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مـــن املعـــروف للجميـــع أن القائـــد الـــذي يبغي التفـــاف النـــاس حوله ويبغـــي إمياهنم 

مببـــدأه، يتجنـــب التصريـــح بعاقبة األمـــور الســـلبية، كخســـارة املعركة أو احتمـــال القتل 

واإلبـــادة لـــه وألصحابـــه ملـــا يف ذلك مـــن تثبيط للعزائـــم وتفتيـــت للهمم، فهـــذا جيري يف 

الثـــورة أو النهضـــة الدنيويـــة عـــادة، ولكـــن إذا كانـــت الثـــورة أو النهضـــة ثـــورة وهنضة 

إهليـــة ســـيكون الـــكالم غري الكالم وتكـــون اخلطة غـــري اخلطة بل ســـتتغري املفردات 

الـــي تتحـــرك مبوجبهـــا الثـــورة أو النهضة، وســـيحكمها القانون اإلهلي فقـــط جمردًا عن 

احلســـابات الدنيويـــة وعلـــى ســـبيل املثـــال: - احلركة اإلهليـــة غايتهـــا أخروية حبته.

- احلركـــة اإلهلية ال يهمهـــا النصر بقدر ما يهمها الرضا اإلهلي.

- احلركـــة اإلهلية تعتمد األخالق اإلهلية يف مفرداهتا.

- احلركـــة اإلهليـــة تعتـــر الشـــهادة غايـــة أعلـــى بعكـــس احلركـــة الدنيوية الـــي يهم 

أصحاهبـــا النجـــاة مـــن القتـــل ليتمتعـــوا بلـــذة النصر العســـكري.

- احلركة اإلهلية يصرح قائدها بالعاقبة ســـواء كانت حلوة أم مرة على النفس.

وهـــذا وغريه يـــدل داللة صرحيـــة على صـــدق النهضة ومسوهـــا وارتباطها بالســـماء، وهذا 

مـــا أشـــار إليـــه اإلمـــام احلســـن عليـــه الســـالم عندمـــا قـــال: »مـــن حلق بنـــا استشـــهد ومن 

ختلـــف مل يـــدرك الفتح.«وقولـــه عليـــه الســـالم: »كأنـــي بأوصـــايل تقطعهـــا عســـالن 

الفلـــوات بـــن النواويـــس وكربالء....« وقولـــه عليه الســـالم: » يا قوم، اعلمـــوا خرجتم معي 

بعلمكـــم إنـــي أقـــدم علـــى قـــوم بايعـــوا بألســـنتهم وقلوهبم وقـــد انعكـــس العلم واســـتحوذ 

عليهـــم الشـــيطان فأنســـاهم ذكـــر اهلل، واآلن مل يكـــن هلـــم مقصـــد إاّل قتلـــي وقتـــل 

مـــن جياهـــد بن يدي وســـي حرميـــي.... ،« إىل أن يقول: »... فمن منكـــم فلينصرف 

فالليـــل ســـتري والســـبيل غري خطـــري والوقت ليـــس هبجري، ومن ءأســـانا بنفســـه كان معنا يف 

اجلنـــان جنيًّا مـــن غضب الرمحن.....«فإذن هـــذه الصراحة تدل علـــى صدق النهضة 

ونزاهتهـــا وتـــدل علـــى أن قائدهـــا رجـــل إهلي غايتـــه رضا اهلل تعـــاىل فقط.

املشرف العام
3

دد
الع

مة 
كل الت�شريح بالعاقبة

عالمة �شدق النه�شة



لق���د �ش���هد املوؤمن���ون ويف فرتة الع�ش���رين عام���ًا من حكم  
معاوي���ة بن اأبي �ش���فيان من الّظل���م  والطغيان والتع�ش���ف ما  
جعله���م يتوق���ون اىل  التغي���ر، ويرتقب���ون الفر����ص للتحرك 
والتخل����ص  من ه���ذه احلالة التي ابعدت المة  عن الإ�ش���ام  

وقّربته���ا اىل ح���الت  اجلاهلية الوىل.
ولقد ك����ان م����وت معاوية الفر�شة الك���رى لهذا التحرك، 
واإن كان���ت هن���اك حماولت فردي���ة قام  بها حج���ر بن عدي 
و�شحبه، ودفع���وا حياتهم  ثمنا لبداية هذا التحرك وحماولة 
لك�شر حاجز الرهبة واخلوف. والذي جعل النا�ص يعون اكرث 
اللعبة الموية التي كانت حتتمي ب����مقولة )الختيار اللهي( 
للبي���ت الأموي، ومبقولة )ال�شحب���ة( باعتبار اأن معاوية راأى 
الر�ش���ول وكتب �ش���يئا من  الوحي كما يزعم���ون، والذي جعل 
النا����ص  يعون هذه اللعبة هو فر�ص )يزيد( بن معاوية حاكما 
عل���ى امل�ش���لمني  بجه���ود وممه���دات بذله���ا اأبوه  وذل���ل بع�ص 

الرق���اب اليها مبا اأوتي من قدرة ع����لى الرتهيب واخلداع!
وال���ذي اأع����ان على التح���رك ه���و نه�شة المام  احل�ش���ني 
اب���ن عل���ي عليهما ال�ش���ام يف املدين���ة، ورف�ش���ه لبيعة يزيد 

وتهي���وؤه  للرحي���ل  اىل مك���ة ث���م الع���راق، عل���ى قل���ة يف العدد 
والعدة، حفاظا على روح التوقد والت�شحية يف الأمة، ورف�شا 

للظل���م وعبودية �ش���لطان اجل���ور واجلاهلية.
ولك����ن الأم����ر الغريب ال���ذي نلحظه، هو اأن���ه  على الرغم 
من  اأن  النا����ص ق���د ذاقوا مرارة الظلم  يف الف���رتة التي حكم 
به���ا معاوية وولت���ه من  البيت الأم���وي خا�شة زي���اد بن ابيه 
�ش���يئ ال�شيت، ثم ولده عبيد اهلل بن زياد يف الف����رتة الأوىل 
م����ن جم���يء يزيد بن  معاوي���ة  اىل احلكم، وعل���ى الرغم من 
تهيوؤ  الظروف  يف الكوف���ة خا�شة اىل الثورة، على الرغم من 
ذل���ك كله نلحظ ظاهرة النكو�ص والتخلف عن ن�شرة الإمام  
احل�شني بل ن�شرة ال�شام، فما ال�شباب  الكامنة وراء ه�ذه 

ترى؟! ي�ا   الظ�اهرة  
احل���ق اأّن الظاه���رة تدع���و اىل التاأمل كيف ي����خبو ذلك 
احل����ما�ص  اإب�ان  قدوم المام احل�شني اىل العراق، بل واإبان 
قدوم ر�ش���وله )م�ش���لم بن  عقي���ل(، وذلك احلما����ص الذي 
عّرت عنه ر�ش���ائل  العراقيني لاإمام احل�شني، والتي كانت  
ذات  لهج���ة وا�شح���ة يف ال�ش���تعداد  للن�ش���رة  والت�شحي���ة، 

ظاهــرة النك��ــص والتخّلــف عــن ن�شرة
ــالم ــه ال�ش ــني علي ــام احل�ش الإم
الدكتور شلتاغ عبود
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م���ن مثل هذه الر�ش���الة )اأما بعد فاإن النا����ص  ينتظرونك،ل 
راأي له���م غ����رك، فالعج���ل ي�اب����ن  ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم، فق���د اخ�شّر اجلن���اب، واينع���ت الثمار، 
واع�ش���بت الر����ص، واورق���ت  ال�ش���جار، فاإّنا تقدم ع����لى 
جند جمّندة...(. ويف ر�ش���الة اأخرى يقولون  لامام )...اإّنه  
لي����ص  لنا ام���ام، فاأقبل لعّل اهلل يجمعنا ب���ك على حق... واإّن 
النعمان بن ب�ش���ر يف ق�شر  الم����ارة ل�ش���نا  ن����جتمع م����عه يف 

عيد(!! ول  جمعة 
ترى كيف تفرق اجلمع وال�ش���مل؟ اأين الثمانية ع�ش���ر األفاً  
من  النا�ص  الذي�ن �ش����ّلوا وراء م�شلم بن عقيل؟ وكيف اأ�شبح 
م�شلم بن عقيل  وحيدًا يف اأزقة الكوفة يبحث  عن  ملجاأ ياأويه، 
فا ي����جد غ����ر ب����يت امراأة!! بل كيف حتّولت هذه  اجلموع، 
وه���ذا الأغرب-اإىل جنود جمندة  �شد احل�ش���ني،بعدما قالوا  
له يف ر�ش����ائلهم اإنَّهم ج����نود جمندة له؟!! اأمر حمر وغريب 
وخمج���ل حق���ًا!! ولكنه - عل���ى اأية حال - حدث  حق���ًا.. ورمبا 

حدث مثيل له، ويحدث اأي�شًا!!
وح���ني ن����معن الت����اأمل ف����ي ه���ذه الظاه���رة جن���د  اأنه���ا 
ظاه���رة  مت�شل���ة  بطبيعة النف����ص الإن�ش���انية ذاتها، ولي�ش���ت 
وقف���ا على مرحلة ت����اريخية م����عينة، ولي�ش���ت  حم�شورة على 
قوم دون اآخرين، كما �ش���اء  بع�ص  الكتاب اأْن يجعلوها خا�شة 
بالعراقيني  وحدهم!! بل اإنها ميكن اأن حتدث لدى العراقيني 

ولدى غ����رهم  ف����ي الوقت  نف�شه!
فالنف����ص الإن�ش���انية هذه بطبيعتها ترنو بع���ني اىل القريب 
العاجل من دنياها، وتكره الرحلة الطويلة ال�شاقة اىل اأخ�راها، 
و لقد  �ش���هدنا  من  النا�ص ومن بع�ص املوؤمنني الذين عا�شوا مع  
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، ولكنهم نك�شوا وتخلفوا 
ور�ش����وا اأْن ي�كونوا م����ع القواعد! {لو كان عرضا قريبا 
وســـفرا قاصـــدا الّتبعـــوك، ولكـــن بعـــدت  عليهـــم 

الشقة}.)البقرة/42(
وب�ش���بب م���ن  ه���ذا  جت���د الق���راآن الك���رمي ي����عطي ت�شّورا 
وا�ش����حا وموؤكدا ومك���ررا لهذه الدنيا، وير�ش���م  لذلك �شورا 
للمتعلقني بدنياهم، و�شورا اأخرى للزاه�دين ف�يها، من اج�ل  
اأن  يعط���ي للدني���ا حجمه���ا الطبيعي يف الت�شور ال�ش���امي، 
وكان ذل���ك م���ن  خ���ال الق�ش����ص  الق���راآين وم���ن خ���ال 
التقريرات الق����راآنية الكثرة. {واضــــرب هلــــم مثل احلياة  
الدنيـــا  كمـــاء انزلنـــاه مـــن  الســـماء، فأختلط بـــه نبات  
االرض، فأصبـــح هشـــيما  تـــذروه الرياح...}.)الكهف/45(

ه���ذه - اإذن - ظاهرة عامة  ف����ي الن����ف�ص  الب�ش���رية،حتى 
يف الف���رتات الت���ي بعث به���ا  النبي���اء ويف الف���رتات القريبة 
منه���ا. واإل كي���ف تف�ّش���ر روؤي���ة الكث���ر م���ن اولد ال�شحابة 
احل�����شني عليهم ال�شام  وه�و يتوّجه اىل العراق، مقدما على 

املوت ه���و  واآله وعياله.
وه���م  ير�شون من ال�ش���ام باأن ي����كتفوا  ب�����شرح  احلديث  
النب���وي يف امل�ش���اجد، او ينتظروا اعطي���ات البيت الموي،اأو 
ت�قدمي الن�����شيحة لاإمام احل��شني يف اح�شن الحوال يف األ  

العراق!! على  يقدم  
لي����ص �شيء اآخ����ر غ����ر  حب  الدنيا،و كراهة املوت.. وهذا 
ما  خّوف  الر�ش���ول �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم منه  اأمته، ومل 

يخّوفهم من  �ش���يء اعظم منه!!
يق���ف رجل ف����ي ط����ريق الم���ام احل�ش���ني وهو متج���ه اإىل 
الكوفة،فيق���ول ل���ه: )لئن ق����تلت  يابن  ر�ش����ول  اهلل لن�����شرتقّن 
ب����عدك( فالظاهر اأنه يفكر يف اأمر  نف�شه  اكرث من  ت�فكره  ف�ي 

م�شر المام احل�ش���ني اأو م�شر  ال�ش���ام!!
وال���ذي جعل نازع النفو����ص اإىل الدني���ا يقوى هنا اأمران: 

وال�شيف! املال 
الأعي���ان   ف����ي خماطب���ة   الأم���وي  اخل����داع   ن�ش���ط  فلق���د 
وروؤ�ش���اء القبائل  ووجوه الق����وم م���ن  ابناء  ال�شحابة  ف����بعث  
الي����هم  بالأم���وال، وكان ذل���ك منذ  اأي���ام  معاوية ح����ني  اأثرى 
الك����ثر من النا����ص مّمن كان���وا على �شل���ة بالباط الأموي، 

ومم���ن ق���ّدم خدم���ات معينة اىل ه���ذا الباط.
واإذا  ك����ان  امل����ال بي���د، فقد كان ال�ش���يف احلاد م�ش���لطا 
ع����لى الرق����اب  ب�يد  اأخرى، فقد اأمر  م����عاوية من  ق�بل  واليه 
زياد بن اأب����يه ب����اأن يعمل ال�ش���يف يف حمّبي المام علي، بل 
والتمثي���ل بهم، وكان���ت  و�شية يزي���د اىل عبيد اهلل بن زياد 
اق�ش���ى وان����كى حيث ق����طعت الروؤو����ص، وُرِمَيت اجلثث  من 
ف���وق  الق�شور، ثم �ش����حلت ف����ي ال�ش���وارع ت����رهيبا للن����ا�ص  

لهم. واإن�ذارا 
يف ه���ذا اجل���و الرهاب���ي دع����ى النا����ص اىل قت���ال  المام 
احل�ش���ني، وهم من الذين را�ش���لوه، وادعوا اأنه���م ين�شرونه، 
وكان���ت خط���ة اح�شائي���ة يف متابع���ة ك����ل ان�����شان  يختفي او 
يته���رب من  اخل���روج ملحارب���ة المام احل�����شني )األ ب����راأت 
الذم����ة ممن وج�د ف����ي الكوفة ومل يخرج حل����رب احل�شني(!!
وك�����شاهد عل���ى هذا ي���روي املوؤرخ���ون اأّن رج���ا قدم من 
ال�ش���ام لقب����ص دي���ن ل���ه فاغتنمها  ابن  زي���اد فر�ش���ة، فقتله 
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ودح���رج راأ�ش���ه اأم���ام الن����ا�ص!! ومل  يك���ن ذلك الرج����ل من 
العراقي���ني، ومل يك���ن ممن  را�ش���ل المام احل�ش���ني!!

والدليل على اأن الرع����ب ق����د ب����لغ ح����ّده، اأنه مل  ي�شتطع  
ال القلي���ل م���ن الف���رار واللتحاق  بالمام احل�ش���ني، وحتى 
ه���ذا القلي���ل قب����ص علي���ه يف اط���راف الكوفة وقت���ل! وهذه 
العل���ة التي حترك���ت  وحاولت ك�ش���ر الطوق، ت�ش���كل ظاهرة 
معاك�ش���ة، ظاه���رة الرتفع على ه���ذه الدن����يا والرغبة  فيما 
عن���د اهلل، ظاهرة الت�شحية التي �ش���هدناها  مع ر�ش���ول  اهلل 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم م���ن لدن القل���ة املوؤمن���ة التي 

ار�ش���ت  دعائم ال�ش���ام وقّو�ش���ت بنى اجلاهلي���ة وقوتها.
اذن ه���و ح���ّب الدني���ا.. يف �ش���كليه اللذين  ب���رزا اآنذاك: 
الرغبة يف ال�ش���امة، والرهبة من  حكام الدنيا.. واحلّق اأّن 
الرغبة ف����ي ال�ش����امة ه���و  العامل  الأبرز، لأن �ش���يف عبيد 
اهلل بن زياد كان م�ش���تعّدا اأن يح�شد الآلف من الروؤو����ص.

وكان ميك���ن تايف ه���ذا النكو�ص واخل���ذلن  والرهبة من 
�ش���يف عبيد اهلل بن زياد، لو اأن  النا����ص تلقوا ال�ش���ام تلّقيا  
�شحيحا، وتلقوا حّب اأهل  الب����يت ت����لقيا بعيدا عن العاطفية.
اذ يب���دو اأن العاطف���ة كان���ت ه���ي الطاب���ع الع���ام  لن�شار 
اأه���ل البيت اآن���ذاك، كانوا حمبني حقا لبيت  الر�ش���الة وورثة 
النب���وة، ولكنه���م مل يكون���وا معبئ���ني فكريا، ل�ش���تثمار هذه 
العاطفة وتثويرها، بحيث ت����كون  الن�فو�ص  م�شتعدة اىل البذل 
والت�شحية با ح����دود.. كانت م����وجة من  العاطفة �ش���رعان 
ما تتا�ش���ى عندما ت�شطدم  ب�شاطيء البتاء والتمحي�ص.. 
ه���ذا ب�ش���كل  ع���ام.. اذا   نظرن���ا  اىل اجلماه���ر الغفرة من  
النا����ص.. ولك���ن هن���اك م�ش���تويات فردي���ة كان���ت يف قم���ة 
الح�شا����ص بالت�شحي���ة وقمة  املزاوجة  ب����ني  الفك���ر والعاطفة.
اجلماه���ر  تعبئ���ة  وع���دم  التنظي���م  �ش���وء  كان  ورمب���ا 
وعدم اغتنام الفر�ص �ش���ببًا يف عدم ا�ش���تثمار احلالة التي 
كان���ت عليه���ا المة اإب���ان موت معاوي���ة وتولية يزي���د، فلقد 
كانت ح����الة م����وؤاتية لانق�شا�ص على الن����عمان بن ب�ش���ر 
قب���ل جميء عبي���د اهلل بن زي���اد، وكان���ت الفر�ش���ة موؤاتية 
لل�ش���يطرة عل���ى الكوف���ة من قب���ل  ان�شار  المام احل�����شني، 
واإل اأية غفلة هذه التي كانت تنتظر جميء المام  احل�ش���ني 

نف�ش���ه لكي ي����قاتل الن����عمان، او ع����بيد اهلل  بن زياد!!
مل يكن امل�ش���وؤولون ع���ن تعبئة اجلماهر، بامل�ش���توى الذي 
يجعله���م قادرين على اثارة الروح  القبلية نف�ش���ها وجعلها  يف 
خدمة ال�شام، فكثر ممن ق�تلهم    ع�بيد اهلل بن زياد كانوا 

م���ن قبائ���ل ذات  مكان���ة مرموقة يف �ش���ّلم القبائ���ل العربية، 
فكان بالمكان تثوير ه����ذه احل����الة ب��شورة لي�شت بعيدة عن 

الروح ال�ش���امية بل جعلها خا�شعة لهذه  الروح.
ث���م اإن  العام املرم���ج الذي كان ي�ش���تثمره  العداء يف 
اإ�ش���اعة اأّن المام احل�����شني قد �ش���قّ  ع�شا امل�شلمني وخرج 
عل���ى خليفة امل�ش���لمني، كان ميكن العم���ل على ايجاد اعام 

فاعل. م��شاد 
تغلغ���ا  اك����رث   ك����ان   احلكوم���ي  الع���ام  اأّن  فالظاه���ر 
اىل النا����ص وا�ش���رع حت���ركا م���ن  الع���ام  امل�ش���اد، اع���ام  

امل�ش���ت�شعفني م���ن ا�شح���اب احل���ّق.
وه���ل يرجتي ه���وؤلء اأْن تبلغ ال�ش���ماء عنه���م  مظلوميتهم،و 

تعلن للماأ عن اأ�ش���اليب اعدائهم  و�ش���وء ت�شرفهم.
لب���ّد اذن من  املب���ادرة  اىل خل���ق العام امل�ش���اد مبنهج 
مدرو����ص خ����ا�شع للقيم ال�ش���امية ولي����ص  للتوت���ر  العاطفي 
الذي �ش���رعان م���ا يخمد، اعام مب���ادر ل يعم���ل وفق ردود 

الفعل، واتخ���اذ املوق���ف  الدفاعي فقط.
عل���ى  التع���رف  وامل����راد  الظ����اهرة،  درا�ش���ة  وامل���راد 
ا�ش���بابها.. ث���م العم���ل عل���ى التخل�ص م���ن م�ش���ببات  الوقوع 
فيها.. ولي����ص اأك���رث  من  التلقي ال�ش���امي ال�شحي���ح للدين 
باأبع���اده الفكرية والعاطفية واجلهادية، ولي����ص اأكرث من هذا 
درع���ا لنا  يف اأن  نع���رف طريق احلق فنتبعه، ون����عرف  طريق 
الباطل فنرتكه.. الفهم الإ�ش���امي ال�شحيح هو الذي يجعل 
الدنيا حتت الأقدام، ويجعل  الرغبة  يف جنان اهلل اأعظم من 

�شيف. كل  
اإن يف ه���ذا الع�ش���ر لأكرث من يزيد واأك���رث  من  عبيد  اهلل، 
ولكن هناك ا�شتعداد يف النف�ص  ملواجهة الظ����لم والن����ت�شار 
ع����ليه، مثلم���ا هن���اك ا�ش���تعداد يف ال�ش���تقامة على الظ����لم  
والر�ش���وخ  ل���ه. والط����ريق اإىل اجل����نة حمفوف بامل���كاره.. 
فليح���اول كل امرئ من املوؤمنني اأْن يجّرب اميانه  باأن يرمي 
نف�ش���ه  يف اأتون ال�ش���راع لتغير املنكر والظل���م، فاإن للمنكر 
قواع���د وجيو�ش���ا وق���وى ل تتخلى ع����ن  م����كانها  وم����واقعها 
بال�ش���راع، واإّل ف���اإن ال�شم���ت وانتظار الف���رج لن يغر من  

اأمده. �ش����يدمي  ب���ل  الظل���م.. 
هذا ق����انون اإلهي.. يج���ب اأن  نرت�شد مظاهره.. ونعمل وفق 
ما يوؤدي بنا اإىل النجاة.. النجاة باأنف�ش���نا.. وامل�ش���اعدة على 
جناة الآخرين من  الغال  التي كبلهم به الط����غاة والظاملون.
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راحل اأنت
بقلم ال�شريف الر�شي، نظمها ي�م عا�ش�راء �شنة ٣8٧هـ
ق�شيدة يف رثاء �شيد ال�شهداء الإمام احل�شني عليه ال�شالم

نـــزول َوالّليـــايل  اأنـــَت،  راِحـــٌل 
الــــ فيعتنـــق  يبقـــى  �شـــجاع  ل 
فنـــاء الزمـــان  يف  النا�ـــص  غايـــة 
خمبـــ�ء للمنيـــة  املـــرء  اإمنـــا 
يـــ�م كل  يف  للزمـــان  عـــادة 
فالليـــايل عـــ�ن عليـــك مـــع البيــــ
هـــي دنيـــا اإن وا�شلـــت ذا جفـــت هـ
طـــا واإن  عليـــه  يبكـــى  بـــاك  كل 
وعنـــاء ح�شـــرة  والأمـــاين 
ترقـــى اأيـــن  احلمـــام  يبـــايل  مـــا 
فيـــه املدامـــع  اأدمـــى  يـــ�م  اأي 
يـــ�م عا�شـــ�راء الـــذي ل اأعـــان الـ
�شيعـــت الر�شـــ�ل  بنـــت  ابـــن  يـــا 
الهـــا م�شاربـــه  فلـــت  ح�شـــامًا  يـــا 
يا جـــ�ادا اأدمى اجل�اد مـــن الطعـ
ي�م طاحت اأيدي ال�ش�ابق يف النقع
�ش�نـــًا وجهـــي  اأعـــري  اأتـــراين 
وملـــا مـــاء،  األـــذُّ  اأتـــراين 
فيــــ وانت�شلـــت  الرمـــاح  قبلتـــه 
ت�شـــتا النجائـــب  علـــى  وال�شـــبايا 
قـــد �شـــلنب القنـــاع عـــن كل وجـــه
بـــكاء وال�شـــكاة  وت�شـــاكني، 
يـــا غريـــب الديار! �شـــري غريب
اأو  قـــرك  �شجيـــع  اأين  ليـــت 
يـــا بنـــي اأحمـــد! اإىل كم �شـــناين
واملطايـــا مرب�طـــة  وجيـــادي 
كـــم اإىل كل تعل� الطغـــاة وكم يحـ 
النـــا فاأمـــرق  اأبقـــى،  اأين  ليـــت 
الــــ يـــ�م  لثـــارات  القنـــا  واأجـــر 

الط�يـــل البقـــاء  بـــك  وم�شـــّر 
ماأمـــ�ل ول  اآمـــل،  ول  ــــبي�ص، 
الذبـــ�ل الغ�شـــ�ن  غايـــة  وكـــذا 
اخليـــ�ل ت�شـــتجم  وللطعـــن 
طلـــ�ل وتبكـــي  خـــل،  يتنـــاءى 
ــــن، كمـــا �شـــاعدا لزوابـــل طـــ�ل
عطبـــ�ل كاأنهـــا  مـــالًل،  ذا 
املثكـــ�ل والثـــاكل  بقـــاء،  ل 
تعليـــل اأنهـــا  ظـــن  للـــذي 
بعدمـــا غالـــت ابـــن فاطمـــة غ�ل
جليـــل وخطـــب  رائـــع،  حـــادث 
القبيـــل اأجـــار  ول  فيـــه  ــــ�شحب 
العهـــد رجـــال، واحلافظـــ�ن قليل
ال�شقيـــل احل�شـــام  فلـــه  وقـــد  م 
مبلـــ�ل ونحـــره  ووىّل  ــــن 
ال�شهيـــل ال�نـــى وغا�ـــص  وفا�ـــص 
اخليـــ�ل جتـــ�ل  وجهـــه  وعلـــى 
يـــرو مـــن مهجـــة الإمـــام الغليـــل
الن�شـــ�ل وعانقتـــه  املنايـــا،  ــــه 
ق، وقـــد نالـــت اجليـــ�ب الذيـــ�ل
بديـــل قنـــاع  مـــن  لل�شـــ�ن  فيـــه 
ع�يـــل والنـــداء  وتناديـــن، 
قتيـــل ن�مـــي  الأعـــداء،  وقتيـــل 
مطلـــ�ل مبدمعـــي  ثـــراه  اأْن 
ممطـــ�ل طعانـــه  عـــن  غائـــب 
الدخيـــل عنـــه  يـــروع  ومقامـــي 
مف�شـــ�ل فا�شـــل  كل  يف  ــــكم 
م�شـــل�ل �شـــارم  الكـــف  ويف  �ـــص 
ــــطف ي�شـــتلحق الرعيـــل الرعيل
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عندم���ا دخل���ت ال�ش���يدة زينب عليه���ا ال�ش���ام املدينة، 
وا�شتقبلتها جموع املعزين، اجتهت اإىل م�شجد النبي �شلى 
اهلل عليه - واآله - و�شلم ووق����فت على باب امل�شجد وقالت: 

»يا جداه يا ر�ش���ول اهلل اأنا ناعية اإليك ولدك احل�ش���ني«. 
وه���ذه  الك����لمة هي ج���ذوة حزن  تتقد و�ش����رارة ح����رب 
عل���ى الأمويني. وعندما دخلت الدار فلم ت�ش���غلها ذكريات 
املا�شي، ومل يغلب  عليها احلزن عندما �شاهدت خلو اأمكنة 
اأهلها، وحماري���ب العبادة التي كانت ترتف���ع منها اأ�شوات  

موح�شة.  وهي  املناجاة  
و مهم���ا يكن للذكريات من اأمل يحّز يف النف����ص، وي����وؤثر 
عل���ى اجلوارح رمبا يوؤول اىل اجلزع  ولكنها عليها ال�ش���ام 
تطفئ حرارة وجدها بالت�شر، واإجراء دمعة احلزن التي 

ل ميكنها  حب�شها.
اأقام���ت يف املدينة توا�شل جهاده���ا بعزم وت�شميم على 

اأداء ر�شالتها وجمع ح�شيلة الثورة، ون�شر اأهدافها، فكانت 
ت�وؤلب الن�ا�ص على الطلب بثاأر احل�شني عليه ال�شام.

وخ�ش���ي عام���ل املدين���ة م���ن  وجوده���ا يف املدين���ة، اأن 
تفّج���ر ثورة  يف املدين���ة ومكة؛ لأن ابن الزبر رفع �ش���عار 
الطلب بثاأر احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وهي���اج املدينة يدعم 
ثورت���ه �شد يزيد، لأن ابن الزبر اأع����لن خ����لع يزيد ودعا 

النا����ص  اىل ذلك.
وكت���ب عام���ل املدينة اىل يزي���د  يخره  بالأم���ر ويحذره 
م���ن خط���ر دع���وة زين���ب، وج���اء الأمر م���ن  يزي���د بلزوم 
اإخراجه���ا، ولكنها اأعلن���ت اأنها ل تخرج حت���ى يراق دمها.
وقال���ت: ق���د عل���م اهلل م���ا �ش����ار الي����نا، قت���ل )يزيد( 
خيارن���ا، وحملن���ا عل���ى الأقتاب، ف���و  اهلل  ل  خرجن���ا، واإن 

دماوؤنا. اأهرق���ت 
فقال���ت له���ا زين���ب  بن���ت  عقي���ل: ي���ا  بن���ت الع���م ق���د 

 الشيخ أسد حيدر

ــنب   ال�شــيدة    زيـ
يف مطافهــا الأخــري
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�شدقن���ا اهلل وع���ده، واأورثن���ا الأر����ص نتب���ّواأ منها حيث 
ن�ش���اء، فطيب���ي نف�ش���ا، وقّري عين���ا، اأتريدي���ن بعد هذا 

هوان���ا؟ ارحل���ي اىل بل���د اآمن.
ث���م اجتم���ع  اليها  ن�����شاء  ب����ني ه����ا�شم وتلطف���ن معها 

الكام. يف 
وهاجرت  زي����نب  ه����جرتها الث����انية، وهي ت�شق طريقها 

بالع���زم والت�شميم على امل�شي يف جهادها.
وهنا نق���ف على مفرتق الطرق، فنج���د اأقوال مت�شاربة 
حول  اجتاه  ركب  العقيلة الذي األزم  باخلروج من امل����دينة، 
لكن الخ����تيار لي�����ص بيد ال�شلطة، ما عدا  املنع من الجتاه 

اىل العراق  والرج�وع اىل املدينة.
فه���ل وق����ع الختيار على ال�ش���ام اأو التوج���ه اىل م�شر؟ 
وكان���ت خامتة  املط���اف  هناك، وتوفي���ت  مب�شر ودفنت يف 

تربتها حيث م�ش���هدها الآن.
اأم اأنها اأقامت بدم�شق  م����ع  زوج����ها ع�بد اهلل بن جعفر 
يف حم���ل اإقامته يف الراوية لأن له اأم���اكا هناك، فوافتها 

املنية، ودف����نت يف م�شهدها  املعروف  ومزارها امل�شهور.
اأو اأنه���ا اختارت الذه���اب اىل م�شر مع بقية اأهل البيت  
كم���ا  ورد  اأنه���ا خرجت اىل م�ش���ر ومعها فاطمة و�ش����كينة 

ب�نات احل�����شني، وكان خروجها يف �شنة  61ه�.
وقد  ا�ش���تقبلت ا�ش���تقبال مهيبا كما حدثت رق����ية ب����نت 

عقبة ب���ن نافع الفهري قالت:
كن���ت ممن ا�ش���تقبل  زين���ب  بنت عل���ي، عندم���ا قدمت 
م�ش���ر فتق���دم اإليها م�ش���لمة بن م����خلد، وع����بد اهلل ب����ن 
احل���ارث، واأبو  عمرة  املزين، فعزاها م�ش���لمة فبكى وبكى 
احلا�ش���رون فقال���ت  زينب: »هذا م���ا وعد اهلل ور�ش����وله، 

املر�شلون«. و�ش����دق 
وذك����ر  الن�ش���ابة العب���ديل اأن دخول ال�ش���يدة زينب كان 
اأول �شعبان �شنة احدى و�شتني، واأقامت  مب�شر  وهي �شاكية 
لن����حراف �ش����حتها اىل �ش����نة 62 وتوفيت يوم الأحد ليلة 
الثن���ني لأربعة ع�ش���ر  يوما خلت  من رجب لل�ش���نة املذكورة 

�شكناها. ب�محل  ودفنت 
ثم ب����عد مرور ع���ام على وفاتها  ويف نف����ص الي���وم الذي 
توفي���ت فيه اجتمع اأهل م�شر وف����يهم  الفقهاء، والق����راء، 
وغ�ر ذلك واأقاموا  لها  مو�شما عظيما بر�شم الذكرى على 

ما جرت به العادة، ومن ذلك احلني  مل ي�نقطع هذا املو�شم 
اىل وقتن���ا هذا من يوم وفاتها اىل الآن واىل ما �ش���اء اهلل، 
وهذا  املو�شم ه����و امل�عر ع�نه باملولد الزينبي، يبداأ من اأول 
�ش���هر رجب من كل  �ش���نة، وينتهي ليل���ة الن�شف منه وهي 
ليلة اخلتام، وحتيا  ه����ذه  اللي����ايل بتاوة الق���راآن احلكيم 
والأذكار ال�ش���رعية  ويك���ون  لذل���ك مهرج���ان عظي���م وتفد 

النا�ص من ك����ل ف�ج ع����ميق اىل زيارة �شريحها  ال�شريف.
وكذل���ك تق�شده���ا النا����ص للزي���ارة بكرثة  ل�ش���يما يوم  

الأح���د  وهي عادة قدمية ورثها اخل����لف عن  ال�ش���لف.
والت�زم  الأم����راء والقواد قرها فكان كافور الخ�شيدي 
يتعاه���د زيارتها وكذل���ك اأحمد  بن  طولون، وكان الظ����افر 
الف����اطمي يزوره���ا، واإذا اأت���ى اإىل مقامها ال�ش���ريف ياأتي 
حا�شر  الراأ�ص، مرتجا يت�شدق عند قرها، الخ.)ال�شيدة 

زي����نب لاأ�شتاذ ح�شن حممد قا�شم: 60-58(
وبق���ي القر  يتعاه���ده النا����ص بالزيارة والهدايا، وه����و 

م����و�شع احرتام العامة واخلا�شة.
بناي���ات قره���ا يف  تاري���خ  الأ�ش���عار  يف  نظم���ت   وق���د 
م�شر  ك����ما  األف الع����لماء يف ترجمة  ال�ش���يدة زينب  ر�شائل 
ولعل  اأقدمها  ر�ش����الة ال�ش�يد ي����حيى بن احل�شن - املعروف 
بالعبديل بن جعفر احلجة اب����ن الأم�ر عبيد اهلل الأعرج، 

ابن احل�ش���ني  الأ�شغر، ابن  علي زي���ن العابدين.
وه���و اأول م���ن  جم���ع  الن�ش���اب بني  دفتني، ون�ش���ر  ه����ذه 
الر�ش����الة ال�شتاذ ح�شن  حممد قا�شم ف����ي �شمن ر�ش�الته 

بكلمة. وق����دمها  )ال�شيدة زينب( 
فلئن كان يف الن�شاء  �شهرات  ف����ال�شيدة زي�نب اأولهن، 
واإذا ع���ّدت الف�شائ���ل  ف�شيل���ة ف�شيلة، من  وفاء  و�ش���خاء، 
و�ش���دق و�شف���اء، و�ش���جاعة  واإباء، وعلم وع����بادة، وع����فة 

وزه���ادة، فزينب اأق���وى مثال للف�شيلة ب���كل مظاهرها.
اإن ا�ش����تهار ف�شائل ال�شيد  زينب، والآث����ار  امل�روية فيها 
وعنها يف كتب الت����اريخ  لي����غني ع���ن  التو�ش���ع  يف ترجمتها  
ال�ش���ريفة، وبوجه اإجمايل فهي ينب���وع ف�شائل باقية الذكر 
)ول عج���ب( اأْن ع����دت  املثل الأع����لى لرمز احل���ق، ومثال 
الف�شيلة، و�ش����اأن احل�ق اأن ي�����شتمر، والف�شيلة اأن ت�شتهر، 
وق����د طبع اآل ع�لي عليهم ال�شام على ال�شدق حتى كاأنهم 
ل ي����عرفون غ����ره، وفطروا على احلق ف���ا يتخطونه قيد 
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�ش���عرة، فهم مع احلق واحلق معهم ي���دور حيثما داروا.
ولقد ك����انت ح����ركة اأخيه���ا احل�ش���ني املظهر الأ�ش���مى 
للحق، وك����انت ه�ي يف ه�ذه  الن����ه�شة  داع�ية للحق، هاتفة 

با�ش���مه، ونور احلق ل ي����طفاأ وروح ال�ش���دق ل تبيد.
ولق���د كان���ت مواقفها ب���ني اأم���راء الظل���م اأمثولة احلق 
والعدل حيثما كانت مواقف الظلمة اأم�ثولة احليف واجلور.
فكانت جتيب بكل ث����بات واإق����دام، الأمر الذي مل ي����قم 
ب����ه اأح����د من الب�شر، فاإنها ف�ي م����جل�ص  يزيد، وقد اأحيط 
به���ا وه���ي يف موقف رهي���ب، ناداها منادى احل���ق فهتفت  
با�شمه، واأجابت تلبيته  عندما �شمخ يزيد ب����عطفه وارت�ك�ص 
ف�ي مهاوي غروره، و�شّول له �شيطانه باأنه املنت�شر، واأّن�ه  ل 
�ش�يء ي�قف اأم����امه، ول اأح�د ي��شتطيع ك�شف �شوء  �شريرته.

اأم���ا قره���ا يف دم�ش���ق ومزارها  امل�ش���هور هن���اك فعليه 
املعّول واإليه يذهب جماعة من العلماء، واإليها ت�ش���د رحال 

امل�ش���لمني من البلدان النائية.
وق���د ح�ش���ل خ���اف ب���ني امل����وؤرخني: هل مب�ش���ر كما 
قدمن���ا اأو بدم�ش���ق، وقال���وا: اإن القر املن�ش���وب لزينب  يف 
دم�ش���ق اأّنه قر زينب الو�ش���طى بنت  علي ب���ن اأبي طالب، 

ب���اأم كلثوم. وهي املكناة 
يف  اجل���وزي  واب���ن  الإ�ش���ارات،  يف  اله���روي  قال���ه 
املزارات ال�شامية، والعز ب����ن �ش�داد يف الأعاق اخلطرة، 
وال�شي���ادي يف الرو�ش���ة البهية، يف ال���كام  على مزارات  
اجله���ة ال�ش���رقية م���ن  دم�ش���ق: ومنه���ا قري���ة يق���ال له���ا 
الراوية، قبلي دم�ش���ق، فيها قر ال�ش���يدة زينب املكناة باأم 
كلث���وم بنت  علي ابن  اأبي طالب... توفيت ب����غوطة دم�����شق 

عق���ب حمن���ة اأخيها احل�ش���ني ودفنت يف ه���ذه  القرية.
وهذا ل مينع من ن�ش���بة القر امل�ش���هور لزينب الكرى، 
اإذ يف دم�ش���ق يف اجلهة ال�شرقية يوجد قر م�شيد، يق�شده 
الن����ا�ص   للزي����ارة، وعليه قبة، وهو من�شوب لأم ك�لثوم، ابنة 
الإم�ام علي بن اأبي طالب، وتقابلها قبة وفيها  �شريح، وهي 
مل�شق���ة بقبة ال�ش���يدة اأم كلثوم، وتن�ش���ب القبة وال�شريح 
اىل �ش���كينة بنت احل�شني عليهما ال�شام، وهناك مزارات  

اأخرى لأهل البيت.
ول ي�ش���تبعد ذلك ف����اإن ي����زيد اأمر باإخراج اأهل الب����يت 
م����ن  املدينة، واإخاء دارهم من  الرجال  والن�ش���اء، ولي�ص 

فيه���ا من الرج���ال اإل الإمام زين العابدين عليه ال�ش���ام، 
واحل�ش���ن بن احل�شن املثنى، فخرج احل�ش���ن اىل البادية، 
ويق���ال اإّنه���م �ش���محوا لاإم���ام بالبق���اء، لإن�شراف���ه اىل 

العبادة.
وهناك من يقول اإّنه خ����رج اىل الب����ادية  م���ع الأعراب، 
وال�شحيح اأّن���ه بقي يف املدينة ليكون  حتت مراقبة الدولة، 

لأنه بقية اأهل البيت عليهم ال�ش���ام.
وهك���ذا ينتهي ركب اآل حممد، بعد تلك الرحلة ال�ش���اقة 
ذات الفجائ���ع واملاآ�ش���ي، ولك���ن  ح�شيل���ة ذاك اجله���اد، 
وح�شاد  ذلك  البذر اأن اأ�شبحت الث�ورة �ش�علة تتاأجج ون�ورا 
يزي���ل احلج���ب  الت���ي �شربها اأولئ���ك الدجال���ون يف طريق 

الإ�شاح. دعوة 
لقد جنحت الثورة، واىل الأبد �ش���تبقى وحليفها النجاح 
وكان ن�شي���ب اأولئك الذين  ت����ورطوا بانتح���ال  الإمرة على 
امل�شلمني، وحاولوا الق�شاء على دعاته، وحملة ر�شالته، اأن 

تفرق �ش�ملهم  وخ��شرت �شفقتهم.
وك����ان جميع الذين ا�شرتكوا يف قتل احل�شني، قد نالهم 
الذل والهوان، وماتوا اأ�شواأ ميتة، فقد قتلوا ودي�شت  جيفهم 

بالأقدام، بعد اأن �شردوا واأ�ش�بحوا مطاردين.
فابن  زي����اد عل���ى قوته وجت���ره، ونفوذ �ش���لطانه اأ�شبح 
م�شردا، فهو عندما عاد اىل الب�شرة، طلبه اأهلها فا�شتجار 
ب����اأحد الزع�ماء واخ����فاه، ثم هرب ليا على حمار، وقلبه  
يخف���ق خوفا م���ن  الطلب، حت���ى قتله الث���وار، الذين  رفعوا  
�شعار )يا  لثارات احل�شني( وب����قيت جيفته للكاب بعد اأن 

بالأقدام. �شحقت 
وعم���ر بن �ش���عد قتل على فرا�ش���ه. وهكذا فقد �ش����ردوا 
واأهينوا، وهذا ما  وع����دهم  ب�ه  احل�شني  اإذ قال: »اإيّن لأرجو 

اهلل اأن يكرمني بهوانكم«.
ولق���د  لق���ي جميع من ا�ش���رتك يف قتل احل�ش���ني حتفهم 
عل���ى اأب�ش���ع ال�شور، واأ�ش���دها مذل���ة وهوانا، و�ش���ردوا يف 
الب���اد، وتتبعهم الثوار، فقتلوهم اأينم���ا  وجدوا  حتى قتلوا 
منه���م يف يوم واح����د مائتني وثمانني رج���ا، ومل يفلت  من 
زعمائهم اأحد، كعمر بن احلجاج، و�شبث بن ربعي، و�شمر 

ابن ذي اجلو�ش���ن وغرهم.
كما ابتل���ي اأكرثهم بعاهات واأمرا����ص  ق�شت  عليهم بعد 
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باء �شديد وعذاب األيم.
اأما يزيد فعا����ص تع�ش���ا باآلمه  واآثامه، فا�شتحق لعنة اهلل 

وغ��شب الأم�ة.
وينه����ص بقية ال�شحابة من اأبن���اء املهاجرين يف وجهه، 
فتقع ماأ�ش���اة احلرة، وفجيعة  املدينة، بيد  علوج  ال�شرك  من 
اأن�ش���اره وقادت���ه ثم يتبعه���ا بهدم الكعبة، حت���ى ذهب اىل 

وغ�شبه. اهلل   عذاب 
وبقي احل�شني خالدا، والدنيا كلها تلهج بذكره، والث����وار 
�ش�د حكام اجلور يهتفون  با�شمه، وامل�شلمون يقيمون  ذكراه، 

ويجددون  اأيام فاجعته، منذ يوم قتله حتى يومنا هذا.
وي�شب���ح يومه منار هدى، و�ش���بيل جناة، وثورته  درو�ش���ا  
لاأجيال، وعرة لدعاة الإ�شاح، وجذوة ل تخبو، ومفخرة 

ل تن�شى، وت�لك اجل�ذوة املباركة ل  تخبو.
ومي���وت  يزيد بح�ش���رته، ويخلف���ه ابنه )معاوي���ة الثاين( 
وهن���ا يوجه القدر احلكيم اأذك���ى �شرباته، فيقف ابن يزيد 
نف�شه، ليحمل �ش���علة  احل�شني، ويزيد اجلذوة �شراما، حني 
يجمع  النا����ص ليوم م�شهود، ثم يعلن فيهم... اأن جده واأباه، 
اغت�شبا احلق م����ن  اأه����له، واأن����ه  ي���راأ اىل اهلل مما جنت 
اأي����ديهما... واأّن����ه ي����رباأ بنف�شه وبتقواه من اأن يجل�ص على 

العر����ص  امللوث  باجلرمية.
ثم يعلن عليهم اعتزال���ه من�شبه، ويعتكف يف بيته، حتى 

ياأتيه املوت، فيلقي اهلّل تقيا  نقيا �شعيدا.
وب���ه  انقطعت �شل�ش���لة خ����افة اآل اأب����ي �ش����فيان، وحتّول 

الأم���ر اىل ابن احلكم.
ولقد خابت  م�ش���اعي معاوية، وب����اءت  ج����هوده  بالف�ش���ل، 
اإذ  حاول ح�شر اخلافة يف ذريته، عندما اأخذ البيعة لولده 
يزيد، كما ف�ش���ل يزيد يف م�ش���عاه  لانت�شار  على احل�ش���ني 
عليه ال�شام وبذل كل اإم�كانياته، وا�ش�تعمل  اأق�شى ق�درته، 
واتخذ جميع و�شائل النت�شار يف �شراعه مع احل�شني، ذلك 
ال�ش���راع  امل����وروث  والتخا�ش���م احلاد منذ عه���د اجلاهلية 
الأوىل، بني ها�شم واأمية، وحممد )�شلى اهلل عليه  - واآله - 
و�شلم( واأبي �شفيان، وعلي ومعاوية، واحل�شني ويزيد، وه����و  
امل����مثل لن�زعات بيته الأموي، وكانت اآمالهم حتوم  حوله  يف 
الق�شاء على خ�شومهم، ويف ك����رباء ك�ان تقرير امل�شر، 

ونهاية املعركة امل�ش���تمرة، وت�شفية احل�شاب هناك.
وظ���نّ  يزيد اأّنه بلغ قمة الن�شر  بقتله  احل�ش���ني بن  ع����لي 
عليه ال�شام ولك����نه  اأخ����طاأ الهدف، وانت�شرت  الثورة التي 

رفع لواءها  احل�ش���ني  فهدم عر�ص الأمويني.
ووقع الأمر الذي ل بد م����نه، و�ش����وت زي�نب تردده  اأمواج  
الأثر وهي تقول »فكد كيدك  وا�شع  �شعيك ونا�شب جهدك، 

فو  اهلل  ل متحو ذكرنا ول  ت�ميت  وحينا«.
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اإىل  حل���ب  مدين���ة  مدخ���ل  عن���د 
اليم���ني، على ال�ش���فح  ال�ش���رقي املطل  
العريقة  التاريخية  امل����دينة  ع�لى ه�ذه 
م���ن الغ���رب يطالعك جبل اجلو�ش���ن،  
وه���و يحت�شن م�ش���هد �ش���يد ال�ش���هداء 
الإمام  احل�شني بن علي. وه����و ي�شرف 
بع����ص  عا�ش���ت   الت���ي  املدين���ة  عل���ى 
ماأ�ش���اته، بقلعتها ال�ش���اخمة، وماآذنها 
التاريخي���ة  واأبنيته���ا  البا�ش���قة، 

املتوزع���ة. ي�ش���اف اإىل ذل���ك �ش���ريط 
بينهم���ا،   ين�ش���اب  اأخ�ش���ر   ه����ند�شي 
في�شفي ع����لى امل����كان �ش���حرا خا�شا، 
يزي���ده روعة وجمال. و قد دعيت هذه 
ب�»اأر����ص  املنطق���ة اخل�ش���راء قدمي���ا 

املتميز.  للونه���ا  نظ���را  العقيق���ة« 
امل�ش���يدة  الدينية  والأبنية  ولاأواب���د 
تخلي���دا لاأحداث الهامة واملنا�ش���بات 
الك���رى ع���ر التاري���خ وق���ع كب���ر يف 

نفو����ص ال�ش���عوب، و اأثر بارز يف �ش���رة 
ت���وؤدي  كان���ت  م���ا  وك����ثرا  حياته���م 
جم���رى  يف  ومنعطف���ات  حت���ولت   اإىل 
احل�شارة الإن�شانية، �شواء اأكانت هذه 
���رح ذات طابع ديني اأو اإن�ش���اين.  ال�شّ
و كث���را م���ا يتح���ول هذا الن���وع من  
الأبني���ة اإىل حمافل للنا����ص، يجتمعون 
الديني���ة  املنا�ش���بات   لإحي���اء  فيه���ا 
فتنغر����ص  التاريخي���ة.  والذكري���ات 

م����ش��������ه����������د 
الإمام احل�ش���ن بحلب
����� ملح���ة تاريخي���ة ����� 
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اأحداثها يف حياتهم ونفو�شهم، و ت����عّم 
�ش����هرتها الآف���اق،  وتغدو قبل���ة اأنظار 

املوؤمن���ني يف غدوه���م  ورواحه���م. 
يف  الأبني���ة  ه���ذه  اأب���رز  م���ن  ولع���ل 
�ش���وريا واأكرثه���ا �شهرة»م�ش���هد �ش���يد 
ال�شهداء احل�شني عليه ال�شام«و الذي 
يقرتن ا�شمه بذكرى كرباء الأليمة. و 
قد �ش���يد هذا البناء الديني يف امل����كان 
ال���ذي و�ش����ع عليه راأ�ش���ه ال�ش���ريف يف 
ب���ن  يزي���د  اإىل  نقل���ه  اإح���دى مراح���ل 

بدم�ش���ق.  معاوية 
و لق���د تعّر����ص كثر م����ن امل����وؤرخني 
يف حديثه���م اإىل بن���اء م�ش���هد الإم���ام 
احل�شني عليه ال�شام يف اأثناء  حديثهم 
ع���ن  �ش���يعة حل���ب اأو عن الأمر �ش���يف 
الدول���ة.  ويف الحتف���الت الت���ي كانت 
تق���ام  فيه. و لعل ال�ش���يخ كامل الغزي-
�شاح���ب كت���اب »نهر الذه���ب يف تاريخ 
ح����لب«-اأكرث امل����وؤرخني دقة وت�ف�شيا 
يف تاري���خ البن���اء وو�شفه، و ف����ي ك����ل 

ما له  ع����اقة ب���ه، و مما قاله:
». . . اأم���ا م�ش���هد احل�ش���ني فه���و يف 
�ش���فح  جبل  اجلو�ش���ن. و ع���ن يحيى بن 
اأب���ي طي1يف تاريخ���ه اأن  راعيا ا�ش���مه 
عبد اهلل ي�ش���كن يف درب املغاربة، كان 
يخرج ك����ل يوم يرعى غنمه. فاتفق اأن 
ن���ام  يوم���ا بعد �شاة الظه���ر يف املكان 
الذي ُبني فيه امل�شهد، فراأى كاأن رجا  
خرج  ن�شفه من  �ش���قيف اجلبل امل����طل 
ع����لى امل����كان، و م���ّد ي���ده اإىل اأ�ش���فل 
الوادي، و اأخذ عنزا. فقال له: يا مولي 
لأي �ش���يء اأخذت الع����نز وه����ي لي�شت 
ل���ك؟ فقال له قل لأهل حلب اأْن يعمروا 
يف هذا املكان م�ش���هدا  وي�ش���موه م�شهد 
احل�ش���ني. فقال: اإنه���م ل يرجعون اإىل 
قويل. فقال:قل لهم  اأن يحفروا هناك. 
ورم�ى ب�العنز م�ن يده اإىل املكان الذي 
اإليه. فا�ش���تيقظ الراع���ي وراأى  اأ�ش���ار 

العن���ز ق���د غا�شت قوائمه���ا يف املكان. 
فجذبه���ا فظهر املاء. 

ب���اب  ع����لى  ووق����ف   ح����لب  فدخ���ل 
راأى.  ح���ّدث مب���ا  و  القبل���ي،  اجلام���ع  
فخرج جماعة من  اأهل البلد اإىل املكان 
الذي ظهرت فيه العني،  وهو  ف�ي غ�اية 
ال�ش����ابة ل تعمل فيه املع���اول. و كان 
في���ه مع���دن النحا����ص قدمي���ا، فخّطوا 
يق���ول:  اأردف   ث���م  املذك���ور.  امل�ش���هد 
»وت���وىل عمارت���ه احل���اج  اأب���و الن�����شر 
ب����ن الطباخ، و كان ذلك يف اأيام امللك 
ال�شالح ب���ن امللك العادل ن���ور الدين. 
وكان الأمر حممود ب�ن اخل�تلو �ش�حنة 
مل���ا  و  بنائ���ه.  يف  ف�ش���اعدهم  حل���ب ،  
�ش���رعوا يف البناء جاء احلائط  ق�شرا 
فلم  ير�ص بذلك ال�ش���يخ اإب����راهيم بن 
�ش����داد، و ع���ّاه م���ن مال���ه اخلا����ص. 
وتعا�شد النا����ص يف البن���اء، فكان اأهل 
كل حرف���ة  يفر����ص عل���ى نف�ش���ه  ع����مل 
ي����وم. و ف����ر�ص اأه���ل ال�ش���واق  عليهم 
دراه���م ت�ش���رف يف املوؤون���ة والكلف. 

�ش���دره  يف  ال���ذي  الإي���وان  وبن���ى 
احلاج اأبو غامن  بن �شويق م����ن م����اله، 
فج���اء ق�شرا، فهدمه الرئي����ص �شفي 
الدي���ن طارو بن علي النابل�ش���ي،  ورفع  
بناءه وانته���ت عمارته»ع���ام 585 ه�«. 
اإنّ  املوؤمن���ني يف كل زمان يت�ش���ابقون 
اإىل مر�ش���اة  اهلل تع���اىل بفع���ل اخلر، 
و بعفوية ت�ش���مو ع����ن  ك����ل تفكر مادي 
ي�شع���ف مثوبته���م. فم���ن الطبيع���ي اأن  
نراهم-مع م�ش���رة التاريخ-يتدافعون 
ويت�شابقون ملّد يد العون ف����ي ك����ل عمل 

ذي �شبغ���ة ديني���ة، تقّربا اإىل اهلّل.
لذلك راأينا فئات  ال�ش���عب من ت����جار 
ه���ذا  اإعم���ار  يف  ي�����شهمون  وح����رفيني 
املكان املقد�ص  وترميمه والإنفاق ع����ليه 
م����ا و�شعهم  اإىل ذلك �ش���بيا. و مما ل 
�ش���ك في���ه اأن  مراح���ل  البن���اء  الأوىل-

اجلديدة-ترج���ع اإىل العمل الذي جرى 
يف عهد  امل����لك اإ�شماعيل، فهو الذي اأمر  

ك����ما �شنبني.  بتو�شيعه وترميمه 
ع����ر�شه  ف����ي  الغ���زي  ي�����شتطرد  و 
لت����اريخ البن���اء فيقول:»اأوقف له امللك 
الظاهر  غازي عق���ارات بلغت وارادتها 
�ش���تة اآلف دره���م.  وفّو����ص  ت�ش���دي 
ن����قيب  اإىل  اأوق����افه  واإدارة   اأم���وره  
الأ�ش���راف الإمام  �شم�ص الدين بن اأبي 
ع����لي احل�ش���ني والقا�شي به���اء الدين 
اب����ن اأب����ي حممد احل�شن  بن اإبراهيم 
ابن  اخل�����شاب. و ف�ي عهد امللك حممد 
�� 613-624 ه� �� اإ�شتاأذن القا�شي بهاء 
الدين بن  اخل�ش���اب  يف بن���اء حرم اإىل 
ج����انبه،  وب�يوت ياأوي اإليها طلبة العلم 
وامل����نقطعون  للعب���ادة. و ق����بل اإت����مام 
ه���ذا امل�ش���روع دخ����لت ج����يو�ص التتار 
مدينة حلب �شنة 658 ه� ونهبوا ج����ميع 
حمتويات امل�����شهد من �ش����جاد وت����حف 
و  والف�ش���ة،  الذه���ب  م���ن   وق����ناديل 
حّطموا  ك�ذلك اأبوابه  ونوافذه. و توقف 

امل�ش���روع بعد ذل���ك اإىل حني(. 
و ملا ملك الظاهر بير����ص �شنة 660 
ه� جدده ورمّمه واأع����اد اإلي����ه ن�ش���اطه  
الديني والثقايف والإجتماعي. و ا�شتمر 
يف اأداء ر�ش����الته  ح�تى �ش�نة 1302 ه��-

1885 م����. حي���ث اأبدى ال�ش���لطان عبد 
احل����ميد اه����تماما خا�شا به- اإر�شاء 
امل�ش���لمني-فجّدد اجلهة  ل�ش���كان حلب 
ال�شمالية من القبلية، و اأهدى حمرابه 
�ش���تارا حريريا مزرك�شا باآيات قراآنية. 
و جّدد ت����رخيم اأر�ص �ش����من امل��شهد، 
و فر����ص القبلي���ة بالطناف����ص،  ورت���ب 
ل���ه اإماما وموؤذنا وخ����ادما وم����وظفني 
ي����قروؤون كل ي����وم اأج�زاء �ش����ريفة من 
الق���راآن، و النفق���ة على ذل���ك كله من 
ح�شاب اأماك ال�ش���لطان بحلب. ولكن 
الإهم���ال اع���رتى املكان اإث���ر النقاب 
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العثماين.  الد�ش���توري 
ع���اد  م   1894-1312 يف  و 
في���ه  فو�ش���ع  ثاني���ة،   ب���ه  الهتم���ام 
من���ر خ�ش���بي جمي���ل، و ج���رت ف����يه 
خطب���ة اجلمعة والعيدين. و ا�ش���تمرت 
في���ه حت���ى احل���رب  ال�ش���عائر  اإقام���ة 
العاملي���ة الأوىل 1914-1918،  حي���ث 
اأبطل���ت  في���ه جمي���ع ال�ش���عائر الدينية 
اإىل  حتويل���ه  ب�ش���بب  والحتف���الت 
م�ش���تودع للذخ���رة من قب���ل الأتراك 
الحتادي���ني، مم���ا �ش���بب ل���ه الدم���ار 
ال�ش���امل عن���د ان�ش���حابهم م���ن حل���ب 
يوم اجل����معة 20 م�حرم 1337 ه�-12 

.1918 الأول  ت�ش���رين 
ويحدثن���ا الغ���زي ع���ن ه���ذا الي���وم 
فيقول:»هج���م  عليه جماع���ة  من  رعاع 
النا����ص وغوغائه���م ونهبوا م���ا فيه من 

وال�ش���اح.  الذخائ���ر 
بع����ص   كان  بينم���ا  و 
اأولئ���ك الغوغاء يعالج 
ل�ش���تخراج  قنبل���ة 
م���ا فيه���ا م���ن  ب���ارود 
على  واأت�ت  ان����فجرت 
املتجم���ع   الب���ارود 
اأمام���ه، و �ش���رت فيه 
الن���ار  باأ�ش���رع  من ملح  
غره���ا  اإىل  الب�ش���ر 
من الأعت���دة النارية، 
جميعه���ا  فانفج���رت 
ب���ركان  اإنفج���ار 

عظي���م، اأح���دث دوي���ا هائ���ا كه���زمي 
الرع���د القا�شف اهتزت له امل����دينة، و 
ت����حطم  زجاج النوافذ  فيها، و تطايرت 
اأحجار الب����ناء الفخمة ف����ي الهواء اإىل 
م�ش���افات بعيدة، و �ش���قط بع�شها على 
م���ن  فيه م���ن الذّعار وال�ش���طار فهلكوا 
ع���ن اآخرهم. و يق���در عددهم بثاثني 
اإن�ش���انًا تقريبا بات املكان بعدها مزقا 

حمطم���ة واأط���ال خاوي���ة«. 

الإم����ام  م�����شهد  وج���ود  مل   يك���ن 
عل���ى  مقت�ش���را  بحل���ب   احل�ش���ني 
واملنا�ش���بات   الدي����نية  الح����تفالت 
التاريخي���ة، ب���ل كان اإىل جان���ب  ذل���ك 
مركز اإ�ش���عاع  للعل���م واملعرفة، يق�شده 
العل���م  م���وارد  م���ن  لينهل���وا  النا����ص 
ال�شافية ما يطفئ تعط�شهم اىل العلم  
واملعرف���ة، و كان ي���رتدد علي���ه ويلتق���ي 
في���ه اأكرث من  ع���امل وجمتهد لكل مقره 
وحمراب���ه، يتعبد فيه وي����لقي درو�ش����ه 
عل���ى رواد  العل���م وق���د ذك���ر الغزي يف 
احلدي���ث  عن���د  الذه���ب«  كتابه»نه���ر 
ع���ن ال�ش���يعة يف ق���رى ولية حل���ب نّبل 
والفوع���ة وكفريا قول���ه: »و فيهم علماء 
ي�ش���افرون يف طل���ب العل���م اإىل بغ���داد 

وم�ش���هد احل�ش���ني«. 
اأم���ا الإحتف���الت الت���ي كان���ت تقام 

ف����يه ف����اأهمها احتفال يوم ع�ا�شوراء.. 
و كان النا����ص يخرجون يف ه���ذا اليوم 
اإىل امل�ش���هد حي���ث تق���ام وليم���ة حافلة 
يح�شره���ا ال���وايل وم���ن دون���ه، فيتلى 
�ش���يء م���ن  الق���راآن الك���رمي و�شحي���ح 
الب����خاري وق�شة املولد النبوي وتن�شد  
مرثي���ة ابن معتوق يف �ش���يدنا احل�ش���ني 

الت���ي اأولها:

هـــل املــــحرم فــــا�شتهل مــــكرا 
 وانرث به درر الدم�ع على الرثى

ثم ي���اأكل اجلمي���ع وين�شرف���ون. . و 
يف اليوم ال�ش���ابع والع�ش���رين من �شهر 
رجب يخرج النا�ص  اإىل امل�شهد  امل�تقدم   
 ذك����ره، و يخ���رج الوايل وم���ن دونه، و 
تعط���ل احلكومة. في�ش���معون فيه ق�شة 
ال�ش���راب  وي�ش���قون  واملعراج  الإ�ش���راء 
ويطعمون احللوى وين�شرفون. و كانت 
النفق���ة ف����ي ذلك����  ت�ش���رف ب����وا�شطة 
الت���ي  اخلا�ش���ة  ال�ش���لطانية  اخلزين���ة 
جتب���ى غات  الق���رى املوقوف���ة عليه، و 
هي:اأب���و الهوي���ل وكفر ه���رارة ودلمة، 
و مل���ا �ش���ارت ه����ذه  الق���رى م�شبوط���ة 
للخزينة املالية كان���ت النفقة املذكورة 

تنفق يف بي���ت املال . 
باأبني���ة  امل�ش���هد  اأحي���ط  ق���د  و 
م�����شهورة  وب�ش���اتني 
ال�ش���ريطي  كب�ش���تان 
ف����يه دولب�   و  باب���ه،  جتاه 
يف  و   وناع���ورة.  وغ���ّراف  
من���ه   اجلنوبي���ة  اجله���ة  
�شرقا  و  الدب����ص،  ب�ش���تان 
واجلزي���رة  قوي���ق  نه���ر 
الأبني���ة  اإىل  بالإ�شاف���ة 
راأ����ص  عل���ى  كان���ت  الت���ي 
اأهمه���ا  اجلو�ش���ن  جب���ل  
بن  الق���ادر  عب���د  عم���ارة 
طه بن  عبا����ص  )اجلبلي(
اأعام حل���ب املتوفى  اأحد  

م.  ه����-1919   1338 �ش���نة 
وك����ثرون هم  الذين كان���وا يقدمون 
الهداي���ا والهب���ات للم�ش���هد ب���دءا من 
ال�شلطان، و حتى عامة النا�ص. و يذكر 
الطباخ يف اجلزء اخلام�ص  من تاريخه 
اأن ن���ور الدين ال�شابوين املتوفى �ش���نة 
945 ه� 1538 م كان ير�شل اإىل امل�شهد 
القنادي���ل الف�ش���ة وغره���ا. و هن���اك 
الع����ديد م����ن الأوق���اف من  قب���ل امللك 
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الظاه���ر غازي ون���ور الدي���ن حممود،  
ولأحمد به���اء الدين الزهراوي اأوقاف  
للجامع  الكبر وم�ش���هد كرباء وم�شهد 
احل�شني موؤرخ عام  1066 ه�-1655 م. 
و اإىل اجلن���وب  م���ن  امل�ش���هد يوج���د 
مق���رة �شغ���رة مربع���ة ال�ش���كل ه���ي 
م����قرة ب����ني الزهراء حيث دفن  فيها 
اأبو املكارم حمزة الإ�شحاقي احل�شيني 
واأحف���اده  الأ�ش���راف   ال�ش���ادة   نقي���ب 
م���ن بعده. و كذلك دفن جانب امل�ش���هد 
حمم���د بن عل���ي املازن���دراين املعروف 
بابن  �ش���هر اآ�ش���وب، وكذل���ك يحيى بن  
حمي���دة واأحم���د بن منر الط����رابل�شي 

والأدي����ب الذي كت���ب على قره:
مـــن زار  قـــري فليكـــن م�قنـــًا 

يلقـــاه األقـــاه  الـــذي  اإّن 
زارين  امـــرءا  اهلل  فريحـــم 

اهلّل يرحمـــك  يل:  وقـــال 
الكتابات:

اأول م���ا يطالعك من الكتابات ك����تابة 
ها: امل�دخل  وه�ي بالقلم الثلث ون�شّ

)ب�ش���م اهلل الرحم���ن الرحي���م عمر 
م��شهد م�ولنا احل�شني ب�ن علي بن اأبي 
طال���ب عليهم���ا ال�ش���ام  يف اأي���ام دولة 
مولن���ا املل���ك الظاه���ر الع���امل العادل 
�شلطان الإ�شام وامل�شلمني �شيد امللوك 
وال�ش���اطني اأب���ي املظفر  الغ���ازي ابن 
امللك النا�شر ي����و�شف ب���ن اأيوب نا�شر 
اأم����ني امل����وؤمنني يف �ش���هور �ش���نة و�شت  

و خم�شماية( وت�ش���عني 
و عل���ى جانب���ي املدخ���ل من الي����مني 

وال�ش���مال كتب باخلط الثل���ث ما يلي:
عل���ى اليم���ني: )ب�ش���م اهلل الرحم���ن 
الرحي���م الله���م �شّل على حمم���د  النبي 
امل�ش���موم  واحل�ش���ن  الو�ش���ي  وعل���ى 
واحل�ش���ني ال�ش���هيد املظلوم وع����لى زين 
الع����ابدين وم����حمد الباقر عل���م الدين 

وجعف���ر ال�ش���ادق  والأم���ني(. 

و عل���ى الي�ش���ار: )و مو�ش���ى الكاظ���م 
ال���ويف وعلي الطاهر  الر�ش����ي وم����حمد 
الر التقي وعلي الهادي النقي واحل�شن 
الع�ش���كري و�شاح���ب الزم���ان  احلج���ة 
املهدي. واغفر  ملن �ش���عى بهذا امل�ش���هد 

بنف�ش���ه وراأيه وماله(. 
كت���ب  امل�����شهد  اإي����وان  اأع����لى  يف  و 
باخل���ط الثل���ث يف �ش���طرين م���ا  يل���ي: 
)ب�ش���م اهلل الرحمن الرحيم اللهم �شل 
على حممد امل�شطفى وع����ليٍّ امل�رت�شى 
وف����اطمة  الزه���راء واحل�ش���ن املجتب���ى 
واحل�ش���ني ال�ش���هيد وعلي زي���ن العابدين 
وحممد  الباقر وجعفر ال�شادق و مو�ش���ى 
الكاظم وعليٍّ الر�ش����ا ولد اجل�واد وع�ليٍّ 
الهادي واحل�شن الع�شكري ومولنا حممد 
اب���ن احل�ش���ن  القائم باأم���ر اهلل تعاىل(. 
و كت���ب ف���وق  املح���راب: )�شنع���ة اأبي 
عب���د اهلل واأب����ي الرج����اء ابن���ي يحي���ى 

اهلّل(.  رحمهم���ا   الكت���اين 

وكتب على اأحد ج�انب امل�شهد حما�شة احل�شني)ع(يف ميدان ال�شهادة

اأنـــا  ابـــن  علـــي اخلـــري مـــن  اآل  ها�شـــم  

وجـــّدي ر�شــــ�ل اهلل اأكــــرم مـــن م�شى 

و  فاطمـــة  اأمـــي ابنـــة الطهر اأحــــمد 

�شادعـــًا  اأنـــزل  اهلل  كتـــاب  وفينـــا 

ونحـــن اأمـــان اهلل فــــي اخلــــلق كــــلهم 

ونحـــن ولة احل��ـــص ن�شـــقي حمّبنـــا 

حمّبنـــا  القيـــام  فــــي  فــــينا  في�شـــعد 

اأفخـــر حـــني  مفخـــرًا  بهـــذا  كفـــاين 

ونحـــن �شـــراج اهلل يف الأر�ـــص  نزهـــر

وعــــمي يــــدعى ذو  اجلناحـــني جعفر

وفينـــا الهـــدى وال�حي باخلـــري يذكر

وجنهـــر الأنـــام  يف  بهـــذا  ن�شـــّر 

بكاأ�ـــص وذاك احل��ـــص  لل�شـــقي ك�ثر

يخ�شـــر القيامـــة  يـــ�م  ومبغ�شنـــا 

الدكتور محمد الحريثايت
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ب���ن  احل�ش���ني  الإم���ام  ث���ورة  تعت���ر 
علي عليهما ال�شام من اأه����م الأح����داث 
�شياغ���ة  يف  �ش���اهمت  الت���ي  الت����اريخية 
الث���ورات التاريخي���ة الت���ي تفج���رت على 
ال�ش���احة، بعد حادث���ة كرباء، ويف تكوين 
اخل�ط ال�شيا�شي العام ملدر�شة اأهل البيت 

. ال�ش���ام  عليهم 
وم���ن هن���ا ل ميك���ن لباح���ث يف التاريخ 
تاري���خ احلقب���ة  يتوّف���ر ع����لى درا�ش���ة  اأن 
ث���ورات  م���ن  ب���ه  عّج���ت  وم����ا  الم����وية، 
وتناق�ش���ات واحداث عظيمة، ما مل يتناول 
اآثار ثورة احل�شني عليه ال�شام يف املجتمع 
الإ�شامي ب�شكل عام، ويف جمتمع مدر�شة 
اأه���ل البي���ت عليهم ال�ش���ام ال���ذي تركز 
وجوده يف الكوفة والب�ش���رة، وبع�ص املدن 
العراقي���ة الخرى، وب����ع�ص مدن فار����ص.

ث���ورة  ب���ني  ال�شا�ش���ية،  العاق���ة  ه���ذه 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام والتاري���خ الثوري 
 ، ال�ش���ام  عليه���م  البي���ت  اأه���ل  ملدر�ش���ة 
ت�ش���تدعي اإعطاء مزيد من الهتمام باآثار 
ثورة احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وانعكا�شاتها 
يف املجتمع ال�ش���امي، وميكن درا�شة تلك 

الآث���ار �شمن املح���اور التالية: 

ل���كل ث���ورة ناجح���ة، اأو فا�ش���لة، ن�شيب 
يف الفع���ل والتاأثر يف حي���اة الأمة، وحجم 
ه���ذا التاأث���ر واأبع���اده وميادين���ه ينبع من 
هوي���ة الث���ورة واأهدافها، وم���دى ارتباطها 
الت����ي  بالأم���ة وقيمه���ا، ونوعي���ة القي���ادة 
ا�ش����رفت عليه���ا. وحيث اإّن ثورة احل�ش���ني 
عليه ال�شام ا�ش���تهدفت الإطاحة باحلكم 
الأم���وي ال���ذي ميث���ل ب���وؤرة ظ���ام وظل���م 
وطغي���ان يف حياة الأمة، وحي���ث اإن الإمام 
احل�شني عليه ال�شام من اأهل بيت النبوة، 
ومعدن الر�شالة، ومهبط املائكة، وح����يث 
اإن �ش����هادته زخ����رت باملاآ�ش���ي واملح���ن...

اأثرت تاأثرا مبا�شرا وح����يويا، وم�متدا ف�ي 
واقع الأمة، ويف ت�ش���كيل خطها ال�شيا�ش���ي.

من هنا ف���اإن اآثار ثورة الإمام احل�ش���ني 
عليه ال�شام هّزت �شمر الإن�شان امل�شلم، 
واملجتمع ال�ش���امي، و�ش���اهمت يف ب����ناء 
امل�����شتقبل، و�ش����اركت يف �شياغة الأحداث 
امل�شري���ة لاأم���ة، وم���ن ه���ذه امل����يادين، 

البن���اء الع����اطفي لان�ش���ان امل�ش���لم، م���ن 
يف  املر�شي���ة  اجلوان���ب  معاجل���ة  خ���ال 

وعواطفه. ا�ش���واقه 
وال���ذي يهمن���ا م���ن ه���ذا اجلان���ب، ه���و 
دور �ش���هادة الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
يف معاجلة الواقع العاطفي لأه����ل الك����وفة، 
واإن����قاذهم من مر����ص الزدواجية، وكيف 
ا�ش���تطاعت تل���ك ال�ش���هادة اإع���ادة التوازن 
للم�جتمع ال�شيعي، وتوحيد اجلانب العاطفي 
مع خياراته ال�شيا�ش���ية، والذي جت�ش���د بكل 
و�شوح وجاء يف اندفاع »التوابني« وثورتهم 
�شد احلكم الموي، و�ش�حيح اأن الإمام كان 
�شحية لهذا التناق�ص يف املجتمع الكويف، اإّل 
اأنَّ �ش���هادته عليه ال�شام املاآ�شاوية دف����عت 
م�جتمع الكوفة اإىل مراجعة الذات، والندم، 
والتوب���ة، وال�ش���رار على اخل���روج من هذه 
احلالة الت���ي اأدت اإىل نتائ���ج مروعة، فثمة 
تناق�ص ع�ا�شه اك�رث الك�وفيني، بني قناعاتهم 
الفكري���ة وال�شيا�ش���ية التي اآمن���وا بها، وبني 
مواقفهم ال�شيا�شية العملية، ففي كثر م�ن 
امل�واقف م�ار�ص هوؤلء موقفا عمليا مت�شادا 
مع قناعاتهم ويف اأحيان اأخرى اتخذت هذه 
احلالة اأ�شلوب الت����قاع�ص وال�ش����عف ع����ن 

تاأثريات ثـ�رة الإمام احل�شني عليه 
ال�شالم يف البعد ال�جداين

ث�رة الإمام احل�شني عليه ال�شالم
وم�قعهـــــــا فـــــــي م�شـــــــــــــار
الأمـــــــــــــــــــة الإ�شالميــــــة
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التطابق العمل���ي مع تلك القناعات، دون اأْن 
الت�شاد. درجة  تبلغ 

ويب���دو اأن هذه احلال���ة كانت ملحوظة يف 
الك����وفة ف�ي ع�شر الإمام علي عليه ال�شام 
وما بع���ده، فمثًا نلحظ كلمات لاإمام علي 
عليه ال�ش���ام وهي ت�شر اإىل هذه احل����الة 
ف����قد ق����ال علي���ه ال�ش���ام : »اإّنه���م انا����ص 
جمتمع���ة ابدانهم، خمتلف���ة اهواوؤهم، واأّن 
من فاز بهم فاز بال�شهم الأخيب واأّنه اأ�شبح 
ل ي�طمع ف����ي ن�شرتهم ول ي�شدق قولهم«.
وجن���د كذل���ك بع����ص الكلم���ات لبع�ص 
الها�شميني وغرهم يف و�شف تلك احل�الة، 
فابن ع����با�ص ي����قول لامام احل�شني عليه 
ال�ش���ام ح���ني ع���زم عل���ى الذه���اب اإىل 
الكوف���ة: »اإّن اأه���ل الع���راق ق���وم غدر فا 
تقربنه���م«. وق���ال الفرزدق وه����و ي�����شف 
اأهل الكوفة لاإمام احل�ش���ني عليه ال�شام 
حني لقاه يف الطريق: »قلوب النا����ص معك 

امية«. ب����ني  و�شيوفهم مع 
وح����ني �ش����اهد الإم���ام زي���ن العابدين 
ب���كاء اأه���ل الكوف���ة عل���ى احل�ش���ني ق���ال 
متعجب���ا: »اإّن هوؤلء يبك���ون وينوحون من 

ف����من قتلنا؟!«!!. اج����لنا 
العملي���ة  واملواق���ف  الكلم���ات  وه����ذه 
تك�ش���ف ع���ن تناق����ص ينط���وي علي���ه اأهل 
الكوفة بني قناعاتهم، ومواقفهم الع�ملية، 
حيث ي����تغاير موقفهم العملي من موقفهم 

الحي���ان. بع����ص  يف  العقي���دي 
ال�ش���اذة  احلال���ة  فه���ذه  وبالطب���ع، 
الت���ي مي���زت الكوفة، مل تلغ عنها ط����ابعها 

الت����اريخي الثاب���ت، بو�شفها قاع���دة اأهل 
البيت عليهم ال�ش���ام ومركز املوالني لهم، 
فقد قال الإمام اأمر امل����وؤمنني ع����لي عليه 
ال�ش���ام وهو مي���دح اأهل الكوف���ة: »يا اأهل 
الكوفة ان����تم اخ�واين وان�����شاري واعواين 
عل���ى احلق بك���م ا�ش���رب املدبر، وارج����و 

املقبل«. طاعة  ات����مام 
فاأجاب���وا: »�ش���ر بن���ا ي���ا اأم���ر املوؤمنني 
حي���ث احبب���ت فنح���ن حزب���ك وان�شارك 
نع���ادي م����ن ع����اداك، ون�ش���ايع م���ن اأناب 
اليك واىل ط����اعتك، ف�شر ب�نا اإىل ع�دوك 
ك����ائنًا من كان، فاإّن���ك لن توؤتى من قلة ول 
�ش�عف فاإّن قلوب �شيعتك كقلب رجل واحد 
يف الجتماع على ن�شرتك واجلد يف ج�هاد 
ع����دوك، فاأب�شر يا اأمر املوؤمنني بالن�شر، 
واأ�ش���خ�ص اإىل اأي الف����ريقني اأحببت )اأي 
فري���ق معاوية واخل����وارج(، فاإّنا �ش����يعتك 
التي ترجويف طاعتك وج����هاد م�ن خالفك 
�شالح الثواب من اهلل، وتخاف من اهلل يف 

خذلن���ك واملتخلف عنك �ش����ديد الوبال«.
وب����هذا ي���زول ما يبدو من ت����ناق�ص ف����ي 
الن�����شو�ص. كما ي�شفهم الإمام احل�����شني 
ابن علي عليه ال�شام يف جوابه ل�ش�ليمان ب�ن 
�شرد: »اما بعد فاإّنكم �ش���يعتنا واأهل مودتنا 

ومن نعرفه بالن�شيحة وال�ش���تقامة لنا«.
الت���ي  املري���رة،  التخ���اذل  ح���الت  اإّن 
اأبداه���ا اأه���ل الكوف���ة لأه���ل الب����يت ف����ي 
ح���الت  م���ن  نابع���ة  احلرج���ة  املواق���ف 
ال�ش����عف، ول ت����عّر ع�ن م����وقف ت�اريخي 
ثاب���ت لأهل الك����وفة، بل اإّن ط����ابع الكوفة 

التاريخ���ي املمي���ز اأنه���ا مركز ل�ش���يعة اأهل 
البي���ت عليهم ال�ش���ام ، وم���ن ال�شروري، 
حتلي���ل ه���ذه الظاه���رة ومعرف���ة من�ش���ئها 
ومنابعها، وب����التايل م�وقع �ش����هادة الإمام 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام يف ع���اج ه���ذه 
الظاهرة اخل����طرة، وي����مكن ت�����شخي�ص 

م����نابعها مب���ا يلي:
1. ت����رز ح����الة ع���دم التطاب���ق ه���ذه 
يف الظ���روف واملواقف الت���ي تتطلب موقفًا 
مبدئي���ًا م�شحوبًا بثبات ذل���ك املوقف مع 
حتمل ال�شدائد وال�شعوبات التي تن�شاأ من 

اللتزام. ذلك 
2. وترز هذه احلالة يف ظروف الق�ش���ر 
والإك�راه والإجبار على اتخاذ موقف مغاير 

ملوقفهم الفكري، واعتقادهم الوجداين.
ولع���ل موق���ف اأه���ل الكوفة من م�ش���لم 
اب���ن عقيل ميث���ل نوذجا له���ذه احلالة، 
حي���ث اأكرههم عبيد اهلل بن زياد - بحد 
ال�ش���يف - عل���ى التخلي عن م�ش���لم، ففي 
م����ثل ت����لك الظ���روف، تظه���ر حالة عدم 
التطابق ب���ني اخلط الوجداين والفكري، 

وبني املوق���ف العملي.
3. كم���ا وق���د ت���رز يف ظ���ل العرو����ص 
املغرية، التي ت�شتهوي بع�ص النا�ص ظواهر 
الندف���اع نح���و ال�ش���لوك العمل���ي امل�ش���اد 

لقناعاته���م وخياراته���م ال�شيا�ش���ية.
هذه ف����ي ت����قديرنا اأهم مناب���ع ظاهرة 
الوج���داين  املوق���ف  ب���ني  التطاب���ق  ع���دم 

العملي. واملوق���ف 
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وال���ذي ياح���ظ �شيا�ش���ة عبي���د اهلل بن 
زي���اد يف مواجه���ة الو�شاع امل�ش���تجدة التي 
متخ�شت عن جمي ء م�����شلم ب�ن عقيل اإىل 
الكوفة، يجد اأنها مار�شت اخل�طوط الث�اثة 
جمتمع���ة، الأمر ال���ذي ادى اإىل ظهور حالة 
التناق�ص وال�شذوذ يف هذا املجتمع، وبالتايل 

اأدت اإىل حدوث ماأ�ش���اة كرباء.
و يف �ش���وء معرف���ة حقيق���ة اجت���اه اأهل 
الكوفة وهويتهم ومتيزه���م بتلك الظاهرة 
ي�تجلى م�وقع �شهادة الإمام احل�شني واه�ل 

ب����يته، يف معاجلة هذه احلالة املر�شية.
ول نريد اأْن نقول هنا اإن الإمام ا�شت�ش���هد 
من اجل معاجلة هذه الظاهرة، اإّنا فر�شت 
�شهادته الدموية على اأهل الكوفة خطا نف�شيا 
وعمليا، يوؤدي �ش���لوكه اإىل اخلروج من حالة 

النف�شال والزدواجية.
وبعب���ارة اأو�ش����ح، اإّنها ف����ر�شت عليهم 
اليقظة واللتفات اإىل حجم املاآ�ش���اة التي 
اأدى اليها ان�ش���ياقهم مع حالة الزدواجية 
ه���ذه، حي���ث اأّدت اإىل قتل �ش���بط ر�ش���ول 
اهلل)����ص(، واىل ت�ش���لط عبي���د اهلل ب���ن 
زي���اد عل���ى اأهل الكوف���ة، وبالت���ايل حثهم 
على اتخاذ موقف عملي ي����ردم اله�وة بني 
الف�كر والوجدان، وبني الواقع ومتطلباته، 
فج���اءت حرك���ة التواب���ني تعب���را وا�شحا 
ا�ش���تعادة  اإرادة  اأي  ال�ش���عور-  ه���ذا  ع���ن 
الهوي���ة  م����ع  املتطابق���ة  العملي���ة  الهوي���ة 
اأ�شا�ش���ية  والعاطفية-وكنتيج���ة  الفكري���ة 
ل�ش���هادة احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام ، الت���ي 
�شارت مركز ا�شعاع، ل�ش����يعة اأهل الك�وفة 
لتوحي���د م�ش���ارهم، ومواقفه���م العملي���ة، 
تبعا لهويته���م الفكرية املوالية لهل البيت 

عليهم ال�ش���ام .
وعل���ى امت���داد حركة التواب���ني انفجرت 
حرك���ة املختار الث����قفي، و ح����ركة زيد بن 
عل���ي، بل وحركة اأهل الكوفة يف طرد عمرو 
بن حريث عامل ب����ني اأم����ية م����ن الكوفة، 
وغرها من احلركات واملمار�ش���ات الثورية 

الت���ي نبعت من در����ص كرباء الأليم.

ويف الوق���ت الذي �ش���اهمت ث���ورة الإمام 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام يف ت�ش���ييد البناء 
العاطفي يف وجدان الإن�ش���ان امل�ش���لم، ويف 
تنبيه ال�ش����مائر، �شاهمت ك����ذلك يف بعث 
الفكر الثوري، وال�شيا�شي ال�شليم يف المة، 
ودفع���ه للم�ش���اركة احلا�ش���مة يف �شناع���ة 
م�شرها ال�شيا�ش���ي، وميكن ال�ش���ارة اإىل 
فكرتني ا�شا�ش���يتني اثارتهما حادثة الطف، 

اأو اأجل���ت الغب���ار عنهم���ا وهما:
1-املعار�ش���ة الثوري���ة للنظ���ام الموي: 
لقد مار�ص م����عاوية بن ابي �شفيان �شيا�شة 
القمع والرهاب والتنكيل بالراأي املعار�ص، 
و�شيا�ش���ته  ملنهج���ه  الراف����ص  وال�ش���وت 
املخالفة لأحكام ال�ش���ام، و�ش���نة ر�ش���ول 
اهلل)�ص(، وا�ش���تطاع بفعل �شيا�ش���ة القتل 
والتدمر اإ�ش���كات اأ�شوات املعار�شة، وبعد 
ت���ويّل يزيد ب���ن معاوية احل����كم، ت����عمقت 
ه���ذه ال�شيا�ش���ة، واقرتنت بالف�ش���اد واللهو 
امل�ش���حونة  الج���واء  ه���ذه  ويف  واملج���ون، 
باخلوف والف�ش���اد، كانت المة بحاجة اإىل 
من يوقظ ح�شها الإ�ش���امي ويعار�ص هذه 
الو�شاع ال�ش���اذة، وياأم���ر باملعروف وينهى 

ع���ن املنكر، مهم���ا كان الثمن.
فان���رى الإمام احل�����شني عليه ال�ش���ام 
واعط���ى لاأم���ة در�ش���ا تاريخي���ا يف الم���ر 
باملع���روف والنه���ي عن املنكر حت���ى لو كان 
ثمن ذل���ك حياة الإن�ش���ان ، فلن�ش���تمع اليه 
وه���و يخط���ب يف ا�شح���اب احلر ب���ن يزيد 
الرياحي: »ايها النا�ص اإّن ر�شول اهلل )�ص( 
ق����ال م���ن راأى �ش���لطانا جائ���را م�ش���تحا 
حل���رام اهلل ناكثا لعهد اهلل خمالفا ل�ش���نة 
ر�ش���ول اهلل)�ص( يعمل يف عباد اهلل بالإثم 
والعدوان فل���م يغر عليه بفعل ول قول كان 
حق���ا عل���ى اهلل اأْن يدخله مدخل���ه، األ واإّن 
هوؤلء قد لزم����وا ط�اعة ال�ش����يطان وتركوا 
طاعة الرحمن واأظهروا الف�����شاد وع����طلوا 
احل����دود وا�ش���تاأثروا بالفي ء واحلوا حرام 

اهلل وحّرموا حاله وانا احق من يغر...«.
ال�ش���ام  علي���ه  الإم���ام  قط���ع  وبذل���ك 
مبوقف���ه الر�ش���ايل حبل ال�شم���ت الطويل، 
وانطلق���ت �شرخات، و�ش���يوف امل����عار�شة، 
وه�ي ت����احق احلكم الأموي وتنغ�ص عليه 
لذات���ه بع���د �ش���هادة الإمام احل�����شني عليه 
ال�ش���ام حتى ا�ش���تطاعت اخرا ا�ش���قاط 

اجلائر. احلك���م  هذا 
علي���ه  الإم���ام احل�ش���ني  ر�ش���م  وهك���ذا 
معار�ش���ة  �ش���رعية  ب�ش���هادته  ال�ش���ام 
الطاغوت والظلم وال�ش���تبداد على �شفحة 
التاري���خ ال�ش���امي، يف وق����ت ك����ادت اأْن 
ت����طفئ ال�شيا�ش���ة الموي���ة الرهيب���ة، روح 

املقاوم���ة والعرتا����ص عل���ى الظامل���ني.
2-اأحقي���ة اأه���ل البي���ت ب����الإمامة: مما 
ل �ش���ك فيه اأّن اأهل البيت عليهم ال�ش���ام 
اأ�شح���اب احلق ال�ش���رعي يف قي���ادة المة، 
وهذا احلق لي�ص نا�شئا - فقط - من كونهم 
اأهل بيت النبوة، وم�عدن الر�ش�الة، واع�رف 
النا����ص بتفا�شيل الر�شالة، واأغناهم فكرا، 
واكملهم روحا، واأبعدهم عن مع�شية اهلل، 
واأق����ربهم اإىل طاعت���ه، اّن���ا لأن الر�ش���ول 
)����ص(، ن�ص عليه���م، واأوجب عل���ى المة 

طاعته���م والنقياد اليهم.
الوا�شح���ة،  احلقيق���ة  ه���ذه  اّن  اّل 
والتي اأبرزها عمار ب����ن ي����ا�شر وه����و يقول 
لعب���د الرحمن بن ع���وف وللنا����ص، داعما 
جانب الإمام علي عليه ال�ش���ام يف م�شاألة 
اخلافة: »اأيها الن����ا�ص اإّن اهلل ع����ز وج����ل 
اأكرمنا بنبيه واعّزنا بدينه فاأّنى ت�شرفون 

هذا المر ع���ن اأهل بي���ت نبيكم«.
ا�شبح���ت  الوا�ش����حة،  احلقيق���ة  ه���ذه 
�ش���هادة  الر�ش���ول)�ص(وبعد  وف����اة  ب����عد 
الإم���ام عل���ي بن اأب���ي طالب عليه ال�ش���ام 
غام�شة يف ذهن بع�ص قطاعات من الأم�ة، 
بفعل ال�ش����يا�شة التي اتبعها معاوية، والتي 
ا�ش���تهدفت التقلي���ل من موق���ع الإمام علي 
وبنيه يف الإ�ش���ام وف����ي ق����يادة المة.اإىل 
اأْن متخ�ش���ت تل���ك ال�شيا�ش���ة اجلائرة عن 
تويّل مثل يزيد بن معاوية اأمر المة، وه����و 

تاأثريات ث�رة احل�شني يف البناء 
ال�شـيا�شي للمجتمع الإ�شالمي
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�ش����ارب اخلمر، �ش���ارب الطنب���ور، املغرم 
باللهو والف�ش���اد، كما يجم���ع املوؤرخون على 
ذل���ك. ومل تعرت����ص الم���ة ع����لى خ����افة 
ي����زيد، با�ش���تثناء ا�ش���خا�ص معدودين، بل 
وي�ش���ل احل���ال، اإىل اأْن ياأخ���ذ م�ش���لم بن 
م�ش���رف البيعة ليزيد من اأهل املدينة على 
اأّنهم ع����بيد لي����زيد، يفعل بهم ما ي�ش���اء!!

بالتزوي���ر  امللب���دة  الأج���واء  ه���ذه  ويف 
واخلوف واجلهل بحق اأهل الب�يت ب�المامة 
وق����يادة الم���ة، ت�ش���ّدى الإمام احل�ش���ني 
علي���ه ال�ش���ام ، وعال���ج ه���ذه احلالة، من 
خ���ال ت�شّدي���ه الواع���ي لامام���ة وقيادة 
المة، والت�����شال ب����قواعده وامل����والني له 
يف الكوفة، وم���ن خال رف�ص البيعة ليزيد 
اب���ن معاوي���ة. وب���داأ الإمام احل�����شني عليه 
ال�ش���ام يف ذلك ب����كلمته الرائع���ة، للوليد 
اب���ن عتب���ة وايل املدينة، حينم���ا طلب منه 
البيع���ة ليزي���د: »اأيه���ا المر اإّن���ا اأهل بيت 
النبوة ومعدن الر�ش����الة وم�ختلف املائكة، 
بنا فتح اهلل وبنا ختم ويزيد فا�شق، فاجر، 
�شارب اخلمر، قاتل النف�ص املحرمة، معلن 

بالف�شق والفجور وم����ثلي ل ي����بايع مثله«.
علي���ه  احل�ش���ني  الإم���ام  حت���رك  ث���م 
ال�ش���ام باجت���اه الكوف���ة، بع���د اأْن ب����ايعه 
اه����لها، من خ����ال كتبهم ور�شائلهم التي 
م���اأت خرجني ، و�ش���رع عليه ال�ش���ام يف 
رف����ع احل����جب التي خلقه���ا المويون حول 
بكلم���ات  بالمام���ة،  البي���ت  اأه���ل  اأحقي���ة 
�شريحة ووا�شحة، نقتطع فيما يلي ج����انبا 
م�نها، فقد قال عليه ال�شام، وهوي�خاطب 
احل�ر بن ي�زيد الري�احي وج�نوده: »ال واإّن 
هوؤلء لزموا طاعة ال�شيطان وت�ركوا ط�اعة 
الرحمن واظهروا الف�ش���اد وعطلوا احلدود 

وا�ش���تاأثروا بالف���ي ء واأحّلوا حرام 
اهلل وحرم���وا حاله واأن�ّ���ا اح����ق 

اأتتني  وق���د  من غ���ر، 
كتبك���م وق����دمت علي 

ر�شلكم ببيعتكم اأّن����كم ل 
ت�����شلمونني ول تخذلونني فاإْن 
اأمتمتم علي ب����يعتكم ت�����شيبوا 

ر�شدكم«.

علي���ه  احل�ش���ني  الإم���ام  راح  وهك���ذا 
ال�ش���ام يرفع عنهم حج���ب اجلهل، ويبني 
له���م حقيقة الم���ر حتى بانت لب����ع�شهم، 
والت����حق بالمام احل�شني احلر بن ي����زيد 
الري����احي. وب����كلماته ال�شريح���ة وخطبه 
متّزق���ت  �ش���هادته،  واخ����را  احل����ا�شمة، 
احلجب التي ن�����شجها الم�ويون حول)حق 
اأهل البي���ت بالمامة(والثمرة الأوىل لهذه 
الأفكار التي ك�ش���فتها ثورة الإمام احل�شني 

علي���ه ال�ش���ام ...كانت ث���ورة التوابني.

ث����ورة الإمام حل�ش���ني عليه ال�ش���ام �شد 
احل����كم الم�وي، م����زقت الغطية ال�شرعية 
التي ت����لفع بها النظ���ام. وكان يحر�ص عليها 
خلداع النا����ص، وفر�ص طاعة معاوية ويزيد 
واأمثالهما على المة.اإذ اإّن الإمام احل�����شني 
كان يحظى باحرتام وتقدير المة، فهواب����ن 
فاطم���ة  واب����ن  الر�ش����ول  واب����ن  الر�ش����الة 
الزه���راء، ف����موقفه �ش����د احلك���م الموي، 
عامة فارقة للذي���ن مل يعرفوا حقيقة يزيد 
اب���ن معاوي���ة، واأّن���ه رجل غا�شب حل���ق اأهل 
الب�يت، فا�شق ف�اجر ق�اتل للنف�ص املحرتمة، 
فكيف جتوز طاعة من يجب اق����امة ح����دود 

اهلل ع����ليه نف�شه؟!
ك����ما اأّن �ش����هادة الإم���ام علي���ه ال�ش���ام 
واأ�شحاب���ه واأهل���ه، بتلك ال�ش���ورة املفجعة 
الوح�شية ك�ش���فت هي الأخرى، عن همجية 
اخلط الأموي ووح�شيته، وا�شتعداده للقيام 

اجل باب�ش���ع العمال،  من 
احلفاظ 

على 

�شلطانه، وبذلك حتولت �شهادة الإمام عليه 
ال�ش���ام -بحد نف�ش���ها-اىل هدف وق�شية 
ي�����شعى ال�شاحلون والخيار من ابناء المة 

للث���اأر له���ا والنتق���ام م���ن مرتكبيه���ا.
وتاأتي ث���ورة التواب���ني يف مقدمة الثورات 
التي ات�شلت ب�ش���هادة الإمام احل�شني عليه 
ال�ش���ام ، وا�ش���تمدت منها دوافع انطاقها 
وحركته���ا، فق���د كت���ب �ش���ليمان ب���ن �شرد 
اخل�زاعي، وه�ويو�شح هذه العاقة الوثيقة 
ب���ني حركته و�ش���هادة الإمام احل�ش���ني، اإىل 
�ش���عد ب���ن حذيفة اليم���ان و�ش���يعة املدائن، 
التعبئ���ة  يف  امل�ش���اركة  منه���م  وهويطل���ب 
الع�ش���كرية العام���ة لعداد اجلي����ص والقوة 
»اإن  الم����وي:  اجل����ي�ص  ملحارب���ة  الازم���ة 
اولي���اء اهلل م���ن اخوانكم و�ش���يعة اآل نبيكم 
نظروا لأنف�ش���هم فيما ابتلوا به من اأمر ابن 
بن���ت نبيهم الذي دع���ي فاأج���اب ودعا فلم 
يجب...فلما نظر اإخوانكم وت�دبروا ع�واقب 
م���ا ا�ش���تقبلوا راأوا اأْن قد اأخطاأوا ب����خذلن 
الزك����ي الطيب وا�ش���امه وترك موا�ش���اته 
والن�شر له خطاأ كبرا لي�ص لهم فيه خمرج 
ول توب���ة دون قت���ل قاتلي���ه اأو قتله���م حت���ى 
تفن���ى على ذلك ارواحهم فقد جّد اخوانكم 

وا�ش���تعدوا«. واع����دوا  فج���ّدوا 
الع�ش���كرية  احل���ركات  انطلق���ت  ك����ما 
ف����ي ارج����اء العامل الإ�شامي �شد احلكم 
الم���وي، ففي مدينة الر�ش���ول، خلع اهلها 
يزيد ب���ن معاوية، وطردوا واليها الموي، 
كم���ا ط���ردوا جمي���ع الموي���ني م���ن تل���ك 
املدين���ة، ويف مكة اعلن ابن الزبر التمرد 
على حكم يزيد، م�شتغا ب����ذلك الظ�روف 
اجلديدة التي ن�ش���اأت بعد �ش���هادة الإمام 

احل�ش���ني عليه ال�شام.
ث���م مل تتوق���ف حرك���ة الث���ورة 
اب���دا، فقد ظلت ال�ش���احة ملتهبة 
يف وج���ه احلك���م الم���وي، حت���ي 
ا�شقاطه. ا�ش���تطاعت 

انعكا�شات �شـهادة الإمام احل�شني 
عليه ال�شالم يف تط�ير العمل 

الع�شكري املعار�ص لالأمة

نوري حاتم
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الإمـــــــــام 
زين العابدين عليه ال�شــالم 
بعد واقعــة كربالء

ميثل الإمام علي بن احل�ش���ني عليهما ال�ش���ام يف دوره الريادي نهاية 
املرحلة الأوىل من مراحل حياة الأئمة الطاهرين عليهم ال�شام، التي عا�شوا 
فيها ملجابهة �شدمة النحراف التي وقعت يف الأمة بعد وفاة الر�ش���ول �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم ، والعمل على الحتفاظ بالإ�شام ك�شريعة م�شتمرة دون 
اأن يطاله���ا التحريف، وبداية املرحل���ة الثانية التي اجتهت فيها جهود الأئمة 
عليهم ال�ش���ام اإىل اإبراز وحتديد الإطار التف�شيلي اخلا�ص خلط الت�ش���يع، 

بو�شفه الوجه احلقيقي امل�شرق لاإ�شام )املحمدي الأ�شيل(.
وقد ات�ش���مت فرتة اإمامته عليه ال�ش���ام التي امتدت حوايل خم�شة وثاثني 
عامًا بالبعد عن املواجهة املبا�ش���رة لطواغيت زمانه، مما كّون ت�شورًا خاطئًا 
عند بع����ص املوؤرخني )ب���اأن ائمة ال�ش���يعة الإمامية من ابناء احل�ش���ني عليهم 
ال�ش���ام قد اعتزل���وا بعد واقعة كرب���اء ال�شيا�ش���ة، وان�شرفوا اإىل الإر�ش���اد 
والعب���ادة والنقطاع عن الدنيا، ولعل �ش���بب هذا الت�ش���ور اخلاطئ هو ما بدا 
لهم من عدم اإقدامه على عمل م�شلح �شد الو�شع احلاكم، مع اإعطاء اجلانب 

ال�شيا�ش���ي م���ن القيادة معنى �شيق���ًا ل ينطبق اإل على العمل امل�ش���لح.
والإمام ال�ش���جاد عليه ال�شام كان يوؤمن باأن ت�شلم ال�شلطة وحده ل يكفي 
لتحقيق عملية التغير اإ�ش���اميًا، ما مل تكن ال�ش���لطة مدعمة بقواعد �شعبية 
واعية، تعي اأهداف تلك ال�شلطة وتوؤمن بنظريتها يف احلكم، وتعمل يف �شبيل 

حمايتها، وتف�شر مواقفها للجماهر، وت�شمد يف وجه الأعا�شر(.
اإل اأن ه���ذا ل مين���ع من قيام الإمام عليه ال�ش���ام بدور قيادي �شيا�ش���ي 

غر مبا�ش���ر، واآخر فكري وروحي واجتماعي مبا�شر.
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امل�ش���لمني  عن���د  الث���وري  ال�شم���ر  حتري���ك   .1
والرتكي���ز عل���ى ا�ش���تفزاز �ش���عورهم بالإث���م و�شرورة 
التكف���ر عنه، وذلك للحفاظ على ال�شمر الإ�ش���امي 
والإرادة الإ�ش���امية من النهي���ار والتنازل املطلق عن 
�ش���خ�شيتها وكرامته���ا للحكام املنحرف���ني، وقد األهب 
الإم���ام عليه ال�ش���ام هذا ال�ش���عور بالإث���م من خال 
خطبه الت���ي األقاها يف الكوفة وال�ش���ام واملدينة، فمما 

اأه���ل الكوفة: قاله يف 
»اأيهـــا النا�ـــص، مـــن عرفنـــي فقـــد عرفني، 
ومـــن مل يعرفني فاأنا علي بن احل�شـــني املذب�ح 
ب�شـــط الفرات من غري ذحل ول تراث، اأنا ابن 
من انتهك حرميه و�شـــلب نعيمـــه وانتهب ماله 
و�شـــبي عيالـــه، اأنا ابن مـــن قتل �شـــرًا فكفى 

فخرًا. بذلك 
اأيها النا�ـــص، نا�شـــدتكم باهلل: هـــل تعلم�ن 
اأنكـــم كتبتم اإىل اأبي وخدعتمـــ�ه واأعطيتم�ه 
من اأنف�شـــكم العهد وامليثاق والبيعة وقاتلتم�ه 
وخذلتمـــ�ه؟ فتبـــًا لكم ملـــا قدمتهم لأنف�شـــكم 
و�شـــ�ءة لراأيكم. باأي عني تنظرون اإىل ر�ش�ل 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم. اإذ يق�ل لكم: 
قتلتـــم عرتـــي وانتهكتـــم حرمتي فل�شـــتم من 

اأمتـــي؟«، فارتفعت اأ�شوات النا����ص بالبكاء.
واأم���ا يف ال�ش���ام، فم���ا اأن بل���غ الإم���ام م���ن خطبته 
اإىل مو�شع انت�ش���ابه اإىل اأبيه احل�ش���ني عليه ال�ش���ام، 
قائًا: »اأنا ابن احل�شني القتيل بكربالء، اأنا ابن 

املرمل بالدمـــاء، اأنا ابن من بكى عليه اجلن يف 
الظلماء، اأنا ابن من ناح عليه الطري يف اله�اء«، 
حتى �شج النا����ص بالبكاء والنحيب وخ�شي يزيد الفتنة 
)اأي اأن يث���ور النا����ص علي���ه(، فاأم���ر امل���وؤذن اأن يوؤذن 
لل�ش���اة، فقام املوؤذن وقال: اهلل اأك���ر اهلل اأكر قال 
الإمام عليه ال�شام: »نعم، اهلل اأكر واأعلى واأجل 
واأكرم مما اأخاف واأحذر«، فلما قال: اأ�شـــهد اأن 
ل اإله اإل اهلل، قال عليه ال�شـــالم: »نعم، اأ�شهد 
مع كل �شاهد واأحتمل على كل جاحد اأن ل اإله 
غريه ول رب �شـــ�اه«، فلما قال: اأ�ش���هد اأن حممدا 
ر�ش���ول اهلل، اأخ���ذ علي���ه ال�ش���ام عمامت���ه عن راأ�ش���ه 
وقال للموؤذن: »اأ�شـــاألك بحق حممد اأن ت�شـــكت«، 
ث���م اأقبل على يزيد وقال: »يا يزيد، هذا الر�شـــ�ل 
العزيز الكرمي جدي اأم جـــدك؟ فاإن قلت اإنه 
جدك، يعلم العامل�ن اأنـــك كاذب، واإن قلت اإنه 
جدي، فلـــم قتلت اأبي ظلمـــًا وعدوانًا وانتهبت 
ماله و�شبيت ن�شاءه؟ ف�يل لك ي�م القيامة اإذا 

خ�شمك«. جدي  كان 
�ش���كل  الإم���ام  خط���اب  فاأخ���ذ  املدين���ة،  يف  واأم���ا 
النعي لأبيه احل�ش���ني عليه ال�ش���ام، ومما قاله: »اأيها 
القـــ�م، اإن اهلل، وله احلمـــد، ابتالنا مب�شائب 
جليلـــة وثلمة يف الإ�شـــالم عظيمـــة: قتل اأب� 
عبد اهلل احل�شني عليه ال�شالم وعرته، و�شبي 
ن�شـــاوؤه و�شبيته، وداروا براأ�شه يف البلدان من 
فـــ�ق عـــايل ال�شـــنان، وهـــذه الرزيـــة التي ل 

مثلهـــا رزيـــة.
اأيها النا�ـــص، فـــاأي رجـــالت منكم ي�شـــّرون 

الدور ال�شيا�شي غري املبا�شر وذلك يتمثل 
بنح�ين:
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بعـــد قتلـــه؟ اأم اأي فـــ�ؤاد ل يحزن مـــن اأجله؟ 
اأم اأي عـــني منكـــم حتب�ـــص دمعهـــا وت�شمن عن 

انهمالهـــا؟«، اإىل اآخ���ر خطبت���ه عليه ال�ش���ام.
يف  ب���نّي  ال�ش���ام  علي���ه  الإم���ام  اأن  فاملاح���ظ 
خطب���ه هذه فداح���ة اخلطب وعظم امل�ش���اب وفظاعة 
اجلرمي���ة، الت���ي ارتكبها يزي���د بحق الإمام احل�ش���ني 
عليه ال�شام وبحق الإ�ش���ام والر�شول �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم م���ن جهة، وم���ن جهة اأخرى اأث���ار وجدان 
و�شم���ر النا����ص، وحفزه���م للثورة على ه���ذا احلاكم 

الظ���امل والنظام الغا�ش���م.
2. دعم���ه وتاأييده للثورات التي قامت �شد ال�ش���لطة 
الأموي���ة الطاغي���ة، )فرناه ي�ش���در بيانًا عام���ًا ويثني 
ثناء ح���ارا على كل م�ش���لم يقوم بالث���ورة �شد احلكام 
املنحرف���ني، فحينم���ا ج���اءه عمه حممد اب���ن احلنفية 
مع ر�ش���ول املخت���ار الثقفي لي�شت�ش���ره يف طلب املختار 
الث���ورة، اأجابه ببيان عام مل يكن يخ�ص املختار فقط، 
بل اإن بيانه ي�ش���مل كل م�شلم يقف ثائرًا بوجه ظلم بني 

اأمي���ة وحكمهم املنحرف(.
اأ�ش���ف اإىل ذل���ك اأن الإمام ال�ش���جاد عليه ال�ش���ام 
ترحم على املختار لقت�شا�شه من قتلة الإمام احل�شني 
عليه ال�ش���ام، ل�ش���يما عبيد اهلل بن زي���اد الذي بعث 
املختار براأ�ش���ه اإىل الإمام عليه ال�ش���ام، كما نقراأ يف 

الزيارة املوجودة على ق���ر املختار يف الكوفة.
)فتخّل���ي الإم���ام عليه ال�ش���ام عن العم���ل الثوري 
املبا�ش���ر واكتف���اوؤه بالتاأيي���د والإ�ش���ناد والثن���اء على 
القائم���ني ب���ه، ل يعني تخلي���ه عن اجلانب ال�شيا�ش���ي 
م���ن القيادة وان�شراف���ه اإىل العبادة، واإنا كان يعر 
ع���ن اخت���اف �شيغة العم���ل ال�شيا�ش���ي التي حتددها 
زي���ن  الإم���ام  عا�ش���ها  الت���ي  املو�شوعي���ة  الظ���روف 

العابدي���ن عليه ال�ش���ام(.
وجت���در الإ�ش���ارة هن���ا اإىل اأن �شل�ش���لة م���ن الثورات 
العلوية على ال�ش���لطة الأموية قادها وتزعمها ال�ش���هيد 
زيد ب���ن علي بن احل�ش���ني عليهم ال�ش���ام وذريته من 
بعده، وكان لها اأثرها البالغ يف تقوي�ص حكم بني اأمية 

زوال ملكهم و�ش���لطانهم.

يعت���ر الإم���ام عل���ي ب���ن احل�ش���ني عليهما ال�ش���ام 
املوؤ�ش����ص الثاين للمدر�شة الإ�شامية، اإذ اإن جده اأمر 
املوؤمن���ني علي���ًا عليه ال�ش���ام ه���و املوؤ�ش����ص الأول لها، 
ف���كان يتخ���ذ عليه ال�ش���ام من امل�ش���جد النب���وي ومن 
بيت���ه مدر�ش���ة يلتف حوله فيها ط���اب العلم الوافدون 
من كل م���كان ويزدحمون عليه، لينهلوا من معني علمه 
وي�ش���ت�شيئوا بنور فكره وحكمت���ه ويقتدوا به يف مكارم 
اأخاق���ه. واأ�شب���ح تامذته فيم���ا بعد بن���اة احل�شارة 
الإ�شامية ورجال فكرها وت�ش���ريعها واأدبها الإ�شامي.

وق���د ذكر ال�ش���يخ املفيد اأن���ه قد روى عن���ه الفقهاء 
من العلوم ما ل يح�شى كرثة، وحفظ عنه من املواعظ 
والأدعية وف�شائ���ل القراآن واحلال واحلرام واملغازي 

والأيام ما هو م�ش���هور بني العلماء.
امل�ش���اكل  ال�ش���ام  علي���ه  الإم���ام  جاب���ه  وق���د 
والعقب���ات الفكري���ة التي كان���ت تهدد كرام���ة الدولة 
الإ�ش���امية، وتعج���ز الزعامات املنحرف���ة عن حلها، 
ب�شفت���ه املمث���ل احلقيقي لاإ�ش���ام، كما يف امل�ش���كلة 
الت���ي اأحدثه���ا كت���اب ملك ال���روم اإىل عب���د امللك بن 
م���روان، اإذ عجز الأخر عن اجل���واب، فماأ علي بن 
احل�ش���ني عليه ال�ش���ام ه���ذا الفراغ واأجاب بال�ش���كل 

الإ�ش���امية هيبتها. الذي يحف���ظ لاأم���ة 

1. ال�شحيف���ة ال�ش���جادية الكامل���ة: اعتم���د الإمام 
اأ�ش���لوب الدع���اء كطريق���ة جدي���دة يواج���ه به���ا تل���ك 
الظ���روف القا�ش���ية التي عا�ش���ها، موجه���ا من خالها 
اأبل���غ الر�ش���ائل يف بن���اء الأم���ة وتوجيهه���ا نح���و اهلل 
والآخ���رة وح�شه���ا على اإقام���ة العدل ومواجه���ة الظلم.
2. ر�ش���الة احلق���وق: وه���ي م���ن الأعم���ال الفكري���ة 
ال�شامية يف الإ�ش���ام، حتتوي على توجيهات وتعليمات 
وقواعد يف ال�ش���لوك العام واخلا����ص من اأدق واأروع ما 

عرفه الفكر الإن�ش���اين.

الدور الفكري والروحي  والجتماعي

ومن اآثاره املدونة والتي تعتر من اأوائل 
الت�شانيف يف �شدر الإ�شالم:

محمد عباس هادي
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كان �ش���عار الث���ورة الت���ي قاده���ا الإمام 
احل�شني عليه ال�شام يف مواجهة احلاكم 
الظامل واملنح���رف )يزيد بن معاوية( هو 
)الإ�ش���اح( كما قال عليه ال�ش���ام: »...

واإن���ا خرج���ت  لطل���ب ال�ش���اح يف اأمة 
جدي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، اأريد 
اأن اآم���ر باملع���روف واأنهى عن املنكر، فمن 
قبلني بقبول احلق فاهلل اأوىل باحلق، ومن 

رد عل���ّي اأ�ش���ر حتى يحك���م اهلل...«.
والإم���ام املهدي عليه ال�ش���ام هو الذي 
�ش���تتحقق على يدي���ه دولة احل���ق والعدل 
الإلهيني، ويحقق �ش���عار )الإ�شاح( الذي 
حمله جده الإمام احل�ش���ني عليه ال�شام.

وما ب���ني الثورتني يف املرحل���ة الفا�شلة 
هي �ش���احة اجلهاد وال�شراع �شد كل قوى 
الف�شاد والظلم واجلور من اأجل اأن يتمكن 
الإن�ش���ان املجاهد م���ن النت�شار يف مكان 
ليبق���ى  اآخ���ر،  م���كان  يف  ال�شت�ش���هاد  اأو 

�شوت احلق مرتفعًا وعاليًا حتى ل ي�شيطر 
النح���راف على كل احلياة الإن�ش���انية من 

جوانبها. كل 
وميكننا بالرج���وع اإىل املرحلة الفا�شلة 
اأن ناحظ ثاثة اأق�ش���ام مر بها العاملون 
يف �شبيل احلق ويف طريق اإعاء كلمة اهلل 

عزّ وجل، وهذه الأق�شام هي التالية:

ويف ه���ذه املرحل���ة ناح���ظ اأن الأئم���ة 
تعر�ش���وا فيه���ا مل�شايق���ات عدي���دة م���ن 
العهدي���ن الأم���وي والعبا�ش���ي لدراكه���م 
العالي���ة  واملعنوي���ة  الإمياني���ة  القيم���ة 
لأ�ش���خا�ص الأئمة يف نفو����ص وقلوب اأبناء 
الأمة الإ�ش���امية، وابرز امل�شايقات كانت 
يف احلجر على اأولئ���ك الأئمة العظام من 

الت�شال والتوا�شل مع النا�ص واجلماهر 
اإل يف فرتات ق�شرة ن�ش���بيا خ�شو�شا يف 
زمن الإمام���ني الباقر وال�ش���ادق عليهما 
ال�ش���ام، حيث كان ال�شراع بني الأمويني 
والعبا�ش���يني على اأ�ش���ده لا�ش���تياء على 
ال�ش���لطة من جانب العبا�شيني والم�شاك 
بها من جانب الأمويني، وكانت تلك الفرتة 
الفر�شة الذهبية لن�ش���ر اأحكام الإ�ش���ام 
املحمدي الأ�شيل خ�شو�شًا يف زمن الإمام 
ال�شادق عليه ال�ش���ام الذي ا�ش���تغل تلك 
الفر�شة ون�شر الأحكام ب�شكل مبا�شر، ومن 
خال الذين تتلمذوا عل���ى يديه وانطلقوا 
يف اأرجاء العامل الإ�شامي ين�شرون فقه اآل 
حممد )فقه الإ�ش���ام الأ�شيل( وين�شرون 
مفاهيمه ال�شليمة عن التزييف والتحريف 
لكن لاأ�شف فاإن تلك الفرتة انتهت عندما 
�شيطر العبا�ش���يون على احلكم من خال 
انت�شارهم على الأمويني وت�ش���ريدهم يف 

الق�شم الأول: زمن الأئمة من
بعد احل�شني عليهم ال�شالم اإىل 

زمن الغيبة ال�شغرى

كربالء ث�رة مت�شلة بنه�شة الإمام املهدي
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الب���اد الإ�ش���امية، وعند ذلك ا�ش���تدت 
امل�شايقات اأكرث على الأئمة عليهم ال�شام 
لأن العبا�ش���يني انت�ش���روا عل���ى الأمويني 
ب�شعار )يا لثارات احل�شني عليه ال�شام(، 
ذل���ك ال�ش���عار ال���ذي جع���ل الكث���ر م���ن 
امل�شلمني امل�شطهدين من ال�شلطة الأموية 
ي�شرون حتت اللواء العبا�شي للتخل�ص من 
تلك ال�ش���لطة الدموية التي �ش���فكت دماء 
اأتب���اع الأئمة وحمبيهم حتى على م�ش���توى 
ال�ش���خ�شيات الكب���رة كحج���ر ب���ن عدي 
وميث���م التمار وعم���ار بن يا�ش���ر وغرهم 
كثر مم���ن �شحبوا ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 

و�شلم. واآله  عليه 
الأئم���ة  ان�ش���رف  املرحل���ة  ه���ذه  ويف 
وم���ن خ���ال بع����ص الأ�شح���اب القليلني 
الذي���ن كان���وا يخاط���رون بالت�شال بهم 
ليكونوا الوا�ش���طة بني الأئم���ة وبني اأبناء 
الأمة الإ�ش���امية، كما كان الأئمة يف هذا 
املجال ميدون يد العون بطرق �ش���رية لكل 
الثورات التي قامت يف مواجهة ال�شلطتني 
الظاملتني، لأن انك�ش���اف م�شاعدتهم كان 
ميك���ن اأن يعر�شه���م للقت���ل مبا�ش���رة اأو 
لل�ش���جن كم���ا ح���دث م���ع الإمام مو�ش���ى 
الكاظم عليه ال�شام الذي اأم�شى ثمانية 
ع�ش���ر عاما من عم���ره ال�ش���ريف متنقًا 
قه���رًا عن اإرادته يف �ش���جون العبا�ش���يني 
خوف���ًا منه ومن اأتباعه املنت�ش���رين يف كل 

اأرجاء العامل الإ�ش���امي.
م���ن  املرحل���ة  ه���ذه  متي���زت  وق���د 
حي���اة الأئم���ة بالتدوين لل�ش���رة النبوية 
وحدي���ث الأئم���ة عليه���م ال�ش���ام، كم���ا 
ع�ش���ر  بع���د  خ�شو�ش���ًا  الأئم���ة  عم���ل 
الر�ش���ا عليه ال�ش���ام اإىل اإيج���اد نظام 
ال���وكاء الذي���ن كانوا ينوب���ون عنهم يف 
التوا�ش���ل مع النا����ص على م�ش���توى تبليغ 
الأح���كام وا�ش���تام احلق���وق ال�ش���رعية 
وغر ذلك مما له ارتباط بحياة النا����ص 
العامة وخ�شو�شا  وبق�شاياه���م  اليومية 

منها. امل�شري���ة 
اإن حي���اة  الق���ول  وباخت�ش���ار ميك���ن 

الأئمة بعد احل�ش���ني عليه ال�شام وحتى 
بداي���ة الغيب���ة ال�شغ���رى كان���ت حماولة 
تثبيت العقيدة ال�ش���ليمة يف النفو����ص يف 
مواجه���ة اأ�ش���اليب التحري���ف والتزييف 
الظامل���ون  احل���كام  ي�ش���لكها  كان  الت���ي 
بالتع���اون م���ع بع����ص بائع���ي اآي���ات اهلل 
واأحادي���ث النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم بثمن بخ�ص لتح�شني �شورة اأولئك 
لل�ش���لطة والقاب�ش���ني عل���ى  املغت�شب���ني 

الأم���ور بغ���ر وجه حق.

وه���ي الف���رتة التي ا�ش���تمرت م���ن عام 
260هجري���ة ع���ام وفاة الإمام الع�ش���كري 
عليه ال�شام وانتهت يف عام 328 للهجرة 
اأو 329 هجرية وتناوب عليها اأربعة �شفراء 
لاإمام عليه ال�شام ليكونوا الوا�شطة بينه 
وبني النا����ص من خ���ال ات�شالهم بالإمام 
احلجة علي���ه ال�ش���ام، ونقله���م الأحكام 
والتكاليف اإىل النا����ص، و�شبب هذه الغيبة 
ال�شغ���رى ه���ي تعويد اأتب���اع الأئم���ة على 
غيابهم عن ال�ش���احة ب�ش���كل مبا�ش���ر، ول 
�شك اأن هذه العادة وهي )الفراغ من وجود 
�ش���خ�ص املع�شوم عليه ال�ش���ام والرجوع 
اإىل النائ���ب عن���ه( كان���ت حمتاج���ة اإىل 
فرتة لي�ش���ت بالقليل���ة حتى تعتاد النا����ص 
على ذل���ك، وعندم���ا حتقق���ت الغاية من 
الغيب���ة ال�شغرى كان النا����ص ق���د اعتادوا 
على غياب الإمام املع�شوم عليه ال�ش���ام 
والرج���وع اإىل العلم���اء، ولهذا عندما مات 
ال�ش���فر الراب���ع ومل يع���نّي الإمام �ش���فرا 
غ���ره، عرف الأتباع خل���ط  الأئمة عليهم 
ال�ش���ام اأن الغيب���ة الكرى قد ب���داأت اإىل 
اليوم املعلوم عن���د اهلل عز وجل واملجهول 
عندنا كليا حت���ى ياأذن اهلل لوليه باخلروج 

ليق���وم بوظيفته التي ادّخ���ره من اأجلها.

وه���ي التي ب���داأت من���ذ موت ال�ش���فر 
الراب���ع وما زالت م�ش���تمرة حتى ع�شرنا 

هذا و�شت�شتمر حتى خروج الإمام املنتظر 
عج���ل اهلل تعاىل فرجه ال�ش���ريف، وهذه 
الفرتة قد م�شى عليها حتى الآن ما يقرب 
من األ���ف ومائة عام، وق���د عانى خالها 
اأتب���اع الأئم���ة عليهم ال�ش���ام الكثر من 
امل�شايق���ات والأذى حتى ال�ش���جن والقتل 
والتهج���ر وغ���ر ذلك، لك���ن كل ذلك مل 
مينعه���م من اأن يبقوا م�ش���تمرين يف خط 
الولي���ة والطاعة لاأئمة عليهم ال�ش���ام 
الذي���ن �شحوا بكل �ش���يء وكانوا النموذج 

واأن�شارهم. والقدوة واملثال لأتباعه���م 
ويف هذا الق�ش���م الطوي���ل كان الفقهاء 
واملراج���ع هم امل���اذ وامللجاأ ال���ذي يرجع 
اإليه ال�شيعة لأخذ معامل دينهم واأحكامهم 
و�ش���وؤونهم  اليومي���ة  بحياته���م  املرتبط���ة 
العام���ة، ويف ه���ذا الق�ش���م الطوي���ل حّرم 
الأئم���ة على اأتباعه���م الدخ���ول يف طاعة 
اخللف���اء املغت�شب���ني للخاف���ة لأنهم لن 
ي�ش���روا بطاع���ة اهلل عز وج���ل، والرجوع 
اإىل التاريخ الإ�ش���امي من���ذ بداية الغيبة 
الك���رى حت���ى الآن يوؤك���د ه���ذه احلقيقة 
ب�ش���كل وا�شح وجل���ي، وكان���ت التقية هي 
ال�ش���اح الفع���ال الذي ا�ش���تند اإلي���ه اأتباع 
الأئم���ة عليه���م ال�ش���ام للبق���اء على قيد 
احلي���اة من جه���ة، وللبقاء عل���ى اللتزام 
بخط ونهج اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شام، 
وكان املراجع هم العني ال�شاهرة وامل�شّوب 
مل�شرة خط الت�شيع يف زمن الغيبة الكرى 
كم���ا ه���و احل���ال يف زمانن���ا حي���ث تاأخذ 
املرجعية هذا الدور ومتار�ش���ه بكل جدارة 
واقتدار خ�شو�شا بعد زوال ما كان ي�شمى 
ب�)اخلاف���ة الإ�ش���امية( ون�ش���وء �شيغة 
ال���دول مبعناها املتع���ارف يف هذا الزمن، 
حيث مل يعد احلاكم يحكم با�ش���م خافة 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم بل 
يحكم ب�شيغ خمتلفة من بلد على اآخر وفق 
القانون الذي ي�ش���تند اإليه كل �شعب م�شلم 

على امت���داد عاملنا الإ�ش���امي الكبر.
وقد اأتاح هذا الع�شر لل�ش���يعة باخلروج 
من حالة العزلة واخلوف على الدين وعلى 

الثاين: الق�شم 
زمن الغيبة ال�شغرى

الثالث: الق�شم 
زمن الغيبة الكرى
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النف����ص، وب���داأ الفك���ر ال�ش���يعي بال���رواج 
والظه���ور �ش���يئًا ف�ش���يئًا عل���ى ي���د العلماء 
الأع���ام واملراجع العظ���ام واملفكرين من 
اأتب���اع مذهب اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، 
وبرز ال�ش���يعة كعن�شر فاعل يف حياة الأمة 
الإ�ش���امية، وحتقق���ت القف���زة الأ�شعب 
لإعادة امل�ش���لمني اإىل الإ�شام للتم�شك به 
كبديل عن كل العقائد الفل�شفية الو�شعية 

الت���ي �شاغته���ا ق���وى ال�ش���تكبار يف 
ال�شرق والغرب ليتخلى امل�شلمون عن 
اإ�شامهم لأنه �شار جزءًا من الرتاث 
الإن�ش���اين ال���ذي مل يع���د له عم���ل اأو 
تاأث���ر يف م�ش���رة احلياة الإن�ش���انية 
يف ع�ش���ر العل���م والنور كم���ا يقولون 
والتقدم العلمي والتكنولوجي والتقني 
والقف���زات النوعية يف عامل الت�شال 

واملوا�شات.
وكل م���ا قام ب���ه ال�ش���يعة يف زمن 
الغيبة الكرى هو م���ن باب التمهيد 
خلروج الإمام احلجة املهدي القائم 
عج���ل اهلل تع���اىل فرجه ال�ش���ريف، 
وهذا ه���و التطبيق العمل���ي للحديث 
عليه���م  املع�شوم���ني  ع���ن  ال���وارد 
ال�ش���ام ب���اأن »اأف�شل اأعم���ال اأمتي 

الفرج«. انتظ���ار 
املعن���ى  من���ه  ي���راد  ل  والنتظ���ار 
ال�ش���لبي وهو القعود والتقاع����ص وجمرد 
الدع���اء واجللو����ص يف امل�ش���اجد وت���رك 
الأم���ور جتري عل���ى طريق���ة النحراف 
من دون مواجه���ة اأو ت�شّد من امللتزمني 
نه���ج امله���دي علي���ه ال�ش���ام والعامل���ني 
ال���ذي  املب���ارك  لظه���وره  واملنتظري���ن 
�ش���يكمل جه���ود كل الذي���ن بذل���وا املهج 
والأرواح و�ش���هروا وتعب���وا م���ن اأج���ل اأن 
يبق���ى للحق �شوت يداف���ع عنه واأن تبقى 
للحق راية مرفوعة ت�ش���كل النور وم�شعل 
الهداي���ة ل���كل ال�شال���ني واملنحرفني من 

الأمة. ه���ذه  اأبناء 
ول���ن يتوق���ف اجله���اد وال�ش���عي مع ما 

حتقق من اإجنازات كبرة يف هذا الزمن 
بل �ش���يبقى اأتباع خ���ط اأئمة اأه���ل البيت 
عليهم ال�ش���ام يف مواقع اجلهاد والدفاع 
والتمهي���د خل���روج القائم عليه ال�ش���ام 
ذلك الإم���ام العظيم ال���ذي يحمل تراث 
الأنبياء والأئمة عليهم ال�ش���ام واملوؤمتن 
على الرتاث الإلهي، لين�ش���ره بعد ظهوره 

يف كل اأرج���اء املعم���ورة، وليم���اأ الدني���ا 
ع���دًل وق�ش���طًا بع���د اأن يكون ق���د ماأها 
الكفار واملنافقون ف�شقًا وفجورًا، وعندئذ 
�شتكون كلمة اهلل هي العليا، وكلمة الذين 
كف���روا هي ال�ش���فلى، و�ش���يتحقق يف زمن 
ظهوره املجتمع الإن�ش���اين الإلهي العابد، 
ولتنته���ي الدني���ا واحلياة الإن�ش���انية على 
ال�شورة املثالية الت���ي اأرادها اهلل للحياة 
الب�شرية اأن تتحقق يف كل زمن وكل مكان 
من���ذ اأن خلق اهلل الإن�ش���ان ليكون خليفته 
يف الأر����ص ويقوم بالوظيف���ة التي ائتمنه 
اهلل عليه���ا، لكن���ه مل ي�ش���تطع يف اأغل���ب 
مراح���ل التاري���خ احلفاظ عليه���ا وتخلى 
عنه���ا لأ�ش���باب عدي���دة يجمعه���ا حديث 
ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم: 

»حب الدنيا راأ����ص كل خطيئة«.

ومن هنا نعتر اأن اإقامة جمال����ص اأبي 
عبد اهلل احل�شني عليه ال�شام يف مو�شم 
عا�ش���وراء، كما يف العديد من منا�شباتنا 
ن���وع م���ن  اأو الجتماعي���ة ه���ي  الديني���ة 
اأن���واع التمهيد للتذكر دائم���ًا مبظلومية 
احل�شني عليه ال�ش���ام، وللتذكر الدائم 
باأن هناك اإمامًا منتظرًا الإ�شارة للخروج 
لاأخ���ذ بثاأر احل�ش���ني عليه ال�ش���ام من 
لأنه���م  ع�ش���ره  يف  الظامل���ني  كل 
ال�شتمرار املتولد من خط النحراف 
والف�شاد الذي �ش���وف ميحقه الإمام 
املهدي عليه ال�ش���ام بع���د خروجه، 
ولينتقم لدماء كل ال�ش���هداء الأبرار 
الذين ا�شت�ش���هدوا يف �ش���بيل اإحقاق 

احلق واإزه���اق الباطل.
وله���ذا ف���اإن ال�ش���تمرار يف اإقام���ة 
جمال����ص العزاء ه���و التعبر ع���ن اأن 
اله���دف الذي حمل���ه احل�ش���ني عليه 
ال�ش���ام وه���و )الإ�ش���اح( م���ا زال 
غر متحق���ق يف كل اأرج���اء املعمورة، 
واأن عل���ى املوؤمن���ني والتابع���ني خل���ط 
احل�ش���ني واملهدي عليهما ال�شام اأْن 
يعملوا ب���كل طاقتهم وقوتهم من اأجل 
تقريب اخلروج من خال الجنازات 
اليجابي���ة كالتي حتقق���ت يف الفرتة 
الأخرة، لأنها تعطي الأمل الكبر بتحقيق 
ال�شعار احل�شيني اخلالد وهو )الإ�شاح( 
ال���ذي واإن مل نحققه كام���ًا بجهودنا فهو 
�شوف يتحقق بالكامل يف زمن املهدي عليه 

ال�ش���ام بعد خروجه وظه���وره املبارك.
اإقام���ة جمال����ص  اأن  نفه���م  هن���ا  م���ن 
العزاء هي القا�ش���م امل�شرتك بني الأق�شام 
الثاث���ة للمرحل���ة الفا�شل���ة ب���ني الث���ورة 
احل�شينية وبني نه�شة املهدي عليه ال�شام 
التي �ش���تتحقق قطع���ًا ويقين���ًا، وعلينا اأن 
نعمل على تو�ش���يع رقعة الأعمال الإيجابية 
والبتعاد عن الأعمال ال�شلبية، وبهذا نكون 
من العاملني ب�ش���دق واإخا�ص يف مرحلة 

النتظار للخ���روج املبارك.
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ق���د ت�ش���دى لدر����ص نه�ش���ة احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام 
فا�ش���فة ال�ش���رق والغرب وكبار حملة الأقام والعلماء من 
�ش���ائر الطوائ���ف والأدي���ان يف خمتلف الأقط���ار والع�شور 
نظرًا ملا لها من الأهمية وعظيم الأثر يف الدين وال�شيا�ش���ة 
والجتم���اع وبعد البحث والتدقيق اتفقت كلمة اجلميع على 
ال�ش���تنتاج ومل يختلفوا على الثمرة الت���ي تو�شلوا اإليها من 
در�ش���هم وتنقيبه���م وه���ي اأن غاية احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
الوحي���دة والهدف الذي يرمي اإليه من نه�شته هو اأن يظهر 
للم�ش���لمني وللنا����ص كافة الأ�ش���رار التي ي�شمرها بنو اأمية 
والكي���د الذي تنويه لاإ�ش���ام ونوامي�ش���ه ولنبي الإ�ش���ام 
واأهل بيته واأن يزيد الذي تاأمر على امل�ش���لمني با�شم الدين 
والإ�ش���ام هو منه براء ويلعنه واأ�ش���ياعه الدين والإ�ش���ام 
واأّن���ه �ش���ال م�شل ل ي�شل���ح اأن يتوىل اأحقر اأم���ر من اأمور 
امل�ش���لمني ف�شًا عن هذا املن�ش���ب اخلطر الذي ميلك به 

رق���اب العب���اد ويك���ون اأوىل باملوؤمنني من اأنف�ش���هم.
 وله���ذه الغاي���ة �شحب معه احل�ش���ني عليه ال�ش���ام اإىل 
كرب���اء ن�ش���اءه واأطفال���ه لتظهر به���ن اأمي���ة اأحقادها ول 
يخف���ى على الأعم���ى والأ�ش���م �شالها وقد علم احل�ش���ني 
علي���ه ال�ش���ام اأن يزي���د لب���د اأن يقتل���ه ورجال���ه وي�ش���بي 
ن�ش���اءه واأطفاله ث���م يقوم هو واأ�ش���ياعه ي���ررون اأعمالهم 
ويتاأولون لقتله اأّنه خارجي خرج لطلب التاآمر والإمرة على 
النا����ص و�ش���لب الأموال وانتهاك احلرمات وين�ش���ر الدعوة 
اأّن احل�ش���ني عليه ال�ش���ام م�ش���تحق للقتل م�ش���توجب لكل 
م���ا حل ب���ه كما نراه ون�ش���معه يف كل م���كان وحني من عمل 
احلكوم���ات املتمدن���ة من قت���ل امل�شلحني وحب����ص الأبرياء 

با�ش���م املجرمني.
نع���م اإن احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام اأيق���ن اأن���ه مقت���ول ل 
حمالة واأّن ابن زياد �ش���وف يخطب م���ن على منر الكوفة 

إعداد: شعبة الدراسات
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�شيدة الطف
)زينب بنت اأمري امل�ؤمنني علي عليهما ال�شالم(



وامل�ش���لمني مب�ش���هد ومب�ش���مع يقول: احلم���د هلل الذي قتل 
الك���ذاب اب���ن الك���ذاب ويجي���ب يزي���د عندما ي�ش���األ عن 
الراأ�ص وال�ش���بايا اإنه راأ�ص خارجي يعثو يف الأر�ص الف�شاد 
وياأم���ر خطيب���ه يف ال�ش���ام بذم عل���ي واأهل البي���ت وتزيني 
ال�ش���ام فرح���ًا بالن�شر و�ش���رورًا بقم���ع الثائري���ن املخلني 

بالأم���ن ال�ش���اعني بني العباد يف الف�ش���اد.
اإذًا لب���د م���ن ع���امل قدي���ر يع���رف احل���ق وم���ن اأهل���ه 
وخطي���ب ج���ريء ل تاأخذه يف دي���ن اهلل لومة لئم ل يرهب 
الق���وة ول يهاب من ابن زياد وبط�ش���ه ويزيد وطي�ش���ه يقف 
يف وجههم���ا كا�ش���فًا ع���ن وجه احل���ق واأنهما هم���ا الطغاة 
الكفرة اخلارجني من الإ�ش���ام مظهرًا للم�ش���لمني وجموع 
اأه���ل الكوف���ة وال�ش���ام اأن احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام قتل يف 
�ش���بيل الدي���ن واإحيائه وما خرج اإل عل���ى الظلم واأهله ومل 
ميت اإل ليحيى العدل وي�شتنقذ الأمة من الظلم وال�شتعباد 
ويح���رر رقابهم م���ن العبودية والذل ويغ���ل يد الظاملني عن 
الظل���م ويرفع �ش���لطة امل�ش���تبدين ع���ن ال�ش���تبداد ويعرف 
النا����ص بنوايا يزيد نحو الإ�شام واأّن روح جده اأبي �شفيان 

فرع���ون حممد �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم بني جنبيه.
راأى احل�ش���ني اأّن���ه يف حاج���ة اإىل ه���ذا املر�ش���د ال���ذي 
جتمعت في���ه �شفات اجل���ال والعظمة واجل���راأة واملقدرة 
واأّن���ه لوله لذهبت الغاية املن�ش���ودة من جهاده وا�شت�ش���هاد 
رجال���ه ولذهبت دماوؤه���م الزكية على غر ج���دوى وبدون 
طائ���ل ولك���ن من هو املبلغ لهذه الر�ش���الة الك���رى واملوؤدي 
لتلك الأمانة العظم���ى ول ميكن القيام بهذا احلمل الثقيل 
اإل اأح���د اأفراد اأه���ل بيت النب���وة ومعدن الع���دل وال�شدق 
ف���اإن احلمل الثقيل ل يقوم ب���ه اإل اأهله واأّنها اأمانة ل تقوى 
النفو����ص عل���ى حمله���ا اإل م���ن ع�شمها اهلل وفط���رت على 
الإمي���ان وطبع���ت على احلق ول ت�ش���لك منهجًا �ش���وى فكر 
احل�ش���ني مبن ي���وؤدي ه���ذه الر�ش���الة ويقوم به���ذا التكليف 
من اأهل بيت الر�ش���ول واأبن���اء الوحي اأما الرجال ف�ش���وف 
ل يرتكون اإمامهم و�ش���يدهم بل يردون مورده وي�شت�شهدون 
بني يدي���ه ول يبقى منهم اأحد ووجد مطلوبه الذي ل جتعل 
البغي���ة املن�ش���ودة اإل ب���ه وج���ده يف الن�ش���اء عن���د اأخ����ص 
النا����ص به واأقربهم اإليه واأطوعهم لأوامره اأخته زينب بنت 
اأمر املوؤمنني علي وبنت فاطمة بنت ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم التي ورثت العلم والباغة وال�شر واجللد 
ع���ن اآبائه والتي ر�ش���خ الإميان يف نف�ش���ها اإىل حد ل تغلبه 

العاطف���ة ول ت�شعفه القوة وال�ش���دة.
وهي وحدها التي بها الكفاءة اأْن ت�ش���اطر احل�ش���ني عليه 
ال�ش���ام اجلهاد فيتوىل هو جهاد ال�شيف وال�شنان وجتاهد 

ه���ي يف البيان والل�ش���ان ويقومان معًا لتاأدية هذه الر�ش���الة 
العظمى واإباغ احلجة التي بها اإحياء احلق واإماتة الباطل 
فزين���ب ه���ي التي ترد على اب���ن مرجانة ويزي���د اأباطيلهم 
وتفن���د اأقواله���م وتلق���ي على اأه���ل الكوفة وال�ش���ام خطبها 
نا�ش���رة لدعوته مبلغة حجته وحينئذ يتم مطلوب احل�ش���ني 
علي���ه ال�ش���ام ويح�شل له كل م���ا اأراد وترب���ح جتارته ول 
يك���ون مغبون���ا مبا ن���زل ب���ه وباأهله م���ا دامت اأخت���ه زينب 
كا�ش���فة لأ�ش���رار نه�شته مبطلة للدعاي���ات الكاذبة اإذ لبد 
واأن تكون رفيقته يف �ش���فره و�ش���دة �ش���اعة النزول واجلهاد 

ومع راأ�ش���ه عند يزيد وابن زي���اد لنعهما اهلل.
ث���م اإن هناك اأمرًا اآخر له اأهميته يق�شي على احل�ش���ني 
اأن ي�شح���ب معه زينب اإىل كرب���اء اأمرًا ل يقوم به غرها 
ول ي�ش���د �ش���واها م�شدها فاحل�ش���ني عليه ال�شام لبد واأن 
ي�شح���ب معه ن�ش���اءه واأطفال���ه لتظهر اأحق���اد اأمية باأجلى 
مظاهره���ا وينك�ش���ف البغ����ص الكام���ن يف نف�ش���ها لدي���ن 
الإ�ش���ام واأهله ول يبقى حجاب ت�ش���رت به نواياها ال�ش���يئة 
وراأت  واإذا �شح���ب احل�ش���ني عيال���ه  املمق���وت  وطغيانه���ا 
الأطفال والن�ش���اء ما ينزل به من القتل وبرجاله من الذبح 
فابد اأن متلكها الده�ش���ة ويحل يف قلوبها الذعر واخلوف 
فاإن الن�ش���اء والأطف���ال التي تفق���د املعرف���ة والإدراك اإذا 
�ش���اهدت القتل نازل بوليها ملكتها العاطفة واأهلكت نف�شها 
من حيث ل ت�ش���عر فاإن مل يكن لها ويل يجمع �شملها ويدبر 
اأمره���ا هام���ت عل���ى وجهه���ا يف القف���ار واألقت نف�ش���ها يف 
اله���اك ولي����ص لهذه اإل م���ن كانت لتلك وه���ي ابنة والده، 
زينب فهي ال���ويل العاقل والو�شي املدب���ر والنا�شح الأمني 
والأم احلن���ون ف���اإن ال�شغ���ار اأولده���ا والن�ش���اء اأخواته���ا 
وق���د األفتها من قب���ل وتعودن عل���ى عطفها ف���اإذا فاجاأهن 
الذع���ر واخلوف لذن بها وكانت لهن عزاء و�ش���لوة فتطيب 

خاطرهن وت�ش���كن لوعتهن.
فوظيف���ة زين���ب يوم الط���ف القي���ام بهات���ني الناحيتني 
)املحافظة على العيال، ون�ش���ر الدعوة احل�ش���ينية( واأنت 
اإذا تاأمل���ت فيما يحتاجان اإليه م���ن املعرفة واملقدرة وقوة 
الإميان وال�شر عرفت ما لهما من الأهمية والعظمة واأّنه 
لياأخ���ذك العج���ب كيف يطلب م���ن زينب اأن ت�ش���كن لوعة 
الأطفال والن�ش���اء عندما �ش���اهدت امل�شيب���ة العظمى واإن 
وق���ع الرزي���ة عليها اأعظم واإح�شا�ش���ها اأ�ش���د واأقوى وكيف 
تك���ون زين���ب لهن عزاء و�ش���لوة ف���اإذا مبن يك���ون عزاوؤها 
و�ش���لوتها ثم اإنك ل ت�ش���تطيع واأنت الرج���ل العاقل الذي ل 
تربط���ك ب���اآل الر�ش���ول رحم ول قرابة ل ت�ش���تطيع �ش���ماع 
تلك الرزية الكرى ول متلك �ش���عورك عند مرور �شورتها 
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يف خيالك اإنك ل ت�شتطيع �شماع م�شيبة كرباء وقد مّر عليها 
1300 �ش���نة فماذا يكون ح���ال زينب وهي مب�ش���هد ومراأى من 
كل ما وقع من ذبح اأخيها احل�ش���ني والعبا����ص قمر بني ها�ش���م 
واأولد اأخيها علي الأكر والقا�ش���م واأبناء عمها عقيل واأولدها 
حمم���د وعون وعب���د اهلل اأولد اب���ن عمها عب���د اهلل بن جعفر 
واأن�شاره���ا جمزرين كالأ�شاح���ي ت�شهرهم ال�شم����ص بحرها 
�ش���اهدت ذلك كل���ه وراأت املثلة والت�ش���نيع وما اأ�شاب الن�ش���اء 
والأطفال من العط����ص وال�شبي وال�ش���لب واحلرق وكانت ت�شاق 
كالإماء والعبيد ومعها راأ�ص عمادها على راأ�ص الرمح اإىل غر 

ذلك م���ن امل�شائب والآلم.
األي����ص عجيب���ًا اأن تبق���ى �ش���يدة الط���ف يف قيد احلي���اة بعد 
ذل���ك كل���ه جامعة حل���و ا�ش���ها مالك���ة ل�ش���عورها حمافظة على 
العي���ال عاملة بو�شي���ة اأخيها قائمة بكا اجلهتني اأح�ش���ن قيام 
واأّن الن�ش���اء لتبلغهن الرقة ومتلكه���ن العاطفة واإذا قراأت وقعة 
كرباء ومر بك اأن �ش���يدة الط���ف باغتت اأخاها ليلة مقتله وهو 

ي�شقل �ش���يفه ويقول:

ف�شرخ���ت نادبة اأخاها ثم خرجت مغ�ش���ية عليها غائبة عن 
نف�ش���ها ومل تفق حتى ر����ص احل�شني عليه ال�ش���ام من مدامعه 
عل���ى وجهه���ا اإذا ق���راأت هذا ث���م راأيت �شره���ا وجتلدها عند 
م�ش���اهدة اأخيه���ا قتي���ًا يعبث اب���ن زي���اد ويزيد براأ����ص اأخيها 
اإىل غ���ر ذلك م���ن الأحزان واخلطوب لعجبت م���ن تلك الرقة 
والعاطف���ة وذاك ال�شر والتجل���د وكيف اجتمعا يف قلب واحد.

ما ال���ذي بدل ذلك القلب الرقي���ق اإىل اأ�شلب من ال�شخرة 
ال�شماء عامة؟ اإّن يف البني �ش���رًا مكنونًا ل ت�ش���تطيع النفو�ص 
حتمله اإل اإذا كانت مم���ن اختارها اهلل لأمانته وجعلها مو�شع 
ر�ش���الته واأمرًا عظيمًا ل يقوى على القي���ام به اإل نبي اأو و�شي 
نبي اإن اأهل الدين الذين اأ�ش���بعت قلوبهم بالإميان وملئت علمًا 
وقين���ا يخ�شعون لأمر اهلل وق�شائه ولو كان به ذهاب اأنف�ش���هم 
الن���ادرة وحدها ل�ش���يدة الطف من الف�شل وال�ش���مو ما ل يقدر 
مبقدار فمن هذا واأمثاله ت�ش���تطيع العلم واحلكم اأّنه لول زينب 
ل�شاعت اأطفال الر�ش���ول كما قتل���ت رجاله ومل يبَق من الذرية 

باقية. النبوية 
اأم���ا اجله���ة الثاني���ة وم�ش���اطرة اأخيه���ا يف اجله���اد واإباغ 

احلجة وتكذيب الدعايات الأموية فيتجلى ذلك كله يف خطبها 
على اأهل الكوفة وال�ش���ام وخماطبته���ا لبن زياد ويزيد.

ق���ال خزمية الأ�ش���دي: راأي���ت زينب واأهل الكوف���ة جمتمعون 
حوله���ا ومعه���ا بقي���ة ال�ش���بايا فاأوم���اأت اإىل النا����ص بال�ش���كوت 
فارتدت الأنفا�ص و�ش���كنت الأجرا�ص وتكلمت بكام مل اأر واهلل 
اأنط���ق منه���ا كاأنا تنط���ق وتفرغ عن ل�ش���ان اأم���ر املوؤمنني ثم 
ذك���ر خطبته���ا البليغة وقد جاء فيها »قتل �ش���ليل خ���امت النبوة 
ومعدن الر�ش���الة و�شيد �شباب اأهل اجلنة وماذ حربكم ومعاذ 
حزبكم ومقر �شلمكم ومفزع نازلكم واملرجع اإليه عند مقاتلكم 
ومدرة حججكم ومنار حجتك���م... ويلكم اأي كبد ملحمد فريتم 
واأي عه���د نكثتم واأي كرمية له اأبرزمت واأي حرمة له هتكتم واأي 

�شفكتم«. له  دم 
فاأذكت هذه الكلمات بنفو�ش���هم نار احلما����ص وهزت منهم 
الأفئ���دة وتكهرب���ت الأع�ش���اب وود اجلميع لو كان���وا ل�شاحب 
الراأ����ص ف���دى ولعيال���ه وق���ى واأّن منهم م���ن خفي علي���ه مكان 
ال�ش���بايا ومل ي���در من هو �شاحب الراأ����ص م���ن متويه احلقائق 
وتغطي���ة احلق فاأو�شحت لهم اأن الراأ����ص الذي هو على الرمح 
راأ����ص حمم���د �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم والدماء امل�ش���فوحة 
دماوؤه والكرميات كرمياته واأنهم بقتل احل�ش���ني قتلوا جمدهم 
وعزه���م ومقر �ش���لمهم فا �ش���لم بع���د قتله ول ع���ز بعد هتك 
حرائ���ره ول م���اذ بع���د �ش���فك دمائ���ه فرفع���ت ن�ش���اء الكوفة 
بالعوي���ل اأ�شواته���ا ولطم���ت الرج���ال وجوهه���ا وق���ال بع�شهم 
لبع����ص هلكتم وما تعلمون واجتمعوا حول الإمام زين العابدين 
علي���ه ال�ش���ام قائل���ني له مرن���ا باأم���رك نحن ح���رب حلربك 
و�ش���لم ل�ش���لمك مرنا لناأخذ بثاأرنا وثارك ممن ظلمك وظلمنا 
م���ن الآن اأ�شبحوا ي�ش���عرون اأّن يزيد ظلمه���م واغت�شب حقهم 
ويتطلب���ون ا�ش���رتجاع حقهم منه بال�ش���يف وعرفوا اأن ل حرمة 
لاأم���ة والإ�ش���ام بعد قتل ماذ امل�ش���لمني و�ش���يد �ش���باب اأهل 
اجلنة اأدركوا ذلك و�شعروا به وكانوا من قبله يف غفلة و�شبات 
اإن ه���ذه الب���ذرة هي الت���ي يبغيها احل�ش���ني عليه ال�ش���ام من 
جهاده وين�ش���دها من نه�شته ولبد اأن تنمو وتثمر ومتحي دولة 

ال�شال وتذه���ب دولة الباطل. 
ومل���ا اأدخل���وا �ش���يدة الط���ف على اب���ن زياد ق���ال: احلمد هلل 
الذي ف�شحكم وقتلك���م واأكذب اأحدوثتكم، فقالت: »احلمد هلل 
ال���ذي اأكرمن���ا بنبيه حممد �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم طهرنا 
م���ن الرج����ص تطه���رًا اإن���ا يفت�شح الفا�ش���ق ويك���ذب الفاجر 
وهو غرن���ا، زعم ابن مرجانة اأن با�ش���تطاعته اإخفاء احلقيقة 
واإفه���ام احلا�شري���ن باأّن القت���ل ف�شيحة لأهل البي���ت وتكذيٌب 
لأحدوثتهم ومن يقدر على رده وهو �شاحب الباأ�ص وال�شلطان«.

خليـــل  مـــن  لـــك  اأف  دهـــر  يـــا 
والأ�شيـــل بالإ�شـــراق  لـــك  كـــم 

قتيـــل  وطالـــب  �شاحـــب  مـــن 
اجلليـــل اإىل  ذاك  يف  والأمـــر 
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فف�شحت���ه بنت اأمر املوؤمن���ني عليهما ال�ش���ام غر مكرتثة 
مب���ا حوله من اجلن���د ول مبالي���ة بقوت���ه مرهنة اأنه���ا واأهلها 
بعي���دون ع���ن الك���ذب والف�شيحة م���روؤن من كل عيب ودن����ص 
لأن اهلل اأكرمه���م و�ش���رفهم مبحمد �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
وطهره���م الرحم���ن من الرج����ص واإنا الف�شيحة مل���ن يتعاطى 
الزنا والفجور وي�ش���رب اخلمر ويرتكب الف�شق واجلور وهو ابن 
زنا واأمه واأبوه وملا و�شلت ال�ش���بايا اإىل ال�ش���ام وال�شام عا�شمة 
يزيد ومقر �ش���لطانه والعا�شمة ي���روج فيها كذب احلاكم ويكرث 
فيه���ا اأن�ش���ار الظامل���ني فزين���ت اأ�ش���واق ال�ش���ام وخ���رج اأهلها 
بالطبول والعام يتلون اأنا�ش���يد الن�شر والظفر ظنًا منهم اأن 
احل�ش���ني عليه ال�ش���ام خارجي خرج لإخال النظام وثار على 
الأمن ل�ش���لب الأموال و�ش���فك الدماء راأت زين���ب ذلك كله ومل 

يخف عليها �شيء منه فتجدد 
يف نف�ش���ها احل���زن وتراكمت 
عل���ى قلبها امل�شائ���ب بع�شها 
مل���ا  الأمل  وزاد  بع����ص  ف���وق 
دخل���ت عل���ى يزي���د ونظرت���ه 
يعبث بالراأ�ص ال�شريف ويلعب 
ب���ه كم���ا تلع���ب الأولد بالكرة 
مظهرًا حقده هاتفًا باأ�شياخه 
ال�ش���كوت وخطبت  تط���ق  فلم 
يف جمل����ص يزي���د خطب���ة اآية 
يف  ومعج���زة  الباغ���ة  يف 
كامه���ا:  فم���ن  الف�شاح���ة 
»اأظنن���ت يا يزيد حيث اأخذت 
علين���ا اأقط���ار الأر����ص واآفاق 
ن�شاق كما  فاأ�شبحنا  ال�ش���ماء 
ت�ش���اق الإم���اء اأّن بن���ا هوان���ًا 
عل���ى اهلل وبك علي���ه كرامة، 
اأم���ن العدل ي���ا اب���ن الطلقاء 
واإماءك  حرائ���رك  تخدي���رك 

و�ش���وقك بنات ر�ش���ول اهلل �ش���بايا، فو اهلل ما فري���ت اإل جلدك 
ول ح���ززت اإل حلم���ك ولرتدن على ر�ش���ول اهلل مبا حتملت من 
�ش���فك دماء ذريت���ه، ولئن جرت علي الدواه���ي خماطبتك اإين 
ل�ش���ت�شغر قدرك وا�ش���تعظم تقريعك وا�ش���تكر توبيخك لكن 
العي���ون عرى وال�شدور حرى فالعج���ب كل العجب لقتل حزب 
اهلل النجب���اء بحزب ال�ش���يطان الطلقاء، ولئ���ن اتخذتنا مغنما 
لتجدنن���ا و�ش���يكا مغرما ل جت���د اإل ما قدمت ي���داك وما ربك 
بظام للعبيد فاإىل اهلل امل�ش���تكى وعليه املعول فكد كيدك وا�شع 
�ش���عيك ونا�شب جهدك فو اهلل ل متح���و ذكرنا ول متيت وحينا 

ول ت���درك اأمدن���ا ول ترح�ص عن���ك عارها«.
ظ���ن يزي���د اجلهل والغ���رور عندما راأى راأ����ص احل�ش���ني بني 
يدي���ه اأن الن�شر قد واف���اه واأنه حمى ذكر النب���ي واأمات وحيه 
واأخ���ذ بث���ارات ب���در واأح���د واأن املل���ك �شف���ا ل���ه واأّن���ه مل يبق 
ل�ش���لطانه منازع ول ل�شاله معار�ص وخفي عليه �ش���وء العاقبة 
ومغب���ة املنقل���ب فاأفهمت���ه بن���ت اأم���ر املوؤمن���ني عليه ال�ش���ام 
بخ�ش���ران �شفقته وذهاب دولته واأن قتل احل�شني عليه ال�شام 
لي����ص انت�شارا ليزيد بل هو دمار وع���ار ولعنة اإىل الأبد واأّن ما 
هو به من املناعة والقوة ل يرفع من �ش���اأنه ومهما بلغ �ش���لطانه 
فه���و طلي���ق ابن طلي���ق واأّن م���ا اأ�شابهم م���ن القتل والأ�ش���ر ل 
يخف�ص من �شاأنهم ومكانتهم العليا ويحط من قدرهم ال�شامي 
فاإنه���م اأهل بيت النبوة ومعدن الر�ش���الة واإنها ت�ش���ت�شغر قدره 
وترتفع عن توبيخ���ه واأّنه كرث 
جن���ده وقوي���ت �ش���وكته واإن���ه 
دون اأه���ل البي���ت واإن عوملوا 
معامل���ة العبي���د والإم���اء واأّن  
قت���ل احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
ورجاله لي����ص اإطفاء لنور اهلل 
واإماتة ل�ش���نة ر�ش���وله وطم�شا 
لنوامي����ص الإ�شام اإىل اإحياء 
وقت���ا  وال�ش���ريعة  الدي���ن 
للظل���م وال�ش���ال وقد حتقق 
الط���ف  �ش���يدة  ماقالت���ه  كل 
و�ش���دق كامه���ا فنع���ى على 
يزي���د عمله بع����ص من ح�شر 
وا�شرب���ت ال�ش���ام احتجاج���ا 
على ما ارتكب���ه يزيد واأّنه قد 
اأ�ش���اء اإىل الأم���ة والدين بعد 
اأفهمتها احلقيقة كامات  اأن 
زينب والإمام زي���ن العابدين 
عليهم���ا ال�ش���ام حتى ا�شط���ر يزيد اأن يتراأ من دم احل�ش���ني 
عليه ال�ش���ام وين�شبه اإىل ابن زياد ولكن �شبق املقدر وجاء اأمر 
اهلل وانحت دولة ال�شال و�ش���قط �شلطان اجلور وقتل املختار 
وال�ش���فاح اأن�ش���ار الظلم وع�ش���رات الألوف من رجال الف�ش���اد 
وحتقق���ت اأماين احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وربح���ت جتارته ونال 
عز الدني���ا والآخرة وباء عدوه بغ�شب من اهلل وخ�ش���ران مبني 
فزين���ب ق���د �ش���اطرت اأخاها احل�ش���ني عليه ال�ش���ام الف�شيلة 
واجله���اد وحتمل���ت اخلط���وب وكاب���دت الآلم وبارته بانت�ش���ار 
الدع���وة وحمارب���ة الظل���م باخلطاب���ة والل�ش���ان كم���ا نه�ص هو 

وال�شنان. بال�ش���يف 
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لانبي���اء اهداف عظيمة لن�ش���ر الدعوة اللهي���ة بني �شفوف 
ال�شعوب، وهي تدور على هدم القيم ال�شيطانية وبناء مثل ربانية 
قائمة على ا�شا����ص التوحيد، واإّن هذا الأمري�شتلزم ال�شاح يف 
املجتمع، وقلع اجلذور الحلادية من الفكار والعمال، ثم ن�ش���ر 
الف���كار التوحيدية عن���د اجلمهور، وم���ن اجل ان ت�ش���تمر هذه 
امل�ش���رة ال�شاحية لبد من احي���اء الأمرباملعروف والنهي عن 
املنك���ر، لقد جاءت ه���ذه التغيرات لامم ال�ش���الفة كما يق�شه 
الق���راآن الك���رمي عن حياة النبي���اء عليهم ال�ش���ام، منهم هود 
و�شال���ح ونوح وابراهيم ومو�ش���ى وعي�ش���ى و... عليهم ال�ش���ام 

ومنهم حممد �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
فقد ذكر املوؤرخون اأّنه ملا اأراد المام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
اأْن ي����توجه نح���و الكوفة األقى خطب���ًة جاء فيه���ا: »اإيّن مل اأخرج 
اأ�ش���را ول بط���را، ول مف�ش���دا ول ظامل���ا، واإّن���ا خرج���ُت لطلب 
ال�شاح يف امة جّدي، ُاريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر، 
وا�شر ب�شرة جّدي واأبي ع�لي ب�ن ابي طالب، فمن قبلني بقبول 
احل���ّق ف���اهلّل اأوىل باحلّق، ومن رّد علي ه���ذا اأ�شر حتى يق�شي 

اهلل بيني وبني الق���وم الظاملني وهو خر احلاكمني«.
فم���ن �ش���ن النبياء عليهم ال�ش���ام كم���ا ي�شّرح ب���ه القراآن 
الكرمي ال�ش����اح الع����قائدي، وال�شاح الجتماع���ي والثقايف 

والخاقي و...، لأّن املفا�ش���د ال�ش���يطانية كثرة ومت�ش���عبة.
وم���ن اأهم ه���ذه ال�شاحات، ال�شاح العقائ���دي الذي ذكره 

الق���راآن العظي���م اإْن اريد ال ال�شاح ما ا�ش���تطعت، فما من نبي 
ال وق���ام به���ذه ال�شاح���ات يف جمتمع���ه، واإّن اهلل العظي���م ل 
ي�شيع اأجر امل��شلحني، ف�المام احل�شني عليه ال�شام قام بنه�شة 
ا�ش�احية للم�جتمع ال�ش�امي طالبا بذلك ر�شى اهلل رب العاملني.
وم���ن اأج���ل اأن يبقى نور ال�ش���اح م�شيئًا وم�ش���تمرًا، فا بّد 
لانبياء عليهم ال�ش���ام من القيام بالمر باملعروف والنهي عن 
امل����نكر، وت����اأتي ه����ذه املرحلة الثانية من بعد عملي���ة ال�شاح 
العقائدي، ك�ما ق����ال رّب العزة وا�شفًا ر�شوله الكرمي �شلى اهلل 
مِّي  ِبعُـــونَ الرَّسَـــوَل النَِّبـــي ااْلُ علي���ه واآل���ه و�ش���لم:}اَلَّذينَ يتَّ
ـــوراةِ واالِْنْجيـــِل  التَّ فِـــي  ــهُ مَكُتوبـــًا عِنْدَهُـــمْ  ـــذي جِيدُونـَ الَّ

يأمُرُهُـــمْ بِالْمَعْـــرُوفِ ويـَـــنْهاهُمْ عـَـــِن الْمُنْكِر{.
والم���ر باملع���روف والنه���ي عن املنك���ر من اأعظ���م الهداف 
القراآني���ة ح����يث ي�ش���ّرح قائ���ا: }ولَْتكـــنْ مِنْكـــمْ ُامٌَّة 
يدْعُـــونَ إىل الَْخـــريِ ويأمُـــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ وينْهَـــوْنَ عَِن 

الْمُنْكـــِر وُاولئـــك هُـــمُ الْمُْفلِحَـــونَ{.
فالم���ام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام م����ا ه����و اإّل ام����ة كم���ا كان 
ابراهي���م علي���ه ال�ش���ام امة حيث يق���ول اهلل �ش���بحانه }اِنَّ 

اِبْراهيـــمَ كــــانَ ُامـَّـــًة قانًِتـــا هلل{.
فاحل�شني عليه ال�ش���ام امة يف اخلر ويف الأمرباملعروف ومّما 
متتاز به المة ال�شامية على �ش�ائرالمم اأّنها كانت وت�كون خر امة 

اخرجت للنا�ص لأّنهم ياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر.

الكريــــــم  القــراآن  ظــــــالل  يف 
والإمــام احل�شــني عليــه ال�شــالم
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فبناًء ع����لى م�ا ت�قدم، فاإّننا نرى المام ال�شهيد عليه ال�شام 
ق���ام بعم���ل عظيم كما كان يقوم به النبيا عليهم ال�ش���ام م����ن 
اأويل الع����زم، من تطهر الر�ص من املفا�ش���د والعمال اخلبيثة 

التي ارتكبها المويون وعّمالهم يف حق المة ال�ش���امية.

قلن���ا قبل قلي���ل اّن عملي���ة ال�شاح ما يق���وم به���ا اإّل نبي او 
و�شي نبي، وه����ذا الق����راآن الك����رمي ينقل لنا �شورًا من مواقف 
النبي امل�شلح هود عليه ال�ش���ام اجت���اه المة، ويعر�ص املواقف 
الع����دائية م����ن قبل امته له، وما كان ا�شاح هود ال اأْن ين�ش���ر 
بذور التقوى يف �شفوف الم�ة، ك�ما ي�قول رّب العاملني: }اِْذ قاَل 
ُقـــونَ، اِنِّي َلكمْ رَسُـــوٌل اَمـــنٌ، َفاتَُّقو  َلهُـــمْ اَخُوهُـــمْ هُـــودٌ ااَل تَتَّ

اهلل واَطيعُـــوِن{.
ثم ي����حّذرهم م����ن عذاب ي���وم القيام���ة قائا له���م: }اِنِّي 

اَخـــافُ عََليكـــمْ عَـــذابَ يـــوْمٍ عَظيٍم{.
وه���ذا ي����عني اأن�ّ���ه علي���ه ال�ش���ام ركز عل���ى اأ�ش���ول العقائد 
ال�شلي���ة م���ن التوحي���د والنب���وة واملع���اد، ولكن الق���وم اتخذوا 
طريق الغرور م�����شلكا يف ح�ياتهم، واع�تمدوا على القوى املادية 
الزائل���ه، غر مبالني بالعذاب الليم من قبل اجلبار الع����ظيم، 
ح����يث ي�شور القراآن الك���رمي حالتهم املادية قائ���ًا اأتبنون بكل 
ريع املكان املرتفع اآية تعبثون، وتتخذون م�شانع )ق�اع( لع�لكم 
تخلدون، واذا بط�شتم بط�ش���تم جبارين،...فاتقوا الذي امّدكم 
مب���ا تعلم���ون امدكم بانع���ام )ام���وال( وبنني )اولد( وج����نات 

وع����يون )انواع النعيم(....
ثم اإّن اهلل ي�شّور جانبا من غرورهم ق����ائًا: }قــــاُلوا سـَـــواءٌ 
عََلينـــا اَوَ عَْظتَ اَمْ َلمْ تَكنْ مِنَ الْواعـِـــظنَ )م����اتت قلوبهم 

بنَ{. كرا( اِنْ هـــذا اِاّل خُُلقُ ااْلَوَّلنَ ومـــا نَحْنُ بِمُعَذَّ
فهم ا�شح���اب الموال والرثوات الط����ائله والولد والق����وة، 

والتطّور ال�شناعي والتق���دم العلمي وغر ذلك.
فاملاح���ظ اأّن النب���ي ه���ود علي���ه ال�ش���ام دخ����ل م����ن باب 
ال�شاح عن طريق الأمرب�املعروف والن�هي عن املنكر ،و لكنهم 
اأعر�شوا عن���ه فانتقم اهلل العزيز منهم بال�شاعقة فلم تنفعهم 

امل�اديات ول الت����قدم العلمي ول...ول... .
اذن فالمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام يخ�ش���ى ع����لى امة جده 
اأْن ت�شيبها م����ا ا�ش����ابت المم املا�شية، واأّن يحّل عليها ما ح�ّل 
ع�لى قوم هود عليه ال�شام، فقام بنه�شته العظيمة �شد الطغاة 

واجلبابرة من اآل بني امية.

قامت دعوة النبي �ش����الح عليه ال�شام ع�لى ا�شا�ص التوحيد 
ك����ما ي����قول القراآن املجيد }واِىل ثَمُودَ اَخــــاهُمْ صـالِحا قاَل يا 

َقـــوِْم اعْبُـــدُوا اهلل ما َلكمْ مِنْ اِلـــهٍ َغريُهُ{.
واملحب���ة  الع����اطفة  م����ن  �ش���يئا  تع���اىل  جن���د يف كام اهلل 
والرحمة ملا عّر عن الن����بي �ش�الح باأّنه اٌخ له�م، ف��شوف يعطف 

ويرتح���م عليهم وي����عاملهم بالراأفة واحلن���ان وغر ذلك.
ثم يعّرج اإىل ذكر التوحيد ونبذ ال�ش���رك، ولكن ال�ش���رار اأبو 
اإل ال�شر يف طريق ال�ش����رك وال�ش�ال قائلني له }يا صالِحُ َقدْ 
كنْتَ فــــينا مـَرْجُوّا قـَبَْل هـذا اَتـَنْهانا اَنْ نَعْبُدَ مـا يـَعْبُدُ آباؤنا 

واِنَّنا َلفي شَـــك مِمّا تَدْعُونـــا اَِليهِ مُريٍب{.
ب���ل اأجاب���وا كم���ا قال���ت المم ال�ش���الفة لأنبيائه���م، باأّنن���ا 
�ش����ائرون ع�لى خ����طوات ال�شالة لاآباء والجداد، ول نفكر يف 
اأمر الت�وحيد، ف�الرف�ص الق�اطع للدع�وة الت�وحيدية، وال�ش�ك يف 

م�قف هـ�د عليه ال�شالم من الإ�شالح

م�قف النبي �شـالح عليه ال�شالم من الإ�شالح الت�حيدي
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اأم���ر النبوة، جعلهم اأْن يطغوا بالظلم وبالكفر اأكرث فاكرث، حتى 
اأنهم ن�شروا الف�شاد يف الر�ص، وعتوا عن امر ربهم، وا�شتكروا 
ا�ش���تكبارا، فخططت ع�شابة منهم لقت���ل النبي �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم ك����ما ت�شر الآية ال�شريفة }قاُلوا تَقاسَمُوا »حلفوا« 
بِالّلـــه َلنُبَيَتنَّـــهُ )نقتل �شاحل���ا ليًا( و)م���ع( أهَْلهُ ُثـــمَّ َلنَُقوَلنَّ 
لِوَلِيـــهِ )ويل دمهِ( ما شَـــِهدْنا مَهْلِك اَهْلِـــهِ واِّنا َلصادُِقونَ{.

هن���اك خمطط اموي معّد من قبل ل�شرب ال�ش���ام واقتاع 
جذوره من على الر�ص ولدنيا ادلة ك����افية و�ش���واهد كثرة على 

ذلك منها:
1. قول المام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام: »اإيّن مل اخرج اأ�ش���را 
ول ب����طرا و... واإّن�ما خ�رجت لطلب ال�شاح يف اأمة جدي...«.
يط���ل  مل  ال���ذي  ال�ش���امي  للمجتم���ع  ال�ش���اح  فابتغ���اء 
فراقُه طويًا عن الر�ش���ول �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم اإّل اأيامًا 
معدودة لي����دل ع����لى اأنَّ الف�شاد قد طغى على املجتمع وا�شيب 
مبر�ص م�شٍر يخ�شى عليه الدمار والنهيار م����ن ق����بل الظ�املني 

املف�ش���دين من المويني.
ويظهر م���ن الكام يف املقدمة للح�ش���ني عليه ال�ش���ام، باأّنه 
يريد ال�ش���ر على خ����طى الر�ش���ول �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
وابي���ه علي بن اب���ي طالب عليه ال�ش���ام لأّن المور انقلبت على 
عقبيها، فاأ�شبح ال�شّر خرا، والباطل ح����قا والظ�لم عدًل و...، 
فلو اأّن المة �ش���ارت على هذا املنه���اج ومل يرث ثائر �شد الطغاة 
كما �شنع المام احل�شني عليه ال�شام ملا بقي اليوم من ال�شام 
اأثٌر، ومن القراآن حكٌم ومن ال�شنة النبوية علٌم. ومن ال�ش����واهد 
عل���ى هذه الف�شائح قول الكمي���ت رحمه اهلل تعاىل، الذي يقول:

وي�شتمر قائاً:

ونختم كامنا بقوله رحمة اهلل عليه:

2. ق���ول المام زي���ن العابدين عليه ال�ش���ام لل�ش���امي الذي 
ق���ال له: احلم���د هلل ال���ذي اراح الباد والمر م���ن طاغيتكم، 
فقال ل���ه المام عليه ال�ش���ام: »يا �ش���يخ هل ق���راأت القراآن؟«، 
قال: نعم، فقال عليه ال�شام: »هل قراأت هذه الآي�ة }وَاعـَْلمُوا 
أنَّمـــا َغنِمُْتـــمْ مِنْ شَـــيءٍ َفـــاِنَّ هلل خُمُسَـــهُ ولِلرَّسُـــوِل ولِذِي 
الُْقرْبـــى{؟« ق���ال: نع���م، فق���ال المام علي���ه ال�ش���ام: »نحن 

القربى يا �ش���يخ«.
ث���م التف���ت الي���ه �ش���ائًا: »هل ق���راأت ه���ذه الآي���ة: }ُقـــْل ال 
أسْئُلكمْ عََليهِ أجـْـــرا اِالَّ الْمـَـــوَدَّةَ فـِـــي الُْقرْبى{؟«، قال: نعم، 
فقال المام عليه ال�شام: »ن����حن ذووا الق�ربى يا �شيخ«، فتعجب 
من كامه قائًا: انتم هم، فقال المام عليه ال�شام: »نعم، نحن 

ه���م«، فلما ع���رف ذلك ال�ش���يخ احلقيقة تاب اإىل رب����ه متابا.
وي����ظهر لن�ا من هذا احلوار اأّن هناك عن�شرًا اآخر للمخطط 
الم�وي ل�ش����رب الدين األ هو الت�شليل العامي لامة، فانظر 
كيف جنح���ت احلكومة الموية يف ه���ذا الت�شليل وكيف متكنت 
من ت�شويه �شمعت اآل الب����يت ع�ليهم ال�شام، الذي�ن اأذهب اهلل 
عنهم الرج�ص وطّهرهم تطهرا، واأّنها كيف ا�شاعت بني الن�ا�ص 
اأراجي���ف باأّن هوؤلء القوم هم من اخلوارج، اف�ش���ل اهلل قيامهم 
ل ي�جعل  واأمكن منهم يزيد الظامل، فانظر كيف اأن العام امل�شّ

الظ�امل م�ن�شورا واملظلوم مقهورا.
3. ق���ول احلوراء زينب عليه ال�ش���ام ليزي���د الطاغية: »فكد 

ك����يدك وا�شع �شعيك، فو اهلل ل متحوا ذكرنا...«.
يب���دو اأّن ه���ذا ال���كام وا�شحٌة معامل���ه وي�ش���ر اإىل املخطط 
املعّد من قبل المويني ل�شرب الدين احلنيف والر�ش�ول الك�رمي 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم بل تنا�ش���وا اأّن كيده���م يف ت�شليل، 
واأّن الن�شر من اهلل العزيز العليم، وان كلمة اهلل ه�ي الع�ليا وان 

امل�قف ال�شالحي لالمــــام احل�شني عليه ال�شالم من 
بني امية

و عطلت الأحكام حتى كاأّننا على 
نتنخـــل التـــي  غـــري  ملـــة 

كالمنـــا  الهـــداة  النبيـــني  كالم 
واأفعـــال اأهـــل اجلاهليـــة نفعـــل 

فيا �شا�شة هات�ا لنا من حديثكم 
فـفيكم لعــــمري ذو اأفانني مق�ل

اأاأهـــل كتـــاب نحـــن فيـــه واأنتم 
على احلق نق�شي بالكتاب ونعدل

فكيـــف ومن اأّنـــى واذ نحن خلفه 
فريقـــان �شـــّتى ت�شـــمن�ن ونهزل

فيا رب هل اإّل بك الن�شر يرجتى 
عــــليهم وهــــل اإّل عليـــك املعّ�ل

32

قنا
ة ال

هق
�شا

�ق 
ن ف

قراآ



ك�لمة الظاملني هي ال�شفلى.
4. ق���ول ابي �ش���فيان: قي���ل اإّن الموي���ني اجتمع���وا ذات مّرة 
يف خافة عثمان ب����ن ع�فان، وك����ان فيهم ابو �شفيان الذي فقد 
ب�ش���ره اواخر عمره، ف�ش���األ احلا�شرين هل يوجد بينكم غ����ر 

ام����وي؟ قيل له: ل.
فق���ال كلمت���ه امل�ش���هور كف���را خماطبا به���ا الموي���ني قائًا: 
تاقفوه���ا )اخلافة( ت����اقف الك����رة، ف���و الذي يوؤم���ن به ابو 
�ش���فيان ل جّنة ول نار، فالذي ينكر القيامة، لي����ص من ال�شام 

�ش�يء. يف 
وه����ذا ت�شريح قاطع بالكفر ل ي�ش���ك بذلك احد من النا�ص، 
اذن فاملخطط الموي املعّد ما ه����و اإّل ل�ش����رب الت�وحيد واقرار 

بالكفر والطاغوت.
5. ق���ول يزيد: لقد اأنك���ر يزيد )لعنه اهلل( النب���وة والتوحيد 

مرة واحدة، كما جاء ف����ي قوله:

ب���كل وقاحة يعتقد يزيد اأّن الها�ش���مني ما هم اإّل ملوك كبقية 
ملوك الدنيا حكموا الر�ص، ف�ا وح�ي نازل من رّب العاملني، ول 
خر جاء من ال�شماء اإىل اهل الر�ص. اإّن ه�ذا الك�ام يدل على 

اعرتاف �شريح بالكفر واإعرا�ص عن الدين والقيامة.
وله كام اأكرث و�شوحا بالكفر مما �شبق ملا ت����مثل ب����قول ابن 

الزبعري قائًا:

اأ�ش���ياخه الذي����ن ي����فتخر ب����هم ه���م روؤ�ش���اء الكف���ر )الوليد 
و�شيبة وعتبة( الذين ج����اءوا مل�حاربة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم يف اول معركة ا�شامية، فهو يتمنى اأّن هوؤلء الكفار 
الذين قتلوا ي����وم ب����در لو اأّنهم كانوا حا�شرين اليوم الذي ق�تل 
ف����يه المام احل��شني عليه ال�شام ح����فيد ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم، واأّنه كيف انتقم م����ن اله����ا�شميني وخا�شة من 

واقع���ة بدر، ال كفران وطغي���ان اأو�شح من هذا الكام.

اذن فاملخطط امل����ر�شوم م����ا هو ال الق�شاء على الدين وعلى 
الذي�ن يحامون عنه.

6. موقف املوؤرخني م�ن ج�رائم الأمويني:
كان احل���زب الم���وي احل����اكم ي����بذل ق�شارى جهده لن�ش���ر 
ف�شائ���ل الموي���ني وولته���م، وي�ش���عى ل�ش���راء �شمائ���ر الكّتاب 
واملوؤرخني كي تبقى لهم �ش����فحة ف����ي التاريخ، ولكن اهلل تعاىل 
كتب لأغ����لنّب اأن����ا ور�ش�لي، فاإّنني ت�شفحت ك����تبا ع�ديدة للذين 
بذلوا مهجهم لاأم����ويني، ف����وجدت اأّن هناك ي���ّدا غيبة تف�شح 
الأمويني بايدي مواليهم، وهي كثرة ل تعّد ول حت�شى، واحيانا 
يت�شاقط الن�����شان ع����رقا خجًا مما فعله هوؤلء الظاملون، واإّن 
الق����لم والل�ش����ان قا�شران ع����ن الب����يان خ����وف ا�شاعة الف�شق 

والفح�شاء. والفجور 
وف�يما يلي نذكر بع�ص المثلة:

اأ: قال ال�ش���يوطي يف تاريخي���ه: قتل احلجاج من ال�شحابة ما 
ل يح�شى عددا، وقيل اأّن�ه ق�تل ايام حكومته يف الكوفة120/000 

الف �شخ�ص.
ب: قال ع����بد اهلل بن ح����نظلة: واهلل م�ا خ����رجنا ع�لى يزيد 
حت���ى خ����فنا اأن ن����رمى باحلجارة من ال�ش���ماء! اإّن���ه رجل ينكح 
امهات الولد والبنات والخوات، وي�شرب اخلمر ويدع ال�شاة 

)نقًا ع���ن تاريخ اخللفاء(.
ج: عّب���اأ عبي���د اهلل ب���ن زي���اد اجلماه���ر يف الكوف���ة لقت���ل 
احل�ش���ني عليه ال�شام، وذات مرة وجد رجًا يف بع�ص ال�شوارع 
فاألقى عليه الق����ب�ص، لأن����ه مل ي�شرتك يف التعبئة: وجيء به اإىل 
عبي���د اهلل: فقال له: انا من اهل ال�ش���ام، جئ���ت لآخذ ديني ومل 

بالتعبئة. ادر 
ق���ال عبيد اهلل: لقد �شدقت، ولكن ا�شربوا ع����نقه واج����علوا 

راأ�شه فوق باب الق�شر ع����رة لاآخرين.

فـــال  بامللـــك  ها�شـــم  لعــــبت 
نـــزل وحـــي  ول  جـــاء  خـــر 

ل�شـــت مـــن خنـــدف اإْن مل اأنتقم 
مــــن بــــني اأحــــمد مـــا كان فعل

�شـــهدوا  ببـــدر  ا�شـــياخي  ليـــت 
جـــزع اخلزرج مـــن وقع ال�شـــل 

فرحـــا  وا�شــــتهل�ا  لأهــــّل�ا 
 ثـــم قالـــ�ا يـــا يزيـــد ل ت�شـــل
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اإّن ال�ش���م احلقيقي لل�ش���ّيدة �ش���كينة هو اآمنة بنت احل�شني، 
واإّنا �شكينة لقب لقّبته به اأّمها الرباب، وذلك ل�شكينتها وهدوء 
يف طبعه���ا غلب عليها، حت���ى كانت )ال�ش���كينة( �شفة لها وهذا 
اأثبت���ه اأرباب ال�ش���ر والتاأريخ على اختاف يف ا�ش���مها بني اآمنة 
واأميمة، واتفقوا على اأّن )�شكينة( لقب و�شفة لها ا�شتهرت بها.

ق���ال: )اأخرنا احل�ش���ني بن الفراء واأبو غال���ب واأبو عبد اهلل 
ابن���ا البّن���اء قالوا: اأن���ا اأبو جعفر، اأن���ا اأبو طاهر، اأن���ا اأحمد بن 
�ش���ليمان، اأنا الزبر )ابن اأخ م�شعب بن الزبر( قال يف ت�شمية 
ولد احل�شني: و�شكينة، وا�ش���مها اآمنة، واإّنا �شكينة لقب لّقبتها 

اأّمها الرباب بنت امرئ القي����ص.
وت���زّوج �ش���كينة ابنة احل�ش���ني عبد اهلل بن ح�ش���ن بن علي، 
اأّم���ه بن���ت ال�ّش���َليل اب���ن عب���د اهلل البجل���ي... فُقتل م���ع عّمه 
احل�ش���ني بالطّف قبل اأن يبني بها..(.) تاريخ دم�ش���ق: تراجم 

)156 الن�شاء، 

كم���ا نقله ع���ن حمّمد ب���ن ال�ش���ائب الكلب���ي الن�ّش���ابة، )قال 
حمّم���د بن ال�ش���ائب الكلب���ي: �ش���األني عبد اهلل بن ح�ش���ن )بن 
ح�ش���ن( عن ا�ش���م �ش���كينة بنت احل�ش���ني عليه ال�ش���ام فقلت: 

اأميم���ة، فق���ال: اأ�شبت(.
ف���ا ن�ش���تبعد الت�شحي���ف يف اأميم���ة هن���ا، وكون���ه يف الأ�شل 
اآمن���ة، وذلك ملا �ش���ياأتي بعد هذا من �ش���وؤال رج���ل لعبد اهلل بن 
احل�ش���ن بن احل�شن عن ا�ش���م �ش���كينة، وتخطئة عبد اهلل لبن 
الكلبي الذي كان يقول باأميمة، كما يف ال�شق الثاين من الرواية، 
اإذ كي���ف ي�شّوب له اأميمة هنا، ول يقب���ل منه اأميمة هناك على 

ال�شائل؟ نقل  قول 
عل���ى اأنن���ا ل ن�ش���تبعد اأي�ش���ًا الت�شحي���ف يف �ش���در الرواي���ة 
بقول���ه: اأمينة والأظهر يف الأ�شل اآمنة، وا�ش���تظهارنا هذا توؤيده 
ما اأورده �شاحب الأعيان عن الأغاين من رواية ابن الكلبي، عن 

اأبي���ه، وهي �شريحة وا�شح���ة يف هذا املعنى.
وق���ال ابن الن���دمي يف ترجمة حمّمد بن ال�ش���ائب الكلبي: من 
علماء الكوفة بالتف�ش���ر والأخبار واأّيام النا����ص، ويتقدم النا�ص 

)الفهر�شت:107( بالأن�شاب(.  بالعلم 

قال: ا�ش���م �ش���كينة اأميمة، وقيل: اأمينة، وقيل: اآمنة، و�شكينة 
لقب لّقبت به.

وق���ال اأي�شًا: وُروي اأّن رجًا �ش���األ عبد اهلل بن احل�ش���ن )بن 
احل�شن( عن ا�شم �شكينة، فقال: اأمينة.

فقال له: اإّن ابن الكلبي يقول: اأميمة. فقال: �ش���ل ابن الكلبي 

١ ــ ابن ع�شاكر يف )تاريخ مدينة دم�شق(

٢ ــ ابن الندمي يف )الفهر�شت(

٣ ــ اأب� الفرج الإ�شفهاين يف )الأغاين(
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عن اأّمه، و�شلني عن اأّمي.
ونقل ع���ن املدائني قول���ه: حّدثني اأب���و اإ�ش���حاق املالكي قال: 
�ش���كينة لقب، وا�ش���مها: اآمنة. ثم اأردف الإ�شفهاين قوله: وهذا 

ه���و ال�شحيح.)الأغاين:16/ 146(
وقال يف مقاتل الطالبيني: وا�شم �شكينة اأمينة، وقيل: اأميمة، 

واإّنا غلب عليها �شكينة ولي�ص ا�شمها. )مقاتل الطالبيني:94(

عنونه���ا هك���ذا: اأميمة بنت احل�ش���ني بن علي ب���ن اأبي طالب 
ب�شكينة. املعروفة 

ث���ّم نق���ل بع����ص الأق���وال املتقدم���ة وق���ال: روي يف الأغ���اين 
ب�ش���نده، عن اب���ن الكلبي، ع���ن اأبيه، قال: ق���ال يل عبد اهلل بن 
احل�شن ]بن احل�ش���ن[: ما ا�شم �شكينة بنت احل�شني؟ فقلت له: 

�ش���كينة، فقال: ل، ا�ش���مها اآمنة(.)اأعيان ال�ش���يعة:3 / 491(
والظاهر تع���دد احلادثتني، اأحدها هذه، ولعّلها هي الأ�ش���بق 
زمان���ًا، والأخرى ما اأوردن���اه عن ابن الندمي م���ن اأّن حمّمد بن 
ال�شائب الكلبي كان قد �شاأله عبد اهلل بن احل�شن هذا عن ا�شم 

�شكينة، فقال: هي اأميمة.
وا�ش���تظهرنا بتع���ّدد احلادثتني، كون رواي���ة الأغاين هنا يف 
�ش���دد ت�شحيح ما علق بذه���ن حمّمد بن الكلبي، وما ا�ش���تهر 
من لقبها بني النا����ص من اأنها �شكينة، ف�شّحح عبد اهلل ا�شمها 

اآمنة. باأنها 
ورواي���ة اب���ن الن���دمي يف الفهر�ش���ت اأن عبد اهلل بن احل�ش���ن 
�ش���األ حمّمد ابن الكلبي عن ا�ش���م �ش���كينة، فلما ذكر اأّن ا�شمها 
اآمن���ة �شّوب له ذلك واأق���ّره عليه حينما ق���ال: اأ�شبت، وكاأّنه يف 
�شدد تذكره على ما �شححه من قبل والتاأكيد عليه باأّن ا�ش���مها 

�شكينة. ولي�ص  اآمنة 
وتاأكي���د عب���د اهلل ب���ن احل�ش���ن عل���ى حمّم���د ب���ن الكلبي له 
خ�شو�شيته، فاأّن بن الكلبي كونه ن�ّش���ابة، وعبد اهلل بن احل�شن 
حري�ص على ت�شحيح ال�ش���م بوا�شطة حمّمد بن الكلبي لرجوع 

اإليه. النا�ص 

ق���ال: واأّما �ش���كينة فق���د ذك���ر املوؤّرخ���ون اأّنه لقب م���ن اأّمها 
الرباب، وكاأّنه ل�ش���كونها وهدوئها، وعليه فاملنا�ش���ب فتح ال�شني 
املهملة وك�ش���ر الكاف، وهذا الراأي ن�ش���به ال�شّبان اإىل امل�شهور، 
واأّما ا�ش���مها، فالذي اختاره ابن تغري بردي اأّنه اآمنة. )�ش���كينة 

)140 احل�شني:  بنت 

قال: وكان ا�ش���م �ش���كينة اآمن���ة اأو اأميمة، فلّقبته���ا اأّمها رباب 
ب�ش���كينة، فهي عقيلة قري����ص، وذات عقل وراأي �شائب. )منتهى 

الآمال: 1/ 818(
ه���ذا اتفاق اأهل الأخبار واملحّققني من الفريقني، اأّن �ش���كينة 

هو لقب اآمنة اأو اأميمة بنت احل�شني عليهما ال�شام.
عل���ى اأّنا نرّجح ما رّجحه اأهل التحقيق باأّن ا�ش���مها اآمنة بنت 

احل�شني وميلهم على ذلك.
ب���ل ه���و الأقرب على م���ا يف رواية اأب���ي اإ�ش���حاق املالكي، كما 
نقل���ه اأب���و الف���رج الإ�شفه���اين يف الأغاين ع���ن املدائن���ي، قال: 
حّدثني اأبو اإ�ش���حاق املالكي قال: �شكينة لقب، وا�شمها اآمنة، ثّم 
ت�شحيح الإ�شفهاين عقي���ب الرواية بقوله: وهذا هو ال�شحيح، 

وقد اأ�ش���رنا اإليه اآنفًا.
كم���ا اأّن اأبا الفرج نق���ل يف مو�شع من الأغ���اين: قال م�شعب 

فيما اأخرين به الطو�ش���ي، عن زبر، عنه: ا�شمها اآمنة.
وهن���اك رواي���ة اأخ���رى للمدائني، ع���ن اأبي اإ�ش���حاق املالكي، 
قال: قيل ل�ش���كنية �� وا�ش���مها اآمنة، و�شكينة لقب �� اأختك فاطمة 
نا�ش���كة، واأنت متزحني كثرًا؟... ثّم جواب ال�شّيدة اآمنة باأنكم: 

»�شميتموين با�ش���م جّدتي التي مل تدرك الإ�شام«.
تعني اآمنة بنت وهب، اأّم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.

وم���ع موؤاخذاتنا على ه���ذه الرواية، اإّل اأّن ال���ذي يعنينا منها 
الآن هو ترجيح ا�ش���م اآمنة على غره من الأ�شماء.

وه���ذا ما حدى بال�ش���يد حم�ش���ن الأم���ني العامل���ي يف اأعيان 
ال�ش���يعة اإىل القول بعد اإيراده لهذه الرواي���ة يف اأخبارها: )هذا 

يدّل على اأّن ا�ش���مها اآمنة(.
رغم اأّنه عنونها با�ش���م اأميمة، ولعّل اختياره كان م�ش���ايرة ملا 

عليه الأكرث لي�ص اإّل.
م���ن هن���ا يتاأك���د لن���ا ال�ش���م احلقيقي لل�ش���يدة �ش���كينة وهو 
اآمنة، لذا فالأمانة العلمية تدعونا اإىل اإثبات ا�ش���مها ال�شحيح، 
والتعامل معه تعام���ًا جّديًا، وذلك لغلق الطريق على الأكاذيب 
الت���ي عم���د اإليه���ا البع����ص لاإ�ش���اءة اإىل بي���ت النب���ّي الأطهر، 
ومتّح���ات الآخرين الذين ح�ش���بوها اأّنها مرتك���زات تاريخية، 
دون اأن يتكّلف���وا اأدن���ى مطال���ب التحقيق يف �ش���اأن هذه احلادثة 
اخلط���رة، لذا فاإّنن���ا ناأمل من ذوي التحقي���ق واأهل الإن�شاف، 
اأن يرتكز يف اأذهانهم ا�ش���م اآمنة بنت احل�شني عليهما ال�شام، 
والتعام���ل مع���ه تعام���ًا حقيقي���ًا، والإعرا����ص عن لقبه���ا الذي 
ا�ش���تغّله بع�ص اأهل الأهواء، وال�ش���ّذج من ب�شطاء العوام، الذين 
ل خاق لهم بتحقيق الوقائع، ومعرفة الأحداث، وما لهم بذلك 

اإّل املطام���ع، اأو النعي���ق مع كّل ناعق.

ـ ال�شّيد حم�شن الأمني العاملي يف )اأعيان ال�شيعة( ٤ـ 

ـ ال�شّيد عبد الرزاق امل��ش�ي املقّرم يف )�شكينة بنت  5ـ 
احل�شني عليهما ال�شالم(

ـ املحّدث ال�شيخ عبا�ص القّمي يف )منتهى الآمال( ٦ـ 
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رافق���ت ماأ�ش���اة الط���ف فكرة خاطئ���ة، وقد �ش���اير هذا اخلط���اأ الفكري 
ادوار ه���ذه املاأ�ش���اة ومل ينج من ذلك كث���ر من املوؤرخني والكت���اب حديثًا.

فم���ن الثابت اأّن العراقيني قد كتبوا اإىل الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
طالب���ني اإلي���ه الق���دوم عليه���م، اإذ ل ي���رون اإمام���ًا لهم غ���ره، وقد خرج 
الإم���ام م���ن احلج���از اإىل العراق ملبي���ًا الدع���وة. وكادت تنقط���ع اأخباره 
ّن���ه مل يلتق به اأح���د يف الطريق  يف طريق���ه اإىل الكوف���ة. وي���روي التاريخ اأ
اإل اأف���راد قائ���ل خاف���وا اأن يع���ودوا اإىل حوا�شرهم اأو يذكروا �ش���يئًا عن 

ماقاته���م لاإم���ام لئا يتهموا م���ن قبل اأعدائه.
ويف الوق���ت الذي انقطع���ت فيه اأخبار الإمام وه���و يف الطريق قام الولة 
والعم���ال بدعاي���ة وا�ش���عة النطاق يف ط���ول الب���اد وعر�شه���ا مفادها: اأن 

خارجي���ًا خرج على الأم���ر، فمن هو هذا اخلارج���ي؟ ومن اأين؟
احلقيق���ة اأن اأكرث النا����ص مل يعرف���وا حقيقة هذا الأمر وا�ش���تقبلوه خايل 
الذهن يف اأن الذي دعوا اإىل قتاله مل يكن اإل خارجيًا كما اأذيع فيهم، على 
اأن اأكرث الذين كتبوا اإىل احل�ش���ني ك�ش���ليمان بن �ش���رد اخلزاعي وا�شرابه 

قد حب�ش���وا و�ش���ددت الرقابة عليهم ومنعوا من اأي ات�شال باحل�شني.
ومل يك���ن و�شول الأخبار بالأمر ال�ش���هل ليعرف النا����ص ما يجري حولهم 

اأو بعيدًا عنهم.
ويف ه���ذا اجلو م���ن الإرهاب اخلان���ق و�شل الإمام احل�ش���ني اإىل كرباء 
وتاأل���ب الأعداء عل���ى ما روج اليه الع���ام باأّنه )خارج���ي( ومل يطلع على 

خطـــــــاأ فكـــــــري 
ــن ــق تدويــــ رافـــــ
اأحــداث الطــف!!
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احلقيق���ة يف ب���ادئ الأمر اإل قائل من اأمراء اجلي����ص اأو من زعماء الكوفة 
ممن كان���ت اأمراوؤهم يزيدية.

وق���د فط���ن الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام واأ�شحابه اإىل م���ا اأحيط بهم 
م���ن دعاية مكذوبة اأظهرتهم للنا����ص مظهر اخل���وارج فحاولوا جميعهم اأن 
يفن���دوا تلك الدعاي���ة بخطبهم يف القوم يف اأن الذي ج���اوؤوا ملحاربته وقتله 
لي����ص اإل ابن بن���ت ر�ش���ول اهلل وريحانته، وحتى احل�ش���ني نف�ش���ه وقف بني 

ال�شف���ني خطيبًا قائًا: »ان�ش���بوين من اأنا«.
وقد اأحدث ذلك لغطًا �ش���ديدًا يف مع�ش���كر ابن �ش���عد كاد ينقلب اإىل فتنة 

لول اأن تداركها القادة بال�شرعة يف تنفيذ املوؤامرة والهجوم على احل�شني.
قتل احل�ش���ني، و�ش���بي عياله عل���ى النحو املعروف، ومل ي���ذع خر قتله اإل 
كخارجي اأي�شًا الأمر الذي اأدركته ال�ش���يدة زينب يف الكوفة فاأخذت ت�شرخ 
وتعرف النا����ص بهوؤلء ال�ش���بايا الها�ش���ميات وما كاد النا����ص يعرفون ذلك 
حت���ى �شجت الكوفة بالبكاء والنحيب وكادت حتدث الفتنة مرة ثانية اأي�شًا 

ل���ول اأن ابن زياد تداركها ب�شورة ما.
وحينم���ا عرف النا����ص اأن قتيلهم ه���و ابن بنت نبيهم واأّنه لي����ص خارجيًا 
كم���ا قيل لهم مل ي�ش���تطيعوا �شرًا على هذه املاأ�ش���اة واخلديعة التي انطلت 
عليه���م حين���ًا، فهبوا بزعام���ة املخت���ار الثقف���ي وابراهيم النخع���ي وقادوا 

اجليو����ص منادين: يا لثارات احل�ش���ني.
ه���ذا ا�ش���تطراد اأو ا�ش���تعرا�ص موجز للح���وادث التي وقعت وم���ا رافقها 
م���ن خطاأ فك���ري، ويت�شح من ذل���ك اأن العراقي���ني اأو اأه���ل الكوفة بالذات 
لي����ص كم���ا و�شفوا من اخليانة والغدر والنفاق بال�ش���كل ال���ذي �شدره بع�ص 
املوؤرخ���ني والكتاب. واإنا انطلت عليهم دعاية مكذوب���ة مل يتبينوا حقيقتها 

اإل بع���د فوات الأوان فحاول���وا التكفر بدمائهم عم���ا ارتكبوا من خطاأ.
ه���ذه ماحظ���ة عابرة اأرج���و اأن يبحثها الكتاب ويو�شح���وا ما غم�ص من 
جوانبه���ا التاريخية، موؤيدة بالوثائ���ق والن�شو�ص، واأملي اأن اأعود على هذا 
املو�ش���وع مرة ثانية بالتف�شيل، اإذ ل يجوز اأن يظل مثل هذا اخلطاأ الفكري 

عالقًا بالتاريخ يف ق�شية كرباء.
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النب���ي  اأن  احلكي���م:  الذك���ر  يف 
مو�شى �ش���األ اهلل �ش���بحانه اأن يع�شده 

باأخي���ه كي يت���م له اأم���ره يف هداية قومه 
لِـــي  }وَاجْعَـــْل  ال�ش���ام:  علي���ه  فق���ال 

وَِزيـــرًا مِـــنْ َأهْلِـــي )29( هَـــارُونَ َأخِي 
)30( اشْـــدُدْ بِهِ َأْزِري )31( وََأشْـــِرْكهُ فِي 

َأمْـــِري )32( َكـــيْ ُنسَـــبِّحَكَ َكثِريًا )33( 
وَنَْذُكـــرََك َكثِـــريًا )34( إِنَّـــكَ ُكنْـــتَ بِنَـــا 
بَصِـــريًا )35( َقـــاَل َقدْ ُأوتِيتَ سُـــؤَْلكَ يَا مُوسَـــى{.

)36 -29 )طه/
وورد يف الرواي���ات املعت���رة اأن نبينا الأك���رم �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم بعد ما ذكر يف مناجاته للموىل �شبحانه ما 
تقدم من اأمر مو�ش���ى عليه ال�ش���ام و�شوؤاله الوزارة لأخيه 
وا�ش���تع�شاده به �ش���األ اهلل �ش���بحانه اأن يع�شده باأخيه علي 

اأخ�ة الربانيـــــــني
والعبا�ـــص بن علي 
جــــ�هـــــــــرة اأروع 
يف �شـــاحة كربالء
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عليه ال�شاة وال�ش���ام فاأجابه.)ف�شائل اخلم�شة:336/1(
وكان العبا����ص ب���ن عل���ي بن اأبي طال���ب عليه ال�ش���ام وزير 

اأخيه احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وع�شده.
من ي�ش���تقراأ �ش���رة مولنا اأبي الف�شل طيل���ة حياته عموما، 
ويف �ش���رته مع اأخيه احل�شني عليه ال�ش���ام ابتداًء من املدينة 
وانته���اًء مب�شرعه املقّد����ص، ل يجد فيها مغم���زًا اأبدًا ول وهنًا 
ول تراجع���ًا ول ت���رددًا، ب���ل كل���ه اإق���دام وثبات وو�ش���وح روؤية 
وت�شمي���م، فاإذن ه���ذه املرحلة يف درا�ش���ة وا�ش���تطاع اأعمال 
ه���ذا الف���رد الأوحد قد جتاوزناه���ا وجمال بحثن���ا اإنا هو يف 
مكام���ن العظمة في���ه واأعلى املثل الإن�ش���انية يف �ش���رته، ومن 

هذه النقط���ة عروجنا.
اإن الإ�ش���ام العزي���ز ق���د و�ش���ل يف عه���د يزي���د اإىل مفرتق 
ط���رق ومنعط���ف خطر جدًا عندم���ا يتقرر م�ش���ره فاإما موته 
الأب���دي واندثاره كم���ا اآل اإليه م�شر الأديان ال�ش���ماوية قبله، 
واإما جتاوز هذا املنعطف اإىل ما فيه بقاوؤه يف �ش���احة الوجود، 

وكان اأب���و الف�شل العبا����ص هنا... .
مع اأخيه احل�شني... .

املنعطف. وذلك 
ي�ش���تنقذ الإ�ش���ام ويعر به اإىل جادة ال�ش���امة، ومبعيتهما 

تلك ال�شفوة املوؤمنة الرة.

املي���دان...  ذل���ك  يف  جوه���رة  اأروع  عل���ي  ب���ن  والعبا����ص 
الع���ني:58( .)اإب�ش���ار 

ميدان الت�شابق اإىل الترع بالأرواح.
للفوز ب�شحبة احل�ش���ني عليه ال�شام �شيد اجلنان.

اأب���و الف�شل ����� ويكفيك بها كني���ة تعّر ع���ن �شاحبها تعبرًا 
�شادقًا كا�ش���فًا عن جوهره ودخيلته وما يفي�ص عنه من �شلوك 
حميد فهي لي�ش���ت كبقية الأ�ش���ماء والكنى املرجتلة �� من بع�ص 

بن���ي ها�ش���م ممن حمل���وا خ�شي�شة متّيزوا بها ع���ن غرهم �� 
مبا فيهم بقية الها�ش���ميني �� وخ�شي�شتهم وميزتهم اأن ل اأحد 

ي�ش���ر اإليهم مبغمز يف جانب ما، يف ط���ول رحلتهم احلياتية.
فح���ني ت�ش���تقراأ �ش���جل حي���اة اأب���ي الف�ش���ل م���ن اأوله���ا اإىل 
اآخره���ا ل جتد فيه غر ما يخ�شع���ك اإجاًل فما يف حياته من 

�ش���اردة اأو واردة تخد����ص ذلك الكيان املقّد����ص.
واأح���داث الط���ف مقطع م���ن تلك احلي���اة الكرمي���ة ل جتد 
فيه���ا م���ن اأوله���ا اإىل اآخرها لأب���ي الف�شل موقفًا في���ه وهن اأو 
تراج���ع اأو ت���ردد اأو ا�ش���تحياء يف ن�ش���رة احل���ق اأو يف موا�شلة 
امل�ش���ر حتى و�شم بالع�شمة املكت�شبة فهو يف جوهره برزخ بني 
الإمام املع�شوم وبني عظماء الأمة يف خ�شائ�شهم و�ش���لوكهم 

اإذ ارتق���ى ع���ن ه���ذه اإّل اأن���ه مل يبلغ تلك.
كان العبا����ص علي���ه ال�ش���ام لأخيه احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
كما كان اأمر املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�شام لر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
كان عم���اد حركته ونظام جي�ش���ه، كلما ا�ش���تدت باحل�ش���ني 
عليه ال�ش���ام اخلطوب، واحتاج ملن ي�شّد ثغرًا، اأو يرّد كريهة، 
اأو يفّل م�ش���تع�شيًا، وّجه اأبا الف�شل لنجح حاجته فا يرجع اإّل 
بنجحه���ا، اأو ل يرجع، كما هو احل���ال يف حركته الأخرة التي 

مل يعد منها اإىل م�شارب احل�ش���ني.
لق���د ه���ّد م�شرع���ه احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام، وه���ّد كل من 

الإ�ش���ام وعروته. يتم�ش���ك بحبل 
العبا����ص اأمل مم����صّ يف قل���وب الأئم���ة املع�شوم���ني وجمي���ع 

الها�ش���ميني ب���ل يف قلب كل موؤم���ن وموؤمنة.
�ُش���ِمَت بنا بع���د اأبي الف�شل، فما ظ���ّن: برجل هذا موقعه يف 

ال�شاحة الإ�شامية.
الله���م ارزقنا قب���ول اأبي الف�ش���ل لنا واح�ش���رنا حتت رايته 

فاإنه���ا من�شورة عندك دني���ا واأخرى ول ريب.
واهلل: ل���و مل يقت���ل اأولئ���ك الأرجا����ص ي���وم الطف غ���ر اأبي 

الف�ش���ل لكف���ى بها بائق���ة وموجبة لكل ع���ذاب وهوان.
فكي���ف وق���د بلغ���ت �ش���يوفهم نحر احل�ش���ني خليف���ة اهلل يف 
الأر����ص والقائم مقام ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.

باأبـــي مـــن �شـــروا لقـــاء ح�شـــنٍي
والأرواِح النف��ـــص  بفـــراق 

عيـــٍد اأكـــر  باحل�شـــني  اأدركـــ�ا 
فغدوا يف منى الطف�ف اأ�شاحي
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وقد اأخذت منه ماأخذًا.
فم���ا ت���رى اهلل �ش���بحانه �شانعًا به���م واإىل اأين �ش���توؤول 
به���م فعلتهم وكل م���ا جرى اإىل اليوم اإن���ا هي اإرها�شات 

العذاب ولي�ش���ت به.

نحن ل�ش���نا ب�ش���دد احلديث عن جوان���ب معينة حتّدث 
عنه���ا اآخ���رون ول يهمن���ا البحث فيه���ا ول التاأكي���د عليها 
لاكتفاء مبا �ش���ّجله الآخرون، بل هناك اأمور اأخرى نهتم 

بجري���ان قلمنا لت�ش���جيلها ملا فيها م���ن اأثر وفائدة.
فاأب���و الف�ش���ل ق���ام بعم���ل عظي���م �ش���بق ب���ه غ���ره يف 
م�ش���تبق املكارم ونال به احلظوة عند املوىل �شبحانه وعند 
اأوليائ���ه �� النب���ي واأهل بيته الك���رام �� يك�ش���ف عن هذا ما 
نط���ق به اأهل الع�شمة عليهم ال�ش���ام ب�ش���اأنه وما و�شفوه 
ب���ه واأ�شرى مب���ن ينبت يف بي���ت النبوة والإمام���ة اأن يفوز 
ه���ذا املفاز، ويرقى ه���ذا املرتقى فحيث تقّلب �ش���مع كلمة 
هدى واإر�ش���اد اإىل مفاز يف الدارين، فل���م ينقلب عن عني 
احلي���اة �شماآن���ًا بل ارتوى منه���ا فربح اخللود مبعّية �ش���يد 

�ش���باب اأه���ل اجلنة، فكي���ف ن�شف من ه���و يف اجلنان تلو 
اأئم���ة اله���دى ومن بيده���م يف الدارين الأمر ح���ًا وعقدًا 

وتكفي الإ�ش���ارة ع���ن التف�شيل.
من اأين نبداأ مع اأبي الف�شل؟

نع���م الأف�شل اأن نبداأ من اآخر املطاف.
من كرباء

لكن مل؟
الن�شو����ص  يف  الف�ش���ل  اأب���ي  ع���ن  ورد  م���ا  لأن   �����  1
الروائّي���ة، والتاريخي���ة، ويف كتب املقات���ل يف هذا اجلانب 

واأو�شح. اأوف���ر 
2 ����� و�ش���ّر مه���م: اإن اختي���ارات الإن�ش���ان الأخ���رة يف 
�ش���احة حيات���ه، ويف حمت���دم �شراعه تك�ش���ف ع���ن نوعية 

كلها. م�ش���رته خال حيات���ه 
فق���د ذكر علم���اء عل���م النف����ص والرتبية الإ�ش���امية 
يف  الأخ���اق  عل���م  اأن  )والواق���ع   ����� الأخ���اق  عل���م   �����
ل���ت يف ع�شرنا هذا  الإ�ش���ام ه���و جمم���ع لأبح���اث ف�شّ
اإىل عل���وم: النف����ص، الجتماع، الرتبي���ة، الأخاق، ومل 

من اأين نبداأ:
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يت���م الإ�ش���تفادة ����� بتمام ال�ش���تفادة �� م���ن علم الأخاق يف 
املوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة كم���ا ينبغ���ي.

وهذا فيه بخ����ص لأق���دار تلك الذوات الكرمية التي �ش���ّجلت 
اأبحاثه وبخ����ص حلظ الأمة عن اأن ت�ش���تفيد من هذه الكنوز بل 
ابتلين���ا بت�شم���ني ه���ذه العلوم مل���ا قّدمه كتبة الغ���رب وهم من 
ه���م يف انحراف فكره���م ومعتقداته���م و�ش���لوكهم واعتباطية 

واآرائهم(. مواقفهم 
اأق���ول: ق���د ذك���ر علم���اء الأخ���اق اأن م�ش���رة الإن�ش���ان يف 
حيات���ه لها تاأث���ر كبر على مواقف���ه يف اأخري���ات اأيامه، فاإذا 
اختار ال�ش���تقامة فهذا كا�شف عن م�شرته احلياتية، وكا�شف 
ع���ن نواي���اه ونزعات���ه ومراميه يف م�ش���رته فلي����ص ارجتاًل اأن 
ينتهي زهر بن القني اإىل هذه النهاية ال�ش���عيدة وهو العثماين 
يف ه���واه، ول اأن يخت���ار احلر ت���رك موقعه القيادي يف جي����ص 

الدولة لين�شّم اإىل جي����ص لي����ص له م�ش���ر يف الدنيا اإّل املوت 
املحتّم بعد �ش���اعات.

كل م���ن وّدع �شخ���ب احلي���اة اإىل الكوث���ر مع احل�ش���ني عليه 
ال�ش���ام اختار �ش���عادته بعد اأن اأخذ املوىل �ش���بحانه باأيديهم 
اإىل �ش���احة الختي���ار وهذا في���ه كل الدللة على �ش���مّو ذواتهم 
ورفع���ة �ش���اأنهم ومتّيزهم ع���ن غرهم اإذ حي���ل بينهم وبني اأن 
يكون���وا يف الآخ���رة من اأهل احل�ش���رات على ما �ش���يلحق عامة 
اأفراد اجلن�ص الب�شري من حرمان من منازل الكرامة ومراتب 
ال�ش���رف ومن النعم الهائلة التي مل ير مثلها ومل ي�ش���مع بل مل 
تخطر على قلب ب�ش���ر، وذلك ملا فّرطوا فيه من عمل فخ�ش���روا 
تلك املقامات ال�ش���اخمة ي���وم القيامة يوم املغامن ونيل املراحم 

الأوفى. باملكيال 
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تتاأل���ف الرو�ش���ة احل�ش���ينية م���ن ال�شحن ال�ش���ريف 
و�ش���طها  ويف  الداخلي���ة،  والرو�ش���ة  والرواق���ة  والبه���و 
يق���وم املرق���د ال�ش���ريف لاإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
وتعلو القب���ة فوق ال�شريح وحتف به���ا مئذنتان مطليتان 
بالذه���ب، وقد تفننت اليد املعمارية يف البناء والزخرفة 
واأ�شب���ح بح���ق اآية من اآي���ات الفن املعماري الإ�ش���امي.

اإن احلدي���ث ع���ن تاري���خ ت�ش���ييد الرو�شة احل�ش���ينية 
الطاه���رة على م���ا هي عليه الآن يع���ود اإىل حديث جليل 
م���ن تاري���خ طوي���ل ميت���د اإىل اأربعة ع�ش���ر قرنًا بح�ش���ب 
اإجم���اع املوؤرخني فق���د دفنت الأج�ش���اد الطاهرة يف 13 
حم���رم احلرام 61ه����، على ي���د قبيلة بني اأ�ش���د ومعهم 
الإم���ام علي بن احل�ش���ني عليهما ال�ش���ام حيث و�شعت 
عام���ات لتبي���ان مرق���د الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
واأ�شحاب���ه واأبي الف�شل العبا����ص وتعت���ر تلك العامات 

اأول بن���اء للرو�شة احل�ش���ينية املطهرة.
وتتال���ت الأح���داث والتعم���ر للمرقد احل�ش���يني فقد 
و�شعت �ش���قيفة فوق ال�شريح ما بني �ش���نة 61ه� و65ه�، 
حت���ى ُويل املخت���ار ب���ن اأب���ي عبي���د الثقفي عل���ى الكوفة 
واأجمع على الثاأر للح�ش���ني عليه ال�شام من قتلته. فبنى 
مرقده ال�شريف �شنة 65 للهجرة و�شيد له قبة من الآجر 

واجل����ص وهو اأول بناء فعل���ي للمرقد املطهر.
�ش���نة  ب���ني  م���ا  احل�ش���ينية  الرو�ش���ة  بن���اء  وا�ش���تمر 
65ه���� و132ه�، حني �ش���قوط دولة الأموي���ني وقيام دولة 
العبا�ش���يني ي�ش���هد حت�ش���نًا وتو�ش���يعًا رغ���م الكث���ر من 
امل�شايق���ات واخل���وف م���ن قبل ال���زوار، ومل ت�ش���جل اأي 
بالرو�ش���ة  امللحق���ة  املقام���ات  لبقي���ة  حت�ش���ينات قوي���ة 

احل�ش���ينية �ش���وى اإ�شاف���ة �ش���قيفة للتظليل.
بعد قي���ام دولة بني العبا����ص عام132ه� حدثت جملة 
م���ن الأحداث يف املرقد ال�ش���ريف وحول���ه... فقد بداأت 
حرك���ة توجيهي���ة له���دم املقام ال�ش���ريف وم���ا حوله من 

احل�شينية الرو�شة 

الرو�شة احل�شينية تاريخ 

عمارة الرو�شة احل�شينية 
يف كربالء
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املعامل لعدة اأ�ش���باب، فتم تهدمي امل�ش���جد يف حرم احل�شني عليه ال�شام واأخيه 
العبا����ص عليه ال�شام وخربت دور واأبنية ومعامل اأثرية، وقطعت �شجرة ال�شدرة 
التي كانت نبتت عند قر احل�شني عليه ال�شام وحيل ما بني زوار احل�شني عليه 

ال�ش���ام بقطع للطرق و�ش���لٍب ونهب وكل ذلك حتى �شنة 193ه�.
يف ع���ام 193ه� ت�ش���لم املاأم���ون اخلافة العبا�ش���ية فهادن حمب���ي اآل البيت 
عليه���م ال�ش���ام وعقد ولي���ة العهد لاإم���ام علي الر�ش���ا عليه ال�ش���ام واأمر 
ببن���اء قر احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وف�ش���ح املج���ال لل���زوار بالتنق���ل وزيارات 
قب���ور اأئمته���م عليهم ال�ش���ام وكان البناء للمق���ام ال�ش���ريف يف عهد املاأمون 
بن���اء �ش���اخمًا وبقي على هذه احلال حتى �ش���نة 232ه� حي���ث جاء دور املتوكل 
العبا�ش���ي، ال���ذي ه���دم قر احل�ش���ني عليه ال�ش���ام خ���ال فرتة حكم���ه اأربع 

م���رات، حي���ث مل تقم عمارة لذل���ك املقام.
واأج���رى م���اء الفرات عل���ى احل�شرة الطاه���رة وزرع ما حوله ب�ش���جر لتغير 
املعامل،، ومع ذلك فاإن زوار احل�شني عليه ال�شام مل ينقطعوا عن زيارة املرقد 
املقد�ص ل�شهيد كرباء، ولو باخلفية ويف �شواد الليل واأيام املطر واحلر ال�شديد 

ومع املطاردة واملاحقة التي ا�ش���تمرت حتى رحيل املتوكل �شنة 247ه�.
ت���وىل يف العام 247ه� �ش���ّدة اخلافة املنت�شر الذي عّمر املقام، وحتى �ش���نة 
273 كان���ت عم���ارة البن���اء للح�شرة احل�ش���ينية موج���ودة ويف 9 ذي احلجة من 
الع���ام نف�ش���ه ويف اأجواء زي���ارة عرفة التي يحت�ش���د فيها ال���زوار عند احل�شرة 
ال�ش���ريفة، �شقطت القبة املطهرة على جمع غفر من الزوار وبطريقة غام�شة، 
واأ�شي���ب الق���ر بالنه���دام و�ش���ار مك�ش���وفًا وبقيت اإع���ادة عمارت���ه حتى عهد 
املعت�شد العبا�ش���ي �ش���نة 283ه� حيث انتهت العمارة �ش���نة 289ه� ف�ش���يد حينها 
حممد بن زيد ب�ش���بب عاقته الوطيدة باملعت�شد قبة عالية لها بابان ومن حوله 
�ش���قيفتان وعّمر ال�ش���ور حول احلائر واأمام امل�شاكن واأجزل العطاء على �شاكني 

كرباء وجماري الرو�شة املقد�ش���ة.
انتق���ل عهد العبا�ش���يني اإىل البويهيني فاهتموا بالت�ش���ييد للح�شرة املقد�ش���ة 
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به���دف يريدونه، فزي���ن ال�شري���ح بال�ش���اج والديباج وغلف 
باخل�ش���ب وجلبت القناديل والرثيات امل�شاءة بال�ش���مع لتنر 
الرو�ش���ة املقد�ش���ة وبني الرواق وامل�ش���جد وكان ذلك ما بني 

369-407ه�. �شنة 
يف الع���ام 407ه���� �ش���ب حريق كب���ر ب�ش���بب مفتعل على 
م���ا يب���دو، والتهم���ت الن���ار ال�ش���تائر وال�ش���جاد وامت���دت 
للقب���ة الطاه���رة وحول ال�شريح ال�ش���ريف بقي �ش���املًا من 
احلريق وق�ش���م م���ن احل���رم ورواق داخلي يدع���ى برواق 

املجاب. اإبراهي���م 
وبق���ي ترتي���ب اآث���ار احلريق م���ّدة م���ن الوقت حتى �ش���نة 
412ه���� حيث توىل احل�ش���ن ب���ن املف�شل بن �ش���هان جتديد 
العم���ارة للحائ���ر احل�ش���يني ال�ش���ريف وال�ش���ور واإزال���ة اآثار 
احلري���ق الكبر كليًا، وا�ش���تمر العم���ل بالت�ش���ييد الذي بداأه 
حتى خافة امل�شرت�ش���د باهلل العبا�شي �شنة 526ه� حيث عاد 
الإرهاب من جديد على زوار احل�ش���ني عليه ال�شام فاأ�شدر 
قراره الأول: )اأن القر ل يحتاج اإىل خزينة واأموال( فو�شع 
ي���ده عل���ى كل الأم���وال الت���ي تنفق م���ن ال���زوار يف احل�شرة 

ال�ش���ريفة، لكنه مل ياأم���ر بالهدم ب���ل بالت�شييق فقط.
يف الع���ام 620ه���� ت���وىل موؤي���د الدي���ن حمم���د ب���ن عب���د 

الك���رمي الكن���دي الذي يع���ود ن�ش���به اإىل املقداد بن الأ�ش���ود 
الكندي فاأمر برتميم حرم احل�ش���ني واأ�شلح ما تهدم واأك�شى 
اجلدران والأروقة املحيطة باحلرم باخل�ش���ب ال�شاج، وو�شع 
�شندوق���ًا عل���ى الق���ر من اخل�ش���ب نف�ش���ه وزين���ه بالديباج 
والطناف����ص احلريرية. واأعمر مقام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 
وباقي العتبات املقد�ش���ة يف العراق، وو�شع الكتابات واأ�شماء 

الأئمة الطاهري���ن واآيات و�ش���ورًا قراآنية كرمية.
وبق���ي ما بن���ي يف ذلك العهد ممتدًا وحمافظ���ًا عليه حتى 
كان حك���م حفيد هولكو ببغداد فقد توىل معز الدين اأوي����ص 
ابن ح�ش���ن اجلائري من اأحفاد هولكو �ش���لطنة بغداد عام 
757ه�، واأ�شاف عمارات عليه���ا واأقام على ال�شريح املطهر 
قب���ة ن�شف دائري���ة حتيط بالأروقة ترتكز عل���ى اأربع دعائم 
كب���رة عند زواي���ا الرو�شة الأرب���ع، واأ�شبح ال�ش���كل البنائي 
للرو�شة احل�شينية �شكًا هند�ش���يًا بديعًا يعطي فكرة ح�شنة 
ع���ن التقدم الفني الزخ���ريف والبناء املعم���اري، واأكمل ابنه 
اأحمد بن اأوي����ص عام 786ه� البناء م�شيفًا بع�ص الإ�شافات 
ع���ه باأحجار من الرخ���ام النا�شع  املعماري���ة املزخرفة. ور�شّ
يخي���ل للناظ���ر اأنه���ا مراي���ا واأن امل���اآذن املذهبة م���ن اللون 

القا�ش���اين ال�شابوقي هي اأ�ش���به باآلئ تلمع ليًا ونهارًا.
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املزخرف���ة  والعم���ارة  البن���اء  ذل���ك  بق���ي 
ال�ش���ام  علي���ه  احل�ش���ني  الإم���ام  ل�شري���ح 
حت���ى تعر�ش���ت كرب���اء لهج���وم )م���ن قبل 
الوهابيني( عام 1226ه���� فهدم ما هدم ومل 

يعم���ر �ش���يء وتخلخ���ل م���ا تخلخل...
وج���اء حك���م العثماني���ني وج���ددت عمارة 
املق���ام دون حت�ش���ينات ت�ش���اف وذل���ك عام 
1227ه���� ويف ع���ام 1232ه���� جدد ال�ش���لطان 
فت���ح عل���ي �ش���اه بع����ص الزين���ة والإ�شاف���ات 

والقبة. للدي���وان 
واحل���ق يق���ال فقد تتال���ت العم���ارات على 
الرو�ش���ة احل�ش���ينية من���ذ ذل���ك العهد حيث 
كانت ت�ش���هد فتورًا لظروف معينة و�ش���ّدة يف 
ظروف اأخرى حتى �ش���نة 1412ه� - 1992م، 
حيث وباأم���ر من الدولة اآن���ذاك جرى تهدمي 
ل���كل ال���دور م���ن ح���ول واأم���ام وجت���اه مرقد 
احل�شني عليه ال�ش���ام واأقيمت حدائق وو�ّشع 
م���ا بني مرقد الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 

إعداد: إحسان خضريواأخي���ه اأبي الف�شل العبا����ص عليه ال�ش���ام.
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املدين���ة  اإىل  ال�ش���بي  موك���ب  و�ش���ل  عندم���ا 
املنّورة مل يجد ب�ش���ر بن حذمل وكان �شاعرًا �شوى 
ه���ذه الأبيات لك���ي ينع���ى الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 

: له بقو

الأم�ش���ار  يف  بيت���ه  واأه���ل  الإم���ام  براأ����ص  طي���ف  اأي 
والأجن���اد، من كرباء ابتداًء حتى ال�ش���ام يف رحلة عذاب 
وم�ش���قة واآلم يعج���ز الل�ش���ان ع���ن و�شفه���ا، والقل���م عن 
الكتاب���ة حولها حقًا، ذلك لطول امل�ش���افة ووعورة الطريق 
وق�ش���وة اللئام وقيود الظام و�ش���ياق احلاقدين والجهاد 
يف ال�ش���ر احلثي���ث، ولعل���ي ل�ش���ت اأول من ير�ش���د طريق 
ال�ش���بايا اإىل ال�ش���ام ولكنني من الذين يحقق���ون تاريخيا 
يف ر�ش���م الطري���ق ال���ذي �ش���لكوه اإىل دم�ش���ق ويف اأ�ش���ماء 
البل���دان واملدن التي عروا خاله���ا؛ اإذ اإّن اأرباب املقاتل 
مل يطنب���وا يف تاري���خ ال�ش���بي اإل �شمن اإ�ش���ارات ب�ش���يطة 
ت���كاد ل تكفي الباحث واملحّق���ق، وبالتايل فاإن اجلديد يف 

هذا البحث هو اكت�ش���اف معطيات علمية موؤكدة لت�شاوؤلت 
كث���رة كان���ت الجاب���ة عنه���ا تع���د م���ن �ش���روب التخمني 
والحتم���ال، ل�ش���يما م���ع تق���ادم الزمن وتب���دل الأحوال، 
حي���ث جن���د مدن���ا �ش���ادت ث���م ب���ادت واأخ���رى انقطع���ت 
اأخباره���ا اأو تبدل���ت اأ�ش���ماوؤها، كل ذل���ك يجع���ل حتدي���د 
امل�ش���ر على اخلارط���ة احلديثة اأمرا �شعب���ا يف احلقيقة، 
ولكن���ه وارد على اأ�شله م���ا دامت هناك �ش���واهد تاريخية 
واأثري���ة موج���ودة على ط���ول الطريق م���ن اآثار ح�ش���ينية، 
فالطريق من الكوفة اإىل ال�ش���ام �شكل م�شتقيم غر ممكنة 
وكذلك املرور يف بادية ال�شام ال�شحراوية جلهة دم�شق اأو 
�شحراء ال�ش���ماوة جلهة كرباء، واإن الع���ودة على املدينة 
ومنها اإىل دم�ش���ق عر تبوك ومع���ان والثنية وال�شنمية يف 
الأردن يف ذل���ك اليوم ع�ش���رة ج���دا وذلك لبعد امل�ش���افة 
اأوًل، وللخ���وف م���ن رّدة فعل اأه���ل املدين���ة، ولأن الطريق 

الأق���رب اإليه���ا هي عر املو�ش���ل - ن�شيبني.
 لذل���ك �ش���در الأم���ر بالرتحي���ل ع���ر طري���ق الفرات 
الغرب���ي الواف���ر بال���كاأ والعام���ر باخلان���ات، وكان هذا 
الطري���ق بالأ�ش���ل يطل���ق علي���ه طري���ق )الري���د( لأمنه 
وعمارت���ه بالقرى والد�ش���اكر الت���ي توؤمن ال���زاد والعلف 
وه���ذا ما كان���ت تتطلبه الأ�ش���فار حينذاك، ل�ش���يما واأن 

يا اأهـــل يرثب ل مقام لكم بها 
قتـــل احل�شـــني فاأدمعي مدرار

م�شرج  بكربـــال  منه  اجل�شـــم 
والراأ�ـــص منه على القنا يدار

م�شــري ال�شــبايا 
ال�شــام اإىل  كربــالء  مــن 
د. حيدر خري الدين

كربالء

ال�شام
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عدي���د اجلند الأم���وي كان األف فار����ص ويف رواية اأخرى 
ثماني���ة  ال�ش���بايا  موك���ب  يف  وكان  وخم�ش���مائة،  األف���ا 
و�ش���بعون راأ�ش���ا يتقدمه���م راأ����ص الإم���ام احل�ش���ني عليه 
ال�ش���ام مرفوع���ة على القن���ا، وثاثون ام���راأة وفتاة من 
اأخواته عليهم ال�ش���ام وزوجات اأبي���ه، ومواليه وجواريه 
و�شبيانه���م جميع���ًا، فكان���ت القاد�ش���ية اأّول املنازل التي 
م���ّروا به���ا بعد خروجهم م���ن الكوفة ث���م و�شلوا مبعاذاة 
تكري���ت عن���د ق�شر هبرة خوف���ًا من انتفا�ش���ة القبائل، 
وبعده���ا ج���ّدوا يف امل�ش���ر حت���ى دخل���وا اإىل دي���ر عروة 
ث���م �شليت���ا، وادي نخل���ة، ثم لين���ا، والكحي���ل ومنها اإىل 
املو�شل التي اجتمع فيها اأكرث من اأربعني األفًا من الأو����ص 

واخل���زرج ملقاتل���ة القوم فعكف���وا عنها.
وقي���ل قدمي���ًا اإّن بل���دان الدني���ا العظام ثاثة ني�ش���ابور 
لأنها باب ال�ش���رق، ودم�شق لأنها باب الغرب، واملو�شل لأن 

القا�ش���د اإىل اجلهتني قّل اأّل مير بها، و�ش���ّميت باملو�شل 

لأنه���ا و�شل���ت ب���ني دجلة 
والفرات.

عف���ر  ت���ل  ع���روا  املو�ش���ل  وبع���د 
وه���ي تقع على طري���ق �شحراوي���ة هي غاية 

يف ال�ش���تواء وبه���ا حج���ارة كث���رة بحيث ل ت�ش���تطيع 
ال���دواب اأن تخط���و خطوة واح���دة من غ���ر اأن تعرث بحجر 
حت���ت حوافره���ا، ومنها اإىل م�ش���ارف جبل �ش���نجار بعدما 
قطع���وا الف���رات، وهو يقع �ش���مال �ش���رق �ش���وريا، ويجتازه 
نه���ر اخلاب���ور وعنده قلع���ة ح�شينة مقام���ة حلماية اجلزء 
ال�ش���مايل ال�ش���رقي للطريق امل���وؤدي اإىل ن�شيبني التي تبعد 

47

الء
رب

ا ك
باي

�ش



عنها م�ش���افة ثاثة اأي���ام وهي طريق مك�ش���وفة تتكون من 
�ش���هل خ�شب حم�شور بني �شا�ش���ل جبلية، وهذه الطرق 
تعد من اأهم الطرق الع�ش���كرية والتجاري���ة قدميًا وحديثًا 

لكونه���ا ترب���ط الع���راق بجناحي اله���ال اخل�شيب.
ون�شيب���ني ع���ر املوكب عني ال���ورد، ثم دع���وات حتى 
و�شل���وا اإىل قّن�ش���رين وه���ي مدين���ة كانت عام���رة وكان 
اجلن���د ينزله���ا يف ابتداء الإ�ش���ام، ومل يكن حللب معها 
ذك���ر، وكان���ت قّن�ش���رين م���ن اأجناد ال�ش���ام ث���م �شعفت 
بق���وة حلب وه���ي الآن قرية �شغ���رة وحتته���ا ي�شب نهر 
)قوي���ق( يف املطخ ورب���وة قّن�ش���رين م�ش���رفة عليها لهذا 

مل ياأِت املوؤرخون على ذكر �ش���قط املح�ش���ن بن احل�ش���ني 
عليه ال�ش���ام يف جبل جو�شن يف حلب لكونها كانت تابعة 

خلراج قن�ش���رين.
ومنه���ا �ش���لك املوك���ب اإىل اأن و�شل���وا اإىل كفرط���اب 
وه���ي الي���وم مندث���رة وموقعها احل���ايل يقع يف ال�ش���مال 
الغرب���ي من خان �ش���يخون على ب�شع���ة كيلومرتات، وهي 
كانت على الطريق بني املعّرة و�شيزر، وبنهاية هذا املوقع 
تنتهي ح���دود ق�شاء املع���ّرة من ولية حل���ب وتبداأ حدود 
ق�ش���اء حماة،وق���د تابع املوكب عر �ش���يبور حت���ى و�شلوا 
)حم���اة(، واإن الطري���ق احلالي���ة اليوم هي عر �ش���هول 
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العا ال�شا�ش���عة العارية من كل �شجرة ون�شرة حتى ن�شل اإىل 
ح���وران، طيبة الع���ا، القمحانة، ثم م���ن غربي قرون حماة، 
وق���رون حم���اة هما جب���ان متقارب���ان من احلج���ر اجلري 
الأ�ش���ود ويبعدان عن املدينة اإىل ال�ش���مال ع�شرة كيلومرتات 
645م،  وارتفاع���ه  العابدي���ن  زي���ن  منهم���ا  الكب���ر  يدع���ى 
وال�شغر كفر راع 631م ويف �ش���رقي الأول �شيعة الها�ش���مية 
ن�ش���بة اإىل الفاطمي���ات الها�ش���ميات اللوات���ي ا�ش���رتحن فيها 
اأثناء ال�ش���بي، فيما �شعد الإمام زين العابدين عليه ال�ش���ام 
اإىل اأع���ا اجلبل ليتهّج���د طوال ليله هن���اك، لذلك ُدعي من 
حينها ب�)مقام زين العابدين عليه ال�ش���ام( وكان قد رمّمه 

الأ�ش���رف قايتباي عام 883ه�.
وم���ن ق���رون حماة و�ش���ل املوكب اإىل �ش���يزر ع���ر طريق 
اأ�شا�ش���ي كان���ت ت�ش���لكه اأكرث القواف���ل واحلجاف���ل القادمة 
من �ش���مايل ال�ش���ام اأو جنوبيها وذلك لت�ش���ّلطها على وادي 
العا�ش���ي، لهذا كانت تعد مفتاح باد ال�ش���ام ملكانتها املهمة 
لكونها �ش���وقًا للجي����ص والتجار وهي تق���ع اليوم قرب املعّرة 
وتعّد من جند حم�ص والعا�شي مير من �شرقها، ومنها عر 
�ش���هول ف�ش���يحة و�شلوا اإىل ج�شر الر�ش���ن وهو ج�شر عظيم 
مبن���ي على نهر العا�ش���ي ومنه يف برية مقف���رة و�شلوا على 
حم����ص، من هنا دخلوا املدينة )حم�ص( من باب الر�ش���ن 
اأي من جهة بلدة الر�ش���ن، ويف حم�ص انتف�ص اأهلها وقتلوا 
من الأمويني �ش���تة وع�شرين فار�شًا و�شاروا عر تل النبي... 
باجتاه راأ����ص بعلبك. لأن الطريق بني حم�ص ودم�شق وعرة 
وبرية وعط�ش���ة وغر اآمنة لوجود ال�شابلة فيها وكان العرب 

قدمي���ًا يقولون عنها - ل�ش���ّيما عر )ق���ارة والنبك( وهما 
يقع���ان عل���ى طري���ق حم�ص ودم�ش���ق - )بني ق���ارة والنبك 
بن���ات امللوك تبك���ي(؛ لهذا �ش���لكوا الطري���ق اخل�شبة عر 
�ش���هل البق���اع مبح���اذاة الأقني���ة والينابي���ع والأنه���ار حتى 
و�شل���وا اإىل م�ش���ارف بعلب���ك. ع���ر حو����ص ت���ل �شفية وقد 
�ش���ّمي كذلك لوجود مقام ين�ش���ب اإىل حادثة ال�شبي فيها ثم 
اإىل بعلب���ك عند مرجة راأ����ص العني وقد ظ���ن البعلبكّيون اأن 
ال�ش���بايا من ال���روم اأو الديلم فا�ش���تقبلوهم بالأهازيج لكن 
مل���ا علم���وا حقيقة الأم���ر انتف�ش���وا عليهم وعن���د خروجهم 
من الب���اب الغربي كانت وفاة ال�ش���يدة خولة بنت احل�ش���ني 
عليه ال�ش���ام هناك، وم���ن بعلبك �شع���ودًا باجتاه اجلنوب 
ال�ش���رقي عر الطيب���ة، بريتال، حتى حورتع���ا وفيها مقام 
ين�ش���ب لأحد اأبناء الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام املعروف 
با�ش���م عب���د اهلل، دون اأن ي���دري اأح���د كون���ه الأو�ش���ط اأو 
الأ�شغ���ر اأو غر ذل���ك، ومقابر حورتع���ا يف اجلهة الغربية 
اجلنوبي���ة تق���ع بل���دة ق�شرنبا وفيها ي�ش���اع اأن �ش���كينة بنت 
احل�ش���ني عليه ال�ش���ام قد نامت حتت �ش���جرة يف خراجها 
ون�ش���يها الق���وم، وكان قد ع���دل بهم الطريق قب���ل و�شولهم 
اإىل دم�ش���ق، ويف بل���دة اخلريب���ة يقّد����ص الأه���ايل )حقلة( 
اأه���ل البيت لنزوله���م فيها عند )خانوق عب���ادي( ويقولون 
اإّن ال�ش���بايا تعّب���دوا يف ذل���ك املكان اأثناء م���رور الركب يف 
طريقه���م اإىل ال�ش���ام، وم���ن اخلريبة �ش���رقًا باجت���اه حام، 
معرب���ون، �ش���رغايا والزب���داين، ومنه���ا و�شلوا اإىل دم�ش���ق 
ال�ش���ام وذلك يف م�ش���رة دامت ع�ش���رين يومًا من كرباء.
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دور  م���ن  لاإح�ش���اء  م���ا  يخف���ى  ل 
يف اإب���راز مع���امل اأو�ش���ح ع���ن اأي مو�شوع 
اأو حادث���ة. ولك���ن نظ���را لخت���اف النقل 
التاريخ���ي وامل�شادر يف حادثة كرباء وما 
�ش���بقها وما تاه���ا من اأح���داث، ل ميكن 
الرك���ون اإىل اإح�شاء دقي���ق ومتفق عليه. 
فق���د جتد اأحيان���ا تفاوتا كب���را فيما نقل 
عنه���ا، وم���ع ذلك ن���رى اأن عر����ص بع�ص 
الإح�شائي���ات يجع���ل ث���ورة كرب���اء اأكرث 
جت�ش���يدا وو�شوح���ا. ولهذا ال�ش���بب ننقل 
فيما يلي بع�ص النم���اذج والأرقام علما اأّن 
الق�ش���م الأعظم من هذا الإح�شاء منقول 
عن كتاب )حياة اأبي عبداهلل ملوؤلفه عماد 
زاده(، وكتاب )و�ش���يلة الدارين يف اأن�شار 
احل�شني لل�شيد اإبراهيم املو�شوي(، وكتاب 
)اإب�ش���ار العني لل�ش���ماوي( وهي كما يلي:
1: امت���دت فرتة قيام الإمام احل�ش���ني 

عليه ال�شام من يوم رف�شه البيعة ليزيد 
وحتى يوم عا�ش���وراء 175 يوما؛اثنا ع�شر 
يوم���ا منه���ا يف املدين���ة، واأربع���ة اأ�ش���هر 
وع�ش���رة اأي���ام يف مكة، وثاثة وع�ش���رون 
يوم���ا يف الطري���ق من مك���ة اإىل كرباء، 
وثمانية اأيام يف كرباء )من اليوم الثاين 

اىل اليوم العا�ش���ر من حمرم(.
2: عدد املنازل ب���ني مكة والكوفة والتي 
قطعها الإمام احل�ش���ني عليه ال�شام حتى 

بلغ كرباء هي ثمانية ع�شر منزل.
3: امل�ش���افة الفا�شل���ة ب���ني كل من���زل 
واآخر ثاثة فرا�شخ واأحيانا خم�شة فرا�شخ.
4: عدد املنازل من الكوفة اإىل ال�ش���ام 
والتي مر بها اأهل البيت وهم �شبايا اربعة 

ع�شر منزل.
م���ن  و�شل���ت  الت���ي  الكت���ب  ع���دد   :5
الكوفة اإىل الإمام احل�ش���ني عليه ال�شام 

يف مك���ة تدعوه فيه���ا اإىل القدوم هي اثنا 
ع�ش���ر الف كتاب.

6: بلغ ع���دد من بايع م�ش���لم بن عقيل 
يف الكوف���ة ثماني���ة ع�ش���ر األفًا اأو خم�ش���ة 
وع�شرون األفًا؛ وقيل اربعون الف �شخ�ص.
7: عدد �ش���هداء كرباء م���ن اأبناء اأبي 
طالب الذي���ن وردت اأ�ش���ماوؤهم يف زيارة 
الناحية هم �ش���بعة ع�ش���ر �شخ�شا. وعدد 
�شهداء كرباء من اأبناء اأبي طالب مّمن 
مل ترد اأ�ش���ماوؤهم يف زي���ارة الناحية هم 
ثاثة ع�شر �شخ�شًا. كما وا�شت�شهد ثاثة 
اأطف���ال م���ن بني ها�ش���م، فيك���ون بذلك 

جمموعهم ثاثة وثاثني �ش���خ�شا.
8: بل���غ ع���دد ال�ش���هداء الذي���ن وردت 
اأ�ش���ماوؤهم يف زي���ارة الناحي���ة املقد�ش���ة 
وبع����ص امل�ش���ادر الأخ���رى ����� با�ش���تثناء 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام و�ش���هداء 

اإح�شائيــات مهمــة عن
ثــــ�رة كربــــالء

أسامة محمد
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بني ها�ش���م ����� اثن���ني وثمانني �ش���خ�شا. 
ووردت اأ�ش���ماء ت�شعة وع�ش���رون �شخ�شا 

غره���م يف امل�ش���ادر املتاأخ���رة.
9: بل���غ جمم���وع �ش���هداء الكوف���ة م���ن 
اأن�شار الإمام احل�ش���ني عليه ال�شام مئة 
وثماني���ة وثاث���ني �ش���خ�شا، وكان اربعة 
ع�شر �ش���خ�شًا من هذا الركب احل�شيني 

غلمان���ًا )عبيدا(.
10: كان ع���دد روؤو����ص ال�ش���هداء التي 
ق�ش���مت على القبائل واأخذت من كرباء 
اإىل الكوفة: ثمانية و�شبعني راأ�شا مق�شمة 
عل���ى النحو التايل: )قي����ص بن الأ�ش���عث 
�ش���مر،  راأ�ش���ًا.   13 كن���دة:  بن���ي  رئي����ص 
رئي����ص هوازن: 12راأ�شا. قبيلة بني متيم: 
17راأ�شا. قبيلة بني اأ�شد: 17 راأ�شا. قبيلة 
ِمْذحج: 6 روؤو����ص. اأ�ش���خا�ص م���ن قبائل 

متفرقة: 13 راأ�ش���ا(.
11: كان عم���ر �ش���يد ال�ش���هداء ح���ني 

�ش���هادته �شبعًا وخم�ش���ني �شنة.
12: بلغ���ت جراح الإمام عليه ال�ش���ام 
بع���د ا�شت�ش���هاده: ثاث���ًا وثاث���ني طعن���ة 
رمح واربعًا وثاثني �شربة �ش���يف وجراح 

اأخرى م���ن اأثر النبال.
ر����صّ  يف  امل�ش���اركني  ع���دد  كان   :13
ج�ش���د الإم���ام احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام 

باخلي���ل ع�ش���رة اأ�ش���خا�ص. 
14: بل���غ ع���دد جي����ص الكوف���ة القادم 
لقتال الإمام احل�شني عليه ال�شام ثاثة 

وثاثني الف �ش���خ�ص.
15: نع���ى �ش���يد ال�ش���هداء يوم العا�ش���ر 
من حمرم، ع�ش���رة من اأ�شحابه، وخطب 
يف �شهادتهم، ودعا لهم اأو لعن اأعداءهم، 
واأولئك ال�شهداء هم علي الأكر، العّبا�ص، 
القا�ش���م، عبد اهلل بن احل�ش���ن، عبد اهلل 
الر�شي���ع، م�ش���لم بن عو�ش���جة، حبيب بن 
مظاهر، احلر بن يزيد الرياحي، زهر بن 
الق���ني، وجون. و ترّحم عل���ى اثنني منهما 

م�شلم وهاين. وهما: 
16: �ش���ار الإمام احل�ش���ني وجل�ص عند 
روؤو�ص �شبعة من ال�شهداء وهم: م�شلم بن 

عو�ش���جة، احلر، وا�ش���ح الرومي، جون، 
العبا�ص، علي الأكر، والقا�شم.

17: اأُلق���ي ي���وم العا�ش���ر م���ن حم���رم 
بثاثة م���ن روؤو����ص ال�ش���هداء اإىل جانب 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�شام وهم: عبد 
اهلل ب���ن عمر الكلبي، عم���رو بن جنادة، 

وعاب����ص بن اأبي �ش���بيب ال�شاكري.
م���ن  ثاث���ة  اأج�ش���اد  قطع���ت   :18
ي���وم عا�ش���وراء، وه���م: عل���ي  ال�ش���هداء 
الأكر، العبا�ص، وعبد الرحمن بن عمر.

19: كان���ت اأمهات ت�ش���عة من �ش���هداء 
كرباء حا�ش���رات يوم عا�ش���وراء وراأين 
ا�شت�ش���هاد اأبنائه���ن، وهم: عب���د اهلل بن 
احل�ش���ني واأُّم���ه الرب���اب، ع���ون ب���ن عبد 
اهلل اب���ن جعفر واأّمه زينب، القا�ش���م بن 
احل�ش���ن واأّمه رملة، عبد اهلل بن احل�شن 
واأّم���ه بنت �ش���ليل اجلليلي���ة، عبد اهلل بن 
م�ش���لم واأّمه رقية بنت علي عليه ال�شام، 
حممد بن اأبي �ش���عيد بن عقيل، عمرو بن 
جنادة، عبد اهلل بن وهب الكلبي واأّمه اأُم 
وهب، وعلي الأكر )واأُّمه ليلى كما وردت 
يف بع�ص الأخب���ار ولكن هذا غر ثابت(.

خم�ش���ة  كرب���اء  يف  ا�شت�ش���هد   :20
�شبي���ان غ���ر بالغ���ني وه���م: عب���د اهلل 
الر�شي���ع، وعبد اهلل بن احل�ش���ن، حممد 
اب���ن اأبي �ش���عيد ب���ن عقيل، القا�ش���م بن 
احل�ش���ن، وعمرو بن جن���ادة الن�شاري.

كرب���اء  اأ�شح���اب  م���ن  خم�ش���ة   :21
كان���وا من اأ�شحاب ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله وهم: اأن����ص بن حرث الكاهلي، 
حبيب بن مظاهر، م�ش���لم بن عو�ش���جة، 
ب���ن  اهلل  وعب���د  ع���روة،  ب���ن  ه���اينء 

بقطر)يقط���ر( العم���ري.
22: ا�شت�ش���هد ب���ني يدي اأب���ي عبد اهلل 
خم�ش���ة ع�ش���ر غامًا وهم: ن�شر و�ش���عد 
)م���ن موايل علي عليه ال�ش���ام(، ُمنِجح 
)م���وىل الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام(، 
اأ�شلم وقارب )من موايل الإمام احل�شني 
عليه ال�ش���ام(، احلرث )موىل حمزة(، 
جون )موىل اأبي ذر(، رافع )موىل م�شلم 

الأزدي(، �شعد )موىل عمر ال�شيداوي(، 
�ش���امل )موىل بني املدينة(، �شامل )موىل 
العبدي(، �ش���وذب )موىل �شاكر(، �شيب 
)موىل احلرث اجلابري( ووا�شح )موىل 
احلرث ال�ش���لماين(، هوؤلء الأربعة ع�شر 
ا�شت�شهدوا يف كرباء، اأما �شلمان )موىل 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام( فقد كان 

قد بعثه اإىل الب�شرة وا�شت�ش���هد هناك.
23: اأُ�ش���ر اثن���ان من اأ�شح���اب الإمام 
احل�ش���ني عليه ال�ش���ام ث���م ا�شت�ش���هدا، 
وهما: �ش���وار بن منع���م، ومنعم بن ثمامة 

ال�شيداوي.
اأ�شح���اب  م���ن  اأربع���ة  ا�شت�ش���هد   :24
الإم���ام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام م���ن بعد 
ا�شت�ش���هاده وهم: �ش���عد بن احلرث واأخوه 
اأبو احلتوف، و�ش���ويد بن اأبي مطاع )وكان 
جريحًا(، وحممد بن اأبي �شعيد بن عقيل.
25: ا�شت�ش���هد �ش���بعة بح�ش���ور اآبائهم 
وهم: علي الأكر، عبد اهلل بن احل�ش���ني، 
عمرو بن جنادة، عبد اهلل بن يزيد، جممع 

ابن عائذ، وعبد الرحمن بن م�ش���عود.
26: خرج���ت خم����ص ن�ش���اء م���ن خيام 
الإمام احل�شني عليه ال�شام باجتاه العدو 
لغر����ص الهجوم اأو الحتج���اج عليه وهن: 
اأمة م�ش���لم بن عو�ش���جة، اأم وه���ب زوجة 
عبد اهلل الكلبي، اأم عبد اهلل الكلبي، زينب 

الكرى، واأم عم���رو بن جنادة.
يف  ا�شت�ش���هدت  الت���ي  امل���راأة   :27
كرب���اء هي اأم وهب )زوجة عبد اهلل بن 

الكلبي(. عم���ر 
28: الن�ش���اء اللوات���ي ك���ن يف كرباء، 
ه���ن: زين���ب، اأم كلثوم، فاطم���ة، �شفية، 
رقية، واأم هانئ )هوؤلء ال�ش���ت من بنات 
اأم���ر املوؤمنني(، وفاطمة و�ش���كينة )بنتا 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام(، ورباب، 
وعاتكة، واأم حم�ش���ن بن احل�ش���ن، وبنت 
م�ش���لم بن عقيل، وف�شة النوبية، وجارية 
الإمام احل�ش���ني، واأم وهب بن عبد اهلل.

راء
�ش�

عا
عن 

ت 
ئيا

�شا
اإح

51



اللطمي���ة: ه���ي �ش���عرة عظيمة م���ن جملة ال�ش���عائر 
احل�ش���ينية املعظمة متث���ل طريقة موؤثرة من طرق اإحياء 
اأمر اأهل البيت عليهم ال�ش���ام ومرا�ش���م عا�شوراء لدى 
كل املوال���ني لآل حمم���د �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم على 
اخت���اف األوانه���م واأل�ش���نتهم يعرون م���ن خالها عن 
حزنه���م وتاأملهم مل�شاب العرتة الطاهرة ل�ش���يما �ش���يد 

ال�ش���هداء اأبي عبد اهلل احل�ش���ني عليه ال�شام.
عل���ى  الأدل���ة  ه���ي  وم���ا  واللط���م  الن���دب  ه���و  فم���ا 

فيهم���ا: العلم���اء  واأق���وال  م�ش���روعيتها 

رمبا يتب���ادر اإىل اأذهانن���ا اأن الن���دب واللطم لفظان 
ملعنى واحد كما هو ال�ش���ائع حالي���ًا، لكننا لو رجعنا اإىل 
معاج���م اللغ���ة ودققنا لوجدنا اأن معن���ى الندب خمتلف 

عن معنى اللط���م يف اأ�شل اللغة.
فالن���دب ه���و اأن تدع���و النادب���ة امليت بح�ش���ن الثناء 
يف قولها )وا فاناه، وا هناه( وا�ش���م ذلك الفعل الندبة 
وهو م���ن اأبواب النحو كل �ش���يء يف ندائه )وا( فهو من 
َد حما�ش���نه. باب الندبة، وندب امليت اأي بكى عليه وعدَّ

اأم���ا اللط���م فه���و �شرب���ك اخل���د و�شفح���ة اجل�ش���م 

معنى الندب واللطمالفرق بني اللطم والندب

عـــادات
عا�ش�راء

الشيخ عيل سليم
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بب�ش���ط الي���د اأو ال�ش���رب على الوج���ه بباط���ن الراحة.
)بال�ش���وت(  واحلنج���رة  الل�ش���ان  فع���ل  فالن���دب 
واللط���م فع���ل الي���د )بال�ش���رب( ولكنهم���ا يجتمعان يف 
املجال�ص واملواكب احل�ش���ينية فيقوم النادب )الرادود( 
بالن���دب وي�ش���اركه احلا�ش���رون ب���ه يف الازم���ة وه���م 

يلطم���ون �شدوره���م وروؤو�ش���هم.

اأم���ا من الناحية ال�ش���رعية ف���كل من الن���دب واللطم 
جائ���ز عن���د م�ش���هور فقهائن���ا اأعل���ى اهلل مقامهم، وقد 
اأقرهم���ا الإم���ام الر�ش���ا علي���ه ال�ش���ام لورودهم���ا يف 
ق�شي���دة دعب���ل اخلزاع���ي التائية امل�ش���هورة حيث قال:

فق���د ن�ش���ب دعب���ل اللط���م اإىل ال�شديق���ة الزه���راء 
عليها ال�ش���ام ودعاها اإىل الندب على ولدها احل�ش���ني 
عليه ال�ش���ام لو كانت حا�شرة يف كرباء، فاأقره الإمام 
الر�ش���ا علي���ه ال�ش���ام على ذل���ك ومل ي�ش���تنكره منه بل 
اأثنى علي���ه وكافاأه باأن اأهداه عباءته كما يروى، وقال له 
عند ذكره خل���روج الإمام املهدي عليه ال�ش���ام يف اآخر 
ق�شيدت���ه: »يا خزاعي، نطق روح القد����ص على ل�ش���انك 

البيتني«. بهذين 
ول ت���زال ه���ذه ال�ش���رة على اإقام���ة جمال����ص البكاء 
والندب واللطم على احل�ش���ني عليه ال�شام والتي اأقرها 

اأئمتنا عليهم ال�ش���ام قائم���ة اإىل يومنا هذا.

اإ�شافة اإىل جريان �ش���رة املت�ش���رعة ا�ش���تدل فقهاوؤنا 
بجملة من الأخبار اأهمها:

1. ندب �ش���يدة ن�ش���اء العامل���ني فاطمة عليها ال�ش���ام 
على اأبيها ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم كما ورد 

يف ال�شرة النبوية.
فلم���ا دف���ن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم 
قالت فاطمة عليها ال�ش���ام: »اأطابت نفو�شكم اأن حتثوا 
عل���ى ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم الرتاب«، 
واأخ���ذت من تراب القر ال�ش���ريف وو�شعته على عينيها 

تقول: واأن�شاأت 

ال�ش���ام يف  الن���دب عل���ى احل�ش���ني علي���ه  وق���وع   .2
كرب���اء م���ن قبل الن�ش���اء.

فق���د ورد يف مقتل اخلوارزمي: )فلم���ا نظرت اأخوات 
احل�ش���ني عليه ال�ش���ام وبناته واأهله اإىل الفر����ص لي����ص 
علي���ه اأحد رفع���ن اأ�شواتهن بال�ش���راخ والعويل وو�شعت 
اأم كلث���وم يده���ا على اأم راأ�ش���ها ون���ادت: وا حممداه وا 
ج���داه وا نبي���اه وا اأب���ا القا�ش���ماه وا علي���اه وا جعفراه وا 
حمزتاه وا ح�ش���ناه هذا ح�ش���ني بالع���راء �شريع بكرباء 
حمزوز الراأ����ص من القفا م�شلوب العمامة والرداء...(.

اأف���راد وم�شادي���ق  اللط���م يف امل�ش���اب م���ن  يعت���ر 
اجل���زع وه���و: )نقي����ص ال�ش���ر( اأو )اإظه���ار احل���زن 
والك���در( وقد ورد ذكر اللطم باعتباره من اأ�ش���د اجلزع 
يف خر جاب���ر عن اأبي جعفر الباقر عليه ال�ش���ام قال: 
قل���ت له م���ا اجلزع؟ ق���ال عليه ال�ش���ام: »اأ�ش���د اجلزع 
ال�ش���راخ بالوي���ل والعويل ولط���م الوج���ه وال�شدر وجز 

ال�ش���عر م���ن النوا�شي...«.
وق���د حك���م فقهاوؤن���ا بكراه���ة اجل���زع اإل يف م�شيبة 

الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام لأدلة عدي���دة منها:

م�شروعية الندب واللطم

اأفاطم ل� خلت احل�شني جمدل 
وقد مـــات عط�شـــانًا ب�شـــط فرات

اإذا للطمـــت اخلـــد فاطم عنده 
واأجريـــت دمع العـــني يف ال�جنات

ابنـــة اخلري  يا  اأفاطـــم ق�مـــي 
واندبي  جن�م �شماوات باأر�ص فالة

اأدلة ج�از الندب

ماذا على من �شّم تربة اأحمد 
اأن ل ي�شّم مدى الزمان غ�اليا

ّبـــت علـــّي م�شائب لـــ� اأّنها  �شُ
�شّبـــت على الأيام عدن لياليا

اأدلة ج�از اللطم
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1. خ���ر علي بن حمزة ع���ن اأبي عب���د اهلل ال�شادق عليه 
ال�ش���ام اأنه ق���ال: »اإن الب���كاء واجلزع مك���روه للعبد يف كل 
ما جزع م���ا خا البكاء واجلزع على احل�ش���ني بن علي عليه 

ال�ش���ام فاإنه فيه ماأجور«.
وه���ذا اخل���ر ل ي���دل عل���ى 
ج���واز البكاء واجل���زع واللطم 
- وه���و م���ن اأ�ش���ده - فح�ش���ب 
بل ي���دل على ا�ش���تحبابه اأي�شًا 
والث���واب  الأج���ر  وا�ش���تيجابه 
اإن كان على احل�ش���ني بن علي 

ال�ش���ام. عليهما 
2. وق���وع اللط���م م���ن عيال 
احل�ش���ني عليه ال�شام )ن�شائه 
بح�ش���ور  وبنات���ه(  واأخوات���ه 
الإم���ام زي���ن العابدي���ن علي���ه 
واإق���راره له���ن عل���ى  ال�ش���ام 

. لك ذ
اخلوارزم���ي  ذك���ر  كم���ا 
يف مقتل���ه: )ث���م اأذن عمر بن 
�ش���عد بالنا����ص يف الرحيل اإىل 
الكوف���ة وحمل بنات احل�ش���ني 
علي���ه ال�ش���ام واأخوات���ه وعلي 
اب���ن احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام 
وذراريه���م فلم���ا م���ّروا بجث���ة 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���ام وجثة 
الن�ش���اء  �شاح���ت  اأ�شحاب���ه 

وجوهه���ن...(. ولطم���ن 
ف���اإن ه���ذا البكاء ه���و الذي 
حافظ على املذهب حتى و�شل 
اإلين���ا وم�ش���رات اللط���م هذه 
هي الت���ي اأحيتنا وتقدمت بنا.

التقليدية  العزاء  فمجال����ص 
هذه تقرب النا����ص من الدين وهذا م���ا اأو�شى به اأهل البيت 
عليهم ال�ش���ام، فاإن اجللو����ص يف املجال����ص وال�ش���تماع اإىل 
العزاء والبكاء واللطم على الروؤو����ص وال�شدور واخلروج يف 

مواك���ب العزاء كل ذلك يثر عواطف النا����ص جتاه اأهل بيت 
النبوة عليهم ال�ش���ام وهذا اأمر عظيم.

العام���ة  ج���واب  يف  ورد 
ال�ش���يخ حممد ح�ش���ني كا�شف 
يتعل���ق  �ش���وؤال  عل���ى  الغط���اء 
اللط���م  وا�ش���تحباب  بج���واز 
قطعي���ات  م���ن  اإن   ... قول���ه: 
وم���ن  الإمام���ي،  املذه���ب 
م�ش���لمات ه���ذه الفرقة احلقة 
فاجع���ة  اأن  ع�ش���رية  الثن���ي 
احل�ش���ينية  والواقع���ة  الط���ف 
الكرى واقع���ة عظيمة ونه�شة 
دينية عجيبة، واحل�ش���ني عليه 
ال�ش���ام رحم���ة اهلل الوا�ش���عة 
وو�ش���يلة  الأم���ة  وب���اب جن���اة 
الو�شائل وال�شفيع الذي ل يرد 
وب���اب الرحمة الذي ل ي�ش���د.
وحقيق���ة  الأم���ر  ح���ق  اإن 
عن���د  اإن���ا  امل�ش���األة  ه���ذه 
اهلل ج���ل وع���ا، ولك���ن ه���ذه 
الأعم���ال والأفعال اإن �شدرت 
م���ن املكل���ف بطري���ق الع�ش���ق 
لأبي  والوله  واملحبة  احل�شيني 
عب���د اهلل على نح���و احلقيقة 
الطريقة امل�ش���تقيمة، وانبعثت 
وا�ش���تعال  الفوؤاد  احرتاق  من 
الأكب���اد  ن���ران الأح���زان يف 
مب�ش���اب هذا املظلوم ريحانة 
علي���ه  اهلل  �شل���ى  الر�ش���ول 
بتل���ك  و�ش���لم امل�ش���اب  واآل���ه 
الرزي���ة، بحي���ث تك���ون خالية وم���راأة من جميع ال�ش���وائب 
والتظاه���رات والأغرا����ص النف�ش���ية، ف���ا يبع���د اأن يك���ون 
جائ���زًا، بل يك���ون حينئ���ذ من القرب���ات واأج���ل العبادات.

روحية الندب واللطم
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الريد الألكروين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com



الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 


