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منظور  من  ال�شباب  على  والحفاظ  الرهاب  محاربة  في  الأربعينية  الزيارة  اأهمية 

النه�شة الح�شينية

رول خالد الداود /ا�ستية 
مديرة اجلامعة العربية املفتوحة )شامل أمريكا( فرع فلسطني 

استاذة حمارضة يف جامعة القدس املفتوحة /فلسطني 

استاذة حمارضة يف كلية الروضة للعلوم املهنية/فلسطني

الملخ�ض
بسم اهلل الرمحن الرحيم، فاحتة كل خري ومتام كل 

نعمة.
نستذكر دور الشباب يف واقعة الطف.. ان يوجد 
دماءهم  وهبوا  الــورد  أعــامر  من  شباب  كربالء  يف 
ضحوا  كربالء  شباب  إن  املعصوم.  االمام  أجل  من 
أكثر  عىل  أو  البعض  عىل  يصعب  بعمر  بمهجهم 
الدنيا  لذات  ويرتكوا  بحياهتم  يضحوا  أن  الشباب 
ومغرياهتا وبيوهتم وأهليهم وهذا ما حصل يف واقعة 
الدنيا  ملذات  تركوا  كربالء  شباب  أن  حيث  الطف 
حرج،  سن  يف  وهــم  بحياهتم  وضحوا  وشهواهتا 
هتمهم  ال  قلنا  إذا  الذين  والشيوخ  الكبار  عكس 
وبنني  زوجات  من  هبا  تنعموا  ألهنم  الدنيا  ملذات 
وعاشوا جتارب الدنيا وخاضوا غامرها، فعندما يقوم 
الكبري  جيعل  ويستشهد  وجياهد  املعركة  اىل  الشاب 

خيجل من نفسه ويسارع هو االخر لالستشهاد.
يف  والكبار  للصغار  قدوة  يكونوا  ان  شبابنا  فعىل 
نفس الوقت، فعندما ينظر الصغري اىل الشاب الذي 
أكرب منه سنًا يقتدي به فإذا كان حسن اخللق سيصبح 

مثله فإن كان يسء اخللق - ال سمح اهلل - سيصبح 
الشباب  ألن  املجتمع  ضياع  سيسبب  وهــذا  مثله 
وصالحه.  املجتمع  لِقوام  االساسية  الركيزة  هم 
ال  احلسنة  باألخالق  قدوًة  يكونوا  أن  الشباب  فعىل 
سنكون  صاحلًا  شبابنا  أصبح  فإذا  السيئة،  االخالق 
يوم  شباب  مثل  نكون  ان  وجيب  الشعوب  أفضل 
عاشوراء ال هتمنا ملذات الدنيا، فعندما يظهر موالنا 
نكون  السالم(  آله  وعىل  )عليه  احلسن  بن  احلجة 
مستعدين لبذل مهجنا من أجل موالنا أذا ما أرادها. 
فأسأل اهلل أن جيعلنا من الذين ينرصون موالنا عندما 

حتني الساعة. 
الشباب هم عامد كل أمة وقلبها النابض وطاقتها 
احلية، هبم تبنى األوطان وتستمر احلياة، وبصالحهم 
املجتمع ويولد كل مرشوع فكري وهنضوي  يصلح 
جديد، والشباب من العمر كالربيع من الزمان، وهلذا 
اإلكثار  يف  الشباب  فرصة  اغتنام  عىل  اإلسالم  حث 
الدنيا  لصالح  اهلــادف  واجلــاد  الصالح  العمل  من 
والفوز باآلخرة ودور الشباب املسلم الذي يسري وفق 
تعاليم اإلسالم وعىل النهج املحمدي، دور عظيم يف 
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عىل  واملحافظة  املجتمع  وتوجيه  النفوس  إصالح 
آمنوا  وتقدمه وبخاصة ممن  وازدهاره  وأمنه  سالمته 
احلسينية  النهضة  من  املنبثق  اإلصالحي  باملرشوع 
وتأثروا به، وال ينكر هذا الدور إال أعداء اإلسالم أو 
َمْن كان يف قلبه مرض، الذين يدركون مكانة الشباب 
املسلم احلقيقي وسعيه يف اإلخالص لدينه ومعتقده 
وحماربته لكل توجه حياول االنحراف بمسرية الدين 

القويم ورسالة السامء.
سلوك  عىل  وكبري  واضح  أثر  احلسينية  وللنهضة 
الذين  وبخاصة  املسلم  الشباب  أغلب  وتــرصف 
سيد  خطه  وعميل  فكري  كمنهج  إليها  ينظرون 
الشهداء الذين قال عنه رسول اهلل وعن أخيه 
فمن  اجلنة(،  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  )احلسن 
دروس النهضة احلسينية أخذت مجيع رشائح املجتمع 
وسيلتها للسري يف طريق بناء األمة واملجتمع الصالح 

واالبتعاد عن طريق االنحراف والفساد.
يف  كانوا  الذين  املؤمن  الشباب  لنا  رضب  لقد 
الصرب  يف  األمثلة  أروع   احلسني االمــام  معسكر 
املسؤولية  حتمل  يف  اهلل  عــىل  والتوكل  والعزيمة 
لقوله  مصداقًا  وكانوا  وعظمها،  حجمهام  بلغ  مهام 
َوزِْدنَاُهْم  بَِرّبِِهْم  آَمُنوا  فِتَْيٌة  ُهْم  ﴿.....إِنَّ تعاىل 
َربَُّنا  َفَقالُوا  قَاُموا  إِذْ  قُلُوبِِهْم  َعَ  َوَرَبْطَنا  ُهدًى١٣ 
إِلَهاً  ُدونِهِ  ِمْن  نَْدُعَو  لَْن  رِْض 

َ
َوال َماَواِت  السَّ َربُّ 

وقوفه  يكن  مل  األكرب  فعيلٌّ  َشَططاً﴾  إِذاً  قُلَْنا  لََقْد 
 بأبيه ارتباطه  بسبب  احلسينية  النهضة  جانب  إىل 
فقط ولكن السبب الرئيس هو إيامنه بصدق القضية 
وشعوره   احلسني االمــام  أجلها  من  خرج  التي 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو 
ويمزق  األمة  جسد  ينخر  واالنحراف  الفساد  يرى 

أوصاهلا، وهكذا كان القاسم بن احلسن وبقية شباب 
بني هاشم، ومل يقف األمر عند هذا احلد بل، وصل 
ينتمون  كوهنم  الزنجي،  والغالم  الرتكي  الشاب  إىل 

إىل هذه األمة ويؤدون واجبهم عىل أتم وجه.
والتكنولوجيا  التطور  حياة  نعيش  ونحن  اليوم 
وحيث  املسلمني  بيوت  أغلب  إىل  دخلت  التي 
بعض  تقودها  التي  املنظم  األخالقي  الفساد  محالت 
ندرك  أن  علينا  بفلكها  يدور  ومن  املعروفة  الدوائر 
وهو  اإلصــالح  أجل  من  وثورته   احلسني هنضة 
وال  ظاملًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  )إين  القائل 
أمة جدي  مفسدًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
رسول اهلل(، ملعرفتنا بأن اإلصالح وحماربة الفساد 
أو مكان  بزمان  يتعلق  العديد من األوجه وال  يأخذ 

معني.
إن احلســني مــن الشــخصيات القليلــة املتميــزة 
يف التاريــخ البــرشي، ال يوجــد أحــد مــن أعــالم 
والتاريــخ  الفلســفة  يف  العامليــة  العلميــة  النخبــة 
واألدب واإلعــالم إال وجتــد منــه كلــامت االعجــاب 
عــىل  االطــالع  وعنــد   ،احلســني بشــخصية 
نصــوص أقــوال تلــك النخــب يف احلســني تتيقــن 
ــانية  ــم اإلنس ــر بالقي ــاين زاخ ــراث إنس ــني ت أن احلس
ــام  ــت مله ــة انتدب ــة رباني ــني صياغ ــة، وإن احلس الراقي
وغايــات ســامية. ننتخــب مــن عــرشات األقــوال 
للنخبــة العامليــة قــول الكاتــب اإلنكليــزي/ تومــاس 
ومواكــب  احلســني  جمالــس  شــهد  أن  بعــد  اليــل 
العزاء..)فشــعرت يف تلــك اللحظــة وخــالل مواكب 
العــزاء ومازلــت أشــعر بأننــي توجهــت يف تلــك 
ــة  ــئ باحليوي ــن وممتل ــو حس ــا ه ــع م ــة إىل مجي اللحظ
يف اإلســالم، وأيقنــت بــأن الــورع الكامــن يف أولئــك 



485

حمور األوراق حبثية

ــزا  ــة منهــم، بوســعهام أن هي ــة املتدفق ــاس واحلامس الن
العــامل هــزًا فيــام لــو وجهــا توجيهــًا صاحلــًا وانتهجــا 
ــة  ــاس واقعي ــؤالء الن ــرو فله ــة وال غ ــبل القويم الس

ــن.  ــؤون الدي ــة يف ش فطري
يعترب   احلسني شخصية  يف  رمزية  هناك  ان 
اهلل  خصَّ  وقد  اهلل،  توفيق  سامت  من  سمة  إدراكها 
املؤمنني بجزء من تلك الرمزية، فقد روي عن جعفر 
 اىل احلسني بن عيل قال: نظر النبي بن حممد
وهو مقبٌل فأجلسه يف حجره وقال: إن لقتل احلسني 
حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبدًا، ثم قال: بأيب 
قتيل كل عربة، قيل: وما قتيل كل عربة يا بن رسول 

اهللّ؟ قال: ال يذكره مؤمن إال بكى)1(.
فاملؤمنون الصادقون، والذين كانوا مع الصادقني 
لكن  يعيشوهنا،  ألهنم  الرمزية  تلك  متامًا  يدركون 
َمْن جهلوا  الكثري خصوصًا  قد خيفى عىل  أمر  هناك 
وُجّهل عليهم وال زالوا يعيشون التجهيل ال يعلمون 
أْن لوال احلسني لكان انتقال اخلالفة اىل يزيد أمرًا 
اإلصطفاء  والرسالة  الرمحة  النبوة  ووراثــة  طبيعيًا، 
ولكان  طبيعية،  مسألة  عضوض  ملك  اىل  وحتوهلا 
ليكون خليفة  السقيفة ملن هب ودب  الباب يف  فتح 
لرسول اهلل أمرًا طبيعيًا، ثم نستمر اىل أْن ال نجد َمْن 
من  شيئًا  أنَّ  ولو  وفتنتها..  بدعها  داعش  عىل  ينكر 
ذلك موجود اآلن يف االمة فعاًل، ألنه - كام قلنا - ان 
هناك من ال يعرف للحسني ألنه يعيش التجهيل 

يف دينه فال ينكر منكرًا.
فلوال احلسني لكان ال دين صحيح إال داعش 
والتكفرييني، وال ثلة مؤمنة إال الوهابيني والتيميني.

ــامن من  ــان هــنــالــك ضـ ــني ملــا كـ ــس ــوال احل ــ ول
يتجدد  رسايل  لواقع  أسس   فاحلسني االنحراف، 

فيه العهد للحسني كل عام يف ذكرى هنضته يف شعار 
معاداة الظاملني وبغض الظلم ونرش الفضائل والقيم 
زيارة  يف  واضح  ذلك  ووصف  الراقية..  االنسانية 

األربعني متجددة يف كل عام.
الطيب،  من  اخلبيث  متايز  ملا   احلسني ولــوال 
ــرز وبـــرزت  ــف ــار ال فــبــاحلــســني ومـــع احلــســني صـ
االصطفافات مع الظاملني أو ضدهم، وقد رأينا ذلك 

واضحًا إبان حكم البعث املقبور.
آلل  احلب  ساحات  برزت  ما   احلسني ولوال 
حممد صلوات اهلل عليهم باعتبارهم سفن النجاة وما 

نشطت تظاهرات البغض للظاملني.
الطغاة.  لنوم  منغص  وجد  ملا   احلسني ولوال 
الذي  الكون  يف  الوحيد  القرب  هو   احلسني فقرب 
التاريخ  مر  عىل  مضاجعهم  ويقض  الظاملني  يرعب 

البرشي.
ليجتمعوا  املؤمنون  تناخى  ملا   احلسني ولوال 
عىل حب اهلل يف مواكب وهيئات وتنظيامت ينشدون 
الظامل  ويلعنون  املظلوم  ويندبون  الثورة  قصائد 
الفقراء  اهلل  عيال  وجيمعون  لإلصالح  ويتجهون 
املنصور..  واملوعود  االهلي  الوعد  انتظار  يف  حوهلم 

فلوال احلسني مل يبق سوى اإلحباط والتيه.
واآلخرة  باخلالص  الدنيا  يف  االمل   احلسني

بالشفاعة واجلنة.
والتصحيح  ــدق  ــص ال بــوصــلــة   واحلسني

والصالح واإلصالح.
واحلسني عليه يف تربته الشفاء وحتت قبته يستجاب 

الدعاء.
اىل خلقه رمحة ونعمة وأمل  واحلسني هبة اهلل 

بحياة


