حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسين ّية عرب التاريخ
األساليب والدواعي

محمد الدومي*

استهالل

1ـ قال تعاىل( :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((.

السيدة زينب بنت عيل÷ يف حديثها البن أخيها اإلمام السجاد×،
2ـ وورد عن ِّ

وهي حتدثه عماّ عهده رس�ول اهلل| ألمري املؤمنني واحلس�ن واحلسني^ فيام جيري

س�يد
من أحداث ووقائع مس�تقبلية ،قالت ...« :وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب أبيك ِّ
أئمة
الشهداء× ،ال ُيدرس أثره ،وال يعفو رسمه عىل كرور الليايل َّ
واأليام ،وليجتهدن َّ

الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه ،فال يزداد أثره إلاَّ ظهور ًا ،وأمره إلاَّ
علو ًا»(((.
ّ

تاريخ الشعائر
مل تنفك الش�عائر احلسينية منذ أن اس ُتش�هد اإلمام احلسني× عن أن تكون ذات

فثمة كثافة ملحوظة م�ن النصوص الروائية
حض�ور كثيف يف وعي الش�يعة عموم ًاَّ ،
حتث املؤمن عىل إحياء تلك الش�عائر ،منها مث ً
ال ما نُقل
يمك�ن العودة إليها يف مظاهنا ُّ

* باحث إسالمي ،من اجلزائر.
((( األنفال :آية.30
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،28ص.57

وحتدثون؟ قال :نعم
ع�ن األزدي عن اإلمام الصادق× أنه قال للفضيل «:جتلس�ون ّ

أحبها ،فأحيوا أمرنا يا فضيل! فرحم اهلل َمن أحيى
جعلت فداك .قالّ :
إن تلك املجالس ّ
أمرن�ا ،يا فضي�ل َمن َذ َكرنا أو ُذ ِكرنا عنده فخرج من عينه مث�ل جناح الذباب غفر اهلل له

(((
ٍ
مؤمن
«أيام
ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»  ،أو ما نُقل عن اإلمام السجاد×ّ :

بوأه اهلل هبا يف اجلنة
دمعت عيناه لقتل احلسين بن عيل÷ دمعة ح َّتى تس�يل عىل ّ
خدهّ ،

ٍ
مسنا من
وأيام
مؤمن دمعت عيناه ح َّتى تس�يل عىل ّ
غرف ًا يس�كنها أحقاب ًاّ ،
خده فينا ألذى ّ
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بوأه اهلل هبا يف اجلنة مبوأ صدق.(((»...
ِّ
عدونا يف الدنياّ ،

احل�ث على إنش�اد الش�عر ق�ال أبو عب�د اهلل×« :ي�ا أبا ه�ارون ،أنش�دين يف
ويف
ّ

احلسين× .ق�ال :فأنش�دته ،فبكى ،فقال :أنش�دين كام تنش�دون ـ يعني بالرق�ة ـ قال:

فأنشدته :

ِ
جدث احلسني
مر ْر عىل
ُا ُ

َف ُق ْل أل ْع ُظ ِم ِه الزَّك َّية

قال :فبكى ،ثم قال :زدين ،قال :فأنشدته القصيدة ُ
األخرى ،قال :فبكى ،وسمعت
َّ

البكاء من خلف السرت .قال :فلام فرغت قال يل :يا أبا هارونَ ،من أنشد يف احلسني×

شعر ًا فبكى وأبكى عرش ًا ُكتبت له اجلنة ،و َمن أنشد يف احلسني شعر ًا فبكى وأبكى مخسة
ُكتبت له اجلنة ،و َمن أنشد يف احلسني شعر ًا فبكى وأبكى واحد ًا ُكتبت هلام اجلنة ،و َمن
ُذكر احلسني× عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه عىل اهلل،

ومل َ
يرض له بدون اجلنة»(((.

وع�ن أيب هارون املكف�وف ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل× فقال يل« :أنش�دين.
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فأنشدته ،فقال :ال ،كام تنشدون وكام ترثيه عند قربه .قال :فأنشدته:
ِ
َف ُق ْل أل ْع ُظ ِم ِه الزَّك َّية
جدث احلسني
مر ْر عىل
ُا ُ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.282
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.201
((( املصدر السابق :ص.208

ثم قال :زدين .قال :فأنشدته:
قال :فلماَّ بكى أمسكت أنا ،فقالُ :مر .فمررت ،قالَّ :
ني فاسعدي بِب ِ
ِ
وعىل احلس ِ
كاك
موالك
مريم ُقومي فاندُ يب
يا ُ
ُ

قال :فبكى وهتايج النساء ،قال :فلماَّ أن سكتن قال يل :يا أبا هارونَ ،من أنشد يف احلسني

ثم جعل ينقص واحد ًا واحد ًا حتى بلغ الواحد ،فقالَ :من أنشد
فأبكى عرشة فله اجلنةَّ ،

ثم قالَ :من ذكره فبكى فله اجلنة»(((.
يف احلسني فأبكى واحد ًا فله اجلنةّ .

املالحظ أنّ يف هذه الرواية الصادقية إرصار ًا عىل اإلنشاد ،وعىل ربط ذلك باألجر

احلسينية.

وثم�ة مالحظ�ة ُأخرى جدي�رة أن نتو ّقف عنده�ا ،وهي أنّ هناك حث� ًا كبري ًا عىل
َّ

تعرض الش�يعة
إقامة املجالس احلس�ينية يف بيوت الش�يعة ،وهو ما يشير إىل حقيقة ُّ
ـ تبع ًا ألئمتهم ـ ملظامل تجُ ربهم عىل إخفاء أمرهم عن الظلمة واملس�تبدين ،وأنّ وسيلة

اإلحي�اء هنا هي التالقي بني املؤمنني يف البيوت ،كام جاء يف كالم اإلمام الصادق×

غنيهم عىل
خماطب ًا خيثمة« :أبلغ موالينا السلام ،وأوصهم بتقوى اهلل العظيم ،وأن يعود ّ
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ألح عىل املنش�د أن يقرأ كام لو
ثم إنّ اإلمام الصادق× َّ
العمي�م الذي ينتظر املنش�دَّ .
كان عن�د قبر اإلمام احلسين×؛ ما يعن�ي أنّ الزيارة للقرب الرشي�ف كانت معروف ًة
ومعم�و ً
ال هب�ا ،بل وكأنَّ�ه يري�د أن جيعلها ُس� َّن ًة م َّتبعة؛ ويف ه�ذا ك ّله إحياء للش�عائر

حيه�م جنازة ميتهم ،وأن يتالقوا يف بيوهتم؛
فقريهم ،هّ
وقويم عىل ضعيفهم ،وأن يش�هد ُّ

ثم قال :رحم اهلل عبد ًا أحيى أمرنا»(((.
ّ
فإن يف لقاء بعضهم بعض ًا حياة ألمرناَّ .
إذ ًا ،مل تك�ن املس�ألة جم�رد ٍ
أم�ر أو دع�وة إىل اإلحياء ،ب�ل إنّ األئمة^ مارس�وا
َّ
ه�ذا اإلحياء ،وأظهروا من البكاء واحلزن عىل احلسين× ما يذيب احلجر األصم،

س�يد الس�اجدين× الذي اس�تأثر بلقب
وكان يف طليعته�م اإلمام عيل بن احلسين ِّ

(الب�كاء) ،فق�د كان أحد أكرب َّ
َّ
البكائني اخلمس�ة يف التاريخ البرشي .وقد تابع ش�يعة

((( املصدر السابق :ص210ـ.211
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،12ص.21
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أئمتهم يف ذلك؛ إذ أحيوا أمر احلسين× بالبكاء والندب وإنش�اد
أه�ل البي�ت^ ّ
الشعر وذكر املآثر وما إليها.

إنّ أئمة أهل البيت^ هلم يف رسول اهلل‘ ُأسوة حسنة يف احلث عىل إحياء أمر

تلمس ذلك احلث يف موردين عىل األقل:
احلسني× والبكاء عليه ،ويمكن ّ

األول :ب�كاؤه‘ على احلسين× عن�د والدت�ه ،فق�د ج�اء يف املس�تدرك على
َ
فدخلت ُ[أم الفضل] يوم ًا إىل رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)
الصحيحني ما ييل...« :
ُ
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ثم حانت م ّني التفاتة ،فإذا عينا رس�ول اهلل( صلىّ اهلل
فوضع ُته [احلسين×] يف حجرهَّ ،
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عليه وس� ّلم) هتريق�ان من الدموع .قال�ت :فقلت :يا نبي اهلل ،بأيب أن�ت وأمي ،ما لك؟
ق�ال :أتاين جربيل (عليه الصالة والسلام) فأخربين أن ُأ َّمتي س�تقتل ابن�ي هذا .فقلت:

ه�ذا؟ قال :نع�م ،وأتاين برتبة م�ن تربته محراء»((( .وه�ذه احلالة (الب�كاء عىل املولود)

ملفت�ة لالنتب�اه؛ إذ إنّ من عادة الن�اس أنهّ م يفرحون بمولودهم ،فلامذا بكى رس�ول

اهلل| على مولوده احلسين×؟! ه�ذه مالحظة جديرة بأن تق�ال للناس وتبينَّ هلم
وأن َّ
يرك�ز عليه�ا تركيز ًا وافي� ًا .فاخلروج عن املألوف كثري ًا م�ا يفرض عىل الناس أن

يستنطقوه.

عمه محزة ،عندما رأى نس�اء األنصار
الث�اين :ح ّث�ه للنائحات يف املدين�ة أن يندبن ّ
يندب�ن ذوهي�ن َّممن اس ُتش�هدوا يوم ُأح�د ،فقد ق�ال‘« :لكن محزة ال بواك�ي له»(((.

أوىل من احلسني× بالبكاء ،وهو رحيانة رسول اهلل|.
ومحزة× ليس ْ
كل ذلك حيمل قيم االستثامر التي ينبغي املصري إليها ِّ
ُّ
قو ٍة وعنفوان.
بكل َّ
ث�م إنن�ا نو ّد اإلش�ارة ـ يف هذا الص�دد ـ إىل بع�ض املصاديق الب�ارزة والواضحة
للشعائر احلسينية ،وهي تُعترب من أهم ُ
األمور إلحياء أمرهم^ ،وهي:

((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .194قال احلاكم« :هذا
حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل يخُ رجاه».
((( الصدوق ،حممد بن عيلَ ،من ال حيرضه الفقيه :ج ،1ص.183

1ـ زيارة اإلمام احلسني× :ففي صحيحة حممد بن مسلم عن أيب جعفر× قال:

ويمد يف العمر ،ويدفع
فإن إتيانه يزيد يف ال�رزق،
ّ
«مروا ش�يعتنا بزيارة قرب احلسين×؛ ّ
مدافع السوء ،وإتيانه مفرتض عىل ِّ
ٍ
يقر له باإلمامة من اهلل»((( .بل إنّ املطلوب
كل
مؤمن ّ

م�ن املؤمن هو اإلكثار م�ن الزيارة ،كام ورد عن أيب عبد اهلل× يف حديثه لس�دير(((،

بل ورد التأكيد عىل زيارته عن ُبعد أيض ًا ،كام هو ثابت يف كتب األدعية والزيارات.

2ـ البكاء عىل احلسني× :فعن اإلمام عيل بن احلسني× قال« :أيماّ مؤمن دمعت

بوأه اهلل هبا يف اجلنة غرف ًا يسكنها أحقاب ًا»(((،
عيناه لقتل احلسني× حتى تسيل عىل ّ
خديه ّ
احلسين÷ يقولّ :أيام مؤمن دمعت عيناه لقتل احلسين بن عيل÷ دمعة حتى تس�يل

وأيام مؤمن دمعت عيناه حتى تس�يل
عىل ّ
بوأه اهلل هبا يف اجلنة غرف ًا يس�كنها أحقاب ًاّ ،
خده ّ
وأيام مؤمن
عىل ّ
خده فينا ً
مسنا من ّ
بوأه اهلل هبا يف اجلنة مبوأ صدقّ ،
عدونا يف الدنيا ّ
ألذى ّ
خده من مضاضة م�ا ُأوذي فينا رصف اهلل
مس�ه أذى فين�ا فدمعت عيناه حتى تس�يل عىل ّ
ّ

عن وجهه األذى ،وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار»(((.

3ـ إقامة املجالس احلسينية :فذكر احلسني× وباقي أئمة أهل البيت األطهار^
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وقري�ب م�ن ذلك ما يف كتاب كامل الزيارات« :ع�ن أيب جعفر× ،قال  :كان عيل بن

تعرضوا هلا ،فعن
حييى باملوعظة وإنش�اد الش�عر وذكر املناقب وتبيني املظلومية التي َّ

أيب احلس�ن الرض�ا× ق�الَ « :من جلس جملس� ًا يحُ يى في�ه أمرنا مل يمت قلب�ه يوم متوت
القلوب»(((.

ه�ذا غي�ض م�ن في�ض َّمم�ا ورد يف رضورة اإلحي�اء ألم�ر اإلم�ام احلسين×،

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،6ص35ـ.36
((( ُانظر :ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.480
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.501
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.201
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،1ص.199
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فالنصوص أكثر من أن تُذكر وتحُرص ،وال ّ
س�ن اس�تحباب زيارته
أدل عىل ذلك من ِّ
يف أكث�ر م�ن مناس�بة :كليايل الق�در ،والعيدين (الفط�ر واألضحى) ،وعي�د الغدير،
وليلة عاشوراء ،ويوم األربعني ،وأول رجب ووسطه وآخره ،والنصف من شعبان،

مدون يف متون الكت�ب املختصة بالزي�ارات؛ ومعنى ذلك أنّ
وغريه�ا الكثري ّمم�ا هو ّ

زيارة احلسين× تتوزّ ع عىل عموم أيام الس�نة ،وذلك من ش�أنه تقوي�ة االرتباط به

شعور ًا وعم ً
ال.
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إنّ الش�عائر احلس�ينية كانت تتأثر س�ع ًة وضيق ًا تبع ًا ملجمل الظروف التي عاش�ها

قدم الدكتور
أهل البيت^ وش�يعتهم يف س�ائر البلدان واألزمنة ،ويف هذا الس�ياق َّ

قس�مه إىل املراحل
حمم�د صالح اجلوين�ي تلخيص ًا وافي ًا لتاريخ املأتم احلس�يني ،فقد َّ

التالية:

1ـ منذ استشهاد اإلمام احلسني× وحتى مقتل قاتليه.

2ـ تأس�يس األئمة^ للمأتم احلس�يني بوصفه ش�عرية ديني�ة؛ وذلك عبرْ توفري
األرضية املناس�بة لس� ِّن املأتم من ِق َبل اإلمام زين العابدين× ،وبناء أركان املأتم يف

عه�د اإلمامين الباقر والصادق÷ ،واتس�اع دائرة املآتم يف عه�د اإلمامني الكاظم

والرضا÷.

3ـ منذ تأسيس املأتم ،حتى أخذه طابع شعرية دينية رسمية.

4ـ أخ�ذ املأت�م طابع� ًا رس�مي ًا بظهور حكومات ش�يعية قوي�ة يف القرنين الرابع

واخلامس.
214
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5ـ فقدان احلكومات الشيعية القوية من القرن السادس وحتى العارش.
6ـ حكم الصفوية يف القرنني العارش واحلادي عرش.
7ـ منذ الصفوية وحتى اليوم(((.

((( اجلويني ،حممد صالح ،تاريخ املأتم احلسيني من الشهادة وحتى العرص القاجاري ،جدل ومواقف يف
الشعائر احلسينية ،سلسلة كتاب نصوص معارصة :ص .19

مناذج من األنظمة املستبدة وحماربتها للشعائر الدينية
ٌ

إنّ مظلومية احلسني× جزء من مظلومية بني هاشم بشكل عام ،وأهل البيت^

بش�كل خ�اص ،وال ينبغ�ي وضعه�ا إلاَّ يف هذا اإلط�ار ،فقد اختذت ه�ذه املظلومية
ـ العامة ـ أش�كا ً
ومظاهر متعدِّ دةً ،يمكن معرفتها من خالل استذكار ما سماَّ ه
ال كثري ًة
َ
الش�يخ حس�ن بن فرحان املالكي بـ(مراس�يم معاوية األربعة) ،وقد استقاها من ابن
أيب احلديد املعتزيل يف رشحه للنهج؛ حيث ذكر نص ًا طوي ً
ال نس�به إىل املدائني ،ونحن

نذكرها خمترصةً:

شيئ ًا من فضل أيب تراب وأهل بيته.

2ـ وكتب معاوية إىل عامله يف مجيع اآلفاق أن ال جييزوا ألحد من شيعة عيل وأهل

بيته شهادة.

ِ
ِ
وحمبيه وأهل واليته ،والذين
3ـ وكتب إليهم :انظروا َمن ق َبلكم من شيعة عثامنّ ،

وقربوهم وأكرموه�م ،واكتبوا يل ِّ
بكل ما
ي�روون فضائله ومناقبه ،فأدنوا جمالس�همّ ،

ٍ
يروي ُّ
رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشريته.
كل

كل ٍ
مرص ويف ِّ
ثم كتب إىل عامله :إنّ احلديث يف عثامن قد كثُر وفشا يف ِّ
كل ٍ
وجه
4ـ َّ
ٍ
وناحية ،فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

1ـ كتب معاوية نسخة واحدة إىل عامله بعد عام اجلامعة أن :برئت الذمة َّممن روى

األولني ،وال ترتكوا خرب ًا يرويه أحد من املس�لمني يف أيب تراب إلاَّ وتأتوين بمناقض

حلجة أيب تراب وش�يعته،
وأق�ر لعيني وأدحض َّ
ل�ه يف الصحاب�ة ،فإنّ ه�ذا ُّ
أحب إ َّيل ُّ
وأشد عليهم من مناقب عثامن وفضله(((.
ُّ

وق�د تركت هذه املراس�يم األربعة آثار ًا عميق ًة يف الثقافة الدينية للمس�لمني ،ويف

(التحول الديني)
الكثري من معامل الدين وش�عائره ،ويمكن قراءة بع�ض مظاهر هذا
ُّ
((( ُانظر :املالكي ،حسن فرحان ،مراسيم معاوية األربعة وأثرها يف احلديث والعقائد :ص2ـ .6
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يف املثالني التاليني ،نذكرمها عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

1ـ عن أنس ،قال« :ما أعرف ش�يئ ًا َّمما كان عىل عهد النبي (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم).

ضيعتم فيها؟!»((( .وعن الزهري ،قال« :دخلت
ضيعتم م�ا ّ
قي�ل :الصالة؟ قال :أليس ّ
عىل أنس بن مالك بدمش�ق ،وهو يبكي ،فقلت له :ما بيكيك؟ فقال :ال أعرف ش�يئ ًا َّمما

أدركت إلاّ هذه الصالة ،وهذه الصالة قد ُض ِّيعت»(((.

2ـ م�ا قال�ه ابن عب�اس من أنّ الن�اس حتذر من التلبي�ة خوف ًا م�ن معاوية وبغض ًا
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لعلي× ..فق�د روى ذلك أكثر م�ن واحد من املص�ادر احلديثية ،منها مثل ً
ا ما ورد

عباس بعرفة،
يف املس�تدرك على الصحيحني عن س�عيد بن جبري ،ق�ال« :ك ّنا مع اب�ن ّ

يلبون؟ فقلت :خيافون من معاوية .قال :فخرج
فقال يل :يا سعيد ،ما يل ال أسمع الناس ّ

هم لبي�ك؛ فإنهَّ م ق�د تركوا الس� َّنة من بغض
عب�اس من فس�طاطه فق�ال :لبي�ك ال َّل َّ
اب�ن ّ
عيلٍّ .(((»

يل× ـ القاعد َة املعمول هبا عند َمن ال
وهكذا أصبح ترك الس ّنة ـ بغض ًا لإلمام ع ٍّ

يرعون للس ّنة حرم ًة.

واملالح�ظ أنّ املث�ال األول هو من مدينة دمش�ق يف ذلك الزم�ان ،حيث معاوية؛

حب ً�ا يف معاوية ،بل
ومن�ه نفهم َّ
رس املقولة املش�هورة الت�ي ذهبت مذهب املثل« :ليس ّ

يؤسس لدي ٍ
ن
كره ًا لعيلٍّ » ،فراح كره اإلمام عيل× ـ وأهل البيت^ بصورة عامة ـ ِّ
جدي�د ،قاعدته وعنوانه املراس�يم األربعة الص�ادرة عن معاوية ،واملش�ار إليها آنف ًا.
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ح�راس الدين ،واملؤمتنون عليه جعل ً
ا ال انتخاب ًا ـ
لكن�ا نج�د أهل البيت^ ـ وهم ّ
أي فعل ثبت أنّ رس�ول
مطية لرتك الس� ّنة ،فهم ال يرتكون َّ
مل يتخ�ذوا ه�ذه الوس�يلة ّ
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص.121
((( املصدر السابق.
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،1ص .636وقال« :هذا حديث
صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل يخُ رجاه».

اهلل| فعله أو ندب إليه بدعوى أنّ أعداءهم يفعلونه.

إنن�ا نج�د هذا البغض يف أوض�ح معانيه وأرصحها يف موقف عب�د اهلل بن الزبري،

فقد حتامل «عىل بني هاشم حتام ً
ال شديد ًا ،وأظهر هلم العداوة والبغضاء ،حتى بلغ ذلك
من�ه أن ت�رك الصالة عىل ٍ
إن
النبي؟ فقالّ :
َّ
حممد يف خطبته ،فقيل لهَ :مل تركت الصالة عىل ِّ

له أهل س�وء يرشئبون لذكره ،ويرفعون رؤوس�هم إذا س�معوا به»(((؛ لذلك ال نعجب

يل×« :ما زال الزبري م ّنا أهل البيت حتى نش�أ ابنه عبد
س�يدنا أمري املؤمنني ع ٍّ
من قول ِّ
اهلل فأفسده»(((.

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)((( ،إذ يق�ول« :فإن قلت :فام تقول
يف الصلاة على غريه؟ قلت :القياس ج�واز الصالة عىل ّ
كل مؤم�ن لقوله تعاىل( :ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ) ،وقول�ه تع�اىل( :ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) ،وقول�ه :اللهم

ص�ل على آل أيب أوىف .ولك�ن للعلماء تفصي ً
ال يف ذلك ،وه�و أنهَّ ا إن كانت عىل س�بيل
التبع كقولك :صلىَّ اهلل عىل النبي وآله ،فال كالم فيها ،وأ ّما إذا ُأفرد غريه من أهل البيت

ألن ذلك صار ش�عار ًا لذكر رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه
بالصلاة كام ُيفرد ه�و فمكروه؛ ّ
وس� ّلم) ،وألنَّه يؤ ّدي إىل االهتام بالرفض ،وقال رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)َ :من
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يف هذا اإلطار يمكن مالحظة تفسير الزخمرشي آلية( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

كان يؤمن باهلل وباليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم»(((.

على أنّ الزخمرشي ال حيمل من الك�ره آلل البيت^ ما حيمله آخرون ُعرفوا به،

س�نة رس�ول اهلل| بدعوى
احلراين الذي جاء بدين جديد ،دين خمالفة ّ
كاب�ن ّ
تيمي�ة ّ
((( اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب ،تاريخ اليعقويب :ج ،2ص .261و ُانظر :األندليس ،أمحد بن حممد،
العقد الفريد :ج ،5ص.161
((( ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلميد ،رشح هنج البالغة :ج ،4ص.79
((( األحزاب :آية.56
((( الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكشاف :ج ،3ص.568
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أنّ الغير التزموا هبا ،فقد قال ِّ
ومقع�د ًا هلذا الدين اجلديد« :ومن هنا؛ ذهب َمن
منظر ًا
ِّ
ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املس�تحبات إذا صارت ش�عار ًا هلم [يقصد الرافضة]،

الس�ني من
فإنَّ�ه مل يترك واجب ًا بذلك .لك�ن قال :يف إظهار ذلك مش�اهبة هلم ،فال يتميز ّ
التميز عنه�م ألجل هجراهن�م وخمالفتهم أعظم م�ن مصلحة هذا
الرافضي ،ومصلح�ة ُّ

املس�تحب»((( .أق�ولَ :مث ُ
س�يده من
كمثل ّ
تيمية هن�ا َ
الدب الذي أراد أن يريح ِّ
َ�ل ابن َّ

ذبابة ّ
حطت عىل وجهه فنغّ صت عليه قيلولته ،فإذا به حيمل صخر ًة كبري ًة يرضب هبا
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سيده فقىض عليه.
رأس ِّ

أضف إىل هذه املس�ائل مس�ألة التختم ،أباليمني يكون أم باليس�ار؟! وكذا تسنيم
القبر أفضل أم تس�طيحه؟! ومس�ائل ُأخرى اجتهد ِّ
منظرو الدي�ن اجلديد يف خترجيها

كل ذلك اس�تمرار ًا للخط ُ
وتقعيده�ا والتنظير هل�اُّ ،
األم�وي الذي عَّب�رَّ عنه زعيمه
معاوية بن أيب سفيان بقوله« :ال واهلل ،إلاّ دفن ًا دفن ًا»(((.
إنّ الروايتين التاليتين تعّب�رّ ان عن الذروة الت�ي بلغها هذا الدي�ن اجلديد ،الدين
املؤول عىل حساب الدين املنزل:
ّ

عباس يف قوله« :متتع رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فقال
 -1عىل لس�ان ابن ّ

عباس :فام يقول عرية؟ قال :هنى أبو بكر
عروة :هنى أبو بكر وعمر عن املتعة .فقال ابن ّ

وعمر عن املتعة .قال :أراهم س�يهلكون؛ أقول :قال رس�ول اهلل ،ويقولون :قال أبو بكر
وعمر»(((.
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جهة ،والق�ايض عياض م�ن ٍ
 -2وعلى لس�ان النووي م�ن ٍ
جهة ثاني�ة ،فيام ذهبا
ّ

إلي�ه من توجيه قول اخلليفة الثاين من أنّ رس�ول اهلل غلب�ه الوجع ،فقد قاال يف ذلك:
تيمية ،أمحد ،منهاج الس ّنة النبوية :ج :4ص .154أقول :ملاذا البحث يف متيز الس ِّني عن (الرافيض)؟
((( ابن َّ
يوحد بينهام وجيمعهام؟!
أال يتسع دين اهلل ملا ِّ
ال عن الزبري بن َّ
((( ذكرها ابن أيب احلديد املعتزيل يف رشحه للنهج :ج ،5ص ،72نق ً
بكار يف املوفقيات.
(عرية) :تصغري عروة.
((( الذهبي ،شمس الدين ،سري أعالم النبالء :ج ،15ص .243أقولُ :

«إنّه من دالئل فقه عمر»(((.

وعليه؛ أقول :إنّ حماربة احلسني× هي استمرار للحرب بني املرشوع اإلسالمي

املتم ّث�ل باألنبي�اء واألوصياء واألئمة واملؤمنني من جهة ،وبني الش�يطان وأتباعه من
املستبدين والظلمة من جهة ثانية ،أو قل بعبارة ُأخرى :هي حرب بني مرشوع جيعل
اهلل تعاىل حاك ًام عىل اإلنسان ،وبني مرشوع آخر جيعل اإلنسان حاك ًام عىل نفسه وعىل

اهلل تعاىل.

ممارسات األنظمة املستبدة جتاه الشعائر احلسينية

بخاصة واإلنسانية
واملرشوع النهضوي العادل ،وأرادوا حموه من الذاكرة اإلسالمية
َّ

بعام�ة ،كما حاول ذلك يزيد بن معاوية ابن آكلة األكب�اد بعد نصف قرن من التحاق
َّ

حولوا يوم عاش�وراء احل�زن إىل يوم فرح
الرس�ول األعظ�م‘ بالرفيق األعىل ،فقد ّ
وس�ع فيه عىل العي�ال ،وتُقام فيه حفالت ال�زواج؛ وهو ما يمثِّل
ورسور وابته�اجُ ،ي َّ
فج ًا وعدواني ًا ملشاعر أهل البيت^ وشيعتهم.
استفزاز ًا َّ
لكل ُأ ٍ
إنّ ِّ
مة ملحمتها؛ فجلجامش للس�ومريني واآلش�وريني ،ولليونان :اإللياذة

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

مر التاريخ ـ إلغاء احلسني× ،باعتباره الفكر
لقد حاول احلكام املستبدون ـ وعىل ِّ

واألوديس�ة هلومريوس ،وللفرس :الش�اهنامة لفردويس ،وللجزائر :إلياذة اجلزائر،

خاص ًة أنص�ار مذهب أهل
كتبها ش�اعر الث�ورة الكبري مفدي زكريا ،وللمس�لمني ـ َّ
الغ�در ممزوج ًا باخليان�ة والظلم
البي�ت^ ـ كربلاء ،تلك اللوح�ة التي قات�ل فيها
ُ

ثمة فرقان بني األمرين ،مها :أنّ املالحم
قيم الفداء واألمانة والنجدة .لكن َّ
والدناءةَ ،
ُ
األوىل ه�ي ص�ور ُتعِّب�رِّ ع�ن واقع بطويل خمص�وص يف الزم�كان ،اعتراه الكثري من
الش�عرّ ،أما ملحمة احلسني× فهي واقعة كبرية تستغرق الزمكان وتستوعبه ،وقيل

عياض،
((( النووي ،حييى بن رشف ،رشح صحيح مسلم :ج ،11صُ .90انظر :القايض ،أبو الفضل ّ
الشفا بتعريف حقوق املصطفى :ج ،2ص.194

219

بشأهنا الكثري من الشعر ،وال يزال...

الفرق اآلخر بني ملحمة املس�لمني وبني غريها من املالحم ،أنّ ُ
ضد
األوىل كانت َّ
ع�دو داخيل ،يدي�ن بديننا ويتك َّلم لغتناّ ،مم�ا جعل أملها أقوى وأش�د ،وذلك كام قال
ٍّ

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

الشاعر:

أشد مضاض ًة
وظلم ذوي القربى ُّ

ِ
وقع احلسا ِم امله ّن ِد
عىل
النفس من ِ

فقد أخرج احلاكم يف مس�تدركه عن أيب سعيد اخلدري ،قال رسول اهلل’:
«إن أه�ل بيتي س�يلقون من بع�دي من ُأ َّمتي قت ً
أش�د قومنا لنا بغض ًا بنو
وإن َّ
ال وترشيد ًاّ ،
ّ
ُأمية وبنو املغرية وبنو خمزوم»(((.
ُ
ُ
العباس�يون ُبغض العلويين ،وأوغلوا يف دمائهم،
لق�د أرشب األمويون وكذلك ّ

لق�د كان�وا مثقلني بدم�اء العلويني؛ والنص�وص التارخيية تثبت ذل�ك إىل احلدِّ الذي
ِ
ُ
أي ٍ
تعرضت ُلعرش ما
ق�ر أنَّه ل�و أنّ َّ
دي�ن ،أو مذهب ،أو ن ْح َل�ة ،أو طائف�ةَّ ،
جيعلن�ي أ ّ

تع�رض ل�ه أهل البيت^ الندثر ،ول�كان موقعه اآلن يف املتاح�ف ،جالب ًا للفرجة،
َّ
سجل التاريخ َّ
كل عذاباهتا هم أهل البيت(((.
فإنّ العائلة الوحيدة التي َّ

وهناك مجلة من املامرس�ات القمعية التي قامت هبا األنظمة املس�تبدة جتاه القضية

احلسينية وشعائرها املباركة ،نذكر منها ما ييل:

ضد الشعائر احلسينية عن طريق الرتهيب من الزيارة وإقامة املجالس
1ـ الوقوف ّ

ّ
تأس�ى بأبيه هارون،
وميت ًا ،فهذا
املتوكل العبايس قد ّ
حي ًا ّ
لقد أقلقهم احلسين× ّ
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لزواره س�جن ًا حتت األرض ُيعرف باس�م
ومنع زيارة اإلمام احلسين×،
َّ
وخصص ّ

املطهر لإلمام احلسني× ،تقطع أيدي
(املطبق) ،ووضع مسالح يف الطريق إىل املرقد َّ

املطهر
ثم أجرى امل�اء عىل الرضيح احلس�يني َّ
وأرج�ل ّ
ال�زوار ،آخذ ًا بس� ّنة فرع�ونّ ،
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،4ص .487قال احلاكم :هذا
حديث صحيح اإلسناد ،ومل يخُ رجاه.
((( ُانظر بخصوص ذلك :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني.

ليمحي أثره(((.

ومن السلاجقة ،إىل ش�اه إيران البهلوي ،إىل يزيد عرصه صدام ،إىل الوهابيني،

إىل اإلرهابيني (الدواعش)؛ ك ُّلهم اس�تثارهم احلسين× بمبادئه ومواقفه ،وخطابه

النهضوي الثوري الرافض ملنطق القهر واهليمنة.

2ـ حمو مظاهر احلزن يف حمرم عن طريق اخرتاع نصوص دينية أو إقامة مظاهر الفرح
واالبتهاج

ّأم�ا مظاه�ر الفرح واالبتهاج ،فقد أقامها يزيد ابن آكل�ة األكباد كأفضل ما تكون

دفوفه�م ،ففي مقتل اخلوارزمي عن س�هل بن س�عد قال« :خرج�ت إىل بيت املقدس
حتى توس�طت الش�ام ،فإذا أنا بمدينة مطردة األهنار ،كثرية األشجار ،قد علقوا الستور
واحلجب والديباج ،وهم فرحون مستبرشون ،وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول،

فقلت يف نفيسَّ :
يتحدثون ،فقلت :يا
لعل ألهل الش�ام عيد ًا ال نعرفه نحن .فرأيت قوم ًا
َّ
هؤالء ،ألكم بالش�ام عيد ال نعرفه نحن؟ قالوا :يا ش�يخ ،نراك غريب ًا؟ فقلت :أنا س�هل

ابن س�عد ،قد رأيت رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ومحلت حديثه ،فقالوا :يا سهل،
ما أعجبك السماء ال متطر دم ًا! واألرض ال تخُ س�ف بأهلها! قلت :و َمل ذاك؟ فقالوا :هذا
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اإلقام�ة؛ فزينت ش�وارع دمش�ق بالراي�ات ،وأم�ر أصحاب الدف�وف بالرضب عىل

رأس احلسين عرتة رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) هُيدى من أرض العراق إىل الشام،
أي ٍ
باب
وس�يأيت اآلن .قل�ت :واعجب ًا! هُأيدى رأس احلسين والناس يفرح�ون؟! فمن ِّ

يدخل؟ فأش�اروا إىل باب يقال له :باب الساعات .فرست نحو الباب ،فبينام أنا هنالك،

إذ ج�اءت الراي�ات يتلو بعضها بعض ًا ،وإذا أنا بفارس بيده رمح منزوع الس�نان ،وعليه

رأس من أشبه الناس وجه ًا برسول اهلل ،وإذا بنسوة من ورائه عىل مجال بغري وطاء.(((»...

((( ُانظر :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص .395وأيض ًا :ابن األثري ،عيل بن
أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،7ص.55
((( اخلوارزمي ،أمحد بن حممد ،مقتل احلسني× :ج ،2ص60ـ.61
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حتى لقد قال الشاعر:

تعدها
كانت مآتم بالعراق ّ

ُأمية بالشام من أعيادها

وأم�ا اختراع النص�وص ،فمنها ُأكذوبة التاس�ع« :لئ�ن بقيت إىل قاب�ل ألصومن
ّ

(((
النبي (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)
التاسع»  .وقد أخرج البخاري عن ابن ّ
عباس قال« :قدم ّ
يوم
يوم صالح ،هذا ٌ
املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا ٌ

أحق بموسى منكم .فصامه
عدوهم ،فصامه موسى .قال :فأنا ّ
ّ
نجى اهلل بني إرسائيل من ّ
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وأم�ر بصيام�ه»((( .ويف رواية مس�لم« :ه�ذا يوم عظي�م ،أنجى اهلل فيه موس�ى وقومه،

وغرق فرعون وقومه ،فصامه موس�ى ش�كر ًا ،فنحن نصومه .فقال رسول اهلل (صلىّ اهلل
ّ
(((
أحق َ
وأوىل بموسى منكم» .
عليه وس ّلم) :فنحن ّ
ويف مقابل ذلك ُانظر ما رواه الش�يخ الصدوق عن جبلة املكية« ،قالت :س�معت
ُ
ً
املحرم لعرشة
ميثما التامر (قدس اهلل روح�ه) يقول :واهلل ،لتقتلن هذه األ َّمة اب�ن ّ
نبيها يف َّ
وإن ذلك لكائن ،قد سبق يف علم
يمضني منه ،وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركةّ ،

اهلل تع�اىل ،أعلم ذلك بعهد عه�ده إ َّيل موالي أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) ...فقلت
ل�ه :يا ميثم ،وكيف يتخ�ذ الناس ذلك اليوم الذي ُيقتل فيه احلسين بن عيل÷ بركة؟
ٍ
بحديث يضعونه أنَّه الي�وم الذي تاب اهلل فيه عىل
فبك�ى ميثم ثم قال :س�يزعمون
آدم ،وإنَّما ت�اب اهلل عىل آدم× يف ذي احلجة ،ويزعمون أنَّ�ه اليوم الذي َقبِ َل اهلل فيه توبة
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((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،3ص .151قال ابن حجر العسقالين« :وقال
بعض أهل العلم :قوله (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) يف صحيح مسلم :لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع،
حيتمل أمرين :أحدمها :إنّه أراد نقل العارش إىل التاسع ،والثاين :أراد أن يضيفه إليه يف الصوم ،فلماّ توفيِّ
(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) قبل بيان ذلك كان االحتياط صوم اليومني؛ وعىل هذا فصيام عاشوراء عىل
ثالث مراتب :أدناها أن ُيصام وحده ،وفوقه أن ُيصام التاسع معه ،وفوقه أن ُيصام التاسع واحلادي
عرش» .العسقالين ،ابن حجر ،فتح الباري :ج ،4ص.213
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،2ص.251
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،3ص.150

داود× ،وإنَّام َقبِل توبته يف ذي احلجة ،ويزعمون أنَّه اليوم الذي أخرج اهلل فيه يونس×
م�ن جوف احلوت ،وإنَّام كان ذلك يف ذي القعدة ،ويزعمون أنَّه اليوم الذي اس�توت فيه
س�فينة نوح× عىل اجلودي ،وإنَّام اس�توت يف الثامن عرش من ذي احلجة ،ويزعمون أنَّه

اليوم الذي ُفلق فيه البحر لبني إرسائيل ،وإنَّام كان ذلك يف ربيع األول»(((.

دواعي حماربة األنظمة املستبِّدة للشعائر احلسين ّية

ق�ال تع�اىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)((( .إنّ ه�ذه اآلي�ة الرشيف�ة تشير إىل عاقب�ة الذين

فإما
إقصاء الرس�ول| بإحدى وسائل ثالث( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)َّ .

الس�جن (ﮕ) ،أو القت�ل (ﮗ) ،أو النف�ي والترشي�د( ﮙ)،
وما ذاك إلاَّ ألنّ مرشوعه الس�يايس واالجتامعي ٍ
مناف باملطلق ملا يريدون حتقيقه من
ٍ
طبيعة
مع�ادالت ظامل�ة يف املجتم�ع ..لكن هذا املكر الق�ريش الكافر يقابله مك�ر من
ُأخ�رى ،ه�و املكر اإلهل�ي؛ فالك َّف�ار يمك�رون( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)((( ،لك�ن اهلل تع�اىل يمك�ر وه�و (ﮠ ﮡ)؛

بمعنى أنّ ّ
يمر ما أراده اهلل تعاىل.
متر ،وإنام ُّ
خمططات قريش وسائر الك َّفار ال ّ
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كف�روا ،ممن(يمك�رون) بالرس�ول األعظم| ،م�ن حيث إنهَّ م يري�دون حتقيق غاية

إنّ نف�س ه�ذه احلقائق القرآني�ة نجدها كذل�ك يف املنطق الزينب�ي ،وهي ختاطب

س�يد
اب�ن أخيها اإلمام الس�جاد× بقوهل�ا ...« :وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب أبيك ِّ
أئمة
الشهداء× ،ال ُيدرس أثره ،وال يعفو رسمه عىل كرور الليايل واأليَّام ،وليجتهدن َّ

الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه ،فال يزداد أثره إلاّ ظهور ًا ،وأمره إلاّ علو ًا»(((.
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص 189ـ .190
((( األنفال :آية .30
((( فاطر :اآلية.10
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،28ص.57

223

ه�ذا املعن�ى م�ن كالم الس�يدة زين�ب’ يلق�ي بظالله على واقعة الط�ف التي

أظه�رت الفرق بني موقفني متناقضني متام� ًا يمثِّالن ّ
خطني متوازيني :خط يم ّثل أئمة
احلد من إحياء ذكرى عاشوراء احلسني×،
الكفر وأشياع الضاللة الذين يسعون إىل ّ

ّ
وحمبيه الذين يس�عون إلقامة مراسم الذكرى بكل
وخط آخر يم ّثل أتباع احلسين× ّ

ما يمتلكون من شوق وعزيمة.
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إنّ الظل�م وعاش�وراء يقف�ان عىل ط�ريف نقيض ،فلا جيتمعان أب�د ًا؛ لذلك أدرك

يمر عرب حماربة الشعائر احلسينية أو حتجيمها.
الطواغيت أنّ القضاء عىل الفكر الثوري ُّ
ٍ
لقد ّبينت الس�يدة زينب’ ِّ
جالء النهاية املحتومة لكال الفريقني عىل طول
بكل
س�يد الش�هداء ،فقد أصبح قربه عل ًام ِّ
بكل ما حتمله هذه الكلمة من
املسيرة؛ َّأما عن ِّ
ٍ
معان ،وبيان ذلك:
فالع َل�م ه�و ّ
كل ما ظهر ،أو ه�و بالتعبري القرآين (ش�عرية) ،يقول
أو ًال :الظه�ورَ ،

كل ٍ
تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ )((( .فالشعائرُّ :
عمل
ٍ
معينة ـ دينية
ُيش�عرك بيشء ما ،وإنّام ِّ
س�ميت الش�عرية ش�عرية ألنهَّ �ا ترمز إىل حادث�ة َّ
باخلصوص ـ وتعمل عىل ربط النفس هبا متث ً
ال لقيمها ورمزيتها ،وإن كان أكثر الناس
ال يع�ون حقيق�ة هذه الدالل�ة الرمزية ،كام يف رم�ي اجلمرات مث ً
ال؛ لذل�ك فإنا ّ
نؤكد

هنا عىل اس�تبعاد لفظة الطقوس من الشعائر احلسينية؛ إذ الشعائر تنبض باحلياة ،بينام

الطق�وس عمي�اء ،ودين اهلل هو دين حياة ،يدعون�ا إليها ،يقول تعاىل( :ﯛ ﯜ
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ )(((.

فالع َلم حيدِّ د لإلنس�ان َّ
خط سيره ،وحيدِّ د له مرشوعه االجتامعي
ثاني ًا :البوصلةَ ،

رب العاملين بـ(القصد) كام يف قول�ه تعاىل:
والس�يايس والثق�ايف ،وهو م�ا سّم�اّ ه ُّ
((( احلج :آية.32
((( األنفال :آية.24

الترسع وعدم
(ﰉ ﰊ ﰋ )((( .إنّ القص�د هن�ا ـ وإن كان الظاه�ر من�ه ع�دم
ُّ
التباطؤ يف السري (الوسطية واالقتصاد) ـ يشري أيض ًا إىل الغاية واهلدف ،أي :أن جيعل
اإلنس�ان لسيره املادي واملعنوي قص�د ًا وغاي ًة ينتهي إليه�ا ،أي :مرشوع ًا يعمل عىل

حتقيقه وإنجازه «ال ُيدرس أثره ،وال ُيعفى رسمه ،عىل مرور الليايل واأليّام».

ٍ
البعد التارخيي واجلغرايف للمقولة املش�تهرة عىل األلس�نُّ :
أرض
«كل
ومن�ه نفهم ُ

كربلاءَُ ،
حتولت هذه املقولة إىل ش�عار كبير حيمله رفضة
وكل ي�و ٍم عاش�وراء» .لقد ّ

الظلم واالس�تضعاف يف مقارعة االس�تكبار ،كام حيملون شعار« :هيهات م َنا الذ ّلة»؛

عاشوراء ليست فرتة وال نقطة منسية يف تاريخ األيام.

وقد أدرك الطواغيت واملس�تبدون والظلم�ة وأعواهنم هذه األبعاد ،فاجتهدوا يف

شوشوا عليها بإدراج مجلة من األحداث
حموها وطمس�ها من املخيلة الشعبية ،بعدما ّ
جهة ،والتعمية عليها من ٍ
املكذوب�ة فيها؛ لتمييعها من ٍ
جهة ثانية .إنَّه رصاع أبدي بني

احلقِّ والباطل ،بني اإلسالم والكفر.
إنّ لعاشوراء احلسني× صوت ًا وسوط ًا يدركهام املؤمنون ،كام يدركهام املستبدون،

لك�ن ّ
حم�رر ،بينام فهمها الطواغيت
كل عىل طريقت�ه؛ فاملؤمنون فهموها عىل أنهَّ ا دين ِّ
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بمعن�ى أنّ كربلاء مل ت َُعد قطعة جغرافية حمصورة يف صح�راء العراق الكربى ،كام أنّ

عىل أنهَّ ا دين خمدِّ ر ،واملؤمنون فهموها عىل أنّ تكليفهم إزاءها هو وعي التزييف ،بينام
فهمها املستبدون عىل أنهَّ ا تزييف الوعي.
العزة ،والس�يادة ،والرشف؛ إذ
ثالث� ًا :مظاهر ه�ذا الظهور التي يمكن قراءهتا يفَّ :

إنّ «الدع�ي ابن الدعي» الذي «ركز بني اثنتني ،بني الس� ّلة والذ ّلة» ،واجهته صيحات:
«هيهات م ّنا الذلة ،يأبى اهلل ذلك ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت وطهرتُ ،
وأنوف
أبية ،من أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام»(((.
محية ،ونفوس ّ
ّ

((( لقامن :آية.19
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.59
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كل ظامل ٍٍ ،
إنّ «الدع�ي اب�ن الدعي» ـ يف امتداداته التارخيية ملا بعد يزي�د ـ هو ُّ
معتد،
أفّ�اك أثي�م ،يعمل يف ُ
األمة بالظل�م ،وال يرعى هلا حقوقها الت�ي جعلها اهلل تعاىل هلا.

وهذه هي أوصافه حس�ب التعبري احلس�يني الرائعَ « :من رأى سلطان ًا جائر ًا ،مستحالً

ُ
حلرم اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لس ّنة رسول اهلل| ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان،
فلم ُيغيرِّ عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله مدخله»(((.
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املستبدين هيرعون إىل
الس�ؤال الذي يطرح نفسه دائ ًام هو :ما هو الرسالذي جعل
ّ

أثم�ة أمر جعل له هذه اخلصوصية من
حماربة اإلمام احلسين× ومرشوعه املبارك؟ َّ

الرس يف ذلك؟
بني سائر األئمة^؟ فام هو ُّ
يمكن تعليل ذلك إمجا ً
ال بام ييل:

 -1نق�رأ يف وصيت�ه× إىل أخي�ه حممد ب�ن احلنفي�ة ...« :وإنيِّ مل أخ�رج أرش ًا وال
ج�دي‘ُ ،أريد أن
بط�ر ًا ،وال مفس�د ًا وال ظامل ًا ،وإنَّام خرج�ت لطلب اإلصالح يف ُأ َّمة ِّ
آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسير بسيرة جدِّ ي وأيب ع ِّ
يل بن أيب طالب^.(((»...

رس التكالب الطاغويت عىل احلسني×؛ ألنَّه قد بينّ العالقة بني أبيه×
وهذا ما يربر َّ
وجده|.
ّ

 -2ارتبط اس�مه الرشي�ف باخلروج عىل بني ُأمية ،رمز الغ�در واخليانة ،والدناءة

املتلبسني بالدين ،الذين كانوا يف احلقيقة امتداد ًا للسقيفة.
والوضاعةّ ،
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إذ إننا لو رجعنا إىل تاريخ صدر اإلسلام نرى أنّ هناك ش�خصني ،مها :بالل بن
رباح(العبد) ُ
خلف(الس�يد) ،ومها ينتميان إىل طبقتني وعاملني خمتلفني متام ًا
وأمية بن
ّ
((( أبو خمنف ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.85
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص .329وهو نفس املنطق الذي نجده عند أمري املؤمنني×
وأما سرية الشيخني فال».
نبيه فنعمَّ ،
يف الرد عىل رشط عبد الرمحن بن عوفَّ :
«أما كتاب اهلل وس ّنة ّ
ُانظر :الشهرستاين ،عيل ،وضوء النبي| :ج ،2ص.190

من حيث القيم الفكرية واألخالقية؛ وبالتايل يف قواعد السلوك ،كان هلام نفس الفهم
حترري إنساين يدعو ـ يف
ّ
والتصور عن الدين الذي جاء به الرس�ول األكرم‘ ،دين ُّ

جانبه الدنيوي ـ إىل تبني العدالة االجتامعية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والذود عنهام،
لكن أحدمها ـ وهو بالل ـ آمن به واتبعه؛ إذ رأى فيه وسيلة للتحرر من ٍ
جهة ،ووسيلة
ُّ
للرق�ي الروح�ي من ٍ
جهة ثاني�ةّ ،أما اآلخر ـ وهو ُأمية بن خل�ف ـ فقد رفضه ،وبقي
ً
حمافظ�ا عىل امتيازاته
متمس�ك ًا برشكه؛ لكيلا هتتز مكانته االجتامعي�ة ،ويبقى بالتايل
الت�ي وفّرهتا له الالت والعزى ومناة الثالثة ُ
األخ�رىَّ .أما الرقي الروحي ،فليس هو
آخ�ر ما يفكر فيه ُأمي�ة ،بل إنَّه ال ِّ
يفكر فيه أص ً
ال ،إنَّه غائب عن تفكريه إطالق ًا .وهذا

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ )((( ،وقوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ )(((.

فاحلسين× أراد أن يس�لب الرشعي�ة عن ه�ذه الدولة الظاملة الت�ي عملت عىل

رس تكالب ّ
حكام اجلور عىل احلسين× وقضيته
حتري�ف دين اهلل تع�اىل ،ومنه نفهم َّ
املباركة.

أي ٍ
بطن آخ�ر من قريش،
وهك�ذا يك�ون بن�و ُأمية قد فهم�وا الدرس أفضل م�ن ِّ
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م�رة( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
أس�اس التفكري الده�ري الذي ّ
ندد به الق�رآن الكريم أكثر من َّ

فتأهبوا ملواجهة الدين اجلديد ،وواجهوه بأقسى وأقىص ما يمكن أن تكون املواجهة.
 -3ارتب�ط قربه الرشيف بإجابة الدعاء ،فهو ـ إذ ًا ـ َع َل ٌم عىل ما قررناه س�ابق ًاّ ،مما

جعل�ه ّ
حمط املؤمنني الداعني الراجني ،ومهوى أفئدهت�م ،وهو ما نالحظه يف األعداد
املليونية التي تسير مش�ي ًا وزحف ًا ،قاصد ًة قربه الرشيف ،تس�توحي من�ه قيم البطولة
والف�داء ،وتس�تلهم منه مبادئ الرفض ل�كل ظامل ،فغدا ذلك َع َل ً
ما عىل مذهب أهل

البي�ت^ ،وهذا من مصاديق ما قاله النبي إبراهيم× يف دعائه هلل تعاىل(:ﮒ
((( اجلاثية :آية .24
((( األنعام :آية .29
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ )((( ،فاحلسني× ّممن هتوي إليه أفئدة املؤمنني.
 -4تركي�ز النب�ي| واألئم�ة م�ن بع�ده^ على رب�ط ُ
األم�ة بش�خص اإلمام
جيس�د قيمة كبرية أفضل وأوقع يف
احلسين× ،عىل اعتبار أنّ ربط الناس بش�خص ّ
جمردة .وه�و نفس املنطق القرآين؛ إذ إنّ املوىل تبارك وتعاىل
النف�س من ربطهم بفكرة ّ

تلبسات الواقع اليومي للناس ،بل ربطها
مل يرتكنا نغرق يف القيم املطلقة
املجردة عن ّ
ّ
جسدها أفضل جتسيد ،فقيم اخلري ،احلق ،العدالة ،العبادة ،الصالح ،التقوى...
بمن ّ

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

ً
دائما تتم ّث�ل لنا قرآني ًا من خالل األنبي�اء والصلحاء واألولي�اء ،ويف املقابل نرى قيم
والتمرد تتم ّثل لنا دائ ًام من خالل الشيطان وأتباعه وأعوانه من فرعون
الرش والفساد
ِّ
ُّ
ونم�رود وأيب هلب و َمن كان عىل ش�اكلتهم ،كأيب س�فيان ومعاوي�ة ويزيد وأعواهنم
والراضني بفعلتهم واملدافعني عنهم.

فقد روي عن رسول اهلل| يف حديث طويل قوله ...« :ألاَ ولعن اهلل قتلة احلسني،

وحمبيه�م ونارصهيم ،والس�اكتني ع�ن لعنهم من غري تقي�ة تس�كتهم .ألاَ وصلىّ اهلل عىل
ّ

الباكني عىل احلسين بن عيل÷ رمحة وش�فقة ،والالعنني ألعدائه�م واملمتلئني عليهم

وإن َق َت َلته وأعواهنم
وإن الراضني بقتل احلسين× رشكاء َق َت َلت�ه .ألاَ ّ
غيظ� ًا وحنق� ًا .ألاَ ّ
املقربني أن يتلقوا
وأش�ياعهم واملقتدي�ن هبم ب�راء من دي�ن اهلل .ألاَ ّ
إن اهلل ليأمر املالئك�ة ّ
دموعهم املصبوبة لقتل احلسين× إىل اخلزان يف اجلنان ،فيمزجوهنا بامء ا َ
حل َيوان ،فيزيد

وإن املالئكة ليتلقون دموع الفرحني الضاحكني لقتل
يف عذوبته�ا وطيبها ألف ضعفهاّ .
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احلسين× ويلقوهنا يف اهلاوية ،ويمزجوهنا بحميمها وصديدها وغس�اقها وغس�لينها،

ش�دة حرارهتا وعظي�م عذاهبا ألف ضعفهاُ ،يش�دد هبا عىل املنقولين إليها من
فتزي�د يف ّ

أعداء آل حممد عذاهبم»(((.

((( إبراهيم :آية .37
((( التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري× :ص369ـ.370

كام أنّ اهلل تعاىل جعل مرقد اإلمام احلسين× أحد مواطن التخيري األربعة ،فقد

روى ثقة اإلسلام الكليني& بس�نده عن اإلمام الصادق× أنّه قال« :تتم الصالة يف

أربعة مواطن :يف املسجد احلرام ،ومسجد الرسول| ،ومسجد الكوفة ،وحرم احلسني

صلوات اهلل عليه»((( .وهذا ما جيعلنا نستش�عر أنّ اإلنس�ان املوايل عندما يزور اإلمام

احلسين× يش�عر وكأنَّه حارض بني أهله ،وهو نفس املعنى الذي نستشعره من قول
الزائر وهو يغادره« :السلام عليك يا موالي سالم ُم ِّودع ال ٍ
قال وال سئم ،فإن أنرصف

ظن بام وعد اهلل الصابرين»(((.
فال عن ماللةْ ،
وإن ُأقم فال عن سوء ٍّ

يتوجعون عندما ّ
س�يدهم بتل�ك الطريقة الرببرية
باملرشوع احلس�يني ّ
يتذكرون مقتل ّ
يتوجسون خيفة
وأما الذين خيافون من املرشوع اإلهلي للحسني× فإنهّ م ّ
الوحشيةَّ .
يقض مضاجع الظاملني ،ويزلزل عروش�هم
من جمرد ذكر اس�مه ،فاس�م احلسين× ّ

فيسقطها ،فإذا هي خراب ودمار .إنّ الثوار األحرار من جهة ،والطغاة املستبدين من
جهة ُأخرى ،هم الوحيدون الذين يفهمون ماذا يعني اسم احلسني×.
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التوجع يف قلوب املؤمنين! فاملؤمنون
هذا ويبقى اس�م احلسين× يثري مكام�ن
ّ
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((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،4ص.586
((( املشهدي ،حممد بن جعفر ،املزار :ص.426

