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اإلمام الحسني (
ك��ان اإلم� ��ام ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه ال �س��ام) ي�ع�ي��ش ال��رس��ال��ة ك��إم��ام لها
ّ
ّ
سبحانه
ً
وكمسلم أي � ّض��ًا ،ويعتبر أن ّال��رس��ال��ة ت�م��ث��ل ِرض ��ا ال�ل��ه ً
وتعالى ،وأن ِرضا الله فوق كل شيء ،لذلك كان يعيش أزمة نفسية
ليست ش�خ�ص�ي��ة ،ب��ل ّ رس��ال �ي��ة ،ول ��ذا ع� ّ�ب��ر عنها ب�ق��ول��ه« :ليرغب
ّ
ً
ّ
املؤمن في لقاء ّ
والحياة مع
ربه حقًا ،فإني ال أرى املوت إال سعادة،
ّ
ّ
ِّ
الظاملني إال برمًا» .فهو ال يريد أن يعبر عن حالة يأس ،ولكنه يريد
ً
ِّ
ّ
أن ِّ
يعبر عن حالة رفض ،وأن املوت في خط الجهاد يعتبر سعادة،
ّ
ِّ
ِّ
ألن اإلن �س��ان ي��ؤك��د رس��ال�ت��ه وي��ؤك��د ان�ت�م��اءه وم��وق�ف��ه وعبوديته
ّ
ِّ
ل��رب��ه ،أم��ا الحياة م��ع الظاملني دون أن يواجههم ،ودون أن يقوم
ّ
ّ
ّ
ّ
بأي عمل ،فإنها تمثل الحياة التي يبرم بها اإلنسان ،بمعنى أنه
ال يشعر فيها بالحيوية وال بالحياة .لذلك ،ك��ان اإلم��ام الحسني
ّ
ّ
الجو ،من خال تصوير املسألة في
على هذا
(عليه السام) يركز ً
جانبها النفسي ،إضافة إل��ى الجانب املوضوعي« :أال ت��رون إلى
ّ
الحق ال يعمل به ،وإلى الباطل ال ُيتناهى عنه»ّ ،
ثم يقول« :ليرغب
ّ
ّ
ً
ّ
املؤمن في لقاء ّ
ربه حقًا ،فإني ال أرى املوت إال سعادة ،والحياة مع
ّ
الظاملني إال برمًا».
ّ
ّ
يتحرك ،كان يريد أن
وهكذا نجد أن الحسني (عليه السام) وهو
ّ
ّ
يعمق الرسالة ف��ي نفوس ك��ل ال��ذي��ن ينطلق معهم ،فعندما كان
�ت وآخ ��ر ،وك��ان
يقف م��ع معسكر اب��ن س�ع��د ،ك��ان يعظهم ب��ني وق� ٍ
أجواء روحانية وعظية تنقلهم إلى اآلخرة،
يحاول أن يضعهم في
ٍ
وتجعلهم ف��ي مواجهة ح�ق��ارة ال� ُّ�دن�ي��ا ،ففي غ��داة ي��وم ع��اش��وراء،
ّ
خاطبهم بقوله« :ع�ب��اد ال�ل��ه ،ات�ق��وا ال�ل��ه ،وك��ون��وا م��ن ال� ُّ�دن�ي��ا على
ّ
فإن ُّ
ألحد أو بقي عليها أحد ،كانت األنبياء
الدنيا لو بقيت
حذر،
ٍ
ّ
ّ
أحق بالبقاء ،وأول��ى ِّ
بالرضا ،وأرض��ى بالبقاء ،غير أن الله خلق
ُّ
�ال ،ونعيمها
ال��دن �ي��ا ّل �ل �ب��اء ،وخ �ل��ق أه�ل�ه��ا ل�ل�ف�ن��اء ،ف�ج��دي��ده��ا ب� � ٍ
ّ
ّ
مضمحل ،وسرورها مكفهر ،واملنزل بلغة ،والدار قلعة ،فتزودوا
ّ
ّ
ّ
فإن خير الزاد التقوى ،فاتقوا الله لعلكم تفلحون».
فلو كانت املسألة عند اإلمام الحسني (عليه السام) َّ
مجرد مسألةٍ
ّ
سياسية ،لكان ّ
يتحدث
تحدث معهم بلغةٍ سياسية ،في حني نراه
ّ
م�ع�ه��م ب�ل�غ��ةٍ ق��رآن �ي��ةٍ وب �ل �غ��ةٍ وع �ظ �ي��ة ،ألن اإلم� ��ام ال�ح�س��ني (عليه
ّ
السام) كان يعرف أن مشكلة املجتمع اإلسامي آن��ذاك ،كما هي
ّ
كثير م��ن امل��راح��ل ،ه��ي أن الناس
مشكلة املجتمع اإلس��ام��ي ف��ي
ٍ
ّ
ّ
ق��د أغلقوا قلوبهم ع��ن ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى ،وأن�ه��م ال يفكرون
ّ
ف��ي اآلخ ��رة ،وإن�م��ا يستغرقون ف��ي ال� ُّ�دن�ي��ا .ول��ذل��ك ،عندما ن��درس
الكثير من كلمات اإلم��ام الحسني (عليه السام) في مسيرته من

) ..رسالة الوعظ واإلرشاد

ّ َّ
ّ
ّ
املدينة ً إلى مكة ،ومن مكة إلى كرباء ،نرى أن كل أحاديثه كانت
ّ
وعظية تفتح القلب وتفتح الروح ،ألنه كان يريد أن ينتج مجتمعًا
ّ
إس��ام�ي��ًا .صحيح أن اإلم ��ام ّالحسني (عليه ال �س��ام) ك��ان يطلب
أن ي�ك��ون ه��و ال��ذي يحكم ،لكنه ل��م يكن ليطلب الحكم ل��ذات��ه ،بل
ِّ
ليغير الواقع من خال تجربة الحكم.
لرسالته،
ً
ولذلكّ ،
البد لنا من أن نقرأ الحسني (عليه السام) رسالة شاملة،
فا تقرأوه في السياسة وحدها ،وال تقرأوه في املأساة وحدها،
وال ت �ق��رأوه ف��ي الكثير م� ّ�م��ا يتعارفه ال �ن��اس ،ب��ل اق ��رأوا الحسني
(ع�ل�ي��ه ال �س��ام) ك�م��ا ت �ق��رأون رس ��ول ال �ل��ه (ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل��ه
ّ
وس�ل��م) ،م��ع ال�ف��ارق طبعًا ،ألن رس��ول ال�ل��ه (ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه

ّ
وس�ل��م) ق��ال« :ح�س��ني م��ن��ي وأن��ا م��ن ح�س��ني» ،ف�ه��ذا االن��دم��اج بني
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والحسني (عليه السام) ،لم
َ
ّ
يكن اندماجًا ن َسبيًا ،بل كان اندماجًا رساليًا ،ألن الحسني (عليه
ّ
تجسيد ل��رس��ال��ة رس ��ول ال�ل��ه (ص�ل��ى الله
ال �س��ام) ق��د ت �ح��ول إل��ى
ٍ
ّ
الحي للرسالة .لذلك،
وسلم) ،ورسول الله هو التجسيد
عليه وآله
ً
ّ
ف��إن هناك رس��ال��ة اندمجت ف��ي رس��ال��ة ،فالحسني (عليه السام)
منه ،باعتباره انطلق من رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله
ّ
وس�ل��م) ف��ي وج��وده ال��رس��ال��ي« ،وأن��ا م��ن ح�س��ني» ،ألن رس��ول الله
ّ
تجسدت
(صلى الله عليه وآل��ه وس�ل��م) انطلق م��ن الرسالة التي
بالحسني في مرحلته ،وهكذا يجب أن نفهم املسألة.

نتائج وآثار ثورة اإلمام الحسني (

ّ
ّ
مع كل ثورة اجتماعية كبرى وفي ظل كل حضارة
ج ��دي ��دة ،ت�ت�غ�ي��ر ج �م �ي��ع ال �ع��اق��ات االج �ت �م��اع �ي��ة،
ُ
فتظهر أن�م��اط ج��دي��دة ل��أس��رة ،وال �ح� ّ�ب ،وطريقة
ال �ع �م��ل ،وال �ن �ظ��ام االق �ت �ص��ادي ،وأس �ل ��وب ال�ح�ي��اة
ونمط املعيشة والتبادل الثقافي .ويقول «توفلر»:
ّ
«أن الحضارة الجديدة تصطدم في آالف املواضع
ّ
م ��ع ال �ق �ي��م ،وامل �ف��اه �ي��م ،وت� �ق ��دم ت �ع��اري��ف ج��دي��دة
ّ
ّ
والقوة ،والجمال...
والحب ،والعدالة،
ملفاهيم الله،
ُ
إل��خ وت�خ��ل��ق عقائد وأف �ك��ارًا ج��دي��دة ،وتغير نوع
ال �ت �س �ل �ي��ات وح �ت��ى أن � ��واع األط �ع �م ��ة» .م ��ن ن�ت��ائ��ج
ث��ورة الحسني وتأثيراتها إحياء القيم التي جاء
ب�ه��ا ال ��رس ��ول (ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل� ��ه وس �ل��م) من
ّ
ّ
املحبة والتعاون
التطلع للعدالة وتوثيق أواص��ر
ورفض قيم البداوة من الخشونة والغلظة وإعادة
ن�م��ط ال �ح �ي��اة ال�ح�ض��ري��ة ال �ت��ي ُع��رف��ت بالتماسك
ُ
االجتماعي والوالء لأ ّمة والوطن وترك العصبية.
وهذه اآلث��ار ما تزال تعمل عملها إلى اليوم .فمن
ب��ني ال�ت��أث�ي��رات امل�ه� ّ�م��ة ل�ع��اش��وراء ه��و إع ��ادة طرح
ال �ق �ي��م ف��ي م �ج��ال��س ال �ح �س��ني (ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام) من
ك� ّ�ل ع��ام ،والتأكيد من جديد على امل� ّ
�ودة واإليثار
وال� �ش� �ه ��ادة ،وال �ت �ح��رري��ة ،وال� �ت � ُّ
ّ
�دي ��ن ،م��م��ا يجعل
م��ن ع ��اش ��وراء وامل ��راس ��م ال �ت��ي ت �ق��ام خ ��ال شهري
ّ
محرم وصفر مصدرًا دائمًا لضخ القيم واملبادئ

اإلس��ام �ي��ة ال��رف�ي�ع��ة ف��ي ن �ف��وس ال�ج�ي��ل ال�ج��دي��د،
ّ
جيل الشباب ..ففي كل عام يسمع املايني أصداء
صوت الحسني (عليه السام) الهاتف« ،إن لم يكن
لكم دي��ن فكونوا أح��رارًا في دنياكم» .وه��و هتاف
يطرق أبواب املجتمعات املدنية الصناعية وشبه
ُ
ّ
ال�ص�ن��اع�ي��ة أي أن ��ه ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م��ن أول ��ى
ُ
ضحايا املجتمع الغربي .اإليثار هو أحد األسس
األصلية لأخاق ،ومن اإللهامات الواضحة لثورة
الحسني (عليه السام) ،بينما ال معنى لهذه اللون
م��ن القيم األخاقية ف��ي املجتمعات الحديثة .من
ُ
القيم املتكررة األخرى لذكرى عاشوراء التعارض
ُّ
التمرد على الظلم
بني العدل والظلم ،والحث على
عن طريق رمزية تاريخ عاشوراء.
ّ
من جانب أخ��ر ،أغلب علماء االجتماع ي��رون بأن
ّ
التأثير األس��اس��ي لعامل ال� ِّ�دي��ن يتمثل ف��ي محو
ُ
ال �ت �ف��اوت ال�ط�ب�ق��ي وخ �ل��ق ال �ت �ج��ان��س وال�ت�ض��ام��ن
ّ
ِّ
االج�ت�م��اع� ّ�ي��ني ف�م��ن وج�ه��ة ن�ظ��رة ال��دي��ن أن جميع
متساوون أمام الله ْ َتعالى .وقد قال تعالى:
الناس
ُْ َ
َ
َّ ُ َّ َ َ
ْ َ َ
ُ
�اس ِإن� ��ا َخ��ل��ق��ن��اك� ْ�م ِم ��ن ذك� � ٍ�ر َوأن��ث ��ى
َ﴿ي ��ا أ ُّي� َ َ�ه��ا ال��ن�
َ َ َْ ُ
وبا َوق��ب�َ
اك ْم ُش ُع ً
�ائ� َ�ل ِل َت َع َار ُفوا إ َّن َأ ْك َر َم ُكمْ
و ْجعلن
ِ
ِ
َْ َ ُ
ِع��ن� َ�د ال�ل��هِ أت��ق��اك� ْ�م﴾ (ال �ح �ج��رات .)13 /وم��ن ميزات
ُ
م��راس��م إح�ي��اء ذك��رى ع��اش��وراء ال�ت��ي تلفت النظر
ً ّ
وتثير االنتباه ملن يتأمل فيها قليا إنها يشترك

ّ
فيها جميع الناس من ك��ل ِّالطبقات االجتماعية،
ي �ش �ت��رك ف�ي�ه��ا ال ��رج ��ال وال ��ن �س ��اء وي�خ�ت�ل��ط فيها
ال� �ع ��ام ��ل ،وص ��اح ��ب ال �ع �م ��ل ،وال � �ف� ��اح وال �ت ��ا ُج ��ر،
ال �ط �ب �ي��ب وامل � �ه � �ن� ��دس ،أه � ��ل امل� � ��دن وأه� � ��ل ال ��ق ��رى
ِّ
واألري � ��اف ،ال��رئ�ي��س وامل � ��رؤوس ،ال�ع��ال��م وامل�ت�ع��ل��م،
األس�ت��اذ الجامعي وال�ط��ال��ب .دون تمييز بينهم،
وفي ظل وضع واحد ،ويدفعهم شعور واحد لذلك
ُ
ّ
تتوفر ف��ي ه��ذه امل��راس��م ف��رص��ة ثمينة ج� ّ�دًا إلذاب��ة
ُ
ّ
واملحبة
الفوارق االجتماعية ونشر أجواء التآلف
ً
قليا في زمن ّ
تعددت فيه وجهات
وهذا األمر ليس
النظر وعمت الفرقة .وفي زمان ظهر فيه االختاف
حتى بني أبناء الفرقة الواحدةّ ،
وعم التنافس على
املناصب الحكومية واملراكز االجتماعية.
ف��ي جانب الحكمة والسماحة« ،ع��ن ج��رداء بنت
سمني عن زوجها هرثمة بن أبي أسلم قال :غزونًا
ِّ
مع ّ
صفني،
علي بن أبي طالب (عليه السام) في
ّ
ف�ل�م��ا ان�ص��رف�ن��ا ن��زل ب �ك��رب��اء ف�ص� َ�ل��ى ب�ه��ا ص��اة
ُ
ال�ف�ج��ر ،ث� ّ�م رف��ع إل�ي��ه م��ن ت ُرتبها فش ّمها ث� ّ�م ق��ال:
ّ
ٌ
منك قوم يدخلون
«واهًا لك أيها التربة ،ليحشرن ِ
ّ
الجنة بغير ح�س��اب» .فرجع هرثمة إل��ى زوجته
تحب ّ
ّ
عليًا (عليه السام) فقال :إال أحدثك
وكانت
عن ِّ
وليك أبي الحسن؟ قالت :نعم ما عندك؟ قال:
ُ
ن��زل ب�ك��رب��اء فصلى ص��اة الصبح ث� ّ�م رف��ع إليه

)

ُ
لك ّأيها التربة ،ليحشرن
من ت
ربتها فقال :واه��ًا ّ
ٌ
قالت:
منك أق��وام يدخلون الجنة بغير ح�س�
�اب» ّ
ّ
ّ
ّأي �ه��ا ال��رج��ل ف ��إن أم�ي��رامل��ؤم�ن��ني ال ي�ق��ول إال ح��ق��ًا.
فلما قدم الحسني (عليه السام) قال هرثمة :كنت
ف��ي ال�ج�ي��ش ال ��ذي ب�ع�ث�ه��م اب ��ن زي� ��اد ،ف�ل�م��ا رأي � ُ�ت
ُ
امل �ن��زل وال �ش �ج��ر وامل� ��اء ذك� � ُ
فجلست
�رت ال �ح��دي��ث
ُ
ُ
على بعيري ّ
صرت إلى الحسني فسلمت عليه
ثم
َ
وأخ �ب��رت��ه ب�م��ا س�م�ع��ت م��ن أب �ي��ه ف��ي ذل ��ك امل �ن��زل.
َ
أم علينا؟
فقال الحسني (عليه السام):
معنا أنت ً
َّ
ف �ق �ل� ُ�ت :ال م �ع��ك وال ع �ل �ي��ك ،خ��ل �ف� ُ�ت ص �ب �ي��ة أخ��اف
عليهم ع�ب�ي��دال�ل��ه ب��ني زي ��اد .ق��ال «ف��ام�ض��ي حيث
ً
ال ت��رى لنا مقتا وال تسمع لنا صوتًا ،فو الذي
ُ
�ني ب�ي��ده ال يسمع ال�ي��وم واعيتنا أحد
ن�ف��س ح�س� ٍّ
ُ
ّ
فا بعيننا إال أكبه الله في جهنم».
وتتجلى ه�ن��ا قيمة ال�ح� ّ�ري��ة واح �ت��رام اإلن�س��ان
ع �ن��د اإلم � ��ام ال �ح �س��ني (ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام) ف��ال��رج��ل
مل��ا س��أل��ه اإلم� ��ام« :م�ع�ن��ا أن��ت أم ع�ل�ي�ن��ا» فسمع
م�ن��ه ك�ل�م��ة ال �ح �ي��اد ،ن�ص�ح��ه أن يبتعد ع��ن تلك
األرض ال�ت��ي س��وف تصطبغ ب��دم��اء ال�ش�ه��داء،
ف �ل��م ي ��واج� �ه ��ه ب��ال �خ �ش��ون��ة واإله � ��ان � ��ة وال �س��ب
والشتم رغم ّأنه لم ُ
ينصر الحسني الذي قال فيه
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)« :حسني
مني وأنا من حسني».

املفهوم الواعي للنهضة الحسينية

ّ
ّ
قضية اإلمام الحسني (عليه السام)
إن
ّ
الب��د م��ن أن تكون ممزوجة بالعاطفة،
ف ��اب � ّ�د م ��ن أن ت �ب �ق��ى امل� ��أس� ��اة أس��اس��ًا
ف��ي ال �ث��ورة الحسينية عندما ِّ
نقدمها
ّ
للناس ،ألن الثورة الحسينية إذا خلت
ّ
من العاطفة ،أصبحت َّ
مجرد قضية من
قضايا الصراع في التاريخ ،وماتت كما
تموت كثير من قضايا الصراع ،ولذلك
ّ
فقد خطط أه��ل البيت (عليهم السام)
ّ
قضية الحسني مربوطة بعمق
لتبقى
ُ
ال �ع��اط �ف��ة ،ف �ك��ان��وا ي�ن�ش�ئ��ون امل�ج��ال��س،
ويجلسون إلى الشعراء الذين ينشدون
ف ��ي م ��راث ��ي ال �ح �س��ني (ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام)،
وي�ه� ّ�ي�ئ��ون األج � ��واء ال�ب�ك��ائ�ي��ة وم ��ا إل��ى
ذل � � ��ك ..ل ��ذل ��ك ف��ال �ع��اط �ف��ة أس ��اس �ي ��ة ف��ي
مسألة اإلم��ام الحسني (عليه ال�س��ام)،
وال يجوز االبتعاد عنها.

منتدى
07

الهدى

ك � �م� ��ا الب � � � � � ّ�د م � � ��ن أن ت � � � � ��درس ًق� �ض � ّ�ي ��ة
الحسني (عليه ال�س��ام) دراس ��ة علمية
م��وض��وع �ي��ة ،ف�ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا أن ن��درس
ال � ��رواي � ��ات ف ��ي م �ض �م��ون �ه��ا ،م ��ن ح�ي��ث
طبيعة ع��اق�ت�ه��ا ب��ال��واق��ع م��ن ح��ول�ه��ا،
ّ
حتى نستطيع أن نركزها على أساس
ً
وقاعدة ..أن نفهم � مثا � ظروف خروج
الحسني (عليه السام) من املدينة إلى
ّ
ّ
م��ك��ة؛ ه��ل ه��ي ظ ��روف ت��ت�ص��ل بمسألة
ّ
ك��رب��اء ،أو ه��ي ظ��روف تتصل بمسألة
البيعة؟ وهكذا علينا أن ندرس املرحلة
ال �ت��ي أم �ض��اه��ا اإلم� ��ام ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه
ّ
ال�س��ام) في مكة وكيف كانت ،وهكذا �
ّ
ّ
وه��ذه نقطة مهمة ج��دًا � مسيرة اإلم��ام
ّ
ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه ال �س ��ام) م��ن م��ك��ة إل��ى
ّ
ك��رب��اء وح��رك�ت��ه ف��ي ك��رب��اء ..الب ��د من
دراسة علمية في هذا املجال.

ُُ
ً
ّ
البد من أن نقرأ ّأوال ،قبل أن نقرأ الكتب
ُ
األخ� � ��رى ،امل �ص ��ادر امل��وث��وق��ة ال �ت��ي بني
أي��دي�ن��ا .وك��ذل��ك الب� ّ�د لنا م��ن أن نختار
� ب�ع��د دراس� ��ة � األش �ي��اء ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
ينفتح عليها اإلن �س ��ان ،وأن ال ن�ب��ادر
إلى قراءة األشياء التي لم تثبت ّ
ملجرد
إثارة العاطفة ،فقد ورد في كام اإلمام
ج�ع�ف��ر ال� �ص ��ادق (ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام) وه��و
ينقد بعض أصحابه عندما كان يحاور
ب �ع��ض ال� �ن ��اس ،ك ��ان ي �ق��ول ل ��ه« :ت �م��زج
ّ
ّ
الحق بالباطل ،وقليل الحق يكفي من
كثير الباطل».
إذًا ،نحن نستطيع أن ن�ق� ّ�دم ع��اش��وراء
ّ
ه ��ذه ال �ث��ورة ال �خ��ال��دة إل ��ى ال �ع��ال��م ك��ل��ه
في ُبعدها اإلسامي واإلنساني ،دون
أن ن �ح �ص��ره��ا ف ��ي ال� ��دائ� ��رة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
ّ
ال�خ� ّ
�اص��ة ،ألن ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه ال�س��ام)

إم� ��ام امل �س �ل �م��ني ،وه ��و ال� ��ذي ع ��اش مع
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
ُ
في طفولته األولى ،وعاش في أحضان
ُ
أ ّم� ��ه ال �س� ِّ�ي��دة ال��زه��راء (ع�ل�ي�ه��ا ال �س��ام)
وأبيه اإلمام ّ
علي (عليه السام) ،فجمع
ّ
ك ��ل ال�ع�ن��اص��ر وال�خ�ص��ائ��ص الكمالية
امل��وج��ودة في ه��ذه الشخصيات ،سواء
ال �ع �ن��اص��ر ال ��روح� �ي ��ة واإلي� �م ��ان� �ي ��ة ،أو
ال�ف�ك��ري��ة وال��رس��ال�ي��ة وغ �ي��ره��ا ...ونحن
نقرأ ق��ول رس��ول الله (صلى الله عليه
وآل � ��ه وس� �ل ��م)« :ح �س ��ني م �ن��ي وأن � ��ا م��ن
ح � �س� ��ني» ،ال� � ��ذي ي� �ب � ّ�ني ه � ��ذا االن� ��دم� ��اج
ال��روح��ي وال��رس��ال��ي ب��ني ال�ن�ب� ّ�ي (صلى
الله عليه وآل��ه وسلم) والحسني (عليه
السام).
وف � ��ي ه � ��ذا ال � ُ�ب� �ع ��د ،ن� �ق ��رأ ق ��ول ��ه (ع �ل �ي��ه
ّ
ال� � �س � ��ام)« :إن� � � ��ي ل� ��م أخ � � ��رج أش� � � �رًا وال

ّ
ب � �ط � �رًا وال م � �ف � �س � �دًا ،وإن � � �م� � ��ا خ ��رج ��ت
ُ
ّ
ل �ط �ل��ب اإلص � ��اح ف ��ي أ ّم � ��ة ج � ��دي -فهو
ّ
ل��م ي�ت�ح� ّ�دث ع��ن عائلة أو منطقة ،إنما
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
يتحمل
تحدث عن األ ّمة كلها ،ألنه كان
ُّ ّ
مسؤولية األم��ة كلها من خ��ال إمامته
َّ
وم �س��ؤول �ي �ت��ه .ث� � ّ�م أك � ��د  -أري � ��د أن آم��ر
باملعروف وأنهى عن املنكر» ،فهو كان
ُ
ُ
ّ
ألن ُ
الحكم
ي��رى واق ��ع األ ّم� ��ة امل �ن �ح��رف،
ّ
ال��ذي ك��ان س��ائ�دًا ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،ه��دم
ّ
إن�س��ان�ي��ة اإلن �س ��ان ،ألن اإلن �س��ان ال��ذي
ّ
املحبة وال��والء لإلمام
يعيش ف��ي قلبه
ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه ال �س��ام) وأله ��ل بيته،
وف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ،يقاتله وي�ق�ت��ل أه��ل
بيته وأص�ح��اب��ه ،م�ق��اب��ل ح�ط��ام ال� ُّ�دن�ي��ا
أو م��وق��ع ف��ي السلطة ،كعمر ب��ن سعد،
َ
ف �ه��ؤالء م� ّ�م��ن ه� ُ�دم��ت إن�س��ان�ي�ت�ه��م ،وم��ا
عادوا يصلحون لحمل الرسالة.

الثورة الحسينية ..تجارب و ِعبر
َ ً ْ َ
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
ْ
َ
يل الل ِه أ ْم� َ�وات��ا َب��ل أ ْح� َ�ي� ٌ�اء ِعن َد َر ِّب ِه ْم
﴿وال ت
حسب ال� ِ�ذي��ن ق ِتلوا ِف��ي س ِب ِ
ُي� ْ�ر َز ُق� َ
�ون﴾ (آل عمران .)169 /الحسني بن ّ
علي (عليه السالم) شعار
وم��درس��ة وت �ي��ار ك �ف��اح وج �ه��اد رس��ال��ي وس �ي��اس��ي ف��ري��د ف��ي ت��اري��خ
اإلس ��الم ..لذلك ك��ان دوره كبيرًا ،وأث��ره عظيمًا ..فقد ك��ان ق� ّ�وة دافعة
ِّ
محركة في أح��داث التاريخ اإلسالمي وخصوصًا الجهادي منه على
مدى أجيال وقرون عديدة ولم تزل نهضته وحركته ومبادئه تتفاعل
ُ
وت��ؤث��ر ف��ي ضمير األ ّم� ��ة ووع�ي�ه��ا .ل�ق��د ك��ان��ت ه�ن��اك ع��وام��ل ودواع ��ي
سياسية واجتماعية ورسالية دفعت اإلمام الحسني (عليه السالم) إلى
التحرك والثورة ومواجهة يزيد ..وفي ّ
ُّ
مقدمة هذه الدواعي هو انتهاك
املبادئ التي يقوم على أساسها الحكم في اإلسالم ،والتي من أبرزها:
ُ
 احترام رأي األ ّمة ومشاورتها في تسيير شؤون الحكم والسلطة﴿ :َْ
َ َ
او ْر ُه ْم ِفي األم ِر﴾ (آل عمران.)159 /
وش ِ
 س �ي��ادة ال �ق��ان��ون وال �ق �ي��م وج�ع�ل�ه��ا م�ق�ي��اس��ًا لقيمة ال �ح��اك��م ..وم��دىّ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
اس
مشروعية وجوده وحقه في ممارسة صالحياته﴿ :فاحكم ب
ني َ الن ُ ِ
َ َّ ْ
َ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ َْ
ْ ِّ
َ
ِب��ال� َ�ح��ق َوال ت��ت� ِ�ب� ِ�ع ال� َ�ه� َ�وى﴾ (ص﴿ .)26 /ف��اح��ك��م بينهم ِب��م��ا أن ��زل الله﴾
(املائدة.)48 /

ُ
 ال�ع��دل وامل �س��اواة ب��ني أب�ن��اء ْاأل ّم ��ة ف� َ�ي ال�ح�ق��وق وال��واج �ب��اتَ بمختلفَّ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ات ِإلى أه ِلها و ِإذا
وقومياتهم﴿ِ َ :إن ُ الله يأ ْمركم أن ِّتؤدوا األمان ِ
طبقاتهمَ ْ َ َّ َ
َ َْ ُْ
اس أ ْن ت ْحك ُموا ِبال َع ْد ِل﴾ (النساء.)58 /
حكمتم بني الن ِ
ُّ
ّ
 ال�ك�ف��اءة واالس�ت� ُق��ام��ة ف��ي ت��ول��ي ش��ؤون األم ��ة وتسيير م�ه��ام الحكمُ
نزل الناس َمنازلهم» (حديث
والسياسة فيها« :أ ِمرنا أن ن
ِ
شريف)َ .
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
 العدالة في التوزيع االقتصادي﴿َ :م��ا أف� َ�اء الله على َر ُس��و ِل� ِه ِم��ن أه� ِ�لْال ُق َرى َف ِل َّل ِه َو ِل َّلر ُسول َو ِل ِذي ْال ُق ْر َبى َو ْال َي َت َامى َو َْامل َس ِاكني َو ْابن َّ
يل
ِ
الس ِب ِ
َ ْ َ ُ َ ُ َ ً َ ِْ َ ْ
ْ ُْ ََ َ ُ
الر ُس ُول َف ُ ِخ ُذ ُ
وه َوماَ
اك ُم َّ
�ني األغن َياء منكم وم��ا آت
كي ال يكون دول��ة ب�
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ِ َ ِ َّ ِ َ َ ُ ْ َ
اب﴾ (الحشر« .)7 /لو
ق
ع
ال
يد
د
ش
الله
ن
إ
الله
وا
ق
ات
و
نهاكم عنه فانتهوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ك��ان ه��ذا امل��ال ل� َّ�ي ّ
لسويت بينهم ،فكيف وامل��ال لله» اإلم��ام ّ
علي (عليه
السالم).
َْ ُ ْ ُ
ّ
والتوجيه ومناقشة سياسة الحاكم﴿َ :ولت ُك ْن ِمنك ْم
والنصح
النقد
 حقُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َْ
ْ
وف َو َي ْن َه ْو َن َعن ُْامل ْن َكر َوأ َول ِئ َك ُهمُ
ُ
أ ُْم ْة يدعون ِإلى الخي ِر ويأمرون ِباملعر ِ
ِ ّ ِ
املفل ُح َ
ون﴾ (آل عمران« .)104 /أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان
ِ
جائر» (حديث شريف).
وحني رأى اإلمام الحسني (عليه السالم) األوضاع والظروف السياسية

ّ
وتوجه السلطة وسياستها ّ
العامة ال تلتزم بهذه املبادئ..
واالجتماعية،
ّ ُ
ّ
وأن األ ّمة تعيش حالة من الحيرة والضياع السياسي؛ شخص واجبه
ُ
ِّ
ّ
كإمام وق��دوة لألمة في أن ي��ؤدي دوره السياسي
ووظيفته الشرعية
ٍ
هذه الثورة ..ثورة ّ
والع َبر ..فيها
والعقائدي .لذا كانت
غنية بالدروس ِ
التضحية باملال والنفس واأله��ل واملكانة االجتماعية ..وفيها ّ
تحدي
اإلرهاب والقسوة .فقد قطع اإلمام الحسني (عليه السالم) مئات األميال
َّ
وس��ار الليالي ّ
واألي ��ام وت�ح� ّ�رك عبر ظ��رف سياسي عصيب ..ووط� َ�ن
ُ َ
نفسه على التضحية والفداء فق ِتل هو وأبناؤه وأه��ل بيته وأصحابه
وم ّثل بأجسادهم ُ
ُ
وحملت رؤوسهم :يطاف بها بني كربالء والكوفة
ْ
َ
ُ
ُ
َ
والشام ،وسبيت نساؤهم وح ِملن عبر الصحارى وال ِقفار ،وقد كان
ّ
�ص� ٌّ�ر على التضحية وال�ف��داءّ .إن
يعلم ويتوقع ح��دوث ك��ل ذل��ك وه��و ُم� ِ
ُ
ث��ورة يقودها واح��د م��ن أق��دس شخصيات األ ّم��ة ّ
وأئمتها لتكون لها
ّ
ّ
الخاصة ..فالثورة
وأهميتها العقائدية واألخالقية والوجدانية
قيمتها
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
الحسينية يجب أن ت ��درس وت�س�ت��وع��ب وتستخلص منها ال��دروس
والتجارب ّ
خاصة للشعوب املستضعفة والواقعة تحت سيطرة الطغاة
واألنظمة االستعبادية.

كربالء ..مسرح العظمة
واإلنسانية
ك��رب��اء م�س��رح العظمة ،م�س��رح اإلنسانية،
ّ
مكان جاهز للمكارم والبطوالت ،إن مسرح
كرباء يمكن تشبيهه ّ
تاريخي
بأي معرض
ّ
خ��ال��د ،ل�ك� ّ�ن��ه ل�ي��س ك � ّ
�أي م�ع��رض ع ��ادي ،إن��ه
ّ
ي �م��ث��ل م �ع��رض��ًا ل �ل ��روح امل �ع �ن��وي��ة وامل �ع��رف��ة
اإلن �س��ان �ي��ة ،ف �ف��ي م �ع��رض ك ��رب ��اء ال�ع�ظ�ي��م
ي �س �ت �ط �ي��ع امل � � ��رء أن ُي� � � ��درك ع �ظ �م��ة ال� �ق ��درة
األخاقية والروحية واملعنوية للبشرية.
ف� ��ي م� �ع ��رض ك� ��رب� ��اء ال� �ع� �ظ� �ي ��م ،ت�س�ت�ط�ي��ع
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة أن ت �ف �ه��م وت �س �ت��وع��ب ال� �ق ��درة
والظهور
البشرية على العطاء والتضحية
ّ ّ
ب �م �ظ �ه��ر ال� �ت� �ح � ّ�رر وال� ��دف� ��اع ع ��ن ال � �ح� ��ق ،إن
ً
ع �ظ�م��ة واق� �ع ��ة ك ��رب ��اء ت �ك �م��ن ّأوال وأخ �ي �رًا
ف ��ي ش �خ �ص �ي��ة س � ِّ�ي ��د ال� �ش� �ه ��داء وأص �ح��اب��ه
وأنصاره.
حادثة كرباء في واقعها ّ
تجسد اإلسام في
ّ
تجسد فيه املبادىء
كافة أبعاده ونواحيه،
اإلس��ام �ي��ة وج ��وان ��ب ال �ع �ق �ي��دة ك ��اف ��ة ،وق��د
ّ
تجسد عمليًا في هذه الحادثة في السياق
ال �ف �ك� ّ�ري وف ��ي س �ي��اق ال �ع �م��ل ،وف ��ي م��رح�ل��ة
ّ
التحقق والتطبيق .إن حادثة كرباء عبارة
عن تمثيل وتصوير واقعي لجنود اإلسام،
َّ
ت �ْج� ّ�س��د ت �م��ا ْ ُم� ْ�ًا ف ��ي ق َ� ْ�و ُل��ه ت �ع��ا َل��ى(ِ :إن ال � َل� َ�ه
َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َّ
َ
َ
اشت َرى َّ ِمن املؤ ِم ِنني أنفسهم وأموالهم ِبأن
َ ُ ُ ْ
َ
لهم الجنة) (التوبة.)111 /

م� ّع��رك��ة ع��اش��وراء ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق�ص��ره��ا،
ّ
بأهمية
لكنها حظيت ف��ي ت��اري��خ البشرية
ك� �ب ��رى ،وق � ��د أص �ب �ح��ت م ��ن أع� �ظ ��م امل� �ع ��ارك
تأثيرًا على األرض ،فهي ال تزال وبعد ُمرور
ال �س �ن��ني ال� �ط ��وال م ��ؤث ��رة ف ��ي ن �ف��وس األ ّم � ّ��ة
ف � ّت �ح��رك إل ��ى ا ّل �ن �ه��وض وال �ت �م �س��ك ب��ال �ح��ق،
إنها ثورة ولكنها قدوة للثورات ،فقد تألقت
في سماء هذا الشرف ،ويتسائل امل��رء كيف
معركة
كانت هذه الثورة وعلى قصرها هي ّ
التاريخ وأوسعها تأثيرًا في ُ الناس ،ألنها
أجل إصاح أ ّمة ،وأساسها
معركة قامت من ّ
امل �ب ��دأ ال �ص �ح �ي��ح ،إن �ه��ا ت �ه��دف إل ��ى ت�ق��وي��م
املجتمع بأكمله ..فلهدف كان أسمى.
ول �ك��ي ن �ع��رف ع�ظ�م��ة ت�ل��ك ال �ث��ورة وقيمتها
ف ��ي ال� �ت ��اري ��خ الب � � ّ�د أن ن �ض �ع��ه ف ��ي ظ��روف��ه
ّ
ووقته امل�ح��دود .إن كلمة يقولها مؤمن في
ّ
م��واج�ه��ة ال�ط��اغ��وت ه��ي كلمة عظيمة ،وأن
راي� ��ة ي�ح�م�ل�ه��ا ال �ص��ال �ح��ون ف��ي زم ��ن ال� � ّ
�ردة
ه ��ي راي� ��ة م �ق� ّ�دس��ةّ ،أي ظ ��رف ث ��ار ال�ح�س��ني
وم��ن تبعه ،فقد ال�ت��ف ح��ول الحسني (عليه
ً
ال� �س ��ام) رم � ��وزًا وأب � �ط ��اال ال ي �ض��اه��ون في
سماء البشرية ،فكان قمر بني هاشم رمزًا
للبطوالت ،وعنوانًا للتضحية والفداء.
َمن يقرأ ثورة اإلمام الحسني (عليه السام)
ّ
يجدها كتابًا مفتوحًا يقرأ فيها كل معاني
وانتصار الدم على السيف
العظمة والنبوغ
ّ
وال � ��دع � ��وة إل � ��ى ال � �ح� ��ق وال� �خ� �ي ��ر وال � �س� ��ام.
وأع� � ��داءه ه��م ال��ذي��ن خ��رج��وا ع�ل��ى ال�ق�ِّ�ان��ون
واس� �ت� �ب ��اح ��وا ال� �ح ��رم ��ات وق� �ت� �ل ��وا ال��ن �س��اء
واألط � �ف� ��ال وال �ش �ب ��اب وه� ��م ال ��ذي ��ن خ �س��روا
الحرب وب��اؤوا بالخزي في ُّ
الدنيا والعذاب
في اآلخرة
ّ
إن ملحمة كرباء من ّ
أهم األحداث العاملية،
ّ
بل من أهم ما حققته البشرية من إنجازات
رائ�ع��ة ف��ي م�ي��ادي��ن ال�ك�ف��اح .حيث ك��ان��ت في
واق�ع� ّ�ي �ت�ه��ا م�ع��رض��ًا ص��ادق��ًا ل�ب�ي��ان معاني
ّ
ّ
املتمعن في تاريخ
اإلنسان العقائدي ،وأن
ياحظ عمق الجذور
قضايا واقعة كرباء
ّ
التاريخية لهذه الواقعة ،فإنها ليست واقعة
ومظهرًا من مظاهر الفداء
كارثية فحسب،
ّ
العظيم ال �ن��ادر ،ب��ل إن�ه��ا واق�ع��ة عجيبة من
زاوي � ��ة ال �ت �ب��ري��ر ال ��روح ��ي وامل �ع �ن��وي لطلب
النهضة الحسينية.
ك ��ان ��ت أه � � � ��داف ال� �ح� �س ��ني (ع� �ل� �ي ��ه ال � �س ��ام)
ومقاصده عن علم وحكمة ّ وسياسة وليس
لها نظير ف��ي ال�ت��اري��خ ،ف��إن��ه ل��م ي��زل يسعى
إل��ى القتل وال�ش�ه��ادة لتحقيق ذل��ك املقصد
ً
ّ
ضحى
العالي ،ول��م نجد في التاريخ رج��ا
ب �ح �ي��ات��ه ك �م��ا ف �ع��ل اإلم � ��ام ال �ح �س��ني (ع�ل�ي��ه
ال� � �س � ��ام) .امل� �ص ��ائ ��ب ال� �ت ��ي ت �ح �م �ل �ه��ا ث ��ورة
ال�ح�س��ني (ع�ل�ي��ه ال �س��ام) ف��ي ط��ري��ق إح�ي��اء
دين ّ
جده تفوقت كثيرًا على مصائب أرباب
ترد على أحد منهم.
الديانات ّالسابقني ،ولم ً ُ
ص�ح�ي��ح إن ه �ن��اك ّ رج� ��اال ق �ت �ل��وا ف��ي ط��ري��ق
ولكنهم ل��م يكونوا كالحسني
إح�ي��اء ال� ِّ�دي��ن
ّ
ّ
(عليه السام) ،فإنه ضحى بنفسه العزيزة
ف��ي ط��ري��ق إح�ي��اء دي��ن ج� ّ�ده وف��داه ب��أوالده،
وأخ� ��وان� ��ه ،وأق ��رب ��ائ ��ه ،وأح �ب ��اب ��ه ،وأم ��وال ��ه،
وعياله ولم تقع هذه املصائب دفعة واحدة
ح �ت��ى ت �ك��ون ف ��ي ُح �ك��م م�ص�ي�ب��ة وا ُح � ��دة بل
وق� �ع ��ت م �ت �ت��ال �ي��ة ال � ��واح � ��دة ب �ع��د األخ � � ��رى،
ويختص الحسني (عليه السام) دون غيره
ب�ت��وات��ر أم�ث��ال ه��ذه امل�ص��ائ��ب كما يشهد له
التاريخ.
إذا كانت الحاجة إلى الفداء تنتهي في يوم
ّ
من ّ
األيام ،فإن عطاء الحسني (عليه السام)
قد انتهى ،ولكن ما دام الفداء ضرورة يومية
الحسني
لدحر العدوان القائم يوميًا ،فعطاء
ُ
(عليه السام) لن ينتهي .وتبرز أصالة األ ّمة
واضحة من خال دروس يوم عاشوراء ،فقد
ّ
علمنا الحسني (عليه السام) كيف نعيش،
ّ
ّ
َ
عندما علمنا كيف نموت .ألن من ال يعرف
يبدأ،
كيف ينتهي ،فهو ال يعرف حتمًا كيف ّ
َ
وم��ن ال يفهم الشهادة ،ال يفهم الحياة .إنه
ي��ري��د أن ي �ق��ول ل �ن��ا« :ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ف�ت��ش عن
الشهادة في ّأية زاوية من زوايا األرض وفي
ّ
أي زمن ،ألن القتل في سبيل الله يبقى أبدًا
أفضل من املوت على فراش املرض».
ّ
ونحن حني نستعيد أجواء عاشوراء ،فإنما
َّ
ن�س�ت�ع�ي��ده��ا ل�ن�ع�ت�ب��ر ب �ه��ا ون �ت �ع��ل��م م�ن�ه��ا،
ون�ع�ي�ش�ه��ا م��ن أج ��ل أن ن �ك��ون ف��ي امل��رح�ل��ة
ّ
التي تكمل تلك املراحل ،ألن الحسني (عليه
ً
ال �س��ام) ك ��ان خ �ط��وة م�ت�ق� ّ�دم��ة ف��ي امل�س�ي��رة
حتى
اإلس��ام�ي��ة ال�ط��وي� َل��ة ال�ت��ي ل��ن ّ تنتهي َّ
عليهاْ ،إنه كان يتمثل
يرث الله األرض ومن َ ُْ
ٌ
َ
(م ��ن امل��ؤ ِم� َ ِ�ن� ْ�ني ِر َج ��ال
�ذه اآلي��ة ال�ك��ري�م��ة:
ب�ه�
َِ َ
ْ
َ َ ُ َ َ َ
الله ْ َعل ْيهِ ف ِمن ُه ْم َمن
�اه� ُ�دوا
�
ع
�ا
�
م
�وا
�
ق
�د
ْ
َ َ
ص� َ
ُ
ْ َ
قضى ن ْح َب ُه َو ِمن ُه ْم َمن َينت ِظ ُر َو َما َب َّدلوا
َْ ً
تب ِديا) (األحزاب.)23 /

