إنه��م يش��عرون أن دم��اء اإلم��ام احلس�ين (ع) تالحقه��م وتكش��ف كذبه��م
على رسول اهلل (ص) باختالقهم أحاديث طاعة ولي األمر الظامل وغريها
م��ن اإلس��اءات إىل اإلس�لام وقدس��يته بالزع��م أن��ه دي��ن جاء ِل ُ�يروّض الناس
عل��ى قب��ول الظ��امل ال��ذي ال يهت��دي به��دي رس��ول اهلل (ص) وال يس��تنون
وي� ِّ�رم عليه��م مواجهت��ه
بس��نته و..اخل ويأمره��م بطاع��ة الفاس��ق الظ��امل ُ
والث��ورة واخل��روج علي��ه.
فإحي��اء ذك��رى عاش��وراء ُتك� ِّ�ذب كل علمائه��م ورواته��م وتنب��ش تارخيهم
األس��ود والدم��وي وتهدد احلكام الفاس��دين الذين ي��دورون يف فلكهم.
إنه��م م��ا زال��وا يف حال��ة مواجه��ة مع عاش��وراء فلذل��ك يرهبونه��ا وخيافونها
وس�لاحهم يف ه��ذه املواجه��ة ه��ي تل��ك العقائ��د واألحادي��ث املكذوب��ة عل��ى
رس��ول اهلل (ص) اليت متثل س��يف مشر بن ذي اجلوش��ن الذي يذحبون به
كل حس�ين يث��ور عل��ى م��ر التاري��خ وحت��ى اليوم.
إنه��م يعتق��دون أيض�اً خط��أ اإلم��ام احلس�ين (ع) خبروج��ه عل��ى ما يُس��مونه
أمري املؤمنني وخليفة املسلمني يزيد بن معاوية ويضللون اإلمام احلسني
كذل��ك باألحادي��ث املكذوب��ة بأن��ه خ��رج على اجلماعة وش��ق عص��ا الطاعة
وف��ارق اجلماعة ف ُقتل بس��يف جده.
فال خيرج ثائر وال يقوم بثورة يف وجه الظلم والضالل يف وجه السلطات
اجلائ��رة واحلكوم��ات الفاس��دة إال ويواجهون��ه بتل��ك العقائ��د واألحادي��ث
املكذوب��ة يف طاع��ة ول��ي األم��ر الظ��امل ويؤلب��ون علي��ه الن��اس كم��ا تألب��وا
عل��ى اإلم��ام احلس�ين (ع) ويف كث�ير م��ن األحي��ان تتج��دد كرب�لاء وتك��رر
عاشوراء.
إن ي��وم عاش��وراء يس��حب الش��رعية م��ن الظامل�ين والفاس��دين م��ن األنظم��ة
امللكي��ة الوراثي��ة وغريه��ا م��ن األنظم��ة الظامل��ة والفاس��دة وم��ن هن��ا تأت��ي
احلساس��ية م��ن عاش��وراء وإحي��اء ذكراه��ا ،ف�لا نس��تغرب مل��اذا يق��ف ضدها
بق��وة املذه��ب الوهاب��ي والتكفرييون وأنظم��ة اخلليج على وجه اخلصوص
ألن عاش��وراء أول ث��ورة يف اإلس�لام عل��ى أول نظ��ام ملك��ي وراث��ي رجع��ي
ديكتات��وري بغي��ض وال��ذي أنش��أه معاوي��ة ويزي��د ال��ذي متث��ل األنظم��ة
اخلليجي��ة وغريه��ا امت��داداً ل��ه.
ه��ذا م��ن ناحي��ة ومن ناحية أخرى فإن من أس��باب االعرتاض على ذكرى
عاش��وراء أنه��ا تعي��د ذاك��رة الن��اس إىل بش��اعة اجلرمي��ة ال�تي ارتكبه��ا
أس�لافهم حب��ق اب��ن بن��ت رس��ول اهلل ويرتكبونه��ا الي��وم حب��ق املس��لمني م��ن
قط��ع ال��رؤوس وقت��ل األطف��ال وس�بي النس��اء والتنكي��ل والتعذي��ب والقت��ل
بط��رق وحش��ية ال إنس��انية باس��م داع��ش.
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النقطة اخلامسة :ربط عاشوراء مبا حدث قبلها

م��ن امله��م ج��داً رب��ط عاش��وراء مب��ا قبله��ا م��ن أح��داث وباخلص��وص الرب��ط
بف�ترة اإلم��ام احلس��ن (ع) وقضي��ة الصل��ح بين��ه وب�ين معاوي��ة وذك��ر بنود
الصل��ح وش��رحها وكي��ف أن الصل��ح يُش��كل إضافة إىل عدم ش��رعية يزيد
كخليف��ة وإىل جناي��ة معاوي��ة حب��ق األم��ة ح�ين ح� ّول اخلالف��ة إىل ملك
الس��نة الس��يئة وتلقفه��ا الظامل��ون ع�بر العص��ور
عض��وض وح�ين ّس� َّ�ن ه��ذه ُّ
حت��ى اس� َّ
تن به��ا آل س��عود وم��ن على ش��اكلتهم.
إن ع��دم ذك��ر اإلم��ام احلس��ن (ع) ورب��ط فرتت��ه وجه��اده ومعانات��ه
ومظلوميت��ه بعاش��وراء جيع��ل م��ن نظرتن��ا إىل عاش��وراء غ�ير مكتمل��ة.
فعاشوراء أتت ضمن سياق متصل مبا قبلها وهلا صلة أيضاً مبا بعدها

النقطة السادسة :إبراز امتداد عاشوراء عرب التاريخ

مل َي ُث��ر اإلم��ام احلس�ين (ع) ويضح��ي م��ن أج��ل أن جيم��د الن��اس بع��د
كرب�لاء ويعتربوه��ا الث��ورة األوىل واألخ�يرة وينس��جوا لذل��ك عقائ��د
وتص��ورات مانع��ة م��ن الث��ورة وحاج��زة ع��ن اخل��روج ع��ن الظ��امل.
مل يث��ر ويضح��ي م��ن أج��ل أن تبق��ى قضيت��ه جم��رد مأس��اة نبك��ي ألجله��ا
وجترب��ة ُم� َّ�رة ُن َن ّظ��ر للقع��ود واجلم��ود حبج��ة نتائجه��ا املؤمل��ة.
مل يث��ر ويضح��ي ألج��ل ش��د الرح��ال إىل كرب�لاء لزيارت��ه مش��ياً عل��ى
األق��دام والزح��ف عل��ى الص��دور إىل ضرحي��ه الطاه��ر.
ه��و مل ي ُث��ر ض��د يزي��د كش��خص وض��د دولة ب�ني أمية كدول��ة يف عصره
وإمنا ثار ضد كل يزيد يعتلي عرش األمة وضد كل دولة ظاملة ونظام
فاسد حيكم األمة بالضالل.
وهل��ذا م��ن اخلط��أ الف��ادح أن نتج��اوز تضحي��ة كرب�لاء وانتص��ار عاش��وراء
م��ن بع��د اإلم��ام احلس�ين (ع) وكأن ال أث��ر هل��ا إال بقي��ام الثورة اإلس�لامية
اإليراني��ة ال�تي أيقظ��ت كث�يراً م��ن النائم�ين فكري �اً وثقافي �اً والقاعدي��ن
حركي�اً وثوري�اً.
وإن��ه مل��ن العج��ب أن تبق��ى العاطف��ة والدم��وع واحلزن على اإلمام احلس�ين
(ع) واملراس��م والزي��ارات مئ��ات الس��نني ومل يتح��رك أولئ��ك الباك��ون ض��د
يزي��دو عصره��م م��ن األموي�ين والعباس��يني وو ...اخل.
إن��ه ألم��ر عجي��ب وحم��زن أن يت��م التغاف��ل يف ذك��رى عاش��وراء ع��ن الذين
مش��وا عل��ى درب احلس�ين ويف خط��ه وث��اروا كم��ا ث��ار واستش��هدوا كم��ا
اس ُتش��هد و ُقتل��وا بطريق��ة وحش��ية وال إنس��انية كم��ا ُقت��ل.
فلق��د كان��ت عاش��وراء لتك��ون األوىل واألخ�يرة ل��وال ث��ورة حفي��د احلس�ين
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حلي��ف الق��ران اإلم��ام زي��د (ع) ال��ذي كان ِّ
حب��ق حس��يناً ثاني��اً وجع��ل -
مس��تلهماً م��ن ج��ده -كل أرض كرب�لاء وكل ي��وم عاش��وراء.
فاإلم��ام زي��د (ع) وم��ن ث��ار م��ن بع��ده ه��م احلس��ينون احلقيقي��ون ه��م
الكربالئي��ون يف أصق��اع األرض ه��م العاش��ورائيون ع�بر الزم��ن ،ه��م حلق��ة
الوص��ل بينن��ا وب�ين اإلم��ام احلس�ين (ع).
ومبقارن��ة بس��يطة ب�ين ثورت��ي اإلم��ام احلس�ين وحفي��ده اإلمام زيد س��نجد
أن كرب�لاء تكررت وعاش��وراء جتددت.
ليدرس كل عشاق احلسني ثورة األئمة حفيده زيد وابنه حييى والنفس
الزكية وإخوته واحلسني الفخي وسلسلة كربالئية عاشورائية طويلة.

النقطة السابعة :ربط عاشوراء بالواقع املعاصر

م��ن امله��م ج��داً أن تك��ون ذك��رى عاش��وراء منطلق��اً للقي��ام باملس��ؤولية
واالضط�لاع بالواج��ب واالقت��داء باإلم��ام احلس�ين (ع) فنس��عى م��ن أج��ل
األه��داف ال�تي رمسه��ا بدمائ��ه الزكي��ة ونواج��ه م��ن ه��م عل��ى ش��اكلة
يزي��د م��ن الطغ��اة والبغ��اة والتكفريي�ين ونواج��ه أيض�اً منهم أس��وأ م��ن يزيد
م��ن الصهاين��ة والغ��زاة ونق��ف ضد املش��روع األمريك��ي بقس��مية الصهيوني
والتكف�يري .جي��ب أن نتلم��س الذي��ن عاش��وا عاش��وراء يف عصرن��ا واقع��اً
ونهض��وا نهض��ة حس��ينية وانتص��رت دماؤه��م وأن نلتف��ت إىل مظلوميته��م
وأن جن��دد العه��د للحس�ين وهل��م مبواصل��ة املس�ير.
عاش��وراء ب��دون رب��ط بالواق��ع جم��رد تاري��خ دموي وقصة حمزن��ة فانظروا
إىل حس�ين عصرن��ا وكرب�لاء جيلن��ا وعاش��وراء زمانن��ا س��تجدون الس��يد
الش��هيد القائ��د حس�ين ب��در الدي��ن احلوثي .أمل خيرج عل��ى الظلم ويف وجه
أمري��كا وإس��رائيل وعمالئه��م وش��نت الس��لطة اجلائ��رة اليزيدي��ة حربه��ا
الظامل��ة علي��ه أمل حتاص��ره ومتن��ع عن��ه املاء ،أمل تؤلب علي��ه الناس وجت ّيش
علي��ه اجلي��وش ،أمل تقاتل��ه وأه��ل بيته من األطفال والنس��اء معه ،أمل تقتله
�ف جثمان��ه الطاه��ر س��نني عدي��دة ،أمل يقص��ف الع��دوان
بوحش��ية ،أمل خت� ِ
الس��عودي األمريك��ي ضرحي��ه الش��ريف بغ��ارات الطائ��رات ع��دة م��رات.
أمل يبعث أمة جهادية تعشق الشهادة دوَّخت دول العدوان وارتقت بالشعب
اليم�ني حت��ى أذه��ل الع��امل بقتال��ه وصم��وده .اليم��ن إىل جان��ب فلس��طني
ومعهما كل املناطق املستضعفة يف العامل اإلسالمي هن كربالء العصر،
واحلس��ينون ه��م الش��هداء ه��م اجملاه��دون ه��م اجلرح��ى ه��م األس��رى ه��م
املفق��ودون ،هم أس��ر الش��هداء واجلرح��ى واجملاهدين واألس��رى واملفقودين.
واهلل من وراء القصد
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كيف حنيــي ذكــرى

؟
بقلم /أ .طه هادي أمحد

!!

كيف حنيــي ذكــرى عاشــوراء؟

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى رس��وله الن�بي الكريم وعلى
آل��ه الطيب�ين الطاهري��ن ورضي اهلل ع��ن أصحابه املنتجبني ،وبعد:
مت��ر ذك��رى استش��هاد اإلم��ام احلس�ين (ع) س��نوياً يف ي��وم عاش��وراء الي��وم
العاشر من شهر حمرم احلرام ،الذي ُقتل فيه بطريقة وحشية والإنسانية
س��نة  61هجري��ة عل��ى أرض كربالء بالعراق.
حيي��ي ه��ذه الذك��رى عش��رات املالي�ين م��ن املس��لمني س��نوياً فيم��ا يع�ترض
عليه��ا آخ��رون م��ن حي��ث املب��دأ أو م��ن حي��ث طريق��ة إحيائه��ا أو م��ن حي��ث
ارتباطه��ا بالواق��ع املعاص��ر أو م��ن حي��ث امتداده��ا ع�بر التاري��خ.
وحن��ن يف ه��ذا املنش��ور املتواض��ع س��نجيب على س��ؤال كي��ف حنيي ذكرى
عاش��وراء ويتلخص اجلواب يف س��بع نقاط رئيس��ية هي:
النقطة األوىل :تصحيح النظرة إىل عاشوراء.
النقطة الثانية :نقد األخطاء والتجاوزات اليت ترتافق مع إحياء عاشوراء.
النقطة الثالثة :تناول ما حدث يف عاشوراء باستلهام الدروس والعرب.
النقطة الرابعة :توضيح خلفية االعرتاض على إحياء عاشوراء.
النقطة اخلامسة :ربط عاشوراء مبا حدث قبلها.
النقطة السادسة :إبراز امتداد عاشوراء عرب التاريخ.
النقطة السابعة :ربط عاشوراء بالواقع املعاصر.

النقطة األوىل :تصحيح النظرة إىل عاشوراء
م��ن األم��ور املهم��ة ه��و التمهيد للناس لكي يس��توعبوا أهمي��ة إحياء ذكرى
عاشوراء ذكرى استشهاد اإلمام احلسني (ع) وتصحيح نظرتهم إليها ألن
املعرتض�ين عل��ى ث��ورة اإلمام احلس�ين (ع) من حيث املب��دأ يعتربون خروجه
خطئ��اً كب�يراً فيقوم��ون بالتبدي��ع والتضلي��ل للذك��رى وم��ن حيييه��ا
حماول�ين تزيي��ف وع��ي الن��اس وقل��ب احلقائ��ق وتزوي��ر التاري��خ وحتري��ف
املفاهيم الدينية مما أنتج تصورات خاطئة يف أذهان الناس البسطاء لذلك
جي��ب أو ً
ال دح��ض تل��ك التص��ورات م��ن أذهانه��م بتوضيح عدة أم��ور منها:
 إن الذك��رى تتعل��ق خبام��س أه��ل الكس��اء (ع) واب��ن بن��ت رس��ول اهلل (ص)ال��ذي ورد يف فضل��ه الكث�ير م��ن اآلي��ات القرآني��ة الكرمي��ة كآي��ة املباهل��ة
والقرب��ى والتطه�ير وكث�ير م��ن األحاديث النبوية الش��ريفة كقوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم( :حسني مين وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسيناً)
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وه��ذا األم��ر حج��ة عل��ى مجيع املس��لمني وباخلصوص م��ن يؤمنون بفضل
أهل البيت (ع) وإحياء عاشوراء تعبري عن احلب واالرتباط وتذكري األمة
مب��ا ق��ام به اإلمام احلس�ين (ع) من أجلها.
 ال��ذي لدي��ه وجه��ة نظ��ر أخ��رى فاإلم��ام احلس�ين (ع) يف نظ��ره صحاب��يجلي��ل ،وك��م نس��مع كالم �اً كث�يراً ع��ن الصحاب��ة  -رض��ي اهلل عنه��م -
والدفاع عنهم والوقوف يف وجه من يس��بهم ويش��تمهم اس��تناداً إىل االدعاء
أن هن��اك م��ن يس��بهم ويش��تمهم ،فأي��ن الدف��اع ع��ن ه��ذا الصحاب��ي اجللي��ل
�ب ُ
�تم؟ أليس القتل والذبح أش��د وأكرب من الس��ب
وس� َّ
وش� َ
الذي ُقتل و ُذبح ُ
والش��تم! أال يُعت�بر إحي��اء ذك��رى استش��هاده يوم عاش��وراء جزء م��ن الدفاع
عن��ه حت��ى تارخيي�اً وفكرياً!
 ذك��رى عاش��وراء تتعل��ق باإلم��ام احلس�ين (ع) واستش��هاده ،واإلم��اماحلس�ين ش��خصية إس�لامية رائ��دة ،وبذل��ك فعاش��وراء ذك��رى إس�لامية
وليس��ت مذهبي��ة وال خت��ص املذه��ب االث�ني عش��ري أو الزي��دي أو الش��يعة
بش��كل ع��ام ،والنظ��ر إليه��ا مذهبي�اً ه��و ذب� ٌ�ح لإلم��ام احلس�ين م��ن جديد ،بل
لق��د أصبح��ت عاش��وراء إنس��انية وعاملي��ة وتأث��ر به��ا ث��وار وأح��رار م��ن غ�ير
املس��لمني وتعلم��وا منه��ا كغان��دي حم��رر اهلن��د م��ن االس��تعمار ال��ذي قال:
(علم�ني احلس�ين كي��ف أك��ون مظلوم��ا فأنتص��ر).
فكي��ف يق��ف بعض املس��لمني عقبة أمام طري��ق انتصارهم وهم مظلومون
وأغلب بلدانهم حتت االحتالل أو الوصاية الغربية.
فعاش��وراء إس�لامية وليس��ت مذهبي��ة وم��ن يري��د أن ينظ��ر إليه��ا أنه��ا
مذهبي��ة ه��و نف��س من نظر إىل اإلمام احلس�ين وه��و يُقتل أنه ال عالقة له
ب��ه إن مل يق��ف يف وجه��ه بس��يفه.
 ذك��رى عاش��وراء ه��ي ذك��رى س��يد ش��باب أه��ل اجلن��ة بق��ول رس��ول اهلل(ص)( :احلس��ن واحلس�ين س��يدا ش��باب أه��ل اجلن��ة) والطريق الذي س��لكة
اإلم��ام احلس�ين (ع) والث��ورة ال�تي ق��ام به��ا واخلامت��ة املرضي��ة ال�تي ناهل��ا
بالش��هادة يف س��بيل اهلل كله��ا ت��ؤدي إىل اجلن��ة ،إذاً عاش��وراء طري��ق إىل
اجلنة وإحياء ذكراها إحياء للطريق السالك إىل اجلنة طريق التضحية
واجلهاد والشهادة والصمود والصرب ،فال مربر لإلعراض عن أعظم درس
حس��يين يف ي��وم عاش��وراء ي��وم لي��س وراءه إال اجلن��ة.
النقطة الثانية :نقد األخطاء والتجاوزات اليت ترتافق مع إحياء عاشوراء
نق��د األخط��اء والتج��اوزات ال�تي ترتاف��ق م��ع إحي��اء ذك��رى عاش��وراء يزي��ل
كث�يراً م��ن س��وء الفه��م ويصح��ح النظ��رة ال�تي أنتجته��ا تل��ك األخط��اء
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والتج��اوزات ،إذ م��ن امله��م أن ُن َن � ّزه ذك��رى عاش��وراء مم��ا يش��وهها وي ِّ
ُنف��ر
عنه��ا ومم��ا يس��تغله املعرتض��ون عل��ى ث��ورة اإلم��ام احلس�ين (ع) م��ن حي��ث
املب��دأ ،ونقي��م احلج��ة عل��ى من ال حيييها حبجة بعض املمارس��ات املش��وهة
واألس��اليب املنف��رة.
فتوضي��ح أن ذل��ك ال يُع�بر ع��ن الذكرى بل يس��يء إليها مهم جداً ويقضي
على كثري من العوائق اليت تعيق فهم واهتمام الكثري من الناس.
م��ن تل��ك األخط��اء والتجاوزات واملمارس��ات واألس��اليب ما يُع��رف بالتطبري
وهو شج الرؤوس بالسيوف وجلد الظهور بالسالسل احلديدة حتى تسيل
منه��م الدم��اء ،وال�تي تش��وه حت��ى ص��ورة اإلس�لام يف نظ��ر غ�ير املس��لمني،
وتتناف��ى م��ع أهداف الث��ورة احلس��ينية العظيمة.
كما أن من املهم التوضيح أن الذكرى ليس��ت حكراً على الش��يعة االثنى
عش��رية وال يع�ني إحيائه��ا تروي��ج ملذهبه��م وليس��ت طريقته��م يف إحي��اء
الذك��رى ه��ي الطريق��ة الوحي��دة ،ب��ل فيه��ا م��ا ه��و حمم��ود وعظي��م ومنه��ا
م��ا ه��و حم��ل نق��د ورف��ض ،وال تع�ني طقوس��هم اخلاص��ة به��ا وجمالس��هم
ومرامسه��م وش��عاراتهم وتوظيفه��م للذك��رى لرتوي��ج عقائده��م باس��م
اإلم��ام احلس�ين (ع) أن يتخ��ذ الن��اس موقفاً من الذكرى نفس��ها ويُعرضوا
وي� ِّ�ذروا منه��ا ب��ل حييوه��ا مب��ا يلي��ق به��ا ،لنخاط��ب الن��اس أن ال
عنه��ا ُ
جيعل��وا م��ن اخل�لاف املذه�بي عائق�اً أمامه��م عن اس��تلهام ال��دروس والعرب،
وال جيعل��وا بع��ض األخط��اء ال�تي ترتاف��ق م��ع إحياء يوم عاش��وراء من بعض
املذاه��ب والطوائ��ف عائق�اً بينه��م وب�ين اإلم��ام احلس�ين (ع) ب��ل ين ّزه��وه م��ن
كل ذل��ك ،فلي��س بينه��م وبين��ه أي مش��كلة ،ف�لا ُي ّمل��وه أخط��اء م��ن يس��ئ
إلي��ه فيتخ��ذون من��ه أو م��ن ذك��رى استش��هاده موقف�اً ،ولنقل هل��م :انتقدوا
اإلس��اءات لك��ن لي��س عل��ى حس��اب احل��ب لإلم��ام احلس�ين (ع) وإحي��اء
ذك��رى استش��هاده ال�تي ه��ي مدرس��ة لألم��ة واإلنس��انية وحن��ن بأم��س
احلاج��ة للتعلم من هذه املدرس��ة احلس��ينية العظيم��ة ،انتقدوا التصرفات
اخلاطئة ،انتقدوا املمارسات السيئة ،انتقدوها ألنها ليست مشوهة إلحياء
عاش��وراء احلس�ين فحس��ب بل مشوهة لإلس�لام ،فهي أمور منفرة ال جيوز
أن حنس��بها عل��ى مناس��بة عاش��وراء ،وال جي��وز يف نف��س الوق��ت أن ال نتكل��م
ع��ن مأس��اة كرب�لاء وث��ورة عاش��وراء حبج��ة ذل��ك.
لق��د نق��د بع��ض األم��ور املس��يئة عق�لاء الش��يعة االث�ني عش��رية أنفس��هم
كالس��يد علي اخلامنئي قائد الثورة اإلس�لامية اإليرانية والس��يد حممد
حس�ين فض��ل اهلل والس��يد كم��ال احلي��دري وغريه��م.
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النقطة الثالثة :تناول ما حدث يف عاشوراء باستلهام الدروس والعرب
م��ن األم��ور امللحوظ��ة يف تن��اول أح��داث عاش��وراء الرتكي��ز الزائ��د عل��ى
اجلانب املأس��اوي الس��تثارة العواطف واس��تدرار الدموع على حس��اب جانب
اس��تلهام ال��دروس احلي��ة والوع��ي بأه��داف اإلم��ام احلس�ين(ع) ال�تي خ��رج
وضح��ى م��ن أجله��ا.
فعاش��وراء ليس��ت ذك��رى لنع��ي اإلم��ام احلس�ين (ع) وإقام��ة م��آمت الع��زاء
علي��ه ،وليس��ت اخت�لاق معرك��ة ب�ين طرف�ين يف األم��ة س��نة وش��يعة فل��م
يك��ن اإلم��ام احلس�ين (ع) ميث��ل الش��يعة وال يزي��د ميث��ل الس��نة فاإلم��ام
احلس�ين ميثل اإلس�لام النقي األصيل ،واحلق واخلري واحلرية والكرامة،
ويزي��د ميث��ل االس��تكبار والظل��م والطغي��ان والض�لال والباط��ل والش��ر.
فليتن��اول الن��اس يف عاش��وراء األس��باب ال�تي أدت إىل خروج اإلمام احلس�ين
(ع) وأدت أيض��اً لقتل��ه بتل��ك الطريق��ة الوحش��ية الرببري��ة ،ليتناول��وا
األه��داف النبيل��ة لثورته ،ليتحدثوا عن خطورة التفريط وخطورة احلكم
الس��يء لألم��ة وم��ا ينتج عن��ه من احنرافها وضالهلا ،ليتكلموا عن وحش��ية
الباط��ل وجرائم��ه ،ليؤك��دوا عل��ى خ��ط اجله��اد والش��هادة.
فأح��داث عاش��وراء مليئ��ة بال��دروس والع�بر ففيه��ا التش��خيص الس��ليم
لواق��ع األم��ة واملعاجل��ة واحل��ل هلذا الواق��ع ،وفيها التفس�ير الصحيح لكثري
م��ن األح��داث ع�بر التاري��خ وحت��ى الي��وم ،وهن��ا ت�برز أيض�اً أهمي��ة تناوهل��ا
بالدراس��ات والبح��وث ل��كل تفاصيله��ا ووقائعه��ا ومقدماته��ا ونتائجه��ا،
وعق��د الن��دوات العلمي��ة والثقافي��ة والفكري��ة لتدارس��ها ،وعق��د املؤمت��رات
اإلس�لامية  -ال�تي ليس��ت بل��ون مذه�بي واح��د  -الس��تنهاض األم��ة.
وم��ن اخلط��أ تن��اول عاش��وراء بلغ��ة اهلزمية وتيئيس الناس م��ن النصر ألن
م��ا ح��دث فيه��ا ه��و نص��ر اس�تراتيجي ب��كل املقايي��س وم��ا زال��ت دم��اء اإلم��ام
احلس�ين تنتص��ر ،فلي��س يف قام��وس احلس�ين م��وت وال هزمي��ة ،ومازال��ت
مظلوميت��ه ت��ؤرق مضاج��ع الظامل�ين واملس��تكربين حت��ى الي��وم.

النقطة الرابعة :توضيح خلفية االعرتاض على إحياء عاشوراء
ال جنان��ب الص��واب إن قلن��ا أن أغل��ب املعرتض�ين عل��ى عاش��وراء يفهم��ون
م��اذا تع�ني ويع�ني إحياؤه��ا أكث��ر م��ن بعض م��ن حيييها برؤي��ة قاصرة أو
بشكل سطحي وتقليدي .إنهم يعرفون أنها تعين ثورة يف حد ذاتها ،وتعين
أن أه��داف اإلم��ام احلس�ين (ع) م��ا زال��ت حي��ة وواقعي��ة وضرورية وفطرية
وتنس��ف معتقداته��م وتدح��ض أكاذيبه��م وتؤص��ل للث��ورة عل��ى الظامل�ين
واخل��روج عل��ى الفاس��دين والعمالء.
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