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ي فكر المرجعية الدينية عليه السالم نظرة معارصة لثورة االمام الحسي   دورة الخطابة الرسالية المكثفة / 
 
ف

 

  

 

 

  

  ـه1441 /  ذح /  24:  التاري    خ

    

ة ر ) : عنوان المحاضر ي فكر المرجعية الدينية عليه السالم نظرة معاضة لثورة االمام الحسي 
ر
  (ف

 السيد حسن النوري دامت بركاتهآية هللا  : المحاضر 

 

 

ة ملخص  المحاضر
  

ة تهتضمناهم ما  ي  المحاضر
ر
ة نقاط وهي كالتالي  يقع ف  :عشر

 

عية من ادلتها التفصيلية وانما يتعدى  االول: النقطة  ان دور المرجعية ال يقترص عىل استنباط االحكام الشر

ي الدين الحنيف بمختلف اىل مساحة اكبر من ذلك اال وهو االجابة عن االشكاالت  ي تعبر
والشبهات التر

ي 
 
ي منها ما يثار من اشكاالت حول القضية الحسينية وان كان بعض العلماء ال يمانع ف

مجاالته المعرفية والتر

ي حركة عجلة العلم والمعرفة حيث ينقل عن الشهيد مطهري "انا ال اخشر عىل 
 
اثارت ذلك لمساهمته ف

ي االجابة عنهااالسالم الشبهات واالشكاالت ال 
 
 ."نها تكون حافزا ومحركا للعلماء ف

 

ان الثورة الحسينية ليست لجيل من الناس بل لكل االجيال اذ ان االمام الحسي   انما اراد  الثانية: النقطة 

ي اعتلت االمة 
من وراء هذه النهضة تحريك الجماهب  بعد حالة من الخواء والكسل والهزيمة والضعف التر

ي تواجهها
 .االسالمية انذاك اىل حالة من القوة والشجاعة والنرص امام كل التحديات التر

 

 :هناك عدة اراء حول عوامل واسباب النهضة الحسينية النقطة الثالثة: 

يه االنبياء للسيد المرتض  ومال اليه صاحب كتاب  االول: الرأي  ما ذكره صاحب البحار نقال عن كتاب تب  

ي الحقيقة اىل الرغبة السياسية  من شهيد جاويد 
 
ي قيام النهضة الحسينية يرجع ف

 
 سي   لالمام الحان العامل ف

ي 
 
ي االستيالء عىل الحكم والسيطرة عليه وان كان الهدف المذكور قد ال يتحقق كما حدث ف

 
عليه السالم ف

ي صىل هللا عليه و  أحد معركة  ي االنتصار من النتر
 
له كانت ثابتة ومع ذلك لم يتحقق ذلك آحيث ان الرغبة ف

 االمثلة. الهدف وغب  ذلك من 
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: الرأي  ي
ي ال يعرف رسه والنكتة ذهب اليه جمع من العل الثان   قد انطلق اىل امر غيتر

ماء من ان االمام الحسي  

ي اسماعيل عليه  ي كما تحرك من قبله النتر ي سياق تنفيذ هذا االمر الغيتر
 
فيه سوى هللا تعاىل ولذا تحرك ف

ي اذبحك فقال له افعل ما تؤمر من دون السؤال عن الس أن  ه و السالم عندما قال له اب
ي المنام ان 

 
بب ارى ف

ي واقعة الطف االليمة
 
 .ودوافعه فكذلك ما فعله االمام الحسي   عليه السالم ف

الرأي الثالث: ما ذهب اليه عباس محمود العقاد من ان اساس الرصاع يرجع اىل الخالف القبىلي بي   العائلتي   

مناقب عالية من الهاشمية واالمية وان كان العقاد يعطي االفضلية للعائلة الهاشمية وكونها تتسم باوصاف و 

 .الكريمةالكرم والشجاعة وسائر االخالق 

ي قضيتي    الرابع: الرأي 
 
ما يذهب اليه مشهور العلماء والفقهاء من ان منطلقات القضية الحسينية تتمحور ف

 :اساسيتي   

  القضية االول: االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: االصالح االجتماعي  ي
 القضية الثان 

ي والمعنوي وممن  النقطة الرابعة : 
يه القضية الحسينية من التحريف اللفط  دعوة المرجعية الدينية اىل تب  

زا النوري من ان االمام الحسي   قتل مرتي   االوىل: وهو القتل والتصفية الجسدية والثانية:  ذكر ذلك المب 

، وكذا ما اشار اليه الشهيد مطهري باسهاب عن عملية الوضع واال  ي تتعرض وهو عىل يد المحرفي  
سطرة التر

ي ليس فيها 
لها القضية الحسينية ولذا نجد العلماء يحثون الخطباء عىل اختيار الموضوعات والنصوص التر

ي مقتل 
 
ي كربالء كما ف

 
ي جرت ف

ة العلماء قائمة عىل اختيار ما يرونه صحيحا حول االحداث التر تحريف وان سب 

واختيار ما يراه صحيحا وسالما من التشويه  عبد الرزاق المقرم حيث تصدى فيه اىل تحقيق النصوص

 . والتحريف

 

ي القضية الحسينية عىل ان تكون الكتابة واعية  النقطة الخامسة: 
 
ان المرجعية الدينية تساند من يكتب ف

وهادفة ومن هؤالء ما قام به السيد الشهيد الصدر حيث ارشد المؤلف المرصي الكبب  عبد الفتاح عبد 

 .السالمالمقصود بمصادر حينما اراد ان يكتب كتابا حول السيدة الزهراء عليها 

 

ة اهل البيت عليهم السالم ال بلحاظ كل فرد عىل حدة وانما من  دسة: الساالنقطة  ان العلماء يدرسون سب 

خالل دراسة موضوعية اي بلحاظ المجموع وبنظرة تكاملية وهذا هو المنهج الذي اعتمده السيد الشهيد 

ي دراسة القضايا الدينية بمختلف حقولها 
 
 .ومجاالتهاالصدر ف

 



  

 

 

3 

ي فكر المرجعية الدينية عليه السالم نظرة معارصة لثورة االمام الحسي   دورة الخطابة الرسالية المكثفة / 
 
ف

 

ان االمام الحسي   عليه السالم لم يكن يخاطب االمة بخطاب واحد وانما تتنوع عنده  السابعة: النقطة 

ي واالخر  الخطابات وتختلف باختالف الظروف والقابليات حيث نجد بعض خطاباته تتناول الجانب الغيتر

ورة القيام بوظيفة االمر بالمعروف والنهي عن   .المنكرنراه يعلل خروجه برص 

 

دور اهل البيت عليه السالم ومهمتهم هو الحفاظ عىل مكتسبات الرسالة ولذا يستدل  ان الثامنة: النقطة 

ي 
 
ون ومراقبون لما يجري ف السيد الشهيد عىل ضوء ذلك بعدم امكان تحريف القران باعتبار انهم حارص 

 .منهمالساحة االسالمية وحينئذ ال يعقل صدور مثل ذلك بمحرص  ومسمع 

 

ي واقعنا المعارص من خالل حركة المقاومة والممانعة ان القضية  النقطة التاسعة: 
 
الحسينية تركت ظاللها ف

تجاه قوى الشر والظالم اذ اخذت من تلك القضية الصبر والصمود والتضحية الجل تحقيق االهداف 

ي جاء بها االسالم الحنيف
  .والمبادئ التر

 

ة: النقطة  ي دعت االمام العاشر
ورة دراسة الظروف والدوافع التر الحسي   للنهوض بوجه الظلمة  رص 

ي نشوء الثورات 
 
ا عبر االجيال وساهمت ف ي تركت صدى كبب 

ى والتر والطواغيت والقيام بهذه المهمة الكبر

 .  تجاه سالطي   الجور وعدم السكوت والخضوع للظالم اىل يومنا الحارص 

 

 

 

 

 


