آثار ونتائج
الشعائر احلسينيةٌ ..
د .الشيخ محمد الكروي القيسي*

املق ّدمة

وتشتمل عىل:

 1ـ متهيد
تعسـر ـ إن مل نقلّ :
َّ
التامة،
تعذر ـ اإلحاطة ّ
لعل من املس ّلامت التي ال خالف فيها ّ

ومن مجيع اجلوانب ،بأهداف وغايات وعلل النهضة احلس�ينية املباركة ،تلك النهضة
التي ّ
خططت هلا السمـاء ،وأخرب عنها وعن تفاصيلها الرسول األكرم‘ ،وأوصياؤه

املعصوم�ون^ ـ بما فيه�م صاحب تلك النهض�ة× ـ قبل وقوعها ،وكش�ف عن

واملختصين ،الذين حاولوا
بع�ض أرساره�ا عرشات ـ بل مئات ـ العلماء والك ّتاب
ّ
ّ
بكل ما ُأوتوا اإلملام هبا ،وتفسير خطوات وأفعال وأهداف اإلمام احلسين× ،قبل
وإبان تلك النهضة املباركة.
ّ

أهم مفردات اإلرث احلس�يني املبارك
وال خيفى أنّ الش�عائر احلس�ينية ،هي أحد ّ
وهاج ًا خيفق باحلياة يف جسم
لتلك النهضة العظيمة ،وش�عاع من قبس�ها الذي مل يزل ّ
الدي�ن اإلسلامي ،وعىل ضوء ذلك ،وتبع ًا لقانون الس�نخية بني تل�ك النهضة وبني

ّ
يمت هلا بصلة ـ ومنه الشعائر ـ سوف يكون من العسري عىل الباحث أن حييط
كل ما ُّ
بجميع آثار ونتائج تلك الشعائر عىل مدى العصور والدهور ،كيف ال وتلك الشعائر

* دكتوراه يف الفقه اإلسالمي ،من العراق.

َّ
وحـث عليه ،وندب إليه ،قبل وبعد تلك
ـ يف اجلمل�ة ال باجلمل�ة ـ ّمما فعله املعصوم،

الغراء.
النهضة ّ

2ـ خصائص املوضوع مورد البحث
ال خيف�ى أنّ م�ن الرضوري ّ
يقيم أمر ًا م�ا ،أن ينظر لذلك األمر،
لكل َم�ن أراد أن ّ

ثم يدرسه ّ
بكل جوانبه دراس ًة موضوعية
بداي ًة ونشأة ،واستمرار ًا وخامت ًة ،نظر ًة ك ّليةّ ،
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معمقة؛ كيام خيرج بالنتائج العلمية الدقيقة ،فأنّى لنا ـ واحلال هذه ـ أن نحيط بجميع
ّ
مس�تمر ًة إىل ما
آثار وجزئيات الش�عائر ونتائجها التي بدأت قبل تلك النهضة ،وهي
ّ

شاء اهلل تعاىل.

تنوع تلك الش�عائر بني م�ا هو منصوص ومس�تنبط ،وبني األفعال
أض�ف لذلك ّ

تنوع تل�ك اآلثار بني الفرد وبين واجلمـاعة ،وبني اآلثار السياس�ية،
ث�م ّ
واألق�والّ ،
واالجتامعية ،واالقتصادية ،و ...إىل ما شاء اهلل.

لذا؛ فحرص مجيع تلك اآلثار والنتائج يكاد يكون رضب ًا من اخليال ،فعىل هذا ليس

م�ن املبالغة الق�ول :إنّ هذا البحث لو ُأري�د له االقرتاب والدنو من متام االس�تيفاء،
ومقارب�ة الواقع ول�و قلي ً
بد لذلك من مؤ ّلفات وكتب كي تس�توعبه بجزئياته
ال ،فال ّ

وتفاصيله.

أو ً
نص�ب جهودنا
ال وبالذات ـ أن
َّ
هي�ون اخلطب أنّنا س�نحاول هن�ا ـ ّ
ولك�ن ّمم�ا ّ
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عام�ة للبحث ،عس�ى اهلل تع�اىل أن يأخ�ذ بأيدينا ،أو أي�دي َمن يريد
لوض�ع هيكل�ة ّ
ٍ
بصورة أوسع وأشمل.
التوسعة لذلك؛ ليستويف ما تبقّى
بد من التنويه بأنّ البحث س�يكون عن الشعائر
وقبل الولوج يف ِخ ّضم البحث ال ّ

بغ�ض النظر عن تفاصيلها وأقس�امها وأفرادها ،إلاّ عىل نحو
بما هي وحدة واحدة،
ّ
االستشهاد والتمثيل ليس إلاّ .

املتصورة ـ بحسب فهمنا ـ للشعائر عرب العصور ستكون
لذا؛ فإنّ النتائج واآلثار
ّ

يف حمورين:

املتص�ورة للش�عائر احلس�ينية ونتائجها عىل نف�س النهضة
األول :اآلث�ار
املح�ور ّ
ّ

احلسينية.

املتص�ورة للش�عائر احلس�ينية ونتائجه�ا عىل غير النهضة
املح�ور الث�اين :اآلث�ار
ّ

احلسينية.

وتفصيل ذلك:

ومن مجلة تلك اآلثار ما ييل:

أ ّوالً :تثبيت أصل النهضة احلسينية وترسيخها

ٍ
بخاف عىل أحد
إذ لوال الش�عائر ُملحيت أو ُملس�خت تلك النهضة املباركة ،وليس

أنّنا حينام نقول :إنّ الش�عائر احلس�ينية أحيت وتحُ يي أصل النهضة احلس�ينية ،فهذا ال
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احملور األ ّول :اآلثار املتصورة للشعائر احلسينية ونتائجها على نفس النهضة احلسينية

يشء واحد؛ إذ إنّ
يعني أبد ًا االنفكاك بني القضية احلسينية وبني أصل الدين ،بل مها ٌ
النهضة احلسينية هي صلب الدين ،وأساس قويم من ُأسسه الراسخة ،فلوال النهضة
احلس�ينية لتزع�زع أص�ل اإلسلام ،و َل َطغَ ْت الصبغ�ة ُ
األموي�ة املقيتة علي�ه ،ولصار
اإلسالم رق ًام ُيضاف لبقية الديانات ذات ُ
األصول الساموية التي تالعبت هبا األيدي
تعد ع ّلة من علل
ّأيما تالع�ب ،فمن الواضح الذي ال غبش فيه أنّ القضية احلس�ينية ّ

«إن اهلداية البرشية ،أو رصح هدايته�ا ،له ع ّلة محُ دثة ،وع ّلة
بق�اء الدين واس�تمراره؛ إذ ّ

مبقية ،كبناء هذا املسجد ،له ع ّلة حمدثة وع ّلة ُمبقية ،والع ّلة ا ُملحدثة هلداية البرش هي بعثة
األنبياء (صلوات اهلل عليهم) من نبي اهلل آدم إىل اخلاتم‘ ،والع ّلة املبقية إنّام هي الوالية

األئمة من العرتة الطاهرة^ ،فاحلسين× ع ّل�ة مبقية ،وهلذا كان زين
الكبرى ،والية ّ
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فالنبوة واإلمامة به باقيتان»(((.
الساموات واألرضني(((،
ّ

ثم من الواضح أيض ًا أنّ الش�عائر احلس�ينية إنّام نش�أت عىل يد النبي األعظم‘،
ّ

أهم الش�عائر احلس�ينية حني بكى احلسين× حني والدته ،وهذا
الذي ّ
أس�س أحد ّ
الفع�ل املعصومي ،إضاف� ًة إىل دالالته التي يصعب الوقوف عىل دقائقها وكنهها ،فيه
تنبيه ل ُ
أل ّمة لرضورة االصطفاف يف ّ
صف احلسني× ،ونبذ الظلم ومعاداته.
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فش�عرية البكاء عىل احلسين× كان ّأول َمن فتح باهبا يف اإلسلام عىل مرصاعيه
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هو رسول اهلل‘؛ لذا كان من املس ّلم لدى الكثري من الصحابة والتابعني ما سيجري
عىل احلسين× من ظلمٍ وجور وخ�ذالن من قبل ُ
األ ّمة ،بفضل تأكيدات الرس�ول
األعظم‘ وأمري املؤمنني×(((.

ثم توالت الشعائر ّ
املؤكدة واملشرية إىل أصل تلك النهضة املباركة ،فمن مآتم أهل
ّ

البي�ت^ الت�ي ُعقدت يف نفس يوم الفاجعة ،س�واء يف الكوفة ،أو يف قرص إمارهتا،
أو يف طري�ق الس�بي ،أو يف الش�ام ،أو فيما بع�د ّ
كل ذل�ك ،حلفظ أص�ل النهضة من
حية يف ضامئر األجيال ،وحميي ًة للدين،
االن�دراس ،ورضورة التذكري بالواقعة؛ لتبقى ّ

للحق من الباطل؛ إذ «ال ّ
تأثري بالغ وكبري يف
ومائزة
ش�ك ّ
ّ
أن هنضة احلسين× كان هلا ٌ

حركة التاريخ اإلسالمي وحياة املسلمني عا ّمة ،بحيث أ ّدت تفاعالهتا الواقعية يف حركة
األُ ّمة إىل حفظ اإلسلام واألُ ّمة اإلسالمية من كثري من خماطر االنحراف ،ولكن الشعائر

((( إشارة إىل قول النبي‘ للحسني× حني دخوله عليه« :مرحب ًا بك يا أبا عبداهلل ،يا زين الساموات
واألرضني .»...الصدوق ،حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا :ج ،1ص.62
احلق املبني (جمموعة بحوث مستفادة من حمارضات آية اهلل العظمى وحيد اخلراساين):
((( الكوراين ،عيلّ ،
ص.232
ُ
((( ملّا ُولد احلسني× قال رسول اهلل‘ ألسامء« :هل ّمي ابني ...ووضعه يف حجره فبكى ،فقالت أسامء:
ُ
مم بكاؤك؟ قال :عىل ابني هذا ...تقتله الفئة الباغية من بعدي ،ال أناهلم اهلل
قلت :فداك أيب وأ ّميَّ ،
شفاعتي» .املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،43ص ،239وأيض ًا عن أمري املؤمنني عيل×
فحدثني أنّ احلسني ُيقتل ّ
بشط الفرات.»...
قال« :دخلت عىل النبي‘ ذات يوم وعيناه تذرفانّ ...
اهلیثمي ،عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد :ج ،9ص.187

مكمل لدور الثورة نفسها»(((.
كان هلا ٌ
دور آخر ّ

إنّ ّ
املحصل�ة النهائية لـ :ش�خصية قائدها
خاص�ة هبا ،هي
ّ
كل هنض�ة متت�از هبوية ّ

ثم طبيعة اجلامعة التي قامت عىل أكتافها تلك
ثم أهدافهاّ ،
وانتامئ�ه ،وماهية مبادئه�اّ ،

الثورة ،ويف ّ
كل ذلك استطاعت الشعائر أن:

1ـ حتفظ شخصية القائد وتبقي رمزيته وقدسيته

م�ن خالل التذكير به ،وهبويت�ه وانتامئه وموقع�ه يف رأس اهلرم اإلسلامي ،عن

طريق ذكر فضائله وشمائله من حني والدته ،فام من ش�عرية من الشعائر إلاّ
ّ
وذكرت
باحلسني× ،وبتارخيه وحسبه ونسبه وفضائله ،فنلحظ يف البكاء مث ً
ال ورود نصوص

طهر م�ن طه ٍر طاهر
احلسين×((( ،وم�ا د ّل�ت عليه الرواي�ات من أنه
طه�ر طاهر ُم ّ
ٌ
مطهر((( ،ويف تلك النصوص داللة عىل أنّ شخصية القائد ذات ٍ
بعد إهلي؛ إذن فتلك
ُ ّ
النصوص أبرزت جانب ًا مهماّ ً من ش�خصية قائ�د تلك النهضة املباركة ،وحفظتها عىل
األيام والسنني.
كرور ّ
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حتث عىل البكاء عليه ،بل وإنّ املوجودات كلها بكت
ش�عائرية يصعب اس�تقصاؤها ّ

وك�ذا تفعل املجال�س واملآتم ومواكب العزاء حني ّ
تذكر بش�خصية احلسين×

شعر ًا ونثر ًا وّ ...
فكل تلك الشعائر كان أحد أهدافها حفظ هوية القائد من التشويه،
ُ
مية و َمن ّ
لف ل ّفهم أيادهيم لشخصية احلسني× ـ وإن كانوا قد
ولوال ذلك ّ
ملدت بنو أ ّ
حمب للسلطة((( ،وأنّ حركته كانت ألجل ذلك
فعلوا ذلك باتهّ امهم للحسني× بأنّه ٌّ
تارةُ ،
روجته مصادر التاريخ التي ّ
وعاظ السلاطني املائلني
خطتها أيادي ّ
وأخرى بام ّ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.144
((( ُانظر :ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص 201فام بعد.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.410
ٍ
ألظن أنّ يف رأسك نزوة ،فوددت أنيّ أدركتها
((( كقول معاوية يف
کتاب بعثه لإلمام احلسنی×« :إنيّ
ّ
فأغفرها لك» .ابن کثری ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.175
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ُ
مية ،واملنحرفني عن أه�ل بيت النبي‘ من أكاذي�ب زُ ّورت و ُل ّفقت هبتان ًا
إىل بن�ي أ ّ
وش�دته
على لس�ان بعض الصحابة ،أو التابعين((( ـ فتالحظ حقيقة الرصاع بواقعه ّ
«إن يف رأسك نزوة ،(((»...وبني «أشهد أنّك جاهدت يف سبيل اهلل،(((»...
وعظمته بني ّ

فإن رسول اهلل‘ خريه اهلل بني الدنيا واآلخرة ،فاختار اآلخرة ،وإنّك
أو بني «ال خترجّ ،

ٌ
خارج لطلب الدنيا ـ وبني «إنّك
بضعة منه ،وال تناهلا»((( ـ التي توحي بأنّ احلسني×
ٌ
املد
َأ َم�رت بالقس�ط ودعوت إلي�ه»((( ،فنلحظ أنّ الش�عائر كانت يف الواجه�ة ملقاومة ّ
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ُ
يش�وه ش�خصية قائد النهضة ورائدها× ،فجاءت
األموي املقيت ،الذي حاول أن ّ
ـ أي الش�عائر ـ ل ُت ِ
س�د ًا منيع ًا أمام ذلك التيار ُ
األموي اجلارف،
حدث توازن ًا ،وتقف ّ
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ونجحت ّأيام نجاح يف حفظ شخصية القائد.

2ـ استطاعت أن حتفظ ماهية مبادئ النهضة احلسينية

ويف هذا املجال لعبت الشعائر دور ًا عظيمـ ًا؛ إذ ّ
متكنت ـ وبنجاحٍ منقطع النظري ـ

متيزها بطاب�ع خيتلف متام ًا عن
أن حتف�ظ الصبغ�ة اإلصالحية للنهضة احلس�ينية ،وأن ّ

((( إنّ ا ُمل ِ
راجع لتاريخ ابن كثري مث ً
املسمى بـ(البداية والنهاية) ،لريى العجب العجاب من األكاذيب
ال ّ
التي حاولت تشويه شخصية سبط النبي املصطفى وخامس أهل الكساء وسيد الشهداء× ،فهناك
ُ
مية ،وتز ّلف ًا لدنياهم ودرمههم،
مجلة من األكاذيب التي يقطع املنصف بوضعها وتلفيقها خدمة لبني أ ّ
وخوف ًا من سيفهم وسوطهم ،فتارةً :تصف تلك األكاذيب بأنّ احلسني× قليل الدراية واملعرفة بأهل
زمانهُ ،
وأخرى بأنه خارج عىل إمامه الرشعي ،وثالثة بأنّ خروجه فتنةُ .انظر :ابن كثري ،إسامعيل بن
عمر ،البداية النهاية :ج ،8ص ،175فام بعد .و«تتب ّنى احلركة الوهابية اليوم هذا النوع من التفسري مع
ختفيف اخلطاب ،قال الشيخ اخلرضي ـ املؤ ّلف املرصي ـ يف كتابه (الدولة ُ
األموية)« :وعىل اجلملة،
فإنّ احلسني أخطأ ً
خطأ عظي ًام يف خروجه هذا ،الذي جر عىل ُ
األمة وبال الفرقة واالختالف.»...
َّ
البدري ،سامي ،النهضة احلسينية يف ضوء اإلعالم اإلمامي والعبايس ُ
واألموي :ص 5ـ .6
((( ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،7ص.175
((( ابن قولویه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.207
((( وهو قول ابن عمر ،عىل ما نقله عنه ابن كثري وغريهُ .انظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية:
ج ،8ص.175
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.360

بقي�ة الثورات ،من خالل التأكيد عىل أنّ املبادئ التي ّ
أطرت تلك النهضة هي مبادئ

اإلسلام عينها من :اجلهاد يف سبيل اهلل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإقامة
بحـق احلـسين× و َمن
فرائ�ض الدي�ن و ...فه�ذه النصوص الش�عائرية ال�واردة
ّ

وتعج هبا ،فنقرأ مث ً
ال يف الزيارات« :أشهد
تضـج بتلك املبادئ احلقّة،
اس ُتـش�هد معه
ّ
ّ

حق جه�اده ،مل تأخذك يف اهلل لومة الئ�م»((( ،و«إنّك أمرت
أنّ�ك جاهدت يف س�بيل اهلل ّ

بالقسط ودعوت إليه»((( ،و«أشهد أنّك أقمت الصالة وآتيت الزكاة ،وأمرت باملعروف

حق تالوته ،ودعوت إىل س�بيل
وهني�ت ع�ن املنكر ،واتّبعت الرس�ول ،وتلوت الكتاب ّ
وصدقت َمن
ربك باحلكمة واملوعظة احلس�نة ...وقد ب ّلغت ما ُأمرت به ،و ُقمت بحقّه،
ّ
ّ

روج له اإلعالم ُ
األموي
واهلوة الكبرية ،بني ما ّ
يمكننا هنا أن نلحظ البون الشاس�عّ ،

وثبتته ّ
وركزت�ه يف أذهان املؤمنني ،فام
وأب�واق دعايته ،وبني ما ّأكدت عليه الش�عائرّ ،
تقدم من نصوص شعائرية ،وبني ما صورته النصوص ُ
األموية من
اهلوة بني ما ّ
ّ
أعظم ّ
خارج يقتل نفس�ه((( .وأنّه بخروجه
خارج عىل إمامه((( .وأنّه
أنّ اإلمام احلسين×
ٌ
ٌ
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وإن احلق معك وإليك.(((»...
أن اجلهاد معك جهادّ ،
قبلك ...أشهد ّ
تل�ك هي املبادئ احلقّ�ة للنهضة ،والتي ُح ِفظت بفضل الشعائراحلس�ينية ،وأيض ًا

يضرب املس�لمني بعضه�م ببع�ض((( .أو أنّه غري ع�ارف بأهل الع�راق؛ لذلك فقد
(((
ُ
يصور
غدروا به  .فلو مل تکن الشعـائر ـ ال سمح اهلل ـ الستطاع اإلعالم األموي أن ّ
يزي�د ـ معاق�ر اخلمر ،مالعب الق�رود ،هادم الكعبة ـ إمام ًا للمس�لمني ،وأنّ اخلارج

((( املصدر السابق :ص.207
((( املصدر السابق :ص.360
((( املصدر السابق :ص 371ـ .372
((( ُانظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص175ـ .176
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :املصدر السابق.
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خارج عن ربقة اإلسالم.
عليه
ٌ

لذا؛ كانت الش�عائر احلس�ينية بيان� ًا عملي ًا ملب�ادئ النهضة ُ
وأسس�ها ،و«لقد عمل
أهل البيت^ عىل ترس�يخ الش�عائر احلس�ينية يف وج�دان ُ
األ ّمة ،واختذوا س�ب ً
ال خمتلفة
إلحياء تلك الش�عائر ،التي من ش�أهنا أن جتعل ذكرى اإلمام احلسين× ماثلة للعيان،
كل حني ،وهذا من شأنه أن يرسخ لدى ُ
ومتجدد ًة يف ّ
األ ّمة أهداف ومبادئ حركة اإلمام
ّ
ّ

احلسني×.(((»...
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3ـ استطاعت الشعائر أن حتفظ أهداف النهضة احلسينية

سيد
وذلك بإبرازها وبلورهتا لألجيال عىل مدى احلقب والدهور؛ إذ طاملا ّ
رصح ّ

الش�هداء× بأهدافه وغاياته وما يصبو إليه يف هنضته املباركة تلك من قبل النهضة،
كقول�ه×« :الله�م ،إنّ�ك تعلم أنّ�ه مل يكن ما كان م ّنا تنافس� ًا يف س�لطان ،وال التامس� ًا
�ري املعا َمل من دين�ك ،ونظهر اإلصالح يف بلادك ،ويأمن
م�ن فضول احلط�ام ،ولكن ل ُن َ

(((
وإباهنا بقوله:
املظلم�ون من عبادك ،و ُيعم�ل بفرائضك ،وس�ننك وأحكام�كّ ، »...
« ...وإنيّ مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا ،وال مفسد ًا وال ظامل ًا ،إنّام خرجت لطلب اإلصالح يف
جدي وأيب عيل بن
جدي‘ُ ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسري بسرية ّ
ُأ ّمة ّ

أيب طالب.(((»...

ُ�ذرف الدموع ،ب�دء ًا باألنبي�اء وأوصيائه�م((( ،وانتها ًء
فعندم�ا تبك�ي العيون وت َ
بأصاغ�ر الناس ،فإنهّ ا ال تبكي ُملك ًا ُأ ِض َي�ع من َم ِلك ،أو حاك ًام فقد ُحكمه ،أو رج ً
ال
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((( جعفر ،حممد باقر ،الشعائر احلسينية يف العرصين ُ
األموي والعبايس :ص.150
احلراين ،ابن شعبة ،حتف العقول :ص.39
((( ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،43ص.329
((( لقد أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق ـ يف ترمجة اإلمام احلسني× ـ ما يناهز الثالثامئة رواية يف بكاء
ٌ
مقتول ّ
نصه« :ما ورد عن
النبي‘ عىل ولده احلسني× ،وأنّه
بشط الفرات ،وقال ابن عساكر ما ّ
النبي‘ بنحو التواتر عن شهادة رحيانته اإلمام احلسني× بكربالء ،أو بأرض الطف ،وبكائه عليه
قبل وقوع احلادثة» .ابن عساکر ،عيل بن احلسن ،ترمجة اإلمام احلسني× من تاريخ دمشق :ص.236

ش�ق عصا املس�لمني ،كلاّ وحاشا ،فهذا من
قدر أمر ًا فأس�اء التقدير ،أو خارج ًا يريد ّ
ّ
أكبر الطعن بمقام النبوة أو الوصاية .وهكذا عندما تُلدم الصدور ،وتُعقد املجالس،
ِ
إهلي ًا سار إىل الشهادة بنفسه،
و ُينشد الشعراء واملنشدون ،فاجلميع إنّام يندبون مصلح ًا ّ
مؤثر ًا هلا عىل احلياة مع الظاملني واملفسدين املنحرفني عن هنج اهلدى ،لذلك فالشعائر

عبرّ ت عن أهداف النهضة وغاياهتا تعبري ًا وافي ًا وواقعي ًا ّ
بكل ما للكلمة من معنى.
وهذا ٌأمر أوضح من أن ُيش�ار إليه ،إذ «الرضورة الئحة يف كون الش�عرية احلس�ينية
دا ّل�ة عىل املع�اين والفضائل والقيم النبيلة ،واألهداف اإلصالحي�ة التي هنض من أجلها

اإلمام احلسني»(((ّ ،
فکل منصف عندما يسمع ببكاء رسول اهلل‘ ـ بل وبكاء األنبياء

أحد املستبرصين ـ الذين هبرهم نور احلسني× فحاموا حوله كام حيوم الفراش حول

بس�مو أهدافه بس�بب ب�كاء النبي‘ عليه ـ« :ولقد
النور يف الليلة الظلمـاء ،فأيقنوا
ِّ

وأن
ش�دين اإلمام احلسين× نحو مذهب أهل البيت^ ،وأدركت أنّه صاحب ّ
ّ
حقّ ،
عمن ناوأه وقاتله ،حيث اعتربه رسول
بكاء النبي‘ عليه هو إعالنٌ عن سلب الرشعية َّ
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(((
إهلية س�اميـة ،ويف ذلك يقول
الس�ابقني ـ يذعـن أنّ أهداف احلسين× أهـداف ّ

تبينت يل األهداف التي
اهلل‘ سنخ ًا له حينام قال :حسني م ّني وأنا من حسني .فمن هنا ّ

جاهد من أجلها اإلمام احلسني× فتأ ّثرت بنهضته ،وأعلنت استبصاري.(((»...

ٌ
كاشف عن مدى تأثري الشعائر يف بيان أهداف النهضة احلسينية املباركة.
وهذا

 4ـ استطاعت الشعائر أن تبينّ طبيعة اجلماعة اليت قامت على أكتافها تلك النهضة العظيمة

وهنا أيض ًا لعبت الشعائر أعظم األدوار يف إبراز طبيعة أصحاب اإلمام احلسني×

((( السند ،حممد ،احلداثة العوملة اإلرهاب يف ميزان النهضة احلسينية :ص.233
مر بكربالء،
((( قال الشيخ الصدوق& ...« :بل روي يف بعض األخبار عن غرينا أنّ عيسى بن مريم× َّ
قص عليهم ما سيجري عىل احلسني×» .الصدوق ،حممد
وبكى هبا ،وبكى معه احلواريون ،بعد أن َّ
ابن عيل ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.531
((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة (من حياة املستبرصين) :ج ،1ص.537
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وهيت�م هبا ،يف ّتش يف بط�ون التاريخ
وأنص�اره ،حتى راح َمن يتولىّ ش�ؤون الش�عائر
ّ
ِ
يتس�نى له جتسيدها
الع ِطرة؛ كي
ّ
وأغواره عن مايض ُأولئك الكرام الربرة ،وس َيرهم َ
تعدى األمر ليصل إىل
على أرض الواقع ش�عر ًا ،أو نثر ًا ،أو مرسح ًا أو أدب� ًا أو ...بل ّ
حد تس�مية املواكب واحلسينيات واهليئات الشعائرية بأسماء ُأولئك الشهداء؛ إبراز ًا
ّ

لدورهم الذي ال ُيوصف يف رفد النهضة احلس�ينية ،والقيام بأعبائها ،نرص ًة منهـم هلل
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تعاىل ولدينه ،وفوق ّ
كل ما تقدم تكفي ش�عرية الزيارة ـ التي هي من أعظم الش�عائر
ـ يف إب�راز دورهم وش�أهنم ،وم�ا هم فيه من مقا ٍم رفيع ،تُلقّ�ن الزائر تار ًة بأن يفدهيم
ُ ((( ُ
ٍ
صدق معهم(((.
ويثبت له قدم
بأبيه و أ ّمه  ،وأخرى بأن يدعو اهلل أن يرزقه مقامهمّ ،
تقدم يمكننا القول ـ وبال أدنى ٍّ
ّ
ش�ك أو تر ّدد ـ إنّ للش�عائر احلسينية اليد
فلكل ما ّ

الطوىل يف تثبيت أصل النهضة احلسينية وترسيخها.

ثانياً :تعميق فهم القضية احلسينية واإلملام بأبعادها

فقد أزاحت الش�عائر احلس�ينية الس�تار عن حقائ�ق ذات مفاهيم غاي�ة يف العمق

والضخامة والرس�وخ يف الرتاث الديني والعقدي يف اإلسلام ،يصعب اإلحاطة هبا

وحرصها ،فجاءت الشعائر لتكمل دور النصوص الدينية يف ذلك ،ومن تلك احلقائق:

1ـ القضية احلسينية هي ٌ
إرث نبوي

ضد الظلم واملامرس�ات
أسس�ها األنبياء وأوصياؤهم يف قيامهم ّ
فهي سيرة نبوية ّ
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عدة ش�عائر ،منها
الفاس�دة ،وإنهّ �ا حلقة ضمن سلس�لة إهلي�ة ،وهذا ما نالحظ�ه يف ّ
الزيارات املنصوصة ّ
املؤكدة عىل مفهوم وراثة احلسين× لألنبياء السابقني ،فعندما

يكرر الزائر «السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل ،السالم عليك يا وارث نوح نبي اهلل،
ّ

((( وهو ما ورد يف زيارة وارث من قوله×« :السالم عليكم يا أنصار أيب عبد اهلل ،بأيب أنتم ُ
وأ ّميِ ،طبتم
األول ،حممد بن مكي ،املزار :ص.129
وطابت األرض التي فيها ُدفنتم .»...الشهيد ّ
املتهجد :ص.766
((( وهو ما ورد يف نص زيارة عاشوراءُ ،انظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح
ّ

السالم عليك يا وارث ،(((»...فانّه يستشعر ذلك بوضوح.
تقدمها ،وال
فكثري من أحداث التاريخ ُع َّدت ُّ
وتعد أحداث ًا منقطعة ،ال ربط هلا بام ّ
نصت عليه ّ
وأكدته الشعـائر ـ فهو حلقة
ما ّ
تأخر عنهاّ ،أما احلدث احلسيني ـ وتبع ًا ملا ّ
ربانية ّ
اإلهلية.
خططت هلا اإلرادة
منرية ،ضمن سلسلة ّ
ّ
املجزئ�ة للحدث
فأي�ن هذه احلقيق�ة التي أبرزهتا الش�عائر ،م�ن الق�راءة الفردية
ّ

مر السنني.
احلسيني ،التي ّ
شجعت عليها السلطات الغاشمة عىل ّ
مكم ً
ومتوج ًا ملا سبقه ،بل هو الدرس
فمن جهة املايض ،كان احلدث احلس�يني ّ
ال ّ
املتقدمني يف مواجهة الظلم والظلمة.
العميل األوضح واألبرز لسياسة مجيع األنبياء ّ
ومن جهة املستقبل ّ
ركزت تلك الشعائر عىل الذّرية الطاهرة من نسل احلسني×،

األئمة من
س�بيل املثال يف زيارة األربعني« :أش�هد أنّك من دعائم الدين...وأش�هد ّ
أن ّ

ولدك كلمة التقوى وأعالم اهلدى»(((.

ت ّتضح تلك السلسلة اإلهلية بجالء.

2ـ ارتباط القضية احلسينية مبستقبل البشرية مجعاء
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نص عليهم رس�ول اهلل‘ من ذرية احلسين× ،فحينام نقرأ عىل
األئمة الذين َّ
وهم ّ

س�تحدد مس�تقبل
وذل�ك ع�ن طريق بيان الصلة بينها وبني القضية املهدوية التي
ّ
الظل�م عىل األرض باس�تئصاله م�ن جذوره ،وه�ذا املعنى أيض ًا ق�د ّأكدته نصوص

شعائرية كقول اإلمام× يف زيارة عاشوراء« :فأسأل اهلل الـذي أكرمني بمعـرفتكم...

وأن يرزقنـي طلب ثأركم مع إما ٍم مهدي ظاهر ناطق منكم»(((ّ ،
وأكده ما ورد يف زيارة

اإلم�ام احلج ّة« :#السلام عليك يا طال�ب ثأر األنبي�اء ،وأبناء األنبي�اء ،والثأر بدم

املقتول بكربالء»(((.

((( املصدر السابق :ص.720
((( الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،الوايف :ج ،14ص.1582
املتهجد :ص.775
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح
ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،99ص.86
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قمة من قمم املعارف يف النهضة احلس�ينية،
وهذه احلقيقة الراس�خة العظيمة ت ّ
ُعد ّ

أبانته�ا وأفصح�ت عنها الش�عائر احلس�ينية ،إذ جعل�ت ظلم الظلمة ـ م�ن ّأوهلم إىل

ٍ
ذرية احلسني×،
آخرهم ـ وحدة واحدة ،وأنّ اجتثاثه سيكون عىل يد
رجل إهلي من ّ
أن مس�ألة التأ ّثر واالنتقام يف قضية اإلمام املهدي× ليست انتقام ًا وتأ ّثر ًا
و«من الواضح ّ
من األشخاص ،بل هي انتقام وتأ ّثر من الواقع الفاسد الذي كان يعيشه اإلنسان ،وذلك
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واحلق»(((.
بتغيريه وحتويله إىل واقع العدل
ّ

3ـ إبراز الرؤية الواقعية للنهضة احلسينية وإبعاد الرؤى املغايرة
ٍ
إذ ال ّ
حدث ضخمٍ يف تاريخ البرشية تتقاسمه تفسريات قد تُرشِّ ق
أي
ش�ك يف أن ّ
بد من تفسير واقع�ي لذلك احلدث ،وهذا جا ٍر يف النهضة احلس�ينية
ُغ�رب ،وال ّ
أو ت ِّ

ّ
ٍ
وبخط
بتفسير معّي�نّ  ،و َمن آمن باحلسين،
املبارك�ة« ،فاألع�داء حاول�وا أن يفسرّ وه�ا
احلس�ـني وإمامتـه× فسرّ وها بتفسـري آخـر ،و َمن مل يؤمن باحلسني وبإمامته هو اآلخر

حاول أن يفسرّ ها بتفسري ثالث ،وقد ال يكون تفسري ًا عدائي ًا ،ولكنه فسرّ هذه القضية من
الضيقة»(((.
وجهة نظره ّ
فمن املقطوع به أنّ السلطة ُ
األموية ال يمكنها تصوير رصاعها مع احلسني× بأنّه

ُ
مية
صورته تار ًة بأنّه
ٌ
رصاع مبادئ وقيم ،لذا فقد ّ
رصاع قبيل له جذوره القديمة بني بني أ ّ

وبني هاش�م ،وهلذا جاء ترصيح يزيد بقوله ـ مستقب ً
ال الركب احلسيني يف الشام ـ:
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ٍ
بب�در ش�ـهدوا
«لي�ت أش�ياخي
أله ّل�وا واس�تطاروا فـرح� ًا
لعبـ�ت هاش�ـم بامللـ�ك فـلا

ج�زع اخل�زرج م�ن وق�ع األس�ل
ولقال�وا ي�ا يزي�د ال ُت َش�ل
وحـي نـزل»(.)3
خـبـر جــ�اء وال
ٌ
ٌ

رصاع سلطوي بني رجلني يف الدولةٌّ ،
كل منهام يريد امللك لنفسه.
وتار ًة بأنّه
ٌ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.204
((( احلكيم ،حممد باقر ،ثورة احلسني :النظرية ،املوقف ،النتائج :ص.19
((( الفتال النيسابوري ،حممد ،روضة الواعظني :ص.191

كما ُفِّس�رِّ ت النهضة ب�أنّ واقعها الوحي�د األوحد هو كون احلسين× ٌ
أيب
رجل ٌّ
للضي�م ،وأنّ أخالق�ه العربية واإلسلامية ،وكـون�ه من ٍ
ٍ
عري�ق ُعرف بالرشف
بيت
ٍ
حلاك�م مثل يزيد ،بل و ُفسرت النهضة بالدافع
والع�زة ،متنع�ه من اخلضوع واخلنوع
ّ
إمام معصوم ،كتب اهلل تعاىل عليه منذ األزل
الغيبي املحض ،وأنّ اإلمام احلسني× ٌ
أن ُيقتل هكذا قتلة يف كربالء ،وأنّ
خاصـة هبم (((.
لألئمة املصـطفني أحـكام ًا ّ
ّ

يف قبال ّ
كل ذلك ،جاءت الشعائر احلسينية ـ ومن قبلها النصوص احلسينية املباركة
لتؤك�د أنّ النهضة احلس�ينية إنّام قامت من أجل الوق�وف يف وجه الطغيان ُ
ـ ّ
األموي،

ولتثب�ت احلك�م الرشعي اإلسلامي جت�اه ذلك الطغي�ان ،وإنّ اإلمام احلسين× ـ
ّ
وهو إمام املس�لمني يف زمانه ـ عمل بتكليفه الرشعي املنوط به يف القيام بأعباء حفظ
فعندما نقرأ يف كثري من الزيارات عبارات ش ّتى مثل« :أشهد أنّك قد أقمت الصالة،

وآتیت الزكاة ،وأمرت باملعروف ،وهنیت عن املنکر ،وجاهدت امللحدين ،وعبدت اهلل

(((
وحرمت حرام اهلل،
حت�ى أت�اك اليقني . »...أو مثل« :أش�هد أنّك ح ّللت حلال اهللّ ،

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ،(((»...أو« :أشهد
وأقمت الصالة...ودعوت إىل سبيل ّ
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والذب عن حريمها املقدس.
الرسالة،
ّ

اس�تودعت ،وح ّللت حلال اهلل.(((»...
حلت ،وحفظت ما ُ
أنّ�ك قد ب ّلغت ع�ن اهلل ما مُ ّ

ّ
تتأكد لدينا تلك احلقيقة الناصعة ،وهي أنّ أساس خروج ذلك اإلمام املصلح×
إنّما هوطاع� ًة هلل تع�اىل ،وعم ً
ال من�ه بتكليفه ،من أج�ل إقامة األم�ت والعوج الذي
ُ
ُ
مية ،وتلك احلقيقة إنّام جلاّ ها وأباهنا اإلمام احلسين×
أصي�ب به الدين بفعل بني أ ّ
يف نص�وص كثرية ّأو ً
ثم جاءت الش�عائر ّ
لتؤكد ذلك الفه�م الدقيق والعميق ،بل
الّ ،
جاءت تلك الشعائر ل ُتثبت أنّ ّ
خط الظلم هو اخلط اآلين الدخيل عىل الفطرة البرشية،
((( ُانظر يف ذلك :احلكيم ،حممد باقر ،ثورة احلسني :النظرية ،املوقف ،النتائج :ص ،20فام بعد.
((( الكفعمي ،إبراهيم ،البلد األمني والدرع احلصني :ص.280
((( املصدر السابق :ص.281
((( املصدر السابق :ص.283
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خ�ط اإلصالح الذي انتهجته الثورة احلس�ينية هو ّ
ّ
وأنّ
خط الفط�رة اإلهلية التي فطر
الناس عليها« ،فليس�ت الثورة ـ من هذا املنظور ـ حدث ًا ال س�ابقة له ،وإنّام هي جزء من
الضد
فإن
حركة اإلسلام والتاريخ ،وإنهّ ا
ّ
ثم ّ
ٌ
امتداد حلركة أنبياء اهلل وأوصيائهم...ومن َّ

القانوين والسيايس هلا ـ وهو النظام ـ هو الذي ال يتم ّتع بالرشعية»(((.

احملور الثاني :آثار الشعائر احلسينية ونتائجها على غري النهضة احلسينية
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ويشتمل هذا املحور عىل املبحثني التاليني:
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أ ّوالً :آثار الشعائر احلسينية ونتائجها على الفرد من حيث عالقته بر ّبه
ال خيف�ى على ّ
تتبع الرتاث اإلسلامي األصي�ل ـ أنّ هناك
كل لبي�ب ـ من خالل ّ
أهداف� ًا س�امية تق�ف وراء ّ
كل العبادات واملامرس�ات التي أمرت هب�ا الرشيعة ،ومن
الصعوب�ة بم�كان اإلحاطة بجميع تلك األه�داف والغايات ،ولك�ن يمكن القول:

ربه َّ
(جل وعال)،
إنّ أحد أهم القمم الش�اخمة لتلك األهداف هو تقري�ب العبد نحو ّ
ذرة
مصلح� ًة للعب�د ،ال هلل تعاىل؛ إذ إنّه هو الغني املطلق الذي ليس يف س�احة قدس�ه ّ
احتياجٍ للغري ،تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا.

املقربات ،بل أرسعها إيصا ً
ال ،وأخرصها طريق ًا هلل تعاىل ،هو ما يدخل
ومن تلك ّ
يف نطاق الشعائر من زيارة أولياء اهلل تعاىل ،وتتبع آثارهم ،وندهبم ،كون تلك ُ
األمور
ّ
ّمم�ا ّأك�دت عليه الرشيعة بنص�وص وآثار يصعب حرصها واس�تقصاؤها ،وإنّ تلك
ٍ
اجلمة ال ّ
مصلحة ومالك ضخمني.
شك أنهّ ا نابعة من
األوامر ّ
وم�ن املقطوع ب�ه أنّ البناء النفيس لإلنس�ان ،واالرتقاء بالنف�س إىل قمم الكامل،
بربه ،فهام صنوان ال يفرتقان ،لذا جتد أنّ أولياء
يسير جنب ًا إىل جنب مع عالقة العبد ّ
وأشدها تأثري ًا بام حوهلا،
اهلل تعاىل يمتلكون أقوى النفوس ،وأكثرها استقرار ًا وثبات ًا،
ّ

لقرهبم من اهلل تعاىل.

((( شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعبي :ص.93

أهم آثار الشعائر عىل النفس والبناء
وعىل ضوء ذلك ،يمكننا ـ هبذه العجالة ـ بيان ّ
النفيس من جهة ،ثم عىل عالقة تلك النفس ببارئها تعاىل من ٍ
جهة ُأخرىُ ،فيقال:
ّ
تقدم من أهداف النهضة احلسينية ،وغاياهتا ،ومبادئها ،ي ّتضح بام
1ـ بمالحظة ما ّ
أهم أوجه الدين ،ومعل�م بارز من معامله
ال يقب�ل الش�ك ،أنّ تلك النهضة ه�ي أحد ّ
بأتم التعبري ،لذا فإن زيارة احلسني× ،أو ندبه ،أو ذكر مصائبه (التي هي
ّ
املعربة عنه ّ

تعد ـ بال ّ
ش�ك ـ تقوي ًة لصلة اإلنسان بدينه ،وتذكري ًا به ،فالزيارة
أهم الش�عائر)ّ ،
من ّ
إنسان مي ٍ
ـ مث ً
ت،
جمرد عمل تكريمي ،احتفايل ،يقوم به إنسان حي ،لتكريم
ٍ ّ
ال ـ «ليس�ت ّ
جدد صلته باإلسلام ككل ،وعاهد اهلل عىل
فإن الش�يعي حني يقوم بالزي�ارة ،يكون قد ّ
ّ

يظه�ر هذا التعهد يف نصوص بعض الزيارات بش�كل ب�ارز ،يقول الزائر ـ عىل ما
ع ّلمه األئمة^ ش�يعتهم ـ فيهاُ :
«فأش�هد اهللُ ،
وأش�هدكم ،أنيّ بكم مؤمن ،وبإيابكم
ّ
ٌ
ترس�يخ للدين بام فيه
موقن ،ولكم تابع يف ذات نفيس ،ورشائع ديني ،(((»...فالش�عائر
إهلية.
من عقائد وأحكام ومعارف ّ

ٍ
2ـ إنّ الشعائر هي عبادة روحية اشتملت عىل ٍ
وبركات كثرية
جم ال يحُ ىص،
ثواب ّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

التمسك به ،واحلفاظ عليه ،وتطبيقه يف حياته»(((.
ّ

م�ن اجلانب امل�ادي والروحي ،فهي من هذا اجلانب ال ّ
تضمنته
مقربيتها؛ ملا ّ
ش�ك يف ّ

املقربات(((.
من الوعد بالثواب اجلزيل ،الذي ّ
يعد بنفسه من أعظم ّ

مجةُ ،ملئت بذكر اهلل ،وتسبيحه،
3ـ إنّ كثري ًا من الش�عائر احتشدت فيها نصوص ّ

وحتمي�ده((( ...إىل ما ش�اء اهلل من أصناف ذكر اهلل تع�اىل ،أو باألمر بتلك األذكار(((،

املقربات له تعاىل.
وذكر اهلل ـ كام ال خيفى ـ ُي ّ
عد بنفسه من أعظم ّ
((( املصدر السابق :ص.61
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.370
((( ُانظر :املصدر السابق :ص 316ـ .349
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.361
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.364

73

أمر ال خيفى على الفطن ،إذ إنّ
4ـ إنّ وج�ود عنصر اجل�ذب البارز يف الش�عائرٌ ،
ٍ
ٍ
ملي�ك مقتدر ،يتمنى
صدق عند
قم ٍة إنس�انية ش�اهقة كاجلبال ،ه�ي يف مقعد
وج�ود ّ

كل إنس�ان أن يصل إليها ـ أعني بذلك اإلمام احلسين× ّ
ّ
بحد ذاته عنرص ًا
يش�كل ّ
جاذب� ًا لقلوب مجيع بني البرش لالحتذاء به ،والنيل من معينه ،وهذا أيض ًا من أوضح
املقربات إىل اهلل تعاىل.
ّ
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5ـ إنّ تش�كيل حلقات الذكر ،من املجالس ،أو املواكب التي ُيذكر هبا أولياء اهلل،

ُعد امتثا ً
ال
ُعد ذكر ًا هلل تعاىل من جه�ة ،كام ت ّ
الدا ّل�ون علي�ه ،القائدون إلي�ه ،هي أيض ًا ت ّ
ٍُ
املقربات هلل تع�اىل ،لذا فقد ورد عن اإلمام
ألم�ر اهلل تعاىل م�ن جهة أخرى ،فهي من ّ
الرض�ا× قول�هَ « :من ّ
تذك�ر مصابنا ،وبكى مل�ا ارتُكب م ّن�ا ،كان معن�ا يف درجتنا يوم
القيام�ة ،و َم�ن ُذ ّكر بمصابنا ،فبك�ى وأبكى ،مل ِ
تبك عينه يوم تبك�ي العيون ،و َمن جلس
َ
جملس ًا يحُ يـى فيه أمرنا ،مل ُيمت قلبه يوم متوت القلوب»(((.

والتجمعات
جوالة ،فاملجالس ،واملواكب،
6ـ إنّ تلك الشعائر ّ
ّ
تعد معاهد تعليمية ّ

احلسينية هي ملتقيات توعوية ،دينية وثقافية ،يتسامى فيها الفرد املؤمن عىل املستوى

املع�ريف والروح�ي ،وهذا ّمم�ا ال يخُ َت َلف في�ه؛ إذ لعبت املواك�ب واملجالس وحلقات

م�ر الدهور والعص�ور ـ دور ًا ال ُيغ َفل يف جم�ال التوعية ،عىل
الن�دب احلس�ينية ـ عىل ّ
املستوى الفردي.

ال ّ
فمث ً
خلصت بعض نصوص الزيارات كثري ًا من املفاهيم اإلسالمية التي مل يمكن
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مجة ُذكرت يف التاريخ ،فنالحظ
مر العصور لظروف معينة ،ومالبسات ّ
البوح هبا عىل ّ

وثبته يف قلبي ،ال ّلهم اجعل ما
ـ كمص�داق لذل�ك ـ قوله×« :اللهم اكتب يل إيمـان� ًاّ ،

أقول بلساين حقيق ًة يف قلبي ،ورشيع ًة يف عميل ،ال ّلهم اجعلني َّممن له مع احلسني× قدم

فيمن اس ُتشهد معه»(((.
ثبات ،واثبتني َ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.131
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.360

املق�دس «التأكيد عىل مس�ألة كبرى من مس�ائل اإليامن
تضم�ن ه�ذا الن�ص
ّ
فق�د ّ

أن اإليامن ليس اعتقاد ًا فقط ،وإنّام
الصحيح ،بل هي املسألة الكربى يف هذا اإليامن ،وهي ّ

حي
هو
ٌ
اعتقاد وعمل ،نظرية وسلوك ،فام يطمح إليه الزائر ليس إيامن ًا نظري ًا ،وإنّام إيامنٌ ٌّ
متحرك»(((.
ّ

7ـ إنّ تل�ك الش�عائر هي بمثاب�ة إعالن من قبل الفرد حلالة ت�وليّ أولياءاهلل تعاىل،

التربي م�ن أعدائهم ،وهذا املفهوم هو
ثم ّ
واالصطف�اف يف ص ّفه�م ،والكون معهمّ ،

بربه ،فقد ورد يف زيارة عاشوراء مث ً
ال:
أحد الركائز األساسية يف تصحيح عالقة العبد ّ

وحرب ملَن حاربكم إىل يوم القيامة»(((.
سلم ملَن ساملكم،
«يا أباعبد اهلل ،إنيّ
ٌ
ٌ

والتبري من أعدائه�م ـ فهذا الكميت األس�دي يقول يف
ال�والء ألولي�اء اهلل تعاىل،
ّ
ٍ
قصيدة له يف ذلك:
ٍ
متي�مٍ مس�تهام
َم�ن
لقل�ب ّ

إىل أن يقول:

ـ�ن ُ
بـ�ل هـواي الذي ِ
وأبـدي
أج ُّ
للقريبـني مـن ن�دى ،والبـعيدين
واملصـيبني باب م�ا أخطأ النـاس

ٍ
ص���ب���وة وال أح�ل�ام
غ�ي�ر م���ا

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

وق�د أورد الش�عراء يف قصائده�م ألوان ًا من ه�ذا املفهوم الدين�ي األصيل ـ أعني

لبنـ�ي هـاش�ـم فـ�روع األنـ�ام
م�ن اجلـ�ور يف ع�رى األح�كام
ومرس�ـى قـواعـد اإلس�ـالم(.)3

أو قول أيب األسود الدؤيل ،يرثي اإلمام احلسني×:
س�ـأجـعل نفـس�ـي لـه�م ُجـ ّن�ة
أرج�و بذل�ك ح�وض الرس�ول

فال تكثـري يل مـن الالئـمة
()4
والفـوز والنـعـمة الدائـمة

((( شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعبي :ص.96
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد :ص.774
((( املدين ،عيل خان ،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة :ص.568
((( األمني ،حسن ،مستدركات أعيان الشيعة :ج ،1ص.63
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تتبعنا ذلك الحتجنا إىل ٍ
تؤرخ هلذا املفهوم الضخم العظيم.
كتب ّ
ولو ّ

 8ـ إنّ تلك الش�عائر كانت س�بب ًا مبارش ًا يف تعريف الكثري من املس�لمني وغريهم

وحتوهلم واعتناقهم
باملذهب احلق ـ مذهب أهل البيت^ ـ ولفت أنظارهم لذلكّ ،
ملذهب أهل البيت^ ،وتغيري مسار عالقتهم بربهّ م.

احل�ق متأثر ًا ببعض الش�عائر:
حت�ول إىل مذهب ّ
يق�ول يف ذل�ك أح�د العلامء ّممن ّ

«هكذا كانت البداية ،مع احلسين ـ مصباح اهلدى ـ كانت البداية ،ومع احلسين س�فينة
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النجاة كان الرشوع ،بداية مل أقصدها أنا ،وإنّام هي التي قصدتني...وذلك كان يوم ملك

ع َّ
فأغضت عنه...حتى
ربام كان ق�د طرقها من قبل كثير ًا،
صوت
يل مس�امعي
ّ
ٌ
ش�جيَّ ،
ّ
ٍ
فاهتزت له مش�اعري ،ومنحته ّ
كل إحس�ايس
خلوة أو ش�بهها،
املرة وأنا يف
ّ
دع�اين ه�ذه ّ
قص�ة اإلم�ام
وعواطف�ي ،م�ن حي�ث أدري وال أدري ،فجذبن�ي إلي�ه ...تل�ك كان�ت ّ

احلسين× بصوت الش�يخ عبد الزه�راء الكعب�ي&((( يف العارش من حمرم احلرام س�نة

(1402هـ) ،فأصغيت عنده ّأيام إصغاء لنداءات اإلمام احلسين ،وترتعد جوارحي مع

الدمع�ة والعبرة ،ويشء يف دمي كأنّه الثورة ،وهتاف يف جوارحي :لبيك يا س�يدي يا بن

يشق
نور كان حمجوب ًا ،فانبعث ّ
رسول اهلل .وتنطلق يف رأيس أسئلة ال تكاد تنتهي ،وكأنّه ٌ
أتعجب من هذا االنقسام ،عدت مع هذه
الفضاء الرحيب دفعة واحدة...وعندما رحت ّ

الواقعة إىل الوراء ،فإذا الناس من حينها كحاهلم اآلن ،فهم بني َمن محل احلسين مبدء ًا،
ومتس�ك به إمام ًا ُ
وأس�وة...وبني َمن محل رأس احلسين هدي ًة إىل يزي�د ،وبني هذا وذاك
ّ
ٌ
منازل شتى يف القرب والبعد من معامل احلسني ...فقد استضاءت الدنيا ك ّلها من حويل،
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وبدَ ت يل شاخص ًة معامل الطريق.(((»...

((( هو عبد الزهراء بن الشيخ فالح الكعبي ،نسبه إىل قبيلة كعبُ ،ولِد يف كربالء سنة 1327هـ.ق،
ودرس فيها ،وهو من أشهر خطباء املنرب احلسيني ،ومن أشهر جمالسه قراءة نص مقتل احلسني× يف
يوم العارش من املحرم ،وقراءته للمقتل تلك كانت وال تزال تذاع من دار اإلذاعة العراقية ،توفيّ سنة
1394هـُ .انظر :اجلاليل ،حممد حسني ،فهرس الرتاث :ج ،2ص.537
((( عبد احلميد ،صائب ،منهج يف االنتامء املذهبي :ص 31ـ .34

كام قال آخر يف ذلك((( ...« :اتخّ ذت الشيعة مواقف عديدة لتبيني أحقّيتهم ،وإلفات

إن
األول :إحياء هنضة احلسين×ّ :
انتب�اه الناس إىل والي�ة أهل البي�ت^ ...املوقف ّ
تصدى الشيعة
الش�يعة بذلوا اهتامم ًا خاص ًا إلحياء هنضة اإلمام احلسين× ...ومن هنا ّ
إلحياء هذه النهضة ،فجعلوها وس�يل ًة إعالمية لتبيني احلقيقة للناس ،وجعلوها س�بي ً
ال

إلحي�اء املفاهيم احلقّة ،وإضفاء الوعي يف املجتمعات؛ لئلاّ ينخدعوا بالتيارات املنحرفة
التي مثّلت امتداد ًا للحركة ُ
ضد اإلسالم»((( ،إىل أن يقول« :وهلذا آل أمري وأمر
األموية ّ

ُأستاذي إىل االستبصار واالنتامء إىل مذهب أهل البيت^.(((»...
(((
ٍ
مس�جد من مس�اجد اإلخوة من أهل الس� ّنة ـ« :كان
إمام
وق�ال ثال�ث ـ وكان ُ
القارة
امللح�وظ يف أوس�اط الن�اس ـ بمختل�ف انتامءاهت�م القومي�ة والعقائدية ـ يف ش�به ّ

عاش�وراء ،فامتعض�ت من حضور احلش�ود الضخم�ة يف هذه املجال�س ،ال ألنيّ أبغض

قررت توليّ
اإلمام احلسني× ،بل لنفوري من الشيعة وكراهتي هلم ...ومن ذلك احلني ّ

مهمة ذكر مصيبة احلسين× ،وقراءة جملس التعزية
ه�ذا األمر ...فحملت عىل عاتقي ّ

يف املس�جد ال�ذي كنت إمام� ًا فيه[ ...و] عندم�ا كثرت خطابايت وحم�ارضايت حول أهل

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

اهلندي�ة عن�د مب�ارشيت لعملي التبليغ�ي ،أنهّ�م يتفاعل�ون م�ع الش�يعة يف إحي�اء ذكرى

البيت^ ـ وال س�يام اإلمام احلسين× ـ بدأ أهل العا ّمة يشيرون إ َّيل بأصابع االتهّ ام،
بالتش�يع ،م�ع أنّن�ي كنت منه�م ومعه�م يف ّ
كل املعتق�دات ،لك ّنن�ي كنت أنقل
فرم�وين
ّ
األحاديث الواردة يف فضل أهل البيت^ ،وفق قناعايت احلاصلة من كتب علامء العا ّمة؛

كي ال حيرض أهل مذهبي يف جمالس الشيعة ،وال يشاركوهم يف مثل هذه االجتامعات...

وهب�ذا كانت إقامة املآتم عىل احلسين× ش�علة اهلداية التي أن�ارت يل الطريق احلقيقي
تش�يعي يف اجلامع الذي كنت
املوصل إىل رضوان اهلل تعاىل ،وبربكة احلسين× أعلنت ّ

((( اسمه (آتوماين حممد) من دولة جزر القمر ،وكان شافعي املذهب.
((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة من حياة املستبرصين :ج ،1ص.54
((( املصدر السابق :ص.58
((( واسمه (حافظ سيف اهلل حفيظ اهلل) من دولة اهلند ،وكان وهايب االنتامء.
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أؤ ّم املصلني فيه يف مدينة (نوشهره وركان) عام .(((»...1952

احلق بربكة نور الش�عائر
ثم حتول إىل إسلام ّ
وذك�ر ٌ
رابع َّمم�ن كان عىل املس�يحية ّ

احلس�ينية« :صادف أن ش�اركت ذات يوم يف املجالس احلس�ينية التي يقيمها الش�يعة يف
بريطاني�ا ،فتأ ّث�رت كثير ًا بام س�معت من األح�داث التي وقع�ت يف النهضة احلس�ينية،

ورأي�ت مدى تأ ّثر الناس هبا ،وما فيها من آثار وبركات عظيمة من ش�أهنا إعادة التوازن

يف الصعيد االجتامعي»(((.
وكم من ُأولئك عىل مدى التاريخ ،إنّام جذبتهم الشعائر احلسينية لنور احلسني×
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تبدل�ت عالقتهم باهلل تعاىل بفضل تلك
ووالي�ة أهل البيت^((( ،وعىل ضوء ذلك ّ
الشعائر.

ككل مبا هو وحدة واحدة
ثانياً :آثار الشعائر احلسينية على اجملتمع ّ
ٍ
ّ
وتأمل واس�تقصاء
لعل هذا املبحث من أكثر املباحث احتياج ًا إىل وقفات طويلةّ ،
واسعني؛ إذ إنّ النهضة احلسينية كانت وال زالت أحد املعامل ذات البعد االسرتاتيجي
للدي�ن اإلسلامي ،فيها ُحفظ�ت الكثري الكثري من قي�م الدين احلني�ف ومبادئه ،بل

أحيت تلك النهضة املباركة عنارص الرقابة واإلصالح الذاتيني للدين ،وذلك بتثبيتها
ٍ
وتقدم س�ابق ًا يف
عد جتاوزها جتاوز ًا لقيم الدين احلنيفّ ،
تغيبُ ،ي ّ
لقي�مٍ أصيل�ة كادت ّ
هذا املقال أنّ هناك س�نخية بني النهضة احلس�ينية والش�عائر احلس�ينية؛ ألنّ الش�عائر
أهم أوجه النهضة احلسينية املباركة ،ويمكننا أن نستقرئ ـ ولو استقرا ًء ناقص ًا ـ
أحد ّ
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أهم اآلثار والربكات التي ترجع للمجتمع اإلسالمي ـ بل اإلنساين ـ ّ
جراء
ككل من ّ
ممارسة تلك الشعائر ،ومنها:

((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة من حياة املستبرصين :ج ،1ص 182ـ  ،192حتت ترمجة حافظ
سيف اهلل.
((( املصدر السابق :ج ،6ص ،275حتت ترمجة (نوئيل ماهوين).
((( ُانظر :املصدر السابق.

1ـ حفظ اهلوية اإلسالمية للمجتمع

إذ ال خيف�ى أنّ أغل�ب الش�عائر احلس�ينية م�ن زي�ارات وجمالس و ...ممارس�ات
ُ
ثم
اجتامعي�ة مجعي�ة ّ
تضج بمفاهيم التوحي�د والنبوة و ...التي هي (أص�ول الدين)ّ ،
إقام�ة الصالة واألم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر و ...وهي (ف�روع الدين) ،فهي
عب�ارة ُأخرى ع�ن التذكري بالدين ك ّله ،وأنّ احلسين× هنض م�ن أجل ذلك ،و«ال

ش�ك أنّ�ه ال غرض لألئمة^ ـ وه�م حكامء ُ
ّ
األ ّمة ـ من األمر بذل�ك االجتامع املحزن،
ّ
وتذكر تلك املصيبة املقرحة ،يف أحوال خمصوصة كثرية ،وزيارته التي مل ِ
ّ
يكفهم الرتغيب
إليه�ا ،واملبالغ�ة يف ثواهبا ،حتى ّ
حذروا م�ن تركها ،وبعبارة جامعة :لي�س أمرهم بتلك

األئمة األطهار^ ـ بواس�ع علمهم وبعد
[و] ّ
إن تل�ك املجالس واملجتمعات ألبس�تها ّ
نظرهم للمس�تقبل ـ لباس ًا مذهبي ًا؛ ألنهّ ا السبب الوحيد الجتامع كلمة الشيعة ،ورسوخ

عقائدهم»((( .ويف ذلك حفظ أصل الدين وأساسه القويم.

«إن ه�ذه املنابر واملجالس ،واملراس�م والش�عائر ،الت�ي تُقام هبذه املناس�بة هي التي
و ّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

الروابط احلس�ينية إلاّ حف�ظ املذهب من االندراس ،وهو الغاية التي ُقتل هلا احلسين...

حفظت لنا اإلسالم خالل ألف وأربعامئة عام»(((.

تقدم ـ الذي هو بعينه حفظ
بحد ذاته هو حفظ للنهضة احلسينية ـ كام ّ
بل إنّ األمر ّ

للدي�ن؛ ألنّ النهضة ـ كام قلن�ا ـ أحد أوجه الدين الناصعة ـ لذا فـ «املحافظة عىل هذا
احلدث املهم [أي النهضة احلس�ينية] الذي يمثّل ُأطروحة إهلية لتوعية ُ
األ ّمة اإلسالمية،

حلفظ الرسالة اخلامتة من الضياع والتشويه والتحريف»(((.

وال خيتل�ف عاقلان على أنّ نفس النهضة احلس�ينية ق�د أعادت الت�وازن الديني
القيم�ي ل ُ
أل ّم�ة اإلسلامية ،إذ لوالها ألضحى اإلسلام املحمدي األصيل إسلام ًا

((( املظفر ،حسن عبد املهدي ،نرصة املظلوم :ص.7
السید اخلمیني&ُ .انظر :جملة الثقافة اإلسالمية :العدد ،44ص.12
((( من کالم آلیة اهلل العظمى ّ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.156
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ً
فرض�ا خيالي ًا ،بل نطق الواقع بذلك،
ُأموي� ًا حمض� ًا ،ومحُ يت معامله اإلهلية ،وليس هذا

فق�د أخ�رج (البخ�اري) يف كتابه (الصحي�ح) قول الزه�ري« :دخلت على أنس بن

مال�ك بدمش�ق ،وهو يبكي ،فقلت ل�ه :ما يبكيك؟ فقال :ال أعرف ش�يئ ًا ّمما أدركت إلاّ

هذه الصالة وهذه الصالة قد ُض ّيعت»((( ،وهذا يعني أنّ اإلسلام الدمش�قي يف زمان

معاوية ويزيد و َمن تالمها مل يكن يش�به اإلسلام املحمدي ،اإلسالم آنذاك مل يعد فيه
ُ
مية بالدين ك ّله ،وألنتجوا
لتفرد بنو أ ّ
إلاّ االس�م فقط ،فلوال النهضة احلسينية املباركة ّ
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لنا دين ًا آخر.

2ـ أثر الشعائر على اجملتمع من الناحية السياسية

من الواضح الالئح أنّ الش�عائر احلس�ينية هي «أحد اخلط�وط اهلا ّمة التي اعتمدها

أه�ل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة عموم ًا ،كام أنهّ ا كانت القاعدة اهلا ّمة التي يرتكز
عليها حتركهم يف ُ
ّ
وتؤكد أهدافها،
ومتجدها
األ ّمة؛ ألنهّ ا تس�تلهم من ثورة احلسين×ّ ،
ّ
متعددة ،سياسية ،وثقافية ،وعقائدية ،وروحية»(((.
فهي أهداف ذات جوانب ّ

ولش�دة األث�ر الس�يايس العظي�م ال�ذي أحدثت�ه النهضة احلس�ينية املبارك�ة ،قال
ّ
ٍ
بعضهم :إنّ
كقوة سياسية بعد مقتل اإلمام احلسني×(((.
التشيع تبلور
ّ
بد لتلك الش�عائر أن
تقدم ـ كان ال ّ
ثم للس�نخية بني النهضة وبني ش�عائرها ـ كام ّ
َّ
يكون هلا أعظم األثر عىل املجتمع سياسي ًا وفكري ًا.
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((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص ،134ح.507
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.143
يعدد اآلراء املطروحة تارخيي ًا يف نشوء التشيع ،قال « :د ـ [أي
((( قال العلاّ مة الشيخ أمحد الوائيل& وهو ّ
التشيع كان بعد واقعة الطف عىل اختالف
الرأي الرابع من اآلراء] الرأي الذي يذهب إىل أنّ ظهور
ّ
يف الكيفية ،بني الذاهبني هلذا الرأي؛ حيث يرى بعضهم أنّ بوادر التشيع التي سبقت واقعة الطف مل
وخواصه ،وإنّام حدث ذلك بعد واقعة الطف ،بينام يذهب
متميز له طابعه
تصل إىل ّ
ّ
حد تكوين مذهب ّ
آخرون إىل أنّ وجود املذهب قبل واقعة الطف كان ال يعدو النزعة الروحية ،ولكن بعد واقعة الطف
وحتددت أبعاده إىل كثري من املضامني ،وكثري من
وعمقت جذوره يف النفوس ّ
أخذ طابع ًا سياسي ًاّ ،
املسترشقني يذهبون هلذا الرأي ،وأغلب املحدثني من ُ
الك ّتاب» .الوائيل ،أمحد ،هوية التشيع :ص.26

َّ
ولع�ل البكاء عىل
متع�ددة ،تبدأ م�ن األدنى،
ولألث�ر الس�يايس للش�عائر مراتب
ّ

معمق ًا للظلم،
احلسني× هو ّ
احلد األدنى من التأثري السيايس؛ إذ البكاء يم ّثل رفض ًا ّ

فـ«البكاء له بعدٌ سيايس؛ ألنّه طريقة ُفضىل إنسانية واجتامعية ـ سليمة وهادئة ـ الستنكار

الظلم ،والتعبري عن عمق املأساة واملظلومية التي تعرض هلا اإلمام احلسني× ،وأهدافه
النبيل�ة ،وتظه�ر أمهّية هذا ُ
األس�لوب يف ه�ذا البعد الس�يايس يف ظروف املحن�ة والقمع
(((
تتدرج تلك اآلثار
واإلرهاب ،عندما تعجز بقية األساليب عن التعبري عن ذلك»
،ثم ّ
ّ

حتى تصل إىل تعبئة اجلامهري نفس�ي ًا ومادي ًا لعملية التغيري والتضحية ،وهذا ما حدث
يف كثير من مواس�م الزي�ارات التي كان�ت الشرارة ُ
األوىل لتغيري حك�م الطواغيت
التوابني ـ قدي ًام ،وثورة صفر يف العراق عام (1977م)
واجلبابرة ،كام حدث يف ثورة ّ

(((

وقضت مضاجعهم.
هزت عروش الظلمة ّ
قد حتتاج إىل جم ّلدات إلحصائها ،والتي ّ
متر
كام أنّ الش�عائر أس�همت إسهام ًا رائع ًا يف إثراء «الوعي السيايس لألحداث التي ّ
ُ
متيزت من بني مجيع املذاهب اإلسالمية
هبا األ ّمة ،خصوص ًا يف إطار اجلامعة الصاحلة التي ّ
ّ
ولعل ذلك من األس�باب التي
هبذا الوعي العميق واألصيل لألحداث السياس�ية»(((،
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وم�ا بينهام ،وما بعد ذلك م�ن تاريخ طويل عريض من الثورات واالنتفاضات ،التي

جعل�ت الطائف�ة احلقّة متتاز بوعي س�يايس منقطع النظري ،ال تكاد ت�راه يف غريها من

الطوائ�ف ،ب�ل وأس�همت تل�ك الش�عائر يف توظي�ف وتوضي�ح «الرؤية اإلسلامية
ومقوماته ،وتشخيص املوقف جتاهه ،والقدرة عىل التمييز
الصحيحة للحكم اإلسلامي
ّ

بين الصحيح واخلطأ يف ممارس�ات هذا احلك�م ،مع القدرة عىل متيي�ز اخلطوط اخلرضاء

يصح السكوت عنها؛ رعاي ًة للمصلحة اإلسالمية»(((.
واحلمراء التي ّ

((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.148
((( ُانظر :العاريض ،حمسن جبار ،مقال( :نافذة عىل التاريخ السيايس للعراق املعارص من االحتالل
الربيطاين إىل االحتالل األمريكي ،القسم السادس) ،صحيفة الزمان ،بتاريخ2016/2/8 :م.
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.159
((( املصدر السابق.
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أهم دولة إسلامية يف حارضنا
ولي�س من املبالغ�ة أو املجاملة أن يقول ّ
مؤس�س ّ

املهم هو
املع�ارص:+
«امله�م يف األمر هو البعد الس�يايس هل�ذه األدعية وهذه الش�عائرّ ،
ّ

التوجه إىل اهلل ،ومتركز أنظار الناس إىل نقطة واحدة وهدف واحد ،وهذا هو الذي
ذلك
ّ
س�يد
يعب�ئ الش�عب باتجّ اه هدف وغاية إسلامية ،فمجلس العزاء ال هيدف للبكاء عىل ّ
ّ
ٌ
األهم من ذلك
حاصل وموجود ــ
فإن هذا
الشهداء× واحلصول عىل األجر ــ وطبع ًا ّ
ّ
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هو البعد الس�يايس الذي ّ
أئمتنا^ يف صدر اإلسلام ،كي يدوم حتى النهاية،
خطط له ّ
ألي ٍ
وه�و االجتماع حتت ٍ
ٍ
يشء آخر أن حيقّق ذلك
لواء واحد
وهبدف واح�د ،وال يمكن ّ

سيد الشهداء×»(((.
بالقدر الذي يفعله عزاء ّ

3ـ آثار الشعائر ونتائجها على اجملتمع من الناحية االجتماعية

ّمم�ا ال ّ
ش�ك في�ه أنّ الرشيعة قد ح ّثت على بناء العالقات االجتامعي�ة الرصينة يف

املجتم�ع ،وأنّ اهلل ـ تع�اىل ـ جع�ل عالق�ة املؤمن باملؤم�ن كعالق�ة األخ بأخيه قائ ً
ال:

(ﯜ ﯝ ﯞ)((( ،كما ندب�ت الرشيعة إىل الت�زاور واملجالس�ة والتذاكر بني
املؤمنين((( ،فكي�ف إذا اجتم�ع ّ
كل ذل�ك م�ع ذكر اهلل تع�اىل ،وذكر دي�ن اهلل ،وذكر
احلسين× وأولي�اء اهلل الصاحلين ،س�واء يف جمالس الع�زاء ،أم يف املواك�ب ،أم يف

الزيارات احلسينية.
ٍ
فال ّ
تعم تلك املجالس ـ س�واء الربكات الدنيوية
ش�ك حينئذ يف أنّ الربكات التي ّ
أم ُ
األخروية ،واملادية أم املعنوية ـ ّمما يعرس اإلحاطة هبا.
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((( من كالم آلية اهلل العظمى السيد املوسوي اخلمينيُ .+انظر :موقع.imam-khomeini.com :
((( احلجرات :آية.10
ُ
حبها .»...ابن إدريس احليل،
((( كام يف قول اإلمام الصادق×« :جتلسون
ّ
وتتحدثون...إنّ تلك املجالس أ ّ
حممد ،مستطرفات الرسائر :ص ،229وقول اإلمام اجلواد×« :رحم اهلل عبد ًا أحيى ذكرنا ،قلت :وما
إحياء ذكركم؟ قال :التالقي والتذاكر عند أهل الثبات» .الصدوق ،حممد بن عيل ،مصادقة اإلخوان:
ص.32

فاحلف�اظ عىل بني�ة املجتمع كوح�دة واحدة ،ونس�يج متجانس ،ه�ي واحدة من
ٍ
تلاق وتزاور وتع�ارف «وكثير ًا ما كانت
أهداف الش�عائر احلس�ينية ،بما حوته من

املجالس احلسينية سبب ًا أساسي ًا يف تعارف أبناء املجتمع مع بعضهم بعض ًا ،وإزالة أسباب
أن هذه املجالس تُشْ ِ�ع ُر
اخلصوم�ات التي قد تنش�أ يف غمرة مش�اكل احلياة الكثيرة ،كام ّ
اجلمي�ع بالوحدة والوق�وف ص ّف ًا واحد ًا ح�ول نرصة الدين اإلسلامي احلنيف ،إضاف ًة
َ

ف�إن األيتام واألرامل والفقراء واملس�اكني ـ وما أكثرهم يف يومنا هذا ـ َ
حيضون
إىل ذل�ك ّ
خاصة عند إقامة جمالس العزاء احلس�ينية ،وكذلك ُ
األرس الفقرية واملتع ّففة ،و َمن
برعاية ّ

نفس� ُه سؤال الناس حلاجة ،فيشملهم اإلمام احلسني× ـ عن طريق جمالس عزائه ـ
تأبى ُ

العوائل»(((.

تعدته
«ومل تق�ف آث�ار املجالس احلس�ينية يف العالق�ات االجتامعية إىل هذا احل�د ،بل ّ
إىل زي�ادة أوارص املحب�ة ُ
واأللفة ،والتعاون بني الش�يعة وغريهم م�ن أصحاب املذاهب
ّ
ُ
اإلسلامية املعتدل�ة والديانات األخرى ،الذين وجدوا يف اإلمام احلسين× الراية التي
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تعدى األم�ر إىل أن أصبح للمجالس
بال�و ّد والرمحة وبذل امل�ال والطعام واالحرتام ،بل ّ
احلس�ينية آثار على التقارب بين ُ
األرس والقبائل ،عن طريق املصاه�رات والزجيات بني

جيب عىل اجلميع الوقوف خلفها واالقتداء بصاحبها ،لنرش العدل واملس�اواة بني البرش،
املعزين وزوار أيب عبد اهلل احلسني×،
فشاركوا اإلمامية يف إقامة جمالس العزاء ،وخدمة ّ

ال سيام يف شهر حمرم احلرام وما تبعه من ّأيام كانت شاهدة عىل الفاجعة التي أملّت بآل بيت
النبي حممد‘ ،فكان ذلك سبب ًا يف أن يعي أصحاب املذاهب والديانات ُ
األخرى ـ مثل
املس�يحية ،والصابئ�ة املندائيني ،واإلزيديني ،وغريهم ـ فك�ر أهل البيت^ واألهداف

متحدي ًا الظلم واالستبداد؛ فكان ذلك سبب ًا رئيس ًا يف
التي جعلت اإلمام احلسني× خيرج
ّ

حتسني العالقات االجتامعية بني املجتمعات يف مجيع دول العامل ،ال سيام اإلسالمية منها»(((.
((( السلطاين ،حيدر عامر ،مقال بعنوان :املجالس احلسينية وآثارها االجتامعية والدولية :موقع:
.imamhussain.org
((( املصدر السابق.
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وبذل�ك متكنت الش�عائر من «املحافظة على العالقات اإلنس�انية و االجتامعية بني

أف�راد اجلامع�ة الصاحل�ة ،و َمن يتفاع�ل معها م�ن املس�لمني ...فقد أصبح�ت املجالس

املحبة
أهم الشعائر] جما ًال لتأكيد هذه العالقات ،ومتتني أوارص ّ
احلسينية [باعتبارها من ّ
ُ
خوة ...وقد حفظ هذا
والصل�ة بني أفراد اجلامعة ،وفرص ًة للتعبري عن روح التعاون واأل ّ

البعد يف التخطيط وحدة اجلامعة الصاحلة يف حركتها االجتامعية واإلنسانية»(((.
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بد أن ندرسها يف إطار
بل«إذا أردنا أن ندرس الش�عائر احلس�ينية دراس ًة ش�امل ًة :فال ّ
بحث العوملة ،وذلك بسبب وجود حالة االنفتاح واحلوار بني ُ
األمم ،ويمكننا أن ندرس

إم�ام معصوم ،وهو
اخلط�اب احلس�يني يف إط�ار العوملة؛ باعتب�ار ّ
أن اإلمام احلسين× ٌ

ين واحد ،تذوب في�ه الفوارق القومية أو
القرآن الناطق»((( ،عىل أس�اس جمتمعٍ إنس�ا ٍّ
اجلغرافية أو ِ
العرقية.
 4ـ آثار الشعائر ونتائجها على اجملتمع من الناحية االقتصادية

حث الشعائر عىل مسألة البذل يف
أهم عنرص ممكن أن يلحظ يف هذا الشق هو ّ
إنّ ّ

سبيل اهلل ،واإلنفاق يف إحياء أمر اهلل تعاىل؛ إذ ّمما ال ّ
شك فيه أنّ البذل يف هذا السبيل
هو ٌ
حاكم بذلك ،فال خيتلف عاقالن
حمبب عند اهلل تعاىل ،بل العقل
ٌ
بذل يف أم ٍر راجح ّ

أنّ اإلطعام ـ مث ً
حمبب عند مجيع العقالء ،وبذل املال يف سبيل ذلك ويف سبيل
ال ـ أمر ّ
راجح ال حمالة.
أمر
ٌ
إحياء ذكرى رم ٍز من رموز الصالح والتقوى ٌ

ّ
أهم ما يربز يف ذلك هو مس�ألة التكافل االجتامعي ،الذي يظهر جلي ًا بأهبى
ولعل ّ
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ري من الشعائر ،فرتى اجلميع صغار ًا وكبار ًا ،نسا ًء ورجا ً
صوره يف كث ٍ
ال ،يشعرون بأهنم
ّ
وموظف�ون بالبذل بام ج�ادت به أيدهيمّ ،
حب ًا منهم للحسين×،
مك ّلف�ون
كل ذلك ّ
ومتسك ًا بحبل والئه املتني.
ّ

((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.159
((( السند ،حممد ،بحوث معارصة يف الساحة الدولية :ص.213

ومن ا ُمللفت للنظر عدم وجود إعداد وحتضري ُمسب َقني ملعظم الظواهر والنشاطات

األعم األغلب جهود فردية بحتة ،فام هي
االقتصادية يف الشعائر احلسينية ،بل هي يف
ّ
وأي ٍ
بركة
أحبائه؟ ّ
تل�ك الطاقة الكامنة العظيمة التي أودعها احلسين× يف قل�وب ّ
حررت تلك الطاقة الكامنة؟
للشعائر التي ّ
املس�جلة لدى
فف�ي إحصائي�ات ش�به رس�مية ،وصل ع�دد املواك�ب واهليئ�ات
ّ

املؤسسات املعنية إىل ما يقارب الـ( ((()24000موكب وهيئة عزائية ـ هذا يف العراق
ّ
فق�طّ ،أم�ا يف خارجه فاألم�ر متع الضبط واإلحصاء ـ ِ
أض�ف إىل ذلك (املضائف
سرّ
تقدم اخلدمة للزوار املش�اة عىل جمموع الط�رق املؤ ّدية لرضيح اإلمام
اخلدمي�ة) الت�ي ّ
ف�أي نظام يضاه�ي النظام
متنوعةّ ،
مق�دار م�ا ُيبذل يف الع�ام الواحد م�ن خدم�ات ّ

االقتصادي احلسيني ،فهو نظام التكافل االجتامعي ّ
بكل ما للكلمة من معنى.

وتعدى األمر حدود ذلك ليصل إىل مسامهة الشعائر بإعادة التوازن االسرتاتيجي
ّ

وحمبيه ،وخري مصداق لذلك يف
املجتمعي ـ العس�كري واألمني ـ ألتباع احلسني× ّ

عرصنا احلارض ما حصل للحشد الشعبي املبارك ،ووقوف املواكب احلسينية ـ م ّتكئ ًة
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يتصور
احلسين× ،التي بل�غ عددها ما يقرب م�ن (ثالثة ماليني)((( ،وللق�ارئ أن
ّ

عىل الش�عائر احلسينية ـ يف دعمها له يف مواجهة اإلرهاب الداعيش ،وهذه الظاهرة ـ

املختصني لتوثيق ودراس�ة
معمقة ،ونحن بدورنا ندعو
ّ
ّ
بحد ذاهتا ـ حتتاج إىل دراس�ة ّ
ذلك ِ
بج ٍّد وعلمية.
املهجرة قرس ًا بفعل اإلرهاب الداعيش ،والتي احتضنتها
أو ظاهرة تك ّفل العوائل ّ
ُع�د وال تحُ ىص(((،
املواك�ب واهليئات احلس�ينية ،إس�كان ًا وإطعام ًا وقضاء حوائج ال ت ّ

بعدهتا وعديدها.
وهو ما تعجز عنه دول ّ

((( ) ُانظر :موقع الوالية اإلخباري.Ahrar.imamhussain.org :
((( ُانظر :موقع.Arabic.tebyan.net :
واملهجرين العراقية.Momd.gov.iq :
((( ُانظر :موقع الكفيل .Alkafeel.net :وموقع وزارة اهلجرة
ّ
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وختام ًا ينبغي القول :إنّ هناك الكثري ّممن أراد حتليل الش�عائر احلس�ينية ،وربطها

بالعل�وم األكاديمية النظرية ،كعلم االجتامع ،وعل�م النفس ،وعلم االقتصاد ،وعلم

السياسة ،وكان القاسم املشرتك للكثري من تلك التحليالت هو نسياهنا للبعد الغيبي،
واإلرادة اإلهلية لتلك الش�عائر ،فالبعد الغيبي والدفع الرباين ـ ترشيع ًا وتكوين ًا ـ هو

املحرك األساس
حد تعبري أهل الكيمياء احلديثة ،فهو
اخلطوة
املحددة للتفاعل ،عىل ّ
ّ
ّ
ال�ذي لو ُرفع ـ ج�د ً
وخ َبت جذوهتا ،وعليه جيب حس�اب
ال ـ ملاتت تلك الش�عائرَ ،

 1437هـ ــ2016
العدد
2015مم
الرابعةــ1437
السنةالثالثة
عرشــالسنة
الثالثعرش
احلادي
العدد

ٍ
حتليل علمي أكاديمي ،وال ينبغي إغفال ذلك مطلق ًا.
أي
تلك اخلطوة دقيق ًا قبل ّ
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