
مقابلة خاصة مع آية الله السيد فاضل الميلاني

  

  د. احمد الزين—30/12/2008:  لندن -

  

بمناسبة ذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع) ، تتشّرف الجمعية الثقافية اللبنانية في لندن بلقاء خاص مع سماحة آية الله الدكتور السيد
فاضل الحسيني الميلاني, حيث تطرق سماحته الى موضوعات تختص بعاشوراء الامام الحسين(ع), وناقشت معه دور المنبر الحسيني

في استنهاض الامة

      

  

لقد امتاز سماحة الدكتور السيد فاضل الميلاني بحضوره المتّميز في الساحة الفكرية والثقافية والفقهية في بريطانيا ومساهماته
ورغم وقته الثمين والوعكة الصحية, تفّضل علينا سماحته في هذهالواسعة في المؤتمرات والندوات والمقابلات ونشاطاته العلمية. 

المقابلة الخاصة لنتيح لخّدام عاشوراء ومحّبي الحسين (ع) الاستفادة من فكره وخبرته وملاحظاته وتوجيهاته... 

  

ديسمبر   وهذا نص المقابلة التي أجرتها مجلة ( أفكار وآراء ) : في يوم الثلاثاء في 30 كانون أول /

  

الواقع في 2 محرم 1430 هـ  2008
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الأمة لأداء الرسالة. كيف يساهم المنبر الحسينيالسؤال (1): في خضم الصراع بين الحق والباطل، فان الكلمة تأخذ مكانتها بين شرائح 
في تجسيد تاريخ الأمة واستنهاض الهمم 

  

لإعادة المجد الضائع والحقوق المهدورة؟ 

  

مواقفالجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.... شكرا لكم على هذه الفرصة الطيبة.. حقيقة نشرة أفكار وآراء نشرة جيدة تعبر عن 
لشريحة واسعة من أبناء امتنا. نحتاج إلى هذا العطاء وفقكم الله للاستمرار على هذا النهج وعلى هذا الخط.. 

هناك مقولة لأحد كبار علمائنا تعبر تعبيراً  ممتازاً  عن صلتنا بالإمام الحسين (ع). إنها تقول: (إن كان الإسلام محمدي 
الحدوث فانه حسيني البقاء). والأحداث تحتاج إلى علة محدثة وعلة مبقية. وهناك بحث مفّصل في الفلسفة وفي المنطق 
مفادها: هل العلة المحدثة كافية في إيجاد الشيء أو أننا نحتاج إلى العلة المبقية أيضاً ؟ بعد هذه المقدمة البسيطة نقول: 

  

هذا الدين القيمبان رسول الله (ص) الذي بذل كل جهد لإرساء قواعد الدين الإسلامي والتبشير بخاتمة الأنبياء ورسالته خاتمة الرسل... 
نجد بعد وفاة الرسول وارتحاله إلى الرفيق الأعلى يجعلنا أمام مرحلة جديدة.. هل انتهت مهمة الرسول (ص)؟ 

وهل انتهى الإسلام؟ أو إننا نحتاج إلى تجديد النشاط لبعث الروح الإسلامية في الأمة والإبقاء على القيم كلها. هنا نتذكر 
شيئاً  آخر وهو الصراع المستمر بين الحق والباطل، لان الحياة في الأساس هي صراع مستمر بين الحق والباطل، 

بين الرحمن والشيطان، بين النور والظلمة... حيث أن النشاط كله يتوزع على تيارين مختلفين: تيار يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور، و تيار آخر يخرج الناس من النور إلى الظلمات. {الّلَُه َوِلّيُ اّلَِذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم ّمَِن الّظُُلَماِت ِإَلى الّنُوِر  

َواّلَِذيَن َكَفُروْا َأْوِلَياُؤُهُم الّطَاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم ّمَِن الّنُوِر ِإَلى الّظُُلَماِت}البقرة - آية 257، هذه الآية في الحقيقة تصور لنا 
مجمل النشاط البشري باختلاف الفئات والأحزاب والاتجاهات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، كلها يمكن 

تلخيصها بهذين الاتجاهين... 
حركة الإسلام كانت إخراج الناس من الظلمات إلى النور.. الاتجاهات القبلية التي كانت متأصلة في الجزيرة العربية وفي 
الإنسان العربي القديم، والتعصب الشديد والولاء المطلق للعشيرة وللقبيلة ولقيمها إلى درجة أنهم كانوا يقولون (انصر 

أخاك ظالما أو مظلوما) يعني (ما يهمك إن كان على حق أو باطل... أنت يجب أن تنصر أخاك 
جاء الإسلام فقضى على هذا: ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعّضوه بهن أبيه) فقضى على القبليات، وأسس كرامات هي

أساس التقوى والفضيلة والالتزام الديني والسمو الروحي التي كانت أفكاراً  غريبة على المجتمع البدوي أو المجتمع العربي 
في الحجاز. 

بمجرد ارتحال الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى حصل الارتداد الفعلي. يعني أن الذهنية العامة كانت في أن نرجع إلى قيمنا 
السابقة والى ولاءاتنا السابقة، وخير دليل على ذلك أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي (ص)، يأتي ويقول للإمام أمير 

المؤمنين (ع): (امدد يدك أبايعك، يقولون عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله) نحن لا نحب علياً  (ع) لأنه ابن عم 
رسول الله (ع) فقط، لا نحبه لأنه زوج البتول (ع) فقط، وإنما هذه زاوية من الزوايا أو نافذة من النوافذ التي أطلت 
على شخصية الإمام... وإنما ننفتح ونهتم بالإمام علي (ع) لان رسول الله (ص) قال عنه: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) ، 
ولأنه قال (الحق مع علي وعلي مع الحق)، لأنه قال (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)، هذه هي القيم الأساسية أما 

مسألة الانتماء القبلي فشيء عرضي. إذا فهمنا هذه المقدمة: نقول بان الصراع المستمر بين الظلمة والنور، بين القيم 
الإسلامية وبين العودة إلى أيام القبلية، كان يحتاج إلى هزة عنيفة خصوصا إذا أدركنا بان الأمة تدريجيا بعد وفاة 

الرسول (ص) وبعد مرور ما لا يزيد عن نصف قرن ذهبت في سبات عميق. فكانت تحتاج إلى هزة عنيفة توقظها، 
فكانت نهضة الإمام الحسين (ع) تلك الهزة العنيفة التي أيقظت الأمة من ذلك السبات العميق. ولهذا يصح أن نقول أن 

الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء، وهذا دور نهضة الإمام الحسين (ع) في معترك الصراع بين الحق والباطل. 
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هل للشعر الحسيني دور في إثارة العواطفسؤال (2): قال الإمام الصادق(ع): - من أنشد في جدي الحسين بيتا من الشعر فله الجنة! 
الرسالةوتبيان مظلومية الحسين وبالتالي إيصال 

التي استشهد من اجلها؟ وهل الأدب الحسيني مقتصر على الرثاء والشعر؟ 
أم هو مدرسة متكاملة؟ مثل المسرح والأفلام والسينما وفنون متنوعة من نحت, معارض, 

  

رسومات تشكيلية.. 

  

المناسب، فلاالجواب: لفن التعبير مجال مهم جدا في بيان الحقائق.. أحيانا الفكرة ناضجة ، ولكن لا نستطيع أن نعبر عنها بالشكل 
يؤدي الغرض، مثلاً  هناك مشكلة مطروحة في القضاء لدى المحاكم، يأتي محام غير لبق، غير قادر 

على الاستفادة من الوثائق 
الموجودة ومن حيثيات الحكم، ملف فيه 200 صفحة من الإثباتات والشهود والمقابلات والصور والإدانات إلى آخره... 

  

لبق قادرالمحامي غير قادر على إثبات الحق بالشكل الذي يستوجبه.. لذلك يفشل في إيصال الحق إلى صاحبه، ولكن يأتي محام آخر 
على إقناع الجماهير، وبطبيعة الحال في المحكمة يستطيع أن يوصل الصوت بالشكل المناسب، فيكسب 

القضية. هذا المثال يساعدنا على شيء مهم هو أن الخطيب والعالم والمبلغ وصاحب القضية وحتى السياسي, إذا لم يكن 
لديه أسلوب في التحدث مع الجماهير لا يوفق فقابلية التعبير قابلية مهمة جدا. التعبير أحيانا يكون بالشعر ويكون 

بالخطابة، أحيانا في اختيار 
الكلمات، يعني كلمة واحدة يكون تأثيرها في المستمعين وفي الناس أقوى من قصيدة كاملة ومن خطاب كامل. 

مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي واجه مجموعة من الناس الذين كانوا غاضبين على نظام الحكم، كلهم متذمرون من 
الظلم والتعسف الأموي، ولكن تكلم بجملة قصيرة جدا قال: (أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان وقت اقتطافها) كلمة قوية 

لا يوجد أقوى منها في التهديد. الناس جاءت تطالب بالإنصاف والعدالة وعدم الظلم وعدم التفرقة وعدم تبذير بيت المال، 
وأنت تجابههم بالضبط بنفس المستوى الذي كان يجابههم به صدام...إذن نحن مع التعبير، مع فن التعبير يعني استخدام الكلمة 

المناسبة وأدائها، والتعبير أحيانا يكون تعبيراً  قوياً جدا إلى درجة انه يبقى محفورًا في الذاكرة... نرجع إلى فن التعبير، 
فن التعبير قد يكون بالرسم أو بالنحت، أو بالشعر، أو بالنثر، أو بالمسرحية. أحيانا السكوت نفسه يكون تعبيراً عن المعارضة الصامتة 

عن الرفض الذي ُعرف به الشيعة. 
ولنُعد إلى سؤالكم، يجب أن نعترف بأن الشعر فيه جاذبية، فيه تأثير وجداني. أحيانا تذكر الموضوع بشكل بسيط ولكن 
حين تصوغه ببيت من الشعر أو بيتين، أداءه بالتعبير يكون أحسن، خصوصا إذا عرفنا أن الشعر العربي تركزت رصانته 

منذ زمن المتنبي والبحتري وأبو تمام، وتداخلت فيه مجموعة من العوامل منها الحماس والعزيمة، والتعبير عن علو الهمة، 
ويتضح ذلك جلياً  في الشعر الحسيني، فالسيد حيدر الحلي يبدأ قصيدته في الإمام الحسين (ع) بهذا المقطع: 

إْن لم أسر حيث جيش الموت يزدحم فلا مشت بي في طرق العلى قدم  
ويستمر في قصيدته حتى يأتي على فاجعة الطف، ونفس هذا نجده في الشعر في العراق ولبنا ن والبحرين والقطيف.. أحيانا بيت واحد

يهز الجماهير بما لا يفعله النثر. فالشعر مفردة من أدوات التعبير وما أروع الرثاء حين يمتزج بالحماسة، وهنا نقرأ للسيد 
جعفر الحلي قصيدته التي يبدأها بقوله : 
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لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا                     الله أي دم فـــــي كربـلاء ُسفــــكا

  

  وكيـــف صــار يزيد بينهـــم ملـــكا                    لم أدر أين رجال المسلمين مضوا

  

هذه التعابير كلها تعابير تثقيفية تعبوية، ليست مجرد رثاء، أو اللطم على الصدر أو التعبير الحزين فقط، إنما فيه رجولة، فيه
تعبير، فيه فكر، فيه عطاء، فيه شهامة، وهذا كله من أدوات التعبير. 

  

  

تكرار لما قبلها؟ ام هناك برامج ودراساتسؤال (3): كل عام تقام مراسم عاشوراء في العشر الأوائل من محرم! هل هذه المراسم هي 
مستمرة وخطط مستقبلية من اجل الاستفادة 

  

في هذه المناسبة العظيمة بالذات؟ ثممن طاقات الملايين من الموالين الذين يشاركون بكثرة وبحرارة زائدة وعاطفة قلبية صادقة 
لماذا التركيز على العشر الاوائل مع ان المقتل 

  

والمصيبة حصلت في اليوم العاشر, وما بعد العاشر مثل سبي النساء وما شابه؟

  

الحقيقة سؤالك يتفرع إلى سؤالين: السؤال الأول هل هناك تكرار؟ والسؤال الثاني لماذا الاقتصار على العشرة الأولى؟  الجواب:

  

الفرع الأول من السؤال: نعم كان هناك لفترة طويلة نوع من الرتابة في أداء الحزن، فإذا عدنا إلى قبل 50 سنة نلاحظ بان القضية
تتلخص في جلوس الناس وتلقي المصاب والتعبير عن مراسم الحزن. ولكن حصلت نقلة نوعية حينما وجدنا الخطابة الحسينية

تتبّدل إلى مدرسة للتثقيف، ومن رواد هذه المدرسة المرحوم الدكتور احمد الوائلي، والسيد جواد شبر وغيرهما من الخطباء بحيث
تحول المجلس الحسيني إلى تفسير وموعظة، إلى أخلاق إلى تحليل تاريخي.. صارت هناك أمور تاريخية تطرح على بساط التحليل،

مثل العوامل التي أّدت 

  

أي 20 سنة علىإلى أن يتفرد معاوية بالسلطة؟ ما هو ملاك تصديه للحكم؟ وكيف استطاع أن يحكم الشام مثلا لفترة طويلة 40 سنة، 
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أساس حاكم من قبل الخليفة الثالث، و20 سنة صار نفسه خليفة ؟ كذلك تحليل حركات التوابين، الثورات 
التي قادها زيد بن علي بن الحسين وآخرون فصار هناك تحليل تاريخي علمي وتفسير. وبطبيعة الحال من أفضل من كتب 

  

بعنوانفي هذا المجال أخونا وزميلنا الدكتور الشيخ باقر المقدسي حيث كتب رسالة دكتوراه في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية 
(دور المنبر الحسيني في التوعية الإسلامية) وكان ناجحاً  جدا في طرح الفكرة، أعطى شيئا جديدا يستحق التقدير. 

باختصار: الرتابة الآن غير موجودة، فأنى ذهبت ترى الخطباء يطرقون أبواباً  جديدة، حتى نوع التعامل مع الحدث صار 

  

مختلفا، فليس شيئا مكررا، رغم أن الشاعر يلخصه في بيت واحد: 

  

                   كلما اخلق الزمان تجدد                    كذب الموت فالحسين مخلد                     

  

يعني كلما الزمان مّر وصار قديمًا هو يتجدد. الحداثة موجودة فيه. 

  

موكب الإمامالفرع الثاني من السؤال: يذكرنا بسيرة الأئمة (ع) حيث إذا هّل هلال محرم كان يبدو الحزن عليهم ويتذكرون وصول 
الحسين إلى كربلاء، وبعدها معاناتهم ومحاصرتهم ومنع الماء عنهم والذي انتهى بالاستشهاد. لا يوجد لدينا 

نص تاريخي يقول بأن الأئمة (ع) توقفوا عن ذلك بعد العاشر، إنما البداية معروفة، في أول يوم محرم يبدأون بالحزن... 

  

الذهبي في (قام البويهيون بشعائر كبيرة في أيام محرم وأيام عاشوراء، واستنكر عليهم السلاجقة وبعض المتعصبين. مثلاً  يتعرض 
العبر في خبر من غَبر) إلى خروج الشيعة في بغداد في حدود سنة 320 هجرية في مسيرة عزاء لاطمين 

على صدورهم، وقد وضعوا شيئاً  من الطين على جباههم، ويجوبون الأسواق فيستنكر ذلك ويعتبره نشازاً . 

  

الخوإذن ابتداء مراسيم الحزن يكون مع أول محرم وتشتد هذه المراسيم كلما اقتربنا من اليوم العاشر. أما تجربتنا في مركز الإمام 
ئي فإن الأحداث التي مرت إلى يوم عاشوراء تطرح كلها في شكل المقتل في يوم عاشوراء، ثم في يوم الأربعين تقرأ 

حركة ما بعد عاشوراء إلى الأربعين. عادة يصير تقسيم للدورين: نصف الأحداث من أول محرم إلى العاشر من محرم في 

  

وأكثرالقسم الأول، ثم الأحداث الأخرى والمآسي التي وقعت بعد ذلك بمناسبة الأربعين. وفي كثير من البلدان الإسلامية كالعراق 
دول الخليج، هناك عشرات: العشرة الأولى، العشرة الثانية، العشرة الثالثة مستمرة إلى آخر صفر، هذه المجالس 

الحسينية مستمرة ولا تنقطع. 
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مظلومية الحسين (ع) والدفاع عن أهل بيته ونشرسؤال (4): كان للسيدة زينب (ع) دور إعلامي وسياسي واجتماعي كبير في إظهار 
المرأة المسلمةرسالته! كيف يمكن تفعيل دور 

المعاصرة في تبليغ رسالة الحسين للدفاع عن الظلم والجور والغبن؟ 

  

المظلومية من جهةلا شك أن السيدة عقيلة بني هاشم زينب (ع) كان لها دور عظيم في استمرار الفكر الحسيني وفي إظهار   الجواب:
والمناداة بالحق من جهة أخرى... ذكرُت مرة في خطاب وقلت: هناك شخصية واحدة في العالم 

التقت سبعة من المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. 
هناك في العالم كله شخصية واحدة كان لها شرف اللقاء بسبعة من المعصومين الأربعة عشر ولا احد يشاركها في 

ذلك... جلست في حضن جدها رسول الله (ص)، وتعلمت من أمها الزهراء (ع)، ودرست في مدرسة أبيها علي (ع)، 
وناصرت أخاها الحسن (ع)، وشاركت الحسين (ع) مسيرته العظيمة، دافعت وناصرت عن إمام زمانها علي بن 

الحسين (ع) وأخيرا حامت عن الإمام محمد الباقر (ع) وهو ابن خمسة سنوات في طول حركة السبي من كربلاء الى 
الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، فهي الوحيدة التي استطاعت أن تصحب وتلتقي بسبعة... الإمام الحسين (ع) شاركها 

أيضاً  في تلك المزايا، ولكنه هو معصوم فإذن شاركها في ستة معصومين... وهو لا يدخل في ضمن السبعة. 
انظروا إلى عظمة السيد زينب (ع) في مجلس يزيد بن معاوية في الشام في أوجه قدرته، دعى سفراء الدول المختلفة 

  

لديه، والضباط والقواد كي ينتقم ويشفي غليله من رسول الله (ص) ويقول:

  

فلا خبر جاء ولا وحي نزل                     لعبــت هاشـــم بالملــــــك

  

               من بني احمدما كان فعل                  لست من خندف إن لم انتقم

  

(يا ابن الطلقاء... أظننت يا يزيد انكوهو متغطرس، والسيدة زينب (عليها السلام) تقف ذلك الموقف وتخاطبه بذلك الخطاب القاسي: 
ملكت علينا أقطار السموات وأن لك علينا الكرامة، وان بنا على الله هوانا... 

كد كيدك واسع سعيك...) ذلك الخطاب جاء رغم أنها مثقلة، تعبى، مسؤولياتها جسيمة جدا، عانت ما عانت. ولكن 
تقف ذلك الموقف الشجاع البطل وترد يزيد الطاغية بتلك الكلمات... هذه شخصيتها. 

لكن من الجانب الآخر هذا درس لضرورة مشاركة المرأة المسلمة والاقتداء بزينب (عليها السلام) في مقارعة الجور  
والظلم، وفي بيان الحق وفي نصرة الإمام... هذه القيم كلها نستفيد من دور السيدة زينب (عليها السلام) وعظمة ذلك في 

هذا المجال. 
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كيف أكون مظلوما فانتصر"! كيف يمكنلقد قال غاندي محرر الهند من الاستعمار البريطاني: "لقد تعلمت من الحسين   سؤال (5):
للعلماء والمساجد والمراكز الإسلامية والحسينيات 

  

الغربي والى إعلام المجتمع الغربي؟الموجودة في بلاد الاغتراب من إيصال ثقافة عاشوراء وقضية الحسين(ع) إلى فكر الرجل 

  

هناك تنسيقتعرفون انه في كل سنة يوم عاشوراء هناك مسيرة تبدأ من ماربل ارتش وتنتهي في هولاند بارك، وطبعا    الجواب:
مسبق مع الشرطة. لقد مضى على ذلك ما لا يقل عن 22 سنة، على عمر هذه المسيرة التي تجوب في شوارع 

لندن... 

  

تلخصفي السنوات السابقة اقترحت على الأخوة المشرفين على المسيرة أن يطبعوا كراسات باللغة العربية واللغة الانكليزية، 
أهداف الإمام الحسين (ع): من هو الحسين؟ لماذا قام؟ بالفعل لسنتين أو ثلاث كتبت كراساً  في صفحتين فيها 

خلاصة أحداث الحسين (ع). لان المسيرة مقترنة بقرع الطبول وحالات الحرب، فقسم من السواح وخصوصا في فصل 
الصيف كانوا يتصورون أن هذه مسيرة راقصة، وشاهدت بنفسي بعض الفتيات الأوروبيات يتحركن على أنغام الطبول 

والأجراس وما شابه ذلك، لأنهن لا يعرفن شيئاً  عن هدف المسيرة. 
ما دمنا نعيش في المجتمع الغربي فمن واجبنا بل من أوليات واجباتنا أن نوضح أفكار الإمام الحسين (ع) للمجتمع الغربي: 

من هو الحسين (ع)؟ ولماذا استشهد؟ ومثلا مسألة الشهادة في بعض اللقاءات التلفزيونية أو الإذاعية أحيانا أؤكد على 
هذا الموضوع, ليست المسألة حركة انتحارية على مثال مسخ مفهوم الجهاد وما شابه ذلك... لا ... إنما بيان دور الإمام 

الحسين (ع) في استمرار فكر الرسول والثورة على الظلم ومواجهة المستبد وهذا الذي غذى غاندي وغيره من الثوار... 
ذكر لي أحد الأخوة أن الرئيس ياسر عرفات ذهب إلى الصين ليلتقي ماوتسي تونغ وسأله: كيف استطعت أن تسيطر على 

الجماهير؟ فقال له: عندكم الحسين وتسألني عن ذلك؟ 
كل الثوار والمدافعين عن الحق والدين، يتعلمون دروس الإباء والتضحية من الإمام الحسين (ع). وهذا شيء لا ينحصر 

في غاندي وإنما كل الثوار يستفيدون منه. 
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وحرية الرأي وحقوق الإنسان وما شابه, لماذارغم أننا في القرن الواحد والعشرين واتساع مفهوم ما يسمى الديمقراطية   سؤال (6):   بطريقة المنادات بإسقاطه من السلطة, أو ليأخذوالحاكمين من اسم وذكرى الإمام الحسين (ع)؟ مع الملاحظة انه لا يوجد من يهددهم   يبقى هناك خوف خفي في باطن الحكام  لا بأس بأن نستعين بثلاثة أمثلة في ما يتعلق بموقف الحكام من الشعائر الحسينية:   الجواب:  مكانه.  إلى درجةالحادثة الأولى: رضا شاه الذي قلب نظام الحكم في إيران، منع منعا باتا إقامة المجالس الحسينية في إيران، وكان شديد جدا    تركيا وجدتالحادثة الثانية: نفس هذا المنع حصل من قبل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا وكانت ردة الفعل عكسية، ذهبت مرة إلى   (لم تكن حمامات في البيوت في ذلك الزمان) فإذا امسكه الشرطي وسأله أين ذاهب أنت الآن؟ أجاب: أنا ذاهب إلى الحمام.   الفجر ومن لطيف ما يذكر أن بعض هؤلاء كان يحمل معه المحارم والثياب تحت إبطه بحجة الذهاب إلى الحمام أن الشرطة كانت تعاقب وتعتقل كل من يقيم مجلساً . فكانت ردة الفعل أنهم صاروا يعقدون المجالس ساعة قبل أذان  الإمام الحسين (ع).الشباب النزق؟ من الذي دافع عنك؟ فقال انا اعرف انه من البيت الفلاني...فتبعته إلى أن وصلت إلى بيت تبين انه بيت   اذهب الى البيت. وفي اليوم الثاني صارت ام هذا الولد تسأل ابنها من الذي نصرك؟ من هو الذي حماك من هؤلاء شبان من بني امية يؤذون شاباً  يهودياً . وفجأة جاء علي بن الحسين (ع)ومنع من إيذاء هذا الشاب اليهودي, وقال له لطيفة عنوانها انه ( في مقارعة الظلم لا نسأل المظلوم عن دينه) والمسرحية تستند إلى حدث واقعي، ففي يوم من الايام كان ما لا يقل عن مئة ألف إنسان يشاهدون مسرحية عن الإمام الحسين (ع) خارج اسطنبول، ويذكرون قصة  والغرامة عبارة أنالحادثة الثالثة: حصلت في عهد المتوكل العباسي. المتوكل كان يمنع زيارة الإمام الحسين (ع) ويعاقب على ذلك،    وأنت مسلم؟ فقال لها: في ديني ننصر المظلوم ولا نميز بين دينه وثقافته... فخرج علي بن الحسين (ع) يعني علي الأكبر. فقالت له ما الذي دعاك إلى أن تنصر ابني وهو يهودي  والعبوات الناسفة في وجه زوار الامامسؤال متجه نحو العراق: ما هو سر في أنه كلما وضعت العقبات والمتفجرات   سؤال (7):    المستبد، فبطبيعة الحال يكون مدعاة لقلق السلطات المستبدة. وسلبي بنظر الحكام، فإذا كان بمقدرة الحسين (ع) والفكر الحسيني والطفلة للحسين (ع) أن يحّركوا الساحة ضد الحاكم أو يزيد... ولكن ترى ذاك الصرح العظيم وتلك القبة الشاهقة وتلك الزيارة لطفلة صغيرة للإمام الحسين (ع). هذا مخيف شيء،تذهب الى العاصمة الأموية ترى بأنه لا يعرف احد ولا يستطيع احد أن يدلك إلى النقطة التي دفن فيها معاوية عاش معاوية 40 سنة في أعلى درجات السلطة، يزيد بعده عدة سنوات على الأقل ثلاث سنوات مسيطر على كل فسقط يزيد وسقط الحكم الأموي وسقط الظالمون المستبدون كلهم وبقي الحسين (ع) منتصرا. نظرة بسيطة انظر الى الشام ( لم أشاهد بين أصحابي أحدا أجرء وأقوى وأنبل من هؤلاء ) مع تلك القلة في العدد استطاع الإمام أن يقلب الموازين الإمام الحسين هؤلاء انصار السلطة الزمنية مدججون بالسلاح ومزودون بكل شيء، والحسين (ع) لا يملك إلا 72 شخصا يقول عنهم توجه الإمام الحسين (ع) مع إيمان راسخ ومعه 72 إنسان في مقابل جيش عرمرم (على اقل تقدير سبعين ألف مقاتل) الشعائر الحسينية، ويحارب زيارة الحسين (ع) ليس يفشل فقط ، بل يزيد الجذوة اتقادا، وهذه أمثلة كافية للدلالة على ذلك. ُتقطع يد الزائر أو رجله... مع ذلك كان الناس يواصلون الذهاب إلى الزيارة. كل من يحارب  وفي حياةأتذكر انه حينما فّجروا قنابل في كربلاء يوم عاشوراء, القنوات الفضائية كانت واضحة جدا, تبّين التفجيرات,   الجواب:  واحياءا لهذه المناسبات؟   الحسين (ع), كلما ازدادت الناس عشقا وحضورا  الفضائية انهوالشرطة يجيئون ويدخلون ويمنعون الناس من الاقتراب من موقع التفجيرات وما شاكل ذلك... أنني رأيت على القناة   فجأة الجماهير تتجمع مرة أخرى هذا لم يحدث في أي نقطة من نقاط العالم, انه حالة استنفار ويقطعون الطرق, الناس بطبيعة الحال يحدث نوع من التخوف ونوع من الإخلاء للساحة. ولكن بعد ما لا يقل عن نصف ساعة  المراسم؟ مثلا الاساطير, والتطبير, واراقةسؤال (8): هل هناك ما يسيء الى مراسم عاشوراء قد يستغله الاعداء في النظرة الى احياء     فقال له: السنة الماضية قطعت يميني... هؤلاء عشاق الحسين بضربون أروع الأمثلة في التضحية، وهو من الأسرار العجيبة!!. ممكن أعطني اليمين (عادة الإنسان يشتغل باليمين، فيكون ذلك تشديداً ً في التعذيب) فقال له الشرطي: أقول لك اليمين... يا حسين...) يذكرنا ذلك بزمن المتوكل: جاء شخص وقالوا له اعطني يمينك حتى اقطعها. قال لا أقدم يساري. قال: غير الحسين (ع) والذي يتفانى في سبيل أهداف الحسين (ع) إلى درجة أنه يقول: (لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي هذه الكرامات التي تخص زائر الحسين (ع) والذي يقيم شعائر الامام الحسين (ع) والذي يربط نفسه بأهداف الإمام واستغفروا الله تبارك وتعالى له. خلق اربعة الاف ملك يحدقون بقبر الحسين (صلوات الله وسلامه عليه) فاذا جاءه زائر حّيوه وباركوه وودعوه لقد روى الشيخ الصدوق (رض) في ثواب الأعمال في فصل ثواب زيارة الإمام الحسين (ع): ان الله تبارك وتعالى الحسين (ع). (يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما) يعتقد أنه على فرض انه حدث شيء نتيجة العبوات الناسفة فهو في طريقه إلى الإمام الزوار, يجيئون والاستنفار الموجود والخطر الموجود، ومع ذلك لا يمتنع أنصار الإمام الحسين (ع)... والكل يردد على الأقدام في الأربعين بالملايين, بحيث في أي مكان آخر مدينة صغيرة مثل كربلاء لا تستوعب هذا العدد الهائل من وهذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لأنه بالمقياس الطبيعي تصعب ترجمة ذلك، هذه المسيرات التي تروح مشيا قد عّلق لوحة خلف الباب تقول: (لو قّطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين) هكذا يعّبر عن عمق إحساسه، في انتفاضة صفر سنة 1977 بعدما اعتقلوا جماعة وحكموا عليهم بأشد العقوبات، وقسم افلت منهم، ذهبت لزيارته فوجدته النجف وكربلاء، ولكن والحمد لله تبارك وتعالى استطعت أن أنجو بصعوبة من الممارسة العنيفة مع السلطة. التعبير الذي أيضا وجدته حينما ذهبت إلى زيارة بعض الشباب في انتفاضة صفر 1977، حينها كنت في الطريق بين كله إلى وضعه الطبيعي بشكل دقيق ومستمر وبشكل غير منقطع... بعد ما يزيد عن نصف ساعة رجعت الممارسات الشعائرية والعزاء وكل ما يتعلق بإحياء الشعائر رجع  لبنان،يجب ان ننظر الى الظروف الموضوعية والظروف المحيطة بالإنسان. مثلا على سبيل المثال: حادث النبطية في    الجواب:  الدم...  أدينا المهمة. فيفي قصة المارينز قال الرئيس الأميركي: هؤلاء وحوش وخرجنا من لبنان... ليست المشكلة أننا وحوش، المهم أننا   الحسينية في ردع العدو وزرع الخوف في نفسه. البيت يضربون رؤوسهم بالسيوف وينادون ( حيدر، حيدر ) تخّلوا عن دباباتهم وفروا إلى غير رجعة، هذا تأثير للشعائر عندما كان الجيش الاسرائيلي محتلاً  الجنوب. وفي يوم عاشوراء... عندما شاهد الجنود الإسرائيليون اتباع أهل  والمبلغين والخطباء في هذا الشهرمن خلال تجربتكم الواسعة وعلمكم الوفير، بماذا يوصي سماحتكم العاملين   السؤال الأخير:    المناسبة والمكان المناسب... أما أن نقوم بتعميم ممارسة معينة على مكان فلا أتصور أنه يعود بالفائدة. ليست غاية إنما وسيلة... أدوات التعبير إنما هي وسيلة فنحن يجب أن نبحث عن الأداة المناسبة في الظروف الظروف الزمانية والمكانية وحتى الثقافية ومدى وعي الجماهير عناصر يجب أخذها بنظر الاعتبار، والاهم في ذلك هذه في شوارع لندن وتقوم بالتطبير فقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيه. وباكستان لا يستطيعون ان يعبروا عن ولائهم الا بهذه السلاسل المنتهية برؤوس حادة تجرحهم مثلا، أما أن تسير احياء الشعائر الحسينية يستخدم الادوات المناسبة لظرفه وزمانه, والناس الذين يتعاطون معه... هناك اناس في الهند المناسبة في المكان المناسب. أحيانا الدم والاستعداد للتضحية مطلوب في مكان معين، المهم هو التنويع، الفطن الذي يريد في تصوري أنا لا نستطيع أن نعّمم، بل نعالج كل حالة حسب ظروفها وأدائها، فالمؤمن فطن ويستخدم الاداة التعبيرية النهاية شخص شخص أو شخصان قاما بعملية جبارة، سّببوا للمارينز في بيروت ان يغادروا.  قصيرة اربعةكأخ صغير للخطباء والمبلغين جميعا أرجو التركيز على خطب الإمام الحسين (ع) يعني كل خطبة ولو هي   الجواب:  المحرم الحرام؟ تطبع هذه؟ من الأوراقالغابات مصدر عطاء لكل الورق الذي بين أيدينا كل الكتب التي نقرأها: كتب، مكتبات، صحف، مجلات... من أين   الموت. ولوج الروح في الجنين إلى لحظة موته. يعيش الانسان 70 سنة أو 80 سنة ولا يتوقف هذا العضو الصغير إلا حين يحل بحيث تحفظ المنظومة الشمسية كلها بشكل متوازن دقيق لا يتوقف لحظة واحدة... القلب عضو صغير يبدأ من لحظة النقطة الثانية: تعويد الناس وتدريبهم على مفهوم العطاء... ترى ان كرة الشمس تعطي من دون انقطاع حرارة وضياء، التعابير وكل جملة منها هي تصح فصلاً  للدرس. الأخيرة في كل مناسبة الامام الحسين (ع) كان له تعبير، كان له بيان. هل نسميه بيان ثوري تعبوي. المهم التركيز على أسطر، ولكن فيها معاني عظيمة، هذه الخطب التي ألقاها الإمام الحسين (ع) منذ حركته الأولى إلى الخطابة  يحدث شيء منأتصور أن الأخوة المبلغين وكل من يقوم بدور في ايصال صوت الامام الحسين (ع)، لو يرّكزوا على هذه المفاهيم   الشخصية والأشياء الفانية. الرسالي أن يكون مستعدًا للعطاء، وان يكون العطاء في سبيل الله تبارك وتعالى لا في سبيل النزوات والمناصب يناجي فيها ربه قائلاً (اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ ما يرضيك)... (هّون علي ما نزل بي انه بعين الله).لا بد للإنسان والبذل للنفس الطاهرة (والجود بالنفس اعلى غاية الجود). هذا العطاء وهذا الجود وهذه الاستمرارية في ذلك الى درجة رّكز الحسين على مفهوم العطاء. والعطاء في صور مختلفة: في الكرم في الجود في التضحية في حب الخير في الشهادة, في ما حولنا من الطبيعة علمنا أن العطاء هو أساس استمرارية الحياة.  من الخشب. الغابات تزودنا بشكل غير منقطع... الماء الذي هو مصدر الحياة... الله تبارك وتعالى     الإسلام العظيمة. انتهى.فانتصر... خطوة باتجاه النصر, ليس النصر الظاهري وانما النصر المعنوي الذي يتضمن الوعي الكامل لأهداف والمآتم والاتصال بالامام الحسين من خلال مظلوميته التي قال عنها غاندي: تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوما التحول في فكرنا وسلوكنا، مضافا الى الجانب الوجداني، الجانب العاطفي، الجانب الجّياش إلى الحزن 
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