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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل ربِّ السموات واألرضيني وبارئ اخلالئق أمجعني 
وباعث األنبياء واملرسلني دعاة وهداة مبشــرين ومنذرين وأفضل الصالة والسالم عىل 
ارشف األنبياء وخيـر عباد اهلل أمجعني حممد االمني وعىل آله الطيبني الطاهرين وبعد...

املسلم  الشباب  وترصف  سلوك  عىل  وكبريًا  واضحًا  أثرًا  احلسينية  للنهضة  فإّن 
إليها كمنهج فكري وعميل خطه سيد  الشعبي خاصة فهم نظروا  عامة وافراد احلشد 
واحلسني  »احلسن  قوله:   الرسول عن  ورد  وقد   احلسن واخــوه   الشهداء
سيدا شباب أهل اجلنة«، أي اهنام القدوة احلسنة، ومن اجلدير بالذكر ان هنضة االمام 
احلسني تعد رصخة قوية مدوية بوجه كل الطغاة وعىل مر الزمان تبقى هذه الثورة 
الدروس والعرب وتعلموا عدم اخلنوع لكل  الشباب  ابدا، ومنها اخذ  متجددة ال تربد 
هنضته  هدف  حدد  عندما  باليقني  الشك   احلسني اإلمام  قطع  فقد  الظلم،  اشكال 
بكلمة »اإلصالح«، فاإلصالح يعني أن تعيش األمة معززة مكرمة، ينترش بينها العدل، 
اإلنسان  للمحافظة عىل حرية  فيها كلمة احلق، ضامنا  املساواة، وتعلو  وتسودها روح 

وصون حقوقه املرشوعة.

اما عن أهداف البحث فلعل ابرزها:

1. حياول البحث أن يؤكد عىل حقيقة ثابتة هي ان النهضة احلسينية اساس لكل 
النهضات نحو التغيري.

صفوف  بني  الرتبوية  واخلصائص  السامت  من  فيه  بام  احلسيني  املنهج  إشاعة   .2
قوات احلشد الشعبي.
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3. يشري البحث اىل التالقح الفكري بني املؤسسات األكاديمية واملواقف التأرخيية 
التي بقيت وال تزال معلاًم هاديًا إىل االستقامة والسداد.

4. رفد احلركة العلمية يف هذا العرص خصوصًا ونحن اآلن نواجه حتديات كبرية 
لعل ابرزها مصارعة قوى الضالل والكفر التي انترشت يف بعض ارجاء البالد، ولعل 
فان  املظللة،  والفتاوي  البدع  وإظهار  األصيل  الرسايل  الفكر  عن  االبتعاد  اسباهبا  من 
العودة اىل املنهج احلسيني ليكون مؤسسة تربوية تقود هذا اجليل نحو الطريق الصحيح.

اما عن خطة البحث فهو يتكون من مباحث، درس االول أمهية النهضة احلسينية 
تبني  النهضة احلسينية يف  الثاين معامل  الواقع االجتامعي بشكل عام، يف حني درس  يف 
واجلهادي  السيايس  البعد  الثالث  املبحث  ودرس  الصواب،  نحو  وتغريهم  الشباب 

للنهضة احلسينية.

املعطيات  من  باالستفادة  التحلييل  املنهج  اعتمدت  فقد  البحث  منهج  عن  اما 
تلك  تنوعت  فقد  الدراسة  مصادر  وعن  الرتبوية،  االمام  اقوال  عن  فضال  املتوفرة 
املصادر لتشمل كتب التاريخ والسرية والكتب االجتامعية فضال عن دراسات حديثة 

استفاد منها البحث وآخر دعوانا ان احلمد هلل رّب العاملني.
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املبحث االأول:

البعد االخالقي واالإ�سالحي يف النه�سة احل�سينية

التغيري  أمهية  خصصت  ملاذا  مفاده:  سؤال  الذهن  اىل  يتبادر  املحور  هذا  يف  أوالً: 
والبناء للشباب دون بقية الرشائح األخرى؟ علاًم بأن النهضة احلسينية قد أثرت الساحة 

االجتامعية عىل مجيع املستويات.

ألسـباب  غريهم  دون  الشـباب  شـرحية  عىل  االختيار  وقـع  إنام  االجابة  وتأيت 
موضـوعية ينبغي االلتفات إلـيها، مـنها:

املضيئة  قابلياهتم  اىل  أشارت وبشكل رصيح وحمدد  العزيز  بكتاهبا  السامء  ان  	•

ِْم َوِزْدناُهْم ُهدًى﴾)1( وهذا  ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِربهِّ يف طريق اهلدى والصالح بقوله تعاىل: ﴿إِنهَّ
يعني اهنم قدرات متوهجة ونامذج مشعة يف واحات الظالم، حيملون رسالتهم الدعوية يف 
طيات قلوهبم وينرشون عقيدهتم الساموية بأقالمهم وألسنتهم وأساليبهم املثبتة باهلداية 
والتقوى، اذا ما قدر هلم ان جيدوا حمافل الوعي ومنابر التوحيد ومواطن التضحية، قد 
أولت هلم العناية اخلاصة وظفروا باألجواء الرتبوية الصاحلة داخل حماريب اجلامعات 
امللتزمة بدينها ورسالتها اهلادفة واستقبلتهم احلواضن األمينة فغذهتم اإليامن الصادق 
دوائر  يف  واالنحراف  االنزالق  من  وحفظتهم  باملسؤولية  الشعور  نفوسهم  يف  وثبت 
والطور  التقدم  إىل  خيضع  الذي  البرشية  عامل  يف  واإلظالل  والظالل  واإلفساد  الفساد 
املدين والتكنولوجي التي ظهرت إفرازاته مؤثرة متاما عىل الواقع االجتامعي والرتبوي، 
وعندما تتوافر لدهيم املناعة الكافية فأهنم ومن غري شك يتحولون اىل مشاريع تربوية 
فتية  السنني قد اشاد يف يوم ما عىل  التاريخ  الوسط االجتامعي )فاذا كان  وتوعوية يف 
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قد آمنت برهبا يف خضم عامل الرتف والزهو مقابل البطش واالستبداد، فهم وان كانوا 
بالطاقات  التصور  فاق  قد  اإلسالمي  العرص  ان  إال  آنذاك،  وعاملهم  عرصهم  مفخرة 
الشبابية التي عّبدت دروب السائرين نحو اهلل بدمائهم واجسادهم وعنفواهنم اإليامين 
البعض  يامرسها  التي  واملادي  االخالقي  االنفتاح  دعوات  رغم  والتوعوي  والفكري 

بمساحات واسعة( )2( 

موجهًا  كونه  ملؤمل  العرشين  القرن  يف  خصوصا  واالرهــاب  البطش  ان  ومعلوم 
كمرشوع غريب عىل الشعوب اإلسالمية وفق ختطيط هيودي، إال ان شبابنا َأبوا اخلضوع 
االمة وشباهبا  اوساط  الصاحلة يف  واالسوة  القدوة  يمثلون  زالوا  وما  وكانوا  واخلنوع 
اليافع، وقادة كبارًا يف واقع احلركة اإلسالمية اهلادفة اىل تنشيط الوعي القرآين والفكر 
اإلسالمي لتحريك حافلة الشباب واجليل الصاعد وحتويلها اىل ساحة اللقاء باهلل يف اي 
التي بلورهتا هنضة اإلمام  العميقة  موقع من مواقع احلياة. واعتامدا منهم عىل األسس 
أيقظت  مدوية  أجراسًا  شك  دون  ومن  لكوهنا  احلياتية  الصعد  مجيع  عىل   احلسني
املشاعر واثارت االفكار ودفعت التوجيهات الصحيحة نحو اهدافها املقدسة...ومنها:

الشباب هو احللقة الوسطى يف حياة اإلنسان بني الطفولة والكهولة ويف  سن  	•

قابلة  ماهيتها  يف  الشبابية  الطاقة  ألن  حياته؛  يف  اإلنسان  خطورة  تكمن  املرحلة  هذه 
لإلنسانية  قاتلة  قنبلة  منها  نصنع  ان  يمكن  أولية  مادة  هي  بل  اجيابًا،  او  سلبًا  للتحول 
اىل  الشاب  فيها اإلنسان  بأيدي األرشار، ويتحول  تقع  )بقنبلة هريوشيام( عندما  اشبه 
أخطبوط يف اجلريمة بكل أبعادها، وهذا نوع من قتل اإلنسانية بال إنسانية وخري شاهد 
عىل ذلك يف عرصنا احلارض وقائع االرهاب االعمى الذي أخذ يغذي الشباب بالفكر 
املتطرف ويدفعهم إىل املوت اجلهنمي حاملا يفجر نفسه عىل امة من الناس، وهذا النوع 

من العمل هو االخطر يف حياة البرشية عىل فئة الشباب

البرشية  به  هتتدي  منريًا  رساجًا  الشباب  فئة  من  نصنع  ان  باإلمكان  اخرى  ومرة 



7 النه�سة احل�سينية واأثرها الرتبوي يف �سلوك افراد احل�سد ال�سعبي

مسؤولية  تكمن  وهنا  صاحلة،  بأياٍد  حظيت  لو  فيام  الصحيح  مسارها  نحو  عمومًا 
بام  مؤسساته  تبادر  ان  يف  السبق  قصب  هلا  يكون  ان  جيب  التي  الرتبوية  املؤسسات 
متتلك من املؤهالت واللياقات وتؤسس هلم خارطة الطريق من خالل براجمها الرتبوية 
والتوعوية، لغرض انتشاهلم من اخلطر الشيطاين وحتويلهم اىل اخلط اإلسالمي جتسيدًا 
ملا أوىص نبينا بقوله: »ادركوا الشباب فانه شعبة من اجلنون«)3( وهذا ال يعني وجود 
اىل  تدفعهم  قد  إرهاصاهتم  وحدة  العمر  هبذا  مراهقتهم  لشدة  وانام  عقوهلم  يف  خلل 
لإليامن  هدايتهم  اىل  العمل  يعني  وإدراكهم  اإلسالم،  طريق  عن  واالبتعاد  االنحالل 
باهلل وبالرسالة؛ الن إيامن الشباب يتحول اىل قوة متينه ورصينة لصالح األمة، وذلك 
امتداد  عىل  التاريخ  عمق  يف  الراسخ  احلسيني  اخلط  مع  الوثيق  اتصاهلا  حققت  ما  اذا 
حركته املتنوعة مما جيعلها كقوة شبابية تصمد امام املغريات وتتحدى مؤسسات التدمري 

والتخريب العقيل والفكري يف أي موطن كان.

ومن هنا نجد االستعامر واليهود عىل وجه اخلصوص، يشنون محلة واسعة وبشتى 
املواد  إشاعة  وما  صوابه،  عن  املسلم  الشباب  ليحرفوا  املتاحة  اإلعالمية  الوسائل 
ووسائل االنحالل األخرى كاخلمور واملخدرات والشعوذة إال بسبب ختوفهم من دور 
ألهنم  املنحرفة؛  وعقائدهم  الدنيئة  ألساليبهم  اإليامنية  مواجهتِه  وقوة  املسلم  الشباب 
هلؤالء  والفكري  العاطفي  واجلذب  االحتواء  من  احلسينية  للنهضة  ما  جيدا  يعرفون 

الرباعم املتدفقة حتى يصل هبم األمر إىل مراحل التضحية الراقية. 

ومن السابق ألوانه نجد أن النبي حرص عىل ما هو األصلح واألكفأ يف مرحلة 
التصدي ملواجهة أعداء اإلسالم وإدارة البالد وشؤون العباد دون النظر اىل أصغرهم 
وأكربهم، وقام بتسخري طاقات الشباب وتوظيفها يف إقامة دعائم حكومته اإلسالمية، 
فاستعمل عتاب بن أسيد عىل أهل مكة بعد فتحها وكان عمره عرشين سنة، كام استعمل 
أسـامة بن زيد عىل أخطـر جيش جهزه نحـو الروم وكان عمره ال يتجـاوز الثامين عشـرة 
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سـنة()4(.

الرسالية،  بلياقاته  واالهتامم  الشبايب  الكادر  عىل  االعتامد  بصحة  يدل  إنام  وهذا 
مقررًا ذلك بحديثه الواضح: »فليس األكرب هو األفضل بل األفضل هو األكرب«)5(.

ولقد أشار اإلمام عيل بقوله البنه احلسن مبينًا مدى اهتاممه بسن الشباب 
وأمهية تربيته قبل فوات األوان: »فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل ُلبك 

لتستقبل بجد رآيك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وجتربته«)6(.

كان  وإن  املرحلة،  هذه  يف  توعويًا  منهجًا  يطرح   اإلمام أن  ذلك  من  نستنج 
احلديث البنه احلسن إال أنه وثيقة عهدية لألجيال اإلسالمية اآلتية، نسترصخ منها 
الوظيفة؛ ألهنا وظيفة  بتفعيل هذه  احلقيقي  لتأخذ دورها  التبليغ واإلعالم  مؤسسات 

األنبياء والصاحلني.

ثانيًا: اليوم ونحن نعيش حياة التطور والتكنولوجيا التي دخلت إىل أغلب بيوت 
املسلمني وحيث محالت الفساد األخالقي املنظم التي تقودها بعض الدوائر املعروفة 
أجل اإلصالح وهو  وثورته من   ندرك هنضة احلسني أن  علينا  بفلكها  يدور  ومن 
القائل: »إين مل أخرج أرشًا وال بطرا وال ظاملًا وال مفسدا وإنام خرجت لطلب اإلصالح 
يف أمة جدي رسول اهلل«)7(؛ وذلك ألن اإلصالح وحماربة الفساد يأخذ العديد من 
األوجه وال يتعلق بزمان أو مكان معينني إال اننا نؤكد عىل هذه املرحلة العصيبة التي 
يواجه فيها شبابنا اليوم مجلة من االحداث املتداخلة التي تسهم بطريقة او باخرى بصنع 
حالة من االلتباس لدهيم يف حتديد رؤيتهم للحياة والتعامل مع وقائع العرص التي غالبا 
ما تنحو اىل الشكلية وتبتعد عن اجلوهر االنساين سواء يف القول او الفكر او السلوك 
ايضا، ولذلك غالبا ما يتشتت فكر الشباب وهم يتعاملون مع احداث العرص املتسارعة 
اجلانبني  يف  االخرى  النتائج  عن  النظر  بغض  واملنفعة  الربح  اساس  عىل  تقوم  التي 

الرتبوي واالخالقي.
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الفكري  والتقويم  الرتبوية  الرعاية  اىل  بحاجة  الغالب  يف  الرشحية  هذه  فإن  هلذا 
والسلوكي الدائمني، ال سيام اذا اتفقنا عىل اهنا الرشحية االوسع واالكثر نشاطا وطاقة 
من بني رشائح االمة، ولذلك فإن اخلطر الذي تتعرض له ستعود نتائجه الضارة عىل 
الفكري من غريهم،  التخريب  رشائح املجتمع كافة، هلذا نرى اهنم األكثر عرضة اىل 
د حياهتم وهم يمثلون ربيع العمر وريعان الصبا،  دِّ وعليه أخطر اآلفات هي تلك التي هتهُ
أو  اجلسد  يف  آفة  دامهتها  ما  فإذا  والتجديد،  والتغيري  والبذل  للبناء  االستعداد  قابلية 
األخالق أحالتها إىل حطام وخراب، فال يرجتى منهم خري ونحن يف أمس احلاجة إليه، 
فهل انتشار اآلفات بني الشباب هبذا الشكل الفظيع، مؤامرة ؟ نعم، إننا ال نستبعد ذلك 
الفكرية والعقائدية  النهضة احلسينية يف اجوائنا  نتعامل وال نفعل  لنا ان ال  إذا ما قدر 
واالخالقية وغريها ويعلم اجلميع وكل ذي بصرية كام يتضح ان الذي عمل عليه جّتار 
املخـّدرات واجلـنس هو إحراق زهرة عمر الشباب وسحقها حتت األقدام بغية الكسب 
املادي والربح الوفري، وخطط له جّتار السياسة عىل إغراق الشباب باملالهي وامللّذات 
كي يرصفوهم عن االنشغال بالشؤون السياسية، واملطالبة بحقوقهم املرشوعة، ويتربع 
إىل  واالنجرار  واجلنس  العنف  يف  اخلبيثة  ألغراضهم  هدفًا  جعلهم  عىل  اإلعالم  جّتار 
املتع املحّرمة، واالهتامم بغري املهم من خالل دوائر االنرتنيت ومواقع االعالم املتنوعة، 
كل ذلك من اجل ابعاد الشباب عن اخلط الرسايل الذي خييفهم عىل طول اخلط، وهلذا 
بات من املهم أن يبحث املعنيون ال سيام املفكرون واملصلحون وقادة االمة عن السبل 
باملصالح  واالنشغال  الرذيلة  مهاوي  يف  االنزالق  من  الشباب  حتّصن  التي  الناجعة 
ولعل  نفسه،  الفرد  خدمة  يف  تصب  ال  قد  بل  االمة،  خدمة  يف  تصب  ال  التي  الفردية 
هذا ال يتحقق إال من خالل خطط عملية قائمة عىل الدقة واالقناع يف آن واحد، كون 
الشباب كام هو معروف ينطوون عىل قناعات ربام حتتاج اىل جهد كبري لتغيريها، ومن 
هنا تربز لنا أمهية التثقيف عىل القيم االنسانية الراقية، وسنجد يف قيم النهضة احلسينية 
اخلالدة هدفا لتحقيق ما نصبو إليه يف هذا املجال بام تتضمنه من ممارسات أخالقية روعة 
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ما فيها الصدق واملوضوعية والرصاحة والشجاعة واإلباء وغريها.

للشباب  قدم  املقدسة  هنضته  خالل  من   احلسني أن  معلوم  هو  وكام  ثالثا: 
يف  عاشها  التي  املأساة  من  الرغم  عىل  السمحة،  طباعه  من  متدفقة  أخالقية  معطيات 
حينها، إال انه تعامل مع اجلميع حتى مع أعدائه بقوة أيامنه الراسخ الذي مل يتضعضع 

وعزة نفسه التي مل هتون وإبائه وكربيائه ومشاعره اإلنسانية التي ال تدانى ابدًا.

قمة  العلوية  واملكارم  النبوية  بالفضائل  غذيت  التي  الكبرية  الروح  تلك  فكانت 
ان  أصحابه  أمر  عطش  من  بالقوم  ما   الشهداء سيد  رأى  فلام  االنساين،  العطاء 
يسقوهم ويرشفوا خيوهلم فسقوهم وخيوهلم اىل آخرهم الف فارس وألف فرس يف 

تلك الفيايف والرمضاء يسقيهم احلسني، حتى يرتووا.

بالعطاء فكانت عظيمة بعطاء  اقرتنت   من ذلك نفهم جيدا أن هنضة احلسني
االمام احلسني وشموخه وأخالقه التي هي اخالق حممد وعيل وأهنا اخالق القرآن 

.والتي هي أيضًا اخالق االئمة املعصومني

مهمتها  أداء  عن  الكبرية  النفوس  تقعد  ال  عظمت  مهام  احلــوداث  أن  غرو  وال 
املدوية  رصخته  يف   باحلسني نتمثل  عندما  فنحن  احلق،  دعائم  تثبيت  يف  الرسالية 
التحديات واملغريات نجد  لإلصالح والتغيري بعيدا عن اخلضوع واخلنوع رافضا كل 
أنفسنا كشباب مرحلة يف واقعنا املعارص امام هكذا قائد ورائد قد نكون مقرصين يف 
انتامئنا إليه؛ ألنه هانت عليه احلياة يف عز االنتامء لرسالته الربانية، ولكن متى هانت عليه 
احلياة وحياته أرشف حياة وأقدسها؟ هانت علية احلياة حينام عزت يف عينيه قّيم السامء 
البأس  استبسل يف مواطن  لذلك  الدنيا عندما كربت يف عني غريه  عينيه  وصغرت يف 
ملا أصابه يف سبيل اهلل وال ضعف وال استهان فهو  املنحة فام وهن  ومتاسك يف مزالق 
ومن معه كانوا يف أعىل درجات العزم والتضحية من أجل صناعة هذه النهضة املباركة؛ 
وإمكانية يف  وقدرة  عنفوانًا  منها  ليتزود  املسلم  الشباب  أمام  حارضة  معطياهتا  لتكون 
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السري قدما نحو العزة والكرامة وقوة االرادة التي من شأهنا أن تكون حصنا منيعا وسدا 
عصيًا عىل من حياول التوغل إىل جسم األمة املحمدية.
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املبحث الثاين

البعد العقائدي يف النه�سة احل�سينية:

صنعت  التي  املختارة  الصفوة  تلك  حصيلة  من  املتيقن  القدر  أن  املالحظ  أوالً: 
الطريق  معامل  لنا  رسمت  أهنا  املباركة  احلسينية  هنضتها  خالل  من  العمالقة  املواقف 
انطالقا من حمطات التوحيد مرورا عىل متكأ العدالة ومنتدى اإلمامة والنبوة خصوصا 
ما جسده النبي األعظم بقوله: »حسني مني وأنا من حسني« حيث اصبحت هذه العبارة 
الفتة رسالية وعقائدية حمضة حرٌي بشبابنا املتطلع أن ال جيعلها وراء ظهره حاملا يواجه 

الدعوات املزيفة واخلطوط املنحرفة للنيل من عقيدة التوحيد السامية.

فالنهضة احلسينية بلغت يف عقائديتها الذروة العليا لدى قائدها وأتباعه وأنصاره، 
الذي هو عضو أسايس يف واقع  الكبري  فالشيخ  ادوارها،  فهي مل ختتلف وعيا يف مجيع 
يبلغ  مل  الذي  بل  والفتى  حيمله  الذي  نفسه  العقائدي  الوعي  حيمل  احلسينية  النهضة 
النهضة وحتى أخر حياته نجده مل يقصد  لقائد  الوثائق األوىل  فلو تصفحنا  احللم 
بنهضته عىل احلكم تغيري احلاكم كيزيد بالذات كونه ابن معاوية وهو أموي فيشار إىل 
ثورته بالقبلية والعصبية كام صورها البعض املناوئ لنهضة احلسني ذلك ما يفقدها 
إين سمعت رسول  الناس  »أهيا  بقوله:  أن احلسني علل هنضته  إال  متاما  عقائديتها 
رسوله،  لسنة  خمالفًا  لعهده،  ناكثًا  اهلل،  حلرام  مستحال  جائرًا،  سلطانًا  رأى  من   اهلل
يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم يغيرّ ما عليه بفعل وال قول، كان حقًا عىل اهلل 
أن يدخله مدخله«)8(، فكانت النهضة املباركة بثوهبا العقائدي الالمع وليس عليه غبار 
أخر  باحلسني  التحق  الذي  التميمي  مرة  بن  كسعيد  شباهبا  عىل  واحدة  نظرة  ألقينا  لو 
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حلظة وعمره ثامين عرشة سنة فوصل إىل كربالء وقرأ السالم عىل احلسني واخذ ينادي 
)السالم عليك يابن رسول اهلل السالم عليك ياخليفة اهلل بعد نبيه السالم عليك ياحامل 
لواء حلق()9(، ذلك ما جيسد الوعي العقائدي يف الصف الشبايب الذي ترتقبه االمة يف كل 

مساراهتا احلياتية.

ومن املؤكد أن الرافد العطائي لنهضة احلسني مستمٌر ودائٌم عىل خمتلف العصور 
واألجيال فهو بمثابة املشعل الذي ينري الدرب للثائرين يف سبيل رسالة احلق اخلالدة، 
هذا من جهة ومن جهة ثانية يزيح الستار عن اهلياكل الومهية املزيفة التي بنت دعائمها 
عىل عروش ومواقع هي اشبه بأعواد الكربيت رسعان ما تلتهبها حرارة الثورة املستعرة 

يف عمق التاريخ.

حتى  اإلسالمية  الغصون  غذى  لطاملا  للثورة  الثابت  العطاء  هذا  أن  املؤكد  ومن 
عىل  احلرية  ينشد  انسان  لكل  نرباسا  وستكون  تزال  وال  كانت  فهي  وترعرت،  نمت 
وأمان  بسالم  للعيش  يدافعون عن حقهم  للذين  املنشود  األمل  بل هي  األرض  وجه 
فيام إذا تفاعل معها الوافدون الشباب بوعي وأخالص بام حيقق استقامتهم عىل الرصاط 

السوي.

بيد أن هذه امللحمة احلسينية أكثر ما تداخلت وتفاعلت معها االجتاهات العاطفية 
ملا فيها من املواقف املروعة والالأخالقية من الطرف املعادي فكانت املأساة بحق، أبكت 
العيون واهلبت املشاعر حزنا وتأملا، مما دعا املؤرخ االنكليزي الشهري جيبونر يقول: »إن 
مأساة احلسني املرّوعة، بالرغم من تقادم عهدها، وتباين موطنها، البّد أن تثري العطف 
واحلنان يف نفس أقل القّراء إحساسًا وأقساهم قلبًا«)10( ونحن إذ نعتقد بعاطفية الواقعة 
وهنضتها الفاعلة إال أننا ال ينبغي لنا أن نجردها من أهدافها ومربراهتا االساسية التي 

من اجلها يصدق عليها عنوان النهضة.

فمن الالفت للنظر أن النهضة احلسينية أعطت مجيع رشائح املجتمع رؤيتها للسري 
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يف طريق العقيدة الراسخة يف عامل الوجود لغرض بناء األمة واملجتمع الصالح، واالبتعاد 
الذين كانوا يف معسكر  الشباب املؤمن  لنا  عن طريق االنحراف والفساد، لقد رضب 
اإلمام احلسني أروع األمثلة يف الصرب والعزيمة والتوكل عىل اهلل يف حتمل املسؤولية 
مهام بلغ حجمها وعظم بدافع عقائدي اليشوبه الشك قيد أنملة فكانوا مصداقًا لقوله 
يكن  مل  األكرب  فعيل  ُهدًى﴾)الكهف:13(،  َوِزْدَناُهْم  ِْم  بَِربهِّ آَمنُوا  فِْتَيٌة  ُْم  ﴿إِنهَّ تعاىل: 
وقوفه إىل جانب النهضة احلسينية بسبب ارتباطه بأبيه فقط ولكن السبب الرئييس 
احلسنيوشعوره  اإلمام  أجلها  من  خرج  التي  القضية  بصدق  اجلازم  اعتقاده  هو 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو يرى الفساد واالنحراف العقائدي 
وبقية  احلسن  بن  القاسم  كان  وهكذا  أوصاهلا،  ويمزق  األمة  جسد  ينخر  واألخالقي 
شباب بني هاشم وغريهم، ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل وصل إىل الشاب الرتكي 
والغالم الزنجي، كوهنم ينتمون إىل هذه األمة ويؤدون واجبهم عىل أتم وجه، فكانت 
صور من التفاين دفاعا عن رسالة السامء املقدسة وهم بكامل الوعي بأن الذين اعتدوا 
التي  العقيدة  قتل  يستهدفون  كانوا  ما  بقدر  االمام  قتل  يستهدفوا  مل   اإلمام عىل 

جتسدت يف قــلب االمام ذلك ما يدعونا إىل التعامل اجلدي يف هذا املوقف املثايل.

ثانيا: ومن األمهية بمكان أن حركة النهضة قد أثبتت قدرهتا يف استيعاب الشباب 
وتدارستها  والطرقات  البيوت  يف  الناشئة  فاستقبلتها  االصعدة  خمتلف  عىل  العقائدي 
الطلبة يف اجلامعات واملدارس وتذاكرهتا قطاعات علمية وثقافية يف ندواهتا ومنتدياهتا 
للدين  وفاء  ذلك  كل  ومؤسساهتا  وبيوهتا  مساجدها  يف  عامة  البرشية  مجوع  وأحيتها 
وحسن األداء حلامية العقيدة املقدسة التي دافع عنها احلسني فهي تضحيات جسيمة 

تفوق التصور. 

البيعة  الغاية يف هنضته يف رفض  النهضة وقائدها قد حقق سمو  ومعلوم أن سيد 
البيعة  اىل  عتبة  بن  الوليد  املدينة  وايل  دعاه  عندما  اخلالدة  قولته  فأعلن  يزيد  للطاغية 
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فقال: »إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة بنا فتح اهلل وبنا خيتم، 
ويزيد شارب اخلمر وقاتل النفس املحرمة معلن الفسق ومثيل ال يبايع مثله«)11(.

وهو  املحمدية  الرسالة  ملنهج  الطبيعي  االمتداد  أنه   احلسني االمام  بني  لقد 
الدين  محاة  وهم  االصغر  الثقل  فهم  وأخيه  أبيه  بعد  اهلل  اختاره  الذي  الرشعي  االمام 
ورعاته وأهله، إذن ال يمكن له بأي حال من االحوال أن يبايع شخصًا مثل يزيد فلو انه 
بايع - وحاشاه من ذلك- ملا كانت هناك رشيعة وما كان هناك اسالم وهذا ما جتىل يف 

قوله: »اذا ابتىل الناس براع مثل يزيد فعىل اإلسالم السالم«)12(.

ومن األجدر علينا ان نرسخ الصورة العقائدية يف اذهان الشباب واالجيال اآلتية 
اهلل  »بسم  املعروفة:  وصيته  يف  الرصيح  بيانه  عىل  الوقوف  بذلك  نستطيع  واكثر  اكثر 
الرمحن الرحيم، هذا ما أوىص به احلسني بن عيل اىل اخيه حممد بن احلنيفة أن احلسني 
يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدًا عبده ورسوله جاء باحلق من عنده 
وأن اجلنة حق والنار حق والساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور وأين مل 
 أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا وأنام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي
 أريد ان آمر باملعروف وأنى عن املنكر وأسي بسية جدي وأيب عيل بن أيب طالب
بيني  اهلل  يقيض  حتى  أصرب  هذا  عيل  رد  ومن  باحلق  اوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  فمن 
وبني القوم وهو خي احلاكمني«)13(، من هنا تقدر الرضورة القصوى بام يقتضيه واقع 
األمر بأن األمة ملزمة بمفردات ذلك البيان الرصيح الذي جسد فيه االمام حقيقة 
االعتقاد ونقاءه وصفاءه ولكن ما نسمعه ونشهده من علامء وامراء التطرف والغلو إنام 
هو خمالف للرشيعة السمحاء وجلميع كتب السامء، ذلك ما يدعونا إىل مزيد من التوعية 
واالرشاد لشبابنا اليافع خشية الوقوع يف مصائد هذه الرشذمة كام هنيب بفخر واعتزاز 
النهضة  قائد  نداء  يلبون  اجلهاد وهم  ميادين  احلقة يف  يدافع عن عقيدته  الذي  لشبابنا 

احلسينية يوم أطلقها يف ساحة كربالء )أال من نارص ينرصين(.
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املبحث الثالث:

البعد ال�سيا�سي واجلهادي يف النه�سة احل�سينية

س دولة ويوجد حارضة،  ة، ويؤسِّ أوال: مما ال شكَّ فيه أنَّ اإلسالم إنَّام جاء ليبني أهُمَّ
عيه أعداؤه واخلارجون عليه ِمن أبنائه بقوهلم: إنَّ اإلسالم  فهل ِمن املنطق السليم ما يدَّ
ليس فيه نظام سيايس، وإنَّه ما هو إاّل َعالقة روحيَّة رِصفة بني العبد وبني َربِّه، وال َعالقة 

ة ؟ له بشؤون احلهُكم وإدارة حياة اإلنسان العامَّ

ق هلا املهُتأثِّرون بالِفكر املادِّي ِمن  هذه الدعوى إنَّام أوجدها أعداء اإلسالم، وصفَّ
ة اإلسالمية؛ وذلك إلبعاد النظام اإلسالمي عن احلياة؛ لكي ال يكون لوجوده  أبناء األهُمَّ
ة يف حياة املسلمني، فيمنعهم عن حتقيق ما َيصبون إليه ِمن السيطرة عىل  أيُّ أثر أو قوَّ

ة. األهُمَّ

يدع  ال  الذي  الكامل  الدين  هو  واإلسالم  عون،  يدَّ كام  األمر  يكون  فكيف  وإاّل 
ة إاّل وضع هلا األحكام التي تهُنظِّم شؤون  ة والعامَّ جانبًا ِمن جوانب حياة اإلنسان اخلاصَّ
مِمَّا  ة يف الداخل واخلارج،  اإلنسان، بام يف ذلك نظام احلرب والدفاع والعالقات العامَّ
يدلُّ عىل طبيعة التصميم الترشيعي لإلسالم كدولة وهذا هو املنجز اآلخر املكمل ملا 
قبله والذي صنعته امللحمة احلسينية، وإن كان عىل مستوى النظرية آنذاك إال أنه حظي 
البناء  ِمن  ترشيعيٍّ  فراغ  أيَّ  هناك  نجد  ومل  متعددة  مواقع  يف  واملوضوعية  باملصداقية 

الكامل للدولة.

فاإلسالم إذن يمتلك النظام السيايس الذي هو احلَلُّ احلاسم ملشاكل اإلنسان كافة؛ 
ألنَّه تنظيم اخلالق لشؤون املخلوق وحياته؛ ألنَّ اخلالق تعاىل هو الذي يعلم إجيابيَّات 
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ة والضعف يف وجوده لذا من الطبيعي ان ينظر شبابنا إىل  اإلنسان وسلبيَّاته ونقاط القوَّ
مسؤوليته من خالل انتامئه لنهضته احلسينية التي مل تغفل إىل جانب التكامل يف النــــظام 
مفرداهتا  وبســــــــــعة  معطياهتا  مجيع  يف  متامسكة  منظومة  مع  تعامل  إنام  اإلسالمي 

لغرض إنعاش األمة يف حريتها وسيادهتا وثرواهتا وكرامتها وغريها.

اجلديد  احلاكم  بال  يشغل  كان  وهنضته   احلسني أمر  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
أن  قبل  معاوية  إليه  دعا  ما  ذلك  آخر  شخص  أي  من  أكثر  أمية  بني  من  ومستشاريه 
يموت بأخذ والية العهد البنه يزيد وكان جواب اإلمام له »وهيهات هيهات يا معاوية، 
لَت حترّى أفرطـت،  فضَح الصبُح َفْحمة الُدجى، وبَرْت الشمُس أنوار الرسج، ولقد فضهَّ
واستأثرَت حترّى أجحفَت، ومنعَت حترّى حَمَلت، وُجزَت حترّى جاوزَت، ما بذلَت لِذي 
ه بنصيب، حترّى أخذ الشيطاُن حظهَّه األوفر، ونصيَبه األكمل، وفهمُت  حقٍّ من اسم حقرّ
د، تريد أن ُتوِهم الناس يف يزيد،  ة حممرّ ما ذكرته عن يزيد، من اكتامله وسياسته ألُمرّ
كأنهَّك تصف حَمجوبًا، أو تنَعت غائبًا، وقد دلهَّ يزيُد من نفسه عىل موقع رأيه، فُخذ ليزيد 
 ، ألترابنرّ الِسبق  واحَلامم  التهارش،  عند  امُلهارشة  الكالب  استقرائه  من  فيه،  أخذ  فيام 
والِقيان ذوات املعاِزف، ورضِب املالهي، جتده بارصًا. وَدع عنك ما حتاول، فام أغناك أن 
تلقى اهلل من ِوزِر هذا اخلْلق بأكثر ممرّا أنت القيه. فو اهلل ما برحت تقدح باطاًل يف َجور، 
وحنقًا يف ظلم، حترّى مألت األسِقية. ما بينك وبني املوت إالرّ غمضة، فُتقِدم عىل عمٍل 

حمفوظ يف يوٍم مشهود، والَت حني َمناص«)14(.

من  البيعة  يأخذ  أن  فيه  ر  فكَّ ما  أّول  كان  األمــر،  يزيد  وتــوىلَّ  معاوية  مات  فلاّم 
 احلسني فامتنع  عتبة،  بن  الوليد  املدينة  يف  عامله  إىل  ذلك  يف  فكتب   ،احلسني
ة، ومعدن الرسالة، وخُمتلف  النبورّ ا أهل بيت  امتناعًا شديدًا حيث قال احلسني: »إنرّ
املالئكة وحملرّ الرمحة، بنا فتح اهلل وبنا خيتم، ويزيد رجل فاسق، شـــــــارب اخلمر، قاتل 

النفس امُلحرَتمة، ُمعلِن بالفسق، ومثيل ال ُيبايع مثله«)15(.
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فكان احلسني يعلم أن يزيد يريد القضاء عليه كونه العقبة الوحيدة أمام طموحه 
اجلامح للسيطرة عىل األمة بكل مؤسساهتا، وهلذا أخذ يعد العدة وينادي بالنرصة ليس 
لشخصه بل لرسالة السامء ويف سبيل ذلك، وقد بني يف بعض بياناته أن االستشهاد يف 

هذه النهضة إنام يكون فتحًا ألمة حممديف مستقبلها. 

فكان يريد الفتح الذي تدخل فيه االمة بشباهبا يف ساحات الرصاع من اجل 
الكرامة ومحاية الرسالة املحمدية وذلك عندما خاطب إخوته بوصيته املعروفة »أما بعد 
فمن حلق يب فقد استشهد ومن مل يلحق فام بلغ مبلغ الفتح«)16(.فكان قصده من الفتح 
بعد الشهادة هو التأمل والتدبر بوعي وأدراك يف حركته وهنضته ذلك ما ينبغي ملواكب 
الشباب املتحركة عىل مدار الزمن أن تعلم أن الفتح هو االنتامء هلذا اخلط الذي واجه 

الظاملني بفكره وعقله وجسده.

ارض  عىل  كبرية  تغريات  أحدث  إنام  احلسيني  للفتح  الشبايب  الفهم  ان  ومعلوم 
التسلط  وحكام  عروش  وازحيت  انظمة  فيه  اسقطت  بل  الزمن،  مدى  وعىل  الواقع 
واالستبداد فكانت البداية من ثورة التوابني بعد واقعة الطف بعد أن أنبتهم ضامئرهم 
إىل الدخول بذلك الفتح، ثم انطلقت ثورة املختار التي ما برح قائدها ومقاتلوها إال 
ان ينتفضوا عىل قتلة االمام احلسني حتت شعار يا لثارات احلسني ومثلها ثورة زيد 
واستعدادها  قدرهتا  احلسينية  االمة  اثبتت  العرشين  القرن  ويف  حممد  ولده  وانتفاضة 
لتلبية  صوت احلسني بعد أن هب شاهبا إىل مواجهة أكرب مؤسسة عسكرية يف الرشق 
ذلك  استبدلت  حتى  احلسني  لثارات  يا  الشعار  وبنفس  الغرب  وصاية  حتت  الوسط 
ايران وكم ارادت قوى الغرب أن تغريه لكنها  النظام بنظام اسالمي كام هو احلال يف 
أضحت كناطح صخرة حتى عجزت إىل يومنا هذا بفضل الشباب الذي ربتهم النهضة 
احلسينية وال ننسى االنتفاضة الشعبانية عندما هب احلسينيون لتحطيم تلك املؤسسة 
ثم معلوم،  هو  كام  مؤسساهتا  واسقطت  ارعبتها  حتى  العراق  يف  املعروفة   الصنمية 
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واقعنا  يف  شاهد  وخري  املواقع  خمتلف  يف  األمريكان  مع  احلسينيني  مواجهة  تفوتنا  ال 
حثالة  عىل  النرص  تلو  النرص  لنيل  املجاهدون  شبابنا  اليوم  يستبسل  حيث  احلارض، 
التاريخ وشذاذ اآلفاق والتي جاءت هبم امريكا والصهـيونية العاملية لرعب الشعوب 

التي جاهدت وحاربت من أجل حريتها وسيادهتا.

ثانيا: من املؤكد لدينا ان تلك اهلمة والعزيمة التي بادر اليها شبابنا الوالئي بفضل 
النهضة احلسينية ارتكزت عىل معرفة عنارص تلك النهضة مل تضحي من أجل شخص 
القويم  الدين  عن  املقدس  والدفاع  التضحية  كانت  انام  موقع،  او  منصب  او  مال  او 
فيا سيوف خذيني« فكان  يستقم  مل  دين حممد  »ان كان  بقوله:   ترمجه احلسني مثلام 
هّزة  املسلمني  العامل اإلسالمي، هتّز ضامئر  قوية وسط  اجياد حركة  النهضة  مبادئ  من 
عنيفة، وتبعث يف نفوسهم احلياة واإلحساس باملسؤولّية، وتكرس عنهم طوق اخلوف 
ّم بأنفسهم، لقد كان  عب اّلذي كان يمأل نفوسهم آنذاك، وتهُعيد إليهم ثقتهم باهلل، ثهُ والرُّ
ّد من تضحية عزيزة نادرة، هتّز ضامئر املسلمني من األعامق، وتهُعيد إليهم شخصّيتهم  البهُ
مق املسؤولّية.  مق املأساة وعهُ وإرادهتم اّلتي انتزعها النظام األموي منهم، وتهُشِعرهم بعهُ

اخلوف،  حاجز  وكرس  النفوس،  حتريك  يف  األثر  والفداء  والتضحية  للدم  وإّن 
وإعادة الثقة إىل النفوس، والتحسس باملسؤولّية، ما ليس لغريه من عوامل التحريك. 

مل  واملجاهبة،  واملواجهة  األموي،  النظام  عىل  والثورة  اخلروج  عىل  اإلمام  فإقدام 
يكن فقط لَغرِض رفض الَبيعة وإعالن هذا الرفض فحسب، وإّنام كان أيضًا لتحريك 
إىل  املسلمني  ودعــوة  الرشعي،  املوقف  وإعــالن  باملسؤولّية،  وحتسيسهم  املسلمني، 
واإلنكار  األموّية،  لطة  والسُّ النظام  عىل  والتـــمّرد  واملعارضة،  واملهُــجاهبة  املواجهة 

َعب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.  بالعمل والتضحية والقّوة من أهّم شهُ

إن  بيده  فلُينكِر  ُمنَكرًا،  منكم  رأى  »َمن  قال:  انه   اهلل رسول  عن  وي  رهُ وقد 
لذلك  اهلل أنه  يعلم  أن  فحْسبه  فبقلبِه،  يستطع  مل  فإن  فبِلسانه،  َيستطع  مل  فإن  استطاع، 
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رأى  َمن  إنرّه  املؤمنون،  ا  »أهيرّ قال يف صّفني:  أّنه   عيّل اإلمام  كــاره«)17(، وروي عن 
عدوانًا ُيعَمل به، وُمنَكرًا ُيدَعى إليه، فأنكره بقلبِه، فقد َسلَِم وَبرئ، وَمن أنكَره بلِسانه، 
فقد ُأِجر، وهو أفضل من صاحبه، وَمن أنكره بالسيف، لتكون كلمة اهلل الُعليا، وكلمة 

الظاملني الُسفىل، فذلك الرّذي أصاب سبيل اهُلدى«)18(.

وكان اإلمام احلسني يعرف جيدًا ومل يكن يأمل أن جيد يف العراق جيشًا قوّيًا 
يدعمه يف موقفه ضّد سلطان بني أهُمّية، ويتبنَّى دعوته إلسقاط النظام، ويقف إىل جانبه 
إليه،  وكتبوا  وبيعته  لدعوته  اّلذين جتّمعوا  الناس  أّن هؤالء  يعلم جّيدًا  ويثبت، وكان 
عان ما ينقشعون أمام قّوة الشام واحلكومة املركزّية، وال يبقى معه غري قلَّة قليلة من  رسهُ

منارصيه.

بيد ان النهضة احلسينية مل تنقطع يوم عاشوراء؛ حيث إن واعية احلسني واعية 
رسالية وليست واعية شيخ عشرية أو قبيلة؛ فواعيته الرسالية ال تنقطع مادامت األخطار 
تكتنف هذه الرسالة وقد قال اإلمام احلسني: »ما سمع واعيتنا شخص ومل ينرصنا 
إال أكبه اهلل عىل وجهه يوم القيامة«)19(،ذلك ما يدلل عىل أن اي ظالمة أو جتاوز عىل قيم 
الرسالة او رموزها االفذاذ او االنحراف عن طريقها يعد خرقا عقائديا، وحري باألمة 
وشباهبا ان تقف حائال دون ذلك كونه يعد واعية ونكسة كبرية حتتاج اىل النرصَة من 

اجلميع.

إن اإلمام احلسني حينام ثار وحينام بدأ يبذل دمه يف سبيل اإلسالم كان يواجه 
بدايَة خط من االنحراف، هذا اخلط نحن اآلن معارصون امتداده نعيش كل تصوراته، 

فواعية اإلسالم اليوم أوسع وأكرب.

وبذلك يأيت دور بناء الشباب ليكون واعيًا جتاه قضيته يف سبيل ان يساهم يف إنقاذ 
اإلسالم؛ يف إنقاذ املسلمني يف إعادة اإلسالم إىل احلياة.
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إن كل شاب قادر عىل أن يساهم يف هذه العملية بقليل او كثري يف حدود قابلياته 
وامكانياته وال يكون ذلك إال بعد بناء شباب يعي النهضة احلسينية ومرتٍب عىل اساسها، 
وبذلك ننشئ جياًل من الشباب املنصهر مع مبادئ عاشوراء، وال يمكن ان يوجد هذا 
الشكل فجأة، اذن البد لكل شاب ان يساهم بقدر إمكانه وظروفه الفكرية والعلمية 

واالجتامعية يف هذا املنهج احلسيني.

تنطوي ثورة احلسني عىل معاٍن سامية وقيم رفيعة تتجىل ارقى صورها يف ان 
ابطاهلا وحاميل لوائها اغلبهم من الشباب الذين سلكوا طريق ترسيخ الدين االسالمي 

وتعزيز مبادئه واصوله.

فلم تكن ثورة احلسني ثورة ضد الظلم فقط، فاذا ما متّعنا فيها بعمق، لوجدناها 
ثورة لبناء جمتمع اسالمي وانشاء وجيل من الشباب هدفه إقامة حكومة اسالمية هتتدي 
 كون احلسني يمثل رمزا للوحدة اإلسالمية باتفاق مجيع  بخطى اهل البيت 

املسلمني واملنصفني.
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اخلامتة

ان  البد  املسلم  الشباب  عىل  وتأثريها  احلسينية  النهضة  مع  البحث  رحلة  وبعد 
نسجل بعض النتائج التي توصل اليها البحث ومنها:

1. واليوم ونحن نعيش حياة التطور والتكنولوجيا التي دخلت إىل أغلب بيوت 
املسلمني، وحيث محالت الفساد األخالقي املنظم التي تقودها بعض الدوائر املعروفة 
أجل اإلصالح وهو  وثورته من   ندرك هنضة احلسني أن  علينا  بفلكها  يدور  ومن 
القائل: »إين مل أخرج أرشًا وال بطرا وال ظاملًا وال مفسدا وإنام خرجت لطلب اإلصالح 
يف أمة جدي رسول اهلل«)20(، وذلك ألن اإلصالح وحماربة الفساد يأخذ العديد من 

األوجه وال يتعلق بزمان أو مكان معينني إال اننا نؤكد عىل هذه املرحلة العصيبة.

2. فمن الالفت للنظر أن النهضة احلسينية أخذت مجيع رشائح املجتمع وسيلتها 
للسري يف طريق العقيدة الراسخة يف عامل الوجود لغرض بناء األمة واملجتمع الصالح 
كانوا  الذين  املؤمن  الشباب  لنا  رضب  لقد  والفساد،  االنحراف  طريق  عن  واالبتعاد 
يف  اهلل  عىل  والتوكل  والعزيمة  الصرب  يف  األمثلة  أروع   احلسني اإلمام  معسكر  يف 
أنملة  قيد  الشك  اليشوبه  عقائدي  بدافع  وعظم  حجمهام  بلغ  مهام  املسؤولية  حتمل 
ُهدًى﴾)الكهف:13(. َوِزْدَناُهْم  ِْم  بَِربهِّ آَمنُوا  فِْتَيٌة  ُْم  ﴿إِنهَّ تعاىل:  لقوله  مصداقًا  فكانوا 
فقط   بأبيه ارتباطه  بسبب  احلسينية  النهضة  جانب  إىل  وقوفه  يكن  مل  األكرب  فعيل 
ولكن السبب الرئييس هو اعتقاده اجلازم بصدق القضية التي خرج من أجلها اإلمام 
احلسني وشعوره باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو يرى الفساد 

واالنحراف العقائدي واألخالقي ينخر جسد األمة ويمزق أوصاهلا.
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3. من املؤكد لدينا ان تلك اهلمة والعزيمة التي بادر اليها شبابنا الوالئي بفضل 
النهضة احلسينية ارتكزت عىل معرفة عنارص تلك النهضة مل تضحي من أجل شخص 
او مال او منصب او موقع يف أي مكان من الدنيا، انام كانت التضحية والدفاع املقدس 
عن الدين القويم مثلام ترمجه احلسني بقوله : »ان كان دين حممد مل يستقم فيا سيوف 
خذيني« فكان من مبادئ النهضة اجياد حركة قوية وسط العامل اإلسالمي، هتّز ضامئر 

املسلمني هّزة عنيفة، وتبعث يف نفوسهم احلياة واإلحساس باملسؤولّية. 
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