�ين واملتعفف�ين م��ن حم�بي اه��ل
البيت عليهم السالم.
لقد عرفنا الش��يخ الش��هيد الكعيب رمحه
اهلل تع��اىل صواما قواما من اهل صالة الليل
تالي��اً للقرآن مكثراً للتالوة مع اإلش��ارة إىل
كون��ه حافظا للقرآن كما نقل عنه رمحه
اهلل تعاىل .ولقد عرفناه متواضعاً حبيا دمث
االخ�لاق طاهر الس��ريرة ش��ريف العالنية
صادقا بقوله وافياً بوعده نزيهاً عفيفاً ورعاً
تقياً.
وم��ا علي��ك إال ان تذك��ره يف حماف��ل
املؤمن�ين والفق��راء والصاحل�ين والعلم��اء
حت��ى تنهال علي��ك القص��ص واملواقف اليت
تن��م عن نبل��ه وذوبانه يف مواقف��ه البطولية
خلدم��ة االس�لام واملن�بر احلس��يين .فم��ن
عامل يش��يد بعلمه وس��عة اطالع��ه اىل اديب
يث�ني على نبوغه االدب��ي اىل عارف يتحدث
عن س��لوكه وعرفانه وكراماته ،اىل فقري
تنطل��ق دموع��ه قب��ل لس��انه يوص��ف ج��وده
وذكره للمعوزين.
لقد كان مدرسة حسينية متنقلة يعبق
من س�يرته أريج س�يرة ابي االحرار حس�ين
االصالح واالنس��انية .لقد كان حبق اس��وة
حسنة تأسى به من عشقه من خدمة االمام
احلس�ين عليه الس�لام .لقد ابتدأ باحلس�ين
علي��ه الس�لام وانته��ى يف احلس�ين علي��ه
الس�لام .اللهم احش��رنا واياهم وامجعنا بهم
مع سيد الشهداء صلوات اهلل عليه .رحم اهلل
الش��يخ الكعيب ال��ذي الزال ماث�لا يف ضمري
االمة.

عندما يذكر
الشيخ عبد
الزهراء الكعيب
(رضوان اهلل
عليه)
تنهال عليك
القصص
واملواقف
اليت تنم عن
نبله وذوبانه
يف مواقفه
البطولية
خلدمة
االسالم واملنرب
احلسيين
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مفهوما اإلستباق واإلسترجاع
في الحديث الشريف ،دراسة تحليلية
أ.د .صباح عباس عنوز
جامعة الكوفة  -كلية الفقه

جي��د ال��دارس ترابطاً بني ما يقول��ه النيب األكرم (صل اهلل عليه وآله وس��لم) وأهل بيته
(عليهم الس�لام) ،ألن كالمهم حيمل وظائف إرشادية وإبالغية وإفهامية يف آن واحد،
واس��تمرت هذه الس��مة التعبريية يف أحاديثهم بوصفهم امتدادا للرس��ول (صل اهلل عليه
ً
مبني��ة على القصدي��ة ،فهي مقص��ود ٌة لذاته��ا مراعي ٌة حال
وآل��ه) ال��ذي كان��ت أحاديثه
املخاطب ،والذي يستنطق تلك األحاديث جيد فيها إقناعاً واسعا..
وأن الوظيف��ة الديني��ة الرتبوي��ة ق��د
تص َّ
��درت اإلب�لاغ عن��ده س��واء أوصل��ت
َ
ً
القص��د مباش��رة؛ أو عن طري��ق الداللة
اإلحيائي��ة ال�تي يستش��فها املتلق��ي
بنفس��ه يف اخلط��اب غ�ير املباش��ر ،ألنه��ا
معني�� ٌة بإيص��ال املعن��ى إىل الس��امع،
وحامل�� ٌة معه��ا التثقي��ف والتقوي��م معا،
ث��م انها مجع��ت ب�ين الفني��ة والوظائف
الرتبوي��ة على حد س��واء .وق��د امتد هذا
الرق��ي الف�ني إىل أق��وال أه��ل البي��ت
(عليه��م س�لام) فظهر التمي��ز و اإلبداع
يف أحاديثه��م الش��ريفة ،وجي��د الباح��ث
القدرة التعبريية املتميزة يف أحاديثهم،
اليت متي��زت باجلمع ب�ين الفنية وتعدد
ال��دالالت ،فحص��ل ت��واؤم ب�ين املعن��ى
والتش��ريع واإلفه��ام مع��ا عن��د املتلق��ي
وبش��كل مقن��ع ،فل��م يغ��ادر احلدي��ث
الش��ريف الثقافة املعرفية بأحوال اللغة
وس��ياقاتها التعبريية وفنيتها ومقتضى
ح��ال املخاطب�ين عندم��ا مين��ح املتلق��ي
قوال مفعم��ا بالوظيفة الدينية ،فحصل
التم ّي��ز والتف��رد يف احلدي��ث الش��ريف
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عل��ى ح��د س��واء م��ن دون أن تعل��و مسة
عل��ى أخ��رى ،وأن ال��كالم ع��ن الظواه��ر
احلديثية كثرية ،لكنين س��أحتدث عن
حضور ظاهرتي اإلس��تباق واإلس�ترجاع
ومالزمتهم��ا للوظائف اإلرش��ادية لدى
املتلق��ي يف احلدي��ث الش��ريف ،وأثرهما
يف تثقي��ف النف��س م��ن اإلعوج��اج
الدني��وي ،فلم��ا كان احلديث الش��ريف
املص��در الثان��ي بع��د الق��رآن مصداق��اً
َنط ُق َع ِن ْ َ
ى،إ ْن
لقوله تع��اىلَ (( :و َما ي ِ
ال َو ِ
ُوحى)) ،فان العلم الرباني
ُه�� َو ِإَّل َو ْح ٌي ي َ
ال��ذي امتلك��ه النيب (ص��ل اهلل عليه وآله
وس��لم) استطاع أن ينس��اب قو ًة ومقدر ًة
ً
وداللة يف أقواله الكرمية ،بأساليب ذات
حكم��ة ودراي��ة مبا ينس��جم م��ع الزمان
واملكان ،وقد َنه َ
َل من هذا العلم أهل بيته
(عليه��م الس�لام) ،إذ انعك��س ذل��ك على
البناء السياقي لكالمهم أنواعا ووظائف
متعددة ،فأ ّثر يف توجيه الداللة وأثراها
بوصف السياق مهاداً لرسم الصورة ،مبا
ينس��جم مع حال السامع للحديث كي
حيص��ل اإلقناع ،وهذا يدل على قصدية

الرس��ول وأهل بيته (عليهم الس�لام) يف
توجي��ه األس��اليب اليت جتع��ل أحادي َثهم
ً
مفهوم��ة ل��دى املتلقي ،إذ جي��د الدارس
ترابطاً بني الكالم واحلال ،،إذ متثلت به
الوظائف التعليمية والرتبوية املتش��ح ٌة
باحلكم��ة واملراعي�� ٌة حل��ال املخاط��ب،
وال�تي محلت النصح واإلرش��اد واإلبالغ
واإلفهام واإلخبار يف آن واحد ،ومن هنا
فإن الذي خيرب به الرس��ول أو أهل بيته
(عليه��م الس�لام) إمن��ا يك��ون مبنيا على
علم الرسول مبا حيصل على وفق اآلية
املباركة الس��ابقة .فاالستباق ُي ِبعن
اجمله��ول الق��ادم وحيص��ل في��ه إع�لام
للسامع لينظر إىل مسرية احلياة نظرة
تتخلله��ا الدق��ة يف الص��واب واحلذر من
ك�� ُر مبا َّ
فيذ ّ
اخلط��أ ،أما االس�ترجاع َ
مت
عمل��ه يف الدني��ا ،وأن لكليهم��ا نتائجهما
يف الدني��ا واآلخ��رة بس��بب أعم��ال املرء،
فم��ر ًة ُي ِّ
ُ
ُ
الش��ريف م��ن
احلدي��ث
��ذر
ُ
العم��ل من أعباء
عمل الس��وء وم��ا يُلقيه
عل��ى اإلنس��ان يف دني��اه و آخرت��ه ،وتار ًة
ُي ِبع��ن ثواب العم��ل الصاحل يف الدنيا

واآلخ��رة ،إذ يصب��ح اإلنس��ان قبال��ة
��ر أو املُ ِخي��ف مس��تقبال
ح��ال تأت��ي باملُ ِس ِّ
فرياجع س��لوكه اليومي بدقة ،إذ ِّ
يقدم
ً
وظيف��ة
احلدي��ث الش��ريف إىل املتلق��ي
َ
ً
إرش��ادية ،وقد مجعت األحاديث
تربوية
الش��ريفة ب�ين الفني��ة وتع��دد الدالالت
وه��ذه املعان��ي ،إ فض�لا ع��ن أنه��ا راع��ت
هذي��ن املفهوم�ين ،فقد وصل��ت أحاديث
الرس��ول (ص��ل اهلل علي��ه وآل��ه س��لم)
بوس��اطة األئمة األطهار (عليهم سالم)
ً
ً
وموضحة ومرش��د ًة
مدلي��ة
إىل الن��اس
ودال��ة ُ
ً
ً
ومرب ًة ،وس��أبني ذلك
ومربي��ة،
تطبيق��ا إجرائي��ا عل��ى نص��وص م��ن
احلدي��ث الش��ريف ،ق��ال (ص��ل اهلل عليه
وآله وسلم) ألصحــ��ابه وقد ذكر وقوع
الف�تن( :ث��م تع��ودون فيه��ا أس��اود صبياً
يض��رب بعضكم رقاب بعض) واألس��اود:
مج��ع أس�� َود .وه��ي احلي��ة العظيم��ة،
والصب��ا والصبي��ة :م��ا ص��ب يف طــــ��عام
ينص��ب بعضك��م عل��ى
وغ�يره ،واملعن��ى:
ُّ
تنصب األساودعلى غرميها،
بعض كما
ُّ
إذ ش��به الناس باحليات املتقاتلة ،جبامع
ع��دم التح��رج واملب��االة يف إراق��ة الدماء
وقطـ��ع امل��ودة ،ومت ذل��ك بالتش��بيه،
وه��ذا م��ن اإلستش��راف أو اإلس��تباق
يف احلدي��ث ،أي اإلخب��ار ع��ن األح��داث
املس��تقبلية ،والزم��ن التنبئ��ي ،وحض��ور
العالقت�ين الزماني��ة والس��ببية ،كم��ا
يف قول��ه (ص��ل اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم))
التق��وم الس��اعة حت��ى يظه��ر الفح��ش
والبخ��ل ،وخي�� ّون األم�ين ،ويؤمت��ن
اخلائ��ن ،وتهل��ك الوعول{وج��وه الن��اس
وأش��رافهم} ،وتظه��ر التحوت{الذي��ن
كان��وا حتت أق��دام الن��اس}) ،فقد قدم
الرس��ول الكري��م إخبارا موفي��ا وواضحا
مب��ا حي��ل يف الن��اس يف آخ��ر الزم��ان،
وه��ذا يندرج حتت مفهوم األس��تباق مع
مفه��وم اإلس�ترجاع ،فتضم��ن احلدي��ث
الش��ريف اإلع�لام واإلخب��ار ع��ن القادم
يف آخ��ر الزمان ،مب ّين��اً الوصف الزماني
واملكان��ي للخل��ق والدنيا ،فأس��ند القيام
لزم��ان حدوث��ه ،ولي��س ه��ي القائم��ة
وإمنا جيري أمر اهلل تعاىل فيها ،فإسناد
الفع��ل (تقوم) إىل الس��اعة جم��از عقلي
بعالق��ة زماني��ة ،وإن إس��ناد الظه��ور أى
الفح��ش والبخ��ل جماز عقل��ي بعالقة

س��ببية -أي مابُ�ني للفاع��ل وه��و ال��ذي
يعم��ل الفح��ش والبخ��ل ومل يُس��ند
ال��كالم إلي��ه وإمن��ا أُس��ند للس��بب-وهو
ظه��ور (الفح��ش والبخ��ل) ،فإس��ناد
الفع��ل (يظه��ر) إىل س��ببه (الفح��ش
والبخ��ل) جم��از عقل��ي عالقته س��ببية،
واحلقيق��ة أن ظه��ور الفح��ش والبخ��ل
ه��و س��بب الحنراف الن��اس عن احلق يف
آخ��ر الزم��ان حت��ى تق��وم الس��اعة ،وهذا
غاي��ة اإلب��داع يف التعبري ّ
الف�ني للحديث
��ي القول
ق
ر
الش��ريف ،ألن��ه جيم��ع ب�ين ُ ِ ِّ
ووظيف��ة اخلط��اب للمتلق��ي ،إذ ق��دم
لن��ا إخب��ارا معرفيا مبا ُّ
حي��ل بالناس يف
آخ��ر الزم��ان ،فحص��ل الوص��ف الزماني
واملكان��ي واإلجتماع��ي برفق��ة احل��االت
املس��تقبلية يف آن واح��د ،وق��د ق��ال
الرس��ول (ص��ل اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم):
(وه��ل يك��ب الن��اس عل��ى مناخره��م يف
ن��ار جهن��م إال حصائ��د ألس��نتهم) إذ
أُطلق اس��م اآللة على (اللس��ان) وأراد به
األث��ر ال��ذي ينت��ج عنه��ا .كما إنه ش��به
األلس��نة وما متض��ي فيه م��ن األحاديث
ال�تي يُؤخ��ذ به��ا اإلنس��ان باملناج��ل ال�تي
حتص��د النب��ات ،فذك��ر اآللة (اللس��ان)
وأراد ب��ه اآلث��ار ال�تي نتج��ت عن��ه يف
الغيب��ة وذك��ر الن��اس يف ق��ول الس��وء،
فاجمل��از مرس��ل والعالقة آلي��ة ،فحصل
اس�ترجاع مل��ا مض��ى م��ن أفع��ال الغيب��ة
ٌ
اس��تباق
وآثره��ا املؤمل��ة للن��اس ،ومن ثم
هن��ا يوض��ح آث��ار تل��ك األفع��ال املزري��ة
يف عاقب��ة اإلنس��ان ال��ذي ال يرع��وي من
الغيب��ة ،فإن��ه س��وف يُك��ب عل��ى منخره
يف ن��ار جهن��م ،فق��دم احلدي��ث وظيف��ة
إرش��ادية ونفس��ية ع�بر الرتهي��ب ،فهن��ا
اسرتجاع يليه اس��تباق ملا حيصل ملرتكب
الغيب��ة ،ومث��ال آخ��ر عل��ى االس��تباق
واالس�ترجاع قول��ه (ص��ل اهلل عليه وآله
وس��لم)( :م��ا الن��ار يف اليبس بأس��رع من
الغيب��ة يف حس��نات العب��د) ،لق��د ظه��ر
التش��بيه هن��ا ليق��دم لن��ا ص��ورة حس��ية
حركي��ة جتلت فيها روع��ة البيان وهي
ختربنا مبقدار حال املش��به عرب التشبيه
فبين��ت ح��ال املش��به (الغيب��ة
التمثيل��يَّ ،
وم��ا تفعل��ه حبس��نات العب��د) وقارنته��ا
باملش��به ب��ه (ح��ال النارعن��د س��ريانها يف
اليب��س أي اهلش��يم) ،فأوضح��ت مق��دار

ح��ال املش��به بدق��ة ،وق�� ّدم احلدي��ث
الش��ريف وظيف��ة إرش��ادية للمتلق��ي
فحص��ل أث��ر اإلس�ترجاع أي م��ا ق��ام به
اإلنس��ان من فعل مشني ،وظهر مفهوم
اإلس��تباق يف تبي��ان ح��ال املناف��ق بع��د
ذل��ك دنيوي��ا وآخروي��ا ،فع��رف املتلق��ي
النتائ��ج ال�تي تأت��ي به��ا الغيب��ة علي��ه
آخروي��ا ،وم��ن ذل��ك ق��ول اإلم��ام عل��ي
(علي��ه الس�لام)( :ال َعف��اف زين��ة الفق��ر
والش��كر زين��ة الغن��ى) ،فهن��ا عبارت��ان
تش��بيهيتان ،يف األوىل :املشبه (العفاف)
واملش��به به (زينة الفق��ر) ،أي النأي عن
كل م��ا يش�ين النف��س من ذل��ة الطلب
واالنكس��ار أم��ام من ال يع��ي معنى قهر
اإلرادة ،فتبق��ى النف��س عزي��زة وه��ذا
ميث��ل هل��ا زين��ة الفق��ر ،ويف الثاني��ة:
املشبه (الشكر) واملشبه به (زينة الغنى)،
ألن الش��كر يك��ون هن��ا هلل س��بحانه
فاإلنس��ان الش��اكر لرب��ه اس�ترجاعا
يك��ون ش��كره اس��تباقا كالزين��ة ال�تي
يتحل��ى به��ا اإلنس��ان ،وه��و عام��ل على
الغن��ى مس��تقبال ،ويف ق��ول اإلم��ام
الس��جاد (عليه السالم) يف حق بصرك:
ّ
عم��ا ال حيل لك ،وترك ابتذاله
(فغضه ّ
إّ
ال ملوض��ع ع�برة ،تس��تقبل به��ا بص��را،
أو تس��تفيد به��ا علم��اَّ ،
باب
ف��إن
البص��ر ُ
َ
اإلعتب��ار) ،مت هن��ا املعن��ى بالتش��بيه
البلي��غ املؤك��د اجملم��ل ،وأدى وظيف��ة
إرش��ادية أخالقي��ة للمتلقي ،ألن غض
البصر اس�ترجاعا يرتقي باإلنس��ان إىل
مراق��ي الفضيل��ة مس��تقبال ،لوضعه يف
املوض��ع الصحيح ،بس��بب ّ
غض الطرف
ع��ن كل م��ا يش�ين ،إذ ج��اء مفهوم��ا
االستباق واالسرتجاع حيمالن وظائف
نفعي��ة للس��امع يف احلدي��ث الش��ريف،
فهن��ا استش��راف الق��ادم أي االس��تباق،
وهن��اك أمثل��ة كث�يرة ال يس��ع اجمل��ال
لذكره��ا ،فاملطل��وب اإلمي��اءة إىل
املفهوم�ين ،إذ جيمع احلديث الش��ريف
بني وظائ��ف اخلط��اب الدينية ومساته
الفني��ة ومراعاة ح��ال املخاطب ،بهدف
تعلي��م املتلق��ي وارش��اده اىل املفاهي��م
الصحيح��ة ال�تي أرادها اإلس�لام ،فكان
االس��تباق واالس�ترجاع يف احلدي��ث
الش��ريف يرتبطان مبفهوم��ي الرتغيب
والرتهيب لتعليم املتلقي.
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توجيهات بخصوص زيارة أربعين اإلمام الحسين
(عليه السالم)

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مساح��ة املرج��ع الدي�ني األعل��ى الس��يد
السيستاني ( دام ظّله الوارف )
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ّ
عظم اهلل لكم األجر ..
نتوجه اىل كربالء املقدّس��ة مبناس��بة
وحنن ّ
أربعيني��ة اإلمام س��يد الش��هداء (عليه الس�لام)،
حنت��اج إىل توجيه��ات أبوي��ة به��ذه املناس��بة
العظيم��ة لتك��ون الفائدة أك�بر واجلزاء أعظم
عما نغفل عنه أو ال نعلم أجره .
وللتنبيه ّ
نأم��ل أن يك��ون التوجي��ه لكاف��ة ش��رائح
اجملتمع.
أدام اهلل نعم��ة وجودك��م املب��ارك إ ّن��ه مسيع
قريب ونسألكم الدعاء .
مجع من املؤمنني
ٌ
اجلواب:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والس�لام على
سيدنا حممد وآله الطاهرين ..
وبع��د فإن��ه ينبغ��ي أن يلتفت املؤمن��ون الذين
وفقهم اهلل هلذه الزيارة الشريفة ّ
أن اهلل سبحانه
وتعاىل جع��ل من عباده أنبي��اء وأوصياء ليكونوا
وحج��ة عليه��م فيهت��دوا
أس��وة وق��دوة للن��اس ّ
ّ
بتعاليمه��م ويقت��دوا بأفعاهل��م .وق��د رغ��ب اهلل
تع��اىل إىل زي��ارة مش��اهدهم ختلي��داً لذكرهم
وإع�لاء لش��أنهم وليك��ون ذل��ك تذك��رة للناس
ب��اهلل تع��اىل وتعاليم��ه وأحكام��ه ،حي��ث إنه��م
كان��وا املثل األعلى يف طاعته س��بحانه واجلهاد
يف سبيله والتضحية ألجل دينه القويم.
وعلي��ه ّ
ف��إن م��ن مقتضي��ات ه��ذه الزي��ارة:
 مضاف��اً إىل إس��تذكار تضحي��ات اإلم��اماحلس�ين (عليه السالم) يف سبيل اهلل تعاىل  -هو
اإلهتم��ام مبراع��اة تعالي��م الدي��ن احلني��ف من
الص�لاة واحلج��اب واإلص�لاح والعف��و واحلل��م
واالدب وحرم��ات الطري��ق وس��ائر املعان��ي
الفاضل��ة لتكون ه��ذه الزيارة بفض��ل اهلل تعاىل
خطوة يف س��بيل تربي��ة النفس على هذه املعاني
تس��تمر آثاره��ا حت��ى الزي��ارات الالحق��ة وم��ا
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بعده��ا فيكون احلضور فيه��ا مبثابة احلضور
يف جمالس التعليم والرتبية على اإلمام (ع).
إنن��ا وإن مل ن��درك حمض��ر األئم��ة م��ن
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) لنتعل��م منه��م
ونرتب��ى عل��ى أيديه��م ا ّ
إل ّ
أن اهلل تعاىل حفظ
لن��ا تعاليمه��م ومواقفه��م ّ
ورغبن��ا إىل زي��ارة
مشاهدهم ليكونوا أمثا ً
ال شاخصة لنا واخترب
بذلك م��دى صدقنا فيما نرجوه من احلضور
معه��م واإلس��تجابة لتعاليمه��م ومواعظه��م،
كم��ا اخت�بر الذي��ن عاش��وا معه��م وحض��روا
عنده��م ،فلنح��ذر عن أن يك��ون رجاؤنا أمنية
غ�ير صادقة يف حقيقتها ،ولنعلم أننا إذا ك ّنا
كم��ا أرادوه (صل��وات اهلل عليه��م) يرج��ى أن
حنش��ر م��ع الذي��ن ش��هدوا معه��م ،فق��د ورد
ع��ن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) أ ّن��ه ق��ال
يف ح��رب اجلم��ل :أن��ه (ق��د حضرن��ا ق��وم مل
يزال��وا يف أص�لاب الرج��ال وأرح��ام النس��اء) .
فم��ن ص��دق يف رجائ��ه من��ا مل يصع��ب علي��ه
ّ
فتزك��ى
العم��ل بتعاليمه��م واإلقت��داء به��م،
بتزكيتهم وتأدب بآدابهم .
ف��اهلل اهلل يف الص�لاة فإنه��ا  -كم��ا ج��اء يف
احلدي��ث الش��ريف  -عم��ود الدي��ن ومع��راج
املؤمنني إن ُق ِبلت ُق ِب َل ما سواها وإن ُردّت ُر َّد ما
س��واها ،وينبغي اإللتزام بها يف أول وقتها ّ
فإن
أس��رعهم اس��تجابة
أح��ب عباد اهلل تعاىل إليه
ُ
ّ
للن��داء إليه��ا ،وال ينبغ��ي أن يتش��اغل املؤم��ن
بطاعة أخرى فإنها أفضل
عنه��ا يف أول وقتها
ٍ
الطاع��ات ،وق��د ورد عنه��م (عليه��م الس�لام):
(ال ُتن��ال ش��فاعتنا مس��تخ ّفاً بالص�لاة) .وق��د
جاء عن اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) ش��دّة
عنايته بالصالة يف يوم عاشوراء حتى إ ّنه قال
مل��ن ذكره��ا يف أول وقته��ا( :ذك��رت الصالة
جعلك اهلل من املصّلني الذاكرين) فصّلى يف
ساحة القتال مع شدّة الرمي.
ّ
اهلل اهلل يف اإلخ�لاص ف��إن قيم��ة عم��ل
اإلنس��ان وبركته مبقدار إخالصه هلل تعاىل،
ف��إن اهلل ال يتق ّب��ل ا ّ
ّ
إل م��ا خلص له وس��لم عن
طل��ب غ�يره .وق��د ورد ع��ن الن�بي (صل��ى اهلل
علي��ه وآله) يف هجرة املس��لمني إىل املدينة ّ
أن
من هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه ومن
هاج��ر إىل دنيا يصيبها كان��ت هجرته إليها،
وان اهلل ليضاع��ف يف ث��واب العم��ل حبس��ب
درج��ة اإلخ�لاص في��ه ح ّت��ى يبلغ س��بعمائة

ضع��ف واهلل يضاع��ف ملن يش��اء .فعل��ى الزوار
اإلكث��ار من ذكر اهلل يف مس�يرتهم وحت ّري
اإلخ�لاص يف كل خط��وة وعم��ل ،وليعلم��وا
أن اهلل تع��اىل مل َّ
مي��ن على عب��اده بنعمة مثل
اإلخالص له يف اإلعتقاد والقول والعمل ،وان
العم��ل من غ�ير إخ�لاص لينقض��ي بانقضاء
وأم��ا العم��ل اخلال��ص هلل تعاىل
ه��ذه احلي��اة ّ
ً
فيك��ون خمّل��داً مب��اركا يف ه��ذه احلي��اة وما
بعدها.
أهم ما
اهلل اهلل يف الس�تر واحلجاب فإ ّنه من ّ
اعتنى به أهل البيت (عليهم الس�لام) ح ّتى يف
أش�� ّد الظروف قس��اوة يف يوم كربالء فكانوا
املث��ل األعل��ى يف ذل��ك ،ومل يت��أ ّذوا (عليه��م
الس�لام) بش��يء م��ن فع��ال أعدائه��م مبثل ما
ت��أ ّذوا به م��ن هتك ُح َرمهم ب�ين الناس ،فعلى
ال��زوار مجيع��اً وال س�� ّيما املؤمن��ات مراع��اة
مقتضيات العفاف يف تصرفاتهم ومالبس��هم
ومظاهره��م والتجن��ب عن أي ش��يء خيدش
ذلك من قبيل األلبسة الض ّيقة واإلختالطات
املنه��ى عنه��ا ،ب��ل ينبغ��ي
املذموم��ة والزين��ة
ّ
مراع��اة أقص��ى املراتب امليس��ورة يف كل ذلك
تنزيه��اً هلذه الش��عرية املقدّس��ة عن الش��وائب
غري الالئقة.
نس��أل اهلل تع��اىل أن يزي��د م��ن رفع��ة مقام
الن�بي املصطفى (صل��ى اهلل علي��ه وآله) وأهل
بيت��ه األطه��ار (عليه��م الس�لام) يف الدني��ا
ضحوا يف س��بيله وجاهدوا بغية
واآلخ��رة مبا ّ
هداي��ة خلق��ه ويضاعف صالت��ه عليهم كما
صّل��ى عل��ى املصطف�ين م��ن قبله��م ال س��يما
ابراهي��م وآل ابراهي��م كم��ا نس��أله تع��اىل أن
يب��ارك ل��زوار أب��ي عب��د اهلل احلس�ين (علي��ه
الس�لام) زيارتهم ويتقبلها بأفض��ل ما يتقبل
ب��ه عم��ل عب��اده الصاحل�ين ح ّت��ى يكون��وا يف
س�يرهم وس�يرتهم يف زيارتهم ه��ذه وما بقي
م��ن حياته��م مث�ل ً
ا لغريه��م وأن جيزيه��م
ع��ن أه��ل بي��ت نب ّيه��م (عليه��م الس�لام) خرياً
لوالئه��م هل��م واقتدائه��م بس�يرتهم وتبيل��غ
ُدعوا بهم (عليهم السالم)
رسالتهم عسى أن ي َ
يف ي��وم القيام��ة حي��ث يدع��ى كل أن��اس
بإمامه��م وأن حيش��ر الش��هداء منه��م يف ه��ذا
الس��بيل مع احلس�ين (ع) وأصحابه مبا بذلوه
وحتملوه من الظلم واالضطهاد
من نفوسهم
ّ
ّ
ألجل والئهم إنه مسيع جميب .

مركبه السعيد ..والنجاة
شاكر القزويين

الس��ماء حتي��ط باخلط��ى الثابتة كاألوت��اد ،تتمس��ك بالرؤية
القدمي��ة حنو املرمى املس��تغرق يف آيات الوحي مع اإلمام الس��بط
املتلهف للوصول ،اهلدف يقرتب شيئا فشيئا ،ووضوح املشهد عنده
مل يض��ف لبصريت��ه ما أتاحت ل��ه الس��بل األوىل يف معرفة اليقني
القادم بالنصر ،والصعود ،امللحمة توشك أن تعلن وجودها األبدي،
وهيمنته��ا عل��ى حتمي��ة اخل�لاص ،لتت��زن األرض بع��د أن مادت
وأركانها اهتزت.
وق��ف كعادت��ه واث��ق الرؤي��ة يف م��دار احل��ق راب��ط اجلن��ان،
متس��مك بالرس��الة الس��ماوية ال�تي ب�ين يدي��ه ،مطمئ��ن اىل م��ا
ستؤول اليه األمور ،وحجم التداعيات الكبرية ،اليت تتقلب كموج
حب��ر س��قط يف دوام��ة األعاص�ير العاتي��ة ،مل تك��ن لتق��ف عائق��ا
ٍ
أم��ام حركة الكون اخلاش��ع يف ك ّف��ه ،وكان الصحب املنتخبون
يقبل��ون بكل إرادتهم حنو مركز العاصفة ،الثابت وحده ،والكون
يتس��ع ويضي��ق ،كأن كرب�لاء رئت��ه ،تش��هق ث��ورات الش��موس،
يقرتبون تاركني كل شيء بهي يف هذه الدنيا ليلتحقوا بالعشق
احملتش��د فيه والس�لام القائم يف وجهه ،كأنهم ّ
يندكون بعضهم
ببع��ض ،فبات��وا واح��دا ال يل��وي عل��ى انقس��ام أو فتورأواضط��راب،
فرتاهم يتسابقون على منح دالالت الوصل والثبات ،السماء تطبق
عل��ى األرض ،حبضوره��ا امل��دوي ،كصالته��م ،وارمت��اء كانثيال
الن��دى عل��ى الزه��ر ،فتداخل��وا كينون��ة واح��دة نقي��ة كالضوء،
تش��ع من مش��كاة احلسني عليه الس�لام ،والكون منش��غل باحرتاق
الس��كون واالنكف��اء واالحن��راف ع��ن املس�ير الصحي��ح واخت�لال
التوازن فيه ،شيء ما يضع بدايات االنعطاف لوجود جديد يرمسه
ال��دم الزك��ي ،الدم املتوض��ئ باليقني العازم على العطاء الس��عيد،
املتربع��م بالغ��د احل��ر ،والع��زة ،واالرادة الواعي��ة ،باحل��ب الش��ديد
النق��اء والوض��وح والبي��اض الناص��ع الن��ور ،مهت��اج ف��رح يف رضى
اهلل وه��و مي��د جس��وره الصاعدة حنو فردوس��ه املكتض��ة بالكربياء
والبطولة الفذة واجلمال املتفرد بالزهو النبيل.
كانت األشياء األخرى من حوهلم تضطرب ،والرجال اآلخرون
أشباح للخزي واالنهزام
يف ذلك الصف املدهلم كالظالل ،كأنهم ٌ
الفضي��ع ،دوره��م كان مريع��ا يف تأدي��ة امللحم��ة الكب�يرة ،ال�تي
س��تصنع احلياة من جديد ،هم األحجار والقس��ي ،السيوف والنار،
والس��نابك اليت تطحن اللحم والدم يف ترابه الطهور ،هم اهلش��يم
يف طرائ��ق الفن��اء والثب��ور ،اخلديع��ة واجله��ل ،الغرائ��ز الدنيئ��ة
والل��ذات الفاحش��ة ،اختياره��م للجان��ب املظلم للحي��اة أوقعهم يف
دائرة الشقاء ،كلما تنفسوا تضيق ،كلما حتركوا تضيق ،كلما
همس��وا تضيق أكثر ..أكثر ،تشدهم للويل والثبور ،لكل ما غوت
به قلوبهم وأوغلت لتصنع املوت والعذاب لألنام.
29
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استدعاء شخصية اإلمام الحسين (عليه السالم)
وفاعليتـــــها الرمزية يف الشعر العربي الـحديث

الدكتور حسني لفته حافظ/مركز دراسات الكوفة

لع��ل ش��خصية االم��ام احلس�ين (عليه الس�لام) من
أكثر الش��خصيات تأثريا يف الشعر العربي احلديث
والش��واهد الش��عرية تؤك��د عل��ى ذل��ك ،وتعك��س
الش��خصیات الدینی��ة املس��تدعاة أبع��اداً إجتماعی��ة
ودینی��ة وسیاس��یة وفكری��ة يف الش��عر احلدي��ث ،مم��ا
یتیح التواصل بنی املاضي واحلاضر ،ويف هذه احلالة
ی�برز دور املتلق��ي ال��ذي یكش��ف بوعی��ه ع��ن قیم��ة
ذل��ك التواص��ل ،وأث��ره يف النص الش��عري اجلدید.
فالتعب�یر بهذه الرم��وز ومعطیات ال�تراث الديين
ً
وخصوبة للنص الش��عري،
وغنی
تعط��ي زمخاً ً
ً
وأصال��ة ألدب األدی��ب وه��ذا م��ا دأب علی��ه
الشعراء املعاصرون.
لقد
عكف
الشعراء
احملدثون
علی توظیف
تقنيات حديثة
يف منجزهم
الشعري ،ملا فیها
من قدرة علی
توجیه األفكار
وتعمیق الرؤیة
الفن ّیة وإثراء النص
وختصیبه؛ ومن هذه
التقنيات اليت عمد هلا
الشعراء يف جتربتهم
الشعرية استدعاؤهم
لشخص ّية اإلمام احلسني
(ع) ،فهذه الشخص ّية
النضال ّية الفريدة منذ
قديم الزمن كانت
رمزاً خالداً وسراجاً
منرياً للشعراء والك ّتاب
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يستلهمون منها أفكارهم وتطّلعاتهم النضالية.
فالش��ك ّ
ان اس��تلهام الرتاث الدیين یع ّزز ثقة املتلقي
بالش��اعر ویدخل��ه يف ح��وار حض��اري مع��ه بغی��ة فه��م
احلاض��ر وكش��ف املس��تقبل ،وجیعله یش��اطر الش��اعر
يف توت��ره وأزمات��ه وهواجس��ه ورمب��ا تناقضات��ه ،وبذلك
یل��ج الش��اعر إیل ذوات اآلخری��ن ویتخل��ص م��ن دائ��رة
مترك��زه الذات��ي ح��ول نفس��ه ،وینق��ل وعی��ه إلیه��م
ویتحقق اإلتصال الوجداني والذهين والثقايف بینهما.
يع ّد السيد جعفر احلّلي أحد هؤالء الشعراء العلويني
ال��ذي ج��اء يف بع��ض مراثي��ه احلس��ينية حام�ل ً
ا احلس
العل��وي احلماس��ي الداف��ع إىل احل��رب ومح��ل الس�لاح
واس��تنهاض اهلمم  ،ففي إحدى مراثيه لإلمام احلسني
(عليه السالم) يقول:
فـي طـلـب العــــ ّز يــــــهون الفنــا
وال يـــــروم الــعـــــــ ّز إال أنـــــــــــــا
لـم يسرتح فـي دهره كـاســل
َ
وإ ّنـمـا الـراحــــــــة بــعــد الـعــنــا
وقفة
البد لي فـي العمــر مـن ٍ
ُّ
بني الظبا البيـض ومسر القـنـا
ال عشت إن مل اســـتدر للوغى
رحى سوى اهلامات لن تطحنا
ً
وانـتـــــضيـها فـي وجوه العدى

ً
إمــــــــا لــهــــــــم أو لـــنــا
بــارقــة ّ
فال��ذي يب��دو ّ
أن ه��ذه األبي��ات مل تعك��س إال الش��عور
الناق��م ُ
امل ِرض على الث��ورة ،ومما يزيد من التحريض يف
زج ألفاظ فيها م��ن االندفاع وروح
ه��ذا الن��وع من القصائ��د ّ
الثورة الش��يء الكثري كاس��تعمال الضيم ،والذل ،والرماح،
وقد أورد الدكتور إبراهيم الوائلي هذا املقطع مع مقاطع
لشعراء آخرين حوت أشعارهم الفخر واحلماسة واالعتزاز
والش��عور الناق��م احمل��رض وعل��ق عليه��م قائ�ل ً
ا (( ّ
إن ه��ذه
النم��اذج واألل��وان ال�تي ذكرتها هل��ؤالء الش��عراء العلويني
ليس��ت إال خط��رات عرض��ت يف جم��ال الرث��اء أو جمل��رد
ُع��رف ع��ن ه��ؤالء الش��عراء أ ّنهم
احلماس��ة والفخ��ر إذ مل ي َ
محل��وا س�لاحا أو اس��تعانوا بعم��ل حرب��ي ليحقق��وا آماهلم
غ�ير أ ّنه��م كان��وا به��ذه األناش��يد والقصائد م��ن الناقمني
احملرضني على الثورات ))
ً
يع ّد الرمز مصدراًمهما من املصادر الثریة حيث استفاد
من��ه الش��عراء املعاصرون ،يف م ّد جتاربهم الش��عریة بنس��غ
احلی��اة ،وإعطائها صفة الدمیومة والبقاء ،وإكس��ابها قوة
وفاعلی��ة .إذ أن الرم��ز ماه��و إال تعب�ير عن املعان��ي الكامنة
يف النف��س اليت التس��تطيع اللغة بصورتها املعتادة الكش��ف
عنه��ا ولذل��ك يعم��د األدي��ب إیل اس��تخدام إحي��اء الكلمات
وإيقاعها وظالهلا ورس��م ص��ور ظليلة وتعب�يرات مفاجئة
ليضع القاريء يف دائرة الشعور الذي جيب أن يوصله إليه
وبعب��ارة أخ��ری ميكن القول أن الش��عر الرم��زي جمموعة
م��ن ص��ور معقدة وغامض��ة خلقت عن قص��د إلبعاد أذهان
القارئ�ين م��ن الواقع وانتقال��ه إیل ما بعده حت��ی يصل من
خالل هذه العملية إیل جوهر الفكر.
وم��ن الش��واهد األخ��رى الدال��ة عل��ى األث��ر الكب�ير
لش��خصية االمام احلسني عليه الس�لام يف الشعر احلديث
ماج��اء ب��ه الش��اعر م��ن قصي��دة ين��دب فيها صاح��ب األمر
(عجل اهلل فرجه الشريف):
أتغضي وذي أرزاؤكم قـد تتـــــــــابعت
(فجائعها) فـي ِّ
كـل آن لـنا تـتـرى
أتغضي وذاك الـمـجتـبى سـبط أحـمـد
السم حتى قضى قهرا
سقت ُه األعادي َ
الدين عـصب ٌة
أ تغضي وقد حامت عن ِ
الطف أكبادها حرا
عراص
يف
قضت
ِ
ِ
أ تغضي وقـد أضحى احلس ُ
ني بــكربال
وحيداً
خيل العدى غصت الغربا
ويف
ِ
َ
ُ
أمـيــة
الـحـسيـن
أ تغضي وقـد نــادى
يـذك ُرها األخـرى فـلم تــنفع الذكـرى
لـفـهر بـــكربـال
أ تغضي وقـد أضـحى
ٍ
ُ
ُ
ٌ
ـفـرى
ت
ه
ـ
أوداج
الشمر
بـسيف
د
عـمي
ِ ُ
َ
ِ
ني مــجد ً
أ تغضي وقـد أضحى الـحس ُ
ال
اخليل هشمـت الـصدرا
عوادي
ومنه
ِ
أ تغضي ومش ُر َّ
ابـن فــاطم
حـز َ
نـحـر ِ
يـشم املصطفـى ذلك الـنــحـرا
وكـان
ُّ
أ تغضي وهـــاتـيـك البــغــاث أمـيــــة
بـاجدل آل املصطفـى أنـشبت ظــفـرا
ِ
ُ
أ تغضي وقـد غــارت
خيـــول أمـيـــة
حنـق منـها تنـاهبـت اخلـــدرا
وعــن
ٍ
الفـواطـم أبــرزت
أ تغضي وهـــاتـيـك
ُ
دهشـة حسرى
مـن
م
القو
اتاها
غداة
ُ
ٍ

الـفواطـم ســريت
أ تغضي وهـــاتـيـك
ُ
االمجال بني العـدى اسرى
قتب
على
ِ
ِ
أمــامـهَـا
ورأس
الح َ
الـسبـط َ
أ تغضي ُ
ِ
ُ
ُ
الشمس والبد َرا
ل
ج
ي
مسهري
على
َ
ِ
زينب
الكـور ُ
أ تغضي وقـد حنـت على ِ
حنيناً علـى اكفائها يـصد ُع الصخــرا
السبط يُهـدى لـفاسق
ورأس
أ تغضي ُ
ِ
دعـي وفـي عــو ٍد َلـ ُه يـنكـث الثــغـرا
ٍّ
َ
ُ
شـيـمة سـيــد
تـنهضـك
أ تغضي ولـم
ومنـــكم بــنو سفيـان أدركـت الوتــرا
فالش��اعر هن��ا يص�� ّور اإلم��ام احلس�ين (ع) وجيعل��ه
رم��زاً للحري��ة والطه��ارة تف��وح من��ه رائحة اخل�ير؛ فهو
الدي��ن كل الدي��ن حيث يرافق��ه ثوار مؤمن��ون حاملون
اع�لام وراي��ات الدي��ن ،وه��و رم��ز الباح��ث ع��ن العدال��ة
و ُنص��رة املس��تضعفني يف وج��ه اجل�بروت واملالح��ظ ان
الش��اعر اعتم��د عل��ى الس��رد التارخيي لألح��داث ذاكرا
ماح��ل باإلمام احلس�ين عليه الس�لام م��ن مصائب مجة
باس��تعمال تقني��ة التصوي��ر الف�ني والتك��رار االس��لوبي
للهمزة والفعل (تغضي) و (الواو).
ونفه��م من ه��ذا أن ملحمة كرب�لاء الدامية مل تكن
جم��رد ح��دث تارخي��ي فحس��ب ّ ،
ألن هن��اك الكث�ير م��ن
احل��وادث التارخيي��ة الدامي��ة ال�تي ش��هدتها اإلنس��انية
ط��وال حياته��ا  ،إال ّ
أن ال��ذي مي ّي��ز ملحم��ة عاش��وراء
ع��ن غريه��ا م��ن احل��وادث التارخيي��ة العاملي��ة ه��و اآلثار
ال�تي طبعته��ا على ش��عوب الع��امل ،ليس يف تل��ك احلقبة
التارخيي��ة حس��ب وإ ّ
من��ا يف مجي��ع العص��ور وإىل يومنا
هذا.
وم��ن الش��عراء م��ن اقتص��ر عل��ى مش��هد رف��ع رأس
اإلم��ام احلس�ين ( علي��ه الس�لام ) عل��ى الرم��ح كما يف
قول الشيخ جواد بدقت-:
َ
َ
س َو َق ْد ب َ
َان َع ْن ِج ْس ٍم وَطاف َعلى
َر ْأ ٌ
ُر ْمح َو َت ْرتيــل ُه ال ُق ْر َ
آن َما بَا َنا
ٍ
س َت َرى َط ْل َع َة ا َ
البشـــــري به
هلا ِدي
َر ْأ ٌ
ِ
َّ
ـــــما َر َف ُعــــو ُه عنه ُع ْن َوا َنا
كأن َ
الب َ
يــــــــما ُه وب َْه َجــــــــــ ُت ُه
ُت ْنيب ّ
يــــة ِس َ
البايَــا َه َك َذا َ
ّ
كا َنا
بأن َخيــ َْر َ َ
وم ْن َخ ْل ِف ِه ْ
تاب ُمو َق َرةٌ
يْ
األق ُ
ـــــري ِ
َس ِ
ياب بهَا َس ْه ُ
َس ْه ً
ال ْ
وأح َزا َنا
ال ُ َ
لق��د وج��د الش��اعر يف واقع��ة الط��ف األليم��ة منه�لا
كب�يرا اس��تفاد من��ه يف قصيدت��ه م��ن خ�لال توظيف��ه
هل��ذه احلادثة دون س��واها ،ويف القصيدة رمزية كبرية
خاصة وانه يقرن الراس الش��ريف براس النيب االكرم
ص��ل اهلل عليه وال��ه ليؤكد بالتالي على ان هذا الش��هيد
هو سليل النبوة احملمدية
وأخريا اكتسبت كربالء أهمیتها التارخییة منذ
استش��هاد اإلم��ام احلس�ین وأه��ل بیت��ه وصحب��ه (ع) عام
61ه��ـ 680-م عندما رف��ع رایة الرفض بوج��ه الظلم حتى
جس��د أروع دروس اإلباء
مضرج��اً بدمائه بعد أن ّ
س��قط َّ
والتضحی��ة من أجل إحقاق احل��ق وإماتة الباطل .ومنذ
ذل��ك الی��وم أصبحت كرب�لاء نقطة مضیئ��ة فی تاریخ
املس��لمنی وقبل��ة للث��وار واألحرار وم��زاراً لكل املس��لمنی
یتوافدون علیها من مشارق األرض ومغاربها.

لقد وجد
الشاعر يف
واقعة الطف
األليمة
منهال كبريا
استفاد منه يف
قصيدته من
خالل توظيفه
هلذه احلادثة
دون سواه ..
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البعد اإلصالحي العقائدي يف نهضة ..

االمام الحسين (عليه السالم)
أ.د .عدي جواد احلجار /مدير مركز دراسات الكوفة

إن قانون التغيري واإلصالح يف اجملتمعات اإلنسانية ال يكون وليد املفاجأة أو الصدفة،
وإمنا ينش��أ جراء الرتاكم املس��تمر يف احنراف االمة عن ثوابتها ,وقد شكلت مسرية
يزي��د الس��لوكية جمموع��ة كب�يرة م��ن االحنرافات اخلط�يرة اليت مت��س أصول
اإلميان وثوابت الدين اليت جيمع عليها املس��لمون باعتبارها القاسم املشرتك بينهم,
واإلط��ار اإلس�لامي الع��ام ,إذ اش��تهر عن��ه التمادي مبا ميث��ل عدم اإلمي��ان باآلخرة
ومرجعية الكتاب والسنة ,وما إىل ذلك من عدم االلتزام بالعقيدة وأركان الدين.
فاإلص�لاح ال��ذي ح��دا باحلس�ين
للنه��وض حياك��ي م��ا ورد يف قضي��ة
ش��عيب (علي��ه الس�لام) يف ق��ول اهلل
الل َْخٌ�ير َل ُك ْ��م ِإ ْن ُ
تع��اىلَ ( :ب ِق َّي ُ
ك ْن ُت ْ��م
��ة َّ ِ
ُم ْؤ ِم ِن�ي َ
يظ* َقا ُل��وا
ن َو َم��ا أَ َن��ا َع َل ْي ُك ْ��م ِ َ
ب ِف ٍ
يَ��ا ُش�� َع ْي ُب أَ َصال ُت َك َت ْأ ُم�� ُر َك أَ ْن َن ْ ُ
�تر َك َما
ي َْع ُب�� ُد آَبَا ُؤ َن��ا أَ ْو أَ ْن َن ْف َع َ
��ل ِف أَ ْم َوا ِل َن��ا َم��ا
��ك َ
الر ِش��يدُ* َق َ
َن َش��ا ُء ِإَّن َ
��ت ْ َ
أل ْن َ
��ال
الِل ُ
ي��م َّ
ْ
يَ��ا َق ْ��و ِم أَ َرأَ ْي ُت ْ��م ِإ ْن ُ
كن ُ
��ة ِم ْن
��ت َع َل��ى ب َِّي َن ٍ
ْ
ُ
�ني ِم ْن�� ُه ِرز ًقا َح َس�� ًنا َو َم��ا أ ِري ُد
َربِّ��ي َو َر َز َق ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
أَ ْن أُ َخا ِل َف ُك ْ��م ِإل َم��ا أنهَاك ْم َعن ُه ِإن أ ِري ُد
إال ْ
ال ْص َل َح َما ْاسَ��ت َط ْع ُت َو َما َت ْو ِفي ِقي ِإَّل
ِ
ِ
��الل َع َل ْي ِه َت َو َّ
يب* َويَا َق ْو ِم
ك ْلُ��ت َوِإ َل ْي ِه أُ ِن ُ
ِب َّ ِ
ال َ ْ
ُصي َب ُك ْم ِم ْث ُل َما
ي ِر َمَّن ُك ْم ِشَ��قا ِقي أَ ْن ي ِ
جملة السفري ـ العدد ( ) 52

32

َْ َ
��اب َق ْو َم ُن َ ْ َ
ال
أَ َص َ
وح أو ْق ْ��و َم ُهو ٍد أو ق ْو َم َص ِ ٍ
ٍ
��وط ِمن ُك ْ��م ِب َب ِعي�� ٍد) ،فإص�لاح
َو َم��ا َق ْ��و ُم ُل ٍ
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف أمته
كإص�لاح ش��عيب يف قوم��ه ،إذ اإلصالح
ه��و تقويم الش��يء وفق جري��ه الصحيح،
فكل جمتم��ع عقالئي وجد ب��ه بالفطرة
قوان�ين إهلي��ة ،واإلص�لاح يك��ون وف��ق
اجل��ري به��ذه القوانني الفطري��ة .فكيف
باجملتمع اإلس�لامي الذي أرس��ى قواعده
الرس��ول األك��رم (صلى اهلل علي��ه وآله)
بوحي من اهلل تعاىل.
وفس��اد الش��يء يكون مبوجب جريه يف
الطري��ق اخلط��أ ،وي��كاد يطب��ق املؤرخون
برغم اختالفاتهم يف التوجهات واملشارب،

عل��ى ثبوت احن��راف الوض��ع يف األمة بل
هناك ما يش�ير إىل أنه ال يبقى من الدين
ش��يء إذا ص��ارت األم��ور إىل يزيد ،حبيث
مل جيد املؤرخون مناصاً من تدوين ما ذاع
من متاديه واس��تهتاره بالدي��ن حتى رووا
بأن��ه أول م��ن س��ن املاله��ي وآوى املغن�ين
وأظه��ر الفت��ك وش��رب اخلمر ،ب��ل كان
ين��ادم عليه��ا س��رجون النصران��ي م��واله
واألخطل ،وكان يلعب بالقرود والكالب،
ويش��رب اخلم��ر ،ويظه��ر الفس��وق،
ويتجاه��ر ب��ه وال خيفي��ه ،مما يش�ير إىل
كون��ه غ�ير آب��ه ب��اهلل وعقاب��ه ،أو منك��ر
مل��ا ج��اء ب��ه الن�بي األك��رم م��ن حترميه.
ورووا أيض��اً أن��ه ق��د اش��تهر باملع��ازف

وش��رب اخلم��ر والغن��اء والصي��د
واخت��اذ الغلم��ان والقي��ان وال��كالب
والنط��اح ب�ين الكب��اش والدبب��ة
والق��رود ،وم��ا م��ن ي��وم إال يصب��ح
في��ه خمم��ورا ،وكان يش��د الق��رد
على فرس مس��رجة حببال ويس��وق
ب��ه ،ويلب��س الق��رد قالن��س الذه��ب،
وكذل��ك الغلم��ان ،وكان يس��ابق
ب�ين اخلي��ل ،وكان إذا م��ات الق��رد
ح��زن علي��ه .ويزن��ي باحمل��ارم .وبعد
كل ه��ذا خياط��ب بإم��رة املس��لمني
ويق��ال ل��ه خليف��ة رس��ول اهلل (ص)،
ً
مس��توى وصل إليه اجملتمع من
فأي
طم��س اهلوي��ة اإلس�لامية والتجرد
عن العقيدة الصحيحة ،واالس��تهتار
بالقيم الدينية!
ومن خالل خطب اإلمام احلسني
وس�يرته نلح��ظ البع��د اإلصالح��ي
العقائ��دي ال��ذي انطل��ق من��ه علي��ه
السالم ،فمن ذلك:
 -1االمتناع عن البيعة ليزيد ،لكي
يتنبه املسلمون لعدم جواز بيعة مثل
هذا اخل��ارج عن الدي��ن املنحرف عن
عقائ��ده ،املس��تهرت بأح��كام اهلل تعاىل
وبعدمها سحب للمشروعية عنه.
 -2إع�لان الرف��ض الس��تيالء
يزيد على الس��لطة ،وذلك من خالل
الع��دول م��ن احل��ج إىل العمرةمب��ا
ميث��ل ذل��ك املوس��م م��ن اجتم��اع
املسلمني ،ففي ذلك إعالم للمسلمني
بأن��ه  -احلس�ين (علي��ه الس�لام) مب��ا
ميثله من االمتداد الرسالي للشريعة
الغ��راء  -راف��ض لتس��لط يزي��د م��ن
مب��دأ عقائ��دي ،وإال مل يع��دل ع��ن
حج بيت اهلل احلرام ألجل املس�ير إىل
العراق ،ليستشعر اجملتمع اإلسالمي
خطورة االحنراف العقائدي يف حال
القب��ول بس��لطة من ال تنطب��ق علية
ضوابط والية وإمرة املسلمني.
 -3إب�لاغ أف��راد الرؤس��اء
كالصحاب��ة والتابع�ين وغريه��م
خبط��ورة الوض��ع ،إلرش��ادهم إىل
املوق��ف الش��رعي الصحي��ح الواج��ب
اخت��اذه إلص�لاح الوض��ع ،كعبد اهلل
بن عباس وعبد اهلل بن الزبري.
 -4إبالغ بعض الشعراء ملا ميثلونه

من اجلانب اإلعالمي آنذاك باملوقف
الش��رعي لك��ي ينقل��وه بدوره��م إىل
عم��وم اجملتم��ع ليتحسس��وا ضرورة
إصالح الوض��ع ،كما حدث ذلك مع
الف��رزدق وه��و م��ا رواه اب��ن اجلوزي
إذ ق��ال( :وروي أن��ه (علي��ه الس�لام)،
ق��ال ل��ه :ي��ا ف��رزدق! إن ه��ؤالء ق��وم
لزم��وا طاع��ة الش��يطان ،وترك��وا
طاعة الرمحان ،وأظهروا الفس��اد يف
األرض ،وأبطل��وا احل��دود ،وش��ربوا
اخلمور ،واس��تأثروا يف أموال الفقراء
واملساكني ،وأنا أوىل من قام بنصرة
دي��ن اهلل وإع��زاز ش��رعه واجله��اد يف
سبيله ،لتكون كلمة اهلل هي العليا).
 -5اس��تلزام إص�لاح الوض��ع
للتضحي��ة ،إذ إن التضحي��ة ال�تي
قدمها احلس�ين (عليه السالم) فاقت
كل تصور ،ومل تكن هذه التضحية
ه��ي املوت من أجل املوت ،بل تتجس��د
فيه��ا كل موجب��ات الش��هادة يف
س��بيل اهلل ،فه��ي إمن��ا كان��ت م��ن
أج��ل حتقي��ق العدال��ة ومقاوم��ة
الظلم والتعس��ف ومقاومة اغتصاب
الس��لطة أو اخلالف��ة على املس��لمني
واالس��تيالء عل��ى ثرواته��م بق��وة
الس�لاح والبط��ش لتبديده��ا عل��ى
نزوات يزيد وش��هواته ،وشراء الذمم
والضمائر الرخيصة وعلى املنافقني
واملرتزقة ،ليعلم املس��لمون بل العامل
أمجع أن املصلحة العليا إذا استدعت
ال ب��د أن يرخ��ص املصل��ح النف��س
والنفي��س م��ن أجله��ا ،ال س��يما وأن
املس��ألة تتعل��ق بالعقي��دة الس��ماوية
وتعاليمها.
 -6التح��اق مجل��ة م��ن األنص��ار
م��ن عموم املس��لمني بل مم��ن كانوا
نص��ارى وأس��لموا ح�ين خروج��ه
(علي��ه الس�لام) ،مم��ا يعط��ي درس��اً
بأن الوظيفة اإلصالحية ال ختتص
بطائف��ة أو ف��رد أو جه��ة ،ب��ل ه��ي
وظيفة كل اجملتمع.
 -7ما خطب به احلسني أصحابه،
مب��ا جس��ده م��ن املفاهي��م العقائدية
ال�تي كان هل��ا ال��دور الفاع��ل يف
إيضاح دوافع النهضة وأهدافها.
 -8م��ا خط��ب ب��ه أع��داءه حت��ى

يف أصع��ب املواق��ف ال س��يما بع��د
استش��هاد أه��ل بيت��ه وأنص��اره ،إذ
كان يدعوه��م يف ذل��ك املوق��ف
العصيب إىل طاعة اهلل تعاىل وعدم
االغ�ترار بالدني��ا وارت��كاب املعاصي،
فكان��ت تل��ك اخلط��ب جتس��د دعوة
لتصحي��ح العقي��دة الفاس��دة وأن��ه
عليه الس�لام ال يدعو لطلب رئاسة،
إمن��ا لطل��ب اإلص�لاح .وه��و القائل:
ُم َّإن َك َت ْع َل ُم أََّن ُه َ ْ
ل َي ُك ْن َما َ
كَ
ان
(ال َله َّ
ِمَّنا َت َنا ُفس��اً ف ُ ْ
انَ ،و َال ْال ِت َماس��اً
س��ل َط ٍ
ِ
ِم ْ
ال َط��امَ ،و َل ِك ْ
��ول ْ ُ
��ري
��ن ِل َن َ
��ن ُف ُض ِ
ِ
ْ
ْ
اإلص َ
ْالَ َع َ
��ر ْ
ال َح
ال ِم��ن ِدي ِن َكَ ،و ُنظ ِه َ
ِ
ْ
��ون ِم ْ
وم َ
ِف ِبَ�لا ِد َكَ ،ويَأ َم َ
��ن
��ن ْالَ ْظ ُل ُ
ِع َب��ا ِد َكَ ،وي ُْع َم َل ِب َف َرا ِئ ِض َك َو ُس�� َن ِن َك
��إن َ ْ
��كَ ،ف ْ
ام َ
ل َت ْن ُص ُرو َن��ا
َوأَ ْح َك ِ
َو ُت ْن ِص ُفو َن��ا َق ِ��ويَ َّ
الظ َل َم ُ
��ة َع َل ْي ُك ْ��م،
ْ
��ور َن ِب ِّي ُك ْ��م؛
َو َع ِم ُل��وا ِف إط َف��ا ِء ُن ِ
َو َح ْس�� ُب َنا َُ
اللَ ،و َع َل ْي�� ِه َت َو َّ
ك ْل َناَ ،وإ َل ْي ِه
ْ
أَ َن ْب َناَ ،وإ َل ْي ِه الَ ِصري)
 -9ال��دور املابع��دي للث��ورة
املخط��ط ل��ه وال��ذي متث��ل خبطب
اإلمام السجاد (عليه السالم) وعمته
زينب (عليها السالم) وهو يشري إىل
أن املب��ادئ ال�تي قام��ت م��ن أجله��ا
ثورة اإلمام ليس��ت لزم��ن حمدد أو
مل��كان مع�ين ف��إن الغاية م��ن الثورة
احلس��ينية مل تكتم��ل ،وإمن��ا ال ب��د
من أن تتوارث األجيال بعد األجيال
ثقافته��ا وصالبته��ا ،ويستش��عر
وج��وب إدامته��ا وجتديده��ا إىل أن
يتحقق اهلدف.
 -10عملي��ة الس�بي ال�تي جتس��د
فيه��ا أجل��ى إع�لان ع��ن بش��اعة
املنحرف�ين ع��ن العقي��دة ،وكأن��ه
يص��دع عن أن م��ن ال حرجية له يف
الدين وته��اون بالعقيدة يهون عليه
إذالل اجملتم��ع واس��تعباده وع��دم
االكرتاث ملقدساته.
نس��أله تعاىل أن يوفق املس��لمني
ألخذ هذا الدرس اإلصالحي مأخذ
االعتب��ار لك��ي ينهض��وا بواقعه��م
العقائ��دي وتصحي��ح مس��اره،
مس��تنريين مبصب��اح اهل��دى س��يد
الش��هداء وس�يرته الرباق��ة العط��رة
ومنهجه القويم الواضح.

كانت شهادة
احلسني (ع)
من أجل
حتقيق العدالة
ومقاومة
الظلم،
والتعسف،
واغتصاب
السلطة،
واخلالفة
على املسلمني،
واالستيالء
على ثرواتهم
بقوة السالح
والبطش..
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ميزات القيادة الحسينية
في عاشوراء
الدكتورة مسية حسنعليان
مجهورية إيران اإلسالمية  -جامعة إصفهان

القيادة ماهي إ ّ
ال عمل ّية حتريك للمجتمعات لتتحرك
باجت��اه معني وحمدد ،وذلك م��ن خالل حتفيزها على
عم��ل باالختي��ار ،وعل��ى ذل��ك فإن أهم أس��رار س��قوط
األم��م وضعفها أوارتقائه��ا وتطورها تتمحور بقياداتها
وطريقة قيادتهم ألممهم وجمتمعاتهم.
وق��د تع��ددت النظري��ات ال�تي اهتمت
بالقي��ادة وتفس�ير ه��ذه الظاه��رة
كنظري��ات الس��مات ،والوظيفي��ة،
واملوقفي��ة ،والتفاعلي��ة ،والس��لوكية،
ولع��ل تع��دد ه��ذه النظري��ات يدل��ل على
أهمي��ة القي��ادة ودوره��ا الفع��ال يف
حتقي��ق األه��داف املنش��ودة ،فعل��ى م�� ّر
التاري��خ ق��اد األم��م من��اذج منه��ا الرس��ل
واألئمة األطهار (عليهم السالم) ،فضال
ع��ن املل��وك واحل��كام والساس��ة وعلم��اء
االقتص��اد ومصلح��ي اجملتمع��ات عل��ى
خمتل��ف مش��اربهم ،وعندم��ا نتأم��ل يف
الرواي��ات التأرخيي��ة نص��ل إىل حقيق��ة
مهم��ة مفادها أن ّ
كل أصن��اف القيادات
ماخال األنبياء والرسل وأئمة أهل البيت
(عليه��م الس�لام) قلم��ا وفقوا يف س��عادة
البش��ر ،ب��ل ظه��روا يف غال��ب األحيان يف
دور الظامل�ين الطغ��اة ،رغ��م أن البع��ض
منه��م وف��ق اىل أن ينج��ح يف االهتم��ام
بس��عادة اجملتمع ولكن ضعف إرتباطهم
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باهلل س��بحانه وتعاىل وكثرة اهتمامهم
باملادي��ات مل يت��ح هل��م ف��رص النج��اح
الكام��ل يف قي��ادة جمتمعاته��م بتل��ك
الصورة اليت أرادها اهلل لبين البشر.
إال أن األنبي��اء والرس��ل الذي��ن كان
التوحيد الدين اإلهلي عنوانا حلركتهم
وقيادته��م للمجتمع��ات ال�تي حّل��وا فيها
واليت احتوت على برنامج كامل لسعادة
اإلنس��ان فإنه��م حصل��وا عل��ى مق��دار
كب�ير م��ن التوفي��ق والنج��اح يف هداي��ة
الن��اس عل��ى وف��ق متس��ك جمتمعاته��م
بتل��ك الربام��ج  ،ومن ه��ذا املنطلق تظهر
أهمي��ة القي��ادة يف الدي��ن ،ومم��ا الش��ك
في��ه أن النيب القائد يف الدين اإلس�لامي
ق��د أع ّد ملرحل��ة مابعد حيات��ه (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) عل��ى أعتب��اره خ��امت األنبياء
واإلس�لام خ��امت الديان��ات ،فاعت�برت
اإلمام��ة اس��تمرارا للنب��وة يف قي��ادة
اجملتمع��ات لذلك ٌع��دّت أصال من أصول
الدي��ن ،وق��د م��ارس أئم��ة أه��ل البي��ت

(عليه��م الس�لام) دوره��م يف قي��ادة
اجملتمع ّ
كل على وفق الظروف اليت
عاش��ها ،وق��د متثل��ت مرحل��ة اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) عل��ى إنه��ا
مرحل��ة حرجة يف حياة األمة متثلت
باإلحنراف��ات الكب�يرة ال�تي رافق��ت
احلك��م األموي تطلب��ت فيها حركة
أو ثورة تكون كالزلزال لتهز ضمري
املس��لم ال��ذي أصابه الضع��ف لدرجة
يقب��ل فيه��ا بقت��ل إب��ن بن��ت ذل��ك
النيب ال��ذي هداه وخلص��ه من براثن
اجلاهلية ومل مي��ض على ذلك النيب
أكثر من مخسني سنة ،فكانت ثورة
اإلم��ام احلس�ين وإراقة دم��ه الطاهر
قربان��ا وممه��دا لذلك الزل��زال الذي
متث��ل بتل��ك الصرخ��ة ال�تي أطلقه��ا
بقول��ه (هيهات منا الذلة) واليت هزت
عروش الطغاة وكانت املسمار األول
ال��ذي دق يف نع��ش الدول��ة األموي��ة
واليت أصبحت منارا لكل الثورات اليت
حدث��ت من بع��ده واختذت م��ن الثأر
لدم��ه الطاه��ر (يالث��ارات احلس�ين)
طريقا يف الوقوف أمام كل طواغيت
الدني��ا من��ذ استش��هاده وحت��ى ي��رث
اهلل األرض وم��ن عليه��اَّ .
إن النهض��ة
احلسينية ّ
إنا قامت من أجل إصالح
اخلراب الذي ّ
حل بالدولة اإلسالمية
وفس��اد حكامها بالش��كل ال��ذي ح ّرف
مس��ار اإلس�لام احملمدي األصيل اىل
إسالم مش��وه ،لذلك فقد جنح اإلمام
القائ��د من خالهلا بالوقوف أمام تلك
اإلحنرافات.
وقد امناز عليه السالم خبصائص
قيادي��ة فري��دة متثل��ت بكون��ه أفضل
الن��اس يف زمان��ه وأحقه��م بتول��ي
حكم املس��لمني ،ومتثلت تل��ك امليزات
القيادية لإلمام احلس�ين يف عاشوراء
بامليزات األتية:
البص�يرة :إن البص�يرة للقل��ب
مبنزل��ة البص��ر للع�ين وبه��ا يتض��ح
احلق وتدرك حقائ��ق األمور والقائد
البص�ير ه��و ال��ذي يق��ود إىل احل��ق
ويه��دي إىل الرش��د ،بدلي��ل قول��ه
الل
تع��اىلُ ( :ق ْل َه ِذ ِه َس ِ��بيِلي أَ ْد ُعو ِإ َل َّ ِ
َص َ َ ْ
��ن َّات َب َع ِن ،)...ومن
َع َل��ى ب ِ
ري ٍة أ َنا َو َم ِ
الالف��ت للنظ��ر أن اإلم��ام احلس�ين

(علي��ه الس�لام) يف ثورت��ه ق��د اتصف
بالبص�يرة التام��ة وق��د جتل��ت تل��ك
املرتب��ة يف تصرف��ات اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) وخباص��ة يف هدفه األمسى
للقي��ام املتمث��ل باألم��ر باملع��روف
والنه��ي ع��ن املنك��ر ،إذ كان أع��رف
اخلل��ق حبدوده��ا وأهميته��ا يف
الوق��وف يف وج��ه الفس��اد واخل��راب
إذ أرس��ل (علي��ه الس�لام) رس��الة إىل
أخي��ه حمم��د ب��ن احلنفي��ة موضح��ا
«إني َ ْ
ل أَ ْخ ُر ْج أَ ِش��راً
فيه��ا ذلك قائ�لاِّ :
ال ُم ْف ِس��داً َو َ
َط��راً َو َ
َو َ
إناَ
ال َظ ِال��اً؛ َو َّ
ال ب ِ
اإلص َ
َخ َر ْج ُت ِل َط َل ِب ْ
ف أُ َّم ِة َج ِّدي
ال ِح ِ 
(صَّل��ي َُ
الل َع َل ْي�� ِه َوآ ِل�� ِه)؛ أُ ِري ُد
َُ
م َّمٍ��د َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
��ن الُن َك ِر؛
وف َوأنهَ�� 
أَ ْن ُآم َ
��ر ِبالَ ْع�� ُر ِ
ي َع ِ
ر ِة َج ِّ
ر ِة أَ ِب��ي
��دي َو ِس�ي َ
ر ِب ِس�ي َ
َوأَ ِس�ي َ
الس�لام)؛
��ن أَ ِب 
��ب (عليه ّ
َع ِل��يِّ ْب ِ
ي َطا ِل ٍ
ْ
َُ
َف َم ْ
ول َ
ال ِّقَ ،ف��الل أَ ْو َلي
��ن َق ِب َل ِ
�ني ِب َق ُب ِ
ْ
َ
ِب ْ َ
ب َح َّ 
ت
ال ِّق ؛ َو َمن َر َّد َع َليَّ َه َذا ،أ ْص ِ ُ
َُ
ْ
الل َب ْين َوْبََ�ين ْال َق ْوم ِب ْ َ
ال ِّق ؛
ِ
يَق ِض��يَ ْ ِ
�ير َ
ـ��اك ِم َ
ني» لق��د ظهرت
َو ُه�� َو َخ ْ ُ
ال ِ
بصرية اإلمام احلسني (عليه السالم)
يف رض��اه وتس��ليمه للق��در اإلهل��ي،
واليت رافقته حتى اللحظات األخرية
م��ن حيات��ه إذ يق��ول« :الله��م رض��ا
وتس��ليما ألمرك ،ي��ا غياث
بقضائ��ك
ً
املستغيثني».
الثب��ات :ونع�ني بالثب��ات هن��ا
االس��تقرار عل��ى صف��ات وخصائ��ص
حم��ددة وع��دم التغي�ير والتبدي��ل
ف��األوىل بالقائ��د أن يتحل��ى بالثب��ات
والنض��ج والثق��ه بالنف��س والق��درة
عل��ى ضبطه��ا ،وأن يك��ون ثابت��ا يف
قراراته مت��وكال على اهلل فيهاَ ( :فإِ َذا
ك ْل َع َلى َّ ِ ََّ
َع َز ْم َت َف َت َو َّ
ي ُّب
الل ِإ َّن الل ُ ِ
ْالَُت َو ِّ
ك ِلَ�ين) ،وظهر ه��ذا يف تصرفات
اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام) جليا
عندما ع��زم على اخل��روج على يزيد
ومل يس��تطع أحد أن مينعه أو جيربه
عل��ى الرتاج��ع ع��ن هدف��ه يف إص�لاح
اجملتم��ع م��ع أن الكثريي��ن نه��وه
وحاولوا ثنيه عن الوصول اىل مبتغاه
إال أن��ه بق��ي ثابت��ا يف طري��ق حتقيق
هدفه يف اإلصالح يف أمة جده حممد
(صلى اهلل عليه وآله).
لق��د كان الس��اعون يف منع��ه

(علي��ه الس�لام) ع��ن إمت��ام مس��عاه
يعلم��ون بثبات��ه عل��ى مبدئ��ه ويبدو
ذل��ك واضح��ا م��ن ق��ول إب��ن عب��اس
ل��ه وهو حي��اول أن يثنيه عن املس�ير
يف مش��روعه اإلهل��ي لإلص�لاح إذ
خياطب��ه( :واهلل ل��و أعل��م أن��ي إذا
تش��بثت ب��ك وقبض��ت عل��ى جمام��ع
ثوبك ،وأدخلت يدي يف شعرك حتى
عل��ي وعلي��ك ،كان
جيتم��ع الن��اس ّ
ذل��ك نافع��ي لفعلت��ه ،ولك��ن اعلم أن
اهلل بالغ أمره).
إيث��ار الدي��ن على الدني��ا :أن من
أهم أهداف اإلسالم سعادة اإلنسان،
ل��ذا الميك��ن للقائ��د أن يك��ون غافال
ع��ن هذه احلقيقة املتمثلة بالس��عي
إلس��عاد اإلنس��ان يف الدني��ا كم��ا
يس��عى إلس��عاده يف اآلخ��رة ،وعل��ى
ذل��ك الجي��ب أن تقتص��ر حرك��ة
القائ��د باإلهتم��ام بأم��ور الدني��ا
ت��اركا القضايا املعنوي��ة ،وعلى هذا
األس��اس متي��زت حرك��ة اإلم��ام
احلسني (عليه السالم) بأنها مل تكن
طلب��ا ألم��ور دنيوي��ة زائل��ة فاإلمام
مل يك��ن طالب��ا حلكوم��ة أومنص��ب
أومق��ام يف ه��ذه الدني��ا ،وق��د ع�بر
ع��ن ه��دف حركت��ه بص��ورة جلية
فق��ال( :اللهم ،انك تعل��م أنه مل يكن
م��ا كان من��ا تنافس��ا يف س��لطان
وال التماس��ا م��ن فض��ول احلط��ام،
ولك��ن لن��ري املع��امل م��ن دين��ك،
ونظه��ر اإلصالح يف ب�لادك ،ويأمن
املظلوم��ون م��ن عب��ادك ،ويعم��ل
بفرائض��ك وس��ننك وأحكام��ك)،
فهدف��ه األس��اس كان يتمث��ل يف
عزمه على إصالح اخلراب والفس��اد
الذي ّ
حل باألمة اإلس�لامية نتيجة
السياس��ات األموية ،فهو القائد الفذ
الع��ارف ب��أن حتقي��ق ه��ذا اهل��دف
يقتض��ي معرفت��ه باملص��احل املعنوية
واألخروي��ة وهي الصف��ة اليت إمناز
به��ا (عليه الس�لام) ووضحه��ا بيانه
للمنه��ج اإلصالح��ي لثورت��ه قائ�لا:
(فلعم��ري ،م��ا اإلم��ام إال العام��ل
بالكت��اب ،واآلخذ بالقس��ط ،والدائن
باحل��ق ،واحلاب��س نفس��ه عل��ى ذات
اهلل).

يَْ
ل
ِّإن 
أَ ْخ ُر ْج أَ ِشراً
َو َ
ال َب ِطراً
َو َ
ال ُم ْف ِسداً
َو َ
ال َظ ِالاً؛
َو َّ َ
إنا َخ َر ْج ُت
ِل َط َل ِب
اإلص َ
ْ
ال ِح ِ 
ف
أُ َّم ِة َج ِّدي
م َّم ٍد
َُ
ى َُ
الل
(صَّل 
َ
َع َل ْي ِه َوآ ِل ِه)
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الدكتور خليل خلف بشري
جامعة البصرة  -كلية اآلداب

 َّإن جناح اي أُمة على يد قائدها ،وإصالحها يتوقف على صالح إمامها
 لق��د كان��ت نهضة االمام احلس�ين (عليه الس�لام) املث��ل األعلى بنيأخواته��ا يف التاريخ ..
ان خالفة النيب (صلى اهلل عليه وآله)
ه��ي نيابة عنه يف الوالي��ة على ُ
األ ّمة يف
مجيع ش��ؤونها إ ّ
ال الوح��ي ،واملتولي هلذا
العه��د هو اإلمام وجيب االقتداء بأفعاله
واالهت��داء بأقواله ،لذل��ك أمجعت ُ
األ ّمة
عل��ى اش�تراط العدال��ة فيه م��ع الفضل
والتق��ى ،وه��ذا م��ا ن��ص علي��ه الق��رآن
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��اس ِإ َمام��اً
اع ُل َ
��ك ِل َّ
الكريم):إ ِّن��ي َج ِ
ِ
لن ِ
��ال َو ِم ْ
َ
ُ
َ
َق َ
َ
ْ
َ�تي ق��ال ال َي َن��ال َعه�� ِدي
��ن ُذ ِّري ِ
َّ
الظ ِالَِ�ين) ،وكذل��ك اش�ترطت االمة يف
البيع��ة العم��ل بكتاب اهلل وس��نة رس��وله
صلى اهلل عليه واله.
ل��ذا ث��ار املهاج��رون واألنص��ار
وخمتل��ف األمص��ار اإلس�لامية عل��ى

املؤسس��ة احلاكم��ة يف عه��د عثم��ان
حت��ى كان م��ن أم��ره م��ا كان وماج�� ّر
م��ن ج��راء ذل��ك م��ن ب�لاء وف�تن عل��ى
الدول��ة اإلس�لامية بع��د مقتل��ه ،وكان
كل ذل��ك نتيجة حتمي��ة لقيامه بأمور
ختال��ف الكت��اب والس��نة إن��كاراً منه��م
لقيام��ه بتل��ك األمور ،ولق��د كان حريا

باملس��لمني عامة والس��يما اهل العلم
والفض��ل أن يعت�بروا به��ذا احل��ادث
ويأخ��ذوا دروس��اً م��ن احل��وادث
ُؤم��روا إال م��ن ائتمن��وه عل��ى
ف�لا ي ّ
الدي��ن لكي يس�ير فيهم عل��ى اهلدى
والص�لاح ،لك��ن معاوي��ة واخل��ط
االم��وي حرف��وا س��بيل املؤمن�ين يوم
ملك��وا رق��اب املس��لمني وأخضعوه��م
أمام قوتهم وجربوتهم.
وبع��د اهلدن��ة ال�تي اجراه��ا
االم��ام احلس��ن علي��ه الس�لام م��ع
معاوي��ة ،الت��زم االم��ام احلس�ين
علي��ه الس�لام به��ا حت��ى بعد ش��هادة
اخي��ه عل��ى أيديه��م ،وأقام مس�يرته
اهلادئ��ة برهان��اً س��اطعاً عل��ى زه��ده
بالس��لطان ،إذ كان يفض��ل ه��دوء
االم��ة وصالحها عل��ى اراقة الدماء،
ولك��ن عل��ى ش��ريطة حف��ظ الش��رع
وظواه��ره والدي��ن وش��عائره ،وه��ذا
م��ا كان معاوي��ة يوه��م الن��اس
ب��ه ،وقب��ل أن يهل��ك معاوي��ة س��لط
إبن��ه يزي��دا عل��ى رق��اب املس��لمني
ف��رأى االمام احلس�ين عليه الس�لام
ه��ذا الفاج��ر مم ّث�ل ً
ا ع��ن ج�� ّده
األم�ين وخليفت��ه يف املس��لمني م��ع
عمال��ه...
اس��تهتاره وفس��قه وفس��ق ّ
م��ا ال يس��تطيع محل��ه ص��در اإلمام
احلس�ين عليه السالم وأصحابه من
املؤمنني.
فق��د صرب اإلم��ام احلس�ين عليه
الس�لام واحتس��ب م ّدة أربع�ين عاماً
من تسلط معاوية م ّرت حوادث ُم ّرة
ض��اق عنه��ا ص��دره الرح��ب ،ولك��ن
اس��تخالف معاوية ول��ده يزيد إماماً
للمس��لمني وأم�يراً عل��ى املؤمن�ين،
جع��ل االم��ام احلس�ين عليه الس�لام
ينتف��ض رافض��ا تول��ي الفاس��دين
خالفة املسلمني وامامة االمة.
ل��ذا عم��ل االم��ام احلس�ين علي��ه
الس�لام بواجب��ه وتكليف��ه الش��رعي
لي��درأ هذا اخلط��ر الكبري ع��ن االمة
االس�لامية ،بع��د ان ّ
ذك��ر املس��لمني
مب��ا اوصى به كتاب اهلل وس��نة نبيه
م��ن فريضةاألمر باملع��روف والنهي
ع��ن املنكر ،وماتواتر عن النيب (صلى

اهلل علي��ه وآله) (كلك��م راع وكلكم
مس��ؤول عن رعيته) ،حتى ال يتخلى
احد عن مس��ؤوليته جتاه امته و لكي
ال يس��ود عل��ى أُمته م��ن ال يصلح هلا
فيفسد أمرها.
لك��ن االم��ة تهاون��ت واخذه��ا
اخل��وف واخلن��وع وح��ب الدني��ا،
وكان الواج��ب عليه��ا خل��ع يزي��د،
وق��د ج��اء ع��ن رس��ول اهلل (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) قوله)أفض��ل األعم��ال
كلمة ح��ق عند س��لطان جائر(وقد
أق��ام اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
هذا األمر يف نهضته قبل غريه ،فقد
عل��م حفيد الن�بي أ ّنه إمام املس��لمني
دون سواه ،الس��يما أ ّنه مسبوق العلم
بأنب��اء م��ن ج�� ّده وأبي��ه وأُم��ه وأخيه
وحاش��يته وذويه بأ ّنه مقتول بسيف
البغي ،فمش��ى اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) لتلك الفضيلة ،اليت قوامها
الش��رع وزمامه��ا النب��ل والتضحي��ة
والف��داء لدي��ن ج��ده املصطفى صلى
اهلل علي��ه وال��ه ،وه��و القائ��ل (واهلل
ماخرجت أش��را والبطرا والمفس��دا،
ولك�ني خرج��ت لطل��ب اإلص�لاح يف
أمة جدي حممد)...
لقد كانت نهضة االمام احلسني
(علي��ه الس�لام) املث��ل األعل��ى ب�ين
أخواته��ا يف التاريخّ ،
فإن الناهض بها
كان اإلمام احلس�ين (عليه السالم)
رم��ز احل��ق ومث��ال الفضيلة ،وش��أن
احل��ق أن يس��تمر ،وش��أن الفضيل��ة
أن تش��تهر ،وق��د طب��ع اّل عل��ي
(عليه��م الس�لام) عل��ى الصدق حتى
كأ ّنه��م ال يعرف��ون غ�يره ،وفط��روا
عل��ى احلق ف�لا يتخطون��ه ،فهم اهل
احل��ق واصل��ه وق��د ج��اء ع��ن الن�بي
(عل��ي م��ع
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه)
ّ
احل��ق واحل��ق م��ع عل��ي ي��دور مع��ه
حيثم��ا دار) ،ف��كان عل��ي ال ي��راوغ
أع��داءه وال يداهن رقب��اءه ،وهو على
جان��ب عظي��م م��ن العل��م واملق��درة،
لذا كان��ت مواقف ابنائ��ه كمواقفه
املش��هورة بالتضحية والفداء وطاعة
اهلل ورس��وله ،فش��عور التضحي��ة
كان مالزم��ا يف عل��ي وبني��ه ،وم��ن

غرائزهم وسيماهم وطبائعهم اليت
جبل��وا عليه��ا ،وم��ا يف اآلب��اء ترث��ه
األبناء.
ّ
أن امت��داد الس��لطان ملعاوي��ة ب��ن
أب��ي س��فيان ألربع�ين عام��ا وم��ن
بع��ده البن��ه يزي��د ،وإحداثهم��ا
الب��دع ،وإماتته��م للس��نن وإبادته��م
والس��م
األب��رار واألح��رار بالس��يف
ّ
والنارّ ،
وغش��ه األف��كار وب ّثه األموال
يف وج��وه األم��ة أخرس��ت األلس��ن،
وأغمدت الس��يوف ،وكمت األفواه،
وصمت اآلذان ،وحادت بالقلوب عن
ج��ادة احل��ق واحلقيق��ة ورجاهلم��ا
فمات أو كاد أن ميوت ذلك الشعور
اإلس�لامي الس��امي بق��ول احل��ق
والص��دح ب��ه ،وأوش��ك أن ال حي��س
أح��د مبس��ؤوليته عن مظلم��ة اخيه
وال يع�ترف حب��ق حماس��بة آمري��ه
أو معارض��ة ظاملي��ه ،حت��ى ش��اعت
ب�ين املس��لمني ق ّبل��وا ي��داً تعج��زون
ع��ن قطعه��ا ،وهج��روا قول��ه تع��اىل
�تي َت ْب ِغي َح َّت��ى َت ِفي َء ِإ َل
( َف َقا ِتُل��وا َّال ِ
الل)
أَ ْم ِر َّ ِ
ف��كان الب��د أن يقي��ض الرمح��ن
تع��اىل إلنق��اذ ه��ذه األم��ة حس��يناً
آي��ة للح��ق ،وراي��ة للع��دل ،ورم��زاً
للفضيل��ة ،ومثا ً
ال لإلخالص يوازن
نفس��ه ونف��وس ُ
األم��ة يف مي��زان
الش��هامة ،فيج��د الرجح��ان ال��كايف
لكف��ة ُ
األم��ة فينه��ض مدافع��اً ع��ن
عقيدت��ه ،عن حجته ،ع��ن أُمته ،عن
شريعته ،دفاع من ال يبتغي لقربانه
مه��راً ،وال يس��أل علي��ه أج��راً ،ودون
أن تل��وي ل��واءه الئمة عدو أو الئمة
صدي��ق ،وال يص�� ّده ع��ن قصده مال
مطم��ع ،أو ج��اه مصطن��ع ،أو رأف��ة
بآل��ه ،أو خمافة على عياله.
فه��ذا احلس�ين وه��ذا تارخي��ه،
والذي يصل��ح أن يكون املثل األعلى
لرج��ال اإلصالح وقلب حكم غاش��م
ظ��امل دون أن تأخ��ذه يف اهلل لوم��ة
الئ��م ،فكان��ت نهضت��ه املبارك��ة
اي��ة م��ن آي��ات اهلل يف عب��اده اىل يوم
يلقونه.

لقد كانت
نهضة االمام
احلسني
(عليه
السالم) املثل
األعلى بني
أخواتها يف
التاريخّ ،
فإن
الناهض بها
كان اإلمام
احلسني
(عليه
السالم) رمز
احلق ومثال
الفضيلة
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يــــــــوم العاشــــــــر مــــــــــن محـــــــرم
مل تش��هد الدني��ا يوم��اً خال��داً كي��وم العاش��ر م��ن احمل��رم ذل��ك الي��وم ال��ذي
ذه��ب في��ه س��يد الش��هداء اإلمام احلس�ين (ع) وأصحاب��ه ضحية ملوق��ف نبيل
مل ي��زل التاري��خ يذكره وميجده..
لق��د انط��وى يوم العاش��ر م��ن حمرم
مع��ان ومفاهي��م قدمه��ا اإلم��ام
عل��ى
ٍ
ً
احلس�ين لتصب��ح دس��تورا ل��كل األح��رار
ي��وم ق��ال(ع)( :هيه��ات م ّن��ا الذ ّل��ة)
فأصبح��ت كلمت��ه ش��عاراً للثائري��ن
والرافض�ين اخلن��وع وال��ذل وبوقف��ة
س��يد الش��هداء -ال�تي كان مثنه��ا باهظاً
وس��بيت
إذ ُس��فك دم��ه وانته��ب رحل��ه ُ
نس��اؤه وقتل��ت رجاله وأصحاب��ه ،إال أنه
اس��تحق هذا اخللود والبقاء فال مير يوم
إال مرق��ده الش��امخ يف كرب�لاء يزدحم
بالزائري��ن ،وال مي��ر ي��وم العاش��ر م��ن
احمل��رم يف كل عام إال وتراه غضاّ طرياً
وكأن اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
س��يقتل في��ه بع��د س��اعات وال ت��رى هذا
الب��ون الشاس��ع م��ن الس��نني فاص�ل ً
ا بني
أح��داث مض��ت وأصبح��ت حمفوظ��ة يف
ٍ
كتب املقاتل والسري.
أُطل��ق عل��ى ي��وم العاش��ر م��ن احملرم
اس��م (عاش��وراء) وهو أس��م منح��وت من
العاش��ر عل��ى وزن فاع��والء وق��د اش��تهر
ه��ذا االس��م حت��ى أصب��ح بديال مش��هوراً
بالرغ��م م��ن وج��وده من��ذ أي��ام الن�بي
(ص) وق��د ورد ذك��ر عن��ه (ص) يف
بع��ض األحادي��ث النبوي��ة إال أن الناس
اس��تعاضوه ع��ن العاش��ر يف ختصيص��ه
لي��وم استش��هاد اإلم��ام احلس�ين(ع)،
وق��د انس��حب تأثر ه��ذا االس��م على يوم
التاس��ع م��ن احمل��رم فس��مي (تاس��وعاء)
ليك��ون يوم��اً ممه��داً لي��وم س��وف يش��هد
واقع��ة متث��ل أه��م الوقائ��ع عل��ى م��دى
جملة السفري ـ العدد ( ) 52
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التاريخ االسالمي.
لقد س��يطر اس��م عاش��وراء على شهر
احمل��رم برمت��ه وخباص��ة يف احلي��اة
الش��عبية ل��دى اجملتم��ع االس�لامي
فخف��ف الن��اس كلمة عاش��وراء وقالوا:
عاش��ور لت��دل عل��ى ش��هر احمل��رم كم��ا
أس��لفنا و يف نف��س اجمل��ال أصبح��ت
كلم��ة الطب��اك (بال��كاف الفارس��ية)
البديل��ة للق��اف العربي��ة ت��دل على يوم
العاش��ر وليلته وقد يطلق عليها البعض
تس��مية (الطب َكـ) بد ً
َ
الطباكـ.
ال عن
لق��د اعت��اد كث�ير م��ن الن��اس عل��ى
اس��تعمال ه��ذه الكلم��ة دون أن حي��اول
معرف��ة م��ن أين أتت ه��ذه الكلم��ة؟ وما
ه��و مدلوهل��ا اللغ��وي أو التارخي��ي ومن
ه��ذا املنطل��ق س��وف يت��م ع��رض أربع��ة
آراء خمتلفة حتاول تفس�ير هذه الكلمة
وكما يلي:
 -1انطباق أو مجع األيام العش��رة يف
يوم واحد وهو مسك اخلتام.
 -2يوم انطباق الس��ماء على األرض.
 -3أي إن املصائ��ب أت��ت طبق��ة عل��ى
طبقة أو ظهرت كلها.
 -4انطباق الس��اعات يف ذلك اليوم.
قب��ل ان حن��اول الوق��وف م��ع كل
رأي مم��ا تق��دم الب��د لن��ا أن نب�ين إن
كلميت(الطباك��ـ) او (الطبك��ـ) هم��ا
ش��عبيتان ،وإذا أردن��ا ارجاعمه��ا للغ��ة
العربي��ة نقول (الطباق والطبق) وهاتان
الكلمت��ان لي��س هلم��ا من تفس�ير يطابق
املعن��ى الذي حناول الوصول اليه .

ال��رأي أألول :م��ن احملتم��ل أن ميث��ل
ه��ذا ال��رأي املعن��ى امل��راد م��ن كلم��ة
الطب��اك ألن أي��ام العش��رة األوىل م��ن
احملرم تقس��م وفق ما س��ار عليه السلف
الص��احل مم��ن اعتن��وا بتنظي��م اجملال��س
واملواكب العزائية من خطباء وغريهم،
فق��د خصص��وا الي��وم األول م��ن احمل��رم
لذك��ر فضل البكاء على احلس�ين(ع) أو
للحديث عن أس��رار النهضة احلس��ينية
املبارك��ة ،أم��ا الي��وم الثان��ي فيخصص
للحدي��ث ع��ن ع��زم اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) على مفارق��ة حرم جده
(ص) ،أم��ا الي��وم الثال��ث فيخص��ص
للحدي��ث عن مس�ير اإلمام احلس�ين(ع)
إىل الع��راق وما رافقه��ا من أحداث ،وقد
يك��ون احلديث عن فضل س��قي املاء و ما
يتعلق حبديث القارورة املعروف والذي
روته أم س��لمة عن رسول اهلل (ص) ،أما
الي��وم الراب��ع فيخص��ص للحدي��ث ع��ن
فاطمة بنت احلس�ين املعروفة بالعليلة،
ث��م الي��وم اخلام��س ويك��ون خمصص��اً
لس�يرة مس��لم ب��ن عقي��ل (ع) ،والي��وم
الس��ادس خيصص لذكر الش��هداء (ع)،
واليوم الس��ابع ألبي الفضل العباس (ع)،
والثام��ن للقاس��م بن االمام احلس��ن(ع)،
والتاس��ع لعل��ي بن احلس�ين األكرب(ع)
والعاش��ر يك��ون لق��راءة املقت��ل الكام��ل
ففي��ه تتطاب��ق مجي��ع األح��داث ال�تي
ُف ّصل��ت يف األي��ام الس��ابقة ولذلك مسي
بـ(الطب��اق) ،ويكون ختام أغلب اجملالس
بهذا اليوم إال ما ندر يف اس��تمراره لغاية

حيدر شاكر اجلد

قـــــراءة فــــــي المعــــــاني المحتملــــة
الي��وم الثال��ث عش��ر من احمل��رم وهو
يوم دفن األجساد الطاهرة.
ال��رأي الثان��ي :بالرغ��م م��ن إن
أغل��ب م��ن تس��أله ع��ن معن��ى كلمة
الطب��اك جيي��ب بأنه��ا تع�ني انطب��اق
الس��ماء عل��ى األرض ،وق��د حبثن��ا
يف ه��ذا املعن��ى طوي�ل ً
ا فل��م جن��د
س��وى كلمات الس��يدة زين��ب عندما
خرج��ت إىل املعرك��ة ي��وم العاش��ر
بع��د استش��هاد اإلم��ام احلس�ين(ع)،
إذ قالت(:لي��ت الس��ماء أطبق��ت عل��ى
األرض).
ال��رأي الثال��ث :م��ن مرجح��ات
اآلراء أيض��ا ه��ذا ال��رأي ،فق��د كان
ي��وم العاش��ر ي��وم انطب��اق املصائ��ب
واحدة أثر األخرى إذ ش��اهدها األمام
احلس�ين وعائلت��ه واالنطباق هنا جاء
مبعن��ى التتال��ي والتوال��ي ،فل��م ت��دع
تل��ك املصائ��ب لس��يد الش��هداء عزم��اً
ل��ه إال واس��تأثرت به ،لقد عانى س��يد
الش��هداء م��ن آالم نفس��ية وجس��دية،
فق��د متثل��ت اجلس��دية منها م��ا رأى
م��ن عيال��ه وأطفاله وهم يس��تغيثون
م��ن ش��دة العط��ش ،ث��م م��ا ش��اهده
قت��ل لألحبة بأبش��ع ص��ور القتل
من ٍ
مضاف��اً مل��ا س��يأتي ب��ه املس��تقبل بع��د
مقتل��ه (ع) وه��و ب��ه أعل��م م��ن س��لب
ونهب للعيال وتسيريها يف السيب من
مدين��ة إىل أخ��رى .أما على املس��توى
اجلس��دي فق��د عانى (ع) ش��دة اجلوع
والعط��ش ث��م جت�� ّرع آالم الس��هام
والرم��اح والس��يوف إىل أن استش��هد
ذحب��اً بالطريق��ة املؤمل��ة البش��عة اليت
ترويه��ا لنا كتب املقاتل والتاريخ.
ال��رأي الراب��ع :م��ا يذه��ب إلي��ه
البع��ض يف انطب��اق األح��داث م��ع

بعضه��ا يف س��اعات مع��دودة خ�لال
نه��ار ي��وم عاش��وراء ،وعلين��ا أن
نس��تقرئ بداي��ة املعرك��ة ونهايته��ا،
أول ش��يء يتب��ادر إىل الذه��ن ه��و
حتدي��د ي��وم العاش��ر م��ن احمل��رم
حس��ب التاري��خ املي�لادي وق��د حبثنا
فوجدن��ا إن��ه ب�ين األي��ام (- 10 - 8
 )12م��ن تش��رين األول س��نة 620
م ولنأخذ أبع��د التواريخ الذي يوافق
 620/10/12م فف��ي ه��ذا الي��وم
تكون مواقيت الصالة كالتالي:
الفج��ر4:54 :
الظهر11:50 :
املغرب6:05 :
والرواي��ة تقول ملا أصبح احلس�ين
(ع) ي��وم عاش��وراء صل��ى بأصحاب��ه
وق��ام خطيبا فيهم فحم��د اهلل وأثنى
علي��ه ثم ق��ال( :إن اهلل تع��اىل قد أذن
يف قتلكم وقتلي يف هذا اليوم فعليكم
بالص�بر والقت��ال) ،ث��م تل��ت ذل��ك
فعالي��ات أخ��رى م��ن قب��ل اجليش�ين
اس��تعداداً ملباش��رة احلرب م��ع ظهور
الفرق الواضح يف عدد اجليش�ين
كان��ت م��ن أه��م الفعالي��ات
قب��ل نش��وب احل��رب خطبت��ا اإلم��ام
احلس�ين(ع) ،حيث اس��تعلم نية عمر
بن س��عد يف القت��ال وقد طاول األخذ
وال��رد بني قيادات اجليش�ين مدة من
الزم��ن ،فإذا ما قلن��ا إن احلرب بدأت
بعد س��اعتني فه��ذا يعين إن املباش��رة
باحل��رب ب��دأت يف الس��اعة ()7:00
صباح��اً وذل��ك حينم��ا رم��ى عمر بن
س��عد معس��كر اإلم��ام احلس�ين(ع)
بسهم مؤذناً ببداية احلرب.
ب��دأ ت احل��رب بطريقة احلمالت
ث��م حتول��ت للمب��ارزة الفردي��ة ،إذ

تق��ول الرواية(:فاقتتل��وا س��اعة م��ن
النه��ار محل��ة ومحل��ة ،حت��ى قت��ل
م��ن أصح��اب احلس�ين (ع) مجاعة)
وهن��اك رواية أخ��رى تقول(:ملا رمى
اب��ن س��عد حن��و معس��كر احلس�ين
رم��ى أصحابه فما بقي من أصحاب
احلس�ين(ع) إال أصاب��ه س��هم م��ن
س��هامهم ،قي��ل :فلم��ا رموه��م ه��ذه
الرمي��ة ،ق��ل أصح��اب احلس�ين(ع)
وقت��ل يف ه��ذه احلمل��ة مخس��ون
رج�ل ً
ا) ،وبع��د ذلك بدأ ي�برز الرجل
الواح��د والرج�لات م��ن معس��كر
احلس�ين (ع) ،ف��اذا م��ا أخذن��ا به��ذه
الرواي��ة فمعن��ى ذل��ك إن نص��ف
ع��دد جي��ش اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) قد قتل يف الس��اعات األوىل
م��ن الواقع��ة ومل يب��ق منه��م إال
اليسري.
امت��دت ه��ذه امل��دة لغاي��ة ص�لاة
الظه��ر ( )11:50عندم��ا صل��ى
اإلم��ام احلس�ين باملتبق��ي م��ن
أصحاب��ه وأه��ل بيت��ه وبعده��ا بدأت
املعرك��ة م��ن جدي��د ،حت��ى وصلت
املعرك��ة اىل إستش��هاد مجي��ع أه��ل
بيت اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
وأصحاب��ه ،فربزعندئ��ذ بنفس��ه إىل
احل��رب وق��د مح��ل عل��ى اجلي��ش
ث�لاث مح�لات حت��ى استش��هاده
(ع) ،م��ع األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار ان
استش��هاده مل يك��ن بضربة س��يف أو
طعن��ة رمح وإمن��ا  -كما هو معلوم
ومذك��ور يف كت��ب املقات��ل -كان
ضمن تسلس��ل مرحلي بدأً من رميه
باحلج��ر يف جبهت��ه ولغاي��ة احت��زاز
رأس��ه املطهّ��ر وه��ذا كل��ه يتطل��ب
وقتاً.
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أثر العقيلة زينب بنت علي (عليهما السالم)
في فضح الدولة األموية
الدكتور علي عبود نعمة اجلبوري /كلية االمام الكاظم االسالمية اجلامعة

يعد الدور الذي قامت به احلوراء زينب (عليها الس�لام) ،واملهمة اليت أوكلها إليها
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،فاحل��وراء كان��ت متتلك م��ن املؤه�لات واالعداد
الفكري والنفس��ي من أجل أن تنهض بالعبء الرس��الي الكبري ،ولذلك ق ّيمها اإلمام
السجاد عليه السالم بقوله« :أنت حبمد اهلل عاملة غري معلمة ،وفهمة غري مفهمة».
وكم��ا وصفه��ا ال��رواة بأنه��ا كان��ت
حتك��ي ع��ن لس��ان أبيه��ا أم�ير املؤمن�ين،
كم��ا نق��ل عنه��ا ال��رواة أنه��ا مل ت�ترك
ص�لاة اللي��ل حت��ى يف الليل��ة ال�تي قت��ل
فيه��ا اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) أي
يف احلادي عشر من احملرم.
عندم��ا اقرتب��ت القافل��ة م��ن الكوف��ة،
كان��ت عني العقيله زينب وش��قيقتها أم
كلث��وم بن��ت االم��ام عل��ي عليه الس�لام
مليئ��ة بالدموع فقد جعل االمام علي(ع)
الكوف��ة عاصمته ودخلتها الس��يدة زينب
(عليها السالم) مع سيدات البيت العلوي
ّ
وه��ن معززات مكرم��ات ،بينم��ا يدخلنها
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اليوم س��بايا ترافقهم الرؤوس املقطوعة
ألخوته��ا وأه��ل بيته��ا وأتباعه��م ،وب��دال
م��ن أن تس��تقبل ذل��ك اإلس��تقبال ال��ذي
يلي��ق مبق��ام آل بيت الرس��ول (صلى اهلل
عليه وآله) تعرضت لألذى والعنت الذي
راف��ق إج��راءات الوال��ي األم��وي وزبانيته
يف الكوف��ة وبع��ض م��ن أتباعه��م مم��ن
ب��اع دين��ه بدني��اه ،فل��م يكن م��ن العقيلة
زين��ب(ع) إال أن ختاط��ب ه��ؤالء بنف��س
والق��وة البالغ��ة والكرام��ة ال�تي كان
والده��ا االم��ام عل��ي عليه الس�لام يتكلم
به��ا ،وهو ماجعل القوم يدركون عظيم
الفع��ل الذي ارتكبوه حبق آل بيت النبوة،

يقول أحد الرواة واصفا أهل الكوفة بعد
خطب��ة الس��يدة زينب( :ف��واهلل لقد رأيت
الن��اس يومئذ حي��ارى ،كأنهم س��كارى،
يبكون وحيزنون ويتفجعون ويتأس��فون
وقد وضعوا أيديهم يف أفواههم).
بع��د أن وص��ل الركب احلس��يين اىل
الكوف��ة أم��ر اب��ن زي��اد رجال��ه بإحض��ار
الس��بايا إىل بالطه يف صباح اليوم التالي
فدخل��ت العقيل��ة زين��ب(ع) إىل قص��ر
اإلمارة بكرامة مذهلة وكربياء وأخذت
مكانه��ا أمام��ه يف صمت .مم��ا أدهش ابن
عم��ن تك��ون يف حماول��ة
زي��اد فس��أهلا ّ
للتقلي��ل م��ن ش��أنها ،إال أن العقيل��ة

زين��ب(ع) مل تردعلي��ه جب��واب ،ب��ل
ترك��ت ذل��ك اىل إح��دى النس��اء
املرافق��ات هل��ا تقلي ً
ال لش��أن ابن زياد
أمام أتباعه.
نظ��ر اب��ن زي��اد إىل العقيل��ة
َْ
زين��ب(ع) وضح��ك ث��م
قال(:ال ْم ُد
ْ
َ
َ
ل َّالِ��ذي َف َض َح ُكْ��م َو أك��ذ َب
َِّ ِ
أُ ْحدُو َث َت ُك ْ��م) ردت العقيل��ة زينب(ع)
ن��ا ي ْ
جب��رأة وب�لا خ��وف ِ(إ َّ َ
��ح
َف َت ِض ُ
��قَ ،و ي َْك ِ ْ
اس ُ
اج�� ُرَ ،و ُه�� َو
ْال َف ِ
��ذ ُب ال َف ِ
ي َن��ا) فقال ابن زي��اد َ
(ك ْي َف َرأَ ْي ِت
َغ ْ ُ
َّ
��ك )
ُص ْن َ
��ل َب ْي ِت ِ
الل ِبَأ ِخ ِ
��ع ِ
ي��ك َو أَ ْه ِ
(م��ا َرأَ ْي ُ
��ت ِإَّل
ف��ردت علي��ه قائل��ة َ
َُّ
َ
جً
يلَ ،ه ُؤ َل ِء َق ْو ٌم َ
ك َت َب الل َعل ْي ِه ُم
َِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
اج ِع ِه��مَ ،و
ْال َقت��ل ف ََ
�برزوا ِإل َمض ِ
َُّ
َس�� َي ْج َم ُع الل َب ْي َن َ
��ك َو َب ْي َنه ْ
اج
ُ��م َف ُت َح ُّ
ْ
ْ
اص ُ ْ
َو ُ َ
��ن ال َفل ُج ي َْو َم ِئ ٍذ،
ت َ
��مَ ،فان ُظ ْر ِلَ ِ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َث ِك َلت��ك أ ُّم��ك يَا اب َن َم ْر َجا َن َ
��ة ) ،بهذا
املنطق القوي واجهت العقيلة زينب
طاغية الكوفة ووخبته فوقف باهتا
اليع��رف م��اذا يصن��ع س��وى توجي��ه
السباب والشتائم اىل السبايا.
إنتق��ل الرك��ب احلس��يين اىل
بالد الشام ،وكان اجملتمع الشـ��امي
جيه��ل قضي��ة ه��ؤالء األس��ارى
ويظنه��م م��ن اخل��وارج عل��ى وف��ق
الدعاي��ة األموي��ة ال�تي كان��ت
الس��لطة تنش��رها بني الن��اس هناك
ولذل��ك كان اجملتم��ع الش��امي
ي��رى يف قت��ل اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) ي��و م ظفر وانتص��ار ليزيد
ّ
حي��ق للش��اميني أن يتخ��ذوه عي��دا
هلم ،حتى أن سهل بن سعد الساعدي
أح��د صحاب��ة رس��ول اهلل (صلى اهلل
علي��ه وآله) قال عندم��ا رأى مظاهر
الف��رح بالش��ام :هـ��ل إن ألهل الش��ام
عي��داً ال نعرفه؟ إن ه��ذه التصرفات
تع�� ّد نتائج طبيعية لإلعالم األموي
وتس��طيح الوع��ي ال��ذي تع��رض له
ه��ذا اجملتمع ،لذلك ن��رى أن اإلمام
الس��جاد (علي��ه الس�لام) والس��يدة
زينب (عليها السالم) قد ركزا على
التعري��ف مبكانتهم��ا وارتباطهم��ا
بالرس��ول األكرم (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) إذ أنهم��ا فضح��ا يزيد يف مقر
س��لطانه وبين��ا للن��اس ب��أن يزي��د

س��ليل أبناء الطلق��اء الذين أضمروا
العداء لصاحب الرسالة وألهل بيته
م��ن بع��ده من��ذ فت��ح اهلل مك��ة رغما
ع��ن أنفهم ،وما قتل اإلمام احلس�ين
(عليه السالم) إال أخذ لثارات بدرية
وخيربية أضمرها آل أمية للرسول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه)
وعرتته من بعده.
لق��د أوضح��ت العقيل��ة زين��ب
(عليه��ا الس�لام) حقائ��ق ح��اول
اإلع�لام األم��وي طمس��ها وحموه��ا
م��ن ذاك��رة اإلنس��ان املس��لم ،إال أن
السيدة زينب (عليها السالم) أسست
لثقافة إعادة إرتباط اإلنسان املسلم
باحلبل�ين اللذي��ن أك��د عليهم��ا
رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه )
املتمثل�ين (بكت��اب اهلل وعرتت��ه أه��ل
بيته) إذ ركزت على مكانة وأهمية
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام ) ،ث��م
عرض��ت معرفته��ا املتعمقة بالقرآن
وأن أهل البيت (عليهم الس�لام) هم
الق��رآن الناط��ق ،ث��م خلص��ت القيم
واألخالقيات الكامنة وراء كربالء،
داعي��ة اىل مس��ؤولية املس��لمني يف
نص��رة آل بي��ت نبيه��م الن��ه نص��ر
االس�لام ،مبين��ة يف طي��ات خطبتها
ّ
ستحل بيزيد
العواقب الوخيمة اليت
وأتباع��ه جراء مااقرتفته أيديهم من
جرمية شنيعة يف واقعة الطف.
لق��د كان دور الس��يدة زين��ب
(عليه��ا الس�لام) مثال ًي��ا ،إذ أظه��رت
كيف ّ
أن باس��تطاعة املرأة املس��لمة
اجلريئ��ة أن تلع��ب دو ًرا رئيس�� ًيا يف
تعزي��ز التعالي��م اإلس�لامية ،ول��و
عدن��ا اىل خطابه��ا وتأملن��اه عل��ى
ض��وء معطي��ات العل��م احلدي��ث،
جند أنه��ا قد متتعت بكاف��ة عناصر
النج��اح يف خطابه��ا اإلعالم��ي ،إذ
أنـ��ها حـ��ققت الشـ��روط املطل��وب
توافره��ا يف عناص��ر العملي��ة
اإلعالمي��ة الناجح��ة ،فهن��اك تن��وع
يف الرس��ائل ال�تي حاول��ت بثه��ا يف
صف��وف املس��لمني يف كل مرحل��ة
م��ن مراحل مس�يرتها م��ن كربالء
اىل الكوف��ة اىل بالد الش��ام ،فاملتتبع
للخط��اب الزين�بي جي��د أن هن��اك

اختالف��ا يف مضم��ون اخلط��اب
املوج��ه إىل اجملتم��ع الك��ويف ع��ن
ذاك املوج��ه إىل اجملتم��ع الش��امي
الخت�لاف اجملتمع�ين ،لالخت�لاف
يف (املستقبل لرسالتها اإلعالمية)،
كم��ا أن التأث�ير ال��ذي أرادت
إحداث��ه عن��د أه��ل الش��ام خيتل��ف
عن��ه عن��د أه��ل الكوف��ة ،إذ مل ت��رد
حتري��ك اجملتم��ع الش��امي ودفع��ه
اىل الثورة ضد حكامه بقدر رغبتها
بتوعيت��ه ذل��ك اجملتم��ع م��ن أج��ل
فض��ح اخلط��ة اإلعالمي��ة ليزي��د
اليت ش��وهت الثورة احلس��ينية ،أما
خطابه��ا للمجتم��ع الك��ويف فأنه��ا
أرادت حتريكه ودعوته للثورة على
ظاملي��ه وس��اليب حقوق��ه فاعتم��دت
على عملية شحنه عاطفيا.
لق��د حتق��ق للعقيل��ة زين��ب
(عليها الس�لام) ما أرادته وماس��عت
م��ن أجل��ه يف خطاباته��ا يف مراح��ل
س��بيها مؤدية رسالتها على أكمل
وج��ه ال يف الكوف��ة والش��ام حس��ب
وإمنا حتى بعد رجوعها إىل مدينة
جدّه��ا رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) حت��ى أصبحت تش��كل خطرا
كبريا عل��ى الكيان األم��وي برمته
مم��ا دف��ع بالس��لطات األموي��ة إىل
نفيها من بلدها  -ولعلها أول امرأة
تنفى ألس��باب سياس��ية  -ووضعها
عل��ى مقرب��ة م��ن عاصم��ة احلك��م
األم��وي لتك��ون حت��ت الرقاب��ة
املركزية املش��ددة حتى مضت آخر
س�ني حياته��ا الش��ريفة لتدف��ن يف
جوار عاصمة اجلور األموي.
ولك��ن األموي�ين ش��اؤوا ،وأراد
اهلل ش��يئا آخ��ر ،وإرادة اهلل تع��اىل
ه��ي الغالب��ة ،فق��د أراد األموي��ون
إس��كات صوت احلق صوت العقيلة
زين��ب (عليه��ا الس�لام) م��ن خ�لال
إس��تقدامها اىل بالد الشام ووضعها
حت��ت الرقاب��ة اللصيق��ة ،فأصب��ح
قربها مزارا وعنوانا لكل أباة الضيم
عل��ى م��ر التأري��خ م��ن نف��س املكان
ال��ذي أريد له أن يكتم ذلك الصوت
األبي من عاصمة امللك األموي.

خلصت (عليها
السالم) القيم
واألخالقيات
الكامنة وراء
كربالء ،داعية
إىل مسؤولية
املسلمني يف
نصرة آل بيت
نبيهم ..

املتتبع للخطاب
الزينيب جيد َّ
أن
هناك اختالفاً
يف مضمون
املوجه
اخلطاب ّ
إىل اجملتمع
الكويف عن
املوجه إىل
ذاك ّ
اجملتمع الشامي
الختالف
اجملتمعني ..
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وصية اإلمام الرضا ( ) ..
البن شبيب قراءة يف وحدة النص
عليه
السالم

األستاذ أمحد جاسم ثاني /جامعة البصرة

مت ّثل الوصية اليت نقلها الريان بن شبيب عن اإلمام الرضا (عليه السالم) منهجاً
موجزاً ألتباع أهل البيت :يف التعامل مع القضية احلس��ينية وش��عائرها ،الس��يما أن
أيام العزاء والبكاء وجتدد أحزان أهل البيت (عليهم السالم) تتجدد يف شهر احملرم..
وتذك��ر الرواي��ة أن ابن ش��بيب دخل
عل��ى اإلم��ام الرض��ا (علي��ه الس�لام) يف
أول يوم من ش��هر احمل��رم ،ودار احلديث
حول فضل هذا الش��هر وأجر صوم اليوم
األول من��ه ،متهي��داً للدخ��ول يف موضوع
الوصية اليت ختص القضية احلس��ينية،
فجاء يف مستهل الرواية قول ابن شبيب:
((دخل��ت عل��ى الرض��ا (عليه الس�لام) يف
أول ي��وم م��ن احملرم فقال :يا ابن ش��بيب
أصائم أنت؟ قلت :ال ،فقال :إن هذا اليوم
ه��و الي��وم ال��ذي دعا في��ه زكري��ا (عليه
الس�لام) رب��ه عز وج��ل ...فمن ص��ام هذا
الي��وم ثم دع��ا اهلل عز وجل اس��تجاب اهلل
ل��ه كما اس��تجاب اهلل لزكريا)) وكان
قوله (عليه الس�لام) مبثابة املقدمة اليت
متهّ��د لالنتق��ال إىل املوض��وع املرك��زي
للوصي��ة إذ يسرتس��ل يف حديثه فيقول:
((يا ابن شبيب إن احملرم هو الشهر الذي
كان أهل اجلاهلية حي ّرمون فيه الظلم
ْ
عرفت هذه األمة
والقتال حلرمته ،فم��ا
حرم��ة ش��هرها وال حرم��ة نبيه��ا ،لق��د
قتلوا يف هذا الش��هر ذريته وس��بوا نس��اءه
وانتهب��وا ثقل��ه ،ف�لا غف��ر اهلل هل��م ذل��ك
أبداً)).
وأول م��ا يُلفت االنتباه أن النص ابتدأ
بأس��لوب الن��داء ،ال��ذي يُ��راد ب��ه التنبي��ه
وش��د املتلقي لالس��تماع إىل ما س��يصدر
ع��ن مرس��ل الن��ص ،ألهمي��ة األم��ر
وض��رورة إيصال��ه وتأكي��ده ،وقد تكرر
هذا األس��لوب يف كل مقطع من مقاطع
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الن��ص ،وه��و أس��لوب مأل��وف يف وصاي��ا
املعصوم�ين ،كم��ا يف وصي��ة الرس��ول
األك��رم (صلى اهلل علي��ه وآله) ألبي ذر،
ووصي��ة أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
لكمي��ل بن زي��اد ،ووصية اإلم��ام الكاظم
(علي��ه الس�لام) هلش��ام ب��ن احلك��م...
وغريها.
فابت��دأ املقط��ع بالتعري��ف بش��هر
ً
مقارن��ا بني أهل اجلاهلية الذين
احملرم،
كانوا حي ّرمون فيه الظلم والقتال وبني
األمة اإلس�لامية اليت مل تر َع حرمة هذا
الش��هر وال حرمة نبيها (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) بذريته وأهل بيت��ه ،:ففكرة النص
تدور حول ش��هر احمل ّرم وآدابه وش��عائره
وأج��ر املواس�ين واملعزي��ن ومقيم��ي تلك
الش��عائر ،بدلي��ل تركي��ز اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) عل��ى أوىل الش��عائر احلس��ينية
وأبرزه��ا ،أال وه��ي «ظاه��رة الب��كاء»إذ
يق��ول(( :يا ابن ش��بيب إن كن��ت باكياً
��ك للحس�ين ب��ن علي ب��ن أبي
لش��يء َفا ْب ِ
��ح كم��ا يُذب��ح الكب��ش،
طال��ب :فإن��ه ُذ ِب َ
وقت��ل مع��ه م��ن أه��ل بيت��ه مثانية عش��ر
رج�ل ً
ا م��ا هل��م يف األرض ش��بيهون،
ولق��د بكت الس��ماوات الس��بع واألرضون
لقتل��ه)) ،وه��ي ص��ورة تش��بيهية مع�برة
عن بشاعة اجلرمية اليت حّلت بأبي عبد
اهلل وأه��ل بيت��ه وأصحاب��ه؛ لذلك يؤكد
الن��ص ظاهرة الب��كاء من خ�لال اإلخبار
عن بكاء السماوات واألرضني لقتله ،فإذا
كان��ت الس��ماوات واألرضون قد بكت له

فمن األوىل أن تبكيه كل عني ،فال أحد
أح��ق بالب��كاء علي��ه م��ن اإلمام احلس�ين
(عليه السالم).
وق��د يس��تعني الن��ص بفت��ح ناف��ذة
عل��ى ع��امل الغي��ب ،تدعيم��اً وش��حذاً
للنف��وس املهموم��ة املغتم��ة لظل��م أه��ل
البي��تّ ،
وب��ث روح األم��ل بانتظ��ار الفرج
لصاح��ب الث��ار ونستش��ف ذلك م��ن قول
اإلم��ام(( :ولق��د ن��زل إىل األرض م��ن
املالئك��ة أربع��ة آالف لنص��ره فل��م يؤذن
�بر إىل أن
هل��م فه��م عن��د ق�بره ُش َّ
��عث ُغ َّ
يقوم القائم (عليه الس�لام) فيكونون من
أنصاره ،وش��عارهم يا َلثارات احلس�ين))،
فهي بش��ارة ووع��د بإمام منص��ور من آل
حممد ينتظر أمر السماء فيظهر؛ ليمأل
األرض قس��طاً وعد ً
ال ،ويكون ش��عاره (يا
َلثارات احلسني).
ث��م يرس��م النص ش��يئاً من مش��اهد
آيات وأحداث ترتجم
الطف وما تبعها من ٍ
غضب السماء وحزنها لعظم املصاب(( :يا
ب��ن ش��بيب لقد حدثين أبي ع��ن أبيه عن
ج��ده :أنه مل��ا ُقتل جدي احلس�ين صلوات
اهلل علي��ه أمط��رت الس��ماء دم��اً وتراب��اً
أمحر)).
كم��ا ا ّتب��ع الن��ص أس��لوب الرتغيب
وبي��ان عظم��ة األج��ر والث��واب ال��ذي
ينال��ه مقيم��و الع��زاء وحمي��و الش��عائر
احلسـ��ينية(( :ياب��ن ش��بيب إن بكي��ت
عل��ى احلس�ين حتى تص�ير دموعك على
خدي��ك غف��ر اهلل ل��ك كل ذن��ب أذنبت��ه

را ً
قلي�لا كان
را كان أو كب�ي ً
صغ�ي ً
را)) ،ويسرتس��ل يف ترغيب��ه
أو كث�ي ً
ورس��م مع��امل اجل��زاء يف اآلخ��رة
بأسلوب الشرط ،املتضمن احلث على
األعمال املس��تحبة واملوجبة لرضوان
اهلل تع��اىل وني��ل رفي��ع الدرج��ات يف
اجلن��ة ،كاحل��ث عل��ى زي��ارة اإلم��ام
احلسني (عليه الس�لام) ولعن أعدائه
فيق��ول(( :ياب��ن ش��بيب إن س�� ّرك أن
تلق��ى اهلل ع��ز وج��ل وال ذن��ب علي��ك
ف��زر احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،ياب��ن
ش��بيب إن س�� ّرك أن تس��كن الغ��رف
املبني��ة يف اجلن��ة م��ع الن�بي (صل��ى
اهلل علي��ه وآله) فالعن قتلة احلس�ين،
ياب��ن ش��بيب إن س�� ّرك أن يك��ون ل��ك
م��ن الث��واب مث��ل م��ا ملن استش��هد مع
احلس�ين بن علي (عليه السالم) فقل
مت��ى ذكرت��ه :ليت�ني كن��ت معه��م
عظيما)).
فأفوز فو ًزا
ً
فزيارت��ه توج��ب غف��ران الذنوب،
ولع��ن أعدائه يؤدي إىل س��كن الغرف
املبني��ة يف اجلنة م��ع النيب (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) ،وعب��ارة« :ليت�ني كن��ت
عظيم��ا» تؤه��ل
معه��م فأف��وز ف��و ًزا
ً
قائلها ألن يكون له ثواب َم ْن استشهد
م��ع احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،في��ا له
م��ن عط��اء وي��ا له م��ن ك��رم عظيم!
ع�بر عن��ه اإلم��ام بدق��ة عالي��ة
وق��د ّ
عندم��ا اس��تعمل فع��ل الس��روراليت
س��ر َك» يف أربع��ة
وردت بصيغ��ة «إن َّ
مواضع من النص.
إن إحي��اء ش��عائر أه��ل البي��ت
(عليه��م الس�لام) ال تع�ني أنه��ا
مقص��ورة عل��ى األح��زان حس��ب ب��ل
إحي��اء ذكره��م يف األف��راح أيض��ا،
كم��ا ج��اء يف الن��ص(( :ي��ا بن ش��بيب
إن س�� ّرك أن تك��ون معن��ا يف الدرجات
العل��ى م��ن اجلن��ان فاح��زن حلزنن��ا
وأفرح لفرحنا)) .فقد اختزلت عبارة:
«فاح��زن حلزنن��ا وأف��رح لفرحن��ا»
كل الش��عائر ال�تي ت��ؤدي إىل نتيجة
خمتزل��ة أيض��اً« :تك��ون معن��ا يف
الدرجات العلى من اجلنان».
واختت��م النص بتأكيد الوصية:

((وعلي��ك بواليتنا ،فلو أن ً
رجل أحب
حج�� ًرا حلش��ره اهلل ع��ز وج��ل مع��ه
ي��وم القيام��ة)) ،فواليته��م وحبه��م
ه��و الس��بيل للنج��اة والف��وز باجلن��ة،
أحب قوماً ُحش��ر معهم؛ لذا جاء
فم��ن َّ
أس��لوب األم��ر باس��م الفع��ل «علي��ك»
ال��ذي يع�نيْ :
إل��زم ،وموش��حاً بصورة
ُ
ض أن رجالً
��ر َ
فني��ة افرتاضية ،فلو ف ِ
أحب حجراً ُ
حل ِش��ر معه يوم القيامة،
َّ
متس��ك بالع��روة الوثقى
فكي��ف مبن ّ
اليت ال انفصام هلا؟
ومما تقدّم ّ
يتبي أن نص الوصية
ّ
اشتمل على وحدة موضوعية متثلت
بوح��دة الفك��رة واملوض��وع ،تتناس��ب
مقدم��ة الن��ص خبامتت��ه ،إذ ب��دأ
باحلدي��ث ع��ن فضل الي��وم األول من
ه��ذا الش��هر ،وحرمة الش��هر ،واختتم
بثواب َمن يقيم مراسم العزاء والبكاء
وس��ائر الش��عائر احلس��ينية ،كم��ا
ختّل��ل الن��ص بعض العناص��ر الفنية
والبالغي��ة كأدواة رب��ط للن��ص،
ومتاس��ك أجزائ��ه ،كتك��رار ن��داء
املتلق��ي «يا بن ش��بيب» ،وتكرار مجلة
«م ْ
س��ره ،»...واالس��تعانة
الش��رط َ
��ن َّ
ببع��ض الص��ور الغيبي��ة والتارخيي��ة
والفني��ة ،وق��د تتابع��ت وتراصف��ت
وتالقحت لتنتج نصاً قومياً يف ش��كله
ومضمون��ه ،امت��از بطاب��ع احل��زن
والب��كاء ،ليرتك أثره يف نفس املتلقي،
كم��ا قابله طابع الس��رور والس��عادة
األبدي��ة ،والف��وز باجلن��ة والدرج��ات
الرفيعة ملن أحب وواىل والتزم بسفن
النجاة وأئمة اهلدى(عليهم الس�لام)،
وس��ار على نهجه��م وأحي��ا أمرهم يف
األحزان واألفراح.
ّ
ومن جانب آخر فقد حقق النص
رس��الته يف مش��روعية الب��كاء وإقامة
الع��زاء عل��ى س��يد الش��هداء ،ولع��ن
أعدائ��ه ،ب��ل وعدّه��ا م��ن املس��تحبات
ّ
املؤك��دة؛ مل��ا هل��ا م��ن آث��ار يف الدني��ا
واآلخ��رة ،مم��ا يوص��د أب��واب الش��ك
والري��ب ،ويقط��ع داب��ر الق��وم الذي��ن
ظلم��وا آل حمم��د ( صل��ى اهلل علي��ه
وآله )

يا بن شبيب إن
س ّرك أن تكون
معنا يف الدرجات
العلى من اجلنان
فاحزن حلزننا
وأفرح لفرحنا
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المختار بن أبي عبيد الثقفي

عنوان البطولة والوالء

الباحث :حسن العبودي

ولد املختار بن أبي عبيد بن عمرو بن عمري بن ثقيف الثقفي عام هجرة
الرس��ول الكريم (صلى اهلل عليه وآله) اىل املدينة املنورة ،وباملدينة نشأ
وترعرع ،وكان أبوه من مجلة الصحابة ،وبقي بعد استش��هاد أبيه يف
فتوح العراق  -باملدينة املنورة.
كان املخت��ار فت��ى يُع��رف باالنقط��اع اىل بين هاش��م،
ع��رف املخت��ار يف أوس��اط الن��اس بكني��ة (أب��و إس��حق)،
وع َّ
��د من أه��ل الفضل واخل�ير ومن الس��ائرين على نهج
ُ
الرس��ول الكري��م (صلى اهلل عليه وآل��ه )واهل بيته الكرام
(عليهم السالم) ،وقد اشتهرت له يف هذا الطريق مواقف
جليلة وكثرية.
جملة السفري ـ العدد ( ) 52

44

بق��ي املخت��ار يف املدين��ة حت��ى أواخر أي��ام معاوية بن
أب��ي س��فيان ليخرج منها اىل البص��رة ويقيم بها مظهرا
عل��ى امل�لأ ذكراحلس�ين (ع) ،وم��ن البص��رة إجت��ه اىل
الكوف��ة ليس��تقر فيه��ا ،ليعاص��ر هن��اك األح��داث ال�تي
ج��رت يف الكوف��ة بعد هالك معاوية وتس��لط يزيد على
حك��م الدول��ة اإلس�لامية ،وكان أحد املعارض�ين لتلك

احلكوم��ة ووق��ف اىل جان��ب اإلمام
احلس�ين عليه الس�لام ،مس��تضيفا
س��فريه مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه
الس�لام) يف بيت��ه ويف ذل��ك البي��ت
كان إجتم��اع الن��اس للبيع��ة عل��ى
نص��رة دي��ن احل��ق بنص��رة اإلم��ام
احلس�ين (ع) ومل خيرج مس��لم من
دار املخت��اراىل دار هان��ئ ب��ن ع��روة
حتى دخل عبيد اهلل بن زياد الكوفة
واليا عليها من قبل يزيد بن معاوية
متوع��دا اهلها ،فخ��رج اىل دار هانئ
ّ
يتس�تر واصحابه يأتونه فيها س��راً،
وكلفته تلك املواقف القبض عليه
ورميه يف الس��جن وتعرضه لش��تى
أل��وان التعذيب على يد جالدي بين
أمية ،إذ تذك��ر املصادر التأرخيية
أن املخت��ار كان آن��ذاك يف قرية له
خ��ارج الكوفة فبلغه امر مس��لم وان
هان��ئ ب��ن ع��روة ق��د حب��س فاقب��ل
مبوالي��ه فدهش��ه ان وج��د راي��ات
اب��ن زي��اد جت��ول يف الكوف��ة فن��زل
فيه��ا فأخ��ذوه اىل اب��ن زي��اد ،فق��ال
ل��ه (إمن��ا َ
جئ��ت لتنص��ر مس��لم ب��ن
َ
عقيل فضربه فشرت عينه ،وحبسه)
وكان ه��ذا س��بب حبس��ه م��ن قب��ل
إب��ن زي��اد وظ��ل طيل��ة تل��ك امل��دة
وحت��ى إستش��هاد اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) نزي��ل الس��جن يف
الكوفة.
وبعد واقعة الطف األليمة شفع
في��ه عب��داهلل ب��ن عم��ر زوج اخت��ه،
فخ��رج م��ن احلب��س فب��دأ خيط��ط
حلركت��ه يف الطل��ب بث��أر االم��ام
احلس�ين (ع) ويدع��و الن��اس س��راً
لقتل قتلة اإلمام احلسني (ع) فكثر
الناس حوله.
عن��د انته��اء حرك��ة التواب�ين
ورج��وع رفاع��ة بن ش��داد مب��ن معه
م��ن واقعة عني ال��وردة من التوابني
اىل الكوف��ة ،كت��ب ل��ه املختار س��راً
يرح��ب مبقدمه ويعزي��ه بأصحابه
ّ
ويدع��وه إىل نفس��ه فإن��ه قات��ل
اجلباري��ن ،م��ن قتلة آل بي��ت النبوة
أو م��ن قتل��ة أصحاب��ه م��ن التوابني
ومن غريهم.

مل يط��ل املق��ام باملخت��ار بع��د
خروج��ه م��ن احلب��س حت��ى ب��دأ
حبركت��ه وأخذ يتتب��ع قتلة اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) واح��داً
وف��ر مشر بن
بع��د واح��د فيقتلهمَّ ،
ذي اجلوش��ن من��ه فبع��ث يف أث��ره
م��ن يتبع��ه حت��ى قتل��ه ،ث��م بع��ث
جيش��اً بقي��ادة إبراهي��م ب��ن مال��ك
االش�تر (رض) فقت��ل عبي��داهلل ب��ن
زي��اد وه��زم جن��ده يف وقع��ة اخلازر
واس��توىل عل��ى مناط��ق واس��عة يف
تلك النواح��ي ،وبايعه املثنى العبدي
يف البص��رة وبعد ان اس��تقر ابراهيم
ب��ن مالك االش�تر يف اجلزي��رة بعث
عب��د اهلل ابن الزبري أخ��اه مصعبا يف
جي��ش كب�ير لقتال املخت��ار ،وعلى
اثرمعارك متوالية إستطاع مصعب
من الوصول اىل الكوفة وحماصرة
املخت��ار فيه��ا ،وانته��ت املعرك��ة
الفاصل��ة بقت��ل املخت��ار ع��ام  67ه��ـ
يف الكوف��ة خبديع��ة م��ن مصع��ب
عندما ب��ذل األمان جلي��ش املختار،
ورغ��م حتذي��ر املخت��ار جلن��ده م��ن
أن مصعب��ا س��وف ل��ن يف��ي بأمان��ه
إال أن اجلي��ش احملاص��ر ن��زل عل��ى
أم��ان مصعب الذي ب��ان خداعه فور
استس�لام جيش املختارإذ قتل كل
اجليش احملاصر صربا بعد أس��رهم
حت��ى وخبت��ه خالت��ه عائش��ة ع��ن
غ��دره ذاك بقوهل��ا (ل��و كان��وا غنما
ألبيك الستكثرتهم).
بلغت إم��ارة املختارعل��ى الكوفة
س��نة ونص��ف وكان عم��ره ي��وم
استش��هد س��بعاً وستني س��نة وقربه
الي��وم جب��وار ق�بر مس��لم ب��ن عقيل
(علي��ه الس�لام) ويع�� ّد من��اراً وقدوة
ل��كل املس��لمني وج��زا ًء مب��ا ق��دم إذ
كان س��يفا ّ
سلط ُه اهلل على الظلمة
ممن أس��هم يف قتل اإلمام احلس�ين
(ع) واعان عليه حتى افناهم وألجل
ذلك رفع اهلل (عزوجل) قربه وجعله
مالذاً للزائرين.
أم��ا م��ا قي��ل حبق��ه وم��ن ترح��م
علي��ه ،فق��د روي عن اب��ن عباس انه
مل��ا قتل املخت��ار على ي��د مصعب بن

الزب�ير وجيء برأس��ه اىل عبد اهلل
ب��ن الزب�ير يف مك��ة ،دع��ا عب��داهلل
ب��ن عب��اس وقال ل��ه :ياب��ن عباس
ان��ه قد قتل اهلل الك��ذاب ،فقال ابن
عب��اس :رح��م اهلل املخت��ار وكان
رج ً
ال حمباً لنا عارفاً حبقنا ،وامنا
ً
خرج بسيفه طالبا بدمائنا ،وليس
جزاؤه م ّنا ان نسميه كذاباً
وأم��ا آل بيت املصطفى (عليهم
السالم) فاستبشروا بثورة املختار
(رض) وطل��ب الث��أر لقتلة اإلمام
احلسني (ع) .إذ جاءت رسل الكوفة
اىل حمم��د بن احلنفية تستفس��ر
منه ان كان هو الذي بعث املختار
ليأخ��ذ بالث��أر فأجابه��م بتله��ف
الضم��آن اىل ذلك ،وقال :وددت ان
اهلل انتصر لنا مبن ش��اء ويف ذروة
انتصارات��ه بع��ث املخت��ار ب��رأس
اب��ن زياد اىل االم��ام زين العابدين
(علي��ه الس�لام) فاس��تهل وجه��ه
فرح��اً ،وأظه��ر الس��رور ،وف�� ّرق
اهلدايا على اهل املدينة ،حتى قيل
ُر ضاحكاً
ان زين العابدين (ع) مل ي َ
ق��ط بعد واقع��ة الطف اال يف ذلك
اليوم.
أما عدم اتصاله املباشر باإلمام
الس��جاد (ع) فيع��ود ذل��ك اىل ان
االم��ام (ع) كان يف تقي��ة مكثف��ة
بع��د واقع��ة الط��ف ومقت��ل أبي��ه
وأخوت��ه وأه��ل بيت��ه ول��و اتص��ل
باملخت��ار بصورة مباش��رة ألبلغت
عيون الس��لطة األموية يف املدينة
ح��كام ب�ني أمي��ة فيعدون��ه ثائ��را
حمرضا على حكمهم.
أم��ا اإلم��ام الص��ادق علي��ه
ترح��م علي��ه ثالث��ا
الس�لام فق��د ّ
ي��وم جاءه إبن املختار ش��اكيا من
ش��تم الن��اس وتعرضه��م بالس��وء
ألبيه فنه��ى اإلمام الص��ادق عليه
الس�لام ع��ن ش��تمه أو التع��رض
بالسوء لذكره وختم قوله (رحم
اهلل املختار ،رحم اهلل املختار ،رحم
اهلل املخت��ار ) ،فس�لام على املختار
يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث
حياً.

بعث املختار
برأس ابن
زياد إىل
اإلمام زين
العابدين
(عليه السالم)
ّ
فاستهل
وجهه فرحاً،
وأظهر
السرور،
وف ّرق اهلدايا
على أهل
املدينة..
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ُم ِّصرت الكوفة س��نة ( 17هـ  638 -م) وأصبحت الكوفة منذ ذلك الوقت مركزاً
للجذب الفكري فض ً
ال عن كونها كانت معسكراً للجند ،وقد سكن الكوفة
منذ تأسيس��ها عدد كبري من خّلص ش��يعة أهل البيت (عليهم السالم)
ولع��ل م��ن أب��رز ه��ؤالء الصحاب��ي الكب�ير صعصع��ة ب��ن صوحان
العب��دي ،ال��ذي عدّه ابن س��عد يف طبقاته م��ن الطبقة االوىل
م��ن الكوفي�ين ممن دخ��ل الكوفة م��ع االمام عل��ي عليه
الس�لام ،وش��هد مع��ه كل مش��اهده يف اجلم��ل
ا وحام�ل ً
وصف�ين والنه��روان ،مقات�ل ً
ا رايت��ه
وقتل أخواه زيــد وســـيحان يوم اجلمـــل

مواقف خالدة..
صعصعة بن صوحان
انموذج ًا
مهدي صاحل معلة

قال فيه اإلمام الصادق (عليه السالم):
( م��ا كان م��ع ام�ير املومنني عليه الس�لام
م��ن يعرف حق��ه إال صعصع��ة وأصحابه)،
روى ع��ن امري املؤمنني عل��ي ابن أبي طالب
(علي��ه الس�لام) ،وع��ن عب��د اهلل ب��ن عب��اس،
روى عنه عامر الشعيب ،وعبد اهلل بن بريدة،
واب��و اس��حاق عم��ر ب��ن عب��د اهلل الس��بيعي،
وصعصع��ة ه��و م��ن روى لعهد مالك االش�تر
(رض).
ورد يف اخل�بر َّ
أن عم��ر ب��ن اخلط��اب ح�ين
قس��م ما ً
ال كان ق��د ورده وفضل��ت منه فضلة
فاختلف��وا فيه��ا فق��ام عم��ر خطيب��ا وق��ال :ايها
الن��اس قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس؟
فق��ام صعصع��ة وه��و غ�لام وق��ال :امن��ا تش��اور
الن��اس فيم��ا مل ين��زل في��ه الق��رآن فأما م��ا نزل
ب��ه القران فضع��ه يف مواضعه اليت وضعه اهلل عز
وجل فيها فقال صدقت وقسم املال بني املسلمني،
ويف رواية أخرى أنه قال لعثمان أيام خروج الناس
عليه (ملت فمالت أمتك اعتدل تعتدل أمتك).
ول��ه موق��ف ثال��ث م��ع الس��يدة عائش��ة عن��د
خروجه��ا اىل ح��رب اجلم��ل إذ كتبت ل��ه حترضه
أما
عل��ى ترك القتال ول��زوم بيته ،فأجابه��ا قائالّ ( :
بعد ،فقد أتان��ي كتابك أيّتها ُ
تأمريين فيه مبا
األمُّ ،
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أم��رك اهلل تعاىل به من لزوم البيت
وت��رك اجله��اد ،لقول��ه تع��اىل ( :يَ��ا
ب َل ْس ُ َّ
ت َ
كَأ َحد ِّم َن ِّ
ِن َسا َء َّ
الن َسا ِء
الن ِ ِّ
ْ
ْ
ِإ ِن َّات َقُْيَّ�تن َف�لا َت َض ْع َ
��ن ِبال َق ْ��و ِل
ْ
��ع َّال ِذي ِف َق ْل ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُقل َن
َف َي ْط َم َ
َق ْ��و ً
ال َّم ْع ُرو ًفا * َو َق ْر َن ِف ُب ُيو ِت ُك َّن )،
وتفعل�ين أنت ما أمرن��ي اهلل به من
اجله��اد ،وهذا عجي��ب ،...فا ّتقي اهلل
أيّتها ُ
األمّ ،وارجعي إىل البيت الذي
أم��رك رس��ول اهلل ( صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم ) بلزومه ،فإ ّن��ي يف أثر
علي ( عليه
كتاب��ي هذا خارج حنو ٍّ
السالم ) للبيعة اليت يف عنقي ).
أم��ا موقف��ه م��ن معاوي��ة فه��و
القائ��ل عل��ى املن�بر حني طل��ب منه
معاوي��ة أن يلع��ن عليا فق��ال ( :أيها
الن��اس أتيتك��م م��ن عند رج��ل قدم
ش��ره وآخ��ر خ�يره وان��ه أمرن��ي ان
الع��ن علي��ا فالعنوه لعن��ه اهلل فضج
الن��اس يف املس��جد بآم�ين ...فلم��ا
خ�بر معاوي��ة ق��ال :ال واهلل ماعن��ى
غ�يري ،أخرج��وه ال يس��اكنين يف
بلد فأخرجوه).
وكت��ب معاوي��ة اىل زي��اد ب��ن
أبي��ه يف الكوف��ة يف صعصع��ة أن
(أقم��ه للن��اس وأم��ره أن يلعن عليا
عليه السالم ،فإن مل يفعل ،فاقتله.
فأخ�بره زي��اد مب��ا أم��ره ب��ه في��ه
وأقامه للن��اس .فصعد املنرب فحمد
اهلل وأثن��ى عليه وصل��ى على النيب
صل��ى اهلل علي��ه وآله ،ثم ق��ال :أيها
الن��اس إن معاوي��ة أمرن��ي أن ألعن
عليا فالعنوه لعنه اهلل ،ونزل).
أم��ا مواقف��ه م��ع أم�ير املؤمن�ين
فه��ي أكث��ر م��ن أن تع�� ّد فق��د ورد
أنه ق��ال يوم تولي��ه اخلالفة( :واهلل
يا امري املؤمنني ،لقد زينت اخلالفة
وم��ا زانت��ك ،ورفعته��ا وم��ا رفعتك،
وهلي اليك اح��وج منك اليها) ،وفيه
ق��ال أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام):
(يرمح��ك اهلل ،فلق��د كنت خفيف
املؤونة ،كث�ير املعونة) ،وصعصعة
ه��و من نق��ل لنا قول أم�ير املؤمنني
ألبي األس��ود الدؤل��ي( :إن األعاجم
ق��د دخل��ت يف الدين كاف��ة ،فضع
للن��اس ش��يئاً يس��تدلون ب��ه عل��ى

ص�لاح ألس��نتهم ،فرس��م ل��ه الرفع
والنصب واخلفض ).
وه��و الواص��ف حال عل��ي (عليه
الس�لام ملعاوي��ة عندم��ا س��أله عن��ه
فق��ال( :كان فين��ا كأحدن��ا ،ل�ين
جانب ،وشدة تواضع ،وسهولة قياد،
وكنا نهابه مهابة األس�ير املربوط
للسياف الواقف على رأسه).
وق��د وق��ف صعصع��ة ي��وم دفن
أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) على
الق�بر ،ووض��ع إح��دى يدي��ه عل��ى
ف��ؤاده واألخرى قد أخ��ذ بها الرتاب
ضاربا به رأس��ه ،ثم قال( :هنيئاً لك
ي��ا أبا احلس��ن ،فلقد ط��اب مولدك،
وق��وي ص�برك ،وعظ��م جه��ادك،
وظفرت برأي��ك ،ورحبت جتارتك،
وقدم��ت عل��ى خالق��ك ،فتلق��اك
اهلل ببش��ارته ،وحفت��ك مالئكت��ه،
واس��تقررت يف ج��وار املصطف��ى،
فأكرم��ك اهلل جب��واره ،وحلق��ت
بدرج��ة أخي��ك املصطفى ،وش��ربت
بكأس��ه األوفى ،فاس��أل اهلل أن مين
علين��ا باقتفائن��ا أث��رك والعم��ل
بس�يرتك ،وامل��واالة ألوليائ��ك،
واملع��اداة ألعدائك ،وأن حيش��رنا يف
زم��رة أوليائك ،فقد نلت ما مل ينله
أح��د ،وأدركت ما مل يدركه أحد،
وجاه��دت يف س��بيل رب��ك بني يدي
أخيك املصطفى حق جهاده ،وقمت
بدي��ن اهلل ح��ق القيام ،حت��ى أقمت
الس��نن ،وأب��رت الف�تن واس��تقام
االس�لام ،وانتظ��م االمي��ان ،فعليك
م�ني أفض��ل الص�لاة والس�لام ،بك
اش��تد ظه��ر املؤمن�ين ،واتضح��ت
أعالم الس��بل ،وأقيمت الس��نن ،وما
مج��ع الح��د مناقب��ك وخصال��ك،
س��بقت إىل إجاب��ة الن�بي صلى اهلل
علي��ه وآله مقدما مؤثراً ،وس��ارعت
إىل نصرت��ه ،ووقيت��ه بنفس��ك،
ورميت س��يفك ذا الفقار يف مواطن
اخل��وف واحل��ذر ،قص��م اهلل ب��ك
[كل جب��ار عني��د ،وذل ب��ك ] كل
ذي بأس ش��ديد وه��دم بك حصون
أه��ل الش��رك والكف��ر والع��دوان
والردى ،وقتل بك أهل الضالل من
الع��دى ،فهنيئا لك يا أمري املؤمنني،

كن��ت أق��رب الن��اس م��ن رس��ول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه قرب��ا
وأوهل��م س��لما ،وأكثره��م علم��ا
وفهم��ا ،فهنيئ��ا ل��ك يا أبا احلس��ن،
لق��د ش��رف اهلل مقام��ك وكن��ت
أق��رب الناس إىل رس��ول اهلل صلى
اهلل علي��ه وآل��ه نس��با ،وأوهل��م
إس�لاما ،وأوفاهم يقينا ،وأش��دهم
قلب��ا ،وأبذهل��م لنفس��ه جماه��دا،
وأعظمه��م يف اخل�ير نصيب��ا ،ف�لا
حرمن��ا اهلل أجرك وال أذلنا بعدك،
ف��واهلل لق��د كانت حيات��ك مفاتح
للخ�ير ومغال��ق للش��ر ،وإن يومك
هذا مفتاح كل ش��ر ومغالق كل
خ�ير ،ول��و أن الن��اس قبل��وا من��ك
ألكل��وا م��ن فوقه��م وم��ن حت��ت
أرجله��م ،ولكنهم آثروا الدنيا على
اآلخرة ).
استش��هد االم��ام ام�ير املؤمن�ين
علي��ه الس�لام ليل��ة احل��ادي
والعش��رين م��ن ش��هر رمض��ان يف
السنة االربعني من اهلجرة النبوية
الش��ريفة ،وتس��لم االم��ام احلس��ن
(علي��ه الس�لام) قي��ادة الدول��ة
اإلسالمية بعد وفاة ابيه  ،وكانت
االوض��اع السياس��ية واالجتماعية
كلها يف غري صاحله ،فاالكثرية
الس��احقة م��ن الرؤس��اء والق��ادة
العس��كريني كان��ت اجتاهاته��م
وميوهلم سرا وعالنية مع معاوية
بن ابي س��فيان فق��د غزاهم بذهبه
واسرتقهم بأمواله.
بعد تول��ي معاوية حكم الدولة
اإلس�لامية نف��ى وهج��ر أع��داداً
هائل��ة م��ن حم�بي أه��ل البي��ت
(عليهم الس�لام) وكان صعصعة
منهم إذ مت نفيه إىل البحرين ويف
رواي��ة اخ��رى اىل اجلزي��رة وم��ات
هن��اك س��نة 56ه��ـ وقيل س��نة 60هـ
عن عمر بلغ  70عاما.
لق��د ت��رك صعصع��ة الكوف��ة
ولك��ن مل تذه��ب آث��اره اخلال��دة
فيه��ا ،وم��ن تل��ك اآلث��ار مس��جد
صعصع��ة ب��ن صوح��ان ،وه��و احد
املساجد املباركة يف الكوفة.

قال صعصعة (رض)
يوم تولي علي (ع)
اخلالفة:

واهلل يا أمري
املؤمنني،
لقد زينت
اخلالفة
وما زانتك،
ورفعتها وما
ل َي
رفعتكَ ،و َ ِ
َ
إليك أحوج
منك إليها..
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جهود الشيخ محمد جواد البالغي
في علم مقارنة األديان
أ.د .ثائر عباس النصراوي /جامعة الكوفة

بع��د التحوالت اليت طرأت عل��ى أوربا إثر الثورة الصناعية وازدياد
التعل��ق باحلي��اة املادي��ة يف الغ��رب ،ونتيج��ة البتعادهم ع��ن احلياة
الديني��ة إث��ر بعض النظري��ات الفلس��فية ،أصبحت أورب��ا وأمريكا
مالذاً للماديني وامللحدين بعد أن كانتا زاهيتني بالديانة اإلهلية..
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إذ أن التدي��ن والرج��وع اىل اهلل تع��اىل وتوحي��ده ه��و
املهم واألوىل ،أما التدين بالنبوات اخلصوصية ،فهو أمر
ثان��وي ،وعلى ذلك فقد تصدى عدد من علماء اإلس�لام
لص��د هذا التي��ار اإلحلادي الذي بدأ ينح��در حنو العامل
اإلس�لامي ،فضال ع��ن جهودهم للوق��وف ضد احلمالت
التبش�يرية ال�تي ب��دأت وكأنه��ا قواف��ل إلفس��اد العقول
والقل��وب وتش��ويه عقيدة اإلس�لام أو س��لبها من صدور
الش��باب كما ق��ال أحد املستش��رقني الفرنس��يني(( :إننا
أن أخفقنا يف تنصري ش��باب املس��لمني فحسبنا زرع بذور
الشكوك يف عقيدتهم وإفساد قلوبهم حنو القرآن)).
ف��كان يف مقدم��ة الذي��ن ن��ذروا أنفس��هم لص��د ه��ذه
التي��ارات ض��د اإلس�لام ،الع��امل املصل��ح املرح��وم مج��ال
الدي��ن األفغان��ي وتالمذته األحرار وعلى رأس��هم مفيت
الدي��ار املصري��ة الش��يخ حممد عب��ده ومن خت��رج عليه
م��ن أف��ذاذ رج��ال العل��م واملفكرين ،وم��ن آث��ار األفغاني
يف مكافح��ة اإلحل��اد كتاب��ه املش��هور ((يف ال��رد عل��ى
الدهري�ين)) وتبعه تلميذه الش��يخ حمم��د عبده يف صد
هج��وم املستش��رقني ومحالته��م عل��ى رس��ول اإلس�لام
((صلى اهلل عليه وآله وس��لم)) وش��ريعة الق��رآن الكريم
يف كتاب��ه ((اإلس�لام وال��رد عل��ى منتقدي��ه)) وكتاب��ه
((العروة الوثقى)).
أما يف العراق فقد أنفرد بالكفاح ضد املبشرين الشيخ
حمم��د ج��واد البالغ��ي ،إذ يق��ول يف ه��ذا اجمل��ال ((فأني
يف ه��ذه الس��نني وج��دت ج�� ّد املبش��رين م��ن النص��ارى
واجتهاده��م بالدع��وة ونش��ر الكت��ب يف مجي��ع النواح��ي
مس��تمدين م��ن نش��اط أمتهم يف ب��ذل األم��وال الطائلة
يف ه��ذا الس��بيل ،فحداني ح��ب العل��م إىل النظر يف هذه
الدع��وة وه��ذه الكت��ب املنث��ورة كقط��ر املطر لك��ي أرى
قيمتها يف هذا اجل ّد وذاك النشاط)).
وه��ذا ه��و ال��ذي دفع��ه إىل الكتاب��ة إلزالة أث��ار الكفر
واإلحل��اد وبعد أن ّ
عي ال��داء من خالل النظر والتقصي
مب��ا ه��و موج��ود يف الديانت�ين اليهودي��ة واملس��يحية من
مغالط��ات أدت إىل ابتع��اد الن��اس عنه��ا وااللتج��اء إىل
مذاهب أحلادية غري دينية ،فش��جع ذلك الشيخ البالغي
عل��ى عرض ما هو خمالف للعقل وجعله امليزان الفصل
وجعل اإلنصاف وس�لامة التحقيق واالستقامة السبيل
املرش��د إىل اهل��دى ،إذ يق��ول يف ذل��ك (( :وحصل لي من
كت��ب املبش��رين كت��اب اهلداي��ة مبجلدات��ه األربع��ة
املطبوع��ة يف مص��ر مبعرف��ة املرس��لني األمري��كان كما
هو مكتوب عليها ،وكتاب هاشم العربي ،وكتاب رحلة
الغري��ب بن العجيب ،وكتاب مثرة األماني ،وحصل لي
معه��ا كتب العهدين وهي كتب العه��د القديم والعهد
اجلدي��د ال�تي ينس��بها اليه��ود والنص��ارى إىل الوح��ي
اإلهل��ي والنبوات فأخذت بكلتا يدي التحقيق واألنصاف
فتصفح��ت كت��ب املبش��رين وأمعن��ت النظ��ر يف كت��ب
العهدي��ن م��رة بع��د م��رة فأعرتض�ني م��ن ذل��ك مواقف

موحش��ة ومناظ��ر مدهش��ة فبعث�ني ح��ب اخلري للبش��ر
والتش��رف خبدمة اهلدى واالستقامة على أن أجرد من
تلك املواقف واملناظر كتباً خدمة لطاليب اإلطالع)).
ويضي��ف يف ذات اجمل��ال قائ�لا  (( :فإن��ي وقف��ت على
كت��اب عرب��ي طبع��ه بس��نة أل��ف ومثامنائ��ة وأح��دى
وتسعني ميالدي ومل تذكر  -كما هو املعتاد  -مطبعته
وال حملها وال صاحبها ،عنوانه أنه تعريب هاشم العربي
نزي��ل بالد األفرنج حالي��اً عن اللغة األنكليزية ملقالة يف
اإلس�لام لرج��ل ترمج��ه املع��رب بأن��ه ((جرجي��س صال
االنكلي��زي)) مولداً ومنش��أ ..ثم وقف��ت على كتاب أخر
أس��تعري له أس��م اهلداية قد تكلف فيه الرد على كتابّي
((أظهار احلق)) و ((السيف احلميدي)) فوجدت الكتابني
األول�ين  -أي اهلداي��ة وكت��اب تعري��ب هاش��م العربي -
عل��ى طريق��ة ينكرها ش��رع التحقي��ق يف البحث واألدب
يف ال��كالم واألمانة يف البيان وال يرتضيها خدام املعارف
احملافظون على فضلهم ورواج بضاعتهم املتحذرون من
وبال االنتقاد ووصمة ظهور الزيف والزيغ)).
وعلى ذلك فإن الشيخ فعل كل ما فعل وقام مبا قام
طلب��اً ملرض��اة اهلل تعاىل وخدمة لدين��ه ومبدئه املقدس،
فرأى س��يل الدعايات من كل حدب وصوب تتدفق إىل
البالد اإلس�لامية وجترف الش��باب الذين ضعفت فيهم
روح األميان باهلل تعاىل وقواهم منهارة أمام املستعمرين
الذي��ن عملوا على ابعاد اإلس�لام ومفاهيم��ه العالية عن
املس��لمني فأصب��ح املس��لمون ينظ��رون إىل دينهم ش��زراً
معتقدي��ن  -والعي��اذ ب��اهلل  -أن كل ش��ر ّ
حي��ل بهم إمنا
يتأت��ى من وراء إس�لامهم وكل خري س��يحصلون عليه
إمن��ا يكون م��ن وراء املب��اديء اليت يريدها املس��تعمر من
خالل أساليبه يف جذب الشباب املسلم.
لذا نذر البالغي نفس��ه وحياته للدفاع عن املقدس��ات
اإلس�لامية وص��د املس��تعمر وأذناب��ه عن توس��يع نفوذه
يف صف��وف املس��لمني ،وم��ن كان يق��وم به��ذه األعم��ال
ف�لا يهمه إذا مدحه الناس أو ذم��وه ومل يلتفت إىل هذه
األش��ياء االعتباري��ة الفارغة اليت ال قيم��ة هلا إمام ثواب
اهلل ورضاه.
ل��ذا يق��ول  -بع��د ذك��ر الزي��غ ال��ذي ج��اء يف كت��ب
أصح��اب األدي��ان األخ��رى (( -وق��د أحببت أن أش�ير إىل
بع��ض م��ا فيه��ا  -أي الكتب  -مما حاد ع��ن األمانة أو تاه
يف الغفل��ة خدمة مين للمع��ارف وإحقاقاً للحق وانتقاداً
للزيف ليثين من يريد الكتابة من مجاح تعصبه ويأخذ
م��ن م��زال األقدام وعثرات األقالم بي��د قلمه ،وقد آثرت
أن أجع��ل ذل��ك م��ن خالل ما ه��و األمثل بنا ،ب��ل الواجب
علينا من اإلرش��اد إىل سبيل اهلدى ودين احلق وخالص
األميان وحقيقة العرفان)).
فالش��يخ البالغي دافع عن تلك املبادىء خدمة للدين
وإع�لاء لكلم��ة الدي��ن ال ملصلح��ة ش��خصية أو منفع��ة
مادية وهذه مسة العلماء.

نذر البالغي
نفسه وحياته
للدفاع عن
املقدسات
اإلسالمية
وص ّد
املستعمر
وأذنابه عن
توسيع نفوذه
يف صفوف
املسلمني ..
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الشيخ امحد الوائلي
ووالده الشيخ
حسون الوائلي
(رمحهما اهلل)

من ذكريات الدكتورالشيخ الوائلي..

يف اهمية االخالص للمجالس احلسينية املباركة..
إعداد :مدير التحرير

نقل االستاذ الفاضل الشيخ حسني الشاكري (رمحه اهلل تعاىل) يف كتابه املوسوم
(ذكريات��ي) ق��ال :حدث�ني الدكت��ور اخلطي��ب الش��يخ امح��د الوائل��ي عندما كنا
قص��ة (غريبة) مسعها من املرح��وم والده ال��ذي كان خطيباً انقلها
يف الع��راق ع��ن
ٍ
باملعن��ى حس��بما رس��خ بذه�ني ،ق��ال :عندما خترج��ت من كلي��ة الفق��ه يف النجف
االش��رف ،ومس��ع والدي بذل��ك ،ظن أني بعد اس��تالمي لش��هادة التخرج س��التحق
بسلك التعليم ،أو رمبا التحق جبهاز الدولة وأترك املنرب واخلطابة.
ويف ي��وم م��ن االي��ام اس��تدعاني وال��دي
اىل غرفت��ه وانف��رد بي ،وق��ال لي باحلرف
الواح��د :أمح��د مسع��ت ان��ك خترج��ت من
كلي��ة الفق��ه وتري��د االلتح��اق بس��لك
التعليم وترتك اخلطابة واملنرب.
وقب��ل أن اجيب��ه بالنف��ي ،قاطعين وقال
امس��ع ي��ا امح��د س��أحدثك به��ذا احلدي��ث
إلي جي��دا :كان يف مدينة احللة
فاس��تمع َّ
تاج��ر ميس��ور ((أظ��ن كان امس��ه احل��اج
حمم��د)) يقي��م كل س��نة يف العش��رة
االوىل م��ن حم��رم احل��رام جمل��س ع��زاء
لس��يد الش��هداء علي��ه الس�لام ،وكان
خطيب��ه مع ّين��اً ،وم��ن ع��ادة ه��ذا اخلطيب
انه كان عندما يزور االمام احلس�ين عليه
الس�لام يوم عرفة وعيد االضحى بكربالء
جيع��ل طريق��ه عل��ى احلل��ة ليثب��ت موعد
اجملل��س وليؤك��ده حت��ى ال يفوته املوس��م
وحيرم املستمعني من خطابه ،مرت سنون
عل��ى ه��ذه احلال��ة وه��ي مس��تمرة وكان
يتقاض��ى م��ن ه��ذا التاج��ر عش��ر ل�يرات
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ذهب عن جملس��ه .ويف احدى السنني وجد
اخلطي��ب ذل��ك التاج��ر مغموم��اً مهموم��اً،
وليس على ما كان يعهده فيه من طالقة
الوج��ه و البشاش��ة ،وقد اعت��ذر التاجر منه
ع��ن إقام��ة جملس الع��زاء يف هذه الس��نة,
وملا استفس��ر من التاجر عن الس��بب امتنع
ع��ن اجابته ،ف��أحل عليه اش��د اإلحلاح حتى
علم الس��بب وهو تده��ور وضعه املالي ،عند
ذلك س��أله اخلطيب عن مق��دار املبلغ ،فما
كان م��ن اخلطي��ب إال أن يدف��ع املبلغ من
جيب��ه إىل التاجر وق��ال له خذ هذه قرضة
حس��نة واصرفها على اجملل��س ،وال تقطع
ه��ذه العادة ،وأض��ف اليها م��ا أتقاضاه عن
اخلطاب��ة يف جملس��ك ،حت��ى يوس��ع اهلل
عليك.
اس��تلم التاج��ر املبل��غ وأق��ام اجملل��س
كالع��ادة واس��تمر احل��ال مخ��س س��نني
متوالي��ة ،والش��يخ اخلطي��ب يدف��ع
مصاريف اجمللس فضال عن عدم تقاضيه
أجور اخلطابة ،ويف الس��نة السادسة وقبل

تش��رفه بزيارة س��يد الشهداء يف يوم عرفة
والعيد ،جعل طريقه كالعادة على مدينة
احللة وكان قد مسع أن التاجر حتس��نت
ام��وره املالي��ة ،ومل��ا زاره قال ل��ه :مسعت ان
أم��ورك حتس��نت ه��ذه الس��نة وهلل احلمد،
وآمل أن تسدد لي طليب.
قال التاجر نعم ،وكم مقدار طلبك؟
قال :مائة لرية ذهب عن مخس سنوات.
فأخ��رج التاج��ر ورقة وكتب الرس��الة
وه��ي احلوال��ة وق��ال ل��ه :عندم��ا نص��ل
كرب�لاء ون��زور س��يد الش��هداء أدف��ع ل��ك
هذه احلوالة وستستلم طلبك.
قال اخلطيب :أخذت احلوالة ووضعتها
يف جي�بي ومل افتحه��ا ،ومل أس��أله على من
احلوال��ة أو ممن اس��تلم املبلغ ،وظننت انها
عل��ى اح��د التج��ار او الصراف�ين ،والب��د ان
عنوانه مكتوب عليها.
وصل��ت كرب�لاء ونزل��ت كعادت��ي يف
ذل��ك البيت ال��ذي انزل فيه دائماً وتش��رف
علي��ه ام��رأة عج��وز ختدم�ني وتصن��ع لي

الطع��ام ،فدفعت هلا ما معي من النقود
وقل��ت هلا :اصنع��ي لنا طعام��اً ،وابقيت
ش��يئاً يس�يراً ملص��ريف اخل��اص ،وبع��د
االنته��اء م��ن الزي��ارة وع��ودة معظ��م
ال��زوار اىل اهاليه��م ،اخربت�ني امل��رأة
بأنته��اء املبل��غ ال��ذي عنده��ا ،فقل��ت
هل��ا الي��وم اس��تلم احلوال��ة وادف��ع ل��ك
حسابك.
اخرج��ت احلوالة م��ن جييب الطلع
عل��ى العن��وان وانا مطمئن من اس��تالم
مبل��غ احلوال��ة عن��د ابرازه��ا للمح��ول
عليه ،وقرأتها فإذا مكتوب فيها س��يدي
حبي��ب ب��ن مظاه��ر ادف��ع اىل الش��يخ
الفالن��ي ،مبل��غ مائ��ة لرية ذه��ب طلبه
علينا.
ق��ال :مل��ا قرأتها اس��قط م��ا يف يدي،
وبقي��ت وامج��اً متح�يراً م��اذا اصن��ع،
وق��د نف��د كل ما عن��دي فخرجت من
البيت التمس بعض من اعرفه من اهل
النج��ف او احلل��ة حتى اس��تقرض منه
م��ا يكفي�ني للع��ودة اىل اهلي فل��م اجد
اح��داً اب��داً وكأمن��ا االرض ابتلعته��م،
وبقي��ت كل ذل��ك النه��ار اج��وب
الش��وارع و احلرم لعلي اعثر على احد،
وبقي��ت ذل��ك الي��وم طاوياً م��ن الطعام
والس��جاير ،وصاحب��ة البي��ت تطالب�ني
بأجور السكن و اخلدمة.
ويف الي��وم الثاني اخرجت من جييب
س��اعيت و اعطيتها اىل ال��دالل ليبيعها،
فأخذه��ا ودار به��ا عل��ى االس��واق،
وعرضه��ا عل��ى اصح��اب احمل��ال اىل
املغ��رب فل��م جي��د م��ن يش�تريها حت��ى
ولو بنصف او رب��ع قيمتها وبقيت تلك
الليل��ة و النه��ار طاوي��اً وب��دون طع��ام
وضاقت ب��ي االرض مبا رحبت وبقيت
على هذه احلالة.
ويف فج��ر الي��وم الثال��ث واحلدي��ث
ال ي��زال للش��يخ اخلطي��ب خرج��ت
قب��ل الفج��ر لزي��ارة االم��ام يف احل��رم
الش��ريف ،وبع��د ص�لاة الفج��ر وامتام
الزي��ارة خرج��ت م��ن احل��رم الش��ريف
بطريق��ي اىل البي��ت وكان الوق��ت ال
ي��زال مظلم��اً ،فجاءن��ي رج��ل وان��ا يف
الصح��ن الش��ريف ونادان��ي بأمس��ي،
وق��ال :عندن��ا جمل��س ع��زاء واري��دك
فرحبت وقلت له :نعم ،بكل رغبة ،قال:
اتبعين ،فتبعته وهو ميشي بسرعة وانا

اركض خلفه ،وقلت يف نفسي حتى لو
حصل��ت على فنجان ش��اي او س��يجارة
فتلك نعمة من اهلل وله احلمد.
اجتزن��ا املخي��م وس��رنا باجت��اه ق�بر
احل��ر الرياح��ي ،وحن��ن بني البس��اتني،
ودخل الرجل اىل احد البساتني فتبعته،
وكان باب��ه م��ن جذوع النخل ،فمش��ى
مس��افة يف داخ��ل البس��تان وان��ا خلف��ه،
ودخلن��ا بس��تاناً آخ��ر(( ،وبين��ا ان��ا داخل
البس��تان االول و الثان��ي ش��اهدت عل��ى
جان�بي الطري��ق الكث�ير م��ن االش��جار
عليه��ا قنادي��ل م��ن ن��ور فتعجب��ت))
واذا ب��ي ارى نفس��ي يف س��احة واس��عة
ارضها خضراء معشوش��بة ويف صدرها
منرب مكلل بالس��واد ،وعل��ى ميني املنرب
ش��اهدت س��ادة اج�لاء تش��ع وجوهه��م
ن��وراً ،وعلى يس��اره علماء وش��خصيات
نورانية وقورة.
ق��ال واحلدي��ث ال ي��زال للخطي��ب:
عندم��ا دخل��ت الس��احة وس��لمت ر ّد
عل��ي الس�لام الس��يد اجللي��ل اجلال��س
َّ
ال��ي ان اصعد
واش��ار
اجملل��س
ص��در
يف
َّ
املنرب ،فامتثل��ت وصعدت املنرب ،وقرأت
جملساً شجياً حتى اجهش احلاضرون
بالب��كاء ،وبعد االنته��اء نزلت من املنرب،
فجاءني صاحيب وق��ال :تفضل اتبعين،
وخ��رج م��ن امل��كان وان��ا خلف��ه ،حت��ى
اوصل�ني اىل مكان��ي يف الصح��ن ال��ذي
اخذني منه وتركين وذهب ومل ينبس
ببنت ش��فه ،و ال كلمين بكلمة واحدة
اب��داً ،وال ادري كي��ف ذه��ب واىل أي
جهة؟ فبقيت وامجاً حائراً متعجباً من
ه��ذا الوض��ع ،ومم��ا ش��اهدته حت��ى اني
نسيت جوعي واشتياقي اىل الدخان.
خرج��ت م��ن الصح��ن الش��ريف ال
إرادي��اً باجت��اه س��وق الع��رب ،وكان
الوق��ت اول ش��روق الش��مس ،ويف
منتص��ف الس��وق كان هن��اك ص��راف
مع��روف ،وجدت��ه ق��د فت��ح ب��اب حمله
تواً وقد شرع يف تنظيفه من الغبار ،وملا
س��لمت عليه رد الس�لام ،وقال لي :انت
الشيخ فالن ؟ قلت نعم.
ق��ال تفضل داخل احمل��ل ،وملا دخلت
ازاح الس��تار وق��ال ل��ي :ادخ��ل وكل
افط��ارك ،ومل��ا حاول��ت االمتن��اع ق��ال:
ط��او منذ
ادخ��ل وكل فإن��ي اعل��م انك ٍ
ثالث��ة اي��ام ،ومل��ا جلس��ت عل��ى املائ��دة

املع��دة وجدته��ا عام��رة حت��وي م��ا ل��ذ
وط��اب م��ن صن��وف االطعم��ة ،فاع��اد
الس��تار وجلس��ت وح��دي ،فأكل��ت
وش��بعت حد التخم��ة ،وبعدها جاءني
بالش��اي الس��اخن م��ع كل لوازم��ه،
ورزم��ة من الس��جاير املعت��اد تدخينها
حتى سددت جوعي ورويت من الشاي
والسجاير ،وخرجت من خلف الستار،
ف��اذا به ينتظرني فس��لمين مبلغ مائة
ل�يرة ذهب وق��ال ه��ذه احلوال��ة بعثها
الي��ك حبيب بن مظاه��ر وهذه لريتان
مصرف عودتك اىل اهلك.
قلت له باهلل عليك وبالذي اعطاك
ه��ذه املنزل��ة إ ّال م��ا اخربت�ني ع��ن
تفاصيل القصة ؟
ق��ال :نع��م اجل��س احدث��ك ،ق��ال:
ان��ت الذي اقرض��ت التاجر الفالني يف
احلل��ة وس��اعدته على اس��تمرار اقامة
جملس عزاء سيد الشهداء ملدة مخس
سنوات؟
قل��ت :نع��م .ق��ال الص��راف :مل��ا
طالبت��ه باملبل��غ ظن��اً من��ك أن��ه ق��د
حتس��نت أم��وره املالي��ة خج��ل من��ك
ومل يش��أ ان خي�برك باحلقيق��ة ،إذ
الت��زال أموره املالي��ة متدهورة فكتب
ل��ك ه��ذه احلوال��ة ،أم��ا ال��ذي اخذك
من الصحن الش��ريف لقراءة جملس
العزاء ،واعادك فهو حبيب بن مظاهر
االس��دي ،وأم��ا احلض��ور يف اجملل��س،
فالس��ادة ع��ن مي�ين املن�بر ه��م الن�بي
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وأه��ل بيته من
االئم��ة الطاهرين ص��وات اهلل عليهم
امجع�ين ،واما اجلالس��ون عن يس��اره
فه��م اج�لاء الصحاب��ة والش��هداء
خاص��ة يف ي��وم عاش��وراء ولق��د قب��ل
اهلل ورس��وله واه��ل بيت��ه الطاهري��ن،
عملك هذا فهنيئاً لك اجلنة فعد اىل
اهلك حمروساً مسروراً واستمر على
عمل��ك ه��ذا ،واظن��ه ق��ال :ان التاج��ر
احللي س��وف ال جيد عسراً بعد يومه
هذا.
انته��ت ه��ذه القص��ة املث�يرة ال�تي
مسعته��ا من مساح��ة الش��يخ الوائلي،
نق�ل ً
ا ع��ن املرح��وم اخلطي��ب وال��ده
حس��ون حش��ره اهلل تع��اىل م��ع ش��هداء
الطف ،وهي من بركات سيد الشهداء
عليه السالم ،فلتكن عربة ملن اعترب.

الذي اخذك
من الصحن
الشريف
لقراءة
جملس
العزاء،
واعادك
فهو حبيب
بن مظاهر
االسدي
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الرعيل األول
هيئة التحرير

ُي َع ّد خالد بن أبي اهلياج أول ّ
خطاط تذكره
املصادر التارخيية قد امتهن النسخ والوارقة
وقد ذاع صيته أ ّيام خالفة إمام املتقني وأمري
املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه السالم)
وعلى أول ِس ِّ
ن حكم بين أم ّية ،فقد كتب هذا
ِ
الفنان بالذهب على جدار القبلة يف املسجد
النبوي الشريف باملدينة املنورة أربعاً وعشرين
سورة تضم ثالثا وتسعني آية من القرآن
الكريم تبدأ من سورة الشمس إىل نهاية
القرآن الكريم.
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وظه��ر بع��ده اب��و حييى مال��ك ب��ن دينار ال��و ّراق
املت��ويف (131هجري��ة) الذي اش��تهر بكتابة املصاحف
بأج��ر .ويع��د ظه��ور قطب��ة احمل��رر املت��ويف (154
هجري��ة) حت��وال مهم��ا يف تأريخ فن اخل��ط العربي
اذ بدأت املرحلة االوىل من ظهور اخلط ّ
اللي حيث
اس��تخرج اربع��ة خط��وط م��ن قاع��دة خط ّ
ل�ين هو
قل��م اجلليل وه��ي كناية هليبة وج�لال ووقار نوع
واس��لوب ه��ذا اخل��ط  .وكما ان كلم��ة حمرر هي
اق��دم االصطالحات اليت اطلق��ت لقباً على الفنانني
املتخصص�ين يف ف��ن اخل��ط العربي وف ّرق��ت بينهم
وب�ين الذين جيي��دون حس��ن الكتابة فحس��ب ممن
النس��اخني وأق��دم من
كان��وا يلقب��ون بالوراق�ين او ّ
عرف بلقب حمرر هو قطبة .
ويف أواخر س ّ
ين حكم بين امية وأوائل عهد حكم
ب�ني العب��اس ظه��رت ش��خصيتان هامت��ان يف ب�لاد
الش��ام طورا اخلط الذي بدأه قطب��ة احملرر وجوداه
الضح��اك ب��ن عجالن
بدرج��ة كب�يرة أوهلم��ا ه��و
ّ
الكات��ب الذي عاش يف أيام حكم ابو العباس الس�� ّفاح
مح��اد
( 136-132هجري��ة) والثان��ي ه��و اس��حاق ب��ن ّ
الكات��ب ال��ذي ذاعت ش��هرته أيام احلاكم العباس��ي
ابوجعفراملنصورالدوانيقي (158-136هجرية) وأيام
املهدي العباس��ي ( 169-158هجرية) .وظهر إلسحاق
يس��تطع
ب��ن محاد تالميذ مل نعرف حياتهم بل ومل
ِ
اح��د التثب��ت م��ن أمسائه��م ه��م ابراهي��م الش��جري
وقي��ل الس��جزي وأخ��وه الكات��ب والش��اعر يوس��ف
واجلاري��ة ثن��اء الكاتبة وامحد بن اب��ي خالد وهؤالء
م��ن الش��خصيات اهلامة اليت م ّثلت مرحلة س��ريعة
من تطور فن اخلط العربي.
ويف أي��ام حك��م املأم��ون العباس��ي (218-188
هجري��ة) ظه��ر األح��ول احمل��رر وه��و م��ن تالمي��ذ
ابراهي��م الش��جري وقد ذكر ابن الندي��م ان املأمون
العباس��ي كان يس��تكتب األح��ول احملرر رس��ائل يف
قلم الطومار يرسلها اىل ملوك العامل والطومار قلم
عريض الرأس مكون من اربع وعش��رين شعرة من
حي��وان ال�برذون الذي ه��و نوع من البغ��ال الرتكية
ومن هذا القلم اشتقت أنواع أخرى للخطوط اللينة
كان��ت أمساؤه��ا تدل على حجم عرض س��ن القلم
بالقي��اس لعرض رأس قلم الطومار كقلم الثلثني
والنص��ف وقلم الثل��ث حيث اندثر النوع��ان األوالن
وبق��ي خ��ط الثل��ث ال��ذي ظ��ل مت��داوال ومتط��ورا
وص��وال اىل عصرن��ا احلاض��ر حي��ث يعد الثل��ث تاج
اخلط��وط العربي��ة وفيه يقاس متك��ن ّ
اخلطاط يف
ضبط املقاييس والتمكن من أدوات املعرفة اخلطية.
ويع��د االح��ول احمل��رر اه��م ش��خصية يف مراحل
التطور لفن اخلط العربي بني قطبة احملرر وصوال
اىل الوزير ابن مقلة.
21
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ثورة اإلمام الحسين (عليه السالم)
قراءة في األسباب الموجبة للثورة
رئيس التحرير

كان االحس��اس مبس��ؤولية االص�لاح دافع��ا مهما لإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
للخ��روج م��ن املدينة املنورة للثورة على حركة اإلفس��اد الش��املة للحكم األموي،
ولقد رافقت عملية اإلفساد تلك تردياً يف االوضاع السياسية واالقتصادية والفكرية
واالجتماعية للمجتمع..
لذل��ك ميكنن��ا أن نق��رأ أه��م أس��باب
الث��ورة م��ن خ�لال ظروفه��ا املوضوعية
ال�تي دفع��ت اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) للوق��وف ض��د يزي��د والث��ورة
عليه وكما يأتي:
 -1الس��بب السياس��ي :تول��ي يزي��د
احلكم ،وهو غ�� ّر منحرف ،مل حيظ بأي
نصيب من الرتبية اإلس�لامية السليمة،
يتعاط��ى اخلم��ر والقم��ار وس��ائر ان��واع
الفواح��ش واملوبق��ات اليت تتع��ارض مع
ش��رائط احلاكم اإلس�لامي الذي عليه
أن ،يلت��زم بقواع��د القس��ط والع��دل
وحي�ترم قوان�ين الش��ريعة وارادة االمة،
ويتج��رد ع��ن ح��ب الس��لطة واس��تغالل
املنص��ب والتمت��ع باملل��ذات ،ل��ذا مل يك��ن
لإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) وه��و
اإلمام املعصوم ،وزعيم االمة الذي تعقد
علي��ه آماهل��ا أن يقب��ل بتول��ي ش��خصية
مث��ل يزي��د زم��ام احلك��م ،وق��د ش��رح
(عليه الس�لام) يف كتبه ومراسالته مع
االمط��ار واالنص��ار نظرت��ه السياس��ية،
وحتليل��ه الج��واء التس��لط واالحن��راف،
فذك��ر املواصفات اليت جيب أن يتصف
به��ا احلاك��م للدولة اإلس�لامية فقال:
(لعمري ما االم��ام اال احلاكم بالكتاب،
القائ��م بالقس��ط ،الدائ��ن بدي��ن احل��ق،
ثم كتب
احلابس نفس��ه على ذات اهلل)ّ ،
اىل اه��ل البصرة قائال ...( :وانا أدعوكم
اىل كت��اب اهلل وس��نة نبي��ه (صل��ى اهلل
عليه واله وس��لم) ،فان السنة قد أميتت،
والبدعة ق��د أحييت ،فان تس��معوا قولي
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أهدك��م اىل س��بيل الرش��اد)) ،وهك��ذا
يثب��ت (عليه الس�لام) األس��س واالصول
السياس��ية لنظري��ة احلك��م ،ويثب��ت
قواعده��ا واصوهل��ا القانوني��ة ،النه يرى
القي��ادة اداة ووس��يلة لوض��ع االمة على
طري��ق اهل��دى والص�لاح ،والعم��ل عل��ى
تربي��ة االنس��ان ،وبناء ش��خصيته ،حنو
اخلري والكمال.
 -2الس��بب االداري :نش��وء طبق��ة
سياس��ية ،وح��زب عش��ائري متف��رد
ه��و احل��زب االم��وي ،اس��تأثر بالس��لطة
واالدارة م��ع ع��دم أهلي��ة كث�ير م��ن
املتحكمني الشغال تلك املناصب.
 -3الس��بب األم�ني :فق��د س��لط
االمويون السيف والسوط والسجن على
انص��ار أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) ،إذ
وص��ف أحدهم تلك الظروف االرهابية:
(إنك��م كنت��م تق ّتل��ون وتقط��ع أيديك��م
وأرجلك��م ،وتس��مل اعينك��م ،وترفع��ون
عل��ى ج��ذوع النخ��ل يف ح��ب أه��ل بي��ت
نبيك��م ،وانت��م مقيم��ون يف بيوتك��م
وطاع��ة عدوك��م) ،وق��د ذك��ر اإلم��ام
احلس�ين (عليه الس�لام) بعض��ا من تلك
السياس��ات يف رس��الته ملعاوي��ة معرتض��ا
عل��ى قت��ل حج��ر ب��ن ع��دي واصحاب��ه،
وقتل عمرو ب��ن احلمق اخلزاعي ،وعبد
اهلل ب��ن حيي��ى احلضرم��ي واصحاب��ه،
ورش��يد اهلج��ري ،وجويري��ة بن مس��هر
العبدي ،وأوف��ى بن حصن وغريهم وقد
نقل��ت لن��ا املص��ادر ص��وراً دامي��ة حتك��ي
طبيع��ة الس��لطة ،واس��لوب تعامله��ا م��ع

ابناء االمة ،وق��وى املعارضة املوالية آلل
البي��ت (عليه��م الس�لام) اليت ث��ارت ضد
السلطة الظاملة.
 -4الس��بب االقتص��ادي :العب��ث
بام��وال االم��ة ونش��وء طبق��ة رأمسالية
مقابل ش��عور الطبقات الضعيفة بضياع
حقوقه��ا وانتش��ار الفق��ر ب�ين صفوفه��ا،
وتعطي��ل قوان�ين العدال��ة اليت ن��ادى بها
اإلس�لام وال�تي تن��ص عل��ى املس��اواة يف
العط��اء ،وحتري��م االحت��كار ،ووج��وب
الكفالة والضم��ان االجتماعي للطبقات
الفقرية.
 -5الس��بب الفكري :نش��وء طبقة من
ّ
وضاع احلديث واحملرفني لسنة الرسول
(صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) ،ونش��وء ِف��رق
كالمي��ة كاجلربي��ة وغريه��ا لتربي��ر
الس��لوك السياس��ي للس��لطة والدف��اع
عنه��ا ،فض�ل ً
ا ع��ن تب�ني احل��زب األموي
ملش��روع تش��ويه ش��خصية اإلم��ام عل��ي
(علي��ه الس�لام) وش��ن محل��ة تضليلي��ة
ضده ،وإعالن س��به عل��ى املنابر مما آثار
مش��اعر آل البيت وأنصارهم والصحابة
والتابع�ين الذي��ن عرف��وا فض��ل اإلم��ام
عل��ي (علي��ه الس�لام) ومقام��ه وجه��اده
وعدله وعلمه.
لقد كان لتلك األسباب اليت عرضنا
هلا بش��كل موجز حافزا مهما لبدأ خروج
اإلمام (عليه الس�لام) م��ن املدينة ثائرا،
ومل��ا وص��ل اىل مك��ة وأق��ام فيه��ا ،انتش��ر
خرب معارضته للس��لطة ورفضه البيعة
ليزي��د ،فإجتم��ع أه��ل الكوف��ة وق��رروا

دعوة اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
ليقودهم وليكون إماماً عليهم فكتب
كباره��م رس��ائلهم إلي��ه ودعوه إىل
الع��راق ،فبع��ث (علي��ه الس�لام) اب��ن
عم��ه مس��لم ب��ن عقي��ل ممث�ل ً
ا عن��ه
إىل الكوفة لدراسة أوضاعها ،وهكذا
فق��د ش��كلت دع��وة الكوفي�ين ل��ه
ومحلته
منعطف��اً خط�يراً يف قضيت��ه ّ
مس��ؤولية أخ��رى وكان��ت س��ببا
مضاف��ا اىل األس��باب األخ��رى للقيام
بالثورة.
كم��ا كان��ت مس��ؤولية اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) املتمثل��ة
باألم��ر باملع��روف والنهي ع��ن املنكر
باعتب��اره اإلم��ام املعص��وم إح��دى
األس��باب املهمة األخ��رى للثورة وقد
ص��رح به��ذه املس��ؤولية برس��الة اىل
أخي��ه حمم��د ب��ن احلنفي��ة(( :إن��ي
مل اخ��رج أش��راً وال بطراً وال مفس��داً
ً
ظامل��ا ،وإمن��ا خرج��ت لطل��ب
وال
اإلص�لاح يف ام��ة ج��دي وأب��ي ،أري��د
إن آم��ر باملع��روف ،وانهى ع��ن املنكر،
فم��ن قبل�ني بقبول احلق ف��اهلل أوىل
باحل��ق ،ومن رد علي هذا اصرب حتى
حيك��م اهلل بي�ني وب�ين الق��وم باحلق
واهلل خري احلاكمني)).
ويفه��م من ذل��ك أن اإلمام حصر
دوافع ثورته بـاألمور األتية :
 إصالح املفاسد. األمر باملعروف. النهي عن املنكر. الس�ير على س�يرة الن�بي (صلىاهلل علي��ه واله وس��لم) وأمري املؤمنني
وإحي��اء س��نتهما ب��د ً
ال م��ن س�يرة
الظلمة املفسدين.
مل يك��ن اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) بال��ذي يس��عه الس��كوت
الن الث��ورة أم��ر ش��رعي حتم��ي يف
ظ��ل الظ��روف ال�تي عاش��تها الدولة
االس�لامية يف عص��ر بين أمي��ة ،وقد
أوض��ح اإلمام ذل��ك يف خطبة له وهو
يف طريق��ه اىل كرب�لاء قائال(:أيه��ا
الناس ان رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه
وال��ه) ق��الَ [:م��ن رأى س��لطاناً جائراً
مستح ً
ال حلرم اهلل ،ناكثاً لعهد اهلل،
خمالف��اً لس��نة رس��ول اهلل ،يعم��ل يف
عب��اد اهلل باالثم والع��دوان ،فلم يُغري
علي��ه بفعل وال ق��ول كان حقاً على

اهلل ان يُدخل��ه ُمدخله ] اال وان هؤالء
قد لزم��وا طاع��ة الش��يطان وتركوا
طاع��ة الرمح��ن ،واظه��روا الفس��اد،
وعطلوا احلدود ،واس��تأثروا بالفيء،
وأحلوا حرام اهلل ،وحرموا حالله وأنا
ّ
أحق من َغريي).
فاإلنس��ان يف الرس��الة اإلسالمية
ال ت�برر عليه تأدية واجبه كأنس��ان
رس��الي ،فه��و لي��س ف��رداً مس��تق ً
ال
بذات��ه ،وإمن��ا ه��و ف��رد مندم��ج يف
رس��الة يس��تجيب ملطالبه��ا ،ويف��ي
بالتزامات��ه حنوه��ا ويضح��ي م��ن
اجله��ا ،وم��ا فريضة األم��ر باملعروف
والنه��ي ع��ن املنكر واجلهاد يف س��بيل
اهلل إال ترمج��ة صادق��ة هل��ذه ال��روح
ال�تي يفيضه��ا اإلس�لام عل��ى إتباع��ه
بي��د إن هذه املس��الة تتناس��ب تناس��باً
تصاعدي��اً م��ع ارتق��اء امل��رء يف اخلط
املثال��ي للرس��الة اإلهلي��ة ،واحلس�ين
اب��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه واله
وس��لم) وش��بل علي ،ووليد الرس��الة
املبيـّ��ن ل��كل منطلقاته��ا وتصوراته��ا
مل��ب لن��داء الرس��الة يف
ص��ار أول ً
عصره.
م��ن هن��ا انطل��ق اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) ليطل��ع األم��ة عل��ى
مفاهيم اإلمامة الش��رعية وأبعادها،
فب��دأ عمل��ه بإرش��اد األم��ة ملواض��ع
اخلط��ر يف احلك��م األم��وي باعتب��اره
حكم��اً مغاي��راً ملفه��وم اإلمام��ة يف
مؤسس��اته وأش��خاصه ،فق��ال(( :أيها
الن��اس إنك��م إن تتق��وا اهلل وتعرف��وا
احل��ق يك��ن أرض��ى لكم ،وحن��ن أهل
بي��ت حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وال��ه
وس��لم) أوىل بوالي��ة ه��ذا األم��ر
م��ن ه��ؤالء املدع�ين م��ا لي��س هل��م،
والسائرين باجلور والعدوان)).
وال يفوتن��ا الوق��وف عن��د نقط��ة
مهم��ة وه��ي أن األم��ة كان��ت دون
املس��توى املطل��وب يف مواجه��ة تي��ار
االحن��راف العات��ي ،وه��ذه حال��ة
مرض ّي��ة ب��رزت بش��كلها امل��ؤمل بامليل
إىل الراحة والس��كون ،واالجتاه حنو
املصلح��ة اخلاص��ة ،وغي��اب ال��روح
اجلهادي��ة وه��ي حال��ة متخضت عن
رب��ع ق��رن م��ن الزم��ان تغل��ب فيه��ا
أصح��اب التي��ار النفعي واس��تحوذوا
عل��ى مراك��ز التوجي��ه ،عندم��ا

ق��ام ع��دد غ�ير قلي��ل م��ن الصحابة
بتوجي��ه النص��ح لإلم��ام احلس�ين
(عليه الس�لام) بالتخل��ي عن الثورة
ومبايع��ة يزي��د م��ع إدراكه��م
احلقيق��ي لالحن��راف األم��وي م��ن
جه��ة ،وأحقي��ة اإلم��ام بالتص��دي
لالحن��راف م��ن جه��ة أخ��رى ،ومل
يكن غياب الروح النضالية مقتصراً
عل��ى هذه الفئة وإمنا مشل مجاهري
األمصار اليت اختذت موقف املتفرج
(مك��ة ،املدين��ة ،البص��رة) ،أو موقف
املتخ��اذل اخلان��ع ،فكان��ت ه��ذه
الظواه��ر س��بباً أساس��ياً يف إع�لان
الث��ورة املباركة لكي ته��ز الضمائر
امليت��ة ال�تي لفه��ا ضب��اب التهال��ك
عل��ى الدني��ا ،الن اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) كان م��دركاً أن
حال��ة اخلن��وع ال�تي عاش��تها األم��ة
لي��س هل��ا أي م�برر ش��رعي ،ب��ل إن
الش��ريعة تل��زم أتباعه��ا برف��ض
الواق��ع ال��ذي تغي��ب في��ه العدال��ة
كم��ا مت تصويره��ا يف كت��اب اهلل:
(ي��ا أيه��ا الذي��ن امنوا مالك��م إذا قيل
لك��م انف��روا يف س��بيل اهلل اثاقلت��م
اىل األرض أرضيت��م باحلي��اة الدنيا
م��ن اآلخرة فم��ا متاع احلي��اة الدنيا
يف اآلخ��رة اال قلي��ل .إال تنف��روا
يعذبك��م عذاباً أليماً ويس��تبدل قوماً
غريكم وال تضروه ش��يئا واهلل على
كل ش��يء قدي��ر) ،أو قول��ه تع��اىل:
(وال تركن��وا إىل الذي��ن ظلم��وا
فتمس��كم النار) ،أو قول��ه تعاىل( :أن
اهلل اش�ترى م��ن املؤمن�ين أنفس��هم
وأمواهل��م ب��ان هل��م اجلن��ة يقاتل��ون
يف س��بيل اهلل فيقتل��ون ويقتل��ون
وعداً علي��ه حقاً) التوب��ة ،وبنا ًء على
فهم اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
هلذه احلقيقة ،أعلن رفضه الصارم
للواق��ع دون أدن��ى التف��ات إىل م��ا
أبداه القوم من حتفظات وخماوف.
واندفع لتبديد الضباب الذي حجب
الرؤية الرس��الية ،وأم��ات الضمائر،
فتحرك لغس��ل الذهنية العامة مما
علق بها من غبار السياسة املتسلطة
عل��ى العق��ول ،وإلح��داث ه�� ّزة يف
ضم�ير األم��ة لتع��ي واقعه��ا وم��ا آل
ألي��ه م��ن انهي��ار وتفس��خ واحنراف
وضالل.
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البناء األخضر (فكرة قرآنية)

أ.د .قاسم حممد العباسي/جامعة الكوفة  -كلية اهلندسة

يع ّرف البناء االخضر أنه نوع من األبنية يهدف إىل جعل البيئة مكاناً أفضل للعيش
وتقن�ين اس��تهالك م��وارد الطبيع��ة ،فق��د نتفاج��أ عندما نس��مع ّ
أن الق��رآن الكريم
واملعصومني األطهار (عليهم السالم) أول من دعا إىل هذا األمر..
وفيم��ا يل��ي بع��ض الش��واهد يف ه��ذا
الشأن:
البناء األخضر يف القرآن الكريم:
 )1االقتص��اد :ق��ال تع��اىلَ ( :و َل ُت َب�� ِّذ ْر
َت ْب ِذي�� ًرا) أذ ق��رن املبذري��ن بالش��ياطني
ألنه��م يه��درون نعم��ة اهلل وحيرم��ون
االخري��ن م��ن االس��تفادة منه��ا .
ثم امر باالنفاق الوس��ط فال
تقتري وال اسراف بقوله
تعاىل( َو َّال ِذ َي��ن ِإ َذا
أَن َف ُقــــــــ��وا َ ْ
ل
يْ
��ر ُفوا
ُس ِ
َو َلْ
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��ك َق َو ًام��ا) َ
َ�ين ذ ِل َ
�تروا َو َ
ي َْقُ ُ
ان ب ْ َ
كَ
و(ل
ُت ْس��ر ُفوا إَّن�� ُه َل ُي ُّ ْ
ني) ُ
��ر ِف َ
و(ك ُلوا
ِ ِ
��ب الُ ْس ِ
ِ
��ربُوا َو َل ُت ْس ِر ُفوا) .فهو امر باالقتصاد
َو ْاش َ
يف م��وارد الطبيع��ة وامس��اه (رزق اهلل) يف
اي��ات عدي��دة ( َو ُ
ك ُل��وا ِم��ن ِّر ْز ِق�� ِه َوِإ َل ْي�� ِه
ُّ
الن ُش��و ُر) ونه��ى ع��ن التبذي��ر واالس��راف.
وكل م��ا خلق��ه اهلل يف الطبيع��ة ملنفع��ة
اخلل��ق فه��و م��ن رزق اهلل ال��ذي تنه��ى
االيات عن التبذير به.
 )2جتن��ب الص��وت العالي :أم��ر القرآن
صراح��ة على لس��ان لقم��ان ناصح��ا ابنه
خبف��ض الص��وت بقول��ه ( َو ْاغ ُض ْ
��ض ِم��ن
َص ْو ِت َك إ َّن أَن َك َر ْ َ
ات َل َص ْو ُت ْ َ
ري)
ال ْص َو ِ
ِ
ال ِم ِ
ناهيا اياه ان يوصف صوته بالنهيق .وهذا
االم��ر يصبح ض��رورة ملحة اكثر يف
يومنا هذا بسبب الزيادة السكانية
الكبرية وتق��ارب البيوت من
بعضه��ا وظه��ور االالت
مبختلف اش��كاهلا
و ا نشــــــــــــ��ا ء
الشوارع

واملط��ارات اخل .فأصب��ح الص��وت ال��ذي
تقص��ده االي��ة ه��و ص��وت االالت اليت قد
يستخدمها االنسان يف غري وقتها املناسب.
منها اصوات التلفاز واالت البناء ومنبهات
الس��يارات وفي��ه توجي��ه للتخطي��ط
العمران��ي (ان تك��ون املصادراملس��ببة
للضوضاء بعيدا عن مناطق السكن).
 )3احل��ث عل��ى الزراع��ة  :ح��ث القرآن
عل��ى العم��ل احل�لال لكس��ب الق��وت
وم��ن أه��م مصادي��ق العم��ل ه��و زراع��ة
االرض والت��وكل علي��ه ج��ل وع�لا فه��و
الل َف ْل َي َت َو َّ
ك ِل
حي��ب املتوكل�ينَ ( :و َع َل��ى ّ ِ
ْالَُت َو ِّ
ك ُل َ
��ون )..فس��ره اإلم��ام الص��ادق (ع)
ّ
املتوكل��ون بالزارعني ،وق��ال تعاىل ايضا:
ْ
َّ
ْ
( ُ
الل) .وعندم��ا
ك ُل��وا َواش َ
��ربُوا ِم��ن ِّرز ِق ِ
يذك��ر اجلن��ة يص��ف االش��جار واالنهار
فيه��ا ،فبيئ��ة ذات اش��جار نظ��رة وانه��ار
جاري��ة هل��ي امل��كان االمثل للعي��ش .حيث
ان الق��رآن يش��جع عل��ى الزراع��ة عام��ة
وغ��رس االش��جار خاص��ة لتأثرياته��ا
االجيابي��ة وفوائده��ا الكث�يرة كتلطيف
االج��واء وتولي��د االوكس��جني وص��د
العواص��ف وحواج��ز للص��وت ومص��در
لصناع��ة االخش��اب .فاألح��رى بن��ا ان
نهت��م بغرس االش��جار يف البيوت
واالرصفة مع عدم تأثريها
عل��ى ح��ق اجل�يران
والشارع.
 )4ع��د م
االفس��اد

فــ��ي االرض :نهــــ��ى الق��رآن ع��ن
االخ�لال بت��وازن الطبيعة ومن��ه إبادة
الناس واالش��جار واحليوانات طغيانا.
فق��ال تع��اىلَ ( :وِإ َذا َت�� َو َّل َس�� َعى ِف
َ
��د ِف ِيهَ��ا َوي ُْهِل َ
��ك ْ َ
ض ِل ُي ْف ِس َ
ال ْ��ر َث
األ ْر ِ
َو َّ
الن ْس َل).
البنـــــ��اء االخضــــ��ر يف احاديــــــــ��ث
املعصومني (عليهم السالم):
 )1االقتص��اد :نه��ى الرس��ول (ص)
ع��ن االس��راف بامل��اء كأه��م مقومات
احلي��اة بقول��ه( :ال تس��رف بامل��اء ول��و
كن��ت عل��ى نه��ر ج��ار) ،كم��ا ح��ث
االم��ام عل��ي (ع) عل��ى االقتص��اد
كس�لاح ض��د الفق��ر بقوله( :م��ا عال
العي��ش ُح ُ
س��ن
م��ن اقتص��د) و(ق��وا ُم
ِ
وم ُ
َّ
َّ
ُ
دب�ير).
الت
س��ن
ح
الك�� ُه ُ
ي��رِ ،
التق ِد ِ
ِ
وق��ال الص��ادق(ع)َّ :
(التق ِدي�� ُر ِن ُ
ص��ف
العي��ش( ،ويف عصرن��ا احلاض��ر تلج��أ
ِ
ال��دول عندما مت��ر بضائقة مالية إىل
التدبري (التقشف).
وال ننس��ى احل��وار ب�ين االم��ام
عل��ي (ع) وأح��د الصحاب��ة ينه��اه ع��ن
االسراف يف املاء.
ولنمعن النظ��ر يف قول االمام زين
العابدي��ن (ع) يف صحيفته الس��جادية
حي��ث يطلب من اهلل تعاىل أن يس��دده
اىل االنف��اق املم��دوح والقناع��ة وعدم
التقت�ير وجينب��ه االس��راف واالحل��اح
��رف
عل��ى املزي��د ( َو ُ
ب�ني َع��ن ّ
الس ِ
احج ِ
َ
ذل َواالق ِتصا ِد).
من بال َب ِ
َواالز ِديا ِدَ ،وق ّو ِ
كم��ا ونهان��ا الص��ادق (ع) ع��ن
االستهانة مبقدار ما يبذر به فتجمعه
جيعل��ه مق��دارا كب�يرا بقول��ه( :أدنى
اإلسراف هراقة فضل اإلناء).
)2ع��دم االفس��اد يف البيئ��ة  :نه��ى
آه��ل البي��ت (ع) ع��ن تلوي��ث البيئ��ة
باعتب��اره مظه��را من مظاهر االفس��اد
يف االرض .فالرس��ول (ص) حي��دد
اماك��ن التخل��ي ،بعدم��ا كان الناس
يتغوط��ون يف اي مكان كالبهائم دون
تقي��د بقول��ه( :اتق��وا املالع��ن الث�لاث:
ال�براز يف امل��اء ،ويف الظ��ل ،ويف طري��ق
الن��اس) .وع��ن أم�ير املؤمن�ين (ع)( :ال
ج��ار) واالوىل (امل��اء
يبول��ن يف م��اء ٍ
الراك��د) .وع��ن زي��ن العابدي��ن (ع):
(مينع التغ ّوط على شطوط األنهار).

لق��د كان ب��راز االنس��ان مص��در
التلوي��ث االخط��ر ان��ذاك ،فنجده��م
(عليه��م الس�لام) نه��وا ع��ن تلوي��ث
الطرق��ات واماك��ن اس�تراحة الن��اس
منعا للمناظ��ر الكريهة وجماري املاء؛
ملنع انتش��ار االم��راض ونش��ر الروائح
الكريه��ة .أم��ا يف وقتن��ا احلاض��ر
فق��د ظه��رت امللوث��ات الصناعي��ة
والكيميائي��ة املختلف��ة؛ وم��ا انتش��ار
االم��راض اخلبيث��ة يف بلدن��ا اال نات��ج
عن ذلك.
 )3احل��ث عل��ى الزراع��ة :ح��ث
الرس��ول (ص) وآل��ه عل��ى الزراع��ة
وغرس االشجار ألهمية ذلك وتأثريه
عل��ى الصح��ة بقول��ه (م��ا م��ن مس��لم
زرع��ا فيأكل
غرس��ا أو ي��زرع ً
يغ��رس ً
منه إنسان أو طري أو بهيمة إ ّال كانت
ل��ه ب��ه صدق��ة)  .و(إذا قام��ت الس��اعة
ويف ي��د أحدك��م فس��يلة فليغرس��ها)
و(م��ن غ��رس غرس��اً فأمث��ر ،أعط��اه
اهلل م��ن األج��ر بق��در م��ا خي��رج م��ن
الثمر) و(مـــ��ن أحيا أرضـــ��اً مواتاً فهي
له) ،وكان��ت اوامره صرحي��ة لقواده
وجيش��ه بع��دم قط��ع االش��جار بقوله:
(وال تقطع��وا ش��جرة إال أن تضط��روا
إليها).
كان االم��ام عل��ي (ع) حيفر االبار
وي��زرع احلب��وب ويغ��رس النخي��ل.
وي��روى أن رج�ل ً
ا س��أل الص��ادق (ع)
قائ�ل ً
قوم��ا
ا( :جعل��ت ف��داك أمس��ع ً
يقول��ون ّ
إن الزراع��ة مكروه��ة ،فق��ال
(ع) :ازرعوا واغرس��وا فال واهلل ما عمل
ا ّ
الن��اس عم�ل ً
أج��ل وال أطي��ب من��ه).
وع��ن الباقر(ع) (كان أب��ي يقول خري
األعم��ال احل��رث يزرعه في��أكل منه
ال�بر والفاج��ر) و(م��ن نص��ب ش��جرة
وصرب على حفظها والقيام عليها حتى
تثمر كان له يف كل شيء يصاب من
مثره��ا صدقة عند اهلل) .وعن الصادق
(ع)( :الزارع��ون كن��وز األنام يزرعون
طي ًب��ا أخرج��ه اهلل ع�� ّز وج��ل وهم يوم
مقاما وأقربهم
القيامة أحس��ن الناس ً
و(س ُّ
��ت
منزل��ة ويدع��ون املبارك�ين)ِ ،
املؤم ُ
��ن ب َ
َع��د َمو ِت ِه:
ص��ال يَن َت ِف ُ
��ع ِبها ِ
ِخ ٍ
ٌ
َ
صح ٌ
��ف
ص��ال يَس�� َتغ ِف ُر َل�� ُهَ ،و ُم َ
َول�� ٌد ِ
َ
ُ
َ
ي��ب َي ِف�� ُرهَُ ،وغ��رس
ُق��رأ ِفي�� ِهَ ،وقل ٌ
ي َ

َغر ُس�� ُهَ ،و َص َد َق ُ
جيري ِهَ ،و ُس َّ��ن ٌة
��ة ما ٍء ِ
ي ِ
َح َس�� َن ٌة ي َ
ُؤخ ُذ ِبها ب َ
َع��دهُ) .وأنه وصف
النخل��ة بأنها عمتنا قائال( اس��توصوا
بعمتكم النخلة خريا).
 )4يف خفض الصوت :عن الرس��ول
(ص) ّ
حي��ب الفاح��ش
(إن اهلل ال ّ
املتفح��ش ،وال الص ّي��اح يف األس��واق)
ّ
وغريه كثري.
اما يف عصرن��ا احلديث فقد بدأت
فك��رة املبان��ي اخلض��راء بع��د أزم��ة
الطاق��ة األوىل خ�لال حرب تش��رين
 1973برف��ع الع��رب النف��ط س�لاح
يف املعرك��ة كوس��يلة الس��تعادة
االراض��ي ال�تي احتلته��ا اس��رائيل يف
ح��رب  .1967عنده��ا ام��ر الرئي��س
االمريك��ي آنذاك للبحث عن مصادر
بديلة للطاقة واالقتصاد باملوجود.
يستش��ف م��ن خ�لال ه��ذا
االس��تعراض ان البناء االخضر كان
فكرة قرآنية ولكن احنراف االمة عن
اه��ل البي��ت ادى اىل ع��دم االس��تمرار
به��ا .ول��وال ذل��ك لع��اش املس��لمون
س��عداء يف الدنيا واالخرة وما جترأت
عليهم اقوام الشرق والغرب وسقتهم
كأس اهل��وان أجي��اال .ومل��ا اصبح��وا
متخلف�ين ع��ن رك��ب التط��ور .فمن
اسس فكرة البناء االخضر منذ قرون
كث�يرة هل��و اوىل بالتط��ور ممن دعا
هلا قبل نصف قرن.
ف��االوىل باملس��لمني وخاصة اتباع
آل البي��ت (عليه��م الس�لام)؛ االلت��زام
بتعليم��ات الق��رآن وأئم��ة اهل��دى
باالقتصاد بطل��ب الرزق فال يعتدون
عل��ى بع��ض بالغ��ش والس��رقة ودفع
الرشاوى واحملس��وبيات وال يتكالبون
عل��ى احلط��ام الزائ��ل وينس��ون ان
ل��كل نصي��ب منه��ا وغ��دا يس��توقفون
وه ْم ِإَّنهُم َّم ْس ُئو ُل َ
ويس��ألون ( َو ِق ُف ُ
ون).
وما حماولة االمة اس��تئصال شجرة
النب��وة ي��وم الط��ف اال بس��بب عودتها
اىل حي��اة اجلاهلي��ة وت��رك الن��اس
ألوامر السماء بالقناعة وطلب الرزق
احلالل .بينما جند ان الدول الغربية
ادركت هذا املب��دأ فنرى جمتمعاتها
تعي��ش حي��اة يت��وق هلا املس��لم وجير
احلسرات ألن ينعم مبثلها.

إذا قامت
الساعة ويف
يد أحدكم
فسيلة
فليغرسها

من غرس
غرساً
فأمثر،
أعطاه اهلل
من األجر
بقدر ما
خيرج من
الثمر

ّ
إن اهلل ال
حيب ..
ّ
الص ّياح يف
األسواق
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أحمد العلوي

هو الشاعر السيد امحد بن هاشم بن حممد العلوي ،حاصل على شهادة اهلندسة
املدنية والسالمة املهنية .كتب الشعر الفصيح وشارك يف العديد من املسابقات
واملهرجانات احمللية والدولية وحصل على عدة مراكز متقدمة ..منها املركز
االول يف مس��ابقة الش��يخ راش��د بن محيد يف نس��ختها الرابعة والثالثني بدولة
االم��ارات العربي��ة املتحدة  .2017مهتم باالعمال الفني��ة ونقدها ،ميارس كتابة
املسرحيات والقصص وكذلك االخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرايف ،قارئ
للقران يش��ارك يف يف مسابقات داخلية وخارجية .ومن مشاركاتة يف مهرجان
موط ُن ُه األخري).
السفري الثقايف الثامن قصيدة (ال َور ُد ِ

الوَردُ موطنهُ األخيرُ

ِل َ
��م�� ُه
����اح����ي ج��س ُ
���ل���آن ي ْ���ن���م���و ك����األق ِ
َ
ُ
وت�����ع�����ال ن���ن���ق���ش ب�����اإلب�����اء ق��ل��وبَ��ن��ا
ال���ت��راب م��ب��ّل ٌ
��ل ب��ال��ض��و ِء ك��ي َ
��ف
ه���ذا
ُ
َ
���س���اق���ط م���ن��� ُه ور ُد األن���ب���ي���ا ِء
وإذا ت َ
ال����ع���� ُّز زور ُق�������� ُه امل���س���ا ِف��� ُر وال��ب��ط��ول��ةُ
��ة ال ُّ
��م غ��رب َ
ل َ
���ات حتى
��ل�آن ي��رس ُ
���ط���رق ِ
��ل�آن ي��ب��ح ُ
ل َ
�لام
��ث ع���ن دل���ي ٍ
���ل يف ال��ظ ِ
ُّ
�����ات ح���ن���اج��� ٌر م����وب����وء ٌة
ه
�����
جل
ا
ك�����ل
ِ
الطريق و مل ْ
ُ
يعد
من
الطريق
��رب
ه َ
ِ
ْ
ُ
اخل�����وف
ال����ك����وف����ة اخ����ت����ب����أت ورا َء
ِ
َ
��ـ��ـ��ص��ي ُ
َّ
��خ
ت
��ل�ام
إن اجل����ن َ
ِ
����ادب يف ال����ظ ِ
ْ
ْ
���زن ج��ئ َ
َم���ن أن َ
���ت ي��ا ِ ..م���ن ِّ
��ت يا
أي ُح ٍ
ْ
ُع ْ
ي���ق���ل ش��ي��ئ��ا!ً
���ة  ،مل
������د ل���ل���م���دي���ن ِ
ْ
أم َ
���س���م���ا ِء  ..ف��ن��اول��ت��ـ��ـ�� ُه
امل�����ا ُء ي���ا َ
�����ة ال َّ
َ
امل�������ا ُء ل����وح ُ
����راب
����ئ م��ل��أ ال���� ِق َ
����ة ظ ِ
����ام ٍ
امل�������ا ُء ط���ف ٌ
ٌ
���ع
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���ا
ص
أ
���وا
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���
ط
���
ق
مل
������ا
ح
���ل
َ
��ون
ي��ا َّأو َل ال ُّ
��س��ـ��ـ��ف��را ِء حي��م ُ��ل يف ال��ع��ي ِ
ُ
����راح���� ُه األس����ي����اف ال
��ى ت���ه ُ
���اب ج َ
ُم��ل��ق ً
ُ
ُ
��ف  ،ص��ار
ي
��
س
��وض
م
��
غ
،
د
��و
ل
��
خل
ُل��غ�� ُز ا
ٍ
ِ
�������ح احل����ي����ا َة مب�����ا ِء ح��ك��م�� ِت�� ِه ف��ك ْ��م
َر َش َ
َ
���اح م��ع اجل�����راح و لي َتهمْ
آخ ْ
���رم َ
����ى ال ِّ
ِ
ال��س��م��ا ِء ك َّ
رم ْ
��أن�� ُه
و َ
��ف َّ
������و ُه م��ن س��ق ِ
ْ
ْ
أس َ
مل ي��س�� ُق��ط امل ْ��ع��ن��ى و ل��ك��ن ْ
ـــقطوا
ف��ه��ن َ
��ب ِن��ص ُ
��اك خ��ل َ
حقيقة
��ف
ٍ
��ف ال��غ��ي ِ
ْ
�ر ف���إن َ
مش ْ��م َ
��ت
��وط�� ُن�� ُه األخ��ي ُ
ال����� َور ُد م ِ
جملة السفري ـ العدد ( ) 52

58

ف���ت���ع َ
��ن ُ
��م�� ُه
اخل�����ل�����و ِد ن��ش ُّ
���ال يف ط��ي ِ
ِّ
ُ
�����ي ومش������ ُه
يف ك������ل ن���ب���ض ِ
���ة أمل�����ع ٍّ
جي ُّ
��م�� ُه
����ف م���ن ض َّ
�����وى ال��ت�رائ َ
����ب جن ُ
َ
ف��ط��ي ُ
��ف ِج ْ
��ـ��ـ�برا ِئ��ـ��ـ��ـ��ي��ل ج����اء ي��ل ُّ��م�� ُه
����ة ميُّ�����هُ
ُ
ِم�����ل ُ
�����ح�����ه وع����ل����ى امل����ش����ي����ئ ِ
رمس������ ُه
يف
ص������ار
����س����اف����ة ُ
ل�������ون امل َ
ِ
مس������� ُه
�����ت األمس���������ا ُء  ،إال اِ ُ
وض�����اع ِ
وال����غ����د ُر َّ
ف����ز م���ن املُ�����ل���� َا َء ِة س��ه ُ��م�� ُه
����ؤم���� ُه
أح��������� ٌد ورا َء ص���ل��ا ِت������ ِه ف����ي ُّ
ب����اب ط���وع َ
��ن ي��ض ُّ��م�� ُه
َّإل ُ
���ة ب��ال��ي��دي ِ
ل��ل��ف��ق��را ِء وال��غ��رب��ا ِء  .. ،ق��ال ْ
أم���� ُه !
��ت ُّ
ق����ال ْ
���م��� ُه
����ت و يف ع���ي���ن���ي��� ِه ل َّ
��������و َح ع ُّ
وط ْ��أط َ��أ ُحز َنــ ُه  ،ش��ي ٌء ه��ن َ
َغم ُه
��اك ي ُّ
���زم��� ُه
�ن ي ُّ
���ش احل���س�ي ِ
امل������ا َء م���ن ع���ط ِ
ً
���ار ف���ص���ار م���وت���ا ط��ع ُ��م�� ُه
إىل ال ِّ
���ص���غ ِ
����رم���� ُه !؟
ج
���ا
م
��م
��ه
ف
��و
ي
��
س
��
ب
ه
ُ ُ
���م��� ِ
ُح���ل ِ
ِِ
ْ
ُ
ُح��س��ي�� َن�� ُه م���اذا س َيـــف َ
��وم�� ُه !
ــــقــــأ ق ُ
ُ
ُ
خصم ُه
امل���وت العني ُد و ال اهل��زمي��ة
ُ
َ
فهم ُه
يستعصي على
ـــة ُ
جشع األ ِسَّن ِ
ِ
ه��ط��ل ْ
����ح ِح��ل ُ��م�� ُه
وس َ
����ام َ
��ت ص��ب��اب�� ُت�� ُه َ
��ب ي��ا ك ْ
حجم ُه
���م
ُ
ع��رف��وا هل���ذا ال��ق��ل ِ
م��ن ْ
��ـ��ـ��ل غيم ِت ْ
هم َت َـف َّـت َ
عظم ُه
ــت
ُ
أج ِ
��م�� ُه
َ
مس����ا ع��ل��ي ِ��ه ْ��م ِس��ل ُ
أرواح����ه����م و َ
ْ
����ل���ام َج�����ا َء يُ��ـ��ـ��ـ��ت ُّ��م�� ُه
س
واإل
��م
ل
��
��س
ب��ال ِّ ِ ِ
ِ
����رم َ
��م�� ُه
����ل ف����ال����ور ُد املُ���س���ا ِف��� ُر ِج��س ُ
ال َّ

مدير التحرير

حسام العكايشي
ولد يف قضاء الكوفة عام 1985م .بكلوريوس كيمياء جامعة بغداد  /كلية الرتبية
أب��ن اهليث��م كتب الش��عر منذ  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧م ش��ارك يف مس��ابقة جنوم الش��عر على
قناة الس��ومرية ووص��ل للمرحلة النهائية مرحل��ة التصويت حاصل على املركز
االول على العراق يف مسابقة فالنبدع  ٢٠١١حاصل على املركز الثالث على العراق
يف مس��ابقة دائ��رة اآلداب والفن��ون  ٢٠٠٩حاصل على املرك��ز الرابع على العراق يف
مس��ابقة املخت��ار  ٢٠١٤له لق��اءآت تلفزيونية عدي��دة ومش��اركات قطرية كثرية.
حاص��ل عل��ى املرك��ز الثال��ث عل��ى الع��راق يف مس��ابقة فالنب��دع ع��ام  ٢٠٠٩ايضآ يف
خال من النقاط .قصيدة تضم  ٢٠بيتاً خالية من النقاط .ش��ارك يف مهرجان
نص ٍ
السفري الثقايف الثامن بهذه القصيدة الرائعة..

سفير الســالم

صاحوا تنعدم!! صحت انتشي املوت
ال���ي���دور ب��راس��ه��م خ���وف وم��ت��اه��ات
ص��ف��رة اوج���وه���م ك���دام���ك ت��ه��ون
جب���ر اح��ب��اهل��م ظ��ن��ه��م ي��ط��ي��ح��وك
وألن ج������ان ب���ض���م�ي�رك ع���اي���ش
دم����ك ح������ار؟؟ إي  ..ك���ي تنصر
مسلم م��و اس���م م��وق��ف وختطيط
ي���امل�ت�رس ش��ل��ي��ل��ك دم���ع���ت حسني
وألن كلما نشمك بيك أث��ر جود
اليقود األمه كون اوصاف أبو حسني
وي��غ��رك باخلجل ل��و ش��اف حمتاج
ورب��������ك رادك ت����غ��ي�ر امل�����وازي�����ن
نهضت وب��ي��دك أرس����وم العصافري
وحركوا كلبك وكلت الذهب هيج
وهفتت نارهم  ..فكرك بدة يعيش

ال�����راض�����ع ك���رب���ل���ة ب����امل����وت ي��ك�بر
وان��������ت ب�����راس�����ك ال����ع����ب����اس ي��ف�تر
م���ن اخل����وف وج����ه ال��س��ي��ف مصفر
م����ي����درون ال���ع���ل���م ي���رت���ف���ع ب��اجل��ر
��ج��ل ث����وار ّ
خضر
ح��س�ين دم���ك ب��ال�� َع َ
الدين الدم اليب علي من حتشمه حيرت
ل���ذل���ك ع��ال��ظ��ل��م ش��خ��ص��ك ت��ن��م��ر
َّ
م��ن��ه��زن ص��اي��ت��ك ي��وك��ع��ل��ي منرب
ك���ل���ه ال�����واج�����ه ال����ع����ب����اس خي��س��ر
ك����ون أع���ل���ة األق�����ل ي��ت��س��م��ه عنرب
وموش اخ��دود كون الكرسي حيمر
وان�����ت ت��ع��ي��ش وال���س���ل���ط���ان يصغر
وي��ط��ش��ول��ك ظ��ل�ام وص���ب���ح تظهر
مش���ا حي�ت�رك ك��ل��ب��ة ي��ص�ير اص��ف��ر
وهل���س���ا ص���وت���ك اع���ل���ه ال��ظ��ل��م ي���زأر
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ألجل السري على سنة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين
(عليه��م الس�لام) يف إك��رام الضيف والس��عي إىل اإلحس��ان يف ضيافته،
سعت أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به إىل تهيئة مستلزمات
الضياف��ة ال��ذي تأت��ي توف�ير الس��كن الكري��م من أهمه��ا فأعدت
األمانة دار ضيافة مسلم بن عقيل (عليه السالم) يف مدينة
الكوفة هلذا الغرض..
هيئة التحرير

دار ضيافة مسلم بن عقيل (

وم��ن ح��س املس��ؤولية لتس��ليط الض��وء
عل��ى ه��ذا املفصل يف األمانة ال��ذي دأب على
خدم��ة الضي��وف والزائري��ن ،التق��ت جمل��ة
الس��فري بالس��يد زه�ير حمم��د عل��ي حنوش
(مدي��ر دار ضياف��ة مس��لم ب��ن عقي��ل  -عليه
الس�لام) ليحدثنا عن أهم اخلدمات املقدمة
واجلهات املستفيدة من هذه اخلدمة .
الس��فري :الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل
وبركات��ه وهنيئ��اً لك��م ش��رف اخلدم��ة
لضيوف سفري االمام احلسني عليه السالم.
عليك��م الس�لام ورمح��ة اهلل وبركات��ه،
ش��كرا هل��ذه الب��ادرة الطيب��ة م��ن جملتك��م
الغراء وندعو اهلل تعاىل أن يس��دد خطانا وأن
يدي��م علينا ه��ذه النعمة وجيعل عملنا عنده
وعند س��يدي وموالي مس��لم بن عقيل عليه
السالم مقبو ً
ال دائما.
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الس��فري :يف أي ع��ام
ب��دأت دار الضيافة بالعمل
وم��ا ه��و الداف��ع والغرض
م��ن تأس��يس ه��ذا الص��رح
املبارك ؟
بع��د أتس��اع عم��ل
األمان��ة وخصوص��ا بع��د
ع��ام 2011ميالدي��ة ال��ذي
كان في��ه ف��ك ارتب��اط
االمانة عن االمانة العامة
للمزارات الش��يعية الش��ريفة
وجع��ل ارتباطها مباش��ر بديوان
الوق��ف الش��يعي م��ن خ�لال دائ��رة
العتبات واملقدس��ة واملزارات الشريفة
أصبح��ت احلاج��ة والرغب��ة كب�يرة
لتوفري مستقر مناسب يليق بضيوف أمانة
مس��جد الكوف��ة وخصوص��ا خ�لال فعالياتها
املس��تمرة ط��وال الع��ام ومهرجانه��ا الس��نوي
ومهرجاناته��ا املش�تركة م��ع اجلامع��ات
واملؤسس��ات املختلف��ة س��اعد ذل��ك يف اختيار
بناي��ة تك��ون قريب��ة م��ن املس��جد املعظ��م
واملراق��د املباركة ومالئمة لتقديم اخلدمة
الفندقي��ة املناس��بة ل��ذا مت اختيار ه��ذا املبنى
ع��ام  2012وتس��ميته ب��دار ضياف��ة مس��لم بن
عقيل عليه السالم.
الس��فري :كي��ف يت��م اس��تقبال ضي��وف
االمانة وعلى أي أساس يكون ذلك؟
عملنا الرئيس��ي هو خدمة كل زوار هذه
املدينة املقدس��ة ومس��جدها املعظم وبصورة
جماني��ة وب��دون مقابل نبتغ��ي يف ذلك رضا
اهلل س��بحانه وتع��اىل أو ً
ال وأخ�يراً ،أم��ا نزالء
الدار فيقسمون إىل صنفني:
الصنف األول :هم ضيوف نشاطات أمانة
مسجد الكوفة من مسابقات قرآنية وفكرية
ومهرجان��ات أبرزه��ا (مهرج��ان الس��فري
الثق��ايف) مضاف��ا إىل امللتقي��ات الثقافي��ة
لطلب��ة اجلامع��ات م��ن بغ��داد واحملافظ��ات

عليه
السالم

)

االخ��رى والضي��وف خالل أي��ام الزي��ارات املليونية
من دول العامل املختلفة والس��ادة واملشايخ املبلغني
ومهندس�ين متطوعني خلدمة هذه البقاع املطهرة
يف شهر صفر من كل عام.
الثان��ي :ه��م ضيوف نش��اطات خارجي��ة ترعاها
أمان��ة مس��جد الكوف��ة م��ع بع��ض املؤسس��ات
وخصوص��ا اجلامع��ات حرص��ا منه��ا عل��ى دع��م
املسرية العلمية يف البلد ودعم النشاطات اخلدمية
والعمراني��ة يف حمافظ��ة النج��ف األش��رف أي
ضي��وف املؤمترات العلمية للجامعات واملؤسس��ات،
باإلضافة إىل التعاون املباش��ر ب�ين األمانة ودائرة
صحة النجف أو منتسيب الدوائر األمنية املنسبني
من بقية احملافظات للخدمة يف حمافظة النجف
األشرف  ،والكثري غريهم.
الس��فري :م��ا ه��ي املش��اكل ال�تي ترونه��ا وه��ل
هناك خطة معدة لتطوير العمل؟
قد ال خيلو اي نش��اط أو عمل يقوم به االنس��ان
من مشاكل أو سلبيات ولكن وبفضل من اهلل أوال
وآخ��را هناك جه��ود طيبة مبارك��ة لتطور العمل
والنه��وض ب��ه بوترية مس��تمرة من خ�لال متابعة
أم�ين مس��جد الكوف��ة وامل��زارات امللحقة به الس��يد
حمم��د جمي��د املوس��وي وإدارة قس��م العالق��ات
العام��ة  ،وهناك مش��اكل يصع��ب حلها مع بعض
الدوائر اخلدمية ً
مث�لا حنن نطمح بتعاون أكرب
من قب��ل مديرية كهرباء احملافظة يف ربط الدار
مع خط املس��جد لتقديم أفضل اخلدمات لضيوف
مس��جد الكوف��ة وس��فري االم��ام احلس�ين عليهم��ا
الس�لام أو م��ع بلدي��ة القض��اء يف إع��ادة تبلي��ط
أو إكس��اء الش��ارع الرئيس��ي املواج��ه لبناي��ة دار
الضيافة لتضرره كثرياً ووجود احلفر اليت تشوه
منظره العام.
الس��فري :أخ�يرا ،نش��كركم عل��ى ختصي��ص
ج��زء م��ن وقتك��م لنا وندع��و اهلل س��بحانه أن يديم
توفيقكم.
نش��كر اهلل أوال وآخ��را  ،كم��ا نش��كر بادرتك��م
الكرمي��ة ه��ذه على إقامة ه��ذا اللق��اء ،واحلمد هلل
رب العاملني.

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Reformist and ideological Dimension in Imam Hussain›s upraising/
By Uday Jawad Alhajar , Assist. Prof

The reformist and Ideological dimension is appeared in the speeches of Imam
Hussain (AS) by the refusal of paying an allegiance to Yazid to make Muslims noted
the not allowing this allegiance as well as to announce his dissatisfaction to the
authority at that time beside the legal stance which should be taken by the people.
The poetries were informed with the refusal of Imam Hussain to paying an allegiance
to Yazid and that acted as the media side because they (Poetries) are going to the
generations by their paoetic works.
Many Christians had supported the upraising of Imam Hussain and that gave the
notion that the upraising of Imam Hussain ( AS) skipped the sectarian notions.
Moreover the speeches of Imam Hussain were addressed his supporters and his
enemies when he ( AS) asked them to follow the guidance of Allah ( SW).

Why Imam Hussain (AS)? By Sayed. Musa Taqi Alkhilkhaly , Director
–General of Holy Shrines directorate
If we wonder why this interesting at Imam Hussain case specifically ? despite
our acknowledgement that all Imams are the same light and the same matter
and every one of them had faced the great deals as well as most of them were
killed or poisoned , So now let us look at answere carefully , Yazid depended
on his illiteracy and tyranny wanted to get the allegiance from Imam Hussain
(AS) forgetting he and his counselors the divine position of the infallible
Imam ( AS) and he was a pretext over the worlds and he was the inherit of
prophets› acknowledgments .
Also the day of Imam Hussain martyrdom was the turning point in the history
of Islam and with whole his sacrifices the Islam is still existed. Thus he
decided to self-sacrifice for the sake of Islam.

Efforts of Sheikh Muhammad Jawad Albalaghy On Comparison
of Religions/ By Abbas Anasrawee , Phd

The essay refers to the struggle of Sheikh AlBalaghy against the
missionaries where he said that the he devoted his whole years of age
to investigate the books published by the missionaries to avoid their
affecting through the Islamic society.
Zainab›s ( AS) effect in disclosing the faults of Amaya State
Ali Abood Ni›ema Ajuboori , Phd
Zainab, daughter of Imam Ali ( AS), declared and announced the facts
that Amaya tried to cover and abolish them from the memory of Muslim
and it established an culture to connect the man with the two means,
Quran and his household , confirmed by the prophet Muhammad
(P.B.U.H). The role of Zainab AS was perfect and it proves that Muslim
woman has the ability to act a prominent role in reinforcing the Islamic
principles and her role was evaluated by Imam Asajad ( AS) speaking
his aunt Zainab ( AS) ( Praise to Allah , you are knower and not be
known )
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Editorial

Asalamu Alaikum
Peace upon Imam Hussein and upon Ali
Bin Alhussein and upon Hussein›s sons
and upon Hussein›s accompaniers
My dearest Readers of Assafer
Magazine , again the meeting with you
is renewed in the month of Muhram ,
one of months which used to be kept its
sacristy by Arabs and Muslims to avoid
fighting through it , so Muhram, Rajib
, This Alqida and Thi Alhija are called
the sacred months, but the battle of
Ataf came to change the traditions and
norms adopted through this month and
to breach the sacristy of these months
. Moreover to breach the holiness of
Messenger of Allah (Peace be upon
him and his household )by killing his
grandson Imam Hussein , the Leader
of Youth in Paradise, and his family
and by his killing (AS) the carelessness
in values and ethics reached its most
limitation in the Nation that our prophet
(P.B.U.H) tried his best to select what
it could be rooted the reformation in
its Bedouin society ( I was only sent to
perfect moral characters ).
After the death of Mauayah Bin Abi
Sufian , the leadership of Islamic nation
was handled by his son Yazid, who was
well known with his bad ethics and
fornication by the nation, where that
helped in asking the people of Kufa and
its noblemen , one of most import terrain
at that time, to come and to revolute to
protect the divine message(Make haste,
for people are awaiting you and hold
no other opinion, hence hasten. Peace
be upon you).Therefore He (AS) headed
to Iraq and to his father›s city Alkufa
and he was full of faith that Allah ( SW)
will grant him a triumph or martyrdom
after he had refused to sweat the oath of
Allegiance to Yazid and of course that
was his stance because he is the son of
Imam Ali and the righteous inherit of
prophecy .
He (AS) said before the start of fighting
in the battle of Ataf (The bastard and

the son of a
bastard has
left us but two
choices,either
resorting to
the sword or
capitulating.
How
preposterous
Humiliation is not our cup of tea!
Allah shall never let this happen
to usso shall His Messenger, the
believers, and chaste and pure laps
and proud souls. For the sake of these
values we would rather die in an hour
and not submit to the ignoble. Hence
my march leading this family albeit
meager in number and deserted by
would-be supporters.» Because his(
AS) Islam and his ethics avoided him
to pay an allegiance to Yazid also he
was from the family mentioned in the
holy Quarn (O family of the House,
Allah only wishes to distance fault
from you, and to cleanse you, and to
purify you abundantly).
The sadness of Imam Hussain
(AS) is immortal inside the hearts
of believers but that will give us
the opportunity to understand the
message of Imam Hussain AS and to
take the lessons from his upraising,
also in this month of Muhram
1440 we had gotten a shock by the
passing a way of his eminence Sayed
Muhammad Ali Alhillo, and we pray
Allah (SW) to be merciful with his
soul . it is worthy to mention that we
are in Alkufa mosque will miss him
for his great services given by him
to the secretariat of Alkufa Grand
Mosque as well as to other holy
shrines .

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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