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مقدمة

الحسين نهر متدفق من العطاء ترتوي منه كل األجيال.

وعاشوراء مدرسة لإلباء والصمود يرتادها عشاق احلرية والعدل يف
كل زمان.

إن االحتفاء بذكرى استشهاد اإلمام احلسني يوفّر لألمة أعظم الفرص
لتجديد العهد بقيم رسالتها املجيدة ،ولتأكيد هويتها األصيلة يف نفوس
أبنائها الناشئني.
من هنا يتحمل خطاب عاشوراء مسؤولية كبرية يف تفعيل رسالة هذه
املناسبة.
إن ذكرى سرية اإلمام احلسني ووقائع أحداث كربالء ،جيب أن يكون

 الح�سين في وجدان أالمة
إطار ًا ملضمون األهداف احلسينية ،والتي هي إصالح األمة ،واألمر بكل
معروف خيدم رقيها ،والنهي عن كل منكر يعرقل مسريهتا .كام قال:E

(إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأهنى
عن املنكر).
وهذه السطور املتواضعة هي نموذج خلطاب حياول أداء هذه الوظيفة.

وهي يف األصل حمارضتان ألقيتهام يف ليلتي احلادي والعارش من شهر
حمرم احلرام سنة 1428هـ يف القطيف.

قام األخوة األعزاء يف املكتب بإعدادمها للنرش ضمن هذا الكراس
فلهم جزيل الشكر ،راجي ًا أن يكون فيها فائدة للمجتمع وأن يتقبلها اهلل
بأحسن القبول .إنه سميع جميب.

حسن الصفار
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عاشوراء من أيام اهلل

ِ ِ
ِ
الظ ُلم ِ
ِ
ات
قال تعالىَ :
﴿و َلق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُم َ
وسى ب َآيات َنا َأ ْن َأ ْخر ْج ق َْو َم َك م َن ُّ َ
ور وذَكِّ رهم بِ َأيا ِم ِ
الله إِ َّن ِفي َذلِ َك آلي ٍ
ِ
ار َش ُك ٍ
ات ِّل ُك ِّل َصب ٍ
ِ
ور﴾.
َ
إ َلى ال ُّن َ ْ ُ ْ َّ
َّ
(أي��ام اهلل) ،ولربام ال يكون هذا
تتحدث هذه اآلية عن مصطلح َّ
املصطلح متداولاً بشكل واسع يف الثقافة واخلطاب اإلسالمي املعارص،
تاليا
جانبا من البحث حول احلديث عنه ،لنركّ زه ً
ولذا سنحاول أن نغطي ً
عن خصوص يوم عاشوراء ،كيو ٍم من أيام اهلل ،لذا سيكون حديثنا يف هذه
اآلية منطلقًا من املحورين التاليني:

املحور أ
الول :أ�همية التذكري ب أ� ّيام اهلل
لفهم املقصود ِ
بد من التمهيد
ب «أيام اهلل» الوارد يف اآلية الكريمة ،ال َّ
وعرفيا.
علميا
لذلك ببحث لفظة «اليوم»
ًّ
ًّ
معنى اليوم

الزمنية التي تستغرقها األرض للدوران
املدة
اليوم ـ
يعرف بأنه ّ
ًّ
ّ
علميا ـّ :
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ٍ
ألربع وعرشين ساعة.
متتد
حول نفسها ،والتي ّ

بينام اليوم ـ عر ًفا ـ :ما يقابل الليل ،حيث يبدأ اليوم من رشوق الشمس

وينتهي بغروهبا .فيقال يف كثري من أدبيات العرب :اليوم والليلة ،و«مسري
يو ٍم وليلة» .وقد وردت بعض األحاديث الرشيفة تستعمل اليوم يف هذا
املعنى .وقد ص ّنفت بعض كتب األدعية فيام يسمى ِ
ب «أدعية اليوم
ّ
علميا ـ النهار ،ومن الليل والنهار يتكون اليوم
والليلة» ،بينام الليل يقابله ـ
ًّ
الواحد.
بداية اليوم

اختلفت الشعوب واملجتمعات يف حتديد بداية اليوم:

Qفالعرب ـ وبالتالي عند المسلمين ـ واليهود َي ُع ُّدون بداية اليوم من
غروب الشمس ،فتكون بداية الليل هي البداية الفعلية ألي يوم،
ليكون غروب شمس ذلك اليوم هو آخر أوقاته ،والساعة ما قبل
الغروب هي آخر ساعات ذلك اليوم.
Qبينما ما عليه الرومان واألوروبيون اآلن أن بداية اليوم تكون من
منتصف الليل ،أي انتهاء الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الزوالي.
نسبة األيام إلى اهلل تعالى

يف اآلية الكريمة توجيه إهلي للنبي موسى Eأن يذكّ ر قومه ِ
ب «أيام
اهلل» ،فام املقصود هبذه األيام؟
األيام من ناحية زمنية كلها أيام اهلل ،فهو سبحانه خالق الزمان واملكان،
وخالق كل ما حييط بنا يف هذا الكون الفسيح.
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ولكن نسبة ٍ
أمر ّما إىل اهلل تعاىل ّ
يدل عىل ترشيفه وتعظيمه ،وذلك
ّ
كنسبة بعض األمكنة هلل ،كاملسجد الذي يطلق عليه أنه بيت من «بيوت

اهلل» .وكذلك شهر رمضان الذي يطلق عليه أنه «شهر اهلل».
وقد اختلف املفسون يف املقصود ِ
ب «أيام اهلل» ال��واردة يف اآلية
رّ
الكريمة عىل ثالثة أقوال:
.1فقال بعضهم أن «أيام الله» هي تلك األزمنة واأليام التي انتصر الله
تعالى فيها ألنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ،وذلك لما تحقق فيها
عزة لدين الله ونصر ألوليائه ولقيم الحق .وعلى هذا يكون
من ّ
معنى اآلية :ذكرهم بأيام انتصارات األنبياء والمؤمنين على أولئك
الطغاة المعاندين.
قال ابن عاشور :أيام الله أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره،
وتأييده المؤمنين على عدوهم ،فان ذلك كله مظهر من مظاهر عزة
الله تعالى .وشاع إطالق اسم اليوم مضاف ًا إلى اسم شخص أو قبيلة
على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه على عدوه ،يقال :أيام
تميم ،أي أيام انتصارهم ،فأيام الله أيام ظهور قدرته وإهالكه
الكافرين به ،ونصره أولياءه والمطيعين له.

 .2بينما يرى بعض المفسرين أن المقصود ِ
ب «أيام الله» تلك األيام
التي ح ّلت فيها نقمة الله وغضبه على الكافرين الظالمين الذين
يصرون على معاندة ومناوأة أنبياء الله وعباده الصالحين،
كانوا
ّ
وذلك لما في هذه األيام من ظهور لمقدرة الله وبطشه ونكاله
بهؤالء الظالمين المعتدين في األرض.
 التحرير والتنوير ج 12ص.223
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 .3ورأى بعض المفسرين أن المعنى أشمل من هذين الموردين ،فكل
يوم حصل فيه حدث مصيري في تاريخ البشرية أو تاريخ مجتمع
عد من أيام الله ،لما في هذه
من المجتمعات ،فإن ذلك اليوم ُي ُّ
المناسبات واأليام من ِع َبر ودروس ومواعظ يتع ّلم منها اإلنسان،
وتتعظ منها الشعوب والمجتمعات ،روي عن النبي  Aأنه قال:
أيام الله نعمائه وبالؤه.

نبيه
وعىل هذا الرأي يكون معنى اآلية الكريمة أن اهلل تعاىل ّ
يوجه ّ
موسى Eويأمره بأن يذكّ ر قومه هبذه األحداث واملواقف التي حصلت
وحتوالت مصريية يف تارخيهم ،كانتصارهم عىل
مهمة
تطورات ّ
ّ
فيها ّ
الطاغية فرعون حينام أهلكه اهلل تعاىل مع جنوده.
وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :كان رسول
اهلل Aخيطبنا فيذكّ رنا بأيام اهلل».

وهذا ّ
ممتد مع بقية
الرباين ّ
يدل داللة واضحة عىل أن هذا التعليم ّ
املتدينة ،يتذكّ ر أفرادها
النبوات ،ليكون ِس َمة بارزة يف حياة املجتمعات
ّ
ّ
وجمموعاهتا تلك األيام التي جيد فيها اإلنسان ما ي ّتعظ به ويفيده يف حياته
العملية.
قال الفخر الرازي :إنه يعرب باأليام عن الوقائع العظيمة التي وقعت
فيها ،يقال :فالن عامل بأيام العرب .ويريد وقائعها.

 صحيح مسلم ،باب فضائل اخلرض ،Eص 1294ح ،2380وبحار األنوار ج 67ص20
ح.17
 كنز العامل ج 12ص 420ح.35469
 الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،19ص ،84ط 3دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.
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قال سيد قطب :وكل األيام أيام اهلل ،ولكن املقصود هنا أن يذكرهم
باأليام التي يبدو فيها للبرش أو جلامعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة

أو بالنقمة.

وقال الشيخ نارص مكارم الشريازي:

أيام اهلل هي مجيع األيام العظيمة يف تاريخ اإلنسانية ،فكل يوم
سطعت فيه األوامر اإلهلية وجعلت بقية األمور تابعة هلا ،هي من أيام
اهلل  ،وكل يوم يفتح فيه فصل جديد من حياة الناس فيه درس للعرب ،أو
ظهور نبي فيه ،أو سقوط جبار وفرعون أو كل طاغ ،وحموه من الوجود،
وكل يوم يعمل فيه باحلق والعدالة وتنهى حالة الظلم واجلور هو من
أيام اهلل.
إقامة الذكرى عرف اجتماعي

هتتم
وقد أصبح متداولاً ومعروفًا اليوم يف املجتمعات البرشية أهنا ّ
مهمة.
بأيام ذات أحداث مصريية وتارخيية ّ
وحتررها من نري االحتالل
فأغلب الدول حتتفي بيوم استقالهلا
ّ
دوليا ،ال تكاد ترى دولة يف العامل ال
األجنبي ،وأصبح هذا األمر
ً
تقليدا ًّ
ويوم عطلة .كام أن لكل دولة
وطنيا
حتتفل بيوم استقالهلا ،وجتعله يو ًما
َ
ً
وشعبيا .فالفرنسيون ـ مثلاً ـ
رسميا
أو ّأمة من األمم أيا ًما حتتفي هبا
ًّ
ًّ
رمزا للظلم
حيتفلون بيوم سقوط الباستيل ،ذلك السجن الذي كان ً
والطغيان.
 يف ظالل القرآن ج 4ص2088
 األمثل ج 7ص.402
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وقد تعارفت بعض املجتمعات البرشية عىل ختصيص بعض األيام
اجليدة ،وذلك مثل يوم «عيد
لتكريس وتأكيد بعض القيم واالهتاممات ّ

األم» .الذي هو عرف وتقليد قديم عند املجتمعات األوروبية من القرن
السابع عرش امليالدي ،كيوم يتذكّ ر فيه الناس فضل األم وتضحياهتا
تتحمله من عناء وبام تفيضه عىل
وجيددون عهد التقدير واالحرتام لألم ،ملا
ّ
ّ
حمبة وعطف يف احلمل والرضاع والرتبية.
األبناء من ّ
أهمية التذكير بأيام اهلل

وللتذكري باأليام املفصلية يف حياة كل ّأمة أمهية عظيمة تنطبع عىل واقع
األمة ومستقبلها ،وذلك:
 .1من أجل أن ترتبط المجتمعات البشرية بتاريخها ،وتستفيد من
التجارب والدروس والعبر التي حصلت في تلك الوقائع واألحداث
السابقة ،وإ ّ
ال لو لم يكن هذا التركيز لكانت معرفة تلك الوقائع
خاصة بأولئك المعنيين بأمور التاريخ واألبحاث التاريخية فقط.
ّ
ِ
لذلك فإن إعالنها والتذكير بها وطرحها بش ْكل عام يلفت أنظار
الجميع ،وبالتالي يستفيد الجميع من عبرها وتجاربها ،كما أن ذلك
يساعد على حفظ الهوية الثقافية والوطنية لكل مجتمع.
تخليدا لمن قام
 .2ومن ناحية ثانية تكون إقامة ذكرى هذه األحداث
ً
بتحقيقها ،فالبطوالت التي تأسست عليها حضارات األمم
تخليدا
والشعوب يقف وراءها أبطال ،تكون هذه االحتفاالت
ً
والتميز لدى هؤالء األفراد أو هذه
وتلم ًسا لمواقع البطولة
لذكراهمُّ ،
ّ
المجموعات.
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برامج التذكير بأيام اهلل بين المنع والقبول

نبيه موسى Eبتذكري قومه بأيام
يف اآلية القرآنية الكريمة يأمر اهلل تعاىل ّ

ولكن ما عليه
معينة هبا يتحقّق هذا التذكري،
ّ
اهلل ،فالقرآن هنا مل يضع كيفية ّ
كثري من األمم والشعوب أن يتم ذلك عاد ًة من خالل االحتفال الشعبي
ٍ
إدخال لبعض التقاليد واألعراف يف إحياء هذه
وما يصاحب ذلك من
سنويا.
غالبا ـ ما تقام
ًّ
املناسبات التي ـ ً
واالحتفاء باملناسبات الدينية أو االجتامعية هبذه الطريقة قد حتفَّظت
عليها بعض املدارس اإلسالمية ،وهي املدرسة السلفية ،فهم يرون أن
االحتفال ِ
بش ْكل منتظم ومربمج بأي مناسبة ـ تارخيية أو اجتامعية أو دينيةـ
غري مرشوع وبدع ًة يف الدين.

ولذلك كان هناك ممانعة يف االحتفال باليوم الوطني يف اململكة داخل
البالد ضمن مظاهر رسمية ،فقد كان ذلك ممك ًنا يف سفارات اململكة يف
اخلارج ،ولكن مل يكن ممك ًنا يف داخل البالد بسبب التحفّظ الديني الذي
كان يبديه علامء هذه املدرسة.

فحينام أصبح هناك رضور َة أن يعيش الناس يف هذا البلد االنتامء إىل
هوية مشرتكة
وحبه وأن تكون هناك ّ
وطنهم وأن يشعروا بقيمة هذا الكيان ّ
عاطفيا ما عادت تظهر تلك املعارضة
جيتمع فيها املواطنون ويلتقون فيها
ًّ
التي كانت يف املايض ،ويبدو أن الظروف السياسية واملستجدات يف اململكة
قد قلصت من هذه التحفظات ،أو دفعت الدولة لتجاوزها فتقرر أن يكون
اليوم الوطني عطلة رسمية ،وأن تقام خمتلف الربامج لالحتفاء به.
وهذا الرأي (التحفّظ يف إقامة االحتفاالت الدينية أو التارخيية) يبقى
رأي مدرسة معينة ،والغالبية الساحقة من املسلمني وفقهائهم ال يرون هذا
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واضحا يف إقامة ذكرى املولد النبوي الرشيف الذي
الرأي ،ونجد ذلك
ً
مهمة،
حتتفل به معظم البالد اإلسالمية،
ُّ
وتعده عطلة رسمية ،ومناسب ًة ّ

ويتحدثون عن سريته وتارخيه،
جي��ددون فيه الوالء لرسول اهلل،A
ّ
ّ
وجيددون العهد بتعاليمه.
ّ

بقي أن نشري إىل أن املخالفني إلقامة هذه املناسبات ،ربام استشهدوا
بحصول بعض املامرسات اخلاطئة يف برامج هذه املناسبات كمربر للمنع
والتحريم ،وهو استدالل غري علمي وال موضوعي ،ألن كثريا من الربامج
نحرم
الدينية واالجتامعية قد تتسلل إليها بعض املامرسات اخلاطئة ،فهل ّ
تلك الربامج ونمنعها بالكامل أم نعارض األخطاء بحدودها ،فلو
استخدمت الصالة خلداع الناس  -واخلداع حمرم  -فهل حترم الصالة؟،
نعم العمل جيب أن يكون بعيدا عن املحرمات  ،و>االستدالل عىل اجلواز
أو املنع باألمور اجلانبية خروج عن االستدالل الفقهي  ،فإن احلكم باجلواز
واملنع ذاتا يتوقف عىل كون الشئ بام هو هو جائزا أو ممنوعا  ،وأما
االستدالل عىل أحدمها باألمور الطارئة فليس استدالال صحيحا<.
ولو دارت املسألة يف إقامة االحتفاالت واملناسبات الدينية يف إطار
اختالف الرأي ال مانع من ذلك ،فلكل طرف رأيه واجتهاده وقناعته ،وال
تتحول هذه املسألة إىل رصاع وصدام.
يصح أن
ّ
ّ

منوذجا
املحور الثاين :عا�شوراء
ً
ّ
تشكل حلظات
ومنعطفات
وقائع هلا أمهية،
يف تارخينا اإلسالمي
ٌ
ُ
مصريية يف تاريخ األمة ،وتؤثّر عىل وجداهنا وثقافتها ،وعىل واقعها
 السبحاين :جعفر ،البدعة مفهومها ،وحدها وآثارها ص.138
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االجتامعي والسيايس .هذه األحداث يمكن أن تكون مصدا ًقا لعنوان
«أيام اهلل» الوارد يف القرآن الكريم.
ويمكننا ـ بكل ثقة ـ أن ن َُع َّد «يوم عاشوراء» مصدا ًقا بارزً ا من بني تلك
األحداث ،وذلك ملا حتفل به هذه احلادثة من دروس وعرب وقيم لألمة
ومجاهريها الواسعة.

«عاشوراء» مصطلح إسالمي

يشري بعض علامء اللغة إىل أن مصطلح (عاشوراء) مصطلح إسالمي مل
سمي يف
يكن يف اجلاهلية .هذا ما أكّ ده ابن دريد يف اجلمهرة :عاشوراء يوم ّ
اإلسالم ومل يعرف يف اجلاهلية.

املحرم ،وال يطلق عىل أي يوم عارش من
و ُي ْق َصد به اليوم العارش من
ّ
املحرم.
أي شهر غري
ّ

وهناك من يرى أنه ـ كمصطلح ـ كان متداولاً قبل اإلسالم ،ويروون
يف ذلك بعض الروايات يف صحيحي البخاري ومسلم ،فقد جاء ـ فيهام
ِ
واللفظ للبخاري ـ عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قولهَ :ق ِدم
النبيA
يوم
املدينة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال« :ما هذا؟» قالوا :هذا ٌ
نجى اهلل بني إرسائيل من عدوهم ،فصامه موسى .قال:
ٌ
صالح ،هذا يوم ّ
«فأنا أحق بموسى منكم» .فصامه وأمر بصيامه  .ويف مسلم >نحن أحق
بموسى منكم< فأمر بصيامه.
وجاء عن عائشة أهنا قالت« :كان رسول اهلل Aأمر بصيام يوم

 اجلمهرة يف لغة العرب ،باب ع ش ر.
 صحيح البخاري ،ج ،1ص ،492ح.2004
 صحيح مسلم،ص،571ح 1130باب صوم يوم عاشوراء
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عاشوراء ،فلام فُرض رمضان ،كان من شاء صام ،ومن شاء أفطر» .
كان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان ،فلماّ ف ُِرض صيام شهر
مفروضا عىل املسلمني ،وإنام
رمضان أصبح صوم يوم عاشوراء ليس
ً
مستحبا.
عدوه
ُّ
ً

ولكن مدرسة أهل البيت Bتتحفظ عىل هذه األحاديث من ناحية
ّ
أيضا يف املضمون ،وقد قام الشيخ نجم الدين الطبيس
السند ،وتناقش ً
بإحصائها ومناقشة متنها وسندها يف كتابه (صوم عاشوراء) وتذهب
إسالميا تعارف املسلمون
مصطلحا
هذه املدرسة إىل أن هذا املصطلح يظل
ً
ًّ
عليه بسبب الواقعة التي حصلت فيه باستشهاد اإلمام احلسني Eيف ذلك
اليوم.
التعتيم على واقعة «عاشوراء»

أمية كانوا يريدون التعتيم عىل هذه
حينام نقرأ التاريخ نجد أن بني ّ
احلادثة ،لينسى الناس ما حصل ألهل البيت Bيف كربالء ،ومن أجل
عيدا ويوم فرح ورسور ،وهذا ما نجد
ذلك كانوا يعلنون ذلك اليوم ً
اإلشارة إليه يف إحدى فقرات الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر ،Eحيث
يقول فيهاَ ...« :ال ّلـهم إن هذا يوم َت َكت بِ ِه بنو أمي َة واب��ن ِ
آك َل ِة
َ ْ ٌ برَ َّ ْ
َ ُ َ َّ َ ُْ
ُ َّ
ِ
األكباد».
وورد يف كتب التاريخ ـ كام ينقل أبو الرحيان البريوين يف اآلثار الباقية،
وعيدوا،
«فأما بنو أمية ،فقد لبسوا فيه ما جتدد،
ّ
وتزينوا ،واكتحلواّ ،

 املصدر السابق ،ح.2001
 الطبيس :الشيخ نجم الدين ،صوم عاشوراء ،دارة الوالء – بريوت ،ط2002 ،1م.
 مفاتيح اجلنان ،ص.555
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وأقاموا الوالئم والضيافات ،وأطعموا احلالوات والطيبات ،وجرى
الرسم يف العامة عىل ذلك أيام ملكهم ،وبقي فيهم بعد زواله عنهم».
ورووا يف ذلك أحاديث وروايات موضوعة وجمعولة ،كام يشري ابن
تيمية ،فيقول ..« :وإظهار الفرح والرسور يوم عاشوراء ،وتوسيع النفقات
فيه ،هو من البدع املحدثة ،املقابلة للرافضة» ،وأضاف ابن تيمية ..« ،وقد
ُو ِض َعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف فضائل ما يصنع فيه ،من االغتسال
واالكتحال إلخ  »...وقال ..« :وأحدث فيه بعض الناس أشياء ،مستندة
إىل أحاديث موضوعة ال أصل هلا ،مثل :فضل االغتسال فيه ،أو التكحل،
أو املصافحة».

ومن أمثلة هذه الروايات املوضوعة ما رووه عن ابن عباس Lيف
ِ
تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ق َ
الزي َن ِة﴾ قوله« :وكان يوم الزينة
ال َم ْوع ُد ُك ْم َي ْو ُم ِّ
يوم عاشوراء».
ولعل التفسري بيوم عاشوراء من البدع األموية وإعالمهم املضلل
للتغطية عىل اجلريمة الكربى التي صدرت منهم يف كربالء بحق سيد
شباب أهل اجلنة وأهل بيت الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم وألجل
التصغري من حجمها والتقليل من شأهنا.
وهذا ما أثبته العيني يف كتابه عمدة القاري حيث يقول :ما ورد يف
صالة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء ويف فضل الكحل يوم عاشوراء ال
يصح ومن ذلك من اكتحل باألثمد وهو حديث موضوع وضعه قتلة

 املواسم واملراسم ،ص.84
 كتاب اقتضاء الرصاط املستقيم ،ص.300
 سورة طه :اآلية .59
 تفسري ابن كثري ج 3ص.156
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احلسني.

أحاديث صحيحة يف
ولك ّننا نجد يف قبال هذه األحاديث املوضوعة
َ
مصادر املسلمني باختالف مذاهبهم تبينّ اهتامم رسول اهلل  AوإعالنهA
حلزنه وأمله ملا حيدث من بعده لسبطه اإلمام احلسني Eيوم عاشوراء،
وهذا مروي يف املصادر الصحيحة املعتمدة عند أهل السنة وبأسناد
صحيحة عندهم.

من ذلك ما يذكره احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني
عن أم الفضل بنت احلارث ـ وهي لبابة زوج العباس بن عبد املطلب أول
امرأة أسلمت يف ّ
مكة بعد أم املؤمنني خدجية Fـ تقول أهنا دخلت يو ًما
عىل رسول اهلل Aفقالت« :يا رسول اهلل ،إين رأيت حلماً
منكرا الليلة»،
ً
قال« :ما هو؟» ،قالت« :إنه شديد» ،قال« :ما هو؟» ،قالت« :رأيت كأن
قطعة من جسدك ُق ِّط َعت ووضعت يف حجري» ،فقال رسول اهلل:A
خريا ،تلد فاطمة ـ إن شاء اهلل ـ غال ًما فيكون يف حجرك» فولدت
«رأيت ً
ُ
احلسني فكان يف حجري ،كام قال رسول اهلل  ،Aفدخلت يو ًما إىل
فاطمة
َ
رسول اهلل Aفوضعته يف حجره ،ثم حانت مني التفاتة ،فإذا عينا رسول
اهلل Aهتريقان من الدموع ،قالت :فقلت« :يا نبي اهلل ،بأيب أنت وأمي ،ما
لك؟» قال« :أتاين جربئيل ـ عليه الصالة والسالم ـ فأخربين أن أمتي
ستقتل ابني هذا .فقلت« :هذا؟» فقال« :نعم» ،وأتاين برتبة من تربته
محراء».
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.

 صوم عاشوراء بني السنة النبوية والبدعة األموية ص .123
 احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص.194
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وأورد املحدث الشيخ حممد نارص الدين األلباين احلديث السابق يف
سلسلة أحاديثه الصحيحة حتت رقم  821وع ّلق عليه بقوله« :له شواهد
عديدة تشهد لصحته ،منها :ما عند أمحد بن حنبل ( )294/6حدثنا
وكيع قال :حدثني عبد اهلل بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة ،أن
يل البيت َم َلك مل يدخل ع ّ
النبي Aقال إلحدامها« :لقد دخل ع ّ
يل قبلها،
فقال يل« :إن ابنك هذا حسني مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض
التي يقتل هبا» ،قال :فأخرج تربة محراء» .قال األلباين :وهذا إسناد صحيح
عىل رشط الشيخني ،وقال اهليثمي (« :)187/9رواه أمحد ورجاله رجال
الصحيح».

وأخرج اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ،حديث رقم  ،648بسنده عن
عبد اهلل بن نجي ،عن أبيه ،أنه سار مع عيل ،وكان صاحب مطهرته ،فلام
حاذى نينوى وهو منطلق إىل صفني ،فنادى عيل :اصرب أبا عبد اهلل ،اصرب
أبا عبد اهلل ،بشط الفرات ،قلت« :وماذا؟» ،قال« :Eدخلت عىل النبيA
ذات يوم وعيناه تفيضان ،قلت« :يا نبي اهلل ،أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك

تفيضان؟» ،قال« :بل قام من عندي جربيل قبل ،فحدثني أن احلسني يقتل
بشط الفرات» ،قال :فقال« :هل لك إىل أن ُأشمك من تربته؟» قال :قلت:
«نعم» .فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك عيني أن
فاضتا».

يف هذه األحاديث وأمثاهلا ما ُّ
هيتم بيوم
يدل عىل أن رسول اهلل  Aكان ّ
واضحا لدى أمهات املؤمنني ولدى
عاشوراء كواقعة ،وهذا أمر كان ِّبي ًنا
ً
 األلباين :حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2ص.485
 بن حنبل :اإلمام أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج ،1ص.264
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ُ
عباس« :ما ك ّنا ُّ
وأهل البيت
نشك
أصحابه وأهل بيته .ويف هذا يقول ابن ّ
متوافرون أن احلسني يقتل بالطف».

كل هذا ُّ
يدل عىل أمهية الواقعة التي كان رسول اهلل  Aيذكّ ر هبا
أصحابه وأهل بيته قبل وقوعها بنصف قرن من الزمان.

بل هذا واضح من سرية أهل البيت Bحيث اختذوا هذا اليوم يوم
حزن وبكاء ،روي عن عبد اهلل بن سنان قال  :دخلت عىل أيب عبد اهللE
يوم عاشوراء [ ،فألفيته كاسف اللون ظاهر احلزن]  ،ودموعه تنحدر عن
عينيه كاللؤلؤ املتساقط  ،فقلت  :مم بكاؤك؟ فقال . :أو يف غفلة انت؟ أما
علمت أن احلسني Eأصيب يف مثل هذا اليوم ؟.

ماذا تم ّثل عاشوراء في ضمير المسلمين؟

عاشوراء كواقعة من أهم األح��داث التي وقعت يف تاريخ األمة
مهمني ،مها:
اإلسالمية مت ّثل لنا أمرين ّ

.1عظمة الموقف المبدئي الذي وقفه سيد الشهداء اإلمام الحسينE
وأهل بيته وأصحابه ،Bإذ كانوا ق ّلة قليلة ،ولكنهم ضربوا أروع
األمثلة في الصمود والثبات ،وااللتزام بالقيم ،والدفاع عن المبادئ،
واالعتراض على الظلم والفساد واالنحراف .ونحن حينما نتذكّ ر
عاشوراء إنما نتذكّ ر هذه المواقف العظيمة السامية الرائعة.

.2بشاعة الظلم الذي وقع على أهل البيت Bوانتهاك حرمات الله في
ذلك اليوم.
 احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص ،197ح.4826
 وسائل الشيعة ج 10ص 459ح.13844
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فاإلمام احلسني Eمل يكن رج ً
عاديا ،وإنام له شخصيته ومكانته
ال
ًّ
ِ
يمض وقت طويل
وموقعيته التي ال جيهلها أحد من املسلمني .كام أنه مل

عىل وفاة رسول اهلل ،Aالذي كان املسلمون يسمعون منه ويرون مواقفه
حبه للحسني وانشداده له.
التي يعبرّ فيها  Aعن ّ
لقد قال رسول اهلل Aعىل مرأى من الصحابة ومسمع منهم« :إن
احلسن واحلسني مها رحيانتاي من الدنيا» ،ويف صحيح البخاري يف باب
مناقب املهاجرين وفضلهم عن ابن عباس قال سمعت رسول اهللA
يقول> :مها رحيانتاي من الدنيا<.
سيدا شباب أهل
ويف موضع آخر سمعوا قوله« :Aاحلسن واحلسني ّ
اجلنة ،وأبومها خري منهام».

وروى عبد اهلل بن شداد عن أبيه قال :خرج علينا رسول اهلل Aيف
إحدى صاليت العشى الظهر أو العرص وهو حامل حسن أو حسني فتقدم
النبي Aفوضعه ثم كرب للصالة فصىل فسجد بني ظهري صالته سجدة
أطاهلا قال إين رفعت رأيس فإذا الصبي عىل ظهر رسول اهلل Aوهو ساجد
فرجعت يف سجودي فلام قىض رسول اهلل Aالصالة قال الناس يا رسول
اهلل انك سجدت بني ظهري الصالة سجدة أطلتها حتى ظننا انه قد حدث
أمر أو انه يوحى إليك قال كل ذلك مل يكن ولكن ابني ارحتلني فكرهت
أن أعجله حتى يقىض».
 كنز العامل ج 12ص 113ح.34251
 صحيح البخاري باب مناقب املهاجرين وفضلهم ج 4ص.217
 املستدرك عىل الصحيحني ج 3ص 182ح.4779
 مسند امحد بن حنبل ج 8ص 928ح.28199
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وغريها من األحاديث التي كان يتذكّ رها املسلمون ويرووهنا لبعضهم
ويتناقلوهنا فيام بينهم.
املحرم من انتهاك
لذلك ال يمكن َع ّد ما حصل يوم العارش من
ّ
جيدا ،والوقوف عند ّ
حمطات
التأمل فيه ً
للحرمات حد ًثا ًّ
عاديا ،بل جيب ّ

هذه احلادثة لالستفادة من أحداثها وال��دروس العظيمة التي جت ّلت
فيهاI.

رسالة عاشوراء

أخرج الرتمذي وأمحد بن حنبل وابن أيب شيبة واحلاكم يف املستدرك
مرة قال« :قال رسول اهلل:A
والبخاري يف األدب املفرد عن يعىل بن ّ
أحب حسي ًنا».
حسني م ّني وأنا من حسنيَّ ،
أحب اهلل من ّ

هذا احلديث وأمثاله أحاديث كثرية تناقلها الصحابة وأمهات املؤمنني
عن رسول اهلل Aيف حق ولده احلسني ،وتوضح بعض األحاديث كيف
األمة عن مقتل حبيبه احلسني ،وهو يبكي
أن رسول اهلل Aكان ّ
حيدث ّ
والدموع تسيل من عينيه ،مما ّ
يدل عىل أن رسول اهلل Aكان يريد اهتامم
مزقت قلب
األمة هبذه احلادثة ،لذلك نحن نحتفي بذكرى عاشوراء التي ّ
ّ
رسول اهلل Aقبل وقوعها بأكثر من نصف قرن.

احل�سني ي�سيطر على القلوب
اإلمام احلسني Eسيطر وهيمن عىل القلوب ،ح ّتى إنه ليمكن القول
إنه ليست هناك شخصية جتيش هلا املشاعر والعواطف كشخصية أيب عبد
 سنن الرتمذي ،ج ،5ص .323
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اهلل احلسني ،Eوهذا أمر طبيعي ،ألسباب كثرية ،منها:

أو ً
يتحدث عنه،
جده رسول اهلل Aوهو
ّ
ال :ما سمعه األصحاب من ّ
ّ
ويشيد بفضله ،ويكفي أنه Aيقول يف حقّه« :حسني م ّني وأنا من حسني،
ً
ورشطا
حمبته عالم ًة
أحب اهلل من أحب حسينا» .إذ َي ُع ُّده جز ًءا منهُّ ،
ويعد ّ
ملحبته ،وكذلك يطلب من اهلل أن حيب من حيب احلسني ،ولذلك نجد يف
املحبة والتقدير للحسني.
موارد كثرية ُيظهر فيها الصحابة ّ

من ذلك ما جاء عن ابن كثري أن احلسنني Cكانا إذا طافا بالبيت
يكاد الناس حيطموهنام مما يزدمحون عليهام للسالم عليهام.
يمر من املسلمني ويرى
وكان احلسنان يذهبان إىل احلج ً
مشيا ،فكل من ّ
احلسنني ماشيني ينزل ويميش مليش احلسنني ،حتى شق امليش عىل كثري من
احلجاج فتحدثوا مع أحد أعالم الصحابة ،وطلبوا منه أن يعرض عليهام
الركوب أو التنكب عن الطريق ،فعرض عليهام ذلك ،فقاال« :ال نركب
ولكن نتنكب عن الطريق» ،وسلكا طريقًا آخر.

وتقول كتب السري كام ورد يف اإلصابة عن اإلمام احلسني Eأنه
دخل مسجد جده رسول اهلل Aوهو صغري يقول« :أتيت عمر وهو
خيطب عىل املنرب ،فصعدت إليه ،فقلت« :انزل عن منرب أيب واذهب إىل
منرب أبيك» .فقال عمر« :مل يكن أليب منرب» ،وأخذين فأجلسني معه أقلب
حص بيدي ،فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يل« :من علمك؟» قلت:
ىً
«واهلل ما علمني أحد».
 البداية والنهاية ج ،8ص .39
 حياة اإلمام احلسني ،باقر رشيف القريش ج1ص.106
 اإلصابة  -ابن حجر  -ج  - 2ص .69
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أيضا أن عمر قال لإلمام احلسني« :إنام أنبت ما ترى يف
ويف اإلصابة ً
رؤوسنا اهلل ،ثم أنتم».

وينقل عن عبد اهلل بن عباس الصحايب اجلليل أنه كان إذا خرج احلسن
واحلسني Cهيأ هلام الراحلة ،وساعدمها يف الركوب وأعاهنام عىل لباسهام.
فقيل له يف ذلك« :أنت أكرب منهام ،متسك هلام ،وتسوي عليهام» فزجر
السائل قائ ً
ال« :يا لكعَ ،أو تدري َمن هذان؟ هذان ابنا رسول اهللَ ،أ َو ليس
مما أنعم اهلل به عيل أن أمسك هلام الركاب وأسوي عليهام الثياب».
وهذا أبو هريرة حيتفي باإلمام احلسني ،كام جاء عن أيب املهزم ،قال:
«كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة فجيء بجنازة رجل ،فجعله بينه وبني
املرأة فصىل عليهام ،فلام أقبلنا أعيا احلسني فقعد يف الطريق ،فجعل أبو
هريرة ينفض الرتاب عن قدميه بطرف ثوبه ،فقال احلسني« :يا أبا هريرة،
وأنت تفعل هذا؟ قال أبو هريرة« :دعني فواهلل لو يعلم الناس منك ما
أعلم حلملوك عىل رقاهبم».
ويف حادثة ثالثة تروهيا لنا املصادر التارخيية ،عن رجاء بن ربيعة قال:
«كنت يف مسجد رسول اهلل Aإذ مر احلسني بن عيل فسلم فرد عليه القوم
السالم ،وسكت عبد اهلل بن عمرو ،ثم رفع ابن عمرو صوته بعدما سكت
القوم ،فقال« :وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته» ،ثم أقبل عىل القوم
فقال« :أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل أهل السامء؟» قالوا« :بىل»،
قال« :هو هذا املايش» -وأشار إىل احلسني.»-

 هتذيب التهذيب البن حجر ج 2ص.300
 حياة اإلمام احلسني Eج1ص.106
 تاريخ اإلسالم للذهبي ج 5ص.102
 أسد الغابة ج 3ص.235
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هذه احلفاوة من األصحاب ومن املسلمني باإلمام احلسني Eإنام
حق
جده رسول اهلل Aيف ّ
كانت من األحاديث التي سمعوها من ّ
خاصة.
احلسنني ،ويف ّ
حق احلسني ّ

ثانيا :شخصية اإلمام احلسني يف فضله وعلمه وعبادته وأخالقه ،هذه
ً
الشخصية التي أرست النفوس والقلوب.

لقد سجل التاريخ كلامت املدح والثناء عىل شخصية اإلمام Eمن قبل
كثري من الصحابة والتابعني عرب العصور.
ثالثًا :شهادته Eيف حادثة كربالء بام تضمنته من بسالة وشجاعة وبام
اكتنفته من مأساة مفجعة .ويف ذلك يقول سيد قطب يف تفسريه يف ظالل
القرآن يف تفسري سورة غافر« :واحلسني  -رضوان اهلل عليه  -وهو
يستشهد يف تلك الصورة العظيمة من جانب ،املفجعة من جانب ،أكانت
نرصا أم هزيمة؟ يف الصورة الظاهرة وباملقياس الصغري كانت هزيمة.
هذه ً
نرصا .فام من شهيد يف
فأما يف احلقيقة اخلالصة وباملقياس الكبري فقد كانت ً
األرض هتتز له اجلوانح باحلب والعطف وهتفو له القلوب وجتيش بالغرية
والفداء كاحلسني رضوان اهلل عليه ،يستوي يف هذا املتشيعون وغري
املتشيعني من املسلمني وكثري من غري املسلمني».

كربالء حدث �إن�ساين عظيم
قضية كربالء ليست قضية بسيطة أو عادية ،ففي التاريخ اإلسالمي

واإلنساين كثري من األحداث ،لك ّنه يمكن القول ـ برضس قاطع ـ أنه
 يف ظالل القرآن ج 5ص ، 3086تفسري سورة غافر آية .51
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ليست هناك حادثة وقضية توازي حادثة كربالء ،فليس هناك حادثة
حتدث به عن واقعة
حتدث عنها رسول اهلل Aباالهتامم الذي ّ
مستقبلية ّ

كربالء ،فهناك روايات كثرية تنقلها ّأمهات املؤمنني كأم سلمة وعائشة،
وكذلك يروهيا مجع من الصحابة كأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وعبد

عباس وأنس بن مالك وأمثاهلم ،كلهم ينقلون أهنم رأوا رسول اهلل
اهلل بن ّ
ٍ
باك ،فيسألونه« :ما الذي يبكيك يا رسول اهلل؟» فيجيبهم« :Aلقد دخل

يل البيت َم َلك مل يدخل ع َّ
ع َّ
يل قبلهاـ ويف بعض الروايات أتاين جربيل،
ويف بعضها هبط ع َّ
يل ملك املطر ـ فقال يل :إن ابنك هذا – حسني -
مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل هبا ،قال :فأخرج تربة

محراء» ،ويف بعض الروايات أن الرسول Aأراهم هذه الرتبة ،وهذه
الروايات موجودة يف كتب الفريقني الشيعة والسنة.

وتروي بعض املصادر احلديثية عن أم سلمة أهنا احتفظت بتلك الرتبة
ِ
رأيت هذه الرتبة وقد فاضت د ًما
التي قال هلا رسول اهلل Aعنها« :إذا
ً
املحرم
عبيطا فاعلمي أن حسي ًنا قد قتل» وأهنا كانت ظهر اليوم العارش من
ّ
ِ
أرعبك يا أم املؤمنني؟»
نائمة فانتبهت من النوم فزعة مرعوبة ،فسئلت« :ما

قالت« :رأيت رسول اهلل Aيف املنام وعىل رأسه وحليته الرتاب فقلت
شهدت قتل احلسني آن ًفا» ،فبادرت أم سلمة
مالك يا رسول اهلل؟ قال:
ُ

 مسند اإلمام امحد ج 6ص.294
 املستدرك عىل الصحيحن ،ج 3ص.177
 مسند اإلمام أمحد ج 6ص.294
 جممع الزوائد للهيثمي ج 9ص.187
 سنن الرتمذي ج  - 5ص .323
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إىل تلك القارورة التي حتتفظ فيها برتبة كربالء فرأهتا وقد فاضت د ًما
ً
عبيطا.

املحرم،
عباس أنه كان نائماً ظهر اليوم العارش من
وعن عبد اهلل بن ّ
ّ
فانتبه وهو فزع ،فسئل عن ذلك ،فقال« :رأيت النبي Aفيام يرى النائم
بنصف النهار وهو قائم أشعث أغرب بيده قارورة فيها دم فقلت« :بأيب أنت
وأمي يا رسول اهلل ،ما هذا؟» قال« :هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل
التقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل يف ذلك اليوم».
هذه األحاديث والروايات ُّ
تدل داللة واضحة عىل أن حادثة كربالء
ليست حادثة عادية ،كام أن أي إنسان ـ مهام كان رأيه ودينه ـ إذا تأمل
أحداثها ال يملك إ ّ
ال أن يتفاعل مع هذه احلادثة املأساوية املفجعة.

تتضمن البطولة والصمود ،فتلك الفئة املحدودة
ألن حادثة كربالء
ّ
وسجلت يف التاريخ أروع صفحات الصمود والتضحية ،ومن
قاومت
ّ
جانب آخر كانت فيها مأساة عظيمة مؤملة ،ومل َّ
حتل هذه املأساة بشخص
وسيد شباب أهل اجل ّنة ،فقد جاء يف
عادي ،بل هو ابن رسول اهللّ A
احلديث« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة» ،ومل يقترص األمر
تعداه إىل أطفاله ونسائه وعائلته ،وتطاولت أيدي اإلجرام إىل
عليه وإنام ّ
جسمه الرشيف بعد مقتله.

لقد سحقوا ج ّثته Eبحوافر اخليول ،وسلبوا كل ما عىل جسده ،فنهبوا
قميصه ورساويله وقلنسوته وهنبوا ح ّتى عاممته ،لدرجة أن بجدل الكلبي
جاء ليبحث عماّ يسلبه فلم جيد سوى خا ًمتا يف خنرص يده ،Eفعالج ح ّتى
 مسند اإلمام امحد ج 1ص.283
 األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة ج 2ص 438ح.769
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ينتزعه فوجد الدماء وقد بنت عىل اخلاتم ،فخيش أن يقيض وق ًتا يف
خنجرا وقطع خنرص اإلمام؟!
إخراجه ،فأخذ
ً
أمرا هبذه الوحشية واإلجرام مل يسبق أن حدث يف التاريخ اإلنساين
إن ً
لشخص بمكانة اإلمام احلسني.E
إن استشهاده Eهبذه الطريقة املأساوية واملؤثّرة من األسباب التي
خ ّلدت ذكراه ومعه هذه احلادثة.

مدرستان في التعامل مع عاشوراء

ال أحد من املسلمني جيهل قدر احلسني ،أو ال حيزنه قتل احلسني ،أو
يرىض عماّ حصل للحسني ،Eفهذا أمر نقطع به ،ولكن درجة االهتامم
تتفاوت ،وهذا التفاوت يف التعامل مع هذه احلادثة و ّلد وجود مدرستني:
المدرسة األولى:

تقوم عىل أساس التغايض عن هذه احلادثة ،فنجدها عند البحث
ولكن
التارخيي تدين قتل احلسني ،وتبدي التأسف ملقتله ،وال تقبل بذلك،
ّ
أتباع هذه املدرسة يرون أنه ال داعي للوقوف عند هذه احلادثة طوي ً
ال ،ويف
بعض األحيان حياولون تعويم املسئول عنها ،فيربئون يزيد بن معاوية من
حتمل املسؤولية ،كقول ابن تيمية« :يزيد مل يأمر بقتل احلسني باتفاق أهل
ّ

ترص ٌف
النقل»  ،أو يشيعون أنه ما كان يريد أن يقتل احلسني ،Eوأنه ّ
فردي من ابن زياد ،والبعض من أتباع هذه املدرسة يربئ ساحة عبيد
 بحار األنوار ج 45ص.57
 منهاج السنة ج 2ص.225
 أنيس زكريا :الدولة األموية يف الشام ص.58
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وأخريا نجد من يربئ عمر
اهلل بن زياد ،ويلقي بالالئمة عىل عمر بن سعد،
ً
بن سعد ،كالعجيل يف معرفة الرجال ،حيث يقول« :كان أمري اجليش ومل
يبارش قتله» ،أو ي ّتهم أهل الكوفة وأهل العراق ،الذين هم من الشيعة،
تكفريا عن ذنبهم بقتله وخذالنه،
فريوجون بأن الشيعة يبكون عىل احلسني
ً
ّ
وهذا ك ّله تعويم للمسؤولية وكأن القاتل جمهول ،بينام القضية واضحة يف
مجيع املصادر التارخيية.
وهذه املدرسة يمكن َع ُّدها امتدا ًدا ملا كانت تشيعه السلطات األموية
العباسية.
وبعد ذلك ّ

حيث كانت هذه السلطات تريد التغطية عىل هذه اجلريمة النكراء
والتعتيم عليها ،ألنه ليس يف مصلحة األمويني إثارة حادثة استشهاد اإلمام
احلسني Eوإشهارها ،بل إن التاريخ ينقل كيف كان األمويون حياولون
وخاصة يف زمن عبد امللك بن
حتويل يوم عاشوراء إىل يوم عيد وفرح،
ّ
مروان ،حيث ظهرت هذه احلالة ِ
بش ْك ٍل واضح.
ونجد يف الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر Eما يشري إىل هذا املعنى،
تربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد».
يقول:E
«اللهم إن هذا يوم ّ
ّ

ويقول الشيخ القرضاوي« :رأينا أكثر بالد املسلمني حيتفلون بيوم
عيدا أو موسماً يوسعون فيه عىل
عاشوراء يذبحون الذبائح ويعتربونه ً
األهل والعيال اعتام ًدا عىل حديث ضعيف ،بل موضوع يف رأي ابن تيمية
وغريه ،وهو احلديث املشهور عىل األلسنة« :من أوسع عىل عياله وأهله
 ج 2ص 166رقم.1343
 القمي :الشيخ عباس ،الكنى واأللقاب ج 2ص.385
 بحار األنوار ج 98ص.295
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يوم عاشوراء أوسع اهلل عليه سائر سنته» .قال املنذري« :رواه البيهقي
وغريه من طرق عن مجاعة من الصحابة» ،وقال البيهقي« :هذه األسانيد
وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إىل بعض أخذت قوة».

وقال القرضاوي« :ويف هذا القول نظر ،وقد جزم ابن اجلوزي وابن
تيمية يف منهاج السنة وغريمها أن احلديث موضوع .وحاول الطرباين
يعز عليهم أن
وغريه الدفاع عنه و إثبات حسنه لغريه! وكثري من املتأخرين ُّ
حيكموا بالوضع عىل حديث ،والذي يرتجح يل أن احلديث مما وضعه
بعض اجلهال من أهل السنة يف الرد عىل مبالغات الشيعة يف جعل يوم
عاشوراء يوم حزن وحداد فجعله هؤالء يوم اكتحال و اغتسال وتوسعة
عىل العيال».

هذه احلالة االحتفالية بيوم عاشوراء كعيد انتهت ولكن آثارها بقيت،
هناك بعض املسلمني يف بلدان خمتلفة لدهيم عادات يوم عاشوراء،
اخلاصة
معينة ،فيوملون يف هذا اليوم ويصنعون بعض احللويات
ّ
واهتاممات ّ
به وال يعلمون اخللفية التارخيية لذلك ،إهنا رواسب الثقافة األموية،
ومن آثار النهج السلطوي الذي كان يريد التعتيم عىل قضية أيب عبد اهلل
تكن املحبة
احلسني ،Eونجد هذا ح ّتى يف املجتمعات اإلسالمية التي ّ
واملو ّدة لإلمام احلسني وتظهر احلب له ،كاملجتمع املرصي الذي يظهر
الكثري من مظاهر احلب أليب عبد اهلل احلسني ،كام يظهر ذلك يف صعيد مرص
والقاهرة حيث يقيمون االحتفاالت الكبرية والواسعة يوم ميالد اإلمام
كثريا بإقامة ذكرى استشهاده ،وهذا
احلسني،E
ّ
هيتم ً
ولكن هذا الشعب ال ّ
كله من تأثري تلك الثقافة التي كانت تريد التعتيم عىل قضية كربالء.
 القرضاوي :يوسف ،كيف نتعامل مع السنة النبوية ص.79
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المدرسة الثانية:

يف مقابل هذه املدرسة هناك مدرسة أخرى تعطي هذه احلادثة حقّها

وترص عىل إحيائها ،واالهتامم واالحتفاء هبا ،وترفض هذه
من االهتامم،
ّ
ٍ
تناس لقضية اإلمام احلسني ،وهذه هي مدرسة
املدرسة أن يكون هناك
أهل البيت.B
فأئمة أهل البيت Bبعد استشهاد اإلمام احلسني Eبد ًءا من اإلمام
زين العابدين عيل بن احلسني كانوا حيرصون ويؤكدون عىل إحياء هذه
املناسبة وهذه الذكرى.

فعن اإلمام أبى جعفر الباقر« :Eثم ليندب احلسني ويبكيه – إىل أن
بعضا بمصاهبم باحلسني».
يقول  -وليعز بعضهم ً
وعن اإلمام الرضا« :Eمن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه
جعل اهلل يوم القيامة يوم فرحه ورسوره وقرت بنا يف اجلنة عينه».
كذلك ورد احلث من أئمة أهل البيت Bعىل إقامة العزاء هلذه املصيبة
العظيمة ،ومن ذلك ما جاء يف استحباب البكاء لقتل احلسني وما أصاب
أهل البيت Bيوم عاشوراء واختاذه يوم مصيبة.

ورد عن اإلمام عيل بن موسى الرضا« :Eكان أيب Eإذا دخل شهر
ً
ضاحكا ،وكانت الكآبة تغلب عليه حتى متيض عرشة أيام،
املحرم ال يرى
فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه» ،ويقول:
«هو اليوم الذي قتل فيه احلسني.»E
هيتمون هبذه
وهذا ما تشهده املجتمعات املوالية ألهل البيت ،Bحيث ّ

 وسائل الشيعة ج 14ص 509ح.19709
 بحار األنوار ج 95ص.344
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ّ
ويعظموهنا ،وذلك التزا ًما منهم بتوجيهات أهل البيت،B
الذكرى
جتسيدا لعناوين
فبالنسبة لنا هذه س ّنة حسنة وليست بدعة ،أل ّننا نعدها
ً
جتسيدا
وجتسيد العنوان اإلسالمي ليس بدعة ،فنحن نعد ذلك
إسالمية،
ً
ُ
ألمر اهلل تعاىل يف تعظيم الشعائر ،يقول تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر
اهللِ َفإِنهَّ َ ا ِمن َت ْق َوى ا ْلقُ ُل ِ
بأيام اهلل،
وب﴾ ،كام أننا نجد ذلك
ً
جتسيدا للتذكري ّ
﴿و َذ ِّك ْر ُه ْم بِ َأ َّيا ِم اهللِ﴾ ،ونجده مصدا ًقا من مصاديق إظهار
يقول سبحانهَ :
ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
املو ّدة لقربى رسول اهلل ،Aيقول تعاىلُ ﴿ :قل َّ
ال
المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ ،وهذه مجيعها عناوين إسالمية ،وتطبيق القاعدة عىل
املصاديق اخلارجية ليس بدعة.
متبعا ،ألهنم ينقلون عن
كام أ ّننا نعد كالم أئمة أهل البيتً B
رشعا ً
جدهم رسول اهلل ،Aكام قال اإلمام الصادق« :Eحديثي حديث أيب،
ّ
جده عن رسول
جدي عن أبيه عن ّ
جدي ،وحديث ّ
وحديث أيب حديث ّ
اهلل.»A

حر يف رأيه ،ومن املفرتض أن يظل
وإذا كان هناك من له رأي آخر فهو ّ
وحرية
هذا يف حدود اختالف الرأي ،وال يصح أن يصادر طرف رأي
ّ
بحرية الرأي اآلخر ،وقبول
الطرف اآلخر ،فنحن بحاجة إىل االعرتاف ّ
مفتوحا ،و«للمجتهد ـ إن أصاب ـ
نتائج االجتهاد ما دام باب االجتهاد
ً
أجران ،وإن أخطأ أجر» ،فهذا اجتهاد وكل يعمل باجتهاده ،وال داعي
لإلنكار عند اختالف االجتهاد.

 الكايف ،ج ،1باب التقليد ،احلديث  ،14ص .53
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أ�جواء الفتنة الطائفية
البد أن نقف عند موضوع إحياء هذه الذكرى ،وعند األجواء
وهنا َّ
التي تريد بعض األطراف أن متألها بالشحن الطائفي ،والتعبئة املذهبية،
األمة.
ّ
احلساسة من تاريخ ّ
وخاصة يف هذه املرحلة ّ

لقد كان التفاؤل يعمر قلوبنا وقلوب كل الواعني واملخلصني ،بأن
األمة قد قطعت ً
جي ًدا عىل طريق الوحدة ،وأهنا جتاوزت العصبيات
شوطا ّ
واخلالفات املذهبية ،والتعبئة ..والتعبئة املضا ّدة ،هذا التفاؤل واألمل
أثارته مبادرات كثرية يف الداخل واخلارج ،من خالل ما ُع ِق َد من مؤمترات
للتقارب بني املذاهب اإلسالمية يف خمتلف بلدان املسلمني ،وما أقيم من
مؤسسات ،وما وضع من كتب وأبحاث ،وطرح من حمارضات هبذا
اخلصوص.
طيبة باجتاه احلوار الوطني،
ويف اململكة العربية السعودية كانت مبادرة ّ
قمة ّ
مكة االستثنائية التي صدر عنها (بالغ مكة املكرمة) حيث
ثم كانت ّ
ّ
اجليد هلا بحضور أكثر
شاركت فيها كل الدول اإلسالمية ،وتم اإلعداد ّ
ّ
فقدموا توصيات إىل القادة ،وتم
من مئة عامل
ومفكر من بلدان املسلمنيّ ،
إقرار هذه التوصيات ،وكانت تنص عىل االعرتاف باملذاهب اإلسالمية،
وعىل رضورة أن يتفاعل املسلمون وأن يتعاونوا فيام بينهم ،وعىل رفض
التكفري ،ووقف املهاترات بني األط��راف ،وعىل الدعوة إىل الوحدة
والتقارب.
هذا ك ّله أشاع األمل والتفاؤل يف النفوس ،ولك ّننا مع األسف نلحظ

 انعقد املؤمتر يف 1426/11/6-5هـ املوافق 2005/12/8-7م.
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متر هذه األيام بيشء من االنتكاسة ،حيث بدأت أصوات
أن املسرية ّ
ّ
وتعكر صفو الو ّد بني املسلمني ،وكأ ّننا نعود
متطرفة متش ّنجة متأل األجواء،
ّ

للمربع األول.
ّ

التأمل ،فالقضية واضحة ،حيث حدث كل
قد ال نحتاج إىل مزيد من ّ
اهتز كيان إرسائيل عىل يد املقاومة اللبنانية ،ونحن نرى
هذا بعد أن ّ
تداعيات هذا االهتزاز ونلحظها كل يوم داخل إرسائيل ،اهتزازات
سياسية واجتامعية ،ونموذجها األبرز تقرير جلنة فينوغراد ،التي شكلت
من جلان الكنيست اإلرسائييل لبحث أسباب الفشل يف حرب متوز عىل
لبنان.
وقد أصبحت الدولة العربية بفعل هذه االهتزازات ومرشوعها
الصهيوين يف خطر.
وقد هال الشياطني وأعداء األمة املستكربين هذا األمر ،فأصبحوا

خيططون ويعملون من أجل إعادة األمة إىل حالة الفتنة الداخلية ،وتأجيج
الرصاع والفتن ،وكأن مشكلتنا ليست إرسائيل ،وال اهليمنة األمريكية،

وال اإلساءات التي حتصل اجتاه نبينا حممد ،Aبل أصبحت املشكلة خطر
السنة عىل الشيعة ،وخطر الشيعة عىل السنة.

نحمل األعداء كل املسؤولية ،فأرضيتنا
بطبيعة احلال ال يمكننا أن ّ
ومستعدة ملثل هذه األمور ،فمماّ يؤسف له أن جمتمعاتنا العربية
كانت مهيأة
ّ
التمزق يف العامل ،فمعظم
هي من بني أكثر املجتمعات التي تعيش حال
ّ

املجتمعات يف العامل وصلت إىل ٍّ
حل خلالفاهتا ،فاتفقت عىل دستور وقانون
يرجع إليه ،وإىل تداول سلمي للسلطة ،وعىل أنظمة عادلة تدير شؤوهنم
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لكن جمتمعاتنا العربية ال تزال تعيش هذه احلاالت املؤملة من
وأمورهمّ ،

التمزق والتشتت.
ّ

أوضاعا مؤملة ،وأو ّد أن أؤكد يف مسألة
بد ًئا بالعراق التي تعيش
ً
املوضوع العراقي إىل أن ما حيصل هناك ال يمت بصلة إىل احلالة املذهبية
والرصاع املذهبي ،فال يوجد طرف يف العراق يقاتل من أجل عقيدته ،وإنام
كل طرف يقاتل من أجل وجوده كجامعة وطائفة ،لتنال هذه الطائفة
حقوقها السياسية يف املناصب واملواقع ،فهو رصاع سيايس عىل األدوار
واحلصص واملواقع ،كام أننا ال نسمع أن يف العراق اختالفًا عىل هذه الفكرة
أو عىل هذه العقيدة أو هذا ال��رأي ،وإنام الرصاع يرتكّ ز عىل املواقع
السياسية ،وهذه مشكلة تعيشها جمتمعاتنا العربية يف كل مكان ،وإنام
يستعمل املذهب والطائفة يف العراق كعنوان فقط.
ومما يدلل عىل ذلك أن بلدانًا عربية ال يوجد فيها تنوع مذهبي ومع
ذلك نجد فيها حرو ًبا ورصاعات ال تنتهي ،ومن أبرز هذه املناطق :منطقة
دار فور يف السودان.
فدارفور كانت سلطنة مستق ّلة عند قيام احلرب العاملية األوىل ،ولكنها
وقفت مع الدولة العثامنية ،فانتقم منها الربيطانيون فيام بعد وأضافوها إىل
السودان ،وأمهلوا تنميتها.

مساحتها 500 :ألف كلم ،2وسكاهنا يزيدون عىل ستة ( )6ماليني
نسمة.
هذه املقاطعة السودانية تعيش حر ًبا أهلية منذ مخس سنوات ،وحتاول
تتدخل وكذلك قوات االحتاد اإلفريقي ،واإلحصائيات
األمم املتحدة أن ّ
تذكر أن ضحايا هذه احلرب بلغ أكثر من  200ألف قتيل ،وأكثر من
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كليا أو
مليوين ّ
مرشد .واملاليني األربعة الباقية يعيشون عىل اإلغاثة الدولية ًّ
جزئيا.
ًّ
كام تشري التقارير إىل أن قرى بكاملها قد أحرقت بسبب األوضاع
املتأزمة ،باإلضافة إىل انتشار حاالت اجلريمة واالغتصاب واخلطف.

إن أهل دار فور مجيعهم ينتمون إىل قبائل عربية ،بعضها ترجع يف
جذورها إىل أصول عربية وأخرى إىل أصول إفريقية ،وكلهم مسلمون
ينتمون إىل املذهب املالكي ،أي إهنم من أهل السنة واجلامعة ،ومع ذلك
نرى رحى هذه احلرب التي مل تتوقف منذ أكثر من مخس سنوات.
املتجمعات العربية،
املشكلة هي يف عدم القدرة عىل التوافق داخل
ّ
حيث حيكمها خلل يف العالقات بني األطراف.
تعد من الدول
وهذا أمر نجده كذلك يف الصومال ،فهذه الدولة ُّ
القالئل املتجانسة ّ
تنوع عرقي وقومي،
انيا ،فكل دول العامل فيها ّ
سك ًّ
تعد إحدى هذه الدول القليلة
ومخسة باملئة منها فقط متجانسة ،والصومال ُّ
املتجانسة ،ألن الشعب الصومايل ينتمي إىل عرق واحد ،وقومية واحدة،
ودين واحد ،ومذهب واحد ،فالصوماليون كلهم عرب مسلمون من أتباع
املذهب الشافعي.
التمزق
ولكن الشعب الصومايل له اآلن أكثر من  30سنة يعيش حالة
ّ
واحلروب الداخلية التي أسقطت الدولة ،ومل تقم هلا قائمة منذ سنة
عرقيا.
تنو ًعا
1991م ،وهذا جيري يف بلد ال يعيش ّ
مذهبيا وال ًّ
ًّ
ويف أفغانستان مل يكن الرصاع فيها بني سنة وشيعة ،فبعد انتهاء
االحتالل الرويس حكم املجاهدون ،وهم يف األساس من أهل السنة
واجلامعة ،ثم قامت عليهم حركة طالبان ـ وهم من أهل السنة واجلامعة،
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وحكمت أفغانستان ،وبعد ذلك حتالفت أحزاب املجاهدين :حلف
الشامل مع األمريكيني والقوى الغربية وأسقطوا حركة طالبان ،واآلن
وتفجر مراكز ومناطق ألهل السنة
تتحرك
تقوم طالبان من جديد
ّ
ّ
دائرا بني السنة والشيعة.
واجلامعة ،ففي أفغانستان الرصاع ليس ً
تتمزق له قلوبنا ،فهذا الشعب
وما نراه اليوم يف فلسطني ،وهو أمر ّ
الفلسطيني املظلوم الذي تحُ تل أراضيه ،تدور عليها رصاعات بني فصائله
املختلفة ،من خطف وقتل واستعامل للسالح وأجواء متش ّنجة ،وهي
رصاعات ليست بني السنة والشيعة.

هذا كله يعني أن الرصاعات املوجودة يف جمتمعاتنا العربية هلا جذور
التنوع املذهبي ،فنحن كأفراد وفئات يف هذه املجتمعات نعيش
غري مسألة ّ
خل ً
ال يف العالقات ،وهناك افتقاد للنظام العادل الذي يتم ّتع اجلميع فيه
بحقوق مواطنة متساوية.

ماذا ن�ستفيد من عا�شوراء؟
جمرد إثارة للعواطف واملشاعر،
نحن ن َُع ُّد إقامة ذكرى عاشوراء ليس ّ
أو اجرتار للكآبة واحلزن ،وإنام نحيي هذه الذكرى لنستلهم منها القيم،
ولذلك أؤكد عىل ثالثة دروس يمكن استفادهتا من عاشوراء وإقامة
ذكرى استشهاد اإلمام احلسني ،Eهي كالتايل:
الدرس األول :االلتزام بالدين

فاإلمام احلسني وأصحابه إنام جاهدوا من أجل بقاء الدين وقيم
اإلسالم ،وليس من أجل أطامع وأغراض دنيوية  ،يقول اإلمام احلسنيE
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مفسدا وال
بطرا وال
ً
يف سبب خروجه وحركته« :إين مل أخرج أرشً ا وال ً
ظاملًا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،Aأريد أن آمر
باملعروف وأهنى عن املنكر» .ويف يوم عاشوراء يقول البطل اهلاشمي
العباس بن عيل بن أيب طالب:E
واهلل إن قطعتمـو يميني

أبدا عن ديني
إين أحامي ً



ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء هبذه الروحية ،وبعزم
وتصميم عىل االلتزام بتعاليم الدين ،واالجتناب عن املعايص ،والتوبة إىل
اهلل تعاىل واملواظبة عىل أداء الصلوات ومجيع الواجبات األخرى.
تحمل المسؤولية االجتماعية
الدرس الثانيّ :

جده Aـ
كان بإمكان اإلمام احلسني Eأن يبقى يف داره ،ويف مسجد ّ
كام أشار عليه كثريون ،وكام فعل آخرون ـ ،لك ّنه أبى إ َّ
يتحمل
ال أن
ّ
مسؤوليته الرشعية واالجتامعية ،يقول« :Eوأنا أحق من غيرّ ».

نتحمل املسؤولية جتاه وطننا
وهنا جيب أن نأخذ ال��دروس يف أن
ّ
وجمتمعنا ،فكل واحد م ّنا مطالب بدور ،وهذا أمر يامرسه األفراد يف مجيع
التطوعية لتقديم
دول العامل جتاه جمتمعاهتم ،فينخرطون يف املؤسسات
ّ
اخلدمات للمستفيدين من هذه املؤسسات.

التطوعية يف الواليات امل ّتحدة
تقريرا عن األعامل
ويف هذا املجال قرأت
ّ
ً
األمريكية ،يشري إىل أن مخسني باملئة من الراشدين األمريكيني يشاركون يف
التطوعية ،ويف فرنسا يشارك ثلث الشعب الفرنيس يف اجلمعيات
األعامل
ّ

 بحار األنوار ،ج ،44ص .324
 بحار األنوار ج ، ،45ص .40
 تاريخ الطربي ج 4ص .304
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التطوعي فيها حمدو ًدا.
ولكن جمتمعاتنا ال يزال االهتامم بالعمل
التطوعية،
ّ
ّ
ّ

إن اجلمعيات اخلريية واملؤسسات االجتامعية واألندية الرياضية
واللجان اخلدماتية املختلفة تشكو من ٍ
نقص يف الكوادر والدعم ،وهذه
ماسة للدعم والتنمية
املؤسسات تقدم خدماهتا للجميع ،وهي بحاجة ّ
والتطوير يف خمتلف املجاالت.
بد أن نشري إىل أمهية التفاعل مع مرشوع
وما دمنا يف أيام عاشوراء ال َّ
وبخاصة حينام
التربع بالدم ،فهذه حالة إنسانية وفيها األجر والثواب،
ّ
ّ
التربع بالدم إىل أيب عبد اهلل احلسني.E
ينوي اإلنسان أن هيدي ثواب ّ

الدرس الثالث :مراعاة حقوق الناس

املحرم أمر اإلمام احلسني Eمناد ًيا ينادي بني
يف ليلة العارش من
ّ
أصحابه« :ال يقتل معنا رجل وعليه دين ،فقام إليه رجل من أصحابه فقال
له« :إن َعليَ َّ دي ًنا وقد ضمنته زوجتي» ،فقال« :Eوما ضامن امرأة؟»،
بمعنى انه ليست هلا إمكانات مادية عادة.

وروي عن موسى بن عمري عن أبيه قال :أمرين احلسني بن عيلE
قال« :ناد أن ال يقتل معي رجل عليه دين ،فإين سمعت رسول اهللA
يقول« :من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة».
متحرجا يف دينه ،خايل
لقد أراد اإلمام Eأن يكون املستشهد بني يديه
ً
سببا يف ضياع أي
الذمة من حقوق الناس وأمواهلم ،وال يريد أن يكون ً
حق من حقوق اآلخرين.
يقدم أداء الدين عىل رشف اجلهاد والنرصة له،E
إن اإلمام احلسني ّ

 حياة اإلمام احلسني Eللقريش ج 3ص.171
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مع حاجته إىل النرصة ،وهذا غاية سمو األخالق والنبل ،وأنموذج مثايل
من الدروس األخالقية العظيمة لكل األجيال يف كل زمان ،وجيب أن

وبخاصة مع ما نراه من تساهل عند كثريين يف أداء
درسا،
ّ
نأخذ من ذلك ً
ويسوف يف هذا
حقوق الناس ،فنرى البعض ال يؤ ّدي الدين الذي عليه،
ّ
األمر ،ونرى بعض أصحاب املؤسسات ال يعطون عامهلم أجورهم،
رشعا ،فقد ورد عن رسول اهللA
وبخاصة األجانب منهم ،وهذا ال جيوز ً
ّ
قوله « :أعطوا األجري أجره قبل أن ّ
جيف عرقه».
حساسني جتاه حقوق الناس ،فإنه ال يفيد اإلنسان
إننا جيب أن نكون ّ
ذمته يشء من حقوق الناس .ويف يوم
أعامل العبادة واخلري إذا كان يف ّ
القيامة أول ما حياسب عنه اإلنسان حقوق الناس قبل الصالة والصوم
مهتمني ومراعني هلذه احلقوق.
واحلج ،ولذلك علينا أن نكون ّ

السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل أبناء احلسني وعىل
أصحاب احلسنيI.
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