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  من المأساة إلى القضيّة

 رائـد شـرف الديـن
 

 3102ذكرى عاشوراء 
  )ع(اإلمام زين العابدين قاعة 

 لبنان - يةالعبّاسـ | 3102تشرين الثاني  03
 

 باسمه تعاىل

 

 .عليكم أيها األحبة ورحمة الله وبركاتهالسالم 

 

عيل فرصة التواصل معكم يف أعّز و الحاج أبالكبري  األخ ... ويف املرّة الثالثة إذ يتيح يل

كأمنا أستمدُّ من . هناسبات، تنمو اإللفة بيني وبني هذا املنرب؛ تنمو اإللفة مع مستمعيامل

أوظفها يف تعميق فهمي للأمثرة، ويف محاولة نرشها عىل مساحة إصغائكم طاقًة إضافية 

 يوم، ومن ساح إىل ساح.ويوم  بنيقضايانا املعارصة وهمومنا املتنقلة 

 

وقدمته يف هذا  ما سبق، قمُت مبراجعة تمراراً ال تكراراً وحرصاً منّي أن يكون الحديث اس

قضايا العدالة فتبنّي أن إشكاليات األمس ما تزال ماثلًة اليوم. ليس املقصود  املجلس الكريم

 أمور عملية ملموسةاملقصود  والحّرية والكرامة؛ فهذه قضايا حسينية مستمرّة ما استمّر اإلنسان.

يف  ربةعىل حساب الع   أو األسلوب البكايئ ،دة بالحارض إىل املايضأو العو  ،الشقاق اإلسالميك

 ، وما شابه. إحياء املجالس العاشورائية

 

حمل اإلمام الحسني لواء قضايا كونية وأزليّة، وكان مبدئياً ومتثبتاً وأسطورياً يف التصّدي لها. 

ن:  سسيبق  الحسني رمزاً وهو  مثاٌل عاملي قدمياً وحديثاً. فنحن نقرأ لكاتب أملاين )كونسمال 
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غاندي الهندي بأنه تعلّم من الحسني سكيف املهامتا نا ئُ ب  ن  يُ و للحرية والكرامة ورفض الطغيانس؛

عندكم تجربة ثورية س وتيس تونغ الصيني عندما قالايكون مظلوماً وينترصس؛ ويعجب ألمرنا م

 !س.وإنسانية فّذة قائدها الحسني، وتأتون إلينا لتأخذوا التجارب

 

يبق  استشهاد الحسني وصحبه أمراً شيعياً. أولئك الذين يواظبون عىل إحياء السرية رغم ذلك، 

 الحسينية هم الشيعة حرصاً؛ فهل يؤرش حصار  الذكرى  يف الكنف الشيعي إىل أمر معنّي!؟

ابة. تلمس اإلج عىلمن هم الشيعة؟ أو ما هو التشيّع؟ لنَدع اإلمام الصدر يساعدنا دعونا نتذكر 

 .37املجلّد العرفان،  له منشورة يف مجلّةيف مقالة  ونعرث عىل معظم أجزائها

 

بداللة  ،هو يستشهد بعّدة مواقف ليثبت أّن عليًّا وشيعته كانوا يف صميم املجتمع اإلسالمي

ثّم  وقوفهم مع الخلفاء بالتأييد والنصح واملدافعة حرصاً عىل أّمه اإلسالم وصوناً للوحدة. 

الثقافية  للتحّديات، )ع:كيف تصّدى اإلمامان الصادقان، محمد الباقر وجعفر الصادق يذكرنا

فتعاليمهام تجاوزت جري. الخطرية التي واجهت اإلسالم يف النصف األول من القرن الثاين اله

التوجيه العلمي يف مختلف الحقول، واالنفتاح عىل الثقافات مع حفظ األصالة، ه لتشمل قالف

  فهم القرآن بعقل ودراية.  ةريقعالوة عىل ط

 

أن يسع  لبناء املجتمع  -باملفهوم الشيعي –عىل اإلنسان املسلم ونكمل مع اإلمام الصدر، ف

الصالح من خالل إقامة حكم صالح، واإلنسان مسؤول مبقدار وعيه وحسب إمكاناته سكلكم راع 

وبتعبري آخر، الشيعي  ة.وكلكم مسؤولس، وعىل الحاكم أن يكون عىل درجة عالية من العدال

 والقيم العليا. مبصالح املسلمني ومتمسك باملبادئ ملتزم

 

 )عج:املسؤولية السياسية والحقوق، هناك مبدأ االنتظار للمهدي إىل االنتامء والوحدة، وإىل

بالنتيجة،  وهو يعكس أساس التهيؤ الدائم واألمل، أي القّوة الدافعة للتغيري نحو األفضل. 

ام الصدر إىل أن التشيّع حركة ال مؤسسة، وإىل أّن التشيّع رفٌض للحاكم املنحرف يخلص اإلم

 ولو كان شيعياً.

 

ما تّم اقتباسه من املقالة املذكورة يحتوي عىل األسايس من املحاور املعارصة  الشيعة ووحدة 

ملدنية املشاركة والحقوق االتثاقف واالحتكاك باملدنية والتكنولوجيا، ، األمة اإلسالمية

التغيري االجتامعي والرؤية والحلم، الحكم الصالح ورفض االجتهاد وحدوده، والسياسية، 

واملطالع لصحف الصباح يف اّي من عواصم العرب سيالحظ عناوينها األوىل  الحاكم املنحرف.

املعضالت. أمل تخرج الشوارع العربية رفضاً للتفرّد بالحكم ومفاسده؟  -مزدحمة بهذه املفردات

املوضة ووسائل االتصال االجتامعي من قضايا الساعة ومن رضوب أوليست أساليب الحياة و 

عن حدود الرشيعة كام يُأّولها الغالة ويحاولون فرضها  وماذا نقول أدوات التغيري وموضوعاته؟ 
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عىل النساء واألطفال؟ ثّم ما مآل االنقسام العامودي بني شيعة وسنّة، واإلمعان قتالً وتفجرياً 

 عىل هذه الخلفيّة؟

 

، عىل يقيني بأن حسيناً ما استشهد إالّ الكريماملنرب هذا يف كّل هذه األسئلة من عىل  أتوسعلن 

معروفاً  مناا عىل التفكري يف كّل ما يجدر أن يتغرّي فينا ومن حولنا. ما كان الحسني ينتظر ليحفزن

انترشت املجالس الحسينية يف كّل الساحات واألحياء عرب اللهج بإسمه وبأسامء من قضوا معه. 

عىل حساب الفحوى بون مزايا هذا املجلس عىل ذاك، ويف العديد من املنازل، وبات الناس يقلّ 

لَته ب  املغزى العميق للأمثرة الحسينية.أو جوهر املوضوع املطروح وص 

 

ّن سعاشوراء أ السيد محمد حسني فضل الله إذ يقول ب املقدسيف هذه الفقرة مستذكراً  استطردُ 

أّن حسيناً ما كان ليستشهد حت  بحركة يف الوعي، ال حركة يف االنفعالس، ثم أختمها بالتنويه 

؛ وغريها العزمو أخذ ذاك القرار الكبري حت  تبق  أعناقنا شامخة بالفخر و نطأطأ رؤوسنا، بل ه

يف روايب  الحوراء زينب)ع:ومن بعده  )ع:فيناوغريها من نبضات الكرامة والعزّة التي بثّها 

 يرتّدد عرب العصور. لكفيه ته وتَ كفَ  الذي تخضّب بقّوة  . هو املوقف األمكنة ومكامن النفوس

 

سيساعد عىل استحضار املزيد من القيم املرضجة لتخّفف من توصيف األجساد أكاد أجزم بأن ا

 ة؛هذا انتقال من املأساة إىل القضيّ  ، ويفوتوصيلها إىل املستمعني واملعاين

وأكاد أجزم مع نزار حيدر برضورة أن نجعل عاشوراء مستقبالً يأتينا من املايض مروراً بحارضنا 

 بهذا نصنع جرس العبور من التقليد إىل التجديد. .بدل أن نعود بحارضنا إىل املايض

 

من التفكري والتأمل، سنالحظ أن هذه األمور ليست مجرد شكليّات. إنّها  ،أو كثري ،بقليل

 اإلشكاليات بعينها. كيف؟

ا من احرتام وإجالل. بكل ما يجدر به ،رب العصور عىل شخصية الحسنيالتق  املسلمون ع

ا اإلنساين اإلسالمي الوحدة اإلسالمية )فضل الله:، يف حني أن أسلوب ومتثّل عاشوراء يف ندائه

يرى فيها لألسف إحياء املجالس وشكلياتها أخذت تثري أحقاداً تاريخية سنية ضّد الشيعة، و 

 البعض مناسبة إلثارة األحقاد الشيعية ضّد السنة. 

 

لبيت أمر، أن يفلح الخطاب العاشورايئ يف تعبئة جامهري الشيعة بحّب أهل ا -

ومضمون هذا الحب وتجلّياته يف الواقع واملجتمع واملامرسة أمر آخر إنّه حب ضبايب )فضل 

 ؛تائه يف فلك االنفعال يتشتت بتشتت الضباب، وال ميّت إىل منطقة الوعي بصلة الله:
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تفلح املجهودات الدعائية يف جذب الناس إىل هذا املجلس أو ذاك، وميعن الخطباء  -

. إثارة عصبية هذا الحي بية الحضور طمعاً يف جذبه إىل ذات املجلس مثن  وثالثيف إثارة عص

 . تستحث العصبيات املجاورة، وهكذا دواليك

 

بعيداً بعيداً يف الشطط  تشطيب الرؤوس وجلد الظهور وتعصيب مىض البعض  -

النفس  منافية ملبدأ الرحمة وحفظع إىل املسريات .. جميعها مظاهر األطفال واصطحاب الرضّ 

. أثريوال تتوّرع الفضائيات عن بثها يف كّل  .بل منّفرة لكل آخر ،السليقة، وهي مستفزّةسالمة و 

، بل أخرجتها من دائرة االهتامم تفوق كّل تقديرهي مامرسات ألحقت بقضية الحسني أرضاراً 

بدل  ه دونها.بدل أن نحرّك عاشوراء يف الضمري اإلنساين، أغلقناو اإلنساين والفكري والتغيريي. 

 ينا أن نسّور مجالسنا.أن نذهب بالسرية الحسينية إىل اآلخرين، أصبح لزاماً عل

 

والزمن زمن ثورات -التشيّع حركة اجتهاد للفكر نحو التجدد، ورصخة سالس بوجه كل مستبد طاغية 

نية وإىل ، والتشيّع ريادة يف االنتامء إىل مجتمع وإىل أّمة وإىل إنسا-الءات يف كل اتجاهزمن و 

 .الفرحو بل الحق واألمل والعدل و  اإلميانمحتسباً إذكاء جذوة  ثارَ الحسني كون. 

 

 .تتنفس وفيه تيضء منههي شعلة تحتاج إىل فضاء رحب 

 ها!قخنأن ن حذار  

 والسالم.


