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اإلفتتاحية

حين نتذكر كربالء
ن �ت��ذك��ر ك��رب�ل�اء �إذ وق ��ف ف�ي�ه��ا احل�سني
عليه ال�سالم وحيد ًا مع قلة من �أهل بيته
و�أن �� �ص��اره ي��واج �ه��ون امل ��وت يف �شرف
وع��زة و�شوق �إىل الله وك��رام��ة ،يف �أمة
ك��ان فهم كثري م��ن �أب�ن��ائ�ه��ا ل�ل�إ��س�لام هو
التقرب �إىل الله بتنفيذ �أوام��ر ال�سلطان
حتى ولو كانت �ضد من ّ
ب�شره الله ب�سيادة
�أه��ل اجلنة ،لقد كان لديهم حجية �أوام��ر
يزيد واب��ن زي��اد �أق��وى من حجية الآي��ات
القر�آنية والأحاديث النبوية ال�صحيحة،
و�سرعان ما �صارت تلك الأوامر واملواقف
ال�سيا�سية املناق�ضة للإ�سالم واملنافية
للقر�آن دينا يدان به ،وعلى �إثر ذلك ُكتِب
تاريخ الظاملني وهو يدين احل�سني ال�شهيد
وي�ق� ّد���س احل��اك��م ال�ق��ات��ل ،ول�ه��ذا ال زال��ت
الأمة الإ�سالمية تعاين من هذا التمرد على
كتاب الله و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه
و�آله و�سلم حتى اليوم.
حني نتذكر احل�سني نتذكره �إماما �شهيدا
بطال مدافعا عن احل��ق والف�ضيلة ،وهم
يتذكرونه متمردا متهورا �أه�ل��ك نف�سه،
ن��رى يف احل�سني وي��زي��د ام �ت��دادا البني
�آدم ،ولإبراهيم عليه ال�سالم وقومه وهو
ُي ْرمى �إىل النار ،وليحيى بن زكريا عليه
لبغي (زانية)،
ال�سالم ور�أ�سه يُقدَّم هدية ٍّ
ون�ت��ذك��ر �أن ذل��ك لي�س مت ��ردا وال �إل�ق��اء
للنف�س �إىل التهلكة كما يظن بع�ض من
غابت عنهم حقيقة ال�شهادة يف �سبيل الله،
و�إمنا هو �إحياء الأمة والت�ضحية الواعية
والفداء املزلزل ،هو ما ميكن �أن ن�سميه
خط�أ ال�شهداء.
نحن �شيعة �أهل البيت عليهم ال�سالم حني
نتذكر احل�سني عليه ال�سالم وكربالء يجب
�أن نتذكر كربالء الثورة وح�سني ال�شهيد
باملواقف ال�صادقة يف ن�صرة املظلومني
والثورة على الظاملني يف �أي مكان ويف
�أي زمان.
نتذكر كربالء على �أنها قيم احلق والعدالة
وال �ك��رام��ة والإب � ��اء وع �ن �ف��وان ال�شهادة
ال���ص��ادق��ة وجم��د االن�ت���ص��ار للحق ،على
�أنها �سبيل �إ�صالح �أم��ر �أمتنا الإ�سالمية
العظيمة التي خرج احل�سني بن علي(ع)

كي ي�صلح �أمرها ،نتذكر احل�سني املطلول
دمه يف كربالء على م��ر�أى �أهله و�أوالده
و� �ص �غ��اره ويف دم ��اء �صبيته املتلهفني
عط�شا واملحا�صرين تنكيال وعذابا وقتال،
فنجده ال�ي��وم يف غ��زة ال�ت��ي جعلها بنو
�صهيون وم��ن خلفهم �أمريكا وكثري من
�أقطار العامل الغربي كربالء ع�صرنا ،ال
يفرقون فيها بني �شيخ وال �شاب ،وال بني
امر�أة وال رجل ،وال بني �ضعيف وال قوي،
جن��د م�شابهة قوية وك�ب�يرة ب�ين كربالء
احل�سني عليه ال�سالم بالأم�س وكربالء
غ��زة ال�ي��وم وال�ت��ي يح�ضر (ح�سينها) ــ
املتمثل يف جماهديها الأبطال ــ ب�إمكاناته
امل�ت��وا��ض�ع��ة ،وبقلبه ال �ق��وي ال ��ذي ف��اق
ج�بروت الطغاة ق��وة وانت�صارا للحق،
م�ق��اب��ل ق��وة ع�سكرية ج �ب��ارة م��ع قلوب
خوارة ،قوتها ال ترتبط للحق وال ل�صدقية
امل��وق��ف ب�ق��در م��ا ترتبط ب��ال�ق��وة امل��ادي��ة
الزائفة ،كربالء احل�سني عليه ال�سالم كان
لل�شيخ وللطفل وللمر�أة حظ ون�صيب من
بلوائها يف و�سط عامل متوح�ش �أو �سلبي،
متاما مثل كربالء غزة التي يعاين فيها كل
�أولئك يف عامل متوح�ش �أو�سلبي ،يف ظل
ح�صار ي�شرتك فيه الأقارب والأباعد.
ن�ت��ذك��ر احل���س�ين ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام فنجده
يف حياتنا رم ��زا للمظلومني الثائرين
والأق��وي��اء الأ�صفياء ال��ذي��ن وق�ف��وا �ضد
اجل�ب�روت واال��س�ت�ب��داد ،نتذكر احل�سني
فنجده يف وطننا املنكوب املظلوم ،جنده
يف تعز ويف �أبني ،ووجدناه بالأم�س يف
�صعدة ،نتذكر احل�سني ال��ذي خرج ثائرا
�ضد الظلم واال�ستبداد والأث��رة و�إحيا ًء
لل�سنة و�إم��ات� ًة للبدعة ،فنجده يف ربوع
اليمن احلبيب و�أنحاء هذا الوطن الكرمي
امل�ف���ض��ال ،نتذكر احل�سني الأب ��ي الثائر
فنجده يف �شبابنا الثوار الأبرار ،ونتذكر
احل�سني الكرمي  -وخري ما جاد به املرء
نف�سه  -فنجده يف �شهدائنا الأطهار ،نتذكر
احل�سني احلري�ص على الأم��ة و�صالحها
و�إحياء روحها التي �أُريد لها املوت فرناه
يف م�صلحني ُك رْث بذلوا �أنف�سهم ونفي�سهم
من �أج��ل �إحياء معامل الإ��س�لام و�أحكامه

الغراء.
نتذكر احل�سني على �أن��ه قيمة ح�ضارية
ونفحة ربانية �إلهية لي�س لأه��ل البيت
وال ل�ل��زي��دي��ة ب��ل ه��و للم�سلمني جميعا
وللب�شرية جمعاء ،فمن من النا�س يحب
الظلم وي��دم��ن على ال�ضغينة وال��دم��اء؟
�إنهم لي�سوا �سوى تلك الفئات املنحرفة
عن الفطرة الإن�سانية التي ثار لن�صرتها
احل�سني ،وال �أحد ي�ستطيع االدعاء مبلكية
احل�سني واالخت�صا�ص ب��ه ،فهو ال�تراث
ال�ق�ي�م��ي ال�ف��ا��ض��ل للجميع و��س�ي��د �أه��ل
اجلنة ،ومن الأهمية �أن يتحرى امل�سلمون
طريقة احل�سني �إذا �أرادوا حترير وعيهم
و�أفكارهم وقيمهم و�أنف�سهم وبلدانهم من
التبعية واال�ستبداد والظلم والأثرة.
يجب �إذن �أن ي�ستيقظ احل�سني يف قلوبنا
وعقولنا و�أفكارنا ومواقفنا ،ويجب �أن
يذهب يزيد وع�ل�م��ا�ؤه وف�ك��ره وجيو�شه
وخ �ي �ل��ه ورج��ل��ه م��ن ع �ق��ول ه ��ذه الأم ��ة
و�أفكارها ومواقفها و�إىل غري رجعة ،ال
ميكن �أن يجتمع حب احل�سني مع كراهة
طريقته ،وال حب احل�سني والت�شبع بروح
الظلم اليزيدية ،ال ميكن �أن تكون ثائرا
على م�ستبد و�أن��ت تدين بالوالء مل�ستبد
�آخر.
و�أخ �ي��را ي �ج��ب �أن ن �ت��ذك��ر احل �� �س�ين يف
كربالء ونتذكر �أولئك الذين لب�سوا ثياب
ال �ت �ق��وى وت�ق�م���ص��وا � �س��راب �ي��ل ال�ف�ت��وى
يعظون احل�سني �أن ال يخرج على يزيد
حتى ال يتعر�ض للقتل ،فنجدهم ب��ذات
ال�شكل وامللب�س والفهم يطبّلون للظاملني
ويفتونهم بقتل املخالفني لهم ،فمن �أفتى
بقتل �أبناء اجلنوب و�صعدة ،ومن �أفتى
بقتل ث��وار ث��ورة التغيري ال�سلمية ،ومن
يفتي بقتل اليمنيني �أو امل�سلمني �أيا كان
ال ميكن �أن ي�ك��ون ح�سيني الأف �ك��ار وال
حممدي الت�صور وال �إ�سالمي الفهم� ،إنه
�إىل يزيد �أق��رب منه �إىل احل�سني ،و�إىل
الظلم �أقرب منه �إىل العدل ،و�إىل اخلراب
والدمار �أقرب منه �إىل العمران والبناء.

مدرسة األحرار
أحمد عبد اهلل أحمد

نحن يف ذكرى ا�ست�شهاد �أبي الأحرار و�سيّد ال�شهداء الإمام
احل�سني(ع) نطرح �س�ؤا ًال حول ماهية ر�سالة احل�سني(ع)،
ومنطق ثورته املباركة ؟ .
ويف مورد الإجابة نالحظ �أن �إمامنا احل�سني(ع) رفع ثالثة
عناوين ك�شعارات �أ�سا�سية  ،كانت خري عنوان لر�سالته،
وهذه ال�شعارات تتمحورحول  :امل�س�ؤوليّة  ،والت�صميم ،
والع ّزة .
�أ ّم��ا امل�س�ؤوليّة :فقد حددها الإم��ام احل�سني(ع) منذ البداية
بقوله �( :إنيّ مل �أخرج � ِأ�شر ًا وال بطِ ر ًا وال مف�سد ًا وال ظامل ًا،
�إنمّ ��ا خ��رج��ت لطلب الإ� �ص�لاح يف �أ ّم ��ة ج��دّي حم�م��د(���ص)،
�أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر  )..وهذه الكلمات
م�شاعل ت�ضيء الطريق لكل ال�سالكني ،وبها ي�ح�دّد �سيّد
ال�شهداء �أغرا�ض نه�ضته� :إ ّنه مل يخرج طمع ًا ملن�صب �أو عن
انحراف�،إنمّ ا خرج يطلب الإ�صالح يف دين جدّه خامت الر�سل
(���ص) ،يريد �أم��ر ًا مبعروف ونهي ًا عن منكر .ولقد ك��ان(ع)
حيثما �سار وثار ،منوذج ًا مثالي ًا للم�سلم حني حتيق بعقيدته
مدلهمات الآفات والأخطار.
�أمّا الت�صميم :فقد �أ�شار اليه الإمام احل�سني(ع) بقوله :
(�أال و� ّإن الدعي ابن الدعي قد ر ّكز بني اثنتني بني ال�س ّلة والذ ّلة
وهيهات م ّنا الذ ّلة ي�أبى الله لنا ذلك ور�سوله وامل�ؤمنون،
وجدو ٌد طابت ،وحجو ٌر طهرت ،و� ٌ
ونفو�س �أبيّة
أنوف حميّة،
ٌ
ال ت�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام).
ها هو احل�سني(ع) الرا�سخ يف عزمه  ،يعلن ت�صميمه على
�أداء ر�سالته ،و�أ ّن��ه لن يرتاجع ،و�أن��ه ي�ؤثر �أن ميوت ميتة
الكرام يف �سبيل ر�سالته ،على �أن يطيع اللئام .ولكن ملاذا ؟
ومن �أين ينبع هذا الت�صميم ؟ .
هذا الت�صميم من الله ور�سوله ،ومن تربيته ،ومن نف�سه ،فال
الله ير�ضى له الرتاجع وال ر�سوله وال ح ّتى من ربّوه وال هو
مزيج من الدوافع تدفعه لأن يعلنها �صريحة مدوّ ية:
نف�سه ٌ ،
�أ ّن��ه لن يرتاجع عن �أداء ر�سالته ،ولو ك ّلفه ذلك م�صرعه ..
والدين يف املقدّمة.
و�أ ّم� ��ا ال �ع � ّزة يف منطق ال�ث��ائ��ر الأب� ��ي  ،فري�سمها الإم ��ام
احل�سني(ع) بري�شة ناعمة �إذ يقول عن عنفوان قلبه اخلا�شع
لله ( :ال والله ال �أعطيهم بيدي �إعطاء الذليل ،وال �أق ّر �إقرار
العبيد)  .هذه الكلمات تن�ضح بالع ّزة� ،إ ّنه لن ي�سكت ذلي ًال،
ولن ي�سكت عبد ًا ،وقد �أرادوه ذلي ًال وعبد ًا مع ًا ،ولو �أ ّنه ّ
ذل
وا�ستعبد لربمّ ا �أن��ال��وه ما ير�ضيه بح�سب منطقهم ،ولكن
احل�سني ع ّز ،و�إذ ع ّز ثار  ( ..ولله الع ّزة ولر�سوله وللم�ؤمنني
).
وم��ن هنا تع ّد ث��ورة الإم ��ام احل�سني ب��ن ع �ل��ي(ع) م��ن �أه � ّم
الأحداث يف تاريخ الإ�سالم منذ وفاة الر�سول(�ص) ،ب�إعتبار
خ�صائ�صها ومميزاتها  ،و�شعاراتها املرفوعة ،وظروفها،
ومنط ت�سل�سلها ال�سيا�سي والإجتماعي ،ذلك � ّأن هذه الثورة
هدفت �إىل ا�ستعادة الإ�سالم احلقيقي ،بعد �أن حوّ لته ال�سلطة
الأمويّة �إىل جم ّرد �شكل خارجي بدون م�ضمون �أو حمتوى.
وملّا كانت هذه الثورة بهذه الأهميّة يف نظرالإ�سالم ،ونظر ًا
ملا ترتجمه قيم الإ�سالم على م�ستوى الإنعتاق الإن�ساين ،ف� ّإن
هذه الثورة ت�صبح ذات �أهميّة بالغة يف الربط بني الكلمة
والإ�سالم ووعي ال�صلة العميقة بني القول والفعل يف حياة
املجاهدين ال�شرفاء لذلك يجدر بنا �أن نحييها فل�سنا ح�سينينِ
�إذا مل نحرك املا َل يف خط الدعوة ،و اخلري ،و اجلهاد ..
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مواطن البالء ومواقف التمحي�ص
يتعر�ض لها ك��ل النا�س� ،إال �أنهم
يختلفون يف كيفية التعاطي مع
مفرداتها ،والتعامل مع �أحداثها،
فالكرثة الكثرية من النا�س يف�شلون
يف ذلك الإختبار ،ويخرجون من
�ار ،را��ض�ين
ت�ل��ك امل��واق��ف ب��ان�ك���س� ٍ
بالهزمية م�سلمني للواقع ،ي�ؤثرون
�سالمة �أنف�سهم و�أموالهم ،و�إن �أدى
ذل��ك �إىل ج��رح ك��رام�ت�ه��م ،و�سلب
عزتهم ،وهناك القليل من النا�س
ي�صمد يف �أوقات ال�ضراء ،وي َُ�صبرِ
نف�سه على معاناة البالء وينجح
يف الإختبار ،فيجتاز كل املواقف
بثبات يزن اجلبال مرتبط ًا مببادئه
ٍ
ملتزم ًا ب�أخالقه.
ه� ��ؤالء ه��م " الأحرار" وقلي ٌل ما
ه��م؛ ل��ذا جت��د جمتمعات ب�أكملها
م�ستكينة خا�ضعة يقيدها حب
الدنيا ،وي�سيطر عليها اخل��وف،
�إىل �أن ي��أت��ي ن�ف� ٌر م��ن الأح���رار ال
يعرف اخلوف �إىل نفو�سهم �سبي ًال،
وال ي��درك اخل�ن��وع �إىل عزميتهم
ط��ري �ق � ًا؛ ف�ي�ك���س��رون ت�ل��ك ال�ق�ي��ود
الوهمية ،ويحطمون تلك الأغالل
النف�سية التي �صنعها الظاملون.
�إن الأح��رار هم الذين حترروا من
عبوديتهم ل�شهواتهم و�أطماعهم
وا�� �س� �ت� �ط ��اع ��وا �أن ي �ف �ل �ت��وا م��ن
حبائل �شهواتهم؛ ف��ذاق��وا حالوة
اخلال�ص من تلك القيود ،والم�سوا
حقيقة معنى ال��وج��ود ،ف�لا عجب
�إذا ر�أي �ت �ه��م ي���ض�ح��ون ب�أنف�سهم
و�أموالهم ون�سائهم و�أطفالهم يف
�سبيل الله بنفو�س را�ضية وقلوب
مطمئنة لأنهم �أدركوا حقائق غابت
عنا وعا�شوا حيا ًة كنا غرباء عنها.
�إن الأح � ��رار ال ي�ت�ل��ون��ون بتلون
ال��زم��ان وامل�ك��ان وال يبحثون عن
�ال �أو �سلطان ،ك��ل همتهم بقاء
م� ٍ
مبادئهم ونه�ضة �أمتهم.
�إن الأحرار �إذا وقعوا بني خيارين،
�إما �أن يخ�ضعوا للباطل وي�سلموا

له ،و�إما �أن يقدموا �أرواحهم فدا ًء
لدينهم ف�إنهم ي�خ�ت��ارون ال�شرف
العظيم والو�سام الرفيع �أال وهو
ال�شهادة يف �سبيل الله ،وت�سجل
ل �ه��م ه ��ذه اخل��امت��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة �أن
ح �ي��ات �ه��م ك��ان��ت ك�ل�ه��ا ع �ط��اء لكل
الب�شر.
ك��رب�لا ُء تعلمنا ك��ل درو� ��س البذل
وال�ع�ط��اء لأن �ه��ا م��در��س��ة الأح ��رار
وم� �ن ��ارة ال �ث��ائ��ري��ن يف ك��ل جيل
فهاهو كبري مدر�سي تلك امللحمة
الفريدة يقف وقوف ًا �شاخم ًا لت�سمع
� ُ
آذان التاريخ عرب الع�صور معاين
العزة والإباء وهو يقول� :أال و�إن
الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني
ب�ين ال�سلة وال��ذل��ة وه�ي�ه��ات منا
الذلة ي�أبى الله لنا ذل��ك ،ور�سوله
وامل � ��ؤم � �ن� ��ون ،وح� �ج���ور ط��اب��ت
وطهرت ،وان��وف حمية ،ونفو�س
�أب �ي��ة م��ن �أن ن ��ؤث��ر ط��اع��ة اللئام،
ع�ل��ى م���ص��ارع ال��ك��رام� ،أال و�إين
زاحف بهذه الأ�سرة على قلة العدد
وخ��ذالن النا�صر ،ثم �أن�شد �أبيات
فروة بن م�سيك املرادي:
ف�إن نهزم فهزامون قدما
و�إن ُنه َزم فغري مهزمينا
وما �إن طِ َّبنا ج ٌ
نب ولكن
منايانا ودولة �آخرينا
فقل لل�شامتني بنا �أفيقوا
�سيلقى ال�شامتون كما لقينا
�إذا ما املوت رفع عن �أنا�س
بكلكله �أناخ ب�آخرينا
�أم ��ا وال �ل��ه ال تلبثون ب�ع��ده��ا �إال
كريثما يركب الفر�س ،حتى تدور
بكم دور الرحى ،وتقلق بكم قلق
امل �ح��ور ،عهد ع�ه��ده �إىل �أب ��ي عن
جدي ر�سول الله " ف�أجمعوا �أمركم
و�شركاءكم ثم ال يكن �أمركم عليكم
غمة ثم اق�ضوا �إيل وال تنظرون،
�إين توكلت على الله ربى وربكم ما
من دابة �إال هو �آخذ بنا�صيتها �إن
ربي على �صراط م�ستقيم"

ماهية رسالة اإلمام
الحسين(ع)
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وعي الثورة الكربالئية
حمود عبد اهلل األهنومي
ث ��ار ع �ل��ى ط��اغ��وت ب �ن��ي �أم �ي��ة وظلمهم
وجربوتهم احل�سني بن علي عليه ال�سالم
يف �سنة61هـ ،وثار بعده �أبناء الأن�صار
واملهاجرين من �أه��ل املدينة �سنة 63هـ،
وكانت وقعة احلرة ال�شهرية التي ك�شفت
ال �ق �ن��اع ع��ن ال��وج��ه الأم � ��وي احلقيقي
ال��ذي فهم الإ� �س�لام على �أن��ه جمموعة
من الطقو�س الوالئية للحاكم الظامل
مهما متادى يف ظلمه وطغيانه ،ومن
ق�ب��ل ذل ��ك وب �ع��ده ث ��ار اخل� ��وارج،
وال�س�ؤال املهم هو ما هو الفارق
ب�ي�ن ث � ��ورة احل �� �س�ين وث� ��ورة
اخل��وارج ،وملاذا كتب لثورته
الن�صر الأبدي رغم ا�ست�شهاده
يف �أر� ��ض امل �ع��رك��ة؟ ومل ��اذا مل
نعد نتذكر ث��ورة اخل ��وارج �إال
عند امل��رور عليها يف �صفحات
التاريخ ،وحني ن�سمع �صرخاتهم
الغوغائية وحتركاتهم العبثية
وال ��دم ��وي ��ة يف خ� � ��وارج ه��ذا
الع�صر من الدمويني العبثيني؟
بينما حت�ضرنا ث��ورة احل�سني
يف ك� ��ل م� ��واق� ��ف ال �ت �� �ض �ح �ي��ة
والفداء والن�صرة للدين فتية
م�ت�ج��ددة منت�صرة،
ف �ق��د ان�ت���ص��ر فيها
ال��دم على ال�سيف،
واحل� � � � � � � ��ق ع� �ل���ى
ال �ب��اط��ل ،والإ�� �س�ل�ام
مب �ث �ل��ه ال �ع �ل �ي��ا ع�ل��ى
القبيلة التي ا�ستعادت
روح اجل ��اه� �ل� �ي ��ة يف
اال� � �س � �ت � �ب� ��داد وال��ظ��ل��م
والقهر.
�إن �أه� ��م م ��ا مي �ي��ز ث ��ورة
احل�سني �أن�ه��ا انطلقت من
�أ�س�س �صحيحة ،وحيثيات
مر�ضية متفق عليها ،ومن
الوعي الكامل مبا حتتاجه
الأم� ��ة م��ن �إ�� �ص�ل�اح ،وم��ن
ت�ل�ب�ي��ة واف�� ��رة مل�ت�ط�ل�ب��ات
�إع ��ادة روح الإ� �س�لام �إىل
ج�سده اخل��اوي املتهالك،
ل �ق��د ك���ان احل �� �س�ين �إم���ام
امل�سلمني بن�ص الر�سول
� �ص �ل��ى ال� �ل ��ه ع �ل �ي��ه و�آل� ��ه

و�سلم ،وكان على درجة عالية من الوعي
واملعرفة والعلم ب�أحكام دين الله ،لقد كان
�أعلم �أه��ل �أر��ض��ه و�أفقههم يف دي��ن الله،
ر�أى �أن ال�سنة قد �أمييت ف�أحياها،
و�أن ال�ب��دع��ة ق��د ط�غ��ت ف��دع��ا �إىل
�إم��ات �ت �ه��ا ،مل ي�ك��ن ي �ق��ول ال���ش��ام
وه��و يريد ال �ع��راق ،ك��ان ي�سكنه
احلب الغامر لهذه الأمة املغلوب
على �أم��ره��ا ،وم��ن عالمات حبه
العظيم �أن��ه عفى عن كل من مل
ين�صره ،وود لو �أن �أن�صاره
الذين قتلوا حوله ا�سترتوا
بجنح الليل املظلم وجنوا
ب�أنف�سهم.
تظهر الأدبيات التي �أطلقها
احل �� �س�ي�ن ب ��ن ع �ل��ي ع�ل�ي��ه
ال�سالم ع�شية ثورته على
ال�ن�ظ��ام الأم� ��وي املنحرف
عن تعاليم ومبادئ الإ�سالم
�أن � ��ه ك� ��ان ع �ل��ى وع� ��ي مبا
تتطلبه الأمة التي اغ ُت�صب
�أمرها وان ُتهب فيئها ،وقتل
خيارها ،وا�س ُتبقي �شرارها،
و��ص��ار فيها م��ال الله دوال،
وع �ب��اد ال �ل��ه خ��وال
وع� �ب� �ي ��دا،
وي �ت �ب�ين
بو�ضوح

�شديد �أن��ه كان على معرفة عميقة ووعي
كامل بدين الله �إذ يتعامل مع كل متعلقات
ه��ذه ال�ث��ورة العظيمة ،ويعرف �أي��ن هو
العدو احلقيقي لهذه الأم��ة ولهذا الدين،
بخالف اخلوارج فرغم �أنهم كانوا ثائرين
�أ��ش��داء و�شجعانا م�شهودا لهم باملرا�س
وال���ص�بر ،غ�ير �أن �ه��م �أخ��ط���أوا ال�سبيل،
وتنكبوا اجلادة ،و�ضلوا يف رحلة بحثهم
ع��ن احل� ��ق ،ت�ع�ل�ق��وا ب��امل �ظ��اه��ر وت��رك��وا
اجلواهر ،وركزوا على الق�شور والفروع،
و�أ�ضاعوا اللب والأ�صل ،مل يكونوا على
وعي كاف بكتاب الله و�سنة ر�سول الله
�صلى الله عليه و�آله و�سلم ،ولهذا ذهبت
جهودهم ��س��دى ،وا�ستحالت ن�ضاالتهم
عبئا ون�صبا �ضد هذه الأمة ،ب�سبب جهلهم
وغ�ي��اب الفهم ال�صحيح منهم للإ�سالم،
وابتعادهم عن م�صادر الهداية الربانية،
حملة العلم من �أهل البيت املطهرين.
وبهذا يتبني �أن الأمة �إذا �أرادت االنت�صار
�إذ تثور على طغاتها وم�ستبديها وحمريف
�أحكام دينها يجب �أن تنطلق من الوعي
ال�صحيح ،وم��ن الأ��س����س املر�ضية ،من
ك �ت��اب ال �ل��ه و� �س �ن��ة ر� �س��ول��ه ��ص�ل��ى ال�ل��ه
ع �ل �ي��ه و�آل � � ��ه و� �س �ل��م،
و�أن ت� �ل� �ب ��ي ح��اج��ة
الأم � ��ة �إىل الإ���ص�ل�اح
وال � �ه� ��دى وال ��ر�� �ش ��اد،
ت� �ن� ��� �ش ��ر ال��ف�����ض��ي��ل��ة
واملحبة وتنفي الرذيلة
وال� �ك ��راه� �ي ��ة ب�ين
�أفراد املجتمع
امل�سلم.

غزة هاشم ..كربالء بني هاشم
عفاف الجمري
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دورية  -فكرية  -ثقافية  -مستقلة العدد( )1

م��ا ه��ذه امل���ص��ادف��ة يف الت�شابه الكبري
ب�ين حم��رق��ة غ ��زة وحم��رق��ة ك��رب�ل�اء ،يف
التوقيت :فاالثنتان ب��د�أت��ا يف الع�شرة
الأوىل من حمرم ،ويف حقانية الق�ضية،
و�سمتها الت�ضحوية ال���ص��ارخ��ة ،لأج��ل
احل��ق ،ومفعولها ال�صارخ ال��ذي يهز كل
�ضمري حر بغ�ض النظر عن دينه ومذهبه،
من كل الأنحاء ،و�سمتها الفارقة للحق من
الباطل بو�ضوح وجالء يزيل كل احلجب
وي�سقط ك��ل الأق�ن�ع��ة لتلقي احلجة على
ك��ل م��دع للمبادئ احل�ق��ة ،والت�شابه يف
الإجراءات امليدانية للعدو :ففي احلالتني
مت��ت عمليات ال�ق�ت��ل بوح�شية ودومن��ا
�أدن��ى ح�ساب لأي من الأع��راف واملبادئ،
وفيهما مت ا�ستهداف الأط �ف��ال والن�ساء
حتت خمتلف الذرائع ،ومت حرق امل��آوي
م��ن ب �ي��وت وخ �ي��ام ع�ل��ى الأط� �ف ��ال ،ومت
احل�صار ومنع �سبل احل�ي��اة�� ،س��واء من
ماء وغذاء �أو دواء مما يعترب حق ًا عاملي ًا
م�شاع ًا للجميع ال يجوز منعه عن �أي �أحد
حتت �أي ظرف �أو �سبب ويف كل الأعراف
والقوانني العاملية وال�سماوية ،غري �أن
كربالء بني ها�شم تفوقت من حيث كونها
جم��زرة وحمرقة لأه��ل بيت النبي �صلى
الله عليه و�آله و�سلم �أ�شرف اخللق ،وعلى
يدي من يدعي الإ�سالم واخلالفة.
غزة مدينة عريقة ج��د ًا متتد جذورها ملا
قبل امليالد فقد ذكر ا�سمها يف خمطوطة
ل�ل�ف��رع��ون حتتم�س ال�ث��ال��ث ال ��ذي عا�ش
يف ال �ق��رن اخل��ام����س ع�شر ق�ب��ل امل �ي�لاد،
وق��د دخ�ل�ه��ا امل�سلمون يف ال �ع��ام 635م
و�أ�صبحت مركز ًا �إ�سالمي ًا مهم ًا خ�صو�ص ًا
وه��ي م�شهورة بوجود قرب جد الر�سول
�صلى الله عليه و�آل��ه و�سلم الثاين ها�شم
بن عبد مناف ،ويوجد حلد الآن م�سجد
ي�ؤمه الغزاويون �إىل الآن ،يحتوي على
�ضريحه ،ول��ذل��ك ت�سمى «غ ��زة ها�شم»،
وب���س�ب��ب م��وق�ع�ه��ا اجل��غ��رايف واع �ت��دال
جوها وطيبة �أهلها كانت حمط الأنظار
للمحتلني ط��وال ال�ت��اري��خ ولل�سياح يف
ال�ع���ص��ر احل��دي��ث .ب�ق�ي��ت امل��دي �ن��ة حتت

االحتالل الإ�سرائيلي حتى العام 1994,
حيث مت االت �ف��اق ب�ين ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية و�إ�سرائيل .وبعد انتخابات
حملية ج��رت ف��ازت ح��رك��ة حما�س بعدد
ك�ب�ير م��ن م�ق��اع��د ال�برمل��ان الفل�سطيني،
وكالعادة بالن�سبة �إىل مدعي الدميقراطية
الذين يحاربونها �إذا �أف��رزت ما يخالف
�أمزجتهم ،فقد اندلعت كثري من املناو�شات
امل�ت�ف��رق��ة ب�ين ع�ن��ا��ص��ر م��ن ح��رك�ت��ي فتح
احلاكمة وحما�س ،وو�صل الأم��ر ذروت��ه
يف منت�صف يونيو /ح��زي��ران من العام
 2007ح�ين �أق��دم��ت عنا�صر م��ن حركة
حما�س على ال�سيطرة على ق�ط��اع غزة
وامل�ؤ�س�سات الأمنية واحلكومية فيه.
ولأن ال�سلطة الفل�سطينية ق��د انتهجت
منهج ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية ح�سب
ادعائهم «�سلمي ًا» على غرار ما فعلته معظم
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،بينما �أ� �س �ل��وب حركة
ح�م��ا���س ه��و م�ق��اوم��ة امل�ح�ت��ل و�إخ��راج��ه
م��ن ك��ل �أر�� ��ض فل�سطني وب��ال�ل�غ��ة التي
يفهمها وه��ي الكفاح امل�سلح ،فقد عمدت
�إ�سرائيل منذ ف��وز حما�س �إىل التنكيل
بها وبرموزها وب�شعب غزة كي ت�ضعف
�شعبية حما�س ومبد�أ املقاومة ،فعمدت �إىل
ح�صار غزة ومنع دخول الإم��دادات كافة
عنها و�أغلقت مطارها وميناءها لت�ضعفها
اقت�صادي ًا ،و�ضربت بنيتها التحتية ،ثم
�أق��دم��ت يف ف�براي��ر� /شباط  2008على
عمل حمرقة على مدى خم�سة �أيام ،عادت
وكررتها ب�شكل �أو��س��ع و�أع�ن��ف منذ 27
�سبتمرب� /أيلول � 2008إىل الآن ،حيث زاد
عدد ال�شهداء على الأل��ف واجلرحى على
اخلم�سمئة معظمهم من الن�ساء والأطفال،
وق��د ا�ستخدم ال�صهاينة حتى القنابل
الفو�سفورية املحرمة دولي ًا.
و�إذا ما عدنا ملو�ضوع الت�شابه �سنجد �أن
ما �أقدمت عليه �إ�سرائيل من فظاعات يجلي
ب�صرية كل من ك��ان احل��ق ملتب�س ًا عليه،
وال يعرف حقيقة �إ�سرائيل ،وك��ل مدعي
الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية
مت��ام� ًا كما اجن�ل��ت ب�صائر امل�سلمني يف

زم��ن احل�سني (ع) .فلقد ج��اءت جم��زرة
كربالء لتو�ضح للم�سلمني �أن يزيد م�ستعد
ل�سفك �أطهر الدماء وعمل جمزرة ب�أب�شع
الطرق يف �أ�شرف �أ�سرة لي�س فقط لأجل
الق�ضاء على املناف�سني ،و�إمنا حتى لو مل
ت�أت ر�سل العراق للح�سني تدعوه للقدوم
للمبايعة ،ف�إنه �أم��ر بقتله يف املدينة قبل
�أن يخرج �إن مل يبايع ،حيث �إن مبايعته
ت�ضفي ال���ش��رع�ي��ة ع�ل��ى خ�لاف �ت��ه .وبعد
املجزرة يف كلتا احلالتني انفرز الطيب من
الرديء بح�سب ردود الفعل التي تراوحت
يف جمزرة �آل الر�سول بني ناكر بقلبه على
�أ�ضعف الأحوال وبني متمرد �شاهر ل�سيفه
للأخذ بالث�أر على �أح�سنها.
يف حمرقة غ��زة يندى اجلبني م��ن ردود
فعل معظم الدول العربية بطريقة نخجل
من �أن ي�سجلها التاريخ لتقر�أها الأجيال
املقبلة ،يف ح�ين وقفت دول بكل قوتها
وثقلها �إىل جانب الفل�سطينيني و�صراحة
ودومنا �أخذ يف االعتبار ما قد يجلبه ذلك
لها من انتقام دويل :ك��إي��ران ،و�سوريا،
وحزب الله اللبناين.
ويف ه��ذا اخل��ط �أي���ض� ًا وق�ف��ت دول مثل
فنزويال وبوليفيا رغم بعدها اجلغرايف
وطردت ال�سفراء وقطعت العالقات ودعت
ملحاكمة القادة الإ�سرائيليني يف حمكمة
العدل الدولية يف الهاي.
والنتيجة وهي الأهم �أن العدو ال�صهيوين
�سيف�شل كما ف�شل يف لبنان و�ستنت�صر
املقاومة يف غزة كما انت�صرت يف لبنان
رغ��م امل��ذاب��ح والهلوكو�ست الإ�سرائيلي
ال �ن��ازي ،ورغ��م م��ا فعلته الآل ��ة احلربية
الأمريكية ال�صهيونية بالأبرياء والن�ساء
والأطفال ،ويكفي مقاومة غزة فخر ًا �أنها
�أثبتت كما فعلت مقاومة لبنان �أن �إ�سرائيل
�أوه��ن من بيت العنكبوت .وه��ذا امتداد
روح ��ي وت��اري �خ��ي وفل�سفي مللحمة �آل
الر�سول �صلى الله عليه و�آله و�سلم وخلط
املقاومة للظلم بكل �أ�شكاله ال��ذي يجمع
كل املقاومني و�إن اختلفوا يف دياناتهم
ومذاهبهم.
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مفهـوم اإلصـالح في
خالد الشريف

اعتذار على بعض األخطاء التي جاءت في العدد السابق في مقالي الذي كان
قبل البدء في المقال ،أود تسجيل
ٍ
بعنوان (البرق المنير في داللة حديث الغدير) ،وذلك أن المقال كان في سبع صفحات وتم اختصاره إلى صفحتين
ي (والتي ابتدأها بقوله :مقدمة الكالم التي بدأ
فوقعت بذلك أخطاء ،منها نسبة جواب اإلمام عبد هللا بن حمزة (ع) إل َّ
النبي بذكرها) ،وكذا فقد وقع خطأ في ترتيب بعض الكالم كقولي( :أن اآلحادي إذا حفته القرائن أفاد العلم فكيف إذا
كان الحديث متواتراً) إذ أن من حق هذا الكالم التأخير على ما جاء معه؛ ولهذا وجب التنبيه.

احلمد لله ال��ذي �أ�صلح دينه بالأئمة من
�أه��ل البيت (ع) ،وال�صالة وال�سالم على
�سيدنا حممد وعلى �آله ،وبعد؛ فقد روي
عن الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم �أنه قال:
«مل �أخ��رج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال مف�سد ًا وال
ظامل ًا ،و�إمن��ا خرجت لطلب الإ��ص�لاح يف
�أم��ة ج ��دي» ،كما ج��اء يف ك�ت��اب ال�ل��آيلء
امل�ضيئة �أن احل�سني (ع) قال� « :أال ترون
احلق ال يعمل به ،والباطل ال يتناهى عنه،
لريغب امل�ؤمن يف لقاء الله ،و�إين ال �أرى
امل��وت �إال �سعادة ،واحل�ي��اة م��ع الظاملني
�إال برما و�أن���ش��أ متمثال مل��ا ق�صد الطف:
�س�أم�ضي فما باملوت عار على الفتى * �إذا
ما نوى خريا وجاهد م�سلما»
وبنف�س هذه املعاين والغايات قام حفيده
الإم��ام زي��د بن علي عليه ال�سالم ،فقال:
«والله لوددت �أن يدي مل�صقة بالرثيا ف�أقع
يف الأر���ض �أو حيث �أق��ع ،ف�أنقطع قطعة
قطعة و�أن الله �أ�صلح بي �أمر �أمة حممد
�صلى الله عليه و�آله و�سلم »
وعلى ذلك م�ضى �إم��ام اليمن الهادي �إىل
احل ��ق امل �ب�ين ي�ح�ي��ى ب��ن احل �� �س�ين عليه
ال�سالم ،قائ ًال« :والله لوددت �أن الله �أ�صلح
الإ�سالم بي ،و�أن يدي معلقة بالرثيا ،ثم
�أهوي �إىل الأر�ض فال �أ�صل �إال قطع ًا»
•�إ�صالح الدين:
ول��و رجعنا لعلم �أ��ص��ول ال��دي��ن لوجدنا
�أنهم ق�سموا امل�صالح �إىل دينية ودنيوية،
ف��امل���ص��ال��ح ال��دي�ن�ي��ة ك�م��ا ي�ع��رف��ون�ه��ا هي
الألطاف ،واللطف هو " :ما يدعو املكلف
�إىل فعل ما كلف فعله �أو ترك ما كلف تركه
�أو �إىل جمموعهما لأجل �أنه كلف بذلك ما
مل يبلغ به حد الإجلاء"

وحينئذ نت�ساءل هل �صالح الدين م�صلحة
دينية؟ ،واجل��واب� :أن امل�صلحة الدينية
كما ي�سمونها م�صلحة ف�إنهم ي�سمونها
�صالح ًا لأن��ه يح�صل بها �صالح الدين،
�أي �أن كل ما يح�صل به �صالح الدين ف�إنه
م�صلحة دينية.

املصلحة الدينية
يف تأدية فريضة
األمر باملعروف
والنهي عن املنكر،
الذي يعد أعظم
أصول املذهب
الزيدي الشريف
لكن امل�صلحة الدينية عند �أهل علم الكالم
ال تكون �إال يف الأم ��ور امل�ستقبلة ،و�إذا
كانت امل�صلحة الدينية هي ما �أدى �إىل
�صالح الدين ،ف�صالح الدين املرتتب على
امل�صلحة الدينية ال يكون �إال يف الأم��ور
امل�ستقبلة تبع ًا للم�صلحة الدينية؛ لكن
امل�س�ألة تفتقر لبع�ض التف�صيل؛ ف�أ�صحاب
�أ� �ص��ول ال��دي��ن �أوج��ب��وا ك��ون امل�صلحة
الدينية يف الأم��ور امل�ستقبلة �إمنا �أجبوا

أمر عائدٍ �إىل املكلف نف�سه ،فنظروا
ذلك ل ٍ
�إىل املكلف بخ�صو�صه� ،إال �أن امل�س�ألة هنا
خ�صو�ص وعموم؛ فعلينا
خمتلفة اختالف
ٍ
التفريق بني امل�صلحة الدينية امل�ؤدية �إىل
� �ص�لاح دي ��ن امل�ك�ل��ف بخ�صو�صه ،وب�ين
امل�صلحة الدينية امل�ؤدية �إىل �صالح الدين
نف�سه (وال�ت��ي يعود نفعها على املكلفني
عموم ًا) �أي امل�صلحة الدينية العامة ،ومن
هنا نخرج بالتايل:
�-1أن �أهل البيت (ع)  -كالإمام زيد حينما
ق��ال (و�أن الله �أ�صلح بي �أم��ر �أم��ة حممد
�صلى الله عليه و�آله و�سلم) ،والهادي حني
قال (والله لوددت �أن الله �أ�صلح الإ�سالم
بي) – �أنهم جعلوا �صالح الدين مرتتب ًا
عليهم؛ ف�أجروا �أنف�سهم جمرى امل�صالح
الدينية.
�-2أن متنيهم للقتل والتقطع ق َِطع ًا لي�صلح
الله الدين �صيرّ َ قتلهم يف نف�سه جاري ًا
جمرى امل�صلحة الدينية.
وبالنظر للنقطة الأوىل :ف�إنه ال ي�صح �أن
تكون ذواتهم (ع) م�ؤثرة يف �صفة الغري
التي هي امل�صلحة الدينية.
وكذلك بالنظر للنقطة الثانية :فال ي�صح
�أن يكون القتل ونحوه يف ذاته م�صلحة
دي �ن �ي��ة؛ �إذ ل��و ك ��ان ك��ذل��ك ل �ك��ان ك��ل قتل
م�صلحة دينية ،وال �أن تكون علة امل�صلحة
كونه قت ًال مع �إ�ضافته �إليهم (ع)؛ �إذ لو
كان كذلك لكان قتلهم ح�سن ًا ،وملَد َْحنا من
ق��ام ب��ه ،وقتلهم كما ه��و معلوم مف�سدة،
وبوجود املف�سدة ينعدم املقت�ضي لكون
قتلهم م�صلحة ،فينعدم احل�ك��م الن�ع��دام
مقت�ضيه ،ف�لا يكون قتلهم م�صلحة ،فال

فكر أهل البيت (ع)

نعرف أن قيام
أهل البيت (ع)
واحتماهلم للتشرد
والقتل والصلب
إمنا كان ألجل
الناس

�أن �أهل البيت (ع) ملا مل يكن لهم يف القتل
م�صلحة ترجع �إىل �أنف�سهم ،كان قيامهم
لأج��ل م�صلحة غريهم ،فن َّزلوا (ع) بذلك
م�صلحة غريهم منزلة م�صلحة �أنف�سهم،
تفاني ًا منهم يف ح��ب ال�ل��ه ت �ع��اىل ،حيث
جعلوا الغر�ض الإلهي املقد�س غر�ض ًا لهم،
وهذا د�أب اخلوا�ص املقربني ،كنبي الله
مو�سى (ع) حينما قال (وي�سر يل �أمري)
فجعل �أمر الدين ك�أنه �أمره اخلا�ص،
ف ��إن ق�ي��ل :م��ا ب��ال الأئ �م��ة (ع) مل يقولوا
كقول مو�سى (ع)� ،أمل يكن الأوىل �أن يقول
الإمام احل�سني (ع)( :و�إمنا خرجت لطلب
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وجه يق�ضي بثبوت امل�صلحة الدينية �إال
من حيثيتني:
احليثية الأوىل� :أن �ه��م (ع)
•
ع�بروا بالقتل ونحوه عن �أ�سبابه التي
قادتهم وتقودهم �إليه ،فدفعتهم للخروج
واال�ست�شهاد فيما بعد ،فيكون ه��ذا من
باب �إطالق امل�سبب على ال�سبب ،وي�ستفاد
منه؛
�أن امل�صلحة الدينية ك��ان��ت يف ت��أدي��ةف��ري���ض��ة الأم� ��ر ب��امل �ع��روف وال �ن �ه��ي عن
املنكر ،ال��ذي يعد �أع�ظ��م �أ� �ص��ول املذهب
الزيدي ال�شريف ،والقيام ب�أعلى مراتب
الأم ��ر ب��امل�ع��روف والنهي ع��ن املنكر هو
اخل��روج بال�سيف و�إع�ل�ان �أم��ر الإم��ام��ة،
وهذا يعني �أن �صالح الدين يرتتب على
هذه امل�صلحة ،وهذا معنى كالم �أ�صحابنا
يف �أ�صول الدين �أن الإمامة �إمنا وجبت
مل�صلحة عامة.
•احليثية ال �ث��ان �ي��ة� :أن �ه��م (ع) ع�بروا
بالقتل ون �ح��وه ع��ن م�س َب َباته ال�ت��ي �آل
�إليها ،ومن ذلك؛
�أ-خلخلة �أركان الدولة الأموية.
ب-التمهيد لقيام الدولة �إ�سالمية ،التي
تقيم العدل وتبيد الظلم.
•وقد يقول قائل �أنه ال مانع من اجلمع
بني احليثيتني؛ فيكون ما جرى قبل القتل
وبعده م�صلحة دينية ال ي�صلح الدين �إال
بها ،ف ��إن قلتَ � :أم��ا احليثية الثانية ،فال
ت�صح لأنها يف الأمور امل�ستقبلة ،ولو وقع
قتلهم فلي�س لهم بعد ذلك حال حتى يكون
القتل م�صلحة فيه.
قلتُ  :ارج��ع �إىل تفريقنا يف بداية املقال
بني امل�صلحة الدينية العائدة على املكلف
نف�سه ،وبني امل�صلحة الدينية العامة التي
يرتتب عليها �صالح الدين ،ف�أهل البيت
ك��الإم��ام زي��د وال� �ه ��ادي(ع) ح�ين جعلوا
مقتلهم ونحوه م�صلحة ،عرفنا بذلك �أنه مل
ي�صح �أن يق�صدوا بذلك امل�صلحة العائدة
�إىل �أنف�سهم؛ �إذ لي�س بعد مقتلهم حال حتى
يكون القتل م�صلحة فيه ،فقادنا ذلك �إىل
�أنهم ي��ري��دون امل�صلحة الدينية العامة،
ب��ل زاد الإم ��ام زي��د وال �ه��ادي ذل��ك ت�أكيد ًا
ف�أ�ضافوا الإ�صالح �إليهم يف قولهم (�أ�صلح

ب��ي �أم���ر �أم���ة حم �م��د(���ص) وا� �ص �ل��ح بي
الإ�سالم) ،ليجعلوا من �أنف�سهم �أدوات ًا لله
تعاىل يتم بها غر�ضه� ،إ�شارة منهم ملطلق
الت�سليم وال�ت�م��اه��ي يف �سبيل �إ��ص�لاح
ال��دي��ن ،وب �ه��ذا ت�صح احليثية الثانية،
كون امل�صلحة الدينية ترجع �إىل غريهم،
وقتلهم ال مينع من عودة امل�صلحة الدينية
�إىل غريهم طبع ًا ،وذلك يجرنا �إىل فائدة
جميلة؛ ف�أ�صحاب �أ�صول الدين (ومنهم
القا�ضي عبد اجلبار) يقبحون التكليف
بقتل الإن�سان نف�سه لعدم امل�صلحة ،لكنهم
يف عني الوقت يح�سنون ما يفعله الله من
الإماتة لأن ذلك من فعل الله فيح�سن �أن
يفعله �إذا كان �صاحل ًا ملكلف �آخر يعو�ض
ذلك املكلف بعو�ض عظيم ،والفائدة هي:

الإ� �ص�لاح يف �أم ��ري) وي�ق��ول الإم ��ام زيد
(ع)( :و�أن الله �أ�صلح بي �أمري) ،ويقول
الهادي (ع) (والله ل��وددت �أن الله �أ�صلح
�أمري بي)
قلتُ  :مل يقولوا ذلك هروب ًا مما قد يتبادر
�إىل الذهن  -والذي �أو�ضحناه للتو -مِ ن
�أنهم (ع) يتحدثون عن م�صلحتهم الدينية
اخلا�صة،
�أم��ا الإم��ام احل�سني (ع) فبن�سبته الدين
�إىل جده حممد �صلى الله عليه وعلى �آله
و�سلم _ يف قوله :و�إمن��ا خرجت لطلب
الإ�صالح يف �أمة جدي_ حقق الأمرين؛
الأول :حتقيق مراده وتو�ضيح مق�صده
الذي هو ا�ستقامة الدين ،والتي هي كما
�أ�سلفنا �صالح الدين يف نف�سه ،ال م�صلحته
الدينية اخلا�صة.
وال��ث��اين :اخل� ��روج ب ��ذات امل�ع�ن��ى ال��ذي
عرب عنه نبي الله مو�سى؛ حيث �أ�ضاف
احل�سني (ع) الأمة �إىل جده حممد – �صلى
الله عليه وعلى �آل��ه ،-حتى ك�أنه يتحدث
عن �إرث خا�ص به ورثه من جده (�ص)،
ك�أن �أمر الأمة  -لعظم متاهي احل�سني(ع)
يف حت�ق�ي��ق م� ��راد ال �ل��ه – � �ص��ار م ��راده
ال�شخ�صي ،بل ك�أن الأمة يف نف�سها لعظيم
اهتمامه بها �صارت غر�ضه اخلا�ص.
و�أم ��ا الإم ��ام زي��د فبن�سبته ذل��ك �إىل �أم��ة
حممد �صلى الله عليه وعلى �آل��ه _ يف
قوله :و�أن الله �أ�صلح بي �أمر �أمة حممد
��ص�ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و� �س �ل��م_ حقق
�أمرين :ذات الأمر الأول وهو �أن مق�صده
�صالح الدين عموم ًا ،والأم��ر الثاين� :أن
يف ذكره عليه ال�سالم لأمر �أمة حممد �صلى
الله عليه وعلى �آله �إ�شار ٌة منه للباعث على
خروجه؛ ف ��إن ما بعثه على اخل��روج هو
ذكر اليهودي اللعني للنبي الأك��رم �صلى
الله عليه وعلى �آله ب�سوء �أمام ه�شام بن
عبد امللك لعنه الله ،ولهذا �أ�ضاف الأم��ا ُم
النبي ل�ل�أم��ة و�أ�ضافهما ل�ل�أم��ر ،لأن
زي��د
َ
النبي مما ينبغي �أن تغ�ضب الأم ُة له ،فلما
قعدت الأم��ة عن ذل��ك ،احتاجت للإ�صالح
لأجل عدم قيامها لنبيها ،وعند قيام الأمام
زيد بالأمر الذي كان ينبغي للأمة �أن تقوم
ب��ه ك��ان بذلك  ..........تتمة صـ 8

إن كان دين حممد مل يستقم
إال بقتلي يا سيوف خذيين
�أم�� ًة مب�ف��رده ،وك��ان خ��روج��ه لأن ي�صلح
بنف�سه (ع) �أم ��ر �أم ��ة حم�م��د �صلى الله
عليه وعلى �آله (وهذا �إمنا ي�صح لو قيلت
العبارة عقب احلادثة� ،أما لو قيلت قبلها
فالبواعث امل�شابهة كثرية منها ما جرى
من حتريف ال�سنة النبوية على يد علماء
ال�سوء كالزهري وغريه)
و�أما الإمام الهادي (ع) فب�إطالقه للإ�سالم
(والله لوددت �أن الله �أ�صلح الإ�سالم بي)
حقق �أمرين كذلك :الأم��ر الأول هو ذات
الأم��ر الأول ال��ذي اجتمعوا فيه جميع ًا،
�أما الأمر الثاين والذي ب�سببه ذكر الإمام
ال�ه��ادي الإ� �س�لام و�أط �ل��ق ،فالعلة فيه �أن
حترك الإمام الهادي (ع) كان يف مواجهة
القرامطة الذين يدعون الإ�سالم – وهو
منهم ب��راء -من جانب وم��ن �أج��ل �إقامة
دولة �إ�سالمية حقة من جانب �آخر ،فنا�سب
ه��ذي��ن اجل��ان�ب�ين ذك��ر الإ���س�ل�ام ،على �أن
الأ�صل يف كالم الهادي (ع) �أنه ال يحتاج
علة بالغية لأنه مل يعدل عن الظاهر،
�إىل ٍ
�إال �أن ع��دول��ه ع��ن ك�لام �أ��س�لاف��ه يف هذه
احليثية جعلنا ن�شك �أن ذلك هو ال�سبب.
وب �ه��ذا ن�ع��رف �أن ق�ي��ام �أه ��ل ال�ب�ي��ت (ع)
واحتمالهم للت�شرد والقتل وال�صلب �إمنا
كان لأجل النا�س ،وما �أجمل ما ُروي يف
كتاب مقاتل الطاليني عن بع�ض مواقف
الإم ��ام حممد ب��ن �إب��راه�ي��م ب��ن �إ�سماعيل
طباطبا (ع)" :فبينا هو يف بع�ض الأيام
مي�شي يف بع�ض طريق الكوفة �إذ نظر
�إىل عجوز تتبع �أحمال الرطب ،فتلقط ما
ي�سقط منها فتجمعه يف ك�ساء عليها رث،
ف�س�ألها عما ت�صنع بذلك.
ف �ق��ال��ت� :إين ام � ��ر�أة ال رج ��ل يل ي�ق��وم
مب�ؤنتي ويل بنات ال يعدن على �أنف�سهن
ب�شئ ،ف�أنا �أتتبع هذا من الطريق و�أتقوته
�أنا وولدي.
فبكى ب�ك��اء ��ش��دي��دا ،وق ��ال� :أن ��ت وال�ل��ه
و�أ��ش�ب��اه��ك ت�خ��رج��وين غ��د ًا حتى ي�سفك
دمي".
ورج ��وع� � ًا �إىل م��ا ذك ��رن ��اه م��ن اح�ت�م��ال

ت �ع �ب�يره��م ب��ال �ق �ت��ل ون� �ح ��وه ع ��ن ال�ق�ي��ام
ب�أمر الإم��ام��ة ،فتكون الإم��ام��ة وفق ًا لذلك
م�صلحة دينية عامة  -ومل نقل لطف ًا لأن
اللطف غيب ال يعلمه �إال الله ،كما �أن هناك
خالف ًا بني الزيدية على لطفيتها لكنهم ال

أنت واهلل وأشباهك
خترجوين غداًا حىت
يسفك دمي
يختلفون على �أن�ه��ا �إمن��ا وجبت لكونها
م�صلحة ،-حيث �أن �صالح الدين يكون
بها� ،أم��ا الإمامية ف�إنهم يجعلونها لطف ًا؛
و�إذا �أجمعنا و�إي��اه��م على �أن الإم��ام��ة
ل�صالح الدين – وهم ال ينفون ذلك بل هم
من يروي كالم الإمام احل�سني (ع) "و�إمنا
خرجت لطلب الإ��ص�لاح يف �أم��ة جدي"-
فحينئ ٍذ ن�ق��ول �أن ��ص�لاح ال��دي��ن يتمثل
يف �إق��ام��ة احل��ق وال�ع��دل واخل�ير والأم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك معلو ٌم
ولعلهم ال ينكرونه لأنهم يروون كذلك قول
الإم��ام احل�سني (ع) � ":أال ترون احلق ال
يعمل به ،والباطل ال يتناهى عنه ،لريغب
امل�ؤمن يف لقاء الله ،و�إين ال �أرى املوت
�إال �سعادة ،واحلياة مع الظاملني �إال برما
"� ،إذا تقرر ذلك قلنا لهم �إن غيبة الإمام
امل �ه��دي ت�ن��ايف جميع ذل ��ك ،ب��ل �إن هناك
�اف ب�ين ا�سم الإم��ام��ة والغيبة ،حيث
ت�ن� ٍ
�أن الإمامة عبارة عن جمموعة من املهام
ك�إقامة احلدود والأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والغيبة مانعة من ذلك.
ف�إن قالوا �إن �صالح الدين يح�صل بغيبة
املهدي يف هذا الع�صر وبخروج احل�سني
يف ع�صره ،قلنا :م��ا ه��و املخ�ص�ص لأن
ت�ك��ون الغيبة مفيدة ل�صالح ال��دي��ن يف
ير مفيدة ل�صالح ال��دي��ن يف
ع�صرنا ،غ� َ

8

ع�صر احل�سني (ع) ،حيث �أن الغيبة هي
الغيبة وال ف��رق ب�ين ح�صولها يف وقت
�شخ�ص
دون �آخ��ر ،وال يف ح�صولها من
ٍ
لآخر.
وهل ي�صح مث ًال �أن يقول احل�سني(ع)" :
و�إمنا غبت لطلب الإ�صالح يف �أمة جدي"
بد ًال من "و�إمنا خرجت لطلب الإ�صالح يف
�أمة جدي" ؟! ،هذا ال يقبله عاقل!
وم��ا �أ��ص��دق ما قاله �شاعر الإمامية على
ل�سان حال احل�سني (ع):
�إن كان دين حممد مل ي�ستقم* �إال بقتلي يا
�سيوف خذيني ،ما باله مل يقل� :إال بن�أيي
يا كهوف خذيني!!
ف�إن قالوا ب�أن الإمامة ٌ
لطف يرتتب عليها
�صالح الدين ،لكن املانع من الظهور كان
من قبل الأمة ،ف�س�أنقل ههنا جواب الإمام
املن�صور بالله (ع) من كتابه النفي�س العقد
الثمني رد ًا على هذه ال�شبهة " :و�إن قالوا:
�إن الإمام لطف ،وكان املنع يف ظهوره من
ِق َبل الأمة.
قلنا :البد �إما من ح�صول اللطف� ،أو من
التمكني منه كما نعلم �أن ال َّله تعاىل قد م َّكن
الكافر من املعرفة ف�أتي من قبل نف�سه يف
ترك اال�ستدالل ،ولي�س كذلك الإم��ام ،ف�إنا
نحن والإمامية يف نهاية ما يكون من طلب
الإمام على الوجه الذي ذكروه بكل وجه
فما متكنا نحن وال هم من ذلك ،فهل يجوز
ح�صول لطف ال طريق للمكلفني �إليه ،وال
يفعله ال َّله تعاىل ابتداءً؟ هذا ما مل يقل به
�أح��د من �أه��ل العلم ،وقد تقرر من مذهب
�أه��ل العلم بالأ�صول �أن اللطف �إذا وقف
على فعل الغري ،وعلم ال َّله �أن ذلك الغري
ال يفعل ذلك الفعل ف�إن ال َّله تعاىل ال يتعبد
املكلف بذلك التعبد �إال �أن يكون قد فعل له
ما يقوم مقامه �إن ك��ان ذل��ك يف املعلوم،
و�أه��ل املعرفة بالأ�صول منهم ال ينكرون
هذه اجلملة" مت كالمه عليه ال�سالم.
و�إىل هنا جف القلم ومت املق�صود بف�ضل
الله تعاىل وتوفيقه.

ــج ِع
اء
َ
فَ
ملثواك من َم ْض َ
ِد ً
للشاعر /محمد مهدي الجواهري

الشيخ حسن فرحان املالكي

ث��ورة احل�سني كانت متتلك م�شروع ًا معرفي ًا
وحقوقي ًا ولي�ست ث��ورة طائفية �أو قومية
م�ستبدة ك�أكرث الثورات  ...مع وجود �سلطان
ظامل �أبلغ من كل الطغاة ف�أهل البيت مازالوا
يك�شفون املنافقني عرب الع�صور ذل��ك النفاق
الذي ادعوا �أنه انتهى مبوت النبي وك�أن النبي
هو �سبب النفاق فلما مات �صلح النا�س!
�أهل البيت مثلما عدلهم يزعج الظاملني فمعرفة
فقههم يزعج الفقهاء اجلاهلني والطائفيني،
وهذا من �أ�سباب جفائهم لأهل البيت والتكتم
على فقههم.ومن �إحاطة الله بخ�صوم احل�سنب
�أن �ه��م يف الع�صر احل��ايل ي��دع��ون �أن �ه��م على
منهج ثورة احل�سني بعد �أن كانوا ينا�صرون
ن �ظ��ري � ًا -تلك ال�سلطة ال�ت��ي قتلته .م��ع �أنال�سلطات التي ي �ث��ورون عليها مل يبلغ بهم
الأمر �أن �أنكروا الوحي و�سخروا من االنبياء
و�أج�بروا النا�س على البيعة على �أنهم عبيد
للحاكم.
فكان يف حما�سهم للثورة على من هو �أخف من
يزيد و�إدانتهم لثورة احل�سني وهم دونه يف
الف�ضل وامل�شروع دليل على الهوى والع�صبية
والأثر الأموي.
فمن نتائج ث��ورة احل�سني هو زعزعة الدين
الأم��وي ال��ذي ك��ان قد بلغ يف حتريف الدين
واحلقول لدرجة �أن جعل اخلليفة فوق النبي
وحرفوا القبلة لل�شام
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ِف� � � �دَا ًء مل� �ث � َ
�واك م� ��ن َم��ْ��ض�ـ�ـ� َ�ج� ِ�ع
�ان
ب ��أع �ب� َ�ق م��ن َن �ف �ح� ِ
اجل�ن�ـ� ِ
�ات ِ
ُّ
"الطفوف"
�وم
و َر ْع � َي � ًا ليومِ َك ي� ِ
َ
عليك ِب َح ْب ِ�س النفو�س
وح � ْزن � ًا
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
و�َ��ص � ْون �ا مل�ج��دِ ك مِ ��نْ �أنْ ُي �ذال
فيا �أ ُّي�ه��ا ال� ِ�و ْت � ُر يف اخلالدِ ينَ
وي��ا عِ � َ�ظ� َة الطاحم َ
ظام
ني العِ ِ
توف
للح ِ
ت�ع��ال�ي��تَ م ��ن ُم� � ْف � ِ�ز ٍع ُ
ت �ل��و ُذ ال� � ُّده ��و ُر َف ��مِ ��نْ � ُ��س� َّ�ج��دٍ
��َ�ش� َم� ْم��تُ َث�� � َر َ
اك َف � َه� َّ�ب ال َّن ِ�سي ُم
ُ
ا�سرتاح
بحيث
و َع � َّف � ْرتُ َخ �دِّي
َ
وح �ي� ُ�ث �سنا ِب ُك خ�ي� ِ�ل ُّ
الط َغاةِ
�ارت ال��ذك��ري��اتُ
َو ِخ� � ْل ��تُ وق��د ط� � ِ
ُ
َ
بر َك َط� � ْوف ا َ
�ال
خل � َي� ِ
وط � ْف��تُ ب �ق� ِ
ك� ��أنَّ َي� � َد ًا مِ ��نْ َو َراءِ َّ
يح
ال�ض ِر ِ
تمَ ُ � � � ُّد �إىل َع��ا َل �ـ� ٍ�م ب��ا ُ
ُ
�وع
�
ـ
�
ن
خل� ِ
َ
َت � َ�خ� � َّب � َ�ط يف غ��اب��ـ�� ٍة � ْأط � َب �ق �ـ��تْ
ِل � ُت � ْب��دِ َل م �ن � ُه َج��دِ ي �ـ� َ�ب َّ
ال�ضمِ ِري
النفو�س ال�صغا َر
وت��دف� َع ه��ذي
َ
ت �ع��ال �ي��تَ م���ن " َف َلـكٍ " ُق� ْ�ط��ـ�� ُر ُه
وح���ْ�س� ِب��ي ِبهَا
ف�ي��اب��نَ ال�ب�ت�ـ� ِ
�ول َ
وي��اب��نَ التي مل َي َ�ض ْع مِ ْثلُها
وي��ا ُغ��ْ��ص��نَ
"ها�شـ َم" مل َي ْن َفت ِْح
ِ
�ان
�
م
�ز
�
ل
ا
�اب
�
ك
�ر
�
ب
ى
ر
ي��ِ��س� ُ
�وَ
ِ
ير ال� � َ
ِ
َ
تمَ َ � � َّث� � ْل ��تُ ي ��و َم ��ك يف خ��اط �ـ� ِ�ري
َومحَ َّ �� ْ��ص��تُ �أ ْم� � � َر َك مل �أ ْر َت� ِ�ه �ـ� ْ�ب
و ُق � � ْل� ��تُ  :ل �ع �ـ � َّل د َِويَّ ال�سنني
ِ�صونَ ال� ُّد َع��ا ُة
َو َم ��ا َر َّت� � َل املُ ْخل ُ
َ
ومِ ��نْ
"ناثرات" ع�ل�ي��ك امل�سا َء
ٍ
ون
ومل���ا �أَ َز ْح � � ��تُ طِ �ل��ا َء ال�� ُق�� ُر ِ
وج � � ْد ُت� � َ�ك يف �� �ص ��ورةٍ ل �ـ��م �أُ َرعْ
َ
و�أنْ َت � َّت � ِق��ي  -دونَ م��ا َت � ْر َت �ئ �ـِ��ي
ير البن َ
ني
و�أن ُت� ْ�ط��عِ � َم امل ��وتَ خ� َ
ها�ش ٍم
وخ�ي َ�ر بني "الأ ِّم" مِ ��ن
ِ
ُور
حاب
ير ِّ
وخ� َ
بخري ُّ
ال�صد ِ
ِ
ال�ص ِ
ت َق َّح ْمتَ �َ��ص�د ِْري و َر ْي� ُ�ب ُّ
ال�ش ُكوكِ
وج�� ��ا َز ِب� � َ�ي ال ���َّ�ش �ـ � ُّك ف�ي�م��ا َم � َع
َ
�إىل �أن �أَ َق� � ْم ��تُ َع � َل � ْي��هِ ال� َّد ِل�ي�ـ� َل
َف� � َن � َّ�و ْرتَ م��ا ْ
اظ � َل � َّم مِ ��نْ ِف� ْك� َر ِت��ي
و�آ َم � � ْن� ��تُ �إمي � ��انَ َم� ��نْ ال َي �ـ � َرى
ال�سمَاءِ
ب� ��أنَّ (الإب� ��ا َء) ووح � َ�ي َّ
َ
جت� � َّم� � ُع يف (ج ��وه � ٍ�ر) خ��ا ِل�� ٍ��ص

أرو ِع
َت� � َن� �ـ � َّ�و َر ب��الأب�� َل��ـ� ِ�ج ال َ
ُر ْو َح � � ًا وم��ن مِ ْ�سكِ ها �أَ�ْ��ض�ـ��وَ ِع
و��َ�س� ْق� َي� ًا لأر ِ���ض� َ�ك مِ ��ن َم ْ�صـ َر ِع
ع �ل��ى َن�� ْه� ِ�ج� َ�ك ال � َّن � ِّي �ـ� ِ�ر املَ� ْه� َي�ـ� ِ�ع
مب��ا �أن� ��تَ ت ��أب �ـ��ا ُه مِ ��نْ ُم� ْب�ـ�د َِع
َف��ـ�� َّذ ًا � ،إىل الآنَ مل ي ُْ�ش َف ِـع
ل�ل�اه�ي َ�ن ع� ��ن َغ� �ـ ��دِ هِ � � ْم ُق � َّن �ـ� ِ�ع
�ور َك ق �ب �ـ � ُر َك م ��ن َم � ْف �ـ � َز ِع
و ُب � �ـ� � ِ
ع��ل��ى ج��ان �ب �ي �ـ��ه وم� �ـ ��ن ُر َّك� �ـ � ِ�ع
َن �� ِ��س �ي �ـ � ُم ال � َك � َرا َم �ـ��ةِ مِ � ��نْ َب� ْل� َق�ـ� ِ�ع
َخ� �ـ� � ٌّد َت � � َف � � َّرى ومل َي �� ْ��ض �ـ � َر ِع
ج��ال��تْ ع �ل �ي �ـ��هِ ومل َي� ْ�خ���َ�ش�ـ� ِ�ع
ِب ��روح ��ي �إىل َع��ا َل��ـ� ٍ�م �أ ْر َف� �ـ � ِ�ع
ب �� �ص��وم �ع �ـ��ةِ املُ� � ْل� � َه� �ـ � ِ�م املُ�� ْب��ـ��دِ ِع
ح �م��را َء " َم ْب ُتـو َر َة ال ْإ�ص َب ِـع"
َوال �� َّ��ض � ْي �ـ� ِ�م ذي � �َ�ش� � َر ٍق ُم � ْت �ـ � َر ِع
ع�ل��ى ُم� � ْذ ِئ � ٍ�ب م�ن�ـ��ه �أو م ُْ�س ِب ِـع
ب��� َآخ��ـ�� َر ُم � ْع ���َ�ش � ْو� ِ��ش �ـ� ٍ�ب ممُ ْ � �ـ � ِ�ر ِع
خ��وف �ـ � ًا �إىل َح � �ـ � � َر ٍم �أَ ْم � َن �ـ� ِ�ع
َي � �دُو ُر على ا ِمل� ْ�ح �ـ��وَ ِر الأ ْو��َ�س �ـ� ِ�ع
�َ��ض � َم��ان � ًا ع�ل��ى ُك� � ِّ�ل م��ا �أَدَّعِ �ـ��ي
ك��مِ � ْث � ِل��كِ َح � ْم �ـ�ل ًا ومل ُت � ْر ِ���ض �ـ� ِ�ع
ب� ��أ ْزهَ � �ـ� � َر م �ن �ـ� َ�ك ومل ُي � ْف �ـ� ِ�ر ِع
مِ � ��نْ ُم���ْ�س� َت� ِق�ي�ـ� ٍ�م وم���ن � ْأظ � َل �ـ� ِ�ع
و َر َّد ْدتُ ��ص��و َت� َ�ك يف َم ْ�سمَعِ ـي
ِب َن ْق ِل " ال� � ُّر َواةِ " ومل �أُ ْخ�ـ �د َِع
ب���أ���ص��ـ��داءِ ح ��اد ِث� �ـ � َ�ك املُ � ْف� ِ�ج �ـ� ِ�ع
من " ُم ْر ِ�س ِل َ
"�س َّج ِـع"
ني " وم��نْ ُ
َّ
وال��ُّ��ص� ْب� َ�ح بال�شع ِْـر والأ ْد ُم �ـ� ِ�ع
َاع َع�� ِ�ن امل� ْ�خ�ـ�د َِع
و� ِ��س�ْت�رْ َ اخلِ �� �د ِ
ِب���أَ ْع� َ�ظ��ـ�� َم م�ن�ه�ـ��ا وال �أ ْر َو ِع
ير َك ب��الأُ�� َّ�س �ـ� ِ�ل ال���ُّ�ش�ـ� َّر ِع
� �ض �م� َ
َ
َّ
مِ ��نَ "الأ ْك َه ِليـنَ " �إىل ال ُّر�ض ِـع
وخ�ي َ�ر بني " الأب " مِ ��نْ ُت َّب ِـع
َك ��ا ُن� �ـ ��وا ِو َق � �ـ� ��ا َء ُك  ،والأ ْذ َر ِع
ِي � ِ���ض �ـ� ُّ�ج ِب � ُ�ج� � ْد َرا ِن� �ـ ��هِ ا َلأ ْر َب� �ـ�� ِ�ع
" اجلدو ِد " �إىل َّ
ال�ش ِّك فيما معي
مِ ��نْ " م �ب��د�أٍ " ِب�� �د ٍَم م ُْ�ش َب ِـع
و َق� َّ�و ْم��تَ ما ا ْع��وَ َّج م��ن � ْأ�ضلُعِ ـي
ِ�س َوى ال َع ْقل يف َّ
ال�ش ِّك مِ نْ َم ْر َج ِع
ْ
و َف� ْي��� َ�ض ال� ُّن� ُب� َّ�وةِ  ،مِ �ـ��نْ َمن َب ِـع
َت � َن � َّز َه ع��ن ( َع � َر� ِ��ض ) املَ ْط َم ِـع

ثورة الحسين كانت
تمتلك مشروعاً
معرفياً وحقوقياً
وليست ثورة طائفية
أو قومية مستبدة
كأكثر الثورات
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اإلمام الحسني عليه السالم بني
جمع  /عبداهلل علي أحمدالنعمي
ا�ست�شهد الإمام احل�سني عليه ال�سالم �سيد
ال�شهداء والأح� ��رار يف مثل ه��ذه الأي��ام
بعد �أن �ألقى على الأمة الإ�سالمية درو�سا
عظيمة خالدة فيها خري الدنيا و الآخرة،
فيها طم�أنينة النف�س وع��زه��ا و راح��ة
ال�ضمري وحياته و�صالح الإن�سان وكماله،
فيها الو�صول �إىل احلق و القرب �إىل الله
تعاىل ،فيها كل ما ي�ؤدى بالفرد و املجتمع
�إىل ذروة ال�ك�م��ال الإن �� �س��اين املن�شود.
ف��احل���س�ين م��در� �س��ة وف �ك��ر وع��ط��اء ل�ك� ّ�ل

قدم احلسني للعامل درسا
يف التضحية والفداء من
خالل التضحية بأعز
الناس لديه ومن خالل
إثبات مظلوميته وأحقيته
 ،وأدخل اإلسالم واملسلمني
إىل سجل التاريخ ورفع
صيتهما  ،ولقد أثبت هذا
اجلندي الباسل يف العامل
اإلسالمي جلميع البشر أن
الظلم واجلور ال دوام له ،
وأن صرح الظلم مهما بدا
ال يف الظاهر
راسخًا وهائ ً
إال أنه ال يعدو أن يكون
أمام احلق واحلقيقة إال
كريشة يف مهب الريح

النا�س على اختالف طوائفهم وم�شاربهم
واع��ت��ق��ادات��ه��م .واحل �� �س�ين ق� ��دوة ل�ك� ّ�ل
العاملني على �إقامة حكم احل� ّ�ق واالعدل
واحلرية.
نعم متتاز نه�ضة احل�سني بن علي عليه
ال���س�لام ع��ن بقية النه�ضات وال �ث��ورات
�أنها كانت نه�ضة �إن�سانية ودينية خال�صة
لله ال ي�شوبها �شائبة امللك وال�سلطنة وما
�شابهها من الأغرا�ض الدنيوية التافهة .و
لقد �شاء الله تعاىل �أن يثور �سيد ال�شهداء
�ضد الظلم والطغيان لإع�ل�اء كلمة الله
و�إبقاء �شريعته و�إحياء دينه  ،فقام ثائرا
يف �سبيل �إنفاذ �أم��ره عز وجل  ،و�ضحى
بدمه ال��زاك��ي ودم��اء الطيبني م��ن ذريته
وذوي ��ه و�أ��ص�ح��اب��ه� .إن الإم���ام احل�سني
م��در��س��ة احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة ورم ��ز امل�سلم
القر�آين وقدوة الأخالق الإن�سانية وقيمها
ومقيا�س احلق وملهم للإن�سانية وهذا ما
اعرتف به م�شاهري الغرب وال�شرق .
نعم �إن احل�سني (ع) ونه�ضته املباركة
و�إحياء �أمره لي�س ملكا وملهما للم�سلمني
فح�سب و�إمنا للب�شرية جمعاء .وكما قال
الأدي��ب انطوان بارا  :كان احل�سني عليه
ال�سالم �شمعة الإ�سالم التي �أ�ضاءت ممثلة
�ضمري الأديان �إىل �أبد الدهور.
فلقد فطن امل�ؤرخون والباحثون الغربيون
لرمزية ثورة احل�سني  ،وا�ستعذبوا تكرار
ال�سرية احل�سينية  ،فكانت ثورة احل�سني
متثل �ضمري الأدي��ان بالن�سبة لهم؛ بينما
هناك �أقالم �إ�سالمية �أنكرت خروج الإمام
احل�سني عليه ال�سالم وقالت � :إن خروجه
مف�سدة والعياذ بالله ف�أي حقد و�أي عداء
ون�صب �أك�بر م��ن ه��ذا يف ح��ق �أه��ل بيت
النبوة.
وفيما يلي مقتطفات م��ن �أروع م��ا قاله
املفكرون الغري م�سلمني ح��ول �شخ�صية
و نه�ضة احل���س�ين عليه ال���س�لام ننقلها
كما وردت ،كما ن��ردف�ه��ا مب�ث��ال لبع�ض
علماء �أه��ل ال�سنة الذين ينكرون خروج
الإم� ��ام احل�سني عليه ال���س�لام وللقارئ
املقارنة و�إدراك البون ال�شا�سع بني �أقوال
الفريقني ،فاحلكم الله وامل��وع��د القيامة

و�إىل الله ترجع الأمور.
هذا وقد توزعت �آراء املفكرين الغربيني
يف ق�ضية نه�ضة الإمام احل�سني �إىل عدة
اجتاهات �سيتم تق�سيمها كالتايل -:
الإجتاه الأول  :نه�ضة احل�سني ثورة �ضد
الطغيان
ي��رى �أ� �ص �ح��اب ه��ذا الإجت� ��اه �أن الإم ��ام
احل�سني بنه�ضته قد حقق هدفان الأول
ان��ه ق��د �أو� �ض��ح للعامل مظلوميته و�أه��ل
بيته و�أحقيتهم يف ا�ستالم �إدارة الأم��ة
الإ��س�لام�ي��ة وال �ث��اين �أن��ه ق��د ف�ضح زيف
حكم بني �أمية  ،فاتخذ العديد من املفكرين
وال�سيا�سني وزعماء دول من نه�ضة الإمام
احل�سني عليه ال�سالم الطريق والقدوة
لتحقيق الن�صر يف ق�ضاياهم امل�صريية
وال��دع��وة �إىل الإق �ت��داء ب��الإم��ام لتحقيق
ذلك ،ومن ه�ؤالء :
 -1يقول الأملاين ماربني يف ح�سن �سيا�سة
الإمام احل�سني :
" �إن احل�سني كان يبث روح الثورة يف
املراكز الإ�سالمية املهمة كمكة والعراق
و�أي� �ن� �م ��ا ح ��ل  ،ف�� � ��ازدادت ن��ف��رة ق �ل��وب
امل�سلمني التي �شكلت مقدمة الثورة على
بني �أمية "
 -2ويذكر الكاتب انطوان بارا يف كتابه
احل�سني يف الفكر امل�سيحي:
" �أن ث��ورة احل�سني ك��ان��ت �أول ث��ورة
�سجلت يف تاريخ الإ�سالم  ،ويف تاريخ
الأديان ال�سماوية الأخرى "
 -3نيكل�سون (امل�ست�شرق االمريكي):
(كان بنوا �أُميّة طغاة م�ستبدين ،جتاهلوا
�أحكام الإ�سالم وا�ستهانوا بامل�سلمني ،ولو
در�سنا التاريخ لوجدنا �أن الدين قام �ضد
الطغيان والت�س ّلط ،و�أن الدولة الدينية
قد واجهت النظم الإم�براط��وري��ة .وعلى
هذا فالتاريخ يق�ضي بالإن�صاف يف �أن دم
احل�سني يف رقبة بني �أُمية).
الإجت ��اه ال�ث��اين  :نه�ضة احل�سني مثال
الت�ضحية واخللود
يرى املفكرون الغربيون من �أ�صحاب هذا
الإجت ��اه �أن نه�ضة احل�سني وت�ضحيته
بنف�سه وب��أه��ل بيته و�صحبه يف �سبيل

ني منصفي الغرب وغالة السنة

أن مأساة احلسني بن
علي تنطوي على أمسى
معاين اإلستشهاد يف
سبيل العدل اإلجتماعي
��ش�ه��ادة الإم ��ام احل�سني رف�ع��ت م�ستوى
الفكر الب�شري  ،وخليق بهذه الذكرى �أن
تبقى �إىل الأبد وتذكر على الدوام "
 -7و�أ�شار الباحث الإنكليزي جون �آ�شر
�إىل :
" �أن م�أ�ساة احل�سني بن علي تنطوي
على �أ�سمى معاين الإ�ست�شهاد يف �سبيل
العدل الإجتماعي " .
� -8أم ��ا امل�ست�شرق الإجن �ل �ي��زي ادوار
دب��راون فقد و�صف م�شاعر الت�أثر التي
مت�س كل من عرف ق�صة الإم��ام احل�سني
وت�ضحيته قائ ًال :
" وهل ثمة قلب ال يغ�شاه احلزن والأمل
ح�ين ي�سمع حديث ًا ع��ن ك��رب�لاء ؟ وحتى
غ�ير امل�سلمني ال ي�سعهم �إن �ك��ار ط�ه��ارة
ال��روح التي وقعت هذه املعركة يف ظلها
"
 -9بول�س �سالمة (كاتب ومفكر م�سيحي
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دي�ن��ه ور��س��ال��ة ج��ده �إمن��ا ك��ان��ت ت�ضحية
خالدة لن تنتهي ،و�ست�ستعر �إىل �أبد الدهر
ومن ه�ؤالء املفكرين:
 -1فردريك جيم�س(امل�ست�شرق):
(ن ��داء الإم ��ام احل�سني و�أي �شهيد �آخ��ر
ه��و �أن يف ه��ذا ال �ع��امل م �ب��ادئ ثابتة يف
العدالة والرحمة وامل ��ودّة ال تغيري لها،
وي�ؤكد لنا �أن��ه ك ّلما ظهر �شخ�ص للدفاع
التم�سك
عن هذه ال�صفات ودعا النا�س �إىل
ّ
ب�ه��ا ،كتب ل�ه��ذه القيم وامل �ب��ادئ الثبات
والدميومة).
 -2امل�ست�شرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون
الذي �أ�شار �إىل عمق الت�ضحية يف �صولة
الإمام احل�سني �ضد الظلم فيقول:
" لقد �أخ��ذ احل�سني على عاتقه م�صري
الروح الإ�سالمية وقتل يف �سبيل حتقيق
العدل فوق بطاح كربالء "
 -3امل���س�ت���ش��رق الأم ��ري� �ك ��ي غ��و��س�ت��اف
غروينيام ي�شري �إىل ت�أثري ت�ضحية الإمام
احل�سني بنف�سه على م��ر الع�صور دون
�أن تهد�أ النفو�س �أو تن�سى تلك الت�ضحية
حيث يقول :
" �إن وقعة ك��رب�لاء ذات �أهمية كونية
 ،ف�ل�ق��د �أث� ��رت ال �� �ص��ورة امل �ح��زن��ة ملقتل
احل�سني ذل��ك الرجل النبيل ال�شجاع يف
امل�سلمني ت ��أث�ير ًا مل تبلغه �أي��ة �شخ�صية
م�سلمة �أخرى "
 -4كما �أ�شار امل�ست�شرق الأمل��اين ماربني
يف ه��ذا اجلانب �إىل ال��در���س ال��ذي قدمه
الإمام احل�سني �إىل العامل �أجمع بقوله :
" قدم احل�سني للعامل در�س ًا يف الت�ضحية
والفداء من خالل الت�ضحية ب�أعز النا�س
ل ��دي ��ه وم� ��ن خ �ل�ال �إث � �ب� ��ات م�ظ�ل��وم�ي�ت��ه
و�أحقيته  ،و�أدخ ��ل الإ� �س�لام وامل�سلمني
�إىل �سجل التاريخ ورفع �صيتهما  ،ولقد
�أث �ب��ت ه��ذا اجل �ن��دي ال�ب��ا��س��ل يف ال�ع��امل
الإ�سالمي جلميع الب�شر �أن الظلم واجلور
ال دوام ل��ه  ،و�أن �صرح الظلم مهما بدا
را�سخ ًا وهائ ًال يف الظاهر �إال �أنه ال يعدو
�أن يكون �أمام احلق واحلقيقة �إال كري�شة
يف مهب الريح "
 -5وق ��دم ال �ك��ات��ب الإجن �ل �ي��زي ك��ارل����س

ال�سري بر�سي �سايكو�س ديكنز ت�سا�ؤ ًال
يف الرد على من ي�شكك بقد�سية ت�ضحية
الإمام احل�سني بقوله:
" �إن كان الإم��ام احل�سني قد ح��ارب من
�أجل �أهداف دنيوية  ،ف�إنني ال �أدرك ملاذا
ا�صطحب معه الن�ساء والأطفال وال�صبية
؟ �إذن فالعقل يحكم �أنه �ضحى فقط لأجل
الإ�سالم "
 -6ق��ال الهندو�سي وال��رئ�ي����س ال�سابق
ل �ل �م ��ؤمت��ر ال��وط �ن��ي ال �ه �ن��دي ت��ام�لا���س
توندون:
" ه��ذه الت�ضحيات ال �ك�برى م��ن قبيل

عربي اال�صل):
(ال ي�ق��ا���س احل���س�ين (ع) ب��ال �ث��وار ،بل
بالأنبياء ،وال تقا�س كربالء ب��امل��دن ،بل
بال�سماوات ،وال تقا�س عا�شوراء بحوادث
الدهر ،بل مبنعطفات الكون ،مع احل�سني
(ع) كل هزمية انت�صار ،وبدون احل�سني
(ع) كل انت�صار هزمية.
لأن ق�صة عا�شوراء مل تكتمل ف�صولها ،ف�إن
((كل يوم عا�شوراء ،وكل �أر�ض كربالء))
�أيها النا�س � ..إن ال�شهادة تزيد يف �أعمار
امل�ست�شهدين� ،أال ترون كيف �أن "عبد الله
الر�ضيع" يعترب اليوم من كبار عظماء
الرجال ؟
مت��زق��ت راي �ت��ه  ..ومل ُتنك�س ،ومتزقت
�أ�شالئه  ..ومل يركع
وذبحوا �أوالده و�إخوانه و�أ�صحابه  ..ومل
يهن� ،إنها عزة الإميان يف �أعظم جتلياتها.
قبل عا�شوراء ،كانت كربالء ا�سم ًا ملدينة
�صغرية� ،أما بعد عا�شوراء فقد �أ�صبحت
عنوان ًا حل�ضارة �شاملة).
الإجت��اه الثالث  -:نه�ضة احل�سني �أ�سمى
�شجاعة عرفها التاريخ
ي��رى امل �ف �ك��رون م��ن �أت �ب��اع ه��ذا الإجت ��اه
�أن نه�ضة الإم ��ام احل�سني ان�ط��وت على
�أب �ل��غ و�أ��س�م��ى �شجاعة عرفها ال�ت��اري��خ،
تخطت ال�شجاعة التي يبذلها الفرد من
�أج��ل حماية عائلته �أو بيته �أو وطنه �أو
ع�شريته لت�سمو �أعال من �أجل �إعالء كلمة
الله والدين وليعود الإ�سالم كما بد�أ ومن
ه�ؤالء املفكرين :
 -1الآثاري االنكليزي وليم لوفت�س حتدث
عن �شجاعة الإمام احل�سني بقوله:
" لقد قدم احل�سني بن علي �أبلغ �شهادة
يف ت��اري��خ الإن�سانية وارت �ف��ع مب�أ�ساته
�إىل م�ستوى البطولة الفذة"
 -2امل�ست�شرق االجنليزي ال�سري بر�سي
�سايكو�س � ،أ�شار �إىل خلود الإمام و�صحبه
ب�سبب ال�شجاعة الفذة التي قدموها من
�أجل حماية الدين بقوله:
" حق ًا �إن ال�شجاعة والبطولة التي �أبدتها
ه��ذه الفئة القليلة  ،على درج ��ة بحيث
دف� � �ع � ��ت ك��ل  ..........تتمة صـ 12

ال يقاس احلسني (ع) بالثوار ،بل باألنبياء ،وال تقاس كربالء
باملدن ،بل بالسماوات ،وال تقاس عاشوراء حبوادث الدهر،
بل مبنعطفات الكون ،مع احلسني (ع) كل هزمية انتصار،
وبدون احلسني (ع) كل انتصار هزمية

م��ن �سمعها �إىل �إط��رائ�ه��ا وال�ث�ن��اء عليها
ال �إرادي� � ًا ،ه��ذه الفئة ال�شجاعة ال�شريفة
جعلت لنف�سها �صيت ًا عالي ًا وخالد ًا ال زوال
له �إىل الأبد "
كما �أ�شار �أي�ض ًا يف مو�ضع �آخ��ر متحدث ًا
ع��ن �شجاعة الإم ��ام  " :الإم ��ام احل�سني
وع�صبته القليلة امل ��ؤم �ن��ة ع��زم��وا على
ال �ك �ف��اح ح �ت��ى امل� ��وت وق��ات �ل��وا ببطولة
وب�سالة ظلت تتحدى �إعجابنا و�إكبارنا
عرب القرون حتى يومنا هذا "
 -3توما�س كارليل (الفيل�سوف وامل�ؤرخ
الإجنليزي):
(�أ�سمى در���س نتعلمه من م�أ�ساة كربالء
هو �أن احل�سني و�أن�صاره كان لهم �إميان
را�سخ بالله ،وقد �أثبتوا بعملهم ذاك �أن
التفوق العددي ال �أهمية له حني املواجهة
بني احل� ّ�ق والباطل وال��ذي �أث��ار ده�شتي
هو انت�صار احل�سني رغم ق ّلة الفئة التي
كانت معه).
الإجت��اه ال��راب��ع -:نه�ضة الإم��ام احل�سني
ه ��ي ق� ��دوة ل �ك��ل ال �� �ش �ع��وب ال��ت��ي ت��ري��د
النهو�ض �ضد الظلم
ي��رى �أ�صحاب ه��ذا الإجت��اه �أن ال�شعوب
امل�ست�ضعفة واملظلومة واملغ�صوب حقها
الب��د �أن تتخذ من نه�ضة الإم��ام احل�سني
عليه ال�سالم القدوة التي يجب �أن يقتدى
بها ومن ه�ؤالء املفكرين :
 -1ع��امل التاريخ الفرن�سي) ):موري�س
دوكابري
(ي �ق��ال يف جم��ال����س ال �ع��زاء �أن احل�سني
�ضحى بنف�سه ل�صيانة �شرف و�أع��را���ض
ال �ن��ا���س ،وحل �ف��ظ ح��رم��ة الإ�� �س�ل�ام ،ومل
ي��ر� �ض��خ ل�ت���س�ل��ط ون�� ��زوات ي��زي��د� .إذن
تعالوا نتخذه لنا قدوة ،لنتخل�ص من نري
الإ�ستعمار ،و�أن نف�ضل املوت الكرمي على

احلياة الذليلة)..
 -2وي��ق��ول ق ����س م���س�ي�ح��ي ع��ن الإم� ��ام
احل�سني :
" لوكان احل�سني لنا لرفعنا له يف كل
بلد بريق ًا ولن�صبنا له يف كل قرية منرب ًا
ول��دع��ون��ا ال�ن��ا���س �إىل امل�سيحية با�سم
احل�سني "
 -3يقول امل�ست�شرق فيليب حتي يف �إحدى
درا�ساته عن كربالء :
" غدت كربالء من الأماكن املقد�سة يف
العامل و�أ�صبح يوم كربالء وث�أر احل�سني
�صيحة الإ�ستنفار يف مناه�ضة الظلم "
 -4الزعيم الهندي ( غاندي) حيث قال:
بعد درا�سة عميقة من قبل غاندي ل�سائر
الأدي� ��ان ف�ق��د ع��رف الإ� �س�ل�ام ب�شخ�صية
الإم � ��ام احل �� �س�ين  ،ف �ت ��أث��ر حم ��رر الهند
ب�شخ�صية الإم��ام احل�سني ت�أثر ًا حقيقي ًا
وعرف �أن الإمام احل�سني مدر�سة احلياة
ال�ك��رمي��ة ورم ��ز امل�سلم ال �ق��ر�آين وق��دوة
الأخالق الإن�سانية وقيمها ومقيا�س احلق
 ،فخاطب �شعبه م��رك��ز ًا على مظلومية
الإمام احل�سني عليه ال�سالم قائ ًال:
" تعلمت من احل�سني كيف �أكون مظلوماً
ف�أنت�صر ...لقد طالعت بدقة حياة الإمام
احل�سني � ،شهيد الإ�سالم الكبري  ،ودققت
النظر يف �صفحات ك��رب�لاء وات�ضح يل
�أن الهند �إذا �أرادت �أن تنت�صر فعليها �أن
تقتدي بالإمام احل�سني "
 -5حم�م��د ع�ل��ي ج �ن��اح ،م��ؤ��س����س دول��ة
باك�ستان
ال جتد يف العامل مثا ًال لل�شجاعة كت�ضحية
الإم��ام احل�سني بنف�سه ،و�أعتقد �أن على
جميع امل�سلمني �أن يحذو حذو هذا الرجل
�ضحى بنف�سه يف �أر���ض
ال �ق��دوة ال��ذي ّ
العراق.
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وبعد �سرد ه��ذه الآراء املجتمعة والتي
ال متثل �سوى غي�ض من في�ض ملفكرين
وم�ب��دع�ين ور�ؤ�� �س ��اء دول و�سيا�سني ال
ي�سعنا عر�ضها جميعها ،نذكر ق��ول �أحد
علماء �أه��ل ال�سنة كمثال ليعرف القارئ
الكرمي مدى االفرتاء والت�شكيك والت�ضليل
على الإم��ام احل�سني وثورته �إال �أن هذه
الثورة رغ��م ذل��ك تخطته وا�ستطاعت �أن
ت�ؤثر يف العامل الغربي قبل بع�ض العرب.
-1اب��ن تيمية �شيخ �إ�سالم �أه��ل ال�سنة :
�أنظروا ماذا قال :
مل يكن يف اخل��روج ال م�صلحة دي��ن وال
م�صلحة دن �ي��ا ب��ل مت�ك��ن �أول �ئ��ك الظلمة
الطغاة من �سبط ر�سول الله �صلى الله
عليه و �سلم حتى قتلوه مظلوما �شهيدا
وكان يف خروجه وقتله من الف�ساد ما مل
يكن ح�صل لو قعد يف بلده ،ف�إن ما ق�صده
من حت�صيل اخلري ودفع ال�شر مل يح�صل
منه �شيء  ،بل زاد ال�شر بخروجه وقتله
ل�شر
ونق�ص اخلري بذلك ،و�صار ذلك �سبب ًا ٍ ّ
عظيم.
أوجب الفنت  ،كما
وكان قتل احل�سني مما � َ
ك��ان قتل عثمان مما �أوج��ب الفنت ،وهذا
كله مما يبني �أن ما �أمر به النبي �صلى الله
عليه و�سلم من ال�صرب على ج��ور الأئمة
وترك قتالهم واخلروج عليهم هو �أ�صلح
الأمور للعباد يف املعا�ش واملعاد ،و�أن من
َ
خالف ذلك متعمد ًا � ،أو خمطئ ًا  ،مل يح�صل
بفعله �صالح بل ف�ساد.
و�أخ�ي��را ه��ذا ر�أي �شيخ ع�ل�م��اء ال�سنة
باحل�سني و كربالئه و ر�أي�ت��م الكافرين
و ر�أي � �ه� ��م ب��احل �� �س�ي�ن و ق� ��ارن� ��وا ب�ين
املوقفني!!!!!!!

اإلمام احلسني وعصبته القليلة املؤمنة عزموا على
الكفاح حىت املوت وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى
إعجابنا وإكبارنا عرب القرون حىت يومنا هذا

كربالء غزة  ..اليوم
كاألمس  ..هل تعلمنا !!!
غزة يف امتحان ال�صرب واال�ستقامة،
جثث ملطخة بالدماء� ،أ�صوات النياح
والبكاء � ،أ�صوات انفجار ال�صواريخ
و امل��داف��ع� ،صياح امل��وت ي�صدر منها
�صوت مرعب " الله �أكرب "‘ ي�صدر من
حناجر رجال غزة الأبطال مرتفع �إىل
عنان ال�سماء� ،صوت " الله �أكرب " يف
غزة له طعم �آخ��ر� ،إن��ه �صوت املر�ضى
واجل� �ي ��اع� � ،ص��وت ال �ن �� �س��اء ال�ث�ك��اىل
والأطفال الأبرياء ي�صيحون كما �صاح
احل�سني يومها (�أال من نا�صر ين�صرنا،
ذاب يذب
�أال من معني يعيننا � ،أال من ٍ
عن حرم ر�سول الله).

كربالء هذا الع�صر متر و�سط �إجماع
عربي و�إ�سالمي ر�سمي على ال�سماح
ل�ه��ا ب��احل��دوث  ..ك�م��ا ح��دث لكربالء
احل�سني.
كربالء هذا الع�صر متر �آمل ًة �أن توق�ض
فينا احل����س الإ� �س�لام��ي ال�شريف يف
ن�صرة الأخ املظلوم ..
ً
ذاك الأخ ال���ذي وق ��ف م �ع �ت��زا بدينه
وب�إ�سالمه جماهدا بنف�سه وماله و�أهله
..
يتلقى ر��ص��ا���ص ال�ي�ه��ود ب���ص��دره كما
تلقى احل�سني ال�سهام
وي�صيح فينا كما �صاح احل�سني يومها

(�أال �إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني
اثنتني ،بني ال�سلة و الذلة  ،و هيهات
منا الذلة  ،ي�أبى الله لنا ذلك و ر�سوله
و امل�ؤمنون و حجور طابت و طهرت )
وه��ا ه��و ال�شعب الفل�سطيني ي�صيح
فينا �أن اليهود قد خريوهم بني اثنتني
 ..بني �سل الأ�سلحة � ..أو الذلة ..
وقد اختاروا وقالوا هيهات منا الذلة ..
و م ��ن خ �ل��ف � �س �ت��ار غ� ��زة م���س�ل�م��ون
ج��ال���س��ون يف م� ��آمت احل ��زن ي��ذرف��ون
دموع العجز و تتمتم �شفاههم بكلمات
يلعنون بها حكوماتهم ويرددون  ...يا
ليتنا كنا معكم .

تعلمت من الحسين

دورية  -فكرية  -ثقافية  -مستقلة العدد( )1

ت�ع�ل�م��ت م��ن ث� ��ورة احل �� �س�ين الإي��ث��ار
�إن ثورة الإمام احل�سني
والت�ضحية  ..و�أن ال��دم ينت�صر على
انطلقت من �أجل الله ولله
ال�سيف ..
أبي،
�
فكانت يف وجدان كل ح ّر ّ
وكانت جامعة ومدر�سة بكل معطياتها و ما �ضاع حق وراءه طالب ..
ول ��ذا ف��ال��درو���س ال �ت��ي تعلمناها من و �أن �أ�صرخ بوجه كل ظامل ومغت�صب
حلقوقنا ..
نه�ضته وثورته
و �أن �أكون من الذين يعطون الدم
ال ح�صر لها
من �أجل املبد�أ.
كيف ال ..
وال��دي��ن الإ� �س�لام��ي حم�م��دي ال��وج��ود علمتني ثورة احل�سني �أن ال�صرب مفتاح
الفرج ..
ح�سيني البقاء
علمتني ثورة احل�سني �أن ال�سيدة زينب
ال بد �أن تكون يف كل امر�أة م�سلمة
وعليه

علمتني ثورة احل�سني
�أن الن�صر من الله و�أن العزة للم�سلمني.
تعلمت م��ن الإم ��ام احل�سني �أن يرفع
ر�أ�سي
على الرمح عزيز ًا على �أن ي�سلم مهان ًا
وذلي ًال.
تعلمت الكثري والكثري
وال زلت
و�س�أظل �أتعلم فعطاء
� ِآل البيت عليهم �سالم الله كبري جد ًا
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علي
بن
سني
احل
ُ
َ
رب العاملني  ،و�ص ّلى الله و�س ّلم
احلم ُد لله ّ
على �سيّدنا حممّد و�آله الطيبني ّ
الطاهرين.
وبعَد :
ف� ّإن الله تعالىَ عند َما َ
خلق اخللق ،خل َقهم
أنف�سهم ال ِّرفعَة يف
�أح��رار ًا ،ي�ستطيعونَ ل ِ
االعت َقاد وال َقول والعَمل ،وي�ستطيعون
أنف�سهم ما دونَ ذلك قو ًال واعتقاد ًا وعم ًال،
ل ِ
ّ
َظيم ُق��دو ٌة ح�س َنة،
ع
أن
ش�
�
ب
�صاح
ولكل
ِ
ٍ
ٍ
وال �ل��ه ت �ع��اىل ي � ُق��ول يف محُ �ك��م ك �ت��ا ِب��ه:
(( َق ْد َكا َنتْ َل ُك ْم �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة فيِ ِ �إ ْب َراهِ ي َم
َوا َّلذِ ينَ َم َع ُه))  ،ويقو ُل ّ
جل �ش�أنه يف نبيّنا
َ�صلوات الله عليه و�آله َ (( :ل َق ْد كَانَ َل ُك ْم فيِ
ول ال َّلهِ �أُ ْ�سوَ ٌة َح َ�س َنة)) ،ف�صلواتُ الله
َر ُ�س ِ
ور�ضي الله
على حممّد وعلى �آله و�سلم،
َ
�شيعتهم �إىل يوم الدّين،
عن الأح � َرار من
ِ
�صريح
ال��ذي��ن ُت � ْرج � َم��ت اع�ت�ق��ادات� ُه��م يف
ِ
أعمالهم.
أقوالهم،
ّ
وجت�سدت �أقوالهُم يف � ِ
� ِ
فلي�س ّ
ال�شيعي� ،إ ّال َمنْ ق َّد َم �أمري املُ�ؤمنني
َ
عليه ال ���ّ�س�لام وت� ��و ّاله ظ��اه��ر ًا وب��اط�ن� ًا،
بيت نبيّه ظاهر ًا وباطن ًا �إىل
ووالىَ �أهل ِ
يوم الدّين ،اعتقاد ًا وقو ًال وعم ًال ،ال يج ُد
ال�شبهَة ّ
عليهم مبا طري ُقه ُّ
والظن،
يف ِ
نف�سه ِ
نف�سه خري ًا ينفر ُد به دو َنهُم
وال يج ُد يف ِ
وقواطع �شريعَة ربِّهم ،ث ّم
دينهم
يف � ِ
أ�صول ِ
ِ
ميوت على َ
ذلك ،فيكون هُ و الفائز ب�إذن الله
وال�سفي َنة،
تعاىل ب�ض َمان حديث ال ّثقلني ّ
ويقول ر�سول الله �صلوات الله عَليه و�آله:
((علي و�شيعت ُه هُ م ال َفائزون)) ،و�سنتك ّلم
ّ
أريخي عن م�سري وتن ّقل الإ َمام
ب� ٍ
إيجاز ت� ّ
ّ
ال�سبط ال ّريحا َنة �سيّد �شباب �أهل
ال�شهيد ّ
ُ
اجل ّنة �أبو عَبدالله احل�سني بن عَلي عليه َما
ال�سالم.
ّ
ففي املَدينة يف الوقت الذي كان قد ماتَ
مُعاوية بن �أبي ُ�سفيان بعد ع�شرينَ عام ًا
حلكم يف بالد ّ
�إ ّال �س ّتة �أ�شهُر من ا ُ
ال�شام،
ُ
وعِ �ه� َد �إىل ابنه َي��زي��د ب��وال َي��ة امل�سلمني،
وك��ان ُم�ع��اوي� َة ق��د �أو� َ��ص��ى ابنه مبُتابعَة
اخلا�صة ،فقا َل مُعاوية البنه
أربعة بالبيعَة
ّ
� ٍ
َيزيدَ (( :ل�ستُ � ُ
أخاف عَليك مِ ن هَ ذه الأمّة
�إ ّال �أربعة َن ٍفر مِ ن قري�شَ :ف ُ
راب
رخ �أبي ُت ٍ

الشريف فهد شايم
َ�شبي ُه �أبيه ،و َق��د عَرفتَ عَداوته َوع �دَاوة على القدوم �إىل الكو َفة ،ف�� ّإن بها �إخوان
ا�ص َب ِتهَا مِ ن
�آله ل َنا ،وعَبد الله بن عُمر ،وعَبدالله بن ِ�صدق� ،إ ّال � ّأن �أما َرة الكو َفة ،و َن ِ
ُ
ال � ّزب�ير ،و َع�ب��دال� ّرح�م��ن ب��ن �أب��ي ب�ك��ر)) ،ال َقبائل ،وعُيون يزيد ا ُ
خلمور والفجور،
أح�ست بتجمّع ّ
ال�شيعَة ووجو ِد مُ�سلم
ف�أر�سل يزي ُد بعد تو ّليه لعاملِه على املَدي َنة قد � ّ
الوليد بن عُت َبة بطلب البيعَة منهُم ،ف�إن بن عَقيل يف املدي َنة لأخ��ذ البيعَات البن
ف�ض ْر ُب الأع َناق ،وهو بدوره �أر�سل ع � ّم��ه ا ُ
�أ َبوا َ
حل���س�ين عليه ال ���ّ�س�لام ،وق��د ك��انَ
بطلب احل�سني وطلب منه البيعة ليزيد ال ّنعمان بن ب�شري هُ و وايل الكو َفة حينهَا
ي�ستعجل
وحب للعاف َية ف َلم
فماطله احل�سني وخ��رج من املدينة �سر ًا وكانَ فيه حل ٌم ّ
ِ
الأمور� ،إىل �أن ا�ستعج َلها يزي ٌد �أخزا ُه الله
قا�صد ًا مكة.
ري ع��ن وال َي ��ة الكو َفة
وملّ��ا و�ص َل الإ َم��ام و�أه��ل بيتِه �إىل م ّكة ،ب�ع� ِ
�زل ب�ش ٍ
ت��وا َل��ت عليه خال َلها ُكتب وب�ي� َع��ات �أه��ل و�� � �ض� � � ّم والي� �ت� �ه ��ا
و�صله �إىل وال َي� � ��ة
ال��عِ ��راق�ين (ال �ك��و َف��ة وال �ب �� �ص � َرة)َ ،
ثمامنا َئة كِ �ت��اب ،ببيعة �أرب�ع� ٍ�ة وع�شرين ا لب�ص َر ة
ني من ُه ا ُ
�ألف ًا ،طالب َ
�روج �إليهم ،و�أ ّنهم حتتَ
خل� َ
ُ
ونفي�سهم يف ا َ
جلهاد
�سيبذلونَ �أنف َ�سهُم
َ
َمعه ،والأمر باملَعروف وال ّنهي عن املُن َكر
حت��ت راي � ِت��ه ،و�أ َّث�� ُم��و ُه �إن هُ ��وَ مل يخ ُرج
إليهم ،فا�ست�شع َر عن َد َ
ذلك الإمام احل�سني
� ِ
واجب الدّعوة
ال�سالم � ّأن
بن علي عليهما ّ
َ
�إىل الله تعاىل قد َل� ِ�ز َم��ه ،بتو ّفر ا ّلنا�صر
واملُ�ع�ين ،وهُ ��و ق��و ُل ج �دّه �أم�ير املُ�ؤمنني
منهج
عليه ال ���ّ�س�لام يف ال� ّن�ه��ج  ،وهُ ��و ُ
الزيديّة �أعال الله �سنا َم دعوتها يف �إيجاب
ا ُ
ال�سالمَ (( :لوال ُح�ضور
خلروج ،قال عليه ّ
ُ
احلا�ضر ،وقِيام احل َّجة بوجود النا�صر،
وما �أخذ الل ُه على العُلماء �أال ُي َقا ُّروا على
َك� َّ�ظ��ة ظ��امل ،وال َ�س َغب َم�ظ�لُ��وم ،لأل َقيتُ
آخرهَ ا بك�أ�س �إم � � َرة
َح ْبلهَا عَلى َغ ِاربهاَ ،و َل�س َقيتُ � ِ
�دب الإم ��ام احل�سني عليه ُع��ب��ي��دال��ل��ه ب��ن
� َّأو ِل� � َه ��ا)) ،ف��ان�ت� َ
ال�سالم ابن عمّه مُ�سلم بن عَقيل للذهاب زياد وهُ و الذي ال ت�أخ ُذه
ّ
�إىل ال�ك��و َف��ة ليتح ّقق �أم��ر ال� ّن��ا���س هُ ناك يف امل���ؤم��ن�ي�ن رح� �م� � ٌة وال ��ش�ف� َق��ة،
ودخ ��ل اب��ن زي ��ا ِد � �س� َ
�وق ال�ك��و َف��ة َ
مبظهر
وبيعاتهم.
ِ
حا�ش َيته ،فظ ّنه �أهل
وملّ��ا و��ص� َل مُ�سلم ب��ن عقيل �إىل الكو َفة ال َغريب ،املتل ّثم ومعه ِ
ن��ز َل ب��دار املُختار بن �أب��ي عُبيدٍ ال ّثقفي ،الكو َفة الإمام ا ُ
ال�سالم قد قدِ َم
حل�سني عليه ّ
لمّ
تاب ا ُ
إليهم ،واجتم َع ال ّنا�س حوله ،و ا كان من
وق َر�أ عليهم كِ َ
حل�سني بن علي عليهما � ِ
رب الكو َفة،
ال�سالم ال��ذي و��ص� َل م��ع هانئ ب��ن هانئ ال َغد �صع َد عُبيدالله بن زياد من َ
ّ
و�سعيد احل�ن�ف� ّ�ي ،فبايعَه ثمان َية ع�شر وخ�ط��ب فيهم ُم �ه �دّد ًا ومخُ ��وّ ف � ًا و ُم��رع�ب� ًا
َ
َ
فا�ستوثق مُ�سلم بل�سان املتكبرّ املُتجبرّ املُت�س ِّلط ال��ذي لمَ
ري �أه��ل الب�ص َرة،
�ألف ًا غ َ
ب��ن عقيل �أم��ر ال� ّن��ا���س يف ال�ك��و َف��ة وكتب يقر�أ كتاب ًا وال �س ّنة ،وهُ �ن��اك ب��د�أ مُ�سلم
فخرج
ال�سالم ،يح ّثه بن عَقيل يتن ّقل يف بيوت الكو َفة
َ
�إىل الإم��ام احل�سني عليه ّ

إمام ...
ة
مسري
ي
َ َ
بيت هانئ
من بيت املُختار ال ّثقفي �إىل ِ
بن عُروة املُرادي ،فدبّر عُبيدالله املكيدَة
ملعر َفة مكان مُ�سلم بن عَقيل ،ف�أر�س َل مو ً
ىل
من بني تمَ يم بثال َثة �آالف درهِ م ل َي ُ
دخل يف
�شيعَة ا ُ
فوجد ال� ُغ�لا ُم مُ�سل َم بن
حل�سنيَ ،
َ
جامع الكوفة وهناك
َ
عو�سجة ال ْأ�سديّ يف ِ
�أالنَ ل��ه ال � َق��ول ،و�أظ �ه��ر ِ���ص��دق الت�شيّع،
فطلب منه �أن يعرفه مب�سلم بن عقيل ففعل
ذلك ،فكانَ ذلك التميمي عين ًا البن زياد
ي�سم ُع �أخبا َرهم و َيحكيها
الب��ن زي ��اد ،فدعَا
عُبيد الله بن
زي � � � ��اد
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ب � ��وج � ��وه
و�أ�� � � � � �ش � � � � ��راف
ال� �ك ��و َف ��ة ،و�أح�����ض�� َر
هانئ بن ُع��روة املُ��راديّ  ،فقال له ابن
زي ��ادَ (( :ي ��ا هَ ��ان��ئ� ،أي ��نَ مُ�سلم؟ َق ��ال :ال
� ِأدري ،ف�أم َر عُبيد الله َ�ص ِاحب الدّراهم
َفخ َرج �إليه ،فل َّما َر�آه ُقطِ َع به ،قا َل :والله
َل��و َك��انَ تحَ ��تَ َق��د َم� َّ�ي َم��ا َرفع ُت ُه َما عَنه)،
ف�شج
فغ�ضب اب��ن زي��اد ف�ضر َبه
بق�ضيب ّ
َ
ٍ
ال�سجن،
�اج � َب��ه ،و�أ َم� ��ر ب��ه ف� ُ�ط� ِ�رح يف ّ
ح� ِ
ف ��أع � ّد مُ�سلم ب��ن عقيل اجل�ي����ش ،ور ّت��ب
مب��ن معه من �أهل
الأم� � َراء و�سا َر مُ�سل ٌم َ
الكو َفة �إىل ق�صر عُبيدالله بن زياد ،وهُ م

�أربعة �آالف مُقاتل� ،إ ّال � ّأن تخاذ ًال ح�ص َل
من بع�ض ر�ؤو���س ال�شيعَة فقد ا�شرتاهُ م
عُبيدالله بن زياد بال ّذهب والدّنانري قب َل
ُ
اخلوف وا ُ
جلنب �إىل مُهاد َنة
ذلك ،ود َفعهم
َ
ي��زي��د ،وخ �ي��ان��ة ُم���س�ل��م ب��ن عقيل و�أب��ي
عبدالله احل�سني ،ف� َ
أ�شرف اخلو َنة �شيعَة
الأم ����س ،نا�ص َبة ال � َي��وم ،ي�صيحونَ يف
ال ّنا�س ويُح ّذرو َنهُم جي�ش ّ
ال�شام ،حتى
أم�سى �إ ّال وهُ ��و يف خم�سمائة وقيل
م��ا � َ
ثالثمائة ،ف�أ ّمنَ ابن زياد ّ
كل من كان باي َع
ُنا�صرة مُ�سلم
�أبا عبدالله �إن هُ و عا َد عن م َ
بن عقيل ،واجت َمع على ذل��ك �أك� ُ
ثر قبائل
مذحج وكندة ومُراد ،فكانتَ خيان ًة مهّدت
ملجزر َة كربالء ،ف َما �شع َر مُ�سلم بن عقيل
�إ ّال وهُ ��و وثالثون من �أ�صحا ِبه يُ�ص ّلون
املغرب بع َد �أن كانوا �أربعَة �آالف مُقاتِل!،
َ
حول ال َق�صر �إىل �أبواب
فان�صرف ِبهم من ِ
ّ
كِ �ن�دَة ،ث� ّم التفت ومل يكونوا �إال ع�ش َرة،
واع ُتقِل منهُم من اع ُتقِل ،ث ّم َمل ينت ِبه �إ ّال
ُ
يطوف �أز ّق��ة الكو َفةّ ،
فتلطخ
وهُ و وح�دَه
َ
عا ُره ب�أ�شراف و�شيعَة الكوفة ،وهُ ناك يف
طلب
بيت
عجوز يُقال لها (طوعَة) كانَ قد َ
ٍ
ُ�شي به و ُد َّل عليه يف
منها ما ًء ف�أمّنته ،فو َ
بيتهَا ،ف�أخذته ُجنود عُبيد الله بن زياد،
وكان حممّد بن الأ�شعث قد �أمّن مُ�سل َم بن
دخ َل مُ�سلم بن عَقيل على عُبيد
عَقيل ،ف�أُ ِ
َ
َ
الله بن زياد ،فقال ابن زياد :قتلني الله �إن
مل �أقتلك قتل ًة لمَ يُقتلها � َأح� ٌد فيِ الإ�سالم.
فقال م�سلم � :أما �إ ّن��ك �أح� ّ�ق َمن �أح�دَث يف
الإ�سالم َما لمَ َيكن فيه� ،أما �أ ّنك ال تدعُ ُ�سوء
القتلة ،و ُقبح املُثلةُ ،
ال�سرية ،ول�ؤم
وخبث ّ
ّ
ال َغلبة ،وال �أح ٌد من ال ّنا�س �أحق بها مِ نك .
ثم قال ابن زياد :ا�صعَدوا به َفوق ال َق�صر
فا�ضربوا عُن َقه ،ثم ات ِبعُوا َج َ�سده ر� َأ�سه)).
وملّ��ا ع� ِل� َم عُبيدالله ب��ن زي��اد �أخ ��زا ُه الله
و�أب �ع �دَه ،ب��اق�تراب الإم ��ام ا ُ
حل�سني عليه
َ
ال ���ّ�س�لام م��ن ال��ك��و َف��ة� ،أر�� �س� �ل ال � ُع �ي��ون
لرت�صده ،و�أر�س َل جي�ش ًا بقيادة ا ُ
حل ّر بن
ُ
ُجعج َع ب��ه �إىل �أر���ض
ي��زي��دٍ ال ّتميمي ،لي ِ

َك��رب�لاء ،وق��د ك��انَ الإم ��ام ا ُ
حل�سني عليه
ال�سالم �أر��س� َل كتاب ًا مع قي�س بن م�سهّر
ّ
ال�صائديَ ،
ي�صله كتاب مُ�سلم
ّ
وذلك قب َل �أن ِ
ال�صائديّ
بن عقيل الأخ�ير  ،فلمّا و�ص َل ّ
َ
ر�سول احل�سني �إىل القاد�سيّة اعرت�ضه
ا ُ
حل�صني بن نمُ ري ،و�أخ َذ كتا َبه ،و�أر�س َله
والكتاب �إىل ابن ِزياد ،فقال له عُبيدالله:
ا��ص� َع��د �إىل ال� َق���ص��ر َف ���ُ�س� َّ�ب ال �ك � ّذاب اب��ن
ال �ك � ّذابُ ،ي��ري� ُد احل�سني بن علي ،ف�صعد
ال�صائدي على الق�صر،
قي�س بن م�سهّر ّ
فلم يفعل ذلك ،ف�أم َر ابن زياد �أن يُر َمى به
من فوق ال َق�صر ّ ،
وتقطع ف َمات �شهيد ًا �إىل
رح َمة الله تعاىل ،ث ّم �أر�س َل احل�سني كتاباً
مل�سلم ب��ن عقيل م � َع �أخ�ي��ه م��ن ال ّر�ضاعَة
عبدالله بن بقطر ،ك� ّ�ل ذل��ك قب َل �أن ي�ص َل
كتاب مُ�سلم ب��ن عقيل م��ع اب��ن الأ�شعث،
ر�سل �إىل ابن
م�سك بعبدالله بن بقطر ،و�أُ ِ
ف�أُ ِ
فتك�سرت
زياد ،ففعل به ما فعل بال�صائدي ّ
عظا َمه وكانَ به ر َمق  ،ف�أتا ُه عبدامللك بن
يب عليه ذلك ،
عُمري ال ّلخمي
َ
وذبحه ،فعِ َ
ُ
ريحه ،نعم! فمن �أرا َد
فقال � :إنمّ ا �أردتُ �أن �أ َ
ُ
يحتج على الزيديّة ِ�شي َعة �أهل ال َبيت
�أن
ّ
ال�صادقني
أمثال ه ��ؤالء ّ
عليهم ب� ِ
ّ
فليحتج ِ
وموثيقهم و�أئمّتهم ،لو
الأوفياء لعهودهِ م
ِ
لمَ ُتعم الع�صبيّة �أعينُ ال ّنوا�صب فعمّموا
اخل��ذالن على ك� ّ�ل ّ
ال�شيعَة ،ون�سبُوا غري
ال�شيعي �إىل ّ
ّ
ال�شيعَة!.
فلما و�صل احل�سني بالقرب من القاد�سية
لقيه احلر بن يزيد الرياحي بثالثة الآلف
مقاتل فجعجع ب��ه حتى �أو��ص�ل��ه �أر���ض
نينوى ،ويف الوقت الذي كانَ ُ
جي�ش ا ُ
حل ّر
ب��ن ي��زي��د يُحا�صر ا ُ
حل�سني يف َك��رب�لاء،
ً
جهّز عُبيدالله بن زياد جي�شا قوامُه �أربعَة
�آالف مُقاتل ،بقيادَة عُمر بن َ�سعد بن �أبي
و ّقا�ص ،و�أط َمعه يف وال َية ال ّري ود َْ�س َت َبى
 ،ف�سار عمر بن �سعد �إىل �أر���ض َنينوى
ّ
ب�شط الفرات ،ث ّم �أر�س َل عُبيدالله كتاب ًا،
َ
لعمر ب��ن َ�سعد ،فيه �(( :أ ّم ��ا َبعد  ،ف ُحل
َب�ين ا ُ
حل�سني  ..........تتمة صـ 16

و�أ��ص� َ�ح��ا ِب��ه و َب�ي�ن امل��اء وال ي��ذو ُق��وا مِ نه
كي املظلوم
قي ال ّز ّ
َقطر ًة  ،ك َما ُ�صنِع بال ّت ّ
�أمري امل�ؤمنني عُث َمان بن َع ّفان))  ،وملّا طا َل
رب بقاء ا ُ
حل�سني على عُبيد الله بن زياد
خ َ
 ،وبو�سو�س ٍة من �شمر بن ذي ا َ
جلو�شن،
كتاب �إىل ابن َ�سعد،
قام ابن زياد ب�إر�سال ٍ
جاء فيه �(( :أ ّم��ا َبعد َف ��إنيّ لمَ �أبعثك �إىل
ُح�سني لت ُك َّف عَنه ،وال ِل ُت َط ِاو َله ،وال ِل ُت َم ِّنيهِ
ال�� َّ��س�لا َم��ة وال � َب � َق��اء ،وال ِل َتقعُد َل��ه عِ ندي
َ�شافع ًاُ ،
انظر ف�إن َنزل ُح�س ٌ
أ�صحابُه
ني و� َ
عَلى ا ُ
كم وا�س َت�س َلمُوا َفابعث ِبهم �إ ِّ
يل
حل ِ
َ
إليهم َحتى َتق ُت َلهُم
�
ف
ازح
ف
وا
ب
�
أ
إن
�
ِ�سلم ًا ،و
َ
َ
ِ
وتمُ ِّثل ِبهم ،ف�إ ّنهم َ
لذلك مُ�ستح ّقون ،ف�إن
أوط اخلي َل َ�صد َر ُه َ
وظه َرهُ،
ُقتل ُح�سني ف�� ِ
وجندَناَ ،
وخ ِّل
و�إن �أبيتَ َفاع َت ِزل َع َملنا ُ
َ
اجلو�شن و َبني العَ�س َكر،
َبني ِ�شمر بن ذي
َ
وال�سالم)).
ا
ن
أمر
ّ
ف�إ ّنا َقد �أمر َنا ُه ب� ِ
ويف يوم اجلمعة العا�شر من حمرم �ص ّلى
ال�سالم ب�أ�صحا ِبه
الإم��ام احل�سني عليه ّ
بفر�س ر��س��ول الله �صلى
ال � َغ��داة ،ود َع��ا
ِ
ّ
فر�س يُقال له
م،
ل
و�س
آله
�
وعلى
الله عليه
ٌ
رجتز ،فرك َبه ث ّم جه ّز �أ�صحا َبه وكانَ معَه
املُ ِ
اثنان وثالثون فار�س ًا ،و�أربعون راج ًال،
وكذلك جهّز عُمر بن �سعد َ
جي�شه ويف ذلك
َ
واجلي�شان مُتقابالن ،حت ّرك رجا ٌل
ال َوقت
وفر�سانٌ ُ�شجعانٌ لهُم هيب ٌة ومكا َنة ،وقد
ح� ّرك��تَ كلماتٌ م��ن الإ َم ��ام ا ُ
حل�سني عليه
فخرجوا
خلجاتِهم وم�شاعِ رهم،
ُ
ّ
ال�سالم َ
جي�ش عُبيدالله ب��ن زي��اد وي��زي��دِ بن
م��ن ِ
جي�ش �أب��ي
ُم�ع��اوي��ة �أق�م��اهُ �م��ا ال �ل��ه� ،إىل ِ
ال�سالم� ،إ ّن��ه ا ُ
عبدالله ا ُ
حل ّر
حل�سني عليه ّ
ب��ن ي��زي��دٍ ال � ّري��اح� ّ�ي ال� ّت�م�ي�م� ّ�ي واب��ن�� ُه ،
جي�ش الباطِ ل،
و�أخ��و ُه  ،فان�سحبُوا من ِ
أنف�سهم
�
ِذوا
�إىل احل� ّ�ق ،ان�سحبُوا ليُنق
َ
�ار ت�صطلي وت �ت��و ّق��د ع�ل��ى ك� ّ�ل من
م��ن ن � ِ
�ارك يف َقتل ا ُ
��ش� َ
حل�سني ،ليُعل َنوا توب ًة
ن�صوح ًا من مُعاو َنة ّ
الظاملني ،فان�سحبوا
وج ّب َنهم �أ�صحابُهم ،فوقفوا ب َ
ني َيدَي �أبي
((جعلن َِي
عَبدالله ،وقال احل ّر بن يزيدٍ َ :
الله ِف��داك َيا بنَ َر ُ�سول الله �أ َن��ا َ�ص ِاحبُك
الذي َحب�س ُت َك عَن ال ّرجوع َ
و�ساير ُتك فيِ
ّ
عجعتُ ِب��ك فيِ هَ ��ذا امل َكان،
الطريقَ ،
وج َ
و�إنيّ َق��د ِج َ
ئتك َتائب ًا ممِ ّ ��ا َك��ان مِ ّني �إىل

نف�سي ح ّتى �أ ُم��وتَ
ر ّب��ي ،ومُوا�سي ًا َل� َ�ك ِب ِ
َب�ين َي��دي��ك� ،أف�ت َ�رى َذل��ك ليِ َت��وب��ة ؟ ق��ا َل:
توب الله عَليك و َيغفر َ
لك َ ،ما ا�سمُك
َنعم َي ُ
؟ قال� :أنا احل ّر بن َيزيدَ ،قال� :أنت احل ّر
ك َما َ�س َّمتك �أمّك� ،أنتَ احل ّر �إن َ�شاء الله يف
انزل ،و ُقبيل َظهر ا ُ
جلمعَة
الدّنيا والآخ َرة ِ
� َ
أعطى عُمر بن َ�سعد الأمر للجي�ش بال ّزحف
�إىل الإم���ام ا ُ
حل���س�ين عليه ال�� ّ��س�لام  ،مع
ا�شتدا ِد ّ
ال�شم�س  ،وكانَ َقد و�ض َع عُمر بن
قو�سه  ،ث ّم ر َمى وقال
َ�سعد �سه َمه يف كبدِ ِ
لأ�صحا ِبه(( :ا�شهدُوا �أنيّ �أوّ ُل َمن ر َمى)) ،
َ
وا�شتبك
ث ّم تقدّم جي�ش عُبيدالله بن زياد،
اجلي�شان فاقتتال قتا ًال �شديد ًا ،وا�ستب�س َل
�أ�صحاب الإمام احل�سني على ق ّلة عددهم،
وا�سرته َبوا َ
جي�ش الباطِ ل بقوّ تهم و�شدّه
أ�سهم � ،إىل �أن ُع�ق� ِ�رت خيول
جلدهِ م وب� ِ
ُفر�سان ا ُ
رجا َل ًة
حل�سني ،فكانوا يُقاتلو َنهم ّ
أ�صحاب الإمام ا ُ
حل�سني
فا�ستب�سل �
جميع ًا،
ُ
َ
ال�سالم يف القتال ،ث ّم �أمر
عليهما
علي
بن
ّ
�راق ب�ي��وت �أ�صحاب
�
ح
�
إ
�
ب
َد
ع
�س
�ن
�
ب
�ر
�
م
ُع�
ِ
َ
لقلوب
أ�ساة
�
م
ت
ن
فكا
م،
خلفه
من
احل�سني
ِ
ٍ
مل ت�ع��رف معنى ال� ّرح� َم��ة ولمَ ت � ُذق طع َم
وح َمل
الإمي ��ان ،فح ّرقوا �أك�ث َ�ر اخلِ �ي��امَ ،
ِ�شمر بن ذي اجلو�شن حتى طعَن ُف�سطاط
(بيت) ا ُ
علي بال ّنار
حل�سني برمحُ ه ونادَى َّ
َ
هَ
ف�صاح
ِه،
ل
أه
�
على
البيت
ذا
ق
حتى �أُح� ِ�ر
َ
و�صاح به
ال ِّن�ساء وخرجنَ مِ ن الف�سطاطَ ،
احل�سنيَ (( :يابن ذي اجلو�شن �أنت َتدعو
لتحرق َبيتي على �أهلي َح َّرقك الله
بال ّنار ِ
ُ
ٌ
تو�ش باحل�سني
ب��ال� ّن��ار))،
واجلي�ش محُ
َ
و�أ�صحا ِبه يُقاتلو َنهم ،ولمَ
يبق الإم��ام
ال�سالم �إ ّال يف
احل�سني ب��ن علي عليهما ّ
ق ّلة من �أ�صحا ِبه و�أه��ل بيتِه ،ث� ّم توا َلت
ها�شم وبني فاط َمة مل َ
يبق �إ ّال
م�صارعُ بني ِ
ا ُ
حل�سني بن علي وحيد ًا.
ث ّم �شدّوا على الإمام احل�سني ،
و�أثخنوه باجلراح  ،و�أحاطوا به ،ث ّم دنا
عمر بن �سعَد من ا ُ
ال�سالم،
حل�سني عليه ّ
وخرجت زينب من ال ُف�سطاط وهي تقول
َ
 :ل�ي��تَ ال�� ّ��س�م��اء ت�ط��ا َب�ق��ت ع�ل��ى الأر����ض،
ونظ َرت يف عُمر بن �سعَد ،وقالت � :أيُق َتل
�أب��ا عبدالله و�أن ��تَ ُ
َ
ف�صرف
تنظر �إل �ي��ه،
وجهه عنهَا ،وبعد �أن �سقط عليه ال�سالم

جريح ًا كانوا يتدافعون َمن يق ُتل ويح ّز
ر� َأ�س ا ُ
حل�سنيّ ،
فالكل يقدّم �صاح َبه خوف ًا
وج�ب�ن� ًا ،ف��اح�ت� ّز ر�أ� �س��ه �سنان ب��ن �أن����س،
ُ
و�شمر بن ذي ا َ
جلو�شن  ،و ُرف َع على الأ�س ّنة
ال�سالم بعد ذلك
وجد فيه عليه ّ
وال ّرماح ُ ،ف ِ
ث�لاث وث�لاث��ون طع َنة و�أرب � � ٌع وث�لاث��ون
خرجت زينب حول ج ّثة �أخيها
�ضر َبة ،ث ّم َ
وه��ي تقولَ (( :ي��ا حم� ّم��داه ،يا حممّداه،
�صلى عليك َمالئكة ال�سماء ،هذا احل�سني
بالعَراء ،مُزمّل بالدّماء ،مُقطع الأع�ضاء،
يا حممّداه وب َناتك َ�سبايا ،وذريّتك مُق ّتلة
ال�صبا)) ،ف�أب َكت ك� ّ�ل عدو
ُت�سفى عليها ّ
و�صديق ،و ُقطِ ف ُر�ؤو���س الباقني ف�س ّرح
َ
باثنني و�سبعني َر�أ� �س��ا َم��ع �شمر ب��ن ذي
اجلو�شن ،وقي�س بن الأ�شعث ،وعَمرو بن
احلجاج  ،وعزرة بن قي�س ،ف�أق َبلوا حتى
َقدموا بها على عُبيدالله بن زياد ،وقائلهُم
يقول :
�أوقر ركابي ف�ضة وذهب ًا
فقد َقتلتُ َ
املحجبا
امللك
ّ
َقتلتُ َخري ال ّنا�س �أ ّم ًا و�أب ًا
َ
ُن�سبون َن�سب ًا
ي
إن
وخريهم � َ
ث ّم �أهدوا ال ّر�أ�س ّ
ال�شريف ليزيد ال ُفجور ،
ُ
فتكون هذه الفاجعَة
ليعبث فيه بال َق�ضيب،
�أوّ ل هدايا (رزايا) مُعاو َي َة للأمّة املحمديّة
بعد وفاتِه من ابنه يزيد ،ف�ص ّلوات الله
على �أب��ي عبدالله ا ُ
حل�سني  ،و�صلوات
الله على �آل احل�سني ،و�صلوات الله على
�أ�صحاب احل�سني ،ولعن الله �أمّة ق َتلت �أو
ر�ض َيت بقتلِه وال ّتمثيل ب��ه ،ونفع َنا الله
بوالئنا وذكر َنا له عند ج�دّه و�أبيه و�أ ّم��ه
الطيبني ّ
و�أخ�ي��ه و�أه��ل بيتِه ّ
الطاهرين،
وال زلتُ �أ� ُ
ؤمن و�أذ ّكر �إخوَتي  ،ب� ّأن ذك َرى
لي�ست ذكرى ال ّنحيب والعويل،
َكربالءَ ،
ٌ
ّ
ب�شعار �أهل البيت
رنا
ك
ُذ
ي
أريخ
�
و�إنمّ ا هي ت
ِ
ال�سالم ((هيهَات م ّنا الذ ّلة))  ،فهذا
عليهم ّ
ال�سالم
عليهما
َلي
ع
بن
�د
�
ي
ز
�ام
�
ق��و ُل الإ َم
ّ
 ،وق��ول �أئ� ّم��ة ال��زي��د ّي��ة خلف ًا ع��ن �س َلف ،
و�إن انه َم َلت الدّموع على َ
تلك الفاجعَة ،
فدموعُ املُوال َ
ربة
ني لأهل البيت  ،دموع العِ َ
َ
والعظة والت� ّأ�سي ،و�إىل هُ نا وقد
ربة
والع َ
�أطلتُ مخُ ت�صر ًا � ،أ�ص ّلي و�أ�س ّلم على �سيّدنا
الطينب ّ
حممّد و�آله ّ
الطاهرين .

أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين
بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى
اهلل لنا ذلك ،ورسوله والمؤمنون ،وحجور
طابت وطهرت ،وأنوف حمية ،ونفوس أبية
من أن نؤثر طاعة اللئام ،على مصارع الكرام،
اال وإني زاحف بهذه األسرة على قلة العدد
وخذالن الناصر.
اإلمام الحسين (ع)
جمعية السعيدة اإلجتماعية الخيرية
جمعية خيرية غير ربحية ،مت إنشاؤها مبوجب قانون أحكام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

من أهدافها

* تنمية العمل اإلنساني ،ومد يد املساعدة املادية واملعنوية للفقراء واحملتاجني ،وذوي االحتياجات اخلاصة،
في النطاق الذي يستطيع نشاط اجلمعية الوصول إليه حسب قدراتها وإمكانياتها املتاحة.
* اإلهتمام برعاية األيتام والعمل على تأهيلهم ومتابعة همومهم ومشاكلهم وتقدمي الرعاية لهم.
* املساهمة في تقدمي املساعدات للنازحني واملتضررين جراء الكوارث الطبيعية واحلروب.
* اإلسهام في احلد من األمية ونشر العلم بني أبناء اجملتمع ذكورا ً وإناثاً ،ورعاية طالبيه.

للتعاون والمساهمة في أنشطة وفعاليات الجمعية
حساب رقم 311474 :بنك اليمن الدولي
هاتف777277248 -01317113 :
alsaeeda2012@gmail.com

�إن ثورة الإمام احل�سني
انطلقت من �أجل اهلل وهلل
أبي
فكانت يف وجدان كل ح ّر � ّ
وكانت جامعة ومدر�سة بكل
معطياتها
ولذا فالدرو�س التي تعلمناها
من نه�ضته وثورته
ال ح�صر لها
كيف ال ..
والدين الإ�سالمي حممدي
الوجود ح�سيني البقاء

