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حين نتذكر كربالء 
احل�سني  ف��ي��ه��ا  وق���ف  اإذ  ك���رب���اء  ن��ت��ذك��ر 
بيته  اأهل  من  قلة  مع  ال�سام وحيدًا  عليه 
امل���وت يف �سرف  ي��واج��ه��ون  واأن�����س��اره 
اأمة  يف  وك��رام��ة،  الله  اإىل  و�سوق  وع��زة 
ل��اإ���س��ام هو  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��ن  ك��ان فهم كثري 
ال�سلطان  اأوام��ر  بتنفيذ  الله  اإىل  التقرب 
حتى ولو كانت �سد من ب�ّسره الله ب�سيادة 
اأوام��ر  حجية  لديهم  كان  لقد  اجلنة،  اأه��ل 
يزيد واب��ن زي��اد اأق��وى من حجية الآي��ات 
ال�سحيحة،  النبوية  والأحاديث  القراآنية 
و�سرعان ما �سارت تلك الأوامر واملواقف 
واملنافية  لاإ�سام  املناق�سة  ال�سيا�سية 
ُكِتب  ذلك  اإثر  وعلى  به،  يدان  دينا  للقراآن 
تاريخ الظاملني وهو يدين احل�سني ال�سهيد 
وي��ق��ّد���س احل��اك��م ال��ق��ات��ل، ول��ه��ذا ل زال��ت 
الأمة الإ�سامية تعاين من هذا التمرد على 
عليه  الله  �سلى  ر�سوله  و�سنة  الله  كتاب 

واآله و�سلم حتى اليوم.
 حني نتذكر احل�سني نتذكره اإماما �سهيدا 
وهم  والف�سيلة،  احل��ق  عن  مدافعا  بطا 
نف�سه،  اأه��ل��ك  متهورا  متمردا  يتذكرونه 
ام��ت��دادا لبني  وي��زي��د  ن��رى يف احل�سني 
ال�سام وقومه وهو  اآدم، ولإبراهيم عليه 
عليه  زكريا  بن  وليحيى  النار،  اإىل  ُيْرمى 
)زانية(،  لبغيٍّ  م هدية  ُيقدَّ ال�سام وراأ�سه 
اإل��ق��اء  ول  مت���ردا  لي�س  ذل���ك  اأن  ون��ت��ذك��ر 
من  بع�س  يظن  كما  التهلكة  اإىل  للنف�س 
غابت عنهم حقيقة ال�سهادة يف �سبيل الله، 
واإمنا هو اإحياء الأمة والت�سحية الواعية 
ن�سميه  اأن  ميكن  ما  هو  املزلزل،  والفداء 

خطاأ ال�سهداء.
  نحن �سيعة اأهل البيت عليهم ال�سام حني 
نتذكر احل�سني عليه ال�سام وكرباء يجب 
ال�سهيد  وح�سني  الثورة  كرباء  نتذكر  اأن 
املظلومني  ن�سرة  يف  ال�سادقة  باملواقف 
ويف  مكان  اأي  يف  الظاملني  على  والثورة 

اأي زمان.
نتذكر كرباء على اأنها قيم احلق والعدالة 
ال�سهادة  وع��ن��ف��وان  والإب�����اء  وال��ك��رام��ة 
على  للحق،  الن��ت�����س��ار  وجم��د  ال�����س��ادق��ة 
الإ�سامية  اأمتنا  اأم��ر  اإ�ساح  �سبيل  اأنها 
علي)ع(  بن  احل�سني  خرج  التي  العظيمة 

كي ي�سلح اأمرها، نتذكر احل�سني املطلول 
واأولده  اأهله  م��راأى  على  كرباء  يف  دمه 
املتلهفني  �سبيته  دم���اء  ويف  و���س��غ��اره 
عط�سا واملحا�سرين تنكيا وعذابا وقتا، 
بنو  جعلها  ال��ت��ي  غ��زة  يف  ال��ي��وم  فنجده 
من  وكثري  اأمريكا  خلفهم  وم��ن  �سهيون 
ل  ع�سرنا،  كرباء  الغربي  العامل  اأقطار 
يفرقون فيها بني �سيخ ول �ساب، ول بني 
امراأة ول رجل، ول بني �سعيف ول قوي، 
كرباء  ب��ني  وك��ب��رية  قوية  م�سابهة  جن��د 
وكرباء  بالأم�س  ال�سام  عليه  احل�سني 
 �� )ح�سينها(  يح�سر  وال��ت��ي  ال��ي��وم  غ��زة 
�� باإمكاناته  املتمثل يف جماهديها الأبطال 
ف��اق  ال���ذي  ال��ق��وي  وبقلبه  امل��ت��وا���س��ع��ة، 
للحق،  وانت�سارا  ق��وة  الطغاة  ج��روت 
قلوب  م��ع  ج��ب��ارة  ع�سكرية  ق���وة  م��ق��اب��ل 
خوارة، قوتها ل ترتبط للحق ول ل�سدقية 
امل��وق��ف ب��ق��در م��ا ترتبط ب��ال��ق��وة امل��ادي��ة 
الزائفة، كرباء احل�سني عليه ال�سام كان 
لل�سيخ وللطفل وللمراأة حظ ون�سيب من 
بلوائها يف و�سط عامل متوح�س اأو �سلبي، 
متاما مثل كرباء غزة التي يعاين فيها كل 
اأولئك يف عامل متوح�س اأو�سلبي، يف ظل 

ح�سار ي�سرتك فيه الأقارب والأباعد.
ال�����س��ام فنجده  ن��ت��ذك��ر احل�����س��ني ع��ل��ي��ه   
الثائرين  للمظلومني  رم���زا  حياتنا  يف 
�سد  وق��ف��وا  ال��ذي��ن  الأ�سفياء  والأق��وي��اء 
احل�سني  نتذكر  وال���س��ت��ب��داد،  اجل���روت 
فنجده يف وطننا املنكوب املظلوم،  جنده 
يف تعز ويف اأبني، ووجدناه بالأم�س يف 
ثائرا  خرج  ال��ذي  احل�سني  نتذكر  �سعدة، 
واإحياًء  والأث���رة  وال�ستبداد  الظلم  �سد 
ربوع  يف  فنجده  للبدعة،  واإم��ات��ًة  لل�سنة 
اليمن احلبيب واأنحاء هذا الوطن الكرمي 
الثائر  الأب���ي  احل�سني  نتذكر  امل��ف�����س��ال، 
فنجده يف �سبابنا الثوار الأبرار، ونتذكر 
املرء  به  جاد  ما  وخري   - الكرمي  احل�سني 
نف�سه - فنجده يف �سهدائنا الأطهار، نتذكر 
و�ساحها  الأم��ة  على  احلري�س  احل�سني 
واإحياء روحها التي اأُريد لها املوت فرناه 
يف م�سلحني ُكْث بذلوا اأنف�سهم ونفي�سهم 
واأحكامه  الإ���س��ام  معامل  اإحياء  اأج��ل  من 

الغراء.
ح�سارية  قيمة  اأن��ه  على  احل�سني  نتذكر 
البيت  لأه���ل  لي�س  اإلهية  ربانية  ونفحة 
جميعا  للم�سلمني  ه��و  ب��ل  ل��ل��زي��دي��ة  ول 
يحب  النا�س  من  فمن  جمعاء،  وللب�سرية 
وال��دم��اء؟  ال�سغينة  على  وي��دم��ن  الظلم 
املنحرفة  الفئات  تلك  �سوى  لي�سوا  اإنهم 
لن�سرتها  ثار  التي  الإن�سانية  الفطرة  عن 
احل�سني، ول اأحد ي�ستطيع الدعاء مبلكية 
ال��رتاث  فهو  ب��ه،  والخت�سا�س  احل�سني 
اأه��ل  و���س��ي��د  للجميع  ال��ف��ا���س��ل  ال��ق��ي��م��ي 
اجلنة، ومن الأهمية اأن يتحرى امل�سلمون 
اأرادوا حترير وعيهم  اإذا  طريقة احل�سني 
واأفكارهم وقيمهم واأنف�سهم وبلدانهم من 

التبعية وال�ستبداد والظلم والأثرة.
 يجب اإذن اأن ي�ستيقظ احل�سني يف قلوبنا 
اأن  ويجب  ومواقفنا،  واأفكارنا  وعقولنا 
وجيو�سه  وف��ك��ره  وع��ل��م��اوؤه  يزيد  يذهب 
وخ��ي��ل��ه ورج���ل���ه م���ن ع��ق��ول ه����ذه الأم����ة 
ل  رجعة،  غري  واإىل  ومواقفها  واأفكارها 
كراهة  مع  احل�سني  حب  يجتمع  اأن  ميكن 
طريقته، ول حب احل�سني والت�سبع بروح 
ثائرا  تكون  اأن  ميكن  ل  اليزيدية،  الظلم 
مل�ستبد  بالولء  تدين  واأن��ت  م�ستبد  على 

اآخر.
واأخ�����ريا ي��ج��ب اأن ن��ت��ذك��ر احل�����س��ني يف 
ثياب  لب�سوا  الذين  اأولئك  ونتذكر  كرباء 
ال��ت��ق��وى وت��ق��م�����س��وا ���س��راب��ي��ل ال��ف��ت��وى 
يزيد  على  يخرج  ل  اأن  احل�سني  يعظون 
ب��ذات  فنجدهم  للقتل،  يتعر�س  ل  حتى 
للظاملني  يطّبلون  والفهم  وامللب�س  ال�سكل 
اأفتى  فمن  لهم،  املخالفني  بقتل  ويفتونهم 
اأفتى  ومن  و�سعدة،  اجلنوب  اأبناء  بقتل 
ومن  ال�سلمية،  التغيري  ث��ورة  ث��وار  بقتل 
كان  اأيا  امل�سلمني  اأو  اليمنيني  بقتل  يفتي 
ول  الأف��ك��ار  ح�سيني  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ل 
اإنه  الفهم،  اإ�سامي  ول  الت�سور  حممدي 
واإىل  احل�سني،  اإىل  منه  اأق��رب  يزيد  اإىل 
الظلم اأقرب منه اإىل العدل، واإىل اخلراب 

والدمار اأقرب منه اإىل العمران والبناء.
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مواطن الباء ومواقف التمحي�س 
اأنهم  اإل  النا�س،  ك��ل  لها  يتعر�س 
مع  التعاطي  كيفية  يف  يختلفون 
اأحداثها،  مع  والتعامل  مفرداتها، 
فالكثة الكثرية من النا�س يف�سلون 
من  ويخرجون  الإختبار،  ذلك  يف 
ت��ل��ك امل��واق��ف ب��ان��ك�����س��اٍر، را���س��ني 
بالهزمية م�سلمني للواقع، يوؤثرون 
�سامة اأنف�سهم واأموالهم، واإن اأدى 
و�سلب  ك��رام��ت��ه��م،  ج���رح  اإىل  ذل���ك 
النا�س  من  القليل  وهناك  عزتهم، 
ِر  ي�سمد يف اأوقات ال�سراء، وُي�سَ
وينجح  الباء  معاناة  على  نف�سه 
املواقف  كل  فيجتاز  الإختبار،  يف 
بثباٍت يزن اجلبال مرتبطًا مببادئه 

ملتزمًا باأخاقه.
ما  وقليٌل  الأحرار"   " ه��م  ه���وؤلء 
باأكملها  جمتمعات  جت��د  ل��ذا  ه��م؛ 
حب  يقيدها  خا�سعة  م�ستكينة 
اخل��وف،  عليها  وي�سيطر  الدنيا، 
اإىل اأن ي��اأت��ي ن��ف��ٌر م��ن الأح����رار ل 
يعرف اخلوف اإىل نفو�سهم �سبيًا، 
عزميتهم  اإىل  اخل��ن��وع  ي���درك  ول 
ط��ري��ق��ًا؛ ف��ي��ك�����س��رون ت��ل��ك ال��ق��ي��ود 
الأغال  تلك  ويحطمون  الوهمية، 

النف�سية التي �سنعها الظاملون.
اإن الأح��رار هم الذين حترروا من 
واأطماعهم  ل�سهواتهم  عبوديتهم 
م��ن  ي��ف��ل��ت��وا  اأن  وا����س���ت���ط���اع���وا 
حاوة  ف��ذاق��وا  �سهواتهم؛  حبائل 
اخلا�س من تلك القيود، ولم�سوا 
عجب  ف��ا  ال��وج��ود،  معنى  حقيقة 
باأنف�سهم  ي�����س��ح��ون  راأي��ت��ه��م  اإذا 
يف  واأطفالهم  ون�سائهم  واأموالهم 
�سبيل الله بنفو�س را�سية وقلوب 
مطمئنة لأنهم اأدركوا حقائق غابت 
عنا وعا�سوا حياًة كنا غرباء عنها.

بتلون  ي��ت��ل��ون��ون  ل  الأح�����رار  اإن 
عن  يبحثون  ول  وامل��ك��ان  ال��زم��ان 
بقاء  همتهم  ك��ل  �سلطان،  اأو  م��اٍل 

مبادئهم ونه�سة اأمتهم.
اإن الأحرار اإذا وقعوا بني خيارين، 
للباطل وي�سلموا  اأن يخ�سعوا  اإما 

اأرواحهم فداًء  اأن يقدموا  له، واإما 
ال�سرف  ي��خ��ت��ارون  فاإنهم  لدينهم 
وهو  األ  الرفيع  والو�سام  العظيم 
وت�سجل  الله،  �سبيل  يف  ال�سهادة 
ل��ه��م ه���ذه اخل���امت���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة اأن 
ح��ي��ات��ه��م ك���ان���ت ك��ل��ه��ا ع���ط���اء لكل 

الب�سر.
البذل  درو����س  ك��ل  تعلمنا  ك��رب��اُء 
وال��ع��ط��اء لأن��ه��ا م��در���س��ة الأح���رار 
ك���ل جيل  ال��ث��ائ��ري��ن يف  وم���ن���ارة 
امللحمة  تلك  مدر�سي  كبري  فهاهو 
الفريدة يقف وقوفًا �ساخمًا لت�سمع 
الع�سور معاين  التاريخ عر  اآذاُن 
األ واإن  العزة والإباء وهو يقول: 
الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني 
منا  وه��ي��ه��ات  وال��ذل��ة  ال�سلة  ب��ني 
ور�سوله  ذل��ك،  لنا  الله  ياأبى  الذلة 
وامل����وؤم����ن����ون، وح����ج����ور ط��اب��ت 
ونفو�س  حمية،  وان��وف  وطهرت، 
اللئام،  ط��اع��ة  ن��وؤث��ر  اأن  م��ن  اأب��ي��ة 
واإين  األ  ال���ك���رام،  م�����س��ارع  ع��ل��ى 
زاحف بهذه الأ�سرة على قلة العدد 
اأبيات  اأن�سد  ثم  النا�سر،  وخ��ذلن 

فروة بن م�سيك املرادي: 
فاإن نهزم فهزامون قدما 

                   واإن ُنهَزم فغري مهزمينا 
وما اإن ِطبَّنا جنٌب ولكن 

                     منايانا ودولة اآخرينا 
فقل لل�سامتني بنا اأفيقوا 

            �سيلقى ال�سامتون كما لقينا 
اإذا ما املوت رفع عن اأنا�س

                        بكلكله اأناخ باآخرينا
اإل  ب��ع��ده��ا  تلبثون  ل  وال��ل��ه  اأم���ا   
تدور  حتى  الفر�س،  يركب  كريثما 
قلق  بكم  وتقلق  الرحى،  دور  بكم 
اأب���ي عن  اإىل  ع��ه��ده  عهد  امل��ح��ور، 
جدي ر�سول الله " فاأجمعوا اأمركم 
و�سركاءكم ثم ل يكن اأمركم عليكم 
تنظرون،  ول  اإيل  اق�سوا  ثم  غمة 
اإين توكلت على الله ربى وربكم ما 
اإن  بنا�سيتها  اآخذ  هو  اإل  دابة  من 

ربي على �سراط م�ستقيم"

نحن يف ذكرى ا�ست�سهاد اأبي الأحرار و�سّيد ال�سهداء الإمام 
احل�سني)ع(،  ر�سالة  ماهية  حول  �سوؤاًل  نطرح  احل�سني)ع( 

ومنطق ثورته املباركة ؟ .
اإمامنا احل�سني)ع( رفع ثاثة  اأن  ويف مورد الإجابة ناحظ 
لر�سالته،  عنوان  خري  كانت   ، اأ�سا�سية  ك�سعارات  عناوين 
 ، والت�سميم   ، امل�سوؤولّية   : تتمحورحول  ال�سعارات  وهذه 

والعّزة .
البداية  منذ  احل�سني)ع(  الإم��ام  حددها  فقد  امل�سوؤولّية:  اأّم��ا 
رًا ول بِطرًا ول مف�سدًا ول ظاملًا،  اأ�سِ اأخرج  )اإيّن مل   : بقوله 
اإمّن���ا خ��رج��ت لطلب الإ���س��اح يف اأّم���ة ج���ّدي حم��م��د)���س(، 
الكلمات  وهذه   ).. املنكر  عن  واأنهى  باملعروف  اآمر  اأن  اأريد 
�سّيد  ي��ح��ّدد  وبها  ال�سالكني،  لكل  الطريق  ت�سيء  م�ساعل 
اإّنه مل يخرج طمعًا ملن�سب اأو عن  ال�سهداء اأغرا�س نه�سته: 
انحراف،اإمّنا خرج يطلب الإ�ساح يف دين جّده خامت الر�سل 
ك��ان)ع(  ولقد  منكر.  عن  ونهيًا  مبعروف  اأم��رًا  يريد  )���س(، 
حيثما �سار وثار، منوذجًا مثاليًا للم�سلم حني حتيق بعقيدته 

مدلهمات الآفات والأخطار.
اأّما الت�سميم: فقد اأ�سار اليه الإمام احل�سني)ع( بقوله :

)األ واإّن الدعي ابن الدعي قد رّكز بني اثنتني بني ال�سّلة والذّلة 
واملوؤمنون،  ور�سوله  ذلك  لنا  الله  ياأبى  الذّلة  مّنا  وهيهات 
وجدوٌد طابت، وحجوٌر طهرت، واأنوٌف حمّية، ونفو�ٌس اأبّية 

ل توؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام(.
، يعلن ت�سميمه على  الرا�سخ يف عزمه   ها هو احل�سني)ع( 
ميتة  ميوت  اأن  يوؤثر  واأن��ه  يرتاجع،  لن  واأّن��ه  ر�سالته،  اأداء 
؟  اللئام. ولكن ملاذا  اأن يطيع  الكرام يف �سبيل ر�سالته، على 

ومن اأين ينبع هذا الت�سميم ؟ .
هذا الت�سميم من الله ور�سوله، ومن تربيته ،ومن نف�سه، فا 
الله ير�سى له الرتاجع ول ر�سوله ول حّتى من رّبوه ول هو 
نف�سه ، مزيٌج من الدوافع تدفعه لأن يعلنها �سريحة مدّوية: 
 .. م�سرعه  ذلك  كّلفه  ولو  ر�سالته،  اأداء  عن  يرتاجع  لن  اأّن��ه 

والدين يف املقّدمة.
الإم���ام  فري�سمها   ، الأب����ي  ال��ث��ائ��ر  منطق  يف  ال��ع��ّزة  واأّم����ا 
احل�سني)ع( بري�سة ناعمة اإذ يقول عن عنفوان قلبه اخلا�سع 
اإقرار  اأقّر  الذليل، ول  اإعطاء  اأعطيهم بيدي  لله : )ل والله ل 
ذليًا،  ي�سكت  لن  اإّنه  بالعّزة،  تن�سح  الكلمات  هذه   . العبيد( 
ذّل  اأّنه  ذليًا وعبدًا معًا، ولو  اأرادوه  ولن ي�سكت عبدًا، وقد 
ولكن  منطقهم،  بح�سب  ير�سيه  ما  اأن��ال��وه  لرمّبا  وا�ستعبد 
احل�سني عّز، واإذ عّز ثار .. ) ولله العّزة ولر�سوله وللموؤمنني 

.)
اأه��ّم  ب��ن ع��ل��ي)ع( م��ن  ث��ورة الإم���ام احل�سني  وم��ن هنا تعّد 
الأحداث يف تاريخ الإ�سام منذ وفاة الر�سول)�س(، باإعتبار 
وظروفها،  املرفوعة،  و�سعاراتها   ، ومميزاتها  خ�سائ�سها 
ومنط ت�سل�سلها ال�سيا�سي والإجتماعي، ذلك اأّن هذه الثورة 
هدفت اإىل ا�ستعادة الإ�سام احلقيقي، بعد اأن حّولته ال�سلطة 
الأموّية اإىل جمّرد �سكل خارجي بدون م�سمون اأو حمتوى.

وملّا كانت هذه الثورة بهذه الأهمّية يف نظرالإ�سام، ونظرًا 
ملا ترتجمه قيم الإ�سام على م�ستوى الإنعتاق الإن�ساين، فاإّن 
الكلمة  بني  الربط  يف  بالغة  اأهمّية  ذات  ت�سبح  الثورة  هذه 
والإ�سام ووعي ال�سلة العميقة بني القول والفعل يف حياة 
املجاهدين ال�سرفاء لذلك يجدر بنا اأن نحييها فل�سنا ح�سيننِي 

اإذا مل نحرك املاَل يف خط الدعوة، و اخلري، و اجلهاد ..

ماهية رسالة اإلمام مدرسة األحرار
الحسين)ع(
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اأم���ي���ة وظلمهم  ب��ن��ي  ع��ل��ى ط���اغ���وت  ث���ار 
وجروتهم احل�سني بن علي عليه ال�سام 
الأن�سار  اأبناء  بعده  وثار  �سنة61ه�،  يف 
63ه�،  �سنة  املدينة  اأه��ل  من  واملهاجرين 
وكانت وقعة احلرة ال�سهرية التي ك�سفت 
الأم�����وي احلقيقي  ال��وج��ه  ع��ن  ال��ق��ن��اع 

جمموعة  اأن���ه  على  الإ���س��ام  فهم  ال���ذي 
الظامل  للحاكم  الولئية  الطقو�س  من 
مهما متادى يف ظلمه وطغيانه، ومن 

ق��ب��ل ذل���ك وب��ع��ده ث����ار  اخل����وارج، 
الفارق  ما هو  املهم هو  وال�سوؤال 

ب���ني ث�����ورة احل�����س��ني وث����ورة 
لثورته  اخل��وارج، وملاذا كتب 
الن�سر الأبدي رغم ا�ست�سهاده 

يف اأر�����س امل��ع��رك��ة؟ ومل����اذا مل 
اإل  اخل���وارج  ث��ورة  نتذكر  نعد 
�سفحات  يف  عليها  امل��رور  عند 
التاريخ، وحني ن�سمع �سرخاتهم 
العبثية  وحتركاتهم  الغوغائية 
وال����دم����وي����ة يف خ�������وارج ه���ذا 
العبثيني؟  الدمويني  من  الع�سر 
احل�سني  ث��ورة  حت�سرنا  بينما 
ال��ت�����س��ح��ي��ة  م����واق����ف  ك����ل  يف 

فتية  للدين  والن�سرة  والفداء 
منت�سرة،  م��ت��ج��ددة 

فيها  ان��ت�����س��ر  ف��ق��د 
ال�سيف،  على  ال��دم 

واحل�����������������ق ع����ل����ى 
ال��ب��اط��ل، والإ����س���ام 

مب��ث��ل��ه ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى 
ا�ستعادت  التي  القبيلة 

يف  اجل���اه���ل���ي���ة  روح 
ال�����س����ت����ب����داد وال���ظ���ل���م 

والقهر.
ث���ورة  م���ا مي��ي��ز  اأه�����م  اإن 

من  انطلقت  اأن��ه��ا  احل�سني 
وحيثيات  �سحيحة،  اأ�س�س 
ومن  عليها،  متفق  مر�سية 
حتتاجه  مبا  الكامل  الوعي 
الأم�����ة م���ن اإ����س���اح، وم��ن 
ت��ل��ب��ي��ة واف������رة مل��ت��ط��ل��ب��ات 
اإىل  الإ���س��ام  روح  اإع����ادة 
املتهالك،  اخل��اوي  ج�سده 
ل��ق��د ك����ان احل�����س��ني اإم����ام 
الر�سول  بن�س  امل�سلمني 
���س��ل��ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه واآل����ه 

و�سلم، وكان على درجة عالية من الوعي 
واملعرفة والعلم باأحكام دين الله، لقد كان 
الله،  دي��ن  يف  واأفقههم  اأر���س��ه  اأه��ل  اأعلم 
فاأحياها،  اأمييت  قد  ال�سنة  اأن  راأى 
اإىل  ف��دع��ا  ق��د ط��غ��ت  ال��ب��دع��ة  واأن 
اإم��ات��ت��ه��ا، مل ي��ك��ن ي��ق��ول ال�����س��ام 
ي�سكنه  ك��ان  ال��ع��راق،  يريد  وه��و 
الغامر لهذه الأمة املغلوب  احلب 
حبه  عامات  وم��ن  اأم��ره��ا،  على 
اأن��ه عفى عن كل من مل  العظيم 
ين�سره، وود لو اأن اأن�ساره 
الذين قتلوا حوله ا�سترتوا 
بجنح الليل املظلم وجنوا 

باأنف�سهم.
تظهر الأدبيات التي اأطلقها 
احل�������س���ني ب����ن ع���ل���ي ع��ل��ي��ه 
على  ثورته  ع�سية  ال�سام 
املنحرف  الأم����وي  ال��ن��ظ��ام 
عن تعاليم ومبادئ الإ�سام 
اأن�����ه ك����ان ع��ل��ى وع����ي مبا 
اغُت�سب  التي  الأمة  تتطلبه 
وقتل  فيئها،  وانُتهب  اأمرها 
خيارها، وا�سُتبقي �سرارها، 
دول،  الله  م��ال  فيها  و���س��ار 
وع��ب��اد ال��ل��ه خ��ول 

وع���ب���ي���دا، 
وي��ت��ب��ني 

بو�سوح 

ووعي  عميقة  معرفة  على  كان  اأن��ه  �سديد 
كامل بدين الله اإذ يتعامل مع كل متعلقات 
هو  اأي��ن  ويعرف  العظيمة،  ال��ث��ورة  ه��ذه 
الدين،  ولهذا  الأم��ة  لهذه  احلقيقي  العدو 
بخاف اخلوارج فرغم اأنهم كانوا ثائرين 
باملرا�س  لهم  م�سهودا  و�سجعانا  اأ���س��داء 
ال�سبيل،  اأخ���ط���اأوا  اأن��ه��م  غ��ري  وال�����س��ر، 
وتنكبوا اجلادة، و�سلوا يف رحلة بحثهم 
ع���ن احل����ق، ت��ع��ل��ق��وا ب��امل��ظ��اه��ر وت��رك��وا 
اجلواهر، وركزوا على الق�سور والفروع، 
يكونوا على  والأ�سل، مل  اللب  واأ�ساعوا 
الله  ر�سول  و�سنة  الله  بكتاب  كاف  وعي 
ذهبت  ولهذا  و�سلم،  واآله  عليه  الله  �سلى 
ن�سالتهم  وا�ستحالت  ���س��دى،  جهودهم 
عبئا ون�سبا �سد هذه الأمة، ب�سبب جهلهم 
لاإ�سام،  منهم  ال�سحيح  الفهم  وغ��ي��اب 
الربانية،  الهداية  م�سادر  عن  وابتعادهم 

حملة العلم من اأهل البيت املطهرين.
وبهذا يتبني اأن الأمة اإذا اأرادت النت�سار 
اإذ تثور على طغاتها وم�ستبديها وحمريف 
الوعي  من  تنطلق  اأن  يجب  دينها  اأحكام 
من  املر�سية،  الأ���س�����س  وم��ن  ال�سحيح، 
ك��ت��اب ال��ل��ه و���س��ن��ة ر���س��ول��ه ���س��ل��ى ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه واآل�������ه و���س��ل��م، 
ح���اج���ة  ت���ل���ب���ي  واأن 
الإ����س���اح  اإىل  الأم�����ة 
وال����ه����دى وال���ر����س���اد، 
ت���ن�������س���ر ال���ف�������س���ي���ل���ة 
الرذيلة  وتنفي  واملحبة 
وال���ك���راه���ي���ة ب��ني 
املجتمع  اأفراد 

امل�سلم.

وعي الثورة الكربالئية 
حمود عبد اهلل األهنومي



الكبري  الت�سابه  يف  امل�����س��ادف��ة  ه���ذه  م��ا   
ب��ني حم��رق��ة غ���زة وحم��رق��ة ك���رب���اء، يف 
الع�سرة  يف  ب��داأت��ا  فالثنتان  التوقيت: 
الق�سية،  حقانية  ويف  حمرم،  من  الأوىل 
لأج��ل  ال�����س��ارخ��ة،  الت�سحوية  و�سمتها 
كل  يهز  ال��ذي  ال�سارخ  ومفعولها  احل��ق، 
�سمري حر بغ�س النظر عن دينه ومذهبه، 
من كل الأنحاء، و�سمتها الفارقة للحق من 
الباطل بو�سوح وجاء يزيل كل احلجب 
على  احلجة  لتلقي  الأق��ن��ع��ة  ك��ل  وي�سقط 
يف  والت�سابه  احل��ق��ة،  للمبادئ  م��دع  ك��ل 
الإجراءات امليدانية للعدو: ففي احلالتني 
ودومن���ا  بوح�سية  ال��ق��ت��ل  عمليات  مت��ت 
الأع��راف واملبادئ،  اأدن��ى ح�ساب لأي من 
والن�ساء  الأط��ف��ال  ا�ستهداف  مت  وفيهما 
امل��اآوي  حرق  ومت  الذرائع،  خمتلف  حتت 
م��ن ب��ي��وت وخ��ي��ام ع��ل��ى الأط���ف���ال، ومت 
من  ���س��واء  احل��ي��اة،  �سبل  ومنع  احل�سار 
اأو دواء مما يعتر حقًا عامليًا  ماء وغذاء 
م�ساعًا للجميع ل يجوز منعه عن اأي اأحد 
حتت اأي ظرف اأو �سبب ويف كل الأعراف 
اأن  غري  وال�سماوية،  العاملية  والقوانني 
كرباء بني ها�سم تفوقت من حيث كونها 
�سلى  النبي  بيت  لأه��ل  وحمرقة  جم��زرة 
الله عليه واآله و�سلم اأ�سرف اخللق، وعلى 

يدي من يدعي الإ�سام واخلافة.
ملا  جذورها  متتد  ج��دًا  عريقة  مدينة  غزة 
خمطوطة  يف  ا�سمها  ذكر  فقد  املياد  قبل 
عا�س  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  حتتم�س  ل��ل��ف��رع��ون 
امل��ي��اد،  ق��ب��ل  اخل��ام�����س ع�سر  ال��ق��رن  يف 
635م  ال��ع��ام  يف  امل�سلمون  دخ��ل��ه��ا  وق���د 
واأ�سبحت مركزًا اإ�ساميًا مهمًا خ�سو�سًا 
الر�سول  جد  قر  بوجود  م�سهورة  وه��ي 
ها�سم  الثاين  و�سلم  واآل��ه  عليه  الله  �سلى 
م�سجد  الآن  حلد  ويوجد  مناف،  عبد  بن 
على  يحتوي  الآن،  اإىل  الغزاويون  يوؤمه 
ها�سم«،  »غ���زة  ت�سمى  ول��ذل��ك  �سريحه، 
وب�����س��ب��ب م��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف واع��ت��دال 
الأنظار  حمط  كانت  اأهلها  وطيبة  جوها 
يف  ولل�سياح  ال��ت��اري��خ  ط���وال  للمحتلني 
ال��ع�����س��ر احل���دي���ث. ب��ق��ي��ت امل��دي��ن��ة حتت 

 1994، العام  حتى  الإ�سرائيلي  الحتال 
الوطنية  ال�سلطة  ب��ني  الت��ف��اق  مت  حيث 
انتخابات  وبعد  واإ�سرائيل.  الفل�سطينية 
بعدد  حما�س  ح��رك��ة  ف���ازت  ج��رت  حملية 
الفل�سطيني،  ال��رمل��ان  م��ق��اع��د  م��ن  ك��ب��ري 
وكالعادة بالن�سبة اإىل مدعي الدميقراطية 
يخالف  ما  اأف���رزت  اإذا  يحاربونها  الذين 
اأمزجتهم، فقد اندلعت كثري من املناو�سات 
امل��ت��ف��رق��ة ب��ني ع��ن��ا���س��ر م��ن ح��رك��ت��ي فتح 
ذروت��ه  الأم��ر  وو�سل  وحما�س،  احلاكمة 
العام  من  ح��زي��ران  يونيو/  منت�سف  يف 
حركة  م��ن  عنا�سر  اأق��دم��ت  ح��ني   2007
غزة  ق��ط��اع  على  ال�سيطرة  على  حما�س 

واملوؤ�س�سات الأمنية واحلكومية فيه.
انتهجت  ق��د  الفل�سطينية  ال�سلطة  ولأن 
ح�سب  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سوية  منهج 
ادعائهم »�سلميًا« على غرار ما فعلته معظم 
حركة  اأ���س��ل��وب  بينما  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول 
ح��م��ا���س ه��و م��ق��اوم��ة امل��ح��ت��ل واإخ��راج��ه 
التي  وب��ال��ل��غ��ة  فل�سطني  اأر�����س  ك��ل  م��ن 
عمدت  فقد  امل�سلح،  الكفاح  وه��ي  يفهمها 
التنكيل  اإىل  حما�س  ف��وز  منذ  اإ�سرائيل 
ت�سعف  كي  غزة  وب�سعب  وبرموزها  بها 
�سعبية حما�س ومبداأ املقاومة، فعمدت اإىل 
كافة  الإم��دادات  ح�سار غزة ومنع دخول 
عنها واأغلقت مطارها وميناءها لت�سعفها 
ثم  التحتية،  بنيتها  و�سربت  اقت�ساديًا، 
على   2008 �سباط  ف��راي��ر/  يف  اأق��دم��ت 
عمل حمرقة على مدى خم�سة اأيام، عادت 
 27 منذ  واأع��ن��ف  اأو���س��ع  ب�سكل  وكررتها 
�سبتمر/ اأيلول 2008 اإىل الآن، حيث زاد 
على  واجلرحى  الأل��ف  على  ال�سهداء  عدد 
اخلم�سمئة معظمهم من الن�ساء والأطفال، 
القنابل  حتى  ال�سهاينة  ا�ستخدم  وق��د 

الفو�سفورية املحرمة دوليًا.
اأن  �سنجد  الت�سابه  ما عدنا ملو�سوع  واإذا 
ما اأقدمت عليه اإ�سرائيل من فظاعات يجلي 
عليه،  ملتب�سًا  احل��ق  ك��ان  من  كل  ب�سرية 
مدعي  وك��ل  اإ�سرائيل،  حقيقة  يعرف  ول 
الفل�سطينية  للق�سية  ال�سلمية  الت�سوية 
يف  امل�سلمني  ب�سائر  اجن��ل��ت  كما  مت��ام��ًا 

جم��زرة  ج���اءت  فلقد  )ع(.  احل�سني  زم��ن 
كرباء لتو�سح للم�سلمني اأن يزيد م�ستعد 
باأب�سع  جمزرة  وعمل  الدماء  اأطهر  ل�سفك 
لأجل  فقط  لي�س  اأ�سرة  اأ�سرف  يف  الطرق 
الق�ساء على املناف�سني، واإمنا حتى لو مل 
تاأت ر�سل العراق للح�سني تدعوه للقدوم 
قبل  املدينة  يف  بقتله  اأم��ر  فاإنه  للمبايعة، 
مبايعته  اإن  حيث  يبايع،  مل  اإن  يخرج  اأن 
وبعد  خ��اف��ت��ه.  ع��ل��ى  ال�����س��رع��ي��ة  ت�سفي 
املجزرة يف كلتا احلالتني انفرز الطيب من 
الرديء بح�سب ردود الفعل التي تراوحت 
يف جمزرة اآل الر�سول بني ناكر بقلبه على 
اأ�سعف الأحوال وبني متمرد �ساهر ل�سيفه 

لاأخذ بالثاأر على اأح�سنها. 
ردود  م��ن  اجلبني  يندى  غ��زة  حمرقة  يف 
العربية بطريقة نخجل  الدول  فعل معظم 
الأجيال  لتقراأها  التاريخ  ي�سجلها  اأن  من 
قوتها  بكل  دول  وقفت  ح��ني  يف  املقبلة، 
وثقلها اإىل جانب الفل�سطينيني و�سراحة 
ودومنا اأخذ يف العتبار ما قد يجلبه ذلك 
و�سوريا،  ك��اإي��ران،  دويل:  انتقام  من  لها 

وحزب الله اللبناين.
اأي�����س��ًا وق��ف��ت دول مثل  ويف ه��ذا اخل��ط 
اجلغرايف  بعدها  رغم  وبوليفيا  فنزويا 
وطردت ال�سفراء وقطعت العاقات ودعت 
حمكمة  يف  الإ�سرائيليني  القادة  ملحاكمة 

العدل الدولية يف لهاي. 
والنتيجة وهي الأهم اأن العدو ال�سهيوين 
و�ستنت�سر  لبنان  يف  ف�سل  كما  �سيف�سل 
لبنان  يف  انت�سرت  كما  غزة  يف  املقاومة 
الإ�سرائيلي  والهلوكو�ست  امل��ذاب��ح  رغ��م 
احلربية  الآل���ة  فعلته  م��ا  ورغ���م  ال��ن��ازي، 
والن�ساء  بالأبرياء  ال�سهيونية  الأمريكية 
اأنها  والأطفال، ويكفي مقاومة غزة فخرًا 
اأثبتت كما فعلت مقاومة لبنان اأن اإ�سرائيل 
امتداد  وه��ذا  العنكبوت.  بيت  من  اأوه��ن 
اآل  مللحمة  وفل�سفي  وت��اري��خ��ي  روح���ي 
الر�سول �سلى الله عليه واآله و�سلم وخلط 
يجمع  ال��ذي  اأ�سكاله  بكل  للظلم  املقاومة 
دياناتهم  يف  اختلفوا  واإن  املقاومني  كل 

ومذاهبهم.

غزة هاشم.. كربالء بني هاشم
عفاف الجمري

5

)1
د)

عد
 ال

قلة
ست

- م
ة 

افي
 ثق

ة -
ري

 فك
ة -

ري
دو

 



من  بالأئمة  دينه  اأ�سلح  ال��ذي  لله  احلمد 
على  وال�سام  وال�ساة  )ع(،  البيت  اأه��ل 
روي  فقد  وبعد؛  اآله،  وعلى  حممد  �سيدنا 
اأنه قال:  ال�سام  الإم��ام احل�سني عليه  عن 
مف�سدًا ول  اأ�سرًا ول بطرًا ول  اأخ��رج  »مل 
يف  الإ���س��اح  لطلب  خرجت  واإمن��ا  ظاملًا، 
اأم���ة ج���دي«، كما ج��اء يف ك��ت��اب ال���اآيلء 
األ ترون   « اأن احل�سني )ع( قال:  امل�سيئة 
احلق ل يعمل به، والباطل ل يتناهى عنه، 
لريغب املوؤمن يف لقاء الله، واإين ل اأرى 
الظاملني  م��ع  واحل��ي��اة  �سعادة،  اإل  امل��وت 
الطف:  ق�سد  مل��ا  متمثا  واأن�����س��اأ  برما  اإل 
�ساأم�سي فما باملوت عار على الفتى * اإذا 

ما نوى خريا وجاهد م�سلما«
وبنف�س هذه املعاين والغايات قام حفيده 
فقال:  ال�سام،  عليه  علي  بن  زي��د  الإم���ام 
»والله لوددت اأن يدي مل�سقة بالثيا فاأقع 
قطعة  فاأنقطع  اأق��ع،  حيث  اأو  الأر���س  يف 
حممد  اأمة  اأمر  بي  اأ�سلح  الله  واأن  قطعة 

�سلى الله عليه واآله و�سلم «
اإىل  الهادي  اليمن  اإم��ام  م�سى  ذلك  وعلى 
احل���ق امل��ب��ني ي��ح��ي��ى ب���ن احل�����س��ني عليه 
ال�سام، قائًا: »والله لوددت اأن الله اأ�سلح 
ثم  بالثيا،  معلقة  يدي  واأن  بي،  الإ�سام 

اأهوي اإىل الأر�س فا اأ�سل اإل قطعًا«

الدين: •اإ�ساح 
لوجدنا  ال��دي��ن  اأ���س��ول  لعلم  رجعنا  ول��و 
اأنهم ق�سموا امل�سالح اإىل دينية ودنيوية، 
ف��امل�����س��ال��ح ال��دي��ن��ي��ة ك��م��ا ي��ع��رف��ون��ه��ا هي 
" ما يدعو املكلف  الألطاف، واللطف هو: 
اإىل فعل ما كلف فعله اأو ترك ما كلف تركه 
اأو اإىل جمموعهما لأجل اأنه كلف بذلك ما 

مل يبلغ به حد الإجلاء"

وحينئذ نت�ساءل هل �ساح الدين م�سلحة 
الدينية  امل�سلحة  اأن  واجل��واب:  دينية؟، 
ي�سمونها  فاإنهم  م�سلحة  ي�سمونها  كما 
الدين،  �ساح  بها  يح�سل  لأن��ه  �ساحًا 
اأي اأن كل ما يح�سل به �ساح الدين فاإنه 

م�سلحة دينية.

 لكن امل�سلحة الدينية عند اأهل علم الكام 
واإذا  امل�ستقبلة،  الأم���ور  يف  اإل  تكون  ل 
اإىل  اأدى  ما  هي  الدينية  امل�سلحة  كانت 
�ساح الدين، ف�ساح الدين املرتتب على 
الأم��ور  يف  اإل  يكون  ل  الدينية  امل�سلحة 
لكن  الدينية؛  للم�سلحة  تبعًا  امل�ستقبلة 
امل�ساألة تفتقر لبع�س التف�سيل؛ فاأ�سحاب 
امل�سلحة  ك���ون  اأوج���ب���وا  ال��دي��ن  اأ���س��ول 
اأجبوا  اإمنا  امل�ستقبلة  الأم��ور  يف  الدينية 

فنظروا  نف�سه،  املكلف  اإىل  عائٍد  لأمٍر  ذلك 
اإىل املكلف بخ�سو�سه، اإل اأن امل�ساألة هنا 
خمتلفة اختاف خ�سو�ٍس وعموم؛ فعلينا 
التفريق بني امل�سلحة الدينية املوؤدية اإىل 
وب��ني  بخ�سو�سه،  امل��ك��ل��ف  دي���ن  ���س��اح 
امل�سلحة الدينية املوؤدية اإىل �ساح الدين 
املكلفني  على  نفعها  يعود  )وال��ت��ي  نف�سه 
عمومًا( اأي امل�سلحة الدينية العامة، ومن 

هنا نخرج بالتايل:

1-اأن اأهل البيت )ع( - كالإمام زيد حينما 
حممد  اأم��ة  اأم��ر  بي  اأ�سلح  الله  )واأن  ق��ال 
�سلى الله عليه واآله و�سلم(، والهادي حني 
الإ�سام  اأ�سلح  الله  اأن  لوددت  )والله  قال 
مرتتبًا  الدين  �ساح  جعلوا  اأنهم   – بي( 
امل�سالح  جمرى  اأنف�سهم  فاأجروا  عليهم؛ 

الدينية.
2-اأن متنيهم للقتل والتقطع ِقَطعًا لي�سلح 
جاريًا  نف�سه  يف  قتلهم  �سرّيَ  الدين  الله 

جمرى امل�سلحة الدينية.

 وبالنظر للنقطة الأوىل: فاإنه ل ي�سح اأن 
الغري  �سفة  يف  موؤثرة  )ع(  ذواتهم  تكون 

التي هي امل�سلحة الدينية.
فا ي�سح  الثانية:   للنقطة  بالنظر  وكذلك 
م�سلحة  ذاته  يف  ونحوه  القتل  يكون  اأن 
اإذ ل��و ك���ان ك��ذل��ك ل��ك��ان ك��ل قتل  دي��ن��ي��ة؛ 
م�سلحة دينية، ول اأن تكون علة امل�سلحة 
لو  اإذ  )ع(؛  اإليهم  اإ�سافته  مع  قتًا  كونه 
من  وملََدْحنا  ح�سنًا،  قتلهم  لكان  كذلك  كان 
مف�سدة،  معلوم  ه��و  كما  وقتلهم  ب��ه،  ق��ام 
لكون  املقت�سي  ينعدم  املف�سدة  وبوجود 
لن��ع��دام  احل��ك��م  فينعدم  م�سلحة،  قتلهم 
فا  م�سلحة،  قتلهم  يكون  ف��ا  مقت�سيه، 

املصلحة الدينية 
يف تأدية فريضة 
األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، 
الذي يعد أعظم 
أصول املذهب 
الزيدي الشريف

مفهـوم اإلصـالح في فكر أهل البيت )ع(
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خالد الشريف

قبل البدء في المقال، أود تسجيل اعتذاٍر على بعض األخطاء التي جاءت في العدد السابق في مقالي الذي كان 
بعنوان )البرق المنير في داللة حديث الغدير(، وذلك أن المقال كان في سبع صفحات وتم اختصاره إلى صفحتين 

فوقعت بذلك أخطاء، منها نسبة جواب اإلمام عبد هللا بن حمزة )ع( إليَّ )والتي ابتدأها بقوله: مقدمة الكالم التي بدأ 
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.



اإل  الدينية  امل�سلحة  بثبوت  يق�سي  وجه 
من حيثيتني: 

)ع(  اأن��ه��م  الأوىل:  احليثية  	•
التي  اأ�سبابه  عن  ونحوه  بالقتل  ع��روا 
للخروج  فدفعتهم  اإليه،  وتقودهم  قادتهم 
من  ه��ذا  فيكون  بعد،  فيما  وال�ست�سهاد 
باب اإطاق امل�سبب على ال�سبب، وي�ستفاد 

منه؛
ت��اأدي��ة  يف  ك��ان��ت  الدينية  امل�سلحة  -اأن 
ف��ري�����س��ة الأم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 
املذهب  اأ���س��ول  اأع��ظ��م  يعد  ال���ذي  املنكر، 
مراتب  باأعلى  والقيام  ال�سريف،  الزيدي 
هو  املنكر  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف  الأم���ر 
اأم��ر الإم��ام��ة،  اخل��روج بال�سيف واإع���ان 
على  يرتتب  الدين  �ساح  اأن  يعني  وهذا 
هذه امل�سلحة، وهذا معنى كام اأ�سحابنا 
اإمنا وجبت  الإمامة   اأن  الدين  اأ�سول  يف 

مل�سلحة عامة.
ع��روا   )ع(  اأن��ه��م  ال��ث��ان��ي��ة:  •احليثية 
اآل  ال��ت��ي  م�سَبَباته  ع��ن  ون��ح��وه  بالقتل 

اإليها، ومن ذلك؛
اأ -خلخلة اأركان الدولة الأموية.

التي  اإ�سامية،  الدولة  لقيام  ب -التمهيد 
تقيم العدل وتبيد الظلم.

اجلمع  من  مانع  ل  اأنه  قائل  يقول  •وقد 
بني احليثيتني؛ فيكون ما جرى قبل القتل 
اإل  الدين  ي�سلح  ل  دينية  م�سلحة  وبعده 
فا  الثانية،  احليثية  اأم��ا  قلَت:  ف��اإن  بها، 
ت�سح لأنها يف الأمور امل�ستقبلة، ولو وقع 
قتلهم فلي�س لهم بعد ذلك حال حتى يكون 

القتل م�سلحة فيه.
املقال  بداية  يف  تفريقنا  اإىل  ارج��ع  قلُت: 
املكلف  العائدة على  الدينية  امل�سلحة  بني 
نف�سه، وبني امل�سلحة الدينية العامة التي 
البيت  فاأهل  الدين،  �ساح  عليها  يرتتب 
ك���الإم���ام زي���د وال���ه���ادي)ع( ح��ني جعلوا 
مقتلهم ونحوه م�سلحة، عرفنا بذلك اأنه مل 
العائدة  امل�سلحة  بذلك  يق�سدوا  اأن  ي�سح 
اإىل اأنف�سهم؛ اإذ لي�س بعد مقتلهم حال حتى 
اإىل  ذلك  فقادنا  فيه،  م�سلحة  القتل  يكون 
العامة،  الدينية  امل�سلحة  ي��ري��دون  اأنهم 
تاأكيدًا  ذل��ك  ب��ل زاد الإم���ام زي��د وال��ه��ادي 
فاأ�سافوا الإ�ساح اإليهم يف قولهم )اأ�سلح 

ب��ي اأم����ر اأم����ة حم��م��د)���س( وا���س��ل��ح بي 
اأنف�سهم اأدواتًا لله  الإ�سام(، ليجعلوا من 
اإ�سارة منهم ملطلق  بها غر�سه،  تعاىل يتم 
اإ���س��اح  �سبيل  يف  وال��ت��م��اه��ي  الت�سليم 
الثانية،  احليثية  ت�سح  وب��ه��ذا  ال��دي��ن، 
اإىل غريهم،  الدينية ترجع  امل�سلحة  كون 
وقتلهم ل مينع من عودة امل�سلحة الدينية 
فائدة  اإىل  يجرنا  وذلك  طبعًا،  غريهم  اإىل 
)ومنهم  الدين  اأ�سول  فاأ�سحاب  جميلة؛ 
التكليف  يقبحون  اجلبار(  عبد  القا�سي 
بقتل الإن�سان نف�سه لعدم امل�سلحة، لكنهم 
يف عني الوقت يح�سنون ما يفعله الله من 
اأن  فيح�سن  الله  فعل  من  ذلك  لأن  الإماتة 
يعو�س  اآخر  ملكلف  �ساحلًا  كان  اإذا  يفعله 
هي:  والفائدة  عظيم،  بعو�س  املكلف  ذلك 

اأن اأهل البيت )ع( ملا مل يكن لهم يف القتل 
قيامهم  كان  اأنف�سهم،  اإىل  ترجع  م�سلحة 
بذلك  )ع(  لوا  فنزَّ غريهم،  م�سلحة  لأج��ل 
اأنف�سهم،  م�سلحة  منزلة  غريهم  م�سلحة 
حيث  ت��ع��اىل،  ال��ل��ه  ح��ب  يف  منهم  تفانيًا 
جعلوا الغر�س الإلهي املقد�س غر�سًا لهم، 
الله  كنبي  املقربني،  اخلوا�س  داأب  وهذا 
اأمري(  مو�سى )ع( حينما قال )وي�سر يل 

فجعل اأمر الدين كاأنه اأمره اخلا�س، 
ب��ال الأئ��م��ة )ع( مل يقولوا  ق��ي��ل: م��ا  ف���اإن 
كقول مو�سى )ع(، اأمل يكن الأوىل اأن يقول 
الإمام احل�سني )ع(: )واإمنا خرجت لطلب 

الإ���س��اح يف اأم���ري( وي��ق��ول الإم���ام زيد 
)ع(: )واأن الله اأ�سلح بي اأمري(، ويقول 
اأ�سلح  الله  اأن  ل��وددت  )والله  )ع(  الهادي 

اأمري بي( 
قلُت: مل يقولوا ذلك هروبًا مما قد يتبادر 
ِمن  للتو-  اأو�سحناه  والذي   - الذهن  اإىل 
اأنهم )ع( يتحدثون عن م�سلحتهم الدينية 

اخلا�سة،
الدين  فبن�سبته  )ع(  احل�سني  الإم��ام  اأم��ا   
اآله  الله عليه وعلى  اإىل جده حممد �سلى 
لطلب  واإمن��ا خرجت  قوله:  و�سلم _ يف 

الإ�ساح يف اأمة جدي_ حقق الأمرين؛
مق�سده  وتو�سيح  مراده  حتقيق  الأول:   
كما  هي  والتي  الدين،  ا�ستقامة  هو  الذي 
اأ�سلفنا �ساح الدين يف نف�سه، ل م�سلحته 

الدينية اخلا�سة.
وال���ث���اين: اخل����روج ب���ذات امل��ع��ن��ى ال��ذي 
اأ�ساف  حيث  مو�سى؛  الله  نبي  عنه  عر 
احل�سني )ع( الأمة اإىل جده حممد – �سلى 
يتحدث  كاأنه  حتى  اآل��ه-،  وعلى  عليه  الله 
اإرث خا�س به ورثه  من جده )�س(،  عن 
كاأن اأمر الأمة - لعظم متاهي احل�سني)ع( 
يف حت��ق��ي��ق م����راد ال��ل��ه – ���س��ار م���راده 
ال�سخ�سي، بل كاأن الأمة يف نف�سها لعظيم 

اهتمامه بها �سارت غر�سه اخلا�س.
اأم��ة  اإىل  ذل��ك  فبن�سبته  زي��د  الإم���ام  واأم���ا 
يف   _ اآل��ه   وعلى  عليه  الله  �سلى  حممد 
حممد  اأمة  اأمر  بي  اأ�سلح  الله  واأن  قوله: 
���س��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���س��ل��م_ حقق 
اأمرين: ذات الأمر الأول وهو اأن مق�سده 
اأن   الثاين:  والأم��ر  عمومًا،  الدين  �ساح 
يف ذكره عليه ال�سام لأمر اأمة حممد �سلى 
الله عليه وعلى اآله اإ�سارٌة منه للباعث على 
هو  اخل��روج  على  بعثه  ما  ف��اإن  خروجه؛ 
�سلى  الأك��رم  للنبي  اللعني  اليهودي  ذكر 
اأمام ه�سام بن  ب�سوء  اآله  الله عليه وعلى 
الأم��اُم  اأ�ساف  ولهذا  الله،  لعنه  امللك  عبد 
لأن  ل��اأم��ر،  واأ�سافهما  ل��اأم��ة  النبَي  زي��د 
النبي مما ينبغي اأن تغ�سب الأمُة له، فلما 
لاإ�ساح  احتاجت  ذل��ك،  عن  الأم��ة  قعدت 
لأجل عدم قيامها لنبيها، وعند قيام الأمام 
زيد بالأمر الذي كان ينبغي لاأمة اأن تقوم 

ب��ه ك��ان بذلك 

نعرف أن قيام 
أهل البيت )ع( 

واحتماهلم للتشرد 
والقتل والصلب 
إمنا كان ألجل 

الناس

مفهـوم اإلصـالح في فكر أهل البيت )ع(

..........  تتمة صـ 8

7

)1
د)

عد
 ال

قلة
ست

- م
ة 

افي
 ثق

ة -
ري

 فك
ة -

ري
دو

 



اأم���ًة مب��ف��رده، وك��ان خ��روج��ه لأن ي�سلح 
الله  �سلى  حم��م��د  اأم���ة  اأم���ر  )ع(  بنف�سه 
عليه وعلى اآله )وهذا اإمنا ي�سح لو قيلت 
قبلها  قيلت  لو  اأما  احلادثة،  عقب  العبارة 
جرى  ما  منها  كثرية  امل�سابهة  فالبواعث 
النبوية على يد علماء  ال�سنة  من حتريف 

ال�سوء كالزهري وغريه(
واأما الإمام الهادي )ع( فباإطاقه لاإ�سام 
)والله لوددت اأن الله اأ�سلح الإ�سام بي( 
ذات  هو  الأول  الأم��ر  كذلك:  اأمرين  حقق 
جميعًا،  فيه  اجتمعوا  ال��ذي  الأول  الأم��ر 
اأما الأمر الثاين والذي ب�سببه ذكر الإمام 
اأن  فيه  فالعلة  واأط��ل��ق،  الإ���س��ام  ال��ه��ادي 
حترك الإمام الهادي )ع( كان يف مواجهة 
وهو   – الإ�سام  يدعون  الذين  القرامطة 
اإقامة  اأج��ل  ب���راء-  من جانب وم��ن  منهم 
دولة اإ�سامية حقة من جانب اآخر، فنا�سب 
اأن  ه��ذي��ن اجل��ان��ب��ني ذك��ر الإ����س���ام، على 
اأنه ل يحتاج  الأ�سل يف كام الهادي )ع( 
اإىل علٍة باغية لأنه مل يعدل عن الظاهر، 
اأ���س��اف��ه يف هذه  ك��ام  اأن ع��دول��ه ع��ن  اإل 

احليثية جعلنا ن�سك اأن ذلك هو ال�سبب.
وب��ه��ذا ن��ع��رف اأن ق��ي��ام اأه���ل ال��ب��ي��ت )ع( 
اإمنا  وال�سلب  والقتل  للت�سرد  واحتمالهم 
ما ُروي يف  اأجمل  النا�س، وما  كان لأجل 
مواقف  بع�س  عن  الطاليني  مقاتل  كتاب 
اإ�سماعيل  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  الإم���ام حممد 
الأيام  بع�س  يف  هو  "فبينا  )ع(:  طباطبا 
نظر  اإذ  الكوفة  طريق  بع�س  يف  مي�سي 
اإىل عجوز تتبع اأحمال الرطب، فتلقط ما 
ي�سقط منها فتجمعه يف ك�ساء عليها رث، 

ف�ساألها عما ت�سنع بذلك.
ي��ق��وم  يل  رج���ل  ل  ام�����راأة  اإين  ف��ق��ال��ت:   
اأنف�سهن  على  يعدن  ل  بنات  مبوؤنتي ويل 
ب�سئ، فاأنا اأتتبع هذا من الطريق واأتقوته 

اأنا وولدي.
 فبكى ب��ك��اء ���س��دي��دا، وق����ال: اأن���ت وال��ل��ه 
ي�سفك  حتى  غ���دًا  ت��خ��رج��وين  واأ���س��ب��اه��ك 

دمي."
ورج���وع���ًا اإىل م���ا ذك���رن���اه م���ن اح��ت��م��ال 

ت��ع��ب��ريه��م ب��ال��ق��ت��ل ون���ح���وه ع���ن ال��ق��ي��ام 
لذلك  وفقًا  الإم��ام��ة  فتكون  الإم��ام��ة،  باأمر 
لأن  لطفًا  نقل  ومل   - عامة  دينية  م�سلحة 
اللطف غيب ل يعلمه اإل الله، كما اأن هناك 
ل  لكنهم  لطفيتها  على  الزيدية  بني  خافًا 

لكونها  وجبت  اإمن��ا  اأن��ه��ا  على  يختلفون 
يكون  الدين  �ساح  اأن  حيث  م�سلحة-، 
لطفًا؛  يجعلونها  فاإنهم  الإمامية  اأم��ا  بها، 
الإم��ام��ة  اأن  على  واإي��اه��م  اأجمعنا  واإذا 
ل�ساح الدين – وهم ل ينفون ذلك بل هم 
من يروي كام الإمام احل�سني )ع( "واإمنا 
جدي"-  اأم��ة  يف  الإ���س��اح  لطلب  خرجت 
يتمثل  ال��دي��ن  ���س��اح  اأن  ن��ق��ول  فحينئٍذ 
يف اإق��ام��ة احل��ق وال��ع��دل واخل��ري والأم��ر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك معلوٌم 
ولعلهم ل ينكرونه لأنهم يروون كذلك قول 
الإم��ام احل�سني )ع( :" األ ترون احلق ل 
يعمل به، والباطل ل يتناهى عنه، لريغب 
املوت  اأرى  ل  واإين  الله،  لقاء  يف  املوؤمن 
برما  اإل  الظاملني  مع  واحلياة  �سعادة،  اإل 
الإمام  غيبة  اإن  لهم  قلنا  ذلك  تقرر  اإذا   ،"
هناك  اإن  ب��ل  ذل���ك،  جميع  ت��ن��ايف  امل��ه��دي 
حيث  والغيبة،  الإم��ام��ة  ا�سم  ب��ني  ت��ن��اٍف 
املهام   من  جمموعة  عن  عبارة  الإمامة  اأن 
والنهي  باملعروف  والأمر  احلدود  كاإقامة 

عن املنكر، والغيبة مانعة من ذلك.
بغيبة  يح�سل  الدين  �ساح  اإن  قالوا  فاإن 
املهدي يف هذا الع�سر وبخروج احل�سني 
لأن  املخ�س�س  ه��و  م��ا  قلنا:  ع�سره،  يف 
يف  ال��دي��ن  ل�ساح  مفيدة  الغيبة  ت��ك��ون 
يف  ال��دي��ن  ل�ساح  مفيدة  غ��رَي  ع�سرنا، 

هي  الغيبة  اأن  حيث  )ع(،  احل�سني  ع�سر 
وقت  يف  ح�سولها  ب��ني  ف��رق  ول  الغيبة 
�سخ�ٍس  من  ح�سولها  يف  ول  اآخ��ر،  دون 

لآخر.
 " اأن يقول احل�سني)ع(:  وهل ي�سح مثًا 
واإمنا غبت لطلب الإ�ساح يف اأمة جدي" 
بدًل من "واإمنا خرجت لطلب الإ�ساح يف 

اأمة جدي" ؟!، هذا ل يقبله عاقل!
على  الإمامية  �ساعر  قاله  ما  اأ���س��دق  وم��ا 

ل�سان حال احل�سني )ع(: 
اإن كان دين حممد مل ي�ستقم* اإل بقتلي يا 
�سيوف خذيني، ما باله مل يقل: اإل بناأيي 

يا كهوف خذيني!!
عليها  لطٌف يرتتب  الإمامة  باأن  قالوا  فاإن 
كان  الظهور  من  املانع  لكن  الدين،  �ساح 
من قبل الأمة، ف�ساأنقل ههنا جواب الإمام 
املن�سور بالله )ع( من كتابه النفي�س العقد 
الثمني ردًا على هذه ال�سبهة: " واإن قالوا: 
اإن الإمام لطف، وكان املنع يف ظهوره من 

ِقَبل الأمة.
من  اأو  اللطف،  اإما من ح�سول  لبد  قلنا: 
ن  التمكني منه كما نعلم اأن اللَّه تعاىل قد مكَّ
الكافر من املعرفة فاأتي من قبل نف�سه يف 
فاإنا  الإم��ام،  كذلك  ولي�س  ال�ستدلل،  ترك 
نحن والإمامية يف نهاية ما يكون من طلب 
الذي ذكروه بكل وجه  الوجه  الإمام على 
فما متكنا نحن ول هم من ذلك، فهل يجوز 
اإليه، ول  ح�سول لطف ل طريق للمكلفني 
يفعله اللَّه تعاىل ابتداًء؟ هذا ما مل يقل به 
تقرر من مذهب  العلم، وقد  اأه��ل  اأح��د من 
وقف  اإذا  اللطف  اأن  بالأ�سول  العلم  اأه��ل 
الغري  ذلك  اأن  اللَّه  وعلم  الغري،  فعل  على 
ل يفعل ذلك الفعل فاإن اللَّه تعاىل ل يتعبد 
املكلف بذلك التعبد اإل اأن يكون قد فعل له 
املعلوم،  يف  ذل��ك  ك��ان  اإن  مقامه  يقوم  ما 
ينكرون  ل  منهم  بالأ�سول  املعرفة  واأه��ل 

هذه اجلملة" مت كامه عليه ال�سام.
بف�سل  املق�سود  القلم ومت  واإىل هنا جف 

الله تعاىل وتوفيقه.

أنت واهلل وأشباهك 
خترجوين غداًا حىت 

يسفك دمي
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إال بقتلي يا سيوف خذيين



ثورة الحسين كانت ِفَداًء  ملثواَك  من   َمْضــَجِع
تمتلك مشروعًا 

معرفيًا وحقوقيًا 
وليست ثورة طائفية 

أو قومية مستبدة 
كأكثر الثورات

��������َج��ِع ِف�������َداًء  مل���ث���واَك  م����ن   َم�����سْ
 ب��اأع��ب��َق   م���ن   َن��ف��ح��اِت  اجِل��ن�����اِن 
فوف" "الطُّ ي��وِم   ليوِمَك   وَرْع��َي��ًا  
النفو�س ِبَحْب�ِس   عليَك   وُح��ْزن��ًا  
��ْوَن��ًا   مل��ج��ِدَك  ِم��ْن  اأَْن   ُي��َذال و���سَ
��ه��ا   ال��ِوْت��ُر   يف   اخلالِديَن فيا  اأيُّ
وي��ا   ِع��َظ��َة    الطاحمنَي    الِعظاِم
ت��ع��ال��ي��َت   م���ن   ُم���ْف���ِزٍع  للُحتوِف 
��ٍد ��جَّ ه����وُر    َف���ِم���ْن    ���سُ ت���ل���وُذ   ال����دُّ
يُم َف��َه��بَّ   النَّ�سِ َث�����َراَك    ��َم��ْم��ُت    ���سَ
ي  بحيُث  ا�سرتاَح ��ْرُت  َخ��دِّ  وَع��فَّ
َغاِة الطُّ خ��ي��ِل   �سناِبُك     وح��ي��ُث   
 َوِخ���ْل���ُت وق���د ط����ارِت  ال��ذك��ري��اُت 
وُط��ْف��ُت   ب��ق��ِرَك   َط���ْوَف اخَل��َي��اِل
ِريِح َوَراِء  ال�سَّ ِم���ْن    َي���َدًا   ك���اأنَّ   
�����دُّ   اإىل   َع��الَ�����ٍم  ب��اخُل��ُن�����وِع   مَتُ
���َط   يف  غ���اب�������ٍة   اأْط��َب��َق�����ْت َت���َخ���بَّ
ِمرِي ِل��ُت��ْب��ِدَل  م��ن��ُه  َج��ِدي�����َب   ال�سَّ
النفو�َس  ال�سغاَر  وت��دف��َع  ه��ذي  

ُق���ْط�������ُرُه  "َفَل�ٍك"   م����ن   ت��ع��ال��ي��َت 
��ِب��ي   ِبَها ف��ي��اب��َن  ال��ب��ت�����وِل   وَح�����سْ
ِمْثلُها ْع     وي��اب��َن   التي  مل    َي�سَ
َيْنَفِتْح  مل   �َم"  "ها�سِ ��َن   ُغ�����سْ وي��ا 
��رُي  ال�����َوَرى   ب��رك��اِب  ال��زم��اِن ي�����سِ
���ْل���ُت  ي���وَم���َك  يف   خ��اط�����ِري ���ثَّ مَتَ
���ُت  اأْم������َرَك  مل   اأْرَت��ِه�����ْب �������سْ َوحَمَّ
ال�سنني  َدِويَّ    ل��ع�����لَّ   وُق����لْ����ُت:  
َع��اُة وَن   ال��دُّ ���َل   املُْخِل�سُ َوَم���ا   َرتَّ
امل�ساَء "ناثراٍت"  ع��ل��ي��َك    وِم���ْن  
ومل����ا   اأََزْح�������ُت    ِط�����اَء   ال���ُق���ُروِن
اأَُرْع ل�����م   ����س���ورٍة   يف  وَج����ْدُت����َك 
َت��ْرَت��ئ���ِ��ي م��ا  دوَن   - ��ِق��ي  َت��تَّ واأْن 
امل���وَت  خ��رَي  البننَي ُت��ْط��ِع��َم  واأن  
ٍم "  ِم���ن   ها�سِ "الأمِّ وخ���رَي  بني  
ُدوِر ال�سُّ بخرِي   حاِب  ال�سِّ وخ��رَي  
ُكوِك ال�سُّ وَرْي���ُب  ��ْدِري  ���سَ ْمَت  تَقحَّ

�����كُّ  ف��ي��م��ا  َم��َع   وَج������اَز  ِب����َي  ال�����سَّ
ِل��ي�����َل ال��دَّ َع��َل��ْي��ِه   اأََق���ْم���ُت   اأن   اإىل  
ْرَت  م��ا  اْظ���َل���مَّ  ِم���ْن  ِف��ْك��َرِت��ي َف���َن���وَّ
واآَم����ْن����ُت   اإمي�����اَن  َم����ْن  ل  َي�����َرى
َماِء ب���اأنَّ  )الإب�����اَء(  ووح����َي   ال�سَّ

���ُع   يف   )ج���وه���ٍر(  خ��اِل�����سٍ جَت���مَّ

معرفيًا  م�سروعًا  متتلك  كانت  احل�سني  ث��ورة 
قومية  اأو  طائفية  ث���ورة  ولي�ست  وحقوقيًا 
م�ستبدة كاأكث الثورات ... مع وجود �سلطان 
البيت مازالوا  فاأهل  الطغاة  اأبلغ من كل  ظامل 
النفاق  ذل��ك  الع�سور  عر  املنافقني  يك�سفون 
الذي ادعوا اأنه انتهى مبوت النبي وكاأن النبي 

هو �سبب النفاق فلما مات �سلح النا�س! 
اأهل البيت مثلما عدلهم يزعج الظاملني فمعرفة 
والطائفيني،  اجلاهلني  الفقهاء  يزعج  فقههم 
البيت والتكتم  اأ�سباب جفائهم لأهل  وهذا من 
على فقههم.ومن اإحاطة الله بخ�سوم احل�سنب 
على  اأن��ه��م  ي��دع��ون  احل���ايل  الع�سر  اأن��ه��م يف 
ينا�سرون  كانوا  اأن  بعد  ثورة احل�سني  منهج 
اأن  م��ع  قتلته.  ال��ت��ي  ال�سلطة  تلك  -ن��ظ��ري��ًا- 
بهم  يبلغ  مل  عليها  ي��ث��ورون  التي  ال�سلطات 
الأمر اأن اأنكروا الوحي و�سخروا من النبياء 
عبيد  اأنهم  على  البيعة  على  النا�س  واأج��روا 

للحاكم. 
فكان يف حما�سهم للثورة على من هو اأخف من 
يف  دونه  وهم  احل�سني  لثورة  واإدانتهم  يزيد 
الف�سل وامل�سروع دليل على الهوى والع�سبية 

والأثر الأموي.
الدين  زعزعة  هو  احل�سني  ث��ورة  نتائج  فمن 
الدين  بلغ يف حتريف  قد  ك��ان  ال��ذي  الأم���وي 
واحلقول لدرجة اأن جعل اخلليفة فوق النبي 

وحرفوا القبلة لل�سام

َر    ب���الأب���َل�������ِج     الأرَوِع َت���َن�������وَّ
�����َوِع اأَ���سْ ِم�ْسِكها    ُرْوَح����ًا  وم��ن  
�َرِع ِم���ن  َم�سْ ���َك   ��ْق��َي��ًا  لأر����سِ و���سَ
�����ِر  املَ��ْه��َي�����ِع ��يِّ ع��ل��ى  َن���ْه���ِج���َك   ال��نَّ
مب��ا  اأن����َت  ت��اأب�����اُه   ِم���ْن  ُم��ْب�����َدِع
ُي�ْسَف�ِع مل    الآَن    اإىل    ، ًا  َف�������ذَّ
�����ِع ل���اه���نَي   ع����ن   َغ�������ِدِه���ْم   ُق��نَّ
وُب�����������وِرَك  ق��ب�����ُرَك م���ن  َم��ْف�����َزِع
�������ِع ع���ل���ى  ج��ان��ب��ي�����ه  وم�������ن  ُركَّ
��ي�����ُم  ال���َك���َراَم�������ِة ِم����ْن  َب��ْل��َق�����ِع َن�����سِ
�����َرِع ى   ومل   َي�����سْ َخ�������دٌّ   َت����َف����رَّ
�����ِع ج���ال���ْت  ع��ل��ي�����ِه   ومل   َي��ْخ�����سَ
ِب���روح���ي  اإىل   َع���اَل�������ٍم   اأْرَف�������ِع
ب�����س��وم��ع�����ِة  املُ���لْ���َه�������ِم   املُ���ْب�������ِدِع
َب�ِع" الإ�سْ " َمْبُت�وَرَة   ح��م��راَء    
���َرٍق  ُم��ْت�����َرِع ��ْي�����ِم  ذي  ����سَ َوال�����سَّ
ُم�ْسِب�ِع اأو   م��ن�����ه   ُم���ْذِئ���ٍب   ع��ل��ى 
�������ِرِع �����ٍب  مُمْ ��ْو���سِ ب���اآَخ�������َر  ُم��ْع�����سَ
اأَْم���َن�������ِع خ��وف�����ًا  اإىل   َح���������َرٍم    
�����ِع َي����ُدوُر على امِل��ْح�����َوِر  الأْو���سَ
ِع�������ي ��َم��ان��ًا  ع��ل��ى  ُك����لِّ   م���ا  اأَدَّ ���سَ
�����ِع ك��ِم��ْث��ِل��ِك  َح��ْم�����ًا  ومل  ُت��ْر���سِ
ُي���ْف�������ِرِع ب����اأْزَه���������َر  م��ن�����َك  ومل   
��َت��ِق��ي�����ٍم  وم����ن   اأْظ��َل�����ِع ِم����ْن   ُم�����سْ
َم�ْسَمِع�ي يف   ���س��وَت��َك   ْدُت  وَردَّ
اأُْخ�����َدِع "  ومل    َواِة  " ال���رُّ ِبَنْقِل  
ب���اأ����س�������داِء  ح���ادِث�������َك  املُ��ْف��ِج�����ِع
�ِع" "�ُسجَّ " وم��ْن   ِلنَي  " ُمْر�سِ من 
والأْدُم�����ِع ْع�ِر   بال�سَّ ��ْب��َح    وال�����سُّ
��رْتَ اخِل�����َداِع  َع����ِن    امل��ْخ�����َدِع و���سِ
اأْرَوِع م��ن��ه�����ا   ول    ِب���اأَْع���َظ�������َم   
ِع �����رَّ �������ِل   ال�����سُّ ���س��م��رَيَك   ب���الأُ����سَّ
�ِع �سَّ الرُّ اإىل  "الأَْكَهِلي�َن"  ِم���َن  
�ِع ُتبَّ " ِم���ْن   " الأب  بني  وخ���رَي  
والأْذَرِع   ، ِوَق���������اَءُك  َك���اُن�������وا   
ْرَب���������ِع �����جُّ  ِب���ُج���ْدَراِن�������ِه   الأَ ِي�����سِ
فيما معي كِّ  ال�سَّ " اإىل  " اجلدوِد 
"   ِب�����َدٍم    ُم�ْسَب�ِع ِم���ْن   " م��ب��داأٍ 
لُِع�ي اأ�سْ م��ن   اْع���َوجَّ  ما  ْم��َت  وَق��وَّ
كِّ ِمْن َمْرَجِع َوى الَعْقل يف ال�سَّ �سِ
ِة ، ِم�����ْن   َمْنَب�ِع ��ُب��وَّ وَف��ْي�����َس   ال��نُّ
املَْطَم�ِع   ) َع��َر���سِ   ( َه  ع��ن   َت��َن��زَّ

للشاعر/ محمد مهدي الجواهري
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ا�ست�سهد الإمام احل�سني عليه ال�سام �سيد 
الأي��ام  ه��ذه  مثل  يف  والأح����رار  ال�سهداء 
األقى على الأمة الإ�سامية درو�سا  اأن  بعد 
الآخرة،  الدنيا و  فيها خري  عظيمة خالدة 
راح��ة  و  وع��زه��ا  النف�س  طماأنينة  فيها 
ال�سمري وحياته و�ساح الإن�سان وكماله، 
فيها الو�سول اإىل احلق و القرب اإىل الله 
تعاىل، فيها كل ما يوؤدى بالفرد و املجتمع 
املن�سود.  الإن�����س��اين  ال��ك��م��ال  ذروة  اإىل 
ف��احل�����س��ني م��در���س��ة وف��ك��ر وع���ط���اء ل��ك��ّل 

وم�ساربهم  طوائفهم  اختاف  على  النا�س 
واع���ت���ق���ادات���ه���م. واحل�����س��ني ق�����دوة ل��ك��ّل 
واالعدل  احل��ّق  حكم  اإقامة  على  العاملني 

واحلرية.
عليه  علي  بن  احل�سني  نه�سة  متتاز  نعم 
وال��ث��ورات  النه�سات  بقية  ع��ن  ال�����س��ام 
اإن�سانية ودينية خال�سة  اأنها كانت نه�سة 
لله ل ي�سوبها �سائبة امللك وال�سلطنة وما 
�سابهها من الأغرا�س الدنيوية التافهة. و 
لقد �ساء الله تعاىل اأن يثور �سيد ال�سهداء 
الله  كلمة  لإع���اء  والطغيان  الظلم  �سد 
واإبقاء �سريعته واإحياء دينه ، فقام ثائرا 
، و�سحى  اأم��ره عز وجل  اإنفاذ  �سبيل  يف 
ذريته  م��ن  الطيبني  ودم���اء  ال��زاك��ي  بدمه 
احل�سني  الإم����ام  اإن  واأ���س��ح��اب��ه.  وذوي���ه 
ال��ك��رمي��ة ورم���ز امل�سلم  م��در���س��ة احل��ي��اة 
القراآين وقدوة الأخاق الإن�سانية وقيمها 
ومقيا�س احلق وملهم لاإن�سانية وهذا ما 

اعرتف به م�ساهري الغرب وال�سرق .
املباركة  ونه�سته  )ع(  احل�سني  اإن  نعم 
واإحياء اأمره لي�س ملكا وملهما للم�سلمني 
قال  للب�سرية جمعاء. وكما  فح�سب واإمنا 
كان احل�سني عليه   : بارا  انطوان  الأدي��ب 
ال�سام �سمعة الإ�سام التي اأ�ساءت ممثلة 

�سمري الأديان اإىل اأبد الدهور.
فلقد فطن املوؤرخون والباحثون الغربيون 
لرمزية ثورة احل�سني ، وا�ستعذبوا تكرار 
ال�سرية احل�سينية ، فكانت ثورة احل�سني 
بينما  لهم؛  بالن�سبة  الأدي��ان  �سمري  متثل 
هناك اأقام اإ�سامية اأنكرت خروج الإمام 
احل�سني عليه ال�سام وقالت : اإن خروجه 
مف�سدة والعياذ بالله فاأي حقد واأي عداء 
ون�سب اأك��ر م��ن ه��ذا يف ح��ق اأه��ل بيت 

النبوة.
قاله  م��ا  اأروع  م��ن  مقتطفات  يلي  وفيما 
�سخ�سية  ح��ول  م�سلمني  الغري  املفكرون 
ننقلها  ال�����س��ام  عليه  احل�����س��ني  نه�سة  و 
لبع�س  مب��ث��ال  ن��ردف��ه��ا   كما  وردت،  كما 
خروج  ينكرون  الذين  ال�سنة  اأه��ل  علماء 
وللقارئ  ال�����س��ام  عليه  احل�سني  الإم����ام 
املقارنة واإدراك البون ال�سا�سع بني اأقوال 
القيامة  وامل��وع��د  الله  فاحلكم  الفريقني، 

واإىل الله ترجع الأمور.
الغربيني  املفكرين  اآراء  توزعت  وقد  هذا 
اإىل عدة  الإمام احل�سني  يف ق�سية نه�سة 

اجتاهات �سيتم تق�سيمها كالتايل :-
الإجتاه الأول : نه�سة احل�سني ثورة �سد 

الطغيان
ي���رى اأ���س��ح��اب ه���ذا الإجت����اه اأن الإم���ام 
الأول  هدفان  حقق  قد  بنه�سته  احل�سني 
واأه��ل  مظلوميته  للعامل  اأو���س��ح  ق��د  ان��ه 
الأم��ة  اإدارة  ا�ستام  يف  واأحقيتهم  بيته 
ق��د ف�سح زيف  اأن���ه  الإ���س��ام��ي��ة وال��ث��اين 
حكم بني اأمية ، فاتخذ العديد من املفكرين 
وال�سيا�سني وزعماء دول من نه�سة الإمام 
والقدوة  الطريق  ال�سام  عليه  احل�سني 
امل�سريية  ق�ساياهم  يف  الن�سر  لتحقيق 
لتحقيق  ب��الإم��ام  الإق��ت��داء  اإىل  وال��دع��وة 

ذلك، ومن هوؤلء :
1- يقول الأملاين ماربني يف ح�سن �سيا�سة 

الإمام احل�سني :
يف  الثورة  روح  يبث  كان  احل�سني  " اإن 
والعراق  كمكة  املهمة  الإ�سامية  املراكز 
واأي���ن���م���ا ح���ل ، ف��������ازدادت ن���ف���رة ق��ل��وب 
على  الثورة  مقدمة  �سكلت  التي  امل�سلمني 

بني اأمية "
كتابه  بارا يف  انطوان  الكاتب  2- ويذكر 

احل�سني يف الفكر امل�سيحي:
ث��ورة  اأول  ك��ان��ت  احل�سني  ث���ورة  اأن   "
تاريخ  ويف   ، الإ�سام  تاريخ  يف  �سجلت 

الأديان ال�سماوية الأخرى "
3- نيكل�سون )امل�ست�سرق المريكي(:

)كان بنوا اأُمّية طغاة م�ستبدين، جتاهلوا 
اأحكام الإ�سام وا�ستهانوا بامل�سلمني، ولو 
اأن الدين قام �سد  در�سنا التاريخ لوجدنا 
الدينية  الدولة  واأن  والت�سّلط،  الطغيان 
وعلى  الإم��راط��وري��ة.  النظم  واجهت  قد 
هذا فالتاريخ يق�سي بالإن�ساف يف اأن دم 

احل�سني يف رقبة بني اأُمية(.
مثال  احل�سني  نه�سة   : ال��ث��اين  الإجت����اه 

الت�سحية واخللود
يرى املفكرون الغربيون من اأ�سحاب هذا 
وت�سحيته  احل�سني  نه�سة  اأن  الإجت���اه 
�سبيل  يف  و�سحبه  بيته  وب��اأه��ل  بنف�سه 

اإلمام الحسني عليه السالم بني منصفي الغرب وغالة السنة
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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 
راسخًا وهائاًل يف الظاهر 
إال أنه ال يعدو أن يكون 
أمام احلق واحلقيقة إال 

كريشة يف مهب الريح



دي��ن��ه ور���س��ال��ة ج��ده اإمن���ا ك��ان��ت ت�سحية 
خالدة لن تنتهي، و�ست�ستعر اإىل اأبد الدهر 

ومن هوؤلء املفكرين:
1- فردريك جيم�س)امل�ست�سرق(:

اآخ��ر  �سهيد  واأي  احل�سني  الإم����ام  )ن���داء 
ثابتة يف  م��ب��ادئ  ال��ع��امل  ه��ذا  اأن يف  ه��و 
لها،  تغيري  ل  وامل���وّدة  والرحمة  العدالة 
للدفاع  �سخ�س  ظهر  كّلما  اأن��ه  لنا  ويوؤكد 
عن هذه ال�سفات ودعا النا�س اإىل التم�ّسك 
الثبات  وامل��ب��ادئ  القيم  ل��ه��ذه  كتب  ب��ه��ا، 

والدميومة(.
2- امل�ست�سرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون 
اأ�سار اإىل عمق الت�سحية يف �سولة  الذي 

الإمام احل�سني �سد الظلم فيقول:
م�سري  عاتقه  على  احل�سني  اأخ��ذ  لقد   "
الإ�سامية وقتل يف �سبيل حتقيق  الروح 

العدل فوق بطاح كرباء "
غ��و���س��ت��اف  الأم���ري���ك���ي  امل�����س��ت�����س��رق   -3
غروينيام ي�سري اإىل تاأثري ت�سحية الإمام 
دون  الع�سور  م��ر  على  بنف�سه  احل�سني 
الت�سحية  اأو تن�سى تلك  النفو�س  اأن تهداأ 

حيث يقول : 
كونية  اأهمية  ذات  ك��رب��اء  وقعة  اإن   "
امل��ح��زن��ة ملقتل  ال�����س��ورة  اأث�����رت  ف��ل��ق��د   ،
يف  ال�سجاع  النبيل  الرجل  ذل��ك  احل�سني 
�سخ�سية  اأي��ة  تبلغه  مل  ت��اأث��ريًا  امل�سلمني 

م�سلمة اأخرى "
ماربني  الأمل��اين  امل�ست�سرق  اأ�سار  كما   -4
قدمه  ال��ذي  ال��در���س  اإىل  ه��ذا اجلانب  يف 

الإمام احل�سني اإىل العامل اأجمع بقوله :
" قدم احل�سني للعامل در�سًا يف الت�سحية 
النا�س  باأعز  الت�سحية  خال  من  والفداء 
ل���دي���ه وم����ن خ����ال اإث����ب����ات م��ظ��ل��وم��ي��ت��ه 
وامل�سلمني  الإ���س��ام  واأدخ���ل   ، واأحقيته 
ولقد   ، �سيتهما  ورفع  التاريخ  �سجل  اإىل 
اأث��ب��ت ه���ذا اجل��ن��دي ال��ب��ا���س��ل يف ال��ع��امل 
الإ�سامي جلميع الب�سر اأن الظلم واجلور 
بدا  مهما  الظلم  �سرح  واأن   ، ل��ه  دوام  ل 
را�سخًا وهائًا يف الظاهر اإل اأنه ل يعدو 
اأن يكون اأمام احلق واحلقيقة اإل كري�سة 

يف مهب الريح "
5- وق����دم ال��ك��ات��ب الإجن��ل��ي��زي ك��ارل�����س 

ت�ساوؤًل  ديكنز  �سايكو�س  بر�سي  ال�سري 
ت�سحية  بقد�سية  ي�سكك  من  على  الرد  يف 

الإمام احل�سني بقوله:
من  ح��ارب  قد  احل�سني  الإم��ام  كان  اإن   "
ملاذا  اأدرك  ل  فاإنني   ، دنيوية  اأهداف  اأجل 
ا�سطحب معه الن�ساء والأطفال وال�سبية 
اأنه �سحى فقط لأجل  اإذن فالعقل يحكم  ؟ 

الإ�سام "
ال�سابق  وال��رئ��ي�����س  الهندو�سي  ق��ال   -6
ل��ل��م��وؤمت��ر ال���وط���ن���ي ال���ه���ن���دي ت��ام��ا���س 

توندون:
قبيل  م��ن  ال��ك��رى  الت�سحيات  ه���ذه   "

م�ستوى  رف��ع��ت  احل�سني  الإم����ام  ���س��ه��ادة 
اأن  الذكرى  بهذه  ، وخليق  الب�سري  الفكر 

تبقى اإىل الأبد وتذكر على الدوام "
اآ�سر  جون  الإنكليزي  الباحث  واأ�سار   -7

اإىل :
تنطوي  علي  بن  احل�سني  ماأ�ساة  اأن   "
�سبيل  يف  الإ�ست�سهاد  معاين  اأ�سمى  على 

العدل الإجتماعي " .
ادوار  الإجن��ل��ي��زي  امل�ست�سرق  اأم���ا   -8
التي  التاأثر  م�ساعر  و�سف  فقد  دب���راون 
احل�سني  الإم��ام  ق�سة  عرف  من  كل  مت�س 

وت�سحيته قائًا :
والأمل  احلزن  يغ�ساه  ل  قلب  ثمة  " وهل 
وحتى  ؟  ك��رب��اء  ع��ن  حديثًا  ي�سمع  ح��ني 
ط��ه��ارة  اإن��ك��ار  ي�سعهم  ل  امل�سلمني  غ��ري 
ظلها  يف  املعركة  هذه  وقعت  التي  ال��روح 

"
م�سيحي  ومفكر  )كاتب  �سامة  بول�س   -9

عربي ال�سل(:
بل  ب��ال��ث��وار،  )ع(  احل�����س��ني  ي��ق��ا���س  )ل   
بل  ب��امل��دن،  كرباء  تقا�س  ول  بالأنبياء، 
بال�سماوات، ول تقا�س عا�سوراء بحوادث 
الدهر، بل مبنعطفات الكون، مع احل�سني 
احل�سني  وبدون  انت�سار،  هزمية  كل  )ع( 

)ع( كل انت�سار هزمية.
لأن ق�سة عا�سوراء مل تكتمل ف�سولها، فاإن 
))كل يوم عا�سوراء، وكل اأر�س كرباء(( 

اأيها النا�س .. اإن ال�سهادة تزيد يف اأعمار 
امل�ست�سهدين، األ ترون كيف اأن "عبد الله 
عظماء  كبار  من  اليوم  يعتر  الر�سيع" 

الرجال ؟ 
ومتزقت  ُتنك�س،  ومل   .. راي��ت��ه  مت��زق��ت 

اأ�سائه .. ومل يركع 
وذبحوا اأولده واإخوانه واأ�سحابه .. ومل 
يهن، اإنها عزة الإميان يف اأعظم جتلياتها.

ا�سمًا ملدينة   قبل عا�سوراء، كانت كرباء 
اأ�سبحت  فقد  عا�سوراء  بعد  اأما  �سغرية، 

عنوانًا حل�سارة �ساملة(.
اأ�سمى  نه�سة احل�سني   -: الثالث  الإجت��اه 

�سجاعة عرفها التاريخ
ي���رى امل��ف��ك��رون م��ن اأت��ب��اع ه���ذا الإجت���اه 
على  ان��ط��وت  احل�سني  الإم���ام  نه�سة  اأن 
ال��ت��اري��خ،  عرفها  �سجاعة  واأ���س��م��ى  اأب��ل��غ 
من  الفرد  يبذلها  التي  ال�سجاعة  تخطت 
اأو  وطنه  اأو  بيته  اأو  عائلته  حماية  اأج��ل 
اإعاء كلمة  اأجل  اأعا من  لت�سمو  ع�سريته 
الله والدين وليعود الإ�سام كما بداأ ومن 

هوؤلء املفكرين :
1- الآثاري النكليزي وليم لوفت�س حتدث 

عن �سجاعة الإمام احل�سني بقوله:
�سهادة  اأبلغ  علي  بن  احل�سني  قدم  لقد   "
مباأ�ساته  وارت��ف��ع  الإن�سانية  ت��اري��خ  يف 

اإىل م�ستوى البطولة الفذة"
بر�سي  ال�سري  الجنليزي  امل�ست�سرق   -2
�سايكو�س ، اأ�سار اإىل خلود الإمام و�سحبه 
من  قدموها  التي  الفذة  ال�سجاعة  ب�سبب 

اأجل حماية الدين بقوله:
" حقًا اإن ال�سجاعة والبطولة التي اأبدتها 
بحيث  درج���ة  على   ، القليلة  الفئة  ه��ذه 

دف������ع������ت ك���ل 

اإلمام الحسني عليه السالم بني منصفي الغرب وغالة السنة

أن مأساة احلسني بن 
علي تنطوي على أمسى 

معاين اإلستشهاد يف 
سبيل العدل اإلجتماعي 
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عليها  وال��ث��ن��اء  اإط��رائ��ه��ا  اإىل  �سمعها  م��ن 
ال�سريفة  ال�سجاعة  الفئة  ه��ذه  اإرادي���ًا،  ل 
جعلت لنف�سها �سيتًا عاليًا وخالدًا ل زوال 

له اإىل الأبد "
متحدثًا  اآخ��ر  مو�سع  يف  اأي�سًا  اأ�سار  كما 
احل�سني  " الإم����ام   : الإم����ام  �سجاعة  ع��ن 
على  ع��زم��وا  امل��وؤم��ن��ة  القليلة  وع�سبته 
ببطولة  وق��ات��ل��وا  امل����وت  ح��ت��ى  ال��ك��ف��اح 
واإكبارنا  اإعجابنا  تتحدى  ظلت  وب�سالة 

عر القرون حتى يومنا هذا "
واملوؤرخ  )الفيل�سوف  كارليل  توما�س   -3

الإجنليزي(:
كرباء  ماأ�ساة  من  نتعلمه  در���س  )اأ�سمى 
اإميان  لهم  كان  واأن�ساره  احل�سني  اأن  هو 
اأن  ذاك  بعملهم  اأثبتوا  وقد  بالله،  را�سخ 
التفوق العددي ل اأهمية له حني املواجهة 
ده�ستي  اأث��ار  وال��ذي  والباطل  احل��ّق  بني 
التي  الفئة  قّلة  رغم  احل�سني  انت�سار  هو 

كانت معه(.
الإجت��اه ال��راب��ع:- نه�سة الإم��ام احل�سني 
ه���ي ق�����دوة ل��ك��ل ال�����س��ع��وب ال���ت���ي ت��ري��د 

النهو�س �سد الظلم
ال�سعوب  اأن  الإجت��اه  ه��ذا  اأ�سحاب  ي��رى 
حقها  واملغ�سوب  واملظلومة  امل�ست�سعفة 
احل�سني  الإم��ام  نه�سة  من  تتخذ  اأن  لب��د 
عليه ال�سام القدوة التي يجب اأن يقتدى 

بها ومن هوؤلء املفكرين :
موري�س  الفرن�سي(:(  التاريخ  ع��امل   -1

دوكابري 
احل�سني  اأن  ال��ع��زاء  جم��ال�����س  يف  )ي��ق��ال 
واأع��را���س  �سرف  ل�سيانة  بنف�سه  �سحى 
ال��ن��ا���س، وحل��ف��ظ ح��رم��ة الإ����س���ام، ومل 
اإذن  ل��ت�����س��ل��ط ون������زوات ي���زي���د.  ي��ر���س��خ 
تعالوا نتخذه لنا قدوة، لنتخل�س من نري 
الإ�ستعمار، واأن نف�سل املوت الكرمي على 

احلياة الذليلة(..
2- وي���ق���ول ق�����س م�����س��ي��ح��ي ع���ن الإم����ام 

احل�سني :
كل  يف  له  لرفعنا  لنا  احل�سني  لوكان   "
قرية منرًا  له يف كل  بلد بريقًا ولن�سبنا 
با�سم  امل�سيحية  اإىل  ال��ن��ا���س  ول��دع��ون��ا 

احل�سني "
3- يقول امل�ست�سرق فيليب حتي يف اإحدى 

درا�ساته عن كرباء :
يف  املقد�سة  الأماكن  من  كرباء  غدت   "
العامل واأ�سبح يوم كرباء وثاأر احل�سني 

�سيحة الإ�ستنفار يف مناه�سة الظلم "
4- الزعيم الهندي ) غاندي( حيث قال:

ل�سائر  غاندي  قبل  من  عميقة  درا�سة  بعد 
ب�سخ�سية  الإ����س���ام  ع���رف  ف��ق��د  الأدي�����ان 
الهند  ف��ت��اأث��ر حم���رر   ، احل�����س��ني  الإم�����ام 
حقيقيًا  تاأثرًا  احل�سني  الإم��ام  ب�سخ�سية 
الإمام احل�سني مدر�سة احلياة  اأن  وعرف 
وق��دوة  ال��ق��راآين  امل�سلم  ال��ك��رمي��ة ورم���ز 
الأخاق الإن�سانية وقيمها ومقيا�س احلق 
مظلومية  على  م��رك��زًا  �سعبه  فخاطب   ،

الإمام احل�سني عليه ال�سام قائًا:
اأكون مظلومًا  " تعلمت من احل�سني كيف 
الإمام  حياة  بدقة  طالعت  ...لقد  فاأنت�سر 
، ودققت  الكبري  الإ�سام  ، �سهيد  احل�سني 
يل  وات�سح  ك��رب��اء  �سفحات  يف  النظر 
اأن  فعليها  تنت�سر  اأن  اأرادت  اإذا  الهند  اأن 

تقتدي بالإمام احل�سني "
5- حم��م��د ع��ل��ي ج��ن��اح، م��وؤ���س�����س دول��ة 

باك�ستان
ل جتد يف العامل مثاًل لل�سجاعة كت�سحية 
على  اأن  واأعتقد  بنف�سه،  احل�سني  الإم��ام 
جميع امل�سلمني اأن يحذو حذو هذا الرجل 
اأر���س  يف  بنف�سه   �سّحى  ال���ذي  ال��ق��دوة 

العراق.

والتي  املجتمعة  الآراء  ه��ذه  �سرد  وبعد 
ملفكرين  في�س  من  غي�س  �سوى  متثل  ل 
ل  و�سيا�سني  دول  وروؤ����س���اء  وم��ب��دع��ني 
اأحد  ق��ول  نذكر  جميعها،  عر�سها  ي�سعنا 
القارئ  ليعرف  كمثال  ال�سنة  اأه��ل  علماء 
الكرمي مدى الفرتاء والت�سكيك والت�سليل 
هذه  اأن  اإل  وثورته  احل�سني  الإم��ام  على 
اأن  وا�ستطاعت  تخطته  ذل��ك  رغ��م  الثورة 
توؤثر يف العامل الغربي قبل بع�س العرب.

 : ال�سنة  اأه��ل  اإ�سام  �سيخ  تيمية  1-اب��ن 
اأنظروا ماذا قال :

ول  دي��ن  م�سلحة  ل  اخل���روج  يف  يكن  مل 
الظلمة  اأول��ئ��ك  مت��ك��ن  ب��ل  دن��ي��ا  م�سلحة 
الله  �سلى  الله  ر�سول  �سبط  من  الطغاة 
�سهيدا  مظلوما  قتلوه  حتى  �سلم  و  عليه 
وكان يف خروجه وقتله من الف�ساد ما مل 
يكن ح�سل لو قعد يف بلده، فاإن ما ق�سده 
من حت�سيل اخلري ودفع ال�سر مل يح�سل 
وقتله  بخروجه  ال�سر  زاد  بل   ، �سيء  منه 
ونق�س اخلري بذلك، و�سار ذلك �سببًا ل�سٍرّ 

عظيم.
وكان قتل احل�سني مما اأوجَب الفنت ، كما 
وهذا  الفنت،  اأوج��ب  مما  عثمان  قتل  ك��ان 
كله مما يبني اأن ما اأمر به النبي �سلى الله 
الأئمة   ج��ور  على  ال�سر  من  و�سلم  عليه 
وترك قتالهم  واخلروج عليهم هو اأ�سلح 
الأمور للعباد يف املعا�س واملعاد، واأن من 
خالَف ذلك متعمدًا ، اأو خمطئًا ، مل يح�سل 

بفعله �ساح بل ف�ساد.
ال�سنة  ع��ل��م��اء  �سيخ  راأي  ه���ذا  واأخ�����ريا 
الكافرين  راأي��ت��م  و  كربائه  و  باحل�سني 
ب��ني  ق�����ارن�����وا  و  ب���احل�������س���ني  راأي�����ه�����م  و 

املوقفني!!!!!!!

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

وبدون احلسني )ع( كل انتصار هزمية

على  عزموا  املؤمنة  القليلة  وعصبته  احلسني  اإلمام 
الكفاح حىت املوت وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى 

إعجابنا وإكبارنا عرب القرون حىت يومنا هذا 
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وال�ستقامة،  ال�سر  امتحان  يف  غزة 
النياح  اأ�سوات  بالدماء،  ملطخة  جثث 
ال�سواريخ  انفجار  اأ�سوات   ، والبكاء 
منها  ي�سدر  امل��وت  �سياح  امل��داف��ع،  و 
�سوت مرعب " الله اأكر "‘ ي�سدر من 
اإىل  مرتفع  الأبطال  غزة  رجال  حناجر 
" يف  " الله اأكر  عنان ال�سماء، �سوت 
املر�سى  اإن��ه �سوت  اآخ��ر،  له طعم  غزة 
واجل���ي���اع، ���س��وت ال��ن�����س��اء ال��ث��ك��اىل 
والأطفال الأبرياء ي�سيحون كما �ساح 
احل�سني يومها )األ من نا�سر ين�سرنا، 
ذاٍب يذب  األ من   ، يعيننا  األ من معني 

عن حرم ر�سول الله(.

اإجماع  و�سط  متر  الع�سر  هذا  كرباء 
ال�سماح  على  ر�سمي  واإ�سامي  عربي 
لكرباء  ح���دث  ك��م��ا   .. ب��احل��دوث  ل��ه��ا 

احل�سني.
كرباء هذا الع�سر متر اآملًة اأن توق�س 
يف  ال�سريف  الإ���س��ام��ي  احل�����س  فينا 

ن�سرة الأخ املظلوم ..
بدينه  م��ع��ت��زًا  وق���ف  ال����ذي  الأخ  ذاك 
وباإ�سامه جماهدا بنف�سه وماله واأهله 

 ..
كما  ب�����س��دره  ال��ي��ه��ود  ر���س��ا���س  يتلقى 

تلقى احل�سني ال�سهام 
وي�سيح فينا كما �ساح احل�سني يومها 

بني  ركز  قد  الدعي  ابن  الدعي  اإن  )األ 
هيهات  و   ، الذلة  و  ال�سلة  بني  اثنتني، 
لنا ذلك و ر�سوله  الله  ، ياأبى  الذلة  منا 
و املوؤمنون و حجور طابت و طهرت (

ي�سيح  الفل�سطيني  ال�سعب  ه��و  وه��ا 
فينا اأن اليهود قد خريوهم بني اثنتني 

.. بني �سل الأ�سلحة .. اأو 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����اآمت احل����زن ي��ذرف��ون 
دموع العجز و تتمتم �سفاههم بكلمات 
يلعنون بها حكوماتهم ويرددون ... يا 

ليتنا كنا معكم .

اإن ثورة الإمام احل�سني 
انطلقت من اأجل الله ولله 

فكانت يف وجدان كل حّر اأبّي،
وكانت جامعة ومدر�سة بكل معطياتها

من  تعلمناها  ال��ت��ي  ف��ال��درو���س  ول���ذا 
نه�سته وثورته 

ل ح�سر لها 
كيف ل ..

وال��دي��ن الإ���س��ام��ي حم��م��دي ال��وج��ود 
ح�سيني البقاء

وعليه

ت��ع��ل��م��ت م���ن ث����ورة احل�����س��ني الإي���ث���ار 
على  ينت�سر  ال��دم  واأن   .. والت�سحية 

ال�سيف ..
و ما �ساع حق وراءه طالب ..

و اأن اأ�سرخ بوجه كل ظامل ومغت�سب 
حلقوقنا ..

و اأن اأكون من الذين يعطون الدم 
من اأجل املبداأ. 

علمتني ثورة احل�سني اأن ال�سر مفتاح 
الفرج ..

علمتني ثورة احل�سني اأن ال�سيدة زينب 
 ل بد اأن تكون يف كل امراأة م�سلمة 

علمتني ثورة احل�سني 
اأن الن�سر من الله واأن العزة للم�سلمني.
يرفع  اأن  احل�سني  الإم����ام  م��ن  تعلمت 

راأ�سي
 على الرمح عزيزًا على اأن ي�سلم مهانًا 

وذليًا.  
تعلمت الكثري والكثري

ول زلت 
و�ساأظل اأتعلم فعطاء 

اآِل البيت عليهم �سام الله كبري جدًا 

كربالء غزة .. اليوم 
كاألمس .. هل تعلمنا !!!

تعلمت من الحسين
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احلمُد لله رّب العاملني ، و�سّلى الله و�سّلم 
على �سّيدنا حمّمد واآله الطيبني الّطاهرين.

وبَعد :
فاإّن الله تعاىَل عندَما خلَق اخللق، خلَقهم 
يف  فَعة  الرِّ هم  لأنف�سِ ي�ستطيعوَن  اأح��رارًا، 
وي�ستطيعون  والَعمل،  والَقول  العتَقاد 
لأنف�سِهم ما دوَن ذلك قوًل واعتقادًا وعمًا، 
ح�سَنة،  ُق��دوٌة  َعظيٍم  �ساأٍن  �ساِحب  ولكّل 
وال���ل���ه ت��ع��اىل ي���ُق���ول يف حُم��ك��م ك��ت��اِب��ه: 
ْبَراِهيَم  اإِ يِف  َح�َسَنٌة  اأُ�ْسَوٌة  َلُكْم  َكاَنْت  ))َقْد 
َوالَِّذيَن َمَعُه(( ، ويقوُل جّل �ساأنه يف نبّينا 
لوات الله عليه واآله : ))َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف  �سَ
َر�ُسوِل الَلِّه اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنة((، ف�سلواُت الله 
الله  ور�سَي  و�سلم،  اآله  وعلى  حمّمد  على 
الّدين،  اإىل يوم  �سيعتِهم  الأح��َرار من  عن 
اع��ت��ق��ادات��ُه��م يف �سريِح  ُت��ْرج��َم��ت  ال��ذي��ن 

اأقوالِهم، وجت�ّسدت اأقوالُهم يف اأعمالِهم. 
َم اأمري املُوؤمنني  اإّل َمْن قدَّ فلي�َس ال�ّسيعي، 
��ام وت����وّله ظ��اه��رًا وب��اط��ن��ًا،  ال�����سّ عليه 
اإىل  وباطنًا  ظاهرًا  نبّيه  بيِت  اأهل  وواىَل 
الّدين، اعتقادًا وقوًل وعمًا، ل يجُد  يوم 
بَهة والّظن،  ه عليِهم مبا طريُقه ال�سُّ يف نف�سِ
دوَنُهم  به  ينفرُد  خريًا  ه  نف�سِ يف  يجُد  ول 
هم، ثّم  يف اأ�سوِل دينِهم وقواطِع �سريَعة ربِّ
ميوت على ذلَك، فيكون ُهو الفائز باإذن الله 
وال�ّسفيَنة،  الّثقلني  حديث  ب�سَمان  تعاىل 
ويقول ر�سول الله �سلوات الله َعليه واآله: 
))علّي و�سيعتُه ُهم الَفائزون((، و�سنتكّلم 
الإَمام  وتنّقل  م�سري  عن  تاأريخّي  باإيجاٍز 
اأهل  الّريحاَنة �سّيد �سباب  ال�ّسبط  ال�ّسهيد 
اجلّنة اأبو َعبدالله احُل�سني بن َعلي عليهَما 

ال�ّسام.
ففي املَدينة  يف الوقت الذي كان قد ماَت 
عامًا  بعد ع�سريَن  �ُسفيان  اأبي  بن  ُمعاوية 
ال�ّسام،  باد  يف  احُلكم  من  اأ�سُهر  �سّتة  اإّل 
املُ�سلمني،  ب��ولَي��ة  َي��زي��د  ابنه  اإىل  وِع��ه��َد 
مُبتابَعة  ابنه  ��ى  اأو���سَ ق��د  ُم��ع��اوي��َة  وك��ان 
ة، فقاَل ُمعاوية لبنه  اأربعٍة بالبيَعة اخلا�سّ
الأّمة  َهذه  ِمن  َعليك  اأخاُف  ))َل�سُت  َيزيد: 
ُتراٍب  اأبي  َفرُخ  قري�س:  ِمن  َنفٍر  اأربعة  اإّل 

َوع��َداوة  َعداوته  َعرفَت  وَق��د  اأبيه،  �َسبيُه 
بن  وَعبدالله  ُعمر،  بن  الله  وَعبد  لَنا،  اآله 
ال��ّزب��ري، وَع��ب��دال��ّرح��م��ن ب��ن اأب���ي ب��ك��ر((، 
فاأر�سل يزيُد بعد توّليه لعامِله على املَديَنة 
فاإن  منُهم،  البيَعة  بطلب  ُعتَبة  بن  الوليد 
اأر�سل  بدوره  وهو  الأعَناق،  ْرُب  ف�سَ اأَبوا 
ليزيد  البيعة  منه  وطلب  احل�سني  بطلب 
�سرًا  املدينة  من  وخ��رج  احل�سني  فماطله 

قا�سدًا مكة.  
اإىل مّكة،  الإَم��ام واأه��ل بيِته    وملّ��ا و�سَل 
اأه��ل  وب��ي��َع��ات  ُكتب  خاَلها  عليه  ت��واَل��ت 
له  وال��ب�����س��َرة(، و�سَ )ال��ك��وَف��ة  ال��ِع��راق��ني 
وع�سرين  اأرب��ع��ٍة  ببيعة  ِك��ت��اب،  ثمامناَئة 
واأّنهم  اإليهم،  اخُل��روَج  منُه  طالبنَي  األفًا،  
اجَلهاد  يف  ونفي�َسهم  اأنُف�َسُهم  �سيبذلوَن 
املُنَكر  والّنهي عن  باملَعروف  َمعه، والأمر 
ُه��َو مل يخُرج  اإن  ���ُم���وُه  حت��ت راي��ِت��ه، واأثَّ
احل�سني  الإمام  ذلَك  عنَد  فا�ست�سعَر  اإليِهم، 
الّدعوة  اأّن واجَب  بن علي عليهما ال�ّسام 
اّلنا�سر  بتوّفر  َل��ِزَم��ه،  قد  تعاىل  الله  اإىل 
واملُ��ع��ني، وُه��و ق��وُل ج��ّده اأم��ري املُوؤمنني 
منهُج  وُه���و   ، ال��ّن��ه��ج  يف  ��ام   ال�����سّ عليه 
الزيدّية اأعا الله �سناَم دعوتها يف اإيجاب 
اخُلروج، قال عليه ال�ّسام: ))َلول ُح�سور 
النا�سر،  بوجود  ة  احُلَجّ وِقيام  احلا�سر، 
وا على  ُيَقارُّ األ  الُعلماء  اللُه على  اأخذ  وما 
لألَقيُت  َم��ظ��لُ��وم،  �َسَغب  ول  ظ���امل،  ��ة  َك��َظّ
َحْبلَها َعلى َغاِربها، َوَل�سَقيُت اآخِرَها بكاأ�س 
عليه  احل�سني  الإم���ام  ف��ان��ت��دَب  ِل���َه���ا((،  اأوَّ
للذهاب  َعقيل  بن  ُم�سلم  عّمه  ابن  ال�ّسام 
ُهناك  ال��ّن��ا���س  اأم���ر  ليتحّقق  ال��ك��وَف��ة  اإىل 

وبيعاتِهم. 
الكوَفة  اإىل  عقيل  ب��ن  ُم�سلم  و���س��َل  وملّ���ا 
الّثقفي،  ُعبيٍد  اأب��ي  بن  املُختار  ب��دار  ن��زَل 
وقَراأ عليهم ِكتاَب احُل�سني بن علي عليهما 
هانئ  ب��ن  هانئ  م��ع  و���س��َل  ال��ذي  ال�ّسام 
ع�سر  ثمانَية  فبايَعه  احل��ن��ف��ّي،  و�َسعيد 
ُم�سلم  فا�ستوثَق  الب�سَرة،  اأه��ل  غرَي  األفًا 
ال��ك��وَف��ة وكتب  ال��ّن��ا���س يف  اأم��ر  ب��ن عقيل 
يحّثه  ال�ّسام،  عليه  احل�سني  الإم��ام  اإىل 

اإخوان  بها  ف��اإّن  الكوَفة،  اإىل  القدوم  على 
َبِتَها ِمن  دق، اإّل اأّن اأماَرة الكوَفة، وَنا�سِ �سِ
اخُلمور والُفجور،  يزيد  الَقبائل، وُعيون 
ُم�سلم  ووجوِد  ال�ّسيَعة  بتجّمع  اأح�ّست  قد 
لبن  البيَعات  لأخ��ذ  املديَنة  يف  َعقيل  بن 
��ام، وق���د ك��اَن  ع��ّم��ه احُل�����س��ني عليه ال�����سّ
الّنعمان بن ب�سري ُهو وايل الكوَفة حينَها 
وكاَن فيه حلٌم وحّب للعافَية فَلم ي�ستعِجل 
الأمور، اإىل اأن ا�ستعجَلها يزيٌد اأخزاُه الله 

الكوَفة  ولَي���ة  ع��ن  ب�سرٍي  ب��ع��زِل 
و�������س������ّم ولي���ت���ه���ا 

ولَي������ة  اإىل 
ة  لب�سَر ا

حتَت 

اإم����َرة 
ُع���ب���ي���دال���ل���ه ب��ن 

تاأخُذه  ل  الذي  وُهو  زياد 
���س��ف��َق��ة،            ول  رح���م���ٌة  امل���وؤم���ن���ني  يف 

ودخ���ل اب��ن زي���اِد ���س��وَق ال��ك��وَف��ة مبَظهر 
َيته، فظّنه اأهل  الَغريب، املتلّثم  ومعه حا�سِ
الكوَفة الإمام احُل�سني عليه ال�ّسام قد قِدَم 
اإليِهم، واجتمَع الّنا�س حوله، ومّلا كان من 
الَغد �سعَد ُعبيدالله بن زياد منَر الكوَفة، 
ُم���ه���ّددًا وخُم���ّوف���ًا وُم��رع��ب��ًا  وخ��ط��ب فيهم 
مَل  ال��ذي  املُت�سلِّط  املُتجّر  املتكّر  بل�سان 
ُم�سلم  ب��داأ  وُه��ن��اك  �سّنة،   ول  كتابًا  يقراأ 
فخرَج  الكوَفة  بيوت  يف  يتنّقل  َعقيل  بن 

احُلسني بن َعلي مسرَية إَمام ... 
الشريف فهد شايم



احُلسني بن َعلي مسرَية إَمام ... 
هانئ  بيِت  اإىل  الّثقفي  املُختار  بيت  من 
ُعبيدالله املكيَدة  املُرادي،  فدّبر  بن ُعروة 
ملعرَفة مكان ُم�سلم بن َعقيل، فاأر�سَل موىًل 
من بني مَتيم بثاَثة اآلف درِهم لَيدُخل يف 
بن  ُم�سلَم  ال��ُغ��اُم  فوَجد  احُل�سني،  �سيَعة 
عو�سَجة الأ�ْسدّي يف جامِع الكوَفة وهناك 
الت�سّيع،  ��دق  ���سِ واأظ��ه��ر  ال��َق��ول،  ل��ه  األَن 
فطلب منه اأن يعرفه مب�سلم بن عقيل ففعل 
ذلك، فكاَن ذلك التميمي عينًا لبن زياد 
اأخباَرهم وَيحكيها  ي�سمُع 
لب��ن زي���اد،  فدَعا 
ُعبيد الله بن 
زي���������اد 

ب�����وج�����وه 
واأ������������س�����������راف 
ال����ك����وَف����ة، واأح�������س���َر 
له ابن  املُ���رادّي، فقال  ُع��روة  هانئ بن 
َق���ال: ل  اأي���َن ُم�سلم؟  َه��ان��ئ،  زي���اد: ))َي���ا 
الّدراهم  اِحب  �سَ الله  ُعبيد  فاأمَر  اأدِري، 
قاَل: والله  به،  ُقِطَع  َراآه  ا  فلمَّ اإليه،  َفخَرج 
َعنه(،  َرفعُتُهَما  َم��ا  َق��دَم��يَّ  حَت��َت  َك���اَن  َل��و 
ف�سّج  بق�سيٍب  ف�سرَبه  زي��اد  اب��ن  فغ�سَب 
ال�ّسجن،  يف  ف��ُط��ِرح  ب��ه  واأَم����ر  ح��اِج��َب��ه، 
ورّت���ب  اجل��ي�����س،  عقيل  ب��ن  ُم�سلم  ف��اأع��ّد 
اأهل  من  معه  مَب��ن  ُم�سلٌم  و�ساَر  الأم���َراء  
وُهم  زياد،  بن  ُعبيدالله  ق�سر  اإىل  الكوَفة 

ح�سَل  تخاذًل  اأّن  اإّل  ُمقاتل،  اآلف  اأربعة 
ا�سرتاُهم  فقد  ال�سيَعة  روؤو���س  بع�س  من 
قبَل  والّدنانري  بالّذهب  زياد  بن  ُعبيدالله 
ُمهادَنة  اإىل  ذلك، ودَفعهم اخلوُف واجُلنب 
ُم�����س��ل��م ب��ن عقيل واأب���ي  ي��زي��د، وخ��ي��اَن��ة 
�سيَعة  اخلوَنة  فاأ�سرَف  احل�سني،  عبدالله 
يف  ي�سيحوَن  ال��َي��وم،  نا�سَبة  الأم�����س، 
حتى  ال�ّسام،  جي�س  وُيحّذروَنُهم  الّنا�س 
وقيل  خم�سمائة  يف  وُه��و  اإّل  اأم�َسى  م��ا 
ثاثمائة، فاأّمَن ابن زياد كّل من كان بايَع 
رة ُم�سلم  اأبا عبدالله اإن ُهو عاَد عن ُمنا�سَ
قبائل  اأك��ُث  ذل��ك  على  واجتَمع  عقيل،  بن 
مذحج وكندة وُمراد، فكانَت خيانًة مّهدت 
عقيل  بن  ُم�سلم  �سعَر  فَما  كرباء،  ملجزرَة 
ُي�سّلون  اأ�سحاِبه  من  وثاثون  وُه��و  اإّل 
ُمقاِتل!،  اآلف  اأربَعة  اأن كانوا  املغرب بعَد 
فان�سرَف بِهم من حوِل الَق�سر اإىل اأبواب 
ع�سَرة،  اإّل  يكونوا  ومل  التفت  ث��ّم  ِك��ن��َدة، 
اإّل  ينتِبه  مَل  ثّم  اعُتِقل،  من  منُهم  واعُتِقل 
فتلّطخ  الكوَفة،  اأزّق��ة  يطوُف  وح��َده  وُهو 
عاُره باأ�سراف و�سيَعة الكوَفة، وُهناك يف 
بيت عجوٍز ُيقال لها )طوَعة( كاَن قد طلَب 
فُو�سَي به وُدلَّ عليه يف  فاأّمنته،  ماًء  منها 
زياد،  بن  الله  ُعبيد  ُجنود  فاأخذته  بيتَها، 
وكان حمّمد بن الأ�سعث قد اأّمن ُم�سلَم بن 
ُعبيد  على  َعقيل  بن  ُم�سلم  فاأُدِخَل  َعقيل،  
الله بن زياد، فقاَل ابن زياد: َقتلني الله اإن 
الإ�سام.  يِف  اأَح��ٌد  ُيقتلها  مَل  قتلًة  اأقتلك  مل 
اإّن��ك اأح��ّق َمن اأح��َدث يف  فقال م�سلم : اأما 
الإ�سام َما مَل َيكن فيه، اأما اأّنك ل تدُع �ُسوء 
القتلة، وُقبح املُثلة، وُخبث ال�ّسرية، ولوؤم 
الَغلبة، ول اأحٌد من الّنا�س اأحّق بها ِمنك . 
ثم قال ابن زياد: ا�سَعدوا به َفوق الَق�سر 
فا�سربوا ُعنَقه، ثم اتِبُعوا َج�َسده راأ�َسه((.  
الله  اأخ���زاُه  ب��ن زي��اد  ُعبيدالله  ع��ِل��َم   وملّ��ا 
عليه  احُل�سني  الإم���ام  ب��اق��رتاب  واأب��ع��َده، 
��ام م���ن ال���ك���وَف���ة، اأر����س���َل ال��ُع��ي��ون  ال�����سّ
بن  احُلّر  بقيادة  جي�سًا  واأر�سَل  ده،  لرت�سُ
اأر���س  اإىل  ب��ه  لُيجعِجَع  الّتميمي،  ي��زي��ٍد 

عليه  احُل�سني  الإم���ام  ك���اَن  وق��د  َك��رب��اء، 
م�سّهر  بن  قي�س  مع  كتابًا  اأر���س��َل  ال�ّسام 
له كتاب ُم�سلم  ائدي، وذلَك قبَل اأن ي�سِ ال�سّ
ائدّي  ال�سّ و�سَل  فلّما   ، الأخ��ري  عقيل  بن 
ه  اعرت�سَ القاد�سّية  اإىل  احل�سني  ر�سول 
واأر�سَله  كتاَبه،  واأخَذ  مُنري،  بن  احُل�سني 
ُعبيدالله:  له  فقال  ِزياد،  ابن  اإىل  والكتاب 
��بَّ ال���ك���ّذاب اب��ن  ا���س��َع��د اإىل ال��َق�����س��ر َف�����سُ
ف�سعد  علي،  بن  احل�سني  ُي��ري��ُد  ال��ك��ّذاب، 
الق�سر،  على  ائدي  ال�سّ م�سّهر  بن  قي�س 
فلم يفعل ذلك، فاأمَر ابن زياد اأن ُيرَمى به 
من فوق الَق�سر ، وتقّطع فَمات �سهيدًا اإىل 
رحَمة الله تعاىل، ثّم اأر�سَل احل�سني كتابًا 
الّر�ساَعة  م��ن  اأخ��ي��ه  م��َع  عقيل  ب��ن  مل�سلم 
ي�سَل  اأن  قبَل  ذل��ك  ك��ّل  بقطر،  بن  عبدالله 
الأ�سعث،  اب��ن  م��ع  عقيل  ب��ن  ُم�سلم  كتاب 
ل اإىل ابن  ك بعبدالله بن بقطر، واأُر�سِ فاأُم�سِ
زياد، ففعل به ما فعل بال�سائدي فتك�ّسرت 
فاأتاُه عبدامللك بن   ، به رَمق  عظاَمه وكاَن 
 ، ذلك  عليه  فِعيَب  وذبَحه،  الّلخمي  ُعمري 
فقال : اإمّنا اأردُت اأن اأُريَحه، نعم! فمن اأراَد 
الَبيت  اأهل  يَعُة  �سِ الزيدّية  على  يحتّج  اأن 
ادقني  ال�سّ ه��وؤلء  باأمثاِل  عليِهم  فليحتّج 
الأوفياء لعهودِهم وموثيقِهم واأئّمتهم، لو 
فعّمموا  الّنوا�سب  اأعنُي  الع�سبّية  ُتعم  مَل 
غري  ون�سُبوا  ال�ّسيَعة،  ك��ّل  على  اخل��ذلن 

ال�ّسيعي اإىل ال�ّسيَعة!. 
 فلما و�سل احل�سني بالقرب من القاد�سية 
لقيه احلر بن يزيد الرياحي بثاثة الآلف 
اأر���س  اأو���س��ل��ه  حتى  ب��ه  فجعجع  مقاتل 
نينوى، ويف الوقت الذي كاَن جي�ُس احُلّر 
َك��رب��اء،  يف  احُل�سني  ُيحا�سر  ي��زي��د  ب��ن 
جّهز ُعبيدالله بن زياد جي�سًا قواُمه اأربَعة 
اآلف ُمقاتل، بقياَدة ُعمر بن �َسعد بن اأبي 
وّقا�س، واأطَمعه يف ولَية الّري وَد�ْسَتَبى 
َنينوى  اأر���س  اإىل  �سعد  بن  عمر  ف�سار   ،
كتابًا،  ُعبيدالله  اأر�سَل  ثّم  الفرات،  ب�سّط 
َفُحل   ، َبعد  ))اأّم����ا   : فيه  �َسعد،  ب��ن  لعمر 

احُل�سني  َب��ني 
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واأ���س��َح��اِب��ه وَب���ني امل���اء ول ي��ذوُق��وا ِمنه 
املظلوم  الّزكّي  بالّتقّي  ِنع  �سُ كَما   ، َقطرًة 
اأمري املوؤمنني ُعثَمان بن َعّفان(( ، وملّا طاَل 
خَر بقاء احُل�سني على ُعبيد الله بن زياد 
اجَلو�سن،  ذي  بن  �سمر  من  وبو�سو�سٍة   ،
قام ابن زياد باإر�سال كتاٍب اإىل ابن �َسعد، 
اإىل  اأبعثك  مَل  َف��اإيّن  َبعد  ))اأّم��ا   : فيه  جاء 
يِه  ُح�سني لتُكفَّ َعنه، ول ِلُتَطاِوَله، ول ِلُتَمنِّ
ِعندي  َل��ه  ِلَتقُعد  ول  وال��َب��َق��اء،  ��اَم��ة  ال�����سَّ
واأ�سَحاُبه  ُح�سنٌي  َنزل  فاإن  انُظر  �َسافعًا، 
اإيلِّ  ِبهم  َفابعث  وا�سَت�سَلُموا  احُلكِم   َعلى 
لمًا، واإن اأَبوا َفازَحف اإليِهم َحتى َتقُتَلُهم  �سِ
فاإن  ُم�ستحّقون،  لذلَك  فاإّنهم  ِبهم،  ل  ومُتثِّ
وَظهَرُه،  دَرُه  �سَ اخليَل  ف��اأوِط  ُح�سني  ُقتل 
وَخلِّ  وُجنَدنا،  َعَملنا  َفاعَتِزل  اأبيَت  واإن 
مر بن ذي اجلو�َسن وَبني الَع�سَكر،  َبني �سِ

فاإّنا َقد اأمرَناُه باأمِرَنا وال�ّسام((.
ويف يوم اجلمعة العا�سر من حمرم �سّلى 
باأ�سحاِبه  ال�ّسام  عليه  احل�سني  الإم���ام 
�سلى  الله  ر���س��ول  بفر�ِس  ودَع���ا  ال��َغ��داة، 
له  ُيقال  فر�ٌس  و�سّلم،  اآله  وعلى  عليه  الله 
املُرجِتز، فركَبه ثّم جهّز اأ�سحاَبه وكاَن مَعه 
راجًا،  واأربعون  فار�سًا،  وثاثون  اثنان 
وكذلك جّهز ُعمر بن �سعد جي�َسه ويف ذلك 
الَوقت واجلي�َسان ُمتقابان، حتّرك رجاٌل 
وقد  ومكاَنة،  هيبٌة  لُهم  �ُسجعاٌن  وفر�ساٌن 
عليه  احُل�سني  الإَم���ام  م��ن  كلماٌت  ح��ّرك��َت 
فخرُجوا  وم�ساِعرهم،  خلَجاِتهم  ال�ّسام 
بن  وي��زي��ِد  زي��اد  ب��ن  ُعبيدالله  جي�ِس  م��ن 
اأب��ي  جي�ِس  اإىل  ال��ل��ه،  اأق��م��اُه��م��ا  ُم��ع��اوي��ة 
احُلّر  اإّن��ه  ال�ّسام،  عليه  احُل�سني  عبدالله 
ب��ن ي��زي��ٍد ال���ّري���اح���ّي ال��ّت��م��ي��م��ّي واب���ن���ُه ، 
الباِطل،  جي�ِس  من  فان�سحُبوا   ، واأخ���وُه 
اأنف�َسهم  لُينِقذوا  ان�سحُبوا  احل���ّق،  اإىل 
ك���ّل من  ع��ل��ى  ن���اِر ت�سطلي وت��ت��وّق��د  م��ن 
توبًة  لُيعلَنوا  احُل�سني،  َقتل  يف  ���س��ارَك 
فان�سحبوا  الّظاملني،  ُمعاوَنة  من  ن�سوحًا 
وجّبَنهم اأ�سحاُبهم، فوقفوا بنَي َيَدي اأبي 
))َجعلِنَي   : يزيٍد  بن  احلّر  وقال  َعبدالله، 
اِحُبك  �سَ اأَن��ا  الله  َر�ُسول  بَن  َيا  ِف��داك  الله 
يِف  و�َسايرُتك  الّرجوع  َعن  َحب�سُتَك  الذي 
املَكان،  َه��ذا  يِف  ِب��ك  وَجعَجعُت  الّطريق، 
اإىل  ِمّني  َك��ان  ��ا  مِمّ َتائبًا  ِجئتَك  َق��د  واإيّن 

اأُم��وَت  حّتى  ي  ِبنف�سِ َل��َك  وُموا�سيًا  رّب��ي، 
َب��ني َي��دي��ك، اأف���رَتى َذل��ك يِل َت��وب��ة ؟ ق��اَل: 
َنعم َيتوُب الله َعليك وَيغفر لَك ، َما ا�سُمك 
اأنت احلّر  َقال:  َيزيد،  بن  اأنا احلّر  قال:  ؟ 
تك اأّمك، اأنَت احلّر اإن �َساء الله يف  كَما �َسمَّ
الّدنيا والآخَرة انِزل، وُقبيل َظهر اجُلمَعة 
اأعَطى ُعمر بن �َسعد الأمر للجي�س بالّزحف 
مع   ، ��ام  ال�����سّ عليه  احُل�����س��ني  الإم����ام  اإىل 
ا�ستداِد ال�ّسم�س ، وكاَن َقد و�سَع ُعمر بن 
ه ، ثّم رَمى وقال  �َسعد �سهَمه يف كبِد قو�سِ
لأ�سحاِبه: ))ا�سهُدوا اأيّن اأّوُل َمن رَمى(( ، 
ثّم تقّدم جي�س ُعبيدالله بن زياد، وا�ستبَك 
قتاًل �سديدًا، وا�ستب�سَل  فاقتتا  اجلي�سان 
قّلة عددهم،  الإمام احل�سني على  اأ�سحاب 
بقّوتهم و�سّده  الباِطل  وا�سرتهَبوا جي�َس 
خيول  ُع��ق��ِرت  اأن  اإىل   ، وباأ�سِهم  جلدِهم 
ُفر�سان احُل�سني، فكانوا ُيقاتلوَنهم رّجاَلًة 
جميعًا، فا�ستب�َسل اأ�سحاُب الإمام احُل�سني 
بن علي عليهما ال�ّسام يف القتال، ثّم اأمر 
اأ�سحاب  ب��ي��وت  ب��اإح��راِق  �سَعد  ب��ن  ُع��م��ر 
لقلوٍب  ماأ�ساة  فكاَنت  احل�سني من خلفِهم، 
طعَم  ت���ُذق  ومَل  ال��ّرح��َم��ة  معنى  ت��ع��رف  مل 
وَحَمل  اخِل��ي��ام،  اأك���َث  فحّرقوا  الإمي���ان، 
مر بن ذي اجلو�سن حتى طَعن ُف�سطاط  �سِ
)بيت( احُل�سني برحُمه وناَدى عليَّ بالّنار 
اأهِله، ف�ساَح  البيت على  َهذا  اأُح��ِرَق  حتى 
اح به  �ساء وخرجَن ِمن الف�سطاط، و�سَ النِّ
اأنت َتدعو  احل�سني: ))َيابن ذي اجلو�سن 
الله  قك  اأهلي َحرَّ َبيتي على  بالّنار لتحِرق 
باحل�سني  حُمتو�ٌس  واجلي�ُس  ب��ال��ّن��ار((، 
الإم��ام  يبَق  ومَل  ُيقاتلوَنهم،  واأ�سحاِبه 
يف  اإّل  ال�ّسام  عليهما  علي  ب��ن  احل�سني 
تواَلت  ث��ّم  بيِته،  واأه��ل  اأ�سحاِبه  من  قّلة 
م وبني فاطَمة مل يبَق اإّل  م�سارُع بني ها�سِ

احُل�سني بن علي وحيدًا.
                ثّم �سّدوا على الإمام احل�سني ، 
واأثخنوه باجلراح ، واأحاطوا به، ثّم دنا 
ال�ّسام،  عليه  احُل�سني  من  �سَعد  بن  عمر 
الُف�سطاط وهي تقول  وخرَجت زينب من 
��م��اء ت��ط��اَب��ق��ت ع��ل��ى الأر�����س،  : ل��ي��َت ال�����سّ
ونظَرت يف ُعمر بن �سَعد، وقالت : اأُيقَتل 
ف�سرَف  اإل��ي��ه،  تنُظر  واأن���َت  عبدالله  اأب���ا 
ال�سام  عليه  �سقط  اأن  وبعد  عنَها،  وجهه 

ويحّز  يقُتل  َمن  يتدافعون  كانوا  جريحًا 
يقّدم �ساحَبه خوفًا  فالكّل  احُل�سني،  راأ�َس 
اأن�����س،  وُج��ب��ن��ًا، ف��اح��ت��ّز راأ���س��ه �سنان ب��ن 
و�سمر بن ذي اجَلو�سن ، وُرفَع على الأ�سّنة 
والّرماح ، ُفوِجد فيه عليه ال�ّسام بعد ذلك 
ث��اث وث��اث��ون طعَنة واأرب����ٌع وث��اث��ون 
�سرَبة، ثّم خرَجت زينب حول جّثة اأخيها 
حمّمداه،  يا  حم��ّم��داه،  ))َي��ا  تقول:  وه��ي 
احل�سني  هذا  ال�سماء،  َمائكة  عليك  �سلى 
الأع�ساء،  ُمقطع  بالّدماء،  ُمزّمل  بالَعراء، 
ُمقّتلة  وذرّيتك  �َسبايا،  وبَناتك  حمّمداه  يا 
عدو  ك��ّل  فاأبَكت  با((،  ال�سّ عليها  ُت�سفى 
ف�سّرح  الباقني  ُروؤو���س  وُقِطف  ديق،  و�سَ
ذي  ب��ن  �سمر  َم��ع  َراأ���س��ا  و�سبعني  باثنني 
اجلو�سن، وقي�س بن الأ�سعث، وَعمرو بن 
احلجاج ، وعزرة بن قي�س، فاأقَبلوا حتى 
َقدموا بها على ُعبيدالله بن زياد، وقائلُهم 

يقول :
اأوقر ركابي ف�سة وذهبًا 

                                فقد َقتلُت امللَك املحّجبا
َقتلُت َخري الّنا�س اأّمًا واأبًا

                         وَخريهم اإن ُين�َسبون َن�سبًا
ثّم اأهدوا الّراأ�س ال�ّسريف ليزيد الُفجور ، 
ليعبث فيه بالَق�سيب، فتكوُن هذه الفاجَعة 
اأّول هدايا )رزايا( ُمعاوَيَة لاأّمة املحمدّية 
الله  ف�سّلوات  يزيد،   ابنه  من  وفاِته  بعد 
و�سلوات   ، احُل�سني  عبدالله  اأب���ي  على 
الله على  اآل احل�سني، و�سلوات  الله على 
اأ�سحاب احل�سني، ولعن الله اأّمة قَتلت اأو 
الله  ونفعَنا  ب��ه،  والّتمثيل  بقتِله  ر�سَيت 
واأّم��ه  واأبيه  ج��ّده  عند  له  وذكرَنا  بولئنا 
الّطاهرين،  الّطيبني  بيِته  واأه��ل  واأخ��ي��ه 
ول زلُت اأوؤمُن واأذّكر اإخَوتي ، باأّن ذكَرى 
والعويل،  الّنحيب  ذكرى  لي�َست  َكرباء، 
واإمّنا هي تاأريٌخ ُيذّكرنا ب�سعاِر اأهل البيت 
، فهذا  الذّلة((  ال�ّسام ))هيَهات مّنا  عليهم 
ال�ّسام  عليهما  َعلي  بن  زي��د  الإَم���ام  ق��وُل 
 ، �سَلف  ع��ن  ال��زي��دّي��ة خلفًا  اأئ��ّم��ة  ، وق��ول 
 ، الفاجَعة  تلَك  على  الّدموع  انهَمَلت  واإن 
فدموُع املُوالنَي لأهل البيت ، دموع الِعَرة 
والعَرة والعَظة والتاأ�ّسي، واإىل ُهنا وقد 
اأطلُت خُمت�سرًا ، اأ�سّلي واأ�سّلم على �سّيدنا 

حمّمد واآله الّطينب الّطاهرين .



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.
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اإن ثورة الإمام احل�سني 
انطلقت من اأجل اهلل وهلل 

فكانت يف وجدان كل حّر اأبّي
وكانت جامعة ومدر�سة بكل 

معطياتها
ولذا فالدرو�س التي تعلمناها 

من نه�سته وثورته 
ل ح�سر لها 

كيف ل ..
والدين الإ�سالمي حممدي 
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