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با�شمه تعاىل

كلمة املعهد

لقد خلق اهلل �ضبحانه وتعاىل الإن�ضان، وجعله خليفته يف اأر�ضه، وبعث 

اإليه الأنبياء والر�ضل بغية �ضيانته من النحراف، وت�جيهه نح� اأهداف 

الإن�ضان  اآدم،  وقع  مذ  واحًدا   
ّ
الإلهي الدين  فكان  الر�ضيدة.  اخلالفة 

الأّول، على هذه الأر�س. وتعاقبت الأجيال، وكّلها تدور يف فلك هذه 

العلم  اإىل ن�ر  النا�س من ظلمات اجلهل  اإخراج  املح�رّية، والهدف ه� 

والإميان. وكذلك اإحياًء لعقل الإن�ضان وحتريره من براثن العب�دّية لغري اهلل 

ا كما اأراده اهلل. �ضبحانه، ليك�ن حًرّ

اإّل اأّنه يف م�ضرية احلياة، يقف يف كّل ع�رش طاغية يف مقابل �رشع اهلل 

اإىل عب�دّية غري مرجّ�ة، وكان على  احلّر  الإن�ضان  ويبتغي ع�دة  ودينه، 

اأراده الإمام  اأحياًنا؛ وه� ما  امل�ؤمنني حماربته بالكلمة، بامل�قف، وبالدم 

احل�ضني عليه ال�ضالم من خالل النه�ضة العا�ض�رائّية. فثار، عليه ال�ضالم، 

بطًرا ول  اأ�رًشا ول  اأخرج  مل  »اإيّن  الأ�ضا�س  الهدف  معلًنا  الظلم  يف وجه 

مف�ضًدا ول ظاملًا اإّنا خرجت لطلب الإ�ضالح يف اأّمة جّدي، اأريد اأن اآمر 

باملعروف، واأنهى عن املنكر«)1).

 .
ّ
فال ميكن حتييد النه�ضة احل�ضينّية عن املنظ�مة الكاملة للدين الإلهي

متّثل  اإّنها  بل  الغابر،  الزمن  م�ضت يف  تاريخّية  جمّرد حادثة  لي�ضت  فهي 

حتمّية  كنتيجة  اأتى  تاريخيًّا  حدًثا  لي�ضت  وهي  احلياة الإميانّية،  عمق 

و�رشورّية ملجم�عة من الظالمات التي عاناها الإمام احل�ضني واأهل بيته 

عليهم ال�ضالم فح�ضب، بل هي مبا تختزن من قيم ومعاٍن تعّب عن نه�ضة 

، 1938 م ( ، اجلزء 
ّ
، بحار الأنوار، الطبعة 2 ) بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي

ّ
حمّمد باقر املجل�ضي  (1(

44، ال�سفحة 330 .
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الإن�ضان، مبا ه� اإن�ضان، يف وجه الظلم. فهي خري م�ضداق يج�ّضد تعاليم 

القراآن الكرمي من ن�رش امل�ضت�ضعفني املحّقني، والهدف الأ�ضمى والأ�ضا�س 

لالأنبياء وللر�ضل وللر�ضالت ال�ضماويّة كّلها.

 �ضّلى اهلل عليه 
ّ
لي�س ال�رّش يف كربالء يف ا�ضتمرار ذكر ابن بنت النبي

اأّنها  ال�رّش يف   .
ّ
اإلهي ال�رّش مبا حت�ي من هدي واإر�ضاد  واآله وح�ضب، بل 

�ضالطني.  اأركان  وتهّد  ط�اغيت،  عرو�س  فُت�ضقط  وتث�ر  تنتف�س  �ضعلة 

على  ي�م  كّل  يف  وي�ضقط  كربالء  يف  �ضقط  الذي  الدم  هذا  اأّن  يف  ال�رّش 

امتداد الزمن يعطي القيمة لروح الإن�ضان اخلليفة هلل تعاىل ونف�ضه.

مع الكتاب

يقّدم الكتاب اأربع مقالت متفّرقة ل�ضماحة ال�ضيخ حمّمد مهدي الآ�ضفي، 

جمعها عن�ان واحد ه� عا�ض�راء، اأعاد معهد املعارف احلكمّية حتريرها 

مت�ضل�ضل   
ّ
منهجي لرتتيب  وفًقا  املقالت  هذه  ُبّ�بت  وقد  واإ�ضدارها. 

متتابع بداأ من نقطة ال�رشاع بني الت�حيد وال�رشك، مروًرا بخروج الإمام 

احل�ضني، عليه ال�ضالم، وما اأنتجت هذه الث�رة املباركة من درو�س وعب، 

يف  ال�ضالم،  عليه  الإمام،  زّوار  منها  عانى  التي  التحّديات  اإىل  و�ض�ًل 

كربالء عب الزمن.

حتمّية  لعا�ض�راء«  الآخر  الفهم  »مناق�ضة  مقالة  يف  الباحث  يعر�س 

هذين  اإّن  ويق�ل:  التاريخ.  عب  وال�رشك  الت�حيد  حركة  بني  ال�رشاع 

اخلّطني ميتّدان على وجه الأر�س ويف حياة النا�س من دون اأن يتقاطعا، 

واأّن مهّمة الأنبياء كانت عب الزمن الدفاع عن املحرومني وامل�ضت�ضعفني 

بينهما �رشاع ح�ضارّي ل  ال�رشاع  اإّن  الظَلمة.  الطامعني  امل�ضتغّلني  �ضّد 

على املال اأو ال�ضلطان، بل على احلاكمّية وال�لية. ثّم عّرج على م�اجهة 

الإ�ضالم لهذا ال�رشاع من حركة الدع�ة يف مّكة واملدينة، ثّم يف معركة 
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�ضّفني واجلمل، و�ض�ًل اإىل حادثة الطّف التي اأف�ضلت خمّططات بني اأمّية 

الذين حاول�ا اأن ي�ضتعيدوا ممار�ضاتهم التي اأف�ضلها الإ�ضالم، با�ضم الإ�ضالم 

من غناء وجم�ن وغريها من ع�ائد اجلاهلّية. واإّن من اأهّم اأهداف احلركة 

عنهم، وجتريدهم عن  ال�رشعّية  ال�ضفة  و�ضلب  اأمّية  بني  اإ�ضقاط  احل�ضينّية 

م�اقع ال�رشعّية ليعيد لالإ�ضالم نقاوته.

احل�ضني  خلروج  املعار�ضة  »الفئات  مقالة  يف  الآ�ضفي  ال�ضيخ  يقرتح 

عليه ال�ضالم« ت�ضنيًفا للمعار�ضني، بناًء على اأ�ضباب عّدة: الفئة الأوىل، هم 

الذين ي�ضمرون احل�ضد وال�ضغينة لالإمام. والثانية هم اأ�ضحاب ال�ضعف 

الذين  فهم  الثالثة،  الفئة  اأّما  اخلروج.  قرار  اّتخاذ  والتخاذل عن  واجلنب 

لأهدافها.  الكايف   
ّ
ال�ضيا�ضي ال�عي  ميتلك�ا  ومل  الث�رة  اأهداف  جهل�ا 

اخلروج  ب�رشورة  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإمام  راأي  الباحث  ويعر�س 

الدرا�ضة  هذه  اإّن  الباحث:  يق�ل  كما  وال�ضتكبار.  الظلم  وم�اجهة 

واحلركة   
ّ
الإ�ضالمي للعمل  املعار�ضة  الأو�ضاط  عن  دقيقًة  �ض�رًة  تعك�س 

والث�رة الإ�ضالمّية يف ال�ضاحة الإ�ضالمّية املعا�رشة.

« اإىل ا�ضتلهام 
ّ
بينما دعا ال�ضيخ الآ�ضفي يف مقالة »اخلطاب احل�ضيني

الدرو�س والعب والثقافات من مدر�ضة عا�ض�راء، وهي ال�ضنن الإلهّية التي 

وعد اهلل املّتقني فيها، ومنها: مرياث الأر�س، ون�رش امل�ؤمنني، وتلبية النداء 

واحل�ض�ر يف �ضاحات النزال واأخذ امل�قف الراف�س للظلم والذّل، ورف�س 

 
ّ
وال�ضيا�ضي  

ّ
الديني ال�عي  كذلك   ،

ّ
العاملي ال�ضتكبار  لأنظمة  العمالة 

امل�ّجه  ا �رشورة احل�ض�ر  واأي�ضً الأّمة.  ال�اعي وامل�ض�ؤول جتاه  واحل�ض�ر 

يف ال�ضاحة من قبل املرجعّية الدينّية الرا�ضدة حلفظ وحدة امل�اقع ال�ضيا�ضّية 

ل  اأن  �رشط  ال�ضيا�ضّية،  التعّددّية  رف�س  دون  من  والت�ضّتت  الت�رشذم  من 

خطاب  ه�   
ّ
احل�ضيني اخلطاب  اأّن  ا  اأي�ضً ويذكر  الراأي.  ف�ضاد  اإىل  ت�ؤّدي 

مزدوج: الأّول لتفعيل ال�ضعائر احل�ضينّية، والثاين ه� اجلانب الثقايّف يف 

نه�ضة احل�ضني عليه ال�ضالم للق�ضاء على الطغاة وحترير العامل من ظلمهم، 
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وكذلك تفعيل دور املراأة يف �ضناعة الأّمة والتاريخ.

–حركّية  ح�ضارّية  روؤية  الآخر:  والتحّدي  »التحّدي  مقالة  يف  اأّما 

لزيارة الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم«، في�ضري الكاتب اإىل اأّن لزيارة الإمام 

�ضعى  فقد  بالدم.  ب  خم�ضّ ط�يل  تاريخ  كربالء  يف  ال�ضالم  عليه  احل�ضني 

ابتداًء  الزيارة  امل�الني من  الزمن من منع  ال�ضالم عب  الإمام عليه  مبغ�ض� 

من خلفاء حك�مة بني العّبا�س اإىل التحّديات ال�ّهابّية حلك�مة اآل �ضع�د، 

ويف العهد العثمايّن، اإىل حتّديات الع�رش احلايل مع �ضّدام ح�ضني والهج�م 

بعد  كربالء  الإرهابّية يف  التفجريات  اإىل  ال�رشيف  القب  على  الع�ضكرّي 

الإمام احل�ضني عليه  ال�ضالطني من ق�ضّية  �رّش م�قف  اإىل  �ضق�طه. وي�ضري 

اأن  من  اخل�ف  بل  فقط،  والنياحة  البكاء  من  يخاف�ن  ل  فهم  ال�ضالم، 

ي�ضتلهم ال�ضعفاء القدرة وقّ�ة م�اجهة الظلم وال�ضتكبار، ويظهر ذلك 

الظلم  ال�ضالم يف خطاباته مل�اجهة  الإمام احل�ضني عليه  من خالل حّث 

ورف�س الذّل و�رشورة تعرية الظامل وف�ضحه.

ا مل ولن  مل ولن تت�ّقف مكائد الأعداء عب الزمن، واإّن دم احل�ضني اأي�ضً

الظلم وال�ضتبداد،  التي �ضتطفئ حتًما نريان  الن�رش  �ضيبقى �ضعلة  يجّف؛ 

واحلدث الذي ينقذ الب�رشّية يف كّل حلظة من حلظات الزمن وين�ضلها من 

عب�دّية غري اهلل، و�ضيبقى امل�ؤمن�ن والأحرار يف كّل العامل ي�ضتلهم�ن القّ�ة 

والعزم من ذلك احلّر اخلالد، خليفة اهلل احلّق، الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.

واحلمد هلل رّب العاملني.

معهد املعارف احلكميّة

�شكينة اأبو حمدان







   مناق�شة الفهم الآخر لعا�شوراء
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توطئة

اأن يذكر الفت�حات الإ�ضالمّية:  يق�ل الدكت�ر عبد العظيم الديب، بعد 

فتلك  وكربالء...  و�ضّفني  اجلمل  معركة  اأّما  الإ�ضالم،  تاريخ  ه�  »هذا 

عرثات على الطريق«)1).

ماذا يق�ضد الدكت�ر بالعرثات، وما ه� دور ر�ضالة عا�ض�راء يف تاريخ 

الإ�ضالم؟

هذا املقال يناق�س هذا الراأي. واإليك تف�ضيل الق�ل يف ذلك من خالل 

جمم�عة من النقاط.

ال�رشاع بني حركتي التوحيد وال�رشك

الت�حيد وال�رشك، وبني احلّق والباطل،  التاريخ ه� ال�رشاع بني  اإّن ق�ام 

ومل  العاّم،  الراأي  عن  واختفى  ال�رشاع،  هذا  م�ضاحة  �ضاقت  واإن  حّتى 

ي�ضتقطب اهتمام النا�س على وجه الأر�س.

واحلتمّية من اأهّم ق�انني و�ضنن هذا ال�رشاع، فال ميكن اأن ميتّد هذان 

اأن  يتقاطعا، ودون  اأن  النا�س دون  اخلّطان على وجه الأر�س ويف حياة 

ي�ؤّدي هذا التقاطع اإىل امل�اجهة وال�رشاع، فاإّن حركة الت�حيد تق�م يف 

الت�حيد على م�ضاحة نف�ذ  الكفر وال�رشك، وميتّد  اأنقا�س  املجتمع على 

لل�رشك  يق�م  ول  الت�حيد،  نف�ذ  م�ضاحة  على  ال�رشك  ميتّد  كما  ال�رشك 

منهما  فكّل  الت�حيد.  بزوال  اإّل  النا�س  حياة  اأثر يف  ول  اأ�ضا�س  والكفر 

يطرد الآخر. وهذا التناق�س بني الت�حيد وال�رشك ه� الذي ي�ؤّكد حتمّية 

ال�رشاع بينهما.

)1) عبد العظيم حمم�د الديب، املنهج يف كتابات الغربينّي عن التاريخ الإ�شالمّي، �ضمن �ضل�ضلة كتاب الأّمة، 

العدد 27، ال�سفحة 67.
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واإذا اأردنا اأن نفهم التاريخ و�ضننه وق�انينه واأحكامه التي ير�ضمها اهلل

يف  وحركتهم  الأنبياء  تاريخ  نقراأ  اأن  فعلينا  الكرمي،  كتابه  يف  لنا  تعاىل   

�ضاحة امل�اجهة لأق�امهم.

و»التاريخ«،  لـ»ال�رشاع«  احلقيقي  املعنى  لنا  تر�ضم  الأنبياء  اإّن حركة 

وتر�ضم �ضنن ال�رشاع يف جبهة الت�حيد وال�رشك، وما يتطّلبه هذا ال�رشاع 

من ال�ضب والت�ضحية والعطاء يف كّل من اجلبهتني، وما يتخّلله من األ�ان 

امل�ؤمنة و�ضق�ط جبهة الكفر  القّلة  يتعّقبه من ن�رش  املحنة والعذاب، وما 

وال�رشك، وما يرافقه من ت�ضاقط وتخاذل يف �ضف�ف اأن�ضار احلّق، ومن 

تبادل امل�اقع يف كّل من اجلبهتني.

وال �ضّك اأّن من واجب الأنبياء الدفاع عن املحرومني وامل�ضت�ضعفني، 

وال�ق�ف اإىل جانبهم �ضّد امل�ضتغّلني والظاملني.

ولكّن هذه املعركة لي�ضت هي املعركة الأ�ضا�ضّية واملح�ريّة يف حركة 

الأنبياء، ولي�ضت هي حم�ر �رشاع معركة الأنبياء، واإّنا املح�ر وال�رشاع 

ه� بني الت�حيد وال�رشك، واحلّق والباطل.

حركة مو�شى بن عمران )ع(

�ضمن هذا الت�ضّ�ر للتاريخ، ل بّد لنا من در�س حركة م��ضى بن عمران 

)ع(.

بني  اإّن تاريخ حركة كليم اهلل م��ضى بن عمران )ع( ه� يف ال�رشاع 

تاريخ  نفهم  اأن  ن�ضتطيع  ال�رشاع  هذا  خالل  ومن  وال�رشك.  الت�حيد 

واجهها،  التي  والعقبات  حركته،  يف  احل�ّضا�ضة  واملنعطفات  )ع(  م��ضى 

الإجنازات  وكذلك  العقبات،  هذه  م�اجهة  يف  اّتبعه  الذي  والأ�ضل�ب 

التي حّققها اهلل تعاىل على يده يف املراحل التي اجتازها وتخّطاها.
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ومن خالل هذه الروؤية ن�ضتطيع اأن نفهم الفنت التي حدثت يف جمتمع 

اإ�رشائيل بعد اأن ن�رشهم اهلل تعاىل على فرع�ن واأنقذهم من الغرق،  بني 

وكيف دّب ال�رشك مّرًة ثانيًة، من خالل حركة ال�ضامرّي وت�ضليله لبني 

عليه،  ومتّردهم  )ع(  لهارون  وا�ضت�ضعافهم  له  وا�ضتجابتهم  اإ�رشائيل، 

وطلبهم للعك�ف على عبادة الأ�ضنام، وامتناعهم عن ال�ضتجابة لدع�ة 

بعد  لهم  تعاىل  اهلل  وابتالء  اجلّبارين،  الق�م  لقتال  )ع(  بن عمران  م��ضى 

ذلك بالتيه اأربعني �ضنة.

وهكذا، تتلّقى حركة الت�حيد حتّديات �ضعبًة من ال�رشك، وقد واجه 

م��ضى بن عمران )ع( هذه التحّديات مّرَتني؛ قبل غرق فرع�ن وبعده: 

الغرق والجتياز. ومن  قبل  اإ�رشائيل  بني  امل�ؤمنة من  من خارج اجلماعة 

داخل اجلماعة امل�ضلمة من ق�مه بعده . فاإّن ال�رشك ل يكّف عن املقاومة 

مرحلة  يف  ميار�س،  واإّنا  امل�اجهة،  من  الأوىل  املرحلة  يف  ال�ضق�ط  بعد 

على  اأ�ضّق  املقاومة  وهذه  امل�ضلمة.  اجلهة  داخل  من  املقاومة  لحقة، 

الإ�ضالم من املقاومة الأوىل. 

يبقى اأن نق�ل: اإذا كان الت�حيد والإ�ضالم حركًة يف التاريخ واملجتمع، 

متقاطعة  الأوىل،  احلركة  م�اجهة  ا يف  اأي�ضً واجلاهلّية حركة  ال�رشك  فاإّن 

وتعطيل  والإ�ضالم،  الت�حيد  حركة  اإعاقة  احلركة  هذه  ومهّمة  معها. 

حدود اهلل تعاىل وفرائ�ضه على وجه الأر�س، واخل�ضال وال�رشوط املقّ�مة 

للحركة م�ج�دة فيها، وهي يف اجلهة املعاك�ضة حلركة الت�حيد والإ�ضالم 

يف كّل �ضيء.

الفهم ال�شحيح للتاريخ

للتاريخ وق�امه ه� بلحاظه حركة �رشاع بني  ال�ضحيح  الفهم  اأّن  اأعتقد 

هاتني احلركَتني : الت�حيد وال�رشك.
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تك�ن املقاومة يف املراحل الأوىل من ظه�ر حركة الت�حيد من اخلارج 

اخلارجّية  اجلبهة  يف  ال�رشك  حركة  تنهزم  وعندما  الت�حيد،  كيان  على 

اأمام هذه احلركة  تتحّ�ل املقاومة اإىل الداخل. فالعدّو عندما يعجز عن 

من  م�ضاره  حتريف  يف  العمل  يبداأ  اخلارج،  من  الت�حيد  حركة  اإ�ضقاط 

التنزيل،  على  الأوىل  املرحلة  يف  ال�رشاع  يك�ن  اآخر؛  وبتعبري  الداخل. 

هما:  بذلك خطَرين  الت�حيد  في�اجه  التاأويل.  على  الثانية  املرحلة  ويف 

الداخل،  التحريف والإف�ضاد من  خطر ال�ضتئ�ضال من اخلارج، وخطر 

حيث يتمّثل اخلطر الأّول بامل�رشكني، والثاين باملنافقني.

 وا�ضع 
ّ
ولكّل من هاتني امل�اجهتني، من اخلارج والداخل، اأثر تخريبي

 للم�اجهة الثانية اأو�ضع بكثري من الأوىل. 
ّ
يف الدع�ة، اإّل اأّن الأثر التخريبي

ذلك اأّن امل�اجهة الأوىل تزيد الأّمة يف طريق حتّمل ر�ضالة الدع�ة اإىل اهلل 

�ضالبًة ومتانًة وقّ�ة، كذلك ا�ضتحكاًما ومتا�ضًكا. اأّما الثانية، فت�ضّقق الأّمة 

الداعية اإىل اهلل، وتذرهم فرًقا وط�ائف متناحرة، وُتدخل التحريف اإىل 

�ضلب الدع�ة فت�ضتهلكها وحملتها من الداخل.

ر�ضالة  التي حتمل  امل�ضلمة  الع�ضابة  قّ�ة  ع�امل  من  الأوىل  فامل�اجهة 

وهذه  تعاىل؛  اهلل  ر�ضالت  على  اأ�ضّق  الثانية  اأّن  عجٍب،  ومن  الدع�ة، 

هي ظاهرة النفاق. وقد واجه م��ضى بن عمران واأخ�ه هارون )ع( بعد 

الذي  الن�رش  وبعد  حلقتهم،  التي  املنكرة  والهزمية  وجنده  فرع�ن  هالك 

كتبه اهلل تعاىل لبني اإ�رشائيل على اأعدائهم؛ هذه احلركة التخريبّية ال�ا�ضعة 

من الداخل ب�ضكل فاعل وق�ّي، يندر مثله يف حركة الت�حيد يف تاريخ 

الأنبياء )ع(.

حتميّة ال�رشاع بني التوحيد وال�رشك

ما هي الأ�ضباب التي ت�ؤّدي اإىل حتمّية ال�رشاع بني الت�حيد وال�رشك؟
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قّدمنا �ضابًقا الق�ل باأّن حركة الت�حيد تق�م يف املجتمع على اأنقا�س 

النا�س  اأثر يف حياة  اأ�ضا�س ول  لل�رشك والكفر  الكفر وال�رشك، ول يق�م 

اإّل بزوال الت�حيد. فكّل منهما يطرد الآخر ويتمّدد على م�ضاحة نف�ذه، 

وهذا التناق�س بني الت�حيد وال�رشك ه� الذي ي�ؤّكد حتمّية ال�رشاع بينهما.

تتمّدد  الت�حيد  حركة  لأّن   ،
ّ
قطعي اأمر  ال�رشاع  هذا  حتّقق  اأن  كما 

الفراغ.  فتحتلها كّلها، ول متتّد يف  ال�رشك و�ضلطانه  نف�ذ  على م�ضاحة 

وم�ضاحة احلياة ل تّت�ضع لل�رشك والت�حيد مًعا، فاإذا تقّدم الت�حيد �ض�ًطا 

كان على ال�رشك اأن ين�ضحب مثله.

ومن م�اقع النف�ذ والقّ�ة يف املجتمع: الإعالمّية وال�ضيا�ضّية، واملالّية، 

نف�ذه  ب�ضط  باجّتاه  الت�حيد  ويتحّرك  والإداريّة،  والثقافّية،  والع�ضكريّة، 

حركة  متّكن  التي  هي  امل�اقع  هذه  اأّن  وذلك  جميًعا.  امل�اقع  هذه  على 

الت�حيد من اإزالة العقبات التي تعيق اإبالغه، وتنفيذ حدوده تعاىل اأّول؛ 

ثالًثا.  ثانًيا؛ وتنفيذ هذا اخلطاب على وجه الأر�س  باإبالغ  لها  وت�ضمح 

وهذه ثالث نقاط ل ميكن اأن تتحّقق بغري هذه امل�اقع.

ول  َبَطًرا  لي�س  والنف�ذ  القّ�ة  م�اقع  على  الت�حيد  حركة  �رشاع  اإّن 

على  الت�حيد  ر�ضالة  لتحقيق  و�ضيلة  واإّنا ه�  اجلاهلّية،  لدى  رئاًءا، كما 

النا�س.  تعاىل يف حياة  النا�س وتطبيق حدوده  الأر�س وهي هداية  وجه 

على  واجلاهلّية(  الإ�ضالم  )اأو  وال�رشك  الت�حيد  �رشاع  تف�ضري  ه�  وهذا 

باأّن كلمة الت�حيد  م�اقع القّ�ة والقرار واملال والإعالم. والراأي القائل 

بال�عظ  اهلل  واإقامة حدود  ال�ضالة  اإقامة  وتتبعها  النا�س  تتحّرك يف حياة 

والن�ضح والإر�ضاد من دون حرب وقتاٍل ت�ضطيٌح لهذه الق�ضّية احل�ضاريّة 

يف  )�س)  اهلل  ر�ض�ل  يدخل  مل  كذلك  كان  ول�  لها.  وتب�ضيط  املعّقدة، 

املدينة بعد  الغزوات وال�رشايا خالل ع�رشة �ضن�ات ق�ضاهّن يف  ع�رشات 

الهجرة.
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اإّن م�اقع ال�ضلطة والقرار ل يكت�ضبها الإ�ضالم بغري القّ�ة، ول يحافظ 

ا. عليها من دون القّ�ة اأي�ضً

اإًذا، فلكي تنطلق حركة الت�حيد على وجه الأر�س، ل بّد اأن تنطلق 

من م�قع القّ�ة وال�ضلطة والقرار، وهذه امل�اقع لي�ضت �ض�اغر وفراغات 

بطبيعة احلال، واإّنا يحتّلها ال�رشك واجلاهلّية. فقد كانت مّكة م�قًعا لنف�ذ 

والن�ضارى،  واليه�د  امل�رشكني  لنف�ذ  م�قًعا  العربّية  واجلزيرة  امل�رشكني، 

واإيران م�قًعا لنف�ذ املج��س و�ضالطني اآل �ضا�ضان، وبالد ال�ضام )االأردن 

م�رش  وهكذا  ال�رشقّية،  الروم  لنف�ذ  م�قًعا  ولبنان(  و�ض�ريا  وفل�ضطني 

يكن  ومل  اأفريقيا.  و�رشق   
ّ
الإفريقي واملغرب  اأفريقيا  �ضمال  بالد  و�ضائر 

وقتال. ول� كانت  بغري �رشاع  العري�ضة  الأر�س  يتقّدم يف هذه  الإ�ضالم 

اأقّل  خالل  امل�ضلم�ن  حّررها  التي  العري�ضة  البالد  هذه  يف  القّ�ة  م�اقع 

الإ�ضالم  ب��ضع  يكن  مل  الكفر،  واأئّمة  اجلاهلّية  اأقطاب  بيد  باقيًة  قرن  من 

اأن يزحف اإىل هذه الأقاليم العري�ضة يف اآ�ضيا واأفريقيا، ويحّرر النا�س من 

الإ�رش والأغالل يف اأقّل من قرن.

اجلاهلّية  بان�ضحاب  اإّل  امل�اقع  اإىل م�قع من هذه  الإ�ضالم  يتقّدم  ول 

للقّ�ة  واحد  م�قع  يف  واجلاهلّية  الإ�ضالم  يجتمع  فال  امل�قع،  نف�س  من 

الإ�ضالم واجلاهلّية يف بع�س م�اقع   بني 
ّ
الن�ضفي اأبًدا. والتعاي�س  والقرار 

 الي�م حالة م�ؤّقتة تعّب عن تقّدم اإحدى احلركَتني 
ّ
القرار يف واقعنا ال�ضيا�ضي

وان�سحاب الأخرى بالتدريج، وحالة التدّرج حالة م�ؤّقتة بال�رشورة.

والإعالم،  واملال،  والقرار،  القّ�ة،  م�قع  على  ال�رشاع  فاإّن  وعليه، 

والع�سكر، من حتمّيات التاريخ واملجتمع. والقراآن الكرمي يقّرر حتمّية 

َِّذيَن آَمُنوْا ُيَقاتُِلوَن  ال�رشاع بني هذين املح�َرين ب�ضكل جازم، يق�ل تعاىل: {ال

ْيَطاِن  ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ اُغوِت َفَقاتُِلوْا َأْولَِياء الشَّ َِّذيَن َكَفُروْا ُيَقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الطَّ ِفي َسِبيِل اللِه َوال
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. ولذلك فالتفكري يف اللقاء والتفاهم واحلل�ل الن�ضفّية مع 
َكاَن َضِعيًفا})))

الكفر والطاغ�ت تفكري فيه كثري من الت�ضطيح والتب�ضيط لق�ضايا ال�ضعف 

والهزمية النف�ضّية.

 الذي اكت�ضف بفطرته هذه احلقيقة حينما 
ّ
وقد �ضدق ذلك الأعرابي

القراآن من  من  اآيات  �ضمع  ما  بعد  املل�ك«،  تخافه  الدين  »اإّن هذا  قال: 

ر�ض�ل اهلل )�س).

لي�س �رشاع التوحيد وال�رشك �رشاع مال و�شلطان

وبناًء على هذا الفهم، فال ميكن اأن نق�ل: اإّن �ضبب ال�رشاع بني حركتي 

�رشاع  بينهما  ال�رشاع  لأّن  وال�ضلطان.  املال  ه�  وال�رشك  الت�حيد 

ح�ضارّي، لي�س على م�ضاحة من الأر�س واآبار من النفط ليمكن ال��ض�ل 

�ضلطان وحكم،  كّل  نفي  على  واإّنا  ال��ضطّية،  واحلل�ل  التفاهم  اإىل  فيه 

ال�رشاع،  وح�رش احلكم وال�لية هلل تعاىل يف حياة الإن�ضان. ومثل هذا 

�ضلطان  عدا  �ضلطان  كّل  بهدم  اإل  ينتهي  ل  العميق،  احل�ضارّي  ال�رشاع 

احل�ضارّي  ال�رشاع  وهذا  مطلق.  ب�ضكل  واأمره  اهلل  حكم  وحتكيم  اهلل، 

َُّها  يك�ن عادًة �رشاًعا ح�ضاريًّا �رش�ًضا، اأ�رش�س ما يف حياة الإن�ضان. {ُقْل يَا َأي

 * ْ ا َعَبدتُّ الكافرون* ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن * َوال َأنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد * َوال َأنَا َعابٌِد مَّ
َوال َأنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد * لَُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن}))).

ريب،  بال  وال�ضلطان،  املال  يطلب�ن  ال�رشاع  هذا  يف  )ع(  والأنبياء 

وي�ضت�ل�ن عليهما، ولكن لي�س لغائّيتهما الذاتّية يف هذا ال�رشاع، بل لأّن 

واإّنا ه�  نظريًّا،  لي�س �رشاًعا  املطلق  و�ضلطانه  اهلل  ال�رشاع على حاكمّية 

)2) �ض�رة الن�شاء، الآية 76.

)3) �ض�رة الكافرون، الآيات 1 اإىل 6.
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اهلل على  التي حتّقق حاكمّية  الع�امل  اأهّم  وال�ضلطان من  واملال  ميدايّن، 

وجه الأر�س.

وال�ضتكبار،  الكفر  مع  وحتالف  وم�ضاحلة  �ضالم  حالت  هناك  نعم 

كما �ضنع ر�ض�ل اهلل )�س) مع قبائل من اليه�د ومع قري�س، ولكن ل حتمل 

هذه احلالت معنى اإمكانّية ال��ض�ل اإىل تفاهم و�ضلح دائمني مع الكفر، 

فاإّن الكفر ل حمالة يخرتق هذه العه�د وينق�ضها، كما �ضنع�ا بعه�دهم 

مع ر�ض�ل اهلل )�س). وهذا اأمر م�ؤّكد، وفائدة ال�ضلح وامل�ضاحلة اأّنها تهّيئ 

جلبهة الت�حيد فرتًة من ال�قت، ت�ضتعيد فيها ما ا�ضتهلكت احلروب من 

قدراتها وكفاءتها.

ال�ضالح،  تدع  الت�حيد ل  اإّن حركة  الكالم:  اإًذا، معنى هذا  فلي�س، 

الدولّية  وامل�اثيق  العه�د  تنق�س  اأّنها  اأو  اأعدائها،  من  ال�ضلح  تتقّبل  ول 

التي تعقدها لإتاحة الفر�ضة لها ل�ضتعادة قّ�تها. كاّل، بل اإّن هذه احلركة 

تفهم حقيقة العالقة بني اجلبهَتني، ول تغّرها ت�رشيحات العدّو ال�ضلمّية، 

وتبقى يف �ضاحة ال�رشاع ت�ضتجيب لنداءات ال�ضلح ل� وجدت يف ذلك 

اأبًدا،  بنق�ضها  تبادر  ول  و�ضلح،  هدنة  عه�د  يف  وتدخل  م�ضاحلها، 

ولكّنها يف نف�س ال�قت تعرف اأّن جبهة ال�ضتكبار ل حمالة تنق�س هذه 

العّدة  وتعّد  اهلل،  �ضبيل  عن  وال�ضّد  والإف�ضاد  التخريب  ومتار�س  العه�د 

جل�لة قادمة.

يني؟ كيف واجه الإ�شالم هذين التحدِّ

تر�ضم حركة الأنبياء �ضنن ال�رشاع يف جبهتي الت�حيد وال�رشك، من خارج 

كيان الدع�ة ومن داخله.

وقد واجه الإ�ضالم يف املرحلة الأوىل من حركة الدع�ة التحّدي الأّول 

)من اخلارج( يف مّكة واملدينة مع عتاة قري�س، وبعد ذلك اّت�ضعت دائرة 
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واليه�د  قري�س  ال�ا�ضع بني م�رشكي  اليه�د والئتالف  املعركة و�ضملت 

حركة  �ضّد  وحتالفاته  ال�رشك  بهزمية  ال�ض�ط  هذا  وانتهى  الأحزاب،  يف 

الت�حيد.

ويف هذه املرحلة، عندما انهزمت اجلبهة املعادية للت�حيد هزميًة منكرة، 

الدع�ة،  م�ضرية  يف  وامل�ضاك�ضة  وال�ضم�د  املقاومة  على  قادرًة  تعد  ومل 

مّكة  فتح  بعد  والكّفار  امل�رشكني  �ضف�ف  يف  الهزمية  هذه  حدثت  كما 

والطائف، ومثلها يف جي�س فرع�ن ومالإه بعد ما هلك وجنده يف البحر. 

اأق�ل: عندما تنهزم جبهة ال�رشك يف التقابل مع جبهة الت�حيد، ل تعّطل 

جبهة ال�رشك م�رشوعها يف التخريب والإف�ضاد يف م�اجهة الت�حيد، واإّنا 

تبادر بحركة �رشيعة اإىل تغيري م�قعها يف تخريب الدع�ة ومهاجمتها اإىل 

امل�اجهة من الداخل حتت غطاء الدين. ويف احلقيقة،  تنقل هذه اجلبهة 

اأّن  لهم  يتبنّي  اأن  بعد  داخلها،  اإىل  الدع�ة  خارج  من  التخريبّية  مهّمتها 

اأمًرا غري ممكن على الإطالق. ويف  اأ�ضبحت  حماربة الدع�ة من اخلارج 

هذه املرحلة، يك�ن الهدف الق�ضاء على نقاوة الدين و�ضالمته واأ�ضالته 

وا�ضتقامته ورّبانّيته.

وقد وقف اأب� �ضفيان على قب حمزة )ره( اأيّام عثمان، و�رشبه برجله. 

يد  اأم�ضى يف  بال�ضيف  عليه  اجتلدنا  الذي  الأمر  اإّن  عمارة  اأبا  يا  وقال: 

غلمائنا الي�م يتلّعب�ن به)4).

»�ضّفني«  الإ�ضالم  تاريخ  يف  الثانية  املرحلة  �رشاع  م�اقع  واأبرز 

حتّ�ل  فقد  و»حنني«،  و»الأحزاب«  لـ»بدر«  امتداد  فهي  و»الطّف«. 

بذلك امل�رشك�ن اإىل منافقني، ي�ّجه�ن �رشباتهم اإىل الإ�ضالم من الداخل.

الذين حارب�ا ر�ض�ل اهلل  اأخطر على الإ�ضالم،  اأّيهما  نت�ضاءل:  والآن 

الذين حارب�ا  اأم  واأُحد والأحزاب؟  �ضفيان يف بدر  اأبي  ل�اء  )�س) حتت 

)4) ابن اأبي احلديد، �رشح نهج البالغة، اجلزء 16، ال�سفحة 137.
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�ضفيان  اأبي  جنل  ل�اء  حتت  والطّف  �ضّفني  يف  وابنه  اهلل  ر�ض�ل   
ّ
و�ضي

وحفيده؟ واأيّهما اأ�رش�س؟

اأحيل اجل�اب اإىل عّمار بن يا�رش )ره( يف الق�ضّية التاريخّية التالية التي 

يرويها ن�رش بن مزاحم يف كتاب وقعة �ضّفني. فقد عا�س عّمار بن يا�رش 

)ره( امل�اجهَتني  واملعركتني؛ يف مرحلة ال�رشاع على التنزيل، ويف مرحلة 

ال�رشاع على التاأويل، وعا�س بدًرا واأُحًدا والأحزاب وكذا �ضّفني. يق�ل 

عن راية عمرو بن العا�س يف معركة �ضّفني ملن ت�رّشب اإىل نف�ضه ال�ضّك بعد 

اأن �ضمعهم يرفع�ن الآذان، ويقراأون القراآن، ويقيم�ن ال�ضالة، كما يرفع 

 الآذان، ويقراأون القراآن، ويقيم�ن ال�ضالة! قال له 
ّ
النا�س يف جي�س علي

عّمار بن يا�رش )ره(: هل تعرف �ضاحب الراية ال�ض�داء املقابلتي )املقابلة 

يل( فاإّنها راية عمرو بن العا�س، قاتلتها مع ر�ض�ل اهلل )�س) ثالث مّرات 

وهذه الرابعة، ما هي بخريهّن ول اأبّرهّن، بل هي �رّشهن واأفجرهّن. ثّم 

قال له: اأ�ضهدت بدًرا واأُحًدا وحنيًنا اأو �ضهدها لك اأب فيخبك عنها قال: 

ل. قال: فاإّن مراكزنا على مراكز رايات ر�ض�ل اهلل )�س) ي�م بدر وي�م 

اأُحد وي�م حنني، واإّن ه�ؤلء على مراكز رايات امل�رشكني من الأحزاب)5).

عودة اإىل عا�شوراء

ذكرنا حتى الآن ثالث نقاط:

اإّن ال�رشاع بني الت�حيد وال�رشك �رشاع ح�ضارّي لي�س على مال   .1

اإىل  بهما  لت�ضل  تطلبها  الت�حيد  حركة  كانت  واإن  �ضلطان،  اأو 

املبادئ والقيم والأ�ض�ل.

، لبّد منه، ول يخل� منه التاريخ.
ّ
اإّن هذا ال�رشاع �رشاع حتمي  .2

ن�رش بن مزاحم، وقعة �شفني، ال�سفحة 321.  (5(
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التنزيل  مرحلة  مبرحلَتني؛  ميّر  وال�رشك  الت�حيد  بني  ال�رشاع   .3

ومرحلة التاأويل. ول تقّل خط�رة و�رشاوة هذه املعركة، يف كلتا 

املرحلتني.

مل  وحنني  بدر  يف  )�س)  اهلل  ر�ض�ل  حارب�ا  الذين  اإّن  نق�ل:  والآن 

�ضّفني،  يف  )ره(  عمار  يق�ل  كما  ومراكزهم  م�اقعهم  عن  يتحّ�ل�ا 

الإ�ضالم  دخل�ا  ه�ؤلء  واأُحد«.  بدر  ي�م  مراكزهم  »على  دقيق  وتعبريه 

مرغمني، لكّنهم التّف�ا عليه يف �ضّفني والطّف، و�ضع�ا ل�ضتعادة اأمَرين:

م�اقعهم التي �ضلبها الإ�ضالم عنهم.  .1

كان�ا  التي  واملنكرات  والطبقّية،  والع�ضائريّة  اجلاهلّية  القيم   .2

ميار�ض�نها قبل الإ�ضالم.

وحتت  وبا�ضمه  الإ�ضالم،  خالل  من  ذلك  كّل  ي�ضتعيدوا  اأن  حاول�ا 

 الذي 
ّ
غطائه وباإ�ضم الت�حيد، ل با�ضم اجلاهلّية. وهذا ه� اخلطر احلقيقي

فحاول�ا  )ع(،  واحل�ضني  واحل�ضن   
ّ
علي عرفه  والذي  الإ�ضالم  يهّدد  كان 

م�اجهته يف �ضّفني وكربالء.

الدور التخريبّي لبني اأميّة يف الإ�شالم 

كان�ا  وقد  وحركيًّا.  �ضيا�ضيًّا  بل  وب�ضيًطا  �ضاذًجا  جتّمًعا  يكن  مل  اأمية  بن� 

حركًة �ضيا�ضّيًة بالتعبري الدقيق للكلمة، تخّطط ل�ضتعادة م�اقعها ال�ضيا�ضّية 

والعقل  الراأ�س،  �ضفيان  اأب�  وكان   .
ّ
الإ�ضالمي املجتمع  يف  وال�ضلط�يّة 

العقل  العا�س  بن  وعمرو  الثاين،  العقل  ومعاوية  الأمر،  لهذا  املخّطط 

الثالث، الذي كان يف خدمة بني اأمّية واإن مل يكن منهم.

ي�ضل  لكي  يخّطط  فكان  اأمّية،  لبني   
ّ
ال�ضيا�ضي العقل  �ضفيان،  اأب�  اأّما 

الأم�ّي�ن اإىل احلكم. وعندما ت�ىّل اخلليفة الثالث اأم�ر امل�ضلمني، دخل 
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كالكّرة،  فاأدرها  تيم وعدّي،  بعد  اإليك  �ضارت  قد  وقال:  عثمان  على 

واجعل اأوتادها بني اأمّية، فاإّنا ه� امللك ول اأدري ما جّنة ول نار. ف�ضاح 

به عثمان: قم فعل اهلل بك وفعل)6).

التي رفعها  ال�ضاحلة  الطبقة امل�ضت�ضعفة  اأمّية على عزل  بن�  وقد عمل 

، مثل �ضلمان واأبي ذّر وعّمار، وعزلهم 
ّ
الإ�ضالم اإىل قّمة الهرم الجتماعي

الإ�ضالم،  و�ضعها  التي  الطبقة  القّمة  اإىل  واأعادوا  كامال.  عزًل  عنها 

وا�ضتعادت هذه الطبقة كّل م�اقعها يف عهد معاوية ويزيد وما بعد ذلك، 

ومعها قيم اجلاهلّية ومنكراتها واأعرافها. والفرق بني معاوية ويزيد، اأّن 

يزيد كان ياأتي باملنكرات جهاًرا، اأّما معاوية فمار�ضها خفاًء. ولقد ن�ضح 

معاوية ابنه يزيد اأن ل يتكّلم ب�رشبه وله�ه وف�ضقه ول يجاهر بها فلم ياأخذ 

يزيد بن�ضيحة اأبيه، فاأن�ضده معاوية – وال�ضعر من نظمه – قائاًل:

اأُن�ضب  نهارك يف طالب الُعلى           وا�ضـب عـلى  هـــجر  احلـــبيـــب

جا           واكتملت  بالغم�س  عني  الرقيـب حّتى اإذا  اللــيل  اأتى  بالــــدُّ

فـبا�رشرِ  اللــيل  مبـــا   ت�ضتهـي           فاإّنــا  اللــيل  نهـــار   الأريـــب

كم   فا�ضـق  حت�ضبه   نا�ضًكــا           قد  با�ضــر اللــيل  باأمـر  عجيـب 

غّطــى  عليه  اللــيل  اأ�ضتـاره           فبات يف  اأمـن  وعي�س  خ�ضيب

ولــّذة  الأحـمق  مك�ض�فــة           ي�ضـعى  بها  كـّل  عــدّو  مريب)7)

فاقراأوا الأغاين الأبي الفرج، وتاريخ دم�شق لبن ع�ضاكر، لتعرف�ا كيف 

حاول�ا اأن يحّط�ا من مكانة ر�ض�ل اهلل )�س). وقد كان احلّجاج يق�ل: »اإّن 

خليفة اأحدكم خري من ر�ض�له)8)«، م�ضرًيا اإىل اأّن اخلليفة اأف�ضل من ر�ض�ل 

ابن عبد الّب، ال�شتيعاب، اجلزء 4، ال�سفحة 87.  (6(

 ،8 البداية والنهاية، اجلزء  65، ال�سفحة 403؛ ابن كثري،  تاريخ مدينة دم�شق، اجلزء  ابن ع�ضاكر،   (7(

ال�سفحة 250.

البالغة، م�ضدر �ضابق، اجلزء  �رشح نهج  ال�سفحة 72؛   ،4 تاريخ دم�شق، اجلزء  تهذيب  ابن بدران،   (8(
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اهلل )�س). وقد حاول�ا اإثارة النعرة الق�مّية فيما بني امل�ضلمني والتمييز فيما 

بني امل�ضلمني العرب وغري العرب من امل�ايل، وحماولة طرد امل�ضلمني من 

 اأحياًنا، 
ّ
غري العرب من ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية، بل من ح�ا�رش العامل الإ�ضالمي

لئاّل  باإ�ضالمهم  كما حدث يف عهد معاوية واحلّجاج، وعدم العرتاف 

ت�ضقط عنهم اجلزية.

اأو  حمار  اأو  كلب  ثالثة:  اإّل  ال�ضالة  يقطع  ل  يق�ل�ن:  كان�ا  كما 

بني  حّكام  �ضلك  وقد  بالإرهاب.  الأّمة  اإذلل  ميار�ض�ن  وكان�ا  م�ىل. 

ال�ضيطرة  لغر�س  معن�ّياتها  الأّمة وحتطيم  اإذلل  م�ضالك عجيبًة يف  اأمّية 

عليها، ومتكني قب�ضتهم منها، وت�ضفية كّل حالت املعار�ضة والتمّرد �ضّد 

و�ضبي  امل�ضلمني،  ا�ضرتقاق  ميار�ض�ن  كان�ا  اأّنهم  الأمر  بهم  وبلغ  النظام. 

امل�ضلمات امل�ؤمنات، وا�ضرتقاقهّن، وعر�ضهّن يف الأ�ض�اق.

ويعتب ب�رش بن اأرطاأة اأّول من اقرتف هذه اجلرمية يف تاريخ الإ�ضالم، 

ُهّن  ف�ضبى امل�ؤمنات من همدان املعروفة ب�لئها لأهل البيت )ع(، وعَر�ضَ

يف الأ�ض�اق للبيع، وكان النا�س يك�ضف�ن عن �ضيقانهّن لي�ضرتوهّن، كما 

ي�سنع جّتار الرقيق يف اأ�ض�اق النخا�ضة. وكذا فعل اأي�ضًا عندما اأر�ضله معاوية 

اإىل اليمن بامل�ضلمات امل�ؤمنات اليمانّيات، �ضباهّن واأقامهّن يف الأ�ض�اق 

بالتف�ضيل،  الأنبياء  وارث  للبيع. وقد �رشحنا ذلك كّله ووّثقناه يف كتاب 

فراجع اإن �ضئت الإي�ضاح.

هكذا كانت �ضرية بني اأمّية يف اإذلل امل�ضلمني، وقد اأ�رشف�ا يف ذلك 

يلزمه،  دين  الرجل يف  تبيع  اأمّية كانت  بني  اإّن  قال�ا:  اإ�رشاف، حّتى  اأمّيا 

وترى اإّنه ي�ضري بذلك رقيًقا)9).

15، ال�سفحة 242؛ �ضم�س الدين القي�ضي الدم�ضقي، تو�شيح امل�شتبه يف �شبط اأ�شماء الرواة، اجلزء 

1، ال�سفحة 208.

�رشح نهج البالغة، م�ضدر �ضابق، اجلزء 15، ال�سفحتان 241 و242.  (9(
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واأفظع من ذلك كّله واأبلغ يف اإذلل امل�ضلمني، ما كان من فعل م�ضلم 

بن  يزيد  اأمّية يف عهد  بني  قائد جي�س  ي�ضّمى مب�رشف،  عقبة، وكان  بن 

يزيد  احتّل  عندما  املعروفة،  احلّرة  وقعة  يف  املنّ�رة،  املدينة  اإىل  معاوية 

معاوية  بن  يزيد  بيعة  اإىل  امل�ضلمني  دعا  جلي�ضه،  واأباحها  املنّ�رة،  املدينة 

على دمائهم واأم�الهم واأهليهم، واأّنهم عبيد ليزيد بن معاوية يق�ضي يف 

دمائهم واأم�الهم واأنف�ضهم مبا �ضاء)10). وعلى هذه الطريقة، جرى بن� اأمّية 

حالت  وت�ضفية  ورغباتهم،  لنزواتهم  واإخ�ضاعهم  امل�ضلمني  اإذلل  يف 

النا�س  م�ضائر  على  قب�ضتهم  وحتكيم  والع�ضكريّة،  ال�ضيا�ضّية  املعار�ضة 

ق�ض�رهم.  يف  والبتذال  الدعارة  األ�ان  ميار�ض�ن  وكان�ا  واأقدارهم)11). 

الغناء  دخل  وقد  اأمّية.  بني  �ضمات  اأبرز  من  واملج�ن   اخلالعة  ولعّل 

اأمّية اإىل الإ�ضالم  والطرب وال�رشب وال�ضكر وال�ضتهتار على اأيدي بني 

وا�ضتدعاء  والطرب  الغناء  ميار�ض�ن  كان�ا  اأّنهم  حّتى  وا�ضع،  باب  من 

و�رشادقاتها  منى  خيام  للطرب يف  مفت�حة  ن�ادي  واملطربني يف  املغّنني 

)قلعة الت�حيد والعبادة(.

وزاول حّكام  بني اأمّية األ�اًنا خمتلفًة من الله� واملج�ن واخلالعة على 

مراأى وم�ضمع من امل�ضلمني ب�ض�رة مك�ض�فة وعارية، واأدخل�ا الف�ضاد 

اأمًرا  وال�ضكر  ال�رشب  وكان  واأ�ضكاله.  �ض�ره  باأب�ضع  اخلالفة  ق�رش  اإىل 

اأّول خليفة يدخل اخلمر يف ق�رشه)12)  �ضائًعا يف ق�ض�رهم. وكان معاوية 

وميار�س هذا املنكر يف اخلفاء، فلّما ت�ىل يزيد ابنه اأمر اخلالفة اأعلن هذا 

املنكر جهاراً ، وجرى من بعده خلفاء بني اأمّية جمراه، اإلّ ما كان من اأمر 

عمر بن عبد العزيز. 

 ،1 اجلزء  وال�شيا�شة،  الإمامة  قتيبة،  ابن  ال�سفحة 118؛   ،4 اجلزء  التاريخ،  الكامل يف  الأثري،  ابن    (10(

الذهب  مروج  امل�ضع�دي،  ال�سفحة 237؛   ،2 اجلزء  اليعقوبي،  تاريخ  اليعق�بي،  ال�سفحة 214؛ 

ومعادن اجلواهر، اجلزء 3، ال�سفحة 70.

)11)  حمّمد مهدي الآ�ضفي، وارث الأنبياء، ال�سفحات 65 اإىل 67.

)12)  امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 49.
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يق�ل اجلاحظ: وكان يزيد ل مي�ضي اإّل �ضكراًنا، ول ي�ضبح اإّل خمم�ًرا. 

يف  يعقل  ل  حّتى  مّرة  �ضهر  كّل  يف  ي�ضكر  مروان  بن  امللك  عبد  وكان 

ال�ضماء ه� اأو يف املاء. وكان ال�ليد بن عبد امللك ي�رشب ي�ًما ويدع ي�ًما. 

وكان �ضليمان بن عبد امللك ي�رشب يف كّل ثالث لياٍل ليلة. وكان ه�ضام 

ي�رشب يف كّل جمعة. وكان يزيد بن ال�ليد، وال�ليد بن يزيد يدمنان الله� 

وال�رشاب. فاأّما يزيد بن ال�ليد فكان دهره بني حالَتي �ضكر وخمار، ول 

ليلة  ي�رشب  حمّمد  بن  مروان  وكان  هاتني،  اإحدى  ومعه  اإّل  اأبًدا  ي�جد 

الثالثاء وليلة ال�ضبت)13).

بن  يزيد  اخللفاء يف عهد  عند  وال�ضكر  ال�رشب  وقد خرجت ظاهرة 

بن  يزيد  وكان  والإجهار،  الإعالن  ط�ر  اإىل  الكتمان  ط�ر  من  معاوية 

اإعالًنا، ويتحّدى به م�ضاعر  اأّول خليفة يعلن اقرتاف هذا املنكر  معاوية 

امل�ضلمني)14).

واأّما الغناء، فقد ولع به حّكام بني اأمّية وكان يحمل اإىل ق�رش اخلليفة 

املغّن�ن من �ضائر البالد، في�ضتمع اإليهم اخلليفة فيجيزهم من اأم�ال بيت 

ينتقي منهم، وي�رشف  الكبرية، وي�ضتبقي عنده من  املبالغ  امل�ضلمني  مال 

منهم من ي�ضاء.

اأمّية وخالعتهم وا�ضتهتارهم فحّدث  بني  واأّما عن جم�ن اخللفاء من 

اأّن  ل�ل  الإن�ضان،  ي�ضّدقه  اأن  يكاد  ل  التاريخ  نقراأه يف  وما  ول حرج، 

ق�رش  يف  يجري  كان  ما  جممل  على  يّتفق�ن  املذاهب  كّل  من  امل�ؤّرخني 

اخلالفة الأم�ّية من جم�ن وخالعة)15).

)13)  اجلاحظ، التاج يف اأخالق امللوك، ال�سفحة 151.

)14)  وارث الأنبياء، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 51.

الأغاين،  الأ�ضفهاين،  ا،  واأي�ضً 140؛  ال�سفحة   ،8 اجلزء  والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  راجع،    (15(

بالإ�ضالم يف  اأمّية وعبثهم  بني  61. وقد �رشحنا طرًفا من ف�ضاد  اإىل  ال�سفحات 17 و47 و59 

وارث الأنبياء ووّثقناه بامل�ضادر ب�ض�رة عملّية، فراجع.
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خالفة  الإ�ضالمّية،  اخلالفة  م�قع  خالل  من  يتّم  ذلك  كّل  كان  وقد 

يف  لالإ�ضالم  حقيقيًّا  تهديًدا  الأم�ّي  اخلّط  كان  لقد  )�س).  اهلل  ر�ض�ل 

ال�ضميم. وقد عرف احل�ضني )ع( هذه احلقائق جميًعا، فنه�س للمحافظة 

على الإ�ضالم من عبث بني اأمّية وف�ضادهم.

كيف وملاذا واجههم احل�شني )ع( يف كربالء؟

اهتّم احل�ضني )ع( باإ�ضقاط اآل اأمّية، و�ضلب ال�ضفة ال�رشعّية عنهم، وجتريدهم 

عن م�قع تلك ال�رشعّية. وذلك اأّن هذا النحراف كان ينحدر من م�قع 

اخلالفة الإ�ضالمّية، الذي كان ميتلك يف نف��س امل�ضلمني ر�ضيًدا كبرًيا من 

ال�رشعّية والقد�ضّية، وقد كان بن� اأمّية يعتمدون عن�رش ال�رشعّية يف م�قعهم 

 كثرًيا، وكان�ا ي�ح�ن اإىل النا�س بطريق اأو باآخر اأّن 
ّ
 والجتماعي

ّ
ال�ضيا�ضي

م�قع اخلالفة اأرفع من م�قع الر�ضالة.

طم�حاتهم  لتنفيذ  م�ؤّثرًة  ق�ّيًة  اأداًة  امل�قع  هذا  يف  يرون  كان�ا  كما 

ورغباتهم، باأي�رش الطرق واأ�ضهلها. لذلك داأب معاوية الت�ضّلط على هذا 

امل�قع لنف�ضه ولبنه يزيد من بعده ولبني اأمّية من بعد يزيد.

وكان هذا امل�قع، الذي حر�س عليه حّكام بني اأمّية، من اأكب االأخطار 

يف  هناك  كان   فقد  اأمّية.  بني  حك�مة  جانب  من  الإ�ضالم  تلحق  التي 

ق�ض�ر اخللفاء من يّبر وي�ّجه هذا النحراف، ويعطيه ال�ضبغة ال�رشعّية 

على  وين�ضحب  النحراف  هذا  ينعك�س  وبالتايل،  البالط.  علماء  من 

الإ�ضالم، فيفقده بذلك اأ�ضالته ونقاءه على اأو�ضع �ضعيد وه� و�ضط الأّمة.

 الذي 
ّ
وقد حر�س الإمام  )ع(  يف حركته على ك�رش هذا الإطار ال�رشعي

كان يحتمي به حّكام بني اأمّية، و�ضلب �ضفة ال�رشعّية من هذه احلك�مة، 

وجتريدها عن القد�ضّية ال�رشعّية التي كان�ا يحر�ض�ن عليها كّل احلر�س. 

وبالتايل تف�يت الفر�ضة على احلكم الأم�ّي يف حتريف الإ�ضالم. وكان 
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اأهلّيته  وعدم  يزيد،  يف  راأيه  ويعلن  جهاًرا،  احلقيقة  بهذه  يجاهر  الإمام 

للخالفة، وينال منه كّلما واتته فر�ضة. وقد ذكر هذا يف يزيد عندما دعاه 

ال�ليد بن عتبة للبيعة، ومروان حا�رش، قال )ع( لـه بعد كالم ط�يل، وه� 

يريد اأن ُي�ضمع مروان راأيه يف يزيد، وم�قفه من البيعة:

اأّيها الأمري اإّنا اأهل بيت النب�ة، ومعدن الر�ضالة، وخمتلف املالئكة، ومهبط الرحمة، 

معلن  النف�س،  قاتل  اخلمر،  �ضارب  فا�ضق،  رجل  ويزيد  ختم،  وبنا  اهلل،  فتح  بنا 

.
(16(

بالف�ضق، فمثلي ل يبايع مثله

بعده،  من  ليزيد  العهد  ولية  اأمر  يف  خاطبه  عندما  معاوية،  وخاطب 

وَمَدَحُه للح�ضني )ع(:

وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله و�ضيا�ضته لأّمة حممد )�س(، اأتريد اأن ت�هم 

النا�س يف يزيد، كاأّنك ت�ضف حمج�ًبا، اأو تنعت غائًبا، وقد دّل يزيد من نف�ضه على 

م�قع راأيه. فخذ ليزيد فيما اأخذ به من ا�ضتقرائه الكالب املهار�ضة عند التهار�س، 

با�رًشا  املعازف و�رشوب املالهي جتده  ال�ضبق لأترابهّن والقينات ذوات  واحلمام 

ودع عنك ما حتاول.

وما اأغناك اأن تلقى اهلل عّزوجل )من( ج�ر هذا اخللق باأكرث مّما اأنت لقيه... 

.
(17(

وما بينك وبني امل�ت اإّل غم�ضة

وقد كان خلروج الإمام )ع( على يزيد، وحماربته جلي�س ابن زياد بعد 

رف�س البيعة، وا�ضت�ضهاده ه� واأهل بيته واأ�ضحابه بتلك ال�ض�رة املفجعة 

على يد جي�س اخلالفة اأثر كبري يف اإ�ضقاط �رشعّية اخلالفة، وجتريدها عن 

ال�رشعّية والقد�ضّية التي كانت تتمّتع بها)18).

)16)  اخل�ارزمي، مقتل احل�شني )ع(، حتقيق حمّمد ال�ضماوي، اجلزء 1، ال�سفحة 184.

)17)  الإمامة وال�شيا�شة، م�ضدر �ضابق، اجلزء 1، ال�سفحة 186؛ تاريخ اليعقوبي، م�ضدر �ضابق، اجلزء 2، 

ال�سفحة 228؛ حم�ضن الأمني، اأعيان ال�ضيعة، اجلزء 1، ال�سفحة 583؛ العاّلمة الأميني، الغدير، 

اجلزء 10، ال�سفحة 248.

)18)  وارث الأنبياء، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحات 219 اإىل 221.
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ومن هذا املنطلق، نق�ل: اإّن مهّمة عا�ض�راء وكربالء كانت، بالدّقة، 

انتزاع �ضفة ال�رشعّية عن اآل اأمّية، وجتريدهم من ال�رشعّية الإ�ضالمّية.

عودة اإىل الدكتور عبد العظيم الديب

اأق�ل:  الطريق.  اأّن كربالء عرثة على  الديب  العظيم  الدكت�ر عبد  يق�ل 

تخريب  يف  اأمّية  بني  دور  يفهم  مل  فاإّنه  اأمّية  بني  بالعرثة  يق�ضد  كان  اإذا 

الإ�ضالم، فبن� اأمّية مل يك�ن�ا عرثًة بل كان�ا عقبة. واإذا كان يق�ضد بذلك 

اأن  اأمّية  اإذ ل� كان لبني  وقعة كربالء، فه� مل يفهم التاريخ ول الإ�ضالم. 

مي�ض�ا طريقهم، وي�ضتبدل�ا ما �ضاءوا من قيم الإ�ضالم واأفكاره من م�قع 

ال�رشعّية، ملا بقي الي�م من الإ�ضالم �ضيء.

اإّن نقاء الإ�ضالم الذي يعرفه امل�ضلم�ن جميًعا – �ضيعًة و�ُضّنة – مبفاهيمه 

النقّية النا�ضعة، ه� من بركات نه�ضة احل�ضني )ع(، ابن ر�ض�ل اهلل )�س) 

وحبيبه.

لقد اأفلح احل�ضني )ع( يف اإ�ضقاط �رشعّية بني اأمّية، ومنذ عا�ض�راء جند 

اأّن الثاين يحاول  يف الإ�ضالم خّطني: خّط اخللفاء، وخّط الفقهاء. وجند 

البتعاد عن الأّول. بينما كان الأمر قبل كربالء على �ضاكلة اأخرى، فقد 

يف  وال�رشعّية  ال�ضيادة  ومتّثل  الإ�ضالمّية  ال�رشعّية  كّل  متّثل  اخلالفة  كانت 

وقت واحد، فتمّثل �رشعّية الفقيه واحلاكم مًعا. كان اخلليفة ميّثل دوَرين 

اخلالفة  جتّردت  كربالء  حادثة  وبعد  واحلاكمّية.  ال�رشعّية  مت�ضامَنني؛ 

ال�ضلطان  ممار�ضة  للخلفاء  وبقي   ،
ّ
ال�رشعي  

ّ
الفقهي اجلانب  عن  الأم�ّية 

وال�ضيادة الزمنّية، كما ميار�ضه احلّكام يف �ضائر الأنظمة، وتكّ�ن اإىل جانب 

اخللفاء خّط اآخر ه� خّط الفقهاء وكان النا�س ي�ضتمّدون ال�رشعّية من هذا 

اخلّط، وكان الفقهاء يحر�ض�ن اأن يبتعدوا عن اخللفاء، وعلى قدر بعدهم 

عن اخللفاء كان النا�س يقبل�ن عليهم، وهكذا جّردت كربالء خلفاء بني 



27

اأمّية من �ضبغة خالفة ر�ض�ل اهلل )�س)، ومل يبَق لهم من هذا العن�ان الرفيع 

اإّل ال�ضم، وهذا ه� الأمر الذي ح�ضل يف كربالء، اإذ حفظت الإ�ضالَم 

اأمّية  خلفاء  جانب  من  والف�ضاد  والعبث  النحراف  اإليه  يت�رّشب  اأن  من 

وق�ض�رهم، وله�هم وفج�رهم، وظلمهم وا�ضتهتارهم.





الفئات املعار�شة خلروج احل�شني )ع(

درا�شة وحتليل
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اآفاق الثورة احل�شينيّة

الك�كبة  و�ضهادة  و�ضهادته  العراق،  اإىل  احلجاز  من  )ع(  احل�ضني  �ضرية 

التي حّفت به يف احلركة اإىل لقاء اهلل من اأهل بيته واأ�ضحابه، �ضرية غنّية 

الي�مّية، يف حق�ل  الغالب، بحياتنا  تّت�ضل، يف  التي  بالأفكار واملفاهيم 

ال�ضيا�ضة والثقافة والعالقات الجتماعّية.

ورغم  والدرا�ضة،  والتاأّمل  الت�ّقف  من  الكثري  ت�ضتحّق  فهي  ولذلك 

الدرا�سات الكثرية لـ»عا�ض�راء«، فال يزال هذا احلدث العظيم يكتنز الكثري 

من املفاهيم والأفكار والقيم، ويجد الباحث يف م��ض�عة عا�ض�راء اآفاًقا 

وروؤًى جديدًة مل يكت�ضفها الباحث�ن واملنّظرون اإىل هذا الي�م.

ونحن، هنا، �ضنحاول اأن نلقي نظرًة على اجلماعات املعار�ضة خلروج 

احل�ضني )ع( من احلجاز اإىل العراق لإعالن اخلروج والث�رة على حك�مة 

بني اأمّية.

ت�شنيف النا�س جتاه الثورة احل�شينيّة

يف  )ع(  احل�ضني  من  م�قعهم  حيث  من  النا�س،  ن�ضّنف  اأن  باإمكاننا 

عا�ض�راء، اإىل خم�ضة اأ�ضناف:

وهم  اهلل،  لقاء  اإىل  �ضحب�ه  الذين  واأ�ضحابه  )ع(  احل�ضني  بيت  اأهل   .1

التاريخ من ت�ضاميها وعلّ�ها على الدنيا،  القّمة ال�ضاخمة التي يعرف 

والت�ضحّية والإيثار والعطاء وال�ضم�د والقيم والإخال�س.

العراق  اإىل  الإمام  خروج  تعار�س  كانت  التي  املعار�ضة  الفئات   .2

حيًنا،  )ع(  الإمام  على  اإ�ضفاًقا  اأمّية،  بني  حك�مة  على  للخروج 

وتظاهًرا بالإ�ضفاق حيًنا اآخر.

اأّن  ي�مذاك. وقد علم�ا  الأّمة  الكاثرة من  الكرثة  املتفّرج�ن، وهم   .3
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عن  والنهي  باملعروف  لالأمر  ع�رشه  طاغية  على  خرج  )ع(  احل�ضني 

الأّمة،  يف  والعدوان  الإثم  من  اأمّية  بن�  يقرتفه  ما  وعرف�ا  املنكر، 

والتبذير والبذخ يف بيت املال والإف�ضاد يف ال�ضاحة، ولكّنهم اآثروا 

العافية ووقف�ا م�قف املتفّرج ينتظرون نهاية هذا امل�ضهد الأليم، »اإّنا 

ههنا قاعدون«.

القتلة الذين اقرتفت اأياديهم قتل ابن ر�ض�ل اهلل والك�كبة الطاهرة التي   .4

رافقته اإىل اهلل، واإذا كانت الفئة الأوىل قّمًة يف الت�حيد والإخال�س 

الفئة يف ح�ضي�س  والقيم واخللق وال�ضم�د والعطاء وال�عي، فهذه 

ال�ضق�ط وال�ضقاء والب�ؤ�س.

عن  اأعلنت  ولكّنها  القتال،  يف  ت�ضارك  مل  التي  هي  اخلام�ضة  الفئة   .5

ال�ضهيد  ال�ضبط  للقتلة، وتنّكرت خلروج  واإ�ضنادها  ر�ضاها ودعمها 

على حك�مة بني اأمّية.

وكّل واحدة من هذه الفئات اخلم�ضة حتتاج اإىل درا�ضة دقيقة وت�ّقف 

وتاأّمل ط�يَلني. ول تقّل حاجتنا اإىل درا�ضة الفئات الثانية والثالثة والرابعة 

واخلام�ضة عن حاجتنا اإىل درا�ضة الفئة الأوىل. فاإّن هذه الدرا�ضة، باأبعادها 

وفيما  والجتماعّية.  والثقافّية  ال�ضيا�ضّية  بحياتنا  ال�ضلة  ل�ضيقة  اخلم�ضة، 

من  )ع(  احل�ضني  خلروج  املعار�ضة  اجلماعات  لدرا�ضة  وتاأّمل  وقفة  يلي 

احلجاز اإىل العراق.

1. ت�شنيف املعار�شة

تعك�س درا�ضة ال�ضاحة املعار�ضة خلروج احل�ضني )ع( واملثبطني واملعار�ضني 

والث�رة   واحلركة 
ّ
الإ�ضالمي للعمل  املعار�ضة  الأو�ضاط  دقيقًة عن  �ض�رًة 

التثبيط،  نف�ُس  التثبيط  اإّن  املعا�رشة.  الإ�ضالمّية  ال�ضاحة  يف  الإ�ضالمّية 

واملعار�ضة نف�ضها، وع�امل وم�ضادر املعار�ضة للث�رة نف�ضها.
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يريد احل�ضني )ع( اخلروج على طاغ�ت ع�رشه في�اجه م�ضاحًة وا�ضعًة 

نف�ضها  الإ�ضالمّية  للث�رة  الإ�ضالمّية  القيادات  ت�اجه  كما  املعار�ضة،  من 

. واأ�ضباب هذه املعار�ضة وع�املها 
ّ
هذه املعار�ضة عند اأّي حتّرك �ضيا�ضي

يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية ي�مذاك ثالثة:

احل�ضد وال�ضغينة.  .1

ال�ضعف واجلنب والتخاذل.  .2

.
ّ
اجلهل وفقدان ال�عي ال�ضيا�ضي  .3

و�ض�ف نذكر اأمثلًة على هذه الع�امل الثالثة.

1. اأ. العامل الأّول للمعار�شة: العداء واحل�شد واحلقد

من اأبرز م�ضاديق هذه احلالة عمرو بن �ضعيد الأ�ضدق عامل بني اأمّية على 

العراق  اإىل  )ع(  بخروجه  علم  عندما  )ع(  احل�ضني  اإىل  كتب  فقد  مّكة، 

يطلب منه اأن يعدل عنه ويعده بالأمان.

وعلى هذه الر�ضالة م�ضحة خفيفة من الن�ضيحة الكاذبة، كما ت�ضتبطن 

هذه  )ع(  احل�ضني  قراأ  وقد  واحلقد.  واخلبث  والكيد  املكر  من  الكثري 

اأمثال هذه  باأدب و�رشامة وقّ�ة كعادته )ع( يف م�اجهة  الر�ضالة ورّدها 

احلالت، واإليك الر�ضالة ورّدها.

يق�ل عمرو بن �ضعيد الأ�ضدق يف ر�ضالته اإىل الإمام احل�ضني )ع(:

اإيّن اأ�ضاأل اهلل اأن يلهمك ر�ضدك، واأن يعّرفك عّما ُيراد بك، بلغني اأّنك قد عزمت 

على ال�ضخ��س اإىل العراق، فاإيّن اأعيذك باهلل من ال�ضقاق، فاإن كنت خائًفا فاأقبل 

اإيّل فلك عندي الأمان وال�ضلة.

فكتب اإليه احل�ضني )ع(:
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اأّما بعد، فاإّنه مل ي�ضاقق اهلل ور�ض�له من دعا اإىل اهلل عّز وجّل وعمل �ضاحًلا، وقال 

اإّنني من امل�ضلمني. وقد دع�َت اإىل الأمان والّب وال�ضلة فخري الأمان اأمان اهلل عّز 

وجّل، ومل ي�ؤّمن اهلل ي�م القيامة من مل يخفه يف الدنيا، فن�ضاأل اهلل خمافًة يف الدنيا 

ت�جب لنا اأمانًة ي�م القيامة.

.
(1(

فاإن كنت ن�يت بالكتاب �ضلتي وبّري فجزيت يف الدنيا والآخرة وال�ضالم

والذي ي�ضتعر�س م�قف عمرو بن �ضعيد الأ�ضدق ل ي�ضّك اأّن الأ�ضدق 

كان يدّبر للح�ضني )ع( م�ؤامرًة يعيده فيها اإىل مّكة ليغتاله يف احلرم، فال 

احلرم  يف  ُيقتل  اأن  ياأبى  )ع(  واحل�ضني  اأمّية،  بني  يقاتل  اأن  )ع(  ي�ستطيع 

مكت�ف اليَدين.

اخلروج  )ع( يف  اأ�ضل�ب احل�ضني  اأّن  لنعرف  تاأّمٍل  نحتاج ط�يل  وال 

من املدينة اإىل مّكة على الطريق العاّم )اجلاّدة الرئي�ضّية بني مّكة واملدينة(، 

اإىل  للمغادرة  واإعالنه  املّطلب،  عبد  بن  العّبا�س  بدار  مّكة  يف  مقامه  ثّم 

العراق، كان بهدف التعبري والإعالن عن رف�ضه للبيعة، فل� كان الإمام 

 
ّ
يريد اأن يتجّنب البيعة فقط، دون تنبيه امل�ضلمني اإىل هذا امل�قف ال�ضيا�ضي

ملا احتاج اإىل كّل هذه اخلط�ات التي كّلفته وكّلفت اأهل بيته واأ�ضحابه 

يعتزل  اأن  ب��ضعه  اأمّية وغ�ضبهم، وكان  بني  �ضخط  عليه  واأثارت  كثرًيا، 

بني اأمّية يف �ضقع من اأ�ضقاع الأر�س، من دون هذا الإعالن والإ�ضهار.

اإىل  مّكة  من  خرج  )ع(  احل�ضني  اأّن  التاريخّية  امل�ضادر  اّتفقت  وقد 

احلّجاج  كان  عندما  الرتوية(،  )ي�م  احلّجة  ذي  من  الثامن  ي�م  العراق 

يت�ّجه�ن اإىل عرفة،  وقد اأثار خروج ابن بنت ر�ض�ل اهلل )�س) من بني 

اأّم�ا  احلّجاج اإىل العراق ي�م الرتوية انتباه عاّمة احلّجاج الذين كان�ا قد 

البيت احلرام من خمتلف الآفاق.  فهذا ابن بنت ر�ض�ل اهلل )�س)  يحّل من 

وقعة الطّف امل�ضتخرجة من تاريخ الطبي حتقيق ال�ضيخ هادي الي��ضفي: 155 ط. م�ؤ�ض�ضة الن�رش   (1(

الإ�ضالمي. وبلفظ قريب منه تاريخ ابن ع�ضاكر 13: 70.
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.
(2(

العمرة ويغادر مّكة يف وقت يت�ّجه فيه احلّجاج اإىل عرفة لأداء احلّج

1. ب. العامل الثاين للمعار�شة: ال�شعف عن القرار ال�شعب

بن  مثاًل لذلك م�قف عبد اهلل  التثبيط. ون�رشب  اأق�ى ع�امل  وه� من 

عمر من املعار�ضة.

جند  ولكن  )ع(،  باحل�ضني  باملكر  اهلل  عبد  نّتهم  اأن  ن�ضتطيع  ل  نحن 

يف م�قفه من معار�ضة حركته عالمة �ضعف وا�ضحة. فقد كان عبد اهلل 

�ضعيف ال�ّضخ�ضّية، و�ضعفه جّر عليه كثرًيا من البتالءات، فقد امتنع اأّوًل 

يبايع  اإّنه ل  البيعة وقال:  العهد عن  ل�لية  يزيد  ابنه  عندما ر�ّضح معاوية 

. وه� م�قف �ضعيف منه اإذ معاوية مل يطلب 
(3(

لأمرَيين يف وقت واحد

منه اأن يبايع يزيد اأمرًيا لي�ضّح منه هذا العذر، اإنا طلب منه اأن يبايعه وليًّا 

للعهد.

كما اأّنه مل يكن  ميلك القّ�ة واجلراأة الكافية التي متّكنه من اّتخاذ م�قف 

جريء جتاه البيعة ليزيد، فقد كان اأمر يزيد يف الف�ضق وال�رشب اأ�ضهر من 

هذا  عن  معاوية  يرّد  اأن  عمر  بابن  اأوىل  كان  وقد  اأحد،  على  يخفى  اأن 

الأمر، ويعلن امتناعه عن البيعة .

مبئة  معاوية  اإليه  فاأر�ضل  ال�ضعيف.  اجل�اب  بهذا  ملعاوية  اعتذر  لكّنه 

األف درهم فاأخذها، فد�ّس اإليه رجاًل فقال له: ما مينعك اأن تبايع؟ فقال: 

 .
(4(

اإن ذاك لذاك )يعني اأن ذلك املال لأجل البيعة( اإّن ديني اإذن لرخي�س

ومل يرورِ لنا التاريخ اأّنه رّد املال اأو اأنكر على معاوية هذا الأ�ضل�ب امللت�ي 

حمّمد مهدي الآ�ضفي، يف رحاب عا�شوراء، ال�سفحتان 356 و357.  (2(

ابن حجر الع�ضقالين، فتح الباري يف �رشح �شحيح البخاري، اجلزء 13، ال�سفحة 60 .  (3(

امل�ضدر نف�ضه.  (4(
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.
(5(

املاكر يف اأخذ البيعة ليزيد

بالإ�ضافة  الن�ضح  من  رقيق  غطاء  )ع(  احل�ضني  من  م�قفه  اأّن يف  كما 

اإىل  اإيهام باأّنه خروج عّما دخل فيه امل�ضلم�ن، وفيه دعم وتاأييد ل�ضلطان 

ب�ض�رة  يزيد  وتاأييد  دعم  اإىل  اهلل  عبد  امل�قف  هذا  ا�ضتدرج  وقد  يزيد. 

اهلل  عبد  ابتدعه   
ّ
فقهي  

ّ
�ضيا�ضي مذهب  ا�ضتحداث  اإىل  واأّدى  تدريجّية، 

ودخل من خالل رواياته يف الثقافة الإ�ضالمّية، وهذا املذهب ه� مهادنة 

الظامل وال�ضك�ت عنه وحترمي اخلروج عليه.

اأّنه كان يرى وج�ب النقياد للحاكم، مهما كان ظلمه،  فاملعروف 

والفج�ر،  للف�ضق  واإعالنه  امل�ضلمني  على  واعتداوؤه  ج�ره  بلغ  ومهما 

وكان  منها،  اليد  خلع  وحرمة  الطاعة،  يف  ال�ضتمرار  وج�ب  ويرى 

الفا�ضق  اخلليفة  لطاعة  النا�س  ويرّو�س  النا�س  بني  فيما  هذا  براأيه  ي�ضعى 

معاوية  بن  يزيد  فيها  انتهك  التي  احلّرة  وقعة  وبعد  قبل  معاوية  بن  يزيد 

حرمات الإ�ضالم وامل�ضلمني، وبالغ يف �ضفك الدماء وانتهاك احلرمات. 

فا�ضتمع اإىل احلديث التايل:

روى م�ضلم عن اأبي رافع عن عبد اهلل بن م�ضع�د اأّن ر�ض�ل اهلل )�س) 

قال:

ياأخذون  واأ�ضحاب  ح�ارّي�ن  اأّمته  يف  كان  اإّل  قبلي  اأّمة  يف  اهلل  بعثه   
ّ
نبي من  ما 

اإّنها تخّلف من بعدهم خل�ف يق�ل�ن ما ل يفعل�ن  ثّم  باأمره،  ب�ضّنته، ويقتدون 

ويفعل�ن ما ل ي�ؤمرون، فمن جاهدهم بيده فه� م�ؤمن، ومن جاهدهم بل�ضانه فه� 

م�ؤمن ومن جاهدهم بقلبه فه� م�ؤمن، ولي�س وراء ذلك من الإميان حّبة خردل.

ابن  فقدم   ،
ّ
علي فاأنكره  عمر  بن  اهلل  عبد  فحّدثت  رافع:  اأب�  قال 

م�ضع�د فنزل بقناة، فا�ضتتبعني اإليه عبد اهلل بن عمر يع�ده، فانطلقت معه 

حمّمد مهدي الآ�ضفي، وارث الأنبياء، ال�سفحتان 153 و154.  (5(
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فلّما جل�ضنا �ضاألت ابن م�ضع�د عن هذا احلديث فحّدثنيه، كما حدثت 

.
(6(

ابن عمر

بن عمر  اهلل  بال�ضّك يف م�قف عبد  ن�ضمح لأنف�ضنا  اأن  اإّن من حّقنا 

من �رشعّية اخلروج واملعار�ضة ال�ضيا�ضّية وامل�ضّلحة للحّكام الظلمة، ويف 

بعد وفاة معاوية من دون  ليزيد  البيعة  قبل، من   من 
ّ
ال�ضت�ضالمي م�قفه 

معاوية  هدّية  قب�ل  من  الأّول  ال�ضعيف  م�قفه  ويف  ترّدد،  اأو  اعرتا�س 

والعتذار اإليه باأّنه ل يريد اأن يبايع لأمرَيين يف وقت واحد.

واإّن من حّقنا اأن نحتمل اأّن معاوية قد ا�ضتغّل �ضعف عبد اهلل و�ضذاجته 

اأ�ض�اأ ا�ضتغالل، واأن يلني ع�ده للبيعة ليزيد ويرّو�ضه على ذلك باأ�ضاليبه 

املاكرة امللت�ية املعروفة، والتي مل تخَف حّتى على عبد اهلل بن عمر نف�ضه، 

مبا عرف من ب�ضاطة و�ضذاجة، حّتى قال لر�ض�ل معاوية: »اإّن ذاك لذاك، 

.
(7(

اإّن ديني عندي اإذن لرخي�س«

1.ج. العامل الثالث للمعار�شة: عدم وعي اأهداف الثورة

لقد ت�ضّ�ر البع�س اأّن الإمام احل�ضني )ع( خرج على يزيد لينتزع منه احلكم 

وال�ضلطان، وليت�له بنف�ضه، فه� حّقه، دون يزيد. 

)ع(  للح�ضني  يف�ن  ل  العراق  اأهل  اأّن  جّيًدا  يعرف�ن  ه�ؤلء  وكان 

عه�دهم و �ضيتخّل�ن عنه اإذا م�ضى )ع( تلبية لدع�اتهم �ضيقف معه قّلة ل 

تقاوم جي��س بني اأمّية. اإًذا، الإمام )ع( ي�ضعى بنف�ضه يف هذه الرحلة اإىل 

م�رشعه، وكان ذلك يحّز يف اأنف�ضهم ويحزنهم فيقبل�ن عليه، وي�ضاأل�نه 

اأن يكّف عن الذهاب اإىل العراق.

الإميان«،  »كتاب  اجلزء1،  م�شلم،  �شحيح  الني�ضاب�ري،  الق�ضريي  احلّجاج  بن  م�ضلم  احل�ضني  اأب�   (6(

»باب بيان ك�ن النهي عن املنكر من الإميان«، ال�ضفحتان 50 و51.

وارث الأنبياء، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 156.  (7(
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ومل يكن يخفى على الإمام )ع( ما يعرفه ه�ؤلء النا�ضح�ن له، الذين مل 

يكن الإمام ي�ضّك يف �ضدقهم ون�ضحهم وحّبهم.

ول ميكن اأن نت�ضّ�ر اأّن الإمام )ع( كان يرج� فيمن يجتمع ح�له من 

وقد  العراق.  عن  ف�ضاًل  ال�ضام،  بهم جي��س  يقاوم  اأن  العراق  �ضيعته يف 

يف �سفني  اأبيه  العراق عن  النا�س يف  تخاذل  قبُل ظروَف  )ع( من  عا�س 

وعن اأخيه احل�ضن )ع( بعد وفاة اأبيه. فماذا ميكن اأن يرج� يف النا�س بعد 

هاتني التجربَتني.

لقد كان الإمام يطلب يف خروجه اأمًرا اآخر، يختلف كثرًيا عّما كان 

يت�ضّ�ر عبد اهلل بن عّبا�س وعبد اهلل بن جعفر وحمّمد بن احلنفية ونظراوؤهم 

مبلحمة  الأّمة  يهّز �ضمري  اأن  يطلب يف خروجه  كان  له.  النا�ضحني  من 

الأمر  �ضبيل  يف  واأ�ضحابه  بيته  اأهل  ومب�رشع  مب�رشعه  تنتهي  ماأ�ضاويّة 

باملعروف والنهي عن املنكر، والإنكار على يزيد واإدانته، فريتاع النا�س 

الفري�ضة،  تلك  بذلك  ويحيي  ور�ضدهم،  اأنف�ضهم  اإىل  ويع�دون  لذلك 

لي�اجه النا�س بها طغاة بني اأمّية ويك�رش حاجز الرهبة واخل�ف، وي�ضقط 

�رشعّية اخلالفة الأم�ّية يف اأنظار امل�ضلمني، ويجّردها عن قيمتها ال�رشعّية 

التي كان النا�س يعرف�نها من قبل للخلفاء.

اإًذا مل يكن الإمام يطلب يف خروجه زحًفا ع�ضكريًّا على جي�س ال�ضام 

القادة الع�ضكرّي�ن، ول� كان يطلب �ضيًئا من ذلك  وحّكامه كما ي�ضنع 

لكان احلّق لأولئك الذين كان�ا ين�ضح�ن الإمام بالمتناع عن اخلروج 

اإىل العراق.

بعد  والثقايّف خلروج احل�ضني )ع(   
ّ
ال�ضيا�ضي الت�جيه  ن�ًعا من  ولي�س 

م�رشعه الدامي يف كربالء، وم�رشع اأن�ضاره رحمهم اهلل، واإّنا نقتب�س من 

اآخر خطاب األقاه يف النا�س يف مّكة، عند خروجه اإىل العراق حيث نعى 

نف�ضه واأهل بيته واأ�ضحابه اإىل امل�ضلمني ي�مئٍذ، بل ه� تف�ضرٌي  اآخر اأعلنه 
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و�رّشح به، ومل يتفّقهه النا�س من ح�له ي�مذاك.

كما ل ميكن اأن يقدم على هذا العمل قائد ع�ضكرّي ين�ي اأن يخرج 

هذا  اإّن  حمّله.  ويحّل  وال�ضلطان،  احلكم  منه  لينتزع  ع�رشه  طاغية  على 

اإىل  دع�ًة  ولي�س  للنا�س،  تثبيط  الع�ضكرينّي  القادة  عرف  يف  اخلطاب 

اخلروج على احلاكم الظامل.

خلروجه.  واملعار�ضني  )ع(  للح�ضني  املثبطني  من  ثالثة  طائفة  ه�ؤلء 

فيهم عبد اهلل  اأّن  بال�ضعف، ويكفي  بالعداوة ول  نّتهم ه�ؤلء  ونحن ل 

بن عّبا�س، وعبد اهلل بن جعفر، وحمّمد بن احلنفّية رحمهم اهلل. اإّل اأّننا ل 

ن�ضّك يف اأّنهم مل ي�ضت�عب�ا حركة احل�ضني )ع(، وق�ضّية معار�ضتهم كانت 

نابعة من هذه النقطة.

هذه  على  ال�ض�اهد  ببع�س  وناأتي  الأمثلة  بع�س  ن�رشب  يلي  وفيما 

الطائفة من الذين ن�ضح�ا الإمام )ع( بعدم اخلروج، وعّز عليهم اأن يخرج 

ابن ر�ض�ل اهلل )�س) اإىل م�رشعه. من ه�ؤلء النا�ضحني:

1. امل�شور بن خمرمة

 حينما �ضمع بعزم الإمام على مغادرة احلجاز 
(8(

ذعر امل�ض�ر بن خمرمة

والت�ّجه اإىل العراق فكتب اإليه هذه الر�ضالة:

اإّياك اأن تغرّت بكتب اأهل العراق، ويق�ل لك ابن الزبري: احلق بهم فاإّنهم نا�رشوك، 

اإيّاك اأن تبح احلرم، فاإّنهم ]اأي اأهل العراق[ اإن كانت لهم بك حاجة ف�ضي�رشب�ن 

اآباط الإبل حّتى ي�اف�ك، فتخرج اإليهم يف قّ�ة وعّدة.

يف  اهلل  »اأ�ضتخري  لر�ض�له:  وقال  عليه:  اأثنى  ر�ضالته  الإمام  قراأ  وملّا 

 )�س(، 
ّ
امل�ض�ر بن خمرمة بن ن�فل القر�ضي الزهري، ولد بعد الهجرة ب�ضنتني، وقد روى عن النبي  (8(

وكان من اأهل الف�ضل والدين، كان مع ابن الزبري فلّما كان ح�ضار مّكة اأ�ضابه حجر من حجارة 

 ،3 اجلزء  الع�ضقالين،  حجر  لبن  ال�شحابة  متييز  يف  الإ�شابة  كتاب  يف  ذلك  جاء  فت�يّف.  املنجنيق 

ال�سفحة 400.
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.
(9(

ذلك«

2. عبد اهلل بن جعفر

وخاف عبد اهلل بن جعفر على ابن عّمه حينما علم بعزمه الت�ّجه اإىل 

بابَنيه ع�ن وحمّمد، وكتب معهما  اإليه  فبعث  العراق، و�ضّق عليه ذلك، 

هذه الر�ضالة:

اأ�ضاألك اهلل ملا ان�رشفت حني تقراأ كتابي هذا فاإيّن م�ضفق عليك من  اأّما بعد، فاإيّن 

هذا ال�جه اأن يك�ن فيه هالكك، وا�ضتئ�ضال اأهل بيتك، اإن هلكت الي�م اأطفاأ ن�ر 

اأثر كتابي  االأر�س فاإّنك علم املهتدين ورجاء امل�ؤمنني، فال تعجل بال�ضري فاإيّن يف 

وال�ضالم.

واأ�رشع ابن جعفر وه� خائر الق�ى ذاهل اللّب اإىل عمرو بن �ضعيد 

حاكم مّكة فاأخذ منه كتاًبا فيه اأمان للح�ضني )ع(، وجاء م�رشًعا اإليه وكان 

معه يحيى بن �ضعيد بن العا�س، فعر�س عليه الإقامة يف مّكة وعدم النزوح 

اإىل العراق فلم ي�ضتجب الإمام لـه، واأخذ عبد اهلل يلتم�س اإليه ويطلب منه 

اأن ين�رشف عن نّيته، فقال الإمام: »اإين راأيت ر�ض�ل اهلل )�س( يف منامي، 

واأمرين باأمٍر ل بّد اأن اأنتهي اإليه«.

ف�ضاأله ابن جعفر عن الروؤيا، فاأبى اأن يحّدثه بها، وقال لـه: »ما حّدثت 

. وان�رشف ابن 
(10(

بها اأحًدا، وما اأنا مبحّدث بها حّتى األقى اهلل عّز وجّل«

جعفر وه� غارق بالأ�ضى وال�ضج�ن واأيقن بنزول الرزء القا�ضم وقد اأمر 

ابَنيه مب�ضاحبة خالهما احل�ضني )ع(.

3. عبد اهلل بن عبّا�س

ابن ع�ضاكر، تاريخ ابن ع�شاكر، اجلزء 13، ال�سفحة 69.  (9(

)10)  حمّمد بن جرير الطبي، تاريخ الطربي، اجلزء 6، ال�سفحة 219؛ ابن كثري، البداية والنهاية، اجلزء 

8، ال�سفحة 163؛ حمّمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، �شري اأعالم النبالء، اجلزء 2، ال�سفحة 343.
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واأ�رشع عبد اهلل بن عّبا�س، وه� حزين كئيب، اإىل الإمام، فقال لـه: 

من  �ضيء  على  عزمت  فهل  العراق،  اإىل  �ضائر  باأّنك  اأرجف�ا  النا�س  »اإّن 

 
َّ
ذلك؟«. فقال الإمام )ع(: »نعم، قد اأجمعت على امل�ضري يف اأحد ي�َمي

هذين اإىل الك�فة اأريد اللحاق بابن عّمي م�ضلم اإن �ضاء اهلل تعاىل«.

وفزع ابن عّبا�س فقال لالإمام:

اإيّن اأعيذك باهلل من ذلك، اأخبين اأت�ضري اإىل ق�م قتل�ا اأمريهم و�ضبط�ا بالدهم، فاإن 

ْ اإليهم واإن كان�ا اإّنا دع�ك واأمريهم عليهم قاهر لهم، وعّمالهم  كان قد فعل�ا �رشرِ

جتبي بالدهم، وتاأخذ خراجهم فاإّنا دع�ك اإىل احلرب، ول اآمن عليك اأن يغّروك، 

ويكّذب�ك، ويخذل�ك، ويبيع�ك، فيك�ن�ا اأ�ضّد النا�س عليك.

ومل يخَف �ضيء من هذه النقاط على الإمام )ع)، فقد كان على ب�ضرية 

من اأمره فقال لبن عّبا�س: »اإيّن اأ�ضتخري اهلل، واأنظر ماذا يك�ن«.

واأحاطت بابن عّبا�س م�جة من القلق وال�ضطراب، فلم ميتلك نف�ضه، 

فراجع الإمام، وقال له:

اإّن  اأتخّ�ف عليك يف هذا ال�جه الهالك وال�ضتئ�ضال.  اإيّن  اأ�ضب،  اأت�ضّب ول  اإيّن 

اأهل العراق ق�م غدر فال تقربهم، اأقم يف هذا البلد فاإّنك �ضّيد اأهل احلجاز، فاإن 

كان اأهل العراق يريدوك – كما زعم�ا – فاكتب اإليهم فلينف�ا عاملهم وعدّوهم، 

فاإّن بها ح�ض�ًنا، و�ضعاًبا  اليمن  اإىل   ْ َف�رشرِ اأن تخرج  اإّل  اأبيت  فاإن  اأقدم عليهم،  ثّم 

وهي اأر�س عري�ضة ط�يلة، ولأبيك بها �ضيعة، واأنت عن النا�س يف عزلة، فتكتب 

يف  حتّب  الذي  ذلك  عند  ياأتيك  اأن  اأرج�  فاإيّن  دعاتك  وتبّث  وتر�ضل  النا�س  اإىل 

عافية.

فاأخبه الإمام عن ت�ضميمه على مغادرة احلجاز اإىل العراق، واأّنه قد 

بّت به، فقال لـه ابن عّبا�س:

اأن تقتل كما قتل عثمان  اإن كنت �ضائًرا فال ت�رش بن�ضائك و�ضبيتك، فاإيّن خلائف 
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الزبري بخروجك من احلجاز،  اأقررت عني ابن  اإليه. لقد  ون�ضاوؤه وولده ينظرون 

وه� الي�م ل ينظر اإليه اأحد معك.

ح�ضبما  قائاًل،  بانفعال  الإمام  اإىل  واندفع  �ضبه،  عّبا�س  ابن  وفقد 

يروي امل�ؤّرخ�ن: »واهلل الذي ل اإله اإّل ه� ل� اأعلم اأيّن اإن اأخذت ب�ضعرك 

ونا�ضيتك حّتى يجتمع علينا النا�س اأطعتني فاأقمت لفعلت«، ومل يخَف 

ن�ضحه  الإمام  على  يخفى  يكن  ومل  عّبا�س،  ابن  قاله  ما  كّل  الإمام  على 

حمى  عن  للدفاع  اخلروج  على  عزم  قد  كان  الإمام  اأّن  اإل  و�ضدقه، 

الإ�ضالم.

ثم بعد ذلك خرج ابن عّبا�س وه� يتعرّث يف خطاه، قد نخر احلزن قلبه 

فاجّته نح� ابن الزبري فقال له: »لقد قّرت عينك يا ابن الزبري«، ثّم اأن�ضد:

يــا لــــك مـــن قنبة مبعمر              خال لك اجل� فبي�ضي وا�ضفري

ونقري مـا �ضئت اأن تنقري              �ضّيـادك اليــ�م  قــتيل  فاب�رشي

.
(11(

ثّم قال له: »هذا احل�ضني يخرج اإىل العراق ويخّليك واحلجاز«

ابن عّبا�س  لراأي  امللك وال�ضلطان ل�ضتجاب  ل� كان يروم  الإمام  اإّن 

اأّن  يعلم  ابن عّمه، وكان  يفهمه  ما  اآخر غري  اأمًرا  يبتغي  )ع( كان  ولكّنه 

ذلك ل يتحّقق اإّل من خالل ت�ضحية ماأ�ضاويّة فهي وحدها التي حتّقق ما 

ي�ضب� اإليه.

4. اأبو بكر املخزومي

 اإىل الإمام فقال له:
(12(

وهرع اأب� بكر بن عبد الرحمن املخزومي

)11)  ابن الأثري، تاريخ ابن الأثري، اجلزء 3، ال�سفحتان 275 و276.

)12)  اأب� بكر بن عبد الرحمن بن احلارث املخزومي القر�ضي اأحد الفقهاء ال�ضبعة، ولد يف خالفة عمر، 

وكان يقال له راهب قري�س لكرثة �ضالته، وكان مكف�ًفا، وه� من �ضادات قري�س. ت�يف �ضنة 95 

للهجرة. جاء ذلك يف كتاب تهذيب التهذيب لبن حجر الع�ضقالين، اجلزء 2، ال�سفحة 30 .
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 عليك ول اأدري كيف اأنا يف الن�ضيحة. كان اأب�ك اأ�ضّد باأ�ًضا، 
(13(

اإّن الرحم يظاأرين

والنا�س جمتمع�ن  اإىل معاوية،  ف�ضار  اأجمع  اأ�ضمع، وعليه  اأرجى، ومنه  له  والنا�س 

ا على الدنيا،  عليه اإّل اأهل ال�ضام – وه� اأعّز منه – فخذل�ه، وتثاقل�ا عنه، حر�ضً

اهلل  كرامة  من  اإليه  �ضار  ما  اإىل  �ضار  حّتى  وخالف�ه  الغيظ،  فجّرع�ه  بها،  و�سنًّا 

ور�ض�انه. ثّم �ضنع�ا باأخيك بعد اأبيك ما �ضنع�ا – وقد �ضهدت ذلك كّله وراأيته 

تقاتل بهم اأهل ال�ضام واأهل  واأخيك  اأبيك  على  الذين عدوا  اإىل  ت�ضري  اأنت  – ثّم 
العراق، ومن ه� اأعدى منك، واأق�ى، والنا�س منه اأخ�ف، وله اأرجى، فل� بلغهم 

قد  – فيقاتلك من  الدنيا  – وهم عبيد  بالأم�ال  النا�س  اإليهم ل�ضتطعم�ا  م�ضريك 

وعدك اأن ين�رشك، ويخذلك من اأنت اأحّب اإليه من ين�رشه، فاذكر اهلل يف نف�ضك.

و�ضكر له الإمام ن�ضيحته وحّبه، واأعلمه اأّنه م�ضّمم على ما عزم عليه، 

ويئ�س اأب� بكر فانطلق وه� يق�ل: »عند اهلل نحت�ضب اأبا عبد اهلل«. واأقبل 

اأب� بكر على وايل مّكة وه� يق�ل:

كم ترى نا�ضًحا يق�ل فيع�ضى           وظنني املغيب يلقى  ن�ضيـحا

فقال له: »ما ذاك يا اأبا بكر؟«، فاأخبه مبا قال للح�ضني )ع(: فقال له: 

.
(14(

»ن�ضحت له ورّب الكعبة«

5. عبد اهلل بن جعدة

به ولده ع�ن  فاأحلق  الإمام  واأ�ضفق عبد اهلل بن جعدة بن هبرية على 

اإىل  اإليه ر�ضالًة ي�ضاأله فيها الرج�ع، ويذكر فيه تخّ�فه يف م�ضريه  وبعث 

.
(15(

العراق، فلم ي�ضتجب الإمام له، وقال له خرًيا

6. جابر بن عبد اهلل

)13)  يظاأرين: اأي يدفعني عليك العطف واحلنّ�.

)14)  امل�ضع�دي، مروج الذهب، اجلزء 3، ال�سفحة 6؛ تاريخ الطربي، م�ضدر �ضابق، اجلزء 6، ال�سفحة 

.216

)15)  ورد ذلك يف كتاب اأن�شاب الأ�رشاف لأحمد بن يحيى البالذري.
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وخفَّ جابر بن عبد اهلل الأن�ضاري اإىل الإمام وطلب منه اأن ل يخرج 

.
(16(

فاأبى )ع(

7. عبد اهلل بن مطيع

والتقى الإمام بعبد اهلل بن مطيع، وكان يف طريقه اإىل العراق، وعرف 

عبد اهلل ق�ضد الإمام )ع( فقال له:

اأن�ضدك اهلل يف حرمة  تنتهك،  اأن  الإ�ضالم  اأذكرك اهلل يف حرمة  ابن ر�ض�ل اهلل  يا 

ليقتل�ك، ولئن قتل�ك ل  اأمّية  قري�س وذّمة العرب، واهلل لئن طلبت ما يف يد بني 

يهاب�ن بعدك اأحًدا اأبًدا... واهلل اإّنها حلرمة الإ�ضالم وحرمة قري�س وحرمة العرب. 

.
(17(

فاهلل اهلل ل تفعل، ول تاأترِ الك�فة، ول تعر�س نف�ضك لبني اأمّية

8. حمّمد بن احلنفيّة

وكان حمّمد بن احلنفّية يف املدينة، فلّما علم بعزم اأخيه على اخلروج 

، وقد و�ضل اإليها يف الليلة التي اأراد احل�ضني 
(18(

اإىل العراق ت�ّجه اإىل مّكة

اخلروج يف �ضبيحتها اإىل العراق، وق�ضده ف�ر و�ض�له فبادره قائاًل: »يا 

اأخي، اإّن اأهل الك�فة قد عرفت غدرهم باأبيك واأخيك، وقد خفت اأن 

يك�ن حالك حال من م�ضى، فاإن اأردت اأن تقيم يف احلرم فاإّنك اأعّز من 

باحلرم، واأمنعهم«. ف�ضكر له الإمام ن�ضحه وقال له: »خفت اأن يغتالني 

يزيد بن معاوية، فاأك�ن الذي ت�ضتباح به حرمة هذا البيت«. فقال حمّمد: 

»فاإن خفَت ذلك ف�رش اإىل اليمن اأو بع�س ن�احي الّب فاإّنك اأمنع النا�س به، 

. وملّا كان 
(19(

ول يقدر عليك اأحد«. قال احل�ضني )ع(: »اأنظر فيما قلت«

)16)  اأب� عبد اهلل حمّمد بن اأحمد الذهبي، تاريخ الإ�شال م ووفيّات امل�شاهري والأعالم، اجلزء 1، ال�سفحة 

.342

)17)  اأحمد بن الف�ضل املّكي، و�شيلة املاآل يف عّد مناقب الآل، ال�سفحة 189؛ باقر �رشيف القر�ضي، حياة 

الإمام احل�ضن، ال�ضفحتان 29 و30.

)18)  تاريخ الإ�شالم ووفيّات امل�شاهري والأعالم، م�ضدر �ضابق، اجلزء 1، ال�سفحة 342.

)19)  اأحمد بن احل�ضن احلّر العاملي، الدّر امل�شلوك  يف اأحوال الأنبياء والأو�شياء واخللفاء وامللوك، اجلزء 1، 
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�ضمع  فبكى حّتى  اأ  يت��ضّ العراق وكان  اإىل  �ضخ��ضه  بلغه  ال�ضحر  وقت 

، واأ�رشع حمّمد اإىل اأخيه، فاأخذ بزمام ناقته، 
(20(

وقع دم�عه يف الط�ضت

وقال له: »يا اأخي اأمل تعدين فيما �ضاألتك؟«، فقال )ع(: »بلى، ولكن اأتاين 

ر�ض�ل اهلل )�س) بعد ما فارقتك، وقال يل: يا ح�ضني، اخرج فاإّن اهلل �ضاء 

اأن يراك قتياًل«. وذعر حمّمد، و�رشت الرعدة باأو�ضاله، ودم�عه تنحدر 

يه وه� يق�ل: »فما معنى حمل ه�ؤلء الن�ضاء والأطفال، واأنت  على خدَّ

خارج على مثل هذا احلال«، فاأجابه الإمام بعزم وطماأنينة قائاًل: »قد �ضاء 

.
(21(

اهلل اأن يراهّن �ضبايا«

9. ال�شيّدة اأّم �شلمة )اأّم املوؤمنني(

فزعت اأّم امل�ؤمنني ال�ضّيدة اأّم �ضلمة حينما علمت اأّن الإمام )ع( قد عزم 

على اخلروج اإىل العراق، وكان يف ذلك ال�قت يف املدينة قبل اأن يت�ّجه 

اإىل مّكة فهرعت اإليه قائلًة ب�ض�ت حزين النبات:

 ل حُتزين بخروجك اإىل العراق فاإيّن �ضمعت جّدك ر�ض�ل اهلل )�س( يق�ل: 
ّ
يا بني

يقتل ولدي احل�ضني باأر�س العراق يف اأر�س يقال لها: كربالء، وعندي تربتك يف 

 )�س(.
ّ
قارورة دفعها اإيّل النبي

اأيّن  اأعلم  واأنا  اأّماه،  »يا  قائاًل:  جاأ�س  ورباطة  بعزم  الإمام  فاأجابها 

مقت�ل مذب�ح ظلًما وعدواًنا، وقد �ضاء عّز وجّل اأن يرى حرمي ورهطي 

م�رّشدين، واأطفايل مذب�حني ماأ�ض�رين«.

و»ال�ضعف«،  »املكر«،  للمعار�ضة:  وم�ضادر  ع�امل  ثالثة  هذه 

تك�ين  يف  الثالثة  الع�امل  هذه  �ضاهمت  وقد  ال�عي«.  يف  و»العجز 

ال�سفحة 109. وقريب من هذا احلديث ما جرى بني الإمام واأخيه حينما كان يف املدينة.

)20)  ورد ذلك يف كتاب اأن�شاب الأ�رشاف لأحمد بن يحيى البالذري، ويف ال�شواعق املحرقة اأّنه بكى 

حّتى مالأ الط�ضت من دم�عه.

ال�سفحة   ،1 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  وامللوك،  واخللفاء  والأو�شياء  الأنبياء  اأحوال  يف  امل�شلوك   الدّر   (21(

 .109
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من  اخلروج  عند  )ع(  احل�ضني  الإمام  واجهها  التي  ال�ضديدة  املعار�ضة 

احلجاز اإىل العراق.

1.د. �شنفان من النا�س مع احل�شني )ع(

التي �ضّكلت اجلبهة املعار�ضة حلركة  الثالثة  واإىل جانب تلك الأ�ضناف 

احل�ضني )ع(، �ضنفان من النا�س معه:

1. ال�ضنف الأّول: نخبة من امل�ؤمنني وع�ا ق�ضّية احل�ضني )ع( وانقادوا 

وا�ضت�ضلم�ا له، وخرج�ا معه )ع( من غري نقا�س ول ترديد، ول ت�ضكيك 

ول اعتذار، وهم النخبة ال�ضاحلة التي ثبتت مع احل�ضني )ع( حّتى النهاية، 

وقد غرّيوا بهذا ال�عي والعطاء وال�ضم�د النادر جمرى التاريخ.

2. ال�ضنف الثاين: هم طائفة مّمن ح�ضب�ا اأّن احل�ضني )ع( غري جادٍّ فيما 

يق�ل من اأمر ال�ضت�ضهاد وامل�ت، وي�ضعى اإىل حت�ضيل احلكم وال�ضلطان. 

ترك�ه  يق�ل  فيما  جاّد  )ع(  احل�ضني  اأّن  ووجدوا  الأم�ر  اّت�ضحت  فلّما 

وتخّل�ا عنه، ومل يبَق معه غري الع�ضبة امل�ؤمنة التي لزمته اإىل اآخر رمق من 

حياتها �ضالم اهلل عليهم.

2. راأي املعار�شة يف خروج احل�شني )ع(

ونق�ضد باملعار�ضة الطائفة الثالثة التي و�ضفناها بالن�ضح وال�ضدق.

كان  فقد  راأيهما،  لندر�س  لهما  راأي  فال  والثانية  الأوىل  الطائفة  اأّما 

منطلق الفئة الأوىل يف معار�ضة خروج احل�ضني )ع( العداوة واحلقد واملكر 

الثانية ال�ضمت واجلنب واخل�ف من الدخ�ل يف  به. وكان منطلق الفئة 

ا. م�اجهة م�ضّلحة �ضّد دولة بني اأمّية، فال راأي لنناق�ضه اأي�ضً

)ع(  للح�ضني  الن�ضح  يف  راأي  لهم  كان  فقد  الثالثة،  الطائفة  واأّما 
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راأي  يف  وننظر  ونناق�ضه  ندر�ضه  �ض�ف  وعليه  الن�ضيحة.  يف  وال�ضدق 

اهلل،  والتابعني رحمهم  ال�ضحابة  من  الفئة  ن�سيحة هذه  يف  )ع(  احل�ضني 

الذين كان�ا ي�رّشون على احل�ضني )ع( اأن يرتاجع عن مق�ضده اإىل العراق.

هذه الطائفة ت�ضّم وج�ه ال�ضحابة والتابعني مثل ابن عّبا�س وعبد اهلل 

بن جعفر وحمّمد بن احلنفّية، وه�ؤلء كان�ا يرون اأّن احل�ضني )ع( ل حمالة 

يق�ضد اأحد اأمرين ل ثالث لهما: )1( اإّما اأّنه يريد اخلروج والث�رة على 

�ضلطان بني اأمّية؛ )2( اأو يريد الهروب والتخّل�س من البيعة.

اأّما عن التف�ضري الأّول، فاإّن �ضيعة احل�ضني )ع( يف العراق ل يقاوم�ن 

يفرتق�ن عنه، ويتخاذل�ن عن  ما  اأمّية وجي��ضهم، و�رشعان  بني  �ضلطان 

القتال معه، كما تخاذل�ا عن اأبيه واأخيه من قبل. وهذه النتيجة املت�ّقعة 

تدعمها �ض�اهد وقرائن كثرية.

 واأّما ل� كان احل�ضني )ع( يغادر احلجاز اإىل العراق ليحتمي باأهله يف 

مك�ض�فة  اأر�س  العراق  فاإّن   – الثاين  التف�ضري   – يزيد  بيعة  من  التخّل�س 

للدفاع  اأهلها  ي�ضلح  ول  وحمايتهم  لإي�ائهم  ت�ضلح  ول  اأمّية،  لبني 

وبعيدة  ونائية  جبلّية  اأر�س  لأّنها  اأ�ضلح  اليمن  اأر�س  ولكانت  عنهم، 

عن مركز �ضلطان بني اأمّية، وللح�ضني )ع( فيها �ضيعة. وه� ما ذكره ابن 

عّبا�س �رشاحًة: »فاإن اأبيت اإّل اأن تخرج ف�رش اإىل اليمن فاإّن بها ح�ض�ًنا 

و�ضعاًبا وهي اأر�س عري�ضة ط�يلة، ولأبيك بها �ضيعة، واأنت عن النا�س 

. ومل يكن يغيب عن الإمام احل�ضني )ع( ما كان يراه ويذّكره 
(22(

يف عزلة«

به الكثري من �ضيعته والنا�ضحني واملحّبني له مّمن كان الإمام ل يّتهمهم يف 

الن�ضح وال�ضدق وفهمهم ل�ضاحة العراق.

واإذا كان العراق ل ي�ضلح لهذا ول ذاك فاإّن احل�ضني )ع(، ول حمالة، ل 

يبغي اأيًّا من الهدفني )اإ�ضقاط يزيد اأو التهّرب من بيعته(.

)22)  ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، اجلزء 4، ال�سفحتان 38 و39.
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بني  يد  على  العراق  يف  م�رشعه  يلقى  )ع(  احل�ضني  فاإّن  وبالنتيجة، 

اأمّية على كّل حال، ومب�رشعه ت�ضقط وتنتهك حرمة عظيمة من حرمات 

الإ�ضالم وُيَجّراأ ذلك بني اأمّية على انتهاك �ضائر حرمات الإ�ضالم ول يبقى 

اأمّية، وقد �رّشح للح�ضني )ع( بذلك  اأحد بعد احل�ضني )ع( لتحرتمه بن� 

عبد اهلل بن مطيع العدوي الذي التقى الإمام يف الطريق اإىل العراق على 

ماء من مياه العرب، فقال لالإمام: »باأبي اأنت واأّمي يا ابن ر�ض�ل اهلل ما 

اإىل  يدع�نني  العراق  اأهل  اإيّل  »كتب  )ع(:  احل�ضني  له  فقال  اأقدمك؟«، 

اأنف�ضهم«. فقال له عبد اهلل بن مطيع: »اأذكرك اهلل يا ابن ر�ض�ل اهلل وحرمة 

الإ�ضالم اأن تنتهك... ف�اهلل لئن طلبت ما يف اأيدي بني اأمّية ليقتلّنك ولئن 

.
(23(

قتل�ك ل يهاب�ن بعدك اأحًدا اأبًدا«

هذه خال�ضة اآراء الفئة الثالثة التي متّيزت بالن�ضح للح�ضني )ع( .

3. راأي احل�شني )ع( يف اخلروج

اأمامه خياًرا ثالًثا غري ما �ضبق من اخلياَرين،  اأّما احل�ضني )ع(، فكان يرى 

يف  نظّن  ما  على  ويتلّخ�س  ليع�نه.  النا�ضح�ن  اأولئك  يكن  مل  ما  وه� 

النقاط التالية:

، كما كان يق�ل له ابن الزبري وعمرو بن 
ّ
1. اإّن البقاء يف احلرم املّكي

�ضعيد الأ�ضدق، خطاأ كبري، فاإّن بني اأمّية يخّطط�ن لغتياله )ع( حيث ل 

يريد ه� اأن يقاتلهم، خ�فًا من اأن تنتهك مب�رشعه حرمة احلرم.

ولذلك قال لبن الزبري:

اإّن اأبي حّدثني: اأّن مبّكة كب�ًضا به ت�ضتحّل حرمتها فما اأحّب اأن اأك�ن ذلك الكب�س 

)23)  تاريخ الطربي، م�ضدر �ضابق، اجلزء 7، ال�سفحة 290؛ وكذلك، حمّمد باقر املجل�ضي، بحار الأنوار، 

اجلزء 44، ال�سفحة 371.
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ولئن اأقتل خارًجا عنها ب�ضب اأحّب اإيّل اأن اأقتل فيها. واهلل ل� كنت يف ثقب هامة من 

 كما اعتدت 
ّ
هذه اله�ام ل�ضتخرج�ين حّتى يق�ض�ا يّف حاجتهم، واهلل ليعتدّن علي

.
(24(

اليه�د يف ال�ضبت

ليحتمي بجبالها  اليمن  اإىل  الإمام )ع( احلجاز  يغادر  اأن  2. ل ميكن 

)ع( فقط، ول� كان  فلم يكن هذا هّم احل�ضني  ليزيد،  البيعة  ال�ضعبة عن 

الأمر كذلك ل��ضعه ذلك باأه�ن مّما ح�ضل له )ع)، واإّنا كان يريد اأن يعلن 

للم�ضلمني ي�مئٍذ رف�ضه للبيعة.

الأعظم،  الطريق  على  مّكة  اإىل  املدينة  )ع(  الإمام  مغادرة  يتابع  ومن 

ومقامه يف مّكة، يف دار العّبا�س بن عبد املطلب، والإعالن عن اخلروج 

احل�ضني  هّم  اأّن  جّيًدا  يعرف  م�ضريه،  يف  النا�س  وا�ضتن�ضار  العراق،  اإىل 

البيعة، ول� كان ذلك لتغا�ضى  )ع( يف هذه الرحلة مل يكن الهروب من 

اإعالًنا  للبيعة  رف�ضه  يعلن  اأن  يريد  كان  واإّنا  عنه،  وتغافل�ا  اأمّية  بن�  عنه 

اإعطاء  اأعطيكم يدي  ا، واإىل ذلك ي�ضري يف كلمته املعروفة »واهلل ل  عامًّ

الذليل ول اأفّر فرار العبيد«. ويق�ضد بالأّول البيعة ليزيد )واهلل ل اأعطيهم 

يدي(، وبالثاين اأن يغّيب وجهه عن ال�ضاحة فال يبايع، ول يعلن الرف�س 

اخلروج  وه�  الثالث  اخليار  اإل  الإمام  اأمام  يبقى  فال  وعليه،  واخلروج. 

واملقاومة واإعالن الرف�س.

ول ميكن اأن ي�ضكت ُعّمال بني اأمّية وجالوزتهم عن ذلك اأو يتغا�ض�ا 

عنه. فهم يطلب�ن احل�ضني )ع( اأينما ذهب حّتى يتمّكن�ا منه فياأخذوا منه 

فيق�ل يف ج�اب من  يدرك ذلك جّيًدا،  الإمام  يقتل�ه. وكان  اأو  البيعة 

ن ببع�س �ضعاب اليمن من مالحقة بني اأمّية: »واهلل ل  يطلب منه اأن يتح�ضّ

يدع�ين حّتى ي�ضتخرج�ا هذه العلقة من ج�يف فاإذا فعل�ا ذلك �ضّلط اهلل 

عليهم من يذّلهم حّتى يك�ن�ا اأذّل من فرام املراأة«.

)24)   عبد الرّزاق املقّرم، مقتل احل�شني )ع(، ال�ضفحة 166 .
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بنف�ضه  الت�ضحية  يقدم على  اأن  اإال  )ع( خيار  للح�ضني  يبَق  مل  اإًذا،   .3

واأهل بيته واأ�ضحابه يف م�اجهة م�ضّلحة لبني اأمّية فيقتل�نه ل حمالة، فاإذا 

قتل�ه كان يف م�رشعه �ضق�ط لبني اأمّية، وكما قال )ع): »يك�ن�ا اأذّل من 

فرام املراأة«.

العامل  مركز  لأّنه  العراق  اأمّية  بني  على  للخروج  اأر�س  واأ�ضلح 

اإليه �ضيعته بذلك. وبخروجه )ع(   وم��ضع �ضيعته. وقد كتب 
ّ
الإ�ضالمي

يك�ن مل�رشعه واأهل بيته و�ضحبه الأثر الق�ّي يف اإعادة النا�س اإىل اأنف�ضهم 

ور�ضدهم ودينهم.

وكان ل بّد للنا�س من هّزة ق�يّة عنيفة ل�ضمائرهم تعيد اإليهم وعيهم 

وتبعث  بهم،  حّلت  التي  الكارثة  بعمق  وت�ضعرهم  وقيمهم،  واإرادتهم 

الندم يف نف��ضهم. فكان خروج احل�ضني )ع( وم�رشعه، بال�ض�رة املفجعة 

التي يحّدثنا بها التاريخ، ه� مبعث هذه الهّزة العميقة يف �ضمائر امل�ضلمني 

امل�ضلمني،  �ضمائر  واأ�ضحابه  بيته  واأهل  �ضهادته  نّبهت  فقد  ي�مذاك، 

من  واإرادتهم،  وعيهم  ي�ضتعيدوا  اأن  من  ومّكنتهم  بالندم،  واأ�ضعرتهم 

.
(25(

جديد، فيفّكروا ويقّرروا م�ضريهم باأنف�ضهم

هذا اخليار الثالث مل يدركه ابن عّبا�س وعبد اهلل بن جعفر وحمّمد بن 

احلنفّية واآخرون مّمن كان�ا ين�ضح�ن الإمام )ع( بعدم اخلروج.

ون�ّد اأن ن�ضّجل هنا مالحظًة هاّمًة هي اأّننا نحتمل اأّن بني اأمّية كان�ا 

غري  دور  لهم  وكان  العراق،  اإىل  اخلروج  من  )ع(  احل�ضني  ملنع  يعمل�ن 

اخلياَرين  اأحد  احل�ضني  ليتقّبل  املعار�ضة،  هذه  وحتريك  ت�جيه  يف  مبا�رش 

ال�ضابَقني فال يك�ن مل�قفه عندئٍذ خطر على �ضلطان بني اأمّية وخالفتهم 

، وقد كان الإمام واعًيا للم�ؤامرة الأم�ّية،فلم ميّكنهم 
ّ
يف العامل الإ�ضالمي

من نف�ضه كما يحّب�ن.

)25)  وارث الأنبياء، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 219.
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.
ََّها ِمن َتْقَوى الُْقُلوِب})1) ْم َشَعائَِر اللِه َفِإن {َذلَِك َوَمن ُيَعظِّ

والهيئات  )ع(  ال�ضهداء  ل�ضّيد  كربالء  يف  املخ�ض��ضة  الزيارات  متّثل 

وثقافّية  دينّية  تظاهراٌت  اإىل كربالء  امل�ضاة  احل�ضينّية وم�اكب  وامل�اكب 

و�ضيا�ضّية وا�ضعة من قبل جماهري امل�ؤمنني، وحتمل معاٍن وم�اقف �ضيا�ضّية 

والعدوان،  والتبعّية،  الذّل  ورف�س  واملقاومة،  ال�ضم�د،  يف  وثقافّية، 

والدفاع عن الإ�ضالم وامل�ضلمني، وال�لء، والباءة.

والقّ�ة  واملفاهيم والأخالق،  بالثقافة  غنّية  �ضاحة  �ضاحة كربالء  واإّن 

والإميان والرف�س وال�ضم�د. وهذه التظاهرة امللي�نّية ال�ا�ضعة يف كربالء 

والقيم  الثقافات  هذه  كّل  متّثل  )ع(  ال�ضهداء  �ضّيد  احل�ضني  مرقد  عند 

والأخالق واملفاهيم.

تلبية الهتاف احل�شينّي يوم عا�شوراء

مغيث  من  »اأما  كربالء  امل�ضلمني يف  اإىل  ا�ضتغاثته  )ع(  احل�ضني  وّجه  ي�م 

يغيثنا؟ اأما من ذابٍّ يذّب عن حرم ر�ض�ل اهلل )�س)؟  هل من معني يرج� ما 

عند اهلل من اإغاثتنا؟ هل من نا�رش ين�رشنا؟«، مل يكن يت�قع ن�رًشا من اأولئك 

اأمّية لقتاله، واإّنا كان ي�ّجه  اجلفاة الأجالف الذين وقف�ا مع طغاة بني 

خطابه يف ذلك الي�م الع�ضري اإىل اأجيال امل�ضلمني املتعاقبة يف م�ضتقبل هذه 

الأجيال  هذه  عا�ض�راء  ي�م  بخطابه  يق�ضد  كان  )ع(  احل�ضني  اإّن  الأّمة. 

املتعاقبة، من الأّمة املباركة، ويطلب منهم اأن يقف�ا معه ويف �ضّفه جلهاد 

الظاملني والغا�ضبني وللدفاع عن الإ�ضالم وامل�ضلمني.

وركباًنا،  م�ضاًة  كربالء  ياأت�ن  )ع(  احل�ضني  زّوار  جماهري  هم  وها 

ا�ضتجابًة لدع�ة احل�ضني وخطابه ي�م عا�ض�راء، ويلّب�ن دع�ته ويق�ل�ن: 

)1) �ض�رة احلّج، الآية 32.
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»لّبيك داعي اهلل، اإن مل يجبك بدين عند ا�ضتغاثتك ول�ضاين عند ا�ضتن�ضارك، 

فقد اأجابك قلبي و�ضمعي وب�رشي«. اإّن الهتافات املدّوية التي متالأ �ضماء 

يا ح�ضني« ترتفع  اأن�ضار احل�ضني )ع( »لّبيك  كربالء من جانب م�اكب 

ا�ضتجابًة لنداء احل�ضني وهتافه ي�م عا�ض�راء.

واإّن هذه امل�ضريات امللي�نّية احلا�ضدة التي ت�ؤّم كربالء، رغم الإرهاب 

وتاأكيٌد  البيعة  لتجديد  اإعالن  ت�اجهها،  التي  الكبرية  التحّديات  ورغم 

اآل  من  املهدّي  )ع( وحفيده  احل�ضني  مع  والباءة  لل�لء  وتعميق  للعهد، 

حمّمد )�س).

اخلطاب احل�شينّي وثقافة عا�شوراء

مل�ضاكلنا  وحل�ًل  درو�ًضا  ن�ضتخل�س  اأن  املقالة،  هذه  يف  �ضنحاول، 

ال�ضيا�ضّية  م�اقفنا  لبناء  ينفعنا  وما  عا�ض�راء  ي�م   
ّ
احل�ضيني اخلطاب  من 

واحل�ضاريّة، وميّكننا من دخ�ل �ضاحة ال�رشاع املحتدمة باإميان وعزم وقّ�ة 

والروؤى  وامل�اقف  واملفاهيم   بالأفكار  غنّية  اإّنها  اإذ  اهلّل.  اإن�ضاء  ووعي، 

التاريخ  اخلالد يف  الي�م  هذا  من  ن�ضتقي  اأن  باإمكاننا  واإّن  والت�ضّ�رات، 

 املعا�رش من حل�ل وم�اقف 
ّ
كّل ما قد ينفع هذه الأّمة يف واقعها ال�ضيا�ضي

عملّية.

اإّنها مدر�ضة مفت�حة للجميع، وكّل مّنا يجد يف ث�رة الإمام احل�ضني 

واإباء  العزيز،  الكرمي  والقّ�ة، وامل�قف  العّزة والكرامة  يطلبه من  ما  )ع( 

ال�ضيم، ورف�س الذّلة والظلم.

واإليك طائفة من هذه الدرو�س:

1. و2. املرياث والنتظار

ميتّد ال�لء من املا�ضي اإىل امل�ضتقبل، ول يخل� �ضيء من الزمان عن ال�لء، 
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من بدايات التاريخ، من اآدم ون�ح )ع(، اإىل نهايات التاريخ، حيث يظهر 

املهدّي من اآل حمّمد )�س) ليمالأ الأر�س ق�ضًطا وعدًل ويرث الأر�س من 

{َولََقْد  والقراآن،  والزب�ر  الت�راة  تعاىل يف  ل�عده  الظاملني، حتقيًقا  اأيدي 

وَن})2). اِلُ ْكِر َأنَّ اأَلْرَض يَِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ َكَتْبَنا ِفي الزَّ

مواريث الأنبياء

والذكر،  ال�ضالة،  التاريخ،  وال�ضاحلني يف  الأنبياء  )ع(  البيت  اأهل  يرث 

والزكاة، واحلّج، والدع�ة اإىل اهلل، ومقاومة الظاملني، والقيم، والأخالق، 

وال�ضم�د وال�ضالبة يف احلّق، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر. وزيارة 

»وارث« للح�ضني )ع( تعّب عن هذه ال�راثة املعرفّية واحل�ضاريّة والثقافّية 

واحلركّية واجلهاديّة العريقة للح�ضني )ع( من الأنبياء )ع( : »ال�ضالم عليك 

ال�ضالم   اهلل، 
ّ
نبي يا وارث ن�ح  ال�ضالم عليك  اآدم �ضف�ة اهلل،  يا وارث 

اإبراهيم خليل اهلل، ال�ضالم عليك يا وارث م��ضى كليم  عليك يا وارث 

.
(3(

اهلل، ال�ضالم عليك يا وارث عي�ضى روح اهلل«

هذه ال�راثة �ضاربة يف اأعماق التاريخ، منذ اآدم ون�ح )ع( اإىل ر�ض�ل 

ي�م  كربالء  يف  م�قفه  يف  )ع(  واحل�ضني  )ع(،  واحل�ضن   
ّ
وعلي )�س)  اهلل 

)�س).  حمّمد  اآل  من  احلّجة  الإمام  ظه�ر  اإىل  وت�ضتمّر  ومتتّد  عا�ض�راء، 

واحل�ضارّي،  والثقايّف  املعريّف  املرياث  هذا  كّل  )ع(  احل�ضني  ج�ّضد  لقد 

 يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ّ
، واحلركي

ّ
والعبادّي والأخالقي

يف  �ضارب  عميق  تاريخ  اإًذا،  فلل�لء،  الظاملني.  مقاومة  يف  واجلهادّي 

ال�ضاحلة  الط�يلة  امل�ضرية  هذه  يرث�ن  )ع(  البيت  واأهل  التاريخ،  اأعماق 

لالأنبياء )ع(، ونحن نرث منهم هذا التاريخ.

)2) �ض�رة الأنبياء، الآية 105.

)2( مطلع زيارة وارث.
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 فال نك�ن مثاًل للذين اأ�ضاع�ا ال�ضالة، كما يف ق�له تعاىل: {َفَخَلَف ِمن 

. واإّنا نحفظها ونقيمها وندع�ا اإليها، كما 
الَة})4) َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

حفظها �ضلفنا من قبل، ونك�ن اإن �ضاء اهلل من الذين ياأخذون بق�له تعاىل: 

. فنحفظ يف اأنف�ضنا وجمتمعنا واأهلينا 
الةِ، َواْصَطِبْر َعَلْيَها})5) {َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

بعد  وجياًل  كابر،  بعد  كابًرا  ورثناه،  الذي  العظيم   
ّ
الإلهي املرياث  هذا 

جيل، وه� مرياث ال�ضالة والتق�ى والعب�دّية والأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.

هذا عن امتداد ال�لء يف اأعماق املا�ضي والتاريخ، وه� املرياث؛ وه� 

 وه� النتظار.
ّ
الُبعد الأّول من ال�لء، والبعد الثاين ه� البعد امل�ضتقبلي

النتظار

الإمام  ننتظر ظه�ر  امل�ضتقبل، حيث  اأعماق   يف 
ّ
م�ضتقبلي امتداد  لل�لء 

الكبري،  والن�رش  الفرج  بظه�ره  وننتظر  )�س)،  حمّمد  اآل  من  املهدّي 

الكرمي،  كتابه  تعاىل يف  اهلل  به  اأخبنا  الذي  ال�ضامل  الك�يّن  والنقالب 

ْكِر َأنَّ اأَلْرَض يَِرُثَها  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ ويف التوراة والزبور من قبل: {َولََقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

.
وَن})6) اِلُ ِعَباِدَي الصَّ

القمر  خ�ض�ف  النا�س  ير�ضد  كما  �ضلبيًّا،  مفه�ًما  النتظار  ولي�س 

 
ّ
، وه� التح�ضري والإعداد ال�ضيا�ضي

ّ
وك�ض�ف ال�ضم�س، بل له معًنى اإيجابي

 على وجه الأر�س، لإعدادها واملجتمع لظه�ر الإمام 
ّ
والثقايّف والعملي

)عج( وقيامه بالنقالب الك�يّن الكبري الذي �ضيق�ده اإن �ضاء اهلل.

)4) �ض�رة مرمي، الآية 59.

)5) �ض�رة طه، الآية 132.

)6) �ض�رة الأنبياء، الآية 105.
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الأمر  ه�  للكلمة،   
ّ
الإيجابي الفهم  هذا  على  بناًء  النتظار،  ومعنى 

باملعروف والنهي عن املنكر، والدع�ة اإىل اهلل، وجهاد الظاملني، واإعالن 

كلمة اهلل، ون�رش الثقافة الرّبانّية يف الأر�س، واإقامة ال�ضالة، وتربية اأ�رشنا 

ثقافتنا  واإ�ضالح  الجتماعّية،  واأو�ضاطنا  زمالئنا  واإ�ضالح  وع�ائلنا 

ورف�س نف�ذ الكافر يف بالدنا، وما اإىل ذلك من األ�ان التح�ضري والإعداد 

الزيارة  ت�ضري  لل�لء  البعد  هذا  واإىل  القادم.  الكبري  الك�يّن  لالنقالب 

اجلامعة: »منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم«، »حّتى يحيي اهلل تعاىل دينه 

بكم، ويرّدكم يف اأّيامه، ويظهركم لعدله، وميّكنكم يف اأر�ضه«. والكلمة 

الأخرية »وميّكنكم يف اأر�ضه ت�ضري اإىل الآيات الأوائل من �ض�رة الق�ش�س: 

َن  َعَلُهُم الَْواِرثنَِي * َوُنَكِّ ًة َوَنْ َعَلُهْم َأئِمَّ َِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْ ُنَّ َعَلى ال {َوُنِريُد َأن نَّ
.

لَُهْم ِفي اأَلْرِض})7)

ويتبل�ر هذا النتظار يف العمل واحلركة واجلهاد، وال�ضب واملقاومة، 

والهدم والبناء، وال�ضعي يف الأر�س لإقامة دين اهلل، والإعداد والتح�ضري 

لقيام الدولة الإلهّية على وجه الأر�س، بالدع�ة اإىل اهلل والأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، ومكافحة الباطل واملنكر وجهاد اأئّمة الكفر.

نُْدبة الفراق والنتظار

واإليك �ض�رًة م�ضجيًة من الندبة التي يندب بها امل�ؤمن�ن اإمامهم )عج( يف 

فراقه، ويف انتظار فرجه:

اأين بقّية اهلل التي ل تخل� من العرتة الهادية؟ اأين املعّد لقطع دابر الظلمة؟ اأين املنتظر 

لتجديد  املُّدخر  اأين  والعدوان؟  اجل�ر  لإزالة  املرجتى  اأين  والع�ج؟  الأمت  لإقامة 

الكتاب  لإحياء  امل�ؤّمل  اأين  وال�رشيعة؟  املّلة  لإعادة  املُّتخذ  اأين  وال�ضنن؟  الفرائ�س 

)7) �ض�رة الق�ش�س، الآيتان 5 و6.
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وحدوده؟ اأين حميي معامل الدين واأهله؟ اأين قا�ضم �ض�كة املعتدين؟ اأين هادم اأبنية 

حبائل  قاطع  اأين  والطغيان؟  والع�ضيان  الف�ض�ق  اأهل  مبيد  اأين  والنفاق؟  ال�رشك 

والت�ضليل  العناد  اأهل  م�ضتاأ�ضل  اأين  واملردة؟  العتاة  مبيد  اأين  والفرتاء؟  الكذب 

اأين  التق�ى؟  على  الكلمة  جامع  اأين  الأعداء؟  ومذّل  الأولياء  معّز  اأين  والإحلاد؟ 

اأين م�ؤّلف  الهدى؟  الفتح ونا�رش راية  اأين �ضاحب ي�م  ي�ؤتى؟  الذي منه  باب اهلل 

اأين الطالب  اأين الطالب بذح�ل الأنبياء واأولد الأنبياء؟  �ضمل ال�ضالح والر�ضا؟ 

بدم املقت�ل بكربالء؟ اأين املن�ض�ر على من اعتدى عليه وافرتى؟ اأين امل�ضطّر الذي 

 املرت�ضى، وابن خديجة الغراء، 
ّ
 امل�ضطفى، وابن علي

ّ
ُيجاب اإذا دعا؟ اأين ابن النبي

.
(8(

وابن فاطمة الكبى؟

الأمر  يف  الكادح  والعمل  امل�ضجية  الندبة  هذه  من  مزيج  والنتظار 

لظه�ر  الأر�س  لإعداد  الظاملني،  املنكر، وجهاد  والنهي عن  باملعروف 

الإمام املهدّي وقيامه.

وحركة  عمل  اإىل  امل�ؤمنني  قل�ب  يف  امل�ضجية  الندبة  هذه  وتتحّ�ل 

و�ضعي وث�رة وقيام، واإزالة الحتالل والظلم والف�ضاد من بالد امل�ضلمني، 

لتح�ضري  وبناء،  وهدم  ودع�ة،  وجهاد  وثبات  ومقاومة  �ضم�د  و�ضب 

بها يف  اهلل  التي وعدنا  الك�نّية  دولته  وقيام  الإمام )ع(  لظه�ر  الأر�س 

كتابه الكرمي.

الكبري   
ّ
العاملي وقيامه  )عج(  املهدّي  الإمام  اأّن ظه�ر  �ضّك  من  ولي�س 

وردت  كما  وقيامه،  لظه�ره  الأر�س  ي�ّطئ  الذي  اجليل  بعد  يك�ن 

الذي  ه�  امل�ّطئ  اجليل  وهذا  الإ�ضالمّية.  الن�ض��س  بذلك  وت�اترت 

ُيعّد الأر�س لظه�ر الإمام وقيامه. وياأتي جيل اأن�ضار الإمام )عج) الذين 

يقاتل�ن بني يدي املهدّي يف اجليل الثاين بعد هذا اجليل.

فمعنى النتظار، اإًذا، ه� التعجيل والت�رشيع يف هذه الت�طئة والإعداد 

)8) فقرات من دعاء الندبة املعروف.
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بالأمر باملعروف واجلهاد واحلركة والعمل. كما ل� كان الإن�ضان ينتظر 

�ضيًفا عزيًزا فاإّن معنى النتظار هنا الإعداد والتح�ضري ل�ضتقباله وتكرميه، 

كذلك ل� كان الطالب ينتظر النجاح يف المتحان، فاإّن معنى النتظار 

هنا التح�ضري والإعداد.

اإىل  ي�ضّدنا  قلنا، ه� »مرياث« و»انتظار«؛ مرياث  اإّن »ال�لء«، كما 

الهداة  )�س) والأئّمة  التاريخ، ور�ض�ل اهلل  الأنبياء وال�ضاحلني يف  م�ضرية 

املهدّيني من ذرّيته، وي�ضّدنا اإىل النفتاح على الأمل امل�رشق الذي فتحه 

املرياث، ووعدنا  ذلك  تعاىل  اهلل  اأورثنا  وقد  للم�ضتقبل،  علينا  تعاىل  اهلل 

بالفرج والن�رش.

والعمل،  واجلهاد  بالكدح  دائًما  يقرتن  اأن  يجب  الأمل  هذا  ولكّن 

حّتى يتحّقق باإذن اهلل، ولي�س ه� الرتّقب وانتظار العالمات، كما يه�ى 

بع�س ال�ضباب.

التحذير من ا�شتغالل النتظار

ويف ال�قت الذي ن�ؤّكد فيه على �رشورة تعميق حالة النتظار يف نف��س 

النتظار  اإّن  لهم:  نق�ل  ال�ضباب،  نف��س  يف  خا�ّس  وب�ضكل  النا�س، 

 ل يك�ن بالآمال، واإّنا يتحّقق بالأعمال والكدح واجلهاد، لبناء 
ّ
احلقيقي

لهم:  ونق�ل  )عج(.  الإمام  لظه�ر  الأر�س  ي�ّطئ  و�ضلب،  مقاوم  جيل 

يفقد  ومن  والعزم،  والقّ�ة  الأمل  ال�ضباب  نف��س  يبعث يف  النتظار  اإّن 

يفقد  ومن  والقرار،  العزم  يفقد  الأمل  يفقد  ومن  الأمل،  يفقد  النتظار 

العزم والقرار يتحّ�ل اإىل خ�ضبة عائمة يف م�ضري الأحداث، ول يك�ن له 

دور فاعل يف احلياة ويف بناء امل�ضتقبل.

ن حالة النتظار من اأن ي�ضتغّلها  اأق�ل: يف نف�س ال�قت ينبغي اأن ُنَح�ضّ

ويّدع�ن  وعقيدتهم،  النا�س  اإميان  في�ضتعطف�ن  م�ضّلل�ن،  انتهازّي�ن 
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ال�ضفارة لالإمام املهدّي، اأو املهدويّة مبا�رشًة، وي�ضّلل�ن النا�س من ناحية، 

ويرتك�ن اأثًرا �ضلبيًّا يف عقيدة النا�س جتاه النتظار من ناحية اأخرى. 

ت�ضليل  ناحيَتني:  من  النا�س  عقائد  على  كبري  الأدعياء خطر  وله�ؤلء 

)عج(  املهدّي  بالإمام  اآخرين  وت�ضكيك  جانب،  من  امل�ؤمنني  من  فئات 

الذي اأجمع امل�ضلم�ن على انتظاره �ضيعًة و�ُضّنًة من جانب اآخر.

اإّن ظه�ر الإمام املهدّي )عج( يقرتن، كما ت�ضري الروايات من الفريقني 

فيها  يت�ّقف  باهرة، ل  باآيات وعالمات ك�نّية وا�ضحة  ّنة،  ال�ضيعة وال�ضُ

والتاأييد  بالن�رش  ويقرتن  املنافقني،  من  مر�س  قل�بهم  يف  الذين  اإّل  اأحد 

 مرحلًة بعد مرحلة، ون�رًشا بعد ن�رش.
ّ
الإلهي

اإّن ظه�ر الإمام اآية من اآيات اهلل الك�نّية الباهرة التي ل تخفى على 

اأحد ول تدع جماًل لالإرتياب ، ومثله ومثل ه�ؤلء الأدعياء الذين ي�ضّلل�ن 

النا�س، مثل معجزة م��ضى )ع( عندما األقى ع�ضاه، وما واجهه به �ضحرة 

لديه  النا�س  اأحد من  ي�مئٍذ  يبَق  فلم  النا�س.  اأن ي�ضّلل  اأراد  الذي  فرع�ن 

�سكٌّ من  اأّن ما جاء به م��ضى بن عمران )ع( ه� احلّق والهدى، وما جاء 

به ال�ضحرة ه� ال�ضحر وال�ضالل والباطل. وكان يف مقّدمة ه�ؤلء الذين 

اآمن�ا ال�ضحرة اأنف�ضهم.

الدعاوى  هذه  اإىل  ينجّروا  ل  حّتى  النا�س،  تثقيف  من  بّد  ل  اأق�ل: 

»النتظار«  مفه�م  للنا�س  واخلطباء  العلماء  ح  ي��ضّ اأن  بّد  ول  امل�ضّللة. 

ل  حّتى  )عج(  الإمام  به  يق�م  الذي  الك�يّن«  و»النقالب  و»الظه�ر« 

ينخدع النا�س به�ؤلء الأدعياء امل�ضّللني.

3. و4. الن�رش والثاأر

الدر�ضان الثالث والرابع من درو�س عا�ض�راء هما »الن�رش« و»الثاأر«.
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ال�رّشاء  ويف  واحلرب،  ال�ضلم  يف  جتري  �ضعبة  ق�ضّية  ال�لء  ق�ضّية  اإّن 

وال�رّشاء، ول� كانت هذه الق�ضّية يف ال�ضلم وال�رّشاء فقط لهان اأمر ال�لء. 

الن�رش،  والثاأر، ول ولء من دون  الن�رش  ال�ضعب:  ال�لء  ومن متطلبات 

، ول ولء 
َبْعٍض})9) َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  ُأولَِئَك  َونََصُروا *  آَووا  {َوالِذيَْن  يق�ل تعاىل: 

من دون الثاأر.

و»الثاأر«.  »الن�رش«  العن�رشين  هذين  عن  ينفّك  ل  احلّق  »ال�لء«  اإّن 

وال�لء الذي ل يكّلف �ضاحبه قتاًل ول حرًبا، ول قطًعا مل��ض�ل، وال 

هي  واإّنا  احلّق،  ال�لء  من  لي�س  �رشًرا،  ول  جهًدا  ول  ملقط�ع،  و�ضاًل 

�ض�رة ولء، وولء �ضحل �ضعيف.

يف زيارة عا�ض�راء نتمّنى ون�ضاأل اهلل تعاىل اأن يرزقنا الثاأر للدماء الزاكية 

مقامك  اأكرم  الذي  اهلل  »فاأ�ضاأل  بكربالء:  وعدواًنا  ظلًما  اأريقت  التي 

واأكرمني بك اأن يرزقني طلب ثارك مع اإمام من�ض�ر من اأهل بيت حمّمد 

ا: »واأ�ضاأله اأن يبّلغني املقام املحم�د لكم عند اهلل، واأن  )�س(«، وفيها اأي�ضً

يرزقني طلب ثاري مع اإمام هًدى ظاهر ناطق باحلّق منكم«. ويف الزيارة 

اجلامعة، نعلن عن ا�ضتعدادنا الكامل للن�رش »ون�رشتي لكم معّدة«.

اأجل، اإّن الن�رش والثاأر اأمارتان على �ضدق ال�لء. فما ه� هذا الن�رش 

والثاأر ال�اردان كثرًيا يف تراث عا�ض�راء وثقافته؟ هل هي ق�ضّية تاريخّية 

بامل�ضلمني  )ع(  احل�ضني  ا�ضتغاث  ي�م  للهجرة،   61 �ضنة  دورها  ينتهي 

امل�ضلم�ن من  اأمّية، وي�م نه�س  بني  لين�رشوه يف خروجه على حك�مة 

�ضيعة احل�ضني )ع( يف الك�فة ليثاأروا لدمه ودماء اأن�ضاره الزكّية، يف حركة 

املختار، ويف ث�رة التّ�ابني رحمهم اهلل؟

ل� كان ذلك معنى الن�رش والثاأر لكان دورهما قد م�ضى ومل َيُعد لهما 

)الن�رش  املفاهيم  هذه  تكرار  معنى  ما  ولكن  الي�م.  حياتنا  يف  م�ضداق 

)9) �ض�رة الأنفال، الآية 72.
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اإّن  اإىل الي�م احلا�رش؟  اأدبّيات عا�ض�راء فما زلنا نقراأه ونتبّناه  والثاأر( يف 

الن�رش والثاأر قائمان يف حياتنا ويف �ضاحة عملنا وحركتنا الي�م. ومل ل؟ 

والأخالق  والقيم  والإميان  الإ�ضالم  األي�س  الي�م؟  قائًما  العدوان  األي�س 

م�ضتهدفة لعدوان �ضافر من قبل اأعداء الإ�ضالم، وب�ضكل خا�ّس من قبل 

األي�س   واإ�رشائيل وحلفاوؤهما حّتى هذا الي�م؟ 
ّ
اأمريكا والحّتاد الأوروبي

عدوان الي�م امتداد للعدوان على ر�ض�ل اهلل )�س) واأهل بيته )ع( وعلى 

احل�ضني )ع( وقيمه واأهدافه يف كربالء ي�م عا�ض�راء؟ األ ن�ضتمع اإىل هتاف 

احل�ضني )ع( يدّوي يف التاريخ: »اأما من مغيث يغيثنا؟«، ملاذا نح�رش نداء 

 61 �سنة  ال�ضّيقة  الزمنّية  الدائرة  هذه  يف  املدّوي  وهتافه  )ع(  احل�ضني 

هجريّة؟

اإّن عا�ض�راء ثقافة، ولي�س تاريًخا فقط. وعلينا اأن ُندخل هذه املفاهيم 

وامل�اجهة،  والباءة، واحلركة، واجلهاد،  ال�لء  ثقافة  الي�م:  �ضاحتنا  يف 

واملقاومة، والن�رش، والثاأر. ونق�ضد بالن�رش: ن�رش الإ�ضالم يف غربته، ومن 

ين�رش  ومن  ودع�ته،  نداءه  ولّبى  )ع(  للح�ضني  انت�رش  فقد  الإ�ضالم  ين�رش 

احل�ضني )ع( فقد ن�رش الإ�ضالم.

وال�ضجناء،  والأرامل،  والأيتام،  لل�ضهداء،  الثاأر  بالثاأر:  ونق�ضد 

اإىل  واملنك�بني  وامل�ضت�ضعفني  ال�ضج�ن،  يف  وامل�ضطهدين  واملعّذبني، 

الي�م.

كما ويتحّقق الن�رش بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإقامة ال�ضالة 

يف املجتمع، وت�ضييد اأركان الإ�ضالم يف اأو�ضاطنا الجتماعّية، ودع�ة النا�س 

اإىل الإميان والت�حيد والعدل، ورف�س ال�رشك والظلم، وت�ضييد املعروف 

واإزالة املنكر، واإقامة احلّق والعدل ون�رشة املظل�مني ومقاومتهم، ون�رش 

احلّق  واإقامة  واإزالتها،  امل�ضّللة  الثقافات  ورف�س  )ع(،  البيت  اأهل  ثقافة 

ورفع �ض�ته، والق�ضاء على الباطل واإخفات �ض�ته.
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ويتحّقق الثاأر بالنتقام من الظاملني الذين �ضفك�ا دماء الأبرياء واأيتم�ا 

اأبنائنا وبناتنا ورّمل�ا ن�ضائنا، واأقام�ا املقابر اجلماعّية يف بالدنا واأف�ضدوا 

العتاة  من  يك�ن  الثاأر  وهذا  والن�ضل.  احلرث  واأهلك�ا  النا�س  اأخالق 

بدماء  اأيديهم  تلّطخت  الذي  البعث  اأزلم �ضّدام وحزب  من  اجلّبارين، 

املتطّرفني  التكفريّيني والإرهابّيني  واإ�رشائيل، ومن  اأمريكا  الأبرياء، ومن 

النا�س  واإرعاب  واالإرهاب،  والتفجري  التخريب  مار�ض�ا  الذين  ال�ضفهاء 

يف بالدنا.  فاإّن الثاأر من ه�ؤلء الظاملني ثاأر للح�ضني )ع(، والثاأر للح�ضني 

)ع( ثاأر لالإ�ضالم.

اأجل، اإّن ق�ضّية »الن�رش« و»الثاأر« ق�ضّية حّية قائمة يف حياتنا ولي�ضت 

عظيًما«  ف�ًزا  فنف�ز  معكم  كّنا  ليتنا  »يا  نق�ل:  وعندما  عابًرا.  تاريًخا 

يجب اأن ل تك�ن هذه الأمنية وهمّيًة �ضحلًة، واإّنا تك�ن اأمنيًة حقيقّيًة، 

وعالمة �ضدق هذه الأمنية قيام حركة »الن�رش« و»الثاأر« يف حياتنا ويف 

�ضاحتنا الي�م.

5. التلبية

يق�ل ال�ضيخ جعفر الت�ضرتي )ره( يف اخل�شائ�س احل�شينيّة: »اإّن احل�ضني )ع) 

ا�ضتن�رش النا�س �ضبع مّرات وا�ضتغاث �ضبًعا يف �ضاحة الطّف«. ثّم يق�ل: 

اهلل«  داعي  »لّبيك  )ع(  احل�ضني  زيارة  يف  ال�اردة  ال�ضبعة  التلبيات  »اإّن 

اإجابة واإ�ضارة اإىل هذه ال�ضتن�ضارات وال�ضتغاثات«.

يف  وقف  حيث  التاريخ،  يف  يدّوي  )ع(  احل�ضني  ا�ضتن�ضار  يزال  ول 

كربالء عام 61 للهجرة يهتف بامل�ضلمني: »اأما من مغيث يغيثنا؟ اأما من 

ذاّب يذّب عن حرم ر�ض�ل اهلل )�س)؟ هل من معني يرج� ما عند اهلل يف 

اإغاثتنا؟ هل من نا�رش ين�رشنا؟«. كان احل�ضني )ع( يطلب ي�مئٍذ الإغاثة 

والن�رشة من اأجيال امل�ضلمني الذين يتعاقب�ن يف التاريخ، جياًل بعد جيل. 
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 ي�م 
ّ
والتلبيات ال�اردة يف الزيارة اإ�ضارة اإىل خطاب ال�ضتن�ضار احل�ضيني

عا�ض�راء الذي خاطب به اأجيال امل�ضلمني، ي�مئٍذ، جياًل بعد جيل.

ع�رش  اأربعة  بعد   
ّ
احل�ضيني ال�ضتن�ضار  ج�اب  يف  الي�م  نحن  ونق�ل 

ا�ضتغاثتك، ول�ضاين عند  مل يجبك بدين عند  اإن  اهلل،  »لّبيك داعي  قرًنا: 

ا�ضتن�ضارك، فقد اأجابك قلبي و�ضمعي وب�رشي«.

جيل،  بعد  جياًل  امل�ضلمني،  يف  يدوّي  اخلطاب  هذا  يزال  ول 

ي�ضتن�رشهم ويدع�هم للدفاع عن الإ�ضالم ومقاومة الظاملني، والحتالل 

 الكافر يف بالد امل�ضلمني، يف فل�ضطني والعراق 
ّ
ونف�ذ ال�ضتكبار العاملي

خليفة  اآل  فتك  من  املظل�م  البحرايّن  ال�ضعب  اإغاثة  واىل  واأفغان�ضتان، 

العامل  يف  للغرب  العميلة  الأنظمة  مقاومة  اإىل  ويدع�هم  وبط�ضهم. 

اإزالة  اإىل  ويدع�هم  امل�ضلمني،  عن  واجل�ر  الظلم  اإزالة  واإىل   ،
ّ
الإ�ضالمي

بغطر�ضة   
ّ
الإ�ضالمي العامل  على  اأمريكا  متار�ضها  التي  وال��ضاطة  القيم�مة 

وكبياء وا�ضتعالء.

اإّن احل�ضني )ع( »داعي اهلل«، يدع� اإىل اهلل، وُيعلن دع�ة اهلل، وتلبية 

 ي�م عا�ض�راء تلبية لدع�ة اهلل.
ّ
الهتاف احل�ضيني

دعوتان وتلبيتان يف التاريخ

يف التاريخ دع�تان ونداءان يلّبيهما اأجيال امل�ضلمني جياًل بعد جيل، من 

بني الهتافات والنداءات الإلهّية الكثرية، ولن يت�ّقف هذان النداءان، ولن 

تت�قف تلبية امل�ضلمني لهما.

جِّ  ن ِفي النَّاِس بِاْلَ النداء الأّول: اآذان اإبراهيم )ع) باحلّج، باإذن اهلل، {َوَأذِّ

. اإذ ل تزال اأجيال امل�ضلمني 
يَْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتنَِي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق})10)

)10) �ض�رة احلّج، الآية 27.
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تلّبي نداء اإبراهيم )ع( باحلّج جياًل بعد جيل، ويف كّل عام.

والنداء الثاين: نداء احل�ضني )ع(، حفيد اإبراهيم )ع( و�ضبط ر�ض�ل اهلل 

حمّمد )�س(، يف عا�ض�راء ملقاومة الظاملني واملف�ضدين واجلبابرة والطغاة.

وكّل م�ضلم يحّج اإىل بيت اهلل احلرام، ويحرم ويط�ف وي�ضعى، ويقف 

يف عرفة، يلّبي دع�ة اإبراهيم التي رفعها يف الأجيال باأمر من اهلل تعاىل.

وكّل من يقف يف وجه الظاملني، ويهتف مب�تهم و�ضق�طهم، ويعلن 

رف�ضه لهم، ويعلن احلرب عليهم، ويقاومهم، ُيلّبي دع�ة احل�ضني )ع( يف 

عا�ض�راء �ضنة 61 للهجرة، ودع�ة الأنبياء والأو�ضياء وال�ضّديقني من قبله 

ومن بعده.

اإّن الآذان باحلّج، وال�ضتن�ضار ملقاومة الظاملني، وحترير عباد اهلل من 

اأعداء اهلل ل يخت�ّس بزمان ول مبكان. ولذلك كان كّل ي�م يف  �ضلطان 

تاريخنا عا�ض�راء، وكّل مكان على وجه الأر�س يجري عليه ال�رشاع بني 

احلّق والباطل كربالء.

6. و7. احل�شور واملوقف

يبايع  اأن  منه  طلب�ا  وحينما  وامل�قف.  احل�ض�ر  )ع(  احل�ضني  عّلمنا  لقد 

اأعطيهم بيدي  الطاغية ابن الطاغية يزيد بن معاوية، قال لهم: »واهلل ل 

اإعطاء الذليل«. وهذا ه� »امل�قف«.

اأن يغّيب وجهه عن ال�ضاحة، ويختفي يف جبال اليمن،  ثّم ن�ضح�ه 

ال�ضاحة، ومل جتاهر  اإذا غبت عن  ي�ضكت�ن عنك  اأمّية  بني  اإّن  له:  وقال�ا 

برف�ضك للبيعة وخروجك على يزيد، واإعالنك بعدم �رشعّية بيعته. فقال: 

بحكم  ال�ضاحة  عن  والختفاء  الغياب  هذا  اإّن  العبيد«.  فرار  اأفّر  »ول 

الفرار من الزحف يف احلرب، ول يحّبذ الإمام احل�ضني )ع( لنف�سه الفرار 
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كالعبيد، وهذا ه� »احل�ض�ر«.

ال�ضاحة  يف  التحّدي  درجات  اأعلى  ي�ضّجالن  واحل�ض�ر  امل�قف 

ال�ضيا�ضّية ي�مئٍذ. م�قف كّله �ضم�د ومقاومة وثبات، واإباء من اأن يخ�ضع 

للطاغية، اأو مُيّد يده اإليه بالبيعة والطاعة. وح�ض�ر ق�ّي يف ال�ضاحة، ميالأ 

على  خروجه  يعلن  ال�ضلب،  امل�قف  بهذا  ي�مذاك  الإ�ضالمّية  ال�ضاحة 

الطاغية على مالء من النا�س من احلجاز اإىل العراق، جهاًرا وعالنيًة.

الذي  وامل�قف  والقل�ب،  الن�ايا  ويف  اخلفاء،  يف  يتّم  ل  امل�قف  اإّن 

اإعالًنا  ال�ضاحة  و�ضط  يف  يتّم  اإّنا  بـم�قف.  لي�س  نّيًة  �ضاحبه  به  يتّكتم 

وجهاًرا. وقد تعّلمنا نحن من مدر�ضة احل�ضني )ع( امل�قف واحل�ض�ر مًعا، 

وهما مرياثان نرثهما من هذه املدر�ضة الرّبانّية، ويرثهما احل�ضني )ع( من 

اأ�ضالفه ال�ضاحلني من الأنبياء والأو�ضياء )ع(.

واأف�ضل ما ن�ضتطيع اأن نفعله الي�م لتلبية خطاب احل�ضني )ع( ودع�ته 

امل�قف  واّتخاذ  ال�ضيا�ضّية  ال�ضاحة  يف  والفاعل  ال�اعي  احل�ض�ر  ه� 

ال�ضحيح. وهذا احل�ض�ر جلماهري امل�ؤمنني يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية تكليف 

 وعمل عبادّي، نتقّرب به اإىل اهلل تعاىل.
ّ
�رشعي

اإّن اهلل تعاىل ل يحّب اأن يك�ن امل�ؤمن خ�ضبًة عائمًة ل ثقل له ول وزن 

يف م�ضري الأحداث، يتفّرج على ما يجري يف ال�ضاحة من خالل اجلرائد 

ون�رشات الأخبار، وكاأّن الأم�ر التي جتري يف ال�ضاحة تخ�ّس بالًدا غري 

بالده. اإّن هذه ال�ضاحة �ضاحتنا وما يجري فيها يجري علينا، وعلى اأبنائنا 

وبناتنا من قبل. فال بّد اأن يك�ن لنا م�قف حازم حا�ضم ق�ّي فيما يجري 

ح�لنا.

لقد عّلم�نا �ضعار »ما لنا ولل�ضيا�ضة: ما نتخل بال�ضيا�ضة«، وه� اأ�رّش 

�ضعار تعّلمناه.

للم�ؤمن كلمة وا�ضحة، وم�قف ق�ّي  اأن يك�ن  تعاىل يحّب  اإّن اهلل 
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للم�ؤمنني  اهلل  ويكره  احلّق،  جانب  اإىل  جه�رّي  عاٍل  و�ض�ت  وا�ضح، 

ياأتي وينادون  ي�ضّفق�ن ملن  الأحداث،  املتفّرجني على  يقف�ا م�قف  اأن 

بحياته، ويهتف�ن مب�ت من يذهب ويتّباأون منه.

وقد دفعنا نحن �رشيبة الغياب عن ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية الكثري من دماء 

مراجعنا وفقهائنا واأعّز اأبنائنا ورجالنا ون�ضائنا ال�رشفاء املخل�ضني.

اإّن ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية متى تخل� من اأبنائها املخل�ضني الذين يحمل�ن 

هّم ال�ضاحة واهتمامها تتحّ�ل اإىل �ضاحة ا�ضتعرا�س ومناورة، ومقاي�ضة 

 
ّ
ال�ضيا�ضي العمل  يّتخذون  الذين  والنتهازّيني  ال�ضيا�ضّيني،  للمحرتفني 

الإعالمّية  الأ�ض�اء  لجتذاب  واأداًة  ومك�ضًبا،  ومقاي�ضًة  و�ض�ًما  حرفًة 

 
ّ
العاملي ال�ضتكبار  لق�ى  واأبناءها  البالد  ويبيع�ن  ال�ضيا�ضّية،  واملكا�ضب 

وح�ض�ر  عليه.  كانت  مّما  اأ�ض�اأ  اإىل  ماأ�ضاتنا  تع�د  ثّم  الأثمان،  باأبخ�س 

ن ال�ضاحة من اأمثال ه�ؤلء املحرتفني لل�ضيا�ضة  اجلمه�ر يف ال�ضاحة يح�ضّ

والنتهازيّني.

املجازر  يف  وت�ضّبب  ال�ضاحة،  على  وا�ضت�ىل  برز  البعث  حزب  اإّن 

ال�ا�ضعة، والتهدمي والتخريب والإف�ضاد الكبري يف هذا البلد اأربعة عق�د 

من الزمن ب�ضبب غياب اجلمه�ر ال�اعي امل�ؤمن الفاعل من ال�ضاحة. ول� 

كان حا�رًشا فاعال بامل�ضت�ى املطل�ب ب�عي وم�ض�ؤولّية، ملا متّكن حزب 

اإىل  النف�ذ  من  ال�ا�ضعة،  التخريبّية  ومناهجه  الإحلادّية،  باأفكاره  البعث، 

بالدنا.

 وعندما متتلك الأّمة، بكّل م�ضت�ياتها، من القّمة اإىل القاعدة، ال�عي 

والباطل  احلّق  بني  وتفّرق  ال�ضليم،   
ّ
الجتماعي والإدراك   

ّ
ال�ضيا�ضي

والهدى وال�ضالل وال�ضالح والفا�ضد، وت�ضع اأقدامها عند م�ا�ضع القيادة 

الإ�ضالمّية واملرجعّية الرا�ضدة يف �ضّف واحد، وتت�ا�ضى باحلّق وتت�ا�ضى 

بال�ضب؛ فاإّن هذه الأّمة يف خري، ولن ي�ضتطيع طغاة الأر�س جميًعا اإذللها 
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واإرغامها على الر�ض�خ.

رف�س العمالة لأنظمة ال�شتكبار العاملّي

 
ّ
من نتائج »امل�قف« و»احل�ض�ر« رف�س عمالء اأنظمة ال�ضتكبار العاملي

يف الغرب، الذين يعمل�ن لب�ضط نف�ذ هذه الأنظمة يف العامل الإ�ضالمي 

ه�  كما  ونف�ذها،  واأطماعها  مل�ضاحلها  امل�ضلمني  بالد  اأقاليم  وتط�يع 

حّكاٌم  يحكمها  التي   
ّ
الإ�ضالمي العامل  اأقاليم  من  كثري  يف  الي�م  حا�ضل 

 يف الغرب.
ّ
عمالء لأنظمة ال�ضتكبار العاملي

اإّن اهلل تعاىل اأراد للم�ضلمني اأن يك�ن�ا اأعّزاء اأق�ياء يف العامل، يهابهم 

الغرب وال�رشق، واأن يك�ن لهم ال�ضتعالء على الكافرين. يق�ل تعاىل: 

، ويق�ل: {َواَل َتِهُنوا َواَل 
َناِفِقنَي اَل يَْعَلُموَن})11) ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َولَِكنَّ اْلُ {وللِه الِْعزَّ

.
ْؤِمِننَي})12) َزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن إِن ُكنُتم مُّ َتْ

وقد حّرم اهلل على امل�ؤمنني الرك�ن اإىل الظاملني، ومطاوعتهم، والنقياد 

والقت�ضادّي،  والثقايّف   
ّ
ال�ضيا�ضي نف�ذهم  دائرة  يف  والدخ�ل  لهم، 

. واإّن قب�ل نف�ذ 
ُكُم النَّاُر})13) َِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ يق�ل تعاىل: {َواَل َتْرَكُنوْا إِلَى ال

 وثقافته و�ضيا�ضاته اخلارجّية 
ّ
الكافر و�ضلطانه على اقت�ضاد العامل الإ�ضالمي

اأن يك�ن للكّفار على  اأن�اع الرك�ن. وقد نفى اهلل تعاىل  والداخلّية �رّش 

امل�ؤمنني �ضبيل، وال�ضبيل ه� النف�ذ ذو ال�ضلطان، يق�ل تعاىل {َولَن يَْجَعَل 

، والنفي هنا مبعنى النهي واحلظر بالتاأكيد.
ْؤِمِننَي َسِبيال})14) اللُه لِْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُ

نف�ذ  تقبل�ا  اأن  امل�ضلم�ن  اأّيها  قد حّظر عليكم  تعاىل  اهلل  اأّن  واملعنى 

)11) �ض�رة املنافقون، الآية 8.

)12) �ض�رة اآل عمران، الآية 139.

)13) �ض�رة هود، الآية 113.

)14) �ض�رة الن�شاء، الآية 141.
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القرار من  و�ضبابكم وجمه�ركم وم�اقع  وثقافتكم  الكّفار يف بالدكم 

حك�ماتكم. واإّن هذا، لالأ�ضف، حا�ضل الي�م، واإّن اأمريكا متار�س دعم 

اإ�رشائيل عالنيًة يف مقابل كّل الدول العربّية والإ�ضالمّية، واأيدي حّكامنا 

– يف الأغلب – يف يد اأمريكا، وبالدنا وثرواتنا واأ�ض�اقنا وم�اقع القرار 
ًة، مع   خا�ضّ

ّ
 عاّمًة والنف�ذ الأمريكي

ّ
يف جمتمعاتنا مفت�حة للنف�ذ الغربي

كّل الأ�ضف والأ�ضى.

8. الوعي الدينّي وال�شيا�شّي

�ضعيد  على  م�ض�ؤوًل  واعًيا  ح�ض�ًرا  احل�ض�ر  هذا  يك�ن  اأن  بّد  ول 

اجلمه�ر. كما اأّن وعي النخبة املثّقفة �ضطر من املهّمة، ولن يحّقق ال�عي 

 يف الأّمة دوره اإّل اإذا عّم ال�عي القاعدة العري�ضة منها، 
ّ
 وال�ضيا�ضي

ّ
الديني

.
ّ
ونزل من اأبراج النخبة اإىل قاعدة الهرم الجتماعي

 يف 
ّ
الإ�ضالمي و�ضارعنا  �ضاحتنا وجمه�رنا  ن  يح�ضّ اأن  �ضاأنه  فاإّنه من 

 الهائل الذي ميار�ضه اأعداء الإ�ضالم من خالل 
ّ
م�اجهة الت�ضليل الإعالمي

و�ضائل الإعالم والف�ضائّيات الكثرية، التي كرثت هذه الأيّام، وكذلك  يف 

م�اجهة الأعمال الإرهابّية التي متار�ضها زمر الإرهاب من حزب البعث، 

التي جتد  العاملّية  القاعدة وغريها، وال�ضتخبارات  املتطّرفة من  والفئات 

ا�ضتمرار  يف  بقائها  ومّبرات  وال�ضيا�ضّية  القت�ضادّية  ومكا�ضبها  منافعها 

حالة الف��ضى الأمنّية يف العراق.

الإ�ضالمّيني  واملثّقفني  وال�ّعاظ  واملبّلغني  العلماء  مهّمة  وتتمّثل 

 
ّ
ال�ضيا�ضي ال�عي  ن�رش  يف  الإ�ضالمّية  واحلركات  واملنّظمات  والأحزاب 

 .
ّ
، لتح�ضني اجلمه�ر بذلك من الت�ضليل الإعالمي

ّ
الإ�ضالمي

اإّن الإعالم، الي�م، علم قائم بالذات فيه اأكرث من اخت�ضا�س، ومهّمته 

اخلب  وحتريف  امل�ضّللة،  ال�ضعارات  طريق طرح  عن  العاّم  الراأي  ت�ضليل 
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وحده  لالأّمة   
ّ
ال�ضيا�ضي وال�عي  اخلب.  عر�س  يف  والتالعب  وانتحاله، 

ع�امل  كّل  من  ال�ضارع  وحت�ضني  جميًعا،  الع�امل  هذه  مبقاومة  كفيل 

.
ّ
الت�ضليل الإعالمي

 يدراأ عن الأّمة وعن الفرد 
ّ
 والجتماعي

ّ
 وال�ضيا�ضي

ّ
اإّن ال�عي الديني

الكثري من الفنت وامل�ضائب التي حتّل بالنا�س، وت�ؤّدي بالأّمة اإىل الختالف 

واأنظمة  وقدراتها.  الأّمة  طاقات  وت�ضتنفذ  والتقاطع،  والن�ضقاق 

 تعرف الي�م جّيًدا كيف تنفذ اإىل املجتمعات وال�ضع�ب 
ّ
اال�ستكبار العاملي

عن  والثقايّف،  والقت�ضادّي   
ّ
ال�ضيا�ضي نف�ذها  فيها  وتب�ضط  امل�ضت�ضعفة، 

طريق م�ضاّلت الفنت.

نف�ضه  ير�ّضح  اأن  نف�ضه  اإليه  ت��ض��س  من  وهناك  هنا  يعدم�ن  ل  اإّنهم 

املهدّي  لالإمام  ة  اخلا�ضّ وال�ضفارة  النيابة  اأو  للم�ضلمني  امل�ع�دة  لالإمامة 

)عج(، اأو اليمايّن الذي يرتقبه امل�ضلم�ن يف جملة عالمات الظه�ر، فيجمع 

ال�ضتكبار  �ضياطني  عليهم  يتعّرف  بل  الب�ضطاء،  ال�ضّذج  من  نفًرا  ح�له 

، يف بالدنا، ويبحث�ن عن هذه احلالت في�ضندونهم ويدعم�نهم 
ّ
العاملي

وميّ�ل�نهم من حيث يعلم�ن اأو ل يعلم�ن، في�ضنع�ن منهم م�ضكلًة تخّل 

بالأمن وال�ضتقرار، وتبلبل اآراء النا�س بني ال�ضلب والإيجاب.

 ،
ّ
العاملي ال�ضتكبار  ينفذ  والبالبل  والفنت  امل�ضاكل  هذه  خالل  ومن 

كما �ضنع�ا يف الهند، يف ا�ضتحداث »القاديانّية«، وكما �ضنع�ا يف اإيران 

يف ا�ضتحداث البابّية والبهائّية واأمثالهما، فين�ضغل النا�س بهم وباأفكارهم 

امللت�ية،  واأ�ضاليبه  وكيده  ومكره  ال�ضتعمار  عن  ومقابلتهم  واأحاديثهم 

 
ّ
اإ�رشائيل وعدوانها، والدور الأمريكي وعن النفط الذي ي�رشق�نه، وعن 

القذر واملف�ض�ح يف متكينها من ا�ضتحداث تر�ضانة ن�ويّة كبرية يف قلب 

الأفالم  تن�رشه  الذي  وال�ضق�ط  الف�ضاد والبتذال  ، وعن 
ّ
الإ�ضالمي العامل 

والف�ضائّيات يف �ضف�ف �ضبابنا.
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ومتتلك  ال��ضائل،  هذه  يف  متّر�ضت  قد   
ّ
العاملي ال�ضتكبار  اأنظمة  اإّن 

مهند�ضني وخمّططني ومعمارّيني، يخّطط�ن لهذه الفنت. و�ض�ف تكرث يف 

الفنت يف �ضف�ف  اأمثال هذه  الإ�ضالمّية  والنه�ضة واحلركة  ال�عي  ع�رش 

امل�ضلمني، واإذا مل يتهّياأ العلماء واخلطباء واملثّقف�ن الإ�ضالمّي�ن والآمرون 

باملعروف والناه�ن عن املنكر من الآن للت�ضّدي لأم�اج هذه الفنت، فاإّنها 

الإ�ضالم  ع�دة  يف  الكبري   
ّ
الإ�ضالمي م�رشوعنا  وتعّطل  ت�ضتغرقنا،  �ض�ف 

العاملّية  وال�ضليبّية  ال�ضهي�نّية  نف�ذ  من  امل�ضلمني  بالد  احلياة، وحترير  اإىل 

.
ّ
وعمالئها يف العامل الإ�ضالمي

كلمتان:  اجلمه�ر  اأو�ضاط  يف  الفنت  هذه  ملكافحة  لة  املف�ضّ والأداة 

»ال�عي« و»التق�ى«، وهما كفيلتان لإزالة هذه الفنت والق�ضاء عليها.

 يف�ضح هذه الفنت، ويعّريها 
ّ
 والجتماعي

ّ
 وال�ضيا�ضي

ّ
اإّن ال�عي الديني

للنا�س فال ينخدع�ن بها. ون�رش هذا ال�عي من ر�ضالة العلماء، وخطباء 

والتق�ضري  الإ�ضالمّيني.  والكّتاب  واملثّقفني،  واجلمعات   ،
ّ
احل�ضيني املنب 

اأهّم  من  واجب  يف  تق�ضري  احلا�رشة  الظروف  يف  ال�عي  هذا  ن�رش  يف 

ال�اجبات الدينّية وال�ضيا�ضّية يف ع�رشنا. ول بّد اأن يك�ن مثل هذا ال�عي 

النخبة، كال�عي  بدائرة  ا  ولي�س خم�ض��ضً النا�س،  كّل  النا�س،  متناول  يف 

 الذي ل بّد اأن يكت�ضبه النا�س جميًعا، حّتى يحفظ�ا اأنف�ضهم من 
ّ
ال�ضّحي

الأمرا�س املعدية والأوبئة.

ال�عي  يفقدون  كان�ا  اإذا  النا�س  تعّم  التي  كالأوبئة  الفنت  واأم�اج 

 ال�رشورّي ملكافحتها. واخلّط ال�ضليم الذي يجب على النا�س يف 
ّ
ال�ضّحي

و�سط هذه الفنت اأن يتم�ّضك�ا به ل�ضالمة دينهم ودنياهم ه� خّط الفقهاء، 

اأّكد عليه ر�ض�ل اهلل )�س) واأهل بيته )ع( يف تعاليمهم يف ظروف  الذي 

الفتنة الدينّية وال�ضيا�ضّية.

والعامل الآخر مل�اجهة هذه الفنت: ه� »التق�ى«، فاإّن التق�ى متنح 
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اأحياًنا،  النا�س  تب�ضري  ال�عي يف  الب�ضرية كال�عي متاًما، واإذا ق�رش  النا�س 

فال تق�رش التق�ى.

ورط  من  لإنقاذهم  اأحياًنا  النا�س  عاّمة  ال�عي  عامل  ُي�ضعف  ل  وقد 

لهم  ُيفّرق  الذي  املعيار  فاإّنها  التق�ى.  تنقذهم  ولكن  واملهالك،  الفنت 

احلّق من الباطل، ويبنّي ال�ضحيح من ال�ضقيم، وال�رشاط ال�ض�ّي من ال�ضبل 

َِّذيَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا اللَّه يَْجَعل  َُّها ال املع�ّجة املنحرفة، وال�ضدق من الكذب، {يِا َأي

. وهذه الأداة اأداة عاّمة للنخبة وللجمه�ر على حّد �ض�اء.
َُّكْم ُفْرَقانًا})15) ل

9. اتّباع املرجعيّة

املرجعّية  قبل  من  م�ّجًها  يك�ن  اأن  ال�ضاحة  يف  احل�ض�ر  �رشوط  ومن 

الدينّية الرا�ضدة املت�ضّدية التي يرجع اإليها اأكرث امل�ؤمنني. فهي متّثل يف تراثنا 

الثقايّف، امل�روث من اأهل البيت )ع(، م�قع القيادة وال�لية ال�ضيا�ضّية يف 

واإمامتهم، وتقع م�قع  البيت )ع(  اأهل  ، وامتداًدا مل�اقع 
ّ
الإ�ضالمي العامل 

واّتباعها  املرجعّية  فطاعة  )عج(،  املنتظر  احلّجة  الإمام  عن  العاّمة  النيابة 

من طاعة الإمام. وقد ورد يف اأحاديث اأهل البيت )ع( تاأكيد كبري على 

اّتباع الفقهاء والجتماعّية، اإذ علينا نحن اأن نحفظ هذا الرتاث العظيم، 

ون�ضتثمره يف م�ضريتنا الجتماعّية، ونحميه ونحتمي به.

التعّدديّة ال�شيا�شيّة

اإّن اّتباع املرجعّية والهتداء بهديها يحفظ لنا وحدة م�اقعنا ال�ضيا�ضّية من 

الت�رشذم والت�ضّتت. ونحن ل نرف�س حالة التعددّية ال�ضيا�ضّية، فهي جزء 

، وقد األفناها، وعادت جزًءا من حياتنا ال�ضيا�ضّية �ضئنا 
ّ
من ال�اقع العراقي

)15) �ض�رة الأنفال، الآية 29.
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دائرة  تنح�رش يف  املقب�لة  »التعّددّية«  ي�ضّح، ولكّن  مل  اأم  اأبينا، و�ضّح  اأو 

الراأي، ولي�س القرار وامل�قف.

ولكّل جمم�عة �ضخ�س اأن يتبّنى راأيًا وفهًما �ضيا�ضيًّا معّيًنا، واأن ميار�س 

 يف دائرة اخت�ضا�ضه واإمكاناته، ولكن لي�س 
ّ
يف ال�ضاحة العمل ال�ضيا�ضي

. فاإّن تعّدديّة 
ّ
من حّق اأّي فئة اأن تنفرد عن الأّمة بالقرار اأو امل�قف ال�ضيا�ضي

الراأي ت�ؤّدي اإىل الرتا�ضد، والتكامل يف الراأي والعمل. واأّما التعّدديّة يف 

امل�قف والقرار،  فت�ؤّدي اإىل ت�ضّتت امل�قف ومتّزق القرار، وه� اأ�رّش �ضيء 

يف حركة الأّمة ال�ضيا�ضّية.

املرجعيّة لتوحيد القرار واملوقف

يف  )عج(،   املهدّي  الإمام  غيبة  ع�رش  يف  عقيدتنا،  يف  املرجعّية،  تن�ب 

ت�حيد القرار وامل�قف، وت�جيههما يف ق�ضايا الأّمة الكبى، ويف بيان 

اأحكام اهلل، ويف املحافظة على ال�رشيعة ووحدة الأّمة.

نف��س  يف  الي�م  املرجعّية  متتلكها  التي  العالية  والقيمة  احلرمة  وهذه 

اأتباع اأهل البيت )ع( يف العامل ل متتلكها جهة اأخرى، وهي لي�ضت من 

 من ع�رش 
ّ
اإجنازات ع�رشنا ول الع�رش املتقّدم، واإّنا هي من تراثنا التاريخي

اأ�ّض�سه  البيت )ع(، ورثناه وتبّنيناه وعّمقناه، ولكن مل ن�ؤ�ّض�ضه، واإّنا  اأهل 

اأهل البيت )ع(، ويدخل يف تك�ينه ثالث ع�امل اأ�ضا�ضّية:

تاأييد اهلل تعاىل وت�ضديده لهذه امل�ؤ�ّض�ضة الدينّية.  .1

تعليمات اأهل البيت )ع( يف طاعة الفقهاء واّتباعهم.  .2

يف  الط�يلة  الع�ض�ر  خالل  امل�ؤ�ّض�ضة  هذه  تاريخ  و�ضالمة  نظافة   .3

احلركة و�ضط النا�س.

 
ّ
وال�ضيا�ضي  

ّ
الجتماعي املرياث  هذا  على  نحافظ  اأن  نحن  وعلينا 
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واحل�ضارّي والثقايّف الذي ورثناه من اأهل البيت )ع(، واأن ل نفّرط فيه 

املت�ضاربة،  الأحداث  خ�ضّم  يف  جانبه  اإىل  ونقف  وندعمه،  ناأيّده  واأن 

ونقّدم الن�ضح له والنقد البّناء ونّكنه من اأداء ر�ضالته التاريخّية.

املرجعّية  اإ�ضناد  يف  كبريًة  م�ض�ؤولّيًة  الإ�ضالمّية  احلركات  وتتحّمل 

التنظيمّية الأمنّية  وتقدمي الن�ضح لها وال�ق�ف اإىل جانبها، فهي الأذرع 

الدينّية  اإىل الحتفاف باملرجعّية  النا�س  املتغلغلة داخل الأّمة، فهي تدع� 

وال�ق�ف اإىل جانبها، والت�ضامن معها يف امل�قف والقرار ال�ضيا�ضيَّني.

كما اإّن علينا ال�عي والدّقة واحلذر يف ت�ضخي�س املرجعّية، لئاّل تختلط 

علينا امل�ضاديق، وتلتب�س عندنا الأم�ر، فنفقد الت�ضخي�س ال�اعي ال�ضحيح 

للمرجعّية الرا�ضدة ال�ضاحلة، فاإّن اأخطار هذا اللتبا�س واأ�رشاره على الأّمة 

كثرية.

ومن املقايي�س ال�ضحيحة للت�ضخي�س ال�ضرت�ضاد باآراء الفقهاء املعروفني 

ال�ضل�ك  يف  وال�ضداد  وال�ضتقامة  والعلم،  بالتق�ى  النا�س  اأو�ضاط  يف 

اأهل  بني  وا�ضتهاره  التقليد،  ملرجع   
ّ
والديني  

ّ
والجتماعي  

ّ
ال�ضيا�ضي

اأو�ضاط  يف  له  والتقليد  الّتباع  �ضي�ع  واأي�ضًا  والتق�ى.  بالفقاهة  العلم 

جمه�ر امل�ؤمنني ال�اعني، كذلك احل�ض�ر يف ال�ضاحة والت�ضدي ل�ض�ؤون 

ن اهلّل تعاىل هذا اجلمه�ر من اللتبا�س اإن �ضاء اهلل. امل�ضلمني، لكي يح�ضّ

10. ال�شعائر احل�شينيّة

متّثل ال�ضعائر احل�ضينّية )الهيئات واملجال�س والزيارات احل�ضينّية( تظاهرات 

اجتماعّية كبرية ووا�ضعة، ت�ضتقطب ع�رشات املاليني من النا�س يف اأقطار 

الأر�س يف ثالث م�ضاهد:

املجال�س احل�ضينّية.  .1
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امل�اكب والهيئات احل�ضينّية )امل�ضريات(.  .2

الزيارات العاّمة واملخ�ض��ضة.  .3

ومتتلك هذه ال�ضعائر الثالثة كفاءًة عاليًة غري اعتياديّة يف اجتذاب النا�س 

وا�ضتقطابهم. فلم نكن نعرف يف الإ�ضالم �ضعاًرا ميتلك هذه الدرجة من 

القّ�ة يف اجتذاب املاليني غري ال�ضالة واحلّج. فهذه ظاهرة دينّية اجتماعّية 

فريدة، يتدّفق يف اإطارها ح�ض�د امل�ؤمنني يف ذكرى عا�ض�راء والأربعني، 

للم�ضاركة يف املجال�س احل�ضينّية وامل�اكب وامل�ضريات احل�ضينّية يف اأرجاء 

املعم�رة، يف القاّرات اخلم�ضة.

ويق�ضد النا�س يف م�ا�ضم الزيارات املخ�ض��ضة زيارة احل�ضني )ع( يف 

كربالء م�ضًيا على الأقدام يف ق�افل ب�رشّية كبرية، ويف اأرتال من ال�ضّيارات 

 باملاليني. فهذا �ضيء 
ّ
كاأّنها اأنهار متدّفقة بالب�رش ت�ضّب عند احلائر احل�ضيني

مينعه  اأن  ميكن  ل  كما  اإعالم،  ول  مال  ول  �ضلطان  ي�ضنعه  اأن  ميكن  ال 

�ضت به  �ضلطان اأو مال اأو اإعالم، واإّنا ه� اأمر من اأمرك وم�ضيئتك، خ�ضّ

احل�ضني )ع( و�ضيعة احل�ضني )ع(.

احل�شور املليويّن املوّجه يف ال�شعائر احل�شينيّة

اإّن الظاهرة احل�ضينّية تتاألّف من ق�ضّيَتني:

العن�رش  وه�  احل�ضينّية،  ال�ضعائر  لإقامة  احلا�ضد  اجلمه�رّي  احل�ض�ر 

وه�  احل�ض�ر،  لهذا   
ّ
وال�ضيا�ضي واحل�ضارّي  الثقايّف  والت�جيه  الأّول، 

العن�رش الثاين لهذه الظاهرة.

ي�ؤّدي  الذي   
ّ
احل�ضيني املنب  خالل  من  اأّوًل  يح�ضل  الت�جيه  وهذا 

خالل  من  وثانًيا   ،
ّ
احل�ضيني اجلمه�ر  اأو�ضاط  يف  وا�ضًعا  ت�جيهيًّا  دوًرا 

ن�ض��س الزيارات ال�اردة عن اأهل البيت )ع( التي يتل�ها الزائرون، وهي 
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ن�ض��س غنّية بثقافة الت�حيد والثقافة املناه�ضة للظلم والعدوان، وثقافة 

الظاملني  ومقاطعة  احلّق،  اأئّمة  ال�ضادقني،  اإىل  والنتماء  والباءة،  ال�لء 

ومقارعتهم، وثقافة اإقامة ال�ضالة واإيتاء الزكاة واجلهاد والأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر. وثالًثا من خالل ال�ضعارات التي يرّددها هذا اجلمه�ر 

يف امل�ضريات وامل�اكب احلا�ضدة اأيام املنا�ضبة.

املنا�ضبة، فه�  اأّيام   فال يقت�رش على 
ّ
 للمنب احل�ضيني

ّ
التثقيفي اأّما الدور 

ني: وهما التعبئة  عامر بالت�جيه على امتداد اأّيام ال�ضنة. ويحّقق اأمرين هامَّ

اأّي جهد  اإىل  احلاجة  ال�ضاحة من دون  للجمه�ر يف  امللي�يّن  والتح�ضيد 

 والثقايّف الذي ينّظم وي�ّجه حركة 
ّ
ال�ضيا�ضي ثّم الت�جيه   يذكر، 

ّ
اإعالمي

هذه التظاهرة الب�رشّية احلا�ضدة وفكرها ومطالباتها وثقافتها. وه� اأعظم 

اإذا  ما يخيف الطغاة واأزلمهم يف هذه الظاهرة. لأّن ح�ض�ر اجلمه�ر 

كان غ�غائيًّا فال قيمة له. اأّما اإذا كان م�ّجًها ل�ضالح اأئّمة احلّق والدفاع 

خطاب  وكان  وف�ضحهم،  بهم  والت�ضهري  الظلم  اأئمة  من  والنيل  عنهم، 

هذا احل�ض�ر الدع�ة اإىل العدل والق�ضط، ومقارعة الظلم، والدع�ة اإىل 

القيم، ومكافحة اأ�ضداد القيم، والدع�ة اإىل ال�ضم�د يف وجه الظاملني، 

وال�ضهادة يف �ضبيل اهلل، وتقبيح الظلم والر�ض�خ له، ورف�س الحتالل، 

اإذا  اأق�ل:  اأ�ضكاله.  بكّل  امل�ضلمني  بالد  يف  ال�ضتكبارّي  النف�ذ  ورف�س 

فاإّن من  الت�جيه، والت�عية، والتثقيف،  امل�ضت�ى من  كان كذلك وبهذا 

 اأن يعتبه الطغاة خطًرا حقيقيًّا يهّدد كيانهم وينذرهم بال�ضق�ط.
ّ
الطبيعي

يقاوم�ن  ولذلك  ال�عي.  الثقافة وهذا  والطغاة ح�ّضا�ض�ن جتاه هذه 

هذه الظاهرة، منذ حادث الطّف اإىل الي�م. ولقد �ضعى الطاغية ابن زياد 

اإىل اإخفاء قب احل�ضني )ع( ولكن مل يتمّكن من ذلك، كذا فعل خلفاء بني 

فف�ضل�ا،  )ع(  احل�ضني  قب  زيارة  من  النا�س  منع  اإىل  العّبا�س  بني  ثّم  اأمّية 

وا�ضطر الطاغية املت�ّكل العّبا�ضي وقبله هارون العّبا�ضي اإىل حرث القب 

. وهكذا كادوا 
ّ
ال�رشيف و�ضقيه للزراعة، فحار املاء ح�ل احلائر احل�ضيني
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باحلّق، وكاد اهلل بهم، ومكروا للق�ضاء على نداء الت�حيد والعدل الذي 

رفعه احل�ضني )ع(، فمكر اهلل بهم. ولقد كان�ا يقطع�ن الأكّف من الأيدي 

يف زيارة احل�ضني )ع(، فيقّدم النا�س اأكّفهم، لئاّل يندثر ذكر احل�ضني )ع(، 

ال�ضعائر احل�ضينّية. ولقد  اإقامة  اآبائهم من  ما ورث�ا من  اأبناءهم  ولي�رث�ا 

بل  يخاف�ن،  واأزلمه  �ضّدام  العراق  طاغية  كان  كيف  قريًبا  �ضاهدنا 

ويت�ّج�ض�ن، من حركة امل�ضاة اإىل كربالء، ومن اإقبال ال�ضباب على زيارة 

احل�ضني )ع(، ومينع�نهم من ال�ضري م�ضًيا اإىل زيارة احل�ضني )ع(، وي�ضع�ن 

اجلمه�ر  وكان  كربالء.  اإىل  امل��ضلة  الطرق  على  الأمن  ورجال  الرقباء 

يتحّدى الطاغية بزيارة احل�ضني )ع( واإقامة عزائه وامل�ضاركة يف م�ضريات 

العزاء وال�ضعائر احل�ضينّية )املجال�س، الزيارات، امل�ضريات(.

اخلطاب املزدوج للمنرب احل�شينّي

اإّن لعا�ض�راء خطاًبا مزدوًجا للنا�س، وهما ماأ�ضاة احل�ضني )ع( اأّوًل، وهي 

جزء ل يتجّزاأ من هذه ال�ضعائر، لبّد من املحافظة عليها، وهي التي تقّ�م 

اجلزء الآخر من اخلطاب. وثانًيا اجلانب الثقايّف من نه�ضة احل�ضني )ع(، 

من   
ّ
الإ�ضالمي العامل  وحترير  الطغاة،  على  للق�ضاء  امل�ضلمني  اإىل  ور�ضالته 

باملعروف  الأمر  اإىل  امل�ضلمني  ودع�ة  واإف�ضادهم،  وظلمهم  طغيانهم 

والنهي عن املنكر، واخلروج على الظامل وجماهدته.

وقد خطب احل�ضني )ع( يف منزل البي�ضة فقال:

اأيّها النا�س: اإّن ر�ض�ل اهلل )�س( قال: من راأى �ضلطاًنا جائًرا م�ضتحالًّ حلرام اهلل، 

تارًكا لعهد اهلل، خمالًفا ل�ضّنة ر�ض�ل اهلل )�س( يعمل يف عباده بالإثم والعدوان، فلم 

ا على اهلل اأن يدخله مدخله، األ واإّن ه�ؤلء قد  يغرّي عليه بفعل ول ق�ل، كان حقًّ

لزم�ا طاعة ال�ضيطان، وترك�ا طاعة الرحمن، واأظهروا الف�ضاد وعّطل�ا احلدود، 

وا�ضتاأثروا بالفيء، واأحّل�ا حرام اهلل، وحّرم�ا حالل اهلل، واأنا اأحّق من غرّي.
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هذه هي ر�ضالة احل�ضني )ع( اإىل امل�ضلمني يف ع�رشه، ويف الع�ض�ر التي 

 قائًما يف امل�ضلمني، 
ّ
تلي، ويف ع�رشنا، ول يزال نداء ال�ضتن�ضار احل�ضيني

الظاملني،  وجماهدة  �رشيعته،  عن  والدفاع  اهلل،  دين  ن�رشة  اإىل  يدع�هم 

ون�رشة املظل�مني وامل�ضت�ضعفني.

وتت�ضّمنه   ،
ّ
احل�ضيني املنب  يحمله  اأن  يجب  الذي  اجلزء  ه�  وهذا 

ال�ضعائر احل�ضينّية يف ع�رشنا، اإىل جانب البعد املاأ�ضاوّي حلادث الطّف.

ر�شالة ال�شعائر احل�شينيّة

اإّن ر�ضالة ال�ضعائر احل�ضينّية يف حياة امل�ضلمني هي تثقيف امل�ضلمني بثقافة 

الرف�س   وثقافة  ومقاطعتهم،  الظاملني  على  واخلروج  والث�رة،  الت�حيد، 

واملقاومة، واملقاطعة وال�ضم�د وال�لء والباءة من الظاملني.

وثقافتنا  حياتنا  يف  ودورها  احل�ضينّية  ال�ضعائر  واقع  عن  �ض�رة  هذه 

ال�ضيا�ضّية واجلهاديّة. واأّما م�ض�ؤولّيتنا جتاه ال�ضعائر احل�ضينّية فهي:

املحافظة على هذا املرياث الثقايّف واحل�ضارّي العظيم وتن�ضيطه،   .1

وتفعيله، واإ�ضناده، وامل�ضاهمة فيه، والبذل والإنفاق لإقامته.

من  ال�اردة  التعليمات  حدود  يف  الأداء  �ضالمة  على  املحافظة   .2

ال�ضعائر، وتهذيبها عّما ل ير�ضى  اإقامة هذه  البيت )ع( يف  اأهل 

به اأهل البيت )ع(  ول نعرف له �ضنًدا اأو اأ�ضاًل فقهيًّا �ضحيًحا يف 

اأحاديث اأهل البيت )ع(، وعّما ي�ؤّدي اإىل وهن املذهب والطائفة 

لدى الراأي العام. 

الت�حيد  يف  الأ�ضيلة  الإ�ضالمّية  بالثقافة  احل�ضينّية  ال�ضعائر  اإثراء   .3

وال�لء  املظل�مني،  ومقاومة  والهجرة،  واجلهاد  والإميان، 

ال�ضالة  واإقامة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  والباءة، 



79

ونبذ  احلّق  ون�رشة  الظاملني،  اإىل  الرك�ن  وعدم  الزكاة،  واإيتاء 

الباطل.

.
ّ
وتقع مثل هذه امل�ض�ؤولّية على عهدة املنب احل�ضيني

11. تفعيل الدور الزينبّي للمراأة امل�شلمة يف �شاحتنا املعا�رشة

واملاأ�ضاة،  القتال  مرحلة  ثالث:  مراحل  )ع(  احل�ضني  الإمام  ولث�رة 

)ع(  احل�ضني  الإمام  اأجنز  وقد  الثاأر.  الثالثة  واملرحلة  اخلطاب،  ومرحلة 

واأن�ضاره املرحلة الأوىل ي�م عا�ض�راء يف ث�رة ماأ�ضاويّة دامية يقّل نظريها 

.
ّ
يف التاريخ الإ�ضالمي

وقد نه�ضت املراأة يف واقعة الطّف لتحّمل املرحلة الثانية من مراحل 

فقد كان  امل�ضلمني.  اإىل   
ّ
باإعالن اخلطاب احل�ضيني القيام  الث�رة؛ مرحلة 

هّم طاغية ال�ضام والك�فة الق�ضاء التاّم على ذلك اخلطاب، بعد اأن ت�ضّنى 

لهم الق�ضاء على ال�ضهداء و�ضّيد ال�ضهداء يف كربالء ي�م عا�ض�راء، ولكّن 

واكنب  الالئي  الن�ضاء  تقّدمت  حيث  الذريع.  بالف�ضل  باءت  جه�دهم 

اإىل   
ّ
احل�ضيني اخلطاب  باإبالغ  للقيام  عا�ض�راء  ي�م  بعد   

ّ
احل�ضيني الركب 

كربالء،  بطلة  علي)ع(،  بنت  زينب  مقّدمتهّن  ويف  امل�ضلمني،  جماهري 

واأخ�ات احل�ضني وبناته، واأّدت هذه البطلة الدور اأف�ضل اأداء يف الك�فة، 

ويف ال�ضام يف ق�رش الطاغية، واأف�ضلت بخطابها الذي هّز الك�فة وال�ضام 

ي�مئٍذ كّل خمّططات بني اأمّية.

لقد �ضاركت املراأة م�ضاركًة فّعالًة يف هذه امللحمة املاأ�ضاويّة الكبرية. 

 واحل�ضني وزوجاته 
ّ
ول�ل الدور الذي نه�ضت به بطلة كربالء وبنات علي

و�ضائر الن�ضاء املرافقات لركب احل�ضني )ع( ملا كان لعا�ض�راء هذا الدور 

العظيم يف تاريخ الإ�ضالم.
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وعلى  عا�ض�راء،  من  م�قعها  تعرف  اأن  حُتّب  الي�م  امل�ضلمة  املراأة  اإّن 

 اإبراٌز لهذا الدور العظيم للمراأة يف م�ضاهد الطّف ب�ضكل 
ّ
املنب احل�ضيني

بارز. ول�ضت اأغايل ل� قلت اإّن ال�ضطر الثاين من نه�ضة احل�ضني )ع( َحَفظ 

)ع(،  زينب  كربالء  بطلة  اأمثال  من  ن�ضاًء  اإّن  النه�ضة.  من  الأّول  ال�ضطر 

ورباب، و�ضكينة، واأّم كلث�م، واأّم البنني، وفاطمة بنت احل�ضني )ر�ض�ان 

حظيت  التي  عبد،  بنت  وهب  واأّم  ودلهم،  وط�عة،  عليهن(،  اهلل 

بال�ضهادة يف كربالء، وجارية م�ضلم بن ع��ضجة، واأّم عمرو بن جنادة، 

واأّم عبد اهلل الر�ضيع، ون�ضاء بني اأ�ضد، ون�ضاء من املع�ضكر الآخر رف�ضن 

اأزواجهن وقاطعنهم، وتّباأن منهم مثل زوجة خ�يل التي جاء زوجها اإىل 

بيتها براأ�س احل�ضني )ع( ف�ضتمته وقاطعته وتّباأت منه، وزوجة كعب بن 

جابر التي �رشخت يف وجه زوجها »اأعنَت على قتل ابن فاطمة، وقتلت 

�ضّيد القراء. لقد اأتيت اأمًرا عظيًما«، والغي�رة ال�ضجاعة من ع�ضرية بكر 

لتدافع عن حرم احل�ضني بعد م�رشع  التي رفعت عم�د اخليمة  بن وائل 

اأمثالهن، حفظن ث�رة احل�ضني من  احل�ضني )ع( واأن�ضاره، وع�رشات من 

اأن يطمرها الإعالم الأم�ّي الغا�ضم، ووقفن �ضاخمات مع اأبطال كربالء يف 

الدفاع عن دين اهلل وذّريّة ر�ض�ل اهلل )�س) وحرمي الإ�ضالم. واملراأة امل�ضلمة 

اأن تعرف  املعا�رشة يف ظروف ال�رشاع بني الإ�ضالم والكفر بحاجة اإىل 

م�قعها من نه�ضة احل�ضني )ع( لت�ا�ضل م�ضريتها على هذا اخلّط.

 للمراأة امل�ضلمة 
ّ
ونحن الي�م بحاجة �ضديدة اإىل ا�ضتعادة الدور الزينبي

املعا�رشة يف �ضاحتنا، يف �رشاعنا مع الظاملني والطغاة واملخّربني وحملة 

الإرهاب والحتالل. اإّن ح�ض�ر املراأة يف ال�ضاحة، وقيامها مب�ض�ؤولّياتها 

اأركان   من 
ّ
اأ�ضا�ضي الإن�ضانّية والعلمّية ركن  الثقافّية وال�ضيا�ضّية واحلركّية 

 الثقايّف، ومن دون احل�ض�ر ال�ا�ضع والفاعل وال�اعي 
ّ
م�رشوعنا ال�ضيا�ضي

للمراأة ل يكتمل هذا امل�رشوع.

عا�ض�راء.   يف   
ّ
احل�ضيني اخلطاب  من  كبرًيا  �ضطًرا  املراأة  حتّملت  لقد 
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املراأة  اإىل  جيل،  بعد  جياًل  كربالء،  ن�ضاء  من  انتقلت  امل�ض�ؤولّية  وهذه 

واقعنا  يف  اخلطاب  هذا  مب�ض�ؤولّية  الي�م  تنه�س  التي  املعا�رشة  امل�ضلمة 

 واحل�ضارّي.
ّ
ال�سيا�سي

والثقايّف   
ّ
والجتماعي امليدايّن  ال�ضل�ك  جتاه  الإ�ضالم  يف  ولي�س 

 للمراأة اإّل كلمَتني َنْبقى ُن�رّش عليهما يف كّل الظروف. هاتان 
ّ
وال�ضيا�ضي

الكلمتان هما: اأن ل تفّرط املراأة يف حركتها وعملها يف حّد من احلدود 

ب�ضالمة  تفّرط  واأن ل  والعفاف؛  بها يف احلجاب  تعاىل  اهلل  األزمها  التي 

اأ�رشتها وا�ضتقرارها.

فالأ�رشة ت�ضّكل  اللبنة الأ�ضا�س التي يق�م عليها املجتمع، واإذا ت�ضّدعت 

تعّر�س املجتمع الذي يق�م على هذا الأ�ضا�س لأخطار حقيقّية يف مقّ�ماته 

احل�ضاريّة. وهذه الأخطار هي التي تهّدد الي�م الكيان احل�ضارّي للغرب 

بال�ضق�ط. ولي�س ال�ضق�ط عنهم ببعيد، كما �ضقطت ح�ضارة الإحلاد من 

.
ّ
قبلهم يف الحّتاد ال�ض�فياتي

هاتان الكلمتان تعطيان قّ�ًة ل�ضخ�ضّية املراأة يف م�ضاركتها يف احلياة 

ال�سيا�سّية والجتماعّية والثقافّية والعلمّية والإن�ضانّية، والتجارب املعا�رشة 

الكثرية يف اإيران والعراق ولبنان وم�رش وتركيا وبالد اخلليج وغريها من 

 ت�ؤيّد هذه احلقيقة.
ّ
اأقاليم العامل الإ�ضالمي

من  امللتزمة  امل�ؤمنة  املراأة  دور  لتغييب  �ضبًبا  ذاك  ول  هذا  يك�ن  ولن 

الثقافّية وال�ضيا�ضّية والعلمّية والإعالمّية واملهنّية )من  امل�ضاركة يف احلياة 

كامل  على  التاّمة  املحافظة  مع  ت�ضارك  اأن  املمكن  فمن  الطّب(.  قبيل 

احلدود الإلهّية يف حجابها وعفافها ووقارها الأنث�ّي، ويف نف�س ال�قت 

على  ولنا  ال�اجبة.  الرعاية  من  حّقهم  واأولدها  وزوجها  لبيتها  تعطي 

اأوقاتها فلن يك�ن  تنّظم  اأن  املراأة  اإذا �ضاءت  اأمثلة و�ض�اهد كثرية،  ذلك 

هذا ول ذاك �ضبًبا لتعطيل طاقات املراأة.
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اأّن  وه�  غالًبا،  النا�س  يعرفه  اآخر  اأمر  اإىل  يع�د   
ّ
احلقيقي ال�ضبب  اإّنا 

الأنظمة الفا�ضدة التي كانت تتعاقب على بالدنا تعمد اإىل حجب املراأة 

امل�ضلمة امللتزمة عن امل�ضاركة يف �ضاحات احلياة ال�ا�ضعة، وتف�ضح املجال 

والإذاعة،  والتلفزي�ن  وال�ضحافة  ال�زارات،  يف  امللتزمة  غري  للمراأة 

وامل�ؤمترات، بل حّتى اجلامعات ب�ضكل وا�ضح ومق�ض�د. ول�ضت اأدري 

ماذا الذي يف حجاب املراأة ووقارها يخيف ه�ؤلء.

ويعجب الإن�ضان عندما يقف على م�ضاهد حم�ض��ضة من هذا الت�ّج�س 

واخل�ف ال�ضديد من قطعة احلجاب التي على �ضعر املراأة. وكمثل على 

اأمام  مهزوًما  عاجًزا  يقف  العلمايّن  ال�ضابق   
ّ
الرتكي النظام  يقف  ذلك، 

النائبة الرتكّية البطلة ال�ضّيدة قاووقجي التي اأ�رّشت على اأن تدخل البملان 

بعده  لي�س من  الذي  العار  تركيا هذا  فيتحّمل حّكام   بحجابها، 
ّ
الرتكي

جن�ضّيتها  وي�ضقط�ن  البملان،  يف  الدخ�ل  وبني  بينها  ويح�ل�ن  عار، 

.
ّ
الرتكّية حّتى ل يدخل احلجاب البملان الرتكي

من  نف��ضهم  يدخل  الذي  الرعب  هذا  كّل  ال�ضبب يف  ه�  ترى  فما 

حجاب امراأة فقط؟!

به  يق�م  الذي  الغريب  الت�رّشف  هذا  من  العجب  الإن�ضان  وينتاب 

 عتيد مثل فرن�ضا، حاملة راية الدميقراطّية واحلّريّة وحق�ق 
ّ
نظام اأوروبي

االإن�سان يف الغرب، جتاه عدد من الفتيات امل�ضلمات املراهقات الل�اتي 

حّتى  قرار  العتيدة  الأوروبّية  للدولة  يقّر  فال  بحجابهّن،  املدار�س  يردن 

وحق�ق  احلّريّات  مهد   ،
ّ
الفرن�ضي البملان  ي�رّشعه  قان�نيًّا  منًعا  ت�ضدر 

الإن�ضان، ول يحّق لهّن مب�جبه الدخ�ل اإىل مدار�ضهّن اإّل بنزع احلجاب.

الأنظمة،  لتلك  امتداد  هي  بالدنا،  حتكم  التي  الأنظمة  من  والكثري 

وبني  بينها  فيح�ل�ن  امللتزمة،  املراأة  وتخيفهم  احلجاب،  يزعجهم 

امل�ضاركة ال�ا�ضعة يف �ضاحات احلياة، وميل�ؤون هذا الفراغ الكبري باملراأة 
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غري امللتزمة، وهي غري م�ؤّهلة لأن تبز ال�جه الق�ّي وال�ضامد واملبدع 

للمراأة عندنا.

 الفا�ضد من ظلم كثري، 
ّ
لقد عانت املراأة امل�ضلمة يف فرتة النظام البعثي

وه�يّة  وثيقة  بال  اإليها  مهاجرة  وهي  املهاجر،  يف  الظلم  هذا  وحتّملت 

قان�نّية، ويف ال�ضج�ن بال حّريّة، ويف بي�تهم بال اأمان وكرامة، مع الرجل 

جنًبا اإىل جنب، حتّملت معه كما حتّمل، و�ضمدت معه كما �ضمد.

اإّن فرتة املحنة الط�يلة يف الداخل ويف اخلارج اأك�ضبت املراأة امل�ضلمة 

العراقّية الكثري من امل�اهب والكفاءات والقدرات وال�عي واخلبة. واإّن 

املحنة ُمّرة ولي�س اأمّر منها، ولكّن ثمراتها القريبة والبعيدة طّيبة مباركة. 

واملراأة العراقّية خرجت من املحنة �ضاخمًة مرف�عة الراأ�س، قد زادتها املحنة 

الط�يلة اإمياًنا على اإميانها، وكفاءة على كفاءتها، و�رشامًة و�ضم�ًدا على 

�ضم�دها، وقّ�ًة على قّ�تها، ووعًيا على وعيها، واعتزاًزا ب�ضخ�ضّيتها. 

املحنة،  فرتة  انتهت  اأن  بعد  الأب�اب  اأو�ضع  من  احلياة  تدخل  الآن  وهي 

بكامل �ضخ�ضّيتها الإ�ضالمّية.

الرحبة،  احلياة  �ضاحات  اإىل  وتلميذاتها  الهدى  بنت  تع�د  و�ض�ف 

م�ضاركات، عامالت، متحّمالت مل�ض�ؤولياتهّن ال�ضعبة بكّل �ضب وَجَلد 

و�ضعة �ضدر، و�ض�ف يرى النا�س جميًعا اأّن الإ�ضالم واأعرافنا الجتماعّية 

امل�ضاركة  عن  يحجبانها  ول  يعّطالنها،  ول  املراأة  نان  يح�ضّ منه  امل�ضتّقة 

الفّعالة يف احلياة. واإيّن لأ�ضمع اأحياًنا من خالل التلفزي�ن خطاب املراأة 

 ووعيها، وهي حتتفظ 
ّ
املعا�رشة يف البملان وقدرتها على التحليل ال�ضيا�ضي

بكامل حجابها، فاأ�ضعر باعتزاز، واأ�ضعر اأّن اهلل تعاىل قد حّقق لنا ما وعدنا 

اأيّام غربة الإ�ضالم الط�يلة، اأكرث مّما كّنا نت�ضّ�ره  من الن�رش والتاأييد، بعد 

بكثري.





التحّدي والتحّدي الآخر

روؤية ح�شاريّة حركيّة لزيارة الإمام احل�شني عليه ال�شالم
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تقدمي

{ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا ُنوَر اللِه بَِأْفَواِهِهْم واللُه ُمِتمُّ ُنوِرهِ َولَْو َكِرَه الَْكاِفُروَن})1).

ب  لزيارة الإمام احل�ضني )ع( بكربالء تاريخ ط�يل، مثخن باجلراح، وخم�ضّ

بالدم، بدًءا من ي�م وال�رشاع فيه بني اأن�ضار احل�ضني  و�ضيعته واأوليائه ومن 

جهة، واأعدائه ومبغ�ضيه والنا�ضبني له العداء  من جهة اأخرى، و�ض�ًل 

اإىل ي�منا هذا، حيث اأ�ضبح هذا ال�رشاع م�ضهًدا من م�ضاهد �ضنن اهلل تعاىل 

يف التاريخ واملجتمع. 

واأوليائه  اأن�ضاره  يتحّدون  ومبغ�ض�ه  )ع(  احل�ضني  اأعداء  زال  فال 

ومينع�نهم من زيارته والحتفاء بقبه، بل ويكّفرونهم ويرم�نهم بال�رشك. 

ول يزال مرقد �ضّيد ال�ضهداء عليه ال�ضالم ي�ضتقطب ع�رشات املاليني من 

امل�ؤمنني من م�ضارق الأر�س ومغاربها كّل عام، حّتى عاد قبه بيت ولٍء 

لأوليائه وحمّبيه.

القاّرات  وبني هذا الحتفاء والهتمام والزيارة، ركباًنا وم�ضاة، من 

حماولت  وبني  )ع(،  احل�ضني  الإمام  ملرقد  الأر�س  وجه  على  اخلم�س 

ومنعها؛  وتقلي�ضها  الظاهرة  هذه  لتحجيم  والطغاة  اجلبابرة  من  الأعداء 

يد  الإن�ضان  يلم�س  والتخريب  التحّدي  وهذا  الحتفاء  هذا  بني  اأق�ل: 

اهلل تعاىل وتاأييده واإ�ضناده، فال يزال الطغاة واجلبابرة اإىل الي�م يحارب�ن 

امل�ضاهد امللي�نّية لزيارة مرقد �ضّيد ال�ضهداء عليه ال�ضالم، ول يزال النا�س 

والبذل  اجلهد  وم�ضاعفة  والإ�رشار  باملقاومة  التحّدي  هذا  ي�اجه�ن 

والعطاء.

منا�ضبات  يف  امل�الني  جمه�ر  اإقبال  م�ضاهد  على  الإن�ضان  ويقف 

كاخلام�س ع�رش من �ضهر �ضعبان ويف ذكرى الأربعني م�ضدوًها اأمام هذه 

)1) �ض�رة ال�شّف، الآية 8.
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الأم�اج املاليينّية التي تقبل  اإىل كربالء م�ضًيا على الأقدام من كّل حمافظات 

ا. العراق، من اجلن�ب اإىل ال�ضمال، ومن البالد املجاورة للعراق اأي�ضً

 العظيم باجّتاه كربالء، من دون 
ّ
ما الذي يحّرك هذا اجلمه�ر املالييني

اإعالم ول تخطيط، ول اإعداد ول حت�ضري؟ ول� اأّن اإن�ضاًنا اأطّل على العراق 

ت�ضّب  كيف  عجبه،  منه  ينق�ضي  ل  ما  ل�جد   
ّ
ا�ضطناعي قمٍر  على  من 

هذه اجلماهري احل�ضينّية يف كربالء من كّل العراق واجلادات املف�ضية اإىل 

كربالء. وكاأّنها روافد من الب�رش ت�ضّب من كّل املحافظات العراقّية ومن 

كّل املدن والأق�ضية والن�احي والبالد املجاورة يف بحر كربالء. ول� اأّن 

ملثل  واأعّدت  واأعلنت وحفّزت  املليارات وخّططت  بذلت  دواًل كبى 

العظيم.   
ّ
امل�ضهد املالييني �َضَبه ملثل هذا  امل�ضهد، ملا ت�ضّنى لها حتقيق  هذا 

األي�ضت يد اهلل تعاىل وراء هذا امل�ضهد؟ وهل ميكن اإعداد مثل هذا امل�ضهد 

العظيم من دون امل�ضيئة واملباركة الإلهّية له؟

ال�ضالم  عليه  احل�ضني  مرقد  ق�ضّية  عن  اأحتّدث  �ض�ف  املقالة  هذه  يف 

وزيارته بني الأولياء والأعداء. وملاذا ينفر الطغاة واجلبابرة يف التاريخ من 

هذا امل�ضهد العظيم؟ وملاذا يف�ضل�ن مّرًة بعد اأخرى كّلما حاول�ا تخريب 

هذا امل�ضهد اأو تقلي�ضه وحتجيمه وت�ضبيبه وتعتيمه اإعالميًّا،  وال�ضتخفاف 

به؟ وما ه� �رّش هذا النف�ر والكراهية؟ و�رّش هذا الف�ضل واخليبة؟ وما ه� 

عليه  احل�ضني  زيارة  على  امل�ؤمنني  جماهري  من  العظيم  الإقبال  هذا  �رّش 

ال�ضالم؟
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امللّف التاريخّي لتحّدي �شعائر الزيارة والنياحة احل�شينيّة

 منذ م�رشع احل�ضني )ع(  واأن�ضاره اإقباًل مت�ضاعًدا 
ّ
ي�ضهد التاريخ الإ�ضالمي

كما  عليه،  النياحة  جمال�س  واإقامة  احل�ضني  لزيارة  امل�ضلمني  جمه�ر  من 

ت�ّج�ًضا  املت�ضاعدة  الظاهرة  هذه  مقابل  يف   
ّ
الإ�ضالمي التاريخ  ي�ضهد 

وتخّ�ًفا من قبل الطغاة واجلبابرة من هذه امل�ضاهد، وعنًفا وق�ض�ًة بالغًة 

يف مقابلة م�ضاهد الزيارة والنياحة وحماربتها.

وكان من هذه امل�ضاهد تخريب قب الإمام احل�ضني )ع(  وهدمه، ومنع 

امل�ضلمني من زيارته ومعاقبتهم على ذلك، وكان�ا يفر�ض�ن على الطرق 

لعذاب  باأحد عّر�ض�ه  �ضّك�ا  فاإذا  �ضيطرًة ع�ضكريّة،  اإىل كربالء  املف�ضية 

�ضديد، وذلك لإرهاب عاّمة امل�ضلمني ومنعهم من زيارة احل�ضني )ع(.

لبع�س  �رشيًعا  ا  عر�ضً  - اهلل  �ضاء  اإن   - اأقّدم  �ض�ف  املقال  هذا  ويف   

م�ضاهد التحّدي والإلغاء ومقابلة �ضعائر الزيارة والنياحة على الإمام )ع( 

بالعنف والإرهاب والقتل والتعذيب وقطع الأكّف والروؤو�س.

يف عهد املن�شور الدوانيقي

رغم اأّن حك�مة بني العّبا�س قامت على هتافات يا لثارات احل�ضني )ع(، 

فقد وجد بن� العبا�س يف م�ضاهد الزيارة والنياحة واللتفاف بق�ضّية الإمام 

احل�ضني عليه ال�ضالم خطًرا يهّدد حك�متهم. وقد كان املن�ض�ر الدوانيقي 

مينع من زيارة الإمام )ع(، واأمر بهدم قبه، وا�ضتمّرت هذه ال�ضرية املنكرة 

.
ّ
حّتى اأيّام هارون العّبا�ضي

يف عهد هارون العبّا�شّي

 جهًدا كبرًيا يف منع النا�س عن زيارة احل�ضني )ع(، 
ّ
بذل هارون العّبا�ضي
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وهدم الدور والأبنية التي اأقامها النا�س ح�ل مرقد الإمام، كما اأمر بقطع 

ال�ضدرة التي كان الزائرون ي�ضتّظل�ن بها عند القب ال�رشيف. وقد ُروي 

عن ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله: اأّنه قال: »لعن اهلل قاطع ال�ضدرة«. ومل 

يكن النا�س يعلم�ن معنى هذا احلديث اإىل اأن اأمر هارون بقطع ال�ضدرة)2).

اأّنه قال: كنت عند جرير بن عبد  ُروي عن يحيى بن املغرية الرازي 

احلميد اإذ جاءه رجل من اأهل العراق ف�ضاأله جرير عن خب النا�س فقال: 

التي  ال�ضدرة  تقطع  اأن  واأمر  )ع(  احل�ضني  قب  وقد كرب  هارون  تركت 

فيه، فقطعت. قال: فرفع جرير يديه وقال: اهلل اأكب جاءنا فيه حديث عن 

ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: لعن اهلل قاطع ال�ضدرة ثالًثا، فلم 

نقف على معناه حّتى الآن)3).

وكان الق�ضد من قطعها اإزالة معامل قب احل�ضني )ع(  حّتى ل يقف النا�س 

 املت�ّكل بن 
ّ
على قبه. وكان اأ�ضّد بني العّبا�س على ذلك اخلليفة النا�ضبي

، وقد اأنفذ عّدة مرات، بلغت اثني ع�رشة مّرة على ق�ل 
ّ
املعت�ضم العّبا�ضي

بع�س امل�ؤّرخني، جماعات وقادة ع�ضكرّيني لتخريب قب الإمام احل�ضني 

)ع( وكربه ومعاقبة زّواره.

هارون  بن  املنعم  عبد  بن   
ّ
علي عن  ب�ضند  الط��ضي  ال�ضيخ  وروى 

اخلديجي الكبري من �ضاطئ النيل، قال:

حّدثني جّدي القا�ضم بن اأحمد بن معمر الأ�ضدي الك�يّف، وكان له علم بال�ضرية 

واأّيام النا�س، قال: بلغ املت�ّكل جعفر بن املعت�ضم اأّن اأهل ال�ض�اد يجتمع�ن باأر�س 

، قال 
ّ
 عن اأبيه عن جّده عن علي

ّ
)2) روى البيهقي يف ال�شنن الكربى ب�ضنده عن جعفر بن حمّمد بن علي

النا�س من اهلل ل من ر�ض�له لعن اهلل قاطع  قال ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله :»اأُخرج فاأَذن يف 

ال�ضدرة«؛  اأحمد بن احل�ضني بن علي بن م��ضى البيهقي اأب� بكر، ال�شنن الكربى، اجلزء 6، ال�سفحة 

140، احلديث 11545؛ املتقي الهندي، كنز العّمال يف �شنن الأقوال والأفعال، اجلزء 3، ال�سفحة 

895، احلديث 9068؛ حمّمد نا�رش الدين الألباين، ال�شل�شة ال�شحيحة، اجلزء 2، ال�سفحة 114.

بن   
ّ
علي بن  حمّمد  اأبي جعفر  398؛  ال�سفحة   ،45 اجلزء  الأنوار،  بحار  املجل�ضي،  باقر  )3) حمّمد 

�ضهراآ�ض�ب، مناقب اآل اأبي طالب، اجلزء 4، ال�سفحة 64.
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نين�ى لزيارة قب احل�ضني عليه ال�ضالم، في�ضري اإىل قبه منهم خلق كثري، فاأنفذ قائًدا 

من قّ�اده، و�ضّم اإليه كتًفا من اجلند كثرًيا لي�ضعب قب احل�ضني عليه ال�ضالم، ومينع 

اأمر،  مبا  الطّف، وعمل  اإىل  القائد  قبه. فخرج  اإىل  زيارته والجتماع  النا�س من 

وذلك يف �ضنة �ضبع وثالثني ومائتني، فثار اأهل ال�ض�اد به واجتمع�ا عليه، وقال�ا ل� 

قتلنا عن اآخرنا ملا اأم�ضك من بقي مّنا عن زيارته، وراأوا من الدلئل ما حملهم على 

ما �ضنع�ا، فكتب بالأمر اإىل احل�رشة، ف�رد كتاب املت�ّكل اإىل القائد بالكّف عنهم 

وامل�ضري اإىل الك�فة مظهًرا اأّن م�ضريه اإليها: فم�ضى الأمر على ذلك حّتى كانت �ضنة 

ا م�ضري النا�س من اأهل ال�ض�اد والك�فة اإىل كربالء  �سبع واأربعني، فبلغ املت�ّكل اأي�ضً

�ض�ق  لهم  و�ضار  قد كرث جمعهم كذلك،  واأّنه  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني  قب  لزيارة 

كبري، فاأنفذ قائًدا يف جمع كثري من اجلند، واأمر مناديًا ينادي بباءة الذّمة مّمن زار 

قب احل�ضني عليه ال�ضالم، ونب�س القب وحرث اأر�ضه، وانقطع النا�س عن الزيارة، 

وعمل على تتّبع اآل اأبي طالب وال�ضيعة ر�ضي اهلل عنهم، فقتل ومل يتّم له ما قّدر)4).

ويروي اأب� الفرج الأ�ضفهاين يف مقاتل الطالبينّي عن حمّمد بن احل�ضني 

الآ�ضناين، قال : 

ثّم  خ�ًفا،  الأيّام  تلك  يف  ال�ضالم[  عليه  احل�ضني  زيارة  ]اأي  بالزيارة  عهدي  َبُعَد 

ذلك،  على  العّطارين  من  رجل  و�ضاعدين  فيها  بنف�ضي  املخاطرة  على  عملت 

فخرجنا زائَرين، نكمن النهار ون�ضري الليل، حّتى اأتينا ن�احي الغا�رشيّة، وخرجنا 

علينا،  فخفى  القب  اأتينا  حّتى  نام�ا  وقد  م�ضلحتني،  بني  ف�رشنا  الليل  ن�ضف  منها 

الذي كان ح�اليه  ال�ضندوق  َع  ُقلرِ اأتيناه، وقد  ونتحّرى جهته حّتى  ن�ضّمه  فجعلنا 

واأُحرق، واأُجري املاء عليه فانح�ضف م��ضع اللنب و�ضار كاخلندق، فزرناه واأكببنا 

للعّطار  فقلت  الطيب،  من  قّط ك�ضيء  مثلها  �ضممت  ما  رائحة  منه  ف�ضممنا  عليه 

الذي كان معي: اأّي رائحة هذه؟ فقال: ل واهلل ما �ضممت مثلها ك�ضيء من العطر، 

ف�ّدعناه وجعلنا ح�ل القب عالمات يف عّدة م�ا�ضع فلّما قتل املت�ّكل اجتمعنا مع 

)4) اأب� جعفر حمّمد بن احل�ضن الط��ضي، اأمايّل الطو�شي )قم: دار الثقافة، 1414هـ)، ال�سفحة 374.
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جماعة من الطالبّيني وال�ضيعة حّتى �رشنا اإىل القب فاأخرجنا تلك العالمات واأعدناه 

اإىل ما كان عليه)5).

ا: ويف مقاتل الطالبينّي اأي�ضً

 بعث املت�ّكل برجل من اأ�ضحابه يقال له ديزج، وكان يه�ديا فاأ�ضلم اإىل قب احل�ضني 

عليه ال�ضالم، واأمره بكرب قبه وحم�ه واإخراب كّل ما ح�له، فم�ضى ذلك وخرّب 

ما ح�له، وهّدم البناء وكرب ما ح�له نح� مائتي جريب، فلّما بلغ اإىل قبه مل يتقّدم 

اإليه اأحد، فاأح�رش ق�ًما من اليه�د فكرب�ه، واأجري املاء ح�له، ووّكل به م�ضالح 

.
(6(

بني كّل م�ضلحتني ميل، ل يزوره زائر اإّل اأخذوه ووّجه�ا به اإليه

ا عن حمّمد بن جعفر بن حمّمد  وروى ال�ضيخ الط��ضي يف الأمايل اأي�ضً

بن فرج الرخجي، قال:

اأنفذين املت�ّكل يف تخريب قب احل�ضني  حّدثني اأبي، عن عّمه عمر بن فرج، قال 

]عليه ال�ضالم[ ف�رشت اإىل الناحية، فاأمرت بالبقر فمّر بها على القب�ر، فمّرت عليها 
]عليه ال�ضالم[ مل متّر عليه. قال عّمي عمر بن فرج  كّلها، فلّما بلغت قب احل�ضني 

فاأخذت الع�ضا بيدي، فما زلت اأ�رشبها حّتى تك�رّشت الع�ضا يف يدي، ف�اهلل ما 

جازت على قبه ول تخّطته.

قال لنا حمّمد بن جعفر كان عمر بن فرج �ضديد النحراف عن اآل حمّمد �ضّلى اهلل 

عليه واآله فاأنا اأبراأ اإىل اهلل منه، وكان جّدي اأخ�ه حمّمد بن فرج �ضديد امل�ّدة لهم 

ر�ضي اهلل عنه فاأنا اأت�ّله لذلك واأفرح ب�لدتي منه)7).

)5) اأب� الفرج الأ�ضفهاين، مقاتل الطالبينّي، ال�سفحة 89.

)6) امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 89.

)7) اأمايّل الطو�شي، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 370.
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يف عهد  امل�شتع�شم

انفرج الأمر ن�ضبيًّا يف عهد املنت�رش بن املت�ّكل، ولكن عاد بعد ذلك اإىل ما 

 فاأمر مبنع الزيارة ومعاقبة الزائرين 
ّ
كان عليه، حّتى جاء امل�ضتع�ضم العّبا�ضي

ومنع اإقامة جمال�س النياحة اإّل يف مقابر قري�س عند مرقد الإمامني الكاظم 

واجل�اد )ع(. فكان مقام الكاظَمني )ع( يزدحم ب�ضيعة اأهل البيت )ع( يف 

بج�ار  العزاء  يقيم�ن جمال�س  الكرخ  اأهل  )ع(، وكان  احل�ضني  عزاء  اأّيام 

الإمامني الكاظَمني )ع(، حّتى �ضقطت دولة بني العّبا�س.

التحّديات الوهابيّة

والهجمات  الغارات  من  ل�ضل�ضة  ذلك  بعد   
ّ
احل�ضيني احلائر  تعّر�س 

الع�ضكرّية التخريبّية.

�ضع�د  بن  حمّمد  بن  العزيز  عبد  بن  �ضع�د  جّهز   ،1216 �ضنة  ففي 

ال�هابي النجدي جي�ًضا من اأعراب جند، ويق�ل بع�س م�ؤّرخي الإفرجن اأّنه 

يقرب من �ضتمئة هجان واأربعمئة فار�س، وغزا به العراق وحا�رش مدينة 

ثّم  الغدير،  لزيارة  النجف  الأهلني يف  جّل  غياب  فر�ضة  مغتنًما  كربالء 

دخلها ي�م 18 ذي احلّجة عن�ًة، واأعمل يف اأهلها ال�ضيف، فقتل منهم ما 

بني الأربعة اإىل اخلم�ضة اآلف، وبينهم ال�ضي�خ والأطفال والن�ضاء، ومل ينُج 

منهم اإّل من متّكن من الهرب اأو الختباء، ونهب البلد واحل�رشة ال�رشيفة، 

ال�رشيف،  القب  وهدم  وغريها،  وقناديل  فر�س  من  فيها  ما  جميع  واأخذ 

واقتلع ال�ضّباك الذي عليه، وربط خيله يف ال�ضحن املطّهر، ودّق القه�ة 

ال�ضيء   
ّ
امل�ضهد احل�ضيني ال�رشيفة، ونهب من ذخائر  وعملها يف احل�رشة 

الكثري ثّم كّر راجًعا اإىل بالده)8).

)8) حم�ضن الأمني، اأعيان ال�شيعة، اجلزء 1، ال�سفحة 629.
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املعروف  كتابه  يف  احلادث  هذا  ل�نكريك  امل�ؤّرخ  امل�ضت�رشق  وذكر 

تاريخ العراق احلديث، نذكر كالمه نقال عن مو�شوعة العتبات املقّد�شة:

دخلت القّ�ات ال�هابّية كربالء يف ع�ضّية الي�م الثاين من ني�ضان عندما كان معظم 

�ضكّان البلدة يف النجف يق�م�ن باأداء الزيارة )زيارة الغدير(، ف�ضارع من كان يف 

روا ب�ضتمائة هجان واأربعمائة  ُقدِّ ال�هابيني وقد  اأّن  املدينة لإغالق الأب�اب، غري 

فار�س نزل�ا وق�ّضم�ا قّ�تهم اإىل ثالثة اأق�ضام، هاجم�ا اأقرب باب من اأب�اب البلدة 

فتمّكن�ا من فتحه عن�ًة ودخل�ا املدينة فذعر ال�ضّكان، واأ�ضبح�ا يفّرون على غري 

واأخذوا  املقّد�ضة  الأ�رشحة  اإىل  �ضّق�ا طريقهم  فقد  الغالظ،  ال�هابّي�ن  اأّما  هدى، 

يخرب�نها، فاقُتلعت الق�ضب املعدنّية وال�ضياج ثّم املرايا اجل�ضيمة، وُنهبت النفائ�س 

�ُضلبت  والأمراء، وكذلك  الفر�س  ومل�ك  البا�ض�ات  هدايا  من  الثمينة  واحلاجات 

زخارف اجلدران وُقلع ذهب ال�ضق�ف، واأُخذت ال�ضمعدانات وال�ضّجاد الفاخر 

حبت  عة، وجميع ما وجد من هذا ال�رشب ف�ضُ واملعّلقات الثمينة والأب�اب املر�ضّ

من  بالقرب  ا  �ضخ�ضً خم�ضني  قرابة  الأفاعيل  هذه  على  زيادًة  وُقتل  اخلارج،  اإىل 

ف�ضاًدا  فيها  املت�ّح�ض�ن  الغزاة  عاث  فقد  نف�ضها  البلدة  اأّما  ال�ضحن.  يف  ال�رشيح 

وتخريًبا، وقتل�ا من دون رحمة جميع من �ضادف�ه، كما �رشق�ا كّل دار ومل يرحم�ا 

ال�ضيخ ول الطفل، ومل يحرتم�ا الن�ضاء ول الرجال، فلم ي�ضلم الكّل من وح�ضّيتهم 

ول من اأ�رشهم. ولقد قّدر بع�ضهم عدد القتلى باألف ن�ضمة)9).

 على مدينة كربالء، فهاجمها 
ّ
ويف �سنة 1222، تكّرر الهج�م ال�هابي

�ضع�د بن عبد العزيز بجي�س كثيف يقّدره امل�ؤّرخ�ن بع�رشين األف.

)9) جعفر اخلليلي، مو�شوعة العتبات املقّد�شة، اجلزء 8، ال�سفحتان 271 و272.
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التحّديات العثمانيّة

عبد  ال�ضلطان  عهد  يف  با�ضا  جنيب  قبل  من  حل�ضار  كربالء  تعّر�ضت 

املجيد الثاين عام 1258هـ، حيث دخل املدينة بعد اأن �رشبها باملدافع، 

وا�ضتباحها ثالثة اأّيام �ضلًبا ونهًبا وقتاًل، وارتكب فيها كّل فظاعة و�ضناعة، 

 – �ضخ�س  األف  ع�رشين  فقتل  الآمنني،  النا�س  رقاب  يف  ال�ضيف  وعمل 

كما يف كتاب �شهداء الف�شيلة – وجلاأ النا�س اإىل �رشيح الإمام احل�ضني )ع(

به، لكّن اجلي�س دخل احلرم، وقتل كّل من لذ  ي�ضتنجدون وي�ضتغيث�ن 

بالقب)10). كما وتعّر�ضت املدينة املقّد�ضة حل�ادث اأخرى على مدى حكم 

اآل عثمان.

التحّديات املعا�رشة

ومّمن عا�رشناه مّمن حتّدى زيارة احل�ضني )ع( والنياحة عليه واإقامة ال�ضعائر 

اإيران. احل�ضينّية ر�ضا خان بهل�ي، م�ؤ�ّض�س الأ�رشة البهل�يّة الفا�ضدة يف 

املاآمت  عقد  ومنع  العزاء،  وم�اكب  احل�ضينّية  العزاء  جمال�س  اإقامة  منع  فقد 

والبكاء على �ضّيد ال�ضهداء )ع(.

اأهلكه اهلل  العزاء حّتى  النا�س يتخّف�ن يف عهده لإقامة جمال�س  وكان 

واأخذه اأخذ عزيز مقتدر واأراح البالد والعباد منه ومن ابنه الفا�ضد واأ�رشته 

الفا�ضدة.

ع�ضكرّي  لهج�م  1991م  �ضنة   
ّ
احل�ضيني واحلائر  كربالء  وتعّر�ضت 

التكريتي على يد �ضهره  غادر وجمزرة ب�رشيّة كبرية من قبل نظام �ضّدام 

ال�رشيف  القب  وُرمي  النا�س،  عاّمة  من  كبرًيا  وقتل جمًعا  كامل،  ح�ضني 

اآثار الر�ضا�س على رخام احلرم ال�رشيف يف  بالر�ضا�س. وقد �ض�هدت 

)10) �ضلمان هادي اآل طعمة، تراث كربالء، ال�سفحات 376 و385.
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الآثار م�ج�داً  بع�س هذه  زال  ، ول 
ّ
احل�ضيني احلائر  م�ا�ضيع كثرية من 

ا، واأخذه اأخذ عزيز  اإىل الآن. وقد انتقم اهلل تعاىل من هذا اخلبيث، اأي�ضً

الذي  الطاغية  من  الأليم،   
ّ
الإلهي النتقام  هذا  �ضاهد  قد  وكّلنا  مقتدر. 

»اأنا ح�ضني واأنت  يق�ل:  ي�ًما متحّديًا  ال�رشيف   
ّ
ال�ضحن احل�ضيني دخل 

ح�ضني!«.

الأقدام،  على  م�ضًيا  )ع(  احل�ضني  زيارة  التكريتي  �ضّدام  منع  وقد 

زّوار  من  امل�ضاة  وكان  والتعذيب،  بال�ضجن  امل�ضاة  يعاقب  وكان 

النا�س  واأعلن  اخلبيث،  لياًل حّتى هلك  نهاًرا ومي�ض�ن  يتخّف�ن  احل�ضني 

ال�ضمع  متالأ  وا�ضعة،  ملي�نّية  ب�ض�رة  الأقدام  على  م�ضًيا  احل�ضني  زيارة 

والب�رش والقلب.

التحّديات الرهيبة الأخرية

مرقد  زيارة  على  النا�س  اأقبل  العراق،  يف  �ضّدام  نظام  �ضقط  ملّا 

بالتفجريات  الإرهابّية  القاعدة  زمر  لهم  فت�ضّدت  اأف�اًجا،  )ع(  احل�ضني 

الرهيبة يف كربالء، ويف م�ضري الزائرين امل�ضاة من املدن العراقّية اإىل كربالء 

يف كّل م�ا�ضم الزيارة املعروفة. وقد قتل�ا منهم حلّد الي�م جم�ًعا غفريًة 

على  الإقبال  اإّل  لهم  ذنب  ل  مّمن  الآلف  منهم  وجرح�ا  الأبرياء،  من 

زيارة مرقد الإمام احل�ضني )ع( م�ضًيا على الأقدام.

ول تزال حلقات هذه احلركة احلاقدة على الإمام احل�ضني )ع( ونه�ضته 

وزّواره والنائحني عليه منذ ي�م الطّف حتى ي�منا هذا. وقد ورث بن� 

العّبا�س هذا احلقد من بني اأمّية، وت�ارثته عنهم احلك�مات واجلماعات 

احلقد  هذا  ينتهي  متى  نعلم  ول�ضنا  الي�م.  اإىل  جيل،  بعد  جياًل  احلاقدة، 

والتحّدي الرهيب، اإّل اأّننا نعلم اأّن جماهري النا�س ل يزال�ن يقابل�ن هذه 

هذه  ت�ؤّثر  ومل  وال�ضم�د،  والثبات  باملقاومة  الرهيبة  الدم�يّة  التحّديات 
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اأبًدا. وب�ضائرهم  وعزمهم  النا�س  اإرادة  يف  احلاقدة  الهمجّية  احلركات 

 العظيم اإذ قال: {ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر اللِّه بَِأْفَواِهِهْم َويَْأَبى اهلل 
ّ
و�ضدق اهلل العلي

اإرِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكِرَه الَْكاِفُروَن})11).

ملاذا التحّدي؟

اإّن مل�قف ال�ضالطني من ق�ضّية الإمام احل�ضني )ع( ل�رشًّا، ل بّد من الت�ّقف 

عنده. فال يزال احلّكام الظلمة الطغاة يجدون يف احتفاء النا�س بعا�ض�راء 

يتعامل�ن معها  يزال�ن  وكربالء حتّديًا وتهديًدا مل�قعهم و�ضلطانهم، ول 

ببني  اأمّية، مروًرا  بني  الت�ّج�س واخليفة وامل�اجهة، منذ ع�رش  من م�قع 

العراق  يف  معا�رَشين  حاكَمني  عا�رشنا  وقد  هذا.  ي�منا  وحّتى  العّبا�س، 

واإيران كانا يقابالن م�ضاهد الزيارة والنياحة احل�ضينّية بالإرهاب واحلظر 

والعنف، فما ال�رّش يف ذلك؟

يجد جمه�ر امل�ضت�ضعفني يف عا�ض�راء وكربالء مالًذا وملًجا يحتم�ن 

به، ويرفع�ن من خاللهما ظالمتهم، ويجدون فيهما قّ�ًة وعزًما ووعًيا 

الظامل�ن يف عا�ض�راء  اأقدامهم. ويجد  وثقة باهلل، يجب �ضعفهم ويثّبت 

تثّقفهم،  الظاملني، ومدر�ضًة  امل�ضت�ضعفني، وتتحّدى  قلعًة حتمي  وكربالء 

ومتنحهم ال�عي، ومدًدا اإلهيًّا مينحهم القّ�ة والعزم والثقة باهلل.

للهم�م  تنفي�س  عا�ض�راء  ق�ضّية  يف  النياحة  اأّن  يت�ضّ�ر  من  ويخطئ 

�ضهادة  منذ  قرًنا،  ع�رش  اأربعة  دام  ملا  كذلك  الأمر  كان  فل�  والأحزان. 

اأيّام واأ�ضابيع معدودة، بل يف  لينق�ضي يف  الي�م، بل كان  اإىل  الإمام )ع( 

ب�ضعة �ضه�ر على اأح�ضن تقدير. ولأّن عمر هذه امل�ضاألة امتّد قرونًا عّدة، 

فال بّد اأن نبحث عن �ضبب معق�ل اآخر لذلك، يف�رّش ا�ضتمرارها  رغم كّل 

التحّديات.

)11) �ض�رة التوبة، الآية 32.
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ولي�س ذلك اإّل لأّن اجلمه�ر يجد يف عا�ض�راء وكربالء اإذكاًء للهيب 

الثاأر والنتقام من الظاملني، وتاأجيًجا وحتريًكا للنف��س، ووعًيا مل�ض�ؤولّية 

 للنف��س والقل�ب  
ّ
امل�ضت�ضعفني، وقد جعل اهلل تعاىل فيها من الإمداد الغيبي

ما ل تناله اأدواتنا التحليلّية التي نحّلل بها التاريخ واملجتمع.

ا�شتمراريّة حركة التحّدي والإلغاء

 القدمي من حتّديات، 
ّ
مل تكن هذه التحّديات اأّول ما �ضهده التاريخ الإ�ضالمي

�ضل�ضلة  واإّنا هي  امل�ضتقبل.  و�ضي�ضهده  ال�اقع  �ضهده  ما  اآخر  تك�ن  ولن 

مّت�ضلة من التحّديات من جّبار اإىل جّبار، ومن طاغية اإىل طاغية، ما دام 

وانحراف،  وا�ضتقامة  وظلم،  وعدل  و�رشك  ت�حيد  الأر�س  وجه  على 

مقاومًة  التحّديات  هذه  وتقابل  وا�ضت�ضعاف.  وا�ضتكبار  وباطل،  وحّق 

الذي  وما  احلرب؟  اإعالن  فلماذا  املقابلة.  اجلهة  من  مت�ضاعدًة  متزايدًة 

يخ�ضاه الطغاة واجلبابرة من عا�ض�راء وكربالء؟

ول  و�ضلطانهم،  لعرو�ضهم  تهديًدا  عا�ض�راء  اإحياء  يف  يجدون  اإّنهم 

ال�ضارية  املقابلة  هذه  اإىل  يدع�هم  قلنا  ما  غري  اآخر  وجيًها  �ضبًبا  نعرف 

والعنف املتزايد جتاه ق�ضّية احل�ضني )ع(.

لقد  يهّدد عرو�ضهم و�ضلطانهم؟  الذي  اأين ميكن هذا اخلطر  ولكن، 

اأ�رشت اإىل ذلك يف مقّدمة املقال، وها اأنا ذا  اأب�ضط الق�ل يف هذه النقطة 

مبا ي�ضعه املقال.

ي�ضتحّقان  عن�انني  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإمام  زيارة  يف  جند  اإّننا 

ان�ضداد  �رّش  بع�س  نحن  نقراأ  العن�انني  هذين  ويف  والتاأّمل،  الت�ّقف 

اجلمه�ر لعا�ض�راء ونف�ر الطغاة واجلبابرة منها وحماربتهم لها. وهذان 

العن�انان هما:
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1.  ثقافة النه�ضة احل�ضينّية وحادثة الطّف.

ثقافة ال�لء والباءة يف ن�ض��س الزيارات.  .2

وفيما يلي اأحتّدث عن هذين العن�انني، اإن �ضاء اهلل،  مبا يتي�رّش يل من 

الق�ل يف هذه املقالة.

1.  ثقافة النه�شة احل�شينيّة )حادثة الطّف(

اإّن عا�ض�راء وكربالء حافلتان بثقافة الإميان والأخالق، واحلركة والقيام 

والثقة  والعطاء،  والت�ضحية  واحتقارهم،  بالظاملني  وال�ضتهانة  والث�رة، 

بن�رش اهلل تعاىل، وال�ضهادة، والقرار وامل�قف، وال�ضتهانة باحلياة الدنيا، 

ورف�س  الظلم  ورف�س  وال�ضم�د  والقّ�ة  وال�ضجاعة  اهلل،  وجه  وابتغاء 

والأمر  بالظامل  وال�ضتهانة  والكرامة،  والعّزة  والإباء  وال�ضم�خ  الذّل، 

باملعروف، وما ل ي�ضعني اإح�ضاوؤه يف هذه العجالة من القيم والثقافات 

التي حتيا بها الإن�ضانّية احلياة الطّيبة التي اأرادها اهلّل لها.

واإليك طائفًة من ثقافات النه�ضة احل�ضينّية يف حادثة الطّف.

اأ.  الثورة على الظامل وحترمي قبول الظلم والدعوة اإىل اجلهاد

خاطب احل�ضني )ع( اأ�ضحابه واأ�ضحاب احلّر يف منزل البي�ضة، فقال:

اإّن ر�ض�ل اهلل )�س( قال: من راأى �ضلطاًنا جائًرا م�ضتحالًّ حلرام اهلل،  اأّيها النا�س   

ناكًثا لعهد اهلل، خمالًفا ل�ضّنة ر�ض�ل اهلل )�س(، يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان، 

ا على اهلل اأن يدخله مدخله. فلم يغرّي عليه بفعل ول ق�ل، كان حقًّ

والعرتا�س  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  ه�  بالق�ل  التغيري 

باخلطاب. والتغيري بالفعل ه� اخلروج والث�رة على الظامل وك�رش �ض�كته 
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وعزله وتهدمي عر�ضه و�ضلطانه. والثاين مقّدم على الأّول. ثّم يق�ل )ع(

بعدما يذكر ظغيان بني اأمّية، واإ�رشافهم وظلمهم وجتاوزهم حلدود اهلل:  

»واأنا اأحّق من غري«؛ فه� يق�د بحّق حركة التغيري باخلروج على �ضلطان 

بني اأمّية.

واإيّن  »األ  اأمّية:  بني  على  واخلروج  اجلهاد  اإعالن  يف  )ع(   ويق�ل 

اإذ  النا�رش«.  العدّو وخذلن  العدد وكرثة  قّلة  على  الأ�رشة  بهذه  زاحف 

مل مينعه من اإعالن اخلروج على بني اأمّية قّلة العدد وكرثة العدّو وخذلن 

النا�رش.

ب.  تعرية الظامل وف�شحه

وحيث يتمّلق �ضعفاء النف��س للحّكام الظاملني ويخاف�نهم على دنياهم 

ويتقّرب�ن اإليهم لينال�ا فتاًتا حمّقره منها، يتناول الإمام احل�ضني )ع( حك�مة 

ال�ضالم  عليه  فيق�ل  والت�ضقيط،  واجلرح  بال�ضجب  وطاغيتهم  اأمّية  بني 

عنهم يف امتداد الكلمة املتقّدمة:

الرحمان،  وترك�ا طاعة  ال�ضيطان،  لزم�ا طاعة  قد  اأمّية -  بني  واإّن ه�ؤلء -  األ 

اأحّل�ا حرام اهلل، وحّرم�ا  واأظهروا الف�ضاد، وعطّل�ا احلدود، وا�ضتاأثروا بالفيء، 

حالله.. واأنا اأحّق من غرّي.

 وه� بهذه الكلمة يعلن اأّنه اأحّق من يخرج ويث�ر عليهم.

ويق�ل ملروان بن احلكم، وقد ن�ضحه اأن يبايع يزيد بن معاوية: »فعلى 

الإ�ضالم ال�ضالم، اإذ قد بليت الأّمة براٍع مثل يزيد. ولقد �ضمعت جّدي 

ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله يق�ل: اخلالفة حمّرمة على اآل اأبي �ضفيان«.

ملّا امتنع الإمام )ع( اأن يبايع يزيد عند اأمري املدينة ال�ليد، طلب مروان 

من اأمري املدينة اأن ل يدعه يخرج من غري بيعة، واإن امتنع ي�رشب عنقه. 
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فقال مروان: »ل تقبل اأيّها الأمري عذره، ومتى مل يبايع فا�رشب عنقه«. 

واهلل  كذبت  الزرقاء)12).  يابن  عليك  ويلي  وقال:  )ع(،  احل�ضني  فغ�ضب 

ول�ؤمت.

ثّم اأقبل على ال�ليد، فقال:

فتح  بنا  املالئكة،  وخمتلف  الر�ضالة،  وم��ضع  النبّ�ة،  بيت  اأهل  اإّنا  الأمري،  اأيّها   

النف�س املحّرمة، معلن  اهلل، وبنا يختم، ويزيد رجل فا�ضق، �ضارب اخلمر، وقاتل 

بالف�ضق، ومثلي ل يبايع مثله، ولكن ن�ضبح وت�ضبح�ن، وننظر وتنظرون.

ت.  رف�س الذّل واإباء ال�شيم

لالإمام احل�ضني )ع( خطاب ي�م عا�ض�راء ل تزال اأ�ضداوؤه ترتّدد يف اأج�اء 

�ضعد  بن  عمر  عليه  عر�س  عندما  وذلك   ،
ّ
الإ�ضالمي العامل  ويف  التاريخ 

الأمان ب�رشط اأن ي�ضحبه اإىل الك�فة، لياأخذ منه البيعة ليزيد عند ابن زياد، 

فقال )ع( خماطًبا النا�س:

مّنا  وهيهات  والذلّة.  ال�ضّلة  بني  اثنتني  بني  ركز  قد   ،
ّ
الدعي بن   

ّ
الدعي واإّن  األ 

الذّلة. ياأبى اهلل لنا ذلك ور�ض�له )�س(، وحج�ر طابت وطهرت، واأن�ف حمّية، 

ونف��س اأبّية، من اأن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�ضارع الكرام.

 ،
ّ
الدعي  بن 

ّ
الدعي اقرتحه عليه  الذي  الذّل والأمان  يرف�س  فه� )ع( 

عبيد اهلل بن زياد. فه� كان يخرّيه بني القتل والذلّة، ويرف�س الإمام ذلّة 

اخل�ض�ع للظلم، وي�ؤثر القتل على ذلك.

ويف م�قف اآخر يق�ل )ع( يف جزم ملا خرّيه واقعه: »القتل اأوىل من 

رك�ب العاروالعار اأوىل من دخ�ل النار«. ه� يقّدم يف هذه الثالثّية القتل 

على رك�ب العار، ثّم يقّدم العار على دخ�ل النار، ومهما ترّدد الأمر بني 

)12) كانت الزرقاء جّدته، وكانت معروفًة يف مّكة من ذوات الرايات.
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القتل والعار ل يرتّدد الإمام يف قب�ل القتل ورف�س الذّل، واإذا ترّدد الأمر 

بني العار والنار، فال ينبغي الرتّدد يف قب�ل العار على دخ�ل النار، ومعنى 

النار هنا غ�ضب اهلل وعق�بته.

بيدي  اأُعطيكم  ل  واهلل  »ل  قائاًل:  امل�قف  نف�س  يف  )ع(  ويخاطبهم 

اإعطاء الذليل، ول اأفّر فرار العبيد«. وقال لأخيه عمر الأطرف، وقد بلغه 

عزم الإمام احل�ضني )ع( على امل�ضري اإىل العراق فجاءه جمه�ًضا بالبكاء يطلب 

منه العدول عن ال�ضفر، فقال له:

حّدثني اأبي اأّن ر�ض�ل اهلل )�س( واآله اأخبه بقتله وقتلي، واأّن تربته تك�ن بالقرب 

لقيت  مّما  �ضاكيًة  اأباها  فاطمة  ولتلقنّي  نف�ضي،  الدنّية من  اأعطي  تربتي واهلل ل  من 

ذرّيتها من اأّمته ول يدخل اجلّنة اأحد اآذاها يف ذرّيتها)13).

ث.  احتقار الظامل

كما كان من ثقافات عا�ض�راء وكربالء احتقار الظامل، وه� يف قّمة جمده 

وا�ضتكباره وطغيانه. ولن�ضتمع اإىل خطاب بطلة كربالء زينب )ع( ليزيد 

اهلل احل�ضني  اأبي عبد  بانت�ضاره على  ليحتفل  اأقامه  الذي  العاّم  يف جمل�ضه 

)ع(، وقد كان راأ�س الإمام بني يديه، وه� ينكث على �ضفتيه بق�ضيب بيده، 

 الدواهي خماطبتك. اإيّن 
ّ
حيث هّبت تخاطبه وتق�ل له: »ولئن جّرت علي

ل�ضت�ضغر قدرك واأ�ضتعظم تقريعك، واأ�ضتكرث ت�بيخك«.

الإمام احل�ضني )ع(  راأ�س  الك�فة، وقد و�ضع  ابن زياد يف  وتخاطب 

بن  يا  اأُّمك  :»ثكلتك  له  فتق�ل  بح�رشتها،  ثناياه  يقرع  وه�  يديه،  بني 

مرجانة«، فيغ�ضب وكاأّنا هّم بقتلها،  فقال له عمرو بن حريث: »اإّنها 

 بن م��ضى بن جعفر بن حمّمد ابن طاوو�س، اللهوف يف قتلى الطفوف، ال�سفحتان 9 و10.
ّ
)13) علي
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بطلة  تن�ضبه  التي  ومرجانة  منطقها«.  من  ب�ضيء  ت�ؤخذ  ل  واملراأة  امراأة، 

كربالء )ع( اإليها هي امراأة فاجرة معروفة بالفج�ر ولدت عبيد اهلل.

اإّن احتقار الظامل يك�رش �ض�كته الكاذبة، ويهدم جدار الرعب، فيتجّراأ 

امل�ضلمني. دماء  على  اأقامه  الذي  و�ضلطانه  ملكه  ويهدم�ا  عليه،  النا�س 

ورحم اهلل عبد اهلل بن عفيف الذي كان حا�رًشا يف م�ضجد الك�فة ملّا اأمر 

اخلبيث ابن مرجانة بالجتماع يف اجلامع الأعظم، و�ضعد املنب وقال: 

»احلمد هلل الذي اأظهر احلّق وقتل الكّذاب بن الكّذاب«. فما زاد على 

هذا الكالم حّتى قام عبد اهلل بن عفيف - ر�ض�ان اهلل عليه - على قدَميه، 

اإحدى عينيه يف اجلمل والأخرى يف  ال�ضيعة، وقد فقد  وكان من خيار 

وناداه  الليل،  اإىل  فيه  ي�ضّلي  الأعظم،  للم�ضجد  مالزًما  وكان  �ضّفني، 

بكّل �ض�ته، ي�ضمعه من يف اجلامع جميًعا: »يابن مرجانة: الكّذاب اأنت 

واأب�ك، ومن ا�ضتعملك واأب�ه... ياعدّو اهلل...«.

ج.  انت�شار الدم على ال�شيف

وه� م�ضداق انت�ضار احلّق على الباطل، الذي وعدنا به اهلل تعاىل: {َوُقْل 

قُّ َوَزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل َكاَن َزُهوًقا})14). وهي �ضّنة اإلهّية، ومن حتمّيات  َجاء اْلَ
التاريخ. واإليها ت�ضري بطلة كربالء زينب )ع( حني خاطبت يزيد، وه� يف 

عنف�ان غطر�ضته، يف مالء من النا�س:

متيت  ول  ذكرنا،  متح�ا  ل  ف�اهلل  جهدك.  ونا�ضب  �ضعيك،  وا�ضع  كيدك،  فكد 

وحينا، ول تدرك اأمدنا، ول ترح�س عنك عارها. وهل راأيك اإّل فنًدا، واأّيامك اإّل 

عدًدا، وجمعك اإّل بدًدا.

يف  )ع(  احل�ضني  الإمام  اأطلقها  التي  العميقة  الق�ضّية  معنى  ه�  وهذا 

)14)  �ض�رة الإ�رشاء، الآية 81.
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واأق�ها.  الفت�حات  اأنقى  بالدم، وه�  الفتح  بني ها�ضم وه�  اإىل  ر�سالته 

فكتب  )ع( اإىل بني ها�ضم ملّا ف�ضل من املدينة: »اأّما بعد، فاإّن من حلق بي 

ا�ضت�ضهد، ومن تخلّف مل يبلغ الفتح وال�ضالم«.

بالإمام  املعنى: من حلق  بع�س كان  اإىل  املعادلتني  واإذا �ضممنا هاتني 

)ع( نال ال�ضهادة، ومن نالها معه فتح اهلل على يده التاريخ، ومن تخّلف 

عنه مل ينل ال�ضهادة ول ينال، بال�رشورة، الفتح.

ح. الدعوة اإىل ال�شهادة

لقد دعا الإمام )ع( النا�س يف مّكة ع�ضّية رحيله اإىل العراق اإىل ال�ضهادة 

معه، ومل يدعهم اإىل ن�رش اأو �ضلطان اأو مال، اإّنا دعاهم اإىل امل�ت. فقال  

جمه�ر  يف  اللهوف  يف  طاوو�س  ابن  يرويه  الذي  املعروف  خطابه  يف 

فينا  باذًل  كان  ومن  »األ  احلّجة:  ذي  من  الثامن  ليلة  مّكة  امل�ضلمني يف 

مهجته، م�ّطًنا على لقاء اهلل نف�ضه، فلريحل معنا، فاإيّن راحل م�ضبًحا اإن 

�ضاء اهلل«.

ومل نعهد نحن من القادة الع�ضكرّيني من يدع� النا�س اإىل ال�ضهادة بدل 

الذي  الفتح  اأّن هذا  ال�رّش يف ذلك  الن�رش وال�ضلطان. ولعّل  اإىل  دع�تهم 

يدع� اإليه الإمام )ع( ل يناله اأحد اإّل بال�ضهادة، وه� ما �ضبق ذكره.

خ.  الدعوة اإىل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

ي�رشح الإمام )ع( يف خطابه للنا�س هدفه الأعلى من خروجه على يزيد، 

فيق�ل: » اإيّن مل اأخرج اأ�رًشا، ول بطًرا، واإّنا خرجت لطلب الإ�ضالح يف 

اأّمة جّدي، اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر«.

وجتاوزه  معاوية  طغيان  اّت�ضع  ملّا  منى،  يف  اجتماعًا  )ع(  عقد  وقد 
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على حدود اهلل، دعا اإليه من تبّقى من اأ�ضحاب ر�ض�ل اهلل )�س)  واأبناء 

ال�ضحاب والتابعني،  وحتّدث فيه عن اأهّمّية م�ضاألة الأمر باملعروف والنهي 

ا على التخّلي عن هاتني  عن املنكر ومركزّيتها، ولمهم وعاتبهم عتاًبا ُمرًّ

الفري�ضتني اللتني تقام بهما الفرائ�س. يروي جمريات هذا احلدث وبع�س 

ما األقاه الإمام فيه ح�ضن بن علي بن �ضعبة احلّراين يف حتف العقول.

د.  القرار واملوقف

تكمن قيمة الإن�ضان يف قراره وم�قفه وثباته على احلّق. ولقد كان الكثري 

من النا�س ي�مئٍذ يتذّمرون من �ضلطان يزيد، مبا يعرف�ن عنه من �ضكر وله� 

وباطل وظلم واإ�رشاف وانتهاك حلرمات اهلل. ولكّن الإمام احل�ضني )ع( 

واخلروج  اجلهاد  واأعلن  بيعته،  ورف�س  يزيد  على  اخلروج  بقرار  انفرد 

فقال  و�ضلطانه.  يزيد  مهادن حلكم  غري  راف�س �رشيح  م�قف  عليه، يف 

لأمري املدينة عندما دعاه اإىل بيعة يزيد: »اأيّها الأمري، اإّنا اأهل  بيت النبّ�ة 

ومعدن الر�ضالة، وخمتلف املالئكة، بنا فتح اهلل، وبنا يختم، ويزيد رجل 

يبايع  ل  ومثلي  بالف�ضق،  معلن  املحّرمة،  النف�س  وقاتل  اخلمر،  �ضارب 

اإىل �ضاعة م�رشعه  اأبًدا  ال�ضهداء عن هذا امل�قف  �ضّيد  يتحّ�ل  مثله«. ومل 

ي�م عا�ض�راء »ومثلي ل يبايع مثله«.

وقد خاطب امل�ضلمني يف مّكة، ودعاهم اإىل اخلروج معه على �ضلطان 

للنا�س  �ضاء اهلل«. وقال  اإن  لهم: »واإيّن راحل م�ضبًحا  قال  ثّم  اأمّية،  بني 

الذين �ضحب�ا حّر بن يزيد الرياحي لي�ضّلم�ه اإىل ابن زياد يف الك�فة اأّنه 

اأحّق من يت�ىل حركة التغيري يف هذه الأّمة املنك�بة ببني اأمّية »واأنا اأحّق 

من غرّي«.
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ذ.  جهاد املراأة

اإّن اهلل تعاىل رفع القتال عن املراأة يف احلروب، ولكّنه مل يرفع عنها اجلهاد، 

اأن  ت�ضتطيع  امل�اجهة  يف  احلا�رشة  املراأة  واإّن  اجلهاد،  من  �ضعبة  والقتال 

ت�ؤّدي دوًرا كبرًيا يف مقاومة الظاملني قد ل يتمّكن الرجل من اأدائه. وقد 

دور  )ع( وجهادهّن  احل�ضني  الإمام  امل�اكبات حلركة  الن�ضاء  كان جلهاد 

عظيم يف اإف�ضال امل�رشوع الأم�ّي.

اإّن امل�ضاركة العظيمة واحل�ض�ر ال�ا�ضع وامل�اقف ال�ضجاعة لأخ�ات 

واأف�ضلت  اأمّية  بني  ف�ضحت  اأ�ضحابه  ون�ضاء  ون�ضائه  وبناته  )ع(  احل�ضني 

هذه  واكبت  احل�ضينّية  املراأة  اإّن  املاكر.  -الإعالمي 
ّ
ال�ضيا�ضي م�رشوعهم 

امل�ضرية منذ انطالقتها الأوىل من املدينة اإىل املدينة. وكان احل�ضني )ع( قد 

 يف م�ضريته. يق�ل اأرباب ال�ضرية اإّن حمّمد بن 
ّ
خّطط لهذا الدور الن�ضائي

احلنفّية - اأخ احل�ضني )ع( - اأ�رّش عليه بالعدول عن اخلروج اإىل العراق، 

ف�عده احل�ضني اأن ينظر يف الأمر. فلّما خرج احل�ضني �ضبيحة الي�م الثامن 

من ذي احلّجة جاءه حمّمد مرتاًعا وقال له اأمل تعدين باأن تنظر يف الأمر. 

)�س) فقال يا ح�ضني، اأخرج فاإّن  اأتاين ر�ض�ل اهلل  قال )ع(: بلى. ولكن 

فما  اإليه راجع�ن.  واإّنا  اإّنا هلل  احلنفّية:  ابن  فقال  قتياًل.  يراك  اأن  �ضاء  اهلل 

معنى حملك الن�ض�ة، واأنت تخرج على مثل هذه احلالة. فقال له: قال 

يل ر�ض�ل اهلل )�س): اإّن اهلل �ضاء اأن يراهّن �ضبايا.

ر.  ال�شتهانة باحلياة الدنيا

الدنيا راأ�س كّل ذّل وه�ان ومع�ضية هلل تعاىل يف حياة  التعّلق باحلياة  اإّن 

الإن�ضان، لأّنه اإذا تعّلق بالدنيا يركب من اأجل ك�ضبها واحلفاظ عليها كّل 

ذّل وه�ان وع�ضيان، ويك�ن اأ�ضرًيا لها. وبعك�س ذلك، اإذا حترّر الإن�ضان 

من التعّلق بالدنيا فاإّنه يعي�س بعّز وكرامة، وميلك قراره وراأيه، ويتحّكم 
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يف م�قفه، ول ير�ضخ لطاغ�ت وجّبار قّط.

ن�ضتهني  كيف  وخطابه  وحركته  م�ضريته  يف  )ع(  احل�ضني  ويعّلمنا 

بالدنيا، لننال كرامة الدنيا ونعيم اجلّنة. فا�ضتمع اإليه )ع( ي�ضف الدنيا يف 

اأيّامه:

األ واإّن الدنيا قد تغرّيت وتنّكرت، واأدبر معروفها، فلم يبَق منها اإّل �ضبابة ك�ضبابة 

الأوبئة  اكت�ضحته  الذي  املرعى  وه�  ال�بيل،  كاملرعي  عي�س  وخ�ضي�س  الإناء، 

النباتّية. األ ترون اأّن احلّق ل يعمل به، واأّن الباطل ل يتناهى عنه. لريغب امل�ؤمن يف 

ا. فاإيّن ل اأرى امل�ت اإّل �ضعادة، واحلياة مع الظاملني اإّل برًما. لقاء اهلل حمقًّ

اإّن الدنيا التي كان يركب اإليها النا�س كّل حالل وحرام، وتروق لهم، 

وي�ضرتونها بثمن دينهم واآخرتهم وكرامتهم، هي عند الإمام )ع( كاملرعى 

ال�بيل، امل�ب�ء، قد اأدبر معروفها حّتى مل يبَق فيها اإّل�ضبابة ك�ضبابة الإناء.

ونت�ضاءل ملاذا؟ وقد اأقبلت الدنيا على امل�ضلمني ي�مئذ بعد الفت�حات 

حل�ًة خ�رشة، حتل� للنا�س اأكرث من اأّي وقت اآخر. فلماذا ي�ضفها الإمام 

بهذا ال��ضف؟

يعمل  ل  احلّق  ترون  »األ  ال�ض�ؤال:  هذا  على  اجل�اب  يف  )ع(  يق�ل 

لها يف  اإنكاره )ع( للدنيا وبغ�ضه  �رّش  يتناهى عنه؟«، وفيه  به والباطل ل 

ويف�ضدها  الظامل�ن،  يحكمها  دنيا  عن  عزوفه  بلغ  وقد  اأمّية.  بني  اأّيام 

املف�ضدون، ويعي�س فيها النا�س م�ضت�ضعفني، ل ح�ل لهم ول ط�ل، غري 

ا يق�ل معه اأّنه »ل يرى امل�ت اإّل �ضعادة واحلياة مع  الر�ض�خ للظلم حدًّ

الظاملني برًما )اأذى(«.

ز.  التوعية ال�شيا�شيّة

التي ت�اجهنا  التحّديات  اأ�ضا�ضيًّا يف  �س �ضطًرا  ال�ض�ِّ يعتب الإعالم امل�ضّلل 
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والت�ض�ي�س  امل�ضّلل  الإعالم  يخت�ّس  ول  العدّو.  مع  ال�رشاع  �ضاحة  يف 

هذا  ي�ضتخدم�ن  اأمّية  بن�  كان  فقد  بع�رشنا،  العدّو  ناحية  من   
ّ
ال�ضيا�ضي

 يف ال�ضاحة على نطاق وا�ضع.
ّ
الإعالم امل�ضّلل والت�ض�ي�س ال�ضيا�ضي

ويف املقابل، ل بّد من جهد وا�ضع، مكافئ له، يف الت�عية ال�ضيا�ضّية 

لإحباط م�رشوع العدّو يف الت�ضليل والت�ض�ي�س. وقد مار�س احل�ضني )ع( 

معاوية  بن  يزيد  معاوية ويف عهد  لالأّمة يف عهد  ال�ضيا�ضّية  الت�عية  دور 

على  عا�ض�راء،  لي�م  و�ض�ال  كربالء  اإىل  املدينة  من  حركته  امتداد  على 

نطاق وا�ضع.

طال  ملّا  معاوية،  عهد  يف  اأقام  )ع(  الإمام  اأّن  امل�ؤّرخ�ن  يذكره  ومّما 

عهده وظلمه واإ�رشافه وحتريفه لدين اهلل، ما ي�ضبه امل�ؤمتر دعى اإليه من تبّقى 

من اأ�ضحاب ر�ض�ل اهلل )�س) واأولدهم وتابعيهم، وخطب فيهم خطاًبا 

يذكره ح�ضن بن علي بن ح�ضني بن �ضعبة احلراين، وه� من اأعالم القرن 

الرابع)15). وتبعه يف ذلك العاّلمة املجل�ضي يف بحار الأنوار)16(.

وّثق  ب�ضنتني  معاوية  قبل م�ت  �رشادقه  منى يف  اآخر يف  م�ؤمتًرا  واأقام 

فيه ف�ضائل والده الإمام علي بن اأبي طالب )ع( وحّقه يف اخلالفة من بعد 

)ع(  له  واإجابتهم  لهم  )ع(  با�ضت�ضهاده  ت�اترها  واأثبت  )�س)،  اهلل  ر�ض�ل 

ا اأحمد بن علي بن اأبي طالب  بالإيجاب والت�ضديق. وقد ذكر امل�ؤمتر اأي�ضً

الطب�ضي، وه� من اأعالم القرن اخلام�س، يف كتابه الحتجاج، فيق�ل: 

 وعبد اهلل بن جعفر وعبد 
ّ
فلّما كان قبل م�ت معاوية ب�ضنتني حّج احل�ضني بن علي

ون�ضاءهم  رجالهم  ها�ضم،  بني   
ّ
علي بن  احل�ضني  جمع  وقد  معه.  عّبا�س  بن  اهلل 

وم�اليهم و�ضيعتهم، ومن حّج منهم، ومن مل يحّج، ومن الأن�ضار من يعرف�نه واأهل 

بيته، ثّم مل يدع اأحًدا من اأ�ضحاب ر�ض�ل اهلل )�س( ومن اأبنائهم والتابعني، ومن 

 بن احل�ضني بن �ضعبة احلراين، حتف العقول، ال�سفحات 168 اإىل 170.
ّ
)15) اأب� حمّمد احل�ضن بن علي

)16) بحار الأنوار، م�ضدر �ضابق، اجلزء 97، ال�سفحة 80.
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اإّل جمعهم. فاجتمع عليه مبنى اأكرث من األف رجل،  الأن�ضار املعروفني بال�ضالح 

واحل�ضني )ع( يف �رشادقه، عاّمتهم التابع�ن واأبناء ال�ضحابة فقام احل�ضني )ع( فيهم 

خطيًبا فحمد اهلل واأثنى عليه ثّم قال:

اأّما بعد، فاإّن الطاغية قد �ضنع بنا وب�ضيعتنا ما قد علمتم، واإيّن اأريد اأن اأ�سالكم 

عن اأ�ضياء فاإن �ضدقت �ضّدقتم�ين، واإن كذبت فكّذب�ين، ا�ضمع�ا مقالتي واكتم�ا 

اإىل  فادع�هم  به  ووثقتم  اأّمنتم�ه  من  وقبائلكم  اأم�ضاركم  اإىل  ارجع�ا  ثّم  ق�يل، 

ول� كره  ن�ره  متّم  احلّق ويذهب، واهلل  يندر�س هذا  اأن  اأخاف  فاإيّن  تعلم�ن،  ما 

الكافرون.

فما ترك احل�ضني �ضيًئا اأنزل اهلل فيهم من القراآن اإّل قاله وف�رّشه، ول �ضيًئا قاله 

الر�ض�ل )�س( يف اأبيه واأّمه واأهل بيته اإّل رواه، وكّل ذلك يق�ل ال�ضحابة: الّلهم 

نعم قد �ضمعنا و�ضهدنا. ويق�ل التابع�ن: الّلهم قد حّدثنا من ن�ضّدقه وناأمتنه، حّتى 

مل يرتك �ضيًئا اإّل قاله، ثّم قال: اأن�ضدكم اهلل اإّل رجعتم وحّدثتم به من تثق�ن به ثّم 

.
(17(

نزل وتّفرق النا�س على ذلك

ومنذ اأن ت�ىل يزيد بن معاوية اخلالفة بعد اأبيه معاوية مل يزل احل�ضني 

)ع( يخاطب النا�س يف اأمر يزيد يك�ضفه ويعّريه ويدع� النا�س اإىل اخلروج 

عليه حّتى �ضاعة م�رشعه يف كربالء ي�م عا�ض�راء.

كما قال )ع( يف منزل البي�ضة على طريق كربالء:

اهلل،  م�ضتحالًّ حلرام  �ضلطاًنا جائًرا  راأ�س  من  قال  )�س(  اهلل  ر�ض�ل  اإّن  النا�س  اأّيها 

ناكًثا عهده، خمالًفا ل�ضّنة ر�ض�ل اهلل )�س(، يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان، فلم 

ا على اهلل اأن يدخله مدخله. األ واإّن ه�ؤلء قد  يّغري عليه بفعل ول ق�ل، كان حقًّ

لزم�ا طاعة ال�ضيطان، وترك�ا طاعة الرحمان، واأظهروا الف�ضاد، وعّطل�ا احلدود، 

�ُضليم بي  ال�سفحتان 18 و19؛   ،2 الحتجاج، اجلزء  الطب�ضي،  اأبي طالب  بن   
ّ
)17) اأحمد بن علي

اجلزء  الغدير،  مو�شوعة  الأميني،  احل�ضن  ال�سفحة 206؛ عبد  قي�س،  بن  �ُشليم  كتاب  الهاليل،  قي�س 

1، ال�سفحة 198؛ ال�ضيخ ال�رشيفي، كلمات الإمام احل�شني، ال�سفحة 270؛ بحار الأنوار، م�ضدر 

�ضابق، اجلزء 44، ال�سفحة 127.
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وا�ضتاأثروا بالفيء، واأحّل�ا حرام اهلل، وحّرم�ا حالله، واأنا اأحّق من غري.

وقال )ع( يف تعرية بني اأمّية وف�ضحهم: »األ ترون اإىل احلّق ل يعمل به 

واإىل الباطل ل يتناهى عنه لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل. فاإيّن ل اأرى امل�ت 

اإّل �ضعادًة، واحلياة مع الظاملني اإل برًما«.

وقاتل�ه:  خذل�ه  ون�رشته  مل�ؤازرته  دع�ه  الذين  للق�م  )ع(  ويق�ل 

اقتدحناها على  ناًرا  اإميانكم، وح�ض�ضتم علينا  لنا يف  �ضيًفا  »�ضللتم علينا 

عدّونا وعدّوكم، فاأ�ضبحتم اإلًبا لأعدائكم على اأوليائكم، من غري عدل 

اأف�ض�ه فيكم، ول اأمل اأ�ضبح لكم فيه«.

احلزين،  امل�ؤّثر  اخلطاب  بهذا  عا�ض�راء  ي�م  )ع(  الإمام  خاطبهم  لقد 

الذي يع�رش قلب �ضاحبه حزًنا ل عليه وفيما ي�ؤول اإليه اأمره، واإّنا على 

الذي  ال�ضيف  اأّن  لهم  فيق�ل  اإليه  ينته�ن  وما  عليه  يقبل�ن  وما  النا�س 

وال�ضيف  اأيديكم،  يف  نحن  جعلناه  الذي  ال�ضيف  ه�  الي�م  به  تقاتل�ين 

الإ�ضالم معزولني يف  قبل  العرب  العرب، وقد كان  القّ�ة يف كالم  رمز 

كان  ما  اإّل  وقته،  يف  القائمة  باحل�ضارات  يّت�ضل�ن  ل  ال�ضحراء،  عمق 

عبد  بن  حمّمد  ر�ض�له  تعاىل  اهلل  فاأر�ضل  وال�ضيف،  ال�ضتاء  رحلة  �ضاأن  من 

اهلل )�س) اإليهم، فجعل منهم قّ�ًة على وجه الأر�س تهابهم الدنيا، وهذا 

ه� ال�ضيف الذي ي�ضري اإليه الإمام )ع( باأ�ضًى واأ�ضف. هذا ال�ضيف الذي 

تقتل�ن الي�م به اآل حمّمد يف كربالء ه� ال�ضيف الذي جعله جّدنا ر�ض�ل 

اأنتم ال�ضيف  اأيديكم لتقاتل�ا به اأعداءنا واأعداءكم، فحرفتم  اهلل )�س) يف 

اأعدائنا واأعدائكم،   الر�ض�ل )�س) لكم يف قتال  التي جعلها  الر�ضالة  عن 

و�ضهرمت�ه يف وجه اآل حمّمد وحرمه )�س)، وح�ض�ضتم علينا ناًرا اقتدحناها 

على عدّونا وعدّوكم.

لقد كان ظه�ر الإ�ضالم يف جزيرة العرب ظه�ر ن�ر ونار؛ ن�ر ي�ضيء 

عرو�س  حترق  وناًرا  النا�س،  وحياة  اهلل  اإىل  وامل�ضالك  والعق�ل  القل�ب 
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التي  النار  هذه  الي�م  اأنتم  وقد ح�ض�ضتم  الأر�س.  وقي�رش وطغاة  ك�رشى 

اإيران والروم  الظاملني يف  بها عرو�س  لتحرق�ا  )�س)  اهلل  اقتدحها ر�ض�ل 

وال�ضام. ح�ض�ضتم هذه النار على بي�ت اآل حمّمد ي�م عا�ض�راء.

ف�ا اأ�ضفاه عليكم. اّتخذمت اأعداءكم اأولياء لكم واّتخذمت اأولياءكم اأعداء 

لكم، من غري اأن يتغرّي م�قعهم منكم من العداوة اإىل ال�لية ومن الظلم 

هذا  منهم  تت�ّقع�ا  اأن  غري  ومن  الح�ضان،  اإىل  الإ�ضاءة  ومن  العدل  اإىل 

النقالب.

ا،  اإّن هذا اخلطاب الت�ع�ّي احلزين يع�رش قلب الإمام )ع( حزًنا وهمًّ

وي�ؤ�ضفه ملا اآل له اأمر امل�ضلمني  من �ض�ء التقدير والتدبري.

�س.  الربّانيّة

هذه اخل�ضلة من اأبرز خ�ضال نه�ضة احل�ضني )ع(، بدون ا�ضتثناء، والعن�ان 

ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوْا  َِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِرب ِّن مِّن ن يف الأ�ضل ماأخ�ذ من القراآن الكرمي {َوَكَأي

ابِِريَن})1)). ِلَا َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللِّه َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َواللُّه ُيِحبُّ الصَّ

بِّّي�ن: مبعنى الرّبانّي�ن، ن�ضبًة اإىل الرّب �ضبحانه وتعاىل، والرّبايّن  والرِّ

وه� العامل برّبه امل�ّحد واملخل�س له، وال�ضادق يف ت�حيده واإخال�ضه هلل 

تعاىل.

الربّانيّة بني التوحيد والإخال�س

ومعنى  الإخال�س.  ونهايته  الت�حيد،  بدايته  ونهاية.  بداية  وللرّبانّية 

واملهيمن،  والرازق،  اخلالق،  وحده  ه�  تعاىل  اهلل  باأّن  الإميان  الت�حيد 

)18) �ض�رة اآل عمران، الآية 146.
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�ضيء وكّل ح�ل وقّ�ة  واأّن كّل  والدّيان، وامل�رّشع،  واحلاكم، واملالك، 

منه تعاىل، ول �رشيك له يف اخللق والرزق واحلاكمّية وامللك وال�ضلطان 

واحل�ل والقّ�ة والدين والت�رشيع. وكّل �ضيء له ومنه.

ْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد})19). {للِّه اأْلَ

{ُقْل إِنَّ اأَلْمَر ُكلَُّه للِّه})20).

َماَواِت َواأَلْرِض})21). {وللِّه ُمْلُك السَّ

{ُقْل ُكّلً مِّْن ِعنِد اللِّه})22).

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض})23). {وللِّه َما ِفي السَّ

وهذا ه� اأرفع درجات ال�عي واملعرفة.

كّل  العبد  يجعل  اأن  وه�  الإخال�س،  ونهايتها  امل�ضرية  هذه  وغاية 

دينه وعبادته وطاعته وحركته ومنطقه وم�قفه هلل تعاىل، ل �رشيك له يف 

ذلك.{ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَاتِي للِّه َربِّ الَْعاَلنَِي اَل َشِريَك لَُه})24). وهذا 

ه� اأرفع درجات العمل، وتكامل الإن�ضان بني ال�عي والعمل ال�ضالح.

كما اأّن الت�حيد اأعلى درجات ال�عي والإخال�س يف درجات العمل.

اهلل،  اهلل من حّب  اإىل  ال�ضل�ك  من  مراتب ومراحل  وبني هذا وذاك 

والثقة به تعاىل، والدعاء والإنابة والدع�ة اإليه، وال�ضتغاثة وال�ضتعانة به 

�ضبحانه.

وحركة الإمام احل�ضني )ع( من املدينة اإىل كربالء، ومن مقابلة ال�ليد 

)19)   �ض�رة الروم، الآية 4.

)20)  �ض�رة اآل عمران، الآية 154.

)21)  �ض�رة اآل عمران، الآية 189.

)22)  �ض�رة الن�شاء، الآية 78.

)23)  �ض�رة الن�شاء، الآيتان 131 و132.

)24)  �ض�رة الأنعام، الآيتان 162 و163.
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بن عتبة ومروان بن احلكم اإىل م�رشعه يف كربالء، كّلها يدور ح�ل حم�ر 

الت�حيد والإخال�س. فه� يف هذه احلركة ي�ضعى لنتزاع الطاعة وال�لية 

واحلاكمّية من الطغاة والظاملني، واإرجاع ال�لية واحلاكمّية والطاعة اإىل 

اهلل تعاىل.

يق�ل )ع( يف خطابه ملن تبّقى من ال�ضحابة واأبناء ال�ضحابة والتابعني، 

الدين  ليعيد  �ضلطان،  ول  مال  يف  مناف�ضًة  لي�س  خروجه  اأّن  يعلن  وه� 

والطاعة وال�لية هلل عّز وجّل.

لف�ض�ل  التما�ًضا  ول  �ضلطان،  يف  تناف�ًضا  مّنا  كان  ما  يكن  مل  اأّنه  تعلم  اإّنك  الّلهّم 

احلطام، ولكن لرنى املعامل من دينك، ونظهر الإ�ضالح يف بالدك، وياأمن املظل�م 

من عبادك ويعمل بفرائ�ضك و�ضننك واأحكامك.

وه� ن�ّس جامع يجمع امل�ضرية كّلها من البداية اإىل النهاية. البداية هي 

»لرنى املعامل من دينك... ويعمل بفرائ�ضك و�ضننك واأحكامك«، وه� 

النهاية  وعن  تعاىل.  هلل  واحلكم  والدين  واحلاكمّية  الطاعة  ت�حيد  يعني 

يق�ل )ع( يف نف�س اخلطاب اإّن حركته وم�ضريته وعمله مل يكن لغاية من 

الغايات التي يطلبها النا�س يف حياتهم من حطام الدنيا، واإّنا كان عمله 

لتحكيم دين اهلل و�رشيعته يف حياة النا�س.

اأبيه  الرفيعة يق�ل )ع( يف خطابه الأخيه من  الغاية ال�رشيفة  وعن هذه 

حمّمد بن احلنفّية: »واإيّن مل اأخرج اأ�رًشا، ول بطًرا، ول مف�ضًدا، ول ظاملًا، 

واإّنا خرجت لطلب الإ�ضالح يف اأّمة جّدي«.

والر�ضا  هلل،  الت�ضليم  من  م�ضاهد  جند  الغاية  وتلك  البداية  هذه  وبني 

باأمره، والثقة به، ورجاء رحمته، وطلب لقائه، وال�ضب على الأذى يف 

مبا  وال�ضتهانة  عنده،  واجلزاء  الأجر  واحت�ضاب  اإليه،  واللج�ء  جنبه، 

ينزل من امل�ضائب ما دامت بعينه، وال�ضتب�ضار بلقاء اهلل ومر�ضاته، ولقاء 

ر�ض�له )�س) وما يبهر العي�ن، وي�ضته�ي الأفئدة من امل�ضاهد الرّبانّية يف 
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ي�م عا�ض�راء.

فا�ضتمع ملا نلقيه عليك من كلمات الإمام )ع( وخطابه يف م�ضريه من 

املدينة اإىل كربالء، ومن مرقد ر�ض�ل اهلل )�س) عندما وّدعه احل�ضني )ع( 

يف املدينة اإىل م�رشعه يف كربالء. وهي م�ضرية مباركة مبا اكتنفته من ن�ر 

ورحمة لهذه الأّمة.

م�شهد الت�شليم والر�شا باأمر اهلل وال�شرب على الأذى يف جنبه تعاىل

خطب الإمام )ع( يف النا�س ملّا عزم على اخلروج اإىل العراق، وقال فيما 

قال: 

اأ�ضاليف،  اإىل  اأولهني  الفتاة، وما  اآدم خمّط القالدة على جيد  ُخّط امل�ت على ولد 

تقّطعها  باأو�ضايل  كاأين  لقيه،  اأنا  م�رشع  يل  وخرّي  ي��ضف،  اإىل  يعق�ب  ا�ضتياق 

ع�ضالن الفل�ات بني الن�اوي�س وكربالء، ل حمي�س عن ي�م خّط بالقلم، ر�ضى اهلل 

ر�ضانا اأهل البيت، ن�ضب على بالئه وي�ّفينا اأج�ر ال�ضابرين.

يف  الت�ضرتي  وال�ضيخ  اللهوف  يف  ال�ضّيد  يرويه  الذي  الن�ّس  وهذا 

اخل�شائ�س احل�شينيّة يجمع هذه العناوين الثالثة. فه� ت�ضليم لأمر اهلل من غري 

معاناة ول ترّدد »ل حمي�س عن ي�م خّط بالقلم« وهذا ه� العن�ان الأّول. 

ور�ضى باأمر اهلل وت�ضّ�ق اإىل لقائه ولقاء الأحباب »ر�ضا اهلل ر�ضانا اأهل 

البيت«، »وما اأولهني اإىل اأ�ضاليف ا�ضتياق يعق�ب اإىل ي��ضف«، وهذا ه� 

العن�ان الثاين والثالث.

م�شهد الثقة والرجاء باهلل

يق�ل )ع( عن م�ضريه اإىل كربالء، كما يف رواية الطبي يف التاريخ: »اأنا 



115

واهلل ل اأرج�ا اأن يك�ن خرًيا ما اأراد اهلل بنا، قتلنا اأم ظفرنا«)25).

ويق�ل )ع( يف دعائه الذي يرويه اأرباب ال�ضري عنه، ومنهم الطبي يف 

التاريخ وابن الأثري، وابن ع�ضاكر واملفيد: 

اأمر نزل  الّلهم اأنت ثقتي يف كّل كرب، ورجائي يف كّل �ضّدة، واأنت يل يف كّل 

بي ثقة وعّدة، كم من هم ي�ضعف فيه الف�ؤاد، وتقّل فيه احليلة اأنزلته بك، و�ضك�ته 

اإليك، رغبة مّني اإليك عّمن �ض�اك، فك�ضفته وفّرجته، فاأنت ويّل كّل نعمة ومنتهى 

.
(26(

كّل رغبة

والثقة احلقيقّية هي التي يرفعها الإن�ضان اإىل اهلل عند الباأ�ضاء وال�رّشاء.

م�شهد ابتغاء لقاء اهلل

اأجيبهم  ابن زياد: »اأنا واهلل ل  لقاء  اإىل  ج�اب من يدع�ه  يق�ل )ع( يف 

النا�س  يدع�  ا  اأي�ضً وكان  بدمي«.  ب  خم�ضّ واأنا  اهلل  األقى  حّتى  �ضيء  اإىل 

اإىل ت�طني اأنف�ضهم يف هذه امل�ضرية للقاء اهلل تعاىل: »فمن كان فينا باذًل 

م�ضبًحا  راحل  فاإين  معنا،  فلريحل  نف�ضه،  اهلل  لقاء  على  م�ّطًنا  مهجته، 

غًدا، اإن �ضاء اهلل«.

وقال له حنظلة - ر�ض�ان اهلل عليه - وه� ي�ضتاأذن يف القتال: »اأفال 

نروح اإىل رّبنا ونلحق باأخ�اننا ؟«، فقال له )ع(: »ُرح اإىل خري من الدنيا 

وما فيها«)27).

)25)  حمّمد بن جرير الطبي، تاريخ الطربي، اجلزء 6، ال�سفحة 230.

)26) امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 7، ال�سفحة 327؛ ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، اجلزء 3، ال�سفحة 287؛ 

ابن ع�ضاكر، تاريخ مدينة دم�شق، »ق�ضم الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم«، ال�ضفحة 211؛ ال�ضيخ املفيد، 

الإر�شاد، ال�سفحة 233.

)27)  تاريخ الطربي، م�ضدر �ضابق، اجلزء 7، ال�سفحة 352؛ الكامل يف التاريخ، م�ضدر �ضابق، اجلزء 3، 

ال�سفحة 292
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م�شاهد ال�شرب على الأذى يف جنب اهلل

يق�ل )ع( يف خطابه يف مّكة: »ل حمي�س عن ي�م ُخّط بالقلم، ن�ضب على 

بالئه، وي�ّفينا اأج�ر ال�ضابرين«.

م�شاهد احت�شاب الأجر واجلزاء عند اهلل

اهلل  »عند  قال:   - عليه  اهلل  ر�ض�ان   - مظاهر  بن  حبيب  ا�ضت�ضهد  ملّا 

احت�ضب نف�ضي وحماة اأ�ضحابي«)28).

م�شاهد ال�شتهانة بامل�شائب

قال )ع( ملّا رمى اخلبيث حرملة بن كامل الأ�ضدي ر�ضيعه عبد اهلل على 

يده، فذبحه بال�ضهم من ال�ريد اإىل ال�ريد، كما يق�ل اأرباب ال�ضري: »رفع 

احل�ضني )ع( راأ�ضه اإىل ال�ضماء وقال: هّ�ن ما نزل بي اأّنه بعني اهلل«)29).

م�شهد ال�شتب�شار بلقاء اهلل تعاىل ولقاء ر�شوله والأحبّة من اأوليائه

قال )ع( الأ�سحابه بعد اأن �ضّلى بهم الظهرين باإكرام:

 هذه اجلّنة قد فتحت اأب�ابها، واّت�ضلت اأنهارها، واأينعت ثمارها، وهذا ر�ض�ل اهلل 

�ضّلى اهلل عليه واآله وال�ضهداء الذين قتل�ا يف �ضبيل اهلل يتبا�رشون بكم، فحام�ا عن 

.
(30(

دين اهلل ودين نبيه وُذبّ�ا عن حرم ر�ض�ل اهلل

وقال لهم: 

)28)  تاريخ الطربي، م�ضدر �ضابق، اجلزء 7، ال�سفحة 349.

)29)  امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 7، ال�سفحة 360.

)30) عبد الرّزاق املقّرم، مقتل الإمام احل�شني عليه ال�شالم، ال�سفحة 297.
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يابن  بال�ضب والقتل، �ضًبا  فعليكم  الي�م،  قتلكم وقتالكم هذا  اأذن يف  قد  اإّن اهلل 

الكرام فما امل�ت اإّل قنطرة، تعب بكم عن الب�ؤ�س وال�رّشاء اإىل اجلنان ال�ا�ضعة والنعم 

الدائمة. فاأيّكم يكره اأن ينتقل من �ضجن اإىل ق�رش، وما ه� لأعدائكم اإّل كمن ينتقل 

من ق�رش اإىل �ضجن وعذاب)31).

واأروع هذه امل�ضاهد م�ضهد دعائه )ع( وت�رّشعه اإىل اهلل يف اآخر �ضاعة 

حياته. روى ال�ضيخ الط��ضي يف م�شباح املتهّجد وال�ضّيد ابن طاوو�س يف 

الإقبال اأّن احل�ضني )ع( يف اآخر حلظات حياته فتح عينيه اإىل ال�ضماء وناجى 

اهلل بهذه املناجاة:

عري�س  اخلالئق،  عن   
ّ
غني املحال،  �ضديد  اجلبوت،  عظيم  املكان،  متعايَل  الّلهم 

الكبياء، قادر على ما ت�ضاء، قريب الرحمة، �ضادق ال�عد، �ضابغ النعمة، ح�ضن 

البالء، قريب اإذا دعيت، حميط مبا خلقت، قابل الت�بة ملن تاب اإليك، قادر على ما 

اأردت، تدرك ما طلبت، �ضك�ر، ذك�ر اإذا ذكرت، اأدع�ك حمتاًجا، واأرغب اإليك 

فقريا واأفزع خائًفا، واأبكي مكروًبا، واأ�ضتعني بك �ضعيًفا واأت�ّكل عليك كافًيا.

بنا،  وغدروا  وخذل�نا،  وخدع�نا،  غّرونا  فاإّنهم  ق�منا،  وبني  بيننا  احكم  الّلهم 

وقتل�نا، ونحن عرتة نبّيك وولد حبيبك حمّمد �ضّلى اهلل عليه واآله الذي ا�ضطفيته 

بالر�ضالة وائمنته ال�حي، فاجعل لنا من اأمرنا فرًجا وخمرًجا يا اأرحم الراحمني.

�ضًبا على ق�ضائك، يا رّب ل اإله �ض�اك، ياغياث امل�ضتغيثني، مايل رّب �ض�اك، وال 

معب�د غريك، �ضًبا على حكمك، يا غياث من ل غياث له، يا دائًما ل نفاد له، 

يا حميي امل�تى، يا قائًما على كّل نف�س مبا ك�ضبت اأحكم بيني وبينهم واأنت خري 

احلاكمني.

اإّن عا�ض�راء وكربالء حافلتان بثقافة الث�رة واخلروج على الظامل، ول 

الثقافة  ثقافة عا�ض�راء. واإّن هذه  م��ضع لظامل وطاغية يف جمتمع يحمل 

ال�ا�ضعة التي حتّدثنا عن طرف منها يف هذا املقال متالأ قل�ب امل�ضت�ضعفني 

)31) عبد اهلل البحراين، العوامل، ال�سفحة 372.
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عليهم،  وجراأًة  الظاملني،  على  وغ�ضًبا  تعاىل،  عليه  وت�ّكاًل  باهلل،  ثقًة 

الأمن  وت�ضلبهم  ق�يّة،  لهّزات  عرو�ضهم  وتعّر�س  الظاملني،  وتخيف 

والراحة، وتهّددهم يف عقر دورهم، وداخل قالعهم العتيدة.

يف  الي�م  هذا  خل�د  �رّش  هي  عا�ض�راء  تختزنها  التي  الثقافة  هذه  اإّن 

الذي  اخل�ف  هاج�س  و�رّش  القرون،  عب  لها  النا�س  وان�ضداد  التاريخ 

ان�ضداًدا  النا�س  جماهري  قل�ب  يف  جند  ولذلك  امل�ضتكبين.  قل�ب  ميالأ 

ا لعا�ض�راء. لعا�ض�راء، ويف قل�ب الطغاة نف�ًرا وكراهية وبغ�ضً

2.  ثقافة الولء والرباءة

ثقافة  وهي  والباءة،  ال�لء  ثقافة  وكربالء  عا�ض�راء  ثقافات  اأعظم  من 

اأ�ضا�ضّية يف بناء ال�ضخ�ضّية الإ�ضالمّية، متمّيزة يف هذا الدين فال جند يف غري 

الإ�ضالم ثقافًة مبثل قّ�تها ومتانتها واإحكامها.

وهذه الثقافة مبث�ثة يف الن�ض��س املاأث�رة من زيارات اأهل البيت )ع( 

مثل الزيارة اجلامعة املعروفة، والزيارات اجلامعة الأخرى، وزيارات اأمري 

ة، وزيارة الإمام املهدّي )عج( وب�ضكل خا�ّس  امل�ؤمنني )ع( املطلقة واخلا�ضّ

ة وزيارة عا�ض�راء. يف زيارات الإمام احل�ضني )ع( املطلقة واخلا�ضّ

ونالحظ يف ثقافة ال�لء والباءة اأّنها ثقافة ت�حيديّة منحدرة عن اأ�ضل 

الت�حيد، وتاأتي يف امتداده الط�يّل، فال ولء لغري اهلل �ضبحانه يف الأ�ضا�س، 

َا  له �ضبحانه. يق�ل تعاىل: {إِنَّ ياأتي يف امتداد ال�لء  وكّل ولء م�رشوع 

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن})32). اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ َِّذيَن آَمُنوْا ال َولِيُُّكُم اللُّه َوَرُسوُلُه َوال

كما نقراأ يف ن�ض��س الزيارة اجلامعة املخ�ض��ضة لأهل البيت )ع( )33): 

)32)  �ض�رة املائدة، الآية 55.

)33) الزيارة اجلامعة املروّية عن الإمام الهادي )ع(.
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»من والكم فقد واىل اهلل، ومن عاداكم فقد عادى اهلل، ومن اأطاعكم 

فقد اأطاع اهلل، ومن ع�ضاكم فقد ع�ضى اهلل، ومن اأحّبكم فقد اأحّب اهلل، 

ومن اأبغ�ضكم فقد اأبغ�س اهلل«.

وعن ر�ض�ل اهلل )�س): »فمن اأطاعني فقد اأطاع اهلل، ومن ع�ضاين فقد 

ع�ضى اهلل ومن ع�ضى عليًّا فقد ع�ضاين«)34).

ون�ضيف مالحظًة اأخرى: اأّن كّل املق�لت الثقافّية الداخلة يف ال�لء 

والباءة من مق�لة الت�حيد، اأعني اأّنها جميًعا هلل تعاىل اأّوًل وبالذات ول 

من  مثاًل  فاحلّب  تعاىل.  باإذنه  اإّل  )ع(  واأوليائه  اأنبيائه  من  اهلل  لغري  تك�ن 

مق�لت ال�لء، ول ولء من دون احلّب، ولكن ل يك�ن م�رشوعًا مقب�ًل 

اإّل اإذا كان يف اهلّل وهلّل.

ملا  اهلل  »اأحّب�ا  )�س):  اهلل  ر�ض�ل  عن  ال�ضحيح  يف  الرتمذي  روى 

يغدوكم، واأحّب�ين بحّب اهلل، واأحّب�ا اأهل بيتي بحّبي«)35). ويف الزيارة 

اجلامعة: »من اأحّبكم فقد اأحّب اهلل، ومن اأبغ�ضكم فقد اأبغ�س اهلل«.

ومالحظة ثالثة اأّن لل�لء وجًها اآخر ل يفارقه قّط، وه� الباءة، فاأينما 

ر�ض�له  واأعداء  اهلل  اأعداء  من  الباءة  باإزائه:  الباءة  حتّققت  ال�لء،  حتّقق 

واأوليائه. وكما اأّن ال�لء هلل ويف اهلل، كذلك الباءة من اأعداء اهلل واأعداء 

وال�لء  واحدة،  لق�ضّية  وجهان  وهما  وفيه،  باأمره  تتّم  واأوليائه  ر�ض�له 

 غري املقاوم.
ّ
الذي ل يقرتن بالباءة من ال�لء ال�ضاذج ال�ضطحي

وبعد هذه املالحظات الثالثة، نقّدم طائفًة من ثقافات ال�لء والباءة 

يف زيارات اأهل البيت وزيارة الإمام احل�ضني )ع( . 

)34)  رواه احلاكم يف امل�شتدرك و�ضّححه، اجلزء 3، ال�سفحتان 128 و129؛ ورواه املحّب الطبي 

يف الريا�س الن�رشة، اجلزء 2، ال�سفحة 167.

 ،3 اجلزء  امل�شتدرك،  يف  احلاكم  ورواه  261؛  ال�سفحة   ،13 اجلزء  الرتمذي،  �شحيح  الرتمذي،    (35(

ال�سفحة 149، و�ضّححه.
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من اأهّم ثقافات ال�لء والباءة:

1. و2.  الطاعة والت�ضليم

ل ولء من غري طاعة وت�ضليم. وقد اأمر اهلل تعاىل بطاعته وطاعة ر�ض�له 

ِمنُكْم}.  اأَلْمِر  َوُأْولِي  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوْا  اللَّه  {وَأِطيُعوْا  يق�ل:  الأم�ر)36)،  واأولياء 

مقّر  بحّقكم،  عارف  لكم،  »مطيع  اجلامعة:  الزيارة  ن�ّس  يف  ورد  وقد 

بف�ضلكم، حمتمل لعلمكم، حمتجب بذّمتكم«.

وقد قلنا قريًبا: اإّن الطاعة من املق�لت الت�حيديّة، فكّل طاعة وولية 

ل تتّم باإذن اهلل تعاىل واأمره ل �رشعّية واقعّية لها، وقد قراأنا قريًبا يف الن�ّس 

ال�ضابق للزيارة اجلامعة: »من اأطاعكم فقد اأطاع اهلل، ومن ع�ضاكم فقد 

ع�ضى اهلل«. والت�ضليم اأعمق من الطاعة وقد ورد عن الت�ضليم يف الزيارة 

ّلم فيه معكم، وقلبي لكم م�ضلم وراأيي لكم تبع«. اجلامعة: »ُم�ضَ

3. التبعّية يف ال�ضلم واحلرب

بعدّوكم  كافر  به،  اآمنتم  ومبا  بكم  م�ؤمن  »اأيّن  اجلامعة:  الزيارة  يف  جاء 

لكم  م�اٍل  خالفكم،  من  وب�ضاللة  ب�ضاأنكم  م�ضتب�رش  به،  كفرمت  ومبا 

ولأوليائكم، مبغ�س لأعدائكم �ضلم ملن �ضاملكم وحرب ملن حاربكم«. 

وجاء يف زيارة عا�ض�راء: »اإيّن �ضلم ملن �ضاملكم وحرب ملن حاربكم اإىل 

ي�م القيامة«. كذا يف الزيارة اجلامعة: »من اعت�ضم بهم فقد اعت�ضم باهلل، 

ومن تخّلى عنهم، فقد تخّلى عن اهلل، واأ�ضهد اهلل اأين حرب ملن حاربكم 

و�ضلم ملن �ضاملكم«.

)36) ي�ضتقيل العقل بطاعة اهلل، وعليه، فالأوامر ال�اردة يف كتاب اهلل بطاعة اهلل اإر�ضاد اىل حكم العقل 

بطاعة اهلل.
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 وفاطمة واحل�ضن 
ّ
اأّنه قال لعلي )�س)  الثقاة عن ر�ض�ل اهلل  وقد روى 

واحل�ضني )ع(: »اأنا حرب ملن حاربتم و�ضلم ملن �ضاملتم«)37). وروى ابن 

ماجه يف ال�شنن اأّن ر�ض�ل اهلل )�س( قال لهم: »اأنا �ضلم ملن �ضاملتم وحرب ملن 

حاربتم«)38). وطرق هذه الروايات كثرية ل�ضنا ب�ضدد ا�ضتعرا�ضها.

4.  الإحقاق والإبطال

من اأهّم م�ض�ؤولّيات ال�لء؛ الإحقاق والإبطال يف امل�ضاحة الثقافّية، وحملة 

ال�لء م�ض�ؤول�ن عن الدفاع عن حرمي ثقافة اأهل البيت )ع(، واإحقاق ما 

يحّقق�ن ويق�ل�ن، واإبطال ما يبطل�ن. جاء يف الزيارة اجلامعة: »حمّقق ملا 

حّققتم، مبطل ملا اأبطلتم، مطيع لكم، عارف بحّقكم«.

5.  الن�رشة

ون�رشتي  ّلم  ُم�ضَ لكم  »قلبي  اجلمعة:  ي�م  )�س)  ر�ض�ل اهلل  زيارة  جاء يف 

لكم معّدة، حّتى يحكم اهلل بدينه«. وجاء يف زيارة اأبي الف�ضل العّبا�س 

ّلم لكم وتابع ون�رشتي لكم معّدة، حّتى يحكم اهلل وه�  )ع(: »وقلبي ُم�ضَ

خري احلاكمني«. ويف الزيارة اجلامعة: »ون�رشتي لكم معّدة حّتى يحيي 

اهلل تعاىل دينه بكم«.

6.  الثاأر

ح�رش  ملن  ال�لء  ن�ضيج  يف   
ّ
اأ�ضا�ضي كعن�رش  ال�لء  يف  الن�رش  وجب  واإذا 

)37)  �شحيح الرتمذي، م�ضدر �ضابق، »كتاب املناقب«، الباب 16 »ف�ضل فاطمة بنت حمّمد«، اجلزء 2، 

ال�سفحة 319.

)38)  اأب� عبد اهلل حمّمد بن يزيد بن ماجه، �شنن ابن ماجه، املقّدمة، الباب 11، ال�سفحة 145؛ ورواه 

احلاكم يف امل�شتدرك، اجلزء 13، »كتاب معرفة ال�ضحابة«، ال�ضفحة 149.
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�ضاحة ال�رشاع، فال بّد من اإدخال عن�رش الثاأر يف ن�ضيج ال�لء ملن مل يح�رش 

املعركة، ولي�س الثاأر مبعنى الفتك باأبناء القتلة وذراريهم، واإّنا الثاأر مبعنى 

م�ا�ضلة الدفاع عن ق�ضّية ال�ضهداء واإحقاقها، وتثبيتها وتاأ�ضيلها، واإبطال 

اجلهة الأخرى ومكافحتها واإلغائها.

بك  واأكرمني  مقامك  اأكرم  الذي  »فاأ�ضاأل  عا�ض�راء:  زيارة  يف  ورد 

اأن يرزقني طلب ثارك مع اإمام من�ض�ر من اأهل بيت حمّمد �ضّلى اهلل عليه 

املحم�د  املقام  يبّلغني  اأن  »واأ�ضاأله  الزيارة:  نف�س  ا يف  اأي�ضً واآله«. وورد 

لكم عند اهلل، واأن يرزقني طلب ثاأركم مع اإمام هًدى ظاهر ناطق باحلّق 

منكم«.

7.  احلّب والعداء

فكما يحّب الّتباع يف ال�ضلم واحلرب، كذلك يجب اإتباعهم يف احلّب 

والعداء، ويجب علينا حّب اأولياء اهلل وبغ�س اأعدائه واأعدائهم.

جاء يف الزيارة اجلامعة: »م�ال لأوليائكم ومبغ�س لأعدائكم ومعاٍد 

لهم«. ويف زيارة ال�ضّيدة فاطمة الزهراء )ع(: »اأُ�ضهد اهلل ور�ضله ومالئكته 

اأن را�ٍس عّمن ر�ضيت عنه، و�ضاخط على من �ضخطت عليه، متّبئ مّمن 

تّباأت منه، م�اٍل ملن واليت، معاٍد ملن عاديت، مبغ�ٌس ملن اأبغ�ضت، حمّب 

ملن اأحببت، وكفى باهلل �ضهيًدا«.

8. الر�ضا وال�ضخط

الر�ضا  يف  التبعّية  يجب  كذلك  والبغ�س  احلّب  يف  التبعّية  يجب  كما 

وال�ضخط يف دائرة ال�لء. وقد قراأنا قبل قليل هذا املعنى يف زيارة فاطمة 

بنت ر�ض�ل اهلل )�س)، ونقراأ يف زيارة ر�ض�ل اهلل )�س): »واأ�ضهد يا ر�ض�ل 
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به،  اأتيت  ما  بجميع  م�قن  بيتك،  اأهل  من  وبالأئّمة  بك  م�ؤمن  اأيّن  اهلل 

را�ٍس، م�ؤمن«.

وجاء يف زيارة فاطمة ابنة م��ضى بن جعفر )ع(: »والت�ضليم اإىل اهلل، 

اأتى به حمّمد �ضّلى اهلل  را�ضًيا به غري منكر ول م�ضتكب، وعلى يقني مّما 

عليه واآله وبه را�ٍس، نطلب بذلك وجهك يا�ضّيدي«.

9.  املعّية والتبعّية

ويف  وال�رّشاء،  ال�رّشاء  ويف  واحلرب،  ال�ضلم  يف  والتبعّية  املعّية  ويق�ضد 

ويف  والبغ�س،  احلّب  ويف  والإبطال،  الإحقاق  ويف  وامل�اقف،  الثقافة 

الدنيا والآخرة.

جاء يف زيارة ر�ض�ل اهلل )�س) كما يف امل�شباح: »فمعكم معكم ل مع 

له  عقيل خماطًبا  بن  م�ضلم  )ع(  احل�ضني  �ضفري  زيارة  عدّوكم«. وجاء يف 

ولأهل البيت واأن�سارهم: »فمعكم معكم، ل مع عدّوكم، �ضل�ات اهلل 

عليكم وعلى اأرواحكم«. وجاء يف زيارة احل�ضني )ع(: »اأ�ضاأل اهلل بال�ضاأن 

الذي لك عنده وباملحّل الذي لك لديه اأن ي�ضّلي على حمّمد واآل حمّمد، 

�ضلم، واأمري  لقلبكم  الدنيا والآخرة«، »وقلبي  واأن يجعلني معكم يف 

لأمركم تبع، ون�رشتي لكم معّدة، حّتى ياأذن اهلل لكم، فمعكم معكم، ل 

مع عدّوكم �ضل�ات اهلل عليكم وعلى اأرواحكم واأج�ضادكم و�ضاهدكم 

وغائبكم«، كما جاء يف زيارة اأبي الف�ضل العّبا�س )ع(: »فمعكم معكم 

ل مع عدّوكم«. 

10.  املرياث والنتظار

ي�ضت�عب ال�لء كّل الزمان من املا�ضي، عب احلا�رش، اإىل امل�ضتقبل. فنحن 
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نرث من اأولياء اهلل م�اريث العلم، واملعرفة، وامل�قف، والراأي، والقرار، 

والقيم، والأخالق، وهم يرث�ن بع�ضهم من بع�س. 

نقراأ يف زيارة الإمام احل�ضني )ع(: »ال�ضالم عليكم يا وارث اآدم �ضف�ة 

 اهلل. ال�ضالم عليك يا وارث م��ضى 
ّ
اهلل. ال�ضالم عليك يا وارث ن�ح نبي

كليم اهلل. ال�ضالم عليك يا وارث عي�ضى روح اهلل. ال�ضالم عليك يا وارث 

حمّمد حبيب اهلل«. ونحن نرث احل�ضني )ع(، وارث الأنبياء  جميعًا، وهذا 

املرياث مبعنى الّتباع واملعّية. فاإذا اأعلّنا اّتباعنا ومعّيتنا خللفاء ر�ض�ل اهلل 

)�س)، فقد اأعلّنا اّتباعنا ومعّيتنا له )�س) وملن ي�ضبقه من الأنبياء.

اهلل  َوْعد  امل�ضتقبل  يف  ننتظر  فنحن  امل�ضتقبل،  اإىل  العالقة  هذه  ومتتّد 

تعاىل باملرياث الكبري على يد الإمام املنقذ املهدّي من اآل حمّمد �ضل�ات 

بهذا  والقراآن  الزبور والتوراة  تعاىل يف  اهلل  فقد وعدنا  عليه وعليهم،  اهلل 

يق�ل  حمّمد،  اآل  من  )عج(  املهدّي  الإمام  يد  على  العظيم  املرياث 

ون})39). اِلُ ْكِر َأنَّ األَْرَض يَِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ تعاىل: {َولََقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

الندبة احلزينة التي تعّب عن عمق النتظار يف  الندبة،  ونقراأ يف دعاء 

نف��ضنا: »اأين املعّد لقطع دابر الظلمة؟ اأين املنتظر لإقامة الأمت والع�ج؟ 

الفرائ�س  لتجديد  املّدخر  اأين  والعدوان؟  اجل�ر  لإزالة  املرجتى  اأين 

وال�ضنن؟«.

تعاىل،  باهلل  الإن�ضان  ارتباط  تعّمق  والباءة  ال�لء  ثقافة  فاإّن  وبعد، 

باأنبياءئه ور�ضله واأو�ضيائهم،  وتعّمق ثقافتنا بر�ض�ل اهلل )�س) واأو�ضيائه 

وخلفائه من بعده، وبقدر ما يتّم يف نف��س امل�ؤمنني تعميق ال�لء يف هذه 

الزيارات، يتعّمق يف املقابل النف�ر والكراهية والعداء للظاملني واجلبابرة 

بهم،  والت�ضقيط  بهم،  والت�ضهري  ومقاطعتهم  منهم  والباءة  والطغاة، 

والتمّرد عليهم.

)39)  �ض�رة الأنبياء، الآية 105.
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وه� بع�س ال�رّش يف اخلطر والتهديد الذي ي�ضعر به الطغاة واجلبابرة 

على مّر التاريخ من اإقبال النا�س على زيارة احل�ضني )ع( واحتفائهم مبرقده 

يف  يقيم�نها  التي  والعزاء  النياحة  وجمال�س  عنده،  واجتماعهم  ال�رشيف 

عا�ض�راء وعلى امتداد ال�ضنة.

ل�ضلطانهم، من ناحية  الطغاة واجلبابرة اخلطر والتهديد  ا�ضت�ضعار  اإّن 

ياأترِ  العزاء والنياحة، مل  الزيارات احل�ضينّية احلا�ضدة، ومن ناحية جمال�س 

من فراغ، بل يجدون يف القيم التي تختزنها الق�ضّية احل�ضينّية ومفاهيم 

�ضيا�ضّيًة  وا�ضعًة  ت�عيًة  الزيارات  ن�ض��س  حتملها  التي  والباءة  ال�لء 

وحركّيًة للجمه�ر امل�ضت�ضعف امل�ضطهد املغل�ب على اأمره.

اإّن هذا اجلمه�ر يجد يف هذه القيم واملفاهيم ال�عي املطل�ب الذي 

اّتخاذ امل�قف والقرار، واخلروج من دائرة نف�ذ  اأن ميّكنه من  �ضاأنه  من 

جدار  واإزالة  الظاملني  للحّكام   
ّ
ال�ضيا�ضي وال�ضتبداد  والقهر  ال�ضتكبار 

الرعب الذي يحجز اجلمه�ر عن املطالبة بحق�قه وعن حّقه يف تقرير 

م�ضريه. وهذا ه� بالذات ما يخافه ال�ضالطني واملل�ك والروؤ�ضاء والأمراء 

من الزيارات احل�ضينّية وجمال�س العزاء والنياحة التي تقام يف اأطراف العامل 

، اإحياًء لذكرى �ضّيد ال�ضهداء )ع(. 
ّ
الإ�ضالمي
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