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با�سمه تعاىل
كلمة املعهد
لقد خلق اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان ،وجعله خليفته يف �أر�ضه ،وبعث
�إليه الأنبياء والر�سل بغية �صيانته من االنحراف ،وتوجيهه نحو �أهداف
واحدا مذ وقع �آدم ،الإن�سان
إلهي
ً
اخلالفة الر�شيدة .فكان الدين ال ّ
ال ّأول ،على هذه الأر�ض .وتعاقبت الأجيال ،وك ّلها تدور يف فلك هذه
املحور ّية ،والهدف هو �إخراج النا�س من ظلمات اجلهل �إىل نور العلم
والإميان .وكذلك �إحيا ًء لعقل الإن�سان وحتريره من براثن العبود ّية لغري اهلل
حرا كما �أراده اهلل.
�سبحانه ،ليكون ًّ
� اّإل �أ ّنه يف م�سرية احلياة ،يقف يف ّ
كل ع�رص طاغية يف مقابل �رشع اهلل
مرجوة ،وكان على
احلر �إىل عبود ّية غري
ّ
ودينه ،ويبتغي عودة الإن�سان ّ
امل�ؤمنني حماربته بالكلمة ،باملوقف ،وبالدم �أحيا ًنا؛ وهو ما �أراده الإمام
العا�شورائية .فثار ،عليه ال�سالم،
احل�سني عليه ال�سالم من خالل النه�ضة
ّ
بطرا وال
يف وجه الظلم معل ًنا الهدف الأ�سا�س «� ّإين مل �أخرج � ً
أ�رشا وال ً
جدي� ،أريد �أن �آمر
ً
مف�سدا وال ظاملًا � مّإنا خرجت لطلب الإ�صالح يف � ّأمة ّ
(((
باملعروف ،و�أنهى عن املنكر» .
إلهي.
فال ميكن حتييد النه�ضة
ّ
احل�سينية عن املنظومة الكاملة للدين ال ّ
تاريخية م�ضت يف الزمن الغابر ،بل �إ ّنها مت ّثل
جمرد حادثة
ّ
فهي لي�ست ّ
حتمية
تاريخيا �أتى كنتيجة
إميانية ،وهي لي�ست حد ًثا
ّ
عمق احلياة ال ّ
ًّ
و�رضور ّية ملجموعة من الظالمات التي عاناها الإمام احل�سني و�أهل بيته
تعب عن نه�ضة
عليهم ال�سالم فح�سب ،بل هي مبا تختزن من قيم ومعانٍ رّ
العربي 1938 ،م )  ،اجلزء
املجل�سي ،بحار الأنوار ،الطبعة  ( 2بريوت :دار �إحياء الرتاث
حممد باقر
((( ّ
ّ
ّ
 ،44ال�صفحة . 330
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يج�سد تعاليم
الإن�سان ،مبا هو �إن�سان ،يف وجه الظلم .فهي خري م�صداق ّ
القر�آن الكرمي من ن�رص امل�ست�ضعفني املحقّني ،والهدف الأ�سمى والأ�سا�س
للأنبياء وللر�سل وللر�ساالت ال�سماو ّية ك ّلها.
النبي �ص ّلى اهلل عليه
لي�س ّ
ال�رس يف كربالء يف ا�ستمرار ذكر ابن بنت ّ
ال�رس يف أ� ّنها
إلهيّ .
و�آله وح�سب ،بل ّ
ال�رس مبا حتوي من هدي و�إر�شاد � ّ
وتهد �أركان �سالطني.
�شعلة تنتف�ض وتثور ف ُت�سقط عرو�ش طواغيت،
ّ
ال�رس يف �أنّ هذا الدم الذي �سقط يف كربالء وي�سقط يف ّ
كل يوم على
ّ
امتداد الزمن يعطي القيمة لروح الإن�سان اخلليفة هلل تعاىل ونف�سه.
مع الكتاب
حممد مهدي الآ�صفي،
ّ
متفرقة ل�سماحة ال�شيخ ّ
يقدم الكتاب �أربع مقاالت ّ
احلكمية حتريرها
جمعها عنوان واحد هو عا�شوراء� ،أعاد معهد املعارف
ّ
منهجي مت�سل�سل
و�إ�صدارها .وقد ُب ّوبت هذه املقاالت وفقًا لرتتيب
ّ
مرورا بخروج الإمام
متتابع بد�أ من نقطة ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك،
ً
احل�سني ،عليه ال�سالم ،وما �أنتجت هذه الثورة املباركة من درو�س وعرب،
اً
زوار الإمام ،عليه ال�سالم ،يف
و�صول �إىل
ّ
التحديات التي عانى منها ّ
كربالء عرب الزمن.
حتمية
يعر�ض الباحث يف مقالة «مناق�شة الفهم الآخر لعا�شوراء»
ّ
ال�رصاع بني حركة التوحيد وال�رشك عرب التاريخ .ويقول� :إنّ هذين
ّ
ميتدان على وجه الأر�ض ويف حياة النا�س من دون �أن يتقاطعا،
اخلطني ّ
مهمة الأنبياء كانت عرب الزمن الدفاع عن املحرومني وامل�ست�ضعفني
و�أنّ ّ
ح�ضاري ال
�ضد امل�ستغ ّلني الطامعني الظ َلمة� .إنّ ال�رصاع بينهما �رصاع
ّ
ّ
عرج على مواجهة
على املال �أو ال�سلطان ،بل على
احلاكمية والواليةّ .
ّ
ثم ّ
الإ�سالم لهذا ال�رصاع من حركة الدعوة يف ّ
ثم يف معركة
مكة واملدينةّ ،
2

الطف التي �أف�شلت ّ
اً
أمية
و�صول �إىل حادثة
�صفّني واجلمل،
ّ
خمططات بني � ّ
الذين حاولوا �أن ي�ستعيدوا ممار�ساتهم التي �أف�شلها الإ�سالم ،با�سم الإ�سالم
أهم �أهداف احلركة
من غناء وجمون وغريها من عوائد
اجلاهلية .و�إنّ من � ّ
ّ
ال�رشعية عنهم ،وجتريدهم عن
أمية و�سلب ال�صفة
ّ
احل�سينية �إ�سقاط بني � ّ
ّ
ال�رشعية ليعيد للإ�سالم نقاوته.
مواقع
ّ

يقرتح ال�شيخ الآ�صفي يف مقالة «الفئات املعار�ضة خلروج احل�سني
عدة :الفئة الأوىل ،هم
عليه ال�سالم» ت�صنيفًا للمعار�ضني ،بنا ًء على �أ�سباب ّ
الذين ي�ضمرون احل�سد وال�ضغينة للإمام .والثانية هم �أ�صحاب ال�ضعف
واجلنب والتخاذل عن اتّخاذ قرار اخلروجّ � .أما الفئة الثالثة ،فهم الذين
ال�سيا�سي الكايف لأهدافها.
جهلوا �أهداف الثورة ومل ميتلكوا الوعي
ّ
ويعر�ض الباحث ر�أي الإمام احل�سني عليه ال�سالم ب�رضورة اخلروج
ومواجهة الظلم واال�ستكبار .كما يقول الباحث� :إنّ هذه الدرا�سة
إ�سالمي واحلركة
تعك�س �صور ًة دقيق ًة عن الأو�ساط املعار�ضة للعمل ال
ّ
إ�سالمية املعا�رصة.
إ�سالمية يف ال�ساحة ال
والثورة ال
ّ
ّ
احل�سيني» �إىل ا�ستلهام
بينما دعا ال�شيخ الآ�صفي يف مقالة «اخلطاب
ّ
إلهية التي
الدرو�س والعرب والثقافات من مدر�سة عا�شوراء ،وهي ال�سنن ال ّ
وعد اهلل امل ّتقني فيها ،ومنها :مرياث الأر�ض ،ون�رص امل�ؤمنني ،وتلبية النداء
ّ
والذل ،ورف�ض
واحل�ضور يف �ساحات النزال و�أخذ املوقف الراف�ض للظلم
وال�سيا�سي
الديني
العاملي ،كذلك الوعي
العمالة لأنظمة اال�ستكبار
ّ
ّ
ّ
املوجه
أي�ضا �رضورة احل�ضور
واحل�ضور الواعي وامل�س�ؤول جتاه ال ّأمة .و� ً
ّ
ال�سيا�سية
الدينية الرا�شدة حلفظ وحدة املواقع
املرجعية
يف ال�ساحة من قبل
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية� ،رشط �أن ال
التعدد ّية
من الت�رشذم والت�ش ّتت من دون رف�ض
ّ
ّ
احل�سيني هو خطاب
أي�ضا �أنّ اخلطاب
ت�ؤ ّدي �إىل ف�ساد الر�أي .ويذكر � ً
ّ
احل�سينية ،والثاين هو اجلانب الثقا ّ
يف يف
مزدوج :ال ّأول لتفعيل ال�شعائر
ّ
نه�ضة احل�سني عليه ال�سالم للق�ضاء على الطغاة وحترير العامل من ظلمهم،
3

وكذلك تفعيل دور املر�أة يف �صناعة ال ّأمة والتاريخ.

–حركية
والتحدي الآخر :ر�ؤية ح�ضار ّية
«التحدي
� ّأما يف مقالة
ّ
ّ
ّ
لزيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم» ،في�شري الكاتب �إىل �أنّ لزيارة الإمام
خم�ضب بالدم .فقد �سعى
احل�سني عليه ال�سالم يف كربالء تاريخ طويل ّ
مبغ�ضو الإمام عليه ال�سالم عرب الزمن من منع املوالني من الزيارة ابتدا ًء
ابية حلكومة �آل �سعود،
العبا�س �إىل
ّ
التحديات ّ
الوه ّ
من خلفاء حكومة بني ّ
�صدام ح�سني والهجوم
ويف العهد العثما ّ
حتديات الع�رص احلايل مع ّ
ين� ،إىل ّ
إرهابية يف كربالء بعد
ّ
الع�سكري على القرب ال�رشيف �إىل التفجريات ال ّ
ق�ضية الإمام احل�سني عليه
�سقوطه .وي�شري �إىل ّ
�رس موقف ال�سالطني من ّ
ال�سالم ،فهم ال يخافون من البكاء والنياحة فقط ،بل اخلوف من �أن
وقوة مواجهة الظلم واال�ستكبار ،ويظهر ذلك
ي�ستلهم ال�ضعفاء القدرة ّ
حث الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف خطاباته ملواجهة الظلم
من خالل ّ
ورف�ض ّ
الذل و�رضورة تعرية الظامل وف�ضحه.
أي�ضا مل ولن
مل ولن تتوقّف مكائد الأعداء عرب الزمن ،و�إنّ دم احل�سني � ً
حتما نريان الظلم واال�ستبداد،
ّ
يجف؛ �سيبقى �شعلة الن�رص التي �ستطفئ ً
واحلدث الذي ينقذ الب�رش ّية يف ّ
كل حلظة من حلظات الزمن وين�شلها من
عبود ّية غري اهلل ،و�سيبقى امل�ؤمنون والأحرار يف ّ
القوة
كل العامل ي�ستلهمون ّ
احلق ،الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
احلر اخلالد ،خليفة اهلل ّ
والعزم من ذلك ّ
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

معهد املعارف احلكميّة
�سكينة �أبو حمدان
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مناق�شة الفهم الآخر لعا�شوراء

توطئة
إ�سالمية:
يقول الدكتور عبد العظيم الديب ،بعد �أن يذكر الفتوحات ال
ّ
«هذا هو تاريخ الإ�سالمّ � ،أما معركة اجلمل و�صفّني وكربالء ...فتلك
عرثات على الطريق»(((.
ماذا يق�صد الدكتور بالعرثات ،وما هو دور ر�سالة عا�شوراء يف تاريخ
الإ�سالم؟
هذا املقال يناق�ش هذا الر�أي .و�إليك تف�صيل القول يف ذلك من خالل
جمموعة من النقاط.
ال�رصاع بني حركتي التوحيد وال�رشك
احلق والباطل،
�إنّ قوام التاريخ هو ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك ،وبني ّ
ح ّتى و�إن �ضاقت م�ساحة هذا ال�رصاع ،واختفى عن الر�أي العا ّم ،ومل
ي�ستقطب اهتمام النا�س على وجه الأر�ض.
ميتد هذان
أهم قوانني و�سنن هذا ال�رصاع ،فال ميكن �أن ّ
واحلتمية من � ّ
ّ
ّ
اخلطان على وجه الأر�ض ويف حياة النا�س دون �أن يتقاطعا ،ودون �أن
ي�ؤ ّدي هذا التقاطع �إىل املواجهة وال�رصاع ،ف�إنّ حركة التوحيد تقوم يف
وميتد التوحيد على م�ساحة نفوذ
املجتمع على �أنقا�ض الكفر وال�رشك،
ّ
ميتد ال�رشك على م�ساحة نفوذ التوحيد ،وال يقوم لل�رشك
ال�رشك كما ّ
والكفر �أ�سا�س وال �أثر يف حياة النا�س � اّإل بزوال التوحيدّ .
فكل منهما
حتمية
يطرد الآخر .وهذا التناق�ض بني التوحيد وال�رشك هو الذي ي� ّؤكد
ّ
ال�رصاع بينهما.
إ�سالمي� ،ضمن �سل�سلة كتاب ال ّأمة،
((( عبد العظيم حممود الديب ،املنهج يف كتابات الغربيّني عن التاريخ ال
ّ
العدد  ،27ال�صفحة .67

9

و�إذا �أردنا �أن نفهم التاريخ و�سننه وقوانينه و�أحكامه التي ير�سمها اهلل
تعاىل لنا يف كتابه الكرمي ،فعلينا �أن نقر أ� تاريخ الأنبياء وحركتهم يف
�ساحة املواجهة لأقوامهم.
�إنّ حركة الأنبياء تر�سم لنا املعنى احلقيقي لـ«ال�رصاع» و«التاريخ»،
وتر�سم �سنن ال�رصاع يف جبهة التوحيد وال�رشك ،وما يتط ّلبه هذا ال�رصاع
من ال�صرب والت�ضحية والعطاء يف ّ
كل من اجلبهتني ،وما يتخ ّلله من �ألوان
املحنة والعذاب ،وما يتعقّبه من ن�رص الق ّلة امل�ؤمنة و�سقوط جبهة الكفر
احلق ،ومن
وال�رشك ،وما يرافقه من ت�ساقط وتخاذل يف �صفوف �أن�صار ّ
تبادل املواقع يف ّ
كل من اجلبهتني.
وال ّ
�شك �أنّ من واجب الأنبياء الدفاع عن املحرومني وامل�ست�ضعفني،
�ضد امل�ستغ ّلني والظاملني.
والوقوف �إىل جانبهم ّ
أ�سا�سية واملحوريّة يف حركة
ّ
ولكن هذه املعركة لي�ست هي املعركة ال ّ
الأنبياء ،ولي�ست هي حمور �رصاع معركة الأنبياء ،و� مّإنا املحور وال�رصاع
واحلق والباطل.
هو بني التوحيد وال�رشك،
ّ
حركة مو�سى بن عمران (ع)

بد لنا من در�س حركة مو�سى بن عمران
�ضمن هذا
الت�صور للتاريخ ،ال ّ
ّ
(ع).
�إنّ تاريخ حركة كليم اهلل مو�سى بن عمران (ع) هو يف ال�رصاع بني
التوحيد وال�رشك .ومن خالل هذا ال�رصاع ن�ستطيع �أن نفهم تاريخ
احل�سا�سة يف حركته ،والعقبات التي واجهها،
مو�سى (ع) واملنعطفات ّ
والأ�سلوب الذي اتّبعه يف مواجهة هذه العقبات ،وكذلك الإجنازات
ّ
وتخطاها.
التي حقّقها اهلل تعاىل على يده يف املراحل التي اجتازها
10

ومن خالل هذه الر�ؤية ن�ستطيع �أن نفهم الفنت التي حدثت يف جمتمع
بني �إ�رسائيل بعد �أن ن�رصهم اهلل تعاىل على فرعون و�أنقذهم من الغرق،
ال�سامري وت�ضليله لبني
مر ًة ثانيةً ،من خالل حركة
ّ
وكيف ّ
دب ال�رشك ّ
ومتردهم عليه،
�إ�رسائيل ،وا�ستجابتهم له وا�ست�ضعافهم لهارون (ع) ّ
وطلبهم للعكوف على عبادة الأ�صنام ،وامتناعهم عن اال�ستجابة لدعوة
اجلبارين ،وابتالء اهلل تعاىل لهم بعد
مو�سى بن عمران (ع) لقتال القوم ّ
ذلك بالتيه �أربعني �سنة.
حتديات �صعب ًة من ال�رشك ،وقد واجه
وهكذا ،تتلقّى حركة التوحيد ّ
مرتَني؛ قبل غرق فرعون وبعده:
مو�سى بن عمران (ع) هذه
ّ
التحديات ّ
من خارج اجلماعة امل�ؤمنة من بني �إ�رسائيل قبل الغرق واالجتياز .ومن
يكف عن املقاومة
داخل اجلماعة امل�سلمة من قومه بعده  .ف�إنّ ال�رشك ال ّ
بعد ال�سقوط يف املرحلة الأوىل من املواجهة ،و� مّإنا ميار�س ،يف مرحلة
أ�شق على
الحقة ،املقاومة من داخل اجلهة امل�سلمة .وهذه املقاومة � ّ
الإ�سالم من املقاومة الأوىل.
يبقى �أن نقول� :إذا كان التوحيد والإ�سالم حرك ًة يف التاريخ واملجتمع،
أي�ضا يف مواجهة احلركة الأوىل ،متقاطعة
ف�إنّ ال�رشك
واجلاهلية حركة � ً
ّ
ومهمة هذه احلركة �إعاقة حركة التوحيد والإ�سالم ،وتعطيل
معها.
ّ
املقومة
حدود اهلل تعاىل وفرائ�ضه على وجه الأر�ض ،واخل�صال وال�رشوط ّ
للحركة موجودة فيها ،وهي يف اجلهة املعاك�سة حلركة التوحيد والإ�سالم
يف ّ
كل �شيء.
الفهم ال�صحيح للتاريخ
�أعتقد �أنّ الفهم ال�صحيح للتاريخ وقوامه هو بلحاظه حركة �رصاع بني
هاتني احلرك َتني  :التوحيد وال�رشك.
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تكون املقاومة يف املراحل الأوىل من ظهور حركة التوحيد من اخلارج
اخلارجية
على كيان التوحيد ،وعندما تنهزم حركة ال�رشك يف اجلبهة
ّ
فالعدو عندما يعجز عن
تتحول املقاومة �إىل الداخل.
�أمام هذه احلركة
ّ
ّ
�إ�سقاط حركة التوحيد من اخلارج ،يبد�أ العمل يف حتريف م�ساره من
الداخل .وبتعبري �آخر؛ يكون ال�رصاع يف املرحلة الأوىل على التنزيل،
ويف املرحلة الثانية على الت�أويل .فيواجه التوحيد بذلك
خطرين هما:
َ
خطر اال�ستئ�صال من اخلارج ،وخطر التحريف والإف�ساد من الداخل،
حيث يتم ّثل اخلطر ال ّأول بامل�رشكني ،والثاين باملنافقني.
ّ
تخريبي وا�سع
ولكل من هاتني املواجهتني ،من اخلارج والداخل� ،أثر
ّ
التخريبي للمواجهة الثانية �أو�سع بكثري من الأوىل.
يف الدعوة � ،اّإل �أنّ الأثر
ّ
حتمل ر�سالة الدعوة �إىل اهلل
ذلك �أنّ املواجهة الأوىل تزيد ال ّأمة يف طريق ّ
ً
ومتا�سكاّ � .أما الثانية ،فت�شقّق ال ّأمة
وقوة ،كذلك ا�ستحكا ًما
�صالب ًة ومتان ًة ّ
الداعية �إىل اهلل ،وتذرهم فرقًا وطوائف متناحرة ،وتُدخل التحريف �إىل
�صلب الدعوة فت�ستهلكها وحملتها من الداخل.
قوة الع�صابة امل�سلمة التي حتمل ر�سالة
فاملواجهة الأوىل من عوامل ّ
أ�شق على ر�ساالت اهلل تعاىل؛ وهذه
الدعوة ،ومن
ٍ
عجب� ،أنّ الثانية � ّ
هي ظاهرة النفاق .وقد واجه مو�سى بن عمران و�أخوه هارون (ع) بعد
هالك فرعون وجنده والهزمية املنكرة التي حلقتهم ،وبعد الن�رص الذي
التخريبية الوا�سعة
كتبه اهلل تعاىل لبني �إ�رسائيل على �أعدائهم؛ هذه احلركة
ّ
وقوي ،يندر مثله يف حركة التوحيد يف تاريخ
من الداخل ب�شكل فاعل
ّ
الأنبياء (ع).
حتميّة ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك

حتمية ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك؟
ما هي الأ�سباب التي ت�ؤ ّدي �إىل
ّ
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قدمنا �سابقًا القول ب�أنّ حركة التوحيد تقوم يف املجتمع على �أنقا�ض
ّ
الكفر وال�رشك ،وال يقوم لل�رشك والكفر �أ�سا�س وال �أثر يف حياة النا�س
� اّإل بزوال التوحيدّ .
ويتمدد على م�ساحة نفوذه،
فكل منهما يطرد الآخر
ّ
حتمية ال�رصاع بينهما.
وهذا التناق�ض بني التوحيد وال�رشك هو الذي ي� ّؤكد
ّ
تتمدد
قطعي ،لأنّ حركة التوحيد
كما �أن حتقّق هذا ال�رصاع �أمر
ّ
ّ
متتد يف الفراغ.
على م�ساحة نفوذ ال�رشك و�سلطانه فتحتلها ك ّلها ،وال ّ
تقدم التوحيد ً
�شوطا
وم�ساحة احلياة ال ت ّت�سع لل�رشك والتوحيد م ًعا ،ف�إذا ّ
كان على ال�رشك �أن ين�سحب مثله.

والقوة يف املجتمع :ال
ومن مواقع النفوذ
واملالية،
وال�سيا�سية،
إعالمية
ّ
ّ
ّ
ّ
ويتحرك التوحيد باتجّ اه ب�سط نفوذه
والثقافية ،والإدار ّية،
والع�سكر ّية،
ّ
ّ
على هذه املواقع جمي ًعا .وذلك �أنّ هذه املواقع هي التي ّ
متكن حركة
التوحيد من �إزالة العقبات التي تعيق �إبالغه ،وتنفيذ حدوده تعاىل � ّأول؛
ثانيا؛ وتنفيذ هذا اخلطاب على وجه الأر�ض ثال ًثا.
وت�سمح لها ب�إبالغ ً
وهذه ثالث نقاط ال ميكن �أن تتحقّق بغري هذه املواقع.

القوة والنفوذ لي�س َب َط ًرا وال
�إنّ �رصاع حركة التوحيد على مواقع ّ
اجلاهلية ،و� مّإنا هو و�سيلة لتحقيق ر�سالة التوحيد على
رئا ًءا ،كما لدى
ّ
وجه الأر�ض وهي هداية النا�س وتطبيق حدوده تعاىل يف حياة النا�س.
واجلاهلية) على
وهذا هو تف�سري �رصاع التوحيد وال�رشك (�أو الإ�سالم
ّ
القوة والقرار واملال والإعالم .والر�أي القائل ب�أنّ كلمة التوحيد
مواقع ّ
تتحرك يف حياة النا�س وتتبعها �إقامة ال�صالة و�إقامة حدود اهلل بالوعظ
ّ
الق�ضية احل�ضار ّية
ت�سطيح لهذه
والن�صح والإر�شاد من دون حرب وقتالٍ
ٌ
ّ
املعقّدة ،وتب�سيط لها .ولو كان كذلك مل يدخل ر�سول اهلل (�ص) يف
ق�ضاهن يف املدينة بعد
ع�رشات الغزوات وال�رسايا خالل ع�رشة �سنوات
ّ
الهجرة.
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القوة ،وال يحافظ
�إنّ مواقع ال�سلطة والقرار ال يكت�سبها الإ�سالم بغري ّ
أي�ضا.
القوة � ً
عليها من دون ّ

بد �أن تنطلق
�إ ًذا ،فلكي تنطلق حركة التوحيد على وجه الأر�ض ،ال ّ
القوة وال�سلطة والقرار ،وهذه املواقع لي�ست �شواغر وفراغات
من موقع ّ
واجلاهلية .فقد كانت ّ
مكة موق ًعا لنفوذ
بطبيعة احلال ،و� مّإنا يحت ّلها ال�رشك
ّ
العربية موق ًعا لنفوذ امل�رشكني واليهود والن�صارى،
امل�رشكني ،واجلزيرة
ّ
و�إيران موق ًعا لنفوذ املجو�س و�سالطني �آل �سا�سان ،وبالد ال�شام (الأردن
ال�رشقية ،وهكذا م�رص
وفل�سطني و�سوريا ولبنان) موق ًعا لنفوذ الروم
ّ
إفريقي و�رشق �أفريقيا .ومل يكن
و�سائر بالد �شمال �أفريقيا واملغرب ال
ّ
يتقدم يف هذه الأر�ض العري�ضة بغري �رصاع وقتال .ولو كانت
الإ�سالم ّ
حررها امل�سلمون خالل � ّ
أقل
مواقع ّ
القوة يف هذه البالد العري�ضة التي ّ
أئمة الكفر ،مل يكن بو�سع الإ�سالم
من قرن باقي ًة بيد �أقطاب
اجلاهلية و� ّ
ّ
ويحرر النا�س من
�أن يزحف �إىل هذه الأقاليم العري�ضة يف �آ�سيا و�أفريقيا،
ّ
الإ�رص والأغالل يف � ّ
أقل من قرن.

اجلاهلية
يتقدم الإ�سالم �إىل موقع من هذه املواقع � اّإل بان�سحاب
وال ّ
ّ
للقوة
من نف�س املوقع ،فال يجتمع الإ�سالم
واجلاهلية يف موقع واحد ّ
ّ
واجلاهلية يف بع�ض مواقع
الن�صفي بني الإ�سالم
أبدا .والتعاي�ش
والقرار � ً
ّ
ّ
القرار يف واقعنا
تقدم �إحدى احلرك َتني
تعب عن ّ
ال�سيا�سي اليوم حالة م�ؤقّتة رّ
ّ
التدرج حالة م�ؤقّتة بال�رضورة.
وان�سحاب الأخرى بالتدريج ،وحالة ّ
القوة ،والقرار ،واملال ،والإعالم،
وعليه ،ف�إنّ ال�رصاع على موقع ّ
يقرر
والع�سكر ،من
حتمية
ّ
ّ
حتميات التاريخ واملجتمع .والقر�آن الكرمي ّ
ون
ال�رصاع بني هذين
املحورين ب�شكل جازم ،يقول تعاىل} :ال َّ ِذ َين َآم ُنو ْا ُي َقاتِ ُل َ
َ
ون ِفي َس ِبي ِل ا َّلط ُاغ ِ
وت َف َقاتِ ُلو ْا َأ ْول ِ َياء ا َّلش ْي َطا ِن إِ َّن َك ْي َد ا َّلش ْي َطا ِن
ِفي َس ِبي ِل الل ِه َوال َّ ِذ َين َك َف ُرو ْا ُي َقاتِ ُل َ
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الن�صفية مع
َك َان َض ِعي ًفا{((( .ولذلك فالتفكري يف اللقاء والتفاهم واحللول
ّ
الكفر والطاغوت تفكري فيه كثري من الت�سطيح والتب�سيط لق�ضايا ال�ضعف
النف�سية.
والهزمية
ّ

أعرابي الذي اكت�شف بفطرته هذه احلقيقة حينما
وقد �صدق ذلك ال
ّ
قال�« :إنّ هذا الدين تخافه امللوك» ،بعد ما �سمع �آيات من القر�آن من
ر�سول اهلل (�ص).
لي�س �رصاع التوحيد وال�رشك �رصاع مال و�سلطان
وبنا ًء على هذا الفهم ،فال ميكن �أن نقول� :إنّ �سبب ال�رصاع بني حركتي
التوحيد وال�رشك هو املال وال�سلطان .لأنّ ال�رصاع بينهما �رصاع
ح�ضاري ،لي�س على م�ساحة من الأر�ض و�آبار من النفط ليمكن الو�صول
ّ
الو�سطية ،و� مّإنا على نفي ّ
كل �سلطان وحكم،
فيه �إىل التفاهم واحللول
ّ
وح�رص احلكم والوالية هلل تعاىل يف حياة الإن�سان .ومثل هذا ال�رصاع،
احل�ضاري العميق ،ال ينتهي �إل بهدم ّ
كل �سلطان عدا �سلطان
ال�رصاع
ّ
احل�ضاري
اهلل ،وحتكيم حكم اهلل و�أمره ب�شكل مطلق .وهذا ال�رصاع
ّ
�رش�سا� ،أ�رش�س ما يف حياة الإن�سانُ } .ق ْل يَا َأي ُّ َها
يكون عاد ًة
ً
�رصاعا ح�ضار ًّيا ً
دت *
الكافرون* ال َأ ْع ُب ُد َما َت ْع ُب ُد َون * َوال َأن ُت ْم َعابِ ُد َون َما َأ ْع ُب ُد * َوال َأنَا َعابِ ٌد َّما َع َب مُّ ْ
َوال َأن ُت ْم َعابِ ُد َون َما َأ ْع ُب ُد * لَ ُك ْم ِد ُينكُ ْم َول ِ َي ِدينِ {(((.
والأنبياء (ع) يف هذا ال�رصاع يطلبون املال وال�سلطان ،بال ريب،
لغائيتهما
الذاتية يف هذا ال�رصاع ،بل لأنّ
ّ
وي�ستولون عليهما ،ولكن لي�س ّ
�رصاعا نظر ًّيا ،و� مّإنا هو
حاكمية اهلل و�سلطانه املطلق لي�س
ال�رصاع على
ً
ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية .76
((( �سورة الكافرون ،الآيات � 1إىل .6
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حاكمية اهلل على
أهم العوامل التي حتقّق
ميدا ّ
ين ،واملال وال�سلطان من � ّ
ّ
وجه الأر�ض.
نعم هناك حاالت �سالم وم�صاحلة وحتالف مع الكفر واال�ستكبار،
كما �صنع ر�سول اهلل (�ص) مع قبائل من اليهود ومع قري�ش ،ولكن ال حتمل
إمكانية الو�صول �إىل تفاهم و�صلح دائمني مع الكفر،
هذه احلاالت معنى �
ّ
ف�إنّ الكفر ال حمالة يخرتق هذه العهود وينق�ضها ،كما �صنعوا بعهودهم
تهيئ
مع ر�سول اهلل (�ص) .وهذا �أمر م� ّؤكد ،وفائدة ال�صلح وامل�صاحلة �أ ّنها ّ
جلبهة التوحيد فرت ًة من الوقت ،ت�ستعيد فيها ما ا�ستهلكت احلروب من
قدراتها وكفاءتها.
فلي�س� ،إ ًذا ،معنى هذا الكالم� :إنّ حركة التوحيد ال تدع ال�سالح،
الدولية
تتقبل ال�صلح من �أعدائها� ،أو �أ ّنها تنق�ض العهود واملواثيق
ّ
وال ّ
قوتها .كلاّ  ،بل �إنّ هذه احلركة
التي تعقدها لإتاحة الفر�صة لها ال�ستعادة ّ
ال�سلمية،
العدو
تغرها ت�رصيحات
ّ
ّ
تفهم حقيقة العالقة بني اجلبه َتني ،وال ّ
وتبقى يف �ساحة ال�رصاع ت�ستجيب لنداءات ال�صلح لو وجدت يف ذلك
أبدا،
م�صاحلها ،وتدخل يف عهود هدنة و�صلح ،وال تبادر بنق�ضها � ً
ولك ّنها يف نف�س الوقت تعرف �أنّ جبهة اال�ستكبار ال حمالة تنق�ض هذه
العدة
وال�صد عن �سبيل اهلل،
العهود ومتار�س التخريب والإف�ساد
وتعد ّ
ّ
ّ
جلولة قادمة.
كيف واجه الإ�سالم هذين التح ِّديني؟
تر�سم حركة الأنبياء �سنن ال�رصاع يف جبهتي التوحيد وال�رشك ،من خارج
كيان الدعوة ومن داخله.
التحدي ال ّأول
وقد واجه الإ�سالم يف املرحلة الأوىل من حركة الدعوة
ّ
(من اخلارج) يف ّ
مكة واملدينة مع عتاة قري�ش ،وبعد ذلك اتّ�سعت دائرة
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املعركة و�شملت اليهود واالئتالف الوا�سع بني م�رشكي قري�ش واليهود
�ضد حركة
يف الأحزاب ،وانتهى هذا ال�شوط بهزمية ال�رشك وحتالفاته ّ
التوحيد.
ويف هذه املرحلة ،عندما انهزمت اجلبهة املعادية للتوحيد هزمي ًة منكرة،
ومل تعد قادر ًة على املقاومة وال�صمود وامل�شاك�سة يف م�سرية الدعوة،
كما حدثت هذه الهزمية يف �صفوف امل�رشكني والكفّار بعد فتح ّ
مكة
والطائف ،ومثلها يف جي�ش فرعون وملإه بعد ما هلك وجنده يف البحر.
�أقول :عندما تنهزم جبهة ال�رشك يف التقابل مع جبهة التوحيد ،ال ّ
تعطل
جبهة ال�رشك م�رشوعها يف التخريب والإف�ساد يف مواجهة التوحيد ،و� مّإنا
تبادر بحركة �رسيعة �إىل تغيري موقعها يف تخريب الدعوة ومهاجمتها �إىل
املواجهة من الداخل حتت غطاء الدين .ويف احلقيقة ،تنقل هذه اجلبهة
مهمتها
التخريبية من خارج الدعوة �إىل داخلها ،بعد �أن يتبينّ لهم �أنّ
ّ
ّ
أمرا غري ممكن على الإطالق .ويف
حماربة الدعوة من اخلارج �أ�صبحت � ً
هذه املرحلة ،يكون الهدف الق�ضاء على نقاوة الدين و�سالمته و�أ�صالته
انيته.
وا�ستقامته ور ّب ّ
وقد وقف �أبو �سفيان على قرب حمزة (ره) �أ ّيام عثمان ،و�رضبه برجله.
وقال :يا �أبا عمارة �إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بال�سيف �أم�سى يف يد
غلمائنا اليوم يتل ّعبون به(((.
و�أبرز مواقع �رصاع املرحلة الثانية يف تاريخ الإ�سالم «�صفّني»
حتول
ّ
و«الطف» .فهي امتداد لـ«بدر» و«الأحزاب» و«حنني» ،فقد ّ
يوجهون �رضباتهم �إىل الإ�سالم من الداخل.
بذلك امل�رشكون �إىل منافقنيّ ،
والآن نت�ساءل� :أ ّيهما �أخطر على الإ�سالم ،الذين حاربوا ر�سول اهلل
(�ص) حتت لواء �أبي �سفيان يف بدر و�أُحد والأحزاب؟ �أم الذين حاربوا
((( ابن �أبي احلديد� ،رشح نهج البالغة ،اجلزء  ،16ال�صفحة .137
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والطف حتت لواء جنل �أبي �سفيان
و�صي ر�سول اهلل وابنه يف �صفّني
ّ
ّ
وحفيده؟ و�أ ّيهما �أ�رش�س؟

الق�ضية
عمار بن يا�رس (ره) يف
التاريخية التالية التي
�أحيل اجلواب �إىل ّ
ّ
ّ
عمار بن يا�رس
يرويها ن�رص بن مزاحم يف كتاب وقعة �صفّني .فقد عا�ش ّ
(ره) املواجه َتني واملعركتني؛ يف مرحلة ال�رصاع على التنزيل ،ويف مرحلة
حدا والأحزاب وكذا �صفّني .يقول
بدرا و�أُ ً
ال�رصاع على الت�أويل ،وعا�ش ً
ّ
ال�شك بعد
ت�رسب �إىل نف�سه
عن راية عمرو بن العا�ص يف معركة �صفّني ملن ّ
�أن �سمعهم يرفعون الآذان ،ويقر�أون القر�آن ،ويقيمون ال�صالة ،كما يرفع
علي الآذان ،ويقر�أون القر�آن ،ويقيمون ال�صالة! قال له
النا�س يف جي�ش ّ
عمار بن يا�رس (ره) :هل تعرف �صاحب الراية ال�سوداء املقابلتي (املقابلة
ّ
مرات
يل) ف�إ ّنها راية عمرو بن العا�ص ،قاتلتها مع ر�سول اهلل (�ص) ثالث ّ
ثم
�رشهن و�
وهذه الرابعة ،ما هي
ّ
أبر ّ
ّ
هن ،بل هي ّ
أفجرهنّ .
بخريهن وال � ّ
حدا وحني ًنا �أو �شهدها لك �أب فيخربك عنها قال:
بدرا و�أُ ً
قال له� :أ�شهدت ً
ال .قال :ف�إنّ مراكزنا على مراكز رايات ر�سول اهلل (�ص) يوم بدر ويوم
�أُحد ويوم حنني ،و�إنّ ه�ؤالء على مراكز رايات امل�رشكني من الأحزاب(((.
عودة �إىل عا�شوراء
ذكرنا حتى الآن ثالث نقاط:
ح�ضاري لي�س على مال
�	.1إنّ ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك �رصاع
ّ
�أو �سلطان ،و�إن كانت حركة التوحيد تطلبها لت�صل بهما �إىل
املبادئ والقيم والأ�صول.
البد منه ،وال يخلو منه التاريخ.
�	.2إنّ هذا ال�رصاع �رصاع
حتميّ ،
ّ
((( ن�رص بن مزاحم ،وقعة �صفني ،ال�صفحة .321
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مير مبرحل َتني؛ مرحلة التنزيل
 .3ال�رصاع بني التوحيد وال�رشك ّ
ومرحلة الت�أويل .وال ّ
تقل خطورة و�رضاوة هذه املعركة ،يف كلتا
املرحلتني.
والآن نقول� :إنّ الذين حاربوا ر�سول اهلل (�ص) يف بدر وحنني مل
يتحولوا عن مواقعهم ومراكزهم كما يقول عمار (ره) يف �صفّني،
ّ
ُ
وتعبريه دقيق «على مراكزهم يوم بدر و�أحد» .ه�ؤالء دخلوا الإ�سالم
أمرين:
مرغمني ،لك ّنهم التفّوا عليه يف �صفّني
ّ
والطف ،و�سعوا ال�ستعادة � َ
 .1مواقعهم التي �سلبها الإ�سالم عنهم.

والطبقية ،واملنكرات التي كانوا
اجلاهلية والع�شائر ّية
 .2القيم
ّ
ّ
ميار�سونها قبل الإ�سالم.

حاولوا �أن ي�ستعيدوا ّ
كل ذلك من خالل الإ�سالم ،وبا�سمه وحتت
احلقيقي الذي
اجلاهلية .وهذا هو اخلطر
غطائه وب�إ�سم التوحيد ،ال با�سم
ّ
ّ
علي واحل�سن واحل�سني (ع) ،فحاولوا
كان ّ
يهدد الإ�سالم والذي عرفه ّ
مواجهته يف �صفّني وكربالء.
التخريبي لبني �أميّة يف الإ�سالم
الدور
ّ

ً
وحركيا .وقد كانوا
�سيا�سيا
وب�سيطا بل
�ساذجا
جتم ًعا
ً
بنو �أمية مل يكن ّ
ًّ
ًّ
ال�سيا�سية
تخطط ال�ستعادة مواقعها
حرك ًة
�سيا�سي ًة بالتعبري الدقيق للكلمةّ ،
ّ
ّ
إ�سالمي .وكان �أبو �سفيان الر�أ�س ،والعقل
وال�سلطو ّية يف املجتمع ال
ّ
ّ
املخطط لهذا الأمر ،ومعاوية العقل الثاين ،وعمرو بن العا�ص العقل
أمية و�إن مل يكن منهم.
الثالث ،الذي كان يف خدمة بني � ّ
أمية ،فكان ّ
يخطط لكي ي�صل
� ّأما �أبو �سفيان ،العقل
ال�سيا�سي لبني � ّ
ّ
توىل اخلليفة الثالث �أمور امل�سلمني ،دخل
الأمو ّيون �إىل احلكم .وعندما ّ
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كالكرة،
وعدي ،ف�أدرها
على عثمان وقال :قد �صارت �إليك بعد تيم
ّ
ّ
أمية ،ف� مّإنا هو امللك وال �أدري ما ج ّنة وال نار .ف�صاح
واجعل �أوتادها بني � ّ
به عثمان :قم فعل اهلل بك وفعل(((.
أمية على عزل الطبقة امل�ست�ضعفة ال�صاحلة التي رفعها
وقد عمل بنو � ّ
وعمار ،وعزلهم
قمة الهرم
االجتماعي ،مثل �سلمان و�أبي ّ
ذر ّ
الإ�سالم �إىل ّ
ّ
عنها اً
القمة الطبقة التي و�ضعها الإ�سالم،
عزل كامل .و�أعادوا �إىل ّ
وا�ستعادت هذه الطبقة ّ
كل مواقعها يف عهد معاوية ويزيد وما بعد ذلك،
ومعها قيم
اجلاهلية ومنكراتها و�أعرافها .والفرق بني معاوية ويزيد� ،أنّ
ّ
جهاراّ � ،أما معاوية فمار�سها خفا ًء .ولقد ن�صح
يزيد كان ي�أتي باملنكرات
ً
معاوية ابنه يزيد �أن ال يتك ّلم ب�رشبه ولهوه وف�سقه وال يجاهر بها فلم ي�أخذ
يزيد بن�صيحة �أبيه ،ف�أن�شده معاوية – وال�شعر من نظمه – قائلاً :
�أُن�صب نهارك يف طالب ال ُعلى

وا�صـرب عـلى هـــجر احلـــبيـــب
واكتملت بالغم�ض عني الرقيـب

بالــــدجا
ح ّتى �إذا اللــيل �أتى
ُّ

ف� مّإنــا اللــيل نهـــار الأريـــب

فـبا�ش اللــيل مبـــا ت�شتهـي
رِ
ً
نا�سكــا
كم فا�سـق حت�سبه

قد با�شــر اللــيل ب�أمـر عجيـب

ّ
غطــى عليه اللــيل �أ�ستـاره

فبات يف �أمـن وعي�ش خ�صيب

ّ
ي�سـعى بها ّ
عــدو مريب
كـل
ولــذة الأحـمق مك�شوفــة
ّ
فاقر�أوا الأغاين لأبي الفرج ،وتاريخ دم�شق البن ع�ساكر ،لتعرفوا كيف
حاولوا �أن ّ
احلجاج يقول�« :إنّ
يحطوا من مكانة ر�سول اهلل (�ص) .وقد كان ّ
م�شريا �إىل �أنّ اخلليفة �أف�ضل من ر�سول
خليفة �أحدكم خري من ر�سوله(((»،
ً
(((

الرب ،اال�ستيعاب ،اجلزء  ،4ال�صفحة .87
((( ابن عبد ّ
((( ابن ع�ساكر ،تاريخ مدينة دم�شق ،اجلزء  ،65ال�صفحة 403؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،اجلزء ،8
ال�صفحة .250
((( ابن بدران ،تهذيب تاريخ دم�شق ،اجلزء  ،4ال�صفحة 72؛ �رشح نهج البالغة ،م�صدر �سابق ،اجلزء
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القومية فيما بني امل�سلمني والتمييز فيما
اهلل (�ص) .وقد حاولوا �إثارة النعرة
ّ
بني امل�سلمني العرب وغري العرب من املوايل ،وحماولة طرد امل�سلمني من
إ�سالمي �أحيا ًنا،
ال�سيا�سية ،بل من حوا�رض العامل ال
غري العرب من ال�ساحة
ّ
ّ
واحلجاج ،وعدم االعرتاف ب�إ�سالمهم لئلاّ
كما حدث يف عهد معاوية
ّ
ت�سقط عنهم اجلزية.
كما كانوا يقولون :ال يقطع ال�صالة � اّإل ثالثة :كلب �أو حمار �أو
موىل .وكانوا ميار�سون �إذالل ال ّأمة بالإرهاب .وقد �سلك ّ
حكام بني
أمية م�سالك عجيب ًة يف �إذالل ال ّأمة وحتطيم معنو ّياتها لغر�ض ال�سيطرة
� ّ
عليها ،ومتكني قب�ضتهم منها ،وت�صفية ّ
�ضد
كل حاالت املعار�ضة
والتمرد ّ
ّ
النظام .وبلغ بهم الأمر �أ ّنهم كانوا ميار�سون ا�سرتقاق امل�سلمني ،و�سبي
وعر�ضهن يف الأ�سواق.
وا�سرتقاقهن،
امل�سلمات امل�ؤمنات،
ّ
ّ

ويعترب ب�رس بن �أرط�أة � ّأول من اقرتف هذه اجلرمية يف تاريخ الإ�سالم،
وعر َ�ض ُه ّن
ف�سبى امل�ؤمنات من همدان املعروفة بوالئها لأهل البيت (ع)َ ،
لي�شرتوهن ،كما
�سيقانهن
يف الأ�سواق للبيع ،وكان النا�س يك�شفون عن
ّ
ّ
ي�صنع ّجتار الرقيق يف �أ�سواق النخا�سة .وكذا فعل �أي�ض ًا عندما �أر�سله معاوية
أقامهن يف الأ�سواق
�سباهن و�
اليمانيات،
�إىل اليمن بامل�سلمات امل�ؤمنات
ّ
ّ
ّ
للبيع .وقد �رشحنا ذلك ك ّله وو ّثقناه يف كتاب وارث الأنبياء بالتف�صيل،
فراجع �إن �شئت الإي�ضاح.
أمية يف �إذالل امل�سلمني ،وقد �أ�رسفوا يف ذلك
هكذا كانت �سرية بني � ّ
أمية كانت تبيع الرجل يف دين يلزمه،
�أيمّ ا �إ�رساف ،ح ّتى قالوا� :إنّ بني � ّ
وترى �إ ّنه ي�صري بذلك رقيقًا(((.
 ،15ال�صفحة 242؛ �شم�س الدين القي�سي الدم�شقي ،تو�ضيح امل�شتبه يف �ضبط �أ�سماء الرواة ،اجلزء
 ،1ال�صفحة .208
((( �رشح نهج البالغة ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،15ال�صفحتان  241و.242
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و�أفظع من ذلك ك ّله و�أبلغ يف �إذالل امل�سلمني ،ما كان من فعل م�سلم
أمية يف عهد يزيد بن
بن عقبة ،وكان ّ
ي�سمى مب�رسف ،قائد جي�ش بني � ّ
ّ
احتل يزيد
احلرة املعروفة ،عندما
معاوية �إىل املدينة ّ
املنورة ،يف وقعة ّ
املنورة ،و�أباحها جلي�شه ،دعا امل�سلمني �إىل بيعة يزيد بن معاوية
املدينة ّ
على دمائهم و�أموالهم و�أهليهم ،و�أ ّنهم عبيد ليزيد بن معاوية يق�ضي يف
(((1
أمية
دمائهم و�أموالهم و�أنف�سهم مبا �شاء  .وعلى هذه الطريقة ،جرى بنو � ّ
يف �إذالل امل�سلمني و�إخ�ضاعهم لنزواتهم ورغباتهم ،وت�صفية حاالت
ال�سيا�سية والع�سكر ّية ،وحتكيم قب�ضتهم على م�صائر النا�س
املعار�ضة
ّ
و�أقدارهم( .((1وكانوا ميار�سون �ألوان الدعارة واالبتذال يف ق�صورهم.
ّ
أمية .وقد دخل الغناء
ولعل اخلالعة واملجون من �أبرز �سمات بني � ّ
أمية �إىل الإ�سالم
والطرب وال�رشب وال�سكر واال�ستهتار على �أيدي بني � ّ
من باب وا�سع ،ح ّتى �أ ّنهم كانوا ميار�سون الغناء والطرب وا�ستدعاء
املغ ّنني واملطربني يف نوادي مفتوحة للطرب يف خيام منى و�رسادقاتها
(قلعة التوحيد والعبادة).
وزاول ّ
أمية �ألوا ًنا خمتلف ًة من اللهو واملجون واخلالعة على
حكام بني � ّ
مر�أى وم�سمع من امل�سلمني ب�صورة مك�شوفة وعارية ،و�أدخلوا الف�ساد
أمرا
�إىل ق�رص اخلالفة ب�أب�شع �صوره و�أ�شكاله .وكان ال�رشب وال�سكر � ً
(((1
�شائ ًعا يف ق�صورهم .وكان معاوية � ّأول خليفة يدخل اخلمر يف ق�رصه
فلما تول يزيد ابنه �أمر اخلالفة �أعلن هذا
وميار�س هذا املنكر يف اخلفاءّ ،
أمية جمراه� ،إلّ ما كان من �أمر
املنكر جهاراً  ،وجرى من بعده خلفاء بني � ّ
عمر بن عبد العزيز.
( ((1ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،اجلزء  ،4ال�صفحة 118؛ ابن قتيبة ،الإمامة وال�سيا�سة ،اجلزء ،1
ال�صفحة 214؛ اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،اجلزء  ،2ال�صفحة 237؛ امل�سعودي ،مروج الذهب
ومعادن اجلواهر ،اجلزء  ،3ال�صفحة .70
حممد مهدي الآ�صفي ،وارث الأنبياء ،ال�صفحات � 65إىل .67
(ّ ((1
( ((1امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة .49
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خممورا.
يقول اجلاحظ :وكان يزيد ال مي�سي � اّإل �سكرا ًنا ،وال ي�صبح � اّإل
ً
وكان عبد امللك بن مروان ي�سكر يف ّ
مرة ح ّتى ال يعقل يف
كل �شهر ّ
ال�سماء هو �أو يف املاء .وكان الوليد بن عبد امللك ي�رشب يو ًما ويدع يو ًما.
وكان �سليمان بن عبد امللك ي�رشب يف ّ
كل ثالث ليالٍ ليلة .وكان ه�شام
ي�رشب يف ّ
كل جمعة .وكان يزيد بن الوليد ،والوليد بن يزيد يدمنان اللهو
وال�رشاب .ف� ّأما يزيد بن الوليد فكان دهره بني حال َتي �سكر وخمار ،وال
حممد ي�رشب ليلة
يوجد � ً
أبدا � اّإل ومعه �إحدى هاتني ،وكان مروان بن ّ
الثالثاء وليلة ال�سبت(.((1
وقد خرجت ظاهرة ال�رشب وال�سكر عند اخللفاء يف عهد يزيد بن
معاوية من طور الكتمان �إىل طور الإعالن والإجهار ،وكان يزيد بن
ويتحدى به م�شاعر
معاوية � ّأول خليفة يعلن اقرتاف هذا املنكر �إعال ًنا،
ّ
امل�سلمني(.((1
و� ّأما الغناء ،فقد ولع به ّ
أمية وكان يحمل �إىل ق�رص اخلليفة
حكام بني � ّ
املغ ّنون من �سائر البالد ،في�ستمع �إليهم اخلليفة فيجيزهم من �أموال بيت
مال امل�سلمني املبالغ الكبرية ،وي�ستبقي عنده من ينتقي منهم ،وي�رصف
منهم من ي�شاء.
فحدث
أمية وخالعتهم وا�ستهتارهم ّ
و� ّأما عن جمون اخللفاء من بني � ّ
ي�صدقه الإن�سان ،لوال �أنّ
وال حرج ،وما نقر�أه يف التاريخ ال يكاد �أن ّ
امل� ّؤرخني من ّ
كل املذاهب ي ّتفقون على جممل ما كان يجري يف ق�رص
اخلالفة الأمو ّية من جمون وخالعة(.((1
( ((1اجلاحظ ،التاج يف �أخالق امللوك ،ال�صفحة .151
( ((1وارث الأنبياء ،م�صدر �سابق ،ال�صفحة .51
أي�ضا ،الأ�صفهاين ،الأغاين،
( ((1راجع ،ابن كثري ،البداية والنهاية ،اجلزء  ،8ال�صفحة 140؛ و� ً
أمية وعبثهم بالإ�سالم يف
ال�صفحات  17و 47و� 59إىل  .61وقد �رشحنا طرفًا من ف�ساد بني � ّ
عملية ،فراجع.
وارث الأنبياء وو ّثقناه بامل�صادر ب�صورة ّ
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وقد كان ّ
إ�سالمية ،خالفة
يتم من خالل موقع اخلالفة ال
كل ذلك ّ
ّ
ّ
حقيقيا للإ�سالم يف
تهديدا
أموي
ر�سول اهلل (�ص) .لقد كان
ً
اخلط ال ّ
ًّ
ال�صميم .وقد عرف احل�سني (ع) هذه احلقائق جمي ًعا ،فنه�ض للمحافظة
أمية وف�سادهم.
على الإ�سالم من عبث بني � ّ
كيف وملاذا واجههم احل�سني (ع) يف كربالء؟
ال�رشعية عنهم ،وجتريدهم
أمية ،و�سلب ال�صفة
ّ
اهتم احل�سني (ع) ب�إ�سقاط �آل � ّ
ّ
تلك
موقع
عن
ال�رشعية .وذلك �أنّ هذا االنحراف كان ينحدر من موقع
ّ
كبريا من
إ�سالمية ،الذي كان ميتلك يف نفو�س امل�سلمني
اخلالفة ال
ً
ر�صيدا ً
ّ
ال�رشعية يف موقعهم
أمية يعتمدون عن�رص
ال�رشعية
ّ
والقد�سية ،وقد كان بنو � ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي
كثريا ،وكانوا يوحون �إىل النا�س بطريق �أو ب�آخر �أنّ
واالجتماعي ً
ّ
ّ
موقع اخلالفة �أرفع من موقع الر�سالة.

كما كانوا يرون يف هذا املوقع �أدا ًة قو ّي ًة م�ؤ ّثر ًة لتنفيذ طموحاتهم
ورغباتهم ،ب�أي�رس الطرق و�أ�سهلها .لذلك د�أب معاوية الت�س ّلط على هذا
أمية من بعد يزيد.
املوقع لنف�سه والبنه يزيد من بعده ولبني � ّ
وكان هذا املوقع ,الذي حر�ص عليه ّ
أمية ,من �أكرب الأخطار
حكام بني � ّ
أمية .فقد كان هناك يف
التي تلحق الإ�سالم من جانب حكومة بني � ّ
ال�رشعية
ويوجه هذا االنحراف ،ويعطيه ال�صبغة
يربر
ّ
ق�صور اخللفاء من ّ
ّ
من علماء البالط .وبالتايل ،ينعك�س هذا االنحراف وين�سحب على
الإ�سالم ،فيفقده بذلك �أ�صالته ونقاءه على �أو�سع �صعيد وهو و�سط ال ّأمة.
ال�رشعي الذي
وقد حر�ص الإمام (ع) يف حركته على ك�رس هذا الإطار
ّ
كان يحتمي به ّ
ال�رشعية من هذه احلكومة،
أمية ،و�سلب �صفة
ّ
حكام بني � ّ
ال�رشعية التي كانوا يحر�صون عليها ّ
كل احلر�ص.
القد�سية
وجتريدها عن
ّ
ّ
أموي يف حتريف الإ�سالم .وكان
وبالتايل تفويت الفر�صة على احلكم ال ّ
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أهليته
الإمام يجاهر بهذه احلقيقة
ً
جهارا ،ويعلن ر�أيه يف يزيد ،وعدم � ّ
للخالفة ،وينال منه ك ّلما واتته فر�صة .وقد ذكر هذا يف يزيد عندما دعاه
الوليد بن عتبة للبيعة ،ومروان حا�رض ،قال (ع) لـه بعد كالم طويل ،وهو
يريد �أن ُي�سمع مروان ر�أيه يف يزيد ،وموقفه من البيعة:
�أ ّيها الأمري �إ ّنا �أهل بيت النبوة ،ومعدن الر�سالة ،وخمتلف املالئكة ،ومهبط الرحمة،

بنا فتح اهلل ،وبنا ختم ،ويزيد رجل فا�سق� ،شارب اخلمر ،قاتل النف�س ،معلن
بالف�سق ،فمثلي ال يبايع مثله(.((1

وخاطب معاوية ،عندما خاطبه يف �أمر والية العهد ليزيد من بعده،
و َم َد َح ُه للح�سني (ع):
وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله و�سيا�سته ل ّأمة حممد (�ص)� ،أتريد �أن توهم
غائبا ،وقد ّ
دل يزيد من نف�سه على
النا�س يف يزيد ،ك�أ ّنك ت�صف حمجو ًبا� ،أو تنعت ً
موقع ر�أيه .فخذ ليزيد فيما �أخذ به من ا�ستقرائه الكالب املهار�شة عند التهار�ش،

أترابهن والقينات ذوات املعازف و�رضوب املالهي جتده
واحلمام ال�سبق ل
با�رصا
ّ
ً
ودع عنك ما حتاول.

وما �أغناك �أن تلقى اهلل ع ّزوجل (من) جور هذا اخللق ب�أكرث ممّا �أنت القيه...

وما بينك وبني املوت � اّإل غم�ضة(.((1

وقد كان خلروج الإمام (ع) على يزيد ،وحماربته جلي�ش ابن زياد بعد
رف�ض البيعة ،وا�ست�شهاده هو و�أهل بيته و�أ�صحابه بتلك ال�صورة املفجعة
�رشعية اخلالفة ،وجتريدها عن
على يد جي�ش اخلالفة �أثر كبري يف �إ�سقاط
ّ
والقد�سية التي كانت تتم ّتع بها(.((1
ال�رشعية
ّ
ّ
حممد ال�سماوي ،اجلزء  ،1ال�صفحة .184
( ((1اخلوارزمي ،مقتل احل�سني (ع) ،حتقيق ّ
( ((1الإمامة وال�سيا�سة ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،1ال�صفحة 186؛ تاريخ اليعقوبي ،م�صدر �سابق ،اجلزء ،2
ال�صفحة 228؛ حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،اجلزء  ،1ال�صفحة 583؛ العلاّ مة الأميني ،الغدير،
اجلزء  ،10ال�صفحة .248
( ((1وارث الأنبياء ،م�صدر �سابق ،ال�صفحات � 219إىل .221
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مهمة عا�شوراء وكربالء كانت ،بالدقّة،
ومن هذا املنطلق ,نقول� :إنّ ّ
إ�سالمية.
ال�رشعية ال
أمية ،وجتريدهم من
انتزاع �صفة
ّ
ّ
ال�رشعية عن �آل � ّ
ّ
عودة �إىل الدكتور عبد العظيم الديب
يقول الدكتور عبد العظيم الديب �أنّ كربالء عرثة على الطريق� .أقول:
أمية يف تخريب
أمية ف�إ ّنه مل يفهم دور بني � ّ
�إذا كان يق�صد بالعرثة بني � ّ
أمية مل يكونوا عرث ًة بل كانوا عقبة .و�إذا كان يق�صد بذلك
الإ�سالم ،فبنو � ّ
أمية �أن
وقعة كربالء ،فهو مل يفهم التاريخ وال الإ�سالم� .إذ لو كان لبني � ّ
مي�ضوا طريقهم ،وي�ستبدلوا ما �شاءوا من قيم الإ�سالم و�أفكاره من موقع
ال�رشعية ،ملا بقي اليوم من الإ�سالم �شيء.
ّ
و�س ّنة – مبفاهيمه
�إنّ نقاء الإ�سالم الذي يعرفه امل�سلمون جمي ًعا – �شيع ًة ُ
النقية النا�صعة ،هو من بركات نه�ضة احل�سني (ع) ،ابن ر�سول اهلل (�ص)
ّ
وحبيبه.

أمية ،ومنذ عا�شوراء جند
لقد �أفلح احل�سني (ع) يف �إ�سقاط
�رشعية بني � ّ
ّ
يف الإ�سالم ّ
ّ
وخط الفقهاء .وجند �أنّ الثاين يحاول
خط اخللفاء،
خطنيّ :
االبتعاد عن ال ّأول .بينما كان الأمر قبل كربالء على �شاكلة �أخرى ،فقد
كانت اخلالفة مت ّثل ّ
وال�رشعية يف
إ�سالمية ومت ّثل ال�سيادة
ال�رشعية ال
كل
ّ
ّ
ّ
دورين
وقت واحد ،فتم ّثل
�رشعية الفقيه واحلاكم م ًعا .كان اخلليفة مي ّثل َ
ّ
جتردت اخلالفة
ال�رشعية
مت�ضام َنني؛
ّ
ّ
واحلاكمية .وبعد حادثة كربالء ّ
ال�رشعي ،وبقي للخلفاء ممار�سة ال�سلطان
الفقهي
الأمو ّية عن اجلانب
ّ
ّ
الزمنية ،كما ميار�سه ّ
وتكون �إىل جانب
احلكام يف �سائر الأنظمة،
وال�سيادة
ّ
ّ
خط �آخر هو ّ
اخللفاء ّ
ال�رشعية من هذا
ي�ستمدون
خط الفقهاء وكان النا�س
ّ
ّ
ّ
اخلط ،وكان الفقهاء يحر�صون �أن يبتعدوا عن اخللفاء ،وعلى قدر بعدهم
جردت كربالء خلفاء بني
عن اخللفاء كان النا�س يقبلون عليهم ،وهكذا ّ
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يبق لهم من هذا العنوان الرفيع
أمية من �صبغة خالفة ر�سول اهلل (�ص) ،ومل َ
� ّ
� اّإل اال�سم ،وهذا هو الأمر الذي ح�صل يف كربالء� ،إذ حفظت الإ�سال َم
أمية
من �أن ّ
يت�رسب �إليه االنحراف والعبث والف�ساد من جانب خلفاء � ّ
وق�صورهم ،ولهوهم وفجورهم ،وظلمهم وا�ستهتارهم.
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الفئات املعار�ضة خلروج احل�سني (ع)
درا�سة وحتليل

�آفاق الثورة احل�سينيّة
�سرية احل�سني (ع) من احلجاز �إىل العراق ،و�شهادته و�شهادة الكوكبة
غنية
التي حفّت به يف احلركة �إىل لقاء اهلل من �أهل بيته و�أ�صحابه� ،سرية ّ
بالأفكار واملفاهيم التي ت ّت�صل ،يف الغالب ،بحياتنا
اليومية ،يف حقول
ّ
االجتماعية.
ال�سيا�سة والثقافة والعالقات
ّ
ت�ستحق الكثري من التوقّف والت� ّأمل والدرا�سة ،ورغم
ولذلك فهي
ّ
الدرا�سات الكثرية لـ«عا�شوراء» ،فال يزال هذا احلدث العظيم يكتنز الكثري
من املفاهيم والأفكار والقيم ،ويجد الباحث يف مو�ضوعة عا�شوراء �آفاقًا
ّ
واملنظرون �إىل هذا اليوم.
ور�ؤًى جديد ًة مل يكت�شفها الباحثون
ونحن ،هنا� ،سنحاول �أن نلقي نظر ًة على اجلماعات املعار�ضة خلروج
احل�سني (ع) من احلجاز �إىل العراق لإعالن اخلروج والثورة على حكومة
أمية.
بني � ّ
ت�صنيف النا�س جتاه الثورة احل�سينيّة
ب�إمكاننا �أن ن�ص ّنف النا�س ،من حيث موقعهم من احل�سني
عا�شوراء� ،إىل خم�سة �أ�صناف:

(ع)

يف

� .1أهل بيت احل�سني (ع) و�أ�صحابه الذين �صحبوه �إىل لقاء اهلل ،وهم
وعلوها على الدنيا،
القمة ال�شاخمة التي يعرف التاريخ من ت�ساميها
ّ
ّ
والت�ضحية والإيثار والعطاء وال�صمود والقيم والإخال�ص.
ّ
 .2الفئات املعار�ضة التي كانت تعار�ض خروج الإمام �إىل العراق
أمية� ،إ�شفاقًا على الإمام (ع) حي ًنا،
للخروج على حكومة بني � ّ
وتظاهرا بالإ�شفاق حي ًنا �آخر.
ً
.3
املتفرجون ،وهم الكرثة الكاثرة من ال ّأمة يومذاك .وقد علموا �أنّ
ّ
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احل�سني (ع) خرج على طاغية ع�رصه للأمر باملعروف والنهي عن
أمية من الإثم والعدوان يف ال ّأمة،
املنكر ،وعرفوا ما يقرتفه بنو � ّ
والتبذير والبذخ يف بيت املال والإف�ساد يف ال�ساحة ،ولك ّنهم �آثروا
املتفرج ينتظرون نهاية هذا امل�شهد الأليم�« ،إ ّنا
العافية ووقفوا موقف ّ
ههنا قاعدون».
 .4القتلة الذين اقرتفت �أياديهم قتل ابن ر�سول اهلل والكوكبة الطاهرة التي
قم ًة يف التوحيد والإخال�ص
رافقته �إىل اهلل ،و�إذا كانت الفئة الأوىل ّ
والقيم واخللق وال�صمود والعطاء والوعي ،فهذه الفئة يف ح�ضي�ض
ال�سقوط وال�شقاء والب�ؤ�س.
 .5الفئة اخلام�سة هي التي مل ت�شارك يف القتال ،ولك ّنها �أعلنت عن
ر�ضاها ودعمها و�إ�سنادها للقتلةّ ،
وتنكرت خلروج ال�سبط ال�شهيد
أمية.
على حكومة بني � ّ

ّ
وكل واحدة من هذه الفئات اخلم�سة حتتاج �إىل درا�سة دقيقة وتوقّف
وت� ّأمل طوي َلني .وال ّ
تقل حاجتنا �إىل درا�سة الفئات الثانية والثالثة والرابعة
واخلام�سة عن حاجتنا �إىل درا�سة الفئة الأوىل .ف�إنّ هذه الدرا�سة ،ب�أبعادها
واالجتماعية .وفيما
والثقافية
ال�سيا�سية
اخلم�سة ،ل�صيقة ال�صلة بحياتنا
ّ
ّ
ّ
يلي وقفة وت� ّأمل لدرا�سة اجلماعات املعار�ضة خلروج احل�سني (ع) من
احلجاز �إىل العراق.
 .1ت�صنيف املعار�ضة
تعك�س درا�سة ال�ساحة املعار�ضة خلروج احل�سني (ع) واملثبطني واملعار�ضني
إ�سالمي واحلركة والثورة
�صور ًة دقيق ًة عن الأو�ساط املعار�ضة للعمل ال
ّ
إ�سالمية يف ال�ساحة ال
ال
نف�س التثبيط،
إ�سالمية املعا�رصة� .إنّ التثبيط ُ
ّ
ّ
واملعار�ضة نف�سها ،وعوامل وم�صادر املعار�ضة للثورة نف�سها.
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يريد احل�سني (ع) اخلروج على طاغوت ع�رصه فيواجه م�ساح ًة وا�سع ًة
إ�سالمية نف�سها
إ�سالمية للثورة ال
من املعار�ضة ،كما تواجه القيادات ال
ّ
ّ
�سيا�سي .و�أ�سباب هذه املعار�ضة وعواملها
حترك
هذه املعار�ضة عند � ّأي ّ
ّ
ال�سيا�سية يومذاك ثالثة:
يف ال�ساحة
ّ
 .1احل�سد وال�ضغينة.
 .2ال�ضعف واجلنب والتخاذل.
ال�سيا�سي.
 .3اجلهل وفقدان الوعي
ّ

و�سوف نذكر �أمثل ًة على هذه العوامل الثالثة.

� .1أ .العامل الأ ّول للمعار�ضة :العداء واحل�سد واحلقد

أمية على
من �أبرز م�صاديق هذه احلالة عمرو بن �سعيد الأ�شدق عامل بني � ّ
مكّ ة ،فقد كتب �إىل احل�سني (ع) عندما علم بخروجه (ع) �إىل العراق
يطلب منه �أن يعدل عنه ويعده بالأمان.
وعلى هذه الر�سالة م�سحة خفيفة من الن�صيحة الكاذبة ،كما ت�ستبطن
الكثري من املكر والكيد واخلبث واحلقد .وقد قر�أ احل�سني (ع) هذه
وقوة كعادته (ع) يف مواجهة �أمثال هذه
الر�سالة ور ّدها ب�أدب و�رصامة ّ
احلاالت ,و�إليك الر�سالة ور ّدها.
يقول عمرو بن �سعيد الأ�شدق يف ر�سالته �إىل الإمام احل�سني (ع):

عما ُيراد بك ،بلغني �أ ّنك قد عزمت
يعرفك ّ
�إنيّ �أ�س�أل اهلل �أن يلهمك ر�شدك ،و�أن ّ

على ال�شخو�ص �إىل العراق ،ف�إنيّ �أعيذك باهلل من ال�شقاق ،ف�إن كنت خائفًا ف�أقبل
�إ ّ
يل فلك عندي الأمان وال�صلة.

فكتب �إليه احل�سني (ع):
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وجل وعمل �صا ً
ّ
حلا ،وقال
� ّأما بعد ،ف�إ ّنه مل ي�شاقق اهلل ور�سوله من دعا �إىل اهلل ع ّز

والرب وال�صلة فخري الأمان �أمان اهلل ع ّز
�إ ّنني من امل�سلمني .وقد
َ
دعوت �إىل الأمان ّ
ّ
وجل ،ومل ي� ّؤمن اهلل يوم القيامة من مل يخفه يف الدنيا ،فن�س�أل اهلل خماف ًة يف الدنيا
توجب لنا �أمان ًة يوم القيامة.

وبري فجزيت يف الدنيا والآخرة وال�سالم(((.
ف�إن كنت نويت بالكتاب �صلتي ّ

والذي ي�ستعر�ض موقف عمرو بن �سعيد الأ�شدق ال ّ
ي�شك �أنّ الأ�شدق
كان يد ّبر للح�سني (ع) م�ؤامر ًة يعيده فيها �إىل ّ
مكة ليغتاله يف احلرم ،فال
أمية ,واحل�سني (ع) ي�أبى �أن ُيقتل يف احلرم
ي�ستطيع (ع) �أن يقاتل بني � ّ
اليدين.
مكتوف َ
وال نحتاج طويل ت� ّأم ٍل لنعرف �أنّ �أ�سلوب احل�سني (ع) يف اخلروج
الرئي�سية بني ّ
من املدينة �إىل ّ
مكة واملدينة)،
مكة على الطريق العا ّم (اجلا ّدة
ّ
ثم مقامه يف ّ
العبا�س بن عبد ّ
املطلب ،و�إعالنه للمغادرة �إىل
ّ
مكة بدار ّ
العراق ،كان بهدف التعبري والإعالن عن رف�ضه للبيعة ،فلو كان الإمام
ال�سيا�سي
يريد �أن يتج ّنب البيعة فقط ،دون تنبيه امل�سلمني �إىل هذا املوقف
ّ
ملا احتاج �إىل ّ
كل هذه اخلطوات التي ك ّلفته وك ّلفت �أهل بيته و�أ�صحابه
أمية وغ�ضبهم ،وكان بو�سعه �أن يعتزل
ً
كثريا ،و�أثارت عليه �سخط بني � ّ
أمية يف �صقع من �أ�صقاع الأر�ض ،من دون هذا الإعالن والإ�شهار.
�
بني ّ
التاريخية �أنّ احل�سني (ع) خرج من ّ
مكة �إىل
وقد اتّفقت امل�صادر
ّ
احلجاج
العراق يوم الثامن من ذي ّ
احلجة (يوم الرتوية) ،عندما كان ّ
يتوجهون �إىل عرفة ،وقد �أثار خروج ابن بنت ر�سول اهلل (�ص) من بني
ّ
احلجاج الذين كانوا قد � ّأموا
عامة ّ
ّ
احلجاج �إىل العراق يوم الرتوية انتباه ّ
ّ
البيت احلرام من خمتلف الآفاق .فهذا ابن بنت ر�سول اهلل (�ص) يحل من
الطف امل�ستخرجة من تاريخ الطربي حتقيق ال�شيخ هادي اليو�سفي 155 :ط .م�ؤ�س�سة الن�رش
((( وقعة
ّ
الإ�سالمي .وبلفظ قريب منه تاريخ ابن ع�ساكر .70 :13
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العمرة ويغادر ّ
احلج(((.
يتوجه فيه ّ
مكة يف وقت ّ
احلجاج �إىل عرفة لأداء ّ
 .1ب .العامل الثاين للمعار�ضة :ال�ضعف عن القرار ال�صعب
وهو من �أقوى عوامل التثبيط .ون�رضب مثلاً لذلك موقف عبد اهلل بن
عمر من املعار�ضة.
نحن ال ن�ستطيع �أن ن ّتهم عبد اهلل باملكر باحل�سني (ع) ،ولكن جند
يف موقفه من معار�ضة حركته عالمة �ضعف وا�ضحة .فقد كان عبد اهلل
كثريا من االبتالءات ،فقد امتنع � ّأو اًل
�ضعيف ّ
جر عليه ً
ال�ش ّ
خ�صية ،و�ضعفه ّ
ر�شح معاوية ابنه يزيد لوالية العهد عن البيعة وقال� :إ ّنه ال يبايع
عندما ّ
(((
أمريين يف وقت واحد  .وهو موقف �ضعيف منه �إذ معاوية مل يطلب
ل َ
وليا
أمريا
ّ
منه �أن يبايع يزيد � ً
لي�صح منه هذا العذر� ،إنا طلب منه �أن يبايعه ًّ
للعهد.
القوة واجلر�أة الكافية التي ّ
متكنه من اتّخاذ موقف
كما �أ ّنه مل يكن ميلك ّ
جريء جتاه البيعة ليزيد ،فقد كان �أمر يزيد يف الف�سق وال�رشب �أ�شهر من
�أن يخفى على �أحد ،وقد كان �أوىل بابن عمر �أن ير ّد معاوية عن هذا
الأمر ،ويعلن امتناعه عن البيعة .
لك ّنه اعتذر ملعاوية بهذا اجلواب ال�ضعيف .ف�أر�سل �إليه معاوية مبئة
فد�س �إليه رجلاً فقال له :ما مينعك �أن تبايع؟ فقال:
�ألف درهم ف�أخذهاّ ،
(((
�إن ذاك لذاك (يعني �أن ذلك املال لأجل البيعة) �إنّ ديني �إذن لرخي�ص .
يرو لنا التاريخ �أ ّنه ر ّد املال �أو �أنكر على معاوية هذا الأ�سلوب امللتوي
ومل ِ
حممد مهدي الآ�صفي ،يف رحاب عا�شوراء ،ال�صفحتان  356و.357
((( ّ
((( ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري يف �رشح �صحيح البخاري ،اجلزء  ،13ال�صفحة . 60
((( امل�صدر نف�سه.
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املاكر يف �أخذ البيعة ليزيد(((.
كما �أنّ يف موقفه من احل�سني (ع) غطاء رقيق من الن�صح بالإ�ضافة
عما دخل فيه امل�سلمون ،وفيه دعم وت�أييد ل�سلطان
�إىل �إيهام ب�أ ّنه خروج ّ
يزيد .وقد ا�ستدرج هذا املوقف عبد اهلل �إىل دعم وت�أييد يزيد ب�صورة
فقهي ابتدعه عبد اهلل
�سيا�سي
تدريجية ،و أ� ّدى �إىل ا�ستحداث مذهب
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية ،وهذا املذهب هو مهادنة
ودخل من خالل رواياته يف الثقافة ال
ّ
الظامل وال�سكوت عنه وحترمي اخلروج عليه.
فاملعروف �أ ّنه كان يرى وجوب االنقياد للحاكم ،مهما كان ظلمه،
ومهما بلغ جوره واعتدا�ؤه على امل�سلمني و�إعالنه للف�سق والفجور،
ويرى وجوب اال�ستمرار يف الطاعة ،وحرمة خلع اليد منها ،وكان
ويرو�ض النا�س لطاعة اخلليفة الفا�سق
ي�سعى بر�أيه هذا فيما بني النا�س
ّ
احلرة التي انتهك فيها يزيد بن معاوية
يزيد بن معاوية قبل وبعد وقعة ّ
حرمات الإ�سالم وامل�سلمني ،وبالغ يف �سفك الدماء وانتهاك احلرمات.
فا�ستمع �إىل احلديث التايل:
روى م�سلم عن �أبي رافع عن عبد اهلل بن م�سعود �أنّ
قال:

ر�سول اهلل (�ص)

نبي بعثه اهلل يف � ّأمة قبلي � اّإل كان يف � ّأمته حوار ّيون و�أ�صحاب ي�أخذون
ما من ّ
ثم �إ ّنها تخ ّلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون
ب�س ّنته ،ويقتدون ب�أمرهّ ،

ويفعلون ما ال ي�ؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو م�ؤمن ،ومن جاهدهم بل�سانه فهو
حبة خردل.
م�ؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو م�ؤمن ،ولي�س وراء ذلك من الإميان ّ

علي ،فقدم ابن
قال �أبو رافع:
ّ
فحدثت عبد اهلل بن عمر ف�أنكره ّ
م�سعود فنزل بقناة ،فا�ستتبعني �إليه عبد اهلل بن عمر يعوده ،فانطلقت معه
حممد مهدي الآ�صفي ،وارث الأنبياء ،ال�صفحتان  153و.154
((( ّ
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فحدثنيه ،كما حدثت
فلما جل�سنا �س�ألت ابن م�سعود عن هذا احلديث ّ
ّ
ابن عمر(((.

ّ
بال�شك يف موقف عبد اهلل بن عمر
�إنّ من حقّنا �أن ن�سمح لأنف�سنا
ّ
للحكام الظلمة ،ويف
ال�سيا�سية وامل�س ّلحة
�رشعية اخلروج واملعار�ضة
من
ّ
ّ
اال�ست�سالمي من قبل ،من البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية من دون
موقفه
ّ
اعرتا�ض �أو تر ّدد ،ويف موقفه ال�ضعيف ال ّأول من قبول هد ّية معاوية
أمريين يف وقت واحد.
واالعتذار �إليه ب�أ ّنه ال يريد �أن يبايع ل َ

ّ
ا�ستغل �ضعف عبد اهلل و�سذاجته
و�إنّ من حقّنا �أن نحتمل �أنّ معاوية قد
ويرو�ضه على ذلك ب�أ�ساليبه
�أ�سو�أ ا�ستغالل ،و�أن يلني عوده للبيعة ليزيد
ّ
تخف ح ّتى على عبد اهلل بن عمر نف�سه،
املاكرة امللتوية املعروفة ،والتي مل
َ
مبا عرف من ب�ساطة و�سذاجة ،ح ّتى قال لر�سول معاوية�« :إنّ ذاك لذاك،
�إنّ ديني عندي �إذن لرخي�ص»(((.
.1ج .العامل الثالث للمعار�ضة :عدم وعي �أهداف الثورة

ت�صور البع�ض �أنّ الإمام احل�سني (ع) خرج على يزيد لينتزع منه احلكم
لقد ّ
وال�سلطان ،وليتوله بنف�سه ،فهو حقّه ،دون يزيد.
جي ًدا �أنّ �أهل العراق ال يفون للح�سني
وكان ه�ؤالء يعرفون ّ
عهودهم و �سيتخ ّلون عنه �إذا م�ضى (ع) تلبية لدعواتهم �سيقف معه ق ّلة ال
أمية� .إ ًذا ،الإمام (ع) ي�سعى بنف�سه يف هذه الرحلة �إىل
تقاوم جيو�ش بني � ّ
م�رصعه ،وكان ذلك يح ّز يف �أنف�سهم ويحزنهم فيقبلون عليه ،وي�س�ألونه
يكف عن الذهاب �إىل العراق.
�أن ّ

(ع)

احلجاج الق�شريي الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،اجلزء« ،1كتاب الإميان»،
(((	�أبو احل�سني م�سلم بن ّ
«باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان» ،ال�صفحتان  50و.51
((( وارث الأنبياء ،م�صدر �سابق ،ال�صفحة .156
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ومل يكن يخفى على الإمام (ع) ما يعرفه ه�ؤالء النا�صحون له ،الذين مل
يكن الإمام ّ
وحبهم.
ي�شك يف �صدقهم ون�صحهم ّ
نت�صور �أنّ الإمام (ع) كان يرجو فيمن يجتمع حوله من
وال ميكن �أن
ّ
�شيعته يف العراق �أن يقاوم بهم جيو�ش ال�شام ،ف�ضلاً عن العراق .وقد
عا�ش (ع) من ُ
َ
ظروف تخاذل النا�س يف العراق عن �أبيه يف �صفني
قبل
وعن �أخيه احل�سن (ع) بعد وفاة �أبيه .فماذا ميكن �أن يرجو يف النا�س بعد
هاتني التجرب َتني.

عما كان
أمرا �آخر ،يختلف ً
كثريا ّ
لقد كان الإمام يطلب يف خروجه � ً
وحممد بن احلنفية ونظرا�ؤهم
ّ
عبا�س وعبد اهلل بن جعفر ّ
يت�صور عبد اهلل بن ّ
من النا�صحني له .كان يطلب يف خروجه �أن يه ّز �ضمري ال ّأمة مبلحمة
م�أ�ساو ّية تنتهي مب�رصعه ومب�رصع �أهل بيته و�أ�صحابه يف �سبيل الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،والإنكار على يزيد و�إدانته ،فريتاع النا�س
لذلك ويعودون �إىل �أنف�سهم ور�شدهم ،ويحيي بذلك تلك الفري�ضة،
أمية ويك�رس حاجز الرهبة واخلوف ،وي�سقط
ليواجه النا�س بها طغاة بني � ّ
ال�رشعية
ويجردها عن قيمتها
�رشعية اخلالفة الأمو ّية يف �أنظار امل�سلمني،
ّ
ّ
ّ
التي كان النا�س يعرفونها من قبل للخلفاء.
�إ ًذا مل يكن الإمام يطلب يف خروجه زحفًا ع�سكر ًّيا على جي�ش ال�شام
ّ
وحكامه كما ي�صنع القادة الع�سكر ّيون ،ولو كان يطلب �شي ًئا من ذلك
احلق لأولئك الذين كانوا ين�صحون الإمام باالمتناع عن اخلروج
لكان ّ
�إىل العراق.
ال�سيا�سي والثقا ّ
يف خلروج احل�سني (ع) بعد
نوعا من التوجيه
ولي�س ً
ّ
م�رصعه الدامي يف كربالء ،وم�رصع �أن�صاره رحمهم اهلل ،و� مّإنا نقتب�س من
�آخر خطاب �ألقاه يف النا�س يف ّ
مكة ،عند خروجه �إىل العراق حيث نعى
تف�سري �آخر �أعلنه
نف�سه و�أهل بيته و�أ�صحابه �إىل امل�سلمني يومئذٍ  ،بل هو
ٌ
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و�رصح به ،ومل يتفقّهه النا�س من حوله يومذاك.
ّ

ع�سكري ينوي �أن يخرج
كما ال ميكن �أن يقدم على هذا العمل قائد
ّ
ّ
ويحل حم ّله� .إنّ هذا
على طاغية ع�رصه لينتزع منه احلكم وال�سلطان،
اخلطاب يف عرف القادة الع�سكر ّيني تثبيط للنا�س ،ولي�س دعو ًة �إىل
اخلروج على احلاكم الظامل.
ه�ؤالء طائفة ثالثة من املثبطني للح�سني (ع) واملعار�ضني خلروجه.
ونحن ال ن ّتهم ه�ؤالء بالعداوة وال بال�ضعف ،ويكفي �أنّ فيهم عبد اهلل
احلنفية رحمهم اهلل � .اّإل أ� ّننا ال
وحممد بن
عبا�س ،وعبد اهلل بن جعفرّ ،
بن ّ
ّ
ّ
وق�ضية معار�ضتهم كانت
ن�شك يف �أ ّنهم مل ي�ستوعبوا حركة احل�سني (ع)،
ّ
نابعة من هذه النقطة.
وفيما يلي ن�رضب بع�ض الأمثلة ون�أتي ببع�ض ال�شواهد على هذه
الطائفة من الذين ن�صحوا الإمام (ع) بعدم اخلروج ،وع ّز عليهم �أن يخرج
ابن ر�سول اهلل (�ص) �إىل م�رصعه .من ه�ؤالء النا�صحني:
 .1امل�سور بن خمرمة
ذعر امل�سور بن خمرمة((( حينما �سمع بعزم الإمام على مغادرة احلجاز
والتوجه �إىل العراق فكتب �إليه هذه الر�سالة:
ّ
�إ ّياك �أن تغ ّرت بكتب �أهل العراق ،ويقول لك ابن الزبري :احلق بهم ف�إ ّنهم نا�رصوك،

�إيّاك �أن تربح احلرم ،ف�إ ّنهم [�أي �أهل العراق] �إن كانت لهم بك حاجة ف�سي�رضبون
وعدة.
قوة ّ
�آباط الإبل ح ّتى يوافوك ،فتخرج �إليهم يف ّ

وملّا قر�أ الإمام ر�سالته �أثنى عليه :وقال لر�سوله�« :أ�ستخري اهلل يف
النبي (�ص)،
((( امل�سور بن خمرمة بن نوفل القر�شي الزهري ،ولد بعد الهجرة ب�سنتني ،وقد روى عن ّ
فلما كان ح�صار ّ
مكة �أ�صابه حجر من حجارة
وكان من �أهل الف�ضل والدين ،كان مع ابن الزبري ّ
املنجنيق فتوفيّ  .جاء ذلك يف كتاب الإ�صابة يف متييز ال�صحابة البن حجر الع�سقالين ،اجلزء ،3
ال�صفحة .400
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ذلك»(((.
 .2عبد اهلل بن جعفر
التوجه �إىل
عمه حينما علم بعزمه
ّ
وخاف عبد اهلل بن جعفر على ابن ّ
وحممد ،وكتب معهما
و�شق عليه ذلك ،فبعث �إليه باب َنيه عون
العراق،
ّ
ّ
هذه الر�سالة:
� ّأما بعد ،ف�إنيّ �أ�س�ألك اهلل ملا ان�رصفت حني تقر أ� كتابي هذا ف�إنيّ م�شفق عليك من
هذا الوجه �أن يكون فيه هالكك ،وا�ستئ�صال �أهل بيتك� ،إن هلكت اليوم �أطف�أ نور

الأر�ض ف�إ ّنك علم املهتدين ورجاء امل�ؤمنني ،فال تعجل بال�سري ف� يّإن يف �أثر كتابي

وال�سالم.

اللب �إىل عمرو بن �سعيد
و�أ�رسع ابن جعفر وهو خائر القوى ذاهل ّ
حاكم ّ
م�رسعا �إليه وكان
مكة ف�أخذ منه كتا ًبا فيه �أمان للح�سني (ع) ،وجاء
ً
معه يحيى بن �سعيد بن العا�ص ،فعر�ض عليه الإقامة يف ّ
مكة وعدم النزوح
�إىل العراق فلم ي�ستجب الإمام لـه ،و�أخذ عبد اهلل يلتم�س �إليه ويطلب منه
�أن ين�رصف عن ّنيته ،فقال الإمام�« :إن ر�أيت ر�سول اهلل (�ص) يف منامي،
بد �أن �أنتهي �إليه».
و�أمرين ب� ٍ
أمر ال ّ
حدثت
يحدثه بها ،وقال لـه« :ما ّ
ف�س�أله ابن جعفر عن الر�ؤيا ،ف�أبى �أن ّ
مبحدث بها ح ّتى �ألقى اهلل ع ّز ّ
وجل»( .((1وان�رصف ابن
بها � ً
أحدا ،وما �أنا ّ
جعفر وهو غارق بالأ�سى وال�شجون و�أيقن بنزول الرزء القا�صم وقد �أمر
اب َنيه مب�صاحبة خالهما احل�سني (ع).
 .3عبد اهلل بن عبّا�س

((( ابن ع�ساكر ،تاريخ ابن ع�ساكر ،اجلزء  ،13ال�صفحة .69
حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،اجلزء  ،6ال�صفحة 219؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،اجلزء
(ّ ((1
حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،اجلزء  ،2ال�صفحة .343
 ،8ال�صفحة 163؛ ّ
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عبا�س ،وهو حزين كئيب� ،إىل الإمام ،فقال لـه:
و�أ�رسع عبد اهلل بن ّ
«�إنّ النا�س �أرجفوا ب�أ ّنك �سائر �إىل العراق ،فهل عزمت على �شيء من
ذلك؟» .فقال الإمام (ع)« :نعم ،قد �أجمعت على امل�سري يف �أحد يو َم َّي
عمي م�سلم �إن �شاء اهلل تعاىل».
هذين �إىل الكوفة �أريد اللحاق بابن ّ
عبا�س فقال للإمام:
وفزع ابن ّ
�إنيّ �أعيذك باهلل من ذلك� ،أخربين �أت�سري �إىل قوم قتلوا �أمريهم و�ضبطوا بالدهم ،ف�إن
وعمالهم
�س �إليهم و�إن كانوا � مّإنا دعوك و�أمريهم عليهم قاهر لهمّ ،
كان قد فعلوا رِ ْ
يغروك،
جتبي بالدهم ،وت�أخذ خراجهم ف� مّإنا دعوك �إىل احلرب ،وال �آمن عليك �أن ّ
ّ
أ�شد النا�س عليك.
ويكذبوك ،ويخذلوك ،ويبيعوك ،فيكونوا � ّ

يخف �شيء من هذه النقاط على الإمام (ع) ،فقد كان على ب�صرية
ومل َ
عبا�س�« :إنيّ �أ�ستخري اهلل ،و�أنظر ماذا يكون».
من �أمره فقال البن ّ
عبا�س موجة من القلق واال�ضطراب ،فلم ميتلك نف�سه،
و�أحاطت بابن ّ
فراجع الإمام ،وقال له:
أتخوف عليك يف هذا الوجه الهالك واال�ستئ�صال� .إنّ
إ�نيّ � رّ
أت�صب وال �أ�صرب � ،يّإن � ّ

�سيد �أهل احلجاز ،ف�إن
�أهل العراق قوم غدر فال تقربهم� ،أقم يف هذا البلد ف�إ ّنك ّ

وعدوهم،
كان �أهل العراق يريدوك – كما زعموا – فاكتب �إليهم فلينفوا عاملهم
ّ

َ�س �إىل اليمن ف�إنّ بها ح�صونًا ،و�شعا ًبا
ثم �أقدم عليهم ،ف�إن �أبيت � اّإل �أن تخرج ف رِ ْ
ّ
وهي �أر�ض عري�ضة طويلة ،ولأبيك بها �شيعة ،و�أنت عن النا�س يف عزلة ،فتكتب
حتب يف
�إىل النا�س وتر�سل
ّ
وتبث دعاتك ف�إنيّ �أرجو �أن ي�أتيك عند ذلك الذي ّ

عافية.

ف�أخربه الإمام عن ت�صميمه على مغادرة احلجاز �إىل العراق ،و أ� ّنه قد
عبا�س:
ّ
بت به ،فقال لـه ابن ّ
�سائرا فال ت�رس بن�سائك و�صبيتك ،ف�إنيّ خلائف �أن تقتل كما قتل عثمان
�إن كنت ً
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ون�سا�ؤه وولده ينظرون �إليه .لقد �أقررت عني ابن الزبري بخروجك من احلجاز،
وهو اليوم ال ينظر �إليه �أحد معك.

عبا�س �صربه ،واندفع �إىل الإمام بانفعال اً
قائل ،ح�سبما
وفقد ابن ّ
يروي امل� ّؤرخون« :واهلل الذي ال �إله � اّإل هو لو �أعلم �أنيّ �إن �أخذت ب�شعرك
يخف
ونا�صيتك ح ّتى يجتمع علينا النا�س �أطعتني ف�أقمت لفعلت» ،ومل
َ
على الإمام ّ
عبا�س ،ومل يكن يخفى على الإمام ن�صحه
كل ما قاله ابن ّ
و�صدقه� ،إل �أنّ الإمام كان قد عزم على اخلروج للدفاع عن حمى
الإ�سالم.
عبا�س وهو يتعثرّ يف خطاه ،قد نخر احلزن قلبه
ثم بعد ذلك خرج ابن ّ
ثم �أن�شد:
قرت عينك يا ابن الزبري»ّ ،
فاتجّ ه نحو ابن الزبري فقال له« :لقد ّ
يــا لــــك مـــن قنربة مبعمر

خال لك اجلو فبي�ضي وا�صفري

ونقري مـا �شئت �أن تنقري

�صيـادك اليــوم قــتيل فاب�رشي
ّ

ثم قال له« :هذا احل�سني يخرج �إىل العراق ويخ ّليك واحلجاز»(.((1
ّ

عبا�س
�إنّ الإمام لو كان يروم امللك وال�سلطان ال�ستجاب لر�أي ابن ّ
عمه ،وكان يعلم �أنّ
أمرا �آخر غري ما يفهمه ابن ّ
ولك ّنه (ع) كان يبتغي � ً
ذلك ال يتحقّق � اّإل من خالل ت�ضحية م�أ�ساو ّية فهي وحدها التي حتقّق ما
ي�صبو �إليه.
� .4أبو بكر املخزومي
وهرع �أبو بكر بن عبد الرحمن املخزومي(� ((1إىل الإمام فقال له:
( ((1ابن الأثري ،تاريخ ابن الأثري ،اجلزء  ،3ال�صفحتان  275و.276
(� ((1أبو بكر بن عبد الرحمن بن احلارث املخزومي القر�شي �أحد الفقهاء ال�سبعة ،ولد يف خالفة عمر،
وكان يقال له راهب قري�ش لكرثة �صالته ،وكان مكفوفًا ،وهو من �سادات قري�ش .تويف �سنة 95
للهجرة .جاء ذلك يف كتاب تهذيب التهذيب البن حجر الع�سقالين ،اجلزء  ،2ال�صفحة . 30
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أ�شد ب� ًأ�سا،
�إنّ الرحم يظ�أرين( ((1عليك وال �أدري كيف �أنا يف الن�صيحة .كان �أبوك � ّ
والنا�س له �أرجى ،ومنه �أ�سمع ،وعليه �أجمع ف�سار �إىل معاوية ،والنا�س جمتمعون

حر�صا على الدنيا،
عليه � اّإل �أهل ال�شام – وهو �أع ّز منه – فخذلوه ،وتثاقلوا عنه،
ً

فجرعوه الغيظ ،وخالفوه ح ّتى �صار �إىل ما �صار �إليه من كرامة اهلل
و�ض ًّنا بهاّ ،
ثم �صنعوا ب�أخيك بعد �أبيك ما �صنعوا – وقد �شهدت ذلك ك ّله ور�أيته
ور�ضوانهّ .
ثم �أنت ت�سري �إىل الذين عدوا على �أبيك و�أخيك تقاتل بهم �أهل ال�شام و�أهل
– ّ

العراق ،ومن هو �أعدى منك ،و�أقوى ،والنا�س منه �أخوف ،وله �أرجى ،فلو بلغهم
م�سريك �إليهم ال�ستطعموا النا�س بالأموال – وهم عبيد الدنيا – فيقاتلك من قد
أحب �إليه من ين�رصه ،فاذكر اهلل يف نف�سك.
وعدك �أن ين�رصك ،ويخذلك من �أنت � ّ

م�صمم على ما عزم عليه،
وحبه ،و�أعلمه �أ ّنه
ّ
و�شكر له الإمام ن�صيحته ّ
ويئ�س �أبو بكر فانطلق وهو يقول« :عند اهلل نحت�سب �أبا عبد اهلل» .و�أقبل
�أبو بكر على وايل ّ
مكة وهو يقول:
وظنني املغيب يلقى ن�صيـحا

نا�صحا يقول فيع�صى
كم ترى
ً

فقال له« :ما ذاك يا �أبا بكر؟» ،ف�أخربه مبا قال للح�سني (ع) :فقال له:
ورب الكعبة»(.((1
«ن�صحت له ّ
 .5عبد اهلل بن جعدة
و�أ�شفق عبد اهلل بن جعدة بن هبرية على الإمام ف�أحلق به ولده عون
تخوفه يف م�سريه �إىل
وبعث �إليه ر�سال ًة ي�س�أله فيها الرجوع ،ويذكر فيه ّ
خريا(.((1
العراق ،فلم ي�ستجب الإمام له ،وقال له ً
 .6جابر بن عبد اهلل
واحلنو.
( ((1يظ�أرين� :أي يدفعني عليك العطف
ّ
( ((1امل�سعودي ،مروج الذهب ،اجلزء  ،3ال�صفحة 6؛ تاريخ الطربي ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،6ال�صفحة
.216
( ((1ورد ذلك يف كتاب �أن�ساب الأ�رشاف لأحمد بن يحيى البالذري.
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وخف جابر بن عبد اهلل الأن�صاري �إىل الإمام وطلب منه �أن ال يخرج
َّ
(((1
ف�أبى (ع) .
 .7عبد اهلل بن مطيع
والتقى الإمام بعبد اهلل بن مطيع ،وكان يف طريقه �إىل العراق ،وعرف
عبد اهلل ق�صد الإمام (ع) فقال له:
يا ابن ر�سول اهلل �أذكرك اهلل يف حرمة الإ�سالم �أن تنتهك� ،أن�شدك اهلل يف حرمة
أمية ليقتلوك ،ولئن قتلوك ال
قري�ش ّ
وذمة العرب ،واهلل لئن طلبت ما يف يد بني � ّ

أبدا ...واهلل �إ ّنها حلرمة الإ�سالم وحرمة قري�ش وحرمة العرب.
أحدا � ً
يهابون بعدك � ً
أمية(.((1
فاهلل اهلل ال تفعل ،وال ت� ِأت الكوفة ،وال تعر�ض نف�سك لبني � ّ

حممد بن احلنفيّة
ّ .8
فلما علم بعزم �أخيه على اخلروج
حممد بن
احلنفية يف املدينةّ ،
وكان ّ
ّ
توجه �إىل ّ
مكة( ،((1وقد و�صل �إليها يف الليلة التي �أراد احل�سني
�إىل العراق ّ
اخلروج يف �صبيحتها �إىل العراق ،وق�صده فور و�صوله فبادره قائلاً « :يا
�أخي� ،إنّ �أهل الكوفة قد عرفت غدرهم ب�أبيك و�أخيك ،وقد خفت �أن
يكون حالك حال من م�ضى ،ف�إن �أردت �أن تقيم يف احلرم ف�إ ّنك �أع ّز من
باحلرم ،و�أمنعهم» .ف�شكر له الإمام ن�صحه وقال له« :خفت �أن يغتالني
حممد:
يزيد بن معاوية ،ف�أكون الذي ت�ستباح به حرمة هذا البيت» .فقال ّ
الرب ف�إ ّنك �أمنع النا�س به،
«ف�إن
َ
خفت ذلك ف�رس �إىل اليمن �أو بع�ض نواحي ّ
(((1
وال يقدر عليك �أحد» .قال احل�سني (ع)�« :أنظر فيما قلت»  .وملّا كان
حممد بن �أحمد الذهبي ،تاريخ الإ�سال م ووفيّات امل�شاهري والأعالم ،اجلزء  ،1ال�صفحة
(� ((1أبو عبد اهلل ّ
.342
(� ((1أحمد بن الف�ضل ّ
املكي ،و�سيلة امل�آل يف ع ّد مناقب الآل ،ال�صفحة 189؛ باقر �رشيف القر�شي ،حياة
الإمام احل�سن ،ال�صفحتان  29و.30
( ((1تاريخ الإ�سالم ووفيّات امل�شاهري والأعالم ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،1ال�صفحة .342
الدر امل�سلوك يف �أحوال الأنبياء والأو�صياء واخللفاء وامللوك ،اجلزء ،1
احلر العامليّ ،
(� ((1أحمد بن احل�سن ّ
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يتو�ض أ� فبكى ح ّتى �سمع
وقت ال�سحر بلغه �شخو�صه �إىل العراق وكان
ّ
(((2
حممد �إىل �أخيه ،ف�أخذ بزمام ناقته،
وقع دموعه يف الط�ست  ،و�أ�رسع ّ
وقال له« :يا �أخي �أمل تعدين فيما �س�ألتك؟» ،فقال (ع)« :بلى ،ولكن �أتاين
ر�سول اهلل (�ص) بعد ما فارقتك ،وقال يل :يا ح�سني ،اخرج ف�إنّ اهلل �شاء
حممد ،و�رست الرعدة ب�أو�صاله ،ودموعه تنحدر
�أن يراك قتيلاً » .وذعر ّ
خديه وهو يقول« :فما معنى حمل ه�ؤالء الن�ساء والأطفال ،و�أنت
على َّ
خارج على مثل هذا احلال» ،ف�أجابه الإمام بعزم وطم�أنينة قائلاً « :قد �شاء
يراهن �سبايا»(.((2
اهلل �أن
ّ
 .9ال�سيّدة �أ ّم �سلمة (�أ ّم امل�ؤمنني)
ال�سيدة أ� ّم �سلمة حينما علمت �أنّ الإمام (ع) قد عزم
فزعت �أ ّم امل�ؤمنني ّ
يتوجه
على اخلروج �إىل العراق ،وكان يف ذلك الوقت يف املدينة قبل �أن ّ
�إىل ّ
مكة فهرعت �إليه قائل ًة ب�صوت حزين النربات:
جدك ر�سول اهلل (�ص) يقول:
بني ال تحُ زن بخروجك �إىل العراق ف�إنيّ �سمعت ّ
يا ّ
يقتل ولدي احل�سني ب�أر�ض العراق يف �أر�ض يقال لها :كربالء ،وعندي تربتك يف
قارورة دفعها �إ ّ
النبي (�ص).
يل ّ

ف�أجابها الإمام بعزم ورباطة ج�أ�ش قائلاً « :يا � ّأماه ،و�أنا �أعلم �أنيّ
ظلما وعدوا ًنا ،وقد �شاء ع ّز ّ
وجل �أن يرى حرمي ورهطي
مقتول مذبوح ً
م�رشدين ،و�أطفايل مذبوحني م�أ�سورين».
ّ
هذه ثالثة عوامل وم�صادر للمعار�ضة« :املكر» ،و«ال�ضعف»،
و«العجز يف الوعي» .وقد �ساهمت هذه العوامل الثالثة يف تكوين
ال�صفحة  .109وقريب من هذا احلديث ما جرى بني الإمام و�أخيه حينما كان يف املدينة.
( ((2ورد ذلك يف كتاب �أن�ساب الأ�رشاف لأحمد بن يحيى البالذري ،ويف ال�صواعق املحرقة �أنّه بكى
ل الط�ست من دموعه.
ح ّتى م أ
( ((2الد ّر امل�سلو ك يف �أحوال الأنبياء والأو�صياء واخللفاء وامللوك ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،1ال�صفحة
.109
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املعار�ضة ال�شديدة التي واجهها الإمام احل�سني
احلجاز �إىل العراق.

(ع)

عند اخلروج من

.1د� .صنفان من النا�س مع احل�سني (ع)

و�إىل جانب تلك الأ�صناف الثالثة التي ّ
�شكلت اجلبهة املعار�ضة حلركة
احل�سني (ع)� ،صنفان من النا�س معه:
ق�ضية احل�سني (ع) وانقادوا
 .1ال�صنف ال ّأول :نخبة من امل�ؤمنني وعوا ّ
وا�ست�سلموا له ،وخرجوا معه (ع) من غري نقا�ش وال ترديد ،وال ت�شكيك
وال اعتذار ،وهم النخبة ال�صاحلة التي ثبتت مع احل�سني (ع) ح ّتى النهاية،
وقد غيرّ وا بهذا الوعي والعطاء وال�صمود النادر جمرى التاريخ.
 .2ال�صنف الثاين :هم طائفة ّممن ح�سبوا �أنّ احل�سني (ع) غري جا ٍّد فيما
يقول من �أمر اال�ست�شهاد واملوت ،وي�سعى �إىل حت�صيل احلكم وال�سلطان.
فلما اتّ�ضحت الأمور ووجدوا �أنّ احل�سني (ع) جا ّد فيما يقول تركوه
ّ
يبق معه غري الع�صبة امل�ؤمنة التي لزمته �إىل �آخر رمق من
وتخ ّلوا عنه ،ومل َ
حياتها �سالم اهلل عليهم.
 .2ر�أي املعار�ضة يف خروج احل�سني (ع)

ونق�صد باملعار�ضة الطائفة الثالثة التي و�صفناها بالن�صح وال�صدق.
� ّأما الطائفة الأوىل والثانية فال ر�أي لهما لندر�س ر�أيهما ،فقد كان
منطلق الفئة الأوىل يف معار�ضة خروج احل�سني (ع) العداوة واحلقد واملكر
به .وكان منطلق الفئة الثانية ال�صمت واجلنب واخلوف من الدخول يف
أي�ضا.
أمية ،فال ر�أي لنناق�شه � ً
مواجهة م�س ّلحة ّ
�ضد دولة بني � ّ
و� ّأما الطائفة الثالثة ،فقد كان لهم ر�أي يف الن�صح للح�سني
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(ع)

وال�صدق يف الن�صيحة .وعليه �سوف ندر�سه ونناق�شه وننظر يف ر�أي
احل�سني (ع) يف ن�صيحة هذه الفئة من ال�صحابة والتابعني رحمهم اهلل،
ي�رصون على احل�سني (ع) �أن يرتاجع عن مق�صده �إىل العراق.
الذين كانوا ّ
عبا�س وعبد اهلل
هذه الطائفة ّ
ت�ضم وجوه ال�صحابة والتابعني مثل ابن ّ
احلنفية ،وه�ؤالء كانوا يرون �أنّ احل�سني (ع) ال حمالة
وحممد بن
بن جعفر ّ
ّ
يق�صد �أحد �أمرين ال ثالث لهماّ � )1( :إما �أ ّنه يريد اخلروج والثورة على
أمية؛ (� )2أو يريد الهروب والتخ ّل�ص من البيعة.
�سلطان بني � ّ
� ّأما عن التف�سري ال ّأول ،ف�إنّ �شيعة احل�سني (ع) يف العراق ال يقاومون
أمية وجيو�شهم ،و�رسعان ما يفرتقون عنه ،ويتخاذلون عن
�سلطان بني � ّ
القتال معه ،كما تخاذلوا عن �أبيه و�أخيه من قبل .وهذه النتيجة املتوقّعة
تدعمها �شواهد وقرائن كثرية.
و� ّأما لو كان احل�سني (ع) يغادر احلجاز �إىل العراق ليحتمي ب�أهله يف
التخ ّل�ص من بيعة يزيد – التف�سري الثاين – ف�إنّ العراق �أر�ض مك�شوفة
أمية ،وال ت�صلح لإيوائهم وحمايتهم وال ي�صلح �أهلها للدفاع
لبني � ّ
جبلية ونائية وبعيدة
عنهم ،ولكانت �أر�ض اليمن �أ�صلح لأ ّنها �أر�ض
ّ
أمية ،وللح�سني (ع) فيها �شيعة .وهو ما ذكره ابن
عن مركز �سلطان بني � ّ
عبا�س �رصاحةً« :ف�إن �أبيت � اّإل �أن تخرج ف�رس �إىل اليمن ف�إنّ بها ح�صو ًنا
ّ
و�شعا ًبا وهي �أر�ض عري�ضة طويلة ،ولأبيك بها �شيعة ،و�أنت عن النا�س
ّ
ويذكره
يف عزلة»( .((2ومل يكن يغيب عن الإمام احل�سني (ع) ما كان يراه
واملحبني له ّممن كان الإمام ال ي ّتهمهم يف
به الكثري من �شيعته والنا�صحني
ّ
الن�صح وال�صدق وفهمهم ل�ساحة العراق.
و�إذا كان العراق ال ي�صلح لهذا وال ذاك ف�إنّ احل�سني (ع) ،وال حمالة ،ال
التهرب من بيعته).
يبغي أ� ًّيا من الهدفني (�إ�سقاط يزيد �أو ّ
( ((2ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،اجلزء  ،4ال�صفحتان  38و.39
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وبالنتيجة ،ف�إنّ احل�سني (ع) يلقى م�رصعه يف العراق على يد بني
أمية على ّ
كل حال ،ومب�رصعه ت�سقط وتنتهك حرمة عظيمة من حرمات
� ّ
أمية على انتهاك �سائر حرمات الإ�سالم وال يبقى
الإ�سالم و ُي َج ّر أ� ذلك بني � ّ
�رصح للح�سني (ع) بذلك
أمية ،وقد ّ
�أحد بعد احل�سني (ع) لتحرتمه بنو � ّ
عبد اهلل بن مطيع العدوي الذي التقى الإمام يف الطريق �إىل العراق على
ماء من مياه العرب ،فقال للإمام« :ب�أبي �أنت و� ّأمي يا ابن ر�سول اهلل ما
�أقدمك؟» ،فقال له احل�سني (ع)« :كتب �إ ّ
يل �أهل العراق يدعونني �إىل
�أنف�سهم» .فقال له عبد اهلل بن مطيع�« :أذكرك اهلل يا ابن ر�سول اهلل وحرمة
أمية ليقتل ّنك ولئن
الإ�سالم �أن تنتهك ...فواهلل لئن طلبت ما يف �أيدي بني � ّ
أبدا»(.((2
أحدا � ً
قتلوك ال يهابون بعدك � ً
متيزت بالن�صح للح�سني (ع) .
هذه خال�صة �آراء الفئة الثالثة التي ّ
 .3ر�أي احل�سني (ع) يف اخلروج
اخليارين،
خيارا ثال ًثا غري ما �سبق من
� ّأما احل�سني (ع) ،فكان يرى �أمامه
ً
َ
نظن يف
وهو ما مل يكن �أولئك النا�صحون ليعونه.
ّ
ويتلخ�ص على ما ّ
النقاط التالية:
� .1إنّ البقاء يف احلرم ّ
املك ّي ،كما كان يقول له ابن الزبري وعمرو بن
أمية ّ
يخططون الغتياله (ع) حيث ال
�سعيد الأ�شدق ،خط�أ كبري ،ف�إنّ بني � ّ
يريد هو �أن يقاتلهم ،خوف ًا من �أن تنتهك مب�رصعه حرمة احلرم.
ولذلك قال البن الزبري:
حدثني� :أنّ ّ
ّ
أحب �أن �أكون ذلك الكب�ش
مبكة كب�شً ا به
�إنّ �أبي ّ
ت�ستحل حرمتها فما � ّ
حممد باقر املجل�سي ،بحار الأنوار،
( ((2تاريخ الطربي ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،7ال�صفحة 290؛ وكذلكّ ،
اجلزء  ،44ال�صفحة .371
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أحب �إ ّ
يل �أن �أقتل فيها .واهلل لو كنت يف ثقب هامة من
ولئن �أقتل
ً
خارجا عنها ب�شرب � ّ
هذه الهوام ال�ستخرجوين ح ّتى يق�ضوا ّ
علي كما اعتدت
يف حاجتهم ،واهلل ليعتدنّ ّ

اليهود يف ال�سبت(.((2

 .2ال ميكن �أن يغادر الإمام (ع) احلجاز �إىل اليمن ليحتمي بجبالها
هم احل�سني (ع) فقط ،ولو كان
ال�صعبة عن البيعة ليزيد ،فلم يكن هذا ّ
الأمر كذلك لو�سعه ذلك ب�أهون ّمما ح�صل له (ع) ،و� مّإنا كان يريد �أن يعلن
للم�سلمني يومئذٍ رف�ضه للبيعة.
ومن يتابع مغادرة الإمام (ع) املدينة �إىل ّ
مكة على الطريق الأعظم،
العبا�س بن عبد املطلب ،والإعالن عن اخلروج
ومقامه يف مكّ ة ،يف دار ّ
هم احل�سني
جي ًدا �أنّ ّ
�إىل العراق ،وا�ستن�صار النا�س يف م�سريه ،يعرف ّ
(ع) يف هذه الرحلة مل يكن الهروب من البيعة ،ولو كان ذلك لتغا�ضى
أمية وتغافلوا عنه ،و� مّإنا كان يريد �أن يعلن رف�ضه للبيعة �إعال ًنا
عنه بنو � ّ
عاما ،و�إىل ذلك ي�شري يف كلمته املعروفة «واهلل ال �أعطيكم يدي �إعطاء
ًّ
أفر فرار العبيد» .ويق�صد بال ّأول البيعة ليزيد (واهلل ال �أعطيهم
الذليل وال � ّ
يغيب وجهه عن ال�ساحة فال يبايع ،وال يعلن الرف�ض
يدي) ،وبالثاين �أن ّ
واخلروج .وعليه ،فال يبقى �أمام الإمام �إل اخليار الثالث وهو اخلروج
واملقاومة و�إعالن الرف�ض.
أمية وجالوزتهم عن ذلك �أو يتغا�ضوا
وال ميكن �أن ي�سكت ُع ّمال بني � ّ
عنه .فهم يطلبون احل�سني (ع) �أينما ذهب ح ّتى ّ
يتمكنوا منه في�أخذوا منه
جي ًدا ،فيقول يف جواب من
البيعة �أو يقتلوه .وكان الإمام يدرك ذلك ّ
أمية« :واهلل ال
يطلب منه �أن
ّ
يتح�صن ببع�ض �شعاب اليمن من مالحقة بني � ّ
يدعوين ح ّتى ي�ستخرجوا هذه العلقة من جويف ف�إذا فعلوا ذلك �س ّلط اهلل
عليهم من يذ ّلهم ح ّتى يكونوا � ّ
أذل من فرام املر�أة».
املقرم ،مقتل احل�سني (ع) ،ال�صفحة . 166
( ((2عبد الر ّزاق ّ
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يبق للح�سني (ع) خيار �إل �أن يقدم على الت�ضحية بنف�سه
� .3إ ًذا ،مل َ
أمية فيقتلونه ال حمالة ،ف�إذا
و�أهل بيته و�أ�صحابه يف مواجهة م�س ّلحة لبني � ّ
أمية ،وكما قال (ع)« :يكونوا � ّ
أذل من
قتلوه كان يف م�رصعه �سقوط لبني � ّ
فرام املر�أة».
أمية العراق لأ ّنه مركز العامل
و�أ�صلح �أر�ض للخروج على بني � ّ
إ�سالمي ومو�ضع �شيعته .وقد كتب �إليه �شيعته بذلك .وبخروجه (ع)
ال
ّ
القوي يف �إعادة النا�س �إىل �أنف�سهم
يكون مل�رصعه و�أهل بيته و�صحبه الأثر
ّ
ور�شدهم ودينهم.
بد للنا�س من ه ّزة قويّة عنيفة ل�ضمائرهم تعيد �إليهم وعيهم
وكان ال ّ
و�إرادتهم وقيمهم ،وت�شعرهم بعمق الكارثة التي ح ّلت بهم ،وتبعث
الندم يف نفو�سهم .فكان خروج احل�سني (ع) وم�رصعه ،بال�صورة املفجعة
يحدثنا بها التاريخ ،هو مبعث هذه اله ّزة العميقة يف �ضمائر امل�سلمني
التي ّ
يومذاك ،فقد ّنبهت �شهادته و�أهل بيته و�أ�صحابه �ضمائر امل�سلمني،
و�أ�شعرتهم بالندمّ ،
ومكنتهم من �أن ي�ستعيدوا وعيهم و�إرادتهم ،من
ّ
ويقرروا م�صريهم ب�أنف�سهم(.((2
جديد ،فيفكروا ّ
وحممد بن
عبا�س وعبد اهلل بن جعفر ّ
هذا اخليار الثالث مل يدركه ابن ّ
احلنفية و�آخرون ّممن كانوا ين�صحون الإمام (ع) بعدم اخلروج.
ّ

أمية كانوا
ونو ّد �أن ّ
ن�سجل هنا مالحظ ًة ّ
هام ًة هي �أ ّننا نحتمل �أنّ بني � ّ
يعملون ملنع احل�سني (ع) من اخلروج �إىل العراق ،وكان لهم دور غري
اخليارين
ليتقبل احل�سني �أحد
َ
مبا�رش يف توجيه وحتريك هذه املعار�ضةّ ،
أمية وخالفتهم
ال�سابقَني فال يكون ملوقفه عندئذٍ خطر على �سلطان بني � ّ
واعيا للم�ؤامرة الأمو ّية،فلم ّ
ميكنهم
يف العامل ال
إ�سالمي ،وقد كان الإمام ً
ّ
يحبون.
من نف�سه كما ّ
( ((2وارث الأنبياء ،م�صدر �سابق ،ال�صفحة .219
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احل�سيني
اخلطاب
ّ
�صفحة م�رشقة من ثقافات عا�شوراء

} َذل ِ َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم َش َعائ ِ َر الل ِه َف ِإن َّ َها ِمن َت ْق َوى ال ْ ُق ُل ِ
وب{(((.

ل�سيد ال�شهداء (ع) والهيئات
مت ّثل الزيارات املخ�صو�صة يف كربالء ّ
وثقافية
دينية
احل�سينية ومواكب امل�شاة �إىل كربالء
واملواكب
ٌ
ّ
تظاهرات ّ
ّ
�سيا�سية
و�سيا�سية وا�سعة من قبل جماهري امل�ؤمنني ،وحتمل معانٍ ومواقف
ّ
ّ
ّ
وثقافي
والتبعية ،والعدوان،
الذل
ورف�ض
واملقاومة،
ال�صمود،
يف
ة،
ّ
ّ
والدفاع عن الإ�سالم وامل�سلمني ،والوالء ،والرباءة.
والقوة
غنية بالثقافة واملفاهيم والأخالق،
ّ
و�إنّ �ساحة كربالء �ساحة ّ
املليونية الوا�سعة يف كربالء
والإميان والرف�ض وال�صمود .وهذه التظاهرة
ّ
�سيد ال�شهداء (ع) مت ّثل ّ
كل هذه الثقافات والقيم
عند مرقد احل�سني ّ
والأخالق واملفاهيم.
احل�سيني يوم عا�شوراء
تلبية الهتاف
ّ

وجه احل�سني (ع) ا�ستغاثته �إىل امل�سلمني يف كربالء «�أما من مغيث
يوم ّ
يذب عن حرم ر�سول اهلل (�ص)؟ هل من معني يرجو ما
يغيثنا؟ �أما من ٍّ
ذاب ّ
ن�رصا من �أولئك
عند اهلل من �إغاثتنا؟ هل من نا�رص ين�رصنا؟» ،مل يكن يتوقع ً
يوجه
أمية لقتاله ،و� مّإنا كان ّ
اجلفاة الأجالف الذين وقفوا مع طغاة بني � ّ
خطابه يف ذلك اليوم الع�سري �إىل �أجيال امل�سلمني املتعاقبة يف م�ستقبل هذه
ال ّأمة� .إنّ احل�سني (ع) كان يق�صد بخطابه يوم عا�شوراء هذه الأجيال
املتعاقبة ،من ال ّأمة املباركة ،ويطلب منهم �أن يقفوا معه ويف �صفّه جلهاد
الظاملني والغا�صبني وللدفاع عن الإ�سالم وامل�سلمني.
زوار احل�سني (ع) ي�أتون كربالء م�شا ًة وركبا ًنا،
وها هم جماهري ّ
ويلبون دعوته ويقولون:
ا�ستجاب ًة لدعوة احل�سني وخطابه يوم عا�شوراءّ ،
احلج ،الآية .32
((( �سورة ّ
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«لبيك داعي اهلل� ،إن مل يجبك بدين عند ا�ستغاثتك ول�ساين عند ا�ستن�صارك،
ّ
املدوية التي متلأ �سماء
الهتافات
�
وب�رصي».
و�سمعي
قلبي
أجابك
�
فقد
إنّ
ّ
«لبيك يا ح�سني» ترتفع
كربالء من جانب مواكب �أن�صار احل�سني (ع) ّ
ا�ستجاب ًة لنداء احل�سني وهتافه يوم عا�شوراء.
املليونية احلا�شدة التي ت�ؤ ّم كربالء ،رغم الإرهاب
و�إنّ هذه امل�سريات
ّ
أكيد
ورغم
التحديات الكبرية التي تواجهها� ،إعالن لتجديد البيعة وت� ٌ
ّ
املهدي من �آل
للعهد ،وتعميق للوالء والرباءة مع احل�سني (ع) وحفيده
ّ
حممد (�ص).
ّ
احل�سيني وثقافة عا�شوراء
اخلطاب
ّ

اً
وحلول مل�شاكلنا
درو�سا
�سنحاول ،يف هذه املقالة� ،أن ن�ستخل�ص
ً
ال�سيا�سية
احل�سيني يوم عا�شوراء وما ينفعنا لبناء مواقفنا
من اخلطاب
ّ
ّ
واحل�ضار ّيةّ ،
وقوة
وميكننا من دخول �ساحة ال�رصاع املحتدمة ب�إميان وعزم ّ
لهلّ
غنية بالأفكار واملفاهيم واملواقف والر�ؤى
ووعي� ،إن�شاء ا � .إذ �إ ّنها ّ
والت�صورات ،و�إنّ ب�إمكاننا �أن ن�ستقي من هذا اليوم اخلالد يف التاريخ
ّ
ّ
ال�سيا�سي املعا�رص من حلول ومواقف
كل ما قد ينفع هذه ال ّأمة يف واقعها
ّ
عملية.
ّ

�إ ّنها مدر�سة مفتوحة للجميعّ ،
وكل م ّنا يجد يف ثورة الإمام احل�سني
والقوة ،واملوقف الكرمي العزيز ،و�إباء
(ع) ما يطلبه من الع ّزة والكرامة
ّ
ال�ضيم ،ورف�ض الذ ّلة والظلم.
و�إليك طائفة من هذه الدرو�س:
 .1و .2املرياث واالنتظار

ميتد الوالء من املا�ضي �إىل امل�ستقبل ،وال يخلو �شيء من الزمان عن الوالء،
ّ
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من بدايات التاريخ ،من �آدم ونوح (ع)� ،إىل نهايات التاريخ ،حيث يظهر
حممد (�ص) ليملأ الأر�ض ً
اً
وعدل ويرث الأر�ض من
ق�سطا
ّ
املهدي من �آل ّ
}ولَ َق ْد
�أيدي الظاملني ،حتقيقًا لوعده تعاىل يف التوراة والزبور والقر�آنَ ،
ُون{(((.
َك َت ْب َنا ِفي ا َّلز ُبو ِر ِمن َب ْع ِد ا ِّلذ ْك ِر َأ َّن ا َأل ْر َض يَ ِر ُث َها ِع َبا ِد َي ا َّلص حِال َ
مواريث الأنبياء
يرث �أهل البيت (ع) الأنبياء وال�صاحلني يف التاريخ ،ال�صالة ،والذكر،
واحلج ،والدعوة �إىل اهلل ،ومقاومة الظاملني ،والقيم ،والأخالق،
والزكاة،
ّ
احلق ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر .وزيارة
وال�صمود وال�صالبة يف ّ
تعب عن هذه الوراثة
والثقافية
املعرفية واحل�ضاريّة
«وارث» للح�سني (ع) رّ
ّ
ّ
واحلركية واجلهاد ّية العريقة للح�سني (ع) من الأنبياء (ع) « :ال�سالم عليك
ّ
نبي اهلل ،ال�سالم
يا وارث �آدم �صفوة اهلل ،ال�سالم عليك يا وارث نوح ّ
عليك يا وارث �إبراهيم خليل اهلل ،ال�سالم عليك يا وارث مو�سى كليم
اهلل ،ال�سالم عليك يا وارث عي�سى روح اهلل»(((.
هذه الوراثة �ضاربة يف �أعماق التاريخ ،منذ �آدم ونوح (ع) �إىل ر�سول
وعلي واحل�سن (ع) ،واحل�سني (ع) يف موقفه يف كربالء يوم
اهلل (�ص)
ّ
حممد (�ص).
ومتتد
عا�شوراء،
ّ
وت�ستمر �إىل ظهور الإمام ّ
احلجة من �آل ّ
ّ
ج�سد احل�سني (ع) ّ
يف والثقا ّ
كل هذا املرياث املعر ّ
واحل�ضاري،
يف
ّ
لقد ّ
واحلركي يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
أخالقي،
والعبادي وال
ّ
ّ
ّ
واجلهادي يف مقاومة الظاملني .فللوالء� ،إ ًذا ،تاريخ عميق �ضارب يف
ّ
�أعماق التاريخ ،و�أهل البيت (ع) يرثون هذه امل�سرية الطويلة ال�صاحلة
للأنبياء (ع) ،ونحن نرث منهم هذا التاريخ.
((( �سورة الأنبياء ،الآية .105
( )2مطلع زيارة وارث.
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فال نكون مثلاً للذين �أ�ضاعوا ال�صالة ،كما يف قوله تعاىلَ } :ف َخ َل َف ِمن
الة{((( .و� مّإنا نحفظها ونقيمها وندعوا �إليها ،كما
َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُاعوا ا َّلص َ
حفظها �سلفنا من قبل ،ونكون �إن �شاء اهلل من الذين ي�أخذون بقوله تعاىل:
}و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِا َّلصالةَِ ،و ْاص َط ِب ْر َع َل ْي َها{((( .فنحفظ يف �أنف�سنا وجمتمعنا و�أهلينا
َ
لاً
كابرا بعد كابر ،وجي بعد
إلهي العظيم الذي ورثناهً ،
هذا املرياث ال ّ
جيل ،وهو مرياث ال�صالة والتقوى والعبود ّية والأمر باملعروف والنهي
عن املنكر.
هذا عن امتداد الوالء يف �أعماق املا�ضي والتاريخ ،وهو املرياث؛ وهو
امل�ستقبلي وهو االنتظار.
البعد ال ّأول من الوالء ،والبعد الثاين هو البعد
ُ
ّ
االنتظار
م�ستقبلي يف �أعماق امل�ستقبل ،حيث ننتظر ظهور الإمام
للوالء امتداد
ّ
حممد (�ص) ،وننتظر بظهوره الفرج والن�رص الكبري،
ّ
املهدي من �آل ّ
ين ال�شامل الذي �أخربنا به اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي،
واالنقالب الكو ّ
}ولَ َق ْد َك َت ْب َنا ِفي ا َّلز ُبو ِر ِمن َب ْع ِد ا ِّلذ ْك ِر َأ َّن ا َأل ْر َض يَ ِر ُث َها
ويف التوراة والزبور من قبلَ :
ُون{(((.
ِع َبا ِد َي ا َّلص حِال َ
�سلبيا ،كما ير�صد النا�س خ�سوف القمر
ولي�س االنتظار مفهو ًما
ًّ
ال�سيا�سي
إيجابي ،وهو التح�ضري والإعداد
وك�سوف ال�شم�س ،بل له مع ًنى �
ّ
ّ
والثقا ّ
والعملي على وجه الأر�ض ،لإعدادها واملجتمع لظهور الإمام
يف
ّ
ين الكبري الذي �سيقوده �إن �شاء اهلل.
(عج) وقيامه باالنقالب الكو ّ
((( �سورة مرمي ،الآية .59
((( �سورة طه ،الآية .132
((( �سورة الأنبياء ،الآية .105
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إيجابي للكلمة ،هو الأمر
ومعنى االنتظار ،بنا ًء على هذا الفهم ال
ّ
باملعروف والنهي عن املنكر ،والدعوة �إىل اهلل ،وجهاد الظاملني ،و�إعالن
انية يف الأر�ض ،و�إقامة ال�صالة ،وتربية �أ�رسنا
كلمة اهلل ،ون�رش الثقافة الر ّب ّ
االجتماعية ،و�إ�صالح ثقافتنا
وعوائلنا و�إ�صالح زمالئنا و�أو�ساطنا
ّ
ورف�ض نفوذ الكافر يف بالدنا ،وما �إىل ذلك من �ألوان التح�ضري والإعداد
ين الكبري القادم .و�إىل هذا البعد للوالء ت�شري الزيارة
لالنقالب الكو ّ
اجلامعة« :منتظر لأمركم ،مرتقب لدولتكم»« ،ح ّتى يحيي اهلل تعاىل دينه
بكم ،وير ّدكم يف أ� ّيامه ،ويظهركم لعدلهّ ،
وميكنكم يف �أر�ضه» .والكلمة
ّ
«وميكنكم يف �أر�ضه ت�شري �إىل الآيات الأوائل من �سورة الق�ص�ص:
الأخرية
}و ُن ِر ُيد َأن مَّن َُّن َع َلى ال َّ ِذ َين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِفي ا َأل ْر ِض َو جَ ْن َع َل ُه ْم َأئ ِ َّم ًة َو جَ ْن َع َل ُه ُم ال ْ َوا ِرثِ َني * َونمُ َ ِّك َن
َ
لَ ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض{(((.
ويتبلور هذا االنتظار يف العمل واحلركة واجلهاد ،وال�صرب واملقاومة،
والهدم والبناء ،وال�سعي يف الأر�ض لإقامة دين اهلل ،والإعداد والتح�ضري
إلهية على وجه الأر�ض ،بالدعوة �إىل اهلل والأمر باملعروف
لقيام الدولة ال ّ
أئمة الكفر.
والنهي عن املنكر ،ومكافحة الباطل واملنكر وجهاد � ّ

نُ ْدبة الفراق واالنتظار

و�إليك �صور ًة م�شجي ًة من الندبة التي يندب بها امل�ؤمنون �إمامهم (عج) يف
فراقه ،ويف انتظار فرجه:
املعد لقطع دابر الظلمة؟ �أين املنتظر
بقية اهلل التي ال تخلو من العرتة الهادية؟ �أين ّ
�أين ّ
لإقامة الأمت والعوج؟ �أين املرجتى لإزالة اجلور والعدوان؟ �أين املُ ّدخر لتجديد

الفرائ�ض وال�سنن؟ �أين املُ ّتخذ لإعادة امل ّلة وال�رشيعة؟ �أين امل� ّؤمل لإحياء الكتاب
((( �سورة الق�ص�ص ،الآيتان  5و.6
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وحدوده؟ �أين حميي معامل الدين و�أهله؟ �أين قا�صم �شوكة املعتدين؟ �أين هادم �أبنية
ال�رشك والنفاق؟ �أين مبيد �أهل الف�سوق والع�صيان والطغيان؟ �أين قاطع حبائل
الكذب واالفرتاء؟ �أين مبيد العتاة واملردة؟ �أين م�ست�أ�صل �أهل العناد والت�ضليل
ّ
ومذل الأعداء؟ �أين جامع الكلمة على التقوى؟ �أين
والإحلاد؟ �أين مع ّز الأولياء
باب اهلل الذي منه ي�ؤتى؟ �أين �صاحب يوم الفتح ونا�رش راية الهدى؟ �أين م�ؤ ّلف
�شمل ال�صالح والر�ضا؟ �أين الطالب بذحول الأنبياء و�أوالد الأنبياء؟ �أين الطالب
امل�ضطر الذي
بدم املقتول بكربالء؟ �أين املن�صور على من اعتدى عليه وافرتى؟ �أين
ّ
علي املرت�ضى ،وابن خديجة الغراء،
النبي امل�صطفى ،وابن ّ
ُيجاب �إذا دعا؟ �أين ابن ّ

وابن فاطمة الكربى؟(((.

واالنتظار مزيج من هذه الندبة امل�شجية والعمل الكادح يف الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وجهاد الظاملني ،لإعداد الأر�ض لظهور
الإمام
املهدي وقيامه.
ّ

وتتحول هذه الندبة امل�شجية يف قلوب امل�ؤمنني �إىل عمل وحركة
ّ
و�سعي وثورة وقيام ،و�إزالة االحتالل والظلم والف�ساد من بالد امل�سلمني،
و�صرب �صمود ومقاومة وثبات وجهاد ودعوة ،وهدم وبناء ،لتح�ضري
الكونية التي وعدنا اهلل بها يف
الأر�ض لظهور الإمام (ع) وقيام دولته
ّ
كتابه الكرمي.
ولي�س من ّ
العاملي الكبري
املهدي (عج) وقيامه
�شك �أنّ ظهور الإمام
ّ
ّ
يكون بعد اجليل الذي ّ
يوطئ الأر�ض لظهوره وقيامه ،كما وردت
ّ
املوطئ هو الذي
إ�سالمية .وهذا اجليل
وتواترت بذلك الن�صو�ص ال
ّ
عد الأر�ض لظهور الإمام وقيامه .وي�أتي جيل �أن�صار الإمام (عج) الذين
ُي ّ
املهدي يف اجليل الثاين بعد هذا اجليل.
يقاتلون بني يدي
ّ
فمعنى االنتظار� ،إ ًذا ،هو التعجيل والت�رسيع يف هذه التوطئة والإعداد
((( فقرات من دعاء الندبة املعروف.
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بالأمر باملعروف واجلهاد واحلركة والعمل .كما لو كان الإن�سان ينتظر
�ضيفًا عزي ًزا ف�إنّ معنى االنتظار هنا الإعداد والتح�ضري ال�ستقباله وتكرميه،
كذلك لو كان الطالب ينتظر النجاح يف االمتحان ،ف�إنّ معنى االنتظار
هنا التح�ضري والإعداد.
ي�شدنا �إىل
�إنّ «الوالء» ،كما قلنا ،هو «مرياث» و«انتظار»؛ مرياث ّ
أئمة الهداة
م�سرية الأنبياء وال�صاحلني يف التاريخ ،ور�سول اهلل (�ص) وال ّ
وي�شدنا �إىل االنفتاح على الأمل امل�رشق الذي فتحه
املهد ّيني من ذر ّيته،
ّ
اهلل تعاىل علينا للم�ستقبل ،وقد �أورثنا اهلل تعاىل ذلك املرياث ،ووعدنا
بالفرج والن�رص.
دائما بالكدح واجلهاد والعمل،
ّ
ولكن هذا الأمل يجب �أن يقرتن ً
ح ّتى يتحقّق ب�إذن اهلل ،ولي�س هو الرتقّب وانتظار العالمات ،كما يهوى
بع�ض ال�شباب.
التحذير من ا�ستغالل االنتظار
ويف الوقت الذي ن� ّؤكد فيه على �رضورة تعميق حالة االنتظار يف نفو�س
خا�ص يف نفو�س ال�شباب ،نقول لهم� :إنّ االنتظار
النا�س ،وب�شكل
ّ
احلقيقي ال يكون بالآمال ،و� مّإنا يتحقّق بالأعمال والكدح واجلهاد ،لبناء
ّ
ّ
جيل مقاوم و�صلب ،يوطئ الأر�ض لظهور الإمام (عج) .ونقول لهم:
والقوة والعزم ،ومن يفقد
�إنّ االنتظار يبعث يف نفو�س ال�شباب الأمل
ّ
االنتظار يفقد الأمل ،ومن يفقد الأمل يفقد العزم والقرار ،ومن يفقد
يتحول �إىل خ�شبة عائمة يف م�سري الأحداث ،وال يكون له
العزم والقرار
ّ
دور فاعل يف احلياة ويف بناء امل�ستقبل.
�أقول :يف نف�س الوقت ينبغي �أن ُن َح ّ�صن حالة االنتظار من �أن ي�ستغ ّلها
ويدعون
انتهاز ّيون م�ض ّللون ،في�ستعطفون �إميان النا�س وعقيدتهمّ ،
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املهدي� ،أو املهدويّة مبا�رشةً ،وي�ض ّللون النا�س من ناحية،
ال�سفارة للإمام
ّ
�سلبيا يف عقيدة النا�س جتاه االنتظار من ناحية �أخرى.
أثرا ًّ
ويرتكون � ً

وله�ؤالء الأدعياء خطر كبري على عقائد النا�س من ناحي َتني :ت�ضليل
املهدي (عج)
فئات من امل�ؤمنني من جانب ،وت�شكيك �آخرين بالإمام
ّ
و�س ّن ًة من جانب �آخر.
الذي �أجمع امل�سلمون على انتظاره �شيع ًة ُ
املهدي (عج) يقرتن ،كما ت�شري الروايات من الفريقني
�إنّ ظهور الإمام
ّ
كونية وا�ضحة باهرة ،ال يتوقّف فيها
ال�شيعة ُ
وال�س ّنة ،ب�آيات وعالمات ّ
�أحد � اّإل الذين يف قلوبهم مر�ض من املنافقني ،ويقرتن بالن�رص والت�أييد
ون�رصا بعد ن�رص.
إلهي مرحل ًة بعد مرحلة،
ً
ال ّ

الكونية الباهرة التي ال تخفى على
�إنّ ظهور الإمام �آية من �آيات اهلل
ّ
�أحد وال تدع جما ًال للإرتياب  ،ومثله ومثل ه�ؤالء الأدعياء الذين ي�ض ّللون
النا�س ،مثل معجزة مو�سى (ع) عندما �ألقى ع�صاه ،وما واجهه به �سحرة
يبق يومئذٍ �أحد من النا�س لديه
فرعون الذي �أراد �أن ي�ض ّلل النا�س .فلم َ
احلق والهدى ،وما جاء
ٌّ
�شك من �أنّ ما جاء به مو�سى بن عمران (ع) هو ّ
مقدمة ه�ؤالء الذين
به ال�سحرة هو ال�سحر وال�ضالل والباطل .وكان يف ّ
�آمنوا ال�سحرة �أنف�سهم.
ينجروا �إىل هذه الدعاوى
بد من تثقيف النا�س ،ح ّتى ال
�أقول :ال ّ
ّ
يو�ضح العلماء واخلطباء للنا�س مفهوم «االنتظار»
بد �أن ّ
امل�ض ّللة .وال ّ
ين» الذي يقوم به الإمام (عج) ح ّتى ال
و«الظهور» و«االنقالب الكو ّ
ينخدع النا�س به�ؤالء الأدعياء امل�ض ّللني.
 .3و .4الن�رص والث�أر
الدر�سان الثالث والرابع من درو�س عا�شوراء هما «الن�رص» و«الث�أر».
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ال�رساء
�إنّ
ق�ضية �صعبة جتري يف ال�سلم واحلرب ،ويف ّ
ق�ضية الوالء ّ
ّ
وال�رساء فقط لهان �أمر الوالء.
الق�ضية يف ال�سلم
وال�رضاء ،ولو كانت هذه
ّ
ّ
ّ
ومن متطلبات الوالء ال�صعب :الن�رص والث�أر ،وال والء من دون الن�رص،
}وا ِلذي ْ َن َآووا َونَ َص ُروا * ُأولَ ِئ َك َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول ِ َي ُاء َب ْع ٍض{((( ،وال والء
يقول تعاىلَ :
من دون الث�أر.

ّ
ينفك عن هذين العن�رصين «الن�رص» و«الث�أر».
احلق ال
�إنّ «الوالء» ّ
والوالء الذي ال يك ّلف �صاحبه اً
قتال وال حر ًبا ،وال قط ًعا ملو�صول ،وال
احلق ،و� مّإنا هي
جهدا وال
و�صلاً ملقطوع ،وال
ً
�رضرا ،لي�س من الوالء ّ
ً
�صورة والء ،ووالء �ضحل �ضعيف.
يف زيارة عا�شوراء نتم ّنى ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يرزقنا الث�أر للدماء الزاكية
ظلما وعدوا ًنا بكربالء« :ف�أ�س�أل اهلل الذي �أكرم مقامك
التي �أريقت ً
حممد
و�أكرمني بك �أن يرزقني طلب ثارك مع �إمام من�صور من �أهل بيت ّ
أي�ضا« :و�أ�س�أله �أن يب ّلغني املقام املحمود لكم عند اهلل ،و�أن
(�ص)» ،وفيها � ً
باحلق منكم» .ويف الزيارة
هدى ظاهر ناطق
يرزقني طلب ثاري مع �إمام ً
ّ
معدة».
اجلامعة ،نعلن عن ا�ستعدادنا الكامل للن�رص «ون�رصتي لكم ّ
�أجل� ،إنّ الن�رص والث�أر �أمارتان على �صدق الوالء .فما هو هذا الن�رص
تاريخية
ق�ضية
والث�أر الواردان ً
ّ
كثريا يف تراث عا�شوراء وثقافته؟ هل هي ّ
ينتهي دورها �سنة  61للهجرة ،يوم ا�ستغاث احل�سني (ع) بامل�سلمني
أمية ،ويوم نه�ض امل�سلمون من
لين�رصوه يف خروجه على حكومة بني � ّ
الزكية ،يف حركة
�شيعة احل�سني (ع) يف الكوفة ليث�أروا لدمه ودماء �أن�صاره
ّ
التوابني رحمهم اهلل؟
املختار ،ويف ثورة ّ

لو كان ذلك معنى الن�رص والث�أر لكان دورهما قد م�ضى ومل َي ُعد لهما
م�صداق يف حياتنا اليوم .ولكن ما معنى تكرار هذه املفاهيم (الن�رص
((( �سورة الأنفال ،الآية .72
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أدبيات عا�شوراء فما زلنا نقر�أه ونتب ّناه �إىل اليوم احلا�رض؟ �إنّ
والث�أر) يف � ّ
الن�رص والث�أر قائمان يف حياتنا ويف �ساحة عملنا وحركتنا اليوم .ومل ال؟
قائما اليوم؟ �ألي�س الإ�سالم والإميان والقيم والأخالق
�ألي�س العدوان ً
خا�ص من قبل
م�ستهدفة لعدوان �سافر من قبل �أعداء الإ�سالم ،وب�شكل
ّ
أوروبي و�إ�رسائيل وحلفا�ؤهما ح ّتى هذا اليوم؟ �ألي�س
�أمريكا واالتحّ اد ال
ّ
عدوان اليوم امتداد للعدوان على ر�سول اهلل (�ص) و�أهل بيته (ع) وعلى
احل�سني (ع) وقيمه و�أهدافه يف كربالء يوم عا�شوراء؟ �أال ن�ستمع �إىل هتاف
يدوي يف التاريخ�« :أما من مغيث يغيثنا؟» ،ملاذا نح�رص نداء
احل�سني (ع) ّ
ال�ضيقة �سنة 61
الزمنية
املدوي يف هذه الدائرة
احل�سني (ع) وهتافه
ّ
ّ
ّ
هجر ّية؟
تاريخا فقط .وعلينا �أن ُندخل هذه املفاهيم
�إنّ عا�شوراء ثقافة ،ولي�س
ً
يف �ساحتنا اليوم :ثقافة الوالء والرباءة ،واحلركة ،واجلهاد ،واملواجهة،
واملقاومة ،والن�رص ،والث�أر .ونق�صد بالن�رص :ن�رص الإ�سالم يف غربته ،ومن
ولبى نداءه ودعوته ،ومن ين�رص
ين�رص الإ�سالم فقد انت�رص للح�سني (ع) ّ
احل�سني (ع) فقد ن�رص الإ�سالم.
ونق�صد بالث�أر :الث�أر لل�شهداء ،والأيتام ،والأرامل ،وال�سجناء،
ّ
واملعذبني ،وامل�ضطهدين يف ال�سجون ،وامل�ست�ضعفني واملنكوبني �إىل
اليوم.
كما ويتحقّق الن�رص بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�إقامة ال�صالة
االجتماعية ،ودعوة النا�س
يف املجتمع ،وت�شييد �أركان الإ�سالم يف �أو�ساطنا
ّ
�إىل الإميان والتوحيد والعدل ،ورف�ض ال�رشك والظلم ،وت�شييد املعروف
احلق والعدل ون�رصة املظلومني ومقاومتهم ،ون�رش
و�إزالة املنكر ،و�إقامة ّ
احلق
ثقافة �أهل البيت (ع) ،ورف�ض الثقافات امل�ض ّللة و�إزالتها ،و�إقامة ّ
ورفع �صوته ،والق�ضاء على الباطل و�إخفات �صوته.
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ويتحقّق الث�أر باالنتقام من الظاملني الذين �سفكوا دماء الأبرياء و�أيتموا
اجلماعية يف بالدنا و�أف�سدوا
ورملوا ن�سائنا ،و�أقاموا املقابر
�أبنائنا وبناتنا ّ
ّ
�أخالق النا�س و�أهلكوا احلرث والن�سل .وهذا الث�أر يكون من العتاة
�صدام وحزب البعث الذي ّ
تلطخت �أيديهم بدماء
اجلبارين ،من �أزالم ّ
ّ
املتطرفني
إرهابيني
الأبرياء ،ومن �أمريكا و�إ�رسائيل ،ومن التكفري ّيني وال ّ
ّ
ال�سفهاء الذين مار�سوا التخريب والتفجري والإرهاب ،و�إرعاب النا�س
يف بالدنا .ف�إنّ الث�أر من ه�ؤالء الظاملني ث�أر للح�سني (ع) ،والث�أر للح�سني
(ع) ث�أر للإ�سالم.
حية قائمة يف حياتنا ولي�ست
ق�ضية ّ
ق�ضية «الن�رص» و«الث�أر» ّ
�أجل� ،إنّ ّ
عظيما»
عابرا .وعندما نقول« :يا ليتنا ك ّنا معكم فنفوز فو ًزا
ً
ً
تاريخا ً
وهمي ًة �ضحلةً ،و� مّإنا تكون �أمني ًة
يجب �أن ال تكون هذه الأمنية
حقيقيةً،
ّ
ّ
وعالمة �صدق هذه الأمنية قيام حركة «الن�رص» و«الث�أر» يف حياتنا ويف
�ساحتنا اليوم.
 .5التلبية
احل�سني (ع)

يقول ال�شيخ جعفر الت�سرتي (ره) يف اخل�صائ�ص احل�سينيّة�« :إنّ
ثم يقول:
مرات وا�ستغاث �سب ًعا يف �ساحة
ّ
الطف»ّ .
ا�ستن�رص النا�س �سبع ّ
«لبيك داعي اهلل»
«�إنّ التلبيات ال�سبعة الواردة يف زيارة احل�سني (ع) ّ
�إجابة و�إ�شارة �إىل هذه اال�ستن�صارات واال�ستغاثات».
يدوي يف التاريخ ،حيث وقف يف
وال يزال ا�ستن�صار احل�سني (ع) ّ
كربالء عام  61للهجرة يهتف بامل�سلمني�« :أما من مغيث يغيثنا؟ �أما من
يذب عن حرم ر�سول اهلل (�ص)؟ هل من معني يرجو ما عند اهلل يف
ذاب ّ
ّ
ٍ
�إغاثتنا؟ هل من نا�رص ين�رصنا؟» .كان احل�سني (ع) يطلب يومئذ الإغاثة
والن�رصة من �أجيال امل�سلمني الذين يتعاقبون يف التاريخ ،جيلاً بعد جيل.
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احل�سيني يوم
والتلبيات الواردة يف الزيارة �إ�شارة �إىل خطاب اال�ستن�صار
ّ
ٍ
يومئذ ،جيلاً بعد جيل.
عا�شوراء الذي خاطب به �أجيال امل�سلمني،
احل�سيني بعد �أربعة ع�رش
ونقول نحن اليوم يف جواب اال�ستن�صار
ّ
«لبيك داعي اهلل� ،إن مل يجبك بدين عند ا�ستغاثتك ،ول�ساين عند
قر ًناّ :
ا�ستن�صارك ،فقد �أجابك قلبي و�سمعي وب�رصي».
يدوي يف امل�سلمني ،جيلاً بعد جيل،
وال يزال هذا اخلطاب
ّ
ي�ستن�رصهم ويدعوهم للدفاع عن الإ�سالم ومقاومة الظاملني ،واالحتالل
العاملي الكافر يف بالد امل�سلمني ،يف فل�سطني والعراق
ونفوذ اال�ستكبار
ّ
ين املظلوم من فتك �آل خليفة
و�أفغان�ستان ،واىل �إغاثة ال�شعب البحرا ّ
وبط�شهم .ويدعوهم �إىل مقاومة الأنظمة العميلة للغرب يف العامل
إ�سالمي ،و�إىل �إزالة الظلم واجلور عن امل�سلمني ،ويدعوهم �إىل �إزالة
ال
ّ
إ�سالمي بغطر�سة
القيمومة والو�ساطة التي متار�سها �أمريكا على العامل ال
ّ
وكربياء وا�ستعالء.
�إنّ احل�سني (ع) «داعي اهلل» ،يدعو �إىل اهلل ،و ُيعلن دعوة اهلل ،وتلبية
احل�سيني يوم عا�شوراء تلبية لدعوة اهلل.
الهتاف
ّ
دعوتان وتلبيتان يف التاريخ
يلبيهما �أجيال امل�سلمني جيلاً بعد جيل ،من
يف التاريخ دعوتان ونداءان ّ
إلهية الكثرية ،ولن يتوقّف هذان النداءان ،ولن
بني الهتافات والنداءات ال ّ
تتوقف تلبية امل�سلمني لهما.
}و َأ ِّذن ِفي ا َّلن ِ
اس بِ حْال َِّج
النداء ال ّأول� :آذان �إبراهيم (ع)
ّ
باحلج ،ب�إذن اهللَ ،
(((1
وك ِر َجالاً َو َع َلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَ ْأتِ َني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق{ � .إذ ال تزال �أجيال امل�سلمني
يَ ْأ ُت َ
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باحلج جيلاً بعد جيل ،ويف ّ
كل عام.
تلبي نداء �إبراهيم (ع)
ّ
ّ

والنداء الثاين :نداء احل�سني (ع) ،حفيد �إبراهيم (ع) و�سبط ر�سول اهلل
حممد (�ص) ،يف عا�شوراء ملقاومة الظاملني واملف�سدين واجلبابرة والطغاة.
ّ

ّ
يحج �إىل بيت اهلل احلرام ،ويحرم ويطوف وي�سعى ،ويقف
وكل م�سلم ّ
يلبي دعوة �إبراهيم التي رفعها يف الأجيال ب�أمر من اهلل تعاىل.
يف عرفةّ ،

ّ
وكل من يقف يف وجه الظاملني ،ويهتف مبوتهم و�سقوطهم ،ويعلن
رف�ضه لهم ،ويعلن احلرب عليهم ،ويقاومهمُ ،ي ّلبي دعوة احل�سني (ع) يف
وال�صديقني من قبله
عا�شوراء �سنة  61للهجرة ،ودعوة الأنبياء والأو�صياء
ّ
ومن بعده.
باحلج ،واال�ستن�صار ملقاومة الظاملني ،وحترير عباد اهلل من
�إنّ الآذان
ّ
يخت�ص بزمان وال مبكان .ولذلك كان ّ
كل يوم يف
�سلطان �أعداء اهلل ال
ّ
تاريخنا عا�شوراءّ ،
وكل مكان على وجه الأر�ض يجري عليه ال�رصاع بني
احلق والباطل كربالء.
ّ
 .6و .7احل�ضور واملوقف

لقد ع ّلمنا احل�سني (ع) احل�ضور واملوقف .وحينما طلبوا منه �أن يبايع
الطاغية ابن الطاغية يزيد بن معاوية ،قال لهم« :واهلل ال �أعطيهم بيدي
�إعطاء الذليل» .وهذا هو «املوقف».
يغيب وجهه عن ال�ساحة ،ويختفي يف جبال اليمن،
ّ
ثم ن�صحوه �أن ّ
أمية ي�سكتون عنك �إذا غبت عن ال�ساحة ،ومل جتاهر
�
بني
�
له:
وقالوا
إنّ
ّ
�رشعية بيعته .فقال:
برف�ضك للبيعة وخروجك على يزيد ،و�إعالنك بعدم
ّ
أفر فرار العبيد»� .إنّ هذا الغياب واالختفاء عن ال�ساحة بحكم
«وال � ّ
يحبذ الإمام احل�سني (ع) لنف�سه الفرار
الفرار من الزحف يف احلرب ،وال ّ
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كالعبيد ،وهذا هو «احل�ضور».
التحدي يف ال�ساحة
ي�سجالن �أعلى درجات
املوقف واحل�ضور
ّ
ّ
ال�سيا�سية يومئذٍ  .موقف ك ّله �صمود ومقاومة وثبات ،و�إباء من �أن يخ�ضع
ّ
قوي يف ال�ساحة ،ميلأ
وح�ضور
والطاعة.
بالبيعة
إليه
�
يده
د
أو
�
للطاغية،
يمُ ّ
ّ
إ�سالمية يومذاك بهذا املوقف ال�صلب ،يعلن خروجه على
ال�ساحة ال
ّ
جهارا وعالنيةً.
الطاغية على مالء من النا�س من احلجاز �إىل العراق،
ً
يتم يف اخلفاء ،ويف النوايا والقلوب ،واملوقف الذي
�إنّ املوقف ال ّ
ّ
يتم يف و�سط ال�ساحة �إعال ًنا
يتكتم به �صاحبه ّني ًة لي�س بـموقف � .مّإنا ّ
وجهارا .وقد تع ّلمنا نحن من مدر�سة احل�سني (ع) املوقف واحل�ضور م ًعا،
ً
انية ،ويرثهما احل�سني (ع) من
وهما مرياثان نرثهما من هذه املدر�سة الر ّب ّ
�أ�سالفه ال�صاحلني من الأنبياء والأو�صياء (ع).
و�أف�ضل ما ن�ستطيع �أن نفعله اليوم لتلبية خطاب احل�سني (ع) ودعوته
ال�سيا�سية واتّخاذ املوقف
هو احل�ضور الواعي والفاعل يف ال�ساحة
ّ
ال�سيا�سية تكليف
ال�صحيح .وهذا احل�ضور جلماهري امل�ؤمنني يف ال�ساحة
ّ
نتقرب به �إىل اهلل تعاىل.
�رشعي وعمل
ّ
عباديّ ،
ّ

يحب �أن يكون امل�ؤمن خ�شب ًة عائم ًة ال ثقل له وال وزن
�إنّ اهلل تعاىل ال ّ
يتفرج على ما يجري يف ال�ساحة من خالل اجلرائد
يف م�سري الأحداثّ ،
تخ�ص بال ًدا غري
ون�رشات الأخبار ،وك�أنّ الأمور التي جتري يف ال�ساحة
ّ
بالده� .إنّ هذه ال�ساحة �ساحتنا وما يجري فيها يجري علينا ،وعلى �أبنائنا
قوي فيما يجري
وبناتنا من قبل .فال ّ
بد �أن يكون لنا موقف حازم حا�سم ّ
حولنا.
أ�رض
لقد ع ّلمونا �شعار «ما لنا ولل�سيا�سة :ما نتخل بال�سيا�سة» ،وهو � ّ
�شعار تع ّلمناه.
قوي
�إنّ اهلل تعاىل
يحب �أن يكون للم�ؤمن كلمة وا�ضحة ،وموقف ّ
ّ
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احلق ،ويكره اهلل للم�ؤمنني
وا�ضح ،و�صوت عالٍ
جهوري �إىل جانب ّ
ّ
املتفرجني على الأحداث ،ي�صفّقون ملن ي�أتي وينادون
�أن يقفوا موقف
ّ
ويترب�أون منه.
بحياته ،ويهتفون مبوت من يذهب ّ
ال�سيا�سية الكثري من دماء
وقد دفعنا نحن �رضيبة الغياب عن ال�ساحة
ّ
مراجعنا وفقهائنا و�أع ّز �أبنائنا ورجالنا ون�سائنا ال�رشفاء املخل�صني.
ال�سيا�سية متى تخلو من �أبنائها املخل�صني الذين يحملون
�إنّ ال�ساحة
ّ
تتحول �إىل �ساحة ا�ستعرا�ض ومناورة ،ومقاي�ضة
هم ال�ساحة واهتمامها
ّ
ّ
ال�سيا�سي
ال�سيا�سيني ،واالنتهاز ّيني الذين ي ّتخذون العمل
للمحرتفني
ّ
ّ
إعالمية
ومك�سبا ،و�أدا ًة الجتذاب الأ�ضواء ال
حرف ًة و�سو ًما ومقاي�ض ًة
ً
ّ
واملكا�سب
العاملي
ال�سيا�سية ،ويبيعون البالد و�أبناءها لقوى اال�ستكبار
ّ
ّ
ثم تعود م�أ�ساتنا �إىل �أ�سو�أ ّمما كانت عليه .وح�ضور
ب�أبخ�س الأثمانّ ،
يح�صن ال�ساحة من �أمثال ه�ؤالء املحرتفني لل�سيا�سة
اجلمهور يف ال�ساحة ّ
واالنتهازيّني.
�إنّ حزب البعث برز وا�ستوىل على ال�ساحة،
وت�سبب يف املجازر
ّ
الوا�سعة ،والتهدمي والتخريب والإف�ساد الكبري يف هذا البلد �أربعة عقود
من الزمن ب�سبب غياب اجلمهور الواعي امل�ؤمن الفاعل من ال�ساحة .ولو
ؤولية ،ملا ّ
متكن حزب
كان
ً
حا�رضا فاعل بامل�ستوى املطلوب بوعي وم�س� ّ
التخريبية الوا�سعة ،من النفوذ �إىل
البعث ،ب�أفكاره الإحلاد ّية ،ومناهجه
ّ
بالدنا.

وعندما متتلك ال ّأمةّ ،
القمة �إىل القاعدة ،الوعي
بكل م�ستوياتها ،من ّ
احلق والباطل
وتفرق بني
االجتماعي ال�سليم،
ال�سيا�سي والإدراك
ّ
ّ
ّ
ّ
والهدى وال�ضالل وال�صالح والفا�سد ،وت�ضع �أقدامها عند موا�ضع القيادة
إ�سالمية
ال
باحلق وتتوا�صى
�صف واحد ،وتتوا�صى
واملرجعية الرا�شدة يف ّ
ّ
ّ
ّ
بال�صرب؛ ف�إنّ هذه ال ّأمة يف خري ،ولن ي�ستطيع طغاة الأر�ض جمي ًعا �إذاللها
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و�إرغامها على الر�ضوخ.
العاملي
رف�ض العمالة لأنظمة اال�ستكبار
ّ
العاملي
من نتائج «املوقف» و«احل�ضور» رف�ض عمالء �أنظمة اال�ستكبار
ّ
يف الغرب ،الذين يعملون لب�سط نفوذ هذه الأنظمة يف العامل الإ�سالمي
وتطويع �أقاليم بالد امل�سلمني مل�صاحلها و�أطماعها ونفوذها ،كما هو
حا�صل اليوم يف كثري من �أقاليم العامل الإ�سالمي التي يحكمها ّ
حكا ٌم
ّ
العاملي يف الغرب.
عمالء لأنظمة اال�ستكبار
ّ

�إنّ اهلل تعاىل �أراد للم�سلمني �أن يكونوا �أع ّزاء �أقوياء يف العامل ،يهابهم
الغرب وال�رشق ،و�أن يكون لهم اال�ستعالء على الكافرين .يقول تعاىل:
(((1
}و َال َت ِه ُنوا َو َال
}ولل ِه ال ْ ِع َّز ُة َول ِ َر ُسول ِ ِه َول ِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َني َولَ ِك َّن ا مْ ُل َنا ِف ِق َني لاَ يَ ْع َل ُم َ
ون{  ،ويقولَ :
حَت َْز ُنوا َو َأن ُت ُم ا َأل ْع َل ْو َن إِن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َني{(.((1
حرم اهلل على امل�ؤمنني الركون �إىل الظاملني ،ومطاوعتهم ،واالنقياد
وقد ّ
ال�سيا�سي والثقا ّ
واالقت�صادي،
يف
لهم ،والدخول يف دائرة نفوذهم
ّ
ّ
(((1
}و َال َت ْر َك ُنو ْا إِلَى ال َّ ِذ َين َظ َل ُمو ْا َف َت َم َّس ُك ُم ا َّلن ُار{  .و�إنّ قبول نفوذ
يقول تعاىلَ :
اخلارجية
إ�سالمي وثقافته و�سيا�ساته
الكافر و�سلطانه على اقت�صاد العامل ال
ّ
ّ
�رش �أنواع الركون .وقد نفى اهلل تعاىل �أن يكون للكفّار على
والداخلية ّ
ّ
}ولَن يَ ْج َع َل
امل�ؤمنني �سبيل ،وال�سبيل هو النفوذ ذو ال�سلطان ،يقول تعاىل َ
ا ُلله ل ِ ْل َكا ِف ِر َين َع َلى ا مْ ُل ْؤ ِم ِن َني َس ِبيل{( ،((1والنفي هنا مبعنى النهي واحلظر بالت�أكيد.
واملعنى �أنّ اهلل تعاىل قد ّ
حظر عليكم �أ ّيها امل�سلمون �أن تقبلوا نفوذ
(((1
(((1
(((1
(((1
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الكفّار يف بالدكم وثقافتكم و�شبابكم وجمهوركم ومواقع القرار من
حكوماتكم .و�إنّ هذا ،للأ�سف ،حا�صل اليوم ،و�إنّ �أمريكا متار�س دعم
إ�سالمية ،و�أيدي ّ
�إ�رسائيل عالني ًة يف مقابل ّ
كل الدول
حكامنا
العربية وال
ّ
ّ
– يف الأغلب – يف يد �أمريكا ،وبالدنا وثرواتنا و�أ�سواقنا ومواقع القرار
خا�صةً ،مع
عام ًة والنفوذ ال
يف جمتمعاتنا مفتوحة للنفوذ
أمريكي ّ
الغربي ّ
ّ
ّ
ّ
كل الأ�سف والأ�سى.
وال�سيا�سي
الديني
 .8الوعي
ّ
ّ
واعيا م�س� اً
ؤول على �صعيد
ح�ضورا
بد �أن يكون هذا احل�ضور
وال ّ
ً
ً
املهمة ،ولن يحقّق الوعي
اجلمهور .كما �أنّ وعي النخبة املثقّفة �شطر من ّ
عم الوعي القاعدة العري�ضة منها،
الديني
وال�سيا�سي يف ال ّأمة دوره � اّإل �إذا ّ
ّ
ّ
االجتماعي.
الهرم
قاعدة
إىل
�
النخبة
أبراج
�
من
ونزل
ّ
إ�سالمي يف
يح�صن �ساحتنا وجمهورنا و�شارعنا ال
ف�إ ّنه من �ش�أنه �أن ّ
ّ
إعالمي الهائل الذي ميار�سه �أعداء الإ�سالم من خالل
مواجهة الت�ضليل ال
ّ
والف�ضائيات الكثرية ،التي كرثت هذه الأ ّيام ،وكذلك يف
و�سائل الإعالم
ّ
إرهابية التي متار�سها زمر الإرهاب من حزب البعث،
مواجهة الأعمال ال ّ
العاملية التي جتد
املتطرفة من القاعدة وغريها ،واال�ستخبارات
والفئات
ّ
ّ
منافعها ومكا�سبها االقت�صاد ّية
ومربرات بقائها يف ا�ستمرار
وال�سيا�سية
ّ
ّ
أمنية يف العراق.
حالة الفو�ضى ال ّ
مهمة العلماء واملب ّلغني
وتتم ّثل
إ�سالميني
والوعاظ واملثقّفني ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي
إ�سالمية يف ن�رش الوعي
واملنظمات واحلركات ال
والأحزاب
ّ
ّ
إعالمي.
إ�سالمي ،لتح�صني اجلمهور بذلك من الت�ضليل ال
ال
ّ
ّ
ومهمته
�إنّ الإعالم ،اليوم ،علم قائم بالذات فيه �أكرث من اخت�صا�ص،
ّ
ت�ضليل الر�أي العا ّم عن طريق طرح ال�شعارات امل�ض ّللة ،وحتريف اخلرب
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ال�سيا�سي لل ّأمة وحده
وانتحاله ،والتالعب يف عر�ض اخلرب .والوعي
ّ
كفيل مبقاومة هذه العوامل جمي ًعا ،وحت�صني ال�شارع من ّ
كل عوامل
إعالمي.
الت�ضليل ال
ّ

واالجتماعي يدر�أ عن ال ّأمة وعن الفرد
وال�سيا�سي
الديني
�إنّ الوعي
ّ
ّ
ّ
الكثري من الفنت وامل�صائب التي ّ
حتل بالنا�س ،وت�ؤ ّدي بال ّأمة �إىل االختالف
واالن�شقاق والتقاطع ،وت�ستنفذ طاقات ال ّأمة وقدراتها .و�أنظمة
جي ًدا كيف تنفذ �إىل املجتمعات وال�شعوب
اال�ستكبار
العاملي تعرف اليوم ّ
ّ
واالقت�صادي والثقايفّ ،عن
ال�سيا�سي
امل�ست�ضعفة ،وتب�سط فيها نفوذها
ّ
ّ
طريق م�ضلاّ ت الفنت.
ير�شح نف�سه
�إ ّنهم ال يعدمون هنا وهناك من تو�سو�س �إليه نف�سه �أن ّ
املهدي
اخلا�صة للإمام
للإمامة املوعودة للم�سلمني �أو النيابة وال�سفارة
ّ
ّ
ين الذي يرتقبه امل�سلمون يف جملة عالمات الظهور ،فيجمع
(عج)� ،أو اليما ّ
ّ
يتعرف عليهم �شياطني اال�ستكبار
نفرا من
حوله ً
ال�سذج الب�سطاء ،بل ّ
العاملي ،يف بالدنا ،ويبحثون عن هذه احلاالت في�سندونهم ويدعمونهم
ّ
وميولونهم من حيث يعلمون �أو ال يعلمون ،في�صنعون منهم م�شكل ًة ّ
تخل
ّ
بالأمن واال�ستقرار ،وتبلبل �آراء النا�س بني ال�سلب والإيجاب.
العاملي،
ومن خالل هذه امل�شاكل والفنت والبالبل ينفذ اال�ستكبار
ّ
«القاديانية» ،وكما �صنعوا يف �إيران
كما �صنعوا يف الهند ،يف ا�ستحداث
ّ
والبهائية و�أمثالهما ،فين�شغل النا�س بهم وب�أفكارهم
البابية
ّ
يف ا�ستحداث ّ
و�أحاديثهم ومقابلتهم عن اال�ستعمار ومكره وكيده و�أ�ساليبه امللتوية،
أمريكي
وعن النفط الذي ي�رسقونه ،وعن �إ�رسائيل وعدوانها ،والدور ال
ّ
القذر واملف�ضوح يف متكينها من ا�ستحداث تر�سانة نوو ّية كبرية يف قلب
العامل ال
إ�سالمي ،وعن الف�ساد واالبتذال وال�سقوط الذي تن�رشه الأفالم
ّ
والف�ضائيات يف �صفوف �شبابنا.
ّ
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متر�ست يف هذه الو�سائل ،ومتتلك
�إنّ �أنظمة اال�ستكبار
العاملي قد ّ
ّ
وخمططني ومعمار ّينيّ ،
مهند�سني ّ
يخططون لهذه الفنت .و�سوف تكرث يف
إ�سالمية �أمثال هذه الفنت يف �صفوف
ع�رص الوعي والنه�ضة واحلركة ال
ّ
إ�سالميون والآمرون
يتهي�أ العلماء واخلطباء واملثقّفون ال
ّ
امل�سلمني ،و�إذا مل ّ
للت�صدي لأمواج هذه الفنت ،ف�إ ّنها
باملعروف والناهون عن املنكر من الآن
ّ
ّ
إ�سالمي الكبري يف عودة الإ�سالم
وتعطل م�رشوعنا ال
�سوف ت�ستغرقنا،
ّ
�إىل احلياة ،وحترير بالد امل�سلمني من نفوذ
العاملية
وال�صليبية
ال�صهيونية
ّ
ّ
ّ
إ�سالمي.
وعمالئها يف العامل ال
ّ
املف�ضلة ملكافحة هذه الفنت يف �أو�ساط اجلمهور كلمتان:
والأداة
ّ
«الوعي» و«التقوى» ،وهما كفيلتان لإزالة هذه الفنت والق�ضاء عليها.

ويعريها
وال�سيا�سي
الديني
�إنّ الوعي
واالجتماعي يف�ضح هذه الفنتّ ،
ّ
ّ
ّ
للنا�س فال ينخدعون بها .ون�رش هذا الوعي من ر�سالة العلماء ،وخطباء
إ�سالميني .والتق�صري
احل�سيني ،واجلمعات واملثقّفني ،والك ّتاب ال
املنرب
ّ
ّ
أهم
يف ن�رش هذا الوعي يف الظروف احلا�رضة تق�صري يف واجب من � ّ
بد �أن يكون مثل هذا الوعي
الدينية
الواجبات
وال�سيا�سية يف ع�رصنا .وال ّ
ّ
ّ
يف متناول النا�سّ ،
خم�صو�صا بدائرة النخبة ،كالوعي
كل النا�س ،ولي�س
ً
بد �أن يكت�سبه النا�س جمي ًعا ،ح ّتى يحفظوا �أنف�سهم من
ال�صح ّي الذي ال ّ
ّ
الأمرا�ض املعدية والأوبئة.
تعم النا�س �إذا كانوا يفقدون الوعي
و�أمواج الفنت كالأوبئة التي ّ
ّ
واخلط ال�سليم الذي يجب على النا�س يف
ال�رضوري ملكافحتها.
ال�صح ّي
ّ
ّ
يتم�سكوا به ل�سالمة دينهم ودنياهم هو ّ
خط الفقهاء،
و�سط هذه الفنت �أن ّ
الذي � ّأكد عليه ر�سول اهلل (�ص) و�أهل بيته (ع) يف تعاليمهم يف ظروف
الدينية
الفتنة
وال�سيا�سية.
ّ
ّ
والعامل الآخر ملواجهة هذه الفنت :هو «التقوى» ،ف�إنّ التقوى متنح
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النا�س الب�صرية كالوعي متا ًما ،و�إذا ق�رص الوعي يف تب�صري النا�س �أحيا ًنا،
فال تق�رص التقوى.
عامة النا�س �أحيا ًنا لإنقاذهم من ورط
وقد ال ُي�سعف عامل الوعي ّ
فرق لهم
الفنت واملهالك ،ولكن تنقذهم التقوى .ف�إ ّنها املعيار الذي ُي ّ
ال�سوي من ال�سبل
احلق من الباطل ،ويبينّ ال�صحيح من ال�سقيم ،وال�رصاط
ّ
ّ
ِ
َ
املعوجة املنحرفة ،وال�صدق من الكذب} ،يِا أي ُّ َها الَّذ َين َآم ُنو ْا َإن َت َّت ُقو ْا اللّ َه يَ ْج َعل
ّ
(((1
حد �سواء.
عامة للنخبة وللجمهور على ّ
ل َّ ُك ْم ُف ْر َقانًا{  .وهذه الأداة �أداة ّ
 .9اتّباع املرجعيّة
املرجعية
موج ًها من قبل
ومن �رشوط احل�ضور يف ال�ساحة �أن يكون ّ
ّ
املت�صدية التي يرجع �إليها �أكرث امل�ؤمنني .فهي مت ّثل يف تراثنا
الدينية الرا�شدة
ّ
ّ
الثقايفّ ،املوروث من �أهل البيت (ع) ،موقع القيادة والوالية
ال�سيا�سية يف
ّ
إ�سالمي ،وامتدا ًدا ملواقع �أهل البيت (ع) و�إمامتهم ،وتقع موقع
العامل ال
ّ
احلجة املنتظر (عج) ،فطاعة
املرجعية واتّباعها
النيابة
العامة عن الإمام ّ
ّ
ّ
من طاعة الإمام .وقد ورد يف �أحاديث �أهل البيت (ع) ت�أكيد كبري على
واالجتماعية� ،إذ علينا نحن �أن نحفظ هذا الرتاث العظيم،
اتّباع الفقهاء
ّ
االجتماعية ،ونحميه ونحتمي به.
ون�ستثمره يف م�سريتنا
ّ
التع ّدديّة ال�سيا�سيّة
املرجعية واالهتداء بهديها يحفظ لنا وحدة مواقعنا
�إنّ اتّباع
ال�سيا�سية من
ّ
ّ
ال�سيا�سية ،فهي جزء
الت�رشذم والت�ش ّتت .ونحن ال نرف�ض حالة التعدد ّية
ّ
ال�سيا�سية �شئنا
العراقي ،وقد �ألفناها ،وعادت جز ًءا من حياتنا
من الواقع
ّ
ّ
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«التعدد ّية» املقبولة تنح�رص يف دائرة
ولكن
ي�صح،
و�صح �أم مل
�أو �أبينا،
ّ
ّ
ّ
ّ
الر�أي ،ولي�س القرار واملوقف.

ّ
معي ًنا ،و�أن ميار�س
وفهما
ولكل جمموعة �شخ�ص �أن يتب ّنى ر�أيًا
ً
�سيا�سيا ّ
ًّ
ال�سيا�سي يف دائرة اخت�صا�صه و�إمكاناته ،ولكن لي�س
يف ال�ساحة العمل
ّ
تعدد ّية
حق � ّأي فئة �أن تنفرد عن ال ّأمة بالقرار �أو املوقف
ال�سيا�سي .ف�إنّ ّ
من ّ
ّ
التعدد ّية يف
الر�أي ت�ؤ ّدي �إىل الرتا�شد ،والتكامل يف الر�أي والعمل .و� ّأما ّ
أ�رض �شيء
املوقف والقرار ،فت�ؤ ّدي �إىل ت�ش ّتت املوقف ومت ّزق القرار ،وهو � ّ
ال�سيا�سية.
يف حركة ال ّأمة
ّ
املرجعيّة لتوحيد القرار واملوقف

املهدي (عج) ،يف
املرجعية ،يف عقيدتنا ،يف ع�رص غيبة الإمام
تنوب
ّ
ّ
توحيد القرار واملوقف ،وتوجيههما يف ق�ضايا ال ّأمة الكربى ،ويف بيان
�أحكام اهلل ،ويف املحافظة على ال�رشيعة ووحدة ال ّأمة.
املرجعية اليوم يف نفو�س
وهذه احلرمة والقيمة العالية التي متتلكها
ّ
�أتباع �أهل البيت (ع) يف العامل ال متتلكها جهة �أخرى ،وهي لي�ست من
التاريخي من ع�رص
املتقدم ،و� مّإنا هي من تراثنا
�إجنازات ع�رصنا وال الع�رص
ّ
ّ
وعمقناه ،ولكن مل ن� ّؤ�س�سه ،و� مّإنا � ّأ�س�سه
�أهل البيت (ع) ،ورثناه وتب ّنيناه ّ
أ�سا�سية:
�أهل البيت (ع) ،ويدخل يف تكوينه ثالث عوامل � ّ
الدينية.
 .1ت�أييد اهلل تعاىل وت�سديده لهذه امل� ّؤ�س�سة
ّ
 .2تعليمات �أهل البيت (ع) يف طاعة الفقهاء واتّباعهم.

 .3نظافة و�سالمة تاريخ هذه امل� ّؤ�س�سة خالل الع�صور الطويلة يف
احلركة و�سط النا�س.
وال�سيا�سي
االجتماعي
وعلينا نحن �أن نحافظ على هذا املرياث
ّ
ّ
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واحل�ضاري والثقا ّ
نفرط فيه
ّ
يف الذي ورثناه من �أهل البيت (ع) ،و�أن ال ّ
خ�ضم الأحداث املت�ضاربة،
و�أن ن�أ ّيده وندعمه ،ونقف �إىل جانبه يف
ّ
ونقدم الن�صح له والنقد الب ّناء ّ
التاريخية.
ومنكنه من �أداء ر�سالته
ّ
ّ
وتتحمل احلركات ال
املرجعية
ؤولي ًة كبري ًة يف �إ�سناد
ّ
إ�سالمية م�س� ّ
ّ
ّ
أمنية
وتقدمي الن�صح لها والوقوف �إىل جانبها ،فهي الأذرع
التنظيمية ال ّ
ّ
الدينية
باملرجعية
املتغلغلة داخل ال ّأمة ،فهي تدعو النا�س �إىل االحتفاف
ّ
ّ
ال�سيا�سيني.
والوقوف �إىل جانبها ،والت�ضامن معها يف املوقف والقرار
َّ
املرجعية ،لئلاّ تختلط
كما �إنّ علينا الوعي والدقّة واحلذر يف ت�شخي�ص
ّ
علينا امل�صاديق ،وتلتب�س عندنا الأمور ،فنفقد الت�شخي�ص الواعي ال�صحيح
للمرجعية الرا�شدة ال�صاحلة ،ف�إنّ �أخطار هذا االلتبا�س و�أ�رضاره على ال ّأمة
ّ
كثرية.
ومن املقايي�س ال�صحيحة للت�شخي�ص اال�سرت�شاد ب�آراء الفقهاء املعروفني
يف �أو�ساط النا�س بالتقوى والعلم ،واال�ستقامة وال�سداد يف ال�سلوك
والديني ملرجع التقليد ،وا�شتهاره بني �أهل
واالجتماعي
ال�سيا�سي
ّ
ّ
ّ
العلم بالفقاهة والتقوى .و�أي�ض ًا �شيوع االتّباع والتقليد له يف �أو�ساط
جمهور امل�ؤمنني الواعني ،كذلك احل�ضور يف ال�ساحة والت�صدي ل�ش�ؤون
يح�صن اللهّ تعاىل هذا اجلمهور من االلتبا�س �إن �شاء اهلل.
امل�سلمني ،لكي ّ
 .10ال�شعائر احل�سينيّة
احل�سينية (الهيئات واملجال�س والزيارات
مت ّثل ال�شعائر
احل�سينية) تظاهرات
ّ
ّ
اجتماعية كبرية ووا�سعة ،ت�ستقطب ع�رشات املاليني من النا�س يف �أقطار
ّ
الأر�ض يف ثالث م�شاهد:
 .1املجال�س
احل�سينية.
ّ
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احل�سينية (امل�سريات).
 .2املواكب والهيئات
ّ
العامة واملخ�صو�صة.
 .3الزيارات ّ

ومتتلك هذه ال�شعائر الثالثة كفاء ًة عالي ًة غري اعتياد ّية يف اجتذاب النا�س
وا�ستقطابهم .فلم نكن نعرف يف الإ�سالم
�شعارا ميتلك هذه الدرجة من
ً
اجتماعية
دينية
القوة يف اجتذاب املاليني غري ال�صالة
ّ
ّ
ّ
واحلج .فهذه ظاهرة ّ
فريدة ،يتدفّق يف �إطارها ح�شود امل�ؤمنني يف ذكرى عا�شوراء والأربعني،
احل�سينية واملواكب وامل�سريات
للم�شاركة يف املجال�س
احل�سينية يف �أرجاء
ّ
ّ
القارات اخلم�سة.
املعمورة ،يف ّ
ويق�صد النا�س يف موا�سم الزيارات املخ�صو�صة زيارة احل�سني (ع) يف
ال�سيارات
كربالء ً
م�شيا على الأقدام يف قوافل ب�رش ّية كبرية ،ويف �أرتال من ّ
احل�سيني باملاليني .فهذا �شيء
ت�صب عند احلائر
ك�أ ّنها �أنهار متدفّقة بالب�رش
ّ
ّ
ال ميكن �أن ي�صنعه �سلطان وال مال وال �إعالم ،كما ال ميكن �أن مينعه
خ�ص�صت به
�سلطان �أو مال �أو �إعالم ،و� مّإنا هو �أمر من �أمرك وم�شيئتكّ ،
احل�سني (ع) و�شيعة احل�سني (ع).
املوجه يف ال�شعائر احل�سينيّة
احل�ضور املليو ّين ّ
�إنّ الظاهرة
ق�ضي َتني:
احل�سينية تت�ألّف من ّ
ّ

احل�سينية ،وهو العن�رص
اجلمهوري احلا�شد لإقامة ال�شعائر
احل�ضور
ّ
ّ
ال ّأول ،والتوجيه الثقا ّ
وال�سيا�سي لهذا احل�ضور ،وهو
واحل�ضاري
يف
ّ
ّ
العن�رص الثاين لهذه الظاهرة.
احل�سيني الذي ي�ؤ ّدي
وهذا التوجيه يح�صل � ّأو اًل من خالل املنرب
ّ
وثانيا من خالل
احل�سيني،
توجيهيا وا�س ًعا يف �أو�ساط اجلمهور
دورا
ً
ً
ًّ
ّ
ن�صو�ص الزيارات الواردة عن �أهل البيت (ع) التي يتلوها الزائرون ،وهي
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غنية بثقافة التوحيد والثقافة املناه�ضة للظلم والعدوان ،وثقافة
ن�صو�ص ّ
احلق ،ومقاطعة الظاملني
أئمة ّ
الوالء والرباءة ،واالنتماء �إىل ال�صادقنيّ � ،
ومقارعتهم ،وثقافة �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة واجلهاد والأمر باملعروف
والنهي عن املنكر .وثال ًثا من خالل ال�شعارات التي ير ّددها هذا اجلمهور
يف امل�سريات واملواكب احلا�شدة �أيام املنا�سبة.
احل�سيني فال يقت�رص على �أ ّيام املنا�سبة ،فهو
التثقيفي للمنرب
� ّأما الدور
ّ
ّ
هامني :وهما التعبئة
عامر بالتوجيه على امتداد أ� ّيام ال�سنة .ويحقّق �أمرين َّ
ين للجمهور يف ال�ساحة من دون احلاجة �إىل � ّأي جهد
والتح�شيد املليو ّ
يف الذي ّ
ال�سيا�سي والثقا ّ
ثم التوجيه
�
ويوجه حركة
ينظم
ّ
إعالمي يذكرّ ،
ّ
ّ
هذه التظاهرة الب�رش ّية احلا�شدة وفكرها ومطالباتها وثقافتها .وهو �أعظم
ما يخيف الطغاة و�أزالمهم يف هذه الظاهرة .لأنّ ح�ضور اجلمهور �إذا
احلق والدفاع
كان
أئمة ّ
غوغائيا فال قيمة لهّ � .أما �إذا كان ّ
موج ًها ل�صالح � ّ
ًّ
عنهم ،والنيل من �أئمة الظلم والت�شهري بهم وف�ضحهم ،وكان خطاب
هذا احل�ضور الدعوة �إىل العدل والق�سط ،ومقارعة الظلم ،والدعوة �إىل
القيم ،ومكافحة �أ�ضداد القيم ،والدعوة �إىل ال�صمود يف وجه الظاملني،
وال�شهادة يف �سبيل اهلل ،وتقبيح الظلم والر�ضوخ له ،ورف�ض االحتالل،
اال�ستكباري يف بالد امل�سلمني ّ
بكل �أ�شكاله� .أقول� :إذا
ورف�ض النفوذ
ّ
كان كذلك وبهذا امل�ستوى من التوجيه ،والتوعية ،والتثقيف ،ف�إنّ من
يهدد كيانهم وينذرهم بال�سقوط.
خطرا
الطبيعي �أن يعتربه الطغاة
حقيقيا ّ
ًّ
ً
ّ
ح�سا�سون جتاه هذه الثقافة وهذا الوعي .ولذلك يقاومون
والطغاة ّ
الطف �إىل اليوم .ولقد �سعى الطاغية ابن زياد
هذه الظاهرة ،منذ حادث
ّ
�إىل �إخفاء قرب احل�سني (ع) ولكن مل ّ
يتمكن من ذلك ،كذا فعل خلفاء بني
العبا�س �إىل منع النا�س من زيارة قرب احل�سني (ع) فف�شلوا،
أمية ّ
� ّ
ثم بني ّ
ّ
العبا�سي �إىل حرث القرب
وا�ضطر الطاغية
العبا�سي وقبله هارون ّ
املتوكل ّ
احل�سيني .وهكذا كادوا
ال�رشيف و�سقيه للزراعة ،فحار املاء حول احلائر
ّ
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باحلق ،وكاد اهلل بهم ،ومكروا للق�ضاء على نداء التوحيد والعدل الذي
ّ
أكف من الأيدي
رفعه احل�سني (ع) ،فمكر اهلل بهم .ولقد كانوا يقطعون ال ّ
فيقدم النا�س �أكفّهم ،لئلاّ يندثر ذكر احل�سني (ع)،
يف زيارة احل�سني (ع)ّ ،
احل�سينية .ولقد
وليورثوا �أبناءهم ما ورثوا من �آبائهم من �إقامة ال�شعائر
ّ
�صدام و�أزالمه يخافون ،بل
قريبا كيف كان طاغية العراق ّ
�شاهدنا ً
ويتوج�سون ،من حركة امل�شاة �إىل كربالء ،ومن �إقبال ال�شباب على زيارة
ّ
م�شيا �إىل زيارة احل�سني (ع) ،وي�ضعون
احل�سني (ع) ،ومينعونهم من ال�سري ً
الرقباء ورجال الأمن على الطرق املو�صلة �إىل كربالء .وكان اجلمهور
يتحدى الطاغية بزيارة احل�سني (ع) و�إقامة عزائه وامل�شاركة يف م�سريات
ّ
احل�سينية (املجال�س ،الزيارات ،امل�سريات).
العزاء وال�شعائر
ّ
احل�سيني
اخلطاب املزدوج للمنرب
ّ
مزدوجا للنا�س ،وهما م�أ�ساة احل�سني (ع) � ّأو اًل ،وهي
�إنّ لعا�شوراء خطا ًبا
ً
تقوم
جزء ال يتج ّز�أ من هذه ال�شعائرّ ،
البد من املحافظة عليها ،وهي التي ّ
وثانيا اجلانب الثقا ّ
يف من نه�ضة احل�سني (ع)،
اجلزء الآخر من اخلطابً .
إ�سالمي من
ور�سالته �إىل امل�سلمني للق�ضاء على الطغاة ،وحترير العامل ال
ّ
طغيانهم وظلمهم و�إف�سادهم ،ودعوة امل�سلمني �إىل الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،واخلروج على الظامل وجماهدته.
وقد خطب احل�سني (ع) يف منزل البي�ضة فقال:
جائرا م�ستحلاًّ حلرام اهلل،
�أ ّيها النا�س� :إنّ ر�سول اهلل (�ص) قال :من ر�أى �سلطانًا
ً
ً
تاركا لعهد اهلل ،خمالفًا ل�س ّنة ر�سول اهلل (�ص) يعمل يف عباده بالإثم والعدوان ،فلم
يغيرّ عليه بفعل وال قول ،كان حقًّا على اهلل �أن يدخله مدخله� ،أال و�إنّ ه�ؤالء قد
لزموا طاعة ال�شيطان ،وتركوا طاعة الرحمن ،و�أظهروا الف�ساد ّ
وعطلوا احلدود،
أحق من غيرّ .
وحرموا حالل اهلل ،و�أنا � ّ
وا�ست�أثروا بالفيء ،و�أح ّلوا حرام اهللّ ،
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هذه هي ر�سالة احل�سني (ع) �إىل امل�سلمني يف ع�رصه ،ويف الع�صور التي
قائما يف امل�سلمني،
تلي ،ويف ع�رصنا ،وال يزال نداء اال�ستن�صار
احل�سيني ً
ّ
يدعوهم �إىل ن�رصة دين اهلل ،والدفاع عن �رشيعته ،وجماهدة الظاملني،
ون�رصة املظلومني وامل�ست�ضعفني.
وتت�ضمنه
احل�سيني،
وهذا هو اجلزء الذي يجب �أن يحمله املنرب
ّ
ّ
ال�شعائر
الطف.
أ�ساوي حلادث
احل�سينية يف ع�رصنا� ،إىل جانب البعد امل�
ّ
ّ
ّ
ر�سالة ال�شعائر احل�سينيّة
احل�سينية يف حياة امل�سلمني هي تثقيف امل�سلمني بثقافة
�إنّ ر�سالة ال�شعائر
ّ
التوحيد ،والثورة ،واخلروج على الظاملني ومقاطعتهم ،وثقافة الرف�ض
واملقاومة ،واملقاطعة وال�صمود والوالء والرباءة من الظاملني.
احل�سينية ودورها يف حياتنا وثقافتنا
هذه �صورة عن واقع ال�شعائر
ّ
احل�سينية فهي:
ؤوليتنا جتاه ال�شعائر
ّ
ال�سيا�سية واجلهاد ّية .و� ّأما م�س� ّ
ّ
 .1املحافظة على هذا املرياث الثقا ّ
واحل�ضاري العظيم وتن�شيطه،
يف
ّ
وتفعيله ،و�إ�سناده ،وامل�ساهمة فيه ،والبذل والإنفاق لإقامته.
 .2املحافظة على �سالمة الأداء يف حدود التعليمات الواردة من
عما ال ير�ضى
�أهل البيت (ع) يف �إقامة هذه ال�شعائر ،وتهذيبها ّ
�سندا �أو �أ�صلاً
�صحيحا يف
فقهيا
به �أهل البيت (ع) وال نعرف له ً
ً
ًّ
وعما ي�ؤ ّدي �إىل وهن املذهب والطائفة
�أحاديث �أهل البيت (ع)ّ ،
لدى الر�أي العام.
إ�سالمية الأ�صيلة يف التوحيد
احل�سينية بالثقافة ال
�	.3إثراء ال�شعائر
ّ
ّ
والإميان ،واجلهاد والهجرة ،ومقاومة املظلومني ،والوالء
والرباءة ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�إقامة ال�صالة
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احلق ونبذ
و�إيتاء الزكاة ،وعدم الركون �إىل الظاملني ،ون�رصة ّ
الباطل.
احل�سيني.
ؤولية على عهدة املنرب
وتقع مثل هذه امل�س� ّ
ّ
الزينبي للمر�أة امل�سلمة يف �ساحتنا املعا�رصة
 .11تفعيل الدور
ّ

ولثورة الإمام احل�سني (ع) مراحل ثالث :مرحلة القتال وامل�أ�ساة،
ومرحلة اخلطاب ،واملرحلة الثالثة الث�أر .وقد �أجنز الإمام احل�سني (ع)
و�أن�صاره املرحلة الأوىل يوم عا�شوراء يف ثورة م�أ�ساو ّية دامية ّ
يقل نظريها
إ�سالمي.
يف التاريخ ال
ّ
لتحمل املرحلة الثانية من مراحل
الطف
وقد نه�ضت املر�أة يف واقعة
ّ
ّ
احل�سيني �إىل امل�سلمني .فقد كان
الثورة؛ مرحلة القيام ب�إعالن اخلطاب
ّ
هم طاغية ال�شام والكوفة الق�ضاء التا ّم على ذلك اخلطاب ،بعد �أن ت�س ّنى
ّ
ولكن
و�سيد ال�شهداء يف كربالء يوم عا�شوراء،
ّ
لهم الق�ضاء على ال�شهداء ّ
تقدمت الن�ساء الالئي واكنب
جهودهم باءت بالف�شل الذريع .حيث ّ
احل�سيني �إىل
احل�سيني بعد يوم عا�شوراء للقيام ب�إبالغ اخلطاب
الركب
ّ
ّ
متهن زينب بنت علي(ع) ،بطلة كربالء،
جماهري امل�سلمني ،ويف ّ
مقد ّ
و�أخوات احل�سني وبناته ،و�أ ّدت هذه البطلة الدور �أف�ضل �أداء يف الكوفة،
ويف ال�شام يف ق�رص الطاغية ،و�أف�شلت بخطابها الذي ه ّز الكوفة وال�شام
كل ّ
يومئذٍ ّ
أمية.
خمططات بني � ّ
لقد �شاركت املر�أة م�شارك ًة ف ّعال ًة يف هذه امللحمة امل�أ�ساويّة الكبرية.
علي واحل�سني وزوجاته
ولوال الدور الذي نه�ضت به بطلة كربالء وبنات ّ
و�سائر الن�ساء املرافقات لركب احل�سني (ع) ملا كان لعا�شوراء هذا الدور
العظيم يف تاريخ الإ�سالم.
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�إنّ املر�أة امل�سلمة اليوم تحُ ّب �أن تعرف موقعها من عا�شوراء ،وعلى
الطف ب�شكل
احل�سيني �إبرا ٌز لهذا الدور العظيم للمر�أة يف م�شاهد
املنرب
ّ
ّ
بارز .ول�ست �أغايل لو قلت �إنّ ال�شطر الثاين من نه�ضة احل�سني (ع) َحفَظ
ال�شطر ال ّأول من النه�ضة� .إنّ ن�سا ًء من �أمثال بطلة كربالء زينب (ع)،
ورباب ،و�سكينة ،و�أ ّم كلثوم ،و�أ ّم البنني ،وفاطمة بنت احل�سني (ر�ضوان
اهلل عليهن) ،وطوعة ،ودلهم ،و�أ ّم وهب بنت عبد ،التي حظيت
بال�شهادة يف كربالء ،وجارية م�سلم بن عو�سجة ،و أ� ّم عمرو بن جنادة،
و�أ ّم عبد اهلل الر�ضيع ،ون�ساء بني �أ�سد ،ون�ساء من املع�سكر الآخر رف�ضن
وترب�أن منهم مثل زوجة خويل التي جاء زوجها �إىل
�أزواجهن وقاطعنهمّ ،
وترب�أت منه ،وزوجة كعب بن
بيتها بر�أ�س احل�سني (ع) ف�شتمته وقاطعته ّ
أعنت على قتل ابن فاطمة ،وقتلت
جابر التي �رصخت يف وجه زوجها «� َ
عظيما» ،والغيورة ال�شجاعة من ع�شرية بكر
أمرا
ً
ّ
�سيد القراء .لقد �أتيت � ً
بن وائل التي رفعت عمود اخليمة لتدافع عن حرم احل�سني بعد م�رصع
احل�سني (ع) و�أن�صاره ،وع�رشات من �أمثالهن ،حفظن ثورة احل�سني من
أموي الغا�شم ،ووقفن �شاخمات مع �أبطال كربالء يف
�أن يطمرها الإعالم ال ّ
وذر ّية ر�سول اهلل (�ص) وحرمي الإ�سالم .واملر�أة امل�سلمة
الدفاع عن دين اهلل ّ
املعا�رصة يف ظروف ال�رصاع بني الإ�سالم والكفر بحاجة �إىل �أن تعرف
موقعها من نه�ضة احل�سني (ع) لتوا�صل م�سريتها على هذا ّ
اخلط.
الزينبي للمر�أة امل�سلمة
ونحن اليوم بحاجة �شديدة �إىل ا�ستعادة الدور
ّ
واملخربني وحملة
املعا�رصة يف �ساحتنا ،يف �رصاعنا مع الظاملني والطغاة
ّ
ؤولياتها
الإرهاب واالحتالل� .إنّ ح�ضور املر�أة يف ال�ساحة ،وقيامها مب�س� ّ
أ�سا�سي من �أركان
والعلمية ركن �
إن�سانية
وال�سيا�سية
الثقافية
ّ
واحلركية ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي الثقايفّ ،ومن دون احل�ضور الوا�سع والفاعل والواعي
م�رشوعنا
ّ
للمر�أة ال يكتمل هذا امل�رشوع.
احل�سيني يف عا�شوراء.
كبريا من اخلطاب
حتملت املر�أة
�شطرا ً
لقد ّ
ً
ّ
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ؤولية انتقلت من ن�ساء كربالء ،جيلاً بعد جيل� ،إىل املر�أة
وهذه امل�س� ّ
ؤولية هذا اخلطاب يف واقعنا
امل�سلمة املعا�رصة التي تنه�ض اليوم مب�س� ّ
واحل�ضاري.
ال�سيا�سي
ّ
ّ

واالجتماعي والثقا ّ
يف
ين
ولي�س يف الإ�سالم جتاه ال�سلوك امليدا ّ
ّ
�رص عليهما يف ّ
كل الظروف .هاتان
وال�سيا�سي للمر�أة � اّإل كلم َتني َن ْبقى ُن ّ
ّ
حد من احلدود
ال
أن
�
هما:
الكلمتان
تفرط املر�أة يف حركتها وعملها يف ّ
ّ
تفرط ب�سالمة
التي �ألزمها اهلل تعاىل بها يف احلجاب والعفاف؛ و�أن ال ّ
�أ�رستها وا�ستقرارها.
فالأ�رسة ّ
ت�صدعت
ت�شكل اللبنة الأ�سا�س التي يقوم عليها املجتمع ،و�إذا ّ
مقوماته
تعر�ض املجتمع الذي يقوم على هذا الأ�سا�س لأخطار
حقيقية يف ّ
ّ
ّ
احل�ضاري للغرب
الكيان
اليوم
د
تهد
التي
هي
أخطار
ل
ا
وهذه
ة.
ي
احل�ضار
ّ
ّ
ّ
بال�سقوط .ولي�س ال�سقوط عنهم ببعيد ،كما �سقطت ح�ضارة الإحلاد من
ال�سوفياتي.
قبلهم يف االتحّ اد
ّ
ل�شخ�صية املر�أة يف م�شاركتها يف احلياة
قو ًة
هاتان الكلمتان تعطيان ّ
ّ
إن�سانية ،والتجارب املعا�رصة
والثقافية
واالجتماعية
ال�سيا�سية
والعلمية وال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الكثرية يف �إيران والعراق ولبنان وم�رص وتركيا وبالد اخلليج وغريها من
إ�سالمي ت�ؤ ّيد هذه احلقيقة.
�أقاليم العامل ال
ّ
�سببا لتغييب دور املر�أة امل�ؤمنة امللتزمة من
ولن يكون هذا وال ذاك ً
واملهنية (من
إعالمية
والعلمية وال
وال�سيا�سية
الثقافية
امل�شاركة يف احلياة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التامة على كامل
قبيل
ّ
الطب) .فمن املمكن �أن ت�شارك مع املحافظة ّ
أنثوي ،ويف نف�س الوقت
إلهية يف حجابها وعفافها ووقارها ال ّ
احلدود ال ّ
تعطي لبيتها وزوجها و�أوالدها حقّهم من الرعاية الواجبة .ولنا على
ذلك �أمثلة و�شواهد كثرية� ،إذا �شاءت املر�أة �أن ّ
تنظم �أوقاتها فلن يكون
�سببا لتعطيل طاقات املر�أة.
هذا وال ذاك ً
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� مّإنا ال�سبب
غالبا ،وهو �أنّ
احلقيقي يعود �إىل �أمر �آخر يعرفه النا�س ً
ّ
الأنظمة الفا�سدة التي كانت تتعاقب على بالدنا تعمد �إىل حجب املر�أة
امل�سلمة امللتزمة عن امل�شاركة يف �ساحات احلياة الوا�سعة ،وتف�سح املجال
للمر�أة غري امللتزمة يف الوزارات ،وال�صحافة والتلفزيون والإذاعة،
وامل�ؤمترات ،بل ح ّتى اجلامعات ب�شكل وا�ضح ومق�صود .ول�ست �أدري
ماذا الذي يف حجاب املر�أة ووقارها يخيف ه�ؤالء.
التوج�س
ويعجب الإن�سان عندما يقف على م�شاهد حم�سو�سة من هذا
ّ
واخلوف ال�شديد من قطعة احلجاب التي على �شعر املر�أة .وكمثل على
ين يقف عاج ًزا مهزو ًما �أمام
ذلك ،يقف النظام
الرتكي ال�سابق العلما ّ
ّ
أ�رصت على �أن تدخل الربملان
النائبة
ال�سيدة قاووقجي التي � ّ
الرتكية البطلة ّ
ّ
فيتحمل ّ
حكام تركيا هذا العار الذي لي�س من بعده
الرتكي بحجابها،
ّ
ّ
جن�سيتها
وي�سقطون
الربملان،
يف
الدخول
وبني
بينها
ويحولون
عار،
ّ
الرتكي.
الرتكية ح ّتى ال يدخل احلجاب الربملان
ّ
ّ
فما ترى هو ال�سبب يف ّ
كل هذا الرعب الذي يدخل نفو�سهم من
حجاب امر�أة فقط؟!
الت�رصف الغريب الذي يقوم به
وينتاب الإن�سان العجب من هذا
ّ
واحلر ّية وحقوق
الدميقراطية
أوروبي عتيد مثل فرن�سا ،حاملة راية
نظام �
ّ
ّ
ّ
الإن�سان يف الغرب ،جتاه عدد من الفتيات امل�سلمات املراهقات اللواتي
أوروبية العتيدة قرار ح ّتى
يقر للدولة ال
يردن املدار�س
ّ
ّ
بحجابهن ،فال ّ
احلر ّيات وحقوق
ي�رشعه الربملان
ت�صدر من ًعا
قانونيا ّ
ًّ
الفرن�سي ،مهد ّ
ّ
مدار�سهن � اّإل بنزع احلجاب.
لهن مبوجبه الدخول �إىل
الإن�سان ،وال ّ
ّ
يحق ّ
والكثري من الأنظمة التي حتكم بالدنا ،هي امتداد لتلك الأنظمة،
يزعجهم احلجاب ،وتخيفهم املر�أة امللتزمة ،فيحولون بينها وبني
امل�شاركة الوا�سعة يف �ساحات احلياة ،وميل�ؤون هذا الفراغ الكبري باملر�أة
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القوي وال�صامد واملبدع
غري امللتزمة ،وهي غري م� ّؤهلة لأن تربز الوجه
ّ
للمر�أة عندنا.
البعثي الفا�سد من ظلم كثري،
لقد عانت املر�أة امل�سلمة يف فرتة النظام
ّ
وحتملت هذا الظلم يف املهاجر ،وهي مهاجرة �إليها بال وثيقة وهو ّية
ّ
حريّة ،ويف بيوتهم بال �أمان وكرامة ،مع الرجل
ّ
قانونية ،ويف ال�سجون بال ّ
حتمل ،و�صمدت معه كما �صمد.
كما
معه
لت
حتم
جنب،
إىل
�
جنبا
ّ
ّ
ً
�إنّ فرتة املحنة الطويلة يف الداخل ويف اخلارج �أك�سبت املر�أة امل�سلمة
العراقية الكثري من املواهب والكفاءات والقدرات والوعي واخلربة .و�إنّ
ّ
طيبة مباركة.
أمر منها،
ّ
ولكن ثمراتها القريبة والبعيدة ّ
املحنة ُم ّرة ولي�س � ّ
العراقية خرجت من املحنة �شاخم ًة مرفوعة الر�أ�س ،قد زادتها املحنة
واملر�أة
ّ
الطويلة �إميا ًنا على �إميانها ،وكفاءة على كفاءتها ،و�رصام ًة و�صمو ًدا على
ب�شخ�صيتها.
ووعيا على وعيها ،واعتزا ًزا
قوتها،
وقو ًة على ّ
�صمودهاّ ،
ً
ّ
وهي الآن تدخل احلياة من �أو�سع الأبواب بعد �أن انتهت فرتة املحنة،
إ�سالمية.
�شخ�صيتها ال
بكامل
ّ
ّ

و�سوف تعود بنت الهدى وتلميذاتها �إىل �ساحات احلياة الرحبة،
ؤولياتهن ال�صعبة ّ
وج َلد
متحمالت مل�س�
م�شاركات ،عامالت،
بكل �صرب َ
ّ
ّ
االجتماعية
و�سعة �صدر ،و�سوف يرى النا�س جمي ًعا �أنّ الإ�سالم و�أعرافنا
ّ
يح�صنان املر�أة وال ّ
يعطالنها ،وال يحجبانها عن امل�شاركة
امل�شتقّة منه
ّ
الف ّعالة يف احلياة .و�إنيّ لأ�سمع �أحيا ًنا من خالل التلفزيون خطاب املر�أة
ال�سيا�سي ووعيها ،وهي حتتفظ
املعا�رصة يف الربملان وقدرتها على التحليل
ّ
بكامل حجابها ،ف�أ�شعر باعتزاز ،و�أ�شعر �أنّ اهلل تعاىل قد حقّق لنا ما وعدنا
نت�صوره
من الن�رص والت�أييد ،بعد �أ ّيام غربة الإ�سالم الطويلة� ،أكرث ّمما ك ّنا
ّ
بكثري.
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التح ّدي والتح ّدي الآخر
ر�ؤية ح�ضاريّة حركيّة لزيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم

تقدمي
} ُي ِر ُيد َون ل ِ ُي ْط ِف ُؤوا ُن َور الل ِه بِ َأ ْف َوا ِه ِه ْم وا ُلله ُم ِت ُّم ُنو ِرهِ َولَ ْو َك ِر َه ال ْ َكا ِف ُر َون{(((.

وخم�ضب
لزيارة الإمام احل�سني (ع) بكربالء تاريخ طويل ،مثخن باجلراح،
ّ
بالدم ،بد ًءا من يوم وال�رصاع فيه بني �أن�صار احل�سني و�شيعته و�أوليائه ومن
اً
و�صول
جهة ،و�أعدائه ومبغ�ضيه والنا�صبني له العداء من جهة �أخرى،
م�شهدا من م�شاهد �سنن اهلل تعاىل
�إىل يومنا هذا ،حيث �أ�صبح هذا ال�رصاع
ً
يف التاريخ واملجتمع.
يتحدون �أن�صاره و�أوليائه
فال زال �أعداء احل�سني (ع) ومبغ�ضوه
ّ
ومينعونهم من زيارته واالحتفاء بقربه ،بل ويكفّرونهم ويرمونهم بال�رشك.
�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم ي�ستقطب ع�رشات املاليني من
وال يزال مرقد ّ
كل عام ،ح ّتى عاد قربه بيت وال ٍء
امل�ؤمنني من م�شارق الأر�ض ومغاربها ّ
وحمبيه.
لأوليائه ّ
القارات
وبني هذا االحتفاء واالهتمام والزيارة ،ركبا ًنا وم�شاة ،من ّ
اخلم�س على وجه الأر�ض ملرقد الإمام احل�سني (ع) ،وبني حماوالت
الأعداء من اجلبابرة والطغاة لتحجيم هذه الظاهرة وتقلي�صها ومنعها؛
التحدي والتخريب يلم�س الإن�سان يد
�أقول :بني هذا االحتفاء وهذا
ّ
اهلل تعاىل وت�أييده و�إ�سناده ،فال يزال الطغاة واجلبابرة �إىل اليوم يحاربون
�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم ،وال يزال النا�س
امل�شاهد
املليونية لزيارة مرقد ّ
ّ
التحدي باملقاومة والإ�رصار وم�ضاعفة اجلهد والبذل
يواجهون هذا
ّ
والعطاء.
ويقف الإن�سان على م�شاهد �إقبال جمهور املوالني يف منا�سبات
م�شدوها �أمام هذه
كاخلام�س ع�رش من �شهر �شعبان ويف ذكرى الأربعني
ً
ال�صف ،الآية .8
((( �سورة
ّ
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م�شيا على الأقدام من ّ
كل حمافظات
الأمواج
املاليينية التي تقبل �إىل كربالء ً
ّ
أي�ضا.
العراق ،من اجلنوب �إىل ال�شمال ،ومن البالد املجاورة للعراق � ً
املالييني العظيم باتجّ اه كربالء ،من دون
يحرك هذا اجلمهور
ما الذي ّ
ّ
�إعالم وال تخطيط ،وال �إعداد وال حت�ضري؟ ولو �أنّ �إن�سا ًنا � ّ
أطل على العراق
ت�صب
ا�صطناعي لوجد ما ال ينق�ضي منه عجبه ،كيف
قمر
من على ٍ
ّ
ّ
احل�سينية يف كربالء من ّ
كل العراق واجلادات املف�ضية �إىل
هذه اجلماهري
ّ
ت�صب من ّ
العراقية ومن
كل املحافظات
كربالء .وك�أ ّنها روافد من الب�رش
ّ
ّ
ّ
كل املدن والأق�ضية والنواحي والبالد املجاورة يف بحر كربالء .ولو �أنّ
ّ
اً
أعدت ملثل
دول كربى بذلت املليارات
وخططت و�أعلنت وحف ّزت و� ّ
املالييني العظيم.
هذا امل�شهد ،ملا ت�س ّنى لها حتقيق َ�ش َبه ملثل هذا امل�شهد
ّ
�ألي�ست يد اهلل تعاىل وراء هذا امل�شهد؟ وهل ميكن �إعداد مثل هذا امل�شهد
إلهية له؟
العظيم من دون امل�شيئة واملباركة ال ّ
ق�ضية مرقد احل�سني عليه ال�سالم
يف هذه املقالة �سوف � ّ
أحتدث عن ّ
وزيارته بني الأولياء والأعداء .وملاذا ينفر الطغاة واجلبابرة يف التاريخ من
مر ًة بعد �أخرى ك ّلما حاولوا تخريب
هذا امل�شهد العظيم؟ وملاذا يف�شلون ّ
إعالميا ،واال�ستخفاف
هذا امل�شهد �أو تقلي�صه وحتجيمه وت�ضبيبه وتعتيمه �
ًّ
و�رس هذا الف�شل واخليبة؟ وما هو
�رس هذا النفور والكراهية؟ ّ
به؟ وما هو ّ
�رس هذا الإقبال العظيم من جماهري امل�ؤمنني على زيارة احل�سني عليه
ّ
ال�سالم؟
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التاريخي لتح ّدي �شعائر الزيارة والنياحة احل�سينيّة
امللف
ّ
ّ
إ�سالمي منذ م�رصع احل�سني (ع) و�أن�صاره � اً
مت�صاعدا
إقبال
ي�شهد التاريخ ال
ً
ّ
من جمهور امل�سلمني لزيارة احل�سني و�إقامة جمال�س النياحة عليه ،كما
توج ً�سا
ي�شهد التاريخ ال
إ�سالمي يف مقابل هذه الظاهرة املت�صاعدة ّ
ّ
وتخوفًا من قبل الطغاة واجلبابرة من هذه امل�شاهد ،وعنفًا وق�سو ًة بالغ ًة
ّ
يف مقابلة م�شاهد الزيارة والنياحة وحماربتها.
وكان من هذه امل�شاهد تخريب قرب الإمام احل�سني (ع) وهدمه ،ومنع
امل�سلمني من زيارته ومعاقبتهم على ذلك ،وكانوا يفر�ضون على الطرق
ّ
عر�ضوه لعذاب
املف�ضية �إىل كربالء �سيطر ًة ع�سكريّة ،ف�إذا �شكوا ب�أحد ّ
عامة امل�سلمني ومنعهم من زيارة احل�سني (ع).
�شديد ،وذلك لإرهاب ّ
عر�ضا �رسي ًعا لبع�ض
أقدم � -إن �شاء اهلل -
ً
ويف هذا املقال �سوف � ّ
التحدي والإلغاء ومقابلة �شعائر الزيارة والنياحة على الإمام (ع)
م�شاهد
ّ
أكف والر�ؤو�س.
بالعنف والإرهاب والقتل والتعذيب وقطع ال ّ
يف عهد املن�صور الدوانيقي
العبا�س قامت على هتافات يا لثارات احل�سني (ع)،
رغم �أنّ حكومة بني ّ
بق�ضية الإمام
فقد وجد بنو العبا�س يف م�شاهد الزيارة والنياحة وااللتفاف
ّ
يهدد حكومتهم .وقد كان املن�صور الدوانيقي
احل�سني عليه ال�سالم
خطرا ّ
ً
وا�ستمرت هذه ال�سرية املنكرة
مينع من زيارة الإمام (ع) ،و�أمر بهدم قربه،
ّ
ا�سي.
ح ّتى �أ ّيام هارون ّ
العب ّ
ا�سي
يف عهد هارون العبّ ّ
كبريا يف منع النا�س عن زيارة احل�سني (ع)،
ا�سي
ً
جهدا ً
بذل هارون ّ
العب ّ
89

وهدم الدور والأبنية التي �أقامها النا�س حول مرقد الإمام ،كما �أمر بقطع
ّ
ي�ستظلون بها عند القرب ال�رشيف .وقد ُروي
ال�سدرة التي كان الزائرون
عن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله� :أ ّنه قال« :لعن اهلل قاطع ال�سدرة» .ومل
يكن النا�س يعلمون معنى هذا احلديث �إىل �أن �أمر هارون بقطع ال�سدرة(((.
ُروي عن يحيى بن املغرية الرازي �أ ّنه قال :كنت عند جرير بن عبد
احلميد �إذ جاءه رجل من �أهل العراق ف�س�أله جرير عن خرب النا�س فقال:
تركت هارون وقد كرب قرب احل�سني (ع) و�أمر �أن تقطع ال�سدرة التي
فيه ،فقطعت .قال :فرفع جرير يديه وقال :اهلل �أكرب جاءنا فيه حديث عن
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله �أ ّنه قال :لعن اهلل قاطع ال�سدرة ثال ًثا ،فلم
نقف على معناه ح ّتى الآن(((.

وكان الق�صد من قطعها �إزالة معامل قرب احل�سني (ع) ح ّتى ال يقف النا�س
ّ
املتوكل بن
النا�صبي
العبا�س على ذلك اخلليفة
على قربه .وكان � ّ
أ�شد بني ّ
ّ
مرة على قول
ا�سي ،وقد �أنفذ ّ
املعت�صم ّ
عدة مرات ،بلغت اثني ع�رشة ّ
العب ّ
بع�ض امل� ّؤرخني ،جماعات وقادة ع�سكر ّيني لتخريب قرب الإمام احل�سني
زواره.
(ع) وكربه ومعاقبة ّ
علي بن عبد املنعم بن هارون
وروى ال�شيخ الطو�سي ب�سند عن ّ
اخلديجي الكبري من �شاطئ النيل ،قال:
جدي القا�سم بن �أحمد بن معمر الأ�سدي الكويفّ ،وكان له علم بال�سرية
حدثني ّ
ّ
ّ
املتوكل جعفر بن املعت�صم �أنّ �أهل ال�سواد يجتمعون ب�أر�ض
و�أ ّيام النا�س ،قال :بلغ

علي ،قال
علي عن �أبيه عن ّ
((( روى البيهقي يف ال�سنن الكربى ب�سنده عن جعفر بن ّ
جده عن ّ
حممد بن ّ
قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله �«:أُخرج ف أ�ذَن يف النا�س من اهلل ال من ر�سوله لعن اهلل قاطع
ال�سدرة»؛ � أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيهقي� أبو بكر ،ال�سنن الكربى ،اجلزء  ،6ال�صفحة
العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،اجلزء  ،3ال�صفحة
 ،140احلديث 11545؛ املتقي الهندي ،كنز ّ
حممد نا�رص الدين الألباين ،ال�سل�سة ال�صحيحة ،اجلزء  ،2ال�صفحة .114
 ،895احلديث 9068؛ ّ
علي بن
حممد باقر املجل�سي ،بحار الأنوار ،اجلزء  ،45ال�صفحة 398؛ �أبي جعفر ّ
((( ّ
حممد بن ّ
�شهر�آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،اجلزء  ،4ال�صفحة .64
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قائدا
نينوى لزيارة قرب احل�سني عليه ال�سالم ،في�صري �إىل قربه منهم خلق كثري ،ف�أنفذ ً

كثريا لي�شعب قرب احل�سني عليه ال�سالم ،ومينع
قواده،
و�ضم �إليه كتفًا من اجلند ً
من ّ
ّ

الطف ،وعمل مبا �أمر،
النا�س من زيارته واالجتماع �إىل قربه .فخرج القائد �إىل
ّ
وذلك يف �سنة �سبع وثالثني ومائتني ،فثار �أهل ال�سواد به واجتمعوا عليه ،وقالوا لو

قتلنا عن �آخرنا ملا �أم�سك من بقي م ّنا عن زيارته ،ور�أوا من الدالئل ما حملهم على
ّ
بالكف عنهم
املتوكل �إىل القائد
ما �صنعوا ،فكتب بالأمر �إىل احل�رضة ،فورد كتاب
ّ

مظهرا �أنّ م�سريه �إليها :فم�ضى الأمر على ذلك ح ّتى كانت �سنة
وامل�سري �إىل الكوفة
ً
ّ
أي�ضا م�صري النا�س من �أهل ال�سواد والكوفة �إىل كربالء
�سبع و�أربعني ،فبلغ
املتوكل � ً
لزيارة قرب احل�سني عليه ال�سالم ،و�أ ّنه قد كرث جمعهم كذلك ،و�صار لهم �سوق

الذمة ممّن زار
كبري ،ف�أنفذ ً
قائدا يف جمع كثري من اجلند ،و�أمر مناديًا ينادي برباءة ّ

قرب احل�سني عليه ال�سالم ،ونب�ش القرب وحرث �أر�ضه ،وانقطع النا�س عن الزيارة،
قدر(((.
يتم له ما ّ
تتبع �آل �أبي طالب وال�شيعة ر�ضي اهلل عنهم ،فقتل ومل ّ
وعمل على ّ

حممد بن احل�سني
ويروي �أبو الفرج الأ�صفهاين يف مقاتل الطالبيّني عن ّ
الآ�شناين ،قال :
ثم
َب ُع َد عهدي بالزيارة [�أي زيارة احل�سني عليه ال�سالم] يف تلك الأيّام خوفًاّ ،
عملت على املخاطرة بنف�سي فيها و�ساعدين رجل من ّ
العطارين على ذلك،
زائرين ،نكمن النهار ون�سري الليل ،ح ّتى �أتينا نواحي الغا�رض ّية ،وخرجنا
فخرجنا َ

منها ن�صف الليل ف�رسنا بني م�سلحتني ،وقد ناموا ح ّتى �أتينا القرب فخفى علينا،
ونتحرى جهته ح ّتى �أتيناه ،وقد ُق ِل َع ال�صندوق الذي كان حواليه
ن�شمه
فجعلنا ّ
ّ
و�أُحرق ،و�أُجري املاء عليه فانح�سف مو�ضع اللنب و�صار كاخلندق ،فزرناه و�أكببنا

قط ك�شيء من الطيب ،فقلت ّ
عليه ف�شممنا منه رائحة ما �شممت مثلها ّ
للعطار
الذي كان معيّ � :أي رائحة هذه؟ فقال :ال واهلل ما �شممت مثلها ك�شيء من العطر،

ّ
املتوكل اجتمعنا مع
فلما قتل
فو ّدعناه وجعلنا حول القرب عالمات يف ّ
عدة موا�ضع ّ
حممد بن احل�سن الطو�سي� ،أما ّيل الطو�سي (قم :دار الثقافة1414 ،هـ) ،ال�صفحة .374
(((  �أبو جعفر ّ
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الطالبيني وال�شيعة ح ّتى �رصنا �إىل القرب ف�أخرجنا تلك العالمات و�أعدناه
جماعة من
ّ

�إىل ما كان عليه(((.

أي�ضا:
ويف مقاتل الطالبيّني � ً

ّ
املتوكل برجل من �أ�صحابه يقال له ديزج ،وكان يهوديا ف�أ�سلم �إىل قرب احل�سني
بعث

عليه ال�سالم ،و�أمره بكرب قربه وحموه و�إخراب ّ
وخرب
كل ما حوله ،فم�ضى ذلك
ّ
يتقدم
فلما بلغ �إىل قربه مل ّ
ما حولهّ ،
وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريبّ ،
�إليه �أحد ،ف�أح�رض قو ًما من اليهود فكربوه ،و�أجري املاء حولهّ ،
ووكل به م�سالح
بني ّ
ووجهوا به �إليه(((.
كل م�سلحتني ميل ،ال يزوره زائر � اّإل �أخذوه ّ

حممد
وروى ال�شيخ الطو�سي يف الأمايل � ً
حممد بن جعفر بن ّ
أي�ضا عن ّ
بن فرج الرخجي ،قال:
ّ
املتوكل يف تخريب قرب احل�سني
عمه عمر بن فرج ،قال �أنفذين
ّ
حدثني �أبي ،عن ّ

فمرت عليها
فمر بها على القبورّ ،
[عليه ال�سالم] ف�رصت �إىل الناحية ،ف�أمرت بالبقر ّ
عمي عمر بن فرج
متر عليه .قال ّ
ك ّلهاّ ،
فلما بلغت قرب احل�سني [عليه ال�سالم] مل ّ

ف�أخذت الع�صا بيدي ،فما زلت �أ�رضبها ح ّتى تك�سرّ ت الع�صا يف يدي ،فواهلل ما
جازت على قربه وال ّ
تخطته.
حممد �ص ّلى اهلل
حممد بن جعفر كان عمر بن فرج �شديد االنحراف عن �آل ّ
قال لنا ّ

حممد بن فرج �شديد املو ّدة لهم
عليه و�آله ف�أنا �أبر أ� �إىل اهلل منه ،وكان ّ
جدي �أخوه ّ

ر�ضي اهلل عنه ف�أنا � اّ
أتوله لذلك و�أفرح بوالدتي منه(((.

(((  �أبو الفرج الأ�صفهاين ،مقاتل الطالبيّني ،ال�صفحة .89
((( امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة .89
((( �أما ّيل الطو�سي ،م�صدر �سابق ،ال�صفحة .370
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يف عهد امل�ستع�صم
ّ
املتوكل ،ولكن عاد بعد ذلك �إىل ما
ن�سبيا يف عهد املنت�رص بن
انفرج الأمر ًّ
ا�سي ف�أمر مبنع الزيارة ومعاقبة الزائرين
كان عليه ،ح ّتى جاء امل�ستع�صم ّ
العب ّ
ومنع �إقامة جمال�س النياحة � اّإل يف مقابر قري�ش عند مرقد الإمامني الكاظم
الكاظمني (ع) يزدحم ب�شيعة �أهل البيت (ع) يف
واجلواد (ع) .فكان مقام
َ
�أ ّيام عزاء احل�سني (ع) ،وكان �أهل الكرخ يقيمون جمال�س العزاء بجوار
العبا�س.
الإمامني
َ
الكاظمني (ع) ،ح ّتى �سقطت دولة بني ّ
التح ّديات الوهابيّة
احل�سيني بعد ذلك ل�سل�سة من الغارات والهجمات
تعر�ض احلائر
ّ
ّ
التخريبية.
الع�سكر ّية
ّ
حممد بن �سعود
ففي �سنة ّ ،1216
جهز �سعود بن عبد العزيز بن ّ
الوهابي النجدي جي�شً ا من �أعراب جند ،ويقول بع�ض م� ّؤرخي الإفرجن �أ ّنه
يقرب من �ستمئة هجان و�أربعمئة فار�س ،وغزا به العراق وحا�رص مدينة
مغتنما فر�صة غياب ّ
ثم
كربالء
ً
جل الأهلني يف النجف لزيارة الغديرّ ،
احلجة عنوةً ،و�أعمل يف �أهلها ال�سيف ،فقتل منهم ما
دخلها يوم  18ذي ّ
ينج
بني الأربعة �إىل اخلم�سة �آالف ،وبينهم ال�شيوخ والأطفال والن�ساء ،ومل ُ
منهم � اّإل من ّ
متكن من الهرب �أو االختباء ،ونهب البلد واحل�رضة ال�رشيفة،
و�أخذ جميع ما فيها من فر�ش وقناديل وغريها ،وهدم القرب ال�رشيف،
املطهر ،ودقّ القهوة
ال�شباك الذي عليه ،وربط خيله يف ال�صحن ّ
واقتلع ّ
احل�سيني ال�شيء
وعملها يف احل�رضة ال�رشيفة ،ونهب من ذخائر امل�شهد
ّ
كر راج ًعا �إىل بالده(((.
الكثري ّ
ثم ّ
((( حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،اجلزء  ،1ال�صفحة .629
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وذكر امل�ست�رشق امل� ّؤرخ لونكريك هذا احلادث يف كتابه املعروف
تاريخ العراق احلديث ،نذكر كالمه نقل عن مو�سوعة العتبات املق ّد�سة:
القوات
ع�شية اليوم الثاين من ني�سان عندما كان معظم
دخلت ّ
ّ
الوهابية كربالء يف ّ

�سكاّن البلدة يف النجف يقومون ب�أداء الزيارة (زيارة الغدير) ،ف�سارع من كان يف
املدينة لإغالق الأبواب ،غري �أنّ الوهابيني وقد ق ُِّدروا ب�ستمائة هجان و�أربعمائة

قوتهم �إىل ثالثة �أق�سام ،هاجموا �أقرب باب من �أبواب البلدة
وق�سموا ّ
فار�س نزلوا ّ
ّ
ّ
يفرون على غري
فتمكنوا من فتحه عنو ًة ودخلوا املدينة فذعر ال�سكان ،و�أ�صبحوا ّ
املقد�سة و�أخذوا
هدىّ � ،أما
الوهابيون الغالظ ،فقد �شقّوا طريقهم �إىل الأ�رضحة ّ
ّ
يخربونها ،فاق ُتلعت الق�ضب
ثم املرايا اجل�سيمة ،ونُهبت النفائ�س
املعدنية وال�سياج ّ
ّ
واحلاجات الثمينة من هدايا البا�شوات وملوك الفر�س والأمراء ،وكذلك ُ�سلبت
وال�سجاد الفاخر
زخارف اجلدران وقُلع ذهب ال�سقوف ،و�أُخذت ال�شمعدانات
ّ
ف�سحبت
واملع ّلقات الثمينة والأبواب
ّ
املر�صعة ،وجميع ما وجد من هذا ال�رضب ُ
�شخ�صا بالقرب من
�إىل اخلارج ،وقُتل زياد ًة على هذه الأفاعيل قرابة خم�سني
ً

املتوح�شون فيها ف�سا ًدا
ال�رضيح يف ال�صحنّ � .أما البلدة نف�سها فقد عاث الغزاة
ّ
وتخريبا ،وقتلوا من دون رحمة جميع من �صادفوه ،كما �رسقوا ّ
كل دار ومل يرحموا
ً

ال�شيخ وال الطفل ،ومل يحرتموا الن�ساء وال الرجال ،فلم ي�سلم ّ
وح�شيتهم
الكل من
ّ
قدر بع�ضهم عدد القتلى ب�ألف ن�سمة(((.
وال من �أ�رسهم .ولقد ّ

الوهابي على مدينة كربالء ،فهاجمها
تكرر الهجوم
ويف �سنة ّ ،1222
ّ
يقدره امل� ّؤرخون بع�رشين �ألف.
�سعود بن عبد العزيز بجي�ش كثيف ّ

((( جعفر اخلليلي ،مو�سوعة العتبات املق ّد�سة ،اجلزء  ،8ال�صفحتان  271و.272
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التح ّديات العثمانيّة
تعر�ضت كربالء حل�صار من قبل جنيب با�شا يف عهد ال�سلطان عبد
ّ
املجيد الثاين عام 1258هـ ،حيث دخل املدينة بعد �أن �رضبها باملدافع،
ونهبا وقتلاً  ،وارتكب فيها ّ
كل فظاعة و�شناعة،
�سلبا ً
وا�ستباحها ثالثة �أ ّيام ً
وعمل ال�سيف يف رقاب النا�س الآمنني ،فقتل ع�رشين �ألف �شخ�ص –
كما يف كتاب �شهداء الف�ضيلة – وجل�أ النا�س �إىل �رضيح الإمام احل�سني (ع)
لكن اجلي�ش دخل احلرم ،وقتل ّ
كل من الذ
ي�ستنجدون وي�ستغيثون بهّ ،
(((1
املقد�سة حلوادث �أخرى على مدى حكم
وتعر�ضت املدينة ّ
بالقرب  .كما ّ
�آل عثمان.
التح ّديات املعا�رصة
حتدى زيارة احل�سني (ع) والنياحة عليه و�إقامة ال�شعائر
و ّممن عا�رصناه ّممن ّ
احل�سينية ر�ضا خان بهلوي ،م� ّؤ�س�س الأ�رسة البهلو ّية الفا�سدة يف �إيران.
ّ
فقد منع �إقامة جمال�س العزاء
احل�سينية ومواكب العزاء ،ومنع عقد امل�آمت
ّ
�سيد ال�شهداء (ع).
والبكاء على ّ
وكان النا�س يتخفّون يف عهده لإقامة جمال�س العزاء ح ّتى �أهلكه اهلل
و�أخذه �أخذ عزيز مقتدر و�أراح البالد والعباد منه ومن ابنه الفا�سد و�أ�رسته
الفا�سدة.

ع�سكري
احل�سيني �سنة 1991م لهجوم
وتعر�ضت كربالء واحلائر
ّ
ّ
ّ
�صدام التكريتي على يد �صهره
نظام
قبل
من
كبرية
ة
ي
ب�رش
وجمزرة
غادر
ّ
ّ
ورمي القرب ال�رشيف
كبريا من ّ
ح�سني كامل ،وقتل جم ًعا ً
عامة النا�سُ ،
بالر�صا�ص .وقد �شوهدت �آثار الر�صا�ص على رخام احلرم ال�رشيف يف
(� ((1سلمان هادي �آل طعمة ،تراث كربالء ،ال�صفحات  376و.385
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احل�سيني ،وال زال بع�ض هذه الآثار موجوداً
موا�ضيع كثرية من احلائر
ّ
أي�ضا ،و�أخذه �أخذ عزيز
�إىل الآن .وقد انتقم اهلل تعاىل من هذا اخلبيثً � ،
إلهي الأليم ،من الطاغية الذي
مقتدر .وك ّلنا قد �شاهد هذا االنتقام ال ّ
متحديًا يقول�« :أنا ح�سني و�أنت
احل�سيني ال�رشيف يو ًما
دخل ال�صحن
ّ
ّ
ح�سني!».
م�شيا على الأقدام،
�صدام التكريتي زيارة احل�سني (ع)
وقد منع ّ
ً
زو ار
وكان يعاقب امل�شاة بال�سجن والتعذيب ،وكان امل�شاة من ّ
نهارا ومي�شون ليلاً ح ّتى هلك اخلبيث ،و�أعلن النا�س
احل�سني يتخفّون ً
مليونية وا�سعة ،متلأ ال�سمع
م�شيا على الأقدام ب�صورة
زيارة احل�سني ً
ّ
والب�رص والقلب.
التح ّديات الرهيبة الأخرية

�صد ام يف العراق� ،أقبل النا�س على زيارة مرقد
مل ّا �سقط نظام ّ
إرهابية بالتفجريات
أفواجا،
ّ
احل�سني (ع) � ً
فت�صدت لهم زمر القاعدة ال ّ
العراقية �إىل كربالء
الرهيبة يف كربالء ،ويف م�سري الزائرين امل�شاة من املدن
ّ
يف ّ
جموعا غفري ًة
حلد اليوم
كل موا�سم الزيارة املعروفة .وقد قتلوا منهم ّ
ً
من الأبرياء ،وجرحوا منهم الآالف ّممن ال ذنب لهم � اّإل الإقبال على
م�شيا على الأقدام.
زيارة مرقد الإمام احل�سني (ع) ً
وال تزال حلقات هذه احلركة احلاقدة على الإمام احل�سني (ع) ونه�ضته
الطف حتى يومنا هذا .وقد ورث بنو
وزواره والنائحني عليه منذ يوم
ّ
ّ
أمية ،وتوارثته عنهم احلكومات واجلماعات
العبا�س هذا احلقد من بني � ّ
ّ
لاً
احلاقدة ،جي بعد جيل� ،إىل اليوم .ول�سنا نعلم متى ينتهي هذا احلقد
والتحدي الرهيب � ،اّإل �أ ّننا نعلم �أنّ جماهري النا�س ال يزالون يقابلون هذه
ّ
التحديات الدمو ّية الرهيبة باملقاومة والثبات وال�صمود ,ومل ت�ؤ ّثر هذه
ّ
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أبدا.
احلركات
الهمجية احلاقدة يف �إرادة النا�س وعزمهم وب�صائرهم � ً
ّ
العلي العظيم �إذ قالُ } :ي ِر ُيد َون َأن ُي ْط ِف ُؤو ْا ُن َور اللّ ِه بِ َأ ْف َوا ِه ِه ْم َويَ ْأ َبى اهلل
و�صدق اهلل
ّ
ِ�إ اَّل �أَن ُي ِت َّم ُن َور ُه َولَ ْو َك ِر َه ال ْ َكا ِف ُر َون{(.((1
ملاذا التح ّدي؟
بد من التوقّف
ل�رسا ،ال ّ
ق�ضية الإمام احل�سني (ع) ًّ
�إنّ ملوقف ال�سالطني من ّ
عنده .فال يزال ّ
احلكام الظلمة الطغاة يجدون يف احتفاء النا�س بعا�شوراء
وتهديدا ملوقعهم و�سلطانهم ،وال يزالون يتعاملون معها
حتديًا
ً
وكربالء ّ
مرورا ببني
أمية،
من موقع
ّ
ً
التوج�س واخليفة واملواجهة ،منذ ع�رص بني � ّ
معا�رصين يف العراق
حاكمني
العبا�س ،وح ّتى يومنا هذا .وقد عا�رصنا
َ
َ
ّ
احل�سينية بالإرهاب واحلظر
والنياحة
الزيارة
م�شاهد
يقابالن
كانا
إيران
و�
ّ
ال�رس يف ذلك؟
والعنف ،فما ّ
وملجا يحتمون
يجد جمهور امل�ست�ضعفني يف عا�شوراء وكربالء مال ًذا
ً
ووعيا
قو ًة وعز ًما
به ،ويرفعون من خاللهما ظالمتهم ،ويجدون فيهما ّ
ً
ويثبت �أقدامهم .ويجد الظاملون يف عا�شوراء
وثقة باهلل ،يجرب �ضعفهم ّ
وتتحدى الظاملني ،ومدر�س ًة تثقّفهم،
وكربالء قلع ًة حتمي امل�ست�ضعفني،
ّ
القوة والعزم والثقة باهلل.
إلهيا مينحهم ّ
ومتنحهم الوعي ،ومد ًدا � ًّ
ق�ضية عا�شوراء تنفي�س للهموم
ويخطئ من
ّ
يت�صور �أنّ النياحة يف ّ
والأحزان .فلو كان الأمر كذلك ملا دام �أربعة ع�رش قر ًنا ،منذ �شهادة
الإمام (ع) �إىل اليوم ،بل كان لينق�ضي يف �أ ّيام و�أ�سابيع معدودة ،بل يف
عدة،
امتد قرون ًا ّ
ب�ضعة �شهور على �أح�سن تقدير .ولأنّ عمر هذه امل�س�ألة ّ
بد �أن نبحث عن �سبب معقول �آخر لذلك ،يف�سرّ ا�ستمرارها رغم ّ
كل
فال ّ
التحديات.
ّ
(� ((1سورة التوبة ،الآية .32
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ولي�س ذلك � اّإل لأنّ اجلمهور يجد يف عا�شوراء وكربالء �إذكا ًء للهيب
ً
ؤولية
وحتريكا للنفو�س،
أجيجا
الث�أر واالنتقام من الظاملني ،وت� ً
ً
ووعيا مل�س� ّ
الغيبي للنفو�س والقلوب
امل�ست�ضعفني ،وقد جعل اهلل تعاىل فيها من الإمداد
ّ
ما ال تناله �أدواتنا
التحليلية التي نح ّلل بها التاريخ واملجتمع.
ّ
ا�ستمراريّة حركة التح ّدي والإلغاء

حتديات،
التحديات � ّأول ما �شهده التاريخ ال
مل تكن هذه
إ�سالمي القدمي من ّ
ّ
ّ
ولن تكون �آخر ما �شهده الواقع و�سي�شهده امل�ستقبل .و� مّإنا هي �سل�سلة
م ّت�صلة من
جبار ،ومن طاغية �إىل طاغية ،ما دام
ّ
جبار �إىل ّ
التحديات من ّ
على وجه الأر�ض توحيد و�رشك وعدل وظلم ،وا�ستقامة وانحراف،
التحديات مقاوم ًة
وحق وباطل ،وا�ستكبار وا�ست�ضعاف .وتقابل هذه
ّ
ّ
متزايد ًة مت�صاعد ًة من اجلهة املقابلة .فلماذا �إعالن احلرب؟ وما الذي
يخ�شاه الطغاة واجلبابرة من عا�شوراء وكربالء؟
تهديدا لعرو�شهم و�سلطانهم ،وال
�إ ّنهم يجدون يف �إحياء عا�شوراء
ً
�سببا وجي ًها �آخر غري ما قلنا يدعوهم �إىل هذه املقابلة ال�ضارية
نعرف ً
ق�ضية احل�سني (ع).
والعنف املتزايد جتاه ّ

يهدد عرو�شهم و�سلطانهم؟ لقد
ولكن� ،أين ميكن هذا اخلطر الذي ّ
مقدمة املقال ،وها �أنا ذا �أب�سط القول يف هذه النقطة
�أ�رشت �إىل ذلك يف ّ
مبا ي�سعه املقال.
�إ ّننا جند يف زيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم عنوانني ي�ستحقّان
�رس ان�شداد
التوقّف والت� ّأمل ،ويف هذين العنوانني نقر أ� نحن بع�ض ّ
اجلمهور لعا�شوراء ونفور الطغاة واجلبابرة منها وحماربتهم لها .وهذان
العنوانان هما:
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الطف.
احل�سينية وحادثة
 .1ثقافة النه�ضة
ّ
ّ

 .2ثقافة الوالء والرباءة يف ن�صو�ص الزيارات.
أحتدث عن هذين العنوانني� ،إن �شاء اهلل ،مبا يتي�سرّ يل من
وفيما يلي � ّ
القول يف هذه املقالة.
الطف)
 .1ثقافة النه�ضة احل�سينيّة (حادثة ّ

�إنّ عا�شوراء وكربالء حافلتان بثقافة الإميان والأخالق ،واحلركة والقيام
والثورة ،واال�ستهانة بالظاملني واحتقارهم ،والت�ضحية والعطاء ،والثقة
بن�رص اهلل تعاىل ،وال�شهادة ،والقرار واملوقف ،واال�ستهانة باحلياة الدنيا،
والقوة وال�صمود ورف�ض الظلم ورف�ض
وابتغاء وجه اهلل ،وال�شجاعة
ّ
ّ
الذل ،وال�شموخ والإباء والع ّزة والكرامة ،واال�ستهانة بالظامل والأمر
باملعروف ،وما ال ي�سعني �إح�صا�ؤه يف هذه العجالة من القيم والثقافات
الطيبة التي �أرادها اللهّ لها.
إن�سانية احلياة ّ
التي حتيا بها ال ّ
الطف.
احل�سينية يف حادثة
و�إليك طائف ًة من ثقافات النه�ضة
ّ
ّ

�أ .الثورة على الظامل وحترمي قبول الظلم والدعوة �إىل اجلهاد
احلر يف منزل البي�ضة ،فقال:
خاطب احل�سني (ع) �أ�صحابه و�أ�صحاب ّ

جائرا م�ستحلاًّ حلرام اهلل،
�أ ّيها النا�س �إنّ ر�سول اهلل (�ص) قال :من ر�أى �سلطانًا
ً

ناك ًثا لعهد اهلل ،خمالفًا ل�س ّنة ر�سول اهلل (�ص) ،يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان،

فلم يغيرّ عليه بفعل وال قول ،كان حقًّا على اهلل �أن يدخله مدخله.

التغيري بالقول هو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واالعرتا�ض
باخلطاب .والتغيري بالفعل هو اخلروج والثورة على الظامل وك�رس �شوكته
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ثم يقول
وعزله وتهدمي عر�شه و�سلطانه .والثاين ّ
مقدم على ال ّأولّ .
أمية ،و�إ�رسافهم وظلمهم وجتاوزهم حلدود اهلل:
بعدما يذكر ظغيان بني � ّ
بحق حركة التغيري باخلروج على �سلطان
أحق من غي»؛ فهو يقود ّ
«و�أنا � ّ
أمية.
بني � ّ
أمية�« :أال و�إنيّ
ويقول (ع) يف �إعالن اجلهاد واخلروج على بني � ّ
العدو وخذالن النا�رص»� .إذ
زاحف بهذه الأ�رسة على ق ّلة العدد وكرثة
ّ
العدو وخذالن
أمية ق ّلة العدد وكرثة
ّ
مل مينعه من �إعالن اخلروج على بني � ّ
النا�رص.

(ع)

ب .تعرية الظامل وف�ضحه

ّ
للحكام الظاملني ويخافونهم على دنياهم
وحيث يتم ّلق �ضعفاء النفو�س
ويتقربون �إليهم لينالوا فتاتًا حمقّره منها ،يتناول الإمام احل�سني (ع) حكومة
ّ
أمية وطاغيتهم بال�شجب واجلرح والت�سقيط ،فيقول عليه ال�سالم
بني � ّ
املتقدمة:
عنهم يف امتداد الكلمة
ّ
أمية  -قد لزموا طاعة ال�شيطان ،وتركوا طاعة الرحمان،
�أال و�إنّ ه�ؤالء  -بني � ّ
وحرموا
و�أظهروا الف�ساد ،وعط ّلوا احلدود ،وا�ست�أثروا بالفيء� ،أح ّلوا حرام اهللّ ،
أحق من غيرّ .
حالله ..و�أنا � ّ

أحق من يخرج ويثور عليهم.
وهو بهذه الكلمة يعلن �أ ّنه � ّ

ويقول ملروان بن احلكم ،وقد ن�صحه �أن يبايع يزيد بن معاوية« :فعلى
جدي
ع مثل يزيد .ولقد �سمعت ّ
الإ�سالم ال�سالم� ،إذ قد بليت ال ّأمة برا ٍ
حمرمة على �آل �أبي �سفيان».
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله يقول :اخلالفة ّ

ملّا امتنع الإمام (ع) �أن يبايع يزيد عند �أمري املدينة الوليد ،طلب مروان
من �أمري املدينة �أن ال يدعه يخرج من غري بيعة ،و�إن امتنع ي�رضب عنقه.
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فقال مروان« :ال تقبل �أيّها الأمري عذره ،ومتى مل يبايع فا�رضب عنقه».
فغ�ضب احل�سني (ع) ،وقال :ويلي عليك يابن الزرقاء( .((1كذبت واهلل
ول�ؤمت.
ثم �أقبل على الوليد ،فقال:
ّ
النبوة ،ومو�ضع الر�سالة ،وخمتلف املالئكة ،بنا فتح
�أيّها الأمري� ،إ ّنا �أهل بيت ّ

املحرمة ,معلن
اهلل ،وبنا يختم ،ويزيد رجل فا�سق� ،شارب اخلمر ،وقاتل النف�س
ّ

بالف�سق ،ومثلي ال يبايع مثله ،ولكن ن�صبح وت�صبحون ،وننظر وتنظرون.

ت .رف�ض ّ
الذل و�إباء ال�ضيم
للإمام احل�سني (ع) خطاب يوم عا�شوراء ال تزال �أ�صدا�ؤه ترت ّدد يف �أجواء
إ�سالمي ،وذلك عندما عر�ض عليه عمر بن �سعد
التاريخ ويف العامل ال
ّ
الأمان ب�رشط �أن ي�صحبه �إىل الكوفة ،لي�أخذ منه البيعة ليزيد عند ابن زياد،
خماطبا النا�س:
فقال (ع)
ً
الدعي ،قد ركز بني اثنتني بني ال�س ّلة والذلّة .وهيهات م ّنا
الدعي بن
�أال و�إنّ
ّ
ّ
حمية،
الذ ّلة .ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�سوله (�ص) ،وحجور طابت وطهرت ،و�أنوف ّ

ونفو�س � ّأبية ،من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام.

فهو (ع) يرف�ض ّ
الدعي،
الدعي بن
الذل والأمان الذي اقرتحه عليه
ّ
ّ
عبيد اهلل بن زياد .فهو كان يخيرّ ه بني القتل والذلّة ،ويرف�ض الإمام ذ ّلة
اخل�ضوع للظلم ،وي�ؤثر القتل على ذلك.
ويف موقف �آخر يقول (ع) يف جزم ملا خيرّ ه واقعه« :القتل �أوىل من
الثالثية القتل
يقدم يف هذه
ركوب العاروالعار �أوىل من دخول النار» .هو ّ
ّ
يقدم العار على دخول النار ،ومهما تر ّدد الأمر بني
ثم ّ
على ركوب العارّ ،
جدته ،وكانت معروف ًة يف ّ
مكة من ذوات الرايات.
( ((1كانت الزرقاء ّ
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القتل والعار ال يرت ّدد الإمام يف قبول القتل ورف�ض ّ
الذل ،و�إذا تر ّدد الأمر
بني العار والنار ،فال ينبغي الرت ّدد يف قبول العار على دخول النار ،ومعنى
النار هنا غ�ضب اهلل وعقوبته.
ويخاطبهم (ع) يف نف�س املوقف اً
قائل« :ال واهلل ال ُ�أعطيكم بيدي
أفر فرار العبيد» .وقال لأخيه عمر الأطرف ،وقد بلغه
�إعطاء الذليل ،وال � ّ
عزم الإمام احل�سني (ع) على امل�سري �إىل العراق فجاءه جمه�شً ا بالبكاء يطلب
منه العدول عن ال�سفر ،فقال له:
حدثني �أبي �أنّ ر�سول اهلل (�ص) و�آله �أخربه بقتله وقتلي ،و�أنّ تربته تكون بالقرب
ّ
ني فاطمة �أباها �شاكي ًة ممّا لقيت
الدنية من نف�سي ،ولتلق ّ
من تربتي واهلل ال �أعطي ّ
ذر ّيتها من � ّأمته وال يدخل اجل ّنة �أحد �آذاها يف ذر ّيتها(.((1

ث .احتقار الظامل
قمة جمده
كما كان من ثقافات عا�شوراء وكربالء احتقار الظامل ،وهو يف ّ
وا�ستكباره وطغيانه .ولن�ستمع �إىل خطاب بطلة كربالء زينب (ع) ليزيد
يف جمل�سه العا ّم الذي �أقامه ليحتفل بانت�صاره على �أبي عبد اهلل احل�سني
(ع) ،وقد كان ر�أ�س الإمام بني يديه ،وهو ينكث على �شفتيه بق�ضيب بيده،
علي الدواهي خماطبتك� .إنيّ
حيث ّ
هبت تخاطبه وتقول له« :ولئن ّ
جرت ّ
ال�ست�صغر قدرك و�أ�ستعظم تقريعك ،و�أ�ستكرث توبيخك».
وتخاطب ابن زياد يف الكوفة ،وقد و�ضع ر�أ�س الإمام احل�سني
بني يديه ،وهو يقرع ثناياه بح�رضتها ،فتقول له «:ثكلتك �أُ ّمك يا بن
هم بقتلها ،فقال له عمرو بن حريث�« :إ ّنها
مرجانة» ،فيغ�ضب وك� مّأنا ّ
(ع)

حممد ابن طاوو�س ،اللهوف يف قتلى الطفوف ،ال�صفحتان  9و.10
(((1
علي بن مو�سى بن جعفر بن ّ
ّ
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امر�أة ،واملر�أة ال ت�ؤخذ ب�شيء من منطقها» .ومرجانة التي تن�سبه بطلة
كربالء (ع) �إليها هي امر�أة فاجرة معروفة بالفجور ولدت عبيد اهلل.
فيتجر أ�
�إنّ احتقار الظامل يك�رس �شوكته الكاذبة ،ويهدم جدار الرعب،
ّ
النا�س عليه ،ويهدموا ملكه و�سلطانه الذي �أقامه على دماء امل�سلمني.
حا�رضا يف م�سجد الكوفة ملّا �أمر
ورحم اهلل عبد اهلل بن عفيف الذي كان
ً
اخلبيث ابن مرجانة باالجتماع يف اجلامع الأعظم ،و�صعد املنرب وقال:
الكذاب بن ّ
احلق وقتل ّ
الكذاب» .فما زاد على
«احلمد هلل الذي �أظهر ّ
هذا الكالم ح ّتى قام عبد اهلل بن عفيف  -ر�ضوان اهلل عليه  -على قد َميه،
وكان من خيار ال�شيعة ،وقد فقد �إحدى عينيه يف اجلمل والأخرى يف
�صفّني ،وكان مالز ًما للم�سجد الأعظم ،ي�ص ّلي فيه �إىل الليل ،وناداه
بكل �صوته ،ي�سمعه من يف اجلامع جمي ًعا« :يابن مرجانةّ :
ّ
الكذاب �أنت
ياعدو اهلل.»...
و�أبوك ،ومن ا�ستعملك و�أبوه...
ّ
ج .انت�صار الدم على ال�سيف

}و ُق ْل
وهو م�صداق انت�صار ّ
احلق على الباطل ،الذي وعدنا به اهلل تعاىلَ :
(((1
حتميات
إلهية ،ومن
ّ
َجاء حْال َُّق َو َز َه َق ال ْ َب ِاط ُل إِ َّن ال ْ َب ِاط َل َك َان َز ُهو ًقا{  .وهي �س ّنة � ّ
التاريخ .و�إليها ت�شري بطلة كربالء زينب (ع) حني خاطبت يزيد ،وهو يف
عنفوان غطر�سته ،يف مالء من النا�س:
فكد كيدك ،وا�سع �سعيك ،ونا�صب جهدك .فواهلل ال متحوا ذكرنا ،وال متيت

فندا ،و�أ ّيامك � اّإل
وحينا ،وال تدرك �أمدنا ،وال ترح�ض عنك عارها .وهل ر�أيك � اّإل ً

عد ًدا ،وجمعك � اّإل بد ًدا.

وهذا هو معنى
الق�ضية العميقة التي �أطلقها الإمام احل�سني (ع) يف
ّ
(� ((1سورة الإ�رساء ،الآية .81
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ر�سالته �إىل بني ها�شم وهو الفتح بالدم ،وهو �أنقى الفتوحات و�أقوها.
فكتب (ع) �إىل بني ها�شم ملّا ف�صل من املدينةّ �« :أما بعد ،ف�إنّ من حلق بي
ا�ست�شهد ،ومن تخلّف مل يبلغ الفتح وال�سالم».
و�إذا �ضممنا هاتني املعادلتني �إىل بع�ض كان املعنى :من حلق بالإمام
(ع) نال ال�شهادة ،ومن نالها معه فتح اهلل على يده التاريخ ،ومن تخ ّلف
عنه مل ينل ال�شهادة وال ينال ،بال�رضورة ،الفتح.
ح .الدعوة �إىل ال�شهادة

لقد دعا الإمام (ع) النا�س يف ّ
ع�شية رحيله �إىل العراق �إىل ال�شهادة
مكة ّ
معه ،ومل يدعهم �إىل ن�رص �أو �سلطان �أو مال � ،مّإنا دعاهم �إىل املوت .فقال
يف خطابه املعروف الذي يرويه ابن طاوو�س يف اللهوف يف جمهور
امل�سلمني يف ّ
احلجة�« :أال ومن كان اً
باذل فينا
مكة ليلة الثامن من ذي ّ
م�صبحا �إن
موط ًنا على لقاء اهلل نف�سه ،فلريحل معنا ،ف�إنيّ راحل
مهجتهّ ،
ً
�شاء اهلل».
ومل نعهد نحن من القادة الع�سكر ّيني من يدعو النا�س �إىل ال�شهادة بدل
ال�رس يف ذلك �أنّ هذا الفتح الذي
دعوتهم �إىل الن�رص وال�سلطان .ولع ّل ّ
يدعو �إليه الإمام (ع) ال يناله �أحد � اّإل بال�شهادة ،وهو ما �سبق ذكره.
خ .الدعوة �إىل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ي�رشح الإمام (ع) يف خطابه للنا�س هدفه الأعلى من خروجه على يزيد،
بطرا ،و� مّإنا خرجت لطلب الإ�صالح يف
فيقول� « :إنيّ مل �أخرج � ً
أ�رشا ،وال ً
جدي� ،أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر».
� ّأمة ّ
وقد عقد (ع) اجتماع ًا يف منى ،ملّا اتّ�سع طغيان معاوية وجتاوزه
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على حدود اهلل ،دعا �إليه من تبقّى من �أ�صحاب ر�سول اهلل (�ص) و�أبناء
أهم ّية م�س�ألة الأمر باملعروف والنهي
ال�صحاب والتابعني،
ّ
وحتدث فيه عن � ّ
عن املنكر ومركز ّيتها ،والمهم وعاتبهم عتا ًبا ُم ًّرا على التخ ّلي عن هاتني
الفري�ضتني اللتني تقام بهما الفرائ�ض .يروي جمريات هذا احلدث وبع�ض
احلراين يف حتف العقول.
ما �ألقاه الإمام فيه ح�سن بن علي بن �شعبة ّ
د .القرار واملوقف
احلق .ولقد كان الكثري
تكمن قيمة الإن�سان يف قراره وموقفه وثباته على ّ
ٍ
يتذمرون من �سلطان يزيد ،مبا يعرفون عنه من �سكر ولهو
من النا�س
يومئذ ّ
ولكن الإمام احل�سني (ع)
وباطل وظلم و�إ�رساف وانتهاك حلرمات اهلل.
ّ
انفرد بقرار اخلروج على يزيد ورف�ض بيعته ،و�أعلن اجلهاد واخلروج
عليه ،يف موقف راف�ض �رصيح غري مهادن حلكم يزيد و�سلطانه .فقال
النبوة
لأمري املدينة عندما دعاه �إىل بيعة يزيد�« :أ ّيها الأمري� ،إ ّنا �أهل بيت ّ
ومعدن الر�سالة ،وخمتلف املالئكة ،بنا فتح اهلل ،وبنا يختم ،ويزيد رجل
املحرمة ،معلن بالف�سق ،ومثلي ال يبايع
�شارب اخلمر ،وقاتل النف�س
ّ
أبدا �إىل �ساعة م�رصعه
مثله» .ومل
�سيد ال�شهداء عن هذا املوقف � ً
ّ
يتحول ّ
يوم عا�شوراء «ومثلي ال يبايع مثله».
وقد خاطب امل�سلمني يف ّ
مكة ،ودعاهم �إىل اخلروج معه على �سلطان
م�صبحا �إن �شاء اهلل» .وقال للنا�س
ثم قال لهم« :و�إنيّ راحل
ً
أميةّ ،
بني � ّ
حر بن يزيد الرياحي لي�س ّلموه �إىل ابن زياد يف الكوفة �أ ّنه
الذين �صحبوا ّ
أحق
أمية «و�أنا � ّ
� ّ
أحق من يتول حركة التغيري يف هذه ال ّأمة املنكوبة ببني � ّ
من غيرّ ».
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ذ .جهاد املر�أة
�إنّ اهلل تعاىل رفع القتال عن املر�أة يف احلروب ،ولك ّنه مل يرفع عنها اجلهاد،
والقتال �شعبة من اجلهاد ،و�إنّ املر�أة احلا�رضة يف املواجهة ت�ستطيع �أن
كبريا يف مقاومة الظاملني قد ال ّ
يتمكن الرجل من �أدائه .وقد
دورا ً
ت�ؤ ّدي ً
وجهادهن دور
كان جلهاد الن�ساء املواكبات حلركة الإمام احل�سني (ع)
ّ
أموي.
عظيم يف �إف�شال امل�رشوع ال ّ

�إنّ امل�شاركة العظيمة واحل�ضور الوا�سع واملواقف ال�شجاعة لأخوات
أمية و�أف�شلت
احل�سني (ع) وبناته ون�سائه ون�ساء �أ�صحابه ف�ضحت بني � ّ
احل�سينية واكبت هذه
ال�سيا�سي-الإعالمي املاكر� .إنّ املر�أة
م�رشوعهم
ّ
ّ
امل�سرية منذ انطالقتها الأوىل من املدينة �إىل املدينة .وكان احل�سني (ع) قد
ّ
حممد بن
خطط لهذا الدور
الن�سائي يف م�سريته .يقول �أرباب ال�سرية �إنّ ّ
ّ
أ�رص عليه بالعدول عن اخلروج �إىل العراق،
احلنفية � -أخ احل�سني (ع) ّ � -
ّ
فلما خرج احل�سني �صبيحة اليوم الثامن
فوعده احل�سني �أن ينظر يف الأمرّ .
مرتاعا وقال له �أمل تعدين ب�أن تنظر يف الأمر.
حممد
ً
من ذي ّ
احلجة جاءه ّ
قال (ع) :بلى .ولكن �أتاين ر�سول اهلل (�ص) فقال يا ح�سني� ،أخرج ف�إنّ
اهلل �شاء �أن يراك قتيلاً  .فقال ابن
احلنفية� :إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون .فما
ّ
معنى حملك الن�سوة ،و�أنت تخرج على مثل هذه احلالة .فقال له :قال
يراهن �سبايا.
يل ر�سول اهلل (�ص)� :إنّ اهلل �شاء �أن
ّ
ر .اال�ستهانة باحلياة الدنيا

كل ّ
�إنّ التع ّلق باحلياة الدنيا ر�أ�س ّ
ذل وهوان ومع�صية هلل تعاىل يف حياة
الإن�سان ،لأ ّنه �إذا تع ّلق بالدنيا يركب من �أجل ك�سبها واحلفاظ عليها ّ
كل
ّ
حترر الإن�سان
ذل وهوان وع�صيان ،ويكون � ً
أ�سريا لها .وبعك�س ذلك� ،إذا ّ
ّ
ويتحكم
من التع ّلق بالدنيا ف�إ ّنه يعي�ش بع ّز وكرامة ،وميلك قراره ور�أيه،
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وجبار ّ
قط.
يف موقفه ،وال ير�ضخ لطاغوت ّ

ويع ّلمنا احل�سني (ع) يف م�سريته وحركته وخطابه كيف ن�ستهني
بالدنيا ،لننال كرامة الدنيا ونعيم اجل ّنة .فا�ستمع �إليه (ع) ي�صف الدنيا يف
أ� ّيامه:
�أال و�إنّ الدنيا قد تغيرّ ت ّ
يبق منها � اّإل �صبابة ك�صبابة
وتنكرت ،و�أدبر معروفها ،فلم َ
الإناء ،وخ�سي�س عي�ش كاملرعي الوبيل ،وهو املرعى الذي اكت�سحته الأوبئة
احلق ال يعمل به ،و�أنّ الباطل ال يتناهى عنه .لريغب امل�ؤمن يف
النباتية� .أال ترون �أنّ ّ
ّ

لقاء اهلل حمقًّا .ف�إنيّ ال �أرى املوت � اّإل �سعادة ،واحلياة مع الظاملني � اّإل بر ًما.

�إنّ الدنيا التي كان يركب �إليها النا�س ّ
كل حالل وحرام ،وتروق لهم،
وي�شرتونها بثمن دينهم و�آخرتهم وكرامتهم ،هي عند الإمام (ع) كاملرعى
يبق فيها � اّإل�صبابة ك�صبابة الإناء.
الوبيل ،املوبوء ،قد �أدبر معروفها ح ّتى مل َ

ونت�ساءل ملاذا؟ وقد �أقبلت الدنيا على امل�سلمني يومئذ بعد الفتوحات
حلو ًة خ�رضة ،حتلو للنا�س �أكرث من � ّأي وقت �آخر .فلماذا ي�صفها الإمام
بهذا الو�صف؟
احلق ال يعمل
يقول (ع) يف اجلواب على هذا ال�س�ؤال�« :أال ترون ّ
�رس �إنكاره (ع) للدنيا وبغ�ضه لها يف
به والباطل ال يتناهى عنه؟» ،وفيه ّ
أمية .وقد بلغ عزوفه عن دنيا يحكمها الظاملون ،ويف�سدها
�أ ّيام بني � ّ
املف�سدون ،ويعي�ش فيها النا�س م�ست�ضعفني ،ال حول لهم وال طول ،غري
حدا يقول معه �أ ّنه «ال يرى املوت � اّإل �سعادة واحلياة مع
الر�ضوخ للظلم ًّ
الظاملني بر ًما (�أذى)».

ز .التوعية ال�سيا�سيّة
التحديات التي تواجهنا
أ�سا�سيا يف
ال�شو�ش
يعترب الإعالم امل�ض ّلل
ّ
ِّ
�شطرا � ًّ
ً
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يخت�ص الإعالم امل�ض ّلل والت�شوي�ش
العدو .وال
يف �ساحة ال�رصاع مع
ّ
ّ
أمية ي�ستخدمون هذا
ال�سيا�سي من ناحية
ّ
العدو بع�رصنا ،فقد كان بنو � ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي يف ال�ساحة على نطاق وا�سع.
والت�شوي�ش
ل
ل
امل�ض
الإعالم
ّ
ال�سيا�سية
بد من جهد وا�سع ،مكافئ له ،يف التوعية
ويف املقابل ،ال ّ
ّ
العدو يف الت�ضليل والت�شوي�ش .وقد مار�س احل�سني (ع)
لإحباط م�رشوع
ّ
ال�سيا�سية لل ّأمة يف عهد معاوية ويف عهد يزيد بن معاوية
دور التوعية
ّ
على امتداد حركته من املدينة �إىل كربالء و�صول ليوم عا�شوراء ،على
نطاق وا�سع.

و ّمما يذكره امل� ّؤرخون �أنّ الإمام (ع) �أقام يف عهد معاوية ،ملّا طال
عهده وظلمه و�إ�رسافه وحتريفه لدين اهلل ،ما ي�شبه امل�ؤمتر دعى �إليه من تبقّى
من �أ�صحاب ر�سول اهلل (�ص) و�أوالدهم وتابعيهم ،وخطب فيهم خطا ًبا
يذكره ح�سن بن علي بن ح�سني بن �شعبة احلراين ،وهو من �أعالم القرن
الرابع( .((1وتبعه يف ذلك العلاّ مة املجل�سي يف بحار الأنوار(.((1
ؤمترا �آخر يف منى يف �رسادقه قبل موت معاوية ب�سنتني و ّثق
و�أقام م� ً
فيه ف�ضائل والده الإمام علي بن �أبي طالب (ع) وحقّه يف اخلالفة من بعد
ر�سول اهلل (�ص) ،و�أثبت تواترها با�ست�شهاده (ع) لهم و�إجابتهم له (ع)
أي�ضا �أحمد بن علي بن �أبي طالب
بالإيجاب والت�صديق .وقد ذكر امل�ؤمتر � ً
الطرب�سي ،وهو من �أعالم القرن اخلام�س ،يف كتابه االحتجاج ،فيقول:
علي وعبد اهلل بن جعفر وعبد
فلما كان قبل موت معاوية ب�سنتني ّ
ّ
حج احل�سني بن ّ

علي بني ها�شم ،رجالهم ون�ساءهم
اهلل بن ّ
عبا�س معه .وقد جمع احل�سني بن ّ
يحج ،ومن الأن�صار من يعرفونه و�أهل
حج منهم ،ومن مل ّ
ومواليهم و�شيعتهم ،ومن ّ
أحدا من �أ�صحاب ر�سول اهلل (�ص) ومن �أبنائهم والتابعني ،ومن
ثم مل يدع � ً
بيتهّ ،
علي بن احل�سني بن �شعبة احلراين ،حتف العقول ،ال�صفحات � 168إىل .170
(�  ((1أبو ّ
حممد احل�سن بن ّ
( ((1بحار الأنوار ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،97ال�صفحة .80
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الأن�صار املعروفني بال�صالح � اّإل جمعهم .فاجتمع عليه مبنى �أكرث من �ألف رجل،
عامتهم التابعون و�أبناء ال�صحابة فقام احل�سني (ع) فيهم
واحل�سني (ع) يف �رسادقهّ ،

ثم قال:
خطيبا فحمد اهلل و�أثنى عليه ّ
ً

� ّأما بعد ،ف�إنّ الطاغية قد �صنع بنا وب�شيعتنا ما قد علمتم ،و�إنيّ �أريد �أن �أ�سالكم
�صدقتموين ،و�إن كذبت ّ
فكذبوين ،ا�سمعوا مقالتي واكتموا
عن �أ�شياء ف�إن �صدقت ّ
ثم ارجعوا �إىل �أم�صاركم وقبائلكم من � ّأمنتموه ووثقتم به فادعوهم �إىل
قويلّ ،
متم نوره ولو كره
ما تعلمون ،ف� يّإن �أخاف �أن يندر�س هذا ّ
احلق ويذهب ،واهلل ّ
الكافرون.

فما ترك احل�سني �شي ًئا �أنزل اهلل فيهم من القر�آن � اّإل قاله وف�سرّ ه ،وال �شي ًئا قاله
الر�سول (�ص) يف �أبيه و� ّأمه و�أهل بيته � اّإل رواهّ ،
وكل ذلك يقول ال�صحابة :ال ّلهم
ن�صدقه ون�أمتنه ،ح ّتى
حدثنا من ّ
نعم قد �سمعنا و�شهدنا .ويقول التابعون :ال ّلهم قد ّ

ثم
ثم قال� :أن�شدكم اهلل � اّإل رجعتم
ّ
وحدثتم به من تثقون به ّ
مل يرتك �شي ًئا � اّإل قالهّ ،
نزل وتفّرق النا�س على ذلك(.((1

ومنذ �أن تول يزيد بن معاوية اخلالفة بعد �أبيه معاوية مل يزل احل�سني
ويعريه ويدعو النا�س �إىل اخلروج
(ع) يخاطب النا�س يف �أمر يزيد يك�شفه ّ
عليه ح ّتى �ساعة م�رصعه يف كربالء يوم عا�شوراء.
كما قال (ع) يف منزل البي�ضة على طريق كربالء:

جائرا م�ستحلاًّ حلرام اهلل،
�أ ّيها النا�س �إنّ ر�سول اهلل (�ص) قال من ر�أ�س �سلطانًا
ً
ناك ًثا عهده ،خمالفًا ل�س ّنة ر�سول اهلل (�ص) ،يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان ،فلم

يغّري عليه بفعل وال قول ،كان حقًّا على اهلل �أن يدخله مدخله� .أال و�إنّ ه�ؤالء قد
لزموا طاعة ال�شيطان ،وتركوا طاعة الرحمان ،و�أظهروا الف�سادّ ،
وعطلوا احلدود،
علي بن �أبي طالب الطرب�سي ،االحتجاج ,اجلزء  ،2ال�صفحتان  18و19؛ ُ�سليم بي
(�  ((1أحمد بن ّ
قي�س الهاليل ،كتاب ُ�سليم بن قي�س ،ال�صفحة 206؛ عبد احل�سن الأميني ،مو�سوعة الغدير ،اجلزء
 ،1ال�صفحة 198؛ ال�شيخ ال�رشيفي ،كلمات الإمام احل�سني ،ال�صفحة 270؛ بحار الأنوار ،م�صدر
�سابق ،اجلزء  ،44ال�صفحة .127
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أحق من غي.
وحرموا حالله ،و�أنا � ّ
وا�ست�أثروا بالفيء ،و�أح ّلوا حرام اهللّ ،

احلق ال يعمل به
أمية وف�ضحهم�« :أال ترون �إىل ّ
وقال (ع) يف تعرية بني � ّ
و�إىل الباطل ال يتناهى عنه لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل .ف�إنيّ ال �أرى املوت
� اّإل �سعادةً ،واحلياة مع الظاملني �إل بر ًما».
ويقول (ع) للقوم الذين دعوه مل�ؤازرته ون�رصته خذلوه وقاتلوه:
نارا اقتدحناها على
«�سللتم علينا �سيفًا لنا يف �إميانكم ،وح�ش�شتم علينا ً
وعدوكم ،ف�أ�صبحتم � ًإلبا لأعدائكم على �أوليائكم ،من غري عدل
عدونا
ّ
ّ
�أف�شوه فيكم ،وال �أمل �أ�صبح لكم فيه».

لقد خاطبهم الإمام (ع) يوم عا�شوراء بهذا اخلطاب امل�ؤ ّثر احلزين،
الذي يع�رص قلب �صاحبه حز ًنا ال عليه وفيما ي�ؤول �إليه �أمره ،و� مّإنا على
النا�س وما يقبلون عليه وما ينتهون �إليه فيقول لهم �أنّ ال�سيف الذي
تقاتلوين به اليوم هو ال�سيف الذي جعلناه نحن يف �أيديكم ،وال�سيف
القوة يف كالم العرب ،وقد كان العرب قبل الإ�سالم معزولني يف
رمز ّ
عمق ال�صحراء ،ال ي ّت�صلون باحل�ضارات القائمة يف وقته � ،اّإل ما كان
حممد بن عبد
من �ش�أن رحلة ال�شتاء وال�صيف ،ف�أر�سل اهلل تعاىل ر�سوله ّ
قو ًة على وجه الأر�ض تهابهم الدنيا ،وهذا
اهلل (�ص) �إليهم ،فجعل منهم ّ
أ�سى و�أ�سف .هذا ال�سيف الذي
هو ال�سيف الذي ي�شري �إليه الإمام (ع) ب� ً
جدنا ر�سول
حممد يف كربالء هو ال�سيف الذي جعله ّ
تقتلون اليوم به �آل ّ
اهلل (�ص) يف �أيديكم لتقاتلوا به �أعداءنا و�أعداءكم ،فحرفتم �أنتم ال�سيف
عن الر�سالة التي جعلها الر�سول (�ص) لكم يف قتال �أعدائنا و�أعدائكم،
نارا اقتدحناها
حممد وحرمه (�ص) ،وح�ش�شتم علينا ً
و�شهرمتوه يف وجه �آل ّ
وعدوكم.
عدونا
ّ
على ّ
لقد كان ظهور الإ�سالم يف جزيرة العرب ظهور نور ونار؛ نور ي�ضيء
ونارا حترق عرو�ش
القلوب والعقول وامل�سالك �إىل اهلل وحياة النا�سً ،
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ك�رسى وقي�رص وطغاة الأر�ض .وقد ح�ش�شتم �أنتم اليوم هذه النار التي
اقتدحها ر�سول اهلل (�ص) لتحرقوا بها عرو�ش الظاملني يف �إيران والروم
حممد يوم عا�شوراء.
وال�شام .ح�ش�شتم هذه النار على بيوت �آل ّ

فوا �أ�سفاه عليكم .اتّخذمت �أعداءكم �أولياء لكم واتّخذمت �أولياءكم �أعداء
لكم ،من غري �أن يتغيرّ موقعهم منكم من العداوة �إىل الوالية ومن الظلم
�إىل العدل ومن الإ�ساءة �إىل االح�سان ،ومن غري �أن تتوقّعوا منهم هذا
االنقالب.
وهما،
�إنّ هذا اخلطاب
ّ
التوعوي احلزين يع�رص قلب الإمام (ع) حز ًنا ًّ
وي�ؤ�سفه ملا �آل له �أمر امل�سلمني من �سوء التقدير والتدبري.
�س .الربّانيّة
هذه اخل�صلة من �أبرز خ�صال نه�ضة احل�سني (ع) ،بدون ا�ستثناء ،والعنوان
ون َك ِث ٌير َف َما َو َه ُنو ْا
}و َك َأيِّن ِّمن ن َّ ِب ٍّي َقا َت َل َم َع ُه ِربِّ ُّي َ
يف الأ�صل م�أخوذ من القر�آن الكرمي َ
مِ َلا َأ َص َاب ُه ْم ِفي َس ِبي ِل اللّ ِه َو َما َض ُع ُفو ْا َو َما ْاس َت َكا ُنو ْا َواللّ ُه ُي ِح ُّب ا َّلصابِ ِر َين{(.((1

ين
الرب �سبحانه وتعاىل ،والر ّبا ّ
انيون ،ن�سب ًة �إىل ّ
والر ِّب ّيون :مبعنى الر ّب ّ
ِّ
املوحد واملخل�ص له ،وال�صادق يف توحيده و�إخال�صه هلل
وهو العامل بر ّبه ّ
تعاىل.
الربّانيّة بني التوحيد والإخال�ص

انية بداية ونهاية .بدايته التوحيد ،ونهايته الإخال�ص .ومعنى
وللر ّب ّ
التوحيد الإميان ب�أنّ اهلل تعاىل هو وحده اخلالق ،والرازق ،واملهيمن،
(� ((1سورة �آل عمران ،الآية .146
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كل �شيء ّ
وامل�رشع ،و�أنّ ّ
وقوة
واحلاكم ،واملالك ،والد ّيان،
ّ
وكل حول ّ
واحلاكمية وامللك وال�سلطان
منه تعاىل ،وال �رشيك له يف اخللق والرزق
ّ
والقوة والدين والت�رشيعّ .
وكل �شيء له ومنه.
واحلول
ّ
}ل ّل ِه الأْ َ ْم ُر ِمن َق ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد{(.((1
} ُق ْل إِ َّن ا َأل ْم َر ُك َّل ُه ل ّل ِه{(.((2
}وللّ ِه ُم ْل ُك ا َّلس َم َاو ِات َوا َأل ْر ِض{(.((2
} ُق ْل ُك ًّل ِّم ْن ِع ِند اللّ ِه{(.((2
}وللّ ِه َما ِفي ا َّلس َم َاو ِات َو َما ِفي ا َأل ْر ِض{(.((2
وهذا هو �أرفع درجات الوعي واملعرفة.
وغاية هذه امل�سرية ونهايتها الإخال�ص ،وهو �أن يجعل العبد ّ
كل
دينه وعبادته وطاعته وحركته ومنطقه وموقفه هلل تعاىل ،ال �رشيك له يف
ذلكُ }.ق ْل إِ َّن َص َالتِي َو ُن ُس ِكي َو َم ْح َي َاي َو مَ َماتِي للّ ِه َر ِّب ال ْ َع مَالِ َني َال َش ِر َيك لَ ُه{( .((2وهذا
هو �أرفع درجات العمل ،وتكامل الإن�سان بني الوعي والعمل ال�صالح.

كما �أنّ التوحيد �أعلى درجات الوعي والإخال�ص يف درجات العمل.
حب اهلل،
وبني هذا وذاك مراتب ومراحل من ال�سلوك �إىل اهلل من ّ
والثقة به تعاىل ،والدعاء والإنابة والدعوة �إليه ،واال�ستغاثة واال�ستعانة به
�سبحانه.
وحركة الإمام احل�سني (ع) من املدينة �إىل كربالء ،ومن مقابلة الوليد
(� ((1سورة الروم ،الآية .4
(� ((2سورة �آل عمران ،الآية .154
(� ((2سورة �آل عمران ،الآية .189
(� ((2سورة الن�ساء ،الآية .78
(� ((2سورة الن�ساء ،الآيتان  131و.132
(� ((2سورة الأنعام ،الآيتان  162و.163
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بن عتبة ومروان بن احلكم �إىل م�رصعه يف كربالء ،ك ّلها يدور حول حمور
التوحيد والإخال�ص .فهو يف هذه احلركة ي�سعى النتزاع الطاعة والوالية
واحلاكمية والطاعة �إىل
واحلاكمية من الطغاة والظاملني ،و�إرجاع الوالية
ّ
ّ
اهلل تعاىل.
يقول (ع) يف خطابه ملن تبقّى من ال�صحابة و�أبناء ال�صحابة والتابعني،
وهو يعلن �أنّ خروجه لي�س مناف�س ًة يف مال وال �سلطان ،ليعيد الدين
ّ
وجل.
والطاعة والوالية هلل ع ّز
التما�سا لف�ضول
تناف�سا يف �سلطان ،وال
هم �إ ّنك تعلم �أ ّنه مل يكن ما كان م ّنا
ً
ً
ال ّل ّ

احلطام ،ولكن لرنى املعامل من دينك ،ونظهر الإ�صالح يف بالدك ،وي�أمن املظلوم
من عبادك ويعمل بفرائ�ضك و�سننك و�أحكامك.

ن�ص جامع يجمع امل�سرية ك ّلها من البداية �إىل النهاية .البداية هي
وهو ّ
«لرنى املعامل من دينك ...ويعمل بفرائ�ضك و�سننك و�أحكامك» ،وهو
واحلاكمية والدين واحلكم هلل تعاىل .وعن النهاية
يعني توحيد الطاعة
ّ
يقول (ع) يف نف�س اخلطاب �إنّ حركته وم�سريته وعمله مل يكن لغاية من
الغايات التي يطلبها النا�س يف حياتهم من حطام الدنيا ،و� مّإنا كان عمله
لتحكيم دين اهلل و�رشيعته يف حياة النا�س.
وعن هذه الغاية ال�رشيفة الرفيعة يقول (ع) يف خطابه لأخيه من �أبيه
مف�سدا ،وال ظاملًا،
بطرا ،وال
حممد بن
ً
احلنفية« :و�إنيّ مل �أخرج � ً
ّ
ّ
أ�رشا ،وال ً
جدي».
و� مّإنا خرجت لطلب الإ�صالح يف � ّأمة ّ
وبني هذه البداية وتلك الغاية جند م�شاهد من الت�سليم هلل ،والر�ضا
ب�أمره ،والثقة به ،ورجاء رحمته ،وطلب لقائه ،وال�صرب على الأذى يف
جنبه ،واللجوء �إليه ،واحت�ساب الأجر واجلزاء عنده ،واال�ستهانة مبا
ينزل من امل�صائب ما دامت بعينه ،واال�ستب�شار بلقاء اهلل ومر�ضاته ،ولقاء
انية يف
ر�سوله (�ص) وما يبهر العيون ،وي�ستهوي الأفئدة من امل�شاهد الر ّب ّ
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يوم عا�شوراء.
فا�ستمع ملا نلقيه عليك من كلمات الإمام (ع) وخطابه يف م�سريه من
املدينة �إىل كربالء ،ومن مرقد ر�سول اهلل (�ص) عندما و ّدعه احل�سني (ع)
يف املدينة �إىل م�رصعه يف كربالء .وهي م�سرية مباركة مبا اكتنفته من نور
ورحمة لهذه ال ّأمة.
م�شهد الت�سليم والر�ضا ب�أمر اهلل وال�صرب على الأذى يف جنبه تعاىل

خطب الإمام (ع) يف النا�س ملّا عزم على اخلروج �إىل العراق ،وقال فيما
قال:
خُ ّط املوت على ولد �آدم ّ
خمط القالدة على جيد الفتاة ،وما �أولهني �إىل �أ�ساليف،
ا�شتياق يعقوب �إىل يو�سف ،وخيرّ يل م�رصع �أنا القيه ،ك�أن ب�أو�صايل ّ
تقطعها

ع�سالن الفلوات بني النواوي�س وكربالء ،ال حمي�ص عن يوم ّ
خط بالقلم ،ر�ضى اهلل
ر�ضانا �أهل البيت ،ن�صرب على بالئه ويوفّينا �أجور ال�صابرين.

ال�سيد يف اللهوف وال�شيخ الت�سرتي يف
الن�ص الذي يرويه
وهذا
ّ
ّ
اخل�صائ�ص احل�سينيّة يجمع هذه العناوين الثالثة .فهو ت�سليم لأمر اهلل من غري
معاناة وال تر ّدد «ال حمي�ص عن يوم ّ
خط بالقلم» وهذا هو العنوان ال ّأول.
وت�شوق �إىل لقائه ولقاء الأحباب «ر�ضا اهلل ر�ضانا �أهل
ور�ضى ب�أمر اهلل
ّ
البيت»« ،وما �أولهني �إىل �أ�ساليف ا�شتياق يعقوب �إىل يو�سف» ،وهذا هو
العنوان الثاين والثالث.
م�شهد الثقة والرجاء باهلل
يقول (ع) عن م�سريه �إىل كربالء ،كما يف رواية الطربي يف التاريخ�« :أنا
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خريا ما �أراد اهلل بنا ،قتلنا �أم ظفرنا»(.((2
واهلل ال �أرجوا �أن يكون ً

ويقول (ع) يف دعائه الذي يرويه �أرباب ال�سري عنه ،ومنهم الطربي يف
التاريخ وابن الأثري ،وابن ع�ساكر واملفيد:
�شدة ،و�أنت يل يف ّ
كل كرب ،ورجائي يف ّ
ال ّلهم �أنت ثقتي يف ّ
كل �أمر نزل
كل ّ

وعدة ،كم من هم ي�ضعف فيه الف�ؤادّ ،
وتقل فيه احليلة �أنزلته بك ،و�شكوته
بي ثقة ّ
وفرجته ،ف�أنت و ّ
يل ّ
كل نعمة ومنتهى
�إليك ،رغبة م ّني �إليك ّ
عمن �سواك ،فك�شفته ّ
ّ
كل رغبة(.((2

وال�رضاء.
احلقيقية هي التي يرفعها الإن�سان �إىل اهلل عند الب�أ�ساء
والثقة
ّ
ّ
م�شهد ابتغاء لقاء اهلل
يقول (ع) يف جواب من يدعوه �إىل لقاء ابن زياد�« :أنا واهلل ال �أجيبهم
أي�ضا يدعو النا�س
خم�ضب بدمي» .وكان � ً
�إىل �شيء ح ّتى �ألقى اهلل و�أنا ّ
�إىل توطني �أنف�سهم يف هذه امل�سرية للقاء اهلل تعاىل« :فمن كان فينا اً
باذل
مهجتهّ ،
م�صبحا
موط ًنا على لقاء اهلل نف�سه ،فلريحل معنا ،ف�إن راحل
ً
غدا� ،إن �شاء اهلل».
ً
وقال له حنظلة  -ر�ضوان اهلل عليه  -وهو ي�ست�أذن يف القتال�« :أفال
«رح �إىل خري من الدنيا
نروح �إىل ر ّبنا ونلحق ب�أخواننا ؟» ،فقال له (ع)ُ :
وما فيها»(.((2
حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،اجلزء  ،6ال�صفحة .230
(ّ ((2
( ((2امل�صدر نف�سه ،اجلزء  ،7ال�صفحة 327؛ ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،اجلزء  ،3ال�صفحة 287؛
ابن ع�ساكر ،تاريخ مدينة دم�شق« ،ق�سم الإمام احل�سني عليه ال�سالم» ،ال�صفحة 211؛ ال�شيخ املفيد،
الإر�شاد ،ال�صفحة .233
( ((2تاريخ الطربي ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،7ال�صفحة 352؛ الكامل يف التاريخ ،م�صدر �سابق ،اجلزء ،3
ال�صفحة 292
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م�شاهد ال�صرب على الأذى يف جنب اهلل
يقول (ع) يف خطابه يف ّ
مكة« :ال حمي�ص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،ن�صرب على
بالئه ،ويوفّينا �أجور ال�صابرين».
م�شاهد احت�ساب الأجر واجلزاء عند اهلل

ملّا ا�ست�شهد حبيب بن مظاهر  -ر�ضوان اهلل عليه  -قال« :عند اهلل
احت�سب نف�سي وحماة �أ�صحابي»(.((2
م�شاهد اال�ستهانة بامل�صائب

قال (ع) ملّا رمى اخلبيث حرملة بن كامل الأ�سدي ر�ضيعه عبد اهلل على
يده ،فذبحه بال�سهم من الوريد �إىل الوريد ،كما يقول �أرباب ال�سري« :رفع
هون ما نزل بي �أ ّنه بعني اهلل»(.((2
احل�سني (ع) ر�أ�سه �إىل ال�سماء وقالّ :
م�شهد اال�ستب�شار بلقاء اهلل تعاىل ولقاء ر�سوله والأحبّة من �أوليائه
قال (ع) لأ�صحابه بعد �أن �ص ّلى بهم الظهرين ب�إكرام:

هذه اجل ّنة قد فتحت �أبوابها ،واتّ�صلت �أنهارها ،و�أينعت ثمارها ،وهذا ر�سول اهلل
�ص ّلى اهلل عليه و�آله وال�شهداء الذين قتلوا يف �سبيل اهلل يتبا�رشون بكم ،فحاموا عن
ُبوا عن حرم ر�سول اهلل(.((3
دين اهلل ودين نبيه وذ ّ

وقال لهم:

( ((2تاريخ الطربي ،م�صدر �سابق ،اجلزء  ،7ال�صفحة .349
( ((2امل�صدر نف�سه ،اجلزء  ،7ال�صفحة .360
املقرم ،مقتل الإمام احل�سني عليه ال�سالم ،ال�صفحة .297
( ((3عبد الر ّزاق ّ
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�صربا يابن
�إنّ اهلل قد �أذن يف قتلكم وقتالكم هذا اليوم ،فعليكم بال�صرب والقتلً ،
وال�رضاء �إىل اجلنان الوا�سعة والنعم
الكرام فما املوت � اّإل قنطرة ،تعرب بكم عن الب�ؤ�س
ّ
الدائمة .ف� ّ
أيكم يكره �أن ينتقل من �سجن �إىل ق�رص ،وما هو لأعدائكم � اّإل كمن ينتقل

من ق�رص �إىل �سجن وعذاب(.((3

وت�رضعه �إىل اهلل يف �آخر �ساعة
و�أروع هذه امل�شاهد م�شهد دعائه (ع)
ّ
وال�سيد ابن طاوو�س يف
املتهجد
حياته .روى ال�شيخ الطو�سي يف م�صباح
ّ
ّ
الإقبال �أنّ احل�سني (ع) يف �آخر حلظات حياته فتح عينيه �إىل ال�سماء وناجى
اهلل بهذه املناجاة:
ال ّلهم متعا َ
غني عن اخلالئق ،عري�ض
يل املكان ،عظيم اجلربوت� ،شديد املحالّ ،

الكربياء ،قادر على ما ت�شاء ،قريب الرحمة� ،صادق الوعد� ،سابغ النعمة ،ح�سن
البالء ،قريب �إذا دعيت ،حميط مبا خلقت ،قابل التوبة ملن تاب �إليك ،قادر على ما
حمتاجا ،و�أرغب �إليك
�أردت ،تدرك ما طلبت� ،شكور ،ذكور �إذا ذكرت� ،أدعوك
ً
ّ
كافيا.
فقريا و�أفزع خائفًا ،و�أبكي مكرو ًبا ،و�أ�ستعني بك �ضعيفًا و�أتوكل عليك ً

غرونا وخدعونا ،وخذلونا ،وغدروا بنا،
ال ّلهم احكم بيننا وبني قومنا ،ف�إ ّنهم ّ
حممد �ص ّلى اهلل عليه و�آله الذي ا�صطفيته
نبيك وولد حبيبك ّ
وقتلونا ،ونحن عرتة ّ
وخمرجا يا �أرحم الراحمني.
فرجا
ً
بالر�سالة وائمنته الوحي ،فاجعل لنا من �أمرنا ً
رب �سواك ،وال
رب ال �إله �سواك ،ياغياث امل�ستغيثني ،مايل ّ
�صربا على ق�ضائك ،يا ّ
ً
دائما ال نفاد له،
معبود غريكً ،
�صربا على حكمك ،يا غياث من ال غياث له ،يا ً

قائما على ّ
كل نف�س مبا ك�سبت �أحكم بيني وبينهم و�أنت خري
يا حميي املوتى ،يا ً

احلاكمني.

�إنّ عا�شوراء وكربالء حافلتان بثقافة الثورة واخلروج على الظامل ،وال
مو�ضع لظامل وطاغية يف جمتمع يحمل ثقافة عا�شوراء .و�إنّ هذه الثقافة
ل قلوب امل�ست�ضعفني
حتدثنا عن طرف منها يف هذا املقال مت أ
الوا�سعة التي ّ
( ((3عبد اهلل البحراين ،العوامل ،ال�صفحة .372
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ّ
وغ�ضبا على الظاملني ،وجر�أ ًة عليهم،
وتوكلاً عليه تعاىل،
ثق ًة باهلل،
ً
وتعر�ض عرو�شهم له ّزات قو ّية ،وت�سلبهم الأمن
وتخيف الظاملني،
ّ
وتهددهم يف عقر دورهم ،وداخل قالعهم العتيدة.
والراحة،
ّ
�رس خلود هذا اليوم يف
�إنّ هذه الثقافة التي تختزنها عا�شوراء هي ّ
و�رس هاج�س اخلوف الذي
التاريخ وان�شداد النا�س لها عرب القرونّ ،
ميلأ قلوب امل�ستكربين .ولذلك جند يف قلوب جماهري النا�س ان�شدا ًدا
وبغ�ضا لعا�شوراء.
نفورا وكراهية
ً
لعا�شوراء ،ويف قلوب الطغاة ً
 .2ثقافة الوالء والرباءة
من �أعظم ثقافات عا�شوراء وكربالء ثقافة الوالء والرباءة ،وهي ثقافة
متميزة يف هذا الدين فال جند يف غري
ال�شخ�صية ال
أ�سا�سية يف بناء
إ�سالميةّ ،
ّ
ّ
� ّ
قوتها ومتانتها و�إحكامها.
الإ�سالم ثقاف ًة مبثل ّ
وهذه الثقافة مبثوثة يف الن�صو�ص امل�أثورة من زيارات �أهل البيت (ع)

مثل الزيارة اجلامعة املعروفة ،والزيارات اجلامعة الأخرى ،وزيارات �أمري
خا�ص
املهدي (عج) وب�شكل
واخلا�صة ،وزيارة الإمام
امل�ؤمنني (ع) املطلقة
ّ
ّ
ّ
واخلا�صة وزيارة عا�شوراء.
يف زيارات الإمام احل�سني (ع) املطلقة
ّ

ونالحظ يف ثقافة الوالء والرباءة �أ ّنها ثقافة توحيديّة منحدرة عن �أ�صل
التوحيد ،وت�أتي يف امتداده الطو ّ
يل ،فال والء لغري اهلل �سبحانه يف الأ�سا�س،
ّ
وكل والء م�رشوع ي�أتي يف امتداد الوالء له �سبحانه .يقول تعاىل} :إِ مَّ َنا
ون{(.((3
ون ا َّلز َك َاة َو ُه ْم َرا ِك ُع َ
ون ا َّلص َال َة َو ُي ْؤ ُت َ
َول ِ ُّي ُك ُم اللّ ُه َو َر ُسو ُل ُه َوال َّ ِذ َين َآم ُنو ْا ال َّ ِذ َين ُي ِق ُيم َ
كما نقر�أ يف ن�صو�ص الزيارة اجلامعة املخ�صو�صة لأهل البيت (ع) (:((3
(� ((3سورة املائدة ،الآية .55
( ((3الزيارة اجلامعة املرو ّية عن الإمام الهادي (ع).
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«من واالكم فقد واىل اهلل ،ومن عاداكم فقد عادى اهلل ،ومن �أطاعكم
أحب اهلل،
أحبكم فقد � ّ
فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاكم فقد ع�صى اهلل ،ومن � ّ
ومن �أبغ�ضكم فقد �أبغ�ض اهلل».
وعن ر�سول اهلل (�ص)« :فمن �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاين فقد
عليا فقد ع�صاين»(.((3
ع�صى اهلل ومن ع�صى ًّ

ون�ضيف مالحظ ًة �أخرى� :أنّ ّ
الثقافية الداخلة يف الوالء
كل املقوالت
ّ
والرباءة من مقولة التوحيد� ،أعني �أ ّنها جمي ًعا هلل تعاىل � ّأو اًل وبالذات وال
فاحلب اً
مثل من
تكون لغري اهلل من �أنبيائه و�أوليائه (ع) � اّإل ب�إذنه تعاىل.
ّ
احلب ،ولكن ال يكون م�رشوع ًا مقب ً
وال
مقوالت الوالء ،وال والء من دون ّ
�إ ّال �إذا كان يف اللهّ وللهّ .
أحبوا اهلل ملا
روى الرتمذي يف ال�صحيح عن ر�سول اهلل (�ص)ّ �« :
بحبي»( .((3ويف الزيارة
أحبوين
ّ
أحبوا �أهل بيتي ّ
بحب اهلل ،و� ّ
يغدوكم ،و� ّ
أحب اهلل ،ومن �أبغ�ضكم فقد �أبغ�ض اهلل».
أحبكم فقد � ّ
اجلامعة« :من � ّ
ومالحظة ثالثة �أنّ للوالء وج ًها �آخر ال يفارقه ّ
قط ،وهو الرباءة ،ف�أينما
حتقّق الوالء ،حتقّقت الرباءة ب�إزائه :الرباءة من �أعداء اهلل و�أعداء ر�سوله
و�أوليائه .وكما �أنّ الوالء هلل ويف اهلل ،كذلك الرباءة من �أعداء اهلل و�أعداء
تتم ب�أمره وفيه ،وهما وجهان
لق�ضية واحدة ،والوالء
ر�سوله و�أوليائه ّ
ّ
ال�سطحي غري املقاوم.
الذي ال يقرتن بالرباءة من الوالء ال�ساذج
ّ
نقدم طائف ًة من ثقافات الوالء والرباءة
وبعد هذه املالحظات الثالثةّ ،
يف زيارات �أهل البيت وزيارة الإمام احل�سني (ع) .
املحب الطربي
و�صححه ،اجلزء  ،3ال�صفحتان  128و129؛ ورواه
( ((3رواه احلاكم يف امل�ستدرك
ّ
ّ
يف الريا�ض الن�رضة ،اجلزء  ،2ال�صفحة .167
( ((3الرتمذي� ،صحيح الرتمذي ،اجلزء  ،13ال�صفحة 261؛ ورواه احلاكم يف امل�ستدرك ،اجلزء ،3
و�صححه.
ال�صفحة ،149
ّ
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أهم ثقافات الوالء والرباءة:
من � ّ
 .1و .2الطاعة والت�سليم
ال والء من غري طاعة وت�سليم .وقد �أمر اهلل تعاىل بطاعته وطاعة ر�سوله
ول َو ُأ ْولِي ا َأل ْم ِر ِم ُنك ْم{.
و�أولياء الأمور( ،((3يقول} :و َأ ِط ُيعو ْا اللّ َه َو َأ ِط ُيعو ْا ا َّلر ُس َ
مقر
وقد ورد يف ّ
ن�ص الزيارة اجلامعة« :مطيع لكم ،عارف بحقّكمّ ،
بذمتكم».
بف�ضلكم ،حمتمل لعلمكم ،حمتجب ّ

قريبا� :إنّ الطاعة من املقوالت التوحيديّةّ ،
فكل طاعة ووالية
وقد قلنا ً
الن�ص
�رشعية
تتم ب�إذن اهلل تعاىل و�أمره ال
قريبا يف ّ
ال ّ
واقعية لها ،وقد قر�أنا ً
ّ
ّ
ال�سابق للزيارة اجلامعة« :من �أطاعكم فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاكم فقد
ع�صى اهلل» .والت�سليم �أعمق من الطاعة وقد ورد عن الت�سليم يف الزيارة
اجلامعةُ « :م َ�س ّلم فيه معكم ،وقلبي لكم م�سلم ور�أيي لكم تبع».
التبعية يف ال�سلم واحلرب
.3
ّ

بعدوكم
جاء يف الزيارة اجلامعة�« :أنيّ م�ؤمن بكم ومبا �آمنتم به ،كافر
ّ
ومبا كفرمت به ،م�ستب�رص ب�ش�أنكم وب�ضاللة من خالفكم ،موالٍ لكم
ولأوليائكم ،مبغ�ض لأعدائكم �سلم ملن �ساملكم وحرب ملن حاربكم».
وجاء يف زيارة عا�شوراء�« :إنيّ �سلم ملن �ساملكم وحرب ملن حاربكم �إىل
يوم القيامة» .كذا يف الزيارة اجلامعة« :من اعت�صم بهم فقد اعت�صم باهلل،
ومن تخ ّلى عنهم ،فقد تخ ّلى عن اهلل ،و�أ�شهد اهلل �أن حرب ملن حاربكم
و�سلم ملن �ساملكم».
( ((3ي�ستقيل العقل بطاعة اهلل ،وعليه ،فالأوامر الواردة يف كتاب اهلل بطاعة اهلل �إر�شاد اىل حكم العقل
بطاعة اهلل.
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لعلي وفاطمة واحل�سن
وقد روى الثقاة عن ر�سول اهلل (�ص) �أ ّنه قال ّ
واحل�سني (ع)�« :أنا حرب ملن حاربتم و�سلم ملن �ساملتم»( .((3وروى ابن
ماجه يف ال�سنن �أنّ ر�سول اهلل (�ص) قال لهم�« :أنا �سلم ملن �ساملتم وحرب ملن
حاربتم»( .((3وطرق هذه الروايات كثرية ل�سنا ب�صدد ا�ستعرا�ضها.
 .4الإحقاق والإبطال
الثقافية ،وحملة
ؤوليات الوالء؛ الإحقاق والإبطال يف امل�ساحة
من � ّ
ّ
أهم م�س� ّ
الوالء م�س�ؤولون عن الدفاع عن حرمي ثقافة �أهل البيت (ع) ،و�إحقاق ما
يحقّقون ويقولون ،و�إبطال ما يبطلون .جاء يف الزيارة اجلامعة« :حمقّق ملا
حقّقتم ،مبطل ملا �أبطلتم ،مطيع لكم ،عارف بحقّكم».
 .5الن�رصة

جاء يف زيارة ر�سول اهلل (�ص) يوم اجلمعة« :قلبي لكم ُم َ�س ّلم ون�رصتي
العبا�س
لكم ّ
معدة ،ح ّتى يحكم اهلل بدينه» .وجاء يف زيارة �أبي الف�ضل ّ
معدة ،ح ّتى يحكم اهلل وهو
(ع)« :وقلبي ُم َ�س ّلم لكم وتابع ون�رصتي لكم ّ
معدة ح ّتى يحيي
خري احلاكمني» .ويف الزيارة اجلامعة« :ون�رصتي لكم ّ
اهلل تعاىل دينه بكم».
 .6الث�أر
أ�سا�سي يف ن�سيج الوالء ملن ح�رض
و�إذا وجب الن�رص يف الوالء كعن�رص �
ّ
حممد» ،اجلزء ،2
(� ((3صحيح الرتمذي ،م�صدر �سابق« ،كتاب املناقب» ،الباب « 16ف�ضل فاطمة بنت ّ
ال�صفحة .319
املقدمة ،الباب  ،11ال�صفحة 145؛ ورواه
حممد بن يزيد بن ماجه� ،سنن ابن ماجهّ ،
(� ((3أبو عبد اهلل ّ
احلاكم يف امل�ستدرك ،اجلزء « ،13كتاب معرفة ال�صحابة» ،ال�صفحة .149
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بد من �إدخال عن�رص الث�أر يف ن�سيج الوالء ملن مل يح�رض
�ساحة ال�رصاع ،فال ّ
املعركة ،ولي�س الث�أر مبعنى الفتك ب�أبناء القتلة وذراريهم ،و� مّإنا الث�أر مبعنى
ق�ضية ال�شهداء و�إحقاقها ،وتثبيتها وت�أ�صيلها ،و�إبطال
موا�صلة الدفاع عن ّ
اجلهة الأخرى ومكافحتها و�إلغائها.
ورد يف زيارة عا�شوراء« :ف�أ�س�أل الذي �أكرم مقامك و�أكرمني بك
حممد �ص ّلى اهلل عليه
�أن يرزقني طلب ثارك مع �إمام من�صور من �أهل بيت ّ
أي�ضا يف نف�س الزيارة« :و�أ�س�أله �أن يب ّلغني املقام املحمود
و�آله» .وورد � ً
باحلق
هدى ظاهر ناطق
لكم عند اهلل ،و�أن يرزقني طلب ث�أركم مع �إمام ً
ّ
منكم».
احلب والعداء
.7
ّ

احلب
يحب االتّباع يف ال�سلم واحلرب ،كذلك يجب �إتباعهم يف ّ
فكما ّ
حب �أولياء اهلل وبغ�ض �أعدائه و�أعدائهم.
والعداء ،ويجب علينا ّ
جاء يف الزيارة اجلامعة« :موال لأوليائكم ومبغ�ض لأعدائكم ومعادٍ
ال�سيدة فاطمة الزهراء (ع)�« :أُ�شهد اهلل ور�سله ومالئكته
لهم» .ويف زيارة ّ
�أن ٍ
متربئ ّممن
عمن ر�ضيت عنه ،و�ساخط على من �سخطت عليهّ ،
را�ض ّ
حمب
ترب�أت منه ،موالٍ ملن واليت ،معادٍ ملن عاديت،
ٌ
مبغ�ض ملن �أبغ�ضتّ ،
ّ
�شهيدا».
ملن �أحببت ،وكفى باهلل
ً
 .8الر�ضا وال�سخط
التبعية يف الر�ضا
احلب والبغ�ض كذلك يجب
التبعية يف
كما يجب
ّ
ّ
ّ
وال�سخط يف دائرة الوالء .وقد قر�أنا قبل قليل هذا املعنى يف زيارة فاطمة
بنت ر�سول اهلل (�ص) ،ونقر�أ يف زيارة ر�سول اهلل (�ص)« :و�أ�شهد يا ر�سول
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أئمة من �أهل بيتك ،موقن بجميع ما �أتيت به،
اهلل �أنيّ م�ؤمن بك وبال ّ
را�ض ،م�ؤمن».
ٍ
وجاء يف زيارة فاطمة ابنة مو�سى بن جعفر (ع)« :والت�سليم �إىل اهلل،
حممد �ص ّلى اهلل
را�ضيا به غري منكر وال م�ستكرب ،وعلى يقني ّمما �أتى به ّ
ً
يا�سيدي».
وجهك
بذلك
نطلب
،
را�ض
وبه
آله
�
و
عليه
ٍ
ّ
والتبعية
املعية
ّ
ّ .9

وال�رضاء ،ويف
ال�رساء
والتبعية يف ال�سلم واحلرب ،ويف
املعية
ّ
ّ
ّ
ويق�صد ّ
احلب والبغ�ض ،ويف
الثقافة واملواقف ،ويف الإحقاق والإبطال ،ويف
ّ
الدنيا والآخرة.
جاء يف زيارة ر�سول اهلل (�ص) كما يف امل�صباح« :فمعكم معكم ال مع
خماطبا له
عدوكم» .وجاء يف زيارة �سفري احل�سني (ع) م�سلم بن عقيل
ّ
ً
عدوكم� ،صلوات اهلل
ولأهل البيت و�أن�صارهم« :فمعكم معكم ،ال مع ّ
عليكم وعلى �أرواحكم» .وجاء يف زيارة احل�سني (ع)�« :أ�س�أل اهلل بال�ش�أن
ّ
حممد،
الذي لك عنده
حممد و�آل ّ
وباملحل الذي لك لديه �أن ي�ص ّلي على ّ
و�أن يجعلني معكم يف الدنيا والآخرة»« ،وقلبي لقلبكم �سلم ،و�أمري
معدة ،ح ّتى ي�أذن اهلل لكم ،فمعكم معكم ،ال
لأمركم تبع ،ون�رصتي لكم ّ
عدوكم �صلوات اهلل عليكم وعلى �أرواحكم و�أج�سادكم و�شاهدكم
مع ّ
العبا�س (ع)« :فمعكم معكم
وغائبكم» ,كما جاء يف زيارة �أبي الف�ضل ّ
عدوكم».
ال مع ّ
 .10املرياث واالنتظار

ي�ستوعب الوالء ّ
كل الزمان من املا�ضي ،عرب احلا�رض� ،إىل امل�ستقبل .فنحن
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نرث من �أولياء اهلل مواريث العلم ،واملعرفة ،واملوقف ،والر�أي ،والقرار،
والقيم ،والأخالق ،وهم يرثون بع�ضهم من بع�ض.
نقر�أ يف زيارة الإمام احل�سني (ع)« :ال�سالم عليكم يا وارث �آدم �صفوة
نبي اهلل .ال�سالم عليك يا وارث مو�سى
اهلل .ال�سالم عليك يا وارث نوح ّ
كليم اهلل .ال�سالم عليك يا وارث عي�سى روح اهلل .ال�سالم عليك يا وارث
حممد حبيب اهلل» .ونحن نرث احل�سني (ع) ،وارث الأنبياء جميع ًا ،وهذا
ّ
ومعيتنا خللفاء ر�سول اهلل
واملعية .ف�إذا �أعل ّنا اتّباعنا
املرياث مبعنى االتّباع
ّ
ّ
ومعيتنا له (�ص) وملن ي�سبقه من الأنبياء.
(�ص) ،فقد �أعل ّنا اتّباعنا ّ

ومتتد هذه العالقة �إىل امل�ستقبل ،فنحن ننتظر يف امل�ستقبل َو ْعد اهلل
ّ
حممد �صلوات
تعاىل باملرياث الكبري على يد الإمام املنقذ
ّ
املهدي من �آل ّ
اهلل عليه وعليهم ،فقد وعدنا اهلل تعاىل يف الزبور والتوراة والقر�آن بهذا
حممد ،يقول
املرياث العظيم على يد الإمام
ّ
املهدي (عج) من �آل ّ
}ولَ َق ْد َك َت ْب َنا ِفي ا َّلز ُبو ِر ِمن َب ْع ِد ا ِّلذ ْك ِر َأ َّن ال َْر َض يَ ِر ُث َها ِع َبا ِد َي ا َّلص حِالُون{(.((3
تعاىلَ :
تعب عن عمق االنتظار يف
ونقر أ� يف دعاء الندبة ،الندبة احلزينة التي رّ
املعد لقطع دابر الظلمة؟ �أين املنتظر لإقامة الأمت والعوج؟
نفو�سنا�« :أين ّ
املدخر لتجديد الفرائ�ض
�أين املرجتى لإزالة اجلور والعدوان؟ �أين ّ
وال�سنن؟».
تعمق ارتباط الإن�سان باهلل تعاىل،
وبعد ،ف�إنّ ثقافة الوالء والرباءة ّ
وتعمق ثقافتنا بر�سول اهلل (�ص) و�أو�صيائه
ب�أنبياءئه ور�سله و�أو�صيائهم،
ّ
يتم يف نفو�س امل�ؤمنني تعميق الوالء يف هذه
وخلفائه من بعده ،وبقدر ما ّ
يتعمق يف املقابل النفور والكراهية والعداء للظاملني واجلبابرة
الزياراتّ ،
والطغاة ،والرباءة منهم ومقاطعتهم والت�شهري بهم ،والت�سقيط بهم،
والتمرد عليهم.
ّ
(� ((3سورة الأنبياء ،الآية .105
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ال�رس يف اخلطر والتهديد الذي ي�شعر به الطغاة واجلبابرة
وهو بع�ض ّ
مر التاريخ من �إقبال النا�س على زيارة احل�سني (ع) واحتفائهم مبرقده
على ّ
ال�رشيف واجتماعهم عنده ،وجمال�س النياحة والعزاء التي يقيمونها يف
عا�شوراء وعلى امتداد ال�سنة.
�إنّ ا�ست�شعار الطغاة واجلبابرة اخلطر والتهديد ل�سلطانهم ،من ناحية
الزيارات
احل�سينية احلا�شدة ،ومن ناحية جمال�س العزاء والنياحة ،مل ي� ِأت
ّ
الق�ضية
من فراغ ،بل يجدون يف القيم التي تختزنها
احل�سينية ومفاهيم
ّ
ّ
�سيا�سي ًة
الوالء والرباءة التي حتملها ن�صو�ص الزيارات توعي ًة وا�سع ًة
ّ
وحركي ًة للجمهور امل�ست�ضعف امل�ضطهد املغلوب على �أمره.
ّ

�إنّ هذا اجلمهور يجد يف هذه القيم واملفاهيم الوعي املطلوب الذي
من �ش�أنه �أن ّ
ميكنه من اتّخاذ املوقف والقرار ،واخلروج من دائرة نفوذ
ّ
للحكام الظاملني و�إزالة جدار
ال�سيا�سي
اال�ستكبار والقهر واال�ستبداد
ّ
الرعب الذي يحجز اجلمهور عن املطالبة بحقوقه وعن حقّه يف تقرير
م�صريه .وهذا هو بالذات ما يخافه ال�سالطني وامللوك والر�ؤ�ساء والأمراء
احل�سينية وجمال�س العزاء والنياحة التي تقام يف �أطراف العامل
من الزيارات
ّ
�سيد ال�شهداء (ع).
ال
إ�سالمي� ،إحيا ًء لذكرى ّ
ّ
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 -2عـــــــا�شوراء وخطـــــاب املقــــاومـــــة ال
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 -10الإمــــام ونهج االقتـــدار
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 -27الفكر
ّ

جمموعة من الباحثني
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