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األسس القرآنية لنهضة عاشوراء

الملخ�ض

 ال يمكننا أن نحصل علی معرفة دقيقة و عميقة لنهضة عاشوراء و األهداف السامية لثورة اإلمام احلسني
من دون دراسة األسس القرآنية هلا.

تتناول املقالة - طبقًا لكلامت اإلمام احلسني و تفسريها - اثنا عرش من األسس القرآنية لنهضة عاشوراء، 
النهي عن  و هي ما يأيت: إعالء كلمة اهلل، نرصة الدين، اجلهاد حلفظ االسالم، اإلصالح، األمر باملعروف و 
املنكر، محاية السنة النبوية، اهلجرة، التحرر و التحرير، اختيار إحدی احلسننَي، مواجهة الظلم، عدم اخلضوع 

للذل، إمتام احلجة علی الناس.
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Abstract

We cannot get a thorough knowledge and deep account of the renaissance of Ashura and the 
supreme goals of the revolution of Imam Al-Hussein (peace be upon him) without studying its 
Quran foundations.

This research addresses, according to the speeches and expanations of Imam Al-Hussein 
(peace be upon him) twelve Quran foundations of the renaissance of Ashura. They are as follows: 
to uphold the word of Allah, to support Islam, to save Islam by jihad, to reform, to call for the 
promotion of virtue and to prevent corruption, to protect the prophetic sunnah, to immigrate for 
the sake of  Islam, to work for emancipation and liberation, to choose the right things, to face 
injustice, not to be subjected to humiliation and to perform convincing argument with people. 
Key words: the renaissance of Ashura, Quran foundations, Karbala, Imam Al-Hussein, peace 
be upon him.
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المقدمة

لقد كانت لنهضة عاشوراء أسٌس قرآنية ينبغي لنا 
تناول  لقد  النهضة.  لنا أهداف هذه  لتتضح  معرفتها 
البحث اثنی عرش أساسًا من األسس القرآنية لنهضة 
عاشوراء يمكن من خالل البحث فيها معرفة أهداف 

النهضة احلسينية بشكل أعمق وأدق.

 و سنذكر فيام يأيت بعض هذه األسس:

الأ�ش�ض القراآنية لنه�شة عا�شوراء

ــال اإلمـــام  ــع ــة كــلــامت و أف ــ ــن خـــالل دراس م
احلسني منذ خروجه من املدينة إلی حني وصوله 
إلی كربالء و حتليل ارشاداته و تعليامته يتضح لنا اّن 
كانت  إنام  عاشوراء  يف   احلسني ــام  االم هنضة 
إّن  و  القرآنية،  التعاليم  و  األوامر  أساس  تقوم علی 
معرفة هذه االسس تؤدي إلی أن تصري هذه النهضة 
ألهنا  ذلك  و  القرآن،  أتباع  جلميع  اسوة  و  أنموذجًا 
طول  علی  املسلمني  جلميع  القرآين  التكليف  حتدد 
التاريخ. فمتی ما حصلت ظروف مثل تلك الظروف 
أن  املسلمني  فعلی   احلسني اإلمام  هبا  مّر  التي 
هنج  علی   - القرآنية  األسس  هلذه  طبقًا   - يسريوا 

.اإلمام احلسني

األسس  إستنباط  خالل  فمن  أخــری:  وبعبارة 
اإلمــام  حــركــة  ــإّن  فـ عــاشــوراء  لنهضة  الــقــرآنــيــة 
احلسني ستتبدل إلی حركة قرآنية و تصري قدوة 

جلميع املسلمني.

مفهوم )الأ�ش�ض القراآنية(

تواضع  ما  هو  القرآنية  األسس  من  املقصود  إّن 
الذي  و  القرآن،  تعاليم  من  قبوله  علی  املسلمون 
 .احلسني اإلمام  لنهضة  األساس  احلجر  يشكل 
القرآنية  املستندات  عن  عبارة  فهو  آخــر:  وبتعبري 

لنهضة عاشوراء. 

االجتامعية  اإلهلية  األوامر  تشمل  األسس  وهذه 
املسلمني،  جلميع  الــقــرآن  يف  املــبــارشة  والسياسية 
يمكن  التي  و  املبارشة  القرآنية غري  التعاليم  وكذلك 
وسريته   احلسني االمــام  كلامت  من  استنباطها 
باإلستفادة من قاعدة اجلري والتطبيق وبطون القرآن 

الكريم.

لنهضة  القرآنية  األســس  إستنباط  فــإن  وعليه 
واملناهج  القواعد  من  باإلستفادة  يكون  عاشوراء 
قاعدة اجلري وحجية ظواهر  مثل  للقرآن  التفسريية 
اإلشاري  والتفسري  الروائي  التفسري  منهج  و  القرآن 

)الباطني(.

لنهضة  القرآنية  األسس  إستنباط  مصادر  وأما 
عاشوراء فهي مايأيت:

كلامت اإلمام احلسني.أ. 
رسائل اإلمام احلسني.ب. 
سرية اإلمام احلسني.ج. 

النهضة، ومستندة  و هذه املصادر هي من داخل 
إىل قائد النهضة.
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اأهّم اأ�ش�ض النه�شة:

الول: اإعالء كلمة اهلل

التقى   احلسني ــام  اإلم أّن  املــؤرخــون  ذكــر 
الفرزدق يف الطريق إلی كربالء يف منطقة »الصفاح« 
و بنّي له أّن هدفه النهائي هو إعالء كلمة اهلل تعالی، 
بنرصة  قام  من  أولی  أنا  »و   :اإلمام قال  حيث 
لتكون  إعزاز رشعه، واجلهاد يف سبيله،  و  اهلل،  دين 

كلمة اهلل هي العليا«)1(. 

وهذا األمر الذي ذكره اإلمام احلسني والذي 
قوله  علی  يبتني  عاشوراء  لنهضة  أساس  اعظم  ُعدَّ 

تعالی: ﴿َوَكَِمُة الّلِ ِهَ الُْعلَْيا﴾)2(.

يكون:  أن  يمكن  اآلية  يف  الكلمة  من  واملقصود 
اإلرادة  نّة،  السُّ القول،  اهلدف،  املدرسة،  الربنامج، 
اإلهلية)3(، و هو أسمی و أعظم وأفضل من مدرسة 

الكفر ومنهجه.

الثاني: ن�شرة الدين و عزة ال�شريعة الإلهية 

ذكرنا - آنفًا - ان اإلمام احلسني عندما التقی 
قام  من  أولی  أنا  »و  له:  قال  »الصفاح«  الفرزدق يف 
سبيله  يف  اجلهاد  و  رشعه،  إعزاز  و  اهلل،  دين  بنرصة 

لتكون كلمة اهلل هي العليا«)4(.

تبنّي   احلسني اإلمام  قاهلا  التي  الكلمة  وهذه 
واحدًا من األسس األصيلة لنهضة عاشوراء -والتي 
الروح  بل علی  القرآن،  آيات عديدة من  إلی  تستند 
﴿َحتَّ  االسالم،  ُنرصه  هي  و  أال   - للقرآن  العامة 

َفَعلَيُْكُم  ادّلِيِن  ِف  وُكْم  اْستَنَصُ ِإَوِن  ُيَهاِجُرواْ 
من  طلب  الكريم  القرآن  ان  وحتی   ،)5(﴾ ــْصُ انلَّ
الدين:  الفتنة وحاكمية  القتال واحلرب لدفع  الناس 
ادّلِيُن  َوَيُكوَن  فِتَْنٌة  تَُكوَن  َل  َحتَّ  ﴿َوقَاتِلُوُهْم 

.)6(﴾ِ لِلّ
اهلل،  ديــن   احلسني اإلمـــام  نــرص  لقد  نعم، 
دم  فانترص  هنضته  نــرص  تعالی  اهلل  ــإّن  ف وكــذلــك 
هدف  وحتقق  الظاملني  سيوف  علی   احلسني
اإلمام وهو عّزة االسالم، حيث ما زالت هنضة 
أنموذجًا  زالت  ما  و  قرنًا   )14( بعد  حّية  عاشوراء 
سقطوا  فقد  ــداؤه  اعـ ــا  أم و  الــنــاس،  عند  حُيــتــذی 

واضمحّلوا.

الثالث: الجهاد لحفظ الإ�شالم

روي عن اإلمام احلسني أنه قال عندما التقی 
طاعة  لزموا  القوم  هؤالء  إّن  فرزدق  »يا  الفرزدق: 
الفساد  أظهروا  و  الرمحان،  تركوا طاعة  و  الشيطان، 
اخلمور،  ورشبــوا  احلـــدود،  وأبطلوا  األرض،  يف 
واستأثروا يف أموال الفقراء و املساكني«)7( »و أنا أولی 
من قام بنرصة دين اهلل، و إعزاز رشعه، و اجلهاد يف 

سبيله، لتكون كلمة اهلل هي العليا«)8(.

كام روي أن اإلمام احلسني قال: عندما دعاه 
اإلسالم  »وعلی  يزيد:  بيعة  إلی  املدينة  يف  مــروان 

السالم إذ قد بليت األمة براع مثل يزيد«)9(.

الفساد  ــی  إل  لإلمام الــكــالم  ــذا  ه ويشري 
يف  الــواســع  واإلقــتــصــادي  والسيايس  اإلجتامعي 
املجتمع. ويف تلك الظروف كان اإلسالم فيها يواجه 
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األخطار، وبالتايل صار اجلهاد فيها واجبًا. وذلك ألن 
حفظ اإلسالم هو أهّم الواجبات اإلهلية. ويشري هذا 
األسس  من  واحٍد  إلی   احلسني لإلمام  الكالم 
اهلل«،  لنهضة عاشوراء وهو »اجلهاد يف سبيل  املهمة 
ت  َوَعدَّ عديدة  مواضع  يف  اآليات  طرحته  مما  وهو 

اجلنة هي ثواب املجاهدين.

إن األهداف األساسية للجهاد اإلسالمي هي: 

الدفاع ضد هجوم األعداء حلفظ الدين، وأرواح . 1
وأموال وأعراض املسلمني.

والرشك . 2 الكفر  قيود  من  املستضعفني  خالص 
والظلم، ونرش اإلسالم.

اهلدف  أجــل  من  جاهد   احلسني ــام  اإلم و 
األول و استشهد يف هذا الطريق. فهو قد عمل 
َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  ِيَن  ﴿َوالَّ الكريمة:  اآليات  بحسب 
ولَئَِك 

ُ
واْ أ نََصُ ِيَن آَوواْ وَّ وََجاَهُدواْ ِف َسبِيِل الل َوالَّ

َجاهِِد  انلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا  ا﴾)10(،  َحقًّ الُْمْؤِمُنوَن  ُهُم 

َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َوَمأ َعلَيِْهْم  َواْغلُْظ  َوالُْمَنافِقِنَي  اَر  الُْكفَّ

َوبِئَْس الَْمِصرُي﴾)11(.

الرابع: الإ�شالح

روي اّن اإلمام احلسني كتب وصية وأودعها 
بنّي  وقــد  املدينة.  يف  احلنفية  بن  حممد  أخيه  عند 

اإلمام أهداف ثورته كام يأيت:

»إين مل أخرج أرشًا والبطرًا و المفسدًا و الظاملًا، 
و إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جّدي، ُأريد أن 
آمر باملعروف و أهنی عن املنكر، و أسري بسرية جدي 

و أيب عيل بن أيب  طالب«)12(.

اإلصالح   احلسني اإلمام  ثورة  أهداف  من 
واإلجتامعية  الفردية  األصعدة:  مجيع  علی  األمة  يف 

والسياسية واالقتصادية.

لقد كان االصالح من أهداف االنبياء التي ذكرها 
 :شعيب لسان  عىل  القرآن  يف  ورد  فقد  القرآن. 
إْسَتَطْعُت﴾)13(. ويريد  َما  اِلْصَلَح  إِلَّ  رِيُد 

ُ
أ ﴿إِْن 

املعنوي  الدافع  يبنّي  أن  الكالم  هذا  يف   شعيب
تعالی  اهلل  واّن  واإلصالحي،  والرتبوي  واإلنساين 
ــرون.   اآلخ يعلمها  ال  التي  احلقائق  بعض  له  بــنّي 
من  السالمة  بمعنی  اللغة  ــل  أص يف  ــالح  واالصـ
والعقيدة  اجلسم  تشمل اإلصالح يف  و هي  الفساد. 
والعمل)14(. و عليه يمكن القول ان اإلصالح يف هذه 
اآليه يشمل مجيع اإلصالحات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والفكرية واألخالقية والثقافية، وكذلك 

األعامل الفردية.

هو  الدينيني  والقادة  األنبياء  اهــداف  من  إن  إذ 
اإلصالح. واإلصالح الشامل يف العقيدة و األخالق 
والسلوك اإلنساين والعالقات اإلجتامعية والسياسية 

واألقتصادية من أهدافهم. 

الخام�ض: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

لقد وّضح اإلمام احلسني يف وصيته املشهورة 
التي أودعها عند أخيه حممد بن احلنفية يف املدينة أّن 
عن  النهي  و  باملعروف  األمــر  هنضته  أهــداف  أحد 
وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخــرج  مل  »إين  قــال:  إذ  املنكر، 
مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
أمة جدي، اريد أن آمر باملعروف و أهنی عن املنكر، 

وأسري بسرية جّدي وأيب عيل بن أيب طالب«)15(.
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األعامل  وجود  حيفظ  الذي  هو  باملعروف  فاألمر 
وسيلة  املنكر  عن  والنهي  املجتمع،  يف  الصاحلة 
املجتمع.  يف  القبيحة  االعــامل  من  املستمر  للتطهري 
من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إّن  وحيث 
فروع الدين فقد أّكد القرآن عليهام مرارًا وعّدمها من 
ٌة يَْدُعوَن إَِل اْلَرْيِ  مَّ

ُ
الواجبات: ﴿َوْلَُكن ّمِنُكْم أ

ْولَئَِك 
ُ
َوأ الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َوَيأ

ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾)61(.
نعم، لقد كان اإلمام احلسني يف هنضته بصدد 
والنهي  باملعروف  األمر  جمال  يف  القرآين  األمر  تنفيذ 

عن املنكر. 

للقيام  الفقه اإلسالمي  وهناك مراحل ذكرت يف 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي مايأيت:

اإلنكار القلبي: وهو أن ينكر املؤمن بقلبه العمل . 1
غري املناسب إذا صدر من أحد األفراد، وبالتايل 
وجهه،  مالمح  علی  سيظهر  االنكار  ذلك  فإن 

وهو أضعف االيامن.
غري . 2 عماًل  املؤمن  شاهد  فإذا  باللسان:  اإلنكار 

مقبول من أحد األفراد فعليه أن يردعه بالكالم. 
وأن  استداليل،  و  بكالم لني  معه  يبدأ  أن  وعليه 
ينصحه رّسًا فإن مل يؤثر فيه صدع بذلك وجهر 

به. 
من . 3 عمليًا  يمنعه  أن  وهي  العملية:  اإلجراءات 

املنكر بواسطة منعه من فعل ذلك املنكر.
)احلرب(: . 4 القتل  أو  الرضب  علی  اإلقدام 

والنهي  باملعروف  األمر  يف  مرحلة  آخر  وهذه 
السابقة  املراحل  تؤثر  مل  إذا  بحيث  املنكر،  عن 
فيجب تنفيذ هذه املرحلة. ولكن علينا أن نعلم 

  اإلمام املرحلة هي من صالحيات  أّن هذه 
وولّی أمر املسلمني، فعلی من يريد أن يقوم هبذه 

املرحلة ان يستأذن احلاكم الرشعي)17(.

هذا  علی   احلسني اإلمام  هنضة  كانت  ولقد 
برناجمًا   احلسني اإلمــام  عرض  فلقد  األســاس، 
النهي  إطار  يف  الطاغوت  ملواجهة  عمليًا  و  سياسيًا 
إلی  انتقل  ثم  الوالة  بنصيحة  أوالً  فقام  املنكر،  عن 
املواجهة املسّلحة، وكل ذلك إنام كان يف إطار النهي 

عن املنكر.

ال�شاد�ض: حماية ال�شّنة النبوية
لقد دعا اإلمام احلسني الناس يف وصيته وكلامته 
أهداف  من  ذلك  وَعدَّ  النبوية،  السنّة  نحو  األخری 
وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  »إنی  املباركة:  هنضته 
مفسدًا و ال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
املنكر،  امة جدي، اريد أن آمر باملعروف وأهنی عن 
أيب  طالب«)18(.  بن  عيل  وأيب  جدي  بسرية  وأسري 
نبيه،  وسنة  اهلل  كتاب  إلی  أدعوكم  »أنا  أيضًا:  وقال 

فإن السنّة قد ُاميتت، وإّن البدعة قد ُاحييت«)19(.

الكريم-  القرآن  جانب  إلی   - النبوية  السنة  إن 
وعمومات  كليات  اّن  وكام  للناس،  ومرشدة  هادية 
من  ُتؤخذ  جزئياته  فإن  القرآن  من  ُتؤخذ  الدين 
تفسري  هي   النبي أعامل  و  أقــوال  أّن  إذ  السنّة، 
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل  نَزنْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبنَّيِ

َ
للقرآن ﴿ َوأ

ُروَن﴾)20(. َيَتَفكَّ إَِلِْهْم َولََعلَُّهْم 
و علی مجيع املسلمني اتباع سنّة النبي و دعوة 
اآلخرين لذلك وأن يدافعوا عن السنة؛ ألنه دفاع عن 
الدين، و عدم العمل به ترك لقسم من الدين، وأساسًا 
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.فإنه ال جيوز للمسلمني خمالفة أوامر النبي

ِطيُعوا 
َ
﴿أ  ،)21(﴾ َورَُسوَلُ اللَّ  ِطيُعواْ 

َ
﴿أ تعالی:  قال 

َوَل  لُِمْؤِمٍن  َكَن  ﴿َوَما  الرَُّسوَل﴾)22(،  ِطيُعوا 
َ
َوأ  َ اللَّ

لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوُلُ   ُ اللَّ قََض  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة 

َ َورَُسوَلُ َفَقْد َضلَّ  ْمرِهِْم َوَمن َيْعِص اللَّ
َ
اْلرَِيَةُ ِمْن أ

بِيًنا﴾)23(. َضَلًل مُّ
بصدد  هنضته  يف   احلسني اإلمــام  كان  نعم، 
والدفاع عنها وتفعيلها يف حياة   النبي إحياء سنّة 
قد  كانت   النبي ــر  أوام ألن  ذلــك  و  املسلمني، 

ُتركت و ُأحييت البدع.

 ال�شابع: الهجرة

عندما صمم و آيل املدينة - طبقًا ألمر يزيد- علی 
قتل اإلمام احلسني، خرج اإلمام من املدينة 
لياًل، و مّلا خّططوا لقتل اإلمام يف مكة فإنه خرج 
منها نحو العراق)24(، و قال يف جواب رجل سأله عن 
بني أمية أخذوا مايل،  »اّن  املدينة:  سبب خروجه من 
دمي  طلبوا  و  فصربت،  عريض  شتموا  و  فصربت، 

فهربت«)25(.

نفس  تعرضت  إذا  أنه  الكالم  هذا  من  ويستفاد 
املؤمن للخطر فال جيوز له الصرب علی ذلك، واقل ما 
يفعله هو اهلجرة. ولقد كانت هذه اخلطوة من اإلمام 
احلسني علی أساس اآليات الكريمة، إذ نّصت 
إذا واجه االنسان مشاكل يف  أنه  بعض اآليات علی 
وطنه و مل يتمكن من أداء وظائفه الدينية، أو كام واجه 
النبي خطر املوت يف مكة فيجب عليه ان هياجر. 
رُْض 

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
يقول القرآن يف هذا املجال: ﴿قَالَْواْ أ

َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َمأ ْولَئَِك 

ُ
فَأ فِيَها  َفُتَهاِجُرواْ  َواِسَعًة  الّلِ 

ِيَن َهاَجُروا  وََساءْت َمِصرًيا﴾)26( و قال أيضًا: ﴿َوالَّ
ُ رِزْقًا  زَُقنَُّهُم اللَّ ْو َماتُوا لرََيْ

َ
ُثمَّ قُتِلُوا أ  ِ ِف َسبِيِل اللَّ

ازِقنَِي﴾)27(، و قال: ﴿َوَمن  َ لَُهَو َخرْيُ الرَّ َحَسًنا ِإَونَّ اللَّ
يُْدرِْكُه  ُثمَّ  َورَُسوِلِ  الّلِ  إَِل  ُمَهاِجًرا  بَيْتِهِ  ِمن  َيُْرْج 
َغُفوًرا  اللُّ  َوَكَن  الّلِ  َع  ْجُرهُ 

َ
أ َوَقَع  َفَقْد  الَْموُْت 

ِيَن آَمُنواْ وََهاَجُرواْ وََجاَهُدواْ  رَِّحيًما﴾)82(. وقال: ﴿الَّ
َدرََجًة ِعنَد  ْعَظُم 

َ
أ نُفِسِهْم 

َ
َوأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ الّلِ  َسبِيِل  ِف 

ْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾)29(.
ُ
الّلِ َوأ

الثامن: مواجهة الظلم

كبار  إلــی  رسالته  يف   احلسني اإلمــام  ذكــر 
وجيش  ألصحابه  خطبته  يف  وكذلك  الكوفة  أهل 
علی  طّبقه  ثم  به  واستدل   النبي عن  حديثًا  احلر 
بني  امية: »من رأی سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم اهلل 
يعمل يف عباد  اهلل  لعهد اهلل خمالفًا لسنة رسول  ناكثًا 
اهلل باالثم والعدوان، ثم مل يغرّي بقول والفعل، كان 

حقيقًا علی اهلل أن يدخله مدخله«)30(.

ــام  اإلم جعله  الـــذی  النبوي  الــكــالم  ــذا  ه إّن 
القرآن  من  مأخوذ  لنهضته  أســاســًا   احلسني
الكريم، إذ ذّم الظلم يف آيات كثرية، و بنّي أّن سبب 
عذاب بعض األقوام هو ظلمهم)31(، كام أّن اإلعتامد 
و الركون إلی الظاملني يؤدي إلی العذاب و العقاب: 
ُكُم انلَّاُر َوَما  ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ ﴿َوَل تَْرَكُنواْ إَِل الَّ
وَن﴾،  تُنَصُ َل  ُثمَّ  ْوِلَاَء 

َ
أ ِمْن  الّلِ  ُدوِن  ّمِن  لَُكم 

تعالی:  فقال  جياهد  أن  للمظلوم  تعالی  اهلل  أِذن  ثم 
َعىَل  اهللََّ  َوإِنَّ  ُظِلُموا  ُْم  بَِأهنَّ ُيَقاَتُلوَن  ِذيَن  لِلَّ ﴿ُأِذَن 

َلَقِديٌر﴾)32(. ِهْم  َنرْصِ
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 نعم، لقد تعّرض دين اهلل، و اإلمام احلسني
واألمة اإلسالمية لظلم يزيد وبني أمية. وقد وّضح 
اإلمام احلسني ذلك بقوله: »ويزيد رجل فاسق، 
بالكالب  ويلعب  اخلمر،  يــرشب  الفسق،  معلن 
»قاتل  ــول«)33(،  ــرس ال آل  بقية  ويبغض  والفهود، 
»يا  مثله«)35(،  يبايع  ال  »ومثيل  املحرتمة«)34(،  النفس 
فرزدق اّن هؤالء القوم لزموا طاعة الشيطان، وتركوا 
طاعة الرمحن، وأظهروا الفساد يف األرض، وأبطلوا 
احلدود، ورشبوا اخلمور، و استأثروا يف أموال الفقراء 
حالله،  وحرموا  اهلل  حرام  »وأحّلوا  واملساكني«)36(، 
واستأثروا بالفيء«)37(، ويف مثل هذه الظروف تكون 
القرآنية علی كل مسلم أن ينهض وحيارب  الوظيفة 

الظلم، وقد فعل احلسني ذلك. 

التا�شع: التحرر و التحرير

تاريخ  يف  حمبوبية  الكلامت  أكثر  من  احلرية  إن 
ومن  خمتلفة،  معاٍن  هلا  الكلمة  هذه  أّن  إاّل  البرش، 
االختيار،  الفلسفية(،  )احلرية  االستقالل  مجلتها: 
جمال  )يف  القانونية  احلرية  الرتبية،  جمال  يف  احلرية 
والرق  العبودية  مقابل  يف  احلرية  احلقوق(،  فلسفة 
)يف احلقوق املدنية والدولية(، واحلرية بمعنی النزاهة 

األخالقية.

إن بحث احلرية يف هنضة عاشوارء إنام هو بمعنی 
)بمعنی  »التحرر«  تشمل  والتي  األخالقية  النزاهة 
النفس  »كــرامــة  كذلك  و  لــلــذل(،  اخلضوع  عــدم 
واإلعتزاز« )الشهامة(. كام أهنا تشمل التحرر وحترير 

الناس. وفيام يأيت نذكر بعض النامذج:

ألعدائه: أ.  قال  أنه   احلسني اإلمام  عن  روي 
املعاد  ختافون  ال  وكنتم  دين  لكم  يكن  مل  »ان 
إلی  وأرجعوا  هذه،  ديناكم  يف  أحرارًا  فكونوا 
أحسابكم ان كنتم عربًا كام تزعمون«)38(. و هذا 
إلی  يؤديان  املعاد  من  واخلوف  التدّين  ان  يعنی 
حصول التقوی وال يسمحان لالنسان أن يظلم 
آخر  فطريًا  طريقًا  هناك  فإّن  وكذلك  اآلخرين، 
يمنع االنسان من الظلم أيضًا وهو احلرية، فكل 
إنسان خلق حّرًا واجلميع حيبون احلرية والتحرر 

واحرتام حقوق اآلخرين. 
البيعة عن األنصار )اعطاء احلرية لالنصار ب.  رفع 

يف التصميم علی احلرب(:

اّن إجبار اآلخرين ضّد إرادهتم امر غريمقبول يف 
 مدرسة احرار العامل، و هكذا كان اإلمام احلسني
يتعامل مع انصاره. ففي الطريق من مكة إلی الكوفة 
ِحلٍّ  يف  وجعلهم  مرارًا  ومرافقيه  ألنصاره   أذن
معه  يبقی  من  اّن  أخربهم  إنه  بل  معه،  بيعتهم  من 

سوف ُيستشهد)39(.

يكون  أن  معه  يبقی  ممن  يريد   فاإلمام نعم، 
وبحكم  برضاه  ذلك  علی  ومقباًل  لألمور  واعيًا 

الشعور بأداء الواجب.

أرس ج.  من  الناس  ليحرر  بنهضته  اإلمام  قام  لقد 
وظلم بني  ُامية، لئال ُيصابوا باإلنحراف الفكري 

و األخالقي.

نوٌع  الناس هو  التحرر و حترير  املنهج يف  إّن هذا 
من اّتباع القرآن والنبي، و ذلك ألّن حترير الناس 
رسالة  القرآن  عّد  إذ   النبي رسالة  أهــداف  من 
الناس من عقائدهم  النبي رفعًا لألغالل وحترير 
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انلَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ الظلم:  ومن  الباطلة 
الَّْوَراةِ  ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيُِدونَُه  ِي  الَّ  َّ ّمِ

ُ
األ

الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِالَْمْعُروِف  ُمُرُهم 
ْ
يَأ َواِلْنِيِل 

ّيَِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهُم اْلََبآئَِث َوَيَضُع  َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ِيَن  فَالَّ َعلَيِْهْم  َكنَْت  الَِّت  ْغَلَل 

َ
َواأل إِْصَُهْم  َعنُْهْم 

نزَِل 
ُ
أ َِي  الَّ انلُّوَر  َبُعواْ  َواتَّ وهُ  َونََصُ ُروهُ  وََعزَّ بِهِ  آَمُنواْ 

رسالة  َعّد  كام  الُْمْفلُِحوَن﴾)40(.  ُهُم  ْولَئَِك 
ُ
أ َمَعُه 

موسی عندما واجه فرعون هي حترير الناس من 
العبودية وخالصهم منها)41(. 

العا�شر: عدم الخ�شوع للذل

 احلسني اإلمام  لثورة  السياسية  التعاليم  من 
املهمة  الشعارات  من  وهــذا  للذل،  اخلضوع  عدم 
لعاشوراء، إذ كان مثاًل وانموذجًا للشيعة علی طول 
التاريخ. نعم، فإّن أتباع احلسني يرّجحون املوت 
بعّز علی احلياة بذل »موت يف عّز خري من احلياة يف 

ذل«)42(.

يف  واخلسارة  الشهادة،  يف  السعادة  ُيعّدون  كام 
اإلمام  أتباع  شعار  فإن  نعم،  الظاملني)43(.  مع  احلياة 
منا  »هيهات  ــذل  ال يقبلون  ال  اهنــم   احلسني

الذلة«)44(.

إن معيار السعادة يف مدرسة احلسني ليس هو 
املال أو احلياة واملوت بل هو العزة، وهذه هي النظرة 
 فهو للبرشية،   احلسني اإلمام  قّدمها  التي 
فاملوت  املــوت،  إلی  ــرار  االح الناس  نظرة  غرّي  قد 
شخص  كل  نظرة  املهم  ولكن  للجميع  حتمي  أمر 
جديدًا  تعريفًا   اإلمام عرض  قد  و  املوت،  إلی 
للموت و احلياة، إذ وّضح للناس ان املوت يف احلياة 

مع الظاملني، واحلياة يف الشهادة.

نصائحه  أن   احلسني ــام  اإلم رأی  وعندما 
ال  فاجر  فاسق  يزيد  واّن  بني  امية،  والة  يف  تؤّثر  ال 
يمكن ان يبايعه اإلمام، وال فائدة يف ذهابه إلی 
اي مكان آخر ألهنم يتبعونه يف مكة و كربالء ويف كل 
البيعة  يأخذون  أو  يقتلونه  أن  فإما  إليه  مكان يذهب 
منه ليزيد فإنه وقف بوجه االعداء و قرر أن يقاتلهم 
إلی آخر نفس و هو يقول: »ال و اهلل ال أعطيكم ]ب[ 

يدي إعطاء الذليل وال أفّر فرار العبيد«)45(.

إن هذا النهج احلسيني يف العزة وعدم قبول الذل 
ينطلق من القرآن ويتالءم مع أسس القرآن، إذ وّضح 
أّن اهلل ورسوله واملؤمنني هلم العّزة وهم بعيدون عن 
َولَِكنَّ  َولِلُْمْؤِمننَِي  َولِرَُسوِلِ  الْعِزَّةُ   ِ ﴿َولِلَّ الذل: 

الُْمَنافِقِنَي َل َيْعلَُموَن﴾)64(.

الحادي ع�شر: اأختيار اإحدی الح�شنيين

أذا بقي اإلمام احلسني يف مكة أو املدينة فإنه 
سُيقتل، ولكنه إذا خرج نحو العراق فإّن يف إنتظاره 
أحدی احلسنيني، ولذلك قال: »اّن بيني و بني القوم 
موعدًا أكره أن أخلفهم، فإن يدفع اهلل عنّا فقدياًم ما 
أنعم علينا وكفی وأن يكن ما البد منه ففوز وشهادة 

أن  شاءاهلل«)74(.

 وحاصل األمر إن الناس إذا دافعوا عن اإلمام
وأسقطوا حكم يزيد فإن هذا النرص لصالح االسالم 
 وهو نعمة من اهلل تعالی، وإن مل ينرصوا اإلمام
فإنه ُيستشهد و يفتضح أمر يزيد ويبقی االسالم حيًا 
بدم اإلمام. و عليه فإّن خروجه من مكة واملدينة 
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وهذا  حال.  كل  علی  االغتيال  أو  البيعة  من  أفضل 
اإلمام وهو مظلوم يف صحراء  أن شهادة  يعني 
كربالء أمام ذلك اجليش العظيم سيؤدي إلی حصول 
إعالم عظيم لصالح اإلسالم ويؤدي إلی فضح بني  

امية وبقاء اإلسالم حّيًا علی مدی التاريخ.

 وهذا النهج املنطقي والعقالئي لالمام احلسني
مطابق آليات القرآن، و ذلك ألن القرآن الكريم قد 
احلرب  اثناء  يف  واعرتضوا  تكلموا  الذين  اولئك  رّد 
َكَتَب  َما  إِلَّ  يُِصيبََنا  لَّن  ﴿قُل  قائاًل:   النبي مع 
ِ الُْمْؤِمُنوَن قُْل 

فَلَْيَتَوكَّ اللُّ نَلَا ُهَو َمْوَلنَا َوَعَ الّلِ 
﴾)48(. أي أن  َهْل تََربَُّصوَن بَِنا إِلَّ إِْحَدى اْلُْسنََينْيِ
طريقنا هو احلق و عاقبته هي احلسنی يف كال احلالني، 

سواء فزنا بالشهادة واجلنة أم إنترصنا يف هذه الدنيا.

اهلالك  ــاالت  احل مجيع  يف  أعدائنا  مصري  ولكن 
ويصيبهم  الدنيا  يف  ينهزمون  إما  فهم  ــرسان،  واخل
فالعقل  إذن  جهنم.  إلی  وينتهون  ُيقتلون  أو  الذل، 
بأن علينا االستمراريف طريقنا، وقد  واملنطق حيكامن 

.فعل هذا اإلمام احلسني

الثاني ع�شر: وجوب اإ�شتجابة الإمام لإتمام 
الحجة على النا�ض 

لقد بعث أهل الكوفة مرارًا برسائلهم و رسلهم 
مبايعتك،  نريد  و  إمام  لنا  ليس  بأننا   اإلمام إلی 
ليستعلم  عقيل  بن  مسلم   اإلمام إليهم  فأرسل 
أهل  بايع  فعندما  باألخبار،  إليه  يرسل  و  أمرهم 
لزامًا  صار  و  اإلمام  علی  احلجة  متت  مسلاًم  الكوفة 
عليه أن يذهب إلی العراق، و هلذا قال: »هذه كتب 
أهل الكوفه و رسلهم وقد وجب عيل إجابتهم وقام 

هلم العذر عيل عند اهلل سبحانه«)49(.

كلامته  يف   احلسني اإلمام  وّضح  جانب  فمن 
»العامل  قــائــاًل:  احلــق  الــعــادل  اإلمـــام  خصائص 
واحلابس  باحلق  والدائن  بالقسط  واآلخذ  بالكتاب 

نفسه علی ذات اهلل«)50(.

ومن جانب آخر وّضح يف كلامته سبب جميئه إلی 
إمام  لنا  ليس  بأّنه  إليه  كتبوا  الناس  أّن  إذ  كربالء، 

وأّنه قد إستجاب لطلبهم)51(.

يف  والدليل  احلجة  أمر  مرارًا  القرآن  وّضح  وقد 
هو  األنبياء  إرسال  أّن  بنّي  أنه  حتی  الصدد)52(  هذا 
لِلنَّاِس َعَ  يَُكوَن  ِلَلَّ  إلمتام احلجة: ﴿َوُمنِذرِيَن 
احلجة  متت  فإذا  نعم،  الرُُّسِل﴾)53(  َبْعَد  ٌة  ُحجَّ الّلِ 
 فانه جيب العمل طبقًا هلا، وقد استجاب اإلمام

لدعوة أهل الكوفة طبقًا لذلك فبدأ هنضته املباركة.

النتيجة و الخاتمة

اإلمــام  سيام  ال  و   -  البيت أهــل  كــان  لقد 
احلسني - قرينًا و عدالً للقرآن، و مها ال يفرتقان 
عن  احلديث  فان  وعليه  الثقلني.  حديث  يف  كام  أبدًا 
القرآن و اإلمام احلسني هو احلديث عن الكتاب 
اللفظي والكتاب العميل هلل تعالی، فالقرآن هو التجيل 
هو   احلسني واإلمام  تعالی،  اهلل  لكالم  اللفظي 
اإلمام  هنضة  كانت  ولقد  واملجّسم.  العميل  القرآن 
احلسني- أساسًا - هنضة قرآنية ألجل تطبيق تعاليم 
 احلسني واإلمام  اإلسالمي.  املجتمع  يف  القرآن 
الالحقة  لألجيال  ذلك  وضمن  القرآن  تعاليم  أحيا 

لتستفيد من هذا النور اإلهلي.
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