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نحو عشق الحسین

بسم هللا الرحمن الرحيم
في خضم التسارع التكنلوجي وتعدد وسائل االتصال،
أم�سى القارئ بأمس الحاجة إلى املناهل الرصينة التي يستقي
منها املدد الفكري املتمثل باملنشورات املكتوبة والتي التزال
لها الصدارة عند املثقف العربي .مهمة التصدي لتوفير
املناهل العلمية واملصادر الفكر ية ،مسؤولية البد من
التصدي لها بشكل مدروس؛ للحفاظ على التراث الفكري
وتطوير األطروحة العلمية وتقديمها بأيسر سبلها وأبهى 5
صورها للقارئ الكر يم.
وقد أخذت مؤسسة نور املعارف هذه املسؤولية
بالتصدي لنشر الكتب األخالقية والدينية التي يحتاجها
القارئ الكر يم ،السيما في هذا الوقت الذي كثر فيه
التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى القارئ أمام
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آالف العناوين املطبوعة اليعلم غثها عن سمينها ،مع غياب
الرقابة العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية
الشرعية واألخالقية في تقديم املائدة الفكرية للقراء الكرام.
إن منهج مؤسسة نور املعارف في التواصل مع القارئ
الكريم يتمثل في األمانة بتقديم الكتب الرصينة
واألطروحات الفكرية التي تنبثق من فكر آل محمد|،
تحت إشراف دقيق ومراجعة لكل مايحمله الكتاب املنشور
من أطروحة فكرية .حيث نقدم في هذا املوسم للقارئ
الكريم مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة فكرية
سلسة يأنس بها املطلع ويحصد من كنوزها ما يسعه إنائه.
وبين يدي القارئ الكريم نقدم هذه املجموعة ملؤلفها
سماحة املربي الشيخ حبيب الكاظمي في العناوين التالية:
 6زاد االنتظار ،األسرة السعيدة ،البرنامج اليومي للعباد
الصالحين ،نحو عشق الحسين عليه السالم .ونعد قارئ
الكريم بمزيد من الطبعات األخالقية والفكرية التي
ستقدمها مؤسسة نور املعارف ،سائلين املولى أن يجعلنا
من الذين يحملون شعلة الفكر املحمدي لطالبيه ،أملين
أن نكون عند حسن ظن القارئ الكريم .دار نور املعارف
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مقدمة املؤلف

نحو عشق الحسین

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن موسم عزاء الحسین× من املواسم التي من املمكن
تحويلها من ّ
مجرد مناسبة إحیاء ذكری إمام شهید ،إلی
محطة من محطات التكامل والتي یحتاجها كل مؤمن في
حركة حیاته وهي أحد مرامي نهضة سید الشهداء×
حیث یقول إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي..
ّ
فكما أن قوی
الشر في عالم الوجود من :الشیطان،
والنفس َّ
األمارة ،وبطانة السوء؛ تسعی لصرف العبد عن 7
طريق الطاعة ّ
لرب العاملین ..فكذلك قوی الخیر في عالم
ً
أیضا تسعی لدفع العبد إلی عالم ُ
القرب اإللهي
الوجود
ّ
ُ
ّ
واملتمثل بـ  :رب الوجود الذي خلق الخلق لكي یعرف،
وبالفطرة السلیمة التي أودعها في طینة الخلق ،والجماعة
الصالحة التي ُع ّبر عنها في القرآن الكريم بالفتیة الذین
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آمنواّ ،
واألمة الداعیة إلی الخیر ،وخیر أمة أخرجت للناس.
و من هذا املنطلق ،أحببنا التنويه علی مالحظات
مهمة في هذا املجال ،وذلك ألن عطاء هذه املوسم
كعطاء الشمس ،فهي واحدة في أصل العطاء ،ومتعددة
في آثارها الخارجیة ،بحسب القابلیات ،واختالف
درجات املستقبلین لهذا العطاء.
نسال هللا تعالى أن يركبنا جميعا في سفينته املنجية ،
وأن ينير قلوبنا بمصباح هداه؛ إنه سميع مجيب.
حبيب الكاظمي

 .1الرصید الفكري

نحو عشق الحسین

إن كل حركة عبادیة أو شعائرية تحتاج إلی رصید
ً
ً
أوالّ ،
ومزود لحركتها ثانیا ،وحافظ لها
فكري داعم لها
ً
ّ
من كل إنحراف ثالثا ..وعلیه ال بد لتحقیق تلك األهداف
ً
ً
من إستیعاب حقیقة اإلمامة أوال ،ووظیفة اإلمام ثانیا،
ً
وفلسفة النهضة الحسینیة ثالثا ..إذ إن باستیعاب هذه
املعاني یصل اإلنسان إلی درجة التفاعل الواعي ،وإال
فإن البكاء علی املظلوم من دون معرفة انتسابه إلی
ّ
یصب في تغییر
مصدر الوجود ،ال
مسیرة العبد وسوقه 9
ُ
إلی عالم الكمال ،فكم من املظلومین قتلوا بغیر حق
من ّ
شتی امللل ..فإن من لوازم حب املولی ،حب أحبائه،
والتألم ملا جری علیهم ،وهذه من لوازم الحب البدیهیة.
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 .2فلسفة احلركة

إنه ال بد من إستیعاب فلسفة الحركة الحسینیة من
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بدایاتها إلی نهایاتها ،واملتمثلة بتحقیق العبودیة الشاملة
هلل ب العاملینّ ..
فإن ّ
سید الشهداء كان كما ر ّباه والده
ر
ّ ً
ً
ّ
علي×ِ ،لهجا بذكر هللا تعالی ،متيما بحبه ،و هو ما
ّ
تجلی منذ صغر سنه ،إلی سنوات مرافقته ألبیه ،إلی
حكومة أخیه الحسن× ،إلی حركته من املدینة إلی
كربالء ،إلی أن ق�ضی نحبه في میدان املعركة.
هم ُ
فكان ّ
القرب اإللهي هو الغالب علی کل حرکاته
صلوات هللا تعالی علیه ومن هنا جعل ساعة مقتله
ساعةاملناجاة مع ر ّب األربابّ ،
وحول موضع مقتله إلی
ّ
محراب للعبادة ،حیث لخص فلسفة حیاته ومماته
بقوله« :إهلي رض ًا بقضائك ،وتسلی ًام ألمرك ،ال معبود يل
سواك»!..
ّ
 10فعلی كل من یدعي الوالء الحسیني ،أن ینظر إلی هذا
الشعار الحسیني ،ويری مدی مطابقة حركته في الحیاة
لهذا الشعار ّ
املقدس.
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 .3بركات املوسم

إن موسم عاشوراء بل ّ
محرم بل شهري العزاء،
بمثابة الرياح املوسمیة الدافعة للسفینة إلی األمام،

فإذا كانت هنالك سفینة راسیة غیر مثقوبة الجوانب،
وشراع مرفوع غیر ّ
ممزق األطراف ،فإن الرياح املوسمیة
تدفعها إلی األمام ..ولكن إذا كانت السفینة فاقدة ملا
ُذكر ،فإن الرياح قد ّ
تضرها أكثر مما قد تفیدها!..
فعلی كل فرد ّ
منا أن ّ
یجهز سفینته قبل املواسم ،لتأتي
الرياح ببركاتها املعهودة.
نحو عشق الحسین

 .4فقه اآلفات
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ً
إن اإللتفات إلی فقه اآلفات ضروري جدا ،لضمان
نجاح الوصول إلی األهداف املنشودة في الحیاة ..وال شك
ً
أن الحركة العاطفیة مما یمكن أن تبتلی باآلفات أیضا،
فمن اآلفات ترضیة النفس بالحركة العاطفیة – التي
ً
ال تستلزم كثیرا من العناء عند اإلحساس بالتقصیر – 11
وبالتالي یتقاعس العبد عن الحركة التغییرية العملیة،
والتي تحتاج إلی �شيء من املعاناة واملجاهدة..
ومنها اقتراب النفس من دائرة العجب ،فإن الذي
ّ
ّ
تمر علیه الحاالت الروحیة املتألقة ،قد یظن أنه وصل
إلی دائرة ُ
القرب من الحق املتعال ،ووصل إلی نهایات
املطاف،والحال أن املقیاس األول واألخیر في هذا

املجال ،هو الرصید العملي الذي له خلفیة عاطفیة ،ال
خلفیة ّ
مجردة من كل رصید!.
 .5فقد املكاسب
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ّ
من املشاكل التي یعاني منها كل الذين وفقهم هللا
تعالی إلحیاء ذكری أبي األحرار× ،أنهم یفقدون بعض
املكاسب الروحیة بعد انتهاء املوسم مباشرة وذلك في
كثير من األحيان وال شك أن هذه خسارة كبری ،وهو
أن یتراجع العبد َّ
عما كان علیه ،والحال أن من تساوی
یوماه فهو مغبون كما روي عن علي×.
ّ
ّ
الروي إلی جذور
والحل األساس هو إیصال هذا املاء
النفس ،ال تندیة التربة املحیطة بالشجرة ،والحاصل
 12في غالب األوقات هو الثاني ال األول.
أما كیف نوصل ماء التوحید والوالیة إلی أعماق
ّ
ّ
مفصل في محله ،ولكن
النفس ،فیحتاج إلی حدیث
ّ
مجمله یتلخص في أمرين :إزالة عوائق إیصال املدد في
ّ
والتعرض للنفحات
النفس بترك املعا�صي والذنوب،
ّ
یختص برحمته من یشاء،
اإللهیة؛ فإن هللا تعالی
ً
وهذه املشیئة لیست جزافیة أبدا ،فلها قواعدها التي
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تكتشف من خالل ممارسة الطاعة ،واإلستلهام من ر ّب
األرباب.
 .6محل ه ّم ُ
األمّة
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من السمات البارزة في حركة الحسین× هو حمله
لهموم األمة ،وإال فلو كان ّ
همه الوحید ّ
التقرب الفردي
إلی هللا تعالی ،فإن روضة ّ
جده املصطفی| كانت له
نعم الصومعة ،لیعكف علی عبادة فردیة إلی آخر عمره
املبارك.
ومن املعلوم أن السلطة الحاكمة آنذاك لم تكن
تتأثر بهذه الحركة ،بل قد تشجعه علیه ،لتأمن من
ّ
هذا الوجود الذي كان یمثل قمة اإلمتداد لخط أهل
البیت^ ..ولكنه الحسین× الذي ال یری إثنینیة بین 13
العبادة في الخلوات ،والجهاد في الجلوات ،وهو تربیة
ً
علي× ،حیث یقول عن خاصة أولیاء هللا تعالی طالبا
ًّ
سرا ،وعمل لك
منه تحقیق هذه األمنیة« :فناجیته
ً
جهرا ».
ّ
التأ�سي به ،هو أن نحمل
وعلیه فإن من مصادیق
ّ
هموم األمة في جوانحنا ،باإلضافة إلی كل ما یتعلق
7
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بالجانب التوحیدي من املحبة اإللهیة ..ومن املمكن أن
ّ
یتجلی ذلك من خالل الدور اإلجتماعي الفاعل في حركة
حیاة األمة ،ومن املعلوم أن هذا الدور یختلف من
مرحلة إلی مرحلة ،ومن فرد إلی فرد ،ومن بیئة إلی بیئة.
ّ
والجامع لذلك كله هو أن یبحث الفرد بموضوعیة
ونزاهة عما ّ
یقربه إلی هللا تعالی في خلقه ،وهذا معنی
السفر إلی ّ
الحق بالخلق في الخلق ،وهي صورة موازية
بالحق ومع ّ
ّ
الحق.
للسفر إلی الخلق
 .7التع ّرض للهبات
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إن العطاء الحسیني كشعاع الشمس ،منتشر في عالم
األرواح كانتشار نور الشمس في عالم التكوين ،ولكن
ّ
التعرض
 14كما َّأن اإلنتفاع بأشعة الشمس یحتاج إلی
لها ،فكذلك األمر في عالم األرواح ،فإن من یريد الهبات
اإللهیة ،ال ّبد له من ّ
التعرض لتلك النفخات من خالل
مجانبة املعا�صي وإتقان الواجبات ،فإن القوم ما وصلوا
َّ
إلی د جات ُ
القرب إل من خالل العبودیة املستوعبة
ر
ّ
لكل شؤون الحیاة ،ومن هنا وصفنا في التشهد النبي
بالعبودیة ،قبل وصفه بالرسالة.
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 .8الفقه الظاهري والباطين
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إننا نؤكد علی ضرورة مخادعة النفس املتثاقلة في
طريق الهدی ،بأن ندعوها لإللتزام الكامل ولو في موسم
قصیر ،كاألیام املعدودات في شهر رمضان املبارك ،واألیام
املعلومات في أشهر الحج ،وأیام العزاء في ّ
محرم الحرام.
وال شك أن النفس إذا ألفت الطاعةّ ،
وتذوقت
حالوة ُ
القرب من املولی ،فإنها ال یمكنها اإلنفكاك عن
هذا العالم العلوي ،الذي ال یمكن قیاسه إلی العالم
األر�ضي ،املبتلی بالفناء والتصرم في كل �شيء ،إذ كل
ّ
�شيء هالك إل وجهه الكريم.

ّ
فقه
إن كل حركة یقوم بها املؤمن ،ال بد لها من ٍ
ّ
ظاهري وباطنيّ ،وواضح أن حضور مجالس عزاء سید 15
الشهداء× ،یمثل إقامة لشعیرة من شعائر الدین
الحنیف ،إذ لوال دمه الطاهر ،ملا بقي من اإلسالم إال
إسمه ،ومن القرآن إال رسمه ..وهي من مصادیق إحیاء
ً
األمر الذي دعا اإلمام الصادق× ملن أحیاه قائال:
«رحم اهلل من أحیا أمرنا»(((.
(((قرب اإلسناد ،ص.32

نحو عشق الحسین

وال شك أن الحركة العاشورائیة التي قام بها
الحسین× وصحبه ،من أبرز محطات التاريخ ،بحیث
یمكن القول بأنها الثالثة بعد خلقة آدم من حیث
ّ
أصل إقامة املشروع اإللهي املتمثل بجعل الخلیفة في
األرض ،وبعد بعثة املصطفی| من حیث تأسیس
الرسالة الخاتمة إلی یوم القیامة ،وكانت الثالثة حركة
الحسین× من حیث تجدید هذه الرسالة وتخلیصها
َّ
مما علق بها طوال نصف قرن من غیاب صاحب
الرسالة ،بحیث أصبح علی رأس هرم املسلمین – وهو
أعلی قمة في هیكلیة األمة الخاتمة – شخصیة ُت ّ
عد في
أسفل القائمة خارج نطاق هیكل األمة ،أال وهو یزيد
الذي ُن ّ
جل ونكرم اإلسالم واإلنسانیة أن یكون هو أحد
 16أفرادها!.

7

 .9القربة اخلالصة

ال ّبد ألصحاب املجالس من أن یقصدوا ُ
القربة
الخالصة هلل تعالی ،فإن الناقد – كما نعلم – بصیر،
بعیدین عن كل صور الشرك الخفي ،ومما ال شك فیه
ُ
أن البركات – التي ذكرت من خالل النصوص الكثیرة –

مترتبة علی مثل هذه َّ
النیة الخالصة.
وعالمة ذلك :عدم اإلهتمام بعدد الحضور وإطرائهم،
وما یعود إلی مثل هذه العوالم التي قد تستهوي عامة
الخلق ،فاألجر مرتبط بما یقوم به هو ،ال بما یقوم به
اآلخرون ..فما علیك إال أن تفتح بابك ،وتنشر بساطك،
كما ذكر الصادق× في باب املعاملة.
نحو عشق الحسین

 .10ذكرهم ذكر اهلل تعاىل
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إن مجالس ذكر الحسین× إنما هي في واقعها ذكر
هلل تعالی ،فإنه إنما اكتسب الخلود بتحقیقه أعلی
لرب العاملین ،وهي الفداء بالنفسَّ ،
صور العبودیة ّ
وأیة
نفس؟! ..وعلیه فال ّبد من توقیر تلك املجالس بالدخول
فیها بالتسمیة ،والطهور ،واستحضارها كجامعة من 17
ّ
تضم في
أعرق الجامعات اإلسالمیة الشعبیة ،والتي
قاعاتها املتعددة – من أكواخ البوادي إلی أفخم األبنیة
ً
– مختلف الطبقات االجتماعة ،وهذا أیضا من أسباب
ّ
التفوق العلمي في القاعدة الشعبیة للموالین نسبة
إلی غیرهم ،وذلك ّ
تعرضهم لهذا اإلشعاع النوري منذ
نعومة أظفارهم.

 .11االستعداد لدخول اجمللس

نحو عشق الحسین
7

ال ّبد من االستعداد النف�سي قبل دخول املجلس،
ً
فیستحسن االستغفار ،وذكر هللا تعالی كثیرا،
ّ
والتهیؤ النف�سي
والصلوات علی النبي وآله الطاهرين،
لنزول النفحات اإللهیة في ذلك املكان.
إذ ما من شك أن هلل تعالی في أیام دهرنا نفحات،
بحسب األزمنة واألمكنة ،وال شك أن مجلس ذكر اإلمام
الشهید في مظان نزول أنواع الرحمة اإللهیة التي ال
یمكن أن نحصل علیها في غیر تلك املجالس ،وال یفوتنا
أن ّ
ننوه إلی أن اإلمام الرضا× وعدنا بذلك من خالل
قوله×« :فإن البكاء علیه ّ
حیط الذنوب العظام»(((.

 .12 18توقری املكان

ً
إذا كان املجلس مقاما في بیت من بیوت هللا تعالی،
فال تنس تحیة املسجد بركعتین مع ّ
توجه ،باإلضافة إلی
مراعاة جمیع آداب املساجد املعروفة في الفقه ،وخاصة
اإللتزام بالحجاب الشرعي للنساء ،وعدم إختالط
((( األمايل ،ص.191

الرجال بالنساء في الطريق العام ،فإن موجبات إحباط
ً
األجر موجودة دائما ،وال ینبغي التعويل علی قداسة
ً
الجو ،للتفريط ببعض الواجبات الواضحة فقها
ً
وأخالقا ،ولطاملا ّ
فوتنا علی أنفسنا املكاسب الكبیرة بعد
ّ
تحققها ،وذلك بالتفريط في التحرز من موانع القبول.
 .13إستخالص النقاط العملیة
نحو عشق الحسین

لیكن الهدف من استماع الخطب ،هو استخالص
النقاط العملیة التي یمكن أن ّ
تغیر مسیرة الفرد في
الحیاة ..وعلیه فانظر إلی ما ُیقال ،وال تنظر إلی من
ّ
املعني
یقول ،وعلی املستمع أن یفترض نفسه أنه هو
بالخطاب الذي ّ
یتوجه للعموم ..وال ینبغي نسیان هذه
الحقیقة املتكررة في حیاتنا وهي :أن
هللا تعالی قد یجري 19
ّ
معلومة ضرورية للفرد ،علی لسان متكلم غیر قاصد ملا
ً
یقول ،ولكن هللا تعالی یجعل في ذلك خطابا ملن یريد أن
یوقظه من غفلة من الغفالت القاتلة.
7

 .14إثارة األجواء

لنحاول أن نعیش بأنفسنا األجواء التي یمكن أن تثیر

نحو عشق الحسین
7

عندنا الدمعة ،فإن من أقرب املجالس إلی القبول ما
كان في الخلوات كجوف اللیل ومن دون إثارة خارجیة،
لیعیش العبد مرارة ما جری یوم الطف ،تلك املرارة التي
ّ
الصدیقین حتی الذین سمعوا بمأساة
آملت قلوب جمیع
ُ
سید الشهداء× قبل أن یولد ،وذلك باستذكار ما
جری في واقعة الطف ،من دون االعتماد علی ما یذكره
الخطیب فحسب.
ً
ومن املعلوم أیضا أن التوفیق في هذا املجال ،مرتبط
بمطالعة إجمالیة ملجمل هذه السیرة العطرة بما فیها
الجانب املأساوي ،وذلك من املصادر املعتبرة.
 .15التباكي بدالً من البكاء

ّ
 20إذا لم نوفق للبكاء ،فلنحاول أن نتباكی ،ونتظاهر
ّ
بمظهر الحزن
والتلهف علی ما دهی سید الشهداء×،
مع عدم اإلعتناء بالجالسین حولنا ،فإن من تلبیس
إبلیس أن یمنعنا من ذلك بدعوی الرياء.
ولیس من األدب أن یعامل املستمع ساعة النعي،
كساعة الوعظ حتی في طريقة اإلستماع ..وال یخفی علی
َّ
ّ
املتأمل أن رقة القلب حصیلة تفاعالت سابقة ،فالذي

ً
ً
ال یمتلك منهجا تربويا لنفسه في حیاته ،من الطبیعي
أن یعیش حالة الذهول الفكري إضافة إلی الجفاف
العاطفي.
 .16إستمرار قسوة القلب

نحو عشق الحسین

ّ
استمرت قسوة القلب طوال املوسم ،فلنبحث
إذا
عن العوامل املوجبة لهذا الخذالن ،فقد ورد عن
علي× أنه قال« :ما ج ّفت الدموع إال لقسوة القلوب،
و ما قست القلوب إال لكثرة الذنوب»((( ..وخاصة إذا
ّ
استمرت هذه الحالة فترة من الزمن ،فإنها مشعرة
بعالقة متوترة مع الغیب ،إذ كیف ال یتألم اإلنسان ملا
جری علی من یحب ،إن كان هنالك حب في البین؟!.
وال شك أن الذي یعیش هذا الجفاف املحزن – في 21
وقت أحوج ما یكون فیه العبد إلی الرقة العاطفیة –
علیه أن یلتجیء لإلستغفار الحقیقي ،والذي أثره ترك
املعصیة ..وكم من الجمیل أن ینتهي موسم الوالیة،
بخاتمة توحیدیة – بمعنی اإلنابة إلی هللا تعالی – وهذا
ً
بدوره مما سیجعل للمواسم العزائیة وقعا في نفوس
7

((( علل الرشائع ،ج ،1ص.81

الذین قد ال یتفاعلون مع هذه املشاعر في بادیء النظر.
 .17استغالل ساعة الدعاء

نحو عشق الحسین
7

ّ
لنستغل ساعة الدعاء بعد انتهاء املجلس ،فإنها من
ساعات اإلستجابة ،وحاول أن یكون لك ّ
جو من الدعاء
الخاص ،غیر مكتف بما دعا به الخطیب.
فاملالحظ أن الدعاء بعد املجلس ال روح فیه بشكل
عام ،أي بمعنی أن الناس الینظرون إلی هذه الفقرة
نظرة ّ
جد واعتناء ،وكأن الحدیث مع ّ
الرب املتعال أمر
ّ
یستحقه من اإللتفات ..والحال
هام�شي ،ال ُیعطی له ما
أنه من املمكن أن ّ
یحقق العبد حاجاته الكبری ،بعد
الدموع التي جرت علی ّ
أحب الخلق إلی هللا تعالی.

 .18 22تنوّع اجملالس

ّ
التنوع في مجالس العزاء،
لنحاول أن نبحث عن
إذ لكل مجلس هیئته الخاصة ،ولكل خطیب تأثیره
الخاص ،وعلی املستمع أن یبحث عن املجلس الذي یثیر
ً
فیه العبرة واإلعتبار ،تاركا كل الجهات الباطلة األخری:
ّ
التعصب لجهات معینة،
كإرضاء أصحاب املجالس ،أو

أو املیل القلبي الذي ال ّ
مبرر له سوی اإلرتیاح الذاتي ال
الرسالي ..ونعتقد أن نزول البركات املادیة واملعنوية،
مرتبط بنسبة طردیة مع هذه النوایا التي ال یعلمها إال
هللا تعالی.
 .19التف ّرغ لعزاء احلسنی×

نحو عشق الحسین

لنحاول أن ّ
نفرغ أنفسنا أیام عاشوراء من جهة:
العمل والدراسة والتجارة؛ إلقامة الحداد علی سبط
النبي| الذي كان یؤذیه بكاؤه وهو صغیر ،وذلك
لئال یكون یومنا في یوم عاشوراء كباقي األیام ،مشتغلین
بأمور الدنیا ،تاركین مشاطرة صاحب األمر× في
ً
مصیبته التي یبكي علیها بدل الدموع دما.
ً
واألمر یعطي ثماره عندما یكون ذلك مقترنا ب�شيء من 23
املجاهدة في هذا املجال ،فإن أفضل األعمال أحمزها،
أي ّ
أشقها علی النفس.
7

 .20اإلستعانة باملسموعات

خال من مجالس الحسین×،
إذا كنت في بلد ٍ
فاستعن باملسموعات واملرئیات واملواقع الهادفة ،لئال

نحو عشق الحسین

ُ
تحرم بركات املوسم ،بل إن إحیاء الذكری في أماكن غیر
متعارفة ،له أثره الخاص.
ّ
وهذه من املجربات التي ال تخلف ألثرها ،إذ إن الذكر
في الخلوات ،یخلو من كل شوائب الجلوات ،ومن هنا
كان العمل أقرب للقبول من غیره ،وخاصة إذا اقترن
ذلك بترويج لتلك األهداف السامیة ،في قلوب الذین
یجهلون هذه املعارف ،فإن الناس لو عرفوا محاسن
سیرتهم التبعوهم.
 .21الشحن الفكري والعاطفي

7

من األمور الراجحة – سواء داخل البیت أو خارجه –
أن یعیش اإلنسان األجواء املثیرة للعواطف ،باإلستماع
 24إلی ما أمكن من محاضرات ،ومجالس عزاء ،وقراءة
ّ
الكتب املتعلقة بالسیرة واملقتل ..وكم من الجدیر أن
ّ
یحول املؤمن هذه األیام إلی إسبوع شحن فكري وعاطفي،
في مختلف املجاالت حتی العبادیة منها ..فإن إحیاء هذه
الذكری مقدمة إلحیاء الدین ،بكل حدوده ومعامله ،ومن
ً
أیضا أن ال یقتصر األمر علی ّ
مجرد الشحن
الراجح
العاطفي بمعزل عن الشحن الفكري ،فإن من أهداف

هذه الحركة املباركة ،تحريك العباد إلی املنهج الرباني
الذي كادت تضیع معامله عندما أق�صی الظاملون اإلمام
عن األمة.
 .22عالمة القبول
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ً
ً
ً
واستماعا ،و ً
وإبكاء؛
بكاء
إن عالمة قبول العزاء وعظا
ً
هو الخروج بالتوبة الصادقة بعد املوسم ،إقالعا عن
ً
الذنوب ،وتشدیدا للمراقبة ..فإن الذي كان یعطي
ّ
املتمیزة ،هو الذكر اإللهي في كل
الحسین× هويته

7

مراحل حركته املباركة ،بما في ذلك ساعة عروجه إلی
امللكوت األعلی.
واملالحظ – مع األسف الشدید – أن اإلنسان یفرط
بسرعة في املكاسب التي اكتسبها في املوسم ،وذلك 25
بمجرد الخروج منه ،وهذا األمر ّ
ّ
یتكرر في كل عام،
مما یعظم لصاحبه الحسرة یوم القیامة ..فاألمر
َّ
بمثابة إنسان ورد الغدیر ،ولم یغترف منه إل لعطش
ساعته ،من دون أن یتزود لسفره البعید ،في القاحل
من األرض.

 .23اصطحاب األهل

نحو عشق الحسین
7

حاول أن تصطحب أهلك وأوالدك وأصدقاءك
ّ
التحول الجوهري
ملجالس الحسین× ،فإنها مظان
ً
ً
حتی للنفوس العاصیة ،وال شك أنه یترك أثرا الشعوریا
في نفوس األحداث ..وذلك ألن للمعصوم×عنایته
وإشرافه بعد وفاته ،كما أن األمر كذلك في حیاته ،فإذا
ً
ًّ
حیا مرزوقا ،فكیف بإمام الشهداء؟!
كان الشهید
ومن املعلوم أن الفرق بین املعصوم الحي واملستشهد،
كالفرق بین الراكب والراجل ،إذ إنه بانتقاله من هذه
ً
النشأة الدنیا ّ
ترجل عن بدنه الشريف؛ فهل تجد فرقا
بینهما؟!.

 .24 26اإلسرتسال بعد اجمللس

یغلب علی بعض املستمعین – مع األسف – جو
اإلسترسال واللغو بعد انتهاء املجلس مباشرة ،وفي
ذلك خسارة كبری ملا اكتسبه أثناء املجلس ،فحاول أن
تغادر املجلس إن كنت تخ�شی من الوقوع في الباطل..
ومن املعروف في هذا املجال ،أن اإلدبار االختیاری بعد

اإلقبال العبادي مع ر ّب العاملین أو في مجالس أهل
ً
البیت^ ،قد يوجب شيئا من العقوبة اإللهیة ..وقد
ورد (((أنه ما ضرب عبد بعقوبة ّ
أشد من قساوة القلب..
ً
أیضا ّ
یفسر بعض صور اإلدبار الشدید بعد
وهذا
اإلقبال الشدید ،وذلك لعدم قیام العبد برعایة آداب
اإلقبال ،كما هو ّ
حقه.
نحو عشق الحسین

 .25احلضور طلباً للحوائج

ً
إن البعض یحضر املجلس طلبا لحاجة من الحوائج،
فیدخل في باب املعاملة مع ر ّب العاملین ،والحال أن

7

الهدف األساس من هذه املجالس هو التذكیر باهلل
ً
ً
ونهیا ،وهي األهداف التي ّ
قدم
تعالی ،وبما أراده أمرا
اإلمام نفسه من أجل تحقیقها ،فشعارنا« :تبكیك عیني 27
ال ألجل مثوبة ...لكنما عیني ألجلك باكیة» ..وما قیمة
بعض الحوائج املادیة الفانیة في مقابل النظرة اإللهیة
ً
للعبد ،التي تقلب كیانه رأسا علی عقب.

((( و قال × :إن هلل عقوبات يف القلوب و األبدان ضنك يف املعيشة و وهن يف
ب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب .حتف العقول.296 ،
العبادة و ما رض 

 .26تقدیم العزاء للصاحب #

نحو عشق الحسین
7

إن من ُی َّ
قدم له العزاء في هذه املواسم بالدرجة
األولی ،هو بقیة املاضین منهم ،أال وهو صاحب
األمر ،#فحاول استحضار درجة األلم الذي یعتصر
قلبه الشريف ،وذلك بأنه الخبیر بما جری علی ّ
جده
الحسین× في واقعة الطف ،إذ إن ما وصل إلینا –
ّ
یمثل إال القلیل بالنسبة إلی ما جری
رغم فداحته – ال
ّ
ُ
علی آل هللا تعالی ،ومن هنا یعد إمامنا املهدي #من
تتصور حال من یندب ّ
ّ
جده الشهید
البكائین ،ولك أن
في هذه القرون املتطاولة.
 .27ضریبة ّ
متن الوالیة

 28إن البعض ینظر إلی ما جری في واقعة الطف و كأنه
ّ
ملف فتح لیختم ،والحال أننا مأمورون
بالتأ�سي بالنبي
ً
األكرم و آله^ ،ومنهم ّ
سید الشهداء× :رفضا
ً
للظلم ،وذكرا هلل تعالی علی كل حال ،وفناء في العقیدة،
واستقامة في جهاد األعداء ،وبصیرة في فهم حدود
الشريعة ..فإن ضريبة تمني الكون معهم من أجل

نصرتهم ،هو السعي العملي للتشبه بهم في الحدود
املتاحة املمكنة ،في أي موقع من مواقع الجهاد في الحیاة.
 .28تنوّع العناصر
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إن من امللفت ّ
حق ًا ّ
تنوع العناصر التي شاركت في
واقعة الطف :فمنهم الشیخ الكبیر كحبیب بن مظاهر
األسدي ،و منهم الطفل الرضیع ،ومنهم الشاب في
ريعان شبابه كالقاسم واألكبر ،ومنهم العبد األسود
كجون ،ومنهم النساء اللواتي شاركن في قسم من
املعركة ،وما بعد املعركة كعقیلة الهاشمیین زينب
الكبری ÷ .
ألیس في ذلك درس للجمیع بأن التكلیف ال یختصّ
بفئة دون فئة
أخری ،وأن هللا تعالی یريد من كل واحد 29
ً
َّ
منا أن یكون رافعا للواء التوحید أینما كان؟!.
7

 .29عشرة التوجّه

لئن كانت العشرة األخیرة من شهر رمضان ،محطة
تركیز علی العالقة الخاصة مع ر ّب العاملین ،من الزاوية
الفردیة للعبادة ،فإن العشرة األولی من شهر ّ
محرم

ً
ّ
الحرام ،تمثل محطة تركیز أیضا علی تلك العالقة من
تأسی ًا ّ
الزاوية االجتماعیة للعبادةّ ،
بسید الشهداء×
الذي مارس أرقی صور العبودیة ّ
لرب العاملین ،من خالل
ّ ً
مجسدا
استنقاذ العباد من الجهالة وحیرة الضاللة،
بذلك شعار إحیاء الخلق ،ألنهم عباد هللا ..وأحب
الخلق إلی هللا أنفعهم لعیاله.
نحو عشق الحسین

 .30احلق العظیم لإلمام

7

األمة جمعاءَّ ،
إن ّ
حق الحسین× عظیم علی ّ
ألنه
أحدث بشهادته ّ
هزة عنیفة أیقظت األمة من سباتها..
ّ
وأي سبات أعظم من أن یستبدل خیر الخلق إلی هللا
ّ
تعالی في زمانه ،بشارب الخمور
ومستحل الحرمات
ً
 30زاعما إمرة املؤمنین!! ...وما آل إلیه أمر األمة ،كانت
نتیجة طبیعیة ملخالفة املنهج الرباني الذي رسمه هللا
تعالی لألمة یوم الغدیر.
ب
 .31جتسید احل ّ

إن من أعظم وظائف املحبین في هذه األیام ،هو
ّ
الحب – ال من خالل مظاهر العزاء فحسب –
تجسید

 .32مشاطرة األنبیاء

نحو عشق الحسین

ّ
ّ
الحب
الحب ،إذ
بل من خالل الترجمة العملیة لهذا
َّ
ّ
املحب واملحبوب.
لیس إل التجانس بین
و هذا التجانس ال ّ
یتم بالدعوی ّ
املجردة ،بل بمحاولة
التقريب بین الذات املحبة والذات املحبوبة في الصفات
وامللكات ،و َّإن أعظم قربان ُی ّ
قرب إلی هللا تعالی في هذه
ً
األیام ،هو نفي إنیة النفس األمارة :إجتثاثا مللكة خبیثة،
ً
أو إقالعا عن منكر نعكف علیه.

7

ّإن البكاء علی ّ
سید الشهداء× ُیعتبر مشاطرة لجمیع
األنبیاء واألوصیاء في تأثرهم بمصیبة الحسین× ..إذ
لم ّ
یتحقق علی وجه األرض منذ أن خلق آدم ،كارثة
جامعة لكل صور املصیبة في :النفس والعیال حتی في 31
الطفل الرضیع كمصیبة الحسین×.
ومن املعلوم َّأن هذه الظالمة قائمة ،لم یتحقق
القصاص منهم قبل خروج القائم× ،فإن مرور
ّ
الیخفف ثقل هذا الرزء الجلل الذي
اللیالي واألیام،
ّ
اقشعرت له أظلة العرش قبل أركان األرض ،و ال نن�سی
أن صاحب دعاء عرفة بعرفانه البلیغ ّ
لرب العاملین ،هو

الذی وطأته الخیل بحوافرها ،و ُترك علی رمضاء نینوی
ُ
بال غسل وال كفن!! ..رزقنا هللا تعالی طلب ثاره مع قیام
قائمهم املهدي×.
 .33ذوبان الذاتیات

نحو عشق الحسین
7

إذا أردنا أن نصف ما جری فی كربالء بعبارة موجزة،
فإن من خیر ما ُیقال فی هذا املجال :إن الذین حضروا
تلك الواقعة لم تبق لهم ذوات حاكمة فی قبال مرضاة
هللا سبحانه وتعالی ..وهذا هو مقام الفناء فی هللا ،الذي
ّ َّ
التصور ،إل أنها
طاملا طرحه القوم نظرية فی عالم
ّ
تحققت علی صعید كربالء فی فتیة صدقوا ما عاهدوا
هللا تعالی علیه.

 .34 32إخالص األصحاب
إن الذین ضحوا بأرواحهم لإلسالم مع الحسین×

كانوا من شرائح مختلفة ..فمنهم من هو قدیم العهد في
الوفاء ّ
لرب العاملین كحبیب بن مظاهر ،و منهم من هو
ّ
كالحر بن یزيد ،و لكن العاقبة
جدید العهد بالهدایة
كانت واحدة أال وهي اإلستقرار فی مقعد الصدق عند

ملیك مقتدر ،مما یدفع أحدنا لعدم الیأس مهما غرق
فی بحر املعا�صي ،فإن األمور بخواتیمها.
 .35إكمال القابلیات

نحو عشق الحسین

ّ
إن دور اإلمام فی قیادة األمة یتجلی من خالل واقعة
ً
الطف أیضا ..فإن النفوس الصالحة من أصحابه
املیامین لم تكن لتصل إلی ملكة الرشد و الكمال الفعلي
َّ
إل من خالل رعایته و تربیته الروحیة و العقائدیة.
ُ
و هكذا لو ثنیت الوسادة للمعصوم× في األمة،
ّ
لحول الطاقات الكامنة فیها إلی ملكات فعلیة ،تتجلی
ّ
یشتد
فی التضحیة و اإلیثار في سبیل املبدأ ..ومن هنا
أسفنا ملا وقع من الظالمة علی أوصیاء النبي|
ّ
بتنحیتهم عن هرم الهدایة و اإلرشاد ،بشتی صور 33
الظلم.
7

 .36صور نادرة للفداء

هنالك صور من التضحیة والفداء ،یقف اإلنسان
ً
أمامها مدهوشا ،فهذا وهب بن عبدهللا ُیقاتل مع
الحسین× ثم یسأل أمه :یا أماه أرضیت؟!! ..فتقول:

ُ
ما رضیت أو تقتل بین یدي الحسین× ،ثم ذهبت
امرأته تمسح الدم عن وجهه ،فبصر بها شمر فأمر
ً
غالما له فضربها بعمود كان معه ،فشدخ رأسها و
ُ
قتلها و هي أول امرأة قتلت في معسكر الحسین×.
 .37الوالء املذهل
نحو عشق الحسین

تأمل في الوالء املذهل لولي األمر ،حتی في اللحظات
األخیرة من الحیاة التي یذهل فیها العبد عن كل �شيء:
فهذا حبیب بن مظاهر یدنو من مسلم بن عوسجة
لیسمعه یقول بصوت خفي :أوصیك بهذا! ..وأشار إلی
الحسین× ،فقاتل دونه حتی تموت فقال له حبیب:
ً
ّ
عیناّ ،
ثم مات رضوان هللا تعالی علیه.
ألنعمنك
 34وهذا أبو ثمامة الصیداوي یقول للحسین×:
ّ
ّ
أحب أن ألقی هللا ر ّبي وقد صلیت هذه الصالة ،فقال
ّ
الحسین× :ذكرت الصالة جعلك هللا من املصلین،
َّ
فصلی الحسین× بهم صالة الخوف ..وكان سعید
بن عبدهللا الحنفي أمام الحسین× یقوم بین یدیه
ّ
ً
ً
وشماال فی صالته ،و ّ
یتلقی
كلما أخذ اإلمام× یمینا
ً
سهام األعداء فوجد به ثالثة عشر سهما سوی ما به

7

نحو عشق الحسین

من ضرب السیوف.
وهذا جون مولی أبي ذر یقول للحسین :یابن رسول
َّ
الشدة
هللا! ..أنا فی الرخاء ألحس قصاعكم ،وفي
أخذلكم ،وهللا إن ريحي ملنتن ،وإن حسبي للئیم ،ولوني
ألسود ،فتنفس ّ
علي بالجنة ،فتطیب ريحي ويشرف
حسبي ،و ّ
يبیض وجهی! ..ال وهللا ال أفارقكم حتی یختلط
هذا الدم األسود مع دمائكم.
ُ
وهذا شاب قتل أبوه في املعركة ،وكانت أمه معه،
فقالت له أمه :اخرج یا بني! ..وقاتل بین یدي إبن رسول
هللا ..فخرج فقال الحسین :هذا شاب ُقتل أبوه ،و ّ
لعل
أمه تكره خروجه ،فقال الشاب :أمي أمرتني بذلك..
وقاتل حتی ُقتل و ّ
جز رأسه و رمی به إلی معسكر
الحسین× ،فحملت أمه رأسه وقالت :أحسنت یا 35
بني! ..یا سرور قلبي ويا ّ
قرة عیني.
7

 .38عدم انتهاء املعركة

یظن البعض أن مسألة النهضة الحسینیة واقعة
تاريخیة ،انتهت بموت العناصر املتواجهة فیها ،وهذا
خطأ جسیم ..فكما أن تاريخ املواجهات لم یمت –

طوال التاريخ – بین األنبیاء وأعدائهم ،ومن هنا جعله
القرآن عبرة ألولي األلباب ،فكذلك قضیة الحسین×
خالدة ،ألن منهجه (منهج املواجهة مع الظلم الفكري
َّ ً
ً
حیا ماثال للجمیع ..فمتی مات الباطل،
والعملي) ال زال
لتموت املواجهة معه؟..
 .39رمز الطاعة

نحو عشق الحسین

ً
إن الحسین× في زمان أخیه الحسن× كان رمزا
لطاعة إمام زمانه ،رغم أنه یشترك مع أخیه في وصف
السیادة ألهل الجنة ،ولهذا نراه یتعامل مع أخیه اإلمام
معاملة املأموم ..وهذا درس في زماننا املعاصر ،وهو أن
نعیش حالة الطاعة املطلقة لبقیة املاضین من سلسلة
 36األئمة االثني عشر ..وثمرتها في زمان الغیبة ،هو الرجوع
إلی املجتهد :الصائن لنفسه ،واملطیع ملواله ،واملخالف
لهواه ،كما ورد في الحدیث الشريف(((.

7

((( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينه ،خمالفا هلواه ،مطيعا
ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه .التفسری املنسوب إلی اإلمام العسکري علیه
السالم ،ص.300

 .40أثر ال ُبعد عن الوالیة

7

 .41العبودیة املطلقة

نحو عشق الحسین

إن الحسین× بحركته الخالدة التي ّ
تعرض فیها هو
وعیاله ملا ّ
قل مثیله في التاريخ – سواء قبل اإلستشهاد
وحینه وبعده – أراد أن ّ
یبین لألمة ثمرة الغرس الذي
ً
نشأ بعیدا عن :نمیر الغدیر ،ودوحة املباهلة ،وواحة
الثقلین.
َّ
ولوال هذه الهزة العنیفة لضمیر األمة ،لسارت األمور
َّ
في مجری آخر ال یعلم عاقبته إل هللا تعالی ..ومن هنا
((( .
نعلم معنی قول النبي| ...« :وأنا من حسنی»

ً
إن مأساة الحسین× بدءا من خروجه من املدینة،
إلی عودة سبایاه إلی املدینة مرة أخری ،وما بينهما من 37
األحداث الجسام ،رغم تعدد ألوانها املأساوية ،إال أنها
مصطبغة بلون واحد ،وهو العنصر ّ
املميز لكل حركته،
ّ
أال و هي العبودیة املطلقة هلل رب العاملین ،وهي تتجلی
تارة :في مناجاته مع ر ّب العاملین في مقتله ،وتارة في صالة

((( كامل الزيارات ،ص.52

أخته زينب÷في جوف لیلة الحادي عشر من ّ
محرم،
َّ
السجاد× مع ر ّبه واألغالل الجامعة
وتارة في مناجاة
في عنقه الشريف×
 .42احلرص علی الدعوة
من معالم الثورة الحسینیة ،حرص سبایا الحسین×

نحو عشق الحسین

علی تبلیغ سالته في ّ
شتی الظروف القاسیة ،وذلك
ر
ً
ً
بمنطق املنتصر ،وإن كان مغلوبا ظاهرا.
فهذه زينب÷یصفها الراوي((( :ما رأیت خفرة (أي
شدیدة الحیاء) أنطق منها ،فإنها جمعت بین :كمال
اإللتزام بما تملیه الشريعة علی األنثی عند حدیثها مع
الرجال ،وبین بیان املنهج الفكري الذي ینبغي أن ترجع
ّ
إلیه َّ
األمة ،والتي من أجلها ضحی أخوها الحسین×
38
بنفسه.
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 .43اإلرتباط مببدأ اخللود

إن الطبع البشري یمیل إلی تخلید الذكر ،وبقاء األثر
ق منها كأهنا تفرغ
(((  ...قال و رأيت زينب بنت عيل ع و مل أر خفرة قط أنط 
عن لسان أمري املؤمنني ع ...؛ األمايل (للمفيد) ،ص.321

نحو عشق الحسین
7

بعد الرحیل من هذه الدنیا الفانیة ،وال سبیل إلی ذلك،
َّ
إل باإلرتباط بمبدأ الخلود ،فهو الذي لو بارك في عمل
أو وجود ربطه بأسباب الدوام والخلود ،كما ورد (((فیما
أوحاه هللا تعالی إلی نبي من أنبیائه« :إذا أطعت رضیت،
وإذا رضیت باركت ،ولیس لبركتي نهایة» وهو ما نراه
ّ
متجل ًیا في نهضة الحسین× ..ففي كل سنة ّ
تمر علینا
ذكراه ،وكأنها ذكری جدیدة ،وسیبقی األمر كذلك ،إلی
ّ
ظهور الدولة الكريمة لولده املهدي× الذي یثأر لخط
ّ
واستمر طوال التاريخ
الظلم الذي بدأ بقتل هابیل،
ً
مرورا بكربالء ،إلی الیوم األخیر ملا قبل الظهور.
 .44كيفية اإلحياء

إن إحیاء ذكر أهل البیت^ ال ینحصر في القوالب 39
اللفظیة من :إنشاد الشعر ،وذكر الفضائل ،وإقامة
ّ
العزاء وغیر ذلك ،وإن كانت كلها درجة من درجات
ّ
إحیاء الذكر ..إنما اإلحیاء األكمل یتمثل في ترجمة
((( عن الرضا ع قال :أوحى اهلل عز و جل إىل نبي من األنبياء إذا أطعت
ي هناية و إذا عصيت غضبت و
رضيت و إذا رضيت باركت و ليس لربكت 
إذا غضبت لعنت و لعنتي تبلغ السابع من الورى .الکايف ،ج ،2ص.275

سیرتهم العملیة في حیاتنا الفردیة واإلجتماعیةَّ ..
فإن
ّ
الناس لو اطلعوا علی محاسن أقوالهم وتطبیقاتها في
َّ
الحیاة املعاصرة ،ملا وسعهم إل االتباع العملي والوالء
ّ
الفكري والتعلق العاطفي.
 .45جذور الدمعة

نحو عشق الحسین

ّ
إن البكاء وإن كان في ظاهره یتمثل في جريان الدمع
َّ
من العین ،إل أنه في الواقع عملیة معقدة لها جذورها
في الفكر والقلب ،ولها آثارها علی الجوارح ..إذ إن
ّ
البكاء حصیلة تفاعالت باطنیة متمثلة في :اإلعتقاد
النظري بقدسیة الجهة التي نبكي علی مصائبها ،من
جهة انتسابها ملصدر القدسیة العظمی في الوجود،
ّ
ّ
الرب املتعال ..كما أنها حصیلة
 40املتمثلة بقدسیة
تفاعالت قلبیة مرتبطة بذلك اإلعتقاد ،فإن ما جری
ً
علی ّ
ولیه الحسین× یوم عاشوراء ،كان هتكا للرسالة
ً
التي ثار الحسین× من أجلها ،و هتكا ّ
للنبوة إذ كان
ً
ً
الحسین× طالبا لإلصالح في أمته ،وهتكا لإلمامة إذ
جری من املآ�سي علیه وعلی عیاله ما لم ُیذكر نظیره فی
تاريخ البشرية!!..
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 .46موقفیة البكاء

نحو عشق الحسین

إن البكاء في منطق الفرد و األمة :موقف ّیتخذه
اإلنسان إلی جانب الید واللسان ،للتعبیر عن رأیه
في مفردات الحیاة ..وعلیه فإن البكاء علی ّ
سید
الشهداء× إبداء لنوع استیاء من كل صور الظلم
التي وقعت علی األمة ،بعد غیاب املنهج السماوي الذي
ّ
رسمه هللا تعالی لها ،واملتمثل بمیراث الكتاب (الحبل
املمدود بین السماء واألرض) ومیراث العترة (الحبل
ُ
املمدود بین النبي َّ
واألمة) ..واألشجار تعرف بثمارها،
بل واقعة الطف هي الثمرة الجنیة للشجرة الثابت
أصلها وفرعها في السماء ،والتي قطفتها أیادي الشجرة
الخبیثة امللعونة في القرآن.
41
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 .47صدمة الدم

ّ
إن األسلوب الطبیعي إلصالح األمة یتمثل في الحدیث
واملوعظة التي یخاطب بها العقول والقلوب ،وهو ما
مارسه علي والحسن‘ إال أن األمة وصلت إلى درجة
من التخدیر وموت اإلرادة ،بحیث أصبحت تنظر إلی

ً
إماما لها ،وهو الذي یصفه ّ
سید
یزيد
ً
قائال بعدما كتب یزيد إلی الولید یأمره بأخذ البیعة منه
َّ
وإل ضرب عنقه:
الشهداء×

نحو عشق الحسین

«إنَّا أهل بیت النبوة ،ومعدن الرسالة ،و خمتلف املالئكة،
بنا فتح اهلل ،وبنا ختم اهلل ...ویزید رجل فاسق شارب
املحرمة معلن بالفسق ومثيل ال یبایع
اخلمر قاتل النفس
ّ
مثله!!»(((.
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َّ
فلم یبق إل أسلوب التضحیة بالدم لتستفیق األمة
علی هول املصیبة التي ابتلیت بها ،بعد التراكمات
التاريخیة لإلنحراف التدريجي!!
 .48املنهج املتكامل

 42علینا أن ننظر إلی خط اإلمامة كمنهج متكامل في
ّ
َّ
شتی األبعاد :فها هو الحسین× – الذي یمثل حلقة
من حلقات هذه السلسلة املباركة – نراه تارة في أعلی
ّ
والتذلل ّ
لرب العاملین في مناجاة یوم
صور العبودیة
عرفة ،التي ّ
قل نظیرها في مناجاة بشر مع ر ّبه ..ونراه تارة
في حالة تثبیت حاكمیة هللا تعالی علی األرض من خالل
((( بحار األنوار ،ج ،44ص.325

خطبه السیاسیة عند خروجه من املدینة ..ونراه تارة
ّ
ً
داعیا من حوله من أصحابه إلی التعلق الروحي باملبدأ
األعلی ،من خالل وصایاه في لیلة عاشوراء ،فكان لهم
ً
ً
دوي كدوي النحل لیال ،وصرخات كزئیز األسود نهارا!!.
 .49فروع اجلامعة الكربی

نحو عشق الحسین

إن مجالس الحسین× ّ
تعد ّ
بحق جامعة كبری لها
فروعها في عواصم املدن الكبری إلی األرياف الصغری..
ً
ومن هنا ال نری أمة متفقهة في كلیات الشريعة – فقها،
ً
وتاريخا ،وسیرة – كأتباع مذهب أهل البیت^ الذین
یدخلون هذه الجامعة شهرين في كل عام ،سواء في ذلك
الصغیر الذي لم یبلغ الحلم ،إلی الكبیر الذي وصل إلی
مشارف نهایة عمره!!
43
أولیس هؤالء الخريجون مدینون لحركة الحسین×
املباركة؟! ..هذه الحركة التي لم تكن حركة في التاريخ،
وإنما كانت حركة للتاريخ!! ..هذه الثورة التي لم تحمل
ً
في َّ
طیاتها طلبا للحكم الصوري ،وإنما كانت تحمل
رسالة لتغییر منهج الحیاة ،بقراءة صحیحة لإلسالم
الذي كاد أن ُیصاب بداء األمم السالفة!!
7

 .50التجانس بنی العشرات

نحو عشق الحسین
7

44

هناك إرتباط وتجانس بین عشرات ثالث :العشر
األواخر من شهر رمضان املبارك ،والعشر األوائل من
شهر ذي الحجة الحرام ،والعشر األوائل من ّ
محرم
ً
ّ
ً
الحرام ،وهي بمجموعها تمثل شهرا كامال في كل عام.
علینا أن نتخذ من مجموع هذه العشرات املباركات
واملوزعة علی مدار السنة :محطات إلعادة الصلة باهلل
تعالی الذي نبتعد عنه خطوة بعد كل معصیةّ ،
لنعوض
بذلك أمیال ُ
البعد عنه ،بخطوة جريئة إلیه في كل موسم
مصالحة!! ..وإلعادة الصلة بمنهج أهل البیت^ ،وقد
ً
كان جدهم× مدینة العلم وهم أبوابها ،وإن هلل بیوتا
أذن أن یرفع فيها اسمه وهي ال تعدوهم.
 .51العقوبات يف عامل القلوب

إن هلل تعالی عقوبات في األبدان والقلوب وما ُ
ضرب
العبد بعقوبة ّ
أشد من قساوة القلب ..ومن املعلوم أنه
َّ
ما ّ
جفت الدموع إل لقسوة القلوب ،وما قست القلوب
َّ
إل لكثرة الذنوب!! ..إن اإلبتالء بقسوة القلب في هذه

 .52إعادة التقییم
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َّ
صحیة كاشفة عن خلل في الجهاز
األیام ،عالمة غیر
الشعوري لإلنسان ،فعلی العبد أن یكتشف أسباب
َّ
ً
ذلك ،وإل فإن الخسارة فادحة ..وهنیئا ملن رأی علی
ّ
صدره وسام النبي| املتمثل بالشهادة علی اإلیمان،
حیث اعتبر لقتل الحسین× حرارة في قلوب املؤمنین،
ً
ال تبرد أبدا ..فهل تجد في قلبك هذه الحرارة الكاشفة
عن حیاة القلب؟!.

7

ًّ
جدا أن نعید تقییم أنفسنا من جدید،
إن من املهم
ّ
عندما ّ
یمر علینا موسم عبادي :كشهر رمضان ومحرم،
لنری ما هي العطاءات التي خرجنا منها؟ ..وهل أنها كانت
متناسبة مع قوة عطاء املوسم؟ ..وهل أننا حافظنا علی 45
تلك العطاءات؟ ..و ما هو اإلستثمار األفضل لها بعد
انتهاء املوسم؟.
فإن الكثیر یعیش حالة اإلرتیاح ملا كان فیه ،من دون
ً
أن یكون قلقا ملا سیكون علیه!! ..والشیطان – كما
اعتدنا علیه – حريص علی مصادرة مكتسبات املؤمن
في أول منعطف في حیاته ..فهل نحن حذرون من ذلك؟

 .53اجلمع بنی العفّة والدعوة

نحو عشق الحسین
7

إن من دروس كربالء هو :الجمع بین العفاف في منتهی
الذب عن ّ
درجاته ،وبین ّ
الدین بما أوتي الفرد من قوة..
فهذه زينب÷التي لم یر في الخدر والحیاء مثلها ،وكان
علي× یحاول إخفاء خیالها عن غیر املحارم ،عندما
كان یطفیء السراج أو یخفته – عند زيا تها لقبر ّ
جدها
ر
رسول هللا| – ولكنها مع ذلك كانت اللسان الناطق
َّ
السجاد× ..و
بإسم الشريعة ،في محضر إمام زمانها
من هنا ّ
صح أن ُیقال :كما أن اإلسالم محمدي الوجود
حسیني البقاء ،فإن حركة اإلصالح كانت :حسینیة
الحدوث ،زينبیة البقاء!!

 .54 46الشبه بنی احلسنی واخللیل’

هناك شبه كبیر بین معاملة هللا تعالی لخلیله
إبراهیم× وبین ذبیحه الحسین× وذلك أن هللا
تعالی جعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم ،فإن ما
نالحظه من إقبال الناس علی ذكر الحسین× وإقامة
عزائه ملن املذهل من األمور!! ..فكما أننا نری حتی

 .55إمتام احلجة
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بعض غیر امللتزمین طوال العام تهفو نفوسهم إلی
حج البیت ،فكذلك نالحظ هذا الفريق نفسه یبدي
والء ال یتناسب مع طبیعة مرحلته ،بما نعلم أن هناك
ً ًّ
إلهیا في القلوب ،وكأن هذه الحركة في موسمي
تصرفا
ّ
الحج ومحرم ،استجابة لدعوة إبراهیم ..وال ريب أن
مالك هوی القلوب آلل محمد| في وادي الشهادة في
سبیل هللا تعالی ،لیس بأقل من مالك هوی القلوب آلل
واد غیر ذي زرع!!.
إبراهیم× في ٍ

7

إن ما نعیشه أیام ّ
محرم الحرام – وإن كانت من
النعم اإللهیة حیث أذاقنا حرارة محبة الحسین×
التي جعلها النبي| من عالمات اإلیمان –ً ولكنه 47
في الوقت نفسه إتمام للحجة علینا جمیعا ،فإن
املؤاخذة اإللهیة بعد النفحات القدسیة ،أسرع إلی
ً
العبد مما لو كان محروما منها ..فإن َاملمنون علیه
لیس كاملحروم ،والعالم لیس كالجاهل!! ..أ َو َهل یكفي
أن نخرج من املوسم بالدموع واآلهات ،من دون أن
ً
ً
نری تغییرا مهما في مسیرة الحیاة؟!.

 .56سوء العاقبة

نحو عشق الحسین

إن من دروس عاشوراء املهمة الحذر من سوء
العاقبة ،فإن البعض ممن شارك في كربالء – كما نقل
– كان من أصحاب علي× ولكن بلغ سوء العاقبة بهم
إلی أن شاركوا في قتل إمام زمانهم!! ..وهؤالء كثیرون
طوال التاريخ ممن صدر اللعن في ّ
حقهم من قبل
ً
أئمة الهدی ،والذین كانوا یوما في ركابهم!! ..فال ّبد من
أن یراعي كل فرد منا هذه البذور الخفیة لإلنحرافات
العظمی في الحیاة – وخاصة في حقل العقائد – فإن
من سمات آخرالزمان هو املسخ الفكري الذي نعتقد
أن من أسبابه :املعا�صي الكبیرة ،معاشرة املنحرفین،
 48أكل السحت ،طلب الدنیا بالدین ،اإلستماع إلی
زخرف القول الذي یلقیه الشیطان ألولیائهَ ،كما ذكر
ً َ َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
وحون إِل أ ْو ِلـيَائِ ِه ْم
اطني لـي
القرآن قائال﴿ :و إِن الشي ِ
ُ ُ
ِلُ َجا ِد لوك ْم ﴾(((.

7

((( سورة األن َعام ،اآلیة .121

 .57درس االستقامة

إن في نهضة الحسین× درس الجمع بین الحركة
الخالقیة واملخلوقیة ،بمعنی أن اإلمام× الذي یعیش
في صلب الحركة اإلجتماعیة ،وفي تعامل وثیق مع الخلق
((( سورة ُهود ،اآلیة .112
((( هنج البالغة ،اخلطبة .45

نحو عشق الحسین

 .58احلركة اخلالقیة واملخلوقیة

7

إن من الدروس املهمة للحركة العاشورائیة هو درس
اإلستقامة والثبات في سبیل املبادیء واألهداف ومن
هنا ّ
املصطفی| آیة من سورة هود وهي آیة:
شیبت
ُ
َ
﴿فَ ْ
استَ ِق ْم ك َما أ ِم ْر َت﴾((( ،و من املعلوم أن الذین یريدون
أن ّ
یحققوا األهداف الكبری في الحیاة فإنه ال ّبد من
جعل الهمة علی مستوی تلك األهداف ،إذ علی قدر
َّ
أهل العزم تأتي العزائم ..والذي ال یريد من الدنیا إل
اإلستمتاع باألجوفین أي بشهوة البطن والفرج ،فإنه
من الطبیعي أن ّ
یتحول إلی ما یصفه علي×« :كالبهیمة
مهها علفها ،أو املرسلة شغلها تقممها!!.(((»..
املربوطة ّ

49

نحو عشق الحسین

إلی درجة الخروج علی طاغیة عصره ،بكل ما استلزمه
هذا الخروج من بذل للنفس النفیس وتعريض لألهل
والعیال لصنوف األذی والتعذیب ،إال أنه ّ
یسجل لنا
أرقی املشاعر العاطفية في تعامله مع ر ّبه ،فهو الذي
یناجي ر ّبه بمناجاة ّ
قل مثیلها في التراث اإلنسانیة عندما
وقف بأرض عرفة وعیناه تذرفان كأفواه القرب ،وهو
الذي لم یترك هذه املناجاة وهو بأرض نینوی ،یذرف
آخر قطرات دمه في سبیل هللا تعالی ،وهو یستغیث
بر ّبه بأروع صور اإللتجاء ،حیث یؤكد في الساعات
األخیرة من حیاته ،علی مبدأ التوحید وأنه ال معبود له
سوی ر ّبه.
والفخر كل الفخر أن یجمع العبد بین الحركتین ،فال
 50تطغی واحدة علی حساب األخری ،فال یذهله العمل
مع الناس عن إحساسه باملعیة الدائمیة مع املولی،
كما ال یبعده األنس مع خالقه عن حمل هموم الناس
ّ
وأحب
والتفاعل مع آالمهم ،فإن الخلق عیال هللا تعالی
الخلق إلی هللا تعالی أنفعهم لعیاله.

7

 .59درس األبدیة

نحو عشق الحسین

إننا نستفید من حركة الحسین× درس األبدیة
والخلود ،فإن هللا تعالی لم یقید نفسه بعالم األسباب
قید عباده بذلك ،إذ له ّ
وإن ّ
الحق متی شاء أن یخرم
األسباب ويسوقها في إتجاه معاكس ملقتضاها ،كما كان
ً
األمر كذلك لخلیله إبراهیم× حیث ّ
سببت النار سببا
ً
معاكسا للطبیعة النارية فإن جاعل األثر هو رافعه متی
شاء ،ومن الواضح أنه ال ُیسأل َّ
عما یفعل وهم یسألون.
وعلیه فمن یريد أن یدخل عالم األبدیة والخلود
بمعنی البحث عن امتداد له بعد املوت ،فعلیه أن یربط
الفاني من نشاطه بالباقي في عطائه ،فهو الباقي بذاته
ً
أصالة واملبقي لغیره تبعا ..ومن هنا صارت الواقعة في 51
یوم الطف والتي لم تستمر إال ساعات من یوم واحد
وفي أرض قتالیة محدودة ،وإذا بها أصبحت كالواقعة
التي لیست لوقعتها كاذبة في حیاة األمم ،التي ال تدین
حتی بدین اإلسالم؛ ألن الحسین× أراد أن یثبت
لإلنسانیة أن حیاة اإلنسان بتحقیق لوازم اإلنسانیة،
فإذا منع منه اإلنسان انتفی جدوی البقاء؛ إذ أن هللا
7

نحو عشق الحسین
7

تعالی أراد أن یجعل في األرض خلیفة ،فإذا انتفت
القدرة علی ممارسة الخالفة كما أرادها صاحبها ،فال
ّ
فلسفة للحیاة في األرض!! ..و ما هذه الحركة ،التي تتسم
بها مدرسة أهل البیت^ إال فرع من تلك الحركة التي
بدأت كي ال تنتهي ،إال عندما یستلم اإلمام املهدي×
ایة ّ
جده التي سقطت یوم الطفوف ،لیرفعها َّ
خفاقة
ر
في أرجاء املعمورة ،وال عجب أن ینادي یوم خروجه
لیجعل من أولیات أهداف خروجه املبارك ،املطالبة
َّ
بذلك الدم الزاكي الذي لم یثأر وال یثأر له ر ّبه إل في
عصر ظهوره× حیث ینادی :أال یا أهل العامل إن جدي

احلسنی قتلوه عطشان ًا! ..أال یا أهل العامل إن جدي احلسنی
سحقوه عدوان ًا! ..أال یا أهل العامل إن جدي احلسنی تركوه
 52عریان ًا!(((.
 .60جانب السریة العملیة

ال ینبغي التركیز فقط علی جانب املأساة ،مع إهمال أو
عدم إعطاء جانب السیرة العملیة املستوحاة من حركة
الشهادة ّ
حقها ،فإن الحسین× عبرة بمعنی اإلعتبار
((( إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ،ج ،2ص .233

 .61إستغالل املراكز احلسینیة

نحو عشق الحسین

والتأ�سي قبل أن یكون عبرة بمعنی البكاء والندبة ،كما
جده املصطفی| فإنه ّ
َّأن القرآن عندما یذكر ّ
یقدمه
لألمة كمشروع یمكن أن ُیحتذی به في َّ
شتی أبعاد الحیاة.
ولئن كانت َ
العبرة مركزة في أیام معدودات من الشهر،
فإن مجال ال ِعبرة مفتوح طوال العام ،بل إلی ساعة
لقاء هللا تعالی ..ومن هنا یعظم دور الرسالیین في هذا
املوسم ،لیمنهجوا الناس علی هذا املنهج الذي لو ُر ّوج
له – كما ُیراد له – ّ
لعم الخیر كل طبقات األمة.

7

إن من الضروري إستغالل املراكز الحسینیة كاملأتم
وغیرها من أجل التوعیة العامة الشاملة ،وخاصة
في غیر مواسم العزاء ،وخاصة مع انتشار مثل هذه 53
املراكز في أق�صی القری النائیة في البالد ،مما یجعلها
أشبه �شيء بفروع صغیرة لجامعة كبری ..وال ینبغي أن
ّ
نن�سی أنه قد سجل في التاريخ أن أصحاب الحسین×
كان لهم دوي كدوي النحل لیلة العاشر :تالوة للقرآن،
ومناجاة للرحمن.

فلماذا ال تكون هذه املراكز مصدر إشعاع في هذا
ً
يجا ّ
املجال ،ترو
لكل معالم الشريعة بما فیها القرآن
الكريم والفقه والعقائد وسیرة األطهرين^ وملاذا ال
ّ
نحول هذه املآتم – إلی جانب إقامة العزاء – إلی معاهد
ً
لتثقیف َّروادها لنربي جیال من الداعین إلی هللا تعالی
والسائرين في ركب الحسین× بكل ما للكلمة من معنی.
نحو عشق الحسین

 .62التحذیر من استغالل البسطاء

7

ینبغي التحذیر من استغالل بساطة وبراءة بعض
ًّ
مادیا ،وذلك
النفوس من أجل إستعبادها وإستنزافها
ببعض الدعاوی الغريبة التي لم یقم علیها دلیل،
كادعاء الشهود واملنامات وبعض صور ّ
توهم الكرامة
وغیر ذلك َّ
مما ال یورث الیقین ،وخاصة عندما یكون
54
ّ
ُ
ی
ی
املدعي علی مستو ال یعتد به من اإلیمان والتقو ،
وهذا بدوره یوجب عزعة اإلیمان بالعقائد ّ
الحقة عند
ز
قیاسها بمثل تلك الدعاوی الزائفة ..وإننا في الوقت
نفسه ال ننكر َّ
بأن هللا تعالی یظهر كرامة أولیائه بین
وقت وآخر لحكمة بالغة ،ولكن ال علی نحو ما ّیدعیه
بعض البسطاء أو األدعیاء!.

 .63تعميم مراكز التأثري
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إن من الالزم هو السعي لنقل معالم هذه الحركة
ً
املباركة إقامة للعزاء وتنويرا لألذهان للمعاهد الثقافیة
كالجامعات وغیرها ..إذ من املمكن أن ال یأنس البعض
ببعض املظاهر ،فلماذا ال نقتحم میادین املجتمع
املتنوعة لبذر بذور هذه الشعائر في تلك النفوس ،التي
لو نبتت فیها هذه البراعم املباركة لقضت علی الكثیر
من الباطل في نفوسهم ،وخاصة مع مالحظة الجاذبیة
التي هي شبیهة باإلعجاز في نفوس املعتقدین ب�شيء
من خط اإلمامة ..فلیس من الطبیعي أبدا أن يتفاعل
اإلنسان بحادثة في عمق التاريخ ،وكأنها بنت یومها
ّ
بحیث ین�سی اإلنسان مصائبه القريبة ،عندما یهل 55
هالل الشهر الحرام!
7

 .64مثرة احلب الصادق

ّ
الحب الصادق الذي ُیراد إظهاره من خالل
إن ثمرة
ً
الزيارة ،هو اإلتباع الصادق مصداقا لقوله تعالی:

ُْ

ُ

ُ

َ

نحو عشق الحسین

ُْ ْ ُ
﴿قل إ ْن كنْتُ ْم ُّ َ َ َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل﴾((( فإن
ون ي ِبب
ِ
ِ
تبون الل َّ فات ِبع ِ
ّ
الحب حالة وجدانیة تربط املتحابین ،وهي فرع التسانخ
الباطني فیما بینهما ،وهذا بدوره یستلزم التسانخ
العملي في ساحة الحیاة ،إذ إن املحب الصادق ال ّبد
َّ
ًّ
یتشبه باملحبوب في ّ
وأن ّ
عدوا ملن
شتی األبعاد ،وإل كان
ّیدعي حبه في مقام العمل.
ومن هنا جاز أن یصف ّ
الرب عبده بالكذب والخداع،
عندما ّیدعي العبودیة واإلستعانة في فاتحة صالته!...
ولنقس علی ذلك باقي صور ّ
اإلدعاء.

7

 .65التذكری بأیام اهلل تعایل

إننا في الوقت نفسه الذي ندعو املؤمنین ّ
امللتفین حول
 56رایة اإلمام الشهید سواء في مجال الفكر أو املشاعر،
بجانب حفظ الشعائر التي تر ّبت علیها األجیال املوالیة
طوال التاريخ ،والتي هي بال شك مطابقة لعمومات
الكتاب والسنة الداعیة إلی :التذكیر بأیام هللا تعالی،
وتعظیم الشعائر ،والدعوة إلی سبیل هللا ،والعمل علی
ّ
مودة ذوي القربی ،وغیر ذلك من النصوص النبوية
مران ،اآلیة .31
(((  .سورة آل ِع َ

والوالئیة الصريحة بل لزوم إحیاء ذكر أبي األحرار×

فإننا – في الوقت نفسه – ندعو إلی ابتكار األسالیب
الحدیثة في هذا املجال ..فإن الطرق املؤثرة لنقل الفكرة
واملشاعر تختلف من جیل إلی جیل ،ألن أدوات التأثیر
ً
تتناسب مع طبیعة كل جیل تبعا لتطور املستوی
الفكري والعاطفي لدیهم.
نحو عشق الحسین
7

57

في الختام نود أن نعرض بين يدي القاري الكريم ومضات
حسينية سريعة ،لتكون بمثابة زاد يقع في قلبه كالبرق
الخاطف ،فيزيد ما في جوفه تأججا واتقادا.
نحو عشق الحسین
7

58

•

إن التأمل في حسن خاتمة الحر بن يزيد ،يدفع
أحدنا لعدم اليأس مهما غرق في بحر املعا�صي ،فإن
األمور بخواتيمها.

•
•إن إحياء ذكر الحسين والتأثر بمصابه ،ملن
أعظم سبل نيل رضا هللا تعالى ،إذ إن عظمة املأساة مما
ال ننس أن صاحب دعاء عرفة بعرفانه البليغ لرب
العاملين ،هو الذي وطأته الخيل بحوافرها.
×

ال تخطر على األذهان!

•

لم يتحقق على وجه األرض منذ أن خلق آدم كارثة
جامعة لكل صور املصيبة ،في النفس والعيال حتى في
الطفل الرضيع ،كمصيبة الحسين×.

•

إن مبدأ التعويض سار حتى في معاملة هللا تعالى
للمعصومين× ،فقد عوض الحسين× :بأن جعل
الشفاء في تربته ،واإلجابة تحت قبته ،واألئمة من نسله.

•

إن حق الحسين× عظيم على األمة جمعاء ،ألنه
أحدث بشهادته هزة عنيفة أيقظت األمة التي استبدلت
خير خلق هللا تعالى ،بشارب الخمور ومستحل الحرمات.

7

•

نحو عشق الحسین

•

إن الذين حضروا واقعة كربالء لم تبق لهم ذوات
حاكمة في قبال مرضاة هللا تعالى ،وهذا هو مقام الفناء
في هللا تعالى ،الذي طاملا طرحه القوم في عالم التصور.

إن قضية الحسين× خالدة ،ألن منهجه منهج
املواجهة مع الظلم الفكري والعملي ،ال زال حيا ماثال
للجميع ،فمتى مات الباطل ،لتموت املواجهة معه؟ 59

•

إن الحسين× بحركته الخالدة التي تعرض فيها هو
وعياله ،أراد أن يبـين لألمة ثمرة الغرس الذي نشأ بعيدا
عن نمير الغدير ،ودوحة املباهلة ،وواحة الثقلين.

•

إن سيد الشهداء× مارس أرقى صور العبودية
لرب العاملين ،من خالل استنقاذ العباد من الجهالة

وحيرة الضاللة ،مجسدا بذلك شعار إحياء الخلق.

•

إن الحسين× في زمان أخيه كان رمزا لطاعة إمام
زمانه ،رغم أنه يشترك مع أخيه في وصف السيادة ألهل
الجنة ،ولهذا نراه يتعامل مع أخيه معاملة املأموم.
لوال هذه ّ
الهزة التي أحدثها الحسين× لألمة،

•

نحو عشق الحسین

لسارت األمور في مجرى آخر ال يعلم عاقبته إال هللا
تعالى! ومن هنا نعلم معنى قوله| :حسين مني وأنا
من حسين.

•

7

إن دور اإلمام في قيادة األمة يتجلى من خالل واقعة
الطف أيضا ،فإن النفوس الصالحة من أصحابه
امليامين لم تكن لتصل إلى ملكة الرشد ،إال من خالل
 60رعايته لهم.

•

إن هذه الظالمة التي وقعت على الحسين× قائمة،
فلم يتحقق القصاص منها قبل خروج القائم× ،فإن
مرور الليالي واأليام ال يخفف ثقل هذا الرزء الجلل.
إن ّ
تحول املاء إلى دم كان عقوبة من العقوبات التي
حلت ببني إسرائيل ،لذا فال يستغربن أحد من حلول

•

الغضب بعد مقتل الحسين× ،بأن قطرت السماء دما.

•

إن ثورة الحسين× لم تحمل في طياتها طلبا
للحكم ،وإنما كانت تحمل رسالة لتغيير منهج الحياة،
بقراءة صحيحة لإلسالم ،الذي كاد أن ُيصاب بداء
األمم السالفة!

•

•

•

إن األسلوب الطبيعي إلصالح األمة هي املوعظة ،إال أن
األمة وصلت إلى درجة من التخدير ،بحيث أصبحت تنظر

7

•

نحو عشق الحسین

إن العنصر املميز لحركة الحسين× بكل ما فيها
من األحداث واملآ�سي هو العبودية املطلقة هلل رب
ّ
العاملين .وهي قد تجلت من خالل مناجاته مع رب
العاملين في مقتله.
في كل سنة تمر علينا ذكرى الحسين× وكأنها ذكرى
جديدة ،وسيبقى األمر كذلك إلى ظهور الدولة الكريمة
61
لولده املهدي #الذي يثأر لخط الظلم.
إن ما جرى على الحسين× ،كان هتكا للرسالة التي
ثار من أجلها ،وهتكا للنبوة إذ كان× طالبا لإلصالح في
أمته ،وهتكا لإلمامة إذ جرى عليه من املآ�سي ما جرى!

إلى يزيد إماما لها ،فلم يبق إال أسلوب التضحية بالدم.
إن من يقارن بين حالة اإلمام× في يوم عرفة
بدعائه املتميز ،وحالته في يوم عاشوراء بأحداثه
الثقيلة ،يشعر ب�شيء من عظمة الكارثة.

•
•

نحو عشق الحسین
7

إن من السمات البارزة للحسين× هو حمله لهموم
األمة ،وإال فلو كان همه الوحيد التقرب الفردي إلى هللا
تعالى ،فإن روضة جده| كانت له نعم الصومعة.
إن الحسين× ال يرى اثنينية بين العبادة في
الخلوات ،والجهاد في الجلوات ،وهو تربية علي×،
حيث يقول عن خاصة أولياء هللا تعالى طالبا منه
تحقيق هذه األمنية.

•
•

62
إن الذي كان يعطى الحسين× هويته املتميزة ،هو
الذكر اإللهي في كل مراحل حركته املباركة ،بما في ذلك
ساعة عروجه إلى امللكوت األعلى.
إن ما وصل إلينا مما جرى على الحسين×-رغم
فداحته -ال يمثل إال القليل ،ومن هنا يعد إمامنا
املهدي #من البكائين.

•

•

إن سيد الشهداء× كان القرب اإللهي هو الهم
الغالب على كل حركاته ،ومن هنا جعل ساعة مقتله
مناجاة مع رب األرباب ،وحول موضع مقتله إلى محراب
للعبادة.

•
•

7

ينبغي الحذر من سوء العاقبة ،فإن البعض ممن
شارك في كربالء كان من أصحاب علي× ،ولكنهم
وصلوا إلى درجة من سوء العاقبة أنهم شركوا في قتل
إمام زمانهم!

نحو عشق الحسین

إن حق الحسين× عظيم على األمة ،ألنه أحدث
بشهادته أيقظت األمة من سباتها .وأي سبات أعظم من
أن يستبدل خير خلق هللا تعالى ،بشارب الخمور.

من دروس عاشوراء الحذر من سوء العاقبة ،فال 63
بد أن ينتبه كل فرد منا إلى ما لديه من البذور الخفية
لالنحرافات العظمى في الحياة وخاصة في العقائد.

•
•

إن من امللفت تنوع العناصر التي شاركت في واقعة
الطف :فمنهم الشيخ ،والطفل ،والشاب ،والعبد،
والنساء .بأن التكليف ال يختص بفئة دون فئة أخرى.

•

لو ثنيت الوسادة للمعصوم× في األمةّ ،
لحول
الطاقات الكامنة فيها إلى ملكات فعلية ،تتجلى في
التضحية واإليثار في سبيل املبدأ.

•

يظن البعض أن مسألة النهضة الحسينية واقعة
تاريخية انتهت بموت العناصر املتواجهة فيها ،وهذا
خطأ جسيم ،فمتى مات الباطل لتموت املواجهة معه؟
نحو عشق الحسین

•

كما أن تاريخ املواجهات لم يمت طوال التاريخ بين
األنبياء وأعدائهم ،فكذلك قضية الحسين× خالدة،
ألن منهجه هي املواجهة مع الظلم ال زال حيا.

7

•

إن الحسين× أراد أـن يعلمنا درس العبودية في كل
مراحل حركته املباركة :فنراه يخرج من جانب البيت
 64اإللهي اآلمن عندما يرى رضا ربه في ذلك.

•

هناك شبه كبير بين معاملة هللا تعالى لخليله إبراهيم
وبين ذبيحه الحسين× ،وذلك في أن هللا تعالى جعل
أفئدة من الناس تهوي إليهم.

•

وكما أن بعض غير امللتزمين طوال العام تهفو
نفوسهم إلى حج البيت ،فإنهم كذلك يبدون والء ال

يتناسب مع ما هم فيه ،فهناك تصرفا إلهيا في القلوب.

•

ال ريب أن مالك هوي القلوب آلل محمد| فى
وادي الشهادة في سبيل هللا تعالى ،ليس بأقل من مالك
هوي القلوب آلل ابراهيم× في واد غير ذي زرع!

•
•
•

7

إن من دروس عاشوراء األبدية والخلود .فمن يريد أن
يدخل عالم األبدية والخلود ،بمعنى البحث عن امتداد له
بعد املوت ،فعليه أن يربط الفاني بالباقي في عطائه.

نحو عشق الحسین

إننا نستفيد من حركة الحسين× درس األبدية
والخلود ،فإن هللا تعالى لم يقيد نفسه بعالم األسباب وإن
قيد عباده بذلك ،إذ له الحق متى شاء أن يخرم األسباب.

ي
إن الطبع البشر يميل الى بقاء األثر بعد الرحيل 65
من هذه الدنيا الفانية .وال سبيل الى ذلك إال باالرتباط
بمبدأ الخلود ،فهو الذي لو بارك في عمل ،ربطه
بأسباب الدوام.

•

إن واقعة يوم الطف التي لم تستمر إال ساعات من
يوم واحد في أرض قتال محدودة ،أصبحت كالواقعة
التي ليست لوقعتها كاذبة في حيات األمم.

•

إن الحسين× أراد أن يثبت لإلنسانية أن حياة
اإلنسان إنما تكون بتحقيق لوازم اإلنسانية ،فإذا منع
منه اإلنسان انتفى جدوى البقاء.

•

إن حركة الحسين× بدأت ولن تنتهي إال عندما
يستلم اإلمام املهدي #راية جده ليرفعها خفاقة في
أرجاء املعمورة .ويطالب بذلك الدم الزاكي.
نحو عشق الحسین

•

إن مبدأ الحوار والتفاهم بالخطاب ،هو االسلوب
املتعارف في تبليغ الرسالة ،ولكن عندما يكون املتسلط
على رقاب األمة على درجة من الفساد.

7

•

إن في نهضة الحسين× درس الجمع بين التعامل
مع الخالق واملخلوقين .والفخر كل الفخر أن يجمع
 66العبد بين الحركتين ،فال يذهله العمل مع الناس عن
إحساسه باملعية.

•

إن الذين حضروا واقعة الطف لم تبق لهم ذوات
حاكمة في مقابل مرضاة هللا تعالى .وهذا هو مقام
الفناء في هللا ،الذي طاملا طرحه القوم نظرية في عالم
التصور.

•

إن الذين ضحوا بأرواحهم لإلسالم كانوا من شرائح
مختلفة :فمنهم من هو قديم العهد كحبيب بن مظاهر،
ومنهم من هو جديد العهد بالهداية كالحر بن يزيد.
ّإن الحسين× نراه تارة في أعلى صور العبودية في
مناجاة يوم عرفة ،ونراه تارة في حالة تثبيت حاكمية
هللا تعالى من خالل خطبه  ،ونراه تارة داعيا إلى التعلق
الروحي باملبدأ األعلى.

•

7

•

نحو عشق الحسین

•

إن من الدروس املهمة للحركة العاشورائية :هو
درس االستقامة والثبات في سبيل املبادئ واألهداف،
فال بد من جعل الهمة على مستوى تلك األهداف.

إن في حياة الحسين× درس االنقياد لولي أمر
زمانه ،فهو رغم أنه إمام للخلق ،إال أنه كان يراعي 67
التقدير الرباني الذي جعله مأموما ألخيه الحسن×
أيام حياته املباركةـ

•

إن االنقياد واالستسالم لراس الهرم الذي يتم
تعيينه من السماء من أولى سمات العبد الذي يريد إن
يثبت عبوديته بين يدي ربه.

•

إن ثمرة الحب الصادق الذي يراد إظهاره من خالل
الزيارة ،هو االتباع الصادق ،فإن الحب حالة وجدانية
تربط املتحابين ،وهي فرع التسانخ الباطني فيما بينهما.

•
•إن موسم العزاء بمثابة الرياح املوسمية الدافعة
للسفينة إلى اإلمام ،فإذا كانت هنالك سفينة غير

إن املحب الصادق البد وأن يتشبه باملحبوب في شتى
األبعاد ،وإال كان عدوا ملن يدعى حبه في مقام العمل.
نحو عشق الحسین

مثقوبة الجوانب ،فإن الرياح املوسمية تدفعها إلى
األمام.

•

7

إن كل حركة عبادية أو شعائرية تحتاج إلى رصيد
فكرى داعم لها أوال ،ومزود لحركتها ثانيا ،وحافظ لها
 68من كل انحراف ثالثا.
إن من لوازم حب املولى حب أحبائه ،والتألم ملا جرى
عليهم ،وإال فإن البكاء على مظلوم من دون معرفة انتسابه
إلى مصدر الوجود ،ال يصب في تغيير مسيرة العبد.

•
•

إن العطاء الحسيني كشعاع الشمس ،منتشر في
عالم األرواح كانتشار نور الشمس في عالم التكوين،

ولكن االنتفاع بأشعة الشمس يحتاج إلى التعرض لها،
فكذلك األمر في عالم األرواح.
من الضروري مخادعة النفس املتثاقلة في طريق
الهدى ،بأن ندعوها لاللتزام الكامل ولو في أيام العزاء
في محرم الحرام.

•

•

نحو عشق الحسین

•

ال بد ألصحاب املجالس من أن يقصدوا القربة
الخالصة هلل تعالى ،بعيدين عن كل صور الشرك الخفي،
فإن البركات مترتبة على مثل هذه النية الخالصة.

•
•

7

من عالمة إخالص أصحاب املجالس في قصد
القربة :عدم االهتمام بعدد الحضور وإطرائهم ،فاألجر
مرتبط بما يقوم به العبد ،ال بما يقوم به اآلخرون.
إن مجالس الحسين× تعد من أعرق الجامعات 69
اإلسالمية الشعبية ،وإن من أسباب التفوق العلمي
للموالين نسبة إلى غيرهم ،هو تعرضهم لهذا اإلشعاع.
ال بد من االستعداد قبل دخول املجلس ،بالوضوء
والتسمية ،واإلكثار من ذكر هللا تعالى ،واالستغفار،
والصالة على النبي وآله ،للتهيؤ النف�سي لنزول النفحات.

•

إن مجالس ذكر اإلمام الحسين× في مظان نزول
أنواع الرحمة اإللهية التي ال يمكن أن نحصل عليها في
غير تلك املجالس.

•

نحو عشق الحسین

ليكن الهدف من استماع الخطب ،هو استخالص
النقاط العملية التي يمكن أن تغير مسيرة الفرد في
الحياة .وعلى املستمع أن يفترض نفسه أنه هو املعني
بالخطاب.

•

7

إن من أقرب املجالس إلى القبول ما كان في الخلوات
كجوف الليل ،ومن دون إثارة خارجية ،بأن يعيش العبد
األجواء التي تثير عنده الدمعة.

•

إن الذي لم يوفق للبكاء فليحاول أن يتباكى،
 70ويتظاهر بمظهر الحزن على ما جرى للحسين×.
وليس من األدب أن يكون حال املستمع عند النعي
كحاله في ساعة الوعظ.

•

إن الذي يعيش قسوة القلب وجفاف الدمع ،عليه
أن يلتجئ إلى هللا تعالى مستغفرا من ذنوبه ،التي أوجبت
له تلك الحالة.

•

علينا أن نستغل ساعة الدعاء بعد انتهاء املجلس،
فإنها من ساعات االستجابة ،وحاول أن يكون لك جو
من الدعاء الخاص ،غير الذي دعا به الخطيب.

•

إن رقة القلب حصيلة تفاعالت سابقة ،فالذي ال
يمتلك منهجا تربويا لنفسه في حياته ،فمن الطبيعي أن
يعيش حالة الذهول الفكري إضافة إلى الجفاف العاطفي.

7

•

نحو عشق الحسین

•

علينا أن نحاول أن نبحث عن التنوع في مجالس
العزاء ،إذ لكل مجلس هيئته ،ولكل خطيب تأثيره .وعلى
املستمع أن يبحث عن املجلس الذي يثير فيه العبرة
واالعتبار.

علينا أن نحاول أن نفرغ أنفسنا أيام عاشوراء،
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يومنا في يوم عاشوراء كباقي األيام ،مشتغلين بأمور
الدنيا.

•

إن الذي ال يستطيع حضور مجالس
لظرف مانع كالسفر أو املرض ،فليستعن باملسموعات
واملرئيات واملواقع الهادفة ،لئال يحرم بركات املوسم.
الحسين×

•

من املمكن تحويل موسم عزاء الحسين من مجرد
مناسبة إحياء ذكرى إمام شهيد ،إلى محطة من محطات
التكامل التي يحتاجها كل مؤمن في حركة حياته.

•

ال بد من استيعاب فلسفة الحركة الحسينية من
بداياتها إلى نهاياتها ،واملتمثلة بتحقيق العبودية الشاملة
هلل رب العاملين.
نحو عشق الحسین

•

ال ينبغي للمؤمن أن يقتصر على مجرد الشحن
العاطفي بمعزل عن الشحن الفكري ،فإن من أهداف
هذه الحركة املباركة ،هو تحريك العباد إلى املنهج الرباني.

7

•

إن عالمة قبول العزاء وعظا واستماعا ،وبكاء
وإبكاء ،هو الخروج بالتوبة الصادقة بعد املوسم،
 72إقالعا عن الذنوب ،وتشديدا للمراقبة.

•

إن من أعظم وظائف املحبين في أيام العزاء :هو
تجسيد الحب ،ال من خالل مظاهر العزاء فحسب ،بل
من خالل الترجمة العملية لهذا الحب.

•

إن البكاء وإن كان في ظاهره يتمثل في جريان الدمع
من العين إال أنه في الواقع عملية معقدة ،لها جذورها

في الفكر والقلب ،ولها آثارها على الجوارح.

•

إن االبتالء بقسوة القلب في أيام العزاء عالمة كاشفة
عن خلل في الجهاز الشعوري لإلنسان ،فعلى العبد أن
يكتشف أسباب ذلك ،وإال فإن الخسارة فادحة!

•

مفردات الحياة.

•

إن البكاء على سيد الشهداء× إبداء لنوع استياء
من كل صور الظلم التي وقعت على األمة ،بعد غياب
املنهج السماوي الذي رسمه هللا تعالى لها ،واملتمثل
بميراث الكتاب والعترة.

7

•
•إن البكاء في منطق الفرد واألمة موقف يتخذه
اإلنسان إلى جانب اليد واللسان ،للتعبير عن رأيه في
إن البكاء على سيد الشهداء× يعتبر مشاطرة لجميع
األنبياءواألوصياء،فيتأثرهمبمصيبةالحسين×.

نحو عشق الحسین

إن البكاء حصيلة االعتقاد النظري بقدسية الذي
نبكي على مصائبه ،النتسابه ملصدر القدسية العظمى
في الوجود ،املتمثلة بقدسية الرب املتعال.
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•

إن إحياء ذكرى الحسين× ال ينحصر في العشرة
األولى ،فهناك ألوان أخرى من املصائب وقعت بعد
ذلك ،ولذا أمرنا بزيارة األربعين ،لنعيش الذكرى إلى
يوم األربعين.

•

نحو عشق الحسین

إننا نعتقد أن املوالين الذين اتبعوا منهج أهل
البيت^ يتميزون بصفتين :األولى :الجانب العلمي،
وذلك اللتزامهم بحضور املجالس .والثانية :الجانب
العاطفي والتفاعل الشعوري النا�شئ من البكاء.

7

•

إذا رق القلب في مجالس رثاء أهل البيت^ فمن
املهم استغالل حالة الرقة ،وخاصة بعد الفراغ من
املجلس ،فإنها من املظان الكبرى الستجابة الدعاء.

•

74
إن البعض يفرط بسرعة في املكاسب التي اكتسبها في
موسم العزاء ،بمجرد الخروج منه ،وهذا األمر يتكرر في
كل عام ،مما يعظم الحسرة يوم القيامة.

•

حاول أن تصطحب أهلك ملجالس الحسين× ،فإنها
من مظان التحول الجوهري حتى للنفوس العاصية ،وال
شك أنه يترك أثرا ال شعوريا في نفوس األحداث.

•

إن أعظم قربان يقرب إلى هللا تعالى في أيام العزاء،
هو نفي إنية النفس األمارة :اجتثاثا مللكة خبيثة ،أو
إقالعا عن منكر نعكف عليه.

•

إن بعض من املستمعين يغلب عليه جو االسترسال
بعد انتهاء املجلس ،وفي ذلك خسارة ملا اكتسبه ،فحاول
أن تغادر املجلس إن كنت تخ�شى من الوقوع في الباطل.

7

•

نحو عشق الحسین

•

إن اإلدبار االختياري بعد اإلقبال العبادي مع رب
العاملين أو في مجالس أهل البيت^ ،قد يكون من
موجبات العقوبة اإللهية.
إن من ُي َ
قدم له العزاء في هذه املواسم بالدرجة

األولى ،هو بقية املاضين منهم ،أال وهو صاحب
األمر ،#فحاول استحضار درجة األلم الذي يعتصر 75
قلبه الشريف.

•

إن البعض يحضر مجالس الحسين× طلبا
للحوائج ،والحال أن الهدف األسا�سي من هذه املجالس
هو التذكير باهلل تعالى وبما أراده أمرا ونهيا.

•

إن البعض ينظر إلى ما جرى في واقعة الطف وكأنه

ملف فتح وختم ،والحال أننا مأمورون بالتأ�سي بأهل
البيت^ :رفضا للظلم ،وذكرا هلل تعالى على كل حال.

•

إن الذي يريد إيصال ماء التوحيد والوالية إلى
أعماق النفس ،عليه أوال إزالة املوانع بترك املعا�صي
والذنوب ،وثانيا عليه بالتعرض للنفحات اإللهية.
نحو عشق الحسین

•

إن كثرة البكاء على الحسين× ملجرد ذكر اسمه
الشريف ،من النعم النادرة التي تمنح لبعض العباد،
ولكن هذه الحالة من املمكن أن تزول باملعصية.

•

7

إن إحياء ذكر أهل البيت^ ال ينحصر في القوالب
اللفظية من إنشاد الشعر وذكر الفضائل وإقامة
العزاء وغير ذلك ،وإن كانت كلها درجة من درجات
 76إحياء الذكر.

•

إن إحياء ذكر الحسين× ال يقتصر على مجرد
البكاء وبعض الشعائر الظاهرية ،بل البد من إظهار
التأ�سي بهم في حياتنا العملية.

•

إن ما نعيشه أيام محرم الحرام من النعم اإللهية،
حيث أذاقنا حرارة محبة الحسين× ،التي جعلها

النبي| من عالمات اإليمان .ولكن ذلك إتمام للحجة.
من املهم أن ّ
نقيم أنفسنا ،عندما يمر علينا موسم
كشهر رمضان ومحرم ،لنرى ما هي العطاءات التي خرجنا
منها؟ وهل أنها كانت متناسبة مع قوة عطاء املوسم؟

•
•

نحو عشق الحسین

•

7

إن البعض عندما يوفق لخدمة الحسين× يصاب
بالعجب ،والبعض عندما يعيش حاالت روحية يظن
أنه وصل إلى دائرة القرب ،ووصل إلى نهايات املطاف.
ينبغي للمؤمنين امللتفين حول راية الحسين×
سواء في مجال الفكر أو املشاعر ،بحفظ الشعائر التي
تربت عليها األجيال طوال التاريخ ،الداعية إلى التذكير
بأيامه.

من الراجح ابتكار األساليب في إحياء ذكر الحسين×77 ،
فإن الطرق املؤثرة لنقل االفكار تختلف من جيل إلى جيل،
ألن أدوات التأثير تتناسب مع طبيعة كل جيل.

•
•

ال ينبغي التركيز فقط على جانب املأساة ،مع عدم
إعطاء جانب السيرة العملية حقها ،فإن الحسين×
عبرة بمعنى االعتبار ،قبل أن يكون عبرة بمعنى الندبة.

•

إن من الضروري استغالل املراكز الحسينية للتوعية
في كل معالم الشريعة :من القرآن والفقه ،والعقائد
وسيرة األطهرين^ ،وخاصة في غير مواسم العزاء.

•

لو تحولت هذه املآتم املختصة بإقامة العزاء إلى
معاهد لتثقيف روادها بالعلوم الشرعية ،لربينا جيال
من الداعين إلى هللا تعالى والسائرين في ركب الحسين×.
نحو عشق الحسین

•

ينبغي الحذر من أولئك الذين يستغلون بساطة
وبراءة بعض النفوس ،من أجل استنزافها ماديا ،وذلك
ببعض الدعاوي الغريبة ،كادعاء الشهود واملنامات.

7

•

إننا ال ننكر بأن هللا تعالى يظهر كرامة أوليائه،
لحكمة ،ولكن ال على نحو ما يدعيه بعض األدعياء!
 78وخاصة عندما يكون املدعي على مستوى ال يعتد به من
اإليمان والتقوى.

•

ملاذا ال نقتحم ميادين املجتمع املتنوعة لبذر هذه
الشعائر في تلك النفوس ،التي لو نبتت فيها هذه البراعم
املباركة ،لقضت على الكثير من الباطل في نفوسهم.

•

إن هنالك جاذبية شبيهة باإلعجاز عند املوالين ،فليس

من الطبيعي أبدا أن يتفاعل اإلنسان بحادثة في عمق
التاريخ وكأنها بنت يومها ،بحيث إنه ين�سى حتى مصائبه.

•

إن من أروع صور الرضا بالقضاء ما كان من زينب÷

عندما قالت :ما رأيت إال جميال! فترى استشهاد أخيها
جميال ،ألنه تعالى شاء أن يراه قتيال ،وأن يراهن سبايا.

•

نحو عشق الحسین

•

إن زينب÷ جمعت بين كمال االلتزام بما تمليه
الشريعة على األنثى عند حديثها مع الرجال ،وبين بيان
املنهج الفكري الذي ينبغي أن ترجع إليه األمة.

•

إن موالتنا زينب÷ سيدة نساء عصرها ،عاملة غير
َّ
معلمة ،وكم من الفخر لهذه السيدة الكبرى أن تكون
شريكة إلمام زمانها الحسين× في تثبيت قواعد الرسالة.

•

إن من معالم الثورة الحسينية حرص سبايا
الحسين× على تبليغ رسالته في شتى الظروف القاسية،

7

إن زينب÷ جمعت بين العفاف ،وبين الذب عن
الدين بما أوتيت من قوة .فهي التي لم ير في الخدر
والحياء مثلها ،ولكنها مع ذلك كانت اللسان الناطق
79
باسم الشريعة.

وذلك بمنطق املنتصر ،وإن كان مغلوبا ظاهرا.

•

من املمكن القول بأن ما جرى على زينب÷ أعظم
مما جرى على الحسين× ،لعظم ما واجهته من املآ�سي
التي وقعت بعد مقتله× ،ومصائب األسر.

•

نحو عشق الحسین
7
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من الدروس التي نستلهمها من سيدتنا
في مواجهة املصائب :القمة في الصبر ونكران الذات،
والقوة في تحمل األعباء الجسام.

•

زينب÷

إن زينب÷ كانت جبال شامخا في مواجهة ثقل
املصائب ومرارتها ،وفي ليلة الحادي عشر مع ما كانت
فيه من التعب الشديد إال أنها لم تترك صالة الليل.

زيارة الوارث

نحو عشق الحسین

َلســا ُم َعلَيْ َ
َلســا ُم
ــك يــا وارِثَ آ َد َم َصفْــ َو ِة اللــ ِه ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْي َ
َعلَ ْي َ
ــك يــا
ِــي اللــ ِه ،ا َّ
ــك يــا وارِثَ نُــوح نَب ِّ
َلســا ُم َعلَ ْي َ
ــك يــا وارِثَ
وارِثَ اِبْراهيــ َم َخليــلِ اللــ ِه ،ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك يــا وارِثَ عيــى ُرو ِح
ُمــوىس كَليـ ِـم اللـ ِه ،ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْي َ
بيــب اللــ ِه،
ــك يــا وارِثَ ُم َح َّمــد َح ِ
اللــ ِه ،ا َّ
الســا ُم،
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك يــا وارِثَ ا َم ـرِ الْ ُم ْؤ ِمن ـ َن َعلَ ْي ـ ِه َّ
ا َّ
َلســا ُم 81
َلســا ُم َعلَ ْي َ
ــك يَــا بْــ َن ُم َح َّمــد الْ ُم ْصطَفــى ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم َعلَيْـ َـك يَــا بْ ـ َن
ـي الْ ُم ْرتَــى ،ا َّ
َعلَيْـ َـك يَــا بْ ـ َن َعـ ِ ِّ
ِ
َلســا ُم َعلَيْ َ
ــك يَــا بْــ َن َخدي َجــ َة
فاط َمــ َة ال َّز ْهــرا ِء ،ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك يــا ثــا َر اللـ ِه َوابْـ َن ثــا ِر ِه َوالْ ِوتْـ َر
الْ ُكـ ْـرى ،ا َّ
الْ َم ْوتُــو َر ،ا َشْ ــ َه ُد اَن َ
ــت
الصــا َة َوآت َ ْي َ
َّــك قَــ ْد اَقَ ْم َ
ــت َّ
الــ َّز كاةََ ،وا َ َمــ ْرتَ بِالْ َم ْعــ ُر ِ
ــت َعــ ْن الْ ُم ْنكَــرِ،
وف َونَ َه ْي َ
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ــت اللــ َه َو َر ُســولَ ُه َحتّــى ا َ
َتــاك الْيَقــ ُن ،فَلَ َعــ َن
َواَطَ ْع َ
ــكَ ،ولَ َعــ َن اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة ظَلَ َمتْ َ
اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة قَتَلَتْ َ
ــكَ ،ولَ َعــ َن
اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة َســ ِم َع ْت بِذلِ َ
الي
ــك فَ َر ِض َي ْ
ــت بِــ ِه ،يــا َمــ ْو َ
ـاب
ـت نُــورا ً ِف األَ ْصـ ِ
يــا ا َبــا َع ْب ِدالل ـ ِه ،ا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ َـك كُ ْنـ َ
ـام الْ ُمطَ َّهـ َر ِة ،لَـ ْم ت ُ َن ِّج ْسـ َـك الْجا ِهلِ َّيـ ُة
الشّ ــا ِم َخ ِةَ ،واألَ ْرحـ ِ
ِباَن ِ
ْجاســهاَ ،ولَــ ْم تُلْب ِْس َ
ِــا ِت ثِيابِهــا،
ــك ِمــ ْن ُم ْدلَه ّ
َوا َشْ ــ َه ُد اَن َ
ــم الدّيــنِ َ ،وا َ ْركانِ الْ ُم ْؤ ِمنــ َن،
َّــك ِمــ ْن َدعائِ ِ
َوا َشْ ــ َه ُد اَن َ
ض الــ َّز ِكُّ
َّــك االِْمــا ُم ال َ ُّ
ــي الــ َّر ِ ُّ
ْــر التَّ ِق ُّ
الْهــا ِدي الْ َم ْهـ ِـد ُّى َوا َشْ ـ َه ُد ا َ َّن األَئِّ َ ـ َة ِم ـ ْن ُولْـ ِـد َك كَلِ َم ـ ُة
التَّ ْقــوىَ ،وا َ ْعــا ُم الْ ُهــدىَ ،والْ ُعــر َو ُة الْ ُوث ْقــىَ ،والْ ُح َّج ـ ُة
َعــى ا َ ْهــلِ ال ُّدنْيــاَ ،وا ُشْ ــ ِه ُد اللــ َه َو َمالئِ َكتَــ ُه َواَنْبِيــا َء ُه
َ 82و ُر ُســلَ ُه ا َّن ِبكُــ ْم ُم ْؤ ِمــ ٌن َو ِباِيا ِبكُــ ْمُ ،مو ِقــ ٌن ب َِشايـِــعِ
دينــي َو َخواتيـ ِـم َع َمــيَ ،وقَلْبــي لِ َقلْ ِب ُكـ ْم ِسـلْ ٌم َوا َ ْمــري
الَِ ْم ِركُـ ْم ُمتَّبِــ ٌعَ ،صلَــواتُ اللـ ِه َعلَ ْي ُكـ ْم َو َعــى ا َ ْر ِ
واح ُكـ ْم
َو َعــى ا َ ْجســا ِدكُ ْم َو َعــى ا َ ْجســا ِم ُك ْم َو َعــى شــا ِه ِدكُ ْم
َو َعــى غائِ ِبكُــ ْم َو َعــى ظا ِه ِركُــ ْم َو َعــى ِ
باط ِنكُــ ْم .
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ّ ُ
ّ
ثم ّ
وقبله وقل :
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ـت َوا ُ ّمــي
ـت َوا ُ ّمــي يَــا بْـ َن َر ُســو ِل اللـ ِهِ ،بـاَيب اَنْـ َ
ِبـاَيب اَنْـ َ
ـت ال َّر ِزيَّـ ُة َو َجلَّـ ِ
يــا ا َبــا َع ْب ِداللـ ِه ،لَ َقـ ْد َعظُ َمـ ِ
ـت الْ ُمصي َبـ ُة
ِ
ب َ
ــاوات َواألَ ْر ِض،
الس
ِــك َعلَ ْينــا َو َعــى َجميــعِ ا َ ْهــلِ َّ
ـت َوتَ َه َّي ـأَتْ لِ ِقتالِـ َـك،
ـت َواَلْ َج َمـ ْ
َس َجـ ْ
فَلَ َع ـ َن الل ـ ُه ا ُ َّم ـ ًة ا ْ َ
الي يــا ا َبــا َع ْب ِداللــ ِه ،ق ََصــدْتُ َح َر َم َ
ــت
ــكَ ،واَت َ ْي ُ
يــا َمــ ْو َ
ــأل اللــ َه بِالشَّ ــأنِ الَّــذي ل َ
اِىل َمشْ ــ َه ِد َك ،ا َْس ُ
َــك ِع ْنــ َد ُه
ـي َعــى ُم َح َّمــد َوآ ِل
َوبِالْ َم َحـ ِّـل الَّــذي لَـ َـك لَ َديْـ ِه ا َ ْن يُ َصـ ِ َّ
ُم َح َّمــدَ ،وا َ ْن يَ ْج َعلَنــي َم َع ُك ـ ْم ِف ال ُّدنْيــا َواال ِْخ ـ َر ِة .

ّ ُ َ َ
ص ّل ركعتين عند ّ
الرأس اقرأ فيها ما أحببت
ثم قم ف ِ
فإذا فرغت من صالتك ُ
83
فقل :

ـت َو َس ـ َجدْتُ لَـ َـك َو ْح ـ َد َك ال
ـت َو َركَ ْعـ ُ
ا َللّـ ـ ُه َّم اِ ّن َصلَّ ْيـ ُ
الس ـ ُجو َد ال تَ ُكــو ُن
َشيـ َـك لَـ َـك ،الَِ َّن َّ
الصــا َة َوال ُّركُــو َع َو ُّ
ـت ،ا َللّـ ـ ُه َّم َصـ ِّـل
ـت الل ـ ُه ال اِلـ ـ َه االّ اَنْـ َ
اِالّ لَـ َـك الَِنَّـ َـك اَنْـ َ
ـام
السـ ِ
َعــى ُم َح َّمــد َوآ ِل ُم َح َّمــد َواَبْلِ ْغ ُهـ ْم َع ّنــي اَفْضَ ـ َـل َّ
الســا َم ،ا َللّـــ ُه َّم َوهاتــانِ
ــي ِم ْن ُهــ ُم َّ
َوالتَّ ِح َّيــ ِةَ ،وا ْر ُد ْد َع َ َّ

ــي
الي الْ ُح َس ْ ِ
ال َّركْ َعتــانِ َه ِديَّــ ٌة ِم ّنــي اِىل َمــ ْو َ
ــن بْــنِ َع ِ ِّ
ــل َعــى ُم َح َّمــد َو َعلَ ْيــ ِه،
الســا ُم ،ا َللّـــ ُه َّم َص ِّ
َعلَ ْيه َ
ِــا َّ
َوتَ َق َّبـ ْـل ِم ّنــي َوأ ُجـ ْرين َعــى ذلِـ َـك ِباَفْضَ ــلِ ا َ َمــي َو َرجــايئ
فيــك َو ِف َولِ ِّي َ
َ
ــك يــا َو ِ َّل الْ ُم ْؤ ِمنــ َن.
***
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ّ ُ
وصر إلى عند رجلي القبر و ِقف عند رأس ّ
علي
ثم قم ِ
ُ
بن الحسين’ وقل :
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َلســا ُم َعلَيْـ َـك يَــا
َلســا ُم َعلَيْـ َـك يَــا بْ ـ َن َر ُســو ِل الل ـ ِه ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم َعلَيْـ َـك يَــا بْ ـ َن ا َم ـرِ الْ ُم ْؤ ِمن ـ َن،
ـي الل ـ ِه ،ا َّ
بْ ـ َن نَ ِبـ ِّ
ـن الشَّ ـ ِ
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك يَــا بْـ َن الْ ُح َسـ ْ ِ
ـهيد ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْي َ
ــك اَيُّ َهــا الْ َمظْلُــو ُم َوابْــ ُن
اَيُّ َهــا الشَّ ــهي ُد ،ا َّ
ُــوم ،لَ َعــ َن اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة قَتَلَتْ َ
ــكَ ،ولَ َعــ َن اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة
 84الْ َمظْل ِ
ـت ِبـ ِه .
ظَلَ َمتْـ َـكَ ،ولَ َعـ َن اللـ ُه ا ُ َّمـ ًة َسـ ِم َع ْت بِذلِـ َـك فَ َرضَ ِيـ ْ
***

ّ ُ
ّ
ثم ّ
وقبله وقل :
انكب على القبر

َلســا ُم َعلَيْـ َـك يــا َو ِ َّل الل ـ ِه َوابْ ـ َن َولِيِّ ـ ِه ،لَ َق ـ ْد َعظُ َمـ ِ
ـت
ا َّ
الْ ُمصيبَــ ُة َو َجل ِ
َّــت ال َّر ِزيَّــ ُة ب َ
ِــك َعلَيْنــا َو َعــى َجميــعِ

الْ ُم ْســلِم َني ،فَلَ َعــ َن اللــ ُه ا ُ َّمــ ًة قَتَلَتْ َ
ــكَ ،واَبْــ َرأُ اِ َل اللــ ِه
َواِلَ ْي َ
ــك ِم ْن ُهــ ْم .
َّ

***

ّ
ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي ّ
علي بن الحسين’

ُ
ّ
ثم ّ
ّ
توجه إلى الشهداء وقل :

نحو عشق الحسین

َلســا ُم َعلَ ْي ُكـ ْم
َلســا ُم َعلَ ْي ُكـ ْم يــا ا َ ْولِيــا َء اللـ ِه َوا َِح ّبائَـ ُه ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْي ُكـ ْم يــا اَنْصــا َر دينِ
يــا ا َْص ِفيــا َء اللـ ِه َوا َ ِو ّدا َء ُه ،ا َّ
َلســا ُم
َلســا ُم َعلَيْ ُك ـ ْم يــا اَنْصــا َر َر ُســو ِل اللــ ِه ،ا َّ
اللــ ِه ،ا َّ
َلســا ُم َعلَيْ ُك ـ ْم يــا
َعلَيْ ُك ـ ْم يــا اَنْصــا َر ا َم ـرِ الْ ُم ْؤ ِمن ـ َن ،ا َّ
اَنْصــا َر ِ
َلســا ُم َعلَ ْي ُك ـ ْم
فاط َم ـ َة َس ـ ِّي َد ِة نِســا ِء الْعالَم ـ َن ،ا َّ
ـي الْـ َو ِ ِّل ال ّن ِاصـ ِح،
يــا اَنْصــا َر أَيب ُم َح َّمــد الْ َح َســنِ بْــنِ َعـ ِ ِّ
َلســا ُم َعلَ ْي ُكـ ْم يــا اَنْصــا َر ا َيب َع ْب ِداللـ ِهِ ،بـاَيب اَنْتُـ ْم َوا ُ ّمــي 85
ا َّ
ِط ْبتُـ ْم َوطابَـ ِ
ـت األَ ْر ُض الَّتــي فيهــا ُد ِف ْنتُـ ْمَ ،وفُ ْزت ُـ ْم فَـ ْوزا ً
ـت َم َع ُكـ ْم فَاَفُــو َز َم َع ُكـ ْم .
َعظيـاً ،فَيــا لَ ْيتَنــي كُ ْنـ ُ
7

ثم ُعد إلى عند أس الحسين× وأكثر من ّ
ّ
الدعاء
ر
لك وألهلك ولوالديك وإلخوانك ّ
فإن مشهده ال ّ
ترد فيه
دعوة داع وال سؤال سائل .

زيارة األربعين
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َلســا ُم َعــى َخليــلِ الل ِه
َلســا ُم َعــى َو ِ ِّل اللـ ِه َو َحبي ِبـ ِه ،ا َّ
ا َّ
َلســا ُم
ـي اللـ ِه َوابْــنِ َص ِف ِّيـ ِه ،ا َّ
َونَجي ِبـ ِه ،ا َّ
َلســا ُم َعــى َص ِفـ ِّ
ُــوم الشَّ ِ
َلســا ُم عــى ا َســرِ
َعــى الْ ُح َس ْ ِ
ــن الْ َمظْل ِ
ــهيد ،ا َّ
ـات َوقَتيــلِ الْ َعـ َـر ِ
الْ ُك ُربـ ِ
ات ،ا َللّــ ُه َّم اِ ّن ا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ ُه َولِ ُّيـ َـك
َوابْ ـ ُن َولِ ِّيـ َـك َو َص ِف ُّيـ َـك َوابْ ـ ُن َص ِف ِّيـ َـك الْفائِ ـ ُز ِب َكرا َم ِتـ َـك،
ِالســعا َد ِةَ ،وا ْجتَ َب ْيتَــ ُه
اَكْ َر ْمتَــ ُه بِالشَّ ــها َد ِة َو َح َب ْوت َــ ُه ب َّ
ـب الْ ـوِال َد ِةَ ،و َج َعلْتَ ـ ُه َس ـ ِّيدا ً ِم ـ َن الســا َد ِةَ ،وقائِــدا ً
 86بِطيـ ِ
ِم ـ َن الْقــا َد ِةَ ،وذائِــدا ً ِم ـ ْن الْــذا َد ِةَ ،وا َ ْعطَيْتَ ـ ُه َمواريــثَ
األنْبِيــا ِءَ ،و َج َعلْتَ ـ ُه ُح َّج ـ ًة َعــى َخلْ ِقـ َـك ِم ـ َن األ ْو ِصيــا ِء،
ـحَ ،وبَ ـذ ََل ُم ْه َجتَ ـ ُه فيـ َـك
ـح ال ُّن ْصـ َ
فَاَ ْع ـ َذ َر ِىف ال ُّدعــا ِء َو َم َنـ َ
ـر ِة الضَّاللَ ـ ِةَ ،وقَ ـ ْد
لِ َي ْس ـتَ ْن ِق َذ ِعبــا َد َك ِم ـ َن الْ َجهالَ ـ ِة َو َحـ ْ َ
تَــوا َز َر َعلَ ْي ـ ِه َم ـ ْن َغ َّرتْ ـ ُه ال ُّدنْيــاَ ،وبــا َع َحظَّ ـ ُه ِبــاأل ْر َذ ِل
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األ ْدىنَ ،و َشى ِ
آخ َرتَــ ُه بِالَّث َمــنِ األ ْوك ِ
َــسَ ،وتَ َغطْــ َر َس
َوت َــ َر ّدى ِف َهــوا ُهَ ،وا َْســ َخط ََك َوا َْســ َخ َط نَ ِب َّي َ
ــكَ ،وا َطــا َع
ــل الشِّ ــقاقِ َوال ِّنفــاقِ َو َح َملَــ َة األ ْوزا ِر
ِمــ ْن ِعبــا ِد َك ا َ ْه َ
الْ ُم ْس ـتَ ْوجِب َني ال ّنــا َر ،فَجا َه َد ُه ـ ْم فيـ َـك صا ِب ـرا ً ُم ْحتَ ِســباً
بيح َحر ُميـ ُه ،ا َللّــ ُه َّم
َحتّــى ُسـ ِف َك ِف طا َع ِتـ َـك َد ُمـ ُه َو ْاسـتُ َ
َلســا ُم
فَالْ َع ْن ُهــ ْم لَ ْعنــاً َوبيــاً َو َع ِّذبْ ُهــ ْم َعذابــاً ا َليــاً ،ا َّ
َلســا ُم َعلَ ْيـ َـك يَــا بْـ َن َسـ ِّي ِد
َعلَ ْيـ َـك يَــا بْـ َن َر ُســو ِل اللـ ِه ،ا َّ
ـت
األ ْو ِصيــا ِء ،ا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ َـك ا َم ـ ُن الل ـ ِه َوابْـ ُن ا َمي ِن ـ ِهِ ،عشْ ـ َ
ـت فَقيــدا ً َمظْلُومـاً شَ ــهيدا ً،
ـت َحميــدا ً َو ُمـ َّ
َســعيدا ً َو َمضَ يْـ َ
َوا َشْ ـ َه ُد ا َ َّن اللـ َه ُم ْن ِجـ ٌز مــا َو َعـ َد َكَ ،و ُم ْهلِـ ٌـك َمـ ْن َخ َذلَـ َـك،
ـت ِب َع ْهـ ِـد الل ـ ِه
َو ُم َع ـذ ٌِّب َم ـ ْن قَتَلَـ َـكَ ،وا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ َـك َوفَ ْيـ َ
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َوجا َه ـدْتَ ِف َســبيلِ ِه َحتّــى ا َتـ َ
ـاك الْ َيق ـ ُ
َم ـ ْن قَتَلَـ َـكَ ،ولَ َع ـ َن الل ـ ُه َم ـ ْن ظَلَ َمـ َـكَ ،ولَ َع ـ َن الل ـ ُه ا ُ َّم ـ ًة
ـت ِبـ ِه ،ا َللّــ ُه َّم اِ ّن ا ُشْ ـ ِه ُد َك ا َّن َو ِ ٌّل
َسـ ِم َع ْت بِذلِـ َـك فَ َر ِض َيـ ْ
ْــت َوا ُ ّمــي يَــا
لِ َمــ ْن واال ُه َو َعــ ُد ٌّو لِ َمــ ْن عــادا ُه بِــاَيب اَن َ
ـاب
األصـ ِ
بْ ـ َن َر ُســو ِل الل ـ ِه ،ا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ َـك كُ ْنـ َ
ـت نُــورا ً ِىف ْ
ـام الْ ُمطَ َّه ـ َر ِة ،لَ ـ ْم ت ُ َن ِّج ْسـ َـك الْجا ِهلِيَّ ـ ُة
الشّ ــا ِم َخ ِة َواأل ْرحـ ِ
7
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ِباَن ِ
ْجاســها َولَـ ْم تُلْب ِْسـ َـك الْ ُم ْدلَ ِهـ ّـاتُ ِمـ ْن ثِيابِهــاَ ،وا َشْ ـ َه ُد
اَن َ
ــم الدّيــنِ َوا َ ْركانِ الْ ُم ْســلِم َني َو َم ْع ِقــلِ
َّــك ِمــ ْن َدعائِ ِ
ض الـ َّز ِكُّ
الْ ُم ْؤ ِمنـ َنَ ،وا َشْ ـ َه ُد اَنَّـ َـك االِمــا ُم الْـ َ ُّ
ـي الـ َّر ِ ُّ
ـر التَّ ِقـ ُّ
الْهــا ِدي الْ َم ْهـ ِـد ُّيَ ،وا َشْ ـ َه ُد ا َ َّن اال ِْئَّ ـ َة ِم ـ ْن ُولْـ ِـد َك كَلِ َم ـ ُة
التَّ ْقــوى َوا َ ْعــا ُم الْ ُهــدى َوالْ ُعـ ْر َو ُة الْ ُوث ْقــىَ ،والْ ُح َّجـ ُة عــى
ا َ ْهــلِ ال ُّدنْيــاَ ،وا َشْ ـ َه ُد ا َّن ِب ُكـ ْم ُم ْؤ ِمـ ٌن َو ِباِيا ِب ُكـ ْمُ ،مو ِقـ ٌن
ب َِشا ِي ـعِ دينــي َو َخواتيـ ِـم َع َمــيَ ،وقَلْبــي لِ َقلْ ِب ُك ـ ْم ِس ـلْ ٌم
ـريت لَ ُكـ ْم ُم َعـ َّد ٌة َحتّــى يَــأ َذ َن
َوا َ ْمــري الِ ْم ِركُـ ْم ُمتَّ ِبـ ٌع َونُـ ْ َ
اللــ ُه لَكُــ ْم ،فَ َم َعكُــ ْم َم َعكُــ ْم ال َمــ َع َع ُد ِّوكُــ ْم َصلَــواتُ
الل ـ ِه َعلَ ْي ُك ـ ْم َوعــى ا َ ْر ِ
واح ُك ـ ْم َوا َ ْجســا ِدكُ ْم َوشــا ِه ِدكُ ْم
َوغائِ ِب ُك ـ ْم َوظا ِه ِركُ ـ ْم َو ِ
باط ِن ُك ـ ْم آم ـ َن َر َّب الْعالِم ـ َن.
ّ ّ
ثم تصلي ركعتين وتدعو بما أحببت وترجع.
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