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جـــواب الع�صــور
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فاعل �أفعــــال زمـــن العــزة حـــا ًال وا�ستقـــباال
تط��ل علينا ذكرى ا�ست�ش��هاد احل�س�ين البدر ،وهو الذي م��ا غاب يوم ًا عن
واقعن��ا وع��ن �أمتن��ا ،فف��ي كل الأح��وال والأو�ض��اع والأح��داث ال يزال
�س��واء يف مقام الرتبية
موج��وداً ،وعل��ى كل امل�س��تويات ويف كل املقامات،
ً
والتوجي��ه والتعلي��م والتثقي��ف� ،أو يف مق��ام القيادة والتح��رك وحمل

()2 - ١

جماهد ال�صرميي
�إن��ه احلا�رض يف مي��دان العمل دائم ًا،
وال�ش��اهد على كل املتغريات �أبد ًا ،يبدي
ال��ر�أي يف �أي حدث فكر ًا وكلمة ،ثم يطبع
الفكرة باملوقف واحلركة ،ويطبع الكلمة
باخلطوة والثبات وااللتزام واال�ستقامة،
فكي��ف يحد من كان الزمان الذي نعي���ش
فيه زمانه فيعطى حيز ًا معلوم ًا وحمدود ًا
ومرتبط�� ًا ب�ش��هر �أو ي��وم من ه��ذا الزمن
الذي هو له؟!
ولكن ال ب�أ�س �أن ننطلق من وحي ذكرى
ا�ست�ش��هاده (�س�لام الله عليه) باعتبارها
باب ًا ال بد من �أن ندخل من خالله �إىل عامل
تكاملت في��ه كل بواعث الكمال ،وطوعت
ل��ه كل معاين النق��اء واجلالل ،وحتلقت
حول��ه كل مع��اين الر�س��الية ومقت�ضيات
التزامه��ا والت�أدية لها .و�إن االنطالق من
ذك��رى ا�ست�ش��هاده ال يعني ب���أي حال من
الأحوال �أن ذلك اليوم هو كل �شيء لديه،
و�أن��ه ح�صيل��ة حيات��ه كله��ا ،ب��ل يعني
�أن ي��وم ا�ست�ش��هاده ه��و الي��وم املنبثقة
من��ه حرك��ة الزمن ،واملرتتب��ة عليه كل
متعلقات احلياة.
كما �أن بطبيعة عالقتنا بكل الر�ساليني
ً
عادة
والعظماء وامل�صطفني من عباد الله
ما نتخذ من يوم واحد من بني �أيام حياتهم
كلها مقدمة للتعرف عليهم والتم�س��ك بهم
واقتفاء �أثره��م ومتابعة طريقهم والتزام
طريقته��م ،باعتب��ار �أن تل��ك الأيام مثلت
خال�ص��ة الزم��ن كل��ه وخال�ص��ة احلي��اة
كله��ا ،لهذا قيل" :كل يوم عا�ش��وراء وكل
�أر�ض كربالء" ،قيل هذا يف الإمام احل�سني
(علي��ه ال�س�لام) ،وما ينطبق عليه �س�لام

الله عليه هو منطبق على ح�س�ين الع�رص
بكل ما حتمله الكلمة من معنى.
وهنا ال بد لنا من ا�س��تلهام الدرو���س
والع�بر التي تزخر بها مدر�س��ة ال�ش��هيد
القائد ،فهي ت�ش��تمل على الكثري والكثري
يف ما نحن ب�أم�س احلاجة �إليه يف خمتلف
�ش���ؤون حياتن��ا .ول�س��ت مدعي ًا لنف�س��ي
الإحاط��ة بكل ما حتتويه هذه املدر�س��ة،
ف�إن ما حتتويه �أكرب من �أن يحيط به علم ًا
م��ن كان مثل��ي وعلى �ش��اكلتي قا�رص ًا يف
معرفته ،وقلي ًال اطالعه ،وحمدود ًا فهمه،
لك��ن ال بد يل كظم���آن نال من نهر الهداية
ً
ر�شفة وهبته احلياة و�أك�سبته �سبل معرفة
ذاته وطريقه وعرفته مب�صريه �أن �أبدي ما
متلك علي نف�سي وانتظم به نب�ض خافقي،
و��سرى يف كل قطرة من دمي ،وا�س��توطن
كل خلي��ة م��ن خالي��ا ج�س��دي ،نحو هذا
العظيم الذي هو قب���س م��ن نور الوحي،
وب�ضعة من كنه الر�س��ول ،وجوهر جتلي
الر�س��الة بكل معانيها ومالحمها و�آفاقها
وم�صاديقها.
كيف ال وقد كان القر�آن الكرمي منطقه
والنط��اق ال��ذي �ضبط حركت��ه ،واملادة
التي انبنت وفقه ر�ؤيته ،واملنطلق الذي
عل��ى �أ�سا�س��ه بنى موقفه وح��دد وجهته؟!
فمن خ�لال الق��ر�آن قدم التف�س�ير الدقيق
والنظرة العميقة وال�شاملة واملو�ضوعية
والوا�ضحة لكل ما عليه واقع الأمة ،فكان
بح��ق "قرين الق��ر�آن" ،لأنه قدم من خالل
القر�آن الت�ش��خي�ص التام لكل امل�شكالت،
وق��دم احلل��ول ،وحت��رك عملي�� ًا لريب��ي
ويوجه ويثق��ف ويبني حت��رك ًا م�صحوب ًا

بوعي لطبيع��ة املرحلة ،حترك ًا ينم عن
معرف��ة تامة بخطورة هذه املرحلة وفهم
لطبيعة الأحداث.
كم��ا �أن��ه ات�ص��ف ب�صف��ات ومي��زات
و�س��مات �ش��خ�صية فري��دة وجليل��ة
جعل��ت كل من ي�س��معه يف ما يدع��و �إليه
وين��ادي بالتزام��ه يرى ذل��ك متحقق ًا به
وب��ارز ًا ب�ش��خ�صيته وحا��ضر ًا وم�ش��اهد ًا
يف ت�رصفات��ه ومعامالت��ه ،وممار�س�� ًا
يف كل �أحوال��ه و�أو�ضاع��ه ،يف املن�ش��ط
واملك��ره ،ويف احل��ل والرتح��ال ،يف
البي��ت وامل�س��جد ،وال�س��وق والقري��ة
وامل�ؤ�س�س��ة واملقي��ل .وكان من �أبرز تلك
ال�سمات اخل�ش��ية العظيمة من الله ،هذه
اخل�ش��ية التي متلكت علي��ه كل وجدانه،
فلم يعد يح�س��ب ح�ساب �أحد �أو يخاف من
�أحد �س��وى الله ،فه��و وحده الذي يخافه
ويرغب �إليه وي�سعى لنيل ر�ضا.
هذه اخل�ش��ية من الله وحده جتلت من
خالل كلماته وحما�رضاته ومواقفه ،وهو
يواجه ال�سخط الكبري واحلرب ال�شاملة من
الداخل واخلارج واال�س��تنكار الوا�سع من
املحيط واملنطقة واملذهب وال�شخ�صيات
والوجاه��ات والعلم��اء واملتعلمني ،مع
ذل��ك مل يكرتث ب���أي �ص��وت ،ومل تقعده
�أ�س��اليب الرتغيب وو�س��ائل الرتهيب عن
الهدف احلقيقي الذي يعمل على حتقيقه،
وهو ر�ض��ى الله والفوز مب��ا عنده .ومن
جتذر اخل�شية احلقيقية لله وجتذر احلب
ال�ص��ادق له �س��بحانه والرغبة مبا عنده
ن�س��تدل عل��ى م��دى الكمال ال��ذي حتقق
له (�س�لام الله علي��ه) يف جانب املعرفة

احلقيقية لله تع��اىل ،تلك املعرفة التي
جعلت��ه ال ي�ؤطر نف�س��ه يف �إط��ار مذهب،
وال يح��د اهتمامات��ه بح��دود جغرافي��ة،
بل انطلق م��ن منطلق املعرفة واحلب لله
والرغبة بني��ل رحمته وعف��وه ور�ضوانه
ليعي���ش الرحمة بكل عباد الله يف وحدة
�إح�سا���س و�ش��عور نحوهم وبنف���س تت�أمل
لآالمهم وتفرح لفرحهم وحتزن حلزنهم،
يتاب��ع �أخب��ار كل امل�س��لمني ،يعي���ش
القرب من كل امل�س��ت�ضعفني حام ًال احلب
للنا�س ،كل النا�س ،يعي�ش الإح�سان بكل
مقت�ضيات��ه ومعاني��ه ،فه��و القري��ب من
الفق��راء وجلي���س املعاقني والب�س��طاء،
ُيعنى بالطفل وال�ش��اب وال�شيخ والرجل
واملر�أة ،يناق�ش الق�ضايا ويقدم احللول،
ويوج��ه الكات��ب وال�ش��اعر واخلطي��ب
والإعالمي.
هكذا عا�ش (�سالم الله عليه) للإ�سالم،
وانعك�س��ت يف كل مراح��ل حيات��ه كل
مفاهي��م الإمي��ان وقيم��ه ،فه��و العزي��ز
بع��زة الله ور�س��وله وامل�ؤمن�ين ،ي�أبى
ال��ذل والهوان ،ال ي�س��كت ع��ن الظلم وال
يهادن �أو يداهن الظاملني ،عا�ش مقت�ضى
الن�رصة لل��ه ،فامتدت حياته لتجعل من
اليم��ن وقريب ًا املنطقة والأمة �أن�صار ًا لله
وحده.
هذه بع�ض �سمات ال�شهيد القائد التي
ن�ستوحيها من كلماته ودرو�سه ون�ستقيها
مم��ن عرف��وه وحتدث��وا عن��ه ،فم��ا هي
ال�سمات واخل�صائ�ص الظاهرة مب�رشوعه؟
هذا ما �س��نحاول التع��رف عليه يف العدد
القادم مب�شيئة الله.

