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ملف الشعائرِ احلُسينية
ُّ
عبـدُ احلليـم الغِـــزّي

منشـــٌزاث مٌقع شىسائٍــٌّن

ملفُّ الشعائرِ احلُسينية
بسوبمج حهفصٌٌوً عسضخو قنبة ادلٌدّة انفضبئٍت
يف مخس حهقبث ًبطسٌقت انبث ادلببشس
ابخداءاً مه حبزٌخ 4232/34/53 :

يـازهـــــراء

بسم اهلل انسمحه انسحٍم
ٌب فبطِمت قٌُمً إنـى انطفٌفِ

ىَرا حُسٍـهٌ طُعمَتُ انسٌٍُفِ

األزضُ حَبكـً ًانسمب ًاًٌاله

ىرا حُسٍـهٌ يف اندمب ًاًٌاله

احلهقت االًىل
انشعبئسُ احلُسٍنٍتُ يف األفقِ اإلوسبوً
سم ِ
بِ ِ
الل الرحم ِن الرحيم
ىذا حسيػن طُعمةُ الس ِ
ِ
يا ِ
يوؼ
الطفوؼ
فاطمة قُومي إلػى
َ ُ ٌ َ ُ
ىذا ُحسيػ ٌن يف الدما واويبله
األرض تَبكػي والسما واويبله
ُ
سبلـ عليكم أيها احلُسينيوف بُت أيديكم ملف الشعائ ِر احلُسينية احللقة األوىل.
ٌ
ِ
أقف طويبلً عند األصوؿ اللغوية ذلذا
الشعائر احلسينية مأخوذةٌ من الشعَتة أو من الشعار ،وال أريد ىنا أف َ
ُ
الشعائر احلسينية إف كانت شعَتًة أو كانت ِشعاراً ىي نقطةٌ وزلطةٌ يًتّك ُز فيها
العنو ِاف أو ذلذا ادلصطلح،
ُ
حياتو يتنقل بُت نُ ٍ
الشعور وتلك ىي أىم زلطات احلياة اإلنسانية ،اإلنسا ُف يف ِ
ويقف عند
قطة وأخرى
ُ
ُ
مػ ٍ
حطة وأخرى ،أىم ما يػُميّػ ُز نقاط احلياة اإلنسانية الواضحة أو مػحطات احلياة ىو ترّك ُز الشعور واإلحساس
َ
ِ
حقيقتو مػجموعة مشاعر ومػجموعة أحاسيس وحتػى أفكارهُ اليت تػمثل القمةَ يف القيم
فيها ،فاإلنسا ُف يف
األفكار يف مبادئها ويف أصولػها ويف بقائها وفػي ثباتػها ويف فاعليتها يف احلياة اليومية إنػما
اإلنسانية ىذه
ُ
حطات يًتّك ُز فيها الشعور
الشعائر إذاً ىي مػجامع للشعور ،إذاً ىي مػ
تستند إلػى ادلشاعر وإلػى األحاسيس،
ُ
ٌ
ُ
اإلنسانػي ،الشعور اإلنسانػي يف بُعديو :يف بُعدهِ ادلفرِح ،ويف بُعدهِ احمل ِزف ،يػُمثل احلالة اخلاصة بػهذا ادلخلوؽ
أنكر أ ّف
الذي يتميز بػهذه ادلميزات عن غيػره من ادلخلوقات األخرى التػي ُ
تعيش معو يف ىذا العالػم ،أنا ال ُ
لكن اإلنساف ذلك ادلخلوؽ
احليوانات ىنا قد تػملك قدراً من اإلحساس بالفرح أو من اإلحساس باحلزف َّ
الذي يتجلى فيو معنػى احلزف ويتجلى فيو معنػى الفرح يف أعلى مراتب ىذين ادلعنيي ػن ،قيمة اإلنساف يف
مشاعرهِ وأوضح مشاعر اإلنساف احلزف والفرح ،وإلػى ىذا أشارت كلمات ادلعصومُت صلوات اللِ وسبلمو
عليهم أمجعُت يف وصف أشياعهم بأنػهم يفرحوف لفرحنا ويػحزنوف لػِ ُحزننا ،ألف الفرح واحلزف ىػما العنواناف
الواضحاف يف حياة اإلنساف وفيما تتميز بو حياتُو اليومية.
ٍ
عبلمة فارقة يف حياة ذلك
كل يوـ من دوف فرح ومن دوف حزف فليس ىناؾ من
إذا سارت رتيبة احلياة يف ِّ
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اإلنساف ،العبلمة الفارقة يف حياة اإلنساف حينما يتجلػى الفر ُح أو يتجلى احلُزف ،وللفرح أسبابوُ وللحزف
حديث كثَتاً عن ظاىرة الفرح وعن ظاىرة الػحزف يف حياة اإلنساف إال أنػهما بشكل
أسبابو ،وال أر ُ
يد الػ َ
بديهي وبنحو فطري ميثبلف قيمةً واضحة يف حياة ادلخلوؽ البشري.
الشعائر احلُسينية ىي بػُ َؤٌر يتجمع فيها الشعور
اكز استقطاب لذلك الشعور،
الشعائر احلسينية ىي مر ُ
ُ
ُ
واإلحساس يف أنقى معانيو ويف أطهر معانيو ،الشعور احلسينػي واإلحساس احلسينػي والوجداف احلسينػي يف
ِ
ِ
ِ
ليس ىناؾ
نفوس ويف قلوب ويف ضمائر أشياع احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو يػمثل أعلى صور النقاء إذ َ
ٍ
ىناؾ من مطامح تطمح إليها النفوس لتحصيل
من مطامع شخصية ،ليس ىنا َؾ من
رغبات مادية ،ليس َ
بعض ادلطامع أو لتحقيق ِ
ِ
ط النفوس وعبلقة النفوس البشرية
بعض الرغبات ،إنّو
ُ
إنفعاؿ النفوس ،إنّو إرتبا ُ
بادلعانػي السامية التػي تػجلت يف ٍ
مثاؿ يقاؿ لو احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،فحينما نقوؿ الشعائر
احلسينية ادلراد منها ىذا ادلعنػى ادلراد منها معنػى تػجلي العاطفة وتػجلي الشعور وتػجلي اإلحساس يف أنقى
صورهِ ويف ِ
أنظف معانيو ويف أطهر دالاللتِو كل ذلك بعيداً عن ادلطامع الشخصية وعن ادلصاحل التػي قد
اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو عّب عن أي نػح ٍو من أنػ ِ
ِ
ِ
حاء ىذه ادلصالػح الدنيوية يف
بالسياسية أو
نصفها
َّ
ّ
حياة اإلنساف ادلػحدودة ،لرمبا من أجػمل ادلعانػي التػي نظمها الشعراءُ وىم يػخاطبوف احلسُت صلوات الل
وسبلمو عليو:
تبكيك عينػي ال ِ
ألجلك باكية
لكنّما عينػي
ألجل مثوبٍَة
َ
اإلخبلص
ب ،إنّو
طهارة الوجداف ،طهارة العاطفة ،وطهارة الشعور واإلحساس ،إنّو
ُ
ُ
اإلخبلص يف احلُ ّ
تقد وتتجلى واضحةً يف ما نُ ِ
سميو بالشعائر
الكامل يف العاطفة اإلنسانية ،كل ىذه ادلعاين إنػّما
تتوىج وتَ ُ
ُ
ُ
جمل لػهذا العنواف لػهذا ادلصطلح :الشعائر احلسينية.
احلُسينية ،ىذا ىو ادلعنػى العاـ وادلعنػى الػ ُم َ
ما ادلر ُاد من الشعائر احلسينية يف البُعد العملي؟ الكبلـ كاف قبل قليل يف البُعد اإلنسانػي ادلػجرد ،يف البُعد
ادلعنوي ،ما ادلراد من الشعائر احلسينية يف البُعد العملي؟ ادلراد من الشعائر احلسينية كل الطقوس كل
ِ
اإلنساف يف طريق احلسيػن صلوات الل وسبلمو عليو ،ىنا أشَت إلػى
ادلمارسات كل األعماؿ وكل ما يأيت بو
أىم مصاديق الشعائر احلسينية:
ِّ
ات احلسينية إف كانت من قر ٍ
يب أو من بعيد ،إف كانت بالنحو ادلخصوص يف أوقات معينة يف
أولً :الزيار ُ

أزمنة معينة أـ لػم تكن بالنحو ادلخصوص وإنػما بالنحو ادلطلق فهناؾ الزيارات ادلطلقة وىناؾ الزيارات
ات احلسينية بكل أنػحائها من قر ٍ
يب أو من بعيد ،مػخصوصةً كانت أو مطلقة ،باألصالة
ادلخصوصة ،الزيار ُ
ِ
ِ
بالنيابة لػمن لػم يكن
باألصالة وتُستَ َحب أيضاً أف تكوف
ستحب أف تكو َف
أو بالنيابة ،فزيار ُ
ات احلسُت تُ َ
قادراً على أف يزور بنفسو.
5

ُّ
الحسينية
ملف الشعائر ُ

ح1

أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم
جالس احلُسينية بكل أنػحائها وبكل أشكالػها ،وقد َحثّنا ُ
ثانياً :ادلػ ُ
ِ
احلفاظ عليها
أىل البيت على
وحثّنا أىل البيت على السعي إليها َ
أمجعُت على إقامة ىذه ادلػجالس َ
وحثّنا ُ
ِ
ادلداومة عليها.
وعلى

ثالثاً :البكاءُ واإلبكاءُ على سيد الشهداء ،وقد امتؤلت كتب احلديث من كلمات النبػي وادلعصومُت
ِ
صلوات اللِ وسبلمو عليهم أمجعُت تػحثنا على ذكر احلس ِ
البكاء على احلسُت وتػحثنا كذلك على
ُت وعلى
ِ
وصل إلػى موضوع التباكي أيضاً.
اإلبكاء على احلُسُت ،بل أ ّف َّ
احلث َ
إطعاـ ،أو من سقي ٍ
ماء ،أو من تقديػ ِم أي ِة ٍ
عمل وكلٌّ أم ٍر يقودنا إلػى فناء احلسُت من ٍ
رابعاً :كل ٍ
معونة ،أو
ّ
فعل يربطنا باحلسُت صلوات الل وسبلمو عليو إف كا َف يف ِ
ِ
أي ٍ
اجلهة العلمية ،يف تأليف
من اإلقداـ على ّ
الكتب ونشر الفكر احلسينػي ،إف كاف يف التدر ِ
كل ما
يس والتبليغ ويف نظم الشعر ويف إنشاد الشعر ويف ِّ
يقع تػحت ىذا
يدور يف ىذه الدائرة ويقودنا إلػى ذكر احلسُت ،عنوا ٌف عاـ :إحياءُ األمر ُ
الحسينـي كل ما ُ

العنواف إنػّما ىو يف صميم الشعارات ويف صميم الشعائر احلُسينية.
عنوا ٌف آخر من عناوين الشعائر احلُسينية وىي ادلسيػرات اجلماىيػرية وادلواكب احلسينية التػي تصدع فيها شيعة
أىل البيت عّب التأريخ وإلػى يومنا ىذا بكل أشكالػها بكل ما فيها من مواكب اللطم والعز ِاء على احلسُت،
من مواكب الزجنيل والتطبَت وغَت ذلك من األحناء ادلختلفة للمواكب وللهيئات احلسينية التػي يُذكر فيها
سيد الشهداء وتكوف موطناً لئلحياء اجلماىَتي ولتجم ِع أشياع أىل البيت ولرف ِع ذك ِر احلسيػ ِن ِ
وآؿ احلسيػن
ّ
صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعيػن ،وىذا النحو من ادلسَت ِ
ات ومن ادلو ِ
اكب ومن الفعاليات ليس مػحدوداً
بنحو من األنػحاء يتغَت بتغَت الزماف يتطور بتطور األحواؿ واألوضاع التػي يعيشها الناس.
مرسوـ ،رمسوُ لنا أىل البيت كالزيارات وىناؾ من الشعائر احلسينية ما
ىناؾ إذاً من الشعائر احلسينية ما ىو
ٌ
زماف إلػى زماف ومن ٍ
يرجع إلػى شيعة أىل البيت فالباب مفتوح فيو فهذا يػختلف فيو التعبَت من ٍ
مكاف إلػى
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
جموعة بشر ٍية أخرى ،كل ىذه الطقوس ،كل ىذه ادلراسم ىي اليت
جموعة بشر ٍية إلػى مػ
مكاف ومن مػ
نسميها بالشعائر احلسينية ،وملَفنا ىذا الذي بيػن أيدينا َملَف الشعائر احلُسينية إنػّما ىو يدور حوؿ ىذه
ادلوضوعات يتناوؿ الكبلـ يف ىذه ادلسائل ويف ىذه ادلطالب ،سيكو ُف الكبلـ يف ىذا الػملَف يف عدةِ
ُ
َ
احللقات تأيت تِباعاً بػحسب اجلهات
جهات اليوـ نػحن يف احللقة األولػى وغداً ستأتينا احللقة الثانية و
ُ
وادلوضوعات التػي سأتناولػها يف ىذا ادللف.
الشعائر الحسينيةُ في األفق اإلنساني.
موضوع ىذه احللقة:
ُ

الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.
وستأتينا حلقةٌ أخرى:
ُ
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وتأتينا حلقةٌ أخرى أيضاً :الشعائر الحسينية في ِ
أفق ثقافة أىل البيت وفكرىم في أفق حديثهم
الشريف صلوات الل وسالمو عليهم أجمعين.
وتأتينا حلقةٌ أخرى أيضاً :الشعائر الحسينية في أفق شعارىا المعروف يالثارات الحسين.

احلديث عن الشعائر احلسينية يف األفق
ف الشعائر احلسينية
ُ
إذاً سيكوف احلديث يف ىذا ادللف يف َملَ ّ
اإلنسانػي ،ثػ َّم يف األفق الفقهي والفتوائي ثػ ّم يف أفق حديث أىل البيت صلوات الل عليهم ،ثػ ّم يف بياف
اؽ ملف الشعائر
معنػى شعار ادلواكب احلسينية شعار احلُسينيُت :يالثارات احلسُت ،وبذلك
تكتمل أور ُ
ُ
احلسينية ،يأتيكم الكبلـ يف ىذه احللقة وفػي احللقات اآلتية إف شاء الل تعالػى تباعاً فػي كل يوـ.
احلديث عن األفق اإلنساين ما
الشعائر احلسينية يف األفق اإلنساين .حُت يكوف
حديثنا إذاً يف ىذه احللقة:
ُ
ُ
ادلراد من األفق اإلنساين؟ وكيف يتش ّك ُل األفق اإلنساين؟
يتش ّك ُل األفق اإلنساين من بُعدين:
البُعد األول :ىو حضارة اإلنساف

والبُعد الثاني :ىو ثقافة اإلنساف
ما بُت احلضارةِ والثقافة يتش ّك ُل األفق اإلنسانػي ،حُت أقوؿ األفق اإلنساين ىو نسبةٌ إلػى اإلنساف ،اإلنسا ُف
جعل منو كائناً لو قيمة يتميز بػها عن كثيػ ٍر من الكائنات األخرى،
ذلك ادلخلوؽ الذي يػ ُ
ملك القيَ َم التػي تػ ُ
مظهر من مظاىر
األفق اإلنسانػي إنػّما يتشكل من احلضارة ومن الثقافة ،وقد يقوؿ قائل بأف الثقافةَ ىي ٌ
الكبلـ صحيح لكننػي أشَتُ ىنا إلػى حضارة اإلنساف وإلػى ثقافة اإلنساف ألجل أف أصل إلػى
احلضارة و ُ
ٍ
ستتضح شيئاً فشيئاً من خبلؿ احلديث.
نقطة معينة ىذه النقطة
ُ
ث عن الشعائر احلُسينية يف األفق اإلنسانػي ،يف منظور حضارة اإلنساف ويف منظور
فنحن ىنا نريد أف نتح ّد َ
الكبلـ عن احلضارة ما ادلراد من احلضارة؟ أنا ىنا ال
ثقافة اإلنساف ،اإلنسا ُف بػما ىو إنساف ،حيػن يكوف
ُ
ث ِبو األكاديػميوف يف بػحوثهم ،يف دراساتػهم ،يف
أريد
احلديث عن احلضارةِ بذلك النحو الذي يتح ّد ُ
َ
رسائل الدكتوراه مثبلً ويف غَتىا ،ويبدأُ
احلديث من ادلقار ِنة بُت البداوةِ واحلضارة أو الرجوع إىل كلمة
ُ
 civilizationوالرجوع إلػى أصولػها البلتينية والدخوؿ يف ىذه التفصيبلت ،وكذلك يف موضوعة الثقافة
ِ
يد اخلوض يف ىذه
تعود إليو من أصوؿ التينية ،ال أر ُ
وىل أنػها يف العربية ىي ترمجةٌ لكلمة  cultureوما ُ
التفصيبلت ،الحضارةُ :ىي مـجموعةُ ٍ
يذىب االشتباه إلػى تصور أ ّف
قيم يعتقد بـها اإلنسان ،أيضاً ال
ُ
التقدـ التقنػي التكنولوجيا ىي احلضارة ،التكنولوجيا ىي مظهر من مظاىر احلضارة ،احلضارةُ ىي مػجموع

ويعيش عليها اإلنساف ،قيمةُ اإلنساف ىي ىذه اليت يُصطلح عليها احلضارة،
قيم يعيش بػها اإلنساف
ُ
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تتشكل حقيقة
وقيم أخرى بػمجموعها
مػجموعة قيم قيمة احلرية ،قيمة اإلبداع اإلنسانػي ،قيمة العدؿٌ ،
ُ
احلضارة يف حياة اإلنساف بقد ِر ما تتجلى ىذه القيم ،بقدر ما تتجلى احلريةُ يف حياة الناس إف كاف بالنحو
الفردي أو بالنحو ادلػجتمعي ،بقد ِر ما يكوف ىناؾ من احلرية ،وبقد ِر ما يكوف ىناؾ من فهم دلعٌت احلرية
اإلنسانية وليس احلرية احليوانية ،بقد ِر ما يكوف ىناؾ من ٍ
وجود دلقولة احلرية ولفهم معنػى احلرية يف حياة
اإلنساف وبقد ِر ما يكوف يف حياة اإلنساف من اإلبداع ومن بروز ادلواىب يف أبعادىا األدبية يف أبعادىا
الفنية ويف أبعادىا األخبلقية ويف سائر األبعاد األخرى اليت يتناولػها معنػى اإلبداع ،بقد ِر ما يتجلى معٌت
ط يف األفق
حدث عن العدؿ ىنا أتػحدث عن العدؿ اإلنساين مبعناه الوسيع الذي ال يرتب ُ
العدؿ وحُت أتػ ُ
التكامل يف باطن اإلنساف يف
العدؿ و
العدؿ يف السَتة اإلنسانيةُ ،
السياسي فقط أو يف األفق القضائي وإنػما ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
قيم العدؿ،
قيم اإلبداعُ ،
قيم احلريةُ ،
سلوكو األخبلقي ،يف سلوكو مع نفسو ،ويف سلوكو مع غَته ،ىذه القيم ُ
وقيم أخرى بػمجموعها تُ ِّ
احلديث عن
حُت احلديث عن حضارة اإلنساف إنػما ىو
ُ
شك ُل معنػى احلضارةَ ،
ٌ
احلديث عن ىذه ادلعانػي ويف ضوء ىذه القيم ويف ضوء ىذه
احلديث عن ىذه ادلضاميػن و ُ
ىذه القيم و ُ
تنبثق معانػي الثقافة.
ادلعانػي تتشكل خطوط احلضارة اإلنسانية ومن بُت ىذه القيم ُ
لكن
يروؽ للبعض أف يُسمي ادلظاىر اخلارجية ثقافة َّ
فالثقافةُ ليست مظاىر والثقافةُ ليست مصطلحات ،رمبا ُ
الثقافة ليست ىي ىذه ادلظاىر اخلارجية ،إذا كانت الثقافة ىي ادلظاىر اخلارجية فمظاىرنا سواء ،وليست
الثقافة ىو ترديد ادلصطلحات وكثرة استعماؿ ادلصطلحات وكثرة استعماؿ القواعد أو األصوؿ أو القوانُت
العلمية ،قد يُ ِّ
نوع من
شك ُل ىذا جزءاً من الثقافة لكن الثقافة ليست ىي ىذه ،وال الثقافة ىي يف اختيا ِر ٍ
ِّل ىذه األشياء
أنواع األتكيت أو الستايل يف حياة الناس يف طعامهم أو يف شرابػهم أو يف لباسهم ،قد تُػمث ُ

يؤمن بـها
انعكاسات حلقيقة الثقافة ،الثقافة قيم والثقافةُ :ىي قيمةٌ إنسانية تنشأُ من القناعات التي ُ
اإلنسان ،ومنشأ ىذه القناعات إنػما ىو يتأتى من مػجموعة معطيات من ىذه ادلعطيات ما يواجهوُ
ِ
حياتو البشرية من ادلشاكل وما يػجده من احللوؿ ،ما يواجهو اإلنساف يف ِ
اإلنسا ُف يف ِ
االنفعاالت
حياتو من
ُ
ُ
ِ
ومن التأثر ِ
ِ
اخلوؼ أو يف جانب
جانب
ات يف شتػى جوانب احلياة يف جانب الفرِح أو يف جانب احلزف يف
ٍ
ٍ
ٍ
ينتج منها العنوا ُف الوسيع
األمن ،كل ىذه ادلعطيات إذا ما توافقت وتناسقت يف صورة متكاملة متسقة ُ
لثقافة اإلنساف.
أشرت إليها،
فاآلداب والفنو ُف اليت تػمثِّل ادلظهر اخلارجي لثقافة اإلنساف إنػما ُ
تستند إلػى ىذه القاعدة التػي ُ
ُ
اآلداب على مر التأريخ والفنو ُف على مر التأريخ وىػما يػ ِ
مثبلف الوجو الواضح لثقافة ادلػجتمع ولثقافة الفرد
ُ
تستند اآلداب والفنوف إلػى ىذه القاعدة إلػى أيِّة قاعدة؟ إلػى قاعدةِ قناعات اإلنساف ادلفعمة بادلشاعر
إنػما ُ
ِ
ِ
يبعث
و
سره وفيما يػُح ِزنُو ،فيما يػُخي ُفوُ وفيما يُؤمنُو ،فيما ُ
األحاسيس والعواطف يف أفراحو ويف أتراحو ،فيما يُ ّ
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على إضطر ِ
يبعث على اطمئنانو ،احلياة البشرية إنػما ىي صورةٌ تتقلب بُت أم ٍن وخوؼ ،بُت
ابو وفيما ُ
اضطر ٍ
حدث عن أم ٍن وخوؼ ليس ادلراد ىنا احلديث عن األمن من السلطاف الظا ِمل أو
اب وأماف وحيػن أتػ ُ
اخلوؼ من الوجود ،اخلوؼ الذي يعم
ُ
عن اخلوؼ من السلطاف الظالػ ِم أو من احليوانات الكاسرة ،إنّوُ

أمن يسيطر على النفس البشرية ،وىناؾ
النفس البشرية ،ىناؾ ٌ
خوؼ يسيطر على النفس البشرية ،وىناؾ ٌ
ٍ
ِ
عبلقات بسائر بنػي البشر ،قد
اإلنساف من
يأس ،وليس ىذه ادلعاين كلها مرتبطة بػما حوؿ
أمل ،وىناؾ ٌ
ٌ
يكوف لعبلقات اإلنساف بسائر بنػي البشر شيءٌ من التأث َِت يف ىذا اجلانب لكنٍت ىنا أتػحدث بنح ٍو عاـ،
تتقلب النفس البشرية بُت ِ
األمل واليأس وبُت الطمع والرجاء وبُت
حيث
أتػح ّد ُ
ث عن الطبيعة البشرية ُ
ُ
وبُت وبُت ،كل ىذه األمور بػمجموعها اليت تُ ِّ
شك ُل القاعدة األساسية اليت
اخلوؼ واألمن وبُت الفرح واحلزف َ
تتفرع عليها اآلداب والفنوف وتتفرع عليها ثقافة اإلنساف.
حيث
فحيػ َن
احلديث عن األفق اإلنساين ىنا ،احلديث عن حضارة اإلنساف واحلديث عن ثقافة اإلنساف ُ
ُ
يتش ّك ُل األفق اإلنسانػي ،إذا ما تش ّك َل األفق اإلنسانػي تتشكل القيم ووفقاً لػهذه القيم يػمكننا أف نػحكم
على ىذه الظاىرة أو على تلك الظاىرة يف حياة اإلنساف ،ولذلك أنا قلت يف أوؿ حديثي بأننػي سأتػحدث
فػي ىذه احللقة عن الشعائر احلسينية يف األفق اإلنسانػي ،الشعائر احلسينية يف األفق اإلنساين تػمثل انعكاساً
لظاىرة اإلنفعاؿ باحلزف ،لظاىرة اإلنفعاؿ بادلصيبة ،لظاىرة اإلنفعاؿ بػما جرى على مثاؿ ،ىذا ادلثاؿ
أصحاب الشعائر احلسينية يعتقدوف فيو ادلثل األعلى ،ما جرى على احلس ِ
ُت وآؿ احلسُت صلوات الل
ُ
َ
وتنطلق منو حقيقةُ الشعائر احلسينية،
وسبلمو عليهم أمجعُت ىو ىذا األساس وىو ىذا ادلركز الذي تبدأُ منو
ُ
حيػن أقوؿ إف األفق اإلنسانػي يتشكل ما بيػن حضارة اإلنساف وما بيػن ثقافة اإلنساف ،ماذا ينتج من ذلك؟
ينتج من ذلك ىوية اإلنساف ،ىوية اإلنساف ،ىوية ادلػجتمع ،ىوية األ ُّمة كيف تتشكل؟
تتشكل يف ىذا األفق ،يف أفق احلضارةِ ،ويف أفق الثقافة ،وىوية األمم وىوية اجملتمعات وىوية اإلنساف ىي
ظ على ما يسبب الثبات يف حياة ىذه األمم وما يسبب الثبات يف حياة ىذه ادلػجتمعات ،ىوية
اليت تػحاف ُ
حدثت عن الثقافة ليست بادلظاىر اخلارجية وليست باستعماؿ
قلت قبل قليل حيػن تػ ُ
اإلنساف كما ُ
نعتقد بأف الشعائر احلسينية
ادلصطلحات ،ىوية اإلنساف يف القيمة التػي تدور حياتُو حولػها ،لذلك نػحن ُ
أساسي من ىوية ادلػجتمع الشيعي ،وكل َّأمة لػها ىوية ،وكل مػجتمع لو
أساسي من ىويتنا ،جزءٌ
ىي جزءٌ
ٌ
ٌ
الذوؽ اإلنسانػي بأف نػحًتمها،
أمور يلزـ الذوؽ اإلنسانػي ويُل ِزمنا ُ
ىوية ،وىويات األمم ىويات اجملتمعات ٌ
نتحدث عن حضارة اإلنساف ،وحُت نتحدث عن عصرنا احلاضر
حن حُت نتحدث عن احلضارات وحُت
ُ
نػ ُ
لنجد واضحاً أف ىناؾ صراعاً فكرياً بيػن كل احلضارات حتػى بيػن االتػجاىات الغربية ألي ٍ
شيء؟
للحفاظ على الػهوية ،بعيداً عن الوضع السياسي نػحن اآلف حتػى لو أردنا أف نسّب األوضاع يف ادلػجتمع
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الغربػي يف ادلػجتمع األوريب مثبلً ،يف ادلػجتمع الغريب يف ادلػجتمع األوريب ال أقوؿ يف األفق السياسي وال أقوؿ

يف األفق االقتصادي وإنػما إذا أردنا أف
نبحث يف األفق الثقايف للمجتمعات األوربية نػجد أف ىناؾ احتذاماً
َ
واضحاً بُت اإلجنلوسكسونية وبُت الفرانكفونية وىذا واضح دلن أراد أف يتتبع ما يػجري يف ادلشهد الثقايف ،ما
التوجو
يػجري يف ادلشهد الثقايف ويف كواليس ادلشهد الثقايف يف ادلػجتمع األوربػي ىناؾ صراع واضح بُت ّ
التوجو الفرانكفوين وسبب ىذا ىو احلفاظ على الػهويات فيما بيػن التوجو األوؿ
اإلنكلوسكسوين وبيػن ّ
وفيما بيػن التوجو الثاين ،وحتػى على مستوى العودلة واألمركة يف بعدىا اإلقتصادي يف بعُدىا الثقايف نػجد أف
احتذاـ واضح يف مواجهة العودلة ،يف
احتذاماً يف اجملتمع الفرنسي مثبلً يف الوسط الثقايف الفرنسي مثبلً ىناؾ
ٌ
مواجهة األمركة كل ذلك دفاعاً عن الػهوية ،حتػى يف داخل الواليات ادلتحدة األمريكية ىناؾ أزمةٌ كبَتة ىي
أزمة الػهوية األمريكية واليت حاوؿ ادلفكروف األمريكيوف أف يػجعلوا لػها حبلً يف احلُلم األمريكي ،احللم
األمريكي يف حاؿ الرخاء ربػما يُ ِّ
شك ُل ىويّةً للثقافة األمريكية ولكن إذا لػم يكن ىناؾ رخاء وكانت ىناؾ
األزمات فإ ّف احللم األمريكي لن يُ ِّ
تبحث دائماً عن ادلضاد وىذه قضية
شكل ىوية لذلك الثقافة األمريكية
ُ
معروفة يف التأريخ العسكري ويف التأريخ السياسي األمريكي ،ألي ٍ
شيء؟
ظ كياف األ َُّمة ،حتػى لو كانت األ َُّمة يف غاية التقدـ التقنػي ،يف
ألف الػهوية ىي العامل األساس اليت تػحف ُ
غاية التقدـ االقتصادي يف غاية التقدـ العسكري ،يف غاية التقدـ العلمي فإهنا حباجة إىل ىوية ،الػهويةُ ىي
ٍ
مبسط اإلنساف الذي يػحمل بطاقة
اليت تػحفظ كياف األمم ،والػهوية ىي اليت تػحف ُ
ظ كياف الشخص ،مبثاؿ ّ
الػهوية يف ىذه البطاقة توضع صورتو يوضع أمسو ،نَسبو ،تأريخ ِ
ميبلدهِ ،مهنتوُ إلػى غَت ذلك من التفاصيل
ُ
َُُ
ُ
ِ
ف
اليت بػمجموعها تُ َش ِّك ُل شخصية ذلك اإلنساف لو جاء شخص وحاوؿ أف يُ ّزوَر ىذه الػهوية أو أف يُتل َ
ِ
ِ
ف بعضاً من ادلعلومات ىل تبقى ىذه الػهوية ىويةً صحيحة؟
ف الصورة أو يُتل َ
بعضاً منها كأف يُتل َ
ظ على كيانػِها الداخلي باحلفاظ على ىويتها وىذه قضية يف غاية
لن تبقى ىويةً صحيحة ،األمم تػحاف ُ
األىػمية ربػما الذي يعيش يف الدوؿ ادلتق ّدمة بسبب الرخاء يف العيش وألف اإلنساف دائماً يتعامل مع األمور
ادلػحسوسة ومع األمور الظاىرة لو من أوؿ نظرة من دوف التوغل يف باطن ادلػجتمعات ويف باطن األمم ويف
يستشعر أىػمية ىذا األمر لكن أولئك الذين يغوصوف يف باطن حياة األمم ويف
باطن األشياء فإنو قد ال
ُ
عمق تأريػخها ويبحثوف عن نقاط القوةِ وعن نقاط الضعف يعرفوف معنػى أىػمية الػهوية ،األ َُّمةُ تقوـ بػهويتها،
كيا ُف األ َُّمة احلضاري ،كيا ُف األ َُّمة الثقايف ،كيا ُف األ َُّمة العقائدي ،وحتػى البُنية النفسية لؤل َُّمة معتمدة على
ىويتها ،لذلك نػحن ال نستغرب حتػى يف داخل دوؿ االتػحاد األوربػي يف بعض األحياف يػحتذـ اخلبلؼ يف
اجتماعات دوؿ االتػحاد األوريب لقضايا جزئية ألف الدولة الفبلنية تتصور أو تعتقد بأف ىذا األمر ىو جزءٌ
من ىويتها الشعبية مثبلً.
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ٍ
ٍ
مسألة أنا ال أريد اإلشارة إليها ،حينما
خبلؼ إيطالػي يف
قبل سنوات وسائل اإلعبلـ كانت تتحدث عن
بدأت الدوؿ األوربية توحد خصائص صناعاتػها وتضع استاندر معُت للمصنوعات وللمطعومات ولؤلدوية
ولؤلجهزة ولكفاءة ما يُصنع يف داخل دوؿ االتػحاد األوربػي ،وكاف ىناؾ نقاش طويل يف الصحافة األوربية
حوؿ بعض ادلقاسات لبعض الصناعات التػي تتعلق باحلياة اجلنسية للناس وكاف ىناؾ اختبلؼ واضح
لبعض الدوؿ مثل إيطاليا وتػحدثت الصحف كثيػراً ،مقصودي أف قضايا جزئية يف بعض األحياف تؤدي إلػى
ٍ
خبلؼ وإلػى احتذاـ يف النقاش قد يكوف طويبلً بعض الشيء العتقاد ىذه الدولة أو تلك ادلػجموعة بأف
ىذا الشيء لو عُلقة بػهويتها لو عُلقة بثقافتها اليت تُ َش ِّك ُل الػهوية القوية والدعامة القويػة لبناء ذلك ادلػجتمع.
ومن ىنا أقوؿ بأف الشعائر احلسينية ىي جزءٌ من ىوية اجملتمع الشيعي ،لذلك أنا قلت بأنٍت يف ىذه احللقة
أتناوؿ ىذا ادلوضوع :الشعائر احلسينية يف األفق اإلنسانػي ،بعيداً عن األفق الفقهي ،بعيداً عن األفق
احلديثي والذي سيأتينا تِباعاً يف احللقات القادمة إف شاء الل تعالػى.
حدثت عن األفق اإلنسانػي يف احلضارةِ ويف الثقافة وكاف
الشعائر احلسينية ىي جزءٌ من ىويتنا ،قبل قليل تػ ُ
نعكس ىذه ادلعانػي على
احلديث عن ادلشاعر ،حينما
احلديث عن القناعات وكاف
احلديث عن القيم وكاف
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ ٍ ِ
الشعائر احلُسينية؟
تقع
أين ُ
ادلػجتمع الشيعي على األ َُّمة الشيعية ادلوالية حلُسُت وآؿ ُحسُتَ ،
ُ
الشعائر احلسينية يف النقطة األعلى حينما يكوف
تقع
تقع الشعائر احلسينية يف ادلرك ِز من دائرةِ القيم الشيعيةُ ،
ُ
ُ
احلديث عن ادلشاعر وعن العو ِ
اطف وعن األحاسيس يف ادلػجتمع الشيعي ،األ َُّمةُ الشيعية عّب تأريػخها إذا
نبحث عن العاطفة احلسينية من ُذ اليوـ الذي سقط فيو أبو عبدالل على رماؿ كرببلء وإىل يومنا ىذا
أردنا أف
َ
يوـ يف تأريخ ىذه األ َُّمة وقد نضبت
مر ٌ
نػجد أ ّف العاطفة احلُسينية تػجري يف سواقي حياة ىذه األ َُّمة وما ّ
تلك السواقي نعم ربػما قسى الظالػموف فاختفت ادلظاىر اخلارجية من الشارع ومن الساحات العامة لكن
ضعُفت ىذه العاطفة وما ىدأت ىذه العاطفة ِعبػر تأريخ األ َُّمة الشيعية
العاطفة احلسينية بقيت جيّاشة وما َ
تتضح ىذه األسباب من خبلؿ التنقل ما بُت ادلعانػي اإلنسانية للشعائر احلسينية وما بُت
األسباب كثَتة
و
ُ
ُ
ط بػهذا ادلوضوع
ادلعانػي الفقهية وما بُت ما قالو أىل البيت واحلديث عن سائر ادلضامُت األخرى اليت ترتب ُ
الذي بُت أيدينا.
ىذه اخلبلصة يػمكن أف تتجلى وأف تتضح إذا ما أكملنا احلديث يف أوراؽ ىذا ادللف ملف الشعائر
احلسينية ،ولكنٍت أبقى عند ىذه النقطة يف ىذه احللقة وىو أف الشعائر احلسينية إنػما ىي قيمةٌ إنسانيةٌ يف
حن أف نػحًتـ ىذه الشعائر وكذلك اآلخروف يلزمهم أف يػحًتموا
ضميػر األ َُّمة الشيعية ،ومن ىنا يلزمنا أوالً نػ ُ
ىذه الشعائر ،وإف لػم يقتنعوا بػها ألف ىذه الشعائر ىي جزءٌ من ىوية أ َُّمة ،كما نػحًتـ ىويات األمم
األخرى على اآلخرين أف يػحًتموا ىويتنا وإذا كاف اآلخروف ال يػحًتموف ىويتنا فإننا ال نػحًتـ ىويتهم أيضاً،
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نػحن ىنا نتحدث عن اإلنساف بػما ىو إنساف ،اإلنساف بػما ىو إنساف لو قيَم ،واإلنساف بػما ىو إنساف
متلك
متلك نػحواً من الطقوس ،يػ ُ
حًتـ القيم اإلنسانية ،بنح ٍو عاـ كل مػجتم ٍع من ادلػجتمعات البشرية يػ ُ
يػ ُ
ِ
حًتـ بعضهم بعضاً يف ىذا اإلطار ويف ىذا االتػجاه.
الناس يػ ُ
نػحواً من القيم ،نػحواً من ادلبادئ ،باجلملة ُ
حن اتفقنا عليها
شعائرنا احلُسينية إنػما ىي ٌ
قيم وإنػما ىي عواطف ومشاعر وطقوس نػحن توارثناىا ونػ ُ
ونػحن اعتقدنا بػها وأدؿ ٍ
دليل على ذلك ادلشاركة اجلماىيػرية وادلليونية ،مشاركة ادلبليُت يف ىذه الشعائر ربػما
فيقف موقفاً سلبياً من الشعائر احلُسينية وىذا ال يُ ِّ
شك ُل شيئاً ،ىوية األ َُّمة
يش ُذ البعض من شيعة أىل البيت ُ
ادلبليُت من البشر وىذه
ذوؽ معُت يش ُذ فيو شذوذاً نشازاً عن أبناء أ ُّمتِو ىذه
ال يعكسها
شخص واحد لو ٌ
ُ
ٌ
اجلموع الػهادرة وفػي مػختلف أصناؼ األ َُّمة ما بُت علماء الدين ،ما بُت الشعراء ،األُدباء ،ادلثقفوف ،النساء،
أنت إذا
أصحاب الفنوف،
الرجاؿ ،الصغار ،الكبار ،كل أصناؼ األ َُّمة أصحاب احلِرؼ،
أصحاب ادلواىبَ ،
ُ
ُ
ما أردت أف تدخل فػي أوساط ادلسيػرات احلُسينية ،ادلسَتات الراجلة للزيارة ،ادلسَتات اليت تػخر ُج للمشاركة
يف مراسم احلسُت عليو السبلـ ،مواكب العزاء بكل أشكالػها وألوانػها وأنػحائها ،احلسينيات يف كل مكاف،
يكشف عن الظاىرة ادلليونية بل أكثر من
اكب العزاء بكل أشكالػها كل ذلك
ُ
التكايا وىيئات العزاء ومو ُ
الظاىرة ادلليونية ،والقضية ال توجد حكومة تدعمها وال جهات سياسية ،إندفاعٌ شعبػي ،ىذا اإلندفاع
الشعبػي وىذا اإلندفاعُ اجلماىػيػري ىو ىذا الذي يُ ِّ
شك ُل الػهوية احلقيقية لؤل َُّمة.
يشتمل على عدد معيػن من الناس لو طموحات سياسية
حزب من األحزاب
الػهوية احلقيقية ال يُش ّكلها ٌ
ُ
معينة لو برنامج سياسي معيػن ،أفرادهُ ال يُش ّكلوف حتػى بنسبة واحد بادلئة من أبناء األ َُّمة ،ىوية التشيع ال
شخص
تُش ّكلها جػمعية معينة أو منتدى ثقايف معيػن ،ال تشكلها مػجموعة لػها ذو ٌؽ معُت ،ال يُش ّكلها
ٌ
يعجبو طراز معيػن من التفكَت ،ىوية األ َُّمة تُش ّكلها ىذه ادلبليُت ،العشرات من ادلبليُت ،يف كل ٍ
مدينة ،يف
ُ ُ
قاؽ ،يف كل قر ٍية ،يف كل صق ٍع من أصقاع ادلػجتمع الشيعي بل يف كل ٍ
كل ُز ٍ
مكاف يف العالػم يتواجد فيو
شيعة أىل البيت تػجد احلسُت منتصباً واقفاً وتػجد ادلواكب احلسينية ىادرًة يف كل مكاف ،حتػى لو كانت
تشرد الشيعة يف كل مكاف فإنّك إذا ما مررت على
عائلة شيعية يف زاوية بعيدة من زوايا ىذا العالػم بعد أف ّ
ىذه العائلة يف أياـ ادلػحرـ تػجسس على ىذه العائلة ،أنصتّ ،قرب أُذنيك من باب بيتها من باب دارىا
ستسمع صوت احلسيػن.
ُ
ىذه ىي الػهويةُ التػي أتػحدث عنها ،وىذا ىو االحًت ُاـ الذي يػجب أف يُوجو إلػى ىذه الشعائر ،إنو احًت ٌاـ
للمبليُت ،احًت ٌاـ لػهذه ادلشاعر اإلنسانية الطاىرة ،أي مشاعر؟ ىل ىي مشاعر تقود اإلنساف إلػى الشبق
مشاعر إنسانية يػجب أف تػُحًتـ ،ولكن أقوؿ ىل ىذه ادلشاعر تقود
اجلنسي مثبلً؟ وحتػى ىذه ادلشاعر ىي
ٌ
اإلنساف إىل الشبق اجلنسي الشاذ أو ادلنحرؼ؟ ىل ىي مشاعر تقود اإلنساف إلػى اخلساسة والنذالة؟
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مشاعر تدفع اإلنساف للحرية و ِ
لئلباء وللكرامة ،مشاعر احلسُت ىذه األحاسيس وىذه العواطف عواطف
ُ
وأحاسيس تػهيج يف وسط ىذه األ َُّمة ويف قلوب أبناء ىذه األ َُّمة تدفعها ألي ٍ
شيء؟
ُ
تدفعها للتعلق بػمثاؿ احلرية والكرامة ،بػمثاؿ الوفاء واإلخبلص والنزاىة ،بػمثاؿ اإلنسانية الذي تػجلى يف
ُحس ٍ
ُت وآؿ ُحسُت صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت ،مبليُت من البشر ومشاعر ال ميكن أف توصف
باأللفاظ ،مشاعر ما بيػن الفخ ِر والكر ِ
امة واالعتػزاز وما بُت األلػم الذي يعتصر القلوب للذي جرى من
ٍ
ىتك لكل معانػي اإلنسانية على أراضي كرببلء ،ىذه ىي شعائرنا احلسينية يف أفقها اإلنسانػي ،إنػها ىوية
اطف مق ّدسة ،من ىنا تتش ّك ُل ىوية ادلػجتمع الشيعي ،أفراد قبلئل،
شعار ادلبليُت ،إنػها عو ُ
أ َُّمة ،إنػها ُ
ِ
أي يش ُذ بو
مػجموعات قبلئل،
ٌ
مفكر من ادلفكرين ،لو ر ٌ
شخص يتلبّس بلباس الدين ،عالػ ٌم من العلماءٌ ،
حر بػما يعتقدّ ،أما ىذه ادلبليُت ،عشرات ادلبليُت يف كل صق ٍع
عن األ َُّمة ما قيمةُ ىذا الرأي؟! رأيوُ لو ىو ٌ
من أصقاع العالػم كلهم بقلوبػهم ،بعقولػهم ،بأموالػهم ،بأبدانػهم ،بػمواىبهم ،بكل ما يػمتلكوف ،بكل
قناعاتػهم ،كل ىذه القناعات البشرية ىي ىذه التػي تُش ّك ُل الػهوية ،حُت أقوؿ بأف الشعائر احلسينية جزءٌ
من ىويتنا بل ىي ىويتنا ٍ
بوجو من الوجوه ،الشعائر احلسينية جزءٌ أساس من ىوية ادلػجتمع الشيعي ،وىذه
ادلبلييػن من البشر تتفاعل معها بكل ٍ
صدؽ وإخبلص ،ماذا تقوؿ اإلنسانية عن ذلك؟
أال تقوؿ اإلنسانيةُ بأف ىذه الشعائر يػجب أف تُػحًتـ ،ىناؾ جزءٌ كبَت من اإلنسانية يرى أف ىويتوُ يف ىذه
الشعائر وىناؾ جزءٌ كبَت من ىذه اإلنسانية يتعامل مع ىذه الشعائر بصدؽ وبإخبلص من دوف رياء ومن
دوف انػخداع بوسائل اإلعبلـ ومن دوف أف تكوف ىناؾ جهات ُمغرضة تدفعوُ باتػجاه ىذه الشعائر ،سل
الشيعة يف كل مكاف ىل ىناؾ من ٍ
أحد يدفعهم إىل ذلك سوى الصدؽ؟ ىناؾ صدؽ ،الصدؽ اإلنساين لو
اإلخبلص اإلنساين لو قيمة
قيمة بغض النظر عن الفكرة الدينية وعن االتػجاه الديٍت ،الصدؽ اإلنساين و
ُ
ىذه مبادئ وقيم إنسانية بعيداً عن الدين وبعيداً عن األيديولوجيا وبعيداً عن كل األفكار والفلسفات،
مردىػما إلػى النقاء
الصدؽ اإلنسانػي قيمة عالية ،و
ُ
اإلخبلص اإلنسانػي قيمة عالية ،الصدؽ واإلخبلص ّ
ُ
اإلنسانػي والنقاء اإلنسانػي قيمة عالية جداً ،أرقى القيم احلضارية وأرقى القيم الثقافية ىو النقاءُ اإلنسانػي،
النقاء اإلنسانػي لو توفر لعاشت البشريةُ أسعد حاالتػها ،أليست البشرية تبحث عن السعادة؟ كيف تصل
إلػى السعادة من دوف النقاء؟!
النقاءُ اإلنساين أعظم القيم البشرية ومن ىذا النقاء اإلنساين يتولّ ُد الصد ُؽ اإلنسانػي ،ىذا الصدؽ الذي
يتجلى يف صدؽ ادلشاعر ،يف صدؽ العواطف ،يف صدؽ الفرِح ويف صدؽ احلزف ،يف صدؽ األخوة ويف
صدؽ الرحػمة ،وكل ىذه ادلعاين تتجلى يف الشعائر احلسينية ،تتجلى يف الشعائر احلسينية يف أصل وجودىا،
أصل وجود الشعائر احلسينػية جاء من الصدؽ واإلخبلص ،وتتجلى أيضاً يف احلالة النفسية والعملية اليت
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يعيشها أولئك الذين يشاركوف يف ىذه الشعائر ،ىذه ادلبليُت اليت تػخر ُج لزيارة احلسيػن أذىبوا وعيشوا فيما

صرحوف بذلك ىم
تظهر فيما بينهم وىم يُ ِّ
بينهم لتجدوا أف كثَتاً من معانػي الرحػمة والتعاطف والتواد ُ
يشعروف بأ ّف ىذه الشعائر وبأف موسم الشعائر ما إف ينتهي ويعود الناس إىل طبيعة حياتػهم اليومية إال وىم
يعودوف إلػى مشاكل احلياة وإلػى لغط احلياة وإلػى الصراع اإلنسانػي اليومي ،فإنػهم يػجدوف يف أياـ ىذه
الشعائر ويف مػمارسة ىذه الشعائر يػجدوف معانػي الرحػمة ومعانػي الرأفة اإلنسانية ومعانػي التعاطف ومعانػي
قلت يف أوؿ حديثي ىي نقاط ومػحطات يًتكز فيها الشعور
التواد ،وما ذلك إال ألف ىذه الشعائر كما ُ
يتعم ُق فيها اإلحساس اإلنسانػي.
اإلنسانػي ،يتج ّذ ُر فيها الشعور اإلنسانػيّ ،
فهذه شعائرنا احلُسينية ،شعائرنا احلسينية يف األفق اإلنسانػي ىي ىويتنا ،بعيداً عن الفكر الدينػي وبعيداً عن
نعيش يف ىذا ادلػجتمع اإلنسانػي،
حن بشر ،نػحن بنو اإلنساف ،نػحن شيعة أىل البيت ُ
الفكر العقائدي ،نػ ُ
وحينما تػمر علينا أياـ احلسُت تتجلى لنا ىذه ادلػحطات ،تتػركز فيها معانػي ىذا الشعور ومعانػي ىذا
اإلحساس الذي يشدنا إلػى مثاؿ اإلنسانية بعيداً عن النسب الدينػي وبعيداً عن الفكر الدينػي ،لنتناوؿ
الشعائر احلسينية يف أفقها اإلنسانػي ،يف األفق اإلنسانػي شعائرنا احلسينية ىي ىويتنا اإلنسانية ،وىويتنا
اإلنسانية تلك الصورة التػي تتجلى فيها معانػي العاطفة النبيلة ومعانػي النقاء اإلنسانػي ومعانػي احلزف
تندفق من العيوف ،ىذه الدموع حقيقة إنسانية ليست طقساً
والرحػمة والتػي تتجلى يف تلكم الدموع التػي ُ
دينياً ،بعيداً عن الطقس الدينػي الدموع حقيقة إنسانية ،ظاىرة إنسانية ،وأقرب ما يكوف ىذا اإلنساف فيو
قلب اإلنساف ،وأجلى صورة النكسار القلب البشري حُت تتدفق العبػرات تتدفق
إلػى الل حُت ينكسر ُ
ِ
حتاج
حتاج إلػى الفرح بطبيعتو البشرية ىو مػ ٌ
حتاج إلػى الضحك ومػ ٌ
الدموع من العيوف ،اإلنسا ُف كما ىو مػ ٌ
إلػى احلزف وإلػى الدموع ،مثلما أف اإلنساف يدفعو اإلحساس باجلوع ألي ٍ
شيء؟ لتناوؿ الطعاـ ألف يف ذلك
ُ
ما يعود عليو بالصالػ ِح وبادلفيد ،ومثلما يدفعو اإلحساس بالعطش كي يشرب لِما يف ذلك من ٍ
منفعة لو،
ُ
ُ
حتاج إىل البكاء.
اإلنسا ُف أيضاً حيػن يصيبوُ االنكسار يػحتا ُج إىل الدموع يػ ُ
ف ىذه الدموع؟ مثلما اإلنساف إحساسوُ باجلػوع يدفعو
ىذه
أين نوظِّ ُ
ُ
حاجات اإلنساف وىذه طبيعةُ البشرُ ،
كي يناؿ شيئاً من الطعاـ يػمكن لئلنساف أف يناؿ شيئاً ُمضراً ويػمكن لئلنساف أف يناؿ شيئاً مفيداً يكو ُف
الطعاـ يف بعض األحياف يكو ُف داءاً ويف بعض األحياف يكوف دواءاً ،والشراب كذلك،
دواءاً لو وليس داءاً،
ُ
النوـ داءاً ويف
والنوـ كذلك حينما يستشعر اإلنساف النعاس ويذىب إلػى النوـ يف بعض األحياف يكوف ُ
بعض األحياف يكوف النوـ دواءاً ،ىذه الدموع التػي يدفقها اإلنساف من عينيو متػى تكوف يف غاية ُحسنها؟
حينما تكوف ىذه الدموع موظفة يف الطريق الذي يريدهُ الل سبحانو وتعالػى ،أليس كل العيوف يوـ القيامة
الكبلـ عن حديث أىل البيت ولكن ىذه حقيقة،
باكية ،أنا ال أريد ىنا أف أشَت إلػى األحاديث سيأتػي
ُ
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كل العيوف يوـ القيامة باكية ،من يعرؼ يوـ القيامة وما سيجري يف يوـ القيامة من الطبيعي أف العيوف
عُت بكت خوفاً من الل ،خشيةً من الل،
ستبكي ،ولكن ىناؾ عيو ٌف ال تبكي ولن تبكي يف يوـ القيامة ٌ
وعُت بكت على احلسُت ،العيوف التػي تبكي على احلسُت عيو ٌف لن تبكي يوـ القيامة ،ىذه الدموع وىذه
ٌ
العّبات التػي ىي حاجةٌ بشرية لنوظف ىذه الدموع يف أعلى غاية من الغايات وأعلى غاية من الغايات
البُكاء على احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو وىذا سيتضح لنا يف احللقات القادمة إف شاء الل تعالػى حُت
يصل احلديث إلػى ثقافة أىل البيت ،إلػى فكر أىل البيت ،إلػى حديث أىل البيت صلوات الل وسبلمو
عليهم أجػمعيػن سيتضح لنا معنػى السمو ومعنػى العلو ومعنػى الرقي يف الدموع التػي تنزؿ على احلسُت
صلوات الل وسبلمو عليو.
أعود فأقوؿ بأف الشعائر احلسينية ىي جزءٌ من ىويتنا اإلنسانية ،بكاءنا ،دموعنا يػمثل جزءاً من
ولكننػي ُ
الػهوية اإلنسانية لكننا نوظفو أحسن توظيف ،نػحن بشر نػملك عاطفة احلزف ونػملك عاطفة الفرح ،نػحن
ملك قيم
بشر تنكسر منا القلوب
ملك قيم احلضارة ونػ ُ
حن بشر نػ ُ
ُ
وتدمع منا العيوف ولكن على من؟ نػ ُ

ملك من قيم ،من قيم احلرية اليت دعا لػها أبو عبد الل حُت يقوؿ :ألَ ُح ٌر
الثقافة ،الثقافةُ ىي يف عظيم ما نػ ُ
يَ َدعُ َىذهِ اللُ َماظَة ،اللماظة يف لغة العرب ىي فتات وبقايا الطعاـ الذي يبقى بيػن األسناف وإذا ما بقي بيػن
األسناف سيفسد ىذا الطعاـ وستخبث رائحتوُ كما تعرفوف  -ألَ ُح ٌر يَ َدعُ َىذهِ اللُ َماظَة  -اللماظة يُشَت
بػها سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو إلػى الواقع اإلنسانػي فػي العالػم الدنيوي ،ىذه اللماظة إلػى
الطبيعة الًتابية ادلوجودة يف احلياة البشرية  -ألَ ُح ٌر يَ َدعُ َىذهِ اللُ َماظَة  -وإنػما يَدعُ األحر ُار ىذه اللماظة
متػى؟ متػى ما تػمسكوا بعروة احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،الشعائر احلسينيةُ ىي ىويتنا والشعائر
متد خيوطها إلػى احلرية احلسينية  -ألَ ُح ٌر يَ َدعُ َىذهِ اللُ َماظَة
احلسينيةُ ىي جزءٌ من ثقافتنا ،ثقافتنا التػي تػ ُ
ِ
ايع
 ثقافتنا احلسينيةُ التػي َّص لنا أبو عبد الل فيها احلدود الواضحة للهوية احلسينية َمن كا َف مثلي ال يػُبَ ُ
شخ َ
ِ
ِ
يبايع مثلو يشَتُ إلػى يزيد بن معاوية ،ىناؾ ىويتاف:
مثلَو ،من كاف مثلي يشَتُ إلػى نفسو ادلق ّدسة ،ال ُ
ىناؾ اذلوية احلسينية ،وىناؾ اذلوية اليزيدية.
ىناؾ ىويتاف :ىويةُ احلسُت وىوية يزيد ،فمن أراد أف يػحمل ىذه الػهوية جزءٌ من ىذه الػهوية الشعائر
احلسينية ،ىناؾ احلسيػن بكل طُهرهِ ،وىناؾ يزيد بكل ِعهرهِ ،ىناؾ ىويتاف :ىناؾ احلسُت النور الذي تَػنَػ ّق َل
يف األصبلب الشامػخة وما نػجستوُ اجلاىلية وما دنستوُ بأنػجاسها وأدناسها وال ألبستوُ ادلدلػهمات من
أقف عند ىذه
ثيابػها ،وىناؾ يزيد ،يزيد بن حػمامة ،حػمامة جدةُ أبػي سفياف والتأريخ
ٌ
معروؼ ال أريد أف َ
سُت وىناؾ يزيد ،رواية وسآتػي على ذكرىا أيضاً إف شاء الل يف
نور وىناؾ ُحثالة ،ىناؾ ُح ٌ
العناوين ،ىناؾ ٌ
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احللقة األخَتة ،رواية من كتب القوـ رواىا عبلّمة األحناؼ احلافظ احلسكاين يف ِ
كتابو شواىد التنزيل يف
اجلزء األوؿ رواية قصَتة لكن الرواية تػحدثنا عن الػهويتيػن ،الرواية عن جابر بن عبد الل األنصاري رضواف
الل تعاىل عليو ماذا يقوؿ جابر؟
احلرة معروفة يزيد أرسل جيوشوُ وأباح لػهم ادلدينة ولَ َّما وصلت جيوش
احلرة ،واقعة ّ
جابر يقوؿ :بعد واقعة ّ
يزيد إلػى ادلدينة ادلنورة ،ىذا بعد مقتل سيد الشهداء بعد ثورة أىل ادلدينة حيػن أعلن عبد الل بن حنظلة
غسيل ادلبلئكة بيانو ،وقاؿ بأف يزيد يزنػي ِ
بأمو وبناتو وأخواتو ونػحن نػخاؼ أف نُرمى باحلجر من السماء أف
ِ ِ
ِ
مثبت يف كتب
ينزؿ علينا العذاب إذا لػم نثُر يف وجهو ،فيزيد ىو ذلك الزانػي بأمهاتو وبناتو وأخواتو ،وىذا ٌ
القوـ ومعروؼ ،فأرسل يزيد جيشوُ إلػى ادلدينة واستباح ادلدينة أعطاىم إذناً باالعتداء على كل نساء ادلدينة،
أخرجوا بنات ادلهاجرين واألنصار واغتصبوا بنات ادلهاجرين واألنصار ،أعداد كثيػرة ،أعداد مهولة األرقاـ اليت
ذكرىا ادلؤرخوف.
جابر بن عبد الل األنصاري ماذا يقوؿ؟ الرواية كما قلت يف كتب القوـ شواىد التنزيل اجلزء األوؿ يف سورة
اإلسراء للحافظ احلسكانػي من علماء األحناؼ ،عن جابر بن عبد الل األنصاري ماذا يقوؿ؟ يقوؿُ :كنا
ٍ
نسخة بعد واقعة احلرة  -كنا نبور أوالدنا  -نبور ماذا تعٍت ىذه الكلمة؟
احلرة  -ويف
نبور أوالدنا يف واقعة ّ
علي بن أيب
راجعوا كتب اللغة نبور تعنػي :نػختّب نػمتحن ،يقوؿُ :كنا نبور أوالدنا بعد واقعة ّ
احلرة بػحب ّ
حن نتحدث عنها ،ىذا احلديث حديث القوـ وىذا الكتاب من كتب
طالب  -ىذه ىي الػهوية التػي نػ ُ
وحق تر ٍ
اب داستوُ حفيدتك رقية بقدمها الصغيػرة الناعمة الػحافية ال
القوـ ،كنا نبور ،وإنػي يا أميػر ادلؤمنُت ِّ
جر احلديث ،والرواية من كتب
أريد أف أذكر أسػمك إلػى جنب ىذه الػحثاالت ،لكنو احلديث ىو الذي ّ
خطبتك الشقشقية يا سيد األوصياء وإف ذلك يؤلػ ُم كل شيع ٍي وأنت
أتذكر ما تقولو يف
َ
القوـ ،يؤلػمنػي وأنا ُ
في مع األول منهم حتى صرت أُقر ُن إلى ىذه النظائر.
الريب َّ
تقوؿَ :متى أعتَ َ
رض ُ

علي بن أيب طالب فمن
جابر يقوؿ جابر بن عبد الل األنصاريُ :كنا نبور أوالدنا بعد واقعة احلرة بػحب ّ
أحبَّوُ  -ينتظروف األمَت على الطريق وموجود ىذا يف روايات عديدة ومصادر كثَتة يقولوف لو تػحب ىذا؟
فمن أحبَّوُ علمنا أنو من أوالدنا ألنو عدة أالؼ من بنات ادلدينة ُىتكت أعراضهن على يد اجليش اليزيدي،
ٍ
علي بن أيب طالب -
اجليش األموي بأمر من خليفة ادلسلمُت ُ -كنا نبور أوالدنا بعد واقعة احلرة بػحب ّ
علي بن أبػي طالب أنا ذكرت قبل قليل قلت :بأنػهم ُُيرجوف أوالدىم إىل الشارع ليس
حينما أقوؿ بػحب ّ
احلرة وإنػما ىذه روايات موجودة يف زماف النبػي وإال واقعة احلرة حدثت بعد مقتل احلسُت عليو
يف واقعة ّ
السبلـ إنػما أنا أشرت لئبل يػحدث اشتباه يف التصور ،ىناؾ روايات أف الصحابة كانوا أىل ادلدينة يػُخرجوف
علي بن أيب طالب تػُحبوف ىذا؟ إذا قالوا :نعم،
أوالدىم إىل الشارع ،يقولوف :تػحبوف ىذا ،حينما يػمر ّ
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علِموا بأنػهم من أوالدىم ،عرفنا كما يف روايات  -عرفنا أهنم لرشده  -يف أسنػى ادلطالب وغَت أسنػى
ادلطالب للجزري الشافعي ومصادر أخرى عديدة نأيت على ذكرىا يف وقتها  -عرفنا أنو لرشده  -إذا قاؿ
علي يعرفوف إنو لرشده أي حلبلؿ إنو من أبناء احلبلؿ ،وإذا قاؿ غَت ذلك
الغبلـ إنػي أحب ىذا يشَتُ إىل ٍّ
فاألمر معروؼ ،جابر ىنا يقوؿ :كنا نبور أوالدنا نسأذلم تػحبوف علياً فإف أحبوا علياً علمنا أهنم من أوالدنا
وإف لػم ُُيبّوه ،ىو جابر يقوؿ :أشفينا منهم  -أي تّبأنا منهم ،فهم ليس من أوالدنا ،ىؤالء من أوالد
اجليش القادـ من الشاـ ،ىذه الروايات يف كتب القوـ وليست يف كتبنا ،ىذه الرواية تػحدد معالػم الػهوية.
ىناؾ الػهوية احلسينية وىناؾ ىوية أخرى ،الشعائر احلسينية ىذا ىو الطابع الرسػمي للهوية احلسينية أيها
الباحثوف أنتم من تريدوف أف تستخرجوا الػهوية احلسينية ىذه الػهوية تػحتاج إىل طابع تػحتاج إىل ختم
رسػمي الطابع الرسػمي واخلتم الرسػمي ىو ىذه الشعائر ،الشعائر احلسينية جزءٌ من ىويتنا ،يلزمنا أوالً أف
حن حتػى نفرض على اآلخرين أف يػحًتموا ىذه الشعائر ،ىذه قضية إنسانية بعيداً عن الفكر
نػحًتمها نػ ُ
الدينػي وبعيداً عن الفكر العقائدي ،كل األمم كل الشعوب عندىا طقوس وعندىا مشاعر وعندىا شعارات
وكل األمم تػحًتـ شعاراتػها وتػحًتـ مشاعرىا ومناسكها بعيداً عن اجلو الدينػي سواء كانت القضية دينية أو
غيػر دينية ،كل األمم عندىا مهرجانات وكرنفاالت ومسيػرات ومراسم ومواسم ومناسك وقل ما شئت من
العبارات ،والبشريةُ بنح ٍو عاـ تػحت ػرـ ىذه ادلراسم وادلناسك ،نػحن أيضاً يػجب علينا أف نػحت ػرـ شعائرنا ىذه
وأف نفرض على اآلخرين أف يػحت ػرموا ىذه الشعائر نفرض عليهم قطعاً ليس بالقوة وإنػما أف نفرض عليهم
حن ماذا نقصد
باحت ػرامنا لشعائرنا ولبياف حقيقة ىذه الشعائر وادلشاعر وادلراسم وادلناسك ليعرؼ الناس نػ ُ
وماذا نريد ودلاذا نُقيم ىذه الشعائر.
ٍ
جب على الساسة،
خبلصة الكبلـ شعائرنا احلسينية ىي إرادةُ أ َُّمة ،إرادةُ جػماىيػر ىذه األ َُّمة ،وأوؿ شيء يػ ُ
على العلماء ،على ادلفكرين أف يػحت ػرموا إرادة ىذه األ َُّمة وعلى األمم األخرى التػي تػجاورنا يػجب عليها أف
جب على ساسة
تػحتػرـ إرادة ىذه األ َُّمة ،ىذه الشعائر احلسينية إرادة أ َُّمة ،ىذه إرادة اجلماىَت وادلبليُت ،يػ ُ
ىذه األ َُّمة وعلى علماء ىذه األ َُّمة وعلى رجاالت ىذه األ َُّمة أف يػحت ػرموا إرادة ىذه األ َُّمة ،وكذلك األمم
ادلػجاورة لنا ،كما أننا يػجب علينا أف نػحًتـ إرادة األمم اجملاورة لنا على األمم ادلػجاورة لنا أف تػحًتـ إرادتنا
أف تػحت ػرـ إرادة ىذه اجلماىَت ،أنا أسأؿ سؤاؿ ،اآلف الساسة يف العراؽ ويف كل مكاف يف أي دولة من
الدوؿ حينما تػخرج الشعوب النتخاب ر ٍ
ئيس لػها أال يػجب على الشعوب األخرى أف تػحًتـ ىذا
االنتخاب؟! ألف ىذا الشعب بكاملو خرج فانتخب رئيساً لو ،أنا أريد أف أُجري موازنة بُت حالة االندكاؾ
والعاطفة اجلياشة واالعتقاد والرغبة والتوجو لشيعة أىل البيت يف الشعائر احلسينية ىل ىو بػمستوى التوجو
والرغبة واالندكاؾ العاطفي يف حاؿ االنتخابات السياسية؟!
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قطعاً ال ،مثل ما نػحت ػرـ إرادة الشعوب يف االنتخابات السياسية يػجب علينا أف نػحت ػرـ إرادة الشعوب فيما
تريدهُ من مراسػمها وعواطفها ومشاعرىا الدينية والعقائدية ،شعائرنا احلسينية جزءٌ من ىويتنا وىي إرادة أ َُّمة
وإرادة ادلبليُت وإرادة اجلماىيػر فيجب علينا أف نػحت ػرمها أوالً وأف نفرض احًتامها على اآلخرين مثل ما تريد
األمم األخرى منا أف نػحت ػرـ مشاعرىا ومناسكها على األمم األخرى أف تػحتػرـ مشاعرنا ومناسكنا.
وعزةُ ىذه األ َُّمة ،عزةُ شيعة أىل البيت بشعائر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ونػحن عندنا تػجارب
والتأريخ ما ىو ببعيد لَ َّما بدأ الظادلوف بػمحاربة الشعائر احلسينية بكل أشكالػها ،بكل أنػحائها الزيارات،
ادلػجالس ،الكتب التػي تُنشر وتُطبع عن احلسُت عليو السبلـ ،مواكب العزاء بكل أشكالػها بدأت ادلهانة
وادلذلة تتسرب إلػى ىذه األ َُّمة يف العراؽ ،عزتنا وكرامتنا يف شعائر احلسُت ويف زيارة احلسُت.
أسألوُ باحلُس ِ
ُت وآؿ احلُسُت أف ال يػحرمنا من خدمة احلُسُت صلوات الل وسبلمو عليو
ُت ِ
بالتوفيق يف خدمة احلُس ِ
ِ
وآؿ احلُسيػن
وأنتم ُخداـ احلسُت أسألكم الدعاء جػميعاً ودعائي لكم
يف أماف الل.

08

احلهقت انثبوٍت
انشعبئسُ احلُسٍنٍتُ يف األفقِ انفقيً ًانفخٌائً
بِ ِ
سم الل الرحم ِن الرحيم
ىذا حسيػن طُعمةُ الس ِ
ِ
يا ِ
يوؼ
الطفوؼ
فاطمة قُومي إلػى
َ ُ ٌ َ ُ
ىذا حسيػن يف ِ
الدما واويبله
األرض تَبكػي والسما واويبله
ُ
ُ ٌ
سبلـ عليكم أيها احلُسينيوف بُت أيديكم ملف الشعائر احلسينية احللقة الثانية.
ٌ
احلديث عن الشعائر احلسينية يف األفق
تق ّدـ الكبلـ يف احللقة ادلاضية من حلقات ىذا ادللف حيث كاف
ُ
مر من الكبلـ أ ّف الشعائر احلسينية جزءٌ من ىويتنا الشيعية ،جزءٌ من ىوية األمة
اإلنساين ،خبلصةُ ما َّ
الشيعية اليت يلزمها أف تػحافظ على ىذه الػهوية ،واف تػحتػرـ ىويتها وأف الشعائر احلسينية ىي إرادة
اجلماىيػر ىي إرادة األ َُّمة فهذه ادلبليُت ادلتكاثرة ادلزدحػمة ادلتوافرة يف كل صقع من أصقاع الدنيا حيثما كاف
شيعة أىل البيت كل ذلك يشَت إلػى ىذه احلقائق إلػى ىاتُت احلقيقتُت:
احلقيقة األوىل :أف الشعائر احلسينية جزءٌ من ىوية األمة الشيعية.
واحلقيقة الثانية :أف الشعائر احلسينية ىي إرادة اجلماىَت ىي إرادة األ َُّمة.
احلديث يف ضوء ىذين ادلعنيُت يف أفق الفكر اإلنسانػي ما بُت معانػي احلضارة والثقافة وما بُت معانػي
ومر
َّ
ُ
ادلشاعر اإلنسانية التػي تنطلق من جذوٍر تػحتػرمها البشريةُ إذا ما أرادت أف تتعامل مع اإلنساف بالعدالة
مر الكبلـ يف كل ىذا.
وباحلكمة واإلنصاؼَّ ،
واليوـ احللقة الثانية موضوعنا يف ىذه احللقة :الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.

احلديث عن الشعائر احلسينية ،الزيارات احلسينية ،ادلػجالس احلسينية،
كبلمنا يف أفق الفقو ويف أفق الفتوى،
ُ
البكاء واإلبكاء ،ىذه العناوين وعناوين أخرى تػماثلها ال أعتقد أننػي ب ٍ
ِ
للبحث يف جهتها الفقهية ألف
ػحاجة
ىذه العناوين وىذه ادلضاميػن واضحة ومن البديهيات يف فقو أىل البيت ،ويف احللقة القادمة وىي احللقة
البحث يف الشعائر احلسينية يف أفق حديث أىل البيت ،وحينما
الثالثة من حلقات ىذا ادللف سيكوف
ُ
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نتصفح جوانب من كلمات ادلعصوميػن صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن ستتضح لنا ىذه احلقائق ،ما
جاء من كلماتػهم يف بياف قيمة وأىػمية الزيارات احلسينية من قر ٍ
يب أو من بعيد ،مػخصوصةً كانت أو

مطلقة ،على األقداـ أو باستعماؿ الوسائل واآلالت ،وكذلك ما يتعلق بادلػجالس احلسينية وبإحياء أمر أبػي
ِ
البكاء واإلبكاء ونظم الشعر وإنشاد الشعر
عبد الل صلوات الل وسبلمو عليو ،أو ما يأتػي يف أجواء
و ِ
احلديث ويكثر السؤاؿ ويكثر الكبلـ حوؿ
النياحة على احلسيػ ِن صلوات الل وسبلمو عليو ،ولكن يكثر
ُ
ٍ
تنزؿ إلػى الشوارع وإلػى
جانب معُت من الشعائر احلسينية ،وىي ادلمارسات والطقوس اجلماىيػرية التػي ُ
الساحات العامة ويف ادلراكز العامة مثل احلُسينيات أو غيػر ذلك ،مواكب اللطم والعزاء ،مواكب الزنػجيل،
أمثاؿ ىذه ادلمارسات وىذه الفعاليات.
مواكب التطبَت ،و ُ
القوؿ والقيل والقاؿ يف أجواء ىذه الشعائر احلسينية حتػى بات يف اجلو العاـ حينما
يكثر السؤاؿ ويكثر ُ
يُطلق ىذا العنواف الشعائر احلسينية فكأنو ال يُر ُاد بػهذا العنواف وبػهذا ادلصطلح إال ىذه الطقوس وىذه
سأقف بعض الشيء يف ىذه احللقة
ادلمارسات ،بينما الشعائر احلسينية عنوا ٌف أعم وأوسع ،ومع ذلك فإننػي
ُ
للحديث يف األفق الفقهي والفتوائي بػخصوص ىذه الطقوس وبػخصوص ىذه ادلمارسات ،أما الزيارات
أمر مفروغٌ منو وىو من البديهيات
ذكر ادلصيبة احلسينية فذلك ٌ
وادلػجالس واإلبكاءُ والبكاء والنياحة و ُ
الواضحة يف فقو أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن وتأتينا كلماتػهم ورواياتػهم واضحة إف شاء
الل تعاىل يف احللقة القادمة من حلقات ىذا ادللف.
الكبلـ عن مواكب التطبَت ،ألننا
إذاً الكبلـ ىنا عن مواكب اللطم والزنػجيل والتطبَت وبنح ٍو أخص فليكن
ُ
سنصل إليو من نتائج يف مواكب التطبَت ستكوف ىذه النتائج بعينها من باب األولػى يف بقية أنػحاء
ما
ُ
وأنواع ادلواكب األخرى كمواكب اللطم ومواكب الزنػجيل وغيػرىا من ادلواكب وادلسيػرات األخرى ،لِذا
الكبلـ على مواكب التطبيػر وعلى ظاىرة التطبيػر يف مواكب العزاء احلسينػي ويف الشعائر احلسينية،
سأرّك ُز
َ
سأتناوؿ ىذه ادلسألة يف أكثر من اتػجاه ،يف أكثر من أفق:
التجاه األول أو اللحاظ األول :الذي أتناوؿ فيو ىذه ادلسألة كل ذلك ضمن األفق الفقهي والفتوائي
بػحسب موازين ِ
الفقو بي َػن فقهاء أىل البيت بيػن فقهاء الشيعة ،اللحاظ األوؿ ،االجتاه األوؿ ،األفق األوؿ
حُت يكوف الكبلـ عن التطبَت عن مواكب التطبَت بالنحو العاـ ادلمارسة ادلعروفة من
سػمي ما شئتَ ،
استعماؿ السيوؼ والقامات لضرب الرؤوس يف يوـ العاشر من ادلػحرـ بالصيغة ادلعروفة عند احلسينيُت يف
إقامة الشعائر احلسينية مواكب التطبيػر احلسينػي ادلعروفة ومػمارساتػُها ادلعروفة لدى شيعة أىل البيت صلوات
الل وسبلمو عليهم أمجعُت ،ىذه القضية وىذه ادلسألة إذا أخذناىا بالنحو اإلجػمالػي وىي عملية استعماؿ
ٍ
سيف أو قامة يُضرب بػها الرأس يف ىذه ادلػحافل العامة وىذه ادلواكب اجلماىيػرية التػي تػجتمع ألجل
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يصف
احلسيػن صلوات الل وسبلمو عليو إذا أخذنا ادلسألة بػهذا اللحاظ فإننا سوؼ لن نػجد دليبلً واحداً ُ
ِ
باحلرمة أو يصف ىذه الظاىرة بأنػها من الظواىر ادلنافية للدين أو للشريعة ،إذا أخذناىا بالنحو
ىذه الظاىرة
اإلجػمالػي ،نػحن ال نػملك نصاً ال يف الكتاب الكريػم وال يف كلمات النبػي واألئمة صلوات الل وسبلمو
ِ
ٍ
خبللو أف
نستنتج من
بوصف
عليهم أجػمعيػن يػمنع من ىذه الظاىرة أو يػمنع من ىذه ادلمارسة أو يصفها
ُ
ىذه الظاىرة أو أف ىذه ادلمارسة ليست مػمدوحةً ،ليست مباحةً على أقل االحتماالت.
يف الكتاب الكريػم وىذا ىو قرآننا العظيم يف سورة اإلسراء ويف اآلية اخلامسة بعد العاشرة {ًمب كُنب مُعرّبنيَ

حخى وبعثَ زسٌالً} اآلية واضحة وصريػحة أف الل سبحانو وتعالػى لن يُعذب أحداً فرداً كاف أو أ َُّمة ليس
ذاب من الل سبحانو وتعالػى ٍ
ىناؾ من ع ٍ
لفرد أو أل َُّمة حتػى يبعث إليهم رسوالً ،حتػى يبعث إليهم ما يبُت

احلسن من القبيح ،الػمحلّل من ادلػحرـ ،الواجب من ال ُػم ػػباح وىكذاً{ ،مب كُنب مُعرّبنيَ حخى وبعثَ
لػهم
َ
زسٌالً} البد من ٍ
بياف ،ىذا البياف يأتػي على لساف النبػي ،على لساف الرسوؿ ،على لساف الوصي البد
من بياف ،البد أف تتبُت احلقائق لؤلمم ،لؤلفرادِ ،
للناس ،لبنػي البشر وبعد ذلك حينما تتبُت لػهم احلقائق
فإف احلجة تكوف قد قامت عليهم فإذا قامت احلجة عليهم فإف الل سبحانو وتعالػى سيحاسبهم على
أساس ما قامت عليهم من احلجج.
احلساب يف العالػم الدنيوي ،بػما يتناسب مع العالػم
حاسب العباد إف كاف ىذا
ُ
الل سبحانو وتعالػى يػُ ُ
يتناسب مع العالػم األخروي ،ىذا احلساب ال
الدنيوي ،أو كاف ذلك احلساب يف العالػم األخروي بػما
ُ
ِ
احلجة القائمة على اخللق ،وال تقوـ احلجةُ على اخللق إال بعد البياف البد من بياف،
يكوف إال على أساس
البد من ٍ
كشف حلقائق األمور واآلية تتحدث عن ىذا ادلعنػى {ًمب كُنب مُعرّبنيَ حخى وبعثَ زسٌالً} أنا ىنا

ال أريد أف أدخل يف ادلصطلحات الفقهية واألصولية ما تسمى بالّباءة العقلية وما تسمى بالبػراءة الشرعية ال
أريد الدخوؿ كثيػراً يف أجواء ىذه ادلصطلحات لكن ىذه احلقيقة حقيقة تقرىا العقوؿ ويقرىا الوجداف
اإلنسانػي يقرىا اإلنساف بػما ىو إنساف ،إف الل سبحانو وتعالػى ال يػمكن أف يؤاخذ الناس حتػى يبُت لػهم
موضحة
احلقائق {ًمب كُنب مُعربنيَ حخى وبعثَ زسٌالً} لذلك كلمات أىل البيت وىم القرآف الناطق تأتػي ّ

وشارحة ومبينة لػهذه احلقيقة.
أئمتنا صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن يبينوف لنا ىذه احلقيقة الرواية يف فقيو من ال يػحضره الفقيو
لشيخنا الصدوؽ عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو ماذا قاؿ؟
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كل ٍ
شيء مطلق  -يعنػي ليس مقيداً ٍ
بقيد شرعي ال يوجد ىناؾ منع ال يوجد ىناؾ تقييد من الشريعة -
ُّ
ُ
ُّ
كل ٍ
كل ٍ
شيء
شيء ُمطلق حتى يَ ِر َد فيو نهي  -يعٍت األشياء كلها مباحة ىذه قاعدةٌ كلية واضحة ُّ -
ُّ
مطلق  -يعنػي مباح  -حتى يَ ِر َد فيو نهي.
روايةٌ أخرى ينقلها الشيخ الطوسي يف األمايل عن إمامنا الصادؽ عليو السبلـ أيضاً ماذا يقوؿ إمامنا
الصادؽ؟
أمر ونػهي  -وكل
األشياء مطلقة ما لـم يَ ِرد َ
عليك ٌ
أمر ونهي  -كل األشياء ىي مطلقة ما لػم يَِرد عليك ٌ
ٍ
حالل وحرام فهو لك ٌ
شيء يكو ُن فيو ٌ
حالل أبداً ما لـم تعرف الحرام منو فتدعو ،األشياء مطلقة ما
عليك أمر ونهي وكل ٍ
حالل وحرام فهو لك ٌ
شيء يكون فيو ٌ
حالل أبداً ما لـم تعرف الحرام -
لـم يَ ِرد َ ٌ

حتػى تتبُت حىت يكوف ىناؾ بياف ،تتكشف فيو األحكاـ ،كلمات أىل البيت يف ىذا اخلصوص واضحة
وصريػحة.
سألت أبا
ىناؾ رواية يرويها شيخنا الكلينػي يف الكايف بسندهِ إلػى أف يقوؿ :عن عبد الل بن سليمان قال
ُ
نوع من أنواع اجلِنب ،إلػى أف قاؿ :فقال سأخبرك عن ِ
الجبن وغيره
جعفر عليو السالم عن الجبن  -عن ٍ
حالل وحرام  -يف أي ش ٍ
 يعطيو ىنا اإلماـ قاعدة  -كل ما كان فيو ٌيء  -فهو لك حالل حتى تعرف

الحرام بعينو  -كل ٍ
شيء مطلق حتػى يَِرَد فيو نػهي ،كلمات أىل البيت واضحة وىو نفس ادلضموف الذي
أشارت إليو اآلية التػي تلوتػها على مسامعكم قبل قليل من سورة اإلسراء اآلية اخلامسة بعد العاشرة {ًمب

كُنب مُعربنيَ حخى وبعثَ زسٌالً} إذا جئنا إلػى ىذا ادلوضوع إلػى موضوع التطبَت إلػى ىذه الظاىرة إلػى ىذه
بياف يف الكتاب الكريػم ،ىل ىناؾ من ٍ
ادلمارسة وجئنا نبحث ىل ىناؾ من ٍ
بياف فيما جاء عن النبػي وعن
األئمة يػمنع ىذه الظاىرة أو يصفها بالسوء؟
أبداً ،فإننا ال نػملك نصاً واحداً ال يف الكتاب الكريػم وال يف كلمات النبػي واألئمة صلوات الل وسبلمو
عليهم أمجعُت تػمنع من ىذه ادلمارسة أو تػمنع من ىذه الظاىرة وكل ٍ
شيء مطلق كما قاؿ إمامنا الصادؽ
ُ
حتػى يَِرَد فيو نػهي ،القضية بػهذا اللحاظ بػهذا األفق بػهذا االتػجاه إذا أردنا أف نتناوؿ ظاىرة التطبَت أو
ِ
مػمارسة التطبَت إذا أخذناىا من ىذه الوجهة وىي عملية ٍ
بالسيف أو بالقامة يف ىذه ادلواكب
ضرب للرأس
يوجد أي من ٍع يف
ػجتمع لذكر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو فإنػها مباحةٌ مػحللة وال ُ
اجلماىيػرية التػي ت ُ
ذلك ،حلقيقتُت:
الحقيقة األولى :نػحن ال نػملك نصاً يػمن ُع من ىذه الظاىرة أو يصفها بالسوء ،ال يوجد أي نص ال يف
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الكتاب وال يف كلمات النبػي واألئمة ،وإذا أراد أف ي ّدعي ُم ّد ٍع ما فيقوؿ بأننا نػملك نصاً يف ذلك فليُثبت
ِ
السنّة ادلعصومية تػمنع من ذلك أو
لنا ىذا األمر أين ىو ىذا النص؟ ال يوجد نص ال يف الكتاب وال يف ُ
تصف ذلك بالسوء ىذه احلقيقة األوىل.
والحقيقة الثانية :ىو البياف الذي بينو القرآف وادلعصوموف كل ٍ
شيء ُمطلق حتػى يَِرَد فيو نػهي ،فإذا أردنا أف
ُّ

نصل إلػى احلكم
نطبق ىذه القواعد وىذه األسس وىذه األصوؿ على ىذه الظاىرة على ىذه ادلمارسة فإننا ُ
بإباحتها وبػحليتها وبعدـ منعها والذي يأتػي فيمنع ىذه الظاىرة يف ىذا االتػجاه إنػما ىو مبتدع ٍ
آت بػحك ٍم
ٌ
من جػي ِ
ػبو ال يػملك عليو دليبلً وتشملوُ األحاديث :من أفتى بغير ٍ
علم أكبّوُ الل على منخريو في نار
سأتكلم عن ىذه
جهنم ،إذا كاف ادلفتػي يُفتػي بػحرمة ىذه الظاىرة يف ىذا االتػجاه ،أنا قلت قبل قليل إننػي
ُ

بينت
الظاىرة وعن ىذه ادلمارسة يف أكثر من اتػجاه ،االتػجاه األوؿ :أننا نأخذ الظاىرة بالنحو العاـ كما ُ
ِ
بالسيف على الرأس يف مواكب معروفة يف زماف معُت يف اليوـ العاشر من ادلػحرـ مواكب
ضرب
قبل قليل ٌ
تػجتمع لذكر احلسُت عليو السبلـ إذا أخذنا القضية بػهذا ادلنظار وبػهذا اللحاظ فبل يػمكن ٍ
لفقيو أف يصفها
ِ
السنّة ادلعصومية من ُسنّة
باحلرمة أو أف يصفها بالسوء ألنو ال يػملك دليبلً مطلقاً ال من الكتاب وال من ُ
أوصيائو ادلعصومُت ال يػملك أي ٍ
ِ
نوع من األدلة ال من الكتاب وال من
النبػي ومن ُسنّة
فقيو دليبلً من أي ٍ
السنّة ادلعصومية ،ولِذا الفقيوُ ال يستطيع إال أف يُفتػي باإلباحة وباحللية وباإلطبلؽ كما قاؿ صادؽ العتػرة
ُ
ٍ
عليو السبلـ كل شيء ُمطلق حتػى يَِرَد فيو نػهي ،ىذا ىو األفق األوؿ أو االتػجاه األوؿ.
التجاه الثاني :إذا أردنا أف ننظر إىل مػمارسة التطبَت ونظرنا إلػى مػمارسة الشخص ِ
ونيتو وما ىو مكنوف
ِ
ِ
ِ
إظهار
ػمارس أي شيعي من شيعة أىل البيت ىذه ادلمارسة ومكنوف ضمَته ىو ُ
وجدانو وضمَته ،حينما ي ُ
ِ
األعم األغلب إف لػم
احلزف وإظهار اجلزِع على ُمصاب سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو ىو ىذا ىو ُ
التفجع
يكن كل الناس الذين يػمارسوف ىذه الشعَتة يػمارسوف ىذه ادلمارسة بػهذه النية بنية إظهار احلزف و ّ
وإظهار اجلزع وادلشاركة لشيعة أىل البيت وادلؤاساة لرسوؿ الل وآؿ رسوؿ الل يف أحزانػهم ويف مصابػهم
األعظم بسيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو ،والتزاماً من شيعة أىل البيت بواصايا النبػي واألئمة
بإظهار احلزف واجلزع والبكاء واإلقتداء بسَتتػهم وبسنتهم إذا كاف من نية أولئك الذين يطبػروف رؤوسهم
سيقع يف حد ادلستحبات ويف
بالسيوؼ ىػذه النية وىذا ادلعػنػى ادلكنوف يف وجدانػهم وضمائرىم فإف التطبَت ُ
حد ادلندوبات.
أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن ىم قالوا لنا وىم بينوا لنا الطريقة التػي نتعامل فيها مع
ُ
أحكاـ الشريعة ومع وقائع احلياة ،الرواية يف كتاب السرائر لشيخنا ابن إدريس احللي رضواف الل تعالػى عليو
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ينقلها عن جامع البزنطي وىو من األصوؿ األربعمئة ،عن إمامنا الرضا ،ماذا يقوؿ أمامنا الثامن صلوات الل
ِ
األصول إليكم وعليكم التفريع  -األئمة ىم يعطوننا األصوؿ والفقهاء ىم الذين
عليو؟  -علينا إلقاءُ
يفرعوف األصوؿ وىذه ىي عملية االستنباط ،عملية
يفرعوف ،أصحاب اخلّبة بػحديث أىل البيت ىم الذين ّ
ّ
االستنباط إنػما ىي عملية تفري ٍع على األصوؿ ،أف نعرؼ األصوؿ التػي وردت عن أىل البيت وأف نقوـ
ٍ
بعملية دقيقة يف تطبيق ىذه األصوؿ على فروعها ،إمامنا الرضا يقوؿ :علينا  -يعنػي على األئمة  -إلقاءُ
لقي
األصول إليكم وعليكم التفريع  -وروايةٌ أخرى عن إمامنا الصادؽ عليو السبلـ  -إنـما علينا أن نُ َ
فرعوا  -إنػما علينا أف نلقي إليكم األصوؿ من األئمة وعليكم يا فقهاء
إليكم األصول وعليكم أن تُ ّ
أصوؿ وىناؾ فروع ،من األصوؿ الواضحة يف ىذا ادلوضوع ،حُت
الشيعة يا علماء احلديث أف تُػ َفِّرعوا ،ىناؾ ٌ
س يف علم األصوؿ فقط ،ادلراد من
احلديث عن األصوؿ ىنا ىذا عنواف ليس عنواناً لؤلصوؿ التػي تُ َد َّر ُ
أىل البيت ،قد ينطبق ىذا الكبلـ على القواعد الفقهية ما يسمى
األصوؿ :القواعد العامة التػي وضعها لنا ُ
بعلم القواعد الفقهية ،القواعد الفقهية تدخل تػحت ىذا العنواف تػحت عنواف :أصوؿ أىل البيت ىذه
أصلوىا لنا ،ما يسمى باألصوؿ العملية يف الفقو بأصوؿ الفقو ىي أيضاً تقع تػحت ىذا
األصوؿ اليت ىم ّ
العنواف ،وتفريعات أخرى جاءت يف كلماتػهم الشريفة صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن تقع تػحت ىذا
فرعوا.
العنواف إنػما علينا األصوؿ وعليكم أف تُ ِّ
نذىب إلػى كلمات أىل البيت يف ادلوضوع الذي بُت أيدينا ىذا ىو اجلزء الرابع واألربعوف من بػحار
حينما
ُ
ا ألنوار والرواية ىنا ينقلها عن كتاب األمايل لشيخنا الطوسي رضواف الل تعالػى عليو ،األمايل أمايل الطوسي
أو مػجالس الطوسي من كتب احلديث ادلعروفة  -بسندهِ عن معاوية بن وىب عن أبي عبد الل عليو
ِ
ِ
والبكاء
الجزع
كل
الجزع
كل
ِ
ِ
والبكاء مكروه  -ىذه قاعدة ىذا أصل من األصوؿ ُّ -
السالم قالُّ :
ِ
والبكاء على الحسين  -الرواية واضحة ،الرواية أعطتنا يف نفس الوقت أعطتنا
الجزع
مكروه سوى
ِ

األصل وأعطتنا التفريع ،قبل قليل قرأنا يف الروايات التػي رواىا شيخنا ابن إدريس يف السرائر عن جامع
نفرع على أصوؿ
البزنطي عن إمامنا الرضا عن إمامنا الصادؽ أنو على أئمتنا األصوؿ وعلينا التفريع ،نػحن ّ

األئمة ،ىذه الرواية فيها تأصيل وفيها تفريع من قبل اإلماـ صلوات الل وسبلمو عليو  -عن معاوية بن
ِ
ِ
والبكاء على
الجزع
والبكاء مكروه سوى
الجزع
كل
ِ
ِ
وىب عن أبي عبد الل عليو السالم قالُّ :

ِ
والبكاء
الجزع
الحسين  -يعٍت ىناؾ أصل وىو كل اجلزع والبكاء مكروه لكن اإلماـ استثنػى قاؿ :سوى
ِ

على الحسين  -اجلزع ال حدود لو ،اجلزع ىو تػجاوز حد الصبػر ،ال حدود لو يف اللغة وال حتػى يف العُرؼ
ويػختلف باختبلؼ األعراؼ باختبلؼ األزمنة واألمكنة ويػختلف التعبَت عن اجلزع لذلك يػمكن أف يكوف
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يف زماننا ىذا النحو من أساليب التعبَت عن اجلزع على احلسُت عليو السبلـ ويػمكن أف يكوف يف ٍ
أزمنة
ماضية أو يف ٍ
أزمنة ستأتػي أساليب أخرى غَت ىذه األساليب ،غيػر أساليب اللطم والزنػجيل والتطبَت يػمكن

كل الجزع
أف تكوف أساليب أخرى ال يوجد ىناؾ تػحديد لنوع معُت من أساليب التعبَت إلظهار اجلزع ُّ -
ِ
ِ
والبكاء على الحسين  -أي أنو مػمدوح مػحبوب ،الرواية ىكذا قالت -
والبكاء مكروه سوى الجزع

ِ
ِ
والبكاء على الحسين  -ليس مكروىاً ىو
والبكاء مكروه سوى  -ىذا االستثناء  -الجزع
كل الجزع
ُّ

مػمدوح ،ونػحن نستفيد معنػى ادلمدوحية ومعنػى االستحباب ليس من ىذه الرواية وإنػما من عشرات
وعشرات وعشرات النصوص الواردة عن النبػي وعن األئمة اليت تػحثنا وتدفعنا دفعاً شديداً إلظهار ِ
احلزف
واجلزع والبكاء واحلزف والتفجع وإلظهار الدموع ،كل ذلك ألجل سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو
يقع تػحت عنواف ادلندوبية وتػحت عنواف االستحباب ادلؤكد.
وكل ذلك ُ
ٍ
وبسند يف غاية االعتبار ،عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو :إ ّن
روايةٌ أخرى يف كامل الزيارات

علي فإنّو فيو
البكاء
َ
َ
والجزع مكروهٌ للعبد في كل ما جزع ما خال البكاء والجزع على الحسين بن ّ
مأجور  -وىذه داللة واضحة على االستحباب وعلى الندب على ادلندوبية  -إ ّن البكاء
والجزع مكروهٌ
َ
للعبد في كل ما جزع ما خال البكاء والجزع على الحسين بن علي عليهما السالم فإنّو فيو مأجور -

جئت بػهاتُت الروايتُت مثاالً ونػموذجاً من خبللو نستشرؼ ىذا
والرو ُ
ايات بػهذا اخلصوص كثَتةٌ جداً أنا ُ
يقع فرعاً عن ىذه القاعدة،
استحباب إظهار اجلزع،
ادلعنػى وىو
ُ
ُ
استحباب اجلزع على احلسُت ،التطبَتُ ُ
الذين يطبػروف على احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو إنػما يُظهروف اجلزع ،يُظهروف احلزف ،يُظهروف األسى،
صرحت الروايات فروع ىذا اجلزع ستكوف مستحب ًة
يُظهروف التفجع ،فإذا كاف اجلزع مندوباً مستحباً كما َّ
ومندوبة وما التطبَتُ إال فرع من فروع ىذا اجلزع ،إال مظهر من مظاىر ىذا اجلزع لذلك يسري حكم الندب
وحكم االستحباب على ىذه الشعَتة وعلى ىذه ادلمارسة ،وال يستطيع فقيوٌ إذا كاف منصفاً أف يػخالف
ىذا احلكم يف ىذا األفق ،ال يستطيع فقيو من فقهاء الشيعة أف يرد الروايات الكثَتة التػي قالت باستحباب
اجلزع على احلسُت ،وحتػى يف التطبيق على الواقع العملي لو نسأؿ كل الشيعة ما معنػى ىذا التطبَت؟
أليس ىو إظهار للحزف وإظهار للجزع؟! ىل يقوؿ أح ٌد من الشيعة غَت ذلك؟! فإذا جاء فقيو وأراد أف
إظهار
يقوؿ بغَت ذلك فقد خالف العُرؼ العاـ ،ىناؾ ٌ
عرؼ عاـ معروؼ بُت الشيعة أف ىذا التطبَت ىو ٌ
وإظهار للجزع ،ىذا التطبَت ليس إظهاراً للفرح وال للسرور وىذا التطبَت ليس ىو أف يقوـ الناس
للحزف
ٌ
ٍ
بعمل يػخالفوف فيو أىل البيت ،ادلراد من ىذا العمل ىو إظهار للعزاء العاـ للعزاء اجلماىَتي بُت الناس،
لذلك ال يستطيع فقيوٌ من الفقهاء يف ىذا األفق أف يصف التطبَت بغيػر ىذا الوصف ،إذاً عندنا األفق األوؿ
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االتػجاه األوؿ وىو إذا أردنا أف نأخذ التطبَت بادلفهوـ العاـ للممارسة أف ننظر إىل العملية عملية جرٍح
للرأس بواسطة السيف يف مواكب جػماىيػرية إلحياء أمر اإلماـ احلسُت السؤاؿ ىنا يأتػي:
ٍ
ىل ىناؾ من ٍ
فحينئذ تأتػي القواعد
يصف ىذا األمر بالسوء؟! أبداً ال يوجد أي نص،
ػمنع ذلك؟
ُ
نص ي ُ
الفقهية الواضحة الصريػحة كل ٍ
شيء مطلق حتػى يرد فيو نػهي ،وال يستطيع فقيوٌ من الفقهاء يف ىذا األفق
أف يتجاوز ىذه القاعدة ،إذا كاف يعمل ضمن األصوؿ والقواعد الفقهية اليت وضعها لنا أىل البيت فقالوا
فرعوا ،فاالتػجاه الثاين وىو إذا نظرنا إلػى الروايات التػي تتحدث عن استحباب
علينا األصوؿ وعليكم أف تُ ّ
اجلزع وعن استحباب إظهار احلزف والتفجع على احلسُت عليو السبلـ ،وال يستطيع فقيوٌ من فقهاء الشيعة
أف يتجاوز ىذه الروايات أوالً لكثرة ىذه الروايات ،وثانياً لقوة اعتبارىا ،من جهة السند ومن جهة ادلنت فبل
يستطيع فقيوٌ من الفقهاء أف يتجاوز ىذا الكم الػهائل من النصوص ،كل الفقهاء يفتوف بػهذا األمر
باستحباب اجلزع باستحباب احلزف على احلسُت ،يأيت السؤاؿ ىنا:
ىل التطبَت مصداؽ من مصاديق اجلزع أو ال؟ ىذه القضية قضية عرفية لنرجع إلػى العرؼ الشيعي ،العرؼ
الشيعي ماذا يقوؿ؟ يقوؿ :بأف التطبَت ىو مظهر من مظاىر اجلزع على احلسُت عليو السبلـ ،فلنطبق ىذه
مندوب من ادلندوبات ،وال
مستحب من ادلستحبات،
النصوص على ىذا ادلظهر النتيجة تأتػي أف التطبَت
ٌّ
ٌ
يستطيع فقيو إذا كاف صادقاً مع ِ
نفسو أف ُيالف ىذه احلقيقة،

ىناك أف ٌق آخر :غَت ىذا األفق ،أف ٌق ثالث :ننظر فيو إىل مػمارسة التطبَت أو إلػى ظاىرة التطبَت وىو تأثَت

التطبَت يف ادلػجتمع اإلنسانػي بشكل عاـ ،نعم ىنا يػمكن أف تػختلف األنظار وإال يف األفق األوؿ أف ننظر
ػمنع من ذلك ،لذلك احلكم ىناؾ اإلباحة،
إلػى التطبَت بػما ىو تطبَت بػما ىو ممارسة فإننا ال نػملك نصاً ي ُ
إظهار للجزع وىذا يتعلق بالنية الفردية لئلنساف ،حينما
يف األفق الثاين وىو استحباب اجلزع وما التطبَتُ إال ٌ
ٍ
تكوف نية ُمػمارس التطبَت ىو إظهار احلزف واجلزع
فحينئذ يكوف احلكم باالستحباب ىنا واضحاً وجلياً وبيناً
لكثرة النصوص التػي أمرت باحلزف وباجلزع على احلسُت وما حددت لنا نوعاً من أنواع ادلمارسة يف إظهار
ِ
احلزف ويف إظهار اجلزع ،ىذه قضية مردىا إلػى العرؼ ومردىا إلػى األشخاص وال يستطيع فقيو أف يػخالف
ىذه النتائج إال إذا أراد أف يتجاوز اإلنصاؼ يف ذلك ،يف االتػجاه الثالث حينما يكوف احلديث عن
مػمارسة التطبَت وعن ظاىرة التطبَت يف ادلواكب احلسينية ومدى تأثَت ىذه الظاىرة على ادلػجتمع اإلنسانػي
بشكل عاـ ،ىنا قد تػختلف أراء العلماء.
فنجد فقيهاً يٌفتػي بوجوبػها وال تتعجبوا من ذلك فقد أفتػى من فقهائنا ادلتقدمُت بالوجوب الكفائي للتطبَت
ولسائر الشعائر احلسينية األخرى ،الشيخ عبد الل ادلامقاين رضواف الل تعاىل عليو ،وميكنكم أف تراجعوا ما
ذكرهُ بػهذا اخلصوص يف ىذا الكتاب وىو كتاب (الدعاة احلسينية) ىذا الكتاب (الدعاة احلسينية) للشيخ
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مػحمد علي النخجواين ذكر فيو الفتوى اليت أفتػى بػها الشيخ عبد الل ادلامقاين ادلوجودة يف صفحة 545
وىي باللغة الفارسية ،صريػحاً قاؿ :ما معنػى ما ذكرهُ يف فتواه بأنو لو أفتػى فقيوٌ من الفقهاء بالوجوب
الكفائي يف إقامة الشعائر احلسينية بسبب الظروؼ ادلوجودة يف ذلك الوقت حُت صدور الفتوى وىي
مػحاوالت من كاف يػحاوؿ إلطفاء نور أىل البيت وإلخػماد ذكر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو كما
يبيػن يف ِ
كبلمو ويف فتواه فإنو أفتػى بالوجوب الكفائي إلقامة الشعائر احلسينية ،ىذه القضية مردىا ال إلػى
مبلحظة االتػجاه األوؿ وىو النظر إلػى النصوص بشكل عاـ والتػي قلنا بأف االتػجاه األوؿ يودي بنا إلػى
القوؿ باإلباحة ،وال إلػى االتػجاه الثاين وىو الذي يودي بنا إلػى القوؿ باالستحباب ،ىذه القضية ناظرة إلػى
الظروؼ ادلوضوعية وإلػى ادلبلبسات وإلػى ادلعطيات ادلػحيطة بالفقيو يف ذلك الوقت فلذلك ذىب إلػى
القوؿ بالوجوب الكفائي.
وىناؾ من الفقهاء كما يف عصرنا احلاضر من منع من ذلك ،لتصوٍر يػملكوُ من أف ىذه ادلواكب قد تؤدي
إلػى اإلساءةِ لِ ُسمعة ادلذىب ،يف األفق الثالث الذي نػحن اآلف بصدد احلديث عنو يػمكن أف يػختلف
الفقهاء يف ىذه القضية ويػختلف التقدير ما بُت من قاؿ بالوجوب الكفائي وما بُت من قاؿ بادلنع ،وأنا ىنا
ال أريد أف أطيل الوقوؼ كثَتاً ،أشَت إلػى ما ذكرهُ الفقيو اإلمامي الشيخ خضر العفكاوي رضواف الل تعالػى
علي و ،الشيخ خضر بن شبلؿ العفكاوي يف كتابو (أبواب اجلناف وبشائر الرضواف) كتاب معروؼ للشيخ
خضر بن شبلؿ العفكاوي رضواف الل تعاىل عليو ،متوىف سنة 5555 :للهجرة ،من علماء النجف
ادلعروفُت بالعلم والفقو والتقوى وادلنزلة اجلليلة بيػن علماء عصرهِ وىو من أصفياء السيد بػحر العلوـ مػجموعة
من العلماء عُرفوا بأصفياء السيد بػحر العلوـ ىو من جػملتهم الشيخ خضر العفكاوي رضواف الل تعالػى
أشرت إليو أبواب اجلناف صفحة : 595
عليو ،يف كتابو الذي ُ

ستفاد من
ستفاد من النصوص  -بعد أف أورد جػملة كثَتة من النصوص  -الذي قد يُ ُ
الذي قد يُ ُ
ِ
دل على جواز ِ
النصوص التي منها ما َّ
الخوف على النفس
زيارتو  -زيارة احلسُت عليو السبلـ  -ولو مع
اللطم ِ
جواز ِ
يموت من
بأي نح ٍو كان ولو َعلِ َم أنو
عليو
ِ
 ماذا يصل إلػى ُِّ
أي نتيجة؟ ُ -
لمصابو ّ
والجزع ُ
ِ
عما ل يُخشى منو الضرر على النفس  -العبارة واضحة صريػحة وىذا ادلعنػى يستنتجوُ من
حينو فضالً ّ
جػملة كثيػرة من النصوص والروايات التػي وردت عن ادلعصومُت وسنأتػي على ذكر ٍ
بعض منها إف شاء الل
تعالػى يف احللقة القادمة يعنػي يف حلقة يوـ غد وىي احللقة الثالثة من حلقات ىذا ادللف ،النتيجة التػي
جواز ِ ِ
بأي نح ٍو كان -
يصل إليها الشيخ خضر ُ -
لمصابو ّ
اللطم عليو  -اللطم على احلسُت  -والجزع ُ
يموت من ِ
حينو  -حتػى لو
بأي نح ٍو كان ولو َعلِ َم أنو
ُ
ليس لو صورة ألف اجلزع ليست لو صورة معينة ّ -
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علِم أنو يػموت من ِ
ٍ
نصوص منقولة عن ادلعصومُت صلوات الل وسبلمو
يستند يف ىذا إلػى
حينو ،وىو
ُ
ََ
عليهم أمجعُت.
يف األفق الثالث كما قلت يػختلف العلماء ،يف األفق األوؿ ال يػمكن ٍ
لفقيو منصف أف يتجاوز ىذه احلقيقة
السنّة ادلعصومية لػم يرد نص يف
أي حقيقة؟ وىو أنو لػم يَِرد ٌ
ّ
نص ال يف الكتاب وال يف ُسنّة النبػي واألئمة يف ُ
النهي أو ادلنع من التطبَت أو يف َذم ِو ويف ىذه احلالة األصوؿ تقتضي أننا نعمل بالقاعدة اليت تقوؿ كل ٍ
شيء
ّ
ِ
لف يف ىذه القضية يف أصل ادلوضوع ،يف قضية
مطلق حتػى يرد فيو نػهي ،فبل يستطيع فقيوٌ أف يػُخا َ
ادلمارسة الفردية وادلمارسة الفردية أيضاً بػمجموعها ستتشكل ادلمارسة اجلمعية ،حينما يػمارس اإلنساف
أمر مندوب مستحب ،ألف اجلزع كلو مكروه ما عدا
التطبَت بػهذه النية ،بنية إظهار احلزف واجلزع فإف ذلك ٌ
اجلزع على احلسُت ،واجلازع على احلسُت مأجور ،واجلزع ال حدود لو ،باب اجلزع مفتوح ،ادلمارسات
مفتوحة ،وال يستطيع فقيوٌ ىنا أف يُنكر ىذه احلقائق ،يف األفق الثالث يف االتػجاه الثالث حينما يكوف
الكبلـ عن عبلقة ىذه الظاىرة أو ىذه ادلمارسة بادلػجتمع اإلنسانػي فمرًة يذىب الذاىب إلػى القوؿ
بوجوبػها الكفائي بالوجوب الشرعي كما ذىب إلػى ذلك الشيخ عبد الل ادلامقاين للظروؼ وادلبلبسات
ادلػحيطة بػهذه الشعائر حينما كانت ىناؾ مػحاوالت إلخػمادىا وللقضاء عليها فأفتػى بوجوبػها ،وقد يذىب
البعض إلػى القوؿ بػحرمتها بػمنعها كما ىو يف عصرنا احلاضر والسبب يف ذلك كما يقوؿ القائلوف بذلك
ىو أف ىذه ادلمارسات قد تؤدي إلػى اإلساءة إلػى مذىب أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعيػن،
يذىب إلػى ىذا القوؿ يػحق ذلك إذا
يف ىذا األفق يػمكن أف يكوف االختبلؼ ،ويف ىذا األفق يػحق للذي
ُ
كاف يػملك ادلّبرات ويػحق ألولئك الذين ال يػجدوف مّبراً يف ادلنع يػحق لػهم أيضاً أف يػمارسوا ىذه الشعَتة
وأف يدافعوا عنها وأف يتمسكوا بػها ألف ىذه القضية ال ىي مػخصوصة بأدلة وبنصوص وردت عن
ادلعصومُت وال القضية خاضعة للنقاش كما يف االتػجاه األوؿ أو يف االتػجاه الثاين ،ىذه قضية مردىا
للظروؼ الزمانية وادلكانية ،قد تكوف ىناؾ مبلبسات يف ٍ
مكاف معُت ،يف ٍ
بلد معُت ،يف ٍ
زماف معُت ،يف
ٍ
زماف آخر يف ٍ
ػجموعة أخرى يف ٍ
مكاف آخر،
مػجموعة معينة ،تػختلف ىذه ادلبلبسات وىذه ادلعطيات عن م
ىذه القضية يف ىذا االتػجاه قضية متحركة.
ولنا وقفة قصَتة ،الذين قالوا بأف ىذه ادلمارسات تؤدي إلػى أي ٍ
شيء؟ تؤدي إلػى أف تتولد نظرة سيئة عن
شيعة أىل البيت عن طريقة أىل البيت عن منهج أىل البيت ،ال أريد الوقوؼ كثَتاً عند ىذه القضية ربػما
الذي يتبنػى ىذا القوؿ عنده من ادلّبرات وعنده من األدلة أو من القرائن التػي تقنعوُ بذلك ،لكن ىنا سؤاؿ
يطرح نفسو :من ىم أولئك الذين سينظروف إلػى منهج أىل البيت ،أو سيكوف منهج أىل البيت مشوىاً يف
نظرىم ،من ىم أولئك؟! ىل ادلراد من أولئك الرأي العاـ يف ادلػجتمع الغريب مثبلً؟! والذي يبدو اإلشارة إلػى
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ادلػجتمع الغربػي وأف ىذه ادلمارسات تؤدي إلػى تشويو سػمعة ادلذىب وتوىُت ادلذىب يف نظر ادلػجتمع
الغربػي ،ىنا قضيتاف:

القضية األولى :مػجرد أف ينظر اآلخروف إلػى ديننا إلػى مذىبنا إلػى منهجنا من الغربيُت أو من غَتىم إذا
نظروا نظرة سيئة فليس ذلك بػمّب ٍر أبداً أننا نرتب اآلثار العملية على ما يُصدرهُ اآلخروف من رأ ٍي يف ديننا

فارؽ بُت االستهزاء والسخرية بالنحو الفردي وبُت االستهزاء والسخرية باأل َُّمة ،ربػما
أو يف منهجنا ،ىناؾ ٌ
فرد من األفراد شخص من األشخاص يعيش يف مػجتمع مغاير يف ِ
دينو وثقافتو لثقافة ودين
إذا كاف ىناؾ ٌ
ٌ
ذلك الشخص وبسبب ذلك يكوف ىناؾ استهزاء وسخرية منو قد تكوف يف بعض احلاالت يػحق لػهذا
الشخص أف يتعامل مع ىذه السخرية ومع ىذا االستهزاء أف يػمتنع عن بعض ادلمارسات أف يػحاوؿ أف
يُظهر شيئاً خبلؼ الذي يعتقدهُ مػماشاة مع ادلػجتمع الذي يعيش فيو دفعاً لضرر سخريتهم واستهزائهم،
ىذه القضايا إذا كانت فردية أما إذا كاف االستهزاء أو السخرية من أ َُّمة بكاملها فهذه السخرية وىذا
فرؽ بُت استهزاء وسخرية بنح ٍو شخصي
االستهزاء ال يُعبأُ بو بأي وجو من الوجوه ،ىناؾ فارؽ البد أف نُ ِّ
ٍ
شخص بعينو وبُت استهزاء وسخرية من أ َُّمة بكاملها ،االستهزاء والسخرية من أ َُّمة بكاملها ال يػحق لنا
من
أف نذعن لو ىذه قضية قضية تػمس األصل يف ادلعتقد ولن تػجد أ َُّمة من األمم ال يف ادلاضي وال يف احلاضر
بسبب استهزاء اآلخرين أو سخرية اآلخرين منهم أف يغَتوا منهج حياتػهم ،االستهزاء بالنحو الشخصي
ٍ
بشخص ما يف حياتو
بالنحو الفردي والذي قد يُلحق ضرراً إجتماعياً أو ضرراً إقتصادياً أو سياسياً أو أمنياً
بينت يف احللقة ادلاضية من
تًتتب عليو بعض اآلثار بعض األحكاـ الشرعية أما االستهزاء بأ َُّمة بكاملها وقد ُ
أف الشعائر احلسينية ىي إرادة أ َُّمة ،وىوية أ َُّمة ،االستهزاء بأ َُّمة بكاملها ،السخرية من أ َُّمة بكاملها ال يدفعنا
إلػى أف نغَت ىويتنا أو نغَت منهجنا ألف اآلخرين يستهزؤوف بػها ،خصوصاً وإننا نعرؼ أف مسَتة األنبياء
على طوؿ حياتػهم كانت مػحفوفة باالستهزاء والسخرية وىذه قضية معروفة والقرآف تػح ّدث عنها كثَتاً ،ىذه
القضية األوىل.
القضية الثانية :ىل ىناؾ بالفعل شيء من السخرية أو االستهزاء بػمنهج أىل البيت بطريقة أىل البيت يف

العالػم الغريب؟! أولئك الذين مثبلً يُصدروف أراء أو فتاوى ألجل أف ندفع االستهزاء أو السخرية بػمنهج أىل
البيت يف العالػم الغربػي يعيشوف خارج العالػم الغربػي وربػما ما عاشوا يوماً يف العالػم الغربػي ،الذين يعيشوف
يف العالػم الغربػي ويف الدوؿ الغربية يعرفوف ،الغربيوف منشغلوف بػحياتػهم ال عبلقة لػهم بشعائرنا احلسينية ال
من قريب وال من بعيد ويف ادلػجتمعات الغربية كل الديانات وكل الفرؽ وكل ادلػجموعات تػمارس شعائرىا
وطقوسها على اختبلفها ،وال أحد يُشَت إليها ال من قريب وال من بعيد ،وإذا كاف يف بعض األحياف مثبلً
يف أياـ مػحرـ بعض القنوات التلفزيونية أو الصحافة تنشر صوراً عن ادلواكب احلسينية عن مواكب التطبَت
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فهذه قضية طبيعية جداً ،مثل ما يُغطوف جػميع األحداث يف العالػم يغطوف ىذه األحداث وينقلونػها ،نػحن

نعيش يف العالػم الغربػي ومن ادلتتبعُت لػهذه األمور لػم نػجد أحداً يسخر أو يستهزئ بػهذه األمور ،ولو
حدث يف بعض األحياف فهي ظاىرة فردية وأنا شخصياً حتػى ىذه الظاىرة الفردية لػم ألػمحها ،مع أنػي من
ِ
ِ
ِ
ِ
لي كل الذين
ادلتتبعُت لوسائل اإلعبلـ ولما يُنشر ولما يُكتب ولما يُقاؿ وىذه القضية ليست حكراً َع َّ
يعيشوف يف العالػم الغريب يعرفوف ذلك ،وللعلم احلسينيات وادلراكز اليت تػمارس الشعائر احلسينية تػحضى
لي نابغة من النوابغ اآلف ويقوؿ وىذا دليل على أف الغرب يريد أف ينشر
بدع ٍم من الدوؿ الغربية ،سيخرج َع َّ
ىذه الظواىر السلبية يف ادلػجتمع الشيعي ،ىذا كبلـ سيقولو بعض النوابغ لكنهم ال يعرفوف شيئاً عن
القوانيػن ادلوجودة يف الببلد الغربية.
يف الببلد الغربية ادلساجد ،احلسينيات ،اجلمعيات ،ادلنتديات ،ادلراكز ادلسجلة بشكل رسػمي وتابعة بشكل
رسػمي لدوائر البلديات وال عبلقة لػها بالقضايا السياسية واألمنية ،تُدعم مالياً من قبل الدوؿ الغربية وجلميع
الديانات ،احلسينيات التػي تػمارس ظاىرة التطبَت ،تػمارس التطبَت تعلموف أو ال تعلموف ال أدري أف
سيارات اإلسعاؼ من نفس الدوؿ اليت يػمارسوف فيها شعَتة التطبَت سيارات اإلسعاؼ من دوف طلب،
تأتػي وتقف يف مكاف قريب من مراكز التطبَت لئبل يػحدث حادث ،وقوات الشرطة تكوف يف ادلنطقة بعيدة
بػحيث ال يراىا أحد من دوف أف تطلب ىذه احلسينيات منهم وىذه القضية ليس قضية خاصة
باحلسينيات ،الػهندوس أيضاً ،البوذيوين أيضاً ،اليهود أيضاً ،كل الطوائف ىذا النظاـ موجود يف ادلػجتمع
الغربػي ،ال عبلقة لو ال بالسياسة وال بالقضايا األمنية.
السنية تػحضى بالدعم أكثر ال لسبب ألنػهم ُسنّة أو ألننا شيعة ألنػهم على
السنية وادلراكز ُ
وللعلم ادلساجد ُ
تواصل مع دوائر الدولة مع دوائر البلدية وبعيداً عن السياسة وبعيداً عن القضايا األمنية اليت قد يتصورىا
البعض من العقوؿ ادلشبعة بنظرية ادلؤامرة يف ببلدنا ،الذين يعيشوف يف ادلػجتمع الغربػي يعرفوف ىذه احلقائق
اليت أبينها اآلف ويعرفوف أكثر من ذلك ،ال يوجد ىناؾ أي نظرة سيئة اتػجاه ىذه الشعائر يف العالػم الغربػي
أبداً ال من قريب وال من بعيد وسلوا الناس الذين يعيشوف يف الغرب ،أما ىناؾ من العلماء من ادلعممُت من
بعض ال ُكتّاب الذين يعيشوف يف بلداننا وال يعرفوف شيئاً عن طبيعة احلياة يف الببلد الغربية يقولوف بأف ىذا
يسيئ إلػى شيعة أىل البيت ويُعطي صورة سيئة لدى العالػم الغريب وكأف الغربيُت ما عندىم حاجة وما
عندىم شيء يف حياتػهم إال متابعة مػمارسة الشعائر احلسينية لػمجموعات قليلة إف كاف يف الببلد الغربية أو
حتػى يف بلداننا ،حتػى لو خرجت مواكب مليونية يف بلداننا ىم ال يعبئوف بذلك ،الناس ىنا منشغلوف
بػحياتػهم نسبة كبَتة من الناس أصبلً ال يعرفوف عن اإلسبلـ إال مصطلح اإلرىاب ومصطلح ابن الدف
والقاعدة وربػما يعرفوف اسم النبػي ويعرفوف القرآف أكثر من ىذا ال يعرفوف عن اإلسبلـ شيئاً ،الناس منشغلة
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ىناؾ قطّاع كبَت من الناس منشغلوف بالفنوف بالفن بادلوسيقى والرقص والغناء والرياضة والذين يعيشوف يف

ادلػجتمع الغريب يعرفوف ىذه القضية ،ىناؾ شريػحة واسعة جداً ال ىم لػها يف حياتػها يف اجملتمع الغريب إال
قضايا الفنوف والرياضة ،أخبار النجوـ نػجوـ السينما واألفبلـ احلديثة وحفبلت الغناء وكذلك الرياضة
وأخبار الرياضة ،وىناؾ شريػحة كبَتة من الناس منشغلوف بأعمالػهم يػخرجوف صباحاً يعودوف مساءاً وال
يػجدوف وقتاً للنوـ إال وقتاً قليبلً ،والذين يصعدوف يف قطارات األنفاؽ يروف الناس صباحاً وىم يف حالة
نُعاس وحينما يرجعوف بعد نػهاية الدواـ ىم يف حالة نعاس أيضاً ظاىرة عامة موجودة يف قطار األنفاؽ وىذه
ليس يف دولة واحدة يف كل الدوؿ ألف الناس منشغلوف بأعمالػهم ،ربػما الكثَت من الناس يتصوروف أف ادلدف
األوربية تبقى إلػى الصباح ،ادلدف األوربية الساعة اخلامسة تغلق كل أبواب مػحبلتػها وأبواب دكاكينها
وأبواب دوائرىا والناس الساعة الثامنة إذا مررتػم يف الشوارع تػجدوف ادلصابيح قد أ ِ
ُطفئت يناموف الساعة
الثامنة الناس تناـ ،ىذا ىو ادلػجتمع الغريب التصورات ادلوجودة يف أذىاف الناس مػختلفة ،تعالوا وعيشوا ىنا
يف ادلػجتمعات الغربية سًتوف ىذه األمور ،الناس منشغلة بػحياتػها اليومية ال عبلقة لػها بػما يػجري يف
بلداننا.
ىناؾ فئة معينة من ادلختصُت ،ىناؾ فئة معينة من الذين تػخصصوا بالدراسات الشرقية أو بدراسة أوضاع
العالػم أو اجلهات السياسية ىي تتتبع ىذه األمور ،الناس بشكل عاـ منشغلوف بػحياتػهم اليومية يػحسبوف
أياماً حتػى تأتػي عطلة نػهاية األسبوع والكثَت منهم يقضيها نوماً ،الكثَت منهم يقضيها نوماً يف ِ
بيتو ،ىذه
ظواىر وحقائق موجودة يف حياة ادلػجتمع الغربػي ،فليس ىناؾ من اىتماـ أو أنػهم مشغولوف كثيػراً بظاىرة
التطبَت وأولئك الذين يعيشوف يف ببلدنا يتصوروف بأف الغربيُت ينتظروف متػى يأتػي شهر مػحرـ حتػى تُنقل
أخبار مواكب التطبَت ويستهزأ بػها ويُسخر منها ،أبداً ال وجود لػهذا ال من قر ٍ
يب وال من بعيد والكثَت من
الناس ال يعرفوف شيئاً عن ىذا ،أصبلً الكثَت من الغربيُت ال يعرفوف ىناؾ شيء امسو شيعة وىناؾ شيء امسو
ُسنّة وىذه ظواىر أو قضايا موجودة يف ادلػجتمع الغربػي بشكل واضح ،أما أف تُبنػى فتاوى أو أحكاـ على
أساس أف ظاىرة التطبَت أو ادلمارسة الفبلنية ،التطبَت أو غَت التطبَت تسيء إلػى مسعة الشيعة يف العامل الغريب
ىذا كبلـ ال صحة لو وال أصل لو وال وجود لو يف الواقع وىذه خياالت يُنتجها من أنتجها.
ألنو ىناؾ خوؼ من اإلعبلـ فيتصوروف حينما تنقل القنوات التفلزيونية مثبلً صور عن التطبَت فيتصوروف أف
ىذا تشويو ،ىو ىذه القنوات تنقل كل شيء ،يف نفس الوقت مثل ما تنقل ىذه األحداث تنقل أحداث
أخرى من بلداف أخرى من العالػم ،وحينما ينقلونػها ينقلونػها بشكل مػجرد فقط يػخّبوف عنها ىذا ىو
الواقع ادلوجود يف العالػم الغريب ،أما إذا كاف ادلراد من أف الذين يستهزؤوف بنا مثبلً ىم الوىابية وأمثالػهم
فهؤالء قضيتهم معروفة ىؤالء يستهزؤوف بكل ٍ
شيء عندنا ال فقط بالتطبَت وال غَت التطبَت ،ىؤالء قضيتهم
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معروفة ومشخصة وماذا نتوقع منهم غَت ىذا؟!
لذلك أقوؿ بأف ىذه الشبهة التػي يثَتىا البعض ىذه شبهة ال حقيقة لػها ،وإذا كاف أحد يقوؿ بأف ىذا
الكبلـ الذي أقولو ليس صحيحاً فليثبت لنا ،ىذا ىو العالػم الغريب موجود واثبتوا لنا خبلؼ ىذه احلقائق
وسلوا الناس الذين يعيشوف ىنا يف العالػم الغريب ،حينما أتػحدث عن العالػم الغريب أحتدث عن أوربا وعن
كندا وعن الواليات ادلتحدة األمريكية وعن اسًتاليا ما تسمى بدوؿ العالػم الغريب ىي ىذه ،عن أوربا وكندا
لحق بػها الياباف أيضاً تعتّب من دوؿ النظاـ الغربػي ومن دوؿ احلضارة الغربية،
والوالية ادلتحدة وإسًتاليا وقد يُ ُ
إذاً اآلف عندنا ثبلث اتػجاىات:
يف االتػجاه األوؿ وصلنا إلػى اإلباحة ،يف االتػجاه الثاين وصلنا إلػى االستحباب ،يف االتػجاه الثالث ىنا
اختبلؼ يف تقدير األمور ،فمن يقدر األمر بأف التطبَت يكوف سبباً لتشويو وتوىُت وتضعيف ادلذىب فعلى
منعو ،أما من يتصور األمر بػحسب ىذا التصور الذي بينتو فبل يوجد ىناؾ أي ٍ
ىذا األساس يػحكم بػ ِ
وجو
ُ
للمنع ،ىذه ادلساحة مساحة يػحدث فيها االختبلؼ يف الرأي وكلٌّ بػحسب تصورهِ وكل بػحسب تقديرهِ
ٌ
ونػحن ال نريد أف نصف الذين وصلوا إلػى ىذا الرأي إىل رأي ادلنع من التطبَت بوصف سيء أبداً ألنو
احلكم على التطبَت يف ىذا األفق يف ىذا االتػجاه االتػجاه الثالث ،يػمكن أف ينتج لنا موقفاً سلبياً اتػجاه
التطبَت ويػمكن أف ينتج لنا موقفاً إيػجابياً اتػجاه التطبَت ولكن يبقى التطبَت يف ادلوقف اإليػجايب ألنو يف
احلكم باإلباحة ويف االتػجاه الثاين ىناؾ احلكم باالستحباب ويف االتػجاه الثالث ىناؾ
االتػجاه األوؿ ىناؾ
ُ
وجهاف :وجو لتأييدهِ ووجو ِ
دلنعو ورفضو ،فَ َمع ىذه االحتماالت يبقى اجلانب اإليػجابػي والوصف اإليػجايب
ٌ
ٌ
نصف بو التطبَت ونصف بو ىذه ادلواكب.
ىو الوصف الذي ُ
يػمكنٍت أف أقوؿ بعد ىذه العُجالة تولدت اآلف صورة ُمػجػملة يف البُعد الفقهي يف البُعد الفتوائي لظاىرة
التطبَت دلمارسة التطبَت ،ىناؾ فروع تتفرع على ىذه ادلسألة ،قبل أف أشَت إىل ىذه الفروع أشَت إلػى قضية
ٍ
بشكل عاـ وللتطبَت
أف علماء الشيعة عّب التأريخ النسبة األعم األغلب ىم من ادلؤيدين للشعائر احلسينية
ٍ
بشكل خاص ،ىذا كتاب باللغة الفارسية ،ىذا الكتاب باللغة الفارسية (عزاداري أزديدكار مرجعيو الشيعة)
يعٍت مواكب العزاء الشعائر احلسينية من وجهة نظر مراجع الشيعة ،ىذا الكتاب مؤلفوُ الشيخ علي رباين
خلخايل ،جػمع فيو ما يقرب من  552نص من الفتاوى ،الكثَت منها بػخطوط أصحابػها بعض منها
بشكل ُمػجمل ،بعض منها بشكل مفصل ،حدود  552ما بُت فتاوى مكتوبة بػخطوط أصحابػها أو
مطبوعة منشورة وكذلك فتاوى بيانات إما مػُجملة أو ُمفصلةُ ،مجعت يف ىذا الكتاب كلها تؤيد الشعائر
احلسينية بشكل عاـ وتؤيد التطبَت إما تصريػحاً وإما تلميحاً ،ويف ىذا الكتاب أسػماء ألعبلـ فقهاء ومراجع
الطائفة من ُذ األزمنة القدمية وإلػى يومنا ىذا.
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اجع األ َُّمة وفقهائها ماذا قالوا وماذا
أنا يف كتابػي (من وىج العشق احلسينػي)
ُ
ذكرت يف الفصل السادس مر ُ

فعلوا؟ يبدأ ىذا الفصل من صفحة 575 :إىل صفحة 556 :ذكرت فيو أىم أعبلـ األ َُّمة الذين أيّدوا
الشعائر احلُسينية والتطبَت بنح ٍو خاص ذكرت الكثَت من أقوالػهم ومن مػمارساتػهم العملية ومن دفعهم
األمواؿ لشراء األكفاف للمطّبين وغَت ذلك ومن ادلصادر ادلعروفة بُت علمائنا ،يػمكن للمراجع أف يراجع
ىذين الكتابيػن (من وىج العشق احلسيٍت) وكذلك يف كتاب (عزاداري أز ديدكار مرجعية شيعة) وىناؾ
كتب أخرى كثَتة ذكرت أقواؿ علماء األ َُّمة ومراجع الطائفة.
أعود إىل بعض التفريعات التػي تتفرع على ىذه ادلسألة ،أو إشكاالت ،توضيحات سػمي ما شئت ،ىناؾ
من يصف التطبَت أو سائر الشعائر احلسينية بالبدعة وىذا الوصف إذا كاف قد أتانا من الذين نعرفهم وىم
أصحاب البدع يعنػي الوىابية يتح ّدثوف عن البدع ويصفوف أنفسهم بالتوحيد وكل ما عندىم إنػما ىو بدع
ُ
ىو مذىبهم مذىب بدعة وحتػى ىذا التوحيد الذي يتحدثوف عنو ىو بدعةٌ من البدع اليت جاءوا بػها،
توحيدىم بدعة ومذىبهم بدعة وكل ما عندىم بدعة ويصفوف اآلخرين بالبدع ،وىذا موضوع خارج عن
بػحثنا اآلف.
نضيف شيئاً إلـى الدين
البدعة :بػحسب ما نعرفها من كلمات النبػي ومن كلمات آلو األطهار البدعة :أننا
ُ

ما ىو من الدين أو نُـخرج شيئاً من الدين ،فنقوؿ ىو خار ٌج من الدين ليس من الدين ،البدعة إما أف
نضيف شيئاً إلػى الدين فنعتقد بأنوُ من الدين و ما ىو من الدين ،أو أف نُػخرج شيئاً من الدين أف نُنقص
الدين شيئاً فنقوؿ ما ىو من الدين ،وما عبلقة التطبَت بذلك؟! التطبَت ال ىو إضافة على الدين وال ىو
ِ
نصوصو بالرأي وبالػهوى بػحسب ما نريد ،أف نفسرهُ يف
الدين يف
إنقاص من الدين ،البدعة أيضاً أف نفسر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للسنّة ادلعصومية ،أف
جانبو العقائدي ،يف جانبو الفقهي ،يف جانبو األخبلقي ،يف تفسَته للقرآف ،يف تفسَته ُ
يكوف ىناؾ قوؿ وكبلـ ناتج من الرأي ومن الػهوى من عندياتنا وما عبلقة التطبَت بذلك؟! التطبَت ما ىو
إال مػمارسة عملية يقوـ بػها الناس إلظهار احلزف واجلزع ،واحلزف واجلزع إظهار احلزف واجلزع من األمور
ادلندوبة ادلستحبة ادلؤكدة فما عبلقة التطبَت بالبدع ،كما قلت البدعة إما إضافة شيء إلػى الدين أو إنقاص
شيء من الدين ،البدعة ىو التفسَت بالرأي للقرآف ،للفقو ،للعقيدة ،لؤلحكاـ إىل غَت ذلك ،وما عبلقة
كبلـ يُلقى على عواىنو
التطبَت بذلك؟! التطبَت ما ىو ببدعة ،ال عبلقة لو بػهذه التعريفات وإنػما ىذا ٌ
التطبَت ممارسة عملية يقوـ بػها شخص من األشخاص إلبراز احلزف على احلسُت عليو السبلـ واجلزع وىو
أمر جاءت بو السنن جاءت بو النصوص ،ىذه نقطة.
ٌ
النقطة األخرى ىناؾ من يقوؿ بأف ىذه ادلواكب ما كانت يف زماف األئمة ،نعم ما كانت ىذه ادلواكب يف
زماف األئم ة ،ومن قاؿ بأف ىذه ادلواكب كانت يف زماف األئمة لكن جذور ىذه ادلواكب جاءنا من طريق
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األئمة ،إذا كانت القضية كل ٍ
ِ
بتفاصيلو يف زماف األئمة نػحن نرفضوُ اآلف إذاً لنرفض
شيء ما كاف موجوداً

ادلؤسسة الدينية ،ادلؤسسة الدينية بػهذه الػهيكلية وبػهذا الًتتيب احلوزة العلمية بادلناىج ادلوجودة وبالطرؽ
التقليدية اليت ندرس فيها يف أوساط احلوزة العلمية األعراؼ ادلوجودة ،احلقوؽ الشرعية ،وطريقة الصرؼ وكل
ىذه التفصيبلت ادلوجودة داخل ادلؤسسة الدينية وداخل احلوزة العلمية ىل كانت موجودة يف زماف األئمة؟!
لػم تكن موجود ًة يف زماف األئمة ،جذور ىذه ادلؤسسة كانت موجودة يف زماف األئمة لكن احلياة تتغَت،
األزمنة تتبدؿ ،األمكنة تتبدؿ ،كل ٍ
شيء يتبدؿ ،الطعاـ يتبدؿ ،الشراب يتبدؿ ،اللباس يتبدؿ ،البناء
والعمراف يتبدؿ ،طريقة النوـ الفراش طريقة الطعاـ طريقة ِ
العيش اليومية طريقة االنتقاؿ والتواصل بُت الناس
تتبدؿ وىكذا كل ٍ
شيء يتبدؿ ،احلياة تتغَت ،احلديث عن اجلذور ،جذور ادلؤسسة الدينية كانت موجودة يف
زماف األئمة ،ادلؤسسة الدينية ال يستطيع أحد أف يقوؿ بأف ىذه ادلؤسسة مػخالفة للشرع ألف ىذه ادلؤسسة
بػهذا النظاـ وبػهذا الشكل وبػهذه األعراؼ والتقاليد لػم تكن موجودةً يف زماف األئمة ،نعم لػم تكن موجودةً
يف زماف األئمة لكن اجلذور واألصوؿ كانت موجودة.
ىذا التغَت يف ادلظاىر اخلارجية ويف الػهياكل اخلارجية ىذا مػحكوـ بػحكم الزماف ،ادلواكب احلسينية أيضاً يف
شرعوا لػها ،لكن بػحكم الزماف وبػحكم ادلكاف ،التغَت
جذورىا كانت موجودة يف زماف األئمة وىم الذين ّ
ٍ
بشكل آخر ،لكن اجلذور احلزف ،البكاء ،اجلزع ،إحياء
يف احلياة ربػما بعد مئة سنة ستتغَت ادلواكب احلسينية
أمر احلسُت عليو السبلـ ىذه اجلذور جاءتنا من النبػي ومن األئمة صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت،
ىناؾ من يأتينا فيقوؿ بأف األئمة ما قاموا بػهذا األمر وحػملوا سيوفاً فضربوا رؤوسهم وإننا ال نػحز ُف وال
ك حبكة شيطانية أقوؿ أنو
كبلـ ُحبِ َ
نػجزع أكثر من حزف وجزع األئمة ،ال أريد أف أصف ىذا الكبلـ بأنو ٌ
شبهة ال أريد أف أسيء الظن ِ
بقائلو ،فأقوؿ ىذا شبهة ،إذا كنا نتعامل مع األمور ىكذا بػهذه الطريقة إذاً
ٍ
يذـ عابس الشاكري ،أال
فلنحاكم عابس الشاكري ،عابس بن شبيب الشاكري ،ىل ىناؾ من أحد ُ
نػخاطبوُ يف زياراتنا وبأم ٍر من اإلماـ الصادؽ بأبػي أنتم وأمي ،أال نػخاطبهم بأنػهم طاىروف ،بأنػهم شهداء،
صديقوف ،ونتمنػى أف نكوف معهم يا ليتنا كنا معكم ،ىل ىناؾ من أحد يذـ عابس بن شبيب الشاكري؟
إذاً فلنحاكمو بنفس ىذه ادلػحاكمة ،فلنقل يا عابس دلاذا نزعت مبلبسك أنت لست أكثر إخبلصاً من
احلسُت ،احلسُت ما نزع مبلبسو ،دلاذا نزعت ثيابك؟ ألقيت بدرعك على األرض وكشفت صدرؾ للسهاـ
ب احلسُت أجننػي فإف العباس لػم يفعل ذلك وإف احلسُت لػم يفعل ذلك ،إذاً ىو
والرماح تنادي إف ُح َّ
خاطئ يف ِ
فعلو ،ىل يقوؿ أحد بػهذا القوؿ؟! ما بالكم كيف تػحكموف؟! األمور ،كيف تقاس األمور؟
ٌ
األمور ال تُقاس بػهذه الطريقة ،أنا قلت ال أريد أف أصف ىذه احلبكة الشيطانية ،ىناؾ مرض يف النفوس
كبلـ شيطاين ولكن أقوؿ شبهة ،األمور ال تقاس بػهذه
اتػجاه القضايا احلسينية ،ال أريد أف أصفها بأنػها ٌ
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الطريقة.

ىناؾ من يأتػي فيقوؿ :بأف ىذه ادلواكب قد تؤدي إلػى اإلضرار بالنفوس ،عملية التطبَت ،كل ٍ
عمل يػمكن
أف يؤدي إلػى اإلضرار ،احلقيقة أنا أستغرب حينما أقرأ يف إجابات بعض العلماء رأساً يػجيبوف بأنو التطبَت
جائز ما لػم يضر بالنفس ،ىو السؤاؿ ىكذا :ما حكم التطبَت؟ ادلفروض اجلواب أف يكوف على األقل بأنو
جائز ،دلاذا يُلحق ىذا الشرط؟! ىذا الشرط ىو حكم ثانوي يػمكن أف يكوف يف أي قضية ،يػمكن أف
يقاؿ :اآلف حينما يسأؿ سائل فيقوؿ :ىل الصياـ واجب؟ أو ما حكم الصياـ؟ يقاؿ :الصياـ واجب ،ىل
يكتبوف ما لػم يضر بصحة اإلنساف؟! وىذا احلكم موجود يف الصياـ موجود يف الصبلة يف أي ٍ
شأف من
ّ
شؤوف الفقو موجود.
ىناؾ سؤاالف :السؤاؿ األوؿ :ما حكم التطبَت؟ وفقاً لؤلفق األوؿ فلنقل جائز وإف كاف ىو مستحب،
التطبَت مستحب ،ألف اجلزع على احلسُت مػمدوح ومستحب ومستحب مؤكد ،التطبَت ىنا مظهر من
مظاىر اجلزع فيدخل يف حكم االستحباب ،فلنقل جائز.
السؤاؿ الثاين :لو ترتب عليو ضرر ،نعم نقوؿ :يػحرـ إذا ترتب عليو ضرر.
حكم التطبَت؟ جائز إف لػم يسبب ضرراً ،لػم يسأؿ أحد عن الضرر ،ىذا الضرر
أما السؤاؿ يأيت ىكذا :ما ُ
حكم ثانوي يػمكن أف يتفرع على أي مسألة من ادلسائل لذلك ال يستطيع الفقيو أف يُصدر حكماً عاماً
ػجب اإلفطار بسبب ،ىكذا يُص ّدر
لقضية ثانوية لقضية استثنائية ،ىل ُ
يصح من الفقيو أف يقوؿ بأنو ي ُ
ػجب اإلفطار بسبب األضرار التػي يُلحقها الصوـ مثبلً باحلامل ،أو بالرجل
احلكم للناس يف شهر رمضاف ،ي ُ
ٍ
حينئذ إما يػجوز
الكبَت ،احلكم األصلي ىو يػجب الصياـ يف شهر رمضاف ،نعم إذا جاءت استثناءات
اإلفطار ،يػجب اإلفطار بػحسب خصوصية كل مسألة ،قضية التطبَت أيضاً القضية يف أصلها جائزة بل
مستحبة لو سببت ضرراً ٍ
حينئذ يًتتب عليها حكم ال ضرر وال ضرار يف اإلسبلـ والقضية واضحة.
ىناؾ كلمة جػميلة للشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء يف كتابو (اآليات البينات) يقوؿ:
فلقد بلغنا من العمر ما يناىز الستين وفي كل ُسنّة تُقام نُصب أعيننا تلك المحاشد الدموية وما رأينا

شخصاً مات بها أو تضرر ول سمعنا بو في الغابرين  -وىذه قضية يعرفها الشيعة كلهم ،يعٍت ىذه
الكلمة ليست اكتشافاً جديداً من الشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء ،لكنها لػها خصوصيتها ألنػها
صدرت من مرجع من مراجع الطائفة  -فلقد بلغنا من العمر ما يناىز الستين وفي كل ُسنّة تُقام نُصب

أعيننا تلك المحاشد الدموية وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر ول سمعنا بو في الغابرين  -الذين
يعرفوف تأريخ ادلواكب ويػمارسوف التطبَت يف ىذه ادلواكب يعرفوف ىذه احلقيقة أنا ال أريد أتػحدث عن
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الكرامات التػي يعرفها شيعة أىل البيت التػي تػحدث يف ىذه ادلواكب ال أريد احلديث عن ىذه اآلف ،ال
أريد احلديث ،احلقيقة لئبل يقاؿ بأننا نريد أف نصور األمور بطر ٍ
يقة أخرى غَت الطريقة ادلنطقية وإال رواد ىذه
ُ
ّ
ادلواكب وشيعة أىل البيت يعرفوف الكثَت من الوقائع والكثَت من احلوادث واألحداث التػي يتلمس فيها
الناس العناية اإللػهية ،ويتلمس فيها الناس عناية احلسُت بػهذه ادلواكب وبأصحاب ىذه ادلواكب وبالذين
يػمارسوف ىذه الظاىرة وىذه قضية معروفة ليس يف زماننا ىذا ،من أراد أف يبحث عن احلقيقة فليًتكنػي
وليًتؾ كبلمي وليذىب إىل أصحاب ادلواكب إىل أناس ال يبحثوف عن الشهرة وإلػى أناس ال يبحثوف عن
مصلحة سياسية ينفقوف أموالػهم ،يفتحوف بيوتػهم ،يقدموف دماءىم لو تسألػهم فيما بينك وبينهم
ٍ
ٍ
وبشكل مػحسوس من اآلثار ادلعنوية ومن اآلثار
بشكل مادي
سيحدثونك الكثَت والكثَت عما لػمسوه
الػمحسوسة يف حياتػهم ويف حياة رواد ىذه ادلواكب ،وقضايا كثَتة ومعروفة والبعض منها ُمثبّت يف الكتب،
اآلف يأيت من يستهزئ بػها ىذه قضية تػخصو ألنو ال يعرؼ ىذه احلقائق أما نػحن الذين نعرؼ ىذه
احلقائق ،أولئك الذين ىم قريبوف من أجواء اخلدمة احلسينية ومن أجواء مػجالس احلسُت مواكب احلسُت،
قضوا حياتػهم يف ىذا الطريق يعرفوف الكثَت من ىذه احلقائق ،أنا كما قلت قبل قليل ال أريد
أولئك الذين ّ
أف أتػحدث عن ىذه التفاصيل يف ىذا الّبنامج أريد أف أتػحدث يف اجلانب ادلنطقي ،يف اجلانب ادلعقوؿ،
يف اجلانب االستداليل يف ىذه القضية.
ىناؾ مسألةٌ أخرى قضية التّبع بالدـ اليت يتحدث عنها البعض ونػحن ال نػحمل إشكاالً ال أعتقد ال أنا
وال غَتي من الناس ،التّبع بالدـ عمل ماذا نريد أف نصفو ،عمل تعم فيو ادلنفعة الفائدة للناس ،قد يكوف
فيو نػجاة حياة إنساف من ادلوت أو شفاء إنساف من ادلرض أو نػجاح عملية جراحية ىذه قضايا واضحة ال
يػختلف عليها إثناف لكنها لن تكوف بديبلً عن مواكب التطبَت احلسينية ،إذا كاف بعض الناس يػجدوف أنوُ
أمر
الطريقة اليت يعّبوف بػها عن حزنػهم على احلسُت وعن مشاركتهم يف عزاء احلسُت التّبع بالدـ فهذا ٌ
أمر راجع إليهم ،نػحن ىنا ال نقوؿ بأنو يػجب على الناس أف يتطّبوا وال ندعوا الناس للتطبَت
حسن ،وىذا ٌ
أبداً ،كل الذي أريد أف أصل ِ
إليو بأف الشعائر احلسينية ىي من حقوؽ شيعة أىل البيت ،بأف الشعائر
احلسينية ىي طقوس ومناسك ومراسم يقيمها شيعةُ أىل البيت إلظهار حزنػهم وجزعهم على إمامهم
احلسُت ،والقضية مفتوحة للجميع.
ػمدوح
أمر بالنسبة لو م ٌ
بعض الناس يػجد أف خدمتو للحسُت ىو يف طبخ الطعاـ فقط ،فهذا األمر ٌ
ومأجور عليو ،بعض الناس ربػما يػجد أف غاية ما يقدمو ىو خّبتوُ يف األجهزة الكهربائية
ومثاب
ومستحب
ٌّ
ٌ
ٌ
خّبتو بػهندسة الصوت يف األجهزة الصوتية ،خّبتو باإلضاءة ،خّبتوُ بالتنظيف والديكور ،خّبتوُ بأي أم ٍر
من األمور ،ىذه قضايا يػختلف فيها الناس ،والناس لػهم مذاىب ومشارب وأذواؽ وللناس فيما يعشقوف
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مذاىب ،ىذه قضايا مفتوحة ال يقوؿ أحد بأف التطبَت واجب شرعي ،وال يقوؿ أحد بأف اللطم واجب
شرعي ،وإنػما بعض الناس يػجدوف تعبَتىم ويػجدوف أسلوبػهم يف اإلفصاح عن حزنػهم على احلسُت
باللطم ،وآخر بضرب الزنػجيل ،وآخر بالتطبَت ،وآخر بالبكاء ،وآخر بالعزلة ،وأخر بلبس السواد ،وآخر بأف
ينظم الشعر ،وآخر بأف يكتب كتاباً ،وآخر بأف ينزوي يف ِ
بيتو فيُمسك بكتاب ويقرأ كتاباً عن احلسُت،
القضية ليست مػحددة بنح ٍو من األنػحاء إمنا نػحن نػخاطب أولئك الذين يريدوف أف يقمعوا ىذه الشعائر،
دلاذا تقمعونػها؟ ما الذي يُضَتكم؟! ما ىو الذي يُضَتكم؟!
ال يقوؿ أحد بأف التطبَت أو بأف الزنػجيل ىو واجب لػم يقل بػهذا أح ٌد ،لكن نػحن نتسائل نقوؿ :ىذه
تعّب عن مشاعرىا وعن عواطفها ،ىل تػمنعوف أحداً أف
حريات الناس ،ىذه حقوؽ الناس ،الناس تريد أف ّ
يُظهر فرحوُ يف زواج إبنو؟ ما سػمعنا أف أحداً يػمنع أحداً من أف يُظهر ذلك اإلنساف فرحوُ يف زواج إبنو ،ما
سػمعنا أف أحداً يػمنع أحداً إال يف ِ
زماف البعثيُت يف زماف صداـ حينما كاف يعدـ الناس ويػمنع ذويهم
ُ
وأىاليهم من إقامة مػجالس الفاتػحة ويأخذ منهم قيمة الطلقات التػي أطلقت قيمة الرصاصات اليت أعدـ
بػها أوالدىم ،فقط ىذا كاف يػجري يف ادلدف الشيعية يف أجواء شيعة أىل البيت يف زمن صداـ ،عّب التأريخ
ال يوجد أحد يػمنع أحد ،نعم النواصب عّب التأريخ منعوا شيعة أىل البيت وفعلوا األفاعيل معهم ،لكن
اصب من البشر؟! أنا أتػحدث عن البشر بشكل عاـ ،ال يوجد
أتػحدث عن البشر بشكل عاـ ،وىل النو ُ
أحد يػمنع أحداً أف يفرح يف ٍ
عرس أو ال يوجد أحد يػمنع أحداً من البكاء أو من احلزف يف مأمت ،اآلف يف
ِ
زوجتو ،أو يبكي أب على أوالدهِ ،أو أـ
كل العالػم حينما تبكي زوجة على زوجها ،أو يبكي زوج على
على أوالدىا ،أو ول ٌد على أبيو ،يف كل العالػم ىل يلومو أحد؟!
أبداً ،بل الناس تتفاعل معو وتعينو ،إف كاف على ادلستوى االجتماعي أو حتػى على ادلستوى الرسػمي يعنػي
ِ
بنفسو
اآلف إذا موظف يف دائرة مثبلً يػموت أبوه أليس الدائرة تعطيو اإلجازة حتػى لو لػم يطلب اإلجازة
وغاب ،الدائرة تعذرهُ ادلسئوؿ الكبَت يعذرهُ ،يقولوف بأف ىذا الشخص قد مات أبوه ،ىو ما طلب إجازة
وما اتصل اتصاؿ تلفوين بالدائرة يعتذر عن ادلػجيء ،الناس يعذرونو بشكل رسػمي ،بشكل اجتماعي ،اآلف
لو إنساف يػموت أبوه ويبكي على أبيو أو تػموت أمو ويبكي على أمو يلوموُ أحد؟! ال يلومو أحد دلاذا؟
السبب واضح :أف الناس يقدروف ادلشاعر اإلنسانية ،دلاذا ال تقدروف مشاعرنا اإلنسانية على احلسُت ،نػحن
بالنسبة لنا احلزف على احلسُت أىم عندنا من احلزف على آبائنا وأمهاتنا وذوينا وأبناءنا وكل عزيز عندنا،
نفس القانوف الذي تعذروف الناس فيو أيها الناس من أف يبكي اإلنساف على ُمػحبيو نفس القانوف عاملونا
بو ،احلسُت بالنسبة لنا أىم من كل مػُحبينا ،لذلك القضية يعنػي القضية ليست قضية لفرض ىذه الشعائر
احلسينية على أحد ،الشعائر احلسينية تعبَت إنسانػي ،تعبَت وجدانػي ،الشيعة يعّبوف بذلك عن حبهم وعن
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حزنػهم وعن مصابػهم باحلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،ىناؾ تفاصيل وتفريعات أخرى كثَتة قد تقاؿ ىنا
وىناؾ لكننػي حاولت أف أشَت إلػى أىم األمور ،إلػى أىم التفاصيل إلػى أىم القضايا ادلهمة التػي يػمكن أف

نتناولػها تػحت ىذا العنواف :الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.

أصل إليو بأننا ال نُعادي أحداً يػُخالف عقيدتنا يف التطبَت أبداً ألف القضية يف األفق
خبلصة الكبلـ الذي ُ
بينت قبل قليل فهذه
الثالث كما بينت ،إذا كانت مأخوذة ادلخالفة دلسألة التطبَت يف األفق الثالث كما ُ
قضية يػختلف فيها التقدير من ش ٍ
خص إلػى آخر ،لكننا نقوؿ دلاذا تػحاربوننا؟ دلاذا تريدوف منعنا؟ مثل ما
أي رأ ٍي من اآلراء نػحن لنا احلق أيضاً أف نتبنػى أي رأ ٍي من اآلراء خصوصاً إذا
لآلخرين احلق يف أف يتبنوا َّ

كاف ىذا الرأي تريدهُ األ َُّمة ،خصوصاً إذا كاف ىذا الرأي تؤيدهُ النصوص الواردة عن ادلعصومُت صلوات الل
وسبلمو عليهم أجػمعيػن ،بػهذا أختم حديثي:
رب احلُس ِ
در احلُسُت بظهور احلُ َّج ِة عليو السبلـ
ُت ِّ
اللَّ ُه َّم يا َّ
حبق احلُسُت أشفي َ
ص َ
َخ َد َمة احلُسُت يف كل مكاف حياكم الل أسألكم الدعاء
دعائي لكم بالتوفيق الدائم يف خدمة احلسُت يف أماف الل
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احلهقت انثبنثت
انشعبئسُ احلُسٍنٍتُ يف أفقِ احلدٌث ادلعوٌمً انشسٌف
سم ِ
بِ ِ
الل الرحم ِن الرحيم
ىذا حسيػن طُعمةُ الس ِ
ِ
يوؼ
الطفوؼ
يا فاطمة قُومي إلػى
َ ُ ٌ َ ُ
ىذا حسيػػن يف ِ
الدما واويبله
األرض تَبكػػي والسما واويبله
ُ
ُ ٌ
سبلـ عليكم أيها احلسينيوف ،بُت أيديكم ملف الشعائر احلسينية احللقة الثالثة.
ٌ

مر الكبلـ علينا يف احللقة األولػى تػحت عنواف :الشعائر الحسينيةُ في األفق اإلنساني.
َّ

ومر الكبلـ أيضاً يف احللقة الثانية يوـ أمس :الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.
َّ

اليوـ ىذه احللقة الثالثة تػحت ىذا العنواف :الشعائر الحسينية في أفق ثقافة وفكر أىل البيت صلوات
و ُ

الل وسالمو عليهم أجـمعيـن.
بعبارةٍ أخرى الشعائر احلسينية يف أفق احلديث ادلعصومي الشريف ،يف ىذه احللقة سوؼ أتن ّق ُل بيػن نػماذج
أخًتتػها من احلديث ادلعصومي الشريف التػي ترسم لنا صورًة عن الشعائر احلسينية عن إحياء األمر
احلسينػي ،عن القضية احلسينية ،سأتلو على مسامعكم نػماذج من حديث أىل البيت من كلماتػهم من
مر الكبلـ عنها يف احللقتُت ادلاضيتُت.
أقوالػهم يف شتػى ادلوضوعات اليت َّ
أوؿ ٍ
شيء أتناولو مػما جاء يف الكلمات ادلعصومية الشريفة ما تػحدَّثوا بو عن زيارة احلسُت صلوات الل
ُ
وجل الروايات
وسبلمو عليو ،وىذا ىو اجلزء احلادي بعد ادلئة من أجزاء بػحار األنوار لشيخنا ادلػجلسيُ ،
التػي سأتلوىا على مسامعكم منقولةٌ من كامل الزيارات من أوثق كتب احلديث والزيارات عند شيعة أىل
البيت.
الرواية ينقلها الشيخ ادلػجلسي عن كامل الزيارة أو كامل الزيارات بسنده عن احلسُت عن احللبػي عن أبػي
ٍ
تقول في من ترك زيارتو  -يف من ترؾ
عبد الل عليو السبلـ يف
علت فداك ما ُ
قلتُ :ج ُ
حديث طويل ُ -
يقدر على
علت فداك ما ُ
زيارة احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ُ -ج ُ
تقول في من ترك زيارتو وىو ُ
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وع َّقنا
ذلك؟ قالُ :
أقول  -ماذا يقوؿ إمامنا الصادؽ؟  -إنّوُ قد َع َّق رسول الل صلى الل عليو وآلو َ
موجوٌ لو لقضاء حق احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،إمامنا
واستخف بأم ٍر ىو لو  -استخف بأم ٍر ّ

قادر على الزيارة
ُ
يقدر على زيارة احلسُت ويًتؾ الزيارة عامداً وىو ٌ
الصادؽ يقوؿ عن ذلك الشيعي الذي ُ
وعقوؽ لؤلئمة ادلعصومُت
عقوؽ لرسوؿ الل،
يقوؿ :إنو قد َّ
ٌ
وع ّقناٌ ،
عق رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو َ
صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن ،أنا ال أريد أف أطيل احلديث يف ِ
فناء ىذه الروايات وىذه الكلمات
ُ
َ
اليت ىي واضحة ،لكننػي أشَتُ إلػى قضية :لو أف فقيهاً من الفقهاء قاؿ دلقلديو إنكم إذا تركتم األمر الفبلنػي
فإنكم ستع ّقونػي ،لو أف زعيماً من الزعماء قاؿ ألتباعو ،لو أف عادلاً من العلماء قاؿ دلريديو بأنكم لو تركتم
يبادر مقلّدوا ذلك الفقيو أو أتباعُ ذلك الزعيم أو ُمريدوا ذلك العالػم
األمر الفبلنػي فإنكم تع ّقوين بذلك ،أال ُ
وىكذا ،أال يبادرو َف إىل ىذا الشيء الذي وصفوُ ذلك الفقيوُ أو ذلك الزعيم أو ذلك العالػم أو ادلف َك ُر أو
الكبلـ من
اخلطيب أو قل ما شئت ،أال يبادروف إلػى ىذا األمر كي يتجنبوا الوقوع يف عقوقو فما بالنا و ُ
ُ
إمامنا ادلعصوـ من إمامنا الصادؽ ،ما قيمة الفقيو وما قيمة الزعيم وما قيمة العالػم إذا ما أردنا أف نقيسهم
الناس يلتزمو َف بكبلـ الفقيو
بادلعصوـ صلوات الل وسبلمو عليو! ىل يقاسوف بًتاب نعلو؟ أبداً ،إذا كاف ُ
ِ
عقوقو فكيف يكوف التعامل مع
وبكبلـ العالػم وبكبلـ الزعيم وبكبلـ الرئيس لػهم كي يتجنبوا الوقوع يف
قادر على زيارة
كبلـ اإلماـ الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو وىو يقوؿ :أقوؿ ،دلن؟ لػهذا الذي ىو ٌ
وؿ :أنو قد َّ
عق رسول الل وع ّقنا.
احلسُت ويًتؾ الزيارة عامداً ،أق ُ

روايةٌ أخرى :عن زلمد بن مسلم ،أيضاً ىذه الرواية يف كامل الزيارات ،عن محمد بن مسلم عن أبي
علي عليو السالم
جعف ٍر عليو السالم قالُ :مروا شيعتنا ُ -مروىم ُ -مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن ّ
ِ
وعز.
قر للحسين عليو السالم
فترض على كل مؤم ٍن يَ ُّ
باإلمامة من الل َّ
فإن إتيانوُ ُم ٌ
جل ّ
روايةٌ أخرى :أيضاً عن كامل الزيارات ،عن أم ٍ
سعيد األحمسية عن أبي عبد الل صلوات الل عليو،
قالت :قال لي - :أـ ٍ
سعيد تُػخّب عن إمامنا الصادؽ  -قالت :قال لي :يا أم ٍ
سعيد تزورين قبر الحسين
ُ
نسخة أـ سعيدة  -قالت :قال لـي :يا أم ٍ
ٍ
ٍ
سعيد ،يا أم سعيدةٍ تزورين قبر
نسخة ُأـ سعيد ويف
 يفقلت :نعم  ،قالت :فقال لـي :يا أم سعيدةٍ زوريو فإ ّن زيارة الحسين واجبةٌ على
الحسين؟ قالتُ :
الرجال والنساء.

عق
التارؾ للزيارة مع القدرة عليها اإلماـ يقوؿ عنو قد َّ
تبلحظوف األحاديث واضحة ،يف احلديث األوؿ ُ
مفًتض على كل مؤم ٍن يقر للحسُت باإلمامة
احلديث الثاين فإف إتيانوُ ،إتياف قّب احلسُت
رسوؿ الل وع ّقنا،
ُ
ٌ
من الل عز وجل ،الرواية الثالثة يا أـ سعيدة زوريو فإف زيارة احلسُت واجبةٌ على الرجاؿ والنساء ،ىذه
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كبلـ صريح.
كبلـ واضحٌ ،
كلمات أىل البيت وأنتم تعاملوا معها وافهموىاٌ ،

الرواية عن عبد الرمحن بن كثَت موىل أيب جعفر  -قال :قال أبو عبد الل عليو السالم  -أيضاً من كامل

حج دىرهُ  -يف كل
حج دىره  -يعٍت يف كل سنة  -لو أ ّن أحدكم ّ
الزيارة ىذه الرواية  -لو أ ّن أحدكم ّ

علي عليهما
سنة
يذىب إىل احلج من ُذ أف ُكلّف  -لو أ ّن َ
أح َدكم ّ
ُ
حج دىرهُ ثم لـم يزر الحسين بن ّ
السالم لكان تاركاً ح ّقاً من حقوق رسول الل صلى الل عليو وآلو ألن َّ
حق الحسين عليو السالم
فريضةٌ من الل واجبةٌ على كل مسلم  -وحق احلسُت من أىم مظاىره زيارة احلسُت صلوات الل وسبلمو

علي عليهما السالم لكان تاركاً ح ّقاً من حقوق
عليو  -لو أ ّن َ
أح َدكم ّ
حج دىرهُ ثم لـم يزر الحسين بن ّ

رسول الل ألن َّ
حق الحسين فريضةٌ من الل واجبةٌ على كل مسلم  -الروايات يف ىذا ادلعنػى كثَتةٌ جداً
أقتطف نصوصاً من ىنا وىناؾ من كلمات ادلعصومُت صلوات الل وسبلمو
جداً لكننػي أختار نػماذج و ُ
عليهم أجػمعيػن.
عن كامل الزيارة أيضاً  -عن محمد بن مسلم عن أبي جعف ٍر عليو السالم قال :من لـم يأتي قبر
ص الدين  -روايةٌ يف غاية اخلطورة واألىػمية
ص اإليمان ُمنتَـ َق َ
الحسين عليو السالم من شيعتنا كان ُمنتَـ َق َ

 من لـم يأتي قبر الحسين  -ىذه كلمات الباقر عليو السبلـ  -من لـم يأتي قبر الحسين من شيعتناص الدين.
ص اإليمان ُمنتَـ َق َ
كان ُمنتَـ َق َ

رواية أخرى أيضاً مروية يف كامل الزيارات ويف تػهذيب الشيخ الطوسي أحد الكتب األربعة بسنده  -عن
عنبسة عن أبي عبد الل عليو السالم قال :من لـم يأتي قبر الحسين عليو السالم حتى يـموت كان

ُدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة  -من لػم يزر احلسُت يف
ص الدين ُمنتَـ َق َ
ُمنتَـ َق َ
ص اإليمان وإن أ َ
ص
ص الدين ُمنتَـ َق َ
عمره وال مرة واحدة  -من لـم يأتي قبر الحسين عليو السالم حتى يـموت كان ُمنتَـ َق َ
ُدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة.
اإليمان وإن أ َ

روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادؽ أيضاً يف كامل الزيارات  -من لـم يأتي قبر الحسين عليو السالم وىو
يزعم أنو لنا شيعة حتى يـموت فليس ىو لنا بشيعة  -إذاً عنواف التشيع ىو زيارة احلسُت ،تبلحظوف
قبر الحسين عليو السالم وىو يزعم أنو لنا شيعة حتى
األلفاظ واضحة يف ىذه الرواية  -من لـم يأتي َ
يـموت فليس ىو لنا بشيعة  -عنواف التشيع زيارة احلسُت  -وإن كان من أىل الجنة فهو من ضيفان

أىل الجنة  -يعنػي أف منزلتو يف اجلنة منزلة َعرضية ،فهو من ضيفاف أىل اجلنة ال ميلك شيئاً يف اجلناف
يػحل ضيفاً على أىلها  -وإن كان من أىل الجنة فهو من ضيفان أىل الجنة.
الرواية عن أبػي بكر احلضرمي أيضاً يف كامل الزيارات  -عن أبي جعفر عليو السالم ،قال :سـمعتوُ يقول:
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من أراد أن يعلم أنو من أىل الجنة فليَعرض حبُّنا على قلبو فإن قَبلَوُ فهو مؤمن ومن كان لنا ُمحبّاً
فليرغب في زيارة قبر الحسين عليو السالم فمن كان للحسين عليو السالم َزّواراً ّ -زواراً أي كثَت

بالحب لنا أىل البيت وكان من أىل الجنة ومن لـم يَكن للحسين عليو السالم
الزيارة َ -زّواراً عرفناهُ
ّ
َزّواراً كان ناقص اإليمان  -زيارة احلسُت ىي شعار اإليػماف ،ىي شعار التشيع ،ىي شعار اإلسبلـ ،ىذه
كلمات العًتة الطاىرة ،ىذه كلمات باقرىم وكلمات صادقهم صلوات الل عليهم.

أيضاً من كامل الزيارة عن ابن خارجة بسنده  -عن ابن خارجو عن أبي عبد الل عليو السالم ،قال:

عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليو السالم من غير علة  -الذي يػملك علة عندهُ عذر ىذا
سألتوُ ّ

عمن ترك الزيارة
أمر آخر ،احلديث عن أولئك الذين ال يػملكوف عذراً ،ال يػملكوف علة  -قال :سألتوُ ّ
ٌ
رجل من أىل النار  -ىذا الذي يًتؾ زيارة
زيارة قبر الحسين عليو السالم من غير علة ،قال :ىذا ٌ

رجل من أىل النار.
احلسُت من غَت علة وىو من شيعة أىل البيت  -قال :ىذا ٌ

ـمعت أبا عبد الل عليو السالم ،يقول :لو َّ
أن
علي بن ميمون قال س ُ
أيضاً من كامل الزيارات  -عن ّ
علي عليو السالم لكان قد ترك حقاً من حقوق
حجة ثم لـم يأتي قبر الحسين بن ٍّ
حج ألف ّ
أحدكم ّ
وسئل عن ذلك ،فقالُّ :
أعيد قراءة احلديث
حق الحسين عليو السالم
مفروض على كل مسلم ُ -
ٌ
اللُ ،
 لو َّحجة ثم لـم يأتي قبر الحسين بن
حج ألف ّ
أن أحدكم  -إمامنا الصادؽ يقوؿ - :لو أن أحدكم ّ

وسئل عن ذلك  -أي أف اإلماـ ُسئل عن ىذا
ٍّ
علي عليو السالم لكان قد ترك حقاً من حقوق اللُ ،
احلق  -فقالُّ :
مفروض على كل مسلم  -الروايات تتحدث عن الفرض،
حق الحسين عليو السالم
ٌ
وتتحدث عن انتقاص الدين ،وعن انتقاص اإلمياف ،كل ذلك يف زيارة احلسُت
وتتحدث عن الوجوب،
ُ
ُ
صلوات الل وسبلمو عليو.

أيضاً من كامل الزيارة ،عن إمامنا الباقر عليو السبلـ وىو يسأؿ بعض أصحابو َ -كم بينكم وبين قبر

قلت :ستة عشر فرسخاً  -الفرسخ يف زماننا ىذا قد يساوي خػمسة كيلو مًت -
الحسين عليو السالم؟ ُ

قلت :ل،
قلت :ستة عشر فرسخاً  ،قال :أوما تأتونوُ؟ ُ
َكم بينكم وبين قبر الحسين عليو السالم؟ ُ
قال :ما أجفا ُكم  -إنو جفاءٌ لرسوؿ الل صلى الل عليو وآلو حُت تُػ ًَت ُؾ زيارة احلسُت صلوات الل وسبلمو

عليو.

ـحن في
الرواية أيضاً من كامل الزيارات ،عن صفواف اجلماؿ  -قال:
ُ
سألت أبا عبد الل عليو السالم ون ُ

طريق المدينة ويُري ُد مكة،
فقلت لو :يا ابن رسول الل صلى الل عليو وآلو ما لـي َ
أراك كئيباً حزيناً
ُ
قلت :وما الذي تسمع؟ قال :ابتهال
منكسراً؟ فقال لـي :لو
تسمع ما أسـمع لشغلك عن مسائلتـيُ ،
ُ
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وح الجن عليهما وبكاء
المالئكة إلـى الل تعالـى على قَـتَلة أمير المؤمنين وعلى قَـتَلة ُ
الحسين ونَ ُ
المالئكة الذين حولو وشدة حزنهم ،فمن يتهنى مع ىذا ٍ
ٍ
قلت لو :فمن يأتيو
بطعام أو
شراب أو نوم؟ ُ
يب فال أقل من شهر وأما
زائراً ثم ينصرف متى ُ
يعود إليو؟ وفي كم ُ
الناس تركو؟ قالّ :أما القر ُ
يسع ُ
البعي ُد الدار ففي كل ثالث سنين ،فما جاز الثالث سنين فقد َّ
عق رسول الل صلى الل عليو وآلو

يصل إليو من الفرح
وقطع رحـمو إل من علة ،ولو يعلم ُ
دخل على رسول الل وما ُ
زائر الحسين ما يُ ُ
وإلـى أمير المؤمنين وإلـى فاطمة وإلـى األئمة والشهداء منا أىل البيت وما ينقلب بو من دعائهم لو

ثم دارهُ ما
وما لو في ذلك من الثواب في العاجل واآلجل والمذخور لو عند الل
َّ
ألحب أن يكون ما َّ

يقع فيو على
بقي  -يعٍت ألحب أف يكوف عند احلسُت حتػى يػموت  -وإ ّن زائرهُ
ليخرج من َرحلو فما ُ
ُ
ٍ
النار الحطب وما تُبقي عليو من
شيء إل دعا لو فإذا وقعت
الشمس عليو أكلت ذنوبو كما تأكل ُ
ُ
ط في دمو في
ذنوبو شيئا
تشح ُ
ُ
الم ّ
فينصرف وما عليو من ذنب ،وقد ُر َ
فع لو من الدرجات ما ل ينالوُ ُ
ك يقوم مقامو ويستغفر لو حتى يرجع إلـى الزيارة أو يـمضي ثالث سنين أو
كل بو َملَ ٌ
سبيل اللّ ،
ويو ُ
احلديث طويل ،كل ذلك يػخّبنا عن أىػمية زيارة سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو
يـموت  -و ُ
واألحاديث كثَتةٌ وفَتةٌ يف ىذا ادلعنػى ويف ىذا ادلضموف.

يتعلق بالشعائر احلسينية ويف ذكر احلسُت ومػجالس احلسُت صلوات
نػماذج أخرى من احلديث أتناولػها فيما ُ
الل وسبلمو عليو ،وىذا ىو اجلزء الرابع واألربعوف من كتاب بػحار األنوار.

علي بن احلسُت بن فضاؿ عن أبيو قاؿ :قال الرضا عليو السالم :من تَ َذ ّك َر ُمصابنا وبكى لـما
الرواية عن ّ
أُرتُكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذُّكر ب ُـمصابنا أو ومن ذَ َّك َر  -من ذُ ّكَر ومن ذَ َّكَر -
بمصابنا فبكى وأبكى لـم تبكي عينوُ يوم تبكي العيون ،ومن جلس مـجلساً يُحيا فيو أمرنا لـم يـمت
ُ
قلبوُ يوم تـموت القلوب  -مػجالس احلسُت إحياء ذكر احلسُت ،إحياءُ أمر احلسُت صلوات الل وسبلمو
عليو.
الرواية عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو قال :لفضيل أو فُضيل تـجلسون وتُ َح ّدثون قال :نعم

فرحم الل من أحيا أمرنا ،يا فُضيل
ُج ُ
علت فداك ،قال :إن تلك المـجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فُضيل َ
ِ
أكثر من زبد
من ذَ َكرنا أو ذُكرنا عنده فخرج من عينو مثل ُجناح الذباب غفر الل لو ذنوبو ولو كانت َ
البحر.

الرواية عن أبػي عمارة ادلنشد ،عن أبـي عبد الل عليو السالم قال :قال لـي يا أبا عمارة أنشدني في
الحسين بن علي ،قال :فأنشدتُو فبكى ،ثم أنشدتُوُ فبكى ،قالِ :
زلت أُنشدهُ ويبكي حتى
فوالل ما ُ
ّ
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البكاء من الدار  -من داخل دار اإلماـ الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو  -قال :فقال :يا أبا
ـمعت
س ُ
َ

عمارة من أنشد في الحسين بن علي شعراً فأبكى خـمسين فلو الجنة ،ومن أنشد في الحسين شعراً
فأبكى ثالثين فلو الجنة ،ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فلو الجنة ،ومن أنشد في
الحسين شعراً فأبكى عشرة فلو الجنة ،ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى واحداً فلو الجنة ،ومن
أنشد في الحسين شعراً فبكى فلو الجنة ،ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فلوُ الجنة  -والروايات
يف ىذه ادلضامُت كثَتةٌ وفَتة عن أىل بيت العصمة صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعيػن.

الرواية ينقلها شيخنا اجمللسي عن رجاؿ الكشي عن زيد الشحاـ ،قالُ :كنا عند أبي عبد الل ونـحن
جماعةٌ من الكوفيين فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد الل فقربو وأدناه ثم قال :يا جعفر ،قال:

لبيك جعلنـي الل فداك ،قال :بلغنـي أنك تقول الشعر في الحسين وتُجيد  -يعٍت وتػجيد يف القوؿ -

فقال لو :نعم جعلنـي الل فداك ،قال :قُل ،فأنشدهُ صلى الل عليو فبكى ومن حولو حتى صارت
ػخاطب جعفر بن عفاف ادلنشد  -ثم
الدموع على وجهو ولـحيتو ،ثم قال يا جعفر  -إمامنا الصادؽ ي
ُ
ِ
المقربون ىاىنا يسمعون قولك في الحسين ولقد بكوا
قال :يا جعفر والل لقد َشهدت مالئكة الل ّ
ِ
ساعتو الجنة بأسرىا وغفر الل لك ،فقال يا
كما بكينا وأكثر ولقد أوجب الل تعالـى لك يا جعفر في
جعفر أل أُزي ُدك ،قال :نعم يا سيدي ،قال :مامن ٍ
أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى بو إل
أوجب الل لو الجنة وغفر لو.

شهر كان أىل الجاىلية
حرَم ٌ
الرواية عن إبراىيم بن أبػي مػحمود ،قال :قال الرضا عليو السالم :إ ّن ُ
الم ّ

وسبـي فيو ذرارينا ونساءنا ،وأُضرمت
حرمون فيو القتال فاستُحلّت فيو دماءُنا ُ
وىتكت فيو ُحرمتنا ُ
يُ ّ
هب ما فيها من ثقلنا ولـم تُرعى لرسول الل ُحرمةٌ في أمرنا ،إن يوم الحسين
النيران في مضاربنا وانتُ َ
جرحها فخرج منها الدـ َّ -
إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا
أقرح جفوننا  -أقرحها يعنػي ّ
وأذل عزيزنا بأرض ٍ
كرب وبالء أورثتنا الكرب والبالء إلـى يوم النقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي
ّ
الباكون فإن البكاء عليو يـحط الذنوب العظام.

السعي في حوائجو يوم عاشوراء قضى الل
ترك
الرواية ،عن إمامنا الرضا صلوات الل وسالمو عليو :من َ
َ
ِ
وجل يوم
وحزنو وبكاءه جعل الل ّ
لو حوائج الدنيا واآلخرة ،ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبتو ُ
عز ّ
ِ
وقرت بنا في الجنان عينو ،ومن سـمى يوم عاشوراء يوم بركة  -كما يسميو
القيامة يوم فرحو وسروره ّ
وحشر يوم
النواصب  -ومن سـمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيو لمنزلو شيئاً لـم يُبارك لو فيما ادخر ُ
القيامة مع يزيد وعُبيد الل بن زياد وعُمر بن سعد لعنهم الل إلـى أسفل ٍ
درك من النار.
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الرواية عن سيد األوصياء ينقلها شيخنا ادلػجلسي عن الشيخ الصدوؽ رضواف الل تعاىل عليو ،أمير
المؤمنين يقولَّ :
إن الل تبارك وتعالـى اطلع إلـى األرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون
وصف َخ َد َمة
لفرحنا ويـحزنون لحزننا ويبذلون أموالـهم وأنفسهم فينا أولئك منّا وإلينا  -ىذا ىو
ُ
احلسُت عليو السبلـ  -واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويـحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم
وأنفسهم فينا أولئك منّا وإلينا  -أولئك من آؿ م ٍ
ػح َّم ٍد صلوات الل وسبلمو عليهم
ػح َّمد وإلػى آؿ ُم َ
َُ
شرفهم سيد األوصياء بػهذا الوساـ الذي لن يػجد
أمجعُت فهنيئاً دلن تطبق عليو ىذه ادلواصفات وىنيئاً دلن يُ ّ
اإلنساف أشرؼ منو يف كل ىذا الوجود  -أولئك منّا وإلينا  -أولئك من آؿ م ٍ
ػح َّم ٍد
ػح َّمد وإلػى آؿ ُم َ
َُ
صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت.
حديث ال ينقضي ولن ينقضي ،كلماتػهم
حديث أىل البيت حديث العصمة والطهارة عن سيد الشهداء
ٌ
ف أوراقاً من تلكم الشجرة اليت
كثَتة ،أحاديثهم وفَتة ،أنا يف ىذه احللقة
أقتطف أزاىَت من كلماتػهم ،أقتط ُ
ُ
كلمات أقتطفها من ىنا ومن ىناؾ كي أرسم منها
كثرت أوراقها وثػمارىا واتسعت أفيائها وظبللػها الوارفة،
ٌ
لوحةً جعلت عنوانػها :الشعائر احلسينية يف أفق ثقافة وفكر أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت.
أذىب إلػى نػهج الببلغة الشريف واقرأ يف اخلطبة السابعة والعشرين ما يقولو سيد األوصياء حُت
حُت
َ
ُ
ِ
خطبتو التػي
ىجمت خيوؿ معاوية على أرض األنبار التػي كانت يف دولة سيد األوصياء وتػحت خبلفتو يف
يقوؿ فيها :وىذا أخو ٍ
غامد وقد وردت خيلوُ األنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم

عن مسالـحها ولقد بلغنـي أن الرجل منهم  -من أتباع معاوية  -ولقد بلغنـي أن الرجل منهم كان يدخل
عاىدة فينتزعُ حجلها  -احلجل ىو اخللخاؿ الذي تلبسوُ ادلرأة يف
الم َ
على المرأة المسلمة واألخرى ُ
رجلها  -فينتزعُ حجلها وقُلبها  -وال ُقلب ىو السوار ادلصمت الذي تلبسو ادلرأة يف يدىا يف معصمها -
نوع من أنواع اخلرز
الرعُث ىو نوعٌ من القبلئد ادلصنوعة من ٍ
فينتزعُ حجلها وقُلبها وقالئ َدىا ُ
ورعثَها ُ -
الكبلـ ىنا عن زينة ادلرأة  -ولقد بلغنـي أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة واألخرى

عاىدة  -ادلعاىدة إما أف تكوف نصرانية أو تكوف يهودية يعٍت ىناؾ فيما بينها وبُت الدولة اإلسبلمية
الم َ
ُ
عاىدة -
الم َ
عهد الذمة  -ولقد بلغنـي أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة واألخرى ُ
تنع منو إل بالسترجاع والسترحام
ورعثَها ما تم ُ
اليهودية أو النصرانية  -فينتزعُ حجلها وقُلبها وقالئدىا ُ

رجل منهم َكلم ول أريق لهم دم  -ماذا يقوؿ أمَت ادلؤمنُت عن ىذه الصورة؟
ثم انصرفوا وافرين ما َ
نال ٌ
عن صورة أتباع معاوية وىم يهجموف على ادلسلمات وعلى ِ
ادلعاىدات من اليهود والنصارى يسلبوف الثياب
ويسلبوف الزينة واحلُلي ،ماذا يقوؿ سيد األوصياء؟
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امرئ مسلماً مات من بعد ىذا أسفاً ما كان بو ملوماً بل كان بو عندي جديراً  -أمَت ادلؤمنُت
فلو أن ً
امرئ مسلماً مسع بالذي جرى على ادلسلمات
صلوات الل وسبلمو عليو يرسم لنا ىذه الصورة ،لو أف ً
واليهوديات والنصرانيات يف أرض األنبار بسبب ما فعلوُ جند معاوية بن أيب سفياف من سلب احللي

متتنع منو إال باالسًتجاع واالسًتحاـ ،أمَت ادلؤمنُت يقوؿ :فلو أن
والقبلئد من سلب النساء ىكذا يقوؿ :ما ُ

امرئ مسلماً مات من بعد ىذا أسفاً ما كان بو ملوماً بل كان بو عندي جديراً  -جديراً أي لو من ادلنزلة
ً

العالية من ادلنزلة الشريفة.
إذا كاف أمَت ادلؤمنُت يتحدث عن عموـ نساء ادلسلمُت وعن عموـ نساء اليهود والنصارى يف أف رجاالً من
سيد األوصياء عن الذي
أتباع معاوية بن ايب سفياف دخلوا عليهن
َّ
فسلبوىن احللي والقبلئد فماذا يقوؿ ُ
حتتاج إىل شرح
حتتاج إىل بياف وال ُ
جرى على أرض الطفوؼ ،القضية واضحة ال حتتاج إىل استدالؿ وال ُ
ينقلب الوجداف تتبدؿ األمور وتُنكر احلقائق وتُنكر
تنتكس الفطرة وحُت
لكن البصائر حُت تعمى وحُت
ُ
ُ
تسطع يف رائعة النهار.
الشمس اليت
ُ
أقتطف منو
لذلك ليس غريباً أف نقرأ يف اجلزء اخلامس واألربعُت من حبار األنوار يف حديث مسلم اجلصاص
ُ

مورد احلاجة فاحلديث طويل صفحة 554 :وما بعدىا ،يف اجلزء اخلامس واألربعُت من حبار األنوار  -عن

مسلم الجصاص قال :دعاني ابن زياد إلصالح دار اإلمارة بالكوفة  -فرحاً بقتل احلسُت قطعاً ألف
ابن زياد إلصالح دار اإلمارة بالكوفة فبينما أنا
ىذه احلادثة حدثت أياـ واقعة عاشوراء  -دعاني ُ
فأقبلت على خادم كان معنا
أجصص األبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة
ُ
فقلت :من ىذا
فقلت :ما لي أرى الكوفة تضج ،قال :الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد،
ُ

خشيت
ولطمت وجهي حتى
كت الخادم حتى خرج
ُ
ُ
لي ،قال :فتر ُ
الخارجي؟ فقال :الحسين بن ع ّ
وأتيت إلى ال ُكناس  -إىل أف
وخرجت من ظهر القصر
الجص
على عيني أن تذىب
ُ
ُ
ُ
وغسلت يدي من ُ

قمري أشبوُ الخلق
زىري ٌ
رأس ٌ
يقوؿ - :فإذا ىم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليو السالم وىو ٌ

برسول الل صلى الل عليو وآلو  -إىل أف يقوؿ - :فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها
ٍ
بحرقة وجعلت تقول:
بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأومأت إليو

غالوُ خسفو فأبدى غَروبا
يا ىاللً لَ َّما استتَ ّم كمالً
سم مع ادلعاين اليت أشار إليها سيد األوصياء يف:
إىل آخر أبياهتا صلوات الل وسبلمو عليها ،ىذه ادلعاين تت ُ
امرئ مسلماً مات بعد ىذا أسفاً حُت مسع بالذي جرى على ادلسلمات وعلى اليهوديات
لو أف ً
ومات بسبب ما جرى عليهن أسفاً ما كاف ملوماً وإمنا كاف جديراً عند سيد
والنصرانيات من أىل األنبار َ
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األوصياء ،من نفس ىذا ادلعٌت ومن نفس ىذا ادلضموف حُت ترى عقيلة بٍت ىاشم رأس احلسُت صلوات الل
وسبلمو عليو فإهنا تضرب رأسها وتنطح جبينها مبقدـ احململ حىت رأينا الدـ ُير ُج من حتت قناعها ،ىذه ىي
سَتة أىل البيت وىذا ىو منهج أىل البيت صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت.
حُت نقرأُ يف كامل الزيارة عن إمامنا السجاد صلوات الل وسبلمو عليو ماذا يقوؿ إمامنا السجاد؟
ِ
بالطف ما أصابنا وقُتل أبي وقُتل من كان معوُ من ولده وإخوتو وسائر أىلو ُوحملت
فإنو لَ َّما أصابنا
فعظُم ذلك في
ُح ُرُمو ونساءه على األقتاب يراد من الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يُواروا َ
صدري واشتد لِما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تـخرج  -كاد اإلماـ أف يػموت  -فكادت نفسي
ـجود بنفسك  -يػجود
علي فقالت :ما لـي َ
أراك ت ُ
تـخرج وتبينت ذلك منّـي عمتـي زينب الكبرى بنت ّ
ِ
ـجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي ،
بنفسو وكأنوُ يف النَػَزع األخَت من حياتِو  -ما لـي َ
أراك ت ُ
فقلت :وكيف ل أجزع وأىلع  -اجلزع أعلى من احلزف والػهلع أعلى من اجلزع ،ويوـ أمس قرأت ما جاء
ُ
مأجور على
يف بعض روايات أىل البيت من أف اجلزع مكروهٌ على أي أحد إال على احلسُت فإف اجلازع
ٌ

عين
احلسُت  -وكيف ل أجزع وأىلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتـي وولد عمي وأىلي ُم َ
ص ّر َ
ج عليهم أحد ول يقربهم بشر كأنهم أىل
لين َ
عر ُ
بالعرا ُمسلّ َ
بدمائهم َم َرّم َ
بين ل يُكفنون ول يُوارون ول يُ ّ
ٍ
ػجود بنفسك
بيت من الديلم والخزر  -إىل آخر كبلمو موطن الشاىد ىنا :العقيلة تقوؿ لو :ما لػي أر َاؾ ت ُ
نفس ىذه ادلضامُت اليت مرت علينا يف كلمات سيد األوصياء
 واإلماـ يقوؿ :فكادت نفسي تػخرج ُ -مرت علينا يف موقف العقيلة وىي تنطح جبينها بػمقدـ ادلػحمل.
والروايات كثَتةٌ يف ىذا ادلضموف مرت علينا ىذه الرواية يوـ أمس عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو

علي
البكاء
عليو :إن
والجزع مكروهٌ للعبد في كل ما َ
َ
َ
جزع ما خال البكاء والجزع على الحسين بن ّ
فإنو فيو مأجور .وما ذلك ٍ
بشيء غر ٍ
يب على إمامنا السجاد صلوات الل وسبلمو عليو.
ُ
وىذا ىو اجلزء السادس واألربعوف من بػحار األنور وىم يقولوف إلمامنا السجاد :إنَّك لتبكي دىرك فلو
ك لتبكي دىرك فلو قتلت
قتلت نفسك لَ َما زدت على ىذا  -ىذا بعد واقعة الطفوؼ ويف ادلدينة  -إنَّ َ
األخبار معروفةٌ عن إمامنا السجاد،
نفسك لَ َما زدت على ىذا  ،فقال :نفسي قتلتها وعليها ابكي  -و ُ

عليك
طعاـ إال بكى حىت قالو لو مولػى لوُ :جعلت فداك يا ابن رسول الل إني
ُ
أخاف َ
ما ُوضع بُت يديو ٌ
وأعلم من الل ما ل تعلمون ،إني لـم أذكر
أن تكون من الـهالكين ،قال إنـما أشكو بثي وحزني إلـى الل
ُ
ع
مصرع بنـي فاطمة إل خنقتنـي لذلك عبرة  -ىذا ىو اجلزع الذي أشارت إليو الروايات وىذا ىو اجلز ُ
الذي أمرنا األئمة صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت بإظهارهِ ،لذلك ما ىو بغر ٍ
يب أف نػجد فقيهاً من
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ومر ذكر قو ِلو يف احللقة ادلاضية من ىذا الّبنامج الشيخ خضر بن شبلؿ العفكاوي وىو يتحدث
فقهائنا َّ
جواز اللطم والجزع لمصابو
عن البكاء وعن النوح على احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو إلػى أف يقوؿُ :
جواز اللطم عليو والجزع
بأي نح ٍو كان  -يعنػي ما يستنتجوُ من ىذه النصوص ومن ىذه الروايات ُ -
ّ
يموت من ِ
لم ِ
حينو فضالً عما ل يُخشى منو الضرر على النفس -
لم أنو
صابو َّ
ُ
ُ
بأي نح ٍو كان ولو َع َ
ِ
لم أنو
العبارة واضحة جداًُ ،
جواز اللطم عليو  -على احلسُت  -والجزع لمصابو ّ
بأي نح ٍو كان ولو َع َ
ِ
الضرر على النفس  -ىذا الكبلـ إنػما استنتجوُ الشيخ خضر
عما ل يُخشى منو
ُ
يموت من حينو فضالً ّ
ُ
أوردت بعضاً منها وتلوت بعضاً منها على مسامعكم ،والروايات
العفكاوي من خبلؿ ىذه النصوص اليت
ُ
عن أىل بيت العصمة صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن كثَتة جداً.

الرواية يف كامل الزيارة ،عن معاوية بن وىب عن أبي عبد الل عليو السالم قال :قال لـي يا معاوية :ل
تدع زيارة قبر الحسين عليو السالم لخوف فإن من تركوُ رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبرهُ كان عنده،
وعلي وفاطمة
أما تـحب أن يرى الل شخصك وسوادك في من يدعو لو رسول الل صلى الل عليو وآلو ٌّ

واألئمة عليهم السالم.

أباك على خوف  -يشَتُ إىل احلسُت
قلت ألبي جعف ٍر عليو السالم :ما تقول في من زار َ
عن زرارة قالُ :

عليو السبلـ  -قال :يُؤمنُوُ الل يوم الفزع األكبر وتلقاه المالئكة بالبشارة ويُقال لو ل تـخف ول تـحزن
ىذا يومك الذي فيو فوزك.

عن ابن بُكَت  -والروايات كلها منقولةٌ عن كامل الزيارات  -عن ابن بُكَت عن أبي عبد الل عليو السالم
خرجت فقلبي مشف ٌق وجل حتى
أنزل األورجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا
قلت لو :إني ُ
ُ
قالُ :

والسعاة وأصحاب المسالـح  -ادلسالػح يعٍت نقاط التفتيش  -فقال :يا ابن
أرجع خوفاً من السلطان ُ
بُكير أما تـحب أن يراك الل فينا خائفاً ،أما تعلم أنوُ من خاف لخوفنا أظلّوُ الل في ظل عرشو وكان
ُم َّ
الناس ول يفزع فإن فَزع
حدثوُ الحسين عليو السالم تـحت العرش َ
وآمنوُ الل من أفزاع القيامة يفزعُ ُ
وس ّكنت قلبوُ بالبشارة.
وقرتوُ المالئكة  -أي ى ّدأتوُ وس ّكنَتو َ -
ٍ
علي عليهما السالم ىل
من
حديث طويل يرويو مػحمد بن مسلم :قال :قال لـي أبو جعفر ُم َح َّمد بن ٍّ
قلت :نعم على ٍ
خوف ووجل  -من الظادلُت  -فقال لو :ما كان من
تأتي قبر الحسين عليو السالم؟ ُ

فالثواب فيو على قَ َدر الخوف ومن خاف
ىذا أشد  -كلما كاف اخلوؼ أشد  -ما كان من ىذا أشد
ُ
ِ
لرب العالمين وانصرف بالمغفرة وسلّمت عليو المالئكة وزارهُ
في إتيانو آمن الل روعتُو يوم يقوم الناس ّ
النبـي صلى الل عليو وآلو ودعا لو وانقلب ٍ
ٍ
وفضل لـم يـمسسوُ سوء واتبع رضوان الل -
بنعمة من الل
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احلديث طويل وكلمات أىل البيت طويلةٌ يف ألفاظها ويف معانيها ويف مضامينها كلها
إلػى آخر احلديث،
ُ
تتحدث عن زيارة احلسُت ،عن ذكر احلسُت ،عن إقامة رلالس احلسُت ،عن تػحمل اخلوؼ ،عن إظهار
ُ
اجلزع ،عن إظهار األلػم ،عن إظهار ادلأساة ،كل ذلك بوصايا صريػحة وواضحة وجلية فاضت بػها شفاهُ
ادلعصومُت صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت ،وتستمر كلمات أىل البيت.
الرواية تػحدثنا ىنا ،ىي أيضاً من كامل الزيارات ،عن عبد الل بن حػماد البصري ،الرواية طويلة أخذ منها
موضع احلاجة ،عن عبد الل بن محاد البصري عن أيب عبد الل ،عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو
عليو ،اإلمام يقول لو :يسأل البصري :بلغنـي أن قوماً يأتونو  -يأتوف قّب احلسُت  -بلغنـي إن قوماً يأتونو
من نواحي الكوفة وناساً من غيرىم ونساء يندبنو وذلك في النصف من شعبان فمن بين قار ٍئ يقرأ

ٍ
ٍ
ونادب يندب ٍ
بعض ما
علت فداك قد
وقائل يقول المراثي
وقاص يقص
ُ
فقلت لو :نعم ُج ُ
ُ
شهدت َ
تصف ،فقال إمامنا الصادق :الحمد لل الذي جعل في الناس من يَف ُد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل

يطعن عليهم  -على ىؤالء الذين يأتوف لزيارة األئمة يرثونػهم يذكرونػهم  -الحمد لل الذي
عدونا من ُ
يطعن عليهم من قرابتنا أو غيرىم
جعل في الناس من يَف ُد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من ُ
يهدرونهم  -يهدرونػهم يهدروف دمائهم ويف نسخة يهذئونػهم أو يهذأوف بػهم أي يستهزؤوف بػهم -
ٍ
بشيء
يصنع أولياءُ أىل البيت وما ىذا
يهدرونهم ويُقبّحون ما يصنعون  -ىؤالء األعداء يُقبّحوف ما ُ
القوـ ىم القوـ.
غريب ،التأر ُ
األياـ ىي األياـ ،و ُ
يخ ىو التأريخ ،و ُ
رواية موجودة يف وسائل الشيعة وىذا ىو اجلزء العاشر حديث ينقلو إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو
عليو ،كبلـ بُت رسوؿ الل وبُت أمَت ادلؤمنُت يف ذكر زيارة مشاىد األئمة ويف ذكر عمارة مشاىد األئمة
شر
علي  -فابشر وب ّ
احلديث طويل أخذ منو موطن احلاجة ،النب ُـي يقول لسيد األوصياء :فابشر  -يا ّ
عين رأت ول أُذ ٌن سـمعت ول خطر على قلب بشر
ومحبّيك من النعيم وقرة العين بـما ل ٌ
أوليائك ُ
شرار أمتـي ل أنالـهم
ولكن ُحثالةٌ من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تُعيّر الزانية بزناىا أولئك ُ

الل بشفاعتـي ول يردون حوضي  -كلمات واضحة وصريػحة وجلية ،كانت يف الزمن ادلاضي وال زالت إلػى
يومنا ىذا ماذا يقوؿ النبػي األعظم لسيد األوصياء :ولكن ُحثالة من الناس ،ىذه احلثالة ال زالت موجودة

إلػى يومنا ىذا  -ولكن ُحثالةٌ من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تُعير الزانية بزناىا أولئك
شر ُار أمتـي ل أنالـهم الل بشفاعتـي ول يردون حوضي  -ىؤالء ال يردوف حوض النػبػي أولئك الذين
ِ
وسحقاً ُسحقاً،
يطردىم رسوؿ الل كما يف أحاديث القوـ ويف أحاديثنا أيضاً يطردىم عن حوضو بُعداً بُعداً ُ
ىي ىي.
واألبناء على سَتة اآلباء والقضيةُ َ
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أيضاً الرواية يف كامل الزيارات ينقلها شيخنا اجمللسي وىذا ىو اجلزء احلادي بعد ادلئة من بػحار األنوار ،عن
قلت ألبي عبد الل عليو السالم :ما ألقى من قومي ومن بَنـي  -من أسرتو  -إذا
ذريح المـحاربي قالُ :

أنا أخبرتهم بـما في إتيان قبر الحسين من الخير أنهم يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن

ث أىلو وعائلتو بفضل زيارة قّب احلسُت وينقل الكبلـ عن إمامنا الصادؽ عليو
ُم َح َّمد  -ىذا احملاربػي يُػح ّد ُ

السبلـ فهم يكذبونو  -ما ألقى من قومي ومن بَن َّـي إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من
الخير أنهم يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن ُم َح َّمد ،قال :يا ذريح دع الناس يذىبون

حيث شاءوا  -وأنا أقوؿ يا َخ َد َمة احلسُت ىذه كلمات اإلماـ الصادؽ لػي ولكم ولكل ُمػحبػي أىل
شرؽ الناس وليُػغَّربوا ،نػحن عيوننا وقلوبنا وعقلونا مشدودةٌ
البيت ،دع الناس يذىبوا حيث شاءوا ،فليُ ّ
للحسُت صلوات الل وسبلمو عليو  -قال يا ذريح دع الناس يذىبون حيث شاءوا والل إ ّن الل ليُباىي
ومحَلة
وح َملة عرشو  -الل يباىي ادلبلئكة ادلقربُت َ
علي والوافد يفدهُ المالئكة المقربين َ
بزائر الحسين بن ّ

العرش  -حتى إنّو ليقول لـهم :أما ترون زوار قبـر الحسين  -دلاذا جاءوا؟  -أتوه شوقاً إليو وإلـى فاطمة

بنت رسول الل ُم َح َّمد  -ىؤالء الزائروف أتوه شوقاً جاءوا شوقاً للحسُت وإلػى فاطمة  -أما ترون زوار قبر

الحسين أتوه شوقاً إليو وإلـى فاطمة بنت رسول الل ُم َح َّمد أما وعزتي وجاللـي وعظمتـي  -الل
ألوجبن لـهم كرامتي وألدخلنهم جنتـي التي أعددتها ألوليائي وألنبيائي
يػخاطب َمحَلة عرشو ومبلئكتو -
ّ
ٍ
أحب
وم َح َّم ٌد حبيبـي ومن أحبّني َّ
ورسلي يا مالئكتـي ىؤلء زوار قبر الحسين حبيب ُم َح َّمد رسولـي ُ
لي أن أعذبو بأشد
أحب حبيبـي َّ
حبيبـي ومن َّ
أحب من يُحبو ومن أبغض حبيبـي وأبغضنـي كان حقاً َع َّ
ـحر ناري وأجعل جهنم مسكنو ومأواه وأعذبوُ عذاباً شديداً ل أعذبو أحداً من
وأحرقو ب َ
عذابي ّ
العالمين  -الكلمات واضحةٌ وصريػحةٌ وجليّة.

حديث طويل منقوؿ عن اإلماـ السجاد عليو
كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويو وىذا احلديث
ٌ
وىذا ىو ُ
علي بن الحسين بلغنـي يا زائدةُ
السبلـ بسنده  -ح ّدثنـي قُدامةُ بن زائدة عن أبيو زائدة ،قال :قال ُّ
تفعل ذلك؟ ولك
أنَّ َ
ك تزور قبر أبي عبد الل أحياناً ُ
فقلت إن ذلك لكما بلغك ،فقال لـي :فلماذا ُ

ـحتمل أحداً على مـَحبّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على ىذه
مكا ٌن عند سلطانك الذي ل ي ُ
ِ
بسخط من سخط ول يكبر في
أحفل
األ َُّمة من حقنا ،فقلت :والل ما أري ُد بذلك إل الل ورسولو ول
ُ
فقلتِ :
صدري مكروهٌ ينالنـي بسببو ،فقالِ :
والل إن ذلك لكذلك يقولـها ثالثاً
والل إن ذلك لكذلك؟ ُ
وأقولـها ثالثاً ،فقال :أبشر ثم أبشر ثم أبشر  -وح ّدثو ب ٍ
ػحديث طويل من جػملة ما ح ّدثوُ ذلك العهد
ُ
ادلعهود من رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم ،ذلك العهد ادلعهود الذي حدثتنا بو عقيلة بنػي ىاشم
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صلوات الل وسبلمو عليها ِ -
فوالل إن ذلك لعه ٌد من رسول الل  -العقيلة تػخاطب اإلماـ السجاد -
وأبيك وعمك  -يعنػي إلػى سيد األوصياء إلػى اإلماـ احلسن إلػى اإلماـ احلسُت ،ىذا عه ٌد من
إلـى َ
جدك َ
رسوؿ الل إلػى علي واحلسنُت ِ -
وعمك ولقد أخذ
فوالل إن ذلك لعه ٌد من رسول الل إلـى َ
جدك َ
ٍّ
وأبيك ّ
الل ميثاق أ ٍ
ُناس من ىذه األ َُّمة  -ماذا يفعلوف ىؤالء الذين أخذ الل ميثاقهم؟  -ينصبون لـهذا الطف
َّ
وليجتهدن أئمة
َعلَماً لقبر أبيك سيد الشهداء ل يدرس أثره ول يعفو رسـمو على كرور الليالي واأليام
احلسُت
الكفر وأشياع الضاللة في مـحوه وتطميسو فال يزداد أثرهُ إل ظهوراً وأمره إل عُلُواً  -وىا ىو
ُ
شاى ٌد عّب التأريخ من ُذ أف قُتل وعّب القروف وإلػى يومنا ىذا وإلػى يوـ القيامة ىا ىو يطوي األجياؿ ويطوي
مصباح الػهدى
الرمز الباقي
التأريخ ويطوي السنُت ويطوي الدىور و ُ
احلسُت ىو احلسُت ،احلسُت ىو ذلك ُ
ُ
وسفينةُ النجاة صلوات الل وسبلمو عليو.
ومن أجػمل ما جاء يف أحاديث ادلعصومُت صلوات الل وسبلمو عليهم الرواية التػي ينقلها معاوية بن وىب
فدخلت
استأذنت على أبي عبد الل عليو السالم فقيل لي أدخل
الرواية يف كامل الزيارات ،قال:
ُ
ُ
فجلست حتى قضى صالتوُ فسمعتوُ يناجي ربو وىو يقول :اللّ ُه َّم يامن
فوجدتوُ في مصاله في بيتو
ُ
خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدةً من

الناس تهوي إلينا إغفر لـي وإلخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالـهم  -ىؤالء زوار احلسُت
 الذين أنفقوا أموالـهم واشخصوا أبدانهم رغبةً في برنا ورجاءً لِما عندك في صلتنا وسروراً أدخلوهعلى نبيك وإجابةً منهم ألمرنا وغيضاً أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان
الذين ُخلّفوا بأحسن الخلف واصحبهم
وأكألىم بالليل والنهار واخلف على أىاليهم وأولدىم
َ
ٍ
وشر شياطين اإلنس والجن وأعطهم
ضعيف من
شر كل جبا ٍر عنيد وكل
خلقك وشديد َّ
َ
واكفهم ّ
أفضل ما أملّوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا بو على أبنائهم وأىاليهم وقراباتهم ،اللهم إ ّن
َ
أعداءنا عابوا عليهم بـخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خالفاً منهم على من خالفنا
تتقلب على حفرة أبي عبد الل
فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وأرحم تلك الخدود التي
ُ
الحسين عليو السالم ،وأرحم تلك األعين التي جرت دموعها رحـمةً لنا ،وأرحم تلك القلوب التي

جزعت واحترقت لنا ،وأرحم تلك الصرخة التـي كانت لنا  -ىذه األصوات ،ىذه احلناجر ،ىذه العيوف،
ىذه األبداف ،ىذه األرجل اإلماـ يػجعلها وديعة ،اإلماـ ىو الذي يػجعلها وديعة عند من؟ يػجعلها وديعة

رويهم على الحوض يوم
عند الل ،يقوؿ :اللهم إني استودعك تلك األبدان وتلك األنفس حتى تُ ّ
العطش األكبر  -أعيد قراءة ىذه الفقرات األخَتة  -اللهم إ ّن أعداءنا عابوا عليهم بـخروجهم فلم
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ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خالفاً منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس

تتقلب على حفرة أبـي عبد الل الحسين عليو السالم ،وأرحم تلك األعين
وأرحم تلك الخدود التـي
ُ
التـي جرت دموعها رحـمةً لنا ،وأرحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا ،وأرحم تلك الصرخة

التي كانت لنا ،اللهم إني استودعك تلك األبدان وتلك األنفس حتى تُرويّهم على الحوض يوم
العطش األكبر  -مث يقوؿ معاوية بن وىب  -فما زال يدعو إمامنا الصادق وىو ساج ٌد بهذا الدعاء -

قلت:
اإلماـ يدعو وىو ساجد بػهذه الكلمات  -فما زال يدعو وىو ساجد بهذا الدعاء َّ
فلما انصرف ُ

تطعم
عز وجل
ُ
علت فداك لو أن ىذا الذي س ُ
ُج ُ
ـمعت منك كان لمن ل يعرف الل ّ
لظننت أن النار ل ُ
كنت ُزرتُو ولـم أحجو ،فقال لـي :ما أقربوُ منك فما الذي يمنعك
منو شيئاً أبداً والل لقد تـمنيت أني ُ
علت فداك لـم أرى أن األمر يبلغ ىذا كلو ،فقال:
قلت ُج ُ
من زيارتو ،ثم قال :يا معاوية لِما تدع ذلك؟ ُ
قطاؼ اقتطفتها من
يا معاوية ومن يدعو لزواره في السماء أكثر مـمن يدعو لـهم في األرض  -ىذه
ٌ
كلمات ادلعصومُت صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعُت ىي نػماذج قليلة جداً.
احلث على زيارة احلسُت ويف عظيم
احلث على ذكر احلسُت ويف ّ
لو أردنا أف نقرأ ما جاء عن ادلعصومُت يف ّ
األجر والثواب ادلًتتب على ذلك ،يف حاؿ اخلوؼ أو يف حاؿ األمن ،مشياً على األقداـ أو باستعماؿ
اآلالت ،من قر ٍ
يبعث أحداً يزور عنو
يب أو من بعيد ،باألصالة أف
يذىب باألصالة عن نفسو أو أف َ
َ
بالنيابة ،الروايات كثَتةٌ يف ىذه ادلضامُت ،يف البكاء على احلسُت ،يف اجلزع ،يف الػهلع ،يف احلزف ،ويف كل ما
الدـ من رأسها الشريف
يًتتب على ىذه ادلعانػيَّ ،
مر علينا أف العقيلةَ نطحت رأسها بادلػحمل حتػى ساؿ ُ
ومرت علينا كلمات سيد األوصياء وىو يػمدح :لو َّ
امرئ مسلماً مات بسبب ما جرى على ادلسلمات
أف ً
ػهن من األذى من جيش معاوية بن أيب سفياف،
واليهوديات والنصرانيات من أىالػي األنبار مػما حلق ب َّ
ٍ
بشكل وفَت يف كلمات أىل البيت ومصادر حديث أىل البيت
وادلعاين كثَتةٌ جداً ،وادلضامُت ىذه موجودةٌ
مشحونةٌ بػهذه الروايات وبػهذه األحاديث التػي تدفعنا إلػى درجة الوجوب من يقرأ ىذه النصوص مرت
علينا يف زيارة سيد الشهداء من أف زيارتو واجبة على الرجاؿ والنساء مفًتضة ،لذلك ىناؾ من علمائنا مثل
الشيخ مػحمد تقي اجمللسي والد صاحب البحار وكذلك ولده الشيخ مػحمد باقر اجمللسي وغَتىػما من
العلماء مػمن ذىبوا إلػى وجوب زيارة احلسُت عليو السبلـ يف العمر ولو مرة واحدة ،وىذا ىو القدر ادلتيقن
من الروايات وإال الروايات تتحدث عن الوجوب ادلتكرر.
الروايات التػي تتحدث عن إقامة مػجالس العزاء ،عن إقامة مػجالس احلسُت عليو السبلـ ،الروايات اليت
تتحدث عن البكاء وعن كل مظاىر احلزف والتفجع ،كل ىذا جاء يف كلمات أىل البيت وما ىذه النصوص
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اليت تلوتػها على مسامعكم إال نػماذج تعكس لنا مدى األىػمية اليت أوالىا أىل البيت للحسُت ولذكر
احلسيػن وإلحياء أمر احلسيػن صلوات الل وسبلمو عليو.
وبػهذا يتم الكبلـ يف احللقة الثالثة من حلقات ىذا ادللفَ :ملَف الشعائر احلسينية وغداً ألتقيكم إف شاء الل
على مػحبة احلسُت وعلى ذكر احلسُت وعلى إحياء أمر احلسُت وعلى خدمة احلسُت ،احللقة الرابعة من
ملف الشعائر احلسينية واليت سيكوف عنوانػها :الشعائر احلسينية يف أفق ىذا الشعار الشريف يالثارات
احلسُت ،يف أفق شعارىا احلسينػي.
ُخ ّداـ احلسُت دعائي لكم بالتوفيق أسألكم الدعاء والزيارة
ُملتقانا غداً إف شاء الل تعالػى يف احللقة الرابعة من حلقات ىذا ادللفَ :ملَف الشعائر احلسينية
يف أماف الل.
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احلهقت انسابعت
انشعبئسُ احلُسٍنٍتُ يف أفقِ انشعبز انشسٌف ٌبنثبزاث احلسني
بِ ِ
سم الل الرحم ِن الرحيم
ىذا حسُت طُعمةُ الس ِ
ِ
يا ِ
يوؼ
الطفوؼ
فاطمة قُومي إىل
َ ُ ٌ َ ُ
سُت يف الدما واويبله
األرض تَبكي والسما واويبله
ىذا ُح ٌ
ُ
سبلـ عليكم أيها احلُسينيوف ،بُت أيديكم ملف الشعائر احلسينية احللقة الرابعة.
ٌ

احلديث يف احللقة األوىل تػحت عنواف :الشعائر الحسينية في األفق اإلنساني.
مر
َّ
ُ
الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.
وكذلك يف احللقة الثانية:
ُ

ويف احللقة الثالثة :الشعائر الحسينيةُ في أفق ثقافة وفكر أىل بيت العصمة صلوات الل وسالمو عليهم

أجمعين.

ِ
دللت شعار الحسينين يالثارات الحسين.
وىذه ىي احللقة الرابعة عنواهنا :الشعائر الحسينية في ضوء

احلديث ال على نػحو االختصار وال على نػحو التطويل ما بيػن اإلطالة وما بيػن االختصار
مر
ُ
كما ّ
ػحدث عن مضموف الشعائر احلسينية يف ضوء شعار احلسينيُت يا لثارات احلسُت.
سأت ُ
وقفة قصَتة عند ىذا ادلصطلح عند ىذا العنواف :يا لثارات احلسُت يػمكن أف نلفظها يا لَثارات احلسُت
البلـ مفتوحة ويػمكن أف نلفظها بكسر البلـ يا لِثارات احلسُت ،الياء ىنا للنداء وىذه الصيغة وىذا التعبَت
ىو نوعٌ من أنواع النداء يف لغة العرب يسمى باالستغاثة ،يػمكن أف أقوؿ يا لَثارات احلسُت بتضمُت الثارات
ِ
ِ
ب ِ
المقتول بكربالء -
بدم
معنػى الثائر معنػى الثائرين وىي اشتغاثةٌ للذين يطلبو َف ثأر احلسُت َ -
أين الطَال ُ

حُت أقوؿ :يا لَثارات احلسُت بفتح البلـ ىذه العبارة تعنػي نفس ىذه اجلملة اليت نقرأىا يف
نفس ادلضموف َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ب ِ
المقتول بكربالء  -وإذا قلت يا لِثارات احلسُت والقراءة صحيحة
بدم
دعاء النُدبة الشريفَ :
أين الطَال ُ
إنػما ىو طلب واستغاثةٌ ألجل ثارات احلسُت ،والثارات جػمع لثأر والثأر يف ِ
أصلو يف لغة العرب ىو الدـ،
ٌ
ٌ
قتل قتيل
كلمة الثار تعنػي الدـ ،بعد ذلك صار معنػى الثار ىو احلق الذي يُطالب بو ولػي ادلقتوؿ ،حينما يُ ُ
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فلو أولياء حق أولياء القتيل بسبب ما جرى على وليهم على قتيلهم من ظل ٍم ومن ىد ٍر لدمو ىذا احلق
فالثار عند العرب ىو حق لول ّػي القتيل يطالب بِظُبلمة قتيلو ،ويف أصل الكلمة الثار ىو الدـ
يسمى بالثارُ ،
يا لِثارات احلسُت يا لِدماء احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،ىذه وقفة قصَتة لبياف ادلعنػى اللغوي والوضع
اللغوي لػهذه العبارة أو لػهذا العنواف أو لػهذا ِ
الشعار يا لِثارات احلسُت.

وِ
كز فيها ادلعانػي ،الشعار قد يتألف من كلمة ،من
الشعار ىو عنوا ٌف أو
مصطلح بػمثابة بؤرة ،ىذه البؤرة تًت ُ
ٌ
ٍ
بشكل
كلمتُت من جػملة قصَتة من عبارة مػختصرة لكن ىذه األلفاظ ادلػحدودة تًتكز فيها ادلعانػي ،وتػتػركز
شديد وبشكل مكثف وإال لَما قيل لػهذه العبارات بأنػها شعاراتِ ،
الشعار كلمةٌ ىي عبارة عن بؤرة تًتكز
َ
فاصل بيػن أولئك الذين يعتنقوف ادلعانػي ادلوجودة يف بؤرة ذلك الشعار وبيػن
فيها ادلعانػي ،والشعار ىو ح ٌد ٌ
أولئك الذين ال يعتقدوف بتلكم ادلعاين ادلركزة وادلشحونة يف ذلك الشعار ،سواء كاف ذلك الشعار لفظاً،
ِ
ِ
ِ
عار لكل أولياء
شعار خلَ َدمة احلسُت ،ش ٌ
صوتاً ،رمزاً ،إشارةً ،أيّاً كاف نوع ذلك الشعار ،يا لثارات احلسُت ٌ
ِ
الشعار ماذا
شعار للشعائر احلسينية ،ىذا
شعار لكل الباكُت على احلسُت ،يا لثارات احلسُت ىو ٌ
احلسيػنٌ ،
ُ
يعنػي؟ ىل نعنػي بػهذا الشعار ىو طلب الثأر العشائري؟! أبداً ليس ىناؾ أي ٍ
داللة لطلب الثأر العشائري
بُت ِ
احلق والباطل ،احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ما كانت لديو مشكلة
ػميز َ
يف ىذا العنواف ،ىذا عنوا ٌف ي ُ
عشائرية ،وما كانت لديو مشكلة شخصية ،وما كاف لديو نزاعٌ مالػي ،وما كانت لديو مطامح سياسية معينة
مػحدودة ألىد ٍ
ِ
اؼ أو ألغر ٍ
علي
اض شخصية ،احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو خرج ليُ َ
قيم سَتة ج ّده وأبيو ّ
صرح بذلك علناً وبنح ٍو صريح يف وصيتِو التػي كتبها إلػى مػحمد بن احلنفية ،الوصيةُ
بن أبػي طالب كما ّ
ػميع اخللق ،خرج لطلب اإلصبلح يف أ َُّم ِة ج ّدهِ،
التػي أر َاد ُ
سيد الشهداء صلوات الل عليو أف يطلع عليها ج ُ
آمراً بادلعروؼ ،ناىياً عن ادلنكر وداعياً الناس إلػى سَتة ج ّدهِ
صرح أبو
أبيو
و
علي بن أبػي طالب ىكذا ّ
ّ
الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو.
يا لَثارات احلسُت أو يا لِثارات احلسُت شعار يػميز بُت الػهدى والضبلؿ ،شعار يػميز بُت الر ِ
شد والغي،
ٌ
ٌ ُ
ُ
ِ
ِ
احلكمة واحلق وبُت احلَ َم ِق و ِ
الباطل واجلهل ،يا لِثارات احلسُت عنوا ٌف ىو بؤرةٌ تًتكز فيها كل
ػميز بُت
عار ي ُ
ش ٌ
سأقف عند ىذا
معانػي احلق وكل معانػي ادلعرفة ،وكل معانػي األخبلؽ وكل ادلعانػي احلميدة والعالية ،لذلك
ُ
ِ
ِ
للطلب بثأ ٍر من
قلت قبل قليل ليس ىذا شعاراً
الشعار لعلّي أستطيع أف أبيػن جانباً من مضامينو ،كما ُ
شخص ِ
ٍ
الصادؽ صلوات الل
بعينو كالثأ ِر العشائري ،القضية أبعد وأعمق وأوسع من ذلك ،كما قاؿ إمامنا
ُ
ِ
ب
وسبلمو عليو والرواية يف الكافػي الشريف يف اجلزء الثامن من أجزاء كتاب الكايف الشريف  -يوم ُكت َ
ِ
ِ
ب الكتاب ،حينما ُكتبت الصحيفة ،الصحيفةُ التػي تػجلت بعد ذلك
الكتاب قُتل الحسين  -حينما ُكت َ
ِ
ِ
ب الكتاب قُتِل الحسين  -صلوات الل وسبلمو عليو ومن
تفرع عليها  -يوم ُكت َ
معانيها يف السقيفة وما ّ
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ىنا بدأت ادلسَتة.
ىذا كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويو رضواف الل تعالػى عليو ،وىذا ىو الباب التاسع والسبعوف ،الرواية
السادسة بعد العاشرة ،يف زيار ِ
ات سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو ،نػخاطبو يف زيارة من زيار ِ
اتو
ادلروية عن إمامنا الصادؽ ،بعد أف نقوؿ:

والدم الذي
سالم الل وسالم مالئكتو  ...وتستمر الزيارة يف عبائرىا نػخاطبوُ :وأنّ َ
ثأر الل في األرض ُ
ُ
ك ُ
ِ
ك يا ابن
ونستمر يف م
ل يُد ِر ُك ثأرهُ أح ٌد من أىل األرض ول يُدرُكوُ إل الل وحده ...
ػخاطبتو :جئتُ َ
ُ
رسول الل وافِداً إليك ،وأتوسل إلـى الل بك في جـميع حوائجي من أمر دنياي وآخرتي وبك يتوسل

درك أىل التِ ِ
رات من عباد الل طلبتهم  -إىل آخر الزيارة
ك يُ ُ
المتوسلون إلـى الل في حوائجهم وبِ َ
والدم الذي ل يُد ِر ُك ثأرهُ أح ٌد من أىل األرض -
الشريفة ،موطن الشاىد ىنا :وأنّ َ
ثأر الل في األرض ُ
ك ُ
ِ
والدم
دـ الل يف األرض  -وأنّ َ
ب إلػى الل  -وأنّ َ
ثأر الل  -وأنّ َ
ثأر الل في األرض ُ
ك ُ
ك ُ
ك ُ
ىذا الدـ نُس َ
والدم الذي ل يُد ِر ُك ثأرهُ أح ٌد من أىل األرض  -إذاً القضية ليست
ػمعٌت واحد ُ -
الذي  -الثأر والدـ ب ً
قضية عشائرية  -ول يُدرُكوُ إل الل وحده  -إذاً القضية ذات بُعد كبَت ،الل سبحانو وتعالػى كيف يُد ِرُؾ
ثأر احلسُت؟ ىل ىو بنزوؿ العذاب على الناس؟
أبداً ،الل سبحانو وتعاىل لَ َّما وضع برنامج اخلبلفة ،ىذه اخلبلفة على األرض لػم تتجلى إلػى ىذه اللحظة،
اخلبلفة على األرض بيّنها القرآف الكريػم يف اآلية الثالثة والثبلثُت من سورة التوبة ،ويف اآلية الثامنة والعشرين
من سورة الفتح ،ويف اآلية التاسعة من سورة الصف {نٍُظيسَهُ عهى اندٌهِ كُهّو} اخلبلفة تتجلى ىنا {نٍُظيسَهُ

دين الل على الدين كلو؟
عهى اندٌهِ كُهّو} فهل ظهر ُ

يف اآلية اخلامسة واخلمسُت من سورة النور {ٌَعبدًوَنـً ال ٌُشسِكٌنَ بً شٍَئب} كيف يُظ ِه ُر الل دينوُ على

الدين كلّو؟ تتجلى ىذه احلقيقة {ٌَعبدًوَنـً ال ٌُشسِكٌنَ بً شٍَئب} ىذه ادلعاين لػم تتجلى ولن تتجلى إال يف
زماف إمامنا احلجة بن احلسن صلوات الل وسبلمو عليو وادلعانػي واضحة يف آيات الكتاب الكريػم وفيما
الدـ احلسينػي إنػما يُدرؾ الل ترتوُ
جاءَ عن النبػي وعن العًتة الطاىرة صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعيػنُ ،
ظهر دينوُ على الدي ِن كلّو وإال ليست القضية قضية قِصاص وليست القضية قضية
ويُدرؾ الل ثاره حُت يُ ُ
عذاب وليست القضية قضية جزاء وديات وأمثاؿ ىذه ادلعانػي ،القضية أبعد من ذلك ،فإ ّف ىذا الدـ نسبوُ
والدم الذي ل يُد ِر ُك ثأرهُ أح ٌد
الل إلػى نفسو  -وأنّ َ
ثأر الل في األرض  -وأنّ َ
دـ الل يف األرض ُ -
ك ُ
ك ُ
درؾ ىذا الثأر ،يُد ِرُؾ ىذا الدـ.
من أىل األرض ول يُدرُكوُ إل الل  -الل سبحانو وتعاىل وحدهُ الذي يُ ُ
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نذىب إلػى زيارٍة أخرى من زيارات سيد الشهداء أيضاً يف كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويو رضواف
ُت
حَ
ُ
دمك وثأرك يا ابن رسول الل صلّى
ض ِمنت
األرض ومن عليها َ
ػحن نػخاطبوُ يف زيار ِتوَ :
ُ
الل تعالػى عليو ،ون ُ
لك ِمن ِ
وعدك من النص ِر والفتح  -متػى ىذا النصر؟ ومتػى ىذا الفتح؟
الل ما
َ
أشه ُد أ ّن َ
الل عليكَ ،
دمك وثأرك يا
ض ِمنت
األرض ومن عليها َ
النصر والفتح يتحقق حُت يُظ ِه ُر الل دينو على الدين كلو َ -
ُ
ُ
لك من ِ
لك من ِ
الل
الل ما
َ
وعدك من النص ِر والفتح وأ ّن َ
أشه ُد أ ّن َ
ابن رسول الل صلّى الل عليكَ ،
الصادق في ِ
ِ
ىالك أعدائك  -األعداء ىنا ليس ادلراد منهم فقط أولئك الذين حضروا الواقعة،
الوع َد

احلق وعن أىل الباطل على طوؿ التأريخ يف كل ٍ
لك من ِ
الل
احلديث عن أىل ِّ
زماف ويف كل مكاف  -وأ ّن َ
الصادق في ِ
ِ
وتمام موعد الل إياك أشهد أن من تبعك الصادقون  -إىل آخر
ىالك أعدائك
الوع َد
َ
دمك وثأرك  -ىذا
ض ِمنت
األرض ومن عليها َ
الزيارة ،موطن الشاىد بنح ٍو خاص ما جاء يف قوؿ الزيارةَ :
ُ
تضمن األرض؟!
الضماف ىو ضما ٌف تكوينػي ،كيف
ُ
ض ِمنت
دمك وثأرك ،ضما ٌف تكوينػي ،ىناؾ عُلقةٌ بُت التشريع والتكوين ،وىناؾ عُلقةٌ
األرض ومن عليها َ
َ
ُ
بُت أفعاؿ ِ
العباد وبُت ما يػجري يف عالػم التكوين وكلما َعظُم الفعل يف واقع احلياة كلما َعظُم تأثَتهُ يف
التكوين ،وعظمة الفعل من عظمة النية ،فما بالك ٍ
يقوـ بو احلسُت يف كرببلء وما بالك بنية احلسُت،
بفعل ُ
وفعل احلسُت سيكوف لذلك التأثَت الذي ال نستطيع أف نتصور حدودهُ يف عالػم التكوين ولذلك
نية احلسُت ُ
ك
أشه ُد أن َد َم َ
حُت نذىب إلػى مفاتيح اجلناف ونقرأ يف الزيارة ادلطلقة األولػى من زيارات سيد الشهداءَ :
عرت لو أظلّةُ العرش ،وبكى لوُ جميع الخالئق ،وبكت لوُ السماوات السبع
الخلد ،واق َ
سكن في ُ
َ
شّ
فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يُرى وما ل يُرى.
واألرضون السبع وما ّ

الخلد  -سيد الشهداء صلوات الل وسبلمو عليو أكثر من مرة كاف يُلقي ويرمي
ك َس َك َن في ُ
أشه ُد أن َد َم َ
َ
بدمائو نػحو السماء وما تنزؿ من ذلك قطرة ،أكثر من مرة من ِ
ِ
دمو الشريف ومن ِدـ عبد الل الرضيع أيضاً
بكف من دماء عبد الل الرضيع نػحو السماء فما نزلت منو قطرة ،ورمى أكثر من مرة من ِ
دمو الشريف
رمى ٍّ
ِ
التوقيع احلسينػي ،ىذا ىو
بدمائو ادلق ّدسة باجتاه السماء وما نزلت من ذلك قطرة وذلك ىو
بكف مليء
ٍّ
ُ
ِ
عرت لو أظلّةُ العرش،
الخلد ،واق َ
سكن في ُ
أشه ُد أن َد َم َ
اإلمضاءُ احلسيٍت بدمو يف عالػم التكوين َ -
ك َ
شّ
عجب أف تبكي
وب َكى لوُ جميع الخالئق ،وبكت لوُ السماوات السبع واألرضون السبع  -وما
ٌ
السماوات السبع واألرضوف السبع وقرآننا يػح ّدثنا عن ذلك.

يف سورة الدخاف يف اآلية التاسعة والعشرين واحلديث عن فرعوف وعن قومو {فمب بكج عهٍيم انسمبء
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ث عن عدـ بكاء السماء واألرض على الفراعنة على فرعوف وقومو،
ًاألزض ًمب كبوٌا مُنظسٌه} اآليةُ تتح ّد ُ
اضح إف السماء واألرض لتبكياف على غَت ىؤالء ،األحاديث عن النبػي وعن األئمة إف العالِػم العامل
وو ٌ
بعلمو إذا ما توفػي بكت عليو السماء واألرض أربعي َػن يوماً ،وإ ّف نبياً من األنبياء إذا ما قضى تبكي عليو
السماء واألرض أربعي َػن عاماً ،وأما احلسي ُػن صلوات الل عليو فإف السماء واألرض تبكياف عليو طوؿ الدىر،
ىكذا حدثتنا الروايات واألخبار عن النبػي واألئمة صلوات الل وسبلمو عليهم أجػمعيػن.
واآلية واضحةٌ صريػحةٌ يف بكاء السماء واألرض وتلك ىي العبلقة بُت التشريع والتكوين والعبلقة بُت أفعاؿ
يؤثر ذلك يف عبلئق التكوين ويف عالػم التكوين ،ولذلك الزيارة ىنا تتحدث عن ىذا
العباد ونوايا العباد وما ُ
ض ِمنت
دمك وثأرك  -ىذا الضماف ىو ضماف تكوينػي ،وليس ضماناً عُرفياً
األرض ومن عليها َ
البُعد َ -
ُ
دمك وثأرك  -يف مقط ٍع آخر من زيارتِو صلوات الل وسبلمو عليو ونػحن
ض ِمنت
األرض ومن عليها َ
 َُ
ك البالد  -ىذا ىو التأثَت التكوينػي
رت وطَ ُهرت بِ َ
هر طاىر من طُه ٍر طاىر طَ ُه َ
أشه ُد أنّ َ
نػخاطبو َ -
ك طُ ٌ
ِ
بالقسط والعدل
أمرت
ك َ
حرُمك أشه ُد أنّ َ
رت وطَ ُهرت بِ َ
 طَ ُه َأرض َ
ك البالد وطَ ُهرت ٌ
أنت بها وطَ ُه َر َ

ثأر الل في أرضو حتى يستثير لك من جـميع خلقو  -من جػميع خلقو ليس من
ودعوت إليهما وأنّ َ
ك ُ
ِ
ليس بنزوؿ العذاب على اخللق وإنػما بتحقق
البشر فقط حتػى يستثَت ،وىذه االستثارة وأخ ُذ الثأر ىذا َ
أىداؼ احلسُت بتحقق ادلشروع احلسينػي العظيم ،ادلشروع احلسينػي ىو مشروع اخلبلفة اإللػهية ،حينما
ٍ
حينئذ سًتتقي اجلوىرة
شرعُ األبواب بُت عالػم الشهادة وعالػم الغيب
تتكامل احلياة اإلنسانية وحينما تُ ّ
اإلنسانية اليت أودعها الل سبحانو وتعالػى يف باطن ىذا ادلخلوؽ اآلدمي إلػى أعلى مراتبها وذلك ىو معنػى
اخلبلفة وذلك ىو معنػى يعبدوننػي ال يشركوف بػي شيئاً.
تتشكل
يتفرعُ عنها من عميق الدالالت وجليل ادلضامُت ومن أرقى الفحاوى كلها
كل ىذه ادلعانػي وما ّ
ُ
ثأر الل في أرضو حتى
كز يف مضموف ىذا الشعار الذي يرفعوُ احلسينيوف يا لِثارات احلسُت  -وأنَّ َ
ك ُ
وتتػر ُ
احلسيٍت ليس ثأراً عشائرياً ،وليس ثأراً على نػحو القصاص ،وليس
فالثأر
يستثير لك من جميع خلقو ُ -
ُ
أكثر داللةً ومضموناً من كل ىذه ادلعاين ،وما
ثأراً يُساوى بالدية واألمواؿ ،الثأر احلسينػي ُ
أعمق و ُ
أوسع و ُ
ىذه النصوص اليت تلوتػها على مسامعكم إال إشارات وإشارات من بعيد إىل تلكم الفحوى العظيمة
والداللة الكبَتة اليت تتجلى يف ىذا الشعار يا لِثارات احلسُت يا لِدماء احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو،
ىذه الدماء اليت خطت ووضعت ادليزاف الواضح بُت احلق والباطل.
مر بكرببلء ساؿ دموُ يف ىذه األرض ،وأ ّف
ػجد يف رواياتنا وما ذلك بغريب أف أبانا آدـ لَ َّما َّ
ولذلك نػحن ن ُ
مر يف ىذه األرض مع ِ
وصيو
مر يف ىذه األرض ساؿ دموُ ىنا ،وأ ّف موسى الكليم حُت َّ
إبراىيم اخلليل حُت َّ
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يوشع بن نوف ساؿ دموُ أيضاً يف ىذه األرض وأنبياء آخروف سالت دمائهم موافقةً بدـ احلسُت صلوات الل
وسبلمو عليو وما ذلك بغر ٍ
يب أبداً.

حُت أذىب إلػى اإلنػجيل إلػى الكتاب الذي يق ّدسوُ النصارى وأذىب إلػى رؤيا يوحنا أنا ال أريد ىنا أف
إرث
أفرض قولػي على النصارى ،ىذا كتابػهم وىم يفهمونوُ بػحسب ما يفهمونو ،لكن ىذا الكتاب ىو ٌ
َ
س فيو شيئاً من ىذه ادلضامُت من مضموف الدماء احلسينية يف عُلقتها ويف
بشري لكل البشر أتصفحو ّ
فأتلم ُ
أثرىا يف عالػم التكوين ويف عُلقتها ويف أثرىا يف عالػم الغيب ويف ارتباطها مع كل األنبياء ،يف رؤيا يوحنا
سأقتطف سطوراً من ىنا ومن ىناؾ  -ىا ىو ذا ٍ
آت في الغمام ،ستراهُ كل عين ،حتى الذين طعنوه -
ُ
عيسى عليو السبلـ ما طعنوُ أحد ،من الذي طعنوُ؟! ىل طُعِ َن بالرماح؟ ىل طُعِ َن باحلِراب؟  -ىا ىو ذا
آت في الغمام ،ستراهُ كل عين ،حتى الذين طعنوه ،وتنتحب ِ
ٍ
جميع قبائل األرض ،أجل ،آمين،
عليو
ُ
ُ
الرب اإللو  -إىل آخر الكبلـ أنا األلف والياء ،ما ىو ٍ
ببعيد عن قوؿ سيد
أنا األلف والياء ،ىذا ما يقولو ُّ
ُ
ػجم ُع كل
األوصياء :أنا النقطةُ تػحت الباء،
ُ
األلف والياء :البداية والنهاية ،والنقطةُ تػحت الباء ىي َم َ
ِ
البدايات وكل النهايات.
ِ
ِ
العرش
بين
بين
مجع حلي  -ور ُ
وتػُ َح ّدثنا رؤيا يوحنا  -ور ُ
العرش واألحياء األربعة  -أحياء ٌ
أيت َ
أيت َ
واألحياء األربعة  -والرؤيا كلها رموز -وبين الشيوخ َح َمالً قائماً كأنو ذبيح  -ما كاف عيسى ذبيحاً ،ما
ِ
العرش واألحياء األربعة
بين
صلِب والذي يُصلب ال يُذبح  -ور ُ
أيت َ
ذُبِح ،عيسى وفقاً للرواية ادلسيحية ُ
ورد يف رواياتنا يف حديث جّبئيل مع آدـ
وبين الشيوخ َح َمالً قائماً كأنو ذبيح  -وىذا
الوصف باحلمل َ
ُ
ِ
العرش
بين
ذبح كما يُذبح الكبش
ويتكرر ىذا ادلعٌت يف حديث جّبئيل مع األنبياء  -ور ُ
أيت َ
ُ
وأف احلسُت يُ ُ
أرواح الل السبعة
واألحياء األربعة وبين الشيوخ َح َمالً قائماً كأنو ذبيح لو سبعة قرون وسبع أعين ىي ُ
التي أُرسلت إلى األرض كلها فأتى  -ىذا احلَ َمل الذبيح  -وأخذ الكتاب من يمين الجالس على

الح َمل وكان مع كل
العرش ولَ َّما أخذ الكتاب جثا األحياء األربعة والشيوخ األربعة والعشرون أمام َ
ٍ
وأكواب من ٍ
واحد منهم كِنّارةٌ
ذىب ُملئت عطوراً ىي صلوات القديسين وكانوا يرتلون نشيداً جديداً
ٌ

أىل -
فيقولونَ :
أىل ألن تأخذ الكتاب وتفض أختامو  -ىذا الكتاب ىو قانوف التكوين  -أنت ٌ
أنت ٌ
أىل ألن تأخذ الكتاب وتفض أختامو ألنك ذُبِحت -
يػخاطبوف احلَ َمل بعد أف جثوا بُت يديو َ -
أنت ٌ
لل بدمك أناساً من كل ٍ
ٍ
وعيسى ما ذُبح ،صلِب  -ألنك ذُبِحت وافتديت ِ
ٍ
وشعب وأ َُّم ٍة
ولسان
قبيلة
ُ
فسمعت صوت كثي ٍر من
رؤياي
وجعلت منهم إللهنا مملكةً وكهنةً سيملكون على األرض ،وتوالت
ُ
َ
ِ
ربوات ربوات وألوف ألوف وىم يصيحون
المالئكة حول العرش واألحياء والشيوخ ،وكان عددىم
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بأعلى أصواتهم :الحمل الذبيح ،الحمل الذبيح أىل ألن ينال القدرة ِ
والغنى والحكمة والقوة واإلكرام
ٌ
ََ ُ
ََ ُ
ِ
ٍ
السماء وعلى األرض وتحت األرض وفي البحر ،وكل ما فيها
خليقة في
والمجد والتسبيح وكل
التسبيح واإلكرام والمج ُد والعزةُ أبد الدىور ،وكانت
وللح َمل
سمعتوُ يقول للجالس على العرشَ :
ُ
احلديث كلو مدارهُ عن احلمل عن احلمل الذبيح.
األحياء األربعة تقول آمين وجثا الشيوخ ساجدين -
ُ

ِ
ِ
بح العظيم ليس ىو
ويف رواياتنا يف قصة إبراىيم وإمساعيل عليهما السبلـ {ًفدٌنبهُ بِرِبحٍ عظٍم} ىذا الذ ُ
مظهر لذلك ال ِذبح العظيم ،لذلك احلَ َمل العظيم ،الروايات
ذلك الكبش الذي أُن ِزَؿ من اجلناف و ُ
الكبش ىو ٌ
نزؿ عليو الوحي ،أي ٍ
شيء أكثر أدلاً على قلبك أف تذبح إمساعيل أـ أف يُذبح
خّبتنا وبينت لنا إف إبراىيم َ
احلسُت وىو يؤلػم قلب رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو ،قاؿ إف ألػمي على احلسُت أكثر وأشد ،ولػهذا الل
سبحانو وتعالػى رفع الذبح عن إمساعيل وجازى إبراىيم بأجر ادلصاب على احلسُت {ًفدٌنبهُ بِرِبحٍ

عظٍم} فما الكبش بأعظم من إمساعيل ،إمساعيل نيب معصوـ يف ص ِ
لبو نور ُزلَ َّم ٍد صلى الل عليو وآلو ال
ُ
ُ
ُ ٌ

بح عظيم يف مواجهة ويف مقابلة إمساعيل.
عقل أف يكوف ٌ
كبش خروؼ يُقاؿ لو بأنو ذ ٌ
يُ ُ
ٍ
احلديث ىنا عن احلمل الذبيح ويستمر يوحنا
أشرت إليو باإلمجاؿ ألف
َ
ادلطلب بػحاجة إىل تفصيل لكنٍت ُ
و ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ولسان
وشعب
وقبيلة
رأيت بعد ذلك جمعاً كثيراً ل يستطيع أح ٌد أن يُحصيو من كل َّأم ٍة
يف رؤياه ُ -
سعف النخل وىم يصيحون
لبسين ُحلالً بيضاء بأيديهم
الح َمل
ُ
وكانوا قائمين أمام العرش وأمام َ
َ
ِ
الجالس على العرش وللحمل وكان جميع المالئكة قائمين
بأعلى أصواتهم فيقولون :الخالص إللهنا
حول العرش والشيوخ واألحياء األربعة فسقطوا على وجوىهم أمام العرش وسجدوا لل قائلين :آمين
التسبيح والمجد والحكمة والشكر واإلكرام والقدرة والقوة أبد الدىور آمين فخاطبني أحد
إللهنا
ُ
لل البيضاء
لل البيضاء  -من ىم ىؤالء؟  -قال ىؤلء الالبسون ُ
الشيوخ قال ىؤلء الالبسون ُ
الح َ
الح َ
من ىم ومن أين أتوا؟ فقلت لو يا سيدي أنت أعلم ،فقال لي :ىؤلء ىم الذين أتوا من الشدة
الكبرى  -وىل ىناؾ من شدةٍ أكثر من شدة الغيبة الكّبى؟  -فقال لي :ىؤلء ىم الذين أتوا من

الح َمل  -ىؤالء الذين يلبسوف ىذه الثياب البيضاء،
الشدة الكبرى وقد غسلوا ُحلَلَ ُهم وبيَّضوىا بدم َ
لقد غسلوىا بدـ احلمل بدـ ذلك الذبيح  -فقال لي :ىؤلء ىم الذين أتوا من الشدة الكبرى وقد
والجالس
الح َمل لذلك ىم أمام عرش الل يعبدونوُ نهاراً وليالً في ىيكلو
غسلوا ُحلَلَ ُهم وبيَّضوىا بدم َ
ُ
الشمس ول الحر  -دلاذا؟  -ألن الحمل
على العرش يُظلّلُهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم
ُ
وسيمسح الل
الذي في وسط العرش سيرعاىم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة  -وذلك ىو الكوثر -
ُ
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كل ٍ
دمعة من عيونهم  -تلك الدموع اليت تسفح على حس ٍ
ُت وآؿ ُحسُت.
ُ

والقمر تحت
ويستمر يوحنا يف رؤياه  -ثم ظهرت آيةٌ عظيمةٌ في السماء امرأةٌ ملتحفةٌ بالشمس
ُ
حامل تصرخ من ألم المخاض  -أال تأخذؾ ىذه
قدميها وعلى رأسها
إكليل من اثني عشر كوكباً
ٌ
ٌ

حامل تصرخ من ألم المخاض وظهرت في السماء آيةٌ أخرى
الصورة إلػى ما كاف بُت الباب واجلدار ٌ -
ِ
ثلث كواكب
تنين كبير أشقر لو سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى
رؤوسو سبعة تيجان وذنبوُ ُّ
يجر ُ
ٌ
السماء فألقاىا إلى األرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدىا ابتلعو
وخ ِطف ولدىا إلى حضرة الل
فوضعت إبناً ذكراً وىو الذي سوف يرعى جميع األمم بعصاً من حديد ُ
إلى عرشو وىربت المرأة إلى البرية حيث أعد الل لها مكانا لِتقات ىناك ألف ٍ
يوم ومئتي يوم وستين
ُ ّ
ً ُ َ
ألقي إلى األرض فطارد
حرب في السماء  -إىل أف تقوؿ رؤيا يوحنا  -ورأى
ونشبت ٌ
ُ
التنين أنوُ قد َ
المرأة التي وضعت الولد الذكر فأُعطيت المرأة جناحي العقاب الكبير لتطير بهما إلى البرية إلى
قات ىناك وقتاً ووقتين ونصف وقت في مأم ٍن من الحية فأفرغت الحيةُ من فمها خلف
مكانها فتُ ُ
األرض المرأة ففتحت األرض فاىا وابتلعت النهر
المرأة مثل نه ٍر من الماء ليجرفها النهر فأغاثت
ُ

يحارب سائر نسلها  -من ىم ىؤالء؟ -
التنين من فمو فغضب التنين على المرأة ومضى
ُ
الذي أفرغوُ ُ

أيت وحشاً
الذين يحفظون وصايا الل وعندىم شهادة يسوع المسيح  -مث يقوؿ يوحنا يف رؤياه -ور ُ
خارجاً من البحر لو سبعة رؤوس وعشرة قرون  -إىل أف يقوؿ  -وسيسجد لو أىل األرض جميعاً -

ف
لػهذا الوحش  -أولئك الذين لم تُكتب أسمائهم  -ىؤالء الذين يسجدوف لػهذا الوحش  -الذي يُج ّد ُ
على الل ُُ -ي ّدؼ يعٍت يُعلن الكفر ،يُعلن الضبللة  -وسيسجد لو أىل األرض جميعاً  -من ىم ىؤالء
الذين سيسجدوف للوحش  -أولئك الذين لم تُكتب أسمائهم من ُذ إنشاء العالم في ِسف ِر الحياة  -ما
ِ
فر احلياة؟
ىو ىذا س ُ
ِ
سفر احلياة ىو سفر احلمل
يقوؿ  -في سف ِر الحياة سفر الحمل الذبيح من كان لو أذنان فليسمع ُ -
الذبيح ،فأي ٍ
فرس
محل ىذا وأي ٍ
ذبيح ىذا؟! ويستمر يوحنا يف رؤياه  -ور ُ
أيت السماء مفتوحة وإذا ٌ

أيت السماء
أبيض يُدعى فارسوُ األمين الصادق وبالعدل يقضي ويُحارب  -يػمؤلىا قسطاً وعدال  -ور ُ
فرس أبيض  -إسػموُ إسػمي وُكنيتو كنيتػي ويسَت بسَتتػي بسَتة ُزلَ َّم ٍد صلى الل عليو وآلو -
مفتوحة وإذا ٌ
فرس أبيض يُدعى فارسوُ األمين الصادق وبالعدل يقضي ويُحارب ،عيناه
ور ُ
أيت السماء مفتوحة وإذا ٌ
كلهب النار وعلى رأسو أكاليل كثيرة لو أسم مكتوب ما من ٍ
أحد يعرفوُ إل ىو،
ضباً
رداء مخ ّ
ٌ
ويلبس ً
ُ
ُ
ضباً بالدم  -قميص احلسُت ادلخضب
األمُت الصادؽ -
بالدم  -ىذا الفارس ،ىذا
ويلبس رداءً مخ ّ
ُ
ُ
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ضباً بالدم واسموُ كلمةُ الل وكانت تتبعوُ على
قميص رسوؿ الل ادلخضب بالدـ -
بالدـ،
رداء مخ ّ
ويلبس ً
ُ
ُ
جيوش السماء  -أليس ىي ادلبلئكة اليت نزلت ببدر  -وكانت تتبعوُ على ٍ
ٍ
جيوش
خيل بيض
خيل بيض
ُ
ُ
سيف مرىف ليضرب بو األمم وإنوُ سيرعاىا
السماء لبسةً كتاناً ناعماً أبيض خالصاً ومن فمو
يخرج ٌ
ُ
بعصاً من حديد  -ذلك ذو الفقار  -ويدوس في معصرة خمرة سورة غضب الل القدير وعلى ِ
ردائو

ِ
ورب األرباب  -ويستمر يوحنا يف رؤياه إلػى أف يقوؿ  -وأراني
ملك الملوك ُّ
أسم مكتوب ُ
وعلى فخده ٌ

ينبثق من عرش الل والحمل وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر
ُ
المالك نهر ماء الحياة براقاً كالبلور ُ

ثمر اثنتي عشرة مرة في كل شهر تعطي ثمرىا وورق الشجرة
شجرة حياة  -ىذه شجرة احلياة  -تُ ُ
لعن بعد اآلن وعرش الل والحمل سيكون في المدينة وسيعبده عباده
لشفاء األمم ،ولن يكون ٌ
ليل بعد اآلن فلن يحتاجون إلى نور سراج ول
ويشاىدون وجهو ويكون اسمو على جباىهم ولن يكون ٌ
ِ
وجهو عن نور الشمس والقمر ،ىكذا حدثتنا
العباد بنوِر
ضياء الشمس  -إذا ظهر اإلماـ استغنػى ُ

الرب اإللو
ليل بعد اآلن فلن يحتاجوا إلى نوِر سراج ول ضياء الشمس أل ّن ّ
الروايات  -ولن يكون ٌ
سيضيء لهم وسيملكون أب َد الدىور  -ودولتنا كما يقوؿ صادؽ العًتة :آخر الدوؿ فإف للباطل جولة وإف
ِ
ِ
شعار احلق ،إنوُ شعار العلم ،إنو
ِّ
للحق دولة ودولتنا آخر الدوؿ .ودولتهم شعارىا :يا لثارات احلسُت ،إنو ُ
شعار الفضل ،إنو شعار احلرية والكرامة والعزة ،ىذا يف إنػجيل النصارى.
ُ
وأما يف توراة اليهود يف التوراة اليت يقدسها اليهود يف عصرنا ىذا ،يف سفر إرميا احلديث عن الذبيحة وعن
ِ
ِ
رس
احلمل الذبيح عن ادلذبوح يف سفر إرميا ،يف اإلصحاح السادس واألربعُت  -أع ّدوا الم َجنّة والتُ َ
وتقدموا للحرب اسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ  -إىل أف يقوؿ اإلصحاح
السادس واألربعوف  -في ِ
ِ
كالنيل كأنها ٍر
الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا ،من ىذا الصاع ُد
تتالطم أمواجها  -ويستمر يف القوؿ حتػى يقوؿ -فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نُ ٍ
قمة لالنتقام من
ّ
ُ
السيف ويشبع ويرتوي من دمهم  -دلاذا؟  -فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نُ ٍ
قمة
مبغضيو فيأكل
ُ
ّ
ُ
ِ
رب الجنود ذبيحةً في أرض
لالنتقام من مبغضيو فيأكل
ُ
السيف ويشبع ويرتوي من دمهم ،ألن للسيد ّ
ِ
رب
الشمال عند نهر الفرات  -ىذه ىي الذبيحةُ اليت كاف
ُ
احلديث عنها يف رؤيا يوحنا  -ألن للسيد ّ
الجنود ذبيحةً في أرض الشمال عند نهر الفرات ،اصعدي إلى جلعاد  -إىل آخر ما جاء يف اإلصحاح
السادس واألربعُت من سفر إرميا من توراة بٍت إسرائيل.
ضاعف
كز وىذا ىو ادلعٌت الػ ُم
ىذا ىو الًتاب ُ
ُ
ط بُت دماء األنبياء وبُت دـ احلسُت ،وىذا ىو ادلعٌت ادلر ُ
ِ
ِ
رت
طاىر من طُه ٍر طاىر طَ ُه َ
هر ٌ
والػ ُمش ّد ُد يف بؤرة ىذا الشعار يف شعار يا لثارات احلسُت  -أشه ُد أنّك طُ ٌ
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أنت
بك البالد  -وىذا ىو الطُهر التكوينػي  -وطَ ُهرت َ
يا أبا عبد الل وطَ ُهرت َ
أرض َ
بك البالد وطَ ُهرت ٌ
ِ
بالقسط والعدل ودعوت إليهما  -وىذا ىو مشروعك يا ُحسُت -
أمرت
ك َ
حرُمك أشه ُد أنّ َ
بها وطَ ُهر َ
ك ثأر ِ
الل في أرضو حتى يستثير لك من جـميع خلقو  -وذلك ىو التطابق بُت التشريع والتكوين،
وأنّ َ ُ
ٍ
ٍ
القلب
سينفتح
وحينئذ
ستنسجم قواعد عالػم الشهادة مع قواعد عالػم الغيب
حينئذ
ُ
العقل البشري و ُ
ُ
ُ
عقوؿ األنبياء ،مثلما انفتح عقل إبراىيم وبصَتة إبراىيم
اإلنساين على عوالػم ملكوت الل ،مثلما انفتحت ُ
اخلليل حُت أراه الل ملكوت السماوات واألرض حُت تكشفت لو احلقائق ما سيكوف يف أياـ إمامنا
صلوات الل وسبلمو عليو نفحةٌ من ىذا ادلعنػى وصورةٌ تقربػها ىذه األمثلة ،كل ىذه الدالالت ،كل ىذه
ادلضامُت مػجتمعةٌ يف ىذه البؤرة يف ىذا الشعار يا لِثارات احلسُت ،يا لِثارات احلسُت ليس شعاراً حزبياً،
شعار
وليس شعاراً سياسياً ،وليس شعاراً قومياً أو طائفياً ،وليس شعاراً لثأر عشائري أو لثأ ٍر أُسري ،إنو ٌ
ادلائز
للحق الواضح الصريح وبيا ٌف للخط الذي البد ألىل ِّ
ِّ
احلق أف يسَتوا عليو وأف يتبعوه ،ىو اخلط ُ
والفاصل بُت احلق والباطل.
ومر ذكرىا يف احللقة ادلاضية وىي
ث إمامنا السجاد َّ
كلمةُ عقيلة بٍت ىاشم صلوات الل عليها وىي تػُح ّد ُ
تتحدث عن أ ٍ
ُناس أخذ الل ميثاقهم من ىذه األ َُّمة  -ولقد أخ َذ اللُ ميثاق أ ٍ
ُناس من ىذه األمة  -ىؤالء

أبيك سيد الشهداء ل
ىم الذين سيحيو َف ذكر احلسُت  -وينصبون لـهذا الطف َعلَماً لقبر َ
يدرس أثرهُ
ُ
َّ
وليجتهدن أئمة الكف ِر وأشياع الضاللة في مـحوه وتطميسو
ول يعفو رسـمو على كرور الليالـي واأليام

فال يزداد أثرهُ إل ظهوراً وأمرهُ إل عُلُواً  -ألف القانوف اإللػهي البد أف يسَت وألف الّبنامج الرباين البد أف
يتحقق إال ِع َّب ىذه البوابة  -فال يزداد أثرهُ إل ظهوراً وأمرهُ إل عُلُواً  -كل
يتحقق ،وىذا الّبنامج ال
ُ
ػجتمع يف ىذا العنواف ،تػجتمع يف ىذا الشعار الذي يرفعوُ احلسينيوف:
ىذه الدالالت ،كل ىذه ادلضامُت ت ُ
يا لِثارات احلسُت ،يا لِ
يفصل بُت مػجموعتُت
الضبلؿ،
و
ػهدى
ل
ا
بُت
يفصل
الذي
اف
و
العن
ىو
احلسُت
ات
ر
ثا
ُ
ُ
بُت ادلػجموعة احلسينية وبُت ادلػجموعة اليزيدية وىذه القضية ال ترتبط بػمقط ٍع زماين معُت ،ىناؾ ىويتاف:
ىناؾ الػهوية احلسينية وىناؾ الػهوية اليزيدية ،لربػما آتػي ب ٍ
بيت قالو
ػمثاؿ ّ
يوضح ادلعنػى ،بيتاف من الشعر ٌ
شاعر احلسُت السيد حيدر احللي رضواف الل تعاىل عليو يف قصيدة من قصائدهِ وىو يتحدث عن بنػي أمية
يقوؿ:
سكبت بلذات الفجور حياءىـا

ـخجل أوجوٌ أمويةٌ
من أين ت ُ
سكبت ماء احلياء ِ
بلذات فجورىا وىذا ما بينتوُ ثورة ادلدينة ،حُت ثار أىل ادلدينة على يزيد بعد مقتل سيد
الشهداء ال ألف يزيد قتل سيد الشهداء وإنػما لفسادهِ ،وإنػما لعدـ حياءهِ ،كما يقوؿ السيد حيدر احللي:
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سكبت بلذات الفجور حياءىـا

ـخجل أوجوٌ أمويةٌ
من أين ت ُ
كتاب معروؼ من كتب القوـ وىذا
ىذا ىو كتاب الطبقات الكّبى البن سعد وىو ليس من كتب الشيعة ٌ
ىو اجلزء اخلامس ،ىذه الطبعة طبعة دار إحياء الًتاث العريب ،الطبعة األولػى سنة 5995 :ميبلدي
 5456ىجري ،صفحة ،33 :واحلديث عن ِ
بياف ثورة ادلدينة اليت كاف يقودىا عبد الل بن حنظلة غسيل
ادلبلئكة ادلعروؼ ماذا يقوؿ؟  -فو ِ
الل ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نُرمى بالحجارة من السماء إن
َ
رجالً  -يعٍت يزيد  -ينكح األمهات والبنات واألخوات ويشرب الخمر ويدع الصالة ِ
والل لو لم يكن
ُ
ألبليت لل فيو بالء حسناً  -ىذا بيا ُف ثورة أىل ادلدينة  -فتواثب الناس ٍ
يومئذ
معي أح ٌد من الناس
ُ
َ
ً
باألمهات و ِ
ِ
البنات
يبايعون من كل النواحي  -ألف الناس كلهم كانوا يعرفوف ىذه احلقائق أنوُ كاف يزين
ينكح األمهات والبنات واألخوات ويشرب الخمر  -إىل آخر الكبلـ ،ىو ىذا
واألخوات  -إ ّن رجالً ُ
يزيد.
سكبت بلذات الفجور حياءىـا

ـخجل أوجوٌ أمويةٌ
من أين ت ُ
وبيت آخر قالوُ الفرزدؽ ،وقبل أف أذكر بيت الفرزدؽ ،يف شواىد التنزيل للحافظ
بيت من الشعر ٌ
ىذا ٌ
واحلاكم احلسكاين من علماء األحناؼ اجلزء األوؿ صفحة ،449 :يف ذيل اآلية الرابعة والستُت من سورة

اإلسراء {ًاسخفصش مه اسخطعج منيم صٌحك أً أجهب عهٍيم خبٍهك ًزجهك ًشبزكيم يف األمٌال ًاألًالد
ًعِدىم ًمب ٌَعدُىم انشٍطبن إال غسًزا} أورد مػجموعة من الروايات منها مثبلً:

النيب صلى الل عليو وآلو وسلم وىو يػخاطب أمَت ادلؤمنُت :يا علي ل يبغضك من قريش إل ِسفاحياً
فقاؿ ُ
 سفاحياً يعٍت ابن حراـ ،السفاحي ىو ابن احلراـ  -يا علي ل يبغضك من قريش إل ِسفاحياً ول منِ
العرب إل َدعيّاً َ -دعيّاً يعٍت ابن حراـ أيضاً ابن زنا  -ول من سائر الناس إل
األنصار إل يهودياً ول من

نبور أولدنا -
شقياً  -إىل آخر الكبلـ ،مث يشَت إىل اخلّب ادلنقوؿ عن جابر بن عبد الل األنصاري ُ -كنّا ُ
احلرة حينما ُىتكت أعراض بنات ادلهاجرين واألنصار بأم ٍر من اخلليفة يزيد ُ -كنّا نبور
مىت؟ بعد واقعة ّ
علي فمن أحبو علمنا أنو من أولدنا ومن أبغضوُ أشفينا منو -
أولدنا  -أي نػختّب نػمتحن  -ب ِّ
ـحب ٍّ
يعٍت برئنا منو فهو ليس من أوالدنا ،علمنا بأنو نتاج من ذلك اجليش اليزيدي األموي.
يصف اإلماـ السجاد صلوات الل وسبلمو عليو يف ادليمية ادلعروفة:
بيت الفرزدؽ وىو ُ
ُ

ىذا الذي تعرف البطحاء وطأتوُ
ماذا يقوؿ وىو يػخاطب ىشاـ بن عبد ادللك ماذا يقوؿ لو يف وصف اإلماـ السجاد؟
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حياء ويُغضى من مهابتِ ِو
يُغضي ً

فـمـا يُك ـلَّ ـ ـ ُم إل حـيـ ــن يـبـتـسـ ـ ـ ُم

حياء ويُغضى من مهابتِو
يُغضي ً

فـمـا يُك ـلَّ ـ ـ ُم إل حـيـ ــن يـبـتـسـ ـ ـ ُم

أين ىذا؟ ىذه ىوية
َ
والػهوية الثانية:

سكبت بلذات الفجـور حياءىـا

ـخجل أوج ـوٌ أمويـ ـةٌ
فمـن أيـ ـن ت ُ
ينكح األمهات والبنات واألخوات كما قاؿ عبد الل بن حنظلة غسيل ادلبلئكة يف بياف ثورة ادلدينة وذلك
ُ
مذكور يف اجلزء اخلامس من الطبقات الكّبى البن سعد ،ىناؾ ىويتاف وىاتاف الػهويتاف تتضحاف من خبلؿ
ٌ
ِ
ىذا ِ
الشعار من خبلؿ ِشعا ِر يا لثارات احلسُت ولذلك حُت نقرأُ يف كتاب الل ،يف سورة البقرة ،يف اآلية

احلادية والتسعُت واخلطاب ليهود ادلدينة {ًإذا قٍمَ نـيم آمِنٌا مبب أوصلَ اهلل قبنٌا وؤمهُ مبب أُوصِل عهٍنب ًٌكفسًن مبب

ًزاءه ًىٌ احلق مودّقبً نِمب معيم} القرآف يػخاطب يهود ادلدينة {قم فهِمب حقخهٌنَ أوبٍبء اهلل مه قبم إن كنخم
مؤمنني} الرواية يف تفسَت الّبىاف يف بياف مضموف ىذه اآلية ،عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو
عليو ،وقاؿ{ :فهمب حقخهٌن أوبٍبء اهلل مه قبم إن كنخم مؤمنني} وإنما أُن ِز َل ىذا في ٍ
قوم يهود وكانوا على
عهد ُم َح َّم ٍد صلى الل عليو وآلو لـم يقتلوا أنبياء الل بأيديهم ول كانوا في زمانهم وإنـما قتل أوائلهم
الذين كانوا من قبلهم فنزلوا بهم أولئك ال َقتَلة فجعلهم الل منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بـما
تبعوىم وتولوىم.
لكن الل ُياطبهم فيقوؿ{ :فهِمب حقخهٌنَ أوبٍبء
ىؤالء الذين كانوا يعيشوف يف ادلدينة ما قتلوا نبياً من األنبياء ّ

ب إليهم قتل األنبياء ألنػهم يػحبوف الذين قتلوا األنبياء يف األجياؿ السالفة.
اهلل} وإنػما نَ َس َ

أبُت يف اآلية الثالثة والثمانُت بعد ادلئة من سورة آؿ عمراف {انرٌه قبنٌا
يف سورة آؿ عمراف الداللة أوضح و َ
إنّ اهلل عَيِدَ إنٍنب أن ال وؤمه نسسٌل حخى ٌأحٍنب بقسببن حأكهوُ اننبز قم قد جبءكم زسمٌ مه قبهً ببنبٍنبث ًببنري قهخم

فهِمب قخهخمٌىم إن كنخم صبدقني} ما كاف ىناؾ من رسوؿ جاء قبل ُزلَ َّم ٍد صلى الل عليو وآلو ليهود ادلدينة

بُت ىؤالء وبُت أولئك الذين قتلوا الرسل مخسمئة سنة {قم قد
وإنػما للرسل السابقُت ،الروايات تقوؿ إ ّف َ

جبءكم زُسُمٌ مه قبهً ببنبٍنبث ًببنري قهخم فهِمب قخهخمٌىم} اخلطاب مع يهود ادلدينة {فهِمب قخهخمٌىم إن كنخم
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صبدقني} الروايات يف تفسَت الّبىاف ويف غَتهِ يف الكايف الشريف ويف غَتهِ صريػحة واضحة بينة.
الرواية ىنا ينقلها السيد ىاشم البحراين عن الكايف الشريف عن شيخنا ال ُكليٍت بسندهِ عن أبػي عبد الل
ِ
أصحابو ،اإلماـ قاؿ:
عليو السبلـ عن بعض

لعن الل القدرية لعن الل الخوارج  -والقدرية ىم بنو أمية  -لعن الل القدرية لعن الل الخوارج لعن الل
المرجئة  -ادلرجئة أولئك الذين قالوا بأف األقواـ الذين قُتِلوا يف اجلمل نرجئ أمرىم إىل الل ،يعٍت الذين
ُ
خرجوا بُغاة على أمَت ادلؤمنُت قالوا نػحن ال نػحكم عليهم شيئاً ،ىذه الكلمة اليت يرددىا الكثَت منهم ،تلك
َّأمةٌ قد خلت ،أف األمم ادلاضية األجياؿ ادلاضية تلك أمةٌ قد خلت لػها ما كسبت ولكم ما كسبتم ،ىؤالء
قلت :لعنت
المرجئة ،قالُ :
ىم ادلرجئة  -لعن الل القدرية لعن الل الخوارج لعن الل ُ
المرجئة لعن الل ُ

ىؤلء مرة مرة  -يعٍت لعنت القدرية واخلوارج مرة مرة  -ولعنت ىؤلء مرتين  -ادلرجئة ىؤالء الذين
يقولوف تلك أمةٌ قد خلت لػها ما كسبت ولكم ما كسبتم  -ولعنت ىؤلء مرتين ،قال إ ّن ىؤلء يقولون:

إن قَـتَـلَتنا مؤمنون  -ألنػهم يُرجئوف أمرىم إىل الل  -قال إ ّن ىؤلء يقولون :إن قَـتَـلَتنا مؤمنون فدماءنا
متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إ ّن الل حكى عن ٍ
قوم في ِ
كتابو{ :أن ال وؤمه نسسٌل حخى ٌأحٍنب بقسببن
حأكهُو اننبز قم قد جبءكم زسمٌ مه قبهً ببنبٍنبث ًببنري قُهخم فهِمب قخهخمٌىم إن كنخم صبدقني} قال :بين
القتل برضاىم ما فعلوا  -ألنػهم يػحبونػهم يُػحبوف أولئك
القاتلين والقائلين خمسمئة عام فألزمهم الل َ

ال َقتَلة ،وادلسافة فيما بينهم مخسمئة عاـ ،القضية ىي القضية ،اآلف الذين يُعادوف الشعائر احلسينية يُعادوف
احلسينيُت القضيةُ ىي القضية.
روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادؽ :إنـما أُنزلت ىذه اآلية {قم قد جبءكم زسمٌ مه قبهً ببنبٍنبث ًببنري قُهخم

فهِمب قخهخمٌىم إن كنخم صبدقني}  -ماذا تقوؿ الرواية؟  -وقد عُلِ َم أنهم قالوا ،وقد عُلِ َم أو وقد َعلِ َم أنهم

قالوا ِ
والل ما قتلنا ول َش ِهدنا  -اآلية تػخاطبهم :فلما قتلتموىم إف كنتم صادقُت  -ماذا قالوا اليهود؟ -
قالوا :والل ما قتلنا ول َش ِهدنا ،قال :وإنـما قيل لـهم ابرأوا من قَـتَـلَتِهم فأبوا  -ما عندىم الّباءة،

ػحب
ىي ىي نفس الشيء اآلف ادلوجود يف حياتنا ،ىناؾ من يُدافع عن قَػتَلة احلسُت ،ىناؾ من يُ ّ
القضية َ
ىي ىي  -وقد قالوا :والل ما قتلنا ول َش ِهدنا قال :وإنـما قيل لـهم ابرأوا من
قَػتَلة احلسُت ،القضية َ
قَـتَـلَتِهم فأبوا.

رواية أخرى عن إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو يسأؿ زلمد بن األرقط ،زلمد بن األرقط يقوؿ:
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قلت :نعم ،قال :فترون قَـتَلة الحسين بين
قال لـي :تنزل الكوفة  -يعٍت أنت تعيش يف الكوفة ُ -
أظهركم؟  -ىذا يف زماف اإلماـ الصادؽ يعٍت ما بقي واحد من قَػتَلة اإلماـ احلسُت يف زماف اإلماـ الصادؽ
قلت :نعم،
واإلماـ يسأؿ عن قَػتَلة احلسُت صلوات الل عليو ،رواية مهمة جداً  -قال لـي :تنزل الكوفة ُ

أيت منهم أحداً !!  -ألنػهم قد
علت فداك ما ر ُ
قلتُ :ج ُ
قال :فترون قَـتَلة الحسين بين أظهركم؟ قالُ :

ماتوا ما بقي منهم أحد  -قال :فإذاً أنت ل ترى القاتل إل من قتل أو من ولـي القتل  -فقط ترى بأف
الذي قتل احلسُت الذين باشروا العمل  -ألـم تسمع إلـى قول الل { :قم قد جبءكم زسمٌ مه قبهً ببنبٍنبث

ٍ ِ
بل الذين كان ُم َح َّمد بين أظهرىم ولـم يكن
ًببنري قُهخم فهِمب قخهخمٌىم إن كنخم صبدقني} ُّ
فأي رسول ق َ
فسموا قاتلين.
بينهم وبين عيسى رسول إنـما رضوا قتل أولئك ُ
ِ
ِ
ٍ
شخص
نطلب ثاراً من
يبُت ىذه احلقائقّ ،
ىذا الشعار يا لثارات احلسُت شعار ّ
يبُت ىذه الدالئل ،نػحن ال ُ
شخص ِ
ِ
ٍ
بعينو،
بعينو ،ىذا الشعار حُت يرفعوُ احلسينيوف فينادوف يا لِثارات احلسُت ىم ال يطلبوف ثاراً من

الذين قتلوا احلسُت ماتوا وولوا وانتهوا وانتقلوا إلػى اجلحيم ،القضية قضية حق وباطل ،القضية قضية ىدى
وضبلؿ ،حُت يرفع احلسينيوف ىذا الشعار إمنا يرفعوف الشعار بػحسب ىذه الدالالت وبػحسب ىذه
ادلضامُت اليت بينتها.
بػهذا القدر أكتفي يف ىذه احللقة الرابعة من حلقات ملف الشعائر احلسينية وغداً إف شاء الل احللقة
اخلامسة وىي احللقة األخَتة من حلقات ىذا ادللف.
ُخداـ احلسُت أسألكم الدعاء والزيارة ودعائي لكم بالتوفيق يف خدمة احلس ِ
ُت وآؿ احلسُت صلوات الل
وسبلمو عليهم أجػمعُت
يف أماف الل.
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احلهقت اخلبمست
انشعبئسُ احلُسٍنٍتُ يف أفقِ انٌاقع انعمهً
بسم الل الرحمن الرحيم
يا فاطمة قُومي إىل الطفوؼ
األرض تَبكي والسما واويبله
ُ

السيوؼ
َىذا ُح ٌ
سُت طُ َ
عمةُ ُ
سُت يف الدما واويبله
ىذا ُح ٌ

سبلـ عليكم أيها احلسينيوف بُت أيديكم ملف الشعائر احلسينية احللقة اخلامسة وىي األخَتة.
ٌ
كاف من ادلفًتض أف تكوف ىذه احللقة قبل ىذا الوقت ولكن لعارض صحي أل َّػم بػي تأخرت بعض الشيء،
ملف الشعائر احلسينية أشَتُ إىل نقطتُت:
ع بػموضوع حلقة ىذا اليوـ وىي احللقة األخيػرة من ّ
قبل أف أشر َ
النقطة األولى :بشكل سريع أُذَ ّك ُر بالعناوين التػي عنونت بػها احللقات ادلاضية:

احللقة األوىل من حلقات ىذا ادللف عنونتها بػ ػ الشعائر الحسينية في األفق اإلنساني.
واحللقة الثانية عنونتها بػ ػ الشعائر الحسينية في األفق الفقهي والفتوائي.
واحللقة الثالثة عنونتها بػ ػ الشعائر الحسينية في أفق ثقافة وفكر أىل البيت صلوات الل وسالمو عليهم

أجـمعيـن ،وأعنػي بذلك أحاديثهم الشريفة.
احللقة الرابعةُ عنونتها بػ ػ الشعائر الحسينية في أفق مضامين شعار الحسينيين يالثارات الحسين.
واحللقة اخلامسة اليت بُت أيدينا عنوانػها :الشعائر الحسينية في أفق الواقع العملي.

أردت اإلشارة إليها قبل الشروع يف موضوع احللقة.
ىذه النقطة األوىل اليت ُ

مر من احللقات ادلاضية من
ثت عنوُ فيما َّ
النقطةُ الثانيةُ :
أوجز ادلوقف الشرعي والذي تػح ّد ُ
أردت أف َ
حلقات ىذا الّبنامج ،الشعائر احلسينية يُر ُاد منها:
ات من قريب ومن بعيد ،ادلطلقة وادلخصوصةَ ،مشياً على األقداـ أو باستعماؿ أيَّة وسيلة من وسائل
الزيار ُ
أي حاؿ يف كل زماف يف كل مكاف ،أوالً.
النقل ،يف حاؿ اخلوؼ ويف حاؿ عدـ اخلوؼ ،الزيار ُ
ات على ّ
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ػجالس احلسينية اليت يُػحيا فيها ذكر احلسُت وآؿ احلسُت.
وثانياً :ادل ُ

وثالثاُ :البكاءُ على سيد الشهداء بل والتباكي على سيد الشهداء.
لعن
وكل ما ُ
ذكر احلسُت عند شرب ادلاء و ُ
يقع تػحت عنواف إحياء أمر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليوُ ،
يقع يف إحياء ىذه األمور من إنفاؽ ومن إطعاـ ومن
الذين منعوا ادلاء عنو وعن عيالو ،كل ما ُ
لعن َ
قاتلو و ُ
بُت يف كلمات أىل البيت ورواياتػهم ولذلك ال
اضح ّ ٌ
سقي إلػى غَت ذلك من األمور ادلختلفة كل ىذا و ٌ
الكبلـ يف أحد مصاديق أو يف
يقع
ُ
ػحتاج ىذا األمر إلػى وقوؼ كي نتبُت ادلوقف الشرعي منو ،وإنػما ُ
ي ُ
مػجموعة من مصاديق الشعائر احلسينية وىي ادلمارسات اجلماىَتية ،ادلواكب احلسينية ،مواكب اللطم،
الزنػجيل ،التطبَت ،وما يقع يف سلسلة ىذه ادلمارسات ،ىذه ادلمارسات بكل أشكالػها :لطماً ،زنػجيبلً،
تطبَتاً ،وغَت ذلك.
ػحرمها ويف
إذا أردنا أف ننظر إليها يف أصل التشريع فإننا ال ن ُ
ػملك دليبلً ي ُ
ػمنع منها أو يذمها فضبلً عن أف يُ ّ
حاؿ عدـ ورود ادلنع فإف ادلوقف الشرعي ىو اإلباحة ،ىو احللية لعدـ ورود مانع شرعي يف ذلك ،وال
ػمنع من ىذه ادلمارسات ،ىذا يف األفق األوؿ.
عي بورود منع ي ُ
يستطيع أحد أف ي ّد َ
مظاىر إلظهار احلزف
أما يف األفق الثاين ،إذا ذىبنا للحديث عن نية الذين يػُمارسوف ىذه ادلمارسات وىي
ٌ
واجلزع واألسف والػهلع على سيد الشهداء وما جرى عليو صلوات الل وسبلمو عليو فإنػها يف ىذا األفق تقع
يف دائرة األعماؿ ادلندوبة وادلستحبّة ،إذ َّ
استحباب اجلزع
أف من الثابت قطعاً يف نصوص األئمة ادلعصومُت
ُ
ايات عن
تصوُر يف صورة واحدة وما رسػمت لنا الرو ُ
على احلسُت وبنحو مؤّكد وبنحو ُمش ّدد ،واجلزعُ ال يُ ّ
ػختلف التعبَتُ عن
أىل البيت كيف يكو ُف اجلزع ألف القضيةَ مردىا إىل العُرؼ ومردىا إىل الشخص ،وي ُ
عرؼ ُمػحبػي
العرؼ الشيعي،
اجلزع من مػجتمع إىل مػجتمع ومن شخص إىل شخص،
العرؼ احلسينػيُ ،
ُ
ُ
ػمارسات إلظهار احلزف واجلزع ،وإذا ش ّذ أحد فبل
يقطع بقطع اليقُت أف ىذه ادلمارسات ىي م
ٌ
أىل البيت ُ
قيمة لشذوذ من يشذ يف قوؿ أو رأي ،األ َُّمة الشيعية ب ُكلّها يف عُرفها احلسينػي ترى أف ىذه ادلمارسات ىي
مستحب مؤكد يف نصوص أىل البيت فإف ىذه
إظهار للحزف واجلزع على احلسُت ،وبػما أف اجلزع
ٌّ
ٌ
مصاديق لػهذا اجلزع فهي مستحبَّةٌ مندوبةٌ مؤكدة ،ىذا يف األفق الثاين.
ادلمارسات ىي
ُ
يستطيع أح ٌد أف يُنكر ىذين احلقيقتُت :احلقيقة األوىل استحباب اجلزع
يف األفق الثالث ،ويف األفق الثاين ال
ُ
وبنحو مؤكد يف كلمات أىل البيت ،من أراد أف يُنكر ىذه احلقيقة فإما أف يكوف ليس شيعياً وإما أف يكوف
جاىبلً بػما قالوُ أىل البيت ،ألف النصوص عن ادلعصومُت واضحةٌ ،صريػحةٌ ،صحيحةٌ ،بيّنةٌ ،تؤّك ُد على
شيعي أف يُنكر ىذا
يستطيع
كد على احلزف على سيد الشهداء ،فهذه احلقيقةُ ال
اجلزع ،تؤ ُ
ٌ
ُ
متدين حسين ٌػي ٌ
إظهار
األمر ،وال يستطيع أح ٌد أف يُنكر ىذا العُرؼ أيضاً ،العرؼ الشيعي قائم على أف ىذه ادلمارسات ٌ
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س يف أي مناسبة أخرى ،ليست ىي من مػمارسات ادلواليد ،وال
للجزع على احلسُت ،ولذلك فهي ال تُ َ
ػمار ُ

ػمارسات حسينية ،ىذه مشاعر وشعائر وطقوس
من مػمارسات ادلناسبات الوطنية أو السياسية ،ىذه م
ٌ
إظهار
ػجمع شيعةُ أىل البيت بقضهم وقضيضهم يف كل بقاع األرض على أف ىذه ادلمارسات ٌ
ومراسيم يُ ُ
للجزع ولؤلسف وللحزف وللتذكَت بأمر سيد الشهداء يف كل عاـ من األعواـ ويف كل صقع من األصقاع،
يقطع بقطع اليقُت َّ
أف ىذه
إذا ش ّذ شاذٌ فهل يؤخ ُذ بقوؿ الشاذ يف مواجهة ىذا العُرؼ الواسع ادلتسع الذي ُ
ادلمارسات ىي إلظهار اجلزع على احلسُت ،فهناؾ حقيقتاف:
ػمكن ألحد أف يُنكرىا.
احلقيقة األوىل استحباب اجلزع وال ي ُ
إظهار للجزع على احلسُت.
واحلقيقةُ الثانية ىي قاطعية العرؼ الشيعي احلسينػي بأف ىذه ادلمارسات ىي ٌ
نصف يف الوسط الشيعي أف يُنكر ىاتُت احلقيقتُت؟! اللّ ُه ّم إال أف يكوف ُمعانداً أو أر َاد أف
فهل
يستطيع ُم ٌ
ُ
نتحدث يف الوسط احلسينػي يف الدائرة الشيعية
اجع إليو ،نػحن
ُ
أمر ر ٌ
يكوف خار َج الدائرة الشيعية فذلك ٌ
ثابت يف الدائرة الشيعية احلسينية أف يُنكر ىاتُت احلقيقتُت:
احلسينية ،ال يػمكن ألحد وىو ي ّدعي أنَّو ٌ
احلقيقة األوىل استحباب اجلزع استحباب مؤكد يف كلمات ادلعصومُت ،واحلقيقة الثانية إمجاعُ العرؼ الشيعي
وإظهار للحزف واألسف والػهلع على احلسُت صلوات الل
إظهار للجزع
ٌ
احلسينية على أف ىذه ادلمارسات ٌ
وسبلمو عليو.
يف األفق الثالث قد ينتقل الكبلـ إىل عبلقة ىذه ادلمارسات بػما حولػها من اجملتمعات البشرية أو ما تًتكوُ
ذىب من العلماء أمثاؿ الشيخ
من تأثَتات إيػجاباً أو سلباً ،يف ىذا األفق يػمكن أف تػختلف اآلراء ،ولذا َ
معُت ،لتصور كاف
عبد الل ادلامقاين إىل وجوبػها وجوباً كفائياً ،إىل وجوب الشعائر احلسينية لظرؼ زماين ّ
يػحملوُ بأف ىناؾ من يريد اإلساءةَ أو يريد القضاء على ىذه ادلراسم وبالتايل يتسلّ ُل للقضاء على عقيدة
التأكيد عليها من قبل
أىل البيت ،ألف ىذه الشعائر احلسينية تُػمثّل اخلط الدفاعي األوؿ ،ومن ىنا يأيت
ُ
علمائنا وفقهائنا ومراجعنا ،ىذه الشعائر احلسينية تػُمثّل اخلط الدفاعي األوؿ ،ولو ُسػمح للذي يريد أف
يضرب ىذه الشعائر فإنو ال يكتفي بذلك ،والتجارب شاىدة على ذلك ،التجارب التأريػخية القريبة
أوؿ شيء يبدءوف بو التطبَت ثػم شيئاً فشيئاً حتػى يصل األمر إىل جوىر العقيدة الشيعية ،الشعائر
والبعيدةُ ،
وسياج يػحمي التشيع أوالً ،ويػحمي الشيعة ثانياً.
ط دفاعية
احلسينية خطو ٌ
ٌ
أي
وىناؾ من العلماء من يرى خصوصاً يف وقتنا احلاضر أف ىذه ادلمارسات قد تُسيءُ إىل ادلذىب ،وىذا ر ٌ
يقع يف األفق الثالث ،األفق الثالث الذي يػمكن أف يقع فيو االختبلؼ يف ىذه
يػمكن أف يُناقش ولكنو ُ
األفق الثاين وىو حينما تكوف نوايا ادلمارسُت
القضية ،فهناؾ األفق األوؿ يف أصل القضية وىو اإلباحة ،و ُ
بػهذه ادلشاعر ولػهذه الشعائر ،حينما تكوف النية إلظهار اجلزع واحلزف واألسف على احلسُت صلوات الل
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ستقع يف دائرة ادلندوبات وادلستحبات ادلؤكدة ،يف األفق الثالث يػمكن أف يقع
وسبلمو عليو فإنػها
ُ
مر احلديث عنها يف احللقة الثانية ويف احللقة الثالثة من
االختبلؼ ،ىذه اخلبلصةُ الفقهيةُ احلديثيةُ اليت َّ
حلقات ىذا ادللف بػهذا أُمتُ الكبلـ يف النقطتُت اللتُت أردت اإلشارة إليهما قبل أف أتناوؿ موضوع احللقة
لػهذا اليوـ.
عنوا ُف ىذه احللقة وىي احللقة اخلامسةُ واألخَتةُ يف نفس الوقت من حلقات ملف الشعائر احلسينية:

ندور حولوُ ،وبعبارة دقيقة نقطة البداية والنهاية
الشعائر الحسينيةُ في أفق الواقع العملي ،ادلر ُ
كز الذي ُ
سم أنفسنا بأننا علويوف ،فاطميوف ،حسنيوف،
ػحن
َ
ػحن شيعة أىل البيت ،ن ُ
بالنسبة إلينا ،ن ُ
الذين نَ ُ

ػحن أشياعُ ُزلَ َّمد وآؿ ُزلَمد صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت ،نقطة البداية
ُحسينيوف ،مهدويوف ،ن ُ
إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ،احلُ ّجة بن احلسن العسكري.
والنهاية بالنسبة إلينا ىيُ :
يقبل اآلخروف منا ما نعتقد بو ىم أحر ٌار فيما
ىذه عقيدتنا ،يػختلف اآلخروف ىم أحر ٌار يف ذلك ،ال ُ
احلجة بن احلسن
ػحن أحر ٌار فيما نعتقد ،عقيدتنا يف إماـ زماننا ويف إماـ كل زماف ،عقيدتنا يف ّ
يعتقدوف ،ون ُ
أف إسبلمنا ال يُقبَ ُل إال بإمضائو ،وأف إيػماننا ال يكوف حقيقياً إال بقبولو صلوات الل وسبلمو عليو ،و َّ
أف
التوفيق ال يأيت
التوفيق الذي ىو خَتُ رفيق يف طريق اإلنساف يف طريقو الذي يقودهُ إىل العاقبة احلُسٌت ،وإف
َ
َ
النقص يف
إال من بابو وبرضاه وتػحت نظره ورعايتو ،وأف أعمالنا ال تُقبَ ُل إال بقبولو لػهذه األعماؿ ،وأف
َ
يقود إىل
أعمالنا والنقص يف عقيدتنا ال
ادلوت الذي ُ
يكتمل إال بإكماؿ منو صلوات الل وسبلمو عليو ،وأ ّف َ
ُ
ننجو منو إال بأمر منو صلوات الل وسبلمو عليو،
الرضواف ال يكو ُف إال بػحضوره وببشارتو لنا ،وأف الّبز َخ لن َ
العبور على الصراط ادلمدود على جهنم ولن
وأننا لن ننجو من مواقف يوـ القيامة وأىوالػها ولن نستطيع َ
تُفتح لنا أبواب اجلناف إال بشفاعتو ،وكل شيعة يف أعناقهم عه ٌد ،وىذا العهد عه ٌد موصوؿ بإماـ زمانػهم
إماـ زماننا ،والعهود يف أعناقنا لو
صلوات الل وسبلمو عليو ،كل ذلك وغَتهُ مدارهُ ّ
احلجة بن احلسن ،فهو ُ
صلوات الل وسبلمو عليو.
ولذلك ُ
قلت قبل قليل بأف نقطة البداية والنهاية ىي إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ،مدار أمورنا حولوُ
عجب يف ذلك ،إذا كاف القرآف يدور حولوُ حيثما دار ،أما قالػها خامتُ األنبياءَّ :
يدور
وبيده ،وما
ٌ
أف احل َّق ُ
مع علي حيثما دار ،و َّ
علي حيثما دار ،وىل إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو إال
يدور َ
أف ال ُقرآ َف ُ
مع ّ
َ ّ
نعتقد بأف ما ألولػهم ىو آلخرىم،
علي ،عقيدتنا ىكذا يف أئمتنا :أننا ُ
عليُ ،
ُ
علي ،وحقيقةُ ّ
ومهجة ّ
نفس ّ
وبأف ما آلخرىم ىو ألولػهم صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت ،واحداً واحداً ،نػجماً نػجماً ،وكوكباً كوكباً،
ط عقائدنا وحقائقنا
يدور معو حيثما دار فكيف ال تدور أرواحنا وقلوبنا ،وكيف ال تُنا ُ
فإذا كا َف ال ُقرآ ُف ُ
يد أف أصل؟!
أي باب أر ُ
وديننا وأعمالناَ ،
تدور معوُ حيثما دار ،ىو نقطةُ البداية والنهاية ،إىل ّ
كيف ال ُ
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األوؿ واألخَت إذا ُكنّا شيعةً كما
يد أف أصل إىل ىذه احلقيقة بأف مدار ديننا ىو إماـ زماننا ،وتكليفنا ُ
أر ُ
األوؿ واألخَت ىو
علويُت،
ديُت،
فاطميُتَ ،حسنيُتُ ،حسينيُت ،مهدويُت ،تكليفنا ُ
َ
َ
ن ّدعي ،إذا ُكنّا ُزلَ َّم َ
التمهيد لظهوره صلوات الل وسبلمو عليو ،وأوؿ خطوة يف التمهيد لظهوره ىو إحياءُ أمره ،ىو إعبلءُ ذكره
ُ
نصل إىل إحياء أمره ،البوابة إحياءُ أمر احلسُت ،ىم ىكذا أخّبونا،
الشريف ،البوابة اليت ندخل منها كي َ
ػحن ىم يرشدونا
أئمتنا ىم أرشدونا،
ُ
التمهيد إلماـ زماننا خطوتوُ األوىل إحياءُ أمره ،وإحياءُ أمره ال نقًتحوُ ن ُ
إىل ذلك ،إحياءُ أمر احلسُت ىو إحياءُ أمره صلوات الل وسبلمو عليو ،وما الشعائر احلسينية إال الساحةُ
أمر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو ،الشعائر احلسينية ىي البوابة والساحةُ والفناءُ
والفناءُ الذي يُػحيػا فيو ُ
تتحقق معاين الوفاء ،ومعاين
أمر احلسُت والذي ىو إحياءٌ ألمر إماـ زماننا ،وىنا
ُ
الذي من خبللو نُػحيي َ
األداء للتكليف الشرعي.
القضية أبعد من األمور ادلستحبّة ومن األمور ادلندوبة ومن العادات اليت يعتادىا اإلنساف وال يستطيع أف
نستطيع من خبللػها
يًتكها ،القضية أعمق من كل ذلك ،الشعائر احلسينية ىي البوابةُ ،الساحة والفناء الذي
ُ
عقائدي قبل أف يكوف تكليفاً فقهياً ،التكليف
تكليف
حي أمر إماـ زماننا ،وإحياءُ أمر إماـ زماننا
ٌ
ٌ
أف نػُ ّ
العقائدي أعلى رتبةً بكثَت من التكليف الفقهي ،التكاليف الفقهية والتكاليف الشرعية ىي أقل رتبةً من
التكاليف العقائدية ،وىذا واضح فالعقائد أصوؿ والفقو فروع ،وأحكاـ الفقو فروع ،واألصوؿ أعلى رتبةً من
عقائدي قبل أف يكوف تكليفاً فقهياً ،ىو
تكليف
الفروع ،إحياءُ أمر إماـ زماننا
ٌ
ٌ
فقهي أيضاً ولكنوُ
ٌ
تكليف ٌ
تكليف عقائدي ،شعائر احلسُت ىي الساحةُ والفناءُ الذي يقودنا ألداء ىذه الوظيفة
يف رتبتو األوىل
ٌ
اضح
األمر و ٌ
العقائدية ،وألداء ىذا التكليف العقائدي ،إحياءُ أمر إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ،و ُ
كيف يكوف؟
جداً،
ُ
التمهيد إلماـ زماننا ىو إحياءُ أمر إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليوَ ،
إماـ زماننا أف يُػح ّق َقها يف ادلػجتمع اإلنساين ،إماـ
يكو ُف من سنخ ادلشروع ومن سنخ األىداؼ اليت ير ُ
يد ُ
زماننا مشروعوُ وأىدافوُ وبرنامػجوُ ىو يف الػمجتمع اإلنساين ىو للناس ،وبُت الناس ،والشعائر احلسينيةُ ىي
يؤسس للقواعد اجلماىَتية الواسعة إلحياء أمر إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو،
الفناء األرحب الذي
ُ
الشعائر احلسينية ،ادلواكب احلسينية ىذه الزيارة األربعينية اليت نشهدىا يف ىذه السنة ويف كل سنة ىي
اعد إماـ زماننا صلوات
أوضح مصاديق القواعد اجلماىَتية الواسعة ،وىي ادلادةُ والعجينةُ اليت تتشكل منها قو ُ
ُ
يرفع ىذا الشعار:
الل وسبلمو عليو ،لبديهة واضحة ُ
إماـ زماننا ُ
ػمثل ُخبلصة الّبنامج
يا لثارات احلُسُت ،ىذا الشعار الذي ُميثّ ُل روح الّبنامج ادلهدوي ،ىذا الشعار الذي ي ُ
وتندفع بكل أحاسيسها
ػجد إماـ زماننا األ َُّمةَ والقاعدة اجلماىَتية اليت ستتفاعل وتأثػَُّر
أين ي ُ
ُ
ادلهدويَ ،
أفضل من ساحة الشعائر احلسينية ،ومن
ووجدانػها مع ىذا الشعار؟! قطعاً لن يػجد ساحةً وال جػماعةً
َ
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وحيث
اإلحساس احلسين ُػي يف أعلى قمتو،
حيث
ُ
وخ َد َمة احلسُت ،ومواكب احلسُتُ ،
ساحة زوار احلسُتَ ،
ُ
الوجداف احلسين ُػي يفور فوراناً،
ُ
وحيث ادلشاعر احلسينية ُ
تكاد أف تكوف بركاناً ثائراً فائراً ،ىذا الشعار موطنوُ
كل ما عندىم يف سبيل
األصلي ومػحلوُ األصلي أولئك الذين يعتنقو َف ويعتقدوف ويُػمارسو َف ويبذلو َف َّ
ػحتاج إلػى تفكَت كثَت،
استمرار ىذه ادلسَتة ،ادلسَتة احلسينية التػي تتجلى يف الشعائر احلسينية ،والقضيةُ ال ت ُ
ػحمل مشروعاً بو يػمؤل
ُ
ػحمل مشروعاً ذا مواصفات استثنائية ،فإنو ي ُ
إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ي ُ
ػحمل ىذا
األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ،ىل َ
َ
ىناؾ من مشروع َ
عّب تأريخ اإلنسانية ي ُ
ػحمل ىذا الّبنامج؟
ػحمل ىذا الػهدؼ ،وي ُ
ادلخطط ،وي ُ
يػمؤلُ األرض قسطاً وعدالً ،واإلماـ صلوات الل وسبلمو عليو سيمؤل األرض قسطاً وعدالً ليس يف اجلانب
القانوين والتشريعي فقط ،حتػى يف اجلانب التكوينػي ،ستكوف ىناؾ عدالةٌ يف توزيع ادلياه ،الصحارى
واألراضي اليت ليس فيها من مياه تكويناً سيُػ َف ّج ُر فيها اإلماـ ادلياه ،ستكوف العدالة بكل معانيها يف بُعدىا
احلديث ىنا عن مشروع إماـ
ليس
ُ
التشريعي ويف بُعدىا التكوينػي ،يف بُعدىا ادلادي ويف بُعدىا ادلعنوي ،و َ
أدخل يف تفاصيل ىذه ادلطالب ،لكن خبلصة القوؿ:
زماننا حىت َ
يد أف يبنػي عادلاً استثنائياً عال ٌػم يسودهُ العدؿ،
ػحمل مشروعاً استثنائياً ،وأىدافاً استثنائية ،ألنوُ ير ُ
ُ
إماـ زماننا ي ُ
تطمئن فيو القلوب {ٌعبدًوين ال ٌُشسكٌنَ بً
يسودهُ األمن ،تسودهُ الرمحةُ والرأفة ،ويسودهُ السبلـ ،عالػ ٌم
ُ

اخلوؼ من السلطاف
شرؾ بو شيئاً وىاجسها اخلوؼ،
شٍئبً} متػى تستطيع ىذه القلوب أف تعبد الل وال تُ ُ
ُ
اخلوؼ من
اخلوؼ من الفقر والفاقة،
اخلوؼ من الذي يُػخالفها يف الرأي أف يتعرض لػها بالسوء،
الظالػم،
ُ
ُ
ُ
اخلوؼ من األمراض الفتاكة واألوبئة،
يعلم اإلنساف ماذا يػحمل يف طيات أيامو ولياليو،
ُ
ادلستقبل الذي ال ُ
يدفع ىذا اخلوؼ عن الناس تشريعاً وتكويناً لن تتحقق العبادةُ احلقيقيةُ يف
ُ
اخلوؼ ،ما لػم يكن ىناؾ بر ٌ
نامج ُ

استثنائي بكل ادلقاييس ،ىذا ىو
اجملتمع البشري بػهذا الوصف {ٌعبدًوين ال ٌُشسكٌنَ بً شٍئبً} برنام ٌج
ٌ
الّبنامج ادلهدوي.
ػحتاج إىل قاعدة
ومن الطبيعي إذا كاف
ػحتاج إىل قاعدة جػماىَتية استثنائية ،ي ُ
الّبنامج استثنائياً فهو ي ُ
ُ
ػحن بػحاجة إىل مادة استثنائية،
جػماىَتية يكوف نسيجها نسيجاً استثنائياً،
َ
فكيف يتكو ُف ىذا النسيج؟ ن ُ
العشق احلسينػي ،ىي ىذه
تصنع ىذا النسيج ،ادلادة االستثنائية ىو ىذا:
ُ
ىذه ادلادة االستثنائية ىي اليت ُ
العشق احلسينػي ،الفطرةُ احلسينية،
ادلودةُ احلسينية ،احلُب احلسينػي،
العبلقة احلسينية ،سػمي ما شئتّ ،
ُ
وبُت ُحسينهم،
ك لن تُ َ
ياـ احلسيٍتَ ،ع ّّب ما شئت من التعابَت فإنّ َ
بُت احلُسينيُت َ
درؾ احلقيقة ،ىناؾ شيءٌ َ
ال َػه ُ
63

ُّ
الحسينية
ملف الشعائر ُ

ح5

يب ،ىذا السر العجيب الغريب ىو ىذا الذي
سر
ط األلفا ُ
ىناؾ شيءٌ ال تُػحي ُ
عجيب غر ٌ
ٌ
ظ بو ،ىناؾ ٌ
استثنائي بػهذه
نامج
ينسج ىذا النسيج ،ىو ىذا الذي يكو ُف سبباً يف صناعة ىذا النسيج االستثنائي ،بر ٌ
ُ
ٌ
األبعاد الواسعة بػحاجة إىل قلوب ،ىذه القلوب يػمؤلىا اإليػماف ،وكيف تػمتلئ القلوب باإليػماف؟
ب ادلعنػى :الل
اإليػما ُف ما ىو؟ اإليػما ُف :خلطةٌ عجيبةٌ ،عجينةٌ ال يػمكن أف تُوصف لكننػي يػمكن أف أُقَػّر َ
خلق يف اإلنساف قُدرًة ىي سر ىذا اإلنساف ،ىذه القدرةُ ىي قوة اخلياؿ التػي يػمتلكها
سبحانو وتعالػى َ
اإلنساف ،قدرة اخلياؿ ،وقوة اخلياؿ التػي يػمتلكها اإلنساف ىي األعجوبة يف خلق ىذا اإلنساف ،ليس
أقرب ادلعنػى يف عجينة اإليػماف ويف
الكبلـ ىنا يف احلديث عن عجائب ىذا اإلنساف ،وإنػما ُ
أردت أف َ
يعمل من دوف
خلطة اإليػمافَ ،
العقل ُ
عقل اإلنساف ال يػمكن أف نتصور أف َ
وىناؾ عوامل اإلدراؾ البشريُ ،
العقل،
االستفادة من مادة اخلياؿ ،و َ
كذلك الوجدا ُف ال ي ُ
ػمكن أف يعمل من دوف االستعانة بػمادة اخلياؿُ ،
اس ،الفطرةُ ،كل ىذه العوامل ،كل ىذه القدرات تستعي ُػن بػمادة اخلياؿ ،اإليػما ُف ىو عجينةٌ
الوجدا ُف ،احلو ُ
وخلطةٌ فيها شيءٌ من عقل ،وفيها شيءٌ من وجداف ،وفيها شيءٌ من فطرة ،وفيها شيءٌ من إحساس ،وفيها
الفاعل
ط ،وىو
ط
شيءٌ من خياؿ،
كل ىذه ادلعانػي ىو الوجداف ،الوجدا ُف ىو الراب ُ
العامل الذي يرب ُ
وينسج َّ
ُ
ُ
ُ
الذي إذا ما اجتمعت ىذه العوامل تولّدت عندنا خلطةٌ عجيبة أسػمها اإليػماف والتػي إذا ما نَػ َقت ونَػ َقت
فإنػها ستكوف البصَتة.
البصَتة :ىي حالةُ النقاء ،وحالةُ الصفاء ،وحالةُ السمو يف ىذه اخللطة ادلعنوية العجيبة ،اإليػما ُف يف حقيقتو
اخلياؿ يف بُعده اإليػجايب ال يف بُعده
العقل والفطرةُ و
تصل إليو احلواس وتُدركوُ احلواس ،و ُ
ُ
اإلحساس ،ما ُ
ىو ُ
الوىم ىو الذي
ػمكن لئلنساف أف يستعملوُ سلباً وي ُ
السليب ،اخلياؿ ي ُ
ػمكن لئلنساف أف يستعملوُ إيػجاباًُ ،
اخلياؿ يػمكن أف يكوف موجباً ويػمكن أف يكوف سالباً ،اإليػما ُف
يػمكن أف يستعمل بنحو سلبػي دائماً ،أما ُ
الفاعل يف وجود ىذا النسيج ،الشعائر
ىو اخللطة العجيبةُ من كل ىذه ادلعانػي والوجدا ُف ىو العامل و ُ
ادلطبخ احلقيقي ألف تتحقق معانػي
أفضل مصدر للشحن العاطفي وللشحن الوجدانػي ،وىي
احلسينيةُ ىي
ُ
ُ
اإليػماف يف جوىا ومعاين االرتباط بأىل بيت العصمة صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت.
الشعائر احلسينيةُ يف أفق الواقع العملي ،ىؤالء
أذىب بعيداً من الواقع العملي وعنوا ُف ىذه احللقة:
أنا ال
ُ
ُ
الذين يػخرجوف مشياً على أقدامهم من أقصى مناطق اجلنوب يف العراؽ وحتػى من البلداف الػمجاورة وىم ال
يػحملوف شيئاً معهم ،يف طريق مسافتوُ وبُعدهُ مئات من الكيلومًتات ،ىؤالء الذين يػخرجوف وملؤىم
ب حلُسُت وآؿ ُحسُت ويػخرجوف من البصرة إىل
النشاط ،وملؤىم الزىو ،وملؤىم الشوؽ ،وملؤىم احلُ ّ
تقع يف طريق ىؤالء الزوار
أىل ىذه ادلدف اليت ُ
الناصرية إىل السماوة إىل كرببلء ،ومن مدينة إىل مدينة ،و ُ
ضيوؼ يف العالػم بػهذا الوصف؟!
أىل ال ُقرى ىم ينتظروف ضيوفاً ال يعرفونػهم باألسػماء ،ىل ىناؾ
ٌ
و ُ
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ال يعرفوف أسػمائهم ،ال يعرفوف صورىم ،وال يعرفوف كم ىم ،ال يعرفوف عددىم ،يُهيئوف بيوتػهم على أحسن

ما يتمكنوف وملؤىم الفرح واحلماس ينتظروف ىؤالء الزوار ويتسابقوف على إدخالػهم إىل بيوتػهم ،يُعدوف لػهم
أحسن ما يػمكن أف يُعدوه ،ومنهم من يهيئ ذلك قبل أشهر ،يهيء ادلؤونة لػهؤالء الزوار قبل أشهر ،ومنهم
من يقًتض ادلاؿ وىو ال يػملك ادلاؿ لعيالو ،يػخدموف ىؤالء الزوار وىم ال يعرفونػهم ،ال يعرفوف أنسابػهم،
وال أحسابػهم ،وال ُمدنػهم ،وما كانوا قد التقوا بػهم يف يوـ من األياـ ،وال يعلموف ىل أف الزائرين الذين
أي نوع من أنواع الشهادات،
سيدخلوف إىل بيوتػهم صغاراً ،كباراً ،يػحملوف شهادات معينة ،ال يػحملوف َّ
رجاؿ مع
رجاؿ لوحدىمٌ ،
احلرفيُت ،من أي ادلوظفُت ،من أي االختصاصات ،ال يعلموف بذلكٌ ،
من أي َ
النساء ،معهم أطفاؿ ،ليس معهم أطفاؿ ،ىم ال يعرفوف شيئاً ،ىم يعرفوف شيئاً واحداً ىناؾ جػموعٌ
حسينيةٌ قادمة يػخدمونػهم بأعينهم وبأموالػهم وبكل ما يػملكوف وىم يف حاؿ فرح وسرور يف ذلك ،ولو
سألت أحداً من ىؤالء الناس :دلا تفعل ذلك؟!
كل ما عندي ىو للحسُت ،وبأننا لو أعطينا ُك َّل شيء للحسُت يف حياتنا فهو قليل،
سيتحدث ويقوؿ :بأف َّ
ومع ذلك ىو عال ٌػم بأف ىذه العبارات ال تتحدث عن احلقيقة ،وقد أكو ُف أنا أو غَتي أكثر قدرةً على
ػحمل معاف أكثر من
التعبَت ولربػما أصوغ العبارات فأعّب عن ىذه احلالة بعبارات وبأسلوب من الكبلـ ي ُ
ادلعاين التػي قالػها ىؤالء ومع ذلك فإننا ال نتحدث عن احلقيقة ،وإنػما نتحدث يف جوانبها وعن جوانبها،
القضية أعمق من أف يستطيع أولئك الذين فتحوا أبواب بيوتػهم وأنفقوا أموالػهم وسهروا على راحة ىؤالء
صيب كبد احلقيقة بألفاظو وكلماتو ،دلاذا؟
الزائرين وال أنا وال غَتي وال أي شخص آخر يستطيع أف يُ َ
ألف القضية أوسع منػي ومنهم ،ألف القضية أوسع من اللغة نفسها ،القضية واسعةٌ فتقوؿ :دلاذا ىي واسعة؟
يستطيع أح ٌد أف
ألف احلسُت واسع ،والقضية مرتبطةٌ بواسع مػحيط ،القضيةُ واسعةٌ بسعة احلسيػن فهل
ُ
يُػحيط بسعة احلسُت؟!
لذلك تبقى القضية قضية يُدركها الوجداف ،تُدركها البصائر ،وىذه ادلعاين ال يتحسسها غَتُ احلسينيُت،
الذين من الشيعة آبائهم شيعة ،أمهاتػهم شيعة ،وعاشوا يف مػجتمع شيعي ما لػم يتذوقوا
حتػى أولئك َ
فيدخل
شموا العطر احلسينػي
الشراب احلسينػي الطهور ،ما لػم تشتعل اجلذوة احلسينية يف قلوبػهم ،ما لػم يَ ُ
ُ
كل خلية من خبليا أبدانػهم ،ما لَػم يتطيّبوا بطيب احلسُت ،وما لػم
يف خياشيمهم وينف ُذ إىل رئاتػهم وإىل ّ
تّبد أبداً ،نبينا
النار احلسينيةُ يف قلوبػهم تلك احلرارةُ واللوعةُ التػي يقوؿ عنها رسوؿ الل بأنػها ال ُ
ّ
تتسج ُر ُ
تّبد أبداً،
األعظم ىو يػخّبنا عن ذلك ،بأف للحسُت حرارة ،ىناؾ حرارة يف قلوب ادلؤمنُت ،ىذه احلرارة ال ُ
ىذه ادلعاين ال يتحسسها إال أولئك الذين توقدت اجلذوة احلسينية يف قلوبػهم ويف أفئدتػهم ويف أكبادىم
حديث ىنا
النسيج اإليػمانػي ،اإليػماف احلسينػي ادلهدوي،
ٌ
وبُت ذلواتػهم ،وذلك ىو السر الذي يتكو ُف منوُ
ُ
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وحديث عن إحياء أمر مهدوي ،يف ىذا الفناء احلسينػي
وحديث عن تػمهيد مهدوي،
عن إماـ زماننا،
ٌ
ٌ
حيث الشعائر احلسينية اليت ىي أقوى مصدر للشحن ،للشحن العاطفي ،وللشحن
األرحب األطهرُ ،
الوجداين لػهذه القلوب احلسينية.
كل ما يػملكوف ،يُنفقوف ذلك من
مػجموعةٌ من األطباء يف وسط الصحراء ينصبوف خيامهم ويػحملوف َّ
جيوبػهم ال دفعتهم حكومة وال دفعهم أحد ،وال ينتموف إىل حزب سياسي أو ُمنظمة سياسية دفعتهم
ألجل شعارات سياسية وألجل دعاية سياسية انتخابية ،يًتكوف بيوتػهم ومػحاؿ وظائفهم وينصبوف اخلياـ
ألجل الرعاية الطبية لزوار احلسُت ،يُعاجلو َف ىؤالء الزوار ومن لػم يكن مريضاً منهم فإنػهم يسعو َف إىل أف
يقوموا بأي جهد خلدمتو ولراحتو ودموعهم تػجري على خدودىم ،ألي شيء يفعلوف ذلك؟ سلهم ،ىل
يػملكوف جواباً؟! نعم يػمكن أف يصوغوا عبارات ،ولكن لو سألتهم ىل أف ىذه العبارات تكفي؟ لقالوا:
ػجمع ما عندىا طيلة أياـ السنة لتصنع الشاي ألولئك القادمُت من جهة ال تعلم
ال ،وامرأةٌ ٌ
عجوز مريضة ت ُ
تفخر بذلك وتفر ُح بذلك وتقف
من أي جهة يأتوف،
ُ
ػميل يػمنةً ويسرًة وىي ُ
تتحرؾ برجل أصابػها الورـ ت ُ
كب ىناؾ ،وعلى طوؿ الطريق.
على قارعة الطريق ،ومػجموعةٌ من الشباب ،ونسوةٌ ىناؾ ،ومو ٌ
سل الناس دلاذا؟ اجلواب ىو احلسُت ،واأللفاظ عاجزة وقاصرة ،دلاذا؟ ألف تعابَتنا ضيقة واللغةُ ضيقة
اسع وسيع ،القضية أوسع من اللغة وأوسع من األلفاظ ،ىذا ىو السر الوجداين الذي يتولد منو
و ُ
احلسُت و ٌ
العقل ،والفطرةُ ،واإلحساس ،واخلياؿ ،ومادةٌ غريبةُ األطوار ىي الوجداف ،منها يُصنع نسيج
اإليػماف،
ُ
صنع نسيج القاعدة اجلماىَتية التػي
صنع نسيج القلوب ،ومن ىذه القلوب يُ ُ
اإليػماف ،ومن ىذا اإليػماف يُ ُ

سَتفع إماـ زماننا يف أوساطها شعارهُ :يالثارات الحسين ،ولذلك قضيةُ الشعائر احلسينية قضية واسعة
ُ
وعميقة جداً ،والتعامل مع ىذه الشعائر ىو بالوجداف وبالقلوب وباإليػماف ،ولذلك الذين تذوقوا الطعم
احلسينػي يف ىذا الفناء الواسع يف فناء الشعائر احلسينية لن يستطيعوا أف يًتكوا ىذه الشعائر ،وحتػى وإف
ب عليهم الببلءُ صبّاً وتغَتت األمور تبقى قلوبػهم وأرواحهم وعقولػهم مشدودة إىل شعائرىم احلسينية
ص َّ
ُ
التػي تذوقوا فيها الشراب احلسيٍت الطهور ،احلسينيوف َشربوا ذلك الشراب الطهور ،سقاىم
احلسُت شراباً
ُ
طهورا يف ساحة وفناء الشعائر احلسينية.
يد اإلطالةَ والتفصيل أكثر يف ىذا ادلطلب حتػى ال يتشتت احلديث وتبقى الصورة واضحة بسبب
ال أر ُ
اختصار القوؿ فيها ،لكننػي أشَتُ إىل عدة نقاط مهمة ،ىذه النقاط ادلهمة يػمكننا أف نستعُت بػها للحفاظ
على شعائرنا احلسينية وللسعي يف تقوية ىذه الشعائر احلسينية:
النقطة األولى :ىو التبلقي بُت الػهيئات احلسينية والتواصل بُت ادلواكب احلسينية ،يف كل مدينة أو بُت

الػ ُمدف لو تأثَتٌ كبَت يف احلفاظ على ىذه اجلذوة احلسينية ،وىذه الشعائر احلسينية ،وىذه ادلواكب احلسينية،
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التبلقي بُت الػهيئات واحلسينيات وادلواكب ،التواصل بُت َخ َد َمة احلسُت لو تأثَتٌ كبَت يف استمرار ىذه
ادلسَتة ويف استمرار ىذه الشعائر.

النقطة الثانية :التػي أشَتُ إليها أيضاً ،وىو تبنػي ىذه ادلواكب احلسينية وتبنػي ىذه الػهيئات احلسينية
لؤلجياؿ الناشئة اجلديدة من الشعراء ،من الرواديد ،واخلُطباء ،ومن غَتىم من الذين يسلكوف مسلك
اخلدمة احلسينية ،تبنػي األجياؿ الناشئة اجلديدة ،ومساعدة ىؤالء ،وتشجيع ىؤالء ىو رف ٌد للشعائر احلسينية
ودلسَتة الشعائر احلسينية.

حيث
حيث كرببلء ُ
النقطة الثالثة :وخصوصاً للمواكب احلسينية وللهيئات احلسينية يف ببلد الرافدين ،ىناؾ ُ
عاصمة ادلواكب احلسينية ،ىناؾ قضيةٌ مهمة جداً إف ىذه الشعائر احلسينية صحيح تكوف لػها مناسبة معينة
خصوصاً ما بُت شهري مػحرـ وصفر ،أصحاب ادلواكب ،أصحاب الػهيئاتُ ،خداـ احلسُت ،عليهم أف
يواصلوا نػهجهم طيلة أياـ السنة ،أنا ال أريد ىنا أف أقوؿ أف يُقيموا الشعائر طيلة أياـ السنة وإنػما عليهم أف
تكوف لػهم ادلشاركة الفاعلة يف الوضع االجتماعي ،ويف الوضع السياسي للحفاظ على ادلكتسبات التػي
أكتسبها احلسينيوف بعد ىذا التغيَت السياسي الػهائل ،احلفاظ على ىذه العملية السياسية اجلديدة يف العراؽ
ناؿ الشيعةُ الكثَت من ىذه ادلكتسبات ،احلفاظ على ىذه العملية السياسية ،واحلفاظ على
والتػي بسببها َ
ادلشاركة الفاعلة يف الوضع السياسي واالجتماعي ألنو ليس غريباً أف يػخر َج من ىذا الوسط من وسط
العملية السياسية يف يوـ من األياـ من يكوف موقفوُ سلبياً اتػجاه الشعائر احلسينية ،أما إذا كاف احلسينيوف
وخ َد َمة احلسُت ىم يف وسط الساحة لػهم الفاعلية يف الوسط االجتماعي ويف الوسط السياسي ولػهم
َ
اؽ الضغط يف العملية االنتخابية ويف العملية السياسية فإنػهم يستطيعوف أف يػحافظوا
ادلشاركة وبيدىم أور ُ
على ىذه الشعائر ويستطيعوف أف يػحافظوا على ما حصل عليو شيعةُ أىل البيت عموماً يف العراؽ ،وما
وخداـ احلسُت من مكتسبات بعد سقوط ذلك النظاـ البغيض.
حصل عليو احلسينيوف ُ

الكثَت من ادلكتسبات التػي وصلت
وىذه قضية مهمة جداً ،وىذه القضية إذا لػم نلتفت إليها فإننا
سنخسر َ
ُ
أيدينا إليها ،للحفاظ على الشعائر احلسينية ،وللحفاظ على ادلسيػرة احلسينية البد أف تبقى أعيننا مفتوحة
الكبلـ أقولوُ إلخويت َخ َد َمة
وأف تكوف لنا الفاعلية يف الوسط االجتماعي ويف الوسط السياسي ،وىذا
ُ
احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو والقضية ليست قضية مػحصورة بأياـ مػحرـ ،اخلدمة احلسينية شعار،
طلب
عقائدي
اجب
ويالَثارات احلسُت ىو شعار إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ،و ُ
ٌ
التمهيد و ٌ
وشرعي يُ ُ
ٌ
اجب يػجب أف نػحػيا معو وأف نػموت عليو ،إنو
منا يف كل حلظة من حلظات حياتنا ،إحياءُ أمر إماـ زماننا و ٌ
التكليف الشرعي األوؿ ،يػجب أف يكوف مع طعامنا ومع شرابنا ومع كل نفس من أنفاسنا ،حينما يقوؿ
س المهموم لظُلمنا عبادة  -نػَ َفس ادلهموـ ،ادلهموـ ليس ىو
إمامنا الصادؽ صلوات الل وسبلمو عليو :نَـ َف ُ
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ػهم
ػحمل ال ّ
فس ادلهموـ ىذا الذي ي ُ
الذي أصابوُ احلزف ،قد يكوف احلزين من جػملة مصاديق ىذا احلديث ،نَ ُ
أىل البيت
ػحمل الػهم ،والػهم ىو الفكرةُ الضاغطة وادلعٌت الضاغط ،و ُ
بُت جوانبو ،ادلهموـ ىو الذي ي ُ
صلوات الل وسبلمو عليهم أمجعُت ال يريدوف منا حينما نػحزف لػحزنػهم أف يكوف ىذا احلزف سلبياً بػحيث
يؤدي ذلك بنا إىل أف نػجلس جانباً وأف تصيبنا الكآبة ،الكآبةُ واحلز ُف واأللػم ألىل البيت البد أف يكوف
يتحقق يف السعي
دافعاً وفاعبلًُ ،حزننا على أىل البيت وحزننا على احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو إنػما
ُ
إلحياء أمر احلسُت صلوات الل وسبلمو عليو.
ينب العقيلة ىي العنواف األوؿ إلحياء أمر
ػحن ُ
نعيش ىذه األياـ ،ىذه األياـ أيامها ،ز ُ
ينب العقيلة اليت ن ُ
ز ُ
احلسُت ،أنتم أيها ادلاشو َف إىل ُحسُت يف كرببلء ،زينب العقيلة وأنتم تريدوف مواساتػها وتريدوف مشاركتها
فإنػها راجعة ،راجعة من الشاـ تػحمل الرؤوس الشريفة أنتم تريدوف مشاركتها ،ادلشاركة ليس بالبكاء وليس
طه ُر العمل ،تُنقي
باحلزف ،ادلشاركة بالعمل ،البكاء واحلزف من األمور التػي تدفعنا للعمل ،من األمور اليت تُ ّ
العمل ،العمل ىو إحياء أمر إماـ زماننا صلوات الل وسبلمو عليو ،وكيف نستطيع أف نُػحيي أمر إماـ زماننا
ما لػم نػحافظ على الساحة اليت نستطيع أف نعمل فيها ،ولذلك كما قلت قبل قليل احلفاظ على
إخبلؿ بالتكليف الشرعي،
فاإلخبلؿ بػها
اجب شرعي وإال
ٌ
ُ
ادلكتسبات التػي نلتموىا أيها احلسينيوف ىذا و ٌ
احلفاظ على ىذه ادلكتسبات وال يػمكن أف نػحافظ على ىذه ادلكتسبات ما لػم نػحافظ على العملية
السياسية التػي حدثت يف العراؽ ،العملية السياسية التػي حدثت يف العراؽ ىي اليت أوصلتنا إىل ىذه
ادلكتسبات ،احلفاظ على العملية السياسية ،واحلفاظ على العملية السياسية بادلشاركة اجلماىَتية يف الوضع
االجتماعي ويف الوضع السياسي وأف يكوف بأيديكم أيها احلسينيوف أوراؽ الضغط ،أوراؽ الضغط يف
يتمهد
العملية االنتخابية ،أوراؽ الضغط يف ادلشاركة الفاعلة احلقيقية يف بناء البلد الذي سيُش ّك ُل ساحةً
ُ
فيها أمر إقامة ىذه الشعائر احلسينية التػي ىي جزءٌ من تكليفنا الشرعي.
أطيل عليكم كثَتاً ،دعائي للماشُت إىل كرببلء بسبلمة الوصوؿ وبالزيارة والقبوؿ.
ال ُ
ُخداـ احلسُت دعائي لكم بالتوفيق وأف تزدادوا توفيقاً يف خدمة ُحسينكم ويف خدمة إماـ زمانكم.
ملف الشعائر احلسينية.
ختاـ ّ
أسألكم الدعاء مجيعاً وىذا ىو ُ
ملف آخر قريباً إف شاء الل تعاىل يف أماف الل.
ادلودة احلسينية ألتقيكم يف ّ
على ّ
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وفي الختام :
ل بُـ ّد مــن التنبيــو الــى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا ىــي وىــذا المطبــوع ل

يخلــو مــن أخطــاء وىفــوات فمــن أراد الدقّــة الكاملــة عليــو مراجعــة تســجيل البرنــامج
بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

مع التحيات
ال ُـمتابَعة
زىرائيون
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