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 غضبه عىل النصارى إذ جعلوه ثالث
َّ
 غضب هللا عىل اليهود إذ جعلوا له ولًدا، واشتد

َّ
��قال سيدنا وإمامنا الحسين (ع) : اشتد

 غضبه عىل قوم اجتمعت كلمتهم عىل قتل ابن بنت
َّ
 غضبه عىل المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد

َّ
ثالثة، واشتد

نبيهم.

▪ عادًة ما تبتلي قراءتنا وفحصنا في القضايا والحوادث بالنقص والبساطة، وذلك ألننا نقرأ الحوادث في مغزاها القريب من
الحس ونغفل ما هو بعيد عن الحس، والقرآن الكريم نبهنا في إطار قراءة الحوادث أن نفهمها من بعدها المرئي وغير المرئي.

�� القرآن الكريم يُشير إىل البُعد المرئي وغير المرئي، فليلة القدر في أول اآلية ( ليلة القدر خير من ألف شهر) فلما قال ليلة
ل المالئكة والروح) فهذا بُعد غير مرئي.

َّ
القدر أشار إىل أنها ليلة من الليالي المرئية والمعروفة، لكن لما قال (تنز

�� معارك النبي (ص) تجد أن القرآن أشاء إىل بُعد مرئي فيها وإىل بُعد غير مرئي،  فعندما يتكلم عن اإلعداد والجهوزية
والكثرة هذا كالم عن بُعد مرئي، لكن عندما يتكلم عن وقوف الشيطان إىل جانب المشركين في حربهم وعن إمداد المؤمنين

بالمالئكة في حربهم فهذا بُعد غير مرئي.

 أن نقرأها من بعدها المرئي وغير المرئي، ال أن نجعل عدسة الفكر
َّ
��كربالء وهي الحادثة العظمى في تاريخ البشرية ال بد

والعقل فقط عىل الفروسية والجهوزية وعدد العسكر والحماسة المادية فهناك أبعاد غير مرئية سببت عظمة كربالء وأنعشت
الطاقة اإليمانية القصوى في أصحاب الحسين (ع)، فلما تتكلم الروايات أن الحسين (ع) أراهم منازلهم في الجنة ومواضعهم

فيها فهل هذا حديث عن مرئي أو غير مرئي؟ فكربالء َمجمع غيبيات واتصال ملكوتي. 

�� عناصر القداسة في نظر العقاد

�� ما هي عناصر القداسة في الثورة الحسينية التي تسببت في خلودها وضربها بجذورها عميًقا في جذور البشرية ؟

 هناك ثالث عناصر لخلود الثورة الحسينية 
َّ
ز البعض عىل األمور القريبة من الفهم، فالعقاد مثالً ذكر أن ��ركَّ

◽ العنصر األول : سمو الهدف والذات، فالحسين (ع) لم يقاتل ألجل أهداف ضيقة تخص مرحلة، ولم تدر كربالء حول
شخص وإنما حول قيم مطلقة وأهداف شمولية بحيث أن البشرية في كل وقت تحس بالحاجة لالستلهام من كربالء. 

☝ وهذا ما أشارت إليه الزيارات الشريفة ( فبذل نفسه فيك لينقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضاللة).

 الحسين (ع) واجه خصومه وحيًدا.
َّ
 مما جىلَّ عظمة كربالء أن

َّ
اد إن ◽ العنصر الثاني : يقول العقَّ

◽ العنصر الثالث : الحسابات العميقة والنظرات البعيدة فقد كان أعداء الحسين (ع) ينظرون نظرة قصيرة لألمور بينما كان
الحسين ينظر نظرات بعيدة ويحسب لمعادالت التاريخ وموازين العالم، فعمقوا جذور الحسين بأفعالهم بدل أن يعزلوه عن

البشرية.



�� إشكال عىل كالم العقاد : لو كانت هذه العناصر هي التي تتحكم في خلود الثورات واألشخاص، لماذا كثير من النهضات
رغم سمو الهدف والمظلومية والحسابات نستها البشرية؟ فحتى نهضات أهل اإليمان لم تذكر كخلود الثورة الحسينية فهذا

ا وتوهًجا. 
�
يعني أن هناك بعد آخر يعطي الثورة علو

�� التالزم بين الخلود والمظلومية

�� الحسين (ع) شرح أزمات ثالث تعرضت إليها أمم الديانات، فاليهودية قالت بالتثنية والتثنية كفٌر، وأما النصارى فقالوا
بالتثليث ( المسيح وأمه وهللا) وهذا شرٌك، أما المجوس فعزلوا هللا عن العبادة وعبدوا الكواكب، هذه األزمات الثالث أزمات

 الذي جرى في كربالء أزمة توحيدية، وهذا يعني أن حرب اإلمامة حرب
َّ
اعتيادية أو أزمات اعتقادية؟  والحسين (ع) يقول : إن

مع التوحيد، فالحسين لم يقل اجتمعت كلمتهم عىل قتل سيد الحرائر أو سيد المظلومين، بل قال ( عىل قتل ابن بنت نبيهم)
فمعاداة اإلمامة معاداة للنبوة، ومعاداة النبوة معاداة للتوحيد.

�� إلهية النهضة الحسينية

 ما جرى في كربالء هو ثورة إلهية ملكوتية بامتياز، فهي تأخذ من أحكام هللا، أليست البشرية تحارب هللا في كل يوم؟
َّ
�� إن

أليس أهل المعاصي في حرب مستمرة عىل التوحيد؟ هل استطاعوا أن يعزلوا هللا عن الوجود؟ فالحسين لما كانت مسيرته

توحيدية خلَُد ألن كل ما فيه كان لله.

�� يقول رسول هللا (ص) : الحسين بن علي (ع) في السماء أعظم منه في األرض. 


