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ةمدقملا

المقدمة
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،و�أ�ش ��هد �أن ال �إله �إال اهلل الملك الحق المبين ،و�أ�ش ��هد �أن
�سيدن ��ا محم� �دًا عبده ور�سوله خاتم النبيي ��ن ،اللهم �ص ِّل على محمد وعلى �آل محمد،
وبارك على محمد وعلى �آل محمد ،كما �صليت وباركت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم
وار�ض اللهم بر�ضاك عن �أ�صحابه الأخيار المنتجبين ،وعن �سائر
�إنك حميد مجيدَ ،
عبادك ال�صالحين .وبعد:
يحمل لنا �شهر محرَّم الحرام ذكرى �أليمة وفاجع ًة كبيرة الزالت �آثارها ونتائجها
في �أُمتنا من يوم وقوعها و�إلى هذا الزمن ،هي ذكرى حادثة كربالء ،ذكرى عا�شوراء،
ذكرى ا�ست�شها ُد �سبط ر�سول اهلل الإمام الح�سين‹عليه السالم›.
وه ��ذه الذك ��رى  -الت ��ي هي في العا�شر م ��ن المُحرَّم  -لي�ست ه ��ي فقط ما يربطنا
بالإم ��ام الح�سي ��ن ويذكرن ��ا ب ��ه ،الإم ��ام الح�سي ��ن ه ��و عل� � ٌم من �أع�ل�ام اله ��دى ،ومنا ٌر
للحق ،وهو لنا القدوة والقائد والأ�سوة ،وهو �إمام الم�سلمين ،و�سبط ر�سول اهلل ،وهو
االمتداد للر�سالة الإلهية وللنهج المحمدي الأ�صيل.
لق ��د �أم ��ر اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ،و�أم ��ر ر�سول ��ه محم ��د ‹صل���وات اهلل علي���ه وعلى آله›
الأم� � َة ب�أن تحب �أه ��ل بيت ر�سول اهلل ،و�أن تتم�سك بهم وتقتدي بهم ففي ذلك نجاتها
وعزتها و�سيادتها و�سالمتها وخيرها من الدنيا �إلى الآخرة؛ لأنهم االمتداد الطبيعي
لر�س ��ول اهلل محم ��د ،وهم قرن ��اء القر�آن الكريم� ،إال �أن ما ح�ص ��ل هو العك�س :البغ�ض
لهم و�إق�صا�ؤهم ومحاربتهم؛ فكيف كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي� :أن عادت الأمة
�إل ��ى جاهلي ��ة �أ�س ��و�أ م ��ن الجاهلية الأول ��ى ،وكان البديل ع ��ن �أهل البيت ه ��م بنو �أمية
بموروثه ��م الجاهل ��ي ،وا�ستمرت الأمة في االنحطاط حتى و�صلت �إلى ما و�صلت �إليه
اليوم.
وما حدث بالإمام الح�سين وب�أهل بيته في كربالء  -وهم �أهل بيت ر�سول اهلل  -ك�شف
الو�ضعي ��ة ال�سيئ ��ة التي كانت ق ��د و�صلت �إليها الأمة من االنح ��راف الخطير عن تعاليم
الإ�س�ل�ام وقيم ��ه العظيم ��ة ،حيث �أ�صب ��ح ال�سائد في الأم ��ة هو الم ��وروث الجاهلي الذي
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مرجعيت ��ه وقادت ��ه هم بنو �أمية ،وللأ�سف مازال هذا الم ��وروث هو ال�سائد في الأمة �إلى
اليوم وها هو النظام ال�سعودي يحمل لواءه وبالت�أكيد تحت عناوين دينية مزيفة.
وه ��ا هو الموروث الجاهلي الأموي يعمل عل ��ى طم�س الإ�سالم المحمدي الأ�صيل
ال ��ذي الح فج ��ره وب ��دا نوره من اليم ��ن من خالل ح�سي ��ن الع�صر ال�سي ��د ح�سين بدر
الدي ��ن الحوث ��ي و�أخي ��ه ال�سي ��د عب ��د المل ��ك بدرالدي ��ن الحوث ��ي ‹رض���وان اهلل عليهما›
م�ستعي ًن ��ا ه ��ذه المرة باليهود والن�ص ��ارى لي�س كم�ست�شارين كم ��ا كان يعمل �أ�سالفهم
من بني �أمية ،و�إنما كقادة لهذا العدوان وم�شاركين فيه.
وا�ستف ��اد ًة من هذه الذكرى الأليم ��ة والفاجعة الكبرى وال�ستمرارها عبر الأجيال
خ�صو�صا  -و�أمتنا الإ�سالمية  -عمومًا
ً
�إلى يومنا هذا الذي يعي�ش فيه �شعبنا اليمني -
 كل ي ��وم عا�ش ��وراء عل ��ى �أيدي ورثة الم ��وروث الجاهلي الأموي؛ جمعن ��ا هذه المادةالثقافي ��ة المتعلق ��ة بهذه المنا�سبة ،وكما نعمل دائ ًم ��ا :اعتمادنا في �إعداد هذه المادة
ب�شكل كامل على خطابات ومحا�ضرات ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي وال�سيد عبد
المل ��ك ب ��در الدي ��ن الحوثي ‹رض���وان اهلل عليهما› وفيم ��ا يتعلق بالن� ��ص التاريخي فقد
اعتمدنا على عدد من المراجع التاريخية.
ن�س� ��أل اهلل �أن نك ��ون قد وفقنا لتقديم ما يفيد ف ��ي معركتنا �ضد �أعداء اهلل و�أعداء
الب�شرية من اليهود والن�صارى وقوى النفاق والعمالة.
واهلل ولي الهداية والتوفيق
يحيى قا�سم �أبو عوا�ضة
بتاريـــخ 1محرم 1439هـ

•••

4

ءالبرك ةيمولظم شيعي ينميلا بعشلا

ال�شعب اليمني يعي�ش مظلومية كربالء
�إن �شعبنا اليمني اليوم يحيي هذه الذكرى وهو يعي�ش في واقعه المظلومية التي
ه ��ي امت ��دا ٌد لمظلومي ��ة الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ،وامتدا ٌد للمعان ��اة التي عانتها
الأمة في كل مراحل تاريخها من الطغيان اليزيدي.
�شعبن ��ا اليمن ��ي اليوم مُعتدًا عليه بغير حق ،ذنبه :تم�سكه بمبادئه ،تم�سكه بحريته
وحقه في اال�ستقالل ،ذنبهِ :ق َيمُه التي �أبى �إال الثبات عليها ،والتي �أبت له �إال �أن يكون
�شعبًا حرًا وكريمًا وعزيزًا.
�شعبن ��ا اليمن ��ي اليوم يعي�ش محنة كربالء ،وهو مظلوم ،يقت ��ل �أبنا�ؤه رجالاً ون�سا ًء
و�أطف� �الاً  ،وه ��و يُ�ستهدف ب ��كل �أ�شكال اال�سته ��داف ،بدون قيود وال ح ��دود وال �ضوابط
يلت ��زم به ��ا المعت ��دون� ،أو يراعيه ��ا �أولئك الطغ ��اة المجرمون .هذه الذك ��رى في هذا
الواق ��ع ال ��ذي يعي�ش ��ه �شعبنا ،في الظ ��روف التي يعي�شه ��ا ،لها �أهميته ��ا البالغة؛ لأنها
أي�ض ��ا  -بحك ��م هويت ��ه
ذك ��رى لواق ��ع يعي�ش ��ه ،يعي� ��ش �أج ��واءه ،يعي� ��ش محنت ��ه ،وه ��و � ً
الإ�سالمي ��ة ،وانتمائه للإ�سالم العظيم � -شعب حمل و�سام ال�شرف الأعلى حينما قال
عنه الر�سول محمد ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›  -فيما روي عنه « :-الإيمان يمان
والحكمة يمانية».
هل يمكن ل�شعب يحمل الإيمان ،وينت�سب للإيمان ،ونال هذا الو�سام ،و�سام ال�شرف
الرفي ��ع والعال ��ي �إال �أن يك ��ون عل ��ى ال ��دوام ف ��ي مواقفه ،ف ��ي انتمائه ،ف ��ي مبادئه ،في
ِقيَمه ،في توجُّ هَاته� ،إال في هذا الم�سار وفي هذا الطريق ،متم�سكًا بالإ�سالم العظيم،
الإ�س�ل�ام بمبادئ ��ه الحق ،الإ�س�ل�ام بنقائه و�صفائه من كل ال�شوائ ��ب ،الإ�سالم العظيم
ِب ِق َيم ��ه المهمة القر�آنية ،الإ�سالم المحمدي الأ�صيل ،الذي كان الإمام الح�سين ‹عليه
الس�ل�ام› في ��ه رم� �زًا عظي ًم ��ا من رم ��وزه  -وال ي ��زال  -للأمة �إل ��ى يوم القيام ��ة ،في كل
�أجياله ��ا ،ال ��ذي كان الإم ��ام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام›  -ف ��ي مقامه ،وف ��ي موقفه ،وفي
حركته ،وفي ثورته ،وفي جهاده ،وفي ا�ست�شهاده وت�ضحيته  -يحمل راية هذا الإ�سالم،
يمثل هذا الإٍ�سالم بحق ،يعبر عن هذا الإ�سالم بالقول وبالفعل وبالموقف.
�شعبنا له ارتباط وثيق ،وامتداد �أ�صيل بالإمام الح�سين ‹عليه السالم›

ف�شعبن ��ا اليمن ��ي الي ��وم بحك ��م هذا االنتم ��اء ،بحكم ه ��ذه الهوية له ارتب ��اط وثيق،
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وامت ��داد �أ�صي ��ل بالإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ،الإمام الح�سي ��ن  -في مقامه العظيم
رم� �زًا عظي ًم ��ا وعلَ� � َم هداية م ��ن �أعالم الهدى في ه ��ذا الدين ،الإم ��ام الح�سين ‹عليهالس�ل�ام› وري ًث ��ا لجده الم�صطف ��ى يحمل راية الإ�س�ل�ام ،وريثًا وقرينًا للق ��ر�آن الكريم،
م ��ن مهام ��ه في ه ��ذه الأمة� :أنه في موق ��ع الهداية ،وفي موقع القي ��ادة ،وفي الموقع
ال ��ذي يتح ��رك فيه بالأم ��ة �ضمن هويته ��ا الإ�سالمية ،بقيمه ��ا الإ�سالمي ��ة ،بمبادئها
الإ�سالمية الحقة.
�شعبن ��ا اليمن ��ي الي ��وم ي ��رى ف ��ي الإم ��ام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› الأ�س ��وة ،والقدوة،
وعلَ� � َم اله ��دى ال ��ذي نحتذي ب ��ه كم�سلمي ��ن وكم�ؤمنين ،نقتدي ب ��ه ،نت�أ�سى ب ��ه ،ن�سير
ف ��ي درب ��ه ،نتعاطى في واقع الحي ��اة ،ونتعاطى مع الم�س�ؤولي ��ة ،ونتفاعل مع الأحداث
بالمنطلقات نف�سها ،بالمبادئ نف�سها ،بالقيم نف�سها التي حملها الإمام الح�سين ‹عليه
الس�ل�ام› ،والتي تم�سَّ ��ك بها الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ،والتي تحرك عل ��ى �أ�سا�سها
الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام›؛ لأنها لي�ست �إال حقيقة الإ�س�ل�ام ،و�إال جوهر الإ�سالم،
و�إال الإ�سالم بنقائه بحقيقته بامتداده الأ�صيل وال�صحيح وال�سليم.
�شعبنا يتزود من هذه الذكرى قوة الإرادة والعزم ،و�صالبة الموقف،
والثبات الدائم
الي ��وم �شعبن ��ا اليمني العظيم ي�ستفيد من هذه الذك ��رى؛ ليتزود منها قوة الإرادة،
وق ��وة الع ��زم ،و�صالب ��ة الموق ��ف ،والثب ��ات :الثب ��ات الدائم ،الثب ��ات المبدئ ��ي ،الثبات
الم�ستن ��د �إل ��ى جوه ��ر الإ�س�ل�ام و�إلى قيم ��ه ،الثب ��ات الم�ستند �إل ��ى الإيم ��ان بحقيقته،
�شعبنا اليمني  -اليوم  -يعاني حقيقة ،ويعي�ش الواقع الكربالئي فعلاً  ،وحالة يومية،
ولكن ذلك ال يزيده �إال ارتباطً ا وثيقًا ،و�إال التزامًا حقيقيًا ،و�إال قناعة را�سخة.
�إننا في هذا اليوم ن�ستذكر الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› بكل ما يمثله في موقعه
ف ��ي الأم ��ة� ،أولاً ف ��ي مقام ��ه العظيم ،مقام ��ه العظيم كول ��ي هلل �سبحان ��ه وتعالى ،من
�أولياء اهلل ،من �سادة المتقين ،من �أعالم الهداية ،الإمام الح�سين ‹عليه السالم› الذي
ق ��ال عن ��ه الر�س ��ول ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› وعن �أخي ��ه الإمام الح�س ��ن�( :أنهما
�سي ��دا �شب ��اب �أهل الجنة) له هذا الموقع ،له هذا المق ��ام العظيم والعالي� ،سيد �شباب
�أه ��ل الجن ��ة بمعي ��ة �أخي ��ه الح�سن ‹عليهما الس�ل�ام› بكل م ��ا يعنيه ذلك� ،أنه ف ��ي م�سيرة
الإ�سالم ،في موقع التقوى والإيمان ،في موقع القدوة والأ�سوة ،في مكانته في الدين
6

نيسحلا مامإلا وه نم

الإ�سالم ��ي ،ل ��ه ه ��ذا الموقع ،ننظر �إلى عليائ ��ه في هذا المكان ،وفي ه ��ذا المقام ،هل
يمك ��ن �إال �أن ننظ ��ر �إلي ��ه �أن ��ه ِن ْع َم الأ�س ��وة ،ونعم الق ��دوة ،و�أنه َعلَم هداي ��ة ،نتطلع �إلى
خطواته ومواقفه؛ لنهتدي بها ونقتب�س منها ،وكذلك �إلى موقعه في الم�س�ؤولية.
لم يكن الإمام الح�سين ‹عليه السالم› مجرد م�ؤمن عادي ،وحاله حال �سائر المتقين
في م�ستوى ف�ضلهم ومقامهم ،مع عِ ظَ مِ ه و�أهميته ،ولكنه كان �سيدًا للمتقين ،كان في
موقعه في الم�س�ؤولية وريثًا للهدى ،معنيًا بقيادة الأمة ،م�ؤتمنًا على �أمة جده ر�سول
اهلل ،وبالتال ��ي فم ��ا كان يتبن ��اه من مواقف ،وم ��ا كان يتحرك فيه ،وم ��ا كان يمثله هو
كان في هذا الموقف ،في هذا الموقع ،وفي هذا الم�ستوى قائدًا للأمة ،هاديًا للأمة؛
الأم ��ة معني ��ة �أ�سا�سً ا في دينها وفي مبادئها �أن تلت ��زم بقيادته� ،أن تهتدي به� ،أن تحذو
ح ��ذوه� ،أن تتح ��رك وتلت ��ف حول ��ه ،هذا ه ��و الإمام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› ،وهذه هي
نظرتن ��ا المبدئية تجاه الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام›((( .فم ��ن هو؟ وما الذي حدث؟
ولماذا؟ وماهي العبر والدرو�س؟
من هو الإمام الح�سين؟
هو الإمام الح�سين بن علي بن �أبي طالب ‹ -عليهما السالم› � -أحد ال�سبطين ،و�أحد
�سي ��دي �شب ��اب �أه ��ل الجنّة ،وريحانتي الم�صطفى ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› و�أحد
الخم�س ��ة �أ�صح ��اب الك�س ��اء الذين �أذهب اهلل عنه ��م الرج�س وطهره ��م تطهيرًا ،و�سيد
ال�شهداء ،واُمَّه :فاطمة بنت ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›.
ول ��د � -س�ل�ام اهلل عليه  -في ال�سن ��ة الرابعة من الهجرة في �شهر �شعبان ،ولمّا ولد
جي ��ئ ب ��ه �إل ��ى ر�سول اهلل ‹صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› فا�ستب�شر به و�سم ��اه الر�سول
‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› حُ �سينًا.
عا� ��ش ‹علي���ه الس�ل�ام› طفولت ��ه مع جده ر�س ��ول اهلل ‹صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم›
وتربى في �أح�ضانه وحظي باهتمامه فورث � -سالم اهلل عليه  -من جدِّه �إيمانًا وطهرًا
حر�ص ��ا على �صالحها،
وحر�ص ��ا على هداي ��ة �أمة جدِّهً ،
ً
و�صالحً ��ا وزكا ًء ون ��ورًا وه ��دى
حر�صا على عزتها.
ً
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1438هـ.
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ُع ��رف بالف�صاح ��ة والوف ��اء والك ��رم وال�شجاع ��ة م ��ن �صب ��اه ،يعامل النا� ��س معاملة
طيبة ،ويب�صرهم ب�شئون دينهم دون �أن يواجههم بتخطئة.
وم ��ن �آداب ��ه و�آداب �أخي ��ه الح�سن ‹عليه الس�ل�ام› في ذلك� :أنهما ر�أي ��ا �أعرابيًا يخفف
الو�ضوء وال�صالة فلم ي�شاءا �أن يجبهاه بغلطه وقاال له« :نحن �شابان و�أنت �شيخ ربما
تك��ون �أعلم ب�أمر الو�ضوء وال�صالة منا ،فنتو�ض�أ ون�صلي عندك ،ف�إن كان عندنا ق�صور
تعلمنا» فتنبه ال�شيخ �إلى غلطه دون �أن ي�أنف من تنبيههما �إليه.

ومر يومًا بم�ساكين ي�أكلون فدعوه �إلى الطعام على عادة العرب ،فنزل و�أكل معهم
ثم قال لهم« :قد �أجبتكم ف�أجيبوني» ودعاهم �إلى الغداء في بيته.
�أخبر جبريل ‹عليه الس�ل�ام› ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› بما �سي�صيب
الح�سي ��ن بع ��ده و�أن �أمته �ستقتله بعده في كرب�ل�اء فكان يبكي بكاء �شديدًا ،ويلثم ثغر
الل من �أحب
الح�سين‹عليه السالم› ويقبله ويقول« :ح�سين مني و�أنا من ح�سين� ،أحب هّ
ح�سينًا ،ح�سين �سبط من الأ�سباط».
وروى �أبو العبا�س الح�سني يرفعه �إلى ابن عبا�س قال :ا�شتد بر�سول اهلل ‹صلى اهلل
عليه وعلى آله وس���لم› مر�ضه الذي مات منه فح�ضرتُه وقد �ضم الح�سين ‹عليه الس�ل�ام›
�إل ��ى �ص ��دره ي�سي ��ل من عرف ��ه عليه وهو يج ��ود بنف�سه وه ��و يقول« :مال��ي وليزيد ال
بارك اهلل في يزيد اللهم العن يزيدً ا .ثم غ�ش��ي طويلاً و�أفاق .فجعل يقبل الح�س��ين
(((
‹عليه السالم› وعيناه تذرفان ويقول�« :أما �إن لي ولقاتلك مقامًا بين يدي اهلل».

وبع ��د �أن ف ��ارق ر�س ��ول اهلل ‹صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› الدنيا عا� ��ش محنة �أبيه
و�أم ��ه �سالم اهلل عليهما بعد �إق�صائهم ��ا وعزلهما وظلمهما ووفاة �أمه المبكر والجرح
ل َّم ��ا يندم ��ل بف ��راق جده ر�س ��ول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› وبعد ما يقرب من
خم�س وع�شرين �سنة من فراقه لجده الم�صطفى‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›  -وما
ح�ص ��ل م ��ن انحراف بعده �أو�صل غلمان بني �أمية (ال�شجرة الملعونة في القر�آن) �إلى
التحكم على رقاب الأمة وظلمهم؛ ت�سارع الأمة �إلى �أبيه لينقذها مما قد و�صلت �إليه
من ال�ضياع والتيه والظلم والجبروت ,ولكن بعد �أن تغيرت النفو�س ,وقُدِ مت البدائل
المغلوطة ولم يعد من الإ�سالم �إال ا�سمه وال من القر�آن �إال ر�سمه.
((( الم�صابيح في ال�سيرة لأبي العبا�س الح�سني ,التاريخ الإ�سالمي ,الحدائق الوردية.
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فعا� ��ش �ص ��راع �أبيه مع الناكثين والقا�سطين والمارقين ,فكان �أحد القادة الأبطال
ف ��ي جي� ��ش �أبي ��ه �أمي ��ر الم�ؤمنين علي ‹عليه الس�ل�ام› ,تخ ��رج من مدر�ست ��ه ,وتعلم منه
البطولة وال�شجاعة وفنون القتال ,وتعلم من �أبيه معالي الأخالق وكريم ال�صفات.
وبعد ا�ست�شهاد �أبيه �سالم اهلل عليه عا�ش معاناة �أخيه الإمام الح�سن ‹عليه الس�ل�ام›
أي�ضا.
وما القاه من المتخاذلين والتي انتهت با�ست�شهاده � ً
وعا� ��ش تَحَ ُّك ��م بني �أمي ��ة و�سيطرة الم ��وروث الجاهلي ب�شكل كامل عل ��ى الأمة وما
عانته الأمة التي خذلت �أباه عليًا و�أخاه الح�سن الذين ا�ست�شهدا على يد بني �أمية.
�إال �أن و�صية �أبيه �أمير الم�ؤمنين له ،ولأخيه  -قبيل ا�ست�شهاده  -كانت دائمًا ن�صب
ال َت ْب ِغيَا الدُّ ْنيَا َو�إِنْ َب َغ ْت ُكمَا،
ُو�صي ُكمَا ِب َت ْقوَى اهللَِ ،و�أنْ َ
عينيه عندما �أو�صاهما بقوله�« :أ ِ
ال بِالْحَ قِّ  ،وَاعْ مَلاَ ِللأجْ ��رِ  ،وَكُ ونَا لِلظَّ الِمِ
ال َت�أْ�سَ ��فَا عَ لَى �شَ ��يْ ء ِم ْنهَ��ا ُزوِيَ عَ ْن ُكمَا ،وَقُ ��و َ
َو َ
خَ ْ�صمًاَ ،و ِل ْلمَظْ لُو ِم عَ ْونًا ».فكان �سالم اهلل عليه يرقب الو�ضع ويعمل ما بو�سعه لرفع

معان ��اة ه ��ذه الأم ��ة وف ��ي �إ�صالح الف�س ��اد الم�ست�شري في ه ��ذه الأمة وم ��ا و�صلت �إليه
الأمة من الهوان والذل على يد بني �أمية وتالفي ما يمكن تالفيه.

•••
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الو�ضعية التي كانت قد و�صلت الأمة �إليها عند ثورة الإمام الح�سين
في ظل تحكم بني �أمية على هذه الأمة
غابت القيم والأخالق من واقع الأمة؛ نتيجة ذلك اال�ستهداف لها من
الحكم الأموي

للأ�س ��ف ال�شدي ��د غاب ��ت تل ��ك القيم والأخالق م ��ن واقع الأمة ،غاب ��ت نتيجة ذلك
اال�سته ��داف له ��ا في واق ��ع الأمة من الحكم الأم ��وي ،من الظالمين بن ��ي �أمية ،غابت
م ��ن واق ��ع الأم ��ة ،وكان البدي ��ل عنها ه ��و كارثة� ،أم ��ر ف�ضيع ج� �دًا ،البدي ��ل عنها هو:
تربي ��ة الباطل ،الغدر ،الظل ��م ،الف�ساد ،الأطماع ،الكذب ،نق�ض العهود والمواثيق� ،إلى
غيره ��ا ..قائمة طويلة مفردات كثيرة يمكن �أن يح�شدها الإن�سان ويتحدث بها ليُعبِّر
ع ��ن واق ��ع الأم ��ة فيما و�صل �إليه في الأع ّم الأغلب ،وقد تج َّل ��ى كثي ٌر من ذلك كله في
الأحداث التي ع�صفت بالأمة في عهدهم.
م ��ع ه ��ذا �ساء واقع الأمة وتنك ��رت للغة الحق والم�س�ؤولية والدي ��ن ،و�أ�صبحت لغة
الح ��ق وكلم ��ة الح ��ق ال م�سموعة وال مفهوم ��ة وال مقبولة ،ينادى بالح ��ق في �أو�ساط
الأم ��ة تُدع ��ى �إليه فال تجيب ،وال ت�ستجيب ،وال تقبل ،وال ت�سمع ،وال ت�صغي ،وال تعي
بالرغم من التحرك الفاعل لأهل بيت ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› بدءًا
بالإمام علي ‹عليه الس�ل�ام› ومن بعده الإمام الح�سن ثم الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› الذين
كان ��وا ينادون ف ��ي �أو�ساطها يدعونه ��ا ،يعملون ويحر�صون عل ��ى �أن يدفعوها في �إطار
م�س�ؤوليته ��ا الت ��ي هي �شرفها وعزها فال ت�ستجيب !.لغة الحق غير مقبولة ،ولم يعد
ه ��ذا معي ��ارًا ال لموق ��ف ،وال لتوج ��ه ،وال لعم ��ل ،وال لم�س ��ار ،وال لنه ��ج ،وال لمب ��د�أ ،لم
يع ��د م ��ن المه ��م عند كثي ��رٍ من �أبناء الأمة ف ��ي موقفه �أن يكون موق ��ف حق �أو ال .من
الطبيعي كان حقًا �أم غير حق ما كان فليكن.
وه ��ا ه ��و الإم ��ام الح�سين ي�شخ� ��ص الواقع الذي كان ��ت قد و�صلت �إلي ��ه الأمة ،وهو
ي ��رى الواق ��ع المظل ��م للأمة وقد �ضيَّعت الحق ولم تعد ت�أب ��ه للحق وال تبالي بالحق،
فق ��ال« :ف���إن الدنيا قد تغيَّرت وتنكرت و�أدبر معروفها وا�س��تمرت ج��دً ا فلم يبق �إال
عي�ش كالمرعى الوبيل» ،ما �أعظم هذا التعبير ،يا
�ص��بابةٌ ك�صبابة الإناء ،وخ�سي�س ٍ
كم �ساء واقع الأمة ،و يا كم تغير �إلى الم�ستوى ال�سيء جدًا ،انعك�ست �آثاره ال�سيئة في
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واق ��ع الحي ��اة ظلمًا ،معاناة� ،شقاء ،ا�ضطهادًا ،قهرًا� ،س ��اء واقع الأمة و�أيما �سوء حينما
غاب الحق بقيمه وموقفه ومبادئه من واقع الحياة�« ،أال ترون �أن الحق ال يُعمل به،
و�أن الباطل ال يُتناهى عنه ،ليرغب الم�ؤمن في لقاء اهلل محقًا ،ف�إني ال �أرى الموت �إال
�سعادة ،وال الحياة مع الظالمين �إال بَرَ ما».

ث ��م نج ��د تربية الباطل التي َغيَّبتَ ،غيَّبت الحق فلم يعد مقبولاً وال م�سموعًا ،وال
مفهو ًم ��ا ،وال مرغو ًب ��ا ،وال م�ست�ساغً ��ا ف ��ي واقع الأم ��ة التي كان يُفتر� ��ض بها �أن تكون
ا�ص ْوا ِبا َ
حلقِّ
هي �أمة الحق } َو َ�أنَّ ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ا َّت َب ُعوا الحْ َ قَّ ِمن َّر ِّب ِه ْم{ [محمدَ } ]3و َت َو َ
�ْبِ{ [العصر�} ،]3:أَ َف َم ْن َي ْه ِدي ِ�إ ىَل ا َ
حلقِّ �أَ َح��قُّ �أَ ْن ُي َّت َب َع �أَ َّم ْن اَل َيهِدِّ ي
َو َت َو َ
ال�ص رْ ِ
ا�ص�� ْوا ِب َّ
�إِ اَّل �أَ ْن ُي ْهدَ ى{ [يون�س ]35:كل ه ��ذه الم�س�أل ��ة انته ��ت من واقع الأمة �إل ��ى حدٍ كبير ،بقي
�صف ��وة الأم ��ة ِق َّل ��ة قليلة ،ثم م ��ا كان هو البديل عن ��ه؟ وماذا كانت المعايي ��ر والأ�س�س
التي يُنطلق من خاللها وتُبنى عليها المواقف؟.
تحريف المفاهيم الدينية

لقد كان بنو �أمية كما �أخبر عنهم النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› «�إذا بلغ بنو
خول ومال اهلل دول».
�أمية �أربعين اتخذوا دين اهلل دغلاً وعباد اهلل اً
جان ��ب م ��ن «اتخذوا دين اهلل دغال» ه ��و :تحريف المفاهي ��م الدينية بما يخدم

أي�ضا كما ا�ستهدفوا القيم،
�سيا�سته ��م� ،أولئك الظالمون الجائرون المف�سدون عمدوا � ً
ا�ستهدف ��وا المفاهي ��م كثيرًا من المفاهي ��م ،مثل �شرعنة الطاع ��ة للظالمين و�إيجابها
وجعله ��ا م ��ن دي ��ن اهلل عباد ًة وقُرب� � ًة �إلى اهلل ،جعل ��وا طاعة الظالمين م ��ن طاعة اهلل،
وطاع ًة هلل وعباد ًة هلل ،وقُرب ًة �إلى اهلل ،وجعلوها �سبيل �أجرٍ وثوابٍ وقُرب ٍة وزُلفى ،وهذا
م ��ن �أعج ��ب العجب ،من �أعجب ما ح�صل في تاريخ الأمة الإ�سالمية !.ومن �أغرب ما
ح�ص ��ل �أن ت�شرع ��ن ،ت�صب ��ح �شرعية وت�صبح دي ��ن ،وت�صبح عبادة ،وت�صب ��ح قُربة طاعة
الظالمين الجائرين.
عندم ��ا نت�أم ��ل ف ��ي ه ��ذا الجان ��ب التحري ��ف للمفاهي ��م الديني ��ة ،من ال ��ذي ي�ؤدي
ه ��ذا ال ��دور؟ وم ��ن الذي يقوم به ويَعمِ ��د �إليه؟ من هي مهمته؟ من ه ��و الذي ي�شتغل
ه ��ذا ال�شغ ��ل؟ .هم علماء ال�س ��وء علماء البالط ،علماء ال�سالطي ��ن ،مع احترامي لكل
العلم ��اء ال�صالحي ��ن نح ��ن ال نق�صدهم ،كل العلماء ال�صالحي ��ن الم�ستقيمين نحن ال
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نق�صدهم ،كالمنا هنا بالتحديد عن علماء ال�سالطين ،علماء البالط ،العلماء الذين
كان ��وا مرتبطين بالظالمين منا�صرين للظالمين ،ين�صرونهم عبر تاريخ الأمة و�إلى
ع�صرن ��ا ه ��ذا ال يزالون كذل ��ك و�سي�ستمرون على ذل ��ك؛ لأن العلم ��اء �صنفين :علماء
�س ��وء ،وعلم ��اء �صالحي ��ن �أ�صح ��اب ح ��ق و�أ�صح ��اب حقيق ��ة وواقفي ��ن في �ص ��ف الحق،
مُعانين مظلومين مُ�ضطهدين.
لكن هناك علماء �سوء ،مهمتهم التي يمار�سونها وهم جنبًا �إلى جنب مع الظالمين
م ��ع المف�سدي ��ن م ��ع الجائرين ،مع �سالطي ��ن الجور مهمتهم هي تحري ��ف المفاهيم
الديني ��ة ،لتوظيف الدي ��ن لم�صلحة الطغاة والجائرين ،ولتحقي ��ق ذلك ي�ستخدمون
�أ�سالي ��ب متع ��ددة منه ��ا :تنزيل الن�صو� ��ص الدينية في غير محلها وعل ��ى غير واقعها
وهن ��ا جريمت ��ان :افتراء وكذب في التو�صيف ،ثم جريمة التوظيف للن�ص الديني في
غير محله.
�أولاً  :يقوم ��ون بتو�صيف حالة مع َّين ��ة بغير و�صفها وبغير واقعها بما يتمكنون من
ن�صا دينيًا يوظفونه عليها ليتطاب ��ق عليها ،مثلاً  :ي�أتون �إلى
خالل ��ه على �أن يطلق ��وا ً
ق ��ول اهلل �سبحانه وتعالى�} :إِ مَّ َ
هلل َو َر ُ�س��و َلهُ َو َي ْ�س�� َع ْونَ يِف
اء ا َّل ِذينَ ُي َحا ِر ُبونَ ا َ
نا َج َز ُ
�ض َف َ�سا ًدا �أَ ْن ُي َق َّت ُلوا �أَ ْو ُي َ�صلَّ ُبوا �أَ ْو ُت َق َّط َع �أَ ْي ِدي ِه ْم َو َ�أ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن ِخلاَ ٍف َ �أ ْو ُي ْن َف ْوا
الأَ ْر ِ
�ض{ [المائدة ]33:هذا ن�ص من القر�آن �صحيح� ،آية قر�آنية من كتاب اهلل ،لكنهم
مِنَ الأَ ْر ِ

يُنزِّلونه ��ا على غي ��ر محلها ،ي�أتي  -مثلاً � -إلى القائمي ��ن بالق�سط ،القائمين بالحق،
الواقفي ��ن ف ��ي وج ��ه الظلم ،المنادين بالع ��دل والعدالة في�سمي عمله ��م الذي هو حق
وم ��ا يقوم ��ون ب ��ه في �سبي ��ل �إحقاق الح ��ق و�إقام ��ة العدل ،ي�سمي ��ه عالم ال�س ��وء ،عالم
الب�ل�اط ،ي�سمي ��ه حربًا هلل ور�سول ��ه و�إف�سادًا في الأر�ض ..و� ..إل ��ى �آخره ،وي�صيغ بيانًا
يوقِّعه مع غيره من �أمثاله ويقر�ؤون الآية القر�آنية ويدعون �إلى قتلهم والتنكيل بهم
وتقطي ��ع �أيديه ��م و�أرجلهم� ،أو �ضربهم بالطائرات �أو �إبادته ��م ب�أي �سالح ،يُنزل الن�ص
يو�صف حالة معيَّنة �أنها نف�س
القر�آني في غير محله ،على غير واقعه ،ويكذب حينما ِّ
الحال ��ة الت ��ي يتحدث عنها الن�ص الديني في القر�آن الكريم �أو من الر�سول ‹صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم›..
مثال �آخر� :آيات الجهاد ،عندما يُنزِّل �آيات الجهاد وهو يق�صد التحرك في خدمة
الباطل في�سميه جهادًا ،ي�سمي القتال تحت الراية الأمريكية بعناوين طائفية �أو ب�أي
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عن ��وان �آخ ��ر ،ي�سميه جه ��ادًا ،ثم يح�شد الن�صو� ��ص القر�آنية التي تتح ��دث عن الجهاد
ولكن في غير محلها.
�أنت عندما تقاتل لم�صلحة الأمريكيين والإ�سرائيليين هذا لي�س جهادًا ،هذا �شرًا،
ه ��ذا عدوا ًن ��ا ،هذا ظل ًم ��ا ،هذا بغ ًي ��ا ،ال ي�سمى جهادًا �أب� �دًا ،عندما تتح ��رك في �أو�ساط
الأمة تحت عناوين طائفية تُطلق على �أولئك �أنهم راف�ضة ،ثم تح�شر الن�ص القر�آني
الذي يتحدث عن الجهاد في غير محله.
مث ��ال �آخ ��ر :عندم ��ا كانوا يقولون �سوءًا عن الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �أو غيره
م ��ن الث ��وار الذي ��ن ث ��اروا قيامًا بالح ��ق ون�ص ��ر ًة للحق و�إقام� � ًة للعدل من بع ��د الإمام
الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› كانوا يقولون (�شقّ ع�ص ��ا الم�سلمين) �شقّ ع�ص ��ا الم�سلمين!.
وف ��ي الحقيق ��ة هو �شقّ ع�ص ��ا المجرمين ،ع�ص ��ا الظالمين ،ع�صا الجائري ��ن التي بها
ي�ضرب ��ون الأم ��ة وي�سوقون الأمة �إلى جهنم� ،إلى الخ�سران �إلى ال�شقاء في حياتها في
الدني ��ا وف ��ي الآخرة� ،ش ��قّ ع�صا الجائرين� ،أم ��ا الم�سلمين لم ي�ش ��ق ع�صاهم هو يعمل
لقوتهم ،لعزتهم.
مث ��ال �آخ ��ر :هو التكفي ��ر ،عندما يطل ��ق التكفيريون م�سمى الكف ��ر على م�سلمين؛
لأنه ��م اختلف ��وا معهم في المذهب �أو في الفكر �أو في التوجه ،فيطلقون عليهم كفارًا
ث ��م ي ��وردون كل الن�صو� ��ص القر�آنية التي تتحدث ع ��ن الكافرين وك�أنه ��ا تعني �أولئك
وه ��ي ال تعنيه ��م ،ه ��م الم�سلمون ح ًق ��ا في الأ�سا�س ،ه ��ذا واح ٌد م ��ن �أ�ساليب التحريف
للمفاهي ��م الديني ��ة م ��ن خالل تنزي ��ل الن�ص الديني ف ��ي غير محلِّه عل ��ى غير واقعه
بتو�صيف كاذب وافتراء وبهتان.
�أ�سل ��وب �آخ ��ر من تحري ��ف المفاهيم من خالل :تقديم مفاهي ��م باطلة ،باطلة من
الأ�سا� ��س واالفت ��راء عل ��ى اهلل وعلى ر�سول ��ه لإ�ضف ��اء �شرعيتها واعتبارها م ��ن الدين،
مثلم ��ا تق� �دّم من �شرعنة طاعة الظالمين الجائري ��ن واعتبارها من طاعة اهلل وعباد ًة
�إلى اهلل وقربة �إلى اهلل ،هذا واحد من الأ�ساليب.
«اتخ��ذوا دين اهلل دَغل» ف�أف�سدوا ال ِق َي ��م ،وقوَّ�ضوا الأخالق ،وحرَّفوا المفاهيم،
وز َّيف ��وا الوع ��ي ،وقلَّبوا الحقائق ،و�أ�ض ُّل ��وا كثيرًا و�ضلُّوا عن �س ��واء ال�سبيل« .واتخذوا
عباد اهلل خَ ول» فا�ستعبدوهم و�سخّ روهم لخدمتهم وم�صالحهم .ومظاهر اال�ستعباد
وال�سُ خرة للأمة من جانب حُ كَّام الجور والظالمين متعددة وعلى كل الم�ستويات:
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عل ��ى الم�ست ��وى الع�سك ��ري وفي ميادين القت ��ال؛ حيث يدفعون الكثي ��ر من النا�س
للقت ��ال والقت ��ل ف ��ي �سبي ��ل تقوي ��ة �أمره ��م ،وا�ستح ��كام �سلطانه ��م ،وتعزي ��ز هيمنتهم،
و�سط ��و ًة منه ��م بالم�ست�ضعفي ��ن ،وظل ًم ��ا للمظلومي ��ن ،وبط�شً ا بال�صالحي ��ن ،وتنكيلاً
بالأحرار ،و�إذاللاً للنا�س ،و�إنفاذًا لأمرهم الباطل فيما لي�س هلل فيه ر�ضى ،وال للأمة
فيه خي ٌر وال م�صلحة.
وعل ��ى الم�ست ��وى الثقاف ��ي والفك ��ري؛ حي ��ث يدفع ��ون بعلم ��اء الب�ل�اط ووع ��اظ
ال�سالطين لتحريف المفاهيم و�شرعنة الظلم ،وتدجين الأمة با�سم الدين ،و�إبعادها
عن النهج القويم.
وعلى الم�ستوى الإعالمي؛ حيث يدفعون البع�ض ليكونوا �أبواقًا لهم ،و�أل�سنة �سو ٍء
كاذب ��ة ،فين�ش ��رون ال�شائعات الباطلة والأكاذي ��ب ،ويقولون ال ��زور والبهتان ،ويزيفون
الواق ��ع والحقائ ��ق ،ويكتب ��ون ب�أقالمهم الم�أج ��ورة كذلك ،خدم ًة و�سُ خ ��ر ًة و�شكلاً من
�أ�شكال العبودية للطغاة.
«واتخ��ذوا م��ال اهلل دُول» فينهبون خيرات الأمة وث ��روات ال�شعوب ،وي�ست�أثرون
بالم ��ال العام ،ويتداولون به في م�صالحه ��م ال�شخ�صية على �سبيل الترف والإ�سراف،
ول�شراء الوالءات والمواقف ،و�شراء الذمم ،ويتركون الأمة تعاني ويالت الفقر ،ونكد
العي�ش ،والمعاناة بكل �أ�شكالها.
وهك ��ذا م�ض ��ى واق ��ع الأمة الإ�سالمية عل ��ى امتداد التاريخ من ��ذ ا�ستحكام القب�ضة
الأموي ��ة عل ��ى �سلط ��ان الأم ��ة و�إل ��ى الي ��وم� ،إ ّال ف ��ي الح ��االت الن ��ادرة والمح ��دودة
(((
واال�ستثنائية.
بع�ض من الحاالت ا�ستوى واقع الأمة في �إ�سالمها وفي جاهليتها
في
ٍ

ف ��ي بع� �ٍ�ض من الحاالت ا�ستوى واقع الأمة في �إ�سالمه ��ا وفي جاهليتها ،وبقي في
واقع النا�س من الإ�سالم واقعًا �شكليًا بعيدًا عن الجوهر والم�ضمون والأ�سا�س الفاعل
والم�ؤث ��ر ف ��ي حياة النا� ��س ،وبذلك فعلاً كان ��ت الم�أ�ساة كبيرة ج� �دًا؛ لأنهم غيَّبوا من
الدي ��ن ما ب ��ه �صالح النا�س والحياة وما تتعزز به م ��كارم الأخالق وال�صفات الحميدة
وم ��ا يبني واقع الأم ��ة على ما �أراده اهلل لها ك�أم ٍة م�ستخلف ٍة في الأر�ض ،لها م�س�ؤولية
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1436هـ.
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كبي ��رة و ُين ��اط بها مهام عظيمة وج�سيمة ،ويُراد لها �أن يكون لها الريادة وال�سيادة في
الأر� ��ض ،وو�صل ��ت الأمور �إلى �أن كانت فعلاً الحالة التي عا�شه ��ا الإمام الح�سين ‹عليه
السالم› .ما قبل ال�شهادة حالة غربة ،وهي لغربة تلك القيم والأخالق في واقع الأمة.
هذه الأمة للقيم والأخالق دو ٌر �أ�سا�سيٌ في دينها ،ومعظم الدين هو قيم و�أخالق،
جان ��ب كبي ��ر من الدين مرتبط �أ�سا�سً ا بالأخالق والقيم ،وما يتفرع في واقع الإن�سان
م ��ن العم ��ل عل ��ى الم�ستوى الف ��ردي �أو في واق ��ع النا�س على الم�ست ��وى الجماعي من
الأعمال والت�صرفات هي ترجمة لتلك القيم وهي تفريعات عن تلك القيم وعن تلك
الأخالق تج�سدها وتتفرع عنها وتعبِّر عنها ،فهي نتا ٌج لها� ،أعمال الإن�سان وت�صرفاته
ه ��ي نتاج لأخالقه على �ض ��وء �أخالقه ،بطبيعة �أخالقه يت�صرف ،يعمل ،يعامل ،يتخذ
المواقف قوله وفعله وت�صرفاته كلها.
بنو �أمية عملوا على تغييب �أهل البيت من ذاكرة الأمة

هك ��ذا يُن�س ��ى الح�سي ��ن كم ��ا يُن�سى قبل ��ه محمد ،كما يُن�س ��ى فيما بينهم ��ا علي ،كما
يُن�سى القر�آن ،كما ُتتَجاهل كل تلك الآيات القر�آنية �أكثر من خم�سمائة �آية في القر�آن
الكريم تتحدث عن الجهاد في �سبيل اهلل ،والمئات الأخرى من الآيات القر�آنية التي
له ��ا موق ��ف وا�ض ��ح تجاه الظالمي ��ن ،وتج ��اه الكافرين ،وتج ��اه الجائرين ،تج ��اه �أهل
الكتاب ،تجاه اليهود والن�صارى ،يتم تجاهل ذلك كله.
لكن تُقدم �صورة �أخرى عن الدين ،عن الإ�سالم ،عن رموز الإ�سالم ،عمن يجب �أن
ترتبط الأمة بهم ،عمن يجب �أن تقتدي الأمة بهم ،من �أحوج ما تحتاج �إليه الأمة �أن
تك ��ون عل ��ى ب�صيرة بمن ترتبط به ��م في موقع الق ��دوة؛ و�إال فللأ�سف ال�شديد ي�صبح
التن�ص ��ل ع ��ن الم�س�ؤولي ��ة ،الرف�ض للجه ��اد ،االبتعاد عن الحق ،االبتع ��اد عن الموقف
القر�آن ��ي من الظالمين والجائرين والر�ضوخ له ��م ،وال�سكوت وال�صمت والتن�صل عن
الم�س�ؤولية ،ي�صبح دينًا يتديَّن به البع�ض! وتتحول الم�ساجد �إلى �سجون للظالمين،
يُ�سج ��ن النا� ��س فيها �سجنًا ويُدجَّ نُون م ��ن خاللها ،وي�صبح م�شرو ًع ��ا :م�شروع علمي،
م�ش ��روع دين ��ي ،م�شروع يتم التوجه على �أ�سا�سه في واقع الحياة والحث عليه والدعوة
�إليه ،وهذه ق�ضية خطيرة.
وك ��م نحت ��اج في ع�صرن ��ا هذا وهو ع�ص ��ر خطر ج� �دًا ،ال�سكوت فيه جريم ��ة كبيرة،
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المخاط ��ر فيه على الأم ��ة مخاطر كبيرة ،لي�س لها �سابقة ،مخاطر كبيرة جدًا ،الأمة
على حافة الهاوية ،ا�ستحكام قب�ضة الأعداء من اليهود والن�صارى عليها �إلى م�ستوى
لي� ��س ل ��ه �سابق ،لي�س له مثيل فيما م�ض ��ى ،و�أمام هذه المخاطر الكبيرة تحتاج الأمة
(((
�إلى هذه الروحية ،روحية الإمام الح�سين وعزيمته.
هالك معاوية و�صعود يزيد
وف ��ي منت�ص ��ف �شه ��ر رجب �سن ��ة �ستين م ��ن الهجرة معاوية ب ��ن �أبي �سفي ��ان يغادر
الدني ��ا بع ��د حياة حافلة بالظل ��م والطغيان والف�ساد والتحريف للدي ��ن ،وبعد �أن �أحيا
الموروث الجاهلي و�أعاد الأمة �إلى جاهلية هي �أ�سو�أ من الجاهلية الأولى ،ولم يكتف
بم ��ا فع ��ل بالأمة في حيات ��ه و�إنما ختم حيات ��ه بتن�صيب ابنه :يزي ��د (ال�سكير الخمير
الم�ستهت ��ر بالدي ��ن وبالأم ��ة وبالمقد�س ��ات) عل ��ى رق ��اب هذه الأم ��ة ليوا�ص ��ل م�سيرة
الظلم والطغيان.
ومم ��ا ج ��اء ف ��ي عه ��د تن�صيبه" :ه ��ذا ما عه ��د (ب ��ه) معاوية ب ��ن �أبي �سفي ��ان �أمير
الم�ؤمني ��ن �إل ��ى ابن ��ه يزي ��د بن معاوي ��ة� :أنه ق ��د بايعه ،وعه ��د �إليه ،وجع ��ل الأمر من
بعده �إليه ،و�سماه �أمير الم�ؤمنين ،على �أن يحفظ هذا الحي من قري�ش ،ويبعد قاتل
الأحب ��ة ه ��ذا الحي من الأن�صار ،و�أن يقدم بني �أمي ��ة وبني عبد �شم�س على بني ها�شم
وغيرهم� ...إلى �أن قال :فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر �إلى طاعة �أميره �أُكرِم
وقرب ،ومن تلك�أ عليه وامتنع ف�ضرب الرقاب".
فلم ��ا خرج ��وا م ��ن عن ��ده �أقبل على يزي ��د وقال :يا بن ��ي �إني قد وط� ��أت لك البالد،
و�أذلل ��ت الرق ��اب وبُوئت بالأوزار ،ول�ست �أخاف علي ��ك من هذه الأمة �إ ّال �أربعة نفر من
قري� ��ش :ف ��رخ �أبي تراب �شبيه �أبي ��ه ،وقد عرفت عداوته وعداوة �آل ��ه لنا ،وعبد اهلل بن
عمر ،وعبد اهلل بن الزبير ،وعبد الرحمن بن �أبي بكر.
ف�أم ��ا عب ��د الرحم ��ن بن �أب ��ي بكر فمغ ��رم بالن�ساء ،ف� ��إن بايعك النا� ��س بايعك ،و�أما
اب ��ن عم ��ر فم ��ا �أظن �أنه يقاتلك وال ي�صلح لها ،ف� ��إن �أباه كان �أعرف به ،وقد قال :كيف
�أ�ستخلف رجلاً لم يح�سن �أن يطلق امر�أته.
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك لمنا�سبة عا�شوراء  1432هـ
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و�أم ��ا الح�سي ��ن بن علي ف� ��إن �أهل العراق ال يدعونه حت ��ى يخرجوه عليك ويكفيكه
اهلل بم ��ن قت ��ل �أباه ،و�أما ابن الزبير ف�إن �أمكنت ��ك الفر�صة فقطعه �إربًا �إربًا ف�إنه يجثم
(((
جثوم الأ�سد ويروغ روغان الثعلب.
الإمام الح�سين يُط َلب منه البيعة ليزيد
فلما توفي معاوية �سنة 60هـ واعتلى يزيد  -المعروف ب�سكره ومُجُ ونه  -الخالفة
وت�سمى ب�أمير الم�ؤمنين كتب �إلى والته ب�أخذ البيعة له .وكان الوليد بن عتبة بن �أبي
�سفيان واليًا على المدينة فكتب �إليه يزيد �أن ي�أخذ البيعة من �أهل الحجاز ،ومن �أبى
منهم قتله ،و�شدد عليه ب�أخذ البيعة من الح�سين ‹عليه السالم› وعبداهلل بن الزبير.
دع ��ا الوليد (مروان بن الحكم) وا�ست�ش ��اره .فقال� :أح�ضرهم ال�ساعة قبل �أن ينت�شر
موت معاوية فمن �أبى البيعة فا�ضرب عنقه .فقال الوليد :واهلل ال �أفعل� .أ�أقتل الح�سين؟
فقال مروان كالم�ستهزئ به� :أ�صبت.
ودعا الوليد الح�سين بن علي وابن الزبير ،فقال ابن الزبير للح�سين ‹عليه السالم›:
في َم تراه بعث �إلينا هذه ال�ساعة؟
قال� :إني �أظن �أن طاغيتهم قد هلك ،فيريد معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمير قبل
�أن يدع ��و النا� ��س ،فق ��د ر�أي ��ت البارحة فيما ي ��رى النائم منب ��ر معاوي ��ة منكو�سً ا وداره
ت�شتعل نيرانًا.
ث ��م عاودهم ��ا ر�سول الوليد ،فدخل الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› منزله فاغت�سل وتطهر
و�صل ��ى ع ��دة ركعات ودع ��ا وا�ستخار اهلل ،ودع ��ا جماعة من �أهل بيت ��ه ومواليه و�أمرهم
بحم ��ل ال�س�ل�اح ،وق ��ال له ��م� :إن الولي ��د ق ��د ا�ستدعان ��ي ف ��ي ه ��ذا الوقت ،ول�س ��ت �آمن
�أن يكلفن ��ي في ��ه �أم� �رًا ال �أجيب ��ه �إليه ،وه ��و غير م�أم ��ون ،فكونوا معي ف� ��إذا دخلت �إليه
فاجل�سوا على الباب ،ف�إن �سمعتم �صوتي قد عال فادخلوا.
ف�ص ��ار الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �إل ��ى الوليد بن عتبة فوجد عن ��ده مروان بن الحكم
فنع ��ى �إلي ��ه الولي ��د معاوية فا�سترجع الح�سين ثم قر�أ عليه كت ��اب يزيد وما �أمره فيه
من �أخذ البيعة منه له.
((( الم�صابيح في ال�سيرة لأبي العبا�س الح�سني.
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فقال الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› :فن�صبح ونرى في ذلك ،فقال الوليد :ان�صرف حتى
ت�أتينا مع النا�س.
فقال مروان :واهلل لئن فارقك ال�ساعة ولم يبايع ال تقدر منه على مثلها �أبدًا حتّى
يكث ��ر القتل ��ى بينكم وبين ��ه ،احب�س الرجل وال يخرج من عندك حت ��ى يبايع �أو ت�ضرب
عنقه.
فوث ��ب الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› عند ذل ��ك وقال� :أنت يا ابن الزرق ��اء تقتلني �أم هو؟
(((
كذبت واهلل و�أثمت.
ث ��م �أقب ��ل عل ��ى الوليد فق ��ال� :أيها الأمي ��ر! �إنا �أهل بي ��ت النبوة ،ومع ��دن الر�سالة،
ومختل ��ف المالئك ��ة ،بن ��ا فتح اهلل ،وبن ��ا ختم ،ويزيد رج ��ل فا�سق �ش ��ارب الخمر ،قاتل
النف� ��س المحرم ��ة ،معل ��ن بالف�س ��ق ،ومثل ��ي ال يبايع مثل ��ه ،ولكن ن�صب ��ح وت�صبحون،
وننظر وتنظرون� ،أينا �أحق بالبيعة والخالفة ،ثم خرج ‹عليه السالم›.
ولحق به مروان فقال :يا �أبا عبد اهلل �أطعني وبايع �أمير الم�ؤمنين يزيد.
فق ��ال الإم ��ام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام›� :إن ��ا هلل و�إنا �إلي ��ه راجعون ،ويلك ي ��ا مروان،
مثلك ي�أمرني بطاعته ،و�أنت اللعين ابن اللعين على ل�سان ر�سول اهلل؟!
(((
فرادَّه مروان .فخرج مغ�ضبًا.
الإمام الح�سين يقرر الثورة ويتجه �صوب مكة
وداع الح�سين لقبر جده الم�صطفى

لم ��ا كان بع� ��ض اللي ��ل �أتى الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› قبر ر�س ��ول اهلل فودعه و�صلى ما
�شاء اهلل وغلبته عيناه ،فر�أى ك�أن ر�سول اهلل �صلّى اهلل َعلَ ْي ِه و�آله و�سَ لّم في محتو�شين
ب ��ه فاحت�ضن ��ه وق َّب ��ل بين عين ��ه وقال :يا بن ��ي العجل العج ��ل ،ت�أتي يا بن ��ي �إلى جدك
و�أبيك و�أمك و�أخيك.
فانتبه ‹عليه السالم› و�أخبر �أهل بيته.
((( الم�صابيح في ال�سيرة لأبي العبا�س الح�سني  ,بحوث في الملل والنحل ل�سبحاني .
((( الم�صابيح في ال�سيرة لأبي العبا�س الح�سني.
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ثم ودعهم وخرج بمن خرج معه من ولده و�إخوته وبني �أخيه وبني عمه نحو مكة،
(((
فقدمها و�أقام بها خم�سة �أ�شهر �أو �أربعة.
الإمام الح�سين يخرج من مدينة جده الم�صطفى

ي�صور ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل هذا الم�شهد الم�ؤلم فيقول:
مدين ��ة الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كانت يومًا ما منطقة عامرة بالإ�سالم،
عامرة بالحق ،من على منبر الم�سجد كان يوجِّ ه ر�سول اهلل محمد ذلك النور الإلهي
وح ��ي اهلل الط ��ري ال ُمن ��زل وبه يعالج قلو ًب ��ا مر�ضى وي�شف ��ي نفو�سً ��ا ويزكيها ويطهِّر
قلوبًا ويقوِّم �سلوكًا وعملاً  ،يبني هذه الأمة وي�صلحها.
وم ��ن �ساح ��ة تل ��ك المدينة كان ��ت تتحرك �ألوية الجه ��اد و�سرايا الجه ��اد في �سبيل
اهلل تح ��ت قي ��ادة النبي من �أجل الإ�سالم ،من �أجل �أن ي�س ��ود العدل� ،أن يقوم الحق� ،أن
ي ��زول الظل ��م� ،أن تُطهَّر الأر� ��ض من الف�ساد والجريمة؛ لكن ف ��ي مرحلة مت�أخرة بعد
�أفاعي ��ل وعم ��ل وم�شاري ��ع له ��دم هذه الأم ��ة ولهدم جه ��ود النبي في ه ��ذه الأمة ،وجد
الإم ��ام الح�سي ��ن نف�س ��ه غريبًا في مدينة جدِّه ال نا�ص ��ر وال مجيب ،يدعو فال مجيب
ل ��ه ،ي�ضط ��ر لأن يخرج من تل ��ك المدينة خروج مو�سى من م�ص ��ر ،وخروج ر�سول اهلل
من مكة وهو يتلو قول اهلل تعالىَ } :ف َخ َر َج ِم ْن َها َخا ِئ ًفا َي رَ َ
ت َّق ُب{[القصص.]21:
من مدينة جدِّه حيث يرقد النبي الم�صطفى محمد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم في
ذل ��ك الث ��رى وفي تل ��ك التربة وجد ابنه ،حفيده ،ن�سخته الم�ص َّغ ��رة ،وريثه في الأمة،
القائم مقامه وجد نف�سه غريبًا ال مجيب وال نا�صر ،التخاذل قد �ساد ذلك المجتمع،
الر�ض ��ا ب ��كل �شيء ،القب ��ول بكل �شيء ،القب ��ول ب�أن يُظلَم ��وا ،القبول بالف�س ��اد ،القبول
بالجريمة ،مجتمع ال يوجد عنده �أي ممانعة.
خ ��رج واتج ��ه �ص ��وب مكة ،وهن ��اك على �أمل اجتم ��اع النا�س في الح ��ج وفي فري�ضة
الح ��ج �أن يح ��اول �سب ��ط ر�س ��ول اهلل وحفي ��د ر�س ��ول اهلل ون�سخة ر�س ��ول اهلل الم�صغرة،
يح ��اول �أن ي�ستنه� ��ض النا�س هناك في مكة المكرمة �أثن ��اء فري�ضة الحج �أو توافدهم
م ��ن �أج ��ل فري�ضة الحج �أن ي�ستنه�ضه ��م� ،أن يُذكِّر الأمة بم�س�ؤوليته ��ا� ،أن يُذكِّر الأمة
بالخط ��ورة الكبي ��رة حينما �سلَّمت زمامه ��ا وقيادها و�ش�ؤونها ودينه ��ا ودنياها لطاغية
((( نف�س الم�صدر ال�سابق.
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فاج ��ر فا�س ��ق تعرف الأم ��ة فجوره وف�سقه وطغيانه وال يمك ��ن �أن يُقدِّم لهذه الأمة �إال
ما يتحلَّى به و�إلاَّ ما عُرف عنه.
و�صل مكة والتقى بوفود الحجيج من �شتى �أقطار العالم الإ�سالمي وب�صوته الحُ رّ،
�ص ��وت الحُ ر َّي ��ة� ،صوت الحق� ،صوت القر�آن� ،ص ��وت الإ�سالم ،ذكَّر الأمة هناك ،المذكِّر
ه ��و الح�سين معروف بمقامه في هذه الأم ��ة بر�ؤياه ،بكلماته ،بمواقفه ،نتذكر الجنة
حينم ��ا نع ��رف �أنه �سيد �شباب �أهل الجنة ،يقود �إلى الجنة ،ي�سير في اتجاه الجنة ،في
اتج ��اه ر�ض ��وان اهلل� ،إلى اهلل �إلى الع ��ز �إلى المجد ،لكن ال مجيب ،كان يقول�« :إني لم
�أخرج �أ�شرً ا وال بطرً ا وال تكبرً ا وال ظالمًا وال مف�سدً ا �إنما خرجت لطلب الإ�صالح في
�أم��ة جدي»؛ لأن الأمة فعلاً كانت بحاجة �إلى �إ�صالح� ،أمة ف�سدت وفقدت كل القيم،

فقدت ال�ضمير ،فقدت الم�س�ؤولية ،فقدت العز ،فقدت الطُّ هر ،فقدت ال�صالح.
«�إنما خرجت لطلب الإ�ص�لاح في �أمة جدي» ؛ لأنه يعرف �أن م�س�ؤوليته من بعد
جدِّه �أن ي�سير على خطى جدِّه وفي طريق جدِّه محمد؛ لإ�صالح �أمة جدِّه�« ،أريد �أن
�آمر بالمعرف و�أنهى عن المنكر».
فل ��م يك ��ن موقفه نا�شئًا عن ف ��راغ �أبدًا ،ولم يك ��ن منافيًا للحكمة ،ول ��م يكن تهورًا،
ول ��م يك ��ن من �أجل ق�ضي ��ة �شخ�صية ،كان لهذا الهدف العظيم ،له ��ذا الهدف ال�سامي،
عل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ،الذي ه ��و �أ�سا�س �إيمان ��ي نابع من �إيم ��ان ،نابع من اله ��دى «�إنما
خرج��ت لطلب الإ�ص�لاح في �أُمَّة ج��دِّ ي»� ،إ�صالح في واقع هذه الأم ��ة ،الواقع ال�سيئ
الخطير على الأمة نف�سها ،الخطير على الأمة نف�سها�« ،أريد �أن �آمر بالمعرف و�أنهى
ع��ن المنكر» باعتبار ه ��ذا م�س�ؤولية حتميَّة يفر�ضها الق ��ر�آن ،يفر�ضها اهلل ،يفر�ضها
الإيمان نف�سه ،الدافع الإيماني نف�سه.
فالإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› وهو يتحرك على هذا الأ�سا�س ،على �أ�سا�س �إ�صالح
واق ��ع ه ��ذه الأمة ،الأمة التي �أراد اهلل لها كما قال �سبحان ��ه وتعالىُ :
ي ُ�أ َّم ٍة
}كن ُت ْم َخ رْ َ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُن َك ِر َو ُت�ؤْ ِمنُونَ ِبال ّل ِـه{
َّا�س َت ْ�أ ُم ُرونَ ِباملَ ْع ُر ِ
�أُخْ ِر َجتْ ِللن ِ

[آل عمران]110:

ه ��ذا ه ��و البني ��ان ،هذا ه ��و الأ�سا�س ،هذا ه ��و ال�صرح ال ��ذي �أُريد لهذه الأم ��ة �أن يكون
بنيانه ��ا عل ��ى �أ�سا�س ��ه� ،أمة ت�أمر بالمع ��روف� ،أمة تقيم العدل ،تقي ��م الحق� ،أمة  -حتى
تك ��ون بهذا الم�ست ��وى وتتحمل هذه الم�س�ؤولية  -تحتاج �إل ��ى �أن تكون مهتدية ،تكون
نفو� ��س �أبنائه ��ا نفو�سً ا زاكية ،وقلوبًا طاهرة ،و�سلوكًا م�ستقيمًا ،و�ساحة داخلية طاهرة
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ونظيف ��ة ،حتى تك ��ون بم�ستوى هذه الم�س�ؤولية :ت�أمر بالمع ��روف وتنهى عن المنكر،
وتنطلق على �أ�سا�س الإيمان باهلل �سبحانه وتعالى.
تحت ��اج �أم ��ة كه ��ذه لتكون في م�ست ��وى هذه الم�س�ؤولي ��ة �أن يكون م ��ن يقودها ،من
يك ��ون متحك ًم ��ا به ��ا ،راعيًا لها ،رمزًا م ��ن رموز الحق ،وعلمًا من �أع�ل�ام الهدى ،قرينًا
للقر�آن ،من �أولياء اهلل �سبحانه وتعالى؛ لكن للأ�سف ال�شديد ،المدى الذي كانت قد
و�صلت �إليه الأمة من االنحراف ،كان قد �أو�صلها �إلى م�ستوى التنكُّر للقر�آن ومبادئه،
التنكُّر للحق ،العداوة للحق حتى �أ�صبحت مه َّي�أة �أن يكون معظم جماهيرها جاهزون
وحا�ض ��رون لأن يتحرك ��وا ب�سالحه ��م بعتادهم �ضد من يعمل عل ��ى هدايتهم� ،ضد من
ي�سعى لإنقاذهم� ،ضد من يعمل ر�أفة بهم و�شفقة عليهم؛ ليخرجهم من الظلمات �إلى
الن ��ور ،م ��ن ال�ضالل �إلى اله ��دى ،من م�ستنقع الظل ��م والف�ساد �إلى واح ��ة العدل� ،إلى
طريق الحق.
هك ��ذا كان ��ت الأم ��ة ق ��د هُ ِّيئ ��ت وانحرفت �إل ��ى ح ٍّد كبي ��ر ،وتنك ��رت لقر�آنه ��ا ،لربها،
لتعاليم دينها ،وخنعت وخ�ضعت لطغاتها ،لأ�شرارها ،ل�سُ فهائها ،لجبابرتها ،من لي�س
(((
لديهم �أي حر�ص عليها ،وال �شفقة بها ،وال �إرادة للخير لها.
كانت م�س�ؤولية الإمام الح�سين تجاه �أمة جده تفر�ض عليه �أن يتحرك في
�أو�ساطها و�أن يدعوها �إلى التحرك ورف�ض الباطل
الإم ��ام الح�سي ��ن ل ��م يقبل �أب� �دًا بالبيعة ليزيد ،ول ��م يقبل �أبدًا بالخن ��وع وال�سكوت
والجم ��ود؛ لأن ��ه ي ��درك مدى خط ��ورة ذل ��ك ،كان �إيمان ��ه ،وكانت عزت ��ه ،وكانت قيمه،
نف�سيت ��ه العظيم ��ة التي ت�شبعت بالإيمان بكل ما في الإيمان ،وباالرتباط الوثيق باهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى ،كان ��ت ت�أبى له �أن ي�سك ��ت� ،أو �أن يخ�ضع� ،أو �أن ي�ست�سل ��م� ،أو �أن يتقبل
بهذا الواقع ال�سيئ ،وكانت م�س�ؤوليته من موقعه بالم�س�ؤولية تجاه �أمة جده تفر�ض
أي�ضا �أن يتحرك في �أو�ساط الأمة ،و�أن ينادي ب�أعلى ال�صوت وبكل قوة بالموقف
عليه � ً
الح ��ق ،و�أن يدع ��و الأمة �إلى التحرك ال�صحيح لرف� ��ض كل ذلك الباطل ال�سيئ ،الذي
يراد له �أن يفر�ض عليها و�أن يتحكم بها.
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء1429هـ.
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فالإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› تحرك ع ��ن وعي ،عن ب�صيرة ،ع ��ن قناعة را�سخة،
تح ��رك بحرك ��ة الق ��ر�آن ،بم ��ا يمليه علي ��ه القر�آن ،بم ��ا تمليه علي ��ه هويت ��ه الإيمانية،
وارتباط ��ه الوثي ��ق ،وبم ��ا تفر�ضه علي ��ه الم�س�ؤولية ،تح ��رك بكل عز ،وب ��كل �إباء ،وبكل
�شموخ ،وهو يقول« :ويزيد فا�سق فاجر� ،شارب الخمر ،قاتل النف�س المحرمة ،معلن
بالف�س��ق والفج��ور ،ومثلي ال يبايع مثله» ،ويرى الحال ��ة الجديدة التي قد �سادت في
واقع الأمة ،وفي �أو�ساط الأمة ،بكل ما تمثله من خطورة رهيبة على الأمة.
ي ��رى �أن هن ��اك �شكلاً جدي� �دًا للإ�سالم ،لي�س هو الإ�س�ل�ام المحمدي ،وال الإ�سالم
القر�آن ��ي ،ه ��و الإ�س�ل�ام بلبا�س ��ه الأم ��وي ،بثوب ��ه الأم ��وي الجدي ��د ،ثوب النف ��اق ،ثوب
ال�ض�ل�ال ،ال ��ذي يري ��د �أن ي�س ��ود ف ��ي واق ��ع الأم ��ة �إ�سال ًم ��ا ال يبق ��ى من ��ه �إال �شكل َّي ��ات
مُجَ َّي ��رة بما يخدم الظالمين ،مُجَ َّي ��رة فيما يفيدهم ويدعم موقفهم ،تبقى الم�ساجد
لخدمته ��م ،والمناب ��ر لخدمته ��م ،والمال الع ��ام لخدمتهم ،وبع� ��ض العناوين الدينية
التي تُفرَّغ من محتواها الحقيقي ،ثم ت َُ�ضمَّن بمحتوى �آخر هو باطل ،هو �ضالل ،هو
ف�س ��اد ،يبقى العنوان عنوا ًن ��ا �إ�سالميًا ،والم�ضمون م�ضمونًا �أمويًا نفاقيًا ،كله �ضالل،
وكله طغيان ،وكله انحراف بالأمة.
ي ��رى ه ��ذا الواقع ال ُمرّ ،هذا الواقع الم�أ�ساوي الذي عب ��ر عنه بقوله هو ينادي في
�أو�س ��اط الأم ��ة�« :أال ترون �أن الح��ق ال يعمل به ،و�أن الباطل ال ُي َتنَاهى عنه» ،الحق
ي ��زاح م ��ن واقع الحياة ،يبقى الإ�سالم بدون حق� ،أي �إ�سالم هذا الذي �أزيح منه الحق،
الح ��ق ب ��كل تفا�صيله ،الحق في عقيدة الأمة ،الحق في ثقافة الأمة ،الحق في �سيا�سة
الأمة ،الحق في العمل ،والحق في الموقف ،والحق في ال�سلوك ،الحق يزاح من واقع
الحي ��اة ،يبق ��ى الإ�س�ل�ام حينئذ -وقد �أزيح عن ��ه الحق -مجرد عناوي ��ن �شكلية مُجَ يَّرة
ل�صالح الطغاة ،ول�صالح الم�ستكبرين.
�أم ��ا الباطل فه ��و الذي ي�سود ويح�ض ��ر وتَحْ تَ الغطاء الذي ل ��ه عناوين �إ�سالمية؛
تحت ��ه الباط ��ل ب ��كل م ��ا في ��ه ،الباطل ب ��كل تفا�صيل ��ه ،الباط ��ل ظل ًم ��ا ،الباط ��ل ف�سادًا،
الباط ��ل منك� �رًا ،الباطل ب ��كل ما ي�شمل ويت�ضم ��ن؛ حينئذٍ تكون العملي ��ة عملية م�سخ
لهوية الأمة ،وعملية تفريغ للدين بكله من محتواه الفاعل والحيوي والمهم والبنَّاء
والمفيد في واقع الحياة.
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وهذا الذي ر�أينا �آثاره ال�سيئة في واقع الأمة ،على مدى تاريخها ،و�إلى ما و�صلت
�إليه اليوم ،وهو واقع م�أ�ساوي ومرير.
الإم ��ام الح�سي ��ن ‹علي���ه الس�ل�ام› ق ��ال للأمة ف ��ي ع�صره وف ��ي كل ع�صر فيم ��ا قاله
ر�سوله ��ا محم ��د ‹صل���وات اهلل عليه وعلى آله›�« :أيها النا�س� ،إن ر�س��ول اهلل قال :من ر�أى
َحل لحرم اهلل ،ناكثًا لعهد اهلل ،مخالفًا ل�س��نة ر�سول اهلل ،يعمل
�س��لطانًا جائرً ا ،مُ�س��ت اًّ
ف��ي عب��اد اهلل بالإثم والعدوان؛ فلم يغيِّر عليه بفع��لٍ وال قولٍ كان حقًا على اهلل �أن
يدخله مدخله» ،و�إذًا فانتما�ؤنا نحن الم�سلمين لهذا الإ�سالم يفر�ض علينا  -كفر�ض

ديني وم�س�ؤولية دينية � -أن ال نذعن ،و�أن ال ن�ستكين ،و�أن ال نخنع ل�سالطين الجور،
لزعماء الطغيان والظلم والف�ساد والإجرام.
حينما يكون مَن يحكم الأمة ،مَن هو في موقع الزعامة والقرار وال�سلطة �سلطانًا
جائ� �رًا ال يلت ��زم بالع ��دل ،يعتمد عل ��ى الجور ف ��ي ممار�ساته وحكمه ومواقف ��ه و�إدارته
للأم ��ة ،ث ��م هو م�ستح� � ّل لما حرم اهلل ،لي� ��س لديه �ضوابط ،وال قيود �أب� �دًا ،وال حرمة
لحرم اهلل ،وحر ُم اهلل هي التي ت�صون الأمة� ،سَ فْكُ الدِّماء بغير حق هو من حُ َر ِم اهلل،
الأم ��ة بكله ��ا ،الإن�سان بكرامته ،الإن�سان بكرامت ��ه وحقه في الحياة؛ هو من حُ َر ِم اهلل،
حُ َر ُم اهلل �إذا ا�ستُحلت معناه� :أن تُ�ستباح الأمة ،ويُ�ستباح في واقع الأمة كل �شيء.
وهذه النماذج هي التي نراها اليوم ما ثلة �أمامنا ،وهي النماذج التي اليوم تعتدي
على بلدنا ،وبلدُنا اليوم يُراد له �أن ين�سلخ من كل هذه المبادئ وال ِقيَم؛ لأنها هي التي
(((
تمثل �ضمانة لتما�سكه ولثباته ول�صالبة موقفه.
الإمام الح�سين ثار ليخل�ص الأمة من واقع الظلم الرهيب
ما الذي دفع الإمام الح�سين ‹عليه السالم› �-سبط ر�سول اهلل محمد �صلى اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه علم اله ��دى وقرين الق ��ر�آن �-إلى ذلك التح ��رك الذي �ضحى في ��ه بنف�سه،
و�ضح ��ى في ��ه ب�أ�سرته و�أهل بيته ،و�ضح ��ى فيه بالبقية الباقية م ��ن �أهل الوفاء الذين
كانوا �أوفياء معه ،ما هو ذلك التحدي؟ ما هي تلك الأخطار؟ ما هي تلك الأحداث؟
�إنن ��ا حينم ��ا نعود �إلى تاريخ الأمة نجد �أن االنحرافات الكبرى في واقع الأمة ،و�أن
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1438هـ.
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�شخ�ص
ٍ
المتغي ��رات الت ��ي ع�صفت بالأمة نتج عنها �أمر خطير للغاية ،نتج عنها و�صول
مجر ٍم ظالم م�ستكبرٍ طاغي ٍة م�ستهتر بالإ�سالم جملة وتف�صيلاً  ،ال قيمة عنده ل�شيء
ف ��ي الإ�س�ل�ام ،وال من الإ�س�ل�ام ،م�ستهترٍ حتى بر�س ��ول الإ�سالم ..نب ��ي الإ�سالم ،حتى
بالق ��ر�آن الكري ��م ،م�ستهت ��رٍ بالأم ��ة الإ�سالمية كلها ،ي ��رى فيها الرعي ��ة العبيد ،يرى
فيه ��ا الأم ��ة الت ��ي يري ��د �أن يركعها ل ��ه� ،أن يخ�ضعه ��ا ل ��ه� ،أن ي�ستبعدها ب ��كل ما تعنيه
الكلمة ،و�صول هذا الطاغية نتيجة االنحرافات ال�سابقة �إلى موقع القرار� ،إلى موقع
ال�سلط ��ة� ،إل ��ى موق ��ع الحكم؛ �أمي� �رًا على الأمة ،قائ� �دًا للأمة ،زعيمًا للأم ��ة� ،سلطانًا
عل ��ى الأم ��ة؛ كان يمثل خطورة كبيرة جدًا عل ��ى الأمة في كل �شيء ،ابتدا ًء في هويتها
الإ�سالمي ��ة ،ومبادئه ��ا ،و ِقيَمِ ه ��ا ،و�أخالقها ،يمثل خطورة حقيقي ��ة على الإ�سالم بكله
جملة وتف�صيلاً .
ولذل ��ك كان ��ت الم�س�أل ��ة م�س�ألة خطيرة ج� �دًا ،يترتب عليها نتائ ��ج كارثية في واقع
الأم ��ة ،يترت ��ب عليه ��ا ه ��دم حقيق ��ي لكل الجه ��ود التي كان ق ��د بذلها وقدمه ��ا ر�سول
اهلل محم ��د ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› ،ومن معه م ��ن الم�ؤمنين ،وذهاب لكل تلك
الت�ضحي ��ات �س ��دى ،وا�ستئن ��اف للجاهلي ��ة ب�شكل �أب�ش ��ع و�أ�سو�أ مما كان ��ت عليه ،وب�شكل
فظيع في واقع الأمة من جديد.
فلذلك الإمام الح�سين ‹عليه السالم› كان بب�صيرته العالية ،بعلمه ،بفهمه ال�صحيح،
�ص حقيقة الخطر ،وم�ستوى الخطر ،وبالتالي اتخذ
وه ��و قرين القر�آن الكريم� ،شخَّ َ
(((
قراره في طبيعة الموقف فتحرك.
الإمام الح�سين بخروجه ج�سد قيم الإ�سالم
هن ��ا ن�شي ��ر �إلى مو�ضوع مه ��م جدًا هو كيف ج�سَّ ��د الإمام الح�سي ��ن الإ�سالم؟ كيف
م َّث ��ل الإ�س�ل�ام؟ كيف قدَّم الإ�سالم ف ��ي مواقفه ،في ثباته ،في �سلوك ��ه ،في �صبره ،في
�صموده؟ ،وهذا در�س مهم لهذه الأمة ونحتاج �إليه حاجة ما�سة في هذا الع�صر ،ع�صر
مليء بالطغاة والطغيان والمجرمين والظلم واال�ستبداد.
و�صر هن ��اك ووقف
الإم ��ام الح�سي ��ن ‹علي���ه الس�ل�ام› حينم ��ا و�صل �إل ��ى كرب�ل�اء وحُ ِ
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1438هـ.
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بوجه ��ه حتى �أولئك الذين كاتبوه ورا�سلوه وعاهدوه ،فتغيروا وتغيرت مواقفهم نتاج
تل ��ك التح ��والت الت ��ي �سمَّيناه ��ا (انقالبًا) ف ��ي المجتم ��ع الإ�سالمي ،وقف ��وا حتى هم
بوجه ��ه ،وقف ��وا جنودًا مجن ��د ًة مع من؟ مع ابن زي ��اد ويزيد ،مع ال ُفج ��ور ،مع الظلم،
م ��ع الطغي ��ان ،مع الحقد وال�ضغين ��ة ،مع الف�ساد ،مع المنك ��ر ،ووقفوا بوجه الح�سين
وهم يعرفون من هو ،ويعرفون دعوته وماذا يريد وماذا ي�سعى �إليه وهو الخير لهذه
الأمة ،هو خير لهذه الأمة ،هو يريد لهذه الأمة ال�سعادة والعزة ،في تلك الحال وقف
الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› بين خيارين :بين �أن ي�صم ��د على مبدئه وعلى موقفه
ويثب ��ت ول ��و �ضحَّ ى بما �ضحَّ ى ولو كان حج ��م المظلومية والأ�سى والألم على م�ستوى
كبير� ،أو �أن يتراجع �أو �أن ي�سكت �أو يتغير كما كان الحال الأغلب بالن�سبة للأمة حتى
(((
بوجهائها ،بعلمائها ،بعبَّادها ،بكبارها �آنذاك.
�شخ�صا غريبًا
الإمام الح�سين لم يكن ً
الإمام الح�سين ‹عليه السالم› لم يكن �شخ�صا غريبًا على هذه الأمة ،وال كانت دعوته
مُ�ستهجنة وال مُنكرة وال من خارج الدين ومنبع الهدى الذي تنتمي �إليه هذه الأمة.
الح�سين ‹عليه السالم› رجل معروف �سبط النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› ،و�أن
يك ��ون �سب ��ط النبي فهو يعني� :أنه في الدرجة الثانية ،بع ��د الأنبياء �أو�صيا�ؤهم ،وبعد
الأو�صياء الأ�سباط ،هو �سبط النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› وهو ال�شخ�ص الذي
وق ��ف النب ��ي يومًا �أمام الملأ ليقول للأمة عنه« :ح�س��ين مني و�أنا من ح�س��ين� ،أحب
اهلل من �أحب ح�س��ينًا ،ح�س��ين �سبط من الأ�س��باط» حينما وقف النبي ذلك الموقف
ليق ��ول لأمت ��ه هذا الكالم فهو يُقدِّم الح�سين على �أن ��ه ن�سخة م�صغَّرة من ر�سول اهلل،
عندما يقول« :ح�س��ين مني و�أنا من ح�سين» ،ح�سين يُمثِّل ر�سول اهلل في هذه الأمة،
ن�سخة م�صغَّرة من الر�سول ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› .على �أن يكون هو بعد جدِّه
ف ��ي مرحل ��ة معيَّنة ،في وقت معيَّن ،في زمن مع َّي ��ن يتولَّى هو موقف النبي ‹صلى اهلل
علي���ه وعل���ى آله وس���لم› ،يقف مقام النب ��ي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› .ورث من جدِّه
حر�صا على
وحر�صا على هداية �أمة جدِّهً ،
ً
�إيمانًا وطهرًا و�صالحً ا وزكا ًء ونورًا وهدى
حر�صا على عزتها.
�صالحهاً ،
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة 1429هـ
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النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› عندما �أخبر الأمة عن الح�سين ‹عليه الس�ل�ام›

و�أنه �سيُقتَل ب�سيوف هذه الأمة في حالة انقالب من هذه الأمة هو ذكَّر بق�ضية حتى
ما يكون هناك �أي ا�شتباه في الح�سين وال في ق�ضيته وال في مقامه.
�إذًا مقام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› .مقام معروف ،الح�سين لم يكن مجهولاً ولم تكن
ق�ضيت ��ه م�شتبه ��ة حت ��ى �أن الأم ��ة ال تعرف هل هو على حق �أم ه ��و على باطل! ال؛ لكن
الأم ��ة ه ��ي التي كانت هي ق ��د و�صلت �إلى حالة خطيرة من االبتع ��اد عن قيم الإ�سالم
من بعد وفاة الر�سول ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› ؛ حيث ُربِّيت تربية ثانية ،تربية
تختلف عن تربية الإ�سالم ،تختلف عن تربية القر�آن ،تختلف عن تربية محمد ‹صلى
اهلل عليه وعلى آله وسلم› ،تربية تو�صل �إلى �أن يكون الإن�سان في ذلك الم�ستوى الدنيء
يُج ِّن ��د نف�س ��ه ويُع ِّب ��د نف�سه مع الطغاة المجرمين ،مع من يذهب ��ون به �إلى نار جهنم،
م ��ع م ��ن يدفعون ب ��ه في مواقف كلها ظلم ،كلها باطل ،كله ��ا طغيان يكون الإن�سان قد
و�ص ��ل �إل ��ى حالة يقبل ب�أن يك ��ون مجرمًا ،مف�سدًا ،رذيلاً  ،تافهًا ،حقي� �رًا يُدنِّ�س نف�سه،
يدف ��ع بنف�س ��ه ف ��ي مواقف هي �إث ��م ،هي عدوان ،ه ��ي باطل ،والبع�ض الآخ ��ر يقبل ب�أن
يك ��ون �شاه ��د زور ومتفرجً ا عل ��ى الأحداث وك�أنه غير معني بما يح�صل ،قد ذهبت من
نف�س ��ه روح الم�س�ؤولي ��ة وال�شع ��ور بالم�س�ؤولية التي ربانا عليها الإ�س�ل�ام ،وربانا عليها
ر�سول الإ�سالم محمد وهي نتاج تربية القر�آن الكريم.
عندم ��ا خ ��رج الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› في ه ��ذه الأمة في مرحل ��ة معيَّنة قد
قبلت هذه الأمة ب�أن يحكمها ويدير �ش�ؤونها ويتحكم في رقابها ويتولى عليها ويتولى
�أمره ��ا و�ش�أنه ��ا ودينها ودنياها رجل هو من �أ�سو�أ النا�س� ،شيطان من �شياطين الإن�س،
مجرم من �أكابر المجرمين� ،أمة كان فوقها محمد ،كان يديرها محمد ،كان يوجهها
محم ��د ،كان يدي ��ر �ش�ؤونها محمد ،كان يقودها محمد ،ف�إذا هي تذهب بنف�سها لتكون
تحت والية وقيادة مجرم من �أ�سو�أ المجرمين هو يزيد ،يزيد القرود ،يزيد الخمور،
تذه ��ب م ��ن الطه ��ر �إل ��ى الدن�س� ،إل ��ى الرج�س ،تبتعد ع َّم ��ن �أذهب اهلل عنه ��م الرج�س
وطهره ��م تطهي� �رًا ،عن �سب ��ط ر�سول اهلل ،عن �سيد �شباب �أه ��ل الجنة الذي يقود هذه
الأم ��ة �إل ��ى الجن ��ة ،تذهب �إل ��ى يزيد وتقبل بيزي ��د ويتحك ��م ب�ش�ؤونها يزي ��د ،يقودها،
ي�سودها ،يتولى دينها ودنياها ،يتحكم على رقاب �أهلها وي�ستعبدهم.
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ويزيد � ً
�شخ�صا مجهول
أي�ضا لم يكن ً
أي�ضا �شخ�صي ��ة مجهولة ،الأمة تع ��رف �أنه هو عن�ص ��ر �ضال مف�سد
يزي ��د ل ��م يك ��ن � ً
مج ��رم ،م�شه ��ور بالخمر ،م�شهور وهو يجعل على �أح ��د الكر�سيين الذين بجواره على
�أحدهم ��ا قردًا وعل ��ى الآخر �سرجون الن�صراني� ،سرجون الن�صراني� ،سرجون الرومي
كان رج�ًل�اً يمثِّل ما يمثله ال�سف ��راء الأمريكيون اليوم في المنطقة العربية� ،سرجون
الن�صراني كان يمثل ال�سفير للروم للن�صارى عند يزيد وم�ست�شارًا ليزيد ،ي�شير عليه
بال ��ر�أي ويد ِّب ��ره ويوجِّ هه وي�أمره وينهاه ،كان بج ��وار يزيد عن يمينه قرد وعن ي�ساره
م ��اذا؟ عن ي�ساره �سرجون الن�صراني رج ��ل ن�صراني يحمل كل الحقد وال�ضغينة على
هذه الأمة ،ال يريد لهذه الأمة وال ذرَّة من الخير ،وال يهمه �أن يكون لها �أي �شيء من
ال�ص�ل�اح� ،أن يتول ��ى �أمة كان على ر�أ�سها محمد ،محمد النبي ،محمد العظيم ،محمد
الزكي ليكوِّن �أو لي�صنع من هذه الأمة �أمة عظيمة ،طاهرة ،مقد�سة ،ر�سالتها عظيمة،
�ساحته ��ا طاهرة ونظيفة� ،أمة قوية عزي ��زة �شريفة طاهرة ،ر�سالتها الإ�سالم ،ر�سالتها
المعروف ،موقفها �ضد� ،ضد المنكر� ،أن ي�صل الحال �إلى �أن يكون من ي�سودها ويقودها
ويتحك ��م برقاب �أهلها وفي �ش�ؤون حياتهم و�أمورهم رجل الخمر ،ك�ؤو�س الخمر كانت
نادرًا ما تفارقه حتى في مجال�سه العامة ،المُجُ ون ،الف�سق ،الجريمة.
و�إن�سان هو على هذا النحو �إن�سان مجرم ،فا�سق ،فا�سد ،فاجر ،ماذا يمكن �أن يُقدِّم
للأم ��ة؟! م ��اذا يمك ��ن �أن يعمل للأمة؟! ه ��ل �سي�صنع للأمة مجدًا؟! ه ��ل �سي�سود في
�أم ��ة  -ه ��و يقوده ��ا  -الخير؟! مع ��ه الجريمة ،معه الظل ��م ،معه الطغي ��ان يُف�سِ د هذه
الأم ��ة ،يُ�ض� � ّل ه ��ذه الأم ��ة ،يُد ِّن� ��س هذه الأم ��ة ،يك�سبها م ��ن رج�سه وي�صب ��غ عليها من
فج ��وره وطغيان ��ه ورذيلت ��ه و�سوئ ��ه وقبحه فيحوِّل ه ��ذه الأمة التي �أُري ��د لها �أن تكون
�أم ��ة عظيمة ،ممجدة ،طاهرة� ،صالح ��ة تن�شر دين اهلل في الأر�ض وتقيم الحق وتقيم
الع ��دل وتقي ��م الخي ��ر وتتج ��ه �إلى طري ��ق اهلل و�إلى الجنَّة� ،إل ��ى ال�سع ��ادة� ،إلى الفالح،
مث ��ل ه ��ذه الأمة عندما ي�سودها ويقودها ويتحكم ب�ش�ؤونها مجرم لن يُقدَّم للأمة �إال
(((
الجريمة و�إال الف�ساد و�إال الظلم وتت�ضرر الأمة.
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1429هـ.
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م�سلم بن عقيل مبعوث الح�سين ‹عليه السالم›

نع ��ود �إل ��ى الن� ��ص التاريخي لما حدث وال ��ذي رواه الم�ؤرخون ومنه ��م :الم�ؤرخ �أبو
مخنف:
بلغ �أهل الكوفة نزول الإمام الح�سين ‹عليه السالم› مكة و�إعالنه الثورة على الظلم
و�أن ��ه ل ��م يبايع ليزيد فوف ��د �إليه وف ٌد منهم ،عليهم �أبو عب ��د اهلل الجدلي؛ وكتب �إليه
�شب ��ث ب ��ن ربعي ،و�سليم ��ان بن ُ�صرد ،والم�سيّب بن نجبة ،ووج ��وه �أهل الكوفة يدعونه
�إلى بيعته وخلع يزيد.
فق ��ال له ��م� :أبعث معك ��م �أخي وابن عمي ف�إذا �أخذ لي بيعت ��ي و�أتاني عنهم بمثل ما
كتبوا به �إلي قدمت عليهم.
ودع ��ا م�سلم ب ��ن عقيل فقال :ا�شخ�ص �إلى الكوفة ف�إن ر�أيت منهم اجتماعًا على ما
كتبوا ور�أيته �أمرًا ترى الخروج معه ف�أكتب �إليّ بر�أيك.
فخ ��رج حت ��ى قدم الكوفة ،ونزل دار المختار بن �أبي عبيد الثقفي وبايعه من �أهلها
ثماني ��ة ع�شر �ألفًا �سوى �أهل الب�صرة ،وحلفوا ب�أيمان مغلظة ليجاهدن معه ب�أموالهم
و�أنف�سهم.
فكتب م�سلم بن عقيل �إلى الإمام الح�سين ‹عليه السالم› ي�ستقدمه وي�ستحثه.
دخ ��ل رج ��ل ممن يهوى يزيدًا يقال له عبد اهلل بن م�سلم الح�ضرمي على النعمان
ب ��ن ب�شي ��ر وهو والي الكوفة من قبل النظام الأموي ف�أخب ��ره بما ح�صل مع م�سلم بن
عقيل.
وقال له� :إنك ل�ضعيف.
فقال النعمان :لأن �أكون �ضعيفًا في طاعة اهلل خير من �أن �أكون قويًا في مع�صيته.
فكت ��ب ب�ش�أن ��ه �إل ��ى يزي ��د ،فا�ست�ش ��ار (�سرج ��ون) الن�صران ��ي ،وكان ال يخالف ��ه فقد
كان يم ِّث ��ل م ��ا يمثله ال�سفراء الأمريكيون اليوم في المنطق ��ة العربية وكان م�ست�شارًا
ليزيد ،ي�شير عليه بالر�أي ويدبِّره ويوجِّ هه وي�أمره وينهاه.
فقال :لي�س لها �إ ّال عبيد اهلل بن زياد ،وكان عامله على الب�صرة ،وكان يزيد واجدًا
عليه و َّه َم بعزله.
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فكت ��ب �إلي ��ه بواليت ��ه على الكوفة مع الب�صرة ،و�أمره �أن يد� ��س �إلى م�سلم بن عقيل
حتى ي�أخذه.
فخ ��رج عبي ��د اهلل بن زياد حتى �أتى الكوفة فدخلها متلثمًا ،فجعل يمر بمجال�سهم
ي�سل ��م عليه ��م فيردون علي ��ه وعليك ال�سالم يا بن ر�سول اهلل ،وه ��م يرون �أنه الح�سين
(((
بن علي ‹عليهما السالم›.
ق ��ال �أب ��و مخن ��ف� :إن اب ��ن زي ��اد �أقب ��ل من الب�ص ��رة ومعه م�سل ��م بن عم ��ر الباهلي،
والمن ��ذر اب ��ن َعم ��رو ب ��ن الج ��ارود ،و�شريك اب ��ن الأعور ،وح�شم ��ه و�أهله ،حت ��ى دخلوا
الكوف ��ة وعلي ��ه عمامة �س ��وداء ومتلثم والنا�س ينتظرون ق ��دوم الح�سين عليهم ،ف�أخذ
ال يم ��ر عل ��ى جماع� � ٍة من النا�س �إال �س ّلم ��وا عليه وقالوا :مرحبًا ب ��ك يا ابن ر�سول اهلل
قدم ��ت خي ��ر مق ��دم ،ور�أى من النا�س م ��ن تبا�شُ ره ��م بالح�سين ما �س ��اءه ،ف�أقبل حتى
دخل الق�صر.
ق ��ال :لم ��ا نزل اب ��ن زياد الق�صر ن ��ودي في النا� ��س :ال�صالة جامع ��ة ،فاجتمع �إليه
النا�س فخرج �إلينا فحمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال:
�أم ��ا بعد :ف� ��إن �أمير الم�ؤمني ��ن [يزيد] و ّالن ��ي مِ �صركم وثَغركم وفي َئك ��م ،و�أمرني
�اف مظلومكم و�إعط ��اء محرومكم ،وبالإح�سان �إلى �سامعكم ومطيعكم وبال�شدّة
ب�إن�ص � ِ
على مُريبكم ،ف�أنا من مطيعكم كالوالد البر ال�شفيق ،و�سيفي و�سوطي على من ترك
�أمري وخالف عهدي ،فليبق �أمرئٌ على نف�سه (ال�صدق ينبئ عنك ال الوعيد) ثم نزل.
�سم ��ع م�سل ��م ب ��ن عقي ��ل بمجي ��ئ عبيد اهلل ب ��ن زي ��اد ومقالت ��ه ف�أقبل حت ��ى �أتى دار
هان ��ئ ب ��ن ع ��روة المرادي ،فدخل في بابه ف�أر�سل �إليه �أن �أخ ��رج �إلي ،فقال� :إني �أتيتك
لتجيرني وتُ�ضيفني.
ق ��ال ل ��ه :رحم ��ك اهلل لق ��د كلّفتني �شرطً ��ا لوال دخول ��ك داري وثقتك ب ��ي لأحببت
ل�ش�أنك �أن تن�صرف عني؛ غير �أني �أخذني من ذلك ذمام� ،أدخل ،فدخل داره.
ف�أقبل ��ت ال�شيع ��ة تختلف �إليه في دار هانئ بن عروة ،وجاء �شريك ابن الأعور حتى
نزل على هانئ في داره وكان �شيعيًا.
((( الم�صابيح لأبي العبا�س الح�سني.
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ابن زياد يعمل على اكت�شاف مكان م�سلم بن عقيل
ودع ��ا اب ��ن زياد مولى له يقال له مِ عقل ،فقال له :خذ هذه الثالثة الآالف الدرهم
ث ��م التم�س لنا م�سل ��م ابن عقيل واطلب �شيعته و�أعطهم الثالثة الآالف الدرهم ،وقل
لهم ا�ستعينوا بهذه على حرب عدوكم و�أعلمهم ب�أنك منهم.
ففعل ذلك وجاء حتى لقي م�سلم بن عو�سجة الأ�سدي في الم�سجد الأعظم ،و�سمع
النا�س يقولون هذا يبايع للح�سين بن علي وكان ي�صلي فلما ق�ضى �صالته جل�س �إليه
فق ��ال ل ��ه :يا عبد اهلل �إني �أمر�ؤً من �أهل ال�ش ��ام مولى لذي الكالع �أنعم اهلل عليّ بحب
�أه ��ل البي ��ت وحب من �أحبهم ،وهذه ثالث ��ة �آالف درهم معي �أردت بها لقاء رجل منهم
بلغن ��ي �أن ��ه قدم الكوف ��ة يبايع البن بنت ر�س ��ول اهلل ،وكنت �أحب لق ��اءه لأعرف مكانه،
ف�سمع ��ت نف� �رًا م ��ن الم�سلمي ��ن يقولون ه ��ذا رجلٌ له عل� � ٌم ب�أمر �أهل ه ��ذا البيت ،و�إني
�أتيتك لتقب�ض مني هذا المال وتدلني على �صاحبي ف�أبايعه.
فق ��ال ل ��ه م�سل ��م اب ��ن عو�سجة� :أحم ��د اهلل على لقائ ��ك ،فقد �سرني ذل ��ك لتنال ما
تح ��ب ولين�ص ��ر اهلل ب ��ك �أهل بيت نبيه ‹صلوات اهلل عليه وعل���ى آله› ولقد �ساءني معرفة
النا� ��س �إي ��ايَ بهذا الأم ��ر ،قبل �أن يتم مخاف ��ة �سطوة هذا الطاغية الجب ��ار ف�أخذ منه
ُنا�صحنّ وليَكتُمنّ ف�أعطاه من
البيع ��ة قبل �أن يبرح ،و�أخذ عليه المواثي ��ق المغلظة لي ِ
ذلك ما ر�ضي به.
ث ��م ق ��ال له :اختلف �إليَّ �أيامًا في منزلي ،ف�أنا �أطلب لك الإِذن على �صاحبي ،و�أخذ
يختلف مع النا�س يطلب ذلك �إليه حتى عرف مكان م�سلم بن عقيل.
مر�ض �شريك بن الأعور وكان كريمًا على ابن زياد وكان �شديد الت�شيُّع� ،أر�سل �إليه
عبيد اهلل �إني رائحٌ �إليك الع�شية فُعائِدك.
فق ��ال �شري ��ك لم�سلم بن عقي ��ل� :إن هذا الفاجر عائدي الع�شية ف� ��إذا جل�س فاقتله
ثم اقعد في الق�صر ولي�س �أحد يحول بينك وبينه ،ف�إن �أنا برئتُ من وجعي من �أيامي
هذه �سرت �إلى الب�صرة وكفيتُك �أمرها.
فل َّم ��ا كان الع�ش ��ي �أقبل ابن زي ��اد لعيادة �شريك بن الأعور فق ��ال �شريك لم�سلم :ال
يفوتنَّك الرجل �إذا جل�س ،فقام �إليه هانئ فقال� :إني ال �أحبُ �أني يقت َل في داري؛ ك�أنه
�أ�ستقبح ذلك.
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فجاءه عبيد اهلل بن زياد فدخل وجل�س و�س�أل �شريكًا ما الذي تجد؟ ومتى ا�شتكيت؟
فلمَّا طال �س�ؤاله �إياه ور�أى �أن �أحدًا ال يخرج خ�شيَ �أن يفوته ،ف�أقبل يقول:
حيُّوا �سُ ليما وحيّوا من يُحيِّها
ما االنتظار ب�سلمَى �أن حتيوها
ك�أ�س املنية بالتعجيل فا�سقوها

هلل �أبوك ا�سقنيها و�إن كانت فيها نف�سي.
قال ذلك مرتين �أو ثالثًا.
فقال عبيد اهلل وهو ال يَفطَ ن :ما �ش�أنه �أترونه يهجر؟ فقال له هانئ :نعم ا�صلحك
اهلل ،ما زال هكذا من قبل غياب ال�شم�س �إلى �ساعتك هذه.
ثم قام ابن زياد وان�صرف.
فخرج م�سلم فقال له �شريك :ما منعك من قتله؟
فق ��ال خَ �صلت ��ان� :أم ��ا �إحداهم ��ا فكراهي ��ة هان ��ئ �أن يُقت ��ل ف ��ي داره ،و�أم ��ا الأخ ��رى
الفتك
َ
فحدي ��ث حدثني ��ه النا�س عن النبي ‹صل���وات اهلل عليه وعلى آله› «�أن الإيمان قيد
فال يفتُك م�ؤمن» (((.
يع ِّق ��ب ال�سي ��د ح�سين ‹رض���وان اهلل عليه› على هذه الم�س�ألة وهو ي�ش ��رح ق�صة م�سلم بن
عقيل بقوله:
لك ��ن روي ب� ��أن ر�س ��ول اهلل ‹صلوات اهلل علي���ه وعلى آله› كلف �شخ�صي ��ن بقتل يهودي.
يعن ��ي هن ��اك مثلاً نوعي ��ة من النا�س الذي ق ��د �صار مثلاً بم�ست ��وى المحارب المعلن
ال ��ذي لي� ��س في ��ه �شك �أنه �شديد ال�ضر؛ �أن ��ه هو نف�سه ر�أ�س الع ��دو مثلما قتل الر�سول
اليهودي (�أر�سل اثنين ليقتاله).
(فقال له �شريك� :أما واهلل لو قتلته لقتلت فا�سقًا فاجرًا كافرًا ظالمًا) وهنا يقول
ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه :ربما لو قتله الحتلت الم�شكلة بكلها والإمام الح�سين
متج ��ه �إل ��ى العراق .لأنه قد و�ض ��ع له خطة :قال اقتله ،واذهب �إلى ق�صر الإمارة ،و�أنا
عندم ��ا تتح�س ��ن حالي �س�أذهب �إل ��ى الب�صرة و�أكفي ��ك الب�صرة و�ش�أنه ��ا ،والح�سين قد
�ص ��ار متج ًه ��ا �سي�صل الكوف ��ة وم�سلم في دار الإمارة فال يتمك ��ن يزيد �أن ي�أتي بجي�ش
من ال�شام �إال وقد ا�ستقام �أمرهم.
((( الفتك يعني :القتل غد ًرا وخدعة.
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الجا�سو�س يدخل على م�سلم بن عقيل
قال :ف�أقبل ذلك الرجل يختلف �إليهم ،فهو �أول داخلٍ و�آخر خار ٍج ي�سمع �أخبارهم،
ويعلم �أ�سرارهم وينطلق بها حتى يُقرّها في �أذن ابن زياد.
ق ��ال المدائن ��ي ف ��ي روايته :فق ��ال ابن زياد يومًا م ��ا يمنع هانئًا((( من ��ا؟ فلقيه ابن
الأ�شع ��ث ،و�أ�سماء بن خارج ��ة ،فقاال له :ما يمنعك من �إتيان الأمير وقد ذكرك ،قال:
ف�أتاه ،فقال ابن زياد لعنه اهلل �شعرًا:
�أريدُ حياته ويريد قتلي

عذيرك من خليلك من مرا ِد
ُ

يا هانئ �أ�سلّمت على ابن عقيل؟ وفي رواية :ا�شتملت((( قال :ما فعلت؟
فدع ��ا اب ��ن زياد معقل الجا�سو�س فقال� :أتعرف هذا؟ قال نعم .و�أُ�صدقك ما علمتُ
به حتى ر�أيته في داري ،و�أنا �أطلب �إليه �أن يتحول.
قال :ال تفارقني حتى ت�أتيني به ،و�أغلظ له و�ضرب وجهه بالق�ضيب وحب�سه.
وق ��ال عمر ب ��ن �سعد عن �أبي مخنف قال :حدثني الحجاج بن علي الهمداني قال:
لم ��ا �ض ��رب عبي ��د اهلل هانئًا وحب�س ��ه خ�شي �أن يفت ��ك النا�س به ،فخ ��رج ف�صعد المنبر
ومع ��ه نا� ��س من �أ�شراف النا�س و�شرطه وح�شمه ،فحم ��د اهلل و�أثنى عليه ثم قال� :أيها
النا� ��س اعت�صم ��وا بطاع ��ة اهلل وطاع ��ة �أئمتكم ،وال تفرق ��وا فتختلفوا وتهلك ��وا وتذلوا
وتخافوا وتُخرجوا ،ف�إن �أخاك من �صدقك وقد �أعذر من �أنذر.
فذه ��ب لينزل فما ن ��زل حتى دخلت النظارة الم�سجد من قب ��ل التمّارين ويقولون
قد جاء بن عقيل ،فدخل عبيد اهلل الق�صر و�أغلق بابه.
وع ��ن عب ��د اهلل ب ��ن حازم البكري قال� :أن ��ا واهلل ر�سول بن عقيل �إل ��ى الق�صر؛ لأثر
هانئ لأنظر ما �صار �إليه �أمره ،فدخلت و�أخبرته الخبر ف�أمرني �أن �أنادي في �أ�صحابي
(((
وقد ملئ الدور منهم حواليه ،فقال :نادي (يا من�صور �أمت)
فخرجتُ فناديتُ  ،وتبادر �أهل الكوفة فاجتمعوا �إليه ،فعقد لعبد الرحمن بن عزيز
الكندي على ربيعة ،فقال له� :سر �أمامي وقدّمه في الخيل ،وعقد لم�سلم بن عو�سجة
((( هانئ هو من وجهاء �أهل الكوفة ،وكان العادة �إذا جاء �أمير ي�ستقبل وجهاء النا�س.
((( يعني �سترته في بيتك.
((( هذا كان �شعار ي�ستخدمونه.
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عل ��ى مذح ��ج و�أ�س ��د ،وقال له� :أن ��زل ف�أنت على الرجال ��ة ،وعقد لأبي تُمام ��ة ال�صائبي
على تميم وهمدان ،وعقد للعبا�س بن جعدة الجدلي على �أهل المدينة ،ثم �أقبل نحو
الق�صر.
فلم ��ا بل ��غ عبيد اهلل �إقباله تحرَّز في الق�صر وغ ّل ��ق الأبواب ،و�أقبل م�سلم بن عقيل
حتى �أحاط بالق�صر.
فو اهلل ما لبثنا �إال قليلاً حتى �أمتلئ الم�سجد من النا�س وال�سوق ،ما زالوا يتوثَّبو َن
حتى الم�ساء ،ف�ضاق بعبيد اهلل �أمره ودعا بعبد اهلل بن كثير ابن �شهاب الحارثي.
ابن زياد ومعرفته بتركيبة المجتمع وا�ستغاللها
كان اب ��ن زي ��اد يعرف كيف قد �صارت تركيب ��ة المجتمع في الكوفة بعد �أن تر�سخت
ثقاف ��ة االنتم ��اءات القبلي ��ة على ح�س ��اب االنتماء الدين ��ي الذي كان ق ��د ر�سخه ر�سول
اهلل ‹صل���وات اهلل عليه وعلى آله› ولمعرفت ��ه بذلك فقد دعا وجوه �أهل الكوفة و�أعطاهم
الأموال الكثيرة وحب�سهم عنده في الق�صر.
قال �أبو مخنف :فحدثني �سليمان بن �أبي را�شد عن عبد اهلل بن حازم البكري قال:
�أ�ش ��رف علين ��ا الأ�شراف وكان �أول من تكلم كثير ابن �شه ��اب فقال� :أيها النا�س الحقوا
ب�أهاليك ��م وال تعجَّ ل ��وا ،انت�ش ��روا وال تعر�ض ��وا �أنف�سك ��م �إل ��ى القت ��ل ،فهذه جن ��ود �أمير
الم�ؤمني ��ن يزي ��د ق ��د �أقبلت ،وقد �أعطى الأمي� � ُر اهلل عهدًا لئن �أقمت ��م على حربه ولم
تن�صرف ��وا م ��ن ع�شيتك ��م هذه �أن يح ��رم قبيلتكم العطاء ،ويف ��رق مقاتليكم في مغازي
ال�ش ��ام ،وي�أخ ��ذ الب ��ريء بال�سقيم وال�شاه ��د بالغائب حتى ال يبقي فيك ��م بقية من �أهل
المع�صي ��ة �إال �أذاقه ��ا وب ��ال م ��ا جنت ،وتكلم الأ�ش ��راف بنح ٍو من كالم كثي ��ر فلما �سمع
النا�س مقالتهم تفرقوا.
ق ��ال �أب ��و مخن ��ف :حدثن ��ي المجالد بن �سعي ��د �أن الم ��ر�أة كانت ت�أتي ابنه ��ا و�أخاها
فتقول :ان�صرف النا�س يكفونك.
ويجي ��ئ الرج ��ل �إلى ابنه و�أخيه فيقول :غ� �دًا ي�أتيك �أهل ال�شام فما ت�صنع بالحرب
وال�شر ،ان�صرف؟
فم ��ا زال ��وا يتفرقون وين�صرفون حتى �أم�سى ابن عقي ��ل وما معه �إال ثالثون نف�سً ا،
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حت ��ى �صلي ��ت المغ ��رب فخرج متوجها نحو ابواب كندة فما بل ��غ الأبواب �إال ومعه منها
ع�شرة.
ثم خرج من الباب ف�إذا لي�س معه منهم �إن�سان.
ً
وحيدا في �أزقة الكوفة
م�سلم بن عقيل
فم�ضى متلددًا في �أزقة الكوفة ال يدري �أين يذهب حتى خرج �إلى دور بني جديلة
من كندة فم�ضى حتى �أتى باب امر�أة يقال لها (طوعة) �أم ولد كانت للأ�شعث و�أعتقها،
فت ��زوج به ��ا �سي ��ف الح�ضرمي ،فولدت ل ��ه باللاً وكان ب�ل�ال قد خرج م ��ع النا�س و�أمه
قائم ًة تنتظر ،ف�سلم عليها ابن عقيل ،فردت ال�سالم.
فقال لها :ا�سقيني ماءًا.
فدخلت ف�أخرجت �إليه �إنا ًء ف�شرب ،ثم �أدخلت الإناء وخرجت وهو جال�س في مكانه.
فقالت� :ألم ت�شرب؟
قال :بلى.
قال ��ت :ف�أذه ��ب �إلى �أهلك؟ ف�سكت .ف�أعادت �إليه ثالثا فقالت� :سبحان اهلل يا عبد اهلل
قم �إلى �أهلك عافاك اهلل ،ف�إنه ال ي�صلح لك الجلو�س على بابي وال �أحله لك.
ث ��م ق ��ام فق ��ال :يا �أم ��ة اهلل واهلل ما لي في ه ��ذا الم�صر من �أهل فه ��ل لك في معروف
و�أجرٍ لعلي �أكافئك به بعد اليوم؟.
قالت :يا عبد اهلل ومن �أنت؟.
قال� :أنا م�سلم بن عقيل ك ّذبَني ه�ؤالء القوم وغرّوني وخذلوني.
قالت� :أنت م�سلم؟.
قال :نعم.
قالت :ادخل.
ف�أدخلت ��ه بي ًت ��ا في دارها وفر�شت له وعر�ضت عليه الع�ش ��اء ،وجاء ابنها فر�آها تكثر
الدخول في البيت ،ف�س�ألها فقالت :يا بني �إل ُه عن هذا؟.
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ق ��ال :واهلل لتخبرين ��ي ،و�أل� � َّح عليه ��ا فقال ��ت :يا بني ال تخب ��ر به �أحدًا م ��ن النا�س،
و�أخذت عليه �أيمان فحلف لها ،ف�أخبرته فا�ضطجع و�سكت.
فلم ��ا ط ��ال عل ��ى اب ��ن زياد ول ��م ي�سمع �أ�ص ��وات �أ�صحاب اب ��ن عقيل ق ��ال لأ�صحابه:
ا�شرف ��وا فانظ ��روا ،ف�أخ ��ذوا ينظرون و�أدل ��وا القناديل و�أطنان الق�ص ��ب ،ت�شد بالحبال
وتدلى وتلهب فيها النار ،حتى فعل ذلك في الأظلة التي في الم�سجد كلها.
فل َّم ��ا ل ��م ي ��روا �شيئًا �أعلم ��وا ابن زياد؛ ففتح ب ��اب ال�سدة و�أمر �أن ين ��ادى في النا�س
برئة الذمة من رجلٍ �صلى العتمة �إال في الم�سجد.
واجتم ��ع النا� ��س في �ساعة فحم ��د اهلل و�أثنى عليه ثم قال �أما بع ��د :ف�إن ابن عقيل
ال�سفيه الجاهل قد �أتى ما قد ر�أيتم من الخالف وال�شقاق ،فبرئت ذمة اهلل من رجلٍ
ُوج ��د ف ��ي داره ،ومن جاء به فله ديته ،اتقوا اهلل عباد اهلل والزموا طاعتكم وال تجعلوا
على �أنف�سكم �سبيلاً .
يا ح�صين بن تميم ثكلتك �أمك �إن �ضاع �شيء من �سكك الكوفة �أو خرج هذا الرجل
ولم ت�أتني به ،وقد �سلطتك على دور �أهل الكوفة ،فابعث مرا�صدة على �أفواه ال�سكك،
و�أ�صبح غدًا ت�ستبرئ الدور((( حتى ت�أتي بهذا الرجل ثم نزل.
فلم ��ا �أ�صب ��ح �أذن للنا�س فدخلوا عليه و�أقبل محمد بن الأ�شعث فقال :مرحبًا بمن
ال يته ��م وال يُ�ستغ� ��ش ،و�أقع ��ده �إل ��ى جنب ��ه .و�أ�صب ��ح بالل فغ ��دا �إلى عب ��د الرحمن بن
محمد بن الأ�شعث و�أخبره بمكان ابن عقيل عند �أمه.
جال�س ف�ساره.
ف�أقبل عبد الرحمن حتى �أتى �إلى �أبيه وهو ٌ
فقال له ابن زياد :ما قال لك؟ قال� :أخبرني �أن ابن عقيل في دا ٍر من دورنا.
فنخ�سه ابن زياد بالق�ضيب في جنبه ثم قال قم ف�أتني به ال�ساعة.
ق ��ال �أب ��و مخنف :فحدثني قدامة بن �سعد عن ابن زائدة الثقفي� ،أن ابن زياد بعث
م ��ع اب ��ن الأ�شعث �ستين �أو �سبعين رجلاً كلهم من قي�س عليهم عمرو بن عبيد اهلل بن
العبا�س ال�سلمي ،حتى �أتو الدار التي فيها ابن عقيل.
فلمَّا �سمع وقع حوافر الخيل و�أ�صوات الرجال عرف �أنه قد �أُتي.
فخرج �إليهم ب�سيفه فاقتحموا عليه الدار ف�شد عليهم كذلك.
((( يعني فت�شها كلها.
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فلمَّا ر�أوا ذلك �أ�شرفوا عليه من فوق ال�سطوح وظهروا فوقه ف�أخذوا يرمونه بالحجارة
ويلهبون النيران في �أطنان الق�صب ثم يقذفونها عليه من فوق ال�سطوح.
فلمَّا ر�أى ذلك قال� :أكل مَّا �أرى من �إجالب لقتل ابن عقيل؟
ثم قال :يا نف�س اخرجي �إلى الموت الذي لي�س منه محي�ص.
فخرج ‹رضوان اهلل عليه› م�صلتًا �سيفه �إلى ال�سكة ،فقاتلهم.
ف�أقبل عليه محمد بن الأ�شعث فقال له :يا فتى لك الأمان ال تقتل نف�سك.
ف�أقبل يقاتلهم وهو يقول:
�أق�����س��م��ت ال ُ�أق��ت��ـ ُ��ل �إال حـــرا
���اف �أن �أُ
�أخ���ـ ُ
ك�����ذب �أو �أُغ��ـ��را
َ
رد ���ش��ع��ا َع ال�شم�س فــا�ستقرا

َ
و�إن ر�أي�����تُ
امل����وت ���ش��ي�� ًئ��ا نكرا
�أو ُي ُ
خلط البــار ُد �سخ ًنا مـــرا
م�ل�اق �شــــرا
ك��ل ام���رئٍ يــو ًما
ٍ

ق ��ال ل ��ه محم ��د ب ��ن الأ�شع ��ث� :إن ��ك ال ُتك ��ذب وال تغ ��ر� ،إن الق ��وم لي�س ��وا بقاتلي ��ك وال
ظالميك.
وق ��د �أثخ ��ن بالجراح وعجز عن القت ��ال فانبهر و�أ�سند ظهره �إلى دا ٍر بجنب تلك الدار
فدنى منه محمد ابن الأ�شعث فقال له :لك الأمان.
فقال له م�سلم� :آمنٌ �أنا؟.
قال :نعم� .أنت �آمن.
فقال القوم جميعًا نعم غير عبيد اهلل بن عبا�س ال�سلمي؛ ف�إنه قال ال ناقة لي في هذا
وال جمل وتنحى.
وقال ابن عقيل� :إني واهلل لوال �أمانكم ما و�ضعت يدي في �أيديكم ،و�أُتيَ ببغلة فحمل
عليه ��ا فاجتمع ��وا علي ��ه فنزعوا �سيفه م ��ن عنقه فك�أن ��ه �أي�س من نف�س ��ه فدمعت عينه
وعلم �أن القوم قاتلوه.
وقال :هذا �أول الغدر.
فقال له محمد بن الأ�شعث� :أرجو �ألاَّ يكون عليك ب�أ�س.
فقال :ما هو �إال الرجاء! ،ف�أين �أمانكم؟ �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،وبكى.
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فقال له عبيد اهلل ابن عبا�س ال�سلمي� :إن مثلك ومن يطلب مثل الذي طلبت �إذا نزل
به مثل الذي نزل بك لم يبك،
ق ��ال� :إن ��ي واهلل م ��ا �أبكي لنف�س ��ي وال لها من القتل �أرثي ،و�إن كن ��ت لم �أحب لها طرفة
عين تلفًا؛ ولكني �أبكي لأهلي المقبلين �إليَّ � ،أبكي الح�سين و�آل الح�سين.
ث ��م �أقب ��ل على ابن الأ�شعث فقال� :إن ��ي واهلل �أظنك �ستعجز عن �أماني ،و�س�أله �أن يبعث
ر�س� �ولاً �إل ��ى الح�سي ��ن بن علي يعلمه الخب ��ر ،وي�س�أله الرجوع فقال ل ��ه الأ�شعث :واهلل
لأفعلنَّ .
قال �أبو مخنف فحدثني قدامة بن �سعد �أن م�سلم بن عقيل حين انتهى به �إلى الق�صر
ر�أى قل ًة مبرد ًة مو�ضوع ًة على الباب.
فقال� :أ�سقوني من هذا الماء؟
فق ��ال ل ��ه م�سل ��م بن عمر �أب ��و قتيبة ابن م�سل ��م الباهل ��ي� :أتراها ما �أبرده ��ا ،فواهلل ال
تذوق منها قطر ًة واحدة حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
أف�ضك و�أق�سى قلبك� ،أنت
فق ��ال ل ��ه م�سلم بن عقيل :ويلك ولأمك الثُكل ،ما �أجفاك و� ّ
يا ابن باهلة �أولى بالحميم والخلود في نار جهنم ،ثم جل�س وت�ساند �إلى الحائط.
ق ��ال �أب ��و مخن ��ف :فحدثني �أبو قدام ��ة بن �سعد �أن عم ��رو بن حُ ريْث :بع ��ث غالمًا له
يدعى �سليمان ،ف�أتاه بماء في قل ٍة ف�سقاه.
قال وحدثني مدرك �سعيد بن عمارة �أن عمارة بن عقبة بعث غالمًا يدعى قي�سً ا ،ف�أتاه
بم ��اء ف ��ي قل ��ة عليها منديل وقد ٍح مع ��ه ،ف�صب فيه الم ��اء ثم �سقاه ،ف�أخ ��ذ كلما �شرب
�أمتلأ القدح دمًا ف�أخذ ال ي�شرب من كثرة الدم.
فلم ��ا ملأ القدح المرة الثالثة ذه ��ب لي�شرب ف�سقطت ثنيتاه في القدح فقال :الحمد
هلل لو كان لي من الرزق المق�سوم ل�شربته.
قال :ثم �أُدخل على عبيد اهلل بن زياد  -لعنه اهلل  -فلم ي�سلم عليه.
فقال له الحر�س� :أال ت�سلم على الأمير؟.
فق ��ال� :إن كان الأمي ��ر يري ��د قتلي فما �سالمي علي ��ه؟ و�إن كان ال يريد قتلي فليُكثر َّن
�سالمي عليه.
فقال له عبيد اهلل لعنه اهلل :لتُقتلنّ .
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قال� :أكذلك؟
قال :نعم.
قال :دعني �إذًا �أو�صي �إلى بع�ض القوم.
قال� :أو�صي �إلى من �أحببت.
فنظر ابن عقيل �إلى القوم وهم جل�ساء ابن زياد وفيهم عمر بن �سعد فقال :يا عمر
�إن بين ��ي وبين ��ك قراب ��ة دون ه� ��ؤالء ،ولي �إلي ��ك حاج ٌة وقد يجب علي ��ك لقرابتي نجح
حاجتي وهي �س ٌر ف�أبى �أن يمكنه من ذكرها.
فق ��ال ل ��ه عبي ��د اهلل ب ��ن زي ��اد :ال تمتنع م ��ن �أن تنظر في حاج ��ة ابن عم ��ك فقام معه
وجل�س حيث ينظر �إليهما ابن زياد لعنه اهلل.
فق ��ال ل ��ه اب ��ن عقي ��ل� :إن عليّ بالكوف ��ة دينًا ا�ستدنته من� � ُذ قدمتها فاق�ض ��ه عني حتى
ي�أتي ��ك م ��ن غِ لت ��ي ف ��ي المدين ��ة ،وجثت ��ي فاطلبه ��ا من اب ��ن زي ��اد فوارها ،وابع ��ث �إلى
الح�سين من يرده.
فقال عمر البن زياد� :أتدري ما قال؟
قال� :أكتم ما قال لك.
قال� :أتدري ما قال لي ،قال :هات ف�إنه ال يخون الأمين وال ي�ؤتمن الخائن.
قال :كذا ..وكذا.
قال� :أما مالك فهو لك ول�سنا نمنعك منه فا�صنع فيه ما �أحببت ،و�أما ح�سين ف�إنه �إن
ل ��م يردن ��ا لم نرده ،و�إن �أرادنا لن نكف عن ��ه ،و�أما جثته ف�إنا ال نُ�شفّعك فيها ف�إنه لي�س
لذلك منا ب�أهل وقد خالفنا وحر�ص على هالكنا.
ث ��م ق ��ال ابن زي ��اد لم�سلم :قتلني اهلل �إن لم �أقتلك قتل ًة ل ��م يُقتلها �أح ٌد من النا�س في
الإ�سالم.
ق ��ال� :أم ��ا �إنك �أحق من �أحدث في الإ�سالم ما لي�س في ��ه� ،أما �إنك لم تدع �سوء القتلة،
وقُبح المُثلة ،وخبث ال�سيرة ،ول�ؤم الغيلة لمن هو �أحق به منك.
ث ��م ق ��ال اب ��ن زياد :ا�صع ��دوا به ف ��وق الق�صر فا�ضرب ��وا عنقه ثم ق ��ال :ادعوا الذي
�ضرب ��ه اب ��ن عقي ��ل على ر�أ�س ��ه وعاتقه بال�سي ��ف فجاءه ،فق ��ال :ا�صعد وك ��ن �أنت الذي
ت�ضرب عنقه ،وهو بكير بن حُ مران الأحمري لعنه اهلل.
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ف�صع ��دوا ب ��ه وهو ي�ستغفر اهلل وي�صلي على النبي ‹صل���وات اهلل عليه وعلى آله› وعلى
�أنبيائ ��ه ور�سل ��ه ومالئكت ��ه وهو يقول« :الله��م احكم بيننا وبين ق��ومٍ غرّ ونا وكادونا

وخذلونا»

ف�ضرب عنقه ثم �أتبع ر�أ�سه ج�سده رحمة اهلل
ثم �أ�شرفوا به على مو�ضع الحذّائين ُ
(((
عليه.
و�أمر بهانئ ف�شق عرقوباه وجعل فيهما حبل ،وجرّا �إلى الكنا�سة و�صلبا فيها.
فهو حيث يقول عبد اهلل بن الزَّبير الأ�سدي:
�إىل هانئ يف ال�سوق واب��ن عقيل
�أح���ادي���ث م��ن ي�����س��ري ب��ك��ل قبيل
ون�����ض��خ دم ق���د ���س��ال ك���ل م�سيل

ف�إن كنت ال تدرين ما املوت فانظري
البغي ف�أ�صبحا
�أ�صابــــهما فــــرخ
ّ
تـــري ج�سدً ا قد غري امل��وت حاله

وكان مقت ��ل م�سل ��م ي ��وم الثالثاء لثم ��ان م�ضين م ��ن ذي الحجة �سنة �ستي ��ن ،ويومئذ
(((
خرج الح�سين من مكة نحو العراق.
الإمام الح�سين يتجه �صوب العراق
ف ��ي مك ��ة المكرمة الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �سبط ر�س ��ول اهلل ‹صلوات اهلل عليه
وعلى آله› �أو�ضح للحجيج �ضرورة التحرك والثورة في مواجهة الظالمين و�أنه لم يعد

م ��ن الممك ��ن ال�سكوت على ظل ��م وطغيان بني �أمي ��ة وا�ستعبادهم للأم ��ة وا�ستهتارهم
بالدين ولكن دون جدوى فتحرك الإمام الح�سين ‹عليه السالم› �صوب العراق ا�ستجابة
لدعوات �أهل العراق المتكررة فلعل وع�سى يجد من ين�صره ويقف معه وقبل الحديث
عن رحلته ال�شاقة �إلى العراق.
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل وهو يتحدث عن هذا الخروج:
من مكة اتجه �صوب العراق حيث �شيعة �أبيه وحيث و�صلت �إليه الكثير من الر�سل
والكت ��ب الت ��ي تعلن اال�ستجابة له ،وتعلن الت�أييد له ،و�أن ��ه �سيجد في العراق مجتمعًا

((( تاريخ �أبى مخنف.
((( الم�صابيح لأبي العبا�س الح�سني.
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يقبل بالحق وين�صر الحق ويقف مع اهلل ومع الإ�سالم ،مع �أولياء اهلل ،مع الخير ،مع
ال�صالح ،اتجه �صوب العراق وهو في كل منزل ينزل به ،و�أمام كل جماعة يجتمع بها
يذ ّك ��ر ،يذ ّك ��ر الأم ��ة بم�س�ؤوليته ��ا ،يذكّر الأمة بواجبه ��ا ،يذكّر الأم ��ة بالخطر الكبير
الذي �أ�صبحت فيه.
وكان ي�ؤك ��د للأم ��ة حتمي ��ة و�ضرورة الموق ��ف الذي تحرك فيه و�أن ��ه ال يمكن �أبدًا
�أن يك ��ون الموق ��ف تجاه الباط ��ل وتجاه ال�ضالل وتج ��اه الظلم وتج ��اه الف�ساد وتجاه
المنك ��ر� ،أن يك ��ون هو ال�سك ��وت والتن�صل واللاَّ مباالة ،ال يمكن �أب� �دًا �أن يكون الموقف
ال�صحيح هو ذلك.
خرج الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› من مكة بعد �أن �أبلغ الحجة على النا�س الذين
ح�ض ��روا �إل ��ى الم�شاع ��ر المقد�س ��ة لأداء فري�ضة الح ��ج و�أطلعهم على الو�ض ��ع ال�سيئ
ال ��ذي ق ��د و�صلت �إليه الأمة في ظل طغيان بني �أمية وظلمهم وت�ضليلهم وتحريفهم
وف�ساده ��م و�أعل ��ن ا�ستع ��داده الكام ��ل لقي ��ادة الثورة في وج ��ه الظالمي ��ن والعمل على
(((
تغيير واقع هذه الأمة مبينًا لهم ب�أن الثورة �صارت للأمة �ضرورة"..
واتج ��ه �س�ل�ام اهلل عليه �صوب الع ��راق بناء على الكتب والر�سائ ��ل التي و�صلت �إليه
م ��ن هناك تدعوه �إل ��ى التحرك والخروج والثورة وا�ستعداده ��م للجهاد في �سبيل اهلل
معه.
ومم ��ا ع ��زز م ��ن ا�ستعداده للذه ��اب �إلى العراق م ��ا و�صله من قب ��ل م�سلم بن عقيل
مبعوثه �إلى الكوفة والذي �أخبره في ر�سالة بعثها �إليه ب�أن الأمور مهي�أة ال�ستقباله.
زهير بن القين البجلي
توج ��ه الإم ��ام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› من مك ��ة �إلى الع ��راق وكان زهير ب ��ن القين
البجل ��ي ق ��د ح ��ج ،فلما ع ��اد جمعهما الطري ��ق ،وكان ي�ساي ��ر الح�سين من مك ��ة �إال �أنه
ال ين ��زل مع ��ه ،فا�ستدع ��اه يومًا الح�سين ف�شق عليه ذلك ث ��م �أجابه على كره ،فلما عاد
م ��ن عن ��د الح�سين نقل ثقل ��ه �إلى ثقل الح�سين ثم قال لأ�صحاب ��ه :من �أحب منكم �أن
يتبعن ��ي و�إال ف�إن ��ه �آخ ��ر العهد ،و�س�أحدثكم حدي ًث ��ا :غزونا بلنجر ف ُف ِت ��ح علينا و�أ�صبنا
((( من خطاب عا�شوراء لل�سيد عبدالملك لعام 1429هـ.
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غنائ ��م ففرحن ��ا وكان معنا �سلمان الفار�سي فقال لنا� :إذا �أدركتم �سيد �شباب �آل محمد
فكونوا �أ�شد فرحً ا بقتالكم معهم بما �أ�صبتم اليوم من الغنائم.
ف�أما �أنا ف�أ�ستودعكم اهلل! ثم طلق زوجته وقال لها :الحقي ب�أهلك ف�إني ال �أحب �أن
ي�صيبك ب�سببي �إال خير .ولزم الح�سين ‹عليه السالم›.
وخ�ل�ال م�سي ��ره �سالم اهلل عليه �أت ��اه خبر قتل م�سلم بن عقي ��ل بالثعلبية فقال له
بع�ض �أ�صحابه :نن�شدك �إال رجعت من مكانك ف�إنه لي�س لك بالكوفة نا�صر وال �شيعة
بل نتخوف عليك �أن يكونوا عليك!
ولكن ��ه �أ�ص ��ر عل ��ى موا�صلة ال�سير حتى انتهى �إلى منطقة ا�سمه ��ا زبالة ،ف�أتاه خبر
مقت ��ل �أخي ��ه م ��ن الر�ضاعة عبد اهلل بن بقط ��ر ،وكان �سرَّحه �إلى م�سل ��م بن عقيل من
الطري ��ق وه ��و ال يعل ��م بقتله ،ف�أخذته خي ��ل الح�صين بن نمير ،ف�س َّي ��ره من القاد�سية
�إلى ابن زياد.
فق ��ال ل ��ه بن زي ��اد :ا�صعد ف ��وق الق�صر والع ��ن الكذاب اب ��ن الكذاب ث ��م انزل حتى
�أرى فيك ر�أيي .ف�صعد ف�أعلم النا�س بقدوم الح�سين ولعن ابن زياد و�أباه ،ف�ألقاه من
الق�صر فتك�سرت عظامه.
فلم ��ا �أت ��ى الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› خب ��ر قتل �أخيه م ��ن الر�ضاعة وم�سل ��م بن عقيل
�أعل ��م النا� ��س ذلك وقال :ق ��د خذلنا �شيعتنا فتفرق عنه النا� ��س حتى بقي في �أ�صحابه
الذي ��ن ج ��ا�ؤوا مع ��ه من مكة ،و�إنما فعل ذلك لأنه عل ��م �أن الأعراب ظنوا �أنه ي�أتي بلدًا
قد ا�ستقامت له طاعة �أهله ف�أراد �أن يعلموا على ما يقدمون.
ث ��م �س ��ار حتى نزل بطن العقب ��ة ،فلقيه رجلٌ من العرب فقال ل ��ه� :أن�شدك اهلل لما
ان�صرف ��ت ف ��واهلل ما تق ��دم �إال على الأ�سنة وحد ال�سيوف� ،إن ه� ��ؤالء الذين بعثوا �إليك
لو كانوا كفوك م�ؤونة القتال ووط�ؤوا لك الأ�شياء فقدمت عليهم لكان ذلك ر�أيًا ،ف�أما
على هذه الحال التي تذكر فال �أرى �أن تفعل .فقال� :إنه ال يخفى عليّ ما ذكرت ولكن
(((
اهلل ،عز وجل ،ال يُغلب على �أمره .ثم ارتحل منها.

((( الم�صابيح لأبي العبا�س الح�سني.
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الحر بن يزيد الرياحي مقدمة طالئع جي�ش ابن زياد
و�س ��ار الح�سي ��ن من �شراف ،فلم ��ا انت�صف النهار كبَّر رجلٌ م ��ن �أ�صحابه ،فقال له:
مم كبرت؟ قال :ر�أيت النخل .فقال رجالن من بني �أ�سد :ما بهذه الأر�ض نخلة قط!
أي�ضا �أراه ذلك.
فقال الح�سين :فما هو؟ فقاال :ال نراه �إال هوادي الخيل .فقال :و�أنا � ً
وقال لهما� :أما لنا ملج�أ نلج�أ �إليه نجعله في ظهورنا ون�ستقبل القوم من وجه واحد؟
فقاال :بلى ،هذا ذو ح�سم �إلى جنبك تميل �إليه عن ي�سارك ف�إن �سبقت القوم �إليه فهو
كم ��ا تري ��د .فم ��ال �إليه ،فما كان ب�أ�سرع م ��ن �أن طلعت الخيل وعدل ��وا �إليهم ،ف�سبقهم
الح�سين �إلى الجبل فنزل.
وج ��اء الق ��وم وه ��م �ألف فار�س م ��ع الحر بن يزي ��د التميمي ثم اليربوع ��ي ،فوقفوا
مقابل الح�سين و�أ�صحابه في نحر الظهيرة.
فقال الح�سين لأ�صحابه وفتيانه :ا�سقوا القوم ور�شفوا الخيل تر�شيفًا .ففعلوا.
وكان مج ��يء الق ��وم م ��ن القاد�سي ��ة� ،أر�سلهم الح�صين ب ��ن نمير التميم ��ي في هذا
الألف لمالقاة الح�سين.
فلم يزل الحر مواقفًا الح�سين حتى ح�ضرت �صالة الظهر ،ف�أمر الح�سين م�ؤذنه
ب ��الأذان ،ف� ��أذن ،وخرج الح�سين �إليهم فحم ��د اهلل و�أثنى عليه ثم قال� :أيها النا�س �إنها
مع ��ذرة �إل ��ى اهلل و�إليك ��م� ،إني لم �آتكم حت ��ى �أتتني كتبكم ور�سلكم �أن اق ��دم �إلينا فلي�س
لن ��ا �إم ��ام لع ��ل اهلل �أن يجمعنا ب ��ك على الهدى ،ف� ��إن كنتم على ذلك فق ��د جئتكم ،ف�إن
تعطون ��ي م ��ا �أطمئن �إليه من عهودكم �أق ��دم م�صركم ،و�إن لم تفعلوا �أو كنتم بمقدمي
كارهين ان�صرفت عنكم �إلى المكان الذي �أقبلت منه.
ف�سكت ��وا وقال ��وا للم� ��ؤذن� :أقم ،ف�أق ��ام ،وقال الح�سي ��ن للحر� :أتري ��د �أن ت�صلي �أنت
ب�أ�صحاب ��ك؟ فق ��ال :ب ��ل �صل �أن ��ت ون�صل ��ي ب�صالتك .ف�صل ��ى بهم الح�سي ��ن ،ثم دخل
واجتم ��ع �إلي ��ه �أ�صحابه وان�صرف الحر �إلى مكانه ،ثم �صل ��ى بهم الح�سين الع�صر ،ثم
ا�ستقبله ��م بوجهه فحم ��د اهلل و�أثنى عليه ثم قال� :أما بعد �أيها النا�س ف�إنكم �إن تتقوا
اهلل وتعرفوا الحق لأهله يكن �أر�ضى هلل ،ونحن �أهل البيت �أولى بوالية هذا الأمر من
ه�ؤالء المدعين ما لي�س لهم وال�سائرين فيكم بالجور والعدوان ،ف�إن �أنتم كرهتمونا
وجهلتم حقنا وكان ر�أيكم غير ما �أتتني به كتبكم ور�سلكم ان�صرفت عنكم.
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فقال الحر� :إنا واهلل ما ندري ما هذه الكتب والر�سل التي تذكر!.
ف�أخرج خرجين مملوئين �صحفًا فنثرها بين �أيديهم.
فقال الحر :ف�إنا ل�سنا من ه�ؤالء الذين كتبوا �إليك ،وقد �أمرنا �أنا �إذا نحن لقيناك
�ألاَّ نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد اهلل بن زياد.
فق ��ال الح�سي ��ن :الموت �أدنى �إليك م ��ن ذلك! ثم �أمر �أ�صحاب ��ه فركبوا لين�صرفوا
فمنعهم الحر من ذلك.
فق ��ال ل ��ه الح�سي ��ن :ما تريد؟ ق ��ال الحر� :أري ��د �أن �أنطل ��ق بك �إلى اب ��ن زياد .قال
الح�سي ��ن� :إذن واهلل ال �أتبع ��ك .قال الح ��ر� :إذن واهلل ال �أدعك .فترادا الكالم ،فقال له
الح ��ر� :إن ��ي ل ��م �أ�ؤمر بقتالك و�إنما �أم ��رت �ألاَّ �أفارقك حتى �أقدم ��ك الكوفة ،ف�إذا �أبيت
فخذ طريقًا ال تدخلك الكوفة وال تردك �إلى المدينة حتى �أكتب �إلى ابن زياد �أو تكتب
�أنت �إلى يزيد �أو �إلى ابن زياد فلعل اهلل �أن ي�أتي ب�أمر يرزقني فيه العافية من �أن �أبتلى
ب�شيء من �أمرك.
فتيا�سر عن طريق العذيب والقاد�سية والحر ي�سايره.
ث ��م �إن الح�سي ��ن خطب فيهم فحمد اهلل و�أثن ��ى عليه ثم قال� :أيها النا�س �إن ر�سول
اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› قال« :من ر�أى �س��لطانًا جائرً ا م�س��تحلاً لحرم اهلل
ناكثًا لعهد اهلل مخالفًا ل�سنة ر�سول اهلل يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان فلم يغير
ما عليه بفعلٍ وال قول كان حقًا على اهلل �أن يدخله مدخله»� .أال و�إن ه�ؤالء قد لزموا

طاع ��ة ال�شيط ��ان وتركوا طاعة الرحمن و�أظهروا الف�س ��اد وعطلوا الحدود وا�ست�أثروا
بالفيء و�أحلوا حرام اهلل وحرموا حالله ،و�أنا �أحق من غيَّر ،وقد �أتتني كتبكم ور�سلكم
ببيعتك ��م ،و�أنك ��م ال ت�سلموني وال تخذلوني ،ف�إن تممت ��م على بيعتكم ت�صيبوا ر�شدكم،
ف�أن ��ا الح�سي ��ن ب ��ن عل ��ي ،واب ��ن فاطمة بن ��ت ر�س ��ول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم›
نف�س ��ي م ��ع �أنف�سك ��م ،و�أهلي مع �أهلكم ،فلكم في �أ�سوة ،و�إن ل ��م تفعلوا ونق�ضتم عهدي
وخلعت ��م بيعت ��ي فلعمري ما هي لكم بنكر ،لقد فعلتموها ب�أبي و�أخي وابن عمي م�سلم
ب ��ن عقي ��ل ،والمغرور من اغتر بكم ،فحظكم �أخط�أتم ،ون�صيبك ��م �ضيعتمَ } ،ف َم ْن َن َك َث
(((
َف�إِ مَّ َ
نا َي ْن ُك ُث َع َلى َنف ِْ�س ِه{ [الفتح ،]10 :و�سيغني اهلل عنكم ،وال�سالم.
((( الكامل والم�صابيح.
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يقول ال�سيد العالمة مجد الدين الم�ؤيدي رحمة اهلل عليه في التحف �شرح الزلف:
لما وافته بيعة �أهل الكوفة خرج من مكة �سائرًا �إليها لثمان خلون من ذي الحجة،
وروي �أن ��ه لم ��ا �أراد الخ ��روج �إل ��ى العراق خط ��ب �أ�صحابه؛ فحمد اهلل و�أثن ��ى عليه ،ثم
َّا�س ُخ َّط ا ْل َموْتُ عَ لَى َبنِي �آ َد َم كَخَ ِّط القِال َد ِة عَ لَى جِ يدِ ال َفتَاةِ ،مَا �أَ ْو َل َعنِي
قال�« :أَ ُّيهَا الن ُ

بِال�شَّ وْقِ �إِلَى �أَ�سْ الفِي ا�شْ ِتيَاق َي ْعقُوبَ ‹عليه ال�سالم› �إِلَى يُو�سُ َف َو�أَخِ يهِ َ ،و�إنَّ لِي م َْ�صرَ عً ا
و�ش ال َف َلوَاتِ غُ بَّرً ا وَعُ فْرً ا ،قَ دْ َملأَتْ ِمنِّي
�أَنَا القِ يهِ َ ،ك�أَنِّي �أَنْظُ رُ �إِلَى �أَو َْ�صالِي ُتقَطِّ ُعهَا و ُُح ُ
ال�صابِرِ ينَ  ،لَنْ
�أَكْرَ ا�شَ ��هَا ر َِ�ض��ى اهلل ر َِ�ضانَا َ�أهْ لَ ال َبيْتِ  ،ن�ص��بر عَ لَى بَالئِهِ ِل ُي َوفِّينَا �أ ُُجو َر َّ
تَ�شُ ��ذَّ عَ نْ رَ�سُ ��ولِ اهلل ُحرْ َمتُهُ وَعِ تْرَ تُ��هُ َ ،ولَنْ ُتفَارِقَ هُ �أَعْ َ�ض��ا�ؤُهُ ،وَهِ ��يَ مَجْ مُ وعَ ةٌ لَهُ فِي
َحظِ يرَ ِة القُدْ ِ�س ُتقَرُّ ِبهِمْ عَ ْينُهُ َ ،و ُتنْجَ زُ ِبهِمْ عِ دتَهُ  ،مَنْ كَانَ فِينَا بَاذ اًِل ُمهَجَ تَهُ َف َليَرْ َحلْ
َاحلٌ غَ دً ا �إنْ �شَ اءَ اهلل»(((.
َف�إنِّي ر ِ

�إل ��ى قول ��ه :فق ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› فيهم فحمد اهلل و�أثن ��ى عليه و�صلى على
النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه و�سلم ،ث ��م قال :ت ًب ��ا لكم �أيته ��ا الجماعة وترحً ��ا� ،أفحين
ا�ست�صرختمون ��ا ولهي ��ن متحيري ��ن ف�أ�صرخناك ��م موجفي ��ن م�ستعدين� ،سللت ��م علينا
�سي ًف ��ا ف ��ي رقابن ��ا� ..إل ��ى قول ��ه :فه�ل�ا لك ��م الوي�ل�ات تجهمتمون ��ا وال�سيف ل ��م ي�شهر
والج�أ� ��ش طامن ،والر�أي ل ��م ي�ستخف ،ولكن �أ�سرعتم �إلينا كطي ��رة الذباب ،وتداعيتم
تداع ��ي الفرا� ��ش ،فقبحً ��ا لكم ف�إنما �أنتم م ��ن طواغيت الأمة ،و�ش ��ذاذ الأحزاب ،ونبذة
الكت ��اب ،ونفثة ال�شيط ��ان ،وعُ�صبة الآث ��ام ،ومحرِّفي الكتاب ،ومطفئ ��ي ال�سنن ،وقتلة
�أوالد الأنبي ��اء ،ومبيدي عترة الأو�صياء ،وملحق ��ي العهار بالن�سب ،وم�ؤذي الم�ؤمنين
و�ص ��راخ �أئم ��ة الم�ستهزئين ،الذي ��ن جعلوا الق ��ر�آن ع�ضين ،و�أنتم ابن ح ��رب و�أ�شياعه
تعتمدون ،و�إيانا تحاربون.
�إل ��ى قوله� :أال لعنة اهلل عل ��ى الناكثين الذين ينق�ضون الأيمان بعد توكيدها ،وقد
جعلتم اهلل عليكم كفيلاً  ،و�أنتم واهلل هم� .أال �إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين:
بين القتلة والذلة وهيهات منا �أخذ الدنية� ،أبى اهلل ذلك ور�سوله والم�ؤمنون ،وخدود
طاب ��ت ،وحج ��ور طهرت ،و�أنوف حمية ،ونفو�س �أبية ت�ؤث ��ر م�صارع الكرام على م�صارع
اللئ ��ام� ،أال ق ��د �أع ��ذرت و�أن ��ذرت �أال �إن ��ي زاح ��ف به ��ذه الأ�سرة عل ��ى قلة العت ��اد وخذلة
الأ�صحاب.
((( �أمالي �أبي طالب والتحف �شرح الزلف.
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�إلى قوله� :أال ثم ال تلبثون بعدها �إال كريثما تركب الفر�س حتى تدور بكم الرحى
عه� �دًا عهده �إل ��يَّ �أبي ف�أجمعوا �أمركم و�شركاءكم ثم كيدوني جميعًا وال تنظرون� ،إني
�صراط
ٍ
توكل ��ت عل ��ى اهلل رب ��ي وربك ��م ما م ��ن دابة �إال ه ��و �آخ ��ذ بنا�صيتها �إن ربي عل ��ى
م�ستقي ��م ،الله ��م احب�س عنهم قطر ال�سماء ،وابعث عليهم �سنين ك�سني يو�سف ،و�سلط
عليهم غالم ثقيف ي�سقيهم ك�أ�سً ا مرة ،فال يدع فيهم �أحدًا �إال قتله قتلة بقتلة و�ضربة
ب�ضرب ��ة ،ينتق ��م ل ��ي ولأوليائ ��ي و�أه ��ل بيت ��ي و�أ�شياع ��ي منهم ،ف�إنه ��م غرون ��ا وكذبونا
وخذلونا ،و�أنت ربنا عليك توكلنا و�إليك �أنبنا و�إليك الم�صير.
الح�سين يحط رحاله في كربالء
وعلى �أر�ض كربالء حط الإمام الح�سين ‹عليه السالم› رحاله ،و�ضرب �أبنيته ،و�أيقن
بالمواجهة الع�سكرية ،وتعاهد الح�سين �أ�صحابه و�أ�صلح عدته و�سيفه.
�سمعت ��ه �أخت ��ه زينب تلك الع�شية وهو في خباء له يقول ،وعنده جون مولى �أبي ذر
الغفاري يعالج �سيفه:
كم لك بالإ�شراق والأ�صيل
والـــدهر ال يقنع بـالبديل
حي �ســـالك �سبيل
وكـــل ٍ

يا دهر � ٍأف لك مــــن خليل
طــــالب قتيل
من �صاحب �أو
ٍ
و�إنـما الأمـر �إىل اجلليل

ف�أعاده ��ا مرتي ��ن �أو ثال ًث ��ا ،فلما �سمعت ��ه لم تملك نف�سها �أن وثب ��ت تجر ثوبها حتى
انتهت �إليه ونادت :واثكاله! ليت الموت �أعدمني الحياة ،اليوم ماتت فاطمة �أمي وعلي
�أبي والح�سن �أخي يا خليفة الما�ضي وثمال الباقي! فذهب فنظر �إليها وقال :يا �أخيَّة
ال يذهبنَّ حلمك ال�شيطان .قالت :ب�أبي �أنت و�أمي ا�ستقتلت! نف�سي لنف�سك الفداء!
ف ��ردد غ�صت ��ه وترقرقت عيناه ثم قال :ل ��و ترك القطا ليلاً لنام .فبكت حتى خرت
مغ�شيًا عليها.
فق ��ام �إليه ��ا الح�سين ف�صب الماء على وجهه ��ا وقال :اتقِ اهلل يا �أخية وتعزي بعزاء
اهلل واعلمي �أن �أهل الأر�ض يموتون و�أهل ال�سماء ال يبقون و�أن كل �شيء هالكٌ �إال وجه
اهلل� ،أب ��ي خي ��ر مني و�أم ��ي خير مني و�أخي خي ��ر مني ،ولي ولهم ول ��كل م�سلم بر�سول
اهلل �أ�سوة.
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فعزاه ��ا به ��ذا ونحوه وق ��ال لها :يا �أخية �إن ��ي �أق�سم عليك ال ت�شقي عل ��يّ جيبًا ،وال
تخم�شي عليّ وجهًا ،وال تدعي عليّ بالويل والثبور �إن �أنا قُتلت.
ث ��م خ ��رج �إل ��ى �أ�صحاب ��ه ف�أمرهم �أن يقرب ��وا بع�ض بيوته ��م من بع� ��ض و�أن يدخلوا
الأطناب بع�ضها في بع�ض ويكونوا بين يدي البيوت في�ستقبلون القوم من وجه واحد
والبيوت على �أيمانهم وعن �شمائلهم ومن ورائهم.
فلما �أم�سوا قاموا الليل كله ي�صلون وي�ستغفرون ويت�ضرعون ويدعون.
ودع ��ا الح�سين‹علي���ه الس�ل�ام› رب ��ه كثي� �رًا وق ��ال« :الله��م �أن��ت ثقتي ف��ي كل كرب،

ورجائ��ي ف��ي كل �ش��دة ،و�أنت ل��ي في كل �أم��ر نزل بي ثق��ة وعدة ،كم من همِ ي�ض��عف
في��ه الف�ؤاد وتقل فيه الحيلة ،ويخذل فيه ال�ص��ديق وي�ش��مت فيه الع��دو �أنزلته بك
و�ش��كوته �إليك ،رغبةً مني �إليك عمن �س��واك ففرجته وك�ش��فته ،ف�أنت ولي لكل نعمة
و�صاحب كل ح�سنة ،ومنتهى كل رغبة».

وف ��ي �صبيح ��ة يوم عا�شوراء عب�أ الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �أ�صحابه و�صلى بهم �صالة
الغ ��داة ،وكان مع ��ه اثن ��ان وثالثون فار�سً ا ،و�أربعون راج�ًل�ااً  ،فجعل زهير بن القين في
ميمنة �أ�صحابه ،وحبيب بن مظاهر في مي�سرتهم ،و�أعطى رايته العبا�س �أخاه ،وجعلوا
البيوت في ظهورهم ،و�أمر بحطب وق�صب ف�ألقي في مكان منخف�ض من ورائهم ك�أنه
(((
�ساقية عملوه في �ساعة من الليل لئال ي�ؤتوا من ورائهم و�أ�ضرم نارًا تمنعهم ذلك.
الإمام الح�سين على �أر�ض كربالء يو�ضح �أهداف خروجه
وهنا نعي�ش في �أجواء حديث ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل حيث قال:
ف ��ي كرب�ل�اء خطب الإم ��ام في الجميع ف ��ي �أ�صحابه وفي الحُ ُّر بن يزي ��د ال َّريَاحِ ي
وجماعت ��ه -م ��ن مع ��ه من الجند -وبع ��د �أن حم ��د اهلل و�أثنى عليه قال ‹عليه الس�ل�ام›:

«�أيها النا�س� :إن ر�س��ول اهلل �ص��لى اهلل عليه و�آله و�س��لم قال :من ر�أى �سلطانًا جائرً ا
م�س��تحِ لاً لح��رم اهلل ،ناكثًا لعهد اهلل ،مخالفًا ل�س��نة ر�س��ول اهلل ،يعم��ل في عباد اهلل
بالإث��م والع��دوان ،فل��م يُغيِّ��ر علي��ه بفع��ل وال ق��ول كان حقً��ا عل��ى اهلل �أن يُدخِ ل��ه
مُدخَ ل��ه» مبينًا لهم م ��ن خالل هذا الكالم �ضرورة وحتمي ��ة الموقف من الظالمين،

من ظلمهم ،من �إجرامهم ،من طغيانهم ،ووجوب الإنكار والعمل على تغيير ظلمهم،

((( تاريخ اليعقوبي ,الكامل في التاريخ.
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تغيي ��ر ف�ساده ��م� ،إ�صالح الواقع حت ��ى ال يكون �ساحة متروكة له ��م ،يعبثون ويُظلمون
ويفعل ��ون م ��ا ي�ش ��اءون ويُري ��دون ويُف�سدون كيفم ��ا �أرادوا ،و�أن الإن�س ��ان بين حالة من
حالتين:
�إم ��ا �أن يك ��ون في جبهة الإيم ��ان ،في �صف الإيمان ،في الموق ��ف القر�آني الإيماني
ال ��ذي ي�سع ��ى للتغيير ،الذي يواجه المنك ��ر ،يواجه الباطل ،يعمل عل ��ى �إزالة الف�ساد،
على مواجهة الظلم.
�أو �أن يك ��ون موقف ��ه مح�سوبًا ل�صالح الظالمين ،ل�صالح ظلمهم ،ل�صالح طغيانهم،
ل�صال ��ح �إجرامهم؛ لأنهم هم من ي�ستفي ��دون من �سكوت ال�ساكتين ،وقعود القاعدين،
وتخاذل المتخاذلين.

«من ر�أى �س��لطانًا جائرً ا م�س��تحلاً لحرم اهلل ناكثًا لعهد اهلل مخالفًا ل�س��نة ر�س��ول
اهلل يعم��ل ف��ي عب��اد اهلل بالإثم والع��دوان فلم يُغيِّ��ر عليه بفعل وال ق��ول كان حقًا
على اهلل �أن يُدخِ له مُدخَ له» ،و�أين يكون مدخل الظالمين �إال جهنم وبئ�س الم�صير،
م ��ع ال�شياطي ��ن ،مع الفراعنة هن ��اك �سيكون المدخل «كان حقًا عل��ى اهلل �أن يُدخِ له
مُدخَ له».

ويوا�صل الإمام الح�سين ‹عليه السالم› كالمه من هذا المنطلق ليو�ضح �أنه ما من
خي ��ار �أب� �دًا للإن�س ��ان �إال �أن يكون ف ��ي الموقف الذي ين�سجم مع الق ��ر�آن ،مع الإ�سالم،
م ��ع الر�س ��ول ،م ��ع ما يقول ��ه الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�آله و�سل ��م� ،أو �أن يك ��ون الخيار
الآخ ��ر ه ��و ماذا؟ �أن يُح�سب موق ��ف الإن�سان مع الظالمين فيك ��ون هو معهم ،م�صيره
م�صيره ��م� ،شري� �كًا لهم في جُ رمهم� ،شريكًا لهم في ظُ لمه ��م� ،شريكًا لهم في باطلهم،
في ف�سادهم ،في طغيانهم كله.
«�أال و�إن ه���ؤالء ق��د لزم��وا طاع��ة ال�ش��يطان وترك��وا طاع��ة الرحم��ن و�أظهروا
الف�س��اد وعطَّ لوا الحدود وا�س��ت�أثروا بالفيء» نهبوا الأموال العامة الحقوق العامة
للم�سلمي ��ن و�أكلوه ��ا له ��م ه ��م «و�أحلُّوا ح��رام اهلل وحرَّموا ح�لال اهلل و�أنا �أحق من
غَ يَّر» و�أنا �أحق من َغيَّر.

يعرف الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �أنه في موقع الم�س�ؤولية ويجب �أن يكون في
مقدم ��ة م ��ن ي�سعى لتغيير ه ��ذا الواقع ،هذا م ��ا يتنا�سب مع مقام ��ه الإيماني الرفيع
«و�أن��ا �أح��ق من غَ يّر ف�أنا الح�س��ين بن علي وابن فاطمة بنت ر�س��ول اهلل (�ص��لى اهلل
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عليه و�آله و�س��لم) نف�س��ي مع �أنف�س��كم و�أهلي مع �أهليكم فلكم فيَّ �أ�س��وة» وهو هنا في
موق ��ع الم�س�ؤولي ��ة بكل ما يحتاجه ه ��ذا الموقف ،من واق ��ع الم�س�ؤولية يتحرك وفي
نف� ��س الوق ��ت حا�ض ��ر لكل م ��ا يلزم من ت�ضحية ،ل ��كل ما يلزم من عط ��اء ،لكل ما يلزم
م ��ن ب ��ذل ،لكل ما يلزم من جهد ،حا�ضر على �أرقى م�ستوى ،هكذا يقول« :نف�س��ي مع
(((
�أنف�سكم ،و�أهلي مع �أهليكم ،فلكم فيَّ �أ�سوة».
الإمام الح�سين ‹عليه السالم› و�ضع بين خيارين
الإم ��ام الح�سين ف ��ي يوم العا�شر و�ضع بين خياري ��ن� :أن ي�ست�سلم للطواغيت �أو �أن
أي�ضا نترك الحدي ��ث لل�سيد عبد الملك
يقت ��ل ،فم ��اذا كان خياره ‹عليه الس�ل�ام›؟ وهنا � ً
حفظه اهلل حيث قال:
و�صر هناك ووقف بوجهه
الإمام الح�سين ‹عليه السالم› حينما و�صل �إلى كربالء وحُ ِ
حت ��ى �أولئ ��ك الذين كاتب ��وه ورا�سلوه وعاه ��دوه ،فتغيروا وتغي ��رت مواقفهم نتاج تلك
التحوالت التي هي (انقالب) في المجتمع الإ�سالمي ،وقفوا حتى هم بوجهه ،وقفوا
جن ��ودًا مجن ��ده مع من؟ مع ابن زياد ويزيد ،مع الفجور ،مع الظلم ،مع الطغيان ،مع
الحق ��د وال�ضغينة ،م ��ع الف�ساد ،مع المنكر ،ووقفوا بوج ��ه الح�سين وهم يعرفون من
ه ��و ،ويعرف ��ون دعوته وماذا يريد وم ��اذا ي�سعى �إليه وهو الخير له ��ذه الأمة ،هو خير
لهذه الأمة ،هو يريد لهذه الأمة ال�سعادة والعزة ،في تلك الحال وقف الإمام الح�سين
‹عليه السالم› بين خيارين :بين �أن ي�صمد على مبدئه وعلى موقفه ويثبت ولو �ضحَّ ى
بما �ضحَّ ى ولو كان حجم المظلومية والأ�سى والألم على م�ستوى كبير� ،أو �أن يتراجع
�أو �أن ي�سكت �أو يتغير كما كان الحال الأغلب بالن�سبة للأمة حتى بوجهائها ،بعلمائها،
بعبَّادها ،بكبارها �آنذاك.
وقف الإمام الح�سين �أمام �أ�صحابه وهو يُقدِّم لهم التطورات الأخيرة ويقول لهم:
«�أال و�إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ،بين ال�س��لة وبين الذلة ،وهيهات منا
الذلة ،ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�س��وله والم�ؤمنون وحج��ور طابت و�أرحام طهرت ونفو�س
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1432هـ.
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�أبيَّة و�أنوف حميَّة من �أن ُن�ؤثِر طاعة اللئام على م�صارع الكرام».

(((

وقبـــل المعركــــة
الإمام ي�ستدعي عمر بن �سعد

كان عم ��ر ب ��ن �سع ��د موع ��ودًا بوالي ��ة ال� �رّي((( م ��ن قب ��ل اب ��ن زي ��اد ف�أمره اب ��ن زياد
بالم�سير لقتال الح�سين ‹عليه السالم› فقال( :اعفني �أيها الأمير) قال ابن زياد( :قد
�أعفيت ��ك م ��ن ذلك ومن ال� �رّي) فتحركت الأه ��واء والمطامع في نف� ��س عمر بن �سعد
فقال� :أنظرني في �أمري �أيها الأمير وعاد ابن �سعد وهو يقول:
�أف��ك��ر يف �أم����ري ع��ل��ى خطرين
ج���ع م���أث��و ًم��ا بقتل ح�سني
�أم ا ْر ُ
حجاب وملك ال��ري ق��رة عيني

وواهلل م��ا �أدري و�إين ل��واق��ف
�أ�أت��رك ملك ال ّ��ري وال ّ��ري منيتي
ويف قتله العار ال��ذي لي�س دونه

وغلب ��ت علي ��ه الدني ��ا و�س ��ار لقتل الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› وفي �أر� ��ض المعركة دعاه
الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› وقال له« :يا عمر �أنت تقتلني!؟ تزعم �أن يوليك الدعي ابن

الدع��ي ب�لاد الري وجرج��ان .واهلل ال تهن�أ بذلك �أب��دً ا عهدً ا معهودًا فا�ص��نع ما �أنت
�ص��انع ف�إن��ك ال تف��رح بعدي بدنيا وال �آخرة .وك�أني بر�أ�س��ك على ق�ص��بة قد ن�ص��بت
غر�ض��ا بينهم» وعاد عمر بن �سعد �إلى جي�شه م�صممًا
بالكوفة يترامونه ويتخذونه ً

على قتل الح�سين‹عليه السالم›.

(((

احي
موقف ُ
الر َي ِ
الح ّر بن يزيد َّ

وق ��ف الحُ � � ُّر وقبل �أن تبد�أ المعرك ��ة وقد ا�صطفَّ جي�ش عمر ب ��ن �سعد للقتال �أمام
الإمام الح�سين ‹عليه السالم› والفئة القلية الم�ؤمنة الوفية ال�صابرة ،وقف الحُ ّر وهو
يفكِّر ويت�أمَّل ،يتقدَّم ويت�أخَّ ر ،بدا في حالة المتردد ،في موقفه �أين يقف ،هذا موقف
�صحي ��ح �أن تفك ��ر� ،أن تفكر �أين �أنت؟ ف ��ي �أي موقف �أنت؟ مع من �أنت؟ في �أي طريق؟
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1429هـ.
((( تبعد عن طهران عا�صمة �إيران حوالي 16كم.
((( كتاب التحف.
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وعل ��ى م ��اذا تقات ��ل؟ ،وق ��ف يفكر ويت�أم ��ل ويتردد ،ف�أخذت ��ه الرعدة فق ��ال له رجل من
قومه ي�سمى (المهاجر بن �أو�س) واهلل �إن �أمرك لمريب واهلل ما ر�أيت منك في موقف
قط مثل ما �أراه الآن ،ولو قيل من �أ�شجع �أهل الكوفة؟ لما َعدَوتُك.
فق ��ال ل ��ه الحرّ� :إني واهلل �أخير نف�سي بن الجنة والنار ،وال �أختار على الجنة �شيئًا
ول ��و قطعت وحرقت ،ثم �ضرب فر�سه ولحق بالح�سين‹عليه الس�ل�ام› فقال له :جعلني
اهلل ف ��داك ي ��ا ابن ر�س ��ول اهلل! �أنا �صاحبك ال ��ذي حب�ستك عن الرج ��وع و�سايرتك في
الطري ��ق وجعجع ��ت ب ��ك ف ��ي هذا الم ��كان ،وواهلل ما ظنن ��ت �أن القوم ي ��ردون عليك ما
عر�ض ��ت عليه ��م �أبدًا ،وال يبلغون منك هذه المنزلة �أبدًا ،فقلت في نف�سي :ال �أبالي �أن
�أطي ��ع الق ��وم في بع�ض �أمرهم وال ي ��رون �أني خرجت من طاعته ��م ،و�أما هم فيقبلون
بع� ��ض م ��ا تدعوهم �إليه ،وواهلل لو ظننت �أنهم ال يقبلونها منك ما ركبتها منك ،و�إني
ق ��د جئت ��ك تائ ًب ��ا مما كان من ��ي �إلى رب ��ي موا�سيًا ل ��ك بنف�سي حتى �أم ��وت بين يديك،
�أفترى ذلك توبة؟ قال :نعم ،يتوب اهلل عليك ويغفر لك.
وتقدم الحر �أمام �أ�صحابه ثم قال� :أيها القوم �أال تقبلون من الح�سين خ�صل ًة من
هذه الخ�صال التي عر�ض عليكم فيعافيكم اهلل من حربه وقتاله؟
فقال عمر :لقد حر�صت لو وجدت �إلى ذلك �سبيلاً .
فق ��ال :ي ��ا �أهل الكوف ��ة لأمكم الهب ��ل والعبر! �أدعوتم ��وه حتى �إذا �أتاك ��م �أ�سلمتموه
وزعمت ��م �أنكم قاتلوا �أنف�سك ��م دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ �أم�سكتم بنف�سه و�أحطتم
ب ��ه ومنعتم ��وه من التوجه في بالد اهلل العري�ضة حتى ي�أمن وي�أمن �أهل بيته ،ف�أ�صبح
كالأ�سير ال يملك لنف�سه نفعًا وال يدفع عنها �ضرًا ،ومنعتموه ومن معه عن ماء الفرات
الج ��اري ي�شربه اليه ��ودي والن�صراني والمجو�سي ويتمرغ فيه خنازير ال�سواد وكالبه
وه ��ا ه ��و و�أهله قد �صرعه ��م العط�ش! بئ�سما خلفتم محمدًا ف ��ي ذريته! ال �سقاكم اهلل
يوم الظم�أ �إن لم تتوبوا وتنزعوا عما �أنتم عليه!
فرموه بالنبل ،فرجع حتى وقف �أمام الح�سين.
ا�ست� ��أذن الح ��ر م ��ن الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› في �أن يك ��ون �أول �شهيد بن يديه
ليكف ��ر ع ��ن خط� ��أه قال :لقد كنت �أول م ��ن ت�صدى لك فا�سمح ل ��ي �أن �أكون �أول �شهيد
بين يديك.
تقدم الحر �إلى جي�ش ابن زياد وقاتل قتال الأبطال حتى ا�ست�شهد بعد �أن �أبلى بالء
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ح�سنًا ،ووقف الإمام الح�سين على ج�سده بعد ا�ست�شهاده وقال�« :أنت حر كما �س��متك
(((
�أمك».

ف ��ي بداي ��ة المعرك ��ة �أطلق عمر ب ��ن �سعد �أول �سه ��م وقال :ا�شهدوا ل ��ي عند الأمير
�أن ��ي �أول م ��ن رمى .وتبعه جي�شه فلم يبق �أحد من �أ�صحاب الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �إال
و�أ�صابه �سهم.
وبعده ��ا تق ��دم �أهل بي ��ت الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› و�أ�صحابه �إلى المعرك ��ة وانك�شفت
تل ��ك الجحاف ��ل ول ��م تثبت لجي�ش الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ،ولم ت�ستط ��ع خيل عمر بن
�سع ��د التق ��دم فتب ��ارزوا فلم يتقدم �أو يتعر�ض �أحد من جي� ��ش عمر بن �سعد للقتال �إال
قتل �أو هرب.
و�ص ��اح (عم ��ر بن الحجاج) برفاق ��ه �أتدرون من تقاتلون؟ تقاتل ��ون فر�سان الم�صر
وقوما م�ستميتين ،ال يبرز �إليهم منكم �أح ٌد ف�إنهم قليل ،لو لم ترموهم �إال بالحجارة
لقتلتموه ��م .وعج ��زت خي ��ل اب ��ن �سع ��د رغم كثرته ��ا عن مقاوم ��ة خي ��ل الح�سين‹عليه
الس�ل�ام› فبع ��ث �إلي ��ه (عمر بن قي�س) قائ ��د الخيل يقول� :أال ترى م ��ا تلقى خيلي هذا
اليوم من هذه القوة الي�سيرة؟! ابعث �إليهم الرجال والرماة ،فبعث �إليهم بخم�سمائة
من الرماة وعلى ر�أ�سهم (الح�صين بن نمير) فر�شقوا �أ�صحاب الح�سين ‹عليه السالم›
بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفر�سان والرجال.
على �ساحة كربالء تجلت �أروع البطوالت
ث ��م رك ��ب الح�سي ��ن دابته ودعا بم�صحف فو�ضع ��ه وتقدم �إلى النا� ��س ونادى ب�صوت
عال ي�سمعه كل النا�س فقال� :أيها النا�س ا�سمعوا قولي وال تعجلوني حتى �أعظكم بما
يج ��ب لك ��م عل ��يّ وحتى �أعت ��ذر �إليكم من مقدمي عليك ��م ،ف�إن قبلتم ع ��ذري و�صدقتم
قول ��ي و�أن�صفتمون ��ي كنت ��م بذلك �أ�سعد ول ��م يكن لكم علي �سبي ��ل ،و�إن لم تقبلوا مني
اء ُك ْم ُث َّم ل َي ُك ْن �أَ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ُث َّم ْ
اق ُ�ضوا �إِ يَ َّ
ل
العذر} َف�أَ ْج ِم ُعوا �أَ ْم َر ُك ْم َو ُ�ش َ
��ر َك َ
ال�ص��الحِ ِ نيَ{.
َو اَل ُتن ِْظ ُرونِ { [يونس�}]71:إِنَّ َو ِل ِّي َي ا ُ
هلل ا َّل ِذي َنز ََّل ا ْل ِك َت َ
اب َوهُ َو َي َت َول َّ
[ األعراف.]196 :
((( الكامل في التاريخ ,تاريخ الطبري.
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بذل الح�سين ‹عليه السالم› كل ما في و�سعه ليرد جي�ش ابن زياد عن غيه و�ضالله
وخ ��رج �إليه ��م ليخطبهم ف ��ر َّج ر�ؤ�ساء الق ��وم بال�ضجيج حتى ال ي�سم ��ع الجي�ش �صوته،
ف�صابره ��م الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› حتى ملوا من ال�ضجيج فخط ��ب فيهم بعد الحمد
وال�صالة على النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› وقال� :أما بعد فان�سبوني فانظروا
م ��ن �أن ��ا ث ��م راجع ��وا �أنف�سكم فعاتبوه ��ا وانظروا هل ي�صل ��ح ويحل لكم قتل ��ي وانتهاك
حرمتي� ،أل�ست ابن بنت نبيكم وابن و�صيه وابن عمه ،و�أولى الم�ؤمنين باهلل والم�صدق
لر�سول ��ه؟ �أولي� ��س حم ��زة �سيد ال�شه ��داء عم �أب ��ي؟ �أولي�س جعف ��ر ال�شهي ��د الطيار في
الجنة عمي؟ �أولم يبلغكم قول م�ستفي�ض فيكم� :إن ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وس���لم›
ق ��ال لي ولأخي�« :أنتما �س��يدا �ش��باب �أهل الجنة»؟ ف�إن �صدقتمون ��ي بما �أقول ،وهو
الح ��ق ،واهلل م ��ا تعم ��دت كذبًا مذ علم ��ت �أن اهلل يمقت عليه �أهل ��ه ،و�إن كذبتموني ف�إن
فيك ��م م ��ن �إن �س�ألتم ��وه عن ذلك �أخبركم� ،سلوا جابر بن عب ��د اهلل �أو �أبا �سعيد �أو �سهل
ب ��ن �سع ��د �أو زيد بن �أرقم �أو �أن�سً ��ا يخبروكم �أنهم �سمعوه من ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه
وعلى آله وسلم› �أما في هذا حاجز يحجزكم عن �سفك دمي؟.
فقال �شمر :هو يعبد اهلل على حرف �إن كان يدري ما يقول!.
فق ��ال ل ��ه حبيب ب ��ن مظاهر :واهلل �إني �أراك تعبد اهلل على �سبعي ��ن حرفًا ،و�إن اهلل قد
طبع على قلبك فال تدري ما تقول.
ث ��م ق ��ال الح�سي ��ن :ف�إن كنت ��م في �شك مم ��ا �أقول �أو ت�شك ��ون في �أني اب ��ن بنت نبيكم؟
ف ��واهلل ما بين الم�ش ��رق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم وال من غيركم� ،أخبروني
�أتطلبون ��ي بقتي ��ل منكم قتلته� ،أو بم ��ال لكم ا�ستهلكته� ،أو بق�صا� ��ص من جراحة؟ فلم
يكلموه.
فن ��ادى :ي ��ا �شب ��ث بن ربع ��ي! ويا حجار ب ��ن �أبجر! ويا قي� ��س بن الأ�شعث! وي ��ا زيد بن
الح ��ارث! �أل ��م تكتب ��وا �إل ��ي ف ��ي الق ��دوم عليك ��م؟ �ألم تكتب ��وا لي �أنه ق ��د �أينع ��ت الثمار
(((
واخ�ضرت الجنان ،و�إنما تقدم على جند لك مجند.
قالوا :لم نفعل.
فقال :بلى فعلتم .ثم قال� :أيها النا�س �إذ كرهتموني فدعوني �أن�صرف �إلى م�أمني من
الأر�ض.
((( اليعقوبي  -التحف  -الكامل في التاريخ.
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قال :فقال له قي�س بن الأ�شعث� :أوال تنزل على حكم ابن عمك ،يعني ابن زياد ،ف�إنك
لن ترى �إال ما تحب.
فقال له الح�سين :ال واهلل وال �أعطيهم بيدي عطاء الذليل ،وال �أقر �إقرار العبد.
عباد اهلل �إني عذت بربي وربكم �أن ترجمون� ،أعوذ بربي وربكم من كل متكبر ال ي�ؤمن
بيوم الح�ساب.
ثم �أناخ راحلته ونزل عنها.
من مواقف الأوفياء
وكذل ��ك قام بعده بطل من �أبط ��ال كربالء (زهير بن القين) خرج زهير بن القين
عل ��ى فر� ��س له في ال�سالح فقال :يا �أهل الكوفة ،نذار لكم من عذاب اهلل نذار� ،إن حقًا
عل ��ى الم�سل ��م ن�صيحة الم�سل ��م ،ونحن حتى الآن �إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا
وبينك ��م ال�سي ��ف ،ف�إذا وق ��ع ال�سيف انقطعت الع�صمة وكنا نحن �أم ��ة و�أنتم �أمة� ،إن اهلل
ق ��د ابتالن ��ا و�إياك ��م بذرية نبيه محمد ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم›؛ لينظر ما نحن
و�أنتم عاملون.
�إن ��ا ندعوك ��م �إلى ن�ص ��ره وخذالن الطاغية ب ��ن الطاغية عبيد اهلل ب ��ن زياد ،ف�إنكم
ال تدرك ��ون معهم ��ا �إال �س ��وءًا ،ي�سمالن �أعينك ��م ،ويقطعان �أيديك ��م و�أرجلكم ،ويمثالن
بك ��م ،ويرفعانكم على جذوع النخل ،ويقتالن �أماثلكم وقراءكم� ،أمثال حجر بن عدي
و�أ�صحابه ،وهانئ بن عروة و�أ�شباهه!
قال :ف�سبوه و�أثنوا على ابن زياد
وقال ��وا :واهلل ال نب ��رح حت ��ى نقت ��ل �صاحبك ومن مع ��ه �أو نبعث ب ��ه وب�أ�صحابه �إلى
الأمير عبيد اهلل بن زياد �سلمًا.
فق ��ال له ��م :ي ��ا عب ��اد اهلل �إن ول ��د فاطمة �أحق بال ��ود والن�ص ��ر من ابن �سمي ��ة ،ف�إن
كنتم لم تن�صروهم ف�أعيذكم باهلل �أن تقتلوهم ،فلعمري �إن يزيد لير�ضى من طاعتكم
بدون قتل الح�سين.
فرماه �شم ٌر ب�سهم وقال :ا�سكت� ،أ�سكت اهلل ن�أمتك� ،أبرمتنا بكثرة كالمك!
فق ��ال زهي ��ر :يا ابن البوال على عقبيه! ما �إياك �أخاطب� ،إنما �أنت بهيمة! واهلل ما
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�أظنك تحفظ من كتاب اهلل �آيتين ف�أب�شر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم.
فقال �شمر� :إن اهلل قاتلك و�صاحبك عن �ساعة.
فقال� :أفبالموت تخوفني؟ واهلل للموت معه �أحب �إليَّ من الخلد معكم!
ثم رفع �صوته وقال :يا عباد اهلل ال يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي ،فواهلل
ال تن ��ال �شفاع ��ة محم ��د قومًا �أهرقوا دم ��اء ذريته و�أهل بيته وقتل ��وا من ن�صرهم وذب
عن حريمهم .ف�أمره الح�سين فرجع.
�أم ��ام ه ��ذا الموق ��ف الغريب م ��ن قبل مرتزق ��ة يزيد وع�شقه ��م له �إلى درج ��ة �أنهم
م�ستعدون �أن ي�ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل يزيد و�أن يقتلوا من �أجله ابن ر�سول اهلل ‹صلى
اهلل عليه وعلى آله وسلم› وهنا ن�ستذكر كالمًا لل�سيد ح�سين ‹ر�ضوان اهلل عليه› عندما
ق ��ال ف ��ي الدر� ��س الخام�س من درو�س رم�ض ��ان وهو يتحدث عن بن ��ي �إ�سرائيل عندما
��ر ُبوا يِف ُق ُلو ِب ِه ُم ا ْل ِع ْج َل{ [البق�رة ]93:فقال مت�سائلاً  :ما
عب ��دوا العج ��ل وع�شقوه } َو�أُ ْ�ش ِ
ه ��و العج ��ل هذا؟ ل ��م ي�شربوا ف ��ي قلوبهم حب مو�س ��ى؛ وكم الفرق بي ��ن مو�سى وبين
العج ��ل بالن�سب ��ة لهم؟ �أل ��م يكن ال�شيء الطبيعي �أن ي�شربوا ف ��ي قلوبهم حب مو�سى؟
�أن ي�شرب ��وا ف ��ي قلوبهم حب اهلل؟ حب هداه؟ الإن�س ��ان ال بد �أن يع�شق �شيئًا� ،إذا �أنت ال
تريد �أن تع�شق �شيئًا �صحيحً ا �ستع�شق باطلاً .
هن ��ا �أوردت كالم ال�سي ��د ح�سي ��ن ر�ض ��وان اهلل عليه؛ لأن هذه ال�ص ��ور ماثلة �أمامنا,
�ألي� ��س هن ��اك من يخرج من بلده وهو يرى �أ�شالء ن�س ��اء و�أطفال �أبناء �شعبه يقطعون
ظل ًم ��ا وعدوا ًن ��ا ,وي ��رى الغزاة �ش ��ذاذ الآفاق يغ ��زون بلده وبدلاً م ��ن �أن يقف مع الحق
ومع الأحرار ومع ال�شرفاء ومع المظلومين والمعتدى عليهم لمواجهة ه�ؤالء الغزاة
المحتلي ��ن يخ ��رج ليدي ��ر ظهره للغزاة ويقات ��ل �أبناء بلده ويقتل ف ��ي �سبيل الغزاة مع
المجرمين الظلمة المعتدين؟!
�ص ��ورة �أخ ��رى� :ألي� ��س البع� ��ض يع�شق العج ��ول التي كان ��ت ال�سبب ف ��ي �إ�ضعاف بلده
وجعله بلدًا فقيرًا مت�سولاً تابعًا يعي�ش تحت الو�صاية الأمريكية ,وتحت هيمنة الأعراب
م ��ن ال�سعوديي ��ن والإماراتيي ��ن ,وتحت رحم ��ة الوهابيين التكفيريين ,وه ��و بلد يمتلك
ثروات هائلة و�شعبًا عظيمًا ولديه ثقافة عظيمة ال يحتاج �إلى ثقافة من قرن ال�شيطان
وه ��و يم ��ن الإيم ��ان والحكمة؛ فيق ��ف مع ه�ؤالء العج ��ول ,وي�سبح بحمده ��م ,ويمنحهم
الوالء والطاعة ,وقد ي�ضحي في �سبيلهم ,وهم كانوا وراء كل هذه الم�شاكل بكلها؟!
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�ألي� ��س ه� ��ؤالء �أ�سو�أ من بني �إ�سرائي ��ل الذين �صنعوا لهم عجلاً وع�شقوه وهو عبارة
ع ��ن �صن ��م ال يدفع بهم �إلى الت�ضحي ��ة في �سبيله ,وهم قالوا َ
}:قا ُل��وا َلن َّنبرْ َ َح َع َل ْي ِه
َعا ِك ِف َ
و�سى{[طه.] 91
ني َحتَّى َي ْر ِج َع ِ�إ َل ْي َنا ُم َ
هك ��ذا يج ��ب �أن نفهم هذه ال�سن ��ة� :إذا لم تع�شق الحق وتقف مع الحق وت�ضحي في
�سبيل الحق ف�أنت �ستع�شق الباطل وتقف مع الباطل وت�ضحي في �سبيل الباطل.
وم ��ن بق ��ي فيه ��م زكاء الإ�س�ل�ام ونور الق ��ر�آن وطهارة الإيم ��ان ،نه�ضوا م ��ع الإمام
الح�سين ‹عليه السالم› و�صدقوا ووفوا ،و�ضربوا ب�صمودهم وا�ستب�سالهم �أروع الأمثلة،
وقدم ��وا له ��ذه الأم ��ة درو�سً ا مكتوب ��ة بدمائهم درو�سً ��ا مهمة في الوفاء ،ف ��ي ال�صدق،
كي ��ف يج ��ب �أن تكون وفيًا حينما يغدر الآخرون ،حينما يتراجعون ويتخاذلون ،حينما
يتغي ��رون ،كي ��ف يج ��ب �أن تكون وفيًا ،كذلك هناك الكثير م ��ن المواقف كان هناك مع
الإم ��ام الح�سين مواقف للرجال ،مواقف للن�س ��اء ،مواقف لل�شيوخ ،مواقف للأطفال،
وفيها درو�س مهمة.
في كربالء �أقبل الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› على �أ�صحابه فقال«:النا�س عبيد
الدني ��ا والدي ��ن لعق عل ��ى �أل�سنتهم يحوطونه ما درت معائ�شهم ف� ��إذا مح�صوا بالبالء
قل الديانون.
ث ��م ق ��ال لأ�صحابه� :أما بعد فقد نزل بنا من الأمر م ��ا ترون و�إن الدنيا قد تغيرت
وتنك ��رت و�أدب ��ر معروفه ��ا ول ��م يب ��ق منه ��ا �إال �صباب ��ة ك�صبابة الإن ��اء وخ�سي� ��س عي�ش
كالمرع ��ى الوبي ��ل �أال ترون �إلى الحق ال يعم ��ل به و�إلى الباطل ال يتناهى عنه ليرغب
الم�ؤم ��ن ف ��ي لقاء اهلل محقا ف�إن ��ي ال �أرى الموت �إال �سعادة والحي ��اة مع الظالمين �إال
�شقاء وبرما».
فق ��ام �إلي ��ه زهي ��ر بن القي ��ن العجلي ،فقال :ق ��د �سمعت مقالتك هدي ��ت ،ولو كانت
الدني ��ا باقي ��ة وكن ��ا مخلدين فيه ��ا ،وكان الخروج منه ��ا موا�سات ��ك ون�صرتك الخترنا
الخروج منها معك على الإقامة فيها ،فجزاه الح�سين بن علي ‹عليهما الس�ل�ام› خيرًا،
ثم قال:
�س�أم�ضي وما باملوت عار على الفتى

�إذا م��ا ن���وى ح�� ًق��ا وج��اه��د م�سل ًما

ووا�سى الـــرجال ال�صاحلني بنف�سه

وف�����ارق م���ث���ب���و ًرا وج���اه���د جم��رم��ا
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داء �أن تعي�ش وترغما
كفى ب��ك ً

ف���إن ع�شت مل �أن��دم و�إن مت مل �أمل

وم ��رة �أخ ��رى جم ��ع الإم ��ام الح�سي ��ن �أ�صحاب ��ه م�س ��اء الي ��وم العا�شر م ��ن المحرم
فخطبهم قائال� :أما بعد :ف�إني ال �أعلم �أ�صحابًا �أوفى وال خيرًا من �أ�صحابي وال �أهل
بيت �أبر وال �أو�صل من �أهل بيتي فجزاكم اهلل عني جميعا �أال و�إني �أظن �أن يومنا من
ه�ؤالء الأعداء غدًا.
برير بن خ�ضير

فقال برير بن خ�ضير :يا ابن ر�سول اهلل لقد من اهلل بك علينا �أن نقاتل بين يديك
تقطع فيك �أع�ضا�ؤنا ثم يكون جدك �شفيعنا يوم القيامة.
نافع بن هالل

وق ��ال ناف ��ع بن ه�ل�ال� :سر بن ��ا را�شدًا معا ًف ��ا م�ش ِّر ًق ��ا �إن �شئت �أو مغ ِّر ًب ��ا فو اهلل ما
�أ�شفقن ��ا م ��ن ق ��در اهلل وال كرهنا لقاء ربنا و�إنا على نياتن ��ا وب�صائرنا نوالي من واالك
ونعادي من عاداك.
م�سلم بن عو�سجة

فق ��ال م�سل ��م ب ��ن عو�سجة� :أم ��ا واهلل ال �أفارقك حتى �أطعن ف ��ي �صدورهم برمحي
و�أ�ض ��رب ب�سيف ��ي ما ثبت قائمه في يدي ،ولو لم يكن معي �سالح �أقاتلهم به لقذفتهم
بالحجارة دونك حتى �أموت معك.
�سعد بن عبد اهلل الحنفي

وقال �سعد بن عبد اهلل الحنفي :واهلل لو علمت �أني �أقتل ثم �أحيا ثم �أحرق حيا ثم
�أذرَّى يفع ��ل ذل ��ك بي �سبعين مرة ما فارقتك حتى �ألق ��ى حِ مامي دونك فكيف ال �أفعل
ذلك و�إنما هي قتلة واحدة.
وقال زهير بن القين :واهلل لوددت �أني قتلت ثم ن�شرت ثم قتلت حتى �أقتل كذا �ألف
قتلة و�أن اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�سك.
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مواقف الت�ضحية في كربالء

�سطر �أ�صحاب الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› نماذج عدة للبطولة والفداء �إذ قدم �أ�صحاب
الح�سين ‹عليه السالم› رجاال ون�ساء �شبابًا و�أطفاال �أنف�سهم قرابين في �سبيل اهلل دون
خوف �أو رهبة من مواجهة الموت وكثرة العدو .وهذه نماذج لبع�ض الت�ضحيات:
حنظلة بن �أ�سعد ال�شبامي

ج ��اء حنظل ��ة بن �أ�سع ��د ال�شبامي فوقف بين ي ��دي الح�سين وجع ��ل ينادي} َيا َق ْو ِم
��م ِم ْث َ
�إِنيِّ �أَ َخ ُ
الَ ْح َ
��ل َي ْو ِم ْ أ
وح َو َع ٍاد َو َث ُم��و َد َوا َّل ِذينَ
��ز ِ
��اف َع َل ْي ُك ْ
ابِ ،م ْث َل َد ْ�أ ِب َق�� ْو ِم ُن ٍ
هلل ُي ِري��دُ ُظ ْل ًما ِل ْل ِع َبا ِدَ ،و َيا َق�� ْو ِم �إِنيِّ �أَ َخ ُ
��م َي ْو َم ال َّت َنا ِد،
��م َو َما ا ُ
ِم ْ
اف َع َل ْي ُك ْ
��ن َب ْع ِد ِه ْ
هلل َف َما َل��هُ ِم ْن
��ن ُي ْ�ض�� ِل ِل ا ُ
��م مِ��نَ ا ِ
��ن َع ِ
��م َو َم ْ
هلل ِم ْ
َي�� ْو َم ُت َو ُّل��ونَ ُم ْد ِب ِري��نَ َم��ا َل ُك ْ
ا�ص ٍ
اب َم ِن
هَ ٍاد{[غاف�ر ]33-30:ي ��ا ق ��وم ال تقتل ��وا الح�سي ��ن في�سحتك ��م اهلل بعذاب } َو َق ْ
��د َخ َ
ا ْف رَ َ
تى{ [طه ،]61:فقال له الح�سين :رحمك اهلل! �إنهم قد ا�ستوجبوا العذاب حين ردوا

م ��ا دعوته ��م �إلي ��ه من الح ��ق ،ونه�ض ��وا لي�ستبيح ��وك و�أ�صحابك فكيف به ��م الآن وقد
قتل ��وا �إخوان ��ك ال�صالحي ��ن! ف�سلم على الح�سي ��ن و�صلى عليه وعلى �أه ��ل بيته وتقدم
وقاتل حتى قتل.
عاب�س بن �أبي �شبيب ال�شاكري

وجاء عاب�س بن �أبي �شبيب ال�شاكري و�شوذب مولى �شاكر �إلى الح�سين ف�سلما عليه
وتقدم ��ا فقات�ل�ا فقت ��ل �شوذب ،و�أم ��ا عاب�س فطلب الب ��راز فتحاماه النا� ��س ل�شجاعته،
فق ��ال له ��م عمر :ارم ��وه بالحجارة ،فرموه م ��ن كل جانب ،فلما ر�أى ذل ��ك �ألقى درعه
ومغف ��ره وحم ��ل عل ��ى النا�س فهزمهم بين يدي ��ه ،ثم رجعوا عليه فقتل ��وه وادعى قتله
جماعةٌ.
�سيف بن الحارث و�أخوه مالك

وبنف�س الموقف البطولي وقف �سيف بن الحارث بن �سريع ،و�أخوه لأمه مالك بن
عبد اهلل بن �سريع وهما يبكيان .فقال الح�سين ‹عليه السالم›« :ما يبكيكما �إني لأرجو
�أن تكونا عن �ساعة قريري عين» فقاال :واهلل ما على �أنف�سنا نبكي ولكن نبكي عليك،
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ون ��راك ق ��د �أحيط ب ��ك وال نق ��در �أن نمنعك .فق ��ال« :جزاكما اهلل ج��زاء المتقين»
(((

وقاتال حتى قتال.

يزيد بن زياد الكندي

و�أثناء المعركة جثا �أبو ال�شعثاء  -يزيد بن زياد الكندي  -بين يدي الح�سين وكان
مم ��ن ان�ض ��م �إل ��ى الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› م ��ن جي�ش ابن زي ��اد وهو من �أ�شه ��ر الرماة.
ف�أر�سل مائة �سهم في نحور القوم لم يكد يخطئ منها خم�سة �أ�سهم وقاتل حتى قتل.
�سويد بن �أبي المطاع

وكذلك �سويد بن �أبي المطاع �سمع القوم يتنادون بم�صرع الح�سين وهو في النزع
الأخي ��ر .فالتم� ��س �سيفه فوجدهم ق ��د �سلبوه ولم تقع يده �إال على خنجر �صغير فقام
عل ��ى قدميه ي�صارع الموت ،فتوالهم الذعر ،وانطلق فيهم قتال حتى �أفاقوا وتعاونوا
على قتله.
علي بن الح�سين‹عليه السالم›

ه ��و عل ��ي ب ��ن الح�سين الأكب ��ر على ر�أي �أكث ��ر الم�ؤرخين خ ��رج مع �أبي ��ه ولما قرب
الح�سي ��ن م ��ن كربالء خف ��ق خفقة ،ثم انتبه وه ��و يقول�« :إنا هلل و�إن��ا �إليه راجعون،
والحم��د هلل رب العالمي��ن» فقال علي ‹عليه الس�ل�ام› :يا �أبت جعل ��ت فداك مم حمدت
وا�سترجع ��ت؟ قال «يا بني �إني خفقت خفقة :فر�أيت فار�سً ��ا على فر�س فقال :القوم
ي�س��يرون والمناي��ا ت�س��ير �إليهم فعلمت �أن �أنف�س��نا نعيت �إلينا» فقال :ي ��ا �أبت ال �أراك
اهلل �س ��وءًا �أل�سن ��ا على الحق؟ قال« :بلى والذي يرج��ع �إليه العباد قال� :إذن ال نبالي
�أوقعنا على الموت �أو وقع الموت علينا».
وفي �أر�ض كربالء دنا علي بن الح�سين من والده وعمره لم يتجاوز الثامنة ع�شرة
وا�ست�أذنه في القتال ف�أرخى الح�سين �سالم اهلل و�صالته عليه عينيه وقال( :اللهم كن
�أن ��ت ال�شهي ��د عليهم وقد برز �إليهم غالم �أ�شبه الخلق بر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى
آله وسلم› وتقدم علي وهو يقول:
((( �أبو الفرج الأ�صفهاني .77
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ن��ح��ن ورب ال��ب��ي��ت �أوىل بالنبي
�أ���ض��رب��ك��م ب��ال�����س��ي��ف ح��ت��ى يلتوي
وال �أزال ال���ي���وم �أح���م���ي ع���ن اب��ي

�أن�����ا ع��ل��ي ب���ن احل�����س�ين ب���ن علي
م��ن ���ش��ب��ث ذاك وم���ن ���ش��م��ر ال��دين
�����ض����رب غ���ل��ام ه���ا����ش���م���ي ع���ل���وي

تاهلل ال يحكم فينا ابن الدعي

وفي كل مرة يعود �إلى �أبيه فيقول :يا �أبت العط�ش .فيقول الح�سين‹عليه السالم›:

«ا�صبر حبيبي ف�إنك ال تم�سي حتى ي�سقيك ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›

بك�أ�سه».
وحم ��ل عل ��ى القوم ب�شجاع ��ة �ضارية وفي كل مرة يقتل �أبطاله ��م ويفرق �صفوفهم
وتك ��رر ذل ��ك من ��ه عدة م ��رات ،وفي �إح ��دى كراته تلك غ ��در به مرة بن منق ��ذ العبدي
وطعن ��ه برمح ��ه ،وتعاورت ��ه ال�سيوف من كل جانب فنادى :يا �أبت ��اه عليك ال�سالم هذا
جدي يقر�ؤك ال�سالم ويقول :عجل القدوم �إلينا .وفارق الحياة �شهيدًا فقال الح�سين
‹علي���ه الس�ل�ام›« :قت��ل اهلل قومًا قتلوك ي��ا بني م��ا �أجر�أهم على اهلل وعل��ى انتهاك
حرمة ر�سول اهلل ،على الدنيا بعدك العفاء» ،وكان علي �أول قتيل من بني ها�شم.
العبا�س بن علي

رم ��ز م ��ن رم ��وز البطول ��ة والف ��داء والت�ضحي ��ة عل ��ى �أر�ض كرب�ل�اء وق ��ف العبا�س
كالط ��ود ال�شام ��خ وقاتل قت ��ال الأبطال ،ونفذ من بين الجموع �إل ��ى الفرات وا�ستجلب
الماء �إلى الخيام.
وقبل نهاية المعركة كان قمر بني ها�شم وحيدًا مع �أبي عبد اهلل فا�ست�أذن الح�سين
‹عليه الس�ل�ام› وودعه و�أقبل على جي�ش عمر بن �سعد يح�صدهم ويمرق بين �صفوفهم
و�أجه ��ده العط� ��ش وو�ص ��ل �إلى الفرات ورف� ��ض �أن ي�شرب قبل �أن يحم ��ل للح�سين‹عليه
الس�ل�ام› الم ��اء ف�ش ��د عليهم ولكن الق ��وم حالوا بينه وبي ��ن و�صول الم ��اء �إلى الح�سين
‹علي���ه الس�ل�ام› واعتورته ال�سي ��وف والرماح من كل جهة حتى مزقت ��ه .وكان �آخر قتيل
ودعه الح�سين‹عليه السالم›.
يقول القا�سم بن نباته :ر�أيت رجلاً من بني �أبان بن دارم �أ�سود الوجه وكنت �أعرفه
جميلاً �شديد البيا�ض فقلت له :ما كدت �أعرفك!.
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قال� :إني قتلت �شابًا �أمرد مع الح�سين بين عينيه �أثر ال�سجود ،فما نمت ليلة منذ
قتلت ��ه �إال �أتان ��ي في�أخ ��ذ بتالبيبي حتى ي�أت ��ي جهنم فيدفعني فيه ��ا ف�أ�صبح فما يبقى
(((
�أحد في الحي �إال �سمع �صياحي .قال :والمقتول العبا�س بن علي ‹عليه السالم›.
الطفل في كربالء

كان �أطفال كربالء قد تربوا على ال�صدق والطهارة فكتبوا بدمائهم �صفحة جلية
في طريق الحق والحرية والكرامة.
 �أح ��اط الق ��وم بالح�سين ‹عليه الس�ل�ام› و�أقب ��ل �إليه غالم من �أهل ��ه ف�أخذته زينب‹عليها الس�ل�ام› فقال لها الح�سين‹عليه الس�ل�ام› احب�سيه .ف�أبى الغالم و�أقبل يعدو �إلى
�أب ��ي عب ��د اهلل ووق ��ف �إلى جنب ��ه ،و�أهوى �أبج ��ر بن كع ��ب بال�سيف عل ��ى الح�سين ‹عليه
السالم›.
ف�صاح الغالم فيه� :أتقتل عمي يا ابن الخبيثة واتقى �ضربة ال�سيف بيده ف�أطنها �إلى
الجلد وبقيت معلقة فنادى الغالم :يا �أماه ف�أخذه الح�سين‹عليه الس�ل�ام› و�ضمه �إليه
وق ��ال :يا ابن �أخي احت�سب فيما �أ�صاب ��ك الثواب ،ف�إن اهلل ملحقك ب�آبائك ال�صالحين
(((
بر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› وحمزة وعلي وجعفر والح�سن.
وبرز القا�سم بن الح�سن ‹عليه الس�ل�ام› وحمل على القوم ف�ضربه عمر بن �سعد بن
نفيل الأزدي على ر�أ�سه ف�سقط القا�سم على وجهه و�صاح ياعماه فانق�ض الح�سين ‹عليه
السالم› كال�صقر و�شد عليهم ،و�ضرب عمرًا بال�سيف فاتقاه بيده فقطعها .و�صاح عمر
فحمل ��ت خي ��ل الكوفة لينق ��ذوه فدا�سته الخيول حتى مات وانجل ��ت الغبرة والح�سين
‹عليه الس�ل�ام› واق ��ف على ر�أ�س القا�س ��م وهو ي�ض ��رب برجليه الأر� ��ض والح�سين ‹عليه
الس�ل�ام› يقول« :بعدً ا لقوم قتلوك ومن خ�ص��مهم يوم القيامة فيك جدك ر�سول اهلل
‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›) ثم قال« :ع َّز واهلل على عمك �أن تدعوه فال يجيبك
�أو يجيبك ثم ال ينفعك �صوته .واهلل هذا يوم كثر واتره وقل نا�صره» ثم حمله على

عاتقه حتى و�ضعه بين قتلى �أهل بيته ‹عليه السالم›.

(((

((( التاريخ الإ�سالمي.
((( ابن الأثير .292/3
((( ابن الأثير .239/3
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ق ��ال هان ��ي بن ثبي ��ت الح�ضرم ��ي يذكر �صورة �أخ ��رى من ذلك الظل ��م :كنت ممن
�شه ��د الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› ف�إني لواقف على خي ��ول �إذ خرج غالم م ��ن �آل الح�سين
مذع ��ورًا يلتف ��ت يمينًا و�شم� �الاً ف�أقبل رجل منا يرك�ض حتى دن ��ا منه فمال عن فر�سه
(((
ف�ضربه فقتله.
وكان للن�ساء كذلك مواقف م�شرفة مع الح�سين ‹عليه السالم›
الأم في كربالء

ذهب غالم �إلى الح�سين ‹عليه السالم› ا�ست�شهد والده في �أول المعركة ،وقف �أمام
الح�سي ��ن وق ��ال( :يا �أبا عب ��د اهلل؛ ائذن لي بالقتال) قال الإمام ‹عليه الس�ل�ام›« :هذا
غ�لام قُ ت��ل �أبوه في �أول المعركة ولع��ل �أمه تكره خروجه» وم ��ن رحمته بابنها كان
حري�ص ��ا عل ��ى �أن يع ��رف موقفها ،الغالم ق ��ال�( :أمي هي التي �أمرتن ��ي� ،أمي هي التي
ً
�أمرتن ��ي) ه ��ذا موقف رائع للأمهات الم�ؤمن ��ات يجب �أن يكون موقفهن هو �أن يدفعن
ب�أبنائه ��ن ف ��ي �ساح ��ات الع ��زة والجه ��اد ،ف ��ي ميادي ��ن البطول ��ة وال�شرف ،ف ��ي ميادين
الجهاد في �سبيل اهلل ور�ضاه ،و�إقامة دينه ،هذا موقف ،موقف مفيد.
الزوجة في كربالء

روى الطب ��ري� :أن ��ه لم ��ا ق ��ال عب ��داهلل ب ��ن عمي ��ر لزوجت ��ه �أنه يري ��د الم�سي ��ر �إلى
الح�سي ��ن قال ��ت ل ��ه� :أ�صبت �أ�ص ��اب اهلل بك �أر�شد �أم ��وره افعل و�أخرجن ��ي معك فخرج
به ��ا حت ��ى �أتى ح�سينا ف�أقام معه ث ��م برز ليقاتل ف�أخذت امر�أته عم ��ودًا ثم �أقبلت نحو
زوجه ��ا تق ��ول :ف ��داك �أبي و�أمي قات ��ل دون الطيبين ذري ��ة محمد ف�أقب ��ل �إليها يردها
نح ��و الن�س ��اء ف�أخذت تج ��اذب ثوبه ثم قالت� :إن ��ي لن �أدعك حتى �أم ��وت معك فناداها
الح�سين فقال« :جزيتم من �أهل بيت خيرً ا ارجعي رحمك اهلل �إلى الن�ساء فاجل�سي
معه��ن» فان�صرفت ثم قتل زوجها فخرج ��ت تم�شي �إليه حتى جل�ست عند ر�أ�سه تم�سح
التراب عنه وتقول :هنيئا لك الجنة .فقال �شمر بن ذي الجو�شن لغالم ي�سمى ر�ستم
ا�ضرب ر�أ�سها بالعمود ف�ضرب ر�أ�سها بالعمود فقتلها وهي �أول امر�أة قتلت من �أ�صحاب
الح�سين.
وهنا يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
((( التاريخ الإ�سالمي.
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مثلما كان موقف �أم وهب در�سً ا مهمًا للن�ساء في ع�صرنا هذا وفي غير هذا الع�صر،
وه ��ي تق ��ف وتن ��ادي زوجه ��ا عب ��د اهلل ب ��ن عُمير وه ��و يقاتل ف ��ي �سبيل اهلل م ��ع الإمام
الح�سي ��ن وتق ��ول ل ��ه( :ف ��داك �أبي و�أم ��ي قات ��ل دون الطيبين م ��ن ذرية محم ��د) هذا
الموقف لتلك المر�أة يجب �أن يكون موقف الن�ساء الم�ؤمنات ،كذلك موقف زوجته.
البع� ��ض م ��ن الن�ساء قد ي�ساهمن في �إعاقة �أزواجهن ع ��ن االنطالق في �سبيل اهلل
ومنا�صرة الحق؛ لكن المر�أة الم�ؤمنة هي ت�شجّ ع ،ت�شجِّ ع زوجها.
ووق ��ف �أ�صح ��اب الح�سي ��ن ‹علي���ه الس�ل�ام› يتلقف ��ون ال�شه ��ادة تلقفًا ،ويقبل ��ون على
الموت ويت�سابقون �إليه ،وذهب �أ�صحاب الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �شهداء وكان كلما قتل
�شهي ٌد حمله الح�سين‹عليه الس�ل�ام› �إلى جانب �إخوانه وبقي الح�سين‹عليه الس�ل�ام› في
�أر� ��ض المعركة وحي� �دًا فريدًا يقا�سي العط�ش والجوع ،ونزف الجراح ،ومتابعة القتال
والطواغيت يحيطون به من كل جانب فقاتل ‹عليه السالم› قتال الأبطال يحمل على
القوم حتى يهزمهم ثم يعود �إلى مكانه وا�شتد عليه العط�ش وجعل يطلب الماء فقال
له �شمر :واهلل ال ترده �أو ترد النار.
ث ��م ن ��اداه عبيد اهلل بن ح�ص ��ن� :أال ترى �إلى الفرات يا ح�سي ��ن ك�أنه بطون الحيَّات
واهلل ال تذوق ��ه �أو تم ��وت عط�شً ��ا .فقال الح�سين‹عليه الس�ل�ام›« :اللهم �أمته عط�شً ��ا»
ف ��كان الرج ��ل يطلب الم ��اء في�شرب حت ��ى يخرج من في ��ه وهو يق ��ول :ا�سقوني قتلني
العط�ش حتى مات.
واجهه ��م الإم ��ام الح�سين لوح ��ده ولكنه ا�شتد عط�ش الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› فدنا
م ��ن الف ��رات لي�شرب فرماه ح�صي ��ن بن نمير ب�سهم فوقع في فم ��ه فجعل يتلقى الدم
بي ��ده ورم ��ى به �إلى ال�سماء ،ثم حمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال« :اللهم �إني �أ�ش��كو �إليك
(((
ما ي�صنع بابن بنت نبيك .اللهم اح�صهم عددًا واقتلهم بددًا وال تبق منهم �أحدً ا».
ث ��م �إن �شم ��ر ب ��ن ذي الجو�ش ��ن �أقب ��ل في نف ��ر نحو ع�شرة م ��ن رجاله ��م نحو منزل
الح�سي ��ن فحال ��وا بينه وبين رحله ،فقال لهم الح�سي ��ن« :ويلكم! �إن لم يكن لكم دين
وال تخاف��ون يوم المع��اد فكونوا �أحرارًا في دنياكم ،امنع��وا رحلي و�أهلي من طغاتكم
وجهالكم».

((( التاريخ الإ�سالمي.
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حمل القوم على الح�سين ‹عليه السالم› وتناو�شته ال�سهام والرماح وال�سيوف وتقدم
�شم ��ر ب ��ن ذي الجو�شن فطعنه برمح ��ه و�ضربه �آخر على كتف ��ه ،و�سقط الح�سين‹عليه
الس�ل�ام› عل ��ى الأر�ض ،فن ��زل خولي بن يزي ��د الأ�صبحي ليحتز ر�أ� ��س الح�سين فارتعد
فنحَّ اه �شمر وهو يقول« :فت اهلل في ع�ضدك» ونزل واحتز الر�أ�س ال�شريف.
وم ��ا كاد الق ��وم ينته ��ون من قت ��ل الح�سين حتى هرع ��وا �إلى حرم ر�س ��ول اهلل ‹صلى
اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم› ينازعوهن الحلي وما عليهن م ��ن المالب�س ،دون �أن تمنعهم
مروءتهم ،وانقلبوا �إلى جثة الح�سين‹عليه السالم› ي�أخذون ما عليها من ك�ساء مزقته
ال�سي ��وف والرم ��اح ،و�أو�ش ��ك القوم �أن يترك ��وا الجثة عارية على الأر� ��ض لوال �سراويل
بالية كان قد لب�سها الإمام الح�سين‹عليه السالم› بالية ممزقه ،وتعمد ذلك ليتركوها
على ج�سده وال ي�سلبوها ،لأنه يعرف دناءتهم وخ�ستهم.
ث ��م �أوطئوا الخيل جثته ال�شريفة و�ص ��دره حتى ر�ضوا �صدره وظهره ،ثم �أ�ضرموا
النار في الخيام ،و�ساقوا بنات ر�سول اهلل �سبايا �إلى ابن زياد.
زينب تقف �أمام الم�شهد في �ساحة كربالء
وم ��ن هنا ب ��د�أ دور بطلة كربالء بنت �أمير الم�ؤمنين و�سي ��د الو�صيين زينب ‹عليها
السالم› التي �ضربت �أروع الأمثلة لموقف المر�أة الواعية ،فقد كانت بطلة �أثناء الحرب

وبعد الحرب.
ول ��م ي�ص ��ب �أحد بمث ��ل ما �أ�صيب ��ت .ومع ذلك وقف ��ت �صامدة تنتظ ��ر الموقف بعد
المعرك ��ة ،و�شاه ��دت الر�ؤو� ��س مرفوع ��ة عل ��ى الرم ��اح ،والجث ��ث ملق ��اة عل ��ى الأر�ض،
والن�ساء حوا�سر ف�صاحت زينب‹عليها السالم›« :يا محمداه! هذا الح�سين على العراء،
وبناتك �سبايا ،وذريتك مقتلة ت�سفي عليها ال�صبا».
ع ��اد القتل ��ة المجرمون �إل ��ى عبيد اهلل بن زياد ور�أ�س الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› و�أهل
بيته و�أ�صحابه على رماحهم اثنان و�سبعون ر�أ�سً ا مع �شمر بن ذي الجو�شن وقي�س بن
الأ�شع ��ث وعم ��رو بن الحجاج وعزرة ب ��ن قي�س ف�أقبلوا حتى قدم ��وا بها على عبيد اهلل
بن زياد.
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�أما الجثث الطاهرة فقد خرج لها جماعة مع الليل من بني �أ�سد على �ضوء القمر
و�صلوا عليها ودفنوها هناك.
روى �أب ��و العبا� ��س الح�سن ��ي ف ��ي الم�صابيح ع ��ن �أبي جعفر الباقر ‹عليه الس�ل�ام› �أن
الح�سين لما قتل �أخذ ر�أ�سه رجل من �أهل ال�شام ،ف�أتى به ابن زياد (لعنه اهلل) فو�ضعه
بين يديه وجعل يقول:
فقد قتلت امللك املحجبا
وخريهم �إن ين�سبون ن�س ًبا

�أوق��ر ركابي ف�ضة وذه ًبا
قتلت خري النا�س �أ ًما و�أ ًبا

فقي ��ل ل ��ه :ق ��د علمت �أنه خي ��ر النا�س �أما و�أبا فل ��م قتلته؟ ف�أمر بقتل ��ه غيظً ا عليه
لقوله ومدحه الح�سين ‹عليه السالم›.
موكب الإباء في الكوفة
قال �أبو مخنف :حدثني �سليمان بن �أبى را�شد عن حميد بن م�سلم قال دعاني عمر
بن �سعد ف�سرحني �إلى �أهله لأب�شرهم بفتح اهلل عليه وبعافيته ف�أقبلت حتى �أتيت �أهله
ف�أعلمتهم ذلك.
ثم �أقبلت حتى �أدخل ووجدت الوفد قد قدموا على ابن زياد ف�أدخلهم و�أذن للنا�س
فدخل ��ت فيم ��ن دخل ف�إذا ر�أ�س الح�سين مو�ضوع بين يديه و�إذا هو ينكت بق�ضيب بين
ثنيتيه �ساعة.
فلم ��ا ر�آه زي ��د بن �أرقم يفعل ذلك قال له :اع ��ل بهذا الق�ضيب عن هاتين الثنيتين
فوال ��ذي ال �إل ��ه غي ��ره لقد ر�أيت �شفت ��ي ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› على
هاتين ال�شفتين يقبلهما ،ثم انف�ضخ ال�شيخ يبكي.
فق ��ال ل ��ه اب ��ن زي ��اد� :أبك ��ى اهلل عيني ��ك واهلل ل ��وال �أنك �شيخ ق ��د خرفت وذه ��ب عقلك
ل�ضربت عنقك.
قال فنه�ض فخرج فلما خرج �سمعت النا�س يقولون :واهلل لقد قال زيد بن �أرقم قولاً
لو �سمعه ابن زياد لقتله.
ق ��ال فقل ��ت م ��ا قال؟ قالوا مر بنا وهو يق ��ول :ملَّك عبد عبدًا فاتخذه ��م تلدا� ،أنتم يا
مع�ش ��ر الع ��رب العبيد بع ��د اليوم قتلت ��م ابن فاطم ��ة و�أمرتم ابن مرجان ��ة ،فهو يقتل
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خياركم وي�ستعبد �شراركم فر�ضيتم بالذل فبعدًا لمن ر�ضي بالذل.
قال فلما دخل بر�أ�س الح�سين و�صبيانه و�أخواته ون�سائه على عبيد اهلل بن زياد لب�ست
زينب ابنة فاطمة �أرذل ثيابها وتنكرت وحف بها �إما�ؤها فلما دخلت جل�ست.
فقال عبيد اهلل ابن زياد :من هذه الجال�سة؟ فلم تكلمه.
فقال ذلك ثالثًا ،كل ذلك ال تكلمه.
فقال بع�ض �إمائها :هذه زينب ابنة فاطمة.
قال فقال لها عبيد اهلل :الحمد هلل الذي ف�ضحكم وقتلكم و�أكذب �أحدوثتكم.
فقالت :الحمد هلل الذي �أكرمنا بمحمد ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› وطهرنا تطهيرًا
ال كما تقول �أنت� ،إنما يفت�ضح الفا�سق ويكذب الفاجر.
هلل ب�أهل بيتك؟
قال :فكيف ر�أيتِ �ص ْن َع ا ِ
قالت :كتب عليهم القتل فبرزوا �إلى م�ضاجعهم و�سيجمع اهلل بينك وبينهم فتحاجون
�إليه وتخا�صمون عنده.
قال :فغ�ضب ابن زياد وا�ست�شاط.
ق ��ال :فق ��ال ل ��ه عمرو بن حريث� :أ�صلح اهلل الأمير �إنما ه ��ي امر�أة وهل ت�ؤاخذ المر�أة
ب�شيء من منطقها �إنها ال ت�ؤاخذ بقول وال تالم على خطل.
فقال لها ابن زياد :قد �أ�شفى اهلل نف�سي من طاغيتك والع�صاة المردة من �أهل بيتك.
ق ��ال فبكت ثم قالت :لعمري لق ��د قتلت كهلي ،و�أبرت �أهلي ،وقطعت فرعى ،واجتثثت
�أ�صلي ،ف�إن ي�شفك هذا فقد ا�شتفيت.
ولما نظر ابن زياد �إلى علي بن الح�سين قال :ما ا�سمك؟؛ قال :علي بن الح�سين.
قال� :أولم يقتل اهلل علي بن الح�سين؟ ف�سكت(((.
فقال :ما لك ال تتكلم؟
أي�ضا (عليٌّ ) فقتله النا�س.
فقال :كان لي �أخ يقال له � ً
فقال� :إن اهلل قتله .ف�سكت عليٌّ .
فقال :ما لك ال تتكلم؟
((( عل���ي بن الح�سين الأ�صغر نجا م���ن القتل ب�أعجوبة �إذ كان ً
مري�ضا �أثناء المعركة ولم يقتله القوم بعد
المعركة �إذ كان ً
مري�ضا وحافظت عليه زينب.
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هلل َي َت َو َّف��ى ْ أَ
ت َ
ْ���س َ�أ ْن ُ
ال ْن ُف َ�س ِح َ
وت ِ�إ اَّل
فق ��ال} :ا ُ
�ين َم ْو ِت َها{[الزمرَ }،]42:و َما َكانَ ِل َنف ٍ
ِب ِ�إ ْذنِ اهللِ{[آل عمران ]145 :قال� :أنت واهلل منهم.

ف� ��أراد قتل ��ه فتعلقت به زينب وقالت :يا ابن زياد ح�سبك منا� ،أما رويت من دمائنا،
وهل �أبقيت منا �أحدًا! واعتنقته وقالت� :أ�س�ألك باهلل �إن قتلته لما قتلتني معه!.
موقف عبد اهلل بن عفيف الأزدي

ث ��م نادى :ال�صالة جامعة ،فاجتمع النا�س ،ف�صعد المنبر فخطبهم وقال :الحمد
هلل ال ��ذي �أظه ��ر الحق و�أهله ،ون�ص ��ر �أمير الم�ؤمنين يزيد وحزب ��ه ،وقتل الكذاب ابن
الكذاب الح�سين بن علي و�شيعته.
فوث ��ب �إلي ��ه عب ��د اهلل بن عفي ��ف الأزدي ،وكان �ضريرًا قد ذهب ��ت �إحدى عينيه يوم
أي�ض ��ا ،وكان ال يف ��ارق الم�سج ��د ي�صلي فيه
الجم ��ل م ��ع عل ��ي والأخرى ب�صفي ��ن معه � ً
�إل ��ى اللي ��ل ث ��م ين�صرف ،فلما �سم ��ع مقالة ابن زياد ق ��ال :يا ابن مرجان ��ة! �إن الكذاب
اب ��ن الك ��ذاب �أن ��ت و�أبوك وال ��ذي والك و�أبوه! ي ��ا ابن مرجان ��ة �أتقتلون �أبن ��اء النبيين
وتتكلمون بكالم ال�صديقين؟ فقال :عليّ به .ف�أخذوه ،فنادى ب�شعار الأزد :يا مبرور!
فوث ��ب �إلي ��ه فتية م ��ن الأزد فانتزعوه ،ف�أر�سل �إليه من �أتاه ب ��ه فقتله و�أمر ب�صلبه في
الم�سجد ،ف�صلب ،رحمه اهلل.(((.
ر�أ�س الح�سين ‹عليه السالم› في ال�شام عند يزيد
قال �أبو مخنف :ثم �إن عبيد اهلل بن زياد ن�صب ر�أ�س الح�سين بالكوفة فجعل يدار به
في الكوفة.
ث ��م دع ��ا زحر بن قي�س ف�س ��رح معه بر�أ�س الح�سي ��ن ور�ؤو�س �أ�صحاب ��ه �إلى يزيد بن
معاوية وكان مع زحر �أبو بردة بن عوف الأزدي وطارق بن �أبى ظبيان الأزدي فخرجوا
حتى قدموا بها ال�شام على يزيد بن معاوية.
�أقبل زحر بن قي�س حتى دخل على يزيد بن معاوية.
فق ��ال له يزي ��د :ويلك ،ما وراء؟ وما عندك؟ فقال� :أب�شر ي ��ا �أمير الم�ؤمنين بفتح
اهلل ون�ص ��ره ،ورد علين ��ا الح�سي ��ن ب ��ن علي ف ��ي ثمانية ع�شر من �أهل بيت ��ه و�ستين من
((( تاريخ ابن الأثير.
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�شيعت ��ه ف�سرن ��ا �إليهم ف�س�ألناهم �أن ي�ست�سلموا وينزل ��وا على حكم الأمير عبيد اهلل بن
زي ��اد �أو القت ��ال فاخت ��اروا القتال على اال�ست�س�ل�ام؛ فعدونا عليهم م ��ع �شروق ال�شم�س
ف�أحطن ��ا به ��م من كل ناحية حت ��ى �إذا �أخذت ال�سيوف م�أخذها من ه ��ام القوم يهربون
�إلى غير وزر ،ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذًا كما الذ الحمائم من �صقر ،فواهلل يا
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن م ��ا كان �إال جزر جزور �أو نومة قائل حتى �أتين ��ا على �آخرهم فهاتيك
�أج�ساده ��م مج ��ردة ،وثيابهم مرمل ��ة ،وخدودهم معف ��رة ،ت�صهرهم ال�شم� ��س ،وت�سفى
عليهم الريح ،زوارهم العقبان والرخم.
موكب الإباء عند يزيد في ال�شام
قال :ثم �إن عبيد اهلل �أمر بن�ساء الح�سين و�صبيانه فجهزن ،و�أمر بعلي بن الح�سين
َف ُغ� � ّل بغ ��ل �إلى عنقه ،ثم �سرح بهم مع محفز بن ثعلبة العائذي  -عائذة قري�ش  -ومع
�شم ��ر ب ��ن ذي الجو�شن فانطلقا بهم حتى قدموا على يزيد فلم يكن علي بن الح�سين
يكلم �أحدًا منهما في الطريق كلمة حتى بلغوا.
ق ��ال �أب ��و مخن ��ف :حدثني ال�صقعب بن زهي ��ر عن القا�سم بن عب ��د الرحمن مولى
يزي ��د ب ��ن معاوية ق ��ال :لما و�ضعت الر�ؤو�س بين يدي يزيد ر�أ� ��س الح�سين و�أهل بيته
و�أ�صحابه قال يزيد:
علينا وه��م كانوا �أع��ق و�أظلما

يفلقن ه��ام��ا م��ن رج���ال �أع���زة

(ق ��ال �أب ��و مخنف) حدثن ��ي �أبو جعفر العب�سي ع ��ن �أبي عمارة العب�س ��ي قال فقال:
يحيى بن الحكم �أخو مروان بن الحكم:
من ابن زياد العبد ذي احل�سب الوغل
ولي�س لآل امل�ص��طفى اليوم من ن�سل

له��ام بجن��ب الط��ف �أدن��ى قــــرابة
ٌ
�س��مية �أم�س��ى ن�س��لها عـدد احل�ص��ى

قال :ف�ضرب يزيد بن معاوية في �صدر يحيى بن الحكم وقال ا�سكت.
قال :ولما جل�س يزيد بن معاوية دعا �أ�شراف �أهل ال�شام ف�أجل�سهم حوله ثم دعا بعلي
بن الح�سين و�صبيان الح�سين ون�ساءه ف�أدخلوا عليه والنا�س ينظرون.
فق ��ال يزي ��د لعل ��ي :يا علي �أبوك الذي قط ��ع رحمي ،وجهل حق ��ي ،ونازعني �سلطاني؛
ف�صنع اهلل به ما قد ر�أيت.
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اب ِم ْن
��اب ِم ْن ُم ِ�ص��ي َب ٍة يِف ْ أ
الَ ْر ِ
قال :فقال عليَ } :ما �أَ َ�ص َ
�ض َو اَل يِف َ �أن ُْف ِ�س ُك ْم �إِ اَّل يِف ِك َت ٍ
َق ْب ِل �أَ ْن َنبرْ َ �أَهَ ا{.

فقال يزيد البنه خالد :اردد عليه.
فما درى خالد ما يرد عليه.
ري{
فقال له يزيد قلَ }:و َما �أَ َ�صا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِ�صي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َبتْ َ�أ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْع ُفو َع ْن َك ِث ٍ
ثم �سكت عنه.
ثم دعا يزيد بق�ضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الح�سين ‹عليه السالم› ف�أقبل عليه
�أب ��و ب ��رزة الأ�سلمي وقال :ويحك يا يزيد �أتنكت بق�ضيب ��ك ثغر الح�سين بن فاطمة؟!
�أ�شهد لقد ر�أيت النبي ير�شف ثناياه وثنايا �أخيه الح�سن ويقول�« :أنتما �س��يدا �شباب
�أهل الجنة ،فقتل اهلل قاتلكما ولعنه و�أعد له جهنم و�ساءت م�صيرا».
قال :فغ�ضب يزيد و�أمر ب�إخراجه ف�أخرج �سحبًا.
قال :فجعل يزيد يتمثل ب�أبيات ابن الزبعري:
ج����زع اخل������زرج م���ن وق����ع الأ����س���ل
ثـــم ق��ال��ـ��وا يــــا يــــزيد ال �شلل
و�أق����م����ن����ا م���ي���ل ب������در ف���اع���ت���دل
م����ن ب���ن���ي �أح����م����د م����ا ك�����ان ف��ع��ل

ل��ـ��ـ��ي��ت �أ����ش���ي���اخ���ي ب���ب���در ���ش��ه��دوا
لأه���ل���ـ���ـ���وا وا���س��ت��ه��ل��ـ��وا ف��ـ��ـ��ـ��رح��ا
ف����ج����زي����ن����اه����م ب�����ب�����در م��ث��ل��ه��ا
ل�����س��ت م���ن ع��ت��ب��ة �إن مل �أن��ت��ق��م

وه ��ذه الأبيات قال بع�ضها اب ��ن الزبعري �شاعر قري�ش يوم �أحد ،وزاد يزيد البع�ض
(((
من �أبياتها ،فالبن الزبعري الأول والثالث ،وليزيد الثاني والرابع.
ال�سيدة زينب تف�ضح يزيد
فقام ��ت زين ��ب بن ��ت عل ��ي ب ��ن �أبي طال ��ب ‹عليهما الس�ل�ام› فقال ��ت( :الحم ��د هلل رب
العالمي ��ن ،و�صل ��ى اهلل عل ��ى ر�سوله و�آل ��ه �أجمعين� ،صدق اهلل كذلك يق ��ولُ } :ث َّم َكانَ
هلل َو َكا ُنوا ِب َها َي ْ�س َت ْه ِز ُئونَ { �أظننت
ات ا ِ
ال�سو�أَى �أَ ْن َك َّذ ُبوا ِب�آَ َي ِ
َع ِ
اق َب َة ا َّل ِذينَ �أَ َ�س ُ
اءوا ُّ
ي ��ا يزي ��د حيث �أخ ��ذت علينا �أقط ��ار الأر�ض و�آفاق ال�سم ��اء ،ف�أ�صبحنا ن�س ��اق كما ت�ساق
((( نهاية التنويه في �إزهاق التمويه.
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الأ�س ��ارى �أن بن ��ا عل ��ى اهلل هوا ًن ��ا وب ��ك علي ��ه كرام ��ة؟ و�أن ذلك لعظم خط ��رك عنده؟
ف�شمخت ب�أنفك ،ونظرت في عطفك جذالن م�سرورا ،حين ر�أيت الدنيا لك م�ستو�سقة،
والأم ��ور مت�سق ��ة ،وحين �صفا لك ملكنا و�سلطاننا ،مهلاً مهلاً �أن�سيت قول اهلل تعالى

لَ ْن ُف ِ�س�� ِه ْم �إِ مَّ َ
�َبن ا َّل ِذينَ َك َف ُروا �أَ مَّ َ
ن��ا مُ ْ
نا مُ ْ
ن ِلي َل ُه ْم ِل َيزْ َدا ُدوا
يِأ
} َو اَل َي ْح َ�س نَ َّ
ن ِلي َل ُه ْم َخ رْ ٌ
اب ُم ِهنيٌ{.
�إِ ْث ًما َو َل ُه ْم َع َذ ٌ

�أم ��ن الع ��دل يا اب ��ن الطلقاء تخديرك حرائ ��رك و�إماءك و�سوقك بن ��ات ر�سول اهلل
�سباي ��ا ق ��د هتك ��ت �ستوره ��ن و�أبدي ��ت وجوهه ��ن تحدو به ��ن الأع ��داء من بل ��د �إلى بلد
وي�ست�شرفه ��ن �أه ��ل المناهل والمناق ��ل ،ويت�صفح وجوههن القري ��ب والبعيد ،والدني
وال�شري ��ف ،لي� ��س معه ��ن م ��ن رجاله ��ن ول ��ي ،وال من حماته ��ن حمي؟ وكي ��ف يرتجى
مراقب ��ة م ��ن لفظ ف ��وه �أكباد الأزكياء ،ونب ��ت لحمه بدماء ال�شه ��داء؟ وكيف ي�ستبطئ
ف ��ي بغ�ضن ��ا �أهل البيت من نظر �إلينا بال�شن ��ف وال�شن�آن ،والإحن والأ�ضغان؟ ثم تقول
غير مت�أثم وال م�ستعظم:
لأهلوا وا�ستهلوا فرحا

ثم قالوا يا يزيد ال �شلل

منتحيا على ثنايا �أبي عبد اهلل �سيد �شباب �أهل الجنة ،تنكتها بمخ�صرتك؟! وكيف
ال تقول ذلك؟ وقد نك�أت القرحة وا�ست�أ�صلت ال�ش�أفة ،ب�إراقتك دماء ذرية محمد �صلى
اهلل علي ��ه و�آل ��ه ونج ��وم الأر� ��ض م ��ن �آل عب ��د المطلب ،وتهت ��ف ب�أ�شياخ ��ك زعمت �أنك
تناديه ��م! فلت ��ردن و�شيكًا مورده ��م ،ولتودن �أنك �شللت وبكمت ،ول ��م يكن قلت ما قلت
وفعل ��ت م ��ا فعلت " الله ��م خذ بحقنا ،وانتقم م ��ن ظالمنا ،و�أحل ��ل غ�ضبك بمن �سفك
دماءنا وقتل حماتنا ".
فواهلل ما فريت �إال جلدك ،والحززت �إال لحمك ،ولترد َّن على ر�سول اهلل بما تحملت
م ��ن �سف ��ك دم ��اء ذريت ��ه ،وانتهكت م ��ن حرمته ف ��ي عترت ��ه ولحمته ،حي ��ث يجمع اهلل
�شملهم ويلم �شعثهم ،وي�أخذ بحقهم }وال حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل �أمواتا
ب��ل �أحياء عند ربهم يرزقون{ وح�سبك باهلل حاكما ،وبمحمد خ�صيما ،وبجبرائيل
ظهي� �رًا ،و�سيعل ��م م ��ن �سوَّل لك ومكن ��ك من رق ��اب الم�سلمين ،بئ� ��س للظالمين بدال،
و�أيكم �شر مكانا و�أ�ضعف جندا.
ولئ ��ن جرَّت عل ��يَّ الدواهي مخاطبتك �إن ��ي لأ�ست�صغر ق ��درك ،و�أ�ستعظم تقريعك،
و�أ�ستكب ��ر توبيخ ��ك ،لك ��ن العيون عبرا ،وال�ص ��دور حرا� ،أال فالعج ��ب كل العجب لقتل
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حزب اهلل النجباء بحزب ال�شيطان الطلقاء ،فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه
تتحلَّب من لحومنا ،وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العوا�سل ،وتعفوها �أمهات
الفراع ��ل ،ولئ ��ن اتخذتن ��ا مغنم ��ا لتجدن ��ا و�شيكا مغرم ��ا ،حين ال تج ��د �إال ما قدمت،
}وما ربك بظالم للعبيد{.
ف�إلى اهلل الم�شتكا ،وعليه المعوَّل ،ف ِك ْد كيدك وا�سع �سعيك ،ونا�صب جهدك ،فواهلل
ال تمحو ذكرنا ،وال تميت وحينا ،وال تدرك �أمدنا ،وال ترح�ض عنك عارها ،وهل ر�أيك
�إال َفنَد ،و�أيامك �إال عدد ،وجمعك �إال بدد ،يوم يناد المناد �أال لعنة اهلل على الظالمين،
فالحمد هلل الذي ختم لأولنا بال�سعادة ولآخرنا بال�شهادة والرحمة.
ون�س�أل اهلل �أن يكمل لهم الثواب ،ويوجب لهم المزيد ويح�سن علينا الخالفة� ،إنه
رحيم ودود ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل).
فقال يزيد:
يا �صيحة حتمد من �صوائح

ما �أهون املوت على النوائح

وق ��ال �صاح ��ب المناق ��ب :بع ��د ذلك ق ��ال علي ب ��ن الح�سين :ي ��ا اب ��ن معاوية وهند
و�صخ ��ر لق ��د كان جدي علي ب ��ن �أبي طالب في يوم بدر و�أح ��د والأحزاب في يده راية
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله) و�أبوك وجدك في �أيديهما رايات الكفار.
ث ��م ق ��ال عل ��ي بن الح�سين :ويلك يا يزيد ! �إنك لو ت ��دري ماذا �صنعت ؟ وما الذي
ارتكبت من �أبي و�أهل بيتي و�أخي وعمومتي �إذًا لهربت في الجبال ،وافتر�شت الرماد،
ودعوت بالويل والثبور� ،أن يكون ر�أ�س �أبي الح�سين بن فاطمة وعلي من�صوبًا على باب
مدينتك ��م وه ��و وديعة ر�سول اهلل فيكم ،فاب�شر بالخزي والندام ��ة غدًا �إذا جمع النا�س
ليوم القيامة.
وق ��ال المفيد :قال ��ت فاطمة بنت الح�سين :ولما جل�سنا بين يدي يزيد قام �إليه رجل
م ��ن �أه ��ل ال�شام �أحمر فقال :يا �أمير الم�ؤمنين هب ل ��ي هذه الجارية؟ يعنيني ،وكنت
جاري ��ة و�ضيئ ��ة فارعدت وظننت �أن ذلك جائز لهم؛ ف�أخذت بثياب عمتي زينب وكانت
تعلم �أن ذلك ال يكون.
فقالت عمتي لل�شامي :كذبت واهلل ول�ؤمت ما ذلك لك وله.
فغ�ضب يزيد فقال :كذبت واهلل �إن ذلك لي ولو �شئت �أن �أفعله لفعلت.
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قالت :كال واهلل ما جعل اهلل ذلك لك �إال �أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا.
قال ��ت :فغ�ض ��ب يزي ��د وا�ستطار ثم ق ��ال� :إي ��اي ت�ستقبلين بهذا! �إنما خ ��رج من الدين
�أبوك و�أخوك.
فقال ��ت زين ��ب :بدين اهلل ودين �أب ��ى ودين �أخي وجدي اهتديت �أن ��ت و�أبوك وجدك �إن
كنت م�سلما.
قال :كذبتِ يا عدوة اهلل.
قالت له� :أنت �أمير ت�شتم ظالمًا وتقهر ب�سلطانك.
فك�أنه ا�ستحيا و�سكت.
وع ��اد ال�شام ��ي فقال :هب لي هذه الجارية؟ فق ��ال له يزيد :اعزب وهب اهلل لك حتفًا
قا�ضيًا.
فقال ال�شامي :من هذه الجارية؟
فقال يزيد :هذه فاطمة بنت الح�سين وتلك زينب بنت علي بن �أبي طالب.
فقال ال�شامي :الح�سين بن فاطمة وعلي بن �أبي طالب؟!
قال :نعم.
فقال ال�شامي :لعنك اهلل يا يزيد تقتل عترة نبيك ،وت�سبي ذريته ،واهلل ما توهمت �إال
�أنهم �سبي الروم.
فقال يزيد :واهلل لألحقنك بهم ،ثم �أمر به ف�ضربت عنقه.
علي بن الح�سين يرد على يزيد
ث ��م �إن يزي ��د لعن ��ه اهلل �أمر بمنبر وخطي ��ب ليخبر النا�س بم�س ��اوئ الح�سين وعلي
‹عليهم���ا الس�ل�ام› وما فع�ل�ا ،ف�صعد الخطي ��ب المنبر فحم ��د اهلل و�أثنى علي ��ه ثم �أكثر
الوقيع ��ة في علي والح�سين ،و�أطنب ف ��ي تقريظ معاوية ويزيد لعنهما اهلل فذكرهما
بكل جميل.
ق ��ال :ف�صاح به علي ب ��ن الح�سين :ويلك �أيها الخاط ��ب ا�شتريت مر�ضاة المخلوق
ب�سخ ��ط الخال ��ق ،فتب ��و�أ مقع ��دك من الن ��ار ،ثم قال عل ��ي بن الح�سين ‹عليه الس�ل�ام›:
ي ��ا يزي ��د ائ ��ذن لي حتى �أ�صع ��د هذه الأع ��واد ف�أتكلم بكلم ��ات فيهن هلل ر�ض ��ا ،وله�ؤالء
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الجل�س ��اء �أج ��ر وث ��واب ،قال :ف�أبى يزي ��د عليه ذلك ،فق ��ال النا�س :يا �أمي ��ر الم�ؤمنين
ائذن له فلي�صعد المنبر فلعلنا ن�سمع منه �شيئا.
فق ��ال� :إن ��ه �إن �صعد لم ينزل �إال بف�ضيحتي وبف�ضيحة �آل �أبي �سفيان .فقيل له :يا
�أمير الم�ؤمنين وما قدر ما يح�سن هذا؟ فقال� :إنه من �أهل بيت قد زقوا العلم زقا.
ق ��ال :فل ��م يزال ��وا به حتى �أذن ل ��ه ف�صعد المنبر فحمد اهلل و�أثن ��ى عليه ثم خطب
خطب ��ة �أبك ��ى منه ��ا العي ��ون ،و�أوج ��ل منه ��ا القلوب ،ثم ق ��ال� :أيه ��ا النا�س �أعطين ��ا �ستًا
وف ُِّ�ضلن ��ا ب�سبع� :أعطينا العلم ،والحل ��م ،وال�سماحة ،والف�صاحة ،وال�شجاعة ،والمحبة
ف ��ي قل ��وب الم�ؤمني ��ن ،وف�ضلنا ب� ��أن منا النبي المخت ��ار محمدًا ،ومن ��ا ال�صديق ،ومنا
الطيار ،ومنا �أ�سد اهلل و�أ�سد ر�سوله ،ومنا �سبطا هذه الأمة.
م ��ن عرفن ��ي فقد عرفني ومن ل ��م يعرفني �أنب�أته بح�سبي ون�سب ��ي� ،أيها النا�س� :أنا
ابن مكة ومنى� ،أنا ابن زمزم وال�صفا� ،أنا ابن من حمل الركن ب�أطراف الرداء� ،أنا ابن
خير من ائتزر وارتدى� ،أنا ابن خير من انتعل واحتفى� ،أنا ابن خير من طاف و�سعى،
�أنا ابن خير من حج ولبَّى� ،أنا ابن من حُ مل على البراق في الهواء� ،أنا ابن من �أ�سري
به من الم�سجد الحرام �إلى الم�سجد الأق�صى.
�إل ��ى �أن ق ��ال� :أن ��ا اب ��ن �صال ��ح الم�ؤمني ��ن ،ووارث النبيي ��ن ،وقام ��ع الملحدي ��ن،
ويع�س ��وب الم�سلمين ،ونور المجاهدي ��ن ،و�أ�صبر ال�صابرين ،و�أف�ضل القائمين من �آل
يا�سي ��ن ر�س ��ول رب العالمي ��ن� ،أنا ابن الم�ؤي ��د بجبرائيل ،المن�ص ��ور بميكائيل� ،أنا ابن
المحام ��ي ع ��ن حرم الم�سلمين ،وقات ��ل المارقين والناكثي ��ن والقا�سطين ،والمجاهد
�أع ��داءه النا�صبي ��ن ،و�أفخر من م�شى م ��ن قري�ش �أجمعين ،و�أول م ��ن �أجاب وا�ستجاب
هلل ولر�سول ��ه م ��ن الم�ؤمنين ،و�أول ال�سابقين ،وقا�ص ��م المعتدين ،ومبيد الم�شركين،
و�سهم من مرامي اهلل على المنافقين ،ول�سان حكمة العابدين ،ونا�صر دين اهلل ،وولي
�أمر اهلل ،وب�ستان حكمة اهلل...
فل ��م ي ��زل يتح ��دث حتى �ض ��ج النا�س بالب ��كاء والنحي ��ب ،وخ�شي يزيد لعن ��ه اهلل �أن
(((
تكون فتنة ف�أمر الم�ؤذن فقطع عليه الكالم.
((( بحار الأنوار.
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موكب الإباء يعود �إلى المدينة المنورة
وتوج ��ه موك ��ب الإب ��اء �إل ��ى مدين ��ة الر�سول ‹صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› و�صلت
الن�س ��اء المكلوم ��ات �إلى مدين ��ة جدهن محمد ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› وعندما
كن على م�شارفها خاطبت [�سكينة] مدينة جدها وقالت:
فباحل�سرات والأح��زان جينا
رجعنا ال رجـــــــــال وال بنينا

مدينة جدنـــــــــا ال تقبلينا
خرجنا منك بالأهلني جم ًعا

قال ��وا :ولم ��ا و�صل ��ت ال�سبايا المدينة [ل ��م يبق �أحد حتى خ ��رج] وجعلوا ي�ضجون
ويبكون.
وخرج ��ت زين ��ب بنت عقيل بن �أبي طالب وهي تقول :و�آح�سين ��اه!! ،و�آ �إخوتاه!! و�آ
�أهاله!! ،ثم قالت:
م������اذا ف��ع��ل��ت��م و�أن����ت����م �آخ������ر الأمم
م��ن��ه��م �أ����س���ارى وق��ت��ل��ى ���ض��رج��وا ب��دم

م����اذا ت��ق��ول��ون �إن ق����ال ال��ن��ب��ي لكم
ب���ع�ت�رت���ي وب�����أه����ل����ي ب���ع���د م��ف��ت��ق��د

(((

�أن ت��خ��ل��ف��وين ب�����س��وء يف ذوي رحمي

م��ا ك���ان ه���ذا ج��زائ��ي �إذ ن�صحت لكم

عاقبة الظالمين وال�ساكتين
بع ��د ا�ست�شه ��اد الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �ضاعف الأموي ��ون �سيا�ستهم المبنية
عل ��ى الكب ��ت والإرهاب ففي �سنة ثالث و�ستين �أغار جي�ش يزيد بقيادة م�سلم بن عقبة
الم ��ري عل ��ى المدينة وا�ستباحوها لمدة ثالثة �أي ��ام وجعل النا�س يبايعون يزيدًا على
�أنه ��م عبي ��د ل ��ه يحك ��م ف ��ي دمائه ��م و�أموالهم و�أهليه ��م ما �ش ��اء فمن امتن ��ع من ذلك
قتله(((.
ق ��ال اب ��ن كثير في تاريخه :ووقعوا عل ��ى الن�ساء حتى قيل �إنه حبلت �ألف امر�أة في
تلك الأيام من غير زوج.
و�سئ ��ل الزه ��ري ك ��م كان القتلى يوم الحرة؟ ق ��ال� :سبعمائة من وج ��وه النا�س من
((( م�آثر الأبرار في تف�صيل مجمالت جواهر الأخبار.
((( ابن الأثير.315/3 :
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المهاجري ��ن والأن�ص ��ار ووجوه الموالي ،ومن ال �أعرف من ح ��ر وعبد وغيرهم ع�شرة
�آالف.
وا�ستب ��اح الكعبة الم�شرف ��ة و�ضربها بالمنجنيق حتى �أحرقه ��ا ،وا�ستباح الحرمات،
وقت ��ل النا� ��س  -حت ��ى م ��ن لج�أوا �إل ��ى الكعب ��ة قتلهم  -وهتك ��وا الحرمات .وه ��ذا �شيء
متوقع منهم فمن تجر�أ على قتل �سبط ر�سول اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› وقتل
�أه ��ل بيت ��ه حت ��ى �أطفاله ،و�سبي حريم ر�سول اهلل ،هل يمك ��ن �أن يرعوا حرمة �أحد بعد
ذل ��ك� ،أو يحترم ��وا �أي مقد�س م ��ن المقد�سات بعد �أن دا�س ��وا بخيولهم �صدر الح�سين
�سالم اهلل عليه؟!
و�أهل ��ك اهلل يزي ��د بن معاوية في تلك ال�سن ��ة فبويع البنه معاوية بن يزيد ،ف�صعد
المنب ��ر وق ��ال بعد الحمد والثناء وال�صالة على النبي ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم›:
�أيه ��ا النا� ��س �إن ��ا بلينا بكم وبليتم بن ��ا ،فما تح�صل كرامتكم لنا ب�ضغنك ��م علينا �أال و�إن
ج ��دي معاوي ��ة بن �أب ��ي �سفيان نازع الأمر من كان �أولى به من ��ه في القرابة من ر�سول
اهلل ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم› و�أحق في الإ�سالم �سابق الم�سلمين ،و�أول الم�ؤمنين،
وابن عم ر�سول رب العالمين ،و�أبا بقية خاتم النبيين ،فركب منكم ما تعلمون ،وركبتم
من ��ه م ��اال تنك ��رون ،حتى �أتته منيته ،ف�صار رهينًا بعمله ،ث ��م قلد الأمر �أبي وكان غير
خليق بالخير ،فركب هواه ،وا�ستح�سن خطاه ،وعظم رجاه ،ف�أخلفه الأمل ،وق�صر عنه
الأجل ،فقلّت منعته ،وانقطعت مدته ،ف�صار في حفرته رهينًا بذنبه ،و�أ�سيرًا بجرمه،
واهلل لأ�سفن ��ا ل ��ه �أعظم م ��ن �أ�سفنا عليه ،ثم بكى وق ��ال�« :إن �أعظم الأمر علينا علمنا
ب�سوء م�صرعه ،وقبح منقلبه ،وقد قتل عترة الر�سول ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم›
و�أباح الحرمة ،وحرق الكعبة ،وما �أنا المتقلد �أموركم ،وال المتحمل بيعتكم ،ف�ش�أنكم
و�أمرك��م ،ف��واهلل لئن كانت الدني��ا مغنما لقد نلنا منها حظنا ،و�إن تكن �ش��را فح�س��ب
�آل �أب��ي �س��فيان ما �أ�ص��ابوا منها ((( »..ف�س َّم ��ه بنو �أمية بعد �أربعي ��ن يومًا من خالفته

وعمره ثالث وع�شرون �سنة.
و�سل ��ط اهلل على قاتل ��ي الح�سين المختار بن �أبي عبيد الثقفي داعية التوابين من
طالب ��ي ث� ��أر الح�سين‹عليه الس�ل�ام› وكاله ��م بنف�س المكي ��ال ،ولم يبق �أح ��د �شارك في
قت ��ل الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› �إلاَّ قتل ،وانتقم منهم �شر انتق ��ام فقتل عبيد اهلل بن زياد
((( ال�شافعي .138
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و�أحرق ��ه ،وقت ��ل �شم ��ر بن ذي الجو�ش ��ن و�ألقيت �أ�ش�ل�ا�ؤه للكالب ،وقت ��ل عمر بن �سعد
ون�صب ��ت ر�أ�س ��ه ،ولم ينج الح�صين بن نمي ��ر وال خولي بن يزيد .ولم يبق �أحد ا�شترك
في كربالء �إال �أخذ جزاءه.
الأمة بخذالنها للحق تدفع �ضريبة باهظة
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
الأم ��ة بخذالنه ��ا للح ��ق وابتعادها ع ��ن �أعالم اله ��دى تدفع �ضريبة باهظ ��ة وثمنًا
كبي� �رًا لقاء ذلك ف ��ي الدنيا والآخرة ،تدفع ثمنًا كبيرًا ،تخ�س ��ر الدنيا وتخ�سر الآخرة
ا�ست�صالحا لدنياهم �إال فتح اهلل عليهم ما هو
ً
فـ«ما ترك النا�س �شيئًا من �أمور دينهم
�أ�شد منه».
ويق ��ول" :ه ��ذه درو� ��س مهم ��ة يج ��ب �أن ن�ستوعبها في ه ��ذا الع�ص ��ر ،و�أن تكون هي
تعطينا طاقة كبيرة لأن نوا�صل التحرك في �سبيل اهلل ،في م�سيرة الحق ،في م�سيرة
الق ��ر�آن� ،ض ��د اليه ��ود والن�ص ��ارى ،ف ��ي م�سي ��رة اال�ستجاب ��ة هلل ،الإتباع لم ��ا �أنزل اهلل،
الم ��واالة هلل و�أوليائ ��ه والمعاداة لأعداء اهلل ،في م�سيرة العزة ،في م�سيرة المجد ،في
م�سيرة الكرامة ،في م�سيرة الجهاد.
عرفن ��ا كي ��ف خ ��رج الإم ��ام الح�سي ��ن من مدين ��ة جدِّه مع خ ��ذالن النا� ��س هناك لم
ين�صروا الحق ،كيف خرج من مكَّة بقلَّة قليلة ،بتخاذل النا�س هناك ،كيف كان موقف
الأم ��ة بع ��د الح�سي ��ن؟ وماذا ربح ��ت؟ هل ا�ستقرت حي ��اة النا� ��س؟ لأن البع�ض يرى �أن
الم�شكل ��ة ه ��ي عندما نتح ��رك مع الحق! و�أنه لو خذلنا الحق ،ل ��و لم نن�صر الحق ،لو
لم نقف مع الحق� ،سنعي�ش حياة م�ستقرّة� ،سنكون مرتاحين وتكون حياتنا رغدًا! هل
ت ��م ذل ��ك �أم ماذا ح�صل؟ ح�ص ��ل كل الك ��وارث وكل الطغيان ،مظالم رهيب ��ة ،وعقوبات
�إلهية �شديدة.
المدين ��ة الت ��ي خرج منها الإمام الح�سين وهو يتلو ق ��ول اهلل تعالىَ } :ف َخ َر َج ِم ْن َها
َخا ِئ ًفا َي رَ َ
ت َّق ُب{ [القصص.]21:
مدين ��ة الر�س ��ول ،مدين ��ة ج� �دِّه ،هاجمه ��ا يزي ��د بع�ش ��رة �آالف مقات ��ل ،وف ��ي بع�ض
الرواي ��ات خم�س ��ة وع�شري ��ن �أل ��ف مقاتل �سلطه ��م عليها� ،أب ��اح الدماء ،و�أب ��اح الأموال،
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و�أب ��اح الن�س ��اء� ،أباح ال ِعرْ�ض والأر�ض والثروة والنف� ��س والدم� ،أباح لجنده كل �شيء� ،أن
يقتل ��وا النا�س في المدينة� ،أن يغت�صبوا ن�ساءه ��م ،يهتكوا �أعرا�ضهم ،ينهبوا ثرواتهم،
وحمل ��ت �أل ��ف ام ��ر�أة م ��ن بن ��ات �أه ��ل المدين ��ة ممن كنَّ ع ��ذارى ل ��م يكنَّ ق ��د تزوجن،
حمل ��ن م ��ن االغت�صاب ،و ُقتِل في المدينة ع�ش ��رة �آالف قتيل ،بينهم كبار �أهل المدينة
ووجها�ؤه ��ا و�شرفا�ؤه ��ا الذي ��ن خذلوا الح�سي ��ن ،و�سكتوا عن الح�سين ،ل ��م ت�صلح لهم
حياتهم ولم ي�ستقر و�ضعهم .مكَّة ُدمِّرت ،و ُدمِّرت حتى الكعبة و�أُحرِقت ،العراق نف�سه
(((
التهب معارك وحروب وفتن كبيرة ،حتى ال�شام لم ي�سلم من ذلك".
يقول �أمير �شعراء اليمن الح�سن بن علي بن جابر الهبل ‹رضوان اهلل عليه› المتوفى
�سنة 1079هـ ب�صنعاء وهو يتحدث عن هذه الم�أ�ساة:
(((
ع�������ر ْج ف��������إنَّ ب��ك��رب�لا
����ر َب��ل�ا
ِّ
وب����ك ْ

ِر َم��ـ�� ًم��ا َم��ن�� ْع��نَ عيو َننا ط��ع َ��م ال�� َك َ��رى

ُ
ال�سما
حيث ال��ذي حزنتْ
ِ
ملـ�صرعه َّ

مل��ق��ت��ل��ه جن���ي��� ًع���ا �أح���م���را
وب����ك����تْ
ِ

								

ويقول:

(((

َ
وه��ي��ه��ات �إين م��ا ح��ي��ي��تُ ل��ن��اد ُب��هْ
وم���ا َب�� ِل�� َي��تْ حت���تَ
ال��ت�راب ت��رائ�� ُب��هْ
ِ
مب��ا ق��د ج��رى ق��ام��تْ عليه ن��واد ُب��هْ

ْ�����س ال�شهيدَ بكربال
ْ�����س ال �أن َ
وم��ا �أن َ
ميهُ
َ�س َبوا بعدَ َقت ِْل اب ِ��ن
النبي حر َ
ِّ
وب����ات ي���زي���دٌ يف ����س���رو ٍر ول���و درى

ويقول ال�صاحب بن عباد:

ب��ع��ظ��ائ��م ف��ا���س��م��ع ح��دي��ث امل��ق��ت��ل
يف ك����رب��ل�اء ف���ن���ح ك���ن���وح امل���ع���ول
ي�����ردون يف ال���ن�ي�ران �أوخ�����م منهل
ح����ي �أم��������ام رك����اب����ه مل ي��ق��ت��ل؟
ع��ل��ى ال���ف�ل�اح ب��ف��ر���ص��ة وت��ع��ج��ل
ه����ي ل��ل��ن��ب��ي اخل���ي��ر خ��ي�ر م��ق��ب��ل
يف �أوداج �أوالد ال��ن��ب��ي وتعتلي

وجت����������ردوا ل��ب��ن��ي��ه ث����م ب��ن��ات��ه
م��ن��ع��وا احل�����س�ين امل���اء وه���و جماهد
م��ن��ع��وه �أع�����ذب م��ن��ه��ل وك����ذا غ��دا
�أي��ج��ز ر�أ����س اب��ن النبي ويف ال��ورى
وبنو ال�سفاح حتكموا يف �أه��ل حي
نكت ال��دع��ي ب��ن ال��دع��ي �ضواحكا
مت�����ض��ي ب��ن��و ه��ن��د ���س��ي��وف ال��ه��ن��د

((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1429هـ.
((( ال َكـ َرى :النوم.
((( ال َّن ِجي ُع من الدم ما كان ي�ضرب �إلى ال�سواد.
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وب��ك��وا فقد �أ���س��ق��وا ك���ؤو���س الذبل
وال�����ض��ح��ك ب��ع��د ال��ط��ف غ�ير حملل
وت���ن���ـ���زيل يف ال��ق��ل��ب ال ت�ترح��ل��ي

ن��اح��ت م�لائ��ك��ة ال�����س��م��اء لقتلهم
ف�����أرى ال��ب��ك��اء ع��ل��ى ال��زم��ان حملال
ك��م ق��ل��ت ل�ل��أح���زان :دوم���ي هكذا

•••
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ما الذي �أو�صل الأمة �إلى ما و�صلت �إليه؟
كرب�ل�اء فاجعة كبرى ،وجريمة مروعة ،وكارثة كبيرة ،توح�ش وب�شاعة لم يح�صل
مثله ��ا ف ��ي الجاهلية الجهالء ،وبحق م ��ن؟ بحق �أهل بيت محمد ر�سول اهلل ‹صلى اهلل
حر�صا
عليه وعلى آله وسلم› وعلى �أيدٍ مح�سوبة على هذه الأمة التي كاد �أن يقتل نف�سه ً
على هدايتها ،وعمل طوال حياته لما فيه عزتها وكرامتها وحريتها وا�ستقامتها.
فما الذي �أو�صل الأمة التي قال اهلل عنهاُ :
َّا�س{ �إلى
ي �أُ َّم ٍة �أُخْ ِر َجتْ ِللن ِ
}ك ْن ُت ْم َخ َ
ه ��ذه الح ��ال؟! و�أن يكون ج ��زاء ر�سول اهلل منها هذا العمل ب�أهل بيته وبعد �أن قال لها
ب�أمر اهلل �سبحانهُ :
}ق ْل اَل �أَ ْ�س َ�أ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َ�أ ْج ًرا ِ�إ اَّل المْ َ َو َّد َة يِف ا ْل ُق ْر َبى{.
هل كانت فاجعة كربالء وليدة يومها؟
ت�س ��ا�ؤل �أج ��اب علي ��ه ال�سي ��د ح�سي ��ن ‹رض���وان اهلل عليه› عندم ��ا قال ف ��ي ( من وحي
عا�شوراء ):
"حادثة كربالء فاجعة كربالء هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد �صدفة؟
ه ��ل كان ��ت فلتة �أم �أنها كانت ه ��ي نتاج طبيعي النحراف حدث ف ��ي م�سيرة هذه الأمة،
انح ��راف ف ��ي ثقافة هذه الأمة ،انحراف في تقدي ��م الدِّين الإ�سالمي لهذه الأمة من
اليوم الأول الذي فارق فيه الر�سول ‹�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم› هذه الأمة للقاء
ربه؟"
وهل ق�صر ر�سول اهلل ‹�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم› في تربية هذه الأمة
وتزكيتها؟
�س�ؤال �أجاب عنه ال�سيد عبد الملك حفظه بقوله:
الر�س ��ول محم ��د ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم› بذل جهدًا كبي� �رًا في هذه الأمة،
ف ��ي تربيته ��ا ،ف ��ي �إ�صالحه ��ا ،ف ��ي �أن يزكيه ��ا ،ف ��ي �أن يبنيه ��ا �أم ��ة عظيمة� ،أم ��ة تدعو
�إل ��ى الخي ��ر� ،أم ��ة ت�أمر بالمع ��روف� ،أمة تنهى ع ��ن المنكر� ،أمة ال تقبل ب� ��أن تكون هي
ف ��ي داخله ��ا �ساح ��ة للظل ��م وم�سرحً ��ا للجريم ��ة و�ساحة للطغي ��ان� ،أم ��ة مرتبطة باهلل
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وب�أوليائ ��ه ،وف ��ي نف�س الوقت �أمة طاه ��رة نزيهة وتحمل ر�سالة عظيم ��ة� ،أمة ال تقبل
بالظل ��م وال تقب ��ل بالظالمين ،ال تقب ��ل بالطغاة وال تقبل بالجريم ��ة وال المجرمين،
�أم ��ة طاه ��رة� ،أم ��ة مرتبطة ب ��اهلل؛ ف�ساحتها مقد�س ��ة من الجريم ��ة والمجرمين ،من
الطغيان والطغاة ،من الف�ساد والمف�سدين� ،أمة محمد تكون عليها �صبغة من قدا�سة
محم ��د ،م ��ن طهارة محمد ،من زكاء محم ��د ،وتعي�ش في واقعها قائمة على هدي اهلل
ال ��ذي �أر�س ��ل به محمد� ،أم ��ة مقد�سة بارتباطها بالملك القدو� ��س اهلل العزيز الحكيم،
وعزيزة وكريمة و�ساحتها كريمة ونفو�س �أهلها كريمة.
فكيف ح�صل التغير في واقع تلك الأمة؟
فكيف ح�صل تغير في واقع الأمة ،تلك الأمة التي بذل محمد ر�سول اهلل ‹صلى اهلل
علي���ه وعلى آله وس���لم› ذلك الجهد الكبير ف ��ي �إ�صالحها وتزكية �أهله ��ا ،تزكية النفو�س

وتطهي ��ر القلوب وتقويم ال�سلوك و�إ�صالح العمل وت�سديد القول ،كيف تغيرت �إلى �أن
�أ�صبح ��ت ف ��ي الحالة الغالبة �أكث ��ر �أبنائها� ،أغلب �أبنائها �أ�صبح ��وا ذوي نفو�س دني�سة،
دنيئ ��ة تمي ��ل �إلى حطام الدنيا ،تبيع الحق ،وت�شتري بدلاً من ��ه الباطل ،تنا�صر الظلم
وتق ��ف م ��ع المجرمي ��ن في وجه الم�صلحي ��ن ووجه الخيرين ،تقف ف ��ي �صف الباطل
�ض ��د الح ��ق ،كي ��ف ح�ص ��ل هذا التغي ��ر؟ ما ال ��ذي �أو�ص ��ل الأمة �إل ��ى مثل تل ��ك الحالة
الت ��ي هي انق�ل�اب؟! انقالب على الر�سول ،وانقالب على الإ�س�ل�ام ،وانقالب على ِقيَم
الإ�س�ل�ام ،وانق�ل�اب وتغير وحالة ارتداد رهيبة ،وتقهقر �إل ��ى الوراء في خطوات كانت
الأم ��ة ق ��د خطتها في �سبيل الحق ،في �صراط العزيز الحميد ،في طريق المجد ،في
طريق ال�شرف!! كيف ح�صل ذلك التحول والذي ا�ستمر جيلاً بعد جيل؟!
 فالأم ��ة من ��ذ ذل ��ك الحين لم ت ��زدد �إال انحطاطً ا ،ل ��م تزدد �إال هوا ًن ��ا ،لم تزدد �إالابتع ��ادًا ع ��ن دينه ��ا ،ع ��ن ر�سوله ��ا ،عن قي ��م �إ�سالمها ،ل ��م ت ��زدد �إال ارتما ًء ف ��ي �أح�ضان
المجرمي ��ن ،ووقو ًف ��ا ف ��ي �ص ��ف الطغ ��اة ،ومنا�ص ��رة وانطالق ��ة ف ��ي الإث ��م والع ��دوان
والطغيان والإجرام ،هذه الحالة الخطيرة والتي يجب �أن ت�ستيقظ الأمة منها؛ لأنها
عندم ��ا ت�ستم ��ر فهي تتجه بالأمة بال �شك نحو الهاوية ،نحو الهاوية في الدنيا حيث
ال�سق ��وط والإذالل ال ��ذي نلحظ ��ه ويزداد �أكث ��ر ف�أكثر والهوان الذي وقع ��ت الأمة فيه
نتيج ��ة التجاهه ��ا و�سيرها في الطريق ال ��ذي يو�صلها �إلى الخ�س ��ران والذِّلة والهوان
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(((

وال�ضياع و�إلى �شفير جهنم� ،إلى غ�ضب اهلل� ،إلى �سخط اهلل في الآخرة.

لقد اعترى هذه الأمة بعد نبيها ما اعترى �سابقاتها من الأمم بعد �أنبيائها
بعد ذلك الذي حققه الر�سول ‹صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم›  -وللأ�سف ال�شديد -
اعترى هذه الأمة ما اعترى �سابقاتها من الأمم بعد �أنبيائها من التحريف لمفاهيم
و�ص َد َق
الدين ومن دخولِ مفاهي َم مغلوطة وظالمية بدلاً عن ثقافة القر�آن الكريمَ ،
ر�س ��ولُ اهلل ‹صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم› حين ق ��ال «لتحذن حذو م��ن قبلكم» ،بل
�سع ��ى الكثير م ��ن الظالميين والم�ضلين تح ��ت م�ؤثرات الأهواء لرغب ��ات �أو مخاوف
ومعارف الإ�سالم
ِ
الن�صو�ص القر�آنية
ِ
لتحريف مفاهي َم ومعاني
ِ
�أو �أطماع �أو ع�صبيات
بعد �أن عجزوا عن تحريف الن�ص القر�آني كلُّ ذلك لت�ضليل الأمة وخدمة الجائرين
والمت�سلطي ��ن والظالمي ��ن وق ��د ترك ذلك �أث� �رًا �سيئًا ف ��ي واقع الأمة �أو�صله ��ا �إلى ما
وتخلف و�شتاتٍ وفرق ٍة وتظالمٍ وجهلٍ مركب ،و�أم َّي ٍة
ٍ
�وط
و�صل ��ت �إليه من انحدار وهب � ٍ
(((
في المفاهيم والر�ؤى ،وانعدام للحكمة ،وغياب للر�شد".
من دالالت م�أ�ساة كربالء
انحراف
ٍ
�إن م ��ن دالالت م�أ�س ��اة كربالء� :أنها ك�شفت مدى ما و�صلت �إليه الأمة من
ع ��ن منهج الإ�س�ل�ام ،وعن مبادئ الإ�سالم ،وعن رموز الإ�س�ل�ام الحقيقيين ،وعن ِقيَم
و�أخ�ل�اق الإ�س�ل�ام فكان هناك فجوة كبيرة جدًا ما بين الإ�سالم في منهجه الحق ،في
ِقيَمِ ��ه المُثل ��ى و�أخالق ��ه العُظمى ورم ��وزه الأبرار ،وما بين واقع الأم ��ة في اتجاهاتها
أي�ضا
ف ��ي مواقفه ��ا في م�سي ��رة حياتها ،في تاري ��خ الأمة ف ��ي ما�ضيها وفي حا�ضره ��ا � ً
الع ��دد الكبي ��ر م ��ن الأحداث والمواق ��ف والوقائع والمح ��ن التي تُج ّل ��ي وتك�شف واقع
الأم ��ة وم ��ا فيه من خل ��ل �إال �أن م�أ�س ��اة عا�شوراء هي الح ��دث الأبرز والأكب ��ر و�أكثرها
ك�شفًا و�إي�ضاحً ا لحقيقة الواقع ومدى ما و�صل �إليه الواقع.
�إذًا يت�ض ��ح لن ��ا �أن م�شكلة الأمة هي في االنح ��راف ..االنحراف الذي �شاب انتمائها
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1429هـ
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة المولد النبوي 1436هـ.
80

بهذم صخي ال نيسحلا مامإلا

للإ�س�ل�ام ف ��ي منهج ��ه ،وفي رم ��وزه ،وف ��ي �أخالق ��ه ،و ِقيَمِ ه ،وف ��ي مبادئ ��ه ،واكتفاءها
بال�شكلي ��ات ،بع� ��ض ال�شكلي ��ات وبع� ��ض العب ��ادات المح ��دودة ،وبالتال ��ي ل ��م يكن هناك
م ��ن ثم ��رة للإ�سالم في واقعها حينما �أ�صبح �ش� �كلاً ال م�ضمون له� ،ضاعت الكثير من
الأ�سا�سيات و�أُبعدت عن المنهج وعن الرموز الحقيقيين.
وهنا ندرك �أهمية االنتماء الحقيقي ال�صادق الواعي �إلى الإ�سالم �إن ثمرته عبودي ٌة
وارتباط عمليٌ �صحيحٌ بالقدوة ،والتزام
ٌ
وارتباط عملي ٌبمنهج اهلل،
ٌ
هلل ،و�سم ٌع وطاعة،
بالأخ�ل�اق ،وتح ��لٍ بالقي ��م وثمرة هذا االنتم ��اء في واقع الحياة ع ��دلٌ  ،وخيرٌ ،ووحدة،
ورحم ��ة ،و�أخ� �وَّة ،وعزَّة ،وقوَّة ،ورعاي ٌة وبرك ٌة م ��ن اهلل �سبحانه وتعالى ،لذلك يجب �أن
تب ��د�أ عملي ��ة الت�صحي ��ح في الذهني ��ة لدى الف ��رد الم�سلم من هذه النقط ��ة :االنتماء
ال�صحي ��ح للإ�س�ل�ام الذي يُثمر �أثرًا ف ��ي الواقع� ،أثرًا عظيمًا مختل ًف ��ا عن الأثر الذي
طغى على واقع حياة �أُمتنا.
�إن االنتم ��اء �إل ��ى الإ�س�ل�ام االنتم ��اء ال�صحي ��ح  -وحتى مجرد االنتم ��اء  -هو التزام
وه ��و ميثاق بي ��ن الإن�سان وربِّه ،عندما تح�سب نف�سك �إن�سا ًن ��ا م�ؤمنًا ،و َتدَّعي الإيمان،
�أن ��ت تقط ��ع ما بينك وبين اهلل التزا ًم ��ا ،و�أنت تواثق اهلل ميثاقًا عل ��ى ال�سمع والطاعة
وااللت ��زام الت ��ام ،وال�سير على نهجه ،والتقبل لأم ��ره ،واالنتهاء عن نهيه ،ولهذا يقول
هلل َع َل ْي ُك ْم
اهلل �سبحانه وتعالى مذكرًا حتى نتذكر �أهمية هذا الأمر } َواذ ُْك ُروا ِن ْع َم َة ا ِ
َو ِمي َث َ
ات
هلل �إِنَّ ا َ
اقهُ ا َّل ِذي َوا َث َق ُك ْم ِب ِه �إِ ْذ ُق ْل ُت ْم َ�س ِم ْع َنا َو َ�أ َط ْع َنا َوا َّت ُقوا ا َ
يم ِب َذ ِ
هلل َع ِل ٌ
ال�صدُ و ِر{ [المائدة ]7 :حينما يكون انتماء الإن�سان انتما ًء �شكليًا ال ينبع من �إراد ٍة حقيقي ٍة
ُّ

من داخل قلبه من ذات �صدره ،اهلل �سبحانه وتعالى هو علي ٌم بذات ال�صدور ،و�أكبر ما
يُدلِّل ويك�شف واقع الإن�سان في م�صداقيته في انتماءه �إلى الإ�سالم� ..إلى الإ�سالم في
مبادئه� ،إلى الإ�سالم في قيمه� ،إلى الإ�سالم في �أخالقه ،ما يك�شف م�صداقية الإن�سان
هي المواقف والأحداث الكبيرة ،والمتغيرات المتنوعة ،والتحديات والأخطار.
الإمام الح�سين ال يخ�ص مذهبًا
وعندما ن�ستذكر الح�سين ‹عليه السالم› فلي�س ذلك بدافع مذهبي وال طائفي؛ لأن
يخ�ص طائفة؛ �إنه رمز ل ��كل الأمة ،رمز
يخ�ص مذه ًب ��ا وال ّ
الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› ال ّ
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ل ��كل الب�شري ��ة ،هو ‹عليه الس�ل�ام› رمز في طريق الح ��ق والخير الذي ثمرت ��ه ال�سعادة
والع ��زة ومنته ��اه ر�ض ��وان اهلل والج َّن ��ة ،رم� � ٌز ل ��كل ال�صالحي ��ن ال�صادقي ��ن الذين م�آل
�أمره ��م وعاقبته ��م الف ��وز بالجنة ور�ض ��وان اهلل ولن ي�أنف �أي حُ � � ّر وال طاهر وال عزيز
ول ��ن ت�أخذه العزَّة بالإثم من �أن يح ��ب الح�سين ويقتدي بالح�سين وي�أخذ من روحية
الح�سين ويتعلم في مدر�سة الح�سين.
ول�شب ��اب �أمتن ��ا الذين يت�أثر الكثير منهم برم ��وز وهمية ال ي�ستفيدون من ت�أثرهم
بها �أي �إيجابية نقول :هذا هو الح�سين �سبط ر�سول اهلل �سيد �شباب �أهل الجنة ،الرمز
أي�ضا هذا هو الرمز الذي يج ��ب �أن تتعرفوا
المثال ��ي ل ��كل الأم ��ة ولل�شباب ،ولل�شب ��اب � ً
عليه وعلى �سيرته ،و�أن تحملوا رايته وتقتب�سوا من روحيته.
ونع ��ود �إل ��ى الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم  -وهو يُقدِّم لن ��ا الح�سين ويُعرِّفنا
علي ��ه وعل ��ى مقام ��ه ومكانته ودوره وم ��ا يُمثِّل ه ��ذا الرجل العظيم للأم ��ة وللب�شرية
جمعاء فيقول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم « -ح�سين مني و�أنا من ح�سين� ،أحب اهلل من
�أحب ح�سينًا ،ح�سين �سبط من الأ�سباط».
من هذا الن�ص ندرك المقام العظيم للإمام الح�سين ‹عليه السالم› وموقعه المهم
في الإ�سالم وفي هداية الأمة ،ونرى فيه روحية جَ دِّه وعزة جَ دِّه وم�شروع جَ دِّه ،في:
«ح�سين مني و�أنا من ح�سين» واحدية الم�شروع ،يعني� :أن الح�سين امتدا ٌد بعد �أخيه
و�أبي ��ه امت ��داد للنهج المحمدي الأ�صيل  ،امتداد للر�سول الأك ��رم �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم  -في مقامه العظيم في هداية الأمة في بنائها و�إ�صالحها.
«�أح��ب اهلل م��ن �أحب ح�س��ينًا» في طريق الح ��ب هلل نلتقي بالح�سي ��ن ونحبه؛ لأنه
جدي ��ر بالمحب ��ة وه ��و ول ��ي اهلل جدي ��ر بالمحب ��ة عندم ��ا نحب ��ه يحبن ��ا اهلل ،ومحبتنا له
لمقام ��ه العظي ��م كرم ��ز من رموز الهدى ،ومحبتنا له هي محب ��ة هلل ،هي محبة لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،-ومحبتنا له لما يحمله من ِقيَم و�أخالق ونور وب�صائر،
محبتن ��ا ل ��ه تعن ��ي :طهر الم�شاع ��ر وزكاء النف�س و�سالمتها من التدّن� ��س بحب مجرم �أو
ترمي ��ز طاغية ،تعن ��ي� :صالح �سريرتنا ،وتعني� :إن�سانيتنا ،وتعني :طهارة قلوبنا القلوب
الت ��ي تع�ش ��ق الخي ��ر و�أهل ��ه وف ��ي المقاب ��ل تك ��ره وتمق ��ت الظل ��م والظالمي ��ن والجريمة
والمجرمين ،تعني :ا�ستقامتنا في حبنا وكرهنا ووالئنا وعداءنا ،تعني :النُّبل وال�شرف
وال�صالح ،تعني :ع�شق الموقف وال�سير في الطريق ،وتعني :الت�ضحية والعطاء والثبات.
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يجب �أن تتعزز وتتر�سخ الثقافة الح�سينية في الثورة على الظالمين
والطغاة
ولذل ��ك يج ��ب �أن تتع ��زز وتتر�س ��خ الثقاف ��ة الح�سيني ��ة في الث ��ورة عل ��ى الظالمين
والطغ ��اة ،وع ��دم القب ��ول بهم في موقع ال�سلط ��ة �أبدًا مهما كان الثم ��ن؛ لأنهم ال نفع
فيه ��م وال فائ ��دة ترجى منهم ،ولي�س لل�شعوب �أي م�صلح� � ٍة منهم؛ لأنهم لي�س لديهم
�أ�سا�سً ��ا �أي تفكي ��ر وال اهتمام ف ��ي كيف يبنوا واقع الأمة ويحقق ��وا لها العدل والرخاء
والأمن واال�ستقرار ،وكيف ي�سخّ روا الإمكانيات والثروة العامة التي هي ملك الأمة في
خدمته ��ا وم�صالحه ��ا ،هم بعيدون عن ذلك ،كل تفكيرهم كل ان�شغالهم كل اهتمامهم
ه ��و كي ��ف يقووا نفوذه ��م ،وينموا ثرواته ��م ،ويُحكموا �سيطرته ��م و�سلطتهم ليتمكنوا
�أكث ��ر م ��ن ممار�س ��ة الظل ��م ،وليكون ��وا �أ�ش ��د اقت ��دارًا لممار�س ��ة الطغي ��ان واال�ستبداد،
وتفكيره ��م من�ص ��بّ في كي ��ف ي�شعلون الح ��روب والفتن والم�آ�سي ،كي ��ف يقتلون ذاك،
وكي ��ف ي�سجن ��ون ذاك ،كيف ينهبون تلك الثروة ،كيف ي�ستح ��وذون على تلك الم�صادر
لأرزاق النا�س وم�صالحهم ،هذا هو واقع الطغاة والظالمين ،ال يمكن �أن تراهن الأمة
عليهم وال �أن تعتمد عليهم ال ل�صالح دين وال ل�صالح دنيا.
والع ��دل ه ��و �ضرورة للحياة ال ت�ستقيم الحياة �إلاَّ ب ��ه ،ال ي�ستقيم واقع النا�س حتى
ف ��ي دنياهم �إلاَّ عل ��ى �أ�سا�سه ،بدونه ال قيمة للحياة ،تكون كلها ظلم وهوان وا�ضطهاد،
لذل ��ك ال ح ��رج م ��ن الت�ضحية م ��ن �أجل �إقامة الع ��دل «ليرغب الم�ؤم��ن في لقاء اهلل
محقًا».
ولذل ��ك التغيي ��ر والعم ��ل عل ��ى �إ�ص�ل�اح الواق ��ع ه ��و م�س�ؤولي ��ة وه ��و �ض ��رورة ،ه ��و
�ض ��رورة ل�صالح حياة النا�س ،ال�ستقرار حياتهم ،لأمنهم ،ل�سالمهم ،لعزتهم ،للرخاء،
لالرتق ��اء ف ��ي واقع الحياة وفي م�ستوى الم�س�ؤولي ��ة ،هو �ضرورة وهو م�س�ؤولية علينا
كم�سلمين ،نحن �أولى الأُمم ب�إقامة العدل في واقعنا ،ال يجوز وال يليق وال ينبغي �أن
نك ��ون كم�سلمي ��ن في واقعن ��ا �أكثر الأُمم معاناة م ��ن الظلم واال�ضطه ��اد ،و�أ�سو�أ �ساحة
(((
تقبل بالظالمين ويهيمن عليها الظالمون والمجرمون.
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1434هـ.
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الح�سين ‹عليه السالم› ي ِّ
ُمثل ّ
بحق مدر�سة �إ�سالمية متكاملة
الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› .يُم ِّث ��ل بحقّ مدر�سة �إ�سالمية متكامل ��ة ،مدر�سة �إ�سالمية،
م ��ن �سلوك ��ه من موقف ��ه نعرف الإ�س�ل�ام بحقيقته ،نع ��رف الإ�سالم ب�سلوك ��ه ،الإ�سالم
بقيم ��ه ،خا�ص ��ة ونح ��ن في ه ��ذا الع�صر في مرحل ��ة يحر�ص فيها �أع ��داء الإ�سالم على
تزييف الإ�سالم ،على �صناعة �إ�سالم �أمريكي.
�إ�س�ل�ام يتواف ��ق مع الرغب ��ات الأمريكية ،يتواف ��ق مع الفج ��رة والفا�سقين وعمالء
اليه ��ود والن�ص ��ارى� ،إ�سالم من نوع �آخر ،يختلف عن الإ�س�ل�ام الذي كان عليه محمد،
ومنبعه القر�آن و�أعالمه �أهل البيت ‹عليه السالم›.
لك ��ن الإم ��ام الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› .يق� �دِّم درو�سً ��ا مهمة ف ��ي هذا ال�سي ��اق ،يجب
�أن ننظ ��ر �إل ��ى الإ�س�ل�ام �أن ��ه هكذا :دي ��ن يربينا على الع ��زة والكرامة ،ويربين ��ا على �ألاَّ
نقب ��ل �أب� �دًا ب ��الإذالل وال الهوان ،يربينا على �أن نكون في �ص ��ف الحق و�أهله �ضد الإثم
والع ��دوان والطغي ��ان ،يربين ��ا الإ�س�ل�ام �أن تك ��ون نظرتن ��ا للحي ��اة النظ ��رة الحقيقي ��ة
وال�صائب ��ة� ،أن نك ��ون ع�شا ًق ��ا للحق و�أن�ص ��ارًا للحق ،وعاملين على �إقام ��ة الحق لي�سود
في الحياة ،والعدل ليكون منهجً ا قائمًا في الحياة.
الحي ��اة ب ��دون الحق ،والحي ��اة بدون تعالي ��م اهلل ،الحياة بدون الع ��دل ت�صبح حياة
مظلمة ،حياة جائرة ،حياة م�أ�ساوية ،حياة مهينة ،حياة ال قيمة لها �أبدًا.
لذلك؛ الإمام الح�سين وهو يخاطب �أ�صحابه و�أن�صاره المخل�صين ،الفئة ال�صابرة
ال�صادق ��ة الوفي ��ة ،يق ��ول له ��م�« :أال و�إنه قد نزل م��ن الأمر ما ت��رون ،و�إن الدنيا قد
تغيَّرت وتنكَّرت و�أدبر معروفها ،وا�ستمرَّت جدً ا �-أي �صارت مرة -وا�ستمرَّت جدً ا ،فلم
يبق منها �إال �ص��بابة ك�ص��بابة الإناء ،وخ�س��ي�س عي�ش كالمرعى الوبيل� ،أال ترون �أن
الح��ق ال يُعم��ل به ،و�أن الباط��ل ال يُتناهى عنه ،ليرغب الم�ؤمن ف��ي لقاء اهلل محقًا،
ف�إني ال �أرى الموت �إال �سعادة ،والحياة مع الظالمين �إال �شقاوة وبَرَ ما».

م ��ن �أكث ��ر ما يُ�سيء �إلى النا�س الحر�ص ال�شديد على الحياة ولو كانت حياة مهينة
ذليل ��ة ،حي ��اة يعي� ��ش الإن�سان فيها ب�شقاء وهوان وذلة ،وبعده ��ا يكون �إلى جهنم ،يكون
في �شقاء للأبد� ،شقاء امتداد ل�شقاء ،وهوان �أكبر امتداد لهوان �أ�صغر.
الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› يقدّم لنا هذا الدر� ��س المهم ،عندما ي�صبح الحق ال
84

سردم ّقحب ِّثمُي ›مالسلا هيلع‹ نيسحلا
ل
اكتم ةيمالسإ ة

يُعم ��ل ب ��ه؛ لأن الح ��ق هو منهج للعم ��ل ،هناك �أ�شي ��اء كثيرة هي حق يج ��ب �أن نعملها،
وعندم ��ا نعمله ��ا وه ��ي حق ف� ��إن في ذلك �ص�ل�اح دنيانا� ،ص�ل�اح حياتنا ،الخي ��ر لنا في
الدنيا والآخرة ،عندما ي�صبح الحق ،الحق وهو من اهلل ،دين اهلل ،تعاليم اهلل ،الأعمال
والمواق ��ف الت ��ي هي حق ت�صبح �ضائعة ،ال يهم النا�س فيم ��ا يعملون �أن يعملوا الحق،
وال يه ��م النا� ��س في مواقفهم التي يقفونها �أن تك ��ون مواقف حق ،حينما ي�صبح الحق
بعي� �دًا ع ��ن واق ��ع العم ��ل ،ي�صبح الح ��ق ال وجود له �إال ف ��ي بطون الكت ��ب� ،أو في طيات
الآي ��ات القر�آني ��ة؛ لكن ال وج ��ود له في الواقع ،ال وجود له ف ��ي الحياة ،ال يُعمل به ،ال
يُطبَّق ،ماذا يكون البديل؟ ماذا يكون البديل عن الحق؟ �ألي�س هو الباطل؟ �ألي�س هو
الظلم؟ �ألي�س هو الف�ساد؟ �ألي�س هو الطغيان؟ �إنه هو البديل عن الحق!.
وعندم ��ا ت�صب ��ح الحي ��اة هكذا ال وجود لها في الحق ،ال وج ��ود فيها للحق في واقع
العم ��ل ،والموج ��ود بدي�ًل�اً ع ��ن الح ��ق ه ��و الظل ��م والف�س ��اد هو الطغي ��ان ،ه ��و الهوان
والخ�سران في الدنيا والآخرة ،هل للحياة قيمة؟ ال.
ف ��ي مث ��ل ه ��ذه الح ��ال ،في مث ��ل هذه الح ��ال ،م ��ن �أهم ما يج ��ب �أن يحر� ��ص عليه
الإن�سان �أن يلقى اهلل محقًا� ،إذا تخلى الآخرون عن الحق ،وتنازلوا عن الحق ،وتركوا
الحق ،وابتعدوا عن الحق فلتحر�ص �أنت �ألاَّ تفعل ذلك كم�ؤمن.
«ليرغ��ب الم�ؤم��ن ف��ي لق��اء اهلل محقً��ا» �أن ��ت �ستلق ��ى اهلل ،النا� ��س بطواغيته ��م،
بم�ستكبريه ��م الذي ��ن يرهبونه ��م ويخافونهم �أحيا ًن ��ا �أكثر من اهلل ،ال ��كل �سيلقى اهلل،
ال ��كل �سيلق ��ى اهلل ،وم�صير الجميع �إلى اهلل ،و�أم ��ام اهلل �سيتحمل الإن�سان الم�س�ؤولية،
�سي�س�ألك اهلل ،ويحا�سبك على الحق الذي �أ�ضعته ،وعلى الحق الذي خذلته ،الموقف
الح ��ق ال ��ذي لم تقفه �سيحا�سبك اهلل عليه ،وي�س�ألك عليه ،ويعاقبك عليه ،وال يفيدك
�أولئ ��ك الطغ ��اة والمجرم ��ون� ،أولئك الطغ ��اة والمجرم ��ون الذين من �أجله ��م �أ�ضعت
الحق وخوفًا منهم� ،أو رغبة فيما لديهم من حطام الدنيا الزائل ،بعت الحق ،و�ضحيت
بالحق ،وتركت الحق ،ال يفيدونك.
يه ��م الإن�س ��ان الم�ؤمن ،هذا در�س مهم قدمه لن ��ا �سبط ر�سول اهلل� ،سيد �شباب �أهل
الجنة ،قدمه قولاً وقدمه موقفًا ،قدمه عملاً  ،قدمه ب�صوته ،وقدمه بدمائه الزكية،
وقدمه بمظلوميته الكبيرة ،وقدمه ب�أ�شالئه التي تقطعت في �أر�ض كربالء «ليرغب
الم�ؤمن في لقاء اهلل محقًا» لتحر�ص ،لتكون هذه رغبة لديك� ،أمنية لديك �أن تلقى
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اهلل محقًا ،على الحق عاملاً به ،نا�صرًا له ،متم�سكًا به؛ لأن الحياة فعلاً «الحياة مع
الظالمي��ن �ش��قاوة» تحر�ص ،قد تبيع الحياة� ،أو قد تبي ��ع الحق ،وقد ت�سكت عن قول

الح ��ق ،ق ��د تخ ��ذل الحق من �أجل م ��اذا؟ من �أج ��ل �أن تبقى حيًا! حيًا م ��ع من؟! تحت
هيمنة من؟! تحت قيادة من؟! الظالمين ،حيًا مع الظالمين ليذيقوك �سوء العذاب.
�ألي�س ��ت ال�شعوب العربية ف ��ي ع�صرنا هذا �شعوب مقهورة ومظلومة؟ �ألي�ست تُظلم
يوم ًي ��ا؟ ظُ لم ��ت ف ��ي اقت�صادها! تُظلم ف ��ي معي�شتها! تُظلم في كل �ش ��يء في كل �شيء،
ظل ��م ب ��كل �أ�شكاله ،ظلم بكل �ألوانه ،قد تحر�ص �أن تبقى حيًا وتبيع الحق وت�سكت عنه
وتخذله وال تن�صره؛ حفاظً ا على حياة ،ولكن حياة �شقاوة ،حياة َب َرمًا ،حياة ممقوتة،
وبعدها جهنم.
لكن الموت في �سبيل اهلل ،الموت مع الحق ،الموت محقًا هو �سعادة ،هو رحيل من
�ساحة الظلم ،رحيل من واقع الظلم واال�ضطهاد والقهر والهوان والمعاناة والمتاعب
�إل ��ى جن ��ة اهلل� ،إل ��ى رحم ��ة اهلل� ،إلى ر�ضوان اهلل� ،إل ��ى ال�سعادة عن ��د اهلل ،فكيف يتهرب
النا� ��س م ��ن ه ��ذا؟! كيف يتهرب ��ون؟ كيف يحر� ��ص النا�س على الإبقاء ف ��ي حياة وعلى
حي ��اة ممل ��وءة بالظلم والمتاعب والمُعاناة وال�شدائد والهوان والقهر والطغيان ،على
�أن ال يرحل ��وا �إل ��ى حياة �سعيدة هنيئة ،حياة ال�شهداء ،حياة الأبرار ،في رحمة اهلل ،في
ر�ض ��وان اهلل ،ف ��ي جن ��ة اهلل ،في �سعادة ال نهاي ��ة لها ،حياة عزيزة عن ��د اهلل ،في �ضيافة
اهلل ،في دار اهلل ،في رحمة اهلل.
«ليرغ��ب الم�ؤم��ن ف��ي لق��اء اهلل محقً��ا؛ ف�إن��ي ال �أرى الم��وت �إال �س��عادة والحياة
م��ع الظالمين �إال �ش��قاوة وبرما» ووق ��ف الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ذلك الموقف
العظي ��م ،ج�سَّ ��د ه ��و ه ��ذا الموق ��ف ،لم يقل فق ��ط ولكنه فع ��ل ،عندما ق ��ال« :ليرغب
الم�ؤمن في لقاء اهلل محقًا» ف�إن الإمام الح�سين بالقلة القليلة وفي غُ ربة كبيرة بين

مخ�ض ًب ��ا بدمائه مظلومًا ،لقي
�أو�س ��اط ه ��ذه الأمة ،لق ��ي اهلل محقًا ،وبالحق لقي اهلل َّ
اهلل وفيه �أكثر من ثالثين طعنة ،و�أكثر من �ستين �ضربة ،وهو م�شكوك بال�سهام لقي
اهلل ،وحينم ��ا �أ�سقطته الأمة على الأر� ��ض �صريعًا ،وهو حفيد ر�سول اهلل ،وريث ر�سول
اهلل� ،سبط ر�سول اهلل ،ف�إن الأمة �سقطت� ،سقطت و�أ�سقطت نف�سها.
عندم ��ا �أ�صبح ��ت الأم ��ة هكذا تُ�سقِط �أخياره ��ا في ميادين القت ��ال ،ب�سيوفها وفيما
بع ��د ببنادقه ��ا ومدافعها و�صواريخها ،ف�إن الأمة ت�سقط �أكثر ف�أكثر ،للأ�سف ،للأ�سف
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ال�شدي ��د ب� �دلاً م ��ن �أن تخطو الأمة ف ��ي خطى نبيها وعلى درب ��ه ،ف�إنها خطت خطوات
على درب بني �إ�سرائيل ،بني �إ�سرائيل الذين لهم تاريخ طويل في قتل �أنبيائهم ،وقتل
الآمرين بالق�سط فيهم ،قتل �أخيارهم ،ومنا�صرة مجرميهم وطغاتهم.
وه ��ذا م ��ا �سبب فعلاً اله ��وان والذلة لهذه الأم ��ة ،مثلما كان هن ��اك الهوان والذلة
مثلم ��ا ُ�ضرِبت الذلة والم�سكنة على بن ��ي �إ�سرائيل فيما �سبق ،كانت النتيجة هي نف�س
(((
النتيجة.
من مدر�سة الح�سين ننطلق في هذه الم�سيرة اً
ون�ساء ،كبا ًرا و�صغا ًرا
رجال
ً
به ��ذه الروحية ،الروحي ��ة الإيمانية التي تحم ��ل الإباء والع ��زة واال�ستعداد العالي
للت�ضحي ��ة ت�ستطي ��ع الأم ��ة �أن تُواجه الجبروت ،جب ��روت الظالمي ��ن وطغيانهم ،ولن
يركعه ��ا �ش ��يء م ��ن ظلمه ��م وال وح�شيته ��م وال فظائ ��ع جرائمه ��م� ،ستك ��ون الأم ��ة في
�صموده ��ا ف ��ي ثباته ��ا في قوته ��ا وتم�سكه ��ا بالحق �أقوى م ��ن كل جبروته ��م وفوق كل
طغيانه ��م� ،أكث ��ر �صمودًا و�أعظ ��م ا�ستب�سالاً  ،و�أقوى ثباتًا ف ��ي مواجهة الطاغوت ،بهذه
الروحي ��ة ت�ستطي ��ع الأم ��ة �أن تُقيم الحق و�أن تجعل للإ�سالم �سي ��ادة في واقعها يحكم
توجهها وتبني عليه واقعها.
�أم ��ا م ��ن يظن �أو يتوه ��م �أن بالإم ��كان �أن يجمع بين حالة الإيم ��ان وروحية الخنوع
والخ�ض ��وع وال ��ذل واال�ست�س�ل�ام والعج ��ز والي�أ� ��س والإحباط �أن ��ه يمك ��ن �أن تكون هذه
طريق ��ة لإقام ��ة ح ��ق �أو لتغيير واقع �أو لإ�ص�ل�اح خلل �أو لمواجهة طغي ��ان الطغاة فهو
واهم ،واهم ،هذه الروحية -الخنوع والخ�ضوع -هي التي ركَّعت الأمة على مدى مراحل
كبي ��رة م ��ن تاريخها لمجرمين �سيئين عل ��ى م�ستوى ف�ضيع من الدن ��اءة واالنحطاط
وال�سوء وال�شر والظلم والطغيان والإجرام ،كانت هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة.
نح ��ن ف ��ي منطلقنا في ه ��ذه الم�سي ��رة  -برجاله ��ا بجماهيرها بن�سائه ��ا ب�أطفالها
برموزه ��ا ب�أبطاله ��ا بقادته ��ا  -ننطلق على ه ��ذا الأ�سا�س بالروحية الت ��ي كان يحملها
الح�سي ��ن ‹عليه الس�ل�ام› مقتب�سين من ذل ��ك النور و�سائرين في تل ��ك الطريق ،طريق
الجهاد واال�ست�شهاد ،هذه الم�سيرة التي كانت وال زالت و�ستظل تُقدِّم قوافل ال�شهداء
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1429هـ.
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م ��ن �شبابه ��ا الأعزاء ورجاله ��ا الأبطال في ميادي ��ن الجهاد و�ساح ��ات وميادين الثورة
تنطل ��ق م ��ن ه ��ذه المب ��ادئ الرا�سخة م ��ن مدر�سة الح�سي ��ن من مدر�س ��ة الإ�سالم من
مدر�س ��ة الق ��ر�آن م ��ن روحية الأنبي ��اء تقتب�س وت�أخ ��ذ ،وبنورهم ت�ست�ضي ��ئ وت�ستب�صر،
وم ��ن عزيمته ��م ت�أخ ��ذ وتنطل ��ق وتندف ��ع عل ��ى ذل ��ك الأ�سا� ��س؛ لأن ه ��ذا ه ��و الطريق
ال�صحيح؛ لأن هذا هو ال�صراط الم�ستقيم؛ لأنه طريق العزة؛ لأنه طريق الكرامة.
م ��ن هذه المدر�سة مدر�سة الح�سين المدر�سة الإيمانية بعزتها بمنهجها بثقافتها
بقر�آنه ��ا بنب ِّيه ��ا ب�إ�سالمه ��ا ننطل ��ق ف ��ي ه ��ذه الم�سيرة رج� �الاً ون�س ��اءً ،كب ��ارًا و�صغارًا،
جماهي ��ر ومقاتلي ��ن ف ��ي مواجه ��ة الخط ��ر الأمريك ��ي الإ�سرائيل ��ي نتح ��رك بروحي ��ة
الإيم ��ان بمنه ��ج الق ��ر�آن بعزة الأنبي ��اء وبعزة ورث ��ة الأنبياء ومقتب�سين م ��ن عزة اهلل،
نتحرك في مواجهة كل المخاطر في مواجهة كل التحديات في كل الميادين.
نح ��ن �أ ًّي ��ا كان ��ت العناوي ��ن� ،أيًّا كان ��ت الم�ؤامرات مهم ��ا كان حج ��م التحديات ،عدو
يواجهن ��ا م ��ن الداخ ��ل �أو �آخ ��ر يت�آم ��ر علين ��ا م ��ن الخ ��ارج �سنق ��ف واثق ��ون بالن�ص ��ر،
حا�ض ��رون لل�شه ��ادة ،معتزون بعزة الإيمان ،م�ستب�صرون بن ��ور القر�آن ،معتمدون على
اهلل ،متوكلون على اهلل ،واثقون من ت�أييد اهلل ،وواثقون �أن العاقبة للمتقين.
ون�ؤك ��د �أنن ��ا ب�إذن اهلل �سبحانه وتعال ��ى ما�ضون في هذا الطري ��ق ،طريق الح�سين،
طري ��ق عل ��يّ  ،طري ��ق محمَّد ،طريق اهلل الم�ستقي ��م ،ال�صراط الم�ستقي ��م ،نهج القر�آن
الكريم ،النهج القويم ،متبنين لنف�س المواقف� ،صادعون بالحق ب�إذن اهلل ،مواجهون
للباط ��ل ،مواجه ��ون للف�ساد ،نتحرك في هذه الم�سيرة القر�آنية على �ضوء تعاليم اهلل
�سبحانه وتعالى؛ لإحقاق الحق ،لإقامة العدل ،للأمر بالمعروف ،للنهي عن المنكر،
لمواجهة الف�ساد ،لمواجهة الباطل ،ر�ضي من ر�ضي� ،أو المنا من يلوم.
نح ��ن في هذه الم�سي ��رة ،نحن في هذه الم�سيرة القر�آنية بدينها بنهجها بثقافتها
بعزته ��ا بجهادها ب�شهدائها بدم ��اء �شهدائها الأعزاء نقول ون�ؤكد �أننا لن نقبل مطلقًا
ف ��ي الم�ستقب ��ل �أن يع ��ود و�ض ��ع اليم ��ن �إلى م ��ا كان علي ��ه �سابقًا من هيمن ��ة للظالمين
وا�ستحكام للطاغوت ،من عبث بالنا�س وبحياتهم وبثروتهم وبواقع حياتهم ال�سيا�سي
والثقاف ��ي واالقت�صادي� ،سنظ ��ل في هذه الم�سيرة  -برجاله ��ا المقاتلين المجاهدين
وبجماهيرها الوفية � -سنظل ما�ضون ُق ُدمًا ُق ُدمًا ب�إ�صرار وعزيمة �إيمانية وم�س�ؤولية
عالية لمواجهة كل التحديات مهما كان حجمها.
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نح ��ن �أمة اخت ��ارت لنف�سها �أن تكون ثقافتها ثقافة الق ��ر�آن و�أن يكون واقعها قائمًا
عل ��ى الح ��ق ،قائمًا على العدل ،قائمًا على المعروف ،بعيدًا عن المنكر ،ومن ي�أتي من
�أُ َّم ��ة المنك ��ر �أمريكا �أو �أوليائها ي�سعى لأن يفر� ��ض علينا واقعًا �آخر لن نقبل له بذلك
�أب� �دًا ،و�سنبق ��ى م ��ع كل الأحرار وال�شُّ رف ��اء من �أبن ��اء �شعبنا ن�سع ��ى لأن تتوحَّ د الكلمة
و�أن يتح ��رك الجمي ��ع باتجاه م�ستقبل واعد ،م�ستقبل خير ،م�ستقبل يقوم على �أ�سا�س
الع ��دل لتحقي ��ق الع ��دل لهذا ال�شع ��ب المظلوم المح ��روم الذي ظل ع�ش ��رات ال�سنوات
يعان ��ي ف ��ي واقع حياته ،تُ�ستباح دماء �أبنائه ،تُنهب ثروته ويُعذَّب بالفقر وهو �شعب له
ث ��روة كبيرة وث ��روة هائلة ،يُعذَّب بالقت ��ل ،يُعذَّب بالفقر ،يُ�شتَّت �شم ُل ��ه ،تُغزى ثقافته،
ويُن�شر فيه الباطل وال�ضالل ،ويُفرَّق جَ معُه ويُ�سام �سوء العذاب.
�آن لتلك المرحلة �أن تولي و�إلى غير رجعة �إن �شاء اهلل ،و�سنبقى ب�إذن اهلل �سائرين
في هذا الطريق ،في مقدمة هذا الطريق الأنبياء وخاتمهم محمد �صلى اهلل عليه و�آله
و�سل ��م خات ��م الأنبياء �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعده �أولياء اهلل رموز هذا الدين وفي
مقدِّمته ��م الإم ��ام علي ،الإمام الح�سن ،الإمام الح�سي ��ن ،ال�سل�سلة الممتدة من �أعالم
اله ��دى ‹عليهم الس�ل�ام› من نوره ��م ن�ست�ضيء وم ��ن روحيتهم نحمل وعل ��ى مواقفهم
نتح ��رك� ،أمامن ��ا الغاي ��ة المن�شودة ر�ض ��ا اهلل والج َّن ��ة ،والهدف الرئي� ��س �إقامة الحق،
�إقام ��ة الع ��دل ،مواجه ��ة الظلم ،مواجه ��ة الف�ساد ،والعمل عل ��ى �إزالة المنك ��ر ،والأمر
بالمع ��روف؛ لنحق ��ق في واقعنا قول اهلل �سبحانه وتعال ��ىُ :
ي �أُ َّم ٍة �أُخْ ِر َجتْ
}كن ُت ْم َخ رْ َ
(((
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُن َك ِر َو ُت�ؤْ ِمنُونَ ِبال ّل ِـه{ [آل عمران.]110:
َّا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِباملَ ْع ُر ِ
ِللن ِ

•••

((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1432هـ
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انلا عقاو فشك يف اهرودو تاريغتملاو ثادحألا

الأحداث والمتغيرات ودورها في ك�شف واقع النا�س
لقد �شاء اهلل و�أراد �أن يك�شف واقع عباده ،و�أن يُجلِّيه من خالل الأحداث والمتغيرات
التي تحمل في طياتها عوامل م�ؤثرة وكا�شفة لواقع الإن�سان ولذلك يقول اهلل �سبحانه
ت ُك َ
َّا�س �أَ ْن ُي رْ َ
وا �أ ْن َي ُقو ُل��وا �آَ َمنَّا َوهُ ْم اَل ُي ْف َتنُونَ • َو َل َق ْد
وتعال ��ى�} :أمل • �أَ َح ِ�س َ
��ب الن ُ
هلل ا َّل ِذينَ َ�ص��دَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن ال َكا ِذ ِبنيَ{
َف َتنَّا ا َّل ِذينَ ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن ا َ

[العنكبوت-1:

� ]3ش ��اءت �إرادة اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى �أن يُجلِّي واقع عب ��اده وم�صداقيتهم في انتمائهم
للإيم ��ان م ��ن خالل الأحداث ،من خ�ل�ال المواقف ،من خالل المتغي ��رات التي فيها
تحدي ��ات و�أخط ��ار ،ال يمك ��ن �أن نغال ��ط اهلل ،وال يمكن لأحد �أن يخ ��ادع اهلل ،وال يمكن
للزي ��ف �أن يبق ��ى ه ��و مُغطِّ يًا عل ��ى الحقيقة ،ه ��ذه �إرادة اهلل ،ال يمك ��ن �أن يكفي الواقع
ال�شكل ��ي القائم عل ��ى المزاعم واالدعاءات ،التَّلبُّ�س بالإ�س�ل�ام ،التَّلبُّ�س بالإيمان ،بينما
في الواقع العملي في الواقع الحقيقي للإن�سان ،في توجهه الحقيقي من داخل قلبه
لدي ��ه اتج ��اه �آخر ولديه غ�ش ولدي ��ه عوامل م�ؤثرة تبعده عن نه ��ج اهلل وعن الت�سليم
هلل �سبحانه وتعالى.
اه ِدينَ ِم ْن ُك ْم
االبت�ل�اء � ً
أي�ضا فيما يتعلق بالم�س�ؤولي ��ة } َو َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم َحتَّى َن ْع َل َم املُ َج ِ
ال�ص��ا ِب ِرينَ َو َن ْب ُل�� َو �أَخْ َبا َر ُك ْم{ [محم�د ]31 :حينم ��ا تك ��ون الأو�ض ��اع م�ستق ��رة وال تبرز
َو َّ
التحدي ��ات تكث ��ر المزاع ��م ويكتف ��ي النا�س بال�شكلي ��ات ليُدلِّلوا منها عل ��ى ما هم عليه
وم ��ا يدعون ��ه ،لك ��ن �إرادة اهلل �سبحانه وتعال ��ى �أن يك�شف الواقع ويُد ِّل ��ل على الحقيقة
اه ِدينَ ِم ْن ُك ْم
بما يدل عليها ب�صدق ولهذا عندما يقولَ } :و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم َحتَّى َن ْع َل َم املُ َج ِ
ال�ص��ا ِب ِرينَ َو َن ْب ُل�� َو �أَخْ َبا َر ُك ْم{ [محم�د ]31:حتى يت�ضح حقيقة م ��ا الإن�سان عليه مدى
َو َّ
م�صداقيته مع اهلل ،توجهه �إن كان محقًا �أو كان مغ�شو�شً ا.
لذل ��ك ينبغ ��ي �أن يلتفت الإن�سان �إلى �أهمية ال�ص ��دق مع اهلل واالرتباط الوثيق به،
ال يبن ��ي الإن�س ��ان م�سيرته الإيمانية وتوجه ��ه الإيماني على الزيف ،ال يغ�ش نف�سه وال
�اط وثيقٍ ب ��اهلل �سبحانه وتعالى
يخ ��ادع نف�س ��ه ويبن ��ي واقعه عل ��ى الزيف من دون ارتب � ٍ
و�أخذٍ ب�أ�سباب التوفيق تفاديًا لل�سقوط.
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�أبرز عوامل ال�سقوط
وعوام ��ل ال�سق ��وط �أم ��ام االختب ��ار الإله ��ي� ،أم ��ام الأح ��داث والمتغي ��رات ،عوام ��ل
ال�سقوط هي واحدة �أمام كل حدث في كل ع�صر وفي �أي زمن ،عوامل واحدة� ،أ�سا�سها
ال�سلب ��ي الموق ��ف من هدى اهلل �سبحانه وتعالى عندما يك ��ون موقفًا �سلبيًا ،عندما ال
يرتبط الإن�سان بهدى اهلل االرتباط الوثيق ،ارتباط االهتداء واال�ستب�صار والتم�سك،
والإتباع ،واال�ستفادة منه في الواقع التربوي لزكاء النف�س وطهارة القلب.
يتفرع عن هذا العامل الأ�سا�سي عوامل متعددة في مقدمتها:

الت�ضليل
يتح�صن الإن�سان بهدى اهلل يكون لديه قابلية كبيرة
َّ
الت�ضلي ��ل للإن�سان عندما ال
لأن يت�أث ��ر بم ��ا ي�صدر من الآخرين ،م ��ا ي�صدر من ت�ضليل ،م ��ن �أباطيل ،من دعايات،
فيكون عُر�ض ًة للت�أثر بهم ،وال�سلوك في نهجهم ،والإتباع لهم ،والكون في معيتهم.
ال�سلطة
حب ُ
أي�ضا عندم ��ا �أ�ضاعت الأمة
نج ��د عام�ًل�اً �آخر �إلى جان ��ب المال ،من �أه ��م العوامل � ً
المعايير والأ�س�س والقيم والأخالق ،و�أ�صبح هناك �أ�شياء �أخرى تُبنى عليها المواقف،
عام ��ل �آخر ه ��و :المن�صب ،البع�ض من النا�س في مقابل الح�صول على من�صب معيَّن
�أو وظيفة معيَّنة هو حا�ضر وم�ستعد وال يمانع �أبدًا في �أن يتخذ �أي موقف مهما كان
باط�ًل�اً  ،وف ��ي �أن يمار� ��س �أي ممار�س ��ة مهما كان ��ت ب�شع ًة وظالم ًة ال تتف ��ق مع الإ�سالم
وال حت ��ى م ��ع الفطرة الإن�سانية ب�أي ح ��الٍ من الأحوال ،المهم ه ��و المن�صب ،والمهم
ه ��و الو�ص ��ول �إل ��ى المن�صب ،م�ستعد �أن يقاتل �أيًا كان ،ويقت ��ل �أيًا كان ،ويفعل �أي �شيء
ممكن في مقابل الو�صول �إلى من�صب �أو الح�صول على وظيفة.
وهذا من �أكبر الأخطار ومن �أكبر و�أ�سو�أ العوامل التي انحرفت بالكثير من النا�س
ع ��ن نه ��ج اهلل وع ��ن دين اهلل �سبحانه وتعالى ،وكان هذا بارزًا ف ��ي م�أ�ساة عا�شوراء ،كان
م ��ن �أب ��رز المواقف ال�سلبي ��ة ،موقف عمر بن �سعد بن �أبي وقا� ��ص ،ووا�ضح �أن ما جرَّه
�إل ��ى ذل ��ك المنزلق الخطي ��ر والجُ رم الكبير ف ��ي قيادة الجي�ش ال ��ذي يتوجه الرتكاب
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الجريم ��ة الكب ��رى الفظيعة للغاية وهي قتل الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ومن معه
من �أبناءه و�أبناء �أخوته و�أقاربه و�أ�صحابه ال�شرفاء والأتقياء الأبرار.
كان عم ��ر ب ��ن �سعد طام ًع ��ا في الح�صول على والية الرَّيّ  ،وال� �رَّيّ منطقة معروفة
ف ��ي �إِ ْي� �رَان ،وحُ ِّب ��ه لل�سلطة وهو�سه بها ونزوع نف�سه �إليها جعلت ��ه م�ستعدًا �أن يعمل �أي
�ش ��يء� ،أن يعم ��ل �أي �ش ��يء ،م�ستع� �دًا الرت ��كاب �أي جريم ��ة حت ��ى جريمة به ��ذا الحجم،
جريم ��ة به ��ذا الم�ست ��وى ،قت ��ل �سبط ر�س ��ول اهلل �سيد �شب ��اب �أهل الج َّن ��ة ،وريث النبي
الأك ��رم �صل ��ى اهلل عليه و�آله و�سلم ،هادي الأم ��ة والذي يجب �أن تلتف حوله الأمة في
ع�ص ��ره لتهتدي به لت�سير عل ��ى نهجه ،ليكون هو من يبني واقعها ،من ي�صل ُح واقعها،
الرج ��ل العظي ��م لم يكن هناك م ��ن ممانعة لدى عمر بن �سع ��د �أن يرتكب هذا الجُ رم
بحق هذا الرجل العظيم.
الهو�س ال�شديد لحب ال�سلطة والنزوع ال�شديد �إليها ،جعله يرجِّ ح ملك الرَّي وهو
يدرك �أن في قتل الإمام الح�سين ‹عليه السالم› عذاب اهلل والم�صير �إلى جهنم.
ث ��م يتخ ��ذ الخي ��ار الأحم ��ق والأ�سو�أ مُلك الرَّي ول ��و كان بعده الن ��ار ،ولو كان بعده
الخُ �س ��ران الدائم ،ولو تورَّط في �سبيل ذل ��ك الرتكاب الجرم الأكبر والأفظع والأقبح
لم يكن لديه تردُّد.
هكذا هي تربية الباطل التي تربي الإن�سان على �أن يكون عا�شقًا للمن�صب وال�سلطة
والت�سل ��ط ب� ��أي ثم ��ن ،ب� ��أي ثمن ول ��و كان الأم ��ر ي�ستدع ��ي �أي موقف مهم ��ا كان ظلمًا
و�سوءًا ولو كانت العاقبة جهنم.
ونج ��د ه ��ذه الأح ��وال وه ��ذه العوامل ه ��ي الم�ؤثرة وال زال ��ت في واق ��ع الكثير من
النا� ��س من �أبن ��اء �أمتنا ،الحال امتد عبر الأجيال ،ونجد الي ��وم ال�شواهد الكثيرة على
الذي ��ن يعمل ��ون �أي �شيء مقابل المال ،وعلى الذين يعملون �أي �شيء مهما كان مقابل
الو�صول �إلى من�صب �أو الوعد بمن�صب �أو وظيفة.
أي�ضا في الحا�ضر نرى �أثر هذه الآفة و�ضررها
على مدى تاريخ �أُمتنا في الما�ضي و� ً
الكبي ��ر ال ��ذي لح ��ق بالأمة ،ه ��ذه النوعية م ��ن النا�س ف ��ي �أو�ساط الأم ��ة المهوو�سون
بال�سلط ��ة ،الذي ��ن يمكن �أن يعملوا �أي �شيء ب�أمته ��م� ،أن يرتكبوا �أي جرم ،و�أن يَق ُدمُوا
عل ��ى �أي حماق ��ة� ،أن يفعل ��وا �أي �ش ��يء في مقابل الو�ص ��ول لل�سلطة ،ه ��م كثر .كثر في
تاريخ �أمتنا ،وفي حا�ضر �أمتنا.
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والبالء ال�شديد الذي �ألحقوه بالأمة ،وال�ضرر البالغ الذي لحق بالأمة من خالل
هو�سه ��م ونتيج� � ًة لطمعه ��م وج�شعهم ،هو ملحوظ ط ��ال كل �شيء في واق ��ع الأمة في
دينها ودنياها ،في �أخالقها ،في قيمها ،في عزتها ،في كرامتها.
وللأ�سف ال�شديد؛ مما �ساعد هذه النوعية داخل �أو�ساط الأمة :هو التفاف الكثير
م ��ن النا� ��س حوله ��م .عندما يلت ��ف حولهم الكثير م ��ن النا�س لق�ص ��ور وعيهم و�ضعف
�إيمانه ��م -وعوام ��ل �أخ ��رى �سي�أت ��ي الحدي ��ث عنه ��ا -تحل الكارث ��ة الحقيقي ��ة بالأمة،
وتكون النتائج ال�سلبية التي ال حدود لها تطال كل �شيء في واقع الأمة �أمرًا ملحوظً ا.
حب المال
م ��ن الآف ��ات الكبي ��رة :حب المال ،النزع ��ة المادية التي هي قائم ��ة وموجودة لدى
الكثي ��ر م ��ن النا� ��س ،فمقاب ��ل الح�صول عل ��ى �شيء من الم ��ال هو م�ستع ��د �أن يعمل �أي
�ش ��يء� ،أن يرتك ��ب �أي ج ��رم� ،أن يكون في �صف �أي مبطلي ��ن �أو مجرمين �أو م�ضلين ،ال
معيار لديه في موقفه ال الحق وال ر�ضا اهلل �سبحانه وتعالى ،وال القيم ،وال الأخالق
وال المب ��ادئ ،المعي ��ار ه ��و الم ��ال ،هو كل �شيء عب ��ادة ..عبادة للمال ه ��و كل �شيء ،من
يدف ��ع ل ��ه �أكث ��ر ويُقدِّم له الم ��ال ف�سيعمل له �أي �ش ��يء مهما كان جُ ر ًم ��ا وذنبًا وم�سيئًا
ومخالفًا لنهج الإ�سالم ،وال ين�سجم ال مع قيم وال مع �أخالق.
أي�ض ��ا �ضررها في ع�صرنا ه ��ذا ،ربما الماليين م ��ن النا�س داخل
ه ��ذه الآف ��ة ن ��رى � ً
�شع ��وب �أمتن ��ا ال يزال الم�ؤثِّر الأكبر عليهم في توجهه ��م ،في مواقفهم ،في خياراتهم
�صف يكونون ،ومع �أي طرف هو ه ��ذا الم�ؤثر المال ..المال،
الت ��ي يح�سمونه ��ا في �أي ٍ
ودوره ال�سلبي في واقع الأمة معروف ..معروف.
وللأ�س ��ف ال�شدي ��د؛ يمك ��ن للأم ��ة �أن تن ��ال م ��ا منحه ��ا اهلل م ��ن الب ��ركات وال ��رزق
والخير ،بعزة و�شرف وا�ستقامة بدون �أن ُت َعبِّد �أنف�سها للطواغيت ،وبدون �أن ت�سترزق
لدى مجرمين ولدى �سيئين.
ه ��ذا العام ��ل كان عاملاً م�ؤث� �رًا في �أحداث كرب�ل�اء ،في م�أ�ساة عا�ش ��وراء ،والكثير
م ��ن النا� ��س الآالف مم ��ن تحرك ��وا لقتال الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› تحركوا لهذا
ال�سب ��ب مقاب ��ل المال ،وعندما هُ � � ِّددُوا بمحو �أ�سمائهم من الدي ��وان  -والديوان عبارة
عن ال�سجالت الر�سمية التي فيها �أ�سماء من لهم مقرَرات من المال العام ،ومعا�شات
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م ��ن الم ��ال الع ��ام  -عندما هُ � � ِّددُوا بمح ��و �أ�سمائهم من الدي ��وان انطل ��ق الكثير منهم
ليق ��ف ف ��ي وجه الإمام الح�سين ،في وجه �سبط ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�ضد الحق� ،ضد العدل� ،ضد القر�آن ،في جناية على الإ�سالم كانوا م�ستعدين لفعل �أي
�ش ��يء وب�شكل ف�ضي ��ع وبدون �أي قيم �أو مبادئ ،تجاوزوا حتى الواقع الإن�ساني وح�شية
ف�ضيع ��ة ج� �دًا ،هذا العام ��ل الم�ؤثر الموجود هو من العوامل الب ��ارزة التي تتحكم في
موقف الكثير من النا�س على م�ستوى الحا�ضر والما�ضي.
الكثير من �أبناء الأمة الإ�سالمية ،الكثير من الم�سلمين لم يعد يقي�س موقفه على
أ�سا�س من الحق ،يعني :هل �أنا على حق في موقفي �أم ال؟ هل �أنا على حق في اتجاهي
� ٍ
�أم ال؟ هل �أنا على حق في عدائي �أو والئي �أم ال؟ .هذه م�س�ألة لم تعد ذات �أهمية نهائيًا
وال يح�س ��ب له ��ا ح�س ��اب� ،أ�صبح هن ��اك �أ�س�س �أخ ��رى يُعتمد عليها وم ��ن خاللها يُتخذ
الموق ��ف ،وعلى �أ�سا�سها تُبن ��ى المواقف وتُتخذ القرارات ،وتُحدد الم�سارات ،ويتحرك
الكثير من النا�س ،في مقدمة هذه المال ،فالكثير من �أبناء الأمة كان جاهزًا وم�ستعدًا
التخ ��اذ �أي موق ��ف يُطل ��ب منه ،قت�ًل�ااً �أو �سبًا �أو حقدًا �أو كُرهًا �أو ح�ص ��ارًا� ،أي ممار�سة،
�أي عم ��ل مهم ��ا كان ب�شعًا ،مهما كان �سيئًا ف ��ي مقابل الح�صول على المال ،طمع ،هذه
تربي ��ة الباط ��ل التي تُف�سد الإن�سان وتُحوِّله �إلى �إن�سان ج�ش ��ع ،وط َمّاع لدرجة ف�ضيعة
جدًا ،في�صبح جاهزًا التخاذ �أي موقف مهما كان بعيدًا عن القيم والأخالق والمبادئ
و ..و� ..إلى �آخره.
ف ��ي مقاب ��ل الح�ص ��ول على المال م�ستع ��د �أن يعمل �أي �شيء حتى ل ��و ُقتِل الح�سين
�سبط ر�سول اهلل ،وحتى لو عاد ر�سول اهلل من جديد وكان الأمر ي�ستلزم �أن يقتل ر�سول
اهلل لم يكن يتحرَّج من فعل ذلك ،المهم هو الح�صول على المال ،تربية الباطل التي
تُرب ��ي عل ��ى حالة رهيبة من الج�ش ��ع والطمع والحر�ص وال�شح ال ��ذي يو�صل الإن�سان
�إل ��ى م�ست ��وى ف�ضيع ومتدن ��ي جدًا ،مع �أن موق ��ف القر�آن الكريم يُرب ��ي الإن�سان على
التقوى ،يُزكّى نف�سية الإن�سان من حالة الطمع وال�شح والج�شع والهلع ،يُزكّي نف�سيته
ويُربِّيه على البذل والعطاء والإح�سان والجود والكرم وما �إلى ذلك.
ونج ��د كي ��ف �أن زعم ��اء قبائل ال ُك ْو َف ��ة تغيّر موقفهم م ��ن �أول م ��ا ا�ستدعاهم عُبيد
اهلل اب ��ن زي ��اد و�أعطاهم الذهب الدنانير الم ��ال ،وب�سرعة غيروا موقفهم تجاه الإمام
الح�سين ‹عليه السالم› وتحولوا �إلى جند مجنَّد ل�صالح الباطل وفي �صف الباطل.
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الق ��ر�آن الكريم يُحذِّر الإن�س ��ان من �أن يكون هكذا ج�شعًا ،و�أن يكون اندفاعه ولهثه
وراء المال ب�أي ثمن حتى على ح�ساب دينه و�أخالقه وقيمه؛ بل وحتى �إن�سانيته ،واهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى يُقدِّم لنا الدر�س والعب ��رة من واقع كل �أولئك الذي ��ن باعوا �أنف�سهم
وباع ��وا دينه ��م وباعوا �أخالقه ��م وباعوا مواقفهم ف ��ي الدنيا من �أج ��ل المال فظلموا
�ض اَل ْف َتدَ ْت
ْ�س َظ َل َمتْ َما يِف الأَ ْر ِ
و�ضل ��وا يقول اهلل �سبحان ��ه وتعالىَ } :و َل ْو َ�أنَّ ِل ُك ِّل َنف ٍ
ِب ِه{ [يون�س� ]54:إن ه ��ول الع ��ذاب و�س ��وء الع ��ذاب و�ش ��دة الع ��ذاب وفظاع ��ة الع ��ذاب يوم
القيام ��ة لدرج� � ٍة يتمنى كل ظالم �أن لو كان له ما في الأر�ض بكلها من المال ليفتدي
ب ��ه ،ليفت ��دي ب ��ه من عذاب اهلل ،ما في الأر�ض بكله ،ولو �أتينا �إلى كل الذين ظلموا كم
حازوا من الأر�ض؟ كم حازوا؟ كل الذين ظلموا من كل الب�شرية.
الإن�س ��ان ي ��وم القيام ��ة يتمنى ل ��و كان له كل الأر� ��ض ذهبًا ومثله مع ��ه ،ومثله معه
ليفت ��دي ب ��ه م ��ن العذاب ،وما �أكث ��ر من باع نف�سه وب ��اع م�ستقبله الأب ��دي يوم القيامة
بثم ��نٍ تاف ��ه ورخي�ص!� .أرخ�ص نف�سه و�أ�ضاع م�ستقبل ��ه الدائم والعظيم مقابل ال�شيء
�ض
التاف ��ه الحقي ��ر ،يق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ىَ } :و َل ْو �أَنَّ ِللَّ ِذي��نَ َظ َل ُموا َم��ا يِف الأَ ْر ِ
َجمِي ًعا{ [الزم�ر ]47:كل م ��ا ف ��ي الأر� ��ض ،كل م ��ا فيها م ��ن �أموال في ظاهره ��ا وباطنها،
�أم ��وال وخي ��رات و�إمكانات } َو ِم ْث َلهُ َم َعهُ { كل ما ف ��ي الأر�ض وي�ضاف �إليه �ضعفه مثله
اَ
اب َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة{ [الزمر.]47:
}ل ْف َتدَ ْوا ِب ِه ِم ْن ُ�سوءِ ال َع َذ ِ
وهن ��ا يتج َّل ��ى لنا خ�سارتهم ،تتجلَّى لنا خ�سارته ��م ويت�ضح لنا مدى �سوء عاقبتهم،
فعلاً خ�سارة كبيرة جدًا �إذا كان الإن�سان يتمنى يوم القيامة لو �أن له كل ما في الأر�ض
ف ��ي ظاهرها وباطنها م ��ن الإمكانات ،والأموال ،والخيرات لكان حا�ضرًا �أن يفتدي به
نف�س ��ه من ذل ��ك العذاب ال�شديد ،بينما هو باع نف�سه و�أهلك نف�سه و�أوبق نف�سه وخ�سر
نف�سه وم�ستقبله ب�شيء تافه ،قليل قليل جدًا من المال ال ي�ساوي ما في م�ستوى مثلاً
دول ��ة ،افتر� ��ض دول ��ة معيَّنة بكل ما فيه ��ا من خيرات؛ ب ��ل قدَّم لنا ح�سرته ��م ،م�شهدًا
م ��ن م�شاهد ح�سرته ��م وندامتهم } َما �أَغْ َنى َعنِّ��ي َما ِل َيهْ { [الحاق�ةَ } ]28:ما �أَغْ َنى َعنِّي
َما ِل َيهْ { ،لم يفدهم ولم ينفعهم ولم يفعل لهم �شيئًا ولم يدفع عنهم عذاب اهلل.
الخوف
أي�ضا بما
أي�ضا الخوف ،الخوف عامل م�ؤ ِّث ��ر ،والكثير � ً
م ��ن العوامل الم�ؤثرة ج� �دًا � ً
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�أن ��ه انطل ��ق الآالف لقتال الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› .رغب ًة وطم ًع ��ا في القليل من
المال وواقع النا�س واقع الأمة على م�ستوى كبير يطال كثيرًا من جماهيرها في كل
الع�صور �أن يندفعوا و�أن يت�أثروا بهذا العامل.
أي�ضا هو عامل م�ؤث ٌر �سلبًا في الكثير من النا�س ،فالكثير ينق�صهم
عام ��ل الخ ��وف � ً
الخ ��وف م ��ن اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى الذي م ��ن الحق والواج ��ب �أن نخاف من ��ه فوق كل
هلل
�شيء} َف�َلااَ َت َخا ُفوهُ ْم َو َخا ُف��ونِ �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِننيَ{ [آل عمران�} ]175:أَ َتخْ َ�ش�� ْو َن ُه ْم َفا َ
��م ُم�ؤْ ِم ِننيَ{ [التوبة ]13:لكن هذا العام ��ل عند قا�صري الوعي
�أَ َح��قُّ َ�أ ْن َتخْ َ�ش�� ْو ُه �إِ ْن ُك ْن ُت ْ
وناق�صي الإيمان كان م�ؤثرًا.
لقد كفى هذه النوعية من النا�س داخل ال ُك ْوفَة دعاية ..دعاية �أخافتهم� ..أخافتهم
وجعلهم ينطلقون بالآالف وهم حري�صون على �أن يُنفِّذوا مهمتهم الإجرامية القذرة
بح ��ق �سب ��ط ر�س ��ول اهلل و�أُ�سرت ��ه وم ��ن مع ��ه م ��ن �أتباع ��ه الأب ��رار الأوفي ��اء ،وب ��كل جِ ّد
وحري�صين �أن ال يق�صروا� ،أن ال يُتهموا بالتق�صير فيعاقبوا ،كفاهم دعاية واحدة.
ن�شر ابن زياد دعاية في ال ُك ْوفَة� :أن جي�ش ال�شام قادم ،و�أنكم �إن لم تخرجوا لقتال
الح�سي ��ن ف� ��إن جي�ش ال�ش ��ام �سيهدم دورك ��م و�سيقت ��ل و�سيفعل .فانطل ��ق الكثير منهم
وب ��كل �سرع ��ة حذرين من التق�صير ،وحري�صين على �أن ي� ��ؤدوا مهمتهم بال�شكل الذي
ير�ضي ابن زياد.
لق ��د بل ��غ واق ��ع الح ��ال �أن ابن زي ��اد كان لدي ��ه ثالثين �شرط ًي ��ا ..ثالثي ��ن �شرطيًا،
والآالف هم �أولئك الذين �أثَّر عليهم بهذه العوامل ،جمهور ال ُك ْوفَة ،الآالف من �أبناء
الُك ْو َف ��ة� ،أ َّث ��ر عليهم البع�ض بعامل المال ،البع�ض بعام ��ل الخوف ،البع�ض بالت�ضليل
وزعما�ؤه ��م وكباره ��م الذي ��ن ه ��م توَّاق ��ون �إل ��ى ال�سلط ��ة وعنده ��م النزع ��ة الت�سلطية
بالوع ��ود ببع� ��ض المنا�ص ��ب والتي لم ي�صل ��وا �إليها بما فيهم عمر ب ��ن �سعد ،لم يحظ
�أبدًا بمُلك الرَّي وكان الواقع كما �أنذره الإمام الح�سين ‹عليه السالم›.
ال�ش ��يء الم�ؤ�س ��ف عندما نع ��رف �أن مجتمع ال ُك ْوفَة هو مجتم ��ع عا�ش بينهم الإمام
عل ��ي ‹عليه الس�ل�ام› ،عا�صمة الإم ��ام علي ‹عليه الس�ل�ام› ،والكثير من �أولئ ��ك هم كانوا
�ضمن جي�ش الإمام علي ‹عليه الس�ل�ام› ،حاربوا مع الإمام علي ‹عليه الس�ل�ام› ،ثم كانوا
في الأخير هم الجي�ش الذي يتمكن ابن زياد ومعه ثالثين �شرطيًا من الت�أثير عليهم
وتحريكه ��م ب�أجمعهم في الموقف الإجرامي الفظيع ،والجناية الكبيرة على الإ�سالم
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وعلى القر�آن وعلى الأمة ،على الأمة على مدى م�ستقبلها.
حينم ��ا تنم ��ى حالة الخوف في نفو�س النا�س م ��ن الطغاة والظالمين والمجرمين
يفق ��د النا�س ثقتهم بربِّهم وثقته ��م ب�أنف�سهم فيكونون مهيئين لأن يندفعوا وب�سرعة
وب ��دون ثم ��ن ب ��دون مقابل� ،إنما نتيج ًة لحال ��ة الخوف ،وفريق كبير م ��ن النا�س ت�ؤثِّر
فيه ��م حال ��ة الخ ��وف و ُت ُّع ��د عام�ًل�اً �أ�سا�س ًي ��ا لتحدي ��د مواقفهم الت ��ي ينطلق ��ون فيها
ويتبنونها.
عامل الع�صبية
عام ��لٌ �آخ ��ر من العوامل الم�ؤث ��رة في كثير م ��ن النا�س :الع�صبي ��ة ،الع�صبية التي
تُبن ��ى عليه ��ا التبعي ��ة العمي ��اء� ،إم ��ا ع�صبي ��ة قبلي ��ة لقبيلت ��ه� ،أو طائفية لمذهب ��ه�[ ،أو
حزبي ��ة لحزب ��ه� ،أو عن�صري ��ة لعن�ص ��ره] ،وبالتالي يتح ��رك فورًا في �أي اتج ��اه دون �أن
يتحق ��ق فيم ��ا هو علي ��ه هل هو على الحق �أو عل ��ى الباطل؟ ..ال .قال ��وا :هيا �إلى قتال
الراف�ضة .قال :هيا ،وبادر.
الع�صبية كما ورد تف�سيرها في الحديث هي� :أن تُعين قومك على الظلم ،تتحرك
معه ��م وه ��م هم المخطئون الظالم ��ون الجائرون المعت ��دون .وللع�صبية ت�أثيرها في
(((
واقع الأمة ب�شكل كبير.
ارتكاب المعا�صي

يعم ��د الطواغي ��ت دائمًا �إل ��ى �إ�شاعة الف�ساد بي ��ن النا�س ,ون�ش ��ر الرذيلة لمعرفتهم
ب�أثرها في تدمير قيم النا�س و�أخالقهم وبالذات قيم العزة والرجولة وتحويلهم �إلى
�أمة �ضائعة تائهة م�سخوط عيها من قبل اهلل.
الي ��وم ل ��م تعانِ الب�شرية في كل م ��ا قد م�ضى من تاريخها مثل ما تعاني اليوم من
الن�شاط الهائل لن�شر المفا�سد الأخالقية ,قنوات تن�شر م�شاهد خليعة لن�شر المفا�سد
الأخالقية وتدمير القيم الأخالقية ،الجرائم تن�شر اليوم في قنوات كثيرة جدًا يجب
الح ��ذر م ��ن م�شاهدة هكذا قن ��وات �أو �أي و�سائ ��ل �أخرى في الإنترن ��ت ،الإنترنت اليوم
في ��ه الكثي ��ر والكثي ��ر من الو�سائل م ��ن المواقع وال�صفح ��ات المخ�ص�ص ��ة �أو التي لها
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1434هـ.
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ه ��ذا الن�ش ��اط تن�شر مفا�سد �أخالقية وتغوي في الجان ��ب الأخالقي ،فتدن�س النفو�س
وتنت�ش ��ر المفا�س ��د والزن ��ا والجرائ ��م الأخالقي ��ة �إل ��ى مناط ��ق كثيرة م ��ن العالم ،الى
�أ�شخا� ��ص كثيري ��ن كانوا قب ��ل �أن يتورطوا و�أن ي�صغوا و�أن يرتبط ��وا بو�سائل �إعالمية
م ��ن ه ��ذا النوع كان ��وا نزيهين ،كانوا �شريفي ��ن ،كانوا طاهرين ،كان ��وا محافظين على
�أنف�سهم من الدن�س ومحافظين على �أعرا�ضهم و�شرفهم من الدن�س ،ولكن كان الذي
جره ��م �إل ��ى ف�س ��اد �أخالقي هو متابع ��ة قنوات ف�ضائي ��ة ن�شرت م�شاه ��د مغرية فا�سدة
مف�سدة� ,أو في الإنترنت مواقع على الإنترنت.
ال�شباب اليوم وال�شابات يجب �أن يكونوا حذرين جدًا منها� ،أن يحموا �أنف�سهم منها
من البداية ،ال تذهب لتدخل �إلى موقع في االنترنت فتتطلع �إليه فيو�سو�س ال�شيطان
ف ��ي �صدرك فيغويك وي�ضرب فيك القيمة المعنوية الأخالقية ،وزكاء النف�س� ،شرف
النف� ��س ،طه ��ارة النف� ��س ،فيغويك ومع ه ��ذا ن�شاط كبي ��ر للتوا�صل والتع ��ارف وب�شكل
�أعمى وب�شكل غير من�ضبط ين�شط مثلاً في مواقع التوا�صل االجتماعي ين�شط الكثير
م ��ن ال�شياطي ��ن ،الذين لهم هذا العمل وهذا ال�شغل يعمل على الإيقاع بالآخرين� ,إما
�شيطان يحاول �أن يوقع بالكثير من الفتيات يوقعهم في الف�ساد الأخالقي� ,أو �شيطانة
توق ��ع بالكثي ��ر من ال�شباب في الف�ساد الأخالقي فتبد�أ بالمرا�سلة التي فيها المراودة
والو�سو�سة والتزيين للمع�صية والإغراء بالمع�صية حتى الإيقاع في المع�صية.
هذه اليوم واحدة من �أفظع الآفات المنت�شرة والخطيرة جدًا على ال�شباب وال�شابات
وعلى الرجال والن�ساء جميعا ،ويجب الحذر منها ب�شكل كبير واالحتماء منها والحذر
منذ البداية منها ،فالذي يو�سو�س في �صدور النا�س من الجنة والنا�س ،اليوم يمتلك
(((
الو�سائل التي ت�ساعده على ذلك ب�أكثر مما قد م�ضى في تاريخ الب�شرية.

•••

((( من درو�س �شهر رم�ضان 1438هـ.
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من �أهم العبر والدرو�س من عا�شوراء
1ـ الحذر من عوامل ال�سقوط ،و�ضرورة االرتقاء الإيماني

ولذل ��ك؛ الدر� ��س المه ��م لن ��ا الذي يج ��ب �أن ن�ستفيد من ��ه هو :الح ��ذر من عوامل
ال�سق ��وط ،و�أن ن ��درك �ض ��رورة االرتق ��اء الإيمان ��ي ال ��ذي يمن ��ح الإن�سان تما�س� �كًا عند
المزالَّت ،ويكون له دفعًا وعونًا للإ�ستمرار واال�ستقامة والثبات.
كل فرد منا يجب �أن يدرك جيدًا �أن عليه �أن يتعامل بجِ دِّية مع هدى اهلل �سبحانه
أ�سا�س
أ�سا�س �صحيح .على � ٍ
وتعالى� ،أن يبني واقعه الإيماني وانطالقته الإيمانية على � ٍ
�صحي ��ح؛ لأن الته ��اون ف ��ي مرحلة ما قب ��ل االختبار �أحي ��ان ت�أتي حوادث كبي ��رة تُمثِّل
اختب ��ارًا كبي� �رًا للإن�س ��ان في توجه ��ه واندفاعه ،في ه ��ذه المرحلة الت ��ي يتهاون فيها
ُق�صر في كثيرٍ من واجباته وم�س�ؤولياته ،ويُهمل تجاه
الإن�سان ،ويتعامل بال مباالة وي ِّ
الأ�شياء المهمة التي يجب �أن يكون م�سارعًا فيها ومبادرًا �إليها.
الإن�س ��ان به ��ذا يُ�سب ��ب لنف�سه �أن يه ��دم نف�سه ،ت�أت ��ي الأحداث الكبي ��رة والتطورات
الخطي ��رة وه ��و ل ��م يح�س ��ب ح�سابه ��ا ولم يرت ��قِ �إل ��ى م�ستواه ��ا ،وبالتالي يج ��د نف�سه
�أمامه ��ا ف ��ي موقف لم يكن يتوقع ��ه ،لم يكن يتوقع من نف�سه �أن ��ه �سينحرف �إلى ذلك
الم�ستوى من االنحراف �أو ي�سقط �إلى ذلك الح ّد من ال�سقوط.
ولربم ��ا الكثي ��ر من الجي�ش ال ��ذي تحرك لقتال الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› بما
فيه ��م الآالف الذي ��ن كان ��وا من جي� ��ش الإمام عل ��ي نف�سه لم يكن يخط ��ر ببالهم �أنهم
يو ًم ��ا م ��ن الأي ��ام �سيكونون ف ��ي ذلك الموقف ،يو ًم ��ا من الأيام يتحرك ��ون لقتل �سبط
ر�س ��ول اهلل وه ��م يعلم ��ون من ه ��و ،يعلمون مقام ��ه العظيم ف ��ي الإ�س�ل�ام ،يعلمون �أنه
م ��ن يج ��ب �أن يتبعوه� ،أن يهتدوا به� ،أن يحبوه� ،أن يق ��دروه� ،أن يدركوا مقامه العظيم
كوريث لجده الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،يعرفون فداحة الجُ رم المرتكب
بحقه ،ومع هذا ف�ساد النفو�س واالنحطاط الكبير و�ضياع القيم والأخالق والمبادئ،
كان ��ت ق ��د �أو�صلته ��م �إلى درج ��ة ال يبالون معها ب� ��أن يرتكبوا مثل ه ��ذا الإجرام ،ومثل
هذه الحماقة.
يج ��ب عل ��ى كل ف ��رد من ��ا �أن ي ��درك �أهمي ��ة ه ��ذا الأم ��ر ،نحن ف ��ي مرحل ��ة خطرة،
و�أم ��ام تحدي ��ات كبيرة ،وفتن كثيرة كقط ��ع الليل المظلم ،والعوام ��ل نف�سها التي �أدَّت
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�إل ��ى �سق ��وط الآالف من ذل ��ك المجتمع ال ��ذي كان يحكمه علي ،وم ��ن ذلك المجتمع
حت ��ى مجتم ��ع المدينة مدينة الر�سول �صلى اهلل علي ��ه و�آله و�سلم ،وبقية المجتمعات
الإ�سالمي ��ة الت ��ي كانت قد و�صلت �إلى حالة من التدجين ،ومن الت�ضليل ،ومن �ضياع
القيم والأخالق والمبادئ ،جعلتها قابلة ب�أي ظلم ب�أي جريمة ،بكل ما ح�صل.
الم�س�أل ��ة خط ��رة ج� �دًا يج ��ب �أن ي�سع ��ى الإن�س ��ان �إلى بن ��اء واقعه الإيمان ��ي ،ويكون
حري�ص ��ا عل ��ى االرتق ��اء الم�ستمر في وعيه ،في �إيمانه ،حذرًا م ��ن التق�صير ،حذرًا من
ً
التفري ��ط ،ح ��ذرًا من التهاون ،ي ��درك �أن التهاون نتيجته �سلبي ��ة وكبيرة على الإن�سان
في م�ستقبله و�أمام �أي تحديات قد يُفاج�أ الإن�سان بها وهو غير م�ستعدٍ لها.
ولندرك �أن الأ�سلوب ال�شيطاني ال�ستدراج الإن�سان هو قائ ٌم على �أ�سا�س الخطوات،
خط ��وات الخطوة تلو الخطوة وبتدرج حت ��ى يو�صل الإن�سان �إلى م�ستوى �سيء نتيجة
تهاونه ،نتيجة ال مباالته ،نتيجة غفلته ،ولذلك حذرنا اهلل �سبحانه وتعالى من اتباع
خطوات ال�شيطان.
خطوات ال�شيطان ت�سير بالإن�سان في �أحد اتجاهين� :إما اتجاه الإقدام على الآثام،
الإقدام في الباطل ،عندما يدفعه �إلى �أن يقف في �صف الباطل نتيجة مال� ،أو نتيجة
وظيف ��ة� ،أو نتيج ��ة م�صلح ��ة �آني ��ة يخ�س ��ر ب�سببه ��ا م�ستقبل ��ه الكبي ��ر م ��ع اهلل �سبحانه
وتعالى في الدنيا والآخرة.
�أو خط ��وات �أخ ��رى باتج ��اه التراج ��ع في�ستدرج ��ه ليخرج ��ه عما هو علي ��ه من حق
وتوج� � ٍه �سلي ��مٍ و�صادق ،ويف�س ��د نف�سيته ليهيئ ��ه لل�سقوط �أكثر ف�أكثر حت ��ى ي�صل �إلى
(((
الموقف والحال الأخطر.
2ـ من مدر�سة كربالء نعرف كيف يجب �أن تكون معاييرنا

در�سا لمن يتم التغرير بهم ليتحركوا مع
الح ّر بن يزيد ال َّر َي ِ
�أـ ُ
احي قدَّ م ً
الباطل ثم يعودون �إلى الحق:
نلح ��ظ كي ��ف يج ��ب �أن تك ��ون الح�ساب ��ات ال�صحيح ��ة ،النا� ��س ين�س ��ون ويتغافل ��ون
ويتجاهل ��ون الأ�شي ��اء المهم ��ة ،عندما تط ��ر�أ الكثير م ��ن الأحداث والمتغي ��رات تكون
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء 1434هـ.
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الدوافع لدى الكثير من النا�س دوافع �سيئة لي�س لديه �أي معايير قر�آنية وال �إيمانية،
ف�ل�ا يُح�سب ح�س ��اب الم�س�ؤولية �أمام اهلل �سبحانه وتعالى ،وال يُح�سب ح�ساب الموقف
للح�ساب وال�س�ؤال يوم القيامة ،وال تُح�سب ح�ساب مر�ضاة اهلل �سبحانه وتعالى ،وهكذا
يبقى المعيار الذي يح�سب الإن�سان ح�ساباته عليه هو الم�صلحة الآنية التي هي متا ٌع
زائل والخ�سارة بعده كبيرة.
الح�ساب ��ات ال�صحيحة للإن�سان الم�ؤم ��ن الذي يراجع موقفه على �أ�س�س �صحيحة
فيح�س ��ب الح�ساب ��ات الكبيرة مثلم ��ا كان موقف الحُ ر بن يزي ��د الرياحي عندما راجع
نف�سه وهو اتجه بداي ًة في �صف الباطل في جند يزيد في طالئع جي�ش عمر ابن �سعد،
وهو و�صل في البداية ليكون هو �أول من ي�صل �إلى الإمام الح�سين ‹عليه السالم›..
لك ��ن ه ��ذا الرجل عندما �أعاد ح�ساباته وراجع نف�س ��ه وعلى �أ�س�س �صحيحة �سرعان
م ��ا غ َّي ��ر موقف ��ه واتج ��ه االتجاه ال�صحي ��ح قب ��ل �أن تبد�أ المعرك ��ة ،بد�أ يراج ��ع نف�سه،
وب ��د�أ يح�س ��ب الح�سابات التي يبني عليها موقفه ،وظهر عليه التردد تار ًة يتقدم وتار ًة
يت�أخ ��ر ،وعندم ��ا �س�أله �أح ��د القريبين منه ع ��ن �سبب هذه الحيرة ،ه ��ذا التفكير ،هذا
التردد قال� :إني �أُخيِّر نف�سي بين الجنَّة وبين النار ،وواهلل ال �أختار على الجنَّة �شيئًا.
واتج ��ه �إل ��ى مع�سكر الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› ليلتحق به معل ًن ��ا توبته و�إنابته
�إلى اهلل ،نادمًا على ما كان منه �أثناء تحركه في �صف الباطل ،وما عمله وهو يتحرك
في البداية عندما �ضايق مع�سكر الإمام الح�سين ‹عليه السالم› ومنعه من التقدم �إلى
ال ُك ْو َف ��ة و�أعاقه ��م عن الو�صول �إلى هن ��اك ،تاب �إلى اهلل و�أناب وحر�ص على �أن ي�أذن له
الإم ��ام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �أن يكون هو �أول من يقات ��ل الأعداء ،مثلما كان هو �أول
من تحرك في طليعة الجي�ش ،حر�ص على �أن يُكفِّر موقفه هذا ب�أن يكون هو �أول من
يقات ��ل الأع ��داء ،و�أذن له الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› وقال كلمت ��ه الم�شهورة�« :أنت
حرٌ كما �سمَّتك �أمك ُحرً ا».
ه ��ذه ه ��ي الحري ��ة ،الحري ��ة الحقيقي ��ة الت ��ي تجع ��ل الإن�س ��ان كريمًا عزي� �زًا يتخذ
الموق ��ف ال�صحي ��ح ،ال يُ�ستعبد ويُ�سَ َيّر في �صف الباطل للظلم والجريمة مقابل �شيء
من حطام الدنيا ،وم�صالح الدنيا الآنية.
نح ��ن ف ��ي هذا الزمن �أمام المتغيرات الكبيرة والعوامل الم�ؤثرة التي  -كما قلنا -
ه ��ي نف�سه ��ا �أحوج ما نكون لال�ستفادة من ه ��ذه الدرو�س ،و�أملنا �إن �شاء اهلل �أن يوفقنا
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اهلل و�إياك ��م �أن نك ��ون م ��ن المهتدي ��ن ال�صادقي ��ن الثابتي ��ن م ��ع اهلل �سبحان ��ه وتعالى،
(((
نتحرك مع اهلل بثبات ووعي و�صدق.
فالحُ � � ّر ب ��ن يزي ��د ال َّريَاحِ ي هذا الرجل ال ��ذي كان في بداية الأم ��ر جنديًا يتحرك
ف ��ي �ص ��ف الباط ��ل ،يتحرك مع �أه ��ل الباطل ،ه ��ذا الموقف هو موق ��ف �سي�ستفيد منه
�أي �إن�س ��ان داخ ��ل الجي�ش اليمني �أو غيره من الجيو�ش العربية التي تتحرك في �صف
اليهود والن�صارى �ضد الحق والخير والإيمان ،و�ضد �أخيار هذه الأمة.
كل جن ��دي بق ��ي فيه ذرة م ��ن الإيمان ،ذرة م ��ن ال�شرف ،بقي لدي ��ه قابلية للهداية
وال�صالح ،ف�إن موقف الحُ ّر بحقٍ هو موقف مفيد ونموذجي.
ه ��ذا الموق ��ف يج ��ب �أن يفك ��ر كل �إن�س ��ان ه ��ل ه ��و ف ��ي الموقف ال ��ذي يو�صل ��ه �إلى
ر�ضوان اهلل؟ هل �أنت في موقف نهايته الجنة؟ �أم �أنك في موقف نهايته النار؟ يجب
�أن يقي� ��س الإن�س ��ان قيا�سات ��ه وح�سابات ��ه هكذا :في �أي موقف �أن ��ت؟ ومع من؟ وفي �أي
طريق؟ و�إلى �أين؟ �إلى �أين؟ هل �إلى الجنة في طريق ر�ضا اهلل جل وعال؟ �أم �أنك في
الموقف الذي يو�صلك �إلى النار؟.
ب) عمر بن �سعد نموذج للمرتزقة المنافقين
الموق ��ف ال ��ذي يو�صل �إلى الن ��ار لي�س هو فقط موقف الذي تقف فيه مقاتلاً �ضد
أي�ض ��ا الموقف ال ��ذي تقف فيه خ ��اذلاً للحق ،كالهما يو�ص ��ل �إلى النار،
الح ��ق؛ ولك ��ن � ً
كالهما �ساهم في قيام الطغيان ،في قيام الظلم ،في قيام الف�ساد ،في �أن ي�سود الباطل
والمنكر ،هذا موقف مهم.
نلح ��ظ موق ًف ��ا �آخر ،موقف �إن�سان مخذول ،مخ ��ذول وخائب ،موقف عمر بن �سعد
ال ��ذي خُ ِّي ��ر بي ��ن �أن ينطلق في القتال مع الباط ��ل �ضد الإمام الح�سي ��ن ،على �أن ينال
رتب ��ة وظيفي ��ة ،والي ��ة ال� �رَّي ،منطقة مثلم ��ا تقول محاف ��ظ ،محافظ يتول ��ى منطقة
معيَّنة ،والية منطقة ا�سمها «الري» ،وقف لليلة كاملة يفكر ويردد �شعرًا يقول فيه:
ِّ����ر يِ ْ
��ْي�ن؟
ف �أَ ْم ِ
����ر َف ِ
��������ري َع��� َل���ى َط َ
�أُ َف����ك ُ
�����س��ي نْ ِ !؟
�����ع َم����أَ ُث��� ْو ًم���ا ِب�� َق��ت ِ
�أَ ْم �أَ ْر ِج ُ
ْ��ل ُح َ

���ر
َف���� َو ْا ِ
هلل َم���ا �أَ ْد ِري َو�إِنيِّ ْ لحَ َ ���ا ِئ ٌ
ْ�����ر ُك ُم�� ْل َ
��ك الْ���� َّر ّيَ ،والْ���� َّر ّي َم ِن َّي ِت ْي؟
�أَ�أَت ُ

((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1434هـ.
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����اب َو ُم����ل َ
َو يِ ْ
�����س ُد ْو َن�� َه��ا
ْ����ك الْ������� َّر ّي ُق������ َّر ُة َع��ْي�نْ ِ
����ج ٌ
ِح َ
��ي َل�� ْي َ
ف َق��تْ�� ِل ِ��ه الْ���نَّ���ا ُر ا َّل�� ِت ْ
كان يع ��رف �أن ��ه عندم ��ا يتح ��رك �ضد الحق� ،ض ��د الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �أن

م�صي ��ره الن ��ار ،و�أنه �إلى النار ،ف�أين يختار الن ��ار وطريق تو�صله �إلى النار من �أجل �أن
يمل ��ك ال� �رَّي� ،أو يخ�سر الرَّي وي�سلم من النار؟؛ لكنه خاب وخ�سر ،واختار قليلاً زائلاً
لم يظفر به ،لقد تحرك عمر بن �سعد �ضد الإمام الح�سين ليملك الرَّيّ وبعد �أن قتل
(((
الإمام الح�سين لم يظفر بذلك ،لم يملك الرَّيّ .
3ـ قلة الب�صيرة والوعي تجعل الأمة �ضحية

يقول ال�سيد ح�سين ‹رضوان اهلل عليه› وهو يتحدث عن �أ�سباب ما ح�صل لم�سلم بن
عقيل:
يالحظ النا�س كيف تكون عواقب الأمور ،قد م�ضى في التاريخ �أحداث كثيرة مثل
ه ��ذا ،عندم ��ا يتجم ��ع النا�س ويكون عنده ��م والء وكارهين ليزي ��د؛ لكن تالحظ كيف
لأنهم لم يكن عندهم ب�صيرة لي�س عندهم فهم ،فعندما خرج بع�ض كبارهم يتحدثون
معه ��م ويخوفونه ��م بجي�ش �أه ��ل ال�شام (�أنه قادم و�سيعملون بك ��م و�سيعملون) تفرقوا
عن م�سلم بن عقيل كلهم ،فكيف كانت عواقبهم؟ لم ي�سلموا ،في الأخير يجمعهم ابن
زياد في الم�سجد ويهددهم ومن بعد ي�سوقهم �إلى قتال الح�سين ‹عليه السالم›! نف�س
تلك المجاميع التي كانت قد تجمعت مع م�سلم بن عقيل.
ل ��و �صدق ��وا مع ��ه وثبت ��وا تل ��ك ال�ساع ��ة واقتحم ��وا الق�ص ��ر على اب ��ن زي ��اد وقتلوه
وانتظ ��روا مق ��دم الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› لكان �أف�ض ��ل لهم و�أف�ضل للأم ��ة من بعدهم
�إلى الآن.
ما الذي يطلب من �شعبنا اليوم؟
وفع�ًل�اً هك ��ذا هي خط ��ورة قلة الوعي والب�صي ��رة �ألي�س البع�ض الي ��وم  -ونحن في
مواجه ��ة غ ��زاة معتدي ��ن يحمل ��ون وح�شي ��ة ال�شمر وحقد عبي ��د اهلل بن زي ��اد وطغيان
وا�ستهت ��ار يزي ��د  -يري ��د لبلدن ��ا �أن ي�ست�سل ��م و�أن ي�ستجيب للطغ ��اة المعتدين بدل �أن
ي�ستجي ��ب هلل ويتح ��رك ف ��ي مواجهتهم؟ م ��اذا يريد ه� ��ؤالء؟ يريدون �أن ي�أت ��ي الغزاة
((( من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة عا�شوراء  1429هـ
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المتوح�ش ��ون في�ستبيح ��ون حرماتن ��ا ويقتلون النا� ��س بال رحمة وي�سوق ��ون من تبقى
من ��ا ليكون ��وا وق ��ودًا لحروبهم الظالمة يري ��دون �أن يعملوا بنا �أعظ ��م مما عمله يزيد
ب�أه ��ل المدين ��ة ومك ��ة بعد �أن يك ��ون اهلل قد غ�ضب علينا لكن هيه ��ات �أن ي�صغي �شعبنا
الحر الأبي يمن الإيمان والحكمة لمثل هذه الدعوات التي ت�صدر من جبناء وعمالء
باع ��وا �أنف�سه ��م لل�شيطان و�أولياء ال�شيطان ف�شعارن ��ا �سيبقى هو �شعار الإمام الح�سين
‹عليه الس�ل�ام› «هيهات منا الذلة» وخيارنا هو خيار الإمام الح�سين �سبط ر�سول اهلل
وحفيده من قال فيه« :ح�سين مني و�أنا من ح�سين».
4ـ لم يح�صل مقارنة بين ما كان يمكن �أن يح�صل مع ثباتهم وما �سيح�صل
مع خذالنهم وتراجعهم

يقول ال�سيد ح�سين ‹رضوان اهلل عليه› في درو�س من وحي عا�شوراء:
ذل ��ك التفري ��ط ه ��و ال ��ذي جعل �أه ��ل العراق قب ��ل �أهل ال�ش ��ام ي�صلون �إل ��ى كربالء
فيحا�ص ��رون الح�سي ��ن ‹علي���ه الس�ل�ام› و�أهل بيت ��ه ،وجعلهم قب ��ل �أهل ال�ش ��ام يوجهون
النب ��ال �إل ��ى �صدره ،وهم من عا�ش بينهم علي ‹عليه الس�ل�ام› �سني ��ن يحدثهم ويعظهم
وير�شده ��م ،لم ��اذا؟ م ��ا ال ��ذي �أو�صله ��م �إل ��ى هذا الح ��د؟ هم ف ّرط ��وا ،وعندم ��ا يفرّط
الإن�س ��ان فيم ��ا ي�سم ��ع �ست�أت ��ي البدائ ��ل المغلوط ��ة� ،إم ��ا �أن يتلقاه ��ا م ��ن �أمثال ��ه ممن
يفهم ��ون الأم ��ور فه ًم ��ا مغلوطً ا ،مم ��ن ال يعرفون عواق ��ب الأمور� ،أو م ��ن جهة نف�سه
ه ��و فيك ��ون هو من يحل ��ل ،ومن يحاول �أن ي�ض ��ع لكل ق�ضية حدًّا معي ًن ��ا ،يظن �أنها ال
تتج ��اوزه ،ربم ��ا كانوا يت�ص ��ورون �أن الح�سين ه ��و الم�شكلة ،يمك ��ن �أن يُ�صَ فَّى الح�سين
وتبقى الأجواء طبيعية.
بعد �أن قُتل الح�سين ‹عليه السالم› هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل ا�ستقر و�ضع �أهل
الع ��راق �أم ب ��د�أ الع ��راق يغلي� ،أم بد�أت النكب ��ات والكوارث تتابع عل ��ى �أهل العراق جيلاً
بعد جيل �إلى هذا الع�صر الذي نحن فيه؟ لم ي�سلم �أهل العراق ،لم ي�سلم لهم دينهم،
لم ت�سلم لهم دنياهم ،لم ت�سلم �أنف�سهم.
ويقول في حديثه عن (م�سلم بن عقيل):
الم�شكلة عندما ال ينظر البع�ض �إال �إلى نقطة واحدة ،ين�سى مثلاً ب�أنه لو فر�ضنا
الق�ضي ��ة فيه ��ا خ ��وف؛ ف�إن الخ ��وف الأ�شد الذي يج ��ب �أن يخاف منه ه ��و �أن ت�ستحكم
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قب�ضة العدو هذا �أ�شد لأنه �ستكون �أ�ضراره �أ�شد ،يعي�ش طول حياته حالة �إذالل له هو
أي�ضا غ�ض ��ب اهلل؛ لأن الق�ضية لي�ست �سهلة يت�صور الواحد ب�أنه �سيجل�س
و َم ��ن بعدهً � ،
ف ��ي بيت ��ه وي�ستقر ولي�س له عالقة ويت�صور ب�أن الباري �سيم�سح على ر�أ�سه ويقول له:
اب ��ق مكان ��ك ولن يح�صل عليك �شيء ،ال .هو في الأخي ��ر يعرّ�ض نف�سه لغ�ضب �شديد،
قُتل كثير منهم ه�ؤالء الذين جل�سوا ،قتلوا و�أهينوا ودمرت بيوتهم من بعد.
ما الذي يعنينا من هذا الدر�س؟
ه ��ذا الدر� ��س المهم نحتاج ��ه اليوم ونحن ف ��ي مواجهة هذا الع ��دوان اال�ستعماري
الغا�ش ��م� :أن نقارن بين ت�ضحياتنا اليوم ونحن م�ستجيبون هلل ومجاهدون في �سبيله
ف ��ي مواجهة غ ��زاة محتلين وبين م ��ا �سيح�صل فيما لو تخاذلنا� ،صحي ��ح �أننا ن�ضحي
اليوم ولكنها ت�ضحيات لها ثمرة ،من هذه الثمرة� :أن من يقتل منا في مواجهة ه�ؤالء
أي�ضا �سنح�صل على ر�ضوان اهلل �سبحانه
المجرمي ��ن هو �شهيد بكل م ��ا تعنيه الكلمةً � ،
وتعال ��ى والع ��زة والكرام ��ة والحرية واال�ستق�ل�ال لبلدنا و�أن ي�سلم م ��ن �شر االحتالل
وفوق هذا كله �سالمة الدين والخير من الدنيا �إلى الآخرة.
وماذا �سيح�صل لو تخاذلنا و�ضعفنا وا�ست�سلمنا؟ لو تخاذلنا  -ال �سمح اهلل � -سيح�صل
�سخ ��ط اهلل وغ�ضب ��ه ول ��ن ن�سلم ف� ��إذا كنا ن�ضحي الي ��وم بع�شرات الآالف ف ��ي �سبيل اهلل
ودفا ًع ��ا ع ��ن عزتن ��ا وكرامتنا وحريتن ��ا وا�ستقاللنا ف�إنن ��ا في حال ��ة اال�ست�سالم �سنقتل
بمئات الآالف في �سبيل ال�شيطان ونعي�ش � -إن ع�شنا  -في خزي وعار وذلة ويرزح بلدنا
تحت االحتالل ون�ستعبد وي�ستعبد �أوالدنا و�أحفادنا ونخ�سر الدنيا والآخرة.
5ـ خطورة االرتباط ب�أ�شخا�ص يتقلبون ويتبدلون ويتلونون ح�سب
م�صالحهم و�أهوائهم ورغباتهم و�أن يكون ارتباطنا بمن �أمرنا اهلل �أن
نرتبط بهم من �أعالم الهدى الذين ي�شكل االرتباط بهم �صمام �أمان
للنا�س في دينهم ودنياهم.

يق ��ول ال�سيد ح�سي ��ن ‹رضوان اهلل عليه› :لأن النا�س عندما يرتبطون ب�أ�شخا�ص من
النوعي ��ة الذي ��ن يتقلب ��ون ،هذه ح�صل ��ت في كثير م ��ن مراحل التاريخ ،ق ��د يرتبطون
مث�ًل�اً بزعي ��م م ��ن زعمائه ��م �أو كبير من كب ��ار الع�شائر وبمج ��رد �أن يح�صل على مبلغ
مالي يتغير ويتحول ثم ينطلق يخذِّل النا�س.
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م�سل ��م ب ��ن عقيل �ألم يكن موجودًا؟ كان المفتر�ض �أن يرتبطوا به مبا�شرة لكن ما
ال ��ذي ح�ص ��ل عندما لم يرتبطوا به ت�أثروا ب�أ�شخا�ص �آخري ��ن جا�ؤوا يخذِّلونهم ،وكل
واح ��د ذه ��ب من عن ��د م�سلم بن عقيل وه ��م يحا�صرون الق�صر ،وف ��ي الأخير ما الذي
ح�ص ��ل بعده ��ا؟ ب ��د�أ الع ��د التنازل ��ي بالن�سبة لهم من بع ��د كيف جمعهم ف ��ي الم�سجد
وفت�ش بيوتهم وفي الأخير ي�سوقهم �إلى قتال الإمام الح�سين ‹عليه السالم›!.
اليوم ما الذي يريده لنا طواغيت الع�صر؟
الي ��وم م ��ا الذي يريده لنا االنهزاميون الجبناء؟ �ألي�سوا يريدون لنا �أن نتخلى عن
�صمام الأمان بالن�سبة لنا� ،أن ن�ست�سلم بدلاً من ال�صمود والثبات� ،ألم تتبدل مواقفهم
مقاب ��ل حفن ��ة من ال ��دوالرات ووعود كاذب ��ة من الأمريكيي ��ن والإماراتيي ��ن؟ هل مثل
ه� ��ؤالء يقت ��دى بهم ويعول عليهم؟ ال واهلل ه�ؤالء هم م ��ن �سينكبون الأمة التي تركن
�إليه ��م وتث ��ق بهم .وهل �سي�سلم النا�س الذين ي�سي ��رون خلفهم وي�صدقونهم؟ ال ،واهلل
ل ��ن ي�سلم ��وا ،ه ��م يريدون من �أتباعه ��م �أن ال يتحرك ��وا لمواجهة الغ ��زاة لبلدهم وقد
قتل ��ت �أطفاله ��م ون�سائه ��م ليتيح ��وا الفر�ص ��ة للغ ��زاة والمحتلي ��ن �أن يدخل ��وا بلده ��م
وينتهك ��وا �أعرا�ضه ��م وينهبوا ثرواتهم ثم لن ي�سلم �أتباعه ��م �سي�سوقونهم في الأخير
لقتال الأحرار من �أبناء بلدهم كما عمل عبيد اهلل بن زياد ب�أهل العراق� ،ألم يدفع بمن
تركوا الجهاد مع الإمام الح�سين ‹عليه السالم› ا�ستجابة لكبار ع�شائرهم �إلى مواجهة
الإم ��ام الح�سي ��ن في كربالء وقتله هو و�أه ��ل بيته و�أ�صحابه ،ثم �ساقهم لإخ�ضاع بقية
الأم ��ة؟ فل ��م يب ��ق �أحد ممن تخلف عن الجهاد في �سبي ��ل اهلل �إال وقتل في �سبيل يزيد
وعبيد اهلل بن زياد .هذه هي الخ�سارة التي لي�س بعدها خ�سارة ،نعوذ باهلل.
6ـ هناك درو�س مهمة ً
جدا للرجال وللن�ساء للكبار ولل�صغار من المهم
فهما وا�ستيعابها
وبحم ��د اهلل �شعبن ��ا اليمني العظيم تعل ��م الكثير من مدر�سة الإم ��ام الح�سين ‹عليه
السالم› وقدم الكثير من الأمثلة العظيمة والم�شرفة من خالل رجاله ون�سائه و�أطفاله

في مواجهة هذا العدوان الغا�شم في مقارعة الجاهلية الأخرى وبرزت المر�أة اليمنية
مثلاً يحتذى به في العالم كله في �صبرها و�صمودها وثباتها وهي تقدم �أباها �أو �أخاها
�أو �أبنها �أو زوجها بل البع�ض تقدم كل ه�ؤالء في �سبيل اهلل بكل فخر واعتزاز.
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ما الذي حققته ثورة الإمام الح�سين ‹عليه السالم›

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
لوال �أ َّن الإمام الح�سين ‹عليه السالم› واجه م�سلك االنحراف الذي بلغ ذروته بقبول
الكثي ��ر م ��ن �أبن ��اء الأم ��ة �أن يتولى يزي ��د بما ا�شتهر به م ��ن الفجور والف�س ��اد والخمر
وال�سك ��ر والجه ��ل واال�ستهت ��ار بالدي ��ن وغير ذلك �أم ��ر الأمة ،ويحكمه ��ا ويتحّ كم بها،
ل ��وال الإم ��ام الح�سين �أن ��ه واجه هذا الم�سل ��ك لطُ م�ست معالم الإ�س�ل�ام فال يبقى لها
�أث ��ر ،ولكن ثورة الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› �ضمنت للإ�س�ل�ام ا�ستمراريته ،و�أنقذت
المجتم ��ع الإ�سالمي من التنا�سي العام والمطل ��ق للقيم والمبادئ ،ولذلك فهي ثورة
العدل في مواجهة الظلم ،وثورة الخير في مواجهة ال�شر ،وثورة الحق �ضد الباطل،
وثورة الأخالق والقيم على الطاغوت المف�سد في الأر�ض.
بقي �أن نعرف لماذا نحيي ذكرى عا�شوراء؟

�إن �إحياءن ��ا له ��ذه الذك ��رى ه ��و واح� � ٌد م ��ن تعابي ��ر حُ بِّنا ووالئن ��ا وارتباطن ��ا ب�سيد
ال�شه ��داء ال ��ذي قال في ��ه ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�آله و�سلم «ح�س��ينٌ مني و�أنا من
�سبط من الأ�سباط».
ٌ
ح�سين� ،أحب اهلل من �أحب ح�سينًا ،ح�سينٌ
أي�ضا واح ٌد من تعابير ارتباطنا بالمنهج والر�ؤية والموقف التي تَحرَّك على
وهو � ً
�أ�سا�سه ��ا وم ��ن خاللها وبها الإمام الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› وهي :ر�ؤي ��ة القر�آن الكريم،
وهي :منهجية الإ�سالم العظيم ،وهي :م�سلك ر�سول اهلل محمد �صلى اهلل عليه و�آله..
و�إحيا�ؤن ��ا له ��ذه الذكرى هو تخلي ��د لنداءات ومواقف الح�سين ‹عليه الس�ل�ام› بكل
عطاءاته ��ا و�آثاره ��ا الإيجابي ��ة العظيم ��ة ف ��ي �أنف�سن ��ا وواقعنا وب ��كل ما تُزودن ��ا به في
عزمن ��ا ،واندفاعنا ،وتفاعلن ��ا ،و�إح�سا�سنا بالمظلومية ،و�إح�سا�سن ��ا ِبعِظَ م م�أ�ساة الأمة
الت ��ي ا�ستهدف ��ت حينما ا�سته ��دف الح�سين بكل ما يُمثِّله الح�سي ��ن في نهجها القويم،
وف ��ي عزه ��ا ومجده ��ا ،وف ��ي قيمه ��ا ومبادئه ��ا ،ووقع م ��ا وقع م ��ن مح�سوبي ��ن عليها،
وبتخاذلها ،وحدث كل ما حدث في كربالء بكل ب�شاعته و�سوئه وفظاعته وقبحه ،في
الوقت الذي هي تنتمي للإ�سالم دين العدل ،دين القيم ،دين الأخالق.
ه ��ذا الإح�سا� ��س بالمظلومية وبالم�أ�س ��اة وهذا ال�شعور يُحيي فين ��ا روح الم�س�ؤولية
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والتفاعل حتى ال نكون كما البع�ض بال �إح�سا�س ،وبال �شعور فال يتفاعلون مهما كان
حج ��م الم�أ�س ��اة ،وال يُدركون مهم ��ا كان م�ستوى الخطر ،وال َيع ��ون وال يفهمون مهما
كان حج ��م الم�ؤام ��رات ،وال يتحرك ��ون مهما كان حجم الم�س�ؤولي ��ة ،كما هو حال ميت
الأحياء.
أي�ضا ع ��ن موقفنا المبدئي الإيمان ��ي الديني �ضد
و�إحيا�ؤن ��ا له ��ذه الذك ��رى تعبي ٌر � ً
الظل ��م والظالمي ��ن في كل زمان ومكان ،وتج ��اه �أفظع جريمة في تاريخ الأمة ،وداخل
الأمة على �أيدي مح�سوبين عليها ،من ي�ست�سيغها يمكن �أن ي�ست�سيغ ويتقبَّل ويُ�شرعن
يقدّ�سه ،فالذين يقدِّ�سون من م�ضى من الظالمين
�أي ظلمٍ  ،و�أي ف�سادٍ ،و�أي �إجرامٍ ،و�أن ِ
هم اليوم �أن�صار الظلم وحملة رايته في حا�ضر الأمة.
تل ��ك الجريم ��ة الت ��ي فتحت �أبواب ال�ش ��ر كلها على الأمة وكان ��ت فاتحة �سوء داخل
الأم ��ة؛ لأن ��ه حينما ا�سته ��دف الح�سين �سبط ر�سول اهلل ،و�سيد �شب ��اب �أهل الجنة بكل
ما له من قدا�سة ،وبموقعه العظيم في الإ�سالم ،وبمكانته الكبيرة كرم ٍز للأمة ،وها ٍد
ف ��ي درب جَ � �دِّه الم�صطف ��ى محمد �صلوات اهلل و�سالمه عليه وعل ��ى �آله ،ووريثٍ لجَ دِّه
خات ��م النب ِّيي ��ن ،يُم ِّث ��ل قيم الإ�س�ل�ام ،ويحمل مبادئ ��ه ،ويرفع رايته ،بع ��د ذلك لم يبق
�شي ٌء من المقد�سات والحُ رمات يتحا�شى الطغاة والظالمون من الم�سا�س به ،ولذلك
عَمِ دوا بعد قتله ‹عليه الس�ل�ام›� .إلى ا�ستباحة مدينة جَ دِّه ر�سول اهلل وقتلوا من تبقى
فيه ��ا م ��ن �أبن ��اء المهاجرين والأن�ص ��ار وبالذات من �أبن ��اء المجاهدين ف ��ي وقعة بدر
ث� ��أرًا للكف ��ر والكافرين ،وا�ستباحوا فيها حُ رمة الدم ،وحرم ��ة العِر�ض ،وحرمة المال
لثالث ��ة �أي ��ا ٍم متوالية ،و�أحرقوا الكعبة الم�شرفة ودمروها �آنذاك فيما بعد ،وهكذا بلغ
الح ��ال به ��م ،وحينها ل ��م يب َق �أي قيمة للأمة لديهم ،وال لدينه ��ا ،وال لمقد�ساتها ،وال
لرموزها ،فحكموها بمنهجية الطغيان.
ن�س� ��أل اهلل �أن يثبتنا عل ��ى نهج الإمام الح�سين و�أن يرحم �شهداءنا وي�شفي جرحانا
و�أن يفرج عن �أ�سرانا و�أن ين�صرنا على القوم الظالمين.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا محمد وعلى �آله الطاهرين.
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