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يف مقام اإلمام احلسني وثورته اخلالدة جيدر هبذه األمـة 
أن تستمع للدروس الرائدة التي استلهمتها من كربالء عرب 

لشهيد سالم اهللا ِّأثريها اخلالد املتضوع بمسك دماء السبط ا
عليه، والتي يرتدد صداها يف كل زمان ومكان؛ إذ يفـرتض 
أنـه حيــنام يكــون هنــاك ظلــم وانحــراف فإنــه بالــرضورة 
احلسينية جيب أن يكون هناك ثـورة، وحيـثام يكـون هنـاك 

 .يزيد فيجب أن يكون هناك احلسني

ٌإن االستفادة من التاريخ عظة قرآنية، وهدي إهلي، أما  ٌ

تحضار شخصية تارخيية بحجم احلـسني لتأخـذ إذا كان اس
ّمنه األمة ذلك العزم الذي ظهر به وحيدا يتحدى جحافل 
الطغيــان واجلــربوت ليكونــوا عــىل شــاكلته يف قــضاياهم 
ــشاريع  ــا حــسينيون يف مواجهــة م املعــارصة، وليكــون لن
االستكبار واالستبداد فإن ذلك هو الدرس الذي جيـب أن 

 االسـتامع إليـه بإنـصات ووقـار هندي أنفسنا وأجيالنا إىل
 .وحسن استجابة

ــدة دروس ال  ــه اخلال ــه وثورت ــالم اهللا علي ــسني س احل
ٍتنتهي، فكل موقف وقفه يمكن اإلفادة منـه، وكـل كلمـة 

ّنطقها هتدي أمما كثرية، وكل رصخة لوح هبا ضد الظـاملني 
َّهتزم كل غليظ متكرب ِ. 
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ّدر مشكلة املسلمني أنه ينقصهم الـوعي بالتـاريخ، وقـ

هلذه األمـة مـن ذاهتـا مـن جيلـد ظهرهـا بـسياط التبـديع 

ولعـل . والتضليل إن احتفـت بـشهيد، أو احتفلـت بعيـد

ِّحترك املبدعني واملـضللني ملـن حيتفـل بـأعالم األمـة كـان 

ٍيإيعاز من طغاة األمة؛ حيث هم املترضرون من أي احتفاء 

 .ّواحتفال وتذكر ذكرى

 زمان، وال مكانا عن منهج الظاملني ال خيتلف زمانا عن

مكان، وقوة احلق اجلبارة واخلالدة ال تقف عنـد أي مـنهام، 

والظامل اليوم الذي تواجهه األمة حتت أي مسمى هو ذلك 

الظامل الذي واجهه احلسني، فإما أن نستدعي احلسني معلام 

يلقننا مبادئ العـزة والكرامـة وأخـالق العظـامء، وعطـاء 

ستبدين، وتـدمري الظـاملني، الشهداء، فندخرها ملواجهة املـ

وإمــا أن نــذهب نحــو أســاتذة الفــراغ، والالمبــاالة، 

والالموقف فنكون أشباههم، ونسخا عىل منواهلم، يعبـث 

 .بنا الظاملون كيفام أرادوا

ِّ يشكل اهلوية احلقيقية لإلسـالم ؛لقد ظل احلسني 

املحمدي األصيل، حينام أثخن األمويون اجلراح يف جـسد 

 بعـث -عادوه مصلوبا عىل أعـواد اجلاهليـة اإلسالم واست

َاحلسني ومبادئه وأخالقه وثورته احليوية املطلوبة الستعادة  َ ُُ ُ ُ

ًالدين واإلسالم يف صورته الناصعة والقوية، كان ال بد إذا 
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من زلزلة جمتمعية تفضح الفكر املهادن للظاملني، كان ال بد 

ّمن صوت عال يسكت كل ذلك الـصخب الـذي شـوش  ُِ ٍْ ٍ

عىل صوت الفطرة اإلسالمية، وإن كان ثمنه رأس احلسني 

 .ّيتلعب به سفهاء األمة من بلد إىل بلد

األمــة اليــوم وقــد أذاقهــا املــستبدون الــداخليون 

واملستعمرون اخلارجيون ألـوان العـذاب، مـا أحراهـا أن 

تصيل يف حمراب احلسني، وأن تستمع للحسني وهو خيطـب 

ستنبت جمـدها، ويـدهلا عـىل يف عزهتا، ويستثري نخوهتا، وي

وإذا كانت مشكلة األمة وزعاماهتا هـو . خري دينها ودنياها

فقدان الثقة بـذاهتا وبحـضارهتا أمـام املـستعمرين اجلـدد، 

ــاهج  ــة نفــسية، بــسبب ضــعف املن حيــث املــشكلة تربوي

ّالدراسية التي بعمد عامـد تتنكـب سـبيل العظـامء أمثـال 

در هبا أن تأخـذ تلـك احلسني وزيد والنفس الزكية، فام أج

الدروس املفقودة من ثبات احلسني وكربيائه وعظمته أمـام 

أولئك الطغاة املذنبني، ما أجـدر بنـا أن نـستخرج أولئـك 

العظامء ذوي الثقات العالية ليفيضوا علينا مما آتاهم اهللا من 

 .فضله 

ُطاملا شكل اإلمام احلسني وأهل بيتـه الثـوار األحـرار،  ُ ُ ّ

إلمام زيد بـن عـيل النهـر املتـدفق بالعطـاء وأوهلم حفيده ا

الذي ليس وراءه وال مثله عطاء، فأصبحوا القدوات لكـل 
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الثوار األحرار يف العامل، وكانوا منارات هتاف احلرية ونداء 

 .القوة الناصع

َصنَع أممـا ال ) هيهات منا الذلة(هذا الصوت احلسيني 

طغيان، يشق هلا غبار، وخرج من ظالله أسود ال يرهبون ال

كان احلسني إمامهم وقدوهتم، وشعاره شعارهم، أعجـزوا 

 .ّاالستبداد واالحتالل، ودوخوا االستكبار والعاملة

مل يعد احلسني إماما للشيعة، بل هو قبلة لكل األحـرار 

الثوار املسلمني، بل إنه قبلة كل الذين يريدون تناول النرص 

): انـديغ(من قوة الصرب، أمل يقـل زعـيم اهلنـد وحمررهـا 

 ."عىل اهلند إذا أرادت أن تنترص أن تقتدي باحلسني"

ثم نتساءل هل يمكننا أن نجد احلـسني يف دروس غـري 

درس الشجاعة والتضحية واحلرية؟ أين هـو مـن العلـم؟ 

واحلياة العامة؟ أين هو من التخطـيط واإلعـداد والفكـر؟ 

ل ملاذا يتم تدشني احلسني حرصيا ودائام عىل أنه املقاتل البط

ّواملحارب الفذ؟ فـأين هـي مقومـات الزعامـة وجماالهتـا 

األخرى التي استحق هبا أن يكـون إمامـا منـصوصا عليـه 

 بالنص الرشعي؟

هذا ما سـيجيب عليـه هـذا الكتيـب الـصغري بـشكل 

خمترص ومبسط يف دروس مـستوحاة مـن كـربالء وبطلهـا 
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، وهو كتيب يصلح للصغري والكبري، ؛اإلمام احلسني 

ــرأة وا ــاديمي وللم ــشعبي، ولألك ــمي وال ــل، وللرس لرج

 .واملثقف واإلنسان العادي البسيط

لن يطيل هـذا الكتيـب يف تـدقيق احلـوادث التارخييـة 

ومناقشة األسانيد، ويف تتبع املصادر الكثـرية عـىل احلادثـة 

اليسرية، بـل يـتم توثيـق احلـوادث بالقـدر الـذي يطمـئن 

ب ما يستلزمه القارئ من املصادر ذات املوثوقية ولو من با

اخلصم، والتي تـسعف القـارئ املـستفيد، وترشـد املتتبـع 

 .املستقيص

ال أدعي أن هذه الدروس مجعـت كـل دروس كـربالء 

فهي مدرسة يصعب تتبع دروسها ونتاجها، ولكن حـسبي 

أهنـا ذكـرى للمتـذكر، وعجالـة للمتعجـل، أســأل اهللا أن 

نـه ويل ينفعني هبا وأن ينفع القراء الكرام بحولـه وقوتـه، إ

 .ذلك والقادر عليه
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الوعي هو النظر املتمعن يف مقاصد اإلسالم ودسـتوره 

وأحكامه، والنظر بتمعن يف الواقع ثم اختاذ القرار املناسب 

يف الوقت املناسب، إنه القرار احلصيف واحلكيم من خالل 

ــنام يــذ ــع، حي ــة للمفــرتض والواق ــراءة الدقيق هب الق

املترضرون واملتحمسون للثورة بدون وعـي أو نتيجـة ردة 

ــل  ــوار يف وح ــرق الث ــة أن يغ ــإن النتيج ــة ف ــل انتقامي فع

االختالف وقـصور الرؤيـة والتوظيـف اخلـاطئ للثـورة، 

وسيتم إهداؤها لالنتهازيني يف هناية املطاف، وسـوف لـن 

تنترص هذه الثورة وحتقق ما تصبو إليه، وغاية مـا يف األمـر 

َستبدل ظاملــا بــآخر ينتهــز فرصــتها الــسياسيون أن تــ َُ ِ

املخادعون، وقد كان أعظم الـوعي وأكثـره بيانـا يف ثـورة 

احلسني سالم اهللا عليـه التـي انتـرصت، وأسـست للفكـر 

الثوري الناضج واحلضاري داخل جمتمـع اإلسـالم الـذي 

يرتبع عىل حكمه الطغاة، إذا أردنا أن نفرق بني ثورة اإلمام 

م اهللا عليه وثورة حيان بـن ظبيـان الـسلمياحلسني سال
)١(

 

املعارص له يف الكوفة مـثال فإننـا نجـده يف الفهـم الـواعي 

 ـــــــــــ
. هـ يف نـواحي العـراق، ثـم قتـل وأنـصاره مجيعـا٥٨ثائر خارجي، بويع عام ) ١(

 .٢٥٣، ص٣تاريخ األمم وامللوك، ج: الطربي
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لإلسالم وعالقتـه بـالفرد واملجتمـع، الـذي جـاء ليكـرم 

 .اإلنسان ويعمل لصاحله واستقراره

ُإن الثورة الواعية تعني البصرية التي دعا اإلمام زيد بن  ُ
يهــا، تعنــي أن تكــون  أصــحابه أن يكونــوا عل؛عــيل 

الثورة منطلقة من الوعي بالدين الـذي يـأمر هبـذا الفعـل 

الثوري، تعني أن تلزمك األسباب املوضوعية للثـورة، ثـم 

تتضح لديك الصورة والرؤية املسبقة واهلدف املرشوع مـن 

 .وراء الثورة وطريقها ومآالهتا

 عـانى أزمـة نفـسية ؛ّيتصور الـبعض أن احلـسني 

ُ جعلته يقدم عىل املـوت استبـساال، وأن وضغوطا جمتمعية ِ ْ ُ
ثورته كانت وليدة انفجار عاطفي ملا ضاقت به األرض بـام 

رحبت، وهذا هو الظلم احلقيقي لإلمام احلسني وحتركه يف 

ّإنه تصور خاطئ صور احلـسني . مرشوعه اإلحيائي الكبري
بطال مغامرا يلتزم قيم الشجاعة والفتوة، وكأنه ال عالقة له 

ن واإلمامة ومحل مرشوع اإلسـالم الـصحيح الـذي بالدي

 .صجاء به جده رسول اهللا 

إن مراجعة للوضع التارخيي الـذي عـاش فيـه اإلمـام 

احلسني يف حياة والده وأخيـه احلـسن ثـم بعـد استـشهاده 

بالسم ومواقفه السابقة تظهره يرتب وضع الثورة وخيطـط 

 حكـم ٍّهلا بتؤدة وتأن، وأنه كان يرى وجـوب الثـورة عـىل
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ِّمعاوية نفسه، لوال أن معاوية كان يلـبس عـىل العامـة مـن 
الناس بتلبيسات كثرية، وأي ثورة تكون عليه ال سـيام بعـد 

إبرام أخيه احلسن الصلح سـيكون رضرهـا عـىل املجتمـع 

أكثر من نفعها، لقد أراد اإلمام احلسني الوفاء بام تم الصلح 

ة، لقـد كـان عليه، رغم اقتناعه بوجوب الثورة عىل معاويـ

ثائرا عىل النظام احلاكم الذي جاء بيزيد قبل أن يثـور عـىل 

يزيد نفسه
)١(

. 

كان يعلم أن األمويني سيحاولون إجبـاره عـىل البيعـة 

ليزيد، لكن أنى هلم ذلك، ونفسيته تلـك النفـسية، ووعيـه 

املتظاهر بـالفحش -ذلك الوعي، حيث تعني البيعة ليزيد  

-ألمـة عـن سـواء الـرصاط واملجاهر بالفسق والعـادل با

اإلقرار بذلك الوضع، وإكسابه املرشوعية، لقد كانت ثورة 

احلسني رضورة رشعية جيب القيام هبا إلعادة إحياء الـدين 

ِّاإلســالمي األصــيل الــذي تعــرض ملرحلــة متقدمــة مــن  ّ
 .التشويه والتحريف

سمعت زينـب الكـربى احلـسني سـالم اهللا علـيهام يف 

 :شعراكربالء وهو يردد 
  خليـل مـن لـك أف دهر يا
  

  واألصيل باإلرشاق لك كم  
 ـــــــــــ  

األرشاف،  أنساب والبالذري، ؛٢٧٨- ٢٧٧، ص٣ تاريخ األمم وامللوك، ج الطربي، )١(

 .١٧٣- ١٧٢؛ ومحادة، الوثائق السياسية، ص٣٧٠.٤١٠ - ٣٦٩، ص٣ج
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  قتيـل طالب أو صاحب من
  

ــدهر   ــع ال وال ــديل يقن   بالب
ـــام   ـــر وإن ـــل إىل األم   اجللي

  
  الـسبيل سـالك حـي وكل  

ــه ذاهــب إىل الــشهادة، وســألته   : فوثبــت وعلمــت أن

لـو تـرك القطـا ": أستقتلت نفيس فداك؟ فأجاب احلـسني

"لنام
)١(

. 

 أن األمويني لـن يرتكـوه وشـأنه، وأهنـم لقد كان يعلم

سيستحلون احلرم لو جلأ إليه، وهو ما حصل الحقـا حـني 

 .ثار أهل املدينة وعبداهللا بن الزبري

لقد كان يعي تطورات األمور، ويعـي املـسؤولية التـي 

ألقت بثقلها عليه، وأنه ال بد أن يتحرك يف تلـك الظـروف 

 .مهام كانت النتائج

ر أن يكتبوا نرصهم اخلالد حتى لو بالوعي يمكن للثوا

 .رآهم الناس منهزمني يف الشكل املادي

 ـــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج )١(
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ـــيل  ـــن ع ـــد ب ـــام زي ـــال اإلم ـــني ؛ق ـــرز ح  ب
 وحـرام، حـالل عـن تسألوين ما اهللا فو سلوين،" :للجهاد
 إال وقـصص وأمثـال ومنـسوخ، وناسخ ومتشابه، وحمكم
 أهـل أعلـم وأنا الإ املوقف هذا وقفت ما واهللا به، أنبأتكم

"األمة هذه إليه حتتاج بام بيتي
)١(

. 

تشمل كل ما حتتاجه ) ما حتتاج إليه هذه األمة(إن لفظة 
 .األمة ترشيعا وتطبيقا، مفرتضا وواقعا، تنزيال وتأويال

إن الوعي الثوري يأيت نتيجة كون القائـد الثـائر عاملـا، 
ف، والعلم هو العلم بالنظرية اإلسالمية بشكل جيـد وكـا

والعلم بـالواقع، والعلـم بكيفيـة إجيـاد عالقـة صـحيحة 
 . رشعية بني الرشع والواقع

وقف يف طريق اإلمام احلسني الثوري طابور طويل من 
املعتنني بالدين لثنيه عن ثورته، وكانت هلم حسابات دينيـة 
وثقافية واجتامعية وتقديرية، ومن هؤالء ابن عباس وكـان 

ها، ولكن علم احلـسني سـالم أحد علامء هذه األمة وحذاق
اهللا عليه بوجوب أن يقوم بام جيب عليه من أمـر بمعـروف 

 ـــــــــــ
، جمموع رسائل اإلمـام )هـ١٢٢ت (زيد بن عيل، اإلمام زيد بن عيل بن احلسني) ١(

، صعدة، مركـز أهـل البيـت ١إبراهيم الدريس احلمزي، ط: زيد بن عيل، ت
 .٣٦٨م، ص٢٠٠١ -هـ١٤٢٢للدراسات اإلسالمية، 



١٥ | 

وهني عن منكر، وأن تلك الظروف مهيئة للثورة، تـوفرت 
لديه احليثيات الكثرية التي تقنـع مثلـه بوجـوب القيـام يف 
مثل تلـك الظـروف، وأنـه آن األوان إليقـاظ األمـة التـي 

ِالم، وآن األوان لفعـل تنساق وراء حكامهـا إلماتـة اإلسـ
ٍعمل مبادر، ينطلق من أسس معرفية صحيحة متطابقة مع 

 .الرشع 

خيتزل البعض اإلمام احلـسني فيظهـره وكأنـه ال شـأن 
لديه إال الثورة واإلباء، وكأنه كان ال حيسن أن يقدم لألمـة 
درسا آخر تستفيد منه فيه، وهذا اختزال غري بـريء حلركـة 

 .العظيمةاإلمام احلسني وشخصيته 

فلم تكن كل أيامه سالم اهللا عليه قتاال، ومل يكن خياره 
القتال واحلرب، إن يوم عاشوراء الدامي كان يوما واحـدا 
ــدروس  ــوءة بال ــة واململ ــسني الطويل ــام احل ــاة اإلم يف حي
والتعاليم، أيامه كلها حكمة، وتعليم، وإنتاج، إنـه اجلهـاد 

ــم جــاءت احلــرب والثــورة باع تبارهــا بأوســع معانيــه، ث
 .رضورة مفروضة وماسة، فكانت

إذا تتبعنا احلسني سالم اهللا عليه وجدناه قبل أن يكـون 
بطال ثائرا، مزارعا منتجا يف مزرعتـه بالبغيبغـة يف ينبـع
)١(

  ،
َّووجدناه الكريم احليي، وكان هو احلسني الذي اختـذ مـن  َ

 ـــــــــــ
، ٢ج اسـتعجم، ما معجم البكري، انظر. املنورة املدينة غرب بينبع ماء: البغيبغة) ١(

 تـاريخ ساكر،عـ وابـن ؛٤٦٩، ص١البلـدان، ج معجم وياقوت، ؛٦٥٩ص
 .٢٧٩، ص٨اإلصابة، ج حجر، وابن ؛٢٤٦، ص٥٧دمشق، ج
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 .  سنة٢٥احلج موسام لنرش دعوته وعلمه فحج ألكثر من 

حلسني هو العامل، قبل أن يكون الثـائر، وكـان لقد كان ا

 املعلم واملريب قبل أن يكون القائد واملحارب، قـال معاويـة

 ص اهللا رســول مــسجد َدخلــت إذا: قــريش مــن لرجــل
 فتلـك -الطـري  رؤوسـهم عـىل َّكأن ٌقوم فيها ًحلقة َفرأيت

 فيهـا لـيس سـاقيه، أنصاف عىل ًمؤتزرا اهللا، عبد أيب حلقة

ّاهلزيىل من ُ
)١(

يشء 
)٢(

. 

وهذا الصحايب عبداهللا بن عمـر بـن اخلطـاب، عنـدما 

ِّحوسب عىل عمله وذكـر بعمـل احلـسن واحلـسني  ُ 
 مـن "ُيغـران العلـم غـرا"ّومها أصغر منه، أقر أهنـام كانـا 

)٣(ّرسول اهللا، أي يزقانه زقا، كام يزق الطـائر فرخـه
، وهـو 

ده وأهل ّأي اإلمام احلسني سالم اهللا عليه هو من علم أوال

 يروي احلديث عـن والـده بيته، فاإلمام زيد بن عيل 

 عـن زين العابدين، عـن جـده احلـسني، عـن عـيل 

 .صرسول اهللا 

 ـــــــــــ
هزيىل، ألنه هـزل ال جـد : يقال لفعل املشعوذ إذا خفت يداه بالتخاييل الكاذبة) ١(

 ).هزل(ابن منظور، لسان العرب، مادة . فيه

 .١٧٩، ص١٤ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ٢(

؛ وابـن عـساكر، تـاريخ ٣٦٦ص، ٩اخلطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد، ج) ٣(

، ٣؛ ابن األثري، النهاية يف غريب احلـديث واألثـر، ج١٧٤، ص١٤دمشق، ج

 .٦٦١ص
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كان سالم اهللا عليه قبل أن يكون قائـد ثـورة قـد محـل 

ــه  ــزه علم ــل يشء، لقــد مي ــادة يف ك  ؛ّمــؤهالت القي
الم َبالواقع ليضطلع بالدور املنتظر من أمثاله يف إحياء اإلس

وإماتة الرجعية العربية القبليـة، ولعـل القيـادات اجلاهلـة 

التي حكمت هذه األمة يف هذا القـرون املتـأخرة هـي مـن 

أوصلت األمة إىل هذا الفـراغ العلمـي الـذي نحـن عليـه 

 .اليوم

ّإذا يتبني أن من األمهية بمكان كـون القائـد عاملـا، بـام 
 زيـد بـن عـيل حتتاجه األمة نظرية وتطبيقا كام قـال اإلمـام

. 

 

ِ أرشا وال بطـرا، ولكـن ؛مل خيرج اإلمـام احلـسني  ِ

خرج من أجل إصالح مـا أفـسده األمويـون مـن أحكـام 

اإلسالم وقيمه، خرج حامال راية دينه، بالطبع خرج سالم 

اهللا عليه ثائرا من أجل الدين، لكن أدبياته التي أطلقها قبل 

 وهي الوثائق الرسمية التـي تبـني اجتاهـه وأسـباب الثورة

ّخروجه، وخاطب الناس هبا بينت بـشكل واضـح سـبب 
ْمـن: ص اهللا رسول ّإن الناس ّأهيا": ؛خروجه، قال  َ 

ِحلـرم مـستحال ًجـائرا ًسلطانا منكم رأى َ ُ  عهـده ًناكثـا اهللا ِ
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 بــاإلثم اهللا عبــاد يف يعمــل ،ص اهللا رســول لــسنَّة ًخمالفــا

 اهللا عىل حقا كان قول، وال بفعل عليه ِّيغري فلم ن،والعدوا

َيدخلـه ْأن ِ ْ َمدخلــه، ُ ْ  الــشيطان، لزمــوا قـد هــؤالء َّوإن أال ُ

 احلـدود، َّوعطلـوا الفساد، وأظهروا الرمحن، طاعة وتركوا

 وأنـا حالله، َّوحرموا اهللا، حرام ُّوأحلوا بالفيء، واستأثروا

ْمن أحقُّ   ."...َّغري َ

احلسني مل يفصل بني الدين وبني واقع األمة، هنا اإلمام 

مل يفصل بني حتليل احلرام مثال وبني االستئثار بالفيء، هـو 

َخيرج عىل احلاكم؛ ألنه يستحل حرم اهللا، ألنه نكـث عهـد  َ ُ
، هذا احلاكم يـامرس ظلمـه صرسول اهللا، وخالف سنته 

ِضد العباد، ويفتك هبم من وحي بعده عـن الـدين، فهـذا  ْ ُ
 مسؤولية الدين، والدين اإلهلـي هـو الـذي يتـوىل كله من

 . إجياد العالقة الصحيحة بني هذه العنارص

ال يمكن لنا اليوم نحن أتباع هـذه املدرسـة أن نتنـصل 

عن هذا االلتزام احلسيني وأعظم نرص لـه سـالم اهللا عليـه 

ِمن قبلنا هو أن حيـرض الـدين الربـاين املحمـدي العلـوي  َ ِ

 عـن واقعنـا نفصل أن لنا جيوز نا، الاحلسيني يف كل مواقف

 يمـيل مـا حيركنـا، هـو مـا هو الدين يكون أن جيب الدين،

مواقفنا، أن نتحرك حـني نتحـرك عـىل  نوعية وكيفية علينا

 .ضوئه ومن خالل إرشاداته وتعاليمه، وابتغاء إعالء رايته
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هـا هناك حمرمات واضحة وبينة ولن خيدم التـساهل في

الثورة ولن يؤدي إىل انتـصارها، الـدين متغلغـل يف كيـان 

احلسني سالم اهللا عليه؛ هلـذا مل يـساوم يف دينـه، رفـض أن 

ــه  ــوم، حيــث ال جمــال لدي  ؛يبــايع ليزيــد مــن أول ي
 ترمجـان القـرآن يف ؛للمراوغة وللمخاتلة، لقـد كـان 

، صعرصه وهادي األمة، ووارث تعـاليم نبيهـا الكـريم 

ه من أول وهلة، هذه مسألة مـصريية، هـل لقد حسم خيار

يمكن أن يعطي احلسني سالم اهللا عليه مـسحة دينيـة عـىل 

احلكومة الفاجرة ليزيد، هل يمكـن أن يغفـل احلـسني أنـه 

 أنموذج احلـاكم الطاغيـة الـذي -حني يبايع ليزيد القرود 

 أنـه سيـضفي الـرشعية املطلوبـة -يلهث وراء الـشهوات 

ني سياسيا باملعنى امليكيـافيليل لبـايع للظاملني، لو كان احلس

يزيد، وعمل بمبدأ التقية برهة ثم انقلب عليه حـني تواتيـه 

ــفاء  ــن إض ــوازين، لك ــادالت وامل ــري املع ــروف، وتتغ الظ

 .الرشعية للحكام الظاملني ال جيوز

حتى لـو فعـل ذلـك، فـإن األمـويني سـيأخذون هـذا 

ه، وثار عليه املوقف املهادن منه عىل أنه هو احلق، فإذا خالف
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قالوا إنه متمرد، مترد عىل ما كان آمـن بـه، إنـه شـق عـصا 

املسلمني، إنه غدر بالبيعة وبإمام عرصه، وهذا ما ال يمكن 

أن نجده يف أخالق سـادات أهـل اجلنـة والعظـامء الـذين 

 .تصغر الدنيا يف أعينهم

حني يصري األمر بمثابة التعمية والتلبـيس عـىل العامـة 

 جيهر العامل القائد بكلمة احلق ولو علـم من الناس جيب أن

 . ِّأن يف ذلك هالكه، جيب أن حيدد خياره من أول وهلة

إذن فلنحذر الوقوع يف مطبات االنتهازيني التـي تقتـل 

ّالـدين يف نفوسـنا ويف موقفنـا، وحتولـه إىل وسـيلة يمكـن 
ُالتخيل عنه أو استبداله، وهو الذي يفَرتض به أننـا نحـاول  َ ْ ُ

 واقع األمـة، ال يمكـن لـك أن متيـت الـدين يف إحياءه يف

قلبك كوسيلة للوصول إىل إحيائه يف األمة، إن فاقد اليشء 

 .ال يعطيه

 بمبدإ الغاية تـربر الوسـيلة، فـإن ؛لو أخذ اإلمام 

 اإلسـالمية الثـورة حقـل يف يتحـرك من جيعل ذلك هو ما

 بـذلك عليـه سيـشنّع املـدة، بـه تطيـل لن وسوف انتهازيا

 كـان بكونـه عليه التشنيع من أكثر واملتلون املهادن املوقف

مسريته، وهذا مثال صارخ عارصناه،  عىل ومصمام مبدئيا،

) اإلخوان املسلمون(هل سامهت االنتهازية التي بدا عليها 

يف مــرص بــيشء يــذكر يف اســتمراريتهم يف احلكــم؟ مــا إن 
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وصلوا إىل احلكم، حتى وقعوا يف فـخ االنتهازيـة، طمـأنوا 

ائيل والغرب، التزموا باتفاقيات وقـرارات ختـالف مـا إرس

قد أعلنوه زمانا بني النـاس باعتبـاره مـن مبـادئهم، فكـان 

ــرة  ــنهم النــاس، ووضــعوهم يف دائ عــاقبتهم أن ســخر م

ــسلم  ــه امل ــزه عن ــي أن يتن ــذي ينبغ ــداع ال ــال واخل ّاالحتي

 .احلقيقي، ومل ينفعهم من ذلك يشء

 

 هــ مـن بـني أوالد ٦٠ني خيـرج احلـسني يف رجـب ح
املهــاجرين واألنــصار وال جيــد مــنهم معينــا وال نــصريا، 
تراوحه رسل األمويني وواليهم عىل املدنية وتغاديه ليبايع، 
يتلفت هنا وهناك وال جيد من أهل املدينة من ينـرصه، ثـم 
خيرج إىل مكة، ويمكث بني آخرين منهم حتى أيـام احلـج، 

منهم أنصارا، ثم يغادر إىل الكوفة يف ثلة قليلة مـن وال جيد 
ّأهل بيته وأصحابه، وحرمه، وذريته، ويتفرج عليه اجلميع، 
يرتكونه يواجه الظاملني بمفرده وحيدا، ويقتلونه وأهل بيته 
وأنصاره عىل ذلك النحو الوحيش، ثـم ال يمـر إال حـوايل 

ذي هـ، وإذا بجيش يزيد الـ٦٤ و٦٣السنتني، أي يف سنتي 
ّجترأ عىل دم ابن رسول اهللا، يقتحم حـرم رسـول اهللا مكـة 
واملدينة، فيستبيح املدينة ثالثة أيام ويرتكب فيهـا الفظـائع 
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الشديدة، إن للتفريط هنا أثرا خطريا، ورشا مـستطريا، لـو 
أهنم ثاروا مع ابن رسـول اهللا ومـن نـزل القـرآن يف فـضله 

ّم ملا فرطوا يف وأهل بيته، لكان هلم ولألمة شأن آخر، لكنه
نرصة من دعاهم إىل الثـورة ضـد الظـاملني، ابتلـوا بـذات 
َالبلوى، إن من قتل احلسني ابن رسول اهللا، لن يعجزه قتل  َْ َ َ َ

 .أبناء املهاجرين واألنصار خوفا وورعا

تتبعت يف دراسة تارخيية خلفيات ثوار املدينـة يف وقعـة 
ئر أفـرع احلرة، ووجدهتم ينتمون إىل كل أحيائها ومـن سـا

قبيلتي األوس واخلزرج ومن أبناء املهاجرين، لقد حـدثت 
أهوال مهولة من الفظـائع واالغتـصاب اجلامعـي لفتيـات 
املدينة من جيش ال أتصور أهنم فقط يفعلون ذلك ملجوهنم 
بل ألهنم تكفرييون، يرون أن اإلبادة والنهب لكل موجود 

ألن أهـل داخل املدينة يف ما سمي بوقعة احلرة أمر دينـي؛ 
املدينة خرجوا من اإلسالم بخروجهم عن حكم يزيـد كـام 
ظهر من أدبيـات قائـد احلملـة اليزيديـة مـسلم بـن عقبـة 

املري
)١(

، ثم يذهب قائد هذا اجليش املتوحش لرضب مكة 
التي تعلق بحرمتها ابن الزبري وهو يرى أنـه قـد تقـرب إىل 
اهللا بأفـضل عمـل يقربـه إليـه مـن النـصح إلمامـه يزيــد، 
فيموت يف الطريق ويويص جيشه بمواصلة سلسلة اجلرائم 

 ـــــــــــ
؛ ٢٩٨، ٢؛ واليعقويب، التاريخ، ج٣٥٧، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(

 .٢٢٤، ٢٢١ -٢٢٠، ص٨وابن كثري، البداية والنهاية، ج
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التي بدأها
)١(

، من هم هؤالء العلامء ومن هم هؤالء الدعاة 
الذين أوصلوهم إىل هـذه النقطـة وهـو أن ال يعرفـوا مـن 
الدين إال هذا الوضع املحرف، قتـل املـصلحني يف األمـة، 
إهنم املضلون، علامء الـسالطني، ثـم يواصـل هـذا القائـد 

رسف مسريته لرضب مكة ورمي الكعبة باملجانيقامل
)٢(

. 

أرأيتم كيف كانت عاقبة التفريط، ماذا لو قـام اجلميـع 
وثار مـع ابـن رسـول اهللا، إن هـو إال التفـريط واخلـذالن 
لدعاة احلق، فيكون عاقبته هذه اجلرائم اخلطرية يف حـق آل 
رسول اهللا وأصحاب رسول اهللا وأبنائهم وحرم رسول اهللا 

 اهللا احلرام، إنه التفريط، الذي جيعل صاحبه يثور مع وبيت
ابن الزبري املخادع املخاتل بدال من الثورة مع احلسني الذي 
خرج لإلصالح، وإذا مل نحافظ عـىل املقدسـات ونتعـاون 
عىل نرصها فإن الطغاة واملجـرمني سـيتجرؤون عـىل كـل 

 . يشء خلفها

نـصار من هان عليه احلسني سيهون عليه كـل أبنـاء األ
واملهاجرين، ومـن هـان عليـه آل احلـسني فـستهون عليـه 

 .الكعبة وكل املقدسات

جيب أن ال يتخاذل أهل احلق عن القيام بام جيب عليهم 
 .أن يقوموا به، وإال فإن عاقبتهم أفظع، وأشد وأنكى 

 ـــــــــــ
 .٢٢٥، ص٨ابن كثري، البداية والنهاية، ج) ١(

 .املصدر السابق) ٢(



٢٤ | 

 

هناك حاالت فارقـة، تـستدعي الوقـوف بوضـوح يف 

ال مرية فيه، إهنـا املواقـف التـي حيتـدم فيهـا احلـق موقف 

ٌّوالباطل فينسحب املتذبذبون بني احلـق والباطـل، كـل إىل 

معسكره األصيل، حينام ال يكون هناك سوى خيارين فقط، 

هنا تعود الفضيلة إىل معسكرها، والرذيلـة إىل معـسكرها، 

الفرق ما بني عمر بن سعد بن أيب وقاص، وزهري بن القني 

 الفرق بني اخلامتـة احلـسنة واخلامتـة الـسيئة، هـو درس هو

 . التوفيق الذي جيب أن نعيه ونوفر بيئته، ونبذل أسبابه

ابـن الـصحايب الـسابق،  وقاص، أيب بن سعد بن عمر

 كـان ألنـه مع معاويـة؛ حسنة بعالقة يرتبط ال كان والذي

 وكـان عـثامن، دم باسـتغالل احلكم إىل وصل طليقا يعتربه

 إجيابيـة مواقف لديه تكن مل الوقت نفس ويف لكا،م يسميه

 يتظــاهر عمــر ابنــه كــان ،)١(؛ عــيل اإلمــام نــرصة يف

 إذا يكفـي ال التظاهر ولكن ويروي األحاديث، بالصالح،

التي  تلك بيئته األطامع، قبل من مستلبا والقرار النية كانت

 ـــــــــــ
التاريخ،  يف الكامل األثري، ؛ وابن٢٤٠٤ رقم ١٨٧٠، ص٤مسلم، الصحيح، ج) ١(

 .٨٨، ص٣؛ واملؤيدي، لوامع األنوار، ج٢٧٥ ، ص٣ج



٢٥ | 

 املـتمكن الدنيا حب خذلت احلق، وإن مل تنرص الباطل، ثم

لقد كان  الفاجرين، يف اسمه بتخليد كفيلة ظروفا تكان فيه

رجال مهووسا باإلمارة وامللك يف حياة أبيه
)١(

، وأي متدين 

 . تتمكن الدينا من قلبه فإهنا ستورده خواتم السوء

 األرسيـة البيئـة تكوين إىل اإلنسان يسعى أن جيب هلذا

 أن وجيــب سـليمة، قـرارات عـىل تعـني التـي واملجتمعيـة

 ارتكـاب عـىل تساعد التي والبيئات الظروف من يتخلص

املحرمات، جيب أن يكون املؤمن مع احلق، وضد الباطـل، 

وعليه أن ال يرتك مسافة بينـه وبـني احلـق، ولـو مل يكـن يف 

 . خط الباطل مئة باملئة

 كـانوا الـذين األمـويني أتبـاع من الكوفيني أحد ومثله
 لمقتـ قـضية لديـه ّتـضخمت العبـادة، من جيد حظ عىل

 أحداثـه عليـه ينقمـون عيل شيعة بعض كان وكيف عثامن،
 العابــد األمــوي هــذا ضــده، الثــورة إىل أدت التــي تلــك

 يف بقوة احلسني أنصار قبل من ونقده عثامن قضية حرضت
وسمع بعضهم ينتقدون عثامن، فغـضب، وحتـول  كربالء،

إىل معسكر خصوم اإلمـام احلـسني، حيـث مل تكـن لديـه 
سـبب  ل يف القضايا واملواقف، وكانتموازين دقيقة للفص

 .السيئة واخلامتة اخلذيلة إىل انحداره

 ـــــــــــ
 .٣٥٥، ص٢٠ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ١(
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يف اجلانب املقابل كان زهري بن القني عثامنيا مواليا لبني 
أمية يرتبط هبم ملصالح شخصية، ولظروف املجتمع املسلم 
االقتصادية حينذاك التي كانت تتحكم فيهم، حيـث كـان 

يوان بيت املـال، لكـن املحاربون يستلمون أعطياهتم من د
كان رجال له مروءة، آتاه اهللا ظروفا استفاد منها واستجاب 
هلا استجابة إجيابيـة، لقـد رفـض االنـضامم إىل احلـسني يف 
بداية األمر، ولكن ملا أرسل له احلسني ليـأيت إليـه ويـسمع 
ّمنه، حثته زوجه الصاحلة للمجيء إليه، وحينها تذكر أثـرا 

، لقد استفاد من هـذه )١(صاهللا حيث عىل نرصة آل رسول 
البيئة وهذه األحداث لينتزع قراره التارخيي باالنـضامم إىل 
ِّاحلسني، حيث ال دنيا تؤثر يف قوة صفائه الروحي سلبا، ملا 

كـان قائـدا شـجاعا،  الريـاحي احلـر جتىل له احلق، ومثلـه
ًومقاتال حمرتفا، وكان يعيش قوة املـروءة وأجـواء الفطـرة، 

 احلـسني اإلمـام عىل للتعرف الفرصة له أتيحت يبدو وكام
حني أرسله ابن زياد ليجعجع باحلسني ويضطره  كثب، عن

للميض يف الطريق التي حترصه للنزول عـىل حكمـه، لكـن 
اهللا، وانـضم يف هنايـة  وفقـه فقـد للخـري ٌطيب ٌمعدن ألنه

 .األمر إىل قافلة الصاحلني، إنه التوفيق وأسبابه احلسنة

أن نقف عىل هـذه األسـباب، وأن نـشجع ما أجدر بنا 

وجودها يف بيئاتنا، وأن نعمل عىل دفع الظروف واألسباب 
 ـــــــــــ

 .٢٠٣، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(
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السيئة التي تشجع عىل االنحراف شـيئا فـشيئا، وإذا بمـن 

ٍيكون فيها قد أصبح عـىل بعـد شاسـع عـن احلـق، مـثقال  ٍ ْ ُ
 .بالذنوب، ومكبال باألطامع 

 

ّعلم من مدرسة كربالء، الدرس العظيم يف اسـتغالل نت

الفرصة إلظهار قوة احلق أمام جربوت الظلم، فـال أجـبن 

من الطغاة إال أشباههم، وهم يقتلون الـدعاة املـصلحني، 

 قـوة - وهـو املـسلم بحـقٍّ -حينام يمتلك الثائر احلقيقـي 

احلــق، ويــصل ملرحلــة اليقــني يف اهللا عــز وجــل، ينــري اهللا 

، ويقدم عىل التضحية واالستبـسال بـنفس راضـية بصريته

مطمئنة، إنه خيط أهدافه التي ال حتدها حدود هذا العامل من 

 .وحي أمله يف اهللا، ومن وحي ما آمن به وانطلق فيه

 ؛أقبل قيس بن مسهر الصيداوي، رسول احلسني 
إىل أهل الكوفة، أرسله خيربهم بمقدمـه إلـيهم يف غـضون 

 ابن زياد قبض عليه، وأرسله إىل ابن أيام، لكن قائد رشطة

زياد، فطلب منه ابن زيـاد أن يـصعد ليـسب احلـسني وآل 

احلسني وعليا وآل عيل، تظاهر قـيس بفعـل ذلـك، ولكنـه 

استغل احلضور ليكون ثائرا وليمثـل ثـورة بحاهلـا، وقـف 

 بكل قوة ويقني، وشموخ وإباء، ؛ليمثل ثورة احلسني 
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ٍتراجيـديا رائعـة وثبـات قـل بلغ الرسالة عىل أبلغ وجه يف 

ّنظريه، لقد أخربهم أن احلسني قادم إلـيهم، وتـرىض عـىل 
، بينام لعـن ابـن زيـاد عيل وأوالده احلسن واحلسني 

وأباه، ونعـى ظلمهـم وجـربوهتم بأهـل العـراق
)١(

هـذه . 

احلوادث هي التي ستخلق وعيـا ثوريـا، وختلـق اسـتجابة 

بـرسعة، ويف نفـوس طويلة األمد يف نفسية الظـامل املنهـارة 

 .األجيال التي تتناقلها

إن هذه املواقف هي التي حتفر يف الوعي اجلمعي لألمة 

قــوة وتــضحية وفــداء ال ينقطــع، إهنــا مواقــف يــسجلها 

املؤمنون بقضاياهم وال يلبثون أن حيركوا دورة التاريخ كـام 

يريدون، هؤالء هم من يـصنعون التحـوالت املجتمعيـة، 

جنباهتا أمثال هؤالء فهي أمة مفلـسة، وأي أمة ال يظهر يف 

 . ال تقدم وال تؤخر

 ـــــــــــ
 .٣٠١، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(
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بعد أن قدم ابن زياد من البرصة واليا عىل الكوفة التـي 

َكانت تضطرم بفكر الثورة زار صديقه رشيك بـن األعـور 

والذي كان قـد انـضم للثـوار يف الكوفـة مـستعدا لنـرصة 

ن هناك مسلم بن عقيل بـن أيب طالـب ، وكا؛احلسني 

سفري احلسني إىل أهل الكوفة، خمتبئـا خلـف الـسرت، كـان 

رشيك يتمنى أن يفتك مسلم بن عقيـل بـابن زيـاد، لكـن 

مسلام رفض أن يقتله غـدرا ومـن غـري إشـعار، بحجـة أن 

الغدر ال جيوز، وأن صاحب البيت هاينء بن عروة املرادي 

ٌال يقبل أن يغتال رجل يف ُ َُ  بيته، كان بإمكانه لو قتله أن ينزع ْ

ّفتيل الثورة املضادة يف الكوفة والتي شكلها ابن زيـاد بعـد 

ِمقدمه من البرصة، ال أستبعد أنه لو فعل ذلك ربام ستنترص  َ ْ

ــه  الكوفــة وثوارهــا، ربــام سينتــرص احلــسني ماديــا، ولكن

بالتأكيد سيحمل هذا النرص الظـاهري لـو حـدث هزيمـة 

ي الثوري ولألبد، حيث جاء النـرص مـن للمرشوع احلسين

 أن ينترص بـاجلبن ؛بوابة اهلزيمة، هل يمكن للحسني 

والغدر واملخاتلة، هل يمكن إذن حلـسيني ثـائر مـسلم أن 

ينترص بالسيارات املفخخة ضـد اآلمنـني أو باالغتيـاالت 

 . املشبوهة
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لقد خرسوا املعركة ماديا ولكنهم ربحوها معنويـا وإىل 

رضــاء اهللا عــز وجــل، وربحــوا االنتــصار األبــد، ربحــوا 

األخالقي والقيمي، لقد نـرصوا اإلسـالم بـام بـه اهنزمـوا 

 .فنالوا الشهادة والظفر

وبينام كان احلسني يف القادسية وهو يف طريقه كـان أول 

من صادفه احلـر بـن يزيـد الريـاحي، قائـد كتيبـة جـاءت 

لتجعجع به وتالزمه حتـى يـصل اجلـيش للقـبض عليـه، 

 ؛أتى أحد املتحمسني مـن أصـحاب احلـسني وهناك 
ليطلـب منــه مواجهـة هــذه املقدمـة مــن اجلـيش يف تلــك 

َاللحظة وهم ال يزالون جمهدين من السفر وعطشى، لكـن  ْ ُ

احلسني يأمر مرافقيه بأن يسقوا احلـر ومـن معـه وخيـوهلم 

ــب،  ــد التع ــصحراء وجه ــيظ ال ــا ق ــأ هواجره ــي أظم ُالت ُ َ
فـض هـذا العـرض؛ ألن يسقوهنم، حياوروهنم، احلـسني ر

ثورته هي الثورة التي تريد أن تنترص لإلنـسان وتعيـده إىل 

مربع الكرامـة التـي كرمـه اهللا هبـا، تنتـرص عـىل سـوءات 

إنـه . األزمان كلها، ال أن تضيف سـوءا إىل الواقـع الـيسء

يطلب أن تنتـرص القـيم واألخـالق، فهاهنـا معركـة بـني 

َّ وســجل ؛الفــضيلة والرذيلــة، انتــرص فيهــا احلــسني 
 .بأحرف الفطرة اإلنسانية موقفا قيميا رائعا
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قبل املعركة بأيام يمر الشمر بن ذي اجلوشن وهو أجرأ 

شخص عىل القتل والفتك قريبا من خميمه، ويستأذنه أحـد 

أصحابه للفتك به، ليكفوا رشه، وكان أشد قادة األمـويني 

عىل احلسني وأصحابه، فـريفض احلـسني سـالم اهللا عليـه 

أنه ال يريد أن يبدأهم باحلرب، هـو يريـد االنتـصار بحجة 

هللا، لدينه، ملبادئه، لقيمه، يريد أن حييي اإلسـالم، أن يعـزز 

 . القيم، أن يدعم األخالق الكريمة

إن احلسني سـالم اهللا عليـه رجـل ال يمكـن أن هيتبـل 

النرص من بوابات سخيفة، ومن قنوات غري مرشوعة، مـن 

ّ، فإنه يتقيد باملبـادئ اإلهليـة، إن يريد أن يريض اهللا وينرصه
احلسابات االنتهازية ال حترض يف مواقف القـادة الربـانيني، 

 . واملجاهدين الثائرين املصلحني

هناك مواقف كثـرية تـدل عـىل هـذه القـيم الفاضـلة، 

والوفاء واملروءة والكرامة لدى احلسني وأصحابه، بيـنام ال 

خاتلـة، ونكـث نجد عند الفريق اآلخر سـوى الغـدر، وامل

العهود، واخلسة والدناءة والوحشية، وقتل النـساء، وقتـل 

األطفال، واحلصار من املاء، وإحراق املخيم عـىل مـن فيـه 

من النساء واألطفال، والتمثيل باجلثـث، وحـز الـرؤوس، 

والدوران هبـا يف األمـصار، والـتخيل عـن الـشيم العربيـة 

روءة يف والقيم األصيلة التـي كـان يعرفهـا حتـى أهـل املـ
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اجلاهلية، التي تأبى أن هيجم جمموعة فرسـان عـىل فـارس 

واحد، وحترص عىل حصول معركـة متكافئـة يف الـسالح 

والظروف، نجد لدهيم ما وصفه مسلم يف ابـن زيـاد حـني 

إنـك ال تـدع : (قال له وهو هيدده بقتلة ال مثيل هلـا، فقـال

 وال سوء القتلة، وقبح املثلة، وخبث السرية، ولؤم الغلبـة،

، إذن املعركة بني الفضيلة يف )أجد من الناس أحق هبا منك

 .أهبى صورها والرذيلة يف أقبح أشكاهلا

ما حيدث اليوم ومـا تتحفنـا بـه القنـوات العامليـة عـن 

احلركات التكفريية، وآخرها فظـائع داعـش، ومـا نـراه يف 

ــشية  ــدر والوح ــائع والغ ــروب والفظ ــساء احل ــل الن وقت

ذه احلرب القذرة التي يشنها العـدوان واألطفال وآبرزها ه

ما هو إال امتداد  السعودي األمريكي عىل اليمن هذا العام،

هلذه املنظومة املتوحـشة، غـري أنـه كـان يـنقص األقـدمني 

الكامريات والقنوات التي توثق الصورة التي هي أبلغ مـن 

املقال دائام، إهنم بقدر ما جيدون يف منهج قدواهتم يف ذلـك 

ــا ــرص م ــدرهم الع ــنهم وغ ــورهم وجب ــأ فج ــروي ظم  ي

وتوحشهم، نجد نحن يف إمامنـا مـا يكفينـا مـن الـشهامة 

واملروءة وااللتزام واالعتدال يف حالتي الرضـا والغـضب 

 .ٌّوإيثار رضا اهللا عىل رضانا، وكل يقفو إمامه
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َاملرتزقة مصطلح يطلُق عىل تلك األدوات ا ْ ُ لبرشية التي ِ

ّيستخدمها الظـامل يف جريمتـه؛ حتـى إذا تطلـب األمـر أن 

يتنـصل عنهـا يـستطيع أن يلقـي بالالئمـة عليهـا، هــؤالء 

املرتزقة نجدهم كثـريين اليـوم كـام وجـدناهم كثـريين يف 

الثورة احلسينية، الشمر مثال، شبث بـن ربعـي، وآخـرين، 

 هؤالء خملوقات عجيبـة جنّـدت أنفـسها ملامرسـة العنـف

والقتل فقط حتت أي راية كانت، ويمكن أن نجدهم حتـت 

ُّراية أهـل احلـق يف حلظـة متكنـه، وال يبعـد الزمـان الـذي 

سنجدهم وهم يعودون لالنضواء حتت راية الباطـل، هـم 

مستعدون للقتل دائام حتت راية احلـسني أو رايـة عمـر بـن 

ِّسعد، نحـن اليـوم بحاجـة إىل أن نحـذر مـن هـذه الفئـة 

َونحذرها ، جيب أن نسعى لتهذيب هذه النفـوس الـرشيرة َ

وتوجيه اسـتعدادها وشـجاعتها توجيهـا سـليام، جيـب أن 

يقوم الدعاة بإظهار القبح الذي يعود عىل هـؤالء وتكريـه 

الشباب ال سيام من يلتحق بالسلك العـسكري أن يكونـوا 

أدوات للحاكم الظامل، الذي سيتربأ منهم حني يالم، وربام 

 .قربان يتنصل به عن جرائمهسيقدمهم ضحية ك
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لقد كشفت مأساة احلـسني وثورتـه عـن مـدى اللـؤم 

ّاملتسيد احلاكم، أناس عاشوا احلقارة والـضعة فأوصـلتهم 
ظروف التفريط يف نرصة أهل احلق من جانب األمـة إىل أن 

فإن يملكوا رقاب األمة، عندما ال تنرص األمة أهل خريها، 

هؤالء احلقراء سيلون أمرها، ثم ماذا تنتظر مـن حقـراء أن 

يفعلوا؟ ماذا سـتكون إنجـازاهتم؟ بالتأكيـد إن إنجـازاهتم 

هي حماولتهم أن يضعوا من قـدر مـن يظنـوهنم كبـارا، أن 

ِيفرغوا شحنات اللؤم املكتنـزة يف أعامقهـم وتكوينـاهتم يف  ْ ُ
لألسـف ٍممارسات رعناء بعيدة عـن الـسلوك اإلنـساين، و

ّسرتى األمة التي روضت أخالقها بعيـدا عـن اهللا تتنكـب  ِّ ُ
طريق أويل األمر املفرتضـة طـاعتهم، ونـصحهم، والقيـام 

معهم، سرتى أن قتـل اآلمـرين بـاملعروف والنـاهني عـن 

املنكر أمر مفروغ منه، وأنه قربة إىل اهللا، ولن يعدم الطاغية 

ذه ذريعـة حينئذ من بث الشائعات واإلعالم املضلل الختـا

َّيقتات منها هذا املجتمع املنحرف الذي تعفنت فيـه القـيم 

لقد كان هذا متمثال بقوة يف . وتبلدت فيه التعاليم واألفهام

 . ابن زياد ولؤمه ورضا أهل العراق به

هلذا ال مناص للمؤمن الرسايل أن يكـشف عـوار هـذه 
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الظروف والبيئات التي تنتج هؤالء اللئـام أو توصـلهم إىل 

 .اكز القرارمر

الحظوا هذه املحاورة التارخيية التي أنقلها مـن تـاريخ 

الطربي والتي تعد وثيقـة تارخييـة مهمـة يف إظهـار مقـدار 

 .اللؤم واخلسة التي كان عليها أولئك

ملا تم القبض عىل مسلم بن عقيل بأمان ابن االشـعث، 

ُقلـة إذا القـرص باب إىل انتهى غدروا به، وحني َّ  ٍمـاء بـاردة ُ

 مـن اسـقوين: فقـال الباب، وكان عطشانا، عىل وضوعةم

  .املاء هذا

 :عمرو، والد قتيبة بن مسلم البـاهيل بن مسلم له فقال

 حتـى أبـدا، قطـرة منها تذوق ال واهللا ال أبردها، ما أتراها

 .جهنم نار يف احلميم تذوق

  أنت؟ من وحيك :عقيل قال ابن

َأنكرته، إذ احلق عرف من ابن أنا :قال  إلمامـه صحونـ ْ

 مـسلم أنـا وخالفـت، عصيته إذ وأطاع وسمع َغششته، إذ

  .الباهيل عمرو بن

 أفظـك ومـا أجفـاك مـا الثكل، ألمك :عقيل ابن قال

 بـاحلميم أوىل باهلـة يـا ابـن أنت وأغلظك، قلبك وأقسى

 .مني جهنم نار يف واخللود
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ثم أدخلوه عىل ابن زياد وملئـه، وبعـد أن تأكـد أنـه ال 

بـن أيب  سـعد بـن عمر ر إىل جلسائه، وفيهمشك قاتله، نظ

 إليـك ويل قرابـة وبينـك بينـي إن عمـر يـا :وقاص، فقال

فـأبى  رس، وهـو حاجتي، نجح عليك يل جيب وقد حاجة،

 ال :ابـن زيـاد، وقـال فنهره. ذكرها من ِّيمكنه أن ابن سعد

لكنـه جلـس  معـه فقام .عمك ابن حاجة يف تنظر أن متتنع

َّعـيل إن: مسلم له الفق .زياد ابن يراه حيث  دينـا بالكوفـة َ

 عنـي، ِفاقـضها درهم سبعامئة الكوفة، ُقدمت منذ ُاستدنته

ْفاستوهبها جثتي وانظر  إىل وابعـث ِفوارهـا، زياد، ابن من ِ

ُأعلمه إليه كتبت قد فإين يرده، من حسني  معـه، النـاس أن ِ

 .مقبال إال أراه وال

د ليفيش رس ملا أكمل وصيته الرسية إليه، أرسع ابن سع
 إنـه !يل؟ قـال ما أتدري :تلك الوصية البن زياد، وقال له

 ال إنـه :زياد ساخرا مـن خيانتـه ابن له قال وكذا، كذا ذكر
 لـك فهـو مالك أما اخلائن، يؤمتن قد ولكن األمني خيونك
 إن فإنـه حسني وأما أحببت، ما فيه تصنع أن نمنعك ولسنا

 لـن فإنـا جثته وأما عنه، نكف مل أرادنا وإن نرده، مل يردنا مل
 َوخالفنا َجاهدنا قد لذلك، منا بأهل ليس إنه فيها نشفعك

 .هبا صنع ما قتلناه إذ نبايل هالكنا، وال عىل وجهد

 النـاس أتيـت عقيـل ابـن يـا إيـه :قال زياد ابن إن ثم 

 كلمـتهم، وتفرق لتشتتهم واحدة وكلمتهم مجيع، وأمرهم
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 ولكـن أتيـت، تلس كال :قال بعض، عىل بعضهم وحتمل

 دمـاءهم، وسفك خيارهم، قتل أباك أن زعموا املرص أهل

 بالعـدل، لنأمر فأتيناهم وقيرص، كرسى أعامل فيهم وعمل

  .الكتاب حكم إىل وندعو

 فيهم بذاك نعمل نكن أومل فاسق يا وذاك أنت وما :قال

 اخلمـر، أرشب أنـا :قـال !!اخلمـر؟ ترشب باملدينة أنت إذ

 علـم، بغري قلت وأنك صادق، غري أنك ليعلم اهللا إن واهللا

 وأوىل منـي اخلمـر برشب أحق وإن َذكرت، كام ُلست وأين

 حـرم التي النفس فيقتل ولغا، املسلمني دماء يف يلغ من هبا

 احلرام، الدم ويسفك النفس، بغري النفس ويقتل قتلها، اهللا

 يلهـو وهـو الظـن، وسـوء والعـداوة الغـضب عىل ويقتل

  .شيئا يصنع مل كأن ويلعب

 اهللا حـال ما متنيك نفسك إن فاسق يا :زياد ابن له فقال

 أمـري :قال زياد، يا ابن أهله فمن :قال .أهال يرك ومل دونه،

 بـاهللا رضـينا حـال كـل عـىل هللا احلمد فقال يزيد، املؤمنني

 شيئا؟ األمر يف لكم أن تظن كأنك :قال وبينكم، بيننا حكام

 مل إن اهللا قتلنـي :قال يقني،ال ولكنه بالظن هو ما واهللا :قال

 أحـق إنـك أما :قال .اإلسالم يف أحد يقتلها مل قتلة أقتلك

 سـوء تدع ال إنك أما فيه، يكن مل ما اإلسالم يف أحدث من

 مـن أحد وال الغلبة، ولؤم السرية وخبث املثلة وقبح القتلة
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 وعليـا حسينا ويشتم يشتمه ثم أقبل .منك هبا أحق الناس

 .يكلمه ال لممس وأخذ وعقيال،

َلقد قتل ابن زياد مـسلم بـن عقيـل وهـانئ بـن عـروة  َُ َ َ
املرادي، ثم سحل جثتيهام يف الشوارع
)١(

. 

ِهذا احلوار وهذه األفعال تظهر كيف كان القـوم لؤمـا  ْ ُ
وكيـف كـان أصـحاب احلـسني . وفجورا وخـسة ودنـاءة

 .مهابة وقوة ويقينا

ورا، هذا طفل من آل احلسني خيرج اثنـاء املعركـة مـذع
من وسط خميم احلسني وبيده عـود، وعليـه إزار وقمـيص، 

 الـذي روى -ّيتلفت يمينـا وشـامال، قـال قاتلـه الـراوي 
 أذنيـه يف درتني إىل أنظر  فكأين": -احلدث بعد مرور وقت

، وإذا هبـذا القاتـل، يـرضبه رضبـة "التفـت كلـام تذبذبان
بسيفه، فقطعه، وذهب
)٢(

. 

التـي يـشكوها أهـل هذه هي جذور األفعال الـشنيعة 
زماننا، نجدها يف كربالء، والفارق أنه مل يكن هناك كـامريا 

 .تنقل احلدث حيا، وإال فالطريقة واحدة

إنه الدرس العظيم الذي يصف لنـا طبـائع املـستبدين 
 .وملئهم والذي جيب أن يعيه كل ثائر حر رشيف

 ـــــــــــ
 .٣٠٢، ٢٩٢ -٢٩٠، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(

 .٣٣٢، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ٢(
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يفرس قبول تسيد اللـؤم والفجـور بأنـه كـان يف جمتمـع 

ّختثرت تعاليم اإلسالم فيـه، وجتمـدت باألفكـار املـضللة  ّ

املنحرفة، املجتمعات التي يصبح فيها الـسكون واخلمـول 

والزهد السلبي فضيلة، وتـصبح احلركـة والقـوة يف احلـق 

ىل واملشاركة اإلجيابية الفاعلة يف املجتمـع واالعـرتاض عـ

احلاكم الظامل عيبا وهتمة وفوىض غري مقبولة، حينئذ تروج 

منــابر التــضليل والــضالل، ويكثــر املتزلفــون والوعــاظ، 

وتروج بـضاعتهم جـدا، هـذه العمليـة مرتاكمـة وحتتـاج 

 سنة من غياب اهلداة عـن الكوفـة، ٢٠ملراس طويل، طبعا 

ْوسلوك أهلها درب معاوية وطريقته وقبوهلم إياه، والرضا 
 عىل املنابر، والتفرج عىل أوليائـه وشـيعته ؛عن عيل بل

وهم يطـاردون ويقتلـون، وعاقبـة خـذالن أمـري املـؤمنني 

 هـو -وخذالن احلسن والتسليم ملعاوية والقبول بمنهجـه 

أن يغيب هذا املجتمع عن الفـضيلة متامـا، أن يغيـب عـن 

القــرآن، أن يغيــب عــن اآلخــرة، أن يــصبح الــدين جمــرد 

ــة يو ــو طقــوس والئي ــدين ه ــصبح ال ــة للحــاكم، أن ي مي
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ــرص يف الالمبــاالة  ــز وينح ــول ، ويرتك ــسكون واخلم ّال

أوالتفرغ للعبـادة واالنحـصار يف الـصالة واملواظبـة عـىل 

حضور اجلامعات، يصبح الدين املحمـدي الربـاين بكاملـه 

ومجاله وقوته وغاياته غريبا يف ظل الوضعية القبلية القومية 

ــ ــة التــي ال زالــت جت ْالعربي ــة َ َُّرت القــيم الــسيئة مــن القبلي
واجلاهلية، وتنتهج الـسلوك املـشني مـن أجـل االسـتقرار 

 .املهني

إنه جيب عىل املصلحني وعىل من حيملون رسالة اهللا أن 

ِّيركزوا عىل بناء وتفعيـل القـيم األصـيلة التـي دعـا إليهـا 

َاإلسالم، جيـب أن ال يـْرتك املجتمـع للطغـاة واملـستبدين  ُ
 النحو الذي يساعدهم عـىل متريـر فجـورهم ليشكلوه عىل

وظلمهم، حيـنام يفـرط العلـامء وقـادة الـرأي والتغيـري يف 

واجبهم هبذا اخلصوص فإن ذلـك املجتمـع هـو أكـرب أداة 

إن . ّللظامل يروج له بضاعته الفاسـدة، ونخاسـته الكاسـدة

ذلك املجتمع هو السجن الكبري الذي يتحرك فيه صاحب 

د عندئذ من الثورة عىل هـذا الـسجن القيم الفاضلة، وال ب

ّالكبري الذي قيـدت فيـه أخـالق الفـضيلة، وتفـشت فيـه  ْ َ ِّ ُ

 .أخالق اللؤم واخلسة والدناءة

ّحني يتخلص املجتمع من هذه األخالق فإنه يـتخلص 

َمن رواسب وقيود وموانع وكوابح طاملا وقفـت يف طريـق  َ ٍَ
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بيـنام احلق واالقتناع به، وطاملا حـرصته يف ملطـاط ضـيق، 

أفسحت املجال واسعا أمام الرتهات واملفاسد واألباطيـل 

 .واالنحرافات

 

ماذا لو أعطى  احلسني سالم اهللا عليـه يـده هلـذا اللـؤم 

ّاملتسيد والذي يتحكم يف رقاب األحرار ويستمتع بإهانتها  ّ
! ؟ماذا لو نزل حتـت حكـم ابـن زيـاد! وقتلها والعبث هبا

ّذلك الذي غدر بمسلم بن عقيل، ونكل بعبداهللا بن بقطر، 

والذي أذاق العراقيني مرارة الظلم، وداس كرامـة العـرب 

شــعوره بـالنقص والعيـب، لــو ) بيـادة(واملـسلمني حتـت 

كام قـال -أعطاهم احلسني سالم اهللا عليه يده إعطاء العبيد 

ا  بالتأكيد فإهنم سـيقتلونه، وهبـذا خـرس رشف الـدني-هو 

واآلخرة، هنا احلسني سالم اهللا عليـه انحـاز مـن أول يـوم 

للخيار اخلالد، ومىض عىل ما كان عليه مـن أول وهلـة، أن 

ال يبايع ليزيد مهام كـان األمـر، ثـم أن ال يستـسلم حلكـم 

أال وإن الـدعي ابـن ": اللئام الظاملني، لقـد قاهلـا رصاحـة

ات منـا الـسلة والذلـة، وهيهـ: الدعي قد خرينا بني اثنتني

الذلة، يـأبى اهللا لنـا ذلـك ورسـوله واملؤمنـون، وحجـور 

 ."طهرت، وأصول طابت، وأنوف محية، ونفوس أبية
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هنا تظهر عبقرية احلسني سالم اهللا عليه القيادية وتتبني 

أنه اختذ القرار الـذي مـن خاللـه يتحقـق النـرص العظـيم 

هنا علمنا احلسني كيف خيط احلر . واخلالد للحق واملحقني

ايته الذهبية، وكيف يكتبهـا بـأحرف الـرشف والكرامـة هن

 .واملجد واخللود

نحن جيب أن نختار ما فيه خلود الثـورة ونبحـث عـن 

االنتصارات احلقيقية التي تنسجم وقناعاتنا الدينيـة، مهـام 

جيب أن ال تغرينا األطامع الزائلـة والزائفـة، . كانت مكلفة

الظـاملني وكربيـاء وأن ال خييفنا القتـل والظلـم فإنـه نفثـة 

 .اجلبناء الغادرين



 

وقـد تأكـد أن القـوم عـازمون  يف ليلة العارش من حمرم

عىل تنفيذ جمـزرة رهيبـة بحـق هـذه الثلـة املؤمنـة يف هـذه 

الفالة، انربى اإلمام احلسني سالم اهللا عليه، يبـيح ألتباعـه 

بـأن يتخـذوا مـن الليـل مطيـة ومجـال واملخلـصني حولـه 

يركبونه لينجوا بأنفسهم؛ لقد حاول إقنـاعهم أن القـوم ال 

يريدون إال احلسني، إهنم فقط يريدون أن يقضوا غرضـهم 

الدينء وظمأهتم الفاجرة يف دمه سالم اهللا عليه، هنا تـتجىل 
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رمحة احلسني سالم اهللا عليه بأصحابه، حيث يف تلك احلالة 

ٍحزنة واألليمة قد يضعُف عزم رجل منهم، قـد الرهيبة وامل ُ ْ ُ
ختور عزيمة أحدهم، حيـنام يـرى أحـدهم تلـك اجلمـوع 

املتوحشة واملتلهفة للدماء الطـاهرة، قـد تـضعف عزيمتـه 

ويضعف يقينه، هنا احلسني سالم اهللا ينترص للرمحة ويطلق 

. العنان هلؤالء فيساحمهم، حتى ال تلحقهم تبعة مـن جهتـه

 أهنـم الرجـال األوفيـاء لـدينهم ولرسـوهلم، لكنهم أثبتوا

الذين ترخص أرواحهم فداء للهداة الطاهرين، هـذا يبـني 

لنا أنه جيب أن تكـون قراراتنـا مراعيـة هلـذا اجلانـب، وأن 

نرحم الـضعفاء، وأن نـوايس رسـول اهللا يف أهلـه وذريتـه 

 .الطاهرة 

 

ء يف تنفيـذ مهمتـه، قـال أنه ملا أراد جيش ابن زياد البد

 أعلــم ال أين تعلــم إنــك اللهــم: احلــسني ســالم اهللا عليــه

 أهـل مـن خـريا بيت أهل وال أصحايب، من خريا أصحابا

 ال والقـوم وعـاونتم، آزرتـم فقـد خريا، اهللا فجزاكم بيتي

 فـإذا أحـدا، غـريي يبتغـوا مل قتلـوين ولـو غريي، يريدون

 .بأنفسكم اوانجو سواده، يف فتفرقوا الليل جنّكم

 عقيـل وبنو ابنه، وعيل أخوه، عيل بن العباس إليه فقام 

 إذا للنـاس نقـول فـامذا احلرام، والشهر اهللا معاذ: له فقالوا
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 وعامدنا، وتركنـاه سيدنا وابن سيدنا تركنا إنا :إليهم رجعنا

 عنـه وفررنا للسباع، وجزرا للرماح، ودريئة للنبل، غرضا

 معـك، ونموت بحياتك نحيا بل اهللا، معاذ احلياة، يف رغبة

خريا وجزاهم عليه، وبكوا فبكى
)١(

. 

 أنحـن :فقـال األسدي، عوسجة بن مسلم إليه ثم قام

 حتـى واهللا أمـا !!حقك أداء يف اهللا إىل نعذر وملا عنك نخيل

 قائمـه ثبت ما بسيفي وأرضهبم رحمي، صدورهم يف أكرس

 هبـ أقـاتلهم سـالح معي يكن مل ولو أفارقك، وال يدي يف

 وقـال :قـال معـك، أموت حتى دونك باحلجارة لقذفتهم

 أنـا اهللا يعلم حتى نخليك ال واهللا :احلنفي عبداهللا بن سعيد

 أقتل أين لو علمت واهللا فيك، ص اهللا رسول غيبة حفظنا

ُأحرق ثم أحيا ثم َ ْ ُّأذر، ثم حيا ُ َ ُيفعل ُ َْ  ما مرة سبعني يب ذلك ُ

 ذلـك أفعـل ال فكيـف دونـك، محامي ألقى حتى فارقتك

 هلـا انقـضاء ال التـي الكرامة هي ثم واحدة، قتلة هي وإنام

  .أبدا

 نرشت ثم قتلت أين لوددت واهللا :القني بن زهري وقال 

 بـذلك يـدفع اهللا وأن قتلـة، ألـف كذا أقتل حتى قتلت ثم

 بيتـك، أهل من الفتية هؤالء أنفس وعن نفسك عن القتل

 وجـه يف عـضاب بعـضه يـشبه بكالم أصحابه مجاعة وتكلم
 ـــــــــــ

 .٧٥ -٧٤مقاتل الطالبيني، ص) ١(



٤٥ | 

 الفـداء، لـك أنفـسنا ولكن نفارقك، ال واهللا :فقالوا واحد

 وفينـا كنـا قتلنـا نحـن فإذا وأيدينا وجباهنا بنحورنا نقيك

علينا ما وقضينا
)١(

. 

 يعلمنـا الرأفـة والرمحـة بأهلـه ؛هذا هو احلـسني 

وأصحابه، وها هم أهل احلسني وأصحابه يعلموننا الوفاء 

 اهللا عـز وجـل لعبـاده املجاهـدين واملروءة والثقة بـام أعـد

 .الصابرين

 

ــورة  ــذوة الث ــاء ج ــشا يف إطف ــالم دورا فاح ّأدى اإلع
احلسينية، لقد استخدم ابن زياد اإلعالم بدهاء وخبث كبري 

يف التخذيل عن النرصة ملسلم بـن عقيـل، ومـن الـسهولة 

 القـيم وأصـبحت ّبمكان عىل املجتمعات التي تعفنت فيها

لغوا عىل ألسنتهم أن تنترش فيها الشائعة، ألن جدار وعيهـا 

اإليامين ضعيف وهـش، بـث ابـن زيـاد كـام هـو معـروف 

شائعات كثرية بلسان شيوخ القبائل الكوفية الـذين كانـت 

الدولة األموية حتكـم املجتمـع املـسلم مـن خالهلـم، مـن 

بيهـا، خالل نظام العطاء باعتبـارهم جـيش الدولـة وحمار

 ـــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(
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ّفحني حترك مسلم بن عقيل يف الكوفة بعد انكشاف أمـره، 
ّوحتلق معه بعض املقاتلني، جاء هؤالء الشيوخ إلـيهم مـرة 

ليعظوهم بالسمع والطاعة، وأن ال يتعرضوا لسطوة األمري 

ونقمته، ومرة هيددوهنم بجيش الشام القـادم، فتـأيت املـرأة 

ــه،  ــه إىل ابنهــا أو إىل زوجهــا، واألب إىل ابن واألخ إىل أخي

خيوفوهنم من البقاء مع مسلم، بثوا كثريا من الـشائعات
)١(

 .

ومن ذلك أيضا التشكيك يف بعض قيـادات الثـورة، مـثلام 

 . مىض وهو أن ابن زياد اهتم مسلم بن عقيل برشب اخلمر

كام كانوا قد روجوا يف عقول الناس بأن والية بني أمية 

ه األمـة وقـدرها أن أصبحت إرادة هللا تعاىل، وأن قضاء هذ

اهللا سلط بني أمية عليهم ووالهم شأهنم إىل يوم القيامة
)٢(

. 

لقد روجـوا بـدعايات سياسـية معاديـة ألهـل البيـت 

تشويه صورهتم الناصعة يف الشام، وصـوروهم عـىل غـري 

 .الصورة احلسنة التي كانوا عليها

إن احلرب اإلعالمية جزء مؤثر يف املعركة ال يقل شـأنا 

 املبارشة، جيب أن تركز األمة الثائرة عىل حتصني عن احلرب

ِّأتباعها من الـشائعات املخذلـة واملثبطـة، جيـب أن متتلـك  ِّ

 ـــــــــــ
 .٢٨٨ -٢٨٧، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج) ١(

 الــسياسية، الوثــائق ؛ ومحــادة،٢٦٨، ص٣٨دمــشق، ج تــاريخ عــساكر، ابــن) ٢(

 .١١٩ص
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رؤية إعالميـة منطلقـة مـن الـصدق وإظهـار القـوة أمـام 

األعداء وفـضح اإلعـالم املعـادي الـذي يعتمـد الكـذب 

 .منهجا وطريقة

 عليـه يف اجلانب اآلخر ملا كان اإلمام احلسني سالم اهللا

يريد لثورته االستمرار والتألق دائام فقد أطلق قبل املعركـة 

ومناشدات تزلزل الصم الـصالب، كانـت  كثرية خطابات

كفيلــة بــإطالق حــزن عميــق يف وجــدان األمــة، وإيقــاظ 

ضمريها امليت، وهز كياهنـا املتـداعي، لقـد كانـت كفيلـة 

ّبإطالق فكر ثوري متحرر، كان للتـو يتـشكل عـىل أرض 

ع، هذا مهم يف اجلانب اإلعالمي؛ ألنه سينرص الثورة الواق

ولو بعد حني، وسيعطيها صفة اخللود، وإمكانية أن تكـون 

وكذلك أحـرض سـالم اهللا عليـه . جتربة يمكن اإلفادة منها

نساءه وأهل بيته، حتى يكونوا سفراء هذه الثورة إىل العـامل 

ذي وإىل األجيال الالحقة، هنا يعتمد اإلعالم الالحـق الـ

ّيسلط الضوء عىل ما حصل وينقله بأمانة، وقد حتمل زيـن 
 مـسؤولية كبـرية يف هـذا العابدين وزينب الكـربى 

الصدد، بام اختذوه مـن مواقـف ونقلـوه مـن واقـع الثـورة 

وأحداثها إىل األمة يف الكوفة ويف دمشق ويف املدينة، وكـان 

 .يف ذلك أثر كبري ال يزال مستمرا إىل يومنا هذا
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ــاهتم  ــة حترك ــىل رسي ــوار ع ــافظ الث ــم أن حي ــن امله م

وخططهم، وأن يكون هلم جهاز معلومايت جيمـع املعلومـة 

وحيللها، ويستفيد منها، فيحتاط من اخلصم، وإال لوقعـوا 

ــأتوهنم  ــا ي ــدون عيون ــام مــا جينّ ــذين دائ فريــسة الطغــاة ال

 .باألخبار

سائل املهمة التـي اختـذها ابـن زيـاد يف إطفـاء أحد الو

جذوة الثورة احلسينية هو أنه تعامل مع املعلومـة بحـضور 

قوي، لقد أرسل أحد عيونه يف صورة حمـب ألهـل البيـت 

يريد نرصهتم باملال، ومكث أيامـا طويلـة، يتـودد لرجـال 

مسلم بن عقيل، ويبذل هلم األموال، ويعبد اهللا عـز وجـل 

سجد، حتــى وثــق بــه أنــصار احلــسني يف جانــب مــن املــ

ّوأدخلوه يف خاصتهم، واطلع عىل كثري مـن األمـور، هـذا 

ّاألمر مكن ابن زياد من أن يطلع عىل كل يشء، وأن يكـون 

يف صورة التحركات أوال بأول، ثم بنى قراراته عـىل ضـوء 

 .تلك املعلومات

هذا يفيدنا أنه ال بـد مـن املعلومـة، وأن تكـون هنـاك 

جة، ال بد من حتليل املعلومـات أوال بـأول، معلومات طاز
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وال بد أن يكون لدى التحرك الثوري جهـاز وقـائي، يقـي 

احلركــة وجــدارها األمنــي الــداخيل مــن االخــرتاق، وإال 

 .حلرض عيون اخلصوم واطلعوا عىل كل يشء

هناك حركات ثورية لدهيا أجهزة استخبارية ووقائيـة، 

لقد كانت حرب استطاعت أن حتقق النرص عىل خصومها، 

املعلومــات واالســتخبارات جــزءا مــن حتــرك حــزب اهللا 

اللبناين، وحركات التحرر الثورية الفلسطينية، يف مواجهـة 

ـــة  ـــامهت املعلوم ـــصهيوين، وس ـــابرات ال ـــاز املخ جه

االستخبارية يف صناعة النرص الذي حتقق يف جنوب لبنـان 

 .وغزة

من األمهية بمكان أن يكون هناك مثـل هـذه األجهـزة 

لدى أي حترك ثوري إسـالمي، وال يعنـي ذلـك أن نقبـل 

باملامرسات التي ال يقرها اإلسـالم وتعتمـدها املخـابرات 

 .العاملية يف إخضاع األهداف، واالستفادة منها

من الغفلة بمكان أن يكون هناك حترك ثوري ما وعـىل 

رقعة جغرافية كبرية ومفتوحـة وال هتمـه املعلومـة األمنيـة 

ذلك التحرك سيكون جمازفة وخماطرة ممقوتة، والوقائية، إن 

 .وكشفا للخصم بكافة األوراق 
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مثلت املرأة الكربالئية درسـا خالـدا ومقدسـا للمـرأة 

املؤمنة الـصابرة املحتـسبة يف اهللا يف مـا نـزل هبـا مـن ألـيم 

ــة  ــة احلج ــوة وإقام ــاب، يف الق ــدان األحب ــصاب، وفق امل

فة الرجال عىل ناشئتهم وأوالدهم، والوقـوف بعـزة وخال

أمام اجلربوت والطغيان، لقد كانت زينب سالم اهللا عليهـا 

 - بكلامهتا ومواقفها القوية أمام ابن زيـاد ثـم أمـام يزيـد-

أمىض من السيوف احلـداد، لقـد قتلـت يزيـد وابـن زيـاد 

ّمرات ومـرات، قتلـت رجـولتهم وشـهامتهم، ونغـصت 

ّ أذلتهم، أذلت كربيـاءهم، لقـد فـضحت عليهم فرحتهم، ّ

إسالمهم، وكسبت القضية االجتامعيـة لـدى العامـة مـن 

الناس، لدى النساء يف الكوفة، لدى النـساء يف الـشام ويف 

كل مكان مروا فيه، موكب اإلبـاء الـذي شـق العـراق إىل 

الشام ثم إىل احلجاز، أدخل قضية كـربالء وثـورة احلـسني 

ة األمويـة احلاكمـة وفظائعهـا إىل ومبادئها ووحشية السلط

ُكل بيت يف امتداد كبري يف بالد املسلمني، لقد فضح سفراء  ٍ ٍ

ُهذه الثورة وسفرياهتا هذه الدولة التي كانت تلبس مسوح 
الدين، وحتكم األمة بقرشيتها التي جتمعها مـع نبـي األمـة 

، لقد بان للجميع أن هـؤالء مل يعـودوا مـؤمتنني عـىل ص
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 وأهنم هم أعداء الدين، ومل يعد ينطيل عىل حكم املسلمني،

الكثري أهنم أمراء املؤمنني أبدا، وهلذا دارت عجلة الثورات 

 .ضدهم يف أكثر من مكان

اليوم يمكن للمـرأة أن تـؤدي دورا أكـرب، يف جمـاالت 

ّخمتلفــة، وقــد مكنتهــا التقنيــة اجلديــدة مــن ناصــية تلــك 

دور الرسـايل املجاالت املختلفة، يمكنها أن تؤدي ذات الـ

الـذي قامـت بــه زينـب الكـربى ونــساء احلـسني وبنــات 

 .احلسني

حينام يكون البيت الواحد رجاال ونـساء يتحركـون يف 

ُمرشوع واحد، فإن هذا أضمن للنجاح، وأوفـُق للفـالح، 
إنه يعطي البيئة املحصنة والقوية واملتكاتفة لصناعة النرص، 

رسايل، ونريدها ونخطئ حينام نريد عزل املرأة عن العمل ال

فقط للخدمـة املنزليـة، إن هـذا سـيحدث ثغـرة يف جـدار 

الوعي عىل مستوى املنزل واألرسة، بخـالف مـا لـو كـان 

هناك قناعة كاملة يف البيت فإن هذا أوال حيصن البيت مـن 

أي اخرتاق ولو كان اخرتاقا عاطفيا، ثم يعطي دافعية قوية 

 .ياتللميض يف التحرك الثوري وعىل مجيع املستو

جيب أن تكون زينب الكـربى وأمهـا فاطمـة الزهـراء 

 القـدوات الفاضـالت للمـرأة يف ونساء أهل البيت 

عرصنا، ما أجدر هذه املرأة املعارصة أن تتوجه إىل كـربالء 
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 لتتعلم منهن ما يفيدها اليوم، ال سـيام صونساء آل النبي 

ل وقد أصحرهتا احلضارة املادية احلديثة ملواجهة كافة أشكا

ّاالستغالل لألنوثة الرقيقة، وحولتهـا مـن مـصنع تربـوي 
وجهادي رسايل إىل بضاعة رخيصة يف اإلعالنات واجلنس 

 .وما شاكل ذلك

جيب أن تعود املرأة ملكانتها ودورهـا وأن يكـون هلـا يف 

 .نساء كربالء القدوة احلسنة واملثال الطيب



 

 يمكـن لإليــديولوجيا املذهبيـة الالحقــة أن توقــف ال

 هجرية، ال أستطيع مثال أن أجد ٦١الثورة احلسينية يف عام 

 وثـورة حفيـده ؛فرقا بني ثورة اإلمام احلسني بن عيل 

 عـىل عاشوراء تصوير يريد ومن ،؛اإلمام زيد بن عيل 

 رسداب بعدها يف األمة لتدخل هجرية ٦١سنة أحداث أهنا

ُيـشكل فإنـه والعويـل والتقيـة للظـاملني لبكاءا من طويل ِّ َ ُ 

نرصته،  لوجوب العارفني للحسني للخاذلني اآلخر الوجه

 وهو يشكل الرافد األهـم لتفـرعن الفرعـون واسـتمراره،

وبالتأكيد فإنه كام جيب أن نحتفي باحلسني وثورته جيـب أن 

نحتفي بزيد وثورته، فهام ينبعان من عني واحدة، ويتحدان 
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وموضوعا، وهذا هو ما ميز ثوار أهل البيت الزيدية شكال 

 .عىل من سواهم

َهذا املنهج العلوي املتـدفق بالعطـاء هـو الـذي جـدد  َّ

رونق اإلسالم وأنار هباءه، وأحيا مـآثره ومـشاريعه، فعنـد 

ٌكل بدعة يتفرعن فيها فرعون من هذه األمـة نجـد هـؤالء 

كفـاهنم عـىل األئمة العلامء املجتهدين املجاهدين حيملون أ

أيدهيم وخيرجون القتالع جذور الفرعنـة واالسـتبداد، ال 

جمال لدهيم يف املهادنة، وال يف املحاباة، لقد شكلوا الينـابيع 

الثرة التي يكتسب اإلسالم منها حياته مرة أخرى، بعد كل 

عاصفة من الضالل حتل به، إهنم األمان مـن الـضالل كـام 

 نــوح، كــام أخــرب ورد يف حــديث الثقلــني، وهــم كــسفينة

 .صالرسول 

هذا املنهج ال يمكـن أن يغيـب عـن األمـة يف الوقـت 

 .الذي حتتاجه وال بد أن يتجدد عىل مر الزمن وكر الدهر
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 كل كلمة يف كربالء ختتزل يف طيها منهجا عميقـا 

ِللثورة طويل األمد، وكل موقف فيها كتب لـه اخللـود إىل  ُ

هتـا ومواقفهـا كثـرية، وهـذه يوم القيامة، ودروسـها وكلام

الدروس التي تعلمناها مـن كـربالء هـي ملجـرد التمثيـل 

 .وليس احلرص

أسأل اهللا أن ينفعنا هبا، وأن خيتم لنا بالـشهادة، وحيقـق 

منانا يف جنات عدن، بجوار األنبياء واألوصياء والشهداء، 

بجانب سيد الشهداء أيب عبداهللا احلـسني وحفيـده اإلمـام 

امل راية جده من بعـده، إنـه عـىل كـل يشء زيد بن عيل ح

 .قدير، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين
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ابن األثري، املبارك بن حممد، أبـو الـسعادات اجلـزري، . ١

ـــ٦٠٦ت( ــر، )ه ــديث واألث ــب احل ــة يف غري ، النهاي

الزاوي، وحممود الطناحي، بريوت، املكتبة  طاهر :ت

 . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، 

ــو احلــسن الــشيباين، ا. ٢ ــن حممــد، أب ــن األثــري، عــيل ب ب

، بـريوت، دار ٤، الكامل يف التـاريخ، ط)هـ٦٣٠ت(

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧الكتب العلمية، 

 ،)هــ٢٧٩ت (جـابر، بـن حييـى بـن أمحـد الـبالذري،. ٣

 ســـهيل: ت األرشاف، َُمجــل مــن أنــساب كتــاب

 الفكــر، دار بــريوت، ،١ط زركــيل، وريــاض زكــار،

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

لبكري، عبداهللا بـن عبـدالعزيز، أبـو عبيـد األندلـيس ا. ٤

، معجم مـا اسـتعجم مـن أسـامء الـبالد )هـ٤٨٧ت(

، بـريوت، عـامل ٣مـصطفى الـسقا، ط: واملواضع، ت

 .الكتب

 ،)هــ٨٥٢ت (العـسقالين، عـيل بـن أمحـد حجر، ابن. ٥
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 ،١ط البجـاوي، عـيل: ت الصحابة، متييز يف اإلصابة

 .هـ١٤١٢ يل،اجل دار بريوت،

ــدة مــاهر،  محــادة،. ٦ ــة العائ ــائق الــسياسية واإلداري الوث

، )م٧٥٠/هــ١٣٢م ـ ٦٦١/هــ٤٠(للعرص األموي 

 -هــ١٤٠٣بريوت، مؤسسة الرسالة ودار النفـائس، 

 .م١٩٨٣

 ثابــت، بــن عــيل بــن أمحــد البغــدادي، اخلطيــب. ٧

ـــ٤٦٣ت( ــاريخ ،)ه ــداد، ت ــريوت، بغ ــب دار ب  الكت

 .العلمية

، جممـوع )هــ١٢٢ت (، اإلمـام بن احلسنيزيد بن عيل. ٨

إبـراهيم الـدريس : رسائل اإلمـام زيـد بـن عـيل، ت

، صعدة، مركز أهل البيـت للدراسـات ١احلمزي، ط

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢اإلسالمية، 

، تـاريخ األمـم )هــ٣١٠ت(الطربي، حممد بن جرير، . ٩

ـــوك، ط ـــة، ١واملل ـــب العلمي ـــريوت، دار الكت ، ب

 .هـ١٤٠٧

 الـشافعي، اهللا، هبـة بـن احلـسن بن عيل عساكر، ابن. ١٠

 شـريي، عـيل: ت دمشق، مدينة تاريخ ،)هـ٥٧١ت(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الفكر، دار بريوت، ،١ط
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ــن إســامعيل كثــري، ابــن. ١١ ــري بــن عمــر ب  القــريش، كث

ـــ٧٧٤ت( ــة ،)ه ــة، البداي ــريوت، والنهاي ــة ب  مكتب

 .املعارف

 احلـسني أبـو النيـسابوري، احلجاج بن مسلم، مسلم. ١٢

 فـؤاد حممـد: ت الـصحيح، ،)هــ٢٦١ت (القشريي

 العريب الرتاث إحياء دار  بريوت، عبدالباقي،

 لوامـع منـصور، بـن حممـد بـن الـدين جمد املؤيدي،. ١٣

 .صعدة ،١ط األنوار،

 ،)هــ٦٢٦ت (احلمـوي، عبـداهللا بن ياقوت ياقوت،. ١٤

 .الفكر دار بريوت، البلدان، معجم

ت  (واضــح، ابــن ب،يعقــو أيب بــن أمحــد اليعقـويب،. ١٥

 بريـل، مطبعـة ليـدن، اليعقويب، تاريخ ،)هـ٢٩٢بعد

 .م١٨٨٣
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