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 عاشوراء في استنهاض األمة دور

 الشيخ نعيم قاسم

نعيم قاسم، عاشوراء، استنهاض األمة، اإلحياء العاشورائي، األمر باملعروف، الكلمات المفتاحية: 
 النهي عن املنكر، إحياء الدين، مواجهة االستكبار.

 

من أن طريقة تقدمينا اهلدف من كربالء واضح، وال أعتقد أننا حباجة للبحث عنه طوياًل على الرغم 
لعاشوراء يف كثري من اجملاالت كاد أن يضيع اهلدف، وإذا أردنا أن نتعرف عليه علينا أن نسأل اإلمام 

ليقول لنا بنفسه ما هو اهلدف من انطالقه من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة مث  عليه السالم احلسني
باجتاه كربالء. بدل أن حناول استقراء هذه احلركة بعناوين مل يقلها، أو بتفسري املعاين أللفاظ واضحة 

ع إىل الكالم لكنها حتمل دالالت خمتلفة، فنختار منها الداللة غري الدقيقة، هنا يصبح األفضل أن نستم
يف املدينة املنورة، عندما كتب وصيته إىل أخيه حممد ابن  عليه السالم األول الذي أطلقه اإلمام احلسني

بأن مل يكتفي  عليه السالم احلنفية، وهنا ميكننا أن نفهم هذه اخلصوصية اليت قام هبا اإلمام احلسني
األنصار واألحبة، وإمنا أراد أن يكون األمر بالقول أو باخلطبة، أو بتعبريه عن املوقف أمام حشد من 

 مكتوبًا بتعبري الوصية لتصبح خالدة يف التاريخ، فتبني لألجيال اهلدف املركزي من حركة اإلمام احلسني
 .عليه السالم

"وإين مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال ظاملًا وال مفسداً، وإمنا خرجت لطلب  :ما قاله يف وصيته
أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري  صلى اهلل عليه وآله رسول اهلل اإلصالح يف أمة جدي

بسرية جدي، وأيب علي ابن أيب طالب)عم(، فمن قبلين بقبول حسن فاهلل أوىل باحلق، ومن ردَّ علي هذا 
 أصرب حىت يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني".
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 أن الوصية متحورت حول أمور ثالثة:إذا دققنا يف هذه الكلمات جند 

صلى  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثالثاً: اإلقتداء بسرية النيب حممد :أواًل: اإلصالح، ثانياً 
. فهو يقول لنا: أريد أن أحيي هذا الدين يف عليه السالم وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب اهلل عليه وآله

 ألن مقولة اإلسالم من عند اهلل تعاىل ال حتتمل خطاًا وال سهواً وال إصالح ما فسد يف تطبيق املسلمني
نسيانًا وال التباساً، وإمنا يأيت االحنراف من السلوك الذي يتبعه املسلمون، أما وقد حصل االحنراف يف 

ته اليت جماالت خمتلفة، فال بدَّ من حركة إصالحية تعيد اإلسالم إىل مكانته وتعيد الفهم اإلسالم إىل أصال
 .صلى اهلل عليه وآله أتى هبا رسول اهلل

خرج لإلصالح، وخرج من أجل األمر باملعروف والنهي عن  عليه السالم فإذًا اإلمام احلسني
املنكر، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثن ال بدَّ أن يُدفع، ألنه ال ميكن أن يتلقى اآلخرون سلوك 

نكر بقبول حسن من ردود فعل، ومن دون استنكار، ومن دون مواجهة، األمر باملعروف والنهي عن امل
 .عليه السالم مع ذلك هذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبستلزماته ومتطلباته، هدٌف لإلمام احلسني

عليه  وأمري املؤمنني علي صلى اهلل عليه وآله واألمر الثالث السرية: ملاذا ركز على سرية النيب
كادت أن جتعل سريًا أخرى يف جمال النقاش أهنا متثل   ألن االلتباسات حصلت يف التطبيق؟ السالم

أن يعيدنا ويعيد األمة  عليه السالم األصالة ومتثل الدرب الذي جيب أن نسري عليه، فأراد اإلمام احلسني
 إىل اجلذور، ولذلك حتدث عن االقتداء وحتدث عن السرية.

سرية احلسينية جلمهورنا وألبنائنا وأجيالنا، علينا أن نقدمها واضحة نقدم ال أنمن هنا إذا أردنا 
بأهدافها من اللحظة األوىل، حىت تنطوي داخل هذه األهداف كل التفاصيل األخرى وتكون تابعة هلا، 
ال أن تكون هذه األهداف مهمشة أمام التفاصيل اليت كانت نتائج ومل تكن أصواًل يف حركة اإلمام 

 .السالمعليه  احلسني
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هذا ما يشكل النهضة لألمة، ألن األمة إمنا تنتعش بعودهتا إىل إسالمها، وإمنا تقوى حبملها 
ما الذي يريده اهلل تعاىل منها، وعندما نتحدث عن انتظارنا لإلمام لدينها، وإمنا تكون أصيلة إذا عرفت 

عض الروايات: يأيت بديٍن جديد، املهدي)عج( إمنا ننقل الرواية اليت تقول بأنه يأيت بأمر جديد، ويف ب
ولكن يف الواقع أنه جزٌء من سلسلة األئمة)عم( فكيف يأيت بأمٍر جديد وهو خالصة وهناية السلسلة 

فيأيت التفسري أن ما يفعله اإلمام  .صلى اهلل عليه وآله اليت تعزز وترفع دين اإلسالم الذي أتى به حممد
اخلاطاة واالستنتاجات اليت ال متت بصلة إىل اإلسالم، املهدي)عج( هو إزاحة الغبار والتفسريات 

والفتاوى اليت ال ترتكز إالَّ على الظن واالحتمال واالحتياط، ليعطينا التفسري الصحيح لدين اإلسالم 
 .صلى اهلل عليه وآله الذي أتى به رسول اهلل

ان يف فهم األصالة حمطة ضرورية من أجل نقلنا إىل بر اإلمي عليه السالم إذًا اإلمام احلسني
وما عصف باملسلمني، كي ال تكون هذه احملطة  صلى اهلل عليه وآله اإلسالمية بعد غياب رسول اهلل 

بعيدة عن عصر التنزيل مما ميكن أن يكثف الرتاكمات إىل درجة يصعب معها أن نعود إىل األصالة، 
صر الظهور يف إعطاء اخلط املستقيم حمطة الوصل بني عصر التنزيل وع عليه السالم فكان اإلمام احلسني

 الذي يُبنين األصالة ويوضح اهلدف، وهو اإلصالح يف األمة الذي يعيدنا إىل اإلسالم احملمدي األصيل.

أن يستشهد، أو أن  عليه السالم لطاملا مسعنا من عدد من قراء العزاء، أن هدف اإلمام احلسني
أن يلقى  عليه السالم أن يطبق الرؤية، أو أن هدف اإلمام احلسني عليه السالم هدف اإلمام احلسني

فهو ال يريد  عليه السالم والسيدة الزهراء)عها( وأمري املؤمنني علي  صلى اهلل عليه وآله جده رسول اهلل 
، الشهادة نتيجة للهدف عليه السالم هذه الدنيا! وهذا ال يتناسب مع اهلدف الذي رمسه اإلمام احلسني

وصول إىل اجلنة نتيجة للهدف وليست هدفاً، تطبيق الرؤية مسار عادي طبيعي ال ست هدفاً، الولي
خطوات لتطبيق ما رآه إمنا هو إخبار من اهلل أو رسوله أو  عليه السالم يعمل وال يفتعل اإلمام احلسني
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نه أن يطبقه، وليس كمسار مطلوب م عليه السالم األئمة األطهار كعلم يضاف إىل علم اإلمام احلسني
 ألن هذا املسار هو نتيجة طبيعية لإلصالح وللعمل الذي يقوم به.

 ما هو الفرق بني السعي لإلصالح والسعي للشهادة؟

صلى اهلل عليه  السعي لإلصالح هو أننا نريد تثبيت دعائم اإلسالم الذي نزل على رسول اهلل
قة بنجاحات معينة، وليس معلومًا أن ، والسعي للشهادة يعين التفكري بأمر شخصي خاص له عالوآله

وإذا كان يفتقر إىل معطيات كثرية ال بدَّ أن تكون   هذا السعي صحيح إذا كان يفتقر إىل األصالة
 كمقدمات حىت تؤدي إليه.

ِإنَّ اهلَل اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم  ":الحظوا كيف أن اهلل تعاىل طلب مّنا أن نقتل ونُقتل
"، على قاعدة أنه ميكن أن تقتل فتنتصر، ْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اهلِل فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلونَ َوأَ 

وميكن أن تُقتل فتستشهد، إذًا ليس النصر بذاته هدفًا وليست الشهادة بذاهتا هدفاً، إمنا اهلدف هو 
سبيل قد تستشهد وقد تنتصر، ويف كال األمرين أنت يف خري ألنك يف سبيل اهلل تعاىل لتحقيق هذا ال

 سبيل اهلل تعاىل.

هذا هو الذي حيقق استنهاض يف األمة، استنهاض يف الفكر، استنهاض يف الرؤية، استنهاض يف 
املنهج، نعم الشهادة حمبوبة ومرغوبة لكن كنتيجة طبيعية للمسار كرتبية يف داخل النفس لكن ليس  

 كلمة وإعالء الدين، وإقامة األمة، يف اإلصالح هو اهلدف ،هبذا املعىن الذي حتدث عنهكهدف، 

 األمة. يستنهض الذي هو وهذا ،السالم عليه احلسني اإلمام بيَّنه الذي املركزي اهلدف هو هذا اإلسالم،

 يف تضحيةلل أرقى كنموذج السالم عليه احلسني اإلمام مثلها عملية قدوة عاشوراء مثَّلت ثانياً:
 دافعاً  أماماً  النموذج ليكون املستقبل، يف وال التاريخ، عرب مشاهبة تضحية نرى أن ميكن ال حيث اهلل، سبيل

 كل وترخص ،السالم عليه احلسني اإلمام عطاءات أمام العطاءات كل فتهون به نقتدي كي وحمركاً 
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 وعزمية بقوة تنطلق حىت للنفوس شحنٌ  هذا ويف ،السالم عليه احلسني اإلمام قدمه ما أمام الغالية األشياء

 عليه احلسني اإلمام املعصوم إليها وصل كما إليها يصل أن اإلنسان يستطيع ال تضحية إىل مستندة وقدرة،

 تؤدي أن ميكن اليت والصعوبات العقبات تواجه أن من ختشى فال هنضتها، حنو األمة حيفز ما وهذا ،السالم

 وال اإلسالم، خدمة يف مربرٌ  األمر هذا ألن غلت، مهما الكثرية التضحيات متقد أن ختشى وال املوت، إىل

 ما وأعظم أرقى قدَّم قد السالم عليه احلسني اإلمام وقائدها إمامها فهذا أحد، يقدمه مل ما قدمت أهنا تعترب

 أن صممت هناوأل النموذج رأت ألهنا هنضتها وتعيش السبيل، هذا يف األمة تتحفز وبالتايل يقدم، أن ميكن

 وواجبها. بدورها لتقوم وواجبه  بدوره قام كما به، تقتدي

 عليه احلسن اإلمام على دخل السالم عليه احلسني اإلمام أن السالم عليه الصادق اإلمام يروي

  بكى، إليه نظر فلم األيام، أحد يف السالم

 اهلل؟ عبد أبا يا يبكيك ما له: فقال

 بك. ُيصنع ملا أبكي :السالم عليه احلسني قال

 كيومك يوم ال ولكن به، فأقتل إيل يدس سمٌ  إيلَّ  يُؤتى الذي إن :السالم عليه احلسن اإلمام فقال

 ،وآله عليه اهلل صلى حممد جدك أمة من أهنم يدعون رجل، ألف ثالثون إليك خيتلف اهلل، عبد أبا يا
 ونسائك، ذراريك وسيب حرمتك، وانتهاك دمك، وسفك قتلك، على فيجتمعون اإلسالم، دين وينتحلون

 حىت شيء كل عليك ويبكي ودماً، رماداً  السماء ومتطر اللعنة، أمية بين على حتل فعندها ثقلك وانتهاب

 ."البحار يف واحليتان الفلوات، يف الوحوش

 ترى أهنا طاملا القدوة؟ عن األمة تبحث أين وبالتايل األمة، حياة يف صارخاً  يبقى النموذج هذا

 الذي وبالطفل كربالء، من حيصل الذي وبالسيب األرض، على يسفك الذي بالدم جمسداً  عملياً  تطبيقاً 

 وإمنا القدوة، حول باملوعظة ترتبط ال فاملسألة العظيمة، العطاءات وهبذه تعاىل، اهلل إىل قربة دمه من يعطي
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 تقف صورة لرسم حماولة يف تغادرمها فال والقلب العقل إىل تدخل عاطفية روحية موعظة تتجسد بالقدوة

 اإلمام دماء حيفظ أن يف األمانة حفظ يف مسؤول أنه ليعلم حلظة كل يف عليه وتلح املؤمن اإلنسان أمام

 وهذا األمة، يف االستنهاض حركة جيعل الذي هذا األمة، يف واإلصالح الرسالة حبمل السالم عليه احلسني

 وإمكاناهتا. قدرهتا حيرك الذي

 الكبري واملوقع العظيمة املكانة دونه حتول وال احلق، عن الدفاع مثن بذل يستلزم الواجب أداء ثالثاً:

 هو ،وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت ابن املعصوم، هو اإلمام؟ هو من ،السالم عليه احلسني لإلمام

 عن حي   منوذج إعطاء يف أوالً  املقتول هو وكان املتصدي، هو كان ذلك مع املسلمني، ويل هو اإلمام،

 املواجهة. عملية ويف األمامي الصف يف القيادة وجود

 الثانية: والفكرة مثن. من كلف مهما والواجب احلق تقدمي  األوىل: فكرتان: الناس عن تعتلم هنا

 بني املركزي النقاش هو وهذا وقناعات، ومبادئ أفكار عن ختلي من استلزم مهما الدنيوية احلياة عن البحث

 وبعد املصلحة يقولون: املاديون التفاصيل. عن نبحث ذلك وبعد احلق يقولون املؤمنون واملاديني. املؤمنني

 التفاصيل. عن نبحث ذلك

 بنصرته، يفكر باحلق آمن من جذرياً، خمتلفتني نتيجتني إىل ويؤديان متاماً، متباينان منهجان هذان

 وإذا يعاين، املعاناة استلزمت وإذا يصرب، الصرب استلزمت وإذا يضحي، تضحية النصرة استلزمت فإذا

 ألن التفكري، يف مكانة للمصلحة يعود ال إذاً  املستلزمات. هذه حيقق والقوة واملكانة والعز احلكم استلزمت

 األفضل وهي حكماً  مصاحلنا ستأيت نطبقه وعندما احلق، هو الذي باإلسالم نرتبط أن إىل يدعونا إمياننا

 ذلك. قبل ندركها نكن مل ولو حىت املصاحل وهي

 استلزمت فإذا بتخطيها، يفكرون عقبة واجهوا فإذا باملصلحة، يبدأون املادي الفكر أصحاب بينما

 اإلميان عن التخلي تعين املناصب كانت وإذا يتعاملون، العمالة تعين احلياة كانت فإذا يتنازلون، تنازالت
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 مقابل يف العمل هذا يؤثرون األمة دماء سفك ىلإ تؤدي اخلاصة املادية املكاسب كانت وإذا يتخلون،

 الري، مبلك وعد أنه حجته سعد ابن عمر هو هذا للضمري، وخز بأي يشعروا أن دون من األمة دماء سفك

 اهلل عند ملكافأة وقتله سجنه إىل يؤدي أن ميكن الذي والرفض إعطائها، يستطيع خليفة من الري ملك بني

 عند لكن النتيجة، هذه تكون أن معلوماً  ليس طبعاً  احلق، على املباشرة املادية ةاملسأل آثر اجلنة، يف تعاىل

 مثالً  احلر أمَّا اآلنية. واملصلحة باملكسب فكر هو اهلل(، سعد)لعنه ابن عمر تفكري كان هكذا االختيار

 فجاء عنده احلق صرانت واملصلحة، احلق بني نفسه خيرين  كان آخر: مبعىن والنار، اجلنة بني نفسه خيرين  كان

 يرتتب الذي املفتاح هو وهذا يزيد، معسكر يف لبقي عنده املصلحة انتصرت ولو ،السالم عليه احلسني إىل

 مع املصلحة أن أساس على النتائج كانت مهما باحلق االرتباط فينا تريب عاشوراء وبالتايل شيء، كل عليه

 املستقبل يف إمنا جاهزة، وال حاضرة وال مباشرة تكون ال أحياناً  ولكن وانتصارات مكاسب فيه فاحلق احلق،

 تدرجيياً. ترتاكم

 وبالتايل املصلحة، مقياس حساب على احلق مقياس األمة يف عاشوراء تريب األساس هذا على

 وكيف يقوده؟ من :نعلم ال ضياع إىل سيأخذنا املصلحة مقياس ألن ملاذا؟ املقياس، هبذا األمة هنضة تكون

 مع املصلحة الظامل، احلاكم مع واملصلحة العاملي، االستكبار مع املصلحة اليوم يصل؟ أين وإىل يقوده؟

 كلفة له احلق بينما املؤمنني. تواجه اليت الدولية األحالف مع املصلحة حمرمات، فيها اليت املادية املكاسب

 أمامهم، النور ونير  احلق طريق على السائرون ولكن وقت، إىل حتتاج ونتائجه ومستلزمات، وتبعات

 احلسني اإلمام ثورة تريب األساس هذا على مطمانون. وهم معروفة، خطواهتم واضح، طريقهم نقية، بصريهتم

 اخلشية، أو الضياع نعيش أن دون الطريق معامل وحيدد البصرية يعطينا الذي احلق نفوسنا يف السالم عليه

 أسيادهم مع العمالء أن حىت وتتغري، تتبدل مصاحل إىل يقودهم من حبسب الضياع يعيشون املاديون بينما

 املستعبدين. من املستعبدون ينتهي عندما ذلك بعد مكانة هلم تكون ال مث األمر أول يف مكانة هلم تكون
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 ومكانتها، وشرفها وإمكاناهتا قدرهتا هلا يعيد الذي وهو لألمة، حقيقية لنهضة يؤسس الذي وهذا

 عاشوراء. ثورة فينا تربيه ما هذا املصلحة، مقابل يف احلق

 وال األمة، من شرحية على حصراً  األمر وليس احلق، نصرة يف مسؤولة اجملتمع مكونات كل رابعاً:

 دون الرجال من لقسم وال النساء، دون للرجال املسؤولية حنمل أن نستطيع فال األمة، هذه من جزءٍ  على

 علَّمتنا ما هذا احلق، مسرية دعم يف مسؤول اجملتمع كل ،األخرى الفاات دون اجملتمع من لفاة وال اآلخرين،

 والشباب الشيوخ ووجود واألطفال، للنساء السالم عليه احلسني اإلمام اصطحاب أسرار وأحد كربالء، إياه

 لكن (،73) كبرياً  ليس العدد أن مع كربالء، داخل يف املختلفة األماكن ومن األنصار ومن األقارب من

 احملطة هذه يف أراد أنه يؤشر ما واألطفال، النساء وجود مع العدد هذا يف جداً  كبري عالتنو  بأن تشعر

 من كل اإلسالم، رسالة بنصرة معين مجيعكم األمة أيها أنكم األمة: إىل يوجهها لرسالة يؤسس أن االنتقالية

 املسرية هذه بنصرة مثنٍ  دفع من أحداً  نعفو أن ميكن وال يستطيع، ما يبذل أن عليه قدرته، وحبسب موقعه

 ومعقداً. وصعباً  غالياً  الثمن كان مهما

 لالحتماء املشاركة وليست ال، ، العاطفة الستثارة املشاركة ليست املشاركة، أسرار أحد هذا

 للمستقبل، تؤسس أهنا مدروسة املشاركة ال، هلا، خمطط غري عفوية املشاركة وليست والنساء، باألطفال

 غري ومجاعة باإلسالم معنية مجاعة اإلسالم حنو احلركة يف لدينا ليس العطاء، يكون كيف األمة تعلم وأهنا

 اهلل إىل الدعوة يف معنية املرأة سبيله، يف واجلهاد اهلل إىل الدعوة يف معين الرجل معين، الكل باإلسالم، معنية

 األجواء يف يكون بأن معين فلوالط ووظيفتها، قدرهتا حبسب اجلهادي بالدور والقيام اهلل سبيل يف والرتبية

 يف املستحب معي: والحظوا للدور، هتيأ قد ويكون التكليف فيأيت تدرجيياً، املسؤولية حيمل أن يف تعينه اليت
 هناك لكن التكليف، خارج احلالة هذه يف الطفل أن العلم مع ، لسبع الصالة أوالدنا نعلم أن يف الصالة

 إطار يف مباشرة ليدخل الطفل تدفع اليت الرتبوية العملية من كجزء الطفولة حياة يف تكون أن بدَّ  ال هتياة
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 يكون ال اليت املستلزمات حبسب ةالطفول حالة يف عليه مبا ويقوم مكلفاً، يصبح عندما اإلسالمية مسؤوليته

 عنها. مسؤوالً 

 اجلميع وأيضاً  وتربوية، واجتماعية وجهادية وسياسية ثقافية أيضاً  معركة وهي متنوعة املعركة هنا، من

 قدرته. وحبسب دوره حبسب الناس من كل ليعطي املشاركة عن مسؤولون

 دائماً  املطروح والسؤال شهيدات، يكنَّ  أن يف األخوات بعض ورغبة بلهفة أستأنس أين أخفيكم ال

 السيدة بأن للجميع نبني أن علينا ولكن الرجل؟ يدخل كما الشهادة ميدان ندخل ال ملاذا عندهن:

 ما زينبياً، وإعالمياً  حسينية شهادة كربالء مسرية فكانت اجلهادي املسار متمت دورها يف زينب)عها(

 من قدرته فلكل العطاء، آفاق من واحد أفق إىل ذهبنا ول عليها احلصول نستطيع ال اليت النتيجة أعطى

 يف حتركت من فكيف شهيد، مبثابة مؤمن وهو فراشه على ميوت والذي جماهد، موقعه يف واحد وكل العطاء،
 اإلسالم. شأن وإعالء الدين إلحياء عندها ما كل وتعطي تعاىل اهلل سبيل

 ،السالم عليه احلسني اإلمام جتربة باستعراض ية،العاشورائ القوة مسار المتالك األمة حث خامساً:
 االرتباط جمرد ليس  والعزمية والطاقة القدرة ملسار األمة امتالك على ينعكس الذي لعاشوراء اإلحياء وهذا

 وآله عليه اهلل صلى الرسول أعلن بشخص ارتباط هو وإمنا اإلسالم! حمطات من حمطة يف أعطى بشخص

 أحب من اهلل أحب حسني، من وأنا مين "حسني اإلسالم أصالة الستمرارية لطبيعيا االنتقال حمطة أنه عنه

 تطبيق أردمت وإذا ،السالم عليه باحلسني فعليكم اإلسالمية األصالة استمرار أردمت إذا لنا: ليقول حسيناً"

 إىل فعودوا حنرافواال االستقامة بني التمييز أردمت وإذا ،السالم عليه باحلسني فاقتدوا املقدسة اهلل شريعة

 صلة فاعتمدوا املهدي)عج( اإلمام إىل توصلكم هنضة أردمت وإذا ،السالم عليه احلسني اإلمام عطاءات

 .السالم عليه احلسني اإلمام من تنطلق اليت الوصل
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 عظيمة وشفافية بنورانية قاهلا والذي اخلميين)قده( اإلمام عن املأثورة الكلمة معىن نفهم هنا من

 عن أدبية بكلمة يتحدث اخلميين)قده( اإلمام أن ظن البعض عاشوراء"، من عندنا ما كل " أعلن عندما

 ما ألن عاشوراء، من عندنا ما كل أن صحيح ال، عاشوراء، جتاه ومشاعره حبه عن يعرب أنه أو عاشوراء،

 صلى النيب سرية من  السالم عليه احلسني عند ما ،وآله عليه اهلل صلى حممد من السالم عليه احلسني عند

 من "وأنا اإلسالم إىل للعودة األمة يف إصالح السالم عليه احلسني عند ما ،السالم عليه وعلي وآله عليه اهلل

 عرب منر أن علينا اإلسالم تطبيق ويف القدوة يف اهلل رسول إىل نصل أن أردنا إذا أننا على تأكيدٌ  حسني"

 ما كل أن عندها سنرى تعاىل، اهلل نور من بنور فرتى أمامنا قفاملوا لتتجلى السالم عليه احلسني اإلمام

 املعربن  هو وآله عليه اهلل صلى حممد وألن ،وآله عليه اهلل صلى حممد من عاشوراء ألن عاشوراء، من عندنا

 حياتنا. يف نطبقها أن تعاىل اهلل أرادنا اليت الرسالة إىل عدنا قد نكون وبالتايل األصيل، اإلسالم عن

 لتكون ويربيها ختسرها، أن كادت اليت القدرة استعادة على األمة حيث العاشورائي املوقف هنا نم

 احلضور وعن النص عصر عن االبتعاد علينا عوضت عاشوراء صراحة وبكل العاشورائية، القوة مسار يف

 عشر)عج(، الثاين اماإلم غيبة مع عنا ابتعد الذي النص دائرة يف لسنا زماننا يف ألننا للمعصوم، املباشر

 يف حنتاجه ما كل يف مباشر بشكل وتوضيحاته اإلسالم وتشريعات افتاءاته يف حاضراً  املعصوم اإلمام وليس
 عاشوراء مفردات إىل عدنا إذا بالتأكيد احلقيقة؟ إىل يوصلنا مساراً  نضمن أن ميكن كيف وبالتايل حياتنا،

 وحنن احنراف ودون زيغٍ  دون املهدي)عج( اإلمام إىل توصل سكة على أننا سنرى املختلفة جوانبها يف

 النفاق عوامل هبا أحاطت خمتلفة جوانب تشمل عملية جتربة نأخذ ألننا اإلسالم، مسرية على أننا مطمانون

 يدربنا خاص منوذج من حتدياً  لنرى ذلك ومع اإلسالم، مسار عن األبعاد عوامل وكل والكفر واالحنراف

 اهلل إنشاء املهدوية القوة من جزءً  لنكون متهيداً  احلسينية القوة بامتالك احملمدية قوةال منتلك كيف ويعلمنا

 تعاىل.
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 وبالنيب السالم عليه احلسني باإلمام االرتباط على قائمة لبنان، يف اإلسالمية املقاومة جتربة سادساً:

 باإلمام التأسي لوال املعنوية القوة هذه متتلك مل املقاومة البيت)عم(، وبأهل وآله عليه اهلل صلى األكرم

 اليت الكربالئية املدرسة هذه لوال للشهادة االستعداد وتعيش الصعاب، تقتحم ومل ،السالم عليه احلسني

 اهلل سبيل يف تضحية من به نقوم ما أن معها شعرنا درجة إىل فينا وأثرت ومعطياهتا، مكانتها نعيش جعلتنا

 معنا ويعيش إنسانيته ليستشعر اإلنسان به يقوم أن بدَّ  ال بسيط عادي عمل هو إمنا واإلنسان األرض وحترير

 اآلخرة. احلياة إىل منها ينتقل اليت احلياة هذه

 يتصور كما ليس الشهادة، ملعىن العيش هذا والتمعن، بالقراءة جديرة اإلسالمية املقاومة جتربة

 هو هذا كل ومع تعاىل، اهلل سبيل وحتقيق والكرامة، للعزة عملٌ  هو وإمنا جملردها، بالشهادة رغبة بأنه البعض

 اخرتنا وبالتايل القتل، أشرف الشهادة وأن تعاىل اهلل بيد املوت أن قاعدة على خوف دون للشهادة استعداد

 أن دون من لنا توفر مبا مبعطياهتا ابكامله احلياة يف وعيشٍ  باستقامة عظيمة إجنازات حتقيق إىل يؤدي طريقاً 

 يف اجلهاد عن حياً  منوذجاً  تكون أن استطاعت لبنان يف املقاومة وبالتايل خائفني، أو متوترين أو قلقني نكون
 اليت املقاومة وهذه واإلمكانات، السالح نقص تعوض اليت الكبرية املعنوية القدرة امتالك وعن اهلل، سبيل

 كبرية طاقة إىل فتحوله ومعنوياهتا بإمياهنا تعباه التسليحية إسرائيل قدرات من ريبكث أقل سالحاً  تستخدم

 فعاليتها، من بكثري أقل إمكاناهتم جيعل ما األعداء نفوس يف الرعب وجتعل املادية، إمكاناهتم تتحدى

 بالشهادة. تؤمن اليت احلسينية اجلماعة واجهوا عندما ضعفت قد الكبرية وإمكاناهتم

 احلسني اإلمام من تعلمنا صراحة بكل األمة، يف كبري استنهاض إىل أدَّت وقد ، حيَّة ربةجت وهذه

 عن نسأل ال والصعوبات، العقبات لتحدي ونعمل شجعان، ونكون ونستشهد، نواجه كيف السالم عليه

 يف ستنتصر قوة هناك آخر: مبعىن القوة، تعطينا اليت معادلتنا عن نبحث وإمنا يقولوهنا، اليت املادية املعادالت
 أسرار إىل جلأنا اإذ اآلخرون، ميتلكها ال قوة منتلك كيف نبحث أن علينا لكن معركة، أي يف املواجهة

 باملعادلة عندها ميتلكوهنا، اليت العسكرية القوة من القليل إىل منتلك لن فإننا امتالكها، وحاولنا قوهتم،
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 عليهم سنتفوق فإننا عليها، وركزنا اإلميانية مبعادلتنا قوتنا سر اكتشفنا إذا ولكن علينا، ينتصرون العسكرية

 منها منتلك اليت قوهتم سر بعض مع شيااً  منها ميتلكون ال اليت قوتنا سر نسمع وبالتايل عندهم، إميان ال ألن

 ،2006متوز عدوان يف حصل ما وهذا فقط املادية بإمكاناهتم املتمركزة قوهتم سر على فننتصر بعضها
 حولت اليت اإلميان بقوة وإمنا بالسالح ليس ،املنطقة يف موجود جيش أقوى على ننتصر أن فاستطعنا

 ما وهذا كربها، على املادية قدرته ففشلت امليدان يف العدو معنويات وأسقطت مضاعفة قوى ىلإ السالح

 مع وحنن اجملاالت، أصعب يف اخلوض قدرة عاشوراء مع منتلك فنحن األمة، واقع كل يف ينتشر أن يفرتض

 مبسار، وإمنا أخرى ندو  مبعركة مرتبطة املسألة وليست اجملاالت، كل يف دائماً  ننتصر أن بإمكاننا عاشوراء

 2000 وعام 1982 عام بني تدرجيياً  إسرائيل هروب مسار تراكم فكما تدرجيياً، يرتاكم املسار هذا

 األيام، من يوم يف حتصل أن ميكن مواجهة أي إىل 2006 عام من تدرجيياً  إسرائيل هزمية ترتاكم كذلك

 ألننا حلظة كل يف حاضرة جهوزيتنا وبالتايل .وطمأنينة بثقة التحديات ونواجه جهوزيتنا، على أننا فطاملا

 املقاومة غري آخر مسار وأي أرضنا، وحيرر ينصرنا الذي وهو حيمينا الذي هو املسار هذا بأن مقتنعون

 بكل إسرائيل تدعم اليت الكربى والدول األمن جملس يف املستكربين بيد إدارته ألن الفشل له مكتوب

 االستعداد على املبين احلسيين املنهج هذا نسلك أن غالَّ  أمامنا حل الو  العدوانية، وأعماهلا جرائمها

 يستشهد، عندما خرياهتا وحصد يستشهد، مل ولو خرياهتا على حصل للشهادة استعد ومن للشهادة،

 فإن حال كل على خاسرون فهم بغيظهم فليموتوا استشهدنا، وإن انتصرنا إن حال كل على راحبون فنحن

 املصري. وباس جهنم فإىل حيققوا مل وإن تسقط ما فسرعان ازاتاالجن بعض حققوا

 الناس بني حتصل اليت املواقع أو التسميات أو املصطنعة الواجهات زيف عاشوراء كشفت سابعاً:

 ومنحرفاً  فاسداً  احلاكم يكون عندما إذ ،حال كل على آمراً  يكون أن له حيق ال فاحلاكم خمتلفة، بأسباب

 ملصاحل مقامات من الناس تعطيه وما الناس، أمام وزيفً  خديعة اإلسالم شعار محل ولو حىت يصرب أن جيب
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 يستحقون الذين أولاك على اإلسالم عنوان انطباق على بناء إالَّ  اإلسالم دعاة يعطيه ال عليها حصلت

 ودوراً. ومكانة مكرمة

 بل بالرجال يُعرف ال اهلل دين نَّ "إ:قال املشهور، املوقف هذا علَّمنا السالم عليه علي املؤمنني أمري

 األمة عرش وعلى قيادتنا على يرتبع أن أحد يستطيع ال وبالتايل أهله"، تعرف احلق فاعرف احلق، بآية

 نعرف أن نريد شابه، ما وأ قائد أو إمام أو خليفة ومُسي الصفة هذه وأخذ املوقع هذه إىل وصل بأنه ويقول:

 االختيار. حُتسن حىت لألمة الرتبية وهذه ال؟ أم احلق مع زمٌ تلم هو هل

 املؤمنني أن جند خمتلفة إسالمية جهات مع عقدناها اليت واللقاءات العملية التجربة خالل من

 حالة وال قلق حالة يعيشون وال باستقرار ويسريون الطريق وهناية الطريق بداية يعرفون احلسيين باخلط

 هذا .السالم عليه احلسني يعرف مل ألنه الطريق أثناء يف كثريال يعرف ال ممن البعض هناك بينما غموض،

 احلسني مع نكون كيف خالهلا من تعلمنا اليت النهضة هلذه وفقنا الذي هلل واحلمد نعيشه، حنن واقعي أمر

 .السالم عليه

 البكاء ليس والقلب، بالعقل االندفاع إىل يؤدي ما الوجدان ويعرب املشاعر، حيرك البكاء ثامناً:

 يعتمد بكاء هو وإمنا احلركة، عن يُقعد تأسي بكاء وليس الذمة، تربءة بكاء وليس شفقة، بكاء العاشورائي

 مل إن نادر، البكاء من النوع وهذا وشجاعة، جرأة بكل احلق إقامة حنو اإلنسان فيحرك والقلب العقل يف
 البكاء. من النموذج هذا لديها العامل يف جهة يوجد ال أنه أقل

 أناس منا جيعل السالم عليه احلسني على بكاؤنا الثورة، حنو حيركنا السالم عليه احلسني على نابكاؤ 

 من التوبة إىل ويدفعنا نفوسنا يطهر السالم عليه احلسني على بكاؤنا واملعنويات، والكرامة بالعزة يؤمنون

 كمبلغني دوركم وطبعاً  جداً. راقي منوذج هذا اإلسالم، مسرية عن تربكنا اليت املعاصي عن نتخلى أن أجل

 األعمال صحيفة يف البكاء جزاء عن فيه نبلغ الذي الوقت ففي املعىن، هذا تبثوا أن عزاء وقارئات عزاء وقراء
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 عليه احلسني اإلمام خندق يف لنكون دافعٌ  البكاء هذا أن أيضاً  فيه نبلغ السالم عليه احلسني اإلمام عن

 املستحبات، ببعض ملاها من أسرع بالعمل مألها ألن أكثر مملوءة الصحيفة تكون حىت عملياً  السالم

 بالعمل درجات فنرتفع الواجبات، على إضافة فتأيت املستحبات أما مقامات، له والواجب واجب فالعمل

 على يؤدي الذي العملي البكاء ويف احلسينية النهضة إحياء يف بواجبنا قمنا قد نكون عندها وباملستحب

 اجملتمع. حركة وإىل نتيجة

 البكاء أجل من كثرية بروايات يأيت البعض اجلمهور، على نؤثر أن نقدر خطابنا خالل فنحن

 غري هذا البكاء، إالَّ  اجلنة إىل ويوصله اإلنسان يسعد شيء يوجد ال أنه والنتيجة اجللسة ننهي وبعدها

 ،السالم عليه احلسني وحب البكاء وهو وحده ليس ولكن يوصلك البكاء هذا إنَّ  له: نقول فنحن صحيح،
 يتحول وإالَّ  املقاومة، ودعم البكاء اجملتمع، يف والتحرك البكاء ،السالم عليه احلسني بسرية والسري البكاء

 نريد هنضوياً. بكاءً  تكون أن جيب جمالسنا ال، البكاء، ينتهي اجمللس ينتهي فعندما جمردة عاطفة إىل البكاء

 القوة. هذه أجل ومن النهضة هذه أجل من وةوالق العزمية مع البكاء

 دائماً  نعمل ليتنا ويا املعاصرة، اإلسالمية للصحوة قواعد هي العاشورائية، العناوين انتشار تاسعاً:

 مستخدمة، كالمات تكون أن أجل من جمالسنا أغلب ويف بوضوح العاشورائية العناوين هذه بث على

 الشعارات. هذه مع انسجاماً  عملي وأداء مستعملة شعارات وبالتايل

 أن بدل سعادة، إىل املوت حنونل كيف برما"، إالَّ  الظاملني مع واحلياة سعادة إالَّ  املوت أرى ال "فإين

 شوق حالة هناك يصبح العمل بإجيابيات املرتبط املوت عن حتدثنا إذا لإلنسان؟ خميفة حالة املوت يكون

 فلنستقبل يؤخره، وال يقدمه ال املوت من واخلوف الشوق ايلوبالت منه، خوف حالة يكون أن بدل للموت

 أكثر إجيابيني نصبح احلياة يف حركتنا يف أننا هو علينا يؤثر ما ومرتاحون، حال أحسن على وحنن املوت

 الظلم". مواجهة يف هو الذي العملي املوقف قاعدة على املوت فتشويق متوترين، غري أكثر ومرتاحني
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 مشى فقد احلق مع مشى فمن باحلق"، أوىل فاهلل احلق بقبول قبلين فمن "لسالم:ا عليه وصيته ويف

 اإلنسان أيها لك عظيمة ومكرمة تعاىل، اهلل جند ومن اهلل رجال من أصبح يعين إليه، واستمع تعاىل اهلل مع

 تعاىل اهلل عم تكون إمنا االجتاه، هذا مع تكون وعندما احلزب مع تكون وعندما الويل، مع تكون عندما أنك

 من حالة اإلنسان تعطي الفكرة وهذه كبرية، وال صغرية يغادر وال يعطيك الذي وهو يسجل الذي فهو

  .اإلقدام

 تقبل مل فإذا احلاكمني"، أحكم وهو باحلق القوم وبني بيين اهلل يقضي حىت أصرب هذا عليَّ  ردَّ  "ومن

 اإلسالمية الدولة بأن نقول ال حنن اإلسالمية الدولة إقامة عن نتحدث عندما لذلك األمر، هبذا الناس

 ويف حياتنا يف نقيمه معني بشكل نقيمه أن اإلثناء يف كنا فإذا واجب، الدين إقامة نقول: بل واجبة،

 واالنتصار شكل واحلكم شكل فالدولة بالشكل، متعلقاً  اإلنسان يعود فال نستطيع، ما قدر ويف جمتمعنا

 الكفر دائرة يف العامل وكل احلق حتمل وحدك كنت لو الفهم هبذا واجتاه، مضمون للحق العمل بينما شكل،

 يسأل ال القدير القوي مع كان ومن اهلل، مع وأنك باحلق أوىل تعاىل اهلل أن تعرف ألنك أحد يزحزحك ال

 احلياة. هذه يف يعيشون الذين الضعفاء عن

 قد الدعي ابن الدعي وان "أال ومثلها الشعارات وهبذه نستنهضها، وأن األمة نعبئ أن نستطيع هبذا

 ويف لبنان يف شعار إىل حتولت الذلة منا وهيهات الذلة"، منا وهيهات والذلة، السلة بني اثنتني: بني ركز

 األجانب فهمها سواء وألمتنا، وألجيالنا لشبابنا املعنوية التعباة يف داللة وهلا كافة، العامل أحناء ويف فلسطني

 ألهنا التبليغ ويف احملاضرات ويف للتعباة، العاشورائية الشعارات كل استحضار إىل حباجة حنن يفهموها، مل أم

 .األمة هنضة يف املؤثرة هي

 إىل مبشروع اإلسالم عودة وإىل وعملية ثقافية هنضة إىل يؤدي عاشوراء جمالس إحياء وأخرياً: راً عاش

 تعبوي عمل عاشوراء ال، اإلسالم، أنشطة يف فرعي عمل بأهنا عاشوراء جمالس إىل تنظروا ال احلياة، مسرح

 لذلك خياراهتم، حسموا وقد اجملالس هذه من الناس خيرج أن نريد أننا بروحية إليه ندخل أن جيب جذري



16 
 

 قبل حتددوا أن عليكم اجملالس من جملس على الدخول عند العزيزات والقارئات األعزاء القراء نم املطلوب

 أن أريد أنا يقول: من فمنهم موعظتكم، عليهم تلقون الذين من تريدونه الذي ما اجمللس: إىل الدخول

 اإلمام مع يعيشوا أن أريدهم يقول: وغريه شكلي، موضوع هذا وإمنا هدف ليس فهذا يبكون، أجعلهم

 الثاين: اجمللس ويف الصرب، مفردة على أركز أن أريد اجمللس: هذا يف أقول بينما كيف؟ ،السالم عليه احلسني

 يف شركاء الكل الرابع: اجمللس يف تعاىل، باهلل أو باألهل التعلق الثالث: اجمللس ويف التضحية، فكرة
 عنوان، جملس لكل خنتار أن جيب تُقتل. مل ولو حىت التضحية يف ودورها املرأة آخر: جملس ويف التضحية،

 والعقول. القلوب يف وتتثبت تتأكد حىت الفكرة هذه حول والروايات األحاديث تدور وأن

 جيب دائماً  اإلسالمي، املشروع على الناس ونعرنف اإلسالم حنيي حىت إيصاهلا علينا فكرة هناك إذاً 

 أن فعلينا فيه"، تتفرقوا وال الدين أقيموا "أن الدين هلذا إقامة اإلسالم هنضة، اإلسالم أن فكرنا يف يكون أن

 االستنهاض أسباب من سبب عاشوراء تكون عندما لذلك وباملواجهة. وحياتنا وعقلنا قلبنا يف الدين نقيم

 اجملتمع. وهذا اجليل هذه عليها نريب أن نريد اليت العناوين خنتار أن جيب

 تكن ومل اإلسالمية املقاومة تكن ومل اإلسالم إيران تكن مل عاشوراء والول هنضتنا، سبب عاشوراء

 األمانة هبذه قمنا إذا املسرية، هذه على أمناء حنن اإلسالم، العامل كل يف منتشرة اإلسالمية الصحوة هذه

 غرينا قوماً  دليستب ال اهلل شاء وإن غرينا. قوماً  يستبدل وإالَّ  تعاىل اهلل اختارهم الذين من نكون قيام خري

 العاملني. رب هلل واحلمد اهلل وفقكم


