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 بسم الّلو الرمحن الرحيم
 

 المقــــدمـــــة
 صاشوراء .. ومصير الروح اإلسالمي

ض حػػػدث ليسػػػو رلػػػرد فعػػػل مػػػا ؛ليسػػػو ثػػػورة اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( رلػػػرد حػػػدث تػػػارؼل 
ا ى  فعػل للسسػتقبل وإف ارتكػل علػى أسػباب وعوامػل  وانقضى واستنفد دالالتو وأغراضو، وإظلم
تارؼليػة.  فالفعػل احلسػػيين ىػو فعػػل ثػورة روحيػػة أخػذ "علػػى عاتقػو مصػػًن الػروح اإلسػػالمية..." 

 ومصًن العدالة معاً.
مصًن الػروح، ومبػا ىػو  ولذا كاف فعالً ميتا ػ تارؼل ، مبا ىو وقود كل تاريخ أخذ على عاتقو

فعل خصب باحلياة، وبقوة العدالة، ؼلتلج ضسًنه بكل مطامح السػسو والعػالء، وينضػح بكػل 
بالنلوع إىل تطور روح  ىائل، تصاعد فيو قواه، متدفقػة متػوترة، حػادة  »شعور ح  ونابض، 

وقيسػاً متوثبة، خالقة تبدع يف كػل طػور مػن أطػوار ىػذا التصػاعد صػوراً للوجػود خصػبة سػامية، 
إؽلػػاف بكمكػػاف خلػق إنسػػانية عكيسػة، يكػػوف يف  قيقهػػا  « للحيػاة جليلػػة عاليػة: يف اإلؽلػػاف  ػا

  قيق ألمثل حضور حضاري يف احلياة.
 .«كل يـو عاشوراء وكل أرض كربالء»من ىنا، كاف 

فالفعػػل العاشػػورائ  يػػتقسو يف حضػػوره كػػل زمػػاف ومكػػاف، ويتلػػوف مػػع كػػل زمػػاف ومكػػاف، 
 اياه و دياتو وأسئلتو، وغليب عليها اجلواب ادلناسب.ليأخذ منو قض

ػػػا اجلػػػواب  فػػكذا مػػػا ألػػػبس اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( كػػػربالء الثػػػوب األرجػػػواا، فسػػػا ذلػػػك إالّ أل م
 ادلناسب للسؤاؿ ادلطروح آنذاؾ.
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وكلنػػػا نعلػػػم، أفم اجلهػػػاد يف اإلسػػػالـ جهػػػاداف: جهػػػاد أكػػػا وجهػػػاد أصػػػ ر، ومػػػا الثػػػاا مػػػن 
فرع مػػن األصػػل، ألفم األوؿ غػػذاء الثػػاا ومػػدده الروحػػ  الّػػذي ال ينضػػب، بينسػػا األوؿ إال كػػال

 الثاا ُوجد ليصوف األوؿ، ويدفع عنو السوء، ويليل من أماـ نشره كل عائق.
ِإنَّ الّلَو الَ  }واجلهاد األكا، جهاد عسيق رلالو الرحب النفس، اّليت ى  مرتكل كل ت يًن: 

ُفِسِهمْ يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم حَ  (. وإذا كانو عاشػوراء تضػرب وػذورىا 11)الرعد: {تَّى يـَُغيـُِّروْا َما بِأَنـْ
عسيقػاً يف ىػػذا النػػوع مػػن اجلهػاد، فسػػا تعبًنىػػا الػػدام  إالّ اليػاً دل ػػاض اجلهػػاد األكػػا، وسػػعياً 

إا مػا خرجػو  »لتوكيد أبعػاده وحضػوره الفاعػل يف احليػاة. ولػذا كػاف الشػعار احلسػيين الرائػد: 
ا خرجو لطلػب اإلصػالح يف أمػة جػدي  «أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظادلاً وإظلم

، مبػا يعنيػو  1
 ىذا اإلصالح من إعادة تصويب للسسار التارؼل  واحلضاري لألمة اإلسالمية يف احلياة.

ولػػػػػذا، فػػػػػكفم كػػػػػل إسػػػػػهاـ يف إعػػػػػادة توكيػػػػػد احلضػػػػػور الفاعػػػػػل ل سػػػػػالـ يف ادلسػػػػػًن التػػػػػارؼل  
و فعل عاشورائ ، وإف كاف فعل الشهادة مبا ػلسلو من مسػو تضػحية وفػداء تعبػًنه واحلضاري ى

 األمسى، وشاىده األدؽ.
فاحلقيقػػػػة العاشػػػػورائية حقيقػػػػة مطلقػػػػة يفػػػػور  ػػػػا اخليػػػػار احلػػػػر يف أمسػػػػى الت ليػػػػات العبقريػػػػة 

 للسوت، أي الشهادة.
حػد مصػًن اإلنسػانية  ىذه الشهادة اّليت ترم  بنكرىا إىل أقصى التػاريخ، لتسػتوعب بفعػل وا

 كلو، فتحسل مسؤوليتو عن جدارة.
وىنا عبقرية ادلوت ادلتسثِّل بالشػهادة، العبقريػة الّػيت رتػار نػوع احليػاة وىػ  رتػار نػوع مو ػا، 

 فتوائم بينهسا حبيث يفض  كل منهسا إىل اآلخر.
لعكسػى وليسو زلتويات ىذا الكتيب، إال منت بات مثينة من زلاضرات لسساحة آية الّلو ا

ػػػد حسػػػٌن فضػػػل اللّػػػو، جػػػديرة بػػػأف تفػػػك لنػػػا الكثػػػًن مػػػن  ىػػػذا احلػػػدث  «شػػػيفرات»السػػػّيد زلسم
الروحػػػػػ  العكػػػػػيم يف الياتػػػػػو ودالالتػػػػػو وأبعػػػػػاده، ويف قدرتػػػػػو علػػػػػى احلضػػػػػور العسيػػػػػق الوجػػػػػداا 

 والفكري عا التاريخ اإلسالم  ادلديد ذلذه األمة.
، أخػػذ ادلركػػل اإلسػػالم  الثقػػايف علػػى وىػػذه ااضػػرات ألقيػػو يف مناسػػبات عاشػػورائية عػػدة

عاتقو مهسػة نشػرىا تعسيسػاً للفائػدة والتساسػاً لألجػر..  فلسػساحتو وللقػراء األجػر الكبػًن واللّػو 
 ادلوفق.

 المركز اإلسالمي الثقافي

                                                           
 .2، رواية:329، ص:37، باب:44البحار، ج:  1
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 متهيد

 تأمالت في القضية الحسينية
 وقفة تأّمل:

أجػػػػػواء احلػػػػػلف والنّػػػػػواح  عنػػػػػدما ضلػػػػػاوؿ أف نقػػػػػف متػػػػػأملٌن يف القضػػػػػية احلسػػػػػينية بعيػػػػػداً عػػػػػن
والّصػػراخ... الػػيت  ّولػػو إىل تقاليػػد متنوعػػة األشػػكاؿ، سلتلفػػة األبعػػاد يف سػػلبيا ا وإغلابيا ػػا؛ 
فػػكفم علينػػا، بدايػػة، أف ضلػػّدد صػػورة احلسػػٌن )ع( يف وعينػػا اإلسػػالم .  ىػػل ىػػو رجػػل العنػػف 

اىم إالم ل ػة القػّوة والسػيف؟ الرافض دلنطق احلوار اذلػادئ والرصػٌن، وبالتػا  ال غلػد وسػيلة للتفػ
حػػػوؿ القضػػػايا الػػػيت تفػػػرض نفسػػػها علػػػى الواقػػػع اإلسػػػالم ، وؼلتلػػػف ادلسػػػلسوف حوذلػػػا؟ أو أفم 

 احلسٌن )ع( ؽللك صورة غًن ىذه الصورة؟
قػػػد يتبػػػادر إىل األذىػػػاف أفم احلسػػػٌن )ع( رجػػػل ال يقبػػػل بػػػاحللوؿ الوسػػػ ، وال يرضػػػى بػػػأّي 

نمنا نعلػم أفم احلسػٌن )ع( إمػاـ اإلسػالـ، يرتكػل يف كػّل أقوالػو حوار يُراد منو حّل ادلشكلة؛ ولك
وأفعالو وتقريراتو على مبادئ وقيم وأحكػاـ وتشػريعات اإلسػالـ احلنيػف.  ونعػرؼ، أيضػاً، مػن 
ػػد )ص(، أفم احلػػوار ُسػػّنة قرآنيػػة ػ نبويػػة يف  خػػالؿ القػػرآف الكريػػػم، ومػػن خػػالؿ سػػًنة النػػّن زلسم

مواطن االشتباؾ والتحدي.  فنحن عنػدما نتػابع سػًنة النػّن )ص(، التصدي لنقاط اخلالؼ، و 
ال سػػيسا يف صػػلح احلديبيػػة ويف غًنىػػا، فكنمنػػا نػػرى النػػّن )ص( يػػدخل يف مفاوضػػات مػػع قػػري  
ادلشػػركة، يف الوقػػو الػػذي كػػاف كثػػًن مػػن ادلسػػلسٌن ال يرتػػاحوف إىل ذلػػك.  ولكػػنم النػػّن )ص(  

 أفم االسػػػػياتي ية ال تعػػػػين أف تػػػػرتب  مبضػػػػسو ا بشػػػػكل كػػػػاف ينكػػػػر إىل األفػػػػق األبعػػػػد، ويعتػػػػا
مباشػػػػر، ولكػػػػن ال بُػػػػدم لػػػػك مػػػػن أف تقطػػػػع عػػػػّدة مراحػػػػل للوصػػػػوؿ إليهػػػػا، مػػػػن دوف أف تواجػػػػو 

 ادلشاكل الصعبة اليت قد تسقطها يف الطريق، فال تستطيع بلوغها.
يف كػػػػػربالء عنػػػػػدما نريػػػػػد أف نفهػػػػػم اإلمػػػػػاـ احلسػػػػػٌن )ع( جيّػػػػػداً، فػػػػػكفم علينػػػػػا أف ال نفهسػػػػػو 
 فحسب، بل علينا أف نفهسو يف الكوفة عندما كاف مع أخيو اإلماـ احلسن )ع(.

كاف اإلماـ احلسن )ع( ىو إماـ احلسٌن )ع( الذي كػاف يف عصػره، واإلمػاـ احلسػٌن )ع(  
كػػاف عليػػو أف يطيعػػو.  وكػػاف اإلمػػاـ احلسػػن يػػرى يف احلسػػٌن )ع( األخ ادلنفػػتح علػػى اإلسػػالـ  

يستشػًنه.  وكانػػا يتكػامالف يف مواجهػة ادلشػػكلة، حربػاً عنػػدما شػنم اإلمػػاـ كلّػو الػذي عليػػو أف 
احلسن )ع( احلرب، وسلساً عندما اختار اإلماـ احلسن )ع( السػلم بفعػل الكػروؼ ادلوضػوعية 

 الصعبة اليت أحاطو بالواقع اإلسالم .

 واحد: يناألسلوب الحسيني والحس
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ألفم احلسػػن )ع(    ،وأسػػلوب حسػػيين ولػػذلك فػػكفم مػػن اخلطػػأ احلػػديث عػػن أسػػلوب حسػػين
كػػاف اإلنسػػاف اػػارب العنيػػف، ولكنمػػو واجػػو الكػػروؼ الػػيت لػػػم اعػػل امتػػداد احلػػرب واقعيػػاً مػػن 
خػػػػالؿ مصػػػػلحة اإلسػػػػالـ العليػػػػا يف ذلػػػػك، كسػػػػا كػػػػاف ادلسالػػػػػم عنػػػػدما رأى مصػػػػلحة اإلسػػػػالـ 

 تقتض  ذلك.
واحلػػرب معػػاً.  وقػػد تعّلسػػا  وىكػػذا كػػاف اإلمامػػاف احلسػػن واحلسػػٌن )ع( شػػريكٌن يف السػػلم

من أبيهسا أمًن ادلؤمنٌن )ع( الكثًن من األمور يف الفية اليت كانو بٌن وفاة رسػوؿ اللّػو )ص( 
وبٌن خالفتو، فحٌن كاف يسالػم ويسػلِّم، بػالرغم مػن كػّل الصػعوبات الػيت كانػو تفرضػها عليػو 

لػػػم يكػػن فيهػػا جػػور إالم سػػلسن مػػا سػػلسو أمػػور ادلسػػلسٌن و أل»مسػػادلتو وتسػػليسو، كػػاف يقػػوؿ: 
 «علّ  خاصة

، وكاف يقوؿ وىو يشػًن إىل دوره يف النصػح وادلشػورة وادلسػاعدة لل لفػاء الػذين 1
لػػػم أنصػػر اإلسػػالـ وأىلػػو أف أرى فيػػو ثلسػػاً أو ىػػدماً تكػػوف   -أنػػا– ف شػػيو إف  » تقػػدموه: 

ػػا ىػ  متػاع أيػاـ قالئػل يػلوؿ منهػا مػا كػػاف،   ادلصػيبة بػو علػّ  أعكػم مػن فػوت واليػتكم، الػيت إظلم
يتقّشػػع السػػحاب، فنهضػػو يف تلػػك األحػػداث حػػ  زاح الباطػػل كسػػا كسػػا يػػلوؿ السػػراب أو  

 .2« وزىق واطسأّف الدِّين وتنهنو
كػػػاف علػػػّ  )ع( اإلنسػػػاف الػػػذي يتحػػػّرؾ يف السػػػلم واحلػػػرب مػػػن موقػػػع حاجػػػة اإلسػػػالـ إىل 

اف علػػّ  )ع( أكثػػر نوعيػػة حركتػػو، ال مػػن خػػالؿ مػػلاج عسػػكري يفػػرض عليػػو أف يهػػاجم.  كػػ
d النّػػاس ىػػدوءاً يف إحساسػػو وىػػو يػػدخل احلػػرب، كسػػا قػػد يكػػوف أكثػػر النّػػاس ثػػورة وىػػو ؽُلػػارس

 السلم.
 وىكذا كانو مسألة اإلماـ احلسٌن )ع(، كسسألة أخيو، تنطلق من خالؿ عنواف واحد.

 ما مصلحة اإلسالـ يف ىذا، وما مصلحتو يف ذاؾ؟
ٌن واحلسػػن )ع(، وأّمػػا احلػػرب والعنػػف يف حيػػاة اإلمػػاـ أّمػػا السػػلم يف حيػػاة اإلمػػامٌن احلسػػ

احلسٌن )ع(، فادلرحلة ى  اليت  ّدد.  كانو ادلرحلة والتحديات وطبيعة احلصار الػذي فُػرض 
علػػػى اإلمػػػػاـ احلسػػػٌن )ع(، ولػػػػػم يُفػػػرض مثلػػػػو علػػػػى اإلمػػػاـ احلسػػػػن )ع(، ىػػػ  الػػػػيت حػػػػّددت 

ألة رفضػاً لل يػارات الػيت تنسػ م مػع وجعلو األسػلوب يتحػّرؾ باعتبػاره الوحيػد.  ليسػو ادلسػ
ا رّكلت ادلسألة بٌن ىذا اخليار وذاؾ، فكاف اخليار الكربالئػ  ىػو اخليػار  مصلحة اإلسالـ، وإظلم

 الوحيد.
عندما نقرأ سػًنة احلسػٌن )ع( يف انطالقتػو، فكنمنػا صلػد أفم العنػواف الػذي كػاف ػلكػم مسػًنتو 

الفكػػػػػري يف مواجهػػػػػة االضلػػػػػراؼ الفكػػػػػري، ىػػػػػو عنػػػػػواف اإلصػػػػػالح يف أّمػػػػػة جػػػػػّده؛ اإلصػػػػػالح 
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واإلصػػػػالح السياسػػػػ  يف مواجهػػػػة االضلػػػػراؼ السياسػػػػ ، واإلصػػػػالح االجتسػػػػاع  يف مواجهػػػػة 
االضلػػراؼ االجتسػػاع ... وىػػذا مػػا خلصػػو يف كلسػػيت األمػػر بػػادلعروؼ والنهػػ  عػػن ادلنكػػر اللتػػٌن 

 متتداف إىل كّل معروؼ أو منكر يف خّ  اإلسالـ.

 واقعية الحركة:
واقعية حركتو تنطلق من أفم ىناؾ قوماً بايعوه عا سػفًنه مسػلم بػن عقيػل.  وكانػو  وكانو

ادلسألة ى  أفم ىناؾ وضعاً يف الواقع اإلسالم  يف ادلنطقة احل ازية يأخذ شكل ثػورة جنينيػة، 
عػػػّات عػػػن نفسػػػها يف واقعػػػة احلػػػرة بعػػػد ذلػػػك، ويف ادلنطقػػػة العراقيػػػة مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا الضػػػ يج 

 فض الذي كاف يتسّثل يف أكثر من موقع وال سيسا يف الكوفة.السياس  الرا
ػم كتبػوا إليػو: "فقػد اخضػر  كانو واقعية حركتو تنطلق من أفم احلّ ػة قػد قامػو عليػو.  أل م

وأينعو الثسار وأعشبو األرض وأورقػو األشػ ار.  فػكذا شػئو فأقبػل علػى جنػد لػك  1اجلََناة
حب الرسػالة ال ؽللػك حػّق الػرفض عنػدما تقػـو عليػو ، ولػم يستطع أف يرفض ألفم صا2" رلندة

احلّ ػػػة، ولػػػو يف الشػػػكل، يف مرحلػػػة مػػػن ادلراحػػػل؛ حبيػػػث تكػػػوف الوقػػػائع ايطػػػة بػػػالتحّرؾ متثّػػػل 
مسػػألة واقعيػػة يف الوصػػوؿ إىل اذلػػدؼ.  وىكػػذا رأينػػا أفم احلسػػٌن )ع( سػػار يف ااػػاه أفم ىنػػاؾ 

حػػػػ  إذا عػػػػرؼ خػػػػذالف النّػػػػاس يف الكوفػػػػة،   مواجهػػػػة، وأفم ىنػػػػاؾ وسػػػػائل واقعيػػػػة للسواجهػػػػة.
وعػػرؼ أفم ادلسػػػألة قػػػد اختلفػػو عّسػػػا بػػػدأت بػػو، كػػػاف ال يػػػلاؿ يعػػي  ىػػػاجس ادلطالبػػػة للنّػػػاس 

ر بػػن يليػػد الريػػاح  يف الػػذين كتبػػوا إليػػو ليقػػيم علػػيهم احلّ ػػة.  ولػػذلك رأينػػاه عنػػدما التقػػى بػػاحلُ 
: "قػدمو ألفم كتػبكم جػاءت إّ ".  الطريق، أخػرج إليػو الكتػب، وبػٌّن لػو سػبب قدومػو، فقػاؿ

ػػا لػػػم يكػػن النّػػاس الػػذين معػػو شلػػن أرسػػلوا إليػػو ىػػذه الرسػػائل، ولػػذلك لػػػم ولػػػم يكػػن احلُػػ ر، ورمبم
 يتحّسل مسؤولية ذلك.

وضلػػػن نالحػػػك أفم كػػػالً مػػػن اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( واحلػػػّر يف تلػػػك الفػػػية لػػػػم يكونػػػا يفّضػػػالف 
ر وذلػػػك بػػػأف يسػػػلك اإلمػػػاـ ها احلُػػػَضػػػعرَ  مػػػر إىل تسػػػويةٍ الػػػدخوؿ يف ادلعركػػػة، ولػػػذلك انتهػػػى األ

احلسػػٌن )ع( طريقػػاً ال يرجعػػو إىل ادلدينػػة وال يدخلػػو الكوفػػة؛ شلػػا يػػوح  بػػأفم احلػػر كػػاف ال يريػػد 
أف يدخل اإلماـ احلسٌن )ع( الكوفة، ك  ال يضعو يف يد ابػن زيػاد، وإفم احلسػٌن كػاف ػلػاوؿ 

 ركػػػاً يف ااػػػاه جديػػػد أو يف أسػػػلوب جديػػػد.  لػػػذلك   أف يرجػػػع إىل ادلدينػػػة مػػػن أجػػػل أف يبػػػدأ
كانػػو التسػػوية ادلطروحػػة أف ينطلػػق يف طريػػق ال يرجعػػو إىل ادلدينػػة وال يدخلػػو الكوفػػة، وىكػػذا 

 وصل اإلماـ احلسٌن )ع( إىل كربالء.
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وعنػػدما نػػدرس السػػًنة احلسػػينية كسػػا رواىػػا رواة كػػربالء، فكنمنػػا صلػػد أفم ىنػػاؾ عػػّدة أحاديػػث  
ور بػػػٌن اإلمػػاـ احلسػػػٌن )ع( وبػػػٌن ابػػن سػػػعد حػػػوؿ تسػػوية األمػػػور بالطريقػػػة الػػػيت ال كانػػو تػػػد

توصػػػل ادلسػػػألة إىل احلػػػرب، وال تفػػػرض علػػػى اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( أف يبتعػػػد عػػػن خطّػػػو أو أف 
ؼلضػػع للحكػػم األمػػوي.  ولػػذلك يػػذكر بعػػض ادلػػؤرخٌن أفم مػػن بػػٌن طروحػػات اإلمػػاـ احلسػػٌن 

كػػػن مؤرخػػػاً آخػػػر يػػػرفض ىػػػذه ادلقولػػػة، فيقػػػوؿ لقػػػد تابعػػػو )ع( أف يضػػػع يػػػده يف يػػػد يليػػػد، ول
ػػا كػػاف الطػػرح أف يلتقػػ  بػػو،  ادلسػػًنة كّلهػػا ولػػػم ػلػػدث أف عػػرض احلسػػٌن )ع( مثػػل ذلػػك.  رمبم
وليسػػو ىنػػا وثيقػػة أساسػػية يف ىػػذا ادلوضػػوع؛ ولكػػن ابػػن زيػػاد تػػدخل يف ادلسػػألة، فأرسػػل إىل 

يليػد الػذي طػرح عليػو فكػرة أف يكػوف  اإلمػاـ احلسػٌن )ع( ػ كسػا حػّدث ابػن سػعد ػ احلػر بػن
ىناؾ حّل سلس  ػ كسا نقوؿ يف ىذه األياـ ػ فقاؿ لو: إفم أمًنؾ ال يقبل إالم بأف ينلؿ احلسٌن 
)ع( على حكسو وحكم يليد بن معاوية.  واحلسٌن )ع( يرفض ذلك ألنمو يرفض الذؿ، وكاف 

ذاب ىػػػذا اجلػػػي ، حػػػ  أفم اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( يعسػػػل، بكػػػّل مواعكػػػو وحواراتػػػو، علػػػى اجتػػػ
الشسر بػن ذي اجلوشػن عنػدما دعػا العبػاس وإخوتػو، باعتبػار أفم ىنػاؾ خؤولػة بينػو وبيػنهم مػن 
خالؿ أمهم، وامتنع العباس وإخوتو من االست ابة لشسر على أساس أنمو فاسق ال يريدوف أف 

ذا يريػػػد".  إنمنػػػا يكلسػػػوه... قػػػاؿ ذلػػػم احلسػػػٌن )ع(: "كلسػػػوه فكنمػػػو بعػػػض أخػػػوالكم وانكػػػروا مػػػا
نسػتطيع أف نعػػرؼ مػػن كػّل ذلػػك أفم احلسػػٌن )ع( كػاف مب تلػػف األسػػاليب يطػرح مسػػألة حػػل 
ادلشػػػكلة بالطريقػػػة الػػػيت ال توصػػػل إىل حػػػرب، ألفم احلػػػرب لػػػن تكػػػوف متكافئػػػة، ولكنمػػػو عنػػػدما 
فرضػػو عليػػو ادلسػػألة يف ح ػػم اخلضػػوع حلكػػم ابػػن زيػػاد ويليػػد، عنػػد ذلػػك أصػػبحو القضػػية 

السػياتي ية ػ كسػا نقػوؿ ػ ومتػّس القضػايا األساسػية، وُ ػّوؿ ادلسػألة إىل أف يكػوف اإلمػاـ متػّس ا
احلسػػٌن )ع( رلػػّرد شػػ و يبحػػث عػػن صلاتػػو.  واحلسػػٌن )ع( عنػػدما كػػاف يعػػرض احللػػوؿ أو 
احلوار، كاف يبحث عن صلاة الرسالة وعن بدائل لتحّرؾ جديد ؽلكػن أف ينطلػق فيػو مػن الػيسن 

ن، أو إىل ادلدينػػػة مػػػن جديػػػد إذا رجػػػع إىل ادلدينػػػة ومػػػا إىل ذلػػػك.  وانتهػػػى إذا ذىػػػب إىل الػػػيس
 احلوار ىنا.

لػػذلك نالحػػك أفم ادلوقػػف احلسػػيين كػػاف ادلوقػػف الػػرافض للحالػػة اجلديػػدة الػػيت أريػػد ذلػػا أف 
ال واللّـو ال تفرض عليو، لذلك نالحك أفم الكلسات اليت صػدرت مػن اإلمػاـ احلسػٌن )ع(: "

كانػو رفضػاً للطػرح الػذي فػرض  1"اء الذليل وال أقّر لكم إقـرار العييـدأعطيكم بيدي إعط
عليػػو، والػػذي سػػوؼ يػػؤدي إىل سػػقوط الرسػػالة  ػػو تػػأثًن االعػػياؼ حبكػػم يليػػد وحبكػػم ابػػن 
زياد.  واالعياؼ بذلك يعين االعياؼ بشرعية ما يريدوف أف يفرضو عليو احلر على كّل اخلّ  

احلػوار انتهػى إىل طريػق مسػدود وإىل غػًن نتي ػة.  ألنمػو يف كػّل  الػذي ؽلثّلػو.  مػن ىنػا، رأى أفم 
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مسألة تفاوضية ؽلكػن أف يبقػى التفػاوض مسػتسراً، مػا داـ ال ؽلػّس القضػايا األساسػية الػيت يُػراد 
 ذلا أف تسق  يف  اية ادلطاؼ؛ وعند ذلك ال معىن للحوار.

وإىل النتػائج اإلغلابيػة الكػاى،  فاحلوار واجلػداؿ علػا يف اإلسػالـ وسػيلتاف للوصػوؿ إىل احلػقّ 
وليسػػا رلػػّرد حػػالتٌن تنطلقػػاف مػػن مػػأزؽ يريػػد اإلنسػػاف أف ؼلػػرج منػػو، ولكنمهسػػا ؽلػػّثالف أسػػلوباً 
إسػػالمياً يف األخػػذ بػػالرفق مػػا داـ الرفػػق ؽلكػػن أف يػػؤدي إىل نتي ػػة، حػػ  إذا لػػػم يػػؤِد الرفػػق إىل 

حػػّدثنا اللّػػو عػػن الواقػػع الػػذي يقتتػػل فيػػو نتي ػػة عنػػد ذلػػك يػػأ  العنػػف.  وىػػذا مػػا نقػػرؤه يف مػػا 
ِْ ِإْحـَداُىَما َعلَـى  }ادلؤمنػوف  نَـُهَمـا فَـِ ن بـَغَـ َتتَـُلوا فََأْصـِلُحوا بـَيـْ َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقـْ

ــِر اللَّــِو  ــى َأْم ــاتُِلوا الَِّتــي تـَْيِغــي َحتَّــى َتِفــيَء ِإَل َق يكػػوف [، عنػػدما ال 9]احل ػػرات: {اأْلُْخــَرف فـَ
ىنػػاؾ حػػل بػػالرفق، فػػالعنف ىػػو الػػذي ال بُػػدم أف ينطلػػق ليحػػل ادلشػػكلة وليؤكػػد اخلػػّ .  وعلػػى 
لػػة.   ػػلة والذِّ ىػػذا األسػػاس نفهػػم أيضػػاً "أال وإفم الػػدع  ابػػن الػػدع  قػػد ركػػل بػػٌن اثنتػػٌن؛ بػػٌن السِّ

لة.  يأىب الّلو لنا ذلك ورسولو وادلؤمنوف، وح ور طابو، وجدود ط هػرت مػن وىيهات مّنا الذِّ
 .1 أف نؤثر طاعة اللئاـ على مصارع الكراـ"

اإلػلػػاء الػػذي نسػػتطيع أف نعيشػػو يف ادلسػػألة احلسػػينية، وىػػو أنمنػػا  ومػػن خػػالؿ ذلػػك، نفهػػم
عندما نواجو القضايا الصعبة والشائكة يف اجملتسع اإلسالم  من أجل القضػايا الكػاى، فعلينػا 

إغلابيػػة مػػا أمكننػػا ذلػػك، مػػن خػػالؿ الوسػػائل  أف نفسػػح اجملػػاؿ يف البدايػػة للوصػػوؿ إىل نتػػائج
ادلوجودة بٌن أيدينا.  ح  إذا أريد لنا أف نرضخ لوضع يل   اخلّ  كّلو أو ُيْسػِق  العػلة كّلهػا، 
عند ذلك يُ لق باب احلوار لينفتح باب العنف، أو بػاب اجلهػاد، أو بػاب القػّوة ومػا إىل ذلػك 

 من كلسات تيادؼ أو تتنوع يف خصائصها.
ا التحليل الذي نطرحو، ىو الذي غلعلنا نصل إىل الفكرة الواحدة يف كػّل سػًنة األئسػة وىذ

)ع(؛ وإفم كثًناً من النّػاس يتسػاءلوف: دلػاذا انطلػق اإلمػاـ علػّ  )ع( ليسالػػم يف مسػألة اإلمامػة 
رب يف فػية أخػرى؟ دلػاذا بػدأ اإلمػاـ احلسػن )ع( احلػ ُُثم لُيحػارب ،يف فية معينػة -واحلّق لو  -

ُُثم وافق علػى السػلم؟ دلػاذا انطلػق اإلمػاـ احلسػٌن )ع( مػع اإلمػاـ احلسػن )ع( يف حركػة السػلم 
ل، يف موقفو يف  اية ادلطاؼ، احلرب؟ دلاذا لػم ػُلارب األئسػة مػن أىػل البيػو )ع(؟ ىػل ضم وفَ 

ّ  كلّػو ىػػ ، إفم األئسػة ال يوافقػوف اإلمػػاـ احلسػٌن )ع( يف حركتػػو أو أفم ادلسػألة الػػيت  كػم اخلػػ
ما ى  مصلحة اإلسالـ وما ى  طبيعة ادلراحػل يف تأكيػد األسػلوب، ومػا ىػ  النتػائج السػلبية 

 أو اإلغلابية ىنا وىناؾ؟

 الحركة الحسينية لـم تكن انتحارية:

                                                           
 .14، رواية:73، ص:37، باب:45)ـ.ف(، ج:  1
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ومػػػن ىنػػػا، فكنمنػػػا ال نعتػػػا أفم حركػػػة اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( متثّػػػل حركػػػة انتحاريػػػة، كسػػػا ػلػػػاوؿ 
يصػػوروىا؛ بػػل كانػػو حركػػة منطلقػػة مػػن خطّػػة تتسحػػور حػػوؿ مسػػألة  بعػػض النّػػاس السػػذج أف

اافكة على عنفواف الرسالة، وعلى علة الرساليٌن، وعلى سالمة اخلّ ... وعلى رفػض إعطػاء 
شػػرعية احلكػػم الكالػػػم، عنػػدما يريػػد أف يفػػرض نفسػػو كسصػػدر للحكػػم، حبيػػث يأخػػذ شػػرعية 

ور الػػذي تػػدور حولػػو ثػػورة اإلمػػاـ احلسػػٌن احلكػػم مػػن الرسػػاليٌن عنػػدما ػلكسهػػم.  ىػػذا ىػػو اػػ
 )ع(.

ولذلك، فكفم علينا عندما نريػد أف ننفػتح يف كػّل مسػًنتنا اإلسػالمية علػى ادلسػألة احلسػينية، 
أف ننطلق من خالؿ ىذه اخلطوط اليت ترتكل على خّ  فاصل بػٌن الكػروؼ الػيت تفػرض فيهػا 

الػػيت تفػػرض فيهػػا أسػػلوب العنػػف  مصػػلحة اإلسػػالـ العليػػا األسػػلوب السػػلس ، وبػػٌن الكػػروؼ
فالعنف اإلسالم  ال ينطلق إالم من خالؿ مصلحة اإلسالـ؛ فكذا كػاف العنػف ضػّد ادلصػلحة، 

 فكفم الذين يعنفوف ؼلونوف اإلسالـ.
وىكذا، فكفم الرفق ينطلق من مصلحة اإلسالـ يف ادلرحلة الػيت تفػرض الكػروؼ فيهػا ذلػك.  

لعنػػف، أو الػػذين ؼلتػػاروف العنػػف يف موقػػع الرفػػق؛ ال ؼلتػػاروف فالػػذين ؼلتػػاروف الرفػػق يف موقػػع ا
مصلحة اإلسالـ يف ذلك.  ولذلك فاإلسالـ الثوري ليس رلازاً أو حالة نفسية، ولكنمها خطّة 
مدروسة من خالؿ كّل العناصر ادلتناثرة يف الواقع على مسػتوى احلاضػر وادلسػتقبل، والػيت تنػتج 

 لنا الرفق ىنا والعنف ىناؾ.

 ورية والشهادة:الث
ومثػػل ىػػػذا الفهػػم للسسػػػألة ال ينفػػ  اإلػلػػػاءات ادلباركػػة الثوريػػػة ادلنفتحػػة علػػػى الشػػهادة مػػػن 
حسػػػابات القضػػػية.  ألفم النتي ػػػة ال رتلػػػف يف ىػػػذا اجملػػػاؿ، باعتبػػػار أفم النهايػػػة الػػػيت أوصػػػلو 

وأصػحابو، األمور إىل الطريق ادلسدود، جعلو ادلصلحة اإلسالمية يف أف ينطلػق احلسػٌن )ع( 
 لي ّسدوا اإلسالـ يف جهاده يف عنفوانو وليؤكدوا الثبات على العهد.

وىذا ما كاف اإلماـ احلسٌن )ع( يتسّثل فيػو باآليػة ادلباركػة، عنػدما يطلػب منػو كػّل شػ و 
ِو َن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللَّـَو َعَلْيـمِ  }من أصحابو أو أىل بيتو الااز للحػرب: 

ْيـِديال   ُلوا تـَ ُهم مَّـن يَنَتِ ـُر َوَمـا بَـدَّ ُهم مَّن َقَضـى َنْحيَـُو َوِمـنـْ [.  وىػذا مػا 23]األحػلاب: {َفِمنـْ
غلػػب أف نواجهػػو يف كػػّل حالػػة ال صلػػد فيهػػا رلػػاالً إالم للسواجهػػة، باعتبػػار أفم أّي حػػل آخػػر يف 

ّرؾ فيػػػػو يف خػػػّ  اجلهػػػػاد مصػػػلحة اإلسػػػالـ ال يكػػػػوف لػػػو واقعيػػػػة.  ىػػػذا مػػػػا ينب ػػػ  لنػػػػا أف نتحػػػ
اإلسػػالم ، الػػذي لػػن يكػػوف جهػػاداً حسػػينياً بػػادلعىن الػػذا  ل مػػاـ احلسػػٌن )ع( ولكنمػػو جهػػاد 
زلسمدي ػ علوي ػ حسين ػ حسيين ح  ينفتح على كّل حركة اإلمامة يف األئسة من أىل البيو 
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: قػف ىنػا، وتقػوؿ )ع(، باعتبار أفم اجلهػاد عنػواف ينطلػق مػن أحكػاـ إسػالمية تقػوؿ ل نسػاف
 لو يف مواقع أخرى:  ّرؾ ىنا.

 بين واقع الحسين )ع( ... وواقعنا:
وىنػػاؾ نقطػػة ال بُػػدم أف نرصػػدىا يف كػػّل واقػػع ادلسػػألة احلسػػينية، وىػػ  تتسحػػور حػػوؿ الواقػػع 
اإلسػػالم .  ألفم لواقػػع ادلسػػلسٌن مػػع الكػػافرين أحكامػػاً أخػػرى قػػد رتلػػف مػػع ىػػذه األحكػػاـ، 

لقضايا ادلطروحة رتلػف عػن طبيعػة القضػايا الػيت تطػرح ىنػا؛ فػنحن عنػدما نواجػو وألفم طبيعة ا
"إسرائيل"، يف زلاولتها للحصوؿ على الشرعية يف وجودىا القانوا يف فلسطٌن، فكنمنا ال نعتػا 
ادلسألة مسألة حلوؿ سلسية، ال بُدم أف نأخذ  ا قبل أف ندخل يف احلػرب معهػا.  ألفم ادلسػألة 

مسألة كافر ظالػم مستكا أخذ األرض، ويقوؿ لنا: تعالوا فاوضوا على الطريقة اليت ىنا ى  
أمتلػػك  ػػا ىػػذه األرض مػػنكم، علػػى شػػرط أف تأخػػذوا بعػػض األرض األخػػرى... وىػػذا منطػػق 
لػػػػيس فيػػػػو شػػػػرعية ولػػػػو بنسػػػػبة واحػػػػد بادلئػػػػة.  ولػػػػذا فالقضػػػػية ليسػػػػو مطروحػػػػة.  إنمنػػػػا نػػػػرفض 

لػو كنّػا نتحػّدث عػن مفاوضػات علػى الطريقػة الػيت كػاف النػّن  ادلفاوضات مػع "إسػرائيل"، حػ 
)ص( يقػـو  ػا مػع ادلشػػركٌن، مػن خػالؿ مػا كػػاف ػلاولػو مػن اسيػد احلػػرب بينػو وبػٌن ادلشػػركٌن 
ريثسا يكسل استعداداتو لفتح مكة، أو عندما يُراد التفاوض مع ادلسلسٌن اآلخرين على طريقػة 

أيضػػػاً.  إفم ىػػػذه القضػػػية ؽلكػػػن أف تأخػػػذ ذلػػػا بعػػػض مفاوضػػػات اإلمػػػاـ علػػػّ  )ع( مػػػع معاويػػػة 
ا يف مجيع ذلك ال تنطلق من إعطاء شرعية دلن  األبعاد اليت قد تفرض علينا مواقف شلاثلة، أل م
ال شػػػػػرعية لػػػػػو، وال تنطلػػػػػق مػػػػػن اخلضػػػػػوع دلوقػػػػػف ال يتناسػػػػػب مػػػػػع العػػػػػلة والكرامػػػػػة ل سػػػػػالـ 

 وادلسلسٌن.
احلكم الشرع  ػ تتحػّرؾ يف نقطتػٌن فقهيتػٌن؛ النقطػة لذلك فادلسالة اإلسرائيلية ػ من خالؿ 

الفقهيػػػة األوىل، ىػػػ  أفم ال صػػػب حػػػراـ حػػػ  غصػػػب ادلسػػػلم للسسػػػلم، ولػػػذلك فػػػال ؽلكػػػن أف 
يكوف ال صب شرعياً يف أيّة حالة من احلاالت.  والنقطة الثانية الػيت تتصػل بادلسػألة السياسػية 

[.  ويف ىػػذه ادلسػػألة لػػو 141]النسػاء: {}ولــن يلعــل اللّــو للكــافرين علــى المــؤمنين ســييال  
تنازؿ الفلسطينيوف ػ أصحاب األرض والػذين ؽللكػوف ىػذا البيػو وذاؾ ػ لػو تنػازلوا لليهػود عػن 
أرضػػػػهم، فنقػػػػوؿ ال شػػػػرعية ذلػػػػذا التنػػػػازؿ، ألفم ادلسػػػػلم ال ؽللػػػػك أف يتنػػػػازؿ لكػػػػافر عػػػػن أرضػػػػو 

واقعهػم.  إفم ادلسػألة تعػي  يف  بالطريقة اليت اعل السيطرة للكػافر علػى أرض ادلسػلسٌن وعلػى
ىػػػػذا االاػػػػاه، ولػػػػذلك كنّػػػػا نقػػػػوؿ دائسػػػػاً: حػػػػ  لػػػػو أفم الفلسػػػػطينيٌن وافقػػػػوا علػػػػى الصػػػػلح مػػػػع 
"إسػرائيل"، علػى أسػػاس التنػازؿ عػن أكثػػر أرض فلسػطٌن ليأخػذوا بعضػػاً مػن الضػفة ال ربيػػة أو 

كّل فلسػطيين علػى التنػازؿ   يأخذوا غلة، إنمنا نقوؿ: ال شرعية لذلك، ح  لو أخذوا توقيعاً من
عػػن بيتػػو وأرضػػو وأمالكػػو.  ألفم أحػػداً ال ؽللػػك ذلػػك يف ادلسػػألة السياسػػية، وإذا كانػػو ادلسػػألة 
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القانونيػػة يف الفقػػو اإلسػػالـ ال متنػػع مسػػلساً أف يبيػػع بيتػػو أو أرضػػو لكػػافر، فػػكفم شػػرعية ادلسػػألة 
ألفم ادلسػػألة السياسػػية تفػػرض   القانونيػػة تبقػػى مرىونػػة بعػػدـ ضػػ طها علػػى ادلسػػألة السياسػػية.

نفسها على ادلسلسٌن، فتسنعهم من بيع بيو م لكّل من يفرض سػلطتو علػى الواقػع اإلسػالم  
مػػن خػػالؿ ىػػذا؛ ولػػذلك حّرمنػػا بيػػع األراضػػ  لليهػػود، وحػػرـّ علساؤنػػا السػػابقوف علػػى كثػػًن مػػن 

" و "قػػدس" و "ادلالكيػػة"، العػػاملٌن اللبنػػانيٌن أف يبيعػػوا األرض الػػيت كػػانوا ؽللكو ػػا يف "ىػػونٌن
عنػدما طرحػو علػيهم مسػػألة أف يبيعػوا ىػذه األراضػ  لليهػػود قبػل احػتالؿ فلسػطٌن.  انطالقػػاً 

ال غلػوز تسػػلي  اليهػود علػى بػالد ادلسػػلسٌن بطػرؽ قانونيػة.  ألفم ادلسػألة لػػن  ،مػن ىػذه ادلسػألة
 عادي.تكوف رلّرد عسلية بيع وشراء خاصة ؽلكن أف اري بالشكل القانوا ال

وذلػػػذا حّرمنػػػا يف بعػػػض األوضػػػاع، الػػػيت كانػػػو تعػػػي  يف السػػػاحة اللبنانيػػػة، علػػػى كثػػػًن مػػػن 
ادلسػػلسٌن الػػذين يعيشػػوف يف منػػاطق خاصػػة، حّرمنػػا علػػيهم أف يبيعػػوا أرضػػهم حػػ  لػػو كػػانوا يف 
 أشّد حاالت الفقر؛ باعتبػار أفم ادلسػألة تت ػذ بُعػداً سياسػياً ي ػًّن مػن واقػع ادلسػلسٌن يف لبنػاف،
وغلعلهػم يف موقػع الضػعف بػدالً مػن أف يكونػوا يف موقػع القػّوة؛ ولػػم ضلػرـّ علػى مسػلم أف يبيػع 
مسيحياً يف احلاالت العادية أرضػاً أو عقػاراً أو مػا إىل ذلػك، عنػدما ال تتصػل ادلسػألة القانونيػة 

 بادلسألة السياسية.

 ... ومفاوضات:بين مفاوضات
كروفهػػا احلقيقيػة الواقعيػػة، فػػال يقػولنم أحػػد لقػػد صػػا  لػذلك ال بُػػدم أف تُفهػػم ىػذه ادلسػػائل ب

اإلمػػاـ احلسػػن )ع( معاويػػة وىػػو ال يعػػيؼ بشػػرعيتو يف اخلالفػػة، أو فػػاوض اإلمػػاـ علػػّ  )ع( 
معاويػػػة يف الوقػػػو الػػػذي ال يعػػػيؼ بشػػػرعيتو، وفػػػاوض رسػػػوؿ اللّػػػو )ص( وصػػػا  ادلشػػػركٌن يف 

.  ألفم للقضػػايا ظروفػػاً ال تصػػل  ػػا إىل الوقػػو الػػذي كػػانوا يف حركػػة الشػػرؾ ومواجهػػة اإلسػػالـ
اخلطػػوط احلسػػراء اإلسػػالمية.  أّمػػا إذا وصػػلو إىل اخلطػػوط احلسػػراء اإلسػػالمية فػػال رلػػاؿ ذلػػك.  
الصػػػلح يف داخػػػل الػػػبالد اإلسػػػالمية بػػػٌن مسػػػلسٌن ال ؽللكػػػوف شػػػرعية وبػػػٌن مسػػػلسٌن ؽللكػػػوف 

ر اإلسػػالمية الكػػاى؛ ىػػذا أمػػٌر الشػػرعية دلصػػلحة القضػػايا اإلسػػالمية الكػػاى ودلواجهػػة األخطػػا
مشػػروع عنػػدما تكػػوف ادلصػػلحة اإلسػػالمية األىػػم يف دائرتػػو، أّمػػا يف احلػػاالت األخػػرى، فكنمػػو ال 

 يكوف مشروعاً عندما يُراد إسقاط القضايا الكاى.
ى  قضية انطلقو يف اخلّ  اإلسالم  الذي يؤكد  إذاً على ىذا األساس، القضية احلسينية

ىناؾ رلاؿ للرفق يف مراعاة ادلصلحة اإلسالمية العليا، يف ما ى  القضية األىم يف أنمو إذا كاف 
ىػػػػذا الكػػػػرؼ أو ذاؾ، ومػػػػع عػػػػدـ إسػػػػقاط االسػػػػياتي ية اإلسػػػػالمية؛ فػػػػكفم الرفػػػػق يكػػػػوف ىػػػػو 
لػػة"،  ػػلة والذِّ األفضػػل.  أّمػػا إذا انطلقػػو القضػػية إىل مػػا عػػّا عنػػو احلسػػٌن )ع( ووقفنػػا "بػػٌن السِّ
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لػػػة"، وعلينػػا أف نتقػػػّدـ لنواجػػو القضػػايا حػػػ  لػػو كانػػػو فػػكفم علينػػا أ ف نقػػػوؿ: "ىيهػػات منّػػا الذِّ
 ىناؾ تضحيات.

وعلينا أف ندرس مسألة التضحية يف ح م داللتهػا علػى الػروح اإلذلػ  والياتػو، ويف ح ػم 
 تأثًنا ا على الواقع اإلسالم  من جهة، وعلى مستقبلو من جهة أخرى.

ثػػًن التفكػػًن حوذلػػا، ألفم الكثػػًن شلػػا نسػػتهلكو خطابيػػاً ومحاسػػياً يف ىػػذه نقطػػة ال بُػػدم لنػػا أف ن
ادلسألة احلسينية قد يطرح علينا مفاىيم معّينة، ليسو ى  ادلفاىيم الدقيقػة يف حركيػة اإلنسػاف 
ادلسلم؛ وعلينا أف نعرؼ جّيداً حقيقة مهسة وى  أفم الثورية ال تعين العنف دائساً، فقػد يكػوف 

بأعلى درجة الثورية ولكنمو ىادئ بأعسق حاالت اذلدوء، باعتبار أنمو ؼلط  للثػورة إنساناً ثورياً 
بالطريقػػة الػػيت توصػػل احلركػػة إىل أىػػدافها.  وقػػد يكػػوف ىنػػاؾ إنسػػاف صػػاخب عنيػػف يتحػػّدث 
بانفعػػػاؿ وحبسػػػاس دوف أف تكػػػوف لػػػو عالقػػػة بػػػالثورة.  ألنمػػػو قػػػد يسػػػق  الثػػػورة يف اسػػػياتي يتها 

ـ إليها شػيئاً.  لسػنا ضػّد االنفعػاؿ واحلسػاس، ولكنمنػا نقػوؿ: ىنػاؾ محػاس حبساسو دوف أف يقدّ 
رتاره ألفم اخلطّة تفرضو.  وىناؾ محػاس يفػرض نفسػو مػن موقػع االنفعػاؿ.  إنمنػا ضػّد احلسػاس 
ادللاج  الذي ؽلنع العقل من أف ػلّدد لو مساره، وضّد االنفعاالت الطارئة اليت متنع اخلطّة من 

موقعػػو.  إنمنػػا نػػدعو إىل ال ضػػب العقػػالا الػػذي ؼلطّػػ  في عػػل لنفسػػو موقعػػاً يف  أف  ػػّدد لػػو
ىذه ادلرحلة أو تلك.  ليسو ادلسألة أف يكػوف ىنػاؾ ىػدوء دائػم أو انفعػاؿ دائػم، إفم ادلسػألة 
أف يكوف ىناؾ حساب دائم، حساب الرسالة، وحسػاب ادلسػتقبل.  عنػدما نكػوف األّمػة الػيت 

وادلسػػتقبل، وتعػػرؼ كيػػف تؤكػػد اخلطّػػة بشػػكل ؽلكػػن أف غلعػػل لكػػّل  سػػب حسػػابات احلاضػػر 
ػػػم  مرحلػػػة دورىػػػا ووظيفتهػػػا، عنػػػد ذلػػػك سػػػنكوف الثػػػوريٌن الػػػذين يعرفػػػوف موقػػػع خطػػػوا م، أل م

 يعرفوف موقع أىدافهم.
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 تانركسي انحسينية صهة انعاطفة

ػػا يثػػًن الػػبعُض اجلػػدؿ حػػوؿ طريقػػة إثػػارة ذكػػرى اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع(، مػػن خػػ الؿ التأكيػػد رمبم
علػػػى العنػػػواف الػػػذي رضػػػع لػػػو ىػػػذه الػػػذكرى يف امتػػػدادا ا الفكريػػػة والعسليػػػة يف مػػػدى الػػػلمن، 
وتأثًنا ػػػا اإلغلابيػػػة يف وعػػػ  اإلنسػػػاف ادلسػػػلم والتلاماتػػػو، ويف حركيتهػػػا اإلسػػػالمية يف ادلضػػػسوف 

 اإلسالم  احلرك  يف عالقتو بعناصر القّوة ل سالـ وأىلو.
ألة العاطفػػة يف الػػذكرى، سػػواء يف ادلضػػسوف الفكػػري للسأسػػاة، فقػػد طػػرح ىػػذا الػػبعض مسػػ

علػػػى مسػػػتوى  ريػػػك كػػػّل العناصػػػر ادلثػػػًنة للحػػػلف يف مفػػػردات قضػػػية عاشػػػوراء بالطريقػػػة الػػػيت 
تستنلؼ الدموع بشكل مثًن؛ أو يف األسػلوب الفػيّن البكػائ  الػذي يسػت رؽ يف اللحػن احلػلين 

امػػو وتقاطيعػػو؛ أو يف ادلسارسػػات احلػػاّدة ادلعػػّاة عػػن الشػػ ّ ، ويػػوزِّع عناصػػر اإلثػػارة يف كػػّل أن 
صػػػراخ الػػػذات يف تأثّرىػػػا بادلأسػػػاة وانفعاذلػػػا بقضػػػاياىا ادلؤدلػػػة وذلػػػك بالبكػػػاء العنيػػػف، أو لطػػػم 
الصػػدور، أو ضػػرب الكهػػور بالسالسػػل، أو جػػرح الػػرؤوس بالسػػيوؼ، أو غػػًن ذلػػك شلػػا اعتػػاد 

ة ىػػذه الطريقػػة مػػن جهػػة، ويف جػػدواىا علػػى عليػو فريػػق مػػن النّػػاس... وأثػػار اجلػػدؿ يف مشػػروعي
مستوى عالقتها باألىداؼ اإلسالمية للذكرى من جهػة أخػرى؛ فكانػو ىنػاؾ عػّدة اااىػات 

 فكرية يف ىذا ادلوضوع.

 االتلاه األّول:
ىػػػو االاػػػاه الػػػذي يضػػػع مسػػػألة العاطفػػػة يف درجػػػة كبػػػًنة مػػػن األعليػػػة، حبيػػػث ُيالحػػػك أفم 

ؽلكػػػن إبعادىػػػا عػػػن العنصػػػر احلػػػلين للسأسػػػاة يف أّي موقػػػع مػػػن اخلصوصػػػية الذاتيػػػة للػػػذكرى ال 
مواقع اإلثارة؛ األمر الذي غلعل من العسػق العػاطف  مسػألة حيويػة يف ىػذه القضػية، فػال رلػاؿ 
للفصػػل بػػٌن إثػػارة الػػذكرى يف وعػػ  اإلنسػػاف، وبػػٌن األسػػلوب العػػاطف ، ألفم ذلػػك يعػػين إبعػػاد 

 الش ء عن ذاتو.
لعاطفػػة تُتػػيح للػػذكرى االسػػتسرار يف خػػّ  احليػػاة مػػن خػػالؿ تأثًنىػػا يف وُيالحػػك ثانيػػاً: أفم ا

الشػػعور اإلنسػػاا، شلػػا يؤّصػػل عالقػػًة عاطفيػػًة للنّػػاس بأىػػل البيػػو )ع(، متامػػاً كسػػا ىػػ  العالقػػة 
بػػٌن اإلنسػػاف وبػػٌن مػػن ػلػػّب يف انفعالػػو العفػػوّي بادليفسػػ  الػػيت تصػػيبو يف نفسػػو وأىلػػو؛ األمػػر 

غلابية الكبًنة يف الُبعد اإلنساا الذا  يف انفتاحػو علػى الُبعػد احلركػ  يف الذي ػلّقق النتائج اإل
 ادلسألة الشعورية، شلا يؤّدي إىل نتائج شلاثلة يف البعد اإلسالم  احلرك .

ويػػرى ىػػذا الػػبعض أفم االكتفػػاء بادلضػػسوف الفكػػري للػػذكرى غلعػػل القضػػية جامػػدًة جافّػػة يف 
ارؼليػػػة ادلتصػػػلة بالصػػػراع بػػػٌن احلػػػّق والباطػػػل الػػػيت يت اوزىػػػا الػػػوع  اإلنسػػػاا، ككػػػّل القضػػػايا الت

اللمن.  ألفم قضايا الصراع الكثًنة يف الواقع اإلنساا يف ادلراحل احلاضرة، قد  سل الكثًن من 
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ادلشاكل الضاغطة على الفكر والشعور، بادلستوى الذي ال غلد فيػو اإلنسػاف فراغػاً لالسػت راؽ 
اضػر ال يسػسح بػالتفرّغ السػتعادة ادلاضػ ، فيػؤدي ذلػك تػدرغلياً إىل يف التاريخ؛ ألفم ض   احل

نسياف القضية وإعلاذلا، إالم يف احلاالت الطارئة اليت قد تدفع بػبعض قضػايا التػاريخ إىل الواقػع، 
يف عسليػة إثػارة سػريعة ال تلبػث أف تػذوب ػ بعػد ذلػك ػ يف غسػار الواقػع اخلطػًن الضػاغ  علػى 

 اإلنساف.
األسػػػلوب العػػػاطف ، لونػػػاً مػػػن ألػػػواف اليبيػػػة الشػػػعورية، الػػػذي ػلػػػّوؿ القضػػػية إىل  بينسػػػا ؽلثّػػػل

قضػػية متصػػلة بالػػذات، متامػػاً كسػػا لػػو كانػػو قضػػية مػػن قضػػايا احلاضػػر.  وىػػذا مػػا نالحكػػو يف 
ادلسػػًنة التقليديػػة حلركػػة اإلنسػػاف يف ارتباطػػو بادلعػػاا الدينيػػة.  فكنمنػػا صلػػد اجلانػػب الشػػعوري ىػػو 

نسػػػػاف يف حالػػػػة اسػػػػتنفار دائػػػػم حلسايتهػػػػا و ريكهػػػػا يف الواقػػػػع، ومواجهػػػػة كػػػػّل الػػػػذي يػػػػيؾ اإل
التحديات ادلثارة ضّدىا من ِقَبل اآلخرين؛ متاماً كسا لو كانػو التحرّكػات ادلضػاّدة موّجهػة ضلػو 
مسػػػألة ش صػػػية.  وىػػػذا مػػػا غلعػػػل مػػػن ادلسػػػائل الدينيػػػة وادلذىبيػػػة مسػػػائل حّساسػػػة يف سػػػاحة 

حلساسػػػيات يف داخلهػػػا بالطريقػػػة الػػػيت يت لّػػػب فيهػػػا اإلحسػػػاس علػػػى الصػػػراع، حبيػػػث تتحػػػّرؾ ا
جانب الفكػر؛ وتتطػّور يف العسػق اإلنسػاا لتكػوف مػن القضػايا السػريعة يف اإلثػارة وااللتهػاب، 

 والشديدة التأثًن على مستوى احلوار وادلواجهة.
رى تػػأثًن قضػػية عاشػػوراء ؛ فكنمنػػا نػػة تؤّكػػد ىػػذا االاػػاهيػػ، إفم الت ربػػة الواقعويُتػػابع ىػػذا الػػبعض

يف الواقع اإلسالم  ال سّيسا يف الوسػ  اإلسػالم  الشػيع ، بالدرجػة العليػا الػيت ال ترقػى إليهػا 
أيّػػػة قضػػػية أخػػػرى مػػػن قضػػػايا التػػػاريخ اإلسػػػالم  ادلأسػػػاوي، علػػػى الػػػرغم مػػػن مفردا ػػػا احللينػػػة 

ولػم يكػن الفػرؽ إالم   وعالقتها ببعض الش صيات التارؼلية اليت ػليمها ادلسلسوف ويقدسو ا.
يف أفم عاشوراء  سل، يف أسلوب اإلثارة للذكرى، األسلوب العػاطف  باإلضػافة إىل األسػلوب 
الفكػػري، بينسػػا كػػاف اجلانػػب الفكػػري ىػػو الػػذي ػلػػّرؾ القضػػايا األخػػرى، حػػ  أنمنػػا نػػرى الكثػػًن 

وف يف عاشػػػوراء قيسػػػة مػػن ادلسػػػلسٌن الشػػػيعة غػػػًن ادللتػػلمٌن باإلسػػػالـ مػػػن الناحيػػػة العسليػػة، غلػػػد
روحيػػة وفكريػػة تت ػػاوز كػػّل ادلفػػردات األخػػرى الػػيت ؼلتل ػػا وعػػيهم اإلسػػالم .  فهػػم يتحرّكػػوف 
فيهػػػػا كسػػػػا لػػػػو كانػػػػو قضػػػػية ذاتيػػػػة، وكسػػػػا لػػػػو كانػػػػو ش صػػػػيا ا متصػػػػلة بأوضػػػػاعهم الذاتيػػػػة 

 العاطفية؛ األمر الذي غلعل أّي مساس  ا مساساً بالذات.
انػػب الشػػرع  للسسػػالة، فكنمنػػا نالحػػك يف النصػػوص الكثػػًنة وىنػػاؾ نقطػػة أخػػرى متصػػلٌة باجل

ػػػد )ص( وعػػػن أئسػػػة أىػػػل البيػػػو )ع( علػػػى مسػػػتوى التوجيػػػو وادلسارسػػػة  الػػػواردة عػػػن النػػػّن زلسم
ػػا تؤّكػػد علػػى البكػػاء وتػػدعو إليػػو، ورطّػػ  لليبيػػة العاّمػػة لألّمػػة يف ااػػاه إبقػػاء ىػػذا  العسليػػة، أ م

ادا ا اللمنيػػػػة، فقػػػػد كػػػػاف األئسػػػػة مػػػػن أىػػػػل البيػػػػو )ع( األسػػػػلوب يف خػػػػّ  الػػػػذكرى يف امتػػػػد
يشػػػػ عوف ادلسػػػػلسٌن الشػػػػيعة مػػػػن أتبػػػػاعهم علػػػػى إقامػػػػة الػػػػذكرى بالطريقػػػػة العاطفيػػػػة الشػػػػ ّية، 
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ويستدعوف الشعراء إلثارة الت ربة الشعرية بالطريقة الفنّية ادلثًنة للعاطفة، حبيػث يريػدوف حشػد 
سػػػػائل احللينػػػػة يف إنشػػػػاد الشػػػػعر، وكػػػػاف الشػػػػعراء ادلفػػػػردات ادلأسػػػػاوية يف داخلهػػػػا، و ريػػػػك الو 

يقصػػػدو م لػػػذلك ال ػػػرض، واألئسػػػة غللسػػػوف لالسػػػتساع إلػػػيهم مػػػع عػػػوائلهم الػػػيت الػػػس وراء 
 الستار.

إفم كّل ذلك، يػدلّنا علػى أفم  ريػك ادلسػألة العاطفيػة يف الػذكرى ليسػو مسػألة عاديػة، بػل 
اء ىػذه القضػػية حيّػة يف ادلنطقػة الشػػعورية ىػ  مػن ادلسػػائل ادلهسػة يف الت طػي  اإلسػػالم  إلبقػ

ل نسػػػاف ادلسػػػلم علػػػى امتػػػداد الػػػلمن، حبيػػػث تتحػػػّوؿ إىل مسػػػألة تتصػػػل بالضػػػسًن اإلنسػػػاا يف 
 عالقة احلاضر بالتاريخ.

 االتلاه الثاني:
وىنػػػاؾ االاػػػاه اآلخػػػر الػػػذي غلػػػّرد ادلسػػػألة مػػػن العنصػػػر العػػػاطف  ليضػػػعها يف دائػػػرة اجلانػػػب 

قضػػية اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( ليسػػو مػػن القضػػايا اإلنسػػانية الذاتيػػة الػػيت  الفكػػري، فهػػو يػػرى أفم 
تتسحور حوؿ الذات، بل ى  من القضايا اإلسالمية الكبًنة اخلاضػعة للعنػاوين العاّمػة ادلتصػلة 

 بادلسؤولية الشرعية من جهة وباخلّ  السياس  الثوري من جهة أخرى.
عػد  ػا عػن الطػابع اإلسػالم  العػاـ، وػلّوذلػا وعلى ضوء ذلك؛ فكفم اليكيل على العاطفػة يبت

إىل الطػػػػابع الػػػػذا .  ألفم االسػػػػت راؽ يف ادلأسػػػػاة بالطريقػػػػة البكائيػػػػة ؽلػػػػأل الػػػػنفس بػػػػالكثًن مػػػػن 
الػػدخاف العػػاطف  الػػذي ؽلنػػع وضػػوح الرؤيػػة يف النكػػر إىل العناصػػر احلقيقيػػة ادلتسثّلػػة يف طبيعتهػػا 

قيادية اإلسػالمية يتحػّوؿ إىل ارتبػاط ش صػ  متصػل العاّمة، ح  أفم االرتباط بالش صيات ال
باجلوانػػب الػػذا  يف صػػػفا ا اخلاصػػة، ومسػػت رؽ بالتقليػػػد اجلامػػد الػػذي قػػػد يبػػدو فيػػو البكػػػاء، 
وأمثالو من األساليب العاطفية، شيئاً يتكّلفو اإلنساف ليكوف نوعاً من أنػواع التبػاك  الػذي قػد 

تب  بادلضػػسوف، وقػػد يتحػػّوؿ إىل حالػػة مػػن التنفػػيس يلتقػػ  بالصػػورة يف معػػىن احلػػلف أكثػػر شلػػا يػػر 
عػػن اآلالـ الذاتيػػة الػػيت ؼلتل ػػا اإلنسػػاف يف حياتػػو اخلاصػػة، أكثػػر مػػن التفاعػػل اجلػػّدي بالقضػػية 
التارؼلية، في د اإلنساف نفسو باكياً على مأساتو ال على مأساة اإلماـ احلسػٌن )ع(، باعتبػار 

 للتنفيس الذا  مبا يت اوز معو اللياقات االجتساعية. أفم اجلّو العاـ قد ؽلنح اإلنساف فرصة
وىػػذا مػػا نالحكػػو يف اجلسهػػور الشػػيع  العػػاـ، حػػ  علػػى مسػػتوى الوسػػ  العلسػػ  الػػديين؛ 
فكنمنػػا صلػػػد أفم ال البيػػػة منػػو تعػػػي  االىتسػػػاـ باإلػلػػاءات التارؼليػػػة احللينػػػة، أكثػػر شلػػػا تعيشػػػو مػػػن 

ة يف الواقػػػػع اإلسػػػػالم  احلاضػػػػر يف مػػػػا يواجهػػػػو مػػػػن االىتسامػػػػات باإلػلػػػػاءات الثوريػػػػة السياسػػػػي
ادلشاكل الكبًنة الضاغطة على كّل حاضر ادلسلسٌن ومستقبلهم.  ح  أنمنا نرى البعض منهم 
يعػػػّا عػػػن ضػػػيقو باألحاديػػػث الػػػيت تت ػػػاوز احلػػػلف إىل الفكػػػرة، ويعتاىػػػا خروجػػػاً عػػػن موضػػػوع 
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لديين األصػيل.  وقػد ال يكتفػ  بػالتعبًن عػن الذكرى وابتعاداً عن طبيعتها، واضلرافاً عن خّطها ا
 الضيق النفس ، بل يت اوزه إىل الرفض العسل  الذي يض   فيو على الساحة كّلها.

ػػا الحكنػػا ػ يف ىػػذا اجلػػّو ػ أفم العنصػػر التقليػػدي البكػػائ  قػػد حػػّوؿ ادلسػػألة إىل مسػػألة  ورمبم
يت ال  سػل أّي مضػسوف سياسػ  تقليدية على مستوى اعتبارىا من الطقػوس الدينيػة العاديػة الػ

ثػػوري، أو أّي بُعػػد حركػػ  إسػػالم ، حبيػػث أنمنػػا نػػرى الط ػػاة ادلنحػػرفٌن مػػن السياسػػيٌن الشػػيعة، 
ادلػػرتبطٌن بػػالكفر واالسػػػتكبار، يقيسػػوف الػػػذكرى بالطريقػػة البكائيػػة، باعتبارىػػػا إحػػدى التقاليػػػد 

ػم ال يسػسحوف لقػارئ الػذكرى ، أف يت ػاوز ادلسػألة العاطفيػة الشيعية العريقة! ومن الطبيعػ  أ م
إىل ادلسػػألة السياسػػية، ألفم ذلػػك يعتػػا إدخػػاالً للػػدِّين يف السياسػػة.  وىػػذا مػػا ال تقػػرّه قداسػػة 

 التقاليد الدينية!!
ويُتػػابع أصػػحاب ىػػذا االاػػاه، بػػأفم ىػػذه الطريقػػة قػػد جعلػػو االرتبػػاط باإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( 

ػػم يػػروف يف صػػفتو اإلماميػػة الرسػػالية ارتباطػػاً ذاتيػػاً يتصػػل بش صػػو وال يتصػػل ب رسػػالتو، حػػ  أ م
امتيػػػازاً ذاتيػػػاً، ال حركػػػة قياديػػػة يف اجملػػػرى اإلسػػػالم  العػػػاـ للػػػنهج القيػػػادّي الػػػذي تسػػػت رؽ فيػػػو 
الش صػػية القياديػػة يف الرسػػالة يف حركػػة الػػذات، حبيػػث تفقػػد شػػعورىا بالػػذات يف غسػػار حركػػة 

 اع اللىو النفس  بالعناصر احلّية يف الذات.الرسالة، وال تست رؽ يف ذاتيا ا يف أوض
وقػػد نالحػػك ػ يف ىػػذا اجملػػاؿ ػ أفم ىػػؤالء العػػاطفيٌن الػػوالئيٌن ادل لصػػٌن ال يوافقػػوف علػػى 
اعتبػػار الػػنهج احلسػػيين، يف مواجهػػة الباطػػل واحلػػاكم ادلنحػػرؼ،   ػػاً إسػػالمياً عاّمػػاً يتحػػّرؾ بػػو 

يطر فيهػػػػا الكفػػػػر أو الباطػػػػل علػػػػيهم، أو ادلسػػػػلسوف يف مػػػػا يسػػػػتقبلونو مػػػػن أوضػػػػاعهم الػػػػيت يسػػػػ
يػػتحكم فػػيهم الكػػادلوف ادلسػػتبدوف ادلنحرفػػوف عػػن خػػّ  اإلسػػالـ ادلسػػتقيم، بػػل يعتاونػػو   ػػاً 
حسينياً خاصاً ينطلق من اخلصوصيات احلسينية الذاتية يف ما ى  الش صية اخلاصة للحسٌن 

لػػو مػػن األعسػػاؿ مػػا ال ؽلكػػن )ع( يف صػػفتو اإلماميػػة، الػػيت  سػػل مػػن األسػػرار الػػيت قػػد تسػػوّغ 
تسوي و للّناس كافة؛ األمر الذي غلعلنا ننحين أمػاـ القػرار احلسػيين بالشػهادة، ونسػلِّم لػو ذلػك 
مػػن بػػاب التسػػليم ل مػػاـ يف مػػا ال نفهػػم معنػػاه الشػػرع  يف التكليػػف العػػاـ، يف الوقػػو الػػذي 

اح علػػى أجػػواء عاشػػوراء نثػػور علػػى الطليعػػة اإلسػػالمية اجملاىػػدة الػػيت تنطلػػق مػػن خػػالؿ االنفتػػ
اجلهاديػة ػ لتواجػو الكفػر واالسػتكبار بقػّوة حػ  الشػهادة، لنصػدر إلػيهم النصػائح والتعليسػات 
والفتػػػػػاوى حبرمػػػػػة ذلػػػػػك ألفم فيػػػػػو إلقػػػػػاًء للػػػػػنفس بالتهلكػػػػػة، وألفم عاشػػػػػوراء ال  سػػػػػل األسػػػػػاس 

ضة من الناحية االجتهادي الشرع  للثورة، وال تصلح قاعدة عاّمة؛ بل ى  حالة حسينية غام
 الفقهية العاّمة؛ فلنرجع أمرىا إىل صاحبها من دوف أف نتدخل يف حركة األسرار اإلمامية.

إفم الثورة احلسينية قد  ّولػو ػ بفعػل التأكيػد علػى اجلانػب العػاطف  ػ إىل ثػورة علػى الػذات 
وف ثػورًة بتعذيبها بالصراخ، ولطم الصدور، وضرب الكهور، وجرح الرؤوس... بدالً من أف تكػ
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علػػػػى الباطػػػػل الػػػػذي ثػػػػار اإلمػػػػاـ احلسػػػػٌن )ع( عليػػػػو؛ وأصػػػػبحو مسػػػػألًة مػػػػن مسػػػػائل ادلأسػػػػاة 
التارؼلية، بداًل من أف تكوف مسألًة من مسػائل اإلطاللػة علػى ميفسػ  الواقػع الػذي يتحػّدانا يف  

 كّل يـو بيفالمو وفكائعو.

 االتلاه الثالث:
وادلفكرين ادلسلسٌن أف ينطلقوا إىل ىذه  ..ويرى أصحاب ىذا االااه: أفم مسؤولية العلساء

القضػػية ػ ادلأسػػاة ػ الثػػورة، ليطرحوىػػا يف اجلانػػب الفكػػري يف مسػػألة شػػرعية الثػػورة ضػػّد الكفػػر 
واالسػػػتكبار الػػػداخل  واخلػػػارج ، وليحرّكوىػػػا يف سػػػاحة الواقػػػع احلاضػػػر باعتبارىػػػا   ػػػاً عاّمػػػاً 

ت، ولينفػػػػػذوا إىل داخلهػػػػػا، ليواجهػػػػػوا لل ػػػػػّ  اإلسػػػػػالم  احلركػػػػػ  القػػػػػوّي يف مواجهػػػػػة التحػػػػػّديا
مفردا ػػا بالتحليػػل العلسػػػ  الػػدقيق الػػذي يقػػػّدـ لنػػا النسػػوذج األكسػػػل ل نسػػاف ادلسػػلم الثػػػوري 
الػذي يقػّدـ ذاتػو ل سػالـ ويواجػو أقسػى النتػػائج يف سػاحة الصػراع الػدام  بػٌن احلػّق والباطػػل، 

 لتكوف عاشوراء للِعاة، ال للَعَاة.
جملػػالس العاشػػورائية وادلسػػًنات الكربالئيػػة إىل خطّػػة حركيػػة يف االاػػاه وبػػذلك تتحػػّوؿ ىػػذه ا

اإلسالم  إىل استيعاب الواقع كّلو، ليكوف اإلسالـ ىو القاعػدة للفكػر وللعاطفػة وللحيػاة، يف 
الت طػػػي  الػػػدقيق للسسػػػألة اإلسػػػالمية علػػػى مسػػػتوى ادلسػػػتقبل القريػػػب والبعيػػػد؛ األمػػػر الػػػذي 

 ّل قضايا ادلاض  واحلاضر وادلستقبل يف حركة اذلدؼ الكبًن.يفرض علينا االستفادة من ك

 االتلاه الرابع:
ىناؾ اااه آخر، وىو ادلوازنة بٌن اجلانب الفكري والعػاطف ، فػال يط ػى فيهػا جانػب علػى 
آخر وذلك باعتبار أفم ادلسألة الفكرية مرتبطة بالشرعية اإلسالمية يف ادلسألة الثورية، وباذلدؼ 

ية الت يًن واحلياة واإلنساف؛ وذلك مػن خػالؿ العناصػر ادلتنّوعػة الػيت رتل ػا الثػورة الكبًن يف قض
احلسػػينية يف ىػػذا وذاؾ، شلػػا غلعلهػػا منفتحػػة علػػى احلاضػػر وادلسػػتقبل حبيػػث  ّقػػق ال ػػىن الكبػػًن 

 ل سالـ يف مسًنتو احلركية.
خلطػوط الفكريػػة ويف ضػوء ذلػك، ال بُػدم مػػن التأكيػد علػى ىػػذا اجلانػب، مػن خػػالؿ  ديػد ا

واحلركية والفقهية ادلتصلة بالسػًنة احلسػينية يف الشػكل وادلضػسوف، واعتبػار ادلنػا احلسػيين موقعػاً 
متقػّدماً مػػن مواقػػع التثقيػػف اإلسػػالم .  فهػػو ادلنػا الػػذي غلتػػذب اجلسػػاىًن اإلسػػالمية اجتػػذاباً 

خػػالؿ العنػػواف اإلسػػالم  تقليػػدياً، األمػػر الػػذي منحنػػا الفرصػػة للنفػػاذ إىل عقػػوذلم وقلػػو م مػػن 
الكبًن للذكرى، فيدفعهم إىل االنفتاح على إسالـ الفكرة واحلركة والثورة، من خالؿ انفتاحهم 
علػػػى اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( الػػػذي ؽلثّػػػل الت سػػػيد احلػػػ  لػػػذلك كلّػػػو، فتكػػػوف الػػػذكرى مدرسػػػة 

 الـ.إسالمية شعبية متنوعة األبعاد واألساليب، ووسيلة من وسائل الدعوة إىل اإلس
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 المسألة العاطفية:
أّمػػا ادلسػػألة العاطفيػػة، فهػػ  مسػػألة إنسػػانية األبعػػاد، إسػػالمية الػػروح، غنيّػػة ادلػػؤثرات، كثػػًنة 
ا متنح الفكر حرارتػو وحيويتػو، وُررجػو مػن مجػوده، وتقػوده إىل النشػاط واحلركػة،  ادلعطيات.  إ م

إلنسػاف ارتباطػاً مبواقعهػا، واتصػاالً وُررجو من حالة فكرية ليدخل يف حالة إؽلانية.  وى  تليد ا
بقضاياىا، شلا غلعل احلالة الفكرية ػ يف خصوصيات ادلبدأ والش و وادلوقف ػ حالػًة قريبػة مػن 
الشػػػعور، منفتحػػػًة علػػػى الوجػػػداف حبيػػػث ؽلنحهػػػا ذلػػػك بعضػػػاً مػػػن القػػػّوة واالنفتػػػاح والثبػػػات يف 

 النفس واالمتداد يف الواقع.
ه األّوؿ الػػذي يرّكػػل علػػى ضػػرورة االرتبػػاط العػػاطف  باحلسػػٌن ويتفػػق ىػػذا االاػػاه مػػع االاػػا

ػػد  )ع( والصػػفوة الطيبػػة مػػن أىػػل بيتػػو وأصػػحابو، متامػػاً كسػػا ىػػو االرتبػػاط العػػاطف  بػػالنّن زلسم
)ص( والطػػاىرين مػػػن أىػػل بيتػػػو وأصػػحابو.  ألفم ذلػػػك مػػا ؽلػػػنح ادلػػؤمنٌن الصػػػلة الروحيػػة  ػػػم، 

ّ  الػػذي يلتلمونػػو والػػنهج اإلسػػالم  الػػذي يػػدعوف إليػػو.  ألفم  االلتػػلاـ الرسػػا  بػػاخليفواحلػػرارة 
ادلعػػادالت العقليػػة ال تُعطػػ  اإلنسػػاف حيويػػة الرابطػػة اإلسػػالمية اإلؽلانيػػة بالقيػػادات اإلسػػالمية 
التارؼلية، ال سّيسا الذين ابتعد التاريخ  م على مستوى القروف واألجياؿ، شلا غلعل من مسألة 

التارؼليػػػة قضػػػيًة متصػػػلًة باحليويػػػة الذاتيػػػة باإلضػػػافة إىل احليويػػػة الفكريػػػة،  اسػػػتعاد م إىل الػػػذاكرة
 ليتكامال يف  قيق عودة التاريخ إىل الواقع.

ولكػػنم أصػػحاب االاػػاه الثالػػث يضػػيفوف ادلسػػألة الفكريػػة إىل ادلسػػألة العاطفيػػة، ألفم الفكػػر 
ب فيػػو، وتتسحػػور حولػػو... لػػئال ادلنفػػتح علػػى العاطفػػة غلعػػل ذلػػا ىػػدفاً كبػػًناً تت ػػو إليػػو، وتػػذو 

تكػػوف العاطفػػة رلػػّرد فّقاعػػات انفعاليػػًة تتفػػّتح يف الشػػعور ُُثم تنف ػػر يف اذلػػواء، أو حالػػًة دخانيػػًة 
رتنق فيها الذات ُُثم تقذفها يف الفراغ، أو تكوف انفعاالً نفسػياً ال يلبػث أف يهػدأ ويػاد عنػدما 

 يعاِّ عن نفسو بطريقٍة تنفيسية بكائية.
ىذا التلاوج بٌن احلالة العاطفية واحلالة الفكرية ىو الذي ػلّقق للرسالة مضسو ا العسيق  إفم 

يف وعػػػ  اإلنسػػػاف وحركتػػػو، وبػػػذلك تتطػػػّور الفكػػػرة إىل إؽلػػػاف مػػػن خػػػالؿ الفكػػػر ادلنفػػػتح علػػػى 
الشػػعور، ويتطػػّور اإلؽلػػاف إىل حػػّب أو ب ػػض مػػن خػػالؿ انفتػػاح العقػػل علػػى القلػػب.  وىػػذا مػػا 

ن احلديث عن احلّب ألولياء الّلو والب ض ألعدائو، يف ادلسألة اإلسالمية يف االلتلاـ نستوحيو م
اإلؽلاا للسسلم، باعتبارىا دلياًل علػى اجلديػة واإلخػالص.  فػكفم ادللحػوظ أفم ال ايػة ىنػا تلتقػ  

 بالوسيلة، وأفم ادلضسوف يتحّرؾ يف دائرة االلتلاـ يف الواقع.
ادلسألة العاطفية اليت نؤّكد ضرور ا يف الذكرى احلسينية، ونتبىّن  ولكن ىناؾ نقطة مهسًة يف

اليكيل عليها انطالقاً من إنسانيتها الذاتية من جهة، ومن االقتداء بالرسوؿ )ص( واألئسػة مػن 
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أىػل بيتػو )ع( مػن جهػة أخػرى، وطلطّػ  ػ مػن خػالؿ رطػيطهم ػ إلقامػة الػذكريات ادلعػّاة عػن 
  تلف الوسائل واألساليب.ىذه ادلأساة احللينة، مب

وىػػػػذه النقطػػػػة، ىػػػػ  مسػػػػألة تطػػػػوير أسػػػػاليب اإلثػػػػارة العاطفيػػػػة تبعػػػػاً لتطػػػػّور وسػػػػائل اإلثػػػػارة 
اإلنسانية يف ادلؤثرات النفسية العاّمة واخلاصة.  فكذا كانو أساليب التعبػًن عػن الفكػرة متطػّورة 

الشػػػعور العػػػاطف  يف قضػػػية يف قضػػػية اإلبػػػداع الفػػػين، فػػػال بُػػػدم أف تتطػػػّور أسػػػاليب التعبػػػًن عػػػن 
ا كانو بعض اإلثػارات خاضػعًة دلرحلػٍة معينػٍة، فػال تصػلح لتحريكهػا يف  اإلبداع التعبًني.  فرمبم
الواقػػػػع يف مرحلػػػػٍة أخػػػػرى.  وقػػػػد تكػػػػوف ادلسػػػػألة متصػػػػلًة بادلسػػػػتوى الثقػػػػايف ادلت لّػػػػف يف تػػػػأثره 

وىػػػذا مػػػا نالحكػػػو يف  بأسػػػلوب معػػػٌّن، فػػػال يكػػػوف عنصػػػراً ل ثػػػارة يف مسػػػتوى ثقػػػايف متقػػػّدـ. 
بعض مفردات الشعر احلسيين، العامّ  والفصػيح، الػيت تنطلػق مػن العػادات العشػائرية يف حػّث 
النسػػاء للرجػػاؿ لتحريػػك محاسػػتهم وطلػػو م وحػػركتهم.  فكنمنػػا لػػو طرحنػػا مثػػل ىػػذه ادلفػػردات يف 

د طػػّورت حركػػة عاطفتػػو  رلتسػػع ثقػػايف متطػػوٍر، فكنمنػػا ال صلػػده يتػػأثر بػػذلك، ألفم احلالػػة الثقافيػػة قػػ
 كسا طّورت حركة فكره.

وعلػػى ضػػوء ذلػػك؛ فػػال بُػػػدم لنػػا مػػن دراسػػة كػػّل الوسػػػائل الشػػعبية ادلتبعػػة يف ىػػذه الػػػذكرى، 
مقارنًة باالنطباعات اإلغلابية أو السػلبية الػيت قػد تثًنىػا ىػذه الوسػيلة أو تلػك يف النكػرة العاّمػة 

وين الثانويػة الػيت قػد تنطبػق عليهػا يف ىػذه ادلرحلػة يف الواقع اإلسالم  أو غًن اإلسالـ، وبالعنػا
أو تلػػك.  ألفم العنػػاوين األوليػػة إذا كانػػو تقتضػػ  إباحتهػػا يف ذا ػػا؛ فػػكفم العنػػاوين الثانويػػة قػػد 
تقتضػػ  حرمتهػػا بلحاظهػػا، كسػػا الحكنػػا ذلػػك يف جػػواب بعػػض االسػػتفتاءات مػػن ِقبَػػل بعػػض 

ائل، ك ػػػػرح الػػػػرؤوس وضػػػػرب الكهػػػػور ادلراجػػػػع الكبػػػػار حيػػػػث علّػػػػق إباحػػػػة بعػػػػض ىػػػػذه الوسػػػػ
بالسالسل على عدـ استللامها ذلتك حرمة ادلذىب من خالؿ النكرة العاّمػة الػيت قػد رتػلف يف 
داخلهػػػا السػػػ رية، فػػػكذا اسػػػتللمو ذلػػػك كانػػػو زلّرمػػػة بسػػػبب حرمػػػة مػػػا يوجػػػب ىتػػػك احلرمػػػة 

 للسذىب أو للسسلسٌن.
ين وادلنػػػافقٌن قػػػد يسػػػ روف مػػػن وإذا كػػػاف بعػػػض النّػػػاس قػػػد يعػػػيض علػػػى ذلػػػك بػػػأفم الكػػػافر 

بعػػػض الواجبػػػات العباديػػػة أو غػػػًن العباديػػػة شلػػػا ال ؽلكػػػن االلتػػػلاـ حبرمتهػػػا بلحػػػاظ ذلػػػك، فػػػكفم 
اجلواب عنو بأفم ىناؾ فرقاً بٌن الس رية باإلسالـ ذاتو وباألحكاـ اإلللامية الواجبػة أو اّرمػة، 

باحات أو ادلستحبات اليت قد متنح الفعػل أو وباألفعاؿ الواجبة أو اّرمة؛ وبٌن الس رية يف ادل
اليؾ عنواناً زلّرماً، قػد متنحػو عنوانػاً آخػر، شلػا ؽلكننػا فيػو االبتعػاد عػن عنػواف احلػراـ إىل العنػواف 
اآلخر من دوف أف نفقد ادلوضوع األساس.  فقد قامو الضرورة على تأكيد ادلوقػف ومواجهػة 

ة، بينسا تقتضػ  القواعػد الفقهيػة االبتعػاد عّسػا يوجػب الساخرين بالرفض احلاسم واجملا ة القوي
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ذلػػػك، لالنتقػػػاؿ إىل وسػػػيلة أخػػػرى متناسػػػبة مػػػع الكػػػروؼ اجلديػػػدة واألسػػػاليب ادلالئسػػػة إلثػػػارة 
 العاطفة بشكل معقوؿ.

ػػػم يثػػػًنوف  إفم ادلشػػػكلة يف حػػػديث الكثػػػًنين عػػػن احلكػػػم الشػػػرع  يف ىػػػذه األمػػػور، ىػػػ  إ م
حيػػث حرمػػة الضػرر مطلقػػاً، أو مػػن حيػػث حرمتػػو بانطبػػاؽ عنػػواف  القضػايا بعنوا ػػا الػػذا ، مػػن

التهلكػػة عليػػو، أو بادلناقشػػة يف ادلوضػػوع مػػن حيػػث صػػدؽ عنػػواف الضػػرر أو اخلطػػر أو مػػا إىل 
ذلك... وال يناقشونو من اجلوانب األخػرى الػيت تتصػل بالعنػاوين العاّمػة لل ػّ  اإلسػالم ، يف 

 وقف أو ذاؾ.نطاؽ مسألة ادلصلحة وادلفسدة يف ىذا ادل

 وأخيرا :
إنمنا نػدعو إىل دراسػة األسػاليب ادلثػًنة للعاطفػة، مػن حيػث تأثًنىػا علػى الذىنيػة اجلساىًنيػة 
االنفعاليػػػة تبعػػػاً لتطػػػّور وسػػػائل التعبػػػًن واإلثػػػارة، كسػػػا نػػػدعو إىل دراسػػػة ادلفػػػاىيم الػػػيت غلػػػب أف 

هسػػة تتصػػل بكبقػػاء الػػذكرى نؤّكػػدىا يف مضػػسوف الكلسػػات واألشػػعار وادلواقػػف.  ألفم القضػػية ادل
احلسػػينية حيّػػًة علػػى مػػدى الػػلمن يف عقػػل األّمػػة وضػػسًنىا وشػػعورىا وحركتهػػا يف احليػػاة؛ األمػػر 
الػػػذي غلعلنػػػا نواجػػػو ادلوضػػػوع مبسػػػؤولية إسػػػالميٍة واعيػػػٍة لكػػػّل مػػػا حولنػػػا ومػػػن حولنػػػا يف حركػػػة 

 التطّور، من دوف االبتعاد عن اخلّ  األصيل.
يػػػة ادلطػػػاؼ ػ علػػػى حيويػػػة الػػػدموع الواعيػػػة، وادلشػػػاعر ادلنفتحػػػة، وضلػػػّب أف نؤّكػػػد ػ يف  ا

والنػػػدبيات ادلوجهػػػػة؛ لتكػػػوف ذكػػػػرى احلسػػػٌن م سػػػػولًة بػػػدموعنا يف عناصػػػػرىا ادلأسػػػاوية احليّػػػػة، 
وشللوجة بدمائنا يف مواقع اإلحساس ومواقف الشػهادة، ومفتوحػًة علػى عقولنػا يف حركػة الفكػر 

ؿ عاشػػػػوراء، عػػػػن كػػػػّل جديػػػػد ي ػػػػين عقولنػػػػا ويفػػػػتح الباحػػػػث يف الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية، مػػػػن خػػػػال
 ادلستقبل لف ر جديد على خّ  اإلسالـ يف خّ  احلسٌن )ع(.
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 كستالء ين جديد

يف كّل سنة لنا ذكػرى مػع أجػواء عاشػوراء، ويف كػّل سػنة نسػتعيد يف وعينػا وحياتنػا كػربالء.  
ّمػػة، متػػّدىا وتُعطيهػػا مػػن لكػػن قيسػػة عاشػػوراء وكػػربالء الػػذكرى أفم ذلػػا لقػػاء يف كػػّل زمػػن مػػع األ

حيويتهػػػا، وتػػػدفعها إىل ادلواقػػػع ادلتقّدمػػػة يف مسػػػًنة احليػػػاة الكرؽلػػػة... فكنّػػػا نراىػػػا شاخصػػػًة يف 
السػػابق، ونراىػػا اآلف تتحػػّرؾ يف حياتنػػا لتسػػنح عطاءىػػا لكػػّل بػػالد العالػػػم اإلسػػالم  يف واقعهػػا 

 رافيػػة يف نطػػاؽ بلػػد معػػٌّن أو اجلديػػد، ومعانا ػػا اجلديػػدة.  فلػػم تعػػد كػػربالء متصػػلًة بقصػػة ج
دولػػة معّينػػة، بػػل راحػػو تتفاعػػل مػػع كػػّل أرض يعػػي  فيهػػا ادلسػػلم الصػػراع ضػػّد الكفػػر والكلػػم 
واالست الؿ واالستكبار، وبدت لنػا أكثػر مػن كػربالء، لنػا كػربالء ىنػا، ولنػا كػربالء يف العػراؽ، 

 كػػّل بلػػد يقػػف فيػػو اإلسػػالـ ولنػػا كػػربالء يف إيػػراف، ولنػػا كػػربالء يف أف انسػػتاف، ولنػػا كػػربالء يف
وادلسػلسوف ضػّد الكفػر.  ولػػم تعػد عاشػوراء ػ عاشػوراء احلسػٌن وعاشػوراء الشػهداء ػ رلػّردة يف 
ػػا  ّولػػو لتكػػوف منطلقػػاً يف كػػّل زمػػن، وكػػّل جيػػل تتسثّػػل فيهػػا اجملػػاالت الػػيت يقػػف  التػػاريخ، وإظلم

 العلة والكرامة يف سبيل الّلو.فيها اإلنساف ادلسلم يف كّل مرحلة من مراحل اجلهاد من أجل 

 عاشوراء في صميم الواقع:
ولكن عندما نتسّثل كربالء يف كّل أرض يتحّرؾ فيها اجلهاد، ويف كػّل زمػن ينطلػق فيػو خػّ  
اجلهػػاد؛ ال بُػػدم لنػػا مػػن أف نعػػي  ىػػذه الػػروح، وىػػذه القضػػية، وىػػذا التحػػّرؾ بعسػػق ادلعػػاا الػػيت 

 ليت عاشها أولئك الشهداء.عاشتها تلك األرض، وبعسق األىداؼ ا
ك  ال تصبح عاشوراء رلّرد زمػن يتحػّرؾ فيػو اجلهػاد، ال بُػدم أف يكػوف اجلهػاد الػذي ظلارسػو 
حب م فكر اإلماـ احلسٌن )ع(، حب م تطلعاتو ووعيو لدوره وإخالصو لربِّو، وحب م األىداؼ 

نا ويف حياتنا أجواء أولئػك الكبًنة اليت يستهدفها للحياة.  كذلك ال بُدم لنا أف نعي  يف أنفس
الشػػهداء الػػذي قػػاؿ اإلمػػاـ احلسػػٌن ػ عليػػو السػػالـ ػ فػػيهم: "واللّػػو مػػا رأيػػو أبػػّر وال أو  مػػن 

م يستأنسوف بادلنّية استئناس الطفل مبحالب أّمو".  أصحايب إ م
ال بُدم أف نعي  ىذه الروح ادل لصة لّلو سبحانو وتعاىل.  فكربالء ليس فيهػا شػ ء للػذات 

و للفئػػة، أو ل طػػار.  كػػربالء كّلهػػا للّػػو سػػبحانو وتعػػاىل.  القتػػاؿ كػػاف فيهػػا للّػػو، والسػػلم كػػاف أ
سػػبيل اللّػػو.  ذلػػذا إذا كنّػػا  هػػا يففيكانػػو فيهػػا للّػػو، والصػػالة كانػػو فيهػػا للّػػو، وكػػّل العالقػػات  

فكػػػػر نفّكػػػػر يف أي مرحلػػػػة ويف أّي رلػػػػاؿ مػػػػن رلاالتنػػػػا العسليػػػػة يف آفاقنػػػػا الضػػػػّيقة، كسػػػػا كنػػػػا ن
سػػابقاً... إذا كنّػػا نفكػػر أف يتعلّػػب كػػّل واحػػٍد منّػػا يف إطػػار معػػٌّن أو يف ش صػػيتو أو يف ذاتػػو، 
وأف يتعّقػػػد مػػػن أخيػػػو ادلػػػؤمن جملػػػّرد أنمػػػو ينتسػػػب إىل مػػػا ال ينتسػػػب إليػػػو؛ فػػػكفم عاشػػػوراء ترفضػػػنا 
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ا يكوف ل طار الذي نعػي  فيػو، وللػذا ت الػيت وترفض جهادنا الذي سوؼ ال يكوف لّلو، وإظلم
 طلتنق فيها.

ويف الكروؼ اليت تريد مّنا أف نعي  فيهػا اإلخػالص للّػو تعػاىل، علينػا أف ال نػيؾ للشػيطاف 
رلػػاالً ينفػػذ فيػػو إىل أفكارنػػا ومشػػاعرنا وعالقاتنػػا... فػػال نتحػػاور حػػوار الػػذين يعػػي  كػػّل واحػػد 

رحلة تصهرنا واعلنا أكثر منهم احلذر والتحفك من اآلخر.  إفم علينا أف نشعر بأفم ادلعركة وادل
وعيػػاً لػػدورنا ولسػػاحتنا، وأشػػّد إخالصػػاً يف عالقتنػػا باللّػػو سػػبحانو وتعػػاىل.  علينػػا أف نبػػدأ ىػػذا 
ادلوسػم الػذي تتفاعػػل فيػو الػذكرى مػػع الواقػع، والػذي تتفاعػػل فيػو دمػوع ادلكلػػومٌن عػا التػػاريخ 

تارؼلنػا اإلسػالم  ومػن دورنػا مع دموع ادلكلومٌن وادلقهورين يف حاضرنا يف مرحلػة جديػدة مػن 
اإلسالم .  وعندما نستحضر اآلف ذكرى اآلالـ اليت خّلفها االضطهاد، والكفر والط يػاف يف 
عاشوراء التاريخ، علينا أف نرتب   ػذه اآلالـ الػيت يعيشػها النّػاس ىنػا وىنػاؾ، ويف كػّل بلػد مػن 

 بلداف العالػم اإلسالم .
ت جديػػػدة، مسػػػتسدة مػػػن واقعنػػػا الػػػذي نعػػػي  فيػػػو.  إفم علينػػػا أف نشػػػحن عاشػػػوراء بػػػدالال

علينا أف نلّوف عاشوراء بلوف اللمن الذي ظلر فيو، بلوف قضػاياه ومضػسو ا... ويف طليعػة ذلػك 
قضػػية احلكػػم يف األّمػػة؛ ىػػذه القضػػية الػػيت غلػػب أف تُعتػػا القضػػّية األسػػاس، الػػيت يفػػيض علػػى 

وذلػك يف سػبيل أف يكػوف ذلػا احلكػم العػادؿ األّمة أف تتحّسل مسؤوليتها كاملػة غػًن منقوصػة، 
الذي يسًن على أسػاس كػالـ اللّػو، وعلػى أسػاس سػّنة اللّػو ورسػولو... أف يكػوف احلكػم قضػية 
األّمة كسا ىو طعامها وشػرا ا، بػدالً مػن أف يبقػى علػى اذلػام ، علػى أسػاس الفهػم والدرايػة، 

األّمػة يف مرحلتنػا ىػذه ىػ  ركػوب ال على أساس االنفعاؿ أو احلساس، فكفم أخطػر مػا تواجهػو 
 موجة االنفعاؿ واحلساس والعاطفة.

إفم العدو ؼلط  للفتنة بٌن ادلسلسٌن، وعندما نواجػو عػدواً ؼلطػ  للسػدى البعيػد، علينػا أف 
طلطػػػ  كسػػػا ؼلطػػػ ، وأف نفّكػػػر كسػػػا يفّكػػػر... إفم علينػػػا أف ال ننطلػػػق كسػػػا انطلقنػػػا يف فػػػيات 

ؿ، كسا إفم علينا، أيضاً، أف ال نتأثر بكّل أساليب الت ويف سابقة من وح  احلساس واالنفعا
 اليغيب... اليت يُراد منها أف  ـل األّمة يف كّل قضاياىا العاّمة.

عنػػدما نسػػتقبل عاشػػوراء، علينػػا أف نسػػتقبلها علػػى أسػػاس مػػا ضلسػػل مػػن مسػػؤولية اػػاه اللّػػو 
 العسػػػل عنػػػدما نعسػػػػل، ويف سػػػبحانو وتعػػػاىل، أف نعػػػي  التقػػػػوى يف الفكػػػر عنػػػدما نفكػػػػر، ويف

عالقاتنػػا وكػػّل أوضػػاعنا العاّمػػة... وأف نشػػعر، أيضػػاً، أف ال صػػفة لنػػا إالم أنمنػػا مسػػلسوف، وعلػػى 
أسػػػاس ىػػػذه الصػػػفة غلػػػب أف نتصػػػّرؼ يف أوضػػػاعنا وعالقاتنػػػا وحربنػػػا وسػػػلسنا... غلػػػب أف ال 

 ّلو ىناؾ.جالً إالم بعد أف نعلم ما ىو حكم الّلو ىنا، وما ىو حكم الضلّرؾ رِ 



 27 

دت عاشوراء أولئك الصفوة الطيبة على اسم الّلو، من خالؿ اإلماـ احلسٌن )ع(، لقد وحّ 
وعاشػػػػوراء ىػػػػذه قػػػػادرة أف توحػػػػدنا اآلف.  إفم السػػػػاحة  تػػػػاج إىل الوحػػػػدة اليػػػػـو كسػػػػا كانػػػػو 
  تاجها يف أّي مرحلة أخرى... الوحدة يف كّل رلاؿ، ال  ػاولوا أف تلعبػوا بادلصػًن كسػا يلعػب
األطفػػاؿ بػػالكرة.  اسػػحقوا كػػّل حساسػػياتكم وكػػّل عقػػدتكم وكػػّل أطػػركم؛ وليبقػػى ىنػػاؾ شػػ ء 
واحػػػد ىػػػو كلسػػػة اللّػػػو، ومصػػػًن األّمػػػة... ال تتالعبػػػوا مبصػػػًن األّمػػػة علػػػى أسػػػاس ىػػػذه األشػػػياء 

ػػػبي المػػػِذيَن يُػَقػػػػاتُِلوَف يف َسػػػِبيِلِو َصػػػػّفاً   الصػػػ ًنة الػػػيت رتلفػػػػوف عليهػػػا   َكػػػأَنػمُهم بُنيَػػػػاٌف ِإفم اللمػػػػَو ػلُِ
[ لكنم ادلهم أف نكوف بنياناً مرصوصاً يف النفوس قبػل أف نكػوف بنيانػاً 4{ ]الّصّف:ممْرُصوٌص 

 مرصوصاً على األرض.  إفم ادلهم أف تكوف نفوسنا مليئة بالّلو وحبّبو.
هػا يف ذكرى عاشوراء علينا أف نتطّلع إىل اإلماـ احلسػٌن )ع( يف تلػك األرض الػيت واجػو في

الضػػالؿ والط يػػاف بكػػّل قػػّوة، وواجػػو فيهػػا اآلالـ بكػػّل فػػرح روحػػ .  ىػػّوف علػػّ  مػػا نػػلؿ بنػػا إنمػػو 
ػػا قفػػوا وقفػػة اإلمػػاـ  ،بعػػٌن اللّػػو عنػػدما تتػػأدلوف، وعنػػدما ارحػػوف... ال تت ػػاذلوا وال  نػػوا، وإظلم

لػّ  مػا نػلؿ احلسٌن عندما أخذ دـ ولده الرضيع، وقاؿ، وىو يرفع وجهو إىل الّسػساء: "ىػّوف ع
ػػا يف سػػبيل العػػلة والكرامػػة  1بنػا إنمػػو بعػػٌن اللّػػو" لنقػػل مجيعػػاً: ىػػّوف مػػا ينػلؿ بنػػا مػػن كػػّل اآلالـ إ م

 والنصر يف مواجهة الكّفار.
إنمنا نريد أف نعي  يف ىذا البلد أعلاء كرماء.  نريد أف نعي  من موقع إنسانيتنا، من موقع 

سػاً نريػد احلريػة كسػا يريػد اآلخػروف ألنفسػهم احلريػة.  ذلػذا إسالمنا وحريتنا، مػن موقػع كوننػا أُنا
فعلينا أف نقوؿ: "ىّوف علّ  ما نلؿ بنا أنمو بعٌن الّلو"، ألفم الّلو يعلم أنمنا ال نسًن إالم من أجػل 

 رضاه، وال ش ء غًن رضاه يف الدنيا، ورضاه يف اآلخرة.

                                                           
 .45، ص:37، باب:45البحار، ج:  1
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 نًاذا إقاية عاشىزاء؟

 
)ع( أف نقيم عاشوراء يف كّل بلد ويف كّل جيب، ح  أصبحو  دلاذا أراد أئسة أىل البيو

قاعػػدة أساسػػية مػػن قواعػػد حركتنػػا اإلسػػالمية يف خػػّ  أىػػل البيػػو )ع(، حبيػػث لػػو ذىبػػو إىل 
 ؟ شرؽ األرض وغر ا لرأيو ذكرى عاشوراء تُقاـ وإف بشكل متنوّع

مػػػع اإلمػػػاـ احلسػػػٌن دلػػػاذا إصػػػرار أئسػػػة أىػػػل البيػػػو )ع( علػػػى اخلػػػّ  العاشػػػورائ  يف العالقػػػة 
)ع(؟ لقػػػػػد أرادوا لنػػػػػا ذلػػػػػك ألفم ىػػػػػذا اخلػػػػػّ  ىػػػػػو خػػػػػّ  الػػػػػرفض، الػػػػػرفض للوثنيػػػػػة ولالضلػػػػػراؼ 
ولل اىليػة وللكلػػم ولكػػّل الػػذين يسػتعبدوف وينهبػػوف النّػػاس، بكلسػػة واحػدة ولكػػّل أعػػداء اللّػػو، 

للّػػػو، ولكػػػّل ولكػػػّل ادلنػػػاىج الػػػيت تبتعػػػد عػػػن اللّػػػو.  وىػػػذا اخلػػػّ  ىػػػو خػػػّ  ادلػػػواالة لكػػػّل أوليػػػاء ا
ادلناىج اليت تنطلق من الّلو، وتتحّرؾ يف خّ  اللّػو الػذي انطلػق فيػو اإلسػالـ مػن خػالؿ رسػوؿ 
اللّػػػو )ص(، وانطلػػػق فيػػػو علػػػّ  بػػػن أيب طالػػػب )ع( واألئسػػػة مػػػن خاللػػػو.  علػػػى أفم ىػػػذا اخلػػػّ  

اس كّلهػػم: إفم ػلتػػاج إىل قػػّوة حركيػػٍة  ػػّل الثػػائرين عليػػو يف كػػّل جيػػٍل ويف كػػّل وقػػٍو، ليقػػوؿ للنّػػ
الػدماء الػػيت سػػالو يف كػػربالء ىػػ  سػػر ش صػيتكم الػػيت رّكػػلت القاعػػدة اإلسػػالمية ادلنطلقػػة يف 
خػػّ  اللّػػو ورسػػولو وأوليائػػو مػػن أئسػػة أىػػل البيػػو )ع(.  لػػذلك تػػذّكروا دمػػاء احلسػػٌن؛ لتتػػذّكروا 

كػػػّل   اإلسػػػالـ الػػػذي انطلػػػق احلسػػػٌن )ع( يف  ضػػػتو مػػػن أجػػػل التضػػػحية يف سػػػبيلو... تػػػذّكروا
الشهداء من األطفاؿ والرّضع، من الشباب والشيوخ، لتعرفػوا أفم التػلامهم اإلؽلػاا بأىػل البيػو 
ػػػا مثنػػو كػػػاف دـ احلسػػٌن )ع( ودـ أوالده وأنصػػػاره وأىػػل بيتػػػو، حبيػػػث  )ع( لػػػم يكػػػن رلانػػاً، وإظلم

قضػػية  تبقػػى ىػػذه الػػدماء النهػػر الػػذي يتػػدفق ويتف ػػر يف كػػّل مرحلػػة تشػػعروف  ػػا بػػأفم للحريػػة
 وللوحدة ضرورة يف صفوفكم.

لقد كاف أصحاب اإلماـ احلسٌن )ع( من عشائر تتوزّع على رلسل اجلليػرة العربيػة، وكػانوا ػ 
قبػل أف غلتسعػوا يف كػربالء ػ متفػرّقٌن حػ  يف خطػوطهم وانتسػاءا م السياسػية.  ولكػنم صػوت 

الواحػػػػػدة، فتوحػػػػػدوا  احلسػػػػػٌن )ع( ىػػػػػو الػػػػػذي دعػػػػػاىم وربطهػػػػػم باحلقيقػػػػػة الواحػػػػػدة وبالرسػػػػػالة
باحلسٌن، واجتسعوا على امسو حػ  بعػد أف جعلهػم )ع( يف حػّل مػن بيعتػو، لكػنمهم شػعروا أفم 
ػػػا الرسػػػالة الػػػيت يؤمنػػػوف  ػػػا مػػػن خػػػالؿ قيػػػادة اإلمػػػاـ  البيعػػػة ليسػػػو األمػػػر الػػػذي يػػػربطهم بػػػو إظلم

 احلسٌن، واخلّ  الذي يتحرّكوف فيو على أساس إمامتو.
ػػػم توحػػػدوا باحلسػػػ ٌن )ع(، وتوحػػػدت مػػػواقفهم ودمػػػاؤىم وكلسػػػا م، وتوحػػػد الصػػػدؽ يف إ م

عهدىم؛ ولذلك كاف اإلماـ احلسٌن )ع( عندما يسػتأذنو أّي شػ و مػن أصػحابو يتلػو ىػذه 
ُهم  ﴿اآلية:  ُهم مَّـن َقَضـى َنْحيَـُو َوِمـنـْ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيـِو َفِمـنـْ



 29 

ْيــِديال  مَّــن يَ  ُلوا تـَ [ كأنمػػو يريػػد أف يقػػوؿ ذلػػم: يػػا أصػػحايب إفم 23]األحػػلاب: ﴾نَتِ ــُر َوَمــا بَــدَّ
 وحدتكم ى  وحدة الصادقٌن مع الّلو يف عهدىم لو.

 ماذا طرح اإلماـ احلسٌن )ع( من شعارات يف كربالء:
ػػػا خرجػػػو لطلػػػب اإلصػػػالح يف أّمػػػة جػػػّدي أريػػػد أف آمػػػر بػػػادلعروؼ وأ ػػػى عػػػن ـ 1  "إظلم
 .1ادلنكر"
 .2"ال والّلو ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقّر لكم إقرار العبيد" ـ 2
لػة وىيهػات لػو ذلػك  ـ 3 ػلة والذِّ "أال وإفم الػدع  ابػن الػدع  قػد تػركين بػٌن اثنتػٌن: بػٌن السِّ

لة، أىب الّلو ورسولو وادلؤمنوف"  .3ىيهات منا الذِّ
 .4احلياة مع الكادلٌن إالم بَػَرما""وإّا ال أرى ادلوت إالم سعادة و  ـ 4

ػػا ليسػػو شػػعارات ادلرحلػػة الػػيت كػػاف يعػػي  فيهػػا، لتكػػوف  ىػػذه ىػػ  بعػػض شػػعاراتو، إالم أ م
ادلسألة رلػّرد مسػألة غارقػة يف التػاريخ؛ لكنمهػا شػعارات احليػاة كّلهػا، وشػعارات اإلسػالـ يف كػّل 

،و مسػػتوى احلػػاكم  علػػىمواقعػػو.  مػػن منّػػا ال يلسػػح اإلفسػػاد والفسػػاد السياسػػ   وحركػػة  اكػػـو
 احلكم؟

من مّنا ال يرى اإلفساد والفساد على مستوى االستكبار العادل ، واإلقليس  والػّ  يف كػّل 
 ما يريده االستكبار من مصادرة لقضايانا ادلصًنية على مستوى األّمة وعلى مستوى الوطن؟

لفرديػة واالجتساعيػػة يف داخػل الفػػرد إفسػاد األخػػالؽ اعلػى مػن منّػا ال غلػػد أفم الواقػع يعسػػل 
 ادلسلم واجملتسع واألّمة ادلسلسة، من خالؿ من يريدوف ادلتاجرة باألخالؽ.

من مّنا لػم يرفض الواقع الذي ييؾ فيو الكثًنوف من ادلسلسٌن عبادة الّلو، يف الوقػو الػذي 
ػػػداً رسػػػوؿ اللّػػػو"، دوف أف يصػػػّلوا ويصػػػوموا أو  يقولػػػوه فيػػػو: "أشػػػهد أف ال إلػػػو إالم اللّػػػو وأفم زلسم

ػم للسػائل واػرـو  م، ودوف أف يعسلوا على إخراج احلّق ادلعلػـو الػذي فرضػو ر ي ػلّ وا لبيو ر ِّ
 يف أمواذلم وشلتلكا م؟

يف العبػادة والصػدؽ واألمانػة  من مّنا ال يرفض ىذا الواقع الذي ترؾ فيػو ادلسػلسوف ادلعػروؼَ 
 أصوؿ األخالؽ اإلسالمية؟ والعّفة والوفاء وما إىل ذلك من

                                                           
 .2، رواية:329، ص:37، باب:44البحار، ج:  1
 .45، ص:37، باب:45البحار، ج:  2
 .14، رواية:83، ص:37، باب:45البحار، ج:  3
 .4، رواية:192، ص:26، باب:44البحار، ج:  4
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مػػػػن منّػػػػا ال يػػػػرفض علػػػػى مسػػػػتوى الواقػػػػع الفػػػػردي تعػػػػاط  اخلسػػػػور يف بيػػػػوت ادلسػػػػلسٌن ويف 
 دكاكينهم، كسا لو كانو شراباً عادياً كبقية ادلشروبات؟

من مّنا ال يرفض القسار الذي يتحػّرؾ بأسػاليبو البدائيػة وادلتطػورة، سػواء كػاف قسػار ادلقػاى  
 دلقاى  الكبًنة؟الص ًنة، أو قسار ا

مػػن منّػػا ال يػػرفض الكثػػًن مػػن مكػػاىر االضلػػراؼ يف حياتنػػا، والعالقػػات ادلسلّقػػة، والفػػ  الػػيت 
 تتحّرؾ على مستوى األفراد والعوائل واألحلاب والطوائف اإلسالمية وما إىل ذلك؟

إفم مثل تلك ادلشاكل قد تكوف أخطر من ادلشاكل اليت عاشها اإلماـ احلسٌن )ع(، وقػاؿ 
 يها: "خرجُو لطلب اإلصالح يف أّمة جّدي أريد أف آمر بادلعروؼ وأ ى عن ادلنكر".ف

ىػ  مشػكلة احلػاكم ادلنحػرؼ الػذي  )ع( كانو ادلشكلة السياسية يف زمػن اإلمػاـ احلسػٌن
ػلػػاوؿ إعطػػاء حكسػػو صػػورة اإلسػػالـ، دوف أف ؽلثّػػل يف عسقػػو حكػػم اإلسػػالـ.  أّمػػا يف واقعنػػا 

ـ الػػذين ينتسػػوف إىل اإلسػػالـ، ولكػػنمهم يرفضػػوف إعطػػاء حكسهػػم حػػ  احلاضػػر، فنلتقػػ  باحلّكػػا
صورة اإلسالـ يف الدوؿ اإلسالمية.  فاإلسالـ فيها يتسّثل غالباً يف مناسػبات األعيػاد والعطػل 
اإلسػالمية، أّمػا القػػوانٌن فهػ  قػوانٌن )الكفػػر( ومػا إىل ذلػك ومػػا يسػتحدثو النّػاس يف رلالسػػهم 

إنساف عن حكم اإلسالـ، ُوِصَف بأنمو متطّرؼ؛ وعالمػة تطرّفػو أنمػو يريػد النيابية.  وإذا  ّدث 
تطبيػػق الشػػريعة اإلسػػالمية والقػػوانٌن الشػػرعية.  ىػػذا متلمػػو وعالمػػة تلمتػػو أنمػػو ال يريػػد لنػػوادي 

 !القسار، وال حلانات اخلسور، وال ألماكن الب اء أف تأخذ حريتها
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 ين دزوس عاشىزاء

 

الػذكرى يف حياتنػا، حػ   ّولػو إىل  مػن الػلمن تقريبػاً، وضلػن ضليػا ىػذهمنذ أربعة عشػر قرنػاً 
عادٍة متأصلة مت ّذرة يف وجداننا الديين؛ ينشأ عليها الص ًن، ويهـر عليها الكبًن.  وما زالػو 
ػػػا صلػػػدىا  تتنػػامى وتتسػػػع يف كػػػّل سػػاحة يتحػػػّرؾ فيهػػػا اإلسػػالـ يف خػػػّ  أىػػػل البيػػو )ع(.  ورمبم

سػاحات الػيت ال تلتػػـل خػّ  أىػل البيػػو )ع( مػذىباً.  علػى أفم الطػػابع تتسثّػل حػ  يف بعػػض ال
الذي أخذتػو ىػذه الػذكرى يف تقاليػدنا ويف عاداتنػا ىػو طػابع احلػلف الػذي تسػيل معػو الػدموع، 

ا  يؽ فيو القلوب.  ورمبم

 الحزن القاتل في الحياة:
ة، ػلتػػاج إىل تسػػوي  وعنػػدما يعػػي  اإلنسػػاف احلػػلف علػػى قضػػية مػػّرت عليهػػا القػػروف ادلتقادمػػ

ىػػػذا احلػػػلف، ليكػػػوف عنصػػػراً فػػػاعالً يف حياتػػػو.  فسػػػا معػػػىن أف تبكػػػ  علػػػى مأسػػػاة حصػػػلو يف 
التػػاريخ ألنػػاس  ػػّبهم مػػن خػػالؿ عقيػػدتك وإؽلانػػك ووالئػػك، وأنػػو تعػػي  يف أكثػػر مػػن موقػػع 
مػػن مواقػػع حياتػػك آالمػػاً قػػد تكػػوف أقسػػى مػػن آالـ كػػربالء وفكائعهػػا، وقػػد تكػػوف وحشػػية مػػا 

ه الّناس الذين ترتب   م براب  العقيدة، والوالء، واإلنسانية يف الوقو احلاضر أشّد فكاعة يلقا
فتشػػعر أنمػػك تعػػي  الالمبػػاالة أمػػاـ حركػػة ادلأسػػاة يف احلاضػػر.  إفم ذلػػك يعػػين أفم حلنػػك علػػى 

ثػًن فيػك اإلماـ احلسٌن )ع( ليس حلناً إنسانياً رسالياً، ولكنمو حلف انفعا  جامد ال يتحّرؾ لي
حلناً شلاثالً يف كّل صورة شبيهة بصورة كربالء.  لذلك ال بُدم لنا أف نفّسر ىذا احللف ألنفسنا، 
ح  نوح  ذلا بأفم ىذا احللف ليس حلناً ذاتياً، بل ىػو حػلف ينفػتح علػى كػّل مواقػع ادلأسػاة يف 

علػػػى أسػػػاس  احليػػػاة عنػػػدما تتحػػػّرؾ ادلأسػػػاة يف سػػػاحاتنا مػػػن خػػػالؿ الػػػذين يضػػػطهدوف النّػػػاس
اإلسػػالـ، ويقتلػػػوف النّػػاس علػػػى أسػػاس التػػػلامهم باحلريػػة الػػػيت يُقػػّدمها اإلسػػػالـ، أو مػػن خػػػالؿ 

 التلامهم بالعدالة اليت ى  سر حركة اإلسالـ.
ضلػػػن ضلػػػّب اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع(؛ ضلبّػػػو وضلػػػّب أخػػػاه، وضلػػػّب أّمػػػو، وأبػػػاه، وجػػػّده، واألئسػػػة 

مػػػن جنػػػوده، لػػػيسأل األرض قسػػػطاً وعػػػدالً كسػػػا ادلعصػػػومٌن مػػػن ذريتػػػو، وننتكػػػر حفيػػػده لنكػػػوف 
ػػػم أحبّػػػوا اللّػػػو.  ضلبّػػػو  ملئػػو ظلسػػػاً وجػػػوراً... ضلبّػػػو ألنمػػػو أحػػػّب اللّػػػو، وضلػػػّب آؿ بيتػػػو مجيعػػػاً أل م
ػم جاىػدوا يف سػبيل اللّػو، وأعطػوا كػّل شػ ء ؽللكونػو للّػو؛  م محلوا رسالة اللّػو، وأل م وضلّبهم أل م

اً، ولػيس حػّب قرابػة، أو حػّب صػداقة، ولكنمػو حػّب يفرضػو علينػا من ىنا فحّبنا ذلػم لػيس ذاتيػ
 انتساؤنا إىل القاعدة اليت انطلق منها اإلماـ احلسٌن )ع( و ّرؾ يف اااىها.
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لقػػػػػد أراد اإلمػػػػػاـ احلسػػػػػٌن )ع( اإلصػػػػػػالح يف األّمػػػػػة، ال اإلصػػػػػالح يف العائلػػػػػة أو القريػػػػػػة.  
الػػوطن الػػذي يتػػأطر فيػػو اإلنسػػاف.  لقػػد اإلصػػالح علػػى مسػػتوى األّمػػة كّلهػػا ال علػػى مسػػتوى 

انطلػػق )ع( ليقػػوؿ لنػػا: فكػػروا يف قضػػايا أمػػتكم مػػن خػػالؿ اإلسػػالـ الػػذي محلػػو جػػّدي رسػػوؿ 
اللّػػػو )ص(، وأصػػػلحوا مػػػا فسػػػد فيهػػػا.  فّكػػػروا يف قضػػػايا األّمػػػة حػػػ  يكػػػوف كػػػّل واحػػػد مػػػنكم 

بية الػذات أو العائلػة أو مسلساً ػلسل ىّم اإلسالـ كّلو، وىػّم ادلسػلسٌن كّلهػم.  ال تعيشػوا عصػ
الػوطن أو عصػػبية القوميّػػة.  عيشػػوا رسػػالّية اإلسػػالـ يف كػػّل ادلسػػاحات اإلنسػػانية الػػيت ل سػػالـ 

 فيها قضية، وللرسالة فيها خّ ، ول نساف فيها انفتاح.
وعنػدما نفّكػر يف ح ػػم األّمػة، سػػينطلق تفكًننػا يف قضػػايانا الصػ ًنة علػػى أسػاس مقارنتهػػا 

ى.  فكذا ما أردنػا أف نتحػّدث عػن قضػية احلريػة ػ علػى سػبيل ادلثػاؿ ػ في ػب أف بالقضايا الكا 
نثًنىػػا علػػى أسػػاس عالقتهػػا بقضػػية احلريػػة يف العالػػػم اإلسػػالم  والعالػػػم بأسػػره، حبيػػث ال صلعػػل 
خػػّ  احلريػػة حركػػًة قػػد نػػربح فيهػػا شػػيئاً وؼلسػػر العالػػػم اإلسػػالم  مػػن خالذلػػا أشػػياء.  مبعػػىن أفم 

للتكامػػل مػػع العالػػػم اإلسػػالم  يف ىػػذا اجملػػاؿ، حػػ  نفهػػم دورنػػا متامػػاً كسػػا قػػاؿ  ىنػػاؾ ضػػرورة
رسوؿ الّلو )ص(: "مثل ادلؤمنٌن يف توادىم وترامحهم كسثػل اجلسػد إذا اشػتكى بعضػها تػداعى 

متاماً كسا ىو كّل عضػو يف جسػدؾ ال يطلػب الراحػة والشػفاء لنفسػو  1سائره بالسهر واحلسى"
بقية األعضاء.  فال ؽلكن ل نساف أف يعاجل يده إذا كػاف ادلػرض يػدب يف  إالم من خالؿ راحة 

أجػلاء جسػسو.  كّل أجلاء جسسو، كسا ال ؽلكػن أف يُعػاجل يػده بػدواٍء ينقلػب إىل داٍء يف مجيػع 
خػذ الػدواء ػ مػن التحّقػق مػن أفم ىػذا الػدواء لػن تنػتج عنػو مضػاعفات سػلبية أبل ال بُدم ػ حػٌن 

يف جسػػد اإلنسػػاف؛ وذلػػذا قػػد يػػذىب شػػ و مػػا إىل بعػػض األطبػػاء،  علػػى األجػػلاء األخػػرى
فيقولػوف لػو: إفم ىػذا الػػدواء يفيػد يف معاجلػة ادلػرض، ولكنمػػو يضػّر ادلعػدة، أو القلػب، أو جهػػازاً 
عصبياً، أو ما إىل ذلك... فال بُدم من البحث عن دواٍء يشف  ادلػرض وال ؼللػق أمراضػاً أخػرى 

نريػد أف نفّكػر يف قضػايا األّمػة؛ فػكفم علينػا أف نفّكػر حبػل ادلشػكلة  لبقية اجلسد.  ىكذا عندما
يف بلدنا أو يف إقليسنا أو يف أّي موقع يتسع ويضيق من مواقعنا، حبيػث ال يػنعكس سػلباً علػى 
قضايا األّمة.  وىذا ما نواجهو يف ادلرحلػة احلاضػرة يف أكثػر مػن قضػية مػن قضػايانا العاّمػة الػيت 

 .تتصل بواقعنا كّلو
لقػػد أصػػبحنا يف كػػّل بلػػٍد نفّكػػر حبػػّل دلشػػكلة، كسػػا لػػو كػػاف ىػػذا البلػػد منفصػػالً عػػن البلػػداف 
األخػرى.  نفّكػر ػ مػثاًل ػ حبػل مشػكلة لبنانيػة بعيػداً عػن مشػاكل العػرب أو مشػاكل ادلسػلسٌن  
ة كّلهػػم، أو نفّكػػر حبػػّل ادلشػػكلة العراقيػػة مػػثالً بعيػػداً عػػن ادلشػػكلة العربيػػة أو اإلسػػالمية ادلتصػػل

مبواقػػع االسػػتكبار العػػادل  لتلػػك ادلشػػاكل... وىػػذا َوْىػػم كبػػًن، إذ ال ؽلكػػن أف ُ ػػّل مشػػكلة يف 
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بلػػد وُتستأصػػل مػػن جػػذورىا، إالم إذا اسػػتطعنا ربطهػػا بادلشػػكلة األـ الػػيت تػػوزّع مشػػاكلها علػػى 
ٌن أف ادلواقػػع كّلهػػا، وإالم فقػػد يكػػوف مػػا يصػػّور لنػػا حػػاًل، قػػد يكػػوف رلػػّرد رػػدير.  ىنػػاؾ فػػرؽ بػػ

  ل ادلشكلة، وبٌن أف رّدرىا.  وىناؾ فرؽ بٌن أف ُتشف  ادلرض، وبٌن أف طلّدره.
قد يستيقك األلػم عند الشروع بعالجو، لكنمو سػوؼ يػاأ بعػد ذلػك، ذلػذا فػكفم مػا نػوّد قولػو 
يف مرحلتنا احلاضرة، ضرورة استيحاء كلسة اإلمػاـ احلسػٌن )ع( "خرجػو لطلػب اإلصػالح يف 

الواسػعة، وإىل "، إفم اإلماـ احلسػٌن )ع( كػاف ينكػر يف ثورتػو إىل السػاحة اإلسػالمية أّمة جّدي
ا كػوف يليػد َهػقْ عِ اخلّ  اإلسالم  ادلستد يف حياة ادلسلسٌن مجيعاً.  ذلذا فكفم معارضتو ليليد لػػم يُ 

ال  أمػر ىػذافػكف  اإلماـ احلسٌن )ع( كاف يعي  يف احل ػاز وبالتػا و خليفًة يعي  يف الشاـ.  
ؼلصػو، باعتبػار أنمػػو ال دخػل ألىػػل احل ػاز بأىػػل الشػاـ وعلػى كػػّل فريػق تػػدبًن أمػره ومشػػاكلو، 
أليس ىذا ىو ادلنطق الذي نعيشو اآلف يف أكثر من بلد إسالم ، حيػث يعتػا كػّل بلػد أفم لػو 

 قضاياه ومشاكلو اليت يريد حّلها ولو على حساب قضايا األّمة؟
إىل القضية من ىذا اجلانب، ولػم ينكر إىل يليػد باعتبػاره رلػّرد  اإلماـ احلسٌن )ع( لػم ينكر

ػػا نكػػر إىل  واٍؿ علػػى احل ػػاز ؽلكػػن أف يُعػػلؿ فُتحػػل ادلشػػكلة، وال باعتبػػاره واليػػاً علػػى الشػػاـ؛ إظلم
يليد كونو )خليفة ادلسلسٌن(، فسلوكو ينعكس سلبياً على السلوؾ اإلسالم  كلّػو، وطريقتػو يف 

كس سػػلباً علػػى كػػّل مواقػػع ادلسػػؤولية يف العالػػػم اإلسػػالم .  وعلػػى أسػػاس إدارة ادلسػػؤولية تػػنع
ذلػػك، فقػػد اعتػػا اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( مشػػكلة يليػػد مشػػكلة متػػسي األّمػػة كّلهػػا، ال فريقػػاً معينػػاً، 
ألنمػػو يف موقػػع حػػاكم واسػػع الصػػالحيات، يف الوقػػو الػػذي ال ؽللػػك فيػػو أيّػػة مػػؤىالٍت فكريػػٍة 

 غ لو أف يكوف يف ىذا ادلوقع.وأخالقيٍة وروحيٍة تسوّ 
وعلػػػى ىػػػذا األسػػػاس وجػػػد اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( أفم عليػػػو أف يطلػػػق الصػػػوت، ولػػػو ليسػػػسعو 

وأصػبح ىنػاؾ أمػٌر واقػع، كػلل يقػوؿ لاخػر: مػاذا  و،تػد خفبعض الّناس، فاألصػوات كانػو قػ
هػػػذا ؼلػػػّوؼ نفعػػػل وقػػػّوة الدولػػػة أقػػػوى مػػػن قػػػّوة األفػػػراد؟! وكػػػأفم علػػػيهم االستسػػػالـ للدولػػػة.  ف

صػػاحبو بانقطػػاع راتبػػو ػ إذا مػػا قػػاـ بعسػػل ضػػّد احلػػاكم ػ وذاؾ ؼلػػّوؼ صػػاحبو بتهديػػػم بيتػػو.  
وبذلك استطاع احلكم أف يستقطب الساحة كّلها من ادلؤيدين لو، ومن ادلعارضػٌن السػاكتٌن، 
ؾ ومن احليادين الذين "غللسوف على التل"... ذلذا فادلسػألة كانػو حباجػة لصػوٍت ينطلػق، ػلػرّ 

ويدّوي، لًنبك الساحة، ولي لق فيها ذىنية جديدة، ليشّ ع الػذين ال ؽللكػوف أيّػة إمكانيػاٍت 
م ال يروف أحداً يتحّدث أو يتكلم أو يثًن ادلسألة.  حلركة ش اعتهم، أل م

إفم حركػػة اإلمػػػاـ احلسػػػٌن لػػػػم تكػػػن حركػػػًة ضلػػػو الفػػػتح الكبػػػًن علػػػى مسػػػتوى الواقػػػع، ولكنمهػػػا  
لفػػتح الكبػػًن علػػى مسػػتوى الذىنيػػة اإلسػػالمية الػػيت يريػػد أف يطلقهػػا بااػػاه كانػػو حركػػًة ضلػػو ا

ػم أّمػة زلسمػد )ص(، وأفم  قضايا احلرية والعدالة، وادلػنهج اإلسػالم  القويػػم.  ذلػذا نػبههم إىل أ م
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ىناؾ فساداً يف األّمة، وأنمو )ع( انطلق لُيصػلح، وأفم علػيهم أف يتبعػوه... وىكػذا طػرح مسػألة 
بادلعروؼ والنه  عن ادلنكر على أساس أنمو ؽلّثل الرقابة االجتساعية اليت يتحّوؿ فيها كّل  األمر

مسػػػلم إىل "خفػػػًن"، فكػػػّل مػػػواطن يف اإلسػػػالـ ىػػػو حػػػارٌس للقػػػيم وللػػػنهج الشػػػرع  يف حيػػػاة 
 الّناس.

أجل، إفم كػّل مسػلم ىػو حػارٌس للقضػايا الكػاى الػيت ؽلكػن أف يتحػّرؾ ضػّدىا ىػذا الفريػق 
اؾ.  وىذا مػا ُيسػّسى بػاألمر بػادلعروؼ والنهػ  عػن ادلنكػر الػذي دعػا اللّػو سػبحانو وتعػاىل أو ذ

الّناس إليو، ليهيئوا من أنفسهم مجاعػًة قويػًة حب ػم احلاجػة، تػأمر بػادلعروؼ وتنهػى عػن ادلنكػر: 
َهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـِر وَ  َوْلَتُكن مِّـنُكْم أُمَّـٌة يَـْدُعوَن ِإلَـى اْلَرْيـِر َويَـْأُمُروَن بِـاْلَمْعُرو ِ  ﴿ ]آؿ  ﴾يـَنـْ

[ علػػػى أسػػػاس أفم سػػػالمة اجملتسػػػع ىػػػ  يف الػػػدعوة إىل ادلعػػػروؼ ومواجهػػػة ادلنكػػػر 144عسػػراف:
 الذي ؽلكن أف يساىم يف إسقاط حياة الّناس فكرياً وسياسياً وأمنياً واجتساعياً واقتصادياً.

فػتح عقػوؿ النّػاس علػى وعندما طرح اإلماـ احلسٌن )ع( ىػذه ادلسػألة، طرحهػا بفػرض أف ت
ىذه العناوين، وأف تفتح أرواحهم الّناس على  ّسس مثل ىذه األمور.  ولػػم يكػن يف أسػلوبو 
  1يتحّرؾ من موقع العنف؛ فقد خاطب الّناس قائاًل: "من قبلين بقبػوؿ احلػّق فاللّػو أوىل بػاحلّق"

؛ وال تسػػت رقوا يف ذا ، كأنمػػو يريػػد أف يقػػوؿ للنّػػاس: فكػػروا يف كلسػػا  ويف طروحػػا  ومػػواقف 
ولكػػػػن اسػػػػت رقوا يف اخلػػػػّ  الػػػػذي أطرحػػػػو علػػػػيكم، ويف الواقػػػػع الػػػػذي أنػػػػبهكم إىل كػػػػّل ث راتػػػػو 
ػػا يكػػوف رافضػػاً احلػػّق الػػذي جئػػُو بػػو، وانطلقػػو فيػػو  وسػػلبياتو.  ومػػن رّد علػػّ  ولػػػم يقبلػػين، فكظلم

اجػػع أو أف أسػػق  أو صػػابراً حػػ  يػػأ  الوقػػو الػػذي ينفػػتح النّػػاس فيػػو علػػى احلػػّق دوف أف أتر 
أتعقػػد، ولكنّػػين أتػػابع قػػوؿ كلسػػة احلػػّق اآلف وبعػػد اآلف.  ولػػذا فعنػػدما جػػاءت اجليػػوش لتقتػػل 
اإلمػػاـ احلسػػٌن ولتحاربػػػو، كػػاف يقػػف يف كػػػّل يػػـو لي طػػػب فػػيهم لُيسػػسعهم كلسػػػة احلػػّق حػػػ  

نمػو )ع( ؼُلرجهم من عصبيا م، في علهم يعيشوف التوافق واالنس اـ بػٌن الفكػر وادلسارسػة؛ أل
وجػػدىم كسػػا وصػػفهم الفػػرزدؽ: "قلػػو م معػػو وسػػيوفهم عليػػو" فحػػاوؿ أف غلعػػل السػػيوؼ يف 
اااه ميل قلو م، وحاوؿ أف يوفق بٌن حركتهم يف الواقع، وبٌن حركتهم يف العقػل ويف الفكػر.  

دما ألفم ىذه ى  مشكلة  أغلب الّناس الذين ػلّبوف الّلو، ولكػنمهم ػلبّػوف الشػيطاف معػو.  فعنػ
تنفػػػػتح مصػػػػاحلهم علػػػػى اخلػػػػّ  اآلخػػػػر، ػلتفكػػػػوف مبحبّػػػػتهم كعاطفػػػػٍة يف قلػػػػو م، ويتحرّكػػػػوف يف 

 خطوا م اربة الّلو ورسولو عسلياً على أساس أفم مصاحلهم تت و يف ذاؾ االااه.
لقػػد كػػاف اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( يعسػػل علػػى فػػتح القلػػوب، يف مػػا كانػػو قيػػادات يليػػد تعسػػل 

رأينػػا  ػػر بػػن ذي اجلوشػػن يقػػف أمػػاـ احلسػػٌن )ع( وقػػد فػػرغ احلسػػٌن  علػػى إغالقهػػا، ولػػذلك
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مبعىن أنمنػا  1)ع( من خطابو ليقوؿ لو: "ما ندري ما تقوؿ، ولكن أنلؿ على حكم بين عسك"
لسػػػنا مسػػػتعدين أف نسػػػسع أو نفكػػػر مبػػػا تقػػػػوؿ، ألفم مسػػػألتنا زلسػػػومٌة؛ فهػػػ  ليسػػػو مسػػػػألة 

لقضػػػية أف تكػػػوف مسػػػًنتنا حقػػػاً أو بػػػاطاًل، خػػػًناً أو قناعػػػٍة، ولكنمهػػػا مسػػػألة منفعػػػة.  وليسػػػو ا
شراً... بل القضية ى  أف نقبض يف مسًنتنا ىذا ادلاؿ أو ذاؾ، أو ضلصػل علػى ىػذا ادلوقػع أو 

 ذلك.
ولذلك فال بُدم من دراسة قضػايانا كّلهػا ال علػى ادلسػتوى احلاضػر، بػل علػى صػعيد احلاضػر 

.  2اـ احلسػػػٌن )ع(: "مػػػن رّد علػػػى ىػػػذا أصػػػا"وادلسػػػتقبل.  وىػػػو مػػػا نسػػػتوحيو مػػػن كلسػػػة اإلمػػػ
فلنقػل الكلسػػة ولًنفضػػها العالػػػم، فػال بُػػدم أف يػػأ  وقػػو ؽلكػن للنّػػاس أف يواجهػػوا فيػػو قضػػاياىم 
مػػن موقػػع متقػػّدـ.  ألفم احلاضػػر إذا ضػػاؽ عػػن قضػػاياكم، فػػكفم ادلسػػتقبل ؽلكػػن أف يفػػتح لكػػم 

ائسػاً مهسػا كانػو الصػعوبات، فػاحلّق كػاجلنٌن أكثر من ث رة فال بُدم إذف مػن قػوؿ كلسػة احلػّق د
متامػاً؛ فكسػا أفم اجلنػٌن لػن يسػتطيع بلػوغ تكاملػػو وظلػّوه إالم يف الشػهر التاسػع، كػذلك احلػّق قػػد 
ػلتاج إىل سنوات، وقد ػلتاج ألجياؿ.  ادلسألة، كّل ادلسألة، ى  أف نعسل على أساس أف ال 

وقّوتنا ويف كّل صرخات الدعوة إىل الّلو، والدعوة إىل  يفقد احلّق ظلّوه يف فكرنا وروحنا ووحدتنا
 احلّق.

وإذا مػػا أردنػػا عاشػػوراء إسػػالمية متحرّكػػة، في ػػب االنطػػالؽ علػػى أسػػاس أف تبقػػى عاشػػوراء 
لّلو ولرسػوؿ اللّػو )ص( ول سػالـ، وأف تبقػى عاشػوراء يف كػّل األجيػاؿ صػرخة احلريػة والعدالػة، 

س ليفرضػػػػوا علػػػيهم العبوديػػػة، أو الػػػذين يكلسػػػوف النّػػػػاس عنػػػدما ينطلػػػق الػػػذين يسػػػتعبدوف النّػػػا
 ليفرضوا عليهم الكلم.  فكفم ىذا ىو طريق عاشوراء.
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 في شسعية انثىزة وشسوطها ين

 خالل ثىزة اإلياو انحسين )ع(

عن سبب اإلصرار على استعادة ذكػرى اإلمػاـ احلسػٌن )ع( وأىػل بيتػو  قد يتساءؿ البعض
وكػػ  تكػػوف اإلجابػػة وافيػػة، ال بُػػدم أف نػػدرس ادلسػػألة علػػى ضػػوء وصػػحبو األبػػرار يف كػػّل عػػاـ؟ 

صػػفتنا اإلسػػالمية أواًل؛ فػػنحن مسػػلسوف تواجهنػػا يف احليػػاة ويف كػػّل جيػػل مػػن أجيالنػػا مشػػاكل 
و ػػػديات يف رلػػػاؿ احلريػػػة والكرامػػػة، فقػػػد نُبتلػػػى بالػػػذين يريػػػدوف فػػػرض العبوديػػػة علينػػػا، ومبػػػن 

عاّمػػة واخلاصػػة، وقػػد تواجهنػػا يف احليػػاة قضػػّية العدالػػة يف يريػػدوف فػػرض الػػذؿ علينػػا يف حياتنػػا ال
مسألة احلكم واحلاكم الذي يفرض علينا الكلم، يف ما ُيشرمع من قوانٌن، أو ما يتحػّرؾ بػو مػن 
مشػػاريع، أو مػػا ينشػػئو مػػن عالقػػات ويقيسػػو مػػن معاىػػدات و الفػػات مػػع مػػن يريػػدوف فػػرض 

 الفقر والت ّلف على أّمتنا.
ادلسػلسٌن قػد عاشػو مثػل ىػذه ادلشػاكل دوف شػك، ولكػنم الكػروؼ كانػو  إفم كػّل أجيػاؿ

رتلف بٌن جيل وآخر؛ فقد اد بعض األجياؿ نفسها يف حالة اختناؽ حبيث ال تستطيع أف 
تتػػنّفس بػػالثورة، وقػػد اػػد بعػػض األجيػػاؿ نفسػػها يف حالػػة حصػػار ال تسػػتطيع فيػػو أف تتحػػّرؾ 

 سعة من احلاؿ على أساس الِسعة يف ظروفها. حبريتها، وقد اد بعض األجياؿ نفسها يف
وىنػػػا نريػػػد أف نواجػػػو ادلسػػػألة ضلػػػن كسسػػػلسٌن، فسػػػا ىػػػو تكليفنػػػا الشػػػرع  أمػػػاـ مثػػػل ىػػػذه 

 القضايا؟
 ىل غلوز لنا أف نثور من أجل القضايا اليت تتصل بعلتنا؟

 ز لنا ذلك؟!ىل غلوز لنا أف نثور يف القضايا اليت تتسّثل مبسألة العدالة فينا أو أنمو ال غلو 
ػم عنػػدما  ػا يفّكػر بعػض النّػاس بػأفم علػى ادلسػلسٌن أف ال يُلقػوا بأيػديهم إىل التهلكػة، أل م رمبم
م يعّرضػػوف أنفسػػهم للتهلكػػة،  يثػػوروف يف وجػػو الكالػػػم القػػوي أو ادلسػػتكا الطػػاغ  اجلػػائر، فػػك م

ا يُفّكر آخروف بأفم الّلو 195البقرة:] ﴾َواَل تـُْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿والّلو يقوؿ:  [، ورمبم
ال يريػد للسسػػلم أف يكػػوف عبػػداً ل ػًنه، وال يريػػد لػػو أف يكػػوف ذلػيالً ألّي شػػ و، وال يريػػد لػػو 
أيضػػاً أف يقبػػل بػػالكلم وأفم عليػػو أف يواجػػو ىػػذه األمػػور بطريقػػة التحػػّدي وادلواجهػػة، حػػ  لػػو 

 ادلعركة! أّدى ذلك إىل أف يسق  جرػلاً أو صريعاً يف
 كيف نستطيع أف طلتار بٌن ىذين الرأيٌن؟

 وكيف نستطيع أف صلد األساس الشرع  ألّي من اخليارين؟
 وكيف نستطيع أف ضلّقق عنصر اإلثارة يف مواجهة مثل ىذه القضايا؟
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 ىناؾ طريقتاف تتكامالف يف ىذا اجملاؿ:
صػػػدرين اللػػػذين نأخػػػذ ىػػػ  أف نبحػػػث يف الكتػػػاب والسػػػّنة، باعتبارعلػػػا ادل الطريقـــة األولـــى:

ــــِديُكْم ِإلَــــى ﴿منهسػػػػا كػػػػّل أحكامنػػػػا الشػػػػرعية؛ لن ػػػػد أفم الكتػػػػاب الػػػػذي قػػػػاؿ:  َوالَ تـُْلُقــــوْا بِأَْي
[، فػػػنفهم مػػن ذلػػػك أفم 78]احلػػج: ﴾َجاِىـــُدوا ِفــي اللَّـــِو َحــهَّ ِجَهـــاِدهِ وَ ﴿وقػػاؿ:  ﴾التـَّْهُلَكــةِ 

ها احلاالت االنتحارية أو احلاالت الذاتيػة اجلهاد ال ؽلّثل حالة إلقاء النفس يف التهلكة اليت متثّل
الػػػيت ؼلشػػػى فيهػػػا اإلنسػػػاف اخلطػػػر علػػػى نفسػػػو، دوف أف تكػػػوف ىنػػػاؾ قضػػػية كبػػػًنة تقػػػف وراء 

 حركتو.
أّمػػا مسػػألة اجلهػػاد، فػػكفم اللّػػو اعتػػاه خطػػاً مػػن أجػػل إقامػػة العػػدؿ، ومػػن أجػػل  قيػػق احلريػػة 

 إالم لو.للّناس الذين ال يريد الّلو ذلم أف يكونوا عبيداً 
َولِلَّـِو ﴿ومن تأكيد العلّة والكرامة اليت يريدىا الّلو للسؤمنٌن، صلد أفم القرآف الكريػػم يقػوؿ:  

"إنَّ [، ويفسِّرىا اإلماـ جعفر الصادؽ )ع( فيقػوؿ: 8]ادلنافقوف: ﴾اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنينَ 
معىن ذلك أفم اإلنساف  1إليو أن يُذّل نفسو"الّلو فّوض إلى المؤمن أموره كّلها ولـم يفّوض 

لػػيس حػػراً يف أف يُػػذؿ نفسػػو، واللّػػو سػػبحانو وتعػػاىل يريػػد ل نسػػاف أف يكػػوف حػػراً مبعػػىن أف ال 
يرضػػخ لعبوديػػة ادلسػػتكاين، وذلػػذا قػػاؿ اللّػػو للسستضػػعفٌن الػػذين فّضػػلوا العبوديػػة علػػى مواجهػػة 

ُفِســـِهْم قَـــاُلوْا ِفـــيَم ُكنـــُتْم قَـــاُلوْا ُكنَّـــا ِإنَّ الَّـــِذيَن تـََوفَّـــاُىُم  ﴿ادلسػػػتكاين:  اْلَمآلِئَكـــُة لَـــاِلِمي أَنـْ
ََ َمـْأَواُىْم  َهـاِجُروْا ِفيَهـا فَُأْولَــِْ تـُ ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض قَـاْلَوْا أَلَـْم َتُكـْن َأْرُض اللّـِو َواِسـَعة  فـَ

ــــاءْت َمِ ــــيرا   ــــنَُّم َوَس ــــ ﴿  ،[97]النسػػػػاء: ﴾َجَه ــــا َلُك ــــِو َوَم ــــِييِل الّل ــــي َس ــــاتُِلوَن ِف ْم الَ تـَُق
يَـِة َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّسـاء َواْلوِلْـَداِن الَـِّذيَن يـَُقولُـوَن رَبَـّنَـا َأْخرِْجنَـا ِمـْن َىــِذِه اْلَقرْ 

 ََ ََ َولِّيا  َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدن  ﴿  ،[75]النسػاء: ﴾ َنِ يرا   ال َّاِلِم َأْىُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدن
ــِو وَ  ــِو َيِلــْد ِفــي اأَلْرِض ُمَراَ مــا  َكِثيــرا  َوَســَعة  َوَمــن َيْرــُرْج ِمــن بـَْيِت ــي َســِييِل الّل َمــن يـَُهــاِجْر ِف

ــِو وََكــاَن الّلــُو  َ  ــَع َأْجــُرُه َعلــى الّل َقــْد َوَق ــُو اْلَمــْوُت فـَ ــِو َوَرُســوِلِو ُْــمَّ يُْدرِْك ُفــورا  ُمَهــاِجرا  ِإَلــى الّل
إفم ادلسألة أفم ادلالئكة تقػوؿ للسستضػعفٌن الػذين فضػلوا أف يقعػوا  ،[144]النساء: ﴾رَِّحيما  

 و تأثًن الضعف فيستسلسوا للسستكاين إفم الّلو يقوؿ ذلم: إنمكم يف جهنم، ألنمكػم إف لػػم 
سعوف فيػػو تسػػتطيعوا مواجهػػة الكفػػر يف ىػػذا ادلكػػاف، علػػيكم أف ررجػػوا إىل مكػػاف آخػػر تسػػت 

اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلوِلْـَداِن الَ َيْسـَتِطيُعوَن ِحيلَـة  َوالَ يـَْهتَـُدوَن إالَّ  ﴿القّوة؛ 
ََ * َسـِييال   ُهْم وََكـاَن اللّـُو َعُفـّوا  َ ُفـورا   ػ  أمػرىم موقػوؼػػ  فَُأْولَــِْ  ﴾ َعَسـى اللّـُو َأن يـَْعُفـَو َعـنـْ

.  فالّلو ال يريد لنا البقاء يف حالة االسػتعباد إذا كنّػا نقػدر علػى مواجهػة [99-98]النساء : 
الكلػػػم والكفػػػر.  وىكػػػذا نسػػػتطيع أف نأخػػػذ مػػػن كػػػّل آيػػػات اجلهػػػاد، ومػػػن كػػػّل آيػػػات األمػػػر 
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بػػادلعروؼ والنهػػ  عػػن ادلنكػػر، ومػػن كػػّل آيػػات رفػػض الكػػادلٌن وعػػدـ الركػػوف إلػػيهم... شػػرعية 
 ، والتصدي لكّل قوى االستكبار واالستعباد والذؿ يف العالػم.التحّرؾ يف مواجهة الكالػم

..ُُثم قػػد ضلتػػاج إىل القػػدوة.  وقػػدوتنا يف احليػػاة ىػػ  رسػػوؿ اللّػػو )ص( يف مواجهػػة ادلشػػركٌن، 
حيػػػث نأخػػػذ منهػػػا ومػػػن آيػػػات اللّػػػو الػػػيت  رّكػػػو متحّدثػػػة عػػػن كػػػّل حػػػروب رسػػػوؿ اللّػػػو )ص( 

ِذَن لِلَّــِذيَن يـَُقــاتـَُلوَن بِــأَنَـُّهْم لُِلُمــوا َوِإنَّ اللَّــَو َعلَــى أُ  ﴿وانطلقػػو لُتشػػرّع القتػػاؿ للسسػػلسٌن: 
 [.39]احلّج: ﴾َنْ رِِىْم َلَقِديٌر 

 .  وإذا لػػػػػميػػػػوكم جػػػػائراً وظادلػػػػاً، فللسسػػػػلسٌن أف يثػػػػوروا علا يف اإلسػػػػالـ عنػػػػدما يكػػػػوف احلػػػػ
 أف يليلػػوه ينسػػحب احلػػاكم مػػن احلكػػم ولػػػم يستسػػلم للشػػرعية اإلسػػالمية فسػػن حػػّق ادلسػػلسٌن

بالقّوة ح  لو قتلوه.  وكّل فئة باغيػة  ػاوؿ أف تقػف مػع احلػاكم اجلػائر، بػالقّوة، ولػو  أمػرىم 
يػػيؾ للسسػػلسٌن احلػػّق يف  الػػذي ؽللػػك شػػرعية القػػرار أف يتػػدّخل، ألفم احلكػػم اجلػػائر عنػػدما ال

 ﴾ِإنَّـــا ِإلَْيــِو رَاِجعــونَ ِإنَّــا لِّلــِو وَ ﴿فسعػػىن ذلػػك، أف نرضػػخ لقػػوانٌن الكفػػر وضلػػن نقػػوؿ:  مواجهتػػو
 [.156]البقرة:

عنػػػدما تكػػػوف ادلسػػػػألة مسػػػألة احلكػػػػم اإلسػػػالم  والعدالػػػة يف ادلسػػػػلسٌن، وحػػػريتهم وعػػػػل م 
ومستقبلهم... فال حرية ألحد يف مقابل ذلك.  وقد يُثار موضوع مػا إذا كػاف احلػاكم مسػلساً 

للسسػػتكاين، وللكػػافرين وللط ػػاة،  ينطػػق بالشػػهادتٌن، ولكنمػػو ظالػػػم ويُعطػػ  الػػبالد اإلسػػالمية
ن الكػػػػافرين مػػػػن رقػػػػاب ادلسػػػػلسٌن، ويشػػػػرّع للسسػػػػلسٌن غػػػػًن شػػػػريعة اللّػػػػو... فهػػػػل غلػػػػوز وؽلّكػػػػ

 مواجهتو؟
ا يقوؿ البعض أنمو: ال غلوز لنا أف نقاتل ادلسػلسٌن.  ىػذا حػاكم مسػلم يشػهد أف ال إلػو  رمبم

َأِطيُعـوْا اللّـَو ﴿نا بكطاعة أو  األمػر يف قولػو تعػاىل: والقرآف يأمر  ،إالم الّلو وأفم زلسمداً رسوؿ الّلو
 [.59]النساء: ﴾َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ 

وىناؾ من يقوؿ: ال غلوز القتاؿ يف مػا بػٌن ادلسػلسٌن، حػ  لػو كانػو ادلسػألة مسػألة إقامػة 
ػػػػػد )ص(: " ذا التقـــــى المســـــلمان إالعػػػػػدؿ وىػػػػػدـ الكلػػػػػم؛ ويستشػػػػػهدوف بقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿ زلسم

بسيفهما على  ير سنة فالقاتل والمقتول في الّنار. فقيل يا رسول الّلو: ىذا القاتل، فمـا 
 .1"بال المقتول؟ قال: ألنَّو أراد قتال  

فػػػكفم مػػػن حػػػّق ادلسػػػلسٌن، يف أّي بلػػػد إسػػػالم  يتحػػػّرؾ فيػػػو احلػػػاكم  ومػػػن وجهػػػة إسػػػالمية،
 ، أف يقاتلوه.ليفرض سياسة الكفر والط ياف على ادلسلسٌن

 ولكن من أين نعرؼ شرعية ىذه الثورة داخل احلياة اإلسالمية؟
                                                           

 .14، رواية:21، ص:2، باب:97البحار، ج:  1
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إفم قتػػاؿ ادلسػػلسٌن لبعضػػهم الػػبعض ال غلػػوز يف القضػػايا اخلاصػػة، أو األوضػػاع ادلبنيػػة علػػى 
العصبية، أو علػى احللبيػة القائسػة علػى العصػبية أو علػى احلػاالت العشػائرية أو علػى اخلالقػات 

دما تتعلّػػػق ادلسػػألة بوجػػود فئػػػة تلتػػـل خػػّ  الكفػػر وتػػػدافع عنػػو وتعسػػل علػػػى اخلاصػػة... أّمػػا عنػػ
م؛ فػكفم لػوّ  األمػر أف يتػدخل لػيالحك مصػلحة ادلسػلسٌن يف الض   على ادلسػلسٌن يف حػريته

خالفتػػػػو بعػػػػدما حػػػػارب  غٌن أيػػػػاـادلسػػػػلسٌن البػػػػاضػػػػد ذلػػػػك، كسػػػػا تػػػػدخل اإلمػػػػاـ علػػػػّ  )ص( 
أجػػػػل أف غلعػػػػل كلسػػػػة العػػػػدؿ يف داخػػػػل احليػػػػاة  ادلشػػػػركٌن مػػػػع رسػػػػوؿ اللّػػػػو )ص(؛ وذلػػػػك مػػػػن

 اإلسالمية، وغلعل قضايا ادلسلسٌن مرتكلة على اخلّ  األصيل.
إفم ىنػػاؾ خطّػػاً يُػػراد منػػو حفػػك احليػػاة اإلسػػالمية.  وكسػػا ضلتػػاج إىل سػػًنة اإلمػػاـ علػػّ  )ع( 

يسػػػػوّغ الػػػػذي خػػػػاض ادلعركػػػػة داخػػػػل احليػػػػاة اإلسػػػػالمية، فكنمنػػػػا ضلتػػػػاج أيضػػػػاً لسػػػػًنتو )ع( وىػػػػو 
ة بوجــود الناصــر، ومــا لــوال حضــور الحاضــر، وقيــام الحّلــ اسػػتسراره يف اخلالفػػة إذ يقػػوؿ: "

م لـوم، أللقيـِ حيلهـا علـى  لـالم، وال سـغ  أخذ اهلل على العلماء أال يقاروا على ك ة
 اربها  ، ولسقيِ آخرىا بكأس أولها، وأللفيتم دنياكم ىذه أزىد عندي من عفطة عنـز 

ـ )ع( أف يتحّرؾ معهػم يف مواجهػة الواقػع الفاسػد، ولػوال أفم اللّػو فػرض علػى  .  ؽلكن ل ما1"
كػػّل العلسػػاء التحػػّرؾ، مػػن موقػػع علسهػػم باللّػػو، أف ال يقػػاّروا علػػى حالػػة مكلػػـو غلػػوع وُيسػػَلب 
، "أللقيػػو  ويُنهػػب ويُػػَذؿ... وعلػػى حالػػة ظالػػػم يتحػػّرؾ ألجػػل أف يفػػرض ذلػػك علػػى ادلكلػػـو

ُو آخرىا بكاس أّوذلا وأللفيُتم دنيػاكم ىػذه أىػوف عنػدي مػن عفطػة حبلها على غار ا ولسقي
 عنل".

لقد ثار اإلماـ احلسٌن وأعلن أفم األساس يف ثورتو ىو األمػر بػادلعروؼ والنهػ  عػن ادلنكػر، 
َهـْوَن َعـِن َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَرْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َويَـ  ﴿ فسعىن قولو تعاىل: نـْ

[ أفم مػن األمػر بػادلعروؼ أمػُر الكالػػم بػادلعروؼ، وأفم مػن النهػ  144]آؿ عسػراف: ﴾اْلُمنَكِر 
عن ادلنكر    الكالػم عن ادلنكر، وأفم من األمر بادلعروؼ مواجهة الكالػم، مواجهة التحدي، 

كلسػػػة، وقػػػد يكػػػوف وإجبػػػاره علػػػى ذلػػػك بػػػالثورة يف وجهػػػو ألفم األمػػػر بػػػادلعروؼ قػػػد يكػػػوف بال
 بادلوقف، وقد يكوف مبسارسة القّوة.

كسا أفم اإلمػاـ احلسػٌن )ع( أّكػد موقػع العػلّة عنػدما قػاؿ: "أال وإفم الػدعّ  ابػن الػدع  قػد 
تػػػركين بػػػٌن اثنتػػػٌن بػػػٌن السػػػّلة والذلػػػة وىيهػػػات لػػػو ذلػػػك، ىيهػػػات مػػػيّن الذلػػػة أىب اللّػػػو ورسػػػولو 

 .2ثر طاعة اللئاـ على مصارع الكراـ"وادلؤمنوف وجدود طهرت وح ور طابو أف نؤ 

                                                           
 والككمة: االستئثار؛ والسم ب: ىضم احلقوؽ. .242، ص:3، باب:1 ج البالغة، ج:  1
 .14، رواية:83، ص:37، باب:45البحار، ج:  2
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ادلعركػػة  ػػو عنػػواف األمػػر بػػادلعروؼ والنهػػ  عػػن ادلنكػػر وىػػ   لقػػد  ػػّرؾ اإلمػػاـ احلسػػٌن يف
أنمػو ال بُػدم أف يصػدـ الواقػع حػ  يسػتطيع  يػرىكػاف و  معركة خاسرة من الناحية العسكرية، لكنمػ

قػػع وصػػل إىل مرحلػػة اسػػيخى فيهػػا  ػػو أف يهػػلم قواعػػده لتتحػػّرؾ الثػػورات مػػن بعػػده، ألفم الوا
تػػػأثًن حكػػػم يليػػػد؛ ولػػػذلك انطلػػػق النّػػػاس وىػػػم ػلبّػػػوف احلسػػػٌن ليحػػػاربوه.  لقػػػد كػػػاف الوضػػػع 

ألف يسػػػتسر الكلػػم، حبيػػػث ػلػػػّرؾ النّػػاس كّلهػػػم يف مواجهػػػة كػػّل دعػػػوة للحػػػق؛  اإلسػػالم  مهيّػػػأً 
لكفػػػر للنّػػػاس باسػػػم وبػػػذلك يسػػػتطيع الت طػػػي  الكػػػافر يف داخػػػل احليػػػاة اإلسػػػالمية أف يقػػػّدـ ا

اإلسػالـ، ولػػذلك كػػاف احلسػٌن يشػػعر باحلاجػػة إىل صػدـ الواقػػع، ولػػذلك اسػتعد للسأسػػاة حػػ  
أنمػػو جلػػب نسػػاءه وأطفالػػو معػػو مػػن أجػػل أف متتػػد الثػػورة، وتتسػػع دائػػرة صػػداىا لتصػػل إىل كػػّل 

 الّناس.
سػػالمية ىنػػا ومػػن الضػػروري يف كػػّل  ػػّرؾ ويف كػػّل ثػػورة أف نتعػػّرؼ مػػا ىػػ  شػػرعية حركتنػػا اإل

 وىناؾ، ح  نواجو الّلو من موقع شرع  يف كّل ما عسلناه.
ػا ثػورة لتحريػك الواقػع  ذلذا: فحاجتنا يف كّل سنة أف نستعيد ثػورة احلسػٌن )ع(، باعتبػار أ م
اإلسالم  الفاسد ضّد احلاكم اجلػائر، ولػدرء الت طػي  الكػافر لعسػالء الكفػر يف داخػل احليػاة 

كػػّل األجيػػاؿ اإلسػػالمية القادمػػة: ىػػذا ىػػو اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع(، وىػػو اإلسػػالمية، حػػ  نقػػوؿ ل
سػػيِّد شػػباب أىػػل اجلنّػػة، وىػػو إمػػاـ مػػن أئسػػة ادلسػػلسٌن، ال يتحػػّرؾ إالم مػػن خػػالؿ اخلػػّ  الػػذي 

 رمسو الّلو.
نعم إفم احلسٌن )ع( ؽُلّثل لنا القدوة يف مسألة احلركة والثػورة، حػ  داخػل الواقػع اإلسػالم  

 فسد اإلسالـ وادلسلسٌن.يُ  و باااه فسادٍ  يتم الذي 
ية الثػورة يف وجػو ، شػرعاليت نستعيدىا كػل سػنةٌن )ع( إذاً نستطيع أف نأخذ من ثورة احلس

احلاكم الكالػم.  وإذا أجيل لنا أف نثػور يف وجػو احلػاكم الكالػػم وىػو مسػلم، في ػوز لنػا بطريػق 
نمػػػو إذا جػػػاز لػػػك أف تثػػػور بوجػػػو ادلسػػػلم أوىل أف نثػػػور يف وجػػػو احلػػػاكم الكالػػػػم وىػػػو كػػػافر.  أل

 فكيف بالكافر؟
نعػػػم عنػػػدما نريػػػد أف نػػػدرس ثػػػورة اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( علينػػػا أف نعػػػرؼ الكػػػروؼ الػػػيت كػػػاف 
يعػػي  فيهػػا احلسػػٌن )ع( مػػن حيػػث اإلمكانػػات وطبيعػػة اجلػػّو والوضػػع القػػائم، ونػػدرس ظروفنػػا 

ػػا تكػػوف مرحلتنػػا مرحلػػة اإلمػػاـ احلسػػٌن ) ػػا تكػػوف مرحلػػة أخػػرى.  لكػػنم ونقػػارف؛ فلرمبم ع(، ولرمبم
القضية ال بُدم أف ُتدرس دراسة دقيقة؛ فسن حيث ادلبػدأ: اإلسػالـ ال يريػد ل نسػاف ادلسػلم أف 
يسػػػػيخ  أمػػػػاـ الكلػػػػم وأف ؼلضػػػػع لػػػػو، مػػػػا داـ يسػػػػتطيع أف يتحػػػػّرؾ يف وجهػػػػو.  إفم األحكػػػػاـ 

صػػوموا... فكنمػػو قػػاؿ: جاىػػدوا.   الشػػرعية ال تت سػػد، فكسػػا قػػاؿ اللّػػو سػػبحانو وتعػػاىل: صػػلوا،
غايػػة األمػػر أفم لل هػػاد شػػروطاً، يف طبيعتػػو ويف حركتػػو وأوضػػاعو ويف كػػّل مواقعػػو كسػػا للصػػالة 
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وللصػػـو شػػروطها.  إنمنػػا نبحػػث عػػن ثػػائر متنحنػػا حركتػػو شػػرعيًة حلركتنػػا، وىػػذا مػػا ال صلػػده إالم 
ّ ؛ وعلى ىذا الطريق؛ ح  نرّكػل باحلسٌن )ع(، ويف أمثاؿ احلسٌن )ع(، فلنتحّرؾ يف ىذا اخل

 ادلسألة على أساس ثابو متٌن يف كّل اجملاالت العسلية.
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 انًىقف انحسيني في عاشىزاء

 
 إنَّ العهد كان مسؤوال :

مػػن اآليػػات القرآنيػػة الكرؽلػػة الػػيت كػػاف يرّددىػػا اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( يف يػػـو عاشػػوراء، كّلسػػا 
أىػػل بيتػػو وىػػو يسػػتأذنو للقتػػاؿ، كػػاف يتسثّػػل  ػػذه  اسػػتقبل صػػحابياً مػػن أصػػحابو أو فػػرداً مػػن

ُهم   ﴿اآلية:  ُهم مَّن َقَضـى َنْحيَـُو َوِمـنـْ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنـْ
ُلوا تـَْيِديال    ىػؤالء [، وكأنمو بػذلك كػاف يريػد أف يُقػارف بػٌن23]األحلاب: ﴾مَّن يَنَتِ ُر َوَما َبدَّ

الػػػذين ثبتػػػوا معػػػو وبػػػٌن أولئػػػك الػػػذين حػػػاربوه.  فالػػػذين حػػػاربوه كػػػانوا قػػػد عاىػػػدوه مػػػن خػػػالؿ 
رؤسػػػائهم وفعاليػػػا م، ومػػػن خػػػالؿ األفػػػراد الػػػذين بػػػايعوا مسػػػلم بػػػن عقيػػػل يف الكوفػػػة بامسػػػو، 
وعاىػػدوه علػػى أف ينصػػروه ويواجهػػوا احلكػػم الكالػػػم معػػو، وأف يكونػػوا اجلنػػود اجملنّػػدة يف موقفػػو 

ذلػػػػك احلكػػػػم الكالػػػػػم... ولكػػػػن عنػػػػدما خػػػػّوفهم الط ػػػػاة، واسػػػػتيقكو نقػػػػاط ضػػػػعفهم يف  مػػػػن
داخلهم ونقضوا عهد الّلو من بعد ميثاقو وأخذوا يقطعوف ما أمر الّلو بو أف يوَصل، ومشػوا يف 

ــن  ﴿خػػّ  الفسػػاد يف األرض، فانطبقػػو علػػيهم اآليػػة الكرؽلػػة:  ــَد اللَّــِو ِم الَّــِذيَن يَنُقُضــوَن َعْه
ََ ُىـــُم  بـَْعـــدِ  ِميثَاِقـــِو َويـَْقطَُعـــوَن َمـــا َأَمـــَر اللَّـــُو بِـــِو َأن يُوَصـــَل َويـُْفِســـُدوَن ِفـــي اأَلْرِض ُأولَــــِْ

[.  ألفم اللّػو )سػبحانو وتعػاىل( جعػل العهػد يف كػلِّ موقػع يُعاىػد فيػو 27]البقرة: ﴾اْلَراِسُرونَ 
هداً بٌن الّناس أنفسػهم، أو بػٌن إنساٌف إنساناً، سواء كاف عهداً بٌن القيادة والّناس، أو كاف ع

القػػادة أنفسػػهم.  فػػكفم ىػػذا العهػػد ؽلثّػػل عهػػد اللّػػو، ألفم اللّػػو أَمػػَر بػػأف يفػػ  النّػػاس بعهػػودىم يف 
[، وىكػػػذا أعطػػػى 34]اإلسػػػراء: ﴾َوَأْوفُـــوْا بِاْلَعْهـــِد ِإنَّ اْلَعْهـــَد َكـــاَن َمْســـُؤوال   ﴿قولػػػو تعػػػاىل: 

لى أساس أف ينصروا اإلماـ احلسػٌن )ع( وأللمػوا أنفسػهم ىؤالء العهد من أنفسهم أماـ الّلو ع
لوا ما أَمًر الّلو بو أف يوَصل، وىم أىل البيو الذين أذىب الّلو عنهم الرجس وطهرىم بأف يصِ 

 تطهًناً؛ وقد كاف احلسٌن )ع( ىو البقية الباقية من أىل البيو )ع( آنذاؾ.
سػػػدوا يف األرض، باعتبػػػار أفم كػػػّل فئػػػة لقػػػد انطلقػػػوا وقطعػػػوا مػػػا أمػػػر اللّػػػو بػػػو أف يوَصػػػل وأف

ُتساند ظادلاً وتُقاتل معو وتنضّم إليو، تكوف مػن فئػة ادلفسػدين يف األرض.  ألفم حكػم الكالػػم 
ؽلّثل حكم الفساد يف األرض، وأوضاع الكالػم متّثل أوضاع الفساد يف األرض.  واحلسٌن )ع( 

ٌن ادلعسػػػكرين؛ بػػػٌن معسػػػكر النّػػػار والكلػػػم يف ىنػػػا أراد أف يقػػػوؿ: أييهػػػا النّػػػاس قػػػارنوا ادلوقػػػف بػػػ
األرض، وبٌن ادلعسكر الذي انضّم إىل اإلماـ احلسػٌن )ع(.  وقػد  ػّدث اللّػو عػنهم يف كتابػو 

ََ اْلَحهُّ َكَمـْن ُىـَو َأْعَمـى ِإنََّمـا يـَتَـذَكَُّر  ﴿اجمليد، يف قولو:  ََ ِمن رَبِّ َأَفَمن يـَْعَلُم أَنََّما أُنِزَل ِإلَْي



 43 

َوالَّــِذيَن َيِ ــُلوَن َمــا َأَمــَر  *الَّــِذيَن يُوفُــوَن ِبَعْهــِد الّلــِو َوالَ يِنُقُضــوَن اْلِميثَــاَ   *وْا األَْلَيــاِب ُأْولُــ
 [.21ػ19]الرعد: ﴾الّلُو ِبِو َأن يُوَصَل َوَيْرَشْوَن رَبَـُّهْم َوَيَراُفوَن ُسوَء الِحَساِب 

 االلتزام بالحسين إماما :
سٌن )ع( تركيل ىذه القيسة اإلسػالمية مػن خػالؿ النّػاس الػذين وقفػوا احل وىكذا أراد اإلماـ

ػػػم عنػػػدما جػػػاء م ادلشػػػاكل وأراد مػػػنهم  معػػػو واتبعػػػوه وصػػػدقوا مػػػا عاىػػػدوا اللّػػػو عليػػػو؛ ذلػػػك أ م
اآلخروف ت يًن موقفهم رفضوا التبديل وأصّروا على البقاء مع اإلماـ احلسٌن )ع(، حػ  عنػدما 

من بيعتو، إذ قاؿ ذلم: "إّا قد أذنو لكم فانطلقوا مجيعاً يف حل  وقف احلسٌن )ع( لُيحلِّهم
ولكػػنمهم لػػػم ي ػػًّنوا  1ىػػذا الليػػل قػػد غشػػيكم فارػػذوه مجػػاًل" .لػػيس علػػيكم حػػرج مػػين وال ذمػػاـ

ولػم يبّدلوا بل قالوا: "ال نت لى عنك يػا ابػن رسػوؿ اللّػو حػ  لػو قُتلنػا وقطّعنػا وأحرقنػا"، ألنمنػا 
ؼ معػػك وااللتػػلاـ  طّػػك مػػن خػػالؿ كونػػك و  اللّػػو وابػػن وليّػػو، ومػػن خػػالؿ  ننطلػػق يف الوقػػو 

كونػك إمػػاـ ىػػذا الػدين وقائػػد ادلسػػلسٌن.  قػالوا لػػو: يػػا ابػػن رسػوؿ اللّػػو لقػػد التلمنػا باإلسػػالـ ػ 
ا القيادة اإلسالمية اليت رّكلىا رسػوؿ  بكّل أحكامو ومفاىيسو ػ والتلمنا بقيادتك على أساس أ م

وبقولػو: "احلسػن واحلسػٌن سػيدا شػباب أىػل  2قولو: "حسٌن مين وأنا من حسٌن"الّلو )ص( ب
.  فالتلمنػػا قيادتػػك ألفم رسػػوؿ اللّػػو أراد لنػػا أف 3اجلنّػػة، احلسػػن واحلسػػٌن إمامػػاف قامػػا أو قعػػدا"

 نلتـل قيادتك يف إمامتك.
مــا خرجــِ إنّــي لـــم أخــرج أِشــرا  وال بِطــرا  وال مفســدا  وال لالمــا ، وإنَّ : "وحػػٌن صػػرخوَ 

طبيعػة ثورتػك اإلصػالحية كو ػا تسػعى إلصػالح  وحػّددتَ  4"لطل  اإلصالح في أّمة جّدي
ما أفسده الكادلوف وادلنحرفوف من الواقع اإلسالم  الذي  ّرؾ يف أّمة رسوؿ اللّػو )ص(؛ سػرنا 
ن معك ألفم الّلو أراد مّنا أف ُنصلح أمور أّمتنا أيضاً، فلسػَو وحػدؾ ادلسػؤوؿ عػن ذلػك بػل ضلػ

أيضػػاً مسػػؤولوف عػػن دعػػم حركػػة اإلصػػالح وتقويتهػػا بػػاالنطالؽ معػػك تثبيتػػاً دلوقفػػك، ألفم كػػّل 
مسلم ومؤمن مسؤوؿ عن طلب اإلصالح يف أّمة رسوؿ الّلو )ص( ألفم رسوؿ اللّػو قػاؿ لألّمػة  

 .5كّلها: "كّلكم راٍع وكّلكم مسؤوؿ عن رعيتو"

 اإلصالح مسؤولية اللميع:

                                                           
ماـ: العهد. .2، رواية:393، ص:37، باب:44البحار، ج:  1  والذِّ
 .1، رواية:261، ص:22، باب:43البحار، ج:  2
 .54، رواية:291، ص:12، باب:43البحار، ج:  3
 .2، رواية:329:، ص37، باب:44البحار، ج:  4
 .36، رواية:39، ص:35، باب:72البحار، ج:  5
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ة رسوؿ الّلو ىو مسؤولية كّل فرد من أفراد ىذه األّمة، كػّل حبسػب دوره إفم اإلصالح يف أمّ 
وإمكاناتػػو يف كػػّل اجملػػاالت، لػػذا قػػالوا لػػو يػػا ابػػن رسػػوؿ اللّػػو لقػػد قلػػو: أريػػد أف آمػػر بػػادلعروؼ 
وأ ػػى عػػن ادلنكػػر، ألنمػػك رأيػػو ادلعػػروؼ، الػػذي يتسثّػػل يف طاعػػة اللّػػو يف كػػّل قضػػايا اإلنسػػاف 

النّػػػػاس ييكػػػػوف طاعػػػػة اللّػػػػو يف عبػػػػادا م ومعػػػػامال م.  ويف حػػػػر م رأيػػػػو أفم واحليػػػػاة يُػػػػيؾ، و 
قد عّم.   ػػ وىو كّل ما حّرمو الّلو، وأنكر أف يُػْفَعلػػ وسلسهم ويف كّل عالقا م.  ورأيو ادلنكر 

ف اّرمػػػػات ويلتلمػػػػوف الكػػػػادلٌن ويػػػػدعسوف ادلنحػػػػرفٌن، وال يرفعػػػػوف يف وجػػػػوىهم فالنّػػػػاس يرتكبػػػػو 
. لذلك قلو: أُريد أف آمر بادلعروؼ وأ ى عن ادلنكر.  وكّنا يا ابن رسوؿ الّلو معك، صوتاً..

ألفم اللّػػو محّػػل كػػّل مسػػلم مسػػؤولية أف يػػأمر بػػادلعروؼ وأف ينهػػى عػػن ادلنكػػر، وألفم رسػػوؿ اللّػػو 
ػم يف ىػذه احلػاؿ  )ص( حّذر ادلسلسٌن من ترؾ األمر بادلعروؼ والنهػ  عػن ادلنكػر وأنػذرىم أ م

يقعوف يف مصػػػائب كثػػًنة وباليػػػا عديػػدة، وقػػػاؿ يف مػػػا قػػاؿ: "لتػػػأمرّف بػػادلعروؼ ولتػػػنهن عػػػن سػػ
وأمػر رسػوؿ  1ادلنكر أو ليسػلطن اللّػو شػراركم علػى خيػاركم فيػدعو خيػاركم فػال ُيسػت اب ذلػم"

الّلو ىذا موّجو لل سيع، وذلذا فنحن مػأموروف بػأف نػأمر بػادلعروؼ وأف ننهػى عػن ادلنكػر، كسػا 
رسػػوؿ اللّػو مػػأمور بػػذلك.  مػأموروف بػػأف نػدعم الػػذين يػأمروف بػػادلعروؼ إذا كػػانوا  أنػو يػػا ابػن

يف موقػع القيػادة أو ادلسػؤولية وأف نثػػور معهػم علػى الكيلػم إذا ثػػاروا، وأف نكػوف معهػم يف خػػّ  
 .2العدؿ؛ وقد قلو: فسن قبلين بقبوؿ احلّق فالّلو أوىل باحلّق"

 االنقياد للحّه:
تقبلك لش صك، إذ قلو ذلػم: أييهػا النّػاس اقبلػوا احلػّق، فػكذا قبلػتم احلػّق  لػم تُرِد للّناس أف

ورأيػػتم أّا علػػى احلػػق فػػاقبلوا، وإذا قبلتسػػوا باسػػم احلػػّق فهػػذا مػػن مسػػؤولياتكم وواجبػػاتكم 
ػػا أنػػتم تقبلػػوف احلػػّق الػػذي ىػػو أمػػر اللّػػو )سػػبحانو وتعػػاىل( وصػػنعو "فسػػن قبلػػين  أمػػاـ اللّػػو.  إظلم

 فالّلو أوىل باحلّق"، إفم الّلو ىو الذي يكافئ من يقبل احلّق. بقبوؿ احلقّ 
لقد قاؿ اإلماـ احلسٌن )ع( ذلك ألنمو قيادة تريد للنّػاس أف ال تلتػـل بش صػها، بػل بػاحلّق 
الذي متثّلو يف ش صيتها ويف واقعها.  لقد قلو ذلك يا ابن رسوؿ الّلو وضلن معك فيو.  لقد 

و أليب عبػػد اللّػػو مبػػوقفهم، وإف لػػػم يتفوىػػوا  ػػا بألسػػنتهم.  قػػالوا يػػا قاذلػػا أصػػحاب أيب عبػػد اللّػػ
ابػػن رسػػوؿ اللّػػو لقػػد قبلنػػا بػػاحلّق، الػػذي رأينػػاؾ إمامػػو، لػػذا سػػنقبلك ألفم احلػػّق يت ّسػػد فيػػك 
والقيادة كذلك، وألفم رضػاؾ رضػى اللّػو وسػ طك سػ   اللّػو، وألنمػك ال تنحػرؼ عػن طريػق 

ديؾ وأبػػػوؾ وأخػػػوؾ، ألفم احلػػػّق عنػػػواف ش صػػػياتكم ودعػػػوتكم اللّػػػو كسػػػا لػػػػم ينحػػػرؼ عنػػػو جػػػ
 وحركتكم.
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 الثيات في موقع الحّه:
ىػذا مػا قػالوه لػو.  ولقػػد ثبتػوا علػى القػوؿ عنػدما جػػاء م كػّل التهاويػل، واّسعػو العسػػاكر 
الكثًنة يف وضع غًن متكافئ، وكانو مجاعة احلسٌن )ع( من سبعٌن إىل ثالمثائػة رجػل ػ علػى 

ألخبػػار ػ بينسػػا كانػػو مجاعػػة ابػػن زيػػاد أربعػػة آالؼ رجػػل علػػى أقػػل تقػػدير؛ وىنػػاؾ اخػػتالؼ ا
م كانوا ثالثٌن ألفاً، فلم يكن ىناؾ أّي نوع من أنواع التوازف بٌن ىػذه الفئػة  إحصاء يقوؿ: إ م
القليلػػة وتلػػك الفئػػة الكثػػًنة.  ووقفػػو مجاعػػة ابػػن زيػػاد تسػػتعرض قّو ػػا، وتعسػػل علػػى ىػػّل قػػّوة 

منٌن السائرين مع احلسٌن )ع(، ولكنمهم لػم يُفلحوا يف إسقاط علؽلتهم وبقيو ىذه أولئك ادلؤ 
القّلة ثابتًة يف مواقعها.  وبدأت تتحّرؾ يف اخلّ  اإلسالم  الذي انفتح على اللّػو فػانفتح علػى 
احلسػػػٌن مػػػن خػػػالؿ اللّػػػو؛ والػػػذي انفػػػتح علػػػى شػػػريعة اللّػػػو فػػػانفتح علػػػى الثػػػورة يف خػػػّ  ىػػػذه 

ىكػػذا وقفػػوا وكػػانوا يسػػتأذنوف احلسػػٌن )ع( يف القتػػاؿ.  وكػػاف احلسػػٌن يسػػتقبل كػػّل الشػػريعة، و 
ــوِ  ﴿ واحػػد مػػنهم  ػػذه اآليػػة: ــا َعاَىــُدوا اللَّــَو َعَلْي ــَن اْلُمــْؤِمِنيَن رَِجــاٌل َصــَدُقوا َم ــ ﴾ِم صػػدقوا  ـ

ُهم مَّــن َقَضـــى َنْحيَــوُ  ﴿ـــ  بالكلسػػة وبػػادلوقف الػػػذين ويشػػًن اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( إىل  ـــ ﴾َفِمــنـْ
ُهم مَّن يَنَتِ رُ ﴿ ػـاستشهدوا معو  َوَمـا ﴿ ــويشًن إىل الػذين يتحرّكػوف يف خػّ  الشػهادة  ـ ﴾َوِمنـْ
ُلوا تـَْيِديال    [.  وتلك ى  قصة اجملاىدين مع احلسٌن )ع(.23]األحلاب: ﴾َبدَّ

 ىػل ىنػاؾ عهػد بيننػا وبػٌن احلسػٌن علينا أف نتساءؿ: ىل ىناؾ عهد بيننا وبٌن الّلو أـ ال؟
 عا رسوؿ الّلو أـ ال؟ تلك ى  ادلسألة.

 اإلنسان المسلم وال فة اإلسالمية:
عنػدما نػدرس ادلسػػألة بصػفتنا مسػػلسٌن... سػن يب عػػن تلػك األسػػئلة بسػهولة، ال بالصػػفة 
العائلية أو اإلقليسية أو القومية أو غًن ذلك مػن الصػفات الطارئػة، ألفم الصػفة اإلسػالمية ىػ  

 قليسية والقومية للسسلسٌن.اليت  ّدد ادلواقف اإل
إفم العائلية والقومية واإلقليسية والوطنية رموز قد تتحّرؾ مع اإلنسػاف يف الػدنيا.  أّمػا يف يػـو 

ــــــنَـُهْم يـَْوَمِْــــــٍذ َواَل يـََتَســــــاءُلوَن  ﴿القيامػػػػػػة،  ــــــوِر َفــــــاَل أَنَســــــاَب بـَيـْ ــــــِ َذا نُِفــــــَر ِفــــــي ال ُّ  ﴾َف
 و ومن رسولو، وكتابو وشريعتو.[.  فُيسأؿ عن موقفو من ربِّ 141]ادلؤمنوف:

وىكػػػذا علينػػػا تأكيػػػد صػػػفتنا اإلسػػػالمية، الػػػيت غلػػػب أف  ػػػّدد صػػػفاتنا األخػػػرى علػػػى ضػػػوء 
 اإلسالـ.

 الشهادة التزام بالعهد:
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إفم قوؿ أشهد أف ال إلو إالم الّلو وأفم زلسمػداً رسػوؿ اللّػو معنػاه االلتػلاـ بعهػد اللّػو.  ألفم قػوؿ 
يعػين يػػا ربِّ إّا ألتػـل بوحػدانيتك يف األلوىيػػة وال ألتػـل ب ػػًنؾ، إذا  « اللّػػوأشػهد أف ال إلػو إالم »

ػػػداً رسػػػوؿ اللّػػػو»كػػػاف ذلػػػك يبعػػػدا عػػػن التلامػػػ  بػػػك.  وقػػػوؿ:  يعػػػين االلتػػػلاـ  «أشػػػهد أفم زلسم
مَّــْن ُيِطــِع  ﴿برسػػوؿ اللّػػو مػػن خػػالؿ الرسػػالة الػػيت محلهػػا مػػن اللّػػو، ألفم طاعتػػو مػػن طاعػػة اللّػػو؛ 

ىػو يف توحيػده وعػدـ  يف العقيػدةهػد اللّػو ـ عا، فػالتل [84]النساء: ﴾ُسوَل فـََقْد َأطَاَع الّلَو الرَّ 
ويف العبػػادة بعػػدـ إطاعػػة أّي سللػػوؽ أو  ؛غػػًنه اد بوجػػود إلػػوٍ عػػدـ االعتقػػو  ،الشػػرؾ بػػو يف شػػ ء

يف مػػا  ىػذا ىػػو االلتػلاـ برسػوؿ اللّػو، الػذي أرادنػا أف نطيعػو ..شػ ء إالم يف مػا يتفػق مػع طاعتػو
 يأمر.

عنػدما ضلتضػن احلسػٌن  )ع(،إذاً: ضلن يف عهٍد مع الّلو، ومع رسػولو، ويف عهػد مػع احلسػٌن
 .عن االلتلاـ  طّو وااللتلاـ بثورتو ، تعبًناً يف رلالس عاشوراء ،يف كّل سنة

 ولكن لنتساءؿ: ىل صدقنا الّلو عهده؟ أو نقضنا عهد الّلو؟
، عهػػد اللّػػو وان نقضػػىػػم شلمػػللعقيػػدة وللشػػريعة وللحيػػاة  إفم مػػن يلتلمػػوف ب ػػًن اإلسػػالـ خطّػػاً 

.  فػػااللتلاـ بأيّػػة شػػريعة أخػػرى ىػػو سلػػالف اللتلامنػػا ذاؾ.  وإفم ألفم اللّػػو أراد أف نلتػػـل بشػػريعتو
االلتلاـ بقيادة ال تعّا عن شريعة الّلو وأمػره ومنه ػو ىػو التػلاـ ب ػًن عهػد اللّػو.  وىكػذا عنػدما 

ف ضُلِسَن إليهم ونػرمحهم ونعػّلزىم وضلػيمهم، نكػوف شلػن يقطػع مػا أمػر اللّػو نس ء إىل من أراد أ
بػػػو أف يوصػػػػل؛ وعنػػػػدما طلػػػػذؿ العػػػػادلٌن، ونلتػػػـل جانػػػػب الكػػػػادلٌن بتسػػػػوي  ظلسهػػػػم، ومهامجػػػػة 
العادلٌن يف عدذلم؛ عندما طلذؿ الصادقٌن، ونّتبػع الكػاذبٌن، عنػدما نسػكو عػن احلػّق، وضلػن 

فػنحن طلػوف عهػد اللّػو.  عنػدما نكػوف مػع الػذين ينقضػوف عهػد  قادروف على أف نػتكّلم بػو...
ا نسوِّغ ذلم ظلسهم وفسادىم، ونكوف يف غًن خّ  عهد الّلو.  الّلو، إظلم

ىذا الػوع  دلسػألة أفم بيننػا وبػٌن اللّػو عهػداً؛ مػن األمػور الػيت ال بُػدم أف يعيشػها ادلػرء يف كػّل 
يت يتحػػػّرؾ فيهػػػا.  وقػػػد قػػػاؿ اللّػػػو سػػػبحانو وتعػػػاىل حياتػػػو اخلاصػػػة والعامػػػة، ويف كػػػّل اجملػػػاالت الػػػ

ــِدي  ﴿لليهػػود مػػن بػػين "إسػػرائيل"، عنػػدما أرادوا منػػو أف يعطػػيهم مػػا وعػػدىم بػػو:  ــوْا ِبَعْه َوَأْوُف
[.  إذ لػػيس مػػن ادلعقػػوؿ أف ألتػػـل بعهػػدي مػػع إنسػػاف لػػػم يلتػػـل 44]البقػػرة: ﴾ُأوِ  ِبَعْهــدُِكْم 
 بذاؾ العهد.

 عهد الّلو باللّنة:
 أعطانا الّلو العهد أف ندخل اجلّنة إذا سرنا يف الطريق احلّق.لقد 

ػا أرسػلو  ادلسألة ليسو مسألة متنيات ولكنمها مسألة مواقف.  والّلو عنػدما أرسػل رسػولو، إظلم
 من أجل أف ي ًّن العالػم، ومن أجل أف ي ًّن اإلنساف ليتحّرؾ من خالؿ احلّق، واخلًن والعدؿ.
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 الواقػػع؛ فعلينػػا أف نعسػػل مػػن أجػػل إربػػاؾ اخلطػػ  الػػيت تسػػعى ألف وإذا لػػػم نسػػتطع أف ن ػػًّن 
اآلخػػروف ظلسنػػا وعبوديتنػػا.  ألفم  ن، وأف نتػػابع السػػًن حػػ  ال ُيشػػرعِ تفػػرض علينػػا مػػا ال نريػػده

اجملتسع الذي يسيخ  أماـ قّوة األقويػاء، سػوؼ تسػحقو أقػداـ أولئػك األقويػاء.  ال يكفػ  أف 
  بػػػو واقعنػػا احلاضػػر، بػػػل غلػػب أف نعػػرؼ ىػػػل أفم ىػػذا الواقػػػع يكػػوف لػػدينا تػػػاريخ مشػػرؽ يػػرتب

 احلاضر يتحّرؾ يف خّ  ذلك التاريخ، أو ينحرؼ عنو؟
، وقػػد لُػػِدغنا يف كثػػًن مػػن ادلواقػػع أكثػػر مػػن مػػرّة، 1"إنَّ المــؤمن ال يلــد  مــن جحــٍر مــرتين"

يعػػة مػػا ومػػن جحػػور رتبػػئ فيهػػا العقػػارب، وطب ،فعلينػػا أف نعػػرؼ طبيعػػة مػػا ىنػػاؾ مػػن عقػػارب
 ىناؾ من غطاء ؽلكن أف ػل ب عّنا بعض األفاع  والعقارب.

                                                           
 .83، رواية:346، ص:14، باب:19البحار، ج:  1
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 كستالء دعىة ... وثىزة

 

 كيف نستطيع استيحاء ذكرى اإلماـ احلسٌن )ع( يف حركتنا اإلسالمية الصاعدة.
ىػػل ضلصػػر حضػػورىا فينػػا يف إطػػار األرلػػاد التارؼليػػة الػػيت تلىػػو  ػػا األمػػم والشػػعوب تأكيػػداً 

 عسيقة يف ادلاض ؟على كو ا ذات جذور 
أو ننطلق  ا، يف كّل مفردا ا الفكرية والروحيػة واحلركيػة، لنعػي  إػلاءا ػا ادلتنوعػة، كسػا لػو 

 كانو حدثاً مفتوحاً على احلاضر يف تطّلعاتو ادلستقبلية؟
 قيمة التارير في العيرة:

ل علػػػى أفم إفم اجلػػػواب عػػػن ىػػػذا السػػػؤاؿ ينطلػػػق مػػػن القاعػػػدة القرآنيػػػة اإلسػػػالمية الػػػيت ترّكػػػ
ادلاض  ىو مسػؤولية الػذين عاشػوه وصػنعوه، يف الػدوائر السػلبية واإلغلابيػة، وذلػك قولػو تعػاىل: 

ـا َكـانُوا يـَْعَملُـوَن  ﴿ ِْ َوَلُكـم مَّـا َكَسـْيُتْم َواَل ُتْسـأَُلوَن َعمَّ ِْ َلَها َما َكَسـَي ََ أُمٌَّة َقْد َخَل  ﴾تِْل
 [.134]البقرة:

لنػػا بػػادلعىن احلركػػ  للس ػػد، بػػل ىػػو رلػػد األبطػػاؿ الػػذين صػػنعوه.  فلػػيس اجملػػد التػػارؼل  رلػػداً 
 فنحن لػم نصنعو، وال عالقة لنا بو، ح  لو كّنا أبناء ىؤالء، ولن ضلصل على أّي ثواب عليو؛ 

 ﴾ْوفَـىَوَأن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن ِإالَّ َمـا َسـَعى * َوَأنَّ َسـْعَيُو َسـْوَ  يـُـَرف * ُْـمَّ ُيْلـَزاُه اْلَلـَزاء اأْلَ ﴿
 [.41ػ39]الن م:

اة الػػيت تفػػتح احلػػدث علػػى الفكػػرة، وترصػػد إفم قيسػػة التػػاريخ ػ يف اإلسػػالـ ػ ىػػ  قيسػػة العِػػ
ػػػا  الثوابػػػو الػػػيت ال رضػػػع يف خصوصػػػيا ا للفػػػية اللمنيػػػة، بػػػل تشػػػسل كػػػّل خطػػػوط الػػػلمن أل م

يف مسػػتوى  خصوصػػيات احليػػاة كّلهػػا وىػػذا مػػا غلعلنػػا نػػرتب  بالش صػػيات اإلسػػالمية القياديػػة
النّن )ص( واألئسة )ع(، ألفم حركتها ليسو حركػة اللحكػة الػيت عاشػو فيهػا، بػل ىػ  حركػة 
الرسالة ادلت ّسػدة يف خطوا ػا الفكريػة والروحيػة والعسليػة.  فػنحن نػرى أفم قػوؿ ادلعصػـو وفعلػو 

فيػو.  و ػذا   وتقريره، ؽلّثل اخلّ  الشرع  الذي يؤكد لنا شرعية اخلّ  الػذي ينطلػق منػو ويتحػّرؾ
كانػػػو الرسػػػالة حركػػػًة يف وعػػػ  الرسػػػوؿ ويف سػػػلوكو، كسػػػا كانػػػو انفتاحػػػاً علػػػى اآلفػػػاؽ العاّمػػػة 

 واخلاصة يف ذىنية اإلماـ وكلساتو وخطواتو.
 األبعاد الرسالية لثورة اإلمام الحسين )ع(:

ويف ضػػػوء ذلػػػك، لػػػػم تكػػػن حركػػػة اإلمػػػػاـ احلسػػػٌن رلػػػرد حركػػػٍة سياسػػػيٍة، بػػػادلعىن التقليػػػػدي 
كلسة بل ى  حركًة إسالميٌة يف معىن اإلسالـ يف الثػورة، حبيػث نلتقػ  فيهػا باألبعػاد الرسػالية لل
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يف خطوطهػػا التفصػػيلية الػػيت  ػػّدد لنػػا شػػرعية الػػنهج الثػػوري ادلتحػػّرؾ يف نطػػاؽ التضػػحية حػػ  
االستشػػػػهاد، ويف طبيعػػػػة الكػػػػروؼ ادلوضػػػػوعية ايطػػػػة باحلػػػػدث الكبػػػػًن يف تلػػػػك ادلرحلػػػػة، ويف 

ادلساثلػػة ذلػػا يف ادلراحػػل األخػػرى؛ األمػػر الػػذي غلعلهػػا حالػػًة تطبيقيػػة لل ػػّ  اإلسػػالم   الكػػروؼ
النكػػػري يف الصػػػػراعات الداخليػػػػة الػػػيت يعيشػػػػها الواقػػػػع اإلسػػػػالم  بػػػٌن خػػػػّ  االسػػػػتقامة وخػػػػّ  

 االضلراؼ، يف ادلوقع القيادي الشرع  أو يف ادلوقع ادلتسّرد على الشرعية.
تسّرد على الذؿ من موقع إحساسو الذا  بالكرامة، أو التلامػو فلم يكن احلسٌن )ع( ثائراً ي

العػػائل  بػػالعلّة؛ ولػػػم يكػػن إنسػػاناً متسػػّرداً علػػى الواقػػع يف ادلػػلاج التسػػّردي الػػذي يػػرفض األوضػػاع 
اخلاصػػػة الػػػيت ال تنسػػػ م مػػػع ملاجػػػو، كػػػبعض الثػػػائرين أو ادلتسػػػّردين الػػػذين ينطلقػػػوف يف ثػػػور م 

عامة ال متلك أّي  ج يف اخلطوط التفصيلية للسلوؾ العسل  يف ىذا ومتّردىم من حالة انفعاؿ 
لى خّ  "األمر بادلعروؼ والنه  عن ادلنكر" الذي ع ،االااه.  بل كاف مسلساً يف ثورتو ومتّرده

 يفرض على ادلسلم الثورة على واقع االضلراؼ من أجل أف ي ًنه ضلو واقع االستقامة.
 عسليػػة مقارنػػة بػػٌن ظػػروؼ ادلرحلػػة الػػيت عاشػػها اإلمػػاـ وىػػذا مػػا يفػػرض علينػػا أف نػػدخل يف

احلسػػٌن؛ وظػػروؼ ادلرحلػػة الػػيت نعيشػػها، يف طبيعتهػػا، ويف مفردا ػػا، ويف خطوطهػػا ادلسػػتقبلية، 
ويف  ػػديا ا الفكريػػة والعسليػػة... لنتعػػّرؼ مػػن خػػالؿ ذلػػك علػػى معػػىن الشػػرعية يف حركتنػػا يف 

الكلسة األوىل اليت بدأ  ا اإلماـ احلسٌن حركتو يف الكروؼ ادلساثلة.  وىذا ىو ما نالحكو يف 
 ما يتحّدث بو الرواة من سًنتو أنمو خطب يف أصحابو فقاؿ:

أيُّهــا الّنــاس إنَّ رســول الّلــو )م( قــال: مــن رأف مــنكم ســلطانا  جــائرا  مســتحال  لحــرم "
ـم والعـدوان... فلـم الّلو، ناكثا  بعهده، مرالفا  لسّنة رسول الّلو، يعمل في عياد الّلو باإلْـ
 يغّير ما عليو بقول وال بفعل، كان حّقا  على الّلو أن يدخلو مدخلو.

وقد علمتم أنَّ ىؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وألهروا 
 .1"الفساد وعطلوا الحدود واستأْروا بالفيء وأحلوا حرام الّلو وحّرموا حاللو

 :الثورة بداية التغيير
ػػا الثػػورة علػػى السػػلطاف اجلػػائر، ادلسػػتحِ  ل حلرمػػات اللّػػو يف عبػػاده، والػػذي ال يػػرى ألحػػد إ م

حرمػػًة أمػػاـ ط يانػػو واسػػتبداده، الناكػػث لعهػػده فػػال يُعاىػػد أحػػداً إالم ليػػنقض عهػػده معػػو علػػى 
أسػػاس انتهػػاز الفػػرص الػػيت يسػػتفيد منهػػا دلصػػاحلو، لينتقػػل بعػػد ذلػػك إىل فػػرص أخػػرى دلصػػا  

عيػػداً عػػن أخالقيػػة اإلنسػاف الػػذي ػلػػـي كلستػػو ويلتػـل بعهػػده.  ألفم االلتػػلاـ بالعهػػد ال أخػرى، ب
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ينسػػ م مػػػع خططػػػو الذاتيػػػة وأطساعػػػو ادلاديػػػة وشػػهواتو ال ريليػػػة... األمػػػر الػػػذي غلعػػػل إسػػػالمو 
 شكالً كالمياً ال يقيب من الصدؽ يف االلتلاـ وال يف االستقامة يف خّ  السًن.

و باإلثػػػم والعػػدواف، ىػػو الّرجػػل اآلثػػػم يف تعاملػػو مػػع النّػػاس، العػػدواا يف العامػػل يف عبػػاد اللّػػ
تصرفاتو معهم.  ألنمو ال يعي  مسؤولية احلكم على أساس العدؿ، وال ػلـي النّػاس يف عالقتػو 

  م على أساس ادلسؤولية، فهو الوح  يف صورة اإلنساف.
عليو، لت يًنه واستبدالو بكنساف آخر من ىذا ىو اإلنساف الذي غلب أف تقـو األّمة بالثورة 

خػػػالؿ الكلسػػػة الثػػػائرة وادلوقػػػف القػػػوّي احلاسػػػم.  فػػػال عػػػذر للقػػػادرين علػػػى عسليػػػة الت يػػػًن، أف 
 يبتعدوا عن ساحة الصراع ضّده، والثورة عليو، وال رلاؿ للحياد بينو وبٌن احلاكم العادؿ.

ري مػػن خػػّ  الثػػورة.  أّمػػا وىكػػذا كػػاف احلسػػٌن يتحػػّدث عػػن اخلػػّ  العػػريض لل انػػب الفكػػ
اجلانب التطبيق  يف ساحة الواقع، فهو فريق احلكم الذي عاش يف عصره.  فهؤالء النّػاس، يف 
صورة احلاكم وأتباعػو، ىػم الػذين تركػوا طاعػة الػرمحن وللمػوا طاعػة الشػيطاف، فابتعػدوا عػن اللّػو 

ّدلوا الشػػريعة يف   هػػم سػػبحانو يف حيػػا م واقيبػػوا مػػن الشػػيطاف يف ذىنيػػا م وخطػػوا م، وبػػ
 وطريقتهم؛ فكذا باحلالؿ يتحّوؿ إىل حراـ عندىم، وإذا باحلراـ ينقلب حالالً يف سلوكهم.

ُُثم كاف من أمرىم أف استأثروا بثػروة األّمػة فحّولوىػا إىل ثػروة ش صػية، وعطّلػوا احلػدود الػيت 
 س واحلياة والدِّين كّلو.أراد الّلو للعباد أف يقفوا عندىا وال يت اوزوىا، فأضاعوا الّنا

 وال بُدم للحسٌن أف ي ًّن بقولو وبفعلو.
وكانو الثورة االستشػهادية ىػ  بدايػة الت يػًن مػن أجػل أف تطلػق الصػرخة ادلدويّػة، ادلضػّرجة 
بالدماء، ادلنفتحة على كّل احلّق والعدؿ والعلّة والكرامة واإلنساف واحلياة يف حركة احلاضر ضلػو 

 ادلستقبل.
صػورة التحػّدي احلسػيين يف مواجهػػة الواقػع ادلنحػرؼ يف داخػل الواقػع اإلسػػالم ،  تلػك ىػ 

ألفم احلركة كانو حركة داخلية يف ما يعانيو الوضع اإلسالم  العاـ لألّمة على مستوى احلكم 
 واحلاكم.

 فساذا عن مرحلتنا يف ظروفنا ادلعاصرة؟
ذي يطبق على الواقع اإلسالم  كلّػو، يف إنمنا نواجو التحّدي الكبًن يف االستكبار العادل  ال

ثقافتو وسياستو واقتصاده وحربو وسلسو... من خالؿ إطباقو علػى الواقػع اإلنسػاا كلّػو.  كسػا 
نواجػػو التحػػّدي اآلخػػر يف االضلػػراؼ الػػداخل  يف احلكػػم الػػذي ال ينطلػػق مػػن العػػدؿ يف حركتػػو 

طبيعتػػػو ويف نتائ ػػػو السػػػلبية علػػػى اػػػاه اكػػػومٌن؛ األمػػػر الػػػذي غلعػػػل الواقػػػع أكثػػػر خطػػػورة يف 
مسػًنتنا كّلهػا، ومػن الواقػع الػذي عاشػو اإلمػاـ احلسػٌن يف مرحلتػو، فقػد كػاف احلكػم يف عصػره 
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غلعل اإلسالـ شعاراً لو، ولكنمو كاف ينحرؼ عنو يف خّ  السًن و ج احلركة، فهل نستطيع أف 
يف وعػػ   ،تنّكػػر حلركػػة الت يػػًنخػػّ  الثػػورة يف ذىنيػػة ادلسػػلم الثػػائر؟ وىػػل ظللػػك أف ننبتعػػد عػػن 

 الواقع العسل  لروحية الت يًن؟
ال بُدم أف يكوف كّل واحد مّنا مشػروع ثػائر يف اخلػّ  واحلركػة وادلعانػاة.  أّمػا حركيػة الثػورة يف 
الفعػل، وشػػرعية الت يػػًن يف الػػنهج؛ فقػػد ضلتػػاج فيهػػا إىل رصػػد ظػػروؼ الواقػػع العسلػػ  مػػن حيػػث 

ج، لػػن ط  مػػن موقػػع الدراسػػة الدقيقػػة احليّػػة ولنعػػرؼ كيػػف نواجػػو القػػدرة واإلمكانػػات والنتػػائ
التحػػػّدي يف الفعػػػل ورّد الفعػػػل، وكيػػػف تنتصػػػر القضػػػية فينػػػا، أو  يػػػئ الكػػػروؼ لتقريػػػب موعػػػد 

 النصر، أو لتحريك خطواتو يف اااه ادلستقبل.
لػػػيس مػػػن الضػػػروري أف يكػػػوف األسػػػلوب احلسػػػيين يف الشػػػكل ادلأسػػػاوي االستشػػػهادي ىػػػو 

نا.  ألفم من ادلسكن أف يكوف ذلذا األسلوب ظرفو اخلاص الذي فرضتو حركػة األحػداث أسلوب
يف تلك ادلرحلة، شلا قد ال تتوفر فيو خصائو الكروؼ الػيت تعيشػها مرحلتنػا احلاضػرة.  ولكػن 
ال بُدم أف تكوف الروحية احلسينية ى  اليت متّثل معىن روحيتنا، فقد واجو اإلماـ احلسٌن ادلوقف 

أسػػاس االسػػتسرار فيػػو وعػػدـ الياجػػع عػػن مجيػػع االحتسػػاالت.  وىػػذا مػػا عػػّا عنػػو بقولػػو:  علػػى
فمــن قيلنــي بقيــول الحــّه فالّلــو أولــى بــالحّه ومــن رّد علــّي ىــذا أصــير حتــى يقضــي الّلــو "

 .1"بيني وبين القوم بالحهّ 
تطّلعػٌن، الػذين فكفم من ادلعروؼ أفم الصا ىنا ليس صا ادلنهلمٌن؛ بػل ىػو صػا الػواثبٌن ادل

 يرصدوف ادلستقبل يف األفق الواقع، لي دوا فيو إشراقة النور الذي يشق الكلسات.
إفم ادلسػػألة ىػػ  أف يبقػػى اذلػػدؼ حيّػػػاً يف أفكارنػػا، ويف تطّلعاتنػػا، ويف خططنػػا الثوريػػػة، ويف 

لكبػًن، خطواتنا العسلية... لن عل احلياة كّلها، يف ما ظللكػو مػن الطاقػات، حركػًة ضلػو اذلػدؼ ا
لتكوف الوسػائل العسليػة ادلتنّوعػة خاضػعًة للكػروؼ ادلوضػوعية الػيت  كػم واقػع احليػاة واإلنسػاف 

 يف نطاؽ ادلراحل القريبة والبعيدة.
 في خّط الدعوة إلى الّلو: عاشوراءإيحاءات 

ىذه بعض إػلاءات عاشوراء يف خػّ  الثػورة؛ فسػا ىػ  إػلاءا ػا يف خػّ  الػدعوة إىل اللّػو يف 
 اإلسالـ؟ نطاؽ

إنمنػػػا نفهػػػم أفم كػػػّل حركػػػٍة للثػػػورة ىػػػ  حركػػػة يف ااػػػاه الػػػدعوة.  ألفم الثػػػورة تعسػػػل علػػػى سػػػّد 
الث ػػرات الػػػيت ينفػػػذ منهػػػا الكفػػػر والضػػػالؿ يف واقػػػع ادلػػػؤمنٌن، وإغػػػالؽ النوافػػػذ الػػػيت تتحػػػّرؾ مػػػن 

النائسػػة،  خالذلػػا ريػػاح االضلػػراؼ يف أجػػواء ادلسػػلسٌن، كسػػا تعسػػل علػػى إثػػارة اليقكػػة يف العقػػوؿ
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و ريػػػػػك الػػػػػوع  يف األحاسػػػػػيس اجلامػػػػػدة، وفػػػػػتح القلػػػػػوب علػػػػػى ادلفػػػػػاىيم اخلػػػػػًّنة يف األجػػػػػواء 
الشريرة... وبذلك غلد الّناس فيها حياًة جديدًة ل سالـ، اّدد لو شبابو، وتُعيد إليػو حيويتػو، 

يف ااػاه  وُتسرع بو إىل اذلدؼ الكبًن.  فه  رتصر ادلراحل البعيػدة، لت سعهػا يف حركػة فاعلػة
 النتائج احلامسة يف احلياة.

لػػػذلك كانػػػو إػلػػػاءات عاشػػػوراء تنطلػػػق يف ااػػػاه الػػػدعوة، مػػػن خػػػالؿ انطالقهػػػا يف عنػػػواف 
اإلصػػالح يف أّمػػة رسػػوؿ اللّػػو الػػذي ػلسػػل يف داخلػػو إصػػالح اخلػػّ  الفكػػري والعسلػػ ، لنفػػتح 

 ن االستقامة الفكرية.الّناس على اإلسالـ كّلو ح  ال يثقلهم االضلراؼ الواقع  فيبعدىم ع
إنمنػػا ضلتػػاج إىل عػػدـ االسػػت راؽ يف ادلعػػىن السياسػػ  يف الثػػورة، الػػذي قػػد يبعػػدنا ػ يف النكػػرة 
السػػاذجة ػ عػػن الػػدعوة؛ بػػل ال بُػػدم لنػػا مػػن أف نعػػي  التكامػػل يف خطواتنػػا، ليكػػوف العنػػواف 

أجل أف يكوف  الفكري حركة يف العنواف االجتساع  والسياس  واالقتصادي والعسكري.. من
الػّدين كلّػػو للّػػو، فػػال يكػوف فيػػو نافػػذة تطػػّل علػى غػػًن اللّػػو.  ىػػذا ىػو بعػػض احلػػديث عػػن معػػىن  

 كربالء يف حركة اإلسالـ يف الدعوة والثورة معاً.
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 عاشىزاء

 في قهة انحسكة انسياسية

 
الػػػػة ىػػػل إفم عاشػػػوراء يف مػػػدلوذلا الثػػػػوري والروحػػػ  متثّػػػل حالػػػة دينيػػػػة بػػػادلعىن التقليػػػدي للح

ا متّثل حالة إسالمية سياسية؟ وبعد ىذا التساؤؿ: ما عالقة اإلسالـ بالسياسة؟  الدينية؟ أو أ م
وىػػل ؽلكنػػك أف تكػػوف مسػػلساً دوف أف تكػػوف لػػك عالقػػة بالسياسػػة، أو أف يكػػوف لػػك خػػّ  

 سياس  تستوحيو من اإلسالـ؟
 عاشوراء حالة دينية تقليدية:
يتصّور أفم عاشوراء متّثل حالة دينية تقليدية، غلتسع  يف اجلواب عن السؤاؿ األوؿ ىناؾ من

إليهػػا النّػػاس، ويتػػذّكروف جانػػب ادلأسػػاة بعيػػداً عػػن جانػػب احلركػػة، ويفتشػػوف عػػن عناصػػر األلػػػم 
بداًل من التفتي  عن عناصر االنطالؽ.  ومن ىنا يفّكر ىؤالء الّناس بػأفم قصػة احلسػٌن )ع( 

لفها مػػن عيوننػػا لتعػػّا عػػن حلننػػا وأدلنػػا.  وذلػػذا يهػػتم يف الػػذكرى، ىػػ  قصػػة الدمعػػة الػػيت نسػػتن
الّناس بالدموع ويتحرّكوف على أساس أف ال تكوف الػدموع حالػة عسيقػة يف الػنفس، بػل تكػوف 

 لفها اإلنساف ليحصل على الثواب.تنحالة إؽلانية يس
ػا فّكػػر بعػػض النّػػاس أنمػػو يكفيػو ليحصػػل علػػى غفػػراف اللّػػو مػن كػػّل ذنوبػػو أف يب كػػ  قلػػيالً ورمبم

يف ميفتػم اإلماـ احلسٌن )ع(، أو أف يلطم صدره، أو أف غلرح رأسػو، أو صػدره... فيكػوف قػد 
و  احلسػػػٌن حّقػػػو.  ويقػػػوؿ ىػػػؤالء النّػػػاس: إفم الػػػذين يتحػػػّدثوف عػػػن قصػػػة احلسػػػٌن )ع(، مػػػن 

إىل قداسػػة القصػػة، وإىل قداسػػة احلسػػٌن )ع(.  ألفم القضػػية قضػػية  يسػػيئوفادلوقػػع السياسػػ ، 
 نية، والقضايا الدينية غلب أف ال ترتب  بالقضايا السياسية.دي

وىناؾ مجهور كبػًن مػن النّػاس ػلػاولوف االقػياب مػن احلسػٌن )ع( مػن موقػع مأسػاتو ال مػن 
موقػػع ثورتػػو.  ونلتقػػ  يف ىػػذا النسػػوذج مػػن النّػػاس بػػالكثًنين مػػن ادللػػوؾ الػػذين يتشػػّيعوف ألىػػل 

يراف )زلسمد رضػا  لػوي(، الػذي كػاف يقػيم العػلاء علػى البيو )ع( رمسياً، كسا كاف حاؿ شاه إ
احلسػػػٌن )ع( ويتحػػػّرؾ يف مػػػا ىػػػو أخطػػػر مػػػن خػػػّ  يليػػػد.  ألنمػػػو كػػػاف يتحػػػّرؾ ليعيػػػد إيػػػراف إىل 
التػػاريخ الكسػػروي الػػذي يعتػػا اإلسػػالـ حالػػة عدوانيػػة يف تػػاريخ الشػػعب اإليػػراا، علػػى اعتبػػار 

ػػا حالػػة جػػاءت مػػن ال ػػلاة الػػذين غػػلوا إيػػر  اف فبػػّدلوا حضػػار ا وسياسػػتها.  وىنػػاؾ ظلػػاذج مػػن أ م
السياسػػيٌن الػػذين يلتلمػػوف اخلػػّ  االسػػتعساري يف سياسػػتهم، وينفتحػػوف علػػى "إسػػرائيل" وعلػػى 
غًن "إسرائيل" من أعداء أمتنا، ويرّكلوف قواعد احلكم الكالػم... وىم يقيسوف رلالس عاشػوراء 

التعلية أف ال يبتعد عن ادلصيبة.  وىكػذا صلػد بطريقة احتفالية مأساوية، ويشيطوف على قارئ 
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ظلػػػاذج كثػػػًنة مػػػن النّػػػاس، سػػػواء كػػػانوا مػػػن الش صػػػيات الدينيػػػة أو االجتساعيػػػة أو االقتصػػػادية 
ادلوجودة يف اجملتسع، تُنكر على القارئ أف يتحّدث عن الثورة بطريقة تواجػو السياسػة القائسػة، 

سيػػة الػػيت تػػنعكس سػػلباً علػػى واقػػع النّػػاس.  ألفم أو تواجػػو األوضػػاع السياسػػية الدوليػػة أو اإلقلي
عاشػوراء مناسػبة دينيػة ػ حسػب رأيهػم ػ فعلينػا أف ال ُنسػ ء إليهػا بالسياسػة.  وينلع ػوف إذا 
وقػف إنسػاف ليتحػّدث عػن عاشػوراء ػ الثػورة، وعػن عاشػوراء ػ اخلػّ ، وعػن عاشػوراء ػ اذلػدؼ، 

كػربالء: أيػن أنػو؟ أيػن موقعػك؟ وىػل أفم وعن عاشوراء اليت تتحّدى كّل جيل لتقوؿ لػو أمػاـ  
موقعػػك مػػع احلسػػٌن يف أفكػػاره ويف طروحاتػػو، ويف شػػعاراتو؛ أو أنمػػك مػػع يليػػد يف أفكػػاره ويف 

 أطساعو، ويف خطوطو العسلية؟
 عاشوراء حركة سياسية:

وىناؾ ظلوذج يرى أفم عاشوراء، يف رلسلها، حركة سياسية.  فسا الذي ؽلّيل احلركة السياسية 
ػػا حركػػة سياسػػية؟ إفم احلكػػم علػػى حركػػةٍ صػػنم كيػػف تُ النشػػاط العػػادي، أو   عػػن مػػا  ف احلركػػة بأ م
ا  ر ما تنطلػق ىػذه احلركػة لتضػع يف واجهتهػا مسػألة ت يػًن احلكػم حركة سياسية يتحدد بقدبأ م

خػّ  العػدؿ، حبيػث يتحػّرؾ  والواقع، ولتتحّرؾ على أساس أف يكػوف اخلػّ  العػاـ للس تسػع ىػو
ليسػػػق  خػػػّ  الكلػػػم.  لػػػو ُدرِسػػػو كػػػّل احلركػػػات السياسػػػية يف العالػػػػم، فػػػكفم مػػػا ؽلكػػػن  اجملتسػػػع

اسػػتنتاجو ىػػو أفم احلركػػة السياسػػية ىػػ  احلركػػة الػػيت تنطلػػق علػػى أسػػاس ت يػػًن الواقػػع مػػن موقػػع 
 احلاكم واحلكم والقانوف وادلنهج.

ة يليػد، ألفم يليػد وعلى ىذا األساس، فكفم احلسػٌن )ع( كػاف يتحػّرؾ سياسػياً ويػرفض مبايعػ
لػػػػم يكػػػن مبسػػػتوى احلػػػاكم اإلسػػػالم  الػػػذي يتستػػػع مبواصػػػفات احلػػػاكم العػػػادؿ، فكػػػأفم اإلمػػػاـ 
احلسٌن يريد أف يقوؿ للّناس: إفم عليكم أف ترفضوا أّي حاكم ال يتستع  ذه ادلواصفات، ألفم 

لشػػرع اإلسػػالم .  احلػػاكم ادلسػػلم ال بُػػدم أف يشػػتسل علػػى مواصػػفات االلتػػلاـ الكامػػل بأحكػػاـ ا
فحػػاكم ادلسػػلسٌن ىػػو الػػذي غلّسػػد الشػػريعة، ألنمػػو األمػػٌن علػػى تطبيقهػػا.  وىػػو الػػذي غلّسػػد 
اإلسػػػالـ، ألنمػػػو األمػػػٌن علػػػى تطبيقػػػو.  ولػػػذلك فػػػكفم احلسػػػٌن )ع( كػػػاف يطػػػرح مسػػػألة احلػػػاكم، 

. كيػف ىػو وكأنمو يريد أف يقوؿ للسسلسٌن يف زمانو وللسسلسٌن بعد زمانو: حػّدقوا يف احلػاكم.
وكيف سػلوكو؟ ومػا غاياتػو وأىدافػو؟ انكػروا إىل احلػاكم، ألفم احلػاكم ىػو الرمػل النطالقػة األّمػة 

 يف خّ  الصعود.
ُُثم طرح اإلماـ احلسٌن )ع( الشعارات اليت طرحها يف مواجهتو للحكم األموي يف شػ و 

 يليد.
م عطّلوا حدود الّلو، عطّلوا القانوف اإلسالم .  إ م
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واضلرفػػوا عػػن   ة الػػرمحن.حػػراـ اللّػػو وحّرمػػوا حاللػػو، وللمػػوا طاعػػة الشػػيطاف وتركػػوا طاعػػأحلّػػوا 
اخلّ .  ىذه ى  الشعارات الػيت طرحهػا اإلمػاـ احلسػٌن )ع(.  فهػل تُعػد شػعارات سياسػية أـ 

 ال؟
 من شعارات كربالء:

 إفم من بٌن شعارات كربالء اليت رفعها اإلماـ احلسٌن )ع(:
بػػن الػػدع  قػػد تػػركين بػػٌن اثنتػػٌن بػػٌن السػػّلة والذلػػة.  وىيهػػات لػػو ذلػػك.  "أال وإفم الػػدع  ا

ىيهػػات مػػين الذلػػة أىب اللّػػو ذلػػك ورسػػولو وادلؤمنػػوف، وجػػدود طهػػرت وح ػػور طابػػو، أف نػػؤثر 
 .1طاعة اللئاـ على مصارع الكراـ"

 .2"ال والّلو ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقّر لكم إقرار العبيد"
احلكم الذي يريد أف يفرض عليػك أف تُعطػ  بيػدؾ إعطػاء الػذليل وتقػّر إقػرار عندما تواجو 

 !العبيد.  فكنمك تطلق ىذا كشعار سياس ، وإالم ما ى  السياسة إذا كانو غًن ذلك؟
ػا تتحػّرؾ يف كػّل مواقعهػا، يف مػا تسػتقبل  إفم قيسة حركة اإلماـ احلسٌن )ع( يف عاشػوراء أ م

ّرؾ ادلوقػف السياسػ  للحكػم اجلػائر، وللحػاكم اجلػائر، ولالضلػراؼ من التاريخ، من أجل أف  
ا حركة سياسػية، فكنمنػا ال نريػد  عن اخلّ  يف كّل زماف ومكاف... وعندما نقوؿ عن عاشوراء إ م

قاؿ لكم: إفم الصفة الدينية  فسن  ؛د ىذه الصفةأف نرفع عنها الصفة الدينية؛ بل نريد أف نؤكّ 
 ادىا عن اجلانب السياس ؟!أليّة حركة تعين حي

 ديننا سياسة، وسياستنا دين:
إفم الػػػّدين الػػػذي غلعػػػل اإلنسػػػاف يتحّسػػػل ادلسػػػؤولية أمػػػاـ اللّػػػو، ىػػػو الػػػّدين الػػػذي يػػػدفع بػػػك 
لتعػػي  احليػػاة بكامػػل أبعادىػػا، ولتتحّسػػل مسػػؤولية احليػػاة علػػى أسػػاس الت ربػػة.  الػػدِّين حركػػة 

ق مػػن خاللػػو ليتفػع إىل أعلػػى الػػدرجات.  وكسػػا قػػاؿ سياسػية يف كػػّل واقػػع تريػػد األّمػة أف تنطلػػ
ال فصػػل لػػػدينا بػػٌن الػػػدِّين والسياسػػة.  إنمػػػك  3بعػػض العلسػػػاء: "ديننػػا سياسػػػة وسياسػػتنا ديػػػن"

عنػػػدما متػػػارس السياسػػػة، فأنػػػو متارسػػػها مػػػن موقػػػع مسػػػؤوليتك أمػػػاـ اللّػػػو يف إقامػػػة العػػػدؿ ويف 
 طلق فيو لتنّفذ ما أراده الّلو منك.إسقاط الكلم.  وعندما تنطلق يف دينك.  فكنمك تن

}لقــد أرســلنا رســلنا باليّينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب لنقػػرأ ىػػذه اآليػػة مػػن سػػورة احلديػػد: 
[ والقسػػػ  ىنػػػػا كنايػػػػة عػػػن العػػػػدؿ.  فاللّػػػػو 25]احلديػػػػد: والميـــزان ليقــــوم النّــــاُس بالقســــط{
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ػػػػ )ص( وأرسػػػػلناىم د سػػػػبحانو وتعػػػػاىل يقػػػػوؿ: لقػػػػد أرسػػػػلنا كػػػػّل األنبيػػػػاء مػػػػن آدـ )ع( إىل زلسم
تؤّكػػػد نبػػػوة كػػػّل نػػػّن وأنللنػػػا معهػػػم الكتػػػاب: صػػػحف إبػػػراىيم وموسػػػى وعيسػػػى  نػػػات الػػػيتبالبيِّ 

ػػػد.  وأنللنػػػا معهػػػم الكتػػػاب وادليػػػلاف الػػػذي ؽليّػػػل بػػػٌن احلػػػّق والباطػػػل، أي يفصػػػل بػػػٌن احلػػػّق  وزلسم
 الباطل ويلف األمور مبوازين دقيقة.و 

 دلاذا أرسلنا الرسل؟
دؿ يف احلياة، فسا يلّ و رساالت األنبيػاء كّلهػا ىػو إقامػة العػدؿ.  كػّل من أجل إقامة الع

، يعػين العػدؿ.  [ 25]احلديػد :  ﴾لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسـطِ ﴿ دين جاء إلقامة العدؿ يف الكوف
وىنا نطرح سؤاالً آخر: عنػدما نريػد أف نفػرض العػدؿ يف اجملتسػع، ىػل ؽلكػن أف نفػرض العػدؿ 

سياسػػػػ ؟ ىػػػػل ؽلكػػػػن أف ضلّقػػػػق برنػػػػامج العػػػػدؿ يف مواقػػػػع احليػػػػاة الفرديػػػػة  ونطّبقػػػػو بػػػػدوف عسػػػػل
واالجتساعيػػػػة كّلهػػػػا، بػػػػدوف أف نتحػػػػّرؾ سياسػػػػياً لنطالػػػػب بالعػػػػدؿ، ولنثػػػػور علػػػػى الػػػػذي يأبػػػػاه، 
ولن ّط  لو يف كّل رلاالت احلياة؟ ىل ؽلكػن أف ضلصػل علػى عػدؿ بػدوف سياسػة؟ قػد يكػوف 

لّػػو للنّػػاس أف يقومػػوا بالقسػػ ، فهػػل ؽلكػػن أف يقػػـو النّػػاس فػػكذا أراد ال ،احلػػاكم عػػادالً أو جػػائراً 
 ؽلكػػن أف يقػػـو النّػػاس بالقسػػ  إذا كػػاف القػػانوف ظادلػػاً؟ ىػػلو ؟ بالقسػػ  إذا كػػاف احلػػاكم ظادلػػاً 

 وىل ؽلكن أف يقـو الّناس بالقس  إذا خضع الّناس للكادلٌن من القوى الكاى؟
 ـ النّػػػاس بالقسػػػ ، فػػػال بُػػػدم أف يكػػػوف لنػػػاإذاً لنحّقػػػق إرادة اللّػػػو يف الرسػػػاالت.  وحػػػ  يقػػػو 

موقف سياس ، وحركة سياسية نّتق  فيهػا اللّػو، ونتحػّرؾ فيهػا علػى أسػاس حػدود اللّػو لنحّقػق 
ما أراده الّلو.  وعند ذلك، تتحػّرؾ السياسػة يف خػّ  الػدِّين مػن خػالؿ خػّ  التقػوى، ويتحػّرؾ 

 الدِّين يف خّ  السياسة من خالؿ خّ  ادلسؤولية.
ى ىذا األساس، ال بُدم أف نع  ادلسألة السياسية يف ادلسألة الكربالئية احلسػينية، ونعتػا وعل

اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( ػ باإلضػػافة إىل كونػػو سػػّيد شػػباب أىػػل اجلنّػػة ورػلانػػة رسػػوؿ اللّػػو ػ إمامػػاً 
وقائػػداً إسػػالمياً انطلػػق مػػن أجػػل تأكيػػد القيػػادة يف الواقػػع اإلسػػالم  علػػى خػػّ  العػػدؿ وعلػػى 

 ّ  اإلسالـ، وقاؿ للّناس كّلهم: أرى دم  رخيصاً أماـ قضية العدؿ وقضية اإلسالـ.خ
 كربالء .. نهج وشرعية:

إفم حركة احلسٌن ىػ   ػٌج حلركتنػا وشػرعية للحركػة اإلسػالمية.  يف احلػديث الشػريف: "مػن 
 يهتم بأمور ادلسلسٌن فليس مبسلم" الأصبح 

  "؟يهتم  ال ما معىن: " 1

                                                           

 1حديث 163، ص 2الكايف ، اجللء    1



 57 

قلػػن بػػأف تعػػي  اذلػػمم يف قلبػػك، واىتسػػاـ عقلػػ  بػػأف تفّكػػر يف عقلػػك كيػػف  ىنػػاؾ اىتسػػاـ
ؽلكػػػن لػػػك أف تنقػػػذ ادلسػػػلسٌن مػػػن أمػػػورىم ادلعّقػػػدة والصػػػعبة، واىتسػػػاـ حركػػػ  عسلػػػ  وىػػػو أف 

 نفّكر كيف ؽلكن لك أف تتحّرؾ ح  تنقذ قضايا ادلسلسٌن وأمورىم؟
يث ادلعػروؼ عػن رسػوؿ اللّػو )ص(: ىذا يف اجلانب السلن، ويف اجلانب اإلغلػايب نقػرأ احلػد

عضــو  وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل اللســد ، إذا اشــتكى منــو مثــل المــؤمنين فــي تــوادىم"
ىػػذه نكريػػػة إسػػالمية تريػػد أف توصػػل احلالػػػة   1" تــداعي لــو ســائر اللســـد بالســهر والحمــى

د الواحػد ػ الشعورية يف الواقع اإلسالم  إىل أف ؼلتلف كّل مسلم يف داخلو مفهػـو األّمػة ػ اجلسػ
وأف يعتا واقع األّمة من الناحية الشعورية كواقع اجلسد.  فكسا أفم أعضاء اجلسد ال ؽلكن أف 
تنػػاـ إذا مػػا كػػاف أحػػد األعضػػاء متأدلػػاً، فػػال بُػػدم أف نتألػػػم كػػذلك إذا مػػا تألػػػم أّي شػػعب يف أّي 

 منطقة إسالمية من العالػم.
مية، فكنمنا نؤّكػد معناىػا الػديين يف مػا ىػو ادلعػىن عندما نؤّكد أفم عاشوراء حركة سياسية إسال

ادلنفػػتح علػػى احليػػاة كّلهػػا؛ ونؤّكػػد علػػى أفم احلسػػٌن )ع( يف الوقػػو الػػذي ؽلثّػػل اإلمامػػة مبعناىػػا 
الػػديين الروحػػ  العبػػادي، فهػػو ينفػػتح مػػن موقػػع إمامتػػو علػػى كػػّل ادلعػػاا السياسػػية يف الواقػػع.  

 يف معىن القيادة.واإلمامة ى  حركة يف معىن احلكم و 
اإلمامة ليسو حالة من لقة بعيدة عن التحػّدي وعػن الضوضػاء، ولػوال ذلػك دلػا واجػو أىػل 

 البيو )ع( التحّديات والنكبات العكاـ.
إفم حكاية أفم الدِّين يبتعد عػن السياسػة، جعلػو السياسػة يف يػد الػذين يواجهػوف اإلسػالـ 

يػػد اخلػػائنٌن والفاسػػقٌن والكػػادلٌن.  لقػػد آف  وجهػػاً لوجػػو بفكػػر اإلحلػػاد، وجعلػػو السياسػػة يف
األواف لتكوف السياسة يف يد العادلٌن ادلّتقٌن الواعٌن، ح  نستطيع أف ن ًّن الواقػع علػى كلسػة 

 الّلو.
إفم كػػربالء ليسػػو منطقػػة يف العػػراؽ، ولكنمهػػا سػػاحة مػػن سػػاحات اجلهػػاد، واحلسػػٌن لػػيس 

مػػن أجػػل أف تكػػوف كلسػػة اللّػػو ىػػ  العليػػا وكلسػػة  ش صػػاً يف التػػاريخ، ولكنمػػو كػػّل قائػػد ينطلػػق
 الشيطاف ى  السفلى.
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 حسكة كستالء وواقعنا انًعاصس

 

يف موسػػم عاشػػوراء، ويف غػػًنه مػػن ادلواسػػم، ضلتػػاج إىل أف نػػتفهم حركػػة اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( 
اإلمػػاـ فهسػػاً واعيػػاً منفتحػػاً علػػى القضػػايا األساسػػية كّلهػػا الػػيت مُتاثػػل القضػػايا الػػيت انطلػػق منهػػا 

احلسٌن.  ألفم ادلسائل اليت كاف يفّكر  ا احلسٌن )ع( لػم تكن من ادلسائل الفريدة يف احلياة، 
بل كانو ظلوذجاً لقضايا تسًن مع اللمن كّلو وتوجػد يف كػّل مكػاف.  لػذلك ال نريػد أف نتطلّػع 

قف شلاثل من إىل كربالء لندرس كيف كاف موقف اإلماـ احلسٌن )ع(، ُُثم ال يكوف لنا أّي مو 
 القضايا اليت تكوف يف نفس الدرجة من األعلية دلا ثار اإلماـ احلسٌن من أجلها.

 الحسين ومبايعة يزيد:
لقػػػد ُدعػػػ  اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )سػػػالـ اللّػػػو عليػػػو( يف ادلدينػػػة إىل أف يبػػػايع يليػػػد علػػػى خػػػالؼ 

ل الشػرع  ألف يكػوف قناعتو، ألنمو كاف ال غلد فيو األىلية لل الفة، وكاف غلػد نفسػو ىػو ادلؤّىػ
خليفػػة ادلسػػلسٌن.  وأرادوا أف يفرضػػوا عليػػو ادلوقػػف ليبػػايع مػػن خػػالؿ القػػّوة الػػيت يهّددونػػو  ػػا.  
ولػم يشأ اإلماـ احلسٌن )سالـ الّلو عليػو( أف يػدخل أيّػة معركػة يف ادلدينػة أو مّكػة، ف ػرج مػن 

ة.  وانطلػػق إىل كػػربالء، مكػػة قاصػػداً العػػراؽ، بعػػد أف أرسػػل إليػػو أىػػل العػػراؽ رسػػائلهم الكثػػًن 
وطُػػػرَِح عليػػػو أف ؼلضػػػع ليليػػػد، وأف يضػػػع يػػػده يف يػػػده، وأف ينػػػلؿ علػػػى حكسػػػو ليتصػػػّرؼ كسػػػا 
يشاء.  ولػػم تقتصػر ادلسػألة يف عقػدة تػو  ابػن زيػاد الكوفػة مػن قبػل يليػد، بػل طلػب منػو ىػذا 

ا أريػػد األخػػًن أف ينػػلؿ علػػى حكسػػو باإلضػػافة إىل نلولػػو علػػى حكػػم يليػػد بػػن معاويػػة، وىكػػذ
 ل ماـ احلسٌن )سالـ الّلو عليو( أف يقوؿ البن زياد: أحكم علّ  مبا تريد.

اف حػػّر الػػذات يػػأىب أف ؼلضػػع إفم اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( ال ؽلكػػن أف يقبػػل ذلػػك، كػػأّي إنسػػ
لاخػػرين.  وادلسػػألة إىل جانػػب ذلػػك أنمػػو )سػػالـ اللّػػو عليػػو( ال يريػػد اخلضػػوع لالضلػػراؼ، وال 
للكلػػم وال للط يػػاف.  وعلػػى ىػػذا األسػػاس، كانػػو ادلسػػألة بالنسػػبة إليػػو مسػػألة ادلوقػػف العليػػل 

ذا علّػل اإلمػاـ احلسػٌن للحّق والعدؿ، يف مواجهة ادلوقف الذليل حلسػاب الباطػل والكلػم.  وذلػ
كأنمػو يريػد   1"والمؤمنـون ويأبى الّلو لنا ذلـَ ورسـول)سالـ الّلو عليو( رفضو لذلك يف قولػو: "

أف يقػػوؿ: إفم اإلنسػػاف عنػػدما يتصػػّرؼ أّي تصػػّرؼ يف احليػػاة، فػػال بُػػدم لػػو مػػن أف ػلصػػل علػػى 
أف تعػػػرؼ ىػػػل أفم  الشػػػرعية يف التصػػػّرؼ.  فػػػكذا أردت أف رضػػػع ألّي شػػػ و، فػػػال بُػػػدم لػػػك

خضوعك ىذا شرع  يقبلو الّلو ويقبلػو رسػوؿ اللّػو يف شػريعتو، أو أفم خضػوعك لػيس شػرعياً؟ 
فػال بُػدم للسسػلم مػػن أف غلعػل كػّل مواقفػو يف خػػّ  إسػالمو، فػال تتحػّرؾ إالم مبػػا يريػد اللّػو لػػو أف 
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إلمػػاـ احلسػػٌن )ع( فيػػو، لقػػد رفػػض ا فقػػقػػف إالم حيػػث يريػػد اللّػػو لػػو أف تيتحػػّرؾ فيػػو، وال ت
اخلضػوع ليليػػد الػػذي ؽلثّػل سػػلطة االضلػػراؼ عػػن خػّ  اللّػػو ورسػػولو، وؽلثّػل السػػلطة الكادلػػة وكػػاف 
يليػػػد ػلػػػاوؿ أف يكهػػػر مبكهػػػر ادلسػػػلم فهػػػو يصػػػّل  اجلسعػػػة واجلساعػػػة بادلسػػػلسٌن، ويصػػػـو شػػػهر 

احلكػػػم رمضػػػاف؛ ولكنمػػػو ؽلثّػػػل اإلنسػػػاف ادلنحػػػرؼ يف فكػػػره، ويف سػػػلوكو، ويف عسلػػػو يف جانػػػب 
العػػاـ لألّمػػة، ويف جانػػب االضلرافػػات الش صػػية يف لذاتػػو وشػػهواتو.  لقػػد متػػّرد اإلمػػاـ احلسػػٌن 
)ع( علػػػى يليػػػد، ورفػػػض أف ؼلضػػػع لػػػو وصػػػّسم أف يواجهػػػو بكػػػّل قػػػّوة حػػػ  االستشػػػهاد وىػػػو 
ااصػػر مػػن مجيػػع اجلهػػات.  ورغػػم أنمػػو عػػاش حالػػة العطػػ  ومشػػكلة األجػػواء ادلأسػػاوية الػػيت 

خالؿ النساء واألطفاؿ، فكنمو لػػم ؼلضػع ألنمػو أراد أف يبقػى عليػلاً كسػا أراد اللّػو لػو   ي  بو من
 أف يبقى.

 بين كربالء والواقع اإلسالمي المعاصر:
الواقػػػع اإلسػػػالم  يف كػػػّل بلػػػد  لننفصػػػل عػػػن كػػػربالء ولنػػػأِت للواقػػػع اإلسػػػالم  كلّػػػو.  ففػػػ 
 يانػػاً واضلرافػػاً وكفػػراً.  فادلسػػلسوف إسػػالم  ىنػػاؾ أكثػػر مػػن حكػػم ؽلاثػػل حكػػم يليػػد، ويفوقػػو ط

ؼلضػػعوف يف غالبيػػة بلػػدا م حلكػػم ال يطػػرح اإلسػػالـ حػػ  بادلسػػتوى الػػذي كػػاف يطرحػػو يليػػد، 
ػػػا يطػػػرح غػػػًن اإلسػػػالـ مػػػن خػػػالؿ العنػػػاوين اجلديػػػدة للحكػػػم الػػػيت جػػػاءت  ػػػا الفلسػػػفات  وإظلم

النّػػػاس وواقعهػػػم.  حػػػ  أفم  األوروبيػػػة، والػػػيت تعسػػػل علػػػى أف ال اعػػػل للػػػدِّين أيّػػػة عالقػػػة حبيػػػاة
اإلنسػػػػػاف ال ُيسػػػػػسح لػػػػػو أف يتحػػػػػّدث عػػػػػن اإلسػػػػػالـ.  وإذا  ػػػػػّدث عػػػػػن الشػػػػػريعة اإلسػػػػػالمية 
وتطبيقها، قالوا: ىذا "ُأصو " متطّرؼ، وقالوا: ىذا رجع  متلّمو، وىذا سلف  يريد أف يعيد 

 عقارب الساعة إىل الوراء.
ػػ م يكتفػػوف مػػن احلسػػٌن أف يبكػػوا عليػػو، بعػػض النّػػاس ال يكّلفهػػم احلسػػٌن )ع( شػػيئاً، أل م

ولكنمػػػو يقتلػػػوف يف كػػػّل يػػػـو ألػػػف حسػػػٌن يف العالػػػػم اإلسػػػالم  مػػػن خػػػالؿ خضػػػوعهم للكفػػػر 
 والكافرين.

ىل أفم اخلضوع ليليد بن معاوية أكثر ذاًل، أو أفم اخلضوع للذي ػلكم باسم الكفر حيػث 
سػية واالقتصػادية والثقافيػة واالجتساعيػة يتحّرؾ االسػتكبار العػادل ، ليسػحق كػّل مقػدراتنا السيا

 ؽلّثل الذّؿ األكا؟
فهل يرضى الّلو لنا أف  ،أف نصافح يليد وابن زيادلنا يقوؿ: يأىب الّلو )ع( إذا كاف احلسٌن 

 نقّبل اليد األمًنكية، أو نقّبل اليد اليت تعسل على أساس أف تقّبل اليد األمًنكية؟
ليد وابن زياد، ال بُدم أف يػرفض خضػوع أبنػاء احلسػٌن إفم من يرفض خضوع احلسٌن )ع( لي

ػػا ال صلػػد يف الواقػػع اإلسػػالم  مناسػػبة أخػػذت  وأتباعػػو وُجنػػده ألمريكػػا ولعسػػالء أمريكػػا.  ورمبم
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تأثًنىػػػا وح سهػػػا يف العقػػػل ويف القلػػػب ويف التقاليػػػد ويف حركػػػة الواقػػػع ويف الشػػػعارات... الػػػيت 
 احلاضػػر وانطالقػػاً بادلسػػتقبل كسػػا ىػػ  قضػػية اإلمػػاـ تّتسػػع يف مسػػًنة الواقػػع منػػذ ادلاضػػ  وحػػ 

 احلسٌن )ع(.
 اإلسالم وحركة المسؤولية:

إفم ىناؾ روحاً إسالمية يشعر  ا كّل مػن مسػع باحلسػٌن )ع( وعػاش حركتػو وتعّسػق بثورتػو، 
حبيػػث غلػػد حركيػػة اإلسػػالـ يف تلػػك احلركػػة، وفاعليتػػو ومسػػؤوليتو وإمكانيػػة أف يبقػػى ليسػػّد كػػّل 

سالم  باجلديد شلا ؽلكن أف ػلّقق لو األىداؼ الكبًنة يف احليػاة.  فاإلسػالـ لػيس رلػّرد جيل إ
فكػػر طلتلنػػو يف عقولنػػا، وليسػػو رلػػّرد كلسػػات نرّددىػػا علػػى ألسػػنتنا؛ ولكنمػػو ؽلثّػػل باإلضػػافة إىل 
ذلػػػك حركػػػة يف مسػػػؤولية احليػػػاة.  والػػػذي يعػػػي  مسػػػؤوليتو ىػػػو الػػػذي ينسػػػى ذاتػػػو ويفّكػػػر أفم 

بالّناس وباألحداث، بل وح  عالقاتو بأىلػو األقػربٌن، تتحػّرؾ سػلباً أو إغلابػاً يف خػّ   عالقاتو
ادلسؤولية.  وىذا ما عشناه يف ما حػّدثنا اللّػو سػبحانو وتعػاىل عػن النػّن نػوح )عليػو وعلػى نبّينػا 

ي ِمـْن َأْىِلـي َوِإنَّ َونَـاَدف نُـوٌح رَّبَـُّو فـََقـاَل َربِّ ِإنَّ ابُنِـ ﴿أفضل الصالة والسػالـ( عنػدما قػاؿ: 
َِ َأْحَكـُم اْلَحـاِكِميَن  ـُر  * َوْعَدَك اْلَحـهُّ َوأَنـ ََ ِإنَـُّو َعَمـٌل َ يـْ قَـاَل يَـا نُـوُح ِإنَـُّو لَـْيَس ِمـْن َأْىِلـ

ــــَن اْلَلــــاِىِليَن  ََ َأن َتُكــــوَن ِم ــــٌم ِإنِّــــي َأِع ُــــ ــــِو ِعْل ََ ِب ــــ ــــْيَس َل ــــا َل ــــالَ َتْســــأَْلِن َم ٍَ َف  ﴾َصــــاِل
 .[46ػ45ىود:]

إفم من كػاف قريبػاً لرسػالتك فهػو أقػرب النّػاس إليػك، وأبعػد النّػاس عنػك ىػو مػن كػاف بعيػداً 
 عن رسالتك.  وىذا ادلعىن غلّسده الشاعر أبو فراس احلسداا:

 ولػم يكن بٌن نوٍح وابنو رحمُ   كانو مودُة سلساف ذلم َرمِحاً 
قاتػػو، ويف كػػّل مواقػػع ىكػػذا يعػػي  اإلنسػػاف ادلسػػؤوؿ مسػػؤوليتو حبيػػث تتػػدخل يف عسػػق عال

احلركة يف احلياة؛ حبيث يتقّدـ عندما غلػد أفم مصػلحة مسػؤوليتو الرسػالّية يف أف يتقػّدـ حػ  لػو  
كانػػػو األخطػػػار تواجهػػػو، ويتػػػأّخر عنػػػدما يػػػرى أفم ادلصػػػلحة ىػػػ  يف أف يتػػػأّخر حػػػ  لػػػو رمػػػاه 

 الّناس بالضعف واجلنب.
 المسؤولية في حركة الحسن والحسين )ع(:

ن يتحػػػّدث عػػػن وجػػػود فػػػرؽ بػػػٌن ش صػػػية اإلمػػػاـ احلسػػػٌن وبػػػٌن ش صػػػية اإلمػػػاـ ىنػػػاؾ مػػػ
احلسٌن )سالـ الّلو عليهسا(؛ فيعتاوف أفم اإلماـ احلسن )ع( كاف ش صيًة مسادلة، فيسا كاف 

 العنف ىو الذي يطبع ش صية اإلماـ احلسٌن )ع(.
وبعػدىا، وكسػا كانػو  لقد كانو ادلسألة متاماً كسا ى  مسألة رسوؿ الّلو )ص( قبػل اذل ػرة

 قضية اإلماـ علّ  )ع( قبل اخلالفة وبعدىا.
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دلػاذا لػػم يػأذف رسػوؿ اللّػو )ص( للسسػلسٌن الػذين كػانوا يسػتطيعوف التحػّرؾ بصػفٍة فرديػة يف 
ا كػاف بعػض ادلسػلسٌن يعػانوف  مّكة ليواجهوا الض   الذي كاف يفرضو عليهم عتاة قري .  رمبم

ا كاف بعضهم مرىوب اجلانب لدى أىل مكػة، الضعف، لكنم آخرين كانوا ؽللك وف القّوة، ورمبم
ومع ذلك لػم يأذف رسوؿ الّلو )ص( ذلم بالقتاؿ، ألفم ادلرحلة تطلبو أف يفػتح اإلسػالـ طريػق 
الػدعوة إىل اللّػو ػ سػبحانو وتعػاىل ػ يف العقػوؿ والقلػوب يف سػاحة مكػة، حيػث كػاف )ص( ال 

 داً وقريشاً قد اختلفا، فتضيع الرسالة.يريد إثارة خالؼ لُيقاؿ: إفم زلسم 
لقػد كػػاف )ص( يريػػد للرسػػالة ػ آنػػذاؾ ػ أف تكػػوف الرسػػالة ادلضػػطهدة، حػػ  يتحػػّرؾ النّػػاس 
ليعيشوىا من خالؿ طبيعة االضطهاد الذي تعانيو، ح  إذا مػا اسػتطاعو أف تصػل إىل آذاف  

ينية؛ انطلػق النػّن )ص( ليواجػو كّل الّناس الذين يأتوف إىل مكة ألسباب اارية أو ثقافية أو د
قػػري ، ولُيهػػػدِّد مصػػػاحلها... فكانػػو واقعػػػة )بػػػدر( وكانػػػو كػػّل احلػػػروب.  دلػػػاذا؟ ألفم ادلرحلػػػة 
ػا ال رضػع إالم للقػوي.  فػاحلّق وحػده ال  الثانية كانو مرحلة صنع القّوة يف ادلنطقة، باعتبار أ م

اس الكلسػػة.  وكانػو ادلرحلػػة الثانيػػة أف ؼلضػعها.  لقػػد كانػو ادلرحلػػة األوىل ىػػ  أف يسػسع النّػػ
 رضع ادلنطقة للقّوة اليت تعّسق التلاـ الّناس  ا.

وىكذا فليس ىناؾ خطػأ يف أفم ادلسػلسٌن لػػم ػلػاربوا يف مكػة أو يف ادلدينػة، ولكنمهػا كانػو 
مرحلػػة  يػػػئ دلرحلػػة أخػػػرى.  ويتحػػػّرؾ يف ادلػػرحلتٌن أسػػػلوباف إسػػػالمياف: أسػػلوب اللػػػٌن حيػػػث 

ف اللٌن ىو مصلحة اإلنساف يف احلياة ومصلحة الرسالة يف احلياة، وأسلوب العنف عندما يكو 
 يكوف العنف يف مصلحة اإلنساف يف احلياة ومصلحة الرسالة يف احلياة.

إفم العنػػػف حالػػػٌة طبيعيػػػة ػلتاجهػػػا اإلنسػػػاف يف بعػػػض مواقعػػػو، والرفػػػق حالػػػًة طبيعيػػػٌة كػػػذلك 
تػػػلف االثنػػػٌن معػػػاً.  ويف احليػػػاة الطبيعيػػػة صلػػػد العواصػػػف ػلتاجهػػػا اإلنسػػػاف كػػػذلك.  فػػػالكوف ؼل

العاتيػػة الػػيت تػػدّمر األشػػ ار و ػػّدد الػػديار؛ وبعػػد ذلػػك صلػػد النسػػيم العليػػل الػػذي يػػنع  اذلػػواء 
واحلياة.  ويف ذلك كّلو  تػاج احليػاة إىل العواصػف، كسػا  تػاج إىل النسػيم العليػل.  ألفم لكػّل 

 بو، فادلسألة ليسو مسألة ملاج.فصل حاجاتو يف طبيعة ما ػلي  
إفم اإلمػػاـ احلسػػن كػػاف عنيفػػاً يف رسػػائلو الػػيت كػػاف يرسػػلها إىل معاويػػة.  وعنػػدما انػػدفع )ع( 
يف احلرب، اندفع بعسق وأراد من الّناس أف يتحرّكوا ضلوىا ودية.  لكنم األّمة كانو قػد تعبػو 

ػػا ا ومػػن آثارىػػا، يف الوقػػو الػػذي كانػػو تعػػي  الفوضػػى يف ممنهػػ شػػاعرىا وأفكارىػػا، حػػ  أ م
 ا كانو تتحّرؾ يف أجواء غًن سليسة.خالفو رأيو ومنعتو من أف يستكسل خطتو، أل م 

وىكػػذا انطلػػق اإلمػػاـ احلسػػن )ع( بعسػػكر ال ؽللػػك أيّػػة فرصػػة للثبػػات أو لالنتصػػار.  قػػد 
خػػػّ  يقػػػوؿ بعػػػض النّػػػاس: لػػػيس مػػػن الضػػػروري أف ينتصػػػر اإلمػػػاـ احلسػػػن، دلػػػاذا لػػػػم ينطلػػػق يف 

 االستشهاد كسا انطلق اإلماـ احلسٌن )ع(؟
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ـُ احلسػٌن )ع(، ودلػا بقيػو كػّل تلػك  لو أفم اإلماـ احلسن )ع( انطلق باحلرب دلا بَقَ  اإلمػا
 ادلعارضة، وألصبح اجلّو كّلو من خالؿ عنواف واحد وخّ  واحد.

لقػػد  إفم صػػلح اإلمػػاـ احلسػػن )ع( لػػػم يكػػن حالػػة ضػػعف أو حالػػة ىػػروب مػػن الشػػهادة.  
كانػػو القضػػية أف يفسػػح اإلمػػاـ احلسػػن )ع(  ػػذا الصػػلح اجملػػاؿ للنّػػاس ليدرسػػوا األمػػور علػػى 
الطبيعػػة لتتحػػّرؾ ادلعارضػػة مػػن خػػالؿ أفم ىنػػاؾ واقعػػاً ينسيهػػا، وينسػػ  قواعػػدىا مػػع إمكانيػػة أف 
يسػػسح ادلسػػتقبل باحلركػػة وىكػػذا كػػاف إذا لػػػم متػػِض سػػنوف علػػى ذلػػك إالم وكانػػو ىنػػاؾ قاعػػدة 

، وتعيض، وتشًن... وكانو انطالقة اإلماـ احلسٌن )ع( ى  الصدمة الػيت أراد )ع( مػن تنقد
خالذلا أف يصدـ الواقع ح  يهلّه ىلة عنيفة من األعساؽ، من أجل أف تؤثر تلك الصػدمة يف 

 ادلستقبل عندما ينفتح الّناس على قضية احلسٌن )ع( ليفكروا:
 كيف انطلقو؟ وكيف عاشو؟ وكيف  رّكو؟

ذا: فػػػكفم أسػػػلوب اإلمػػػاـ احلسػػػن )ع( كػػػاف أسػػػلوب ادلرحلػػػة يف حركػػػة اإلسػػػالـ وأسػػػلوب ذلػػػ
 اإلماـ احلسٌن )ع( كاف أسلوب ادلرحلة أيضاً.

 إذ ما قيسة أف يقف ادلرء ضّد التيار دوف االستعداد الكايف لذلك؟
 اللهاد ودفع العدوان:

 )ع(، وعلينػا أف ننتكػر إىل إفم ىناؾ من يفّكر بأفم قصػة اجلهػاد انتهػو باستشػهاد احلسػٌن
أف يأ  صاحب العصر واللماف ادلهدي ادلنتكر )عػج( لػيسأل األرض قسػطاً وعػدالً كسػا ملئػو 
ظلساً وجوراً.  ادلسألة ليسو كذلك.  ادلسألة أفم لك احلػّق يف أف تػدفع العػدواف عػن نفسػك، 

ُكْم فَاْعتَـُدوْا َعَلْيـِو ِبِمثْـِل َفَمِن اْعتَـَدف َعلَـيْ  ﴿وإذا دفعو العدواف عن نفسك فلسو معتدياً 
 [.194]البقرة: ﴾َما اْعَتَدف َعَلْيُكْم َواتَـُّقوْا الّلَو َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَو َمَع اْلُمتَِّقيَن 

إفم ىنػػاؾ خطّػػة تريػػػد أف  يّػػد ادلسػػلسٌن وادلستضػػػعفٌن مػػن غػػًن ادلسػػػلسٌن عػػن ادلعركػػة ضػػػّد 
 السالـ ىو الذي ؼلدـ الّناس. االستعسار وضّد الصهيونية بداع  أفم 

ضلػػػن مػػػع السػػػالـ، ولكػػػن السػػػالـ الػػػذي ال يأكػػػل حريتنػػػا، وال يضػػػطهد عػػػدالتنا، وال ؼلنػػػق 
 إنسانيتنا.

 بين الحّ  والمواالة:
بعػػد مػػرور قػػروف طويلػػة علػػى ثػػورة اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع(؟ مػػاذا يعػػين إثػػارة تلػػك القضػػية؟ إنمػػو 

صلد بعػض النّػاس يقولػوف: ال نػلاؿ )ضلبّػو(.  ولكػيّن ال أريػد يف حٌن  ،يعين أنمنا ال نلاؿ )نلتلمو(
فعلينػػا أف نضػػيف إىل كلسػػة )احلػػّب( كلسػػة ادلػػواالة، وىنػػاؾ فػػرٌؽ  ،أف أتوقػػف عنػػد ىػػذه الكلسػػة
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أو أف تتعّصػب ألىػػل البيػػو، وأف تلتػػلمهم.  فاحلػػّب   ؛بػٌن أف  ػػّب أىػػل البيػػو، وأف تػػواليهم
ك والء أىػل البيػو أف يكػوف اللّػو وليّػك.  مػن ىػم أوليػاء ؽلّثل حالًة عاطفيًة، فيسا يفرض عليػ

ػػػػم ليسػػػػوا أولياءنػػػػا بأش اصػػػػهم، ولكػػػػنمهم أولياؤنػػػػا برسػػػػالتهم، وحبػػػػّبهم للّػػػػو )سػػػػبحانو  اللّػػػػو؟ إ م
وتعاىل(.  ولذلك كانو واليتنا ذلم حركػة يف خػّ  واليتنػا لرسػوؿ اللّػو )ص(، ويف خػّ  واليتنػا 

ا َولِــيُُّكُم اللّــُو َوَرُســولُُو َوالَـّـِذيَن آَمنُــوْا الَـّـِذيَن يُِقيُمــوَن ال َّــاَلَة ِإنََّمــ﴿ للّػػو )سػػبحانو وتعػػاىل(؛
[.  ومعىن أف تكوف ولياً لّلو، أف تكوف سللصاً للّػو 55]ادلائدة: ﴾َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعونَ 

اف أىػػل البيػػو بقػػدر مػػا كػػاف أىػػل البيػػو )ع( سللصػػٌن لػػو، وتتحػػّرؾ يف خػػّ  اللّػػو بقػػدر مػػا كػػ
 )ع( متحرّكٌن يف خطّو.

إفم احلّب وحده ال يكف  فيسػا الواليػة تعػين االلتػلاـ بػادلوقف، وادلوقػف فكػٌر تلتلمػو وعاطفػٌة 
تعيشػػها وخطػػػواٌت تتحػػّرؾ فيهػػػا... أجػػل: فسػػػا معػػػىن أف  ػػّب أىػػػل البيػػو )ع(، وأنػػػو تلتػػػـل 

 دفاً غًن ىدفهم.خطّاً غًن خّطهم، و  اً غًن   هم، وفكراً غًن فكرىم، وى
لقد وقف أكثر ادلسلسٌن يومئٍذ ػ بٌن ادلبادئ وبٌن العاطفة، وبٌن الفكرة غًن ادلسػتقرة وبػٌن 
ادلػػاؿ واجلػػػاه.  وفضػػػلوا ادلػػػاؿ واجلػػػاه علػػػى الفكػػػرة، وعلػػػى العاطفػػػة.  ىػػػذه اربػػػة عاشػػػها النّػػػاس 

تػل اإلمػاـ احلسػٌن بادلاض .  وإذا أردنا إثارة مسألة اإلماـ احلسٌن )ع(، فػال نسػت رب كيػف قُ 
)ع(؟ وكيف قُتل أخوه العباس )ع(، وكيف قُتل ولده علّ  األكا؟! ىذه مسألة ؽلكن لنا أف 
نعيشػػػها، لكػػػن لنحػػػّدؽ بأنفسػػػنا مػػػن خػػػالؿ كػػػربالء، فلػػػو كنّػػػا يف سػػػاحة كػػػربالء، فهػػػل تكػػػوف 

 ش صيتنا ش صية عسر بن سعد أو ش صية احلر بن يليد الرياح ؟
ا تكوف من خالؿ ادلوقف.. مع مػن؟ ويف أّي إفم استيعاب اإلجابة ع ن تلك التساؤالت إظلم

خّ ؟ لو جاء احلسٌن )ع( وليس معو إالم القلة، وجػاء عسػر بػن سػعد ومعػو الرجػاؿ والسػالح 
وادلػػػاؿ، ودارت أنكػػػارىم بػػػٌن احلسػػػٌن )ع( وبػػػٌن خصػػػومو؛ فهػػػل ؽلكػػػن القطػػػع بػػػالوقوؼ إىل 

 جانب اإلماـ احلسٌن؟
مػػػاـ احلسػػػٌن )ع(  ّسلنػػػا مسػػػؤولية أف نقػػػف حيػػػث وقػػػف، وأف نتحػػػّرؾ إفم التػػػلاـ قضػػػية اإل

حيػػث  ػػّرؾ.  إنمػػو كػػاف يتحػػّرؾ مػػن أجػػل طلػػب اإلصػػالح يف أّمػػة جػػّده، فهػػل نتحػػّرؾ يف خػػّ  
اإلصالح يف أّمة جده؟ احلسٌن )ع( كاف يتحّرؾ يف خّ  األمر بػادلعروؼ والنهػ  عػن ادلنكػر، 

ينفػػتح علػػى اللّػػو بكػػّل حياتػػو، ويضػػّح  يف سػػبيل اللّػػو  فلنتحػػّرؾ يف ىػػذا اخلػػّ .  احلسػػٌن كػػاف
 بكّل حياتو، فهل ضلن كذلك؟

غلػػػػب أف ال نعتػػػػا العكسػػػػاء الػػػػذين نقّدسػػػػهم ونتقػػػػّرب إىل اللّػػػػو  ػػػػم أش اصػػػػاً انتهػػػػػوا إىل 
ِإنََّمــا يُرِيــُد اللَّــُو ﴿ صػػفحات التػػاريخ؛ بػػل غلػػب أف يسػػتسروا إشػػراقات يف كػػّل طرقنػػا ادلكلسػػة؛

ـــْذِىَ  َعـــ ـــرَُكْم َتْطِهيـــرا  لُِي ِِ َوُيَطهِّ [ وأىػػػل البيػػػو 33]األحػػػلاب: ﴾نُكُم الـــرِّْجَس َأْىـــَل اْليَـْيـــ
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ػلتاجوف إىل أتبػاع أطهػار يعيشػوف طهػر أىػل البيػو الفكػري يف طهػرىم الفكػري، وطهػر أىػل 
البيو العاطف  يف طهرىم العاطف ، ويعيشوف طهػر أىػل البيػو احلركػ  يف طهػرىم احلركػ ... 

 الذي يّتبع احلّق، وينته  باجلّنة. إنمو الطريق
 بالمعرفة واإلرادة ن نع التارير:

 ولكن كيف نوّظف عاطفتنا ضلو كربالء باااه قضايانا ادلعاصرة؟
وعنػػػػػا، ال بُػػػػدم أف ضلرّكهػػػػا مػػػػػن أجػػػػل أف  ػػػػّرؾ عقولنػػػػػا، ألفم إفم عاشػػػػوراء الػػػػيت تسػػػػتنلؼ دم

تقػوده  ها حركة عاطفية؛ فكفم العاطفػة قػداإلنساف عندما يست رؽ يف العاطفة، وغلعل حياتو كلّ 
 إىل اذلالؾ واخلسراف.

نتػوازف يف عاطفتنػا؛  فوحٌن نريد أف ننطلق يف حياتنا كسا أراد الّلو لنا أف ننطلػق، فػال بُػدم أ
فنعط  العقل جرعًة من العاطفة ح  ال يبقى العقُل جامداً، ونعط  العاطفة جرعًة من العقػل 

مائعػػة.  ذلػػذا فعنػػدما نسػػتقبل قضػػية اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع(، فػػكفم عنصػػر حػػ  ال تكػػوف العاطفػػة 
فم كػػّل إنسػػاف يتػػأثّر بعناصػػر ادلأسػاة عنػػدما يواجههػػا أو عنػػدما تُػػذكر أمامػػو؛ ألبنا، ادلأسػاة غلتػػذ
ػػػ وضلػػن ضلػػّب أىػػل البيػػو )ع( ػ أف تتحػػّرؾ عواطفنػػا وتسػػيل دموعنػػا  ن الطبيعػػ  لنػػاوذلػػذا فسػػ

لكػػن ادلأسػػاة كانػػو شػػيئاً يف التػػاريخ، لقػػد مضػػى علػػى كػػربالء ثالثػػة عنػػدما نتػػذّكر ميفسػػيهم، و 
عشػػػر قرنػػػاً ونصػػػف، ويليػػػد علػػػى ذلػػػك... معػػػىن ذلػػػك أفم ادلأسػػػاة يف عناصػػػرىا اإلنسػػػانية قػػػد 

]آؿ  ﴾َأْحيَــــــاء ِعنــــــَد رَبِِّهــــــْم يـُْرزَقُـــــــونَ ﴿ انتهػػػػػػو، لقػػػػػػد تػػػػػػأدلوا وانتهػػػػػػو آالمهػػػػػػم وأصػػػػػػبحوا
 [.169عسراف:

 بأش اصو، فساذا بق  لنا؟لقد انتهى ذلك التاريخ 
إنمنػػا مسػػؤولوف أف نكسػػب مػػا يريػػدنا اللّػػو أف نكسػػبو يف حركتنػػا يف احليػػاة.  فلػػدينا عقػػٌل وال 
بُػػػدم للعقػػػل أف يكتسػػػب ادلعرفػػػة ويتحّسػػػل مسػػػؤولية ادلعرفػػػة، ولنػػػا إرادٌة وال بُػػػدم ذلػػػذه اإلرادة أف 

تعػّا عػػن نفسػها يف كػػّل ادلواقػف الػػيت تت لػى يف احليػاة، ولنػػا طاقػات وال بُػػدم ذلػذه الطاقػػات أف 
تتطلػػػب ذلػػػك.  إذاً فاللّػػػو يسػػػألنا: كيػػػف ؽلكػػػن أف نكسػػػب رضػػػاه، وكيػػػف ؽلكػػػن أف نكسػػػب 
القضػػايا الكبػػًنة الػػيت ػلّبهػػا؟ ولػػذلك ال بُػػدم أف ضلػػّرؾ عقولنػػا حػػ  ال نكػػوف مػػن الػػذين ؽللكػػوف 

مػػن الػػذين ؽللكػػوف أعينػػاً ال  عقػػوالً ال يعقلػػوف  ػػا، وأف ضلػػّرؾ أمساعنػػا وأبصػػارنا حػػ  ال نكػػوف
 يُبصروف  ا وآذاناً ال يسسعوف  ا.

 إفم الّلو يريد من اإلنساف اكتساب ادلعرفة والثقافة.
إفم رلتسػػػػع عاشػػػػوراء، سػػػػواء كػػػػاف رلتسػػػػع اخلػػػػًن ادلتسثّػػػػل باإلمػػػػاـ احلسػػػػٌن )ع( وأىػػػػل بيتػػػػو 

انتهػػػى، إذ كانػػػو ذلػػػم  وأصػػػحابو، أو رلتسػػػع الشػػػر ادلتسثّػػػل بيليػػػد وبأصػػػحابو.  إنمػػػو رلتسػػػع قػػػد
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حيا م اليت عاشوىا، وذلم مواقفهم اليت وقفوىا.  أّما ضلن فلنا حياتنا وضلن مسػؤولوف عنهػا ال 
 عن حياة أىل البيو يف التاريخ، وعن حياة اآلخرين من بين أمّية.

 إنمنػػػا مسػػػؤولوف أف نصػػػنع تارؼلػػػاً، وأف نُبػػػدِع حيػػػاًة، وأف ضلػػػّرؾ طاقػػػًة، وأف صلّسػػػد موقفػػػاً يف
 احلياة... تلك ى  مسؤوليتنا.

وإذا كانو ذلم حيا م الػيت عاشػوىا يف التػاريخ، ولنػا حياتنػا الػيت نعيشػها اآلف؛ فسػا عالقػة  
 كربالء بنا؟ وما عالقتنا بكربالء؟

 الحسين )ع( وارث األنيياء:
إفم العالقة بعاشوراء تنطلق من خالؿ ش صية اإلماـ احلسٌن )ع(، فاحلسٌن بالنسػبة إلينػا 
ليس رلّرد كونو ابن بنو رسوؿ الّلو )ص(، ح  نػرتب  بػو علػى أسػاس القرابػة، ولكػنم احلسػٌن 
)ع( ىو اإلماـ ادلفيض الطاعة الػوارث لألنبيػاء.  أال نقػرأ يف زيارتػو: "السػالـ عليػك يػا وارث 
 آدـ صػػفوة اللّػػو، السػػالـ عليػػك يػػا وارث نػػوح نػػّن اللّػػو، السػػالـ عليػػك يػػا وارث إبػػراىيم صػػفوة
اللّػػػو، السػػػالـ عليػػػك يػػػا وارث موسػػػى كلػػػيم اللّػػػو، السػػػالـ عليػػػك يػػػا وارث عيسػػػى روح اللّػػػو، 

 السالـ عليك يا وارث زلسمد حبيب الّلو، السالـ عليك يا وارث علّ  وّ  الّلو".
إذاً اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( بالنسػػػبة إلينػػػا ىػػػو الػػػذي ورث اإلمامػػػة عػػػن أبيػػػو بػػػنو رسػػػوؿ اللّػػػو 

ق بكمامتو لًنث رساالت األنبياء كّلهػا، ورسػالة اإلسػالـ الػيت أوكػل إليػو )ص(، وىو الذي انطل
أمر محايتها ورعايتها وتصحيح كّل ما يريد اآلخروف أف ػلرّفوه منها.  فنحن إذاً نرتب  باإلمػاـ 
احلسٌن، باعتبار أنمو إمامنا الػذي نأخػذ منػو شػرعية الكلسػة، وشػرعية ادلوقػف، وشػرعية احلركػة، 

اجهػػػة... ألفم اإلمػػػاـ ينطلػػػق يف خػػػّ  رسػػػوؿ اللّػػػو )ص( وؽلثّػػػل يف كػػػّل سػػػلوكو روح وشػػػرعية ادلو 
رسوؿ الّلو ووعيو، وكّل منطلقاتو يف احليػاة.  لقػد وقػف يف آخػر حياتػو ليػودّع ادلسػلسٌن، فقػاؿ 
ذلم: "أييها الّناس إنمكم ال متسكوف علّ  بش ء إّا مػا أحللػو إالم مػا حػل القػرآف ومػا حّرمػو 

مػػا حػػرـّ القػػرآف" لكػػأفم النػػّن يقػػوؿ ذلػػم: لػػيس عنػػدي شػػ ء خفػػ ، وليسػػو لػػدّي أوضػػاع إالم 
باطنيػة.  فأنػػا رسػػوؿ اللّػػو إلػػيكم، وأنػػا أّوؿ ادلسػلسٌن الػػذين يتحرّكػػوف باإلسػػالـ علػػى أسػػاس مػػا 
أقولػػػػو لكػػػػم، ولػػػػذا تسػػػػتطيعوف أف تطػػػػالبوا بكػػػػّل مػػػػا فعلتػػػػو يف حيػػػػا  العائليػػػػة واالجتساعيػػػػة 

 ربية... ىل أحللُو ما أحّل الّلو؟ وىل حّرمو ما حرـّ الّلو؟والسلسية واحل
 األسس الشرعية لمعارضة ال المين:

وىكذا فكّل ادلنطلقات، ى  منطلقات احلالؿ واحلراـ يف اإلسالـ، وليس لدى النّن )ص( 
ش ء خف  يقولو، وكذلك عندما نالحك أمًن ادلؤمنٌن )سالـ الّلو عليػو( عنػدما يتحػّدث عػن 

فػػة، ودلػػاذا انطلػػق ودلػػاذا صػػارع، ودلػػاذا جاىػػد، ودلػػاذا قاتػػل، فكنمػػو يقػػّدـ حسػػابو للّػػو فيقػػوؿ: اخلال
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ــا " نافســا  فــي ســلطان وال التماســا  مــن فضــول تاللهــم إنَّــَ تعلــم إنَّــو لـــم يكــن مــا كــان مّن
الحطام، ولكن لُنِرَي المعالـم من دنيـَ، ون هـر اإلصـالح فـي بـالدك ويـأمن الم لومـون 

، إنمػػو يُعلّػػل حركتػػو بالعنػػاوين اإلسػػالمية 1"ويُعمــل بفرائضــَ وســننَ وأحكامــَمــن عيــادك 
الكبػػًنة الػػيت ىػػ  إظهػػار معالػػػم الػػدِّين، وإصػػالح واقػػع النّػػاس، وتػػأمٌن ادلكلػػومٌن مػػن عبػػاد اللّػػو 
)سػػبحانو وتعػػاىل(.  وعنػػدما نػػأ  إىل اإلمػػاـ احلسػػٌن )سػػالـ اللّػػو عليػػو( لنػػدرس شػػرعية حركتػػو 

أيُّهـا النّـاس إنَّ رسـول دأىا بالبياف األّوؿ الذي أطلق من خاللو حركتو، قاؿ ذلم: "فنرى أنمو ب
الّلو قـال: مـن رأف مـنكم سـلطانا  جـائرا  مسـتِحال  لحـرم اللّـو، ناكثـا  بعهـده، مرالفـا  لُسـنَّة 

ر مـا عليـو  غيّـر عليـو أأو فلـم يُ ِغـرسول الّلو، يعمُل فـي عيـاد اللّـو بـاإلْم والعـدوان فلـم يُ 
بقول وال بفعل؛ كان حّقا  علـى اللّـو أن يُدخلـو مدخلـو.  وقـد علمـتم أنَّ ىـؤالء القـوم قـد 
لزمـــوا طاعـــة الشـــيطان وتولـــوا عـــن طاعـــة الـــرحمن، وألهـــروا الفســـاد وعطلـــوا الحـــدود 

ــي أحــّه بهــذا األمــر ــو وحّرمــوا حاللــو، وإّن ــوا حــرام الّل ــالفيء وأحّل ، إنمػػو قػػاؿ 2"واســتأْروا ب
إنمػػػين أنطلػػػق مػػػن حيػػػث انطلػػػق رسػػػوؿ اللّػػػو )ص(، ومػػػن حيػػػث أمػػػر بػػػالثورة  للنّػػػاس مػػػا معنػػػاه:

إنّــي لـــم أخــرج أشــرا  وال بطــرا  وال وبػػالتحّرؾ وبالعسػػل يف خػػّ  الت يػػًن.  ُُثم بعػػد ذلػػك قػػاؿ: "
دا  وال لالمــــا ، وإنَّمــــا خرجــــِ لطلــــ  اإلصــــالح فــــي أّمــــة جــــّدي.  أريــــد أن آمــــر ُمفَســــ

بسـيرة جـّدي وأبـي علـّي بـن أبـي طالـ  )ع(.  فمـن  بالمعرو  وأنهى عن المنكر وأسير
وقػػاؿ بعػػد ذلػػك أيضػػاً: 3"قيلنــي بقيــول الحــّه فاللّــو أولــى بــالحهِّ، ومــن رّد علــّي ىــذا أصــير

ال واللّـو ال أعطـيكم وقػاؿ: "4"أال ترون إلى الحّه ال يُعمل بو وإلى الياطل ال يُتناىى عنو"
إفم كّل ىذه الكلسات وكػّل ىػذه البيانػات ، 5"بيدي إعطاء الذليل وال أقّر لكم إقرار العييد

تعػػين أفم اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( قػػد انطلػػق يف حركتػػو علػػى أسػػاس عنػػواف األمػػر بػػادلعروؼ والنهػػ  
عػػن ادلنكػػر، وعلػػى أسػػاس إعػػادة احلػػقِّ يف احليػػاة إىل مواقعػػو مػػن أجػػل أف يعسػػل النّػػاس بػػاحلقِّ 

وأف يقػف ادلسػلم علػى أسػاس أف غلسِّػد العػلمة  وإبعاد الباطل عن الواقع ح  يبتعد الّناس عنو،
يف كّل مواقفو، وأف يرفض الُذّؿ يف كّل مواقفو، كأفم اإلماـ احلسٌن )سػالـ اللّػو عليػو( يريػد أف 
يقوؿ لكّل األجياؿ من بعده: إنمين وقفُو ىذا ادلوقف من موقػع إمػاميت، ومػن موقػع  رّكػ  يف 

بيت، وإذا واجهكػم حكػٌم شلاثػل للحكػم الػذي واجهػين، خّ  الرسالة.  فكذا عشػتم اربػًة كت ػر 
وإذا عشتم واقعاً كػالواقع الػذي عشػتو وكانػو لػديكم اإلمكانػات للتحػّرؾ ولالنطػالؽ؛ فػكنمكم 
تستطيعوف أف تتحرّكوا يف اخلّ  الذي  رّكو فيو ألنمكػم بػذلك تنطلقػوف مػن حيػث انطلقػُو، 
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ذا فعنػػػدما نتطلّػػػع إىل اإلمػػػاـ احلسػػػٌن وترتبطػػػوف بػػػاحلكم الشػػػرع  مػػػن حيػػػث ارتبطػػػو.  وىكػػػ
)ع(، فكنمنا نأخذ منو شرعية التحريؾ عندما يقوؿ لنا الّناس ػ كّل الّناس ػ دلاذا تعارضػوف احلكػم 
الكالػػػػػػم؟ ومػػػػػا األسػػػػػاس الشػػػػػرع  دلعارضػػػػػة احلكػػػػػم الكالػػػػػػم؟ دلػػػػػاذا تريػػػػػدوف أف ت ػػػػػًّنوا الواقػػػػػع 

 مواجهػة الكلػم واالضلػراؼ؟ دلػاذا تتحرّكػوف االستكباري؟ دلػاذا تتحرّكػوف يف مواجهػة الباطػل ويف
 يف ىذا االااه وأنتم مسلسوف؟

نقػػوؿ ألفم رسػػوؿ اللّػػو )ص( قػػاؿ لنػػا ذلػػك، وأفم عليّػػاً قػػاؿ لنػػا ذلػػك عػػن رسػػوؿ اللّػػو، وألفم 
اإلمػاـ احلسػٌن ػ ادلفػيض الطاعػة ػ قػاؿ لنػا ذلػك مبوقفػو بعػد أف قالػو بلسػانو، وقالػو لنػا بدمائػو 

 لنا مبواقفو، وقالو لنا بكّل آالمو بعد أف قالو لنا بكّل مشاعره. بعد أف قالو
إفم اإلماـ احلسٌن يعطينا الشرعية والقدوة واالنفتاح على كّل الواقع الػذي نعيشػو مػع رفػض 
حالػػػػة احليػػػػاد بػػػػٌن اخلػػػػًن والشػػػػّر.  ألفم الكػػػػادلٌن يسػػػػتفيدوف مػػػػن األكثريػػػػة الصػػػػامتة أكثػػػػر شلػػػػا 

أتباعهم ألفم جنودىم يتحرّكوف ضّد ادلستضعفٌن فيسا ال يُعط   يستفيدوف من جنودىم، ومن
ادلتفّرجػػػوف قػػػّو م للسستضػػػعفٌن، وبػػػذلك يت لّػػػب ادلسػػػتكاوف علػػػى ادلستضػػػعفٌن.  فاألكثريػػػة 
الصامتة ى  اليت ؽلكػن أف تػرّجح الكّفػة عنػدما تتحػّوؿ مػن صػامتة إىل ناطقػة ومػن سػاكنة إىل 

ـُ احلسػٌن )ع( يُهػّدد كػّل الػذين استنصػرىم، فلػم متحرّكة، تلك ى  ادلسألة.  وذلػذا   كػاف اإلمػا
 ينصروه وابتعدوا عن ادلعركة ب ضب الّلو )سبحانو وتعاىل( وبعذابو.

إنمنا نستطيع أف نأخذ مػن موقػف احلسػٌن )ع( شػرعية التحػريؾ، سػواء كػاف يف سػلوؾ خػّ  
ع( سياسػياً يف البدايػة، وأعلػن ادلعارضة السياسية أو ادلعارضة ادلسّلحة الثوريّة.  فلقد عػارض )

رفضو للحكم مب تلف الوسائل، وبعد ذلك عارض من منطق الرفض العسكري.  وإذا كانػو 
ادلسػػألة عنػػد اإلمػػاـ احلسػػٌن )سػػالـ اللّػػو عليػػو( ىػػ  مسػػألة احلكػػم ادلنحػػرؼ يف داخػػل اجملتسػػع 

كػػاف اإلمػػاـ اإلسػػالم  الػػذي يأخػػذ شػػكل اإلسػػالـ، ولكنمػػو يعػػي  قػػيم الكفػػر وسلططاتػػو، إذا  
احلسػػػٌن )ع( يػػػرفض مثػػػل ىػػػذا احلكػػػم ويقاتلػػػو، فألنمػػػو ال ؽلثّػػػل الشػػػرعية اإلسػػػالمية وال العدالػػػة 

 اإلسالمية يف حكم ادلسلسٌن.
إذا كػػاف اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( يثػػور ضػػّد يليػػد الػػذي كػػاف يصػػّل  ويصػػـو وػلػػّج يف الشػػكل، 

و ومػن يريػد أف يفػرض علػى فكيف ؽلكننا أف نرضى ونسكو ونؤيّد من ال يػؤمن باإلسػالـ كلّػ
 ادلسلسٌن شريعة الكافرين، ويض   عليهم ليبتعدوا عن طاعة الّلو؟

إذا كاف احلسػٌن يػرفض أف يضػع يػده يف يػد يليػد، فهػل يقبػل منػا أف نضػع أيػدينا يف أيػدي 
 اليهود أو يف أيدي االستكبار العادل ؟
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 بين التارير والواقع:
يف عاشوراء، فػكفم ىػذا االنفتػاح ال غلػب أف يكػوف عندما نريد أف ننفتح على احلسٌن )ع( 

اسػػػت راقاً يف التػػػاريخ لننسػػػى الواقػػػع كسػػػا يفعػػػل كثػػػًن مػػػن النّػػػاس، فيلعنػػػوف يليػػػد ألػػػف مػػػرّة وىػػػم 
يـو ألف مػرة.  يلعنػوف الػذين قتلػوا اإلمػاـ احلسػٌن )ع( "فلعػن اللّػو ػلتضنوف ألف يليد يف كّل 

و منػػك اػػاـر وانتهكػػو حرمػػة ن اللّػػو أّمػػة اسػػتحلم ولعػػ ،ولعػػن اللّػػو أّمػػة ظلستػػك ،أّمػػة قتلتػػك
أال نقػػػوؿ ذلػػػك وضلػػػن نؤيّػػػد ونػػػدعم وضلتضػػػن كثػػػًناً مػػػن النّػػػاس الػػػذين يكلسػػػوف،  ..1اإلسػػػالـ"

ويقتلػػوف، ويسػػتبيحوف كثػػًناً مػػن ارمػػات الػػيت ىػػ  يف مسػػتوى مػػا اسػػتباحوه مػػن احلرمػػات يف 
 عاشوراء؟!

رفض الواقع ادلساثل الذي نعيشو، أو الواقػع األكثػر إفم رفض ذلك الواقع يف التاريخ يستلـل 
خطورًة الذي نواجهو.  إنمنا نواجو اليـو مشاكل كثػًنة أكثػر خطػورة مػن ادلشػاكل الػيت واجههػا 
اإلماـ احلسٌن )ع( يف عصره، ونشهد حالة ظلم أكثر من الكلم الذي واجهو اإلمػاـ احلسػٌن 

 ىذا االااه. يف عصره؛ ولكنمنا ال نتحّرؾ خطوة واحدة يف
 واقعنا ودروس كربالء:

إنمنا ال نتطّلع إىل ش ء يف التاريخ؛ ولكنمنا نتطّلع إىل واقع ىذه األجياؿ ادلسلسة الػيت تربّػو 
علػػػػػػى كػػػػػػربالء، والػػػػػػيت عاشػػػػػػو يف مشػػػػػػاعرىا وأحاسيسػػػػػػها وأفكارىػػػػػػا أحاسػػػػػػيس الكػػػػػػربالئيٌن 

ا استطاعو أف تصنع لنا الثػورة، ولػذلك كانػو كلسػة اإلمػاـ اخلسيػين )رضػواف   ومشاعرىم.  أ م
اللّػو عليػػو(: "كػػّل مػػا عنػػدنا مػػن عاشػػوراء" ألفم عاشػوراء ىػػ  الػػيت ربّػػو كػػّل ذلػػك اجليػػل الػػذي 
 ّرؾ مع اإلماـ اخلسيين يف ثورتو قبل انتصار الثورة، و ّرؾ معو بعد انتصار الثورة.  وىو الذي 

 لبناف ويف أف انستاف، ويف كّل رلاؿ.خاض احلروب معو يف إيراف، وضّد االستكبار العادل  يف 
ػػػا كػػػػربالء.  وكػػػربالء اسػػػػتطاعو أف تصػػػػنع مجهػػػوراً للحسػػػػٌن )ع( يتحػػػّرؾ يف كػػػػّل زمػػػػاف  إ م

 ومكاف، ليصنع لنا أكثر من كربالء وأكثر من موقع يف خّ  اإلماـ احلسٌن )ع(.
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 عاشىزاء نكّم انعصىز

 

 لكّل أّمة كتابُها وعملها:
كرى عاشػوراء؛ فكنمنػا نبحػث عػن مجهػور عاشػوراء يف كػّل مرحلػٍة عندما نعي  يف كّل سنة ذ 

من مراحل حياتنا ادلعاصرة؛ ألفم اذلدؼ من بقاء ىذه الذكرى على مدى الػلمن، ىػو أف تُنػتج 
لنا حالة حسينيًة يف كػّل مرحلػة مػن مراحػل حركتنػا اإلسػالمية يف العالػػم؛ ألفم ادلسػألة ىػ  أنمنػا 

ػػد التػػا ريخ كسػػا يفعػػل الكثػػًنوف مػػن النّػػاس الػػذين يعسلػػوف علػػى أف يسػػكنوا يف ال نريػػد أف صُلسِّ
ادلاضػػػػػػ ، مػػػػػػن دوف أف يواجهػػػػػػوا مسػػػػػػؤوليا م يف احلاضػػػػػػر.  وىػػػػػػذا أمػػػػػػٌر مرفػػػػػػوض يف التفكػػػػػػًن 
اإلسالم ، ألفم اخلّ  اإلسالم  الذي رّكػله اللّػو )سػبحانو وتعػاىل( يف كتابػو، ىػو أفم لكػّل أّمػة  

تي ػػة مسػػؤوليا ا وواجبا ػػا.  وىػػذا يعػػين أنمنػػا لسػػنا مسػػؤولٌن عسػػا كتا ػػا، ولكػػّل أّمػػة عسلهػػا ن
حػػػدث يف زمػػػاف اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( إذ أفم ادلسػػػؤولٌن ىػػػم النّػػػاس الػػػذين عاشػػػوا ىنػػػاؾ، سػػػواٌء 
مػػػنهم الػػػذين  رّكػػػوا يف خػػػّ  ادلسػػػؤولية فكػػػانوا مػػػع احلسػػػٌن )ع(، أو الػػػذين ابتعػػػدوا عػػػن خػػػّ  

و الػػػػذين ضػػػػاعو مػػػػواقفهم أمػػػػاـ عػػػػواطفهم؛ فكػػػػاف أمػػػػامهم ادلسػػػػؤولية فوقفػػػػوا علػػػػى احليػػػػاد، أ
 مصاحلهم إذ كانو قلو م مع احلسٌن )ع( وسيوفهم عليو.

 الموقف المطلوب أمام حقائه التارير:
وعندما نستسع، بعد ىذا الوقو الطويل من التاريخ، إىل سًنة اإلماـ احلسػٌن )ع( ومجاعػة 

ف مػػػع احلػػػّق ولكػػػنمهم يقفػػػوف مواقػػػف الباطػػػل؛ الػػػذين يلتلمػػػوف الباطػػػل، ومجاعػػػة الػػػذين يتعػػػاطفو 
عنػػدما نواجػػو ىػػؤالء، فعلينػػا أف نعػػي  يف داخػػل نفوسػػنا موقفػػاً نفسػػياً اػػاىهم، فنػػرفض الػػذين 

 التلموا الباطل، وننفتح على الذين عرفوا احلّق فانطلقوا معو.
وجػودة يف وعندما تعي  حالًة نفسية أماـ التاريخ، فعليك أف  ّدد موقفك أماـ النساذج ادل

الواقػػع، ىػػل أنػػا مػػن ىػػؤالء النّػػاس الػػذين يقفػػوف مػػع احلػػّق ويواجهػػوف التحػػّديات، أو مػػن الػػذين 
يت ّنبػػػوف الػػػدخوؿ يف سػػػاحة الصػػػراع، في لسػػػوف علػػػى التػػػل عنػػػدما تػػػلدحم سػػػاحات الصػػػراع 
بػػادلواقف الصػػعبة، أو مػػن الػػذين يقولػػوف إنمنػػا ال ضلػػّب ادلشػػاكل ألنفسػػنا، ليت لػػب ىػػذا اجلانػػب 

ى ذاؾ ويت لػب ذاؾ اجلانػب علػى ذلػك إذ لػيس لنػا مصػلحة ىنػا وال ىنػاؾ، وبػذلك نكػوف عل
حيػػاديٌن بػػٌن احلػػّق والباطػػل فػػال تت ػػذ موقفػػاً زلػػدداً.  بعػػض النّػػاس علػػى عهػػد اإلمػػاـ احلسػػٌن 
)ع( كػػانوا يفّكػػروف  ػػذه الطريقػػة، كسػػا كػػاف بعػػض النّػػاس يف زمػػاف اإلمػػاـ علػػّ  )ع( يفّكػػروف 

وىذا موقف مرفوض، ألفم معىن أف تكوف حيادياً ىو أف تكوف مع الباطل.    بالطريقة نفسها.
بعػػض النّػػاس قػػد يفّكػػر  ػػذه الطريقػػة، فيقػػوؿ: أنػػا لسػػو مػػع ىػػذه الفئػػة وال مػػع تلػػك.  ال مػػع 
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صحيح، عندىا عليك أف ترفضهسا   ،تكوف الفئتاف من أىل الباطل مع فالف.  تارةً فالف وال 
ــن فــي الفتنــة كــابن الليــو اـ علػػّ  )ع(: ".  وىػػذا مػػا قالػػو اإلمػػمعػػاً  ال لهــر فيركــ  وال  نُك

الفتنػػة ىػػ  الػػيت ال يُعػػرؼ فيهػػا وجػػو احلػػّق مػػن الباطػػل.  ىنػػا ال تػػدع أحػػداً  1"ضــرع فيحلــ 
ػ وىو ابػن الناقػة الػذكر يف السػنة  فيركب عليك، وال تدع أحداً ػللب مواقفك، كن كابن اللبو 

لكن عندما تكوف ادلسألة مسألة أفم ىناؾ حّقاً وبػاطاًل، فػكفم الثانية من العسر ػ ىذا يف الفتنة، 
 عليك أف تكوف مع احلّق ضّد الباطل.

أبلـ  خيـرا  وقـل خيـرا  وال تكـن إّمعـة.  قلـِ: يقػوؿ اإلمػاـ موسػى بػن جعفػر الكػاظم )ع(: ػ "
 2"وما اإلمعة؟ قال: ال تقل أنا مع الّناس، وأنا كواحد من الّناس

ث، فهػػو ظلػػوذج النّػػاس الػػذين يتعػػاطفوف مػػع احلػػّق كسػػن ػُلػػّب أىػػل اخلػػًن، أّمػػا النسػػوذج الثالػػ
ولكنمو ليس مستعداً أف يلتـل مسؤولية اخلًن.  ػلّب أىل العػدؿ، ولكنمػو لػيس مسػتعداً أف يلتػـل 
خّ  العدؿ.  ػلّب أىل احلّق، ولكنمو ليس مستعداً أف يتحّسل مسؤولية احلّق معهم.. بػل كػّل 

اخلاصػػػة وعلػػػى أسػػػاس مصػػػاحلو ادلاديػػػة، حبيػػػث يالحػػػك مػػػا ىػػػ  مصػػػاحلو  ذلػػػك وفػػػق حسػػػاباتو
 ادلادية فيحاوؿ أف يتحّرؾ فيها.

وىناؾ حالة الذين يلتلموف احلّق ويتحرّكوف من خاللو.  ىنا علينا ػ وضلن نقػرأ ذلػك التػاريخ 
لػذين وننفعل بو ػ أف ضلّدد مواقفنا: َمن ضلن؟ ىل ضلن من فريق احليػاديٌن؟ ىػل ضلػن مػن فريػق ا

ي لبوف مصاحلهم علػى مبػادئهم؟ ىػل ضلػن مػن فريػق الػذين يؤمنػوف بالباطػل؟ أو ضلػن مػن فريػق 
 الذين يؤمنوف باحلّق؟

 من ضلن؟ وعلى أساس  ديد الش صية يتحّدد االنتساء.
ىػػل ضلػػن شلػػن يتحػػّرؾ يف خػػّ  إصػػالح األّمػػة علػػى خػػّ  رسػػوؿ اللّػػو )ص(، أو ضلػػن شلػػن ال 

 . "أريد أن آمر بالمعرو  وأنهى عن المنكر "؟يهتسوف بذلك.  ما ىو اخل ّ 
فم احلسػػػٌن )ع( يقػػػوؿ أريػػػد أف أدرس واقػػػع األّمػػػة كّلهػػػا يف سػػػلبياتو ويف إغلابيتػػػو، مػػػا ىػػػ  إ 

السلبيات؟ ى  مواقػع السػلوؾ الػذي يتحػّرؾ يف مواقػع غضػب اللّػو شلػا حّرمػو اللّػو علػى النّػاس.  
ضػػاه اللّػػو يف الواجبػػات الػػيت أراد اللّػػو لنػػا أف ومػػا ىػػ  اإلغلابيػػات؟ ىػػ  مواقػػع السػػلوؾ يف مػػا ير 

 نتحّرؾ فيها.
احلسٌن )ع( كاف يريد حلركتو أف تكوف صدمًة قويًة للواقع الفاسد، أراد أف ينتق  ذلا الذين 
يعيشػػوف الرسػػػالة بكػػّل معانيهػػػا يف عقػػوذلم ومشػػػاعرىم وخطػػوا م العسليػػػة يف احليػػاة.  ذلػػػذا أف 
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مػراً بػادلعروؼ وناىيػاً عػن ادلنكػر يف خػّ  اإلسػالـ، وأف تػرفض  تكوف حسينياً، يعين أف تكوف آ
 كّل ما عدا اإلسالـ.

بعض الّناس يقوؿ: ىل تريدنا أف نعادي الّناس كّلهػم ونقػوؿ: ضلػن مسػلسوف ونػرفض اخلػّ  
ادلاركس ، واخلّ  االشػياك ، وطريقػة التفكػًن مػن خػالؿ بعػض النكريػات علػى أسػاس قػوم ، 

إىل ذلػػك؟ ىػػل تريػػدنا أف نعػػادي النّػػاس؟ بعػػض أوالدنػػا ينتسػػوف إىل ىػػذا ونػػرفض الليااليػػة ومػػا 
اخلػػّ  وبعضػػهم اآلخػػر ينتسػػوف إىل ذاؾ اخلػػّ .  دلػػاذا تريػػد أف تضػػّيق اإلسػػالـ؟! بعػػض النّػػاس 
يفّكػػروف  ػػذه الطريقػػة أو يػػرّدوف علػػى ىػػذا الطػػرح  ػػذه الطريقػػة، وبػػذلك يعتػػاوف مػػا نطرحػػػو 

 دلتطرفٌن.تطرفاً ويصّنفوننا يف دائرة ا
احلسػػٌن كػػاف مسػػلساً ولػػيس عنػػده شػػ ء زائػػد عػػن اإلسػػالـ.  انطلقػػو ش صػػيتو مػػن موقػػع 

.  كيػػػف ىػػػذا التفاعػػػل بػػػٌن 1 "حســـين منـــي وأنـــا مـــن حســـينإسػػػالمو حػػػٌن قاذلػػػا رسػػػوؿ اللّػػػو: "
احلسٌن )ع( وبٌن النّن؟ ىل ىو تفاعل النسػب؟ إذا كػاف احلسػٌن مػن رسػوؿ اللّػو ألنمػو جػّده، 

 ّسػػػػد ىػػػػذا التفاعػػػل ىػػػػو بت احلسػػػٌن، واحلسػػػػٌن ابػػػن بنتػػػػو؟ إفم  وؿ اللّػػػػو مػػػػنفكيػػػف يكػػػػوف رسػػػ
 كّل واحد منهسا من اآلخر لكو سا معاً يف خدمة اإلسالـ.اإلسالـ فيهسا.  وذلذا كاف  

ذلذا لنتفق على أف تكوف لنا عاشوراء إسالمية نؤّكد فيها خطوط عقائدنا ومواقفنا ومواقعنا 
ن لػػق علػػى اآلخػػرين، بػػل نة... وعنػػدما نقػػوؿ ذلػػك، ال نقػػوؿ إنمنػػا ومناى نػػا وسياسػػتنا يف احليػػا

إنمنػػا مسػػلسوف ومسػػتعدوف أف نتعػػاي  ونتعػػاوف حػػ  مػػع غػػًن ادلسػػلسٌن، علػػى أسػػاس اخلطػػوط 
ادلشيكة الػيت تقتضػيها طبيعػة احليػاة؛ ولػذلك نعػي  مػع احلسػٌن )ع( لنكػوف مػن مجهػوره ومػن 

 أتباعو.
 في كربالء أفكار تنيض بالحياة:

ا نستعيدىا لنعتا  ا ونتعّلم منها، ونعيشها مػن أجػل أف حٌن نستعيد أجواء عاشوراء ، فكظلم
نكػػوف يف ادلرحلػػة الػػيت تكسػػل تلػػك ادلراحػػل، ألفم احلسػػٌن )ع( كػػاف خطػػوًة متقّدمػػة يف ادلسػػًنة 

اآليػة اإلسالمية الطويلة اليت لن تنته  ح  يرث الّلو األرض ومن عليها، إنمو كاف يتسثّػل  ػذه 
ُهم مَّــن َقَضــى َنْحيَــُو  ﴿الكرؽلػػة:  ِمــَن اْلُمــْؤِمِنيَن رَِجــاٌل َصــَدُقوا َمــا َعاَىــُدوا اللَّــَو َعَلْيــِو َفِمــنـْ

ُلوا تـَْيِديال   ُهم مَّن يَنَتِ ُر َوَما َبدَّ [ ىناؾ من انتهػو مرحلتػو والقػى وجػو 23]األحلاب: ﴾َوِمنـْ
 ربِّو، وتلك ى  قصة عاشوراء.
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 عهد مع الّلو:
ػػم عرفػػوا احلقيقػػة، وعاىػػدوا اللّػػو.  اعتػػاوا أفم بيػػنهم وبػػٌن اللّػػو ق صػػة كػػّل أبطػػاؿ عاشػػوراء أ م

عهداً، وأفم اإلنساف الذي يُعاىد اللّػو ال بُػدم لػو أف يصػدؽ اللّػو عهػده.  ومعػىن أف يصػدؽ مػع 
كػّل مػا يريػد الّلو يف عهده، أف ينكر ػ يف كّل مرحلة من مراحل حياتو ػ إىل كّل ما يعسلو، وإىل  

أف يسًن فيػو، لي ػد ىػل ىػو منسػ ٌم مػع عهػده مػع اللّػو أو ال؟ واآلف، كيػف نفهػم عهػد اللّػو 
ىذا الذي أشارت إليو اآلية، وىذا الذي متّثل بو اإلماـ احلسٌن )ع( يف كّل وقفػة مػن وقفػات 

سػالـ، الشهادة اليت كاف يقفهػا أصػحابو وأىػل بيتػو )ع(، مػا ىػو عهػد اللّػو؟ عهػد اللّػو ىػو اإل
وىو اإلؽلاف.  معىن أنمك مسلم، ىو أف تعاىد الّلو سبحانو وتعاىل، وأف تسّلم كػّل حياتػك لػو 
ويف سبيلو، أف اعل كّل خطواتػك يف طريقػو، أف تواجػو كػّل التحػّديات، وكػّل األخطػار، وكػّل 

تك.  ال العقبات يف سبيل الّلو، ومن أجل الّلو... ذلك ىو عهد الّلو، أف ُتسّلم لو أمرؾ وحيا
أمر لك مع أمره، وال كلسة لػك مػع كلستػو.  تقػوؿ يف كػّل مرحلػٍة مػن مراحػل حياتػك ويف كػّل 

 يـو تصبح فيو ومتس : طاقا  كّلها لك وحيا  كّلها لك.
 جون العيد األسود:

وال يبقػػػى لنػػػا إالم أف نفهػػػم موقفنػػػا الػػػذي ؽلتػػػد مػػػن مواقػػػف أصػػػحاب احلسػػػٌن )ع(، وىػػػو 
ر بادلسؤولية أماـ الّلو؛ في عػل حياتػو منسػ سة مػع خػّ  ادلسػؤولية.  موقف اإلنساف الذي يشع

إنمنا نلتق   م يف موقف )جوف( العبد األسود موىل أيب ذر ال فاري.  ولقد عػاش بعػد أيب ذر 
مػػع األئسػػة، ومػػع احلسػػٌن )ع( وأىػػل بيتػػو، ؼلػػدمهم بكػػّل طاقتػػو.  وعنػػدما انطلقػػو ادلعركػػة يف  

"يـا )جـون( أنـِ فـي إذن منـي ف نَّمـا تيعتنـا طليـا  للعافيـة،  وقػاؿ لػو: كربالء خاطبػو اإلمػاـ احلسػٌن
.  أنػو كنػو خادمػاً لنػا، رػدمنا لتعػي  وتضػسن حياتػك معنػا، وضلػن اآلف 1فال تيتِل بطريقتنـا"

 تبتِل بطريقتنا.ال يف موقف ال يُ ري إنساناً بالربح، ليس فيو إالم ادلوت، فحاوؿ أف 
 موقف حر:
يا سيِّدي أنا في الرخاء ألحُس ق اعكم وفـي الشـّدة أخـذلكم.  واللّـو قاؿ: " ماذا كاف جوابو؟

إنَّ ريحـــي لمنـــِتٌن وإنَّ حســـيي للْـــيم ولـــوني ألســـود.  فتـــنفس علـــّي باللنّـــة، فتطيـــ  ريحـــي وُيشـــر  
...!! و ّرؾ ىذا اإلنساف يف خّ  الشهادة، ألنمػو َشػَعَر أفم ىنػاؾ عهػداً 2"حسيي ويييض وجهي

الّلو، وىو عهد اإلؽلاف واإلسالـ، وأف ال تكوف عالقتػو مػع أىػل البيػو، عالقػة خبػل بينو وبٌن 
ا ى  عالقة اإلؽلاف ح  الشهادة.  وماؿ، وإظلم
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 حيي  بن م اىر ومسلم بن عوسلة:

وىكػذا عنػػدما نقػػيب مػػن ىػػؤالء الػذين كػػانوا يتحّسسػػوف ادلسػػؤولية، ويصػػدقوف بالتلامػػا م؛ 
مسلم بن عوس ة، كانا صديقٌن وجاءا للسعركة، وجاىدا بٌن نقف أماـ حبيب بن مكاىر، و 

يػػػدْي اإلمػػػػاـ احلسػػػٌن، وعاشػػػػا مػػػع احلسػػػػٌن )ع( االلتػػػلاـ  ػػػػّ  اإلسػػػالـ.  وُصػػػػرِع مسػػػلم بػػػػن 
عوس ة، فسشى إليو اإلماـ احلسٌن )ع( ومعو حبيب بن مكػاىر وجلسػا عنػده وىػو يف حالػة 

 يف األثػػػر ألحببػػػو أف توصػػػ  إّ ، فػػػكفم االحتضػػػار، قػػػاؿ لػػػو حبيػػػب: واللّػػػو لػػػوال أّا أعلػػػم أاّ 
الصػػػػديق يوصػػػػ  صػػػػديقو يف حالػػػػة االحتضػػػػار، يوصػػػػيو بأىلػػػػو وبعيالػػػػو.  ولكػػػػنم مشػػػػكليت أّا 
سأموت من بعدؾ وسأسًن يف نفػس الطريػق.  كنػو أحػّب أف توصػيين ألنّفػذ وصػيتك، فقػاؿ 

ذا ػ وأشػار بيػده لو:   وصية تستطيع أف تنّفذىا اآلف.  قػاؿ: ومػا وصػيتك؟ قػاؿ: أوصػيك  ػ
 ل ماـ احلسٌن )ع( ػ جاِىْد دونو ح  متوت.

 وصية الشهداء ال نيالي أن نموت على الحّه:
ىػػػػذا ىػػػػو االلتػػػػلاـ بػػػػاخلّ  والصػػػػدؽ يف اإلؽلػػػػاف، فقػػػػد كػػػػاف يفّكػػػػر يف القائػػػػد وىػػػػو يف حالػػػػة 
االحتضػػار، وكػػاف يوصػػ  باجلهػػاد، ويفّكػػر بأصػػدقائو أف يسػػًنوا حيػػث سػػار ىػػو وأف ينطلقػػوا 

 حيث انطلق.
 ﴾نَـّا لِلّـِو َوِإنَـّـا ِإلَْيـِو رَاِجعـونَ إ﴿ علّ  األكا يقوؿ ألبيو احلسٌن )ع( بعدما اسػيجع قػائاًل:

[: يػػػػا أبتػػػػاه لػػػػػم اسػػػػيجعو؟ قػػػػاؿ: َعػػػػّن   فػػػػارس، وأنػػػػا يف ادلنػػػػاـ، يقػػػػوؿ القػػػػـو 156]البقػػػرة:
 يسًنوف وادلنايا تسًن خلفهم.  فعلسو أف نفوسنا نُِعيو إلينا.

 لّ  األكا: يا أبتاه ألسنا مع احلّق؟قاؿ ع
 قاؿ احلسٌن: بلى، والذي نفس  بيده.

  .1ادلوت أو وقع ادلوت عل م  ىعل وبا  أوقعأقاؿ علّ : والّلو ال 
تلك ى  القضية، أف يفّكر اإلنساف يف ىذا االااه يف كّل ما يعسل ويف كّل مػا يقػوؿ.  ال 

ّق أو على باطل؟ عندما تتكّلم، ىل كلستػك كلسػة بُدم أف يكوف اذلاجس عندؾ، أنمك على ح
حػػّق أو كلسػػة باطػػل؟ وعنػػدما تعسػػل، ىػػل عسلػػك يسػػًن يف طريػػق احلػػّق أو يف طريػػق الباطػػل؟ 
وعنػػدما تنتسػػ ، ىػػل انتسػػاؤؾ حػػّق أـ باطػػل؟ عنػػدما تؤيػػد وتػػرفض؛ القضػػية أف نكػػوف زلّقػػٌن.  

عنػدما نكػوف زلّقػٌن ونبقػى يف وعندما نكوف زلّقٌن ليس ىناؾ مشػكلة يف أف ظلػوت أو ضليػا.  
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احليػػاة، فسػػتكوف حياتنػػا كّلهػػا خطػػوات متحرّكػػة يف طريػػق احلػػّق.  وعنػػدما نكػػوف زلّقػػٌن ونقػػدـ 
 على الّلو سبحانو وتعاىل، فكفم الّلو سيتقبلنا برمحتو وبلطفو.

 لنفّكر في قضية الحّه:
ا يػػدعوف مػػن دونػػو ىػػو القضػػية ىػػ  قضػػية احلػػّق والباطػػل، ذلػػك ألفم اللّػػو ىػػو احلػػّق، وأفم مػػ

الباطػػػل.  ىػػػذا ىػػػو األسػػػاس الػػػذي ينب ػػػ  أف يكػػػوف أسػػػاس كػػػّل  رّكنػػػا يف احليػػػاة، أف يكػػػوف 
التحػػػّرؾ الػػػذي ؼلػػػدـ خػػػّ  اللّػػػو.  وىكػػػذا عنػػػدما نريػػػد أف ُنصػػػدؽ اللّػػػو مػػػا عاىػػػدنا عليػػػو، فػػػكفم 

نػػدما الصػػدؽ يكلّػػف الكثػػًن، أف رػػاؼ وأف رسػػر بعػػض األصػػدقاء وادلواقػػف؛ فػػكفم اإلنسػػاف ع
يتحّسل ما يتحّسل من مسؤولية، ال بُدم من أف يوح  لنفسو بالثسن الػذي يسػتطيع مػن خاللػو 

 أف ؼلسر بعض األشياء واألوضاع.
 ال بُدَّ أن نعّمه اللان  الروحي:

قػػد عّلسنػػا اللّػػو أف نفّكػػر أفم خسػػارة الػػدنيا قػػد يعوضػػها اللّػػو يف الػػدنيا وقػػد تكػػوف حلسػػاب 
الّلو يعوضها على اإلنسػاف يف اآلخػرة.  ال بُػدم أف نفّكػر يف اآلخػرة، ويف  ادلستقبل.  وادلؤكد أفم 

اللّػػو، ويف اجلانػػب الروحػػ  يف حياتنػػا الػػذي غلعػػل كػػّل واحػػد منّػػا يعػػي  اذلػػّم الكبػػًن يف حياتػػو.  
أف يرضػػػى اللّػػػو، ذلػػػك ىػػػو اذلػػػّم الكبػػػًن.  إذا اسػػػتطعنا أف نعػػػي  ىػػػذا اذلػػػّم الكبػػػًن يف حياتنػػػا، 

 ادلشاكل بقلب مفتوح، كسا كاف رسوؿ الّلو، صّلى الّلو عليو وآلو وسلم. فسوؼ نواجو
أنــِ رّب المستضــعفين مػػاذا كػػاف يقػػوؿ رسػػوؿ اللّػػو )ص(؟ يرفػػع طرفػػو إىل الّسػػساء ويقػػوؿ: "

 . 2"إن لـم يكن بَ علّي  ضٌ  فال أباليُُثم يقوؿ بعد ذلك: " 1؟"وأنِ رّبي إلى من تكلني
 ي ضب الّلو.إذف فاذلّم الكبًن أف ال 
وع  السياسػ .  فالشػعب الػواع  ي أف يكوف لنػا شػعٌب يعػي  الػوعلى ىذا، فسن الضرور 

سػبحانو وتعػاىل ػ إفم شػعباً   ػسياسػياً، والػذي ػلسػل يف قلبػو رسػالتو وخوفػو مػن اللّػو وحػّب اللّػو 
 كهذا ال ؽلكن أف يسيطر عليو أحد.
حبيػػػث ال نبقػػػى رلػػػّرد أنػػػاس  ،ياتنػػػاوكيػػػف ينطلػػػق يف ح ،وعلينػػػا أف نعػػػرؼ مػػػاذا وراء الشػػػعار

نشػ ل حناجرنػػا وأفواىنػػا باذلتافػػات، بػػل أف ُنشػػ ل عقولنػا حػػ  نفّكػػر يف مػػا ىنػػاؾ مػػن اخلطػػ  
 دبّر لنا يف اخلفاء.اليت تُ 

، وال بُدم من عالجو ح  ال يكوف واقعنا ػ عنػدما نتحػّرؾ ػ واقػع  ىذا الواقع نعيشو ضلن اليـو
م مع احلسٌن )ع( ولكػن سػيوفهم عليػو، حػ  ال تكػوف قلوبنػا أىل الكوفة، الذين كانو قلو 
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مػػػع القػػػادة الطيبػػػٌن ومػػػع النّػػػاس ادل لصػػػٌن ولكػػػن سػػػيوفنا علػػػيهم، عنػػػدما تتحػػػّرؾ الػػػدنانًن أو 
اللػػًنات أو الػػدوالرات أو غػػًن ذلػػك مػػن العسػػالت الصػػعبة وغػػًن الصػػعبة، الػػيت ال يػػلاؿ النّػػاس 

 وحيا م... يلهثوف وراءىا ليبيعوا مبادئهم، وخططهم،
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 قضايا انثىزة يسؤونية انحكى

 

  :لعّل السؤاؿ األكثر إحلاحاً عند كّل وقفة مع ذكرى عاشوراء، ىو
مػػػا القضػػػايا الػػػيت طرحهػػػا اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( كأسػػػاس حلركتػػػو وكسسػػػوِّغ لثورتػػػو؟ مػػػا ىػػػذه 

 القضايا بالتفصيل؟
حلسػٌن )ع( لألّمػة أف ىناؾ نوعاف من القضايا، نػوٌع يتصػل بش صػية احلػاكم الػذي يريػد ا
 اليت توّجو إليو. تثور عليو، ونوع يتصل مبوقف ادلسلم من الض وط والتحديات والعروض

 شر ية الحاكم:
كػػػاف اإلمػػػاـ احلسػػػٌن يعػػػي  يف نطػػػاؽ اجلػػػّو اإلسػػػالم  الػػػذي كػػػاف يتلعّسػػػو حػػػاكم يتكػػػاىر 

الؿ كلسػػة باإلسػػالـ.  ولكػػن كيػػف طػػرح اإلمػػاـ احلسػػٌن قضػػية ادلسػػؤولية؟ لقػػد طرحهػػا مػػن خػػ
 قاذلا رسوؿ الّلو )ص(، ويُقاؿ إفم أوؿ بياف صدر من اإلماـ احلسٌن يف  رّكو ىو ىذا البياف.

أيُّها النّـاس، إنَّ رسـول اللّـو )م( قـال: "مـن رأف مـنكم سـلطانا  جـائرا  مسـتحال  لحـرم اللّـو، ناكثـا  
فلــم يغــر أوفــي روايــة فلــم يغيّــر  بعهــده، مرالفــا  لســّنة رســول اللّــو، يعمــل فــي عيــاده باإلْـــم والعــدوان

 ػػػ األمػر علػى الواقػع )ع(ُُثم طبّػقػػػ " خلـوما  عليو بقوٍل وال بفعل؛ كان حّقا  على الّلو أن يدخلو مد
علمـتم أنَّ ىـؤالء القـوم ـ ويشـير إلـى بنـي أميـة وأتيـاعهم ـ قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان وتولـوا عـن  وقـد"

لحدود واستأْروا بالفيء، وأحلوا حرام الّلو وحّرمـوا حاللـو، طاعة الرحمن، وألهروا الفساد وعطلوا ا
" ىذا بيانو األوؿ.  نريد ىنا أف نقف وقفات قصػًنة حػوؿ ىػذه الػدعوة ..وإّني أحّه بهذا األمر

اليت رواىا احلسٌن )ع( عػن رسػوؿ اللّػو )ص(، وحػوؿ التطبيػق الػذي طبقػو احلسػٌن )ع( علػى 
ة مقارنػػة بػػٌن ذلػػك وبػػٌن الواقػػع اإلسػػالم  يف الػػبالد الػػيت الواقػػع؛ ُُثم بعػػد ذلػػك نػػدخل يف عسليػػ

 ػلكسها مسلسوف أو يف البالد اليت ػلكسها غًُن ادلسلسٌن.  ماذا قاؿ رسوؿ الّلو؟
إفم رسوؿ الّلو يدعو ادلسلسٌن إىل أف يواجهوا مسألة احلاكم مواجهة ادلسػؤولية، ال مواجهػة 

بعض الّناس: مػا لنػا وللػدخوؿ بػٌن السػالطٌن،  الالمباالة.  يعين ليس لك أف تقوؿ كسا يقوؿ
 فليكن احلاكم كيف ما كاف فنحن معو.  ىذا منطق يرّدده البعض يف رلتسعنا!!

 األّمة مسؤولية الحاكم:
لقد مّحل النّن )ص( األّمة مسؤولية احلاكم.  إذا كاف احلاكم عادالً ػلكم مبػا يػراه اللّػو ومبػا 

يعػدؿ بػٌن النّػاس؛ في ػب علػى األّمػة أف تسػانده وأف رضػع أنللو، ومبا جاء بػو رسػولو )ص( و 
لو وتطيعو.  ومن ابتعد عن طاعتو، فكنمو ابتعد عن طاعة الّلو ورسولو.  فػكذا كػاف ىنػاؾ حػاكٌم 
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عػادٌؿ؛ فسػن مسػؤولية األّمػة أف تطيعػو وأف رضػع لػو.  ألفم احلػاكم يف اإلسػالـ ػ فػرداً كػاف أو 
ا ؽلّثل توازف اجمل تسع وتوازف األّمة يف آٍف معاً.  فهػو ؽلثّػل السػلطة العليػا الضػاغطة علػى  ىيئة ػ إظلم

ػػا اعػػل كػػّل  كػػّل السػػلطات ادلتدرجػػة يف اجملتسػػع.  فػػكذا كانػػو السػػلطة العليػػا سػػلطًة عادلػػًة، فك م
السلطات اليت رضع ذلا وتتحّرؾ مػن خالذلػا تسػًن يف خػّ  العػدؿ.  وإذا كانػو ىػذه السػلطة 

عػػ  أف يكػػوف النّػػاس علػػى ديػػن ملػػوكهم ورؤسػػائهم.  ويف ىػػذا ادلعػػىن يقػػوؿ جػػائرة، فسػػن الطبي
 الشاعر:

 فشيسة أىل البيو كّلهم الرقوُ          إذا كاف رّب البيو بالطبل ضارباً 
إنمنػػػا نفهػػػم مػػػن ىػػػذا أفم قضػػػية احلػػػاكم يف اإلسػػػالـ ليسػػػو قضػػػية تعػػػي  خػػػارج اىتسامػػػات 

سػػػؤولية احلػػػاكم العػػػادؿ بطريقػػػة إغلابيػػػة، ومسػػػؤولية األّمػػػة، بػػػل يتحّسػػػل كػػػُل فػػػرٍد مػػػن أفرادىػػػا م
 احلاكم اجلائر بطريقة سلبية.

 ارتياط الميدأ بالسياسة:
حٌن يشًن الرسوؿ )ص( إىل ارتباط قضية احلكم بادلبدأ، فكنمو يشًن إىل عسق االرتبػاط بػٌن 

ػػم يػػروف ادلبػػدأ والسياسػػة، ومػػن دوف أف يػػرى النّػػاس مانعػػاً لرسػػوؿ اللّػػو أف يػػتكّلم بػػذلك،  مػػع أ م
حػديث السياسػػة غريبػاً عػػن العلسػاء؛ حػػ  أفم امتيػػاز العالػػم ومصػػداقيتو لػدى الػػبعض يعػػود إىل 
عدـ تدخلو يف الواقع السياس ، فعسلو واضح جداً وبسي  جداً.  فسن ادلس د للبيػو، ومػن 

عيد جػداً عػن البيو للسس د.  ولعّل ىذا ادلثل األعلى يف رلتسعنا اليـو ىو اإلنساف ادلؤمن الب
ىذا اجلّو، فلو تقاتل أىل البلد أو تصاحلوا، فاألمر سػواء لديػو.  إفم ىػذا ادلقيػاس خػاطئ دوف 
شػػػػػك.  فػػػػػكذا كػػػػػاف ال يصػػػػػح تػػػػػدخل العلسػػػػػاء بالسياسػػػػػة، فكيػػػػػف تػػػػػدخل رسػػػػػوؿ اللّػػػػػو )ص( 

 بالسياسة.
 احلسٌن )ع( يتكّلم عػن سياسػة رسػوؿ اللّػو )ص(.  واإلمػاـ احلسػٌن )ع( بنفسػو يشػًن إىل

ليب النػػّن )ص( ينب ػػ  أف مػػنهِج مسػػتقٍر يف السياسػػة.  إذف علػػى حسػػب ىػػذا ادلقيػػاس، فأسػػا
 !ن ًّنىا

كػّل الػػذين يشػت لوف بالسياسػػة الػيت تؤيّػػد النكػاـ اجلػػائر، ىػؤالء يلحفػػوف وراء الكلسػػة، ووراء 
اللعسػػػػػاء الفسػػػػػقة، ووراء كػػػػػّل ىػػػػػؤالء الػػػػػذين يعيثػػػػػوف يف األرض فسػػػػػاداً... ىػػػػػؤالء ىػػػػػم وعػػػػػاظ 

طٌن، علسػػػػػاء السػػػػػوء.  أّمػػػػػا العالػػػػػػم الػػػػػذي يريػػػػػد أف ينطلػػػػػق يف حيػػػػػاة النّػػػػػاس بالصػػػػػدؽ السػػػػػال
وبػػاإلخالص، لكػػ  يقػػوؿ للكالػػػم يػػا ظالػػػم، وػلػػّدد مػػواطن الفسػػاد ليػػدفع النّػػاس يف احليػػاة إىل 

ػا ،[ 94]النحل: ﴾ِإنَّ الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدلِ  ﴿خّ  القرآف الذي يقوؿ:  كّل من يدعو للعػدؿ إظلم
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سػػًن يف خػػّ  اللّػػو سػػبحانو وتعػػاىل.  وعلػػى كػػّل إنسػػاف يف اجملتسػػع أف يتحّسػػل مسػػؤوليتو كبػػًناً  ي
 كاف أـ ص ًناً.

و ّسػػػػل ادلسػػػػؤولية يتسثّػػػػل يف بعػػػػض جوانبػػػػو بقيػػػػاـ اإلنسػػػػاف بت فيػػػػف آالـ اجملتسػػػػع وزلاربػػػػة 
، ُُثم انطلػػػػق ليطػػػػوؼ  ببيػػػػوت الكلسػػػػة والفسػػػػاد فيػػػػو.  لػػػػو صػػػػّلى اإلنسػػػػاف ألػػػػَف ركعػػػػٍة يف اليػػػػـو

َهــى َعــِن  ﴿الكػادلٌن؛ فػػكفم اللّػػو يضػػرب بصػػالة ىػػذا اإلنسػاف بوجهػػو ويقػػوؿ لػػو:  ِإنَّ ال َّــاَلَة تـَنـْ
 [.45]العنكبوت: ﴾اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر 

 الترّلف أنتج مقاييس خاطْة:
إفم الطواؼ ببيػوت الكػادلٌن وتأييػدىم ىػو مػن أشػّد أنػواع ادلنكػر.  علػى ىػذا ادلقيػاس غلػب 

س واقعنا وحياتنا، فلػدينا مقػاييس خاطئػة تعّلسناىػا مػن عهػود الت لّػف وذىنيتػو؛ و ػذه أف نقي
الطريقة حاوؿ االستعسار أف يُبعػد الطاقػات اخلػًّنة عػن اجملتسػع، باإلػلػاء بػأفم اإلنسػاف الروحػ  
ىو الذي ال يتدخل بالسياسة. وكيف ال يتدخل؟ أي ال ػُلارب ادلستعسر، ال ػُلارب الكالػم؛ 

يسػػًن يف حياتػػو علػػى أسػػاس أف ال ُشػػ َل لػػو بكػػّل ىػػذه الواقػػع.  وحػػٌن ال يكػػوف للطاقػػات بػػل 
 الواعوف من األّمة. ين ذؿاخلًّنة دور بقضايا األّمة؛ فكفم الّناس تتهالك وراء احلاكم.  حيث 

إفم من واجب العالػم الواع  أف يقف ليبٌّن للنّػاس احلػّق حػ  لػو رمَجَػو النّػاس باحل ػارة، أو 
 لعنوه أبداً.

ػػا ػلتػػاج إىل رضػػى  إفم اإلنسػػاف الػػذي ؽلشػػ  يف طريػػق احلػػّق، ال ػلتػػاج إىل رضػػى النّػػاس، وإظلم
الّلو سبحانو وتعاىل. من أراد رضى القاعدة الشعبية فكنمو يعسل ليقنع ىذا، ويرض  ذاؾ. لكػنم 

كِفػػَك الوجػػوه  "صػػانع وجهػػاً واحػػداً ي.اإلنسػػاف ادلػػؤمن ىػػو الػػذي ينكػػر اللّػػو مػػن وحػػ  رسػػالتو 
 .كّلها"

ىػذا ىػو اخلػػّ ، وىػذا ىػو ادلفهػػـو الصػحيح.  ُُثم نتبػػع كلسػة رسػوؿ اللّػػو )ص(، كلسػة قاذلػػا، 
ومػػػن الػػػراوي لتلػػػك الكلسػػػة؟ إنمػػػو احلسػػػٌن )ع(: إنمػػػو يُتػػػابع احلػػػديث عػػػن احلػػػاكم اجلػػػائر الػػػذي 

ػلػػاوؿ أف فهػػو يعسػػل علػػى أسػػاس  قيػػق مطامعػػو ومطازلػػو وشػػهواتو، و  يسػػتحل حػػـر اللّػػو...
يقتل، أف يس ن، أف ينتهك كّل حرمة، أف ينتهك كػّل ِعػرض... أف ينتهػك كػّل األقػداس يف 
سبيل أف ػلّقق مطامعو ومطازلو وشهواتو يف احلياة مستحالً حلـر اللّػو كّلهػا: حرمػة ادلػؤمن ىػ  

مسػتقبل من حرمات الّلو، علّة األّمة ى  من حرمات الّلو، كرامة األّمػة ىػ  مػن ُحرمػات اللّػو، 
األّمػػة، اسػػتقالذلا، حريتهػػا... كػػّل ذلػػك ىػػو مػػن حرمػػات اللّػػو، و ضػػرا ىنػػا قصػػة عػػن قيسػػة 

 ادلؤمن يف حساب اإلسالـ.
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 حرمة المؤمن:
أنَّ اهلل تعـالى فضَّـل حرمـة ورد يف  ج البالغة عػن أمػًن ادلػؤمنٌن علػ  بػن أيب طالػب )ع( 

كذا ىػدـ فػن أشدِّ حرمات ا حرمة الكعبػة ، ، ومن ادلعلـو أفم م 1 المسلم على الُحَرِم كلِّها
 أحٌد ح راً من أح ار الكعبة، فساذا ػلدث يف العالػم اإلسالم ؟

 خ الكعبة بالقاذورات، ماذا ػلدث يف العالػم اإلسالم ؟إذا أراد أحٌد أف يلطِّ 
بػػػو أو يقتلػػػو... ىػػػذا عنػػػد ا لكػػػن أف يضػػػرب أحػػػدىم مؤمنػػػاً أو يهينػػػو أو يسػػػ نو أو يعذِّ 

 عكم من حرمة الكعبة.أ
الكعبػة يف نكػػر   ..فاإلنسػاف ادلػؤمن يف اإلسػػالـ أعكػم مػػن ادلسػ د، وأعكػػم مػن ادلؤسسػػة.

ا ىػ  للنمػ ا ادلػؤمن فهػو عنػد ا أعكػم مػن الكعبػة.  دوا مػن خالذلػا، أممػاس حػ  يتعبمػاإلسالـ إظلم
صػدؽ عليػو القػوؿ: مػن حرمػات ادلػؤمن، ي ُحرمػةً  مػن يسػتحلي  ىذه ى  حرمات ادلؤمن.  فكػلي 

ة رسػوؿ نم حلـر ا.  ُُثم يتابع اإلماـ احلسٌن )ع( الصػفات: "ناكثػاً لعهػده، سلالفػاً لُسػ ُمستحالا 
 و رسوؿ ا )ص( يف احلياة.الذي خطم  ة رسوؿ ا )ص( أي شريعتو، اخل ي نم سُ  ؛ا"
 

 الحالل والحرام ن ام حياتنا:
واحلػػػراـ الػػػذي ىػػػو حيػػػاة اإلنسػػػاف.  وإذا رفػػػض اإلنسػػػاف  إفم شػػػريعة اللّػػػو تتسثّػػػل يف احلػػػالؿ

احلالؿ واحلراـ الذي جاء بو رسوؿ الّلو )ص(، فسعىن ذلك أنمو يرفض كّل نكاـ جػاء مػن عنػد 
 الّلو.

فقصة حػالؿ اللّػو وحرامػو ىػ  نكػاـ حياتنػا الػذي أنللػو اللّػو علػى رسػولو، ألفم اللّػو سػبحانو 
فالرســول )م( يقــول: "مــن رأف مــنكم ســلطانا  جــائرا  سػػدنا.  وتعػػاىل أعػػرؼ مبػػا ُيصػػلحنا ومػػا يُف

والصػفة الثالثػة للسػلطاف الػذي غلػب   مستحال  لحرم اللّـو مرالفـا  لسـّنة رسـول اللّـو ناكثـا  بعهـده".
علػػى األّمػػة أف تثػػور عليػػو ىػػو الػػذي يقػػف يف أوؿ واليتػػو، ليبػػٌّن للنّػػاس أنمػػو قػػادـ لنشػػر األمػػن، 

ومواثيػق، ُُثم ينكػث ليعسػل يف عبػاد اللّػو باإلثػػم والعػدواف والكلػم، يعتػدي فُيعط  الّناس التلامػاً 
حياتػػو ىػػ  العػػدواف بكػػّل  ،علػى األبريػػاء اآلمنػػٌن، وادلعػػذبٌن ادلضػػطهدين.  إنمػػو السػلطاف اجلػػائر

ما لديو من قّوة، عدواف منو، وعدواف مػن اآلخػرين الػذي يسػتعٌن  ػم.  ىػذا يف داخػل احليػاة 
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ا رأينا ىذا الش و وقلنا بػأفم ىػذا ال يعنينػا، مػا لنػا وللػدخوؿ بػٌن السػالطٌن، اإلسالمية.  إذ
"، إذا لػػم فلم يغر عليو بقول وال بفعلىنا يأ  اإلنذار من خالؿ حديث رسوؿ الّلو )ص(..  "

تعلن رفضػك أو مقاومتػك ومعارضػتك ذلػذا اإلنسػاف مبػا متلػك مػن قػوؿ أو فعػل، فاسػتعد غػداً 
ــى ال َّــاِلِمينَ ﴿: عنػػدما ينػػادي اللّػػو ــِو َعَل ــُة الّل [ فكنمػػك سػػتكوف تابعػػاً مػػن 18]ىػػود: ﴾َأالَ َلْعَن

أتباعهم أيضاً، ألفم الساكو عن احلّق شيطاف أخػرس.  حػ  احليػادي ال َيْسػَلم، فلػيس ىنػاؾ 
حياد بٌن حػّق وباطػل.  فاإلمػاـ علػّ  )ع( قيػل لػو عػن اثنػٌن، عػن عبػد اللّػو ابػن عسػرو، وعػن 

م اعتلال ادلعركػة الػيت جػرت بينػو وبػٌن معاويػة. سعد بن مالك، قـال: "لــم ين ـرا الحـّه ولــم  إ م
ال يكفػػ  أف ال تنصػػر الباطػل، إذ يريػػد منػػك اإلسػالـ أف تقاومػػو.  وال يكفػػ   1يرـذال الياطــل

فلــم أف ال تنصػػر الكلػػم، بػػل ال بُػػدم لػػك مػػن أف تقػػف يف وجهػػو واا ػػو مبقػػدار مػػا تسػػتطيع.  "
" ىػذا إذف احلػاكم الػذي غلػب وال بفعـل كـان حّقـا  علـى اللّـو أن يدخلـو مدخلـويغر عليو بقول 
 أف يُثار عليو.

 تطييه الفكرة:
كانػػػو ذريعتػػػو يف الثػػػورة علػػػى ىػػػذا   لقػػػد  ة.فكػػػر طبّػػػق اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( ىػػػذه الكيػػػف 

 " طبعاً يقصد احلكم الذي كاف موجوداً آنػذاؾ، وكػاف يفىؤالء القوم وإنَّ أال األساس، قاؿ: "
قــد لزمــوا طاعــة قستػػو: يليػػد بػػن معاويػػة وبعػػض رمػػوزه ػ عبيػػد اللّػػو بػػن زيػػاد ومػػا إىل ذلػػك ػ " 

".  اخلػّ  الػذي يسػًنوف فيػو يف احليػاة ىػو خػّ  الشػيطاف، وىػم الشيطان وتركوا طاعة الرحمن
ػػا ىػػو خػػّ  الكلػػم والفسػػق، واللهػػو  يبتعػػدوف عػػن خػػّ  الػػرمحن.  دلػػاذا؟ ألفم خػػّ  الشػػيطاف إظلم

رجـل فاسـه شـارب بدة والف ور وما إىل ذلك... وقد قاؿ اإلماـ احلسٌن )ع( عن يليػد "والعر 
 .2"الرمر قاتل النفس المحترمة

وأحلــوا حــرام الّلــو وحّرمــوا إفم يليػػد وأتباعػػو قػػد للمػػوا طاعػػة الشػػيطاف وتركػػوا طاعػػة الػػرمحن "
حػػػديثاً ال يتفػػػق مػػػع " باعتبػػػار تالعػػػبهم بأحكػػػاـ اللّػػػو؛ فقػػػد كػػػانوا إذا مػػػا وجػػػدوا ىنػػػاؾ حاللـــو

مػػلاجهم ومػػػع أوضػػػاعهم، ػلػػػاولوف البحػػث عػػػن رػػػريج لػػػو، بػػأف يػػػأتوا إىل بعػػػض رواة احلػػػديث 
ويقولوف لو: اصنع لنا حديثاً ػلّلل ىذا الش ء.  اصنع لنا حديثاً يبيح لنا ىذا الفعل.  أّمػا مػا  

" والفػ ء أْروا بالفيءواستكانوا يريدوف أف ؽلنعوا الّناس عنو وىو حالؿ، فقد كانوا ػلّرمونو.  "
ػػم   يعػػّا عػػن ميلانيػػة الدولػػة اإلسػػالمية، أي مػػا يفػػ ء بػػو اللّػػو علػػى ادلسػػلسٌن وعلػػى النّػػاس.  إ م
كانوا يستأثروف مبا يف ء بو اللّػو علػى ادلسػلسٌن وعلػى النّػاس، فيعطونػو ألصػحا م واسػيبهم 

اللّػو ػ سػبحانو وتعػاىل ػ مػن أجػل " أي: القػوانٌن الػيت أعػّدىا وعطّلوا حدود الّلووألزالمهػم... "
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" ألّا وإنّــي أحــّه بهــذا األمــرضػػب  حيػػاة اجملتسػػع يف مجيػػع احلػػاالت.  يقػػوؿ اإلمػػاـ احلسػػٌن: "
أمحػػل مسػػؤولية اإلسػػالـ، ومسػػؤولية ادلسػػلسٌن بػػالوقوؼ أمػػاـ األوضػػاع واألجػػواء الػػيت تنطلػػق يف 

 اخلّ  الذي يس ء إىل مستقبل اإلسالـ ومستقبل ادلسلسٌن.
، نعػػرؼ مػػن خػػالؿ ىػػذا، أفم ادلسػػوّغ الشػػرع  لثػػورة اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( ىػػو يف كو ػػا إذف

ثػػػورة علػػػى احلػػػاكم اجلػػػائر، ادلسػػػتحل حلػػػـر اللّػػػو، ادل ػػػالف لسػػػّنة رسػػػوؿ اللّػػػو، الناكػػػث لعهػػػده، 
؟  العامل يف عباد الّلو باإلثػم والعدواف... ىذا الواقع كم من مثيل لو اليـو

 قيم "ال أعطيَ إعطاء الذليل":قضايا طرحتها الثورة في 
يف اإلسػػالـ ولش صػػػية احلػػاكم فيػػو دوراً كبػػًناً يف حركػػػة األّمػػة مػػن أجػػػل  إفم لقضػػية احلكػػم

مواجهػػة مسػػًنة ىػػذا احلػػاكم.  فػػكف كانػػو ادلسػػًنة مسػػًنة عػػدؿ وحػػّق، فعلػػى األّمػػة أف تسػػاند 
األّمة أف تواجو ىػذه  ادلسًنة وتدعم ىذا احلكم.  وإذا كانو ادلسًنة مسًنة باطل وظلم، فعلى

ادلسػػػػًنة بػػػػالرفض، وتواجػػػػو ىػػػػذا احلكػػػػم بػػػػالثورة عليػػػػو، سػػػػواء كػػػػاف احلػػػػاكم مسػػػػلساً ينتسػػػػ  إىل 
اإلسػػػػػالـ، أو كػػػػػاف غػػػػػًن مسػػػػػلم.  ألفم موضػػػػػوع العػػػػػدؿ موضػػػػػوع ال يقبػػػػػل ادلسػػػػػاومة واجملاملػػػػػة 

الفػػردي والتسػػويات... ألفم اللّػػو يريػػد للحيػػاة كّلهػػا أف تقػػـو علػػى أسػػاس العػػدؿ علػػى الصػػعيد 
 واالجتساع ، وعلى صعيد احلكم كّلو.

وقد أثار اإلماـ احلسٌن )ع( القضية من جانب آخر، من خالؿ شػعارات طػرح فيهػا قيسػاً 
أراد ل نساف ادلسلم ػ فرداً أو مجاعة ػ أف يتبىن ىذه القػيم يف حياتػو ومسػًنتو.  وىنػاؾ كلسػات 

 عديدة يف ىذا اجملاؿ.
 .1"أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقّر إقرار العييد ال والّلو ال" الكلمة األولى:
أال وإنَّ الدَّعيَّ ابن الدعي قد ركز بين اْنتين بين الِسّلة والذلة.  وىيهـات لـو " والكلمة الثانية:

 .2"ذلَ ىيهات مني الذلة أبى الّلو ذلَ ورسولو والمؤمنون
 .3"اة مع ال المين إالَّ بـََرما  إّني ال أرف الموَت إالَّ سعادة  والحي" الكلمة الثالثة:

 
 بين عّزة المؤمنين وإقرار العييد:

ىل ىذه الكلسات اليت تكلّػم  ػا اإلمػاـ احلسػٌن )ع( متثّػل انفعػاالت ذاتيػة ل مػاـ احلسػٌن 
 )ع(؟

                                                           

 .7، ص:37، باب:45البحار، ج:  1
 .14، رواية:83ص: ، 37، باب:45البحار، ج:/ ع  غًن أبيو، وادلتهم يف نسبو.  الِسّلة: استالؿ السيوؼ.الّدع : الذي يدّ   2
 .4، رواية:192، ص:26، باب:44البحار، ج:  3
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ىػػل كػػاف اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( يعػػاِّ عػػن حالػػة نفسػػية متأزمػػة يف داخلػػو، عنػػدما كػػاف يقػػوؿ: 
 ".سعادة والحياة مع ال المين إالَّ بـََرما   وإّني ال أرف الموت إالَّ "

 لمن تُعطي يدك؟
احلسػػػٌن )ع( ال يػػػتكّلم ذاتيػػػاً، بػػػل يػػػتكّلم عػػػن خػػػ ك للحيػػػاة، للعسػػػل، للحركػػػة.  إنمػػػو يقػػػوؿ 
ل نساف ادلسلم: إذا أردت أف تضع يدؾ يف يد أّي إنساف آخر، في ب أف تضعها من موقع 

ك تعاىػده وتتعاقػد معػو وترسػم خطػًة مشػيكًة بينػك وبينػو، العلّة والكرامػة.  ألفم معػىن ذلػك أنمػ
وتعػػػرؼ مػػػا ؽلثّلػػػو ىػػػذا اإلنسػػػاف مػػػن فكػػػٍر وعقيػػػدٍة وسػػػلوٍؾ.  إذ إفم وضػػػع اليػػػد بيعػػػٌة، وعهػػػٌد، 

 وعقٌد.
 من تُبايع أنو؟
 من تعاىد؟

 مع من تتعاقد؟
قبػػػل أف تضػػػع يػػػدؾ يف يػػػد إنسػػػاف مػػػا ادرس ش صػػػيتو، ادرس خطّػػػو، ادرس موقفػػػو منػػػك، 

رس أدوات الضػػ   الػػيت ؽللكهػػا ضػػدمؾ... ُُثم بعػػد ذلػػك حػػاذر أف تضػػع يػػدؾ يف يػػد إنسػػاف اد
ؽللك كّل أدوات الض  ، وتكوف قضية ادلعاىػدة بينػك وبينػو قضػية صػي ة يسػت ل فيهػا القػوّي 
الضعيف.  ال تضػع يػدؾ يف يػد إنسػاف إذا كانػو يػده تريػد أف تكػوف فػوؽ يػدؾ مػن أجػل أف 

كانػػو القضػػية كػػذلك، فعليػػك أف تسػػحب يػػدؾ.    كذافػػؤمن  ػػا.  تفػػرض عليػػك شػػروطاً ال تػػ
ألفم القضػػػػية أف تكػػػػوف لػػػػك عػػػػلٌّة أو ال تكػػػػوف.  أف تكػػػػوف ذلػػػػيالً أو ال تكػػػػوف.  ولقػػػػد قاذلػػػػا 
م قالوا: "انلؿ على حكم بين عسك" انلؿ على حكم يليد ػلكػم فيػك  احلسٌن )ع( ذلم، أل م

مػػا يشػػاء.  وضلػػن نعػػدؾ أنمػػك سػػوؼ  صػػل مػػا يشػػاء، انػػلؿ علػػى حكػػم ابػػن زيػػاد ػلكػػم فيػػك 
ال واللّـو ال عنػد ذلػك قػاؿ: " ،على ُحكم ُمنصػف.. إفم بػين عسػك لػن يتصػرفوا معػك إالم خػًناً 

" ال ؽلكػػػن أف تصػػػافحكم يػػػدي.. أو تعاىػػػدكم.  وال ؽلكػػػن أف أعطـــيكم بيـــدي إعطـــاء الـــذليل 
وإذالؿ مسػػًنة ادلػػؤمن  أسػػًن معكػػم يف أيّػػة قضػػية، مػػا دامػػو القضػػية ىػػ  قضػػية إذالؿ ادلػػؤمن

.  علػى أفم اإلمػاـ احلسػٌن )ع( يريػد أف يػوح  لكػّل النّػاس حػٌن "وال أقّر لكم إقرار العييـد"
يقوؿ ما معناه أنمػك إذا مػا أردت أف تقػّر بشػ ء أو أف تعػيؼ بػو، فػال بُػدم مػن أف تعػيؼ مػن 

ك مػؤمن بػو، وألنمػػك موقػع حريػة إرادتػك.  ومػػن موقػع قناعتػك.  أف تعػػيؼ مبػا تعػيؼ بػو ألنمػػ
يف الوقػػو الػػذي تسػػتطيع فيػػو أف تقػػوؿ ال.  لػػو   ،مقتنػػع بػػو ألنمػػك اػػد أنمػػو احلػػّق، فتقػػوؿ: نعػػم

كانػػػو القضػػػية يف غػػػًن قناعتػػػك، ويف غػػػًن االاػػػاه الػػػذي تقتنػػػع بػػػو؛ إّمػػػا أف تقػػػّر ألفم اآلخػػػرين 
 الوعيد...يقولوف لك: حاوؿ أف توقع، حاوؿ أف تقّر  و تأثًن الض وط والتهديد و 
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ألفم  إفم ذلػػػػك ىػػػػو "إقػػػػرار العبيػػػػد" الػػػػذي ال ؽللػػػػك مػػػػن خاللػػػػو اإلنسػػػػاف أف يريػػػػد، دلػػػػاذا؟ 
 اآلخرين يريدوف لو ذلك، أو ال يريدوف، دلاذا؟

إفم احلسٌن )ع( يرفض ذلك، ويريد أف يقّر ما يريد أف يقّر بو على أسػاس "إقػرار األحػرار" 
ػػا كسػػا قلنػػا خػػّ .  خػػّ  ال بالتػػاريخ فقػػ ، ال  ال "إقػػرار العبيػػد".  ىػػل ىػػذه رلػػّرد كلسػػة؟ ال، إ م

ػػػا ىػػػو خػػػ ل يتحػػػرمؾ يف حياتنػػػا العسليػػػة يف كػػػّل مػػػا يُػػػراد لنػػػا يف  ؼلػػػّو احلسػػػٌن )ع( وحػػػده، وإظلم
 الداخل ويف اخلارج.

ػػػا الفكػػػرة نفسػػػها، ال بُػػػدم لكػػػم أف تعطػػػوا أيػػػديكم  مػػػاذا يُػػػراد بنػػػا كسسػػػلسٌن ىنػػػا وىنػػػاؾ؟ إ م
شػػػػكلها كسػػػػا كػػػػاف ػلصػػػػل يف  أو تهاالبيعػػػػة يف صػػػػي ن الضػػػػروري أف تكػػػػوف وتبػػػػايعوا، لػػػػيس مػػػػ

السػػابق.  أصػػبحو لػػدينا اليػػـو صػػي  عصػػرية ال  تػػاج فيهػػا أف تػػأ  إىل إنسػػاف تضػػَع يػػدؾ يف 
يػػده، بػػل ؽلكػػن لػػك أف تسػػ ل كلسػػة )نعػػم( علػػى ورقػػة وتضػػعها يف صػػندوؽ االقػػياع؛ وؽلكػػن 

ك أف تضػع علػى بػاب زللّػك صػورة تريػد مػن لك أف تعيؼ بسلطة مػا فت ضػع ذلػا؛ وؽلكػن لػ
خالذلػػا أف تػػاز إخالصػػك لصػػاحب الصػػورة، وأف تػػاز الفتػػة يف شػػارعك و ػػاوؿ مػػن خػػالؿ 
ذلػػك أف تعػػاِّ أنػػو واآلخػػرين عػػن خضػػوعك وإخالصػػك ذلػػذا اإلنسػػاف الػػذي تكػػوف الالفتػػة 

( وغػػػػػًن تللّفػػػػػاً لػػػػػو... لقػػػػػد أصػػػػػبح للبيعػػػػػة أشػػػػػكاؿ عصػػػػػرية جػػػػػاءت  ػػػػػا نكريػػػػػات )الدؽلقراطيػػػػػة
 )الدؽلقراطية(.

؟  ماذا يُراد من ادلسلسٌن اليـو
 يُراد ذلم أف يُعطوا أعداءىم بأيديهم إعطاء الذليل ونتساءؿ ىنا: ما معىن أف تكوف ذلياًل؟
ىػػػو أف تشػػػعر بانسػػػحاؽ قػػػرارؾ، وإرادتػػػك، وعسلػػػك... فػػػالقرار ذلػػػم، واإلرادة ذلػػػم، واخلػػػّ  

نوعػػػػاً مػػػػن أنػػػػواع االعػػػػياؼ الشػػػػكل   العسلػػػػ  ذلػػػػم، لػػػػيس لػػػػك مػػػػن األمػػػػر شػػػػ ء.  يعطونػػػػك
بش صػػػيتك.  يػػػأتوف بشػػػ و ػلسػػػل ىويتػػػك الطائفيػػػة أو اإلقليسيػػػة أو القوميػػػة... ويضػػػعونو  
كُدميػػة علػػى أسػػاس أف يوقػػع مػػا يريػػدوف، وعنػػد ذلػػك يُقػػاؿ لكػػم: إنمكػػم تشػػاركوف يف صػػناعة 

ع علػػى اخلػػّ  ولكػػن ىػػل صػػحيح مػػا تقولػػوف عػػن مشػػاركتنا، وأنمنػػا نشػػارككم يف التوقيػػ ،مصػًنكم
يتسػػّرد علػػى القػػرار فسػػوؼ يكػػوف خػػارج  مػػنو صػػحيح ىػػذا، ولكػػنم   ؟الػػذي رسػػم مػػن قػػبلكم

 اذليكل.
احلسػػػػٌن )ع( ال يتحػػػػّدث عػػػػن نفسػػػػو فقػػػػ ، ولػػػػػم يقػػػػل لبػػػػين أميػػػػة بصػػػػفتو الش صػػػػية "ال 
أعطػػػيكم بيػػػدي إعطػػػاء الػػػذليل وال أقػػػّر لكػػػم إقػػػرار العبيػػػد".  بػػػل كػػػاف يقػػػوؿ: )أنػػػا( كسسػػػلم 

اإلسػػػػػالـ يف روحػػػػػو، ويف فكػػػػػره، ويف حركتػػػػػو يف احليػػػػػاة... )أنػػػػػا( ال بصػػػػػفيت  وككنسػػػػػاف يعػػػػػي 
الش صػػػية بػػػل بصػػػفيت اإلسػػػالمية، "ال أعطػػػيكم بيػػػد إعطػػػاء الػػػذليل".  وعلػػػى ىػػػذا، فػػػكفم كػػػّل 
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مسلم ؽلكن أف ػلسل ىذا الشعار أماـ كّل القوى ال ا ة الػيت تريػد أف تسػحق إرادتػو، وتأخػذ 
مػن أف ؼلتػار... إفم كػّل مسػلم يقػوؿ مػن موقػع إسػالمو: "واللّػو ال قراره، وتشّل حركتػو، ومتنعػو 

واخلارجيػة نقوذلا يف كل البالد اإلسالمية أماـ اذليسنة الداخليػة إعطاء الذليل".  يعطيكم بيدأ
عطػيكم ن"واللّػو ال  لكرامػة اإلسػالمية :، نقوذلا بكل ما عندنا من شػعور بػالعلة اإلسػالمية ، وا

نقوذلػػا مػػن موقػػع حريػػة القػػرار يف داخػػل أنفسػػنا حػػ  لػػو ىلمنػػا وظلسنػػا   ،"إعطػػاء الػػذليل نابيػػد
وس ّنا... يبقى قرارنا ىو قرار احلّق، كسا قاؿ عّسار بن ياسر )رضػواف اللّػو عليػو( عنػدما كػاف 
يُقاتل إىل جانب أمًن ادلؤمنٌن علّ  بن أيب طالب )ع(، وىـل اجلي  يف بعض مراحل ادلعركة، 

اس حالػة مػن الشػك فقػاؿ ذلػم عّسػار وىػو يف سػن التسػعٌن آنػذاؾ: "واللّػو وبدا على بعػض النّػ
ػػم علػػى الباطػػل" 1لػػو ىلمونػػا حػػ  يبل ػػوا بنػػا سػػعفات ى ػػر .  إفم 2لعلسنػػا أنمنػػا علػػى احلػػّق وأ م

اذللؽلػػػة ال اعلنػػػا نفقػػػد ثقتنػػػا بأنفسػػػنا أو بقرارنػػػا وإرادتنػػػا، وبأنمنػػػا علػػػى احلػػػّق.  واإلمػػػاـ جعفػػػر 
إنَّ الحر حر في جميع أحوالو إن نابتـو نائيـة صـير عليهـا، وإن تـداكِ عليـو قوؿ: "الصادؽ )ع( ي

... إفم حريػة اإلنسػاف يف ادلفهػـو 3"الم ائ  لــم تكسـره، وإن أسـر وقهـر واسـتيدل باليسـر عسـرا  
أف يكػػوف رافضػػاً  اإلسػػالم  الػػذي ؽلثّلػػو مفهػػـو أىػػل البيػػو )ع( تنبػػع مػػن حريػػة إرادتػػو، مبعػػىن

يتحػػػّرؾ لسػػػانو، أف يػػػرفض بقلبػػػو، وأف يُعطػػػ  قػػػراره وقناعتػػػو بقلبػػػو حػػػ  لػػػو منعػػػو حػػػ  لػػػو لػػػػم 
اآلخروف من أف يتكّلم أو يتحػّرؾ.  ىػذه ىػ  احلريػة احلقيقيػة الػيت ال ؽلكػن أف يطاذلػا ضػعف، 

 وال ؽلكن أف تكسرىا ىلؽلة.
 اإلرادة ال لية تحسم المعركة:

يؤمن بأنمو على احلّق، ويؤمن حبّقػو يف  إفم الشعب الذي ػلسل قراره يف داخل نفسو، والذي
احلياة الكرؽلة ح  لو عاش  و نًن االستعباد واالستعسار عشرات السنٌن... إفم شعباً كهػذا 

حريتو الكامنة يف داخلو، ريؽ كّل احلواجل والسدود ولو بعد حٌن.  ألفم قضػية القػّوة  ستكل
يف قػػػػّو م، والضػػػػعفاء ال ؼللػػػػػدوف يف  والضػػػػعف ليسػػػػو قضػػػػية خالػػػػدة.  األقويػػػػاء ال ؼللػػػػدوف

ََ ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ  ﴿: مضعفه ََ َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْل َِ تـُْؤِتي اْلُمْل ََ اْلُمْل ُقِل اللَُّهمَّ َماِل
ََ َعلَــَى ُكــلِّ َشـْيٍء قَــِديرٌ  ـُر ِإنَّــ ، [ 26]آؿ عسػػراف: ﴾َمـن َتَشــاء َوتُــِذلُّ َمـن َتَشــاء بِيَــِدَك اْلَريـْ

ََ األيَّاُم نَُداِوُلَها بـَْيَن النَّاسِ وَ ﴿  [.144]آؿ عسراف: { ﴾تِْل
لنأخذ )بريطانيا( مثاًل، قبل أربعٌن سنة كانو الدولة العكسى اليت ال ت يب عنها الشسس.  

ا الدولة الرابعة، أو اخلامسة يف حسابات القّوة يف العالػم!!  أين بريطانيا اآلف؟ إ م
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 وسمسػٌن سػنة؟ كانػػو مسػتعسرة مػػن مسػتعسرات بريطانيػػا يف كيػف كانػو أمريكػػا قبػل مئػػيت
ا الدولة العكسى.  وىكذا  : إ م ََ األيَّاُم نَُداِوُلَها بـَْيَن النَّاسِ ﴿ما يقولوف عنها اليـو  ... ﴾َوتِْل

 علينا أف نعرؼ أف ال ش ء امسو قّوة مطلقة وأفم ليس ىناؾ قّوة خالدة.
لػى أسػاس أف تكػوف قويػاً، غلػب أف ال نيػأس وغلػب عندما تكوف ضعيفاً، فّكر أف تعسػل ع

 أف تكوف لدينا إرادة.  فاإلرادة ولو بعد سمسٌن سنة ى  اليت  سم ادلعركة.
وعنػػػػدما نقػػػػوؿ: ىػػػػل نسػػػػتطيع أف نقػػػػف أمػػػػاـ "إسػػػػرائيل"؟ وىػػػػل نسػػػػتطيع أف نقػػػػف أمػػػػاـ 

بح مثػل "أوروبا"؟ ونقوؿ ىل نستطيع أف نقف أماـ "أمريكا"؟ وضلػن ال ظللػك أّي شػ ء!! نصػ
أولئػػػػك النّػػػػاس الػػػػذين بعػػػػثهم النػػػػّن )ص( إىل قلعػػػػة خيػػػػا فرجػػػػع األوؿ وىػػػػو غلػػػػنب أصػػػػحابو، 

 وأصحابو غلبنونو.
مػػػن الػػػذي يقػػػدر علػػػيهم؟ لقػػػد كػػػانوا يقولػػػوف لػػػألّوؿ ال  ،ىػػػذا مرحػػػب واألبطػػػاؿ مػػػن حولػػػو

ذلػك رجعػوا منهػلمٌن، وبعػث النػّن  من موقع ضعفهم، وىػو يقػوؿ ذلػم: ال أقػدر.  عنػد ،نقدر
ألعطــيّن ش صػػاً ثانيػػاً ورجػػع غلػػنب أصػػحابو وأصػػحابو غلبنونػػو.  عنػػد ذلػػك قػػاؿ النػػّن )ص(: "

الراية  دا  رجال  يحّ  الّلو ورسولو ويحّيو الّلو ورسولو، كرارا   ير فرار ال يرجـع حتـى يفـتَ اللّـو علـى 
 .1"يديو

وؿ؛ يُعطػػ  كػػّل الحكػػوا ىػػذا التسلسػػل: ػلػػّب اللّػػو ورسػػولو.  الػػذي ػلػػّب اللّػػو، وػلػػّب الرسػػ
طاقتو للّػو وللرسػوؿ.  وعنػد ذلػك فكنمػو يتحػّوؿ إىل قػّوة مضػاعفة.  فسػن لديػو قػّوة وؽلتلػك إرادة 
ا تصبح قّوة مضاعفة، ولكن عندما تكػوف لػدى فػالف بػٌن النّػاس  داخلية  ّرؾ ىذه القّوة، فك م

ػا سػتتحوؿ إىل صػفر.  إفم اإلراد ة ىػ  األسػاس، صػاحب قّوة وإرادة مهلومة داخل نفسو، فك م
مـن أحـدَّ سـنان اإلرادة ىو الذي يربح ادلعركة.  ىناؾ حػديث ل مػاـ علػّ  )سػالـ اللّػو عليػو(: "

أف  ػػػػّد سػػػػناف ال ضػػػػب أي أف ت ضػػػػب للّػػػػو،  2"الغضــــ  لّلــــو قــــوي علــــى قتــــل أشــــداء الياطــــل
كنو تعػي    وال ضب لّلو أف ت ضب لكّل قضايا الّناس اليت ػلّبها الّلو )سبحانو وتعاىل(.  إذا

مــا التػػوتر الػػداخل  الػػواع  للّػػو، فكنمػػك تقػػوى علػػى قتػػل أشػػّداء الباطػػل.  وىنػػاؾ كلسػػة تقػػوؿ: "
فبسقدار ما لديك من نفسية قوية داخلية، مبقدار مػا تكػوف  3"ضعف بدن عّما قويِ عليو النية

شػػػ ء  النفسػػػية ىػػػ  الػػػيت  ػػػّرؾ قوتػػػك، وىػػػ  الػػػيت تعطيػػػك القػػػّوة.  وىػػػذا .  ألفم دوافعػػػكقويػػػاً 
وذلػػذا كػػػاف ػلػػػّب أف   ...)ع( كػػػاف ػلػػػّب اللّػػو ورسػػػولو واقعػػ  نعيشػػػو يف احليػػاة، فاإلمػػػاـ علػػ ّ 

يف سػػػبيل أف ػلبّػػػو اللّػػػو  ...ػلّقػػػق كػػػّل مػػػا ؽللػػػك مػػػن الطاقػػػة يف سػػػبيل أف يرضػػػى اللّػػػو ورسػػػولو
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ُه َوَمــا يَنِطــ﴿ كػػذلك حيػػث قػػاؿ اللّػػو عنػػو:  )ص( ال قرابػػة عنػػد اللّػػو مػػع أحػػد، والنػػنّ   ورسػػولو.
 [ يف نطقو ومواقفو.4-3 ]الن م: ﴾ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى *َعِن اْلَهَوف 

ق حسػػاب معػػٌّن.  والنػػّن عنػػدما ػلػػّب إنسػػاناً، فػػو دما ػلػػّب إنسػػاناً، فكنمػػو ػلبّػػو إفم اللّػػو عنػػ  
ِحــ ُّ ِإنَّ اللَّــَو يُ  ﴿وحسػػابات النػػّن ىػػ  حسػػابات اللّػػو،  فكنمػػو ػلبّػػو وفػػق حسػػاب معػػٌّن أيضػػاً.

[ والّلو ػلّب اسنٌن... 4]الصف: ﴾الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِييِلِو َصّفا  َكأَنَـُّهم بُنَياٌن مَّْرُصومٌ 
واللّػػػػػػو ػلػػػػػػّب ادلتقػػػػػػٌن... اللّػػػػػػو ػلػػػػػػّب اجملاىػػػػػػدين... اللّػػػػػػو ال ػلػػػػػػّب اخلػػػػػػائنٌن... اللّػػػػػػو ال ػلػػػػػػّب 

 الفاسقٌن... الّلو ال ػلّب الكافرين...
ذلػػا إطػػار معػػٌّن.  عنػػدما ػلػػّب اللّػػو إنسػػاناً ػلبّػػو مػػن خػػالؿ عسلػػو، وعنػػدما  إذف فسحبػػة اللّػػو

فَــِ نَّ  ﴿يػػب ض إنسػػاناً يب ضػػو مػػن خػػالؿ عسلػػو.  وذلػػذا ػلبّػػو اللّػػو ورسػػولو، ألفم عليّػػاً كػػاف تقيػػاً 
وألفم [ وألفم علّياً كاف سللصػاً.  واللّػو ػلػّب ادل لصػٌن، 76]آؿ عسراف: ﴾الّلَو ُيِح ُّ اْلُمتَِّقينَ 

عليّػػاً كػػاف رلاىػػداً واللّػػو ػلػػّب اجملاىػػدين، ألفم عليّػػاً كػػاف زاىػػداً واللّػػو ػلػػّب اللاىػػدين.  وىكػػذا 
ػلػػبي اللّػػو ورسػػولو وػلبيػػو اللّػػو ورسػػولو.  والنتي ػػة أفم ىػػذا احلػػّب ادلتبػػادؿ غلعلػػو كػػراراً غػػًن فػػرار، 

ا ىو اإلنساف الذي ؼلاؼ على  نفسو من ادلوت.  والذي ػلّب الّلو ألفم اإلنساف الذي يفّر إظلم
ِإنَّ  ﴿ ورسولو يبيع نفسو لّلو ولرسولو، إذا عرؼ أفم الطريق اليت يسًن فيها طريػق اللّػو ورسػولو.

اللّـــَو اْشـــتَـَرف ِمـــَن اْلُمـــْؤِمِنيَن أَنُفَســـُهْم َوَأْمـــَواَلُهم بِـــَأنَّ َلُهـــُم الَلنَّـــَة يـَُقـــاتُِلوَن ِفـــي َســـِييِل اللّـــِو 
يَـْقتـُلُ  [.  وذلػذا 111]التوبػة: ﴾وَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعدا  َعَلْيِو َحّقا  ِفي التـَّْورَاِة َواإِلنِليِل َواْلُقـْرآنِ فـَ

انطلػػق اإلمػػاـ علػػّ  علػػى ىػػذا األسػػاس، أي علػػى أسػػاس أف يعػػي  القػػّوة يف نفسػػو، القػػّوة مػػن 
باب خيير بقـّوة  والّلو ما قلعِخالؿ إؽلانو ال من خالؿ جسده.  ىو يقوؿ يف ما يروى عنو: "

.  لػػػيس معػػػىن ذلػػػك أفم اللّػػػو سػػػبحانو وتعػػػاىل أظلػػػى لػػػو قّوتػػػو بشػػػكل 1"جســـمانية بـــل بقـــّوة ربانيـــة
مع ػػػل، بػػػل ألفم إؽلانػػػو جعػػػل منػػػو طاقػػػة ال ؽلكػػػن أف اا هػػػا قػػػّوة.  ويف ىػػػذا االاػػػاه علينػػػا أف 

القػػّوة.  وإرادة القػػّوة نعسػػل دائسػػاً بػػأف ال نشػػعر بالضػػعف واذللؽلػػة.  فػػكذا مػػا رأى أّي منّػػا إرادة 
 ى  اليت تعٌّن ادلرء على صنع القّوة يف حياتو.

 قّوة العلم .. وقّوة السالح:
ال بُدم لألّمة أف تتػدرب جيّػداً ال لتقتػل كيفسػا كػاف، ولكػن اسػتعداداً ألّي معركػة داخليػة أو 

ٍة َوَأِعـدُّوْا َلُهـم مَّـا ﴿ خارجية تكػوف مسػتعدة ذلػا، علػى ىػدى اآليػة الكرؽلػة: اْسـَتطَْعُتم مِّـن قـُـوَّ
 [.64]األنفاؿ: ﴾َوِمن رِّبَاِط اْلَرْيِل تـُْرِىُيوَن ِبِو َعْدوَّ الّلِو َوَعُدوَُّكمْ 
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ة أف نعتػػدي علػػى أحػػد، لكػػن نقػػوؿ: إذا أراد أحػػد أف يعتػػدي علينػػا، فكنمنػػا نكػػوف يف بنيّػػ ال
، أف ال نعطػػ  بيػػدنا مسػػتوى التحػػدي.  فلسػػنا عػػدوانيٌن، لكنمنػػا نػػرفض أف يعتػػدي علينػػا أحػػد
 النػػّد للنػػد...معاملػػة إعطػػاء الػػذليل، وال نقػػّر إقػػرار العبيػػد، بػػل نعطػػ  أيػػدينا دلػػن يعطينػػا يػػده، 

ػػا  قػػرار األحػػرار، ولػػن يكػػوف ذلػػك إالم إذا عسلنػػا علػػى ُصػػنع إيكػػوف عنػػدما نقػػّر ألّي إنسػػاف، إظلم
عػػد حػػ  اآلف، وىػػ  قػػّوة وحػػدة القػػّوة... قػػّوة العلػػم وقػػّوة السػػالح والقػػّوة الػػيت لػػػم نكتشػػفها ب

 الصف اليت نتسّناىا ألمتنا دائساً.
علينػػػػا أف نكتشػػػػف العلػػػػم كقػػػػّوة، والسػػػػالح كقػػػػّوة، والتػػػػدريب كقػػػػّوة، وتقػػػػوى اللّػػػػو كقػػػػّوة، 
والشػػعور بادلسػػؤولية كقػػّوة، والوحػػدة كقػػّوة... الوحػػدة علػػى أسػػاس احلػػّق ال الوحػػدة بػػأي مثػػن، 

" نلتقػػ  بػػو يف بيــدي إعطــاء الــذليل وال أقــّر لكــم إقــرار العييــدوالّلــو ال أعطــيكم لنلتقػػ  بكلستػػو: "
 خّ  ادلسارسة ال يف خّ  القوؿ فق .

 :لتحرّكنا اللهاديالشعارات الحسينية م در إلهام 
إنمنػػػا عنػػػدما نتػػػابع الشػػػعارات الػػػيت رفعهػػػا اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( يف كػػػربالء، وجعلهػػػا أساسػػػاً 

ا نريد أف تلهسنػا تلػك الشػعارات سػلوؾ اخلػّ  لثورتو، وقاعدة النطالقتو، ومسّوغاً ل تحرّكو، فكظلم
اجلهػادي اإلسػالم .  خالفػاً لكػّل أولئػػك الػذين يشػ عوف االستسػالـ واالسػيخاء، واال ػػلاـ، 
واخلضػػوع.  حػػػ  صلػػػدىم يطرحػػػوف عالمػػػات االسػػت راب أمػػػاـ موقػػػف اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( يف  

فػػو م االستشػػهاد باآليػػة الكرؽلػػة الػػيت تقػػوؿ: كػػربالء، كونػػو ألقػػى بنفسػػو يف التهلكػػة دوف أف ي
 ![195]البقرة:  ﴾َوالَ تـُْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿

ومن خالؿ ىذا اخلّ ، نعرؼ كيف استطاع االستعسار أف غلّسػد اإلسػالـ يف نفػوس الػذين 
إىل شػػعور بالػػذؿ أصػػبحوا اليػػـو رمػػوزاً ل سػػالـ، وكيػػف اسػػتطاع ىػػذا ادلنطػػق أف ػلػػوِّؿ اإلسػػالـ 

 واخلضوع.
 حساب القادة:

ػػػػد )ص( واألئسػػػػة )ع( لػػػػيس لػػػػديهم تكػػػػاليف  ىنػػػػاؾ فكػػػػرة غلػػػػب أف نعرفهػػػػا أفم النػػػػّن زلسم
خاصػػػػة، قػػػػد تكػػػػوف ىنػػػػاؾ تكػػػػاليف معينػػػػة يف موقػػػػع مسػػػػؤوليتهم كسسػػػػؤولٌن، لػػػػيس عنػػػػدىم 

الرسػوؿ للنّػاس.   تكاليف سرية؛ وما من شػ ء إالم قػد بينػو اللّػو لرسػولو، ومػا مػن شػ ء إالم بينػو
النّن )ص( وقف أماـ أمتػو يف أواخػر حلكػات حياتػو، حػ  يعلِّػم القػادة واألّمػة معػاً أنمػو مػا داـ 
اإلنسػػػاف قائػػػداً لألّمػػػة، فػػػال بُػػػدم لػػػو أف يقػػػّدـ تفسػػػًناً لألّمػػػة يف أفعالػػػو كّلهػػػا، حػػػ  لػػػو لػػػػم يكػػػن 

أيُّهـا النّـاس ف )ص( وقػاؿ: "مسؤواًل أماـ الّناس، وقد كاف الرسوؿ )ص( يفعػل ذلػك، فقػد وقػ
 إنَّكم ال تمسكون علّي بشيء إنَّني ما حللِ إالَّ ما حّلل الّلو وما حّرمِ إالَّ ما حّرم الّلو".
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يقػوؿ: ادرسػوا تػارؼل  منػذ بػدأت الرسػالة حػ  اآلف واعرضػوه علػى القػرآف،  )ص( سوؿالر ف
الّلو يبٌن لألّمة   رسوؿأّف رأينا ـ الّلو.  وذلذا إّا لػم أحّل إالم ما حّلل الّلو، ولػم أحرـّ إالم ما حرّ 

يبػػٌن كػػػّل شػػػ ء.  إفم ) ػػج البالغػػػة( ؽلثّػػل خالصػػػة تفكػػػًن  )ع( اإلمػػاـ علػػػ ّ وأّف كػػّل شػػػ ء، 
اإلماـ الذي اسػتوحاه مػن القػرآف يف جوانػب العقائػد والشػريعة واحلكػم والسياسػة والصػراع ومػا 

فقػد شػرح  1"م بـو الليـابرة موني بما تكلّ فال تكلّ  س: "إىل ذلك... ووصل األمر بو أنمو قاؿ للّنا
للّناس سياسػتو وطريقتػو، وكػاف يسػّوغها ليثبػو ذلػم أنمػو يسػًن علػى خػّ  الشػريعة يف كػّل سػًنتو 
وأعسالو.  ألفم دور اإلماـ القائد واحلاكم أف يثّقف الّناس يف ما يدعوىم إليو، وذلذا نعتقد أفم 

َلَقْد َكـاَن َلُكـْم ِفـي َرُسـوِل ﴿ ما أنلؿ الّلو، كذلك الّلو قاؿ: على أساس سًنة النّن متّثل الشريعة
 [.21]األحلاب: ﴾اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

 على القادة أن يّعوا مرحلتهم:
)ع( يف كػػربالء تعتػػا أسسػػاً شػػرعية حػػوؿ احلكػػم،  وعليػػو فالشػػعارات الػػيت طرحهػػا احلسػػٌن

مرحلتنػػا ىػػ  مرحلػػة احلسػػٌن )ع( أواًل، ىػػل أفم الشػػروط ويبقػػى دور القػػادة أف يدرسػػوا ىػػل أفم 
 نفسها موجودة اآلف؟

فعلينا يف كّل مرحلة من مراحل حياتنا أف ندخل يف عسلية مقارنة بٌن الكػروؼ الػيت كانػو 
 ػػي  باإلمػػاـ احلسػػٌن )ع(، والكػػروؼ ادلوجػػودة لػػدينا حاليػػاً.  فػػكذا وجػػدنا تطابقػػاً بػػالكروؼ، 

ورة احلسػػٌن )ع( ومػػن أوضػػاع مجيػػع األئسػػة )ع( مػػا نواجػػو بػػو واقعنػػا فعلينػػا أف نسػػتلهم مػػن ثػػ
 ومرحلتنا.

 العّزة ال ت در بمرسوم:
أال وإنَّ الّدعي ابن الّدعي تركني بين السّلة والذلـة، وىيهـات لـو ذلـَ ىيهـات منـي الذلـة "

 .2"أبى الّلو ذلَ ورسولو والمؤمنون
العػػػاـ الػػػذي يلتقػػػ  بكػػػّل األمػػػور ادلقدسػػػة.   إفم موضػػػوع العػػػلّة يف مقابػػػل الذلػػػة متثّػػػل اإلطػػػار

فاللّػػو جعػػل العػػلّة لنفسػػو ولرسػػولو وللسػػؤمنٌن، ومعػػىن ذلػػك أف ال خيػػار للسػػؤمنٌن بػػأف يكونػػوا 
أذالء.  لػيس مػن حّقػػك أف تتنػازؿ عػن علّتػػك.  إفم اإلمػاـ جعفػر الصػػادؽ )ع( اسػتوحى مػػن 

[، وقػػاؿ: "إفم اللّػػو 8]ادلنػػافقوف: ﴾ُســوِلِو َوِلْلُمــْؤِمِنينَ َوِللَّــِو اْلِعــزَُّة َوِلرَ ﴿اآليػػة الكرؽلػػة الػػيت تقػػوؿ: 
 .3فّوض للسؤمن أمره كّلو، ولػم يفّوض إليو أف يكوف ذلياًل"

                                                           
 : من خطبة لو عليو السالـ خطبها بصفٌن 216 ج البالغة، خطبة    1
 .14، رواية:83، ص:37، باب:45البحار، ج:   2
 .42، رواية:72، ص:1، باب:64البحار، ج:  3
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 العّزة أن تملَ إرادتَ:
بعػػض النّػػاس يفهػػم كلسػػة العػػلّة أف ؽللػػك ادلػػاؿ والراحػػة واجلػػاه ام... وال مػػانع لديػػو مػػن أف 

اتو منطلقة من خضوعو لسلطة معينة .  ىناؾ فرٌؽ بٌن تكوف كّل األوضاع والنشاطات يف حي
أف متلػػك قػػرارؾ وفكػػرؾ، وأف تكػػوف عبػػداً للّػػو فقػػ .  فػػكذا سػػيطرت وأنػػو متلػػك قػػرارؾ، تكػػوف 
قػػد سػػيطرت مػػن موقػػع إرادتػػك الذاتيػػة.  أّمػػا إذا كنػػو تأخػػذ السػػيطرة مػػن مكػػاف خضػػػوعك 

ػػ م يتحرّكػػوف مػػن خاللػػك وأنػػو ألنػػاس آخػػرين، فتكػػوف السػػيطرة ىػػ  سػػيطر م و ػػرّكهم.  إ م
ـــرِ ﴿األداة.  واألداة ىنػػػا علػػػى قسػػػسٌن: أداة تسػػػسع وتػػػتكّلم، وأداة ال تبصػػػر وال تػػػتكّلم.   َبشِّ

الَّـــِذيَن يـَتَِّرـــُذوَن اْلَكـــاِفرِيَن َأْولِيَـــاء ِمـــن ُدوِن اْلُمـــْؤِمِنيَن  * اْلُمنَـــاِفِقيَن بِـــَأنَّ َلُهـــْم َعـــَذابا  أَلِيمـــا  
ََ ﴿، [ 139-138 :النساء] ﴾ُم اْلِعزَّةَ أَيـَْيتَـُغوَن ِعنَدىُ  َِ تـُْؤِتي اْلُمْل ََ اْلُمْل ُقِل اللَُّهمَّ َماِل

ََ َعلَـَى   ُر ِإنَـّ ََ ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْلَريـْ َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْل
 [.26]آؿ عسراف: ﴾ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
، وبػػٌن أف تأخػػذىا بقناعػػة وىنػػا ال بُػػ دم أف نشػػًن إىل وجػػود فػػرؽ بػػٌن أف تأخػػذ العػػلّة مبرسػػـو

وإرادة... الػػذين يأخػػذوف العػػلّة مبرسػػـو ىػػم عبيػػد أذالء.  عنػػدما نفّكػػر بػػالعلّة، فػػكفم معػػىن العػػلّة 
 باإلسالـ أف تكوف ذليالً أماـ الّلو وعليلاً يف حياتك.
 عاليين:التزامنا بالحسين ال يعني أن نكون انف

أنػو ذليػل للّػو فقػ ،  1"ال تكن عيد  يـرك وقـد جعلـَ اللّـو حـرا  اإلماـ علّ  )ع( يقوؿ: "
وأماـ الّناس حػر وعليػل.  علػى ىػذا األسػاس إذا أردنػا أف نكػوف أعػلاء، علينػا أف نقػف موقػف 

 احلسٌن )ع( يف واقعنا احلاضر.
ؿ كسػػػػا قػػػػاؿ احلسػػػػٌن يف  عنػػػػدما يُػػػػراد لنػػػػا اخلضػػػػوع لالسػػػػتعسار واالسػػػػتكبار؛ علينػػػػا أف نقػػػػو 

 كربالء: "ىيهات مّنا الذلة".
ال مبعػػػػىن أف تنطلػػػػق بشػػػػكل محاسػػػػ  وانفعػػػػا .  إفم معػػػػىن الثػػػػورة أف نقػػػػف علػػػػى سػػػػالحنا 

يَـا أَيُـَّهـا الَـِّذيَن آَمنُـوْا اْصـِيُروْا  ﴿وطلّط  ونناور، ونفعل كّل ما بوسعنا كسا قاؿ الّلو سبحانو: 
 بذلك تكوف ثائراً. ،[244عسراف: ]آؿ ﴾َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا 

ذلػذا علينػا أف نأخػػذ مػن احلسػٌن )ع( ىػػذا اخلػّ  الػذي ػلسػػل فيػو كػّل إنسػػاف حالػة الػػرفض 
العسلػػ  لكػػّل ادل ططػػات الػػيت تريػػد أف ُتذلػػو، فػػادلهم أف يتحػػّرؾ كػػّل منّػػا.  أّمػػا مػػ  يصػػل إىل 

 اذلدؼ فهذا ؼلضع لألوضاع.

                                                           
 .93، ص:31، باب:16 ج البالغة، ج:  1
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 السعادة انسلام الحياة مع الميادئ:
ال اؾ من الّناس من يفّكر باحلسػٌن، وكأنمػو يػئَس مػن احليػاة وىػذا مػا يفهسػو مػن كلسػة: "ىن

 .1"أرف الموت إالَّ سعادة والحياة مع ال المين إالَّ بـََرما
  . احلسػػػٌن عّلسنػػػا مػػػن خػػػالؿ سػػػًنة حياتػػػو أنمػػػو ىػػػادئ، ويفّكػػػر باحلسػػػاب، وال يعػػػي  التػػػأـز

وت شقاء، على أسػاس األمػن واخلػوؼ: إذا كػاف خائفػاً وأراد أف يقوؿ للّناس الذين يعتاوف ادل
فهػػو شػػق ، وإذا كػػاف آمنػػاً فهػػو سػػعيد، بعػػض النّػػاس يعتػػاوف األشػػ اص الػػذين يعيشػػوف مػػع 

 !الكادلٌن سعداء
اإلماـ احلسٌن )ع( حّدد لػك السػعادة حسػب فهسػك للحيػاة وإؽلانػك فقػاؿ: إفم السػعادة 

وف النّػػػػاس الػػػػذين تعػػػػي  معهػػػػم منسػػػػ سٌن مػػػػع انسػػػػ اـ احليػػػػاة مػػػػع ادلبػػػػادئ، والراحػػػػة أف يكػػػػ
خّطك، اإلنساف الذي يعي  بعيداً عن مبادئو تكوف حياتو شقاء، ذلػذا كانػو قضػية احلسػٌن 

 )ع( خطّاً، وليسو حالة نفسية.
لنتساءؿ يف كّل موسم من مواسم عاشوراء، ويف كّل األوقات: دلػاذا كانػو جراحػات وآالـ 

وا احلسػػػٌن بعػػػض جراحػػػو، فػػػال ارحػػػوا أنفسػػػكم بالسػػػيف احلسػػػٌن )ع(؟ إذا أردتػػػػم أف تشػػػارك
 وأنتم تعيشوف حالة االسيخاء.  إفم مشاركة احلسٌن )ع( ى  بالوقوؼ مع احلّق ضّد الباطل.

 الساحة جاىلة، وادلعركة طويلة؛ معركة احلّق ضّد الباطل، معركة العدؿ ضّد الكلم.
حلسػػٌن أف نكػػوف يف مسػػتوى مرحلتنػػا.  احلسػػٌن كػػاف مرحلػػة تشػػًن إىل بقيػػة ادلراحػػل، يريػػدنا ا

ا بالعسل ضلو اذلدؼ.  اجلواب ليس باذلتافات، وإظلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4، رواية:192، ص:26، باب:44البحار، ج:  1
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 قضايا طسحتها انثىزة

 "انىضىح يع انقاعدة"

 

مػػع احلسػػٌن )ع( نطػػوؼ يف آفػػاؽ ثورتػػو، نتػػابع خطػػوات مسػػًنتو، لنػػتعّلم منػػو كيػػف تكػػوف 
 الثورة، وكيف يكوف خّ  السًن من البداية؟

ف يف شػػ  اجملػػاالت الػػيت  ػػّرؾ فيهػػا يف خػػّ  الثػػورة.  لقػػد اعتسػػد الصػػراحة  احلسػػٌن )ع( كػػا
كأساس للعسل، إذ كاف ال يؤمن بأفم اإلنساف الػذي ػلسػل الرسػالة ؽلكػن لػو أف يلػف ويػدور، 
وأف ػل ػػػػب القناعػػػػات عػػػػن النّػػػػاس.  ألفم احلقيقػػػػة يف نكػػػػر الرسػػػػاليٌن ليسػػػػو ملػػػػك القيػػػػادة 

حلقيقة، و  بها عن الّناس.  احلقيقُة ملك النػاس كسػا ىػو ادلػاء لتحتفك القيادة لنفسها بسّر ا
واذلػػواء، مبعػػىن أفم مػػن حػػّق النّػػاس معرفػػة احلقيقػػة يف الفكػػرة الػػذي يريػػدوف أف يؤمنػػوف بػػو.  إفم 
القيادة اليت تُعط  للّناس نصف احلقيقة، سوؼ اعلهم يتحرّكػوف يف الكػالـ، ال بُػدم للنّػاس أف 

 موقف القائد. يفهسوا كّل ش ء عن
 لماذا الرفض؟

إنّا أىل بيِ النيـّوة وموضـع الرسـالة... ذلذا رأينا احلسٌن )ع( يقوؿ لوا  يليد يف ادلدينة: "
 1"ويزيد رجل فاسه، شارب الرمر، قاتل النفس المحّرمة معلـن بالفسـه ومثلـي ال ييـايع مثلـو

ا أف أبػػايع، أف أعػػيؼ لقػػد أعطػػى احلسػػٌن )ع( اخلػػّ  الواضػػح يف ىػػذا ادلوقػػف: إنمػػك تػػدعو 
بشرعية ىذا احلكم.  واإلنساف الذي يبايع أّي حاكم، ال بُدم أف يكوف اعيافو بشرعية احلاكم 

ومبػػادئ احلػػاكم يف  ك يف خػػ ّ ئػػأف تكػػوف مبادمنطلقػػاً مػػن اعيافػػو بقيادتػػو، وخػػّ  سػػًنه.  أّمػػا 
اخلّ  والفكر واإلؽلػاف،  خّ  آخر، فاالعياؼ بشرعيتو ال غلوز، ألفم الشرعية تؤخذ من خالؿ

مػػا معػػىن أف تػػؤمن بشػػ ء وتعػػيؼ بشػػ ء؟ إفم ذلػػك يعػػين النفػػاؽ.  ذلػػذا أراد احلسػػٌن )ع( أف 
يقوؿ بكّل صراحة: ضلن الػذين ضلسػل الرسػالة، والرسػالة ال ؽلكػن أف يأخػذىا احلػاكم الفاسػق.  

اجراً... ال ؽلكػػن أف ألفم الفاسػػق يبيػػع األّمػػة يف مقابػػل شػػهواتو، وال ؽلكػػن أف يكػػوف احلػػاكم فػػ
ػػا يلقػػ  األّمػػة يف اذلاويػػة وىػػو سػػكراف، وال ؽلكػػن أف يكػػوف قػػاتالً أو  يكػػوف شػػارباً لل سػػر.  فرمبم

"مثلػػ   :منتسيػاً إىل القتلػػة؛ وال ؽلكػػن أف يكػػوف رلرمػػاً أو منتسػباً للس ػػرمٌن.  ذلػػذا قػػاؿ احلسػػٌن
 ال يبايع مثلو".

ف نعػػي  ىػػذه الصػػراحة، فنكػػوف واضػػحٌن وإذا أردنػػا أف ننسػػ م مػػع احلسػػٌن )ع(؛ علينػػا أ
يف رفػػػػض احلػػػػاكم الػػػػذي ال ينسػػػػ م مػػػػع واقعنػػػػا وإالم كنّػػػػا ُمػػػػليّفٌن.  ىػػػػذا موقػػػػف مػػػػن ادلواقػػػػف 
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الصػرػلة الػيت واجػو احلسػٌن )ع(  ػا واقػع احلكػم.  وقػد أعلػن موقفػو مػن خػالؿ معارضػتو الػػيت 
مػػػع النّػػػاس.  وعنػػػدما أراد أف  بػػػدأىا مػػػن مكػػػة إىل ادلدينػػػة ُُثم يف كػػػربالء.  كػػػاف احلسػػػٌُن صػػػرػلاً 

يسػػًن تَِبَعػػُو خلػػق كثػػًن شلػػن يسػػًنوف مػػع الثػػائرين ادلتسػػّردين علػػى خػػّ  احلكػػم لًنحبػػوا االمتيػػازات 
الػػػيت يقػػػّدمها النصػػػُر للسنتصػػػرين.. كػػػانوا يعتقػػػدوف أفم احلسػػػٌن سينتصػػػر وػلصػػػل علػػػى ادل انػػػػم 

م سارو  ا معو من أجل األطساع ال من أجل وسوؼ ي نيهم بالوظائف.  وَعِلَم احلسٌن )ع( أ م
ادلبػػادئ، لػػذلك أراد أف ينعػػ  نفسػػو ليبػػٌّن ذلػػم أفم النهايػػة ىػػ  ادلػػوت والشػػهادة، وقػػاؿ أيضػػا: 

 .1"إّني لـم أخرج أِشرا  وال بطرا  "
عنػػد ذلػػك عرفػػوا أفم احلسػػٌن لػػيس طالػػب ملػػك بػػادلعىن الػػذا  للكلسػػة ولكنمػػو كػػاف يعػػػي  

و خلػػق كثػػًن بعػػد ىػػذه اخلطبػػة.  كػػاف يريػػد أف ال يعػػي  النّػػاس يف مسػػؤولية الرسػػالة، فتفػػّرؽ عنػػ
.  الكالـ أو ي رقوف يف التشاـؤ
 االمتحان األخير:

 احلسٌن )ع( يريد أف يقوؿ للّناس احلقيقة ح  يتبعو من يُؤِمن باحلقيقة.
وىناؾ موقف ثالث يف ليلة العاشر من شهر زلرـّ احلراـ، فقد مجع كّل أصحابو وأىل بيتو، 

الّلهـّم إنّـي ال أعـر  أىـل بيـِ أبـر وال أزكـى وال أطهـر مـن أىـل كاف الليػل ظالمػاً قػاؿ ذلػم: "و 
بيتـي، وال أصــحابا  ىــم خيــر مـن أصــحابي وقــد نــزل بـي مــا قــد تــرون وأنـتم فــي حــل مــن بيعتــي 

.. 2"ليسِ لي في أعناقكم بيعة وال لي عليكم ذمـة وىـذا الليـل قـد  شـيكم فاترـذوه جمـال  
اس لػم يكونوا طالب حياة، بل كانوا طالب رسالة، فقػالوا بصػوت واحػد "ال ولكن أولئك النّ 

لوددت إّني قتلـِ ُْـمَّ نشـرت ُْـمَّ قتلـِ حتـى أقتـل ىكـذا ألـف مـرة نيكك".  وقاؿ قائلهم: "
 .3"وأنَّ الّلو يدفع بذلَ القتل عن نفسَ

م الرؤية، وذلك لقد صارحهم اإلماـ احلسٌن )ع( حبقيقة األمر، وأعطاىم احلرية وأوضح ذل
عرؼ غػًن وجػو واحػد.  ولنػا أف نتسػاءؿ: ىػل صلػد وب احلسٌن )ع( الصراحة اليت ال تىو أسل

يف واقعنػػػػا الػػػػذي نعيشػػػػو اليػػػػـو مثػػػػل ىػػػػذه الصػػػػراحة مػػػػع مػػػػن نسػػػػًن معهػػػػم؟ ىػػػػل نفهػػػػم طبيعػػػػة 
: مػػن ىػػو الػػذي لنػػرىادل ّططػػات الػػيت تُرسػػم لنػػا يف ىػػذه السػػاحة، ولػػو أجرينػػا اسػػتفتاًء شػػعبياً 

، علػػى أّي أسػػاس تقػػـو التحالفػػات و ػػدث االنقسػػامات؟ ودلػػاذا تػػتّم ادلوافقػػة علػػى ىػػذا يفهػػم
ادلوقػف أو يػػرفض ذاؾ؟ لكانػػو النتي ػة بائسػػة، يُقػػاؿ للنّػػاس: إنمنػا نعػػارض، ولكػػنمهم يف الواقػػع 

 يوالوف.  ويُقاؿ ذلم: ضلن نوا ، وىم يعارضوف يف حقيقة األمر.
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 أحرجوىم رحمة بالحقيقة:
ّل الذين يتعاملوف يف قضػايا ادلصػًن، أحرجػوىم حػ  يكشػفوا احلقيقػة، احشػروىم أحرجوا ك

يف اللوايػػا حػػ  يعرّفػػوكم كػػّل شػػ ء.  ألنمنػػا قػػد ننطلػػق يف شػػعارات كثػػًنة.  قػػد نواجػػو كثػػًناً مػػن 
ادلواقػػػف علػػػى أسػػػاس  ػػػّدي االسػػػتعسار، ولكنمنػػػا قػػػد نسػػػًن يف خػػػّ  االسػػػتعسار مػػػن غػػػًن أف 

 ندري.
 تعيش الوضوح: على األّمة أن

ػػػػا رػػػػػدع  إفم األّمػػػػة الػػػػيت ال تعػػػػي  الوضػػػػوح سػػػػتكّل ميضلػػػػػة بػػػػٌن القيػػػػادات واخلطػػػػوط، أل م
 بالكلسات.

إفم الّلو عّلسنا النكر إىل ادلواقف وليس إىل الكلسات.  علينا أف نكوف واعٌن جّيداً، فنرتب  
ل بالكلسػػات.  علينػػا أف ظليّػػل بػػادلواقف ال بالكلسػػات.  ألفم الكثػػًنين عنػػدما يتقنػػوف فػػنم التسثيػػ

 ف، وادلتنن يقوؿ:ابٌن البطل والبهلو 
 تبٌّن من بكى شلن تباكى  إذا اشتبكو دموٌع يف ُخدودِ 

عيشوا الوع ، وعيشوا النقد لألش اص والكلسات: النقد والوع  لل طػوات السياسػية... 
 ف شك.ح  نستطيع أف ظلسك أرضنا من االىتلاز والضياع.  فالقضية مصًنية دو 

 ىذا ىو أحد مواقف اإلماـ احلسٌن )ع(.
 حوار اللح ة األخيرة:

وىنػػاؾ موقػػػف آخػػػر ىػػو موقػػػف احلػػػوار، عنػػدما انطلػػػق اإلمػػػاـ احلسػػٌن )ع( كػػػاف صػػػاحب 
رسػػالة.  لػػػم يكػػن عَلّػػو أف يقاتػػل، أو ػلصػػل علػػى الشػػهادة ادللاجيػػة، لػػػم يكػػن يع ػػب اإلمػػاـ 

يعتػػا أفم مػػن واجبػػو ىدايػػة النّػػاس إىل احلػػّق،  احلسػػٌن )ع( أف يقتػػل اإلنسػػاف كيفسػػا كػػاف؛ كػػاف
وأف ينه  ادلشكلة.  كاف يؤمن باحلوار اإلغلايب ادلنػتج ال بػاحلوار الػذي يتحػّوؿ إىل جػدٍؿ وإىل 

 نتائج سلبية ومْضيَػَعٍة للوقو.  كاف يؤمن باحلوار الذي يفتح قلوب الّناس على احلّق.
الثاا من شػهر زلػرـّ )يعػين مكػث يف الطريػق  وصل اإلماـ احلسٌن )ع( إىل كربالء يف اليـو

 من ادلدينة إىل كربالء مثانية أياـ(.  ماذا كاف يفعل احلسٌن )ع( خالؿ ىذه األياـ الثسانية؟
 يفػػتح احلػػوار مػػع أعدائػػو.  ألنمػػو يريػػد أفكػػاف و  ،علػػى الػػذي جػػاء يقاتلػػوكػػاف يلقػػ  احلّ ػػة 

ـ ذلػػػم احل ػػػج.  ُُثم بعػػػد ذلػػػك اجػػػتج غلعلهػػػم يواجهػػػوف القضػػػية مػػػن موقػػػع التفكػػػًن، وأف يقػػػدّ 
علػػيهم بأشػػياء كثػػًنة، ولكػػن كػػاف ىنػػاؾ نػػوٌع مػػن أنػػواع احل ػػر الفكػػري علػػى اجلػػي  األمػػوي، 
يقػػوؿ لػػو الشػػسر: "مػػا نػػدري مػػا تقػػوؿ يػػا ابػػن فاطسػػة"؟ مبعػػىن أفم احلػػوار مرفػػوض معػػك.  ولػػػم 
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ة.  ولعػػّل كلسػػة )الفػػرزدؽ( ييػػأس احلسػػٌن، ألنمػػو كػػاف يشػػعر بأنمػػو ػلسػػل مسػػؤولية توضػػيح احلقيقػػ
تعط  ظلوذجاً عن ذلك، فقد سألو )ع( عن خا الّناس بالكوفة، فقػاؿ لػو: "قلػو م معنػا وإفم 

ورفضػػوا احلػػوار، ولكػػنم احلسػػٌن )ع( لػػػم يياجػػع حػػ  اسػػتنفذ كػػّل  (1)سػػيوفهم دلشػػهورة علينػػا"
 وا بو.الوسائل اليت ؽلكن أف يؤدي  م إىل األؽلاف مبا يريد ذلم أف يؤمن

لقػػػد اعتػػػدنا ىػػػذه األيػػػاـ أف نعػػػي  الصػػػراعات علػػػى أسػػػاس طػػػائف  وسياسػػػ  وغػػػًن ذلػػػك.   
كربالء عرمفتنا الفرؽ بٌن اإلنساف الذي ػلسل قضية ورسالة، والذي ال ػلسل رسػالة أو قضػية؛ 
والفػػػرؽ بػػػٌن اإلنسػػػاف الػػػذي ينطلػػػق مػػػن ُعقػػػدة، تتفاعػػػل العقػػػدة يف نفسػػػو فتتحػػػوؿ إىل حقػػػد 

 إلنساف الذي ينطلق من فكرة تتحومؿ لديو إىل انفتاح.وب ضاء، وبٌن ا
ادلشػػػكلة الػػػيت نعيشػػػها ىنػػػا، ويف كثػػػًن مػػػن الػػػبالد اإلسػػػالمية، أفم كثػػػًناً مػػػن النّػػػاس يعيشػػػوف 
الُعقػػدة الطائفيػػة، وال يعيشػػوف قضػػية البلػػد.  إفم لػػدى بعػػض النّػػاس عقػػدة االسػػتعالء.  ػلػػاورؾ 

هم ما يريد ويفهػم مػا تريػد؛ مبعػىن إفم كػّل إنسػاف يريػد لُيس ِّل عليك نقطة، ال من أجل أف تف
أف ػلػػػاور مػػػن موقػػػع ُعقػػػدة، وػلػػػاوؿ أف يلتػػػف علػػػى الواقػػػع والكلسػػػات، دوف أف توجػػػد ىنػػػاؾ 

 قضية أو رسالة.
 كيف نيني شر يتنا من خالل عاشوراء:

د منّػا يف عاشوراء نتعّلم أيضاً: كيف نرّكل ش صيتنا على أساس اإلسالـ، ألفم اإلسػالـ يريػ
أف نبػػين ش صػػيتنا علػػى الصػػورة الػػيت يريػػد اللّػػو لنػػا أف نعػػي  عليهػػا، ال غلػػوز ل نسػػاف، عنػػدما 

يريّب ولده، أف يشعر باحلرية يف أف ؼلتار ادلفاىيم الػيت يػريّب عليهػا نْفَسػو   ويريد أف يريّب نفسو أ
نا وأفكارنػػػػا كسػػػا نفعػػػل اآلف.  ضلػػػن نػػػػيىب علػػػى صػػػورة القػػػرآف يف عاداتنػػػػا ومفاىيسنػػػا وسياسػػػت

 ..ومشاعرنا.
إفم علينا أف ظلّيل بٌن ما ىو إسالم  وما ىو غًن إسالم .  إنمنػا نسػتسد مالمػح الش صػية 
مػػػن الصػػػحيفة واإلذاعػػػة والتلفليػػػوف والسػػػينسا... مػػػن األحػػػلاب وادلػػػدارس الػػػيت تتنػػػوّع مناى هػػػا 

لم ينػاِقض نفسػو، وقػد وأساليبها من مناخ غػًن سػليم لتكػوِّف إنسػاننا ادلسػلم، ولػذلك صلػد ادلسػ
 يشعر بأفم ىناؾ مجلة أشياء غًن منس سة بسبب التقاط ادلفاىيم من دوف دراسة.

فػػنحن ضلفػػك أحكػػاـ الصػػالة علػػى سػػبيل ادلثػػاؿ، ولكنمنػػا عنػػدما نتحػػّرؾ يف احليػػاة ال يكػػوُف 
 رّكنػػػا مػػػن خػػػالؿ صػػػالتنا.  أخالقُنػػػا نسػػػتسّدىا مػػػن رلتسعنػػػا الػػػذي نعػػػي  فيػػػو، وتصػػػبح شػػػيئاً 

ساسػػػياً يف ش صػػػيتنا.  ضلػػػن اآلف ضلػػػاوؿ أف نعطػػػ  أفكػػػاراً، ألفم دور ااضػػػرات لػػػيس يف أف أ
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ػػا يكسػػن يف أف توّجػػو التفكػػًن ضلػػو األسػػلوب  تتعػػّرض لكػػّل تفاصػػيل القضػػايا الػػيت تعيشػػها، إظلم
 الذي غلب أف يّتبعو اإلنساف يف حياتو.

ة واحلػػػوار والنػػػدوات اإلسػػػػالمية علػػػى كػػػّل منّػػػا أف يوّجػػػو حياتػػػو يف ىػػػػذا االاػػػاه عػػػا القػػػراء
وغًنىا.. ح  نتسكن من تصحيح ظلاذج وجوانب من التفكًن والسلوؾ السائد بيننا ونتساءؿ 

 ىنا: ما مقّومات العناصر اإلسالمية اليت  كم ش صية ادلسلم؟
 مقّومات أساسية للشر ية اإلسالمية:

سػاف باللّػو وخاصػة حبضػور اللّػو ال شك يف أعلية العنصر الروح  الذي يتسّثل يف عالقػة اإلن
لّػػو فيػػو مكػػاف.  وىػػذا ادلعػػىن ىػػو ليف حياتػػو، بادلسػػتوى الػػذي ال يػػيؾ أّي فػػراغ يف حياتػػو إالم و 

 تعبًن أساس  يف ش صية ادلسلم.
إفم ادلسػػلم الػػذي ال يشػػعر باللّػػو يف حياتػػو، ال ؽلكػػن أف يكػػوف مسػػلساً أثنػػاء شلارسػػة سػػلوكو 

ال الة عمـود الـّدين وإنَّهـا أّول مـا ُيحاسـ  عليـو النبوي يقػوؿ: "وأخالقو، وذلذا صلد احلديث 
العيــد يــوم القيامــة مــن األعمــال وأول مــا ُيســأل عنــو العيــد بعــد المعرفــة.  فــ ن قُِيلــِ قُِيــل مــا 

باعتبػػػار أفم الصػػالة تفػػتح قلبػػك علػػػى اللّػػو، واعلػػك تشػػػعر  1"ســواىا وإن رّدت رّد مــا ســواىا
، يف عالقػػٍة محيسػػٍة وارتبػػاط بينػػك وبينػػو، وذلػػذا فػػكفم اإلنسػػاف بوجػػوده يف كػػّل جوانػػب حياتػػك

 الذي ال يصّل ، ال يعي  حضور الّلو، وال يكوف مرتبطاً بالّدين يف حياتو.
الصالة تُعط  ُعْسَق االرتباط بالّلو.  يف الصباح ينبِّهك الّلو، ويف بقية أوقػات الصػالة تقػدِّـ 

هسػػا عِسْلػػَو فػػكفم اللّػػو معػػك يف ذلػػك كلّػػو.  عنػػدما حسػػاب عسلػػك أمػػاـ اللّػػو، وتشػػعر أنمػػك م
 تناـ، وعندما تستيقك، وعندما تدخل يف أّي نشاط... فكفم الّلو ُمطّلع عليك.

إفم اإلحساس ىو ُعْسػق إؽلػاف ادلػؤمن.  ألفم اإلؽلػاف لػيس فكػرة رياضػية أو علسيػة فقػ ، بػل 
 و يعي  يف نفسك.ىو احلضور الوجداا الفاعل الذي تشعر معو بالّلو كأنم 

 العالقة رسمية مع الّلو!!؟
على أفم الواقع الذي نعيشو اآلف ىو عالقة رمسية بالّلو، قػد نلتقػ  باللّػو يف الصػباح وادلسػاء 
أثناء الصالة، لكن ال يوجد لّلو دور يف السياسة وادلعسل وادلدرسة وغًنىا... ىذا ىػو التفكػًن 

: "ضلػػن ضػػّد تسػػييس الػػّدين" و "إفم للّػػو ادلسػػ د" و االسػػتعساري الكػػافر.  أال تسػػسعوف دائسػػاً 
"شلنػػػػوع علػػػػى اللّػػػػو أف ؼلػػػػرج مػػػػن ادلسػػػػ د" وكػػػػأفم للسسػػػػتعسرين قػػػػانوف ال غليػػػػل تػػػػدخيل اللّػػػػو يف 

 السياسة؟
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ال نريػػد أف ضلػػوِّؿ ادلدرسػػة مسػػ داً، ىػػذا الواقػػع تػػدرب عليػػو تفكًننػػا وش صػػيتنا،  :يقولػػوف
 على الصالة والصـو واحلج فق . وأصبح دور الّلو يف حياتنا مقتصراً 

 الّدين ييني الحياة:
غلب أف يدخل الّدين يف كّل حياتك، وأف يبدأ دور اللّػو معػك منػذ والدتػك وحػ  متػوت.  
عالقتػػػك مػػػع زوجتػػػك وأوالدؾ وزبائنػػػك وأصػػػحاب عسلػػػك والنّػػػاس الػػػذين  كسهػػػم... كّلهػػػا 

 غلب أف تطابق شرع الّلو.
الؿ خلِقػو ونعسػو، فنعػرؼ مقدرتػو يف ذلػك، لػذلك غلػب أف الّلو عّلسنا أف نفّكر بو مػن خػ

يف   تذكر )اسم الّلو( قبل أف تبدأ يف أّي عسل ح  يف شلارسة شهواتك.  ىذا اجلانب الروحػ
اإلسػػػالـ ىػػػو الػػػذي ػلسػػػ  اجلانػػػب السياسػػػ .  الفصػػػل بػػػٌن اجلانػػػب الروحػػػ  والسياسػػػ ، ىػػػو 

ألنمػػك عنػدما تبعػػد اجلانػػب الروحػػ  عػػن الػذي غلعػػل احليػػاة السياسػػية تسػًن يف طريػػق الضػػالؿ، 
حياتػػػػك، فسعػػػػىن ذلػػػػك أفم حياتػػػػك سػػػػتنطلق مػػػػن خػػػػالؿ ملاجػػػػك وأىوائػػػػك، عنػػػػدما ال تبػػػػدأ 
السياسػػة مػػع اللّػػو، فكنمػػك تكػػوف قػػد بػػدأ ا مػػن الشػػيطاف.  ىنػػاؾ خػػّ  للّػػو وخػػّ  للشػػيطاف، 

لّػػو، ال ؼلػػاؼ وعنػػدما ال تكػػوف مػػع اللّػػو حتسػػاً تكػػوف مػػع الشػػيطاف.  اإلنسػػاف الػػذي ؼلػػاؼ ال
أحػػد مػػن ظلسػػو.  الروحيػػة اإلسػػالمية ىػػ  أف يكػػوف اإلنسػػاف مػػع العػػدو والصػػديق علػػى حػػّد 
سواء، ال يكلم عدّوه وال صديقو.  على أنمنا لو عشنا ىذه ادلفاىيم يف حياتنا السياسية، فكم 

 تستطيع تلك ادلفاىيم أف ردـ قضايانا!!
 نكلػػم أحػػداً.  ىكػػذا قػػاؿ أئسػػة أىػػل البيػػو إذا كنّػػا نريػػد أف ال يكلسنػػا أحػػد، في ػػب أف ال

)ع(.  ىػػػػذا ىػػػػو اإلسػػػػالـ، إذا تربّينػػػػا علػػػػى ىػػػػذه الروحيػػػػة يف حياتنػػػػا السياسػػػػية واالجتساعيػػػػة، 
 نستطيع أف ندفع حياتنا السياسية والعسلية يف االااه الصحيح.

الـ.  نعػػي  الػػروح العشػػائرية، وال نعػػي  روحيػػة اإلسػػ مػػن أّي شػػ ء نشػػكو يف اجملتسػػع؟ إنمنػػا
إفم مشػػػكلة السياسػػػة ىػػػ  أفم الػػػذين ؽلارسػػػوف السياسػػػة يعيشػػػوف التسييػػػل واحلقػػػد علػػػى النّػػػاس.  
بعض الّناس يقولوف: إذا أدخلنا اجلانب الروح  يف السياسة، فكفم ىذا البلد أو ذاؾ سػيتعرض 
دـ للف  الداخلية إذ يوجد طوائف متعددة يف كّل بلد، وحفاظاً على وحد ا وتيفلفها غلػب عػ

 تدخل الّدين بالسياسة.
 فر  بين الّدين والطائفية:

ولكن غلب أف نفهم حقيقة أساسية، وى  أفم ىناؾ فرقػاً بػٌن الػّدين والطائفيػة.  أف تكػوف 
متػػػديناً أي أف تكػػػوف عقيػػػدتك وأخالقػػػك وروحيتػػػك ىػػػ  الػػػيت  كػػػم عالقتػػػك مػػػع اآلخػػػرين، 

فيػػػاً، فهػػػو أف تكػػػوف حاقػػػداً أو فتنفػػػتح علػػػى اآلخػػػرين مػػػن خػػػالؿ ذلػػػك.  أّمػػػا أف تكػػػوف طائ
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متعصػباً وغاصػباً حلقػوؽ اآلخػػرين.  عنػدما تكػوف متػػديناً، فكنمػك تسػاوي بػػٌن عبػاد اللّػو مجيعػػاً.  
 أّما الطائفيوف فيتحولوف إىل طبوؿ منفوخة.

إفم علينػػػا أف نقتػػػل الشػػػر يف الشػػػرير قبػػػل أف نقتػػػل الشػػػرير، والكػػػافر غلػػػب قتػػػل كفػػػره قبػػػل 
َواَل تـَْقتُـلُـوْا الــنـَّْفَس الَِّتــي َحــرََّم ﴿ الـ ال ػلػػّب القتػل إنمػػو ػلػػّب احػياـ النّػػاسالتفكػًن بقتلػػو، اإلسػ

 [  ىكذا يعّلسنا اإلسالـ؛ القتل ليس ملاجاً.33]اإلسراء: ﴾ الّلُو ِإالَّ بِالَحهِّ 
 الروح حلر الزاوية في اليناء:

وا مجيػع أؽلر يف طريػق العلػم.  اقػر  واعلسوا إفم طريق الّدين ا...روحيعلينا أف نبين أنفسنا  إفم 
فسيلداد إؽلانكم، ادرسوا كّل العلـو لتعرفوا الّلو من خالؿ ذلك، جربػوا صػداقة  الكتب العلسية

الّلو، جربوا كيف  ّبوف الّلو وتفتحوف قلوبكم لّلو، تكّلسوا مع الّلو ولكن بوع ... وست دوف  
  ليلػة العاشػر مػن زلػرـّ كػاف أصػحاب كيف تنفػتح لكػم احليػاة.  فلػنع  روحيػة عاشػوراء، ففػ

احلسػػٌن )ع( بػػػٌن قػػائم وقاعػػػد، وراكػػع وسػػػاجد.  وكػػػاف ذلػػم بكػػػاؤىم ودعػػاؤىم الػػػذي يػػػدوّي  
م كانوا يعيشوف األفق الروح .  كدوّي النحل، أل م

إفم تقػػػرّبكم للّػػػو ال يعػػػللكم عػػػن احليػػػاة بػػػل يقػػػرّبكم منهػػػا، إفم كػػػّل السػػػدود واحلػػػواجل الػػػيت 
ػػا انطلقػػو مػػن خػػالؿ الشػػيطاف.  إفم قضػػية اللّػػو ىػػ  قضػػية ادلصػػًن يف الػػدنيا تنصػػب بيننػػا، فك ظلم

واآلخػػرة، علينػػا أف نتقػػّرب إىل اللّػػو... نػػذكر حياتنػػا مػػن خػػالؿ اللّػػو )سػػبحانو وتعػػاىل(.  وىػػذا 
.  ىو اخلّ  الذي يهدي لليت ى  أقـو

 مسيرة الحسين )ع( في األسلوب والهد :
: وكلّػػب(  )ع( يف مسػػًنتو، فعلينػػا أف نأخػػذ احلسػػٌن )ععنػػدما نريػػد االنطػػالؽ مػػع احلسػػٌن

عندما سالػم، وعنػدما حػارب.  ويف كػال احلػالٌن يف حػاؿ السػلم كػاف احلسػٌن ثػائراً، ويف حػاؿ 
احلػػرب كػػاف احلسػػٌن كػػذلك.  فػػأف تكػػوف ثػػائراً، لػػيس أف  ػػارب بطريقػػة مباشػػرة فقػػ .  ألفم 

 د  ارب شاىراً سيفك.للحرب مكهرين، فقد  ارب وأنو ت سد السيف، وق
ويف كثًن من احلاالت قد تكوف حربػك بتحضػًن السػاحة الػيت تضػ   علػى العػدو، وبتهيئػة 
الكروؼ اليت ؽلكن أف تتحّرؾ ضػّد العػدو، وبيكيػل القاعػدة الػيت ؽلكػن أف تثبػو أمػاـ  ػديات 

ا صلد العدو.  قد تكوف ىذه احلرب أكثر قّوة وأكثر فاعلية من حرب السيف يف البداية.   ورمبم
بادلائػػػة يف خػػػّ  إعػػػداد السػػػاحة  75أفم احلػػروب الػػػيت تتحػػػّرؾ يف عادلنػػػا احلاضػػػر تتحػػّرؾ بنسػػػبة 

 و ضًن اجلّو أكثر شلا تتحّرؾ يف خّ  الصراع احلار الذي تتحّرؾ فيو األسلحة من كّل مكاف.
 حرٌب من خالل السلم:
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احلسػػن )ع( ومعػػو اإلمػػاـ  اإلمػػاـ !كيػػف بػػدأ اإلمػػاـ احلسػػٌن )ع( حربػػو مػػن خػػالؿ سػػلسو؟
احلسٌن )ع( ىادنا معاوية بن أيب سفياف ألفم اجلي  كاف متعبػاً، والصػورة كانػو غػًن واضػحة 
للنّػػاس بسػػبب احلػػروب الػػيت امتػػّدت مػػن أوؿ خالفػػة اإلمػػاـ علػػّ  )ع( حػػ  استشػػهاده، حبيػػث 

اخلػػػػّ   ح بػػػػو عػػػػن النّػػػػاس آنػػػػذاؾ الصػػػػورة احلقيقيػػػػة الػػػػيت ؽلثّلهػػػػا احلكػػػػم األمػػػػوي وبعػػػػده عػػػػن
 اإلسالم ، ومن  ّرؾ يف طريق اخلّ  اجلاىل .

كػػاف النّػػاس يفقػػدوف الرؤيػػة الواضػػحة، فػػاحلرب تشػػ ل النّػػاس ػ عػػادة ػ باحلػػديث عػػن ىػػذا 
الفريػػػق أو ذاؾ، تشػػػ لهم باألوضػػػاع ادلتحرّكػػػة، عنػػػدما ينتصػػػر أحػػػُد ىػػػذين الفػػػريقٌن.  وذلػػػذا ال 

احلػرب.  وكػاف اػاربوف متعبػٌن ؼلرجػوف  يستطيع اإلنساف أف يأخذ الصورة الواضػحة يف حالػة
إىل احلػػرب متثػػاقلٌن، و ػػذا اسػػتفادت الرئاسػػات العشػػائرية الػػيت كانػػو تعسػػل دلصػػاحلها اخلاصػػة 
مػػػن ىػػػذا التعػػػب، واسػػػتطاعو أف  ػػػوِّؿ ذلػػػك دلصػػػلحة أطساعهػػػا وشػػػهوا ا، فكانػػػو ادلعركػػػة 

د اإلمػػاـ احلسػػن خسػػارة علػػى مسػػتوى القضػػية ال علػػى مسػػتوى الشػػ و فحسػػب.  وذلػػذا أرا
)ع( أف يُعطػػ  النػػاس فرصػػة يعيشػػوف فيهػػا مػػع حكػػم )بػػين أميػػة( ليتعرفػػوا علػػى خصػػائو ىػػذا 
احلكػػػم، ولتكػػػوف الثػػػورة عنػػػد ذلػػػك حالػػػًة طبيعيػػػة يعيشػػػها النّػػػاس مػػػن خػػػالؿ مفػػػردات حيػػػا م 
اخلاصة.  وىكذا كاف، فقد بدأ احلكم األموي يأخػذ حريتػو يف احلركػة، وبػدأ النّػاس يعرفػوف يف 

ب ويعرفػوف كػذلك معػىن أف يقػرم  األثػرةلك الوقو معىن الطبقية بٌن ادلسػلسٌن، ويعرفػوف معػىن ذ
اإلنساف ال لكفاءتو، ولكػن لعصػبيتو؛ وأف يُبعػد عػن ادلسػؤولية حػ  لػو كػاف كفػوءاً، ألنمػو بعيػد 
عن حركة العصبية اليت كانو تسيطر على الواقع.  ح  إذا كانػو  ايػة ادلطػاؼ وكػاف معاويػة 

د أعطػػى احلسػػن عهػػداً أف يكػػوف لػػو األمػػر مػػن بعػػده، دسم معاويػػة ل مػػاـ احلسػػن )ع( السػػم قػػ
فاستشػػػهد.  وعنػػػدما أراد معاويػػػة بعػػػد ىػػػذا أف يأخػػػذ البيعػػػة ليليػػػد؛ حػػػاوؿ أف يطػػػرح القضػػػية 
بطريقٍة حامسٍة، ووقف ىناؾ ش و وبيػده ُصػَرٌر مػن ادلػاؿ، وبػاألخرى سػيٌف قػائاًل: مػن بػايع 

 إىل ادلاؿ.  ومن رفض فلو ذاؾ. فلو ىذا، مشًناً 
وانطلػػق احلكػػم يف ىػػذا االاػػاه وكثػػرت ادلكالػػػم، حػػ  لقػػد قُتِػػل ِحْ ػػُر بػػن عػػدي الصػػحايب 
اجلليل ومعو إبنو وتسعة من أصحابو اخلُّلو، ألنمو رفض أف يتاأ من علّ  بػن أيب طالػب )ع( 

احت اجاً عنيفاً، ألفم  عندما عرض عليو الااءة من علّ  )ع(.  وقد احت و )عائشة( آنذاؾ
ِحْ ر كاف معروفاً بالصالح بأعلى درجػة بػٌن ادلسػلسٌن.  وىكػذا فُػِرَض سػّب علػّ  )ع( علػى 
ادلنػػػػابر يف كػػػػّل يػػػػـو مجعػػػػة ويف كػػػػػّل مناسػػػػبة عيػػػػد، بػػػػل ُحػػػػػّدد ىػػػػذا مبرسػػػػـو يف سػػػػائر ادلنػػػػػاطق 

 اإلسالمية.
 األوضاع المؤاتية:
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اس مػػن ىػػذا احلكػػم، وأصػػبحو الثػػورة حالػػة وانطلػػق احلكػػم يف ىػػذا االاػػاه حػػ  ضػػجم النّػػ
طبيعية، يتحّدث فيها كّل الّناس نتي ة فساد احلكم وابتعاده عن خّ  اإلسالـ وعن خّ  الّلو 

 ورسولو.  ح  إذا كانو بيعة يليد؛ كانو القضية قد تفاقسو فوؽ العادة.
ادلدينػة ادلنػّورة ػ و يّػأت األوضػاع يف الكوفػة للثػورة وأرسػل زعساؤىػا للحسػٌن )ع( ػ وىػو يف 

الكتب الكثًنة اليت تدعوه أف يأ  إىل العراؽ ليقود الثورة.  وعنػدما ُدِعػَ  اإلمػاـ احلسػٌن )ع( 
دلبايعػػة يليػػد وقػػف تلػػك الوقفػػة احلامسػػة الػػيت أعطػػى فيهػػا للقضػػية ح سهػػا الطبيعػػ  عنػػدما قػػاؿ 

المالئكـة.  وبنـا فـتَ  إنّا أىل بيـِ النيـّوة ومعـدن الرسـالة، ومرتلـفلوا  ادلدينة آنذاؾ: "
الّلــو وبنــا خــتم الّلــو.  ويزيــد رجــل فاســه، شــارب الرمــر، قاتــل الــنفس المحترمــة، معلــن 

 .1"بالفسه ومثلي ال ييايع مثلو!
وىكذا انطلق احلسػٌن )ع(، وأعلػن معارضػتو ووقوفػو ضػّد ىػذا احلكػم.  وانطلػق بعػد ذلػك 

ذىػػػب إىل مكػػػة.  وعنػػػدما انطلػػػق مػػػن أجػػػل أف يهيػػػئ األجػػػواء النفسػػػية خلروجػػػو مػػػن ادلدينػػػة، و 
الّناس إىل ِمىن يـو اليوية قبل التاسع من ذي احل ة، أبدؿ احلسٌن حّ تو بعسرة وترؾ الّناس! 
يف حػٌن كػاف النّػػاس بانتكػار احلسػػٌن أف يقػف معهػػم يف يػـو عرفػػة علػى جبػػل عرفػات.  النّػػاس 

 يت هوف إىل ِمىن، واحلسٌن )ع( يت و إىل العراؽ.
 دلاذا؟

  الّناس التساؤؿ: دلاذا لػػم ُيسػافر احلسػٌن )ع( مػن ادلدينػة للعػراؽ مباشػرة مػع أفم ح  يعي
 ادلسافة أقرب؟

دلاذا انطلق من ادلدينة إىل مّكة، وحومؿ حّ و إىل عسػرة، وتػرؾ مّكػة يف اليػـو الػذي يت سػع 
 فيو احل اج للذىاب إىل عرفات؟ دلاذا؟!

الػذي يتحػّرؾ فيػو النّػاس متسػائلٌن، وبػذلك  ح  يعط  اإلماـ احلسٌن )ع( اجلّو اإلعالم 
ػلصػػل علػػى ت طيػػة إعالميػػة تسػػتفيد منهػػا القضػػية يف مػػا بعػػد، لكػػ  يعػػرؼ النّػػاس أفم احلسػػٌن 
)ع( قػػد ثػػار وأنمػػو قػػد  ػػّرؾ.  ويرجػػع النّػػاس كػػلي إىل بلػػده، أىػػل الػػيسن إىل ؽلػػنهم، وأىػػل الشػػاـ 

قػد ذىػب إىل مّكػة ورجػع منهػا يف اليػـو  إىل شامهم، متحػّدثٌن عػن أفم احلسػٌن بػن علػّ  )ع(
 ت، وانطلق بالثورة ضّد يليد، وضّد احلكم األموي.االذي يتحّرؾ فيو الّناس لعرف

كانو انطالقة احلسٌن )ع(  ذه الطريقة ملفتة للنكر؛ فالثائر ال ؼلرج معو عيالػو وأطفالػو، 
 ساذج معو.وال ؼلرج معو عياؿ أصحابو، ولكنم احلسٌن )ع( أخرج كّل ىذه الن

 دلاذا؟...
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لكػػ  يكػػوف ىػػذا الواقػػع واقعػػاً احت اجيػػاً أمػػاـ كػػّل مػػن يػػراه، ليشػػعر بػػأفم احلسػػٌن )ع( يف 
حركتػػو ىػػذه أصػػبح مهػػّدداً مػػن قبػػل ىػػذا احلكػػم حػػ  بأطفالػػو ونسػػائو، ولػػذا فكنمػػو ال يػػأمن مػػن 

ذلػك كػاف يهيّػئهم  ىذا احلكم على أطفالو ونسائو أف ييكهم يف ادلدينة بعد أف يثػور.  ُُثم بعػد
 لوضع آخر ح  يضسن استسرار الثورة بعد استشهاده.

وتقّدـ احلسٌن )ع( يف الطريػق وتبعػو أنػاس كثػًنوف.  بعضػهم تبعػو علػى أسػاس أفم احلسػٌن 
)ع( جػاء ك ػػًنه مػػن الثػائرين الػػذين يثػػوروف علػى احلكػػم، والػػذين ؽلكػن أف ػلصػػلوا علػػى نتػػائج 

 تائج والوظائف وادلراكل اليت يتسّناىا كّل ادلتللّفٌن.إغلابية؛ وبذلك سيحصلوف على الن
اإلمػػاـ احلسػػٌن فهػػم ىػػذه القضػػية وعػػرؼ أفم ىنػػاؾ أناسػػاً كثػػًنين شلػػن ىػػم معػػو ال ؼللصػػوف 
للثورة، وال ؼللصوف لقضػيتها وذلػذا التحػّرؾ، وقػد يكونػوف يف ادلسػتقبل عبئػاً علػى الثػورة عنػدما 

 تتحّرؾ، وتقف يف خّ  ادلواجهة.
وخيـــر لـــي قػػػف، وخطػػػب  ػػػم وعػػػرّفهم بادلصػػػًن اتػػػـو الػػػذي ينتكػػػره فقػػػاؿ ذلػػػم: "لػػػذلك و 

ـــين النـــواويس  ـــوات ب ـــو... كـــأّني بأجســـادي ىـــذه تقطّعهـــا عســـالن الفل ـــا أالقي م ـــرع أن
"إّني لـم أخرج أِشرا  وال بطرا  وال مفسـدا  وال لالمـا ، وإنَّمـا خرجـِ " إىل أف قاؿ: وكربالء

أريـد أن آمـر بـالمعرو  وأنهـى عـن المنكـر؛ فمـن  لطل  اإلصـالح فـي أمـة جـدي )م(
قيلنـي بقيــول الحــّه فاللّــو أولــى بــالحّه، ومــن رّد علــّي أصــير حتــى يقضــي اللّــو بينــي وبــين 

دلػػاذا أعلػػن ذلػػك.  ليعػػرؼ كػػّل ىػػؤالء النّػػاس الػػذين ،  1"القــوم بــالحّه وىــو خيــر الحــاكمين
كأبيػو علػّ  بػن أيب طالػب )ع( لػػم   اتبعوه للدنيا أنمو صاحب رسالة وليس صاحب ملك، وأنمو

ػا طلبػو علػى أسػاس أف  يطلب ادللك أو يطلب األمرة كطسوح ش ص  يسّد بو فراغ ذاتػو، وإظلم
يقيم بو حّقاً أو يدفع بو باطاًل.  ويُقػاؿ إفم اإلمػاـ احلسػٌن )ع( بعػد أف خطػب ىػذه اخلطبػة، 

ومػن أجػل احلصػوؿ علػى ادلراكػل.  تفّرؽ عنو كثًن مػن النّػاس الػذين حلقػوا بػو مػن أجػل ال نيسػة، 
وعرؼ اإلمػاـ مبصػرع مسػلم بػن عقيػل و ػذالف أىػل الكوفػة لػو؛ ومػع ذلػك بقػ  متقػّدماً حػ  
التقػػػ  بػػػالفرزدؽ الشػػػاعر، وسػػػألو عػػػن خػػػا النّػػػاس بالكوفػػػة فقػػػاؿ لػػػو الفػػػرزدؽ: قلػػػوُ م معػػػك 

 وسيوفهم عليك.
 لماذا تراجع أىل الكوفة عن ن رة الحسين )ع(:

 )ع( متقػػػّدماً، ألنمػػػو مصػػػسم علػػػى الوصػػػوؿ إىل النهايػػػة يف ثورتػػػو، ولػػػػم يكػػػن وبقػػػَ  احلسػػػٌن
إنسػػػاناً حػػػائراً كسػػػا قػػػد يصػػػوِّر بعػػػض قػػػراء رلػػػالس العػػػلاء، ال يعػػػرؼ إىل أّي بلػػػد أو أي مكػػػاف 
يػػػذىب.  كػػػاف يعػػػرؼ طريقػػػو جيّػػػداً مػػػن البدايػػػة إىل النهايػػػة، ويعػػػرؼ أفم القضػػػية قضػػػية ثػػػورة 
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رة للسلك.  ألفم الواقع اإلسالم  كاف ػلتاج إىل ىلّة عسيقػة حب ػم للشهادة، وليسو قضية ثو 
 استشهاد احلسٌن )ع( وحب م مأساتو.

ولكن ما باؿ أىل الكوفة الذين كانوا بٌن مثانية عشر وثالثٌن ألفاً يبايعوف مسلم بن عقيػل 
 على السسع والطاعة، ويياجعوف بعد ذلك؟

ػم ىل على أساس أفم وضع أىل العراؽ كاف ع لى ىذه الصورة منذ التاريخ وح  اآلف.  إ م
 ؼلذلوف قاد م وأئستهم؟ أـ أفم للقضية بُعداً آخر.

 اعتقال قادة الثورة: -1
قػػد تكػػوف لػػبعض الشػػعوب بعػػض اخلصػػائو الذاتيػػة الػػيت تػػدفعهم أحيانػػاً إىل ارػػاذ بعػػض 

ديػػػداً ينطلػػػق مػػػن ادلواقػػػف اال لاميػػػة أو السػػػلبية، لكػػػن الػػػذي حػػػدث يف العػػػراؽ ويف الكوفػػػة  
 عنصرين ال بُدم لنا أف ندرسهسا جّيداً:

أفم عبيػػد اللّػػو بػػن زيػػاد كػػاف قػػد اعتقػػل قػػادة الثػػورة مثػػل سػػليساف بػػن صػػرد  ،العنصػػر األوؿ
اخللاع  وأمثالو.  كاف قد اعتقل العقوؿ ادلفكرة اليت كانو تقود الّناس ضلو الثورة و يئ النّػاس 

عنػػدما تنطلػػق الثػػورة اجلساىًنيػػة بػػدوف عقػػوؿ مفّكػػرة رطّػػ  لالنتفػػاض علػػى احلكػػم القػػائم.  و 
ذلا، أو بدوف قيادات فاعلة تستطيع أف  رّكها و ّرؾ مسًن ا؛ فكفم من ادلسكن ألّي فريػق مػن 
فرقػػاء احلكػػم أو غػػًن احلكػػم أف يتالعػػب  ػػا كسػػا يشػػاء، ألفم دور اجلسػػاىًن ىػػو دور عػػاطف  

 يب للسواقػػف االنفعاليػػة مػػن اليىيػػب واليغيػػب، يف وانفعػػا  يف ال الػػب؛ لػػذلك كانػػو تسػػت
الوقػو الػػذي نػدرؾ فيػػو كيػف فعػػل اليىيػب واليغيػػب يف كثػًن مػػن الػذين كػػانوا يسػًنوف بااػػاه 
ػػػػػم أمػػػػػاـ اخلػػػػػوؼ تركػػػػػوا ذلػػػػػك وىربػػػػػوا، وأمػػػػػاـ اليغيػػػػػب تركػػػػػوا ذلػػػػػك  القضػػػػػايا الكبػػػػػًنة، بيػػػػػد أ م

 واندفعوا!!!
 االرتياط العاطفي بالثورة:

فالقيػادات الػيت قػادت الثػورة كانػو يف السػ وف واجلسػاىًن كانػو مرتبطػة صر الثاا أما العن
كانو القضية قضية حّب ألىل البيو وتألػم من الواقع، ولكػن القضػية     لاً.عاطفياً مركّ ارتباطاً 

كانو زلتاجة إّما إىل قيادة تواكبها، وإّما إىل  ذير دائم ح  تستطيع أف تثبو وتستطيع أف 
ويبدو أفم أىل الكوفة يف ذلك احلٌن كانوا يعيشوف اجلّو العاطف  االنفعاّ  يف عالقتهم تنطلق 

يػاد حػامالً السػوط بيػد وصػرر باحلسٌن، ويف رفضهم للحكم األموي.  وذلذا عندما جاء ابػن ز 
ىم والدنانًن بيػد؛ اسػتطاع أف غلّسػد تلػك احلالػة العاطفيػة.  وذلػذا كػاف مػوقفهم يعػّا عّسػا الدرا
 ا بو الشاعر الفرزدؽ عندما قاؿ للحسٌن )ع(: إفم قلو م معك وسيوفهم عليك.أخ
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ىػػػػػذا مػػػػػا غلػػػػػب أف نتسثّلػػػػػو يف حياتنػػػػػا ادلعاصػػػػػرة، وحياتنػػػػػا يف الواقػػػػػع كسسػػػػػلسٌن وكسػػػػػؤمنٌن 
وكرافضػػٌن لكػػّل كفػػر، ولكػػّل ط يػػاف، ولكػػّل ظلػػم يف حياتنػػا... إذا أردنػػا أف نكػػوف منسػػ سٌن 

اإلؽلاا فحياتنا غلب أف تكوف ثورة مستسرة تتحػّرؾ يف إطػار ت يػًن  مع اخلّ  اإلسالم  القرآا
الواقػػع؛ قػػد تكػػا ىػػذه الثػػورة وقػػد تصػػ ر لكنمهػػا يف األحػػواؿ كّلهػػا غلػػب أف تسػػتسر.  ذلػػك ىػػو 

 شأف اإلنساف ادلسلم ادلؤمن بالّلو.
ياتنػػا وإذا كػػاف ىػػذا ىػػو ىػػدفنا يف حياتنػػا؛ فػػكفم معػػىن أف نتحػػّرؾ يف احليػػاة ىػػو أف تكػػوف ح

جهػػاداً مسػػتسراً.  مػػن أجػػل إقامػػة احلػػّق ومػػن أجػػل إزىػػاؽ الباطػػل.  فػػال بُػػدم إذف أف نقػػف أمػػاـ 
ىػػػاتٌن الكػػػاىرتٌن اللتػػػٌن شػػػاركتا يف ابتعػػػاد مجػػػاىًن احلسػػػٌن )ع( عنػػػو يف  ايػػػة ادلطػػػاؼ.. علػػػا: 

 قع.ال بُدم لل ساىًن من قيادة أمينة على دينها ومصًنىا ووع  األّمة للوا القيادة ػ إذ
 القيادة ىي األساس:

نعػػم إفم القيػػادة ىػػ  األسػػاس يف اإلسػػالـ، وضلػػن نفهػػم مػػن اآليػػة الكرؽلػػة الػػيت نللػػو علػػى 
ََ َوِإن لَـّْم  ﴿رسوؿ الّلو )ص( عندما قاؿ الّلو لو:  ََ ِمن رَّبِّ يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْ  َما أُنِزَل ِإلَْي

َِ ِرَســالََتُو وَ  ََ ِمــَن النَّــاِس ِإنَّ الّلــَو الَ يـَْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَكــاِفرِينتـَْفَعــْل َفَمــا بـَلَّْغــ  ﴾الّلــُو يـَْعِ ــُم
 [.67]ادلائدة:

نفهم بأفم الّلو جعػل قضػية القيػادة وإعلاذلػا تعػادؿ عػدـ تبليػ  الرسػالة، فكػأفم اللّػو عػلم وجػّل 
ائػػداً يف مسػػتوى يقػػوؿ لرسػػوؿ اللّػػو )ص(: إنمػػك إذا تركػػو الػػدنيا مػػن دوف أف تنصِّػػب لألّمػػة ق

ػػا قضػػية  قضػػاياىا، ويف ادلسػػتوى الكبػػًن مػػن اإلخػػالص للقضػػايا؛ فكأنمػػك لػػػم تبلِّػػ  الرسػػالة، أل م
حركػة الرسػالة يف احليػاة.  وعنػدما يُػراد للرسػالة أف تسػتقيم علػى مسػتوى الفكػر والواقػع، ال بُػػدم 

ديث: ُبيَن اإلسالـ على من قيادة  س  الطريق من الللل واالضلراؼ.  وقد ورد يف بعض األحا
 بش ء كسا نودي بالوالية. حلج واللكاة والوالية" ولػم ينادسمس: "الصالة والصـو وا

دلاذا؟ ألفم الوالية متّثل القيادة الػيت ؽلكػن أف  فػك الفكػر مػن االضلػراؼ والطريػق مػن الللػل.  
ادة األمينػػة.  والقيػػادة ذلػػذا ال بُػػدم لألّمػػة يف كػػّل مرحلػػة مػػن مراحػػل حيا ػػا أف تبحػػث عػػن القيػػ

األمينة ى  القيادة اليت  سل فكر األّمة، حبيث ال معػىن ألف تػأ  قيػادة ال  سػل الرسػالة الػيت 
 تتدّين  ا األّمة أو ال  سل اإلؽلاف باخلّ  الذي تتحّرؾ من خاللو تلك األّمة.
تكػػػػوف حامسػػػػة، ال بُػػػدم إذف مػػػػن قيػػػادة واعيػػػػة أمينػػػػة واعيػػػة سللصػػػػة تسػػػػتطيع أف تثبػػػو، وأف 

وتسػػتطيع أف  سػػ  لألّمػػة أىػػدافها علػػى مسػػتوى الفكػػر والواقػػع.  وذلػػذا قػػاؿ اإلمػػاـ علػػّ  )ع( 
ال يقــيم أمــَر اللّـو إالَّ مــن ال ي ـانع وال يضــارع وال يتيــع وىػو ػلػّدد لنػػا مػن يقػػيم أمػَر اللّػو: "
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ة امتيػازاً يلىػو أي من ال غلامل، ال يداىن، ال يػذؿ، وال يضػعف، وال يعتػا القيػاد 1"المطامع
ا يعتا القيادة مسؤولية غلب أف يكوف يف مستواىا كسا كاف علّ  )ع(.  بو... وإظلم

واللّـو لهـَي أحـّ  إلـّي مـن أمـرتكم، إالَّ أن كاف يقوؿ البن عباس، وىو يشًن إىل نعلػو: "
 إفم القيادة مسؤولية وليسو امتيازاً. 2"أقيم حّقا ، أو أدفع باطال  

 الواعين: القيادة للفقهاء
إذاً ال بُدم لألّمة أف تواجو مسؤوليتها على أساس القيادة الواعية ادلؤمنة ادل لصة الػيت تعػرؼ 
لألّمػػة مػػا يفيػػدىا وينفعهػػا يف دنياىػػا وآخر ػػا.. وعنػػدما تريػػد أف تقػػود أّمػػة معنػػاه أنمػػك تقودىػػا 

 لتبل   ا أىدافها دنيوية كانو أـ أخروية.
األّمة يف احلياة.  وعلػى ىػذا األسػاس، فكنمنػا نعتػا أفم القيػادة  القيادة ى  يف مستوى مسًنة

ػػا ىػػ  للفقهػػاء اجملتهػػدين الػػذين يعرفػػوف رسػػالة اللّػػو، والػػذين يعيشػػوف ادلعانػػاة يف حيػػاة  احلّقػػة إظلم
 األّمة، ويفهسوف قضاياىا ومشاكلها يف رلاال ا كافة.

 وعي األّمة للواقع:
دينا مػػػن طاقػػػة يف سػػػبيل أف تكػػػوف األّمػػػة واعيػػػًة لقضػػػاياىا ال بُػػػدم لنػػػا أف نعسػػػل بكػػػّل مػػػا لػػػ

ولرسػػالتها وللسػػاحة الػػيت تتحػػّرؾ فيهػػا، ألفم األوضػػاع الػػيت نعيشػػها يف ىػػذه ادلرحلػػة مػػن حياتنػػا 
اآلف ويف ادلستقبل تتحّرؾ لتلبس احلّق بالباطل، و اوؿ أف راطػب عقػوؿ اجلسػاىًن وعواطفهػا 

وازعهػػا الذاتيػػة، ولكنمهػػا ال تلتقػػ  مػػع مصػػاحلها وأىػػدافها بكثػػًن مػػن األفكػػار الػػيت تلتقػػ  مػػع ن
 احلقيقية.

                                                           
 .274، ص:147، باب:18 ج البالغة، ج:  1
 .185، ص:33، باب:2 ج البالغة، ج:  2
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 :خاتًة

 اإلياو انحسين )ع(

 في يىاجهة انىاقع انًنحسف

 كيف نستطيع استيحاء ذكرى اإلماـ احلسٌن )ع( يف حركتنا اإلسالمية الصاعدة.
مػػم والشػػعوب، ىػل نبقػػى ػ معهػػا ػ لنحرّكهػػا علػػى أسػػاس األرلػػاد التارؼليػة الػػيت تلىػػو  ػػا األ

ػػػا ليسػػػو منفصػػػلة عػػػن اجلػػػذور العسيقػػػة يف التػػػاريخ، إذ أفم ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػن إشػػػراقة  لنؤكػػػد بأ م
 مضيئة يف ظالـ ادلاض  السحيق.

أو ننطلػػػق  ػػػا، يف مفردا ػػػا الفكريػػػة والروحيػػػة واحلركيػػػة، لنعػػػي  إػلاءا ػػػا ادلتنوعػػػة، كسػػػا لػػػو  
 تقبلية.كانو حدثاً مفتوحاً على احلاضر يف تطلعاتو ادلس

إفم اجلػواب علػػى ىػػذا السػؤاؿ ينطلػػق مػػن القاعػدة القرآنيػػة اإلسػػالمية الػيت تركػػل علػػى أسػػاس 
أفم ادلاضػػ  ىػػو مسػػؤولية الػػذين عاشػػوه وصػػنعوه، يف الػػدوائر السػػلبية واإلغلابيػػة، وذلػػك يف قولػػو 

ِْ َوَلُكـــم مَّـــا َكَســـْيُتْم وَ ﴿تعػػػاىل:  ِْ َلَهـــا َمـــا َكَســـَي ََ أُمَّـــٌة قَـــْد َخلَـــ ـــا َكـــانُوا تِْلـــ الَ ُتْســـأَُلوَن َعمَّ
 [.134]البقرة: ﴾يـَْعَمُلونَ 

فلػػيس اجملػػد التػػارؼل  رلػػداً لنػػا بػػادلعىن احلركػػ  للس ػػد، بػػل ىػػو رلػػد األبطػػاؿ الػػذين صػػنعوه.  
 :فنحن لػم نصنعو، فال عالقة لنا بو، ح  لو كّنا أبناء ىؤالء فلن ضلصػل علػى أّي ثػواب عليػو

 ﴾ُْمَّ ُيْلَزاُه اْلَلـَزاء اأْلَْوفَـى  *َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَ  يـَُرف  *ِإالَّ َما َسَعى  َوَأن لَّْيَس ِلْْلِنَسانِ  ﴿
 [.41ػ39]الن م:

إفم قيسػػة التػػاريخ ػ يف اإلسػػالـ ػ ىػػ  قيسػػة العػػاة الػػيت تفػػتح احلػػدث علػػى الفكػػرة، وترصػػد 
ػػػا الثوابػػػو الػػػيت ال رضػػػع يف خصوصػػػيا ا للفػػػية اللمنيػػػة؛ بػػػل تشػػػسل كػػػّل خطػػػوط  الػػػلمن أل م

خصوصيات احلياة كّلها.  وىذا ما غلعلنػا نػرتب  بالش صػيات اإلسػالمية القياديػة يف مسػتوى 
النّن )ص( واألئسة )ع(، ألفم حركتها ليسو حركػة اللحكػة الػيت عاشػو فيهػا، بػل ىػ  حركػة 

نػرى أفم  الرسالة يف الت سيد احل  الذي يتسّثل يف خطوا ا الفكرية والروحيػة والعسليػة.  فػنحن
قوؿ ادلعصـو وفعلو وتقريره، ؽلّثل اخلّ  الشرع  الذي يؤكد لنا شرعية اخلػّ  الػذي ينطلػق منػو، 
ويتحّرؾ فيو؛ و ذا كانو الرسالة حركة يف وع  الرسوؿ ويف سػلوكو، كسػا كانػو انفتاحػاً علػى 

 اآلفاؽ العامة واخلاصة يف ذىنية اإلماـ وكلساتو وخطواتو.
ن حركػػة اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع(، رلػػػّرد حركػػة سياسػػػية ثوريػػػة، بػػػادلعىن ويف ضػػوء ذلػػػك، لػػػػم تكػػػ

التقليػػػدي للكلسػػػة الػػػذي يسػػػت رؽ يف الػػػذات واحلػػػدث وادلرحلػػػة... ليعػػػي  اجلانػػػب اإلنسػػػاا 
احلركػػ  الت ريػػدي فيهػػا؛ بػػل ىػػ  حركػػة إسػػالمية بػػادلعىن الثػػوري ل سػػالـ، حبيػػث تلتقػػ  فيهػػا 



 145 

لنا شرعية النهج الثوري ادلتحّرؾ يف نطاؽ التضػحية حػ   األبعاد التفصيلية الرسالية، اليت  ّدد
االستشػػػػهاد، مػػػػع طبيعػػػػة الكػػػػروؼ ادلوضػػػػوعية ايطػػػػة باحلػػػػدث الكبػػػػًن يف تلػػػػك ادلرحلػػػػة، ويف 
الكػػروؼ ادلساثلػػة ذلػػا يف ادلراحػػل األخػػرى؛ األمػػر الػػذي غلعلهػػا حالػػًة تطبيقيػػًة لل ػػّ  اإلسػػالم  

شػػػػػػها الواقػػػػػػع اإلسػػػػػػالم  بػػػػػػٌن خطّػػػػػػ  االسػػػػػػتقامة النكػػػػػػري، يف الصػػػػػػراعات الداخليػػػػػػة الػػػػػػيت يعي
 واالضلراؼ، يف ادلوقع القيادي الشرع  أو يف ادلوقع ادلتسّرد على الشرعية.

فلم يكن اإلماـ احلسٌن )ع( ثائراً يتسّرد على الذؿ من موقع إحساسو الػذا  بالكرامػة، أو 
بػػادلعىن ادللاجػػ  االنفعػػا  الػػرافض التلامػػو العػػائل  بػػالعلّة؛ ولػػػم يكػػن إنسػػاناً متسػػّرداً علػػى الواقػػع 

لألوضاع اخلاصة اليت ال تنس م مع ملاجو، كبعض الثائرين الذين ينطلقوف يف ثور م ومتّردىم 
 من حالة انفعاؿ عاّمة ال متلك أّي  ج يف اخلطوط التفصيلية للسلوؾ العسل  يف ىذا االااه.

ر بادلعروؼ والنهػ  عػن ادلنكػر"، الػذي بل كاف مسلساً يف ثورتو ومتّرده، متسسكاً  ّ  "األم
 يفرض على ادلسلم الثورة على واقع االضلراؼ من أجل أف ي ًّنه ضلو واقع االستقامة.

وىػػذا مػػا يفػػرض علينػػا أف نػػدخل يف عسليػػة مقارنػػة بػػٌن ظػػروؼ ادلرحلػػة الػػيت عاشػػتها اإلمػػاـ 
ويف خطوطهػػػػػػا  احلسػػػػػػٌن )ع(، وظػػػػػػروؼ ادلرحلػػػػػػة الػػػػػػيت نعيشػػػػػػها، يف طبيعتهػػػػػػا، ويف مفردا ػػػػػػا،

التفصػػيلية، ويف  ػػديا ا الفكريػػة والعسليػػة... لنتعػػّرؼ مػػن خػػالؿ ذلػػك علػػى معػػىن الشػػرعية يف 
حركتنػػا يف الكػػروؼ ادلساثلػػة.  وىػػذا مػػا نالحكػػو يف الكلسػػة األوىل الػػيت بػػدأ  ػػا اإلمػػاـ احلسػػٌن 

 )ع( حركتو يف ما سطره الرواة من سًنتو، أنمو خاطب أصحابو قائاًل:
ــو، أيُّهــا ا" لّنــاس إنَّ رســول الّلــو )م( قــال: مــن رأف ســلطانا  جــائرا  مســتحال  لحــرم الّل

ناكثا  لعهد الّلو، مرالفا  لسّنة رسـول اللّـو، يعمـل فـي عيـاد اللّـو باإلْــم والعـدوان؛ ُْـمَّ لــم 
 يغّير بقول وال فعل، كان حقيقا  على الّلو أن يدخلو مدخلو.

ا طاعــة الشــيطان، وتولــوا عــن طاعــة الــرحمن، وقــد علمــتم أنَّ ىــؤالء القــوم قــد لزمــو 
وألهروا الفساد، وعطلـوا الحـدود، واسـتأْروا بـالفيء، وأحلـوا حـرام اللّـو وحّرمـوا حاللـو، 

 .1"وإّني أحّه بهذا األمر لقرابتي من رسول الّلو
ا الثورة على السلطاف اجلائر ادلستحل حلرمات الّلو يف عباده، فال يػرى ألحػد حرمػة أمػاـ  إ م

 يانو واستبداده، الناكث لعهده، فال يعاىد أحداً إالم لينفض عهده معػو علػى أسػاس انتهػاز ط
الفرص اليت يستفيد منها دلصلحتو، لينتقل بعد ذلك إىل فرص أخػرى لتحقيػق مصػا  أخػرى، 

سػػػّنة رسػػػوؿ اللّػػػو" لبعيػػداً عػػػن أخالقيػػػة اإلنسػػػاف الػػػذي ػلػػػـي كلستػػو ويلتػػػـل بعهػػػده؛ "ادل ػػػالف 
خطّػػػو وشػػريعتو، ألفم االلتػػػلاـ  ػػػا ال ينسػػ م مػػػع خططػػػو الذاتيػػة، وأطساعػػػو ادلاديػػػة، و  ػػو يف 
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وشهواتو ال ريلية... األمر الذي غلعل إسالمو شكلياً كالمياً ال يقػيب مػن الصػدؽ يف االلتػلاـ 
 أو االستقامة يف خّ  السًن.

ملو مع النّػاس، العػدواا يف العامل "يف عباد الّلو باإلثػم والعدواف"، فهو الّرجل اآلثػم يف تعا
تصرفاتو معهم.  ألنمو ال يعي  مسؤولية احلكم على أساس العدؿ، وال ػلـي النّػاس يف عالقتػو 

  م على أساس ادلسؤولية؛ فهو الوح  يف صورة اإلنساف.
ىػػذا ىػػو اإلنسػػاف الػػذي غلػػب أف تقػػـو األّمػػة بػػالثورة لت يػػًنه واسػػتبدالو بكنسػػاف آخػػر، مػػن 

الثػػػائرة، وادلوقػػػف القػػػوي احلاسػػػم.  فػػػال عػػػذر للقػػػادرين علػػػى عسليػػػة الت يػػػًن أف  خػػػالؿ الكلسػػػة
 يبتعدوا عن ساحة الصراع ضّده، والثورة عليو، وال رلاؿ للحياد بينو وبٌن احلاكم العادؿ.

وىكػػذا كػػاف احلسػػٌن )ع( يتحػػّدث عػػن اخلػػّ  العػػريض لل انػػب الفكػػري مػػن خػػّ  الثػػورة.  
ة الواقع، فهو فريق احلكم الذي عاش يف عصػره.  فهػؤالء النّػاس أّما اجلانب التطبيق  يف ساح

يف صػػورة احلػػاكم وأتباعػػو ىػػم الػػذين تركػػوا طاعػػة الػػرمحن، وللمػػوا طاعػػة الشػػيطاف؛ فابتعػػدوا عػػن 
اللّػػػو سػػػبحانو يف حيػػػا م، واقيبػػػوا مػػػن الشػػػيطاف يف ذىنيػػػا م وخطػػػوا م، وبػػػدلوا الشػػػريعة يف 

تحػػػػّوؿ إىل حػػػػراـ عنػػػػدىم، وإذا بػػػػاحلراـ ينقلػػػػب حػػػػالالً يف   هػػػػم وطػػػػريقتهم؛ فػػػػكذا بػػػػاحلالؿ ي
 سلوكهم.

م استأثروا بثروة األّمة فحولوىا إىل ثورة ش صية، عطلوا احلػدود الػيت  ُُثم كاف من أمرىم، أ م
 أراد الّلو للعباد أف يقفوا عندىا وال يت اوزوىا، فأضاعوا الّناس واحلياة والدين كّلو.

 ف ي ًّن بقولو وبفعلو.وال بُدم للحسٌن )ع( أ
وكانو الثورة االستشهادية ى  بداية الت يًن، من أجػل أف تطلػق الصػرخة ادلدويػة، ادلضػرجة 
بالػػػدماء، ادلنفتحػػػة علػػػى كػػػّل قػػػيم احلػػػّق والعػػػدؿ والعػػػلّة والكرامػػػة واإلنسػػػانية واحليػػػاة يف حركػػػة 

 احلاضر ضلو ادلستقبل.
ادلنحػرؼ يف داخػل الواقػع اإلسػػالم ، تلػك ىػ  صػورة التحػدي احلسػيين يف مواجهػػة الواقػع 

ا حركة داخلية يف ما يعانيو الوضع اإلسالم  العاـ لألّمة على مستوى احلكم واحلاكم.  أل م
 فساذا عن مرحلتنا يف ظروفنا ادلعاصرة؟

إنمنا نواجو التحدي الكبًن يف االستكبار العادل ، الذي يطبق على الواقع اإلسالم  كلّػو يف 
 و واقتصاده وحربو وسلسو... من خالؿ إطباقو على الواقع اإلنساا كّلو.ثقافتو وسياست

كسػػػا نواجػػػو التحػػػدي اآلخػػػر يف االضلػػػراؼ الػػػداخل  يف احلكػػػم، الػػػذي ال يأخػػػذ اإلسػػػالـ 
 عنواناً لو، وال ينطلق من العدؿ يف حركتو ااه اكومٌن.
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لبية، علػػى كػػّل مسػػًنتنا، األمػػر الػػذي غلعػػل الواقػػع أكثػػر خطػػورة، يف طبيعتػػو ويف نتائ ػػو السػػ
مػػػن الواقػػػع الػػػذي عاشػػػو اإلمػػػاـ احلسػػػٌن )ع( يف مرحلتػػػو، فقػػػد كػػػاف احلكػػػم يف عصػػػره غلعػػػل 

 اإلسالـ شعاراً لو، ولكنمو كاف ينحرؼ عنو يف خّ  السًن و ج احلركة.
فهل نستطيع أف نبتعد عن خّ  الثورة يف ذىنيػة ادلسػلم الثػائر؟ وىػل ظللػك أف نتنكػر حلركػة 

 يف وع  الواقع العسل  لروحية الت يًن؟الت يًن 
 ال بُدم أف يكوف كّل واحد منها مشروعاً ثائراً يف اخلّ  واحلركة وادلعاناة.

أّمػػا حركيػػة الثػػورة يف الفعػػل، وشػػرعية الت يػػًن يف الػػنهج؛ فقػػد ضلتػػاج فيهػػا إىل رصػػد ظػػروؼ 
الدراسػػػة الدقيقػػػة الواقػػػع العسلػػػ  مػػػن حيػػػث القػػػدرة واإلمكانػػػات والنتػػػائج، لػػػن ّط  مػػػن موقػػػع 

احليّػػة، لنعػػرؼ كيػػف نواجػػو التحػػدي يف الفعػػل ورّد الفعػػل، وكيػػف تنتصػػر القضػػية فينػػا، لنهيػػئ 
 الكروؼ لتقريب موعد النصر، أو لتحريك خطواتو يف اااه ادلستقبل.

لػػػيس مػػػن الضػػػروري أف يكػػػوف األسػػػلوب احلسػػػيين يف الشػػػكل ادلأسػػػاوي االستشػػػهادي ىػػػو 
أف يكوف ذلذا األسػلوب ظرفػو اخلػاص الػذي فرضػتو حركػة األحػداث أسلوبنا، ألفم من ادلسكن 

 يف تلك ادلرحلة، شلا قد ال تتوفر فيو خصائو الكروؼ اليت تعيشها مرحلتنا احلاضرة.
ولكػػن ال بُػػدم أف تكػػوف الروحيػػة احلسػػينية ىػػ  الػػيت متثّػػل معػػىن روحيتنػػا.  فقػػد واجػػو اإلمػػاـ 

يػػػو وعػػػدـ الياجػػػع مهسػػػا كانػػػو االحتسػػػاالت.  احلسػػػٌن )ع( ادلوقػػػف علػػػى أسػػػاس االسػػػتسرار ف
فمـن قيلنـي بقيـول الحـّه فاللّـو أولـى بـالحّه، ومـن رّد علـّي ىـذا وىذا مػا عػّا عنػو بقولػو: "

 .1"أصير حتى يقضي الّلو بيني وبين القوم بالحهّ 
فكفم من ادلعروؼ أفم الصػا ىنػا لػيس صػا ادلنهػلمٌن، بػل ىػو صػا الػواثبٌن ادلتطلعػٌن الػذين 

 رصدوف ادلستقبل يف األفق الواسع، لي دوا فيو إشراقة النور الذي يشق الكلسات.ي
إفم ادلسػػألة ىػػ  أف يبقػػى اذلػػدؼ حيػػػاً يف أفكارنػػا، ويف تطلعاتنػػا، ويف خططنػػا الثوريػػػة، ويف 
خطواتنا العسليػة.. لن عػل احليػاة كّلهػا، يف مػا ظللكػو مػن الطاقػات، حركػة ضلػو اذلػدؼ الكبػًن؛ 

العسليػة ادلتنوعػة خاضػعة للكػروؼ ادلوضػوعية الػيت  كػم واقػع احليػاة واإلنسػاف  لتكوف الوسػائل
 يف نطاؽ ادلراحل القريبة والبعيدة.

ىذه بعض إػلاءات عاشوراء يف خػّ  الثػورة، فسػا ىػ  إػلاءا ػا يف خػّ  الػدعوة إىل اللّػو يف 
 نطاؽ اإلسالـ؟

                                                           
 .2، رواية:334، ص:37، باب:44البحار، ج:  1



 148 

لدعوة.  ألفم الثػورة تعسػل علػى سػّد من نافل القوؿ أفم كّل حركة للثورة ى  حركة يف اااه ا
الث ػػرات الػػػيت ينفػػػذ منهػػػا الكفػػػر والضػػػالؿ يف واقػػػع ادلػػػؤمنٌن، وإغػػػالؽ النوافػػػذ الػػػيت تتحػػػّرؾ مػػػن 
خالذلػػا ريػػاح االضلػػراؼ يف أجػػواء ادلسػػلسٌن.  كسػػا تعسػػل علػػى إثػػارة اليقكػػة يف العقػػوؿ النائسػػة، 

 دلفاىيم اخلًنة يف األجواء الشريرة.و ريك الوع  يف األحاسيس اجلامدة، وفتح القلوب على ا
وبذلك غلد الّناس فيها حياة جديدة ل سالـ، اّدد لو شبابو، وتعيػد إليػو حيويتػو، وتسػرع 
بو إىل اذلدؼ الكبًن... فه  رتصر ادلراحل البعيدة لت سعهػا يف حركػة فاعلػة يف ااػاه النتػائج 

 احلامسة يف احلياة.
يف ااػػػاه الػػػدعوة، مػػػن خػػػالؿ انطالقهػػػا يف عنػػػواف  لػػػذلك كانػػػو إػلػػػاءات عاشػػػوراء تنطلػػػق

اإلصالح يف أمة رسوؿ الّلو، الذي ػلسل يف داخلو إصػالح اخلطّػٌن الفكػري والعسلػ ؛ لينفػتح 
 الّناس على اإلسالـ كّلو، ح  ال يثقلهم االضلراؼ الواقع  فيبعدىم عن االستقامة الفكرية.

سياسػػ  يف الثػػورة الػػذي قػػد يبعػػدنا ػ يف النكػػرة إنمنػػا ضلتػػاج إىل عػػدـ االسػػت راؽ يف ادلعػػىن ال
السػػػاذجة ػ عػػػن الػػػدعوة، بػػػل ال بُػػػدم لنػػػا مػػػن أف نعػػػي  التكامػػػل يف خطواتنػػػا ليكػػػوف العنػػػواف 
الفكري حركة يف العنواف االجتساع  والسياس  واالقتصػادي والعسػكري، مػن أجػل أف يكػوف 

 و.الّدين كّلو لّلو؛ فال يكوف فيو نافذة تطّل على غًن اللّ 
 ىذا بعض احلديث عن معىن كربالء، يف حركة اإلسالـ يف الدعوة والثورة معاً.
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