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بين يديك عزيزي القارئ هو ملخص الجلسة الخامسة من سلسلة محاضرات سماحة 
األستاذ الشيخ بناهيان في العشرة األولى من محرم في عام 1434هـ. في موضوع »حب 
الحسين وعالقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة اإلمام الصادق)ع( في مدينة طهران 

بين مجموعة من طالب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

ضرورة النظرة الشمولية إلى معارف الدين

ــع فيــه  لقــد حــاول طغــاة العــامل منــذ ســنني أن يديــروا ثقافــة املجتمــع البــري بالنحــو الــذي ال تطّل

الشــعوب عــى اإلدارة الشــمولية للعــامل. وهنــاك الكثــر مــن النــاس قــد قنعــوا بالحــّد األدىن مــن الحيــاة 

اإلنســانية طلبــا للراحــة وحبــا باللــذة وتأثـّـرا ببعــض النزعــات املاديــة. وكأنهــم يرغبــون أن ال يتعرفــوا عى 

يشء مــن القضايــا املرتبطــة بــاإلدارة الشــمولية للعــامل، وليــس هّمهــم ســوى تعاطــي القضايــا الجزئيــة.

فــإذا كان اإلنســان عاجــزا عــن إلقــاء النظــرة الشــمولية إىل مختلــف القضايــا وال يهتــّم ســوى بالقضايــا 

ــا  ــه مــا مل نــدرك القضاي ــادا لل ــن ال نصبــح عب ــد. وحتــى يف مســار التديّ ــة، يدخــل يف زمــرة العبي الجزئي

ــلوب يف  ــذا األس ــه به ــر الل ــدا لغ ــح عبي ــد نصب ــل ق ــة، ب ــا الجزئي ــا بالقضاي ــة واكتفين ــة العاّم الديني

ــردات  ــكام ومف ــات األح ــّم بجزئي ــذي يهت ــذا ال ــن رضورة. فه ــمولية إىل الدي ــرة الش ــن. إذن النظ التديّ

ــد. ــن جيّ ــس مبتديّ ــو لي ــة فه ــا العام ــي نظــرة إىل القضاي ــا أن يلق ــة واحــدة واحــدة ب املســائل الديني

ــى  ــت تحظ ــإذا كان ــامل. ف ــا إدارة الع ــاه قضاي ــمولية تج ــرة ش ــاذ نظ ــة باتخ ــا مرهون ــا وحياتن إن عبادتن

ــائر أعــال اإلنســان  ــل الصــاة وس ــن تقب ــث ل ــة بحي ــة البالغ ــذه األهمي ــا به ــة دينن ــة يف منظوم الوالي

لـَـَواُت  ــاِدُق ع إِنَ  أَوََّل  َمــا یُْســأَُل  َعْنــهُ  الَْعبْــُد إَِذا َوقـَـَف  بَیْــنَ  یـَـَدیِ  اللَّــِه َجــلَّ َجَالـُـُه الصَّ بدونهــا؛ )قـَـاَل الصَّ

ــلَّ  ــزَّ َو َج ــُه َع ــِل اللَّ ــْم یَْقبَ ــُه لَ ــلَّ َجَالُ ــِه َج ــَدِی اللَّ ــَن یَ ــا بَیْ ــرَّ ِبَواَلیَِتَن ــْم یُِق ــاِت َو ... َو إِْن لَ الَْمْفُروَض

ــة هــي أّن  ــايل للشــيخ الصــدوق/256(. فلعــّل أحــد أســباب هــذه األهمي ــِه؛ األم ــْن أَْعَالِ ــیْئاً ِم ــُه َش ِمْن

موضــوع الواليــة يرتبــط بــإدارة العــامل. فهــذا اإلنســان الــذي ميــّر مــن هــذا املوضــوع العــام واملصــري 

مــرور الكــرام ثــم يذهــب ويعكــف عــى الصــاة والعبــادة فيــا تــرى كــم لصاتــه وعبادتــه مــن مثــن؟!

ــال يف  ــد الرج ــدح أح ــذ مي ــادق)ع( وأخ ــام الص ــل إىل اإلم ــاء رج ــد ج ــدا. فق ــم ج ــر مه ــل أم إن العق

ــَواَب  ــام: »إِنَّ الثَّ ــال اإلم ــال: ال أدري. فق ــه؟ ق ــف عقل ــام)ع(: كي ــأله اإلم ــه. فس ــه وفضل ــه ودين عبادت

ــْدِر الَْعْقــل « ثــم حــى اإلمــام)ع( لــه قصــة عابــد مــن بنــي إرسائيــل يف جزيــرة خــراء، فقــال:  َعــَى قَ
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ــَجِر  »إِنَّ رَُجــًا ِمــْن بَِنــي إِرْسَائِيــَل كَاَن يَْعبُــُد اللَّــَه يِف َجِزيــرٍَة ِمــْن َجزَائِــِر الْبَْحــِر َخــْرَاَء نـَـِرٍَة كَِثــرَِة الشَّ

ظَاِهــرَِة الْــَاِء َو إِنَّ َملَــكاً ِمــَن الَْمَائَِكــِة َمــرَّ ِبــِه فََقــاَل يـَـا رَبِّ أَِرِن ثـَـَواَب َعبْــِدَك َهــَذا فَــأََراُه اللَّــُه تََعــاىَل 

َذلـِـَك فَاْســتََقلَُّه الَْملـَـُك فَأَْوَحــى اللَّــُه تََعــاىَل إِلَيْــِه أَِن اْصَحبْــُه فَأَتـَـاُه الَْملـَـُك يِف ُصــورَِة إِنـْـِيٍّ فََقــاَل لـَـُه َمــْن 

أَنْــَت قَــاَل أَنَــا رَُجــٌل َعاِبــٌد بَلََغِنــي َمَكانُــَك َو ِعبَاَدتـُـَك يِف َهــَذا الَْمــَكاِن فَأَتَيْتُــَك أِلَْعبُــَد اللَّــَه َمَعــَك فَــَكاَن 

َمَعــُه يَْوَمــُه َذلـِـَك فَلـَـاَّ أَْصبَــَح قـَـاَل لـَـُه الَْملـَـُك إِنَّ َمَكانـَـَك لََنــزٌِه َو َمــا يَْصلـُـُح إاِلَّ لِلِْعبَــاَدِة فََقــاَل لـَـُه الَْعاِبــُد 

إِنَّ لَِمَكانَِنــا َهــَذا َعيْبــاً فََقــاَل لَــُه َو َمــا ُهــَو قَــاَل لَيْــَس لَِربَِّنــا بَِهيَمــٌة فَلَــْو كَاَن لَــُه ِحــَاٌر َرَعيَْنــاُه يِف َهــَذا 

الَْمْوِضــعِ فـَـِإنَّ َهــَذا الَْحِشــيَش يَِضيــُع فََقــاَل لـَـُه َذلـِـَك الَْملـَـُك َو َمــا لَِربِّــَك ِحــَاٌر فََقــاَل لـَـْو كَاَن لـَـُه ِحــَاٌر 

ــُه َعــَى قَــْدِر َعْقلِِه.«)الــكايف/ج1/ َــا أُثِيبُ ــُه إِىَل الَْملَــِك إِنَّ َمــا كَاَن يَِضيــُع ِمثْــُل َهــَذا الَْحِشــيِش فَأَْوَحــى اللَّ

ــه  ــه الشــموليّة. فهــذا الــذي يعجــز عقل ــه ونظرت ــادة اإلنســان مبــدى عقل ــر قيمــة عب ج12( هكــذا تتأث

عــن اســتيعاب قضيــة عاّمــة كالواليــة، كــم لصاتــه وعبادتــه مــن قيمــة؟ إن اســتيعاب القضايــا العامــة 

ــا إن  ــة، وأساس ــات عالي ــة إىل تخصص ــدا وال بحاج ــص ج ــر عوي ــس بأم ــامل لي ــإدارة الع ــّص ب ــا يخ يف م

ــا العاّمــة يف مختلــف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ليســت بخارجــة عــن األفهــام  القضاي

وال هــي قضايــا تخصصيــة. والبــّد أن تــدرّس هــذه املواضيــع العامــة كوحــدات دراســية عموميــة لجميــع 

الجامعيــني كــا ينبغــي أن يتمــرّن النــاس عــى الحديــث يف هــذه املواضيــع.

لماذا نسمح لبعض سّفاكي الدماء من الصهاينة أن يقرروا في اإلدارة العامة للعالم؟

نحــن اليــوم وبصفــة أشــخاص معنيــني يف اإلدارة العامــة للعــامل، نريــد أن نعــرف كــم نســتطيع أن نحقــق 

ــينية. ــاعر الحس ــف واملش ــني)ع( والعواط ــر الحس ــني)ع( وذك ــم الحس ــال اس ــن خ ــامل م ــوال يف الع تح

ــأيت الســيدة  ــم ت ــإدارة العــامل، ث ــة مرتبطــة ب ــا عام ــون بشــأن قضاي ــا املؤمن ــم أيّه ــدون آراءك ــاذا ال تب مل

ــن  ــا ع ــي تحلي ــامل وتعط ــمولية إىل الع ــرات ش ــي نظ ــكا وتلق ــة ألمري ــرة الخارجي ــا وزي ــس بصفته راي

ــم  ــون عــن الشــهادة فه ــا دام هــؤالء يتحدث ــول: »م ــه الحســني)ع( وتق ــد الل ــوم الشــهادة وأيب عب مفه

إرهابيــون جميعــا!«. ملــاذا هــي تفهــم العاقــة القامئــة بــني »الحديــث عــن الشــهادة« وبیــن »زوال أمــن 

الدكتاتوريــة األمربياليــة«، بيــد أنكــم الذيــن تلطمــون عــى الحســني)ع( ال ينبغــي أن تنتبهــوا إىل هــذه 

القضيــة املهّمــة وال يجــب أن تلطمــوا عــى صدوركــم بنيّــة أن تزلزلــوا دعائــم آخــر مســتكرب وطاغــوت يف 

العــامل؟! ملــاذا ينبغــي لنــا أن نســمح لبعــض ســّفايك الدمــاء الصهاينــة أن يقــرروا يف اإلدارة العامــة للعــامل؟
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لماذا نجد الصهاينة يبرمجون إلدارة العالم بينما ال نملك نحن برنامجا إلنقاذ العالم؟

اقــرأوا بروتكــوالت زعــاء صهيــون لــرتوا كيــف اجتمــع نفــر مــن اليهــود قبــل أكــر مــن مئــة و ســت 

عــرة ســنة يف جلســلة وأعــّدو ا خطّــة مئويــة للهيمنــة عــى العــامل. ثــّم الحظــوا أوضــاع العــامل يف هــذا 

القــرن األخــر حيــث قــد أنجــزوا جميــع األهــداف التــي كانــوا قــد أقّروهــا يف هــذه الوثيقــة وحققوهــا يف 

جميــع العــامل. فلــاذا يــأيت الصهاينــة ويعــّدوا خطــة عــى مــدار مئــة ســنة إلدارة العــامل ونحــن ال نعــّد أي 

برنامــج إلنقــاذ العــامل؟ لقــد أنجــز الصهاينــة أهدافهــم القــذرة هــذه بقــّوة املــال واالقتصــاد، بينــا نحــن 

نحظــى بقــدرة الفطــرة والتســديد بالقــدرة اإللهيــة. فلــاذا ال يجــب علينــا مــع مــا نحمــل مــن أفــكار 

أســمى أن نقــّرر للعــامل؟ طبعــا نحــن لســنا مثلهــم فــا نريــد اكتســاح العــامل لنهبــه، فــإذا أردنــا أن نربمــج 

للعــامل ونتخــذ قــرارات بشــأنه فإنــا ذلــك يف مســار إيصــال شــعوب العــامل إىل مصالحهــم.

النظرة  »افتقاد  مرض  من  متمخضة  جامعاتنا  في  الديمقراطية  تقديس  ظاهرة  إن 

الشمولية«

ملــاذا ال نكــون شــموليّني يف رؤانــا؟ إّن افتقــاد النظــرة الشــمولية ميثــل حالــة مرضيــة يف أوســاطنا. وإثــر 

هــذه الحالــة املرضيّــة باتــت الدميقراطيّــة تَُقــّدس يف جامعاتنــا. إذ ال يتحّدثــون يف جامعاتنــا عــن نتيجــة 

ــة وحســب. تقــول بروتكــوالت  ــة يف هــذا القــرن املــايض، بــل خاضــوا يف تفاصيــل الدميقراطيّ الدميقراطيّ

زعــاء صهيــون: »كيــف يجــب أن نديــر العــامل حتــى يقــع تحــت ســلطة الصهاينــة«. واليــوم وبعــد مــّي 

مئــة عــام أصبحنــا نشــاهد نتيجــة هــذه الربوتكــوالت يف القوانــني الحقوقيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة 

ويف مختلــف املجتمعــات. يقــول البعــض أن هــذه الربوتكــوالت كاذبــة ومزيّفــة. فــإذا هــي كاذبــة فابــّد 

أن يكــون هــذا اإلنســان الــذي كتبهــا ونســبها زورا لزعــاء صهيــون قبــل 108 ســنة إنســانا رهيبــا، فإننــا 

ومنــذ مئــة عــام نــرى العــامل جميعــا يــدار عــى أســاس هــذه الوثائــق! لقــد تــّم إعــداد املناهــج الدراســية 

ــدان  ــف البل ــة يف مختل ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــة الحقوقي ــني واألنظم ــك القوان ــات وكذل يف الجامع

ــون. ــاء صهي ــى زع ــرتاة ع ــزّورة ومف ــق م ــون وئائ ــن أن تك ــف ميك ــق، فكي ــذه الوثائ ــاس ه ــى أس ع
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مخاطر وتداعيات افتقاد النظرة الشمولية تجاه إدارة العالم

إن النظــرة الشــموليّة مهــارة البــد مــن اكتســابها وهــي رضب مــن أنــواع الحيــاة كــا هــي قــرار البــّد أن 

نتخــذه يومــا ألنفســنا ونبــدأ بحيــاة جديــدة بنظــرة شــمولية إىل العــامل. فــإن مل نكــن شــموليّي النظــرة يف 

املواضيــع املرتبطــة بــإدارة العــامل، قــد نصبــح مــن مخالفــي الثــورة، حيــث إننــا وبهــذه النظــرة التجزيئيــة 

إىل العــامل ســوف ال نــدرك مســار حركتنــا وال نــرى إال أمــام رجلينــا، فــا نعــي املخاطــر الكامنــة أمامنــا 

وال نعــرف طريــق الخــاص منهــا بطبيعــة الحــال. إن مل نكــن شــموليي النظــرة لــن نســتوعب مواقــف 

ــا! وإن مل نكــن شــموليي  ــد أرّض بن ــداد ســلان رشــدي ق اإلمــام)ره( وقــد نخــرج بنتيجــة أّن حكــم ارت

النظــرة قــد نقــول إن التفــاوض مــع أمريــكا يعطينــا مهلــة لنســرتّد فيهــا أنفاســنا! بينــا لــو اســتطعنا أن 

نــرى وراء ذلــك قليــا، ألدركنــا التداعيــات املفجعــة التــي قــد تــؤول إليهــا هــذه املارســات. كــا أننــا إن 

مل نكــن شــوليي النظــرة قــد نشــك يف صوابيّــة طريقنــا.

يجب أن نجد دورنا البارز في أمر الظهور

نحــن الذيــن نعــّد اللحظــات لهفــة ألمــر الظهــور، البــد أن نجــد دورنــا العاملــي تجــاه هــذا األمــر. فــإن 

إحــدى قواعــد الظهــور املســتوحاة مــن الســنن اإللهيــة الحاكمــة عــى حيــاة البــر هــي »تبلــور فــراغ 

نظــري يف العــامل عــى أعتــاب الظهــور« ونحــن اليــوم نشــاهد عامــات هــذا الفــراغ النظــري والطــرق 

ــّد لنــا وبنظــرة شــمولية أن نحــّدد الــدور  املســدودة التــي انتهــت إليهــا حيــاة الشــعوب الغربيــة. فاب

املهــّم الــذي بإمكاننــا أن نؤديــه يف هــذه الظــروف. يف هــذه الغضــون، نجــد بعــض النــاس ينكــرون قــرب 

تحقــق الظهــور مــن األســاس، ويقــول بعــض آخــرون: بــدال مــن أن نهتــّم بقضيــة الحســني)ع( بهــذا القدر 

ــة متعلقــة بزمــن املــايض، حــري بنــا أن نكــر الحديــث والعمــل حــول اإلمــام املهدي)عــج(،  وهــي قضيّ

ولعلهــم ال يعرفــون أن مــن يّدعــي العمــل والنشــاط يف ســبيل اإلمــام املهــدي)ع( وال يعمــل للحســني)ع( 

شــيئا، فمدعــاه باطــل ال أســاس لــه.
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إن أسرار عاشوراء هي التي تبين لنا مراحل الظهور

ــام  ــل إىل اإلم ــا أن نص ــّد لن ــن الب ــه، ولك ــة)ع( يف محل ــام الحج ــن اإلم ــدث ع ــوف نتح ــن س ــا نح طبع

الحجة)عــج( عــن طريــق اإلمــام الحســني)ع(. فاإلمــام الحســني)ع( هــو الــذي يأخــذ بأيدينــا إىل شــاطئ 

الظهــور. مــن الــذي يصلــح ألن يكــون معلمنــا يف التمهيــد لعــر الظهــور غــر أيب عبــد اللــه الحســني)ع(؟ 

فــا أحــد يف العــامل يســتطيع أن يقــوم بــدور املعلــم يف هــذا الطريــق غــر الحســني)ع(. البــد أن نســتوعب 

ــة. إن أرسار  ــا رصاح ــم)ص( وأكره ــي األعظ ــاالت النب ــح رس ــى أوض ــوي ع ــا تنط ــوراء فإنه أرسار عاش

ــع  ــّل للمجتم ــق ح ــة ليســت بطري ــإن هــذه القضي ــور. ف ــا مراحــل الظه ــنّي لن ــي تب عاشــوراء هــي الت

وحســب، بــل حتــى إذا أردنــا نحــن كأفــراد أن نرتقــي معنويــا وأخاقيــا يف هــذا الزمــان، فالطريــق هــو 

اإلمــام الحســني)ع( ومعرفــة أرسار ورســالة عاشــوراء.

الحسين محور للوحدة

نظــرا إىل الظــروف التــي يعيشــها العــامل اليــوم، إن شــبابنا ومجتمعنــا والعــامل اإلســامي بأجمعــه يف أمــّس 

الحاجــة إىل موضــوع أيب عبــد اللــه)ع( أكــر مــن أي موضــوع آخــر، فابــد أن نســتوعب ملحمة عاشــوراء، 

ونستشــّف أرسارهــا ورســاالتها بعمــق. روي عــن رســول اللــه)ص( أنــه قــال: )إِنَّ ُحــبَّ َعلِــیٍّ قُــِذَف  ِفــی  

ــِذَف  ــیْنِ  قُ ــنِ  َو الُْحَس ــبَّ الَْحَس ــٌق َو إِنَّ ُح ــُه إاِلَّ ُمَناِف ــٌن َو اَل یُبِْغُض ــُه إاِلَّ ُمْؤِم ــَا یُِحبُّ ــَن فَ ــوِب  الُْمْؤِمِنی قُلُ

ِفــی قُلـُـوِب الُْمْؤِمِنیــَن َو الُْمَناِفِقیــَن َو الَْکاِفِریــَن فـَـَا تـَـَرى لَُهــْم َذاّمــا؛ مناقــب آل ابیطالــب/ج3/ص383(. 

ــني)ع(  ــّب الحس ــان أن يح ــكان أي إنس ــن بإم ــني)ع( ولك ــر املؤمن ــّب أم ــرء لح ــق كل ام ــذا ال يوفّ وله

حتــى وإن كان كافــرا أو منافقــا. إن أبــا عبــد اللــه)ع( هــو محــور الوحــدة ولكــن أخــذ األعــداء يرفــون 

مليــارات الــدوالرات ليجعلــوا منــه محــورا للفرقــة، فيجــب علينــا أن ال نســمح لهــم بتحقيــق مــا يهدفــون 

ــع  ــا يف حــال تضيي ــع ولكنن ــه أن يســتهوي الجمي ــة فبإمكان ــذه القابلي ــه. إن الحســني)ع( يحظــى به إلي

هــذه الفرصــة. ومــن جانــب آخــر نجــد الصهاينــة يســعون لتحريــض بعــض املســلمني ضــّد الحســني)ع(، 

يف حــني أن املقاتــل التــي ألفهــا أهــل الســنة أليب عبــد اللــه)ع( ال تقــّل عــن مقاتــل الشــيعة.
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إن للحسين)ع( موقعا في فطرة اإلنسان يقدر بها على إنعاشها

ــد  ــة إىل أيب عب ــّس الحاج ــه يف أم ــري برّمت ــامل الب ــى الع ــامي وحت ــامل اإلس ــا والع ــبابنا ومجتمعن إن ش

ــث  ــرة. حي ــي الفط ــني)ع( ه ــام الحس ــني اإلم ــع وب ــات األرب ــذه الفئ ــني ه ــل ب ــزة الوص ــه)ع(. وهم الل

ــى العشــق الشــديد  ــا عــى إنعاشــها. إن الفطــرة مبعن ــدر به ــا يف فطــرة اإلنســان يق إن للحســني موقع

املصحــوب بالحــاس املطلــق والقــوّي تجــاه »اللــه واألعــال الصالحــة والصالحــني بأجمعهــم«. الفطــرة 

ــرّب وأعشــقهم بشــّدة.  ــرار وال ــه أب ــا ـ أعــرف الل ــي طبع ــن والخف ــي يف ذايت وضمــري ـ الكام ــي أنّن يعن

فــإن أزيــح الحجــاب عــن فطرتنــا، لرأينــا أننــا نعشــق اللــه أشــّد عشــق وال نريــد شــيئا غــره، حتــى ولــو 

قطّعونــا بالســيوف ألــف قطعــة كل يــوم. وكذلــك لرأينــا شــّدة تعلقنــا برســول اللــه)ص(، فإنّهــا أشــّد مــن 

ــه. مل يخلــق اللــه اإلنســان كإنــاء فــارغ، بــل قــد أودع يف ضمــره كثــرا مــن  ــق الطفــل الرضيــع بأّم تعلّ

الحســن والجــال ولكنهــا كامنــة، فابــّد لإلنســان أن يســعى طيلــة حياتــه إلزاحــة الســتار عنهــا مــن أجــل 

ازدهــار الفطــرة. أمــا كيــف تزدهــر الفطــرة؟ الواقــع هــو أن ال ميكــن بيــان لــّذة ازدهــار الفطــرة حتــى 

نتحــدث عنهــا مــع الجميــع ونحفزهــم عــى العمــل يف ســبيل تجربــة ازدهــار فطرتهــم. فمــن أجــل إدراك 

لذتهــا البــّد لإلنســان أن يعيــش هــذه التجربــة ويشــعر بحــرارة نــار الفطــرة، وإنهــا ملمكنــة الحصــول يف 

مجالــس أيب عبــد اللــه الحســني)ع(. فعندمــا يدخــل اإلنســان يف مجلــس أيب عبــد اللــه)ع( يشــاهد حرقــة 

قلبــه واحــرتاق غــره مــن املوالــني ثــم يرجــع إىل نفســه متســائا مــن أيــن أىت هــذا؟ ثــم يكتشــف أنــه 

حــدث فطــري وإنــه نــوذج مــن مصاديــق ازدهــار الفطــرة يف وجــود اإلنســان.

إن عشقنا الحسين)ع( من معاجز الفطرة

كوننــا قادريــن عــى االندفــاع نحــو الحســني)ع( بهــذا العشــق الشــديد ومــن دون تزكيــة النفــس، فهــذا 

ــا الفطــرة مبــدد الحســني)ع(. فعندمــا  ــة مــن زواي ــا زاوي ــه قــد أران مــن معاجــز الفطــرة، حيــث إن الل

نقــول: قــد حــان وقــت الرجــوع إىل الفطــرة والطريــق لذلــك هــو الحســني)ع(، فبســبب أن الحســني)ع( 

هــو أكــر أقســام الفطــرة ازدهــارا. وإذا أراد أحــد أن يرتقــي يف هــذا املســار البــّد أن يســقي هذه الفســيلة 

ــوي  ــام معن ــايئ)ره(: »مل يصــل أي أحــد إىل أي درجــة ومق ــة الطباطب ــه. يقــول العام املزدهــرة يف فطرت

ــية(/ص50[ ــك)باللغة الفارس ــيل أش ــه«. ]س ــل ب ــق التوس ــن طري ــني)ع( أو ع ــام الحس ــرم اإلم إال يف ح
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ــة  ــد عشــنا هــذه التجرب ــا ق ــة األوىل، فإنن ــا الفطري ــا. وهــذا هــو تجربتن ــل فطرتن إن الحســني)ع( يفّع

ــا  ــة طرق ــب العقائدي ــرت الكت ــد ذك ــدى غــر املســلمني. لق ــى ل ــن أيضــا وحت ــدى اآلخري وشــاهدناها ل

ونــاذج لإلميــان باللــه عــن طريــق الفطــرة، وهــي أن يكتشــف اإلنســان فطرتــه. بيــد أن رشوط كشــف 

الفطــرة يف كثــر مــن هــذه املصاديــق مــا ال تتوفــر بســهولة. ولكــن الحصــول عــى حــّب الحســني)ع( يف 

الفطــرة أمــر يســر. فمــن الســهولة مبــكان أن يذهــب اإلنســان إىل أحــد مجالــس الحســني)ع( ويتعــرف 

عليــه قليــا لــي يــرى كيــف يحــرق الحســني)ع( قلــب اإلنســان، وبعــد ذلــك يتأمــل أن لــو اتصــل قلــب 

اإلنســان بإلــه الحســني)ع( مــاذا يفعــل حــب اللــه بقلــب اإلنســان بعــد ذلــك...

ال تلّبى غرامية الشباب وحماسهم إال بحّب أبي عبد الله الحسين)ع(

ال تلبـّـى غراميّــة الشــباب وحاســهم إال بحــّب أيب عبــد اللــه الحســني)ع(. ال تســتطيع أي تســلية من رقص 

ولهــو وغنــاء أن تلبّــي هيجــان الشــباب بقــدر مــا يســتطيع الحســني)ع(. ثــم أيــن املعرفــة ومــدى العمــق 

الكامــن يف ذاك الهيجــان الــذي يلبيــه الحســني)ع( مــن دنــاءة غــره مــن الهيجانــات. فــإن أعتــذر نيابــة 

عــن الفنانــني املســلمني إذ مل يصــّوروا للعــامل هــذا الهيجــان والحاس الحســيني الذي يشــتمل يف ذاته عى 

معرفــة فطريــة. كــا أعتــذر نيابــة عــن جميــع الفنانــني املؤمنــني مــن أيب عبــد اللــه الحســني)ع( وجميــع 

شــباب العــامل املتعطشــني لرؤيــة هــذا الحــاس الحســيني الرهيــب يك يدعــوا رقصهــم ولهوهــم بعــد مــا 

يقارنــون بــني عشــاق الحســني)ع( ومــا يتمتعــون بــه مــن لــذة حرقــة القلــب عليــه والحــاس تحــت رايته 

والهيجــان يف مجالســه، وبــني مجالســهم امليّتــة وقلوبهــم البــاردة. فيقولــون: إن كان ذاك هــو الهيجــان 

والحــاس فــإن نحــن إال أمــوات! وإن كان هنــاك محــّط العشــق والغــرام، فعى مــن نغني نحن وننشــد؟!
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إن مواكب العزاء هي من أروع المشاهد في المجتمع

يف مواكــب العــزاء يتســّنى لنــا مشــاهدة املشــاعر الحســينية املســتقاة مــن معــني الفطــرة. ولكــن عندمــا 

يســتويل نفــر مــن العومليــني عــى مقــدرات ثقافــة املجتمــع، تصبــح مواكــب عــزاء الحســني)ع( مــن أقــل 

الظواهــر قيمــة فيــه. بينــا إذا جــاء أنــاس متدينــون وثاقبــو الفكر حيــث قد اســتقت معرفتهــم من وحي 

الفطــرة، وأخــذوا بزمــام اإلدارة الثقافيــة للمجتمــع يف مختلــف أبعادهــا، عند ذلــك ترى أن مواكــب العزاء 

هــي مــن أروع الظواهــر رونقــا يف املجتمــع. وهــؤالء هــم الذين يعــون حديث اإلمــام الخمينــي)ره( حيث 

قــال: »إن كل مدرســة هــي بحاجــة إىل ضّجــة، فابــد مــن اللطــم دونهــا، ال ميكــن ألي مدرســة أن تحفــظ 

مــا مل يلطمــوا ويبكــوا ويلطمــوا عــى الــرؤوس والصدور تحــت ]رايتـ[هــا«. )صحيفــة اإلمــام/ج8/ص526(

إن التفرج في سبيل ازدهار الفطرة هي مشاهدة صلحاء العالم والصالحات من األعمال 

وآثار الله وآياته

أحــد الطــرق املؤديــة إىل ازدهــار الفطــرة هــي أن يذهــب اإلنســان إىل تفــرج بعــض املظاهــر. والتفــرج يف 

ســبيل ازدهــار الفطــرة هــو أن نشــاهد املــربّات والصالحــات، ونشــاهد صلحــاء العــامل ونشــاهد آثــار اللــه 

ســبحانه. وملــا تحظــى هــذه املشــاهدة مــن أهميــة قــال الشــيخ بهجــت)ره(: إن مــا هــو أهــم مــن درس 

األخــاق يف مســار تزكيــة النفــس هــو مطالعــة حيــاة الصالحــني. إن بعــض النــاس مل تدفــن فطرتهــم إال 

بغشــاء وحجــاب رقيــق، ولهــذا عندمــا يشــاهدون الصالحــني تهــّش أفئدتهــم إىل مــا هــم عليــه فيشــتهون 

مقاماتهــم ونعمهــم. وبهــذه الســهولة تنفــرج الحجــب عــن قلوبهــم وتزدهــر فطرتهم.واحــدة مــن اآليــات 

التــي دعانــا فيهــا اللــه إىل املشــاهدة هــي هــذه: )انْظـُـُروا إِىل  مَثـَـرِِه إِذا أمَْثـَـَر َو یَْنِعــِه إِنَّ فــی  ذلُِکــْم آَلیــاٍت 

لَِقــْوٍم یُْؤِمُنوَن(]األنهــام/99[. ففــي واقــع األمــر يقــول الله ســبحانه انظر وشــاهد عىس أن تزدهــر فطرتك.

إن تالوة القرآن هي نوع من المشاهدة والتفرج

لقــد عــرب القــرآن عن رســالة األنبيــاء بأربع كلات وهي التــاوة والتزكية وتعليــم الكتاب والحكمــة: »یَتْلُوا 

َعلَیِْهــْم آیاتـِـِه َو یَُزکِّیِهــْم َو یَُعلُِّمُهــُم الِْکتــاَب َو الِْحْکَمَة«)آل عمــران/164( وقــد تكــّرر هــذا املعنى يف آيات 

القــرآن بأشــكال مختلفــة، إال أن يف كل هــذه اآليــات قــد تقدمــت التاوة عــى التزكية والتعليــم، كا أن يف 

بعــض هــذه اآليــات جاء ذكر التــاوة دون التزكية والتعليــم. فا معنى هذه التاوة ويا تــرى ما هو رسّها؟
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قبــل أن يبــارش النبــي)ص( بتزكيــة اإلنســان، يتلو عليه آيات مــن القرآن إذ لعّل فطرته عى اســتعداد لتقبّل 

الهــدى وتقبــل كّل يشء يف الخطــوة األوىل. أحــد طــرق ازدهار الفطرة هي مشــاهدة هذه اآليــات القرآنية. 

والتــاوة هــي رضب مــن أنواع املشــاهدة. فشــاهد اآليات اآلفاقية كــا دعاك القرآن إىل مشــاهدتها، وانظر 

جيــدا فعــىس أن تزدهــر فطرتــك بهــذه النظــرة. وعــىس أن يكــون قلبــك قــد اشــتهى الطيبــات وحــّن إليها.

إن ذكر مصائب الحسين)ع( هي تالوة القرآن الناطق

لقــد رفــع القــرآن مرتــني عــى الرمــاح؛ إحداهــا يف صفــني واألخــرى يف كربــاء. بيــد أن القــرآن الــذي 

ــل أروع  ــني)ع( ميث ــر الحس ــق. فذك ــرآن الناط ــل كان الق ــت، ب ــرآن الصام ــن الق ــاء مل يك ــوه يف كرب رفع

ــاهدة. ــرج واملش ــا إىل التف ــذ بأيدين ــذي يأخ ــو ال ــني)ع( ه ــق وإن الحس ــرآن الناط ــاوة الق ــاالت ت ح

ــات العــرتة عــى  ــاوة آي ــة ت ــب الحســني)ع( هــي مبنزل ــاء الحســني)ع( واســتذكار مصائ ــارة كرب إن زي

ــوا وشــاهدوا  ــول اذهب ــات الحســني)ع( ومشــاهدته.فعندما نق ــاوة آي ــب هــي ت ــك. فتكــرار املصائ قلب

مواكــب عــزاء الحســني)ع( أثنــاء مــا يلطمــون عــى صدورهــم بحــاس، فذلــك ملــا تــرتك هــذه املشــاهدة 

ــة حــاس  ــن خــال روع ــاس م ــار فطــرة الن ــى الفطــرة. إن مشــاهدة لقطــات ازده ــر ع ــر كب ــن أث م

ــاهدة  ــر مش ــذا أث ــإذا كان ه ــب. ف ــذ القل ــاح نواف ــرة وانفت ــاش الفط ــؤدي إىل انتع ــزاء، ت ــب الع مواك

الاطمــني ومقيمــي عــزاء الحســني)ع( فــا بالــك بأثــر الحســني)ع( نفســه إن أرشق عــى قلبــك؟! 

ــنْ   ــَت  ِم ــَمعُ  أَنْ ــا ِمْس ــِه ع يَ ــِد اللَّ ــو َعبْ ــاَل يِل أَبُ ــاَل: قَ ــْرِيِّ قَ ــٍن الْبَ ــِك كِرِْدي ــِد الَْملِ ــِن َعبْ ــَمعِ بْ ــْن ِمْس َع

ــْن  ــا َم ــْرَِة َو ِعْنَدنَ ــِل الْبَ ــَد أَْه ــُهوٌر ِعْن ــٌل َمْش ــا رَُج ــُت اَل أَنَ ــنْيِ ع قُلْ ــرْبَ الُْحَس ــأيِْت قَ ــا تَ ــرَاقِ  أَ َم ــلِ  الِْع أَْه

ــْم  ــُت آَمُنُه ــْم َو لَْس ــاِب َو َغْرِِه ــَن النُّصَّ ــِل ِم ــِل الَقبَائِ ــْن أَْه ــٌر ِم ــا كَِث نَ ــِة َو َعُدوُّ ــَذا الَْخلِيَف ــُع َهــَوى َه يَتَِّب

ــاَل  ــْم قَ ــُت نََع ــِه قُلْ ــَع ِب ــا ُصِن ــُر َم ــَا تَْذكُ ــاَل يِل أَ فَ ــوَن يِب قَ ــلَيَْاَن فَيَُمثِّلُ ــِد ُس ــَد ُولْ ــايِل ِعْن ــوا َح أَْن يَرْفَُع

فَتَْجــَزُع قُلْــُت إِي َو اللَّــِه َو أَْســتَْعرِبُ لَِذلـِـَك َحتَّــى يَــَرى أَْهــِي أَثـَـَر َذلـِـَك َعــَيَّ فَأَْمتَِنــُع ِمــَن الطََّعــاِم َحتَّــى 

وَن ِمــْن أَْهــِل الَْجــَزِع لََنــا  يَْســتَِبنَي َذلِــَك يِف َوْجِهــي قَــاَل رَِحــَم اللَّــُه َدْمَعتَــَك- أََمــا إِنَّــَك ِمــَن الَِّذيــَن يَُعــدُّ

ــرَتَى  ــَك َس ــا إِنَّ ــا أََم ــوَن إَِذا أَِمنَّ ــا َو يَأَْمُن ــوَن لَِخْوِفَن ــا َو يََخافُ ــوَن لُِحزْنَِن ــا َو يَْحزَنُ ــوَن لَِفرَِحَن ــَن يَْفرَُح َو الَِّذي

ِعْنــَد َمْوتِــَك ُحُضــوَر آبَــايِئ لَــَك- َو َوِصيَّتَُهــْم َملَــَك الَْمــْوِت ِبــَك َو َمــا يَلَْقْونَــَك ِبــِه ِمــَن الِْبَشــارَِة أَفَْضــُل َو 

ــِفيَقِة َعــَى َولَِدَهــا. )كامــل الزيــارات/ص101( لََملـَـُك الَْمــْوِت أََرقُّ َعلَيْــَك َو أََشــدُّ رَْحَمــًة لـَـَك ِمــَن اأْلُمِّ الشَّ
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ســاعد اللــه قلــب الحســني عــى أعظــم املصائــب التــي شــاهدها يــوم العــارش مــن املحــرم. عندمــا كان 

الحســني)ع( يتلّقــى أشــّد املصائــب يــوم عاشــوراء واحــدة تلــو األخــرى ويصــرب عليهــا محتســبا، كان يــزداد 

قربــا إىل اللــه لحظــة بعــد لحظــة، ومــن جانــب آخــر نعلــم أّن كل مــا ازداد اإلنســان مقربــة إىل اللــه ازداد 

بــاء وعظمــت مصائبــه. إذن فآخــر مصائــب ذاك اليــوم هــي أعظــم مــا تلّقــاه الحســني)ع( مــن مصائــب. 

فــأي مصائــب الحســني)ع( كانــت هــي األخــرة؟ فــا هــي مصيبــة وداعــه أهــَل بيتــه، وال هــي مصيبــة 

ــا أكربهــا مــن مصائــب  ــاس)ع( وم ــة استشــهاد أيب الفضــل العب ــع، وال هــي مصيب ــل الطفــل الرضي مقت

عــى قلــب الحســني)ع(، ولكــن أعظــم مصائــب الحســني)ع( هــي تلــك املصيبــة التــي شــاهدها يف حفــرة 

املقتــل حيــث فتــح عينيــه وإذا بيتيــم أخيــه )عبــد اللــه بــن الحســن( قــد ألقــى بنفســه عــى صــدره...


