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مقدمة

تهب على مجتمعاتنا اإلسلامية رياح الثورة والتغيير ،وتعيش
ّ
المنطقة العربية ربي ًعا ثور ًّيا زاه ًيا ،انتعشت فيه آمال الشعوب الطامحة
لإلصالح والتقدم.

فقد ضاقت جماهير األمة ذر ًعا بسياس�ات الظلم واالس�تبداد،
واش�تدت معاناتها من واقع الفساد والتخلف ،وأذهلها الفارق الكبير
بي�ن حالها وحال الش�عوب التي تنع�م بالديمقراطي�ة وتتمتع بحقوق
المواطنة.

البراق�ة التي رفعها
وبع�د أن يئ�س الش�ارع العربي من الوع�ود ّ
أبطال االنقالبات العسكرية ،وأحزاب التوجهات اليمينية واليسارية،
ومن الشعارات الزائفة التي تستّرت بها الحكومات الفاسدة ،هنا انطلق
الحراك الجماهي�ري في أكثر من بلد عربي بعيدً ا عن األيديولوجيات
والنظري�ات ،وخ�ارج هيمن�ة النخ�ب والزعام�ات ،ليجس�د اإلرادة
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الشعبية في استهداف اإلصالح والتغيير ،ومحاربة الظلم والفساد.

لكن ق�وى االس�تكبار العالم�ي ،ومراكز االس�تبداد الداخلي،
وفل�ول المصلحيي�ن االنتهازيي�ن ،وذوي التوجه�ات المنحرف�ة
المغرض�ة ،ه�ذه الق�وى والجهات المختلف�ة من الطبيعي أن تس�عى
لركوب م�وج الثورة والتغيير ،لتنحرف بها عن مس�اراتها الصحيحة،
ولتقودها إلى مزالق العنف واالحتراب الداخلي ،ومتاهات الخالفات
والفتن الطائفية.
ولمواجه�ة ه�ذه األخط�ار وتحصي�ن ح�راك الش�عوب م�ن
االختراقات والمؤامرات ،ما أحوج س�احة األمة إلى اليقظة والوعي،
واستحضار نماذج اإلصالح الرائدة ،وتجارب الثورات الصادقة.

وحي�ن تطل علينا عاش�وراء وذكرى نهضة س�يد الش�هداء أبي
عبدال َّل�ه الحس�ين ،Eفإنها تتي�ح لنا فرصة االرتواء م�ن نمير عطائها
مر
الخال�د ،واالقتب�اس م�ن ج�ذوة ش�علتها الوق�ادة ،التي ل�م يزدها ّ
توهجا وإشرا ًقا.
العصور والقرون إال
ً

فالحسين إنما خرج لطلب اإلصالح في األمة كما قال  Eوهو
ربي�ب الوحي والنبوة ،فس�يرته في النهضة واإلصلاح منهج يقتدى،
حر غيور على مصلحة أمته
وخطابه ومواقفه تشكّل معالم هادية لكل ّ
ومجتمعه.
وه�ذه الصفح�ات المتواضع�ة بي�ن ي�دي الق�ارئ تحري�ر
لمحاضرتين ألقيتا في موس�م عاش�وراء س�نة 1428هـ تتضمن قبس ًا
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من س�يرة الحس�ين الش�هيد ،وتقدم إض�اءة من منهجه ف�ي اإلصالح
السياسي والتغيير االجتماعي.

عس�ى أن يكون في نش�رها ما يس�هم في تعزيز ثقافة النهوض،
وترسيخ قيم الرسالة والدين.
وال َّله ولي التوفيق.

حسن موسى الصفار
 23شوال 1433هـ
 10سبتمبر2012م

اإلمام الحسين وحركته السلمية
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ
اد ُخلُوا ف ّ
السِلْ ِم اَك َّف ًة َوال تَ َّتب ُعوا ُخ ُط َو ِ َّ ْ َ
ان
﴿يا أيها الِين آمنوا
يِ
ات الشيط ِ
ِ
َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ ٌ
إِنه لكم عدو مبِني﴾ [سورة البقرة ،اآلية]208 :

ثقافة ال�سلم وثقافة العنف
اإلنس�ان باعتب�اره مدنيًّ�ا يعي�ش ضم�ن محيط اجتماع�ي ،فإن
األجواء التي يتربى فيها ،والثقافة التي يعيش ضمنها توجه نفسه وتؤثر
على س�لوكه .فإذا نش�أ في مجتمع تسوده الرحمة والمحبة والتكافل،
ف�إن ذلك يهيئه نفس� ًّيا لكي يس�لك طريق الس�لم والمحب�ة والتعامل
الصحيح في حياته .أما إذا نشأ في أجواء قاسية جافة ،أو كانت الثقافة
السائدة في مجتمعه ثقافة تشجع على العنف ،فإن هذا المجتمع ينتج
أشخاصا متمردين وعنفيين.
ً
ولهذا نجد أن اإلسلام يحرص عل�ى أن يو ّفر أجواء اجتماعية
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ش�جع الوالدين على أن يغم�را الطفل
محاط�ة بالرحم�ة والمحب�ة ،ف ُي ّ
بالعطف والحنان ،وقد ورد في األحاديث أن تقبيل األب لولده له فيه
أجر ،ففي الحديث عن رس�ول ال ّله Aق�ال« :من ق ّبل ولده كتب ال ّله
له حسنة»  ،وعنه Aأنه قال« :أكثروا من قبلة أوالدكم فإن لكم بكل
قبلة درجة في الجنة» .
ٍ
رواية أن أحدهم رأى رسول ال ّله Aوقد أجلس الحسنين
وفي
(((

(((

عل�ى فخذي�ه وكان يقبل هذا ت�ارة ويقبل هذا أخرى ،فقال :يا رس�ول
ال ّله إن لي عش�رة من األوالد ما قبلت واحدً ا منهم ،فقال رس�ول ال ّله:
علي منك أن نزع ال ّله الرحمة منك»  ،وفي الوس�ائل قال« :من
«ما ّ
ال يرحم ال يرحم».
(((

(((

فينبغي أن يعيش الولد في ظل المحبة والحنان منذ صغره.

واإلسالم يأمر كل أبناء المجتمع أن يعطفوا على الصغير ،وهذه
من آداب اإلسلام ومن توجيهاته الس�امية ،كما قال رس�ول ال ّله:A
«وقروا كباركم وارحموا صغاركم» .
(((

((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة .ج ،21الطبعة األولى1993م،
(بيروت :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ص ،485حديث.27655
((( رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل .مكارم األخالق ،الطبعة الثانية 1422ﻫ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.211
((( المصدر نفسه .ص.220
((( وسائل الشيعة .ج ،21ص ،485حديث.27657
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ،ج ،93الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بيروت :دار
إحياء التراث اإلسالمي) ،ص.357
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إن�ه ُيريد لإلنس�ان أن يعي�ش في مجتمع تس�وده الرحمة وليس
فق�ط ضم�ن العائلة ،وبذل�ك تنعكس ه�ذه التربية على س�لوكه فتراه
يحترم هذا و ُيقدّ ر ذاك ،ويصل أرحامه ،وال ُيؤذي جيرانه.
وفي اإلسلام تعاليم خاصة باليتيم؛ ألن�ه فقد أحد الوالدين أو
كليهما باعتبارهما الجهة التي تغمره بالعطف والرحمة بشكل أساس،
لذا يأمر اإلسلام بأن تكون لليتيم معاملة خاصة ،يقول تعالىَ ﴿ :ف َأ َّما
ِ
يم َفال َت ْق َه ْر﴾ [سورة الضحى ،اآلية ،]9 :لكي يتربى هذا اليتيم في أجواء
ا ْل َيت َ
الرحمة والسالم.

أما إذا تربى اإلنس�ان في أجواء قاس�ية جاف�ة ،ال أحد يعتني به،
أويعطف عليه ،فهذا اإلنس�ان ال ُيمك�ن أن تتو ّقع منه إال ذات الطريقة
حس انتقام من المجتمع ومن
التي عاشها في صغره ،فقد يكون عنده ّ
المحيط حوله ،يتعامل بنفس الجفاف والقسوة.

وله�ذا تجد اإلسلام يحذر من وجود ح�االت الفقر والحاجة
والظل�م في المجتمع ،لما تنتجه هذه الحاالت من ردات فعل س�لبية
تجاه المجتمع ،ولهذا ورد في الحديث عن رس�ول ال ّله Aقال« :كاد
كف�را»  .كما أن ألبي ذر الغف�اري كلمة جميلة يقول
الفق�ر أن يكون ً
ٍ
فيها :إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك .
(((

(((

((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ،ج ،2الطبعة الثالثة1405هـ( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص.307
((( محمد جواد مغنية .الشيعة في الميزان ،الطبعة الرابعة 1399ﻫ( ،بيروت :دار
التعارف) ،ص.364
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تحية اإلسالم

وألن اإلسلام يح�رص على أن يعيش اإلنس�ان ف�ي ظل ثقافة
شرع المبادرة بالتحية بالسالم( :السالم عليكم)،
السلم والسالم ،لذا ّ
فقد ورد عن رس�ول ال ّله Aأنه قال« :إن السلام اس�م من أسماء ال ّله
تعالى فأفشوه بينكم»  ،وورد عنه« :أبخل الناس من بخل بالسالم» .
وجاء عن أبي جعفر الباقر Eأنه قالّ :
«إن ال ّله عز وجل يحب إفش�اء
تش�جع على البدء بالسالم ،حيث جعلته
السلام»  ،وتعاليم اإلسالم
ّ
مس�تح ًبا ،ورد ع�ن رس�ول ال ّل�ه Aأن�ه ق�ال« :السلام تط�وع والرد
فريضة»  ،وبالسالم ُيرسل اإلنس�ان رسالة اطمئنان لمن يلتقيه وكأنه
خيرا.
يقول له :لن تنال مني إال ً
(((

(((

(((

(((

هك�ذا يوفر اإلسلام ه�ذه الثقافة لإلنس�ان بحيث يك�ون ً
مهيأ
للسلم والتعاون مع اآلخرين في حياته ،فتدفعه هذه الثقافة للتفكير في
اآلخرين ال أن يركز على ذاته فقط ،وفي المقابل فإن الثقافة التي تنتج
متمح�ورا حول ذاته ورغباته،
العنف ،هي ثقافة تجعل اإلنس�ان أنان ًيا
ً
وال يهمه أمر اآلخرين ،هذه الثقافة تهيئ أرضية العنف لدى اإلنسان؛
ألنه ال يبالي باآلخرين ويهتم بنفسه فقط .وقد تكون مصالحه تقتضي

((( آقا حسين البروجردي .جامع أحاديث الشيعة .ج ،20الطبعة األولى1416ﻫ( ،قم
المقدسة) ،ص ،118حديث.12
((( ميرزا حسين لنوري الطبرسي .مستدرك الوسائل .ج ،8الطبعة الثالثة1991م،
(بيروت :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ص ،358حديث.1
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،20ص ،116حديث.1
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص.58
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منه أن يعتدي على اآلخرين.

وهنا مس�ألة مهمة :ثقافة اإلسلام تُربي اإلنس�ان على ألاّ يهتم
ِ
بنفس�ه فق�ط ،إذ ينبغ�ي له أن يهت�م باآلخري�ن﴿ :إِ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُ�ر بِا ْل َعدْ ل
ِ
و ِ
اإل ْح َسان﴾[س�ورة النح�ل ،اآلي�ة ،]9 :أي اإلحس�ان إل�ى اآلخري�ن .وفي
َ
الحدي�ث عن رس�ول ال ّل�ه Aأنه ق�ال« :الخل�ق عيال ال ّل�ه عز وجل
فأحبهم إليه أنفعهم لعياله» .
(((

وه�ذه الثقاف�ة توجه اإلنس�ان إلى أن أه�م لذة تحققها ليس�ت
تحقي�ق رغباتك الش�خصية المادية ،بل هي تلك الل�ذة المعنوية التي
تكمن في خدمتك اآلخرين.
يبق م�ن عمرك إال
وق�د س�ئل أحد العلم�اء الصالحي�ن :إذا لم َ
ساعة واحدة ،ففيم كنت تصرفها؟

ق�ال :أجلس على ب�اب داري أنتظر صاحب حاج�ة فأقضي له
حاجته .وهذه هي ثمرة تعاليم اإلسالم.

توجه اإلنسان لالهتمام بحاجات
وفي القرآن الكريم ٌ
آيات كثير ٌة ّ
ون َع َلى َأ ْن ُف ِس ِ
﴿و ُي ْؤثِ ُر َ
�ه ْم َو َلو
اآلخرين ،بل يحض القرآن على اإليثار َ
ك َ
اص ٌة﴾[س�ورة الحش�ر ،اآلي�ة ،]9 :وي�روي لنا من س�يرة أهل
�م َخ َص َ
َان بِ ِه ْ
﴿و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم َع َلى
البي�ت أروع األمثلة في ذلك ،يقول تعال�ىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
�يرا * إِن ََّما ُن ْط ِع ُمك ُْم لِ َو ْجه ال ّل�ه ال ن ُِريدُ منْك ُْم
يما َو َأس ً
ُح ِّب�ه م ْس�كينًا َو َيت ً

((( الشريف الرضي .المجازات النبوية( ،قم :منشورات مكتبة بصيرتي) ،ص.241
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ُورا﴾[س�ورة اإلنس�ان ،اآليتان  ،]9-8ه�ذه اآلية تحكي القصة
َج َزا ًء َوال ُشك ً
المعروف�ة عن أهل البي�ت ،Bعائلة كاملة أفراده�ا صائمون :علي
وفاطمة والحس�نان Bوخادمتهم ،وعند اإلفطار يقدّ مون كل الطعام
لمس�كين ويبيت�ون جو ًعا ،وف�ي اليوم الثان�ي يأتيهم يتي�م ،وفي اليوم
الثال�ث يأتيهم أس�ير ،وف�ي الثالثة أي�ام يقدمون طعامه�م إلى آخرين
إيثارا منهم ،ولذا خ ّلد القرآن هذه الحادثة العظيمة.
ً
(((

ُجسد هذه الثقافة ،ففي
وفي التاريخ اإلسلامي أحداث كثيرة ت ّ
إحدى المعارك اإلسلامية ،قال أحده�م :أتيت أتفقد الجرحى وكان
عندي ماء ،فأتيت ابن عمي وقلت له :أس�قيك؟ فأشار برأسه أن نعم،
فإذا أنا برجل يقول :آه! آه!

إلي أن انطلق إليه ،فقلت :أسقيك؟ فأشار أن نعم .فسمع
فأشار َّ
آخر يقول :آه! آه!
فأشار أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات .فرجعت إلى الثاني
فإذا هو قد مات .فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات .
(((

هكذا نجد عمق اإليثار لدى أصحاب رسول ال ّله.

هذه الثقافة تجعل اإلنس�ان يمتنع ع�ن االعتداء على اآلخرين،
((( لتفاصيل القصة يراجع تفسير مجمع البيان .ج ،10ص ،209وبحار األنوار.
ج ،35ص ،245باإلضافة إلى كتب أسباب النزول.
((( أبو عبدال ّله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي .تفسير القرطبي ج ،18الطبعة
األولى1420ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.28
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على دمائهم أو أرواحهم أو أموالهم .ففي الحديث عن رسول ال ّلهA
أنه قال« :المسلم من سلم الناس من يده ولسانه» .
(((

م�ن جانب آخ�ر ،فإن ثقافة القرآن تعتبر االعتداء على ش�خص
س َأو َفس ٍ
واح�د اعتدا ًء على البش�رية كلهاَ ﴿ :م ْن َقت ََل َن ْف ًس�ا بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ
�اد
َ
ِ
فِ�ي األَ ْر ِ
َّاس
َّ�اس َجمي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َفك ََأن ََّما َأ ْح َيا الن َ
ض َفك ََأن ََّما َقت ََل الن َ
َج ِمي ًعا﴾[س�ورة المائ�دة ،اآلي�ة .]32 :وفي الحديث عن رس�ول ال ّله Aأنه
قال« :لزوال الدنيا جمي ًعا أهون عند ال ّله من دم يسفك بغير حق» .
(((

فه�ذه الثقافة تربي على رعاية حق�وق اآلخرين وعدم االعتداء
ِ
ِ
ن﴾[س�ورة
ب ا ْل ُم ْعتَدي َ
{وال َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال ّل� َه ال ُيح ُّ
عليه�م ،قال تعال�ىَ :
المائ�دة ،اآلي�ة ،]87 :وورد في الحديث عن أب�ي عبدال ّله Eأنه قال« :من
شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه :آيس
من رحمة ال ّله» .
(((

وفي الرواية أن النبي Aبعد إكمال أعمال منى وقف بالمسلمين
أي يوم هذا؟» قالوا :يوم حرام ،ثم قال« :يا أيها
وقال« :يا أيها الناسّ ،
أي بلد
فأي ش�هر هذا؟» قالوا :شهر حرام ،قال« :أيها الناسّ ،
الناسّ ،
ه�ذا؟» قالوا :بلد ح�رام ،قال« :فإن ال ّله عز وجل حرم عليكم دماءكم

((( الشيخ الصدوق .صفات الشيعة( ،طهران :كانون انتشارات عابدي) ،ص.31
((( المزي .تهذيب الكمال .ج ،9الطبعة الرابعة1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة)،
ص ،237وكنز العمال .حديث .39947
((( عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال ،الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة) ،حديث .39935
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وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في ش�هركم هذا في بلدكم
هذا إلى يوم تلقونه» .
(((

ثقافة العصر المادية

ومن المؤسف أن البشرية اليوم تعيش في ظل ثقافة تنتج العنف
وتربي على العنف ،هذه الثقافة المادية التي تركز على محورية الذات،
وتح�رض ش�هوات اإلنس�ان وغرائزه ،وتوف�ر عبر اإلعلام مختلف
ّ
الوسائل التي تدعم هذا التوجه.

تمجد القوة والغلبة ،وتغ�رس في الناس هذا
ه�ذه الثقافة الت�ي ّ
التوجه ،حتى األطفال ،من خالل أفالم الكرتون التي في غالبها ثقافة
عنف.

إضاف ًة إلى أن مناظر العنف والدماء والقتل ما عادت مس�تنكرة
كم�ا في الماضي ،فيوم ًّيا في نش�رات األخبار يرى اإلنس�ان األشلاء
والجثث والقتلى والدمار ،هذه المناظر التي كان اإلنسان في الماضي
أمرا مألو ًفا
ينه�ار بمجرد أن يس�مع عنه�ا ال أن يراها ،أصبحت الي�وم ً
وطبيع ًّي�ا عن�د الصغار والكبار .ه�ذه المظاهر تنتج العن�ف وتروج له
ف�ي المجتمع�ات .ولذل�ك تعان�ي مختل�ف المجتمعات م�ن العنف
والجريمة.
ففي أمريكا في كل ثانيتين ونصف تقع جريمة.

((( الشيخ الصدوق .الخصال ،الطبعة األولى 1429هـ( ،بيروت :دار المرتضى)،
ص.487
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ويوجد في أمريكا أكثر من  5آالف عصابة إجرامية منظمة.

وف�ي إحصائي�ة اس�تبيانية أجري�ت عل�ى مجموع�ة كبي�رة من
األمريكيين ،وقد س�ئلوا :ما أبرز المش�اكل التي تواجهونها؟ فكان ما
نس�بته  %21أجابوا :جرائم العنف .و % 40من األمريكيين يضطرون
إلى تغيير نمط حياتهم خو ًفا من الجرائم والمجرمين.

ومجتمعن�ا باعتب�اره جز ًءا من هذا العال�م ،وتصله عبر اإلعالم
ووس�ائل االتص�ال ه�ذه الثقافة وأنم�اط الس�لوك المختلف�ة ،لذلك
أصبحنا نعيش مثل هذه المشكلة في مجتمعاتنا.

العنف وتهديد الأمن االجتماعي
يمجد
حينما تصبح حاالت العنف طبيعية أمام الناس ،وحينما ّ
أصحاب القوة بدلاً من الوقوف مع المظلوم ،هنا ُيهدد أمن المجتمع.
في حين أن ثقافة اإلسالم تأمر المجتمع بالتعاطف مع المظلوم وإدانة
الظال�م .والق�رآن الكري�م ُيخ ّل�د إدانة لظل�م وقع قبل آالف الس�نين،
العتداء وقع على مجموعة مؤمنة بغير حق ،يقول تعالى﴿ :والس�م ِ
ٍ
اء
َ َّ َ
�اه ٍد وم ْش ٍ ِ
وج * وا ْليو ِم ا ْلمو ُع ِ
ِ
ود * و َش ِ
اب
�هود * ُقت َل َأ ْص َح ُ
َ َ ُ
َ
َذات ا ْل ُب ُر ِ َ َ ْ َ ْ
األُ ْخ�دُ ِ
ود﴾ [س�ورة البروج ،اآلي�ات .]4-1 :هكذا ُيبرز الق�رآن هذه الحادثة
وبهذا التهويل.

ونحن إذ نذكر المآس�ي والمظال�م التي وقعت على أهل البيت
إنما من أجل ترسيخ هذه القاعدة ،وهي :التعاطف مع المظلومين.
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ُمجد الظالمين ،وال تستنكر ما يقومون
وفي المقابل هناك ثقافة ت ّ
به من ظلم ،وعند موت الظالم تكفيه الشهادتان!
وف�ي بع�ض كت�ب الت�راث نج�د مق�والت غريبة ،فف�ي كتاب
التهذي�ب ،مثلاً  ،هناك روايات عن عمر بن س�عد ،وفي الترجمة يقال
عنه :عمر بن س�عد تابعي ثقة قتل الحس�ين  .وكأن جريمة قتل اإلمام
الحسين ال تعني شي ًئا ،وال تستدعي الخدش بوثاقة فاعلها!!
(((

أمن مجتمعنا ...إلى أين؟

موضوع مهم جدًّ ا ،فاإلنس�ان يتطلع للعيش
األم�ن االجتماعي
ٌ
في مجتمع يأمن فيه على نفسه ،وماله وعرضه ،وهذا أهم معلم لسعادة
اإلنس�ان .ففي رواية ع�ن اإلمام الصادق Eيق�ول« :النعيم في الدنيا
األمن ،وصحة الجسم ،وتمام النعمة في اآلخرة دخول الجنة» .
(((

متوفرا ،فالن�اس يأمنون
ف�ي الماض�ي كان األمن في مجتمعن�ا
ً
على أنفس�هم وبيوتهم وعيالهم وأموالهم ،لم يكن مجتمعنا مالئك ًّيا،
فق�د تحدث جرائم وس�رقات واعت�داءات .ولكن هناك ف�رق بين أن
تك�ون هذه حاالت فردي�ة محدودة ،وبين أن تكث�ر وتقترب أن تكون
ظاهرة.

((( لقد استنكر بعض رجال الحديث توثيق عمر بن سعد ،منهم ابن معين حيث قال:
«كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟» ،تهذيب التهذيب .ج ،7ص.396
((( الشيخ الصدوق .معاني األخبار ،طبعة 1379ﻫ( ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي)،
ص.408
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ويس�تغرب اإلنس�ان مما يس�معه بين آونة وأخرى من حاالت
نصدق أن
االعت�داء على النفوس واألعراض واألموال ،حتى ال نكاد ّ
م�ا يحصل بالفع�ل يحدث في مجتمعن�ا الذي كنا نفخر ب�ه ،ونتباهى
أم�ام اآلخري�ن .والحوادث في ه�ذا اإلط�ار كثيرة ،ومنه�ا :االعتداء
عل�ى النس�اء بس�رقة حقائبه�ن وإيذائهن حال س�يرهن في الش�وارع
واألس�واق ،وكذلك االعت�داء على األطفال باالختط�اف ،واالعتداء
عل�ى العمالة الوافدة ،الت�ي كانت إلى وقت قريب تش�عر باالطمئنان
لكونه�ا تعم�ل في هذه المنطق�ة ،وبعض هذه الجرائم تنقلها وس�ائل
خطيرا
اإلعلام والصح�ف المحلي�ة ،مم�ا يؤك�د أننا نعي�ش وض ًع�ا
ً
مرع ًب�ا ،ويجب أن نعلن جمي ًعا حالة الطوارئ ،ونعيد النظر في ثقافتنا
وبرامجن�ا ومناهج تعليمنا ،وكذلك أداء األجه�زة األمنية والقضائية،
فه�ذه الظاهرة بدأت تنمو ،وقد س�ألت أحد المس�ؤولين في الجهات
الرسمية ،هل ما ينشر في الجرائد أمر مضخم؟ أجابني :بل إن ما ُينقل
جز ٌء مما يحدث في المجتمع!
وتُش�ير التقاري�ر الدولي�ة أن أفض�ل بلد في العال�م نجحت في
تخفيض نسبة الجريمة هي اليابان ،فما هو السبب؟
تقول الدراس�ات :يكمن الس�بب في كثرة المؤسسات الشبابية
ف�ي اليابان حيث يوجد ( )540ألف مؤسس�ة تهتم بالش�باب ،واحدة
م�ن تلك المؤسس�ات اس�مها «وحدة اإلرش�اد والتوجيه للش�باب»،
فيها ( )126ألف متطوع من الشباب ،وهناك مؤسسة المرأة للتأهيل،
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تخص النساء فقط ،وفيها ( )360ألف امرأة متطوعة.

أم�ر
فوج�ود المؤسس�ات الت�ي تعن�ى بالش�باب وتس�تقطبهم ٌ
ضروري ،و ُيس�اعد على تخفيف حدّ ة الجرائم ف�ي المجتمع .وعلينا
أن نغتنم فرصة تواجد الشباب في المجالس الحسينية لتوجيه الشباب
وتشجيع المجتمع لمثل هذه المؤسسات.

كثيرا بما يحدث في عاش�وراء من تفاعل
ُس�ر ً
كما أن علينا ألاّ ن ّ
م�ع الش�عائر إذا لم نس�تثمرها ف�ي إصلاح الس�لوك االجتماعي ،إن
عما يجري في
حملنا مس�ؤولية كبي�رة ،وهي ألاّ نغف�ل ّ
ه�ذا التفاعل ُي ِّ
ُّ
فالكل مس�ؤول ،واألجه�زة األمنية مطالبة ببذل المزيد من
المجتمع،
الجه�د ،صحيح أنها انش�غلت بمواجهة اإلره�اب ،ولكن المواطنين
دورا أكبر في حماية األمن االجتماعي .والجهات القضائية
يتوقع�ون ً
كذل�ك عليها أن تكون أكث�ر صرامة في إصدار األحكام؛ ألن العابثين
إذا ش�عروا بوجود تس�اهل فإن ذلك يدفعهم لممارسة الجرائم وعدم
االكتراث بالعقوبة.
فينبغ�ي أن يك�ون ال�ردع بالمس�توى المطلوب الذي يس�تحقه
المجرم ،ال أن نتساهل مع المجرمين ،ونسمح للوساطات ،فنحن في
مرحلة نحتاج فيها للصرامة.

التزام الإمام الح�سين بال�سلم في نه�ضته

لم�اذا تحرك اإلمام الحس�ين؟ ه�ل في نهضت�ه مخالفة لمنهج
السلم؟
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اإلمام الحس�ين Eإنما تحرك حفا ًظا على أمن األمة ،وحماية
مصالحها ،وقد رأى أن سلطة بني أمية ال تُقدّ م للناس أمنًا ،بل تعتدي
عليهم ،وقد قال فيهم أمير المؤمنين علي أبي طالب« :وال ّله ال يزالون
حتى ال يدعوا ل ّله محر ًما إال اس�تحلوه ،وال عقدً ا إال حلوه .وحتى ال
يبقى بيت مدر ،وال وبر ،إال دخله ظلمهم ونبا به س�وء رعيهم ،وحتى
ٍ
يقوم الباكيان يبكيانٍ :
باك يبكي لدينه،
وباك يبكي لدنياه» .
(((

بين الخالفة والملك

ه�ذه األم�ة التي كان�ت تعيش في ظ�ل الخالفة الراش�دة ،التي
انته�ت باستش�هاد أمي�ر المؤمنين علي ب�ن أبي طالب ،وفج�أة ُيصبح
أميرا للمؤمنين!
يزيد ً

اإلم�ام الحس�ين Eالت�زم بوثيق�ة الصل�ح التي عقده�ا اإلمام
الحس�ن Eمع معاوية ،رغم نكث الط�رف اآلخر للوثيقة ،ورغم كل
التالعب الذي حصل في بيت مال المسلمين ،وقد أعلن ذلك معاوية
حينما خاطب المس�لمين بقوله :ما قاتلتكم لكي تصوموا وال لتصلوا
وال لتزك�وا وال لتحج�وا ،وأعلم أنك�م تفعلون ذلك ،وإنم�ا قاتلتكم
ألتأ ّمر عليكم ،ولقد مكنني ال ّله من رقابكم وأنتم كارهون.
وأش�ير هن�ا إلى كتاب جمي�ل لمفكر إسلامي وداعية معروف
وه�و الش�يخ أبو األعل�ى المودودي وه�و من كبار علماء المس�لمين

((( نهج البالغة شرح محمد عبده ،الطبعة األولى 1409ﻫ( ،بيروت :دار البالغة)،
خطبة رقم .98
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في هذا العصر ،حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة اإلسالم سنة
1997م .هذا العالم لديه كتاب مهم جدًّ ا اسمه (الخالفة والملك) ،
يتح�دث فيه عن الخالفة الت�ي انتهت بمقتل اإلمام علي ،Eويقارنها
بالمل�ك العضوض الذي بدأته بنو أمية .و ُيش�ير أب�و األعلى في كتابه
إلى أن الدولة األموية إنما تأسست بسبب األرضية التي هيأتها البطانة
التي أحاطت بالخليفة عثمان.
(((

وق�د انزعج البعض من هذا الكتاب بس�بب تعرضه للصحابة،
وق�ام الش�يخ المودودي ب�رد مفص�ل ألحقه ف�ي الطبع�ة الثانية وهي
المتداول�ة ،أش�ار في�ه إل�ى أن احت�رام الصحاب�ة ،ال يمن�ع أن نأخ�ذ
الدروس من حياتهم ،وال يعني أن نس�كت على األخطاء ،فبس�كوتنا
تُصبح شر ًعا يسير عليه الناس.

وأيض�ا هن�اك كتاب للش�يخ محمد قط�ب وهو عال�م معروف
ً
م�ن مص�ر أق�ام ف�ي المملك�ة وش�ارك ف�ي إع�داد المناه�ج الدينية،
عن�وان كتاب�ه( :كي�ف نكتب التاريخ اإلسلامي) ،يقول في�ه« :مما ال
ش�ك فيه أن التاريخ السياس�ي للمس�لمين هو أس�وأ ما ف�ي تاريخهم
كل�ه  ،...فم�ا ال ش�ك فيه أنه قد وقع�ت انحرافات كثي�رة في المجال
السياس�ي ع�ن الخ�ط اإلسلامي األصي�ل ،وأن ه�ذه االنحراف�ات
ق�د وقع�ت ف�ي وق�ت مبكر م�ن تاري�خ اإلسلام ل�م يك�ن ينبغي أن

((( أبو األعلى المودودي ،الطبعة األولى 1398ﻫ( ،الكويت :دار القلم).
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تقع فيه» .
(((

والعجي�ب في أمر يزيد أن�ه كان ُيمارس انحراف�ه تحت عنوان
اإلسلام ،يقول ابن كثي�ر في (البداي�ة والنهاية) عن يزيد ب�ن معاوية:
«فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة
أيضا إقبال على الشهوات ،وترك
وحس�ن الرأي في الملك ،وكان فيه ً
بعض الصلوات في بعض األوقات ،وإماتتها في غالب األوقات» .
(((

أيض�ا« :أن يزيد كان قد اش�تهر بالمعازف
وي�روي ـ ابن كثير ـ ً
وش�رب الخم�ر والغن�ا والصي�د واتخاذ الغلم�ان والقي�ان والكالب
والنط�اح بين الكب�اش والدباب والق�رود ،وما من ي�وم إال يصبح فيه
مخم�ورا ،وكان يش�د الق�رد عل�ى فرس مس�رجة بحبال ويس�وق به،
ً
ويلب�س القرد قالن�س الذه�ب ،وكذلك الغلم�ان ،وكان يس�ابق بين
الخيل ،وكان إذا مات القرد حزن عليه» .
(((

هذا هو أمير المؤمنين!

وأعظم مما سبق ،عندما أراد معاوية أن يجعل يزيدَ ول ًّيا للعهد،
بني ،ما أقدرك على أن تصل حاجتك من غير تهتك
خاطب�ه قائل  :يا ّ
(((

((( محمد قطب .كيف نكتب التاريخ اإلسالمي ،الطبعة األولى 1412ﻫ( ،القاهرة:
دار الشروق) ،ص.16
((( ابن كثير الدمشقي .البداية والنهاية .ج ،8الطبعة األولى 1421ﻫ( ،بيروت :دار
الكتب العلمية) ،ص.239
((( المصدر نفسه .ج ،8ص.244
((( البداية والنهاية .ج ،8ص.236
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يذهب بمروءتك وقدرك ،ثم أنشده:
ب ن ََه ًارا فِي طِ ِ
يب ال َق ِر ِ
الحبِ ِ
يب
اصبِ ْر َع َلى َه ْج ِر َ
الب ال ُعال َو ْ
ان َْص ْ
الر ِق ِ
�ت بِالغ َْم ِ
يب
َحتَّى إذا ال َّل ْي ُل أتَ��ى بالدُّ َجى َوا ْكت ََح َل ْ
ض َع ْي ُن َّ
َف��ب ِ
��اش ِ
�ار األَ ِر ِ
��ر ال َّل ْي َل بِ َما ت َْشت َِهي َفإِن ََّم�ا ال َّل ْي ُ
ي�ب
َ
�ل ن ََه ُ
��ق تَحسبه ن ِ
كَ��م َف ِ
�ر َع ِ
��اس ٍ
�ل بِ ْأم ٍ
ج ِ
اش َ�ر ال َّل ْي َ
َاسكًا َق�دْ َب َ
ي�ب
ْ َ ُُ
ْ
ِ
�ش َخ َص ِ
�ات فِ�ي ْأم ٍ
�ن َو َع ْي ٍ
يب
َ��ار ُه َف َب َ
أس��ت َ
َغ َّطى َع َل ْيه ال َّل ْي ُل ْ

��م ِ
كل َع�دُ ٍّو ُم ِر ِ
َو َل َّ
��ق َمك ُْشو َف ًة َي ْس� َعى بِ َه�ا ُّ
ي�ب
����ذ ُة
ْ
األح َ
وحت�ى إن زياد بن أبيه عندما ش�اوره معاوية في أمر يزيد أش�ار
عليه أن يتمهل عس�ى أن يتغير س�لوك يزيد فيكون باإلمكان تس�ويقه،
تق�ول الرواية التاريخية التي يرويها اليعقوبي في تاريخه أن ابن زياد
ق�ال لمعاوية :ما يقول الناس إذا دعوناهم إل�ى بيعة يزيد ،وهو يلعب
بال�كالب والقرود ،ويلب�س المصبغات ،ويدمن الش�راب ،ويمش�ي
عل�ى الدفوف ،وبحضرتهم الحس�ين بن علي ،وعب�د ال ّله بن عباس،
وعبد ال ّله بن الزبير ،وعبد ال ّله بن عمر ،ولكن تأمره ،ويتخلق بأخالق
هؤالء حولاً وحولين ،فعسينا أن نموه على الناس.
(((

هذا هو يزيد مالعب القردة ،وشارب الخمر ،والمعلن للفسق،
أميرا للمؤمنين ،ولقد أجاد
وقاتل النفس
المحرمة ،وفي األخير ُيصبح ً
ّ
شاعر أهل البيت السيد جعفر الحلي حيث يصف الحالة بقوله:

((( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر .تاريخ اليعقوبي .ج ،2طبعة 1384ﻫ( ،النجف:
منشورات المكتبة الحيدرية) ،ص.220
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لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكي�ف ص�ار يزي�د بينه�م مل�كا

العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساس�ة طب ٍع يعصر الودكا
لذل�ك أعلن اإلمام الحس�ين موقفه من أول ي�وم في دار الوليد
الوال�ي على المدينة حين طل�ب منه أن يبايع ،عندها قال« :أيها األمير
إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف المالئكة بنا فتح ال ّله وبنا
ختم ال ّله ويزيد رجل فاس�ق ،ش�ارب الخمر ،قات�ل النفس المحرمة،
معلن بالفسق ،ومثلي ال يبايع مثله» .
(((

أص�ر اإلمام Eعلى موقف�ه ،ولكن يزيدَ لم يستس�غ
وبالفع�ل
ّ
ٍ
ذلك ،فأمر بفرقة أن تمضي إلى مكة وأن تقتل اإلمام الحسين Eولو
كان متعل ًقا بالكعبة.
الحسين والنهضة السلمية

تحرك لتوعية األمة لكي
وعندما علم اإلمام الحسين Eباألمر ّ
تتحم�ل مس�ؤوليتها ،أعلن حركته الس�لمية للتغيير دون أن يس�تخدم
ّ
سلاحا ،وق�ال كلمته المش�هورة التي تبين س�بب خروج�ه« :أني لم
ً
ظالم�ا وإنما خرج�ت لطلب
بط�را وال مفس�دً ا وال ً
أش�را وال ً
أخ�رج ً
اإلصلاح في أم�ة جدي ،أريد أن آم�ر بالمعروف وأنه�ى عن المنكر
وأسير بسيرة جدّ ي وأبي ».
(((

((( السيد ابن طاووس .اللهوف في قتلى الطفوف ،الطبعة األولى 1417ﻫ( ،قم:
أنوار الهدى) ،ص.17
((( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم .موسوعة كلمات اإلمام الحسين ،الطبعة
الثالثة1416ﻫ( ،قم :دار المعروف) ،ص.354
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وفي أكثر من مورد يعلن اإلمام الحس�ين  Eأن حركته س�لمية
وليس�ت للحرب ،ومن ذل�ك موقفه مع الحر بن يزي�د الرياحي الذي
ق�دم بألف ف�ارس قد أنهكهم العط�ش  ،وقفوا أم�ام اإلمام Eوقت
الظهيرة ،في ش�دة الح�ر ،ورآهم اإلمام Eوقد أش�رفوا على الهالك
من ش�دة الظمأ ،وكانت فرصة سانحة لإلمام Eأن يقاتلهم ويستولي
عل�ى عتادهم ،لكنه ّ
وغ�ض النظر عنهم ،وهو يعلم أنهم
رق لحالهم،
َّ
جاؤوا لقتاله وس�فك دمه ،وقد أش�ار عليه بع�ض أصحابه بذلك ،إال
أن نه�ج اإلم�ام ليس كذلك ،وذلك ألن ش�عاره« :إني أكره أن أبدأهم
بقتال»  ،ثم أمر أصحابه أن يسقوهم وأن يرشفوا خيولهم ترشي ًفا.
(((

(((

م�ن هن�ا يؤكد اإلمام الحس�ين Eلألمة أنه ال ينبغي اس�تخدام
العن�ف والسلاح في التغيي�ر السياس�ي؛ ألن ذلك ليس ف�ي مصلحة
المجتم�ع .وق�د تح�دث علماؤن�ا وفقهاؤنا ع�ن هذا الجان�ب ،ومن
أبرزهم ،المرجع الراحل الس�يد محمد الشيرازي ،Dالذي كتب في
هذا المجال كتب عدة حول (الالعنف في اإلسالم) وحول (السلم
والسالم)  ،وأكد فيها أنه ال مجال لفرض الرأي والتس ّلط على الناس
(((

(((

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين بن علي ،ج ،3الطبعة األولى 1413هـ،
(بيروت :دار البالغة) ،ص.74
((( بحار األنوار .ج ،45ص.5
((( السيد محمد الشيرازي .الالعنف في اإلسالم ،الطبعة األولى 2002م( ،بيروت:
دار العلوم).
((( السيد محمد الشيرازي .السلم والسالم ،الطبعة األولى 1426ﻫ( ،بيروت :دار
العلوم).
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بالسالح والقوة ،وأن هذه الممارسات ليست من اإلسالم في شيء.

ومع األسف في عصرنا هذا ُش ّوهت سمعة اإلسالم والمسلمين
خيرا،
بس�بب التصرفات اإلرهابية التي ال تُريد لإلسالم وال للمسلين ً
وبسببها فقدت األمة أمنها واستقرارها ،ولم يبق بلدٌ من بالد المسلمين
إال وتضرر منها.
ٍ
نس�أل ال ّل�ه تعالى أن يق�ي األمة ش�ر الفتن ،إنه على كل ش�يء
قدير.

اإلمام الحسين ونهجه في الدعوة والحوار
حْ
ْ
َّ
ْ ُ
َّ َ
ع إ ىَل َ
ال ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ حْ َ
ب
س
ال َس َنةِ َو َجادِل ُه ْم بِال يِت
﴿اد ِ
ِ
يل ربِك ب ِ
ِ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ
ك ُه َو أ ْعلَ ُم ب َم ْن َض َّل َع ْن َسبيلِهِ َو ُه َو أ ْعلَمُ
يِه أحسن إِن رب
ِ
ِ
ُْ َْ َ
بِالمهتدِين﴾[سورة النحل ،اآلية.]125 :

�سبيل الت�أثير على الآخرين
م�ن الطبيع�ي أن يجد اإلنس�ان نفس�ه في ه�ذه الحي�اة أمام من
يختل�ف معه في الرأي ،ومن تتضارب مصالحه مع مصالحه ،فالناس
يختلفون في آرائهم وتوجهاتهم ،وكل واحد من الناس يريد أن يحوز
عل�ى أكبر ٍ
قدر ممكن من المكاس�ب في هذه الدنيا ،مما يس�بب نو ًعا
من التضارب في المصالح بين الناس.

وحينما يكون اإلنس�ان أمام من يخالفه في الرأي فإنه قد يسعى
إلقناعه برأيه ،إما انطال ًقا من حالة دينية ،باعتبار أن الدين يدفع المؤمن
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للتبشير به ،والنصوص الواردة تؤكد ذلك ،فعن رسول ال ّله Aأنه قال:
«ألن يهدي ال ّله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو
غربت» .
(((

وفي بعض األحيان يتجسد حب الذات لدى اإلنسان في سعيه
لنش�ر آرائه باعتبارها نو ًعا من االنتصار للذات ،وبذلك ينتابه السرور
والفرح.
والس�ؤال المهم :ما هو الس�بيل للتأثير عل�ى اآلخرين؟ وكيف
أحافظ على مصلحتي حينما تتضارب مع مصلحة اآلخرين؟
هناك طريقان:

األول :استخدام القوة والفرض

وهن�ا يلج�أ اإلنس�ان للقوة حتى يف�رض رأيه ،بالطب�ع الفرض
صحيحا وغير ممكن ،فكما
ف�ي المجال الفكري ومجال ال�رأي ليس
ً
أن ل�ك عقًل�اً  ،فإن لغيرك عقلاً  ،ق�د يختلف معك ف�ي التفكير ،وال ّله
أحرارا ،فال يصح ألحد أن يسعى لفرض رأيه على
تعالى خلق الناس
ً
ٍ
واحد يعتقد أن رأيه
اآلخرين ،حتى وإن كان معتقدً ا بأن رأيه حق ،إذ كل
حق ،وهذا االعتقاد ال يبرر فرض اآلراء على اآلخرين ،فال ّله س�بحانه
وهو رب البشر لم يفرض على الناس اإليمان به بالقسر والقوة ،يقول
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك آل َم َن َم ْن فِي األَ ْر ِ
ْت ُتك ِْر ُه
ض ُك ُّل ُه ْم َج ِمي ًعا َأ َف َأن َ
تعالىَ :
((( الكافي .ج ،5ص ،28حديث.4
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َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِي َن﴾[سورة يونس :اآلية .]99
الن َ

وكذل�ك األنبياء والرس�ل الذين يحملون رس�الة الحق للناس
من قبل ال ّله تعالى ،لم يس�مح لهم أن يفرضوا دعواتهم على اآلخرين
{وم�ا َع َلى الرس ِ
�ول إِالَّ
َّ ُ
بالق�وة ،وإنم�ا دوره�م ينحصر ف�ي التبليغَ َ :
�ت
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
ا ْل َبلا ُغ ا ْل ُمبِي ُن﴾[س�ورة الن�ور :اآلي�ة َ ﴿ ،]54ف َذك ِّْر إِن ََّما َأن َ
َع َل ْي ِه ْم بِ ُمص ْيطِ ٍر﴾[سورة الغاشية :اآلية .]22
ف�إذا كان األنبي�اء والرس�ل ال يحق لهم أن يفرض�وا رأي الحق
ٍ
واح�د أن يق�وم بهذا
ألي
ورس�الة الح�ق عل�ى الن�اس ،فه�ل يص�ح ّ
الدور؟
لكن بعض المتجبرين يسعون لفرض الرأي بالقوة ،وفي تاريخنا
اإلسلامي نجد كي�ف أن بعض الحاكمين كانوا يس�عون لذلك .وفي
إخالصا منهم لتلك اآلراء ،ولكنه ممارس�ة للتسلط
الواقع ليس ذلك
ً
والهيمنة على الناس ،فال يكتفون بالتس�لط على أجساد الناس ،وإنما
أيضا التسلط على أفكارهم والتحكم بآرائهم.
يريدون ً
وهنا نذكر مثلاً واحدً ا:

المه�دي العباس�ي الذي حكم األمة اإلسلامية  11س�نة (منذ
158ﻫ حت�ى 169ﻫ) ،تبنى إبان حكمه ش�عار مواجهة الزنادقة ،وهم
الذين لديهم آراء تخالف اإلسالم ،فكيف واجههم؟ لم تكن المواجهة
ٍ
فأي ٍ
اتهام يصله ضدّ أحد
بالمنطق وبالحوار والدليل ،ولكن بالسيوفّ .
بأن�ه زنديق ،يأمر بقتله .وبهذه السياس�ة صار هناك مجال للوش�ايات
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ولتصفي�ة الحس�ابات ،ويذكر أن وزيره أبا عبيد ال ّله معاوية بن يس�ار،
عالم�ا وهو أول من صن�ف كتا ًبا في الخ�راج ،هذا الوزير
وكان أدي ًب�ا ً
حصل بينه وبين الربيع الحاجب سوء تفاهم ،فأراد الحاجب أن يصفي
حس�ابه معه ،فوش�ى إلى المهدي أن وزيرك له ابن اسمه محمد ،وهو
علي به ،وقال :يا محمد اقرأ ـ القرآن ـ
مته�م في دينه .فقال المه�ديَّ :
فاس�تعجم عليه القرآن (باعتباره شا ًبا وفي حضرة الخليفة ارتبك ولم
يس�تطع القراءة) ،فالتفت إلى أبيه وقال له :ي�ا معاوية ،ألم تخبرني أن
ابن�ك جامع للقرآن؟ فق�ال :بلى يا أمير المؤمني�ن ،ولكنه فارقني منذ
سنين وفي هذه المدة نسي القرآن.
فقال المهدي :قم فتقرب إلى ال ّله بدمه ،فذهب ليقوم فوقع.

فتدخ�ل أح�د الحاضرين وه�و العباس بن محمد ق�ال :يا أمير
فضرب
المؤمنين ،إن شئت أن تعفي الشيخ ،ففعل ،وأمر المهدي بابنه ُ
عنقه .
(((

هذه الطريقة ال يقبل بها العقل والدين ،فما هو السبيل إذن؟
اآلخر :التأثير على اآلخرين عن طريق الحوار واإلقناع

وه�و الطريق ال�ذي يأمر به القرآن الكريم ،يق�ول تعالى﴿ :ا ْد ُع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
إِ َلى َس�بِ ِ
يل َر ِّب َ
�م بِا َّلتِي ِه َي
�ك بِا ْلحك َْم�ة َوا ْل َم ْوع َظ�ة ا ْل َح َس�نَة َو َجاد ْل ُه ْ
َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ْل ُم ْهت َِدي َن﴾.
((( محمد الخضري بك .الدولة العباسية1970 ،م (القاهرة :المكتبة التجارية)،
ص.89
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الحكمة :من اإلحكام ،وهي وضع الشيء في موضعه .فحينما
ش�خصا فاختر الكالم المناس�ب ،والدليل المناس�ب،
تري�د أن تقن�ع
ً
وباألس�لوب المناس�ب ،والحكم�ة تعن�ي مخاطب�ة العق�ل م�ع دليل
وبرهان.

الموعظة الحسنة :تعني إثارة الوجدان والمشاعر الطيبة ،بحيث
ال تكون الموعظة خشنة.
وقد يكون لدى الطرف اآلخر شبهة فكن مستعدً ا واستقبل رأيه
وتناقش معه ،فهذا هو هدي الس�ماء وتوجيهها ،بأن تتناقش وتتجادل
معه بأفضل أسلوب وأحسن خطاب {وج ِ
اد ْل ُه ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾.
َ

�أزمة الحوار في المجتمع الإ�سالمي
نح�ن نرى في ه�ذا العص�ر ،أن المجتمع�ات المتقدمة قطعت
شو ًطا في النضج في تعاملها الداخلي مع مشاكلها الفكرية ،والسياسية،
وفي المصالح المختلفة ،فهم يختلفون ،ولكن يتناقشون ويتحاورون
ويصل�ون إلى حل وس�ط ،ويتعايش�ون م�ع اختالفاته�م المتنوعة في
مختلف الميادين واألبعاد .أ ّما في مجتمعنا اإلسالمي ،هذا المجتمع
نموذجا في عالقاته الداخلية ،بنص القرآن
ال�ذي كان يجب أن يكون
ً
ون بِا ْلمعر ِ
الكري�مُ ﴿ :كنْت ُْم َخ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن
َّ�اس ت َْأ ُم ُر َ َ ْ ُ
َع� ْن ا ْل ُمنكَر﴾[س�ورة آل عم�ران ،اآلي�ة ،]110 :نج�د واقعن�ا ال يعكس تلك
الصورة المش�رقة التي يريدها لنا القرآن الكريم .ولذا تجد مجتمعاتنا
تعي�ش أزمات متعددة على هذا الصعيد ،وهذه األزمات على نوعين:
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أزم�ات متفج�رة ،وأخرى ٍ
كنار تح�ت الرماد ُيمك�ن أن تتفجر في أي
وقت .لماذا؟

ألننا ال نس�لك طريق الحوار ،وهذا قد يكون من تأثير العصبية
الجاهلية ،بعكس الهدي اإلسالمي ،الذي من أبرز معالمه :التسامح،
َ
تتالش.
واالحترام المتبادل ،ولكن رواسب العصبية الجاهلية لم

وفي بعض األحيان تحصل فتن ومشاكل وصراعات دون مبرر
وسبب.

فقد نقل عن سبب إحدى المعارك الكبيرة في تاريخ العرب أن
رجال مدَّ رجليه في وسط الطريق وصاح :من كان رجلاً فليبعد رجلي
المارة لم يتحمل هذا الكالم ،فأخذ سيفه وقطع
عن هذا الطريق .أحد ّ
حرب
رجله .وبس�بب ه�ذا الحدث البس�يط حصل�ت بي�ن القبيلتين
ٌ
شعواء نتيجة تصرف أحمق.
وف�ي واقعن�ا االجتماع�ي ن َّطل�ع أحيانً�ا على بعض المش�اكل
وعند التدخل لحلها نجد أن أصلها تافه ال يس�تحق أن تحصل بس�ببه
مشكلة.

وتج�د ه�ذه الحال�ة س�ائدة ف�ي محيطن�ا اإلسلامي والعربي
الصعد والمس�تويات ،س�وا ًء :العائلي أو السياس�ي أو
عل�ى مختلف ُّ
االجتماعي أو المذهبي ،ولذلك ترى في بلدان المسلمين كأفغانستان
وفلسطين ولبنان والعراق والصومال والسودان مشاكل متعددة.
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والسؤال :لماذا هذه المشاكل المتراكمة في المحيط اإلسالمي
والعرب�ي؟ بينم�ا نجد انخفاض مس�توى المش�اكل ف�ي المجتمعات
أيضا؟
األخرى ،أليس عندهم تضارب في المصالح ً
بلى ،والمصالح هناك أضخم بكثير مما هي عليه في مجتمعاتنا
اإلسلامية والعربي�ة .ونجدهم يختلفون وتتض�ارب مصالحهم ،وما
ُيميزه�م امتالكه�م لمنهجي�ة ف�ي التعامل م�ع مش�اكلهم .ونحن مع
األسف ليست عندنا هذه المنهجية.
وبالدن�ا ال تخلو من ه�ذا النوع من المش�اكل االجتماعية التي
ال مب�رر لها ،ففي تاري�خ 1427/12/17ﻫ قرأت في (جريدة اليوم)
خبرين عن مناسبتين متباينتين.

الخب�ر األول :يتح�دث عن ص�راع في إحدى مناط�ق المملكة
بي�ن أش�خاص حصل بينهم اختلاف في المقبرة ،جاء ف�ي الخبر :أن
المعزي�ن اش�تبكوا مع بعضهم البعض خالل تش�ييع الجنائز ،بس�بب
مالس�نة بين عدد منهم وأس�فر الش�جار عن إصابة البع�ض بإصابات
مختلفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة كالمية بين اثنين من المعزين،
إثر خالف قديم بينهما ،تحول إلى تش�ابك باأليدي .ثم تدخل بعض
الحضور ،وتطور التش�ابك إلى اس�تخدام العصي ،وتحولت المقبرة
إلى حلبة مصارعة ،وقد ساهمت الدوريات األمنية في تهدئة الخالف،
وأسفر التشاجر عن إصابة أربعة أشخاص إصابة أحدهم بالغة.
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م�ع العل�م أن اإلنس�ان ف�ي المقب�رة ينبغ�ي أن يتذك�ر الم�وت
والحس�اب فيخش�ع قلب�ه ،ولكن ه�ذا ما حص�ل ،وكما قال الش�اعر
القديم :فإن الحرب أولها كالم.
الخبر اآلخر :نش�رته الجريدة وفي اليوم نفسه عن مدينة الخبر،
حول حفلة عرس إلى مأتم بسبب خالف بين أهل
يتحدث عن خالف ّ
العريس وأهل العروس ،وس�الت فيه الدماء ،وتحول الفرح إلى حزن
وانتهى في مركز للشرطة.
ما هذه الحالة المتخلفة؟

وتب�رز حالة الخالف واضح ًة في المج�ال المذهبي ،ومن آخر
األحداث ،مؤتمر الدوحة في التقريب بين المذاهب اإلسالمية  ،ومع
أن المؤتم�ر للتقري�ب ،إال أننا وجدنا حالة التش�نج واضحة في بعض
الكلمات التي ألقيت في المؤتمر .بالطبع وجود هذا اللقاء أفضل من
طريق للتع�ارف وإيضاح الصورة للجميع ،وهذا
عدم�ه ،والمصارحة ٌ
أفضل من أن تبقى الخالفات محبوس�ة ف�ي النفوس ،فيعيش الجميع
حالة التباعد واالحتقان.
(((

وكما ذكرت ،فإن األفراد والجماعات في المجتمعات الناضجة
إذا اختلفوا ،يلتقون ويتحاورون حتى يصلوا إلى حل وسط ،ويتفقون

((( مؤتمر الدوحة للتقريب بين المذاهب اإلسالمية ،نظمته جامعة قطر بالتعاون مع
جامعة األزهر بمصر والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية بإيران،
في الفترة من  20ـ  22يناير 2007م الموافق  5-3محرم 1428ﻫ في العاصمة
القطرية الدوحة.
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على نقاط مشتركة ،بينما في المجتمعات التي ال تمتلك هذا النضج،
فإن االختالف بين أفرادها يؤدي إلى القطيعة والتباعد.

وهنا نذك�ر حادث ًة حصلت في التاري�خ العربي لنبينا محمدA
خمس�ا وثالثين س�نة ،عندما أراد
قب�ل البعث�ة ،وكان عم�ره الش�ريف
ً
الع�رب تجديد بناء الكعبة ،وحصل بين القبائل خالف حول أي قبيلة
يك�ون لها ش�رف وضع الحجر األس�ود في مكانه .ه�ذا الخالف كاد
أن ي�ؤدي إل�ى ح�رب ضروس ،ل�وال أن أح�د الحكماء أش�ار عليهم
أن يحتكم�وا ألول من يدخل عليهم المس�جد الح�رام ،واتفقوا على
ذل�ك ،ف�كان أول م�ن دخل عليهم رس�ول ال ّل�ه ،فلم�ا أن رأوه قالوا:
حكما .فطرحوا عليه المش�كلة .فقال:
ج�اء الصادق األمي�ن ،قبلنا به
ً
آتون�ي برداء واس�ع ووضع الحجر فيه ،ثم ق�ال :لتأخذ كل قبيلة طر ًفا
م�ن الرداء ،حتى إذا اقتربوا من مكان الحجر اس�تلمه رس�ول ال ّلهA
ووضعه في موضعه.
فالمش�اكل ال تس�تعصي على الحل إذا أتي�ح للعقل أن يتدخل
في األمر.

واليوم تعيش أمتنا اإلسلامية المش�كلة المذهبية الطائفية التي
يراد تفجيرها في هذا الوقت العصيب .ولو كانت المسألة بيد العقالء
كثي�را ،إلاّ أن الس�احة متروكة للمتطرفين وللمتش�نجين،
له�ان األمر ً
إضاف�ة لوج�ود إرادات مصلحي�ة ،سياس�ية ،تري�د أن تفج�ر أوض�اع
األمة ،وتش�غلها به�ذه المش�كلة .وإلاّ فإن المذاهب ليس�ت جديدة،
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واالختلاف المذهبي أمر تاريخي منذ أربعة عش�ر قرنًا ،وكنت أقول
لبع�ض العلم�اء الس�نة :كل اإلش�كاالت التي عندكم عل�ى المذهب
الش�يعي قديمة ،واإلجابات التي لدينا قديمة قالها علماؤنا ،فإلى متى
نبقى في هذه القوقعة العمياء؟
هن�ا تكم�ن أهمية الح�وار والتق�ارب .فلماذا التباع�د؟ ولماذا
االتهامات؟ ولماذا نترك الفرصة لألعداء ليستفيدوا من هذه الخالفات
على حساب مصالحنا وكرامتنا ومستقبلنا؟

وهناك علماء في هذا العص�ر تحدثوا بصوت العقل والمنطق،
منهم الش�يخ علي ـ أبو الحس�ن ـ الخنيزي1291( Dﻫ – 1363ﻫ)
الذي ألف كتاب (الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية)
فيما يزيد على األلف صفحة.

(((

وكذلك الشيخ محمد صالح بن الشيخ علي بن الشيخ سليمان
آل الش�يخ مبارك (1318ﻫ ـ 1394ﻫ) الذي تولى القضاء في منطقتنا
عام 1376ﻫ حتى وفاته ،يعني ثمانية عشر عا ًما.

ل�ه كتاب اس�مه (الدعوة ف�ي كلمة التوحي�د) اتب�ع فيه طريق
بعض�ا ،قبل أن
التقري�ب بي�ن المس�لمين ودعوتهم إلى فه�م بعضهم ً
يكي�ل أحدهم االتهامات الجائرة إلخوانه ،مؤكدً ا على أهمية الوحدة
(((

((( الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي.الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية،
الطبعة األولى 1376ﻫ( ،بيروت :مطبعة اإلقبال).
((( الشيخ محمد صالح آل الشيخ مبارك الخطي الصفواني .الدعوة في كلمة التوحيد،
الطبعة األولى 1422ﻫ( ،بيروت :شركة دار المصطفى إلحياء التراث).
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في كل حال وزمان ومكان.

فم�ا أحوجن�ا إل�ى األص�وات الت�ي تتح�دث بص�وت العق�ل
والمنط�ق ،حت�ى نعالج األم�ور بالحوار ولي�س بالتهيي�ج وبالتهريج.
وعلين�ا أن نعي األمر جيدً ا ،فإلى أين س�تصل بنا ه�ذه التعبئة والتعبئة
المضادة؟

نح�ن أبن�اء وطن واحد ،وكلن�ا في قارب واح�د ،فلماذا نعطي
الفرص�ة لألعداء؟ والمش�كلة الكبرى أن آث�ار التعبئة تظهر على حياة
المواطني�ن وعالقاته�م م�ع بعضه�م ،عندم�ا يلتق�ي أبن�اء الوطن في
مختل�ف األماك�ن ،كالدوائر الحكومي�ة ،والجامع�ات ،والمدارس،
خطر كبير يجب علينا أن نُجنّب بالدنا الوقوع
واألماكن العامة ،وهذا ٌ
فيه.

قب�سات من ر�ؤية الإمام الح�سين Eو�سيرته

كثير من الناس يعرفون عن الحس�ين Eبأنه مظلوم ،ويعرفون
ومهمة .ولكننا يجب
عن المآس�ي واآلالم التي تحملها ،وهي عظيمة
َّ
أيضا على مدرس�ة اإلمام الحس�ين Eونهجه على صعيد
أن نتع�رف ً
الدعوة والحوار.

فمن كلماته  Eأنه قال« :ال تتك ّلم َّن فيما ال يعنيك ،فإني أخاف
عليك الوزر ،وال تتك ّلم َّن فيما يعنيك حتى ترى للكالم موض ًعا ،فرب
ِ
س�فيها ،فإن
حليما وال
متكل�م ق�د تكل�م بالحق فعي�ب .وال تماري�ن
ً
ً
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الحليم يقليك ،والسفيه يؤذيك» .
(((

وفي الفقرات التالية بعض القبسات من سيرة اإلمام الحسينE
في إطار الموضوع الذي نتحدث فيه.
Ü Üاللباقة في النقد

حينما ترى إنس�انًا مخط ًئا في رأي�ه أو تصرفه ،ينبغي أن تحاول
إرش�اده ،ولكن بلباقة ،والبعض من الناس ال يجيدون هذا األسلوب،
فورا ،وهذا خطأ.
فتراهم يستخدمون التوبيخ والردع ً

م�ر اإلمامان
فلنتأم�ل هذا الموقف من س�يرة اإلمام الحس�ينّ :
الحسن والحسين Cوهما صغيران على شيخ يتوضأ وهو ال يحسن
الوض�وء ،طب ًع�ا المس�ؤولية تقتض�ي توجيه�ه وإرش�اده ،وباعتبار أن
ٍ
أس�لوب لبق بحيث ال
الرجل كبير في الس�ن وهما صغيران ،فكّرا في
يجرحان مش�اعر الرجل وأحاسيس�ه ،فالهدف إرشاده ،أقبل أحدهما
عليه وقال« :أيها الش�يخ كن حكما بيننا يتوضأ كل واحد منا» ،فتوضآ
ث�م ق�اال« :أ ُّينا أحس�ن؟» ،قال :كالكما تحس�نان الوض�وء ولكن هذا
الش�يخ الجاهل هو الذي لم يكن يحس�ن وقد تعلم اآلن منكما وتاب
على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدّ كما .
(((

Ü Üتجنب الجدل العقيم

روي أن رجًل�اً ق�ال لإلم�ام الحس�ين :اجلس حت�ى نتناظر في
((( بحار األنوار ج ،75ص ،127حديث.10
((( المصدر نفسه .ج ،43ص.319
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علي ه�داي ،فإن
الدي�ن .فق�ال« :يا ه�ذا ،أنا بصي�ر بديني مكش�وف ّ
كن�ت جاهلاً بدينك فاذهب واطلبه؟ ،مالي وللمماراة! وإن الش�يطان
ليوس�وس للرجل ويناجي�ه ويقول :ناظر الناس ف�ي الدين كيال يظنوا
بك العجز والجهل» .
(((

وه�ذا درس بلي�غ يج�ب أن نتأم�ل في�ه ،إن اإلنس�ان ينبغي ألاّ

ينس�اق إلى الجدل العقيم .وأحب أن ألف�ت النظر إلى أن هذا الكالم
الطائف�ي المذهب�ي الذي يملأ األجواء يريد إش�غال الن�اس بالجدل
العقي�م ،ونصيحتي لنفس�ي ولجمي�ع إخواني المواطنين ب�أن يتجنبوا
الدخول في هذا الجدل.

في بع�ض األحيان ترى في المدرس�ة ،أو الجامع�ة ،أو في أي
م�كان ج�دلاً من وحي م�ا يس�معه الناس م�ن الفضائي�ات ،ويتصور
البع�ض أن واجب�ه الدف�اع ،وإذا لم يناق�ش ُيصبح ضعي ًف�ا ،ومن هذا
المنطل�ق يندفع البعض للتجاوب مع ه�ذه المجادالت العقيمة ،التي
ال ُيعلم إلى أين ستنتهي .فال يتصور أحد أنه باستجابته يخدم المذهب
والعقيدة ،فهذا التصور خطأ.
وف�ي كثير م�ن األحيان يكون هدف الط�رف اآلخر من النقاش
التعبئ�ة واصطناع المش�كلة ،وقد ش�اهدنا وس�معنا الكثي�ر على هذا
﴿وإِ َذا
الصعي�د .ولهذا يصف الق�رآن الكريم المؤمنين بقول�ه تعالىَ :
ِ
َم ُّروا بِال َّل ْغ ِ
﴿وإِ َذا
�و َم ُّروا ك َرا ًما﴾[س�ورة الفرقان ،اآلي�ة ،]72 :وقوله تعالىَ :

((( بحار األنوار .ج ،2ص ،135حديث.32
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َخا َطبهم ا ْلج ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َسال ًما﴾[سورة الفرقان ،اآلية.]63 :
َُ ْ َ

ل�و قرأن�ا كت�ب الحدي�ث ،كالكاف�ي وبح�ار األن�وار ،لوجدنا
رواي�ات كثي�رة عن أئمتن�ا Bح�ول المناظ�رة والجدل والم�راء في
الدي�ن ،وه�ي تنه�ى ع�ن ه�ذه الحال�ة ،اإلم�ام الص�ادق Eيق�ول:
«إياك�م والخصوم�ة ف�ي الدين فإنها تش�غل القل�ب عن ذك�ر ال ّله عز
وج�ل» « ،ال تخاصم�وا الن�اس لدينك�م ،ف�إن المخاصم�ة ممرضة
للقل�ب ...ذروا الن�اس ف�إن الناس أخذوا ع�ن الن�اس»  .والواضح
أن�ك ال تس�تطيع تغيير قناع�ات اآلخرين؛ ألنهم أخ�ذوا معارفهم من
مش�ايخ يعتبرونه�م أجلاء ويحترمونه�م ،وهن�اك رواي�ة ع�ن اإلمام
الباقر Eتؤكد على ضرورة االبتعاد عن الجدل والمناظرات العقيمة
ٍ
فتصف الشيعة بوصف عجيب ،يقول اإلمام« :إنما شيعتنا الخرس» ،
تعبيرا عن ابتعادهم عن هذه الحالة العقيمة.
ً
(((

(((

(((

حت�ى إن بع�ض تالمذة اإلم�ام الصادق Eقال لإلم�ام :بلغني
أن�ك كره�ت مناظرة الناس؟ ق�ال« :أما كالم مثلك فلا يكره ،من إذا
طار يحسن أن يقع ،وإن وقع يحسن أن يطير ،فمن هكذا ال نكرهه» ،
علي بالكالم،
وق�ال عبداألعلى :قلت ألبي جعفر :إن الن�اس يعيبون ّ
وأنا أكلم الناس .فقال« :أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم ،وأما من يقع
(((

((( بحار األنوار .ج ،2ص ،128حديث.6
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،133حديث.24
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،135حديث.33
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،136حديث.39
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ثم ال يطير فال» .
(((

م�ن هن�ا نؤكد على أن أي ش�خص لديه المق�درة على معالجة
عاجزا عن
الموقف بالطريقة الس�ليمة يصح ل�ه أن يناقش ،أما إذا كان
ً
ذل�ك كأن تكون معارفه محدودة ،أو ال يق�در على ضبط أعصابه فإن
الجدل ليس من مصلحته ،وإن المذهب ال ينتصر بالجدل ،إنما ينتصر
بالعمل الصالح.
Ü Üإثارة الوجدان والضمير والقيم الهادية

مر بمنطقة تسمى (زرود)
في طريق اإلمام الحسين إلى العراق ّ
ووج�د هن�اك خيمة زهي�ر بن القي�ن ،وكان عثماني اله�وى ،أي ممن
يؤي�دون الطلب بثأر عثمان ،وبالتال�ي موقفه متأثر بالموقف األموي.
حريصا على مخالفة الحس�ينE
زهي�را كان
تُش�ير الرواي�ات إلى أن
ً
ً
ف�ي الطري�ق ،حت�ى ال يتورط في لقائ�ه ،ولذا لم يتف�ق أن وقف ركب
ٍ
الحسين Eوركب زهير في مكان واحد ،طيلة طريق الحسين Eإلى
خيار آخر.
العراق ،إال في هذه المنطقة (زرود) ،إذ لم يكن لزهير ٌ

فبعث إليه اإلمام Eرسولاً يدعوه إليه ،قال الراوي :فبينا نحن
جلوس نتغذى إذ أقبل رسول الحسين فسلم ،وقال :يا زهير بن القين،
إن أب�ا عبد ال ّله الحس�ين بن عل�ي بعثني إليك لتأتيه ،ق�ال :فطرح كل
إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير.
فقال�ت ل�ه زوجت�ه :أيبعث إلي�ك ابن رس�ول ال ّله ث�م ال تأتيه؟

((( بحار األنوار .ج ،2ص ،136حديث.38
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س�بحان ال ّله ،لو أتيته فس�معت م�ن كالمه ! فأتاه زهير ب�ن القين ،فما
مستبش�را قد أس�فر وجهه ،فأمر بفسطاطه ومتاعه فحمل
لبث أن جاء
ً
إل�ى الحس�ين ،ثم ق�ال المرأته :أنت طال�ق! الحقي بأهل�ك ،فإني ال
أحب أن يصيبك من سببي إال خير ،ثم قال ألصحابه :من أحب منكم
أن يتبعني وإال فإنه آخر العهد.
وف�ي رواي�ة :م�ن أح�ب منك�م الش�هادة فليق�م وم�ن كرهه�ا
فليتقدم.

إني س�أحدثكم حدي ًثا ،غزونا (بلنجر) ففت�ح ال ّله علينا وأصبنا
غنائم ،فقال لنا سلمان الفارسي :أفرحتم بما فتح ال ّله عليكم وأصبتم
من المغانم؟ فقلنا :نعم .فقال لنا :إذا أدركتم ش�باب آل محمد ـ وفي
فرحا بقتالكم معهم بما
رواية :س�يد ش�باب أهل محمد ـ فكونوا أشد ً
أصبت�م من الغنائم ،فأما أنا فأس�تودعكم ال ّله ،فقال�ت له زوجته :خار
ال ّله لك وأسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين .
(((

وف�ي موق�ف آخ�ر مع أش�د األع�داء للحس�ين ،Eال�ذي قاد
الجي�ش ضده ،وهو عمر بن س�عد ،مع ذلك تجد اإلمام الحس�ينE
وفي اليوم التاسع من المحرم يطلب من ابن سعد اللقاء ،فيتمنع ،وفي
األخير وافق ،تقول الرواية:
ق�ال له الحس�ين :ويحك يا بن س�عد ! أما تتقي ال ّل�ه الذي إليه
مع�ادك ،أراك تقاتلني وتريد قتلي ،وأنا اب�ن من قد علمت ،دع هؤالء

((( حياة اإلمام الحسين .ج ،3ص.67

45
القوم واتركهم وكن معي ،فإنه أقرب لك إلى ال ّله تعالى.

فقال له :يا حس�ين ،إني أخاف أن تُهدم داري بالكوفة ،وتنهب
أموالي.
خيرا من دارك.
فقال له الحسين :أنا أبني لك ً

فقال :أخشى أن تؤخذ ضياعي بالسواد.

فقال له الحسين :أنا أعطيك من مالي البغيبغة وهي عين عظيمة
ب�أرض الحجاز ،وكان معاوية ،أعطاني ف�ي ثمنها ألف ألف دينار من
الذهب فلم أبعه إياها ،فلم يقبل عمر بن سعد شي ًئا من ذلك.
فانصرف عنه الحس�ين Eوهو غضبان وهو يقول :ذبحك ال ّله
يا بن س�عد على فراشك عاجلاً  ،وال غفر لك يوم حشرك ونشرك ،فو
يسيرا.
ال ّله إني ألرجو أن ال تأكل من بر العراق إال ً

عوضا
فقال له عمر بن س�عد مستهزئًا :يا حسين ،إن في الشعير ً
عن البر .
(((

فحري باألمة أن تس�تقي من هذا
ه�ذا هو نهج اإلمام وس�يرته،
ٌّ
النهج النبوي ما ينير لها طريق التقدم واالزدهار.
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