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ةمدقملا 

المقدمة
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الحم���د هلل رب العالمي���ن، واأ�ش���هد اأن ال اإل���ه اإال اهلل المل���ك الح���ق المبين، واأ�ش���هد اأن �ش���يدنا 
محمداً عبده ور�شوله خاتم النبيين، اللهم �شلِّ على محمد وعلى اآل محمد، وبارك على محمد 
وعل���ى اآل محم���د، كم���ا �شليت وباركت على اإبراهي���م وعلى اآل اإبراهيم اإن���ك حميد مجيد، وار�َض 

اللهم بر�شاك عن اأ�شحابه االأخيار المنتجبين، وعن �شائر عبادك ال�شالحين. وبعد 
م الح���رام ذكرى األيمة وفاجعًة كبيرة الزالت اآثارها ونتائجها في اأُمتنا  يحم���ل لنا �شهر محرَّ
م���ن ي���وم وقوعها واإلى ه���ذا الزمن، هي ذكرى حادثة كرب���اء، ذكرى عا�شوراء، ذك���رى ا�شت�شهاُد 

�شبط ر�شول اهلل االإمام الح�شين›عليه السالم‹.
م، لي�شت هي فقط ما يربطنا باالإمام الح�شين  وهذه الذكرى التي هي في العا�شر من الُمحرَّ
ويذكرن���ا ب���ه، االإم���ام الح�شين ه���و علٌم من اأعام اله���دى، ومناٌر للحق، وهو لن���ا القدوة والقائد 
واالأ�ش���وة، وه���و اإم���ام الم�شلمي���ن، و�شب���ط ر�ش���ول اهلل، وه���و االمت���داد للر�شال���ة االإلهي���ة وللنه���ج 

المحمدي االأ�شيل.
لق���د اأم���ر اهلل �شبحان���ه وتعال���ى واأمر ر�شوله محم���د ›صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه‹ االأمَة باأن 
تح���ب اأه���ل بي���ت ر�ش���ول اهلل واأن تتم�شك بهم وتقت���دي بهم ففي ذل���ك نجاتها وعزته���ا و�شيادتها 
و�شامته���ا وخيره���ا م���ن الدنيا اإلى االآخ���رة؛ الأنهم االمتداد الطبيعي لر�ش���ول اهلل محمد، وهم 
قرن���اء الق���راآن الكري���م، اإال اأن ما ح�شل ه���و العك�ض: البغ�ض لهم واإق�شاءه���م ومحاربتهم فكيف 
كان���ت النتيج���ة؟ كانت النتيجة ه���ي اأن عادت االأمة اإلى جاهلية اأ�شواأ م���ن الجاهلية االأولى وكان 
البدي���ل ع���ن اأهل البيت، هم بن���و اأمية بموروثهم الجاهلي وا�شتم���رت االأمة في االنحطاط حتى 

و�شلت اإلى ما و�شلت اإليه اليوم.
وم���ا ح���دث باالإم���ام الح�شي���ن وباأه���ل بيت���ه في كرب���اء - وه���م اأهل بي���ت ر�ش���ول اهلل - ك�شف 
الو�شعي���ة ال�شيئ���ة التي كانت قد و�شلت اإليها االأمة م���ن االنحراف الخطير عن تعاليم االإ�شام 
وقيمه العظيمة، حيث اأ�شبح ال�شائد في االأمة هو الموروث الجاهلي الذي مرجعيته وقادته هم 
بنو اأمية، ولاأ�شف مازال هذا الموروث هو ال�شائد في االأمة اإلى اليوم وها هو النظام ال�شعودي 

يحمل لواءه وبالتاأكيد تحت عناوين دينية مزيفة.
وه���ا ه���و الم���وروث الجاهل���ي االأموي يعم���ل على طم����ض االإ�ش���ام المحم���دي االأ�شيل الذي 
الح فج���ره وب���دا ن���وره م���ن اليمن م���ن خال ح�شي���ن الع�شر ال�شي���د ح�شين بدر الدي���ن الحوثي 
واأخي���ه ال�شي���د عب���د المل���ك ›رضوان اهلل عليهم���ا‹ م�شتعيناً هذه الم���رة باليه���ود والن�شارى لي�ض 
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ةمدقملا 

كم�شت�شارين كما كان يعمل اأ�شافهم من بني اأمية واإنما كقادة لهذا العدوان وم�شاركين فيه.
وا�شتف���ادًة م���ن هذه الذكرى االأليمة والفاجعة الكبرى وال�شتمرارها عبر االأجيال اإلى يومنا 
ه���ذا ال���ذي يعي�ض فيه �شعبن���ا اليمني خ�شو�شاً واأمتن���ا االإ�شامية عموماً كل ي���وم عا�شوراء على 
اأي���دي ورث���ة الموروث الجاهل���ي االأموي؛ جمعنا هذه الم���ادة الثقافية المتعلقة به���ذه المنا�شبة 
وكم���ا نعم���ل دائماً اعتمادنا في اإعداد ه���ذه المادة ب�شكل كامل على خطاب���ات ومحا�شرات ال�شيد 
ح�شي���ن ب���در الدي���ن الحوثي وال�شيد عبد الملك بدر الدين الحوث���ي ›رضوان اهلل عليهما‹ وفيما 

يتعلق بالن�ض التاريخي فقد اعتمدنا على عدد من المراجع التاريخية.
ن�شاأل اهلل اأن نكون قد وفقنا لتقديم ما يفيد في معركتنا �شد اأعداء اهلل واأعداء الب�شرية من 

اليهود والن�شارى وقوى النفاق والعمالة.
واهلل ولي الهداية والتوفيق

يحيى قا�شم اأبو عوا�شة 
بتاريخ 1محرم 1439ه� 

•••
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ةمل ر ةميدول م يي ل ينليا  بعشل  

ال�شعب اليمني يعي�ش مظلومية كربالء 
اإن �شعبنا اليمني اليوم يحيي هذه الذكرى وهو يعي�ض في واقعه المظلومية التي هي امتداد 
لمظلومي���ة االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹، وامتداد للمعاناة التي عانته���ا االأمة في كل مراحل 
تاريخه���ا، م���ن الطغيان اليزيدي، واالإجرام اليزيدي. �شعبنا اليمني اليوم معتداً عليه بغير حق، 
ذنب���ه تم�شك���ه بمبادئ���ه، تم�شك���ه بحريت���ه، وحقه في اال�شتق���ال، ذنب���ه ِقَيُمه التي اأب���ى اإال الثبات 

عليها، والتي اأبت له اإال اأن يكون �شعباً حراً وكريماً وعزيزاً.
�شعبن���ا اليمن���ي اليوم يعي�ض محنة كرباء، وه���و مظلوم، يقتل اأبناوؤه رج���ااًل ون�شاًء واأطفااًل، 
وه���و ي�شته���دف بكل اأ�شكال اال�شته���داف، بدون قيود وال حدود وال �شواب���ط يلتزم بها المعتدون، 
اأو يراعيه���ا اأولئ���ك الطغ���اة المجرمون. ه���ذه الذكرى، في ه���ذا الواقع الذي يعي�ش���ه �شعبنا، في 
الظ���روف الت���ي يعي�شها، له���ا اأهميتها البالغة؛ الأنه���ا ذكرى لواقع يعي�شه، يعي����ض اأجواءه، يعي�ض 
محنت���ه، وه���و اأي�ش���اً - بحكم هويت���ه االإ�شامية، وانتمائ���ه لاإ�شام العظيم - �شع���ب حمل و�شام 
ال�شرف االأعلى حينما قال عنه الر�شول محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ - فيما روي عنه 

-: »الإيمان يمان والحكمة يمانية«.
ه���ل يمك���ن ل�شعب يحمل االإيمان، وينت�شب لاإيمان، ون���ال هذا الو�شام، و�شام ال�شرف الرفيع 
َهاته، اإال  والعالي اإال اأن يكون على الدوام في مواقفه، في انتمائه، في مبادئه، في ِقَيمه، في توجُّ
ف���ي هذا الم�ش���ار وفي هذا الطريق، متم�شكاً باالإ�شام العظي���م، االإ�شام بمبادئه الحق، االإ�شام 
بنقائ���ه و�شفائه من كل ال�شوائب، االإ�شام العظي���م ِبِقَيمه المهمة القراآنية، االإ�شام المحمدي 
االأ�شي���ل، ال���ذي كان االإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ فيه رمزاً عظيم���اً من رم���وزه - وال يزال - 
لاأمة اإلى يوم القيامة، في كل اأجيالها، الذي كان االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ - في مقامه، 
وفي موقفه، وفي حركته، وفي ثورته، وفي جهاده، وفي ا�شت�شهاده وت�شحيته - يحمل راية هذا 

االإ�شام، يمثل هذا االإٍ�شام بحق، يعبر عن هذا االإ�شام بالقول وبالفعل وبالموقف.

�شعبنا له ارتباط وثيق، وامتداد اأ�شيل بالإمام الح�شين ›عليه السالم‹
ف�شعبنا اليمني اليوم بحكم هذا االنتماء، بحكم هذه الهوية له ارتباط وثيق، وامتداد اأ�شيل 
باالإمام الح�شين ›عليه السالم‹، االإمام الح�شين -في مقامه العظيم -رمزاً عظيماً وعلم هداية 
من اأعام الهدى في هذا الدين، االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ وريثاً لجده الم�شطفى يحمل 
راي���ة االإ�ش���ام، وريث���اً وقريناً للق���راآن الكريم، من مهامه ف���ي هذه االأمة اأنه ف���ي موقع الهداية، 
وف���ي موق���ع القي���ادة، وفي الموقع ال���ذي يتحرك فيه باالأم���ة �شمن هويته���ا االإ�شامية، بقيمها 

االإ�شامية، بمبادئها االإ�شامية الحقة.
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ا ووز مبلنو ل، قةم ةمة بل هن  ةعلةو  نةم لاه نقشعا ةمدنهذه نةمدوزت ةممةعش 

�شعبن���ا اليمن���ي اليوم يرى في االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ االأ�شوة، والقدوة، وعلم الهدى 
ال���ذي نحت���ذي ب���ه كم�شلمين كموؤمنين، نقتدي ب���ه، نتاأ�شى به، ن�شير في درب���ه، نتعاطى في واقع 
الحي���اة، ونتعاطى م���ع الم�شوؤولية، ونتفاعل مع االأحداث بالمنطلق���ات نف�شها، بالمبادئ نف�شها، 
ك بها االإم���ام الح�شين  بالقي���م نف�شه���ا الت���ي حمله���ا االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹، والت���ي تم�شَّ
›علي���ه الس���الم‹، والتي تح���رك عل���ى اأ�شا�شه���ا االإمام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹؛ الأنه���ا لي�شت اإال 
حقيقة االإ�شام، واإال جوهر االإ�شام، واإال االإ�شام بنقائه بحقيقته بامتداده االأ�شيل وال�شحيح 

وال�شليم.

�شعبنا يتزود من هذه الذكرى قوة الإرادة والعزم، و�شالبة الموقف، 
والثبات الدائم

الي���وم �شعبن���ا اليمني العظيم ي�شتفيد من هذه الذكرى ليتزود منها قوة االإرادة، وقوة العزم، 
و�شاب���ة الموق���ف، والثبات الثبات الدائم، الثبات المبدئي، الثبات الم�شتند اإلى جوهر االإ�شام 
واإل���ى قيم���ه، الثب���ات الم�شتند اإلى االإيمان بحقيقته. �شعبنا اليمن���ي اليوم يعاني حقيقة، ويعي�ض 
الواق���ع الكربائ���ي فع���ًا، وحال���ة يومي���ة، ولكن ذل���ك ال يزي���ده اإال ارتباط���اً وثيق���اً، واإال التزاماً 

حقيقياً، واإال قناعة را�شخة.
اإننا في هذا اليوم ن�شتذكر االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ بكل ما يمثله في موقعه في االأمة، 
اأواًل ف���ي مقام���ه العظي���م، مقام���ه العظي���م كول���ي هلل �شبحانه وتعالى، م���ن اأولي���اء اهلل، من �شادة 
المتقين، من اأعام الهداية. االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ الذي قال عنه الر�شول ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ ، وعن اأخيه االإمام الح�شن: )اأنهما �شيدا �شباب اأهل الجنة( له هذا الموقع، 
له هذا المقام العظيم والعالي، �شيد �شباب اأهل الجنة بمعية اأخيه الح�شن ›عليهما السالم‹، بكل 
م���ا يعني���ه ذلك، اأنه في م�شيرة االإ�شام، في موقع التق���وى واالإيمان، في موقع القدوة واالأ�شوة، 
ف���ي مكانت���ه ف���ي الدين االإ�شامي، ل���ه هذا الموقع، ننظ���ر اإلى عليائه في هذا الم���كان، وفي هذا 
المق���ام، ه���ل يمك���ن اإال اأن ننظ���ر اإليه اأنه ِنْعَم االأ�ش���وة، ونعم القدوة، واأنه عل���م هداية، نتطلع اإلى 

خطواته ومواقفه؛ لنهتدي بها ونقتب�ض منها، وكذلك اإلى موقعه في الم�شوؤولية.
ل���م يكن االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ مج���رد موؤمن عادي، وحاله ح���ال �شائر المتقين في 
م�شت���وى ف�شله���م ومقامهم، مع ِعَظِم���ه واأهميته، ولكنه كان �شيداً للمتقي���ن، كان في موقعه في 
الم�شوؤولي���ة وريث���اً لله���دى، معنياً بقيادة االأم���ة، موؤتمناً على اأمة جده ر�ش���ول اهلل، وبالتالي فما 
كان يتبن���اه م���ن مواق���ف، وم���ا كان يتح���رك في���ه، وم���ا كان يمثل���ه هو كان ف���ي ه���ذا الموقف، في 
ه���ذا الموق���ع وف���ي هذا الم�شتوى قائ���داً لاأمة، هادياً لاأم���ة. االأمة معنية اأ�شا�ش���اً في دينها في 
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ل، قن ةعلزا ةموهي،م 

مبادئها اأن تلتزم بقيادته، اأن تهتدي به، اأن تحذو حذوه، اأن تتحرك وتلتف حوله، هذا هو االإمام 
الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹، وهذه ه���ي نظرتنا المبدئي���ة تجاه االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹)1(. 

فمن هو؟ وما الذي حدث؟ ولماذا؟ وماهي العبر والدرو�ض؟

من هو الإمام الح�شين؟
هو االإمام الح�شين بن علي بن اأبي طالب - ›عليهما الس���الم‹ - اأحد ال�شبطين، واأحد �شيدي 
�شب���اب اأه���ل الجّن���ة، وريحانتي الم�شطفى )�شل���ى اهلل عليه واآله و�شلم( واأح���د الخم�شة اأ�شحاب 
الك�ش���اء الذي���ن اأذه���ب اهلّل عنه���م الرج�ض وطهره���م تطهيراً، و�شي���د ال�شهداء، واُّم���ه فاطمة بنت 

ر�شول اهلّل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
ول���د �ش���ام اهلّل علي���ه في ال�شن���ة الرابعة من الهجرة ف���ي �شهر �شعبان ولّما ول���د جيء به اإلى 
ر�ش���ول اهلّل )�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�شلم( فا�شتب�شر به و�شماه الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم‹ ح�شيناً.
عا�ض ›عليه السالم‹ طفولته مع جده ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وتربى في 
ه اإيماناً وطه���راً و�شاحاً وزكاًء ونوراً  اأح�شان���ه وحظ���ي باهتمامه فورث �ش���ام اهلل عليه من جدِّ

ه، حر�شاً على �شاحها، حر�شاً على عزتها. وهدى وحر�شاً على هداية اأمة جدِّ
عرف بالف�شاحة والوفاء والكرم وال�شجاعة من �شباه، يعامل النا�ض معاملة طيبة ويب�شرهم 

ب�شئون دينهم دون اأن يواجههم بتخطئة. 
وم���ن اآداب���ه واآداب اأخي���ه الح�شن ›عليه الس���الم‹ في ذلك اأنهم���ا راأيا اأعرابي���اً يخفف الو�شوء 
وال�شاة فلم ي�شاءا اأن يجبهاه بغلطه وقاال له: »نحن �شابان واأنت �شيخ ربما تكون اأعلم باأمر 
الو�شــوء وال�شالة منا، فنتو�شاأ ون�شــلي عندك، فاإن كان عندنا ق�شور تعلمنا« فتنبه ال�شيخ 

اإلى غلطه دون اأن ياأنف من تنبيههما اإليه. 
وم���ر يوم���اً بم�شاكين ياأكلون فدع���وه اإلى الطعام على عادة العرب، فن���زل واأكل معهم ثم قال 

لهم: »قد اأجبتكم فاأجيبوني« ودعاهم اإلى الغداء في بيته.
اأخبر جبريل ›عليه السالم‹ ر�شول اهلّل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بما �شي�شيب الح�شين 
بعده واأن اأمته �شتقتله بعده في كرباء فكان يبكي بكاء �شديداً يلثم ثغر الح�شين›عليه السالم‹ 
ويقبله ويقول: »ح�شــين مني واأنا من ح�شــين، اأحب اللهّ من اأحب ح�شــينًا، ح�شــين �شبط من 

الأ�شباط«.

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1438هـ.
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ل، قن ةعلزا ةموهي،م 

وروى اأبو العبا�ض الح�شني يرفعه اإلى ابن عبا�ض قال: ا�شتد بر�شول اهلّل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ مر�شه الذي مات منه فح�شرُته وقد �شم الح�شين ›عليه الس���الم‹ اإلى �شدره ي�شيل 
من عرفه عليه وهو يجود بنف�شه وهو يقول: »مالي وليزيد ل بارك اللهّ في يزيد اللهم العن 
يزيدًا. ثم غ�شي طوياًل واأفاق. فجعل يقبل الح�شين ›عليه السالم‹ وعيناه تذرفان ويقول: 

»اأما اإن لي ولقاتلك مقامًا بين يدي الل«.)1(
وبعد اأن فارق ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ الدنيا عا�ض محنة اأبيه واأمه �شام 
ا يندمل بفراق جده  اهلل عليهما بعد اإق�شائهما وعزلهما وظلمهما ووفاة اأمه المبكر والجرح لمَّ
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وبعد ما يقرب من خم�ض وع�شرين �شنة من فراقه 
لجده الم�شطفى›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ - وما ح�شل من انحراف بعده اأو�شل غلمان 
بن���ي اأمي���ة )ال�شجرة الملعونة في الق���راآن( اإلى التحكم على رقاب االأم���ة وظلمهم؛ ت�شارع االأمة 
اإلى اأبيه لينقذها مما قد و�شلت اإليه من ال�شياع والتيه والظلم والجبروت، ولكن بعد اأن تغيرت 

النفو�ض، وُقِدمت البدائل المغلوطة ولم يعد من االإ�شام اإال ا�شمه وال من القراآن اإال ر�شمه.
فعا����ض �شراع اأبي���ه مع الناكثين والقا�شطين والمارقين، فكان اأحد القادة االأبطال في جي�ض 
اأبي���ه اأمي���ر الموؤمنين علي ›عليه الس���الم‹، تخرج م���ن مدر�شته، وتعلم من���ه البطولة وال�شجاعة 

وفنون القتال، وتعلم من اأبيه معالي االأخاق وكريم ال�شفات.
وبعد ا�شت�شهاد اأبيه �شام اهلل عليه عا�ض معاناة اأخيه االإمام الح�شن ›عليه السالم‹ وما القاه 

من المتخاذلين والتي انتهت با�شت�شهاده اأي�شاً.
���م بني اأمية و�شيطرة الم���وروث الجاهلي ب�شكل كامل على االأمة وما عانته االأمة  وعا����ض َتَحكُّ

التي خذلت اأباه علياً واأخاه الح�شن الذين ا�شت�شهدا على يد بني اأمية.
اإال اأن و�شية اأبيه اأمير الموؤمنين له قبيل ا�شت�شهاده كانت دائماً ن�شب عينيه عندما اأو�شاهما 
�َشــَفا َعَلى �َشــْيء ِمْنَها  ْن َبَغْتُكَما، َوَل َتاأْ ْنَيا َواإِ ــيُكَما ِبَتْقَوى الِل، َواأْن َل َتْبِغَيا الدُّ بقوله: »اأُو�شِ
ــمًا، َوِلْلَمْظُلــوِم َعْونًا.« فكان  اِلِم َخ�شْ ْجِر، َوُكوَنا ِللظَّ ، َواْعَماَل ِلاْلَ ُزِوَي َعْنُكَمــا، َوُقــوَل ِباْلَحقِّ
�ش���ام اهلل علي���ه يرق���ب الو�شع ويعم���ل ما بو�شعه لرف���ع معاناة ه���ذه االأمة وفي اإ�ش���اح الف�شاد 
الم�شت�ش���ري ف���ي ه���ذه االأمة وما و�شلت اإلي���ه االأمة من الهوان والذل على ي���د بني اأمية وتافي 

ما يمكن تافيه.
•••

)1) الم�شابيح في ال�شيرة لأبي العبا�س الح�شني, التاريخ الإ�شالمي, الحدائق الوردية.
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ةمن  يا ةمبل  زأت هم نقيت ةضلا  ميسز  وم منل  ةعلزا ةموهي، إل مأ اوتش عول  ليا  يت قةم ةضلا  

 الو�شعية التي كانت قد و�شلت الأمة اإليها عند ثورة الإمام الح�شين
في ظل تحكم بني اأمية على هذه الأمة 

من  لها  اال�ستهداف  ذلك  نتيجة  االأمة،  واقع  من  واالأخالق  القيم  غابت 
الحكم االأموي

لاأ�ش���ف ال�شدي���د غابت تلك القيم واالأخاق من واقع االأم���ة، غابت نتيجة ذلك اال�شتهداف 
له���ا ف���ي واق���ع االأمة م���ن الحكم االأموي، م���ن الظالمين بني اأمي���ة، غابت من واق���ع االأمة، وكان 
البديل عنها هو كارثة، اأمر ف�شيع جداً، البديل عنها هو: تربية الباطل، الغدر، الظلم، الف�شاد، 
االأطم���اع، الك���ذب، نق�ض العه���ود والمواثيق، اإلى غيرها.. قائمة طويل���ة مفردات كثيرة يمكن اأن 
يح�شده���ا االإن�ش���ان ويتح���دث به���ا لُيعبِّر عن واقع االأم���ة فيما و�شل اإليه في االأع���ّم االأغلب، وقد 

تجلَّى كثيٌر من ذلك كله في االأحداث التي ع�شفت باالأمة في عهدهم. 
مع هذا �شاء واقع االأمة وتنكرت للغة الحق والم�شوؤولية والدين، واأ�شبحت لغة الحق وكلمة 
الح���ق ال م�شموع���ة وال مفهوم���ة وال مقبول���ة، ين���ادى بالح���ق في اأو�ش���اط االأمة ُتدع���ى اإليه فا 
تجي���ب، وال ت�شتجي���ب، وال تقب���ل، وال ت�شم���ع، وال ت�شغ���ي، وال تع���ي بالرغم من التح���رك الفاعل 
الأهل بيت ر�شول الل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بدءاً باالإمام علي ›عليه السالم‹ ومن بعده 
االإم���ام الح�ش���ن ثم الح�شين ›عليه الس���الم‹ الذين كانوا ينادون في اأو�شاطه���ا يدعونها، يعملون 
ويحر�ش���ون عل���ى اأن يدفعوه���ا في اإطار م�شوؤوليتها التي هي �شرفه���ا وعزها فا ت�شتجيب.! لغة 
الح���ق غي���ر مقبول���ة، ولم يعد هذا معياراً ال لموقف، وال لتوجه، وال لعمل، وال لم�شار، وال لنهج، 
وال لمبداأ، لم يعد من المهم عند كثيٍر من اأبناء االأمة في موقفه اأن يكون موقف حق اأو ال. من 

الطبيعي كان حقاً اأم غير حق ما كان فليكن.
وه���ا ه���و االإمام الح�شين ي�شخ�ض الواقع الذي كان���ت قد و�شلت اإليه االأمة، وهو يرى الواقع 
المظل���م لاأم���ة وق���د �شيَّع���ت الحق ولم تعد تاأب���ه للحق وال تبال���ي بالحق، فقال: »فــاإن الدنيا 
ــرت وتنكرت واأدبر معروفها وا�شــتمرت جدًا فلم يبق اإل �شــبابٌة ك�شــبابة الإناء،  قــد تغيَّ
وخ�شي�ش عي�ٍش كالمرعى الوبيل« ، ما اأعظم هذا التعبير، يا كم �شاء واقع االأمة، و يا كم تغير 
اإلى الم�شتوى ال�شيء جداً، انعك�شت اآثاره ال�شيئة في واقع الحياة ظلماً، معاناة، �شقاء، ا�شطهاداً، 
قه���راً، �ش���اء واق���ع االأمة واأيم���ا �شوء حينما غاب الح���ق بقيمه وموقفه ومبادئه م���ن واقع الحياة، 
»األ تــرون اأن الحــق ل ُيعمل به، واأن الباطل ل ُيتناهى عنه، ليرغب الموؤمن في لقاء الل 

محقًا، فاإني ل اأرى الموت اإل �شعادة، ول الحياة مع الظالمين اإل َبَرما«.
ث���م نج���د تربية الباطل التي َغيَّبت، َغيَّبت الحق فلم يع���د مقبواًل وال م�شموعاً، وال مفهوماً، 
وال مرغوب���اً، وال م�شت�شاغ���اً ف���ي واقع االأمة الت���ي كان ُيفتر�ض بها اأن تكون هي اأم���ة الحق {َواأَنَّ 
} ]العصر:3[،  ْبِ ْوا ِبال�شَّ ــْوا ِباحَلقِّ َوَتَوا�شَ ِهْم} ]محمد3[ {َوَتَوا�شَ بِّ قَّ ِمن رَّ َبُعوا احْلَ الَِّذيَن اآَمُنوا اتَّ
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ةمن  يا ةمبل  زأت هم نقيت ةضلا  ميسز  وم منل  ةعلزا ةموهيولل مأ اوتش عول  ليا  يت قةم ةضلا   

ي اإِلَّ اأَْن ُيْهَدى} ]يونس:35[ كل هذه الم�شاألة  ْن َل َيِهدِّ َبَع اأَمَّ {اأََفَمــْن َيْهــِدي اإَِل احَلقِّ اأََحقُّ اأَْن ُيتَّ
انته���ت م���ن واق���ع االأمة اإلى ح���ٍد كبير، بقي �شفوة االأم���ة ِقلَّة قليلة، ثم ما كان ه���و البديل عنه؟ 

وماذا كانت المعايير واالأ�ش�ض التي ُينطلق من خالها وُتبنى عليها المواقف؟.

تحريف المفاهيم الدينية
لقد كان بنوا اأمية كما اأخبر عنهم النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ »اإذا بلغ بنو اأمية 

اأربعين اتخذوا دين الل دغاًل وعباد الل خوًل ومال الل دوًل«.
جان���ب م���ن »اتخذوا دين الل دغال« هو: تحريف المفاهيم الدينية بما يخدم �شيا�شتهم، 
اأولئ���ك الظالمون الجائرون المف�شدون عمدوا اأي�ش���اً كما ا�شتهدفوا القيم، ا�شتهدفوا المفاهيم 
كثيراً من المفاهيم، مثل �شرعنة الطاعة للظالمين واإيجابها وجعلها من دين اهلل عبادًة وُقربًة 
اإل���ى اهلل، جعل���وا طاعة الظالمين من طاعة اهلل، وطاعًة هلل وعبادًة هلل، وُقربًة اإلى اهلل، وجعلوها 
�شبي���ل اأج���ٍر وثواٍب وُقرب���ٍة وُزلفى، وهذا من اأعجب العجب، من اأعجب ما ح�شل في تاريخ االأمة 
االإ�شامي���ة.! وم���ن اأغ���رب م���ا ح�ش���ل اأن ت�شرع���ن، ت�شب���ح �شرعية وت�شب���ح دين، وت�شب���ح عبادة، 
وت�شب���ح ُقرب���ة طاع���ة الظالمين الجائري���ن، وقد �شمعنا بع����ض ما قاله اهلل �شبحان���ه وتعالى في 

االآيات التي �شبقت في بداية المحا�شرة.
عندما نتاأمل في هذا الجانب التحريف للمفاهيم الدينية، من الذي يوؤدي هذا الدور؟ ومن 
الذي يقوم به وَيعِمد اإليه؟ من هي مهمته؟ من هو الذي ي�شتغل هذا ال�شغل؟. هم علماء ال�شوء 
علم���اء الب���اط، علم���اء ال�شاطي���ن، م���ع احترامي ل���كل العلم���اء ال�شالحين نح���ن ال نق�شدهم، 
كل العلم���اء ال�شالحي���ن الم�شتقيمي���ن نح���ن ال نق�شده���م، كامن���ا هن���ا بالتحدي���د ع���ن علم���اء 
ال�شاطي���ن، علم���اء الباط، العلماء الذي���ن كانوا مرتبطين بالظالمي���ن منا�شرين للظالمين، 
ين�شرونه���م عب���ر تاري���خ االأمة واإل���ى ع�شرنا هذا ال يزال���ون كذلك و�شي�شتمرون عل���ى ذلك؛ الأن 
العلماء �شنفين: علماء �شوء، وعلماء �شالحين اأ�شحاب حق واأ�شحاب حقيقة وواقفين في �شف 

الحق، ُمعانين مظلومين ُم�شطهدين.
لك���ن هن���اك علم���اء �ش���وء، مهمتهم الت���ي يمار�شونها وه���م جنباً اإل���ى جنب م���ع الظالمين مع 
المف�شدين مع الجائرين، مع �شاطين الجور مهمتهم هي تحريف المفاهيم الدينية، لتوظيف 
الدي���ن لم�شلح���ة الطغاة والجائرين، ولتحقيق ذلك ي�شتخدم���ون اأ�شاليب متعددة منها: تنزيل 
الن�شو�ض الدينية في غير محلها وعلى غير واقعها وهنا جريمتان: افتراء وكذب في التو�شيف، 

ثم جريمة التوظيف للن�ض الديني في غير محله.
ن���ة بغير و�شفها وبغي���ر واقعها بما يتمكن���ون من خاله  اأواًل: يقوم���ون بتو�شي���ف حال���ة معيَّ
عل���ى اأن يطلق���وا ن�شاً ديني���اً يوظفونه عليها ليتطابق عليها، مثًا: ياأت���ون اإلى قول اهلل �شبحانه 
ُلوا اأَْو  ا َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الَل َوَر�ُشــوَلُه َوَي�ْشــَعْوَن ِف الأَْر�ِش َف�َشــاًدا اأَْن ُيَقتَّ َ وتعالى: {اإِنَّ
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ةمن  يا ةمبل  زأت هم نقيت ةضلا  ميسز  وم منل  ةعلزا ةموهيولل مأ اوتش عول  ليا  يت قةم ةضلا   

ــَع اأَْيِديِهْم َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفــْوا ِمَن الأَْر�ِش} ]المائدة:33[ هذا ن�ض من  ــلَُّبوا اأَْو ُتَقطَّ ُي�شَ
لونه���ا على غي���ر محلها، ياأت���ي - مثًا -  الق���راآن �شحي���ح، اآي���ة قراآني���ة م���ن كت���اب اهلل، لكنهم ُينزِّ
اإل���ى القائمين بالق�شط، القائمي���ن بالحق، الواقفين في وجه الظلم، المنادين بالعدل والعدالة 
في�شمي عملهم الذي هو حق وما يقومون به في �شبيل اإحقاق الحق واإقامة العدل، ي�شميه عالم 
ال�شوء، عالم الباط، ي�شميه حرباً هلل ور�شوله واإف�شاداً في االأر�ض.. و.. اإلى اآخره، وي�شيغ بياناً 
ع���ه م���ع غيره من اأمثاله ويق���روؤون االآية القراآنية ويدعون اإلى قتلهم والتنكيل بهم وتقطيع  يوقِّ
اأيديه���م واأرجله���م، اأو �شربه���م بالطائ���رات اأو اإبادته���م باأي �ش���اح، ُينزل الن����ض القراآني في غير 
ف حالة معيَّنة اأنها نف�ض الحالة التي يتحدث عنها  محل���ه، على غي���ر واقعه، ويكذب حينما يو�شِّ

الن�ض الديني في القراآن الكريم اأو من الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹..
ل اآيات الجهاد وهو يق�شد التح���رك في خدمة الباطل  مث���ال اآخ���ر: اآي���ات الجهاد، عندما ُين���زِّ
في�شميه جهاداً، ي�شمي القتال تحت الراية االأمريكية بعناوين طائفية اأو باأي عنوان اآخر، ي�شميه 

جهاداً، ثم يح�شد الن�شو�ض القراآنية التي تتحدث عن الجهاد ولكن في غير محلها.
اأنت عندما تقاتل لم�شلحة االأمريكيين واالإ�شرائيليين هذا لي�ض جهاداً، هذا �شراً، هذا عدواناً، 
ه����ذا ظلم����اً، هذا بغي����اً، ال ي�شمى جهاداً اأبداً، عندما تتحرك في اأو�شاط االأمة تحت عناوين طائفية 
ُتطلق على اأولئك اأنهم راف�شة، ثم تح�شر الن�ض القراآني الذي يتحدث عن الجهاد في غير محله.

مث���ال اآخ���ر: عندم���ا كان���وا يقول���ون �ش���واًء ع���ن االإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ اأو غيره من 
الث���وار الذي���ن ث���اروا قياماً بالح���ق ون�شرًة للح���ق واإقامًة للعدل م���ن بعد االإم���ام الح�شين ›عليه 
السالم‹ كانوا يقولون )�شّق ع�شا الم�شلمين( �شّق ع�شا الم�شلمين!. وفي الحقيقة هو �شّق ع�شا 
المجرمي���ن، ع�ش���ا الظالمي���ن، ع�ش���ا الجائري���ن التي به���ا ي�شربون االأم���ة وي�شوق���ون االأمة اإلى 
جهن���م، اإل���ى الخ�ش���ران اإل���ى ال�شقاء في حياتها في الدني���ا وفي االآخرة، �شّق ع�ش���ا الجائرين، اأما 

الم�شلمين لم ي�شق ع�شاهم هو يعمل لقوتهم، لعزتهم.
مثال اآخر: هو التكفير، عندما يطلق التكفيريون م�شمى الكفر على م�شلمين؛ الأنهم اختلفوا 
معه���م ف���ي المذهب اأو في الفكر اأو في التوجه، فيطلقون عليهم كفاراً ثم يوردون كل الن�شو�ض 
القراآنية التي تتحدث عن الكافرين وكاأنها تعني اأولئك وهي ال تعنيهم، هم الم�شلمون حقاً في 
االأ�شا�ض، هذا واحٌد من اأ�شاليب التحريف للمفاهيم الدينية من خال تنزيل الن�ض الديني في 

غير محلِّه على غير واقعه بتو�شيف كاذب وافتراء وبهتان.
اأ�شلوب اآخر من تحريف المفاهيم من خال: تقديم مفاهيم باطلة، باطلة من االأ�شا�ض واالفتراء 
على اهلل وعلى ر�شوله الإ�شفاء �شرعيتها واعتبارها من الدين، مثلما تقّدم من �شرعنة طاعة الظالمين 

الجائرين واعتبارها من طاعة اهلل وعبادًة اإلى اهلل وقربة اإلى اهلل، هذا واحد من االأ�شاليب.
فوا المفاهي����م، وزيَّفوا الوع����ي، وقلَّبوا الحقائ����ق، واأ�شلُّوا  �ش����وا االأخ����اق، وحرَّ اأف�ش����دوا الِقَي����م، وقوَّ

كثيراً
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ةمن  يا ةمبل  زأت هم نقيت ةضلا  ميسز  وم منل  ةعلزا ةموهيولل مأ اوتش عول  ليا  يت قةم ةضلا   

فوا المفاهيم، وزيَّفوا  �شوا االأخ���اق، وحرَّ »اتخــذوا ديــن الل َدغاًل« فاأف�شدوا الِقَيم، وقوَّ
الوعي، وقلَّبوا الحقائق، واأ�شلُّوا كثيراً و�شلُّوا عن �شواء ال�شبيل. »واتخذوا عباد الل َخوًل« 
فا�شتعبدوه���م و�شّخروه���م لخدمته���م وم�شالحه���م. ومظاه���ر اال�شتعب���اد وال�ُشخ���رة لاأم���ة من 

ام الجور والظالمين متعددة وعلى كل الم�شتويات: جانب ُحكَّ
على الم�شتوى الع�شكري وفي ميادين القتال؛ حيث يدفعون الكثير من النا�ض للقتال والقتل 
ف���ي �شبيل تقوية اأمرهم، وا�شتحكام �شلطانهم، وتعزيز هيمنتهم، و�شطوًة منهم بالم�شت�شعفين، 
وظلم���اً للمظلومي���ن، وبط�ش���اً بال�شالحين، وتنكي���ًا باالأح���رار، واإذالاًل للنا�ض، واإنف���اذاً الأمرهم 

الباطل فيما لي�ض هلل فيه ر�شى، وال لاأمة فيه خيٌر وال م�شلحة.
وعل���ى الم�شت���وى الثقاف���ي والفك���ري؛ حي���ث يدفع���ون بعلم���اء الب���اط ووع���اظ ال�شاطي���ن 

لتحريف المفاهيم و�شرعنة الظلم، وتدجين االأمة با�شم الدين، واإبعادها عن النهج القويم.
وعل���ى الم�شت���وى االإعامي؛ حيث يدفع���ون البع�ض ليكونوا اأبواقاً له���م، واأل�شنة �شوٍء كاذبة، 
فين�ش���رون ال�شائعات الباطل���ة واالأكاذيب، ويقولون الزور والبهت���ان، ويزيفون الواقع والحقائق، 

ويكتبون باأقامهم الماأجورة كذلك، خدمًة و�ُشخرًة و�شكًا من اأ�شكال العبودية للطغاة.
»واتخذوا مال الل ُدوًل« فينهبون خيرات االأمة وثروات ال�شعوب، وي�شتاأثرون بالمال العام، 
ويتداولون به في م�شالحهم ال�شخ�شية على �شبيل الترف واالإ�شراف، ول�شراء الوالءات والمواقف، 

و�شراء الذمم، ويتركون االأمة تعاني ويات الفقر، ونكد العي�ض، والمعاناة بكل اأ�شكالها.
وهكذا م�شى واقع االأمة االإ�شامية على امتداد التاريخ منذ ا�شتحكام القب�شة االأموية على 

�شلطان االأمة واإلى اليوم، اإاّل في الحاالت النادرة والمحدودة واال�شتثنائية.)1(

في بع�ٍض من الحاالت ا�ستوى واقع االأمة في اإ�سالمها وفي جاهليتها
في بع�ٍض من الحاالت ا�شتوى واقع االأمة في اإ�شامها وفي جاهليتها، وبقي في واقع النا�ض 
م���ن االإ�ش���ام واقعاً �شكلي���اً بعيداً عن الجوه���ر والم�شم���ون واالأ�شا�ض الفاع���ل والموؤثر في حياة 
النا����ض، وبذل���ك فع���ًا كان���ت الماأ�شاة كبي���رة جداً؛ الأنه���م غيَّبوا م���ن الدين ما به �ش���اح النا�ض 
والحي���اة وم���ا تتع���زز به م���كارم االأخاق وال�شف���ات الحميدة وما يبن���ي واقع االأمة عل���ى ما اأراده 
اهلل له���ا كاأم���ٍة م�شتخلف���ٍة ف���ي االأر�ض، له���ا م�شوؤولية كبيرة وُين���اط بها مهام عظيم���ة وج�شيمة، 
وُي���راد له���ا اأن يك���ون لها الريادة وال�شي���ادة في االأر�ض، وو�شلت االأمور اإل���ى اأن كانت فعًا الحالة 
التي عا�شها االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹. ما قبل ال�شهادة حالة غربة، وهي لغربة تلك القيم 

واالأخاق في واقع االأمة.
ه���ذه االأم���ة للقي���م واالأخ���اق دوٌر اأ�شا�شٌي في دينه���ا، ومعظم الدين هو قي���م واأخاق، جانب 
كبي���ر م���ن الدين مرتبط اأ�شا�ش���اً باالأخاق والقيم، وما يتفرع في واق���ع االإن�شان من العمل على 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1436 هـ.
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قشي ل زنما نق نو ملمم 

الم�شت���وى الف���ردي اأو ف���ي واق���ع النا�ض عل���ى الم�شتوى الجماعي م���ن االأعم���ال والت�شرفات هي 
ترجم���ة لتل���ك القي���م وه���ي تفريعات عن تل���ك القيم وعن تل���ك االأخاق تج�شده���ا وتتفرع عنها 
���ر عنه���ا، فهي نت���اٌج لها، اأعم���ال االإن�ش���ان وت�شرفاته هي نت���اج الأخاقه على �ش���وء اأخاقه،  وتعبِّ

بطبيعة اأخاقه يت�شرف، يعمل، يعامل، يتخذ المواقف قوله وفعله وت�شرفاته كلها.

بنو اأمية عملوا على تغييب اأهل البيت من ذاكرة االأمة
هكذا ُين�شى الح�شين كما ُين�شى قبله محمد، كما ُين�شى فيما بينهما علي، كما ُين�شى القراآن، 
كم���ا ُتَتجاه���ل كل تل���ك االآي���ات القراآنية اأكث���ر من خم�شمائة اآي���ة في القراآن الكري���م تتحدث عن 
الجه���اد ف���ي �شبي���ل اهلل، والمئ���ات االأخ���رى م���ن االآي���ات القراآني���ة الت���ي له���ا موقف وا�ش���ح تجاه 
الظالمي���ن، وتج���اه الكافرين، وتجاه الجائرين، تجاه اأهل الكت���اب، تجاه اليهود والن�شارى، يتم 

تجاهل ذلك كله.
لك���ن ُتق���دم �شورة اأخرى ع���ن الدين، عن االإ�شام، عن رموز االإ�ش���ام، عمن يجب اأن ترتبط 
االأمة بهم، عمن يجب اأن تقتدي االأمة بهم، من اأحوج ما تحتاج اإليه االأمة اأن تكون على ب�شيرة 
بم���ن ترتب���ط به���م في موق���ع الق���دوة؛ واإال فلاأ�ش���ف ال�شدي���د ي�شبح التن�ش���ل ع���ن الم�شوؤولية، 
الرف����ض للجه���اد، االبتعاد عن الح���ق، االبتعاد عن الموق���ف القراآني من الظالمي���ن والجائرين 
���ن به البع�ض!  والر�ش���وخ له���م، وال�شك���وت وال�شمت والتن�ش���ل عن الم�شوؤولي���ة، ي�شبح ديناً يتديَّ
ُن���ون من خالها،  وتتح���ول الم�شاج���د اإل���ى �شج���ون للظالمين، ُي�شج���ن النا�ض فيها �شجن���اً وُيدجَّ
وي�شبح م�شروعاً: م�شروع علمي، م�شروع ديني، م�شروع يتم التوجه على اأ�شا�شه في واقع الحياة 

والحث عليه والدعوة اإليه، وهذه ق�شية خطيرة.
وك���م نحت���اج في ع�شرن���ا هذا وهو ع�شر خط���ر جداً، ال�شك���وت فيه جريمة كبي���رة، المخاطر 
في���ه عل���ى االأمة مخاطر كبي���رة، لي�ض لها �شابقة، مخاطر كبيرة ج���داً، االأمة على حافة الهاوية، 
ا�شتح���كام قب�ش���ة االأعداء من اليهود والن�شارى عليها اإلى م�شتوى لي�ض له �شابق، لي�ض له مثيل 
فيما م�شى، واأمام هذه المخاطر الكبيرة تحتاج االأمة اإلى هذه الروحية، روحية االإمام الح�شين 

وعزيمته.)1(

هالك معاوية و�شعود يزيد
وف���ي منت�ش���ف �شه���ر رجب �شنة �شتين م���ن الهجرة معاوية ب���ن اأبي �شفيان يغ���ادر الدنيا بعد 
حياة حافلة بالظلم والطغيان والف�شاد والتحريف للدين وبعد اأن اأحيا الموروث الجاهلي واأعاد 
االأمة اإلى جاهلية هي اأ�شواأ من الجاهلية االأولى، ولم يكتف بما فعل باالأمة في حياته واإنما ختم 

)1)  من خطاب ال�شيد عبد الملك لمنا�شبة عا�شوراء 1432 هـ
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ةعلزا ةموهي، مم َير لو  ةموي ا ميلمم 

حيات���ه بتن�شي���ب ابنه يزيد ال�شكي���ر الخمير الم�شتهتر بالدين وباالأم���ة وبالمقد�شات على رقاب 
هذه االأمة ليوا�شل م�شيرة الظلم والطغيان.

ومم���ا ج���اء ف���ي عه���د تن�شيبه: "ه���ذا ما عه���د )به( معاوي���ة بن اأبي �شفي���ان اأمي���ر الموؤمنين 
اإل���ى ابن���ه يزي���د بن معاوية: اأن���ه قد بايعه، وعهد اإلي���ه، وجعل االأمر من بعده اإلي���ه، و�شماه اأمير 
الموؤمني���ن، عل���ى اأن يحف���ظ هذا الحي من قري����ض، ويبعد قاتل االأحبة هذا الح���ي من االأن�شار، 
واأن يق���دم بن���ي اأمي���ة وبني عب���د �شم�ض على بني ها�ش���م وغيرهم... اإلى اأن ق���ال: فمن قرئ عليه 

هذا الكتاب وقبله وبادر اإلى طاعة اأميره اأُكِرم وقرب، ومن تلكاأ عليه وامتنع ف�شرب الرقاب". 
فلما خرجوا من عنده اأقبل على يزيد وقال: يا بني اإني قد وطاأت لك الباد، واأذللت الرقاب 
وُبوئت باالأوزار، ول�شت اأخاف عليك من هذه االأمة اإاّل اأربعة نفر من قري�ض: فرخ اأبي تراب �شبيه 
اأبيه، وقد عرفت عداوته وعداوة اآله لنا، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن الزبير، وعبد الرحمن 

بن اأبي بكر.
فاأم���ا عب���د الرحمن بن اأبي بكر فمغ���رم بالن�شاء، فاإن بايعك النا�ض بايعك، واأما ابن عمر فما 
اأظن اأنه يقاتلك وال ي�شلح لها، فاإن اأباه كان اأعرف به، وقد قال: كيف اأ�شتخلف رجًا لم يح�شن 

اأن يطلق امراأته.
واأم���ا الح�شي���ن ب���ن علي ف���اإن اأهل العراق ال يدعون���ه حتى يخرجوه علي���ك ويكفيكه اهلل بمن 
قت���ل اأب���اه، واأما ابن الزبير فاإن اأمكنتك الفر�شة فقطع���ه اإرباً اإرباً فاإنه يجثم جثوم االأ�شد ويروغ 

روغان الثعلب.)1(

الإمام الح�شين ُيطَلب منه البيعة ليزيد
فلم���ا توف���ي معاوية �شنة 60ه���� واعتلى يزيد - المعروف ب�شك���ره ومجونه - الخافة وت�شمى 
باأمير الموؤمنين كتب اإلى والته باأخذ البيعة له. وكان الوليد بن عتبة بن اأبي �شفيان والياً على 
المدين���ة فكت���ب اإلي���ه يزي���د اأن ياأخذ البيع���ة من اأهل الحج���از، ومن اأبى منهم قتل���ه، و�شدد عليه 

باأخذ البيعة من الح�شين ›عليه السالم‹ وعبداهلل بن الزبير.
دع���ا الولي���د )م���روان ب���ن الحكم( وا�شت�ش���اره. فقال: اأح�شره���م ال�شاعة قب���ل اأن ينت�شر موت 

معاوية فمن اأبى البيعة فا�شرب عنقه. فقال الوليد: واهلل ال اأفعل. اأاأقتل الح�شين؟
فقال مروان كالم�شتهزئ به: اأ�شبت.

ودع���ا الولي���د الح�شي���ن بن علي وابن الزبير، فقال ابن الزبير للح�شين ›عليه الس���الم‹: فيَم 
تراه بعث اإلينا هذه ال�شاعة؟

)1) الم�شابيح في ال�شيرة لأبي العبا�س الح�شني.
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ق���ال: اإن���ي اأظن اأن طاغيتهم قد هلك، فيري���د معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمور قبل اأن يدعو 
النا�ض، فقد راأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية منكو�شاً وداره ت�شتعل نيراناً.

ث���م عاودهم���ا ر�ش���ول الوليد، فدخل الح�شين ›عليه الس���الم‹ منزله فاغت�ش���ل وتطهر و�شلى 
عدة ركعات ودعا وا�شتخار اهلل، ودعا جماعة من اأهل بيته ومواليه واأمرهم بحمل ال�شاح، وقال 
له���م: اإن الولي���د ق���د ا�شتدعاني في ه���ذا الوقت، ول�شت اآم���ن اأن يكلفني فيه اأم���راً ال اأجيبه اإليه، 
وه���و غي���ر ماأمون، فكونوا معي فاإذا دخلت اإلي���ه فاجل�شوا على الباب، فاإن �شمعتم �شوتي قد عا 

فادخلوا.
ف�شار الح�شين ›عليه الس���الم‹ اإلى الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى اإليه 
الوليد معاوية فا�شترجع الح�شين ثم قراأ عليه كتاب يزيد وما اأمره فيه من اأخذ البيعة منه له.
فق���ال الح�شين ›عليه الس���الم‹: فن�شبح ونرى في ذل���ك، فقال الوليد: ان�ش���رف حتى تاأتينا 

مع النا�ض.
فق���ال م���روان: واهلّل لئ���ن فارق���ك ال�شاعة ولم يبايع ال تق���در منه على مثلها اأب���داً حّتى يكثر 

القتلى بينكم وبينه، احب�ض الرجل وال يخرج من عندك حتى يبايع اأو ت�شرب عنقه.
فوثب الح�شين ›عليه السالم‹ عند ذلك وقال: اأنت يا ابن الزرقاء تقتلني اأم هو؟ كذبت واهلل 

واأثمت. )1(
ث���م اأقب���ل عل���ى الولي���د فقال: اأيه���ا االأمير! اإنا اأه���ل بيت النب���وة، ومعدن الر�شال���ة، ومختلف 
المائكة، بنا فتح اهلل، وبنا ختم، ويزيد رجل فا�شق �شارب الخمر، قاتل النف�ض المحرمة، معلن 
بالف�ش���ق، ومثل���ي ال يباي���ع مثله، ولك���ن ن�شبح وت�شبح���ون، وننظر وتنظ���رون، اأينا اأح���ق بالبيعة 

والخافة، ثم خرج ›عليه السالم‹.
ولحق به مروان فقال: يا اأبا عبد اهلل اأطعني وبايع اأمير الموؤمنين يزيد.

فقال االإمام الح�شين ›عليه السالم‹: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، ويلك يا مروان، مثلك ياأمرني 
بطاعته، واأنت اللعين ابن اللعين على ل�شان ر�شول اهلل؟!

فرادَّه مروان. فخرج مغ�شباً. ))(

)1) الم�شابيح في ال�شيرة لأبي العبا�س الح�شني , بحوث في الملل والنحل ل�شبحاني .
)2) الم�شابيح في ال�شيرة لأبي العبا�س الح�شني. 
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الإمام الح�شين يقرر الثورة ويتجه �شوب مكة

وداع الح�سين لقبر جده الم�سطفى
لم���ا كان بع����ض اللي���ل اأتى الح�شين ›عليه الس���الم‹ قبر ر�شول اهلل فودع���ه و�شلى ما �شاء اهلل 
وغلبته عيناه، فراأى كاأن ر�شول اهلل �شّلى اهلل َعلَْيِه واآله و�َشّلم في محتو�شين به فاحت�شنه وقبَّل 

بين عينه وقال: يا بني العجل العجل، تاأتي يا بني اإلى جدك واأبيك واأمك واأخيك.
فانتبه ›عليه السالم‹ واأخبر اأهل بيته.

ث���م ودعه���م وخ���رج بمن خرج معه من ولده واإخوته وبني اأخي���ه وبني عمه نحو مكة، فقدمها 
واأقام بها خم�شة اأ�شهر اأو اأربعة.)1(

االإمام الح�سين يخرج من مدينة جده الم�سطفى
ي�شور ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل هذا الم�شهد الموؤلم فيقول:

مدين���ة الر�ش���ول �شل���ى اهلل عليه واآل���ه و�شلم كانت يوماً م���ا منطقة عام���رة باالإ�شام، عامرة 
ه ر�شول اهلل محمد ذلك النور االإلهي وحي اهلل الطري  بالحق، من على منبر الم�شجد كان يوجِّ
م �شلوكاً وعمًا، يبني  ر قلوباً ويقوِّ الُمنزل وبه يعالج قلوباً مر�شى وي�شفي نفو�شاً ويزكيها ويطهِّ

هذه االأمة وي�شلحها.
وم���ن �شاح���ة تل���ك المدين���ة كانت تتح���رك األوية الجه���اد و�شرايا الجهاد ف���ي �شبيل اهلل تحت 
قي���ادة النب���ي م���ن اأج���ل االإ�ش���ام، من اأج���ل اأن ي�شود الع���دل، اأن يقوم الح���ق، اأن ي���زول الظلم، اأن 
ر االأر�ض من الف�شاد والجريمة؛ لكن في مرحلة متاأخرة بعد اأفاعيل وعمل وم�شاريع لهدم  ُتطهَّ
ه���ذه االأم���ة وله���دم جه���ود النبي في ه���ذه االأمة، وج���د االإمام الح�شي���ن نف�شه غريب���اً في مدينة 
ه ال نا�ش���ر وال مجي���ب، يدع���و ف���ا مجي���ب له، ي�شط���ر الأن يخرج م���ن تل���ك المدينة خروج  ج���دِّ
مو�ش���ى م���ن م�شر، وخ���روج ر�شول اهلل من مكة وهو يتل���و قول اهلل تعالى: {َفَخــَرَج ِمْنَها َخاِئفًا 

ُب}]القصص:21[. قَّ َيَتَ
ه حي���ث يرقد النب���ي الم�شطفى محمد �شل���ى اهلل عليه واآل���ه و�شلم في ذلك  م���ن مدين���ة جدِّ
رة، وريثه في االأم���ة، القائم مقامه  الث���رى وف���ي تل���ك التربة وجد ابن���ه، حفيده، ن�شخت���ه الم�شغَّ
وجد نف�شه غريباً ال مجيب وال نا�شر، التخاذل قد �شاد ذلك المجتمع، الر�شا بكل �شيء، القبول 
ب���كل �ش���يء، القبول باأن ُيظلَم���وا، القبول بالف�شاد، القبول بالجريم���ة، مجتمع ال يوجد عنده اأي 

ممانعة.
خرج واتجه �شوب مكة، وهناك على اأمل اجتماع النا�ض في الحج وفي فري�شة الحج اأن يحاول 

)1) نف�س الم�شدر ال�شابق.
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�شب���ط ر�ش���ول اهلل وحفي���د ر�ش���ول اهلل ون�شخة ر�شول اهلل الم�شغ���رة، يح���اول اأن ي�شتنه�ض النا�ض 
هن���اك ف���ي مكة المكرمة اأثناء فري�شة الحج اأو توافدهم من اأجل فري�شة الحج اأن ي�شتنه�شهم، 
ر االأمة بالخط���ورة الكبيرة حينما �شلَّم���ت زمامها وقيادها  ���ر االأم���ة بم�شوؤوليته���ا، اأن ُيذكِّ اأن ُيذكِّ
و�شوؤونها ودينها ودنياها لطاغية فاجر فا�شق تعرف االأمة فجوره وف�شقه وطغيانه وال يمكن اأن 

م لهذه االأمة اإال ما يتحلَّى به واإالَّ ما ُعرف عنه. ُيقدِّ
و�ش���ل مك���ة والتقى بوفود الحجيج م���ن �شتى اأقطار العالم االإ�شام���ي وب�شوته الُحّر، �شوت 
ر ه���و الح�شين  ���ر االأمة هن���اك، المذكِّ ���ة، �ش���وت الح���ق، �ش���وت القراآن، �ش���وت االإ�شام، ذكَّ الُحريَّ
مع���روف بمقام���ه في هذه االأمة بروؤي���اه، بكلماته، بمواقفه، نتذكر الجن���ة حينما نعرف اأنه �شيد 
�شب���اب اأه���ل الجنة، يقود اإل���ى الجنة، ي�شير في اتجاه الجنة، في اتجاه ر�ش���وان اهلل، اإلى اهلل اإلى 
الع���ز اإل���ى المج���د، لك���ن ال مجيب، كان يق���ول: »اإني لم اأخرج اأ�شــرًا ول بطــرًا ول تكبرًا ول 
ظالمًا ول مف�شدًا اإنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأمة جدي« ؛ الأن االأمة فعًا كانت بحاجة 
اإلى اإ�شاح، اأمة ف�شدت وفقدت كل القيم، فقدت ال�شمير، فقدت الم�شوؤولية، فقدت العز، فقدت 

هر، فقدت ال�شاح. الطُّ
ه  »اإنمــا خرجت لطلب الإ�شــالح في اأمة جــدي« ؛ الأنه يعرف اأن م�شوؤوليت���ه من بعد جدِّ
ه، »اأريد اأن اآمر بالمعرف  ه محمد؛ الإ�شاح اأمة جدِّ ه وفي طريق جدِّ اأن ي�شي���ر عل���ى خطى جدِّ

واأنهى عن المنكر«.
فل���م يك���ن موقف���ه نا�شئاً ع���ن فراغ اأبداً، ول���م يكن منافياً للحكم���ة، ولم يكن ته���وراً، ولم يكن 
م���ن اأج���ل ق�شي���ة �شخ�شية، كان له���ذا الهدف العظيم، له���ذا الهدف ال�شامي، على ه���ذا االأ�شا�ض، 
ال���ذي ه���و اأ�شا����ض اإيماني ناب���ع من اإيم���ان، نابع من اله���دى »اإنما خرجت لطلب الإ�شــالح في 
ي« ، اإ�شاح في واقع ه���ذه االأمة، الواقع ال�شيئ الخطير عل���ى االأمة نف�شها، الخطير  ــة جــدِّ اأُمَّ
عل���ى االأم���ة نف�شها، »اأريد اأن اآمر بالمعرف واأنهى عــن المنكر« باعتبار هذا م�شوؤولية حتميَّة 

يفر�شها القراآن، يفر�شها اهلل، يفر�شها االإيمان نف�شه، الدافع االإيماني نف�شه.
فاالإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ وهو يتح���رك على هذا االأ�شا����ض، على اأ�شا����ض اإ�شاح واقع 
ا�ِش  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ مَّ ه���ذه االأم���ة، االأمة التي اأراد اهلل لها كما قال �شبحانه وتعالى: {ُكنُتْم َخْيَ اأُ
ِمُنوَن ِباللهّـِه} ]آل عمران:110[هذا هو البنيان، هذا هو  َتاأُْمــُروَن ِباملَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُنَكــِر َوُتوؤْ
االأ�شا�ض، هذا هو ال�شرح الذي اأُريد لهذه االأمة اأن يكون بنيانها على اأ�شا�شه، اأمة تاأمر بالمعروف، 
اأمة تقيم العدل، تقيم الحق، اأمة - حتى تكون بهذا الم�شتوى وتتحمل هذه الم�شوؤولية - تحتاج 
اإل���ى اأن تك���ون مهتدي���ة، تك���ون نفو����ض اأبنائها نفو�ش���اً زاكي���ة، وقلوباً طاه���رة، و�شل���وكاً م�شتقيماً، 
و�شاح���ة داخلية طاه���رة ونظيفة، حتى تكون بم�شتوى هذه الم�شوؤولي���ة: تاأمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر، وتنطلق على اأ�شا�ض االإيمان باهلل �شبحانه وتعالى.
تحتاج اأمة كهذه لتكون في م�شتوى هذه الم�شوؤولية اأن يكون من يقودها، من يكون متحكماً 
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به���ا، راعي���اً له���ا، رم���زاً من رم���وز الحق، وعلماً م���ن اأعام الهدى، قرين���اً للقراآن، م���ن اأولياء اهلل 
�شبحانه وتعالى؛ لكن لاأ�شف ال�شديد، المدى الذي كانت قد و�شلت اإليه االأمة من االنحراف، 
ر للحق، العداوة للحق حتى اأ�شبحت  ر للقراآن ومبادئه، التنكُّ كان ق���د اأو�شله���ا اإلى م�شتوى التنكُّ
���اأة اأن يك���ون معظ���م جماهيرها جاه���زون وحا�ش���رون الأن يتحركوا ب�شاحه���م بعتادهم �شد  مهيَّ
م���ن يعم���ل عل���ى هدايته���م، �شد م���ن ي�شعى الإنقاذه���م، �شد من يعم���ل راأفة بهم و�شفق���ة عليهم؛ 
ليخرجه���م م���ن الظلم���ات اإلى النور، من ال�ش���ال اإلى الهدى، من م�شتنقع الظل���م والف�شاد اإلى 

واحة العدل، اإلى طريق الحق.
هك���ذا كان���ت االأمة قد ُهيِّئت وانحرفت اإلى ح���دٍّ كبير، وتنكرت لقراآنها، لربها، لتعاليم دينها، 
وخنع���ت وخ�شع���ت لطغاتها، الأ�شرارها، ل�ُشفهائها، لجبابرتها، من لي�ض لديهم اأي حر�ض عليها، 

وال �شفقة بها، وال اإرادة للخير لها.)1(

كانت م�شوؤولية الإمام الح�شين تجاه اأمة جده تفر�ش عليه اأن يتحرك في 
اأو�شاطها واأن يدعوها اإلى التحرك ورف�ش الباطل

االإم���ام الح�شي���ن لم يقبل اأب���داً بالبيعة ليزيد، ولم يقب���ل اأبداً بالخن���وع وال�شكوت والجمود؛ 
الأن���ه ي���درك مدى خطورة ذل���ك، كان اإيمانه، وكانت عزت���ه، وكانت قيمه، نف�شيت���ه العظيمة التي 
ت�شبع���ت باالإيم���ان بكل ما ف���ي االإيمان، وباالرتب���اط الوثيق باهلل �شبحانه وتعال���ى، كانت تاأبى له 
اأن ي�شك���ت، اأو اأن يخ�ش���ع، اأو اأن ي�شت�شل���م، اأو اأن يتقبل بهذا الواق���ع ال�شيئ، وكانت م�شوؤوليته من 
موقع���ه بالم�شوؤولي���ة تجاه اأمة جده تفر�ض عليه اأي�ش���اً اأن يتحرك في اأو�شاط االأمة، واأن ينادي 
باأعلى ال�شوت وبكل قوة بالموقف الحق، واأن يدعو االأمة اإلى التحرك ال�شحيح لرف�ض كل ذلك 

الباطل ال�شيئ، الذي يراد له اأن يفر�ض عليها واأن يتحكم بها.
فاالإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ تحرك ع���ن وعي، عن ب�شي���رة، عن قناع���ة را�شخة، تحرك 
بحركة القراآن، بما يمليه عليه القراآن، بما تمليه عليه هويته االإيمانية، وارتباطه الوثيق، وبما 
تفر�ش���ه علي���ه الم�شوؤولية، تح���رك بكل عز، وبكل اإباء، وبكل �شموخ، وهو يقول: »ويزيد فا�شــق 
فاجر، �شارب الخمر، قاتل النف�ش المحرمة، معلن بالف�شق والفجور، ومثلي ل يبايع مثله« 
، وي���رى الحال���ة الجدي���دة التي قد �شادت في واق���ع االأمة، وفي اأو�شاط االأمة، ب���كل ما تمثله من 

خطورة رهيبة على االأمة.
ي���رى اأن هن���اك �شكًاً جدي���داً لاإ�شام، لي�ض ه���و االإ�شام المحمدي، وال االإ�ش���ام القراآني، 
ه���و االإ�ش���ام بلبا�ش���ه االأموي، بثوب���ه االأموي الجدي���د، ثوب النف���اق، ثوب ال�ش���ال، الذي يريد 
اأن ي�ش���ود ف���ي واق���ع االأمة اإ�شاماً ال يبق���ى منه اإال �شكليَّات ُمَجيَّرة بما يخ���دم الظالمين، ُمَجيَّرة 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء1429هـ.
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فيم���ا يفيده���م ويدعم موقفهم، تبق���ى الم�شاجد لخدمته���م، والمنابر لخدمته���م، والمال العام 
ن بمحتوى  مَّ غ م���ن محتواها الحقيقي، ث���م ُت�شَ لخدمته���م، وبع����ض العناوين الديني���ة التي ُتفرَّ
اآخ���ر ه���و باطل، هو �شال، هو ف�شاد، يبقى العن���وان عنواناً اإ�شامياً، والم�شمون م�شموناً اأموياً 

نفاقياً، كله �شال، وكله طغيان، وكله انحراف باالأمة.
ي���رى ه���ذا الواق���ع الُم���ّر، هذا الواق���ع الماأ�شاوي الذي عبر عن���ه بقوله هو ين���ادي في اأو�شاط 
االأم���ة: »األ تــرون اأن الحق ل يعمــل به، واأن الباطل ل ُيَتَناهى عنه« ، الحق يزاح من واقع 
الحياة، يبقى االإ�شام بدون حق، اأي اإ�شام هذا الذي اأزيح منه الحق، الحق بكل تفا�شيله، الحق 
ف���ي عقي���دة االأمة، الح���ق في ثقافة االأمة، الحق ف���ي �شيا�شة االأمة، الحق ف���ي العمل، والحق في 
الموقف، والحق في ال�شلوك، الحق يزاح من واقع الحياة، يبقى االإ�شام حينئذ -وقد اأزيح عنه 

الحق -مجرد عناوين �شكلية ُمَجيَّرة ل�شالح الطغاة، ول�شالح الم�شتكبرين. 
اأما الباطل فهو الذي ي�شود ويح�شر وَتْحَت الغطاء الذي له عناوين اإ�شامية؛ تحته الباطل 
ب���كل م���ا في���ه، الباطل بكل تفا�شيله، الباط���ل ظلماً الباطل ف�شاداً، الباط���ل منكراً الباطل بكل ما 
ي�شمل ويت�شمن، حينئٍذ تكون العملية عملية م�شخ لهوية االأمة، وعملية تفريغ للدين بكله من 

محتواه الفاعل والحيوي والمهم والبنَّاء والمفيد في واقع الحياة.
وهذا الذي راأينا اآثاره ال�شيئة في واقع االأمة، على مدى تاريخها، واإلى ما و�شلت اإليه اليوم، 

وهو واقع ماأ�شاوي ومرير.
االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ قال لاأمة في ع�شره وفي كل ع�شر فيما قاله ر�شولها محمد 
 ً ›صلوات اهلل عليه وعلى آله‹: »اأيها النا�ش، اإن ر�شول الل قال: من راأى �شلطانًا جائرًا، ُم�شَتحالهّ
لحرم الل، ناكثًا لعهد الل، مخالفًا ل�شــنة ر�شول الل، يعمل في عباد الل بالإثم والعدوان؛ 
ــر عليــه بفعٍل ول قــوٍل كان حقًا على الل اأن يدخلــه مدخلــه« ، واإذاً فانتماوؤنا نحن  فلــم يغيِّ
الم�شلمي���ن له���ذا االإ�ش���ام يفر����ض علينا - كفر�ض دين���ي، وم�شوؤولية ديني���ة - اأن ال نذعن، واأن ال 

ن�شتكين، واأن ال نخنع ل�شاطين الجور، لزعماء الطغيان والظلم والف�شاد واالإجرام.
حينما يكون َمن يحكم االأمة، َمن هو في موقع الزعامة والقرار وال�شلطة �شلطاناً جائراً ال يلتزم 
بالع����دل، يعتم����د على الجور ف����ي ممار�شاته وحكمه ومواقفه واإدارته لاأم����ة، ثم هو م�شتحّل لما حرم 
اهلل، لي�ض لديه �شوابط، وال قيود اأبداً، وال حرمة لحرم اهلل، وحرُم اهلل هي التي ت�شون االأمة، �َشْفُك 
ماء بغير حق هو من ُحَرِم اهلل، االأمة بكلها، االإن�شان بكرامته، االإن�شان بكرامته وحقه في الحياة؛  الدِّ

هو من ُحَرِم اهلل، ُحَرُم اهلل اإذا ا�شُتحلت معناه: اأن ُت�شتباح االأمة، وُي�شتباح في واقع االأمة كل �شيء.
وه���ذه النم���اذج ه���ي الت���ي نراه���ا اليوم ما ثل���ة اأمامن���ا، وهي النم���اذج التي الي���وم تعتدي على 
بلدن���ا، وبلُدن���ا اليوم ُيراد له اأن ين�شلخ من كل هذه المبادئ والِقَيم؛ الأنها هي التي تمثل �شمانة 

لتما�شكه ولثباته ول�شابة موقفه.)1( 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1438هـ.
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ةعلزا ةموهي، مزل ميةيأ ةضلا ل، نةه  ةم يش ةمبقير 

الإمام الح�شين ثار ليخل�ش الأمة من واقع الظلم الرهيب
م���ا الذي دفع االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ -�شبط ر�ش���ول اهلل محمد �شلى اهلل عليه وعلى 
اآله علم الهدى وقرين القراآن -اإلى ذلك التحرك الذي �شحى فيه بنف�شه، و�شحى فيه باأ�شرته 
واأه���ل بيت���ه، و�شح���ى في���ه بالبقية الباقية م���ن اأهل الوفاء الذي���ن كانوا اأوفياء مع���ه، ما هو ذلك 

التحدي؟ ما هي تلك االأخطار؟ ما هي تلك االأحداث؟
اإننا حينما نعود اإلى تاريخ االأمة نجد اأن االنحرافات الكبرى في واقع االأمة، واأن المتغيرات 
التي ع�شفت باالأمة نتج عنها اأمر خطير للغاية، نتج عنها و�شول �شخ�ٍض مجرٍم ظالم م�شتكبٍر 
طاغي���ٍة م�شتهت���ر باالإ�شام جملة وتف�شيًا، ال قيمة عنده ل�شيء ف���ي االإ�شام، وال من االإ�شام، 
م�شتهتٍر حتى بر�شول االإ�شام.. نبي االإ�شام، حتى بالقراآن الكريم، م�شتهتٍر باالأمة االإ�شامية 
كله���ا، ي���رى فيه���ا الرعية العبي���د، يرى فيها االأمة الت���ي يريد اأن يركعها ل���ه، اأن يخ�شعها له، اأن 
ي�شتبعده���ا ب���كل ما تعني���ه الكلمة، و�شول ه���ذا الطاغية نتيج���ة االنحرافات ال�شابق���ة اإلى موقع 
الق���رار، اإل���ى موق���ع ال�شلط���ة، اإلى موقع الحك���م؛ اأميراً على االأم���ة، قائداً لاأم���ة، زعيماً لاأمة، 
�شلطان���اً عل���ى االأم���ة؛ كان يمثل خط���ورة كبيرة جداً على االأم���ة في كل �شيء، ابت���داًء في هويتها 
االإ�شامي���ة، ومبادئه���ا، وِقَيِمه���ا، واأخاقه���ا، يمث���ل خط���ورة حقيقي���ة عل���ى االإ�شام بكل���ه جملة 

وتف�شيًا.
ولذل���ك كان���ت الم�شاأل���ة م�شاأل���ة خطي���رة ج���داً، يترتب عليه���ا نتائ���ج كارثية في واق���ع االأمة، 
يترتب عليها هدم حقيقي لكل الجهود التي كان قد بذلها وقدمها ر�شول اهلل محمد ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وس���لم‹ ، ومن معه من الموؤمنين، وذهاب لكل تلك الت�شحيات �شدى، وا�شتئناف 

للجاهلية ب�شكل اأب�شع واأ�شواأ مما كانت عليه، وب�شكل فظيع في واقع االأمة من جديد.
فلذل���ك االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ كان بب�شيرته العالي���ة، بعلمه، بفهمه ال�شحيح، وهو 
����َض حقيق���ة الخط���ر، وم�شت���وى الخط���ر، وبالتالي اتخذ ق���راره في  قري���ن الق���راآن الكري���م، �شخَّ

طبيعة الموقف فتحرك.)1(

الإمام الح�شين بخروجه ج�شد قيم الإ�شالم
د االإمام الح�شين االإ�شام، كيف مثَّل االإ�شام،  هنا ن�شير اإلى مو�شوع مهم جداً هو كيف ج�شَّ
م االإ�شام في مواقفه، في ثباته، ف���ي �شلوكه، في �شبره، في �شموده؟، وهذا در�ض مهم  كي���ف ق���دَّ
لهذه االأمة ونحتاج اإليه حاجة ما�شة في هذا الع�شر، ع�شر مليء بالطغاة والطغيان والمجرمين 

والظلم واال�شتبداد.

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1438هـ.
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ةعلزا ةموهي، مش مت، اةحزا مبموزا 

ر هناك ووقف بوجهه حتى  االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ حينما و�شل اإلى كرب���اء وُحو�شِ
اأولئ���ك الذي���ن كاتب���وه ورا�شلوه وعاه���دوه، فتغيروا وتغي���رت مواقفهم نتاج تل���ك التحوالت التي 
يناه���ا )انقاب���اً( في المجتمع االإ�شام���ي، وقفوا حتى هم بوجهه، وقف���وا جنوداً مجنده مع  �شمَّ
من؟ مع ابن زياد ويزيد، مع الفجور، مع الظلم، مع الطغيان، مع الحقد وال�شغينة، مع الف�شاد، 
م���ع المنك���ر، ووقف���وا بوج���ه الح�شين وهم يعرف���ون من هو، ويعرف���ون دعوته وم���اذا يريد وماذا 
ي�شعى اإليه وهو الخير لهذه االأمة، هو خير لهذه االأمة، هو يريد لهذه االأمة ال�شعادة والعزة، في 
تلك الحال وقف االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ بين خيارين: بين اأن ي�شمد على مبدئه وعلى 
ى ول���و كان حجم المظلومي���ة واالأ�شى واالأل���م على م�شتوى  ى بم���ا �شحَّ موقف���ه ويثب���ت ول���و �شحَّ
كبير، اأو اأن يتراجع اأو اأن ي�شكت اأو يتغير كما كان الحال االأغلب بالن�شبة لاأمة حتى بوجهائها، 

بعلمائها، بعبَّادها، بكبارها اآنذاك. )1(

الإمام الح�شين لم يكن �شخ�شًا غريبًا
االإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ ل���م يكن �شخ�ش���ا غريباً عل���ى هذه االأم���ة، وال كان���ت دعوته 

ُم�شتهجنة وال ُمنكرة وال من خارج الدين ومنبع الهدى الذي تنتمي اإليه هذه االأمة.
الح�شي���ن ›علي���ه الس���الم‹ رجل معروف �شب���ط النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ، واأن 
يك���ون �شب���ط النبي فهو يعني: اأنه ف���ي الدرجة الثانية، بعد االأنبي���اء اأو�شياوؤهم، وبعد االأو�شياء 
االأ�شباط، هو �شبط النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وهو ال�شخ�ض الذي وقف النبي يوماً 
اأم���ام الم���اأ ليق���ول لاأم���ة عنه: »ح�شــين مني واأنا من ح�شــين، اأحب الل من اأحب ح�شــينًا، 
ح�شــين �شــبط من الأ�شــباط« حينما وقف النبي ذلك الموق���ف ليقول الأمته ه���ذا الكام فهو 
رة م���ن ر�شول اهلل، عندما يقول: »ح�شــين منــي واأنا من  م الح�شي���ن عل���ى اأن���ه ن�شخة م�شغَّ ُيق���دِّ
رة من الر�شول ›صلى اهلل عليه  ح�شــين« ، ح�شي���ن ُيمثِّل ر�شول اهلل في هذه االأمة، ن�شخ���ة م�شغَّ
ه في مرحلة معيَّنة، في وقت معيَّن، في زمن معيَّن  وعلى آله وس���لم‹. على اأن يكون هو بعد جدِّ
يتولَّى هو موقف النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ، يقف مقام النبي ›صلى اهلل عليه وعلى 
ه اإيماناً وطه���راً و�شاحاً وزكاًء ونوراً وهدى وحر�ش���اً على هداية اأمة  آل���ه وس���لم‹. ورث من جدِّ

ه، حر�شاً على �شاحها، حر�شاً على عزتها. جدِّ
النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ عندما اأخبر االأمة عن الح�شين ›عليه الس���الم‹ واأنه 
ر بق�شية حتى ما يكون هناك  �شُيقَت���ل ب�شي���وف هذه االأمة في حالة انقاب من هذه االأمة هو ذكَّ

اأي ا�شتباه في الح�شين وال في ق�شيته وال في مقامه.
اإذاً مقام الح�شين ›عليه الس���الم‹. مقام معروف، الح�شين لم يكن مجهواًل ولم تكن ق�شيته 

)1)  من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة 1429هـ
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نملمم  مازا مش مت، اةحزا لحسنيا 

م�شتبهة حتى اأن االأمة ال تعرف هل هو على حق اأم هو على باطل! ال؛ لكن االأمة هي التي كانت 
ه���ي ق���د و�شلت اإلى حالة خطيرة من االبتعاد عن قيم االإ�شام من بعد وفاة الر�شول ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وس���لم‹ ؛ حي���ث ُربِّيت تربية ثانية ،تربية تختلف عن تربي���ة االإ�شام، تختلف عن 
تربي���ة الق���راآن، تختل���ف ع���ن تربية محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ، تربي���ة تو�شل اإلى 
اأن يك���ون االإن�ش���ان ف���ي ذلك الم�شتوى الدن���يء ُيجنِّد نف�شه وُيعبِّد نف�شه م���ع الطغاة المجرمين، 
م���ع م���ن يذهب���ون ب���ه اإلى نار جهنم ، مع م���ن يدفعون به في مواقف كلها ظل���م، كلها باطل، كلها 
طغي���ان يك���ون االإن�شان قد و�شل اإلى حالة يقبل باأن يكون مجرم���اً، مف�شداً، رذيًا، تافهاً، حقيراً 
ُيدنِّ�ض نف�شه، يدفع بنف�شه في مواقف هي اإثم، هي عدوان، هي باطل، والبع�ض االآخر يقبل باأن 
يك���ون �شاه���د زور ومتفرجاً على االأح���داث وكاأنه غير معني بما يح�شل، قد ذهبت من نف�شه روح 
الم�شوؤولية وال�شعور بالم�شوؤولية التي ربانا عليها االإ�شام ، وربانا عليها ر�شول االإ�شام محمد 

وهي نتاج تربية القراآن الكريم.
عندم���ا خرج االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ في هذه االأمة في مرحل���ة معيَّنة قد قبلت هذه 
االأمة باأن يحكمها ويدير �شوؤونها ويتحكم في رقابها ويتولى عليها ويتولى اأمرها و�شاأنها ودينها 
ودنياها رجل هو من اأ�شواأ النا�ض، �شيطان من �شياطين االإن�ض، مجرم من اأكابر المجرمين، اأمة 
كان فوقه���ا محم���د، كان يديره���ا محم���د، كان يوجهه���ا محم���د، كان يدي���ر �شوؤونه���ا محمد، كان 
يقودها محمد، فاإذا هي تذهب بنف�شها لتكون تحت والية وقيادة مجرم من اأ�شواأ المجرمين هو 
ن اأذهب  يزيد، يزيد القرود، يزيد الخمور، تذهب من الطهر اإلى الدن�ض، اإلى الرج�ض، تبتعد عمَّ
اهلل عنهم الرج�ض وطهرهم تطهيراً، عن �شبط ر�شول اهلل، عن �شيد �شباب اأهل الجنة الذي يقود 
ه���ذه االأم���ة اإلى الجنة، تذهب اإلى يزيد وتقبل بيزيد ويتحك���م ب�شوؤونها يزيد، يقودها، ي�شودها، 

يتولى دينها ودنياها، يتحكم على رقاب اأهلها وي�شتعبدهم.

ويزيد اأي�شًا لم يكن �شخ�شًا مجهوًل
يزيد لم يكن اأي�شاً �شخ�شية مجهولة، االأمة تعرف اأنه هو عن�شر �شال مف�شد مجرم، م�شهور 
بالخم���ر، م�شه���ور وهو يجعل على اأح���د الكر�شيين الذين بجواره على اأحدهما قرداً وعلى االآخر 
�شرج���ون الن�شران���ي، �شرج���ون الن�شراني، �شرجون الروم���ي كان رجًا يمثِّل م���ا يمثله ال�شفراء 
االأمريكي���ون الي���وم في المنطقة العربية، �شرجون الن�شراني كان يمثل ال�شفير للروم للن�شارى 
هه وياأمره وينهاه، كان بجوار يزيد  عند يزيد وم�شت�شاراً ليزيد، ي�شير عليه بالراأي ويدبِّره ويوجِّ
عن يمينه قرد وعن ي�شاره ماذا؟ عن ي�شاره �شرجون الن�شراني رجل ن�شراني يحمل كل الحقد 
ة م���ن الخير، وال يهم���ه اأن يكون لها اأي  وال�شغين���ة عل���ى ه���ذه االأم���ة، ال يريد له���ذه االأمة وال ذرَّ
�ش���يء م���ن ال�ش���اح، اأن يتولى اأمة كان على راأ�شها محمد، محم���د النبي، محمد العظيم، محمد 
ن اأو لي�شنع من هذه االأمة اأمة عظيم���ة، طاهرة، مقد�شة، ر�شالتها عظيمة، �شاحتها  الزك���ي ليك���وِّ
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لهيش ع،  قيأ لو نح ةموهي،   يي  ةمهشاس  

طاه���رة ونظيفة، اأم���ة قوية عزيزة �شريفة طاهرة، ر�شالتها االإ�شام، ر�شالتها المعروف، موقفها 
�ش���د، �ش���د المنك���ر، اأن ي�شل الحال اإلى اأن يكون من ي�شودها ويقودها ويتحكم برقاب اأهلها وفي 
�ش���وؤون حياته���م واأموره���م رجل الخم���ر، كوؤو�ض الخمر كان���ت نادراً ما تفارقه حت���ى في مجال�شه 

العامة، الُمُجون، الف�شق، الجريمة.
م لاأمة؟!  واإن�ش���ان ه���و على هذا النح���و اإن�شان مجرم، فا�شق، فا�شد، فاجر، ماذا يمكن اأن ُيقدِّ
م���اذا يمك���ن اأن يعم���ل لاأمة؟! ه���ل �شي�شنع لاأمة مج���داً؟! هل �شي�شود في اأم���ة - هو يقودها - 
الخي���ر؟! مع���ه الجريم���ة، معه الظلم، معه الطغي���ان ُيف�ِشد هذه االأمة، ُي�شّل ه���ذه االأمة، ُيدنِّ�ض 
ل  هذه االأمة، يك�شبها من رج�شه وي�شبغ عليها من فجوره وطغيانه ورذيلته و�شوئه وقبحه فيحوِّ
ه���ذه االأم���ة الت���ي اأُريد له���ا اأن تك���ون اأمة عظيمة، ممج���دة، طاه���رة، �شالحة تن�ش���ر دين اهلل في 
االأر�ض وتقيم الحق وتقيم العدل وتقيم الخير وتتجه اإلى طريق اهلل واإلى الجنَّة، اإلى ال�شعادة، 
م لاأمة  اإل���ى الف���اح، مثل هذه االأمة عندم���ا ي�شودها ويقودها ويتحكم ب�شوؤونها مج���رم لن ُيقدَّ

اإال الجريمة واإال الف�شاد واإال الظلم وتت�شرر االأمة.)1(

م�شلم بن عقيل مبعوث الح�شين ›عليه السالم‹ 
نعود اإلى الن�ض التاريخي لما حدث والذي رواه الموؤرخون ومنهم-الموؤرخ اأبو مخنف:

بل���غ اأه���ل الكوف���ة نزول االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ مكة واإعانه الثورة عل���ى الظلم واأنه 
ل���م يباي���ع ليزي���د فوف���د اإليه وفٌد منهم، عليهم اأب���و عبد اهلل الجدلي وكتب اإلي���ه �شبث بن ربعي، 

رد، والم�شّيب بن نجبة، ووجوه اأهل الكوفة يدعونه اإلى بيعته وخلع يزيد. و�شليمان ابن �شُ
فق���ال له���م: اأبع���ث معكم اأخ���ي وابن عمي فاإذا اأخذ ل���ي بيعتي واأتاني عنهم بمث���ل ما كتبوا به 

اإلي قدمت عليهم.
ودع���ا م�شل���م اب���ن عقيل فق���ال: ا�شخ�ض اإل���ى الكوفة فاإن راأي���ت منهم اجتماعاً عل���ى ما كتبوا 

وراأيته اأمراً ترى الخروج معه فاأكتب اإلّي براأيك.
فخ���رج حت���ى ق���دم الكوفة، ون���زل دار المختار بن اأبي عبي���د الثقفي وبايعه م���ن اأهلها ثمانية 

ع�شر األفاً �شوى اأهل الب�شرة، وحلفوا باأيمان مغلظة ليجاهدن معه باأموالهم واأنف�شهم.
فكتب م�شلم بن عقيل اإلى االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ ي�شتقدمه وي�شتحثه.

دخ���ل رج���ل ممن يهوى يزيداً يقال له عبد اهلل بن م�شل���م الح�شرمي على النعمان بن ب�شير 
وهو والي الكوفة من قبل النظام االأموي فاأخبره بما ح�شل مع م�شلم بن عقيل.

وقال له: اإنك ل�شعيف.

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429 هـ.
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لهيش ع،  قيأ لو نح ةموهي،   يي  ةمهشاس  

فقال النعمان: الأن اأكون �شعيفاً في طاعة اهلل خير من اأن اأكون قوياً في مع�شيته.
فكت���ب ب�شاأن���ه اإلى يزي���د، فا�شت�شار )�شرج���ون( الن�شراني وكان ال يخالفه فق���د كان يمثِّل ما 
يمثله ال�شفراء االأمريكيون اليوم في المنطقة العربية وكان م�شت�شاراً ليزيد، ي�شير عليه بالراأي 

هه وياأمره وينهاه. ويدبِّره ويوجِّ
َم  فقال: لي�ض لها اإاّل عبيد اهلل بن زياد، وكان عامله على الب�شرة، وكان يزيد واجداً عليه وهَّ

بعزله.
فكتب اإليه بواليته على الكوفة مع الب�شرة، واأمره اأن يد�ض اإلى م�شلم بن عقيل حتى ياأخذه.

فخ���رج عبي���د اهلل ب���ن زي���اد حتى اأت���ى الكوفة فدخله���ا متلثماً، فجع���ل يم���ر بمجال�شهم ي�شلم 
عليه���م في���ردون علي���ه وعليك ال�شام يا ب���ن ر�شول اهلل، وهم يرون اأنه الح�شي���ن بن علي ›عليهما 

السالم‹.)1( 
ق���ال اأب���و مخنف: اإن ابن زي���اد اأقبل من الب�شرة ومعه م�شلم ابن عم���ر الباهلي، والمنذر ابن 
َعم���رو ب���ن الجارود، و�شريك ابن االأعور، وح�شمه واأهله، حتى دخلوا الكوفة وعليه عمامة �شوداء 
ومتلثم والنا�ض ينتظرون قدوم الح�شين عليهم، فاأخذ ال يمر على جماعٍة من النا�ض اإال �شّلموا 
علي���ه وقال���وا: مرحب���اً ب���ك يا ابن ر�ش���ول اهلل قدمت خير مق���دم، وراأى من النا�ض م���ن تبا�ُشرهم 

بالح�شين ما �شاءه، فاأقبل حتى دخل الق�شر.
ق���ال: لم���ا نزل ابن زياد الق�شر نودي في النا�ض: ال�شاة جامعة، فاجتمع اإليه النا�ض فخرج 

اإلينا فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: 
اأم���ا بع���د: ف���اإن اأمي���ر الموؤمني���ن ]يزي�د[ واّلني ِم�شرك���م وَثغرك���م وفيَئك���م، واأمرن���ي باإن�شاِف 
مظلومك���م واإعطاء محرومك���م، وباالإح�شان اإلى �شامعكم ومطيعكم وبال�ش���ّدة على ُمريبكم، فاأنا 
م���ن مطيعك���م كالوالد البر ال�شفيق، و�شيفي و�شوطي على من ترك اأمري وخالف عهدي، فليبق 

اأمرٌئ على نف�شه )ال�شدق ينبئ عنك ال الوعيد( ثم نزل.
�شم���ع م�شل���م بن عقيل بمجيئ عبيد اهلل بن زي���اد ومقالته فاأقبل حتى اأتى دار هانئ بن عروة 

المرادي، فدخل في بابه فاأر�شل اإليه اأن اأخرج اإلي، فقال: اإني اأتيتك لتجيرني وُت�شيفني.
ق���ال ل���ه: رحم���ك اهلل لق���د كّلفتني �شرطاً ل���وال دخول���ك داري وثقتك بي الأحبب���ت ل�شاأنك اأن 

تن�شرف عني؛ غير اأني اأخذني من ذلك ذمام، اأدخل، فدخل داره.
فاأقبل���ت ال�شيع���ة تختل���ف اإليه في دار هانئ بن عروة، وج���اء �شريك ابن االأعور حتى نزل على 

هانئ في داره وكان �شيعياً.

)1) الم�شابيح لأبي العبا�س الح�شني.
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ابن زياد يعمل على اكت�شاف مكان م�شلم بن عقيل
ودعا ابن زياد مولى له يقال له ِمعقل، فقال له: خذ هذه الثاثة االآالف الدرهم ثم التم�ض 
لن���ا م�شل���م اب���ن عقيل واطلب �شيعته واأعطه���م الثاثة االآالف الدرهم، وقل له���م ا�شتعينوا بهذه 

على حرب عدوكم واأعلمهم باأنك منهم.
ففع���ل ذل���ك وجاء حتى لقي م�شلم ب���ن عو�شجة االأ�شدي في الم�شج���د االأعظم، و�شمع النا�ض 
يقولون هذا يبايع للح�شين بن علي وكان ي�شلي فلما ق�شى �شاته جل�ض اإليه فقال له: يا عبد 
اهلل اإني اأمروؤً من اأهل ال�شام مولى لذي الكاع اأنعم اهلل علّي بحب اأهل البيت وحب من اأحبهم، 
وه���ذه ثاث���ة اآالف دره���م معي اأردت بها لق���اء رجل منهم بلغني اأنه ق���دم الكوفة يبايع البن بنت 
ر�ش���ول اهلل، وكن���ت اأحب لق���اءه الأعرف مكانه، ف�شمعت نفراً م���ن الم�شلمين يقولون هذا رجٌل له 

علٌم باأمر اأهل هذا البيت، واإني اأتيتك لتقب�ض مني هذا المال وتدلني على �شاحبي فاأبايعه. 
فقال له م�شلم ابن عو�شجة: اأحمد اهلل على لقائك، فقد �شرني ذلك لتنال ما تحب ولين�شر 
اهلل ب���ك اأه���ل بيت نبيه ›صلوات اهلل عليه وعلى آله‹ ولقد �شاآءني معرفة النا�ض اإياَي بهذا االأمر، 
قب���ل اأن يت���م مخاف���ة �شط���وة ه���ذا الطاغية الجب���ار فاأخذ من���ه البيعة قب���ل اأن يب���رح، واأخذ عليه 

حّن ولَيكُتمّن فاأعطاه من ذلك ما ر�شي به. المواثيق المغلظة لُينا�شِ
ثم قال له: اختلف اإليَّ اأياماً في منزلي، فاأنا اأطلب لك االإِذن على �شاحبي، واأخذ يختلف مع 

النا�ض يطلب ذلك اإليه حتى عرف مكان م�شلم بن عقيل.
ع، اأر�شل اإليه عبيد اهلل  مر�ض �شريك بن االأعور وكان كريماً على ابن زياد وكان �شديد الت�شيُّ

اإني رائٌح اإليك الع�شية ُفعاِئدك. 
فقال �شريك لم�شلم بن عقيل: اإن هذا الفاجر عائدي الع�شية فاإذا جل�ض فاقتله ثم اقعد في 
الق�شر ولي�ض اأحد يحول بينك وبينه، فاإن اأنا برئُت من وجعي من اأيامي هذه �شرت اإلى الب�شرة 

وكفيُتك اأمرها.
���ا كان الع�ش���ي اأقب���ل ابن زياد لعي���ادة �شريك بن االأع���ور فقال �شريك لم�شل���م: ال يفوتنَّك  فلمَّ

الرجل اإذا جل�ض، فقام اإليه هانئ فقال: اإني ال اأحُب اأني يقتَل في داري؛ كاأنه اأ�شتقبح ذلك.
ا  فج���اءه عبي���د اهلل بن زي���اد فدخل وجل�ض و�شاأل �شري���كاً ما الذي تجد؟ ومت���ى ا�شتكيت؟ فلمَّ

طال �شوؤاله اإياه وراأى اأن اأحداً ال يخرج خ�شَي اأن يفوته، فاأقبل يقول: 
ها وا من ُيحيِّ وا �ُشليما وحيهّ ما النتظار ب�شلَمى اأن حتيوها            حيُّ

كاأ�ش املنية بالتعجيل فا�شقوها
هلل اأبوك ا�شقنيها واإن كانت فيها نف�شي.

قال ذلك مرتين اأو ثاثاً.
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فق���ال عبي���د اهلل وه���و ال َيفَطن: ما �شاأنه اأترونه يهجر؟ فقال له هانئ: نعم ا�شلحك اهلل، ما 
زال هكذا من قبل غياب ال�شم�ض اإلى �شاعتك هذه.

ثم قام ابن زياد وان�شرف.
فخرج م�شلم فقال له �شريك: ما منعك من قتله؟

فقال َخ�شلتان: اأما اإحداهما فكراهية هانئ اأن ُيقتل في داره، واأما االأخرى فحديث حدثنيه 
النا�ض عن النبي ›صلوات اهلل عليه وعلى آله‹ اأن االإيمان قيد الفتَك فا يفُتك موؤمن )1(. 

ب ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ على هذه الم�شاألة وهو ي�شرح ق�شة م�شلم بن عقيل بقوله:  يعقِّ
لك���ن روي ب���اأن ر�ش���ول اهلل ›صلوات اهلل علي���ه وعلى آله‹ كل���ف �شخ�شين بقتل يه���ودي. يعني 
هناك مثًا نوعية من النا�ض الذي قد �شار مثًا بم�شتوى المحارب المعلن الذي لي�ض فيه �شك 
اأنه �شديد ال�شر؛ اأنه هو نف�شه راأ�ض العدو مثلما قتل الر�شول اليهودي )اأر�شل اثنين ليقتاه(.
)فق���ال ل���ه �شريك: اأما واهلل ل���و قتلته لقتلت فا�شق���اً فاجراً كافراً ظالماً( وهن���ا يقول ال�شيد 
ح�شي���ن ر�ش���وان اهلل علي���ه: ربم���ا ل���و قتله الحتل���ت الم�شكل���ة بكلها واالإم���ام الح�شي���ن متجه اإلى 
الع���راق. الأن���ه قد و�شع له خطة: قال اقتله، واذهب اإلى ق�شر االإمارة، واأنا عندما تتح�شن حالي 
�شاأذه���ب اإل���ى الب�شرة واأكفيك الب�شرة و�شاأنها، والح�شين قد �شار متجهاً �شي�شل الكوفة وم�شلم 

في دار االإمارة فا يتمكن يزيد اأن ياأتي بجي�ض من ال�شام اإال وقد ا�شتقام اأمرهم. 

الجا�شو�ش يدخل على م�شلم بن عقيل
ق���ال: فاأقب���ل ذلك الرج���ل يختلف اإليهم، فهو اأول داخ���ٍل واآخر خارٍج ي�شم���ع اأخبارهم، ويعلم 

اأ�شرارهم وينطلق بها حتى ُيقّرها في اأذن ابن زياد. 
ق���ال المدائن���ي ف���ي روايته: فق���ال ابن زياد يوم���اً ما يمنع هانئ���اً))( منا؟ فلقيه اب���ن االأ�شعث، 
واأ�شماء بن خارجة، فقاال له: ما يمنعك من اإتيان االأمير وقد ذكرك، قال: فاأتاه، فقال ابن زياد 

لعنه اهلل �شعراً:
  اأريُد حياته ويريد قتلي             عذيرُك من خليلك من مراِد

يا هانئ اأ�شّلمت على ابن عقيل؟ وفي رواية: ا�شتملت)3( قال: ما فعلت؟
فدع���ا اب���ن زي���اد معقل الجا�شو�ض فق���ال: اأتعرف هذا؟ قال نعم. واأُ�شدق���ك ما علمُت به حتى 

راأيته في داري، واأنا اأطلب اإليه اأن يتحول.

)1) الفتك يعني: القتل غدرًا وخدعة.
)2) هانئ هو من وجهاء اأهل الكوفة, وكان العادة اإذا جاء اأمير ي�شتقبل وجهاء النا�س.

)3) يعني �شترته في بيتك.
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قال: ال تفارقني حتى تاأتيني به، واأغلظ له و�شرب وجهه بالق�شيب وحب�شه.
وق���ال عم���ر بن �شعد عن اأبي مخنف قال: حدثني الحجاج بن علي الهمداني قال: لما �شرب 
عبي���د اهلل هانئ���اً وحب�شه خ�ش���ي اأن يفتك النا�ض به، فخرج ف�شعد المنب���ر ومعه نا�ض من اأ�شراف 
النا�ض و�شرطه وح�شمه، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأيها النا�ض اعت�شموا بطاعة اهلل وطاعة 
اأئمتك���م، وال تفرق���وا فتختلفوا وتهلك���وا وتذلوا وتخافوا وُتخرجوا، ف���اإن اأخاك من �شدقك وقد 

اأعذر من اأنذر.
فذه���ب لين���زل فما نزل حتى دخلت النظارة الم�شجد من قبل التّمارين ويقولون قد جاء بن 

عقيل، فدخل عبيد اهلل الق�شر واأغلق بابه. 
وعن عبد اهلل بن حازم البكري قال: اأنا واهلل ر�شول بن عقيل اإلى الق�شر؛ الأثر هانئ الأنظر 
ما �شار اإليه اأمره، فدخلت واأخبرته الخبر فاأمرني اأن اأنادي في اأ�شحابي وقد ملئ الدور منهم 

حواليه، فقال: نادي )يا من�شور اأمت( )1(
فخرج���ُت فنادي���ُت، وتبادر اأهل الكوفة فاجتمعوا اإلي���ه، فعقد لعبد الرحمن بن عزيز الكندي 
على ربيعة، فقال له: �شر اأمامي وقّدمه في الخيل، وعقد لم�شلم بن عو�شجة على مذحج واأ�شد، 
وقال له: اأنزل فاأنت على الرجالة، وعقد الأبي ُتمامة ال�شائبي على تميم وهمدان، وعقد للعبا�ض 

بن جعدة الجدلي على اأهل المدينة، ثم اأقبل نحو الق�شر.
ز في الق�شر وغّلق االأبواب، واأقبل م�شلم بن عقيل حتى اأحاط  فلما بلغ عبيد اهلل اإقباله تحرَّ

بالق�شر.
بوَن حتى  ف���و اهلل م���ا لبثن���ا اإال قليًا حتى اأمتلئ الم�شج���د من النا�ض وال�شوق، ما زال���وا يتوثَّ

الم�شاء، ف�شاق بعبيد اهلل اأمره ودعا بعبد اهلل بن كثير ابن �شهاب الحارثي.

ابن زياد ومعرفته بتركيبة المجتمع وا�شتغاللها
كان اب���ن زي���اد يع���رف كي���ف قد �ش���ارت تركيبة المجتم���ع في الكوف���ة بع���د اأن تر�شخت ثقافة 
االنتم���اءات القبلي���ة عل���ى ح�شاب االنتم���اء الديني الذي كان ق���د ر�شخه ر�ش���ول اهلل ›صلوات اهلل 
عليه وعلى آله‹ ولمعرفته بذلك فقد دعا وجوه اأهل الكوفة واأعطاهم االأموال الكثيرة وحب�شهم 

عنده في الق�شر. 
ق���ال اأب���و مخن���ف: فحدثني �شليمان بن اأبي را�شد عن عبد اهلل بن ح���ازم البكري قال: اأ�شرف 
علين���ا االأ�ش���راف وكان اأول م���ن تكل���م كثي���ر اب���ن �شهاب فق���ال: اأيها النا����ض الحق���وا باأهاليكم وال 
ل���وا، انت�ش���روا وال تعر�شوا اأنف�شك���م اإلى القتل، فهذه جنود اأمي���ر الموؤمنين يزيد قد اأقبلت،  تعجَّ

)1) هذا كان �شعار ي�شتخدمونه.
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وق���د اأعط���ى االأمي���ُر اهلل عهداً لئ���ن اأقمتم على حربه ول���م تن�شرفوا من ع�شيتكم ه���ذه اأن يحرم 
قبيلتك���م العطاء، ويفرق مقاتليكم في مغ���ازي ال�شام، وياأخذ البريء بال�شقيم وال�شاهد بالغائب 
حت���ى ال يبق���ي فيك���م بقية من اأه���ل المع�شية اإال اأذاقها وبال ما جنت، وتكل���م االأ�شراف بنحٍو من 

كام كثير فلما �شمع النا�ض مقالتهم تفرقوا.
ق���ال اأب���و مخن���ف: حدثن���ي المجالد ب���ن �شعي���د اأن المراأة كان���ت تاأت���ي ابنها واأخاه���ا فتقول: 

ان�شرف النا�ض يكفونك.
ويجي���ئ الرج���ل اإل���ى ابنه واأخيه فيق���ول: غداً ياأتيك اأه���ل ال�شام فما ت�شن���ع بالحرب وال�شر، 

ان�شرف؟
فما زالوا يتفرقون وين�شرفون حتى اأم�شى ابن عقيل وما معه اإال ثاثون نف�شاً، حتى �شليت 

المغرب فخرج متوجها نحو ابواب كندة فما بلغ االأبواب اإال ومعه منها ع�شرة.
ثم خرج من الباب فاإذا لي�ض معه منهم اإن�شان.

م�شلم بن عقيل وحيدًا في اأزقة الكوفة 
فم�ش���ى متل���دداً في اأزقة الكوفة ال يدري اأين يذهب حتى خرج اإلى دور بني جديلة من كندة 
فم�ش���ى حت���ى اأتى باب امراأة يق���ال لها )طوعة( اأم ولد كانت لاأ�شع���ث واأعتقها، فتزوج بها �شيف 
الح�شرمي، فولدت له بااًل وكان بال قد خرج مع النا�ض واأمه قائمًة تنتظر، ف�شلم عليها ابن 

عقيل، فردت ال�شام.
فقال لها: ا�شقيني ماءاً.

فدخلت فاأخرجت اإليه اإناًء ف�شرب، ثم اأدخلت االإناء وخرجت وهو جال�ض في مكانه.
فقالت: األم ت�شرب؟

قال: بلى.
قال���ت: فاأذه���ب اإل���ى اأهلك؟ ف�شكت. فاأع���ادت اإليه ثاثا فقال���ت: �شبحان اهلل يا عب���د اهلل قم اإلى 

اأهلك عافاك اهلل، فاإنه ال ي�شلح لك الجلو�ض على بابي وال اأحله لك.
ث���م ق���ام فق���ال: يا اأمة اهلل واهلل م���ا لي في هذا الم�شر من اأهل فهل لك ف���ي معروف واأجٍر لعلي 

اأكافئك به بعد اليوم؟.
قالت: يا عبد اهلل ومن اأنت؟.

قال: اأنا م�شلم بن عقيل كّذَبني هوؤالء القوم وغّروني وخذلوني.
قالت: اأنت م�شلم؟.

قال: نعم.
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قالت: ادخل.
فاأدخلته بيتاً في دارها وفر�شت له وعر�شت عليه الع�شاء، وجاء ابنها فراآها تكثر الدخول في 

البيت، ف�شاألها فقالت: يا بني اإلُه عن هذا؟.

ق���ال: واهلل لتخبرين���ي، واألحَّ عليها فقالت: يا بن���ي ال تخبر به اأحداً من النا�ض، واأخذت عليه 
اأيمان فحلف لها، فاأخبرته فا�شطجع و�شكت.

فلم���ا ط���ال عل���ى اب���ن زي���اد ول���م ي�شمع اأ�ش���وات اأ�شح���اب ابن عقي���ل ق���ال الأ�شحاب���ه: ا�شرفوا 
فانظ���روا، فاأخ���ذوا ينظرون واأدل���وا القناديل واأطنان الق�شب، ت�شد بالحب���ال وتدلى وتلهب فيها 

النار، حتى فعل ذلك في االأظلة التي في الم�شجد كلها. 
���ا ل���م ي���روا �شيئاً اأعلموا ابن زياد؛ ففتح باب ال�ش���دة واأمر اأن ينادى في النا�ض برئة الذمة  فلمَّ

من رجٍل �شلى العتمة اإال في الم�شجد. 
واجتم���ع النا����ض ف���ي �شاع���ة فحم���د اهلل واأثنى عليه ث���م قال اأما بع���د: فاإن ابن عقي���ل ال�شفيه 
الجاهل قد اأتى ما قد راأيتم من الخاف وال�شقاق، فبرئت ذمة اهلل من رجٍل ُوجد في داره، ومن 

جاء به فله ديته، اتقوا اهلل عباد اهلل والزموا طاعتكم وال تجعلوا على اأنف�شكم �شبيًا.
يا ح�شين بن تميم ثكلتك اأمك اإن �شاع �شيء من �شكك الكوفة اأو خرج هذا الرجل ولم تاأتني 
به، وقد �شلطتك على دور اأهل الكوفة، فابعث مرا�شدة على اأفواه ال�شكك، واأ�شبح غداً ت�شتبرئ 

الدور)1( حتى تاأتي بهذا الرجل ثم نزل. 
فلما اأ�شبح اأذن للنا�ض فدخلوا عليه واأقبل محمد بن االأ�شعث فقال: مرحباً بمن ال يتهم وال 
ُي�شتغ�ض، واأقعده اإلى جنبه. واأ�شبح بال فغدا اإلى عبد الرحمن بن محمد بن االأ�شعث واأخبره 

بمكان ابن عقيل عند اأمه.
فاأقبل عبد الرحمن حتى اأتى اإلى اأبيه وهو جال�ٌض ف�شاره.

فقال له ابن زياد: ما قال لك؟ قال: اأخبرني اأن ابن عقيل في داٍر من دورنا.
فنخ�شه ابن زياد بالق�شيب في جنبه ثم قال قم فاأتني به ال�شاعة.

ق���ال اأب���و مخن���ف: فحدثن���ي قدامة بن �شعد عن اب���ن زائدة الثقفي، اأن ابن زي���اد بعث مع ابن 
االأ�شع���ث �شتي���ن اأو �شبعي���ن رجًا كلهم من قي�ض عليهم عمرو بن عبي���د اهلل بن العبا�ض ال�شلمي، 

حتى اأتو الدار التي فيها ابن عقيل.
ا �شمع وقع حوافر الخيل واأ�شوات الرجال عرف اأنه قد اأُتي. فلمَّ

فخرج اإليهم ب�شيفه فاقتحموا عليه الدار ف�شد عليهم كذلك.

)1) يعني فت�شها كلها.
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ا راأوا ذلك اأ�شرفوا عليه من فوق ال�شطوح وظهروا فوقه فاأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون  فلمَّ
النيران في اأطنان الق�شب ثم يقذفونها عليه من فوق ال�شطوح.

ا اأرى من اإجاب لقتل ابن عقيل؟ ا راأى ذلك قال: اأكل مَّ فلمَّ
ثم قال: يا نف�ض اخرجي اإلى الموت الذي لي�ض منه محي�ض.

فخرج ›رضوان اهلل عليه‹ م�شلتاً �شيفه اإلى ال�شكة، فقاتلهم.
فاأقبل عليه محمد بن االأ�شعث فقال له: يا فتى لك االأمان ال تقتل نف�شك.

فاأقبل يقاتلهم وهو يقول:
حـــــــــــرا اإل  ـــُل  ــــ ـــت اأُق ل  ــت  ــم ــش ــ� نــكــرااأق ــًا  ــئ ــي ــش � ــــــوَت  امل راأيـــــــُت  واإن 
ـــرا ــــ اأُغ اأو  اأُكــــــــذَب  اأن  ــــاُف  ـــــ مـــرااأخ �ــشــخــنــًا  ــارُد  ـــ الــبـــ ُيــخــلــُط  اأو 
فــــــــا�ــشــتــقــرا الــ�ــشــمــ�ــش  �ـــشـــعـــاَع  �شــــرارد  مــــالٍق  ــومــًا  ـــ ـــ ي ـــــرٍئ  ام كـــل 

قال له محمد بن االأ�شعث: اإنك ال ُتكذب وال تغر، اإن القوم لي�شوا بقاتليك وال ظالميك.
وق���د اأثخ���ن بالج���راح وعجز عن القتال فانبهر واأ�شند ظهره اإلى داٍر بجنب تلك الدار فدنى منه 

محمد ابن االأ�شعث فقال له: لك االأمان.
فقال له م�شلم: اآمٌن اأنا؟.

قال: نعم. اأنت اآمن.
فقال القوم جميعاً نعم غير عبيد اهلل بن عبا�ض ال�شلمي؛ فاإنه قال ال ناقة لي في هذا وال جمل 

وتنحى.
وق���ال اب���ن عقي���ل: اإني واهلل ل���وال اأمانكم ما و�شع���ت يدي في اأيديك���م، واأُتَي ببغل���ة فحمل عليها 
فاجتمعوا عليه فنزعوا �شيفه من عنقه فكاأنه اأي�ض من نف�شه فدمعت عينه وعلم اأن القوم قاتلوه.

وقال: هذا اأول الغدر.
فقال له محمد بن االأ�شعث: اأرجوا اأاّل يكون عليك باأ�ض.

فقال: ما هو اإال الرجاء!، فاأين اأمانكم؟ اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، وبكى.
فق���ال ل���ه عبي���د اهلل ابن عبا�ض ال�شلم���ي: اإن مثلك ومن يطلب مثل الذي طلب���ت اإذا نزل به مثل 

الذي نزل بك لم يبك، 
ق���ال: اإن���ي واهلل م���ا اأبك���ي لنف�شي وال لها من القتل اأرثي، واإن كنت ل���م اأحب لها طرفة عين تلفاً؛ 

، اأبكي الح�شين واآل الح�شين. ولكني اأبكي الأهلي المقبلين اإليَّ
ث���م اأقب���ل عل���ى ابن االأ�شعث فقال: اإني واهلل اأظنك �شتعجز عن اأماني، و�شاأله اأن يبعث ر�شواًل اإلى 

. الح�شين بن علي يعلمه الخبر، وي�شاأله الرجوع فقال له االأ�شعث: واهلل الأفعلنَّ
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ق���ال اأب���و مخن���ف فحدثني قدامة بن �شعد اأن م�شلم بن عقيل حين انتهى به اإلى الق�شر راأى قلًة 
مبردًة مو�شوعًة على الباب.

فقال: اأ�شقوني من هذا الماء؟
فق���ال ل���ه م�شلم ب���ن عمر اأبو قتيبة اب���ن م�شلم الباهل���ي: اأتراها ما اأبردها، ف���واهلل ال تذوق منها 

قطرًة واحدة حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
���ك واأق�شى قلب���ك، اأنت يا ابن  فق���ال ل���ه م�شل���م بن عقيل: ويل���ك والأمك الُثكل، م���ا اأجفاك واأف�شّ

باهلة اأولى بالحميم والخلود في نار جهنم، ثم جل�ض وت�شاند اإلى الحائط.
قال اأبو مخنف: فحدثني اأبو قدامة بن �شعد اأن عمرو بن ُحرْيث: بعث غاماً له يدعى �شليمان، 

فاأتاه بماء في قلٍة ف�شقاه.
ق���ال وحدثن���ي مدرك �شعيد بن عمارة اأن عمارة بن عقبة بعث غاماً يدعى قي�شاً، فاأتاه بماء في 
قلة عليها منديل وقدٍح معه، ف�شب فيه الماء ثم �شقاه، فاأخذ كلما �شرب اأمتاأ القدح دماً فاأخذ 

ال ي�شرب من كثرة الدم.
فلم���ا م���اأ القدح المرة الثالثة ذه���ب لي�شرب ف�شقطت ثنيتاه في القدح فقال: الحمد هلل لو كان 

لي من الرزق المق�شوم ل�شربته.
قال: ثم اأُدخل على عبيد اهلل بن زياد - لعنه اهلل - فلم ي�شلم عليه.

فقال له الحر�ض: اأال ت�شلم على االأمير؟.
فقال: اإن كان االأمير يريد قتلي فما �شامي عليه؟ واإن كان ال يريد قتلي فلُيكثرنَّ �شامي عليه.

فقال له عبيد اهلل لعنه اهلل: لُتقتلّن.
قال: اأكذلك؟

قال: نعم.
قال: دعني اإذاً اأو�شي اإلى بع�ض القوم.

قال: اأو�شي اإلى من اأحببت.
فنظر ابن عقيل اإلى القوم وهم جل�شاء ابن زياد وفيهم عمر بن �شعد فقال: يا عمر اإن بيني 
وبينك قرابة دون هوؤالء، ولي اإليك حاجٌة وقد يجب عليك لقرابتي نجح حاجتي وهي �شٌر فاأبى 

اأن يمكنه من ذكرها.
فق���ال ل���ه عبي���د اهلل بن زياد: ال تمتن���ع من اأن تنظر في حاجة ابن عم���ك فقام معه وجل�ض حيث 

ينظر اإليهما ابن زياد لعنه اهلل.
فق���ال ل���ه ابن عقي���ل: اإن علّي بالكوف���ة ديناً ا�شتدنته من���ُذ قدمتها فاق�شه عني حت���ى ياأتيك من 

ِغلتي في المدينة، وجثتي فاطلبها من ابن زياد فوارها، وابعث اإلى الح�شين من يرده.
فقال عمر البن زياد: اأتدري ما قال؟
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قال: اأكتم ما قال لك.
قال: اأتدري ما قال لي، قال: هات فاإنه ال يخون االأمين وال يوؤتمن الخائن.

قال: كذا.. وكذا.
ق���ال: اأم���ا مالك فهو لك ول�شنا نمنعك منه فا�شنع فيه ما اأحببت، واأما ح�شين فاإنه اإن لم يردنا 
لم نرده، واإن اأرادنا لن نكف عنه، واأما جثته فاإنا ال ُن�شّفعك فيها فاإنه لي�ض لذلك منا باأهل وقد 

خالفنا وحر�ض على هاكنا.
ثم قال ابن زياد لم�شلم: قتلني اهلل اإن لم اأقتلك قتلًة لم ُيقتلها اأحٌد من النا�ض في االإ�شام.

قال: اأما اإنك اأحق من اأحدث في االإ�شام ما لي�ض فيه، اأما اإنك لم تدع �شوء القتلة، وُقبح الُمثلة، 
وخبث ال�شيرة، ولوؤم الغيلة لمن هو اأحق به منك. 

ث���م ق���ال اب���ن زياد: ا�شعدوا به ف���وق الق�شر فا�شرب���وا عنقه ثم قال: ادعوا ال���ذي �شربه ابن 
عقي���ل عل���ى راأ�شه وعاتق���ه بال�شيف فجاءه، فقال: ا�شعد وكن اأنت ال���ذي ت�شرب عنقه، وهو بكير 

بن ُحمران االأحمري لعنه اهلل.
ف�شع���دوا ب���ه وهو ي�شتغفر اهلل وي�شلي على النب���ي ›صلوات اهلل عليه وعلى آله‹ وعلى اأنبيائه 

ونا وكادونا وخذلونا«  ور�شله ومائكته وهو يقول: »اللهم احكم بيننا وبين قوٍم غرهّ
رب عنقه ثم اأتبع راأ�شه ج�شده رحمة اهلل عليه.)1( ثم اأ�شرفوا به على مو�شع الحّذائين ف�شُ

واأمر بهانئ ف�شق عرقوباه وجعل فيهما حبل، وجّرا اإلى الكنا�شة و�شلبا فيها.
بير االأ�شدي: فهو حيث يقول عبد اهلل بن الزَّ

فانظري ــوت  امل مــا  تــدريــن  ل  كنت  ــاإن  عقيلف وابـــــن  الــ�ــشــوق  ف  هـــانـــئ  اإل 
فاأ�شبحا الــبــغــيهّ  فــــرخ  اأحـــــاديـــــث مــــن يـــ�ـــشـــري بـــكـــل قــبــيــلاأ�شابــــهما 
مــ�ــشــيــلتـــــــــــري جــ�ــشــدًا قــد غــي املــــوت حاله ــــل  ك �ــــشــــال  قــــد  دم  ـــخ  ونـــ�ـــش

وكان مقتل م�شلم يوم الثاثاء لثمان م�شين من ذي الحجة �شنة �شتين، ويومئذ خرج الح�شين 
من مكة نحو العراق.))(

الإمام الح�شين يتجه �شوب العراق
ف���ي مك���ة المكرم���ة االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ �شبط ر�ش���ول اهلل ›صلوات اهلل عليه وعلى 
آل���ه‹ اأو�ش���ح للحجيج �شرورة التح���رك والثورة في مواجهة الظالمين واأن���ه لم يعد من الممكن 

)1) تاريخ اأبى مخنف.
)2) الم�شابيح لأبي العبا�س الح�شني.
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ال�شك���وت عل���ى ظلم وطغيان بني اأمية وا�شتعبادهم لاأمة وا�شتهتارهم بالدين ولكن دون جدوى 
فتح���رك االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ �شوب الع���راق ا�شتجابة لدعوات اأهل الع���راق المتكررة 

فلعل وع�شى يجد من ين�شره ويقف معه وقبل الحديث عن رحلته ال�شاقة اإلى العراق.
يقول ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل وهو يتحدث عن هذا الخروج:

م���ن مك���ة اتجه �شوب العراق حي���ث �شيعة اأبيه وحيث و�شلت اإليه الكثي���ر من الر�شل والكتب 
التي تعلن اال�شتجابة له، وتعلن التاأييد له، واأنه �شيجد في العراق مجتمعاً يقبل بالحق وين�شر 
الح���ق ويق���ف م���ع اهلل ومع االإ�شام، م���ع اأولياء اهلل، مع الخير، مع ال�ش���اح، اتجه �شوب العراق 
وه���و ف���ي كل من���زل ينزل به، واأمام كل جماعة يجتمع بها يذّكر، يذّك���ر االأمة بم�شوؤوليتها، يذّكر 

االأمة بواجبها، يذّكر االأمة بالخطر الكبير الذي اأ�شبحت فيه. 
وكان يوؤك���د لاأم���ة حتمي���ة و�ش���رورة الموق���ف الذي تحرك في���ه واأنه ال يمكن اأب���داً اأن يكون 
الموق���ف تج���اه الباطل وتجاه ال�ش���ال وتجاه الظلم وتجاه الف�شاد وتج���اه المنكر، اأن يكون هو 

مباالة، ال يمكن اأبداً اأن يكون الموقف ال�شحيح هو ذلك. ال�شكوت والتن�شل والاَّ
خرج االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ من مكة بعد اأن اأبلغ الحجة على النا�ض الذين ح�شروا 
اإل���ى الم�شاع���ر المقد�ش���ة الأداء فري�شة الحج واأطلعهم على الو�شع ال�شي���ئ الذي قد و�شلت اإليه 
االأم���ة ف���ي ظ���ل طغي���ان بني اأمي���ة وظلمه���م وت�شليله���م وتحريفهم وف�شاده���م واأعل���ن ا�شتعداده 
الكام���ل لقي���ادة الث���ورة ف���ي وج���ه الظالمين والعمل عل���ى تغيير واقع ه���ذه االأمة مبين���اً لهم باأن 

الثورة �شارت لاأمة �شرورة..)1(
واتج���ه �ش���ام اهلل عليه �ش���وب العراق بناء على الكتب والر�شائل الت���ي و�شلت اإليه من هناك 

تدعوه اإلى التحرك والخروج والثورة وا�شتعدادهم للجهاد في �شبيل اهلل معه.
ومم���ا ع���زز من ا�شتعداده للذهاب اإلى العراق م���ا و�شله من قبل م�شلم بن عقيل مبعوثه اإلى 

الكوفة والذي اأخبره في ر�شالة بعثها اإليه باأن االأمور مهياأة ال�شتقباله.  

زهير بن القين البجلي
توج���ه االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ من مكة اإلى العراق وكان زهي���ر بن القين البجلي قد 
ح���ج، فلم���ا عاد جمعهما الطري���ق، وكان ي�شاير الح�شين من مكة اإال اأن���ه ال ينزل معه، فا�شتدعاه 
يوماً الح�شين ف�شق عليه ذلك ثم اأجابه على كره، فلما عاد من عند الح�شين نقل ثقله اإلى ثقل 
الح�شين ثم قال الأ�شحابه: من اأحب منكم اأن يتبعني واإال فاإنه اآخر العهد، و�شاأحدثكم حديثاً: 
غزونا بلنجر فُفِتح علينا واأ�شبنا غنائم ففرحنا وكان معنا �شلمان الفار�شي فقال لنا: اإذا اأدركتم 

�شيد �شباب اآل محمد فكونوا اأ�شد فرحاً بقتالكم معهم بما اأ�شبتم اليوم من الغنائم.

)1) من خطاب عا�شوراء لل�شيد عبدالملك لعام 1429هـ.
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فاأم���ا اأن���ا فاأ�شتودعكم اهلل! ثم طلق زوجته وقال لها: الحقي باأهلك فاإني ال اأحب اأن ي�شيبك 
ب�شببي اإال خير. ولزم الح�شين ›عليه السالم‹.

وخ���ال م�شي���ره �ش���ام اهلل علي���ه اأت���اه خب���ر قت���ل م�شلم ب���ن عقي���ل بالثعلبية فقال ل���ه بع�ض 
اأ�شحاب���ه: نن�ش���دك اإال رجع���ت م���ن مكان���ك فاإنه لي�ض ل���ك بالكوف���ة نا�شر وال �شيع���ة بل نتخوف 

عليك اأن يكونوا عليك!
ولكن���ه اأ�ش���ر على موا�شلة ال�شير حتى انتهى اإلى منطقة ا�شمها زبالة، فاأتاه خبر مقتل اأخيه 
حه اإلى م�شلم ب���ن عقيل من الطري���ق وهو ال يعلم  م���ن الر�شاع���ة عب���د اهلل ب���ن بقط���ر، وكان �شرَّ

بقتله، فاأخذته خيل الح�شين بن نمير، ف�شيَّره من القاد�شية اإلى ابن زياد.
فقال له بن زياد: ا�شعد فوق الق�شر والعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل حتى اأرى فيك راأيي. 

ف�شعد فاأعلم النا�ض بقدوم الح�شين ولعن ابن زياد واأباه، فاألقاه من الق�شر فتك�شرت عظامه.
فلما اأتى الح�شين ›عليه الس���الم‹ خبر قتل اأخيه من الر�شاعة وم�شلم بن عقيل اأعلم النا�ض 
ذل���ك وق���ال: ق���د خذلنا �شيعتنا فتفرق عن���ه النا�ض حتى بقي في اأ�شحاب���ه الذين جاوؤوا معه من 
مك���ة، واإنم���ا فعل ذلك الأنه عل���م اأن االأعراب ظنوا اأنه ياأتي بلداً قد ا�شتقامت له طاعة اأهله فاأراد 

اأن يعلموا على ما يقدمون.
ث���م �ش���ار حتى ن���زل بطن العقبة، فلقيه رجٌل م���ن العرب فقال له: اأن�ش���دك اهلل لما ان�شرفت 
فواهلل ما تقدم اإال على االأ�شنة وحد ال�شيوف، اإن هوؤالء الذين بعثوا اإليك لو كانوا كفوك موؤونة 
القت���ال ووط���وؤوا لك االأ�شياء فقدمت عليهم لكان ذلك راأياً، فاأما على هذه الحال التي تذكر فا 
اأرى اأن تفع���ل. فق���ال: اإن���ه ال يخف���ى عل���ّي ما ذك���رت ولكن اهلل، ع���ز وجل، ال ُيغلب عل���ى اأمره. ثم 

ارتحل منها.)1(

الحر بن يزيد الرياحي مقدمة طالئع جي�ش ابن زياد 
و�ش���ار الح�شي���ن من �شراف، فلما انت�شف النه���ار كبَّر رجٌل من اأ�شحابه، فقال له: مم كبرت؟ 
ق���ال: راأي���ت النخل. فقال رجان من بني اأ�شد: ما به���ذه االأر�ض نخلة قط! فقال الح�شين: فما 
ه���و؟ فق���اال: ال نراه اإال هوادي الخيل. فقال: واأنا اأي�شاً اأراه ذلك. وقال لهما: اأما لنا ملجاأ نلجاأ 
اإلي���ه نجعل���ه ف���ي ظهورن���ا ون�شتقبل القوم من وجه واح���د؟ فقاال: بلى، ه���ذا ذو ح�شم اإلى جنبك 
تمي���ل اإلي���ه ع���ن ي�شارك فاإن �شبقت الق���وم اإليه فهو كما تريد. فمال اإليه، فم���ا كان باأ�شرع من اأن 

طلعت الخيل وعدلوا اإليهم، ف�شبقهم الح�شين اإلى الجبل فنزل.
وج���اء الق���وم وه���م األ���ف فار�ض م���ع الحر ب���ن يزي���د التميمي ث���م اليربوع���ي، فوقف���وا مقابل 

الح�شين واأ�شحابه في نحر الظهيرة.

)1) الم�شابيح لأبي العبا�س الح�شني.
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فقال الح�شين الأ�شحابه وفتيانه: ا�شقوا القوم ور�شفوا الخيل تر�شيفاً. ففعلوا.
وكان مجيء القوم من القاد�شية، اأر�شلهم الح�شين بن نمير التميمي في هذا االألف لماقاة 

الح�شين.
فل���م ي���زل الحر مواقفاً الح�شي���ن حتى ح�شرت �شاة الظهر، فاأم���ر الح�شين موؤذنه باالأذان، 
ف���اأذن، وخ���رج الح�شي���ن اإليه���م فحم���د اهلل واأثنى عليه ث���م قال: اأيه���ا النا�ض اإنها مع���ذرة اإلى اهلل 
واإليك���م، اإن���ي ل���م اآتكم حتى اأتتني كتبكم ور�شلكم اأن اقدم اإلينا فلي�ض لنا اإمام لعل اهلل اأن يجمعنا 
بك على الهدى، فاإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فاإن تعطوني ما اأطمئن اإليه من عهودكم اأقدم 

م�شركم، واإن لم تفعلوا اأو كنتم بمقدمي كارهين ان�شرفت عنكم اإلى المكان الذي اأقبلت منه.
ف�شكت���وا وقال���وا للموؤذن: اأقم، فاأقام، وقال الح�شين للح���ر: اأتريد اأن ت�شلي اأنت باأ�شحابك؟ 
فق���ال: ب���ل �ش���ل اأن���ت ون�شل���ي ب�شاتك. ف�شل���ى بهم الح�شي���ن، ثم دخ���ل واجتمع اإلي���ه اأ�شحابه 
وان�ش���رف الح���ر اإل���ى مكان���ه، ث���م �شلى به���م الح�شي���ن الع�شر، ث���م ا�شتقبلهم بوجه���ه فحمد اهلل 
واأثن���ى علي���ه ث���م قال: اأما بعد اأيه���ا النا�ض فاإنكم اإن تتق���وا اهلل وتعرفوا الحق الأهل���ه يكن اأر�شى 
هلل، ونحن اأهل البيت اأولى بوالية هذا االأمر من هوؤالء المدعين ما لي�ض لهم وال�شائرين فيكم 
بالجور والعدوان، فاإن اأنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان راأيكم غير ما اأتتني به كتبكم ور�شلكم 

ان�شرفت عنكم.
فقال الحر: اإنا واهلل ما ندري ما هذه الكتب والر�شل التي تذكر!.

فاأخرج خرجين مملوئين �شحفاً فنثرها بين اأيديهم.
فق���ال الح���ر: فاإن���ا ل�شن���ا م���ن ه���وؤالء الذين كتب���وا اإليك، وق���د اأمرنا اأن���ا اإذا نحن لقين���اك اأاّل 

نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد اهلل بن زياد.
فق���ال الح�شي���ن: الم���وت اأدنى اإليك من ذل���ك! ثم اأمر اأ�شحاب���ه فركبوا لين�شرف���وا فمنعهم 

الحر من ذلك.
فقال له الح�شين: ما تريد؟ قال الحر: اأريد اأن اأنطلق بك اإلى ابن زياد. قال الح�شين: اإذن 
واهلل ال اأتبعك. قال الحر: اإذن واهلل ال اأدعك. فترادا الكام، فقال له الحر: اإني لم اأوؤمر بقتالك 
واإنما اأمرت اأاّل اأفارقك حتى اأقدمك الكوفة، فاإذا اأبيت فخذ طريقاً ال تدخلك الكوفة وال تردك 
اإل���ى المدين���ة حت���ى اأكت���ب اإلى ابن زياد اأو تكتب اأن���ت اإلى يزيد اأو اإلى ابن زي���اد فلعل اهلل اأن ياأتي 

باأمر يرزقني فيه العافية من اأن اأبتلى ب�شيء من اأمرك. 
فتيا�شر عن طريق العذيب والقاد�شية والحر ي�شايره.

ثم اإن الح�شين خطب فيهم فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأيها النا�ض اإن ر�شول اهلل، ›صلى 
اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ، قال: »من راأى �شــلطانًا جائرًا م�شتحاًل لحرم الل ناكثًا لعهد الل 
مخالفًا ل�شــنة ر�شــول الل يعمل في عباد الل بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعٍل ول 
قــول كان حقــًا على الل اأن يدخله مدخله«. اأال واإن هوؤالء قد لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا 
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طاع���ة الرحم���ن واأظهروا الف�شاد وعطل���وا الحدود وا�شتاأثروا بالف���يء واأحلوا حرام اهلل وحرموا 
حاله، واأنا اأحق من غيَّر، وقد اأتتني كتبكم ور�شلكم ببيعتكم، واأنكم ال ت�شلموني وال تخذلوني، 
ف���اإن تممت���م عل���ى بيعتكم ت�شيب���وا ر�شدكم، فاأنا الح�شي���ن بن علي، وابن فاطم���ة بنت ر�شول اهلل، 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ، نف�شي مع اأنف�شكم، واأهلي م���ع اأهلكم، فلكم في اأ�شوة، واإن لم 
تفعلوا ونق�شتم عهدي وخلعتم بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها باأبي واأخي وابن 
عمي م�شلم بن عقيل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم اأخطاأتم، ون�شيبكم �شيعتم، {َفَمْن َنَكَث 

ا َيْنُكُث َعَلى َنْف�ِشِه} ]الفتح: 10[، و�شيغني اهلل عنكم، وال�شام.)1( َ َفاإِنَّ
يقول ال�شيد العامة مجد الدين الموؤيدي رحمة اهلل عليه في التحف �شرح الزلف: 

لم���ا وافت���ه بيع���ة اأهل الكوفة خ���رج من مكة �شائ���راً اإليها لثمان خلون م���ن ذي الحجة، وروي 
ا�ُش  َها النَّ اأن���ه لم���ا اأراد الخ���روج اإلى العراق خطب اأ�شحابه؛ فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »اأَيُّ
ــْوِق اإَِلى اأَ�ْشــالِفي  ُخــطَّ اْلَمْوُت َعَلى َبِني اآَدَم َكَخطِّ الِقالَدِة َعَلى ِجيِد الَفَتاِة، َما اأَْوَلَعِني ِبال�شَّ
ْنُظُر اإَِلى  نِّي اأَ َنا لِقيِه، َكاأَ َرعًا اأَ َواأَِخيِه، َواإنَّ ِلي َم�شْ ا�ْشِتَياق َيْعُقوَب ›عليه ال�شالم‹ اإَِلى ُيو�ُشَف 
اَنا اأَْهَل  ى الل ِر�شَ ي اأَْكَرا�َشَها ِر�شَ رًا َوُعْفرًا، َقْد َمالأَْت ِمنِّ ُعَها ُوُحو�ُش الَفَلَواِت ُغبَّ اِلي ُتَقطِّ اأَْو�شَ
اِبِريَن، َلْن َت�ُشذَّ َعْن َر�ُشوِل الل ُحْرَمُتُه َوِعْتَرُتُه،  يَنا اأُُجوَر ال�شَّ الَبْيِت، ن�شبر َعَلى َبالِئِه ِلُيَوفِّ
ــاوؤُُه، َوِهــَي َمْجُموَعٌة َلُه ِفي َحِظيــَرِة الُقْد�ِش ُتَقرُّ ِبِهْم َعْيُنــُه، َوُتْنَجُز ِبِهْم  ْع�شَ َوَلــْن ُتَفاِرَقُه اأَ

ِعدَتُه، َمْن َكاَن ِفيَنا َباِذًل ُمَهَجَتُه َفَلَيْرَحْل َفاإنِّي َراِحٌل َغدًا اإْن �َشاَء الل«))(.
اإلى قوله: فقام الح�شين ›عليه الس���الم‹ فيهم فحمد اهلل واأثنى عليه و�شلى على النبي �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�شل���م، ث���م قال: تب���اً لكم اأيته���ا الجماع���ة وترحاً، اأفحي���ن ا�شت�شرختمون���ا ولهين 
متحيرين فاأ�شرخناكم موجفين م�شتعدين، �شللتم علينا �شيفاً في رقابنا.. اإلى قوله: فها لكم 
الويات تجهمتمونا وال�شيف لم ي�شهر والجاأ�ض طامن، والراأي لم ي�شتخف، ولكن اأ�شرعتم اإلينا 
كطي���رة الذب���اب، وتداعيت���م تداع���ي الفرا�ض، فقبح���اً لكم فاإنما اأنت���م من طواغيت االأم���ة، و�شذاذ 
في الكتاب، ومطفئي ال�شنن، وقتلة  االأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة ال�شيطان، وُع�شبة االآثام، ومحرِّ
اأوالد االأنبياء، ومبيدي عترة االأو�شياء، وملحقي العهار بالن�شب، وموؤذي الموؤمنين و�شراخ اأئمة 
الم�شتهزئين، الذين جعلوا القراآن ع�شين، واأنتم ابن حرب واأ�شياعه تعتمدون، واإيانا تحاربون.

اإلى قوله: اأال لعنة اهلل على الناكثين الذين ينق�شون االأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم اهلل 
عليك���م كفي���ًا، واأنتم واهلل هم. اأال اإن الدعي اب���ن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين القتلة والذلة 
وهيه���ات من���ا اأخ���ذ الدني���ة، اأبى اهلل ذل���ك ور�شول���ه والموؤمنون، وخ���دود طابت، وحج���ور طهرت، 
واأنوف حمية، ونفو�ض اأبية توؤثر م�شارع الكرام على م�شارع اللئام، اأال قد اأعذرت واأنذرت اأال اإني 

زاحف بهذه االأ�شرة على قلة العتاد وخذلة االأ�شحاب.

)1) الكامل والم�شابيح.
)2) اأمالي اأبي طالب والتحف �شرح الزلف.
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اإلى قوله: اأال ثم ال تلبثون بعدها اإال كريثما تركب الفر�ض حتى تدور بكم الرحى عهداً عهده 
اإل���يَّ اأب���ي فاأجمع���وا اأمركم و�شركاءك���م ثم كيدوني جميعاً وال تنظرون ، اإن���ي توكلت على اهلل ربي 
وربك���م م���ا م���ن دابة اإال هو اآخذ بنا�شيتها اإن ربي على �شراٍط م�شتقيم ، اللهم احب�ض عنهم قطر 
ال�شم���اء ، وابع���ث عليهم �شنين ك�شني يو�شف ، و�شلط عليهم غام ثقيف ي�شقيهم كاأ�شاً مرة ، فا 
ي���دع فيه���م اأح���داً اإال قتله قتلة بقتلة و�شربة ب�شربة ، ينتقم ل���ي والأوليائي واأهل بيتي واأ�شياعي 

منهم ، فاإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا ، واأنت ربنا عليك توكلنا واإليك اأنبنا واإليك الم�شير.

الح�شين يحط رحاله في كربالء
وعل���ى اأر����ض كرب���اء ح���ط االإم���ام الح�شي���ن ›علي���ه الس���الم‹ رحال���ه و�ش���رب اأبنيت���ه واأيقن 

بالمواجهة الع�شكرية وتعاهد الح�شين اأ�شحابه واأ�شلح عدته و�شيفه. 
�شمعت���ه اأخت���ه زينب تل���ك الع�شية وهو في خباء له يقول، وعنده ج���ون مولى اأبي ذر الغفاري 

يعالج �شيفه:
خليل مــــن  لــك  اأٍف  دهــر  والأ�شيليــا  بــالإ�ــشــراق  لك  كم 
قتيل طــــالٍب  اأو  �شاحب  بـالبديلمن  يقنع  ل  والـــدهر 
اجلليل اإل  الأمـــــــر  ــمــا  ـــ �شبيلواإن �شـــالك  حـــٍي  وكـــل 

فاأعاده���ا مرتي���ن اأو ثاثاً، فلما �شمعته لم تملك نف�شها اأن وثبت تجر ثوبها حتى انتهت اإليه 
ون���ادت: واث���كاه! ليت الموت اأعدمني الحياة، اليوم مات���ت فاطمة اأمي وعلي اأبي والح�شن اأخي 
يا خليفة الما�شي وثمال الباقي! فذهب فنظر اإليها وقال: يا اأخيَّة ال يذهبنَّ حلمك ال�شيطان. 

قالت: باأبي اأنت واأمي ا�شتقتلت! نف�شي لنف�شك الفداء!
ف���ردد غ�شت���ه وترقرق���ت عين���اه ثم قال: لو ت���رك القطا لي���ًا لنام. فبكت حتى خ���رت مغ�شياً 

عليها. 
فقام اإليها الح�شين ف�شب الماء على وجهها وقال: اتِق اهلل يا اأخية وتعزي بعزاء اهلل واعلمي 
اأن اأه���ل االأر����ض يموت���ون واأهل ال�شم���اء ال يبقون واأن كل �شيء هالٌك اإال وج���ه اهلل، اأبي خير مني 

واأمي خير مني واأخي خير مني، ولي ولهم ولكل م�شلم بر�شول اهلل اأ�شوة.
فعزاها بهذا ونحوه وقال لها: يا اأخية اإني اأق�شم عليك ال ت�شقي علّي جيباً، وال تخم�شي علّي 

وجهاً، وال تدعي علّي بالويل والثبور اإن اأنا قتلت.
ثم خرج اإلى اأ�شحابه فاأمرهم اأن يقربوا بع�ض بيوتهم من بع�ض واأن يدخلوا االأطناب بع�شها 
في بع�ض ويكونوا بين يدي البيوت في�شتقبلون القوم من وجه واحد والبيوت على اأيمانهم وعن 

�شمائلهم ومن ورائهم.
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فلما اأم�شوا قاموا الليل كله ي�شلون وي�شتغفرون ويت�شرعون ويدعون. 
ودعا الح�شين›عليه الس���الم‹ ربه كثيراً وقال: »اللهم اأنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في 
كل �شــدة، واأنــت لــي فــي كل اأمر نــزل بي ثقة وعــدة، كم من هِم ي�شــعف فيه الفــوؤاد وتقل 
فيه الحيلة، ويخذل فيه ال�شديق وي�شمت فيه العدو اأنزلته بك و�شكوته اإليك، رغبًة مني 
اإليك عمن �شــواك ففرجته وك�شــفته، فاأنت ولي لكل نعمة و�شاحب كل ح�شنة، ومنتهى كل 

رغبة«.
وف���ي �شبيح���ة يوم عا�شوراء عباأ الح�شين ›عليه الس���الم‹ اأ�شحابه و�شلى به���م �شاة الغداة، 
وكان مع���ه اثن���ان وثاث���ون فار�ش���اً، واأربعون راجًا، فجع���ل زهير بن القين ف���ي ميمنة اأ�شحابه، 
وحبي���ب ب���ن مظاهر ف���ي مي�شرتهم، واأعط���ى رايته العبا�ض اأخ���اه، وجعلوا البي���وت في ظهورهم، 
واأم���ر بحط���ب وق�ش���ب فاألقي في م���كان منخف�ض من ورائه���م كاأنه �شاقية عمل���وه في �شاعة من 

الليل لئا يوؤتوا من ورائهم واأ�شرم ناراً تمنعهم ذلك.)1(

الإمام الح�شين على اأر�ش كربالء يو�شح اأهداف خروجه
وهنا نعي�ض في اأجواء حديث ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل حيث قال: 

َياِحي وجماعته  ف���ي كرب���اء خطب االإمام ف���ي الجميع في اأ�شحابه وف���ي الُحرُّ بن يزي���د الرَّ
-م���ن مع���ه م���ن الجند -وبع���د اأن حم���د اهلل واأثنى عليه قال ›عليه الس���الم‹: »اأيهــا النا�ش؛ اإن 
ر�شــول الل �شــلى الل عليه واآله و�شــلم قال: مــن راأى �شــلطانًا جائرًا م�شــتِحاًل لحرم الل، 
ر  ناكثًا لعهد الل، مخالفًا ل�شــنة ر�شــول الل، يعمل في عباد الل بالإثم والعدوان، فلم ُيغيِّ
عليــه بفعــل ول قول كان حقًا على الل اأن ُيدِخله ُمدَخله« مبيناً لهم من خال هذا الكام 
�ش���رورة وحتمي���ة الموق���ف م���ن الظالمين، من ظلمه���م، من اإجرامه���م، من طغيانه���م، ووجوب 
االإن���كار والعم���ل على تغيير ظلمهم، تغيير ف�شاده���م، اإ�شاح الواقع حتى ال يكون �شاحة متروكة 
له���م، يعبث���ون وُيظلمون ويفعلون ما ي�شاءون وُيريدون وُيف�شدون كيفما اأرادوا، واأن االإن�شان بين 

حالة من حالتين:
اإما اأن يكون في جبهة االإيمان، في �شف االإيمان، في الموقف القراآني االإيماني الذي ي�شعى 

للتغيير، الذي يواجه المنكر، يواجه الباطل، يعمل على اإزالة الف�شاد، على مواجهة الظلم.
اأو اأن يك���ون موقف���ه مح�شوب���اً ل�شالح الظالمين، ل�شال���ح ظلمهم، ل�شال���ح طغيانهم، ل�شالح 
اإجرامهم؛ الأنهم هم من ي�شتفيدون من �شكوت ال�شاكتين، وقعود القاعدين، وتخاذل المتخاذلين.
»من راأى �شــلطانًا جائرًا م�شــتحاًل لحرم الل ناكثًا لعهد الل مخالفًا ل�شــنة ر�شــول الل 
ر عليه بفعل ول قــول كان حقًا على الل اأن  يعمــل فــي عباد الل بالإثم والعــدوان فلم ُيغيِّ

)1) تاريخ اليعقوبي, الكامل في التاريخ.
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ُيدِخلــه ُمدَخلــه« ، واأين يك���ون مدخل الظالمين اإال جهنم وبئ�ض الم�شي���ر، مع ال�شياطين، مع 
الفراعنة هناك �شيكون المدخل »كان حقًا على الل اأن ُيدِخله ُمدَخله«.

ويوا�ش���ل االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ كامه م���ن هذا المنطلق ليو�ش���ح اأنه ما من خيار 
اأبداً لاإن�شان اإال اأن يكون في الموقف الذي ين�شجم مع القراآن، مع االإ�شام، مع الر�شول، مع ما 
يقول���ه الر�ش���ول �شل���ى اهلل عليه واآله و�شلم، اأو اأن يكون الخيار االآخر هو ماذا؟ اأن ُيح�شب موقف 
االإن�شان مع الظالمين فيكون هو معهم، م�شيره م�شيرهم، �شريكاً لهم في ُجرمهم، �شريكاً لهم 

في ُظلمهم، �شريكاً لهم في باطلهم، في ف�شادهم، في طغيانهم كله.
»األ واإن هــوؤلء قــد لزموا طاعة ال�شــيطان وتركــوا طاعة الرحمن واأظهروا الف�شــاد 
لوا الحدود وا�شتاأثروا بالفيء« نهبوا االأموال العامة الحقوق العامة للم�شلمين واأكلوها  وعطَّ

موا حالل الل واأنا اأحق من َغيَّر« واأنا اأحق من َغيَّر. لهم هم »واأحلُّوا حرام الل وحرَّ
يع���رف االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ اأنه في موقع الم�شوؤولي���ة ويجب اأن يكون في مقدمة 
ر  م���ن ي�شع���ى لتغيير هذا الواقع، هذا ما يتنا�شب مع مقامه االإيماني الرفيع »واأنا اأحق من َغيهّ
فاأنا الح�شــين بن علي وابن فاطمة بنت ر�شــول الل )�شــلى الل عليه واآله و�شلم( نف�شي مع 
اأنف�شكم واأهلي مع اأهليكم فلكم فيَّ اأ�شوة« وهو هنا في موقع الم�شوؤولية بكل ما يحتاجه هذا 
الموق���ف، م���ن واقع الم�شوؤولية يتحرك وفي نف�ض الوق���ت حا�شر لكل ما يلزم من ت�شحية، لكل 
ما يلزم من عطاء، لكل ما يلزم من بذل، لكل ما يلزم من جهد، حا�شر على اأرقى م�شتوى، هكذا 

يقول: »نف�شي مع اأنف�شكم، واأهلي مع اأهليكم، فلكم فيَّ اأ�شوة«.)1(

الإمام الح�شين ›عليه السالم‹ و�شع بين خيارين
االإمام الح�شين في يوم العا�شر و�شع بين خيارين: اأن ي�شت�شلم للطواغيت اأو اأن يقتل، فماذا 

كان خياره ›عليه السالم‹؟ وهنا اأي�شاً نترك الحديث لل�شيد عبد الملك حفظه اهلل حيث قال:
ر هناك ووقف بوجهه حتى  االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ حينما و�شل اإلى كرب���اء وُحو�شِ
اأولئ���ك الذي���ن كاتب���وه ورا�شلوه وعاه���دوه، فتغيروا وتغي���رت مواقفهم نتاج تل���ك التحوالت التي 
ه���ي )انق���اب( في المجتمع االإ�شام���ي، وقفوا حتى هم بوجهه، وقفوا جن���وداً مجنده مع من؟ 
م���ع اب���ن زياد ويزيد، مع الفجور، مع الظلم، مع الطغيان، مع الحقد وال�شغينة، مع الف�شاد، مع 
المنك���ر، ووقف���وا بوجه الح�شين وهم يعرفون من ه���و، ويعرفون دعوته وماذا يريد وماذا ي�شعى 
اإلي���ه وه���و الخي���ر له���ذه االأمة، هو خي���ر لهذه االأمة، ه���و يريد له���ذه االأمة ال�شع���ادة والعزة، في 
تلك الحال وقف االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ بين خيارين: بين اأن ي�شمد على مبدئه وعلى 
ى ول���و كان حجم المظلومي���ة واالأ�شى واالأل���م على م�شتوى  ى بم���ا �شحَّ موقف���ه ويثب���ت ول���و �شحَّ

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1432هـ.
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كبير، اأو اأن يتراجع اأو اأن ي�شكت اأو يتغير كما كان الحال االأغلب بالن�شبة لاأمة حتى بوجهائها، 
بعلمائها، بعبَّادها، بكبارها اآنذاك.

م لهم التطورات االأخيرة ويقول لهم: »األ واإن  وقف االإمام الح�شين اأمام اأ�شحابه وهو ُيقدِّ
الدعــي ابــن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين ال�شــلة وبين الذلة، وهيهــات منا الذلة، ياأبى 
الل لنا ذلك ور�شــوله والموؤمنون وحجور طابت واأرحام طهرت ونفو�ش اأبيَّة واأنوف حميَّة 

من اأن ُنوؤِثر طاعة اللئام على م�شارع الكرام«.)1( 

وقبـــل المعركــــة

االإمام ي�ستدعي عمر بن �سعد

كان عم���ر ب���ن �شع���د موعوداً بوالية الّري))( من قبل ابن زياد فاأم���ره ابن زياد بالم�شير لقتال 
الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ فقال: )اعفني اأيها االأمير( قال ابن زي���اد: )قد اأعفيتك من ذلك ومن 
الّري( فتحركت االأهواء والمطامع في نف�ض عمر بن �شعد فقال: انظرني في اأمري اأيها االأمير 

وعاد ابن �شعد وهو يقول:
لــواقــف واإين  اأدري  ــا  م خطرينووالل  عــلــى  ــــري  اأم ف  اأفــكــر 
ي منيتي ي والــرهّ ح�شنياأاأتــرك ملك الــرهّ بقتل  مــاأثــومــًا  ارجـــع  اأم 
دونه لي�ش  الــذي  العار  قتله  عينيوف  قــرة  ــري  ال وملك  حجاب 

وغلبت عليه الدنيا و�شار لقتل الح�شين›عليه الس���الم‹ وفي اأر�ض المعركة دعاه الح�شين 
›عليه الس���الم‹ وقال له: »يا عمر اأنت تقتلني!؟ تزعم اأن يوليك الدعي ابن الدعي بالد 
الــري وجرجــان. والل ل تهنــاأ بذلــك اأبدًا عهــدًا معهودًا فا�شــنع ما اأنت �شــانع فاإنك ل 
تفرح بعدي بدنيا ول اآخرة. وكاأني براأ�شــك على ق�شــبة قد ن�شــبت بالكوفة يترامونه 
ويتخذونــه غر�شــًا بينهم« وعاد عمر ب����ن �شعد اإلى جي�شه م�شمماً عل����ى قتل الح�شين›عليه 

السالم‹. )3(

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429هـ.
)2) تبعد عن طهران عا�شمة اإيران حوالي 16كم.

)3) كتاب التحف.
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َياِحي موقف الُحّر بن يزيد الرَّ
وق���ف الُح���رُّ وقب���ل اأن تب���داأ المعرك���ة وق���د ا�شطفَّ جي�ض عم���ر بن �شع���د للقتال اأم���ام االإمام 
ل،  ر ويتاأمَّ الح�شين ›عليه الس���الم‹ والفئة القلية الموؤمنة الوفية ال�شابرة، وقف الُحّر وهو يفكِّ
ر، بدا في حالة المتردد، في موقفه اأين يقف، هذا موقف �شحيح اأن تفكر، اأن تفكر  م ويتاأخَّ يتقدَّ
اأين اأنت؟ في اأي موقف اأنت؟ مع من اأنت؟ في اأي طريق؟ وعلى ماذا تقاتل؟، وقف يفكر ويتاأمل 
ويت���ردد، فاأخذت���ه الرع���دة فق���ال ل���ه رجل من قوم���ه ي�شمى )المهاجر ب���ن اأو����ض( واهلل اإن اأمرك 
لمري���ب واهلل م���ا راأي���ت منك في موقف قط مثل م���ا اأراه االآن، ولو قيل م���ن اأ�شجع اأهل الكوفة؟ 

لما َعَدوُتك.
فقال له الحّر: اإني واهلل اأخير نف�شي بن الجنة والنار، وال اأختار على الجنة �شيئاً ولو قطعت 
وحرق���ت، ث���م �ش���رب فر�شه ولح���ق بالح�شين›عليه الس���الم‹ فقال ل���ه: جعلني اهلل ف���داك يا ابن 
ر�شول اهلل! اأنا �شاحبك الذي حب�شتك عن الرجوع و�شايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا 
الم���كان، وواهلل م���ا ظنن���ت اأن القوم ي���ردون عليك ما عر�ش���ت عليهم اأب���داً، وال يبلغون منك هذه 
المنزل���ة اأب���داً، فقلت ف���ي نف�شي: ال اأبالي اأن اأطيع القوم في بع����ض اأمرهم وال يرون اأني خرجت 
م���ن طاعته���م، واأم���ا هم فيقبلون بع�ض ما تدعوهم اإليه، وواهلل ل���و ظننت اأنهم ال يقبلونها منك 
م���ا ركبته���ا منك، واإني قد جئتك تائباً مما كان مني اإلى ربي موا�شياً لك بنف�شي حتى اأموت بين 

يديك، اأفترى ذلك توبة؟ قال: نعم، يتوب اهلل عليك ويغفر لك.
وتق���دم الح���ر اأم���ام اأ�شحاب���ه ث���م قال: اأيه���ا الق���وم اأال تقبلون م���ن الح�شين خ�شل���ًة من هذه 

الخ�شال التي عر�ض عليكم فيعافيكم اهلل من حربه وقتاله؟ 
فقال عمر: لقد حر�شت لو وجدت اإلى ذلك �شبيًا. 

فق���ال: ي���ا اأهل الكوفة الأمكم الهبل والعبر! اأدعوتموه حتى اإذا اأتاكم اأ�شلمتموه وزعمتم اأنكم 
قاتلوا اأنف�شكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ اأم�شكتم بنف�شه واأحطتم به ومنعتموه من التوجه 
ف���ي ب���اد اهلل العري�ش���ة حتى ياأمن وياأمن اأهل بيت���ه، فاأ�شبح كاالأ�شير ال يمل���ك لنف�شه نفعاً وال 
يدف���ع عنه���ا �ش���راً، ومنعتم���وه ومن مع���ه عن ماء الف���رات الجاري ي�شرب���ه اليه���ودي والن�شراني 
والمجو�ش���ي ويتم���رغ في���ه خنازي���ر ال�ش���واد وكابه وها ه���و واأهله ق���د �شرعهم العط����ض! بئ�شما 

خلفتم محمداً في ذريته! ال �شقاكم اهلل يوم الظماأ اإن لم تتوبوا وتنزعوا عما اأنتم عليه! 
فرموه بالنبل، فرجع حتى وقف اأمام الح�شين. 

ا�شتاأذن الحر من االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ في اأن يكون اأول �شهيد بن يديه ليكفر عن 
خطاأه قال: لقد كنت اأول من ت�شدى لك فا�شمح لي اأن اأكون اأول �شهيد بين يديك.
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 يت هزفا  بعشل احيت  لنك ةمو نيت  

تق���دم الح���ر اإلى جي�ض اب���ن زياد وقاتل قتال االأبطال حتى ا�شت�شهد بع���د اأن اأبلى باء ح�شناً، 
ووقف االإمام الح�شين على ج�شده بعد ا�شت�شهاده وقال: »اأنت حر كما �شمتك اأمك«.)1(

ف���ي بداي���ة المعركة اأطلق عمر بن �شعد اأول �شهم وق���ال: ا�شهدوا لي عند االأمير اأني اأول من 
رمى. وتبعه جي�شه فلم يبق اأحد من اأ�شحاب الح�شين ›عليه السالم‹ اإال واأ�شابه �شهم.

وبعده���ا تق���دم اأه���ل بي���ت الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ واأ�شحاب���ه اإل���ى المعرك���ة وانك�شفت تلك 
الجحاف���ل ول���م تثب���ت لجي�ض الح�شين ›عليه الس���الم‹ ، ول���م ت�شتطع خيل عمر ب���ن �شعد التقدم 

فتبارزوا فلم يتقدم اأو يتعر�ض اأحد من جي�ض عمر بن �شعد للقتال اإال قتل اأو هرب.
و�ش���اح )عم���ر ب���ن الحج���اج( برفاقه اأت���درون من تقاتل���ون؟ تقاتل���ون فر�شان الم�ش���ر وقوما 
م�شتميتي���ن، ال يب���رز اإليه���م منك���م اأحٌد فاإنه���م قليل، لو لم ترموه���م اإال بالحج���ارة لقتلتموهم. 
وعج���زت خي���ل ابن �شعد رغم كثرتها عن مقاومة خيل الح�شين›عليه الس���الم‹ فبعث اإليه )عمر 
ب���ن قي����ض( قائ���د الخيل يقول: اال ترى ما تلقى خيلى هذا اليوم من هذه القوة الي�شيرة؟! ابعث 
اإليه���م الرج���ال والرماة، فبع���ث اإليهم بخم�شمائة من الرماة وعلى راأ�شه���م )الح�شين بن نمير( 
فر�شقوا اأ�شحاب الح�شين ›عليه السالم‹ بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفر�شان والرجال.

على �شاحة كربالء تجلت اأروع البطولت 
ث���م ركب الح�شين دابت���ه ودعا بم�شحف فو�شعه وتقدم اإلى النا�ض ونادى ب�شوت عال ي�شمعه 
كل النا����ض فق���ال: اأيها النا�ض ا�شمعوا قول���ي وال تعجلوني حتى اأعظكم بما يجب لكم علّي وحتى 
اأعت���ذر اإليك���م م���ن مقدمي عليكم، ف���اإن قبلتم عذري و�شدقت���م قولي واأن�شفتمون���ي كنتم بذلك 
اأ�شع���د ول���م يكن لك���م علي �شبيل، واإن لم تقبلوا مني العذر{َفاأَْجِمُعوا اأَْمَرُكْم َو�ُشــَرَكاَءُكْم ُثمَّ ل 
َل  ــَي الُل الَِّذي َنزَّ ــوا اإَِلَّ َوَل ُتْنِظُروِن} ]يونس:71[{اإِنَّ َوِليِّ ــًة ُثمَّ اْق�شُ ْمُرُكــْم َعَلْيُكْم ُغمَّ َيُكــْن اأَ

نَي}.] األعراف: 196[. احِلِ اْلِكَتاَب َوُهَو َيَتَول ال�شَّ
ب���ذل الح�شين ›عليه الس���الم‹ كل م���ا في و�شعه ليرد جي�ض ابن زياد ع���ن غيه و�شاله وخرج 
اإليهم ليخطبهم فرجَّ روؤ�شاء القوم بال�شجيج حتى ال ي�شمع الجي�ض �شوته، ف�شابرهم الح�شين 
›عليه السالم‹ حتى ملوا من ال�شجيج فخطب فيهم بعد الحمد وال�شاة على النبي ›صلى اهلل 
علي���ه وعلى آله وس���لم‹ وقال: اأم���ا بعد فان�شبوني فانظروا م���ن اأنا ثم راجع���وا اأنف�شكم فعاتبوها 
وانظ���روا ه���ل ي�شل���ح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمت���ي، األ�شت ابن بنت نبيك���م وابن و�شيه وابن 
عم���ه، واأول���ى الموؤمني���ن باهلل والم�شدق لر�شول���ه؟ اأولي�ض حمزة �شيد ال�شه���داء عم اأبي؟ اأولي�ض 
جعف���ر ال�شهي���د الطيار في الجنة عمي؟ اأولم يبلغكم قول م�شتفي�ض فيكم: اإن ر�شول اهلل، �شلى 
اهلل عليه و�شلم، قال لي والأخي: »اأنتما �شيدا �شباب اأهل الجنة« ؟ فاإن �شدقتموني بما اأقول، 

)1) الكامل في التاريخ, تاريخ الطبري.
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ل، لنةهذ ةضنإيزل 

وه���و الح���ق، واهلل م���ا تعم���دت كذباً مذ علم���ت اأن اهلل يمقت عليه اأهل���ه، واإن كذبتموني فاإن فيكم 
م���ن اإن �شاألتم���وه ع���ن ذلك اأخبرك���م، �شلوا جابر بن عبد اهلل اأو اأبا �شعي���د اأو �شهل بن �شعد اأو زيد 
بن اأرقم اأو اأن�شاً يخبروكم اأنهم �شمعوه من ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ، اأما في 

هذا حاجز يحجزكم عن �شفك دمي؟.
فقال له �شمر: هو يعبد اهلل على حرف اإن كان يدري ما يقول!.

فق���ال ل���ه حبي���ب بن مظاهر: واهلل اإن���ي اأراك تعبد اهلل على �شبعين حرف���اً، واإن اهلل قد طبع على 
قلبك فا تدري ما تقول.

ث���م ق���ال الح�شي���ن: فاإن كنتم في �شك مما اأقول اأو ت�شكون في اأني ابن بنت نبيكم؟ فواهلل ما بين 
الم�ش���رق والمغ���رب اب���ن بنت نبي غيري منك���م وال من غيركم، اأخبرون���ي اأتطلبوني بقتيل منكم 

قتلته، اأو بمال لكم ا�شتهلكته، اأو بق�شا�ض من جراحة؟ فلم يكلموه.
فن���ادى: ي���ا �شب���ث بن ربعي! ويا حجار بن اأبجر! ويا قي�ض ب���ن االأ�شعث! ويا زيد بن الحارث! األم 
تكتبوا اإلي في القدوم عليكم؟ األم تكتبوا لي اأنه قد اأينعت الثمار واخ�شرت الجنان، واإنما تقدم 

على جند لك مجند.)1(
قالوا: لم نفعل.

فقال: بلى فعلتم. ثم قال: اأيها النا�ض اإذ كرهتموني فدعوني اأن�شرف اإلى ماأمني من االأر�ض.
ق���ال: فق���ال له قي�ض ب���ن االأ�شعث: اأوال تنزل على حكم ابن عمك، يعن���ي ابن زياد، فاإنك لن ترى 

اإال ما تحب. 
فقال له الح�شين: ال واهلل وال اأعطيهم بيدي عطاء الذليل، وال اأقر اإقرار العبد. 

عب���اد اهلل اإن���ي ع���ذت برب���ي وربك���م اأن ترجمون، اأع���وذ بربي وربكم م���ن كل متكب���ر ال يوؤمن بيوم 
الح�شاب.

ثم اأناخ راحلته ونزل عنها.

من مواقف الأوفياء
وكذلك قام بعده بطل من اأبطال كرباء )زهير بن القين( خرج زهير بن القين على فر�ض 
ل���ه ف���ي ال�ش���اح فقال: يا اأهل الكوفة، نذار لكم من عذاب اهلل نذار، اإن حقاً على الم�شلم ن�شيحة 
الم�شلم، ونحن حتى االآن اإخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم ال�شيف، فاإذا وقع ال�شيف 
انقطع���ت الع�شم���ة وكنا نحن اأمة واأنتم اأم���ة، اإن اهلل قد ابتانا واإياكم بذرية نبيه محمد، ›صلى 

اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ، لينظر ما نحن واأنتم عاملون.
اإن���ا ندعوك���م اإل���ى ن�شره وخذالن الطاغية ابن الطاغية عبي���د اهلل بن زياد، فاإنكم ال تدركون 

)1) اليعقوبي - التحف - والكامل في التاريخ.
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معهم���ا اإال �ش���وءاً، ي�شم���ان اأعينكم، ويقطعان اأيديك���م واأرجلكم، ويمثان بك���م، ويرفعانكم على 
ج���ذوع النخ���ل، ويقت���ان اأماثلك���م وقراءك���م، اأمثال حج���ر بن ع���دي واأ�شحابه، وهان���ئ بن عروة 

واأ�شباهه!
قال: ف�شبوه واأثنوا على ابن زياد

وقال���وا: واهلل ال نب���رح حتى نقتل �شاحبك ومن معه اأو نبعث به وباأ�شحابه اإلى االأمير عبيد 
اهلل بن زياد �شلماً.

فق���ال له���م: ي���ا عب���اد اهلل اإن ول���د فاطم���ة اأح���ق بال���ود والن�شر م���ن اب���ن �شمية، ف���اإن كنتم لم 
تن�شروهم فاأعيذكم باهلل اأن تقتلوهم، فلعمري اإن يزيد لير�شى من طاعتكم بدون قتل الح�شين.

فرماه �شمٌر ب�شهم وقال: اأ�شكت اأ�شكت اهلل ناأمتك، اأبرمتنا بكثرة كامك! 
فق���ال زهي���ر: ي���ا ابن الب���وال على عقبيه! م���ا اإياك اأخاط���ب، اإنما اأنت بهيم���ة! واهلل ما اأظنك 

تحفظ من كتاب اهلل اآيتين فاأب�شر بالخزي يوم القيامة والعذاب االأليم.
فقال �شمر: اإن اهلل قاتلك و�شاحبك عن �شاعة.

فقال: اأفبالموت تخوفني؟ واهلل للموت معه اأحب اإلي من الخلد معكم!
ث���م رف���ع �شوت���ه وقال: يا عباد اهلل ال يغرنك���م من دينكم هذا الجلف الجاف���ي، فواهلل ال تنال 
�شفاعة محمد قوماً اأهرقوا دماء ذريته واأهل بيته وقتلوا من ن�شرهم وذب عن حريمهم. فاأمره 

الح�شين فرجع.
اأم���ام ه���ذا الموقف الغريب من قبل مرتزقة يزي���د وع�شقهم له اإلى درجة اأنهم م�شتعدون اأن 
ي�شح���وا باأنف�شه���م م���ن اأجل يزيد واأن يقتل���وا من اأجله ابن ر�شول اهلل )�شل���ى اهلل عيه وعلى اآله 
و�شل���م( وهن���ا ن�شتذكر كاماً لل�شيد ح�شين ›ر�شوان اهلل علي���ه‹ عندما قال في الدر�ض الخام�ض 
م���ن درو����ض رم�ش���ان وهو يتح���دث عن بني اإ�شرائي���ل عندما عب���دوا العجل وع�شقوه {َواأُ�ْشــِرُبوا 
ِف ُقُلوِبِهــُم اْلِعْجــَل} ]البق�رة:93[ فقال مت�شائًا: ما هو العجل هذا؟ ل���م ي�شربوا في قلوبهم حب 
مو�ش���ى؛ وك���م الفرق بين مو�شى وبين العجل بالن�شبة لهم؟ األم يكن ال�شيء الطبيعي اأن ي�شربوا 
ف���ي قلوبه���م ح���ب مو�ش���ى؟ اأن ي�شربوا في قلوبهم ح���ب اهلل؟ حب هداه؟ االإن�ش���ان ال بد اأن يع�شق 

�شيئاً، اإذا اأنت ال تريد اأن تع�شق �شيئاً �شحيحاً �شتع�شق باطًا.
هن���ا اأوردت كام ال�شي���د ح�شين ر�شوان اهلل عليه؛ الأن هذه ال�شور ماثلة اأمامنا، األي�ض هناك 
م���ن يخ���رج من بلده وه���و يرى اأ�شاء ن�شاء واأطف���ال اأبناء �شعبه يقطعون ظلم���اً وعدواًنا، ويرى 
الغ���زاة �ش���ذاذ االآف���اق يغزون بلده وب���داًل من اأن يقف مع الح���ق ومع االأحرار وم���ع ال�شرفاء ومع 
المظلومي���ن والمعت���دى عليه���م لمواجه���ة هوؤالء الغ���زاة المحتلين يخ���رج ليدير ظه���ره للغزاة 

ويقاتل اأبناء بلده ويقتل في �شبيل الغزاة مع المجرمين الظلمة المعتدين؟! 
�ش���ورة اأخرى: األي�ض البع����ض يع�شق العجول التي كانت ال�شبب في اإ�شعاف بلده وجعله بلداً 
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فقي���راً مت�ش���واًل تابع���اً يعي�ض تح���ت الو�شاية االأمريكي���ة، وتحت هيمنة االأعراب م���ن ال�شعوديين 
واالإماراتيين، وتحت رحمة الوهابيين التكفيريين، وهو بلد يمتلك ثروات هائلة و�شعباً عظيماً 
ولديه ثقافة عظيمة ال يحتاج اإلى ثقافة من قرن ال�شيطان وهو يمن االإيمان والحكمة؛ فيقف 
م���ع ه���وؤالء العجول، وي�شبح بحمدهم، ويمنحهم الوالء والطاعة، وقد ي�شحي في �شبيلهم، وهم 

كانوا وراء كل هذه الم�شاكل بكلها؟!
األي����ض ه���وؤالء اأ�شواأ من بني اإ�شرائيل الذين �شنعوا لهم عج���ًا وع�شقوه وهو عبارة عن �شنم 
َح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحتَّى َيْرِجَع  ال يدف���ع به���م اإلى الت�شحية في �شبيله، وهم قالوا:{َقاُلوا َلــن نَّْبَ

اإَِلْيَنا ُمو�َشى}]طه91 [.
هكذا يجب اأن نفهم هذه ال�شنة: اإذا لم تع�شق الحق وتقف مع الحق وت�شحي في �شبيل الحق 

فاأنت �شتع�شق الباطل وتقف مع الباطل وت�شحي في �شبيل الباطل. 
وم���ن بق���ي فيه���م زكاء االإ�ش���ام ونور الق���راآن وطه���ارة االإيمان، نه�ش���وا مع االإم���ام الح�شين 
›عليه الس���الم‹ و�شدق���وا ووفوا، و�شرب���وا ب�شمودهم وا�شتب�شاله���م اأروع االأمثل���ة، وقدموا لهذه 
االأم���ة درو�ش���اً مكتوب���ة بدمائهم درو�ش���اً مهمة في الوفاء، ف���ي ال�شدق، كيف يج���ب اأن تكون وفياً 
حينم���ا يغ���در االآخرون، حينما يتراجعون ويتخاذلون، حينما يتغيرون، كيف يجب اأن تكون وفياً، 
كذلك هناك الكثير من المواقف كان هناك مع االإمام الح�شين مواقف للرجال، مواقف للن�شاء، 

مواقف لل�شيوخ، مواقف لاأطفال، وفيها درو�ض مهمة.
ف���ي كرب���اء اأقبل االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ عل���ى اأ�شحابه فقال:»النا����ض عبيد الدنيا 

والدين لعق على األ�شنتهم يحوطونه ما درت معائ�شهم فاإذا مح�شوا بالباء قل الديانون.
ث���م ق���ال الأ�شحاب���ه: اأما بع���د فقد نزل بنا من االأمر م���ا ترون واإن الدنيا ق���د تغيرت وتنكرت 
واأدبر معروفها ولم يبق منها اإال �شبابة ك�شبابة االإناء وخ�شي�ض عي�ض كالمرعى الوبيل اأال ترون 
اإل���ى الح���ق ال يعم���ل به واإلى الباط���ل ال يتناهى عنه ليرغب الموؤمن في لق���اء اهلل محقا فاإني ال 

اأرى الموت اإال �شعادة والحياة مع الظالمين اإال �شقاء وبرما«. 
فق���ام اإلي���ه زهير بن القين العجل���ي، فقال: قد �شمعت مقالتك هديت، ولو كانت الدنيا باقية 
وكن���ا مخلدي���ن فيه���ا، وكان الخروج منه���ا موا�شاتك ون�شرتك الخترنا الخ���روج منها معك على 

االإقامة فيها، فجزاه الح�شين بن علي ›عليهما السالم‹ خيراً، ثم قال:
الفتى على  عار  باملوت  وما  م�شلمًا�شاأم�شي  ــد  ــاه وج حــقــًا  نـــوى  ــا  م اإذا 
بنف�شه ال�شاحلني  الـــرجال  ـــــارق مـــثـــبـــورًا وجـــاهـــد جمــرمــاووا�شى  وف
اأمل مل  مت  واإن  ــدم  اأن مل  ع�شت  وترغمافــاإن  تعي�ش  اأن  داءًا  بــك  كفى 

ومرة اأخرى جمع االإمام الح�شين اأ�شحابه م�شاء اليوم العا�شر من المحرم فخطبهم قائا: 
اأم���ا بع���د: فاإن���ي ال اأعلم اأ�شحاباً اأوفى وال خيراً من اأ�شحابي وال اأهل بيت اأبر وال اأو�شل من اأهل 
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بيتي فجزاكم اهلل عني جميعا اأال واإني اأظن اأن يومنا من هوؤالء االأعداء غداً. 

برير بن خ�سير
فق���ال بري���ر بن خ�شير: ي���ا ابن ر�شول اهلل لقد من اهلل بك علين���ا اأن نقاتل بين يديك تقطع 

فيك اأع�شاوؤنا ثم يكون جدك �شفيعنا يوم القيامة.

نافع بن هالل
باً فو اهلل ما اأ�شفقنا من قدر  قاً اإن �شئت اأو مغرِّ وقال نافع بن هال: �شر بنا را�شداً معافاً م�شرِّ

اهلل وال كرهنا لقاء ربنا واإنا على نياتنا وب�شائرنا نوالي من واالك ونعادي من عاداك.

م�سلم بن عو�سجة
فق���ال م�شل���م ب���ن عو�شجة: اأم���ا واهلل ال اأفارق���ك حتى اأطعن ف���ي �شدورهم برمح���ي واأ�شرب 
ب�شيف���ي م���ا ثب���ت قائمه ف���ي يدي، ولو لم يكن معي �ش���اح اقاتلهم به لقذفته���م بالحجارة دونك 

حتى اأموت معك.

�سعد بن عبد اهلل الحنفي
وق���ال �شع���د ب���ن عب���د اهلل الحنفي: واهلل ل���و علمت اأني اأقتل ث���م اأحيا ثم اأحرق حي���ا ثم اأذرَّى 
يفع���ل ذل���ك ب���ي �شبعين م���رة ما فارقتك حتى األق���ى ِحمامي دونك فكيف ال اأفع���ل ذلك واإنما هي 

قتلة واحدة.
وقال زهير بن القين: واهلل لوددت اأني قتلت ثم ن�شرت ثم قتلت حتى اأقتل كذا األف قتلة واأن 

اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�شك.

مواقف الت�سحية في كربالء
�شطر اأ�شحاب الح�شين ›عليه السالم‹ نماذج عدة للبطولة والفداء اإذ قدم اأ�شحاب الح�شين 
›عليه السالم‹ رجاال ون�شاء �شباباً واأطفاال اأنف�شهم قرابين في �شبيل اهلّل دون خوف اأو رهبة من 

مواجهة الموت وكثرة العدو. وهذه نماذج لبع�ض الت�شحيات:

حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامي
ج���اء حنظل���ة بن اأ�شعد ال�شبام���ي فوقف بين يدي الح�شين وجع���ل ينادي{َيا َقْوِم اإِينِّ اأََخاُف 
َعَلْيُكــْم ِمْثَل َيْوِم اْلأَْحَزاِب، ِمْثَل َداأِْب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما الُل ُيِريُد 
َناِد، َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن الِل ِمْن  ينِّ اأََخاُف َعَلْيُكْم َيــْوَم التَّ ُظْلًمــا ِلْلِعَبــاِد، َو َيا َقْوِم اإِ
ــِلِل الُل َفَمــا َلُه ِمْن َهاٍد}]غافر:30-33[ يا قوم ال تقتل���وا الح�شين في�شحتكم اهلل  ــٍم َوَمْن ُي�شْ َعا�شِ
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بع���ذاب {َوَقــْد َخــاَب َمِن اْفــَتَى} ]طه:61[، فق���ال له الح�شين: رحم���ك اهلل! اإنهم ق���د ا�شتوجبوا 
الع���ذاب حي���ن ردوا ما دعوتهم اإليه من الحق، ونه�شوا لي�شتبيح���وك واأ�شحابك فكيف بهم االآن 
وق���د قتل���وا اإخوانك ال�شالحي���ن! ف�شلم على الح�شين و�شلى عليه وعلى اأه���ل بيته وتقدم وقاتل 

حتى قتل.

عاب�ض بن اأبي �سبيب ال�ساكري
وج���اء عاب����ض بن اأبي �شبيب ال�شاكري و�شوذب مولى �شاك���ر اإلى الح�شين ف�شلما عليه وتقدما 
فقاتا فقتل �شوذب، واأما عاب�ض فطلب البراز فتحاماه النا�ض ل�شجاعته، فقال لهم عمر: ارموه 
بالحجارة، فرموه من كل جانب، فلما راأى ذلك األقى درعه ومغفره وحمل على النا�ض فهزمهم 

بين يديه، ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعى قتله جماعٌة.

�سيف بن الحارث واأخوه مالك
وبنف����ض الموق���ف البطولي وقف �شي���ف بن الحارث بن �شريع، واأخوه الأمه مالك بن عبد اهلل 
ب���ن �شريع وهما يبكيان. فقال الح�شين ›عليه الس���الم‹: »مــا يبكيكما اإني لأرجو اأن تكونا عن 
�شاعة قريري عين« فقاال: واهلل ما على اأنف�شنا نبكي ولكن نبكي عليك، ونراك قد اأحيط بك 

وال نقدر اأن نمنعك. فقال: »جزاكما اللهّ جزاء المتقين« وقاتا حتى قتا.)1(

يزيد بن زياد الكندي 
واأثنا المعركة جثا اأبو ال�شعثاء - يزيد بن زياد الكندي - بين يدي الح�شين وكان ممن اأن�شم 
اإل���ى الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ من جي�ض اب���ن زياد وهو من اأ�شه���ر الرماة. فاأر�ش���ل مائة �شهم في 

نحور القوم لم يكد يخطى منها خم�شة اأ�شهم وقاتل حتى قتل.

�سويد بن اأبي المطاع
وكذل���ك �شوي���د ب���ن اأبي المطاع �شمع القوم يتنادون بم�ش���رع الح�شين وهو في النزع االأخير. 
فالتم����ض �شيف���ه فوجدهم قد �شلبوه ولم تقع يده اإال على خنجر �شغير فقام على قدميه ي�شارع 

الموت، فتوالهم الذعر، وانطلق فيهم قتا حتى اأفاقوا وتعاونوا على قتله.

علي بن الح�سين›عليه السالم‹ 
ه���و عل���ي ب���ن الح�شي���ن االأكب���ر على راأي اأكث���ر الموؤرخي���ن خرج م���ع اأبيه ولما ق���رب الح�شين 
م���ن كرب���اء خف���ق خفقة، ث���م انتبه وهو يق���ول: »اإنا لل واإنــا اإليه راجعــون، والحمد لل رب 

)1) اأبو الفرج الأ�شفهاني 77.
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العالميــن« فق���ال على ›عليه الس���الم‹: يا اأب���ت جعلت فداك م���م حمدت وا�شترجع���ت؟ قال »يا 
بني اإني خفقت خفة: فراأيت فار�شــًا على فر�ش فقال: القوم ي�شيرون والمنايا ت�شير اإليهم 
فعلمــت اأن اأنف�شــنا نعيت اإلينا« فقال: ي���ا اأبت ال اأراك اهلّل �شوءاً األ�شن���ا على الحق؟ قال: »بلى 

والذي يرجع اإليه العباد قال: اإذن ل نبالي اأوقعنا على الموت اأو وقع الموت علينا«.
وفي اأر�ض كرباء دنا علي بن الح�شين من والده وعمره لم يتجاوز الثامنة ع�شرة وا�شتاأذنه 
في القتال فاأرخى الح�شين �شام اهلّل و�شاته عليه عينيه وقال: )اللهم كن اأنت ال�شهيد عليهم 
وقد برز اإليهم غام اأ�شبه الخلق بر�شول اهلّل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وتقدم علي وهو 

يقول:
ـــــا عــلــي بـــن احلــ�ــشــني بـــن علي بالنبياأن اأول  ــبــيــت  ال ورب  نــحــن 
الــدين �ــشــمــر  �ــشــبــث ذاك ومـــن  يلتويمــن  حــتــى  بــالــ�ــشــيــف  اأ�ــشــربــكــم 
ابــي�ــــشــــرب غــــــالم هـــا�ـــشـــمـــي عـــلـــوي عـــن  اأحـــمـــي  الـــيـــوم  اأزال  ول 

تالل ل يحكم فينا ابن الدعي
وفي كل مرة يعود اإلى اأبيه فيقول: يا اأبت العط�ض. فيقول الح�شين›عليه السالم‹: »ا�شبر 

حبيبي فاإنك ل تم�شي حتى ي�شقيك ر�شول اللهّ ›عليه السالم‹ بكاأ�شه«.
وحم���ل عل���ى القوم ب�شجاعة �شارية وفي كل مرة يقتل اأبطالهم ويفرق �شفوفهم وتكرر ذلك 
من���ه ع���دة مرات، وفي اإحدى كراته تلك غدر به مرة بن منقذ العبدي وطعنه برمحه، وتعاورته 
ال�شي���وف م���ن كل جانب فنادى: ي���ا اأبتاه عليك ال�شام هذا جدي يق���روؤك ال�شام ويقول: عجل 
الق���دوم اإلين���ا. وفارق الحياة �شهيداً فقال الح�شين ›عليه الس���الم‹: »قتل اللهّ قومًا قتلوك يا 
، على الدنيا بعدك العفاء« ، وكان  بني ما اأجراأهم على اللهّ وعلى انتهاك حرمة ر�شول اللهّ

علي اأول قتيل من بني ها�شم.

العبا�ض بن علي
رمز من رموز البطولة والفداء والت�شحية على اأر�ض كرباء وقف العبا�ض كالطود ال�شامخ 

وقاتل قتال االأبطال، ونفذ من بين الجموع اإلى الفرات وا�شتجلب الماء اإلى الخيام.
وقب���ل نهاي���ة المعرك���ة كان قم���ر بني ها�شم وحيداً م���ع اأبي عبد اهلل فا�شت���اأذن الح�شين ›عليه 
الس���الم‹ وودع���ه واأقب���ل عل���ى جي����ض عمر ب���ن �شع���د يح�شدهم ويم���رق بي���ن �شفوفه���م واأجهده 
العط�ض وو�شل اإلى الفرات ورف�ض اأن ي�شرب قبل اأن يحمل للح�شين›عليه الس���الم‹ الماء ف�شد 
عليهم ولكن القوم حالوا بينه وبين و�شول الماء اإلى الح�شين ›عليه السالم‹ واعتورته ال�شيوف 

والرماح من كل جهة حتى مزقته. وكان اآخر قتيل ودعه الح�شين›عليه السالم‹.



49

ل، لنةهذ ةضنإيزل 

يق���ول القا�ش���م بن نبات���ه: راأيت رجا من بني اأبان بن دارم اأ�ش���ود الوجه وكنت اأعرفه جميا 
�شديد البيا�ض قفلت له: ما كدت اأعرفك!.

ق���ال: اإن���ي قتل���ت �شاباً اأمرد مع الح�شين بين عينيه اأثر ال�شجود، فما نمت ليلة منذ قتلته اإال 
اأتاني فياأخذ بتابيبي حتى ياأتي جهنم فيدفعني فيها فاأ�شبح فما يبقى اأحد في الحي اإال �شمع 

�شياحي. قال: والمقتول العبا�ض بن علي ›عليه السالم‹.)1(

الطفل في كربالء
كان اأطفال كرباء قد تربوا على ال�شدق والطهارة فكتبوا بدمائهم �شفحة جلية في طريق 

الحق والحرية والكرامة.
- اأح���اط الق���وم بالح�شي���ن ›علي���ه الس���الم‹ واأقبل اإليه غ���ام من اأهل���ه فاأخذته زين���ب ›عليه 
الس���الم‹ فقال لها الح�شين›عليه الس���الم‹ احب�شيه. فاأبى الغام واأقبل يعدوا اإلى اأبي عبد اهلل 

ووقف اإلى جنبه، واأهوى اأبجر بن كعب بال�شيف على الح�شين ›عليه السالم‹.
ف�ش���اح الغ���ام فيه: اأتقتل عمي يا ابن الخبيثة واتقى �شربة ال�شيف بيده فاأطنها اإلى الجلد 
وبقي���ت معلق���ة فن���ادى الغام: يا اأماه فاأخذه الح�شين›عليه الس���الم‹ و�شمه اإلي���ه وقال: يا ابن 
اأخ���ي احت�ش���ب فيما اأ�شابك الث���واب، فاإن اهلّل ملحقك باآبائك ال�شالحي���ن بر�شول اهلّل ›صلى اهلل 

عليه وعلى آله وسلم‹ وحمزة وعلي وجعفر والح�شن.))(
وب���رز القا�ش���م ب���ن الح�شن ›عليه الس���الم‹ وحمل على الق���وم ف�شربه عمر ب���ن �شعد بن نفيل 
االأزدي عل���ى راأ�ش���ه ف�شق���ط القا�ش���م عل���ى وجهه و�شاح ياعم���اه فانق�ض الح�شين ›عليه الس���الم‹ 
كال�شق���ر و�ش���د عليه���م، و�شرب عم���راً بال�شي���ف فاتقاه بي���ده فقطعها. و�شاح عم���ر فحملت خيل 
الكوفة لينقذوه فدا�شته الخيول حتى مات وانجلت الغبرة والح�شين ›عليه الس���الم‹ واقف على 
راأ�ض القا�شم وهو ي�شرب برجليه االأر�ض والح�شين ›عليه الس���الم‹ يقول: »بعدًا لقوم قتلوك 
ومن خ�شمهم يوم القيامة فيك جدك ر�شول اللهّ ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹( ثم قال: 
»عزَّ والل على عمك اأن تدعوه فال يجيبك اأو يجيبك ثم ل ينفعك �شوته. والل هذا يوم 
كثر واتره وقل نا�شره« ثم حمله على عاتقه حتى و�شعه بين قتلى اأهل بيته ›عليه السالم‹.)3(
قال هاني بن ثبيت الح�شرمي يذكر �شورة اأخرى من ذلك الظلم: كنت ممن �شهد الح�شين 
›علي���ه الس���الم‹ فاإن���ي لواقف عل���ى خيول اإذ خ���رج غام م���ن اآل الح�شي���ن مذعوراً يلتف���ت يميناً 

و�شماال فاأقبل رجل منا يرك�ض حتى دنا منه فمال عن فر�شه ف�شربه فقتله.)4(

)1) التاريخ الإ�شالمي.
)2) ابن الأثير 292/3.
)3) ابن الأثير 239/3.
)4) التاريخ الإ�شالمي.
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وكان للن�شاء كذلك مواقف م�شرفة مع الح�شين ›عليه السالم‹

االأم في كربالء
ذهب غام اإلى الح�شين ›عليه السالم‹  ا�شت�شهد والده في اأول المعركة، وقف اأمام الح�شين 
وق���ال: )ي���ا اأب���ا عبد اهلل؛ ائذن ل���ي بالقتال( قال االإمام ›عليه الس���الم‹: »هذا غــالم ُقتل اأبوه 
فــي اأول المعركــة ولعل اأمــة تكره خروجه« ومن رحمت���ه بابنها كان حري�ش���اً على اأن يعرف 
موقفه���ا، الغام ق���ال: )اأمي هي التي اأمرتني، اأمي هي التي اأمرتني( هذا موقف رائع لاأمهات 
الموؤمنات يجب اأن يكون موقفهن هو اأن يدفعن باأبنائهن في �شاحات العزة والجهاد، في ميادين 
البطول���ة وال�ش���رف، في ميادين الجه���اد في �شبيل اهلل ور�شاه، واإقام���ة دينه، هذا موقف، موقف 

مفيد.

الزوجة في كربالء
روى الطب���ري: اأن���ه لما ق���ال عبداهلل بن عمير لزوجته اأنه يري���د الم�شير اإلى الح�شين قالت 
ل���ه: اأ�شب���ت اأ�ش���اب اهلل بك اأر�شد اأموره افع���ل واأخرجني معك فخرج بها حتى اأت���ى ح�شينا فاأقام 
مع���ه ث���م ب���رز ليقاتل فاأخذت امراأت���ه عموداً ثم اأقبلت نح���و زوجها تقول: فداك اأب���ي واأمي قاتل 
دون الطيبين ذرية محمد فاأقبل اإليها يردها نحو الن�شاء فاأخذت تجاذب ثوبه ثم قالت: اإني لن 
اأدع���ك حت���ى اأموت معك فناداه���ا الح�شين فقال: »جزيتم من اأهل بيــت خيرًا ارجعي رحمك 
الل اإلى الن�شــاء فاجل�شــي معهن« فان�شرفت ثم قتل زوجها فخرجت تم�شي اإليه حتى جل�شت 
عند راأ�شه تم�شح التراب عنه وتقول: هنيئا لك الجنة. فقال �شمر بن ذي الجو�شن لغام ي�شمى 
ر�شت���م ا�ش���رب راأ�شها بالعم���ود ف�شرب راأ�شها بالعم���ود فقتلها وهي اأول ام���راأة قتلت من اأ�شحاب 

الح�شين.
وهنا يقول ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل:

مثلم���ا كان موق���ف اأم وه���ب در�شاً مهم���اً للن�شاء في ع�شرن���ا هذا وفي غير ه���ذا الع�شر، وهي 
تق���ف وتن���ادي زوجها عبد اهلل بن ُعمير وه���و يقاتل في �شبيل اهلل مع االإمام الح�شين وتقول له: 
)فداك اأبي واأمي قاتل دون الطيبين من ذرية محمد( هذا الموقف لتلك المراأة يجب اأن يكون 

موقف الن�شاء الموؤمنات، كذلك موقف زوجته.
البع����ض م���ن الن�شاء قد ي�شاهمن في اإعاقة اأزواجهن ع���ن االنطاق في �شبيل اهلل ومنا�شرة 

ع زوجها.  الحق؛ لكن المراأة الموؤمنة هي ت�شّجع، ت�شجِّ
ووق���ف اأ�شح���اب الح�شي���ن ›علي���ه الس���الم‹ يتلقف���ون ال�شه���ادة تلقف���اً، ويقبل���ون عل���ى الموت 
ويت�شابق���ون اإلي���ه، وذه���ب اأ�شحاب الح�شين ›عليه الس���الم‹ �شه���داء وكان كلما قت���ل �شهيٌد حمله 
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ل، لنةهذ ةضنإيزل 

الح�شين›عليه السالم‹ اإلى جانب اإخوانه وبقي الح�شين›عليه السالم‹ في اأر�ض المعركة وحيداً 
فري���داً يقا�ش���ي العط�ض والجوع، ونزف الجراح، ومتابعة القتال والطواغيت يحيطون به من كل 
جان���ب فقاتل ›عليه الس���الم‹ قتال االأبط���ال يحمل على القوم حتى يهزمهم ث���م يعود اإلى مكانه 

وا�شتد عليه العط�ض وجعل يطلب الماء فقال له �شمر: واهلل ال ترده اأو ترد النار.
ث���م ن���اداه عبي���د اهلّل ب���ن ح�ش���ن: اأال ترى اإلى الف���رات يا ح�شي���ن كاأنه بط���ون الحيَّات واهلل ال 
تذوقه اأو تموت عط�شاً. فقال الح�شين›عليه السالم‹: »اللهم اأمته عط�شًا« فكان الرجل يطلب 

الماء في�شرب حتى يخرج من فيه وهو يقول: ا�شقوني قتلني العط�ض حتى مات.
واجههم االإمام الح�شين لوحده ولكنه ا�شتد عط�ض الح�شين ›عليه السالم‹ فدنا من الفرات 
لي�ش���رب فرم���اه ح�شي���ن ب���ن نمي���ر ب�شهم فوقع ف���ي فمه فجع���ل يتلقى ال���دم بيده ورم���ى به اإلى 
ال�شماء، ثم حمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: »اللهم اإني اأ�شــكو اإليك ما ي�شــنع بابن بنت نبيك. 

اللهم اح�شهم عددًا واقتلهم بددًا ول تبق منهم اأحدًا«.)1(
ثم اإن �شمر بن ذي الجو�شن اأقبل في نفر نحو ع�شرة من رجالهم نحو منزل الح�شين فحالوا 
بين���ه وبي���ن رحله، فقال له���م الح�شين: »ويلكم! اإن لم يكن لكم ديــن ول تخافون يوم المعاد 

فكونوا اأحرارًا في دنياكم، امنعوا رحلي واأهلي من طغاتكم وجهالكم«. 
حمل القوم على الح�شين ›عليه السالم‹ وتناو�شته ال�شهام والرماح وال�شيوف وتقدم �شمر بن 
ذي الجو�شن فطعنه برمحه و�شربه اآخر على كتفه، و�شقط الح�شين›عليه السالم‹ على االأر�ض، 
اه �شمر وهو يقول: »فت اللهّ  فنزل خولي بن يزيد االأ�شبحي ليحتز راأ�ض الح�شين فارتعد فنحَّ

في ع�شدك« ونزل واحتز الراأ�ض ال�شريف.
وم���ا كاد الق���وم ينته���ون من قت���ل الح�شين حتى هرع���وا اإلى حرم ر�ش���ول اهلّل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم‹ ينازعوهن الحلي وما عليهن من الماب�ض، دون اأن تمنعهم مروءتهم، وانقلبوا 
اإل���ى جثة الح�شين›عليه الس���الم‹ ياأخذون ما عليها من ك�شاء مزقت���ه ال�شيوف والرماح، واأو�شك 
القوم اأن يتركوا الجثة عارية على االأر�ض لوال �شراويل بالية كان قد لب�شها االإمام الح�شين›عليه 
الس���الم‹ بالي���ة ممزق���ه، وتعمد ذل���ك ليتركوها على ج�ش���ده وال ي�شلبوه���ا، الأنه يع���رف دناءتهم 

وخ�شتهم.
ث���م اأوطئ���وا الخيل جثته ال�شريف���ة و�شدره حتى ر�شوا �شدره وظهره، ث���م اأ�شرموا النار في 

الخيام، و�شاقوا بنات ر�شول اهلّل �شبايا اإلى ابن زياد.

)1) التاريخ الإ�شالمي.
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 مور اقذ  لزا ةمدلسم إل هزفا  بعشل 

زينب تقف اأمام الم�شهد في �شاحة كربالء
وم���ن هن���ا بداأ دور بطل���ة كرباء بنت اأمير الموؤمنين و�شيد الو�شيين زينب ›عليها الس���الم‹ 

التي �شربت اأروع االأمثلة لموقف المراأة الواعية، فقد كانت بطلة اأثناء الحرب وبعد الحرب.
ول���م ي�ش���ب اأح���د بمثل م���ا اأ�شيبت. ومع ذل���ك وقفت �شام���دة تنتظر الموقف بع���د المعركة، 
و�شاه���دت الروؤو����ض مرفوعة على الرماح، والجثث ملقاة عل���ى االأر�ض، والن�شاء حوا�شر ف�شاحت 
زينب›عليها السالم‹: »يا محمداه! هذا الح�شين على العراء، وبناتك �شبايا، وذريتك مقتلة 

ت�شفي عليها ال�شبا«.
ع���اد القتل���ة المجرم���ون اإل���ى عبي���د اهلل ب���ن زياد وراأ����ض الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹ واأهل بيته 
واأ�شحابه على رماحهم اثنان و�شبعون راأ�شاً مع �شمر بن ذى الجو�شن وقي�ض بن االأ�شعث وعمرو 

بن الحجاج وعزرة بن قي�ض فاأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد اهلل بن زياد.
اأم���ا الجث���ث الطاه���رة فقد خرج لها جماعة م���ع الليل من بني اأ�شد على �ش���وء القمر و�شلوا 

عليها ودفنوها هناك. 
روى اأبو العبا�ض الح�شني في الم�شابيح عن اأبي جعفر الباقر ›عليه السالم‹ اأن الح�شين لما 
قتل اأخذ راأ�شه رجل من اأهل ال�شام، فاأتى به ابن زياد )لعنه اهلل( فو�شعه بين يديه وجعل يقول:

ــًا ــي فــ�ــشــة وذهــب ــاب ــــر رك املحجبااأوق املــلــك  قــتــلــت  فــقــد 
واأبـــًا اأمـــًا  النا�ش  خــي  ن�شبًاقتلت  ين�شبون  اإن  وخــيهــم 

فقيل له: قد علمت اأنه خير النا�ض اأما واأبا فلم قتلته؟ فاأمر بقتله غيظاً عليه لقوله ومدحه 
الح�شين ›عليه السالم‹.

موكب الإباء في الكوفة
قال اأبو مخنف: حدثنى �شليمان بن اأبى را�شد عن حميد بن م�شلم قال دعاني عمر بن �شعد 

ف�شرحني اإلى اأهله الأب�شرهم بفتح اهلل عليه وبعافيته فاأقبلت حتى اأتيت اأهله فاأعلمتهم ذلك.
ث���م اأقبل���ت حت���ى اأدخل ووجدت الوفد قد قدموا على ابن زي���اد فاأدخلهم واأذن للنا�ض فدخلت 

فيمن دخل فاإذا راأ�ض الح�شين مو�شوع بين يديه واإذا هو ينكت بق�شيب بين ثنيتيه �شاعة.
فلم���ا راآه زي���د بن اأرق���م يفعل ذلك قال له: اع���ل بهذا الق�شيب عن هاتي���ن الثنيتين فوالذي 
ال اإل���ه غي���ره لق���د راأيت �شفتي ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ على هاتين ال�شفتين 

يقبلهما، ثم انف�شخ ال�شيخ يبكي.
فقال له ابن زياد: اأبكى اهلل عينيك واهلل لوال اأنك �شيخ قد خرفت وذهب عقلك ل�شربت عنقك.
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لن ر ةععزل إل ةمتنإا 

ق���ال فنه����ض فخرج فلما خرج �شمعت النا����ض يقولون: واهلل لقد قال زيد بن اأرقم قواًل لو �شمعه 
ابن زياد لقتله.

قال فقلت ما قال؟ قالوا مر بنا وهو يقول: ملَّك عبد عبداً فاتخذهم تلدا، اأنتم يا مع�شر العرب 
العبي���د بع���د اليوم قتلت���م ابن فاطمة واأمرتم ابن مرجانة، فهو يقت���ل خياركم وي�شتعبد �شراركم 

فر�شيتم بالذل فبعداً لمن ر�شي بالذل.
قال فلما دخل براأ�ض الح�شين و�شبيانه واأخواته ون�شائه على عبيد اهلل بن زياد لب�شت زينب ابنة 

فاطمة اأرذل ثيابها وتنكرت وحف بها اإماوؤها فلما دخلت جل�شت.
فقال عبيد اهلل ابن زياد: من هذه الجال�شة؟ فلم تكلمه.

فقال ذلك ثاثاً، كل ذلك ال تكلمه.
فقال بع�ض اإمائها: هذه زينب ابنة فاطمة. 

قال فقال لها عبيد اهلل: الحمد هلل الذي ف�شحكم وقتلكم واأكذب اأحدوثتكم.
فقالت: الحمد هلل الذي اأكرمنا بمحمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وطهرنا تطهيراً ال كما 

تقول اأنت، اإنما يفت�شح الفا�شق ويكذب الفاجر.
قال: فكيف راأيِت �شْنَع اهلِل باأهل بيتك؟

قال���ت: كت���ب عليه���م القتل فب���رزوا اإلى م�شاجعه���م و�شيجم���ع اهلل بينك وبينه���م فتحاجون اإليه 
وتخا�شمون عنده.

قال: فغ�شب ابن زياد وا�شت�شاط.
ق���ال: فق���ال ل���ه عمرو بن حريث: اأ�شلح اهلل االأمير اإنما هي ام���راأة وهل توؤاخذ المراأة ب�شيء من 

منطقها اإنها ال توؤاخذ بقول وال تام على خطل.
فقال لها ابن زياد: قد اأ�شفى اهلل نف�شي من طاغيتك والع�شاة المردة من اأهل بيتك.

قال فبكت ثم قالت: لعمري لقد قتلت كهلي، واأبرت اأهلي، وقطعت فرعى، واجتثثت اأ�شلي، فاإن 
ي�شفك هذا فقد ا�شتفيت.

ولما نظر ابن زياد اإلى علي بن الح�شين قال: ما ا�شمك؟؛ قال: علي بن الح�شين. قال: اأولم 
يقتل اهلل علي بن الح�شين؟ ف�شكت)1(.

فقال: ما لك ال تتكلم؟ 
( فقتله النا�ض. فقال: كان لي اأخ يقال له اأي�شاً )عليٌّ

 . فقال: اإن اهلل قتله. ف�شكت عليٌّ
فقال: ما لك ال تتكلم؟ 

)1) علـــي بن الح�شين الأ�شغر نجا مـــن القتل باأعجوبة اإذ كان مري�شًا اأثناء المعركة ولم يقتله القوم بعد 
المعركة اإذ كان مري�شًا وحافظت عليه زينب.
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ل ب ةموهي،   يي  ةمهشاس إل ةملزا  وم ملمم 

ى اْلأَْنُف�َش ِحنَي َمْوِتَها}]الزمر:42[،{َوَما َكاَن ِلَنْف�ٍش اأَْن ُتوَت اإِلَّ ِباإِْذِن الِل}]آل  فقال: {الُل َيَتَوفَّ
عمران: 145[ قال: اأنت واهلل منهم.

فاأراد قتله فتعلقت به زينب وقالت: يا ابن زياد ح�شبك منا، اأما رويت من دمائنا، وهل اأبقيت 
منا اأحداً! واعتنقته وقالت: اأ�شاألك باهلل اإن قتلته لما قتلتني معه!.

موقف عبد اهلل بن عفيف االأزدي
ث���م ن���ادى: ال�شاة جامعة، فاجتمع النا�ض، ف�شع���د المنبر فخطبهم وقال: الحمد هلل الذي 
اأظه���ر الح���ق واأهله، ون�ش���ر اأمير الموؤمنين يزيد وحزبه، وقتل الك���ذاب ابن الكذاب الح�شين بن 

علي و�شيعته.
فوث���ب اإلي���ه عب���د اهلل بن عفيف االأزدي، وكان �شريراً ق���د ذهبت اإحدى عينيه يوم الجمل مع 
علي واالأخرى ب�شفين معه اأي�شاً، وكان ال يفارق الم�شجد ي�شلي فيه اإلى الليل ثم ين�شرف، فلما 
�شمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرجانة! اإن الكذاب ابن الكذاب اأنت واأبوك والذي والك واأبوه! 
ي���ا اب���ن مرجانة اأتقتل���ون اأبناء النبيي���ن وتتكلمون ب���كام ال�شديقين؟ فقال: علّي ب���ه. فاأخذوه، 
فنادى ب�شعار االأزد: يا مبرور! فوثب اإليه فتية من االأزد فانتزعوه، فاأر�شل اإليه من اأتاه به فقتله 

واأمر ب�شلبه في الم�شجد، ف�شلب، رحمه اهلل.)1(.

راأ�ش الح�شين ›عليه السالم‹ في ال�شام عند يزيد
قال اأبو مخنف: ثم اإن عبيد اهلل بن زياد ن�شب راأ�ض الح�شين بالكوفة فجعل يدار به في الكوفة.

ثم دعا زحر بن قي�ض ف�شرح معه براأ�ض الح�شين وروؤو�ض اأ�شحابه اإلى يزيد بن معاوية وكان 
مع زحر اأبو بردة بن عوف االأزدي وطارق بن اأبى ظبيان االأزدي فخرجوا حتى قدموا بها ال�شام 

على يزيد بن معاوية.
اأقبل زحر بن قي�ض حتى دخل على يزيد بن معاوية.

فق���ال ل���ه يزيد: ويلك م���ا وراءك وما عندك فقال اأب�شر يا اأمي���ر الموؤمنين بفتح اهلل ون�شره 
ورد علين���ا الح�شي���ن ب���ن عل���ى ف���ي ثمانية ع�شر م���ن اأهل بيت���ه و�شتين م���ن �شيعته ف�شرن���ا اإليهم 
ف�شاألناه���م اأن ي�شت�شلم���وا وينزلوا على حكم االأمير عبيد اهلل ب���ن زياد اأو القتال فاختاروا القتال 
عل���ى اال�شت�ش���ام فعدون���ا عليهم م���ع �شروق ال�شم�ض فاأحطن���ا بهم من كل ناحية حت���ى اإذا اأخذت 
ال�شي���وف ماأخذه���ا من ه���ام القوم يهربون اإلى غي���ر وزر، ويلوذون منا ب���االآكام والحفر لواذاً كما 
الذ الحمائ���م م���ن �شقر، فواهلل يا اأمي���ر الموؤمنين ما كان اإال جزر جزور اأو نومة قائل حتى اأتينا 

)1) تاريخ ابن الأثير.
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لن ر ةععزل  وم ملمم إل ةملزا  

عل���ى اآخرهم فهاتيك اأج�شادهم مجردة، وثيابهم مرمل���ة، وخدودهم معفرة، ت�شهرهم ال�شم�ض، 
وت�شفى عليهم الريح، زوارهم العقبان والرخم.

موكب الإباء عند يزيد في ال�شام 
ق���ال ث���م اإن عبي���د اهلل اأمر بن�شاء الح�شين و�شبيانه فجهزن واأمر بعلى بن الح�شين فغل بغل 
اإل���ى عنق���ه ثم �ش���رح بهم مع محفز بن ثعلب���ة العائذي عائذة قري�ض ومع �شم���ر بن ذي الجو�شن 
فانطلق���ا به���م حت���ى قدموا عل���ى يزيد فلم يكن على ب���ن الح�شين يكلم اأح���داً منهما في الطريق 

كلمة حتى بلغوا.
ق���ال اأب���و مخن���ف: حدثن���ي ال�شقعب ب���ن زهير عن القا�شم ب���ن عبد الرحمن مول���ى يزيد بن 
معاوية قال: لما و�شعت الروؤو�ض بين يدي يزيد راأ�ض الح�شين واأهل بيته واأ�شحابه قال يزيد:

ــقــن هـــامـــا مـــن رجـــــال اأعــــزة ـــم كـــانـــوا اأعــــق واأظــلــمــايــفــل عــلــيــنــا وه
)ق���ال اأب���و مخن���ف( حدثني اأب���و جعفر العب�شي عن اأب���ى عمارة العب�شي قال فق���ال: يحيى بن 

الحكم اأخو مروان بن الحكم:
قــــرابــة اأدنــى  الطــف  بجنــب  مــن ابن زيــاد العبــد ذي احل�شــب الوغللهــاٌم 
احل�شــى عـــدد  ن�شــلها  اأم�شــى  ن�شــل�شــمية  مــن  اليــوم  امل�شــطفى  لآل  ولي�ــش 

قال: ف�شرب يزيد بن معاوية في �شدر يحيى بن الحكم وقال ا�شكت.
ق���ال: ولم���ا جل����ض يزي���د بن معاوي���ة دعا اأ�ش���راف اأه���ل ال�ش���ام فاأجل�شهم حول���ه ثم دع���ا بعلي بن 

الح�شين و�شبيان الح�شين ون�شاءه فاأدخلوا عليه والنا�ض ينظرون.
فق���ال: يزي���د لعلي يا علي اأبوك ال���ذي قطع رحمي، وجهل حقي، ونازعن���ي �شلطاني؛ ف�شنع اهلل 

به ما قد راأيت.
ــيَبٍة ِف اْلأَْر�ِش َوَل ِف اأَْنُف�ِشــُكْم اإِلَّ ِف ِكَتــاٍب ِمْن َقْبِل اأَْن  ــاَب ِمْن ُم�شِ ق���ال: فق���ال علي: {َما اأَ�شَ

اأََها}. َنْبَ
فقال يزيد البنه خالد: اردد عليه.

فما درى خالد ما يرد عليه.
ْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثٍي} ثم �شكت عنه. يَبٍة َفِبَما َك�َشَبْت اأَ اَبُكْم ِمْن ُم�شِ فقال له يزيد قل:{َوَما اأَ�شَ
ثم دعا يزيد بق�شيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الح�شين ›عليه السالم‹ فاأقبل عليه اأبو برزة 
االأ�شلم���ي وق���ال: ويح���ك يا يزي���د اأتنكت بق�شيبك ثغ���ر الح�شين ب���ن فاطمة؟! اأ�شه���د لقد راأيت 
النبي ير�شف ثناياه وثنايا اأخيه الح�شن ويقول: »اأنتما �شــيدا �شــباب اأهل الجنة، فقتل الل 

قاتلكما ولعنه واأعد له جهنم و�شاءت م�شيرا«.
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قال: فغ�شب يزيد واأمر باإخراجه فاأخرج �شحباً.
قال: فجعل يزيد يتمثل باأبيات ابن الزبعرى: 

ــهــدوا ــش ــيــت اأ�ـــشـــيـــاخـــي بـــبـــدر � ـــ ــــع الأ�ـــشـــللـــ ـــن وق ــــزع اخلــــــزرج م ج
ــــــــرحــا ـــوا وا�ــشــتــهــلـــــوا فـــ ــــ ــــ �شلللأهـــل ل  يــــزيد  يــــا  قــالـــــوا  ثـــم 
ـــــدر مــثــلــهــا ـــــب ـــل بــــــدر فـــاعـــتـــدلفــــجــــزيــــنــــاهــــم ب ـــي ــــا م واأقــــمــــن
ــقــم ــت اأن مل  اإن  ــبــة  عــت مـــن  ــت  ــش ــ� ـــــان فــعــلل مــــن بـــنـــي اأحــــمــــد مــــا ك

وهذه االأبيات قال بع�شها ابن الزبعرى �شاعر قري�ض يوم اأحد، وزاد يزيد البع�ض من اأبياتها، 
فابن الزبعرى االأول والثالث، وليزيد الثاني والرابع. )1( 

ال�شيدة زينب تف�شح يزيد
فقام���ت زين���ب بن���ت علي بن اأب���ي طالب ›عليهما الس���الم‹ فقالت: )الحم���د هلل رب العالمين، 
و�شلى اهلل على ر�شوله واآله اأجمعين، �شدق اهلل كذلك يقول: {ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن اأَ�َشــاُءوا 
ُبوا ِباآََياِت الِل َوَكاُنوا ِبَها َي�ْشَتْهِزُئوَن} اأظننت يا يزيد حيث اأخذت علينا اأقطار  ــواأَى اأَْن َكذَّ ال�شُّ
االأر����ض واآف���اق ال�شم���اء، فاأ�شبحن���ا ن�ش���اق كم���ا ت�ش���اق االأ�ش���ارى اأن بنا عل���ى اهلل هوان���اً وبك عليه 
كرام���ة؟ واأن ذل���ك لعظم خطرك عن���ده؟ ف�شمخت باأنفك، ونظرت في عطف���ك جذالن م�شرورا، 
حي���ن راأي���ت الدنيا لك م�شتو�شقة، واالأمور مت�شقة، وحين �شفا لك ملكنا و�شلطاننا، مهًا مهًا 
ِلي َلُهْم  ا ُنْ َ ِلي َلُهْم َخْيٌ ِلأَْنُف�ِشــِهْم اإِنَّ ا ُنْ َ َّ الَِّذيَن َكَفُروا اأَنَّ ََ اأن�شيت قول اهلل تعالى {َوَل َيْح�َشــ

ِلَيْزَداُدوا اإِْثًما َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي}. 
اأم���ن الع���دل ي���ا ابن الطلقاء تخدي���رك حرائرك واإم���اءك و�شوقك بنات ر�ش���ول اهلل �شبايا قد 
هتكت �شتورهن واأبديت وجوههن تحدو بهن االأعداء من بلد اإلى بلد وي�شت�شرفهن اأهل المناهل 
والمناق���ل، ويت�شف���ح وجوهه���ن القريب والبعي���د، والدن���ي وال�شريف، لي�ض معه���ن من رجالهن 
ول���ي، وال م���ن حماته���ن حمي؟ وكيف يرتج���ى مراقبة من لفظ فوه اأكب���اد االأزكياء، ونبت لحمه 
بدماء ال�شهداء؟ وكيف ي�شتبطئ في بغ�شنا اأهل البيت من نظر اإلينا بال�شنف وال�شناآن، واالإحن 

واالأ�شغان؟ ثم تقول غير متاأثم وال م�شتعظم: 
لأهلوا وا�شتهلوا فرحا         ثم قالوا يا يزيد ل �شلل

منتحي���ا عل���ى ثنايا اأبي عب���د اهلل �شيد �شباب اأهل الجنة، تنكتها بمخ�شرتك؟! وكيف ال تقول 
ذل���ك؟ وق���د ن���كاأت القرح���ة وا�شتاأ�شلت ال�شاأف���ة، باإراقتك دم���اء ذرية محمد �شل���ى اهلل عليه واآله 
ونج���وم االأر����ض م���ن اآل عب���د المطلب، وتهت���ف باأ�شياخك زعم���ت اأن���ك تناديهم! فلت���ردن و�شيكاً 

)1) نهاية التنويه في اإزهاق التمويه.
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مورده���م، ولت���ودن اأن���ك �شللت وبكمت، ولم يكن قلت ما قل���ت وفعلت ما فعلت " اللهم خذ بحقنا، 
وانتقم من ظالمنا، واأحلل غ�شبك بمن �شفك دماءنا وقتل حماتنا ".

ف���واهلل م���ا فري���ت اإال جل���دك، والح���ززت اإال لحمك، ولتردنَّ عل���ى ر�شول اهلل بم���ا تحملت من 
�شفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع اهلل �شملهم ويلم �شعثهم، 
وياأخذ بحقهم {ول حت�شَ الذين قتلوا ف �شبيل الل اأمواتا بل اأحياء عند ربهم يرزقون} 
ل لك ومكنك من  وح�شب���ك ب���اهلل حاكما، وبمحمد خ�شيم���ا، وبجبرئيل ظهيرا، و�شيعلم من �ش���وَّ

رقاب الم�شلمين، بئ�ض للظالمين بدال، واأيكم �شر مكانا واأ�شعف جندا.
تقريع���ك،  واأ�شتعظ���م  ق���درك،  الأ�شت�شغ���ر  اإن���ي  مخاطبت���ك  الدواه���ي  عل���يَّ  ت  ج���رَّ ولئ���ن 
لقت���ل  العج���ب  كل  فالعج���ب  اأال  ح���را،  وال�ش���دور  عب���را،  العي���ون  لك���ن  توبيخ���ك،  واأ�شتكب���ر 
ح���زب اهلل النجب���اء بح���زب ال�شيط���ان الطلق���اء، فه���ذه االأي���دي تنط���ف م���ن دمائن���ا واالأف���واه 
تتحلَّ���ب م���ن لحومن���ا، وتل���ك الجث���ث الطواه���ر الزواك���ي تنتابه���ا العوا�ش���ل، وتعفوه���ا اأمه���ات 
قدم���ت،  م���ا  اإال  تج���د  ال  حي���ن  مغرم���ا،  و�شي���كا  لتجدن���ا  مغنم���ا  اتخذتن���ا  ولئ���ن   الفراع���ل، 

{وما ربك بظالم للعبيد}.
ل، فِكْد كيدك وا�شع �شعيك، ونا�شب جهدك، فواهلل ال تمحو  فاإلى اهلل الم�شتكا، وعليه المعوَّ
ذكرنا، وال تميت وحينا، وال تدرك اأمدنا، وال ترح�ض عنك عارها، وهل راأيك اإال َفَند، واأيامك اإال 
عدد، وجمعك اإال بدد، يوم يناد المناد اأال لعنة اهلل على الظالمين، فالحمد هلل الذي ختم الأولنا 

بال�شعادة والآخرنا بال�شهادة والرحمة.
ون�ش���األ اهلل اأن يكم���ل له���م الث���واب، ويوج���ب لهم المزيد ويح�ش���ن علينا الخاف���ة، اإنه رحيم 

ودود، وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل.( 
فقال يزيد:  يا �شيحة حتمد من �شوائح          ما اأهون املوت على النوائح

فق���ال عل���ي بن الح�شي���ن: )ويلك يا يزيد! اإنك لو تدري ماذا �شنع���ت؟ وما الذي ارتكبت من 
اأبي واأهل بيتي واأخي وعمومتي اإذا لهربت في الجبال، وافتر�شت الرماد، ودعوت بالويل والثبور، 
اأن يك���ون راأ����ض اأبي الح�شي���ن بن فاطمة وعلي من�شوباً على باب مدينتك���م وهو وديعة ر�شول اهلل 

فيكم، فاب�شر بالخزي والندامة غداً اإذا جمع النا�ض ليوم القيامة.( 
وقال �شاحب المناقب: بعد ذلك قال علي بن الح�شين: يا ابن معاوية وهند و�شخر لقد كان 
ج���دي عل���ي ب���ن اأبي طالب في ي���وم بدر واأحد واالأحزاب في يده راية ر�ش���ول اهلل )�شلى اهلل عليه 

وعلى اآله( واأبوك وجدك في اأيديهما رايات الكفار.
ث���م ق���ال عل���ي بن الح�شي���ن: ويلك يا يزي���د ! اإنك لو تدري م���اذا �شنعت ؟ وما ال���ذي ارتكبت 
م���ن اأب���ي واأه���ل بيتي واأخي وعمومت���ي اإذا لهربت في الجب���ال، وافتر�شت الرم���اد، ودعوت بالويل 
والثب���ور، اأن يك���ون راأ����ض اأبي الح�شين ب���ن فاطمة وعل���ي من�شوباً على باب مدينتك���م وهو وديعة 

ر�شول اهلل فيكم، فاب�شر بالخزي والندامة غداً اإذا جمع النا�ض ليوم القيامة. 
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وق���ال المفي���د: قال���ت فاطمة بنت الح�شين: ولم���ا جل�شنا بين يدي يزيد ق���ام اإليه رجل من اأهل 
ال�ش���ام اأحم���ر فق���ال: ي���ا اأمي���ر الموؤمنين هب ل���ي هذه الجاري���ة؟ يعنين���ي، وكنت جاري���ة و�شيئة 

فارعدت وظننت اأن ذلك جائز لهم؛ فاأخذت بثياب عمتي زينب وكانت تعلم اأن ذلك ال يكون. 
فقالت عمتي لل�شامي: كذبت واهلل ولوؤمت ما ذلك لك وله.

فغ�شب يزيد فقال: كذبت واهلل اإن ذلك لي ولو �شئت اأن اأفعله لفعلت. 
قالت: كا واهلل ما جعل اهلل ذلك لك اإال اأن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا.

قالت: فغ�شب يزيد وا�شتطار ثم قال: اإياي ت�شتقبلين بهذا! اإنما خرج من الدين اأبوك واأخوك.

فقالت زينب: بدين اهلل ودين اأبى ودين اأخي وجدي اهتديت اأنت واأبوك وجدك اإن كنت م�شلما.
قال: كذبِت يا عدوة اهلل.

قالت له: اأنت اأمير ت�شتم ظالماً وتقهر ب�شلطانك. 
فكاأنه ا�شتحيا و�شكت.

وعاد ال�شامي فقال: هب لي هذه الجارية؟ فقال له يزيد: اعزب وهب اهلل لك حتفا قا�شيا. 
فقال ال�شامي: من هذه الجارية؟

فقال يزيد: هذه فاطمة بنت الح�شين وتلك زينب بنت علي بن اأبي طالب.
فقال ال�شامي: الح�شين بن فاطمة وعلي بن اأبي طالب؟!

قال: نعم.
فقال ال�شامي: لعنك اهلل يا يزيد تقتل عترة نبيك، وت�شبي ذريته، واهلل ما توهمت اإال اأنهم �شبي 

الروم.
فقال يزيد: واهلل الألحقنك بهم، ثم اأمر به ف�شربت عنقه. 

علي بن الح�شين يرد على يزيد
ث���م اإن يزي���د لعن���ه اهلل اأم���ر بمنب���ر وخطيب ليخب���ر النا�ض بم�ش���اوي الح�شين وعل���ي ›عليهما 
الس���الم‹ وم���ا فعا، ف�شع���د الخطيب المنب���ر فحمد اهلل واأثنى علي���ه ثم اأكث���ر الوقيعة في علي 

والح�شين، واأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنهما اهلل فذكرهما بكل جميل.
ق���ال: ف�ش���اح به علي ب���ن الح�شين: ويل���ك اأيها الخاط���ب ا�شتريت مر�ش���اة المخلوق ب�شخط 
الخالق، فتبواأ مقعدك من النار، ثم قال علي بن الح�شين ›عليه السالم‹: يا يزيد ائذن لي حتى 
اأ�شع���د ه���ذه االأعواد فاأتكلم بكلمات هلل فيهن هلل ر�شا، وله���وؤالء الجل�شاء اأجر وثواب، قال: فاأبى 
يزي���د علي���ه ذل���ك، فقال النا����ض: يا اأمي���ر الموؤمنين ائذن ل���ه فلي�شعد المنبر فلعلن���ا ن�شمع منه 

�شيئا.
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فق���ال: اإن���ه اإن �شع���د ل���م ين���زل اإال بف�شيحتي وبف�شيح���ة اآل اأبي �شفي���ان. فقيل ل���ه: يا اأمير 
الموؤمنين وما قدر ما يح�شن هذا؟ فقال: اإنه من اأهل بيت قد زقوا العلم زقا.

ق���ال: فل���م يزالوا به حتى اأذن له ف�شعد المنبر فحمد اهلل واأثنى عليه ثم خطب خطبة اأبكى 
منه���ا العي���ون، واأوج���ل منه���ا القلوب، ثم ق���ال: اأيها النا����ض اأعطينا �شت���اً وُف�شِلّنا ب�شب���ع: اأعطينا 
العل���م، والحل���م، وال�شماحة، والف�شاحة، وال�شجاعة، والمحبة ف���ي قلوب الموؤمنين، وف�شلنا باأن 
منا النبي المختار محمدا، ومنا ال�شديق، ومنا الطيار، ومنا اأ�شد اهلل واأ�شد ر�شوله، ومنا �شبطا 

هذه االأمة.
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني اأنباأته بح�شبي ون�شبي، اأيها النا�ض: اأنا ابن مكة ومنى، 
اأن����ا اب����ن زمزم وال�شفا، اأنا ابن من حمل الركن باأط����راف الرداء، اأنا ابن خير من ائتزر وارتدى، اأنا 
اب����ن خي����ر م����ن انتعل واحتفى، اأنا ابن خير من طاف و�شع����ى، اأنا ابن خير من حج ولبَّى، اأنا ابن من 

ُحمل على البراق في الهواء، اأنا ابن من اأ�شري به من الم�شجد الحرام اإلى الم�شجد االأق�شى.
اأن���ا اب���ن �شال���ح الموؤمني���ن، ووارث النبيي���ن، وقام���ع الملحدي���ن، ويع�ش���وب  اأن ق���ال:  اإل���ى 
الم�شلمي���ن، ون���ور المجاهدي���ن، واأ�شبر ال�شابري���ن، واأف�شل القائمين م���ن اآل يا�شين ر�شول رب 
العالمي���ن، اأن���ا ابن الموؤيد بجبرائيل، المن�شور بميكائيل، اأنا ابن المحامي عن حرم الم�شلمين، 
وقات���ل المارقي���ن والناكثي���ن والقا�شطي���ن، والمجاه���د اأع���داءه النا�شبين واأفخر م���ن م�شى من 
قري�ض اأجمعين، واأول من اأجاب وا�شتجاب هلل ولر�شوله من الموؤمنين، واأول ال�شابقين، وقا�شم 
المعتدي���ن، ومبي���د الم�شركين، و�شهم من مرامي اهلل على المنافقي���ن، ول�شان حكمة العابدين، 

ونا�شر دين اهلل، وولي اأمر اهلل، وب�شتان حكمة اهلل...
فل���م ي���زل يتح���دث حتى �شج النا����ض بالبكاء والنحي���ب، وخ�شي يزيد لعن���ه اهلل اأن تكون فتنة 

فاأمر الموؤذن فقطع عليه الكام. )1( 

موكب الإباء يعود اإلى المدينة المنورة
وتوج���ه موك���ب االإب���اء اإل���ى مدين���ة الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ و�شل���ت الن�شاء 
المكلومات اإلى مدينة جدهن محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وعندما كن على م�شارفها 

خاطبت ]�شكينة[ مدينة جدها وقالت:

)1) بحار الأنوار.



60

 زهوا ةم زمدي، نةمهز بي، 

تقبلينا ل  جدنـــــــــا  جينامدينة  والأحــزان  فباحل�شرات 
جمعًا بالأهلني  منك  بنيناخرجنا  ول  رجـــــــــال  ل  رجعنا 

قالوا: ولما و�شلت ال�شبايا المدينة ]لم يبق اأحد حتى خرج[ وجعلوا ي�شجون ويبكون.
وخرج���ت زين���ب بنت عقيل بن اأبي طالب وه���ي تقول: واآح�شيناه!!، واآ اإخوت���اه!! واآ اأهاه!!، 

ثم قالت:
لكم ــبــي  ــن ال قــــال  اإن  ــون  ــول ــق ت الأمممــــاذا  اآخــــــر  ــــم  ــــت واأن ــم  ــت ــل ــع ف مــــــاذا 
ـــد مــفــتــقــد ـــع ــــي ب ــــل ــــاأه ـــي وب ـــتت ـــع ــرجــوا بــدمب ـــارى وقــتــلــى �ــش ـــش مــنــهــم اأ�

)1(
لكم ن�شحت  اإذ  جــزائــي  هـــذا  كـــان  رحميمــا  ذوي  ف  بــ�ــشــوء  تــخــلــفــوين  اأن 

عاقبة الظالمين وال�شاكتين
بعد ا�شت�شهاد االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ �شاعف االأمويون �شيا�شتهم المبنية على الكبت 
واالإره���اب فف���ي �شن���ة ثاث و�شتين اأغار جي�ض يزيد بقيادة م�شلم ب���ن عقبة المري على المدينة 
وا�شتباحوه���ا لم���دة ثاثة اأيام وجعل النا�ض يبايعون يزيداً على اأنهم عبيد له يحكم في دمائهم 

واأموالهم واأهليهم ما �شاء فمن امتنع من ذلك قتله))(.
قال ابن كثير في تاريخه: ووقعوا على الن�شاء حتى قيل اإنه حبلت األف امراأة في تلك االأيام 

من غير زوج.
و�شئ���ل الزه���ري كم كان القتلى يوم الح���رة؟ قال: �شبعمائة من وجوه النا�ض من المهاجرين 

واالأن�شار ووجوه الموالي، ومن ال اأعرف من حر وعبد وغيرهم ع�شرة اآالف.
وا�شتب���اح الكعبة الم�شرفة و�شربها بالمنجني���ق حتى اأحرقها وا�شتباح الحرمات وقتل النا�ض 
حت���ى م���ن لجاأوا اإل���ى الكعبة قتلهم وهتكوا الحرم���ات. وهذا �شيء متوقع منه���م فمن تجراأ على 
قتل �شبط ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وقتل اأهل بيته حتى اأطفاله، و�شبي حريم 
ر�ش���ول اهلل ه���ل يمكن اأن يرعوا حرمة اأحد بعد ذلك، اأو يحترموا اأي مقد�ض من المقد�شات بعد 

اأن دا�شوا بخيولهم �شدر الح�شين �شام اهلل عليه؟ 
واأهل���ك اهلّل يزي���د ب���ن معاوي���ة في تل���ك ال�شنة فبويع البن���ه معاوية بن يزي���د، ف�شعد المنبر 
وق���ال بع���د الحمد والثناء وال�شاة على النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: اأيها النا�ض اإنا 
بلينا بكم وبليتم بنا، فما تح�شل كرامتكم لنا ب�شغنكم علينا اأال واإن جدي معاوية بن اأبي �شفيان 

)1) ماآثر الأبرار في تف�شيل مجمالت جواهر الأخبار.
)2) ابن الأثير: 315/3.
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نازع االأمر من كان اأولى به منه في القرابة من ر�شول اهلّل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ واأحق 
ف���ي االإ�ش���ام �شاب���ق الم�شلمي���ن، واأول الموؤمنين، وابن عم ر�ش���ول رب العالمين، واأب���ا بقية خاتم 
النبيين، فركب منكم ما تعلمون، وركبتم منه ماال تنكرون، حتى اأتته منيته، ف�شار رهينا بعمله، 
ثم قلد االأمر اأبي وكان غير خليق بالخير، فركب هواه، وا�شتح�شن خطاه، وعظم رجاه، فاأخلفه 
االأمل ، وق�شر عنه االأجل، فقّلت منعته، وانقطعت مدته، ف�شار في حفرته رهينا بذنبه، واأ�شيرا 
بجرم���ه، واهلل الأ�شفن���ا ل���ه اأعظم م���ن اأ�شفنا عليه، ثم بكى وق���ال: »اإن اأعظم الأمر علينا علمنا 
ب�شوء م�شرعه، وقبح منقلبه، وقد قتل عترة الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ واأباح 
الحرمــة، وحرق الكعبة، وما اأنــا المتقلد اأموركم، ول المتحمل بيعتكم، ف�شــاأنكم واأمركم، 
فوالل لئن كانت الدنيا مغنما لقد نلنا منها حظنا، واإن تكن �شــرا فح�شــب اآل ابي �شــفيان ما 
ه بنو اأمية بعد اأربعين يوماً من خافته وعمره ثاث وع�شرون �شنة. اأ�شابوا منها..« )1( ف�شمَّ

و�شل���ط اهلّل عل���ى قاتل���ي الح�شين المخت���ار بن اأبي عبي���د الثقفي داعية التوابي���ن من طالبي 
ثاأر الح�شين›عليه الس���الم‹ وكالهم بنف�ض المكيال، ولم يبق اأحد �شارك في قتل الح�شين ›عليه 
الس���الم‹ اإالَّ قت���ل، وانتقم منه���م �شر انتقام فقتل عبي���د اهلل بن زياد واأحرقه، وقت���ل �شمر بن ذي 
الجو�شن واألقيت اأ�شاوؤه للكاب، وقتل عمر بن �شعد ون�شبت راأ�شه، ولم ينج الح�شين بن نمير 

وال خولي بن يزيد. ولم يبق اأحد ا�شترك في كرباء اإال اأخذ جزاءه.

الأمة بخذلنها للحق تدفع �شريبة باهظة
يقول ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل:

االأم���ة بخذالنه���ا للح���ق وابتعادها عن اأعام الهدى تدف���ع �شريبة باهظة وثمن���اً كبيراً لقاء 
ذل���ك ف���ي الدني���ا واالآخرة، تدفع ثمن���اً كبيراً، تخ�شر الدني���ا وتخ�شر االآخ���رة ف�»ما ترك النا�ش 

�شيئًا من اأمور دينهم ا�شت�شالحًا لدنياهم اإل فتح الل عليهم ما هو اأ�شد منه«.
ويق���ول: ه���ذه درو�ض مهم���ة يجب اأن ن�شتوعبها في هذا الع�ش���ر، واأن تكون هي تعطينا طاقة 
كبي���رة الأن نوا�ش���ل التح���رك ف���ي �شبيل اهلل، ف���ي م�شيرة الحق، ف���ي م�شيرة الق���راآن، �شد اليهود 
والن�ش���ارى، ف���ي م�شي���رة اال�شتجاب���ة هلل، االإتب���اع لما اأن���زل اهلل، الم���واالة هلل واأوليائ���ه والمعاداة 

الأعداء اهلل، في م�شيرة العزة، في م�شيرة المجد، في م�شيرة الكرامة، في م�شيرة الجهاد.
ه مع خذالن النا�ض هناك لم ين�شروا الحق،  عرفنا كيف خرج االإمام الح�شين من مدينة جدِّ
ة بقلَّة قليلة، بتخاذل النا�ض هناك، كيف كان موقف االأمة بعد الح�شين؟ وماذا  كيف خرج من مكَّ
ربح���ت؟ ه���ل ا�شتق���رت حياة النا�ض؟ الأن البع�ض يرى اأن الم�شكل���ة هي عندما نتحرك مع الحق! 
واأن���ه ل���و خذلنا الح���ق، لو لم نن�شر الحق، لو لم نقف مع الحق، �شنعي����ض حياة م�شتقّرة، �شنكون 

)1) ال�شافعي 138.
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مرتاحي���ن وتك���ون حياتن���ا رغداً! ه���ل تم ذلك اأم ماذا ح�ش���ل؟ ح�شل كل الك���وارث وكل الطغيان، 
مظالم رهيبة، وعقوبات اإالهية �شديدة.

المدين���ة الت���ي خ���رج منها االإم���ام الح�شين وه���و يتلو قول اهلل تعال���ى: {َفَخــَرَج ِمْنَها َخاِئًفا 
ُب} ]القصص:21[. قَّ َيَتَ

ه، هاجمها يزيد بع�شرة اآالف مقاتل، وفي بع�ض الروايات خم�شة  مدينة الر�شول، مدينة جدِّ
وع�شري���ن األ���ف مقات���ل �شلطه���م عليها، اأباح الدم���اء، واأب���اح االأموال، واأب���اح الن�شاء، اأب���اح الِعْر�ض 
واالأر�ض والثروة والنف�ض والدم، اأباح لجنده كل �شيء، اأن يقتلوا النا�ض في المدينة، اأن يغت�شبوا 
ن�شاءه���م، يهتك���وا اأعرا�شهم، ينهبوا ثرواتهم، وحملت األف امراأة من بنات اأهل المدينة ممن كنَّ 
ع���ذارى ل���م يكنَّ قد تزوجن، حمل���ن من االغت�شاب، وُقِتل في المدينة ع�ش���رة اآالف قتيل، بينهم 
كبار اأهل المدينة ووجهاوؤها و�شرفاوؤها الذين خذلوا الح�شين، و�شكتوا عن الح�شين، لم ت�شلح 
رت حتى الكعبة واأُحِرقت، العراق نف�شه التهب  رت، وُدمِّ ة ُدمِّ لهم حياتهم ولم ي�شتقر و�شعهم. مكَّ

معارك وحروب وفتن كبيرة، حتى ال�شام لم ي�شلم من ذلك.)1(
يق���ول اأمي���ر �شعراء اليم���ن الح�شن بن علي بن جابر الهب���ل ›رضوان اهلل عليه‹ المتوفى �شنة 

1079ه� ب�شنعاء وهو يتحدث عن هذه الماأ�شاة:
 )((

ْج فـــــــاإنَّ بــكــربــال الــَكــَرىوبــــكــــْرَبــــال عـــــــرِّ طــعــَم  عيوَننا  َمــنــْعــَن  ِرَمـــــًمــا 
)3(                   

ما ال�شَّ ملـ�شرِعه  حزنْت  الــذي  ــِه جنـــيـــًعـــا اأحـــمـــراحيُث  ــل ــت ــق وبــــكــــْت مل
ويقول:

بكربال ال�شهيَد  ــ�ــَش  اأْن ل  ــ�ــَش  اأْن ــْهومــا  ــنــادُب ل حــيــيــُت  مــا  اإين  ــاَت  ــه ــي وه
حرمَيُه النبيِّ  ابــِن  َقْتِل  بعَد  ــــتاِب تــرائــُبــْه�َشَبوا  ــْت حتـــَت ال ــَي ــِل ومـــا َب
ولـــو درى ـــروٍر  �ـــش يـــزيـــٌد ف  ــــات  ــْهوب مبــا قــد جــرى قــامــْت عليه نــوادُب

ويقول ال�شاحب بن عباد:
ــه ــات ــن بــعــظــائــم فــا�ــشــمــع حــديــث املــقــتــلوجتــــــــــردوا لــبــنــيــه ثــــم ب
ـــاء وهـــو جماهد املـــعـــولمــنــعــوا احلــ�ــشــني امل ـــوح  ـــن ك فـــنـــح  كــــربــــالء  ف 
ـــــذب مــنــهــل وكــــذا غــدا منهلمــنــعــوه اأع اأوخـــــم  الـــنـــيان  ف  يـــــردون 
ــورى ال وف  النبي  ــن  اب راأ�ـــش  ــل؟اأيــجــز  ــت ــق ي ــــه مل  ــــاب رك اأمــــــــام  ــــي  ح

)1)  من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429هـ.
)2)  الَكـَرى: النوم.

ِجيُع من الدم ما كان ي�شرب اإلى ال�شواد. )3)  النَّ
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حي ــل  اأه ف  حتكموا  ال�شفاح  ــة وتــعــجــلوبنو  ــش ــر� ــف عــلــى الـــفـــالح ب
�شواحكا الــدعــي  بــن  الــدعــي  ــــي مــقــبــلنكت  ــــي لــلــنــبــي اخلــــــي خ ه
ــوف الــهــنــد ــي ــش ــد � ــن ــو ه ــن وتعتليتــ�ــشــي ب الــنــبــي  اأولد  اأوداج  ف 
لقتلهم ــمــاء  الــ�ــش مــالئــكــة  الذبلنــاحــت  كــوؤو�ــش  اأ�ــشــقــوا  فقد  وبــكــوا 
ــان حملال ــزم ــي حمللفــــاأرى الــبــكــاء عــلــى ال والــ�ــشــحــك بــعــد الــطــف غ
ـــزان: دومـــي هكذا ـــالأح ل ــم قــلــت  تــتحــلــيك ل  ــب  ــل ــق ال ف  وتـــنـــــــزل 

•••
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لز ةمةل  نقأ ةضلا  مت لز نقيت  مي م 

ما الذي اأو�شل الأمة اإلى ما و�شلت اإليه؟
كرب���اء فاجع���ة كبرى، وجريمة مروعة، وكارثة كبيرة، توح�ض وب�شاعة لم يح�شل مثلها في 
الجاهلية الجهاء، وبحق من؟ بحق اأهل بيت محمد ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
وعل���ى اأي���ٍد مح�شوب���ة على هذه االأمة الت���ي كاد اأن يقتل نف�شه حر�شاً عل���ى هدايتها، وعمل طوال 

حياته لما فيه عزتها وكرامتها وحريتها وا�شتقامتها.
ا�ــِش} اإلى هذه  ــٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ مَّ فم���ا ال���ذي اأو�ش���ل االأمة الت���ي قال اهلل عنه���ا: {ُكْنُتْم َخَي اأُ
الح���ال؟! واأن يك���ون ج���زاء ر�ش���ول اهلل منه���ا ه���ذا العم���ل باأه���ل بيت���ه وبع���د اأن قال له���ا باأمر اهلل 

َة ِف اْلُقْرَبى}. �شبحانه: {ُقْل َل اأَ�ْشاأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجًرا اإِلَّ امْلََودَّ

هل كانت فاجعة كربالء وليدة يومها؟
ت�شاوؤل اأجاب عليه ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ عندما قال في ) من وحي عا�شوراء (:

حادث���ة كرب���اء فاجع���ة كرباء هل كان���ت وليدة يومها؟ ه���ل كانت مجرد �شدف���ة؟ هل كانت 
فلتة اأم اأنها كانت هي نتاج طبيعي النحراف حدث في م�شيرة هذه االأمة، انحراف في ثقافة هذه 
ين االإ�شامي لهذه االأمة من اليوم االأول الذي فارق فيه الر�شول  االأمة، انحراف في تقديم الدِّ

ربه؟  للقاء  االأمة  و�شلم‹ هذه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  ›�شلى 

و�شلم‹ في تربية هذه الأمة وتزكيتها؟ اآله  وعلى  عليه  اهلل  وهل ق�شر ر�شول اهلل ›�شلى 
�شوؤال اأجاب عنه ال�شيد عبد الملك حفظه بقوله:

كبي���راً في ه���ذه االأمة، في  الر�ش���ول محم���د ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ب���ذل جهداً 
تربيته���ا، ف���ي اإ�شاحه���ا، ف���ي اأن يزكيه���ا، ف���ي اأن يبنيه���ا اأم���ة عظيم���ة، اأم���ة تدع���و اإل���ى الخي���ر، 
اأم���ة تاأم���ر بالمع���روف، اأمة تنهى عن المنكر، اأمة ال تقبل ب���اأن تكون هي في داخلها �شاحة للظلم 
وم�شرحاً للجريمة و�شاحة للطغيان، اأمة مرتبطة باهلل وباأوليائه، وفي نف�ض الوقت اأمة طاهرة 
نزيه���ة وتحم���ل ر�شال���ة عظيم���ة، اأمة ال تقبل بالظل���م وال تقبل بالظالمين، ال تقب���ل بالطغاة وال 
تقبل بالجريمة وال المجرمين، اأمة طاهرة، اأمة مرتبطة باهلل؛ ف�شاحتها مقد�شة من الجريمة 
والمجرمي���ن، م���ن الطغي���ان والطغاة، م���ن الف�شاد والمف�شدي���ن، اأمة محمد تك���ون عليها �شبغة 
م���ن قدا�ش���ة محم���د، من طه���ارة محمد، م���ن زكاء محمد، وتعي����ض في واقعها قائم���ة على هدي 
اهلل ال���ذي اأر�ش���ل به محمد، اأمة مقد�شة بارتباطها بالملك القدو�ض اهلل العزيز الحكيم، وعزيزة 

وكريمة و�شاحتها كريمة ونفو�ض اأهلها كريمة.
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إتيذ فحأ ةمبزيب إل نةه  ايص ةضلام 

فكيف ح�شل التغير في واقع تلك الأمة؟
فكي����ف ح�ش����ل تغير ف����ي واقع االأمة، تلك االأمة التي بذل محم����د ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ ذل����ك الجهد الكبي����ر في اإ�شاحه����ا وتزكي����ة اأهله����ا، تزكية النفو�����ض وتطهير 
القل����وب وتقوي����م ال�شل����وك واإ�ش����اح العم����ل وت�شدي����د القول، كي����ف تغي����رت اإل����ى اأن اأ�شبحت في 
الحال����ة الغالب����ة اأكثر اأبنائه����ا، اأغلب اأبنائها اأ�شبحوا ذوي نفو�ض دني�ش����ة، دنيئة تميل اإلى حطام 
الدني����ا، تبي����ع الحق، وت�شت����ري بداًل منه الباط����ل، تنا�شر الظلم وتقف م����ع المجرمين في وجه 
الم�شلحي����ن ووج����ه الخيري����ن، تق����ف في �ش����ف الباطل �شد الح����ق، كيف ح�شل ه����ذا التغير؟ ما 
ال����ذي اأو�ش����ل االأمة اإلى مثل تلك الحالة التي هي انقاب؟ انقاب على الر�شول، وانقاب على 
االإ�ش����ام، وانق����اب على ِقَيم االإ�شام، وانقاب وتغير وحالة ارت����داد رهيبة، وتقهقر اإلى الوراء 
ف����ي خط����وات كان����ت االأمة ق����د خطتها في �شبي����ل الحق، في �ش����راط العزيز الحمي����د، في طريق 

المجد، في طريق ال�شرف، كيف ح�شل ذلك التحول والذي ا�شتمر جيًا بعد جيل؟.
- فاالأم����ة من����ذ ذل����ك الحي����ن لم ت����زدد اإال انحطاط����اً، لم ت����زدد اإال هوان����اً، لم ت����زدد اإال ابتعاداً 
ع����ن دينه����ا، عن ر�شوله����ا، عن قيم اإ�شامها، لم تزدد اإال ارتماًء ف����ي اأح�شان المجرمين، ووقوفاً 
ف����ي �ش����ف الطغ����اة، ومنا�شرة وانطاقة ف����ي االإثم والع����دوان والطغيان واالإج����رام، هذه الحالة 
الخطي����رة والت����ي يج����ب اأن ت�شتيق����ظ االأم����ة منها؛ الأنه����ا عندما ت�شتم����ر فهي تتج����ه باالأمة با 
�ش����ك نح����و الهاوي����ة، نحو الهاوية في الدنيا حي����ث ال�شقوط واالإذالل ال����ذي نلحظه ويزداد اأكثر 
فاأكث����ر واله����وان ال����ذي وقعت االأم����ة فيه نتيج����ة التجاهها و�شيره����ا في الطريق ال����ذي يو�شلها 
لة والهوان وال�شياع واإلى �شفير جهن����م، اإلى غ�شب اهلل، اإلى �شخط اهلل في  اإل����ى الخ�ش����ران والذِّ

االآخرة.)1(

لقد اعترى هذه الأمة بعد نبيها ما اعترى �شابقاتها من الأمم بعد اأنبيائها 
بع���د ذل���ك الذي حقق���ه الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ولاأ�ش���ف ال�شديد اعترى 
ه���ذه االأم���ة م���ا اعت���رى �شابقاتها م���ن االأمم بع���د اأنبيائه���ا من التحري���ف لمفاهي���م الدين ومن 
َدَق ر�شوُل اهلل ›صلى اهلل  دخ���وِل مفاهي���َم مغلوطة وظامية بداًل عن ثقافة القراآن الكري���م و�شَ
علي���ه وعلى آله وس���لم‹ حين ق���ال »لتحذن حذو من قبلكم« ، بل �شع���ى الكثير من الظاميين 
والم�شلي���ن تح���ت موؤث���رات االأهواء لرغبات اأو مخ���اوف اأو اأطماع اأو ع�شبي���ات لتحريِف مفاهيَم 
ومعان���ي الن�شو����ضِ القراآني���ة ومعارِف االإ�ش���ام بعد اأن عج���زوا عن تحريف الن����ض القراآني كلُّ 
ذل���ك لت�شلي���ل االأمة وخدمة الجائري���ن والمت�شلطين والظالمين وقد ترك ذل���ك اأثراً �شيئاً في 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429هـ
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ل، وييت ل هز   بعشل 

واقع االأمة اأو�شلها اإلى ما و�شلت اإليه من انحدار وهبوٍط وتخلٍف و�شتاٍت وفرقٍة وتظالٍم وجهٍل 
مركب ، واأميٍَّة في المفاهيم والروؤى، وانعدام للحكمة، وغياب للر�شد.)1(

من دللت ماأ�شاة كربالء
اإن م���ن دالالت ماأ�ش���اة كرباء: اأنها ك�شفت مدى ما و�شلت اإليه االأمة من انحراٍف عن منهج 
االإ�شام، وعن مبادئ االإ�شام، وعن رموز االإ�شام الحقيقيين ، وعن ِقَيم واأخاق االإ�شام فكان 
هن���اك فج���وة كبيرة جداً ما بي���ن االإ�شام في منهجه الحق، في ِقَيِم���ه الُمثلى واأخاقه الُعظمى 
ورم���وزه االأب���رار، وم���ا بين واقع االأمة ف���ي اتجاهاتها في مواقفها في م�شي���رة حياتها، في تاريخ 
االأم���ة ف���ي ما�شيها وفي حا�شرها اأي�شاً العدد الكبير من االأحداث والمواقف والوقائع والمحن 
التي ُتجّلي وتك�شف واقع االأمة وما فيه من خلل اإال اأن ماأ�شاة عا�شوراء هي الحدث االأبرز واالأكبر 

واأكثرها ك�شفاً واإي�شاحاً لحقيقة الواقع ومدى ما و�شل اإليه الواقع.
اإذاً يت�شح لنا اأن م�شكلة االأمة هي في االنحراف.. االنحراف الذي �شاب انتمائها لاإ�شام في 
منهج���ه، وفي رموزه، وفي اأخاقه، وِقَيِمه، وفي مبادئ���ه، واكتفاءها بال�شكليات، بع�ض ال�شكليات 
وبع����ض العب���ادات المحدودة، وبالتالي لم يكن هناك من ثمرة لاإ�شام في واقعها حينما اأ�شبح 
�شكًا ال م�شمون له، �شاعت الكثير من االأ�شا�شيات واأُبعدت عن المنهج وعن الرموز الحقيقيين.
وهن���ا ن���درك اأهمي���ة االنتم���اء الحقيقي ال�ش���ادق الواعي اإل���ى االإ�شام اإن ثمرت���ه عبوديٌة هلل، 
و�شم���ٌع وطاع���ة، وارتباٌط عملي ٌبمنه���ج اهلل، وارتباٌط عملٌي �شحيٌح بالق���دوة، والتزام باالأخاق، 
ة،  ة، وعزَّ وتح���ٍل بالقي���م وثمرة ه���ذا االنتماء في واقع الحياة عدٌل، وخيٌر، ووح���دة، ورحمة، واأخوَّ
ة، ورعايٌة وبركٌة من اهلل �شبحانه وتعالى، لذلك يجب اأن تبداأ عملية الت�شحيح في الذهنية  وقوَّ
ل���دى الف���رد الم�شلم من هذه النقطة: االنتم���اء ال�شحيح لاإ�شام الذي ُيثم���ر اأثراً في الواقع، 

اأثراً عظيماً مختلفاً عن االأثر الذي طغى على واقع حياة اأُمتنا.
اإن االنتم���اء اإل���ى االإ�ش���ام االنتماء ال�شحيح - وحتى مجرد االنتم���اء - هو التزام وهو ميثاق 
عي االإيمان، اأن���ت تقطع ما بينك  بي���ن االإن�ش���ان وربِّه، عندم���ا تح�شب نف�ش���ك اإن�شاناً موؤمن���اً، وَتدَّ
وبي���ن اهلل التزام���اً، واأن���ت تواث���ق اهلل ميثاقاً عل���ى ال�شمع والطاع���ة وااللتزام الت���ام، وال�شير على 
نهج���ه، والتقبل الأم���ره، واالنتهاء عن نهيه، ولهذا يقول اهلل �شبحانه وتعالى مذكراً حتى نتذكر 
ْذ ُقْلُتْم �َشــِمْعَنا  اأهمي���ة ه���ذا االأم���ر {َواْذُكــُروا ِنْعَمــَة الِل َعَلْيُكْم َوِميَثاَقــُه الَِّذي َواَثَقُكــْم ِبِه اإِ
ُدوِر} ]المائدة: 7[ حينما يكون انتماء االإن�شان انتماًء  ُقوا الَل اإِنَّ الَل َعِليٌم ِبَذاِت ال�شُّ َواأََطْعَنا َواتَّ
�شكلي���اً ال ينب���ع م���ن اإرادٍة حقيقي���ٍة من داخل قلب���ه من ذات �شدره، اهلل �شبحان���ه وتعالى هو عليٌم 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة المولد النبوي 1436هـ.
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ةعلزا ةموهي، ي مةأ لةقوزا 

ب���ذات ال�ش���دور، واأكبر ما ُيدلِّل ويك�شف واقع االإن�شان ف���ي م�شداقيته في انتماءه اإلى االإ�شام.. 
اإل���ى االإ�ش���ام في مبادئه، اإل���ى االإ�شام في قيمه، اإلى االإ�شام ف���ي اأخاقه، ما يك�شف م�شداقية 

االإن�شان هي المواقف واالأحداث الكبيرة، والمتغيرات المتنوعة، والتحديات واالأخطار.

الإمام الح�شين ل يخ�ش مذهبًا
وعندما ن�شتذكر الح�شين ›عليه السالم‹ فلي�ض ذلك بدافع مذهبي وال طائفي؛ الأن الح�شين 
›علي���ه الس���الم‹ ال يخ����ضّ مذهباً وال يخ����ضّ طائفة اإن���ه رمز لكل االأم���ة رمز ل���كل الب�شرية، هو 
›علي���ه الس���الم‹ رمز في طريق الحق والخي���ر الذي ثمرته ال�شعادة والع���زة ومنتهاه ر�شوان اهلل 
���ة، رم���ٌز ل���كل ال�شالحين ال�شادقين الذين م���اآل اأمرهم وعاقبتهم الف���وز بالجنة ور�شوان  والجنَّ
ة باالإثم من اأن يحب الح�شين ويقتدي  اهلل ولن ياأنف اأي ُحّر وال طاهر وال عزيز ولن تاأخذه العزَّ

بالح�شين وياأخذ من روحية الح�شين ويتعلم في مدر�شة الح�شين.
ول�شب���اب اأمتن���ا الذي���ن يتاأث���ر الكثير منهم برم���وز وهمي���ة ال ي�شتفيدون من تاأثره���م بها اأي 
اإيجابي���ة نق���ول: ه���ذا هو الح�شي���ن �شبط ر�شول اهلل �شيد �شب���اب اأهل الجنة، الرم���ز المثالي لكل 
االأم���ة ولل�شب���اب ولل�شب���اب اأي�شاً ه���ذا هو الرمز الذي يج���ب اأن تتعرفوا عليه وعل���ى �شيرته، واأن 

تحملوا رايته وتقتب�شوا من روحيته.
فنا عليه وعلى  م لنا الح�شين وُيعرِّ ونع���ود اإل���ى الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم - وهو ُيق���دِّ
مقام���ه ومكانت���ه ودوره وما ُيمثِّل هذا الرجل العظيم لاأم���ة وللب�شرية جمعاء فيقول �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم - »ح�شــين مني واأنا من ح�شــين، اأحب الل من اأحب ح�شــينًا، ح�شــين �شبط 

من الأ�شباط«.
م���ن ه���ذا الن����ض ن���درك المقام العظي���م لاإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ وموقع���ه المهم في 
ه، في: »ح�شين مني  ه وم�شروع َجدِّ ه وعزة َجدِّ االإ�شام وفي هداية االأمة، ونرى فيه روحية َجدِّ
واأنــا من ح�شــين« واحدية الم�ش���روع، يعني: اأن الح�شين امت���داٌد بعد اأخيه واأبي���ه امتداد للنهج 
المحم���دي االأ�شي���ل ، امتداد للر�شول االأك���رم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم - في مقامه العظيم في 

هداية االأمة في بنائها واإ�شاحها.
»اأحــب الل من اأحب ح�شــيًنا« في طري���ق الحب هلل نلتقي بالح�شي���ن ونحبه؛ الأنه جدير 
بالمحبة وهو ولي اهلل جدير بالمحبة عندما نحبه يحبنا اهلل، ومحبتنا له لمقامه العظيم كرمز 
من رموز الهدى، ومحبتنا له هي محبة هلل، هي محبة لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم - ، 
ومحبتن���ا ل���ه لما يحمله من ِقَيم واأخاق ونور وب�شائر، محبتن���ا له تعني: طهر الم�شاعر وزكاء 
النف����ض و�شامته���ا م���ن التّدن�ض بحب مج���رم اأو ترميز طاغية، تعني: �ش���اح �شريرتنا، وتعني: 
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محر  ه اب ل  ناببهل ةمدقزإا ةموهيويا إل ةمدنل   يت ةم زمدي، نةم زز  

اإن�شانيتن���ا ، وتعن���ي: طه���ارة قلوبن���ا القلوب التي تع�ش���ق الخير واأهله وفي المقاب���ل تكره وتمقت 
الظل���م والظالمي���ن والجريمة والمجرمين، تعني: ا�شتقامتنا في حبنا وكرهنا ووالئنا وعداءنا، 
ب���ل وال�شرف وال�ش���اح، تعني: ع�شق الموقف وال�شير في الطري���ق، وتعني: الت�شحية  تعن���ي: النُّ

والعطاء والثبات. 

يجب اأن تتعزز وتتر�شخ الثقافة الح�شينية في الثورة على الظالمين والطغاة
ولذلك يجب اأن تتعزز وتتر�شخ الثقافة الح�شينية في الثورة على الظالمين والطغاة، وعدم 
القبول بهم في موقع ال�شلطة اأبداً مهما كان الثمن؛ الأنهم ال نفع فيهم وال فائدة ترجى منهم، 
ولي����ض لل�شع���وب اأي م�شلح���ٍة منه���م؛ الأنه���م لي����ض لديهم اأ�شا�ش���اً اأي تفكير و ال اهتم���ام في كيف 
يبن���وا واق���ع االأمة ويحقق���وا لها العدل والرخاء واالأمن واال�شتقرار، وكي���ف ي�شّخروا االإمكانيات 
والثروة العامة التي هي ملك االأمة في خدمتها وم�شالحها، هم بعيدون عن ذلك، كل تفكيرهم 
كل ان�شغاله���م كل اهتمامه���م ه���و كي���ف يق���ووا نفوذهم، وينم���وا ثرواته���م، وُيحكم���وا �شيطرتهم 
و�شلطته���م ليتمكن���وا اأكث���ر م���ن ممار�ش���ة الظل���م، وليكون���وا اأ�ش���د اقت���داراً لممار�ش���ة الطغي���ان 
واال�شتب���داد، وتفكيره���م من�شّب في كيف ي�شعلون الح���روب والفتن والماآ�شي، كيف يقتلون ذاك، 
وكي���ف ي�شجن���ون ذاك ، كي���ف ينهب���ون تلك الث���روة، كيف ي�شتح���وذون على تلك الم�ش���ادر الأرزاق 
النا����ض وم�شالحه���م، ه���ذا هو واق���ع الطغاة والظالمي���ن، ال يمكن اأن تراهن االأم���ة عليهم وال اأن 

تعتمد عليهم ال ل�شاح دين وال ل�شاح دنيا.
والع���دل ه���و �شرورة للحياة ال ت�شتقيم الحياة اإالَّ به، ال ي�شتقيم واقع النا�ض حتى في دنياهم 
اإالَّ عل���ى اأ�شا�ش���ه، بدون���ه ال قيم���ة للحياة، تك���ون كلها ظلم وه���وان وا�شطهاد، لذل���ك ال حرج من 

الت�شحية من اأجل اإقامة العدل »ليرغب الموؤمن في لقاء الل محًقا«.
ولذل���ك التغيي���ر والعمل على اإ�شاح الواقع هو م�شوؤولية وهو �شرورة، هو �شرورة ل�شاح 
حي���اة النا����ض، ال�شتق���رار حياته���م، الأمنه���م، ل�شامه���م، لعزته���م، للرخ���اء، لارتقاء ف���ي واقع 
الحياة وفي م�شتوى الم�شوؤولية، هو �شرورة وهو م�شوؤولية علينا كم�شلمين، نحن اأولى االأُمم 
باإقام���ة الع���دل ف���ي واقعن���ا، ال يج���وز وال يلي���ق وال ينبغ���ي اأن نك���ون كم�شلمين ف���ي واقعنا اأكثر 
االأُم���م معاناة من الظل���م واال�شطهاد، واأ�شواأ �شاحة تقبل بالظالمين ويهيمن عليها الظالمون 

والمجرمون.)1( 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1434 هـ.
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ةموهي،   يي  ةمهشاس ممددلأ عوحي لملها  هشليا لبتزليا 

ل بحّق مدر�شة اإ�شالمية متكاملة الح�شين ›عليه السالم‹ ُيمثَّ
الح�شين ›عليه الس���الم‹. ُيمثِّل بح����ّق مدر�شة اإ�شامية متكاملة، مدر�ش����ة اإ�شامية، من �شلوكه 
من موقفه نعرف االإ�شام بحقيقته، نعرف االإ�شام ب�شلوكه، االإ�شام بقيمه، خا�شة ونحن في هذا 
الع�شر في مرحلة يحر�ض فيها اأعداء االإ�شام على تزييف االإ�شام، على �شناعة اإ�شام اأمريكي.

اإ�ش���ام يتواف���ق م���ع الرغب���ات االأمريكي���ة، يتواف���ق م���ع الفج���رة والفا�شقين وعم���اء اليهود 
والن�ش���ارى، اإ�ش���ام م���ن نوع اآخر، يختلف ع���ن االإ�شام ال���ذي كان عليه محم���د، ومنبعه القراآن 

واأعامه اأهل البيت ›عليه السالم‹.
م درو�شاً مهم���ة في ه���ذا ال�شياق، يج���ب اأن ننظر  لك���ن االإم���ام الح�شي���ن ›عليه الس���الم‹. يق���دِّ
اإل���ى االإ�ش���ام اأن���ه هك���ذا: دين يربين���ا على الع���زة والكرامة، ويربينا عل���ى اأاّل نقبل اأب���داً باالإذالل 
وال اله���وان، يربين���ا عل���ى اأن نك���ون في �شف الحق واأهله �ش���د االإثم والع���دوان والطغيان، يربينا 
االإ�ش���ام اأن تك���ون نظرتنا للحي���اة النظرة الحقيقي���ة وال�شائبة، اأن نكون ع�شاق���اً للحق واأن�شاراً 

للحق، وعاملين على اإقامة الحق لي�شود في الحياة، والعدل ليكون منهجاً قائماً في الحياة.
الحياة بدون الحق، والحياة بدون تعاليم اهلل، الحياة بدون العدل ت�شبح حياة مظلمة، حياة 

جائرة، حياة ماأ�شاوية، حياة مهينة، حياة ال قيمة لها اأبداً.
لذلك؛ االإمام الح�شين وهو يخاطب اأ�شحابه واأن�شاره المخل�شين، الفئة ال�شابرة ال�شادقة 
رت  الوفي���ة، يق���ول له���م: »األ واإنه قــد نزل من الأمر ما تــرون، واإن الدنيا قــد تغيَّرت وتنكَّ
ت جدًا، فلم يبق منها اإل �شبابة  ت جدًا -اأي �شــارت مرة -وا�شتمرَّ واأدبر معروفها، وا�شــتمرَّ
ك�شــبابة الإنــاء، وخ�شــي�ش عي�ــش كالمرعى الوبيــل، األ تــرون اأن الحق ل ُيعمــل به، واأن 
الباطل ل ُيتناهى عنه، ليرغب الموؤمن في لقاء الل محقًا، فاإني ل اأرى الموت اإل �شــعادة، 

والحياة مع الظالمين اإل �شقاوة وَبَرما«.
من اأكثر ما ُي�شيء اإلى النا�ض الحر�ض ال�شديد على الحياة ولو كانت حياة مهينة ذليلة، حياة 
يعي����ض االإن�ش���ان فيها ب�شق���اء وهوان وذلة، وبعدها يكون اإلى جهنم، يك���ون في �شقاء لاأبد، �شقاء 

امتداد ل�شقاء، وهوان اأكبر امتداد لهوان اأ�شغر.
االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ يقّدم لنا هذا الدر�ض المهم، عندما ي�شبح الحق ال ُيعمل به؛ 
الأن الحق هو منهج للعمل، هناك اأ�شياء كثيرة هي حق يجب اأن نعملها، وعندما نعملها وهي حق 
ف���اإن ف���ي ذلك �شاح دنيان���ا، �شاح حياتنا، الخير لن���ا في الدنيا واالآخرة، عندم���ا ي�شبح الحق، 
الحق وهو من اهلل، دين اهلل، تعاليم اهلل، االأعمال والمواقف التي هي حق ت�شبح �شائعة، ال يهم 
النا�ض فيما يعملون اأن يعملوا الحق، وال يهم النا�ض في مواقفهم التي يقفونها اأن تكون مواقف 
ح���ق، حينم���ا ي�شب���ح الحق بعيداً عن واق���ع العمل، ي�شبح الحق ال وجود ل���ه اإال في بطون الكتب، 
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اأو ف���ي طي���ات االآي���ات القراآنية؛ لكن ال وج���ود له في الواقع، ال وجود له ف���ي الحياة، ال ُيعمل به، 
ال ُيطبَّق، ماذا يكون البديل؟ ماذا يكون البديل عن الحق؟ األي�ض هو الباطل؟ األي�ض هو الظلم؟ 

األي�ض هو الف�شاد؟ األي�ض هو الطغيان؟ اإنه هو البديل عن الحق!.
وعندم���ا ت�شب���ح الحي���اة هك���ذا ال وجود لها ف���ي الحق، ال وج���ود فيها للحق في واق���ع العمل، 
والموج���ود بدي���ًا عن الحق ه���و الظلم والف�شاد هو الطغي���ان، هو الهوان والخ�ش���ران في الدنيا 

واالآخرة، هل للحياة قيمة؟ ال.
في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال، من اأهم ما يجب اأن يحر�ض عليه االإن�شان اأن يلقى 
اهلل محق���اً، اإذا تخل���ى االآخ���رون عن الحق، وتنازلوا عن الحق، وترك���وا الحق، وابتعدوا عن الحق 

فلتحر�ض اأنت اأاّل تفعل ذلك كموؤمن.
»ليرغــب الموؤمن في لقاء الل محقًا« اأنت �شتلق���ى اهلل، النا�ض بطواغيتهم، بم�شتكبريهم 
الذي���ن يرهبونه���م ويخافونهم اأحياناً اأكثر من اهلل، الكل �شيلق���ى اهلل، الكل �شيلقى اهلل، وم�شير 
الجمي���ع اإل���ى اهلل، واأم���ام اهلل �شيتحم���ل االإن�ش���ان الم�شوؤولي���ة، �شي�شاأل���ك اهلل، ويحا�شب���ك عل���ى 
الح���ق ال���ذي اأ�شعت���ه، وعلى الح���ق الذي خذلت���ه، الموقف الحق ال���ذي لم تقف���ه �شيحا�شبك اهلل 
علي���ه، وي�شاأل���ك علي���ه، ويعاقب���ك عليه، وال يفي���دك اأولئك الطغ���اة والمجرم���ون، اأولئك الطغاة 
والمجرمون الذين من اأجلهم اأ�شعت الحق وخوفاً منهم، اأو رغبة فيما لديهم من حطام الدنيا 

الزائل، بعت الحق، و�شحيت بالحق، وتركت الحق، ال يفيدونك.
يهم االإن�شان الموؤمن، هذا در�ض مهم قدمه لنا �شبط ر�شول اهلل، �شيد �شباب اأهل الجنة، قدمه 
ق���واًل وقدم���ه موقفاً، قدم���ه عمًا، قدم���ه ب�شوته، وقدمه بدمائ���ه الزكية، وقدم���ه بمظلوميته 
الكبيرة، وقدمه باأ�شائه التي تقطعت في اأر�ض كرباء »ليرغب الموؤمن في لقاء الل محقًا« 
لتحر�ض، لتكون هذه رغبة لديك، اأمنية لديك اأن تلقى اهلل محقاً، على الحق عامًا به، نا�شراً 
له، متم�شكاً به؛ الأن الحياة فعًا »الحياة مع الظالمين �شــقاوة« تحر�ض، قد تبيع الحياة، اأو 
قد تبيع الحق، وقد ت�شكت عن قول الحق، قد تخذل الحق من اأجل ماذا؟ من اأجل اأن تبقى حياً! 
حياً مع من؟! تحت هيمنة من؟! تحت قيادة من؟! الظالمين، حياً مع الظالمين ليذيقوك �شوء 

العذاب.
األي�ش���ت ال�شع���وب العربية ف���ي ع�شرنا هذا �شعوب مقه���ورة ومظلومة؟ األي�ش���ت ُتظلم يومياً؟ 
ُظلم���ت ف���ي اقت�شاده���ا! ُتظلم ف���ي معي�شتها! ُتظلم ف���ي كل �شيء في كل �شيء، ظل���م بكل اأ�شكاله، 
ظلم بكل األوانه، قد تحر�ض اأن تبقى حياً وتبيع الحق وت�شكت عنه وتخذله وال تن�شره؛ حفاظاً 

على حياة، ولكن حياة �شقاوة، حياة َبَرماً، حياة ممقوتة، وبعدها جهنم.
لك���ن الم���وت ف���ي �شبيل اهلل، الموت م���ع الحق، الموت محق���اً هو �شعادة، ه���و رحيل من �شاحة 
الظل���م، رحي���ل من واق���ع الظلم واال�شطهاد والقه���ر والهوان والمعاناة والمتاع���ب اإلى جنة اهلل، 



71

ل، لملها ةموهي، أو يح إل قةم ةمدهيب  لطزيا نأهزلنه  وزلةا نقززلةا 

اإل���ى رحم���ة اهلل، اإل���ى ر�ش���وان اهلل، اإل���ى ال�شع���ادة عند اهلل، فكي���ف يتهرب النا�ض م���ن هذا؟! كيف 
يتهرب���ون؟ كي���ف يحر����ض النا����ض عل���ى االإبقاء في حي���اة وعلى حي���اة مملوءة بالظل���م والمتاعب 
والُمعاناة وال�شدائد والهوان والقهر والطغيان، على اأن ال يرحلوا اإلى حياة �شعيدة هنيئة، حياة 
ال�شهداء، حياة االأبرار، في رحمة اهلل، في ر�شوان اهلل، في جنة اهلل، في �شعادة ال نهاية لها، حياة 

عزيزة عند اهلل، في �شيافة اهلل، في دار اهلل، في رحمة اهلل.
»ليرغب الموؤمن في لقاء الل محقًا؛ فاإني ل اأرى الموت اإل �شعادة والحياة مع الظالمين 
د هو هذا  اإل �شــقاوة وبرما« ووقف االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ ذلك الموقف العظيم، ج�شَّ
الموق���ف، ل���م يقل فق���ط ولكنه فعل، عندما ق���ال: »ليرغب الموؤمن في لقــاء الل محقًا« فاإن 
االإمام الح�شين بالقلة القليلة وفي ُغربة كبيرة بين اأو�شاط هذه االأمة، لقي اهلل محقاً، وبالحق 
ب���اً بدمائ���ه مظلوم���اً، لق���ي اهلل وفي���ه اأكث���ر من ثاثي���ن طعنة، واأكثر م���ن �شتين  لق���ي اهلل مخ�شَّ
�شرب���ة، وه���و م�شكوك بال�شهام لقي اهلل، وحينم���ا اأ�شقطته االأمة على االأر�ض �شريعاً، وهو حفيد 

ر�شول اهلل، وريث ر�شول اهلل، �شبط ر�شول اهلل، فاإن االأمة �شقطت، �شقطت واأ�شقطت نف�شها.
عندما اأ�شبحت االأمة هكذا ُت�شِقط اأخيارها في ميادين القتال، ب�شيوفها وفيما بعد ببنادقها 
ومدافعه���ا و�شواريخه���ا، ف���اإن االأم���ة ت�شقط اأكث���ر فاأكثر، لاأ�ش���ف، لاأ�شف ال�شديد ب���داًل من اأن 
تخط���و االأم���ة ف���ي خط���ى نبيه���ا وعلى درب���ه، فاإنها خطت خط���وات عل���ى درب بن���ي اإ�شرائيل، بني 
اإ�شرائيل الذين لهم تاريخ طويل في قتل اأنبيائهم، وقتل االآمرين بالق�شط فيهم، قتل اأخيارهم، 

ومنا�شرة مجرميهم وطغاتهم.
ِربت  وهذا ما �شبب فعًا الهوان والذلة لهذه االأمة، مثلما كان هناك الهوان والذلة مثلما �شُ

الذلة والم�شكنة على بني اإ�شرائيل فيما �شبق، كانت النتيجة هي نف�ض النتيجة.)1(

من مدر�شة الح�شين ننطلق في هذه الم�شيرة رجاًل ون�شاًء، كبارًا و�شغارًا
به���ذه الروحي���ة، الروحية االإيمانية التي تحم���ل االإباء والعزة واال�شتع���داد العالي للت�شحية 
ت�شتطيع االأمة اأن ُتواجه الجبروت، جبروت الظالمين وطغيانهم، ولن يركعها �شيء من ظلمهم 
وال وح�شيته���م وال فظائ���ع جرائمهم، �شتك���ون االأمة في �شمودها في ثباتها ف���ي قوتها وتم�شكها 
بالح���ق اأقوى من كل جبروتهم وف���وق كل طغيانهم، اأكثر �شموداً واأعظم ا�شتب�شااًل، واأقوى ثباتاً 
ف���ي مواجهة الطاغوت، بهذه الروحي���ة ت�شتطيع االأمة اأن ُتقيم الحق واأن تجعل لاإ�شام �شيادة 

في واقعها يحكم توجهها وتبني عليه واقعها.
اأم���ا م���ن يظن اأو يتوهم اأن باالإمكان اأن يجمع بين حال���ة االإيمان وروحية الخنوع والخ�شوع 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429 هـ.
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ل، لملها ةموهي، أو يح إل قةم ةمدهيب  لطزيا نأهزلنه  وزلةا نقززلةا 

وال���ذل واال�شت�ش���ام والعج���ز والياأ����ض واالإحباط اأنه يمك���ن اأن تكون هذه طريق���ة الإقامة حق اأو 
لتغيير واقع اأو الإ�شاح خلل اأو لمواجهة طغيان الطغاة فهو واهم، واهم، هذه الروحية -الخنوع 
عت االأمة على مدى مراحل كبيرة من تاريخها لمجرمين �شيئين على  والخ�ش���وع -ه���ي التي ركَّ
م�شت���وى ف�شي���ع من الدناءة واالنحطاط وال�شوء وال�شر والظلم والطغيان واالإجرام، كانت هذه 

هي النتيجة هذه هي النتيجة.
نح���ن ف���ي منطلقنا في ه���ذه الم�شي���رة - برجاله���ا بجماهيره���ا بن�شائها باأطفاله���ا برموزها 
باأبطالها بقادتها - ننطلق على هذا االأ�شا�ض بالروحية التي كان يحملها الح�شين ›عليه السالم‹ 
مقتب�شي���ن م���ن ذلك النور و�شائرين في تلك الطريق، طريق الجهاد واال�شت�شهاد، هذه الم�شيرة 
م قوافل ال�شهداء م���ن �شبابها االأع���زاء ورجاله���ا االأبطال في  الت���ي كان���ت وال زال���ت و�شتظ���ل ُتق���دِّ
ميادين الجهاد و�شاحات وميادين الثورة تنطلق من هذه المبادئ الرا�شخة من مدر�شة الح�شين 
م���ن مدر�شة االإ�شام من مدر�شة الق���راآن من روحية االأنبياء تقتب�ض وتاأخذ، وبنورهم ت�شت�شيئ 
وت�شتب�ش���ر، وم���ن عزيمته���م تاأخ���ذ وتنطل���ق وتندف���ع على ذل���ك االأ�شا����ض؛ الأن هذا ه���و الطريق 

ال�شحيح؛ الأن هذا هو ال�شراط الم�شتقيم؛ الأنه طريق العزة؛ الأنه طريق الكرامة.
م���ن ه���ذه المدر�شة مدر�شة الح�شي���ن المدر�شة االإيمانية بعزتها بمنهجه���ا بثقافتها بقراآنها 
بنبيِّه���ا باإ�شامه���ا ننطلق في ه���ذه الم�شيرة رجااًل ون�شاًء، كباراً و�شغ���اراً، جماهير ومقاتلين في 
مواجه���ة الخط���ر االأمريك���ي االإ�شرائيلي نتح���رك بروحية االإيم���ان بمنهج القراآن بع���زة االأنبياء 
وبعزة ورثة االأنبياء ومقتب�شين من عزة اهلل، نتحرك في مواجهة كل المخاطر في مواجهة كل 

التحديات في كل الميادين.
نح���ن اأّي���اً كان���ت العناوين، اأّياً كانت الموؤامرات مهما كان حج���م التحديات، عدو يواجهنا من 
الداخل اأو اآخر يتاآمر علينا من الخارج �شنقف واثقون بالن�شر، حا�شرون لل�شهادة، معتزون بعزة 
االإيم���ان، م�شتب�ش���رون بن���ور الق���راآن، معتمدون عل���ى اهلل، متوكلون على اهلل، واثق���ون من تاأييد 

اهلل، وواثقون اأن العاقبة للمتقين.
ونوؤك���د اأنن���ا باإذن اهلل �شبحانه وتعالى ما�شون في هذا الطريق، طريق الح�شين، طريق علّي، 
���د، طري���ق اهلل الم�شتقيم، ال�ش���راط الم�شتقيم، نهج القراآن الكري���م، النهج القويم،  طري���ق محمَّ
متبني���ن لنف����ض المواق���ف، �شادع���ون بالح���ق ب���اإذن اهلل، مواجه���ون للباط���ل، مواجه���ون للف�شاد، 
نتحرك في هذه الم�شيرة القراآنية على �شوء تعاليم اهلل �شبحانه وتعالى؛ الإحقاق الحق، الإقامة 
الع���دل، لاأم���ر بالمع���روف، للنهي عن المنك���ر، لمواجهة الف�ش���اد، لمواجهة الباط���ل، ر�شي من 

ر�شي، اأو المنا من يلوم.
نح���ن ف���ي ه���ذه الم�شيرة، نحن في ه���ذه الم�شيرة القراآني���ة بدينها بنهجه���ا بثقافتها بعزتها 
بجهاده���ا ب�شهدائه���ا بدماء �شهدائها االأعزاء نقول ونوؤكد اأنن���ا لن نقبل مطلقاً في الم�شتقبل اأن 
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ل، لملها ةموهي، أو يح إل قةم ةمدهيب  لطزيا نأهزلنه  وزلةا نقززلةا 

يع���ود و�ش���ع اليم���ن اإلى ما كان عليه �شابقاً من هيمنة للظالمي���ن وا�شتحكام للطاغوت، من عبث 
بالنا����ض وبحياته���م وبثروتهم وبواقع حياتهم ال�شيا�شي والثقاف���ي واالقت�شادي، �شنظل في هذه 
الم�شي���رة - برجاله���ا المقاتلين المجاهدين وبجماهيرها الوفية - �شنظ���ل ما�شون ُقُدماً ُقُدماً 

باإ�شرار وعزيمة اإيمانية وم�شوؤولية عالية لمواجهة كل التحديات مهما كان حجمها.
نح���ن اأم���ة اختارت لنف�شها اأن تكون ثقافتها ثقافة القراآن واأن يكون واقعها قائماً على الحق، 
ة المنكر اأمريكا اأو  قائم���اً عل���ى العدل، قائماً على المعروف، بعي���داً عن المنكر، ومن ياأتي من اأُمَّ
اأوليائه���ا ي�شع���ى الأن يفر����ض علين���ا واقع���اً اآخر لن نقبل له بذل���ك اأبداً، و�شنبقى م���ع كل االأحرار 
د الكلمة واأن يتحرك الجميع باتجاه م�شتقبل واعد،  رف���اء م���ن اأبناء �شعبنا ن�شعى الأن تتوحَّ وال�شُّ
م�شتقب���ل خي���ر، م�شتقبل يقوم على اأ�شا�ض العدل لتحقيق العدل لهذا ال�شعب المظلوم المحروم 
ب  ال���ذي ظ���ل ع�ش���رات ال�شنوات يعاني ف���ي واقع حيات���ه، ُت�شتباح دم���اء اأبنائه، ُتنهب ثروت���ه وُيعذَّ
ب بالفقر، ُي�شتَّت �شمُله، ُتغزى  ب بالقتل، ُيعذَّ بالفقر وهو �شعب له ثروة كبيرة وثروة هائلة، ُيعذَّ

ق َجمُعه وُي�شام �شوء العذاب. ثقافته، وُين�شر فيه الباطل وال�شال، وُيفرَّ
اآن لتل���ك المرحل���ة اأن تول���ي واإلى غير رجعة اإن �شاء اهلل، و�شنبق���ى باإذن اهلل �شائرين في هذا 
الطري���ق، ف���ي مقدم���ة ه���ذا الطريق االأنبي���اء وخاتمهم محمد �شل���ى اهلل عليه واآل���ه و�شلم خاتم 
متهم االإمام علي،  االأنبياء �شلى اهلل عليه واآله و�شلم بعده اأولياء اهلل رموز هذا الدين وفي مقدِّ
االإمام الح�شن، االإمام الح�شين، ال�شل�شلة الممتدة من اأعام الهدى ›عليهم السالم‹ من نورهم 
ن�شت�ش���يء وم���ن روحيته���م نحم���ل وعل���ى مواقفه���م نتح���رك، اأمامنا الغاي���ة المن�ش���ودة ر�شا اهلل 
���ة، واله���دف الرئي�ض اإقامة الحق، اإقامة العدل، مواجه���ة الظلم، مواجهة الف�شاد، والعمل  والجنَّ
على اإزالة المنكر، واالأمر بالمعروف؛ لنحقق في واقعنا قول اهلل �شبحانه وتعالى: {ُكنُتْم َخْيَ 

ُمُروَن ِباملَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباللهّـِه} ]آل عمران:110[.)1( ا�ِش َتاأْ ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ اأُمَّ

•••

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1432 هـ
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ةضفمةح نةمدبزيبةت نونلقز إل  لذ نةه  ةموزب 

الأحداث والمتغيرات ودورها في ك�شف واقع النا�ش
لق���د �ش���اء اهلل واأراد اأن يك�ش���ف واقع عب���اده، واأن ُيجلِّيه من خال االأح���داث والمتغيرات التي 
تحم���ل ف���ي طياته���ا عوامل موؤث���رة وكا�شفة لواق���ع االإن�شان ولذل���ك يقول اهلل �شبحان���ه وتعالى: 
ــا الَِّذيَن ِمْن  ا َوُهــْم َل ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّ َمنَّ ْن َيُقوُلــوا اآَ ُكــوا اأَ ا�ــُش اأَْن ُيْتَ {اأمل * اأََح�ِشــَب النَّ
َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَكاِذِبنَي} ]العنكبوت:1- 3[ �شاءت اإرادة اهلل �شبحانه  َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ الَل الَِّذيَن �شَ
وتعالى اأن ُيجلِّي واقع عباده وم�شداقيتهم في انتمائهم لاإيمان من خال االأحداث، من خال 
المواق���ف، م���ن خال المتغيرات التي فيها تحدي���ات واأخطار، ال يمكن اأن نغالط اهلل ، وال يمكن 
ياً على الحقيقة، هذه اإرادة اهلل، ال يمكن  الأحد اأن يخادع اهلل، وال يمكن للزيف اأن يبقى هو ُمغطِّ
�ض باالإيمان،  �ض باالإ�ش���ام، التَّلبُّ اأن يكف���ي الواق���ع ال�شكلي القائم عل���ى المزاعم واالدعاءات، التَّلبُّ
بينم���ا ف���ي الواق���ع العملي ف���ي الواقع الحقيق���ي لاإن�شان، ف���ي توجهه الحقيقي م���ن داخل قلبه 
لدي���ه اتج���اه اآخر ولدي���ه غ�ض ولديه عوامل موؤثرة تبعده عن نهج اهلل وعن الت�شليم هلل �شبحانه 

وتعالى.
اِبِريَن  االبتاء اأي�شاً فيما يتعلق بالم�شوؤولية {َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُجاِهِديَن ِمْنُكْم َوال�شَّ
ْخَباَرُكْم} ]محم�د: 31[ حينما تك���ون االأو�شاع م�شتقرة وال تب���رز التحديات تكثر المزاعم  َوَنْبُلــَو اأَ
ويكتف���ي النا����ض بال�شكلي���ات لُيدلِّلوا منها على ما ه���م عليه وما يدعونه، لك���ن اإرادة اهلل �شبحانه 
���ل على الحقيق���ة بما يدل عليه���ا ب�شدق ولهذا عندم���ا يقول: { وتعال���ى اأن يك�ش���ف الواق���ع وُيدلِّ

ــاِبِريَن َوَنْبُلــَو اأَْخَباَرُكْم} ]محمد:31[ حتى يت�شح  َوَلَنْبُلَونَُّكــْم َحتَّى َنْعَلَم املَُجاِهِديَن ِمْنُكْم َوال�شَّ
حقيقة ما االإن�شان عليه مدى م�شداقيته مع اهلل، توجهه اإن كان محقاً اأو كان مغ�شو�شاً.

لذل���ك ينبغ���ي اأن يلتف���ت االإن�شان اإل���ى اأهمية ال�شدق م���ع اهلل واالرتباط الوثي���ق به، ال يبني 
االإن�شان م�شيرته االإيمانية وتوجهه االإيماني على الزيف، ال يغ�ض نف�شه وال يخادع نف�شه ويبني 
واقع���ه عل���ى الزي���ف من دون ارتب���اٍط وثيٍق ب���اهلل �شبحانه وتعالى واأخ���ٍذ باأ�شب���اب التوفيق تفادياً 

لل�شقوط.

اأبرز عوامل ال�شقوط
وعوام���ل ال�شق���وط اأم���ام االختبار االإله���ي، اأمام االأح���داث والمتغيرات، عوام���ل ال�شقوط هي 
واح���دة اأم���ام كل ح���دث في كل ع�شر وفي اأي زم���ن، عوامل واحدة، اأ�شا�شه���ا ال�شلبي الموقف من 
ه���دى اهلل �شبحان���ه وتعال���ى عندم���ا يك���ون موقف���اً �شلبي���اً، عندما ال يرتب���ط االإن�ش���ان بهدى اهلل 
االرتب���اط الوثيق، ارتباط االهتداء واال�شتب�شار والتم�شك، واالإتباع، واال�شتفادة منه في الواقع 

التربوي لزكاء النف�ض وطهارة القلب.
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 عب   نةلأ ةمهقنأ 

يتفرع عن هذا العامل االأ�سا�سي عوامل متعددة في مقدمتها:

الت�شليل
ن االإن�شان بهدى اهلل يكون لديه قابلية كبيرة الأن يتاأثر  الت�شلي���ل لاإن�ش���ان عندما ال يتح�شَّ
بم���ا ي�ش���در م���ن االآخرين، ما ي�شدر من ت�شليل، من اأباطيل، من دعاي���ات، فيكون ُعر�شًة للتاأثر 

بهم، وال�شلوك في نهجهم، واالإتباع لهم، والكون في معيتهم.

حب ال�ُشلطة
نج���د عام���ًا اآخر اإل���ى جانب المال، من اأه���م العوامل اأي�ش���اً عندما اأ�شاعت االأم���ة المعايير 
واالأ�ش����ض والقي���م واالأخ���اق، واأ�شبح هن���اك اأ�شياء اأخرى ُتبن���ى عليها المواق���ف، عامل اآخر هو: 
المن�شب، البع�ض من النا�ض في مقابل الح�شول على من�شب معيَّن اأو وظيفة معيَّنة هو حا�شر 
وم�شتع���د وال يمان���ع اأب���داً ف���ي اأن يتخذ اأي موقف مهم���ا كان باطًا، وفي اأن يمار����ض اأي ممار�شة 
مهم���ا كان���ت ب�شع���ًة وظالم���ًة ال تتف���ق مع االإ�ش���ام وال حتى مع الفط���رة االإن�شانية ب���اأي حاٍل من 
االأح���وال، المه���م ه���و المن�ش���ب، والمهم ه���و الو�شول اإل���ى المن�شب، م�شتع���د اأن يقات���ل اأياً كان، 
ويقتل اأياً كان، ويفعل اأي �شيء ممكن في مقابل الو�شول اإلى من�شب اأو الح�شول على وظيفة.

وه���ذا م���ن اأكبر االأخطار ومن اأكبر واأ�شواأ العوامل التي انحرفت بالكثير من النا�ض عن نهج 
اهلل وع���ن دي���ن اهلل �شبحان���ه وتعالى، وكان ه���ذا بارزاً في ماأ�شاة عا�ش���وراء، كان من اأبرز المواقف 
ه اإلى ذل���ك المنزلق الخطير  ال�شلبي���ة، موق���ف عم���ر ب���ن �شعد بن اأب���ي وقا�ض، ووا�شح اأن م���ا جرَّ
والُج���رم الكبي���ر في قيادة الجي�ض الذي يتوجه الرتكاب الجريم���ة الكبرى الفظيعة للغاية وهي 
قتل االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ ومن معه من اأبناءه واأبناء اأخوته واأقاربه واأ�شحابه ال�شرفاء 

واالأتقياء االأبرار.
ّي منطقة معروفة في اإِْيَران،  ّي، وال���رَّ كان عم���ر ب���ن �شعد طامعاً في الح�شول على والية الرَّ
���ه لل�شلط���ة وهو�ش���ه به���ا ون���زوع نف�شه اإليها جعلت���ه م�شتع���داً اأن يعمل اأي �ش���يء، اأن يعمل اأي  وُحبِّ
�شيء، م�شتعداً الرتكاب اأي جريمة حتى جريمة بهذا الحجم، جريمة بهذا الم�شتوى، قتل �شبط 
���ة، وريث النبي االأك���رم �شلى اهلل عليه واآله و�شل���م، هادي االأمة  ر�ش���ول اهلل �شي���د �شب���اب اأهل الجنَّ
وال���ذي يج���ب اأن تلتف حوله االأمة في ع�شره لتهتدي به لت�شير على نهجه، ليكون هو من يبني 
واقعه���ا، م���ن ي�شل���ُح واقعه���ا، الرج���ل العظيم لم يكن هن���اك من ممانع���ة لدى عمر ب���ن �شعد اأن 

يرتكب هذا الُجرم بحق هذا الرجل العظيم.
ي وهو يدرك اأن  ح ملك الرَّ الهو����ض ال�شدي���د لحب ال�شلطة والنزوع ال�شديد اإليها، جعله يرجِّ

في قتل االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ عذاب اهلل والم�شير اإلى جهنم.
ي ول���و كان بعده النار، ولو كان بع���ده الُخ�شران  ث���م يتخ���ذ الخي���ار االأحمق واالأ�ش���واأ ُملك الرَّ
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د. الدائم، ولو تورَّط في �شبيل ذلك الرتكاب الجرم االأكبر واالأفظع واالأقبح لم يكن لديه تردُّ
هكذا هي تربية الباطل التي تربي االإن�شان على اأن يكون عا�شقاً للمن�شب وال�شلطة والت�شلط باأي 

ثمن، باأي ثمن ولو كان االأمر ي�شتدعي اأي موقف مهما كان ظلماً و�شوءاً ولو كانت العاقبة جهنم.
ونج���د ه���ذه االأح���وال وه���ذه العوامل ه���ي الموؤثرة وال زالت ف���ي واقع الكثير م���ن النا�ض من 
اأبناء اأمتنا، الحال امتد عبر االأجيال، ونجد اليوم ال�شواهد الكثيرة على الذين يعملون اأي �شيء 
مقاب���ل الم���ال، وعل���ى الذي���ن يعملون اأي �شيء مهم���ا كان مقاب���ل الو�شول اإلى من�ش���ب اأو الوعد 

بمن�شب اأو وظيفة.
عل���ى م���دى تاريخ اأُمتنا في الما�شي واأي�شاً في الحا�شر نرى اأثر هذه االآفة و�شررها الكبير 
الذي لحق باالأمة، هذه النوعية من النا�ض في اأو�شاط االأمة المهوو�شون بال�شلطة، الذين يمكن 
اأن يعملوا اأي �شيء باأمتهم، اأن يرتكبوا اأي جرم، واأن َيقُدُموا على اأي حماقة، اأن يفعلوا اأي �شيء 

في مقابل الو�شول لل�شلطة، هم كثر. كثر في تاريخ اأمتنا، وفي حا�شر اأمتنا.
والب���اء ال�شديد الذي األحق���وه باالأمة، وال�شرر البالغ الذي لحق باالأمة من خال هو�شهم 
ونتيج���ًة لطمعه���م وج�شعه���م، هو ملح���وظ طال كل �شيء في واق���ع االأمة في دينه���ا ودنياها، في 

اأخاقها، في قيمها، في عزتها، في كرامتها.
ولاأ�شف ال�شديد؛ مما �شاعد هذه النوعية داخل اأو�شاط االأمة: هو التفاف الكثير من النا�ض 
حولهم. عندما يلتف حولهم الكثير من النا�ض لق�شور وعيهم و�شعف اإيمانهم -وعوامل اأخرى 
�شياأتي الحديث عنها -تحل الكارثة الحقيقية باالأمة، وتكون النتائج ال�شلبية التي ال حدود لها 

تطال كل �شيء في واقع االأمة اأمراً ملحوظاً.

حب المال
م���ن االآف���ات الكبيرة: ح���ب المال، النزعة المادية التي هي قائم���ة وموجودة لدى الكثير من 
النا�ض، فمقابل الح�شول على �شيء من المال هو م�شتعد اأن يعمل اأي �شيء، اأن يرتكب اأي جرم، 
اأن يك���ون ف���ي �ش���ف اأي مبطلين اأو مجرمي���ن اأو م�شلين، ال معيار لديه ف���ي موقفه ال الحق وال 
ر�ش���ا اهلل �شبحان���ه وتعال���ى، وال القيم، وال االأخاق وال المبادئ، المعي���ار هو المال، هو كل �شيء 
م له المال ف�شيعمل له اأي �شيء مهما  عب���ادة.. عب���ادة للمال ه���و كل �شيء، من يدفع له اأكثر وُيقدِّ

كان ُجرماً وذنباً وم�شيئاً ومخالفاً لنهج االإ�شام، وال ين�شجم ال مع قيم وال مع اأخاق.
ه���ذه االآفة نرى اأي�ش���اً �شررها في ع�شرنا هذا، ربما المايين من النا�ض داخل �شعوب اأمتنا 
���ر االأكب���ر عليه���م في توجههم، ف���ي مواقفهم، ف���ي خياراتهم الت���ي يح�شمونها في  ال ي���زال الموؤثِّ
اأي �ش���ٍف يكون���ون، وم���ع اأي ط���رف هو هذا الموؤثر الم���ال.. المال، ودوره ال�شلب���ي في واقع االأمة 

معروف.. معروف.
ولاأ�ش����ف ال�شدي����د؛ يمك����ن لاأم����ة اأن تن����ال ما منحه����ا اهلل من الب����ركات وال����رزق والخير، بعزة 
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����د اأنف�شه����ا للطواغيت، وب����دون اأن ت�شترزق ل����دى مجرمين ولدى  و�ش����رف وا�شتقام����ة ب����دون اأن ُتَعبِّ
�شيئين.

ه���ذا العام���ل كان عام���ًا موؤثراً في اأحداث كرب���اء، في ماأ�شاة عا�ش���وراء، والكثير من النا�ض 
االآالف مم���ن تحرك���وا لقتال االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ تحركوا له���ذا ال�شبب مقابل المال، 
ُدوا بمح���و اأ�شمائه���م م���ن الدي���وان - والديوان عبارة ع���ن ال�شج���ات الر�شمية التي  وعندم���ا ُه���دِّ
ُدوا بمحو  فيه���ا اأ�شم���اء من لهم مق���َررات من المال العام، ومعا�شات من المال الع���ام - عندما ُهدِّ
اأ�شمائهم من الديوان انطلق الكثير منهم ليقف في وجه االإمام الح�شين، في وجه �شبط ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم �شد الحق، �شد العدل، �شد القراآن، في جناية على االإ�شام كانوا 
م�شتعدين لفعل اأي �شيء وب�شكل ف�شيع وبدون اأي قيم اأو مبادئ، تجاوزوا حتى الواقع االإن�شاني 
وح�شي���ة ف�شيع���ة ج���داً، هذا العام���ل الموؤثر الموج���ود هو من العوام���ل البارزة الت���ي تتحكم في 

موقف الكثير من النا�ض على م�شتوى الحا�شر والما�شي.
الكثي���ر م���ن اأبناء االأم���ة االإ�شامية، الكثير من الم�شلمين لم يع���د يقي�ض موقفه على اأ�شا�ٍض 
م���ن الح���ق، يعن���ي: ه���ل اأنا على حق في موقف���ي اأم ال؟ هل اأنا على حق في اتجاه���ي اأم ال؟ هل اأنا 
على حق في عدائي اأو والئي اأم ال؟. هذه م�شاألة لم تعد ذات اأهمية نهائياً وال يح�شب لها ح�شاب، 
اأ�شبح هناك اأ�ش�ض اأخرى ُيعتمد عليها ومن خالها ُيتخذ الموقف، وعلى اأ�شا�شها ُتبنى المواقف 
وُتتخذ القرارات، وُتحدد الم�شارات، ويتحرك الكثير من النا�ض، في مقدمة هذه المال، فالكثير 
من اأبناء االأمة كان جاهزاً وم�شتعداً التخاذ اأي موقف ُيطلب منه، قتًا اأو �شباً اأو حقداً اأو ُكرهاً 
اأو ح�شاراً، اأي ممار�شة، اأي عمل مهما كان ب�شعاً، مهما كان �شيئاً في مقابل الح�شول على المال، 
اع لدرجة ف�شيعة  له اإلى اإن�شان ج�شع، وطَمّ طم���ع، ه���ذه تربية الباطل التي ُتف�شد االإن�ش���ان وُتحوِّ
ج���داً، في�شب���ح جاهزاً التخ���اذ اأي موقف مهما كان بعي���داً عن القيم واالأخ���اق والمبادئ و.. و.. 

اإلى اآخره.
في مقابل الح�شول على المال م�شتعد اأن يعمل اأي �شيء حتى لو ُقِتل الح�شين �شبط ر�شول 
ج  اهلل، وحت���ى ل���و ع���اد ر�شول اهلل من جديد وكان االأمر ي�شتل���زم اأن يقتل ر�شول اهلل لم يكن يتحرَّ
م���ن فع���ل ذل���ك، المهم هو الح�شول على الم���ال، تربية الباطل التي ُتربي عل���ى حالة رهيبة من 
الج�شع والطمع والحر�ض وال�شح الذي يو�شل االإن�شان اإلى م�شتوى ف�شيع ومتدني جداً، مع اأن 
موقف القراآن الكريم ُيربي االإن�شان على التقوى، ُيزّكى نف�شية االإن�شان من حالة الطمع وال�شح 
والج�ش���ع والهل���ع، ُيزّك���ي نف�شيته وُيربِّيه على البذل والعطاء واالإح�ش���ان والجود والكرم وما اإلى 

ذلك.
ونج���د كي���ف اأن زعماء قبائل الُكْوَفة تغّير موقفه���م من اأول ما ا�شتدعاهم ُعبيد اهلل ابن زياد 
واأعطاهم الذهب الدنانير المال، وب�شرعة غيروا موقفهم تجاه االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ 

وتحولوا اإلى جند مجنَّد ل�شالح الباطل وفي �شف الباطل.
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ر االإن�شان من اأن يكون هكذا ج�شعاً، واأن يكون اندفاعه ولهثه وراء المال  القراآن الكريم ُيحذِّ
م  باأي ثمن حتى على ح�شاب دينه واأخاقه وقيمه؛ بل وحتى اإن�شانيته، واهلل �شبحانه وتعالى ُيقدِّ
لن���ا الدر����ض والعب���رة من واق���ع كل اأولئك الذي���ن باعوا اأنف�شه���م وباعوا دينهم وباع���وا اأخاقهم 
وباع���وا مواقفه���م ف���ي الدنيا م���ن اأجل المال فظلم���وا و�شلوا يق���ول اهلل �شبحانه وتعال���ى: {َوَلْو 
اأَنَّ ِلــُكلِّ َنْف�ــٍش َظَلَمْت َما ِف الأَْر�ِش َلْفَتَدْت ِبِه} ]يونس:54[ اإن هول العذاب و�شوء العذاب و�شدة 
الع���ذاب وفظاع���ة الع���ذاب يوم القيامة لدرجٍة يتمنى كل ظال���م اأن لو كان له ما في االأر�ض بكلها 
م���ن الم���ال ليفت���دي ب���ه، ليفتدي به من عذاب اهلل، م���ا في االأر�ض بكله، ولو اأتين���ا اإلى كل الذين 

ظلموا كم حازوا من االأر�ض؟ كم حازوا؟ كل الذين ظلموا من كل الب�شرية.
االإن�شان يوم القيامة يتمنى لو كان له كل االأر�ض ذهباً ومثله معه، ومثله معه ليفتدي به من 
العذاب، وما اأكثر من باع نف�شه وباع م�شتقبله االأبدي يوم القيامة بثمٍن تافه ورخي�ض!. اأرخ�ض 
نف�شه واأ�شاع م�شتقبله الدائم والعظيم مقابل ال�شيء التافه الحقير، يقول اهلل �شبحانه وتعالى: 
{َوَلْو اأَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َما ِف الأَْر�ِش َجِميًعا} ]الزمر:47[ كل ما في االأر�ض، كل ما فيها من اأموال في 
 ظاهرها وباطنها، اأموال وخيرات واإمكانات {َوِمْثَلُه َمَعُه} كل ما في االأر�ض وي�شاف اإليه �شعفه مثله 

{َلْفَتَدْوا ِبِه ِمْن �ُشوِء الَعَذاِب َيْوَم الِقَياَمِة} ]الزمر:47[.
وهنا يتجلَّى لنا خ�شارتهم، تتجلَّى لنا خ�شارتهم ويت�شح لنا مدى �شوء عاقبتهم، فعًا خ�شارة 
كبي���رة ج���داً اإذا كان االإن�ش���ان يتمنى يوم القيامة لو اأن له كل ما في االأر�ض في ظاهرها وباطنها 
م���ن االإمكان���ات، واالأموال، والخيرات لكان حا�شراً اأن يفتدي به نف�شه من ذلك العذاب ال�شديد، 
بينما هو باع نف�شه واأهلك نف�شه واأوبق نف�شه وخ�شر نف�شه وم�شتقبله ب�شيء تافه، قليل قليل جداً 
من المال ال ي�شاوي ما في م�شتوى مثًا دولة، افتر�ض دولة معيَّنة بكل ما فيها من خيرات؛ بل 
ي َماِلَيْه} ]الحاقة:28[ { ْغَنى َعنِّ م لنا ح�شرتهم، م�شهداً من م�شاهد ح�شرتهم وندامتهم {َما اأَ قدَّ
ي َماِلَيْه}، لم يفدهم ولم ينفعهم ولم يفعل لهم �شيئاً ولم يدفع عنهم عذاب اهلل. َما اأَْغَنى َعنِّ

الخوف
ر، والكثير اأي�ش���اً بما اأنه انطلق  م���ن العوام���ل الموؤثر جداً اأي�شاً الخ���وف، الخوف عامل موؤثِّ
االآالف لقت���ال االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹. رغبًة وطمعاً في القليل م���ن المال وواقع النا�ض 
واق���ع االأم���ة عل���ى م�شت���وى كبير يط���ال كثيراً م���ن جماهيرها ف���ي كل الع�ش���ور اأن يندفع���وا واأن 

يتاأثروا بهذا العامل.
عام���ل الخ���وف اأي�ش���اً هو عامل موؤثٌر �شلباً ف���ي الكثير من النا�ض، فالكثي���ر ينق�شهم الخوف 
م���ن اهلل �شبحان���ه وتعالى الذي من الحق والواجب اأن نخاف منه ف���وق كل �شيء{َفاَل َتَخاُفوُهْم 
َحــقُّ اأَْن َتْخ�َشــْوُه اإِْن ُكْنُتْم  ْن ُكْنُتــْم ُموؤِْمِنــنَي} ]آل عم�ران:175[ {اأََتْخ�َشــْوَنُهْم َفــالَل اأَ َوَخاُفــوِن اإِ

ُموؤِْمِننَي} ]التوبة:13[ لكن هذا العامل عند قا�شري الوعي وناق�شي االإيمان كان موؤثراً.
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لق���د كف���ى هذه النوعية من النا�ض داخل الُكْوَف���ة دعاية.. دعاية اأخافتهم.. اأخافتهم وجعلهم 
���ذوا مهمتهم االإجرامية القذرة بحق �شبط ر�شول  ينطلق���ون ب���االآالف وهم حري�شون على اأن ُينفِّ
اهلل واأُ�شرت���ه وم���ن مع���ه من اأتباع���ه االأبرار االأوفياء، وب���كل ِجّد وحري�شي���ن اأن ال يق�شروا، اأن ال 

ُيتهموا بالتق�شير فيعاقبوا، كفاهم دعاية واحدة.
ن�ش���ر اب���ن زياد دعاية في الُكْوَفة: اأن جي�ض ال�ش���ام قادم، واأنكم اإن لم تخرجوا لقتال الح�شين 
فاإن جي�ض ال�شام �شيهدم دوركم و�شيقتل و�شيفعل. فانطلق الكثير منهم وبكل �شرعة حذرين من 

التق�شير، وحري�شين على اأن يوؤدوا مهمتهم بال�شكل الذي ير�شي ابن زياد.
لقد بلغ واقع الحال اأن ابن زياد كان لديه ثاثين �شرطياً.. ثاثين �شرطياً، واالآالف هم اأولئك 
ر عليهم البع�ض بعامل  ر عليهم بهذه العوامل، جمهور الُكْوَفة، االآالف من اأبناء اُلكْوَفة، اأثَّ الذين اأثَّ
اق����ون اإلى  الم����ال، البع�����ض بعام����ل الخ����وف، البع�����ض بالت�شلي����ل وزعماوؤه����م وكبارهم الذي����ن هم توَّ
ال�شلطة وعندهم النزعة الت�شلطية بالوعود ببع�ض المنا�شب والتي لم ي�شلوا اإليها بما فيهم عمر 

ي وكان الواقع كما اأنذره االإمام الح�شين ›عليه السالم‹. ابن �شعد، لم يحظ اأبداً بُملك الرَّ
ال�ش����يء الموؤ�ش����ف عندم����ا نع����رف اأن مجتمع الُكْوَفة ه����و مجتمع عا�ض بينهم االإم����ام علي ›عليه 
السالم‹، عا�شمة االإمام علي ›عليه السالم‹، والكثير من اأولئك هم كانوا �شمن جي�ض االإمام علي 
›عليه السالم‹، حاربوا مع االإمام علي ›عليه السالم‹، ثم كانوا في االأخير هم الجي�ض الذي يتمكن 
اب����ن زي����اد ومعه ثاثين �شرطياً م����ن التاأثير عليه����م وتحريكهم باأجمعهم ف����ي الموقف االإجرامي 
الفظيع، والجناية الكبيرة على االإ�شام وعلى القراآن وعلى االأمة، على االأمة على مدى م�شتقبلها.

حينم���ا تنم���ى حال���ة الخوف ف���ي نفو����ض النا�ض م���ن الطغ���اة والظالمي���ن والمجرمين يفقد 
النا�ض ثقتهم بربِّهم وثقتهم باأنف�شهم فيكونون مهيئين الأن يندفعوا وب�شرعة وبدون ثمن بدون 
د عامًا  مقابل، اإنما نتيجًة لحالة الخوف، وفريق كبير من النا�ض توؤثِّر فيهم حالة الخوف وُتعُّ

اأ�شا�شياً لتحديد مواقفهم التي ينطلقون فيها ويتبنونها.

عامل الع�شبية
عام���ٌل اآخ���ر من العوام���ل الموؤثرة في كثير من النا�ض: الع�شبي���ة، الع�شبية التي ُتبنى عليها 
التبعي���ة العمياء، اإم���ا ع�شبية قبلية لقبيلته، اأو طائفية لمذهبه، ]اأو حزبية لحزبه، اأو عن�شرية 
لعن�ش���ره[، وبالتال���ي يتحرك فوراً ف���ي اأي اتجاه دون اأن يتحقق فيما هو عليه هل هو على الحق 

اأو على الباطل؟.. ال. قالوا: هيا اإلى قتال الراف�شة. قال: هيا، وبادر.
الع�شبية كما ورد تف�شيرها في الحديث هي: اأن ُتعين قومك على الظلم، تتحرك معهم وهم 
هم المخطئون الظالمون الجائرون المعتدون. وللع�شبية تاأثيرها في واقع االأمة ب�شكل كبير.)1(

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1434 هـ.
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 عب   نةلأ ةمهقنأ 

ارتكاب المعا�سي 
يعم���د الطواغي���ت دائماً اإلى اإ�شاع���ة الف�شاد بين النا�ض، ون�شر الرذيل���ة لمعرفتهم باأثرها في 
تدمي���ر قي���م النا�ض واأخاقهم وبال���ذات قيم العزة والرجول���ة وتحويلهم اإلى اأم���ة �شائعة تائهة 

م�شخوط عيها من قبل اهلل.
الي���وم ل���م تع���اِن الب�شرية في كل ما ق���د م�شى من تاريخها مثل ما تعان���ي اليوم من الن�شاط 
الهائ���ل لن�ش���ر المفا�ش���د االأخاقي���ة، قن���وات تن�ش���ر م�شاه���د خليع���ة لن�ش���ر المفا�ش���د االأخاقية 
وتدمي���ر القي���م االأخاقية، الجرائم تن�شر اليوم في قنوات كثيرة جداً يجب الحذر من م�شاهدة 
هك���ذا قن���وات اأو اأي و�شائل اأخرى في االإنترن���ت، االإنترنت اليوم فيه الكثير والكثير من الو�شائل 
من المواقع وال�شفحات المخ�ش�شة اأو التي لها هذا الن�شاط تن�شر مفا�شد اأخاقية وتغوي في 
الجان���ب االأخاق���ي، فتدن�ض النفو�ض وتنت�شر المفا�شد والزن���ا والجرائم االأخاقية اإلى مناطق 
كثيرة من العالم، الى اأ�شخا�ض كثيرين كانوا قبل اأن يتورطوا واأن ي�شغوا واأن يرتبطوا بو�شائل 
اإعامي���ة م���ن ه���ذا النوع كان���وا نزيهين، كان���وا �شريفين، كان���وا طاهرين، كان���وا محافظين على 
اأنف�شه���م م���ن الدن����ض ومحافظين على اأعرا�شه���م و�شرفهم من الدن�ض، ولك���ن كان الذي جرهم 
اإل���ى ف�ش���اد اأخاق���ي ه���و متابع���ة قن���وات ف�شائية ن�ش���رت م�شاه���د مغرية فا�ش���دة مف�ش���دة، اأو في 

االإنترنت مواقع على االإنترنت.
ال�شباب اليوم وال�شابات يجب اأن يكونوا حذرين جداً منها، اأن يحموا اأنف�شهم منها من البداية، 
ال تذه���ب لتدخ���ل اإلى موق���ع في االنترنت فتتطلع اإليه فيو�شو����ض ال�شيطان في �شدرك فيغويك 
وي�ش���رب في���ك القيمة المعنوية االأخاقية، وزكاء النف�ض، �شرف النف�ض، طهارة النف�ض، فيغويك 
وم���ع ه���ذا ن�ش���اط كبير للتوا�ش���ل والتعارف وب�شكل اأعم���ى وب�شكل غير من�شب���ط ين�شط مثًا في 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي ين�شط الكثير م���ن ال�شياطين، الذين لهم هذا العم���ل وهذا ال�شغل 
يعمل على االإيقاع باالآخرين، اإما �شيطان يحاول اأن يوقع بالكثير من الفتيات يوقعهم في الف�شاد 
االأخاقي، اأو �شيطانة توقع بالكثير من ال�شباب في الف�شاد االأخاقي فتبداأ بالمرا�شلة التي فيها 

المراودة والو�شو�شة والتزيين للمع�شية واالإغراء بالمع�شية حتى االإيقاع في المع�شية.
ه���ذه الي���وم واحدة م���ن اأفظع االآفات المنت�شرة والخطيرة جداً عل���ى ال�شباب وال�شابات وعلى 
الرج���ال والن�ش���اء جميع���ا، ويجب الحذر منها ب�ش���كل كبير واالحتماء منها والح���ذر منذ البداية 
منه���ا، فال���ذي يو�شو�ض في �شدور النا�ض من الجنة والنا�ض، اليوم يمتلك الو�شائل التي ت�شاعده 

على ذلك باأكثر مما قد م�شى في تاريخ الب�شرية.)1(
•••

)1) من درو�س �شهر رم�شان 1438هـ.
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من اأهم العبر والدرو�ش من عا�شوراء

1ـ الحذر من عوامل ال�سقوط، و�سرورة االرتقاء االإيماني
ولذلك؛ الدر�ض المهم لنا الذي يجب اأن ن�شتفيد منه هو: الحذر من عوامل ال�شقوط، واأن 
ندرك �شرورة االرتقاء االإيماني الذي يمنح االإن�شان تما�شكاً عند المزالَّت، ويكون له دفعاً وعوناً 

لاإ�شتمرار واال�شتقامة والثبات.
ية مع هدى اهلل �شبحانه وتعالى،  كل ف���رد من���ا يج���ب اأن يدرك جيداً اأن عليه اأن يتعام���ل بِجدِّ
اأن يبن���ي واقع���ه االإيمان���ي وانطاقت���ه االإيماني���ة عل���ى اأ�شا�ٍض �شحيح. عل���ى اأ�شا����ٍض �شحيح؛ الأن 
التهاون في مرحلة ما قبل االختبار اأحيان تاأتي حوادث كبيرة ُتمثِّل اختباراً كبيراً لاإن�شان في 
ر في  توجهه واندفاعه، في هذه المرحلة التي يتهاون فيها االإن�شان، ويتعامل با مباالة وُيق�شِّ
كثي���ٍر م���ن واجباته وم�شوؤولياته، وُيهمل تجاه االأ�شي���اء المهمة التي يجب اأن يكون م�شارعاً فيها 

ومبادراً اإليها.
االإن�ش���ان به���ذا ُي�شب���ب لنف�ش���ه اأن يهدم نف�ش���ه، تاأتي االأح���داث الكبيرة والتط���ورات الخطيرة 
وهو لم يح�شب ح�شابها ولم يرتِق اإلى م�شتواها، وبالتالي يجد نف�شه اأمامها في موقف لم يكن 
يتوقعه، لم يكن يتوقع من نف�شه اأنه �شينحرف اإلى ذلك الم�شتوى من االنحراف اأو ي�شقط اإلى 

ذلك الحّد من ال�شقوط.
ولربم���ا الكثي���ر م���ن الجي����ض ال���ذي تحرك لقت���ال االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ بما فيهم 
االآالف الذي���ن كان���وا م���ن جي����ض االإمام علي نف�ش���ه لم يكن يخط���ر ببالهم اأنهم يوم���اً من االأيام 
�شيكون���ون ف���ي ذل���ك الموقف، يوماً من االأيام يتحركون لقتل �شب���ط ر�شول اهلل وهم يعلمون من 
ه���و، يعلم���ون مقام���ه العظي���م في االإ�ش���ام، يعلمون اأنه م���ن يجب اأن يتبع���وه، اأن يهت���دوا به، اأن 
يحب���وه، اأن يق���دروه، اأن يدرك���وا مقام���ه العظي���م كوريث لج���ده الم�شطفى �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�شل���م ، يعرف���ون فداح���ة الُج���رم المرتكب بحقه، وم���ع هذا ف�ش���اد النفو�ض واالنحط���اط الكبير 
و�شي���اع القي���م واالأخ���اق والمبادئ، كانت ق���د اأو�شلتهم اإل���ى درجة ال يبالون معها ب���اأن يرتكبوا 

مثل هذا االإجرام، ومثل هذه الحماقة.
يج���ب عل���ى كل فرد منا اأن ي���درك اأهمية هذا االأمر، نحن في مرحل���ة خطرة، واأمام تحديات 
كبيرة، وفتن كثيرة كقطع الليل المظلم، والعوامل نف�شها التي اأدَّت اإلى �شقوط االآالف من ذلك 
المجتم���ع ال���ذي كان يحكم���ه عل���ي، ومن ذل���ك المجتمع حتى مجتم���ع المدينة مدين���ة الر�شول 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�شل���م، وبقية المجتمع���ات االإ�شامية التي كانت قد و�شل���ت اإلى حالة من 
التدجي���ن، وم���ن الت�شلي���ل، ومن �شي���اع القيم واالأخاق والمب���ادئ، جعلتها قابلة ب���اأي ظلم باأي 

جريمة، بكل ما ح�شل.
الم�شاأل���ة خط���رة جداً يج���ب اأن ي�شعى االإن�شان اإلى بناء واقع���ه االإيماني، ويكون حري�شاً على 
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االرتق���اء الم�شتم���ر ف���ي وعي���ه، في اإيمان���ه، حذراً م���ن التق�شير، ح���ذراً من التفري���ط، حذراً من 
الته���اون، ي���درك اأن التهاون نتيجته �شلبية وكبيرة عل���ى االإن�شان في م�شتقبله واأمام اأي تحديات 

قد ُيفاجاأ االإن�شان بها وهو غير م�شتعٍد لها.
ولن���درك اأن االأ�شل���وب ال�شيطاني ال�شتدراج االإن�شان هو قائ���ٌم على اأ�شا�ض الخطوات، خطوات 
الخط���وة تل���و الخط���وة وبتدرج حتى يو�شل االإن�ش���ان اإلى م�شتوى �شيء نتيج���ة تهاونه، نتيجة ال 

مباالته، نتيجة غفلته، ولذلك حذرنا اهلل �شبحانه وتعالى من اتباع خطوات ال�شيطان.
خط���وات ال�شيط���ان ت�شير باالإن�شان في اأحد اتجاهي���ن: اإما اتجاه االإقدام على االآثام، االإقدام 
في الباطل، عندما يدفعه اإلى اأن يقف في �شف الباطل نتيجة مال، اأو نتيجة وظيفة، اأو نتيجة 

م�شلحة اآنية يخ�شر ب�شببها م�شتقبله الكبير مع اهلل �شبحانه وتعالى في الدنيا واالآخرة.
اأو خط���وات اأخ���رى باتجاه التراجع في�شتدرجه ليخرجه عما ه���و عليه من حق وتوجٍه �شليٍم 
و�شادق، ويف�شد نف�شيته ليهيئه لل�شقوط اأكثر فاأكثر حتى ي�شل اإلى الموقف والحال االأخطر.)1(

2ـ من مدر�سة كربالء نعرف كيف يجب اأن تكون معاييرنا

مع  ليتحركوا  بهم  التغرير  يتم  لمن  در�شًا  م  قدَّ َياِحي  الرَّ يزيد  بن  الُحرهّ  اأـ 
الباطل ثم يعودون اإلى الحق:

نلح���ظ كي���ف يج���ب اأن تكون الح�شاب���ات ال�شحيح���ة، النا�ض ين�ش���ون ويتغافل���ون ويتجاهلون 
االأ�شي���اء المهم���ة، عندما تط���راأ الكثير من االأحداث والمتغيرات تك���ون الدوافع لدى الكثير من 
النا����ض دواف���ع �شيئ���ة لي�ض لديه اأي معايي���ر قراآنية وال اإيماني���ة، فا ُيح�شب ح�ش���اب الم�شوؤولية 
اأمام اهلل �شبحانه وتعالى، وال ُيح�شب ح�شاب الموقف للح�شاب وال�شوؤال يوم القيامة، وال ُتح�شب 
ح�ش���اب مر�ش���اة اهلل �شبحان���ه وتعالى، وهكذا يبقى المعيار الذي يح�ش���ب االإن�شان ح�شاباته عليه 

هو الم�شلحة االآنية التي هي متاٌع زائل والخ�شارة بعده كبيرة.
الح�شاب���ات ال�شحيح���ة لاإن�ش���ان الموؤمن الذي يراجع موقفه عل���ى اأ�ش�ض �شحيحة فيح�شب 
الح�شابات الكبيرة مثلما كان موقف الُحر بن يزيد الرياحي عندما راجع نف�شه وهو اتجه بدايًة 
ف���ي �ش���ف الباطل في جن���د يزيد في طائع جي�ض عمر ابن �شعد، وه���و و�شل في البداية ليكون 

هو اأول من ي�شل اإلى االإمام الح�شين ›عليه السالم‹..
لك���ن ه���ذا الرجل عندم���ا اأعاد ح�شابات���ه وراجع نف�شه وعل���ى اأ�ش�ض �شحيحة �شرع���ان ما غيَّر 
موقفه واتجه االتجاه ال�شحيح قبل اأن تبداأ المعركة، بداأ يراجع نف�شه، وبداأ يح�شب الح�شابات 
التي يبني عليها موقفه، وظهر عليه التردد تارًة يتقدم وتارًة يتاأخر، وعندما �شاأله اأحد القريبين 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1434هـ.
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من���ه ع���ن �شب���ب هذه الحيرة، ه���ذا التفكير، هذا الت���ردد قال: اإن���ي اأُخيِّر نف�شي بي���ن الجنَّة وبين 
النار، وواهلل ال اأختار على الجنَّة �شيئاً.

واتج���ه اإل���ى مع�شكر االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ ليلتحق به معلناً توبت���ه واإنابته اإلى اهلل، 
نادم���اً عل���ى ما كان منه اأثناء تحركه في �شف الباطل، وما عمله وهو يتحرك في البداية عندما 
�شايق مع�شكر االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ ومنعه من التقدم اإلى الُكْوَفة واأعاقهم عن الو�شول 
اإلى هناك، تاب اإلى اهلل واأناب وحر�ض على اأن ياأذن له االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ اأن يكون هو 
ر  اأول م���ن يقات���ل االأع���داء، مثلما كان هو اأول من تحرك في طليع���ة الجي�ض، حر�ض على اأن ُيكفِّ
موقف���ه ه���ذا باأن يك���ون هو اأول من يقاتل االأعداء، واأذن له االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ وقال 

تك اأمك ُحرًا«. كلمته الم�شهورة: »اأنت حٌر كما �شمَّ
ه���ذه ه���ي الحري���ة، الحري���ة الحقيقي���ة الت���ي تجع���ل االإن�ش���ان كريم���اً عزي���زاً يتخ���ذ الموقف 
���ر في �شف الباطل للظلم والجريم���ة مقابل �شيء من حطام الدنيا،  ال�شحي���ح، ال ُي�شتعب���د وُي�َشَيّ

وم�شالح الدنيا االآنية.
نحن في هذا الزمن اأمام المتغيرات الكبيرة والعوامل الموؤثرة التي - كما قلنا - هي نف�شها 
اأحوج ما نكون لا�شتفادة من هذه الدرو�ض، واأملنا اإن �شاء اهلل اأن يوفقنا اهلل واإياكم اأن نكون من 

المهتدين ال�شادقين الثابتين مع اهلل �شبحانه وتعالى، نتحرك مع اهلل بثبات ووعي و�شدق.)1(
َياِح���ي هذا الرج���ل الذي كان في بداي���ة االأمر جندي���اً يتحرك في �شف  فالُح���ّر ب���ن يزي���د الرَّ
الباطل، يتحرك مع اأهل الباطل، هذا الموقف هو موقف �شي�شتفيد منه اأي اإن�شان داخل الجي�ض 
اليمن���ي اأو غي���ره م���ن الجيو����ض العربي���ة الت���ي تتحرك في �ش���ف اليه���ود والن�ش���ارى �شد الحق 

والخير واالإيمان، و�شد اأخيار هذه االأمة.
كل جن���دي بق���ي في���ه ذرة من االإيمان، ذرة م���ن ال�شرف، بقي لديه قابلي���ة للهداية وال�شاح، 

فاإن موقف الُحّر بحٍق هو موقف مفيد ونموذجي.
هذا الموقف يجب اأن يفكر كل اإن�شان هل هو في الموقف الذي يو�شله اإلى ر�شوان اهلل؟ هل 
اأن���ت ف���ي موقف نهايت���ه الجنة؟ اأم اأنك في موقف نهايته النار؟ يجب اأن يقي�ض االإن�شان قيا�شاته 
وح�شابات���ه هك���ذا: ف���ي اأي موق���ف اأنت؟ ومع من؟ وف���ي اأي طريق؟ واإلى اأين؟ اإل���ى اأين؟ هل اإلى 

الجنة في طريق ر�شا اهلل جل وعا؟ اأم اأنك في الموقف الذي يو�شلك اإلى النار؟.

ب( عمر بن �شعد نموذج للمرتزقة المنافقين
الموق���ف ال���ذي يو�ش���ل اإل���ى النار لي�ض ه���و فقط موقف ال���ذي تقف فيه مقات���ًا �شد الحق؛ 
ولك���ن اأي�ش���اً الموق���ف الذي تقف فيه خاذاًل للح���ق، كاهما يو�شل اإلى الن���ار، كاهما �شاهم في 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1434 هـ.
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قيام الطغيان، في قيام الظلم، في قيام الف�شاد، في اأن ي�شود الباطل والمنكر، هذا موقف مهم.
نلح���ظ موقف���اً اآخ���ر، موق���ف اإن�شان مخ���ذول، مخ���ذول وخائب، موق���ف عمر ب���ن �شعد الذي 
���ر بي���ن اأن ينطل���ق ف���ي القتال م���ع الباطل �شد االإم���ام الح�شين، عل���ى اأن ينال رتب���ة وظيفية،  ُخيِّ
ي، منطقة مثلما تقول محاف���ظ، محافظ يتولى منطقة معيَّنة، والية منطقة ا�شمها  والي���ة الرَّ

»الري« ، وقف لليلة كاملة يفكر ويردد �شعراً يقول فيه:
ـــٌر ـــاِئ حَلَ  ْ َواإِينِّ اأَْدِري  َمـــا  ْالِل  ــــَو  ــــنِي؟َف ــــَرَف َط ـــى  َعـــَل اأَْمــــــــِري  ِفْ  ــــُر  اأَُفــــكِّ
ِتْي؟ َمِنيَّ يهّ  ــــرَّ َواْل  ، يهّ اْلــــرَّ ُمــْلــَك  ـــــُرُك  !؟اأَاأَْت ِ ْ ــ ُحــ�ــشَ ــِل  ــْت ــَق ِب َمـــاأَُثـــْومـــًا  ـــــُع  اأَْرِج اأَْم 

ُدْوَنــَهــا  َلــْيــ�ــَش  ــِتــْي  الَّ ـــاُر  اْلـــنَّ ــِه  ــِل ــْت َق ُة َعــــنْيَِوِفْ  يهّ ُقــــــرَّ ــــَك اْلـــــــرَّ ــــْل ِحــــَجــــاٌب َوُم
كان يع���رف اأن���ه عندم���ا يتحرك �ش���د الحق، �شد االإم���ام الح�شين ›عليه الس���الم‹ اأن م�شيره 
ي، اأو  الن���ار، واأن���ه اإل���ى الن���ار، فاأين يخت���ار النار وطري���ق تو�شله اإلى النار م���ن اأجل اأن يمل���ك الرَّ
ي وي�شلم من النار؟؛ لكنه خاب وخ�شر، واخت���ار قليًا زائًا لم يظفر به، لقد تحرك  يخ�ش���ر ال���رَّ
ّي وبعد اأن قتل االإم���ام الح�شين لم يظفر بذلك،  عم���ر ب���ن �شع���د �شد االإمام الح�شين ليمل���ك الرَّ

ّي.)1( لم يملك الرَّ

3ـ قلة الب�سيرة والوعي تجعل االأمة �سحية 
يقول ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ وهو يتحدث عن اأ�شباب ما ح�شل لم�شلم بن عقيل: 

ياحظ النا�ض كيف تكون عواقب االأمور، قد م�شى في التاريخ اأحداث كثيرة مثل هذا، عندما 
يتجم���ع النا����ض ويك���ون عنده���م والء وكارهي���ن ليزيد؛ لكن تاح���ظ كيف الأنهم ل���م يكن عندهم 
ب�شي���رة لي����ض عنده���م فه���م، فعندم���ا خرج بع����ض كباره���م يتحدثون معه���م ويخوفونه���م بجي�ض 
اأه���ل ال�ش���ام )اأنه قادم و�شيعملون بكم و�شيعملون( تفرقوا ع���ن م�شلم بن عقيل كلهم، فكيف كانت 
عواقبهم؟ لم ي�شلموا، في االأخير يجمعهم ابن زياد في الم�شجد ويهددهم ومن بعد ي�شوقهم اإلى 

قتال الح�شين ›عليه السالم‹! نف�ض تلك المجاميع التي كانت قد تجمعت مع م�شلم بن عقيل.
ل���و �شدق���وا معه وثبتوا تلك ال�شاعة واقتحم���وا الق�شر على ابن زياد وقتلوه وانتظروا مقدم 

الح�شين ›عليه السالم‹ لكان اأف�شل لهم واأف�شل لاأمة من بعدهم اإلى االآن.

ما الذي يطلب من �شعبنا اليوم؟
وفعًا هكذا هي خطورة قلة الوعي والب�شيرة األي�ض البع�ض اليوم - ونحن في مواجهة غزاة 
معتدين يحملون وح�شية ال�شمر وحقد عبيد اهلل بن زياد وطغيان وا�شتهتار يزيد - يريد لبلدنا 
اأن ي�شت�شل���م واأن ي�شتجي���ب للطغ���اة المعتدي���ن ب���دل اأن ي�شتجي���ب هلل ويتحرك ف���ي مواجهتهم؟ 

)1) من خطاب ال�شيد عبد الملك بمنا�شبة عا�شوراء 1429 هـ
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م���اذا يري���د هوؤالء؟ يري���دون اأن ياأتي الغ���زاة المتوح�شون في�شتبيحون حرماتن���ا ويقتلون النا�ض 
ب���ا رحم���ة وي�شوق���ون من تبق���ى منا ليكون���وا وق���وداً لحروبهم الظالم���ة يري���دون اأن يعملوا بنا 
اأعظ���م مم���ا عمل���ه يزي���د باأه���ل المدينة ومكة بع���د اأن يكون اهلل ق���د غ�شب علينا لك���ن هيهات اأن 
ي�شغ���ي �شعبن���ا الح���ر االأبي يم���ن االإيمان والحكم���ة لمثل هذه الدع���وات التي ت�ش���در من جبناء 
وعم���اء باع���وا اأنف�شه���م لل�شيط���ان واأولياء ال�شيطان ف�شعارن���ا �شيبقى هو �شع���ار االإمام الح�شين 
›عليه السالم‹ »هيهات منا الذلة« وخيارنا هو خيار االإمام الح�شين �شبط ر�شول اهلل وحفيده 

من قال فيه: »ح�شين مني واأنا من ح�شين«. 

4ـ لم يح�سل مقارنة بين ما كان يمكن اأن يح�سل مع ثباتهم وما �سيح�سل 
مع خذالنهم وتراجعهم

يقول ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ في درو�ض من وحي عا�شوراء:
ذل���ك التفري���ط ه���و الذي جعل اأهل الع���راق قبل اأهل ال�شام ي�شلون اإل���ى كرباء فيحا�شرون 
الح�شين ›عليه السالم‹ واأهل بيته، وجعلهم قبل اأهل ال�شام يوجهون النبال اإلى �شدره، وهم من 
عا����ض بينهم علي ›عليه الس���الم‹ �شنين يحدثه���م ويعظهم وير�شدهم، لماذا؟ م���ا الذي اأو�شلهم 
اإل���ى ه���ذا الحد؟ هم فّرط���وا، وعندما يفّرط االإن�شان فيما ي�شمع �شتاأت���ي البدائل المغلوطة، اإما 
اأن يتلقاه���ا م���ن اأمثال���ه ممن يفهمون االأم���ور فهماً مغلوطاً، ممن ال يعرف���ون عواقب االأمور، اأو 
م���ن جه���ة نف�شه هو فيكون هو من يحلل، ومن يحاول اأن ي�شع لكل ق�شية حّداً معيناً، يظن اأنها 
���ى الح�شين وتبقى  ال تتج���اوزه، ربم���ا كان���وا يت�ش���ورون اأن الح�شي���ن هو الم�شكلة، يمك���ن اأن ُي�َشفَّ

االأجواء طبيعية. 
بعد اأن ُقتل الح�شين ›عليه السالم‹ هل بقيت االأجواء طبيعية؟ هل ا�شتقر و�شع اأهل العراق اأم 
ب����داأ الع����راق يغلي، اأم بداأت النكبات والكوارث تتابع على اأهل العراق جيًا بعد جيل اإلى هذا الع�شر 
الذي نحن فيه؟ لم ي�شلم اأهل العراق، لم ي�شلم لهم دينهم، لم ت�شلم لهم دنياهم، لم ت�شلم اأنف�شهم. 

ويقول في حديثه عن )م�شلم بن عقيل(:
الم�شكل���ة عندم���ا ال ينظ���ر البع�ض اإال اإلى نقطة واحدة، ين�شى مث���ًا باأنه لو فر�شنا الق�شية 
فيها خوف؛ فاإن الخوف االأ�شد الذي يجب اأن يخاف منه هو اأن ت�شتحكم قب�شة العدو هذا اأ�شد 
الأنه �شتكون اأ�شراره اأ�شد، يعي�ض طول حياته حالة اإذالل له هو وَمن بعده، اأي�شاً غ�شب اهلل؛ الأن 
الق�شي���ة لي�ش���ت �شهلة يت�ش���ور الواحد باأنه �شيجل�ض في بيته وي�شتق���ر ولي�ض له عاقة ويت�شور 
باأن الباري �شيم�شح على راأ�شه ويقول له: ابق مكانك ولن يح�شل عليك �شيء، ال. هو في االأخير 
يعّر�ض نف�شه لغ�شب �شديد، ُقتل كثير منهم هوؤالء الذين جل�شوا، قتلوا واأهينوا ودمرت بيوتهم 

من بعد.
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ما الذي يعنينا من هذا الدر�ش؟ 
ه���ذا الدر����ض المه���م نحتاجه الي���وم ونحن ف���ي مواجهة هذا الع���دوان اال�شتعم���اري الغا�شم: 
اأن نق���ارن بي���ن ت�شحياتن���ا اليوم ونحن م�شتجيبون هلل ومجاهدون ف���ي �شبيله في مواجهة غزاة 
محتلي���ن وبي���ن م���ا �شيح�ش���ل فيما لو تخاذلن���ا، �شحيح اأننا ن�شح���ي اليوم ولكنه���ا ت�شحيات لها 
ثم���رة، م���ن هذه الثمرة: اأن من يقتل منا في مواجهة هوؤالء المجرمين هو �شهيد بكل ما تعنيه 
الكلمة، اأي�شاً �شنح�شل على ر�شوان اهلل �شبحانه وتعالى والعزة والكرامة والحرية واال�شتقال 
لبلدنا واأن ي�شلم من �شر االحتال وفوق هذا كله �شامة الدين والخير من الدنيا اإلى االآخرة.

وم���اذا �شيح�ش���ل ل���و تخاذلن���ا و�شعفن���ا وا�شت�شلمن���ا؟ ل���و تخاذلن���ا - ال �شم���ح اهلل - �شيح�ش���ل 
�شخ���ط اهلل وغ�شب���ه ول���ن ن�شل���م ف���اإذا كنا ن�شح���ي اليوم بع�ش���رات االآالف ف���ي �شبي���ل اهلل ودفاعاً 
ع���ن عزتن���ا وكرامتنا وحريتن���ا وا�شتقالنا فاإننا ف���ي حالة اال�شت�شام �شنقت���ل بمئات االآالف في 
�شبي���ل ال�شيط���ان ونعي����ض - اإن ع�شنا - في خزي وعار وذلة ويرزح بلدنا تحت االحتال ون�شتعبد 

وي�شتعبد اأوالدنا واأحفادنا ونخ�شر الدنيا واالآخرة. 

ح�سب  ويتلونون  ويتبدلون  يتقلبون  باأ�سخا�ض  االرتباط  خطورة  5ـ 
اأن  اهلل  اأمرنا  بمن  ارتباطنا  يكون  واأن  ورغباتهم  واأهوائهم  م�سالحهم 
اأمان  �سمام  بهم  االرتباط  ي�سكل  الذين  الهدى  اأعالم  من  بهم  نرتبط 

للنا�ض في دينهم ودنياهم. 
يق���ول ال�شي���د ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹: الأن النا�ض عندما يرتبطون باأ�شخا�ض من النوعية 
الذي���ن يتقلب���ون، ه���ذه ح�شل���ت ف���ي كثي���ر من مراح���ل التاري���خ، قد يرتبط���ون مث���ًا بزعيم من 
زعمائهم اأو كبير من كبار الع�شائر وبمجرد اأن يح�شل على مبلغ مالي يتغير ويتحول ثم ينطلق 

ل النا�ض. يخذِّ
م�شل���م ب���ن عقي���ل األ���م يكن موج���وداً؟ كان المفتر����ض اأن يرتبطوا ب���ه مبا�شرة لك���ن ما الذي 
لونه���م، وكل واحد ذهب من  ح�ش���ل عندم���ا لم يرتبطوا به تاأث���روا باأ�شخا�ض اآخرين جاوؤوا يخذِّ
عن���د م�شل���م ب���ن عقيل وه���م يحا�ش���رون الق�شر، وف���ي االأخير ما ال���ذي ح�شل بعدها؟ ب���داأ العد 
التنازل���ي بالن�شب���ة لهم من بعد كي���ف جمعهم في الم�شجد وفت�ض بيوته���م وفي االأخير ي�شوقهم 

اإلى قتال االإمام الح�شين ›عليه السالم‹!.

اليوم ما الذي يريده لنا طواغيت الع�شر؟ 
الي���وم م���ا الذي يري���ده لنا االنهزامي���ون الجبناء؟ األي�ش���وا يريدون لنا اأن نتخل���ى عن �شمام 
االأم���ان بالن�شب���ة لن���ا، اأن ن�شت�شلم ب���داًل من ال�شمود والثب���ات، األم تتبدل مواقفه���م مقابل حفنة 
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م���ن ال���دوالرات ووعود كاذبة من االأمريكيين واالإماراتيين؟ هل مث���ل هوؤالء يقتدى بهم ويعول 
عليه���م؟ ال واهلل ه���وؤالء هم من �شينكبون االأم���ة التي تركن اإليهم وتثق بهم. وهل �شي�شلم النا�ض 
الذين ي�شيرون خلفهم وي�شدقونهم؟ ال، واهلل لن ي�شلموا، هم يريدون من اأتباعهم اأن ال يتحركوا 
لمواجه���ة الغ���زاة لبلدهم وقد قتل���ت اأطفالهم ون�شائهم ليتيحوا الفر�ش���ة للغزاة والمحتلين اأن 
يدخل���وا بلده���م وينتهك���وا اأعرا�شه���م وينهبوا ثرواته���م ثم لن ي�شل���م اأتباعه���م �شي�شوقونهم في 
االأخي���ر لقت���ال االأحرار من اأبناء بلدهم كم���ا عمل عبيد اهلل بن زياد باأهل العراق، األم يدفع بمن 
ترك���وا الجهاد مع االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ ا�شتجابة لكبار ع�شائره���م اإلى مواجهة االإمام 
الح�شي���ن ف���ي كرباء وقتله هو واأهل بيت���ه واأ�شحابه، ثم �شاقهم الإخ�ش���اع بقية االأمة؟ فلم يبق 
اأحد ممن تخلف عن الجهاد في �شبيل اهلل اإال وقتل في �شبيل يزيد وعبيد اهلل بن زياد. هذه هي 

الخ�شارة التي لي�ض بعدها خ�شارة، نعوذ باهلل.

المهم  من  ولل�سغار  للكبار  وللن�ساء  للرجال  جداً  مهمة  درو�ض  هناك  6ـ 
فهما وا�ستيعابها

وبحم���د اهلل �شعبن���ا اليمن���ي العظيم تعلم الكثير من مدر�شة االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ 
وق���دم الكثي���ر من االأمثل���ة العظيمة والم�شرفة من خ���ال رجاله ون�شائ���ه واأطفاله في مواجهة 
ه���ذا الع���دوان الغا�شم في مقارعة الجاهلي���ة االأخرى وبرزت المراأة اليمنية مثًا يحتذى به في 
العالم كله في �شبرها و�شمودها وثباتها وهي تقدم اأباها اأو اأخاها اأو اأبنها اأو زوجها بل البع�ض 

تقدم كل هوؤالء في �شبيل اهلل بكل فخر واعتزاز.

ما الذي حققته ثورة الإمام الح�شين ›عليه السالم‹
يقول ال�شيد عبد الملك حفظه اهلل: 

لوال اأنَّ االإمام الح�شين ›عليه السالم‹ واجه م�شلك االنحراف الذي بلغ ذروته بقبول الكثير 
م���ن اأبن���اء االأم���ة اأن يتول���ى يزيد بم���ا ا�شتهر به م���ن الفجور والف�ش���اد والخمر وال�شك���ر والجهل 
واال�شتهت���ار بالدين وغير ذلك اأم���ر االأمة، ويحكمها ويتّحكم بها، لوال االإمام الح�شين اأنه واجه 
ه���ذا الم�شل���ك لُطم�ش���ت معال���م االإ�ش���ام فا يبق���ى لها اأث���ر، ولكن ث���ورة االإمام الح�شي���ن ›عليه 
السالم‹ �شمنت لاإ�شام ا�شتمراريته، واأنقذت المجتمع االإ�شامي من التنا�شي العام والمطلق 
للقي���م والمب���ادئ، ولذلك فهي ثورة العدل في مواجهة الظل���م، وثورة الخير في مواجهة ال�شر، 

وثورة الحق �شد الباطل، وثورة االأخاق والقيم على الطاغوت المف�شد في االأر�ض.
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بقي اأن نعرف لماذا نحيي ذكرى عا�سوراء؟
اإن اإحياءن���ا له���ذه الذكرى هو واحٌد من تعابير ُحبِّن���ا ووالئنا وارتباطنا ب�شيد ال�شهداء الذي 
قال فيه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم »ح�شيٌن مني واأنا من ح�شين، اأحب الل من اأحب 

ح�شينًا، ح�شيٌن �شبٌط من الأ�شباط«.
ك على اأ�شا�شها  وه���و اأي�ش���اً واحٌد من تعابير ارتباطن���ا بالمنهج والروؤية والموقف التي َتح���رَّ
وم���ن خاله���ا وبه���ا االإمام الح�شين ›عليه الس���الم‹ وهي: روؤي���ة القراآن الكري���م، وهي: منهجية 

االإ�شام العظيم، وهي: م�شلك ر�شول اهلل محمد �شلى اهلل عليه واآله..
واإحياوؤنا لهذه الذكرى هو تخليد لنداءات ومواقف الح�شين ›عليه الس���الم‹ بكل عطاءاتها 
واآثارها االإيجابية العظيمة في اأنف�شنا وواقعنا وبكل ما ُتزودنا به في عزمنا، واندفاعنا، وتفاعلنا، 
واإح�شا�شنا بالمظلومية، واإح�شا�شنا ِبِعَظم ماأ�شاة االأمة التي ا�شتهدفت حينما ا�شتهدف الح�شين 
ب���كل م���ا ُيمثِّل���ه الح�شي���ن في نهجه���ا القويم، وفي عزه���ا ومجدها، وف���ي قيمه���ا ومبادئها، ووقع 
م���ا وق���ع م���ن مح�شوبين عليها، وبتخاذله���ا، وحدث كل ما حدث في كرباء ب���كل ب�شاعته و�شوئه 

وفظاعته وقبحه، في الوقت الذي هي تنتمي لاإ�شام دين العدل، دين القيم، دين االأخاق.
ه���ذا االإح�شا����ض بالمظلومية وبالماأ�شاة وه���ذا ال�شعور ُيحيي فين���ا روح الم�شوؤولية والتفاعل 
حت���ى ال نك���ون كم���ا البع����ض ب���ا اإح�شا�ض، وب���ا �شعور ف���ا يتفاعلون مهم���ا كان حج���م الماأ�شاة، 
وال ُيدرك���ون مهم���ا كان م�شت���وى الخطر، وال َيعون وال يفهمون مهم���ا كان حجم الموؤامرات، وال 

يتحركون مهما كان حجم الم�شوؤولية، كما هو حال ميت االأحياء.
واإحياوؤن���ا له���ذه الذك���رى تعبي���ٌر اأي�ش���اً ع���ن موقفنا المبدئ���ي االإيمان���ي الديني �ش���د الظلم 
والظالمي���ن ف���ي كل زم���ان ومكان، وتجاه اأفظع جريمة في تاري���خ االأمة، وداخل االأمة على اأيدي 
مح�شوبي���ن عليه���ا، من ي�شت�شيغها يمك���ن اأن ي�شت�شيغ ويتقبَّل وُي�شرعن اأي ظل���ٍم، واأي ف�شاٍد، واأي 
�ش���ون من م�شى من الظالمين هم الي���وم اأن�شار الظلم وحملة  �ش���ه، فالذين يقدِّ اإج���راٍم، واأن يقِدّ

رايته في حا�شر االأمة.
تل���ك الجريم���ة الت���ي فتح���ت اأب���واب ال�شر كله���ا على االأم���ة وكانت فاتح���ة �شوء داخ���ل االأمة؛ 
الأن���ه حينم���ا ا�شته���دف الح�شين �شبط ر�شول اهلل، و�شيد �شباب اأه���ل الجنة بكل ما له من قدا�شه، 
ه الم�شطفى  وبموقع���ه العظي���م ف���ي االإ�شام، وبمكانته الكبي���رة كرمٍز لاأمة، وهاٍد ف���ي درب َجدِّ
���ل قيم االإ�شام،  ه خاتم النبيِّين، ُيمثِّ محم���د �شل���وات اهلل و�شام���ه عليه وعل���ى اآله، ووريٍث لَج���دِّ
ويحمل مبادئه، ويرفع رايته، بعد ذلك لم يبق �شيٌء من المقد�شات والُحرمات يتحا�شى الطغاة 
ه  والظالمون من الم�شا�ض به، ولذلك َعِمدوا بعد قتله ›عليه الس���الم‹. اإلى ا�شتباحة مدينة َجدِّ
ر�ش���ول اهلل وقتل���وا من تبقى فيها من اأبناء المهاجرين واالأن�شار وبالذات من اأبناء المجاهدين 



89

لز ةمةل فققب  منل  ةعلزا ةموهي،   يي  ةمهشاس 

ف���ي وقع���ة ب���در ث���اأراً للكفر والكافري���ن، وا�شتباح���وا فيها ُحرمة ال���دم، وحرمة الِعر����ض، وحرمة 
الم���ال لثاث���ة اأي���اٍم متوالية، واأحرق���وا الكعب���ة الم�شرفة ودمروه���ا اآنذاك فيما بع���د، وهكذا بلغ 
الح���ال به���م، وحينها لم يبَق اأي قيم���ة لاأمة لديهم، وال لدينه���ا، وال لمقد�شاتها، وال لرموزها، 

فحكموها بمنهجية الطغيان.
ن�ش���األ اهلل اأن يثبتن���ا على نهج االإم���ام الح�شين واأن يرحم �شهداءنا وي�شفي جرحانا واأن يفرج 

عن اأ�شرانا واأن ين�شرنا على القوم الظالمين.
و�شلى اهلل و�شلم على �شيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين.

10 محرم 1439هجرية

•••
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