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 باسمه تعاىل

 الحمد ألهله والصالة عىل أهلها،

 

 الم.السالم عىل األعزة املتمسكني بحبل أهل البيت عليهم الس

 

أهل البيت العطرة إمنا تدفعني إليها املشاركة  أرجوأنا ألبي دعوة أيب عيل ألتنسم معكم 

عالقتي الشخصية  أسبق وأعمق منمن ناحية، ولشعور بأن العالقة معه  الحسينية بالذكرى

والجد. من هنا نرى أن املايض يبقى حارضاً يف  عالقات مع األب والعم  ليصل خطها البياين إىل 

ومياتنا بعربه وخرباته وتجاربه وقضاياه، وحضور املايض عادة لإلقتداء واإلعتبار، وتجديد ي

 صيغته مبا يناسب العرص، دون أن ميس مببدئية العالقة.

 

أجيال ( عاش تجربة عالقة مع أبوعيل لشخص واحد )الله يطول عمرك يا حاج املبارشمن املثل 

هذه التي لها  جلستناإىل موضوع  كذا الدخولة أربعة، ومع كل جيل شكل مختلف من العالق

 .يف عمق التاريخ تبدالت ومتغريات يف الشكل، ولكنها تبقى محافظة عىل الغرض األساس
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والتطورات يف الوصول إىل  ،املتغريات الشكلية موضوعي اليوم كال األمرين: يف سأتناول

 الغرض.

 

 : يف الشكلأوالً 

البعض  .م أفراداً ومؤسساتاالحسينية يف املحرم الحر الشيعة يف العامل يحيون الذكرى 

ذكرى بعض يحييها حتى العرشين من صفر، اليكتفي باأليام العرشة األوىل من املحرم، و 

كيف رتبت هذه و أربعني إستشهاد اإلمام الحسني )ع(. منذ متى كانت هذه املجالس؟ 

ورضب الظهور بالسالسل   املجالس؟  ومتتد سلسلة التساؤالت حتى تصل إىل لطم الصدور،

الدم بباطن السيوف، مام نشاهده هنا ويف العراق وإيران، غري  وجرح الرؤوس واستنفار

يف باكستان والهند وأفغانستان. وكلها موضع انتقاد منا، ومثار نقاش فقهي  املختلفةاملشاهد 

 ،ظهر أو ذاككل هذا يقع عىل املظاهر دون السؤال عن بداية وأسباب هذا امل .عند العلامء

واملظهر الذي نشاهده يفرض علينا أن نطرح أكرث من سؤال أولها: ما هي أغراض الفعل؟ ثم 

بع يحقق األغراض؟ وإن هي فعلياً ممثلة لألغراض؟ وهل مجتمعنا القائم هل هذا الشكل املت  

 ال يزال مسيس الحاجة لها؟ وأال يحتاج إىل تعديل أو تطوير أو استبدال؟

 

لمة شتات األخبار املتواترة عرب التاريخ يف محاولة فهم املعنى والهدف من الذكرى قد تفيد مل

الحسينية واستمرارها حتى اآلن وإىل ما بعد. فلو كان األمر مرتبط باملناسبة، النتهى بانتهاء 

إىل سقوط النظام األموي، وتويل العباسيني. ولذا نرى بأن من أسس  -عىل أبعد حد -حرارتها أو

م ومن نظم األشعار الفصحى واألزجال، إمنا كان يقصد بلوغ ثورة ضد أنظمة الفساد وكل املآت

أنواع الظاملني وأشكال الظلم. وقد أبدع السابقون الذين أوجدوا الوسيلة املناسبة لتعطيل 

بفتوى قضاة السلطان القائل املدوي مفاعيل إعالم السلطة التي أعقبت اإلستشهاد الكرباليئ 

تل بسيف جده(. والحد املقصود هو أنه خرج عن رشعية إجامع  )خرج عن حده فق  بأن الحسني

األمة مببايعة يزيد بالخالفة. هذا اإلعالم الذي أبطله جزئياً مسار السبايا، وكان من غباء القوة 

ت عليها السبايا ليعترب  وزهو اإلنتصار الذي توهمه رجال أمية أنهم أطالوا الطريق التي سرير

م بعاقبة من يخرج عىل السلطة، فيام يصطف الناس لريوا سبايا الخارجني عىل الخليفة، األقوا

 كانت كلامت زينب تقلب السحر عىل الساحر، مبجرد معرفة أن السبايا من أسباط الرسول.

 

ل األمكنة  حدث   عرب التاريخ تراكم وتطوير وتعديل وتبديل يف مراسم إحياء الذكرى تبعاً لتبد 

ما لبثت أن أخذت بعدها باإلنحدار حتى وصلت إلينا عىل مستوى التخلف والرتداد والزمان، و 
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املجالس الحسينية السائدة التي تجعل كل غاياتها تبايك  بعضالببغاوي الذي نعيشه يف 

 ".مبحجة األجر، وترداد لـ "يا ليتنا كنا معكأو إبكاءهم،  ،الناس

هذا االهتامم، بل هي طغت عىل املضمون  هناك ما يشبه اإلفراط يف إيالء الشكليات كل  

، إمنا تجاوزه إىل الضد. فابناء الطائفة الشيعية  وطمسته. ومل يتوقف األمر عند هذا الحد 

يتوارثون معاين عاشوراء ورمزيتها بألف طريقة وطريقة. وعقيدتهم راسخة، ال تزعزعها شائبة 

عىل أبناء الطوائف  الهجينة لعاشورائيةمن هنا أو تجاوز من هناك. ما يقلق هو تأثري املراسم ا

 األخرى، ال سي ام يف بلدان مختلطة مثل لبنان. وميكن مقاربة اإلشكالية من أكرث من منظور:

 

ة ساخنة من االضطراب والتغيري، وهناك منظور أول،  - تعيش املنطقة كل ها يف لج 

ن الحكام "املحشورين" مخاطر جدية من انزالق األوضاع نحو رصاع طائفي مقيت. والعديد م

لن يتوانوا عن دفع األمور بهذا االتجاه إذا شعروا أن رصاعاً كهذا ميكن أن يطيل يف عمر 

صولجانهم، ولو أليام معدودات. جميٌل جداً أن يكون إحياء عاشوراء إحياءاً النتصار الحق عىل 

إىل "فرصة" ت نتهز لتوكيد  الباطل، وتوكيداً ملقولة "ال" للطغيان والجور. أما أن تتحو ل الذكرى

 ءجرى الرتكيز عىل نكالتاميز عن اآلخر، والتشهري به ألنه امتداد لذاك الحسب والنسب.. ، وأن ي  

ن  الجرح القديم، وكأن األوان قد آن لتصحيح الخطأ التاريخي واالقتصاص من الجيل الحايل مم 

الرسالة الحسينية، وقذف للناس  خروج سافر عىل جوهر ،بقناعتي وعقيديت ،"ليسوا معنا"، فهذا

 الجامعي؛ والنزاعالعبثي  االقتتاليف أتون 

 

بعض قر اء املجالس، تأخذهم الحامسة والنخوة، وتنطلق بينهم مسابقة أو منظور ثاٍن  -

مزايدة يف إضفاء الجو العجائبي والخرايف عىل ملحمة الحسني وصحبه. هي باألساس جوهرة 

ما ليس فيها. إن  تلك اإلضافات أن ينتقص منها أو يضاف عليها  جوزبكامل عنارصها ال يملحمية 

. ألن فيها دعوة رصيحة إىل  تيسء إىل الحسني وصحبه، وإىل الرسول ودينه، وإىل الله عز  وجل 

 الخلق بأن يذعنوا للخرافة، ويتجردوا من عقولهم، والله عرف بالعقل.

 

والبذخ غطيسها" بهذا الكم من البدع ، هي أن حرف كربالء عن جوهرها و"تخرآ  منظور -

واملبالغات والشكليات، ييسء إىل رسالة الحسني وإىل صورة الحسني وكل من تبعه وتاله. وهو 

تشويه ال يخون املايض وحسب، لكنه يهدد الحارض واملستقبل  ويقيض عىل كل فرص 

الطوائف األخرى. التجسري والتواصل التي ميكن للشيعة أن ينسجوها مع مواطنيهم من أتباع 

الوعاظ متنياتنا عىل وإذا كان واجب عىل كل  مؤمن أن ينرش ويعمم الرسالة الحسينية، فإن 
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والشيوخ والقراء أن يساهموا يف إرساء األرضية الصالحة واألجواء املالمئة عرب تعميم 

الكرامة واإليثار والتضحية و  اإلخاء والعدلالحق و مفاهيم  والرتكيز عىل، الجامعة املفردات

 ، والتي ألجلها استشهد الحسني ومن معه.والوفاء واإلبراء والصرب والصفاء والسخاء

 

 ثانيا: التطورات يف الوصول إىل الغرض

هنا آيت للنقطة الثانية من البحث، والتي أتصور أن السابقني مارسوا فعلها مبا يناسب وعي 

طف ورفع درجات املعرفة، يعني حريك العواتومستوى إدراك الجامهري يف  آنذاك القيادة

جمع العقل والعاطفة وتوسل حركة التواصل بحيث يتم نرش الرسالة الحسينية من ناحية، 

دليل عىل وجود مجهودات ضخمة بذلت، وعقول إبداعية  و، وهوالتأطري من ناحية أخرى

 عرش قرناً. أربعةحافظت عىل طاقة االستمرار 

 

ته، اخرتت أقواالً عىل سبيل املثال، ولست اقرتح منهجاً انسجاماً مع  ثقافة العرص ومتطلبا

ر فعىل كل منا أن يساهم بتقديم منوذج لنشك ل معاً نهراً ور ونطو  متكامالً . ألننا إذا أردنا أن نتط  

 دافقاً من العطاء والتأمل واألمل.

 

من مل يخرج لن يبلغ آخذ أوالً العبارة الحسينية املثرية للتأمل: )أال إن من خرج معي است شِهد، و 

يف تقبلها. فام دام العارفون لحق الله ورسوله، واملجاهدون  االرتباكتثري عبارة   النرص(.

والذين حملوا دماءهم عىل أكفهم قبل أن يحملوا السيوف؛ وما دام كل منهم قد أعار الله 

ليسري يف وهم جميعاً يقتلون، فمن يبقى بعد  -هم الخارجون مع اإلمام الحسني -جمجمته 

 طريق الفوز والفتح؟

 

لعل  الصحوة الحسينية التي نشهدها يف غري مكان، هي الدليل عىل أن كربالء مل تكن مجر د 

مأساة بال أفق، وأن  موت الحسني وصحبه كان غرسًة عزيزة بل رسمدي ة، أورقت وأينعت نهجاً 

الكثري من اإلشكاليات  يف ثورات "الربيع العريب" ودون الغوصورسالة. ثم  ماذا نقول عن 

ات. ما أكتفي بذكره هنا، هو أن خروج الناس العز ل ورفضهم لجور السلطان وطغيانه... والهن

هذا الرفض األعزل إال  من اإلرادة، ينضح برحيق حسيني وينبض بحرارة رسالته ومجد موقفه.  

والله ما خرجت أرشاً وال هنا نعود ملبدأ رسمه اإلمام الحسني يحدد فيه قواعد حركته بالقول: )ف

بطراً، وال ظاملاً وال مفسداً. إمنا أريد اإلصالح يف أمة جدي، أن آمر باملعروف وأنهى عن 

نالحظ أنه نفى عن نفسه الغرض الشخيص والنفعي، مستعمالً األسلوب املرسوم لنا  .(املنكر
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له( فنستعمل النفي الً: )ال إنية لله بأن ننفي عنا اإلرتباط بأي إله بالقول أو احديف الشهادة بالو 

 .)إال الله( باالستثناءنية احدلندخل إىل الو 

 

وعليه يلزمنا أن نطور أساليب التعامل يف تغيري ما بأنفسنا، وإلغاء البطر والظلم واملفسدة يف 

ستطيع إيجاد ننفوسنا، فالخط الواصل بني الحارض والزمان اآليت املوصوف بتغيري ما بأنفسنا ل

دخل التغيري يف نظامه البنيوي. فعملية اإلصالح يف األمة تعني شمول كل ما هنالك جيل آخر ي

ِد.من فس ع   اد يف األمة عىل جميع الصُّ

 

 .والعطاءاستشهاد الحسني وصحبه هي قصة املجد والجالل  ،ختاماً 

جدوى التاريخ وأحداثه هو مقدار ما يحدثه من مفاعيل وآثار يف الزمن، أي يف انعكاسه عىل 

 مفاهيم الناس وسلوكياتهم.

 

 مظهر من املظامل واملفاسد. الزمن الراهن متخم بألف

 

  فام أحوجنا إىل جوهر السرية الحسينية نرباساً نستدل بقبسه سواء السبيل!

 

 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


