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بسم ااهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلم���د هلل رب العامل�ي�ن والصالة والس�ل�ام على أش���رف خلقه
أمجع�ي�ن اب���ي القاس���م حمم���د املصطفى وعل���ى آل���ه الطاهرين
املعصوم�ي�ن واللعن الدائم على اعدائهم من األولني واآلخرين اىل
قيام يوم الدين وبعد..
إن القاعدة القرآنية تركز يف توجيهها اىل أن املاضي مسؤولية
الذين عاش���وه وصنعوه س���واء يف الس���لب أو اإلجياب وكما جاء
يف قول���ه تعاىلِ ت ْل َ
���د َخلَ ْت هََ
ك َس��� َب ْت َو َل ُ
لا َم���ا َ
كم َّما
���ك ُأ َّم��� ٌة َق ْ
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َ
ك َس ْب ُت ْم .(((اال ان ذلك املاضي له ثوابت تستمر اىل مجيع العصور
ومن هنا تكمن اهمية التأريخ االس�ل�امي الذي يرتبط باملبادىء
والقيم الس���امية وكذلك االش���خاص الذين عاشوا ذلك املاضي
ووضعوا بصماتهم على ذلك التاريخ ,وهذا ايضا قد أكدت عليه
القصة القرآنية واملس���تفاد منها العربة والعظة البليغة اليت جتعل
القص���ة القرآنية حاض���رة من خ�ل�ال العربة واملوعظ���ة والدرس,
وه���ذا ايضا عرب عنه القرآن يف مجلة من آياته الش���ريفه كقوله
َ
أُِّ
���د َ
كَ
اب. (((فمس���ألة
تعاىلَ ل َق ْ
ان فيِ َق َ
صِ
ص ِه ْم ِعبرَْ ٌة ل ْو ِلي األ ْل َب ِ
استعادة التاريخ عن طريق إحياء ذكراه هو امر من خالله تتجذر
اإلنسانية بكل معانيها ,ثم أن احلاضر يف كل مواقعه ال يعيش
ً
انفصاال عن التاريخ ،حيث جيد اإلنسان الذي حياول أن يؤكد
نفس���ه ويؤصل مرحلته يف االجتاه ال���ذي ُيريد عليه أن يرجع إىل
ً
نقاطا مضيئة تبقى حاجة لكل عصر وزمان
التأريخ ،ألن هناك
ً
درس���ا يرتبط
يعي���ش حالة نس���بية من الظ�ل�ام ،أو أن يف التأريخ
باحلياة كلها وال يقف عند مرحلة معينة ،كما يف حالة الرجوع
إىل س�ي�رة العظماء واحلكماء ،كما أنه ق���د يوجد يف املاضي
((( البقرة  /آية .141
((( .يوسف  /آية .111
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السحيق أو القريب نوع من اإلثارة واليت جند عناصرها من ذلك
املاضي وغيابها عنا يف احلاضر.
ول���ذا جن���د أن كل عصر من العصور اليت مرت به اإلنس���انية
ي�ب�رز ما ه���و مه���م ،أو جن���د أن يف كل عصر اهتم���ام بالتأريخ
والتمس���ك به حتى يتأصل الفكر وتتجذر الشخصيات وترتبط
عناصر املاضي باحلاضر لتجد املستقبل الزاهر الذي حناول أن
نعيشه بروحية املاضي واالمتداد باملستقبل.
وعلى هذا فإن فكرة إحياء املاضي وربطه باحلاضر واملستقبل
هي مس���ألة تنطلق من عمق اإلنس���انية والواقعي���ة وأن األمة اليت
ال تعي���ش بروح املاضي وبذكرى تأرخيه���ا ال ميكنها أن تعيش
بروحية التطلع إىل املستقبل وامتداده.
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ملاذا نتمسك بالتاريخ؟
مما تقدم نقول :ان متسكنا بالتأريخ اإلسالمي ورجاله الذين
صنعوا جمد األمة ومثلوا مس�ي�رة الدعوة الربانية اليت أخذت بيد
األمة إىل ش���اطىء األم���ان والرقي حتى أصبح���ت من خري األمم
على وجه البسيطة ،وعني األمر جيعلنا نرتبط باألشخاص الذين
صنع���وا التأريخ وهم يف املواقع القيادية لإلس�ل�ام ألن حركتهم
وس���لوكهم ليست حركة وسلوك اللحظة أو الفرتة اليت عاشوا
فيها ،بل هي حركة الرس���الة املتجسدة يف خطواتهم الفكرية
والعملي���ة وغ�ي�ر ذلك ،وال غرو أن االنتس���اب إىل النيب  يبعث
ً
مقرون���ا
عل���ى الفخ���ر ،وجيل���ب االح�ت�رام واالعت���زاز إذا كان
بالعمل بس���نته املباركة  ولذا فأن قرابة الرس���ول  حتظى
خبصوصية االحرتام والتقدير لدى املسلمني ،وهذا ال حيتاج إىل
كث�ي�ر من التوضي���ح والبيان إذا م���ا قلنا أن بعض آي���ات القرآن
ً
ً
تلميحا إىل أهل البيت  وهم
تصرحيا أو
الكريم قد تطرقت
خاص���ة القرابة وصفوة الصفوة ،وم���ن ذلك آيات أولي القربى،
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املباهل���ة ،اخلمس ،األنفال ،التطهري ،وس���ورة الدهر ،وس���ورة
العاديات ،وغريها.
ومن رحم ذلك التأريخ وخضم أحداثه ،انطلق املسلمون إلحياء
ذكرى والدات واستش���هاد عظماء اإلس�ل�ام وقادت���ه الذين نص
اهلل تعاىل على مودتهم والوالء هلم يف كتابه العزيز أو عن طريق
رس���وله األعظم  ال���ذي ال ينطق عن اهلوى ،كما أن مس���ألة
العاطف���ة املقرتن���ة باحلال���ة الفكري���ة حتقق للرس���الة مضمونها
العميق يف وعي اإلنسان وحركته املضارعة.
ملاذا حنتفي باالمام ؟
ويف رج���ب األص���ب وهو من األش���هر احل���رم ،وبداية املوس���م
العبادي الذي ميتد لثالثة أش���هر ينتهي يف يوم عيد الفطر نعيش
ذكريات كثرية لألئمة  ومن أهمها عاش���وراء الكاظمية،
ذكرى استش���هاد س���ابع أئمة اهلدى ،حليف الس���جدة الطويلة،
راهب بين هاش���م،اإلمام موس���ى بن جعفر الكاظم  ،نعيد
الذكرى وجنسد الصورة اليت استشهد بها ،وحيث نستشعر تلك
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األح���داث اليت عاصرها إمامنا  وب���ذل مهجته إلحياء كلمة
اهلل تعاىل ونصرة رسالته والسري ً
قدما على ما مضى عليه آباؤه
الطاهرون  ،فيكون اخلامس والعشرون من رجب عاشوراء
أصغر لش���يعة أه���ل البيت  وحمبيهم فه���ذه الذكرى أخذت
م���ن األدباء واملفكرين واملؤرخني مس���احة كب�ي�رة ليعربوا فيها
ع���ن ظلم وجور الس�ل�اطني وإباء وصرب املؤمن�ي�ن فقالوا ما قالوا
وص���ارت األفكار يف ترمجة صرب الصابري���ن وكظم غيظهم،
حتى صار امنوذج القادة املسلمني ،فكم من عظيم وقف يتأمل
هذا العامل الرباني الذي مل ينقطع ورده قط ومل تصمد جوارحه
ً
اع رَ َ
ت َف
يل ْ
خشوعا يف مناجاة الرب قط :ال ّله َّ
ُم َوهذا َمقا ُم َع ْب ٍد َذ ِل ٍ
يد َوأَ َق َّر َعلى َن ْف ِس ِه ِب َّ
َل َك ِب َّ
ري يِف أَدا ِء َح ِّق َك َو َش ِه َد َل َك
الت ْو ِح ِ
الت ْق ِص ِ
َب
يل عا َد ِت َك ِع ْن َدهَُ ،وإِ ْحسا ِن َك إِ َل ْي ِهَ ،فه ْ
ج ِ
وغ ِن ْع َم ِت َك َع َل ْي ِهَ ،و مَ ِ
ِب ِس� � ُب ِ
ت ُذ ُه ُس َّلماً
هلي َو َس ِّي ِدي ِم ْن َف ْض ِل َك مااُ ِري ُد ُه إِىل رَحمْ َ ِت َكَ ،وأَ خَّ ِ
ِلي ياإِ ِ
آم ُن ِب ِه ِم ْن َس � َ
�خ ِط َكِ ،ب ِع َّز ِت َك َو َط ْو ِل َك
أَ ْع� � ُر ُج ِفي� � ِه إِىل َم ْرضا ِت َكَ ،و َ
م َّم ٍد َص َّل ��ى اهلل َع َل ْي ِه َوآ ِل ِهَ ،ف َل � َ
�ك ا َ
حل ْم ُد يا َر ِّب ِم ْن
َو حِ َ
ب � ِّ�ق َن ِب ِّي َك حُ َ
م َّم ٍد
آل حُ َ
ُم ْق َت � ِ�د ٍر ال ُي ْغ َل ُبَ ،و ِذي أَن ��ا ٍة ال َي ْع َج ُلَ ،ص ِّل َعلى حُ َ
م َّم ٍد َو ِ
(((
اج َع ْلن ِل َن ْعما ِئ َك ِم َن َّ
ينَ ،وآلال ِئ َك ِم َن َّ
الذا ِك ِر َ
الشا ِك ِر َ
ين
َو ْ يِ
(((  .مقطع من دعاء الجوشن الصغير لإلمام الكاظم .
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فنعم العبد الصاحل واحلكيم البارع والوصي القانع.
وقد حياول البعض من أعداء اإلس�ل�ام أن يشوه صورة الشعائر
الديني���ة اليت يتمس���ك به���ا أتباع املدرس���ة الربانية عل���ى إقامتها
وإدامته���ا ،مص ّوراً وقائعنا وش���عائرنا إىل ص���ورة ال حتكي عن
الواقعي���ة وال تنم ع���ن حقيقة املواقف واألحداث اليت صدرت عن
أتب���اع أهل بي���ت الرمحة  أو حياول أن يقلل من ش���أن الرموز
والعناوي���ن الذي���ن أذه���ب اهلل عنه���م الرجس ،ومن تل���ك الصور
غ�ي�ر الواقعية اليت صدرت من أع���داء املذهب أو بعض جهاله أن
حيكي عن حال اإلمام الكاظم  وهو مقيد باحلديد وقاطن
يف ظلمات س���جون الطواغيت وقد ض ّيق عليه حتى احننى ظهره
ً
مسموما وكأنه أضعف من الضعيف.
 ،فقتلوه
واحلقيق���ة ،أن اإلم���ام  كان صاحب موق���ف ضد الظلم،
وأن الش���خص األول يف دولة بين العباس طلب من اإلمام  أن
يوافق���ه يف بعض آرائه بل فقط أن يغض نظره عن بعض األمور،
ويعرض على اإلمام أن يطلب ما يشاء أو أن يعيش إىل جنبه مرتف
يتمتع جبميع النعم الدنيوية ،ولكن اإلمام  يرفض ويرد على
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احلاكم بصالبة بأن يومه ُيقضى ويوم اإلمام ُ يقضى والكل
يق���ف أمام الواحد الد ّيان يوم تش���خص فيه األبصاربعث اإلمام
برس���الة اىل الرشيد من الس���جن يقول فيها :أنه لن ينقضي عين
ي���وم م���ن البالء حتى ينقض���ي عنك يوم من الرخ���اء حتى منضي
(((
ً
مجيعا اىل يوم ليس له انقضاء ،هناك خيسر املبطلون
ومث���ل ه���ذا املوقف يعرب عن ق���وة اإلم���ام  دون ضعفه وهو
الذي يتناسب مع ش���خصيته  وتصديه ملواجهة القوى الضالة
على الرغم من عدم اختاذه الوسيلة املسلحة ،بل غاية ما يف األمر
أنه اس���تخدم املواجهة الس���لمية ،وذلك واض���ح من خالل حتريم
الرك���ون إىل الظاملني ومقاطعته���م ،كما جاء يف رواية صفوان
اجلم���ال :كان صفوان ميلك مجاال يؤجرها للناس ـ كوس���يلة
نقل ـ فستأجر هارون العباسي مجاله ً
يوما لغرض احلج ،وعندما
علم اإلمام  ،سأل صفوان عن ذلك العقد الذي أبرم بينه وبني
احلاكم العباس���ي ،قائال :كل ش���يء فيك حسن لوال كراؤك
اجلمال هلارون .ملاذا أكريت مجالك اىل الظامل اجلائر؟
(((  .أنظر بحار االنوار ج.48ص148
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قال :أكريته له لكونه سفر طاعة ال سفر معصية.
فقال اإلمام  :وهل بقي من األجرة شيء أم ال؟
قال :نعم ،بقي.
فق���ال  :أذاً أن���ت حتب أن يبق���ى يف الدنيا ً
حيا حتى يعطيك
أجرك؟
فقال :نعم.
فق���ال  :من أحبّ احلياة للظامل�ي�ن كان منهم ،و َمن كان
راض ببقاء الظامل ولو بهذا املقدار .فرجع
منهم ورد النار ،فأنت ٍ
(((
صفوان وفسخ عقد األجارة مع الظامل
فتل���ك الق���وى اليت حش���دت ضده كل وس���ائل الغدر واملكر
لتضعفه وتثين عزميته مل تستطع ان حتقق اهدافها الدنيئة ،بل
كان  يرف���ض اخلنوع والنزول عل���ى حكم الطغاة ،وجاءت
النتيج���ة بأن يتحم���ل كل النتائج القاس���ية قبال جتس���يد القيم
واملبادئ اليت أراد اهلل تعاىل أن يتخذها اإلنس���ان لريقى ويس���مو
((( .أنظرسيرة األئمة االثني عشر  /مرتضى المطهري.
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يف ع���امل األخ�ل�اق والرتبية ،بص�ب�ره وكظم غيظ���ه ،ألن القيم
واملبادئ ليست مسألة شخصية يتبناها اإلمام  بل هي مسألة
الرس���الة يف حتدياتها .ولذا اش���تهر وعرف اإلمام  بالكاظم
رغم حصوله على غ�ي�ره من األلقاب مثل العبد الصاحل ،وراهب
بين هاشم وغريها.
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والكاظمني الغيظ
قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيزَّ :
ين ُين ِف ُق َ
الس َّراء
ال ِذ َ
ون فيِ َّ
�ي�ن ا ْل َغ ْي َ
���راء َوا ْل َ
ني َع ِن َّ
َو َّ
���ظ َوا ْل َعا ِف َ
اظ ِم َ
���اس َواللهُّ يحُ ِ ُّب
الض َّ
ك ِ
الن ِ
مْحُ ْ
ال ِس ِننيَ.(((
الس َّراء :من السرور وهو الرخاء والفضل.
َ
َ
الض َّراء :من الضرر وهو الشدة والعسر والضيق.
ظاه���ر اآلية الش���ريفة أن الس���راء والض���راء حالت���ان للمنفق،
واإلنفاق يف احلالتني يكشف عن حمبة املنفق هلل تعاىل وتقواه،
ألنه أنفق أحب األش���ياء لنفس���ه املال وألن اإلنفاق أنفع للناس
من سائر الصفات فإن فيه يظهر التعاون بني أفراد اجملتمع ،وبه
ترف���ع املش���كالت وتنحل املعضالت وخيفف م���ن هموم الفقراء
ويبعث يف نفوسهم األمل ويشدهم مع سائر أفراد اجملتمع.
(((  .آل عمران  /آية .134
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واملقص���ود م���ن اآلية :الذين ينفق���ون لوجه اهلل تع���اىل يف حالة
الرخاء والسرور وحالة الشدة والضيق والعسر.
والكاظم�ي�ن :م���ن الكظم والكظ���م لغ ًة ت���دل على احلبس
واإلمساك.
الغيظ :شدة الغضب وفوران الدم لالنتقام.
والعافني عن الن���اس :وهو من ّ
أجل مكارم أخالق اهلل تعاىل،
فبعف���وه يت���م تدبري نظام الع���امل ومن أمسائه تع���اىل العف ّو وهو
املبالغ���ة يف العفو الذي هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه
وأصله احمل���و ،الطمس ،والعفو عن الناس ه���و ترك مؤاخذتهم
م���ع القدرة عليها والتج���اوز عن عقوبة من اس���تحقها وهو أقرب
للتقوى ويف احلديث :س���لوا اهلل العفو والعافي���ة واملعافاة ،أما
العفو ،فمحو الذنوب ،والعافية :أن تس���لم من األس���قام والباليا
وه���ي الصح���ة ،واملعاف���اة :هي ص���رف أذى الناس عن���ك وأذاك
عنه���م ويغنيك عنهم ويغنيهم عنك ،وهذا الوصف يكش���ف عن
كرم املتصف به وحس���ن س���ريرته وضبط النف���س األمارة حتت
إرادت���ه وحكمته فتك���ون مرتبة هذا الوصف أعل���ى من مرتبة
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كظم الغيظ ،فإن الشخص قد يكظم غيظه ولكن على حقد
وضغينة والعفو دليل على انتفائها.
واهلل حي���ب احملس���نني :وهو اإلحس���ان الذي ل���ه املرتبه األوىل
من بني مجيع ما س���بق بل هو أكرم املكارم واإلحس���ان ،صفة
كرمية تتصف بها النفس يكشف بها كظم الغيظ والعفو عن
الناس فإن هذه النعوت معدة لكسب اإلحسان والتحلي به.
واإلحس���ان هو جعل األش���ياء يف موضعها وإتيان األعمال على
الوجه الالئق بها وباإلحسان يتم اإلنفاق الذي ال بد أن يعرى عن
مجيع ما يش���ينه ويكمل كظم الغيظ والعفو عن الناس ولذلك
كان للمحسنني أجر عظيم ومنزلة كبرية(((.
ومثل هذه الصفات اليت ذكرتها اآلية الش���ريفة حتتاج اجلهد
األك�ب�ر حتى يتصف بها اإلنس���ان ألنها صفات جهاد وال يكون
اجله���اد ّ
إال فيما خيالف هوى النف���س ومقتضى الطبع ،ويكون
ً
خالصا ،كما يف قول���ه تعاىلإِنمَّ َ ا ُن ْط ِع ُم ُ
لوج���ه اهلل تع���اىل
ك ْم
((( مواهب الرحمن في تفسير القرآن :ج/6السيد عبد األعلى الموسوي السبزواري <
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ش���كو ًراّ ، (((
نك ْم َج َزاء َولاَ ُُ
يد ِم ُ
وإال مل يكن
ِل َو ْج ِه اللهَّ ِ لاَ ُن ِر ُ
له املنزلة العظيمة والدرجات الرفيعة.
وكان إمامنا  أحسن مصاديق هذه اآلية يف عصره وزمانه،
مسي بكاظم الغيظ،
فكظم غيظه عما فعله الظاملون به ،حتى ّ
وعفى ع ّمن ظلمه مع القدرة على الرد ،وبلغ أعلى مراحل اإلحسان
ً
ً
حتى مضى شهيداً
مظلوما.
مسموما
أجل الناس ً
كان اإلمام الكاظم ّ 
شأنا وأعالهم يف الدين
ً
ً
مكانا ،وأسخاهم ً
ً
جنانا وقد
لسانا وأشجعهم
بنانا ،وأفصحهم
ُخص بش���رف الوالية وحاز إرث النبوة ،وبوأ حمل اخلالفة ،فهو
سليل النبوة وعقيد اخلالفة.
وحنن اذ نس���تذكر هذا اليوم امنا نس���تذكر املواقف واحملن
ال�ت�ي عاش���ها االم���ام الكاظ���م  ونس���تقرء ال���دروس والعرب
فنتح���ول به���ا من النظرية اىل التطبيق كي نعيش���ها ونس���توعب
معناها لتنعكس على سلوكنا يف اجملتمع.

(((  .الدهر  /آية .9
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يوم اإلستشهاد
منذ يوم استش���هاده  وما قام به س���ليمان بن جعفر((( الذي
أمر غلمانه أن حيملوا جثمان الطيب بن الطيب موسى بن جعفر
 ويغسلونه ويكفنوه ويشيعونه ويدفنوه بعد أن القت السلطة
العباس���ية الغامشة جثمان اإلمام  على جس���ر بغداد وبعد أن
ً
حافيا أمام نعش
مت قتله بالسم يف سجونهم ،فقد مشى سليمان
اإلم���ام  م���ع غلمان���ه ،ونادى منادي���ه من أراد حض���ور جنازة
الطيب بن الطيب موس���ى بن جعفر  فليحضر ،وعجت بغداد
بكل أطيافها وضاقت الطرقات وازدحم الناس على جنازته 
حتى دفن يف مقابر قريش واليت تس���مى اليوم بالكاظمية نسبة
إلي���ه ،ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا ويف كل رجب من كل
عام يس���تعد املؤمنون إلحياء هذه املناس���بة األليمة والفاجعة اليت
مسي الكليم
فقدنا فيها إمام زمانه ووحيد عصره اإلمام السابع ّ
من أئمة اهلدى واحلق االثنى عشر.

((( سليمان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور الدوانيقي العباسي.
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إقامة هذا العزاء
أصبح يوم اخلامس والعشرون من رجب ،عاشوراء الكاظمية
حيث يس���تعد الناس مع قرب موعد االستشهاد ،إلقامة جمالس
العزاء ،وتتش���ح مدينة الكاظمية بالس���واد التام إش���عاراً للحزن
واستش���عاراً للمصيب���ة ،ويف هذا اليوم تصبح بغداد ومتس���ي يف
حزن تام ،فيتوجه املسلمون من خمتلف املناطق إىل زيارة اإلمامني
اهلمام�ي�ن  حتى تزدحم الطرق املؤدي���ة إىل مدينة الكاظمية
لشدة زحام الوافدين إليها.
ومهما يكن األمر فإن املوالني يف هذا اليوم من كل عام يقيمون
الش���عائر املواس���ية ألئمة اهلدى يف مدينة الكاظمية املقدسة من
رفع نعش رمزي وتش���ييعه وانطالق املسرية الراجلة وبذل األموال
لتوفري الطعام والشراب واملبيت للزائرين حتى متضي هذه الشعرية
ال�ت�ي أراد اهلل تعاىل أن تتواتر ليومنا هذا ،ولكي يعرف الناس
من هم أئمة أهل البيت  وإقامة هذا العزاء ماهي اال وسيلة من
وسائل االعالم يتم من خالهلا نقل مظلومية االمام الكاظم 
وتعريفه اىل العامل وفضح املمارسات اجلائرة حبقهم ،باالضافة
اىل انها مصداق ملواساة الرسول االكرم حممد .
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م���ن جانب آخر ،ف���إن العزاء الذي يقيمه املوال���ون املؤمنون يف
كل ع���ام إمنا هو تعبري ع���ن مودتهم ألهل البيت  ،وهو أجر
ً
مصداقا لقوله تعاىل  :قل لاَّ َأ ْس َأ ُل ُ
ك ْم َعلَ ْي ِه َأ ْج ًرا
الرسالة اإلهلية
إِلاَّ المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى ،(((وهذا التأريخ بالتحديد ،هو استذكار
املصيب���ة اليت جرت على اتباع اهل البي���ت من خالل هتك حرمة
إمامه���م الكاظ���م  من قبل الس���لطة العباس���ية اجلائرة اليت
جت���اوزت عل���ى مقام اإلمام���ة وجت���رأت يف قتل أكثر م���ن إمام
 ابتداءاً باإلمام الس���ادس جعف���ر الصادق  وانتهاء باإلمام
احلادي عش���ر احلس���ن العس���كري  ،وهم الصفوة املختارة
ً
أعالم���ا لعباده ،وه���داة خللقه وورثة
ال�ت�ي اختاره���ا اهلل تعاىل،
لنبي���ه  وهم محلة الرس���الة الربانية والقائم���ون عليها ،عنهم
تؤخ���ذ األحكام وبهم يعرف احلالل واحل���رام ،هم األدالء على
اهلل تع���اىل والقادة إليه والدعاة إىل دينه ،هم الذين قرنهم النيب
بكت���اب اهلل وقرن الكتاب بهم فال يفرتقان ،حتى وصفهم 
بس���فينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هوى ،وباب حطة
اليت من دخلها كان ً
آمنا وإىل غري ذلك ،وهذا يصور لنا الظالمة
اليت وقعت على الشعوب اإلسالمية يف وقتها فإذا كان احلاكم
(((  .الشورى  /آية .23
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يتجرأ على انته���اك احلرمة األكرب حرمة اإلمام املعصوم 
فهو على انتهاك حرمة املؤمنني أكثر جرأة.
وبالرغم من ما جرى على األئمة األطهار بعد وفاة الرس���ول 
م���ن قبل البعض بتقتيل وتش���ريد اهل بيت���ه والتضييق عليهم ّ
إال
أنه���م  مض���وا ً
قدما يف االس���تمرار يف تبليغ الرس���الة وإعالء
كلمة اهلل تعاىل ونش���ر املفاهيم اإلس�ل�امية واألخالق احملمدية
ومقارعة األفكار الفاس���دة وتعطيل اآلراء املنحرفة ،حتى ملؤوا
الدنيا بعلومهم ومعارفهم.
حري بنا أن نقيم ش���عريتنا املرتبط���ة بأولئك العظام الذين
إذن ٌّ
ً
حرصا
بذلوا كل اجلهود حتى نزفوا الدماء وتقطعت األعضاء،
منهم على اإلس�ل�ام احملمدي األصيل والوقوف بوجه من أراد أن
حي��� ّرف الكلم عن مواضعه فضحوا بأنفس���هم من أجل احلفاظ
على الرسالة كي تصل إلينا نق ّي ًة من دون تشويه.
وح���ري بنا أن حنيي ذكر أئمتنا وهم قادة اإلنس���انية مجعاء،
ٌّ
وإذا كان غرين���ا يهتم وحيتفي ليقيم ش���عرية ضالة مضلة تنبعث
21

من الروح الش���يطانية الكافرة ويبالغ يف إحيائها وهو يف ضالل
مب�ي�ن ...فكي���ف بنا وحنن حنيي ش���عائر اهلل اليت هي من تقوى
القلوب ،هذه عقائدنا كما فهمناها من الكتاب والسنة وحنن
ً
التزاما بقول اإلمام الصادق ( أحيوا
ملزم���ون على العمل به���ا
أمرنا ،رحم ُ
اهلل من أحيا أمرنا ،ودعا إىل ِذ ْ
ك ِر َنا) ،إذن فلنحيي
ََِ
كل ما يتصل بهوية اهل البيت وليقم كل منا الشعرية على قدر
ما يس���تطيع ،فال حت ّقرن ً
شيئا تقدمه لإلمام  وإن صغر فإنه
كبري إن خلصت النية.
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العربة والعظة وكلمة أخرية
ال بد لنا من اإلشارة إىل أن إقامة الشعائر بكل أنواعها سواءاً
كانت نبوية أو حيدرية أو حسينية أو كاظمية أو عسكرية أو
غريه���ا ممن تذكرنا باهلل تعاىل وأوليائه ،ال بد لنا أن نس���تفيد
من هذه الش���عرية أو تلك يف التوجه واإلخالص هلل تعاىل يف كل
أمورن���ا ،وحنن نقيم عزاء رجب الذي نس���تذكر فيه استش���هاد
اإلمام الكاظم  ،جيب أن جنعل من اإلمام  وسريته قدوة
وأس���وة حس���نة ،فاإلمام  كان رم���زاً وال زال من رموز األمة
ً
وعلما من أعالم اهلداية الربانية ،ذو املقام الس���امي
اإلس�ل�امية
واملنزلة الرفيعة عند اهلل تعاىل وعند رس���وله  ،كان يكظم
غيظ ُه وحيس���ن إىل غري ِه ويقابل بإحسانه اإلساءة ويعفو ويسامح
مع القدرة ،وهو املشهور بالتقوى وكثرة العبادة والنسك واحللم
والصرب ،وبزهده وورعه ح ّول ظلمات س���جنه إىل حمراب لعبادة
اهلل ومركزا هلداية الناس.
لزام���ا علينا وحنن نعيش هذه املصيب���ة وهذه الذكرى األليمة
أن نس���تمد اخلط���وات الصحيح���ة حنو اإلم���ام  ،آخذين من
23

ً
ً
ومنهجا حلياتنا العملي���ة ،وأن جنعل من
دروس���ا
س�ي�رته العطرة
وسلّ ً
أقواله وأفعاله ووصاياه ً
ما ترقى فيه
دليال لسلوكنا اليومي ُ
أعمالنا وتستقر عليه جوارحنا.
فلنعاهد اإلمام موس���ى بن جعفر الكاظم  على أن نكون
عن���د حس���ن ظن���ه ،وأن نكون يف طاع���ة اهلل تع���اىل يف ميادينه
سائحني وباألسحار مستغفرين وباألذكار قائمني ،وإليه منيبني،
مس���تلهمني من سريته العطرة كل معاني اإلنسانية راجني املوىل
القدي���ر أن يوفقنا لذلك بربكة موس���ى الكاظم  وبش���رف
ه���ذا اليوم الذي أبكى أهل الس���ماء قبل أهل األرض ،فس�ل�ام
عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث ً
حيا.
وأخرياً وليس آخراً ..س���يدي وم���والي ومعتمدي ورجواي نرجو
ً
متضرعا اىل اهلل تعاىل وحنن نقدمك
منك أن ترفع يدك بالدعاء
بني يدي حاجاتنا ،متوس���لني بك إليه عز وجل أن حيفظ العراق
مي ّن علينا
وأهل���ه من كي���د الكائدين ومك���ر املاكري���ن وأن ُ
باألمن واألمان وزيارة أحباء الرمحن إن ُه كريم م ّنان.
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ومن هنا نلتمس من أخوتنا الزائرين أن يدعو بعضهم إىل البعض
اآلخر وهم يف حضرة باب احلوائج موس���ى بن جعفر  باخلري
وأن ال ينس���وا تلك األرواح ال�ت�ي التحقت ببارئها وهي على طريق
اللقاء بإمامها  ،الس���يما ش���هداء فاجعة اجلسر األليمة اليت
زادت م���ن املصاب مصيب���ة أخرى ،تغمد اهلل ش���هداءنا برمحته
الواسعة واسكنهم فسيح جناته وحشرنا وإياهم يف رحال حممد
وآل حممد  ،وال تنسوا َخ َدمة اإلمامني اجلوادين  خبالص
دعواكم واحلمد هلل اوال وآخرا.
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