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المقدمة

تحمل ثورة الإمام الح�صين Q الكثير من المعاني والأبعاد والدللت، فهي لي�صت تلك 

الثورة والحركة التي ح�صلت اأحداثها قبل ما يقرب من 1400عام وانتهت ب�صكل طبيعي كما 

الثورة  الوقوف على عظمة هذه  الإن�صان، بل ل بد ومن اجل  التي يقوم بها  المعارك  تنتهي 

الح�صينية اأن ندقق في معانيها واأ�صبابها والظروف المحيطة بها وبالتالي ل بد من التوقف 

طويال عند النتائج والآثار التي حملتها والتي ما زالت م�صتمرة حتى يومنا هذا...

الإمام  هو  الحا�صر،  ع�صرنا  الح�صينQفي  الإمام  ثورة  عن  تحدث  من  ابلغ  ولعل 

الخميني قد�س �صره اإذ قدم �صورة وا�صحة لعظمتها فاعتبر اأن كل ما لدينا هو من عا�صوراء. 

وبهذه العبارة المخت�صرة اأراد الإمام الخميني}القول بان كل ما ننعم به اليوم من �صيادٍة 

للدين والإيمان، وحكٍم لل�صريعة الإلهية، وتاأ�صٍل للقيم الإن�صانية الراقية وغير ذلك، فالف�صل 

يعود اإلى تلك الثورة التي كانت بكامل تفا�صيلها مدر�صة حقيقية ت�صتقي منها الأجيال الالحقة 

كل معاني العز وال�صرف والكرامة الإن�صانية...

ثبات  وبها  النبوة  ا�صتمرار لخط  الح�صينQهي  الإمام  ثورة  فاإن  الأ�صا�س  وعلى هذا 

وا�صتقامة القيم الإن�صانية بعد اأن عمل المبطلون على اإزالتها، وبالتالي فهي ثورة لإنقاذ الدين 

واإحياء ال�صريعة ورفع الب�صرية من اأدنى ما و�صلت اإليه اإلى عالم النور وال�صياء.

الإمام راأى  اإذ  باجمعها،  الب�صرية  م�صتقبل  عن  حكاية  الح�صينQفيها  الإمام  وثورة 

والإيثار  بالجهاد  الأر�س  روت  التي  ودماءه  �صهادته  على  يتوقف  الب�صرية  م�صتقبل  Qاأن 

اأ�صخا�س ي�صيرون على دربه ل ير�صون ال�صيم ول يقبلون  لتنبت في كل الأزمنة  والت�صحية 

ول  ا�صرًا  اخرج  لم  اإني   « قال:  للثورة عندما  الحقيقية  الإمامQالمعالم  الذل.وقد حدد 

 »...Pامة جدي ر�صول اهلل الإ�صالح في  اإنما خرجت لطلب  بطرًا ول مف�صدًا ول ظالمًا، 
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والإ�صالح فيه روؤية بعيدة المدى اإلى م�صتقبل الأمة الذي كان الإمامQيقراأه ويعرف عدم 

اإمكانية الو�صول اإليه اإل عن طريق ال�صهادة...

الح�صينQحيث  الإمام  ثورة  الحديث عن معاني ودللت  المقام في  بنا  يطول  وهنا 

يديه، وهى عبارة عن مقالت  بين  المقالت ن�صعها  اإلى مجموعة من  العزيز  القارئ  نوكل 

فترات مختلفة في  العلمي في  والتاأ�صيل  الفكر  قيمة قدمتها �صخ�صيات هامة على م�صتوى 

مركز الإمام الخميني الثقافي على اأمل ال�صتفادة منها.

مركز الإمام الخميني الثقافي
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اإطاللة على بع�ض مفردات مدر�سة 

Qالإمام الح�سين

الف�صل الأول
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دور المجال�س الح�سينية في م�سيرة الإ�سالم 

المحمدي الأ�سيل

ال�سيخ نعيم قا�سم 

�صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين،  رب  هلل  والحمد  الرحيم،  الرحمن  اهلل   ب�صم 

المر�صلين محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين.

المحمدي  الإ�صالم  م�صيرة  في  المجال�س  هذه  دور  ا�صتنتاج  تفا�صيل  في  ندخل  اأن  قبل 

الأ�صيل، تطرح اإقامة المجال�س الح�صينية بع�س المالحظات العامة التي يدور النقا�س حولها، 

وهي ثالثة: 

  المالحظة الأولى: 

دعا نبينا الأكرمPواأئمتناRفي روايات متعددة للتركيز على البكاء وتذكر الماأ�صاة 

و�صرورة الهتمام بذكر �صيد ال�صهداءQوكربالء وما تحمله من م�صامين، ل بما تج�صّده 

من ماأ�صاة لفرٍد اأو جماعة، ولو كان المق�صود اإبراز ماأ�صاة الفرد لكان الأمر مخالفًا لتربية 

الإ�صالم لنا في اأنَّ الحياة الدنيا فانية، واأنَّ كل نف�س ذائقة الموت في يوم من الأيام، ولكن 

رة لما تمثله واقعة كربالء في اإحياء الق�صية الإ�صالمية  لوجود ق�صية يجب اأن تبقى حيَّة وموؤثِّ

الكبرى لتعزيز الإ�صالم المحمدي الأ�صيل مفهومًا وم�صمونًا.

 المالحظة الثانية

ما  بلداٍن وظروٍف مختلفة،  وفي  بتاريخ طويٍل،  المجال�س  عا�صوراء من خالل  اإحياء  َمرَّ 

اأدخل على عا�صوراء ت�صرفاٍت واآداب وروايات وق�ص�س لي�صت من عا�صوراء، بل يعتبر بع�صها 
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موهنًا لالإ�صالم كالتطبير على الراأ�س، لكنَّ هذه الأمور التي تح�صل هنا وهناك في طريقة 

ر على الطالق اأن ن�صنَّ حملة على اأ�صل اإقامة هذه المجال�س، اأو على  اإحياء المجال�س ل تبرِّ

الم�صمون العاطفي الذي تحدثه هذه المجال�س، لأنَّنا في المجل�س الذي يبالغ المقرئ فيه، 

اأ�صخا�صًا  وفي المجل�س الذي يمار�س فيه البع�س ممار�صات ل تن�صجم مع الإ�صالم، �صنجد 

اإلى هذا المقرئ  طيبين يحبون م�صيرة الح�صينQ، لكن الظروف دفعتهم لأن ي�صتمعوا 

اأو ذاك، اأو اأن يكونوا في هذا المجل�س، فعلينا اأن ننظر اإلى مجال�س عا�صوراء نظرة اإيجابية 

في محاولة توجيهها وا�صتثمارها بدل اأن ن�صنَّ الحملة عليها كمجال�س، واإن كان المطلوب اأن 

ال�صلبيات في المكان والمقام المنا�صبين لإ�صالح الأمر وتعديل ال�صورة  ث عن بع�س  نتحدَّ

ال�صيئة التي يحاول الم�صتكبرون والمعادون والجهلة ت�صليطها من خالل تقاريرهم اأو اإثاراتهم 

اأو ت�صخيمهم لبع�س الت�صرفات.

المالحظة الثالثة: 

هناك حركة منهجية منظمة قادها مراجعنا وعلماوؤنا الأعالم في ال�صابق، وهم يقودونها 

لتنقية  منا�صٍب  اإطار  اأف�صل  لإجراء  العزاء،  وقّراء  والمثقفين  والمربين  العلماء  مع  اليوم 

عر�س عا�صوراء من ال�صوائب، وت�صذيبه من الأخطاء، ومل ء الم�صمون بما ي�صاعد على تاأجيج 

جدية.  الحركة  وهذه  الإ�صالم،  طروحات  مع  ين�صجم  الذي  ال�صليم  الفكر  وتثبيت  العاطفة 

الثورة الإ�صالمية المباركة، خطت الم�صاألة خطوات  وفي ع�صرنا هذا، خا�صة بعد انت�صار 

هامة، حتى اأ�صبحنا نجد وعيًا هامًا ين�صاأ من خالل ح�صور مجال�س عا�صوراء ل يت�صّنى في 

غيرها من المجال�س، وما ي�صتفيده النا�س من ح�صور عا�صوراء ل نجده في كثير من الحالت 

في الم�صجد اأو في المحا�صرة اأو في الإطار الذي يثقف بالإ�صالم، اإلى درجة اأن البع�س ل 

يتثقف بالإ�صالم اإل من خالل مجال�س عا�صوراء، فالعمل م�صتمر لمل ء م�صمون هذه المجال�س 

بالتوعية والتربية الإ�صالمية ال�صحيحة، وهذه ملقاة على عاتق العلماء وقراء العزاء، وهذا 

ما يحتاج اإلى عقل وعاطفة، و�صالمة في الطرح يوؤ�ّص�س لفهم اإ�صالمي م�صتقبليٍّ عميق ينطلق 

.Qلأداء الدور وتحقيق الهدف الذي اأراده الإمام الح�صين

اأحببت اأن اأذكر هذه المالحظات الثالث قبل اأن اأبداأ بالحديث عن دور المجال�س الح�صينية 

في م�صيرة الإ�صالم المحمدي الأ�صيل، الذي نلم�صه ون�صتفيده من نقاط عدة.
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اأوًل: القيادة ال�صرعية: 

م�صيرة عا�صوراء هي م�صيرة مواجهة بين حاكم ظالم وقائٍد يريد اأن يثبِّت قيادة الإ�صالم 

النا�س؟ هناك نظرية عند  يقتدي  يقود؟ وبمن  ال�صراع هو �صراع مزمن، من  الحقة، هذا 

اأن يطيعوه،  الم�صلمين  اأو فاجرًا، يجب على  بّرًا  اأكان  الأمر  وليَّ  باأنَّ  تقول  الم�صلمين  بع�س 

وِلي الأْمِر ِمْنُكْم  �ُسوَل َواأُ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اهلَل َواأَِطيُعوا الرَّ تف�صيرًا لالآية الكريمة{َيا اأَيُّ

ِ َواْلَيْوِم الآَِخِر َذِلَك  ِمُنوَن ِباهللَّ �ُسوِل اإِْن ُكْنُتْم ُتوؤْ وُه اإَِلى اهلِل َوالرَّ َفاإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي �َسْيٍء َفُردُّ

َخْيٌر َواأَْح�َسُن َتاأِْوياًل})الن�صاء: 59(، وهذا يعني اأن يكون يزيد في موقعه قد قام بدور ولي 

التي  الأخرى  النماذج  النظر عن  وب�صرف  كونه ظالمًا،  النظر عن  ب�صرف  الأمر كحاكم، 

تبّرر الظلم لحكام بني اأمية وبني العبا�س ولعدٍد كبيٍر من الحكام الذين مّروا عبر التاريخ 

الإ�صالمي، وهذه روؤية خطرة وخاطئة في اآن معًا، لأنَّ الحاكم اإذا كان ظالمًا و�صمع له القوم 

من  الإ�صالم  غ  ُيفرَّ وبالتالي  الإ�صالم،  با�صم  �صي�صود  الظلم  اأن  يعني  م�صاره،  على  ووافقوه 

محتواه العملي، ويبقى في دائرة النظرية الرائعة غير القابلة للتطبيق لعدم وجود الحاكم 

العادل الذي يقود ويحكم كمقيا�س تطبيقي لالإ�صالم الأ�صيل.

كانت ثورة الإمام الح�صينQثورة اإ�صقاط الحاكم الظالم عن الم�صروعية لقيادة الأمة، 

ليقول باأن م�صروعية القيادة اإنما هي من ال�صتقامة على �صوء منهج الإ�صالم، فما لم تكن 

فا�صٌق  الم�صهور»يزيد  الح�صينQموقفه  الإمام  اأعلن  ولذا  للقيادة،  كذلك فال م�صروعية 

ي�صتحق  ل  فهو  مثله«،  يبايع  ل  ومثلي  بالف�صق،  معلٌن  المحّرمة،  النف�س  قاتٌل  الخمر،  �صارٌب 

اأن يكون قائدًا، ول ي�صتحق اأن يكون وليًا يحكم الم�صلمين، وبالتالي نفهم در�صًا اأ�صا�صيًا باأنَّه 

يجب اأن يكون الحاكم عادًل حتى ي�صتحق الحكم، ويجب اأن ين�صجم الولي مع تعاليم الإ�صالم 

الحقة ل مع م�صالحه وف�صاده ليكون مقبوًل، وهذا التاأ�صي�س ي�صاعد ب�صكل مبا�صر على اإعطاء 

يكون  اأن  النا�س  اأحد من  ينتظرنَّ  قيادة م�صتقيمة فال  تكن هناك  لم  وما  اأهميتها،  القيادة 

التطبيق �صحيحًا لالإ�صالم، فالتالزم قائم ب�صكل كبير بين القيادة والحكم، ول اإمكانية لحكم 

ن من  تتمكَّ ل  م�صتقيمة  لقيادة  لحكم �صحيح  اإمكانية  ول  م�صتقيمة،  قيادة  دون  �صحيح من 

الحكم، فال بدَّ اأن تجتمع القيادة الم�صتقيمة مع الحكم بالإ�صالم كي نح�صل على النتيجة، 

واإل �صتكون النتيجة �صلبية، و�صتكون ال�صعارات مختلفة تمامًا عن التطبيق.
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ثانيًا: التاأويل ال�صحيح لفهم تعاليم الإ�صالم: 

واأفعاله  اأحاديثه  من  واأعطانا  الكريم،  القراآن  عليه  ل  الر�صولPُنزِّ باأنَّ  تعلمون  اأنتم 

�س لالإ�صالم، واأعطانا نظرية متكاملة للحياة. لكنَّ هذه النظرية تحتاج اإلى  وتقريراته ما اأ�صَّ

اختلف  فقد  الم�صكلة!  تكمن  هنا  التف�صير؟  مع  نتعاطى  كيف  وتف�صير،  متابعة  واإلى  تطبيق، 

اأدى  القتال  وهذا  التف�صير،  على  قتال  ح�صل  بل  والتف�صيل،  التف�صير  كيفية  في  الم�صلمون 

في عهد خالفة  اأوجهها  لتبلغ  وامتدت   ،Pالر�صول وفاة  بعد  بداأت  ن�صوب �صراعات،  اإلى 

وُترجمت  و»النهروان«،  و»الجمل«  »�صفين«  في  ثالث:  معارك  عليQفي  الموؤمنين  اأمير 

في اأق�صى تعابيرها في الجريمة الكبرى التي ارتكبها »يزيد« في كربالء، ما يعني اأن خالفًا 

كبيرًا ووا�صعًا ن�صاأ على التاأويل، ولم ين�صاأ على اأ�صل ال�صريعة، فالأ�صل موجود، واآيات القراآن 

موجودة، والأحاديث ال�صريفة موجودة، لكن كيف تف�صرون اآيات القراآن والأحاديث ال�صريفة؟ 

ولقد �صدر عن علماء كبار، وفي محطات تاريخية مختلفة، تف�صيرات مختلفة لالآية الواحدة، 

وربطت الآيات بطريقة تبرر لواقع عملي دون اآخر، حتى اأنَّ �صيخًا كبيرًا من الم�صايخ اأفتى 

الحديبية،  �صلح  في  النبيP�صالح  اأن  قاعدة  على  الإ�صرائيلي!  العدو  مع  ال�صلح  بجواز 

ر �صلحًا بالمعاهدات التي جرت  فا�صتفاد من كلمة �صلح، ومن واقعة ال�صلح التي ح�صلت، ليبرِّ

الكيان  وبتثبيت  اإ�صرائيل كيفما كان  ال�صلح مع  ليجعل من  المنورة،  المدينة  اليهود في  مع 

الإ�صرائيلي اأمرًا مقبوًل! هذا تف�صير خاطئ لحادثة تاريخية، وربط خاطئ بواقع معا�س.

المنهجية  ت�صحيح  اإلى  نلجاأ  التاأويل،  اأو  التف�صير  في  اللتبا�س  رفع  اأجل  من  لكن   

مع  يقف  الذي  المع�صوم  الإمام  طريق  �صلوك  على  ي�صاعدنا  الأئمةRما  طريق  باعتماد 

ل علينا ال�صتنتاج في م�صار الأحداث. اإنَّ موقفنا مع الح�صينQك�صيد �صباب  الحق، في�صهِّ

معه،  جرت  التي  الأحداث  فهم  علينا  ل  ي�صهِّ ة،  الحقَّ ال�صرعية  للقيادة  وموؤهل  الجنة،  اأهل 

العادلة  القيادة  الح�صينQنحدد  مع  وعماله.  واأعماله  يزيد  من  بو�صوح  موقفنا  ويحدد 

ونرف�س القيادة الظالمة، ونثبت مفهوم الجهاد واإحياء الدين والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ومعنى الإ�صالح في الأمة.

البالغة-كيفية تعاطيه مع  الموؤمنين عليQ- كما ورد في نهج  اأمير  لنا  ي�صرح   
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الخوارج، واأنه قاتلهم لما دخل في فهمهم من الزيغ والإعوجاج، ولو كانوا بالعنوان العام اأخوة 

في الدين، فلقد قاتل الم�صلمون مع ر�صول اهللPاأخوتهم واأقاربهم من الرحم لإعالء كلمة 

الدين، وكذلك عليهم اأن يقاتلوا من انحرف من الم�صلمين، فيقول: 

»فلقد كنا مع ر�صول اهللP، واإنَّ القتل ليدور على الآباء والأبناء والخوان والقربات،   

فما نزداد على كل م�صيبة و�صدة اإلَّ اإيمانًا، وم�صيًا على الحق، وت�صليمًا لالأمر، و�صبرًا على 

ا اإنما اأ�صبحنا نقاتل اإخواننا في الإ�صالم، على ما دخل فيه من الزيغ  م�ص�س الجراح. ولكنَّ

اإلى  بها  ونتدانى  �صعثنا،  بها  يلمُّ اهلل  فاإذا طمعنا في خ�صلة  والتاأويل.  وال�صبهة  والإعوجاج 

البقية فيما بيننا، رغبنا فيها، واأم�صكنا عما �صواها«.

الجاهلية  مواجهة  في  الإ�صالم  لتثبيت  التنزيل  على  الر�صولPكان  مع  فالقتال   

ة الإ�صالم قتال على التاأويل وت�صحيح  واأهلها، والقتال مع الخوارج الذين ينت�صبون اإلى اأخوَّ

الخالف على  اأنَّ  يوؤكد على  الموؤمنين عليQلمعاوية،  اأمير  نقد  وفي  والإعوجاج.  الفهم 

التاأويل، وهل هناك اأجدر من الإمام عليQفي تاأويل القراآن وتبيان تعاليمه ال�صحيحة؟ 

وهل يعقل اأن يدرك معاوية تاأويله ال�صحيح في مقابل عليQ؟ قال الأميرQ: » وقد 

ابتالني اهلل بك، وابتالك بي، فجعل اأحَدنا حجًة على الآخر، فعدوَت على طلب الدنيا بتاأويل 

القراآن، فطلبتني بما لم تجن يدي ول ل�صاني، وع�صبته اأنت واأهل ال�صام بي، واألَّب عالُمكم 

ِق اهلل في نف�صك، وناِزع ال�صيطان قياَدك«. جاهَلكم، وقائُمكم قاعَدكم، فاتَّ

وتف�صير،  تاأويل  لأي  مجاًل  يترك  لم  عا�صوراء  الح�صينQفي  الإمام  موقف  اإنَّ   

فموقفه هو ال�صحيح، وهذا ما جعلنا نقراأ عا�صوراء قراءة تاريخية �صليمة نرى من خاللها 

كيفية المحافظة على اأ�صالة ونقاء الم�صروع الإ�صالمي.

ثالثًا: عا�صوراء والت�صحية: 

لالإ�صالم  يكون  فلن  الإ�صالم  رفعة  �صبيل  في  وماله  بنف�صه  الم�صلم  ي  ي�صحِّ لم  اإذا   

ح�صور ووجود في حياة النا�س، وعندما يتخلَّى الم�صلم عن الجهاد ويرفعه عنه فهذه بداية 

الوهن وال�صعف والنحراف في الأمة، حيث نحتاج دائمًا اإلى �صعلة الجهاد للنف�س ولالأعداء. 

ة الم�صلمين هدفًا تهون لأجله  ت الم�صار الذي يعتبر عزَّ وها هي نه�صة الإمام الح�صينQتثبِّ
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الحياة الدنيا، ففي خطبة الإمام الح�صينQفي عا�صوراء: «األ واإنَّ الدعيَّ ابن الدعي قد 

لة«، وفي �صعر من�صوب اإليه:  ا الذِّ لة، وهيهات منَّ ركز بين اثنتثين: بين ال�ِصلَّة والذِّ

ي�صتقـــم  ل  محمـــد  ديـــن  كان  خذينـــياإن  �صيـــوف  فيـــا  بقتلـــي  اإلَّ 

ل بدَّ من الت�صحية لتثبيت الم�صيرة وا�صتقامتها، وهذا ما يتو�صح من التجربة العملية   

عليهم  تكاثرت  الجهاد؟  عن  تخلوا  عندما  الم�صلمين  واقع  كان  كيف  فلنالحظ  المعا�صرة، 

الأمم تكاثر الأكلة على ق�صعتها، وا�صُتعمرت بلدانهم، وُحرموا من اأب�صط حقوقهم، وتجزاأت 

ا عندما  اأوطانهم، وتركوا دينهم، وتعلقوا بالق�صور التي تركها لهم ال�صتكبار اأو األهاهم بها. اأمَّ

في  كربالء  وا�صُتح�صرت  العا�صورائية،  الت�صحية  من  الم�صتفادة  الجهاد  جذوة  اإلى  عادوا 

نفو�س �صبابنا واأمتنا، راأينا اأن دولًة اإ�صالميًة مباركة في اإيران قامت، م�صتلهمة من عا�صوراء، 

وقامت المقاومة الإ�صالمية في لبنان م�صتلهمة من عا�صوراء، وا�صتطاعت الحركة الإ�صالمية 

جعل  ما  والأ�صيلة،  والوا�صحة  الم�صتقلة  هويتها  اإثبات  في  هامًا  اإنجازًا  تحقق  اأن  عمومًا 

الم�صتكبر يح�صب ح�صابًا لروؤية ح�صارية مناف�صة لها م�صتقبلها عند �صعوب المنطقة، بل عند 

�صعوب العالم، كمنارة هدى. ولذا بداأت الحرب الأمريكية والغربية عمومًا حربًا طاحنة على 

اأنَّ هذه  الو�صائل، على قاعدة  واإعالميًا وبكل  الإ�صالم، لمحا�صرته فكريًا و�صيا�صيًا وثقافيًا 

الروح الجهادية التي انطلقت م�صتلهمة من عا�صوراء �صتوؤ�ص�س للتمرد على النظام الدولي، 

�س ل�صتقالل �صعوٍب ل ُيفتر�س  وللتمرد على القرارات المتفق عليها بين الم�صتكبرين، وتوؤ�صِّ

بها اأن ت�صتقلَّ بفكرها واإرادتها وقراراتها واإمكاناتها، وهذه مخالفة للم�صار الدولي العام الذي 

يريد اأن يحتكر كل �صي ء بيد الم�صتكبرين ويمنع الم�صت�صعفين من اأن ياأخذوا حقوقهم.

رابعًا: العاطفة: 

في عا�صوراء تاأجيٌج للعاطفة والم�صاعر، تاأجيٌج للحب للح�صين واأ�صحاب الح�صين واأهل 

نناق�س  واأن  ُتعقلن،  اأن  يجب  عا�صوراء  اأن  ويعتبر  ي�صتنكر،  والبع�س   ،Rالح�صين بيت 

لو  لهوؤلء:  نقول  بها.  والقتداء  اأبعادها  فهم  من  نتمكن  كي  وفكر  بمو�صوعية  فيها  الأمور 

�س  كان الفكر ي�صنع جهادًا لما كانت العاطفة اأ�صا�صية في العملية التربوية، لكنَّ الفكر يوؤ�صِّ

النظرية  والروؤى  التحليالت  عند  يجمد  فاإنه  فيه  الإن�صان  غرق  اإذا  اأنه  اإل  القواعد،  وي�صع 
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التي ل تن�صجم مع الواقع العملي، عدا عن اأن الذين يفكرون بالقواعد والأ�ص�س ل يتجاوزون 

ن�صبة قليلة في الأمة، وعلينا اأن نعطيهم النتائج والتحليالت، واإلَّ فماذا نفعل بعوام النا�س 

وبالقاعدة الكبيرة منهم؟ 

العاطفُة مطلوبٌة، وتعزيزها اأ�صا�صي، ولذا ركز اأئمتناRعلى البكاء، ل ل�صنع الماأ�صاة، 

واإنما لتاأجيج العاطفة التي تتحول اإلى حب وع�صق لالإمام الح�صينQ، فن�صبح هائمين 

بحركته وثورته، ونتخيَّل اأنف�صنا مكانه، وفي موقعه، فنعطي نزرًا مما اأعطى، لأنَّ درجة حبه هلل 

Qتعالى جعلته ين�صى ج�صده ليتعلق بال�صماء، واإنما نحاول اأن ن�صحن عواطفنا تجاه الإمام

لنتزود من طريقته واأدائه في تذويب الذات هلل تعالى، كي نعطي كما اأعطى، فتكون العاطفة 

بذلك مقدمة موؤججًة للعطاء والت�صحية، ول تكون محبطة ومذلة ومختلة كما يت�صور البع�س. 

ل يمكن اأن ُنغفل م�صاعر النا�س، ول يمكننا اأن نبني قوة ل تنطلق من الحب والتفاعل، حتى 

اأن اهلل تعالى عندما حدثنا عن المقارنة بين �صوؤوننا الدنيوية والرتباط باهلل قارن بالحب 

ْبَناوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم  اإِْن َكاَن اآَباوؤُُكْم َواأَ كعنوان عاطفي اأ�صا�صي يوؤثر على الختيار، فقال: {ُقْل 

َتْر�َسْوَنَها  َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها  َتْخ�َسْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  َواأَْمَواٌل  َوَع�ِسيَرُتُكْم  َواأَْزَواُجُكْم 

وا َحتَّى َياأِْتَي اهلُل ِباأَْمِرِه َواهلُل لَ َيْهِدي  اأََحبَّ اإَِلْيُكْم ِمَن اهلِل َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه َفَتَربَّ�سُ

اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن})التوبة: 24(، فذكر الحب في عملية المقارنة ولم يذكر العقل، ليقول لنا 

ويتبعون  الدنيا  الذين يحبون  �صاألَت  ولو  تعلقًا عقليًا،  ولي�س  تعلٌق عاطفي  بالدنيا  تعلقنا  باأنَّ 

اأهوائهم وينحرفون: هل اأنتم مقتنعون بانحرافكم؟ لقالوا: ل. واإنما بعد لحظات ينحرفون، 

لأن م�صاعرهم م�صدودة اإلى الحرام، واأحا�صي�صهم قد غلبت عقولهم. 

يريد اهلل تعالى اأن يركز فينا الحب له، على قاعدة اأنَّ هذا الحب هلل ولر�صوله وللجهاد في 

�صبيله هو الذي يوؤ�ص�س الم�صاعر والعواطف ب�صكل �صليم، لنتخلى عما ي�صدُّ اإلى الأر�س، وهذا 

ما ين�صجم مع طريقة اإحياء مجال�س عا�صوراء في تاأجيج العاطفة التي تربط بالحُق والقيادة 

وبالإ�صالم العظيم الثوري برف�س الظلم، وهذا كله في اإطار عاطفي، لتخرج المواقف مملوءة 

عن  النا�س  ُتبعد  بحتة  ُعقالئية  المواقف  تكون  اأن  بدل  الأمر،  واقع  في  وتوؤثر  بالأحا�صي�س، 

ا عندما يعي�س  اأمَّ ر الإن�صان بعقله، بين قوته وقوة الآخرين لوقف جامدًا،  الت�صحية. فلو فكَّ
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باأحا�صي�صه حب الت�صحية والجهاد في �صبيل اهلل، فاإنه يقلِّل من قوة الآخرين، ويندفع بقوة اهلل 

تعالى، وي�صمو بعطائه، فتتجاوز عاطفته ج�صده، وتتجاوز عاطفته تحليله العقلي والمنطقي، 

ما يوؤدي دورًا اأ�صا�صيًا في الدفع اإلى الأمام من اأجل تثبيت الإ�صالم المحمدي الأ�صيل.

خام�صًا: كل ما عندنا من عا�صوراء.

اإنَّ ما عندنا من عا�صوراء، كما يقول الإمام الخميني}:»كل ما عندنا من ع�صوراء«، 

لأنَّ  عا�صوراء؟  من  عندنا  بما  الأ�صيل  المحمدي  الإ�صالم  خ  نر�صِّ وكيف  ذلك؟  يكون  كيف 

الم�صتقيم، ترف�س  بالإ�صالم  اإل  الإ�صالم، ول تقبل  عا�صوراء خططت لمنهجية ترف�س غير 

النا�س، ولذا يركز الإمام  باإن�صاف  اإل  اإل بالعدالة، ترف�س الجور ول تقبل  الظلم ول تقبل 

الخميني}في بداية و�صيته حديثه عن الإمام الح�صينQطالبًا من ال�صعوب الم�صلمة 

المظلومين  �صيد  وخا�صة  الأطهار،  الأئمة  عزاء  مرا�صم  عن  الغفلة  »وعدم  التهاون،  عدم 

وال�صهداء ح�صرة اأبي عبد اهلل الح�صينQ)�صلوات اهلل الوافرة و�صلوات اأنبيائه ومالئكته 

هذه  الأئمةQلإحياء  تعاليم  باأنَّ  وليعلموا  العظيمة(.  ابة  الوثَّ روحه  على  وال�صالحين 

الملحمة التاريخية الإ�صالمية، وكما اأن كلِّ اللعن وال�صتنكار على ظالمي اأهل البيت اإنما هو 

باأجمعه �صرخة مدوية لل�صعوب في وجه الحكام الظلمة على مر التاريخ واإلى الأبد، كما ينبغي 

الحر�س على ت�صمين المنائح والمراثي والمدائح المنظومة في اأئمة الحقRا�صتعرا�س 

الخميني} في  الإمام  الظالمين في كل ع�صر وم�صر«، نالحظ من خالل كالم  جرائم 

الحا�صر  وربط  العملي،  الم�صتوى  على  الظلم  رف�س  وجوب  المجال�س،  هذه  اإحياء  م�صاألة 

الأ�صيل، وهذا ما  والتاأ�صي�س لالإ�صالم  القائم،  الواقع  الكربالئي، والنتفا�صة على  بالتاريخ 

يف�صر معنى كل ما عندنا من عا�صوراء، لأنه ربط للواقع بالواقعة التي ح�صلت في عا�صوراء، 

لال�صتفادة من درو�صها وعبرها لحياتنا.

�صاد�صًا: م�صاركة الجميع.

ح�صلت في كربالء حالة ملفتة، فالمعركة في مكان ل ماء فيه، والعدد قليل ل يتجاوز النيف 

وال�صبعين من الرجال، والمعركة بح�صور الن�صاء والأطفال، الطفل موجود عبد اهلل الر�صيع، 

العقيلة  موجودة  والمراأة  مظاهر،  بن  حبيب  موجود  والعجوز  الأكبر،  علي  موجود  وال�صاب 
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المعركة:  اأر�س  الح�صينQ، فالكل موجود على  الإمام  المع�صوم موجود  والقائد  زينب، 

القيادة، والرعية، والمقاتلون وال�صغار والن�صاء، بمعنى اآخر كل فئات المجتمع على اختالف 

مواقعها واأدوارها وانتماءاتها موجودة في المعركة، ما يعني باأنَّ الإ�صالم المحمدي الأ�صيل 

ل يمكن اأن تكتمل قوته اإل بتظافر كل الجهود ومن دون ا�صتثناء، كل واحد من اأفراد المجتمع 

معنٌي بالعمل في �صبيل الإ�صالم، وكل واحد يجب اأن يقوم بما عليه، ولعلَّنا الآن ن�صعر بقوة 

مميزة لأنَّ بيوتنا باأ�صرها قد تفاعلت مع الإ�صالم. فلو كانت المقاومة الإ�صالمية مقت�صرة 

على �صباب مجاهد منف�صل عن بيئته واأهله واأطفاله وبيته لما كانت لها تلك القوة المتاأججة 

التي ت�صنع الم�صتقبل، اإنَّها م�صاُر ال�صباب والن�صاء والعجزة والأطفال، بحيث تتفاعل مع كل 

بيت وكل قرية بما فيها من تنوع، كجزٍء ل يتجزاأ من م�صيرة الجهاد والعمل لالإ�صالم. لول 

هذا لما كنا على القوة التي نحن عليها اليوم، ولما كانت كربالء على القوة التي عليها، والتي 

ن�صتمد منها هذا المعنى، كان يمكن اأن يقال لول ما ح�صل في كربالء لُقتل الإمام الح�صين

Qوحده وقيل اأنه اغتيل وانتهى الأمر، ولو قاتل الرجال وحدهم لقيل باأنَّ الن�صاء ل عالقة 

، لكن عندما ح�صر الجميع في المعركة، فهذا يعني اأنَّ بناء م�صيرة الإ�صالم المحمدي  لهنَّ

الأ�صيل يحتاج اإلى كل الطاقات من دون ا�صتثناء، ولكل طاقٍة دوٌر في الم�صيرة الوا�صعة التي 

تحتاج اإلى اأداء الدور من خالل العطاء.

�صابعًا: القدوة.

مهما تحدثنا عن �صالمة الخط تبقى القدوة هي الأ�صا�س، { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُسوِل اهلِل 

اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة} )الأحزاب: 21(، ولو كان يكفي اأن ينزل القراآن من دون قدوة لوزعت الكتب 

Pالنبي ولذا كان  الكتاب ل يكفي وحده،  لكن  واأو�صياء،  اأنبياء  وتعلمناها من دون  علينا 

والعترة  القراآن  بين  للتالزم  تاأكيد  ال�صريف  الحديث  وفي  الم�صيرة،  الأئمة  تابع  ثم  قدوتنا 

الطاهرة القدوة: »اإني تارك فيكم الثقلين ما اإن تم�صكتم بهما لن ت�صلوا بعدي اأبدًا: كتاب 

اهلل وعترتي اأهل بيتي، فاإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحو�س«.

نحن ن�صتفيد من عا�صوراء القدوة، من الذي ي�صتطيع اأن يحتج اليوم ويقول باأني غير معنى 

بالت�صحية اأو بم�صيرة الإ�صالم المحمدي الأ�صيل اأو بالعطاء اأو ما �صابه؟ اإذا كنت تعتقد باأنَّ 
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ما قام به الإمام الح�صينQاإنما قام به كاإمام مع�صوم واأنت ل�صت في م�صتواه، لماذا ل 

تنظر اإلى علي الأكبر؟ واإلى حبيب بن مظاهر؟ بح�صب عمرك وبح�صب و�صعك ال�صخ�صي! 

قدوة،  النماذج  هذه  كل  ت�صرفت؟  وكيف  فعلت؟  ماذا  زينب،  اإلى  تنظري  اأن  ت�صتطيعين 

اإحياء الإ�صالم المحمدي الأ�صيل. في المح�صلة  اأ�صا�صية في م�صارنا العملي، وفي  والقدوة 

فاإنَّ مجال�س عا�صوراء مجال�س تربية وتعبئة وتعريف بالإ�صالم، وهي مجال�س رف�س الظلم، 

والتاأ�صي�س لالإ�صالم ال�صحيح، وبناء القدوة، وتحميل الم�صوؤولية لجميع اأفراد الأمة، وربط 

التاريخ بالواقع، وال�صتعداد للت�صحية، وكلها عناوين توؤ�ص�س لمنهجية اإ�صالمية تثبِّت معالم 

الإ�صالم المحمدي الأ�صيل، فاإذا اأح�صن الم�صلمون اإحياء هذه المجال�س وفق هذه القواعد 

ح�صنة،  اأ�صوة  الإ�صالم  اإيران  تجربة  في  ولكم  حا�صرهم،  اإلى  التاريخ  ينقلوا  اأن  ا�صتطاعوا 

دة، واإنما  ولكم في المقاومة الإ�صالمية في لبنان اأ�صوة ح�صنة، فنحن ل�صنا اأمام فكرة مجرَّ

الم�صمون  ر عن  لتعبِّ نوؤججها  اأن  التي نحتاج  بالعاطفة والأحا�صي�س  اأمام واقع يمتلى ء  نحن 

الذي ذكرناه، عندها ن�صتطيع اأن ننقل مجال�س عا�صوراء اإلى واقعنا، واأن نقول: كل ما عندنا 

من عا�صوراء، فيطبق الإ�صالم المحمدي الأ�صيل في حياتنا ال�صخ�صية، وفي عالقاتنا، وفي 

نه�صة اأمتنا ب�صكل عام، في مواجهة الق�صايا المختلفة التي نت�صدى لها، وعندها ل يمكن اأن 

)1(

تكون هناك اأي عقبة من العقبات.

للذكرى،  مجال�س  لي�صت  عا�صوراء  مجال�س  للما�صي،  مجال�س  لي�صت  عا�صوراء  مجال�س 

مجال�س عا�صوراء ل�صنع الحا�صر والم�صتقبل، وعليه فاإنَّنا من عا�صوراء نتعلم اأن نقف بوجه 

ظالمي العالم وناهبي ثروات العالم، ونتعلم اأن ل نر�صخ للقرار الأمريكي الدولي، ل ن�صلِّم 

ونتائجها  باأبعادها  العا�صورائية  الثورة  ر  َن�صَ من  باأنَّ  مقتنعون  ونحن  الإ�صرائيلي،  للكيان 

التي اأينعت بعد فترة من الزمن ين�صر المجاهدين العا�صورائيين اإذا �صدقوا مع اهلل، {اإِْن 

ْرُكُم اهلُل َفاَل َغاِلَب َلُكْم })اآل عمران: 160(، ين�صر كل جماعة ت�صير في هذا الخط،  َيْن�سُ

َوَنْجَعلَُهُم  ًة  ِئمَّ اأَ َوَنْجَعلَُهْم  الأْر�ِض  ِعُفوا ِفي  ا�ْسُت�سْ الَِّذيَن  َعلَى  َنُمنَّ  اأَْن  {َوُنِريُد  قال تعالى: 

اْلَواِرِثيَن })الق�ص�س: 5(.

  محا�صرة األقيت في محرم 1416هـ في مركز الإمام الخميني الثقافي –بيروت
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 الح�سينQمدر�سة الأحرار

الأديب الراحل �سليمان كتاني

اأيها الح�صور الكريم، نحن في اليوم الخام�س من مجزرة كربالء. بعد خم�صة اأيام اأُخر، 

ُي�صدل ال�صتار على الماأ�صاة الممدودة فوق �صفحة الرمل بنقلها من حزام كربالئي الخ�صبة، 

يئّن فوقها الموت المجبول ب�صرخات الدم والّذل الممّرغ باآهات العط�س، اإلى حزام ملحمي 

ُز عليه العّز الملقح باأمجاد العنفوان. المتداد، تموج فيه الحياة باأ�صرار البقاء وينِّ

التاأليف عن  الأولى في م�صمار  الجائزة  اأحرز  اإليه،  بالإ�صارة  اأفتخر  األفته  اإّن لي كتابًا   

الإمام الح�صينQ، لي�س لأنه انخط بحرف من حروفي الأدبية، بل لأنه ازدان بلون ال�صدق 

المطّرز بالإمام الح�صينQ، عنوان الكتاب »الإمام الح�صين في حلة البرفير«.والبرفير اأو 

الأرجوان، هو الأحمر الزاهي الذي ت�صرجت به جبة الح�صينQوهو يخو�س ُغمار المعمعة 

الو�صيعة التي نقلته من خ�صبٍة حزينة ُر�صمت لم�صرح كربالئي، اإلى امتداد ملحمي يحيى فيه 

اأبطال المالحم من دون اأن تم�صهم ل هفوات المكان ول لهوات الزمان، بل تن�صرهم اإلى عالء 

اأُبهة الف�صاء و�صفوة ال�صياء. 

اأركز على كل واحدة منها  اإلى ثالث �صفحات وردن في هذا الكتاب،  اأ�صير  اأن  يحلو لي 

معكم  ولعّلي  عّلكم  العا�صورائية،  الأم�صية  في هذه  اإليكم  الموّجه  المتوا�صع  مو�صوع حديثي 

بطعم  المم�صوح  الحزن  ُم�صتخل�س من  ف�صاٍء ح�صيني  به في  ندور  ن�صرح في هياٍم �صادق، 

المكاره، ولكنه الُمدّبج باأريج من طيب ل ُي�صيعه علينا اإل عنفواٌن زرعه في مدانا نهج الح�صين

Q، حتى نحقق به طموحات مدانا.

اإنها  والمالحم  يلي:  »كربالء«ما  الكتاب قطعة عنوانها  152 من هذا  ال�صفحة  جاء في 

نادرٌة في ال�صوق والتطبيق، لهذا بقيت ح�صة من ح�ص�س المت�صوقين اإليها، واإنهم ما قدروا 
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جهدًا  عليه  هرقوا  بالخيال،  مجنح  اأدبي  �صنيع  في  اإل  عنها  اأنماطًا  ويقدموا  يعالجوها  اأن 

وا�صعًا و�صنوات طويلة في البحث، والتدقيق والتنقيح حتى يجيئ قريبًا من الواقع الإن�صاني  اإل 

انه بقي تعبيرًا عن واقع اآخر ل يقدر الن�صان ان يحياه اإل ب�صوقه وخياله واحالمه  اإن ملحمة 

الأُلياذة ت�صهد لهوميرو�س كيف خ�ص�س عمره كله لها، فاإذا هي �صنيٌغ اأدبٌي �صعري خيالي، 

لي�س فيه غير اأبطال اآلهة خا�صوا الأجواء كلها، وربطوها بالميدان الأو�صع، واأّججوا ال�صراع 

واألهبوه بالبروق والرعود، وبقي القّراء وحدهم الم�صاهدين كيف يتم زرع البطولت الخارقة، 

وكيف يتم النت�صار في المعركة الإلهية التي يحاول اأن ُيقلدها الإن�صان.

ذاته  اإلى  ويجمعه  معاناته  من  بفي�ٍس  ويربطه  كله  عمره  الح�صينQيجمع  اأروع  ما   

�صّمم  بذاتها،  قائمة  ملحمة  تعبير عن  كله  هو  فاإذا  والإدراك  والفهم  بالح�س  معمقًا  جمعًا 

لها الت�صميم المنبثق من واقع اإن�صاني عا�صه وعاناه وغرق فيه  اإن الملحمة التي قدمها على 

خ�صبة الم�صرح في كربالء، هي ال�صنيع الملحمي الكبير، ما اأظن هوميرو�س تمكن من تجميع 

مثله في اإلياذته الكبيرة وال�صهيرة  هنالك اأبطال اعتروا الجّو خ�صبًة لعبوا عليها، وهنا بطولٌة 

واحدة اأتمت ذاتها بذاتها،  فّذة في م�صراها، وم�صممة في عزمها، واإن�صانية في ق�صيتها، 

ووا�صحة في اأهدافها، وحقيقية في عر�صها الم�صاهد؛ وهي  بالوقت ذاته  ُمرّكزة على ملحمة 

فاإذا هي  ال�صماء،  الأر�س وتحت  العظيم، ونفذها فوق  التي قدمها جّده  اأ�صيلة، هي  اأخرى 

واقع  بل  فيها،  خيال  ل  الإن�صان،  �صماء  وتحت  الإن�صان  اأر�س  فوق  بالإن�صان  تنت�صر  ملحمة 

اإن�صاني مح�س، َلحَمَت الأمة وعجنتها بع�صها ببع�س في وقت لم يتجاوز الع�صر من ال�صنين، 

اأما الفترة التي اظهر فيها الح�صين ملحمته الثانية والم�صتقة منها فلم تتجاوز ع�صرين يومًا 

من اأول خطوة خرج بها من مكة اإلى اآخر خطوة خّر بها �صريعًا في كربالء العط�صى، وهي 

�صفة من �صفاف الفرات.

 وجاء في ال�صفحة 150 ما هو تتمة لحديٍث كان دائرًا بين الإمام الح�صينQواأخيه 

محمد بن الحنفية، وذلك في مكة بعد اأن ان�صحب اإليها الإمامQمن المدينة يثرب لتو�صيب 

اأموره واإنجاز قراراته قال: »لي�صت الأمة اإل دائمًا بحاجٍة اإلى عملية من عمليات التنبيه وها 

يخ�صر  اآخر  ولأيِّ  اأ�صاًل  له  لي�صت  اأن خالفة جدي  فاأُعلمه  بيزيد  �صاأبداأ  بالعملية،  اأقوم  اإني 

الفهم والت�صميم!!! واإني اإن لم اأ�صتردها ب�صربة ال�صيف، فبمكنتي اأن اأحررها بخفقة الرف�س 
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و�صيح�صل ذلك تحت عيني المة، تعليما لها ان العنفوان ال�صحيح هو في النفو�س البية، 

وانه وحده المتلقط بروعة الت�صميم، وعندئذ تفت�س عني المة فتجدني في دائرة الت�صميم، 

اقوم  الولى  الولى  البادرة  ف�صتكون  الحية  القدوة  اما  وال�صتكانة،  بالذل  المة  اب�صر  ل  انا 

بها وانا في روعة الرف�س، فاذا كان للرف�س، بعد،  ان يعلم يزيد قراءة الحق، فانه المتنحي 

امامي عن ولية لي�صت له، اما اأن ل ير�صى اإل بعنقي ثمنًا لمجده الأ�صود. فعندئٍذ تعرف الأمة 

اأن من دمي الِفدية التي هي الثورة المكتنزة وهي التي �صتبقى لها من جيل اإلى جيل تزرعها 

في خزائن روحها، فتورق وُتزهر وُتثمر المجد الذي يحيا به مجتمع الإن�صان«. 

وجاء في ال�صفحة 151  وفيها نهاية الحوار بين الأخوين واتخاذ القرار المبنّي على روعة 

الت�صميم  قال محمد اأخو الإمامQ: »اإني الآن اأحدثك اأن ُت�صِفق على نف�صك وعلينا فال 

ترحل، ل تحمل عيالك ون�صاءك ول ترمهم في التهلكة واإن ُترد اأن ترحل فالى اليمن اإرحل«، 

وكان الجواب جازمًا: »ولكني اإلى الكوفة �صاأرحل!!! اإلى الأر�س التي امت�صت دماء اأبي علي

Q�صاأرحل!!! اأتاني منذ لحظة ر�صول اهللPوقال لي: يا ح�صين اخرج، اإن اهلل قد �صاء 

اأن يراك قتياًل واإن اهلل يا اأخي محمد قد �صاء اأن يرى ن�صائي �صبايا«. 

ز مقالي هذا على ما جاء في ال�صفحات الثالث من كتابي في  والآن اأيها ال�صادة، فالأُركِّ

بع�صرة  تتم  ماأ�صاة  لم�صرحيٍة  مو�صوعًا  كربالء  ق�صية  لي�صت  فاأقول:   ،Qالح�صين الإمام 

م�صاهد جانبية، قوامها ع�صرة اأيام تنتهي اإذ يتم الحدث وُيرخى ال�صتار. اإذا اعتبرنا ذلك 

حدثًا يبتدي هكذا وهكذا ينتهي، فالم�صرحية بحد ذاتها مهزلٌة ل ت�صتحق انتظار اكت�صاف 

�ُصّدت فوق رماٍل ل  بكثير من خ�صبٍة  اأو�صع  اإن مو�صوع كربالء هو  ال�صتار،  اللون في قما�صة 

الهجير  محفات  في  ُدمرت  وقد  بها  فكيف  الفرات،  ان�صيابات  كل  �صربت  واإن  حتى  ترتوي، 

واأُفردت لتنام في ح�صن العراء؟! 

كل ما جاء في �صفحات ثالث من كتابي ي�صير اإلى اأن ال�صيد النازل في القلعة الحربية 

المنيعة، المعززة بالمتاري�س وبالح�صون، لي�س لقلعته تلك من ا�صٍم اإل كربالء، فهي لي�صت 

ح�صنًا ومترا�صًا، بل هي ِقحٌف من رمل ياب�س ومهبٌط لبالٍء مجنون. اأما الغاية من التخييم 

فيها، فاإنها في ازدواجيٍة من العر�س المفتوح والمك�صوف، فهي هنا على الخط الطويل الجامع 

خطوات الأمة منذ ع�صرات اآلف ال�صنين في ترحالها وتنقلها فوق الأر�س ال�صاربة فيها من 
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الغرب اإلى ال�صرق، ومن اأق�صى ال�صمال اإلى اأقا�صي الجنوب. فْلَنُقل من غوطة ال�صام ومرامي 

ُتدمر اإلى مفا�صح الكوفة وحنايا الب�صرة كلها تخفق باأنبا�س طور�س. ومن الخطوط المربوطة 

بحنايا العراق اإلى الحجاز المطّيب بف�صحات اليمن والمخفور بالعّب الدافئ باأنفا�س الحرات 

ال�صحيق مجود  باإن�صانها منذ  ال�صرايين تزحف  المو�صولة  اإنها كلها الأر�س  والربع الخالي، 

الأ�صواق على الخط الطويل الذي �صّد عليه الإمام الح�صينQقافلته الحبيبة، من محارم 

الكعبة في مكة اإلى المربع المك�صوف في كربالء. قلت: اإن غاية التخييم في كربالء هي في 

اإزدواجيٍة من العر�س المفتوح والمك�صوف، وها هو العر�س المفتوح والمك�صوف من جهٍة تحت 

المنقو�س بخطوتها  والعري�س وهو  والطويل  واأبدًا دربها هذا  دائمًا  تم�صي  الأمة، وهي  عين 

الحية. 

ومن الجهة الأخرى، تحت ُمتناول جي�س موؤلف من ثالثين األفًا باإمرة قائٍد عام ا�صمه ابن 

ر بهذا العدد وهذه الُعّدة لمقارعة قافلٍة هزيلة موؤلفة من ن�صاٍء  وقا�س،  لي�س الجي�س المح�صّ

واأطفال وجواري بحرا�صة ع�صرة �صيوف وع�صرة خناجر، اإنما هي لإرهاب الأمة الما�صية حثيثًا 

فوق الدرب الكبير والتي هي مو�صولة به و�صلة الأ�صابع بالكف اأو و�صلة ال�صيف بقرابه. 

 وابتداأ الحوار بين الآ�صر والماأ�صور، وراحت تتج�صد لنا مالمح الماأ�صاة البادية للعيان، 

بل �صلوع الملحمة المطرزة بعقيق العنفوان، وذلك من خالل ما اأفرده واقع ال�صراع، فالأمة 

التي يناديها الإمامQاإلى عمق الم�صاهدة قعدت بها همة مخبولة عن اللتفاف على محيط 

كربالء وتخلي�صها من البراثن ال�صاغطة. اأما ال�صاحة، فاإنها بقيت لمدة ع�صرة اأيام في مجال 

من المراقبة اليقظة، والمزدوجة، مراقبة حبل الم�صاة هل تنتع�س فيهم قابلية التجمع وقابلية 

فك الطوق عن المرا�صقين بنبالت ال�صهام، ومراقبة الم�صغوطين تحت كما�صات ال�صيم، هل 

تلين لهم قناة وينفرط عنهم عناة، وير�صخون لحروف الكلمة فتتلفظ بها �صفاههم البكماء، 

والكلمة، اإنها المبايعة ليزيد، حتى يكون الخليفة الوحيد على كل قطاعات الخالفة.

يثرب،  الح�صينQاإلى  ويعود  كربالء،  عن  الطوق  وُيفك  الزمن،  هي  الكلمة  وحدها   

الملحمة على ميزانها  وا�صتقرت خطوط  وثير وتحت لحاف حرير،  الهناء في فرا�س  وينام 

على  المفتوح  الخط  على  الآن  هي  الكبيرة،  الم�صاهدات  اإلى  المحتاجة  فالأمة  د  المن�صّ

الخ�صبة  على  المطروحة  الماأ�صاة  لم�صاهدة  المدعوة  بالذات  هي  اإنها  الأربع،  الُمطالت 
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الو�صيعة في هذا العراء المقد�س، �صيكون لها اأن ت�صاهد باأّم العين خطوط الرف�س و�صبكات 

التعدي، �صيكون الرف�س في لوحته الكبرى وفي روعته الُمثلى وهو ي�صير اإلى الوح�س المتدرع 

بهمجية الأظافر والمخالب، كيف ين�صب اأظافره وي�صرب مخالبه في الأعناق وال�صدور؟! ل 

لأنها اأعناق الخنازير الخ�صي�صة، ول لأنها �صدور الذئاب ال�صارية، بل لأنها من محمد اأبناء 

محمد، ومن الر�صالة لّبها الأطهر، ولأنهم من علّي وجدان علي، ومن فاطمة ُطهرها الأندر، 

و�صول  ولأنهم  المحارم  ل�صبط  ا�صتعداد  ولأنهم  خالفة  ولأنهم  اإمامة  ولأنهم  و�صية  ولأنهم 

الأمة اإلى غٍد منور.

 اإنها الأمة المدعوة لحقيقة الم�صاهدة، وهي الأمة التي دعاها نبّيها لالعتماد بغار حراء، 

وهي التي اأحاطها بمدارج القراآن، وهي التي اأتم لها دينها الم�صغوط بالإ�صالم، وهي التي 

�صدقته ولبته وحطمت بين يديه بدعة الأ�صنام، اإنها ذاتها الأمة التي تم�صي دربها المفتوح 

م�صارح  في  الم�صاهدة  عمق  الح�صينQاإلى  دعاها  ال�صام،  حدائق  اإلى  مكة  محارم  من 

كربالء، دعاها حتى يعلمها اأن الدروب الطويلة ل ُتم�صى بالخفاء واأن الأمم المنيعة هي التي 

انتعلت حتى قطعت طول المجال، واأن الذّل يقطع عليها المجال، واأن الرف�س يبلغ بها طول 

المجال، واأن ال�صدق هو الذي يعينها، واأن الحق اأي�صًا هو الملبيها، واأن الباطل هو الزهوق.

 كم لالأمة من حّيز و�صيع ومخزون في بال جده الر�صولP؟! لولها لما ا�صتنزل الر�صالة 

اإليه،  بالن�صبة  الوجهة  فهي  بالجنان،  وو�صعها  الرخّية  ال�صفاف  لها  وفتح  القراآن  لها  وخزم 

وهي مجال�صه النخي في معالم الفكر ون�صاطات الروح، اإنها الإن�صان الذي ميزه اهلل عن بدائع 

خلقه في �صملة الوجود. لمن اأ�صد واأخ�س اهتمامات النبيPبالأمة، تو�صيب الإمامة ب�صكل 

دقيق، ُي�صرف على �صيا�صتها الأمنية وي�صبطها من ال�صياع.

وتو�صع  الر�صالة، فتعمق فهمه،  التزامه ب�صاحب  تعيين رجل طال  الإمامة،   من �صروط 

وا�صتقاٌق  كاأنه �صنوه،  النبي،  اإلى  بالن�صبة  فاإذا هو  نهجه.  وتطيب  �صوقه،  وتاأجج  ا�صتيعابه، 

منه، وحرف من نطقه، ونزعة من روحه، لتكون الإمامة موطرة به مرانًا ونهجًا وروحًا ون�صاًل 

مطهرًا ومطوعًا بالتمر�س وال�صتمرار.

الب�صيرة  الو�صيع  النبي  الرجل المطيب والمنّزه، فتوّجه  العناية فعاًل هذا  اأوجدت   لقد 

بابنته فاطمة الم�صعة بطهرها.
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 على هذا الطراز الفريد �صيكون ا�صتكمال خط القاعدة الإمامية الم�صتمرة بالقيادة الم�صتنيرة 

وهكذا من جيل اإلى جيل، يكون تر�صيخ الأمة على القواعد والروابط الروحية والثقافية، بحيث 

تكون لها النطالقات الأخرى التي تجعلها اأمًة موؤمنة وهاديًة لكل اأمم الأر�س.

 لقد اأنزل النبي الكريم الإمامة هذه في �صلب و�صيٍة خ�ّس بها الإمام عليًاQليجعله 

الركن الأول من بعده في خالفٍة تتوقد بها الأمم مع ممرات الحقب.

ُمنّور، يجعل  الو�صية في مر�صوم  اإنزال  اإعالن  الغدير، هي في  الوداع في يوم  اإن حجة   

ومتالزمين  متوحدين  بهما  تتم  اآخر،  ِثَقاًل  الركن  بالإمام  والو�صية  ِثقاًل،  والقراآن  الر�صالة 

اإلى قدر حزين جعلها  م�صيرة الأمة في خطوط الرتباط، اأن يكون لالأمة اأن توهى باإ�صغاٍء 

تر�صى بفك حبل الحزام اإلى جديلتين، فاإنها تكون هكذا قد خ�صرت ن�صف الرهان ويكون لها 

ر خ�صرها بجديلة واحدة ل بجديلتين يمتن بهما حبل الأمان. اأن ُتزنِّ

 ما كذب ال�صوق عند الر�صول العليم، عندما �صم عليًاQاإلى �صدره، فتوحد ال�صدران 

فتتت �صخرتها في  اأنها  الأمة  ترى  اأن ل  الحيف على كل حال  ولكنه من  المتمتنان،  وتمتن 

مداميك الأ�صا�س، واأنها قبلت بالوهن وارتمت اإليه.

 منذ ما يقارب المئة �صنة، والأمة في عرج تم�صي ل تعرف كيف ت�صغي، لأنها تركت ذاتها 

في غفلة الإ�صفاء. وبدًل من اأن ير�صدها الوعي اإلى منعٍة ذللها �صعف الرجاء.

اإلى  وانطالقًا  حراء،  غار  من  ابتداًء  كلها  الخطوط  در�صت  وقد  ح�صين،  يا  اأنت  اأين   

لتكون  به،  الأمة  وربط  ال�صيانة  حبل  تمتين  اإلى  وو�صوًل  بالإ�صالم،  وتزنيرها  الأمة  توحيد 

الإمامة �صمام الأمان، تزرع العلم والفهم والحق في كل �صلع من �صلوع الأمة، وكل رجا من 

اأرجائها، وكل درب من دروبها، وفي كل يوم من اأيامها الطالعة، وفي كل غٍد مدعو لأن يكون 

الأمة حتى  ت�صتجمع  البكر،  ال�صاحة  الأكبر في  ال�صامد  اأنت  اليوم،  و�صيعًا؟! ولكنك وحدك 

تراك كيف تكتب لها ف�صول الملحمة التي �صتكون ُذخرًا لها في دروبها المجدولة بممرات 

الحقب، فالحياة اأمامها هي الحبلة، بكل مئات ال�صنين، وبكل جديد يفتح لها مجالت العبر، 

ولكنك �صتكون معها اأبدًا في روعة التركيز على رف�س الذل من �صدرها ومن ال�صمير، بجعلها 

العنفوان عفيفًا في النفو�س واأبيًا في ا�صتيعاب الت�صاميم. �صتعلمها كيف ت�صبر على تحمل 

ال�صيم، وكيف تنت�صر به في تقرير الم�صير.
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 ختامًا يا �صيدي الح�صين، اأنت لهيب في ذاكرة الأجيال، واأنت مدر�صة ُجّلة في مدر�صة 

الأحرار. ف�صالم عليك ُتعلمني كيف اأنتف�س من ُذّلي. وكيف اأ�صتدعيك من الُملمات الج�صام. 

اأُلّبي الرف�س في واقعة الِحّرة، ولم اأهداأ حتى انتقمت لنف�صي من  لقد ك�صرُت ح�صامي واأنا 

نف�صي في انتفا�صة التوابين، ولقد مالأت الكوفة �صجيجًا في ثورة المختار بن يو�صف الثقفي، 

اإيران  اأن هدرت دمي في حقدي، ولكني كنت عظيمًا مثلك عندما مالأت  اإل بعد  اأندم  ولم 

الإمام  من  عليك  الأميركان.ف�صالٌم  وثعلبيات  ال�صاه  يزيد  من  وحررتها  العنفوان  ب�صدق 

الخميني يربط خطاك بخطاه، يربط خطاه بخطاك، وبكل خطوة م�صاها اأبوك الإمام علي

Q، والإمامة بدايٌة بعلّي وا�صتمراريٌة بك ومنك، وبنا وبالرجاء المنتظر وال�صالم عليكم 

)1(

ورحمة اهلل.

  حما�صرة األقيت يف حمرم 1417هـ يف مركز الإمام اخلميني الثقايف)1(
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Qالآخر في مدر�سة اأهل البيت

ال�سيخ اأكرم بركات

في م�صهد كربالء مع�صكران: يمثِّل اأحدهما قمة النور، والآخر هاوية الظلمة.

وحتى ل تتكرر ق�صة ذلك الواقف على قبر ال�صهيد حجر بن عدي، الذي اأجاب �صائله عن 

هوية �صاحب القبر قائاًل: هذا قبر �صيدنا حجر ر�صوان اهلل عليه قتله �صيدنا معاوية ر�صوان 

اهلل عليه لأنه كان يوالي �صيدنا عليًا ر�صوان اهلل عليه حتى ل تتكرر ق�صة الحياد ال�صلبي هذا 

النور،  اأبي عبد اهلل الح�صينQ�صالم ولعن: �صالم على قمة  اإمام كربالء  ورد في زيارة 

ولعن على هاوية الظلمة.

ال�صالم: ي�صتح�صر: 

.
)1(

  طهر النور: اأ�صهد اأنك كنت نورًا في الأ�صالب ال�صامخة والأرحام المطهرة

.
)2(

   وطهر م�صيرته: ال�صالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره

.
)3(

   وطهر ال�صائرين معه: ال�صالم عليكم يا اأن�صار اأبي عبد اهلل

واللعن: ي�صتهدف: 

  اأ�صخا�س القتلة: ولعن اهلل اآل زياد، واآل مروان... ولعن اهلل ابن مرجانة، ولعن اهلل عمر 

.
)4(

بن �صعد، ولعن اهلل �صمرًا

)1(ال�صيخ الطو�صي، م�صباح المتهجد، �س677.

الم�صدر ال�صابق/الكليني، الكافي، ج4، �س572، ابن قولويه، كامل الزيارات، �س323.  )2(

د، �س176، ابن طاوو�س، اقبال الأعمال، ج2، �س26. ال�صيخ الطو�صي، م�صباح المتهجِّ  )3(

)4(ال�صهيد الأول، المزار، �س178، ابن طاوو�س، اللهوف في قتلى الطفوف، �س123.
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.
)1(

 والأمة القاتلة: لعن اهلل اأمة.. قتلتكم

.
)2(

دين بالتمكين من قتالكم  والممهدين للقتل: لعن اهلل الممهِّ

حينما نالحظ عناوين الم�صتهدفين باللعن يبرز �صوؤال هام حول �صعة دائرة هذا اللعن بما 

له تاأثير على النظرة اإلى الآخر ل �صيَّما بما يتعلق بم�صير الآَخر الأخروي على ح�صب ما يفيده 

معنى اللعن الذي يت�صمن البعد عن رحمة اهلل والدخول في عذابه وناره.

1 ـ قد ينطلق البع�س في مقام اإجابته من بع�س الن�صو�س الواردة في ظرف كربالء الخا�س 

فيجيب: اإن دائرة اللعن تتعلق بمن �صمع الداعية �صواء كان من الم�صاركين في القتال اأو 

من الواقفين على تلِّ الحياد يبكون، فقد اأورد ابن الأكثم في الفتوح باأن الإمام الح�صين

األ ت�صمع �صراخنا ول ت�صهد وقعتنا فافعل  Qقال لعبيد اهلل بن الحر: »اإن ا�صتطعت 

هم  لأني �صمعت ر�صول اهللPوهو يقول: من �صمع داعية اأهل بيتي ولم ين�صرهم على حقِّ

.
)3(

ه اهلل على وجهه في النار« اإل اأكبَّ

تجذير الجابة: 

ل ثقافة لها تداعياتها في  ر الجواب لي�صمل التاريخ والحا�صر بما ي�صكِّ اأوّد اأن اأجذِّ ـ ولكن   2

الموقف من الآخرين م�صتفيدًا في الإجابة على العقل القطعي ون�س الع�صمة.

الجزاء الإلهي في منطق العقل: 

اإن العقل القطعي قا�ٍس بعدالة اهلل تعالى وا�صتحالة اأن ي�صدر منه عزَّ وجلَّ ما يقطع العقل 

باأنه ظلم، ولهذه العقيدة انعكا�صات في الح�صاب الإلهي يوم القيامة.

اأية  دون  الهويَّة  معيارية  على  مقت�صرًا  المعاد  يوم  الح�صاب  يكون  اأن  ياأبى  هذا  فالعقل 

اعتبارات اأخرى باأن يكون الفرز يوم القيامة على اأ�صا�س اأن غير الم�صلمين مطلقًا يدخلون 

النار ثم يفرز الم�صلمون اإلى المذاهب  المتعددة فكل من لم يكن على المذهب الحق يدخل 

جهنم ثم يفرز اأ�صحاب المذهب الحق بح�صب اأعمالهم.

المفيد، المزار، �س106.  )1(

)2(ال�صهيد الأول، المزار، �س871، ابن طاوو�س، اللهوف في قتلى الطفوف، �س321.

)3(اأحمد بن اأكثم الكوفي، الفتوح، ج5، �س47.
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وتر�صد  الح�صاب،  من  نوع  مع هكذا  تتنافى  القطعي  العقل  بح�صب  تعالى  اهلل  عدالة  اإن 

اإلى الهوية العقائدية، فهذه  ت  اأدَّ التي  مات  اآخر من الح�صاب الإلهي ُيالحظ المقدِّ اإلى نوع 

مات قد يكون فيها تق�صير، وقد تنطلق من ق�صور. المقدِّ

ر ولم ي�صل باإرادته فهذا ل  اأما المق�صر الذي كان ي�صتطيع الو�صول اإلى الحق لكنه ق�صَّ

ا�صكال في ا�صتحقاقه للعذاب.

لم  والذي  الحق،  اإلى  الو�صول  القادر على  للقا�صر غير  العذاب  ا�صتحقاق  يتعقل  لكن ل 

ر بيئة الو�صول اإليه. تتوفَّ

واقت�صار كالمنا على ال�صتحقاق منطلق من اإيماننا باأن اهلل تعالى يجب منه اأن يحقق 

ده ل  د بالعقاب فاإن توعَّ وعده فاإذا وعد بالثواب ي�صبح الثواب واجبًا منه تعالى، بينما لو توعَّ

ي�صتلزم وقوع العقاب جزمًا لأنه تعالى قد يرحم فتتقدم رحمته على غ�صبه.

ر ي�صتحق العذاب لكنه قد ُيرحم، واأن القا�صر ل ي�صتحق العذاب في  والنتيجة: اأن المق�صِّ

دائرة ق�صوره.

الجزاء الإلهي في منطق الن�ض: 

اإن ما ذكرنا في منطق العقل نقراأه في ن�س الكتاب العزيز والن�صو�س الواردة عن اأهل 

ر عنهم  اللذين عبَّ القا�صرين  ث عن عفو اهلل تعالى عن  الكريم تحدَّ الع�صمةQفالقراآن 

ِفيَم ُكنُتْم  اأَْنُف�ِسِهْم َقاُلواْ  اُهُم اْلَمالآِئَكُة َظاِلِمي  َتَوفَّ {اإِنَّ الَِّذيَن  بالم�صت�صعفين فقال تعالى: 

ِ َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُرواْ ِفيَها َفاأُْوَلـِئَك  اأََلْم َتُكْن اأَْر�ُض اهللهّ َعِفيَن ِفي الأَْر�ِض َقاْلَواْ  َقاُلواْ ُكنَّا ُم�ْسَت�سْ

َجاِل َوالنِّ�َساء َواْلِوْلَداِن لَ َي�ْسَتِطيُعوَن  َعِفيَن ِمَن الرِّ يًرا ، اإِلَّ اْلُم�ْسَت�سْ َماأَْواُهْم َجَهنَُّم َو�َساءْت َم�سِ

ا َغُفوًرا}.)�صورة  ُ َعُفوًّ ُ اأَن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن اهللهّ ِحيلًَة َولَ َيْهَتُدوَن �َسِبياًل ، َفاأُْوَلـِئَك َع�َسى اهللهّ

الن�صاء:99-97(

ومن لطيف ما ورد في هذا حديث الإمام ال�صادقQعن اأ�صناف النا�س بالن�صبة اإلى 

الجزاء الإلهي، ففي الكافي عن حمزة بن الطيار عن الإمام ال�صادقQ: »النا�س على �صت 

فرق، يوؤولون كلهم اإلى ثالث فرق الإيمان والكفر وال�صالل، وهم اأهل الوعدين الذين وعدهم 

اهلل الجنة والنار، الموؤمنون والكافرون والم�صت�صعفون والمرجون لأمر اهلل اإما يعذبهم واإما 
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.
)1(

يتوب عليهم والمعترفون بذنوبهم خلطوا عماًل �صالحًا واآخر �صيئًا، واأهل الأعراف«

ب�صبب  للعذاب  الم�صتحقين  لبع�س  الإلهية  الرحمة  مو�صوع  الروايات  بع�س  تناولت  وقد 

في  نالحظ  كما  الإلهية  لل�صفات  التجلِّي  من  نوع  هي  التي  الإن�صانية  القيم  ببع�س  تحلِّيهم 

الروايتين التاليتين: 

ار فولع به فهرب منه  ـ ففي الكافي عن الإمام الباقرQ: »اإن موؤمنًا كان في مملكة جبَّ

اإلى دار ال�صرك، فنزل برجل من اأهل ال�صرك فاأظله واأرفقه واأ�صافه، فلما ح�صره الموت اأوحى 

مة  اهلل عزَّ وجلَّ اإليه: وعّزتي وجاللي لو كان لك في جنتي م�صكن لأ�صكنتك فيها، ولكنها محرَّ

.
)2(

على من مات بي م�صركًا، ولكن يا نار، هيديه ول توؤذيه، ويوؤتى برزقه طرفي النهار«

وروى ال�صيخ ال�صدوق عن الإمام الكاظمQ: كان في بني اإ�صرائيل رجل موؤمن وكان 

له جار كافر، وكان يرفق بالموؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، فلما اأن مات الكافر بنى اهلل 

له بيتًا في النار من طين، فكان يقيه حّرها وياأتيه الرزق من غيرها، وقيل له: هذا بما كنت 

تدخل على جارك الموؤمن فالن بن فالن من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا.

الجزاء الإلهي في كلمات العلماء

د علماء مدر�صة اأهل البيتQهذه العقيدة في كتبهم الجليلة ككتاب القوانين  لقد اأكَّ

الذي قال موؤلفه.

عند حديثه عن قواعد الحكماء الطبيعية المنافية ل�صروريات الدين »اإن ما يختارونه من 

مخالفة اأ�صول الدين: اإما من باب ما يوؤول اإلى انكار اأحد من الأ�صول بالذات كالنبوة مثاًل اأو 

.P»اإلى انكار ما ي�صتلزم انكاره مثل انكار ما اأخبره النبي عالمًا باأنه من النبي

التق�صير  وبدون  الآخرة،  في  والعذاب  الدنيا  في  للكفر  م�صتلزم  التق�صير  مع  والأول: 

م�صتلزم لالأول دون الثاني.

واأما الثاني: فمع عدم التق�صير ل كفر ول عذاب، ومع التق�صير ل ي�صتلزم الكفر لكنه 

.
)3(

يوجب الموؤاخذة، والعذاب، فال بد لمن يحكم بكفر منكر ال�صروري من التاأمل

الكليني، الكافي، ج2، �س382.  )1(

)2(الم�صدر ال�صابق، ج2، �س188.

)3(ال�صدوق، ثواب الأعمال، �س169.
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الولية والجزاء الإلهي: 

�س لعقيدة الولية الحقة، فنحن نعتقد اأن اهلل تعالى جعل  ومن باب تطبيق ما ذكرنا نتعرَّ

والعقل ل  الم�صلم  اأعمال  قبول  ا�صتحقاق  اأ�صا�صيًا في  ركنًا  الأطهار  بيته  واأهل  للنبي  الولية 

اأثيب  اأن  »اإني جعلت حقًا عليَّ  لو قال:  يمانع هكذا �صرط في ال�صتحقاق، فالكامل الحكيم 

من ي�صير في هذه الطريق ويطعم فقراءها، فاإن من �صار فيها واأطعم فقراءها ي�صتحق منه 

الثواب، اأما من �صار على طريق اأخرى واأطعم فقراء تلك الطريق الأخرى فهو ل ي�صتحق من 

الحكيم ثوابه، نعم قد يتف�صل عليه بالإثابة لكنها لي�صت واجبة بحكم العقل.

اأهل  باأن �صرط قبول الأعمال هو ولية  التواتر  اإلى حدِّ  وعليه فقد وردت روايات و�صلت 

البيتQمن تلك الروايات: 

اأ ـ ما ورد في الكافي عن الإمام اأبي جعفرQ: »ذروة الأمر و�صناُمُه ومفتاحه وباب الأ�صياء 

ور�صى الرحمن الطاعة لالإمام بعد معرفته، اإن اهلل عزَّ وجلَّ يقول: »من يطع الر�صول فقد 

اأطاع اهلل ومن تولَّى فما اأر�صلناك عليهم حفيظًا«  اأما لو اأن رجاًل قام ليله و�صام نهاره 

وتكون جميع  فيواليه  اهلل  ولّي  ولية  يعرف  ولم  دهره،  وحجَّ جميع  ماله  بجميع  ق  وت�صدَّ

.
)1(

اأعماله بدللته اإليه، ما كان له على اهلل حق في ثوابه ول كان من اأهل الإيمان«

ل  2 ـ وعن الإمام ال�صادقQ: »من لم ياأت اهلل عزَّ وجلَّ يوم القيامة بما اأنتم عليه لم يتقبَّ

.
)2(

منه ح�صنة ولم يتجاوز له �صيئة«

3 ـ عن اأبي عبد اهللQ: »واهلل لو اأنَّ اإبلي�س �صجد هلل عزَّ ذكره بعد المع�صية والتكبُّر ُعْمَر 

الدنيا ما نفعه ذلك ول قبله اهلل ما لم ي�صجد لآدم كما اأمره اهلل عزَّ وجلَّ اأن ي�صجد له، 

وكذلك هذه الأمة العا�صية المفتونة بعد نبّيهاPوبعد تركهم الإمام الذي ن�صبه نبيُّهم

Pلهم، فلن يقبل اهلل تبارك وتعالى لهم عماًل، ولن يرفع لهم ح�صنة حتى ياأتوا اهلل من 

حيث اأمرهم ويتولَّوا الإمام الذي اأمروا بوليته ويدخلوا من الباب الذي فتحه اهلل عزَّ وجلَّ 

.
)3(

ور�صوله لهم«

)1(عن تلويح النوريات، �س85.

)2(الكليني، الكافي، ج2، �س18.

)3(الم�صدر ال�صابق، ج8، �س33.
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وقد علَّق الإمام الخميني }في كتابه الأربعون حديثًا على هذه الأحاديث قائاًل: »اإن ما 

مرَّ في ذيل الحديث ال�صريف من اأن ولية اأهل البيت ومعرفتهم �صرط في قبول الأعمال يعتبر 

.
)1(

من الأمور الم�صلمة، بل تكون من �صروريات مذهب الت�صيع«

اأهل البيتQوثقافة الفرز

بين  التمييز  من  بد  ل  نى  والمتبَّ المق�صود  معناه  غير  على  الكالم  هذا  يفهم  ل  وحتى 

ال�صتحقاق والتف�صل اللذين مرَّ ذكرهما، فالولية هي �صرط ا�صتحقاقي في قبول الأعمال، 

ولكن هذا ل يعني اأن كل من ل يقول بالولية �صيدخله اهلل تعالى اإلى جهنم فقد يكون هذا 

الإن�صان نتيجة قيم يحملها وعدم موانع فيه من المرحومين في جزاء اهلل تعالى، فلي�س من 

ال�صحيح اأن يقوم الإن�صان بفرز النا�س اإلى داخلين حتمًا اإلى جهنم وداخلين حتمًا اإلى النار 

وقد رف�س اأهل البيتQهذا المنطق الم�صيق لرحمة اهلل تعالى كما يظهر جليًا في الرواية 

Qالتي اأوردها �صاحب الكافي عن زرارة قال: دخلت اأنا وحمران )اأو بكير( على اأبي جعفر

قلت له: اإنما نمدُّ المطمار، قالQ: وما المطمار؟ قلت الّتر )اأي خيط البناء( فمن وافقنا 

من علويٍّ اأو غيره تولينا، ومن خالفنا من علوي اأو غيره برئنا منه، فقال لي: يا زرارة، قول 

: اإل الم�صت�صعفين من الرجال والن�صاء  اهلل اأ�صدق من قولك، فاأين الذين قال اهلل عزَّ وجلَّ

والولدان ل ي�صتطيعون حيلة ول يهتدون �صبياًل؟! اأين المرجون لأمر اهلل؟! اأين الذين خلطوا 

.
)2(

عماًل �صالحًا واآخر �صيئًا؟ اأين اأ�صحاب الأعراف؟ اأين المولَّفة قلوبهم؟

اإنه حديث �صارخ برف�س مدر�صة اأهل البيتQفكرة فرز النا�س في م�صيرهم الأخروي 

ب�صكل حتمي من دون مراعاة جانب خ�صو�صيات في الإن�صان ت�صتمطر اأو تفي�س عليها الرحمة 

الإلهية والتف�صل الرباني.

 :Qاآثار مدر�صة اأهل البيت

خ في الثقافة ال�صعبية ف�صيكون له اآثار نف�صية ونتائج تربوية  اإن هذا العتقاد حينما يتر�صَّ

محمودة على �صعيدي الفرد والمجتمع: 

)1(الم�صدر ال�صابق، ج8، �س270.

)2(الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، ترجمة ال�صيد محمد الغروي، �س512.
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ع نظرة الإن�صان واأفقه بين رحيمية اهلل ورحمانيته.  فهو يو�صِّ

اإلى الآخر على  يوؤ�صل الوحدة بين الم�صلمين بحيث ل ينطلق الم�صلم في نظرته   وهو 

اأ�صا�س اأن م�صير الآخر والحتمي هو نار جهنم.

 وهو يوائم بين الم�صلكين الثقافي وال�صيا�صي في العالقة مع الآخر.

 وهو ركيزة مهمة للحوار مع الآخر بروح منفتحة.

 :Rالمتخلفون عن الفتح على �صوء مدر�صة اأهل البيت

على �صوء ما تقدم اأطل اطاللة مخت�صرة على اأولئك النا�س الذين تخلفوا عن الفتح في 

اأعني بهم الذين حاربوا الإمام الح�صينQ واأهل بيته واأ�صحابه؛ فاإن  نه�صة عا�صوراء ول 

النظرة اإليهم ل تحتاج اإلى بيان، اإنما اأعني اأولئك الذي لم يحاربوا ولم يقفوا اإلى جانب من 

حاربه ولكنهم لم ينا�صروا اإمام زمانهم، وهوؤلء هم على اأنواع اقت�صر بالحديث عن بع�صها: 

1 ـ فمنهم من كانت م�صكلته في عدم الن�صرة هو الجبن والخوف وهو ما يرجع بالتاأكيد اإلى 

كان  الذي  الجعفي  الحّر  بن  اهلل  عبيد  ق�صة  نقراأ  هوؤلء  من جملة  العقيدة،  في  �صعٍف 

يعرف الإمام الح�صينQجيدًا ويدرك قيمة الولء له وهو الذي قال له قرب كربالء 

على عتبة اليوم العا�صر حينما طلب منه الإمام الن�صرة: »واهلل اإني لأعلم اأن من �صايعك 

نا�صرًا،  بالكوفة  لك  اأخلِّف  ولم  اأغني عنك  اأن  ع�صى  ما  ولكن  الآخرة،  في  ال�صعيد  كان 

.
)1(

فاأن�صدك باهلل اأن تحملني على هذه الخطة، فاإن نف�صي لم ت�صمح لي بالموت«

اف في العالن عن جبنه  اإن هذا الرجل ل تنق�صه معرفة ب�صاحب الحق لكنه جبان و�صفَّ

ع باأمور اأخرى لعدم الن�صرة. بخالف البع�س الذي اأخذ يتذرَّ

ر خذلنه لالإمام ببع�س العناوين  2 ـ ومن هوؤلء من لم يتحدث عن عدم قناعة بالموقف بل برَّ

Qالدينية، ومن اأمثلة هوؤلء عمرو الم�صرقي وابن عمه اللذين واجههما الإمام الح�صين

كثير  ال�صن  كبير  اإني رجل  فاأجاب عمرو:  لن�صرتي؟  اجئتما  لهما:  فقال  العا�صر  اأعتاب 

.
)2(

ع اأمانتي ين كثير العيال، وفي يدي ب�صايع للنا�س، ول اأدري ما يكون واأكره اأن اأ�صيَّ الدَّ

)1(الكليني، الكافي، ج2، �س382، 383.

)2(الدنيوري، الأخبار الطوال، نهاية الح�صين، �س251.
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لقد امتطى هذا عنوانًا دينيًا هو حفظ الأمانة ليبّررا خذلنهما للدين!

المجتمع ومنهم من  اأنا�س من كبار �صخ�صيات  الفتح  الذين حرموا من  اأولئك  ـ لكن من   3

لم ي�صلنا تبريٌر عنه لعدم ن�صرته لالإمام مع مناقبيته الم�صهودة له تاريخيًا فما تحليل 

الموقف من هوؤلء؟

هل نجزم بم�صيرهم الأ�صود الجهنمي على اأ�صا�س ثقافة الفرز؟

اأو اأن هناك تحلياًل مو�صوعيًا اآخر؟

اإننا نقراأ في كلمات التلميذ الأكبر في مدر�صة الإمام الخميني}وهو اآية اهلل العظمى 

اأ�صخا�س موؤمنون ملتزمون بين  الإمام ال�صيد علي الخامنئي{ يقول عنهم: »كان هناك 

الذين لم ينه�صوا مع الإمام الح�صينQ... فلي�س من ال�صحيح اأن يعّدوا جميعًا من اأهل 

واأ�صخا�س  موؤمنون  اأ�صخا�س  الوقت  الم�صلمين في ذلك  ورموز  روؤ�صاء  بين  كان  لقد  الدنيا، 

�صوا  يذعنون بالعمل وفقًا للتكليف ال�صرعي، لكنهم لم يدركوا التكليف الرئي�صي، ولم ي�صخِّ

الرئي�صية  الوظيفة  بين  يخلطون  وكانوا  الرئي�صي،  العدو  يعرفوا  ولم  الزمان،  ذلك  اأو�صاع 

والوظائف التي هي من الدرجة الثانية والثالثة«.

اأن يتبعوا الإمام  هوؤلء قطعًا هم مخطئون ل مجال للدفاع عن عملهم، لقد كان عليهم 

اتهم وم�صيرهم اأمر اآخر  المع�صوم في ت�صخي�س التكليف، لكن هذا اأمر، والحديث عن خلفيَّ

ح�صبنا في ذلك اأدب الإمام الح�صينQحينما قال عنهم »ومن تخلَّف لم يبلغ الفتح«.

 
)1(

  محا�صرة األقيت في محرم 1427هـ
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عبير عنه ن الوجداني والتَّ كربالء: المكوِّ

 الدكتور عبد المجيد زراقط

الأنبياء  يد  �صِّ على  الم  وال�صَّ العالميِن،  ربِّ  هلل  والحمد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 

والمر�صلين.

الُم عليكم، اأيُّها الخوة ورحمة اهلل وبركاته.  وال�صَّ

لإيفائه  كتب  اإلى  يحتاج  كبير،  فيه  بحثًا  اأعدَّ  اأن  اإليَّ  ُطِلب  الذي  المو�صوع  اأن  الحقيقة 

ة التي تلت كربال ء، بغية ر�صد  ٍة زمنية، هي المدَّ حقه. ولهذا راأيت اأن اأح�صر البحث في مدَّ

اإ�صهامها في تكوين الذات الإ�صالمية، ومعرفة تجلِّيات التعبير عن هذه الذات. وهذا يقت�صي 

اأن نبحث في عدة ق�صايا، منها: 

ال�صياق التاريخي الذي ينبغي اأن نفهم ثورة الإمام الح�صينQفيه.  -1

ات الثَّورة الح�صينية التاريخية. مهمَّ  -2

اأ�صا�صيًا  نًا  طبيعة الحالة التي خلَّفتها كربالء: حزٌن و�صحوة، و�صيرورة هذه الحالة مكوِّ  -3

نات الوجدان الإ�صالمي في اأعمق اأعماقه. من مكوِّ

الع�صر  ا�صم  اأطلق عليه  العربي، في ما  وال�صعر  ال�صعبي  التعبير  ن في  المكوِّ د هذا  تج�صُّ  -4

الأموي.

ياق الّتاريخي 1- ال�صِّ

ال�صيف، وكانوا يعون ذلك ويعلنونه، فقد خاطب معاوية  ة  بقوَّ اإلى الحكم  الأمويون  و�صل 

يُتها )يعني الخالفة(، ولكن جالدتكم  ة ُولِّ رة بقوله: ل بمحبَّ بن اأبي �صفيان اأهل المدينة المنوَّ

وا الأعناق  ب�صيفي هذا مجالدة. وخاطب اأخوه ُعتبة بن اأبي �صفيان اأهل م�صر بقوله: ل تمدُّ

اإلى غيرنا فاإنَّها تنقطع دوننا.
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الخالفة  طبيعة  قدمنا،  اللذين  الأنموذجين  هذين  في  الأموي،  الحاكم  خطاب  ير�صم   

الأموية، من حيث �ُصُبل اإقامتها وطرائق تعاملها مع النا�س، وبخا�صة المعار�صين منهم، فهي 

على  واإنما   ، يُتها«  ولِّ بمحبة  »ل  تفيد،  كما  ورغباتهم،  النا�س  اإرادة  على  لي�س  قائمة  خالفة 

الغت�صاب، بقوة ال�صيف القاهر، والقاطع لالأعناق اإن امتدت اإلى حيث تحب.

يقول »فلهوزن«، في هذا ال�صدد، وهو الم�صت�صرق الألماني المعروف: »وكان من ال�صخرية 

كانوا  الأَعلين، فهم  ليها  الأمويون ممثِّ اأن يظهر  الدينية(  )اأي  الثيوقراطية  الحكومة  بفكرة 

اأهل ال�صام.  اإلى قوة  تهم الخا�صة،  اإلى قوَّ اإل  مغت�صبين وظلوا كذلك، ولم يكونوا ي�صتندون 

ولكن قوتهم لم ت�صتطع قط اأن ت�صير حقًا �صرعيًا«.

لجملة  يمكن  الأموية، على ق�صية مركزية  الخالفة  بداية  تركز، في  ال�صراع  اأن  ويبدو   

فلهوزن الأخيرة  اأن ت�صير اإليها. ويمكن لهذه الق�صية اأن تتخذ العنوان الآتي: ال�صراع بين 

اغت�صبوه  ما  ي�صير  اأن  يريدون  فالأمويون  الخالفة،  في  ال�صرعي  والحق  المغت�صبة  القوة 

ة المزعومة  حقًا �صرعيا، ومعار�صوهم يرف�صون ذلك، ويعملون على ك�صف زيف هذه ال�صرعيَّ

واإ�صقاطها. 

وكانت كربالء الحدث الذي جعل من الم�صتحيل للخالفة الأموية اأن ت�صبح �صرعية واأن 

فكانت  التطبيق،  مو�صع  الجائر  ال�صلطان  ة  �صرعيَّ و�صع  الذي  الحدث  اأي�صًا  وكانت  ت�صتمر، 

بذلك القدوة التي تتَّبع في كل زمان ومكان، ويمكن اأن نو�صح هذه الحقيقة كما ياأتي: 

دناه اآنفًا، على اإك�صاب خالفتهم �صفة الحق  عمل الأمويون، بغية تحقيق هدفهم الذي حدَّ

الإلهي، فخاطب زياد بن اأبيه اأهل العراق، فقال: 

ا اأ�صبحنا لكم �صا�صة وعنكم ذادة، ن�صو�صكم ب�صلطان اهلل الذي اأعطانا،  اإنَّ ا�س  »اأيها النَّ

ولنا، فلنا عليكم ال�صمع والطاعة في ما اأَحَببَنا«.  ونذود عنكم بفي ء اهلل الذي خَّ

الحقيقة اأن هذا ن�سُّ نادر في التعبير عن طبيعة الخالفة الأموية.  يقول زياد: اإن الأمويين 

ر. والت�صليم  اأ�صبحوا �صا�صة النا�س، ويريدون من هوؤلء النا�س اأن ي�صلِّموا بهذا الواقع الذي ُقرِّ

اأعطاهم  الذي  اهلل  ب�صلطان  ا�س  النَّ ي�صو�صون  الأمويين  كون  اإلى  زياد،  يرى  كما  يعود،  هذا 

ر حقًا اإلهيًا في  وخولهم. ولهذا فلهم على النا�س حق ال�صمع والطاعة في ما اأحبُّوا. وهذا يقرِّ
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الحكم وفي �صمع النا�س وطاعتهم لهذا الحكم. ويجعل مزاج الحاكم، اأو ما يحبه الحاكم، 

هذه  في  لأن  نجوا،  النا�س  اأطاعها  اإن  اإلهية،  اإرادة  المزاج  هذا  بح�صبان  الت�صريع  م�صدر 

الطاعة طاعة اهلل كما يزعم. وهذه نظرية غريبة عن الإ�صالم، دخيلة عليه. ويمكن للمقارنة 

اأن تبين حقيقة هذه النظرية  الب�صيطة بين هذا الخطاب وخطاب الخليفة الرا�صدي الأول 

والفرق بينها وبين نظرية اأخرى. وقد اخترنا خطاب الخليفة الرا�صدي الول قا�صدين اإظهار 

تين في الحكم:  الفرق بين نظريَّ

مع والطاعة في ما اأحببنا. 1- النظرية الأموية التي تقول: فلنا عليكم ال�صَّ

2-  نظرية عقد البيعة التي تقول: اأطيعوني ما اأطعت اهلل ور�صوله، فاإذا ع�صيت اهلل ور�صوله 

موني. فال طاعة لي عليكم، والتي تقول اأي�صًا: اإن ا�صتقمت فتابعوني، واإن زغت فقوِّ

هما الثانية،  الوا�صح اأن النظرية الأولى تلغي َم�صَدري الت�صريع في الإ�صالم الَّلذين تقرُّ

وهما الكتاب وال�صنة، وت�صع مكانهما مزاج الحاكم اأو ما يحبُّه الحاكم.

وقد عمل الأمويون على القول بنظريتهم وممار�صتها، واإقناع النا�س ب�صحتها واإتباعها، 

ئي�صيِّن، وهو �صيد قبيلة كلب، وهي القوة الرئي�صية التي  فهذا روح بن زنباع اأحد قادتهم الرَّ

دعمت الأمويين، يخاطب النا�س الذين اأبطاأوا عن بيعة يزيد، فيقول: اإننا ندعوكم اإلى من 

والطاعون  الطعن  اأبناء  ونحن  معاوية،  بن  يزيد  وهو  به،  ه  واخت�صَّ الأمر  هذا  له  اهلل  جعل 

وف�صالت الموت. وعندنا اإن اأجبتم واأطعتم، من المعونة ما �صئتم.

في خطاب روح بن زنباع ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية: 

ه به. اأواًل: اهلل يجعل هذا الأمر للحاكم ويخت�صُّ

عن القائم.  ثانياً: اإن لم تطيعوا فالطَّ

ثالثاً: اإن اأطعتم فالمال حا�صر.

اإلى  اأراد اخذ البيعة ليزيد، فو�صع ال�صيف  اأبي �صفيان، عندما  وهذا ما فعله معاوية بن 

جانب اأكيا�س المال، فمن اأطاع له هذه، ومن لم يطع فله هذا.

ولكلٍّ  رف�س،  اأو  قبول  اإما  اأمرين:  بين  والنا�س  مزعوم،  اإلهي  بحقٍّ  الخطاب  هذا  يوهم 

ال�صمع  اإ�صاعة  اإلى  ال�صاعي  الم�صلِّل  الخطاب  خدمة  في  قائمان  والمال  يف  فال�صَّ جزاوؤه، 

والطاعة و�صيادتهما.
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وهكذا، كما نرى، راح الأمويون يقنعون النا�س باأن ت�صلُّمهم الخالفة وممار�صتهم ال�صيا�صية 

والجتماعية والدينية، اإلى اآخره من ممار�صات، مهما كانت �صاذة وظالمة، اأمر اإلهي تجب 

طاعته، وقدر مر�صوم ل يمكن تغييره اأو تبديله، فال جدوى من ثمَّ من الثورة عليه.

والقدر وحر�ٍس على  بالق�صاء  ت�صليم  به من  الإ�صالم  َهُم  ُيتَّ ما  بعد،  برز، في ما   وهكذا 

الثبات، والإ�صالم من هذا جميعه براء. وقد ا�صتخدم الأمويون مختلف الو�صائل الإعالمية 

المعروفة اآنذاك: ال�صعر، والق�ص�س، وو�صع الحديث، في �صبيل ن�صر نظريتهم، واإقناع النا�س 

رته لهم بيوت مال الم�صلمين من اإمكانات. ويمكن  بها. وكانوا مهرة في ذلك، ي�صاعدهم ما وفَّ

م نماذج من هذا ال�صتخدام، على �صبيل المثال فح�صب. فمن الحديث المو�صوع ما  اأن نقدِّ

ياأتي: والأحاديث المو�صوعة كثيرة جدًا، يروي ابن قتيبة حديثًا عن الحجاج عن اأبي هريرة، 

اأن  يو�صك   « قال:  العراق.  من  فقلت:  اأنت؟  ن  ممَّ اأبو هريرة:  لي  قال  الحجاج:  قال  فيقول: 

هم بها، واإذا دخلوها فكن في اأقا�صيها،  ياأتيك اأهل ال�صام، فياأخذوا �صدقتك، فاإذا اأتوك فتلقَّ

اأن ت�صبَّهم، فاإنك اإن �صببتهم ذهب اأجرك واأخذوا �صدقتك، واإن  وخلِّ عنهم وعنها، واإياك 

�صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة «.

 يريد هذا الحديث المو�صوع من اأهل العراق اأن يتخلَّوا عن حقوقهم، واأن ي�صبروا على 

الظلم، واأن يطيعوا. ويريد منهم اأي�صًا اأن يقتنعوا، وهذا الأهم، باأن في طاعتهم هذه اأجرًا 

يجي ء في الميزان يوم القيامة.

ف هذا الحديث وغيره من  وهذه هي فكرة اإرجاء الح�صاب اإلى يوم القيامة، وهكذا يوظَّ

اأحاديث كثيرة في خدمة الم�صروع ال�صيا�صي الديني الأموي الذي تحدثنا عنه اآنفًا.

ويوظف ال�صعر في الخدمة نف�صها، فعندما يقول ال�صاعر محترف المديح:»اإن اأميرالموؤمنين 

راأى من  الآتي:» من  المو�صوع  للحديث  ناظمًا  يكون  الدهر«،  فعل  بما  ل عار  كالدهر  وفعله 

اأميره �صيئًا فلي�صبر عليه، فاإن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية «.

والق�ص�س  ال�صعر  ا�صتخدموا  التي  النظرية  هذه  من  يريدون  راأينا،  كما  الأمويون،  كان 

والأحاديث المو�صوعة لإ�صاعتها واإقناع النا�س بها و�صيادتها من ثم،  ت�صويغ القعود وال�صبر 

بالظلم طاعة  والر�صا  وال�صبر  القعود  ذلك  يريدون جعل  كانوا  اأو  به،  والر�صا  الظلم  على 
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لل�صرع، يوؤجر الإن�صان عليها. وهذا يخفي ال�صعور بواجب تغيير ال�صلطان الجائر عند الم�صلم، 

ويبعد ال�صعور بالجبن عند الإن�صان العربي غير الم�صلم. ويخفي ال�صعور بالإثم عند الم�صلم 

ال�صابر على الظلم. 

يب التميمي: »وما اأنا كالعير المقيم لأهله   كان العربي يقول، اآنذاك، بل�صان مالك بن الرَّ

على القيد في بحبوحة ال�صيم يرتع«. كان العربي غير الم�صبع بتعاليم الإ�صالم يرف�س الظلم. 

يكون  اأن  الراف�س  الفار�س،   تدفع  الطاعة  ع  ت�صرِّ التي  النظرية  هذه  اإن  بالم�صلم!؟  فكيف 

كالعير، اإلى ت�صليم اأمره هلل ولخليفته، كما �صار الخلفاء الأمويون يدعون، واإلى اأن يرى في 

ة النبيP، كاغت�صاب الخالفة  اأعمال الخليفة مهما كانت فظيعة ومغايرة لكتاب اهلل و�صنَّ

وجنانه،  ر�صاه  اإلى  مو�صلة  هلل،  طاعة  قبولها  في  اإلهية.  اإرادة  والقتل،  والت�صريد  والتجويع 

وفي رف�صها ومقاومتها ابتعاد عن اهلل وطاعته وا�صتمطار لغ�صبه، وا�صتحقاق لعقاب خليفته. 

هكذا كان الأمويون يريدون  تقييد حركة الحياة ال�صيا�صية والجتماعية والفكرية والدينية 

النا�س  ت�صو�س  قوة  اعتبارها  القاهرة، من طريق  المغت�صبة  القوة  ال�صلطان �صاحب  باإرادة 

ل�صلطان اهلل، ول�صاحبها الحق في اأن يحكم كما يحب ويريد.

ثورة  كانت  فقد   .Qالح�صين الإمام  ثورة  نفهم  اأن  ينبغي  التاريخي،  ال�صياق  في هذا 

تغيير  حق  وتجعل  الرتداد،  وتقويم  النحراف  ت�صحيح  اإلى  وتنه�س  الزيف،  هذا  تك�صف 

يه. ال�صلطان الجائر واجبًا �صرعيًا ينبغي على الم�صلم اأن يوؤدِّ

ات الثَّورة الح�صينية التاريخية:  2- مهمَّ

الحنيف  الدين  تعاليم  من  تنطلق  تغيير  ثورة  اإذًا،   ،Qالح�صين الإمام  ثورة  كانت 

الذي كان ال�صلطان يمار�صه وفق فهم يالئم م�صالحه، فاأفرغه من حقيقته، واأبقى �صكليات 

اأو هي الهجرة الثانية، اإن �صح التعبير،  اإن ثورة كربالء تجديد للهجرة،  الطقو�س فح�صب. 

Qه الإمام علي ت�صعى اإلى مقاومة الثورة الم�صادة. وهي بهذا توا�صل الطريق الذي خطَّ

ومار�صه. ويمكن اأن نقدم مثاًل يو�صح ما نذهب اليه، كان عمار بن يا�صر )ر�صوان اهلل عليه( 

قد قال في �صفين: » اإننا نقاتهلم على تاأويله )اأي القراآن الكريم( كما قاتلناهم اأم�س على 

تنزيله «،  فطبيعة القتال ل تزال هي نف�صها.
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عًا التغيير:»من راأى �صلطانًا جائرًا م�صتحالًّ  وقد خاطب الإمام الح�صينQالنا�س م�صرِّ

ر بفعل ول قول كان حقًا على اهلل  نة ر�صول اهلل، فلم يغيِّ لحرم اهلل، ناكثًا بعهد اهلل مخالفًا ل�صَّ

اأن يدخله مدخله «.

عه في الفقرة الأولى:  ي واجبه في التغيير بعد اأن �صرَّ ثم خاطب الم�صلمين، وقد خرج ليوؤدِّ

لوا  »األ واإن هوؤلء قد لزموا طاعة ال�صيطان، وتركوا طاعة الرحمان، واأظهروا الف�صاد، وعطَّ

موا حالله...«. الحدود وا�صتاأثروا بالفي ء، واأحّلوا حرام اهلل وحرَّ

وكتب يجيب على ر�صائل اأهل الكوفة محددًا مهمات الإمام وواجباته:»لعمري ما الإمام اإل 

ائن بالحق، والحاب�س نف�صه على ذات اهلل، وال�صالم «. العامل بالكتاب، والآخذ بالق�صط، والدَّ

العمل،  فالكتاب م�صدر  بالكتاب،  العامل  اإل  لي�س  النَّ�س،  في هذا  نرى  كما  الإمام،  اإن 

يفعله  اإنما  والفعل   ، بالحقِّ ائن  والدَّ بالعدل  والآخذ  زياد(  َورد خطبة  اأحببنا )كما  ما  ولي�س 

الإمام ويحا�صب عليه، ولي�س الفعل نتاج ق�صاء الدهر وقدره.

اإن الباحث يجد نف�صه، كما يبدو، اإزاء خطابين نقي�صين، ومن يتاأمل هذين الخطابين: 

خطاب ال�صلطان ورجاله،  اأي الحكم الأموي من نحٍو اول، وخطاب الإمام الح�صينQمن 

نحٍو ثاٍن، يرى اأنه اإزاء نهجين نقي�صين: 

اأولهما: يريد للقوة المغت�صبة اأن تكون حقًا اإلهيًا في الحكم، مرجعه مزاج الحاكم الذي 

يعدُّ الت�صليم بما يحبه هو طاعًة هلل.

 وثانيهما: يريد للدين الإ�صالمي، الممثل بكتاب اهلل، اأن ي�صود الحياة، واأن يلتزم الحاكم 

الحق  ويعطي  والحق،  العدل  اإلى  نبيهPالمو�صلين  و�صنة  اهلل  كتاب  الت�صريع:  بم�صدري 

مه اهلل. لت الحدود وا�صُتِحلَّ ما حرَّ للم�صلمين بالتغيير اإن ُعطِّ

وهكذا كان ال�صراع في كربالء بين �صلطان خرج على تعاليم الإ�صالم، في الوقت نف�صه 

ة ثائرة تريد  ه اهلل ليحكم با�صمه، وبين قوَّ الذي كان يوهم الم�صلمين باأنَّه الحاكم الذي اخت�صَّ

ه والمزيَّف واأن تعيد لالإ�صالم �صيادته، واأن تقر �صرعية الثورة على  ر هذا الواقع المموَّ اأن تغيِّ

ال�صلطان الطاغية، الجائر. وقد كان كثير من الم�صلمين يدركون هذه الحقيقة. فقد جاء، في 

اإحدى ر�صائل اأهل الكوفة اإلى الإمام الح�صينQ، بعد موت معاوية: 
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» فالحمد هلل الذي ق�صم عدوَّك الجبار العنيد الذي افترى على هذه الأمة، فابتزها اأمرها 

ر عليها بغير ر�صا منها، ثم قتل خيارها وا�صتبقى �صرارها، وجعل مال  وغ�صبها فيئها، وتاأمَّ

الدولة بين جبروتها واأغنيائها، فبعدًا له كما بعدت ثمود. اإنه لي�س علينا اإمام، فاقبل لعل اهلل 

يجمعنا بك على الحق«.

ار العنيد، المعيد �صيرة ثمود، تبدو وا�صحة في هذه الر�صالة التي  اإن �صورة الحاكم الجبَّ

تمثل روؤية فئة كبيرة من الم�صلمين اإلى ال�صلطان الأموي.وقد وجد هوؤلء في الإمام الح�صين

Qال�صخ�صية القادرة على مواجهة هذا ال�صلطان، فلجاأوا اإليه، بو�صفه كما جاء في خطاب 

اأي�صًا القادر  كثير من الم�صلمين له، نور الأر�س وعلم المهتدين ورجاء الموؤمنين، وبو�صفه 

على الحيلولة بينهم وبين ما اأ�صموه الرق والعبودية.  

الخطاب  فمن  وعبيدًا،  اء  اأرقَّ �صي�صبحون  باأنهم  وي�صعرون  الأمويين،  من  يخافون  كانوا 

دد، قول عبد اهلل بن مطيع »فو اهلل لئن هلكت  ه اإليه على األ�صنة النا�س، في هذا ال�صَّ الذي وجِّ

لن�صترق بعدك«. وقول �صخ�س اآخر: » لئن قتلوك ل يهابون بعدك اأحدًا «.

اأباحوا  وقد  المنورة.  المدينة  كربالء،  بعد  الأمويون،  ا�صتباح  عندما  فعاًل  حدث  وهذا   

المدينة للجند يفعلون ما ي�صاوؤون مدة ثالثة اأيام بلياليها، ففعل الأعراب بالمدينة المنورة 

اأفعاًل ل تخطر ببال اإن�صان.

وهكذا ندرك  حقيقة هذا النهج الذي مثله الإمام الح�صينQوحقيقه النهج الذي ثار 

ره وحقيقة الموقع الذي كان ياأخذه في المجتمع الإ�صالمي. واإن اأدركنا هذه الحقائق، كما  ليغيِّ

تبينت لنا، ندرك طبيعة الحزن الذي اأ�صاب الم�صلمين بعد حدوث كربالء.

ن الوجداني الأ�صا�ض 3- المكوِّ

الإ�صالمي في  الوجدان  نات  اأ�صا�صًا من مكوِّ نًا  نف�صه، �صيرورتها مكوِّ الوقت  وندرك، في 

دنياهم  ومن  قلوبهم  في  انطفاأ  قد  نورًا  اأن  واأدركوا  الم�صلمون  اأح�س  فقد  اأعماقه،  اأعماق 

ا�صت�صهد.  قد  عبوديتهم  منع  على  القادر  واأن  ُطوي،  قد  المهتدين  علم  واأن  مجتعهم،  وفي 

فحزنوا من ناحية، ولكنهم �صحوا من ناحية ثانية. وظل هذان الفعالن: الحزن وال�صحوة 

متالزمين من كربالء اإلى اأيامنا هذه. واإن كان لنا اأن نر�صد تج�صدهما في ال�صعر العربي 
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الأموي؛ وذلك لأن  الع�صر  بتقديم نماذج من �صعر  المرة  ف�صوف نفعل ذلك مكتفين هذه 

التق�صي في الأدب العربي كله يقت�صي بحوثًا طويلة، وقد يتاح في الآتي من الأيام اإن �صاء 

اهلل اأن نقوم به.

ن لغًة �صعرية د المكوَّ 4- تج�صيُّ

قبل اأن نقدم نماذج من ال�صعر نّود اأن نلفت اإلى م�صاألة مهمة يجدر بنا ذكرها في هذا 

ذلك  في  يكتم  كان  لأنه  وذلك  فقد؛  قد  ال�صيعي  ال�صعر  من  كبيرًا  ق�صمًا  اأن  وهي  المقام، 

في  ال�صعر  قيل من  ما  في  وكان،   « التوابين:  �صياق حديثه عن  في  الطبري  يقول  الزمان، 

ذلك، قول اأع�صى همدان، وهي اإحدى المكتَّمات«.يفيد قول الطبري اأن ال�صعر ال�صيعي كان 

التي  الن�صر  دنيا  اإلى  الخروج  له  ر  ُيَقدَّ فلم  كذلك  وبقي  مكتَّما،  كان  �صعر  من  فكم  يكَتم، 

كانت باأيدي الرواة.  ومن الأدلة التي تفيد اأن كثيرًا من ال�صعر دفن مع اأ�صحابه اأو بعدهم 

بقليل ما ياأتي: 

ي من اأ�صجع النا�س واأ�صعرهم واأ�صدهم   يقول الطبري اأي�صًا: »كان عبد اهلل بن عمر الَبدِّ

ًا لعليQ«، ون�صاأل نحن اليوم: ماذا بقي لنا من �صعر هذا الفار�س ال�صيعي الذي كان  حبَّ

من اأ�صعر النا�س، كما يقول الطبري؟ ل �صي ء يذكر فكتب الأدب ل تكاد تذكر ا�صمه، ومما 

ل �صك فيه اأن البدى كان واحدًا من اآخرين ُفِقد �صعرهم. ويقول اأبو الفرج الأ�صفهاني:»اإن 

بيتًا«،   وثمانين  وت�صعة  ومئتين  اآلف  خم�صة  مات  حين  كان  الأ�صدي  زيد  بن  الكميت  �صعر 

ولم يبق لنا نحن اليوم من هذه الآلف الخم�صة �صوى مئات الأبيات. تفيد هذه الحقيقة اأن 

ما و�صلنا من �صعر لي�س كل ما جادت به قرائح ال�صعراء، واأن بع�س الق�صائد التي و�صلت 

قد تكون غير كاملة. في �صوء هذه الحقيقة، يمكن اأن نقراأ بع�س النماذج ال�صعرية: 

يروي �صاحب مروج الذهب، اأن محمد بن عليQ، ابن الحنفية، كان في ما عا�س من 

�صنين، بعد كربالء، يتاأ�صى ب�صعر ينظمه ويردده، ويذكر هذه الأبيات: 

�صليـــب!؟اأَاأَدهـــن راأ�صـــي  اأم  تطيـــب مجال�صـــي  واأنـــت  معفـــور  ك  وخـــدُّ

 وقـــد �صمـــت الأح�صاء منـــك لهيب!؟  اأاأ�صـــرب مـــاء المـــزن  من غيـــر مائه
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اأيكـــة  وما اخ�صرَّ فـــي دوح الحجاز ق�صيب �صاأبكيـــك مـــا ناحـــت حمامـــة 

تحوطـــه   الحجـــاز  واأكنـــاف  التـــراب غريـــب غريـــٌب  تحـــت  مـــن  كل  األ  

يبكي الفار�س الها�صمي، محمد ابن الإمام عليQ، طوال العمر، بكاًء يبقى ما بقيت الحياة 

بنوح حمامها واخ�صرار اأر�صها. وهاتان اإ�صارتان ترمزان اإلى مظهري الحياة. يبكي، ويح�س 

غربة، ويعي�س حالًة فظيعة. واإن كانت مظاهر الحياة تحيط به، فهو ي�صاأل عما اإذا كان قادرًا 

على العي�س، اأو على ال�صتمرار في القيام باأب�صط ن�صاطات العي�س، بعدما حدث في كربالء. 

ر الإح�صا�س باأن الحياة، بمختلف اأ�صيائها ومظاهرها، قد تغيرت بعد كربالء،  و�صوؤاله ي�صوِّ

قد تغيَّرت بعدما انطفاأ نورها، وطوي علمها، وا�صت�صهد حامي حرية اإن�صانها. 

لقد اهتز العالم في نظر الإن�صان الم�صلم، ولكن هل كان هذا الموقف مق�صورًا على فئة 

من الم�صلمين يمثلها محمد ابن الإمام عليQ، اأو اأنه �صمل معظم الم�صلمين اإن لم نقل 

جميعهم؟ ثم هل اأدى اهتزاز عالقة الإن�صان بالعالم اإلى تكوين في الذات ي�صعى اإلى تغيير 

ى وُك�ِصف زيفه؟  العالم الذي تعرَّ

نحاول، في ما ياأتي، الإجابة عن هذين ال�صوؤالين من خالل نماذج ت�صور وجدان النا�س 

ر  في ذلك  الع�صر. ولن تقت�صر محاولتنا على ال�صعر المتداول، واإنما �صوف نلتقط ما ي�صوِّ

اأحا�صي�س النا�س وم�صاعرهم الواعية والالواعية كما تجلت في مظاهر عديدة.

يفيد عر�س بع�س ما ورد، في كتب الأدب والتاريخ عن واقعة كربالء، اأن حالة من الحزن 

ت العالم الإ�صالمي جميعه، رافقها �صعور بالذنب فظيع اأثمر، في ما بعد، ثورات  العميق عمَّ

متتالية كانت ت�صعى اإلى التغيير الذي اأراده �صيد ال�صهداء.

ر بها وكل  ل ما يذكِّ كان الإح�صا�س بالماأ�صاة اإح�صا�صًا �صعبيًا عميقًا وكثيفًا اإلى درجة غدا كُّ

ما يثيرها وكاأنه من اآثارها، وقد اتخذ التعبير عن هذا الإح�صا�س ال�صعبي العميق الناب�س في 

الال�صعور الفردي والجمعي مظاهر عديدة يمكن اأن نورد بع�صها على �صبيل المثال فح�صب، 

ويمكن لمن يريد ال�صتزادة اأن يعود اإلى الم�صادر.

يروي الطبري هذا الخبر. )وتالحظون اأن الم�صادر التي اأخترتها عن ق�صد غير �صيعية( 
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�صمعت  قال:  يحدثنا.  لنا  مولى  نادى  الح�صينQبالمدينة.  قتل  �صبيحة  اأ�صبحنا  قال: 

البارحة مناديًا ينادي: 

 اأيها القاتلون جهاًل ح�صينًا اأب�صروا بالعذاب والتنكيل...

 النا�س جميعهم في المدينة �صعروا كاأنهم �صمعوا مناديًا ينادي في المدينة: 

 »اأيها القاتلون جهاًل ح�صينًا،  اأب�صروا بالعذاب والتنكيل، كل اأهل ال�صماء يدعون عليكم، 

 من نبي وملك وقبيل قد ُلعنُتم على ل�صان ابن داود ومو�صى وحامل الإنجيل «.

اأ�صهر،  ثالثة  اأو  �صهرين،  الح�صينQلبثوا  قتل  »فلما  ياأتي:  ما  اأي�صًا  الطبري  ويروي 

كاأنما ُتلطخ الحوائط بالدماء منذ اأن تطلع ال�صم�س حتى ترتفع «.

وقد عبر ال�صاعر عن هذا، فقال، ونالحظ، اأن ن�صبة ال�صعر اإلى �صاعر غير معروف معيَّن 

تفيد اأنه ينطق بل�صان ال�صعب ويج�صد وجدانه.

اق�صعـــرت األم تـــر اأن ال�صم�س اأ�صحـــت مري�صة والبـــالد  ح�صيـــٍن  لفقـــد 

وظلـــت .وقـــد اأعولـــت تبكـــي ال�صمـــاء لفقـــده   عليـــه  ناحـــت  واأنجمهـــا 

الطريق،  من  مرحلة  اأول  في  بالراأ�س  ذهبوا  »قعدالذين  اأي�صًا:  الخبر  هذا  الموؤرخ  ويروي 

وجل�صوا لي�صربوا النبيذ، فاإذا قلم من حديد يخرج عليهم من حائط فيكتب بالدم: 

ح�صينـــًا   قتلـــت  اأمـــة  اأترجـــو  الح�صـــاب.  يـــوم  ه  جـــدِّ �صفاعـــة 

 وما كادت الجماعة ت�صهد هذا حتى فرت هاربة.

 ما يهمنا من هذه الأخبار دللتها على طبيعة الإح�صا�س ال�صعبي الذي عا�صه م�صلمو تلك 

اأنها  المرحلة من مراحل التاريخ الإ�صالمي، فالأحداث قد ل تكون مادية ووقعت فعاًل غير 

اأحداث ذاتية، اأحا�صي�س وم�صاعر وقعت نف�صيًا، هذا الوقوع ي�صور الإح�صا�س والإثم والرعب 

من فظاعة ما حدث، ي�صور الإح�صا�س الذي كان ينتاب اأنا�س ذلك الع�صر، فيولِّد لهم روؤيا 

لها اأحداث هي ابنة الحالة التي كانوا يعي�صونها ويعانون منها. تمثِّ

تلك  في  تكون  قد  ال�صيعي  المذهب  يكن  لم  اإذ  بال�صيعة؛  خا�صًا  الإح�صا�س  هذا  يكن  لم 

الآونة، واإنما  كان اإح�صا�صًا عامًا و�صل اإلى �صميم النف�س الإ�صالمية واإلى لوعيها، وقد تم 
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د الحالة ال�صعبية كما راأينا.  التعبير عنه على �صكل روؤى تج�صِّ

وقد اأثارت كربالء، في هذا المناخ الذي حاولنا الإ�صارة اإلى مالمحه، اأ�صئلة ومفارقات 

يزيد(  عم  ابن  )وهو  الحكم  بن  مروان  اأخو  وهو  الأموي،  الحكم  بن  يحيى  فهذا  غريبة، 

«، اأم�صى ن�صلها عدد الح�صى واأن اآل  يعجب من اأن �صميَّة جدة عبيد اهلل بن زياد، وهي »َبغيُّ

الم�صطفى يقتلون، يقول ابن الحكم وهو من الأ�صرة الحاكمة كما قلنا: 

قرابـــة   اأدنـــى  الطـــف  بجنـــب  من ابـــن زيـــاد العبد الح�صـــب الوغل لَهـــَاٌم 

ن�صـــل!�صميـــة اأم�صـــى ن�صلهـــا عـــدد الح�صى    مـــن  الم�صطفـــى  لآل   ولي�ـــس 

ويعجب كثير بن كثير الهمي، وهو �صاعر، فيقول: 

ول يوؤمـــن اآل الر�صـــول عنـــد المقـــاميـــــــاأمـــــــن الـــــظـــــبـــــي والـــــحـــــمـــــام  

 :Pوهذه �صيدة من عامة النا�س تخرج اإلى النا�س �صائلة على ل�صان النبي 

ماذا تقولون اإذا قال النبي لكم: 

 مــــــــــــــاذا فــــعــــلــــتــــم واأنــــــــــتــــــــــم خــــــيــــــر الأمـــــــــــم 

بـــــــعـــــــتـــــــرتـــــــي  وبــــــــــاأهــــــــــلــــــــــي بـــــــعـــــــد مــــــفــــــتــــــقــــــدي 

ـــــــــــــوا بـــــدمـــــي  ـــــــــارى وقـــــتـــــلـــــى درج ــــهــــم اأ�ـــــــــص مــــن

ـــكـــم  ل ــــحــــت  ــــ�ــــص ن اأن  ــــــــي  جــــــــزائ هـــــــــــذا  كـــــــــــان  مــــــــا 

رحـــــم  ذوي  فــــــــي  ـــــوء  ـــــص ـــــ� ب ــــي  ــــون ــــف ــــخــــل ت اأن 

ل  المجتمع،  من  منبوذون  باأنهم  فيها  اأح�صوا  حالت  اأنف�صهم  الفعل  مرتكبو  عا�س  وقد 

يزيد  نذكر  ذلك  على  الأمثلة  منا�صبهم.ومن  علت  مهما  حياة طبيعية  عي�س  فر�س  يملكون 

نف�صه، فقد �صعر هذا ببغ�س النا�س له، فقال نا�صبًا ما حدث في كربالء اإلى ابن زياد: »زرع 

قتلي  من  النا�س  ا�صتعظم  بما  والفاجر  البر  فبغ�صني  العداوة  النا�س(  )اأي  قلوبهم  في  لي 

الح�صين «.

بع�س  يكن  ولم  الجنون.  نوبات  اإحدى  في  ومات  ُجنَّ  قد  يزيد  اأن  الكتب  بع�س  وتروي   

الم�صاركين بقادر على تحمل بغ�س النا�س له ونبذهم اإياه، فُجنَّ اأو اقترب من الجنون. ويروى 
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الطبري اأن اأحدهم، وكان النا�س قد نبذوه، وكانت زوجته قد رف�صته ونبذته اأي�صًا، فاقتحم 

دار ابن زياد وهو ين�صد ويطلب من ابن زياد: 

ــــــة وذهـــــــــبـــــــــا  ــــــــــــركــــــــــــاب فــــــ�ــــــص اأوقــــــــــــــــــــــــر  ال

ــــــــبــــــــا  ــــــــت الــــــــــمــــــــــلــــــــــك الــــــــمــــــــحــــــــجَّ ــــــــل ــــــــــــــد قــــــــت ق

ـــــــــــــــــــًا واأبـــــــــــــا قــــــتــــــلــــــت خـــــــيـــــــر الــــــــنــــــــا�ــــــــس اأم

نـــــ�ـــــصـــــبـــــا يـــــــنـــــــتـــــــ�ـــــــصـــــــبـــــــون  اإذ  وخــــــــــيــــــــــرهــــــــــم 

يني الذي راح الأمويون يحوكونه،  م اإطار الزيف الدِّ الحقيقة اأن هذا المناخ ال�صعبي حطَّ

هذا  اأثمر  وقد  وطاعتهم.  �صيادتهم  �صرورة  د  يوؤكِّ �صرعيًا  حقًا  اغت�صبوه  ما  ي�صير  اأن  بغية 

المناخ، وعن�صره المهيمن ال�صعور بالذنب، حركات ثورية بداأت في ال�صنة نف�صها التي حدثت 

الإ�صالمي،  الوجدان  مكونات  من  اأ�صا�صًا  نا  مكوِّ كانت  كريالء  اأن  يعني  وهذا  كربالء،  فيها 

ن لم ينفك ولن ينفك  عن  ن فيه حزن، وفيه وعي و�صحوة و�صعٌي اإلى التغيير، وهذا المكوِّ مكوِّ

)1(

الفعل طوال التاريخ الإ�صالمي.

  محا�صرة األقيت في محرم 1416هـ في مركز الإمام الخميني الثقافي
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Qفل�سفة البكاء على الإمام الح�سين

الدكتور  فرح مو�سى

في  المعافاة  ون�صاأله  يكون،  ما  على  اأمرنا  من  ون�صتعينه  كان،  ما  على  تعالى  اهلل   نحمد 

الأديان كما ن�صاأله المعافاة في الأبدان.

وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ونبينا محمد واآله الطيبين الطاهرين.

هناك �صوؤال نطرحه دائمًا في ذكرى عا�صوراء الأليمة، ونرى اأنه من الالزم الإجابة عليه 

من خالل عا�صوراء ذاتها، وهذا ال�صوؤال هو: لماذا نبكي في عا�صوراء؟

هل نبكي لمجرد البكاء، اأم لأن عا�صوراء تثير روحية الإن�صان فتدفع به اإلى البكاء..؟ اأ�صئلة 

كثيرة تطرح، ويتفرع عنها الكثير من المعاني والدللت التي توؤكد لنا ح�صور عا�صوراء فينا 

من خالل البكاء الروحي الم�صتلهم لكافة ال�صور المعنوية والملكوتية، ذلك اأن هذه ال�صور ل 

بد اأن تعبر عن نف�صها، والدموع هي من جملة تعبيرات هذه ال�صور المعنوية والروحية.

له  قيمة  ل  عماًل  عنه  والبحث  فيه  الحديث  ويعتبر  المو�صوع  هذا  ي�صتغرب  البع�س  لعل 

اأي  له  اأو نتيجة لم�صيبة وقعت، ولي�س  البكاء هو نتيجة لل�صعف والهزيمة،  اإن  بحيث يقال: 

معنى روحي، وقد ي�صتدل هذا البع�س على حقيقة ما يذهب اإليه في معنى البكاء باأن النا�س 

جميعًا يبكون ولي�س هناك ثمة معنى لبكائهم غير تلك ال�صور الظاهرة في حالتهم، فالبكاء 

الفيزيولوجي ظاهرة عامة، ودليل قوي على مادية البكاء كما يرى هوؤلء، وانطالقًا لما يذهب 

البكاء من حيث ال�صورة الظاهرة،  يت�صاوون في  البكاوؤون  اإذا كان  فاإننا نقول:  اإليه هوؤلء، 

نف�صها  تعبر عن  اأي�صًا  الإن�صانية  النف�س  لأن  الباطنية  ال�صورة  يت�صاوون من حيث  ل  فاإنهم 

بما ل يدع مجاًل لل�صك باأن النف�س م�صتقلة فيما تعبر به عن نف�صها في اأجواء عبادية تتجاوز 
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الم�صائب والأحزان وكل ما يثير الدموع في حالت خا�صة قد تحمل الباكي اأو المتبكي على 

الظن باأن البكاء هو نتيجة ل�صعور خا�س باألم ما اأو يحدث ما يدفع المرء اإلى البكاء. والحق 

�صي ء  الدموع  ذرف  اأن  باعتبار  بكاًء،  يجد  ول  يذرفها،  دموعًا  يجد  قد  المتباكي  اإن  يقال: 

اإذا لم تجدوا  اأنه  اآخر، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الم�صهور: من  والبكاء �صي ء 

بكاًء فتباكوا. تكلفوا البكاء بهدف الإثارة الظاهرية لم�صاعر التي غالبًا ما توؤثر على الحالة 

البكاء  الدنيا يكون  اأهل  اأن  الآخرة، هو  واأهل  الدنيا  اأهل  بين  الفرق  اإن  الداخلية لالإن�صان، 

عندهم حالة مرتبطة بما يريحونه اأو يف�صرونه من ماديات، بينما اأهل الآخرة فالبكاء عندهم 

حالة روحية دائمة تتجاوز الربح والخ�صارة المادية، ولهذا يقول اأمير الموؤمنينQ:»اإن 

قلوبهم  ت�صحك  الدنيا  اأهل  اأن  حين  في  �صحكوا«  واإن  قلوبهم  تبكي  الدين  في  الزاهدين 

واإن بكوا..«

Qح�صور الإمام الح�صين

اإن الإمام الح�صينQاأبكى القلوب بما اأفا�صه عليها من روحية، باعتبار اأن البكاء ل 

ي�صتح�صر الح�صينQبو�صفه اإن�صانًا تعر�س للظلم والقتل مع اأن�صاره واأ�صحابه واأهل بيته، 

بل ي�صتح�صره بو�صفه اإمامًا قام هلل تعالى وا�صت�صهد في �صبيله، وكل من يقوم هلل تعالى ل بد 

اأن يكون الح�صينQحا�صرًا في قلبه و�صائر �صوؤون حياته، ذلك اأن البكاء وحده ل يكفي 

في التعبير عن حالة القتداء بالح�صينQفيما طرح لأجله وفيما حمل من اأهداف ودافع 

عنه من مبادئ. 

البكاء  به  المق�صود  لي�س  بكى«،  اإل  موؤمن  ذكرني  الح�صينQ»ما  الإمام  وقول 

اأنه  اأي   ،Qالفيزيولوجي، بل بكاء اللتزام بالم�صروع الإلهي الذي حمله الإمام الح�صين

بكاء هلل تعالى ومن خ�صية اهلل فما لم ياأخذ البكاء هذا المعنى، وهذا البعد، فاإن الإن�صان 

�صيبقى �صاحكًا وغير مباِل بما اأمر به في دائرة العبادات والمعامالت وال�صيا�صات، والموؤمن 

الحقيقي هو الذي يعبر عن حالته الروحية باللتزام والفعل في دائرة الطاعة هلل ور�صوله 

واأهل بيتهQ، وهو بمقدار ما يكون فاعاًل يكون باكيًا، ومن خالل هذا يمكن فهم ما جاء 

في الحديث عن الإمام ال�صادقQعن اآبائه: من اأن »من ذرفت عيناه من خ�صية اهلل كان 
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له بكل قطرة من دموعه ق�صر في الجنة مكلل بالدر والجوهر فيه ما ل عين راأيت ول اأذن 

�صمعت، ول خطر على قلب ب�صر«.

ل �صك اأن هذا الحديث فيه اإ�صارة دقيقة اإلى معنى اللتزام، وحقيقة الإيمان، واإل فما يكون 

معنى البكاء من خ�صية اهلل اإذا لم تتر�صح عنه الإيمان واللتزام والفعل الحر في الحياة.

حقيقة البكاء

اإن معنى بكاء الخ�صية من اهلل، معناه اأن يكون النبي واأهل بيتهQحا�صرين في حياة 

النا�س في القول والفعل وال�صلوك، وقول الإمام الح�صينQما ذكرني موؤمن اإل بكى يومئ 

اإلى هذا المعنى ويوؤكد على �صرورة اأن يكون البكاء حالة روحية ولي�س مجرد فعل فيزيولوجي 

تقت�صر  تعبيراته على النفعال بما قد يطراأ من اأحوال في حياة الإن�صان الخا�صة، فالموؤمن 

اإذا بكى  كما يرى الإمام الح�صينQاأثار البكاء قلبه، وع�صمه من معاودة الذنب ودفع به 

اإلى الفعل واللتزام والتعبير عنه بالثورة �صد الظلم والطغيان والف�صاد.

بالر�صالة  التزامنا  ونوؤكد   ،Qالح�صين الإمام  العهد مع  اأن نجدد  نبكي،  اأن  اإن معنى 

والثورة من اأجلها على القا�صية قلوبهم باعتبار اأن بكاء الإيمان والروح لي�س �صعفًا ول تعبيرًا 

عن الهزيمة، واإنما هو بكاء القول والفعل من اأجل الحرية.

عن  تعبيرًا  يكون  ما  غالبًا  واأنه  الإن�صان،  حياة  في  طبيعي  �صي ء  البكاء  باأن  �صلمنا  فاإذا 

حالت خا�صة، اإذ اأنه قد يكون تعبيرًا عن حالة �صعورية خا�صة اأو عامة، اأو نتيجة لم�صيبة 

خا�صة اأو عامة فال بد اأن ن�صلم اأي�صًا باأن ما يميز بكاًء عن اآخر هو الحالة التي تدفع اإليه 

ونجعل منه معنى. فالإن�صان يبكي من ظلم لحق به وقد يفوته اأن يبكي عن الأ�صباب التي وقعت 

الإمام  قتلوا  الذين  اأن  واأكبر مثال على ذلك هو  اأولى،  البناء  يكون  اإليه وحملت عليه حيث 

الح�صينQلم يبكوا اإل بعد ا�صت�صهاده، ولم يكن لبكائهم اأي معنى في قلوبهم، لأن قلوبهم 

لم تكن باكية قبل مقتله، وحينما نقول اأن القلوب لم تكن باكية قبل فعلهم، فمعنى ذلك اأنهم 

Qلم يكونوا موؤمنين ول ملتزمين، كما اأنهم لم يكونوا اأحرارًا مما ت�صبب في قتل الإمام

مع �صحبه واأن�صاره.

 وقد علمنا اأن البكاء هو تعبير الحرية، وكونهم كانوا عبيدًا فقد اأدى ذلك اإلى م�صيبة 
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كربالء، اإن بكاء الفعل والحرية يختلف تمامًا عن بكاء الندم والتفريط في جنب اهلل تعالى، 

النا�س حيث  اإلى  ال�صيدة زينبQبعد م�صيبة كربالء وفي خطابها  وهذا ما عبرت عنه 

اأي واهلل فابكوا كثيراً واأ�سحكوا قلياًل، فلقد فزتم بعارها و�سنارها ولن  »اأتبكون؟  قالت: 

َحُكواْ َقِلياًل َوْلَيْبُكواْ  تغ�سلوا دن�سها عنكم اأبداً«، وهذا ما عبر عنه القراآن بقوله تعالى:{َفْلَي�سْ

َكِثيًرا َجَزاء ِبَما َكاُنواْ َيْك�ِسُبوَن}.)�صورة التوبة :82(

هنا تبدو لنا مفارقة عجيبة بين بكاء يجر العار وال�صنار، وبكاء اآخر يكون نتيجة الح�صول 

على ما ل عين راأت ول اأذن �صمعت، ول خطر على قلب ب�صر، وهذه المفارقة مثلما اأنها تظهر 

التباين في الأفعال، تظهر الختالف في الدوافع اإلى البكاء والأهداف الكامنة وراء فعل يجر 

اإليه الندم، وفعل اآخر تدفع اإليه الروحية، كما اأنها توؤكد لنا معاني اأخرى لجهة ما كان عليه 

قتله الإمام الح�صينQمن خواء روحي وفقر نف�صي، فهوؤلء �صحكوا لمقتل الإمامQفي 

حين اأن الذين تهاونوا عن ن�صرته اأو تخلوا عن التزامهم معه قد بكوا، والحق يقال: اأنه في 

اأحيان كثيرة ل يكون ال�صحك �صحكًا ول البكاء بكاًء، بمعنى اآخر نقول: ل اأن الذين �صحكوا 

والبكاء في ميزان  ال�صحك  اأن  اإذ  فعاًل.  باكين  كانوا  بكوا  الذين  ول  فعاًل،  كانوا �صاحكين 

اأحواله ونتائجه عن ال�صحك والبكاء في ميزان الكفر وال�صالل. وقوله  الإيمان يختلف في 

تعالى:{َوْلَيْبُكواْ َكِثيًرا َجَزاء ِبَما َكاُنواْ َيْك�ِسُبوَن}ناظر اإلى هذا المعنى اأن ما يك�صبه الإن�صان 

هو الذي يوؤكد نتيجة الفعل النف�صي �صواء لجهة الأفراح اأو الأحزان، ولي�س البكاء اأو ال�صحك 

الآتي هو المقيا�س في معرفة حقيقة ما يك�صبه المرء من وراء اأفعاله، واعتبار اأن اأكثر النا�س 

يبكون في اأجواء التحلل من اللتزامات، وفي اأجواء العبودية لغير اهلل. 

وبناء على ما تقدم نقول: اإن الهدف من اإقامة مجال�س العزاء في ذكرى عا�صوراء وهو 

اأن نجدد اللتزام بخط الإمام الح�صينQواأن ل ننق�صم بين باٍك يبكي لدينه واآخر لدنياه 

كما فعل اآخرون اأولئك الذين رافقوا الإمام الح�صينQوتخلوا عنه يوم اأراد ترجمة بكاء 

القلب اإلى حرية، والتجديد لهذه المنا�صبة على م�صتوى العقل والحياة اإنما يكون  كما يرى 

الإمام الخميني }، باإدامة اللعن على ظالمي اآل بيت ر�صول اهللP، على بني اأمية، كما 

من  الم�صتقبل  اآفاق  وا�صت�صراق  الحا�صر،  في  الذكرى  اإحياء هذه  في  ال�صتغراق  ينبغي  اأنه 
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خاللها. يقول الإمام الخميني}: »ل تغفلوا حتى للحظة واحدة عن اإقامة �صعائر مرا�صم 

العزاء لالأئمة الأطهار ل �صيما �صيد المظلومين ورائد ال�صهداء الإمام الح�صين، واعلموا اأن 

تاأكيدات الأئمة على اإحياء هذه الملحمة التاريخية الإ�صالمية واأوامرهم باإدامة اللعن على 

ظالمي اآل البيت نابعة من كونها تمثل كل ال�صرخات الأبية ال�صجاعة لل�صعوب بوجه الظالمين 

على مدى التاريخ... ففي اإحياء هذه ال�صرخة اإبادة للظلم«.

Qالبيت باآل  التي حّلت  الم�صائب  اأن نقف في عا�صوراء عند  ينبغي  اأنه  اأي�صًا  ونرى 

م�صتلهمين منها العبرة والقدرة والقوة في تحمل م�صائبنا واأن نبكي ا�صتح�صار تلك ال�صور 

والأبعاد  ال�صاملة  المعاني  اأن نقف عند  ال�صهادة في �صبيل اهلل. بل مطلوب  الروحية لمعنى 

التامة لهذه الثورة الح�صينية بحيث تتم �صياغة الحا�صر والم�صتقبل على �صوئها ومن خاللها 

اأ�صبحت حياتنا  اأنها لي�صت ما�صيًا، فهي الم�صتقبل وكلما تقدمنا في الزمان، كلما  باعتبار 

ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن}  ِ َواإِنَّ اأكثر تجوهرًا بهذه الثورة الخالدة �صد الباطل. وليكن قولنا دائمًا{ اإِنَّا هلِلهّ

كما ينطوي عليه هذا القول من �صبر على ال�صدائد، ومن حرية في مواجهة الم�صائب، وقدرة 

على مواجهة الأحداث التي ت�صع ال�صهادة، وهنا يمكننا الدخول في فل�صفة الإرادة على �صنع 

ال�صهادة واختيار الموت على الذل. فنقول: اإننا اإذا اأردنا اأن ل ن�صاب بم�صيبة، فقد اأردنا اأن 

ل تكون البتة، لأن هذا العالم كما يقول الفال�صفة المتاألهين هو عالم الكون والف�صاد، فاإذا 

لم يكن ف�صاد وم�صائب لم يكن كائن البتة، واإذا اأردنا اأن ل تكون الم�صائب، فقد اأردنا في 

اأراد  اأراد الكون، فقد  اأن اهلل �صبحانه وتعالى  اأن ل يكون الكون والف�صاد، وبما  الوقت عينه 

الأفراح والأحزان والم�صائب وغير ذلك مما ل بد من وجوده لتكميل الحياة الإن�صانية، واإن 

ما �صاء اهلل كان وما لم ي�صاأ لم يكن واإذا اأراد �صيئًا اإنما اأمره اأن يقول له كن فيكون، ف�صبحان 

الكون،  هذا  يكون  ل  اأن  في  لالإن�صان  اإرادة  ترجعون.فال  واإليه  �صي ء  كل  ملكوت  بيده  الذي 

وكما كان الكون كانت الحرية، وكانت الم�صيبة وكانت الحياة بكل ما تنطوي عليه، وكذلك 

اإذ اأن ل معنى للحرية في مطاوي العدم،  كان الموت، فاإذا لم يكن الكون لم تكن الحرية، 

اإن معنى اأن نكون موجودين اأن نكون اأحرارًا على جميع اأحوالنا في اأحزاننا واأفراحنا، في 

هزائمنا وانت�صاراتنا، في موتنا وحياتنا، كما قال الإمام الح�صينQللحر في كربالء:» 
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يا حر اأنت حر في الدنيا والآخرة«. فالبكاء على الح�صينQ، هو بحد ذاته طلب للحرية 

وثورة من اأجلها، ولي�س من الحرية في �صي ء اأن ل تكون اإذا تعر�صنا لالمتحان لو هبنا مما هو 

مقدر لنا في ق�صاء اهلل وقدره، اإن اهلل �صبحانه وتعالى اأراد اأن تظهر الأفعال التي بها ي�صبق 

 ،Qالإن�صان الثواب اأو العقاب، فالحر�س على جميع اأحواله كما في قول الإمام الح�صين

واإذا نابته نائبة �صبر لها واإن توالت عليه الم�صائب تك�صره، فحدود الإرادة الإن�صانية اإذن هو 

ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن} الذي نترجمه جدًا وحرية في  ِ َواإِنَّ اأن ل تك�صرها الم�صائب. فقولنا { اإِنَّا هلِلهّ

عالقاتنا وفي التزاماتنا. 

اإرادة  اإن  الإرادة.  معدوم  يكون  اأن  له  يرد  ولم  به،  يقوم  اأن  لالإن�صان  اأريد  ما  كل  وهذا 

الوجود هي في ال�صبر على ما ن�صاب به واأن تعبر ج�صر الوجود احياًء �صواء في حياتنا اأو في 

اإذًا  اإرادة الحرية، فلنبكي  اإياه الإمام الح�صينQفاإذا لم تكن لنا  موتنا، وهذا ما علمنا 

لنعدام اإرادتنا، ولفقدان حريتنا ولموت اإن�صاننا قبل موته، لأن انعدام الإرادة وفقدان الحرية 

وموت الإن�صان حيًا كلها نتائج لإرادة اأن ل نكون اأحرارًا، اأي نتيجة الالاإرادة في حياة الإن�صان، 

نتيجة اأن ن�صبر على م�صائبنا وعلى كل ما يعر�س لنا في حياتنا، وعمومًا: اإن انعدام الإرادة 

ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن}  الذي لو تم تعقله في  ِ َواإِنَّ هو نتيجة لعدم التعقل والفهم لقوله تعالى:{ اإِنَّا هلِلهّ

كربالء وفي غير كربالء لكانت الحياة غير هذه الحياة التي نعي�صها اليوم. اإنه قول يبعث فينا 

اإرادة الحياة وحب ال�صهادة.

اإن اهلل تعالى لم يرد لنا الكون فقط، بل اأراد لنا الحرية والكرامة مع هذا الكون وفي هذا 

اأحرار فيه ومريدون له،  الوجود، وال�صبر على ما يعر�س لنا والقدرة عليه في كل ما نحن 

فاإذا اأردنا اأن ل نكون فقد اأردنا العدم، والمعدوم ل ي�صاب، ومن يرد ذلك فقد عدم العقل 

ول ننتظر منه فعل البكاء الذي هو الحرية وال�صهادة اأو الدعوة اإلى فعلهما. اإن من ل يريد 

الم�صيبة، فهو ياأبى ال�صترجاع واباء ال�صترجاع هو فعل الجهالء الذين لم يفهموا عن اهلل 

ولم يفعلوا عنه، وبما اأن اهلل اأراد لالإن�صان اأن ي�صاب واأن ي�صترجع، واأن يبكي بكاء الخ�صية 

والفعل الإيماني، فمعنى ذلك اأنه يجب على الإن�صان اأن يمتثل لما اأمر به واأن يحقق نف�صه على 

�صوء هذا الأمر، فهو غير مخير فيما اأريد به وله، ول ي�صعه اإل اأن ي�صترجع وي�صبر ويبكي، 
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بهذا المعنى فقط يكون الإن�صان حرًا في جميع اأحواله ويكون بكاوؤه عالمة على وجوده، ولي�س 

عالمة على ذله وانك�صاره، وكما قال الإمامQفي كربالء! هيهات منا الذلة..

اإذن اإحياء مرا�صم عا�صوراء، هو اإحياء لوجودنا، وفعل في م�صتقبلنا، فكربالء من حيث 

الحدث فهي في الما�صي البعيد، ولكن من حيث الروح والزمن الحيوي هي في منتهى التحقق 

على م�صتوى الحيوية في مطلق الزمان، ومن هنا نرى اأن البكاء ل ينبغي اأن يكون بكاًء على 

الحدث، بل ينبغي اأن يكون بكاء الحياة من حيث الفعل في الواقع واللتزام والمبادئ والأهداف 

التي �صالت دماء الإمام الح�صينQو�صحبه واأولده من اأجلها ومن اجل تحققها.

اإن تحقيق عا�صوراء على م�صتوى الح�صور والفعلية يحتاج اإلى مزيد من الت�صحيات بحيث 

Qيتحول كل �صي ء في حياتنا اإلى عا�صوراء مثلما تحول كل �صي ء في حياة الإمام الح�صين

الن�صاء،  و�صلب  العيال  وت�صتت  الم�صاب  لعظيم  الح�صينQل  قلب  بكى  لقد  �صهادة،  اإلى 

واإنما بكى قلبه على اأمة خذلت نف�صها وفازت بالعار وعظيم العقاب...

�صرخة  تدوي  بحيث  ال�صهادة  على  والت�صميم  ال�صبر،  من  بمزيد  عا�صوراء  فلنحيي 

الأحرار في وجه الظالمين، واإذا كان ل بد من البكاء، فليكن هذا البكاء تعبيرًا عن الحرية 

في مواجهة الذل والعبودية ، فكل يوم عا�صوراء وكل ار�س كربالء ، وكما قال الإمام الخميني 

} :»ان كل ما لدينا من عا�صوراء«.

 
(((

 محا�صرة األقيت في محرم 1415هـ في مركز الإمام الخميني الثقافي
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اأبعاد ودللت 
Qمدر�سة الإمام الح�سين

الف�صل الثاين
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الإ�سالح والتغيير واأبعاد الحركة الح�سينية
    

ال�سيـد اإبراهيم اأمين ال�سيد 

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء والمر�صلين �صيدنا ونبينا 

اأبي القا�صم محمد واآله الطيبين الطاهرين.

وال�صالة وال�صالم عليك يا �صيدي ويا مولي يا اأبا عبد اهلل، ال�صالم عليك وعلى جدك 

واأبيك، واأمك واأخيك، وعلى الأئمة المع�صومين من ذريتك وعلى الم�صت�صهدين بين يديك 

.Qورحمة اهلل وبركاته. وعظم اهلل اأجورنا واأجوركم بم�صاب اأبي عبد اهلل الح�صين

الثورة الح�صينية تفي�ض بالمعاني الإلهية

وب�صوق  معها،  جديد  موعد  على  باأنني  واأ�صعر  الح�صينية،  الثورة  ت�صتوقفني  �صنة  كل  في 

ووحاجة عميقة اإلى اأن اأقراأ، واأبحث، واأفهم، واأعي، اأبعاد هذه الثورة المباركة. 

فكرًا  تعطي  درا�صة  كربالء،  ثورة  لدرا�صة  وتعالى(  )�صبحانه  اهلل  يوفقني  �صنة  كل  وفي 

وروؤية متجددتين. فهذه الثورة مهما اأُمعن فيها قراءة وتنقيبًا وبحثًا وتاأماًل، فاإن المجال يبقى 

مفتوحًا لقراءات جديدة، ول�صتخال�س روؤى وعبرًا جديدة. 

لذلك، اأدعوـ  بدايةـ  اإلى تناول الثورة وقراءتها قراءة فكرية، وثقافية، و�صيا�صية، وتاريخية 

دقيقة جدًا، كما اأدعو اإلى قراءة خلفياتها، واأبعادها، وم�صامينها. اإذا ا�صتطعنا اأن ن�صتجمع 

ذلك، واأن نخل�س اإلى نتائج محددة، واأن ل يكون الهدف الأ�صا�صي والنهائي لإقامة المجال�س 

هو الإبداع في و�صائل البكاء فقط، لأن هناك الكثير من الإخوة القّراء )اأ�صاأل اهلل �صبحانه 

وتعالى اأن يوفقهم لخدمة الإ�صالم والم�صلمين( يتقنون فن الإبكاء، وفن و�صائله، فيح�صدون 



ثورة الإمام الح�سينQقراءة في االأبعاد والدالالت 60

له اأ�صعارًا واأدبيات معينة. 

وم�صاهد،  مواقف  و�ُصجلت  اأحداثًا،  ح�صلت  كربالء  ثورة  من  اأ�صهر  اأربعة  اأو  ثالثة  قبل 

وتليت خطب كلها ترى اأن هذه الثورة لي�صت وليدة �صاعتها، بل هي ح�صيلة م�صار تاريخي، 

وت�صل�صل خطير من الأحداث، وحفظت لنا في ن�صو�س محددة: �صيا�صية، عقائدية، وتربوية، 

تعبر عن كامل م�صمون الثورة واأبعادها.

هذه  على  اأو  الأحداث  هذه  على  الأمة  تثقيف  على  حري�صون  القراء  اأن  هنا  المالحظ   

المواقف، فالقارئ تارة يقراأ ن�صًا، وتارة ياأتي ببيت �صعر منظوم اأو بلغة عامية.

من  نوع  فيه  مو�صوع  هذا  كربالء.  في  ح�صل  لما  فعلية  بدراية  تخرج  ل  النا�س  اأن   اإلَّ 

الإ�صتهانة بكربالء والح�صينQ، والإ�صتهانة ب�صيعة الح�صينQ، لذا المطلوب اأن ننتبه 

قلياًل لهذا المو�صوع، واأن نحاول قراءة ودرا�صة واقعة كربالء بدقة.

اإن بع�س من يح�صر المجل�س العا�صورائي يح�صر للح�صول على الأجر والثواب ، لكن على 

البع�س الآخر العتناء بدرا�صة الثورة، لتثقيف المجتمع، ن�صر الوعي والمعرفة باأبعاد الثورة 

الح�صينية.

منطلقات الحديث عن التغيير

اأطرح بع�س الن�صو�س المركزية التي وردت  اأن  بناًء على هذا، �صاأحاول في هذا اللقاء 

على ل�صان الإمام الح�صينQفي كربالء، والتي يفتر�س اأن تحفظ غيبًا لأهميتها:

 يقولQ، قال ر�صول اهللP: »من راأى منكم �صلطانًا جائرًا ُم�صتحاًل لحرم اهلل ناكثًا 

ما  يغير  ولم  والعدوان،  بالإثم  يعمل في عباد اهلل   ،Pر�صول اهلل ل�صنة  لعهد اهلل مخالفًا 

لزموا  القوم قد  واأن هوؤلء  األ  ُمدخله،  اأن يدخله  اأو فعل فكان حقًا على اهلل  قوٍل  عليه من 

طاعة ال�صيطان، وتركوا طاعة الرحمن واأظهروا الف�صاد، وعطلوا الحدود، وا�صتاأثروا بالفي ء، 

واأحلوا حرام اهلل، وحرموا حالل اهلل، واأنا اأحق بهذا الأمر ممن غير«. وفي مورد اآخر، يقول

مع  نف�صي  محمد  بنت  فاطمة  ابن  علي  بن  الح�صين  واأنا  مني،  بالتغيير  اأحق  »ومن   :Q

اأنف�صكم، واأهلي مع اأهليكم واأولدكم، ولكم فيَّ اأ�صوة«.

:Qفي مو�صع ثان يقول الإمام الح�صين 
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»اإني لم اأخرج اأ�صرًا ول بطرًا ول ظالمًا ول مف�صدًا واإنما خرجت لطلب الإ�صالح في اأمة 

جدي ر�صول اهلل، اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق، فاهلل اأولى 

بالحق، ومن رد علّي اأ�صبر حتى يحكم اهلل بيني وبين هوؤلء القوم واهلل خير الحاكمين«.

ل  الباطل  واإلى  به  ُيعمل  ل  الحق  اإلى  ترون  »األ   :Qالإمام يقول  ثالث  مو�صع  وفي 

ُيتناهى عنه«.

الثورة  وفي  كربالء  في  والتغيير  الإ�صالح  عن  للحديث  المدخل  هي  الن�صو�س  هذه   

الح�صينية.

المهمة التاأ�صي�صية للر�صالة المحمدية

مرحلة الر�صولPهي المرحلة الأخيرة في م�صار حركة الأنبياء التي اأعيد فيها التاأ�صي�س 

النهائي للقيم الإلهية، وللمبادئ الفكرية والفل�صفية الإلهية، وللت�صريعات والقوانين الإلهية، 

ولالأخالق الإلهية، التي على اأ�صا�صها ُيفتر�س اأن ُينّظم المجتمع العالمي والمجتمع الب�صري. 

فمرحلة الر�صولPهي مرحلة الر�صالة الأخيرة، والبرنامج الأخير، لبناء المجتمعات، 

ولبناء العالم، فمهمته ـ في البداية ـ كانت مهمة تاأ�صي�صية، يعني الم�صلحة الكبرى والأولى 

والأخيرة في حركة النبوة، في حركة الإن�صان النبي، و في حركة اأتباع واأن�صار النبي، وفي 

حركة اأ�صحابه والموؤمنين معه هي في التاأ�صي�س. مهمتهم الأ�صا�صية، والكبرى مهمة تاأ�صي�صية، 

بمعنى اإيجاد فكرة الحق في المجتمع، اإيجاد فكرة الحق في العقل الجمعي والفردي للمجتمع، 

واإي�صال فكرة الحق اإلى الإن�صان، لكي يحمل المجتمع فكرة الحق التي هي فكرة الإ�صالم. 

في النهاية هي الم�صلحة الأ�صا�صية، لي�س هناك م�صالح �صيا�صية لحركة النبوة اأو حركة 

اأتباع النبوة ت�صكل عائقا اأو تقف اأمام هذا الهدف، لذلك كل الأمور الأخرى يجب اأن تبقى 

جانبًا لم�صلحة نجاح فكرة الحق، وتاأ�صي�س فكرة الحق في الحياة، يعني المطلوب اأن ينه�س 

المجتمع على الحق، واأن ت�صوده روؤية الحق في الحياة، المطلوب اأن يكون في المجتمع اأحكام 

وقوانين هي تعبير عن الحق والعدالة، والمطلوب اأن تنغر�س في الروح العامة، والوعي العام، 

للمجتمع اأخالق وقيم الحق. 

هذه القيم يجب اأن ت�صل اإلى النا�س، واأن تحملها وتعي�صها، واأن ينظموا حياتهم ومجتمعهم 
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على اأ�صا�صها. هذا التوجه الأ�صا�س، �صرعان ما �صي�صطدم مع برنامج الباطل، وفكرة الباطل، 

وقيم الباطل، وت�صريعات الباطل في المجتمع. طبيعي اأن يتم ال�صراع، واأن تح�صل معركة 

كبرى بين فكرة الحق، وجماعة الحق، وفكرة الباطل وجماعته، طبيعي هنا اأن تت�صادم اأفكار 

الحق وقيم الحق والعدالة، واأخالق الحق وت�صريعاته، مع اأفكار الباطل وقيم الباطل اإذا كان 

للباطل قيمًا.

الموؤ�ص�صة الجتماعية بكل مجالتها وتف�صيالتها �صت�صطدم و�صتدخل في معركة مع الحق. 

في البداية يرى الموؤ�ص�س نف�صه �صعيفًا وحيدًا غريبًا في هذا المجتمع وفي هذه الحياة، فهو 

بها، وبعد ذلك  الإيمان  واإلى  اإليها،  النا�س  للنا�س، ويدعو  ويبلغها  الحق  يحمل لوحده فكرة 

يدعو النا�س اإلى تطبيقها. 

هنا الموؤ�ص�س يجب اأن يكون بحجم الحق، ويجب اأن يكون بم�صتوى هذا الحق وبم�صتوى 

تت�صمن  الر�صول محمدPلم  التي خاطبت  الأولى  القراآنية  الر�صالة. لذلك، فالآيات  هذه 

ُر ، ُقْم َفاأَنِذْر}،{ َفا�ْسَتِقْم َكَما  ثِّ َها اْلُمدَّ اأي مداراة اأو مهادنة للباطل وما اأ�صبه ذلك: {َيا اأَيُّ

ْم  بَِّك َواإِن لَّ �ُسوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ َها الرَّ اأُِمْرت} ،{واأعر�ض عن الجاهلين} ،{َيا اأَيُّ

ُمَك}،{َولَ َيْحُزنَك َقْوُلُهْم}، هذه الآيات هي دعوة اإلى  ُ َيْع�سِ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهللهّ

وعلى  الحق،  برنامج  يطرحوا  واأن  الحياة  في  الحق  ومبادئ  معالم  يزرعوا  باأن  الموؤ�ص�صين 

اأ�صا�صه تم تاأ�صي�س وتنظيم المجتمعات، حتى ن�صل اإلى مرحلة من هذا النوع �صيدفع الموؤ�ص�س 

ثمنًا باهظًا جدًا من الغربة، والهجرة، والتعذيب، والح�صار، والتهديد، اإلى اأبعد حدود، كاأن 

ُيرمى بالأحجار، ويو�صع ال�صوك في طريقه، وتخا�س الحروب وتحاك الموؤامرات على اأنواعها 

 ،Pصده. كل هذه ال�صعوبات والتحديات والم�صاكل والعقبات والأخطار واجهها ر�صول اهلل�

كموؤ�ص�س، كاإن�صان يريد اأن يوؤ�ص�س المجتمع على اأ�صا�س الحق، كاإن�صان يريد اأن يطرح برنامجًا 

اإ�صالحيًا وكماليًا للنا�س، فدفع مقابل ذلك ثمنًا كبيرًا من الجهد وال�صهداء والدم والتهجير 

والح�صار والهجرة والعذاب والفقر والجوع، ُدفع ثمن كبير، ولكن من دفعه؟ 

اأف�صلية الموؤ�ص�صين على من �صواهم
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دفعه الموؤ�ص�صون. لذلك، فالفارق في م�صتوى القيمة الإيمانية والجتماعية وال�صيا�صية، 

بين الموؤ�ص�صين وغير الموؤ�ص�صين مطروح في القراآن الكريم، ومطروح على م�صتوى الن�صو�س 

الفتح.  بعد  اآمنوا  الذين  كالموؤمنين  لي�صوا  الفتح  قبل  اآمنوا  الذين  الموؤمنون  الإ�صالمية. 

ينالهم  تاأ�صي�صية، وهذا ف�صل  قيمة  الفتح هي  قبل  وال�صهداء  المجاهدين،  الموؤمنين،  قيمة 

كموؤ�ص�صين ول ينالوه كجماعة عا�صت في مناخ الإ�صالم اأو في مناخ الحق، اأو كجماعة دخلت 

في الإ�صالم حينما انت�صر الإ�صالم، واأ�صبح مناخ الإ�صالم هو المهيمن على الحياة العامة. 

في  وينت�صر  يتقدم  اأن  الإ�صالم  ا�صتطاع  �صنة،   25 خالل  الإلهية  المعجزة  تحققت  لقد 

بناء نموذج للمجتمع ينه�س على اأ�صا�س الإ�صالم والإيمان، وعلى اأ�صا�س قيم الحق، والعدالة، 

والأخالق. وهذا الإعجاز، وهذا الن�صر، تّم ب�صروط معينة وبموا�صفات محددة للموؤ�ص�صين، 

من �صمنها اأنّه ل يمكن اأن تنت�صر فكرة تاأ�صي�صية اإذا لم يكن الموؤ�ص�س يمثل اأعلى واأرقى واأبهى 

واأكمل من  اأف�صل  اإن�صان  المجتمع  اأن يكون في  تاأ�صي�صها، ل يمكن  التي يريد  للفكرة  �صورة 

الموؤ�ص�س لفكرة الحق، اأو  اأن يكون في المجتمع اإن�صان يحمل الحق اأكثر منه، اإن�صان ي�صبر، 

ويتحمل م�صقات التاأ�صي�س اأكثر منه. المطلوب من الموؤ�ص�س اأن يكون في اأرقى واأبهى �صورة 

واأعلى م�صتوى واأبعد مدى لم�صداقية وحقانية و�صدقية الفكرة فيه، هذا �صرط الموؤ�ص�صين، 

وهذا معني الع�صمة، وهذا معنى القدوة، وهذا معنى الأ�صوة. 

ـ  وتعالى  �صبحانه  ـ  اهلل  يختر  لم  لذلك  الم�صتوى،  بهذا  يكونوا  اأن  يجب  فالموؤ�ص�صون 

لر�صالته، ولتاأ�صي�س ر�صالته في الحياة �صوى نموذج  الأنبياء، والر�صل، والموؤمنين ال�صالحين 

اأخرى،  بكلمة  اإن�صان.  اإليها  ي�صل  اأن  يمكن  تطبيق  ن�صبة  اأعلى  يمثل  نموذجًا  وال�صادقين، 

الموؤ�ص�س يجب اأن يمثل اأعلى مدى يمكن اأن ت�صل اإليه ر�صالة في �صورة الب�صر، فالفكرة يجب 

اأن تتجلى في اأعلى �صورها في �صخ�صية الموؤ�ص�صين. هذا �صرط.

 ال�صيء الآخر، الذي اأحب اأن اأقوله هنا اأي�صًا، اأن انت�صار الإ�صالم خا�صع ل�صروط ولظروف 

من  نتمكن  ال�صريفة  والأحاديث  القراآنية  الآيات  في  كثيرًا  دققنا  اإذا  ولإمكانيات،  ولو�صائل 

الإم�صاك بهذه ال�صروط، لكن هذا اأمر �صعب، لأنه يتطلب درا�صة دقيقة، و�صاملة، ووا�صعة، 

تتطلب وقتًا وافرًا.

�صروط النت�صار
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التكليف  م�صتوى  على  وظروفه  النت�صار  �صروط  الموؤ�ص�صون  يهياأ  اأن  يجب  مبدئيًا  ولكن 

والم�صوؤولية. نعم، هناك �صروط لها عالقة بالإن�صان وبالمكلفين، والن�صر هو عملية ا�صتجماع لكل 

ال�صروط، ولكل الظروف، وعملية تنظيم لهذه ال�صروط، وا�صتثمار لهذه الظروف المتعلقة بحركة 

الإن�صان، والمتعلقة بحركة العدو، والمتعلقة بالظروف الزمانية والمكانية والنف�صية للب�صر. 

فاإذا لم يكن بمقدور �صخ�س واحد اأن يعي ويدرك النتائج، واإذا لم يكن بمقدوره اأن يعرف 

اأنه اإذا قام بهذا العمل �صيحقق نتائج محددة، فان هذا العمل �صيقوم به، اآخرون �صواء، بعد 

�صنتين، اأو ثالث �صنوات، اأو خم�صين �صنة، يله وحتى بعد مئة �صنة. 

ال�صامل  اأبعاد عمله  اأو  اأبعاد م�صوؤوليته،  اأو  اأدائه،  اأبعاد  اأن يدرك  الإن�صان لي�س بمقدوره 

والكامل، لو فر�صنا اأنه ي�صتطيع اإدراك اأبعاد عمله، فاإنه لن ي�صتطيع اإدراك اأبعاد عمل الآخرين، 

اأن  ي�صتطيع  ولن  العدو،  اإدراك ظروف  ي�صتطيع  ولن  العدو،  اأبعاد عمل  اإدراك  ي�صتطيع  ولن 

يحدد اإمكانيات العدو، ولن ي�صتطيع اأن يحدد اأي�صًا ظروف العدو بالكامل، فالإن�صان عاجز 

بذاته عن جمع كل �صروط الن�صر وظروفه، فهذه العملية لي�صت اإن�صانية، واإنما عملية اإلهية، 

ال�صروط والظروف ويتحقق الن�صر {َوَما  ُت�صتجمع  الإلهية، وفي �صوئها  للنوامي�س  خا�صعة 

ُر  ٌة}، {اإَِذا َجاء َن�سْ ُ ِبَبْدٍر َواأَنُتْم اأَِذلَّ َ َرَمى}، {َوَلَقْد َن�َسَرُكُم اهللهّ َرَمْيَت اإِْذ َرَمْيَت َوَلـِكنَّ اهللهّ

ِ اأَْفَواًجا}.  ِ َواْلَفْتُح ، َوَراأَْيَت النَّا�َض َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اهللَّ اهللَّ

قام  م�صوؤوليته،  اأدى  دوره،   الر�صولPاأدى   ،Pبالر�صول عالقة  له  لي�س  المو�صوع 

بتكليفه، حقق ال�صرط الذي يتعلق به من �صروط الن�صر، لكن هناك �صروط وظروف اأخرى، 

ليتحقق الن�صر. مرتبطة بالإرادة الإلهية، الآية القراآنية تقول:{َفَثبُِّتواْ الَِّذيَن اآَمُنواْ �َساأُْلِقي 

واأمر  الموؤمنين،  تثبت  بالر�صولPاأن  يتعلق  اأمر  يوجد   ْعَب}  الرَّ َكَفُرواْ  الَِّذيَن  ُقُلوِب  ِفي 

ْعَب}. فاإذًا الن�صر يخ�صع ل�صروط  يتعلق في اهلل تعالى :{ �َساأُْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُرواْ الرَّ

اإن�صانية، ويخ�صع لو�صائل ب�صرية، يخ�صع لمعطيات ب�صرية، ويخ�صع لإمكانيات ب�صرية، لكن 

اأ�صا�صه  على  اإلهية  لنوامي�س  ويخ�صع  اإلهية  ولو�صائل  اإلهية  لمعطيات  يخ�صع  اأي�صًا  الن�صر 

ُت�صتجمع ال�صروط والو�صائل والمكانيات وُت�صتجمع �صروط الن�صر ليتحقق باإذن اهلل.

 ح�صل هذا الن�صر الإلهي في مدى 25 �صنة وتغير المجتمع، وتاأ�ص�س على اأ�صا�س الإ�صالم 
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لدرجة اأ�صبح قادرًا لأن يج�صد المجتمع، القدوة، والنموذج، والأ�صوة، للب�صرية جمعاء بكل ما 

تحتاجه الب�صرية في مرحلة التاأ�صي�س.

الر�صول ومهمة تحويل الإ�صالم اإلى مرجعّية عالمّية

ما يحتاجه الإ�صالم في مرحلة التاأ�صي�س، ما تحتاجه الب�صرية كاأ�صا�س كقواعد، كمنهجية، 

تحتاجه  ما  حياة،  وم�صار  كمنهج  الب�صرية  تحتاجه  ما  وقيم،  كاأخالق  كقوانين،  كت�صريع، 

اأن يلتف حولها المظلومون والفقراء  الب�صرية كموازين وقواعد ومرجعية في الحياة، يمكن 

والمحرومون والم�صت�صعفون في العالم الذين يبحثون عن الحرية، والعدالة والكرامة، والحق، 

ما يحتاجه هوؤلء جميعًا من الإ�صالم قد حققه ر�صول اهللPخالل 25 �صنة، وا�صتطاع اأن 

يحول المجتمع بالإ�صالم اإلى مرجعية عالمية، والمجتمع الإ�صالمي ا�صتطاع اأن يمثل موازين، 

وقواعد، وم�صار، ومنهجية، كما و�صف الر�صولPاأمير الموؤمنينQبـ »يع�صوب الدين«، 

الفارق الذي يفرق بين الحق والباطل، بعد الإ�صالم يعني بعد ال25 �صنة، اإذا كان اأحد في 

الجزيرة  �صبه  في  القراآن  �صوت  فكان  العزة،  مبادئ  عن  يبحث  مظلومًا  العربي  المجتمع 

م�صعل  يحمل  من  اإلى  يحتاجون  فقراء  مقهورين،  مظلومين  هناك  كان  اإذا  يكفيه،  العربية 

حرية والعدالة، كان �صوت القراآن في �صبه الجزيرة العربية كاٍف، فما تحتاجه  الأمة، وما 

يحتاجه العالم، وما تحتاجه الب�صرية في مرحلة التاأ�صي�س ح�صل. 

اكتمال  �صكل  �صنة،   25 مدى  في  الإ�صالم  اهللPفي  ر�صول  بناه  ما  الإ�صالم،  بناه  ما 

الر�صالة الأخيرة والنهائية للب�صر.

الإمامة ومرحلة تعميم الإ�صالم

 ماذا يبقى؟ يبقى مرحلة اأخرى هي مرحلة تعميم الإ�صالم، مرحلة تعميم الحق وتعميم 

البرنامج، بحيث يحمله العالم، بحيث يوؤمن به العالم، بحيث يطبقه العالم، بحيث يحيى به 

العالم، فيقترب العالم من الإ�صالم وتقترب الب�صرية من تطبيق الإ�صالم. هذه مهمة تعميم 

ولي�صت مهمة تاأ�صي�س. وهذه هي وظيفة الإمامة، فالأئمة الإثنا ع�صرQهم �صمانة الإ�صالم 

في تعميم هذا النجاز الإعجازي للب�صرية. ذلك اأن �صدق الفكرة واأحقيتها و�صموها ل يكفي 

لإطالقها وانت�صارها في العالم. ل يكفي اأن يكون الإ�صالم هو عين الحق لينت�صر في العالم، 
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الحق ل ينت�صر من تلقاء نف�صه، الحق عامل م�صاعد، عامل مزخم، لكن لينت�صر الحق يجب اأن 

يتحرك الإن�صان بالإ�صالم ولالإ�صالم. اإن مجرد نزول الإ�صالم ل يكفي مطلقًا ليوؤمن النا�س 

به، اإن مجرد نزول القراآن ل يعني اأبدًا اأن النا�س �صيوؤمنون به من فورهم. وكما مرَّ نعرف من 

خالل �صيرة الر�صولPكم عانى وواجه من م�صاكل كبرى، وعذابات كبرى، ليوؤمن النا�س 

بهذا القراآن الإلهي. 

الأمر الآخر، اأن الإ�صالم اإذا كان حقًا ـ وهو حق ـ هذا ل يعني اأن النا�س �صتطبقه بنف�س 

الم�صتوى، يوجد نا�س �صيطبقونه بدرجة عالية،  واآخرون �صيطبقونه بدرجة و�صط اأو بدرجة 

اأولية وبدائية. �صنرى اأخطاء في تطبيق الإ�صالم، ممكن اأن نرى �صيقًا، ممكن اأن نرى اإنحرافًا 

عن تطبيق الإ�صالم، ممكن اأن نرى موؤامرات على الإ�صالم، حروبًا على الإ�صالم، ممكن اأن 

اأن نرى ا�صتغالًل لتطبيق  اأن نرى �صوًء في التطبيق، ممكن  نرى �صعفًا في التطبيق، ممكن 

الإ�صالم وتطبيق قوانينه، هذه كلها اأمور يمكن اأن نراها. 

لذلك، فاإن فكرة التعميم مطلوبة حتى تت�صع دائرة الموؤمنين بالإ�صالم، ودائرة الملتزمين 

بالإ�صالم. هذا المو�صوع، اأي فكرة التعميم، وم�صوؤولية التعميم، منطلقة من طبيعة الأمور،  

وطبيعة الأمور تفتر�س اأن يح�صل اإنحرافًا، طبيعة الأمور تفتر�س اأن يح�صل �صيق في دائرة 

هذا  كل  اأمر طبيعي،  وهو  ممكن،  هذا  كل  �صغيرة  اأو  كبيرة،  اأخطاء  تح�صل  واأن  التطبيق، 

فر�صيات واردة على م�صتوى الحتمالت، وهي فر�صيات واقعّية واردة جدًا. 

اإعادة العتبار للمرجعية الإ�صالمية

اأن  العربية �صيعني  انت�صر الإ�صالم في �صبه الجزيرة  اإذا  اأنه  اآخر، من يقول  على �صعيد 

اأعداءنا انتهوا، واأن ال�صراع �صيتوقف، ل، ال�صراع �صيبقى م�صتمرًا، لكن ل يوجد خوف ما دام 

الم�صار العام في المجتمع �صحيحًا، ما دامت القواعد الأ�صا�صية في المجتمع �صحيحة، ما دام 

المنهج العام في المجتمع �صحيحًا، ما دامت الموازين العامة في المجتمع �صحيحة، ما دام 

الت�صريع العام في المجتمع �صحيحًا، ما دامت القيم العامة في المجتمع قيمًا �صحيحة. 

اأما اإذا وجد انحراف في مكان ما فهذا يحتاج اإلى تثقيف، وتوعية، وح�صور، وجاهزية، 

وتعليم، وتطبيق قانون، وما اأ�صبه ذلك. وهذا بحد ذاته يبقى طبيعيًا ومحموًل، لكن اأن ن�صل 
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اإلى مرحلة تنمو وت�صتد حركة الباطل، وحركة الظلم في المجتمع، وي�صود معها برنامج الباطل، 

واأ�صخا�س الباطل، وفكرة الباطل، وقيم الباطل، وت�صريعات الباطل، ومنهج الباطل، بحيث 

يتقدم في المجتمع خطوة تلو الخطوة، ويحتل موقعًا اأثر موقع، لتتراجع مواقع الحق اأمامه 

القواعد  وي�صبح هو  المجتمع،  في  الحاكم  العام  الم�صار  ي�صبح هو  بعد موقع، حتى  موقعًا 

وتهيمن  المجتمع،  في  ال�صائد  العام  الفكر  هو  وي�صبح  اإليها،  المجتمع  يحتكم  التي  العامة 

بالتالي فيه قيم الباطل، بكالم اآخر، عندما تنح�صر فكرة الحق عن الحياة كفكرة تاأ�صي�صية 

الباطل،  اأمام  وتتراجع  تنح�صر  والإن�صان، عندما  المجتمع  و�صع  بناء  في  وتاأثير  فعالية  لها 

�صنكون حينئٍذ في مواجهة مرحلة جديدة، وبالتالي مهمة جديدة. عندها �صتتحول المهمة من 

مهمة تعميم الإ�صالم اإلى مهمة اإعادة العتبار لالإ�صالم من جديد كفكرة تاأ�صي�صية. 

Qكان ُمفتر�س بعد نجاح الإ�صالم، وبعد انت�صار الإ�صالم، اأن يتحمل الأئمة الأطهار

والم�صلمون م�صوؤولية تعميم الإ�صالم للعالم، لكن نحن و�صلنا اإلى مرحلة من تطور ال�صراع 

انح�صرت  الحق  وفكرة  الحق،  وتراجع  الباطل  تقدم  اإلى مرحلٍة  والباطل، و�صلنا  الحق  بين 

بالخوف  بالطمع  بالإرهاب  بالقوة،  الآن  ويقبل  يخدع  بداأ  والمجتمع  والحياة،  المجتمع  عن 

يقبل  اأخذ  وغيرها  الأ�صباب  هذه  من  �صبب  لأي  البقاء،  بحب  الحياة  بحب  بالم�صالح، 

وي�صت�صلم للباطل الذي انهزم مع محمد ابن عبد اهللP، اأخذ يقبل بانح�صار الحق واأهله 

عن المجتمع، عن الحياة، عن الفعالية، عن التاأثير، عن ال�صلطة، عن الحكم، وعن اأي موقع 

من مواقع التاأثير في المجتمع.

 اإذا اأردت اأن اأراقب ال�صراع في كربالء، والمعركة اإلى اأين و�صلت، لوجدنا اأنها و�صلت اإلى 

نقطة هي اأن الباطل ا�صتطاع اأن ينت�صر واأن يجعل الحق منح�صرًا مهزومَاً �صعيفًا، واأ�صبحت 

دائرة الموؤمنين �صيقة، تكاد تكون غير موجودة اإل في حدود 73 فردًا. من كل هذا المجتمع 

الفئة التي بقيت، والتي جاءت مع  الإمام الح�صينQاإلى كربالء ل تتجاوز ب�صعة ع�صرات، 

اإذن اأين ذهب بقية المجتمع الإ�صالمي، واإلى اأي حد ذهب هذا المجتمع؟

 لقد ذهب اإلى حد اأن اأر�صل اأهل الكوفة الكتب اإلى الإمام الح�صينQاأن اأقدم اإلينا يا 

بن ر�صول اهللP، فبعث م�صلم ابن عقيل وقتلوه، وح�صل ما ح�صل، والذين قتلوه في كربالء 
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اأهل الكوفة الذين كانوا  يحملون �صيف الح�صينQ، ففي كربالء حملوا �صيف يزيد  هم 

وقتلوا به الح�صين بن عليQ، هذا المجتمع اإنح�صرت فيه فكرة الحق، قيم الحق، اأخالق 

التاأثير  مواقع  عن  انح�صرت  الإ�صالم  وقيم  مبادئ  كل  الإ�صالم.  وقوانين  ت�صريعات  الحق، 

والفعالية، وهذا لي�س �صببه، مرتبط بكربالء، واإنما مرتبط بالأخطاء، والنحرافات، و�صوء 

اأو كبيرًا  ارتكب بعد ر�صول اهللPو�صكل  التطبيق والم�صالح، كل خطاأ مهما كان �صغيرًا 

اإ�صهامًا جزئيًا اأو كبيرًا في انت�صار وتقدم الباطل، �صكل م�صاهمة جزئية اأو كبيرة في انح�صار 

»األ   :Qالح�صين الإمام  يقول  ابن معاوية، هنا  يزيد  اإلى حكم  و�صلنا  الحق، حتى  فكرة 

ترون اإلى الحق ل يعمل به.... « انظروا الفرق، الفرق اأن ر�صول اهللPبنى اإ�صالمًا بحجم 

ِ اأَْفَواًجا} يوجد فرق  ِ َواْلَفْتُح ، َوَراأَْيَت النَّا�َض َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اهللَّ ُر اهللَّ العالم »{اإَِذا َجاء َن�سْ

بعيد جدًا بين �صورة »اإذا راأيت النا�س يدخلون في دين اهلل اأفواجًا«، و�صورة »األ ترون اإلى 

الحق ل ُيعمل به واإلى الباطل ل يتناهى عنه«، الحق ل يعمل به يعني انح�صر، الباطل ل ُيتناهي 

اإلى  المجتمع  و�صل  فاإذن  بالباطل،  الرتباط  تمنعه من  اأي حواجز  عنده  اأحد  ل  يعني  عنه 

مرحلة اأن الحق انح�صر عن التاأثير والفعالية واأخذ مكانه الباطل في التاأثير والفعالية، هذا 

الأمر قال عنه الإمام الح�صينQ: »اإنما خرجت لطلب الإ�صالح في اأمة جدي...« الإ�صالح 

فيها، م�صكلتها في داخلها، م�صكلتها في اإرادتها، في �صخ�صيتها، في ذهنها، في فكرها، في 

ثقافتها، في اإيمانها، في بنيانها الداخلي، في عواطفها وم�صاعرها، في اأخالقها. 

الم�صكلة هنا، »األ ترون اإلى الحق ل ُيعمل به« في هذه المرحلة، ما هي م�صوؤولية الإمام 

الح�صينQ؟ م�صوؤوليته هي في اإعادة العتبار اإلى الإ�صالم، في اإعادة العتبار اإلى القيم   

الثقافة  اإلى  العتبار  اإعادة  في  الإ�صالمية،  الأخالق  اإلى  العتبار  اإعادة  في  الإ�صالمية، 

والإيمان، بعد اإعادة العتبار لمرجعية الإ�صالم في المجتمع.

 اأنا اعتبر اأن اأهم نقطة هي هذه، اأي  اإعادة العتبار لمرجعية الإ�صالم في المجتمع، اإعادة 

تغييرية  كفكرة  الإ�صالم  على  المجتمع  اعتماد  اإعادة  المجتمع،  في  الإ�صالم  لدور  العتبار 

كفكرة اإ�صالحية، كمرجع تغييري ومرجع اإ�صالحي. 

ت�صحيات كربالء تفوق ت�صحيات الأنبياء
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كبرنامج،  كم�صروع،  اإن�صانية.  ح�صارية  اإلهية  قيمة  تحمل  الأمة  ظّهر  الذي  هو  الإ�صالم 

كمنهج لالإ�صالح والتغيير، والبناء للمجتمع، لم تكن م�صوؤولية الإمام الح�صينQمواجهة 

اإعادة  مهمته  كانت  واإنما  الإ�صالم،  تطبيق  دائرة  �صيق  مواجهة  اأو  والنحرافات،  الأخطار 

الأنبياء، هذه  مهمة  لأن هذه هي  نبوية،  مهمة  مهمته هي  اأن  يعني  وهذا  الإ�صالم،  تاأ�صي�س 

ا�صتمر وتجدد  بداأ بمحمد بن عبد اهللPولكنه  الإ�صالم  اأن  الأولياء، ولذا قيل  هي مهمة 

.Qبالح�صين بن علي

تاأ�صي�س ر�صالة اهلل في  اأجل  الأنبياء من  وا�صتجمع كل عذابات  اأ�صتح�صر  اأن  اأردت  اإذا   

الأر�س، ثم ا�صتح�صر وا�صتجمع كل عذابات الح�صينQفي كربالء، كل عطاءات الح�صين

Qفي كربالء، النتيجة �صتكون مما ثلة، بل ما حدث في كربالء يقومها اإن كل هذا العطاء 

الكربالئي، هذا الم�صتوى من ال�صت�صهاد، هل هو فقط لمواجهة ق�صّية النحراف في المجتمع، 

هل هو فقط لمواجهة اأخطاء فيه، هل هذا كله ي�صتلزم هذا القدر والم�صتوى من الت�صحيات 

يوجد  ت�صحيات،  يوجد  عطاء،  يوجد  عذاب،  يوجد  ذلك.  اأرى  ل  اأن  الأمور،  ت�صتقيم  حتى 

الأولياء  وت�صحيات  ت�صحياتهم  الأنبياء،  عذابات  يفوق  كربالء  في  فريد  نوع  من  ا�صت�صهاد 

الإ�صالم  وهذا  الكبرى،  الإلهية  النعمة  وهذه  الإلهية،  الر�صالة  هذه  اأن  يعني  هذا  والر�صل، 

الإلهية،  القيم  الإلهية هذه  الدعوة  الكبير، هذه  الح�صاري  الإن�صاني  البرنامج  الكبير، هذا 

هذه المبادئ الإلهية، هذه القوانين والت�صريعات الإلهية، لول موقف الإمام الح�صينQفي 

كربالء لنتهت.

الح�صين هو النموذج الأق�صى للثوار

Pالر�صول اأعطى  و  الهداية،  من  تحتاجه  ما  ال�صال  الر�صولPللعالم  اأعطى  اإذًن   

لالأمة الجاهلة ما تحتاجه من علم ومعرفة، و اأعطى للمظلومين ما يحتاجونه من عدالة، فاإن 

الإمام الح�صينQاأعطى لكل الثوار في العالم ما يحتاجونه من حرية، وما يحتاجونه من 

كرامة، ومن عزة للب�صرية كلها. ل نحتاج بعد الح�صينQلأي رجل يحمل م�صعل حرية، ول 

يحتاج اأي ثائر في العالم، واأي مظلوم ومقهور وم�صطهد بعد الإمام الح�صينQاإلى من 

الإمامQوموقفه وت�صحياتة  ثورة  العزة.  اأو  الثورة  اأو  الحرية  اأو م�صعاًل في  يعطيه در�صًا 
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الإمام  ا�صت�صهاد  اأن  اأعتقد  لذلك  التاريخ،  مدى  على  الأحرار  لكل  مدر�صة  تكون  لأن  كافية 

اأكثر  اإلى  الإ�صالم  ال�صاعة، ل تحتاج ر�صالة  اأن تقوم  اإلى  الح�صينQيح�صل مرة واحدة 

ن، وت�صتمر  من الح�صين بن عليQ، ل تحتاج ر�صالة الإ�صالم حتى تنت�صر وُتحمى وُتح�صّ

 ،Qاأكثر من الح�صين بن علي اإلى  اأن تقوم ال�صاعة،  اإلى  اإلى العالم  وتبقى، وحتى ت�صل 

فما تحتاجه قد حققه الح�صين بن عليQفي كربالء، ما يحتاجه الإ�صالم كله اإلى اأن تقوم 

ال�صاعة قد حققه الإمام الح�صينQفي كربالء، وما تحتاجه الب�صرية بالمعنى الع�صكري 

للكلمة اإلى اأن تقوم ال�صاعة قد حققه الح�صين بن عليQفي كربالء، لذلك الأئمة بعده 

لم ي�صت�صهدوا، لأن الإ�صالم ل يحتاج اإلى ا�صت�صهادهم، لأن هذا ال�صت�صهاد قد حقق نتائجه، 

واأهدافه، ومفاعيله اإلى يوم القيامة. 

الإمام  بعد  تاأ�صي�س،  فكرة  اأمام  ولي�س  تعميم  م�صوؤولية  اأمام  الح�صينQنحن  فبعد 

الطريق فكاأننا معه  نوؤ�ص�س  اأن  الطريق، ل  نبداأ  اأن  الطريق ل  اأن نكمل  الح�صينQعلينا 

.Pولجميع الأنبياء والر�صلPاأمام انبعاث جديد لمحمد بن عبد اهلل

الم�صاألة الأخرى التي ا�صتوقفتني وكنت اأفكر بها ووجدتها عندما قراأت هذا الن�س، بعد 

ابن فاطمة بنت ر�صول  الح�صين بن علي  »واأن  يقول:  �صلطانًا جائرًا...«  راأى  يقول: »من  اأن 

اهلل نف�صي مع اأنف�صكم واأهلي مع اأهليكم واأولدكم ولكم فّي اأ�صوة...« وقال اأي�صا: »ومن اأحق 

بالتغيير مني« حينما و�صل الباطل اإلى هذا الم�صتوى، قولوا لي اإلى اأين �صترجع النا�س، اإلى 

من �صترجع النا�س، ممن تنتظر النا�س التغيير.

الداخلي،  بنيانهم  قرارهم،  عزيمتهم،  واإرادتهم،  اأملهم  فقدوا  الذين  المهزومون   

و�صخ�صيتهم الداخلية، اإلى من يعودون،  اإلى من يرجعون،  من المطلوب منه في مرحلة من 

هذا النوع م�صوؤولية التغيير والإ�صالح، الذين يتحملون م�صوؤولية التغيير والإ�صالح في مرحلة 

من هذا النوع هم كبار الأمة وعظماءها واأولياءها، هم �صالحو الأمة، ر�صل الأمة واأئمتها، 

هوؤلء هم الذين يتحملون الم�صوؤولية في مرحلة التاأ�صي�س. 

اإلى القيام بهذه  اأن ي�صبقهم  اأحد  الموؤ�ص�صون ل ينتظرون من غيرهم، ول ينتظرون من 

الم�صوؤولية، كل من يفتر�س نف�صه في موقع الم�صوؤولية التاأ�صي�صية في م�صار التغيير والإ�صالح 
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عليه اأن يبادر اأوًل ول ينتظر اأحدًا غيره للقيام بم�صوؤولية من هذا النوع. 

Pهذا �صرط اأ�صا�صي من �صروط تحمل الم�صوؤولية، هذه م�صائل اأ�صا�صية لذلك، الر�صول

في عملية التاأ�صي�س والتغيير لم ي�صاأل عن �صيء، عن نف�صه، عن غيره. �صاأذكر لكم فكرة موجودة 

في القراآن الكريم، لأن الر�صول كان يغير مجتمع وهو الذي �صيتحمل الم�صوؤولية، كانت ت�صود 

المجتمع فكرة التبني، يعني اأن يربي احدهم ولدًا لي�س له وي�صبح ابنه، كان عند الر�صول مولى 

اأي خادم ا�صمه زيد وكان متزوجًا، زيد كان بمثابة الولد والبن لر�صول اهللP،  ياأتي الر�صول

اأيها النا�س، الولد ال�صرعي لي�س هو الولد بالتبني، يعطيهم ن�صًا معينًا،  Pويقول لهم، يا 

وقاعدة معينة، يقول لهم اأن الولد بالتبني لي�س ولدًا �صرعيًا، وتنتهي الم�صاألة، هذا الكالم ل 

يكلفه �صيئًا، ولكن الر�صول لم يفعل هذا فقط، واإنما اأمر زيدًا باأن يطلق زوجته، وبعد ذلك 

تزوجها، من الذي يقدر اأن يتحمل، هذا الر�صول �صاحب الموقع ال�صيا�صي الجتماعي والديني 

والإلهي، هل في الحياة من هو اأعلى من موقع الر�صولPاأعلى من موقع النبي. وعندما يتخذ 

قرارًا من هذا النوع �صيدفع ثمنه.ل يوجد م�صكلة، ما دام  هو يتحمل م�صوؤولية التاأ�صي�س، هو 

�صيدفع ثمن هذا التاأ�صي�س. اأو ما ي�صمى بمرحلة و�صع ال�صنن.

الموؤ�ص�صون ل ينتظرون ح�صادهم

النقطة الثانية، اإن الموؤ�ص�صين ل ياأكلون من ثمن التغيير، هذه قاعدة، بل اإن الموؤ�ص�صين 

يدفعون ثمن التاأ�صي�س من ح�صابهم هم اأوًل قبل اأن يدفع الآخرون ثمن التاأ�صي�س اأو التعميم.

اأنف�صكم واأهلي   في البداية الموؤ�ص�صون يدفعون ثمن التاأ�صي�س من ح�صابهم، »نف�صي مع 

مع اأهليكم ولكم فّي اأ�صوة«، لذلك الإمام الح�صينQفي كربالء كان هو الثمن، الثمن اأن 

ُيذبح الإمام الح�صينQالثمن اأن ُيحمل راأ�صه على الرمح، الثمن اأن ُيقتل ويذبح ر�صيعه، 

الثمن اأن ُيذبح اأولده واأخوته واأولد اأخوته، الثمن اأن ُت�صبى ن�صاوؤه، كل هذا ثمن ماذا؟ اإنه 

الح�صينQمن  الإمام  ثمن دفعه  لالإ�صالم وهو  العتبار  واإعادة  والتغيير،  التاأ�صي�س  ثمن 

Qح�صابه ولي�س من ح�صاب الآخرين. هذا الثمن الذي ُدفع هو الذي حول الإمام الح�صين

اإلى قدوة واأ�صوة، اإلى راية، ونموذج في التاريخ كله. 

اإذا اأردت اأن اأطبق هذا المو�صوع تطبيقًا منهجيًا، واإذا اأردت اأن اأتكلم باخت�صار �صديد 
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عن المقاومة الإ�صالمية في ظروف من هذا النوع، مثلما نرى الآن يوجد لغة ُتحكى في كل 

مكان اأن المقاومة ت�صت�صهد وغير المقاومة ياأكل ثمن هذا ال�صت�صهاد، نحن نقاوم في الجنوب 

وغيرنا ياأكل الثمار، هذه لغة ُتقال، موجود مناخ كالم من هذا النوع، اأحب هنا فقط اأن اأقول 

في  هي  الح�صيني،  الم�صار  وفي  الكربالئي  الم�صار  في  هي  الآن  المقاومة  اأن  الكالم،  هذا 

مرحلة التاأ�صي�س.

 واإذا كانت في مرحلة التاأ�صي�س فهي التي ل تنتظر اأحدًا اأن يبادر اإلى حمل الم�صوؤولية، 

وثانيًا المقاومة في مرحلة التاأ�صي�س يعني اأنها تدفع ثمن التغيير من ح�صابها ولي�س من ح�صاب 

الآخرين، هذا ل يعني اأن المقاومة يجب اأن ل تاأكل من ح�صابها اأو من ثمن انت�صارها، بل 

اإن المقاومة �صتاأكل اإن �صاء اهلل من ثمن النت�صار كجزء من النت�صار ولي�س على ح�صاب 

النت�صار  لح�صاب  انت�صارهم  ثمن  المقاومون  ياأكل  الذي  والوقت  الزمن  �صياأتي  النت�صار، 

ولي�س على ح�صاب النت�صار،  اأ�صاأل اهلل �صبحانه وتعالى لكم ولنا دوام العزة والن�صر، ودوام 

.Qالأجر والثواب بم�صابنا باأبي عبد اهلل الح�صين

 والحمد هلل رب العالمين، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 
(((

 محا�صرة األقيت في محرم 1416هـ 31/اأيار 1995 في مركز الإمام الخميني الثقافي –بيروت
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ثورة الإمام الح�سينQوتيار التغيير في الأمة

ال�سيد ها�سم �سفي الدين

 ل يمكن النظر اإلى ثورة كربالء اأنها حدث تاريخي كغيره من الوقائع التي �صجلها التاريخ 

اأو المحطة التي  والتي نتجت عن ت�صافر ظروف �صيا�صية وفكرية لتعبر عن موقف اللحظة 

ال�صابقة  وال�صعوب  الأمم  تجارب  كل  ت�صهده  لم  الذي  الفريد  الأ�صلوب  بهذا  تغييرا  اقت�صت 

كربالء  ق�صية  �صتخرج  النظرة  هذه  اأن  ذلك  وخ�صو�صياته  عنا�صره  بكل  يتكرر  لن  والذي 

عن كونها منهجا كامال واأ�صوة �صالحة لالقتداء بها واإتباعها في كل وقت ولعل الإ�صارة اإلى 

يوم  كل   :Qال�صادق الإمام  عن  المروي  الحديث  في  وتامة  وا�صحة  كانت  المعنى  هذا 

الرفيع  والمقام  العالي  الم�صتوى  عن  عبرت  العبارة  هذه  فان  كربالء،  اأر�س  وكل  عا�صوراء 

والقيمة الر�صالية والإن�صانية لهذه الواقعة والتي �صمت في م�صامينها ومعانيها بالدور الذي 

وتثبيت  المنهج  تكري�س  لوظيفة  تهياأ  مع�صوم  كاإمام  موقعه  ال�صهداءQمن  �صيد  ج�صده 

الم�صمار  يلفت في هذا  ما  وان  وت�صحياتها،  تجلياتها  اأق�صى  التغييرية في  الثورات  دعائم 

الأحاديث التي وردت عن ر�صول اهللPوالتي �صبقت الحدث والتي اأثبتها ال�صنة وال�صيعة على 

حد �صواء فاإنها جاءت في �صياق التاأكيد على علو الدرجة ورفعة الموقف ورقيه اإلى م�صتوى 

كل تطلعات الر�صالة الإ�صالمية واحتياجاتها الب�صرية وهذا بالتحديد ما يدعونا اإلى تحليل 

الواقعة والوقوف عند مداليلها لقراءة ور�صم خريطة النهج التغييري في ثورة كربالء وهذا 

ما يدفعنا للتطرق اإلى الجهات التالية:

الجهة الأولى: تحديد الأهداف

من مقومات اأية ثورة وجود اأهداف محددة كي ل تكون مجرد انتفا�صة انفجرت في مرحلة 
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ناتج عن  الثورة هي فعل  وبالتالي فان  الحاكمة  ال�صلطة  اللذين تفر�صهما  وال�صغط  ال�صيق 

والغاية  محددة،  غاية  اإلى  الو�صول  اأجل  من  وموقف  بحركة  مت�صل  وق�صد  ووعي  تخطيط 

هي الطموح والقناعة لدى الثائرين الذين يلتفون حول قائدهم وهو يحمل تطلعاتهم ويتقدم 

المنطلقات  اأن  كما  اأهدافها  بح�صب  الثورات  وتختلف  المبتغى،  اإلى  الجميع  لي�صل  اأمامهم 

مرتبطة ب�صكل وثيق بالأهداف اإل اأن جميع الثورات تلتقي حول مفهوم التغيير الالزم عادة 

الثورة  لها وكل ثورة ت�صبغ بلون التطلعات والروؤى فما كان منها عقائديًا يطلق عليها ا�صم 

الفكرية التي تريد تغيير القيم الحاكمة في الحياة وما كان منها �صيا�صيًا يهدف اإلى تغيير 

الفئة الحاكمة اأو المعادلت القائمة وهكذا.. 

ومن  طبيعتها،  واإدراك  التعمق  على  تعين  ثورة  كل  باأهداف  والمعرفة  الفهم  �صدة  اإن 

خالل هذه الروؤية يمكن الولوج اإلى فهم واقعي لطبيعة الثورة الح�صينية والى الحفاظ على 

خ�صو�صيتها ما اأمكن دون اأن تم�صها اأيدي المحللين اأو تقدمها على غير حالها، ووفق هذا 

اأمرًا  اإلى وقائع كربالء ومواقف �صيد ال�صهداء  المعيار الإن�صاني والتجريبي ي�صبح الدخول 

م�صت�صاغا يفتح لنا الآفاق الوا�صعة والرحبة لهذه التجربة الفريدة باأبعادها وتطلعاتها، فيا 

ترى ما هو الهدف الذي حدده الإمام الح�صينQو�صبغ نه�صته به؟ وبعدها نعرف كيف 

حقق الإمامQالغاية وي�صبح لعبارة النت�صار مغزى واقعيا مكتوبا بدم الفداء ومغمو�صا 

بحبر الدين والر�صالة،

 اإن الجواب ال�صهل على هذا الت�صاوؤل يدفع البع�س اإلى تحديد الهدف في ثورة كربالء هو 

الإطاحة بيزيد الحاكم الفاجر وبالتالي تقوي�س الحكم ال�صيا�صي لبني اأمية وهذا ما تترتب 

عليه اآثار كبيرة وخطيرة لجهة الحفاظ على معتقدات النا�س وقيمها، لكننا ل يمكن اأن نقبل 

اأن هذه الهدف ملحوظ وموجود  الب�صاطة في فهم الحدث الكربالئي وان كنا ل ننكر  هذه 

والوقائع دلت عليه اإل اأنه لي�س هو كل الأمر وفي اأح�صن الأحوال ل يعبر اإل عن ظاهر الأمر في 

الوقت الذي ل يخلو تحديد هذا الهدف من اإ�صكاليات واقعية ل تقارب الفهم المعمق لطبيعة 

الثورة العمل ال�صت�صهادي الفريد الذي قدمه الإمام الح�صينQمع الخيرة من اأ�صحابه 

المنورة  المدينة  اإلينا من  نقلت  التي  الوقائع  بع�س  ندقق في  اأن  ويكفي  بيته،  واأهل  واأبنائه 
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قبل خروج الح�صينQاإلى مكة ثم اإلى الكوفة وهي تدل ب�صكل جلي اأن يزيد هو الذي بادر 

اإلى مالحقة الإمامQوطلب البيعة وكان الإمامQيرى اأن هذا الأمر م�صتحيل )ومثلي 

واإنما كان ير�صم م�صهدا من  الهدف  ليحدد طبيعة  الن�س ل يكفي  يبايع مثله( فان هذا  ل 

م�صاهد الظلم والتع�صف اليزيدي ويجعل الإمامQ في موقع ردة الفعل بينما الهدف يحتاج 

اإلى ر�صم الفعل والمبادرة وهكذا الأمر في مكة ثم في خطابات الإمامQفي اأر�س الطف 

بعد  واحدة  الفر�س  ي�صتنفد  الإمامQكان  اأن  على  تدل  وكلها  العا�صر  ويوم  العا�صر  ليلة 

اأخرى لكي ل يفهم هدفه ب�صكل خاطئ ومن المفيد الإ�صارة اإلى اأن الأحداث التي تتالت منذ 

ت�صلط يزيد على موقع الخالفة اإلى واقعة كربالء اقت�صت من الإمام Qردات فعل متفاوتة 

من الموقف واإ�صهاره اإلى الهجرة اإلى المواجهة وال�صت�صهاد لكنها �صكلت بمجموعها فر�صا 

يكن  لم  بالتاأكيد  وهو  عينيه  ن�صب  وو�صعه  اأراده  الذي  الهدف  الإمامQلخدمة  �صاقها 

الو�صول اإلى ال�صلطة مع اأنه مطلب محق ول يناق�س اأحد في اأحقية الإمامQبهذا الموقع 

لكن مراد الإمامQكان في مكان اآخر وهو اأبعد غورا واأكثر اأهمية من ال�صلطة كما اأنه لم 

ي�صجل التاريخ في كل تجارب الأئمةQاأنهم عملوا ب�صكل مبا�صر لالنقالب على ال�صلطة 

القائمة مع اعتقادهم وت�صريحهم باأنها مغت�صبة واأنهم اأحق بالأمر من غيرهم ولهذا المنحى 

في التجربة ال�صيا�صية لالئمةQفل�صفته الخا�صة المرتبطة بمقام الإمامة وروؤيتها للحكم 

وال�صلطة ويكفي اأن ندقق قليال في اللحظة الحا�صمة التي واجهها اأمير الموؤمنينQبعد 

مقتل الخليفة الثالث كيف اأن النا�س التفوا حوله والتم�صوا منه الت�صدي ولم يقبل مبا�صرة اإل 

بعد الإ�صرار ال�صديد للنا�س وتقدير الإمامQللموقف ولم�صلحة الإ�صالم والأمة فلو كان 

الو�صول اإلى ال�صلطة هدفا مبا�صرًا على اأي حال وكيف ما كان لما اأحتاج الأمر اإلى كل النقا�س 

الذي نقله لنا التاريخ والذي ذكره الإمامQبنف�صه في بع�س كالمه وهكذا هو الحال في 

اأمام نمط  اإذن نحن   ،Qالأطهار الأئمة  الح�صنQوبقية  الإمام  اتخذه  الذي  الموقف 

اإلى  اأ�صلفنا  كما  تعود  والميزة  التغييرية  والحركات  الثورات  قامو�س  في  معهود  غير  قيادي 

المقام الخا�س والروؤية الخا�صة التي ج�صدها موقع الإمامة وعلى هذا المنوال وا�صتنادًا اإلى 

والثورة  للمبايعة  الرف�س  بين حدي  الدائرة  الح�صينQمواقفه  الإمام  الروؤية حدد  نف�س 
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وال�صت�صهاد كان يرمي اإلى تج�صيد هذا التطلع الخا�س والذي عبر عنهQبنف�صه فاأغنانا 

عن البحث وكفانا عن التكهن حيث قالQ: »اإني لم اأخرج اأ�صرًا ول بطرًا ول مف�صدًا اإنما 

خرجت لطلب الإ�صالح في اأمة جديPاآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر«.

 وهنا ال�صوؤال الكبير، هل كان الإ�صالح وهو العنوان الموؤ�صر اإلى الهدف ل يتم اإل بالو�صول 

اإلى ال�صلطة اأم ب�صيء اآخر، اإن الجواب وا�صح من الطريقة التي اتبعها الإمامQفي م�صيره 

اإلى الكوفة ثم المواجهة في كربالء، وهو اأن الإ�صالح المتنا�صب مع مقام الإمامة ومع م�صتوى 

Pالر�صول لأحاديث  الموجه  التاريخي  ال�صياق  ومع  كربالء  في  بذلت  التي  الت�صحيات 

وللوقائع التي �صبقت كربالء والتي تلتها هو اإ�صالح الأمة برمتها من دون التوقف عند مو�صوع 

الو�صول المبا�صر اإلى ال�صلطة و�صيظهر معنا بو�صوح في بيان الجهة الثانية اأن الواقع اأ�صا�صا 

لم يكن م�صاعدا على الو�صول اإلى ال�صلطة فكيف اإذا كان الهدف اكبر من ذلك فانه وبال اأدنى 

تردد هو تثبيت دعائم المنهج التغييري الدائم والمتجدد في الأمة حفاظا على الدين وقيمه 

بالأئمة  دور منوط  وهو  والإمام  والولي  الو�صي  دور  مع مفهوم  يلتقي  انه هدف  وا�صتمراره، 

ب�صلطة  المنوط  الدور  ويناق�صه  تماما  الأكرمPويقابله  الر�صول  وفاة  الأطهارQبعد 

بني اأمية وفي موقف الذروة دور يزيد الذي اأف�صح جهارا بما لم يفعله معاوية وهو الإطاحة 

بالدين وقيمه على قاعدة لعبت ها�صم بالملك فال خبر جاء ول وحي نزل.

 اإذن دور الح�صين بن عليQ، هنا ل يحتمل التاأويل ول يقبل التاأجيل انه دور تثبيت 

Qالوحي وا�صتمرار الر�صالة، بينما لو ذهبنا اإلى ما ذهب اليه البع�س من اأن هدف الإمام

لعدة  الأموي  الحكم  وا�صتمر  مبا�صرة  كربالء  بعد  يح�صل  لم  هذا  فان  بيزيد  الإطاحة  هو 

�صنوات لحقة وان كانت كربالء قد قو�صت الحكم الأموي لكن الذي جاء بعده لم يكن اأح�صن 

حال مع و�صول الأمر اإلى العبا�صيين من ناحية ال�صلطة ال�صيا�صية والت�صرف بمقدرات الأمة، 

العقبات  كل  تجاوز  تمكن من  الح�صينQبدمائه  اأبو عبد اهلل  �صقه  الذي  الطريق  اأن  اإل 

البذل  على  يقوم  ا�صت�صهاديًا  منهجًا  فيها  وغر�س  وقيمها  دينها  لالأمة  وحفظ  والم�صاعب 

والت�صحية كاأم�صى �صالح بوجه من يريد الإطاحة بالدين ولذا فان مرحله ما بعد ا�صت�صهاد 

الإمام الح�صينQكانت مرحلة مواجهة النحرافات تحت �صقف بقاء الدين الذي اأ�صبح 
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م�صانا ومحفوظا ولو بالجملة بف�صل النهج الكربالئي ولكي يت�صح الأمر اأكثر علينا اإجراء 

مقارنة مع ما تعر�صت له الديانات ال�صماوية التي �صبقت الإ�صالم وكيف خ�صعت لتغييرات 

ال�صتثنائية  الجهود  لول  التجربة  نف�س  الإ�صالمي  للدين  المر�صود  وكان  واعتقادية  جذرية 

اإنهاء  في  الفا�صلة  المرحلة  كربالء  وكانت  الأنبياء  لخاتم  الأئمةQكاأو�صياء  بذلها  التي 

ال�صتهداف للدين واأ�صوله، ومن خالل هذه الروؤية ل يبقى اأي تردد في اأن الإمامQفي 

كربالء قد حقق هدفه وغايته ورفع م�صتوى العمل الثوري والتغييري اإلى ما هو اكبر من اإزاحة 

�صلطة تمثل هذا العمل في الإطاحة بمنهجية �صيطانية اأموية وا�صتبدالها بمنهجية ح�صينية 

تبعث الحياة والروح في الأمة في كل ع�صر وفي مواجهة اأ�صعب التحديات والظروف.

مما ذكر ن�سل الى ال�ستنتاجات التالية:

على  مقت�صرا  يكن  لم  تغييري جديد  لمنهج  كربالء  في  الح�صينQاأ�ص�س  الإمام  ان   -1

اإزاحة ال�صلطة الحاكمة الظالمة ولم يكن هدفه المبا�صر الو�صول اإلى ال�صلطة وقائد الثورة 

�صيواجه ال�صت�صهاد وبالتاأكيد لم يكن هدفه ان ينهي حكم بني اأمية ليحكم بنو العبا�س كما 

ان الثورة لم تكن بخلفية اقت�صادية اأو اجتماعية بالمعنى الدقيق للكلمة لإزالة الفوارق 

الجتماعية والطبقية التي ن�صاأت بفعل الت�صلط الأموي الملكي الوراثي با�صم الإ�صالم زورا 

اإلى ما هو اأبعد من ذلك وهذا كفيل بجرف النحرافات  وباطال، بل كانت ثورة تطلعت 

المنهج والقيم الحاكمة وتنزهت عن  الفكرية وال�صيا�صية والجتماعية لأنها تعاملت مع 

عيوب الثورات التي تريد عادة ا�صتبدال ال�صلطة باأخرى وفتحت الباب وا�صعا اأمام حركات 

تغييرية من نمط جديد ل يحاكي اإل منطق الذوبان بالحق والدين.

2- ان الهدف الذي اختاره الإمام الح�صينQ�صالح للبقاء وال�صتمرار في كل زمان ومكان 

الثوري  النمط  لهذا  الأبدية  والحيوية  الدائم  والنبعاث  الذاتي  التجدد  معنى  هو  وهذا 

والتغييري فلو ان الإمامQكان يريد الو�صول اإلى ال�صلطة اأو افتر�صنا اأنه و�صل لمكن 

القول ان مفعول التاأثير في الأمة كان قد انتهى ولم تتمكن الأجيال الآتية عبر التاريخ اأن 

– وان تختزن مقومات ال�صالح والمقاومة بوجه الباطل  تتفاعل كما يح�صل فعال الآن 

والظلم بالطريقة المالئمة وهذا اأعلى م�صداق من م�صاديق )الإ�صالح في اأمة جدي( 
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الدائم  الفعلي  ال�صهداءQالقائد  �صيد  ليبقى  والحدث  الواقعة  يتجاوز  اإ�صالح  فانه 

التي  الثورات  واأ�صمى من كل  اأرفع  النمط  واأتباعه وهذا  للظلم  المناه�صة  الحق  لثورات 

�صهدها التاريخ.

ال�صعف  عنا�صر  تحول  وروؤية  وليدة  هي  الح�صينية  الطريقة  على  التغييرية  الثورة  ان   -3

والحتياجات  الدينية  الأهداف  تلتقي مع  روؤية متكاملة  اإلى  ال�صيئ  الواقع  الموجودة في 

ظلمه  لإنكار  الظالم  بوجه  و�صرخة  فح�صب  فعل  ردة  لي�صت  بالتالي  وهي  الإن�صانية 

والنتفا�صة عليه دون اللتفات اإلى النتائج وال�صياق الذي �صتو�صع فيه الثورة كما يح�صل 

عادة لبع�س النتفا�صات المحقة في خلفياتها وفي اأهدافها لكنها اإذا افتقدت التخطيط 

اإذا كان الواقع ال�صيا�صي والثقافي والإعالمي  اأرادت خا�صة  اإلى غير ما  والروؤية �صتوؤول 

الروؤية  هذه  افتقدت  التي  التاريخية  الحركات  هي  وكثيرة  كبير،  ب�صكل  وموؤثرا  �صاغطا 

و�صجلها التاريخ كاأحداث مرت وت�صرمت ولم تحدث تغييرا ملمو�صا.

الجهة الثانية: معرفة الواقع

ان نجاح اأي ثورة هادفة يعتمد على الدقة المتناهية في معرفة الواقع الذي ترتكز عليه 

وتنطلق منه وت�صعى للتغيير فيه لأن الثورة لي�صت عمال تخيليا يراد اإ�صقاطه على الجماهير بل 

هي فعل نابع من اإرادة وثقافة ومعرفة والنتماء الثوري لي�س �صفة محببة بذاتها ما لم يكن 

في خدمة ق�صية يطلب فيها النجاح وتحقيق الأهداف.

ان ثورة كربالء وان �صمت وعال �صاأنها ليطال كل القيم الدينية والإن�صانية لكنها حافظت 

على المقومات المو�صوعية لمعنى الثورة وانبعثت بف�صل �صيد ال�صهداءQمن الواقع الذي 

اقت�صاها ومن دقة غير معهودة في فهم الواقع ومعادلته وتاأثره بواقع ال�صدمة الثورية لي�صب 

في خدمة الهدف الإ�صالحي، بل ان المتتبع للوقائع في تلك الأيام لي�صهد ت�صخي�صا عاليا 

في فهم واإدراك الم�صتوى الفكري والجتماعي والعاطفي الذي كانت تعي�صه الأمة ولمناحي 

التجاهات والخيارات ال�صيا�صية القا�صرة التي تتولد عادة من مجتمع طوقته الأزمات واأقعدته 

كالم  اإلى  الح�صينQبحاجة  الإمام  كان  وهل  بالواجب،  القيام  عن  واللتبا�صات  الفتن 

اأخيه محمد بن الحنفية عن اأهل الكوفة ليتعرف عليهم وعلى �صلوكياتهم وهو الذي عا�س كل 



79 ثورة الإمام الح�سينQقراءة في االأبعاد والدالالت

مراحل المرارات التي تجرعها والده واأخوهL، وهل كان بحاجة اإلى كالم الفرزدق الذي 

يقول فيه ان قلوب النا�س معك و�صيوفهم عليك لي�صت�صرف الم�صير الذي ينتظره بفعل هذه 

التجاهات الناك�صة والمتخاذلة؟! 

المجتمع  ب�صوؤون  والتامة  الإمامQالكاملة  معرفة  على  بو�صوح  تدل  الوقائع  هذه  كل   

الإ�صالمي الذي عا�س كل اأحواله و�صوؤونه و�صجونه وتبدلته منذ وفاة الر�صول الأكرمPاإلى 

كل تف�صيل تر�صخ في ذاكرة ووجدان وعقل وتجربة اأبى عبد اهلل الح�صينQ، اذن اأي واقع 

هذا الذي اأدركه الإمامQوارتكز عليه في �صبيل تحقيق واإنجاز اأعظم ثورة تغييرية �صهدها 

التاريخ، وقبل الإ�صارة اإلى العناوين الأ�صا�صية لتو�صيف هذا الواقع واأهميته المو�صوعية في 

قيام الثورة ينبغي الإلفات ولو من باب التحرز والحتياط ان الإمامQالذي كان يحركه 

و�صفاء  يحملها  التي  الأهداف  بحقانية  قناعته  فقط  لي�س  والثورة  الرف�س  عليه  ويفر�س 

الدوافع التي كان يختزنها فهي موجودة واأ�صا�صية في �صالمة وا�صتقامة و�صوابية ما قام به 

لكنها لوحدها ل تكفي اإل اإذا ان�صمت اإلى دراية تف�صيلية بالواقع ومتطلباته وتوقع النتائج 

Qوماآل الأحداث فاإنها عنا�صر �صرورية في فهم الميزة الخا�صة التي ا�صتند اإليها الإمام

في ثورته، واأما العناوين فهي:

)- واقع المجتمع الإ�سالمي:

الأمة  الح�صينQبواقع  الإمام  معرفة  �صدة  لأو�صح  كالم  كثير  اإلى  بحاجة  اأني  اعتقد  ل 

الإ�صالمية في تلك المرحلة وهو الذي عاين تبدلتها من موقع العارف بكل �صوؤونها وهي 

الذي  ترعرع في بيت النبوة والوحي و�صهد التغييرات التي طالت بنية المجتمع الإ�صالمي 

كل  الأكرمPاإلى  الر�صول  جده  وفاة  بعد  والجتماعية  وال�صيا�صية  الفكرية  واتجاهاته 

المواقف المليئة بالغ�صات والمرارات مع اأمه واأبيه واأخيه حتى لقد اأدرك تماما ان�صداد 

اأبواب الإ�صالح والتغيير بمختلف الأ�صاليب الممكنة عادة وقد عبر �صالم اهلل عليه عن 

عنه«  يتناهى  ل  الباطل  والى  به  يعمل  ل  الحق  اإلى  ترون  :»األ  بقوله  المرير  الواقع  هذا 

اأ�صواأ من هذه الحال، انه تعبير �صريح من الإمام المع�صوم المدرك  وهل يت�صور حال 

لكل جانب وزاوية وتف�صيل في حركة المجتمع الإ�صالمي واتجاهاته واإمكانياته مما يدل 
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على ان حالة التردي والنكو�س و�صلت اإلى الهاوية وكادت الأمة ان تلفظ اأنفا�صها الأخيرة 

لجهة حياة القيم الدينية وبقائها وفاعليتها وهو يعلم تماما ان ل معنى لالأمة الإ�صالمية 

بال اإ�صالم وقيم فاإذا تجمدت عن الفعل والتاأثير انتهت، ومن الطبيعي ان هذه النتيجة ل 

تكون فجائية ودفعة واحدة واإنما هي ح�صيلة تراكمات وتراجعات مف�صلية اأنهكت الواقع 

وجعلته يقبل ب�صخ�س كيزيد خليفة على راأ�س الهرم ال�صيا�صي في الأمة التي اأرادها اهلل 

تعالى ان تبقى خير الأمم وهذا ل يعني بال�صرورة ان الخير انعدم وان الإيمان اندثر بل 

يعني ان فعل الإيمان واأثره اأ�صبح متال�صيا وهكذا تموت الأمم وتخ�صع ال�صعوب وت�صكن 

حركة التغيير فيها نحو ال�صالح، ولذا انتف�س الإمامQم�صتنكرا منذ اللحظة الأولى 

اأجل التعبير عن موقفه  اإلى الحكم فقال: )ومثلي ل يبايع مثله( لي�س من  لو�صول يزيد 

ال�صخ�صي كاإمام فح�صب بل من اجل الإلفات اإلى حالة التردي هذه ليكون تاأ�صي�صا للثورة 

التي بداأت كفر�صة اأخيرة في التغيير، وعلى اأي حال فان ما ح�صل خالل اأحداث كربالء 

وما بعدها يوؤكد هذا المناخ الجتماعي القائم والم�صتوى الو�صيع الذي و�صل اليه النا�س 

Pفي خياراتهم و�صياعهم وتخاذلهم حيث كان يذكّرهم بمقامه وموقعه من ر�صول اهلل

ومحبته له و�صيرته على خطاه وهدفه في كل ما يقوله ويفعله وي�صاألهم هل تنكرون ذلك 

فيقولون: ل، لكنهم ي�صرون على التخاذل والم�صي في طريق الغي والظلم وفي ارتكاب 

اأ�صنع جرائم التاريخ بقتل ابن بنت نبيهم الذي اأخرجهم من الظلمات اإلى النور وجعلهم 

امة متما�صكة بعد ان كانوا عدما بمقايي�س الإن�صانية والح�صارات.

لي�صنع  مجتمعه  في  الفاعلة  التحريك  عنا�صر  على  قيادته  في  يرتكز  ثورة  اأي  قائد  ان 

منها قوة الفعل والتغيير وهذه العنا�صر ترجع اإلى قوة الفكر اأحيانًا والى قوة المنطق والحق 

اأحيانًا اأخرى والى عوامل اجتماعية واقت�صادية اأحيانًا ثالثة وهكذا.. اأما في واقع المجتمع 

الإ�صالمي اآنذاك فقد افتقد لمعظم هذه العنا�صر ولم يبق اأمام الإمام الح�صينQاإل قدرة 

بنف�صه  والت�صحية  ال�صريف  المقام  وا�صتخدام  والعاطفية  الوجدانية  بالخ�صائ�س  التغيير 

الطاهرة مع القلة المباركة المتبقية من اأ�صحابه ليقلب الواقع راأ�صا على عقب ولو بالتدريج 

اأ�صا�صًا، ولم  وب�صكل غير مبا�صر ليعيد تظهير قوة الفكر والحق والمنطق الذي اعتمد عليه 
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يكن بالإمكان ان تنجح هذه المراهنة لول المعرفة التف�صيلية وال�صائبة بخ�صو�صيات هذا 

المجتمع واتجاهات التحول فيه وبهذا المعنى حافظ الإمامQعلى �صرط اأ�صا�صي في قيام 

الهدف  اإلى  الو�صول  اأجل  من  بمتطلباته  تامة  دراية  على  كان  الذي  الطريق  واختار  الثورة 

والغاية.

2- واقع ال�سلطة:

ان الثورة عادة تكون بوجه �صلطة ظالمة ومعتدية ول ينبغي لأحد ان يتوهم ان ثورة كربالء 

باعتبار ان هدفها اإ�صالح الأمة بالمعنى الوا�صع وال�صامل كما اأ�صلفنا فهي لم تكن تحتاج 

لأن تكون بوجه �صلطة محددة خا�صة وان الإمام الح�صينQكان يعرف م�صبقا اأنه لن 

يتمكن من الو�صول اإلى ال�صلطة بعد الإطاحة بال�صلطة القائمة ذلك ان الم�صار الطبيعي 

ان  اإلى  اأميل  وهنا  الموجودة،  ال�صلطة  تقوي�س  بال�صرورة  يقت�صي  ال�صامل  لالإ�صالح 

ال�صلطة الم�صتهدفة في ثورة كربالء هي �صلطة بني اأمية عامة ولي�س �صلطة يزيد فح�صب 

النمط  وليدة هذا  الإ�صالمي كانت  المجتمع  اأ�صابت  التي  والتجمد  العقم  ان حالة  ذلك 

الملكي الوراثي المنحرف الذي عمل لأجله بنو اأمية وبالتالي ل مجال للتحدث عن �صراع 

�صخ�صي اأو عائلي بين الح�صين بن عليQويزيد اأو بين بني ها�صم وبني اأمية كما يحلو 

للبع�س اأن يذكر فان هذا المعنى ل يليق ول ينا�صب مقام وفكر واأهداف الإمام الح�صين

اأ�صا�صًا على الدين والقيم وحفظ الر�صالة  Qول يتالءم مع التوجه الح�صيني القائم 

والأمة، اإل انه ل يمكن في نف�س الوقت اإنكار خ�صو�صية يزيد في الإ�صراع بالمواجهة كما 

�صيظهر بعد قليل.

اإلى قلب  التي ثار بوجهها الإمام الح�صينQهي نمط في الحكم هدف  ال�صلطة  اإذن 

قيم الإ�صالم من حكومة الدين اإلى حكومة ال�صخ�س ومن اأولوية المبداأ اإلى اأولوية الم�صلحة 

والمنفعة ومن �صلوكية العدل وال�صريعة اإلى حاكمية الت�صلط والتفرقة والطبقية والجهل، وهي 

التي عرفتها  التقليدية  ال�صيا�صية  المواجهة  اأو حتى  الموعظة  اأو  الكلمة  تنفع معها  �صلطة ل 

ال�صعوب في تجاربها، هي �صلطة تجاوزت منطقة ال�صتبداد ال�صيا�صي اإلى منطق ال�صتبداد 

الإن�صاني وجعلت نف�صها في موقع الم�صرع انقالبا على �صريعة محمد بن عبد اهللPلتعود 
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الجزيرة العربية اإلى �صالف العهد في ظل �صيطرة الجهل والقبلية لكنها هذه المرة اأ�صواأ من 

ال�صابق لأنها تتظلل با�صم الدين والخالفة وهي جاهزة لقتل الر�صول الأكرمPمن خالل 

قتل ولده الح�صين وهم يرددون كالمه ويعرفونه جيدا »اأنا من ح�صين وح�صين مني«.

3- و�سوح الموقف و�سعلة الثورة:

يقال ان للثورات اأ�صبابا مبا�صرة واأخرى غير مبا�صرة وهذا �صحيح اإل ان القائد الملهم هو 

الذي يحدد لحظة النطالق في وقتها دون اأي تقديم اأو تاأخير وهذا ما فعله الإمام الح�صين

Qبال�صبط وهذا ما ل يمكن ان نتردد فيه من خالل عقيدتنا ومن خالل فهمنا لما 

جرى ذلك انه يمكن لقائل ان يقول ان الواقع المتردي وال�صلطة الظالمة كان موجودا قبل 

يزيد وهذا الواقع يعك�س الأ�صباب غير المبا�صرة والدواعي المتراكمة للقيام والثورة وهذا 

حكم  خ�صو�صية  اإلى  ير�صد  الح�صنQمما  الموؤمنينQوالإمام  اأمير  يفعله  لم  ما 

المو�صوع مرتبط  ان  اإل  الظالمة،  وال�صلطة  الإ�صالمي  المجتمع  واقع  اأهمية  ويبعد  يزيد 

ب�صكل وثيق بالخيارات لجهة �صيقها و�صعتها من ناحية ولجهة الفر�س المتاحة من ناحية 

اأخرى، وهذا ما يحتاج اإلى بيان حيث ينقل لنا التاريخ اإن معاوية كان قد طلب من يزيد 

كل  له  هياأ  اأن  بعد  ال�صلطة  اإلى  و�صل  عليQان  بن  الح�صين  من  البيعة  يطلب  ل  اإن 

المقدمات وهذا يدل على فرق وا�صح بين دهاء معاوية وحماقة يزيد دون اأن يجعل هذا 

الأمر فرقا بين طبيعة �صلطتي معاوية ويزيد في الروؤية والهدف، كما اإن اأمير الموؤمنين

Qعالج الق�صية المركزية لالأمة الإ�صالمية بال�صبر والتحمل مخافة اأن ينفرط عقد 

الإ�صالم وكان ياأمل بالفر�صة ال�صانحة للتغيير وهذا ما كاد اأن يح�صل ب�صكل نهائي في 

الح�صنQقام بحركة  الأمور، والإمام  التي خلطت  التحكيم  �صفين لول طروء ق�صية 

التفاف على اأهداف معاوية من خالل ال�صلح ا�صتفادة من الفر�صة الوحيدة التي كانت 

متاحة حتى ل تقع الواقعة فتقلب الأمور وتتحقق اأهداف الخ�صوم، بينما الذي ح�صل مع 

يزيد اأنه اأ�صر على اخذ البيعة من الإمام الح�صينQوا�صتعجل النتيجة النهائية فكانت 

الفر�صة موؤاتية ل�صتعال الثورة بين حدي ال�صلة والذلة فكان الموقف الح�صيني: هيهات 

اإلى  المدينة  اأبدا في الخروج من  الح�صينQمترددا  الإمام  الذلة، ولذا لم نجد  منا 
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اإلى الكوفة على الرغم من كل الآراء الأخرى التي ظهرت والمواقف التح�صينية  مكة ثم 

التي �صدرت من البع�س حتى لو كانت عن ح�صن نية ذلك اإنها اللحظة المنا�صبة والحجة 

القائمة والتامة للنهو�س في الثورة كيف ل واأ�صبابها اجتمعت لجهة كل الوقائع ال�صيا�صية 

دنا  الح�صينQقد  به  وعد  الذي  اليوم  فاإذا  الكوفة،  اأهل  ر�صائل  �صمنها  من  والتي 

والدور الذي ر�صد له قد لح واقترب ومن اأولى منه بهذا الأمر، انه اأعظم واأرقى موقف 

تاريخي في تاريخ الأمة الإ�صالمية ل يطيقه ول يتحمله اإل الح�صين بن عليQوهو يوؤكد 

اأهدافها  التاريخ في  ثورة في  اأعظم  ليحقق  �صلكه  الذي  الطريق  بيان  الو�صوح في  �صدة 

ومنطلقاتها واأ�صلوبها.

الجهة الثالثة: الأ�صلوب: الثورة الفريدة:

لو انتقلنا بفكرنا ووعينا واأحا�صي�صنا اإلى مرحلة كربالء وواقعها واأهدافها وت�صاءلنا عن 

اأن تتخيله كل عقول الدنيا بعبقريتها وتجاربها ليوؤدي الغر�س ويحقق  الأ�صلوب الذي يمكن 

الهدف هل كنا �صنجد اأ�صلوبًا ي�صاهي ثورة كربالء كما اأرادها ر�صول اهللPواأخرجها اإلى 

حيز التحقق �صيد ال�صهداءQ، بالتاأكيد اإن الجواب هو النفي.

ترتكز على  تارة  المعتمدة  الأ�صاليب  فان  ال�صتقراء  وبح�صب  الخا�س  اأ�صلوبها  ثورة  لكل 

الجماهير بعد �صخ الوعي والحما�صة فيها فتكون ثورة �صعبية وتارة ترتكز على قوى النفوذ 

تتاأطر فيها القوى الم�صلحة من  اأو خارجه فتكون ثورة م�صلحة  الع�صكري من داخل النظام 

قادة ع�صكريين اأو قبائل اأو ع�صائر اأو تجمعات توؤمن بهذا الخيار وتارة ثالثة تعتمد على النخب 

والفكر الجديد الذي تحمله لتر�صيخ معادلت �صيا�صية واأحيانًا منظومة قيم جديدة فتكون 

فيها عوامل  وتتداخل  اأكثر  اأو  نمطين  بين  تكون مزيجا  رابعة  وتارة  �صيا�صية  اأو  ثورة فكرية 

اقت�صادية واجتماعية وهكذا... لكن الواقع الذي �صهده الإمام الح�صينQلم يكن متنا�صبا 

اإلى مرحلة الن�صداد في  مع كل هذه الفر�صيات وهذا هو المراد من قولنا و�صول المجتمع 

اإلى ما يقرب من النهاية فتحتاج الحركة  خيارات التحريك نحو التغيير مع و�صول التردي 

والثورة اإلى اإبداع يفوق الت�صور الطبيعي لالأمور وهذا ما لم يكن قادرا عليه اإل من نهل من 

النبع ال�صافي وانتمى اإلى المعدن النادر الذي ا�صطفاه اهلل تعالى وترعرع في ح�صن النبوة 
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والوحي وانت�صب اإلى معين الولية فانجلت اأمامه ال�صورة وانك�صفت له الوقائع في حا�صرها 

وماآلها وهذا هو بالتحديد الذي رمت اإليه اأحاديث الر�صول الأكرمPفي حق الح�صين منذ 

ولدته المباركة اإذ ا�صتقبله بالدمعة وواكبه بالحنان الفّيا�س وحفر في ذاكرة الأمة ووجدانها 

حب الح�صين والتعلق الخا�س به تمهيدا لهذا الدور الفريد وبهذا المعنى ت�صبح الثورة ر�صحة 

علي بن  الح�صين  اإل  عبئها  حمل  يطيق  ل  ال�صماء  فيو�صات  من  وفي�س  الغيب  ر�صحات  من 

Q، ومن كل هذه المعاني وفي ظالل هذه الروؤية انبثق الأ�صلوب الكربالئي وانفجرت منه 

ينابيع ثورة فريدة لم تهتد اإليها الب�صرية قبل �صيد ال�صهداءQلتبقى الحجة البالغة قائمة 

فال تموت الأمة الإ�صالمية بعدها ول تعدم الخيارات في اأ�صعب الظروف واأحلكها.

لم يبداأ الإمام الح�صينQفي تحركه كما هي عادة الثائرين الذي يعلنون البيان الثوري 

الأول ثم يح�صد الموؤيدين ويهاجم مواقع ال�صلطة ليطيح بها واحدا بعد الآخر لينهك الخ�صم 

كانت  بينما  المبايعة  رف�س  باإعالن  تحركه  بداأ  واإنما  البالد،  على  ال�صيطرة  قدرة  ويفقده 

تاأتيه الأخبار من مختلف المناطق والكتب من الكوفة وكبرائها معلنين له التاأييد والن�صرة 

تامة  ثقة  على  كان  بينما  القيام  اإلى  دعوه  للذين  طبيعية  ا�صتجابة  حركته  فبدت  والنتظار 

المو�صوعية  الثورة  اأ�صلوبه الجمع بين مقت�صيات  اآخر ليحقق في  اأمر  الذي ينتظره هو  باأن 

ومقت�صيات العلم اللدني الذي اخت�صه اهلل تعالى به وتمكن من �صياغة هذا النمط الفريد 

دون اأي اإخالل ليجمع كل المعطيات ويوجهها في اإطار ثورة ت�صدم الواقع وتف�صح الحاكم 

وتزيح عن كاهل الأمة اآثار ال�صنوات العجاف المليئة بالنحراف والتخاذل عن الدين وقيمه، 

فاإذا كان التاريخ يروي لنا بع�س الوقائع والنتائج فان المتيقن اإن الإمام الح�صينQكان 

يقود ثورة اكتملت عنا�صر النجاح فيها من حيث الروؤية والطريقة وهذا ما يمكن فهمه من 

خالل الآتي:

1- اإثبات المظلومية التي لحقت به من خالل اإ�صرار يزيد على تح�صيل البيعة مهما كلف 

الأمر وعليه يكون الإمام Qمالحقًا ومعتدى عليه من قبل الحاكم المت�صلط الذي يريد 

اإخ�صاعه واإجباره و�صلبه حق الختيار في رف�س المبايعة وا�صتمر الأمر على هذا المنوال 

ليغادر قا�صدًا  اأعمال الحج  اإلى مكة وبعدها لم يتم  حين ترك مدينة جدهPمهاجرًا 
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Qمن  الإمام  له  تعر�س  ما  قا�صية حول  اأ�صئلة  لإثارة  كافية  الحركة  اإن هذه  الكوفة، 

اأنه  الم�صلمين، كما  ا�صطهاد وظلم من قبل �صخ�س متهتك وفاجر ومت�صلط على رقاب 

حين حو�صر في اأر�س الطف ومنع من اإكمال الم�صير اإلى الكوفة اأو حتى العودة كما منع 

مع عياله واأ�صحابه بعدئٍذ من الماء و�صوًل اإلى كل ف�صول الماأ�صاة لتتاأكد المظلومية في 

ابن بنت  له  الذي تعر�س  الظلم  والتاريخ حجم  الأمة  اأق�صى �صورها فتر�صخ في وجدان 

ولك�صف  من جهة  الوجدان  ل�صدم  ملّحة   المعنى حاجًة  هذا  كان  ر�صول اهللPوربما 

حقيقة الحكم الأموي المتع�صف.

2- ما معنى ان يخرج الإمام Qمع اأهل بيته من الن�صاء والأطفال مع اأنه كان يعلم اأن الذي 

ينتظره المواقف ال�صعبة والحرجة فاإن هذا الم�صهد يكفي لوحده للتعبير عن الطريقة 

الخا�صة التي اأراد الإمام Qان يفهمها للجميع وانه لي�س في موقع المهاجمة والثورة 

الم�صلحة واإل احتاجت الحركة اإلى اأ�صلوب اآخر مع ان خروج العيال والخوا�س معه ي�صير 

اإلى ال�صتعداد للت�صحية بكل غاٍل في �صبيل تحقيق الهدف م�صافًا اإلى الدور التف�صيلي 

واقعة كربالء وبهم جميعًا يكتمل  الأطهار في  الذي ج�صده كل واحد من هوؤلء  الخا�س 

الم�صهد وتلتئم عنا�صر الثورة الفريدة.

3- الفداء والتفاني والإيثار كلها قيم ان�صمت اإلى العاطفة والبالغة والثبات وال�صبر وكانت 

تمالأ �صماء الطف وتزّين الواقعة والتاريخ باأروع الم�صاهد الكفيلة ب�صخ الحياة اإلى �صرايين 

ال�صريعة والأمة لإبقائها يقظًة واأبيًة في مواجهة الظلم في اأي ع�صر وعند كل التحديات.

4- ال�صت�صهاد وهو العنوان الأكثر ح�صورًا في كربالء والأكثر �صموًل ليكون من ن�صيب الطفل 

الر�صيع والفتى وال�صاب والكهل والرجل والمراأة والأ�صود والأبي�س وبهذا ت�صبح ال�صهادة 

اإلى  التواقة  لل�صعوب  الإلهام  وم�صدر  التغيير  �صناعة  على  والقدرة  دائمًا  الأحرار  خيار 

الحرية والعدالة ولتتوج في نهاية الأمر با�صت�صهاد القائد المع�صوم الذي تقدم اإلى �صاحة 

اللقاء بقلب ملوؤه الر�صا والت�صليم لين�صهر م�صتقبل الأمة الإ�صالمية وال�صريعة المحمدية 

بالدم القاني الممزوج اإخال�صًا وحبًا وفناًء في العقيدة والمبداأ.

واحدة  لحظة  كربالء  عن  غابت  ما  عنا�صر  كلها  الحجة  واإقامة  والإعالم  التبليغ   -5
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Qبدءًا من الخطابات القاطعة والمليئة بالحجة والمنطق الذي لم يوفر الإمام الح�صين

جهدًا في �صبيل تبيانه كما اأن الحوراء زينبOلم تقعدها الم�صيبة على الرغم من �صدة 

ق�صاوتها وا�صتمرت في القيام بهذا الدور على اأكمل وجه لي�صتمر الإمام ال�صجادQباأداء 

هذه المهمة حزنًا دائمًا وذكرًا م�صتديمًا ومتوا�صاًل لينمي في الأمة قوة المناعة على مواجهة 

النحراف ولفظه وف�صحه.

ل اأظن اأني قادر على اإدراك كل العنا�صر الفاعلة في حركة التغيير التي اعتمدها الإمام 

الح�صينQمع الخيرة من اأ�صحابه واأهل بيته اإل ان الوا�صح في هذا ال�صاأن ان ما قدمته لنا 

كربالء من تجربة فريدة بكل اأبعادها وقيمها ر�صخت دعائم النمط الثوري والنهج الكربالئي 

الذي احتلت الرمزية فيه مكانًة عاليًة ليعبر كل رمز عن اأ�صرار تحتاج اإلى توغل في الإيمان 

والمعرفة والدللة.

اأيها ال�صادة الف�صالء:

اإدراك هذه الأ�صرار وفي �صبيل  اأن يبذل عمره في �صبيل  اإن�صان  التوفيق لأي  من دواعي 

ن�صرها والترويج لها ليكون م�صاهمًا في تحقيق اأهداف كربالء التي لم تتجمد ولم تتوقف مع 

ان�صرام القرون ولن يكون ذلك لأن م�صيئة اهلل اقت�صت ان تحفظ الر�صالة بالدم الح�صيني 

ثورة  اأعظم  في  الم�صاب  وذكر  والماآتم  المجال�س  باإقامة  كربالء  تحفظ  ان  اقت�صت  كما 

تاريخية وتغييرية عرفتها الب�صرية ول يجوز لالأمة الإ�صالمية اأن تفرط بها اأو تقلل من �صاأنها 

اأو تق�صر في حقها ونحن نعتقد انه يجب ان نعمل �صويًا للو�صول اإلى اليوم الذي يتح�ص�س فيه 

كل الم�صلمين هذا المعنى لإعادة العتبار لق�صية كربالء كما ت�صتحق ولتكون ق�صية الكل كما 

كان الإمام الح�صينQاإمامًا لكل الم�صلمين والثائرين بوجه الظلم.

كربالء  ولفهم  العزيز  الإ�صالم  عن  وللدفاع  الحنيف  الدين  لخدمة  جميعًا  اهلل  وفقنا 

(((
وال�صتفادة من قيمها وم�صامينها الخالدة.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

                                                                                      

   حما�صرة األقيت يف حمرم 1418هـ يف مركز الإمام اخلميني الثقايف –بريوت
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اأبعاد ال�ست�سهاد في ثورة الح�سين

 الوزير ال�سابق جوزف الها�سم

 الكالم على الُبعد ال�صت�صهادي لثورة الإمام الح�صين، ل ي�صح اأن يتناول مرحلة تاريخية 

ح�صرية، منف�صلة بذاتها، منقطعة عن جذورها.بل هناك تالزم ع�صوي بين الُبعد والعمق، 

وتوا�صٌل ملتحم بين �صرخة العترا�س الأولى و�صاعة الح�صم.

بالجهاد  اأت  تعبَّ طويلة،  ثورية  لملحمة  التج�صيدي  التتويج  هي  الح�صين،  الإمام  ثورة 

وت�صمخت بال�صهادة. وقل اإن الثورة انطلقت من معار�صة اإلى انتفا�صة، ومن ثورة باردة اإلى 

انفالت عن  لحال  كانت ت�صحيحًا  بل  النفالت،  ينتظر  مياًل مكبوتًا  تكن  ولم  ثورة حامية، 

حقيقة مكبوتة.

اإلى  اأقرب  فكانت  الخلفاء،  �صبقه من  الإمام علي، على عهد من  اأطلقها  الباردة  الثورة 

التطور منها اإلى الثورة.

والثورة الحامية اأطلقها ال�صعب، على عهد عثمان، فاندلعت بعنف، لأنها ا�صطدمت بجدار 

يقاوم تحقيقها.

والنتفا�صة الأولى للثورة كانت يوم ال�صقيفة، الذي ارتدت الخالفة فيه تف�صيرًا قبليًا »لأن 

قري�صًا قررت األَّ تعطي ال�صلطة للها�صميين...« بما اعُتبر تحريفًا للن�صو�س في »حديث الدار 

وحديث الثقلين«.

فالتحريف يوؤدي اإلى النحراف.

والنحراف يوؤدي اإلى الثورة.

فكان  لعثمان،  بعد عمر  الأمر  تم  وقد  ال�صورى،  يوم  كانت  للثورة،  الثانية  المحطة  ولعل 

ال�صكوت اأي�صًا، »ما �صلمت اأمور الم�صلمين«...
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ولأن اأمور الم�صلمين لم ت�صلم، ولأن اأهل البيت، عليها موؤتمنون، اندلعت الثورة الحامية، 

فحققت اأهدافها بتولية الإمام علي.

وثورة علي، لم تكن تحتاج اإلى �صعار... ول اإلى عناوين.

الرجل في حّد ذاته منهاج متكامل لها.

والثورة لي�صت فورة عاطفية ونزعة غرائزية، تنطلق من المجهول فت�صطدم بالمجهول، 

بل هي موقف مت�صاٍم يحقق �صرورات جديدة، ومفاهيم جديدة، وتتوق نحو الأف�صل.

جاءت خالفة الإمام علي بعد ع�صرين �صنة من وفاة النبي، بما �صاد تلك الفترة من تقّطع 

في التوا�صل الحقيقي مع روح الدعوة، فلم يكن الذين عا�صروا خالفته من زعماء القبائل 

و�صيوخها، قد واكبوا الم�صيرة النبوية وعا�صوا مراحلها ومار�صوا معانيها، بقدر ما �صغلتهم 

اأهواء النزاع ال�صيا�صي والإغراءات ال�صخ�صية، فاإذا هم غرباء عن ذلك النمط الر�صولي من 

المثالية العلوية المتجردة.

وكان ا�صت�صهاد الإمام علي، المحطة الأبرز للثورة، بل كان بداية النت�صار، اإذ حين خّر 

الإمام �صريعًا في م�صجده، كان اأول ما تفوهت به �صفتاه:

فزُت ورب الكعبة...

فاز خّطه، فازت ثورته، وفاز خط الإ�صالم.

وعندما فتح عينيه في تلك اللحظة الحا�صمة، وراأى الح�صن يبكي، اأ�صار اإليه الإمام: باأن 

الآلم �صائرة نحو الآمال وباأن الخط �صائر في التوا�صل.

وا�صتكملت م�صيرة الثورة على يد الح�صن، وا�صتكملت في المقابل د�صائ�س الفتنة لقتله، 

وتثاقل النا�س معه للجهاد، فكانت المبايعة الم�صروطة ا�صتبعادًا موقتًا ل�صتحقاقات المعركة، 

»ف�صالحُت، وراأيت دفع الحروب اإلى يوم ما...«.

اإلى »يوم ما«، فكانت مدة وليته نحوًا من �صبعة  والظروف لم تمهل الح�صن لال�صتعداد 

اأ�صهر، وا�صت�صهد م�صمومًا، فيما الإرهاب قد بلغ حّده الفاح�س.

رجوع  ل  حا�صمًا  وجدانيًا  قرارًا  اتخذ  قد  الح�صين  كان  الح�صن،  ا�صت�صهاد  لحظة  منذ 

عنه.
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اإنه ياأبى اأن يقتل اغتياًل كاأبيه اأو م�صمومًا كاأخيه.

الج�صع وال�صطهاد وال�صتغالل، فيما م�صير  والدين فري�صة  الأمة  اأن يترك  اإنه يرف�س 

الم�صلمين عر�صة لالأغرا�س والأهواء.

Qجهاد الإمام الح�صين

هل اأجيز لنف�صي هنا اأن اأخالف بع�س المحللين والباحثين في جانب من اجتهاداتهم حول 

خطة الح�صين؟

قدريًا  قرارًا  خاطره  في  ال�صت�صهاد  و�صع  الح�صين  اأن  اإلى  التلميح،  في  بالغ  بع�صهم 

محتومًا؟!

واأنه، منذ اإطالق �صرارة الثورة كان ال�صت�صهاد اأبرز �صالحها...

واإن الثورة تحتاج اإلى �صدمة دموية رادعة هي �صدمة ال�صت�صهاد...

من  نوع  هو  م�صبقًا  حتميًا  قرارًا  ال�صت�صهاد  على  التركيز  باأن  القول:  اأعار�صهم  هل 

ال�صت�صالم الم�صبق،

ما  بكل  مقاومًا  وكان  المبا�صرة،  والمواجهة  الت�صدي  �صيا�صة  ينتهج  كان  الح�صين  فيما 

تعنيه كلمة المقاومة من معنى.

واأنه حتى منت�صف الطريق نحو العراق. كان ياأمل في اأن ين�صم النا�س اإليه ويلتفوا حوله، 

وهو يجادلهم، وي�صتحثهم اإلى جانبه مقاتلين؟!

ننتق�س من الحقيقة التاريخية اإذا اأغفلنا الإ�صتراتيجية ال�صيا�صية، الع�صكرية النف�صية، 

التي و�صعها الح�صين للمواجهة، بكل ما تميزت به هذه الإ�صتراتيجية من حنكة وحكمة وذكاء.

ال�صت�صهاد  في خاطره  و�صع  قد  الح�صين  اأن  تجاهلنا  اإذا  الحقيقة،  اأي�صًا من  وننتق�س 

�صالحًا رديفًا لالنت�صار.

بلى... عندما اأدرك اأن الجماهير تعي�س حالة الالوعي.

ت عنها ال�صواعد، ولم يبق اإل دم ال�صهادة. واأن الثورة الت�صحيحية ارتدَّ

حقائقه  كل  مع  التاريخ،  عروق  في  مجراه  الزكي  الدم  ياأخذ  باأن  القرار،  كان  عندها 

ومواقعه ووقائعه.
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لم يكن الح�صين يعتبر العهد الذي قطعه لمعاوية مع الح�صن، ت�صليمًا بوليته ، بل لكت�صاب 

الوقت، والقيام بمرحلة التهيئة للثورة.

فلم يرجئ �صالح المواجهة، اإل لي�صهر �صالح المهادنة.

المهادنة بالن�صبة اإلى الح�صين كانت حربًا م�صتترة، وتاأجيجًا للثورة ، وتاأجياًل لها ، حتى 

ياأتي عهد يزيد.

كان يدرك اأن الثورة في عهد معاوية، �صتوؤدي اإلى قتل جذور الثورة وامتدادات نتائجها، 

على اأنها نق�س للعهد وطمع بال�صلطة.

الإن�صاني كقيمة وجدانية  الوهج  لياأخذ هذا  لم يكن  ال�صت�صهاد في عهد معاوية،  وحتى 

�صارخة في �صمائر الأجيال.

المعنوي  الإ�صالم  �صيف  فحمل  الثورة،  عوائق  الح�صين  واجه  الوا�صع،  الت�صور  بهذا 

والروحي، في انتظار �صيف الإ�صالم الجهادي.

العقائدية،  والمواجهة  ال�صيا�صية  المقاومة  خط  فانتهج  المبادئ،  حرب  الح�صين  و�صّن 

وترك الثورة تلّج في النفو�س، مع ما ا�صتفحل من بالء وجرائم، وع�صف ومجازر، ا�صتهدفت 

خّل�س الم�صلمين واأخل�صهم للدعوة والر�صالة والإ�صالم.

وهل تكتفي ثورة الح�صين بال�صعار القائل: »النا�س قلوبهم معك و�صيوفهم عليك...«؟!

وهل تكتفي بما قاله طه ح�صين: »ومات معاوية حين مات، وكثير من النا�س يرون بغ�س 

بني اأمية، وحب اأهل البيت لأنف�صهم دينًا...«؟!

اأ�صد  باإ�صرار  الحق،  �صبيلها  في  ما�صية  الح�صينية  والثورة  مات...  حين  معاوية  ومات 

و�صالبة اأقوى واإيمان ل ي�صتكين.

اأيها الأمير ، قالها الح�صين للوليد بن عتبة والي المدينة... »اإّنا اأهل بيت النبوة، ويزيد 

فا�صق فاجر، �صارب الخمر، قاتل النف�س المحترمة، ومثلي ل يبايع مثله...«.

ال�صالح  الح�صين  �صهر  لقيته،  الذي  المخنوق  وال�صدى  الأولى،  الكربالئية  الخطبة  بعد 

الحتياطي للحرب، اإنه �صالح ال�صهادة.

عندها اأدرك، اأن حقيقة النت�صار باتت ت�صتدعي فدية كبيرة تتاألق بالدم.
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كان في ا�صتطاعة الح�صين اأن يتراجع وهو في منت�صف الطريق اإلى العراق فينجو براأ�صه، 

الأمر ل يحتاج اإلى كثير من الفطنة واليقظة، ول اإلى الخارق من الذكاء.

اأ�صحاب  يلجاأ  لأن  الأئمة،  �صلوكية  ول مجال في  الأمة،  الدين وم�صير  باإنقاذ  يتعلق  اإنه 

الر�صالة اإلى الحذلقة والدهاء.

اأدهى  لكان   ، والتقى  الدين  ولول  الدين،  مبادئ  علي  الإمام  اأنقذ  والفداء..  بالت�صحية 

العرب في تولية نف�صه.

وبالت�صحية والفداء، اأنقذ الإمام الح�صين مبادئ الدين، ولول الدين والتقى، لكان اأدهى 

العرب في اإنقاذ نف�صه.

اإذا �صئنا اخت�صارًا اأدق لأبعاد ثورة الح�صين، فاإن اأبرز نتائج الثورة هو ال�صوؤال:

ماذا لو لم تح�صل الثورة...؟

وفي ت�صخي�س �صريع ل�صورة ذهنية، عما كان عليه �صاأن الدين والدنيا، والحكم والمجتمع 

والنا�س...

يبرز ب�صفاء اأكبر، الجواب الأكبر عن �صوؤال:

ماذا لو لم تح�صل الثورة...؟

الجواب المخيف هو:

 ا�صتنزاف روح الإ�صالم با�صم الإ�صالم الم�صوه...

 احت�صار اإن�صاني لدعوة النبي ور�صالته وعقيدته واأحاديثه...

 اغتيال اآخر لالإمام علي، لمحطات جهاده �صاعدًا ول�صانًا في ن�صر الر�صالة.

ف�صاد  ال�صماء  رحمة  على  طغى  وقد  القدر،  ليلة  في  الإلهية  للكلمة  اغتيال  وقل:اإنه   

الأر�س.

الأعماق  وا�صع  وُبْعٌد  الثورة...  لنتائج  اآخر  عك�صي  جواب  المخيف،  الجواب  هذا  ويقابل 

والآفاق.

اإن ثورة الح�صين، لي�صت �صرخة اعترا�صية على حالة تاريخية محددة، مكتفية باأهدافها 

ومكانها وزمانها...
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ولي�صت ثورة ح�صينية، �صيعية ح�صرية وكفى...

ولي�صت ثورة اإ�صالمية، جامعة عامة وكفى...

اإنها ثورة اإن�صانية �صاملة مطلقة، تعني كّلية الإن�صان، جوهرًا وروحًا وقيمًا، كيانًا وكينونة 

في كل اآن ومكان.

لالأزمنة  عالميًا  مثاًل  واأبعاده،  منطلقاته  في  الب�صري،  الطريق  هداية  تر�صم  ثورة  اإنها 

والأجيال.

هكذا الدعوات والر�صالت، بالت�صحية تنت�صر وبال�صهادة تنت�صر...

وهكذا كتب القدر الإلهي لالإمام علي والح�صنين، �صبيهًا بقدر عي�صى... وكما انت�صرت 

ر�صالة الم�صيح با�صت�صهاده...

باأروع  ا�صت�صهاد مثلث، كللها الح�صين في كربالء  انت�صرت ر�صالة محمد بم�صيرة  هكذا 

موقف ر�صولي، فاإذا المئة والع�صرون طعنة التي اأ�صابت ج�صده اأو�صمة عز لالإ�صالم.

الدولة الإ�صالمية عاليًا، ويبعث تراثها  بالغار، يرفع راأ�س  الراأ�س الذي اجتز مكلل  واإذا 

)1(

القراآني، ر�صالة ح�صارية للعالمين.

 محا�صرة األقيت في محرم 1415هـ في مركز الإمام الخميني الثقافي
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تاأثير الثورة الح�سينية في الثقافة الإ�سالمية

ال�سيخ محمد توفيق المقداد

الإ�صالم عبر  الوحيدة في  الح�صين بن عليQالثورة  الإمام  التي قادها  الثورة  ُتعتبر 

تاريخه الطويل التي حظيت باهتمام وا�صع النطاق ول زالت كذلك اإلى الآن من خالل مو�صم 

عنها  للحديث  المنابر  وخطباء  العزاء  مجال�س  قّراء  فيه  ينبري  الذي  ال�صنوي  عا�صوراء 

بجانبيها »العاطفي« المتقوم ب�صرد الوقائع المليئة بال�صور المفجعة عن الإجرام الممار�س 

�صد الح�صينQواأهل بيته واأ�صحابه والذي يجري الدمعة من العين وي�صفي م�صحة من 

الظلم  على  بالثورة  النف�س  ويلهب  والأحا�صي�س،  الم�صاعر  ويرقق  والروح  القلب  في  الحزن 

النظام  مواجهة  في  للتحرك  الموجبة  الأ�صباب  تو�صيح  يتم  حيث  و»الفكري«  والظالمين، 

المنحرف والفا�صد وتبيان الآثار والنتائج المترتبة على تلك الثورة.

ول �صك اأن احتالل الثورة الح�صينية لهذه الموقعية المميزة لم يكن وليد ال�صدفة، اأو وليد 

نتيجة جهود  والتنظيم، بل كان كل ذلك  التوجيه  التفاعل مع هذا الحدث بنحو مجرد عن 

مكثفة قادها الأئمةQاأوًل، ثم من بعدهم العلماء الأبرار الذين قادوا م�صيرة اأتباع اأهل 

البيت عبر الع�صور.

Qاأ�صباب الهتمام بثورة الإمام الح�صين

الهدف منها لم يكن  اأن  الح�صينQهو  بثورة  العادي  وال�صبب في هذا الهتمام غير 

الع�صر الذي حدثت فيه، ذلك  بتاأثيراته  واإنما كان هدفًا كبيرًا يتجاوز  اأي�صًا،  هدفًا عاديًا 

الهدف هو »الإ�صالح« الذي اأو�صحه الإمامQبقوله عند خروجه للثورة فقال: »األ واإني لم 

اأخرج اأ�صرًا ول بطرًا ول ظالمًا ول مف�صدًا، واإنما خرجت لطلب الإ�صالح في اأمة جدي ر�صول 

اهللP، اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر«..
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وبالرجوع اإلى الم�صادر التاريخية التي تتحدث عن عا�صوراء نجد اأن الإمام زين العابدين

ع على نمط اإحياء ذكرى كربالء، حيث نجد اأن الإمامQعند رجوعه  Qهو اأول من �صجَّ

من رحلة الأ�صر من ال�صام اإلى المدينة المنورة، وقف قبل المدينة بم�صافة واأر�صل اأحد ال�صعراء 

ينعي الح�صينQفيها، فخرج جميع اأهلها ل�صتقبال الإمام ون�صاء اأهل البيتQليت�صكل 

.Q من الجميع ما ي�صبه اأوجل مظهر من مظاهر الهتمام بمقتل الح�صين

عام  كل  من  المحرم  من  الأول  ياأتي  عندما  فكانوا  الأئمةQذلك،  كل  فعل  وكذلك 

بالإمام  الرثاء  ق�صائد  واإلقاء  عليهم  بالدخول  لل�صعراء  وي�صمحون  الحداد  مرا�صم  يقيمون 

الح�صينQومنوهين بت�صحياته وجهاده في �صبيل الإ�صالم.

وكذلك عندما ننظر اإلى كثرة الأحاديث والن�صو�س الواردة عن الأئمةQوعن طريقة 

ت�صرفهم مع عا�صوراء اأبي عبد اهلل الح�صينQنجد التاأكيد ال�صديد والوا�صح على �صرورة 

الهتمام بها والتركيز على اإقامتها والعتبار بها، فمن الروايات ما يدل على اأهمية البكاء 

على م�صيبة الإمام الح�صينQومقدار الثواب المترتب على ذلك، ومن الروايات ما يدل 

على اأهمية زيارة الإمامQمع ما فيها من الم�صقة والتعب واأن زيارته تعادل اأجر من حج 

اإلى بيت اهلل الحرام اأ�صعافًا م�صاعفة، ومن الروايات ما يدل على جواز اتخاذ تربة الح�صين

Qلل�صجود هلل عّز وجّل في ال�صالة، ومنها ما يدل على جواز الأكل بمقدار قليل مع اأدعية 

خا�صة لتربة الح�صينQطلبًا لل�صفاء وال�صحة.

فقط،  الذكرى  اإحياء  لمجرد  لي�صت  الروايات  من  المتعددة  الطوائف  تلك  كل  اإن 

و�صوؤونهم  اليومية  حياتهم  من  جزء  اإلى  الم�صلمين  حياة  واقع  في  عا�صوراء  لتتحول  واإنما 

واهتماماتهم، ولتكون عا�صوراء على الدوام عاماًل من العوامل المحفزة والم�صتنه�صة للهمم 

والمقوية للعزائم في مواجهة الأو�صاع ال�صعبة والحالت ال�صاغطة التي تريد ال�صيطرة على 

اإرادة الإن�صان وحريته وا�صتقاللية قراره.

تاأثير الثورة الح�صينية

اإلى  تاأثيرها  في  ت�صل  الح�صينQاأن  ثورة  ا�صتطاعت  )هل  هو  هنا  المهم  وال�صوؤال 

الم�صتوى المتنا�صب مع حجم الهتمام بها من جانب الأئمةQوالعلماء عبر الع�صور؟(.
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ل �صك عند المتاأمل في م�صيرة الإ�صالم بعد عا�صوراء وجود الكثير من الظواهر التي ما 

كانت لتوجد بين الم�صلمين لول وجود تلك الثورة الرائدة، واأول ظاهرة ح�صلت بعد عا�صوراء 

كانت الثورات المتالحقة التي قام بها الكثيرون من اأتباع الإمام الح�صينQواأن�صاره، بل 

اإن بع�س تلك الثورات قد قادها اأبناء من ن�صل الح�صينQكزيد بن علي ويحيى بن زيد، 

الم�صلمين  عند  والوعي  الو�صوح  ازدياد  في  اأي�صًا  دورها  اأدت  قد  الثورات  تلك  اأن  �صك  ول 

للح�صين الثاأر  ل�صعارات  بحملهم  العبا�صيون  ن  تمكَّ فقد  ولهذا  الظلمة،  الحكام  لممار�صات 

Qمن قاتليه اأن ينت�صروا على الدولة الأموية وينهوا حكمها.

ال�صعراء  من  للكثير  الملهم  كانت  اأنها  عا�صوراء  اأنتجتها  التي  الملفتة  الظواهر  ومن 

البارزين في الع�صور المختلفة على اإن�صادها �صعرًا رائعًا �صار حديث النا�س في عموم البلدان 

الإ�صالمية، ويمكن للمرء اأن يتخيل ذلك الكم الهائل من ال�صعر الذي قيل في كربالء بحيث 

لو جمعناه لبلغ حجمه ع�صرات المجلدات اإن لم يكن بالمئات، وهذا الأ�صلوب لم يكن الأئمة

Qبعيدين عن التوجيه نحوه، بل نجد في بع�س الن�صو�س الواردة عنهم )من قال فينا بيتًا 

من ال�صعر دخل الجنة( نظرًا لما لل�صعر في المفهوم الإ�صالمي والعرف العام من التاأثير، 

ومن الطبيعي جدًا اأن الحث على اإن�صاد ال�صعر بالح�صينQلم يكن لتخليد الذكرى فقط، 

رقاب  على  والمت�صّلطون  الحكام  يتداوله  الذي  الم�صيَّع  الحق  ق�صية  نحو  النا�س  لتوجيه  بل 

الم�صلمين من غير وجه حق في ذلك، وليكون ال�صعر بابًا من اأبواب فتح اآفاق المعرفة والوعي 

عند النا�س.

Qومن الظواهر المهمة اأي�صًا الزيارات المتكررة بنحو دوري لمرقد الإمام الح�صين

والن�صف  والأربعين  كيوم عرفة  كل عام  متعددة  منا�صبات  وفي  الأئمةQعمومًا  ومراقد 

من �صعبان وغيرها، حيث يتوافد الكثير من اأبناء الإ�صالم اإلى تلك المراقد المطهرة للزيارة 

والتبرك، وهذا الأ�صلوب مهم اأي�صًا في اإيجاد جوٍّ من العالقة النفعالية والروحية والوجدانية 

مع �صاحب المرقد، مع ما ي�صتتبعه كل ذلك من تاأثر فكري بتلك ال�صخ�صية القيادية التي 

بذلت الجهد والدم في �صبيل المبادئ والقيم، ولهذا عندما نقراأ م�صامين زيارات الح�صين

العقائدية والفكرية  التعاليم والمفاهيم والم�صامين  Qبالخ�صو�س نجد فيها �صياًل من 
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والإيمانية والأخالقية التي تنغر�س في نف�س الزائر غر�صًا يتفاعل مع مكنونات نف�صه وعقله، 

.Q وهذا الأمر بالذات هو اأحد اأهم مقا�صد التوا�صل بالزيارة مع الح�صين

ومن الظواهر الملفتة اأي�صًا مجال�س العزاء العامة التي يمكن اعتبارها من اأبرز الظواهر 

الح�صور  التي تجلب  المجال�س  واقع حياتنا، فهذه  الح�صينQفي  اأنتجتها عا�صوراء  التي 

اإليها بمجرد الإعالن عنها هي التعبير عن التغلغل الذي اأثرته كربالء في وجداننا ال�صعبي، 

وهذه المجال�س اأ�صحت في حياتنا كالمدر�صة التي ندخلها لنتعلم فيها ونتزود ب�صالح العلم 

فيه  يعي�س  الذي  الواقع  لتو�صيح  الو�صيلة  وهي  ومفاهيمه،  واأحكامه  بالإ�صالم  والمعرفة 

الم�صلمون �صلبًا كان اأو اإيجابًا، فهذه المجال�س �صارت في بع�س جوانبها اأ�صبه بحلقات التوعية 

الفكرية والجتماعية وال�صيا�صية التي تعين النا�س على التمييز بين الأمور في واقعها المعا�س 

لتعرف بالتالي كيف تتعامل مع الق�صايا والأحداث.

الذكرى،  مع  تفاعل  من  عا�صوراء  اأيام  في  الم�صلمون  يعي�صه  ما  اأي�صًا  الظواهر  ومن 

بحيث عندما َيِهلُّ هالل محرم من كل عام تلب�س مدننا وقرانا واأحياوؤنا وبيوتنا ثوب الحداد 

المت�صح بال�صواد كتعبير عن النفعال والتفاعل مع تلك الق�صية المركزية من خالل عا�صوراء 

الح�صين Q، فهذا المنظر الحزين كما يعبر عن موؤا�صاتنا للنبيP واأهل بيته بم�صابهم 

الإ�صالم  عن  للدفاع  ال�صتعداد  وعن  ال�صليب  الحق  ن�صرة  عن  اأي�صًا  بالح�صينQيعبر 

مهما  لواءه  يحمل  �صيبقى هناك من  الدين  اأن هذا  وعن  والم�صتبدين،  الظالمين  كل  بوجه 

اء في حياة الأمة  جهد المتاآمرون في التكالب عليه لإق�صائه عن ممار�صة اأي دور اإيجابي وبنَّ

الإ�صالمية.

اإن هذه الظواهر جميعًا لي�صت اإل غي�صًا من في�س مما اأنتجته عا�صوراء واأثَّرت في م�صيرة 

للثوار الأحرار  الثورة الملهم الأ�صا�س  واإلى الآن و�صتبقى هذه  التاريخ  الأمة الإ�صالمية عبر 

والمجاهدين ال�صادقين المدافعين عن العزة والكرامة وال�صرف في مواجهة الباطل مهما 

امتد وطال، و�صار الح�صينQالرمز الأكبر للجهاد وال�صت�صهاد والكل يردد )يا ليتنا كنا 

معك �صيدي فنفوز فوزًا عظيمًا(.

وبتلك الثقافة العا�صورائية األهب اأئمة اأهل البيتQكل م�صاعر اأتباعهم واأحا�صي�صهم 
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عبر الع�صور، وجعلوهم يعي�صون كربالء كاأنها ح�صلت في ع�صرهم ل في ع�صرها الخا�س 

بها، وكلما مر الوقت على عا�صوراء كلما تعمقت في ال�صعور والوجدان، وتجذرت في النفو�س 

والعقول.

الأطهار الأئمة  اأمانتها  حمل  الح�صينQالتي  كربالء  اأن  نعتبر  اأن  يمكننا  كله  لذلك 

اأعناقنا في هذا الزمن  اأمانة في  Qومن بعدهم العلماء الأبرار ر�صوان اهلل عليهم هي 

اأي�صًا  ندافع عنها نحن  اأن  لنا  ينبغي  واإخال�س  بتفاٍن  ال�صابقين  كل  دافع عنها  وكما  اأي�صًا، 

الإيمانية  والطاقة  المعنوية  بالقوة  اليوم  تزودنا  التي  هي  واأنها  خا�صة  والنفي�س،  بالغالي 

والروحية لمواجهة كل الواقع الفا�صد والظالم الذي نعي�س فيه ويريد اأن يحطم اراداتنا ويلغي 

المجرمة  اإ�صرائيل  الف�صاد  جرثومة  ول�صالح  العالم  في  ال�صتكبارية  القوى  ل�صالح  وجودنا 

التي تحتل الأر�س وتدن�س المقد�صات وتنتهك الحرمات وتفتك بمدننا وقرانا ق�صفًا وتقتل 

�صيوخنا واأطفالنا ون�صاءنا ظلمًا وعدوانًا، تمامًا كما كان يفعل يزيد الذي ح�صر الخيارات 

منا  )هيهات  كلها  للع�صور  التاريخي  الجواب  وكان  والذلة،  لة  ال�صِّ الح�صينQبين  اأمام 

الذلة(.

اإن هذا الجواب الخالد هو ال�صالح الح�صيني الكربالئي الذي يت�صّلح به ال�صباب المجاهد 

اأق�صى حملة يقودها كل الذين ل يريدون الخير لالإ�صالم والأمة  الموؤمن الذي يواجه اليوم 

الإ�صالمية ويحققون بهذا الجواب  ال�صعار  الإنجازات التي عجز عنها الكثيرون قبلهم في 

على  الأمة  ي�صع  اأن  منه  ل  الموؤمَّ هو  ال�صالح  وهذا  الإ�صرائيليين،  والتعنت  ال�صلف  مواجهة 

اأرا�صيها  تحرر  واأن  قرارها،  وا�صتقاللية  حريتها  ت�صتعيد  اأن  اأرادت  اإذا  ال�صحيح  الطريق 

ال�صليبة واإن�صانها الم�صتعبد.

من هذا كله، يجب اأن تبقى ثقافة عا�صوراء وذكرى كربالء موؤثرة بنحو الدوام وال�صتمرار 

اإحيائها وعلى اعتبارها جزءًا من حياتنا تعي�س معنا وترفدنا بكل  من خالل الإ�صرار على 

حتى  الح�صيني  الجهاد  خط  في  ال�صير  موا�صلة  على  قادرين  لنبقى  والإيمان  القوة  اأ�صباب 

تحقيق الن�صر اأو ال�صهادة.
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المراأة والثورة الح�سينية

الحاجة عفاف الحكيم

قبل اأربعة ع�صر قرنًا، ومع بدء ر�صول اهللPت�صييد �صرح الحياة الإن�صانية المثلى بهدف 

بناء المجتمع الإ�صالمي الكامل، برز جهاد المراأة الم�صلمة، وبرزت معه �صخ�صيتها المثقلة 

ا�صتطاعت  اأن  الب�صري  التاريخ  معجزات  اأروع  من  كان  وقد  نهجه،  ونور  الإ�صالم  بتعاليم 

الدول الإ�صالمية الفتّية التي اأن�صئت في تلك المدينة )يثرب( وذاك المحيط المتخبط)مكة 

وجوارها حيث الم�صركين( في �صالل الجاهلية ومفا�صدها من ان تقّدم للعالم ارقى النماذج 

الإن�صانية ل على �صعيد الرجل وح�صب بل والمراأة اأي�صًا بالرغم من واقعها الكئيب الذي كان 

يحكمها، وذلك بعد اأن انقلبت نظرة اأنا�صها اإلى الأ�صياء وح�صل انقالب جذري في معاييرهم 

واأخالقهم وتقاليدهم الإجتماعية.

عوامل النهو�ض:

المراأة   حياة  في  الهائل  والإنقالب  الن�صائي  الوعي  لحركة  المبا�صر  ال�صبب  كان  لقد   

يومذاك هو تلك النظرة التي حملتها اأطروحة الإ�صالم، اإ�صافة اإلى النهج العملي الذي ن�صد 

فيه ر�صول اهللPاأرقى الأ�صاليب واأكثرها فعالية. اإذ نجد لجهة النظرة:

1-اإن التعاليم التي حملها ر�صول اهللPقد انطلقت في تعاملها مع كافة الأفراد من نظرة 

واقعية تكوينية تقوم على اأ�صا�س. الإيمان بوحدة النوع الإن�صاني وباأن النا�س جميعًا ينتمون 

اإلى اأ�صل ب�صري واحد ) واهلل خلقكم من نف�س واحدة(.

بين  �صواء  الجاهلية  والحدود  الفوارق  جميع  تعاملها  في  تخطت  قد  التعاليم  هذه  2-اإن 

النَّا�ُض  َها  اأَيُّ اأو بين الرجل والمراأة بوجه خا�س، قال اهلل تعالى{َيا  الأفراد بوجه عام 
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 ِ اهللَّ ِعنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخلَْقَناُكم  اإِنَّا 

اأَْتَقاُكْم } )الحجرات:31(.

3-اإن تعاليم الإ�صالم قد األقت مهمة النهو�س بالأمانة على عاتق كل اإن�صان رجال كان اأم 

امراأة وتوجهت لجميع الذين اآمنوا ب�صفتهم مكلفين موؤكدة على �صرورة الت�صدي المبا�صر 

من قبل كل منهم لتحّمل كامل الم�صوؤلية والتبعية في اأداء الواجب الذي يقع عليه ل في �صبيل 

اإنقاذ نف�صه وح�صب بل اإنقاذ الب�صرية كذلك واإخراجها من الظلمات اإلى النور.. قال تعالى 

ِمْنَها  َواأَ�ْسَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اأَن  َفاأََبْيَن  َواْلِجَباِل  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�سَّ َعلَى  َماَنَة  اْلأَ َنا  َعَر�سْ {اإِنَّا 

َوَحَملََها اْلإِن�َساُن})الأحزاب:72(

الإن�صان يعّم الرجل والمراأة مع ال�صيرة والنهج:

اأما على ال�صعيد العملي لر�صول اهللPفنجد:

للمراأة  الإ�صالم  ين�صدها  التي  المثالية  ال�صورة  لإظهار  �صعى  حين  يكتف  1-اإنهPلم 

بعر�س التعاليم القراآنية بل�صانه فقط واإنما �صعىPلتج�صيدها فيمن حوله. وقد تجلى هذا 

في حياته العملية واقعًا حيًا ملمو�صًا. وحيث ظهر منذ البدء م�صعاه الكريم لإبراز المثل الحي 

المتمثل بالح�صور الكريم للزوج خديجة Oومن ثم لالإبنة الزهراءOو�صول فيما بعد 

اإلى دور الحفيدة زينبOدافعًا بالطاقات الخيرة اإلى التطلع والإقتداء للخروج نهائيا من 

م�صتنقعات الجاهلية وروا�صبها..

2-لم يجعل حدا اأو فا�صال زمنيا بين دعوة وحركة الم�صلمة والم�صلم..واأنما عملPعلى 

الرجل تماما  المراأة كما  البدء وحيث كانت  الن�صائي منذ  للح�صور  المجال كامال  ف�صح 

تلتقي بالنبي لتعلن اأختيارها وانتماءها، وتطرح ت�صاوؤلتها وتطلعاتها وذلك في ال�صنوات 

الأولى الأ�صد والأ�صعب من عمر الدولة.

3-ومن اأجل تركيز معالم الدور الن�صائي المطلوب في الأمة كانPيعمل –كما ورد في ال�صير-  

على مالحقة ما كان يحمله بع�س ال�صحابة من نظرة دونية للمراأة وي�صعى اإلى عالجها عامال 

على اإبراز وتج�صيد ما كان يدعو اإليه الإ�صالم لكي ل يكون اإيمان النا�س على ما �صمعوه من 

ل�صانه ال�صريف فقط، بل اأي�صا على ما راأوه من مواقف وعينات راأي العين..
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والإرتفاع  النهو�س  وجيزة من  فترة  الم�صلمة وخالل  تمكين  في  اأثره  له  كان  النهج  هذا 

لتكون بم�صتوى الحدث  وعيا، وفاعلية. ومن ثم تمكين الإ�صالم من تقديم النموذج الح�صاري 

تقدمت  ما  �صرعان  الم�صوؤولية  �صخامة  وتح�ص�س  الدور  حقيقة  وعي  مع  اإذ  للمراأة..  الرفيع 

الم�صلمة لتفرغ حياتها في نف�س القالب الذي يريده الإ�صالم.. فكان اأن تجلت ال�صورة الحية 

وحيث حدث  منها خالقها  اأرادها  التي  الإلهية  الوظيفة  اأداء  على  القادرة  الواعية  للم�صلمة 

ذلك الإنقالب الهائل الذي اأهل العديدات من تقديم عظيم الأمثلة ورائع ال�صور بين يدي 

الر�صولPفي مختلف المجالت.. اإن عبر ال�صمود في معتقالت التعذيب حتى ال�صهادة.. 

واإن في الثبات والإقدام في �صاحات المعركة واإن بمواجهة الظلم والإنحراف اأو البحث عن 

�صبل الموؤازرة والن�صرة مع تحمل ال�صدائد وال�صعاب.

اأمثلة و�صور توا�صل �صوءها عبر �صاحات جهاد المع�صومينRوفي ظلهم عموما وحيث 

�صكلت الثورة الح�صينية الركيزة الأ�صا�س- اإل اأن بريق ذاك الدور راح يخمد رويدا رويدا مع 

الع�صور التي ع�صفت بمقدرات الأمة والتي اأعادت الم�صلمة اإلى اأغالل الجاهلية بجعلها اأ�صيرة 

الجانب الأنثوي بدل اأن تنطلق من الموقع الأرحب كاإن�صان كما ارادت لها ر�صالة القراآن..حتى 

و�صل الأمر بالمراأة الم�صلمة التي وهبت كامل الحقوق واأدت اأعظم الأدوار قبل اأربعة ع�صر 

قرنا اأن تعي�س وفي معظم البلدان الإ�صالمية خواء الدور وتلهث خلف مطالبات بحقوق في 

�صاح الغرب التعي�س، واأنه اإزاء هذه الحقائق الثابتة التي واإن غابت عن حركة مجتمعاتنا في 

مراحل تاريخية معينة فاإننا حتى الآن ورغم التحولت العظيمة التي نعي�صها  نجد اأنف�صنا اأمام 

بق�صورنا  لالإعتراف  �صنويا في مجتمعاتنا م�صطرين  الح�صينية  الثورة  ت�صخه  الذي  الوهج 

وعجزنا عن ا�صتلهام الم�صامين الأ�صا�صية التي تمكن من ر�صد حقيقي لإ�صراقة تلك الأدوار 

الن�صائية العظيمة.. و�صول اإلى تحقيق قيام دائم �صامل لم�صانع ان�صهار الذات –ان�صهار 

المذكر والموؤنث- في اأ�صرنا في �صل�صبيل الكوثر الح�صيني..

ومن هنا وعلى �صبيل ا�صتح�صار المثال اإذا عدنا اإلى الثورة الح�صينية التي عّرفت الإ�صالم 

كما هو وكما يجب اأن يكون.. نجد اأن اأجواءها حفلت بالعديد من النماذج الن�صائية الجادة، 

والتي نه�صت في اأماكن مختلفة بعيدا عن اأي تبعية عمياء لزوج اأو اأب اأواندفاعا مع اأجواءواإنما 
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والبط�س  ال�صغط  و�صائل  على  يت�صامى  الذي  المتجرد  لالإن�صان  ال�صادق  المظهر  بحق  كّن 

والتنكيل في ذلك الجو الحاد..فكان من بينهّن:

)-العن�سر الم�ساند:

 كماريا بنت منقذ العبدي. والتي كانت كما ورد على درجة من المعرفة والتقوى،وقد عا�صت 

وحيدة )بعد مقتل زوجها واأبيها واأبنائها الأربعة �صمن جبهة الإمام عليQفي واقعة 

الجمل(، هذه المراأة كان تحت يدها ثروة طائلة، وظفتها كّلها للخط والنهج والهدف..

واإنه في الوقت الذي كان فيه ولة معاوية يهدمون دور محبي علّيQثم يطاردونهم في 

البلدان اأو ي�صلبونهم على جذوع النخيل، في الوقت الذي كانت ت�صمل فيه العيون وتقطع 

الأيدي والأرجل على الظّن..فاإن هذه المراأة جعلت منزلها مجمعا ل�صخ�صيات ال�صيعة في 

الب�صرة –من اأجل التدار�س والن�صرة- لكن حين لحظت فتورا بعد و�صول ر�صائل اأبي 

عبد اهللQاإلى وجهاء مدينتها .. اأقبلت اإلى مجل�صها بعد اأن اجتمعوا فيه وكانت في 

حال من التاأثر البالغ لتقول:»لقد �صمعت ان الح�صين بن بنت نبيكم قد ا�صتن�صركم واأنتم 

اأتت  والراحلة  ال�صالح  توفر  لعدم  اعتذارهم  �صماعها  ومع  الجمع   فتاأثر  تن�صرونه؟«  ل 

بما لديها من المال واأفرغته على الأر�س وقالت وهي ت�صحذ همم الجميع على الإن�صمام 

للثورة »لياأخذ كل رجل منكم ما يحتاجه وينطلق لن�صرة �صيدي ومولي الح�صين«.

2-العن�سر الحامي:

كطوعة ال�صيدة الموؤمنة التي اآوت ون�صرت في الكوفة ممثل الثورة الح�صينية م�صلم بن عقيل، 

حين تفرق النا�س عنه بعد �صالة الع�صاء لياًل –بعد �صماعهم تهديَد عبيد اهلل بن زياد- 

باذلة الو�صع لتاأمين الحماية للقيادة بعد اأن تقاذفتها �صكك الكوفة جراء انهزام النفو�س 

وتخاذلها، وحيث م�صت في م�صعاها رغم وعيد ال�صلطة وبط�صها واإرهابها الذي لوى رقاب 

اأن تفوقت هذه المراأة الجليلة بعملها البطولي وموقفها الثوري الحا�صم  كثيرين.. وكان 

ال�صلب على جميع رجال مجتمعها المرهوب المتخاذل يومذاك.

3-العن�سر الم�ستنه�ض:

كدلهم بن عمرو، زوجة زهير بن القين والتي �صهرت �صالح الكلمة لخدمة الثورة الح�صينية، 
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بعد اأن حط رحالها وزوجها في طريق العودة؟؟ من حج بيت اهلل، على مقربة من ف�صطاط 

الإمام الح�صينQوهو في طريقه اإلى كربالء..

زهير ذلك البطل الذي عينه الإمام الح�صينQ قائدا للجناح الأيمن في جي�صه والذي 

قال لالإمام Q: »واهلل لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين اإل ان فراقها في ن�صرك 

وموا�صاتك لآثرنا الخروج معك على البقاء فيها«، هذا الإن�صان الذي كان ي�صير من قبل في 

تغيير  في  ال�صبب  كانت  زوجته  فم  من  و�صادقة  مخل�صة  كلمة  اأن  غير  للثورة  مناوئ  اتجاه 

ن�صاير قافلة  اأن  اإلينا من  اأبغ�س  الرواة: كنا مع زهير ولم يكن �صيء  اأحد  م�صاره..اإذ يقول 

الح�صين. حتى اإذا نزلنا منزل لم نجد به بدا من اأن ننازله فيه. فبينما نحن جلو�صا نتغذى 

من طعام اإذ اأقبل ر�صول الح�صين فقال: يا زهير اإن اأبا عبد اهلل بعثني اإليك لتاأتيه، فطرح 

اأن  كل منا ما في يده و�صاد �صمت رهيب في الخيمة حتى كاأن على روؤو�صنا الطير، كراهة 

يذهب زهير اإلى الح�صين..ولكن زوجة زهير حين راأت زوجها مطرقا مزقت اأجواء ال�صمت 

والذهول قائلة: »يا زهير اأيبعث اإليك ابن بنت ر�صول اهلل، ثم ل تاأتيه! �صبحان اهلل لو اأتيته 

و�صمعت كالمه ثم ان�صرفت«.

هذه الكلمة كان لها وقع عجيب، اإذ مع ا�صتقبال الإمام له و تحدثه معه..اتخذ زهير قرارا 

حا�صما ي�صع به حدا لحياته ال�صابقة، وعاد اإلى قومه م�صتب�صرا..تقول زوجته:ثم تنحى باأخي 

اإل خيرًا، وقد عزمت على  اأن ي�صيبك ب�صببي  اأهلي قائاًل: »ل اأحب  اإلى  اإعادتي  يطلب منه 

�صحبة الح�صين لأفديه بروحي واأقيه بنف�صي«، فقالت له: يا زهير األم اأكن لك في حياتك نعم 

الزوجة؟ قال: بلى، قالت: اإذن اأطلب منك كما ربطت م�صيرك بالح�صين اأن تمكني من اأن 

اربط م�صيري ب�صيدتي زينب..

: 4-العن�سر المحفزهّ

كزوجة حبيب بن مظاهر ال�صحابي الجليل التي راحت تخاطب زوجها الذي تجاوز ال�صبعين..

حين راأته مطرقا �صاكتا بعد اأن و�صله ر�صول الح�صينQ وحيث كان يفكر بالخروج مع 

ح�صار الكوفة الخانق..،مت�صورة اأن به تردد فتقول له:»اإن اأنت يا حبيب لم تدفعك جراأة 

الرجال وحب الحق اإلى ن�صرة الح�صين وخذلن اأعدائه، . فدعني يا حبيب األب�س ثيابك 
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واأنطلق بها اإلى ن�صرة �صيدي اأذّب عنه واأقاتل بين يديه..«.  وكان اأن خرجوا وا�صتقبلوا 

ذاك الإ�صتقبال الموؤثر من اأهل بيت النبوة على اأر�س كربالء...

ي: 5-العن�سر الم�سحهّ

كزوجة جنادة بن الحارث التي حين اأراد زوجها اأن يخرج من الكوفة �صرًا لأن الأمر كان �صعبًا 

و�صاقَا وتحف به مخاطر كثيرة.. نجدها ت�صر على مرافقته في رحلته الجهادية،فتخرج 

ومعهما ابنهما عمرو وكان ابن اإحدى ع�صر �صنة..

وجاء في الروايات اأنه حين ا�صت�صهد زوجها في المعركة نه�صت نحو ولدها وقالت له:«اأخرج 

يا بني وقاتل بين يدي ابن بنت ر�صول اهلل« وحين يقول الإمامQ هذا �صاب قتل اأبوه ولعل 

اأمه تكره خروجه اإذ به يقول لالإمام مطمئنًا اإن اأمي هي التي اأمرتني بذلك..ومع م�صرع ولدها 

تقدمت هذه الأم اإلى �صاحة المعركة لتحمل راأ�س ولدها فتم�صح عنه الدم والتراب قائلة »بي�س 

.»Q اهلل وجهك يا ولدي كما بي�صت وجهي عند �صيدتي ومولتي الزهراء

6-العن�سر الثائر المقاتل:

اأخرج واأخرجني  اأخبرها زوجها بالأمر قالت:»اأ�صبت،  كزوجة عبد اهلل بن عمر التي حين 

معك«. واأثناء المعركة خرجت تحفزه م�صجعة قائلة:«فداك اأبي واأمي قاتل دون الطيبين 

معك«،فناداها  اأموت  اأن  دون  اأدعك  فقالت:»لن  ليردها  اإليها  فاأقبل   »Pمحمد ذرية 

الح�صين Q:»جزيتم من اأهل بيت النبوة خيرا اإرجعي يرحمك اهلل«،وحين قتل زوجها 

نه�صت اإليه وجل�صت عند راأ�صه تم�صح عن وجهه اآثار المعركة، فاأمر �صمر ب�صرب راأ�صها 

.Q بالعمود فقتلت وهي اأول امراأة ا�صت�صهدت في مع�صكر الح�صين

7-العن�سر القيادي الكامل:

المتمثل بحفيدة ر�صول اهللP،وابنة اأمير الموؤمنين علّيQو�صيدة ن�صاء العالمين الزهراء

Qتلك البطلة العظيمة التي قيل فيها اإن �صبرها في كربالء �صاهى �صبر الأنبياء، ومع 

ذلك نه�صت بذلك الدور ال�صمولي؟؟ الذي حمى الإ�صالم في اأ�صعب المراحل واأ�صدها..

والذي تعجز ال�صطور وت�صيق عن تفا�صيله لتجعلنا من ثم مح�صورين في تناول جانب منه 

وح�صب..وحيث �صاء اهلل �صبحانه وتعالى لزينب فيما �صاء اأن تكون ل�صان ثورة اأبي عبد اهلل
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Qور�صول �صهداء كربالء اإلى العالم..

واإن الدور الإعالمي الذي اأدتهQنلم�صه على امتداد الثورة الح�صينية وحيث تجاوزت 

بح�صورها الفاعل اأخطر �صبب يمكن اأن يوؤدي اإلى اإف�صالها، وذلك هو الت�صليل الإعالمي من 

قبل ال�صلطة الأموية.

وتمكن من  ال�صبب  الق�صاء على هذا  في  النجاح  اأعلى درجات  �صجل  الزينبي  فالإعالم 

توظيف مبادئ الثورة باتجاه الأهداف المر�صومة لها.

فمنذ ع�صر العا�صر من المحرم وبعد اأن انتقلت المهمة الأولى اإليهاQواأ�صبحت هي 

الإمام زين  بعد عا�صوراء هي رعاية  اإليها  الموكلة  المهام  اإحدى  اأن  باعتبار  القافلة  رئي�صة 

العابدينQوالإعتناء به، نجدهاQتنه�س وبمنتهى الفاعلية رغم اأن كل �صيء في ذلك 

اليوم كان يكفي �صببًا ل�صعف زينب.. فالعبء كان ثقيال مع ا�صت�صهاد �صتة من اإخوتها وثالثة 

من اأبنائها اإ�صافة اإلى اأبناء الإخوة والعمومة والثلة الموؤمنة من الأ�صحاب.. اإ�صافة اإلى الغربة 

وم�صوؤلية حفظ ورعاية الأطفال.. اإ�صافة اإلى جواد ابي عبد اهللQالذي عاد خاليًا..

ورغم هول الم�صهد واجتماع كل هذه العوامل ارتفعتQاإلى م�صتوى المهمة وتحركت 

مخترقة الح�صود باتجاه ج�صد الإمام الطاهر.. وبكل اإباء و�صموخ ت�صع يديها تحت الجثمان 

الم�صيرة قائلًة:  العباد جّل وعال موؤكدة ومعبرة عن موا�صلة  اإلى مرجع  تتوجه  ال�صريف ثم 

»اللهم تقبل منا هذا القربان«.

وفي م�صهد اآخر..نراها في الكوفة مع دخول قافلة الأ�صرى اإليها تعمل على تفجير الموقف 

في  خطيبة  وتقف  الأر�س..  على  لالأطفال  قدم  الذي  والثمر  بالماء  فترمي  النا�س،  لتوقظ 

�صوقها، متوّجهًة بكالٍم بليٍغ للمحت�صدين من حولها قائلًة: »يا اأهل الكوفة اأتبكون وتنتحبون اأي 

واهلل فابكوا كثيرا وا�صحكوا قليال فلقد ذهبتم بعارها و�صنارها ولن ترح�صوها بغ�صل بعدها 

اأبدا، فقد خاب ال�صعي وثبت الأبدي وخ�صرت ال�صفقة وبوؤتم بغ�صب  اهلل ور�صوله..اإلخ .

التعب  كل  مع  نراهاQتدخل  الإمارة،  ودار  مجل�س  اإلى  الأ�صرى  قافلة  اإدخال  ومع 

والمعاناة ب�صموخ وعنفوان، تدخل دون اأن ت�صلم على الأمير اأو تكترث به.. فيت�صايق بن زياد 

اأحد ثم  ا�صتخفافًا »من هذه..« فال يجيبه  ي�صاأل  العالية، ورغم معرفته بها  المقاومة  لروح 
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يعاود ال�صوؤال ثانية.. ثم يكرره للمرة الثالثة، فترد اإحدى الحا�صرات لتقول هذه زينب بنت 

علي بن اأبي طالب.

فيتقدم منها �صامتًا قائاًل:»الحمد هلل الذي قتلكم وف�صحكم واأكذب اأحدوثتكم«، وهنا ترد 

بنبيه  اأكرمنا  الذي  قائلة:»الحمد هلل  بكل �صالبة وح�صم  الفور  الم�صطفىPعلى  حفيدة 

اإنما يفت�صح الفا�صق ويكذب الفاجر وهو غيرنا..«  محمدPوطهرنا من الرج�س تطهيرا. 

فيتابع وهو يتمزق غيظًا »اأراأيت فعل اهلل باأخيك«، فتجيبQ»واهلل ما راأيت اإل جميال«. 

الإمامQحاملة  ا�صت�صهاد  بعد  الثورة  ف�صول  متابعة  البطلة  القائدة  تخرج  وهكذا 

بها..  التي مرت  والقرى  المدن  الماأ�صاة عبر  ثقل  بكل قوة.. ورغم  بها  اآمنت  التي  الر�صالة 

كانت في كل كلماتها وخطبها في تلك الأثناء توزع الثورة في النفو�س وت�صعد الأحا�صي�س من 

مراحل التفكير اإلى مراحل التنفيذ.

وت�صل اإلى دم�صق..وتقف اأمام يزيد،هو الحاكم وهي الأ�صيرة.. لكن البطلة التي تاأهلت 

في بيت النبوة توجه كالمها اإلى الطاغية بكل �صمود وثبات مبينة اأمام المالأ اأ�صباب النزاع 

واأبعاد الثورة مدينًة يزيد وحكمه الظالم مع كل ما يمثل من جبروت في قلب مجل�صه المليء 

الأر�س  اأقطار  علينا  اأخذت  حيث  يزيد  يا  قائلة:»اأظننت  فخاطبته  والأعوان  بالمرتزقة 

واأ�صبحنا ن�صاق كما ت�صاق الأ�صارى اأن  بنا هوانا على اهلل وبك عليه كرامة. وتوقعت اأن هذا 

لعظيم خطرك ف�صمخت باأنفك، فمهال مهال، اأن�صيت قول اهلل تعالى {َوَل َيْح�َسَبنَّ الَِّذيَن 

ِهيٌن}، -ثم  أَنُف�ِسِهْم اإِنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدواْ اإِْثًما َوَلْهُم َعَذاٌب مُّ َكَفُرواْ اأَنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر لِّ

تتابعO- ولئن جرت علّي الدواهي مخاطبتك فاإني لأ�صت�صغر قدرك واأ�صتعظم تقريعك 

اأمرنا ولن  واأ�صتكثر توبيخك، فكد كيدك وا�صعى �صعيك، فواهلل لن تمحو ذكرنا ولن تدرك 

تدح�س عنك عارها.. اإلخ«.

انقلبت  التي  ال�صام  بالد  في  �صيما  ل  عليه  المترتبة  والآثار  الزينبي  لالإعالم  كان  لقد 

انقالبا �صامال بعد قدوم اآل البيتR اإليها الأثر البالغ..هذا الإعالم الن�صط المتوقد لعب 

دورا م�صهودا على م�صتوى اإثارة الأمة الإ�صالمية على الحكم الأموي وبالتالي لعب دورا كبيرا 

الإمام  اإلى ثورة  ا�صتمرت بعد ذلك.. و�صوًل  التي  الإ�صالمية  الثورات  التمهيد لقيام كل  في 
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الخميني} –في هذا الع�صر- الذي قال:»كل ما لدينا من بركة عا�صوراء«.

يبقى اإن الدور الخطير الذي نه�صت به حفيدة ر�صول اهللPفي الثورة الح�صينية، والذي 

زلزل فيما بعد عرو�س الظالمين..هو بحاجة اإلى درا�صة وافية واقتداء ي�صتنه�س الهمم باتجاه 

اإعادة التوازن المطلوب في مجتمعاتنا، درا�صة نعي�س معها اأبعاد ذلك الن�س الذي يقول: »اإّن اأمير 

الموؤمنينQاإ�صترط على عبد اهلل بن جعفر عند تزويجه زينبQاأن ياأذن لها بالخروج 

اإلى كربالء مع الإمام الح�صين Q«، درا�صة نعي�س معها اأبعاد الولدة الثانية لالإ�صالم العظيم 

عبر قول ر�صول اهللP»ح�صين مني واأنا من ح�صين«، وحيث كانت �صاحة كربالء في تلك الأيام 

الجليلة وعبر رجال الّثلة الموؤمنة ون�صائها، ت�صج بحركة الح�صور الإن�صاني الواحد، وفاعلية الدور 

الم�صترك المتكامل..الذي اأ�ّص�س له ر�صول اهللPمنذ البدء..
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